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ኣገባብ ምርካብ ሓቐኛ ናይ ጉዕዞ ዶኩመንት. 

 
ሓቀኛ ዶኩመንት  ባዓል ስልጣን ናይታ ሃገር ጥራሕ ክህቡ ይክእሉ። 

እዚኣቶም ወግዓዊ ናይ ፓስፖርት ቤት ጽሕፈት የጠቃልሉ ( ኣብ ማልታ እዚ  ቤት ጽሕፈት ፓስፖርት  ኣብ 

ኣይደንቲቲ ማልታ ዩ) ወይ ካልእ ኢምባሲታት ኣብ ካልኦት ሃገራት። ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳያት , እቲ መስርሕ  

ነት ዶኩመንት ዝደሊ ሰብ ብውልቂ ኣብ ቲ ቤት ጽሕፈት / ኢምባሲ ናይ ጉዳይ ሰብ መዚ  ንክበጽሕ ይድለ። 

 
ዝኮነ ምምሕዳራዊ ክፍሊት ብንጹር ይሰፍር፡ ከሙ ውን ንኩሎም ዝግበሩ ክፍሊት  ወረቀት ቅብሊት ይውሃብ። 

 
ናይ ጉዕዞ ውልቃዊ ዶኩመንት ኣብ ምርካብ ንምስታፍ ኣብ ዘድልየሉ ንሳልሳይ ኣካል  ውልቀ ሰብ ሓደ ዓይነት 

መስርሕ ይኮነንን  ዘድሊ (ብሕጋዊ ንዓካ ዘይ ውክል) ። 

 

 
እንታይ እዮም ሳዕቤናት / መቅጻዕቲ ምጥቃም ናይ ሓሶት ዶኩመንት ኣብ ማልታ?  
 
ኣብ ማልታ ምሓዝ , ምውናንን, ወይ ምጥቃም ናይ ሓሶት ዶኩመንት ገበን ዩ ።ሓደ ሰብ  ኣብ ትሕቲ ከምዚኦም 
ዛመሰሉ  ናይ ገበን ቀረባት ብሕጊ ማልታ ገበነኛ ከይኑ ይርከብ ። 
 
እንድሕር  ውልቀ ሰብ ገበን ዘይ ሕጋዊ ቅዳሕ ዶኩመንት ፈጺሙ  ወይ  ፎርጅት ዶኩመንት ምስ ዝጥቀም  ንሱ/ 
ንሳ ካብ ሽዱሽት ወርሒ ዘይ ነውሕ  ናይ ማእሰርቲ ግዜ ይብየነሉ። 
 
ብተወሳኪ , ኣብ ትሕቲ ካልእ ቀረብ ናይ ሕጊ ፡እዚ ሰብ  ዝኮነ ዶኩመንት ዝቀድሕ  ወይ ሓቀኛ ቅዳሕ ናይ 
ዶኩመንት ወይ ብዘይ ሕጋዊ ጥቅሚ ሰብ መዚ  ወይ  ኣብ ዋንነቱ ዝኮነ ፎርጅት ዶኩመንት  ዘለዎ፡ ብወንጀል 
ገበነኛ ይከውን ከሙ ውን ካብ (11,646.87 euro) ገንዘብ ብምቅጻዕ ገበነኛ ክከውን እዩ ወይ ካብ ክልተ ዓመት 
ዘይበዝሕ ማእሰርቲ  ወይ ኩሎም መቅጻዕትን ማእሰርትን ,ብዘይካ ብካልእ ሕጊ  ዓቢ መቅጻዕቲ ንከምዚ ዓይነት 
ገበን እንተዘይተፈጢሩ። 
 
ብመስረት ሕጊ ፓስፖርት፡ ዝኮነ ዝቀድሕ ፡ዝቅይር ወይ  ምስ ዝኮነ ፓስፖርት ዝቅይር ወይ  ዝጥቀም ወይ ውን 
ኣብ ዋንነቱ ፎርጅት ዝኮነ፡  ዝተቀየረ፡ ዝተቅድሐ ፓስፖርት ዝሓዘ ሰብ  ካብ  ሽዱሽተ ወርሒ ክሳብ ክልተ ዓመት  
ሕጋዊ ማእሰርቲ ይብየነሉ። 
 
ብተወሳኪ  ከምዚ ዓይነት ናይ ማእሰርት ግዜ ብቤት ፍርዲ ዝጸንዑ, እዚ ናይ ሓሶት ዶኩመንት ብምሓዝ ገበነኛ 
ዝኮነ ሰብ  ፡ ከም ኣድላይነቱ  ናይ ምዝንጋዕ ናጽነቱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ዝኮነ ጽልዋ ክህልዎ ይክእል። 

 
 
 
 



 

UNHCR ማልታ ውግዓዊ ምንጪ ናይ ዚ ሓበሬታ እዚ ኣይኮነን።  UNHCR ማልታ  ሓበሬታ በቲ ናዓካ ዝርዳኣካ  ቃንቓ ናባካ 
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ናይ ሓሶት ዶክይሜንት ሒዝካ ምስ ትርክርብ ናይ ነዊሕ ግዜ ሳዕቤናቱ እንታይ እዮም ? 
 
ገበን ምጥቃም ናይ ሓሶት ዶኩመንት ኣብ ቲ ናይ ውልቀ ሰብ ናይ ገበን መዝገቡ  ይሰፍር። ነዚ ሲዒቡ ድማ, 
ንዝኮነ ናይ መጻኢ ዳግመ ምእታው  ሕቶ ወይ ፍቃድ (ስራሕ /መንበሪ ፍቃድ )ኣብ ማልታ ወይ ኣብ ካልኦት 
ሃገራት ዝቀርብ እማመ ኣዝዩ ብከቢድ ይጸልዎ። 
 
 
ከምዚ ዓይነት ኩነታት ናይ ሓሶት ምውጻእ ዘዕብዩ ዝመስሉ ወይ ናይ ጉዕዞ ዶኩሜንት ዝጥቀሙ ብከመይ ከመልት 
ይክእል ? 
 
ብኢሜል፡  sb.police@gov.mt / pulizija@gov.mt 
ብተለፎን፡     +356 2240 0000  
ብምብጻሕ፡ Police Head Quarters, Pjazza Kalcidonju, Floriana 

ከም ሙ ድማ  ተረኛ ናይ ስደተኛ ባዓል  ቤት  ጽሕፈት ካብ ሰዓት 9፡00 am - ክሳብ ሰዓት 
5:00 pm ትሓትት። 
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