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ሙሉ የውክልና ስልጣን
ቀን፦ ---/----/---------ዓ.ም
የወካይ ስም፦ ---------------------------------- ዜግነት -----------------------------------የፓስፖርት/የመታወቂያ ቁጥር ------------------------ ስልክ ቁጥር፡-------------------አድራሻ:- -------------------------------------- Country --------------------

የተወካይ ስም፦ ---------------------------------- ዜግነት ------------------------------------አድራሻ:-

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

እኔ ወካይ ለተወካይ የምሰጣቸው የውክልና ስልጣን ተወካይ እንደ እኔ በመሆን በስሜ የተመዘገበውንም ሆነ ወደፊት
የሚመዘገበውን የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት እንዲጠብቁ፤ እንዲያስተዳድሩ፤ እንዲቆጣጠሩ፤
እንዲያከራዩ፤ እንዲያኮናትሩ፤ እኔን በመወከል ፈርመው እንዲቀበሉልኝ፤ ሲ.ፒ.ኦ. እንዲያሰሩ፤ ሂሳቡን ወደ እኔ
የባንክ አካውንት እንዲያስገቡ፤ ያከራዩትንም ሆነ ያኮናተሩትን ገንዘብ ተሳስበው እንዲቀበሉ፤ በስሜ ባለው ባንክ
የባንክ ቡክ ውስጥ ገንዘብ እንዲያስገቡ፣ ገንዘብና ሠነድ ፈርመው ለመቀበል እንዲችሉ፤ በስሜ የመኖሪያም ሆነ የንግድ
ቤት እንዲገዙ፣ በስሜ የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት እንዲገዙ ስሙን በስሜ እንዲያዞሩ፤ ካርታ፤ ፕላን፤ ደብተር፤ ሊብሬ
እንዲያወጡ፤ ገንዘብና ሠነድ ፈርመው ለመቀበል እንዲችሉ፤ በስሜ የሽርክና ውል እንዲዋዋሉ፤ ውል እንዲያፈርሱ፤ በስሜ በማንኛውም
ባንክ የባንክ አካውንት እንዲከፍቱ፤ ገቢ እንዲያደርጉ፤ በስሜ ኢንሹራንስ እንዲገቡ፤ ከኢንሹራንስ ሊከፈለኝ የሚገባውን ድርሻ ክፍያ
እንዲቀበሉ፤ የድርሻ መልቀቅ እና መቀበል እንዲዋዋሉ፤ ውል ተዋውለው በስሜ የኢንቨስትሜንት ፈቃድ እንዲያወጡ፤ ዓመታዊ
የመንግሥት ግብር እንዲገብሩ፤ የአክሲዮን ድርሻዬን እንዲቀበሉ፤ አስፈላጊም ሲሆን የንግድ ፈቃዱን ተመላሽ ለማድረግ እንዲችሉ፤ በስሜ
ተመዝግቦ ከውጭ ሀገር የሚመጣውን ማንኛውንም ዓይነት ዕቃም ሆነ መኪና በሚመለከተው የጉምሩክ መ/ቤት በመቅረብ አስፈላጊውን
ፎርማሊት በማሟላት ለመረከብ እንዲችሉ፤ እንዲልኩ፤ ግብርና ቀረጥ እንዲከፍሉ፤ በስሜ ማንኛውንም ሠነድ እንዲፈርሙ፤ ገንዘብ
እንዲቀበሉ፤ በስሜ በማህበር ተደራጅተውም ሆነ በሊዝም ሆነ በጨረታ ለመኖሪያ ቤትም ሆነ ለድርጅት የግንባታ ሥራዎችን
እንዲያካሂዱ፤ ለግንባታ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችና ስሚንቶ እንዲገዙ፤ ፕላን ማሻሻያ እንዲያሰሩ ውል ተዋውለው በስሜ ውሃ፤ መብራት፤
ስልክ እንዲያስገቡ፤ በስሜ የስምምነት ውል እንዲዋዋሉ፤ ውል እንዲያድሱ፤ በስሜ ቼክ ፈርመው በመስጠትም ሆነ መቀበል እንዲችሉ፤
ጨረታ እንዲጫረቱ፤ የጨረታ ሠነድ እንዲገዙ፤ በጨረታ ያሸነፍኩትን ንብረት እንዲረከቡ፤ ከጨረታ ተመላሽ ገንዘብ ሰነድ ላይ ፈርመው
እንዲቀበሉ፤ በስሜ አክሲዮን ለመግዛት፤ ሼር ለማደረግ፤ ኩባንያ ለማቋቋም ስብሰባዎችን ለመሰብሰብ፤ ድምፅ እንዲሰጡ፤ ሰነድ እና
ዶክሜንቶች ላይ እንዲፈርሙ፤ እንዲሰጡ፤ እንዲቀበሉ፤ ቅፅ እንዲሞሉ፤ ኤልሲ (LC) እንዲከፍቱ፤ የንግድ እቃዎችን እንዲያስመጡ፤
ከማንኛውም የትምህርት ተቋም ያለውን የትምህርት ማስረጃ ሰነድ ላይ ፈርመው እንዲቀበሉ፤ ጉዳዩ ከሚመለከተው መ/ቤት
እንዲያወጡልኝ፤ በውጭ ጉዳይ መ/ቤት እንዲያረጋግጡ፤ ከኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን በስሜ የስልክ መስመር እንዲያወጡ፤
ውል እንዲዋዋሉ፤ እንዲያድሱ፤ በስሜ ክፍያ እንዲፈጽሙ፤ በአጠቃላይ እኔ የምፈጽመውን ሁሉ በመንግሥት መ/ቤትም ሆነ
በህዝባዊ ድርጅት አስተዳደር መ/ቤት፤ በግል ድርጅቶች፤ በኢምግሬሽን፤ በኤምባሲ፤ በኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን፤
በውሃና ፍሳሽ መ/ቤት፤ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን፤ በመንገድ ትራንስፖርት መ/ቤት፤ በአገር ውስጥ
ገቢ፤ በጉምሩክ፤ በባህር ትራንዚት፤ በንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ፤ በፖስታ ቤት፤ በአቅም ግንባታ ቢሮ፤ በቀበሌ፤
በወረዳ፤ በክ/ከተማ መስተዳደር በመቅረብ ጉዳዩን ትከታትለው እንዲፈጽሙና እንዲያስፈጽሙ፤ እኔ በምከስበትም
ሆነ በምከሰስበት ጉዳይ ላይ የህግ ጠበቃ ወክለው አቤቱታ ለማቅረብ፤ ለመከራከር መልስ ለመስጠት፤ ይግባኝ
ለማለት፤ ቃለመሃላ ለማረጋገጥ፤ አፈፃፀም ለመቀጠል እንዲችሉ፤ እንዲሁም ለሦስተኛ ወገን አሳልፈው ውክልና
እንደ እኔ ሆነው መስጠት ወይም መሻር እንዲችሉ ይህንን የውክልና ሥልጣን በፍ/ብ/ሕግ/ቁ. 58፤ 2199፤ 2205
መሰረት መስጠቴን በፊርማዬ አረጋግጣለሁ።
የወካይ ስም :- -----------------------------ፊርማ፡- -----------

