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የምንወጣበትንና የምንወርድበትን አዘጋጅቶ ህጉን ማጽናት 

ስሜነህ 03-16-16 

በቅርቡ አገር ሲንጫጫበትና ለአንድ ቀንም እንኳን ቢሆን ከተሜውን ለትራንስፖርት ችግር ዳርጎ የነበረው 

የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፍቃድ እገዳና ስረዛን ያካተተው እና በሚኒስትሮች ምክር ቤት የወጣው 

የመንገድ ትራፊክ መቆጣጠሪያ ደንብ ጉዳያችን ይሆናል፡፡ ይህ ደንብ  በአማራ ክልል  ከአንድ ዓመት በፊት 

ተግባራዊ ሆኖ የነበረ ቢሆንም  በአዲስ አበባው ውዝግብ ገታ ብሎ ወደነበረበት ተመልሷል፡፡   

ምንም እንኳን ደንቡ የሚመለከተው ሁሉንም ተሽከርካሪ እና አሽከርካሪ ቢሆንም ባለፈው ሰሞን ደንቡ 

ተግባራዊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ቅሬታቸውን ሲገልጹ የነበሩት የአዲስ አበባ የታክሲ ሹፌሮች ብቻ  

መሆናቸውም ይታወሳል፡፡ ስለምን ቅሬታው የእነርሱ ብቻ ሆነ? በእርግጥስ ቅሬታው ተገቢ ነው ወይንስ 

በስሜት የተነዳ? የሚሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ ስለደንቡ ወሣኝ የሆኑትን እና ከጉዳያችን ጋር የተያያዙትን 

መጀመሪያ መመልከቱ ተገቢ ይሆናል ፡፡ 

በዚህ ደንብ መሠረት የጥፋት እርከኖች በስድስት ተከፋፍለዋል፡፡ በመጀመሪያው የተመደቡት የጥፋት 

እርከኖች ሁለት ነጥብ፣ በሁለተኛው ሦስት፣ በሦስተኛው አራት፣ በአራተኛው አምስት፣ በአምስተኛው 

ስድስትና በስድስተኛው ሰባት የጥፋት ነጥቦችን ይዘዋል፡፡ በደንቡ መሠረት ለመጀመሪያ ጊዜ ጥፋት ሲፈፀም 

እንደ ጥፋቱ ዓይነት ከ40 እስከ 180 ብር የገንዘብ ቅጣት ይቀጣሉ፡፡ 

ሁለተኛ ጊዜና ከዚያ በላይ ጥፋት ሲፈፀም ከቀድሞው ጥፋት ጋር ተደምሮ እንደየነጥቡ የገንዘብ ቅጣት 

ያስቀጣል። ከ14 እስከ 16 ነጥቦች ሲደርስ ለስድስት ወራት የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፍቃድ እገዳና 

የተሀድሶ ሥልጠና እንዲወስዱ ይደረጋል፡፡ የጥፋት ነጥቦቹ በጨመሩ ቁጥር የቅጣቱ መጠን ይጨምራል፤ 

ከ17 እስከ 19 ነጥብ ለአንድ ዓመት የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፍቃድ እገዳና የተሀድሶ ሥልጠና፤ ከ20 

እስከ 21 በሚሆንበት ጊዜ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፍቃድ ይሰረዛል፡፡ ፍቃዱ የተሰረዘበት ባለፍቃድ 

ከሁለት ዓመት በኋላ እንደ አዲስ ሊያወጣ ይችላል፡፡ ቅጣቶች በወቅቱ በማይፈፀሙበት ጊዜ ነጥቦች 

ይመዘገባሉ፤ ከ31 እስከ 60 ቀናት ውስጥ ቅጣቱን ያልፈፀመ አራት ነጥብ እንዲሁም ከስልሳ ቀናት በላይ 

ቅጣቱን ያልፈፀመ ስድስት ነጥብ ይመዘገባል፡፡ በአንድ ጥፋት የተመዘገበው ነጥብ በሪከርድነት የሚቆየው 

ለሁለት ዓመት ይሆናል፡፡ 
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በዚህ ደንብ ከተዘረዘሩት ጥፋቶች መካከል ውኃ በእግረኛ ላይ የረጨ አሽከርካሪ ሁለት ነጥብ፣ ከመጠን በላይ 

