
     

 
በUK ጥገኝነት ስለመጠየቅ- የማጣሪያ ቃለመጠይቅ 
 
“የማጣሪያ ቃለመጠይቅ” የሚባለው የጥገኝነት ማመልከቻዎትን ካስገቡ በኋላ የሚደረግ የመጀመሪያው ቃለመጠይቅ 
ነው፡፡ 
 
የጥገኝነት ማመልከቻዎትን ያስገቡት ወደ UK በገቡበት የመጀመሪያ የመግቢያ ሥፍራ ከሆነ በዚያው ቀን በኢሚግሬሽን 
ኦፊሰር አማካይነት ቃለመጠይቅ ይደረግልዎታል፡፡ የጥገኝነት ማመልከቻዎትን ያቀረቡት UK ከገቡ ከጥቂት ጊዜ በኋላ 
ከሆነ አብዛኛውን ጊዜ ክሮይደን (ለንደን አቅራቢያ) በሚገኘው የHome Office “የማጣሪያ ቡድን” አማካይነት 
ቃለመጠይቅ ይደረግልዎታል፡፡ Home Office የጥገኝነት አቤቱታዎችን የሚያይ የUK መንግሥት አንድ የሥራ ክፍል 
ነው፡፡  
 
የጥገኝነት ማመልከቻውን ያስገቡት ተይዘው ከሆነ የማጣሪያ ቃለመጠይቁ በዚያው በተያዙበት ሥፍራ ሊደረግ ይችላል፡፡ 
የጥገኝነት ማመልከቻውን በሚያስገቡበት ወቅት የተያዙ አብዛኛዎቹ ሰዎች የማጣሪያ ቃለመጠይቁ ከተደረገላቸው 
በኋላ ይለቀቃሉ፡፡ 
 
ምንም እንኳን የሚቻል ቢሆን ከቃለመጠይቁ በፊት ጠበቃ ለማግኘትና ለማነጋገር መሞከር ጥሩ ቢሆንም አብዛኛዎቹ 
ሰዎች ከማጣሪያ ቃለመጠይቁ በፊት ጠበቃ ለማግኘት ዕድል አያገኙም፡፡ የማጣሪያ ቃለመጠይቁ በሚደረግልዎት ወቅት 
ጠበቃዎ ከእርስዎ ጋር እንዲሆን አይደረግም፡፡ 
 
የHome Office ቃለመጠይቅ አድራጊው በቃለመጠይቁ ወቅት በማጣሪያ ቃለመጠይቅ ቅጽ ላይ ማስታወሻዎችን 
ይይዛል፡፡ የማጣሪያ ቃለመጠይቁን ሬኮርድ ቅጂ ማግኘትዎ እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡ 
 
እንደእርስዎ ፍላጎት በቃለመጠይቁ ወቅት አስተርጓሚ የሚፈልጉ ከሆነ ይሄው ይዘጋጃል፡፡ አስተርጓሚውን በተመለከተ 
ችግሮች ካሉ ማለትም እርሱ የሚለው የማይገባዎት ከሆነ፣ እርስዎ የሚሉት ለእርሱ የማይገባው ከሆነ፣ እርሱ 
የሚናገረው የተለየ ቋንቋ ከሆነ፣ ፕሮፌሽናል እንዳልሆነ ከገመቱ፣ ወይም በትክክል እያስተረጎመ እንዳልሆነ ከገመቱ 
ይህንኑ ሁኔታ የHome Office ቃለመጠይቅ አድራጊው እንዲያውቀውና እንዲመዘግበው ማድረግዎ እጅግ ጠቃሚ 
ነው፡፡ 
 
በቃለመጠይቁ ወቅት ችግር አጋጥሞዎት ከነበረ በሌላ ጊዜ (ምንም እንኳን ወዲያውኑ ቃለመጠይቁ እንደተደረገልዎ 
ቢነግሩት የተሻለ ቢሆንም) ይህንኑ ለጠበቃዎት ሊነግሩት ይችላሉ (እርሱም ይህንኑ ለHome Office በጽሁፍ 
ያስታውቃል)  
 
 
በማጣሪያ ቃለመጠይቁ ወቅት ስለሚቀርቡ ጥያቄዎች 
 
በማጣሪያ ቃለመጠይቁ ወቅት ከዚህ የሚከተሉት የተወሰኑ መሠረታዊ ጥያቄዎች ሊቀርቡልዎት ይችላሉ 



     

 
ስምዎ 
የትውልድ ቀን 
ዜግነት 
ብሔር 
ሃይማኖት 
ስለቤተሰቦችዎ ሁኔታ 
ስለጤንነትዎ 
ወደUK ስላደረጉት ጉዞ 
ወደUK ለምን መጡ (ለምንድነው የጥገኝነት ጥያቄ እያቀረቡ የሚገኙት) ቆይቶ በዋናው ቃለመጠይቁ ወቅት ዝርዝር 
ጥያቄዎችን የሚጠየቁ በመሆኑ በዚህ ደረጃ የሚቀርቡልዎት ጥቂት አጫጭር ጥያቄዎች ናቸው፡፡ 
 
