ቀን:-___________________________

የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ
ወካይ:-_____________________________________________
አድራሻ:-___________________________________________
___________________________________________
ጀርመን
ተወካይ:-____________________________________________
አድራሻ፡-____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

እኔ የውክሌና ሥሌጣን ሰጪ ነዋሪነቴ ከኢትዮጵያ ውጪ በጀርመን አገር በ__________________________________________ ከተማ ነዋሪ ስሆን
ተወካይ አቶ/ወ/ሮ/ወ/ሪት_______________________________________________________እንዯ እኔ በመሆን ከሚመሇከታቸው የተሇያዩ የመንግስት
አካሊትና ተቋማት የሌዯት ምስክር ወረቀት የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዱያወጡሌኝና በሚመሇከታቸው አካሊት ተቋማት እንዱያረጋግጡሌኝ
ተወካይ ባይችለ የሕግ ጠበቃ ወክሇው ጉዲዩን እንዱያስፈፅሙሌኝ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሇላሊ ሦስተኛ ወገን ውክሌና መስጠትም ሆነ መሻር
እንዱችለ ይህንን ሙለ የውክሌና ሥሌጣን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ/ቁ 58/ሀ እና በፍ/ብ/ሕ/ቁ 2199/2205 መሠረት መስጠቴን በፊርማዬ
አረጋግጣሇሁ፡፡

የወካይ ሙለ ስምና ፊርማ
___________________________________

ቀን:-_________________________

የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ
ወካይ:-_____________________________________________
አድራሻ:-___________________________________________
____________________________________________
ጀርመን
ተወካይ:-____________________________________________
አድራሻ፡-_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

እኔ የውክሌና ሥሌጣን ሰጪ ነዋሪነቴ ከኢትዮጵያ ውጪ በጀርመን አገር በ__________________________________________ ከተማ ነዋሪ ስሆን
ተወካይ አቶ/ወ/ሮ/ወ/ሪት_______________________________________________________እንዯ እኔ በመሆን ከሚመሇከታቸው የተሇያዩ የመንግስት
አካሊትና ተቋማት የሌዯት ምስክር ወረቀትና ያሊገባሁ መሆኔን የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዱያወጡሌኝና በሚመሇከታቸው አካሊት ተቋማት
እንዱያረጋግጡሌኝ ተወካይ ባይችለ የሕግ ጠበቃ ወክሇው ጉዲዩን እንዱያስፈፅሙሌኝ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሇላሊ ሦስተኛ ወገን ውክሌና
መስጠትም ሆነ መሻር እንዱችለ ይህንን ሙለ የውክሌና ሥሌጣን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ/ቁ 58/ሀ እና በፍ/ብ/ሕ/ቁ 2199/2205 መሠረት
መስጠቴን በፊርማዬ አረጋግጣሇሁ፡፡

የወካይ ሙለ ስምና ፊርማ
___________________________________

ቀን:-_______________________

የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ
ወካይ:-_____________________________________________
አድራሻ:-___________________________________________
____________________________________________
ጀርመን
ተወካይ:-____________________________________________
አድራሻ፡-_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

እኔ የውክሌና ሥሌጣን ሰጪ ነዋሪነቴ ከኢትዮጵያ ውጪ በጀርመን አገር በ__________________________________________ ከተማ ነዋሪ ስሆን
ተወካይ አቶ/ወ/ሮ/ወ/ሪት_______________________________________________________እንዯ እኔ በመሆን ፍርድ ቤት ቀርበው በፊት ስጠራበት
የነበረውን ስሜ_______________________________________________________ወዯ___________________________________________________እንዱያስሇውጡሌኝ
በዚሁ ስሜ ማስረጃ እንዱያወጡሌኝ በተሇያዩ መንግስትና አካሊት ቀርበው የሌዯት ምስክር ወረቀትና ያሊገባሁ መሆኔን የሚያረጋግጥ
ማስረጃ እንዱያወጡሌኝና በሚመሇከታቸው አካሊትና ተቋማት እንዱያረጋግጡሌኝ ተወካይ ባይችለ የሕግ ጠበቃ ወክሇው ጉዲዩን
እንዱያስፈፅሙሌኝ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሇላሊ ሦስተኛ ወገን ውክሌና መስጠትም ሆነ መሻር እንዱችለ ይህንን ሙለ የውክሌና ሥሌጣን
በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ/ቁ 58/ሀ እና በፍ/ብ/ሕ/ቁ 2199/2205 መሠረት መስጠቴን በፊርማዬ አረጋግጣሇሁ፡፡

