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መግቢያ 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ቁጥጥር እና የቅጣት 

አፇፃፀም ሂደት ወጥነት ባሇው መሌኩ እንዲከናወን የአሰራር ስርዓት መዘርጋትና ተግባራዊ 

ማድረግ በዘርፈ መሌካም አስተዳደርን ሇማስፇንና አገሌግልት አሰጣጥን ሇማቀሊጠፌ ወሳኝ 

ሚና እንደሚኖረው ይታመናሌ፡፡ 

በተሻሻሇው የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ ደንብ ቁጥር 395/2009 

የትራፉክ ደንብ ተሊሊፉዎች በሚፇፅሙት ጥፊት ምክንያት የሚጠብቃቸው ቅጣት ከገንዘብ 

ቅጣት በተጨማሪ የጥፊት ነጥብ እንዲመዘገብ በማድረግ አሽከርካሪዎችን ሇተወሰኑ 

ጊዜያት ከማሽከርከር ሇማገድ የሚያስችሌ ስርዓት የዘረጋ በመሆኑ እገዳው የሚመራበት 

የአሰራር ስርዓት መዘርጋት አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንገድ ትራፉክ ደህንነት ደንብ ቁጥር 27/2002 አንቀፅ 5 

መሠረት የትራፉክ ተቆጣጣሪ መስሪያቤት የትራፉክ ደንብን በማስፇፀም ሂደት ውስጥ 

ሉከተሌ የሚገባውን ስርዓት ያስቀመጠ ቢሆንም ዝርዝር አፇፃፀሙን በመመሪያ መወሰን 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፉክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የአዲስ አበባ ከተማ 

አስተዳደር አስፇፃሚ አካሊትን እንደገና ሇማደራጀትና ስሌጣንና ተግባራቸውን ሇመወሰን 

በወጣው አዋጅ ቁጥር 64/2011 አንቀፅ 49(11) መሰረት የትራፉክ ደንቦች መከበራቸውን 

ቁጥጥር እንዲያደርግ፣ አግባብ ባሇው ህግ መሠረት ደንብ ተሊሊፉዎች ሊይ እርምጃ 

እንዲወስድ፣ የማስፇፀሚያ ስሌቶችን እንዲዘረጋ እና ተግባራዊነታቸውን እንዲያረጋግጥ 

በተሰጠው ስሌጣን መሠረት በከተማችን ውስጥ የሚከናወኑ የትራፉክ ቁጥጥር ስራዎች 

ስርዓት ባሇው መሌኩ እንዲፇፀሙ የትራፉክ ቅጣት አፇፃፀም አሰራርን በህግ መወሰን 

አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፉክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ በአዲስ አበባ ከተማ 

አስተዳደር የከተማ አስተዳደሩን አስፇፃሚ አካሊት እንደገና ሇማደራጀት እና ስሌጣንና 

ተግባራቸውን ሇመወሰን በወጣው በአዋጅ ቁጥር 64/2011 አንቀፅ 15 ንዐስ አንቀፅ 3 (ሠ) 

በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ይህን የትራፉክ ቅጣት አፇፃፀም የአሰራር መመሪያ 

አውጥቷሌ፡፡ 
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ክፌሌ አንድ 

ጠቅሊሊ ድንጋጌ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የትራፉክ ቅጣት አፇፃፀምን ሇመወሰን የወጣ የአሰራር መመሪያ 

ቁጥር 46/2013 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  

2. ትርጓሜ  

በዚህ ደንብ ውስጥ የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፦ 

1. “ትራፉክ” ማሇት በማንኛውም መንገድ አንድ ወይም ብዙ ሆነው የሚተሊሇፈ 

እግረኞች ወይም ሰው ተቀምጦባቸው ወይም እየተነዱ ወይም እየተጠበቁ የሚሄዱ 

እንስሶችና ተሽከርካሪዎች ናቸው፡፡ 

2. ”ትራፉክ ተቆጣጣሪ” ማሇት የትራፉክ ህጎች መከበራቸውን ሇመቆጣጠር እና 

የትራፉክ ፌሰትን ሇማስተናበር አግባብነት ባሇው ሕግ መሠረት ሥሌጣን 

የተሰጠው ሰው ሲሆን ትራፉክ ተቆጣጣሪ ፖሉስ እና የትራንስፖርት ተቆጣጣሪ 

ተብል ይከፇሊሌ"፡፡  

3. ”ትራፉክ ተቆጣጣሪ ፖሉስ” ማሇት አግባብ ባሇው ህግ መሠረት የትራፉክ ህጎች 

መከበራቸውን ሇመቆጣጠር እና የትራፉክ ፌሰትን ሇማስተናበር አግባብነት ባሇው 

ሕግ ሥሌጣን የተሰጠው የፖሉስ አባሌ ነው"፡፡  

4. “ትራንስፖርት ተቆጣጣሪ” ማሇት አግባብ ባሇው ህግ መሠረት የትራፉክ ህጎች 

መከበራቸውን ሇመቆጣጠር በተሇይም በመንገድ ሊይ የሚንቀሳቀሱ 

ተሽከርካሪዎችን የቴክኒክ ብቃት እንዲያረጋግጥና ከትራንስፖርት አስተዳደር 

ጋር በተያያዘ የወጡ መመሪያዎችን አፇፃፀም ሇመ ቆጣጠር አግባብ ባሇው አካሌ 

ሥሌጣን የተሰጠው  ሰው ነው፡፡ 

5. ”የትራፉክ ተቆጣጣሪ መስሪያቤቶች” ማሇት አግባብ ባሇው ህግ መሠረት 

የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህጎችን ሇማስከበር ስሌጣን የተሰጣቸው ተቋማት 

ነው፡፡ 

6. “ቅጣት“ ማሇት የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ በመተሊሇፌ በተቆጣጣሪው 

አካሌ የሚወሰድ እርምጃ ነው፡፡ 
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7. “የቅጣት አፇፃፀም“ ማሇት የትራፉክ ህግ ተሊሊፉዎች ሊይ በትራፉክ ተቆጣጣሪ 

የቅጣት ወረቀት ጽፍ ከመስጠት ጀምሮ ቅጣት ከፌል የአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃድን ወይም ሰላዳን እስከመረከብ እንዲሁም የተሸከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃድ እስከማገድ ያሇውን ሂደት የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡  

