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  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เ พ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำน 
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย 
นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้ องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำอีกด้วย เ พ่ือบรรลุ เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 
  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำม
เป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำส 
ในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำ
ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและ
พัน ธ กิ จ ใ นภ ำพร ว มที่ เ กิ ด จ ำก เป ลี่ ย นแป ล ง ขอ งสถ ำน กำ ร ณ์ แ ล ะ เหตุ ก ำ รณ์ ภ ำ ย นอกที่ ส่ ง ผ ลต่ อ 
กลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย 
เป้ำหมำยกลยุทธ์  โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร  
  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนิน
โครงกำร  
  3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ และ
กำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็น
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำ
รำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัยหรือ
ควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ 
ที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  
  สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร 
เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง  
กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลย ี
หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  
ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ 
ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำร
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้
เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
น ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ 
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อำจ
เป็นเหตุท ำให้   
  1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 
  2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม 
  3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำรยึด
มั่นในหลักธรรมำภิบำล 
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พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพ่ือก ำหนด
มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็น
ปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด ควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง
ที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชำชน 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม  
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง  

 
  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ 
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

 ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ 
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ  

หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  
สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  สีส้ม   
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร

ควบคุมควำมเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง  สีเขียว       
 
ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

  
5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
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2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
   - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ มี
กำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
   - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อ
ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
 นอกจากนี้ ยังพิจารณาเพ่ิมเติมจากผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเกณฑ์การประเมินจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ การ
ปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการ
ด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน การทุจริต แต่
ละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัด จ านวน 2 ตัวชี้วัด ที่มีค่าคะแนน
ต่ าที่สุดไม่ถึง 90 คะแนน ตามกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้  
  1) การป้องกันการทุจริต ค่าคะแนน 68.75 กระบวนงาน ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  
  2) การใช้งบประมาณ ค่าคะแนน 87.61กระบวนงาน ได้แก่ การจัดท าแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ีลักษณะการใช้จ่าย การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน 
 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กำรรับ – จ่ำยเงิน 
 - กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
 - กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร 
 - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
 - กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรจัดหำพัสดุ 
  - กำรเบิกค่ำตอบแทน 
 -การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต -แผนการป้องกันการทุจริต  
  -มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  - 
ฯลฯ 
 3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
  - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
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 4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต ๓ รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี 
  (2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต ๓ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
   1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
   2. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ  
   3. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   4. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ 
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง 
ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 

ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 

1 กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 3 4 12 (1) 
2 กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓ 3 9 (2) 
3 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 3 2 6 (3) 
4 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 2 2 4 (4) 
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ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
  

5      

4   (1)   

3   (๒)   

2  (4) (๓)   

1      

 1 2 3 4 5 

 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 
กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ ล ำดับ 2  (สูง = 9 คะแนน) 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ 3  (ปำนกลำง = 6 คะแนน) 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ล ำดับ 4  (ปำนกลำง = 4 คะแนน) 
 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมำก สูง และปำน
กลำง โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 มี ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 

 

     เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
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ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม

ควำมเสี่ยง  
- กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์
- กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

     ต่ ำ (Low) - - 
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3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 

จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ควำม 

เสี่ยง 

ม.ค. 

6๔ 

ก.พ. 

6๔ 

มี.ค. 

6๔ 

เม.ย. 

6๔ 

พ.ค. 

6๔ 

มิ.ย. 

6๔ 

ก.ค. 

6๔ 

ส.ค. 

6๔ 

ก.ย. 

6๔ 

1. กำรเอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

3 4 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแนวทำง 
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษ 
อย่ำงเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ
ด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จัดท ำรำยงำนสรุปกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงรำยไตรมำสและเสนอให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง 

3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนพัสดุและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง รับรองถึงควำม 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง 

4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด 

         

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 
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ปัจจัยท่ี 

จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ควำม 

เสี่ยง 

ม.ค. 

6๔ 

ก.พ. 

6๔ 

มี.ค. 

6๔ 

เม.ย. 

6๔ 

พ.ค. 

6๔ 

มิ.ย. 

6๔ 

ก.ค. 

6๔ 

ส.ค. 

6๔ 

ก.ย. 

6๔ 

2. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่
เรียกรับผลประโยชน์ / 
กำรให้และกำรรับ
ของขวัญ สินน้ ำใจ 
เพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ 
 

3 3 9 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
กำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และบุคลำกร 
ให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ อย่ำงเคร่งครัด 

         กลุ่มบิหำรงำน
บุคคล 

3. กระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงไม่เป็นไปตำม
ระเบียบ 

 

3 2 6 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บุคลำกร 
ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข ปัญหำ
กำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
อย่ำงเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บุคลำกร 
ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องกำร
รับของขวัญสิน้ ำใจ อย่ำงเคร่งครัด 

3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

 

         

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 
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ปัจจัยท่ี 

จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ควำม 

เสี่ยง 

ม.ค. 

6๔ 

ก.พ. 

6๔ 

มี.ค. 

6๔ 

เม.ย. 

6๔ 

พ.ค. 

6๔ 

มิ.ย. 

6๔ 

ก.ค. 

6๔ 

ส.ค. 

6๔ 

ก.ย. 

6๔ 

4.กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณที่ไม่ถูกต้อง
ตำมระเบียบ  

2 2 4 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม
โปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถืปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ เพื่อให้
ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมำกยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนินกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงำนงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับแผนบูรณำกำร พ.ศ.2559 
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1 'Wm"j~l b;J'W..:Jl'W"UEl..:J~l11n..:Jl'Wb"U1?l~'W~m"jPln~l tJ"j~~ltJ..:J'UtJ"j~1Ilru ~,Y'I,lvctbcr l'l..:Jd

(9), tJ"j~ mY'l b"iJI?l"ill'W..:J?I"iJ~1?l1'Wm"j'U~Vll"j'll'W~l11n..:Jl'Wb "U1?l~'W~,

en. tJ"j~mY'l1l1(?l"jm"j1 'Wm"j~~n1"jb~El..:J~El..:Jb~tJ'W

cr, tJ"j~mY'l1l11?l"jm"j6'i..:JbG'l~1Iml11 1tJ~..:J16'11'Wm"j~~~B~~~l..:J

~, tJ"j~mY'l1l11?l"jm"j 1~~il6'il'W 11'16'il'Wb~tJil6'il'W~111 1 'Wm"j~l b;J'W..:Jl'W
'IJ

'" .. d 'i. I '""iJ..:Jb"jtJ'Wll1b ~El I,u"j~~"iJl"jrul

(9). G'l..:J'Wl111 'WtJ"j~mY'l

lv. "UElEl~qJlI?l1 oVLJ''WVinoUElml11dbb~..:J n~1I..:Jl'WVI"jl'U bbG'l~~EltJ5LJ'~

('Wl..:J?ll11JtJ'Wlfi bfl~m"j"jru)

P1n~l;JbVlY'ln

~
. (u;fJWUYli fl1Lm]il)

iiYnn!lll'l'n~WL"A~1I"'IIW1:\h:LWllfttmi"ll'I1~mn



#i'1V~jPJl {;l1l1f111:w,h~qj ntJ f111LtJ~L~'W'YleJl;!{;l·lh1G111f111e)TU1Vfl11:WG1::~1nuae ~eJtJG1'1..m~

fI11:W~eJ~f111t1eJ~'t.h::'!!1'!!'ULvieJ1l1Ln~f111tJ1'V111n~f111-Ul'UL:WeJ~~~LiJ'Uth::lv,!!,jG1t1~m.h::'!!l'!!'U Lbn::,
bn~fI11:W1'tJ1~lal 'Uf111~1bij'U~1'UtleJ~'VI'tl1v~1'UmfI~~ 'tJ1::nBtJnmhun~ l'UflW:: n11:Wf111UB..:JnW,!;n::...
'tJ11tJ'tJ11:Wf111'Vl~1~LLvl~'!!1~(al'Un~l'U il.'tJ.'!!.)fhvl'U~LL'U1'Vll~f111'tJ1::bil'UflWD11:WU.{;l::fl11:W1'tJ~~lG11'U, ,
m1~lbij'U~1'UtlB~'VI'l..bv~1'Umfl~~ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ll1al'Uml'Ubtl~

-rr'U~f1111'1m~lnl'VI'U~l.J1~1f1111'Uf111L~VU.'rd'Ylm.tal'ieJalDl1W~ ali(n~l'Ub '(J~~'U~f1111'1mn'tJ1::fI:W1'1mn
'U

'lJv'ULLn'UL'lJ~sn ;S~nl'VI'U~l.J1mrn1bvimiJ'ULL'U1'Vll~'tJn'tJ~~~.Q
Gl. :wl"1n1''nf..lau....f~.ua:ua,jaallil1ru::~h'UL1'tJl'ZfM'tIa~'VI'Li1a·n1Jv

C9l.C9lb~EJU.Yf1-vBl;!",]11al1'(JB.rml1EJ~1'UB~1~,rBVm:w:lJ1~11rrl LLvl~Yf1~11'!!UqjtY~'YlBl;!{;l

-ul1al1'lJB~11'!!f111YU'1.I!l<t&:o lJlml &:m LLa::lJl~11 &:&: bLvl~Yf1::11'!!nq'I~}~f1111~1V'VIamnru.nbLn::

15f111 'tJ1'V111n~m1ul'ULilB~~~Yf.I'l. I!l<tb~ uaehiL~mLYf~'YlB:wamlJlJl~11 C9l&:uae C9l<t LLvl~
'U

