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መግቢያ 

በአዱስ አበባ ከተማ መንገድች ሊይ እያታየ ያሇውን የትራፉክ መጨናነቅ እና አዯጋዎች 

ከሚያስከትለ የተሇያዩ ምክንያቶች መካከሌ ህገ-ወጥ በሆነ መሌኩ መንገዴ ሊይ ያሇ 

አግባብ ተሸከርካሪን ማቆም፣ ማሽከርከር በማይችሌበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ተሽከርካሪን 

ማሽከርከሪ እና ዯህንነቱ ያሌተጠበቀ ተሽከርካሪን ማሽከርከር የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 

የመንገዴ ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 

208/2003 እና በተሻሻሇው ዯንብ ቁጥር 395/2009 ሊይ የተዘረዘሩ የመንገዴ ትራፉክ 

ጥፊቶች ተፇፅመው ሲገኙ ሉወሰደ የሚገባቸውን እርምጃዎች በተመሇከተ ዝርዝር 

የማስፇፀሚያ ስሌቶች ባሇመዘርጋታቸው በተሇይም የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ 

ባሌያዙ፣ በቦታው ባሌተገኙም ሆነ በላልች ምክንያቶች አሽከርካሪዎች ሊይ ሉወሰዴ 

የሚገባው እርምጃ ግሌፅ ባሇመሆኑ የተሸከርካሪውን ሰላዲ በመፍታት እየተወሰደ ያለ 

እርምጃዎችን መቀነስ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ፣ 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር መንገዴ ትራፉክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር የአስፇፃሚና የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊትን እንዯገና ሇማቋቋም በወጣው 

አዋጅ ቁጥር 64/2011 አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀፅ 11  የትራፉክ ዯንቦች መከበራቸውን 

ቁጥጥር እንዱያዯርግ አግባብ ባሇው ህግ ዯንብ ተሊሊፉዎችን ሊይ እርምጃ እንዱወስዴና 

የማስፇፀሚያ ስሌቶችን በመዘርጋት ተግባራዊነታቸውን እንዱያረጋግጥ ስሌጣን የተሰጠው 

በመሆኑ፣ 

 የተሽከርካሪጎማ የሚቆሇፍበት አግባብ፣ የተሽከርካሪ ጎማ ሲቆሇፍ ሉወሰዴ የሚገባውን 

ጥንቃቄ እና የተቆሇፇው የተሽከርካሪ ጎማ ሉከፇት የሚችሌበት ሥርዓት እና ላልች 

ጉዲዮችን መወሰን አስፇሊጊ በመሆኑ፣ 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ትራፉክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር የአስፇፃሚ አካሊትን እንዯገና ሇማዯራጀትና ስሌጣንና ተግባራቸውን ሇመወሰን 

በወጣው አዋጅ ቁጥር 64/2011 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀፅ 3(ሠ) መሠረት ይህን መመሪያ 

አውጥቷሌ፡፡ 
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ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

1. አውጪው ባሇስሌጣን 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ትራፉክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የአዱስ አበባ አስተዲዯር 

አካሊትን እንዯገና ሇማዯራጀትና ስሌጣንና ተግባራቸውን ሇመወሰን በወጣው አዋጅ 

ቁጥር 64/2011 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀፅ 3(ሠ) መሠረት ይህን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 

2. አጭር ርዕስ 

    ይህ መመሪያ" በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የተሸከርካሪ ጎማ የመቆሇፍ አሠራርን 

ሇመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 47/2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ:: 