ድምፅ እያሰማ ያሽከረከረ ሦስት ነጥብ፣ የመቀመጫ ቀበቶ ሳያስር ወይም ተሳፋሪዎች የመቀመጫ ቀበቶ 

ማሰራቸውን ሳያረጋግጥ ተሽከርካሪ ያሽከረከረ አራት ነጥብ፣ በባቡር ሀዲድ አጠገብ ተገቢውን ጥንቃቄ 

ያላደረገ አምስት ነጥብ፣ እግረኛ መንገድ ላይ ተሽከርካሪ ያቆመ ስድስት ነጥብ እንዲሁም ለእግረኛ ቅድሚያ 

ያልሰጠ ሰባት ነጥብ እንደሚመዘገብ የተዘረዘሩት ከጉዳያችን ጋር ተያያዥ የሆኑ ወሣኝ ነጥቦች ናቸው፡፡ 

የአዲስ የአዲስ አበባ መንገዶች ትራንስፖርት ኃላፊ በመንገድ ትራፊክ አደጋ ምክንያት በሰው ሕይወትና 

ንብረት ላይ የሚደርሰው ጉዳት በመጨመሩ፣ ይኼ ደንብ እንዳስፈለገ ገልጿል፡፡ የአገሪቷን መልካም ገጽታ 

እያቆሸሸ መሆኑን የተመለከተውም ተጨማሪው ምክንያት ነው፡፡ 

ለእነዚህ ጉዳት መድረስ ቁልፍ ችግሮች ብለው ከጠቀሷቸው መካከል በዋናነት የትራፊክ ደንብ ተላላፊ 

አሽከርካሪዎች መብዛት፣ የቁጥጥርና የክትትል አለመጠናከር እንዲሁም በየጊዜው የሚወጡ የመንገድ ትሪፊክ 

ደንቦችና መመርያዎች በአግባቡ አለመከበራቸው የመጀመሪያው ነው፡፡ በተጨማሪም በአሽከርካሪዎች 

የሚደርሰው ጉዳት በቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ ሥርዓቱ ወደ ተሻለ ደረጃ የሚሸጋገርበት መንገድ ማስፈለጉን 

የተመለከቱ እና ከትራፊክ ጽህፈት ቤት የተገኙ  አስረጂዎችን እንመልከት፡፡   

በ2006 ዓ.ም 3,331 ሞት፣ 12 ሺህ የሚደርስ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳቶች ተመዝግበዋል፡፡ በ2007 

ዓ.ም 3,847 ሞት፣ 11 ሺህ 500 የሚጠጋ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳቶች ደርሰዋል። በዚሁ ዓመት አንድ 

ቢሊዮን ብር ያህል የሚገመት ንብረት ወድሟል፡፡ 

ይህን የመሰለ ዘግናኝ አደጋ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ በማይገኝባት አገራችን ይህን ደንብ ስለመቃወማቸው 

ከሚነሱት ምክንያቶች አንዳንዶቹ አሳማኝ ቢሆኑም፤ አብዛኞቹ ግን ውኃ የሚያነሱ አይመስሉም፡፡   

ከዚህ ደንብ ጋር ተያይዞ ትራፊክ ፖሊስ ማስፈራራትና ጉቦ ማስከፈሉ የከፋ እንደሚሆን ከሚነሱት 

ምክንያቶች አንዱ ነው፡፡ አሽከርካሪዎቹ እንደሚሉት "በቀደሙት ጊዜያት ትራፊኮች መቶ ብር ብቻ ነበር 

የሚቀበሉት፤ አሁን ቢያንስ የመንጃ ፍቃድን ለማዳን አምስት መቶ ብር መከፈል አለበት፤ መንገዶቻችን 

ለመጫኛ እና ማውረጃ ቦታ ሳይኖራቸው እንዲህ ዓይነቱን ደንብ ማውጣት ተገቢ አይደለም" ሲሉ የሚሰሙ 

አሽከርካሪዎችና ተሳፋሪዎችም የት ልንሳፈርና ልንወርድ ሲሉ ሐሳቡን ይጋሩታል፡፡  

ስለሆነም ደንቡ ክፍተት እንዳይፈጥር እና  ለተለያዩ አካላት ሕገ ወጥ የሆነ የገንዘብ ማግኛ ዘዴ እንዳይፈጥር 

መሥራት አንድ ነገር ነው፡፡ ደንቡ ለጊዜው ሥራ ላይ እንዳይውል የተደረገበት ምክንያትም ይህንኑ 
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በመገንዘብ ይመስላል፡፡ ከሚወሰዱ የመቆጣጠሪያ መንገዶችም መካከል ጥንቃቄ የተሞላበት የትራፊክ ፖሊስ 

ምልመላ፣ በሥነ ምግባር ላይ ያላሰለሰ ሥልጠና እንዲሁም የኅብረተሰቡን ጥቆማና ቅሬታ የሚሰማበት 

መንገድ እየተሰራበት እንደሆነ ከመንገድ ትራንስፖርት የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ለትራፊክ ፖሊሶች 