8. ”የጥፊት ሪከርድ” ማሇት በመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ ደንብ 

ቁጥር 395/2009(ማሻሻያ) መሠረት በትራፉክ ደንብ ተሊሊፉዎች ሊይ በጥፊት 

ሊይ በመመስረት የሚመዘገብ ነጥብ ነው፡፡ 

9. "ደንብ" ማሇት የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ ደንብ ቁጥር 

208/2003 እና 395/2009(ማሻሻያ) ማሇት ነው፡፡ 

10. ”ፇቃድ” ማሇት አስቀድመው በነበሩ ህጎችም ሆነ በአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃድ አዋጅ ቁጥር 1074/2010 መሠረት የተሰጠ የአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃድ ነው፡፡ 

11. ”ፇቃድ ሰጪ አካሌ” ማሇት አግባብ ባሇው ህግ መሠረት የአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃድ የመስጠትና የማደስ ስሌጣን የተሰጣቸው አካሊት ናቸው፡፡ 

12. ”የህክምና ማስረጃ” ማሇት ህጋዊ እውቅና ባሇው የህክምና ተቋም በጠቅሊሊ 

ሀኪም ደረጃ የተሰጠ የትራፉክ አደጋ ተጎጅውን የጉዳት መጠን ወይም ሞት 

የሚገሌፅ የሰነድ ማስረጃ ነው፡፡ 

13. "በትራፉክ አደጋ የደረሰ ሞት" ማሇት ማንኛውም ሰው የትራፉክ አደጋ 

ደርሶበት በህክምና እርዳታ ሊይ እያሇ ላሊ ሇሞት የሚያበቃ ምክንያት በመሀሌ 

ሳያጋጥመው በትራፉክ አደጋው መነሻነት ህይወቱ ካሇፇ በትራፉክ አደጋው 

እንደሞተ ይቆጠራሌ፡፡ 

14. ከባድ የአካሌ ጉዳት ማሇት ማንኛውም ሰው የትራፉክ አደጋ ደርሶበት 

በአደጋው ምክንያት ስራ ሇመስራት ሇመማር ወይም በላሊ በህይወቱ መስክ ሊይ 

እክሌ የሚፇጥበርበት ከሆነ ነው፡፡  

15. "የበአሌ ቀናት" ማሇት አግባብ ባሇው ህግ መደበኛ ስራ እንዳይሰራባቸው 

ሐይማኖታዊ እና ብሔራዊ በዓሊት ናቸው፡፡ 

16. “የከተማ ክሌሌ” ማሇት የከተማ ምክር ቤት በቀጥታ የሚያስተዳድረው ቀበላ 

ወይም ከተማ ክሌሌ ነው፡፡ 

17. “አሽከርካሪ”  ማሇት የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ያሇው ሰው ነው፡፡ 
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18. "ኤጀንሲ" ማሇት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፉክ ማኔጅመንት 

ኤጀንሲ ነው፡፡ 

19. ”ባሇስሌጣን” ማሇት እንደየ አገባባቸው የፋዴራሌ ትራንስፖርት ባሇስሌጣን 

ወይም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአሽከርካሪ ተሸከርካሪ ፇቃድና ቁጥጥር 

ባሇስሌጣን ነው፡፡ 

20. "የበሊይ አመራር" ማሇት የተቆጣጣሪ መስሪያ ቤት ዋና ዳይሬክተር ወይም 

ምክትሌ ዋና ዳይሬክተሮች ማሇት ነው፡፡ 

21. "ዳይሬክቶሬት" ማሇት የመንገድ ትራፉክ ቁጥጥርና ኩነት አስተዳደር 

ዳይሬክቶሬት ማሇት ነው፡፡ 

22. “ሰው“ ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፡፡ 

3. የተፇፃሚነት ወሰን  

          ይህ መመሪያ በአዲስ አበባ ከተማ ክሌሌ ውስጥ በሚያሽከረክሩ የትራፉክ ህግ 

ተሊሊፉዎች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

4. የፆታ አገሊሇፅ  

          በዚህ መመሪያ ውስጥ ማንኛውም በወንድ ፆታ የተገሇፀው የሴትንም 

ይጨምራሌ፡፡ 

5. የመመሪያው አሊማ 

 የዚህ መመሪያ ዋና አሊማ የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ ህጎችን 

ተሊሌፇው በሚገኙ አሽከርካሪዎች ሊይ የሚወሰደውን የእርምት እርምጃ ሂደት ግሌፅ 

ማድረግና በጥፊት ሊይ የተመሰረተ የጥፊት ሪከርድ አያያዝና አፇፃፀምን መወሰን 

ነው፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የቅጣት አፇፃፀም አጠቃሊይ መርህ 
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6. የትራፉክ ተቆጣጠሪው በቅጣት አፇፃፀም ወቅት ከዚህ በታች የተመሊከቱ የቅጣት 

አፇፃፀም መርሆዎችን በጠበቀ ሁኔታ መተግበር ይኖርበታሌ፡፡ 

1. ህግና ስርዓትን መከተሌ 

2. ከአድልና ወገንተኝነት የፀዳ መሆን 

3. በጥፊት ሊይ መመስረት 

4. ሰብአዊ ክብርን መጠበቅ 

5. ከብሌሹ አሰራር የፀዳ መሆን 

6. በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነትን ማረጋገጥ 

7. ቀሌጣፊ አገሌግልት መስጠት 

8. በዘመናዊ ቴክኖልጅ የተደገፇ አገሌግልት መስጠት 

 

ክፌሌ ሶስት 

በመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሊፉዎች ሊይ የሚጣሌ ቅጣት አፇፃፀም 

7. በመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሊፉዎች ሊይ ስሇሚጣሌ ቅጣት 

በመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሊፉዎች ሊይ የሚጣሇው ቅጣት በዚህ 

መመሪያ እና ትራንስፖርትን ሇመምራት በወጡ ህጎች ሊይ በተቀመጠው የቅጣት 

አይነትና መጠን ሊይ ብቻ በመመስረት ይሆናሌ፡፡ 

8. በመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሊፉዎች ሊይ እርምጃ ስሇመውሰድ 

1. የትራፉክ ተቆጣጣሪ የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ የተሊሇፇን አሽከርካሪ 

የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዱን ጠይቆ በመቀበሌ በአንድነትና በነጠሊ 

ሊጠፊው ጥፊት የሚገባውን ቅጣት እንዲፇፅም የሚያዝ የቅጣት ወረቀት ወይም 

የማዘዣ ቁጥር ጽፍ ይሰጠዋሌ፡፡ 

2. በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተገሇፀው እንደተጠበቀ ሆኖ የመንገድ 

ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሌፍ የተገኘን አሽከርካሪ የአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃድ ያሌያዘ፣ ሇመስጠት ፇቃደኛ ያሌሆነ፣ በቦታው ያሌተገኘ ወይም 
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በቅጣት ወረቀት እያሽከረከረ ያሇ ከሆነ የተሸከርካሪውን የፉት ሰላዳ ፇቶ 

