
 
 

ประกาศจังหวัด 

 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  

จังหวัด.............................. 
เรื่อง  หลักเกณฑและเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล 

ของเทศบาล 

****************************** 

  ดวยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น                
มีความเปนอสิระในการกาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสม         
ของทองถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  พ.ศ.2542  บัญญัติให 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอํานาจหนาทีก่ําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหาร            
งานบุคคล  สําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และ
อํานาจหนาทีข่องเทศบาล  และจะตองอยูภายใตมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13  ประกอบมาตรา  23  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542    ประกอบกับมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด……….. 
ในการประชมุคร้ังที่ ......./..........       เมื่อวนัที.่.................         ไดมีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล  ไวดังตอไปนี ้

  ขอ  1   ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัด……………. 
เร่ือง หลกัเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล“ 

  ขอ  2   ประกาศนี้ใหใชบงัคบัตั้งแตวันที.่..................................เปนตนไป 

  ขอ  3   ภายใตบทกําหนดในมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลสําหรับ             
พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาํหนด บรรดา           
พระราชบัญญติั  พระราชกฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ที่เกี่ยวกับการ        
บริหารงานบุคคลของพนกังานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลในสวนที่มกีําหนดไวแลวในประกาศนี้           
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทกาํหนดตามประกาศนี ้  ใหใชบทกําหนดในประกาศนี้แทน 
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หมวด  5 
การบรรจุและแตงต้ัง 

ขอ  102    การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  เพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใดในเทศบาล  ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนัน้ โดยบรรจุและแตงตั้ง    
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

กรณีเทศบาลไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใด อาจบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขัน
ไดโดยขอใชบัญชีผูสอบแขงขันของ ก.ท.จ. อ่ืน เทศบาลอืน่  หรือ คณะกรรมการขาราชการหรือพนกังาน
สวนทองถิ่นอืน่ หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่  หรือสวนราชการอืน่ในตําแหนงเดียวกนักับตําแหนงที่จะ
บรรจุเขารับราชการหรือตําแหนงอื่นที่กาํหนดคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงทีก่าํหนดใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงนัน้  

สําหรับผูสอบแขงขันไดตามบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีของคณะกรรมการพนักงาน    
เทศบาลอืน่หรอืของเทศบาลอื่นตามวรรคสอง  แตไมประสงคจะไปบรรจุแตงตั้งตามที่เทศบาลขอใชบัญชี  
ยังถือวาเปนผูสอบแขงขันได  ตามบัญชีผูสอบแขงขันไดตามบัญชีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเดิมหรือ
ตามบัญชีของเทศบาลเดิม 

มิใหนาํความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในกรณี การบรรจุและแตงตั้งตาม ขอ 104 ขอ 105     
ขอ 110  ขอ 116   และขอ 120 

ขอ  103    ผูสอบแขงขันได ซึ่งอยูในลาํดับที่ที่จะไดรับบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใด ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนจาก ก.ท.จ. ในกรณทีี่           
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามทีก่ําหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
เบื้องตน หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนง โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก  ก.ท. อยูกอนหรือ      
ภายหลงัการสอบแขงขันจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงนัน้ไมได 

  ขอ  104    ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิง่ เพื่อประโยชนแกราชการที่จะตอง
บรรจุบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  และความชาํนาญสูง เขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรอื
ผูชํานาญการ  ก.ท.จ.อาจมมีติใหความเหน็ชอบ  ตามทีเ่ทศบาลรองขอใหบรรจุและแตงตั้งจากผูไดรับการ
คัดเลือก  สําหรับการกําหนดระดับของตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งและเงื่อนไขที่จะใหไดรับ  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.ท. กําหนด 

  ขอ  105    เทศบาลที่จะเสนอขอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเหน็ชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเขา
รับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ  หรือผูชํานาญการจะตองมีลักษณะตอไปนี้ 
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(1) ลักษณะหนาที ่ความรับผิดชอบของเทศบาล  มีความจําเปนทีจ่ะตองใชบุคลากร 
ผูที่มีความรู ความสามารถและความชาํนาญงานในระดบัผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการหรือผูทีม่คีวามรู  
ความสามารถและความชาํนาญงานเทยีบไดในระดับเดียวกนั  

(2) มีการกาํหนดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ หรือผูชาํนาญการ เพือ่รองรับลักษณะหนาที ่
ความรับผิดชอบตาม (1)  โดยพิจารณากาํหนดระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับความยากและคณุภาพ         
ของงานในตาํแหนงนัน้ ดงันี ้

        (ก)  ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ กําหนดเปนตําแหนงระดบั 9   
          (ข)  ตําแหนงผูชํานาญการ  กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6  ระดับ 7  หรือระดับ 8   

  ขอ  106    กรณีเทศบาล  มคีวามจาํเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุ
บุคคลเขารับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการในเทศบาล  ใหเสนอเหตุผลและความจําเปน 
คําชี้แจง ประวัติและผลงานของผูที่จะบรรจุเขารับราชการ ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและ
ความชาํนาญงานสูงในระดับผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ แลวแตกรณี และมีความเหมาะสมกบั       
ลักษณะงานในตําแหนงที่ขอบรรจุและแตงตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวฒุิการศึกษา  ประวัติการทํางาน       
และผลงานที่ไดปฏิบัติมา ตามแบบทีก่ําหนดทายประกาศนี้ ให ก.ท.จ. พิจารณา 
  ในเหตุผลคําชีแ้จงตามวรรคหนึง่  ใหแสดงรายละเอียด  ดังนี ้
  (1)  บุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ คุณวฒุิ  ตําแหนงทีจ่ะบรรจุ และระดับตําแหนง  
  (2)  รายละเอยีดหนาที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของตาํแหนงที่จะบรรจ ุ
  (3)  เหตุผลความจําเปนในการขอบรรจุบุคคลผูนี้ 
  (4)  ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับจากการบรรจุบุคคลผูนี ้

  ขอ  107    กรณีที่เทศบาลขอบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ  105  แตยังไมไดกําหนด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ  หรือผูชํานาญการตามทีก่าํหนดในขอ  105 (2)  ใหเทศบาลเสนอขอกําหนดตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญหรอืผูชํานาญการให ก.ท.จ.พิจารณาใหความเหน็ชอบกอน  โดยกาํหนดเปนตําแหนงสายงาน
ตามลักษณะงานและกาํหนดระดับตําแหนงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงที ่ ก.ท. กําหนดแลวเสนอให        
ก.ท.พจิารณาใหความเหน็ชอบ 
  สําหรับกรณีการขอกําหนดตําแหนงดังกลาวเปนการกาํหนดตําแหนงสายงานใหม  ซึง่เปน
สายงานที ่ก.ท. ยงัไมไดกาํหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงานนั้น  ในการขอกําหนดตําแหนง     
ดังกลาวใหเทศบาลจัดทํารางมาตรฐานกาํหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนัน้เสนอไปพรอมกันดวย         
ทั้งนี้  เพื่อแสดงใหทราบถงึประเภทตําแหนง  ชื่อตําแหนงสายงานลกัษณะงานโดยทัว่ไป  หนาที่และ    
ความรับผิดชอบของตําแหนง  ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงและระดับ
ตําแหนง 
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  ขอ  108    เมือ่ ก.ท.จ.  ไดเห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเขารับราชการในฐานะผูเชีย่วชาญ 
หรือผูชํานาญการ ในตาํแหนงใด ระดับใด แลว ให ก.ท.จ. กาํหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงนิเดือนที่จะให
ไดรับ  โดยขั้นเงินเดือนทีจ่ะใหไดรับดังกลาว ก.ท.จ. ใหไดรับในข้ันที่ไมต่ํากวาจุดกึ่งกลางระหวางขัน้สูง 
และขั้นต่ําของอันดับเงนิเดือนที่ผูนั้นไดรับ 

ขอ  109    ในกรณีที่มีเหตุพเิศษที่  ก.ท.จ. เห็นวา ไมจําเปนตองดําเนนิการสอบแขงขัน           
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดในกรณีดังนี ้

(1) การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทนุของเทศบาลเพื่อ 
ศึกษาวชิาในประเทศหรือตางประเทศ  

(2)  การบรรจแุละแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒทิี่  ก.ท. กําหนดใหคัดเลือกเพื่อ   
บรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ 

(3)  การบรรจแุละแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่  ก.ท.จ. อนุมัติให                  
สวนราชการใดจัดใหมีการศกึษาขึน้ เพื่อเขารับราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ 

(4)  การบรรจแุละแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถมารับการบรรจุได เมื่อถึง  
ลําดับทีท่ี่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
และไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนัน้สอบได ถูกยกเลิกไปแลว 

(5)  การบรรจแุละแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลกิการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว  แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่
สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาทีท่างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 

(6)  กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญสูงเขา
รับราชการในฐานะผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการ 

ขอ  110    พนักงานเทศบาลผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหาร โดยมิไดกระทําการใด ๆ  ในระหวางรับ
ราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชัว่อยางรายแรง และผูนั้นไม
เปนผูขาดคุณสมบัติ และมลัีกษณะตองหามตามที่กาํหนดในหมวด 1 หากประสงคจะเขารับราชการเปน
พนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม  ภายในกําหนดหนึง่รอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร  ใหสั่ง
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในเทศบาลได 

พนักงานเทศบาล ซึง่ไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึง่ ใหมีสิทธิไดนับวนัรับราชการ 
กอนถกูสั่งใหออกจากราชการ รวมกับวนัรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวัน
รับราชการเมือ่ไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกนัเพื่อประโยชนตามประกาศนี้ และ
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ตามกฎหมายวาดวยบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิ่นเสมือน วาผูนัน้ มิไดเคยถูกสัง่ใหออกจาก      
ราชการ 

ขอ  111    เมือ่พนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา 
ดวยการรับราชการทหาร ใหเทศบาลสงวนตําแหนงในระดับเดียวกนัไวสําหรับบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการ 

  ขอ  112    พนักงานเทศบาลผูที่ไดออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามขอ 111   
หากผูนัน้ประสงคจะขอกลบัเขารับราชการในเทศบาลเดิมจะตองยืน่คําขอพรอมดวยหนงัสือรับรองประวัติ
การรับราชการทหารตามแบบที่กําหนดทายประกาศนี้ ภายใน  180 วนั นับแตวันพนจากราชการทหาร 

 

ขอ  113    ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  ตามขอ 112   
หากเหน็วาเปนเอกสารที่ถกูตอง และผูนั้นไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ  ในระหวางรับ
ราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรง   หรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  และผูนั้น
ไมเปนผูขาดคณุสมบัติหรือมีลกัษณะตองหาม อีกทั้งไดผูนั้นไดยืน่คําขอบรรจุกลับเขารับราชการภายใน 
180  วันนับแตวันพนจากราชการทหาร  ก็ใหนายกเทศมนตรี  โดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. ส่ังบรรจุ          
ผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับเดิมที่สงวนไว  โดยให
ไดรับเงินเดือน ดังนี ้

(1)  ในกรณีทีผู่กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป                
แตไมถึง 1 ป ใหส่ังบรรจุผูนัน้กลับเขารับราชการเปนพนกังานเทศบาล โดยใหรับเงินเดือนในอนัดับเดิมและ
ในขั้นที่สูงกวาเดิมไดไมเกินครึ่งขั้น 

        ถามีเศษของ 6 เดือนทีไ่ปรับราชการทหาร เมื่อนําเศษที่เหลือไปรวมกับระยะ         
เวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปที่แลวมาของผูนั้นกอนออกไปรับราชการทหารแลวไดครบ 6 เดือน ก็ให        
ส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดอีกไมเกิน               
คร่ึงขั้น   

(2)  ในกรณีทีผู่กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ป ใหผูมีอํานาจ        
ส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  โดยใหไดรับเงนิเดือนในอันดบัเดิมและในขัน้ที่สงู
กวาเดมิไดไมเกินปละหนึ่งขัน้ 

(3)  ในกรณีทีผู่กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต 1 ป ข้ึนไปเศษ           
ของปที่ไปรับราชการทหารทีเ่หลือจากการพิจารณาตามเกณฑขอ (2) แลวหากมีระยะเวลาเหลอืครบ  6 
เดือน ใหส่ังบรรจุผูนั้นโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม เพิม่จากขอ (2) ไดอีก         
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ไมเกินครึ่งขั้นสําหรับระยะเวลาที่คํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคํานวณครั้ง      
สุดทายแตไมครบ 6 เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ ขอ  (1) วรรคสอง 
  ทั้งนี้  การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม  ตามขอ (1) ขอ (2) และ ขอ (3) นั้น  จะตอง 
ไมไดรับประโยชนมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปรับราชการทหารและตองไมเกินขั้นสงูของอนัดับ        
เงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับเดิม 

ขอ  114    ในการบรรจุผูไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการ หากผูใดไมเคยไดรับการ 
บรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ขึน้ไป ซึ่งตองใชวฒุิปริญญาตรี หรือ
เทียบไดไมตํ่ากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงใน
สายงานดงักลาว ผูนัน้จะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายพนักงานเทศบาล ดวย 

ขอ  115    พนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย 
การรับราชการทหาร กอนวนัที่ประกาศนีม้ีผลใชบังคับ หากพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย
และประสงคจะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลในเทศบาลเดิม ภายในกาํหนดหนึ่งรอยแปดสบิวันนับ
แตวันพนจากราชการทหาร  ใหนําความทีก่ําหนดไวในขอ 111  ขอ 112  มาใชบงัคับแกพนกังานเทศบาล 
ที่กลาวถงึโดยอนุโลม   

ขอ  116    พนักงานเทศบาลผูใดออกจากราชการไปแลว  และไมใช เปนกรณีออกจาก 
ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมคัรเขารับราชการและเทศบาลตองการจะรบัผูนั้นเขา
รับราชการ ใหผูสมัครกลับเขารับราชการตองยื่นคาํขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี ้

(1) ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยืน่            
ขอกลับเขารับราชการ 

(2) สําเนาทะเบียนประวัตพินักงานเทศบาล 
(3) หนงัสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบังคับบัญชาเดิม           

ซึ่งมีตําแหนงตั้งแตระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป 
(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของกบัตําแหนงทีจ่ะบรรจุ 
(5) สําเนาทะเบียนบาน 
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(7) สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตใหเปลีย่นชื่อตัว ชื่อสกุล                  

หรือหนังสอืรับรองวาเปนบคุคลคนเดียวกัน (ถาม)ี 
(8) สําเนาคําสัง่อนุญาตใหออกจากราชการ 

ขอ  117    ใหเทศบาลตรวจสอบเอกสารตามขอ 116 และประวัติการรบัราชการและ        
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การทาํงานทุกแหงของผูสมคัร และใหสอบถามไปยงัสวนราชการหรือหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อใหได       
รายละเอียดขอเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา 

ขอ  118    การพิจารณาเพื่อบรรจุผูที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ ให      
พิจารณาตามหลักเกณฑดังนี ้

(1) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบตัิและไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับ
การยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสาํหรบัพนักงานเทศบาล 

(2) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงทีจ่ะบรรจุ           
และแตงตั้งตามที่  ก.ท. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตาํแหนง หรือไดรับอนุมัติจาก ก.ท.  

