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DC DMV  አደንዛዥ እጽ አላግባብ በመጠቀም ለሚያሽከረክሩ   

ወንጀለኞች አዲስ አስገዳጅ የሞተር ማስነሻ መቆለፊያ መሳሪያ ፕሮግራም 

አስታውቋል 
 
 

(ዋሽንግተን፣ DC)  ዛሬ፣ የ DC የሞተር ተሽከርካሪዎች መምሪያ (DC DMV) ኤጀንሲው ከሰኞ፣ 

ዲሴምበር 19፣ 2022 ጀምሮ አስገዳጅ የሞተር ማስነሻ መቆለፊያ መሳሪያ ፕሮግራምን ተግባራዊ 

እንደሚያደርግ አስታውቋል። በዲሴምበር 19፣ 2022 ወይም ከዚያ በኋላ ከአልኮል ወይም ከአደንዛዥ እጽ 

ጋር በተዛመደ የማሽከርከር ወንጀል የተከሰሱ የDC መንጃ ፈቃድ ያላቸው ነዋሪዎች፣ በDC DMV አስገዳጅ 

የሞተር ማስነሻ መቆለፊያ መሳሪያ (IID) መመዝገብ ይጠበቅባቸዋል። የሞተር ማስነሻ መቆለፊያ መሳሪያ 

ከተሽከርካሪው የሞተር ማስነሻ ስርአት ጋር የተገናኘ የአልኮል የትንፋሽ መመርመሪያ ነው። 

 

የ DC DMV ዳይሬክተር ገብሬል ሮቢሰን “ለቅርብ ጊዜ ህግ  ምላሽ ለመስጠት፣ DC DMV አዲስ  የሞተር 

ማስነሻ መቆለፊያ መሳሪያ ፕሮግራም እያስተዋወቀ ነው” ብለዋል። አስገዳጁ የIID ፕሮግራም በተለይም 

በአልኮል እና በአደንዛዥ እጽ ተጽዕኖ ስር ሆነው በመንዳት ወንጀል ለተከሰሱ ግለሰቦች አብዛኛውን 

የማህበረሰቡን የደህንነት ስጋቶች መፍትሄ ለመስጠት እንደሚረዳ እርገጠኛ ነኝ። 
 

አንድ ጊዜ ከአልኮል ወይም ከአደንዛዥ እጽ ጋር በተዛመደ የማሽከርከር ወንጀል የተከሰሰ፣ አንድ አሽከርካሪ 

ማመልከቻ ለመሙላት እና በ IID ፕሮግራም ለመመዝገብ የ DC DMVን አዲሱን የኦንላይን IID 

ፕሮግራም መግቢያ መጎብኘት ይጠበቅበታል። ለፕሮግራም ምዝገባ የብቁነት መስፈርቶች የሚከተሉትን 

ያካትታሉ፦ 

 

• ምንም አይነት ተጨማሪ የአሁን ጊዜ ወይም በመጠባበቅ ላይ ያለ የመንጃ ፈቃድ እገዳዎች ወይም 

ስረዛዎች መኖር የለባቸውም 

• የአደንዛዥ ዕጽ አላግባብ አጠቃቀም የህክምና ፕሮግራም የተመዘገቡ ወይም ያጠናቀቁ መሆን 

አለባቸው።   

https://code.dccouncil.gov/us/dc/council/code/sections/50-2201.05a
https://dbh.dc.gov/page/substance-use-disorder-services


• የከፍተኛ ተጋላጭነት የSR22 (የፋይናንስ ሃላፊነት የምስክር ወረቀት) መድህን ማግኘት እና መያዝ 

አለበት። 

• ተቀባይነት ባለው የ DC DMV ሻጭ በሁሉም በሚመለከታቸው ተሽከርካሪዎች ላይ IID የጫነ 

መሆን አለበት። 

የንግድ መንጃ ፈቃድ (CDL) ያላቸው ነዋሪዎች ወደ የንግድ ያልሆነ የመንጃ ፍቃድ ዝቅ ማድረግ እና 

በአስገዳጅ የIID ፕሮግራም ውስጥ መመዝገብ ይጠበቅባቸዋል። 

 

በ IID ፕሮግራም ውስጥ ምዝገባ መጠናቀቅ ያለበት ከተከሰሱበት ቀን ጀምሮ ባሉት 30 ቀናት ውስጥ 

ሲሆን የማይመለስ የ$50 የማመልከቻ ክፍያ አለ። አንድ ጊዜ በ IID ፕሮግራም ውስጥ ከተመዘገበ፣ አንድ 

አሽከርካሪ የተገደበ የ DC DMV መንጃ ፈቃድ ይሰጠዋል እና የሞተር ማስነሻ መቆለፊያ መስሪያ 

የተጫነባቸው የተሰየሙ ተሽከርካሪዎች ላይ ብቻ ይሰራል። ለአሽከርካሪው የተመዘገቡት ሁሉም 

ተሽከርካሪዎች የሞተር ማስነሻ መቆለፊያ መሳሪያ መግጠም ይጠበቅባቸዋል።  

 

በIID ፕሮግራም ውስጥ አለመመዝገብ የግለሰብን የ DC መንጃ ፍቃድ ላልተወሰነ ጊዜ መሻር እና 

ለአሽከርካሪው የተመዘገቡ ሁሉም ተሽከርካሪዎችን መታገድ ያስከትላል። እንዲሁም ከስድስት ወር በላይ 

የተሻረ መንጃ ፍቃድ የያዙ ነዋሪዎች የ DC DMV የእውቀት ፈተናን እና የመንገድ ክህሎቶች ፈተናን 

እንደገና መውሰድ ይጠበቅባቸዋል። 

 

በDC DMV የIID ፕሮግራም ላይ ተጨማሪ መረጃ እዚህ ይገኛል። 

 
### 

 
 
 

https://dmv.dc.gov/service/ignition-interlock-device-program

