የመንገድ ትራንስፖርት ረቂቅ አዋጅ
ላይ የቀረበ አጭር መግለጫ

ጥር 2014 ዓ.ም
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በበበበበበበበ በበበ በበበ 468/1997 በበበበ በበ በበበበ በበበበ በበበ በበበበ
1. በበበበ
የየየየየ የየየየየየየ የየየየ የየየ የየየየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየ የየ የየየ
የየየየ የየየየ የየየ የየየየየ የ1934 የ.የ የየየየየየ የየ የየየየየየየየየየ የየየ የየየ
የየየ የየየ 11/1934 የየየ የየየ የየየየየ የየየየየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ
የየየ 1997 የ.የ የየየየየ የየ የየየየ የየየ የየየ የየ የየየ የየየ የየየ 468/97 የየየየየየ
የየየ የየ የየ የየየ የየየ የየየ 468/1997 የየየየየየ የየየየየየየየ የየየየየ የየየየየ
የየየ 1.2/78 የየየየ የየየየ የየየየየየየ የ/የየ የየየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየየየየ
የየየየ የየየየ የየየየ የየየ የየየየ የየየየየየየየ የየየየየየየ የየየየየየ የየ የየየየየ
የየየየ የየየየ የየየየየየየ የየየየየየየ የየየ የየየየ የየየ የየየየየየየ የየየየ የየየ
የየየየ የየ የየየየ የየየየየ የየየ የየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየ
የየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየየየ
የየየ የየየየየየ የየየየ የየየ የየየየየየየየ
2. በበበበበ በበበ በበበበበበበ
የየየየየየየየ የየየየየየ የየየ የየየ 468/1997 የ1997 የ.የ የየየ የየየየየየ የየየ የየየየ
የየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየ የየ የየየ የየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየየየ
የየየየ የየ የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየ የየ የየየየየየየ
3. በበበበ በበበ በበበበ በበ
3.1 የየየየ የየየ የየየ
የየየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየየየ የየየየየየ የየየየየየ የየየየየየ የየየየየ
የየየየ የየ የየየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየየ የየ የየየየ
የየየየየ የየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየየየ የየየየየየየየ የየየየየየ
የየየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ
የየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየ የየየየየየ የየየ የየየ የየየየ የየየየየ የየየየየየ
3.2 የየየየ የየየ የየ
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የየየየየየየ የየየ የየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየ የየ የየየየ የየየየየየየ የየየየ የየ
የየየየ የየየ የየየየየ የየየየ የየየ የየየየ የየየ የየየየየ የየየየየ የየየ የየየየ
የየየየየየየ የየየየየየየ የየየየየየ የየየ የየየየ የየየየየየ
4. በበበበ በበበ በበበ በበበበበ በበበ በበበበበበ በ468/1997 በበበበ በበበበ በበበ
በበበበበበበ በበበበበ በበበበበበ በበበበበ
4.1
የ/

የየየየ 468/1997 የየየየየ የየየየ የየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየየ

የየየየ የየየ 468/1997 የየየየየ

የ
1.

2.

3.

4.

የየየየ የየየ የየየየየየየ
የየየየየየየ የየየየየ

የየየየ የየየየ 2(33) የየየየ የየየ የየየ የየየየ የየየ የየየ የየ

የየየየ የየየየየየየ

የየየየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየ የየየየ

የየየየየየየ የየየየየየ

የየየየ የየየየ 2(34) የየየ የየየ የየየየየየ የየየየ የየየ የየየየ

1048/2009 የየየየየየየ

የየየየ የየየ የየ የየየየ የየ የየየየ የየየ የየየየ የየየየየ

የየየየ የየየ 468/1997

የየየየየ የየየየየ የየ የየየ የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየየ

የየየየየ የየየየ የየየየየ

የየየየ

የየየየየ የየየየ የየየ

የየየየ የየየየ 3 የየየየየየ የየየ የየየየ የየየየ 2 የየ

1048/2009 የየየየ 50 የየየ

የየየየየየ የየየ የየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየየ

የየየየ 1 የየየየ የየየየ የየየ

የየየየየ የየየየ የየየየ

468/1997 የየየየ 2(3) 3(2)

የየየየ የየየየ 7 የየየ የየየየ 4 የየየየ የየየ የየየየየየየየ

7(4) የየ 23(1) የየየየየየ

የየየየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየየ

የየየየየየ

የ. የየየየ የየየየ የየየ የየየየየ የየየየ
የ. የየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ
የ. የየየየየ የየየ የየየየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየ
የየየየየ
የ. የየየየየየ የየየ የየየየየየየ የየየየ የየየየ የየየ
የየየየየየየየ የየየ የየየ የየየየየ የየየየየየ
የ. የየየየ የየየየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ
የየየየየየ የየየየየየ የየየ የየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየ
የየየየየየ
የ. የየየየየየየየ የየየየ የየ የየየየየየ የየየየ የየየ የየየየ
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የየየየየየ የየየየ የየየየየ
የ. የየየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየየ የየየየየ
የየየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየየየየ
የ. የየየየ የየየየ የየየ የየየየ የየየየየየ የየየየ
የ. የየየየ የየየየየየየ የየየ የየየየ
የ. የየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየ የየየየ
የ. የየየየ የየየየየየ የየየየየየ የየየየየየ የየየየየየየ የየየየየ
የየየየየየየ የየየየየ
5.