(3)  กรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที ่ ก.ท. กําหนดใหเปนตําแหนงทีม่ีระดับ
ควบในสายงานใด ตองไมมผูีสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงระดับใดระดับหนึ่งที่เปน    
ระดับควบในสายงานนัน้ ข้ึนบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหนงอยู และกรณีบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่ ก.ท. มิไดกําหนดใหเปนตาํแหนงที่มีระดบัควบ ตองไมมีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนั้น 
ข้ึนบัญชี รอการเลื่อนระดับตําแหนงอยู   เวนแต ผูที่จะกลับเขารับราชการนัน้ เปนผูที่ออกจากราชการไป
ดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ หรือลาออกจากราชการเพือ่ติดตามคูสมรสไปรับราชการ ณ ตางประเทศ          
หรือเปนผูที่ออกจากราชการไปเพราะถกูยบุเลิกตําแหนง  

ขอ  119    การบรรจุและแตงตั้งผูสมัครกลบัเขารับราชการตามที่ประกาศนี้  ใหนายก                
เทศมนตรี  โดยความเหน็ชอบของ ก.ท.จ. สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม  
และใหไดรับเงินเดือนไมสงูกวาขั้นที่เคยไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ 

ขอ  120    การบรรจุและแตงตั้งจากขาราชการประเภทอื่น หรือพนกังานสวนทองถิน่อื่น 
ผูขอโอนมาเปนพนักงานเทศบาลใหเปนไปตามทีก่ําหนดในหมวด 8 

ขอ  121    ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล  ตําแหนงใดตองมี        
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนงในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงที ่ก.ท. กําหนด 

ปริญญา ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ หรือคุณวุฒิใดเปนคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวฒุิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ  ก.ท. รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจาํเปน  ก.ท.  อาจใหความเหน็ชอบในการกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่แตกตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตามที่กาํหนดไวในมาตรฐานกาํหนด
ตําแหนงก็ได 
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  ขอ  122    ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนง
ใดในเทศบาล   หากภายหลงัปรากฎวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนโดยไมไดรับการ          
ยกเวนจาก ก.ท.จ.ในกรณีทีข่าดคุณสมบัติตามที่กาํหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบติัและลักษณะตองหาม 
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นโดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก ก.ท.อยูกอนก็ด ี หรือมีกรณีตอง
หาอยูกอนและภายหลงัเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี  ใหนายกเทศมนตร ีโดยความ
เห็นชอบของ  ก.ท.จ.  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทัง้นี ้ไมกระทบกระเทือนถงึการใดที่ผูนัน้ได
ปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ หรือ  มีสิทธิจะไดรับ
จากทางราชการกอนมีคาํสั่งใหออกนัน้   และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว  ใหถือวา เปน       
การสั่งใหออกเพื่อรับบําเหนจ็บํานาญเหตทุดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ          
สวนทองถิ่น 

ขอ  123    การบรรจุและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่  ก.ท.  ยังมิไดกาํหนด
ตําแหนง จะกระทํามิได 

ขอ  124    ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนกังานเทศบาล  ใหมีการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการของพนกังานเทศบาล  โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกนิ 9 เดือน และการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองดําเนนิการในรูปคณะกรรมการ  และในกรณีที่ไมผานการ
ประเมินไมควรใหรับราชการตอไปก็ใหสั่งใหผูนัน้ออกจากราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ.   

ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึง่ใหถือเสมือนวา ผูนัน้ไมเคยเปนพนกังาน             
เทศบาล แตทัง้นี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาทีร่าชการ หรือการรับเงินเดือน  หรือผลประโยชนอ่ืน
ใดที่ไดรับจากราชการในระหวางที่ผูนัน้อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ขอ  125    ใหผูไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีทีม่ีเหตุ        
พิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงพนักงานเทศบาล  และ           
ขาราชการประเภทอื่น หรือพนักงานสวนทองถิน่อืน่ที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน   ซึ่งโอนมาบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนกังานเทศบาล ตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 

  ขอ  126    ภายใตบังคับขอ  135 (2)  ใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล 
ตามขอ 125  ทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งเปนเวลาหกเดือนนับแตวนัเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการเปนตนไป 
  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดาํเนนิการในเรือ่งการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยาง              
จริงจัง  มีความเที่ยงธรรมและไดมาตรฐานในอนัที่จะใหการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนกระบวน          
การเลือกสรรบุคคลเขารับราชการอยางมปีระสิทธิภาพ 
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  ขอ  127    ใหเทศบาลกาํหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดตาม
ความเหมาะสม  แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูที่ใชในการปฏิบัติหนาที ่ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน  ความสนใจทีจ่ะพัฒนาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและ          
การรักษาวนิัย  ความประพฤติ  การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและขอบังคับของทางราชการ 
  วิธีการประเมนิและมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที ่                    
ราชการใหเปนไปตามที่เทศบาลกําหนด  แลวรายงานให ก.ท.จ.  ทราบ 

  ขอ  128    ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ        
หนาที่ราชการ 
  ใหผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมอบหมายงานใหผูทดลองปฏิบัติ           
หนาที่ราชการปฏิบัติ  และแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทราบอยางชัดเจนเกีย่วกับวิธีการปฏิบัติ         
งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมนิ และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการ     
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  ขอ  129   ใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทํารายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน       
เสนอผูมหีนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามแบบและวิธกีารที่เทศบาลกําหนด 

ขอ  130    ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที ่
ราชการ  ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน  ซึง่อยางนอยตองแตงตั้งจากผูมี
หนาที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหนึ่งคน  พนกังานเทศบาลผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ    
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอีกหนึง่คน 

  ขอ  131    ใหคณะกรรมการทําหนาที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของ                 
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมิน
ที่กําหนดไว ในขอ  127  ทําการประเมนิสองครั้ง  โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
มาแลวเปนเวลาสามเดือนและประเมินครัง้ที่สอง  เมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่หนาที่ราชการครบหกเดือน  เวน
แต  คณะกรรมการไมอาจประเมินผลการทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการในแตละครั้งไดอยางชัดแจง  
เนื่องจาก   ผูทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการไดลาคลอดบุตร  ลาปวยซึง่จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน  ลา
ปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาทีห่รือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่  หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมิน
ผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลวก็ได 
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  ในกรณีที่มกีารขยายระยะเวลาทดลองปฏบัิติหนาที่ราชการตามขอ  135 (2)  เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาที่ขยายแลวใหประเมนิอกีครั้งหนึ่ง 

  ขอ  132    ผลการประเมนิของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก  และในกรณีมี
กรรมการที่ไมเห็นดวยอาจทาํความเหน็แยงรวมไวก็ได 

  ขอ  133    เมือ่คณะกรรมการไดดําเนินการตามขอ  131  แลว  ใหประธานกรรมการ   
รายงานผลการประเมินตอนายกเทศมนตรีตามแบบรายงานทายประกาศนี้ 
       (1)  ในกรณีที่ผลการประเมินไมต่าํกวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กาํหนดไวในขอ  127                 
ใหรายงานเมือ่ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือนแลว   หรือเมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่ขยายตาม                     
ขอ 135 (2)  แลว 
       (2)  ในกรณีที่ผลการประเมินต่าํกวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ  127  ให          
รายงานเมื่อเสร็จส้ินการประเมินแตละครั้ง 

ขอ  134    เมือ่นายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ  133 (1) แลว ใหประกาศวาผูทดลอง 
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการพรอมแจงใหผูนัน้ทราบ และรายงาน
ตามแบบรายงานทายประกาศนี้  ไปยงั ก.ท.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันประกาศ 

  ขอ  135    เมือ่นายกเทศมนตรีไดรับรายงานตามขอ  133 (2)  ใหดําเนินการดังนี ้
       (1)  ในกรณีที่เหน็ควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกจากราชการใหนายก           
เทศมนตรีแสดงความเหน็ในแบบรายงานตามขอ 133 และมีคําสั่งใหผูนัน้ออกจากราชการโดยความ          
เห็นชอบของ ก.ท.จ.  ภายในหาวนัทาํการนับแตวันที่ไดรับรายงานพรอมกับแจงใหผูนั้นทราบ  และสง
สําเนาคําสัง่ใหออกไปยัง ก.ท.จ.  ภายในหาวันทําการนบัแตวันทีม่ีคําสั่ง 
       (2)  ในกรณีที่เหน็ควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปอีกระยะหนึง่เปนเวลาสาม
เดือน  แลวแตกรณี  ใหแสดงความเหน็ในแบบรายงาน  แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมีหนาที่
ดูแลการทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพื่อทําการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป 
       ในกรณีที่ผูทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจนสิน้สุด
ระยะเวลาที่ขยายแลว  และนายกเทศมนตรีไดรับรายงานวาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูนัน้ยงั
ตํ่ากวาเกณฑหรือมาตรฐานอีก    ใหนายกเทศมนตรีมีคาํสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ  โดยนาํความใน (1) 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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  ขอ  136    การนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเดือนตามประกาศนี ้ใหนับวนั     
ที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการดวย  และให
นับวนัเขาปฏบัิติหนาที่ราชการวนัแรกเปนวนัเริ่มตน  และนับวนักอนหนาจะถงึวนัที่ตรงกับวันเริม่ตนนัน้ของ
เดือนสุดทายแหงระยะเวลาเปนวนัสิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวนัตรงกนัในเดือนสุดทาย  ใหถือเอาวนัสุดทาย
ของเดือนนัน้เปนวนัสิ้นสุดระยะเวลา 

  ขอ  137    พนักงานเทศบาลซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ผูใดไดรับ         
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ตามวุฒ ิ ยาย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลวไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนพนกังานเทศบาลอีก  ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ    ดังนี้ 

(1) กรณีไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในระดบัสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวฒุิที่ไดรับ 
เพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องไปกับ
ตําแหนงเดิม  ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในตางสายงานใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที ่        
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม 
       (2)  กรณียายไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิม  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ        
นับเวลาทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการตอเนือ่งกับตําแหนงเดิม  ถายายไปดํารงตําแหนงในตางสายงานให
เร่ิมทดลองปฏบัิติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏบัิติหนาที่ราชการใหม 
       (3)  กรณีโอนมาดาํรงตําแหนงใหม  ใหเร่ิมทดลองปฏบัิติหนาที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม  เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญตัิของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่         
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม 
       (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ    
ทหาร  เมื่อไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาล ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน  ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดมิ 

ขอ  138    พนักงานเทศบาลผูใดไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงใดแลว    หากภายหลัง
ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งผูนัน้
ใหกลับไปดํารงตําแหนงเดมิ  หรือตําแหนงอื่นในระดับเดยีวกับตําแหนงเดิมที่ผูนัน้มคีุณสมบัติตรงตาม          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน โดยความเหน็ชอบของ  ก.ท.จ. แต ทัง้นี ้  ไมกระทบกระเทือนถึง
การใดที่ผูนัน้ไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับ หรือมี
สิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที ่ ผูนัน้มีคุณสมบัติไมตรงตาม       
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
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ผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดมิหรือตําแหนงอื่นตามวรรคหนึง่  ใหรับเงนิ          
เดือนในขั้นทีพ่ึงจะไดรับตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการที่ไดรับแตงตั้ง       
ใหดํารงตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตําแหนงนัน้ 

ขอ  139    ในกรณีเทศบาลมีตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศกึษาที่มผีูดํารง 
ตําแหนงอยูเดมิวางลง ใหเทศบาลรายงานตําแหนงวางนัน้ให  ก.ท.จ.  ทราบภายใน  7  วนั และให  ก.ท.จ. 
ดําเนนิการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางนัน้  ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง  
กรณีที่เทศบาลไมประสงคจะบรรจุและแตงตั้งแทนตําแหนงวาง  ใหรายงานเหตุผลความจาํเปนเพื่อขอ
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 
  ในการดําเนนิการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหาร  
สถานศกึษาทีว่าง ตามวรรคหนึง่  ให  ก.ท.จ. พิจารณาดาํเนนิการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธ ี ดังตอไปนี้ 
      (1)  ใหเทศบาลดําเนินการรับโอนพนกังานเทศบาลจากเทศบาลอืน่มาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วางภายใน  15  วนั  นับแตตําแหนงวางตามขอ 159 
      (2)  ใหประกาศรับสมัครเพื่อรับโอนพนกังานเทศบาลในตําแหนงและระดับเดียวกบั
ตําแหนงทีว่าง  เพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานเทศบาลอื่นมาแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงทีว่าง
ตามขอ  160 
      (3)  ใหดําเนินการโดยวิธกีารสอบคัดเลือก  หรือการคดัเลือกเพื่อเลือ่นระดับสูงขึน้แทน
ตําแหนงทีว่างตามหมวด 4  วาดวยการคัดเลือก 
      (4)  ใหดําเนินการเปดรับสมัครเพื่อรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอืน่หรือขาราชการ
ประเภทอื่น  ตามขอ 171    ทั้งนี้  โดยใหดําเนนิการรวมกับการโอน  โดยวิธีการคัดเลือกตาม  (2) ดวย  และ         
ผูจะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงทีจ่ะแตงตั้งนัน้ 
      กรณีที่ดาํเนินการตามวรรคสอง  ภายในระยะเวลาทีก่ําหนดแลว  ยังไมสามารถสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงวางดงักลาวได  หากปลอยทิง้ไวอาจเกิดความเสยีหายอยางรายแรงตอ
การบรหิารงานของเทศบาล  และเพื่อใหพนักงานเทศบาล  แตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหนาทีใ่น
ระหวางเทศบาลดวยกนัได  เมื่อไดรับรายงานจาก ก.ท.จ.  ให ก.ท. พิจารณาและมีมติใหโอนพนกังาน         
เทศบาลจากเทศบาลหนึง่ไปแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลของเทศบาลอีกแหงหนึง่ทีม่ิไดอยูในจังหวัด
เดียวกนัได  โดยใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและไดรับเงินเดือนในขั้นทีไ่มสูงกวาเดิม 
       ในการพิจารณาของ ก.ท. ตามวรรคสาม  ใหพิจารณาวาเหตุผลความจาํเปนของ        
เทศบาล  โดยให ก.ท.จ.เปนผูรับเรื่องราวและตรวจสอบขอเท็จจริงดงักลาว  เสนอความเหน็ให ก.ท.
พิจารณา 
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n1'Sfll'ILaeimvJmL\;l.:J~.:i1 i~1'S.:1~1LL Vl'U.:11 'U'S~~'U~'1.:i('U i.:i-d' 1 i1L U'U 1 'U\;\1lJ'Vlamnru'f!LLa~L1eJ'U 1 'll~ L~E.11,, e).:J\Jl1lJ 
" 

F1ru~m-s11m-snm.:ii1-s1"!!m-se.1.:iFi m-su~vi1-sa1'Ui.:iV111'1 (n. '1.) n1V1'\Jl'l 

/(l!:i) m-s1ei'U ... 