የወካይ ሙለ ስምና ፊርማ
___________________________________

ቀን:- ____________________________

የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ
ወካይ:- ____________________________
አድራሻ:-_____________________________
_____________________________
_____________________________

ጀርመን
ተወካይ:- _____________________________
አድራሻ፡-_____________________________
_____________________________
_____________________________

እኔ የውክሌና ሥሌጣን ሰጪ ነዋሪነቴ ከኢትዮጵያ ውጪ በጀርመን አገር በ___________________________ከተማ ነዋሪ ስሆን ተወካይ
አቶ/ወ/ሮ/ወ/ሪት_______________________________እንዯ እኔ በመሆን ከሚመሇከታቸው የተሇያዩ የመንግስት አካሊትና ተቋማት ሇሌጆቼ
ሇ_____________________የትውሌድ ቀን እ.ኤ.አ._____________________እና ሇ________________________የትውሌድ ቀን እ.ኤ.አ._______________________
የሌዯት ምስክር ወረቀት የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዱያወጡሌኝና በሚመሇከታቸው አካሊት ተቋማት እንዱያረጋግጡሌኝ ተወካይ ባይችለ
የሕግ ጠበቃ ወክሇው ጉዲዩን እንዱያስፈፅሙሌኝ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሇላሊ ሦስተኛ ወገን ውክሌና መስጠትም ሆነ መሻር እንዱችለ ይህንን
ሙለ የውክሌና ሥሌጣን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ/ቁ 58/ሀ እና በፍ/ብ/ሕ/ቁ 2199/2205 መሠረት መስጠቴን በፊርማዬ አረጋግጣሇሁ፡፡

የወካይ ሙለ ስምና ፊርማ
___________________________________

ቀን:- ____________________
የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ
ወካይ:- ______________________________
አድራሻ:- _____________________________
_____________________________
_____________________________
ጀርመን
ተወካይ :- _____________________________
አድራሻ:- _____________________________
_____________________________
_____________________________

