Λευκωσία, 3 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ:

Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΑΠΟ:

Γενικό Γραμματέα

Παρουσίαση των προνοιών του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 [Ν.127(Ι)/2018]
Κυρία/ε,
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την
υπό αναφορά παρουσίαση, από λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος, έτσι
ώστε να είστε πλήρως ενήμεροι σε ότι αφορά τις πρόνοιες της πολύ πρόσφατης
(31/07/2018) σχετικής νομοθεσίας.
Το Πρόγραμμα των παρουσιάσεων είναι:
1.

Λευκωσία:
Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ., στην
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (ισόγειο) του Υπουργείου Οικονομικών.

2.

Λεμεσός:
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 9:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ., στην
αίθουσα παρουσιάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Λεμεσού.

3.

Λάρνακα:
Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ., στην
αίθουσα παρουσιάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Λάρνακας.
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-2Το Τμήμα Περιβάλλοντος μας ενημέρωσε ότι λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, για
το μήνα Σεπτέμβριο, αδυνατεί να πραγματοποιήσει τις παρουσιάσεις στην
Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αμμοχώστου στο Παραλίμνι) και στην Πάφο (Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πάφου) εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι εν λόγω παρουσιάσεις, με
βάση το πρόγραμμα εργασιών του Τμήματος Περιβάλλοντος, θα
πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Οκτωβρίου οπόταν και θα ενημερωθείτε
έγκαιρα με εγκύκλιο του ΚΕΒΕ.
Για πληρέστερη ενημέρωση σας επί του θέματος καθώς επίσης και για σκοπούς
καλύτερης προετοιμασίας σας (απορίες, ερωτήματα, διευκρινίσεις, κλπ.) κατά την
διάρκεια της συζήτησης που θα επακολουθήσει αμέσως μετά από τις
παρουσιάσεις, σας επισυνάπτουμε τον σχετικό Νόμο.
Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο Έντυπο Δήλωσης
Συμμετοχής και μας το αποστείλετε έγκαιρα στο φαξ. 22-665685, στην προσοχή
της κυρίας Έλενας Κλεάνθους.
Με εκτίμηση,

Βασίλης Βασιλειάδης,
Ανώτερος Λειτουργός Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

ΒΒ/ΕΚ
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στην
παρουσίαση (από λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος) που διοργανώνει το ΚΕΒΕ με
θέμα:

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2018 ΙΝ.127(Ι)/2018»
Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:




Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα

10/9/2018
13/9/2018
17/9/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΒΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Στοιχεία Συμμετεχόντων
Ονόματα Συμμετεχόντων:

Θέση στην Εταιρεία:

1. ……………………………………………………………...………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………...………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία …………………………………………………

Υπογραφή ……………………………….

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών.
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο
πιο πάνω σεμινάριο για διάστημα κρίνει το ΚΕΒΕ ότι η αποστολή παρόμοιου ενημερωτικού υλικού είναι
αναγκαία. Επιπρόσθετα συναινώ να αναρτώνται στις ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
φωτογραφίες ή/και βίντεο από εκδηλώσεις του ΚΕΒΕ, και στις οποίες εμφανίζομαι. Γνωρίζω επίσης το
δικαίωμα μου σύμφωνα με το κανονισμό προστασίας δεδομένων ΕΕ/2016/679 ότι μπορώ να αποσύρω την
εξουσιοδότηση, ή και να έχω πρόσβαση για να διορθώσω τα προσωπικά μου δεδομένα οποιαδήποτε
στιγμή με γραπτή αίτησή μου προς το ΚΕΒΕ».
/ΕΚ
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4670, 31.7.2018

Ν. 127(Ι)/2018

ȃȅȂȅȈȆȅȊǹȃǹĬǼȍȇǼǿȀǹǿǹȃȉǿȀǹĬǿȈȉǹȉȅȊȈȆǼȇǿȉǾȈǼȀȉǿȂǾȈǾȈ
ȉȍȃǼȆǿȆȉȍȈǼȍȃȈȉȅȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃǹȆȅȅȇǿȈȂǼȃǹǼȇīǹȃȅȂȅȊȈȉȅȊ
ǼȍȈ ǹȇ ȉȅȊ
ȀǹȉǹȉǹȄǾǹȇĬȇȍȃ
ǱȡșȡȠ
ȂǼȇȅȈǿ
ǼǿȈǹīȍīǿȀǼȈȀǹǿǼȇȂǾȃǼȊȉǿȀǼȈǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
1.

ȈȣȞȠʌĲȚțȩȢĲȓĲȜȠȢ

2.

ǼȡȝȘȞİȓĮ

3.

ȈțȠʌȩȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ
ȂǼȇȅȈǿǿ
īǼȃǿȀǼȈǻǿǹȉǹȄǼǿȈ

4.

ȆİįȓȠİĳĮȡȝȠȖȒȢ

5.

ǼĳĮȡȝȠȖȒĲȠȣȆȡȫĲȠȣțĮȚĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

6.

ǼȖțȡȓıİȚȢțĮĲȐĳȐıİȚȢ

7.

ȋȡȠȞȚțȑȢʌȡȠșİıȝȓİȢ

8.

ǻȚĮȕȠȣȜİȪıİȚȢȝİİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞİȢĮȡȤȑȢ

9.

ȊʌȠȤȡȑȦıȘʌĮȡȠȤȒȢıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȂǼȇȅȈǿǿǿ
ȈȍȂǹȉǹǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ

10.

ǴįȡȣıȘǼʌȚĲȡȠʌȒȢ

11.

ǹȡȝȠįȚȩĲȘĲİȢĲȘȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢ

12.

ȈȣȞİįȡȚȐıİȚȢĲȘȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢțĮȚįȚĮįȚțĮıȓĮ

13.

īȡĮȝȝĮĲȑĮȢĲȘȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢ

14.

ȅȝȐįĮ İȚįȚțȫȞĮȟȚȠȜȠȖȘĲȑȢ

15.

ȈȪȖțȡȠȣıȘıȣȝĳȑȡȠȞĲȠȢ.

16.

ȉİȜȚțȒİȟȠȣıȓĮȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢǹȡȤȒȢ
ȂǼȇȅȈǿV
ǼȀȉǿȂǾȈǾǼȆǿȆȉȍȈǼȍȃȈȉȅȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ

17.

ȆȡȩıșİĲİȢʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢȖȚĮȤȠȡȒȖȘıȘȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȢǱįİȚĮȢȒȖȚĮȑȖțȡȚıȘ
İțĲȑȜİıȘȢȑȡȖȠȣ

18.

ǲȡȖĮʌȠȣȣʌȩțİȚȞĲĮȚıİȆȠȜİȠįȠȝȚțȒǱįİȚĮ
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19.

ǻȘȝȩıȚĮȑȡȖĮ

20.

ǲȡȖĮȝȘȣʌȠțİȓȝİȞĮıİȆȠȜİȠįȠȝȚțȒǱįİȚĮ-ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǲȖțȡȚıȘ

21.

ǻȚĮıȣȞȠȡȚĮțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢ
ȂǼȇȅȈV
ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈȀǹǿȂǼȁǼȉǼȈ

22.

ǹȓĲȘıȘȖȚĮȠįȘȖȓİȢȖȚĮĲȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȘİĲȠȚȝĮıȓĮȢȂİȜȑĲȘȢȒȖȚĮĲȘȞʌĮȡȠȤȒ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞȖȚĮȑȡȖĮĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

23.

ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȖȚĮȑȡȖĮĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

24.

ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘǻȚĮʌȓıĲȦıȘȖȚĮĲĮȑȡȖĮĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

25.

ȅįȘȖȓİȢȖȚĮĲȠİȪȡȠȢțĮȚĲȠʌİȡȚİȤȩȝİȞȠȂİȜȑĲȘȢ

26.

ȆİȡȚİȤȩȝİȞȠȂİȜȑĲȘȢ

27.

ǻȘȝȠıȓİȣıȘȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢȖȚĮĲȘȞİĲȠȚȝĮıȓĮȂİȜȑĲȘȢțĮȚĲȘȞȣʌȠȕȠȜȒ
ʌĮȡĮıĲȐıİȦȞ

28.

ǻȚĮįȚțĮıȓĮİȟȑĲĮıȘȢȂİȜȑĲȘȢ

29.

ǼĲȠȚȝĮıȓĮīȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢ

30.

ǿıȤȪȢīȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢ

31.

ȁȒȥȘĮʌȩĳĮıȘȢțĮȚİȞȘȝȑȡȦıȘĲȘȢȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢǹȡȤȒȢ

32.

ȆȜȘȡȠĳȩȡȘıȘĲȠȣțȠȚȞȠȪȖȚĮĲȘȜȒȥȘĮʌȩĳĮıȘȢ
ȂǼȇȅȈVI
ȀȅǿȃǼȈǻǿǹǻǿȀǹȈǿǼȈȂǼȉǾȃǼǿǻǿȀǾȅǿȀȅȁȅīǿȀǾǹȄǿȅȁȅīǾȈǾ

33.

ȀȠȚȞȒİțĲȓȝȘıȘǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘǻȚĮʌȓıĲȦıȘȒțĮȚȑțįȠıȘīȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢ
ȂǼȇȅȈVII
ȈȊȃȉȅȃǿȈȂȅȈȂǼǹȁȁǼȈǻǿǹǻǿȀǹȈǿǼȈ

34.

ȈȣȞĲȠȞȚıȝȩȢ
ȂǼȇȅȈVIIǿ
ȂǼȁǼȉǾȉǼȈ

35.

ȂȘĲȡȫȠǼȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȦȞȂİȜİĲȘĲȫȞ ȂİȜİĲȫȞǼțĲȓȝȘıȘȢǼʌȚʌĲȫıİȦȞıĲȠ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ.

36.

ȅȝȐįĮȝİȜȑĲȘȢ
ȂǼȇȅȈǿȋ
ǼȃǾȂǼȇȍȈǾȀǹǿȆȁǾȇȅĭȅȇǾȈǾ

37.

ǼȝʌȚıĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮ

38.

ȆȜȘȡȠĳȩȡȘıȘĲȠȣțȠȚȞȠȪ
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39.

ǻȘȝȩıȚĮĮțȡȩĮıȘ

40.

ǹȡȤİȓȠ
ȂǼȇȅȈȋ
ȆǹȇǹȀȅȁȅȊĬǾȈǾȉǾȈȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈȅȇȍȃ

41.