- l!:i -

(l!:i) fl1iLB'ULLm:fo1a'U1'U~1LL'Vli.J-:Ji.h::IJ1'VI a1EJ.:i1'U i::~u LLa::~1LL'Vli.J.:JL~mn'U1'U~1LL'Vli.J.:J 11-:i 

(m) fl1iLtl'ULL'1::fu1a'UL(,lEJfl1i'1'ULi.J~mJn'U1'U~1LL'Vli.J.:Ji.h::IJ1'VI '11EJ.:J1'U i::~u LLa::~1LL \J-:JL~hJ 

i::'Vl11-:itl-:Jfl fl1~~'Vl1ia1'U~.:J'Vl1 t,\ 'Vl~tltl-:Jfl fl~flPlirna1U-Vlel.:J~°LJ~'U 

(<i.'.) fl1i 1a'ULL'1::½' u 1a'U 1 u~1 LL 'Vli.J-:i i.Ji:: Lfl'VI a1EJ-:i1'U LLa::i::~rn~11 L\,"l EJ~1LL V1i.l-:i~1 11 L~11 

'Vl~tl1J1~11i.:J ~1LL 'Vli.J-:J1 'Ui.Ji:: LiWI '11EJ-:J1'UL~1l Lt,\ EJi::~'U~1fl11L~1l 1 'UtJ.:Jflfl1i'U~'Vl1ia1°LJ~.:J'Vl1\,"l 'VI~ 

i.JflPlitJ-:Ja1°LJ'Vltl.:J~'U~'U 

(ct) fl1iLa'ULL'1::i'u 1a'U~~~1i.:J~1LL V1i.l-:i~1fl11L~11 ml.I (<i.'.) LL~1i.Ji::a.:if-1'lla 1au'VI~ 
" 1 i.JLLi.:ii-:i 1 'U~1LL'VI\J.:JL~1l 

fl1i Ltl'U LL'1::fu La°LJ 1 ~mfl fl1i'U~'Vl1iri1°LJ'oij.:J'Vf1(,l LLa::v-:ifl m,J flPlia-:ia1uvf a.:i~°LJ~°LJ~ L EJ1'!Je)-:J 

i.J1::a1'Utl°LJ L\,"lEJri1'Vl'Ut,\1'U~fu La°LJLLa:: 1 ma'Uiji:,m 1 °LJ1'UL~ EJ1tl°LJ L ~ma'UaP1ru::fl1i1lfl11'n1i1-Ufl11 .:!fl fl11 

'U~'Vl1ia1°LJ'oij.:J'Vf1\,"l (fl. ,I.,!.) P1N::fl1i1lfl1Wl1Jfl-:J1'UL 'Vll"1U1'1 (fl.VI.,!.) 'Vl~tlP1N::fl111lfl1iW1Jfl-:J1'Ua1 ~1'U'1 

(fl. tl'U\Jl.'oij-:J'Vf1\,"l) LLa,LLimru vl,11iflJ11 ~Pl11l.f Li1'U"lltl'U 

L ~ ai.Ji:: LEJ"ll'U1 'Ufl1i1J'U L 1a1i1-Ufl111 ~~811 L 1a111-Ufl1i'Vl~tl L 1'11'vi1-:J1'U'lltl-:J~~ tl°LJ111 
" 

911l.l~ ri1'Vl°LJ\,"l 1 °LJ'Vl1l1\,"lil 1 'U'UN::~ L 'U°LJW1Jfl.:J1°LJa1'U'Vltl.:J~°LJ~'Ui!'U L 'U°LJL 1a111"llfl1i"!Jtl.:J'!J1i1"llfl1itl.:Jfl fl1 'U~'Vl1i 

a1u~-:i'V11(,l 

'!Jtl \!:)gv fl11Ltl'ULL"1::fl1ii''ULtl'U\Jl1l.l'Htl l!:>b (l!:i) L~tltl-:Jflfl1i'U~'Vl1ia1°LJ~.:J'Vl1t,\1~'La m~a-:i 

"!Jtl Pl111l L i1°LJ"lltl'U fl11fu Ltl°LJ'!l1i1"ll fl118.:Jflfl11'U~'V111a1°LJ'oij-:J'Vf1(,l 'Vl~elW 'Ufl-:J1'Ua1'U'Vlel-:J~'U~'U111~11-:J 1 LL 'VI\J.:J 

~11-:i P1ru::m111n11'!l1i1"llfl1it1-:ifln11u~V111ri1'Ui-:iV11(,l (fl. ,1. ,1.) m,iij11~ Li1°LJ"llau 1 ~tu 1a'U-ff111"1Jn11 -:Jflfl11 

'U~'Vl1iri1°LJ 'oij-:J'Vl1 (,\ ,I 1 fl e)-:J fl fl 1iU~'Vl11ri1'Ui .:J'Vl1t,\ ~°LJ 'Vl~elW'U fl-:J1'Ua1'UVI a-:i ~'U ,11 fl a-:i fl m,J flPlitJ.:Ja1'UVI -:J~°LJ~'U 

~~1i-:J~1 LL 'VI\J-:Ji.J1:: L.f1'VI '11 EJ-:J1'U 1::~'U LL rt:: ~1 LL 'VI\J-:JL~ EJ1 tl'U flU~1 LL 'VI\J-:J~11-:J LLrt::i.J1::'1-:Jfl"!Jtl La 111 L tl'U 
" 
i111"1Jn11a-:if-1fl11u~vi11a1'U~-:ivi1(,l"!Ja-:ia-:if-1n11u~vi1ia1'U~-:ivi1(,lt1°LJ L\,"lEJ°LJ1EJfla-:if-1fl11u~V111ri1 ~-:i'V11\,"l 

LLrt::'U1EJfltl.:Jf-1 mi.JflP11v-:iri1uvf e),:J~°LJ~ L~ mia-:i 1~9lfl'1-:JV'UEJtll.l 1 'Ufl11 Ltl'ULLa::fo 1aul!°LJLLa1 LLrt::Li1aPiru::n i1lfl11 

'!J1i1"llfl1itl-:Jf-1fl1iU~'Vl11ri1'U~-:J'V11\,"l (fl.,J.,J.) Hlvl,111ru11~Pl111lL~°LJ"lltl'ULLa11~°LJ1EJfle)-:Jflfl1iU~'Vl11ri1 ~-:J'Vl1(,l 

aarn··hi-:i½'u Lv°LJ1 ~~1i-:J~1LL'VI\J-:Ji.J1::Lfl'VI '11EJ.:J1'U 1::~'U LL"1::~1LL'VI\J-:JL~ EJ'Jfl'U L\,"1EJ1 m~i''UeJ\Jli1L~°LJL~a L Vl1L~1l 

LLr1::1~LL~.:irhi-:itu1au1'1-1v-:if-1fl1i'U~V11iri1ui-:ivi1(,l 'Vl1vmf-1mi.JnP11a.:iri1uvfa.:i~u~uV1i1u L~aaafl1-11i 1ma'U 

L\,"l EJ,i::~a-:iiji:.m 1 u1°LJL~v1nu 

ia l!:i~ m11a'ULLa::m1fu Ltl'U911l.l'!la l!:ib (m) u1vna.:if-1 fl11'U~V111ri1ui-:ivi1(,l~,1::½'u amLa:: 

°LJ1EJfltl-:Jfl mi.JflP11a-:ia1'UV18-:J~'U~°LJ~ L~EJ'l'!Jtl-:J~a-:i 1 ~m111fj°LJEJt11l 1 °LJfl1i Ltl°LJLLrt::½'u Ltl'U L(,lEJfl11'1'UL ,J~EJ°LJ 1LL'VI\J-:J 

~,:Jfl~11 

~ eJP1ru::m11Jfl1i'!J1i1"llfl118-:Jf-1 fl1 i'U~V111a1'1J'oij-:J'Vl1t,\ (fl. ,J. ,J.) 1~vl ';J1if1.111 '1-1Pl11l.l Li1'U tl'ULLa1 

1 ~'U1EJfltl.:Jf-1fl1iU~'Vl1iri1'U~-:J'Vl1(,ltJtJflf11i-:ifo 1au1 ~~1i-:J~1LL 'VI\J-:J'\.h:: Lfl'VI '11EJ-:J1'U 1::~u LLa::9i°1LL 

Lt,\EJ1 m~i'UeJ\Jli1L~'UL~el'UL V11L~1l LL rt:: 1 ~LL~-:i1-11i-:i½'u Ltl'U 1 ~8-:Jf-1fl1iU~'Vl11ri1'Ui-:J'Vl1t,\~°LJ 'Vl~tltl-:Jf-1 m 

ri1u'lii'e1-:i~°LJ~°LJ'V111'U L~tleltlflf11i-:i 1 ma'U L\,"lEJ,J::~a,:iiji:.m 1 °LJ1°LJL~EJ1tl'U 

I iv l!:>~ m11v'U ... 



- m -

-ifo I!>~ n111el'ULLr1::nTi-St1Le.J'U\Jl111-iie.1 l!>b (<i'.) m::vi1hi~mde.1-ii111"!.1n11e.1.:iPi'n11 ~vr11 

ri1'U ';J.:J'V11 ~ 'VI~ avnr n .:i1 'U ri1 'Ur1 e.l.:J fi'U ~'Ucj't!w;1li' m 1,1 1~ tl'U1 ti ne.1.:i Pl n11tl ~'Vl11ri1'U';J .:J'Vl1 ~ LL 1;'I Z'U1 tin .:i Pl m 
" 

tln1-11e.1.:iri1'Ur1a.:ifi'LI~'U~ L~m-iie.1.:i H1\Jlnr1.:i ~'Ut1e.1111 'l.ln11 Le.J'ULLr1::-s't1 Le.J'Ut!'ULL'11 Lde.11-1ru::n1111n11-ii'1 1"!.1n11 

e.1.:iPi'n11t1~'Vl11ri1'U';J.:JV11~ (n. '1. ,1.) hivl,111ru11 "Hm11i L ~'U"!.1e.Jtf LL'11 1 "H'U1t1ne.1.:iPi' n11t1~'Vl11ri1'U .,.:ivr1~ 

e.1e.1mi1i.:i-st1 Le.l'U 1~ tlL mi-st1eJ\Jl11 L~'UL~ e.l'U\Jl11Jtl1::n1f'11-1ru:: m11Jn11nr11.:i-ii'111"!.1n11e.1.:iPi' n11 ~'Vl11 

ri1'U';J.:J'Vl1~ (n. ,1.) L~e.l.:J 1J1(,));51'Ui11 tlL~tl1f1tln11L 'H"a111"!.1n11e.l.:JP!n11tl~'Vl11ri1'U-;j'.:J'Vl1~ 1i-st1L~'UL~e.l'U LLrlZ L \1 .. 
LL1ij.:Jf11i.:i-ru Le.l'U 1 'He.l.:JP1n11tl~V111ri1'U';J.:J'V11~ Vl~e.l e.1.:iPi'mtl n1-11e.1.:iri1'Ur1e.1.:ifi'U~m1111t1 L flmrnn1-11i me.J'U 

1~ t1'1::~e.1.:iijt:.rn L 'U1'UL~ t11f1'U 

-iie.1 I!>~ 'Vl1 m1Le.J'ULLr1::m1-s'u1e.1'U\Jl11J-ae.1 l!>b (ct) 'LI1t1ne.1.:iPi'm1t1~'Vl11ri1'lJf,:m1~e.11,1-st11e.1'U 

'Vl~e.1v1t1cj't!'U1tli11.:i~1LL'Vl'U.:JL~1Jrie.1'LI1i-sum1LL~.:i~~1i Lde.11-1ru::nn1im1-ii'111"!.1m1e.1.:iPi'm1t1~'Vl11ri1 
- " 

(n. '1. '1.) 1iYl,111ru11 'Hl-1111JL~'U"!.1e.ltfLL~1 L~tl1i-rua\Jl11L~'UL~e.l'UL'VhL~1J 

"a111"!.1n11e.l.:JR n11t1~V111ri1'Uf .:J'Vl1~mi-st1n11LL~.:J ~.:i L ii11.:i~1 LL 'Vl'U.:J 'lh:: L.f1'VI 1 tl.:J1'U 
" 

LLr1::1::~rn~1i 1~t1~1LL 'Vl-u.:iJ1n11L~1J\Jl11J-iie.1 I!>~ 'Vl1ntl1::a.:iPi',1:: 1a'U1 tli11.:i~1LL vr-u.:iL~1Jne.1'LI1ifom LL~.:i~.:i 

1 'Ue.1.:iPi' mtln1-11e.1.:iri1'Ur1 e.1.:ifi'U~'U 'U1t1ne.1.:iPi'm1u~vr11a1'U,1.:iwr~e.11,1ijfi1i.:i 1 ma'U 1 tle.1.:if-1 mtl nF11e.1.:ia1'U ., a.:ifii.i 

~i.i 1i Lde.1F1ru::n111Jm1-ii'111"!.1m1e.1.:iPi'm1u~m1ri1'Lif .:i'Vl1 ~ (n.'1. ,1_) 1iYl,111ru11 "H1-11111L~'U"!.le.Jt1LL'11 L~t1 11e.1e.1n 

1-11i.:i1me.1'U~e.JLde.11i-stJLL1ij.:Jf11i.:ifo1e.1i.i,11ne.1.:iPi'mtlnf'l1e.J.:iri1'Ur1e.J.:Jfi'U~'ULL'11 

VI 2.1 'l fl <I: 

n T~ Le>'U LLil::i'u fa'U-u111"llnTnh::1J1'VI ~'U 

-ife.1 mo n11Le.l'U"a111"!.1n11e.l.:JPln11tl~'Vl11'11iJ';J.:J'V11~ 1 tlLiJ'U"a111"!.1n11'lhZL.f1'Vl~'U L tll-1111! 

al! F11 h"lle.1.:i cj'"l.la 1 e.J'U Ldaa.:i Pi'n11t1 ~V111ri1i.i -;j'.:i'Vl1 ~ 1i-s't1 'Vli.J.:i~mL 1ij .:i 1-1112..1tl1::a.:i fi-su Le.J'U-a111"!.1 m1 .:i Pi'n11 " . 

tl~'Vl11'11'U f .:JVl1 ~ ITT~ '11 n'11'U11"!.1n11~'U L \1e.l ~ f1 n11tl~'Vl11'11'U ';J.:J'V11 ~ LL r1Z'11'U 11"!.1n11~'U~ L .,i t11"a e.l.:J 
" 

tl1::'11'Uf1'U 1~ tlf11'Vl'U~1'U~'Stl Le.l'ULLrlZ 1 mmJijt:,.Ji;l L 'U1'Ub~ t11f1'U L ~e.lL'1'Ue.ll-lf.lJZn111Jn11-ii'111"!.1n11 .:JPln11 

t1~'Vl11ri1'U'1.:J'Vl1~ (n. ,1_ ,1.) vl,111ru11i1-11111L~'U"!.1t1t1 Lde.1F1ru::m12..1n11-ii'111"!.1n11e.1.:iPi'm1t1~'Vl11ri1 f.:iV11~ 

(n. '1. ,1.) vl,111ru11 \1Fl111JL ~'U"!.1e.ltfLL'11 L \1'U1tlne.J.:Jfl m1t1~'V111ri1'Uf.:i'Vl1~mm1-11i.:i 1 me.J'ULLrlZLL1ij.:Jf11~ 1 me.J'U 

1 "Hri1'LI11"!.1n11~'U~ L~ t11-ii'e.1.:iL ~e.1e.1e.1n1-11i.:i-st1 Le.J'U 1~t1,1::~e.1.:iijt:-i1;11 'U1'UL~mn'U LLr1:: 1 ~11t1.:i1'UF1ru::n 12..1n11 

-if111"!.1m1e.1-:i1-1m1t1~V111ri1'U-;j'-:iwr~ (n. ,1_ ,1_) 'Vl11t1 



- ~ -

ff1'U~ 11:J 

n11iu le1'U-u111'!fn11th::uw1~'U 

ia '1'1C,) nTsfo LeJ'U"1J111"llm1·th::L.nV1~'Uvfh.i'1 -di111"llnTrn11dja,:i 1i1u11'1 LL'1::LL~ i.:iLiJ'U • 
i111"llm1a.:i1-1 m1u~V111ri1'U~.:iV11~ L~E.Jm11ial!fl1 hi '!lel.:!~'!la Lel'U 1 ~~1 L 'U'Um1.t11 EJ 1i'Vl~mnru,i Lm:: ia'U 1 'll 

'IJ 

~.:i~ahl-d' 

(Cil) m1-ru Lv'Uiti.:imlmEJ 1i'Vl~mnru,i ~.:id 
'IJ 

(n) vi°1LL 'Vl'U.:!~'1::'1.hlJ11 -at 'Uf111fo Lel'U ia.:iL 'U'Ul1i1LL 'Vl'U.:!11.:!~iiai;i11L1'UL~el'U 

('!J) ~~-rum1u11~LL'1::LL\ll.:ii.:i1~~11.:i\ii1LL'VllJ.:! ,h::LflVI c'l1EJ.:!1'U LL'1::1::~u1 ia.:iii 

flf\Jl."llJmi \;)'j,:j i;) 1lJ fl (\Ji."flJU1i LQYn ::i1V1-ru \ii1 LL 'VllJ.:! \;)1lJ~ f11'Vl'U ~ 1-n 'U1J1i;)1~1'Uf11'Vl'U~ \ii1 LL 'VllJ.:!i1'U . . ~ 

(fl) "1J111"llf111'lh::LflVl~'U 'Vl1n hlLflEJ 1~-run11U11'1 LL'1::LL\ll.:ii.:i1 ~~11.:i\ii1LL 'Vl'U.:im fl(l.11~ • • • 
i.:iLL~1::~U'U~f1!qJ1\;l~'Vl~elL viE.Ju 1~~~1n1Tt!'UiJ'U 1 tlL 'U'U~rua1JmiLovn::i1V1-ru~1LL 'VllJ.:!lJ1flel'U 'Vl~el 1~ L El 1~-ru 