እኔ ወካይ አቶ/ወ/ሮ/ሪት_____________________________ሇተወካይ አቶ/ወ/ሮ/ሪት__________________________________የምሰጣቸው
የውክሌና ስሌጣን ተወካይ እንዯ እኔ በመሆን በስሜ ተመዝግቦ የሚገኘውን ማንኛውም የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረቴን
እንዱጠብቁ ፣ እንዱቆጣጠሩ ፣ እንዱያስተዲድሩ፣ እንዱሸጡ፣ እንዱሇውጡ፣ ስም እንዱያዞሩ፣ እንዱያከራዩ፣ እንዱያኮናትሩ፣ የኪራይም ሆነ
የኮንትራት ገንዘብ ተሳስበው እንዱቀበለ፣ ውሌ እንዱያፈርሱ፤ እንዱሸጡ ፤ እንዱሇውጡ፤ ስም እንዱያዛውሩ፤ በስሜ እኔ የተዋዋሌኳቸውን
የኪራይም ሆነ ማንኛውም አይነት ውልች ተወካይ እንዱያድሱ ማፍረስ እንዱችለ፣ በስሜ ሰነድ ሊይ እንዱፈርሙ፣ ሰነድ መስጠትም ሆነ
መቀበሌ እንዱችለ፣ ገንዘብ ፈርመው እንዱቀበለ፣ አስፈሊጊ የሆኑ ማንኛውንም ክፍያዎችን እንዱከፍለ፣ ግብር እንዱገብሩ፣ በስሜ
በማንኛውም ባንክ ተመዝግቦ የሚገኘውን የባንክ አካውንቴን እንዱያንቀሳቅሱ፣ ገንዘብ ገቢና ወጪ እንዱያዯርጉ ፣በስሜ ቼክ ፈርመው
መስጠትም ሆነ መቀበሌ እንዱችለ፣ ቼክ እንዱመነዝሩ፣ በኢትዮቴላኮም በውሃና ፍሳሽ አገሌግልት፣ በኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን
እየቀረቡ፣ በስሜ ውሌ ተዋውሇው ውሃ መብራት ስሌክ እንዱያስገቡ፣ ውሃ ፣ መብራት፣ ስሌክ ክፍያዎችን እንዱከፍለ ፣መንጃ ፍቃድ
እንዱያሳድሱ ፣ሉብሬ እንዱያወጡ፣ ሲም ካርድ እንዱያወጡ፣ ሲም ካርድ ቢጠፋ እንዱያዘጉና እንዱያስከፍቱ፣ ግብር እንዱከፍለ፣
በውርስም ሆነ በስጦታ የሚዯርሰኝን ድርሻ ንብረት ወዯ ስሜ እንዱያዛውሩ፣ እንዱሸጡ፣ እንዱሇውጡ በውርስ የሚዯርሰኝን ገንዘብ
ድርሻዮን ሰነድ ሊይ ፈርመው እንዱቀበለ በስሜ ሉከፈሇኝ የሚገባውን ወርሃዊ ዯመወዝ ፕሮቪዯንት ፈንድ ጥቅማጥቅም አበሌ የጡረታ
ገንዘብ የቁጠባ ማህበር ገንዘብ የእድር እንዱሁም ማንኛውም ክፍያዎች እንዯ እኔ በመሆን እንዱቀበለ፣ በስሜ የሚሰጠኝን የካሳ ክፍያ