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ

42.

ǲțșİıȘʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ

43.

ǼȟȦĲİȡȚțȩȢİȜİȖțĲȒȢʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȂǼȇȅȈȋǿ
ǼȆǿǺȅȁǾ

44.

ǼʌȚșİȦȡȘĲȑȢ

45.

ȀĮșȒțȠȞĲĮțĮȚİȟȠȣıȓİȢ İʌȚșİȦȡȘĲȫȞ

46.

ǹįȚțȒȝĮĲĮțĮȚʌȠȚȞȑȢ

47.

ȉȑȜȘțĮȚİʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ
ȂǼȇȅȈȋǿǿ
ȆȅǿȀǿȁǼȈǻǿǹȉǹȄǼǿȈ

48.

ȆȡȩıȕĮıȘıĲȘįȚțĮȚȠıȪȞȘ

49.

ȀĮȞȠȞȚıȝȠȓ

50.

ǻȚĮĲȐȖȝĮĲĮțĮȚīȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚȢ

51.

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȆĮȡĮȡĲȘȝȐĲȦȞ

52.

ǼȞȘȝȑȡȦıȘǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢ
ȂǼȇȅȈȋǿǿǿ
ȉǼȁǿȀǼȈȀǹǿȂǼȉǹǺǹȉǿȀǼȈǻǿǹȉǹȄǼǿȈ

53.

ǲȞĮȡȟȘĲȘȢȚıȤȪȠȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ

54.

ȀĮĲȐȡȖȘıȘȃȩȝȦȞ.

55.

ȂİĲĮȕĮĲȚțȑȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
ȆȇȍȉȅȆǹȇǹȇȉǾȂǹ

ǼȇīǹīǿǹȉǹȅȆȅǿǹǼȉȅǿȂǹǽǼȉǹǿȂǼȁǼȉǾǼȀȉǿȂǾȈǾȈǼȆǿȆȉȍȈǼȍȃȈȉȅ
ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ
ǻǼȊȉǼȇȅȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ǼȇīǹīǿǹȉǹȅȆȅǿǹȊȆȅǺǹȁȁȅȃȉǹǿȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈīǿǹǹǿȉǿȅȁȅīǾȂǼȃǾ
ǻǿǹȆǿȈȉȍȈǾǼǹȃǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿȂǼȁǼȉǾǼȀȉǿȂǾȈǾȈǼȆǿȆȉȍȈǼȍȃȈȉȅ
ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ
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ȉȇǿȉȅȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȂǼȃǼȈǹȇȋǼȈ
ȉǼȉǹȇȉȅȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ȀȇǿȉǾȇǿǹȀǹĬȅȇǿȈȂȅȊȀǹȉǹȆȅȈȅīǿǹǼȇīȅȆȅȊȆǼȇǿȁǹȂǺǹȃǼȉǹǿȈȉȅ
ǻǼȊȉǼȇȅȆǹȇǹȇȉǾȂǹǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿȃǹǼȉȅǿȂǹȈȉǼǿȂǼȁǼȉǾǼȀȉǿȂǾȈǾȈ
ǼȆǿȆȉȍȈǼȍȃȈȉȅȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ
ȆǼȂȆȉȅȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈȆȅȊȆǼȇǿȁǹȂǺǹȃȅȃȉǹǿȈǼȂǼȁǼȉǾǼȀȉǿȂǾȈǾȈ
ǼȆǿȆȉȍȈǼȍȃȈȉȅȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ
ǼȀȉȅȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈȆȅȊȆǼȇǿȁǹȂǺǹȃȅȃȉǹǿȈǼ ȂǼȁǼȉǾǼȀȉǿȂǾȈǾȈ
ǼȆǿȆȉȍȈǼȍȃȈȉȅȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȀǹǿǳȈǼǼǿǻǿȀǾȅǿȀȅȁȅīǿȀǾǹȄǿȅȁȅīǾȈǾ
īǿǹǼȇīǹȆȅȊǼȆǾȇǼǹǽȅȊȃǳȂȆȅȇǼǿȃǹǼȆǾȇǼǹȈȅȊȃȆǼȇǿȅȋǼȈȉȅȊ
ǻǿȀȉȊȅȊĭȊȈǾ
ǼǺǻȅȂȅȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ĬǼȂǹȉǹīǿǹȉǹȅȆȅǿǹǼȃǾȂǼȇȍȃǼȉǹǿȉȅȀȅǿȃȅīǿǹȉȅȊȈȈȀȅȆȅȊȈȉȅȊ
ǹȇĬȇȅȊ
ȅīǻȅȅȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ȂǾȉȇȍȅȂǼȁǼȉǾȉȍȃȂǼȁǼȉȍȃǼȀȉǿȂǾȈǾȈǼȆǿȆȉȍȈǼȍȃȈȉȅ
ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ
ǼȃǹȉȅȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ȀȍǻǿȀǹȈ ǹȇȋȍȃ
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įȚĮĳȠȡİĲȚțȒȑȞȞȠȚĮȐįİȚĮ Ȓ ȑȖțȡȚıȘ Ȓ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ ʌȠȣ
ȜĮȝȕȐȞİȚȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİțȡĮĲȚțȒȣʌȘȡİıȓĮȒĲȠȊʌȠȣȡȖȚțȩȈȣȝȕȠȪȜȚȠ,
ȘȠʌȠȓĮįȓȞİȚĲȠįȚțĮȓȦȝĮıĲȠȞțȪȡȚȠĲȠȣȑȡȖȠȣȞĮʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒıİȚ
ĲȠȑȡȖȠ.
"ĮȚĲȘĲȒȢ"

ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ

İȟĮıĳȐȜȚıȘȑȖțȡȚıȘȢİȖȖȡĮĳȒȢ ıĲȠȂȘĲȡȫȠā
ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞİȚ Ș
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣ.
ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ ȩȡȠ ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȚȢ
ĲȠȣ

įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȠȜİȠįȠȝȓĮȢ țĮȚ

ĲȠȣ

ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ ȃȩȝȠȣ Ȓ ĲȠȣ ʌİȡȓ ȇȣșȝȓıİȦȞ ȅįȫȞ țĮȚ ȅȚțȠįȠȝȫȞ

ĲȠȣ
ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

ȃȩȝȠȣ.

853

 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ.
Ȁİĳ 96.
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ4
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
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 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ08
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ.
ĮȡȤȒ ĲȠʌȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ıȘȝĮȓȞİȚ ıȣȝȕȠȪȜȚȠ įȒȝȠȣ Ȓ țȠȚȞȠĲȚțȩ
ıȣȝȕȠȪȜȚȠā
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³ȖİȦȜȠȖȚțȒ

țȜȘȡȠȞȠȝȚȐ"

ıȘȝĮȓȞİȚ

ĲĮ

ĳȣıȚțȐ

ȖİȦȜȠȖȚțȐ

Ȓ

ȖİȦȝȠȡĳȠȜȠȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮȚıșȘĲȚțȒ ĲȠȣȡȚıĲȚțȒ
șİȝİȜȚȫįȘ Ȓ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ țĮȚ İțʌĮȚįİȣĲȚțȒ ĮȟȓĮ țĮȚ ʌĮȡȑȤȠȣȞ
ȝȠȞĮįȚțȒ İȚțȩȞĮ ĲȦȞ ȖİȦȜȠȖȚțȫȞ įȚİȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȠȞ
ıȤȘȝĮĲȚıȝȩ Ȓ ĲȘȞ İȟȑȜȚȟȘ ĲȘȢ īȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ
ȑȞĮȒıȪȞȠȜȠȖİȦĲȩʌȦȞā
īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ıȘȝĮȓȞİȚ Ș ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ
įȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣā
įȘȝȩıȚĮĮțȡȩĮıȘıȘȝĮȓȞİȚĮțȡȩĮıȘȘȠʌȠȓĮįȚİȟȐȖİĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİ
ĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 39·
įȘȝȩıȚĮ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘ ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘ ʌȠȣ įȚİȟȐȖİĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣ26 țĮȚıĲȠȤİȪİȚ
ıĲȘȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ĮʌȩȥİȦȞ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ țȠȚȞȠȪ ȖȚĮ ĲȠ
ȑȡȖȠʌȠȣİȟİĲȐȗİĲĮȚ·
įȘȝȩıȚȠȑȡȖȠıȘȝĮȓȞİȚȑȡȖȠʌȠȣİțĲİȜİȓĲĮȚĮʌȩțȡĮĲȚțȒȣʌȘȡİıȓĮā
ǻȚİȣșȣȞĲȒȢıȘȝĮȓȞİȚĲȠǻȚİȣșȣȞĲȒĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ īİȦȡȖȓĮȢ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚİțʌȡȩıȦʌȩĲȠȣā
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȑȤİȚĲȘȞȑȞȞȠȚĮʌȠȣĮʌȠįȓįİĲĮȚıĲȠȞȩȡȠĮȣĲȩ ĮʌȩĲȚȢ
 ǿ ĲȠȣ

įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 ĲȠȣ ʌİȡȓ ǼȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ

 ǿ ĲȠȣ

ȇȪʌĮȞıȘȢĲȦȞȃİȡȫȞȃȩȝȠȣ·

 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
53 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
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 ǿ ĲȠȣ
³İȚįȚțȒ ȗȫȞȘ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ´ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ ȩȡȠ
 ǿ ĲȠȣ

ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ

 ǿ ĲȠȣ

ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢĲȘȢĭȪıȘȢțĮȚĲȘȢǱȖȡȚĮȢǽȦȒȢ ȃȩȝȠȣ·

 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
ǼʌȓıȘȝȘ
ǼĳȘȝİȡȓįĮ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ȉȡȓĲȠ ǿ 
21.9.2007
14.2.2014.
İȚįȚțȒ ȠȚțȠȜȠȖȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȑȠȣıĮȢ
İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌȠȣ įȚİȟȐȖİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ
 ǿ ĲȠȣ

ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

 ǿ ĲȠȣ

ĲȘȢ ĭȪıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ǱȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ

 ǿ ĲȠȣ

İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

 ǿ ĲȠȣ

ǱȖȡȚȦȞȆĲȘȞȫȞțĮȚĬȘȡĮȝȐĲȦȞȃȩȝȠȣ·

 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ.
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞİȢ ĮȡȤȑȢ ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȚȢ ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĲȚȢ
ĮĳȠȡȐȑȞĮȑȡȖȠȒȞĮȑȤȠȣȞİȪȜȠȖȠİȞįȚĮĳȑȡȠȞȖȚĮĲȚȢİʌȚʌĲȫıİȚȢıĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞʌȠȣįȣȞĮĲȩȞĮʌȡȠțȪʌĲȠȣȞĮʌȩȑȞĮȑȡȖȠȒ ȞĮțĮĲȑȤȠȣȞ
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İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘ ȖȞȦıȚȠȜȠȖȓĮ ȜȩȖȦ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ĲȠȣȢ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮȢ ıİ
șȑȝĮĲĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ Ȓ ȜȩȖȦ ĲȠʌȚțȒȢ Ȓ țĮȚ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ
ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ țĮȚ ĲȚȢ ĮȡȤȑȢ ĲȠʌȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢā
ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞİȢ
țȪȡȚİȢ ıȠȕĮȡȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠȣ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȠȚ ĮȡȤȑȢ ĮȣĲȑȢ
ȉȡȓĲȠ

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ ıĲȠ ȉȡȓĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ȤȦȡȓȢ ĲȠ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ʌİȡȚİȤȩȝİȞȩĲȠȣȞĮșİȦȡİȓĲĮȚȦȢİȟĮȞĲȜȘĲȚțȩā
ǼʌȚĲȡȠʌȒ ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘȞ İʌȚĲȡȠʌȒ ʌȠȣ ȚįȡȪİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣ 10·
"İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ țȠȚȞȩ" ıȘȝĮȓȞİȚ țȠȚȞȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ȓ
İȞįȑȤİĲĮȚȞĮİʌȘȡİĮıĲİȓȒĲȠȣȠʌȠȓȠȣįȚĮțȣȕİȪȠȞĲĮȚıȣȝĳȑȡȠȞĲĮĮʌȩ
ĲȚȢįȚȐĳȠȡİȢįȚĮįȚțĮıȓİȢȜȒȥȘȢĮʌȠĳȐıİȦȞıȤİĲȚțȐȝİĲȚȢİʌȚʌĲȫıİȚȢ
ȑȡȖȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ. ȠȚ ȝȘ țȣȕİȡȞȘĲȚțȑȢ ȠȡȖĮȞȫıİȚȢ ıĲȠ ȚįȡȣĲȚțȩ
ȑȖȖȡĮĳȠ Ȓ țĮĲĮıĲĮĲȚțȩ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ țȪȡȚȠȢ ıțȠʌȩȢ
ȓįȡȣıȘȢ ĲȠȣȢ Ș ʌȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
șİȦȡȠȪȞĲĮȚȩĲȚȑȤȠȣȞıȣȝĳȑȡȠȞĲĮĲĮȠʌȠȓĮİʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚǜ
ȑȡȖȠıȘȝĮȓȞİȚȑȡȖȠʌȠȣİȝʌȓʌĲİȚıİȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİțĮĲȘȖȠȡȓĮȑȡȖȦȞ

ȆȡȫĲȠ

ĲȠȣ ȆȡȫĲȠȣ Ȓ ĲȠȣ ǻİȪĲİȡȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ

ǻİȪĲİȡȠ

țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ Ȓ ĲİȤȞȚțȫȞ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

țĮĲĮıțİȣȫȞ Ȓ ȐȜȜİȢ İʌİȝȕȐıİȚȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Ȓ ĲȠ ĲȠʌȓȠ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞțĮȚİʌİȝȕȐıİȦȞʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞĲȘȞİțȝİĲȐȜȜİȣıȘ
ĲȦȞȠȡȣțĲȫȞʌȩȡȦȞā
³ȗȫȞȘ İȚįȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ´ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ ȩȡȠ
ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢǱȖȡȚȦȞȆĲȘȞȫȞțĮȚĬȘȡĮȝȐĲȦȞȃȩȝȠȣ·
țȠȚȞȩ ıȘȝĮȓȞİȚ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĳȣıȚțȐ Ȓ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ,
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țĮșȫȢțĮȚȠȚİȞȫıİȚȢȠȡȖĮȞȫıİȚȢȒȠȝȐįİȢĮȣĲȫȞ·
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘıȘȝĮȓȞİȚĲȘįȚȐȤȣıȘʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞțĮȚĲȘȞİȞȘȝȑȡȦıȘ
įȘȝȠıȓȦȞ ĮȡȤȫȞ țĮȚ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ȜȒȥȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ĮʌȩĳĮıȘȢȒĲȘȞʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİİȞȑȡȖİȚĮȢıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ
țĮȚȑȞĲȣʌȘİȞȘȝȑȡȦıȘ·
țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȘȝĮȓȞİȚ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȐįİȚĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ȚįȚȦĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ Ȓ ĲȘȞ țȡĮĲȚțȒ
ȣʌȘȡİıȓĮʌȠȣȑȤİȚĲȘȞİȣșȪȞȘțĮȚĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚĲȘȞʌȡȦĲȠȕȠȣȜȓĮȖȚĮ
ĲȘȞʌȡȠȫșȘıȘİțĲȑȜİıȘ İȞȩȢȑȡȖȠȣā
țȡĮĲȚțȒȣʌȘȡİıȓĮıȘȝĮȓȞİȚȣʌȠȣȡȖİȓȠȒȣʌȘȡİıȓĮʌȠȣȣʌȐȖİĲĮȚıİ
ȣʌȠȣȡȖİȓȠ ȒıİĮȞİȟȐȡĲȘĲȠĮȟȚȦȝĮĲȠȪȤȠĲȘȢȀȣʌȡȚĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
țĮȚʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĲȝȒȝĮȒțȜȐįȠȣʌȠȣȡȖİȓȠȣā
ȂİȜȑĲȘ ǼțĲȓȝȘıȘȢ ǼʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ Ȓ ȂİȜȑĲȘ
ıȘȝĮȓȞİȚ ȑȖȖȡĮĳȠ Ȓ ıİȚȡȐİȖȖȡȐĳȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȡĲȓȗȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣā
"ȂȘĲȡȫȠ" ıȘȝĮȓȞİȚĲȠįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣ5 ȂȘĲȡȫȠ
ǼȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȦȞ ȂİȜİĲȘĲȫȞ ȂİȜİĲȫȞ ǼțĲȓȝȘıȘȢ ǼʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
ȠȡȖĮȞȚıȝȩȢįȘȝȠıȓȠȣ įȚțĮȓȠȣ ıȘȝĮȓȞİȚ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ ʌȠȣȚįȡȪșȘțİ ȝİ
ȞȩȝȠȖȚĮıțȠʌȠȪȢįȘȝȠıȓȠȣıȣȝĳȑȡȠȞĲȠȢā
ȠȚțȠįȠȝȚțȒȐįİȚĮȑȤİȚĲȘȞȑȞȞȠȚĮʌȠȣĮʌȠįȓįİĲĮȚıĲȠȞȩȡȠĮȣĲȩĮʌȩ
ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌİȡȓ ȇȣșȝȓıİȦȞ ȅįȫȞ țĮȚ ȅȚțȠįȠȝȫȞ ȃȩȝȠȣ țĮȚ Ș
ȠʌȠȓĮʌĮȡȑȤİȚĲȠįȚțĮȓȦȝĮıĲȠȞțȪȡȚȠĲȠȣȑȡȖȠȣȞĮĲȠȣȜȠʌȠȚȒıİȚā
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
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ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ īİȦȡȖȓĮȢ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢā
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘȞȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣā
"ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ ĭȪıȘ " ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȩʌȠȣȢ țȠȚȞȠĲȚțȒȢ
ıȘȝĮıȓĮȢİȚįȚțȑȢȗȫȞİȢįȚĮĲȒȡȘıȘȢțĮȚȗȫȞİȢİȚįȚțȒȢʌȡȠıĲĮıȓĮȢā
ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǱįİȚĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ ȩȡȠ ĮȣĲȩ
ĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣʌİȡȓȆȠȜİȠįȠȝȓĮȢțĮȚȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ
ȃȩȝȠȣ·
.

ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǹȡȤȒ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ ȩȡȠ ĮȣĲȩ
ĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣ ʌİȡȓȆȠȜİȠįȠȝȓĮȢțĮȚȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ
ȃȩȝȠȣ·
ȉȝȒȝĮıȘȝĮȓȞİȚĲȠȉȝȒȝĮȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢĲȠȣȊʌȠȣȡȖİȓȠȣīİȦȡȖȓĮȢ
ǹȖȡȠĲȚțȒȢǹȞȐʌĲȣȟȘȢțĮȚȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢā
"ĲȩʌȠȢțȠȚȞȠĲȚțȒȢıȘȝĮıȓĮȢ" ȑȤİȚĲȘȞȑȞȞȠȚĮʌȠȣĮʌȠįȓįİĲĮȚıĲȠȞȩȡȠ
ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢĲȘȢ ĭȪıȘȢțĮȚĲȘȢǱȖȡȚĮȢǽȦȒȢȃȩȝȠȣ·
ȊʌȠȣȡȖȩȢ ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ īİȦȡȖȓĮȢ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ
țĮȚȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
(2)

īȚĮĲȠȣȢıțȠʌȠȪȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣĮ

Ƞ ȩȡȠȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȚȢ ȐȝİıİȢ
ĲȚȢ ȑȝȝİıİȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮșȡȠȚıĲȚțȑȢ ĮȣĲȫȞ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ
İʌȚʌĲȫıİȚȢİȞȩȢȑȡȖȠȣ-
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(i) ıĲȠȞʌȜȘșȣıȝȩțĮȚĲȘȞĮȞșȡȫʌȚȞȘȣȖİȓĮ
(ii) ıĲȘȕȚȠʌȠȚțȚȜȩĲȘĲĮțĮȚȚįȚĮȓĲİȡĮĲĮʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞĮ
İȓįȘ țĮȚ İȞįȚĮȚĲȒȝĮĲĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ʌİȡȓȆȡȠıĲĮıȓĮȢțĮȚǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢĲȘȢĭȪıȘȢțĮȚĲȘȢ
ǱȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢǱȖȡȚȦȞȆĲȘȞȫȞțĮȚĬȘȡĮȝȐĲȦȞȃȩȝȠȣ
(iii) ıĲȠĲȠʌȓȠ
(iv) ıĲĮȣʌȩȖİȚĮțĮȚİʌȚĳĮȞİȚĮțȐȞİȡȐĲȘȞĮĲȝȩıĳĮȚȡĮ
ĲȠȑįĮĳȠȢĲȘșȐȜĮııĮțĮȚĲȠțȜȓȝĮ
(v) ıĲĮȣȜȚțȐĮȖĮșȐ
(vi) ıĲȘȞ ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȒ țȜȘȡȠȞȠȝȚȐ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
ĲȦȞĮȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞ, ȩʌȦȢȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ
Ȁİĳ. 31.