3. ትርጓሜ 

1. “ቢሮ”  ማሇት የአዱስ አበባ አስተዲዯር ትራንስፖርት ቢሮ ነው፤ 

2. “ከተማ” ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ነው፤ 

3. “ተቆጣጣሪ መስሪያቤት“ ማሇት አግባብ ባሇው ህግ መሠረት ስሌጣን የተሰጣቸው 

በመንገዴ ትራንስፖርት ትራፉክ ቁጥጥር እንዱሁም በላልች ህግ የማስከበር 

ተግባር ሊይ የተሰማሩ መንግስታዊ ተቋማት ነው፡፡  

4. “ትራፉክ ተቆጣጣሪ” ማሇት የትራፉክ እና የትራንስፖርት ህጎችን ሇማስፇጸም 

አግባብነት ባሇው ህግ ስሌጣን የተሰጠው ሰው ሲሆን ትራፉክ ተቆጣጣሪ ፖሉስ 

ወይም የትራንስፖርት ተቆጣጣሪ ተብል ይታወቃለ፣ 

5. “ተሸከርካሪ” ማሇት በመካኒካሌ ወይም በኤላክትሪክ ኃይሌ እየተንቀሳቀሰ የሚኔዴ 

ማንኛውም ተሽከርካሪ ሲሆን ተሳቢና ግማሽ ተሳቢንም ይጨምራሌ፡፡ 

6. “ባሇሞተር ብስክላት” ማሇት የጎን ተሽከርካሪውን ሳይጨምር ክብዯቱ ከ100 ኪል 

ግራም የማይበሌጥ ከአራት መንኮራኩር በታች ያሇው ባሇ ሞተር ሽከርካሪ ነው፣  

7.  “ትራፉክ” ማሇት በማንኛውም መንገዴ አንዴ ወይም ብዙ ሆነው የሚተሊሇፍ 

እግረኞች ወይም ሰው ተቀምጦባቸው ወይም እየተነደ ወይም እየተጠበቁ የሚሄደ 

እንስሶችና ተሽከርካዎች ናቸው፣ 
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8. “ግማሽ ተሣቢ” ማሇት ሇመንገዯኞች ወይም ሇጭነት ማመሊሇሻ የሚያገሇግሌና በላሊ 

