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መግቢያ 
 

የአዱስ አበባ ከተማ ነዋሪ ህዝብ ብዛት በፍጥነት እያዯገ በመሆኑና የከተማዋ ብሔራዊ፣ 

አህጉራዊና ዓሇም አቀፊዊ ተፇገሊጊነትና ተመራጭነት በየጊዜው እያዯገ በመምጣቱ የባሇስሌጣኑ 

ተግባርና የስራ እንቅስቃሴ ይበሌጥ እየጨመረ እና እየተወሳሰበ በመሄደ፤ ከባሇስሌጣን መስሪያ 

ቤቱ ከመፀዲጃ ቤቶች ጉዴጓዴ ፍሳሽ በተሸከርካሪ መሰብሰብ ፣ በማጓጓዝና በማስወገዴ ተግባር ሊይ 

የግሌ የፍሳሽ በተሸከርካሪ አንሺ ባሇንብረቶችን በማሳተፍ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ችግሮች 

በዘሇቄታዊነት ሇመፍታት አገሌግልት አሰጣጡን ግሌፅ ፣ ቀሌጣፊ እና ውጤታማ ሇማዴረግ 

በማስፇሇጉ፤ 

በግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ አንሺዎች የፍቃዴ አሰጣጥና እዴሳት ሇማግኘት ማሟሊት ያሇባቸውን  

ቅዴመ ሁኔታዎች ሇመወሰንና የአገሌግልት ታሪፍ ሇመቆጣጠር እና ወጥነት ያሇው የአሰራር 

ስርዓት ሇመዘርጋት ማንኛውም ስሇግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ የማንሳት አገሌግልት የሚሰጡ 

ውሳኔዎች እና አገሌግልቶች ሇሚመሇከታቸው አካሊት ግሌፅ ሇማዴረግ በማስፇሇጉ፤ 
 

በግሌ ፍሳሽ ማንሳት ስራ ቀሌጣፊና ውጤታማ ሇማዴረግ በማህበር ተዯራጅተው የሚመጡ 

አካሊትን ሇማበረታታት፣ ሇተገሌጋዮ ህብረተሰብ ቀሌጣፊና ጥራት ያሇው የፍሳሽ ማንሳት 

አገሌግልት በመስጠት ግሌፅነትና ተጠያቂነት ሇማስፇን፣ የፍቃዴ አሰጣጥና አስተዲዯር ቁጥጥር 

ስርዓት መዘርጋት አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፤  
 

  በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፇፃሚና የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት እንዯገና 

ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 35/2004 አንቀጽ 53 ንዑስ አንቀጽ 2 በተሰጠው ስሌጣን መሠረት 

ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 
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  አንቀፅ አንዴ 
  

 

 አጭር ርዕስ 
 

ይህ መመሪያ የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ አንሺዎች ፍቃዴ አሰጣጥና 

አስተዲዯር ቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 18/2012 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ 

 

አንቀፅ ሁሇት 

ትርጓሜ 
  

 

1. “ባሇስሌጣን” ማሇት ፡- የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን ማሇት ነው፡፡ 

2.  “ዯንብ” ማሇት የባሇስሌጣኑ ዯንብ ቁጥር 31/94 ማሇት ነው፡፡ 

3.  “ዋና ስራ አስኪያጅ” ማሇት የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ማሇት ነው፡፡ 

4.  “ምክትሌ ዋና ስራ አስኪያጅ” ማሇት ፡- የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን የፍሳሽ ዘርፍ ስራ 

አስኪያጅ ማሇት ነው፡፡ 

5. “ኃሊፉ” ማሇት ፡- የስራ ሂዯት፣ ዯጋፉ የስራ ሂዯት ወይም ንዑስ የስራ ሂዯት መሪ ማሇት ነው፡ 

6. “የግሌ ፍሳሽ በተሽከርካሪ አንሺዎች” ማሇት ፡- በዚህ መመሪያ መስፇርቱን አሟሌተው ፍሳሽ 

በተሽከርካሪ ሇማንሳት ፍቃዴ የተሰጣቸው አካሊት ማሇት ነው፡ 

7. “ታሪፍ” ማሇት፡- የባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት ሇግሌ ፍሳሽ በተሽከርካሪ አንሺዎች የሚሰጡትን 