ʌİȡȓǹȡȤĮȚȠĲȒĲȦȞȃȩȝȠȣ,

ĲȠȣ1964
ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ1995
 ǿ ĲȠȣ1996
 ǿ ĲȠȣ1997
 ǿ ĲȠȣ2005
 ǿ ĲȠȣ2006
 ǿ ĲȠȣ2012
 ǿ ĲȠȣ2014
 ǿ ĲȠȣ2017.
(vii) ıĲȘȖİȦȜȠȖȚțȒțȜȘȡȠȞȠȝȚȐ
țĮȚ ĲȚȢ ĮȜȜȘȜȠİʌȚįȡȐıİȚȢ ʌȠȣ ȠȚ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȣʌȠʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ (i) ȝȑȤȡȚ YLi)
ĮȞȦĲȑȡȦ, ȑȤȠȣȞȝİĲĮȟȪĲȠȣȢ.
ȕ

İțĲȓȝȘıȘ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮʌȠȣıȣȞȓıĲĮĲĮȚĮʌȩ(i) ĲȘȞ İĲȠȚȝĮıȓĮ ȂİȜȑĲȘȢ İț ȝȑȡȠȣȢ ĲȠȣ țȣȡȓȠȣ ĲȠȣ
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ȑȡȖȠȣ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣȒĲȠȣȐȡșȡȠȣțĮȚȘȠʌȠȓĮİțʌȠȞİȓĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞȐȡșȡȦȞțĮȚ
(ii) ĲȘįȚİȞȑȡȖİȚĮįȚĮȕȠȣȜİȪıİȦȞȒțĮȚİȞȘȝİȡȫıİȦȞȒ
țĮȚ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ
ȐȡșȡȦȞ    țĮȚ  țĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ
(iii) ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıİ ȂİȜȑĲȘ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ țȐșİ
ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ
ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ İįĮĳȓȦȞ   țĮȚ  
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ıȤİĲȚțȒ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȝȑıȦ įȚĮȕȠȣȜİȪıİȦȞ
ȒİȞȘȝİȡȫıİȦȞȒțĮȚȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȦȞĮȞȐȜȠȖĮȝİ
ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞĲȦȞȐȡșȡȦȞțĮȚ
(iv) ĲȘ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ ʌȠȣ
İțįȓįİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 
ıȤİĲȚțȐȝİĲȚȢıȘȝĮȞĲȚțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢĲȠȣȑȡȖȠȣıĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
ĲȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȣʌȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠ LLL  ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ
ȩʌȠȣ İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ĲȘ įȚțȒ ĲȘȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘțĮȚ
(v) ĲȘȞ

İȞıȦȝȐĲȦıȘ

ĲȘȢ

īȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢ

ĲȘȢ

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ ıĲȚȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣ 31.
ȈțȠʌȩȢ ĲȠȣ

3.

ʌĮȡȩȞĲȠȢ

įȚĮıĳȐȜȚıȘ ȣȥȘȜȠȪ İʌȚʌȑįȠȣ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȘȢ

ȃȩȝȠȣ

įȘȝȩıȚĮȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȗȦȒȢ, ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ

ȈțȠʌȩȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ İȓȞĮȚȘȠȣıȚĮıĲȚțȒıȣȝȕȠȜȒıĲȘ
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ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ ĭȪıȘ  țĮȚ ĲȦȞ
ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠĲȚțȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ʌȩȡȦȞ ȝȑıȦ ĲȘȢ
İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ȑȡȖĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ
țĮȚĲȠȣȚįȚȦĲȚțȠȪĲȠȝȑĮʌȠȣįȣȞĮĲȩȞĮȑȤȠȣȞıȘȝĮȞĲȚțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢ
ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ʌȡȠĲȠȪ ĮȣĲȐ ĮįİȚȠįȠĲȘșȠȪȞ Ȓ İȖțȡȚșȠȪȞ ȖȚĮ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘ
ȂǼȇȅȈǿǿ
īǼȃǿȀǼȈǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
ȆİįȓȠ

4.-(1) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȦȞİįĮĳȓȦȞ      țĮȚ  Ƞ

İĳĮȡȝȠȖȒȢ

ʌĮȡȫȞ ȃȩȝȠȢ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıİ țȐșİ ȑȡȖȠ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲİȚ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ

ȆȡȫĲȠ

ȑȡȖȦȞ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞįȘȝȠıȓȦȞȑȡȖȦȞȐıȤİĲĮĮȞȖȚĮĲȘȞİțĲȑȜİıȒĲȠȣȢ

ǻİȪĲİȡȠ

ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȒȩȤȚȘȤȠȡȒȖȘıȘȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȢȒȐȜȜȘȢȐįİȚĮȢȒȑȖțȡȚıȘȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȒİȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİȞȩȝȠȣ
 Į
ǱȝȣȞĮȢ

ĲȠȣ

ȆȡȫĲȠȣ

Ȓ

ĲȠȣ

ǻİȪĲİȡȠȣ

ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

ȉȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ ȝİĲȐ Įʌȩ ĮȓĲȘȝĮ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ
țĮȚ

ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ

ȣʌȩȥȘ

ĲȚȢ

ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

ĲȘȢ

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢǹȡȤȒȢȝʌȠȡİȓȞĮĮʌȠĳĮıȓıİȚİȟİĲȐȗȠȞĲĮȢĲȘȞțȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȦȡȚıĲȐ ȞĮ İȟĮȚȡȑıİȚ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȑȡȖȠ Ȓ ĲȝȒȝĮ ȑȡȖȠȣ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ȆȡȫĲȠ

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȫĲȠ Ȓ ĲȠ ǻİȪĲİȡȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚȞĮİȟȣʌȘȡİĲȒıİȚĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐĲȠȣȢıțȠʌȠȪȢȐȝȣȞĮȢĲȘȢ

ǻİȪĲİȡȠ

ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ İĳȩıȠȞ țȡȓȞİȚ ȩĲȚ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ȑȡȖȠ șĮ İʌȚĳȑȡİȚ
ĮȡȞȘĲȚțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢıĲȠıțȠʌȩȖȚĮĲȠȞȠʌȠȓȠĮȣĲȩʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ
ȕ

ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į  İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ

ʌȡȠȨʌȩșİıȘȩĲȚ ȠȊʌȠȣȡȖȩȢțĮȚȠȊʌȠȣȡȖȩȢǱȝȣȞĮȢıİıȣȞİȡȖĮıȓĮ
ȝİȡȚȝȞȠȪȞ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓıȠȣȞ ĲȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ıțȠʌȫȞ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ
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(3) ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ țĮȚ Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ǼıȦĲİȡȚțȫȞ țĮĲȩʌȚȞ
ıȣȝĳȦȞȓĮȢ ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įȚĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ
ĲȦȞ ıțȠʌȫȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȖțȡȓȞȠȣȞ ĲȘȞ
İȟĮȓȡİıȘ ȑȡȖȠȣ Ȓ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ȑȡȖȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
İȞ ȩȜȦ Ȓ İȞ ȝȑȡİȚ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ȝİ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȩ ıțȠʌȩ ĲȘȞ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ȑțĲĮțĲȦȞ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞ ʌȠȜȚĲȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ Ș ĮȞȐȖțȘ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȐȝİıĮ İȚįȚțȐ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ
ȝȑĲȡĮțĮȚĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȘįȚİȟĮȖȦȖȒĲȠȣȑȡȖȠȣȤȦȡȓȢțĮșȣıĲȑȡȘıȘʌȡȠȢ
ĲȠ ıțȠʌȩ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȞșȡȫʌȦȞ ĲȘȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ ȗȘȝȚȫȞ ıİ
ȚįȚȠțĲȘıȓİȢȒĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞȒȖȚĮĲȘȞʌȡȠıĲĮıȓĮĲȘȢįȘȝȩıȚĮȢȣȖİȓĮȢ
Ȓ ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȩĲĮȞ ʌİȚıșȠȪȞ ȩĲȚ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ
ȝʌȠȡȠȪıİȞĮȣʌȐȡȟİȚįȣıȝİȞȒȢİʌȘȡİĮıȝȩȢĲȦȞıțȠʌȫȞĲȠȣȑȡȖȠȣ
(4) ȀĮĲȐ ĲȠ ıȤİįȚĮıȝȩ Ȓ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȑȡȖȠȣ Ȓ
ĲȝȒȝĮĲȠȢ ȑȡȖȠȣ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȟĮȚȡİȓĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ   Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ Ȓ İțʌȡȩıȦʌȩȢ ĲȠȣ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣǱȝȣȞĮȢțĮȚİțʌȡȩıȦʌȠȢĲȠȣīİȞȚțȠȪǼʌȚĲİȜİȓȠȣǼșȞȚțȒȢ
ĭȡȠȣȡȐȢ İȟİĲȐȗȠȣȞ ĲȚȢ ʌȚșĮȞȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȣȞ țĮȚ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȝȑĲȡĮ ȫıĲİ
ȞĮȝİȚȦșȠȪȞȒİȟĮȜİȚĳșȠȪȞȠȚİȞȜȩȖȦİʌȚʌĲȫıİȚȢ ȚįȚĮȓĲİȡĮĮȞĮȣĲȑȢ
İʌȘȡİȐȗȠȣȞĮ

ȕȚȩĲȠʌȠȣȢ
ȤȜȦȡȓįĮȢ

ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȘȢ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ

ȐȖȡȚĮȢ

ʌĮȞȓįĮȢ

ĲȩʌȦȞ

țĮȚ

țȠȚȞȠĲȚțȒȢ

ıȘȝĮıȓĮȢ İȚįȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ ȗȦȞȫȞ İȚįȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ İȚįȫȞ ʌȠȣ İȞĲȐȤșȘțĮȞ ıĲȠ ǻȓțĲȣȠ ĭȪıȘ
 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ĭȪıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ǱȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ ȃȩȝȠȣ țĮȚȒ
ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǱȖȡȚȦȞ ȆĲȘȞȫȞ țĮȚ
ĬȘȡĮȝȐĲȦȞȃȩȝȠȣ·
ȕ

