
 

Refugee Info Bus ዉስጥ የሚገኙ ተመራማሪዎች እነዚህን የመረጃ ጥቅሎች በ Right to Remain፣ Refugee Council "የስደተኞች ካውንስል" እና 

"Europa.EU" የመሳሰሉ አስተማማኝ ምንጮችን ተጠቅመዋል:: ይህ መመሪያ በጥገኝነት ማመልከቻ ላይ የህግ ምክር  ምትክ አይደለም:: የጥገኝነት ህግ 

ይለወጣል እና እያንዳንዱ ጉዳይ የተለየው ነው:: ጥርጣሬ ካለ ሁልጊዜ የሕግ ባለሙያ ያነጋግሩ:: 

 

 

UK ከገባው የት ነው የምኖረው? 

 

በUK ሀገር የመኖሪያ መረጃ 

  

Refugee Info Bus በእንግሊዝ መቼ እና እንዴት የመኖሪያ ቤት እንደሚያገኙ መረጃ  ለመስጠት ይህን የመረጃ 

ወረቀት አዘጋጅቷል::  

  

በእንግሊዝ ውስጥ ምን ዓይነት ማረፊያ ቤት ሊኖርዎት እንደሚቸሉ እና መስፈርቱ የተለያየ ነው:: 

1. የስደተኛ የመኖሪያ ፍቃድ  

2. ጥገኝነት ጠያቂ  

3. የጥገኝነት ጥያቄ ውድቅ ተደርጓል 

  

1. የስደተኛ የመኖሪያ ፍቃድ ካለዎት የመኖርያ ቦታ 

ይህ የጥገኝነት፣የሰብኣዊነት ጥበቃ ወይም የመልሶ ማቋቋሚያ መርሃ ግብር አካል ከሆኑ ወይም በዲፕስ ማሻሻያ 

(ኢሚግሬሽን አንቀጽ ህግ ክፍል 2016) መሠረት ወደ ዩናይትድ ኪንግደም የመጡት ከሆነ ይህ ተፈጻሚ ይሆናል:: 

 

የስደተኛ የመኖሪያ ፍቃድ   ካለዎት የሚከተሉት ብቁዎች ነዎት: 

● ከምክር ቤቱ (Council) የመኖሪያ ቤት መሰጠት 

ቤት አልባዎች ከሆኑ መኖሪያ ቤት ለማግኘት ቅድሚያ ይሰጣቿል  

 
 

ንብረቱን ለመረከብ የቆይታ ጊዜ እና የመረጡት ቤት ደረጃ የሚመሰረተው ያመለከቱበት ምክር ቤት (Council) 

ላይ ነው. 

● የመኖሪያ ቦታ የሚከራዩ ከሆነ ምክር ቤቱ የኪራይ ገንዘብ ይከፍላል  (የመኖሪያ ቤት ጥቅሞች ወይም 

አጠቃላይ ብድር) 

  

● ቤት ከሌልዎት ወይም በ 8 ሳምንታት ውስጥ ቤት የሌልዎት ከሆነ ከምክር ቤቱ (Council) 

አገዛ  ያረጋል:: 

ምክር ቤቱ (Council) ቤት እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ምክር እና መረጃ ይሰጣል:: ወደ ሌሎች 

የመኖሪያ ቤት እጦት አገልግሎቶች ሊልክዎ ይችላል:: 

 
 

ቤት ከሌሎት ምክር ቤቱ መኖሪያ ቤቱን ሊሰጥዎ ይችላል ነገር ግን ቅድሚያ የሚሰጠው በሚከተሉት ሁኔታዎች 

ነው: 

ሀ) ኢድሜዎ ከ18 ዓመት በታች ከሆነ ወይም ከቤተሰብዎ አባልዎች መካከል ከ 18 ዓመት በታች የሆነ ሰው ካሌ 

ለ) ነፍሰጡር ነዎት ወይም ከቤተሰብዎ አባላት ውስጥ ነፍሰ ጡር ካለች  

ሐ) እርስዎ ቤት የሌላቹም ማለት ነው ምክንያቱም ቀደም ሲል ይኖሩበት በነበረበት ቦታ መቆየት አይችሉም 

 
 