አስፈሊጊውን ፎርማሉቲ አማሌተው እንዱቀበለ ከማንኛውም ተቋም የትምህርት የሌዯት የምስክር ወረቀት ያሊገባ ስሇመሆኔ ማስረጃዎችን
እንዱያወጡ ማረጋገጫ እንዱያስመቱ መሌቀቂያና ክሉራንስ መሸኛ እንዱያወጡ በስሜ ተመዝግቦ የሚገኘውን የሚንቀሣቀስም ሆነ
የማይንቀሣቀስ ንብረት በዋስትና በማስያዝ ወይም ያሇ ዋስትና ገንዘብ ከማንኛውም የመንግስትም ሆነ የግሌ ባንኮች፣ ከአበዲሪ ድርጅት
እንዱሁም ከግሇሰብ በስሜም ሆነ በስማቸው እንዱበዯሩ እና እንዱያበድሩ ተሳስበው እንዱከፍለና እንዱቀበለ ገንዘብና ሰነድ ፈርመው
እንዱቀበለ ሰነድ እንዱሰጡ በስሜ ማንኛውም ክፍያዎችን እንዱከፍለ በአጠቃሊይ በመንግስታዊ መ/ቤትም ሆነ ህዝባዊያን ድርጅቶች
አስተዲዯር መ/ቤት በአገር ውስጥ ገቢ፣ በክ/ከተማ በቀበላ፣ ወረዲ ከተማ ሌማት፣ በመሬት አስተዲዯር በመንገድ ትራንስፖርት፣ በጤና ቢሮ
በኤ ምባሲ በኢሚግሬሽን በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር፣ በኪራይ ቤቶች፣ በቤቶች ሌማት ኘሮጀክት ጽ/ቤት፣ በፖስታ ቤት፣ በንግድና
ኢንደስትሪ፣ በማዘጋጃ ቤት፣ በኢንቨስትመንት ቢሮ፣ በከተማ ሌማት፤ ትምህርት ሚኒስቴር፣ በፍ/ቤት እየቀረቡ ያሇኝን ጉዲይ ሁለ
ተከታትሇው እንዱፈጽሙና እንዱያስፈጽሙ፤ በማንኛውመ ቦታዎች ሊይ እንዯ እኔ ተጠሪ እንዱሆኑ፣ በስሜም ሆነ በንብረቴ ሊይ ክስ ክርክር
ቢነሣ የሕግ ጠበቃ ወክሇው በማንኛውም ፍ/ቤት በመቅረብ እንዱከራከሩ መሌስ እንዱሰጡ ቃሇ መሀሊ እንዱያቀርቡ አፈፃፀም
እንዱከታተለ ማረጋገጫ እንዱፈርሙ ይግባኝ እንዱጠይቁ ውሳኔ እንዱቀበለ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሇላሊ ሦስተኛ ወገን ውክሌና መስጠትም
ሆነ መሻር እንዱችለ ይህንን ሙለ የውክሌና ሥሌጣን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ/ቁ 58/ሀ እና በፍ/ብ/ሕ/ቁ 2199/2205 መሠረት መስጠቴን
በፊርማዬ አረጋግጣሇሁ፡፡
የወካይ ሙለ ስምና ፊርማ
-–––––––––––––-------------------