አገሌግልት ሇመወሰን ስራ ሊይ የሚውሌ ተመን / ታሪፍ ማሇት ነው፡፡ 

8. “ፍሳሽ” ማሇት፡- የተጣራ ውሃ ሇመኖሪያ ቤት ፣ ሇንግዴ ፣ ሇኢንደስትሪ ፣ ሇማዘጋጃ ቤት ወይም 

ሇማህበራዊ አገሌግልት ከዋሇ በኋሊ በማናቸውም መጠን ዯረጃ የተበከሇ ውሃ ሲሆን ይህም እጣቢ ፣ 

የሽንት ቤት ቆሻሻ እና የእነዚህን ዝቃጭ ይጨምራሌ፡፡ 

9. “የፍሻስ ተሸከርካሪ ” ማሇት ፡- የፍሳሽ ቆሻሻን በተሽከርካሪ ማሰባሰቢያ ተሸከርካሪ ነው፡፡ 

10. “ዯንበኛ”  ማሇት፡- ፍሳሽ በተሸከርካሪ እንዱወገዴሇት ከባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ ፣ ከግሌ ፍሳሽ 

አንሺዎች የፍሳሽ በተሸከርካሪ አገሌግልት ሇማግኘት የተመዘገበ ወይም አገሌግልት ያገኘ ሰው ነው፡፡ 

11. “ቅርንጫፍ ጽ/ቤት” ማሇት ፡- በባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ ስር የሚገኙ እና የባሇስሌጣኑ አካሌ የሆኑ 

ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ነው፡፡ 

12. “ማጣሪያ ጣቢያ ” ማሇት ፡- የፍሳሽ ቆሻሻን አጣርቶ ዯረጃውን በጠበቀ ውሃ መጠን ሇማስወገዴ 

የሚሰራበት ስፍራ ነው፡፡ 

13.  “ማህበር” ማሇት ፡- በአዋጅ ቁጥር 47/91 የተቋቋመ እና በሚመሇከተው አካሌ ፍቃዴ የተሰጠው 

/የተዯራጀ ማሇት ነው፡፡ 
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አንቀፅ ሶስት 

የፆታ አገሊሇፅ   
በዚህ መመሪያ ውስጥ ባለ ዴንጋጌዎች በወንዴ ፆታ የተገሇፀው በሙለ ሇሴት ፆታ ተፇፃሚ  ይሆናሌ፡፡ 

 

 

 

አንቀፅ አራት 

የመመሪያው ተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ ፍሳሽ በተሽከርካሪ በሚነሳሊቸው የባሇስሌጣኑ ዯንበኞች ፣ የግሌ ፍሳሽ አንሺዎች/ባሇንብረቶች ፣ 

በባሇስሌጣኑ የሥራ ክፍልች እንዱሁም አገሌግልትበሚከናወንባቸው ስፍራዎች ሊይ ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡ 

    አንቀፅ አምስት 

   የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ የማንሳት መርሆች 
 

ማንኛውም በግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ ሇማንሳት የተሰጠ ስሌጣን የሚከተለትን መርሆዎች ከግብ 
ማዴረስ ይኖርበታሌ፡፡ 

1. የግሌ ፍሳሽ ማንሳት ተግባር ፇጣን ፣ ቀሌጣፊና ውጤታማ ማዴረግ፤ 
2. የከተማዋን ህብረተሰብ በአገሌግልት አሰጣጥ እንዱረከ ማዴረግ፤ 
3. የግሌፅነትና ተጠያቂነት የአሰራር ስርዓት የመዘርጋት፤ 
4. ሚስጥር መጠበቅ፤ታማኝነት እና ተባባሪነት፤ 
5. ፍትሃዊ ፣ ሚዛናዊና ውጤት ተኮር የሆነ አገሌግልት አሰጣጥ ስርዓት ማጎሌበት፤  
6. የተገሌጋይ መብት ማክበርና ማስከበር የህግ ተፇፃሚነት ማረጋገጥ ፣ 
7. የህዝብን ጤና እና ዯህንነት መጠበቅ፤ 
8. ሚዛናዊና የህዝብን የመግዛት አቅም ባማከሇ ዋጋ መስራት፤ 

 
 

አንቀፅ ስዴስት 

      የባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ ተግባርና ኃሊፉነት 
 

 
 