የየየየ የየየየ 7 የየየ የየየየ 5 የየየ የየየየየየየየ የየየየየየ

የየየየየየ የየየ የየየየየየየ

የየየየየየየ የየየየየ የየየየየየ

የየየየየየ የየየየ የየየ

የ. የየየየየየየ የየየ የየየ የየየ የየየየ

549/1999 የየየየየየየ

I. የየየየየየ የየየየየየየ የየየ የየየየ የየየ የየ የየየየየየ

6.

የየየየየየ የየየየ የየ የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየ

የየየየየ የየየየ የየየየየየ

II. የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ

የየየ የየየየ የየየ 549/1999

የየየየየ የየየ

የየየየ 17 የየየ የየየየ 2

III. የየየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየ የየየ የየ የየየየየየ

የየየየ የየየ 468/1997

የየየየየ የየየየየየየየየ የየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየ

የየየየ 7 የየየ የየየየ 5 የየ

የየየየየየ የየየየ

23 የየየ የየየየ 1 የየ የየየ

የ. የየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየ የየየየየ የየየየ የየየየ

የየየየ 2 የየየየ የየየ

የየየየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየ

የየየየየ የየየየ 2 የየየ

የ. የየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየየየየ የየየየየየ

የየየየ 31 የየ 35 የየየየየየ

የየየየ የየየ የየየ የየየየ የየየየየየ የየየየ

የየየየየ የየየየ የየየ የየየ

የየየየ የየየየ 23 የየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየ

የየየ የየየ የየየ የየ

1- የየየየየ የየ የየየየየየየ የየየ የየየየ የየየየየ የየየየ የየየ

የየየየየ የየየየየ

የየየ የየየየየየ የየየየ የየ የየየየ የየየየየየ የየየየየ

የየየየየየየ

2- የየየ የየየየ የየየ የየየየ 1 የየየየየየየ የየየየ የየየ የየየ
የየየየ የየየ የየየየየየየ የየየ የየየየ የየየ የየየየ
የየየየየየየየየ የየ የየየ የየየየየየ
7.

የየየየ የየየ 468/1997

የየየየ የየየየየየ የየየ የየየየ 3 የየየ የየየየ 3 የየየየየየ
የየየየየየ

የየየየየ

የየየየየ

የየየየየየ

የየየየየ

የየየየየየየ የየ የየየ የየየየ የየ የየየየ የየየየ የየየየ
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የየየ

8.

የየየየ የየየየ 2(31) የየየየ የየየ የየየየ የየየ የየየየየየየ
የየየ የየየየ የየ የየየየ

9.

የየየየ የየየየ 2 የየየ የየየየ 35 የየየየ የየየ የየየየየየ የየየየ
የየየ የየየየ የየየየ የየየ የየየየ የየ የየየየ የየየ የየየየ
የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየ የየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ
የየየየየየየየ

10. የየየየ የየየየ 2(8) የየየየ የየየ የየየ የየየየየ የየየየየየየየየ

የየየየየየ የየየየየየየ የየ

የየየየየ የየየየየየ የየየ የየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየየየ

የየየየየየ የየየየየየየ

የየየየ የየየየ የየየ የየየ የየ የየየየ

የየየየየ የየየየየየ የየየየ

11. የየየየ የየየ 22 የየየየ የየየ የየየየየየየ የየየየ የየየየ የየ

የየየ 1074/2010 የየየየ 5

የየየየየ የየ የየየየ የየየየ የየየየየ የየየ የየየ የየየ የየየየ

የየየ የየየየ 10 የየ 11

የየየየየ የየ የየየየየየ የየየየ የየየየየየየየ የየየየየየየ

የየየየየ የየየየ 23 የየየየየ

የየየየ የየየየ የየየየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየ

የየየየየየ የየ

የየየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየየየየ የየየየየየየ
የየየየየየየ
12. የየየየ የየየየ 2(9) የየየየየ የየየየ የየየ የየየ የየየ የየየ የየየ
/ የየየየየየ/ የየየየ የየየ የየየ የየየየ የየየየየየየየ የየየየየ
የየየየየየ የየየየየየየ የየየየየየ የየየ የየየ የየየየ የየየየ
የየየ የየየ የየ የየየየ
13. የየየየ የየየ የየየ የየየየየየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየ የየየ የየየየየየ
የየየየየየየየ የ/የየ የየየየ የየየ 468/1997 የየየየየየየ የየየየ የየየ የየየየ የየየየየ
የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየ የየየ የየየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ
የየየየየ የየየየየ የ/የየየ የየየየ የየየ የየየ የየየየየየየ የየየየየየየየየ የየየ የየየየ
የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየየ

የየየ የየየየየየየ የየየየየ
የየየ የየየየየየየ የየየየየየ
የየየ የየየ የየየየየየየ

4.2 የየየየ የየየ 468/1997 የየየ የየየየ የየየየ የየየ የየየየ የየየየየየ የየየ
የየየየየ
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የ/የ

የየየየ 468/97 የየየየ

የየየየ የየየ የየየየ የየየየየ

የየየየ የየየየየየየ የየየየየ
የየየየየ

1.