 
ወደUK ስላደረጉት ጉዞ 
 
በማጣሪያ ቃለመጠይቁ ወቅት ከሚቀርቡልዎት ዋና ዋና ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ወደUK ስላደረጉት ጉዞ የሚቀርበው 
ጥያቄ ሊሆን ይችላል፡፡  
 
UKዎች የጥገኝነት ጥያቄዎን ለማየት ሃላፊነት ይኖርባቸው እንደሆነ ለመወሰን ይህን ጥያቄ ያቀርባሉ፡፡ በሌላ ሀገር 
የጥገኝነት ጥያቄ አቅርበው እንደሆነ ወይም በሌላ ሀገር የስደተኝነት መብት አግኝተው እንደሆነ እና ለምን በዚያ ሀገር 
የጥገኝነት ጥያቄ እንዳላቀረቡ ጥያቄዎች ይቀርቡልዎታል፡፡ 
 
ወደUK በሚያደርጉት ጉዞ በሌላ የአውሮፓ ሀገር በኩል አልፈው ከሆነ የUK Home Office የጥገኝነት ጥያቄዎን 
ወደዚያ ሀገር ሊያስተላልፈውና ወደዚያ ሀገር ተመልሰው የጥገኝነት ጥያቄዎን እዚያ እንዲያቀርቡ ሊነግሩዎት ይሞክሩ 
ይሆናል፡፡ ይህ ሁኔታ የDublin Regulations Case (ደብሊን ሬጉሌሽንስ ኬዝ) ወይም Safe Third Country Case 
(ሴፍ ሰርድ ካንትሪ ኬዝ) ተብሎ ሲጠቀስ ሊሰሙ ይችላሉ፡፡  
 
አብዛኛውን ጊዜ የHome Office ይህንን ሁኔታ በአውሮፓ ዙሪያ ከሚገኙ የጣት አሻራ ዳታ ቤዝ ውስጥ በማጣራት 
የሚያገኙት ሲሆን በማጣሪያ ጥያቄው ወቅት የጣት አሻራዎን ሊወስዱ ይችላሉ፡፡  
 
የHome Office የጥገኝነት ጥያቄዎን ወደ ሌላ የአውሮፓ ሀገር ሊያስተላልፈው ቢሞክር ውሳኔውን ለመቃወም ይችሉ 
ይሆናል፡፡ ይህም ሊያስተላፉዎት በሚፈልጉት ሀገር ሁኔታ ወይም UK ውስጥ ለመቆየት በሚኖርዎት ጠንካራ ምክንያት 
ወይም የHome Office ትክክለኛውን ሥርዓት ባለመከተሉ ሁኔታ ላይ ይወሰናል፡፡  
 
ለምሳሌ ጉዳይዎ ወደ ሌላ ሀገር እንዲተላለፍ በሚወሰንበት ወቅት የHome Office ሊከተለውየሚገባው ቀነ ገደብ አለ፤ 
ወይም ተቀባዩ ሀገር ጥያቄውን ተቀብሎት ከሆነ UK እርስዎን ወደዚያ ሀገር የሚልክበት የጊዜ ገደብ አለው፡፡  
 



     

ምንም እንኳን የHome Office የጥገኝነት ጥያቄውን የማየቱን ሃላፊነት ወደሌላ የአውሮፓ ሀገር ለማስተላለፍ የጣት 
አሻራዎን ወይም የጉዞዎን መረጃ ባይጠቀም እንኳን በእውነትም አደጋ የነበረብዎት ከሆነ መጀመሪያውኑ የጥገኝነት 
ጥያቄዎን በእዚያ ሀገር ሊያቀርቡ ይችሉ ነበር ለማለት ይችላሉ፡፡ 
 
 
– 
 
የማጣሪያ ጥያቄ ብዙውን ጊዜ አጭር ቢሆንም አስፈላጊ አይደለም ለማለት ግን አይቻልም፡፡  
 
በማጣሪያ ጥያቄ ወቅት የሚናገሩት ሁሉ በኋላ በዋናው ቃለመጠይቅ ወቅት ከሚናገሩት ጋር እና ለHome Office 
በማናቸውም ወቅት ከሚሰጡት የጽሁፍ ገለጻ ጋር እንዲሁም ስለሀገርዎ ከሚሰጡት መረጃ ጋር ስለትክክለኛነቱ 
ይነጻጸራል፡፡ በእነዚህ መረጃዎች መካከል ልዩነት ከተገኘ የHome Office ታሪክዎ እውነትነት የለውም ለማለትና 
ስደተኛ አይደሉም ለማለት ይጠቀምበታል፡፡ 
 
 