LL~.:ii.:i 1~m.mm1aau LL ~.:!'U'U'Vl~am1R~ L~an 1 'Umru~iiL 'Vl\;lW LPl"cl~1~-:S1 L'U'Uiti.:ic'lel'lJLL ~.:i-u'U1 ~~1i.:l\;l1LL 'Vl'U.:! • 
~ ia.:i 1 i1~ i.:i LL~tl~fl!f1!1\;l~'Vl~el L vi EJU 1~~~1n11i!'UL 'U'U~f\Jc'llJmiLuvn::ri1V1-ru 11i1LL 'Vl'U.:!lJ1flel'U 'Vl1n'1 LL\ll.:ii.:i 

1 ~~11.:i\ii1LL '\ll'U.:! 1 'Utl1::LflV11"ll1f111 ~i!'U,i::ia.:i L 'U'U~c'lel'lJLL ~.:i-u'U1m 'Ul1i1LL 'Vl'U.:! c'l1EJ.:!1'U~,J::-ru Lel'U LL ::uru;i 
'IJ 'IJ u 

aarnL~.:i-u'Ui!'Uei'.:i1~E.Jm~n 

(.:i) m1-r'lJLel'UL~elLL\ll.:ii.:i1~~11.:i\ii1LL'Vl'U.:!~ia.:i~1Lij'Um1R~L~eln'Vl~elit1.:itl1::Lij Uflfl'1 • 
~'lla1awil::it1.:i~1'Um1R~L~t1n'Vl~t1~1'Um1tl1::Li1'Uuflfl'1na'U 
'IJ • 

(,i) m1-ru LeJ'UL~mL~.:ii.:i1 ~~11.:i\ii1LL 'Vlll.:i1 'Uc'l1EJ.:!1'UL~ '!Jt1.:ia.:i1-1m1u~V111ri1'U~ V11~1~ 

ia.:i1~ii~c'lel'lJLL ~.:i-u'U1m °LJ~1LL'Vl'U.:! c'l1EJ.:!1'Ui!'UiJ'UUnl;i1am1u11'1elU 'Vl~el 1~ii~c'lel'lJR~L~an 1~ VI~ m~-ru 
\j a~ 1 \j \.I " 

m1R~L~an1'U~1LL'Vl'U.:! c'l1EJ.:!1'Ui1'UiJ'Uuru-iham1LL~.:ii.:iau u 'IJ 

(l!:>) m1-ru1ti'U"1J111"lln11tl1::LflVl~'Ui;)1lJ (Cil) 1~~1L'U'Un111m'UmM~mruV1~.:i ~.:id 

(n) m1-ru Lel°LJ~c'lel'lJLL ~-l'U'l..11~ m~-rum1R~L~t1n 1 'Ul1i1LL 'Vl'U-l~,J::LL~.:ii.:i L~E.Jn1 foPl"cl 
'IJ 'IJ 

i;i11iit1 Cilo (l!:>) 1~EJ1~~11.:i\ii1LLV1'U.:i~aarnL~.:i-u'U1~ V1~t11~-rum1R~L~ani!t.1 J.:i-d'1~L'U'U1tlmlJ'Vl~mn '1LL'1:: 

Liat.11 'll~ L~mia.:ii;i11iflru::m11J m1n'11.:ii111"llm1a.:iRm1u~V111ri1'U~.:iV11~ (n. ,i .) n1V1'U~ 

( '!J) m1fo Lel'U"1J111"llm1tl1:: LflVl~'Usil.:iii~n"clru::.:i1tJL viEJULfifo.:i 1~ nu\ii1LL 'Vl'U.:!U~'Vl11 

(fl) m1-ru Lt1'U"1J111"1lm1tl1:: LflVl~tJ 1 'Ul1i1LL V1-u.:itl1::L.nV1J11 tlLL'1::tl1::L.nV11"l!1m1 

n11-ru Lel'U"1J111"lln11tl1:: L.f1VI ~°LJ i;)1lJ111fl'VI~.:! lJ1'lJ11'1 Lrn:: LL~.:ii.:i L 'U'U"1l111"lln11 .:i1-1m1 • 
'lJ~'Vl11"11°LJ~.:!'Vl1~ 1 ~e),:jl')f)1'j'lJ~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ LL'1::"11'U11"lln11~'U~ L~E.11"1lel.:!tl1::a1t.1n'U 1~ E.Jf11'Vl'U~1 -ru Lel°LJ 

LL'1:: L 'ITTv'Uiii:.J'1 L 'U1'UL~E.11tl°LJL ~ elLc'l'Uelfl ru::m11Jf111"1J111"lln11el-lfl n11U~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ (n. '1. '1.) ~'111ru1 

1 ~fl11lJL ~'U"llelU L~aflru::m11im1i111"llm1a.:i1-1m1U~V111ri1'U~.:iV11~ (n. '1. ,i.) w,111ru11 ~fl11lJL ~'U aULL'11 

1 ~t.11 El nt1.:i1-1n11U~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ele)f)f11i.:i-ru Lel'ULL'1:: LL~.:! i.:i L 'U'U"1J111"lln11el.:!1"1 m1U~'Vl11"11'U~.:!'Vl1~ LL'1:: 1 ~ 
LL1ij.:!f11i.:i-ru Lel'U 1 ~ri1t.111"lln11~'UV111U L Yiaaanfl1i.:i 1 ma'U L~E.1'1::ia.:iiicm L 'U1'UL~E.11tl'U 

L ~t1tl1:: LEJ"lltl1 'Un11tl'u L 1'1111"llm11 ~~a11 L 1m11"lln11V1~m 1'11vi1.:i1'U'!Ja.:i~ at.11J 1 

i;i11i~ n1V1'U~ 1 'U'VllJ1~il L 'U'!Jru::~L 'U'U"1J111"llm1tl1:: L.f1Vl~'Ui!'U L 'U'UL 1'1111"1ln11'!la.:ii111"llm1a.:i1"1m u~V111 

"11'U~.:!'Vl1~ 



- ct -

-ifo '11~ n11fofa'IJ-ii'111'1Jn11·1.htLflVl~'I.JtJ111J"Uel Q'l(i) (~) ('ll) n1t'V11lmv1EJ1i{LL~.:J 'Vl\11~-rn • 
fl111J--i\'1 L'U'IJ F1111Ji'F1111Ja11J11t:1 'lhtaun11cl'Vl1.:i1'1.J LLatfl111J-ti1'1.J1nin11'!lel.:J~~~t•1rn tel'IJ LLat'l.h tEJ'll'\J 

V •~ V 

~VI 1.:i11'1Jn11~t 1~-ru LLatil'Vli1.:i~el-ru1el.:i~1mb'IJ11'1Jn11~'1.Ji.:i nv1~ elel n tv1 EJ~ila1'1.J1~ 1 'IJ n11elelnP11~ u11~ 
V • 

LL\Jl.:ii.:i\Jl11J~ n{l'Vl1J1 EJn1i'U~'Vl1i.:J1'1.J1i flfla'!lel.:J"U1i1'1Jn1i'l.bt LflVli!'IJ 1 f11'Vl'I.Jv111 ~i!'I.JiJan~rut.:J1'1.JL vi 'U LfiEJ.:i 

1~ fl'U i;i1 LL 'Vl'U.:JU~'Vl11~ ~t-r 'U t el'IJ1J1U11~ LL at LL\Jl-:1 i.:i L 'U'IJ-ii'1i1'1Jn11 el.:J fl n1i'U~'Vl1i'11'1.Ji.:i'Vl1 vi 1 'I.Ji;i 1 LL 'Vl'U.:J it LflVI • 
'U~'Vl1i'Vlel.:J~'IJ '1.htLflVlel1'1.J1fJn1i'Vlel.:J~\J 'Vl~el'11EJ.:J1'1.J'U~'Vl11'1t:11'1.JPin~11 \1-r'U tel'IJLLat LL\Jl.:ii.:i L 'U'IJ-ii'1 1'lln11 

el.:J fl n1i'U~'Vl1i'11i.Ji.:J'Vl1vl'il1mrl.~,ru n1i19vl L~eln tv1 EJ 1 \11J1~11.:ii;i1 LL 'Vl'U.:J 1 '1.J'lhtLflVI '11EJ-:11'1.J LLatit~'U'ffilJa.:i 
V V 

'Vlamnru'1 n1il9v1L~eln LLat1fin1il9vlL~elnL yjel,r'U tel'IJ 1 \1'U1'Vlamnru'1 LLat1fin11~n1 'I.Jvl 11 

G11V1-r u n1119 v1 L~ el rn!~ 11 .:i i;i 1 LL V1'U.:iu~V111 L vi el LL\Jl.:i i .:i 1 \1il 1 t ~u~ a .:it'IJ \111 lJ ~ n1V1'1.Jv11 'IJ'Vl1J1 v1 Ci) '1 ih EJ 
V V 

m119v1L~eln 1J11 iu.:iRu tv1EJel'I.Jta1J • 
-ii'el '11'11_n11-rutel'IJ-ii'111'1Jm1,.htLflVl~'IJ\Jl11J-ii'el Q'l(i) (~) (fl) nit'V11lmv1EJ'IJ1EJnel.:Jf"1n11 ~'Vl11 

ri1'1.Ji.:iV11v1~~t-r u telmLatri1'1.J11'1Jm1~'1.J~ L~EJ,-ii'el.:i1~ l11na.:ifi'IJEJellJ1 'I.Jm1 tel'I.Ji!'IJLL~1 1 \1el.:i1-1m1 ~V111 

ri1'1.Ji.:iV11v1L'1'1.JeJL~el.:J"lJelfl111JL °'1iJ'llelUm1-ru 1eli.J\Jlelflrutm11J m1-ii'111'llm1el.:i1-1m1u~V111ri1i.Ji.:iV11v1 ( . ~. ~ .) 
tv1 EJ 1 \1{LL~.:J L 'VI\Jl~am111--i\'1 L 'U'IJ fl111li'fl111J'111J1it:l 'l.bt'1'Un1it:lJ'V11.:J1'1.J LLatfl111J-ti1'1.J1nl n1i"llel.:J~~ ~t el tel'IJ . ~ -~ ~ 

LLat'l.11t fo'IJ'IJ~V11.:i11'llm1~t 1~-ru L~elflrutn111Jm1-ii'111'llm1el.:ifln11u~V111ri1'1.Ji.:iV11v1 (n. ~-~.) vi 11ru1 

1 \1fl111JL °'1'1.J'll.el'ULL~1 1 \1iJ1EJnel.:iflm1u~V111ri1'1.Ji.:iV11v1elel nP11i.:i-ru lai.J G11vi-ru m1~t'U11~ LL at LL\Jl.:ii.:i \1~11.:i • 
i;i1LL 'Vl'U.:J1 \JUitLflVI '11EJ.:J1'1.J LLat1t~u1v1 LL at 1 m~-rrn~'IJL~el\JL'Vh1~ 1 \1flrutn111Jn11-ii'111'1Jn1iel-:lfln11 

'U~'Vl1i'11'1.Ji.:J'Vl1vl (n.~. ~.) L'U'IJ~f11'Vl'I.Jvl 
V 

-uel m~ m1l~-rrn~'IJL~el'IJLLatn111~-rrn~'IJ'IJw--ii1i;i1LL 'Vl'U.:i1 iLtl'IJ1 'l.1l1111J111\Jl1~1'1.Ji1 'IJLLat ... ,, 
'Vlamnru'111~1EJn1ii1'1.J" 

"Uel ~ n111v1~el~1t'Vl11.:J~1L 'U'I.Jn11 'Vl~el~1L 'U\Jn1i\Jl11J1J1\Jli~1'1.Ji, 1 U'Vl~el'Vlamn 
V "" 

1il LL~1La~~ 1 \1~1L il'I.Jn11m1JUV1U.:iRu 1'IJ1J1\Jl1~1'1.Ji11 'IJ'Vl~el'Vl~mnru'1 L~m1'1.JLL~1 La~~ ... 

""'"" 7 i. /4/ 
( el'IJ'VN,_; L~1~'1.J~1) • 

,r~lJ\J\Jl~11n1initVli1.:JlJ'Vl1~ 1 VIEJ ... 



1i;ic.1~L'U'Ufl1'S'1lJl-11'SLLm"lJL~lJL~l.llh::rnP11-Hl.1::n'S'~l.Jn11mn:rvrunnuL'V1PIU1'1 L~eN lJ 1Jl'S;i1'U ... 
vi'1hJLMc.11nuviimnru"fiLL'1::L~e:i'U1"llm1fi'i;iL~e:in m1u11'1LL'1::LL~..:i~..:i n1-s~1c.1 rn11e:i'U m1-rule:i1.J n -sL~B'U • 
1::~u LL'1::fl1'SL~e:J'U.ff'UL1'UL~el'U U'UU'1..:J1'U~ bb 'l"l')Pl~n1c.l'U 'l"l.131. bctei'.Ci'. LL'1::~LLm"lJL~lJL~lJ LvJmJ ::1cJ"ll'U 

LLfl'S1"!lfl1'SLL'1:: Lni;ii.h::~'Vl 5.fl1'\"l b 'Ufl1'SU~Vl1'S..:J1'U"llel..:JL 'V1131U1m 'U'UG11'U'S1l.l 

m~c.1rl11.J1'11Jl1l.ll'l11l.lb'Ul.l11Jl'S1 b<i'.1-S'Sl'lL~i;i 1.h::n0um1Jl11 c.,lrl (ct) LL-i-i..:i'l"l-s::11"!luqJty~ ::Luc.1u 

U~Vl1'S..:J1'UUl'll'l'1i;'f1'U'Vle)..:J~'U '\"l.131. bct<i:'.b LL'1::lJ~"lJel..:J1'lru::m1l.lfl11nmw1tl'n..:i1'UL 'V1131U1'1 1 'Ufl11i..l-s::"!l l'lf ..:i~ • • 
c.,o/bctbc., -L~01'U~ bet 1Jl'111'll.J 'l"l.131. bctbc., iil-l~b\1i.J,rui.J-s..:iLLm "llU'S::fl1P11'1ru::m-sl.Jm1n'11..:J'l"liJn..:J1'UL PIU1l;'I • • 
L~el..:J l.J11Jl'S;i1'Uvi'11 i..lLMc.11n'UV1imnru"fiLL'1::L~B'U1"ll~11f\i;iL~eln fl1'S'U'S'S'1LLa::LL~..:J~..:J fl1'S~1c.l m11B'U fl1 fo1v'U ... . 
fl11L~el'U1::~'U LL'1::fl1'SL~v'U.ff'UL1'UL~B'U U'UU'1..:J1'U~ bb 'l"l')Pl~fl1c.l'U 'l"l.131. bct<i:'.G:'. LLl;'l::~LLm"llL~lJL~lJ ~..:J 

1

B 1i.Jil 

-ifo Ci) i.J1::mP1dL~c.1n-i1 i.J-s::n1P11"1ru::m-sl.lm-sn'11..:i'V'ltl'n..:i11.JL'VlPl'U1'1 L~v..:i l.l11Jl'S;i 1.Jvi'11i.J ... 
LMc.11n'UV1imnru"flLL'1::L~v'U1"lln1'SRi;iL~Bn fl11'U1'S'1LL'1::LL~..:J~..:J fl11~1tl m11B'U m1-r'Ule:i'U fl1'SL~B • 
LL'1::fl1'SL~v'U.ff'UL1'UL~ffl.l (U'U'U~ c.,Cil) 'l"l.131. bctbb 

-ifo b i..l1::fl1P1ffim-ffu..:iR'U~..:JLL~1'Uti'i;i-;;,1n11.Jffi~u1::fl1131L'U'U~'U1i.J 

offei m 1i1c.1m~nm1l.lb'U V1l.l1i;i <I:'. m1101.J offei bet offei bb offei bG'ii offei b~ -uei b~ -ff0 o LL'1:: 

'UB Q"IO 'V11 LL'1:: Vll.J'Ji;i ct m1-r'U le:i'U "LJB Q'l(o) "LJB mb "LJe) Q"IQ'l "LJB m<i:'. LL'1::"LJB met "llel..:JU1::n1P11'lru::n 'Sl.lfl11 

n'11..:J'l"liJn..:J1'UL'Vl P1U1l;'I L~B..:J l.J11Jl'S;i1'Uvi'11 uLMc.11nuviimnru"fi LLl;'l::L~v'U1 "llfl11Ri;iL~Bn fl1'S'U11'1LL'1 LL~..:J~..:J ... . 
m1~1c.1 m-sle:i'U m-s-r'Ule:i'U fl11L~B'U1::~'U LLl;'l::fl11L~v'U.ff'UL1'UL~B'U '1..:J1'Uvi bb 'l"l')Pl~n1c.l'U 'l"l.131. bct<i:'.G:'. 