2.

የየየየ የየየየ የየ

የየየየየ የየየየየየየየ

የየየ የየ የየየየ የየየየየየየ የየየ

የየየየየየ የየየየየየየየ

የየየየየ የየየ የየየየየየየ

የየ የየየየየ የየየየ የየ የየየ የየ

የየየየየየየ የየየየየየየ

የየየየየ የየየየየየየየ የየ

የየየየየየ የየየየ የየየ

የየየየየየየ የየየየየ የየየየ

የየየየ የየየ የየየየየየየየ

የየየየ የየየየየ የየየየየየየ

የየየየየ የየየ የየየየየ የየየየ

የየየ የየየየ

የየየየ የየየ የየየየየ

የየየ የየየ የየ የየየ የየየ
የየየየየ የየ የየየየየየየ የየየየየ
የየየየየ የየ የየየየየየየየ የየ
የየየየየ የየየየ

3.

የየየየ 2(1) የየየየየ የየየ

የየየየየ የየየ የየየየየ የየየ

የየየየ የየ የየየየየየ የየየ

የየየየየ የየየ የየየየየየ

የየየየየየ የየየየ

የየየየየየየ የየየየየ የየየየ

የየየየ የየየየየ የየየ

የየየየየየየየ የየየየየ የየየ

የየየየየ የየየ የየየየየ የየ

የየየየየ የየ የየየ የየየየየ

የየየየ
4.

የየየየ 2(2) የየየየ የየየ

የየየየ የየየ የየየየ የየየየየ

1- የየየየ የየየየ የየየየየ የየ

የየየየ የየየየ የየየየየ

የየየየየ የየ የየ የየየየየ

የየየየየ የየየየ የየየየየየ የየየ

የየየየየ የየ የየ የየየየየ

የየየየ የየየየየ የየየየየየ

የየየየ የየየየየ የየየየየየየየየ

የየየየ የየየየየ የየየየየየ

የየየየ የየየ 468/97 የየ

የየየየየየየየ የየየየ የየየየየየየየ

የየየ የየየ የየየየ

የየየ የየየ የየየየ የየየየየየ

የየየየ የየየየየየ የየየየየየ

የየየየየየ የየየየ የየ

የየየየ የየ የየየ የየየየየ

የየየየ የየየየ
2- የየየ የየየ 468/97 የየየ የየየየ
የየየየ የየየየየየ የየየየ
የየየየየየየየ የየየየየየ

5.

የየየየ 2(4) የየየየየየ

የየየየ 2(5) የየየየየየ

የየየ የየየ የየየየ የየየየየየ

የየየየ የየየ የየየየየየ

የየየየ የየየ የየየየየ የየየ

የየየየ የየየየየየየ የየየየየ

የየየ የየየየየየ የየየየ

የየየየየየ የየየየ የየየየየ

የየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየየ

የየየየየየ የየየየየ የየየየ

የየየየየ የየየየ የየ የየየ

የየየየየየ የየየ የየየየ የየየየየ

የየ

የየየየየ

የየየየየ የየየየ የየየየየየ
የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየ

Page 5 of 18

የየየየየ የየየ የየየ የየየ የየየየየ
የየየየየ የየየየየየ የየየየ
የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየ
የየየ የየየየየ የየየ የየየየየየ
የየየየ የየየየየ የየየየየ
የየየየየየ የየየየየ የየ
6.

የየየየ 2(3) (የ) የየየየ

የየየየ 2(4)(የ) የየየየ

የየየየ የየየ የየየየየየ የየየየየ

የየየየ የየየየየ የየየየየ

የየየየየ የየየየየ የየየ

የየየየየየ የየየየ የየየየ

የየየ የየየ የየየ የየየየየየ

የየየየ የየየ የየየየየ የየየ

የየየየየየየ የየየየየየ የየየየየየ

የየየየ የየየየየ የየየየየ

የየየ የየየየየየ የየየየየ

የየየ የየየየ የየየየየ የየየየ

የየ የየ

የየየየ የየየየየ የየየየየ የየ
የየየ የየየየየ

7.

8.

