
………………. ቀን 2010 ዓ.ም  

 

የውክልና ስልጣን ማስረጃ 

 

ወካይ:-  ……………………………………………………፣ ዜግነት  …………………………………..     የፓስፖርት ቁጥር 

………………... 

         አድራሻ:-  ………………………………….,…………………………።ለ 

          ስልክ ቁጥር፡- ……………………………………………… 

 

ተወካይ:-  ………………………………………………………..፣      ዜግነት፡- ………………………………….. 

አድራሻ:-  …………………..ክልል/ ከተማ፣   …………….ዞን/ ክ/ከተማ፣   ወረዳ ………….፣ የቤት ቁጥር 

………… 

 

እኔ ወካይ ለተወካይ የምሰጣቸው የውክልና ስልጣን የሚመለከተው መ/ቤት በመቅረብ አስፈላጊውን 

ፎርማሊቲ በሟሟላት በስሜ የልደት የምክር ወረቀት አውጥተው፣ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 

እና አዲስ አበባ ባለው በ………………………………….. ኤምባሲ እንዲያረጋግጡልኝና እንዲልኩልኝ 

በፍ/ብ/ሕ/ቁ 2199/2205 መሰረት የውክልና ስልጣን የሰጠኋቸው መሆኔን በፊርማዬ አረጋግጣለሁ፡፡ 

 

የወካይ ስምና ፊሪማ           ቀን     .   

 

ከዚህ በላይ የሰፈረው ፊርማ ………………………………………………፣ ኤምባደሲው ድረስ በአካል በመቅረብ 

የፈረሙ መሆኑን ኤምባሲው ያረጋግጣል። 

 

  

 

 

 

 

………………. ቀን 2010 ዓ.ም  

 

የውክልና ስልጣን ማስረጃ 



 

ወካይ:-አቶ/ወ/ሮ/ወ/ት……………………………………………፣ዜግነት…………………………………የፓስፖርት ቁጥር ……… 

         አድራሻ:-  ………………………………….,………………………… 

         ስልክ ቁጥር፡- ……………………………………………… 

 

ተወካይ:-  ………………………………………………………..፣ ዜግነት፡- ………………………………….. 

አድራሻ:-  …………………..ክልል/ ከተማ፣ …………………….ዞን/ ክ/ከተማ፣   ወረዳ ………….፣ የቤት ቁጥር 

………… 

 

እኔ ወካይ ለተወካይ የምሰጣቸው የውክልና ስልጣን ተወካይ እንደኔ በመሆን በስሜ ተመዝግቦ 

የሚገኘውን የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት እንዲያስተዳድሩ፣ እንዲጠብቁ፣ እንዲሸጡ፣ 

እንዲለውጡ፣ የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ፣ እንዲቆጣጠሩ፣ ውል እንዲዋዋሉ ስም 

እንዲያዘዋውሩ እንዲያከራዩ፣ ተወካይ በስሜ ቤትም ሆነ መኪና ውል ተዋውለው እንዲገዙ፣ ወደ ሥሜ 

እንዲያዛውሩ፣ በሥሜ በማህበር ተደራጅተውም ሆነ በሊዝ ቦታ እንዲመሩ፣ ንብረት እንዲረከቡ፣ ካርታ፣ 

ፕላንና የባለቤትነት ደብተር እንዲያወጡ፣ የግንባታ ፈቃድ እንዲያወጡ፣ የግንባታ እቃ /ሲምንቶ/ 

እንዲገዙ፣ የግንባታ ሥራ ባለሙያ ቀጥረው ቤት እንዲያሰሩ፣ እንዲያሻሽሉ፣ እንዲያድሱ፣ ቀረጥ 

እንዲከፍሉ፣ በፌዴራል፣ በክልል፣ በክ/ከተማና በቀበሌ ቢሮዎች እኔን በተመለከተ ማንኛውም ጉዳዮች 

እንዲያስፈፅሙ፣ በስሜ የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት መግዛት እንዲችሉ፣ የንግድ ፈቃድ 

