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ሙሉ የውክልና ስልጣን 
 

 
                                                       ቀን፦ ---/----/---------ዓ.ም 

 
የወካይ ስም፦ ----------------------------------  ዜግነት ----------------------------------------  

                የፓስፖርት/የመታወቂያ ቁጥር -------------------------------------------------- 

                አድራሻ:- ---------------------------------------- Country ------------------  

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

 
 

የተወካይ ስም፦ ---------------------------------- ዜግነት ------------------------------------------   

                አድራሻ:-   ክ/ከተማ ወረዳ/ቀበሌ ------------- የቤት ቁጥር -------- ክልል----------------                                            

 
እኔ ወካይ ለተወካይ የምሰጣቸው የውክልና ስልጣን ተወካይ እንደ እኔ በመሆን በስሜ የተመዘገበውንም ማንኛውንም የሚንቀሳቀስም 
ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት እንዲጠብቁ፤ እንዲያስተዳድሩ፤ እንዲቆጣጠሩ፤ እንዲያከራዩ፤ እንዲያኮናትሩ፤ እንዲሸጡ እንዲለውጡ፣ 
በሚመለከተው ክፍል በቃለ-ጉባኤ ሰነድ እንዲፈርሙ፣ ካፒታል እንዲያሳድጉ፣ የትርፍ ክፍፍል እንዲያደርጉ፣ ስም እንዲያዞሩ፣ ውል 
እዲዋዋሉ፣ እንዲያፈርሱ፣ የኪራይ ውል እንዲዋዋሉ፣ በስሜ የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት እንዲገዙ፣ በስሜ በሪል ስቴት 
ካምፓኒ ተመዝግበው እንደ እኔ በመሆን በውስጠ ደንብ በመመስረቻ ጽሑፍ ላይ እንዲፈርሙ፣ ድርሻዬን ስሙን በስሜ እንዲያዘዋውሩ፣ 
ድርሻዬን እንዲቆጣጠሩ፣ እንዲያስተዳድሩና ስም እንዲያዞሩ፣ የድርሻ መልቀቂያም ሆነ መቀበል እንዲቆጣጠሩ፣ የኪራይም ሆነ የኮንትራት 
ገንዘብ እንዲቀበሉ፣ ኪራይ እንዲከፍሉ፣ በስሜ በሊዝም ሆነ በማህበር ተደራጅተው የድርጅትም ሆነ የመኖሪያ ቤት መሥሪያ ቦታ 
እንዲረከቡ፣ በዕጣም ሆነ በምትክ ከመንግሥት የሚሰጠኝን የኮንዶሚኒየም የመኖሪያ ቤትና ቁልፍ እንዲረከቡ፣ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 
ጋር የብድርና የመያዣ ውል እንዲዋዋሉ፣ ካርታ፣ ፕላን የባለቤትነት ደብተር እንዲያሰሩ፣ በስሜ የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት 
እንዲገዙ፣ ስሙን በስሜ እንዲያዛውሩ፣ ቦሎ ከላውዶ እንዲያስደርጉ፣ አመታዊ የተሽከርካሪ ግብር እንዲከፍሉ፣ ታርጋ እንዲያስቀይሩ፣ 
መንጃ ፈቃድ እንዲያሳድሱ፣ ፋይል እንዲያዛውሩ፣ ሊብሬ እንዲያወጡ፣ ውል ተዋውለው ውሃ፣ መብራትና ስልክ እንዲያስገቡና ውሉን 