ባሇ ሞተር ተሽከርካሪ የሚሳብ ሆኖ የተሽከርካሪው ጭነትና ክብዯት  በከፉሌ በላሊ 

ተሽከርካሪ ሊይ እንዱያርፍ ወይም በላሊ ተሽከርካሪ እንዱሳብ ተዯርጎ የተሰራ 

ተሽከርካሪ ነው፣ 

9. “እንስሳ” ማሇት ከውሻና ከዴመት በቀር ማናቸውም የቤት እንሰሳ ነው፣ 

10. “የአዯጋ አገሌግልት ተሽከርካሪ” ማሇት የአዯጋ አገሌግልት ተግባሩን ሇመፇጸም 

በሚዘዋወርበት ወቅት በግንባሩ አቅጣጫ ሳያቋርጥ ብሌጭ ብሌጭ የሚሌ ቀይ 

ወይም ሰማያዊ የመብራት ምሌክት የሚያሳይ ወይም ሇማስጠንቀቂያ ተስማሚ የሆነ 

የዴምፅ ምሌክት ወይም ዯወሌ የሚያሰማ አምቡሊንስ፣የመከሊከያ ወይም የፖሉስ 

ኃይሌ ወይም የእሳት አዯጋ መከሊከያ ተሽከካሪ ነው፣ 

11. “ነጠሊ መንገዴ” ማሇት በአንዴ ረዴፍ የሚጓዙ ተሽከርካሪዎችን የሚያስኬዴ በቂ 

ስፊት ያሇው የመንገዴ ክፍሌ ነው፣ 

12. “ተሽከርካሪን በመዘግየት ማቆም” ማሇት ተሳፉሪዎችን ሇማሳፇር ወይም ሇማውረዴ 

ወይም የንግዴ ዕቃዎችን ሇመጫን ወይም ሇማራገፍ ከሚያስፇሌገው ጊዜ በሊይ 

ተሳፊሪ ወይም  የንግዴ ዕቃ በውስጡ ቢኖርም ባይኖርም የተሽከርካሪው መቆም 

ነው፣ 

13. “እግረኛ ማቋረጫ” ማሇት እግረኞች አቋርጠው እንዱያሌፈበት  ተብል በመንገደ 

ሊይ የመንገዴ ምሌክት  የተዯረገበት የመንገዴ ክፍሌወይ ምዴሌ ዴይ ነው፣ 

14. “የሐዱዴ መንገዴ ማቋረጫ” ማሇት መንገዴና የሐዱዴ መንገዴ የሚገናኙበት 

መስቀሇኛ መንገዴ ነው፣ 

15. “መስቀሇኛ መንገዴ” ማሇት ሁሇት ወይም ከሁሇት የበሇጠ መንገድች በመስቀሇኛ 

መሌክ የሚገናኙበት ሥፍራ ነው፣ 

16. “ዯንብ” ማሇት የመንገዴ ትራንስፖርት ትራፉክን ሇመቆጣጠር የወጣ የሚኒስትሮች 

ምክርቤት  ዯንብ ቁጥር  208/2003 በዯንብ ቁጥር 395/2009 እንዯተሻሻሇ ነው፡፡ 

17. “መንገዴ” ማሇት በከተማ አስተዲዯሩ ውስጥ የሚገኝና በከተማ አስተዲዯሩ 

የሚተዲዯር ሇማንኛውም ተሊሊፉ ትራፉክ ክፍት ካሌሆነ የግሌ መንገዴ በስተቀር 

ዋና መንገዴ፣ መሇስተኛ መንገዴ፣ መጋቢመንገዴ፣ የውስጥ ሇውስጥ መንገዴ፣ 

የመንዯርመንገዴ፣ አዯባባይ እና የአዯባባይ ዙሪያ፣ የመንገዴ አካፊይ ዯሴት ነው፡፡ 
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18. “የእግረኛ መንገዴ” ማሇት ተሽከርካሪዎች እንዱንቀሳቀስበት የተዘጋጀውን መንገዴ 

ጠርዝ ተከትል ወይም ሇብቻው ሇእግረኛ እንቅስቃሴ የሚውሌ መንገዴ ነው፡፡ 

19. “የማብሪያ ጊዜ” ማሇት ከፀሐይ  መጥሇቂያ እስከ ፀሐይ መውጫ ዴረስ ያሇው ጊዜና 

እንዱሁ በአየር ሁኔታ ምከንያት ሇማየት የማይቻሌበት ወቅት ነው፣ 

20. “የመንገዴ ምሌክት” ማሇት ተሽከርካሪዎች የሚተሊሇፍበትን አቅጣጫ ሇመወሰንና 

እንዱሁም ሇተሊሊፉዎች የሚያስጠነቅቅ፣ የሚከሇክሌ፣ የሚያስገዴዴ፣ ቅዴሚያ 

የሚያሰጥ እና መረጃ ሇመስጠት የሚያገሇግሌ ማንኛውም የመንገዴ ምሌከት ነው፣ 

21. “የተሸከርካሪ ጎማ መቆሇፉያ” ማሇት የመንገዴ ትራፉክ ዯንብ የተሊሇፇን ተሸከርካሪ 

በጊዜያዊነት እንዲይንቀሳቀስ ሇማዴረግ በተሸከርካሪዉ ጎማ ሊይ የሚታሰር ቁሌፍ 

ያሇዉ ከብረት ከላሊ ቁስ የተሰራ መሣሪያ ነዉ፡፡ 

22. “የተሽከርካሪ ጎማ መቆሇፍ” ማሇት በዚህ መመሪያ አንቀፅ 6 መሠረት የመንገዴ 

ትራንስፖርት ትራፉክ ህጎችን  በመተሊሇፍ የትራፉክ ፍሰቱ እና ዯህንነቱ ሊይ 

አለታዊ ተፅዕኖ በማሳዯሩ ዯንብ የተሊሇፇዉን ተሽከርካሪ ጎማ በጎማ መቆሇፉያ 

ሇጊዜው እንዲይንቀሳቀስ በማሰር የትራፉክ ዯንብ ተሊሊፉው ሊይ ህጋዊ የእርምት 

እርምጃ የመውሰዴ ተግባር ነዉ፤ 

23. “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፡፡ 

4. የተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ስር በሚገኙ መንገድችና የእግረኛ 

መንገድች ሊይ የመንገዴ ትራንስፖርት ትራፉክ ሀጎችን በሚጥሱ ተሸከርካሪዎች ሊይ 

ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

5. የጾታ አገሊሇፅ 

በዚህ መመሪያ ውስጥ የቃለ አገባብ ሌዩ ካሌሆነ በስተቀር ማንኛውም በወንዴ ፆታ 

የተገሇፀ አነጋገር ሇሴትም ፆታ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 
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ክፍሌ ሁሇት 

የተሸከርካሪ ጎማ የሚቆሇፍባቸዉ ሁኔታዎች 

6. የመንገዴ ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ ዯንብ ጥሰቶች 

1. በመንገዴ ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ ዯንብ ቁጥር 208/2003 እና 

