በትራንስፖርት ሚኒስቴር ኰሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት
የመረጃ መጠየቂያ ቅጽ
በመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር 590/2000 ክፍል ሦስት ድንጋጌዎች መሠረት የቀረበ
የመረጃ ጥያቄ
መረጃ ጠያቂውን የሚመለከቱ መረጃዎች
የመረጃ ጠያቂው ሙሉ ስም /ከነ ማዕረጉ ይጠቀስ/ ________________________________


ዜግነት ________________



የጋብቻ ሁኔታ

ያገባ

ፆታ፡-

ወንድ

ያላገባ

ሴት
የመታወቂያ ቁጥር _____________

የመረጃ ጠያቂው የመኖሪያ አድራሻ
ክልል _______

ከተማ __________

ክ/ከተማ _________

ቀበሌ _______

የቤት ቁጥር _________

ወረዳ ____________

የቤት ስልክ ቁ. _________________

የመ/ቤት ስልክ ቁ _________________ የሞባይል ስልክ ቁ. _________________
የመልዕክት ሣ.ቁጥር _________________

ኢሜል

__________________________

የሥራ ሁኔታ
የግል

የመንግስት

ተማሪ

ሌላ ካለ ይግለፁ _________________



የተሰማራበት የሥራ ዘርፍ/ኃላፊነት __________________________________



ተማሪ ከሆነ የሚማርበት የት/ቤት/ተቋም ስም ____________________________



ሌላ ከሆነ ይገለፅ _______________________________________________

የመረጃ ጥያቄው በተወካይ የቀረበ ከሆነ
የተወካዩ ሙሉ ስም /ከነ ማዕረጉ ይጠቀስ/ _______________________________________
ፆታ

ወንድ

ሴት

የመታወቂያ ቁጥር _______________________

የመኖሪያ አድራሻ
ክልል _______

ከተማ __________

ክ/ከተማ _________

ቀበሌ _______

የቤት ቁጥር _________

ወረዳ ____________

የቤት ስልክ ቁ. _________________

የመ/ቤት ስልክ ቁ _________________ የሞባይል ስልክ ቁ. _________________
የመልዕክት ሣ.ቁጥር _________________

ኢሜል

__________________________

የመረጃ ጥያቄ የቀረበለትን የመንግስት አካል የሚመለከቱ መረጃዎች
የፌዴራል የመንግስት አካል

የክልል የመንግስት አካል

የከተማ አስተዳደር

የመንግስት አካል /የመስሪያ ቤቱ ስም __________________________________

የተጠየቁትን መረጃዎች የሚመለከቱ ጉዳዮች
-

የፋይል ስም /የሚያውቁ ከሆነ/ ____________________________

-

የፋይል ቁጥር /የሚያውቁ ከሆነ/ ____________________________

-

የፋይሉ የተፈጠረበት ጊዜ /የሚያውቁ ከሆነ/ ቀን __________
ዓ.ም ________________

-

መረጃው የሚገኝበትን ቦታ የሚያውቁ የከሆነ ይግለፁ

ወር _________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________፡፡
መረጃው እንዲሠጥዎት የሚፈልጉበት ቅርፅ
-

በወረቀት ኮፒ

-

በኤሌትሮኒክ፣ በኢሜል
ሌላ ከሆነ ይግለፁ

በሲዲ

በፍላሽ ዲስክ

በካሴት

___________________________________________

-

መረጃውን ማየት እፈልጋለሁ (Inspection) አዎ

አይደለም

-

ሌላ ካለ /ይገለፅ/ ____________________________________________

-

የቅጂ ወይም የገፅ ብዛት ___________________________

-

መረጃ ፈላጊው መረጃውን ለማግኘት የሚፈልጉት እገዛ ካለ __________________

-

የአካል ጉዳት ካለ ይግለፁ ______________________________________

መረጃውን የሚፈልጉበት ጊዜ
በመደበኛ

በአጣዳፊ

አጣዳፊ ከሆነ ምክንያቱ በአጭሩ ይገለፅ
__________________________________________________________________
___________________________________________________፡፡
መረጃውን ለማፈላለግና ለማጠናቀር የሚያስፈልጉ አስተዳደራዊ ወጪዎችን በሙሉ ወይም በከፊል
የማይሸፍኑ ከሆነ ምክንያቱን በአጭሩ ይግለፁ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________፡፡
የመረጃ ጥያቄ መጠየቂያ ቅፅ የተሞላበትን ቀን __________
________________ ፊርማ_________________

ወር

_____________ ዓ.ም

ማስታወሻ
-

መረጃውን ለማፈላለግና ለማጠናቀር የሚያስፈልገውን አስተዳደራዊ ወጪ በሙሉ ወይም
በከፊል የማይሸፍኑ ከሆነ ከክፍያ ነፃ የሚያሰጥዎትን ሕጋዊ ማስረጃ ከዚህ ቅጽ ጋር አያይዘው
ያቅርቡ፡፡

-

የመረጃ ጥያቄው በተወካይ የቀረበ ከሆነ የውክልና ስልጣን ማስረጃ ፎቶ ኮፒ ከዚህ ቅፅ ጋር
አይዘው ያቅርቡ፡፡

-

የዚህ ቅጽ ግልባጭ በሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው ተፈርሞ ለመረጃ ጠያቂው መሰጠት አለበት፡፡