W1~11'!!UqjqJ~iBl;!a,]11al1'IJeN11'!!f111W.I'l. I!l<t&:o

C9l.1!l 'tJ'itJ'I..h~U.n::'"VlJ'UlLltJ l"l1~'(Jm'VI'l..btFn'U1l1iifl11lJVl'Ua:UEJLiJ'U1J~~U'U1~Vfhu~{i~fl11:W, ,
L'VIl.J1~alJntJam'Uf111ruLLn::fl11:WYf~'BlJ"uB'ItJflalm/'Vl~WEJ1m1'U'VI'I11EJ'I1'U,

C9l.m L~EJU.W~iBlJa'lh1G111~1:lJLL'U1'Vl1~rn1'tJ1::Lil'UflWD11lJU.{;l~fl11lJ1'tJ~'IlG11'Uf111~lLu'U 'Il'U
'U •

"UB':1VI'I11EJ~l'Um fI'i~..
C9l.&:1l1f111:wal~runtJf111f'llJfl1B'I'YlB:u·a~1'UtJflflaf111~mnmllJlT'U fI'I'tlftB~.nVtJ'UbltJ1"lI~v ~ ~ ~

lEI. u.1J1"1~n11Lf..Iau.'W~iialla';l'Ja11fiaallil1ru::eh1JL 1'tJ l"'l1"'tIa~'VI'l.ba·n1Jv

®.C9l an~ru~/'tJ1::Lll'VlieJlJa~'VI'I11tJ'I1'U~eJ'IL~mLw1~eJG11D11ru~l~u.n
"

(C9l) lf11'1G1~1~LL{;l::f111:ij~B'lf'iml'Um1~lLij'U~1'U

(®) G11'tJB1\nil'VI,r1~vh;1~ruLLa::15~lLij'U'I1'UtleJ'I'i~, ~ ..
(m) am'Uvi~~~mfiB'(Jv'itJiB:wa-Ul1al1 'VI1mhLL'U::'Ul1'Uf111~~~BntJ'VI'I11V'I1'U

'U

(&:) n~ 'YlBU~~tJfi'li~ 'VIi('l~m1!'.J'U1~b,jVtJLLtJtJLL~'ULLn~'U1VtJ1V

(<t) U.~'U'Il'Ulf11'1f111fl11:wnl1'V1,rlt1eJ'lf111~lLU'U'Il'Um11i~lv'ItJ'tl1::l.J1ru

~{;l~~~/~aa'Vl5 "Umlf11'1f111m1'tJ1::bil'U~{;lf111'tJnU~nU"lJeJ'I'VI'I11!'.J'I1'U

(b) U.~'Jnl1~~~B~~,jl'1'tJ1::~1t1

(gj) ~'U '1 ~1:Wfl11lJL'VIl.J1::alJ

®.® 1::tJ15f111.rr'U~v'Uf111~lbii'U'Il'U1::tJL1mf111~lLii'Um1LLa::~ii'VI,j'1~'itJ~~'!!BtJ 1'Uf111
• , 'U



CIl. n''M1J''nalnn''ln'ntJa'''''SJn1'lti'Lu\l~'\lLNfJU"ifiJSJa 1~fJLL';.:J~.:Jflw::'Vh.:J1'U'IIi~€1..
lJ€1\JwJ1m~1'111'1hvi'IJ€1.:J'm.bfJ.:J1'U1'Um'l~LL~L1\J1'lf~L~€11Wjm'lfl1Lij'U.:J1'ULufJLL'n~i€1lJ~av1.:J';€1Lil€1.:JLtJ'Uv v

u~~'l1'U 'l1fJ.:J1'Ue..Ian1'lfl1 Lii'U.:J1'U G'I'ltJUnl'lll1LL~::€1'IJG'I'l'lflLG'I'U€1i1'111U1a1'U'l1'Y!n1'l€11Vi ')1'U1'UoU1Tv1.. ".~ .
Le..IfJLLl'I~~1'U1'UejLi1'IJlJL1\J1'lf~'lJa.:J'III,j1fJ.:J1'U~1'U1'Uej'IJaialJ~'III~€1LLG'I~.:Jfl11lJfi~L~'U'VI1.:JL1\J1"!1111LiJ'U~'Uv v v



~lCJ{:OO'i'ilJ'iHUbb vi'1'il'1ltllrul~m 1VIti 'WVloV'1fl'il'1l \!:J~';;)o l~~I')VlGlflO'i'imlhJl61b tJ'Ufl'itlU
<1..9 '\J V 'I

1 'Ufll'i~\>lJ'U lU'i~ bVI1'1mh'1t'1 ~'U lvw1 'UlJl{i) 'i fll'i ';;)~ 1~nlVl'U1')1 ~{:O~'1~ I')1 ~~ tlVloI'11?l{i)1'1l1~... ,
LtJ'ULU lVllJl tI rn "i~ \>lJ'U1U"i:;;LVI1'1'illJJf'l 1 'U'W'i:;;'i1'lJ-Ut:\jt\1~'i:;; LUtJUU~Vll'j'jl'1lfll'jLL~'U~'U (Q-UU~ ~)

'W.I'1. l!J~~~ mmlbTl/(9) fhVl'LJ1')1~1'LJnl'jtJD-uiiiVl{h~"1Jtl'l~1'U'il'IJnl'i ~el'11oU15fll'iU1Vll'in'l1fll'i

til 'Udjtl'1~~ I'1TU'1fi'1I'llllJ ~U e11')'1lelU'IJ8'l~U f\ -u~ 'l1'LJ fl 1'j~611'U~llJ'1J 8'1U"i :;;'1l1'1l'Um "ibtJ I')b[:.JtI-U8lJ 61~ ~ ~
m "i~ I')mlJ (i)"i1'I1?l8Ubb61:;;U"i:;;b:W'Ue.J1:1m 'j UD-U~'11 'U bbl:1:;;'W"i:;;"il'1l fltl'j.a fl111~ 1 tlVlGlm n ru-n ua :;;15fll"i
U1V11'itl'11fll"iUl'UbiJ 8'1~~'\!'l.1'1. \!:J~~,;;) ~l.l'1 bu'UU'i:;; lt1'1lU?l'1J'1J8'1U':i~'1l1'1l'Ubb61:;;fl1"iUf\U~':il'1lfll':i~iJ.' ~
U'i:;; ~Vl5 Jll'V'l LtlI')fllllJ fllJ A 1 ua ~ bn I')e.J61G1lJflVlB~ eJ Jll 'i n 'ilm fI{:O~ {UU ~ n 1 'i uae ~~ ~1 'U1~ ~1'U b~ CJ, <II d.! '-l 'U

1'Ufll"i~\>lJ'Ul"i::;UUU1Vll"i~(1)fll'iJllf1~:O?l8I')flfiel'1tlUVlGlflO"i'ilJl11Ul61'1Jel'1fll"iU1V11"i~l')fll'iUl'UbiJeN~~
""

G'11Ufl'11'Ub'1J{i)~'LJ~fll'i~ fl'\~nU'i::;l1lJ~mjl'1Jel'Ubbn'U b'1J{i)(;)1 1~fl1llJG'11 r1rutlUfll':iU1V11'i'11'U~1 tJflruo'i"ilJ~ ,
uae fIllJ.Jl U ~ '11?l ernru lCJU 1 tI'Ul tI fl {~lJ'U \9l~ 1 'U~ l'U III 'i ~ '1b?l1lJ III 'iU1V11 'i'i 1'1lIII 'i bb~'U~'U~ ~

O'i'ilJll1Ul61 Lb!;'l~fll'i\J 8'1 tl'UU ':ilUU'illJ fll 'i'\ll'il~ \9l bb61::;U'i::;'\!'l'l~:W'1lelU1 'UJllfi {3j\9l1lJU'i ::;lJl!;'1'il~ CJo'i'ilJ

-Ul'il'1lfll'i'W!;'Ib18'U 'V'l.Y'1.\!:J~~\!:J LL!;'I::;U'i::;m!;'l'il~CJ'O";j'ilJbMCJltlUfll";juD-U~'11'Ub ~8Uel'1 tl'Ue.J!;'Iu'idCJ'lJU

~usHtJ'U'1J el'1-Ul'il'lJ fll ':i1'UG'111Jfl'11'Ub '1J\9l~'U~ fll':i~ m~lU':i::;l1lJ~ fl'\~l'1JtJ'Ubbn'U b'1J\9lbTlbb(;1d~ nlVl'U I')

m\9l"ifll"i n(;11n VI~ml'1"i::;uu1 \'mflU"i::;'lJ'l'IJ'UVl~eJ~~611'U1~~1'Ub~tJ b-UllJli1~l'U~rJl.J1 'Ufll"i (i\'lbUWll'U~
\9l~eJ(1)'J'U~ n 1 ':itJD-uin \9l1lJlJ1 \9l"in 1 ':i fl ~'lfl \~1'iJ11'1 'i:;UU 1~Jll fltJ ':i::;'1l1'1l'UbL"~~i1 ~1'U 1~~1'U b~ tJL-Ulll 1

i1~1'U "hll 1 'Ufl1 'i (i\'l LU'U ,HU1 'U'UllJ e:iu~Vll 'iVim ::;~U'1JtJ'1G'11Ufl'11'UL'1J \9l~'U~ fll 'i~ mnU'i:;l1ll~ fl'\~n~ ,
'1JEl'tmn'LJ b'1J~1bTl:;']'1"1JeJnlVl'Ul')lJl{i)"iIll'i n!;'lln Vl1eJfl1'il1.:n::;uu1~mflU'i:;;'1l1'1l'UVl1eJe:ii1~1'tA~~1'UL~CJ~
b-u llJ 1 i1~ 1 'U~ III 1 'U111"i(i\'1 bU 'U'11 'U11 '11:; U DU~'1l 'U\9l1ll II 1 \9l':i~ 1 'U'1JeJ'1VIU1 ~ ~1 Wi {U II eJU Vlll 1 CJ