እንዲያሳድሱ፣ ግብር እንዲከፍሉ፣ የግንባታ፣ የፕላን ማሻሻያና የአጥር ፈቃድ እንዲያወጡ፣ ባለሙያ ቀጥረው ግንባታዎችን እንዲያሰሩ፣ 
ለግንባታ የሚሆኑ ማቴሪያሎችን ስሚንቶ እንዲገዙ፣ በስሜ አዲስ የባንክ ሂሳብ እንዲከፍቱ፣ ሂሳቡን እንዲያንቀሳቅሱ፣ ከዚህ በፊት በስሜ 
በማንኛውም ባንክ የተከፈተውን ሂሳብ እንዲያንቀሳቅሱ፣ ገንዘብ ወጪና ገቢ እንዲያደርጉ፣ ቼክ ፈርመው መስጠትም ሆነ መቀበል 
እንዲችሉ፣ ቼክ እንዲመነዝሩ፣ በውርስም ሆነ በስጦታ የማገኘውን ማንኛውንም ድርሻ የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት 
እንዲረከቡ፣ ስሙን ወደ ስሜ እንዲያዛውሩ፣ ድርሻዬን እንዲለቁ፣ የድርሻ መልቀቅ፣ የስምምነት ውል፣ የስጦታ ውል፣ የሽርክና ውል 
እንዲዋዋሉ፣ በስሜ የሚሰጥኝን ምትክም ሆነ የካሳ ክፍያ አስፈላጊውን ፎርማሊቲ አሟልተው እንዲቀበሉ፣ ከማንኛውም ተቋም 
የትምህርት፣ የልደት የምስክር ወረቀት እና ያላገባሁ መሆኔን ጉዳዩ ከሚመለከተው መንግሥታዊ መ/ቤት 
እንዲያወጡልኝ/እንዲያሳድሱልኝ፣ ማረጋገጫ እንዲያስመቱ፣ መልቀቂያና ክሊራንስ እንዲያወጡ፣ ከውጭ አገር በስሜ ተመዝግቦ 
የሚመጣውን ማንኛውንም እቃም ሆነ መኪና አስፈላጊውን የጉምሩክ ፎርሟሊቲ አሟልተው እንዲረከቡ፣ በስሜ ማንኛውንም ክፍያዎች 
እንዲከፍሉ፣ በምከሰስበትም ሆነ በምከስበት ጉዳይ ላይ ቢችሉ ራሳቸው ከአቅም በላይ ሲሆን የሕግ ጠበቃ ወክለው እንዲከራከሩ፣ 
መልስና የመልስ መልስ እንዲሰጡ፣ ቃለ-መሃላ እንዲያቀርቡ፣ ይግባኝ እንዲጠይቁ፣ አፈፃፀም  እንዲቀጥሉ፣ ውሳኔ እንዲያስፈፅሙ፣ 
የውሳኔና የአፈፃፀም ግልባጭ እንዲቀበሉ፣ ምስክር እንዲያቀርቡ፣ ወራሽነቴን እንዲያርጋግጡ፣ በአጠቃላይ እኔ ወካይ መፈፀምና ማከናወን 
የሚገባኝን ማንኛውንም ጉዳይ በማንኛውም በመንግሥት መ/ቤት፣ በሕዝባዊና በግል ድርጅት፣ በአስተዳደር መ/ቤት፣ በኢሚግሬሽን፣ 
በኤምባሲ፣ በኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ በኢትዮ ቴሌኮም፣ በመብራት ኃይል፣ በውሃና ፍሳሽ፣ በፖስታ ቤት፣ 
በአገር ውስጥ፣ በንግድና ኢንዱስትሪ፣ በግምሩክ፣ በባንክ፣ በቤቶች ኤጀንሲ፣ በዩኒቨርስቲ፣ በትምህርት ሚኒስቴር፣ በኪራይ ቤቶች፣ 
በመንገድ ትራንስፖርት፣ በፖሊስ ጣቢያ፣ በክ/ከተማ፣ በቀበሌ፣ በማዘጋጃ ቤት፣ በመሬት አስተዳደር፣ በማህበራዊ ዋስትና ባለስልጣን 
እየቀረቡ ጉዳዬን ተከታትለው እንዲፈፅሙና እንዲያስፈጽሙ፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሌላ 3ኛ ወገን ለመወከልም ሆነ ለመሻር እንዲችሉ፣ 
ይህንን ሙሉ የውክልና ሥልጣን በፍ/ብ/ሕግ/ቁ. 58፤ 2199፤2204፣ 2205 መሰረት መስጠቴን በፊርማዬ አረጋግጣለሁ። 
 
                                                                                  
የወካይ ስም ፡- -------------------------------- 
 
ፊርማ፡-  ---------------------- 
 

 