የየየየ 3 የየየየየየየ የየየ

የየየየ የየየየ የየየ

የየየየየየ የየ የየየየየየየ

የየየየ የየየየ የየየ

የየየየየየ የየየየየ የየየየ

የየየየየየየየየ የየየየየየየየ የየ

የየየየየየ የየየየየ የየየየ

የየየየየየየ የየ የየ የየየ

የየየየ የየየየየየ የየየ የየየየየ

የየየየየየየ የየ የየ የየየ

የየየየየየ የየየ የየየየ

የየ

የየየየየየ የየየ የየየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየየየ

የየየየየ የየየየየ

የየየየየየ የየ የየየየየየ የየ

የየየየየየ የየየየየየ

የየየ የየየየየ የየየየ የየየየ

የየየየየየየየየ

የየየየየየየ የየየየየየየየየ

የየየየየየየየ የየየየ

የየየየየየየየ የየ የየየየ

የየየየ የየየየ

የየየየ

የየየ የየየ የየየየየየየ

የየየየ የየየየየ የየየየየየየ

1- የየየየ የየየየየየ የየየየየ

የየየየየየ

የየየየ

የየየየ የየየየ የየ የየየየየየ የየ
የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየ
የየየ የየየየ የየየየየ የየየየየየ
2- የየየየ የየየየየ የየየየየ
የየየየየየየየ የየየየየየ የየየየየ
የየየየየየየየ የየየየየ የየየየ የየ
የየየየየየ የየየየየየየየ የየየየ
የየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየየ
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የየየ የየየየ የየየየየ የየየየ
3- የየየየ የየየየየየየ የየየየየ
የየየ የየየየ የየየየ
የየየየ(የየየየ) የየየየየየ
የየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየ
የየ
9.

የየየየየየየ የየየየ

የየየየ የየየየ የየየየ

የየየ የየየ የየየ 8 የየየየየየ

የየየየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየ
የየየ የየየ የየየ የየየየየየ
የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ
የየየየ የየየ የየየየ የየ የየየየየየ
የየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየ
የየ የየየየየየ የየየ የየየየየ
የየየየ የየየየ የየየየየ
የየየየየየየ

10.

የየየየ 5 የየየየየ የ/የየ

የየየየ 5 የየየየ የየየ የየ

የየየ የየየ የየየየ የየየየየየ

የየየየየየየየየየ

የየየየየ የየየ የየየየየየ

የየየየየ የየየየ የየ የየየየየየየ

የየየየየየ የየየ የየየየየ

የየየ የየየየየ የ/የየ

የየየየ የየየየ የየ የየየየየየ

የየየየ የየየየ

የየየየየ የየየየየየ የየየየየ

የየየየየ የየየየ የየ የየየ የየየ
የየየየየየየ የየየየየየ የየየየየየ
የየ የየየየ የየየየየየ የየ
የየየየየየ የየየየ

11.

የየየየ 6(2) የየየየየየየየ

የየየየ 6(3) የየ የየየየየ

የየየየየየ የየየየየ የየየየየየየየ

የየየየየየ የየየየየ

የ/የየየየየየ የየየየየ

የየ የየየየ የየ የየየየየ የየየየ

የየየየየየ የየየ የየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየ የየ

የየየየ የየ የየየየየ የየየየየ

የየየየ የየየየየ

የየየየየ የየየ የየየ የየየየ

የየየየየ የየየየ

የየየየየ
12.

የየየየ 6(4) የየየየየየየ

6(5) የየየየየ የየየየየየየ

የየየየየ የየየየየየየ የየ የየየየ

የየየየየየ የየየ የየየየየየ

የየየየየየ የየየ የየየየየየ

የየየየ የየየየ የየየየየ የየየ

የየየየየየ

የየየየ የየየየ የየየየ የየየየ

የየየየ የየየየየየየየየ የየየየየ

የየየየየየየ የየየየየ
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13.

14.

የየየየ 7 የየየየየየየ

የየየየየ የየየ የየየየየየየ

የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየ

የየየየየ የየየየ የየ

የየየየየየ የየየየየ የየየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየ

የየየየየየየየየ የየየየየ

የየየየየ የየየየየየየ

የየየየየየየ የየየየ የየየየየየ

የየየየየየየ የየየየ የየየ

የየየየየየ የየየየየ የየየየየ

የየየየየየየየ የየየ የየየየየየ

የየየ የየየ የየየየየየየ የየ

የየየየ የየ የየየየ የየየየ

የየየየየ የየየየ የየየየ የየየየ

የየየየ

የየየየየ

የየየየየየየ የየየየየየ የየ

የየየየየ 8 የየየ የየ የየ

የየየየ 8 የየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየየየየ

የየየየየ የየ የየየየየየ

የየ የየየየ የየየ የየየየየ

የየየ የየየ የየየየየ

የየየየ 14 የየየየየየየ

የየየየየየየየየ የየየየየ

የየየየ የየየየየየ የየ የየየየ

የየየየ የየየየ

/የየየየ የየየየ

የየየየ የየ የየየየየየየ

የየየየ
15.

የየየየየየየየ የየየየየየ
የየየየየየየ
16.

የየየየ 15(3) የየየየየየ

የየየየ የየየየየየ

የየየየየ የየየየየየየ የየየየየ

የየየየየየ የየየየ

/የየየየየየ/ የየየየየ የየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየ የ7 የየየ

የየየየየየ የየየ የ7 የየየ

የየየየየየ የየየ የ10 የየየ

የየየ የየየ የየየየየ የየ የየየየየየ

የየየ የየየየየ የየየየየ

የየየ የየየየየ የየየየየየ
የየየየየ

17.