1I')tJ'I1:;(i\'lbU'Ufll'i ~'1-d
(9), ~'1 b?l~lJ1 ~ m flU ':i:; '1l1'1l'UVl~El~i1 ~1'U 1~ ~1 'Ub~ tJ b-ifIII 1 i1~1 'U~llJ1 'Ufl l'i (i\'16'0 'U'1l 'U" -

(9).C9)flru::;m'ilJfl1'i~(1)\PlllJ ml'11?l8U U'i::;d:J'Ue.J61bL61::;UbVlY'1fll"i~fl'\~l(fl,{i),U.'U')

(9).\!:J~VI'i'lflrul~ eJl'}1 ~e)l'U1tJlll'ih'1b~tJ'U fI'i iilfl~lUbVlY'1fl1'U?l'1nl')~bfl'(;j,tJruElltJ'il'1lfll"i
'lI 'I 'I 'U 'IJ 'I

(9)';;) U"i:;;Ol'U~\>lJ'Ulf1rumV-lfl1'iiiln~l (9)(,")if'\'U~, "
(9),(,")i~U1V11"i fI"iLb~:;ufl611mVll'1fll"i~fl~1 1'U?l'1tll')

'U 'U'

\!:J, bb'U1V11'1fll'i~~1'U~lll 1~~i1~1'UbMtJ1-ifeJ'1{i11ll-if8 (9).C9)~'1 -UeJ (9).~ b-Ul~llJ1'Ufll"i'i:;(1)ll~
fIlllJfiI')11'1bLe.J'UIll'i(i\'lbU'Ufll'ioUb Vlf'\ ~I')mll {i)"il''il?leJULLu::;tJ'lnil'U[:.J!;'IIll'l (i\'lLU'U'll'U mllm'i::;'ll'U'1JeJ'1

Vlfln~ll'll'U 1wl'U~LMmoiieJ'1 Vl1eJe.J61U'i:;lCJ'1l'U1'Um'W'illl"1JeJ,w'1Am b'11'U'11'UUbVI1'1.,jl'U61'1b6'l1lllll'i~1'), .



fIl'j~m~n -ll'U'\.h~biJ'U~~ enuuIuin tJ 'll'U'iIl'<iJl'Hl.ll b~€J'U.fr'Ub1'Ub~€J'U 'l1'U'iIl'<iJl'jrul-.tr~6'I'j"J'l'U'\.h~:Wlru

'll'UeJ\?1"Jlril~--1b'uwil'U
g). ~ f1~ru~fIl"JiJ~l'U~l:W 1~bbl'1-l~--1V1~m:Ut1J'l.JrlrH'l~b~tJl-rr€J'lVl~e:JiJ~l'U lvi'~l'Ub~EHl'Ub~€J,nr'U '1

b-rrl~1:w1'UfIl"Jm~'\J1'UfIl"J~~ fIl"Jl1'1LL(:..J'Uf1l'Jl'11LU'U'Il'U fIl"Jfhn'U~~\?11:W fll'j6'l'j'\.hltJ'Il'U 1'U~1'Ul'U,
~LVI:IJ1:::6'I:WhhJmJnl1M'lVl~'1'tJ€J'lrlru:::vll'11'U

<to 1~iJfl1"Jfhn'U ~V1m:w ';jltJ'Il'U : 1~V1f1f1~:W';jltJ'l1'Ufl1';jiJ~d'U~d:W(l11:Wbb'UdVll'l-rrl'1~'U

1~cJell'UdtJf11"Jcll,rf1~1'Ub'lJ(;)~'U~fll'J~f1~1'\.h:::t:1:W~f1~1'tJ~'Ubbn'U b'tJ(;) g) Lvi'-r'UV1'Jl'UV1f1'0 b~€J'U 1'U1'U~
" '

(9)0 L:W~ltJ'Ubb~::: (9)0 (;)~lfl:W'lJ€J--1V1f1tJ'V'l~e:J:W~'1'111-rre:J:W~b(:..JmbYl~u"J~'(jl~:W~'Ul5V11--1bl'UL"Il~'lJ€J'lL'lJ(;)~'U~
" 'IJ

fll'J~m~11 ~V1'il'U l~tJ~ln'U

(U1VflU~~ q~fl~~1~)
491U~1ln1'ihun~1U~~f\~U;01'Ammh::a)lAn~1'''UwlU~1lf\g



'lh:::n1A"1,rn~1'Ub"l.l(;l~'U~n1"aAm~1U':i:::fI:lJAn~1"lJe:J'Ubbri'U b"lJ(;l 6Tl

b~e:J~ :lJ11il':in1':ia~b~~:lJFl'11:IJ1u~~1~1 'Un1':io5'lil.ge:Jo5'lil~1~

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

"q,) Q.JQ, IV Cl IV V "'" IV Q./ .e::I.
~ "l~"ll'U'lJru ru (ilfl l H t'l 'IH)~t'l ~ l'Hb(l ~ n l 'HnVll 'i~?lt'l.fll A 'l!\)" ~,I'l, lvct'.:)O "l~ b'lHJU

QJ LI v • d..9

m~Vl"ll'l fll"lAX'IllJil tJfll"l~t'l~eJ~ t'l..()l'l bb(l:::fll "lU~Vll"l~?lt'l.fllA{~ ~,I'l, lvctbo U"l:::nsunUfll"lU"J::: bilt.!, ..
Aru5"J"JlJbb(l:::AdllJ 1u1'1l?1l 'Ufll"J~lb U'U'Il'U'lJeJ'IVI'l11~Nl'U.fIlA{~ fhl-l'Ut'll ~ :WlJlmfll"J~'I b?l~lJ fldllJ 1u1'1l?1, ~
1'Ufll"J~t'l~eJ ~ t'l..()l'l b~ eJ1~fll "J~l bU'Ufll"J~~~eJ~t'l..() l'l'lJ eJ'Ii.h1fl'll'U b'lJ(il~'U~ fll"J ~ m:nu "J:::fllJ~ m~l'lJeJ'U bbn'U

b'lJ(ilrn b'u'Ulu~ltJmllJ1u1'1l?1 ml~?leJul~ :Wfll"Jbb~'IoU'Umh'lbtJ'U5"l"JlJ ~'I~eJl~u~u~ ~'Id

(9). 'l.J".i:::flll'lbe.JtJU~1bbe.J'UU~U~fll"Jo5't'l~eJ~t'l..()l'l .fIltJl'U"J:::tJ:::bd(ll cno l'Uvhfll"J Vlr.=r'l~lfl

l'U~l~{u fll"J~ t'l?l"J"J'I'l.Ju"J:::m ru
lv, be.Juu~1-Usua eJ~ l'l btJ'U"J:::'l.J'l.Jb~tJl n'l.Jfll"J~t'l~eJ~t'l..()l'l b~ eJ1~?ll5l"Jru'U'U?llm"Jfl

'U

(il'il~?leJ'l.J-Um;](lfll'i~t'l~eJ~t'l~l'll~ It'lfJ:WeJ'IrhJ'i:::fleJ~mlJ~fl~VlmtJ 'i:::b'utJ~, r1:VI'Ut'l v

o ~ d 1I I tJ tJ dd d tI IV Q.I d

bTl, fllVl'Ut'l bb'U1Vll'l (il'iTil?le:JUrl'I Ad llJ Lflm'lJ eJ'I'i:::Vll l'l b~lVl'UlVlVl bflm'lJ eJ'Ifl'l.Jfll'i~~'1JeJ

~ t'l..()l'lbb(l:::e.4'b?l'UeJ'il fll b~ eJfll"JU eJ'Itl'Ufll'ioUt'ltl'U'i:::Vlll'l e.JmJ"J:::1tJ'U1.1~1'U(il'Utlue.J (l 'lJ".i:::ltJ'1lU~l'U';il:W

'U cr:, ~llJm ~b..()lVlUl~~t'l~eJ~t'l..()l'l bb(l:::'l.JA(llf11.f1ltJ1'UVithtJ'Il'U :Wflll:Wb~m-UeJ'In'l.J,
~ b?l'UmlAl~'I'\..J 'i:::1tJ'U1.1~1'U(il'U lb(l:::e.J(l'\..J"J:::1tJ'Uu?ll5 l 'i ru:::~:We.J(l~ eJfll'i'\..J~U~VlUl~

ct, ~llJm ~'l.JA(ll m.flltJ 1'UVith tJ'Il'U l.;reh'Ul~ 1t.!l'llbbVI'l1'1V1Ul~~l bU'U'Il'U lfl"l'lfll'i,
~b~eJ'\..J'l:::1tJ'1l1.1tl'l.J(il'UbeJ'I~'I~b~tJln'l.Jtill b~'U Vl{'V'l~~1.!VI~eJ~Vl5'\..J'l:::ltJ'lJuVlm'\..Jbb'l.Ju, "

b. ~llJm ~'l_Jflm m.flltJ 1'UVI'l11tJ'Il'U ~l"J'Il'll bbVI'l1'1~v1lVlul~'v1'l.JieJ'U

b"lI,b..()lVlul~:WVlul~(il'll~?leJ'l.J'l.JA(llm.flltJl'UVI'l1ltJ'Il'U ~'ImllJb~m-UeJ'In'l.Je.4'b?l'UeJ'ilfll ~'Id
, 'U

b"lI,(9) (il'il ~?I eJ'l.J~eJ?Ifl(l'lJeJ'I~ b?l'UeJ'll fllll:W fllllJ~:W~'Ul5V1~m~ m-u eJ'In'l.J'l.Jflmm 1'U
q 'U '