በመያዝ የቅጣት ወረቀት ይሰጠዋሌ ወይም የአድራሻ ማሳወቂያ ወረቀት 

ያስቀምጥሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) በተጠቀሰው መሠረት የትራፉክ ተቆጣጣሪው 

ሰላዳ ከመፌታት ይሌቅ የተሸከርካሪውን ጎማ መቆሇፌ የተሻሇ መስል ከታየው 

የተሸከርካሪውን ጎማ በመቆሇፌ የአድራሻ ማሳወቂያ ስቲከር ከአሽከርካሪው የበር 

እጀታ ሊይ በመሇጠፌ መሄድ ይችሊሌ፡፡ 

4. የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) እንደተጠበቀ ሆኖ የተሸከርካሪውን የፉት 

ሰላዳ ሇመፌታት አስቸጋሪ የሆነ እንደሆነ የኃሊ ሰላዳ ፇቶ በመያዝ ቅጣቱን 

እንዲፇፅም የቅጣት ወረቀት ፅፍ ይሰጠዋሌ ወይም የአድራሻ ማሳወቂያ ወረቀት 

ያስቀምጥሇታሌ፡፡ 

5. የዚህ አንቀፅ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ የትራፉክ ተቆጣጣሪው የቅጣት 

ወረቀት ከመስጠቱ በፉት የተጣሰውን የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ 

እንዲያርም አሽከርካሪውን ሉያዝ ይችሊሌ፡፡ 

6. የትራፉክ ተቆጣጣሪው የተሸከርካሪውን ሰላዳ ከመፌታቱ በፉት የተሸከርካሪው 

ሞተር መጥፊቱን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

7. የትራፉክ ተቆጣጣሪው በዚህ መመሪያ መሠረት በወሰደው እርምጃ አሽከርካሪው 

ባሇመስማማት የቅጣት ወረቀት ፇርሞ ሇመቀበሌ ፇቃደኛ ካሌሆነ ወይም በቦታው 

ካሌተገኘ የትራፉክ ተቆጣጣሪውን አድራሻ በማሳወቅ መሄድ አሇበት፡፡ 

8. በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (7) መሠረት ሇአሽከርካሪው የሚሰጠው ወይም 

እንዲቀመጥ የሚደረገው አድራሻ ይዘት የጥፊት አይነት፣ ጥፊቱ የተፇፀመበት 

ቦታ፣ ሰአት፣ ቀን፣ ወር፣ ዓመተ ምህረት፣ የተሸከርካሪው ሰላዳ ቁጥር፣ 

የመስሪያቤቱን ስምና አድራሻ፣የተቋሙ ማህተም እና የተቆጣጣሪው ሙለ ስምና 

ፉርማ የያዘ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

9. አሽከርካሪው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (7) መሠረት የተሰጠውን የአድራሻ 

ማሳወቂያ ፍርም በበአሌ ወይም የመንግስት ስራ የማይሰራባቸው ቀናት ካሌሆነ 

በስተቀር በ12 ሰዓት ውስጥ በትራፉክ ተቆጣጣሪው መስሪያቤት ፉት በመቅረብ 

ወደ ቅጣት ደረሰኝ መቀየር አሇበት፡፡ 
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10. በዚህ አንቀፅ መሠረት የሚሰጠው የአድራሻ ማሳወቂያ ወረቀት ሰላዳውን 

በፇታው ወይም የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ በተቀበሇው  የትራፉክ 

ተቆጣጣሪ በራሱ የተፇረመበት መሆን አሇበት፡፡  

11. ትራፉክ ተቆጣጣሪው አሽከርካሪው በቦታው ባሇመኖሩ የተሸከርካሪውን ሰላዳ 

በመፌታት ሊይ እያሇ ወይም ፇቶ ከጨረሰ በኃሊ ከቦታው ሳይርቅ አሽከርካሪው 

ከደረሰ እና የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ሇመስጠት ፇቃደኛ ከሆነ 

የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዱን በመቀበሌ ሰላዳውን መመሇስ አሇበት፡፡ 

12. የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ በመተሊሇፌ የተፇታን የተሸከርካሪ ሰላዳ 

የትራፉክ ተቆጣጣሪው መሌሶ እንዲያስር አይገደድም፡፡ 

9. የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ወይም ሰላዳ ገቢ ስሇማድረግ 

1. የትራፉክ ተቆጣጣሪው በቁጥጥር ወቅት ከመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ 

ተሊሊፉዎች የተረከበውን የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ወይም ሰላዳ 

የመንግስት ስራ ዝግ በመሆኑ ካሌሆነ በስተቀር በ24 ሰዓት ጊዜ ውስጥ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ማስረከብ አሇበት፡፡ 

2. የመስሪያ ቤቱ የቅጣት ኦፉሰር የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሊፉው 

የተጣሇበትን ቅጣት ፇፅሞ ሲቀርብ በትራፉክ ተቆጣጣሪው የተጣሇው የቅጣት 

መጠን በተገቢው የቅጣት ሰብሳቢ አካሌ ገቢ መደረጉን በማረጋገጥ ሇትራፉክ 

ህግ ተሊሊፉው የተያዘበትን የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ወይም ሰላዳ 

ይመሌሳሌ፡፡ 

3. የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (2) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የተሸከርካሪው 

ባሇንብረት አሽከርካሪውን ማቅረብ ካሌቻሇ ተገቢውን የቅጣት ክፌያ 

በአሽከርካሪው ስም ፇፅሞ የአሽከርካሪውን አሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ 

ኮፒ መረጃ እንዲሁም የተሸከርካሪው ባሇቤት ስሇመሆኑ የሚያስረዱ ሰነዶች ይዞ 

ሲቀርብ የተሸከርካሪው ሰላዳ ይመሇስሇታሌ፡፡ 

4. የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (3) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃድ ሳይኖረው ተሸከርካሪ ሲያሽከረክር የተያዘ ሰው ቅጣቱን 

ሇመክፇሌ ካሌቻሇ በባሇቤትነት ወይም በይዞታው የያዘውን ተሸከርካሪ 

የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ሇላሇው ሰው አሳሌፍ የሰጠው ሰው 
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ቅጣቱን ጨምሮ መክፇሌ ሲችሌ ብቻ የተያዘበት የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ 

ፇቃድ ወይም የተሸከርካሪ ሰላዳ ይመሇስሇታሌ ወይም የተቆሇፇው የተሸከርካሪ 

ጎማ ይከፇትሇታሌ፡፡ 

5. የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (3) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የተሸከርካሪው ባሇቤት 