18.

የየየየ 16(1) የየየየየየ

የየየየ 16(1) የየየየየ

የየየየ የየ የየ የየየየየ የየየየየ

የየየየየ የየ የየየየየየ 1

የየየየየ የየየየየ የየ የየየየ

የየየ የየየ

የየ የየየ የየየየ 30 የየየየ

1 የየየ የየየየ 30 የየ የየየ

የ6 የየየ የየየየ የየ የየየየየየ

የየየየየየ

የየየየየ የየየየየ

የየየየየ የየ

የየየየ 18(2) የየየየ

የየየየ የየየየየየ የየየየየ

የየየየ የየ የየየ የየየየየየ

የየየየየየ የየየየ የየየየ

የየየየ የየየየየየ የየየየየየ

የየየየየየየ የየየ የየየየየየየ

የየየየየየየየ የየ የየየየየ

የየየየ የየየ የየየየየየ

የየየ የየየየየየ /የየየ

የየየየየየየ የየየ የየየየ

የየየየ የየየ የየየ የየየየየየ

የየየየየየየየ የየየ የየየየየ የየየ

የየየየየ የየየየየየ

የየየየ የየየ የየየየየየ

የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ

የየየየየየየ የየየየየየ

የየየየየየየ የየየየየ

የየየየየ

19.
20.
21.
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22.
23.
24.
25.
26.

4.3 የየየየ የየየ 468/97 የየየየየየ የየየየ የየየ የየየ የየየ የየየየየ የየየየየየ
የ/የ

የየየየ የየየ የየየየየ የየየየየየ

የየየ የየየየየየ የየየየየየየ የየየየየ

1.

የየየየ 2(3) የየየየ የየየ የየየየ የየየየየ

የየየየየ የየየየየየ የየየ የ/የየ/የየ/የየየየ

የየየየየ የየ የየ የየየየየ የየየ የየየየ

የየየየየ የየየየየየየ የየየ የየየየየ የየ

የየ የየየየ የየየየየ የየ የየየየ የየየ

የየየየየየ የየ የየየየ የየየየየየ

468/97 የየየየየ የየየ የየየ የየየየየየ
የየየየ የየ
2.

የየየየ 2(4) የየየ የየየየ የየየየየ የየየ

የየየ

የየየየ

የየየ

የየየየየ

የየየየ

የየየ የየየየየየየ የየየ የየየየየ የየየ

የየየየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየየ

የየየየ

የየየየየየየ የየየ የየየየየየ የየ
የየየየየየ የየየ የየየየየ የየየየ
የየየየየየየየ የየየየየየ የየየየ
የየየየየየ የየየየ የየየ
3.

4.

5.

የየየየ የየየ የየየየ 2(31)(32) የየ የየየየ

የየ የየየየ የየየየየየየየ የየ የየየየየየየ

የየ የየየየ የየየየ የየየየየየ የየ

የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየ

የየየየየ የየየየየ የየየ የየየየየየ

የየየየ የየየየየ የየየየየየ የየ

የየየየ የየየ የየየየ 2(33) የየ (34)

የየየየየ የየ የየየየየየ የየየየ የየየየ የየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየ የየየ

የየየየ የየየየ የየየየ የየ የየየ የየየየየ የየየየ

የየየ የየየየ

የየየየየየ የየ

የየየየ የየየ የየየየ 2(35) የየየየየ የየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየ የየየየየየ

የየየ የየየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየ

የየየየ የየየየየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየየየየ የየየየ
የየየየየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየ የየ
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6.

የየየየ የየየ የየየየ 5(2) የየየየየ

የየየየየ የየ የየየ የየየየየየየ የየየ የየ

የየየየየየየ የየየየየየየ የየየ የየየ

የየየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየየ

የየየየየ የየየየየ የየ የየየየየ የየየየየ

የየየየየየ የየየየየ

የየየየ የየ የየየየየ የየየ የየየ የየየየ
የየየየየየ
7.

የየየየ የየየ የየየየ 6 የየየየየ የየ

የየየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየየየየ የየየ

የየየየ የየየየ 2 የየየየየ የየየየየየየየ

የየየየ የየየ የየየየየ

የየየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየየ
የየየየየ የየየ የየየ የየየየ የየየየ

8.

የየየየ የየየ የየየየ 7(1/የ) የየየየየ የየየየየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየ
የየየየየየየ

የየየየየ

የየየየየየየየ

የየየየየ የየየ የየየ የየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየ

የየየየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየ የየ የየየየ የየየየየየ

የየየየየየ የየ የየ የየየ የየየየየ የየየ የየየየየየ የየየ የየየ የየየየ የየየየየየ የየየ
የየ

የየየ

የየየየየ

የየየየየየየ የየየ የየየ የየ የየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየ

የየየየየየ የየየየ የየየየየ የየ የየየየየየ
የየየ የየየ የየየ የየየየ
9.