VI'l1lfJ'Il'UVI~eJl~ b'11'UUt'll m'it'll ~ueJ'I rul~ b~eJ ~bb~'I "1(1"'1
v "

b"lI,lv ml~?leJ'l.J?lm'U~eJ~ ?lm'U~'\..Jfiu~'lJeJ'Ie.4'b?l'UeJ"Jlfllll:WAdllJ~lJ~'Ui5V1~m~tJl-UeJ'Itl'l.J
'U ~ 'U

'l_Jfl(llm 1'UVI'l11tJ'Il'UVI~eJ1~
b"lI,bTl(il"Jl';i)?leJ'l.J'l.Jfl(llfl"J1'UVI'l11fJ'Il'Ull:W~l'U l~~l'Ub ~fJ n'l.J'Il'U/1fl"J'I fll"J ~'Ie.J(l'\..J"J:::1fJ'1lu•

~l'U(il'UVI~eJe.J(l'\..J'i:::1fJ'Uu?ll5l'iru:::~:w e.J(l~ eJfll 'i'\..J~U~VlUl~VI~eJ1~
~,1~b..()lVlUl~'il tJ'Il'Ue.JG1fll'i'\..J~U~'Il'Ub ~eJueJ'I n'U fll'ioUMn'U'i:::Vlll'le.JG1'\..J"J:::1tJ'1l1.1~l'U(il'Utl'l.J

e.J(l'\..J'l:::1tJ'UU~l'U';illJ 1~~e)l'Ul fJfll'l~lUfl'll'Ub 'lJ(il~'lJ~fll'i~ fl~l'\..J'l:::fllJ~fl~l'lJ eJ'Ubbn'U b'lJ(ilbTlVl"ll'l.JbtJ'U
'U

bTl0



'lh:mlA~lun~l'Ub'lJ~~'U~n1'jAn'l!l'ltl'j~f;J~Am:o:ll'lm'Ubbri'U b'lJ~ Q1

b~eJ.:J3J1mn1'jl'Un1'j~~n1'jb~eJ.:J1eJ.:Jb~f.I'U

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

cI 1 V Q,) .. o:::-.Q .:::.. A 1I o:::S dQ d 0 q.I

<,i1'1Jn q 'ljD n TJl (1)1 tJ 'VI~ run ru'Yl bb~~15 m su "l'VI1 <,in \! m <,i'U1'U b~ tlWI (1) 'VU'\. \!:)<t'cs:'b ua ~ "l~ b'UtJ 'U?l1 'Un
'U1tJn1~~'U(11~':h~1 tJ f1l<,i~(1)f1l"lb~tl'l~tl'lYl n~ 'I"LI"\. \!:)crcr\!:)1~ n1'V1'U(1)'VI~run ru~1 'Uf1l"ltllJU~"ll'1Jf1l"l~

bMtJ1';; El'ln'Umru 1 rn1tl "l~'1J1 'll'U ~ El\lJJ'l1 ~ bn (1)tl<,i~ltJ'1J,j?l'1J '1JEl\ltl "l~'ll1 'll'U ua~n l'V1'U(1)1Vi~~1~1'U A1l~
" \J

b~El(1)~El'U'VI~ Elb~ tJ'VI1 tJ 'VI~ElEll \! b~El(1)~El'U'VI~Elb~ tJ'VI1 tJ\! 1 nm<,itllJu~ \l1 'U'1JEl\lb~ lV!'U l~'VI~eJ rid 'U<,i1'llm "l'VI~eJ

~1 bU'U l'1eJ'l1~~1'U <,il'1Jrn 'j'lll CJb'VI~eJb~ tJl tJl'V1~eJtl ~ (1)btl~ El\lVln'll ~ ~Vl5 b?ltl Elfh~eJ..:JVIn'll ~eJ ~ltl 'jl'1J f11'j~, ,
bMtJ1';;El..:J1~,xtl

b~m ~lJtl'j~~Vl5m'\"'lf11<,i'U1'V11<,i\lltlbb~~ 1Vif11'jtllJU~'lltl'1JEl\l~1tl'j1'llf11<,i?llm<,i tl1 Vi'U1f1l1

tl 'j ~'ll1'll tl1~ El~ 1\l b?llJ eJill A ?lllJ 1 'j tl bbm '1JD~ 'VI1 bb~~'U'j <,ibVll A11lJ b~ El'U~ eJtl1 Vibbr1tl"l~'ll1'll'U ~ 1 tJA11lJ

<,i1(1)b~1 b{'Jtl5<,i'jlJ~~tl (11eJ'Uf11<,itllJu~~~ nl'1El..:J(1l1lJ'VI~n bn ru~ bb~~<,i~bD tJ'Un,O'VIlJl tJ bb~~tl"l~'1J1'1J'U1~1'U Ad llJ

~..:J'\"'IElh G'1111n'll tlb'1J(11~tl~ fll<,iAn'ljltl "l~tllJ An'ljl'1J eJtlbbr1tl b'1J(?l b11 ~ 'l~ nl 'VItl(1)bbtl1Vll \lfll<,i~(1)nl"l b~El\l

~El\lb~tJtl1 Vib~lV!'Ul~~lj~ltlbMm';;El'l~EltllJu~bb~~iilb Utlf11"l ~'ld

(j). nl'V1tl WdEl'lVll'l f11"l1'U ~El'l b~tJ'U/~El\lVln ~ ~tl<,i~'lll'lltl?lllJ1<,im';;l ~\l1~(1) tJ~ltJ ?l~(1)1n,
bb~~1JJ~tlb tl~ El\l~11';;~lCJ '\"'I~eJlJ~'ltl"l~'1Jl~m~'U5'1iEl\lVll'lf11"l~El\lb~CJtl/~eJ\lYl n'1JL~tl"l~'1Jl'lltlVl"ll'U

Iv. nl'V1tl(1)'VI~mnru~f11"l1'Ub~El'l~eJ'l b~tJ'U/~El,:rVlf1'1l~ n'ljru~ b~El'l~eJ\l b~tJtl/~eJ'lVi n'll~1'U 11, ,
V1-;;)1'jrul'V1~tl1JJV1-;;)1'jru1mh:J-il'(1)b-;;)tlL(1)tJ1ViV1\!l'jrul~ltJmllJ!;l~ b~tJ(1) 'jeJ'UAEl'Ubb!;l~'j~J1(1)"l~l\l

b11. n 1 'VI'U(1)n <,i~'U1 'Unl 1(11<,il\! ?lEl'Ubb~~ bbm '1JD~'VI1 eJ~ 1'l-il'(1)b\!tlL(1)tJEll\! ~ 'l Aru~ n1"llJ nl1

ml\!?lEl'U~'l~tl~bbm '1JDru'VIl tl"l~'lllJ'VI1~El bbtllVll'l bbm '1JDru'VI1~llJ ntl 'VI~Elmruf111 m~'Vh ~(1)"UEl\lb~l'V1ii 1~
'" "

1~~f1l111n~11\l1'm~eJtl'VI~eJ!;l\lL 'V1'1j(1l1lJ~"l~bDtJ'U nD'VIlJ1tJ~ nl'V1tl(1)11'

cs:'.n1'V1tl(1)"l~tJ~b1!;l1 f11'jii1 bUtlf11'j L(1)tJV1-;;)l'jruliil bUtlf11'j 1~bb~l b?l~\!L(1)tJb~1 bb~~1~~ Elll

AlllJ~ l-tll bUtl~ltl'VI~ 'l"UeJ-:JAlllJ 1JJ bUtl5"l<,ilJ

cr. ~ bb\! \l~tl (?l Eltl tllJU~\lltl "l~ tJ~ b1 ~ 1 f11<,iii 1 bUtl f1l <,i bb~~ bb~'l Ad llJ ~'U'VIiil'V1~m.J~ f11"l

iilb Utlf11"l1 Vi~1El\lb~tJtlVl<,il'Ubum~CJ~
\J

b. btJ (1)LeJnl?l1 ~tl <,i~'1Jl'1Jtlb';;llJl~~ltl~llJ 1 tl nl<,i1'U ~ bb?l(1)\lA1llJfl(1) b.t;tl'VI~ Elb?ltl Elbb'U~
\J

bMCJ1n'Um~'Ultlf11"liil bu'Uf11'j~(1)f111';;eJ~El\lb~CJtl b~m U'Utl1~ lCJ'1JtlLtlf111tl1'Utl'j'l bbm 'lJiilb Utlf111,
b'Ji. 1Vi~"ll tJ'lltle..J~ f111iil bUtlf11<,i1Vi~rll'U1 tJf111G'11,rn'lltl b'1J(11~tl~ f111P!n'ljltl"l~tllJP!n'lj1

\J

~.



th~n1ftihun~l'L1L'U9'lf1'L1~n1'aAmntJ'a::C111An\fl'Uel1Ju;ri'U L'U9'I III

L~el~ 1I19'1''ml'a\l el~n'LIn1'a1i l'l LW~'a::\1'h~e.lfl'l.h:: LEI"lIua 'J'LI9'I'LInlJ e.lfl'l.h:: LEI"lIua 'J'LI':i'J11

(;\llJ tI 'VlDPll a (;\~"IIl ~11 ~1 tI fl1 ':iUeJ-:)n 'Uuae tI ':il'U tI ':illJ fl1 ':i'Vl:U1~"IIl ~11 ~1 tIm ':iU€J-:)n 'Uuae• •
'\.hl'UtI':illtfll':i'Vl:u1~ ':i::tI::~ m (YLPI. l!l<tbo-l!><tb~) Lb~::fll':itl':i::Lij'UflruD':i':ilJLb~::fll1lJl t1~-:)lal urm. -.
~lL U'U-:)1'U"tJeJ-:)\1Ult1'l1'Umfl1~ (ITA) t1':i::~ltJ l!l<tb~ 1~nl\1'U1'l111iilJ1(;\':ifll'Ullt11'U b~ma1lJfll1lJ 1t11'lla..
ua ::ueJ 'In'll fll':i'VI:U1(;\1'UeHf'1rrs fI1 fl1~ :(j-:)1~~l'lvl 1t1'l:: fll PllJ1m rns fll'lUm nUfll'l-U1'l LbEJ-:) 'l::W:l 1-:). ...
~mtl'l:: Itl"llUcil'U(;\'Ut1'Uj;.J~t1'l::Itl'll'lhb'U'lllJ ~-:);j'