ʌĮȡȐțĲȚİȢ

ʌİȡȚȠȤȑȢ

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢĮȟȓĮȢā

țĮȚ

ʌİȡȚȠȤȑȢ

ȚįȚĮȓĲİȡȘȢ
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Ȗ

ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞİȢĳȣıȚțȑȢʌİȡȚȠȤȑȢāțĮȚ

į

ĲȠʌȓĮ ȤȫȡȠȣȢ Ȓ țĮĲĮıțİȣȑȢ ȚıĲȠȡȚțȒȢ ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȒȢ
ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȒȢȒĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȒȢıȘȝĮıȓĮȢ

(5) ȂİĲȐ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ İȞȩȢ ȑȡȖȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ İȞȩȢ
ʌİȡȚıĲĮĲȚțȠȪ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȟĮȚȡȑșȘțİ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ   Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȝʌȠȡİȓ ıİ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ ȐȜȜİȢ țȡĮĲȚțȑȢ
ȣʌȘȡİıȓİȢ Ȓ țĮȚ ȐȜȜȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıĲȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȣȤȩȞ
ıȠȕĮȡȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ȜȒĳșȘțĮȞ
țĮȚ ȞĮ țĮșȠȡȓıİȚ įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȒȢ ĲȠȣȢ țĮȚ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ıĲȠ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
țĮȚİȓȞĮȚİĳȚțĲȩțĮȚıȣȞĲȠȞȓȗİȚĲȘȞȣȜȠʌȠȓȘıȒĲȠȣȢ
 Į

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ șĮ İțĲİȜİıĲİȓ Ȓ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ

ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȞȩȝȠȣ İȚįȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ ȑȡȖȠ Ș
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȟĮȚȡȑıİȚ ĲȠ ȑȡȖȠ Įʌȩ ĲȘȞ
ȣʌȠȤȡȑȦıȘ įȘȝȩıȚĮȢ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘȢ ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
ʌİȓșİĲĮȚȩĲȚİțʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚȠȚıțȠʌȠȓĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ
ȕ

ȅ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĮȞȐ įȚİĲȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȚıȤȪȠȢ

ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ İȟĮȓȡİıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į 
(7) Į

Ȉİ İȟĮȚȡİĲȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮȚ İĳȩıȠȞ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ

įȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣșĮİʌȘȡȑĮȗİĮȡȞȘĲȚțȐĲȠıțȠʌȩİȞȩȢ
įȘȝȠıȓȠȣ ȑȡȖȠȣ ȝİ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ʌȠȣ
ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ʌȡȩĲĮıȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ įİȞ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ȑȡȖȠ ĮȣĲȩ ȣʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İțʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ıțȠʌȫȞ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ
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İįĮĳȓȠȣ(8):
ȕ

Ǿ ıȤİĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ȝȩȞȠȞ ȩĲĮȞ ĲȠ

ȊʌȠȣȡȖȚțȩȈȣȝȕȠȪȜȚȠȚțĮȞȠʌȠȚȘșİȓȩĲȚȘİțĲȑȜİıȘȒțĮȚȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įİȞ șĮ İʌȚĳȑȡȠȣȞ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȐȜȜȠȣțȡȐĲȠȣȢ
Ȗ

Ǿ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ȖȚĮ İȟĮȓȡİıȘ

įȘȝȠıȓȠȣ ȑȡȖȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣ ʌȠȣ İțįȓįİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į ,
įȘȝȠıȚİȪİĲĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮȓȡİıȘ ıĲȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ
ǼĳȘȝİȡȓįĮ ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ țĮȚ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ ıĲȠ įȚțĲȣĮțȩ ĲȩʌȠ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ
į

Ǿ ĮʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮȓȡİıȘ įȘȝȠıȓȠȣ ȑȡȖȠȣ Ș ȠʌȠȓĮ

ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚįȣȞȐȝİȚ ĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į țȠȚȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ʌĮȡĮșȑĲȠȞĲĮȢ ĲȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
įȚțĮȚȠȜȠȖȠȪȞĲȘȞʌĮȡİȤȩȝİȞȘİȟĮȓȡİıȘțĮȚĲȚȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȠȚȠʌȠȓİȢ
ĲȑșȘțĮȞıĲȘįȚȐșİıȘĲȠȣțȠȚȞȠȪıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ
(8).
(8) ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ
ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ  ȘȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒ±
Į

ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘȢ ȝȠȡĳȒȢ İțĲȓȝȘıȘ ĲȦȞ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıĲȘ ȕȐıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲĮ

ȉȑĲĮȡĲȠ

țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȉȑĲĮȡĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ȝİ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ıțȠʌȩȞĮȚțĮȞȠʌȠȚȘșİȓȩĲȚĲȠȑȡȖȠįİȞșĮȑȤİȚıȘȝĮȞĲȚțȑȢ
ĮȡȞȘĲȚțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞā
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ȕ

țĮșȠȡȓȗİȚȝȑĲȡĮȖȚĮĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȣȤȩȞİʌȚʌĲȫıİȦȞā
țĮȚ

Ȗ

İȞȘȝİȡȫȞİȚĲȠțȠȚȞȩĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĲȠĮʌȠĲȑȜİıȝĮĲȘȢʌȚȠ
ʌȐȞȦ İțĲȓȝȘıȘȢ ȝİ ıȤİĲȚțȒ ĮȞȐȡĲȘıȘ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ
ĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ

(9) Į

ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ

İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞİįĮĳȓȦȞ    țĮȚ  ĲȘȡȠȪȞĲĮȚȩȜİȢȠȚįȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ĭȪıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ǱȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ
ȃȩȝȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȓ ĲȘȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǱȖȡȚȦȞ ȆĲȘȞȫȞ
țĮȚĬȘȡĮȝȐĲȦȞȃȩȝȠȣ
ȕ

ǲȡȖĮ ʌȠȣ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ

ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ įİȞ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ
İȚįȚțȒȢȠȚțȠȜȠȖȚțȒȢĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
 ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ĭȪıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ǱȖȡȚĮȢ
ǽȦȒȢȃȩȝȠȣțĮȚĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣ ĲȠȣʌİȡȓ
ĲȘȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǱȖȡȚȦȞ ȆĲȘȞȫȞ țĮȚ ĬȘȡĮȝȐĲȦȞ
ȃȩȝȠȣ
ǼĳĮȡȝȠȖȒĲȠȣ

5.-  Į

ȆȡȫĲȠȣțĮȚĲȠȣ

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȫĲȠ Ȓ ĲȠ ǻİȪĲİȡȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ȑȡȖȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ

ǻİȪĲİȡȠȣ

įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȑȤİȚ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ ĮȡȞȘĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĳĮıȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ȩĲȚ ĲȠ ȑȡȖȠ ĮȣĲȩ

ȆȡȫĲȠ

țĮĲĮĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȜȘıȚȑıĲİȡȘ Ȓ ĲȘȞ ʌȚȠ ıȣȞĮĳȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȑȡȖȠȣ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

țĮȚȣʌȐȖİĲĮȚıĲȠıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȆȡȫĲȠȒǻİȪĲİȡȠȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȝĳȚȕȠȜȓĮ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ

ǻİȪĲİȡȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ȕ

īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȝʌȠȡİȓ ĮȞ ĲȠ țȡȓȞİȚ

ĮȞĮȖțĮȓȠ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȚȢ ĮʌȩȥİȚȢ ĲȦȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȦȞ ĮȡȤȫȞ ȝȘ
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țȣȕİȡȞȘĲȚțȫȞȠȡȖĮȞȫıİȦȞțĮȚİȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣțȠȚȞȠȪ.
(2) ȈĲȚȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢʌȠȣȠ ȊʌȠȣȡȖȩȢǼıȦĲİȡȚțȫȞȑȤİȚİțįȫıİȚȒ
İțįȓįİȚ ǻȚȐĲĮȖȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 
ĲȠȣ ʌİȡȓȆȠȜİȠįȠȝȓĮȢțĮȚȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢȃȩȝȠȣ ȝİĲȠȠʌȠȓȠȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ
ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȑȤİȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıȤİĲȚțȒ ĮȓĲȘıȘ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǱįİȚĮ ıİ
ĮȞȐʌĲȣȟȘ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȠȣ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣȠȚĮȡȝȩįȚİȢĮȡȤȑȢțĮĲȐĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮ
ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ  ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ ȞĮ İȞİȡȖȠȪȞ ȦȢ
ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǹȡȤȒ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ
ȚıȤȪȠȣȞțĮȚȖȚĮĲȚȢĮȞĮʌĲȪȟİȚȢĮȣĲȑȢ
ǻİȪĲİȡȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

(3) ǵȜĮĲĮȑȡȖĮĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢʌȠȣʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚȞĮ
ȖȓȞȠȣȞ ıĲȚȢ İȣĮȓıșȘĲİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ ȝȑȖİșȩȢ
ĲȠȣȢıĲȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȘȣʌȠȕȠȜȒȢĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ ıİ İȟȑĲĮıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȑțįȠıȘ
ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘȢ ǻȚĮʌȓıĲȦıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
24.

ǻİȪĲİȡȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

(4) ǹȜȜĮȖȑȢıİȑȡȖȠʌȠȣʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚıĲȠǻİȪĲİȡȠȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȠȣ ǻȚİȣșȣȞĲȒ șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ıȘȝĮȞĲȚțȑȢĮȡȞȘĲȚțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞȩʌȦȢĮȞʌȡȩțİȚĲĮȚ
ĲȠȑȡȖȠȞĮĮʌȠțĲȒıİȚıȘȝĮȞĲȚțȐĮȣȟȘȝȑȞȘįȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮțĮȚİȝȕȑȜİȚĮ
Ȓ ĮȞ șĮ ĮȜȜȐȟȠȣȞ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ʌĮȡȐȝİĲȡȠȚ ȩʌȦȢ Ș ȖİȦȖȡĮĳȚțȒ
İʌȑțĲĮıȘ Ș ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣ ȠȚ įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȑȢ ʌȡĮțĲȚțȑȢ Ȓ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ

ȆȡȫĲȠ

ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ĲȠ ȝİĲĮĲȐııȠȣȞ ıİ ȑȡȖȠ ĲȠȣ ȆȡȫĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĮȞ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ Įʌȩ ȝȩȞİȢ
ĲȠȣȢ țȓȞįȣȞȠ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıİ ĮȣĲȩ Ȓ ĮȞ
İȞįȑȤİĲĮȚȞĮȣʌȐȡȟȠȣȞıȦȡİȣĲȚțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢĲȠȣȑȡȖȠȣĮʌȩțȠȚȞȠȪ
ȝİȐȜȜȠȑȡȖȠ
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ǼȖțȡȓıİȚȢțĮĲȐ

6.-(1) ȈĲȚȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢĲȦȞİȞȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞĮȞĮʌĲȪȟİȦȞȝİȖȐȜȦȞțĮȚ

ĳȐıİȚȢ

ıȪȞșİĲȦȞ ȤȡȒıİȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ 0 ĲȠȣ ȆȡȫĲȠȣ

ȆȡȫĲȠ

ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȓȝȘıȘȢ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȒ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
īİȞȚțȒȢ ȋȦȡȠĲĮȟȚțȒȢ ȂİȜȑĲȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ ĮȡȞȘĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ȝȚĮȢ ĲȑĲȠȚĮȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ıĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
(2) ȈĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ș ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘșİȓ ȩĲȚ Ș ȂİȜȑĲȘ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ʌİȡȚȑȤİȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ
ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘ țĮȚ ĮȞȐȜȣıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȘȢ
ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıİ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ ȞĮ ĲȘȢ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ȞĮ
ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȚ ĲȚȢ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ ĮȡȞȘĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ ĲȘȢ țĮȚ
ȞĮ İțįȫıİȚ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ʌȡȠĲȠȪ ȜȘĳșİȓ Ș ȑȖțȡȚıȘ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
ıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ(1).
(3) ȉĮıȣıĲĮĲȚțȐĲȠȣıȣȞȩȜȠȣĲȦȞĮȞĮʌĲȪȟİȦȞʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ȒțĮȚ ȠȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ȖȚĮ İțĲȓȝȘıȘ ıİ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡȠ ıĲȐįȚȠ țĮĲȐ ĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢ ĲȦȞ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ȑȡȖȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ

ȋȡȠȞȚțȑȢ

7.-(1) ȅȚ ȤȡȠȞȚțȑȢ ʌȡȠșİıȝȓİȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ

ʌȡȠșİıȝȓİȢ

įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌĮȡĮĲİȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ǻȚİȣșȣȞĲȒ ȝİ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ ȞȑȦȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ ʌȡȠșİıȝȚȫȞ ıİ
İȟĮȚȡİĲȚțȑȢ țĮȚ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ȩʌȦȢ Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ Ȓ Ș ʌȠȜȣʌȜȠțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ Ș ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ
ȗȘĲȒșȘțĮȞ Ȓ Ș įȚĮʌȚıĲȦȝȑȞȘ įȣıțȠȜȓĮ ĲȠȣ țȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȞĮ
ʌĮȡȐıȤİȚȑȖțĮȚȡĮȩȜİȢĲȚȢĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
(2) ȅ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ İȞȘȝİȡȫȞİȚ İȖȖȡȐĳȦȢ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȖȚĮ
ĲȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ʌĮȡȐĲĮıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȘ
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ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ
ǻȚĮȕȠȣȜİȪıİȚȢ

8.-(1) ǾȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒʌĮȡȑȤİȚıĲȚȢ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞİȢĮȡȤȑȢĲȘ

ȝİ

įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ İțĳȡȐıȠȣȞ ĲȚȢĮʌȩȥİȚȢĲȠȣȢȖȚĮ ĲȚȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢʌȠȣ

İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞİȢ

ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ

ĮȡȤȑȢ

ȂİȜȑĲȘʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ

(2) ǾțĮĲȐ ĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  İȟĮıĳȐȜȚıȘĲȦȞĮʌȩȥİȦȞ
ĲȦȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȦȞ ĮȡȤȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ ȝİ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȠȜȒ ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ țİȚȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮʌȩȥİȦȞ İȓĲİ ıİ İȚįȚțȑȢ
ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ ʌȠȣ įȚİȣșİĲİȓ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ İȓĲİ ıİ ıȣȞİįȡȓĮıȘ ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢȒİȚįȚțȫȞȠȝȐįȦȞȒıİıȣȞȐȞĲȘıȒĲȠȣȢȝİİȚįȚțȩıȪȝĳȦȞĮ
ȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞȐȡșȡȦȞȒĮȞĮȜȩȖȦȢĲȘȢʌİȡȓʌĲȦıȘȢ
ȊʌȠȤȡȑȦıȘ

9.-  Į

ʌĮȡȠȤȒȢ

ĮȡȤȒĲȠʌȚțȒȢįȚȠȓțȘıȘȢʌȠȣțĮĲȑȤİȚʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȒȝİȜȑĲİȢȚįȚĮȓĲİȡĮ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ

ȩĲĮȞĮȣĲȑȢİĲȠȚȝȐȗȠȞĲĮȚıĲĮʌȜĮȓıȚĮĲȦȞȞȩȝȦȞʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢ

ȀȐșİ țȡĮĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ȠȡȖĮȞȚıȝȩȢ įȘȝȠıȓȠȣ įȚțĮȓȠȣ Ȓ

įȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ34ʌȠȣșĮȝʌȠȡȠȪıĮȞİȪȜȠȖĮ
ȞĮ șİȦȡȘșȠȪȞ ȦȢ ıȤİĲȚțȑȢ Ȓ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ İĲȠȚȝĮıȓĮȢ Ȓ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ Ȓ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȝİ İȚįȚțȒ ȝȞİȓĮ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į ĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣȠĳİȓȜİȚİĳȩıȠȞĮȣĲȑȢ
ȗȘĲȘșȠȪȞ ȞĮ ĲȚȢ ʌĮȡĮȤȦȡȒıİȚ ıĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
țĮĲĮȕȐȜȜİȚĲĮĲȣȤȩȞʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮĲȑȜȘțĮȚįȚțĮȚȫȝĮĲĮ.
ȕ Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮȡȤȑȢ țȡȓȞȠȣȞ ȩĲȚ
İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĮȣĲȑȢ İȞİȡȖȠȪȞ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİȞȜȩȖȦȐȡșȡȠȣ
(2) Ǿ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ İȖȖȡȐĳȦȢ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİțȡĮĲȚțȒȣʌȘȡİıȓĮȒȠȡȖĮȞȚıȝȩįȘȝȠıȓȠȣįȚțĮȓȠȣȒĮȡȤȒ
ĲȠʌȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘ ȤȡȘıȚȝȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮ

870

ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ ȝİȜİĲȫȞ Ȓ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țĮĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ İĲȠȚȝĮıȓĮȢ Ȓ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ Ȓ ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ
ȂǼȇȅȈǿǿǿ
ȈȍȂǹȉǹǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ
ǴįȡȣıȘ

10.-  Į ǿįȡȪİĲĮȚ İʌȚĲȡȠʌȒ ȝİ ĲȘȞ ȠȞȠȝĮıȓĮ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǼțĲȓȝȘıȘȢ

ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ

ǼʌȚʌĲȫıİȦȞıĲȠȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıĲȠİȟȒȢǼʌȚĲȡȠʌȒ ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ
ĮʌȩĲȠȣȢĮțȩȜȠȣșȠȣȢ(i) ȉȠǻȚİȣșȣȞĲȒȒİțʌȡȩıȦʌȠĲȠȣȠȠʌȠȓȠȢİȞİȡȖİȓȦȢ
ʌȡȩİįȡȠȢĲȘȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢā
(ii) ĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȆȠȜİȠįȠȝȓĮȢ țĮȚ
ȅȚțȒıİȦȢȒİțʌȡȩıȦʌȠĲȠȣā
(iii) ĲȠǻȚİȣșȣȞĲȒĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢǼʌȚșİȫȡȘıȘȢǼȡȖĮıȓĮȢȒ
İțʌȡȩıȦʌȠĲȠȣā
(iv) ĲȠǻȚİȣșȣȞĲȒĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢǻĮıȫȞȒİțʌȡȩıȦʌȠĲȠȣā
(v) ĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǹȞĮʌĲȪȟİȦȢ ȊįȐĲȦȞ Ȓ
İțʌȡȩıȦʌȠĲȠȣā
(vi) ĲȠȞȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠĲȘȢȊʌȘȡİıȓĮȢĬȒȡĮȢțĮȚȆĮȞȓįĮȢȒ
İțʌȡȩıȦʌȠĲȠȣā
(vii) ĲȠȞ

ȆȡȩİįȡȠ

ĲȠȣ

ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ

ȉİȤȞȚțȠȪ

ǼʌȚȝİȜȘĲȘȡȓȠȣȀȪʌȡȠȣȒİțʌȡȩıȦʌȠĲȠȣā
(viii) ĲȠȞ ȆȡȩİįȡȠ ĲȘȢ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ
ȅȡȖĮȞȫıİȦȞȀȪʌȡȠȣȒİțʌȡȩıȦʌȠĲȠȣ· țĮȚ
(ix) ȑȞĮȞ İțʌȡȩıȦʌȠ Įʌȩ ȝȘ țȣȕİȡȞȘĲȚțȒ ȠȡȖȐȞȦıȘ Ș
ȠʌȠȓĮ įİȞ İțʌȡȠıȦʌİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞȅȡȖĮȞȫıİȦȞȀȪʌȡȠȣā
ȕ ȉĮȉȝȒȝĮĲĮȒȘȊʌȘȡİıȓĮʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
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ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į  i) ȑȦȢ (vi) ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ İȞİȡȖȠȪȞ ȦȢ ȝȑȜȘ
ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȩĲĮȞ ĮȣĲȒ İȟİĲȐȗİȚ ȑȡȖĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ Ƞ țȪȡȚȠȢ
ĲȠȣ