የየየየ

የየየ

የየየየ

የየየየ

የየየየየ

7(1/የ)

የየየየየ

የየየየ የየየየየ የየየየ የየ የየየየየየ የየየየ የየየየ

የየ

የየ የየየየየ የየ የየየ የየየየየ የየየየ የየ የየየየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየየየየየየ የየየ የየየየየየ የየየየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየ
የየየየ የየ የየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየየየየየ የየየ የየየ የየየየየ የየየየየየየ
የየየየ

የየየየየየ

የየየ

የየየ

የየየ

የየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየ የየየ
የየየየ
10.

የየየየየ የየየየየየየ የየየየየየ የየየየ

የየየየየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየ የየየ

የየ የየየየየ የየየየየየ የየየ የየየየ

የየየየ የየ የየየየ /የየየየ/ የየየየየ/የየየየ የየ

የየየየየየየ የየ የየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየ የየየየ
የየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየየየየ
የየየየ የየየ የየየየ 7 የየየየየ የየየየየ
የየየየ የየ የየየየ የየየየ 1 የየ የየየየ
የየ የ የየ የየየ የየየ የየየየ
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የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየ

11.

የየየየ የየየ የየየየ 7(1/የ) የየየየየየ

የየየየየ የየየየየየየየ የየየየየየ የየየ የየየየ

የየየየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየ

የየየየየየየ

የየየየየየ የየየየየ የየ የየየየየ የየ

የየየየየየየየ የየየየየየ የየየየየየየ የየየየየየየ

የየየየየየ የየየየየ የየየ የየየየየየ

የየየ የየየ የየየየ የየ

የየየየየ

የየየ

የየየየ

የየየ

የየየየየየየ የየየየ የየየ የየየ የየየየ

12.

የየየየ የየየ የየየየ 7(1/የ) የየየየየ የየየየየ የየ የየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ
የየየየየየ የየ የየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየ የየየየ የየየ የየየየ የየየ
የየየየ የየየየ የየየየየየየየየ የየየየ የየየየየየ የየየ የየየየየ የየየየየ የየ የየየ
የየየ

የየየየየየ

የየየየየ

የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየየ

የየየየየ የየየየየ
13.

የየየየየ

የየየየየየየ የየየየ የየ

የየየየየየየ

የየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየ የየየየየ

የየየየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየ የየየ የየየየ የየየየየየ የየየየየየ የየየ የየየየየ የየ
የየ የየየየየ የየየየየየየየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየየየ የየየየየ
የየየ የየየየ 7 የየየ የየየየ 1 የየየየ የየ የየየየ
የየየ የ የየ የየየየየየ የየየየ የየ የየየ
የየየየ

የየየየ

የየ

የ

የየየ

የየየየየየየየየ የየየየየየ የየየየየየየየ
የየየ የየየየየ የየ የየየየ የየየየየየየየ
የየየየየየየየየየ የየየየየየየየ

14.

የየየየ የየየ የየየየ 7(1/የ) የየየየየ የየየየ የየ የየየየየየ የየየየየ የየየ የየ የየየ
የየየ

የየየየ

የየየየ

የየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየ የየ የየየ

የየየየየየየየ የየ የየየየየ የየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየ የየየየየ የየየ የየየ
የየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየየየየ የየየየ የየየየ
የየየየየየ

የየየየየየየየየ

የየየየ

የየየየየ የየ የየየየየየ የየየ የየ የየ
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የየየ

የየየየየየየየየየየየየየየየየየ

የየየየየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየ
የየየ የየየ የየየየ
15.

የየየየ የየየ የየየየ 7(1/የ) የየየየየ የየየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየየየ
የየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየ የየየየየ የየየየየየየ የየየየ የየየየ 468/1997
የየየየየየየየ የየየየየየ የየ የየየየየየየ የየ የየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ
የየየየየየ የየየየየየ የየየ የየየ የየየየየ የየየየ የየየ የየየ የየየየየየ የየ የየየ የየየ
የየየየ የየየ የየየ የየየየ

16.

የየየየ

የየየየ የየየ የየየየ 7(1/የ) የየየየየየ የየየየ
የየየየየየየየ
የየየየ

የየየየየ

የየየየ

የየየየ

የየየየየየ

የየ

የየየየየየ

የየየየየየየ

የየየየ

የየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየየየየየ የየየ የየየየ
የየየየ የየየየ የየየየየ

የየየየየየ የየየ የየ የየየየ የየየ የየየየ
የየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየ የየየ
የየየየ
17.

የየየየ የየየ የየየየ 7(1/የ) የየየየ የየየ የየየየ የየየየየየየ የየየ የየየየ የየየየየ
የየየየ የየ የየየየየየየየ የየየየየየ የየየ የየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየ
የየየየ

የየየ

የየየየየ
የየየየየየ
የየየየየየ

የየየየየየየ

የየየ

የየ

የየየ

የየየየየየ
የየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየ

የየየየ

የየየየ የየየ የየየየ

የየየየየየየ
የየየየየ

የየየየየየየ የየየየየ የየ የየየየየ የየየየ
የየየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየየ
የየየየየ የየየየ የየየ የየየ የየየየ
18.