CSl. n 1\1UI'l'U'Vl'Ul'Vl\1'1i'1~"tJ€J"~'U~\11'l t1'l::Yi fl~I91'ULtJULL'U'U€J~l"~&)fl1'lm'UfllJ f11nu ~1'l(;\1lJ,,"I ,

au'U a~'UbL~::<U'ULfl~eJ'Uf)1'l~1 bU'Ufll'lL ~ eJUeJ-:)t1'Ufll'l<U11lt1U'l::\111"j;.J~t1':i:: Itl"llU?ll'U (;l'I.Jt1'Uj;.J~t1'l::Itl'llU

?ll'U 'l1lJ 'lllJi)-:)a€Jl1lciB'll'lLb~bMtI1n'Uj;.J~\h:: Itl"ll'lhi''U-ifB'U"tJB-:)cn~hj''lR'Ut1ru'lll" ,,~
l!l. nl\1'Ul'l'U'Vl'Ul'Vl\1Ul~"tJB'l'Ufl~lm'Vlm::~'U aBI1l?lmLb~::~llJn'UUB-:)n'Uf111m::'Vll~L-ifl~1t1• •

"
m.nl~I1l:U'l'ltll'U'l'lru'llB-:)'Ufl~lfl'l'Vlfl'l::~'U~-:)U• •

m.CSlfl1'l1lJL i~lLL\1U-:)\1Ul'm'Ufl1'lLbam'l\11t1':i:: Itl'll'U111l 'lll1Lbn~'ULeJ-:)\1~B~~'U

m.l!l fl1'l1:iJB1~tllBfl1a1 'Ufl1'ltl~,:mVlUl~L ~m~tlfl-r'UVI~eJtlBlJ1'Uj;.J~t1'l:: Itl"ll'U111l'lll1Lbnl91'ULeJ-:)

m.m fl1'l1:iJm::'V11111l '1 a'ULiil1lfl1'lbUtlI1lU-:)j;.J~t1'l::Itl'llU~LU'U(;hL~'UVI~€J(:.J~t1'l::Itl"llu~'U 11'11'Ufl1':i

t1~'U'1i'l1'UVI~mMtll-ifB'It1'UVlUlt1'11'U

m.~ fl1':ib.i'Ul-ifBlJ~m1lJa'U'll€J-:)\1Ult1-:)1'U 1tI bbal'l\11V11t1':i::Itl'llU?ll'U~l t1':i::Imfll'lleJ-:)Yilfl~eJ'I
"

LL~::fl':iB'UfI-rl

m.ct fl1'l1:iJ'U1L~'U 'Uflmm bL~::'Vl1Yi6~'U11'16') 'lleJ'I\1Ult1'11'U1t1'1..tlb~eJtI':i:: Itl'llU?ll'U~'UVI~€J~~'U
• 1 "

m.b fl1'l1lJi iL1m'l1'Ul'Ufl1':iLb?tl'l\11'h::lt1"11ucil'U~'U

m.!rl fl1':i1:iJ1'U'l1'UbL~::t1~'U'1i'l1'UfI1t1'U€Jfl ~ri€Jll1biil'ltl'l:: Itl'llu-U11lbbEJ'ln'U\1U1E1-:Jl'U1:W11:U::LU'U

fl1 ':itl~'U'1iilfl':illV11mnl':i b1'ULL~:U::1~-r'U fll':iB'4qJlm U'Ufl1':i Luyn:: "illn~'U1\11 ':i

m.~ fl1'l1:iJ'Ulfll1lJiillJW'U15?11'U~1lJ1t1'l::fl€J'U fl1'l1 il'l~tll'lU"ill 'Ufl1':i1~flru lffi'Vl~ fl1'll'l"ill':irul, .
~I'I~'U €J'Um11fl':i-:)fl1'l fl1':i~lL U'U.fl1':i~I'I-ifB~I'I~l'l\1~mU'Ub\1~ 1'Ufl1'lLaBntln,:m

• 1 dJ

~. n1V1'Ul'l111~'U~Vl1':iLb~::'Ufl~1 m~iicil'U 1~?l1'Ubi'1t11'Ul1'l:: fl1'ltl'l::'lllJb ~B~"ill':irulBeJfl:U1 fl~.... .
t1':i::"IIlJbu'Ufl1':ii'm':ill1 'U'l::\111-:Jfl1 ':il'l"ill'l rul11 ':i::,1'U 6') \11mb ~-:)~€J~'I.h::'lllJ bMtl1n'U fl1'liicil'U 1~ bi'1t1n€J'U• I.

b~lJ1'Ufl1':itl':i::"IIlJ1'Ul1'l::~'lfl~11 (;\~BI'I"il'U111u'UVifl-ifBlJ~111'U'llt1-:)l'Ufl1':itl':i::"l!lJ, ",
ct. nlV1'Ul'lll1iifl1':i~l LU'UflT'i'Vl1-:)1'l1l'.J'Vll'ltlflfl':iB" bb~::'Vll'1fl~\1lJlt1 mlJf'1l1:Ub\1lJ1::alJ~€J~'U1\11':i

bb~::'Uflm m ~-:)(1n ~1'l~'U111~ m:: vl1 fl11lJ~l'l~ bMl'.J'J t1'Ufl1 ':i-U111bLEJ-:)'l::Vl11.:1t1':i::Itl"llu?l1'UI91'Un'U(:.J~t1':i::Itl"l! t1, ...
?l1'U':i1lJ..r.:l1 'U:Ol'U::~1fl1':iVl~€J~?t'l1'Ua'U'UVl1Bii fll':i1'U ':i€J'l-ifBlJ~fl1'liici1'U 1~cil'U Li'1t1a'UbU'UbVi"il':i1lJfl'l fl1':i

dO.tI '\J" 1.1

Ll'l flLO tI~€J fl1':im::vll ~I'l \1~Bfl1':i1'U'Vl'l1'U11ii fl1':im::'VllmllJ~1'l Lb~1:iJ~1 bu'U fl1'l~I'lfl1':i 111(1fl~€J'l
"



'tl. l~nTlG1uuG1'U'UEJntia-3 "tflJL"tfEJ1~'l1-31flUri~U~'III1'~LLfl::Uflfl1mfiiifl'.l1lJ~tJVl'l-3 ~mrlJlE1 G1'.i1~1JIii.. '\I" ..
t)'l'llJlJ1.nU1fl Ium 'ltl flU"i1-31'U auua'U 'Un1'l-!JU LR~a'Ums ~1 Lij'Ums L\4aila-3tl'Um'l'VI'.il~ IJILLfl::m'l-!J ~ tl'U"". ,
'l::W;h-3~fltl'l:: lEJ"tfua1'UIJI'Utlutl'l:: lEJ"tfua1'U'l'.llJ

__......- (U'VflUtl~qfl~~e)1'il)

~a1U?8m'~'Un~1U~1lt1~U~n1'An'emJ'tallAn'tt1tnu~rluL'., Q1
",.

------------------------------------ ------- - . _.---------------------------------



tl".i~fl1A(;hun.ntlb"1J~~tI~n1''.iAn~l'l.h~m.jAm~l"1JB'lJbbritl b"1J~ Q1

b~eJ.:j l..J1~".ifl1".iUeJ.:jntlfl1".i-r'U~tI'UtI
****** "It "It ** ** *** * "It ********* "It* "It "It* ** **