እንዲያወጡ፣ ንብረት እንዲረከቡ፣ ውል እንዲያድሱ፣ ቤት እንዲያድሱ፣ የባለቤትነት ፕላንና ካርታ 

እንዲያወጡ፣ የግንባታ ፈቃድ እንዲያወጡ፣ በውሃና ፍሳሽ፣ በመብራት ሃይልና በቴሌኮም መ/ቤት ውል 

ተዋውለው ውሃ፣ መብራትና ስልክ እንዲያስገቡ፣ ግብርና የሚከፈሉ ክፍያዎችን እንዲከፍሉ፣ ገንዘብና 

ሰነድ እንዲቀበሉ፣ እንዲሰጡ፣ በስሜ ከውጭ የሚመጣ መኪናም ሆነ እቃ ከገቢዎችና ጉምሩክ 

ባለስልጣን አስፈላጊውን መስፈርቶች አማልተው እንዲረከቡና ተገቢውን ተግባር እንዲፈጽሙ፣ 

ቦሎከላውዶ እንዲያደርጉ፣ ሰሌዳ ማስለወጥ ሆነ ማስቀየር እንዲችሉ፣ በአጠቃላይ እንደኔተጠሪ 

እንዲሆኑ፣ ሲፒኦ እንዲያሲዙ፣ ኢንሹራንስ እንዲገቡ፣ በስሜ ጨረታ እንዲጫረቱ፣ የጨረታ ሰነድ 

እንዲገዙ፣ አስፈላጊውን ሁሉ እንዲያከናውኑ ፣ተወካይ እንደኔ በመሆን የልደት ሰርቲፊኬት፣ ያላገባ 

ሰርተፊኬት አውጥተው እንዲልኩልኝ፣ የትምህርት ማስረጃዎች ከተማርኩበት ትምህርት ቤቶች 

እንዲያወጡልኝ እና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና አዲስ አበባ በሚገኘው ……………………….. ኤምባሲ 

እንዲያረጋግጡልኝ፣ በስሜ ከውጭ ሀገር የሚገባ እቃ እንዲረከቡና አስፈላጊውን ተግባር እንዲፈጽሙ፣ 

በአጠቃላይ እንደኔተጠሪ ሆነው እንዲንቀሳቅሱ በስሜ በመንግስትም ሆነ በግል በማንኛውም ባንክ 

ያለኝን ገንዘብ ሰነድ ላይ ፈርመው ለማውጣት፣ ለማስገባት ለማንቀሳቀስ እንዲችሉ በስሜ፣ የባንክ ሂሳብ 

እንዲከፍቱ፡ ገንዘብ እንዲያስገቡና እንዲያስወጡ፣ በስሜ የሚላክ ገንዘብ ገቢ እንዲያደርጉ፣ የሚከፈሉ 



ክፍያዎች እንዲከፍሉ፣ ማንኛውንም ዶክመንቶች ከማንኛውም ቦታ ቀርበው ሰነድ ላይ ፈርመው 

እንዲቀበሉ፣ በክፍለከተማ፣ በወረዳ፣ በቀበሌ፣ በቤቶች ኤጀንሲ፣ በውጭ ጉዳይ፣ በኢንቨስትመንት ቢሮ፣ 

በኢሜግሬሽን፣ በቴሌኮሚንኬሽን፣ በፖስታቤት፣ በውልና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት፣ በመንገድ 

ትራንስፖርት፣ በአገር ውስጥ ገቢ በአጠቃላይ በማናቸውም መንግስታዊና ህዝባዊ ድርጅቶች በመቅረብ 

ጉዳይ እንዲፈጽሙና እንዲያስፈጽሙ፣ የውክልና ውክልና እንዲሰጡ፣ በምከሰስበትም ሆነ በምከስበት 

ሁሉ ጠበቃ ቀጥረው እንዲከራከሩ፣ ቃለማሀላና ማረጋገጫ ላይ እንዲፈርሙ፣ መልስና የመልስ መልስ 

እንዲሰጡ፣ በአጠቃላይ እኔ መፈጸም የሚገባኝን ጉዳይ ሁሉ እንዲፈጽሙ፣ ይሄንን ሙሉ የውክልና 

ስልጣን በፍ/ብ/ሕ/ቁ 2199/2205 መሰረት መስጠቴን በፊርማዬ አረጋግጣለሁ፡፡ 

 

የወካይ ስምና ፊሪማ        ቀን    .   

 

ከዘህ በላይ የሰፈረው ፊርማ አቶ/ወ/ሮ/ወ/ት………………………………………………………………፣ ኤምባሲው ድረስ 

በአካል በመቅረብ የፈረሙ መሆኑን ኤምባሲው ያረጋግጣል። 

    