የአሽከርካሪውን የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ማቅረብ ባይችሌ በቂ 

ምክንያት ካሇው በበሊይ አመራር ውሳኔ እንዲስተናገድ ይደረጋሌ፡፡ 

6. በትራፉክ ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤት አማካኝነት በዚህ መመሪያ መሠረት 

የትራፉክ ህግ በመተሊሇፌ ምክንያት የተያዘ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ 

ፇቃድ ወይም ሰላዳ ደንብ ተሊሊፉው በቅሬታ ሂደት ሊይ ካሌሆነ በስተቀር በ30 

ቀናት ውስጥ ቀርቦ የሚጠበቅበትን ግዴታ በመወጣት መረከብ ካሌቻሇ 

የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ  ፇቃድ ወይም ሰላዳ ሇሰጠው አካሌ እንዲተሊሇፌ 

ያደርጋሌ፡፡ 

7. ተቆጣጣሪ መስሪያቤቱ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (6) መሠረት በመዘግየቱ 

ምክንያት የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫው ፇቃዱ ወይም ሰላዳው ሇሰጪው 

አካሌ የተሊሇፇበት ደንብ ተሊሊፉ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዱንም ሆነ 

ሰላዳ ሉያድስ ወይም በአዲስ መሌክ ሉያገኝ የሚችሇው የትራፉክ ህግ 

በመተሊሇፈ ምክንያት የተጣሇበትን ግዴታ መወጣቱ ሲረጋገጥ ብቻ እንደሆነ 

ሇሰጪው አካሌ በደብዳቤ ያሳውቃሌ፡፡ 

10. ቅጣትን ስሇመፇፀም 

1. ቅጣት የተጣሇበት ማንኛውም ሰው ቅሬታ አቅርቦ ቅጣቱን ካሊሻረ በስተቀር 

የተጣሇበትን ቅጣት በ10 የስራ ቀናት ውስጥ መክፇሌ አሇበት፡፡ 

2. በዚህ አንቀፅ መሰረት የሚከፇሇው ቅጣት ኤጀንሲው ባዘጋጀው የትራፉክ ቅጣት 

መሰብሰቢያ ቦታ ብቻ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

3. ቅጣቱን በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (1) በተቀመጠው ጊዜ ገደብ ውስጥ 

ያሌከፇሇ አሽከርካሪ ተጨማሪ ቅጣትና የጥፊት ሪከርድ ይያዝበታሌ፡፡ 

4. ቅጣቱን ፇፅሞ የቀረበ አሽከርካሪ በላሊ የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ 

መተሊሇፌ የሚፇሇግ ካሌሆነ በስተቀር ቅጣቱን ሇማስፇፀም በተቆጣጣሪ 
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መስሪያቤቱ የተያዘበት የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ወይም ሰላዳ 

ያሇምንም ቅድመ ሁኔታ ይመሇስሇታሌ፡፡ 

5. የቅጣት ወረቀት ተፅፍ ከተሰጠ በኃሊ የቅጣት ወረቀቱ የጠፊበት የመንገድ 

ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሊፉ የቅጣት ወረቀቱ ስሇመጥፊቱ ከፖሉስ 

ማረጋገጫ ሲያቀርብ ቀሪ ደረሰኙ ኮፒ ተደርጎ እንዲከፌሌ ይደረጋሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

የጥፊት ሪከርድ ስሇሚያዝበት ሁኔታ እና የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ስሇማገድ 

11. የጥፊት ሪከርድ ስሇመያዝ 

1. ማንኛውም አሽከርካሪ በመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ ደንብ 

ቁጥር 395/2009 ሠንጠረዥ "ሇ" እርከን 1 ከተዘረዘሩ ጥፊቶች በስተቀር 

በላልች እርከኖች የተቀመጡ የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ደንብ መተሊሇፌ 

ጥፊቶች ፇፅሞ ሲገኝ ከገንዘብ ቅጣት በተጨማሪ የጥፊት ሪከርድ 

ይመዘገብበታሌ፡፡ 

2. ማንኛውም አሽከርካሪ የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ደንብ በመተሊሇፈ 

ምክንያት የተጣሇበትን ቅጣት በወቅቱ ካሌፇፀመ በመንገድ ትራንስፖርት 

ትራፉክ መቆጣጠሪያ ደንብ ቁጥር 395/2009 ተጨማሪ የገንዘብ ቅጣት እና  

የነጥብ ሪከርድ ይመዘገብበታሌ፡፡  

3. የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ደንብ ተሊሊፉዎች የጥፊት ሪከርድ ኤጀንሲው 

በሚያሇማው የመረጃ ቋት መሠረት እንዲመዘገብ እና እንዲያዝ ይደረጋሌ፡፡ 

4. የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ደንብ መተሊሇፌ ጥፊት ምክንያት 

የሚመዘገበው ነጥብ በሪከርድነት ተመዝግቦ የሚቆየው ሇአንድ ዓመት ብቻ 

ይሆናሌ፡፡ 

12. የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ስሇማገድ 

1. የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉከ ደንብ መተሊሇፌ ጥፊት ምክንያት 

የሚመዘገበው ነጥብ ከ17 እስከ 21 ሲደርስ ሇ3 ወር የአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃድ ይታገዳሌ፡፡ 
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2. የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉከ ደንብ መተሊሇፌ ጥፊት ምክንያት 

የሚመዘገበው ነጥብ ከ22 እስከ 27 ሲደርስ ሇ6 ወር የአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃድ ይታገዳሌ፡፡ 

3. የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉከ ደንብ መተሊሇፌ ጥፊት ምክንያት 

የሚመዘገበው ነጥብ 28 እና በሊይ ሲሆን ሇ1 ዓመት አሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃድ ይታገዳሌ፡፡ 

4. ከዚህ በሊይ ባሇው አንቀፅ መሠረት የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ 

የታገደባቸው አሽክረካሪዎች የእገዳ ጊዜያቸውን ሲያጠናቅቁ የአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃዳቸውን መሌሰው ማግኘት የሚችለት በባሇስሌጣኑ የሚሰጠውን 

የተሀድሶ ስሌጠና እና የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጥ እንዲወስዱ ከተደረገ በኃሊ 

ይሆናሌ፡፡ 

5. አንድ አሽከርካሪ በተሇያየ ምድብ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ኖሮት 

በአንደኛው ምድብ ያሇው የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ከታገደ በላልች 

የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ በመጠቀም የእገዳ ጊዜው ከመጠናቀቁ 

በፉት ማንኛውንም ተሸከርካሪ ማሽከርከር አይፇቀድሇትም፡፡ 

6. የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (4) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃድ እገዳ ስርዓት ተግባራዊ ከተደረገ በኃሊ ባሇስሌጣኑ የተሀድሶ 