" , '
61111n ·nu b'1JI'lVl'lJ'Vim ".iPimntl ".i~ f:I ~ Pim~l'1J eJ'Ubbriu b'1JI'l 6TlI'll~VlI1 nua ~iJfn llJli':lJJ 'U,

~~~tllJ'tJ~.:j1'U 1-MhJ~.:j1?1 ~{;1~'U1 'U~ruLi'l'llJ tJ~ eJ{;1~lnfl1'l"l~~mh~'I"I'1~iJ'1leJ'U ~.:j1~~ {;1Vhmmfl1'lD eJ.:jn'U

fl1'l-ru~'U'U'U L~m tJ'ULL'UdtJlJ'tJ~1 'Unl'~D€J.:j n'Ufl1".i-ru~tI'U'U fl1".i1.;re)1'Ul~VI'Ul~fl1'lLt€JtJ'l~ L!'J'1lU~€J!?l'UL€J.:j

Vl1€J~~'U fl1'l LL?l1.:jVll[:.jG1tJ'l~L!'J'1lu~l:JJtl'UflU €J.:jrln".iLi".in~ Lvrnru n1'l-r'U'Vl-r'l"l~~'UVl1€JtJ 'l~ L!'J'1lU~'U11'l~ 1 n ~~'U
'IJ ' 'IJ

~L~!'JJL d€J.:jL~€J:JJL!'J.:jtlUfl1'l-rrl'lnm~VI'-)l.:jtJ'l~ L!'J'1lU~l'UUflflmLG1~tJ'l~ L!'J'1lU~l'U'll:JJ LLG1~LtJ'Unl'l?lh~fl1l:JJ~

fl1 1:JJbiJ 11 ~ bM!'J1tlU m 'l-ru VI-r'l"l~~tlVI ~ €I tJ 'l ~L!'J'1lu5'U1i'lL{;1!'JLi'l'l:JJ~ 'l'l!'J 1 '1J€J.:jb~ 1VlU1~'1J €J.:j-r~1 ~f:I n 0/1eJ;.. 'IJ

!?l1:JJ~n~VI:JJl!'J n~ VI~€JiJ€J'tJ.:jAU~ b~!'J1iJe:J.:jn1V1'U1'l L{;1!'J1~?lf:I1'U~tl~l .ul'l1'1lnl'lbbG1~L~lV1lJ1~1 'U~.:jnl'l

~€JtJ lJ 'tJ~1 'Un 1 'l-rUVI-r'l"l~~'U Vl1€JtJ 'l~ L!'J'1lU~'U11'l'1JeJ.:jL~ lV1lJ 1~'lJ eJ.:j1)1 !?l1:JJ:JJ1!?l'ltll'lDe:J.:j tl'U n 1 'l1'U~'UU'U

~.:j~eJ1tJd

Lb'U1 il5 'tJ~1 'Un 1 'l D eJ.:jtl 'Un 1 "j~ U ~ 'UU 'U : n'l ru -rU Vl-r'1"1cJ~ 'UVl1 eJtJ "j~L!'J'1lU 5 'U1 i'lL{;1!'J

Li"j"j:JJ~"j'l!'Jl'1JeJ.:jL~lV1Ul~'1JeJ.:j-r~nl"j L~!'Jh bbG1~n1"j-rul~.htll1m1!'J'U (LL'iJ~b~!'J~)
""

"n1'l-rUVl-r'l"l~~'UVl1€JtJ"j~ L!'J'1lU~'U11'l L{;1!'JLi"j"j:JJ~"j'W1" VI:JJ1!'JflJl:JJ'11 fl1"j1UVl1'1"1~~'U

VI~€JtJ"j~L!'J'1lU~'U11'l~1 tl flJ1 ~VI~ mn tloy fl flG1~1~tl'U 1'ULeJnl?l ~l.:j 'l L{;1CJtJtl ~m:JJ'lJ'U'U Li'l'l:JJ bu!'J:JJ tJ"j ~ bV'J ru

VI~eJl\9lJ'ULi"j'l:JJVl1eJ1~tltlmlJm"jCJ1Vl~tJlJ'tJ~tl'U 1 'U~.:jfl:JJ

"tJ'l~lCJ'1lu~'U11'l" VlmCJflJllJ'h ~\I~:JJG1fh Hibbn nl"j~{;1"jlfl1 nl'l-rUflJl:JJU'ULVl\l
'IJ

tl1"j-rU'U~nl"j fl1"j1U nl"jtJneJu'j:JJ VI~€J~.:j5'U11'l1'U~ n~ru~b~mn'U

L~lV1Ul~'1J eJ\I-r)1 ('1tl~lLb VlU.:j) ~~-rUVI-r'l"l~~'UVl1eJtJ"j~ LCJ'1lu~'U1{;11~ ~m~ eJlJ n~Vlm!'J

n~ VI~€JlJ.u€JU\lAU L~Wml'1m)l'Ul ~'lJeJ.:jtl~VlmCJ 1~~u 1~ n1'l~UVl~'I"I ~~'UVl1€JtJ"j~ L!'J'1lU~'U1{;1'U€JmVlUeJ~1tl

tl~VI:JJ1 CJ n ~ Vl1 €I iJ €J'tJ\IA'U.ul.:j ~'U ~ \I0/1€J\I:JJ1-W~ 1"j ru 1!?l1 :JJVI~n bn rusvlnl 'l 1UVl 1'1"1~~'U L{;1CJLi"j'l:JJ~'l'l!'J 1'lJ€I \I

L~lVlUl~'1J€J\I~~ m:JJtJ"j~m f"lflru~m"j:JJ nlTU €J\ln'UbL~ ~tJ "jlUtJ"jl:JJnl"jVl~~!?lLb 'Vi\l'1l1~ L~€J..:JVI~mnrusvl"" ,
m'l1UVl1'1"1~~'UVl1€JtJ'l~ L!'J'1lu5'U1I'lLI'l!'JLi'l'l:JJ~'l'lCJl'1J€J\lL~lV1U 1~'1J€J\l1~ '1"1.f"l. lvet~6Tl 'l~L{hJU611U n'Ul!'Jtl1\j:JJ'U!?l1

"" ""
11~1!'Jtl1"j 1~Vl1€J~\J'lJ€J\I'1Jl ru'1Jv\lL~lV1U l~'1J€J\I ~\j '1"1.Y'I.lvet~~ "j~Lt1cJUtl"j~Vl"jl\lPi n~15tl1"jll~1 !'Jtl1"j1U L~'U

v ..

Vl1€lVl~'I"I~~'U~lj ~'U~~lfl1 ~ Lbn?lf:l1'UPin~l '1"1.Y'I.lvetetlv tJ'l~n'l Y'l6110tl.:jl'Uflru~ n".i"j:JJtl1'ltl1"jPin~l~'U'~''U\jl'U
'IJ ""

L~eJ\I bb'U1Vll\1tl1'l~\lL?I~:JJnl'JtJlJ'tJ~ : mruL~CJb ~\ll'U~ (9)D iJ~'Ul!'J'U \verDo bb~~:JJ1mnl"jDeJ\ln'Utl11L1!'Jn

~'UVI-r'l"l~~'UVl1€JtJ 'l ~L!'J'1lUI'l €J'ULbVltlL~ eJL€l f)l?l1 'Unl 'l b.u1 b1 !'J'U1'U?lf:I1'U ~ n~l ~lUn\ll'Ufl ru~ tl'l'llJ fl1'l

fl1'l~n~1~'U~'U)11'U LI'lCJnLLtI 1tJlJu~1 'Unl"j~'UVl~'I"I~~'UVI~€JtJ"j~ L!'J'1lU~'U11'l'1J€J..:JL~lVlUl~'1J€J.:j~~ fl1'lb~!'J 1 "j

Lb~~fl1'l-rue.htll1m~CJ'U (LL{j~b~CJ~) \9l..:Jd

(9). 1~b ~lVlUl~1 'U~\I tll'ltJlJU~l'll:JJtJ'l~fl1 Y'I~ll1 tl\ll'Uflru~ tl'l'l:JJ fl1'l fl1"j9'1n~l~'U~'U~l'U

b~€J\I Lb'U1Vll..:JtJlJ'tJ~ : tl'lrufl1'l1~Vl1€l-ru'1J€J..:J'lJlflJVl1€JtJ"j~L!'J'1lu~'U1{;1 ~\ll'U~ (9)D iJ~'Ul!'J'U \vetDo €l~l\1

Lfl~\lfl-rl'l

\v. ~1:JJ b~1V1Ul~'1J€J\I-r\j1 'U~\I tll'l1UVl1€Jf:I1m.h ~..:Jfl1'l1'U'1l€J..:J'1JlruVl1€JtJ'l~ L!'J'1lu5'U11'l
"" v

'U€Jm VlU€J~1 nVl-r'l"lcJ~'U Vl1€ltJ'ld!'J'1lU e)'Ufl1l"l~m:JJ n !]VI:JJ1CJn!] Vl1eJiieJ'tJ.:IA'U~ eJelfl 11'ltJ €I11'1!'Je)l'Ul~ !?l1:JJ

tl~VlmCJ 1~-r'U1~ tl111'UVl~'I"I~~'U 1 'Ub~€J\ld~.:I1~ LLn fl1'l-r'UL~'Ub~€J'U nl"j-rUL~'U~l b'dm~CJ\IL~'UVll..:J1tJ'll'1lfl1"j
~ 1~~tl1 'Ufl1"j L~'UVll..:J1tJ11'1ltll'i fl11-r'U ?ll?l~ fl1"j~1.:j 'l ~Vll\1'l1'1lfl1'l~1'l1 ~~\l1 'U~tJ bL'U'ULtJ'U?ll?l~ fl1"jtJ n~

Lb~~ n 1 'l ~ l'1?1l?l ~ n 1'l '1 1'l1:JJ'l~ L,j!'J'Un1 'l ~ l'1?1l?l ~ n 1 "j[11!'J1 'U'1JeJ..:J~1'U 'l1'1l n 1 'l 'l1:JJ ~..:J~li:1:JJ'U1 flrulVl!'J 1 tl 'l,
A1UlVl1"jVl1eJ ~1 UlVl1'l1 'U"j~Vll1.:j eJ'U'l:JJ tJ'l~'1l:JJVI~ eJ~:JJ:JJ'U1 b'1'ULL~fl1'l-r'U'1JeJ\I'1JlruVl~ eJtJ'l~ LCJ'1lU~'U11'1LI'lCJ, v



5'i'i:IJ'iJ 'i"HJll'll:IJ'll'i:;f11l'\fl ru:; fl'i'i:IJ fll'iU eJ~ n\~bb~ :;'ll'il'U'll'il:IJ rn 'iVl'iJ~l'lbb'VI~'1Jl~ b~eJ'l 'VI~tlbflru.n fll'i1'U