ቀን:-________________________________________
የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ

1.

ወካይ:- ___________________________________________
አድራሻ:- ___________________________________________

2. ወካይ:- ___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

ጀርመን
ተወካይ:-___________________________________________
አድራሻ:- ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
እኛ ወካዮች ሇተወካይ አቶ/ወ/ሮ/ሪት____________________________________________ የምንሰጣቸው የውክሌና ስሌጣን ተወካይ እንዯ እኛ በመሆን
በስማችን ተመዝግቦ የሚገኘውን ሆነ ወዯፊት በስማችን የሚመዘገበውን ማንኛውም የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረታችን እንዱጠብቁ ፣
እንዱቆጣጠሩ ፣ እንዱያስተዲድሩ፣ እንዱሸጡ፣ እንዱሇውጡ፣ ስም እንዱያዞሩ፣ እንዱያከራዩ፣ እንዱያኮናትሩ፣ የኪራይም ሆነ የኮንትራት ገንዘብ
ተሳስበው እንዱቀበለ፣ ውሌ እንዱያፈርሱ፤ እንዱሸጡ ፤ እንዱሇውጡ፤ ስም እንዱያዛውሩ፤ በስማችን እኛ የተዋዋሌናቸውን የኪራይም ሆነ ማንኛውም
አይነት ውልች ተወካይ እንዱያድሱ ማፍረስ እንዱችለ በስማችን ማንኛውም አይነት የቤት ምዝገባ እንዱመዘገቡ፣ በስማችን ሰነድ ሊይ እንዱፈርሙ፣
ሰነድ መስጠትም ሆነ መቀበሌ እንዱችለ፣ ገንዘብ ፈርመው እንዱቀበለ፣ አስፈሊጊ የሆኑ ማንኛውንም ክፍያዎችን እንዱከፍለ፣ ግብር እንዱገብሩ፣
በስማችን የኢንቨስትመንት ፍቃድ እንዱያወጡ፣ የንግድ ፈቃድ እንዱያወጡ፣ እንዱያሳድሱ ፣ ዘርፍ እንዱቀይሩ፣ አስፈሊጊ ሲሆን ተመሊሽ እንዱያዯርጉ፣
በሉዝም ሆነ በማህበር ተዯራጅተው ከመንግስት አካሌ ሇቤት መስሪያም ሆነ ሇድርጅት የሚሆን ቦታ እንዱመሩሌን መከፈሌ የሚገባው መንግስታዊ
ክፍያ እንዱከፍለ፣ በስማችን በማንኛውም ባንክ ተመዝግቦ የሚገኘውን የባንክ አካውንታችንን እንዱያንቀሳቅሱ፣ ገንዘብ ገቢና ወጪ እንዱያዯርጉ
፣በስማችን ቼክ ፈርመው መስጠትም ሆነ መቀበሌ እንዱችለ፣ ቼክ እንዱመነዝሩ፣ በስማችን አዱስ የባንክ ሂሣብ እንዱከፍቱ ገንዘብ ገቢና ወጪ
እንዱያዯርጉ፣ የተከፈተውን አካውንት እንዱዘጉ፣ በስማችን ሰራተኛ እንዱቀጥሩ፣ እንዱያሰናብቱ፣ የሠራተኛ ዯመወዝ እንዱከፍለ፣ በስማችን
የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት እንዱገዙ ፣ ስሙን ወዯ ስማችን እንዱያዞሩ፣ እንዱሸጡ እንዱሇውጡ በስማችን ካርታ፣ ኘሊን፣ የይዞታ
ማረጋገጫ ካርታ ሉብሬ እንዱያወጡ ውሌ እንዱዋዋለ፣ ውለንም እንዱያድሱ፣ ስጦታ እንዱቀበለ፣ በስማችን ሲፒኦ እንዱያሰሩ ተመሊሽ ሲፒኦ
እንዱቀበለ በኢትዮቴላኮም በውሃና ፍሳሽ አገሌግልት፣ በኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን እየቀረቡ፣ በስማችን ውሌ ተዋውሇው ውሃ መብራት ስሌክ
እንዱያስገቡ፣ ውሃ ፣ መብራት፣ ስሌክ ክፍያዎችን እንዱከፍለ በስማችን የግንባታና የእድሳት ፈቃድ እንዱያወጡ፣ ሇግንባታ ስራ አስፈሊጊ የሆኑ
ማቴሪያልችንም ሆነ ሲሚንቶ እንዱገዙ፣ የግንባታ ስራ እንዱያካሂደ፣ ሰላዲ እንዱያስሇጥፉ እና እንዱያስቀይሩ፣ ዓመታዊ የተሽከርካሪ ግብር ከፍሇው
ቦል ከሊውዶ እንዱያስዯርጉ፣ ኢንሹራንስ እንዱገቡ፣ የኢንሹራንስ ካሳ ክፍያ ገንዘብ እንዱቀበለ፣ በስማችን ተመዝግቦ የሚገኘውን የሚንቀሣቀስም ሆነ