1. ከመፀዲጃ ቤት ጉዴጓዴ  ፍሳሽ በተሸከርካሪ በመሰብሰብ  ፣ በማጓጓዝ  እና በማስወገዴ   ተግባር ሊይ 

ሇተሰማሩ ሇግሌ ፍሳሽ በተሽከርካሪ አንሺ ባሇንብረቶች ፍቃዴ የመስጠት፣የማዯስ እና የመሰረዝ፤ 

2. የአገሌግልት ዋጋን የመወሰን፤ 

3. ራሱን ችል የሚከታተሌ የስራ ክፍሌ አዋቅሮ አገሌግልት አሰጣጡን የመቆጣጠር፤ 

4. የአገሌግልት ሂሳብ የማስከፇሌ፤ 

5. በፍሳሽ አሰባሰብ እና አወጋገዴ  ሂዯት ሊይ ስሌጠና የመስጠት፤ 

6. የፍሳሽ መዴፉያ ቦታ የማዘጋጀት  

7. የፍሳሽ ማንሻ ተሸከርካሪዎችን የንጽህና በጠበቂያ ቦታ ማዘጋጀት፤ 

8. በግሌ ፍሳሽ አንሺ ባሇንብረቶች ሊይ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን የመቀበሌ ፣ ሇቅሬታዎች ምሊሽ 

የመስጠት፤ 
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9. በከተማው ውስጥ የሰፊ ችግር ሲያጋጥም በዘመቻ መሌክ ባሇስሌጣኑ በሚያወጣዉ ተመጣጣኝ ዋጋ 

እንዱሰራ የማዘዝ፤ 

10. መረጃ በየጊዜዉ የመያዝ፤ 

አንቀፅ ሰባት 
 

 

የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ አንሺዎች ተግባር እና ኃሊፉነት 
 

1. የፍሳሽ ቆሻሻ የማስወገዴ ስራ ሊይ ሇመሳተፍ ፍሊጎት ያሇው ባሇሃብት በቅዴሚያ ከፇቃዴ ሰጪው 

ባሇስሌጣን የብቃት ማረጋገጫ / ማስረጃ ማግኘት አሇበት፤ 

2. ያለበትን አዴራሻ እንዱሁም አዴራሻቻን ሲቀይሩ ሇባሇስሌጠኑ በወቅቱ የማሳወቅ ሃሊፉነት አሇባቸዉ፤ 

3. በቂ የዯህንነት መጠበቂያ ሌዩ ሌዩ መሳሪያዎችን በሟሟሊት የመስራት ኃሊፉነት አሇባቸው፣   

4. ስራው የሚጠይቀውን ጥንቃቄና ታማኝነትን ጠብቆ በአዱስ አበባ ከተማ ብቻ ከመፀዲጃ ቤት  ፍሳሽ 

ወጪ ከፊብሪካ የሚወጡ ጎጂ ንጥረ-ነገሮችን የማጣራት ሂዯቱን የማያስተጓጉለ ላልች   ፍሳሾችን 

የማጓጓዝ ግዳታ አሇባቸው፡፡ 

5. በቀን ቢያንስ 4 ምሌሌስ ስራ የማከናወን ኃሊፉነት አሇባቸው፡ 

6. በእያንዲንደ ቤት / ወይም በቅብብልሽ ጣቢያ ወዯ ላሊ የቅብብልሽ ጣቢያ ፍሳሽ ሇማንሳት በዯንበኛው 

ዯረሰኝ አረጋግጦ ማስረጃ የመስጠት ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

7. ስራውን ሇማከናወን በነዋሪዎችም ሆነ በአጠቃሊይ በአካባቢው ሊይ ላሊ ምንም አይነት ብክከት    

እንዲይዯርስ የመከሊከሌ በጥንቃቄ የመሰራት ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

8. በራሳቸው ንብረትና በሠራተኞቻቸው ሊይ እንዱሁም በሶስተኛ ወገኖች ሊይ ሇሚዯርሰው ማንኛውም 

ጉዲት በኃሊፉነት የመመሇስ እና ኃሊፉነት የመውሰዴ ግዳታ አሇባቸው፡፡ 

9. በተሰማሩበትየፍሳሽ ማንሳት ተግባር በህግ የተከሇከለ ተግባራትን አይፇፅሙምበተጨማሪምየሙስና ፣ 

የማታሇሌ ዴርጊቶች ሲፇፀም ወይም ከሚፇፅሙት ጋር መተባበር የሇባቸውም፡፡ 

10. የፍሳሽ ማንሳት ተግባራትን ሲፇፅሙ የአገሌግልት ታሪፍ በዚህ መመሪያ በተያያዘው  ሰንጠረዥ 

በተፇቀዯው ብቻ ያከናውናለ፡፡ 

11. የፍሳሽ ማንሳት ፍቃዴ በወሰደበት አዱስ አበባ ከተማ ብቻ አገሌግልት የመስጠት ኃሇፉነት 

አሇባቸው፡፡ 

12. የፍሳሽ ማንሻ ተሸከርካሪዎችን ንጽህና የመጠበቅ፤ 

13. በከተማው ውስጥ የሰፊ ችግር ሲያጋጥም እና በዘመቻ መሌክ እንዱሰራ ሲወሰን ባሇስሌጣኑ 

በሚያወጣዉ ዋጋ እንዱሰራ፤ 

14. የግሌ ፍሳሽ አንሽ ዴርጅቶ በየአመቱ የተሸከርካሪዎችን ፓምፖቻቸውን ቴክኒካሌ ብቃት በማረጋገጥ 

የስራ ፍቃዴ አገሌግልት የመስጠት ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

15. ከመፀዲጃ ቤት ፍሳሽ ውጪ ከፊብሪካ የሚወጣ ጎጂ ንጥረ-ነገር ያሊቸውን የማጣራት ሂዯት የማከናወን 

እና የማጣራት ሂዯቱን የሚያስተጓጉለ ላልች ፍሳሾች የማንሳት ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 
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16. የመፀዲጃ ቤት ፍሳሽ የዯንበኛውን እና የአካባቢውን ንፅህና በማይበክሌ መሌኩ በጥንቃቄ የማንሳት 

ተግባር መፇፀም አሇባቸው፡፡ 

17.  ከመፀዲጃ ቤት ጉዴጓዴ ፍሳሽ በተሸከርካሪ በመሰብሰብ ፣ በማጓጓዝ እና በማስወገዴ ተግባርሊይ 

ሇተሰማሩ ሇግሌ ፍሳሽ አንሺ ባሇንብረቶች ፍቃዴ የመስጠት ፣ ቅሬታዎችን የመቀበሌ ፣ ሇቅሬታዎች 

ምሊሽ የመስጠት ፣ 

18. የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ አንሺዎች ፍሳሽ የመሰብሰብ ፣ የማጓጓዝ እና የማስወገዴ ስራ  ቀሌጣፊ እና 

ውጤታማ ፣ ሇህብረተሰቡ ተዯራሽ ሇማዴረግ በገቢ ግብር አዋጅ እና ዯንብ መሰረት የፍሳሽ 

ተሽከርካሪዎቸን ሇምግስት አሳውቀው ከቀረጥ ነፃ ገዝተው ማስገባት ይችሊለ፡፡ 

19. የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ አንሺዎች አገሌግልት አሰጣጡን ቀሌጣፊ ሇማዴረግ በከተማ አስተዲዯሩ ባለ 

ክፍሇ-ከተሞች በዞን ስምሪት ተዯራጅተው የተሰጣቸውን ኃሊፉነት በአግባቡ  የመወጣት ኃሊፉነት 

አሇባቸው፡፡ 

20. የግሌ ፍሳሽ በተሽከርካሪ አንሺ ባሇንብረቶች ዯረጃውን እና ጥራቱን የጠበቀ ተሽከርካሪ የማቅረብ እና 

ስራ ሊይ የማዋሌ ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

21. የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ አንሺ ዴርጅቶች በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር እንዱሰሩ ፍቃዴ የተሰጣቸው 

መኪናዎች ከአዱስ አበባ ክሌሌ ውጪ መጠቀምም ሆነ ከላልች ክሌልች ፍሳሽ ቆሻሻን ወዯ አዱስ 

አበባ መዴፉያ ቦታ አምጥቶ ማስወገዴ አይቻሌም፡፡ከአዱስ አበባ ውጭ ሲሰሩና አምጥተው ሲዯፈ 

ከተገኙ ከባሇስሌጣኑ ጋር ያዯረጉትን ውሌ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ እንዱቋረጥ ይዯርጋሌ፡፡ 