የየየየ የየየ የየየየ 7(1/የ) የየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየየየየየ የየየየ
የየየየየየየ የየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየ የየየ የየየየየየ የየየየየየየ የየየየየየ የየ
የየየየየየየየ የየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየየ የየ የየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየ
የየየየየየ

የየየየ

የየየ

የየየየየየ

የየየየየየ የየ የየየየየየየ
19.

የየየየ የየየ የየየየ 7(1/የ) የየየየየ የየየየየ

የየየየየየየ

የየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየ-የየየ የየየየየ

የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየ

የየየየየየ የየየየየየየየ የየየ የየየየየ የየየየየየ
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የየየየ

የየየ

የየየየ

የየየየ
የየየየ

የየየየ
የየየየየ

የየየየየየየ የየየየየየየ የየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየየየ የየየ የየየየየ
የየየየ የየየየየየ የየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየየ የየ
የየየየየየ የየየየየየ
20.

የየየየ

የየየ

የየየየ

7(2/የ)

የየየየ የየየየ የየየ የየየየየየየ የየየየየየየ የየየየየየ

የየየየየየ የየየየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየ
የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየ የየየየ
የየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየየ
የየየየየ የየየየየ የየ
21.

የየየየ የየየ የየየየ 7(2/የ) የየየየየ የየ የየየየ የየየየየ የየ የየ የየየ የየየየየየ የየየየየ
የየየ የየየየየየ የየየ የየየየየየየየየየ የየየየ
የየየየ

የየየየየ

የየየየየየ

የየየየየ

የየየየ

የየየየየ

የየየየየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየየየየ የየየ የየየየየየ

የየየየየ የየየየየየየ የየየየየየ የየየ የየየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየየ የየየየ
የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ
22.

የየየ የየየ የየየየየየ የየየየየየየ የየ

የየየየ የየየ የየየየ 7(3/የ) የየየየየ የየየ የየየ የየየ የየየየ የየየየየየ የየየየየየ
የየየየየየየየ የየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየ
የየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየ የየየየየ የየየየ የየ የየየ የየየ
የየየየየየየየ

የየየ

የየየ

የየየየየየ የየየየየየ የየየየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየየ
23.

የየየየ የየየ የየየየ 7(3/የ) የየየየየየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየ
የየየየየየ የየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየየ
የየየየየየ

የየየ የየየየ የየ የየየየ የየየየ የየየ የየየየ የየየየ የየ የየየየ

የየየየየየየ የየየየየ
24.

የየየየ

የየየ

የየየየየየየ

የየየየ
የየየየየ

የየየየየየየ የየየየ የየየየየየ
7(3/የ)
የየ

የየየየ
የየየየየ

የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየ
የየየየየ
የየየየ

የየየየ
የየየየ

የየየየየየ
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የየየየየ
የየየየየየ

የየየየየየ
የየየየየ

25.

የየየየ የየየ የየየየ 7(3/የ) የየየየየ
የየየየየየየ

የየየየየየ

የየ

የየየየየ

የየየየ የየየየየየ የየየየየ

26.

የየየየ የየየ የየየየ 7(3/የ) የየየየየየየየ የየየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየየ
የየየየየ

የየየየየየ

የየየየ

የየየየየ የየየየየየ የየየየየየ የየየየየየ የየ

የየየየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየ የየ
የየየየ የየየየ የየየ የየየየየ የየየየየየየ
የየየ የየየየየ
27.

28.

የየየየየየ የየየየ የ/የየየየየየየ

የ2006 የ.የ የየየየየየየ የየየየየ የየየ

የየየየየየ የየየየ የየየ የየየየ የየየየ 8

የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ የ/የየ

የየየ የየየየ 2 የየ የየየየ

የየየየየየየ የየየየ የየየየ የየ

የየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየ የ/የየየየየየ የየየየየየየየ የየየየየየ የየየ
የየየ የየየየ