ȑȡȖȠȣ

țĮȚ

ʌĮȡĮʌȑȝʌİĲĮȚ

ȂİȜȑĲȘ

ȖȚĮ

İȟȑĲĮıȘ

ıĲȘȞ

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒ.
(2) ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȘȡİĮıĲİȓ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞİȢ
İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıțĮȜȑıİȚ ȦȢ
İȚįȚțȠȪȢ İțʌȡȠıȫʌȠȣȢ Įʌȩ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȝİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢ ȖȞȫıİȚȢ
țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ ȝȘ țȡĮĲȚțȩ Ȓ ȐȜȜȠ ĳȠȡȑĮ Ȓ ȠȡȖȐȞȦıȘ
ȝİİȚįȚțȑȢȖȞȫıİȚȢȖȚĮĲȠȑȡȖȠțĮȚĲȘĳȪıȘĲȦȞİʌȚʌĲȫıİȦȞĲȠȣ
(3) ǵȜĮĲĮȝȑȜȘʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞİįĮĳȓȦȞ(1)
țĮȚ   ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮȡĲȚıȝȑȞĮ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȒ țĮȚ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ
ȐʌȠȥȘȖȚĮĲĮșȑȝĮĲĮʌȠȣİȟİĲȐȗȠȞĲĮȚțĮȚĲĮȑȡȖĮʌȠȣĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȦȞİʌȚʌĲȫıİȦȞıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞǹȞȐȜȠȖĮȝİĲȠ
ȑȡȖȠ țĮȚ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȫȞ ĲȠȣ țȐșİ ĮȡȤȒ țĮȚ ĳȠȡȑĮȢ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚʌȚȠʌȐȞȦȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚȞĮİțʌȡȠıȦʌİȓĲĮȚĮʌȩțĮĲȐȜȜȘȜĮ
țĮĲĮȡĲȚıȝȑȞȠİțʌȡȩıȦʌȠȒİțʌȡȠıȫʌȠȣȢțĮȚȝʌȠȡİȓȞĮĮʌȠıĲȑȜȜİȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ İțʌȡȩıȦʌȠ Ȓ İțʌȡȠıȫʌȠȣȢ ȖȚĮ țȐșİ șȑȝĮ ʌȠȣ
İȟİĲȐȗİĲĮȚ
 Į

ȅ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ĲȘȡİȓ țĮĲȐȜȠȖȠ ȝİ ĲĮ ʌȡȠıȩȞĲĮ țĮȚ ĲȚȢ

İȝʌİȚȡȓİȢ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡĮ
ʌȡȠıȕȐıȚȝȠȢıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
ȕ

ȅ İțʌȡȩıȦʌȠȢ Ȓ ȠȚ İțʌȡȩıȦʌȠȚ ʌȠȣ ĮʌȠıĲȑȜȜİȚ țȐșİ

ĮȡȤȒțĮȚĳȠȡȑĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ʌȡȑʌİȚȞĮ
İȓȞĮȚțĮĲĮȤȦȡȚıȝȑȞȠȢıĲȠȞİȞȜȩȖȠțĮĲȐȜȠȖȠ
ǹȡȝȠįȚȩĲȘĲİȢĲȘȢ 11.-(1) Ǿ ǼʌȚĲȡȠʌȒ İȟİĲȐȗİȚ ĲȚȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ Ș İțĲȑȜİıȘ Ȓ țĮȚ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ

ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İʌȚĳȑȡȠȣȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ ĲĮ
ȝȑĲȡĮȝİȓȦıȘȢȒĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȒȢĲȠȣȢ
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(2) Ǿ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȝȑıȦ ĲȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ ĲȘȢ ȞĮ
ʌȡȠıțĮȜȑıİȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıȣȞİįȡȓĮıȘ İțʌȡȩıȦʌȠ țȡĮĲȚțȒȢ
ȣʌȘȡİıȓĮȢ Ȓ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ įȘȝȠıȓȠȣ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ Ȓ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪĳȠȡȑĮȒȝȘțȣȕİȡȞȘĲȚțȒȢȠȡȖȐȞȦıȘȢȒȠȡȖĮȞȦȝȑȞȦȞ
ıȣȞȩȜȦȞ ʌȠȜȚĲȫȞ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ țȠȚȞȠȪ

țĮșȫȢ țĮȚ

ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȡȩıȦʌȠ ĮȞ țȡȓȞİȚ ȩĲȚ ȠȚ ĮʌȩȥİȚȢ Ȓ ȠȚ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢ
ȖȞȫıİȚȢ ĲȠȣ ıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ șȑȝĮ įȣȞĮĲȩ ȞĮ țȡȚșȠȪȞ ȤȡȒıȚȝİȢ Ȓ
ĮȞĮȖțĮȓİȢȖȚĮĲȠȑȡȖȠĲȘȢ
(3) ȈİțȐșİıȣȞİįȡȓĮıȘĲȘȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢțĮĲȐĲȘȞȠʌȠȓĮİȟİĲȐȗİĲĮȚ
țĮȚĮȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚȑȡȖȠĮ

țĮȜİȓĲĮȚȞĮʌĮȡĮıĲİȓțĮȚİțĳȡȐıİȚĲȚȢĮʌȩȥİȚȢĲȘȢȖȚĮĲȚȢ
ʌȚșĮȞȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Ș ĮȡȤȒ ĲȠʌȚțȒȢ
įȚȠȓțȘıȘȢ ıĲĮ įȚȠȚțȘĲȚțȐ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĮȣĲȩ
ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜİıĲİȓ țĮșȫȢ țĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ
ĮȡȤȒ ĲȠʌȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ
İʌȘȡİĮıĲİȓĮʌȩĲȠȑȡȖȠāțĮȚ

ȕ

ĮȞʌȡȩțİȚĲĮȚȖȚĮįȘȝȩıȚȠȑȡȖȠȒȑȡȖȠʌȠȣșĮİțĲİȜİıĲİȓ
Įʌȩ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ įȘȝȠıȓȠȣ įȚțĮȓȠȣ Ȓ ĮȡȤȒ ĲȠʌȚțȒȢ
įȚȠȓțȘıȘȢ țĮȜİȓĲĮȚ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ țĮȚ ʌĮȡȠȤȒ įȚİȣțȡȚȞȓıİȦȞ  İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȘȢ
țȡĮĲȚțȒȢȣʌȘȡİıȓĮȢȒĲȠȣȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȒĲȘȢĮȡȤȒȢʌȠȣ
șĮĲȠİțĲİȜȑıİȚ

ȈȣȞİįȡȚȐıİȚȢĲȘȢ

12.-(1) ȅ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ įȚİȣșȪȞİȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ

ǼʌȚĲȡȠʌȒȢțĮȚ

țĮĲĮȡĲȓȗİȚĲȘȞȘȝİȡȒıȚĮįȚȐĲĮȟȘțȐșİıȣȞİįȡȓĮıȘȢțĮȚȝİȡȚȝȞȐȫıĲİ

įȚĮįȚțĮıȓĮ

ĮȣĲȒ ȞĮ țȠȚȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ ȑȞĲȣʌȘ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ʌȡȩıțȜȘıȘ ıİ țȐșİ
ȝȑȜȠȢ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İʌĲȐ   ȘȝȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ
ıȣȞİįȡȓĮıȘ țĮȚȞĮĮȞĮȡĲȐĲĮȚıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ.
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(2) Ǿ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ĮʌĮȡĲȓĮ ȩĲĮȞ ʌĮȡİȣȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ıȣȞİįȡȓĮıȘ Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ Ȓ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȠȣ țĮȚ ĲȑııİȡĮ (4)
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȝȑȜȘ
(3 Į

ǼʌİȚįȒ Ƞ ıțȠʌȩȢ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ İȓȞĮȚ ȞĮ ıȣȝȕȠȣȜİȪıİȚ

ĲȘȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢ ȖȞȫıİȚȢ ĲȦȞ
ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮıĲİȓ ıĲȘ
ıȣȞİįȡȓĮıȘ ȝȑȜȠȢ ĲȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțĳȡȐıİȚ ȝİ ȑȞĲȣʌȠ Ȓ ȝİ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩĲȡȩʌȠĲȚȢĮʌȩȥİȚȢĲȠȣ
ȕ

ǹʌȩȥİȚȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ȑȞĲȣʌȠ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ

ĲȡȩʌȠ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡĮțĲȚțȐ ĲȘȢ ıȣȞİįȡȓĮıȘȢ țĮȚ
țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚıİȩȜĮĲĮȝȑȜȘĲȘȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢ
īȡĮȝȝĮĲȑĮȢĲȘȢ

13. ȅǻȚİȣșȣȞĲȒȢȠȡȓȗİȚȣʌȐȜȜȘȜȠĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢȦȢȖȡĮȝȝĮĲȑĮĲȘȢ

ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ

ǼʌȚĲȡȠʌȒȢȠȠʌȠȓȠȢĲȘȡİȓıȣȞȠʌĲȚțȐʌȡĮțĲȚțȐ

ȅȝȐįĮİȚįȚțȫȞ

14.-(1) ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ

ĮȟȚȠȜȠȖȘĲȑȢ

ȝʌȠȡİȓ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Ȓ ȝİĲȐ Įʌȩ İȚıȒȖȘıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ıİ
İȟĮȚȡİĲȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ȓ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ İȚįȚțȒȢ
ȠȚțȠȜȠȖȚțȒȢĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣ33ȞĮ
ĮȞĮșȑıİȚ ıİ ȠȝȐįĮ İȚįȚțȫȞ Ȓ ıİ ȑȞĮ İȚįȚțȩ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ İȞȩȢ Ȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡȦȞİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞĲȝȘȝȐĲȦȞ ȝȚĮȢȂİȜȑĲȘȢ
(2) ȅȚİȚįȚțȠȓȒȠİȚįȚțȩȢʌȡȠȕĮȓȞȠȣȞıİĮȟȚȠȜȩȖȘıȘĲȘȢȂİȜȑĲȘȢ
Ȓ ĲȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ ĮȣĲȒȢ ʌȠȣ ĲȠȣȢ ĮȞĮĲȑșȘțĮȞ țĮȚ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ
İȚıȒȖȘıȘıĲȘȞȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒ.
(3) ȅǻȚİȣșȣȞĲȒȢİȞȘȝİȡȫȞİȚȝİȑȞĲȣʌȠȒȘȜİțĲȡȠȞȚțȩĲȡȩʌȠȩȜĮ
ĲĮ ȝȑȜȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩĳĮıȒ ĲȠȣ ȞĮ
ĮȞĮșȑıİȚ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ (1).
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ȈȪȖțȡȠȣıȘ