ስሌጠና እና የአሽከርካሪ ማረጋገጥ ስርዓትን ተግባራዊ ያሊደረገ ከሆነ ስርዓቱ 

እስኪጀመር ድረስ በመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ደንብ መተሊሇፌ ምክንያት 

የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ የታገደባቸውና የእገዳ ጊዜያቸውን 

ያጠናቀቁ አሽከርካሪዎች የተሀድሶ ስሌጠናው በተጀመረ ጊዜ ስሌጠናውን 

ሇመውሰድ የውሌ ግዴታ ሇኤጀንሲው እንዲገቡ በማድረግ ፇቃዳቸው 

እንዲመሇስሊቸው ይደረጋሌ፡፡ 

13. የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ እገዳ አፇፃፀም 

1. ኤጀንሲው የጥፊት ነጥብ ሪከርዳቸው የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ 

እንዲታገድ የሚያበቃ ደረጃ ሊይ የደረሱ አሽከርካሪዎችን መረጃ በየጊዜው 

እየሇቀመና አስፇሊጊውን ማጣራት እያደረገ አሽከርካሪው እንዲያውቀው ካደረገ 

በኃሊ በ 15 ቀናት ውስጥ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዱን ከተያዘበት 
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የትራፉክ ተቶጣጣሪ መስሪያ ቤት ወይም ቅርንጫፌ ጽ/ቤት ወይም የስራ ክፌሌ 

በማስመጣት አያይዞ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዱን ሇሰጠው አካሌ 

ሇእገዳ ያስተሊሌፊሌ፡፡ 

2. የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ድንጋጌ ቢኖርም የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ 

ፇቃድ እንዲታገድ ፇቃዱን ሇሰጠው አካሌ ሲያስተሊሌፌ አሽከርካሪው በተሇያየ 

ጊዜ የፇፀማቸው የደንብ መተሊሇፌ ጥፊቶች ዝርዝር እና የተመዘገበው ነጥብ 

ተሞሌቶ ከአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዱ ጋር ተያይዞ መሊክ አሇበት፡፡ 

3. ኤጀንሲው የእገዳ ማሳወቂያውን ፇቃዱን ሇሰጠው አካሌ ካስተሊሇፇ በኃሊ 

አሽከርካሪው ስሇመታገዱ ማረጋገጫ ከፇቃድ ሰጪው አካሌ እንዲደርሰው 

ማድረግ እና በየጊዜው መከታተሌ አሇበት፡፡ 

4. የእገዳ ማሳወቂያው የደረሰው የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ሰጪ አካሌ 

አሽከርካሪው የእገዳ ጊዜው ከመጠናቀቁ በፉት ተቀያሪ የአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃድ እንዳያወጣ መረጃው  ከፊይለ ጋር እንዲያያዝ ያደርጋሌ፡፡ 

5. የእገዳ ማሳወቂያው የደረሰው የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ሰጪ አካሌ 

አሽከርካሪው የእገዳ ጊዜው ከመጠናቀቁ በፉት በላሊ ምድብ የአሽከርካሪ ብቃት 

ማረጋገጫ ፇቃድ እንዳይጠቀም አስፇሊጊውን ጥረት በማድረግ አሽከርካሪው 

በላሊ ምድብ ያወጣው የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ካሇው እንዲታገድ 

ያደርጋሌ፡፡ 

6. የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ እገዳ የተደረገው ማናቸውም አይነት ጥፊት 

በመፇፀም የሰው ህይወት እንዲያሌፌ ወይም ከባድ የአካሌ ጉዳት እንዲደርስ 

በማድረጉ ምክንያት ከሆነ እገዳው የሚፇፀመው ምርመራውን ከያዘው የፖሉስ 

ተቋም መረጃው በደረሰ በ15 ቀናት ውስጥ መሆን አሇበት፡፡ 

7. በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (6) መሠረት እገዳ እንዲደረግ ከፖሉስ ተቋም 

ሇኤጀሲው የሚሊከው መረጃ ጋር ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ነጥቦች ተያይዞ 

መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

ሀ. አደጋው የደረሰበት ቀንና ሰዓት፣ 

ሇ. አደጋው የደረሰበት አድራሻ ክፌሇ ከተማ፣ወረዳ፣ሌዩቦታ፣ 

ሐ. አደጋውን ያደረሰው አሽከርካሪ ሙለ ስምና አድራሻ፣እድሜ ፆታ 

መ. የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ፣የተሸከርካሪው ሰላዳ ቁጥር 
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ሠ. ተጎጅው የሚታወቅ ከሆነ የተጎጂው ስምና አድራሻ፣ፆታ፣እድሜ፣ 

ረ. የጉዳቱን መጠን የሚገሌፅ የህክምና ማስረጃ 

14. የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ እገዳ መቆጠር የሚጀምርበት ጊዜ 

1. የደንብ ተሊሊፉው የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ እገዳ ጊዜ መቆጠር 

የሚጀምረው አሽከርካሪው ሇእገዳ የሚያበቃውን የመጨረሻ ጥፊት ከፇፀመበት 

ቀን ጀምሮ ይሆናሌ፡፡ 

2. የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ድንጋጌ ቢኖርም እገዳው የሚፇፀመው 

ማናቸውንም ጥፊት ፇፅመው የሰው ህይወት እንዲያሌፌ ወይም ከባድ የአካሌ 

ጉዳት እንዲደርስ በማድረጋቸው ከሆነ የእገዳ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው 

አደጋው ከደረሰበት ቀን ወይም አጥፉው ከተያዘበት ወይም ከታወቀበት ቀን 

ጀምሮ ይሆናሌ፡፡ 

15. የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ እገዳ ጊዜያቸውን ስሊጠናቀቁ አሽከርካሪዎች 

1. የእገዳ ጊዜያቸውን ያጠናቀቁ ደንብ ተሊሊፉዎች እገዳው ሲከናወን የተሰጣቸውን 

ደብዳቤ፣ እንዳስፇሊጊነቱ የተሀድሶ ስሌጠና እና የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጥ 

የተሀድሶ ስሌጠና ስሇመከታተሊቸው የሚያሳይ ማስረጃ ይዘው በኤጀንሲው 

በመቅረብ እገዳው እንዲነሳሊቸው መጠየቅ ይችሊለ፡፡ 

2. ኤጀንሲው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት የእገዳ ይነሳሌኝ ጥያቄ 

ሲቀርብሇት አስፇሊጊውን ማጣራት በማድረግ እና በዚህ መመሪያ አንቀፅ 12 

ንዐስ አንቀፅ (4) እና (5) የተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎች መሟሊታቸውን 