Vl1'V'l~~'U'VI~eJ'll'i:;1f.J'1j'\1~'U1(;11(;1f.J5'i'i:IJ'iJ'i'itJl'tleJ'lb~1'VI,j'1~'tIeJ'l1:o 'V'l.I'\:l!J<tcrbll ~'l~eJ 1'lld..
l!J.(9) fll'i1'UVl1'V'l~~'U'VI~eJ'll'i:;lf.J'1J11~'U1(;1'iJlnt1)1~ 1~bbn fll'i1'UVl1'V'l~~'U "1'iJln~ ~l m

8lf.J an 'VIm'll b'VI~'U~eJ ~ ~'l Ul ,j'l ell 'VI~eJ'iJlnrul~'tIeJ'l~?l:lJ'i?l1'U~n~ru:;'1JeJ'li'U~1'l'11'Ufl1lmu'Ut1)1~

b'li'Ub~Enn'Un'U~Ul n ~ 11 ~'l~ l'l#l'U flll:lJb U'Ut1)1~~v~~1~bil~l:;'l! fl fl~5'i'ilJ m bvilJ'U fll'i1UVl1'V'l~~'U "11 'U

mrud ~~hj?lllJl'H1U 11'll1-ll!.'Ufl'l'je)1'lfl'l'j1'UVl~'V'l~~'U'VI~el'lh:; 1f.J'1Ju5'U1(;1"'illfl'U~Uflfl~ 1~ ilssnuu n'Ufll'j~u,
Vl1'V'l~~'U'iJlnrul~ b~1'VI,j'1~'tIeJ'l~:omlJl'ifl~u1~(;1f.J 1:!.hhn(;1~lm'U 1'Ufl'l'i1'U ~'ld'<iJ:;1U 1~ 'U~1'U1'Ub vh 1'i ~~

v ...

~'UeJ~nu fIl1lJ?lllJl'ifl1 'Ums1~'tIeJ'l nn~~bU'U~ ~Vl1'V'l~~'U "1

" l!J.l!J fll'i1U'tIeJ'l~1t1)'VI~el'll;:; 1f.J'1J11~'U1(;1'<iJ1n'l! fl fl~~'U~~:W1 'lit1)1~ b~ eJ'l1'U1eJfll?l~1'l '11(;1f.J

'lln~mlJ'tI'U'U5'i'ilJbUf.JlJ'll'i:;b'V'lru 11?lJ'U5'i'ilJ 'VI~eJ1~n'Ul'lllJlJ'l'i81Vl~'llB'tJ~1 'U~'lfllJ bVhJ'U bb~:;WleJ'l~~fI~l

1 'Um'i1U"'illmb~fI:;uflfl~ bb~~:;1eJfll?lhjbil'U cn.ooo 'lJlVl,
hbll fll'i1'U ~11U'jeJ'l bbfl:;'tI eJ'l'tllru"'ill nUfl fl~ 5'U~'lm 'liru l~ eJ1Vl 'V'llttJ 1U'll'i:;Vll'U.." ..,

Bl'VI1'i lJeJ'U'tJmr\'l,rfl'1J€J'l~l'l?l'i'i'V'l~'Ufll WleJ'l1Ub~eJ'l1 'Ul€Jfll?l~l'l '11(;1(J'lln~l'l1:IJ'tI'Uu5'i'i:IJ bUf.JlJ'll'i:; b'V'lru

'VI~eJll?lJ'UD'i'ilJ 'VI~eJ1~n'U mlJlJl'i fJ'lVl~--1fllJ b'vhJ'U bb~:; lJ~ ~1't1€J'l fll'i1'lJ'i€J--1 bb~:;'tI€J--1'til ruJ'U WI€J--1~lJfIril" ..,,,
1:Wbfl'Ubll,OOO U1Vl

l!J. cr fl'l'i1U'IJ€J'l'tll ru'VI~€J'll'i:;L(J'1J115'U1(;1~bU'Ufll'i 1W 'U~ n~ru:; 1~n'Uuflfl~~11 'll.., ,

dJ'Ub~1'VI,j'1~'tI€J'l1:OlJlbbth1:w~'l \9 tJ ~lf.J
""

cr. ~ llJ b~ 1'VI,j'1~'tI eJ--11:01~'tI eJ'l'tll ru bbne:J'tJ'lAU'tJru '1Jl'VI~€J'UfI fl ~1 'Um€JUfl ~l 'tIeJ--1
dJI U 'U Il) ,

e:J'tJ'lAU'tJru'1Jl'UeJn L'VIUeJ"'illnmru'lln~'ll'i:;L 'V'lruumJ~:tjfl'l'i1 ~'tI€J'l'IJ1 ruLLnn'U L(;18fll'i1 ~'tIeJ'l'tllrum:!.J'll n~
\I ILl U 'lJ

'll'i:;L'V'lruU8lJJ'U L~1'VIU1~'tI€J--11:O'<iJ:;1~'tIeJ'l'1Jlru'VI~€J'll'i:; L8'1J115'U1(;1~:tjlJ~~lLfl'U bll,OOO 'U1Vlm~....., "
<to ~llJ L~1'VIU1~'tI€J'l1:O~'U8€JlJ'VI~€J1\~'ULU'Uh1~u flflfl1 'Ufn€Jufl11'tleJ'll'l'U1U'tIeJ'l'tllru

O.! 'U '!; u

'VI~€J'll'i:;L8'1J11~'U1(;1"'illn ~~ L~810UeJ'l1'Un l'i'lllJ'tJ~'VIU 1~'tI€J'l L~1'VIU1~'tI€J'112 Ll'ULL~LU'Un l'i1U'tI eJ--1't1lt1)'VI~€J

'll'i:; L8'1J11~'U1(;1~1~l'lllJ'll n~'ll'i:; b'V'lruU8:!.JLL~:;'lJeJ'l'tllruJ'U:tj'ilfll'VI~€JlJ~~11:WLfl'U bll,OOO U1Vl.., 'U

h fIl'iH'tJl'l'ieJl8'V'l'i fll'i~'l'UllJ 1'U?llJ(;1eJl8'V'l'i 'VI~€J1oU'tJmLL?l(;1'lfllllJ~'U~LbVl'Ufll'i1 ~,
'1JeJ'l'1Jlt1)L~eJ LU 'Ufll'iU€J'l n'Ufll'i~ltJ'Un'!;J'i:;L iJ8'U Bn~'lL ~€J'll'i:; L8'1J'U1'Ufll'iL?l~lJ?l~Wi( l'\'UfI~1 'Ufll'i'll'i:-;'VIcJ(;1

1~Lbn L~1'VIU1~'1JeJ'l1:O..
1)1). 1'Umru~Lu'Ufll'i1UVl1'V'l~~'U~:tjlJfI~lLfl'U bll,OOO U1Vl ~'lL~1'VIU1~'tIeJ'l1:o:tjfllllJ"'illLU'U

eJ~l'l~~~WleJ'l~uHL ~eJ~fl~l1.:wl'l~ lJl'l'if1l'V'l 'VI~eJfll~lJ~lJ~'U5-5'U~'i:-;'VI'il'lUfl f1~ ~'l1 'Ufll'i~'UdL~l'VI,j'l~,
'1JeJ'l1:Oe:J1'U"1 "'il:-;#lel'l LL~'l'i 18f1:; LBf.J(;1oU€JLY1 'iJ 'iJ ~ --1LM81 nu fll 11UVl~'V'l~~'U'VI~€J'lll:-; L[J'1J11J'U~ eJe:J'tJ--1rlU'tJ ru'1Jl

6.1'1..1 \I ILl

~--1LU'U~l'VIU 1~1'U 'il'1J flll e:JU~'VIll?l--1?l(;1'1J€J--11:01?ll'VIfl"'il'VI~€Je:Ju~'VI1'i?l--1?l(;1'1J€J--1'V1U18'l1'U?lm'tJ'U 'VI~eJ€J--1Am
'U 'U 'I <I-' 'U 'U ~

~ L~1'VIU1~'1J€J'l11ie:JJ'U~--1n(;11'U-v1'UVi~?lllJl'iflm:-;vh 1~ L~€J1~e:J'tJ--1A'U'tJru'1Jl'VI~€Je:J'U~'VI1'i?l--1?l11llU"'ilQ8 11
dJI\J '\J <V \J 'U 'I

:tjL'VIl'le.JflfIlllJ~lLU'U fIl1:!.JL'VIlJl:-;?llJ LL~:-;?llJfIl'i~"'il:;1~L~1'VIU1~'1JeJ'l1:oe:JJ'U1UVl1'V'l~~'U'VI~€J'll'l:-;L8'1J11J'U1-1 n, ... "
1~~'UVl1'V'l~~'U'VI~€J'll'i:-; L8'1J11J'ULLnm w 'U-v1'UVi'VIlfl Lu'Umru ~1:W?lllJ1'ifl~'U 1~n1 ~~--1lJ€J'UVl1'V'l~~'U'VI~eJ

"
'lll:-;L8'1J11"11~nU'VIU18~1'U~L~1'VIU1~'1J€J~1:oe:JJ'U~--1n(;1L(;1m~h

... "
fll'lLL~--11~LU'U1'lllilllJLL'U'lJ'i18'l1'Ufll'l1U'1J€J--1'1Jlt1)'VI~€J'lll:; 18'1J115'U1(;1 LL'UUVllf.JlJllillfll'id

~.1~L~l'VI,j'lm 'U~'l nl9l'llD'tJ~lill:!.J'll'i:-;flll'\?h,rfl'll'Uflru:-; m'i:!.Jfll'ifll'iPl n~l.rr'U~'U~l'U

L~€J--1Lb'UlVll--1fll'i~--1b?l~lJfll'i'lllJ'tJ~ : mrub~8b ~--1l'U~ (9)';) lJ~'U18'U \9<t';)o €J~1--1LA~--1f11191

ri. ~1:!.Jfl'l"iL~8111'U'VI~oUl'il'1Jflll'VI~€Jfll'i 1-li?l1?l~ flll1(;1 '1 '1J€J~~l'UlllJL~€Jflll~ (;1'V1l'tl€J'l'1Jlt1)

