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የሌዩ ፈቃድ አካሄድ ተዘውትረው የሚቀርቡ ጥያቄዎች 
 

ጥ፥ አዲሱ ዓመተ ትምህርት ከመጀመሩ በፊት የሌዩ ፈቃድ ፎርም ድጋሜ ማስረከብ እንደላሇብኝ  ሰምቻሇሁ። እውነት ነው? 
 

መ፥ ተማሪዎ ባሇፈው ዓመት በጸደቀ ሌዩ ፈቃድ ይሳፈር ከነበረና 1) ተማሪው ትምህርት ቤ ትካሌቀየረ፣ 2) ተማሪው መጀመሪያ በጸደቀው የሌዩ 

ፈቃድ ፎርም ሊይ የተጠቀሰው መነሻና መሸኛ ቦታ መጠቀም እስከቀጠሇ ድረስ፤ እንዲሁም፣ 3) አገሌግልቱ የሚገባው ተማሪ የተጠየቀው 

የአውቶቢሱን ፌርማታ እየተጠቀመ ከሆነ፣ ሇአዲሱ ዓመተ ትምህርት አዲስ የሌዩ ፈቃድ ፎርም ማስገባት አይኖርብዎትም። ሌጅዎ  “1)” እና ” 2)” 

እስካሟሊ ድረስና አገሌግልቱ የሚገባው ተማሪ በተጠየቀው ፌርማታ መጠቀሙን እስከቀጠሇ ድረስ፣ የሌዩ ፈቃድ ፎርሙ ተግባራዊ በመሆኑ፣ 

በትራንስፖርቱ ክፍሌ መዝገብ ውስጥ ይቀመጣሌ። 
 

ጥ፥ ባሇፈው ዓመት የኔ ተማሪ አውቶቢስ የመሳፈር ሌዩ ፈቃድ ነበረው፤ ይሁን እንጂ፣ ዘንድሮ አውቶቢሱ ቦታ እንደላሇው እየነገሩኝ ነዉ። 

በአውቶቢሱ ቦታ የተያዘሌኝ መስልኝ ነበር? 
 

መ፥ አውቶቢሱ ባሇው ባዶ ቦታ መሰረት ነው የሌዩ ፈቃድ ጥያቄ የሚጸድቀው። በአውቶቢሱ መስመር አዳዲስ አገሌግልቱ የሚገባቸው ተማሪዎች 

ከገቡ፣ አገሌግልቱ የሚገባቸው ተማሪዎች ስሇሚሳፈሩ ሇሌዩ ፈቃድ ተጠቃሚ ተማሪዎች የሚሆን ቦታ አይኖርም። 
 

ጥ፥ ሌጄ አምና ሲጠቀምበት የነበረውን አውቶቢስ በሚቀጥሇው ዓመት መጠቀም ይችሌ እንደሆን ማየት ይገባኛሌ? 

 
መ፥ አዎ። የሌዩ ፈቃድ ተማሪዎ ትምህርት ቤት እስካሌቀየረና በመጀመሪያው የሌዩ ፈቃድ ፎርም በሞሊው መሰረት ተመሳሳይ የመነሻና የመሸኛ 

ቦታ እስከተጠቀመ ድረስ፣ እንዲሁም አገሌግልቱ የሚገባው ተማሪ የአውቶቢሱን ፌርማታ እስከተጠቀመ ድረስ፣ በአዲሱ የትምህርት ዓመት 

ሊይም ፌርማታው አይሰረዝም። 
 

ጥ፥ የሌዩ ፈቃድ ፎርም አስረክቤ ሳበቃ አውቶቢሱ በጣም መሙሊቱ ሰማሁ። መሳፈር የሚገባው ማን መሆኑ እንዴት መወሰን ይቻሊሌ? 
 

መ፥ “ቀድሞ የመጣ ቀድሞ ይገሇገሊሌ” የሚሇውን መመሪያ ነው የምንከተሇው። የሌዩ ፈቃድ ፎርሙ ሇትራንስፖርት ሰጪ ክፍሌ ሲረከብ ማሕተም 

የተደረገበት ቀን የማን የሌዩ ፈቃድ ፎርም እንደሚቀድም ይወስናሌ። 
 

ጥ፥ የሌዩ ፈቃድ ጥያቄዬ ተቀባይነት ካገኘ፣ እንዴት ነው ማወቅ የምችሇው? 
 

መ፥ የማሳወቂያ የኢሜይሌ መሌእክት እንሌካሇን ወይ በማመሌከቻው ሊይ የሰፈረው የተማሪው የቤት ስሌክ ቁጥር በመደወሌ አንድን ሰው 

ሇማነጋገር እንሞክራሇን ወይ በድምጽ የማሳወቂያ መሌእክት እንተዋሇን። ስሇዚህ፣ የሚገሇገለበት የስሌክ ቁጥር መመዝገቡ አስፈሊጊ ነው። 
 

ጥ፥  አገሌግልቱ የሚገባቸው ተማሪዎች በሙለ የአውቶቢሱ ፌርማታ ሊይ መሳፈር ካቆሙ ምን ይፈጠራሌ? 