በማረጋገጥ እገዳው እንዲነሳ ፇቃድ ሇሚሰጠው አካሌ በጽሁፌ ያሳውቃሌ፡፡ 

16. የይርጋ ጊዜ 

1. ማናቸውም ደንብ ተሊሊፉ አሽከርካሪ ሇእገዳ የሚያበቃውን የመጨረሻ ጥፊት 

ከፇፀመበት ቀን ጀምሮ አንድ ዓመት እስኪያሌፌ ድረስ ከማሽከርከር ካሌታገደ 

እገዳው በይርጋ ይታገዳሌ፡፡ 
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2. የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) ድንጋጌ ቢኖርም እገዳው የሚፇፀመው 

ማናቸውንም ጥፊት ፇፅመው የሰው ህይወት እንዲያሌፌ ወይም ከባድ የአካሌ 

ጉዳት እንዲደርስ በማድረጋቸው ከሆነ እገዳው በይርጋ የሚታገደው የወንጀሌ 

ተጠያቂነቱ በይርጋ በሚታገድበት ጊዜ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ አምስት 

ከመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሊፉዎች የሚጠበቅ ግዴታ 

17. ከመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሊፉ አሽከርካሪዎች የሚጠበቅ ግዴታ 

1. የትራፉክ የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሌፍ ሲገኝ የትራፉክ 

ተቆጣጣሪዉ የደንብ ተሊሊፉ የቅጣት ቲኬት ሊይ መረጃዎችን በማስፇር 

እንዲፇርምበት ሲጠየቅ የመፇረም ግዴታ አሇበት፣ 

2. በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት የቅጣት ወረቀቱን ፇርሞ የተቀበሇ 

የትራፉክ ህግ ተሊሊፉ የቅጣት ወረቀቱን ፇርሞ በመቀበለ ብቻ ጥፊቱን እንዳመነ 

አያስቆጥርበትም፣ ቅሬታ የማቅረብ መብቱንም አያስቀርበትም፡፡ 

3. ማንኛውም አሽከርካሪ የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሌፍ በመገኘቱ 

ምክንያት የትራፉክ ተቆጣጣሪዉ ህግ ተሊሌፍ የተገኘዉን አሽከርካሪ 

ሲያሽከርክረዉ የነበረዉን ተሽከርካሪ የፉት ወይም የኃሊ ሰላዳ መፌታት ወይም 

የተሸከርካሪውን ጎማ መቆሇፌ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሰላዳውን ሇመፌታት ወይም 

ጎማውን ሇመቆሇፌ በሚወስደው እርምጃ እንቅፊት መሆን የተከሇከሇ ነው፤ 

4. ማንኛውም አሽከርካሪ የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሌፍ በመገኘቱ 

ምክንያት በትራፉክ ተቆጣጣሪዉ ሇሚወሰድበት እርምጃ ፇቃደኛ ባሇመሆን 

ላልችን ማሳደም የተከሇከሇ ነው፤ 

5. ማንኛውም አሽከርካሪ በትራፉክ ተቆጣጣሪው ሊይ አምባጓሮ ማስነሳት የአሰራር 

ችግር መፌጠር ወይም መዝሇፌ ወይም ማንቋሸሽ ወይም መሳደብ ወይም መዛት 

ወይም ማስፇራራት የተከሇከሇ ነው፤ 

6. የትራፉክ ደንብ በመተሊሇፌ በትራፉክ ተቆጣጣሪዉ የተሸከርካሪዉን የፉት ወይም 

የኃሊ ሰላዳ ሇመፌታት አሽከርካሪዉን ከመሪ ሊይ እንዲወርድ ወይም 

የተሽከርካሪዉን ሞተር እንዲያጠፊ ሲጠየቅ የመፇጸም ግዴታ አሇበት፤ 
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7. የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዱ ከታገደበት በኃሊ ማንኛውንም አይነት 

ተሸከርካሪ ማሽከርከር የተከሇከሇ ነው፤ 

8. የተሽከርከሪ ሰላዳ ተገቢ ባሌሆነ ቦታ ወይም እንዳይፇታ አድርጏ መበየድ ወይም 

በሪቤት ማሰር የተከሇከሇ ነው፤ 

 

 

 

ክፌሌ ስድስት 

ከትራፉክ ተቆጣጣሪ ስሇሚጠበቅ ግዴታ 

18. ከቁጥጥር ባሇሙያዎች የሚጠበቅ ግዴታ 

በላልች ህጎች የተቀመጡ ስነምግባር እና ግዴታ እንደተጠበቀ ሆኖ፡- 

1. ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ ሇቁጥጥር ስራ ሲሰማራ ሇስራው ከተቋሙ 

የተሰጠውን የደንብ ሌብስ መሌበስ እንዲሁም ማንነቱን የሚገሌፅ የደረት ባጅ 

በማንጠሌጠሌ በግሌፅ እንዲታይ ማድረግ አሇበት፣  

2.  የትራፉክ ተቆጣጣሪው የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሊፉውን 

ካስቆመ በኃሊ ተገቢውን አክብሮት በመስጠት ራሱን በማስተዋወቅ የአሽከርካሪ 

ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ጠይቆ በመቀበሌ ጥፊቱን በግሌፅ ማስረዳት አሇበት፡፡ 

3.  አሽከርካሪው የትራፉክ ህግ ተሊሌፍ ሲገኝ አሽከርካሪው ከተሸከርካሪው 

ሳይወርድና ሳይንገሊታ የቅጣት ወረቀት ወድያውኑ አዘጋጅቶ መስጠት አሇበት፣ 

4.  ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ የቁጥጥር ስራ ሲያከናውን የትራፉክ ህግ 

ተሊሌፇው ክስ ሇተፃፇሊቸው፣የተሸከርካሪ ጎማ ሇተቆሇፇባቸው ወይም ሰላዳ 

ሇተፇታባቸው አሽከርካሪዎች የቅጣት ክፌያ የሚፇፅሙበትን ቦታ ማስረዳት እና 

የተያዘባቸውን የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ  ፇቃድ ወይም ሰላዳ የሚቀበለበትን 

ወይም የተቆሇፇ ጎማ የሚከፇትበትን ቦታ መናገር አሇበት፣ 

5.  ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ የቁጥጥር ስራ ሲያከናውን አሽከርካሪው 