በተሻሻሊው ዯንብ ቁጥር 395/2009 የተጠቀሱት የመንገዴ ትራፉክ ዯንብ ጥሰቶች 

በሚፇፀመበት ጊዜ ማንኛውም ተሽከርካሪ ጎማዉ ሉቆሇፍ ይችሊሌ፡፡ 

2. የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ በከባዴ ጭነት 

ተሸከርካሪዎች መንቀሳቀሻ ፇቃዴ መመሪያ ሇከባዴ ጭነት ተሽከርካሪዎች 

በተከሇከሇ ሰአትና ቦታ ሊይ ማቆምና በትራፉክ ተቆጣጣሪ እንዱነሳ ሲታዘዝ 

ፇቃዯኛ ካሌሆነ ወይም በስፍራዉ ካሌተገኘ ተሸከርካሪው ጎማው ሉቆሇፍ ይችሊሌ፡፡ 

7. የተሸከርካሪ ጎማ ሇመቆሇፍ መሟሊት ያሇባቸው ቅዴመ ሁኔታዎች 

1. ከዚህ በታች የተጠቀሱ ቅዴመ ሁኔታዎች ሳይሟለ የተሸከርካሪ ጎማ ሉቆሇፍ 

አይችሌም፡፡ 

ሀ. ዯንብ ተሊሊፉው አሽከርካሪ በአቅራቢያ የላሇና በቀሊለ ሉገኝ የማይችሌ ሲሆን፣  

ሇ. አሽከርካሪው በአካሌ ተገኝቶ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃዴ ሇመስጠት 

ፇቃዯኛ ካሌሆነ፣ 

8. መመሪያው ተፇፃሚ የማይሆንባቸው  ተሸከርካሪዎች 

በዚህ መመሪያ አንቀፅ 7 ንዑስ አንቀፅ 1 (ሀ) እና (ሇ) የተዯነገገው እንዯተጠበቀ 

ሆኖ የተሸከርካሪን ጎማ መቆሇፉያ መመሪያ በአዯጋ አገሌግልት ተሸከርካሪዎች እና 

በላልች ተመሳሳይ ተግባር ሊይ የተሰማሩ ተሸከርካሪዎች ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም ፡፡ 
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ክፍሌ ሶስት 

ተግባርና ኃሊፉነት 

9. የተቆጣጣሪ መስሪያ ቤቶች ኃሊፉነት 

1. ማንኛዉም የትራፉክ ተቆጣጣሪ የተሸከርካሪን ጎማ ሇመቆሇፍ ከመሰማራቱ በፉት 

ስሇ ስራዉ ተገቢውን ስሌጠና እንዱያገኝ ማዴረግ አሇባቸው፡፡ 

2. የሚመሇከታቸው ተቆጣጣሪ መስሪያቶች የትራፉክ ተቆጣጣሪው ሇስራ 

የሚያስፇሌገውን መሳሪያዎችና ግብአቶች የማሟሊት ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

10. ከትራፉክ ተቆጣጣሪ የሚጠበቅ ኃሊፉነት 

1. በዚህ መመሪያ አንቀፅ 6 መሠረት የትራፉክ ተቆጣጣሪ ተሽከርካሪው ጎማ 

ከመቆሇፈ በፉት እና በኃሊ ተሸከርካሪዉ የቆመበትን ቦታና ሁኔታ በተመሇከተ በቂ 

መረጃ መያዝ አሇበት፤ 

2. የትራፉክ ተቆጣጣሪዉ ጎማዉ የተቆሇፇበት ተሸከርካሪ ሊይ በቂ ማስታወሻ ወይም 

መረጃ የያዘ ስቲከር በአሽከርካሪው መግቢያ በር መክፇቻ እጀታ ሊይ መሇጠፍ 

አሇበት፤ 

3. ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ ጎማው የተቆሇፇበትን ተሸከርካሪ አሽከርካሪ ወይም 

ባሇንብረት ወይም ህጋዊ ተወካይ ወዯ ትራፉክ መቆጣጠሪያ ዋና ክፍሌ /መምሪያ/ 

ወይም ኤጄንሲው የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ እና በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (2) 

ሊይ የተጠቀሰውን ማስታወሻ ይዞ ከቀረበ ባጠፊው የጥፊት እርከን መሰረት የዯንብ 

ተሊሊፉ ትኬት መስጠት አሇበት፤  

4. ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ ወዯ መስክ ወይም የዯንብ መስከበር ታግባር 

ከመሰማራቱ በፉት ማንነቱን የሚገሌጽ የመስሪያቱ መታወቂያ፣ ባጅ፤ ሇሥራዉ 

የተዘጋጀ የዯንብ ሌብስ፣ መገነኛ ሬዴዮ እንዯሁኔታው፣ የጎማ መቆሇፉያ ከነ 

ሙለቁሳቁስእንዱሁም የቅጣት ፓዴ መያዝ አሇበት፤ 

5. ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ የዯንብ ተሊሇፉን ተሸከርካሪ ጎማ ከመቆሇፈ በፉት  