LL'1::~ LLm "lJL ~l.J L~l.J LL'1:: 1 m "tll'l11l.J~ei 1 i..1-rl'LL 'Vl'U 

"Vl3J'lfl cc 
m':i1eJ'LILLfl::iu 1e1'Ll'W'Un.:i1whuie1.:i~'U 

"LJe) bet m-s fa'ULL'1::-ru 1eJ'U'l"liJn..:J1'UL'V1PlU1l;'I Vl~eJ'l"liJn..:J1'Ui;'f1'U'VleJ..:J~'U~'U 1i;icJl'l11lJ~lJl'l b,J"l]e)..:J 

~"lleJleJ'U b\1~1L'U'Ufl1-S1m'Umruli;imruwd..:i ~-:id 
'IJ 

(c.,) fl1-:ile:J'ULL'1::-rule:J'U~~elULL"l)..:J"U'U1~ ~~eJ'URi;iL~eJn 1m 'U~1LLVI\J..:J~'1::LL~.:J~-:J Vl~el ~1~-ru 
'IJ 'U 

fl1':iR\;lL~eJmvJmL\9l..:J~..:i1 i1~1-s..:i\J\'1LL vitl-:i1 'U':i::~u~~-:iil'U ,X-:i'll 1 i1L 'U'U 1 i..lml.lviimnru"fiLL'1::L~el'U 1 "ll~ LMc.11 0-:i1Jl1l.l 
'U 

1"1ru::m1~.m11nm-:i'l"li!n.n'UL 'V1Pl'U1'1 (n.vi .) n1vi1.Ji;i 

/ (b) n 1 Lel'U ... 



- b -

(b) m11el'Ubbfl:::i''IJLeJ'U1'UIJl1bbVli.l.:i'\.h:::uw1 G'f1tl.:J1'U ':i:::~'IJ bb'1:::\;11bbVli..i.:ib~tl1n'U1'UIJl1bbVli..i.:i 11.:J 

(m) fl1':i LeJ'Ubbf!:::i''IJ LeJ'U Ll'ltlfl1':i'1'1.Jb 'lJ~m.Jn'U1 'U\;11 bb vii..i.:i'th::: b.fl'VI G'f1tl.:J1'U 1:::~'IJ bb"1:::1JrnbV1i..i.:i 

b~11 ':i:::Vl'J1.:Jb 'VI f'l'IJ1'1 Vl~eJel.:Jfln':i'U nfol':iel.:J'11'U'Vlel.:J~'U~'U 

(c:i'.) fl1';j Lel'Ubbfl:::i''IJ Lel'U 1 'UIJ11 bb viiJ.:i 'U':i::: b.fl'VI G'f1tl.:J1'U bbf!:::';i:::~'I.Jb~11 Ll'ltl i,\'1 bb viiJ.:1~1 11 b~1l 

Vl~elm~11.:ii,\'1bb vi,J.:i 1 'U'U':i:::b.fl'VI G'f1t1.:i1'Ub~11 Ll'lm:::~'IJ~1n11b~111 'UL 'Vlf'l'l.l1'1 V1~elel.:JF1m'lJnfol1e:i.:iri1'Uvf m ·'U~'U 

(er) m1 Lel'Ubbfl:::i''IJ 1e:i'U~~~11.:ii,\'1bb viiJ.:i~1n11 L~11 1J1111 (c:i'.) LL~1'lJwG'f.:iF1'1Jel LeJ'UVl~el'!l ~1t11 'lJ 
V • " 

bb~.:J~.:J 1 'U\;11bb vi,J-1 b~11 

n11 LeJ'L!Lrn:::i''IJ Lel'U 1 ~b 'Vlf'l'l.l1'1 Lbfl:::el.:iflm'lJ nfol1el.:iri1'Uvf e:i.:i~'U~'U~ b~t11-uel.:i'lJ1::: 1'Un'U 

11'1 t1 n1V1'U~1'U~i''l.l 1 el'Ubbfl::: 1 ruel'Uij e.Jfl 1 'U1'Ub~ t11n'U L ~ e:i LG'l'Uelfolru:::m111 n11-u111"!ln11e:i.:iF1 n11 

ri1'U~.:ivi1~ (n:..i."1.) folru:::m111m1wi!n.:i1'Ub'Vlf'l'U1"1 (n.'Vl.'1.) vi~e:ifolru:::m111m1wi!n.:i1'Uri1'U\;\'1'1.Jf! ( .el'l.l\Jl. 

~.:JVl11'1) bb~1bb~mru 'W'11':io.t11 ~fi'l111lb ~'U"!leJ'IJ 

b ~el'U':i::: Ltl"!l'U1 'Ufl1':i1J'IJ b 1'11':i1"1Jfl1':i 1 ~~el11 b 1'11':i1"1Jfl1':iVl~el b 1'11V11.:J1'U'!Jel.:J~~1el'U1l \Jl111~ 
" 

f11Vl'Ul'l 1 'UV11111'1d 1 'U'llru:::~ L 'U'Uwi!n.:i1'Uri1'Uvf el.:J~'U~'Ul!'U b 'U'Ub 1m11"1Jfl1':i'!lel.:Jwi!n.:i1'UL 'Vlf'l'l.l1"1 

'Uel bb fl1':iLeJ'Ubb"1:::n11i''IJLeJ'U\Jl11l'Uel bet (b) b~elb'Vlf'l'IJ1'11~bG'f'Uelb~el.:J'!Je)fi'l1111b 'U"!lel'U 

m1i'u tm..1wi!n.:i1'Ub 'VI f'l'l.l 1'1 V1~elw i!n.:i1'Uri1'UV1el.:J~'U~'U111 ~11.:i i,\'1 LbVli..i.:1~11.:i fol ru:::m111 m 1wi!n.:i1'Ub f'l'l.l1'1 

(n. 'VI. '1.) el1'1ij1l~ L ~'U"!lel'l.l 1 ~i''l.l fa'Uwi!n.:i1'Ub 'VI f'1'1.l1'1'11m 'VI f'l'l.l1'1~'U V1~elwi!n.:i1'Uri1'Uvf e:i.:i~'U'11 nel.:ifl m nfol1e:i.:i 

'11'U'VleN~'U~'U ~~1':i .:J\;11 bb viiJ.:i'lJ':i::: b.fl'VI G'f1tl.:J1'U ':i:::~'IJ bb'1::: 1Jl1 bbVli..i.:J b~ tl1 fl'Ufl'IJIJ11 bb vi,J,:i~'l1.:J bb"1:::'U ':i:::G'f.:J rl 
" 

'!lel LeJ'U1l1 b 'U'UW1J n.:J1'Ub 'VI f'1'1.l1 '1'1lel.:Jb'Vlf'l'l.l1"1'1'U Ll'lt1'U1t1m'Vlf'l1J'U\Jl~bb"1:::'U1t1nmF1 m'lJnfol':iel.:J'11'U'VleJ.:J~'U~ b · m-uel.:i 

1~ 1J1n"1.:i~'Ut1el1J1 'Llfl1':i Lel'Ubb"1:::i''IJ fa'Ul!'Ubb~1 bb"1:::b~elfolru:::m111m1wi! n.:i1m'Vlf'l'l.l1'1 (n. vi. "1.) 1~-w 11ru1 

1~fol111lb~'U"!lel'Ubb~11~'U1tlnb'Vlf'11l'U\Jl~eleJnF11i.:ifoLel'U1~~1':i.:JIJl1bbVli..i.:J'lJ':i:::b.fl'VI G'f1tl.:J1'U ':i:::~'IJ bb'1:::IJl1bbV1iJ.:J ~tl1fl'U 

n'IJ!Ji1bbV1i..i-:1~11.:i 11'1t11 m~i''I.Je1'1J111b1'Ub~el'Ub'V11b~11 bb'1::: 1 ~bblij.:JFJ1i.:i-r'IJ 1e:i'U1 ~ b'Vlf'1'1.J1'1 vi~ele:i.:iflmtJ fol':iel.:i 

'11'U'VleN~'U~'U'Vl':i1'U b~elelelnF11i.:i 1 mel'U Ll'lt1'1:::~el.:iije..i"11 'U1'Ub~tl1fl'U 

'Uel bG'll fl1':iLel'Ubb'1:::fl1':ii''ULeJ'U\Jl11l'Uel bet (m) 'U1tlnb'Vlf'11l'U\Jl~~'1:::i''IJLeJ'Ubb"1:::'U1tl el.:Jfln':i 

'lJnme:i.:iri1'UV1el.:J~'U~'U~ b~t11-uel.:i~ el.:J 1 ~m11J~'Ut1e:i1J 1 'Ufl1':i LeJ'Ubb"1:::i'u fa'U 11'1 t1 fl1':i'1'1.Jb 'lJ~t1'U\;\'1 Lb viiJ.:i~.:i ~11 

b~e:ifolru:::m111m1wi!n.:i1'Ub'Vlf'l'IJ1'1 (n.'VI. "1.) 1~-w '111ru11 ~m111b~'U"!lel'I.Jbb~1 1~'U1t1mvi 1l'U\Jl~ 

eJelnF11i.:ii''IJ Lel'U1 ~~1':i.:J\;J1bbVli..i.:J'lJ':i:::b.fl'VI l;'i1tl.:J1'U ';i:::~'\.J bb'1:::\;11bbVli..i.:Jb~1l Ll'lt11 m~i''I.JeJ\Jl';i1b~'Ub~eJ'U Yl1b~1l 

bb'1::: 1 ibblij.:Jfl1i.:ii''IJ Lel'U 1 ~b 'Vlf'l'IJ1'1~'U Vl~elel.:Jfl m'lJnme:i.:iri1'U'Vlel.:J~'U~'U'Vl':i1'1.J b ~e)elelnr1'1i.:i1 mel'U Ll'l liJ:::~el.:J 

ije..i"11 'U1'Ub~tl1fl'U 

"LJel b~ n111e:i'Ubb"1:::m1i'u1el'U\Jl11l"LJeJ bc:t'(c:i'.) m:::vi11~~m~elwi!n.:i1'Ub'Vlf'l'l.l1f!V1~elw "'n.:i1'U 

ri1'U'VleJ.:J~'U~'U~l!'U1;11~fol':i 1 '1 1~ t1'U1t1 m 'Vlf'l1J'Ul,l~bb"1:::'U1 t1 neJ.:ifl mu nfol':iel.:J'11'U'Vlel.:J~'U~'U~ L~m-ue:i.:i 1 V \Jln"1.:i 
" 

~'Ut1e:i111'Un111el'Llbbf!:::fo LeJ'Ul!'Ubb~1 L~e:ifolru:::m11Jm1wi!n.:i1'Ub'Vlf'l'l.l1~ (n.'VI. '1.) 1~-w'111ru11 ~m11Jb 'U"!lel'U 

bb~1 1 i'U1t1m 'Vlf'11l'Ul,l~el el n r\'1 i .:if u 1 el'U 1~ t11 vi1i·fo 0m1 b~'U b;i el 'Um 11 'lJ ':i::: n1 f'1 fol ru::: m111 n 1 n "11.:J 

wi!n.:i1m 'VI f'l'l.l1'1 (n. 'VI.) b~el.:i 111m;j1'U~11 'lJL~t11n'l.lm11~wi1n.:i1'Ub'Vlf'l'l.l1"1 hii''l.lb~'Ub~el'U bb"1:::1 ~Lb .:iF11i.:i ... 
i''IJ Lel'U 1 ib Vlf'l'IJ1'1Vl~elel.:Jfln':i'Unfol':iel.:J'11'U'Vlel.:J~'U~'U'Vl':i1'1.J b ~ eJelelnfi'1i.:i 1 mel'U 1~t1'1:::~el.:iije..i"11 'U1'U b~tl1fl'U 

I 

/"LJeJ b~ m11t'U ... 
! 



- '11 -

-ifo l!>ci fl11LEJ'ULL'1::rn1fu1a'U1J1111ia l!>tt (tt) ,.m1m'VIP11J'U1J1~m'iilfo 1a'UV1~mj'1EJ~i!'U ,J~11-:i 
~ ' u 

~1LL 'Vl'IJ-:!L~11ria'U 1~furn1LL~-:i~-:i 1~ L:i1a1-1ru::m111rn1Y"1'\Jn-:i1'UL 'Vll"ltJ1'1 (n. 'VI.".) 1~°Vl'iil11ru11 \11-11111L mmu 

LL~'J L~EJ1~fu51J111L1'UL~e)'ULVl1L~l.J . 

l'l '\J n-:i 1'\J L VI PltJ 11;1 ffi~ f tJ n11 LL~-:! ~-:IL \1 ~11-:i \Jh LL 'Vl'IJ-:1 ,J 1:: L/1 VI a1E.1-:11'\J LL'1:: 1:: .,tJL~lJ u 

1~EJ~1LL V1'1J-:iJ1n-J1L~111J1111'lia l!>~ V11ntJ1::a.:iiii'iil:: LEJ'U 1 ,J~11 .:i ~1LL 'Vl'IJ.:IL~11ria'U 1~forn1LL~.:i~.:i L 'Ua.:iiii m nma-:i 

~'J'UVIEl.:!~'U~'U 'U1E.lnL'Vll"ll.J'UIJl~e)1,Jilfil1i.:i 1 ma'U 1 ,Ja-:iiiimtJn1-11eJ.:l~'J'UVleJ.:l~'U~'U 1~ L~eJflru::m11Jfl11 '\Jn.:ITU 

LVIPltJ1'1 (n. VI. 'iil.) 1~°Vl'iil11ru11 \1m111L"H'U"!fEJtJLL~1 1~E.Jm1aanR1i.:i1 ma'U~m~a 1~frnL~.:iR1i.:i-ru 1e:i'U'iil1 e:i.:ifirn 

,Jn1-11e:i.:i~1'Uvf a.:i~'U~'ULL~1 

'UEI mo mru~iJ L 'Vl~~'1fl'J1l.J';J1 L 'U'UL ~eJ L \1n11U~'V111.:!1'U"1JEl.:I L VI PltJ1'1 LL'1::n11'Ufi'U~ 1'1ifl11 

"lleJWl'\Jn.:11'\JL 'VI PltJ1'1 L 'U'U 1 i.Ja ~1.:iiltJ 1::~'Vl6I11l'I 'Vl~eJL ~ eJLLm "1lUqj'Vl1fl1111"ll~ LLEJ-:1~ Ln~;1'UL 'U,'U~ ::'Vl11.:! 

l'l,r n.:i1'UL 'VI P1u11;1 ntJ'U1EJ n L 'Vll"ll.l'UIJl~'Vl~a~tl1'1111"!f'U LL'1:: hla11J11t1~1 L il'Un11 LEJ'UV'l,r n.:11'\JL 'VI PltJ 11;1 ::V111.:i u • 

L 'Vll"ltJ1'11Jl1l.J'Vlanm111a~ l-11 L 'iil 1~ L \1~v'UfitJ°ilJ11l.J'U1::mP11J11Jl1!1'Uvi'11 tJ LL'1::V1arnnru'111~1E.lfl11i!'U 

V1111f! er 
nT'a LeJ'IJ m,::i'u le1'Uir111"!fn11tl'l':: IJl'VI ~'LI 

.,J 
ih'Ll'VI @ 

n1'l' lv'Wv-nl'n.:i 1'1J L 'VI fil'l.11 a 1 tl L tl'IJ ii111"!fn1'l'tl'l'::1Jl'VI ~'LI 

'lia m@ rn1 LEJ'Lll'li1n.:i1'UL 'VIP1tJ11;11 ,J L U'U"U111'1ifl11'l..h:: LI1'Vl ~'U 1~ E.Jm111"1~1-11h"llm 

L~EIL'Vll"ltJ1'11~ftJ'Vl'\J-:l~e) LL~.:IWJ111'l..h::a.:ififu LEl'Ul'li1n.:i1'UL Vll"ltJ1'1m~'iil1n~1'U11'1ifl11~'U 1 \1 L 'Vll"l 1'1LL'1:: 
u 

~'J'U11'1in11~'U~ L~ E.l'J'Uel-:l'U1::a1'U f1'U 1~ El fl1'Vl'U~1'U~ -ru LeJ'ULL'1:: 1 m eJ'Uil ~1;11 'U1'UL~ E.11 fl'IJ L ~ La'UeJ 

1-1ru::m11Jfl11l'l'\Jn.:!1'UL 'Vll"ltJ1'1 (n.'Vl." .) °Vl'iil11ru11 \11-11111 L "H'U"!feJU L~eJ1-1ru::m111fl11V'li1nnuL 'Vll"l'U1'1 n.'Vl. 'iil.) 