የየየየ የየየየየ

5. በበበ በበበበ በበበበበ በበበ በበበበ በበበበ በበበበበበ
4.1 በበበ በበበበ በበበበበ በበበበበበ
የየየ የየየ የየየየየየ የየየ የየየየ የየየየ የየየ የየየየ የየየየየየየ የየየየ የየ
የየየየየየ 6 የየየየ የየየ የየየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየየየየ የየየየ የየየ
የየየየየየ የየየ የየየየ የየየ የየ የየየየየየየ የየየየ የየ የየየየየየ የየየየየ የየየ
የየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየየየየየ የየየ የ የየየየየየየ የየየየየ
የየየየ የ የየየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየየየየ የየየየየየየ የየየየየየየ የየየየየ
የየየየየየ የየየ የየየየየየ የየ የየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየየ
የየየየየየየ የየየየየየየየ
4.2 በበበበ በበበበ በበበበ በበበበበበ
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1. የ03/03/2011 የ.የ የየየየ የየየየየ የየ የየየ የየየየ የየ የየየየ የየየየየየየ
2. የ05/04/2011 የየየየየ የየየ የየየየየየ የየየ የየየየ የየየየየየየ የየ የየየየየየ
የየየየየየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየ የየ የየየየ
የየየየየየየ
3. የ22/04/2011 የ.የ የየየየየየየየ የየየየየ የየ የየየየ የየየየየየየ
4. የ17/05/2011 የ.የ የየየየ የየየ የየየየ የየየየየየየ የየ የየየየየየ የየየየየየ የየ
የየየየ የየየየየየየ
5. የ18/06/2011 የ.የ የየየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየ የየየየየየ የ/የየ የየየየየ
የየየየየየ የየየየ የየየየየየየ
6. የ03/07/2011 የ.የ የየየየ የየየየየየየየ የየየየየ የየ የየየየ የየየየየየየ
7. የ13/07/2011 የየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየየ
የየ የየየየ የየየየየየየ
4.3 በበበበበ በበበበ በበ በበ በበበበ
1. የየየ የየየ የየየየ የየ የየየየ የየየየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየየ
2. የየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየ የየየ የየየየየ የየየየየ
3. የየየየየየየ የየየየ የየ የየየየ የየየየ የየየየየየየ የየየየ የየየየየየየ
4. የየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየ
5. የየየየ የየየ የየ የየየየየየየየ የየየየየየ የየየየየየየ የየየየ የየየ
6. የየየየየ የየየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየ
7. የየየየየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየየየ የየየየ የየየ የየየየ
8. የየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየየ የየየየየየ
የየየየየየየ የየየየ የየየየየ የየየ የየየየ የየየየ የየየየ
9. የየየየ የየየየ የየ የየየየየ የየየ የየየየየ የየየየ የየየየ የየየየ
10. የየየየየየ የየየ የየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ
11. የየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየ
12. የየየየየየየየ የየየየየ የየየየየየየየ
1. የየየየየየየ የየየየ የየየየ የየየ የየየየ የየየየየየ የየ የየየ
የየየየየየየየ የየየየ የየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየየ የየየየ
የየ የየ የየየየ የየየየየየ የየየየየየ
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4.4 በበበበበ በበበበበበበ በበበበበበበበበ በበበበ በበበበበበ በበበበ በበበ በበ በበበበበ
በበበ በበበበ በበበ በበ በበበበበበ በበበበ በበበበበበበ በበበበበበበበ በበበበበ
በበበበበበበበበበ
1. የየየ የየየየ የየየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየ
የየየየየየ የየ የየየየየየየ የየየየ የየ የየየየየ የየየየየየየየ የየየየ የየየየየየ
የየየየ የየየ የየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየ የየየ የየየየየየየየ የየየ
የየየየየየየ የየ የየየየየ የየየየየየየየ የየየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየ
የየየየየየየ የየየየየየየየየ የየየየየየ የየ የየየየየ የየ የየየየ የየየየየየ የየየየ
የየየየየየ የየየየየየ የየ የየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየየ
2. የየየየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየ የየየየየየየየ የየየየየ
የየየየየ የየየ የየየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየየ የየየየ የየ የየየ የየየየየየ
የየየ የየየየ የየየየየየ የየየ የየየየየየየየ የየየየ የየየየየየየየ የየየየየ
የየየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየ የየየ የየ የየየየየየ የየየየየየየ
3. የየ የየየየየየ የየ የየየየየየ የየየ የየየ የየየ የየየየየ የየ የየየየ የየየየየ
የየየየየየየ
4. የየየየየ የየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየ የየየየየ የየየ የየየየየ
የየ 8 የየ የየየ 8 የየየየየየ የየየየ የየየየየ የየየየየየየየየየ
4.4 በበበበበበየየየ የየየ 468/1997 የየ የየየየየ የየየየየ የየ የየየየ የየየየ
የየየየ የየየየየ የየየ የየየ የየየየ የየየየ የየየየ የየየ የየየየ
የየየየየ የየየየ የየየ የየየየየየየየ የየየ የየየየ የየየየየየ
የየየየየ የየየየ የየየየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየየ የየየ
የየየየየየየየ የየየየየ የየየየየየ የየየየየየየ የየየ የየየየየ
የየየየየየ

የየየየየ

የየየየየ

የ/የየየ

የየየየየ

የየየየ

የየየየየየየየየ የየየየ የየየየየየየ የየየየየየየ የየየየ የየየየ
የየየየየ የየየየየየየ የየየየየ የ/የየየ የየየየየ የየየየ የየየየየ
የየየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየ የየየ የየየ የየየየየየ የየየየ
የየየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየየ የየየ የየየየየ የየየየየየ
የየየየ የየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየየየ የየየየየ የየየየየ
የየየየ የየየየየየ የየየየ የየየየየየየየ የየየየየየ የየየየየየ
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የየየየየ

የየየየየ

የየየየየየ

የየየየ

የየየየየየ

የየየየየየ

የየየየየየ የየየየ የየየየየየ የየየየየ የየየ የየየየየየ የየየየየየ
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