ያልተገባ ሥልጣን ይሰጣል የሚለውም ሌላኛው ቅሬታ ነው፡፡ እነዚህን ቅሬታዎች ማስተንፈሱ እንጂ ህግ 

ይሰረዝልኝ ብሎ ጨዋታ ከላይ በተመለከቱት ውደመቶች ላይ ማፌዝ ነው፡፡ በእርግጥ ደንብ ከመውጣቱ 

በፊት አሽከርካሪዎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች እንደ የትራፊክ ምልክቶች ጉልህና በትክክለኛው ቦታ መኖር፣ 

የመንገድ መስተካከል፣ የተሟላ የታክሲ ማቆሚያ ቦታ ቅድሚያ መስተካከል የነበረባቸው መሆኑ 

አያጠያይቅም፡፡ ከዚያ ባሻገር ግን ከትራፊክ ፖሊሶች ጋር ተያይዘው የሚነሱ ሥጋቶችን ሩቅ ሳንሄድ በአማራ 

ክልል ያለውን ተሞክሮ ብቻ መውሰድ ለአዲስ አበባ በቂ ነው፡፡    

በትራፊክ አደጋ ምክንያት በአገሪቷ ላይ እየደረሰ ያለውን የኢኮኖሚና የማኅበራዊ ጉዳቶችን ለመቀነስ ለአማራ 

ክልል ዳፍ ቴክ ሶሻል አይሲቲ ሶሉሽንስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር ይኼንን ደንብ ሊያስፈጽም የሚችል 

ሶፍትዌር ሰርቷል፡፡   

ይኼ ሶፍትዌር በቴክኖሎጂ የታገዘ የተሟላ መረጃን የያዘ ነው፡፡ ይኼም የመረጃ ቋት በክልሉ ላይ የሚሰሩ 

የትራፊክ ፖሊሶች እንዲሁም የትራንስፖርት መምሪያ ኃላፊዎችና ተቆጣጣሪዎች መረጃ ይዟል፡፡ ረጅም ጊዜ 

ወስዶ የተሰራው ይኼ ሶፍትዌር፣ ከትራፊክ ደኅንነት ጋር የተያያዙ መረጃዎችንም በአንድነት ይዟል፡፡ 

አሠራሩም ትራፊክ ፖሊሶቹና የትራንስፖርት መምሪያ ተቆጣጣሪዎች የሞባይል ስልካቸውን በመጠቀም 

አጭር የስልክ መልዕክት በመላክ አሽከርካሪዎችን የሚቀጣ ሥርዓት ዘርግቷል፡፡ እያንዳንዱ ተቆጣጣሪ 

የየራሱ የሆነ የሚስጥር ቁጥር አለው፤ ያንንም በመጠቀም አጭር መልዕክት በመላክ አሽከርካሪዎች ጥፋት 

በሚፈጽመውት ጊዜ ይቀጣሉ፡፡ የትራፊክ ፖሊሱ የአሽከርካሪውን የመንጃ ፍቃድ ቁጥር፣ የፈፀመውን 

የቅጣት ዓይነት በማካተት መልዕክት ይልካል፡፡ ይኼ ሶፍትዌርም የአሽከርካሪውን የቅጣት ዝርዝር ለትራፊክ 

ፖሊሱ በአጭር መልዕክት ያሳውቃል። 14 ነጥብም ከሞላ በቀጥታ ይታገድ የሚል መልዕክት ይነግረዋል፡፡ 

በየቀኑ የሚደረጉት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችም በቀጥታ በዌብሳይቱ ላይ የሚመዘገቡ ይሆናል፡፡ ለትራፊክ 

ፖሊሶች ብቻ ሳይሆን   አሽከርካሪዎችም መረጃ ማግኘት የሚችሉበት ሥርዓትም ተዘርግቷል፡፡ 

ይኼ ሶፍትዌር ትራፊክ ፖሊሶች ከፍተኛ የሆነ የላቀ የሥራ አፈጻፀም ቅጣት በመቅጣት ያሳዩትን ደረጃ ለይቶ 

ያወጣል። የማይቀጡ የትራፊክ ፖሊሶችና የትራንስፖርት ተቆጣጣሪዎች ተለይተው እንዲታዩና 

የማይቀጡበት ምክንያት እንዲያስረዱ ለሚመለከተው አካል ያሳውቃል፡፡ ስለሆነም እንዲህና መሰል የሆኑ 
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ቴክኖሎጂዎችን በሥራ ላይ እያዋሉ እና በሂደትም ከየክፍተቶቹ በመማር እያሻሻሉ መሄድና በእርግጥም 

የምንወጣበትን እና የምንወርድበትን ማዘጋጀት እና ህጉን ማጽናት ለድርድር መቅረብ የለበትም፡፡ 

 

 