°Vl'iil11ru11 \11-11111L 'H'U"!feltJ LL~'J 1 \1'\J1 Elm 'VI Pll.J'UIJI ~eJeJnR1i.:i1 \1Lel'ULL'1:: LL~-:lfil1i.:i1 ma'UL \1~1'U'l1'1i 11~'\J 

~L~ m'lie:i.:i L ~eJEJeJ nR1i.:i-r tJ LEJ'U 1~EJ'iil::~ a.:iil ~1;11 'U1'\JL~E.11n'U LL'1:: 1 \111 EJ.:11'Uflru::m111rn'l'V'l'\Jn.:11'UL PltJ1'1 

(n.'Vl.'iil.) 'Vl1.1U 

~'J'Uvl ID 

m--si'u le1'1J'tl1'l'1"!fn1'l'tl'l'::1Jl'Vl~'LI 

"UeJ ml!> rn1fu LEJ'IJ'U111"!ffl11'U1:: LI1'Vl~'U~1111 '!li111'1ifl11fl11d'.le:i.:i 111tJ'l1'iil LL'1::LL~ ~.:IL'U'IJ • 
l'l'\Jn.:11'UL'VIP1U1'1 L~E.lfl11l.Ja~fl1L'ii1"1Je),:j~"(Je) LeJ'U 1 \1~1L'U'Ufl11I11E.1 L~'Vlarnnru'1LL'1::L~eJ'IJ 1 "1J ~,:j~e) 1 ,Jil 

u 

(@) rn1ftJLEJ'U~eJ.:ie:i~mEJL~'Vl"'mnru'fi ~.:iil 
u 

(n) ~1LL'Vl'IJ.:l~'iil::'IJ11111 m 'Ufl11ftJ LEl'U ~el.:IL U'U~1LL'Vl'IJ,:j'J1.:!~i15m1L1'UL~el'U 

( "1J) ffi~f tJ n11tJ11'iil LL'1:: LL~.:i~,:i L \1~11.:i ~1 LL 'Vl'IJ-:1 tJ1:: LI1'Vl a1E.1.:i1'U LL'1:: 1::~tJ L 
u • 

1-1rua1Jmim.:i1J11l.Jflf;lJal.JtJ°i Ltll'l1::611'VlftJ~1 LL 'Vl'IJ,:j1Jl1l.J~fl1'Vl'U~ 111 'Ul.J11Jl'S:01'Ufl1'Vl'IJ~ ~1 LL 'Vl'IJ.:li!'U . . ... 
., ' 

/(fl) "1J111'1in11 ... 
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(fl) "U1':i1"l!f11':i'l.h::: b.fl'Vl~'\J 'Vl1n 1:w bflEJ 1~fof11':i'U':i':i'1bbrt:::bb~-:ii-:i1 ,X~1':i-:ii;i1bb'Vlil-rffi 1-1ru1~ , , , 

i-:ibb~';i:::i;J'U'U~ruru1\91~'Vl~e) b vi EJ'U 1~:w~1n11'1'1Jt'U 1 ti b 'U'Ufl{UG'flJ'U1iun•n:::a1V1"S'Ui;i1bb V1i.l-:i111ria'IJ 'Vl~e) 1:w b El 1~1''U ., ., , 

bb~-:ii-:i 1~ m-rn f11';jG'fe)'U bb "l!-:l'n'\J'Vl~e)f11';jfl~ baeJn 1 'Un':iru~ih 'Vl\91Wbf'f~~1:w~1 b 'LJ'IJ(;le)-:JG'fe)'U bb "l!-:J'n'IJ1 ,,,~1':i-:1 1 bb 'Vl'U-:1 , 

~(;l e),:J 1 -B'1 ~ i-:i bb~tl~qjqj1\91~'Vl~m vi EJ'U 1~:w~ 1n11'1'1Jb 'U'U~ rua11'U1i bOYn:::a1V11''U i;i1 bb 'Vlil-:1111rieJ'U 'Vl1 n'1 bb~-:ii-:i 

1 ,X~1':i-:ii;i1 bb 'Vli.i-:J 1 '!Jtl':i::: b.fl'V11"ll1f11':i ~t!'U'1:::1J1 eJ-:Jb 'U'IJ~G'leJ'Ubb 61!-:J"U'U 1m '1Ji;i'1 bb vr,l,:i G'l1fl-:J1'U~'1:::f'U leJ'IJ bb :::uni; 
'\J '\J -~ 

G'leJ'U bb 61!-:J"U'IJt!iJEJ-:J 1:wEJ n b~ n 

( -:i) f11':i1''U leJ'Ub ~e) bb~-:ii-:i1 ,X~1':i-:ii;i1bb 'Vli.i-:J~(;le)-:1~1 b ii'Uf11':ifl~ baeJn'Vl~e)(;Je)-:J'l.h:::dj 

~"lJe) leJ'U'1::: IJl e),:J ~1'\J f11 ':if!~ ba eJ n'VI~ eJ ~1'Uf11':itl ':i::: bil '\J'U flfl ari e)'IJ 
'\J ' 

( '1) m':ifo 1am~mb~-:ii-:i1 iX~1':i-:ii;i1bbV1i.l-:i1 'Ua1EJ-:11'1J1~ "lleJ-:Jb'Vlf'f'U1rt 1~ IJleJ-:i 1:wii~aa 
., ., '\J 

1m '\J\,11bb 'Vlil-:J G'l1EJ-:11'UtJ'U,j'IJ'\Jnl;';ie)f11':i'U':i':i\leJ~ Vl~eJ 1:wii~G'leJ'Ufl~baeJ·n 1~ V!~eJm~"S'I.Jn1':ifl~ baeJn 1 'U 
a~ , \J \J \J ., ., ., 

QJ~CV.c::ii ICV I 

"'1EJ-:11'U'\J'\J"lJ'U'UfiJ"l!':ieJf11':ibb\91-:J\91-:JeJEJ 
., '\J 

(l!J) f11':ifoleJ'\J"U1':i1"l!f11':itl':i:::b.fl'Vl~'\J\,11lJ (C9l) 1iX~1b'U'\Jf11':i1m'IJmM~m&vril-:i i;i',:i-Q 

(n) f11':i'S'U leJ'\J~G'fe)Ubb "l!-:J'n'U1~ m~1''Uf11':ifl~ baeJn 1 '1Ji;i1bb'Vli.l-:J~'1::: bb~-:ii-:i l~EJ m 
'\J '\J 

1J1111"1ia (9)(9) (l!l) L~EJ 1 ,X~1':i-:i1,11bb'Vlil-:i~aarnb "ll-:i-n'U 1~ vr~a 1~fom':ifl~b~ant!'IJ ~-:i-d 1 iXbtl'U 1 tl\91111'Vl~mn 

b1a'IJ 11J~bMEJ1-ua-:im11F1ru:::m':il.lf11':inrt1-:i'V'lt!n-:i1'Ub 'Vlf'f'U1rt (n. 'V1.) n1V1'Uv1 

( "lJ) f11':i'S'U leJ'\J"U1':i1"11f11':itl':i:::b.fl'Vl ~'U~-:iii~m~ru:N1'Ub vi f.J'UbREJ-:11~ n'Ui;i'1 bb 'Vlil-:J'U~'Vl1':i 

(fl) f11':i'S'U leJ'\J"U1':i1"11f11':itl':i:::b.fl'Vl~'U 1'U\,11bb'Vli.i-:itl':i:::b.fl'Vlvl'11 tlbbrt:::tl':i:::b.fl'V11"l!1f11':i 

f11 ':if 'U leJ'IJ"U1':i1"l! n 1 ':itl':i::: b.fl'Vl ~'\J \911111':i':il'l'Vlil-:J 111'\J':i':i \I bbrt::: bb ~,:i ~,:i b 'U'\J'V'l tJ M 1'\Jb f'f'U1rl , 

1,,, b 'V1 f'f'U1rl bbrt:::i.'11 '\J ':i1"l!n1':i ~'U~ bM f.J16U a-:itl ':i:::G'l1'\J fl'U fa f.J fl1'Vl'\J ~1'U"S'U 1 el'Ubbrl::: 1 m eJ'IJii em 1 'U1'\Jb f.J1 fl'U 

b~ma'UeJl'lru:::m':il.lf11':i'V'ltJn-:J1'\Jb'Vlf'fU1rt (n. 'Vl. '1.) W\11':iru11 iXr11111 b ~'\J"lleJU b~eJF1ru:::m':i11f11':i'V'ltJn-:i1'Ub f'fu1a 

(n. 'V1. '1.) w \11':iru11 iXm111 b i1'1J"lleJ'Ubb~1 1 iX'\J1EJ m 'V1 P!lJ'U\Jl~e)eJnr11i-:ifu leJ'IJ bbrt::: bb~-:J~,:J b 'U'\J'V'ltJ n-:J1'Ub Pl'U1rl 

bbrt::: 1 iXbb~-:ir11i-:i-ru LeJ'\J 1 iXci1'1J':i1"l!f11':i~'U'Vl':i1U b~aaanr11i-:i 1 'Vl1eJ'U 1~EJ'1:::~ei-:iiii:-m 1 'IJ1'Ub~mn'U 

b ~ eJtl':i::: LFJ"l!'U1 'Un1':i\JU b 1 rl1':i1"l!n1':i1 ,,,~el11b 1r11':i1"l!n1':i'Vl~e) b 1rl1Vl 1-:11'U"lJeJ-:J ~~ e)'U1J1 
'\J 

\Jl111~fl1v'l'\J~ 1 'U'VllJ'J~-d 1 'U"llru:::~ b 'U'\J"U1':i1"l!f11':itl':i::: b.fl'Vl~'Ut!'IJ b 'U'Ub 1"'1':i1"l!f11':i"lleJ-:J'V'ltJn-:J1'\Jb 'V1 f'f'U1rl 

"Ue) Q'H;fl n1':i'S'UleJ'IJ"U1':i1"l!n1':i'lh:::bfl'Vl~'U\911lJ"Ue) GTll!J (l!J) ("ll) m:::vi11m~EJ1iX:a'bb'1-:Jb'Vl\91t:-Jrl , 
1'11111~1 b 'U'\J m111{m111a11J1':i(l tl':i:::G'!Un1':iruvi1-:11'\J bbrt:::l'li111"ll1'U1ru f11';j"lJe),:J~~'1:::'lJe) leJ'U bbrt:::tl ::: LEJ"l!'U 

'\J ., '\J 

~'V11-:J':i1"l!n1':i'1::: 1~-ru bba:::iivrt!-:iifa-r'U':ieJ-:!'11 nl.'11'\J':i1"l!f11':ii'IJ'1-:in~~aa n 1~ EJ ~ii e51'U1'11 '1Jn1':iaanr11 -:J'U':i':i'1 ,., . , 

bb~-:i i-:i 1J1111~ n-!J'Vl111 EJ f11':iU~V11 ':i-:J1'\J'4 flflrt"ll a-:i-u1':i1"l!n1':itl':i::: b.fl'Vlt!'U I n1V1'\J~11 ~t!'Uii~ n~ru:::-:11'\Jb vi UbREJ-:i 

1~ fl'\J\,11 bb 'Vlil-:iu~'Vl1':i~ \1:::-r 'U leJ'U 111U':i':i'1 bbrt:::bb~-:1 ~-:i b 'U'\J'V'l\J n-:i1'Ub 'V1 f'f'U1rl 1 'IJ\,11 bb 'Vl1.J-:Jtl':i::: b.fl'Vl'U~Vl1':i ., e)-:J~'U , 

tl':i::: b.fl'V101'\J1EJf11':i'VleJ-:J~'U Vl~el"'1EJ-:11'\JU~Vl1':iG'lm'IJPi n~1 1 iXf u leJ'U bbrt::: bb~-:1 i-:i b 'U'\J'V'ltJn-:11'\Jb 'Vlf'f'U1rl'11 i:n~-ru ,., 

f11':iflvlbaeln lv!EJ 1 iXm~1';i-:l\,11bb vii..l-:i1 '!Jtl':i~b.fl'Vl G'l1EJ-:11'\J bbrl~';i:::i;i'um:w~-:in11b~lJ . 

Vl~mnru"fi n1':ifl~baeJn bbrt:::15f11':ifl~ baamvfofu leJ'\J 1 iX-J1vi~mnru"t'ibbrt:::15f11':i~fl1 'U~ H 
i.'11Vlf'U n 1':i fl vi baeJ n ~~1':i-:11,11 bb V11.J-:JU~V11 ':i b ~ eJ bb~-:1 ~-:i1 ,Xij';i~i;J'U~ a-:i=fi'IJ \91111~ fl 1'Vl'\J~ 1 'UVl111 ~ C9l '1~1 El 

'\J '\J 

f11':iflv!baeJn 1111 iu-:if!U lv!EJel'\J lalJ , 
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-ifri .nci'. n1':if'U Ltl'Uoff 1':i1'llfl1':i'U';i~ bfl'Vl~'U(,111J"U8 .nl!, (\!,) (R) m~vh 1m~tl'U1tlflb 

~lil~f 'U 1m..1 LLa~~1'U':i1'llfl1':i~'U~ L~ tl1-ua~ 1~(;1fl'1~V'Ut1a111 'U fl1':i 1am!'U LL"1 1 ~L 'Vll'f'U1aLa'Ua L~a~ am 111 

L ~'U'llm.J fl 1':i f 'U La'U \JI aR ru~ m':i11 fl1'fVi 'U fl~1'U L 'VI l'f'U 1a (fl. 'VI. Iii.) 1~ tl 1 ~( LL'<il ~ L Vf (,l i:.Jam111 Iii 1 L tl'U m111 i 
• 'IJ 

m111a1111':it:1 'U':i~a'Um':iruvi'1~1'U LLa::R1111i1'U1q,J fl1':i'!la~~vilil ~'lJa La'U LLa::i.J':i:: Ltl'll'Uv1'Vl1~':i1'l!m':i :: 1~·fo 

b~aRru::m':i1lfl1':i'W'Ufl~1'Ub 'Vll'f'U1'1 (fl. 'VI. Iii.) ~lil1':iru11 ~R111lb ~'U"tl8'Ubb"11 ~'U1tlflb 'Vll'f1J'U(,l~e)e)fll•11'1 f'U Ltl'U 

'11Vlf'Ufl1':ilil~'U':i':ilil bb'1:ibb\Jl~i~1 ~~1':i~~11bb Viti~ 1 'Ui.J ':i:i bfl'VI i;'f1tl~1'U bba~':i~~'U1~ bb'1~ 1 'ITT~f'U b~'Ub~el'Ub 'Vl11~ • 
1 ~Rru::m':i11 fl1':i'W'Ufl~1'Ub 'Vll'f'U1'1 (fl. 'VI. Iii.) b tl'U~fl1Vl'U~ 

'IJ 

-ua .net fl1':i 1~frn~'Ub~ a'ULL'1::fl1':i 1~f rn~'U'\.J':i~'il1~1LL Vl'U~1 ~L tl'U 1 ,J(,111J111(,l':i~1'U~ 1 'ULLa:: ... 
" 

,,,ir flbfl flJ'111~1 cl fl1':i'U'U" 

-ua oc fl1':i1~~m.b~vi11~~1L 'U'Ufl1':i vi~a~1Lil'Un1-sm11111(,l-s~1'Ui11 ,Jvi~aviirrn 
'IJ ... 