የማይንቀሣቀስ ንብረት በዋስትና በማስያዝ ወይም ያሇ ዋስትና ገንዘብ ከማንኛውም የመንግስትም ሆነ የግሌ ባንኮች፣ ከአበዲሪ ድርጅት እንዱሁም
ከግሇሰብ በስማችንም ሆነ በስማቸው እንዱበዯሩ እና እንዱያበድሩ ፣ተሣስበው እንዱከፍለ አስፈሊጊ ሲሆን በስማችን ሇኮንዶሚንየም የምንቆጥበውን
ሂሣብ እንዱያዘጉ ሂሣቡን እንዱያስመሌሱ በስማችን ተመዝግቦ የሚገኘውን የሚንቀሣቀስም ሆነ የማይንቀሣቀስ ንብረት ሶስተኛ ወገን ሇሚወስዯው
ብድር በዋስትና እንዱያሲዙ በስማችን ገንዘብ እንዱበዯሩ እንዱያበድሩ ተሣስበው እንዱከፍለ በስማችን ተመዝግቦ የሚገኘውን የሚንቀሣቀስም ሆነ
የማይንቀሣቀስ ንብረት በስማቸው ከማንኛውም የመንግስትም ሆነ የግሌ ባንኮች ሇሚበዯሩት ብድር ዋስትና ማስያዝ እንዱችለ በስማችን ከውጭ ሀገር
ወዯ አገር ውስጥ የሚመጣውን ማንኛውም ዓይነት እቃም ሆነ መኪና አስፈሊጊውን የጉምሩክና የባንክ ፎርማሉቲ አሟሌተው እንዱረከቡ፣ ኤሌሲና
ሲኤዱ እንዱከፍቱ፣ ቲቲ እንዱያሰሩ፣ ወራሽታችን በፍ/ቤት ቀርበው እንዱያስወስኑ፣ ካስወሰኑም በኃሊ ወዯ ስሜ እንዱያዛውሩ በስማችን በውርስም ሆነ
በስጦታ የሚዯርሰንን የሚንቀሣቀስም ሆነ የማይንቀሣቀስ ንብረት እንዱረከቡ ወዯ በስማችን እንዱያዛውሩ የስጦታ ውሌ እንዱዋዋለ በስማችን የድርሻ
መሌቀቅ ውሌ እንዱዋዋለ መታወቂያ፣ በፓስፖርት መንጃ ፍቃድ እንዱያሳድሱ፣ ቢጠፋ ማውጣት እንዱችለ፣ ሲም ካርድ እንዱያወጡ፣ ቢጠፋ
ማውጣት እንዱችለ፣ ቁጥሮችን ማስቀየር እንዱችለ፣ በማንኛውም አክሲዮን ማህበር ውስጥ ያሇንን የአክሲዮን ድርሻችን እንዱያስተዲድሩ ድርሻችንን
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ስብሰባ ሊይ እንዱገኙ ድምጽ እንዱሰጡ በቃሇ-ጉባኤ እንዱፈርሙ፣ የውሳኔ ሃሳብን እንዱቀበለ እንዱያፀድቁ የአክሲዮን ድርሻችንን እንዱሸጡ
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እንዱያሰሩ፣ ሲፒኦ እንዱያሲዙ፣ ሲፒኦ እንዱቀበለ፣ የጨረታ ተመሊሽ ገንዘብ እንዱቀበለ፣ ቫት ሪፖርት እንዱያዯርጉ፣ የሌዯት ሰርተፍኬት እንዱያወጡ፣
ያሊገባ ማስረጃ /ሰርተፍኬት/ እንዱያወጡ፣ እንዱያሳድሱ ከማንኛውመ የትምህርት ተቋም የትምህርት ማስረጃዎችን እንዱቀበለ፣ በውጭ ጉዲይ
ሚኒስቴር መ/ቤት ሰነድ እንዱያረጋግጡ፣ ወራሽነታችን በፍ/ቤት ቀርበው እንዱያስወስኑ በውርስም ሆነ በስጦታ የሚዯርሰንን ድርሻ ንብረት ወዯ
ስማችን እንዱያዛውሩ፣ እንዱሸጡ ፣እንዱሇውጡ በውርስ የሚዯርሰንን ገንዘብ ድርሻችን ሰነድ ሊይ ፈርመው እንዱቀበለ በአጠቃሊይ በመንግስታዊ
መ/ቤትም ሆነ ህዝባዊያን ድርጅቶች አስተዲዯር መ/ቤት በአገር ውስጥ ገቢ፣ በክ/ከተማ በቀበላ፣ ወረዲ ከተማ ሌማት፣ በመሬት አስተዲዯር በመንገድ
ትራንስፖርት፣ በጤና ቢሮ በኢምባሲ በኢምግሬሽን በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር፣ በኪራይ ቤቶች፣ በቤቶች ሌማት ኘሮጀክት ጽ/ቤት፣ በፖስታ ቤት፣
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የውክሌና ሥሌጣን በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ/ቁ 58/ሀ እና በፍ/ብ/ሕ/ቁ 2199/2205 መሠረት መስጠታችን በፊርማችን እናረጋግጣሇን፡፡
የወካዮች ሙለ ስምና ፊርማ
1.___________________________________
2. __________________________________