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 የተገሇጹትን ግሌጽ የሆነ የመንገዴ ትራፉክ ዯንብ ጥሰት 

መኖሩን ማረጋገጥ አሇበት፤ 
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6. ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ የተሸከርካሪን ጎማ ከመቆሇፈ በፉት በላሊ አማራጭ 

የመንገዴ ትራፉክ ዯንብ ጥሰት ሊይ እርምጃ ሇመውሰዴ የማይቻሌ መሆኑን 

ማረጋገጥ አሇበት፤ 

7. ማንኛውም የትራፉክ ተቆጣጣሪ የዚህን መመሪያ ዴንጋጌዎች ሲያስፇፅም ከአዴል 

በፀዲ ሰብዓዊ መብቶችን ባከበረ ሁኔታ መሆን ይኖርበታሌ፤  

8. የትራፉክ ቁጥጥር ተግባሩን ሲያከናውን ሇዯንብ ተሊሊፉዎች ሙያው የሚጠይቀውን 

ተገቢውን አክብሮት ያሊሳየ፣ ያመናጨቀ ወይም የተሳዯበ በማናቸውም ምክንያት 

አዴል የፇፀመ ወይም ጥፊተኛ ያሌሆነ አሽከርካሪን ተሸከርካሪ የቆሇፇ እንዯሆነ 

አግባብ ባሇው ህግ መሠረት እንዱጠየቅ ይዯረጋሌ፤ 

11. ስሇዯንብ ተሊሊፉ ኃሊፉነት 

1. ማንኛውም የተሸከርካሪው ጎማ የተቆሇፇበት አሽከርካሪ ወይም ባሇንብረት ወይም 

ህጋዊ ተወካይ ባጠፊዉ የጥፊት እርከን መሰረት የመንገዴ ትራፉክ ዯንብ 

ተሊሊፉዎች የቅጣት ትኬት ከፍል ዯረሰኙን  መያዝ አሇበት፡፡ 

2. መንኛውም የተሸከርካሪዉ ጎማ የተቆሇፇበት አሽከርካሪ ወይም ባሇንብረት ወይም 

ህጋዊ ተወካይ ጎማዉ የተቆሇፇበትን ተሽከርካሪ ሇማስከፇት ወዯ ኤጄንሲዉ ወይም 

ወዯ ትራፉክ ተቆጣጣሪው መስሪያ ቤት በሚመጣበት ወቅት ከሊይ የተጠቀሰውን 

ቅጣት የከፇሇበትን ዯረሰኝ እና አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀፅ (2) ሊይ የተጠቀሰውን 

ማስታወሻ ይዞ መቅረብ አሇበት፡፡ 

3. ዯንብ የተሊሇፇው አሽከርካሪ በራሱ ጊዜ የተሽከርካሪ ጎማ መቆሇፉያውን ሇመክፇት 

በመሞከሩ ወይም በላሊ በማናቸውም ሁኔታ በጎማ መቆሇፉያው ሊይ ጉዲት ካዯረሰ 

በወንጀሌ ተጠያቂነቱ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇዯረሰው የንብረት ጉዲት በወቅቱ ዋጋ 

የጎማ መቆሇፉውን ግምት እንዱከፍሌ ይዯረጋሌ፡፡ 

4. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 3 መሠረት በጎማ መቆሇፉያው ሊይ ጉዲት በማዴረሱ 

ግምቱን እንዱከፍሌ ኃሊፉነት ያሇበት አሽከርካሪ ግምቱን እስኪከፍሌ ዴረስ 

የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃደ በትራፉክ ተቆጣጠሪው ስር እንዱሆን 

ይዯረጋሌ፡፡  
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5. ዯንብ ተሊሊፉው አሽከርካሪ የተሸከርካሪው ጎማ በትራፉክ ተቆጣጣሪው እንዲይቆሇፍ 

ያዯረገ እንዯሆነ አስተዲዯራዊ እርምጃ የሚወሰዴበት መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የመንግስትን ስራ በማዯናቀፍ ወንጀሌ እንዱጠየቅ ይዯረጋሌ፡፡   