በላሇ ጊዜ ሇሚፇታ የፉት ወይም የኃሊ ሰላዳ ወይም የተሸከርካሪ ጎማ መቆሇፌ 

የዚህ መመሪያ አካሌ የተደረገውን የአድራሻ ማሳወቂያ ፍርም በመሙሊት 

ሇአሽከርካሪው ሉታይ በሚችሌ ቦታ ማስቀመጥ አሇበት፣ 
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6.  ከትራፉክ ህግ ተሊሊፉ የተቀበሇውን የአሸከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ፣ 

ከተሸከርካሪ የተፇታውን ሰላዳ እና የተሸከርካሪው ጎማ የተቆሇፇበት ቁሌፌ በወቅቱ 

ሇሚመሇከተው የስራ ክፌሌ ማስረከብ አሇበት ፣ 

7.  ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ 

መቆጣጠሪያ ህጎች ሲያስፇፅም ከአድል በፀዳ ሰብዓዊ መብቶችን ባከበረ ሁኔታ 

መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

8.  ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ የቁጥጥር ተግባሩን ሲያከናውን ሇመንገድ 

ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሊፉዎች ሙያው የሚጠይቀውን አክብሮት ማሳየት፣ 

አሇማመናጨቅ፣ አሇመሳደብ፣ በማናቸውም ምክንያት አድል አሇመፇፀም፣ በህግ 

ከተደነገገው ውጪ በተሇይም ጥፊተኛ ባሌሆነ ህግ ተሊሊፉ ሊይ ቅጣት መወሰን 

የሇበትም፡፡ 

9.  ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ ከመደበኛ የስራ ሰዓቱ ውጪ ያሇ ተቋሙ 

እውቅና የትራፉክ ቁጥጥር ስራ መስራት የሇበትም፡፡ 

10. ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ የመንገድ ትራንስፖርት ህግ የተሊሇፇውን 

አሽከርካሪ በተግባር ከፇፀመው ጥፊት በማሳናስም ሆነ በማስበሇጥ መቅጣት 

የሇበትም፡፡ 

 

 

ክፌሌ ሰባት 

ስሇቅሬታ አፇታት 

19. ቅሬታ አቀራረብ ሥርዓት 

በዚህ መመሪያ አንቀፅ 8 መሰረት የቅጣት ወረቀት የተሰጠውና በተሰጠው የቅጣት 

ወረቀት ተገቢነት ሊይ ቅሬታ ያደረበት ማንኛውም ሰው ከዚህ መመሪያ ጋር 

በተያያዘው ቅፅ መሠረት ቅሬታውን ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 
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1. ቅሬታው የሚቀርበው በማዕከሌ ደረጃ ከሆነ የቅጣት ወረቀቱን ሇሰጠው ወይም 

እርምጃውን ሇወሰደው የትራፉክ ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤት ቅሬታ ሰሚ ቅሬታውን 

በ2 ቀናት ውስጥ ሇማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

2.  ቅሬታው የሚቀርበው በቅርንጫፌ ጽ/ቤት ደረጃ ከሆነ ሇቅርንጫፌ ጽ/ቤት ኃሊፉ 

በ2 የስራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን ሇማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

3. በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) መሠረት ሇቀረበ ቅሬታ የሚመሇከተው 

ኃሊፉ በ1(አንድ) ቀን ውስጥ ምሊሽ መስጠት አሇበት፡፡ 

4. በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) እና (2) መሰረት ባቀረበው ቅሬታ ሊይ በተሰጠው 

ምሊሽ ያሌረካ ወይም በተጠቀሰው ቀን ውስጥ ምሊሽ ያሊገኘ ማንኛውም ቅሬታ 

አቅራቢ ሇተቆጣጣሪ መ/ቤቱ የበሊይ አመራር ውሳኔውን ባወቀ በ3 የስራ ቀናት 

ውስጥ ቅሬታውን በጽሁፌ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

5. በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (4) መሠረት የተቆጣጣሪ መ/ቤቱ የበሊይ አመራር 

ሇቀረበው ቅሬታ በ2 ቀናት ውስጥ ምሊሽ መስጠት ያሇበት ሲሆን በተቋሙ የበሊይ 

አመራር ደረጃ የተሰጠ ውሳኔ በተቋም ደረጃ የመጨረሻ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ ስምንት 

ስሇቅጣት 

20. የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ ተሊሊፉዎች ስሇሚፇፅሙት ጥፊት 

በላልች ህጎች የተቀመጡ ቅጣቶች እንደተጠበቁ ሆኖ፡- 

1. በዚህ መመሪያ አንቀፅ 17 ሊይ የተቀመጡ የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ 

ተሊሊፉዎች የሚጠበቅ ግዴታ የተሊሇፈ አሽከርካሪዎች ከዚህ መመሪያ ጋር 

በተያያዘው ሠንጠረዥ “ሀ” መሠረት ቅጣት ይጣሌባቸዋሌ፡፡ 

2. በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) መሠረት የሚጣሇው ቅጣት አሽከርካሪው 

የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ በመተሊሇፈ የሚጠብቀውን ቅጣት 

አያስቀርም፡፡ 
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ክፌሌ ዘጠኝ 

የትራፉክ ተቆጣጣሪ ስሇሚፇፅሙት ጥፊት 

በላልች ህጎች የተቀመጡ የዲሲፕሉን ጥፊት በፇፀሙ የመንግስት ሠራተኞች ሊይ 

የተጣለ ግዴታዎች እና ቅጣቶች እንደተጠበቁ ሆኖ በዚህ መመሪያ የተቀመጡ 

ግዴታዎችን የጣሱ የትራፉክ ቁጥጥር ባሇሙያዎች በየተቋማቱ የስነምግባር 

መመሪያዎች በተቀመጡ ቅጣቶች መሠረት ይቀጣለ፡፡ 

ክፌሌ አስር 

ሌዩ ሌዩ ድንጋጌዎች 

21. የመተባበርግዴታ  

ይህንን መመሪያ ተግባራዊ ሇማድረግ መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያሌሆኑ 

ድርጅቶች የመተባበር ግዴታ አሇባቸዉ፡፡ 

22. ተፇፃሚነት የማይኖራቸዉ ህጎች 

ይህን መመሪያ የሚቃረን ማንኛውም መመሪያ ወይም ሌማዳዊ አሰራር ተፇፃሚነት 

አይኖረውም፡፡  

23. መመሪያ ስሇማሻሻሌ 

ይህን  መመሪያ በሙለ ወይም በከፉሌ በማንኛውም ጊዜ ኤጀንሲው ሉያሻሻሇው 

ይችሊሌ፡፡ 

24. መመሪያው በስራ ሊይ የሚውሌበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከመጋቢት 24 ቀን 2ዏ12 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 
አዲስ አበባ 

መጋቢት 24 ቀን 2012 ዓ.ም 
                                         ጅሬኛ ሂርጳ ደበል 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፉክ ማኔጅመንት አጀንሲ  
ዋና ዳይሬክተር 
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ሰንጠረዥ ሀ 

የቅጣት ሰንጠረዥ 

ተ

.