22. የግሌ ፍሳሽ አንሽ ዴርጅቶች በየአመቱ የተሽከርካሪዎች ፓምፖችን እና ቴክኒካሌ ብቃት በማረጋገጥ 

የስራ ፇቃዴአገሌግልት የመስጠት ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

23. የግሌ ፍሳሽ አንሺ ዴርጅቶች የተሸከርካሪ ከባዴ ብሌሽት ሲገጥማቸው በአንዴ ወር ጊዜውስጥ 

ሇባሇስሌጣኑ ሪፖርት ማዴረግ አሇባቸው፡፡ 

24. ከመፀዲጃ ቤት ፍሳሽ ውጪ ከፊብሪካ የሚወጣ ጎጂ ንጥረ-ነገር ያሊቸውን የማከናወን እና የማጣራት 

ሂቱን የሚያስተገቋጉለ ላልች ፍሳሾችን የማንሳት ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

25. የመፀዲጃ ቤት ፍሳሽ የዯንበኛውን እና የአካባቢውን ንፅህና በማይበክሌ መሌኩ በጥንቃቄ የማንሳት 

ተግባር መፇፀም አሇባቸው፡፡ 

26. ከመፀዲጃ ቤት ጉዴጓዴ ፍሳሽ በተሸከርካሪ በመሰብሰብ ፣ በማጓጓዝ እና በማስወገዴ ተግባር ሊይ 

ሇተሰማሩ የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካ አንሺዎች ፍቃዴ የመስጠት ፣ ቅሬታዎችን የመቀበሌ ፣ 

ሇቅሬታቸው ምሊሽ የመስጠት ኃሊፉነት አሇባቸው ፡፡ 

27. የግሌ ፍሳሽ በተሽከርካሪ አንሺዎች ፍሳሽ የመሰብሰብ ፣ የማጓጓዝ እና የማስወገዴ ስራ ቀሌጣፊ እና 

ውጤታማ እንዱሁም ሇህብረተሰቡ ተዯራሽ ሇማዴረግ በገቢ ግብር አዋጅ እና ዯንብ መሰረት የፍሳሽ 

ተሽከርካሪዎችን ሇመንግስት አሳውቀው ከቀረጥ ነፃ ገዝተው ማስገባትይችሊለ፡፡ 
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28. የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ አንሺዎች አገሌግልት አሰጣጡን ቀሌጣፊ ሇማዴረግ በከተማ አስተዲዯሩ ባለ 

ክፍሇ-ከተሞች በዞን ስምሪት ተዯራጅተው የተሰጣቸውን ኃሊፉነት በአግባቡ የመወጣት ኃሊፉነት 

አሇባቸው፡ 

29. የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ ማንሳት ባሇንብረቶች ዯረጃውን እና ጥራቱን የጠበቀ ተሸከርካሪ የማቅረብ እና 

ስራ ሊይ የማዋሌ ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

30. ሇባሇስሌጣኑ በ የሦስት ወሩ ሪፖርት የማቅረብ ሃሊፉነት አሇባቸዉ፡፡ 
 

አንቀፅ ስምንት 

በግሌ ፍሳሽ ሇማንሳት እና ሇማሰማራት ማሟሊት ያሇባቸው ቅዴመ-ሁኔታዎች 
 

1.  

2.  

1. በዘርፈ ሇመሰማራት ህጋዊነቱ የተረጋገጠ የታዯሰ ንግዴ ፍቃዴና የንግዴ ምዝገባ ወረቀት፣ የግብር 

ከፊይ መሇያ ቁጥር / ቲን / ያሊቸው ፣  በማህበራት ማዯራጃ ህግ ፣ ዯንብ  እና መመሪያ እንዱሁም 

በንግዴ ህጉ መሰረት መተዲዯሪያ ዯንብ እና መመስረቻ ጽሁፍ በዚህ ዘርፍ ሇመሰማራት ፍቃዴ ፣ 

ቃሇ-ጉባኤ  ፣  የአባሊቶቹ ዝርዝር  ፣  ካፒታሌ ፣ ይህን የሚያረጋግጥ ከሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት ፣  

ከጥቃቅንና  አነስተኛ  ወይም  ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች መረጃ የማቅረብ 

ግዳታ  አሇባቸው፡፡ 

2. ሇስራው በቂ የሆነ የፍሳሽ ማንሻ ተሽከርካሪ እና የሰው ኃይሌ ያሊቸው መሆኑን የማያረጋግጥ ማስረጃ 

ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

3. የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

  