6. ቅጣት የተጣሇበት ማንኛውም ጎማው የተቆሇፇበት ሰው ቅሬታ አቅርቦ ቅጣቱን 

ካሊሻረ በስተቀር የተጣሇበትን ቅጣት በ10 የስራ ቀናት ውስጥ መክፇሌ አሇበት፡፡ 

7. ቅጣቱን በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ (6) በተቀመጠው ጊዜ ገዯብ ውስጥ ያሌከፇሇ 

አሽከርካሪ ተጨማሪ ቅጣትና የጥፊት ሪከርዴ ይያዝበታሌ፡፡ 

12. ጎማቸው በተቆሇፇባቸው ተሸከርካሪዎች የሚሇጠፍ  መረጃ ይዘት 

1. በዚህ መመሪያ አንቀፅ 10 ንዑስ አንቀፅ 2 መሠረት ጎማቸው በተቆሇፇባቸው 

ተሸከርካሪዎች ሊይ  የሚሇጠፈው መረጃ  ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ነጥቦችን የያዘ 

መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

          ሀ. የተቆሇፇበት ምክንያት፤  

          ሇ. ቀን፣ ሰዓትና ፣ 

          ሐ. የተሽከርካሪው አይነት ፤ 

          መ. የጥፊቱ ዓይነት (እርከን) 

         ሠ. የተቆጣጣሪዉ ስምና ፉርማ፤ 

          ረ. የኤጄንሲዉ ወይም የፖሉስ ጽህፇት ቤት ሙለ አዴራሻ፤ 

13. የጎማ መቆሇፉያ ቁሌፍ ገቢ ስሇማዴረግ 

ማንኛዉም የትራፉክ ተቆጣጣሪ የተሽከርካሪዉን ጎማ ከቆሇፇ በኃሊ የተሽከርካሪ ጎማ 

የተቆሇፇበትን ቁሌፍ ወዴያውኑ ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የቅጣት ኦፉሰር ማስረከብ  

አሇበት፡፡ 
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14. ተገቢ ጥንቃቄ ስሇ ማዴረግ 

1. የተሸከርካሪ ጎማ መቆሇፍ ተግባር የሚያከናዉን የትራፉክ ተቆጣጣሪ የተሸከርካሪዉን 

ጎማ በሚቆሌፍበት ወቅት ተሸከርካሪዉ ሊይ እና በራሱ ሊይ ጉዲት እንዲይዯርስ 

ተገቢዉን ጥንቃቄ ማዴረግ አሇበት፤ 

2. የዚህ አንቀፅ ንዑስ  አንቀፅ (1) ዴንጋጌ ቢኖርም የመንገዴ ትራፉክ ዯንብ 

በመተሊሇፍ የተሸከርካሪው ጎማ በተቆሇፇበት ተሸከርካሪ ሇሚዯርስ ማንኛውም 

አይነት ሰው ሰራሽም ሆነ የተፇጥሮ አዯጋ፣ ጉዲት ወይም ስርቆት ጎማው እንዱቆሇፍ 

ያዯረገው የትራፉክ ተቶጣጣሪም ሆነ የትራፉክ ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤት ተጠያቂ 

ሉሆን አይችሌም፡፡ 

ክፍሌ አራት 

ጎማው የተቆሇፇበትን ተሸከርካሪ ስሇመክፇት 

15. የተቆሇፇውን የተሸከርካሪ ጎማ ስሇመክፇት 

1. ዯንብ ተሊሊፉው የተሸከርካሪው ጎማ ከተቆሇፇ በኃሊ የትራፉክ ተቆጣጣሪው 

ከአካባቢው ሳይቅ ዯርሶ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፇቃደን ሇተቆጣጠሪው 

ሇመስጠት ፇቃዯኛ ከሆነ የክስ ቻርጅ ከተሰጠው በኃሊ የተሸከርካሪው ጎማ ወዴያውኑ 

ይከፇትሇታሌ፡፡ 

2. ማንኛውም የተሸከርካሪዉ ጎማ የተቆሇፇበት አሽከርካሪ ወይም ባሇንብረት ወይም 

ህጋዊ ተወካይ ጎማዉ የተቆሇፇበትን ተሸከርካሪ ሇማስሇቀቅ ወዯ ኤጄንሲዉ ወይም 

ወዯ ትራፉክ መቆጣጠሪያ ዋና ክፍሌ (መምሪያ) የከፇሇበትን የቅጣት ዯራሰኝ ይዞ 

ሲቀርብ የተቆሇፇበት የተሸከርካሪው ጎማ እንዱከፇትሇት ይዯረጋሌ፡፡ 

16. ተሽከርካሪን ከመንገዴ ስሇማስነሳት 

1. የመንገዴ ትራፉክ ዯንብ በመተሊሇፈ ምክንያት ጎማዉ የተቆሇፇበት ተሽከርካሪ 

አሽከርካሪዉ ወይም ባሇንብረት ወይም ህጋዊ ተወካይ ሇከባዴ ተሸከርካሪ በሶስት(3) 