1ilbbi1La~lil 1 i~1L il'Un1-sm11'U'VIU~fl'U 1'U1J1(,l'S~1'U~11 ,Jvi~aV1irmmu,i'L~1Jlil'UbL"1 La~lil ... 

v,m0n7£ ~ 
(B'U'W~,; b~1~'Um) • 

f ;i1J'U(,1~11fl1'Sfl':i:i'VI ':i1~1JVl1~ 1 'VI tl ... 



Lfltl~ b 'U'UnT'J°G'fllflTrnm "lib ~1Jb~ll'\..h:::mf'lflru:::m111m1mn.:iwi1n.:i1'U~'J'U~l1'l1'1 b~cl.:J 1J \;l)ti1'U 

i11i.JL~tl1fl'UVl'1nLnru'flbb":::bia'U1"llm1AV1baan n11'U11'oilbb":::bL\Jl.:Ji.:i m1EJ1tl m1Lcl'U m1·fo1mJ n11b~ 'U)=~'U 
' 

LLmm11L~cl'U.ff'Ub~'Ub~cl'Ua1V1'r'Uw1Jn.:J1'U~1'U~1'U" tli.J'U".:J'J'U~ \!'.)\!'.) W9f'l~n1tl'U W.f'I. l!'.lctci'.ci'. bb":::~Lbm"ll ~llb~ll 

L ~ ai.J1::: LEJ"ll\J bbf111"1ln1ibL"::: Liivii.J1:::aV16.fl1W 1 'Un1i'U~Vl11.:J1'U"llcl.:Je),:Jf'1 n11'U~Vl1i~1'U~1'U" b 'U'U~11J111J 

cl11'1EJ81'U1'oil(;111Jfl111l1'U111m1 l!'.lb 111flb~VI i.J1:::ncJ'UlJ1(;1i1 @rrl (ct) bb\1.:JW1:::11 
' 111:11 -=t. t Vc:tt. -=i,. QI Io 

1::: L 'U t1'U'U1V111.:i11J'U fl Rmn'UVI a.:it:i'U w. f'I. l!'.lctci'.l!'.l LL":::lJ(;l"lJcJ.:Jfl ru::: m111 n11n"1.:imrn.:i1'LI,n (;11'!.J" 
' 

1'Un11i.J1:::"1!1Jflf.:i~ mo/1!'.lctbm b~cl11J~ \!')ct \;lri1flll W.f'I. l!'.lctbm il11~1"HU'S'UUi.:Jbbm"ll'l.h:::mf'lflru:::n 11Jm1 
' ' ' 

n"1.:iwi1n.:i11J'11'U~1'U" L~cl.:J 1J1(;1)ti1'Ui11 Ub~EJ1fl'UVl'1mnru"f1Lb":::Lia'U1"llm1AV1Laan n11'U)1'oi!Lrn bb\Jl.:ii.:i ... ' 
m1EJ1EJ n1iLcl'U m1-r'U Lcl1J m1b~cl'U1:::~'U bb":::m1b~cl1J.ff'UL~'UL~cl1J'11Vl-r'Uwi1n.:i11J~1'U~1'U" mr ".:J11J~ 

\!'.)\!'.) W9f'l~n1tl1J W.f'I. l!'.lctci'.ci'. bb":::~bbm"llb~llb~ll ~,:i~a1i.Jd 
ifo c., i.J1:::mf'ldL~t1n-J1 i.J1:::mf'1P1ru:::m111m1nm.:iwi1n.:i11J?b'U~1'U" L~m 1J1(;11ti 1Ji11i.J ... 

L~EJ1fl'UV1amnru"flLL":::L1a1Jl"llm1AviL~an m1'U11'oi!LL":::LL~.:i~.:i m1v1EJ m1fa'U m1-r'U1a1J m1L~a 1:::~u 
' 

Lb":::m1L~el1J.ff'UL~'UL~cl1.Ja1Vl'S'UW1Jn.:J1'U'11'U~1'U" (u'U'U~ mm) W.f'I. l!'.lctbl!'.l 

-Ucl \!'.) i.J1:::mf'lirl m "H'U.:JA'Ui.:ibb~11Jtlfl'oil1n1'U~Hi'i.J1:::mf'IL'U1J~1J 1 u 
-ua m 1"HEJm~nm11111J Vlll1VI ci'.n11Lcl'U -ua l!'.lb ifo l!'.lrrl -ua l!'.l~ -ua l!'.l~ -ua mo -ua c., Lb"::: 

-ua me., Vl1 bbrt::: Vlll1VI ct n11-s'u Lcl'U ifo ml!'.l -ua mm -ua ma:'. ifo met LLG'l:::-ua mb "llcl.:JU1:::mf'IP1ru:::n 111m1 

nm.:iw,!n.:i11J~1'U~1'UG'I b~e),:J 1J1(;1iti1'Ui11 Ub~EJ1fl'UVl'1mnru6flbb":::L1ai.J1 "lln11AV1Laan n11'U11'oilbb" ... ' 
n11fJ1EJ n11Lcl'U n1i'S'ULcl1J n11b~cl'U1:::~'U bb":::fl11b~cl'U.ff'Ub~'Ub~cl'Ua1V1-r'UW1Jn.:J1'U~11J~1'U" .:J1'U~ 

\!'.)\!'.) W9f'l~n1tl'U W.f'I. l!'.lcta:'.ci'. bb":::~LLm"llL~llb~lJ bb":::1m"Hfl111J~cl1i.JdbbVl'U 

"'V1111VI «: 
0111a'LI LLfl~ iu 1a'Ll'Vi'U n.:i1'1Ja 1'1.J'VI a.:i ~'LI 

-ua l!'.lb m1fa'ULL":::fo1a'Uwi1n.:i11JG11'U~1u" vi~awi1n.:i1'U~11Jvfa.:i~1J~'U 1vi0P11111 lJfl1h 

"l)e),:J~"l)e) Lcl'U 1 \1~1 b 'U'U m1 hit 'Umrul.vi mru'Vl~.:J ~.:id 
\I I I/ I 

(c.,) n1i Lcl'Ubb":::'S'U Lcl'U~'1cl'Ubb ,l.:i-u''U1~ ~'1cl'UAVI b~clfl 1m 'U~1bb Vl'U.:Jvi-.a:m~.:i~-:i Vl~cl vi1~-s'U 
~ ~ 

m1AviLaam ~mL\Jl.:i~.:i 1 "H~11.:i~1LL vi'll.:i 1 'LI1:::~'U~G1.:iii''U ~.:id 1 lXL tl'U 1 U(;111JV1amnru"fl LLG'l:::L1a'U 1 "ll~L~m 
~ 

/(1!'.l) n 11a'U ... 
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(l!i) m11t1'LILLatfult1'Ll1'Lll1i1LL'Vlil.:itl1tb.f1'V1 '11EJ.:J1'LI 1t~\J LLatl1i1LL'Vlil.:JL~mn'Ll1'Lll1i1LL'Vlil.:i 11.:J 

(m) m1fa'LJLLat1''Ult1'Ll1~1:Jn11~\JL'U~l:J'Lln'Ll1'LIIJi1LL'Vlil.:J'\.l1tLflV1 '111:J.:J1'LI 1t~'U LLat(;l LL'Vli..i.:J 

L~:w 1tV111.:ia.:ifi'm1u~vn1,i-m11i1ua V1~t1t1.:ifi'mtlnfl1t1.:i'11'L!'Vlt1.:J~'Ll~'LI 

(<i.'.) m11t1'LILLat1''U 1a'Ll1 'Lll1i1 LL 'Vlil.:i tl1t Lfl'Vl '111:J.:J1'LI LLat1t~'UL~lJ 1~ EJl1i1 LL 'Vl'U.:J~1 11L~lJ 

'Vl~tllJ1~11.:il1i1LL 'Vlil.:i1 'Ll'UWLfl'Vl '111:J.:J1'LIL~lJ 1~1:J1t~'UJ1n11 L~l.11 'Lltl.:Jfln11'U~'Vl11'11'Lll1i1'Ua 'Vl~tl .:ifi'n1 

tl n fl 1t1.:i'11'L!V1 a.:i~'Ll~'LI 

(er) m1lt1'LILLat1'u 1t1'Ll~~~11.:il1i1LLV1i..i.:iJ1n11L~lJ (;11lJ (<i.'.) LL~1tl1ta.:ifi',.mlt1'Ll'Vl~t1"!.I 
'U 

LL~.:JIJY.:J 1 'Ll1Ji1 LL 'Vli..i.:J L~:W 

m11t1'LILLatfo 1a'LI 1 ia.:i fi' m1u~V111'11'L! 11i1umrntt1.:ifi' mtlnfl1t1.:i'11'Ll'Vlt1.:J~'Ll~'LI~ L 

i.J1t'11'Lln'LI fa l:Jf11'Vl'Ll~'J'Ll~1''U fa'LJ LL at 1 mt1'L!i1~a 1 'Ll'J'LIL~ l:J1tl'LI L ~el L'1'Llt1flru~m1:Wn11"1i'111"!1n11 ' .:Jfln11 

'U~V111'11'L!~.:iwr~ (n. \I. \I.} Rru~m1lJn11~i!n.:i1'L!L 'Vlf'1'U1a (n.'Vl. \I.} V1~t1flru~m1:wn11~i!n.:i1mb 11i1ua 

(n.tl'U\;l.~.:J'Vl'J~) LL~1LL~mru ~\111ru11ifl11lJL~'Ll"lltl'U 

L ~t1tl1t 1EJ"lliJ1 'Lln11i!u L 1a111"!1n111 ~~t111 L 1a111"!1n11V1~m 1a1vi1.:i1'L!"!Jt1.:i~~ eJ'Lll.11 

m:w~Fi1'Vl'LI~ 1 'LIV1:w1~il 1 'Ll"!Jrut~ L 'U'L!~i!n.:i1'Llri1'LIV1t1.:i~'Ll~'L!i!'L! L 'U'LIL 1a111"!lm1"!Jt1.:i~i!n.:i1'Llri1'L!11i1,.rn 

"li'a l!i"11 n11ltl'LILLatm11'ult1'Ll(;l1:W"li't1 l!ib (l!i) Ldt1a.:ifi'm1u~V111'11'Ll~hua1~La m~a.:i 

"!Jt1m1:wL ~'Ll"!lt1um11'u 1t1'Ll~i!n.:i1'Llri1'L!l1i1ua V1~t1~i!n.:i1'L!ri1'LIV1t1.:i~'Ll~'L!:w1~11.:i 11i1 LL V1i..i.:i~11.:i fl rutn 1lJm1 

~i!n.:i1'Llri1'L!l1i1ua (n.eJ'l.J\;l. ~.:iV11~) t11\li1:w~ L ~'Ll"!ltl'U 1 i1'u fa'L!~i!n.:i1'L!'11'L!l1i1ua\11na.:ifi'm1u~V111ri1 11i1ua 

~'LI V1~t1~i!n.:i1'Llri1'LIV1t1.:J~'Ll\11 na.:ifi'mtl nfl1t1.:iri1'Ll'VI a.:i~'Ll~'LI ~~11.:i 11i1LL 'Vlil.:itlw Lfl'Vl a11:J.:J1'LI 1t u LL at 
'U 

1Ji1LL 'Vli..i.:J L~mn'Lln'UIJi1LL 'Vli..i.:J~11.:J LLattl1t'1.:Jfl"!Jtl 1 tl'Lll.11 L 'U'Ll~1Jn.:J1'LJ1;"11'LJ~1Ua"!Jt1.:Jtl.:Jfl n11'U~'Vl111;"11'L!IJi uai!'LJ 

1~1:J'L!11:Jnt1.:i A n11u~V111ri1'Lll1i 1u a LLat'L!11:Jnt1.:iA mtlnfl1t1.:iri1'LIV1t1.:J~'LI~ L~ 1:J1"1i't1.:i 1~ (;lna.:i~'Lll:Jtl:W 1 'Llm1 eJ'LILLat 

1'u1a'Lli!'LILL~1 LLatLdt1flrutm1:wm1~i!n.:i1'L!ri1'L!IJi1ua (n.t1'l.J(;l.~.:JV11~) 1~vl\111ru11im1:wL~'Ll"!lt1'ULL~1 ~mr.m 
tl.:Jfln11'U~'Vl111;"11'L!IJi1'Uat1t1nfi1i..:i1'ult1'Ll1~~11.:JIJi1LL'Vli..i.:Jtl1tb.f1'V1 '111:J.:J1'LI 1t~'U LLatlJi1LL'Vli..i.:JL~mn'Llt1U 1LL'Vli..i.:J 

~11.:J 1~1:J 1 'ITT~foeJ(;l11L~'LIL~tl'LIL'Vl1L~:W LLat 1 iLL~.:ifi1i.:i1'u 1t1'Ll1 ~tl.:Jfln11'U~'Vl11'11'LJIJi1'Ua 'Vl~tltl.:Jfln1 nfl1tl.:J 

1;"11'L!'Vltl.:J~'Ll~'Ll'V111'U L~tltleJnfi1i.:i 1 \ntl'LI 1~1:J\lt!ii't1.:ii1~a 1 'Ll1'LIL~l:J1n'LI 

"li'a l!i~ m11t1'LILLatm11'ufa'L!(;l1:W"li't1 ~b (m) 'L!11:Jnt1.:ifi'm1u~V111ri1'Lll1i1ua~\ltfo1 'LILLat 

'Ll1 EJ na.:ifi' mtl nfl 1t1.:iri1'LIV1 a.:i~'Ll~'LI~ L~1:J1"1i'a.:i liia.:i1 ifl11:w ~'Lll:Jtl:W 1 'LI n111amLat1'u 1a'LI 1~ EJ n11iu L i.J~EJ'LI 

11i1LLV1il.:i~.:imh1 

Ldt1flrutm1:wn11~i! n.:i1'Llri1'Lll1i 1ua ( n. eJ'U(;l. ~ .:iwr ~) 1~-vl \111ru1 h1fl11:w L ~'Ll"!I 'ULL~1 

1~'Ll11:Jnt1.:iAn11u~V111ri1'L!IJi1uaat1nFhi.:ifofa'Ll1i~11.:il1i1LL'Vlil.:itl1tLfl'Vl a1u.:i1'L! 1t~u Lrntl1i1LL 

L~EJ 1 m~1''UeJ(;l11 L~'LIL~tl'LIL V11L~:W LL at 1 iLL~.:iFi1i..:i1'u LeJ'Ll1 it1.:Jfln11'U~'V111ri1'L111i1ua~'LJ 'Vl~tltl.:Jflm 

ri1'Ll'Vlt1.:J~'Ll~'Ll'V111u L~t1t1t1nfi1i.:i1 ma'L! 1~1:J\ltlii't1.:ii1~a 1 'Ll1'LIL~mn'LI 

1-ifo ~ti n 1 lt1lJ ... 
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ifo l!J~ n11LE1'\JLLmm11-i'u LE1'U\Jl1:w-ua l!Jb (ci'.) m::vi11~~m~E1W1Jfl,n'U&11'Ui1uaV1~E1 1Jfl.:i1'U 

'11'\J'Vl a.:i ~'U ~'Ucri!'U'1lJ Pl 11,i LflEJ'U1f.JnEl.:ifl fl11'U~'Vl11'11'U\Jl 1umm::'U1ElflEl.:ifl mtJflma.:iri1'UV1 a.:i~'U~'U~ L 'm-ua.:i 
\I 

L~\Jl fla.:i~'UEJm.J1 'Ufl11 LEl'ULLa::i'u 1am!'ULL~1 LdaP1ru::fl11:wm1wi1fl.:i1'U'11'U1J11ua (fl. au\Jl. ~.:i'Vl')fl) 1~ ,111ru1 

1 ~Pl11:WL '\.1'U'!!El'ULL~11 ~'U1EJflE1.:iRfl11U~'Vl11'11'U\Jl1U'1EIElflf'i1i.:ii'u LEl'U Lfl El 1 m~i'Uel\Jl11 L~'UL~El'U\Jl1:W 1::fl11'1 