አንቀፅ ዘጠኝ 

ፍቃዴ የሚሰጥበት እና የሚታዯስበት ሁኔታ 
 

ባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ በዚህ መመሪያ አንቀፅ አስር ስር  መሟሊት የሚገባቸው ቅዴመ ሁኔታዎች 
መሟሊታቸውን ካረጋገጠ በኋሊ ፍቃዴ እና እዴሳት ይሰጣሌ፡፡ 

 

 አንቀፅ አስር 

የአገሌግልት ክፍያን ፍቃዴ እና እዴሳትን በተመሇከተ   

ማንኛውም የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ ማንሳት ባሇንብረቶች ከባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ ፍቃዴ ሇማግኘት እና 

ሇማዯስ የሚከተሇው የአገሌግልት የክፍያ መጠን መክፇሌ አሇባቸው፡፡ 

ሀ. ፍቃዴ ሇማግኘት ብር አንዴ መቶ /100/ ፣ 

ሇ. ፍቃዴ ሇማዯስ የአገሌግልት ክፍያ በዓመት ብር ሁሇት መቶ /200/ 

ሐ. ሇፍሳሽ ተሸከርካሪ ንጽህና መጠበቂያ እና ሇፍሳሽ መዴፉያና ማጣሪያ አገሌግልት ክፍያ በአንዴ      

    የፍሳሽ ተሸከርካሪ ክፍያ ሊይ 5% 

የመክፇሌ እና ከባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ በሚሰጣቸው ፍቃዴ ስራቸውን ማከናወን አሇባቸው፡፡ 
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አንቀፅ አስራ አንዴ 

የስራ ቦታን በተመሇከተ   

የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ ማንሳት ባሇንብረቶች የፍሳሽ የማሰባሰብ ፣ የማጓጓዝ እና የማስወገዴ ተግባርን 

በአዱስ አበባ ከተማ ብቻ አገሌግልቱን የመስጠት ኃሊፉነት ይኖባቸዋሌ፡፡ 

   

 

አንቀፅ አስራ ሁሇት 

የተሽከርካሪዎች ስታንዲርዴ እና አፇፃፀምን በተመሇከተ 
  

የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ ማንሳት ማሰባሰብ ፣ ማጓጓዝ እና ማስወገዴ ስራ ሊይ የሚሰማሩ የግሌ  ፍሳሽ 

በተሸከርካሪ  ማንሳት ባሇንብረቶች  አገሌግልት  አሰጣጡን ቀሌጣፊና ውጤታማ ሇማዴረግ የሚጠቀሙባቸው 

ተሸከርካሪዎች ዯረጃውን የጠበቀ ፣ ጥራት ያሇው አገሌግልት የሚሰጡ እና ጥራቱን የጠበቀ መሆኑን 

ባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ ከመንገዴ ትራንስፖት ቢሮ ጋር በጋራ በመሆን አጣርቶ እና መርምሮ ውሳኔ 

ይሰጣሌ፡፡ 

አንቀፅ አስራ ሦስት 

የቅሬታ እና አቤቱታ አቀራረብ ስርዓት   

1. በዚህ መመሪያ ሊይ አገሌግልት ሇማግኘት የተመዝግበው አገሌግልቱን ያገን ዯንበኛ  በአገሌግልት 

አሰጣጡ ሊይ ቅሬታ ካሇው በመጀመሪያ ዯረጃ ቅሬታውን በቅሬታ ማቅረቢያ ቅጽ ሞሌቶ እና አረጋግጦ 

ሇግሌ ፍሳሽ በተሽከርካሪ አንሺዎች /ባሇንብረቶች ሇማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

2. ቅሬታ የቀረበሇት አካሌ ቅሬታው በቀረበ ተከታታይ ሶስት የስራ ቀናት ውስጥ የቀረበውን ቅሬታ 

አጣርቶ እና መርምሮ በቅሬታ መሌስ መስጫ ቅፅ ሊይ የቅሬታውን መሌስ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡ 

3. በዚህ መመሪያ አንቀፅ 13 ንዑስ አንቀፅ 1 እና 2 በመጀመሪያ ዯረጃ ቅሬታ አቅርቦ ያሌተፇታሇት 

ዯንበኛ አቤቱታውን በራሱ ወይም በወኪለ አማካኝነት በፅሁፍ ሇባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ 

ወይምሇቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

4. ባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ ወይም ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በዚህ መመሪያ የተዯነገጉትን የቅሬታ አቀራረብ 