ሰዓት ውስጥ እንዱሁም ሇቀሊሌና መሇስተኛ ተሸከርካሪ በሁሇት/2/ ሰዓት ውስጥ 

በትራፉክ ተቆጣጣሪው መስሪያ ቤት ፉት ቀርቦ ግዳታውን በመወጣት 

የተሽከርካሪው ጎማ እንዱከፇት ካሊስዯረገ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ተሽከርካሪ 
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ከመንገዴ ሉነሳ የሚችሌበት አሠራርን ሇመወሰን በወጣ መመሪያ መሠረት 

ተሸከርካሪው በክሬን ከመንገዴ እንዱነሳ ይዯረጋሌ፡፡ 

2. ይህ መመሪያ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ተሽከርካሪ ከመንገዴ ሉነሳ 

የሚችሌበት አሠራር ሇመወሰን በወጣ መመሪያ መሠረት ተሸከርካሪ ከመንገዴ 

እንዲይነሳ ሉገዴብ አይችሌም፡፡ 

ክፍሌ አምስት 

ስሇ ቅሬታ አፇታት 

17. ቅሬታ አቀራረብ ሥርዓት 

1.  በዚህ መመሪያ መሠረት በትራፉክ ተቆጣጣሪው የተሰጠዉ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ 

ያሇዉ ማንኛውም ሰው ቅሬታውን በፅሁፍ ሇትራፉክ ተቆጣጣሪው መስሪያ ቤት 

በሁሇት ቀን ውስጥ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

2. የትራፉክ ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤቱ ቅሬታው በቀረበ በአምስት የሥራ ቀን ውስጥ 

ውሳኔ መስጠት አሇበት፡፡ 

3. የትራፉክ ተቆጣጣሪው መስሪያ ቤት የትራፉክ ተቆጣጣሪውን ውሳኔ ካፀዯቀው 

ወይም በዚህ መመሪያ መሠረት  በአምስት የሥራ ቀን ውስጥ ውሳኔ መስጠት 

ካሌቻሇ ቅሬታ አቅራቢዉ አካሌ ቅሬታውን ሇቢሮው በፅሁፍ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

4. ቢሮው ቅሬታው በቀረበ በአሥር የስራ ቀናት ውስጥ ውሳኔ መስጠት አሇበት፡፡ 

5. የቢሮው ውሳኔ የመጨረሻ አስተዲዯራዊ ውሳኔ ይሆናሌ፡፡ 

ክፍሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

18. የመተባበር ግዳታ 

ይህ መመሪያ በአግባቡ ሥራ ሊይ እንዱውሌ ማንኛውም ሰው አስፇሊጊውን ትብብር 

ማዴረግ አሇበት፡፡  
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19. ተፇፃሚነት የማይኖራቸዉ ህጎች 

በዚህ መመሪያ ዉስጥ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች የሚቃረን መመሪያም ሆነ 

የተሇመዯ የአሰራር ሌምዴ ተፇፃሚነት አይኖረዉም፡፡  

20. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌዎች 

ይህ መመሪያ በስራ ሊይ ከመዋለ በፉት በጅምር ወይም በሂዯት ሊይ ያለ 

መመሪያዉን የሚመሇከቱ ጉዲዮች ካለ በዚህ መመሪያ መሰረት ሉስተናገደ 

ይችሊለ፡፡  

21. መመሪያ ስሇማሻሻሌ 

ኤጀንሲው አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኝ ይህን የአፇጻጸም መመሪያ በማንኛውም ጊዜ 

ሉያሻሽሌ ይችሊሌ፡፡ 

22. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከመጋቢት 22 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 

መጋቢት 22 ቀን 2012 ዓ.ም 

አዱስ አበባ 

 

 

ኢንጅነር ጅሬኛ ሂርጳ ዯበል 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ትራፉክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ 

ዋና ዲይሬክተር 