ቁ 

የጥፊት ዓይነት የጥፊቱ ድግግሞሽና የቅጣት መጠን 

ሇመጀመሪያ 

ጊዜ 

ሇሁሇተኛ 

ጊዜ 

ከሁሇት ጊዜ በሊይ 

1 የትራፉክ ደንብ ተሊሌፍ ሲገኝ 

የትራፉክ ተቆጣጣሪዉ የደንብ 

ተሊሊፉ የቅጣት ቲኬት ሊይ 

መረጃዎችን በማስፇር 

እንዲፇርምበት ሲጠየቅ 

ሇመፇረም ፇቃደኛ ያሌሆነ 

ወይም ያበሊሸ፣ 

250 ብር 350 ብር 500 ብር 

2 ማንኛውም አሽከርካሪ የመንገድ 

ትራንስፖርት ትራፉክ ህግ 

ተሊሌፍ በመገኘቱ ምክንያት 

የትራፉክ ተቆጣጣሪዉ ህግ 

ተሊሌፍ የተገኘዉን አሽከርካሪ 

ሲያሽከርክረዉ የነበረዉን 

ተሽከርካሪ  ሰላዳውን 

ሇመፌታት ወይም ጎማውን 

ሇመቆሇፌ በሚወስደው እርምጃ 

እንቅፊት የሆነ፣የተሽከርከሪ 

ሰላዳ ተገቢ ባሌሆነ ቦታ ወይም 

እንዳይፇታ አድርጏ የበየድ 

ወይም በሪቤት ያሰረ፣ 

300 ብር 500 ብር 750 ብር 
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3 የትራፉክ ተቆጣጣሪው ህግ 

የማስከበር ስራውን 

በሚያከናውንበት ወቅት  

አምባጓሮ ያስነሳ፣ የአሰራር ችግር 

የፇጠረ ወይም የዘሇፇ ወይም 

ያንቋሸሸ ወይም የተሳደበ ወይም 

የዛተ ወይም ያስፇራራ 

ማንኛውም አሽከርካሪ በወንጀሌ 

የሚጠየቅ መሆኑ እንደተጠበቀ 

ሆኖ፣ 

500 ብር 750 ብር 1000 ብር 
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ቅፅ 01 

                                                            

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፉክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ 

-----------------ቅርንጫፌ/ፖሉስ መምሪያ 

የትራፉክ ህግ ተሊሊፉዎች የአድራሻ ማሳወቂያ ቅፅ 

 

ቀን-------------------------------- 

 

የተሸከርካሪው ሰላዳ  ቁጥር-------------------- የተሸከርካሪው አይነት-------------የጥፊት 

አይነት----------------- 

ጥፊቱ የተፇፀመበት ክ/ከተማ----------ሌዩ ቦታ--------------ሰዓት-------------

የአሽከርካሪው ስም------------------ 

የተቆጣጣሪው ስምና ፉርማ-------------- -----------------------የተቋሙ አድራሻ ሌዩ 

ቦታ---------------------------ስሌክ ቁጥር--------------------------  

     የፉት ሰላዳ ተይዟሌ   የኃሊ ሰላዳ ተይዟሌ         የአሽከርካሪ 

ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ ተይዟሌ 

 የተሽከርካሪ ጎማ ተቆሌፎሌ          ሉብሬ ተይዟሌ 

ማሳሰቢያ 

ይህ የአድራሻ ማሳወቂያ ሰነድ የሚያገሇገሇው ሇ12 ሰዓታት ብቻ ነው፡፡ 

 

ማህተም 
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  ቅፅ 02 

 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፉክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ 

-----------------ቅርንጫፌ 

የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ እገዳ ማሳወቂያ ቅጽ 

 

ቀን-------------------------------- 

 

ሇ-------------------------------አሽከርካሪና ተሸከርካሪ ፇቃድና ቁጥጥር 

ባስሌጣን/መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ 

--------------------------- 

 

 

ጉዳዩ፦ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃድ እገዳን ይመሇከታሌ፣ 

የአሽከርካሪው ሙለ ስም---------------------------------------የተሸከርካሪው ሰላዳ ቁጥር--

------------------ 

የመንጃ ፇቃድ ቁጥር ---------------------- የመጨረሻ ጥፊት የተፇፀመበት ቦታ--------

---------------------------------ቀን-----------------ሰዓት----------የጥፊት አይነት---------------

-- የጥፊት ነጥብ የደረሰበት ደረጃ---------------በዚህ መሠረት በመንገድ 

ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ የሚኒስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁጥር 208/2003 

በ395/2009 እንደተሻሻሇ መሠረት በፇፀመው የመንገድ ትራንስፖርት ትራፉክ 

ደንብ መተሊሇፌ ጥፊት ምክንያት ከ------------------ቀን ጀምሮ ሇ-------------------------

------ ጊዜ እስከ------------ቀን ድረስ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዱ የታገደ 

መሆኑን እያሳወቅን የአሽከርካሪው መረጃ የሚገኘው በቅ/ጽቤታችሁ በመሆኑ 

እገዳውን በመፇፀም ውጤቱን በግሌባጭ እንድታሳውቁን እንጠይቃሇን፡፡  
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ግሌባጭ  

 ሇፋዴራሌ ትራንስፖርት ባሇስሌጣን 

 ሇአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ 

 ሇአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አሽከርካሪ ተሸከርካሪ ፇቃድና ቁጥጥር 

ባሇስሌጣን 

አዲስ አበባ 

 ሇትራፉክ ኦፕሬሽንና ደንብ ማስ/ቁጥ/ምክ/ዋና ዳይሬክተር 

 ሇትራፉክ ቁጥጥር እና ኩነት ፇቃድና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 

ት.ማ.ኤ 
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ቅፅ 03 

 

 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፉክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ 

-----------------ቅርንጫፌ 

የትራፉክ ህግ ተሊሊፉዎች ቅሬታ ማቅረቢያ ቅፅ 

ቀን-------------------------------- 

 

የቅሬታ አቅራቢው ሙለ ስም---------------------------------------የተሸከርካሪው ሰላዳ 

ቁጥር-------------------- 

እርምጃ የተወሰደበት ቦታ ---------------------- ቀን-----------------ሰዓት-----------የጥፊት 

አይነት----------------- 

የቅሬታው መነሻ በአጭሩ-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

የሚጠይቀው መፌትሄ/ዳኝነት---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ቅሬታ አቅራቢው ፉርማ---------------------------------------- 