P1ru::m1:wm1fla1.:iwi!fl.:i1"Uri1"Ui1ua (fl. ElUlJl.) L~a.:i :w1\Jl1~1"Ui11 tJL~EJ1num11 ~wi1n.:i1"U&11"Ui1 a 1~-i'u ... 
L~'UL~El'U LL a:: 1 ~LLi.:if'i1i.:ifo LEl'U 1 ~a.:iRm1u~m1ri1"Ui1ua 'Vl~t1t1.:iRmtJflP11a.:iri1"Uvf t1.:i~'U~m111u L ..i El El El fl 

fi1i.:it ma"U LflEJ'1::~a.:iil~rn 1 "U1'UL~EJ1n'U 

"UEl mo fl11LEl'ULLa::n11'iULEl'U\Jl1:W"UEI l!Jb (er) 'U1ElflEl.:iflfl11U~V111ri1'U1J11U'1El1'1i''UL 'U'Vl~El 

EJ1EJ cr,r'U 1 ,J~11.:ii1 LL V1i.i.:i L~:WflEl'U 1~-ru fl11LL~.:i~~ 1~ Ldt1P1ru::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'U'1 (fl. El'U\Jl. .:i'Vl')fl) 
\I 

1~Yl,111ru11 ~Pl11:W L '\.1'U'llEl'ULLa11flEJ L~'i'Uel\Jl11L~'UL~El'UL vh L~:W 

wir fl.:i1'U'11'U\Jl1'U'1rri~-ru fl11LL~~ ~.:it \1 ~11 .:ii1 LL 'Vli.i~ tJ1:: L.fl'Vl '11 EJ.:i1'U LL'1::1:: .,'UL~:W 

LflEJIJ11LL V1i.i.:itJt1fl'J1 L~:w\Jl1:w-ua l!J~ V11fltJ1::a.:iR,1:: LEl'U 1 tJ~11.:i1J11LLV1i.i.:iL~:wna"U 1~-i'um1LL~.:i~.:i 1 "Ua~flm flP11E1~ 

ri1"Uvf a.:i~'U~'U 'U1 EJflEJ.:i R fl 11u~V111ri11.J i 1u am'1 il Fi 1i.:it ~ El'UL tJ El~ R fl1tJ fl Pl 1t1~&11'Uvf a.:i~ ~'UL~ 

L~EIP1fl1::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'Url (fl. ElU\Jl. ~~'Vl'Jfl) L~~'111fll11 ~Pl11:WL'\.1'U'!!El'ULLa1 LflEJfl11ElElflf'11~ i 'ITTEl'U 

~El~El 1~fo LL ':ij.:if'i 1i~-ru LEl'U'11flEl.:iR mtJflP11t1.:iri1'U'V1 m~'U~ 'ULLa1 

"UEl Q'l(i) mru~lJL'VI\Jle.Jrlfl'J1:W~1L 'U'UL ~El 1 ~fl11'U~'V111.:i1'U"!JEl.:iE1.:iRfl11U~'V111'11'U\Jl1 rlLLrl:: • 
fl11U~'U~11'!!fl11"1JE1.:iwi! fl.:i1'U'11'U\Jl1'Url L 'U'U 1 ,Ja ~1.:iiltJ1::a'Vlfi.fl1W 'Vl~EIL vi mui1 "!JD ~'Vl1Pl11:W"U fl LLEJ.:i Lnfli'l'U 

1 'U~ 'U~1::V111.:iwir fl.:i1'U'11'U \Jl1'Url f)'lJ'U1EJ fl a.:iR fl11'U~'Vl11'11'U\Jl1Url'Vl~Elcrih'll:W'll'U LL1;'1:: Ll.1'11:W11'1 ~1 'U'Ufl11 
\I • 

LEl'UW ,r fl.:i 1 'U'11'U \JI 1'U r11::V111.:i a.:i fl fl11'U ~'Vl11'11 'U \Jl1 'U" \Jl1:W via flPl11:W al! Pl11 '11~ 1 ~~ ElU ~'U~ m:w 

lJ1\Jl1~1'Ui1 L tJ LLrl::vtanLfl fll'f111~1E.Jfl11i!'U ... 

'Vl:W1fl ~ 

n11Le>'ULLa::i'u le1-uif1"i11m1-ai.h::Lfl'Vl~'U 

d 
a1'U'Vl Iii 

fl1"a le>-uvnrn,:11-u a1'U ~1'U a hi L tl-u-ti1-a1"!ffl1"a\h::Lfl'V1 ~'U 

-ua ml!J F111LEl'UW1Jn.:i1'U&11'U1J11'U'11 ,J L 'U'U-u111'1lm1tJ1::L.fl'Vl~'U LflEJP111:wal1P111'1"!lm 

Ldt1a.:i R fl 11u~V111&11'U1J11ur11~-ruvii!.:i~fo LL ':ij.:i m1:wtJ1::a~ fl'i'U LEJ'Uwi! fl~1'U'11'U\Jl1'Ur10fl '11fl'11'U11 n11~'U 

1 ~a~R m1u~V111&11'U 1J11ur1 LLr1::ri1"U11'!!n11~'U~ L~ EJ1-ut1~tJ1 ::a11.J n"U fa EJ n1V1'Ufl1'U~ -ru LEJ'ULrn:: 1 m 1.J11e.ir1 

1 'U'J'U L~ EJ1 f)'IJ L yj Elb?l'U El Pl ru:: fl 11 lJ fl1 "iW ,r fl~ 1'U'11'U \JI 1 'U" (fl. El'U 111. ~ ~Vf 1 fl) Yi '11"a ru11~fl11:W L 'U'llEl'U 

L~EIP1fll::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'U'1 (fl. tlU\Jl. ~.:ivt1fl) Yi '111ru11 ~Pl11:W L '\.1'U'llEl'ULLa1 1 ~'U1ElflEl~Rfl1 'U~'Vl11 

'11'U\Jl1'UrlEIElfli-i'1i.:i 1 mEl'ULL'1::LL':ij~fi1i.:i 1 mEl'U 1 ~'11'U11'1lfl11~'U~ L~EJ'J"UEI~ L vi EIEIE1flf'i1i~-ru LEl'U LflEJ,J:: 

1'u1'UL~EJ1f)'U Lbrl:: 1 ~11EJ.:i1'UP1fll::m1:Wfl11W1Jfl.:i1'U'11'U\Jl1'Url ( fl. El'U \Jl. ~.:ivt'Jfl) 'Vl11'U 



... n.e1!+u ;DU, Bf:/ 

~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.t-Gll.!.LUll,L!.L~t mo,, n.~n.~IA.U'i ~tri,tLUll,U.LJ:rl.Q,, ~~mll.n. 1. _p.~m111.n. 1. ~n.111.Ly ~rtL~ 

Lrtrl.B11~~t-Bll.rl.Lt-L!A,L~t 1G~ll1.!.LUll,U,L~t i L~B~» 1,!.LUll,L!.L~t i n.,ti.tLUrl.1.,rtll,1'31 ~tri,B~ i 
' ' 

rt1Jrn~m1n. 1, ~~[:t-B~~~f3~1 rt BU\ tt-¥L~UBCm~ i 

fl.L!.IA.l~!.LUll,L!.n.t~» 1,n.e1 fl.kt-¥ L~t-~,,» t ~~,, ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.n.Q, ,c-rc-~,, ~~,me1 fl.kt-¥L~UBB~n.L~n.t~ 

!.Lll1.~n. LU~t-BU'3Ln.» 1. t~i,n.1311,n.~ irtLtY» 1,Lm!.L~~ (~1111.c-~ -~n.B "U) ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.!.LUrt!.W~mYBpi 

n,1311,n, irtLtY» 1. Lm!.L~~ ( ~1111.c-~. ~ n.G ·u) ~n.L~nt~n.Lt-U ,ti.M.!.LUrtUU~m YBrt!JiG~, n.~ rn ~m1n. 1. 

Wt ~~,me1 n.kn.,t,~n.111.L1Jf3~1 n.iinLIJ ~tri,t-BJ:rn ~, ~n.~tLUll,Ltnt~::m,, ~n.L~n.t~tL111.~n.tLU~t-B~ 1. 
• ~n.L~fitt~n.Lt-U,ti.M.n.Q, it-~t-~ii ~~,, H!.rl.Lrt t-0,111.Y!.!.trtL ~n.~IA.U'i ~tri,tLUll,L!.LJ:rl.131 rl.k!.LU 

,. ' ' 
!.LULll,~IA.U'i~tri.~~,,r,. t t~IA.U',~tri,t-r,111. ,, L~n. 1, n.~IA.U'i~tri,tLUll,L!.LJ:rl.Bl 11k!.LU (Y) 

ltu.1.~n.t-r,111. ,,L~ n.11 ~tt-f3~mra~ mLt-~mRU~[:t-~n.~IA.lli ~tri,tLUll,LtLJ:n.Bl 11k1LU (11.) 

~rl.111.L1J ("~rl.G"U) ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M.t-L~U1LU111W~rtlYrtL~t-BJ:U3~i~ll.tn.Bp 

~~,,~~u,u~ll1.rtL~r,. i rl.Q, i» 1. _p.t-f n.~ue~,~~1LUn.k~t B~ls1. ~i rt,ll-t-~ ,mB1J~t-r,111. ,,L~t-1L_\!l» 1,1'3~1 (Cit) Ol!> 13]:rtL~ 
" " Rlali~ .. Wf3~1t-~t-~,rn~~t-rt,ts1. iiL~rt 1,UB~,~~1LUr1.k~U:1 ~trt,ll-t-~iin.BiJ~nBlrl.k1LU (U) 

t}t-~ c-0,111.ww~wwn. 1.!H1Lun.n, iL_\!l~ 1. (t!>) rtL~n.~1A.Ll'i~1r,.1LUll,L1LJ:rtB111k1LU (Cit) 

,. , rl3t-~t-~ii1LUB1B:lb,Q,rtl/=n.,ti.n.Lt-f3LIJ t-rt,ts1.iiL~rl.1,UB~,~~1LU 

~111. ~i U B~,~~rl.GIJ~!Jftt 13~111. ~13~11rl.!.LUB1B:fu,Ci.n.~n.,ttn.Lt-f3LIJ "c-r,"vi ii Ll!\rl. ~i rl.,ll-t-~ imBIJ~!Jftt t-13~ 
" " 

n.t~!.Lls1.~rl.1LU~t-Gt-Gll. ~1,rl.Lt-f3L!Jrt 1,t-rt,111. iiL~t-1L,\!l» 1,t-~t-~,rn~ ,n.131 r1.k1LU (~) 
" ' . " n.e~ ~ yy n.n.c;, ~1r,.1LU n.L~l3~111.U (3 ~, ~ ~ 1LU nL~ rn~ ~ ~n.e1 Gil.~ 

~YYh~c;, ~1ri,t-B~G~111.uB~,~~tLun.n,, L,\!lt-B~ ~t-r,111. ,,L~t-1L,\!l» 1,c-~c-~,m~ me1 n.k1LU (t-) 

U ~iUr3fttt-,@rt,ti.rl.,ll-t-~ ii 11BIJ ,. 
R. " " B:1u,Q,~ ii rtB111k~~~n.Lt-f3LIJ t-rt,ts1. iiLl!\rl.1..1fin,ll-t-~ iin.BIJ~rl.Q, it-B~~~n.,ti.~ 1LULll,~IA.Ll'i~1r,.n. 1,t-rt,ts1. iiLl!\t-1L,\!l 

» tt-~t-. ,,~~uL111. n.eµLrtt-r,111. ,,Ll!ln.1111.L~~LM.m ~rtiJru~n.Q, m,ti.L~ULl!lft~t n.1'3~ m~111.~~Llblb~r,.~,,c-~~l,e.1,c-e~ 

~t-~111. ii l!\t'1L_\!l» 1, rl.,ll-t-~ Tirl.B!Jt-B~rl.fJ, iL~ftt~Rl.lit:1,~111. i !J~t1'}W"n.1, ueii~~1LU%111.rl.,ll-t-~ imBIJ1LU~~"mi11t-~t-~ii 

n.1~i (3 , ftt B~ls1. n.B~Lrtt-r,111. ,,L~n.1111.L~~LM.m ~rt!Jru~n.1; ,r,. i rl.l/=rt,ti.L~UL~ft'll4t n.1'3 ~ m~111.~~1.,lblb~r,.n.1~1~,, t-~ /I /'I I II 

• • • ~trtlY Wt-rt,ts1. iiLl!\t-1L,\!1»1,t-~t-~,,~~,i~1!.rl.1LUrl.k~t f3Yiftt ULll1. rt~IA.U'i~1r,.1LUll,L1LJ: (Y) 
' ,. ' .,. . . n.,ti.t-r,111. ,,Ll!l~n.111.Lyn.L~1~Lrtn. u-i ~n.111.Ly~rtL~t-r,111. ,, Ll!ln.1111.L~~LM.m~111JmYrtL~t-1~~rt1JmY 

" ' 

[:t-B~ nn.1~1~~,, rl.Lt-f3LIJ IA.U'1~1ri, t-rt,ts1.iiLl!\t-1L.\!1»tt-~t-~irn~,i~1111!.LUr1.k~W (11.) 
" 

n.e~mtiL1~~[:~t-L~t-r,111. ,,L~n.r; it-B~ n.e1 n.1twn. 1.S-1. LrtL,r.~~~t-r,111. ,,L~ (U) 

· t:t-~ ~mu,uim~1,raLU'~B~G~n.131 n.11Lu (@) ,. 
" t}ri. i B~t-~ 11. in.et,~~,,~mu,u~ls1.~1,f3LU'!.LUn.Q, iL14» 1. n.e1 Bll.~t-Bll.~1,1Y_tt!JrtLtYf3~1 ~n.L~n.t~n.Lt-U,ti.M. 

rtQ, ic-1~;,,~~,, ~11rl.Lrt ~B!:i1LU1LUll,L1LE9!7.l,.ll~n.~1A.U'i ~tri,1LUll,L!.LJ:rtB1 r1.k1LU u,u, BJ: 

ne1.1.Ln::tf1.tLun.t.tLn.ne1n.11t.u I'" ,. ,,. 

1Jt 1.1.nt~ I'" 
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"UeJ m<i'. n111mm'1::n1'~'i'U1eJ'Ut,)11J-ii'eJ mm (1!:>) ("ll) m::vh1m~u.11~tLL'1.:IL'Vlt,)e.J'11-l'J1 ,11LU'U • 
Fl111Jf Fl111J'111J1';i'1 1..h ::'1'\J fl11ru'Vl 1.:11'U LL'1::f1111J'!!1'U1nl fl1';j"lJeJ.:I ~~'oil::"ll eJ 1eJ'U Lrn::t]';i::; 1V"!l'U~'V11 11"!lfl1';i 

" "ll " 

'oil::; 1~f'U LL'1::iiV1i1.:iaeJf 'U1eJ.:1'11m11'U';i1"!lfl1';i~'U'1.:lfl~~ eJeJn 1~v~iiel1'U1'1 b 'Ufl11eJeJ nf11i.:i'U';i';i'1 LL~.:! ::;.:IIJ11:W~ 
\l • 

n~'Vl1J1V fl1';i'U~'Vl11.:11'U'4flf1'1"lleJ.:!-ii'111"!lfl1';iU';i:: LflVli!'U 'l f11'Vl'U~'l1 ~,!'U~~n~ru::;.:i1'UL viV'U L?iv.:i 1~n'U 
0

1LL 'Vl'\J.:I 

'U~'V11';i~'1 ::{'U 1 eJ'U1J1'\J';j ';j'oi] LL'1:: LL~.:! i .:i L U'U'V'li1n.:i1'Ua1'U \,\1'\J'1 b 'U\,\ 1LL 'Vl'U.:IU';i::; LflVIU~'Vl1';iieJ.:ifi'U ';j::; LflVI • 
el1'U1 c.Jn1';i'Vl e).:l~'U 'Vl~eJ'11 V.:11'U'U~'V11';i'1'11'UPi n~1 1 ~'i'U fa'U LL'1:: LL~.:ii .:i L U'U'V'l,r n.:i1'Ua1'U~1'U'1'11 m~-r'U 
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