 

አስፈላጊ: የስደተኛ የመኖሪያ ፍቃድ ከተሰጥዎት የጥገኝነት ጊዜ የተሰጠዎትን ቤት በ28 ቀን ውስጥ  ለቀው 

መውጣት ኣለብዎት:: ቤት ካለዎት ወይም የሚኖሩበት ቤት ከሌለ ከምክር ቤቱ (Council)እርዳታ ሊያገኙ ይችላሉ:: 

(Shelter England, 2018) 
  



 

Refugee Info Bus ዉስጥ የሚገኙ ተመራማሪዎች እነዚህን የመረጃ ጥቅሎች በ Right to Remain፣ Refugee Council "የስደተኞች ካውንስል" እና 

"Europa.EU" የመሳሰሉ አስተማማኝ ምንጮችን ተጠቅመዋል:: ይህ መመሪያ በጥገኝነት ማመልከቻ ላይ የህግ ምክር  ምትክ አይደለም:: የጥገኝነት ህግ 

ይለወጣል እና እያንዳንዱ ጉዳይ የተለየው ነው:: ጥርጣሬ ካለ ሁልጊዜ የሕግ ባለሙያ ያነጋግሩ:: 

 

 

2) ጥገኝነት ጠያቂ ከሆኑ የመኖሪያ ሁኔታ  

የጥገኝነት ማመልከቻ አመልክተው ከሆነ እና የጥገኝነት ጥያቄዎ ውሳኔን እየጠበቁ ከሆነ ይህ በይግባኝ ውሳኔ ላይ 

ያሉትንም ይካተታል:: 

  

የራስዎ መኖርያ ቤት ሊከራዩ ወይም ሊገዙ ይችላሉ (በኢሚግሬሽን ቼኮች አካባቢ ማከራየት አይችሉም) የቤት 

ኪራይ ወይም ብድር (mortgage) ለመክፈል ከመንግሥት ምንም ድጋፍ አይሰጥዎትም::  

 

ጥገኝነት ጠያቂ ከሆኑ የሚከተሉት  ያገኛሉ: 

● ከእንግሊዝ መንግስት የመኖርያ ቤት 

የመኖሪያ ቦታዎን መምረጥ አይችሉም:: 

በእንግሊዝ ውስጥ ማንኛውም ቦታ ሊሆን ይችላል ገን በለንደን ወይም በደቡብ-ምስራቅ የማይታሰብ ነው:: 

መኖሪያ ቤቱ መሠረታዊ በመኖሪያ ቤት ነው ይህም በሆቴል ወይም አልጋ እና እና ቁርስ መቢያ ባታ ያለው ቤት 

ይሆናል:: 

ብዙ ጊዜ በዩኬ ውስጥ ተከራዮች የማይፈልጉ ጥራት የሌላቸው  ቤቶች ይሰጥዎታል:: 

  

3) የጥገኝነት ጥያቄ ውድቅ የተደረገባቸው መኖርያ ቤት 

የጥገኝነት ወይም በሰብዓዊ ጥገኝነት ማመልከቻ ላይ የመጨረሻ ውሳኔው ውድቅ ከተደረገ  (ነገር ግን  ውሳኔ ላይ 

ይግባኝ ባይሉ):: 

  

ለጥገኝነት ወይም ለሰብዓዊ ማመልከቻ ውድቅ ከተደረገ እና ወደ ሀገር በቶሎ  መመለስ ካልቻሉ ወደ ሀገር 

የመመለሻ ሁኔታ እስኪያልቅ ለመኖሪያ ቤት ማመልከት ይችላሉ:: 

  

የጥገኝነት ማመልከቻ ያልተቀበሉ ከሆነ እና ከዩኬ ውስጥ ለቀው እንዲወጡ ከተናገረ የመኖርያ ቤት መብት 

አይኖርዎትም:: ወደ ሀገርዎ መመለስ ከፈለጉ መንግሥት እና ሌሎች በጎ አድራጊዎች ድጋፍ ሊሰጡ ይችላሉ:: 

 
 

 

 

 

 

 