 
መ፥ ፌርማታውን የሚጠቀሙ የሌዩ ፈቃድ ተማሪዎችን በሙለ  በተማሪ የመረጃ ስርዓት ሊይ በሰፈረው የቤታቸው ስሌክ ቁጥር ፌርማታው 

በሚቀጥለት አምስት የትምህርት ቀናት እንደሚሰረዝ እናሳውቃቸዋሇን። ወደየ ቤታቸው ስንደውሌ፣ አንድን ሰው ሇማነጋገር ወይ በድምጽ 

የማሳወቂያ መሌእክት ሇመተው እንሞክራሇን። ስሇዚህ፣ የሚገሇገለበት የስሌክ ቁጥር መመዝገቡ አስፈሊጊ ነው። ስሇዚህ፣ የሚገሇገለበት የስሌክ 

ቁጥር መመዝገቡ አስፈሊጊ ነው። 
 

ጥ፥ ወደ አዲስ አድራሻ ከተንቀሳቀስኩ፣ አዲስ የሌዩ ፈቃድ ፎርም ማስረከብ ይጠበቅብኛሌ? 

 
መ፥ አሁን ከሚገሇገለበት ፌርማታ ላሊ ሇመጠቀም ከአቀዱ፣ አዲስ የሌዩ ፈቃድ ፎርም ብቻ ነው ማስረከብ የሚጠበቅብዎት።  ይሁን እንጂ፣ 

በአውቶቢሱ ሇመሳፈር የሚያስችሌ የተጠባባቂ ተማሪዎች ዝርዝር ካሇ፣ አዲሱ የሌዩ ፈቃድ ፎርሞ በመጠባበቅ ሊይ ካለት ተማሪዎች በኋሊ 

ያስቀምጥዎታሌ። 
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ጥ፥ ሌጄ ዘወትር ሰኞና ረቡእ በአንድ ፌርማታ በላልች ቀናት ደግሞ በላሊ ፌርማታ የሚጫንበት እና የሚወርድበት  ሌዩ ፈቃድ እንዲያገኝ 

እፈሌጋሇሁ። ይቻሊሌ? 
 

መ፥ እንዲህ ዓይነቱን ጥያቄ አናስተናግድም። ከሰኞ እስከ ዓርብ የጠዋት እና የከሰዓት ፌርማታ እንዲያገኝ ማድረግ እንችሊሇን። 
 

ጥ፥ ሌጆቼ  በአንድ ፌርማታ እንዲጠቀሙ ከፈሇግኩ ሇእያንዳንዳቸዉ በተናጠሌ ፎርም መሙሊት አሇብኝ? 
 

መ፥ አዎ።ሇአንድ ሌጅ አንድ ፎርም መሙሊት ያስፈሌጋሌ። 
 

ጥ፥  የሌዩ ፈቃድ ማመሌከቻየ በሂደት ሊይ እያሇ ተማሪየ ወደ ትምህርት ቤቱ የሚወስደዉን አዉቶብስ በሚቆምበት ፌርማታ  ጠብቆ ሉገሇገሌበት 

ይችሊሌ እንዴ? 
 

መ፥ የሇም! አብዛኛዉ ግዜ የሌዩ ፈቃድ ማመሌከቻዎ ገና በሂደት ሊይ እያሇም ቢሆን ተማሪዎ የማመሊሇሻ አገሌግልት እንዲጠቀም እንፈቅዳሇን።  

ይሁንና ሇተማሪዎ የሚሆን ቦታ መኖሩን ሇማረጋገጥ ጥናት እናካሂዳሇን። በዚህን ግዜ ማመሌከቻዎን በተቀበሌን በጥቂት ቀናት ዉስጥ ያሇዉን 

ነገር እናሳዉቅዎታሇን። የአዉቶብሱ  ቦታ ሞሌቶ ከሆነ ብመጠባበቂያ ዝርዝር ዉስጥ ስንተኛ እንዳለ እንነግርዎታሇን። 
 

ጥ፥ የሌዩ ፈቃ ማመሌከቻዬ ሇምን ተቀባይነት አሊገኘም?   እንደማይቀበለኝ ያሳዉቁኛሌ? 
 

መ፥ ያሊመቀበሌ ሁኔታ የሚያጋጥመዉ የአዉቶብሱ  ቦታዎች ሲሞሊ ወይም በጠየቁት ቦታ መስመር ሳይኖር ሲቀር ነዉ። ማመሌከቻዎ ተቀባይነት 

ሳያገኝ ሲቀር በስሌክ ወይም በኢሜይሌ እናሳዉቅዎታሇን። 