ስርዓት በመከተሌ የቀረበውን አቤቱታ መርምሮ እና አጣርቶ በአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ 

ሇቀረበው አቤቱታ በፅሁፍ ምሊሽ ይሰጣለ፡፡ 

አንቀፅ አስራ አራት 

የቅሬታ ወይም አቤቱታ ይዘት 
 
 

1. ቅሬታ ወይም አቤቱታ በፅሁፍ የሚቀርብ ሆኖ ቅሬታው 

ሲቀርብ ሇዚህ አገሌግልት የተዘጋጁ ቅፆች የሚከተለትን ዋና ዋና ነጥቦች መያዝ ይኖበታሌ ፡- 
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 ሀ. የዯንበኛውን ሙለ ስም ፣ የተሟሊ አዴራሻ ማሇትም (ክፍሇ-ከተማ ፣ ወረዲ ፣ የቤት ቁጥር    

  ፣ የአካባቢው ሌዩ መጠሪያ ስም ፣ 

 ሇ. ቅሬታው ወይንም አቤቱታው የቀረበበት ዋና ጉዲይ ፣ 

 ሐ. ሇቅሬታው መንስኤ የሆኑ ዴርጊቶች በአጭሩ  ፤ የተፇፀመበትን ቀን እና ሰዓት፣የሰላዲ  

  ቁጥር ፣ እና ላልች ዯጋፉ ማስረጃዎች እና ዯንበኛው እንዱሰጠው የሚፇሌገው መፍትሄ  

  ወይንም ዲኝነት መገሇፅ ይኖበታሌ ፣ 
 

 

 

ክፍሌ- ሁሇት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 
 

አንቀፅ አስራ አምስት 

ክሌከሊ 
1. የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ አንሺዎች ከባሇስሌጣኑ ፍቃዴና 

እዉቅና ውጪ  የአገሌግልት ዋጋ መጨመር አይችለም፡፡ 
2. የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ አንሺዎች ከተፇቀዯ የፍሳሽ 

ዓይነት እና አገሌግልት ክሌሌ ዉጪ ፍሳሽ ማንሳት አይችለም፡፡ 
 

አንቀፅ አስራ ስዴስት 

ተጠያቂነት  

1. የግሌ ፍሳሽ በተሸከርካሪ አንሺዎች በዚህ መመሪያ ሊይ ያለትን መርሆች፣ተግባርና 

ሃሊፉነት ካሌተወጣ በላልች አግባብነት ባሊቸዉ ህጎች ያሇበት ተጠያቂነት እንዯተጠበቀ 

ሆኖ ባሇስሌጣኑ የሚያቀርበዉን የዉሃ አገሌግልት ሉያቋርጥ ይችሊሌ፡፡ 

2. በዚህ መመሪያ በተሸፇነው ዝርዝር ጉዲዮች ኃሊፉነቱን በአግባቡ ያሌተወጣ አካሌ አግባብነት 

ባሊቸው ህጎች ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡  

አንቀፅ አስራ ሰባት 

   የመተባበር ግዳታ 
 

ማንኛውም አካሌ ህግ እንዱያስፇፅም እና እንዱፇፅም ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ወይም ፇፃሚ ወይም 

ዴርጅት መመሪያውን ሇማስተግበር በሚያዯረገው ማናቸውም እንቅስቃሴ የመተባበር ግዳታ አሇበት፡፡ 

አንቀፅ አስራ ስምንት  

በዚህ መመሪያ ያሌተሸፇኑ ጉዲዮች 

በዚህ መመሪያ ያሌተሸፇኑ ጉዲዮች አግባብነት ባሊቸው ህጎች ወይም ባሇስሌጣኑ በየጊዜው 
በሚያወጠዉ ሰርኩሊር ይሸፇናሌ፡፡  
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አንቀፅ አስራ ዘጠኝ 

መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 

ባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ይህንን መመሪያ በማናቸውም ጊዜ ሉያሻሽሇው ይችሊሌ ፡፡ 

አንቀፅ ሃያ  

መመሪያው በስራ ሊይ በሚውሌበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ በባሇስሌጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ ከተፇረመበት ዕሇ ጀምሮ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

አወቀ ኃ/ማርያም 

የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን 

ዋና ስራ አስኪያጅ 

 

 

 

 

 

 