1~LLri-rrlll'1Jflll.ff'U~ 'VIru e:J'tJ--1rlU'tJru'1Jl'VI~€J?llJl:Un1'Ufl'i€JUfl11'1J€J--1-rrl'il'1Jflll.ff'U~ 'VIrul(;1m~l9l'1Jl(;1
'lJ ILl 'V 11.1 \J U



(9)0. 1'Ufll'a~\JLJ n 1.1EJ'U1~~Elu5'tJ~ \1m.Jmmfll'a,jEl~n'Ufll'ab1EJ fl~\JVl-r~~~'UVI~ElU'j:; 1EJ"1lu

I'lmm Vl'UI.~EllE1fll~1'Ufll'al..1J11.1EJ'U1'U~m'U~ fl'lj-l~~n ~1i;,huml'Uflru:; m'allfll'af1l1~ fl'lj-l~'U~ 'U~1'U mllVlu~~ EI
9.J 9.1 I d I I Q)

~lUfl~1'Uflru:;m'allfll"if1l1~f1'\~1-tr'U'W'U:(il'U VlI"1LiolS:'ooli/l(9)C:;(9)1i ~~l'UVl bll Lll'lj-1EJ'Utvcrb(9) eJE.Jl~bfl'a~fl':i(i1..
(9)(9). n"iru~~\J~\llflVl-r~ ~~'U1 ~~m'U~ mn1 ~~ElU5'tJ~1'l1:tn:; I.UCJ'Um:;Vlll-1~fl'l~1l5f1l'a

llv11 CJrn'a-r'UI.~'UVl1EIVl-r~ ~ ~'U ~ ~ e:r'U~ \I1 fl1 ~ ~ rnu~m~l '\I'L 1"1. lvct'ct'lv 1(i1(Jbfl ~~fl-r (i1 b~ EI,j EI~n'U \l ruVil~ v

fll':i1.1CJn-r'UVl-r~ ~~'UVI~ElU'a:; l(J'I.JllI'lEl'ULI.Vl'U1.~eJLEIfllr11 'Ufll'H.1Jl L~CJ'U1'U~m'U~mn" LI.t1:;I.~(J:; "

nE;11fln1'jcl~ b6'l~lln11ull'tJ~ bvie:),ue:J~n'Un1'~~'\Ja'U'\J'U
(9). 1.?l1ll~~1~ flllll~ flllllb 'ih1\11 'UI.~EI-1t:-J~U"i:; 1CJ"1luYI'Us1i'e:J'UVI~Elfll'a-tr(i1n'Ul~Vlll-1

U'a~ lCJ"1lU~l'U'U fl fl ~ I.I.~~U 1~ 1CJ"1lU~1'U~lll I.I.~~ f1l1-r'UVl-r~ ~~'UVI~ ElU1:; 1CJ"1lU~'U1(i11(i1CJLilllJ \111 CJl'l.lEI~

L~lViU l~'l.JeJ~-r~~ ~ n\il eJ~mll fl!)Vll..Jl (J fl!] 1:; I.U CJ'U~L~(Jl.1JEI~ I.~eJ 1~-Ull1"1l flll I.I.~:;l.~lVlUl~ ?lll..Jllfi

LWn LW~Ul~ 1CJ"1lU~1'U1111n'Uu'a:; l(J"1lU~l'U 11lJ VI~eJflllllLblil fl~1~1~Vlll~~'UJl 1\1bb!;'l~~'U'U'Ulv1 'allJ(i~ flll

bb~~b~eJ'U11..1mru~ ell \I I.fl(i1fllllJ~ll b~ (J~~ EIf1l1-r'UVl-r~ ~~'UVI~ ElUl~ l(J"1lU~'U1(i1~1~ I.u'U 1U IilllJfl!] 1~ I.UCJ'U

EllVl '1i1-1I.VlI"1f1l~UlVlJJ f11"iih d1'Uf1l"i-ruLJm~CJ'U b'u'U\il'U

lv. rlLJ'U~'U'U~-1b?l1lJ1~.1Jll1"1l fll11.1.!;'l:;I.~lVlUl~Vl m:;~'U b~'Uflllll~lr) ru bl.!;'l:;~~ 1'l~l'Wfl, ,~
1'Uflll~eJ\ill'UflllVl\l11'l flElHu-ti''U 11ll~~~(i11 ~~l..Jlmflllm'UflllmCJ 11..11.~EI,j EI~n'UflllVl\l1\il flElHu-ti''U, "
nll1 ~VI~eJ-r'U~'U'U'U1'UVlmu Lb'U'U. "

bll. fhn'U~1.1.!;'l1~f1l1Iihb'w'Uf1l1 I.Un~l CJri11.u~1 CJ'I.JEI~Vl111CJ-11'U1 'U~~ n(i1 bu'U 1UlilllJ fl!] VllJ1CJ

n!] "J~l.uCJu~l.~m-U~N 1(i1mfl~-1fl-r1'1

IS:'. I.b'U1U 5'tJ~1 1..1fll l-r'UVl-r~ ~~'UVl1 eJU1:; 1tJ"1lU~'U1(i1'I.JeJ~I.~ l'i.,U 1~ '1J eJ-1-r~ meJ'U fl~ll

nllu5'tJ~VlU l~ 'al"1lflll'I.JeJ~ I.~lVlUl~"l m~ ~'U "l fl nl~'\Jl'Ufll 1 eJ1Vl fll 1?111V11Vl1eJ flll r) (i1b~eJfl1..Jfl!;'llm

f1l11.~eJ'U()')lbI.Vll1~fllltlfleJmll fll'aUl~l.iJ'Ue-J!;'lfll'nJ~'tJ~~l'U flll~(i1~eJ~l'1~l~ fll'a~\lllruleJ'il1~ eJ'it1!llil

1(i1(J~ 'tJ-1r)'U'tJ t1!"1l1"lnl ~ ~'U \I~ vll fllllJ 1..1J11 \I n'U 0\il 'tJ-1AU 'tJt1!"1l1 I.~ eJ1111u1 s1i'u~ 'tJ~1 1..11fll ~n 11 fl \I fll 1ll

~eJ~l 'Uflllll-r'Ue:J(i1"1leJ'U1.1.!;'l:;fll'Uf)ll~1.1.!;'lflllUD'tJ~1 ~I.u'U1UeJ~1~~u'a~~Vl5m~ ?leJl'1fl~eJ~n'U 1.1.'UluD'tJ~d

ct'. Iil11\1 ~ eJ'Ufl 11~ 1 I.'W 1..1nl l-r'ULJ fl 1.1(,)1..111..16'1fi l'U~ n'lj-1Vl1 eJ11-1I.~(J'U~i1 B\il11 bl.~~-tr'U?I-1~
1.1.!;'l~Ul:;'l.J1 ~ll~'U5 ?I~l-1 flllll~mlll b.1Jl1\11~e:ru flflleJ~LJm~CJ'U U'a:;'(fl"1l'Ul1ll~-1.1Jll1"1lflll 1.1.!;'l:;b~lVlUl~

" "
1'U~-1n(i1-rUVll1'U{i-1fllllle:J(i1Lb!;'l~'UVlnlVl'U(i11Vl'lj-mru flll b1(Jn -r'U Vl1mmlJ\I~-r'UVl-r~ ~ ~'UVl1eJUldCJ'(fu IileJU1.1.Vl'U

L~eJ1eJf1l 6'11'Uflll1. -Ulb~CJ'U1(i1CJbu~l~eJ~l-1~-1mru'I.JeJ-1 b~'U'U1\11fl ~-1f1l1m~vllv1-1 fl~111~eJ1\1~eJ Hlll bu'UI.~'U

'U1\11 fl I.I.~~ eJll bu'Ul.~ eJ-1'I.JeJ-1 "~'U 'U'U" 1 'U\i 11..1:;e:r-r'U~'U'U'U n'U m ~~'U'U'U B'UI.U'Um llle:J (i1mlJU1~lJl!;'l..." "
fl!]Vll..Jl(Jmt1!ll.l.!;'l~ fl!)Vlm (J U.U ."1l.

';:). 1~fllllll. U'ULilllJ LI.~:;AllflleJ-1 I.~lVlUl~Vl1eJ'Ufl fl~ 51..11(i1 ~ LI.~-11.'Ul~ I.I.?lVl1eJVlt{n\il'U
" '"

l.~eJ.,:jfll 1"l \I11ilfl eJHu-ti''U fl l1-r'U Vl1EIfll 11~~'U'U'U 1'U"l fl ~u 1.1.'U'U 11lJ (i'.,:jI.~lV1U l~~U ~ b?lLi~eJflll m ~vll

1(i1CJ1-tlmm fll"iAll flleJ-1e:r~eJ-1l.~tJ'U Vl1eJe:r~1,xm llJ11lllJeJ 1'Uflll I.b~-1b'Ul~bb?lVl~eJ~ tJl'UVI~ fl\il'U~ I.~tJl-tleJ-1
~ \l \J .....

mll~nlV1'U(i1111 'Um~'\Jl'Uf1l1~(i1flll.ueJ~eJ-1b~tJ'U

b'li. fl 1 1 ~ 1tJ'U1~u D 'tJ~mm~bU (J'U~ lLJ fl'Ul CJn -r~lJ 1..1\il~ llv11 (Jfll 11 ,xVl~ EI-r'U'I.JeJ-1'I.Jlt1!

'l.JeJ.,:jl.~lV1Ul~'l.JeJ~-r\i~_1"1. lvct'1S:'1S:' l.~lV1Ul~'l.JeJ-1-r\i~,f'U l.u'U~m~v11mllle:J(i1Vll-11U(J e:r'tJ-1r)'U'tJru"1l1\1~\ileJ.,:j
J.J I 1.1 ..u'I,J 'IJ 'U <LI

~ 1I.U'Ufll"iVll-11U m ~ lViU lVl'I.JeJ-1-r\ie:rLJ'U.."
c:;. l.~lV1ii l~'l.Je:J.,:j-r\i~lv1iJfll"i-rUVl-r~~~'U'j.~1 ElU"i~lEJ"1lL1~'U11'1~ Lth.Jfll"i~ ltJ'U fll"i-rUVl-r~~~'U "1..
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