15.-(1) ǻİȞ ȝİĲȑȤȠȣȞ ȦȢ ȝȑȜȘ ıĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ

ıȣȝĳȑȡȠȞĲȠȢ

ʌȡȠıȦʌȚțȩȒȠȚțȠȞȠȝȚțȩıȣȝĳȑȡȠȞİȓĲİĮʌȩĲȠȑȡȖȠȣʌȩİȟȑĲĮıȘİȓĲİ
ĮʌȩĲȠȞțȪȡȚȠĲȠȣȑȡȖȠȣ
(2)(Į)

ȉĮʌȡȩıȦʌĮʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲoȣ İįĮĳȓȠȣ

  ʌȡȠȕĮȓȞȠȣȞ ıİ įȒȜȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ĲȠȣȢ
ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ țĮȚ ıİ įȒȜȦıȘ İȣıȣȞİȓįȘĲȘȢ țĮȚ ĮȝİȡȩȜȘʌĲȘȢ
İțĲȑȜİıȘȢ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ȝİ ĲȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ
ǼʌȚĲȡȠʌȒ
(ȕ)

ȋȦȡȓȢ İʌȘȡİĮıȝȩ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į ,

ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȐȝİıȠ Ȓ ȑȝȝİıȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ ıİ
ıȤȑıȘȝİĲȠșȑȝĮʌȠȣİȟİĲȐȗİȚȘǼʌȚĲȡȠʌȒȠĳİȓȜİȚȞĮĲȠįȘȜȫıİȚıĲȠ
īȡĮȝȝĮĲȑĮ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ıȣȞİįȡȓĮıȘȢ Ȓ
ĮȝȑıȦȢȝȩȜȚȢįȚĮĳĮȞİȓĮʌȩĲȘȞĲȡȠʌȒĲȘȢıȣȗȒĲȘıȘȢȘȪʌĮȡȟȘĲȠȣ
ıȣȝĳȑȡȠȞĲȠȢĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ
ȉİȜȚțȒİȟȠȣıȓĮ

16.

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ

ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ Ȓ ȝȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȚıȒȖȘıȘȢ ȖȚĮ ȜȒȥȘ

ǹȡȤȒȢ

ĮʌȩĳĮıȘȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȠȝȐįĮ İȚįȚțȫȞ Ȓ

Ǿ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ įȚĮĲȘȡİȓ ĮțȑȡĮȚȘ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ țĮȚ

İȚįȚțȩ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȑȖțȡȚıȘȢ Ȓ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ Ȓ
ıȣȝʌȜȘȡȫıİȦȞıĲȚȢȂİȜȑĲİȢĲȦȞȑȡȖȦȞʌȠȣİȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ.
ȂǼȇȅȈǿV
ǼȀȉǿȂǾȈǾǼȆǿȆȉȍȈǼȍȃȈȉȅȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ
ȆȡȩıșİĲİȢ

17.-(1) ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȠȜİȠįȠȝȓĮȢ țĮȚ

ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ

ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ ȃȩȝȠȣ Ȓ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ȞȩȝȠȣ Ȓ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ

ȖȚĮȤȠȡȒȖȘıȘ

ʌȡĮțĲȚțȒȢıİʌİȡȓʌĲȦıȘțĮĲȐĲȘȞȠʌȠȓĮ±

ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ
ǱįİȚĮȢȒȖȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ
İțĲȑȜİıȘȢ
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ȑȡȖȠȣ
Į

Ș ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǹȡȤȒ İȟİĲȐȗİȚ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ
ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȢǱįİȚĮȢā Ȓ

ȕ

ĲȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ țȡĮĲȚțȒ
ȣʌȘȡİıȓĮ İȟİĲȐȗİȚ șȑȝĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ȑȖțȡȚıȘȢ Ȓ țĮȚ
İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢȖȚĮİțĲȑȜİıȘȑȡȖȠȣ

țĮȚȘȐįİȚĮȒȘȑȖțȡȚıȘȒİȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘĮĳȠȡȐȑȡȖȠʌȠȣİȝʌȓʌĲİȚıİ
ȆȡȫĲȠ

ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİĮʌȩĲȚȢțĮĲȘȖȠȡȓİȢȑȡȖȦȞĲȠȣȆȡȫĲȠȣȒĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ȠȚ İȞ ȜȩȖȦ ĮȡȤȑȢ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ įİȩȞĲȦȢ

ǻİȪĲİȡȠ

ȣʌȩȥȘȦȢȠȣıȚȫįȘʌĮȡȐȖȠȞĲĮȖȚĮĲȘȜȒȥȘĮʌȩĳĮıȘȢȖȚĮȤȠȡȒȖȘıȘ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ĲȘȢȐįİȚĮȢȒĲȘȞʌĮȡȠȤȒĲȘȢȑȖțȡȚıȘȢȒİȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢĮȞȐȜȠȖĮȝİ
ĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘ(i) ĲȘȞ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ǹȡȤȒȢ ʌȠȣ İĲȠȚȝȐȗİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ
(ii) ĲȘ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ ʌȠȣ
İĲȠȚȝȐȗİĲĮȚįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣ
(iii) ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐȜȜȠ
țȡȐĲȠȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣțĮȚ
(iv) ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ

ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ

ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ

Įʌȩ

ʌȡȩıȦʌĮȒĮȡȤȑȢʌȠȣıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠ
ȑȤȠȣȞįȚțĮȓȦȝĮȣʌȠȕȠȜȒȢĲȑĲȠȚȦȞʌĮȡĮıĲȐıİȦȞ

(2) ȂİĲȐ ĲȘ ȜȒȥȘ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȒȢ ĲȠȣȢ ȠȚ ĮȡȤȑȢ ĮȣĲȑȢ İȞİȡȖȠȪȞ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ǲȡȖĮʌȠȣ

18.-(1) ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȠȜİȠįȠȝȓĮȢ țĮȚ

ȣʌȩțİȚȞĲĮȚıİ

ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ ȃȩȝȠȣ ȩĲĮȞ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ĮȓĲȘıȘ ıĲȘȞ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ
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ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ

ǹȡȤȒȖȚĮİȟĮıĳȐȜȚıȘȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȢǱįİȚĮȢȘȠʌȠȓĮĮĳȠȡȐİțĲȑȜİıȘ

ǱįİȚĮ

ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲİȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȑȡȖȦȞ ĲȠȣ

ȆȡȫĲȠ

ȆȡȫĲȠȣ Ȓ ĲȠȣ ǻİȪĲİȡȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ Ƞ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȣʌȠȕȐȜȜİȚȦȢĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠȝȑȡȠȢĲȘȢĮȓĲȘıȒȢĲȠȣ-

ǻİȪĲİȡȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
Į

ȂİȜȑĲȘ ĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ İȝʌȓʌĲİȚ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȑȡȖȦȞ ĲȠȣ
ȆȡȫĲȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢā Ȓ

ȆȡȫĲȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ȕ

ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ ĮȞĲȠȑȡȖȠİȝʌȓʌĲİȚıİțĮĲȘȖȠȡȓĮȑȡȖȦȞĲȠȣ

ǻİȪĲİȡȠ

ǻİȪĲİȡȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
(2) ȀĮĲȐĲȘȞȣʌȠȕȠȜȒĲȘȢĮȓĲȘıȘȢȠțȪȡȚȠȢĲȠȣȑȡȖȠȣȠĳİȓȜİȚȞĮ
țĮĲĮșȑıİȚ ĲȩıĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ Ȓ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ ȩıĮȗȘĲȒıİȚȘ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒ
(3) ȂİĲȐĲȘȞȣʌȠȕȠȜȒĲȘȢĮȓĲȘıȘȢıȪȝĳȦȞĮȝİ ĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ   Ș ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǹȡȤȒ ĮʌȠıĲȑȜȜİȚ ıĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ
ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ Ȓ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȝĮȗȓ ȝİ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ țĮȚ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ
ʌȡȩıșİĲİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȒıĲȠȚȤİȓĮȑȤİȚıĲȘįȚȐșİıȒĲȘȢʌȠȣțĮĲȐĲȘ
ȖȞȫȝȘ ĲȘȢ İȓȞĮȚ ȤȡȒıȚȝĮ Ȓ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ
İʌȚʌĲȫıİȦȞʌȠȣİȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮİʌȚĳȑȡİȚıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞȘİțĲȑȜİıȘȒ
țĮȚȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣȑȡȖȠȣȖȚĮĲȠȠʌȠȓȠȣʌȠȕȜȒșȘțİȘĮȓĲȘıȘ
ǻȘȝȩıȚĮȑȡȖĮ

19.

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ȞȩȝȠȣ Ȓ

įȚȠȚțȘĲȚțȒȢʌȡĮțĲȚțȒȢʌȡȚȞȤȠȡȘȖȘșİȓȑȖțȡȚıȘȒİȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘĮʌȩ
ĲȠȊʌȠȣȡȖȚțȩȈȣȝȕȠȪȜȚȠȒĮʌȩȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİȐȜȜȘțȡĮĲȚțȒȣʌȘȡİıȓĮ
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ȖȚĮĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ įȘȝȠıȓȠȣ ȑȡȖȠȣĲȠ ȠʌȠȓȠ İȝʌȓʌĲİȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ȆȡȫĲȠ

Įʌȩ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȑȡȖȦȞ ĲȠȣ ȆȡȫĲȠȣ Ȓ ĲȠȣ ǻİȪĲİȡȠȣ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ İĲȠȚȝȐȗİĲĮȚ țĮȚ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ

ǻİȪĲİȡȠ

ǹȡȤȒĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĲȠİȞȜȩȖȦȑȡȖȠ±

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
Į
ȆȡȫĲȠ

ȂİȜȑĲȘ ĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ İȝʌȓʌĲİȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲȚȢ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢȑȡȖȦȞĲȠȣȆȡȫĲȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢā Ȓ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ȕ

ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ  ĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ İȝʌȓʌĲİȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲȚȢ

ǻİȪĲİȡȠ

țĮĲȘȖȠȡȓİȢȑȡȖȦȞĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ǲȡȖĮȝȘ

20.-(1) ȀȐșİ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ ȑȡȖȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ

ȣʌȠțİȓȝİȞĮıİ

İȝʌȓʌĲİȚ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȑȡȖȦȞ ĲȠȣ ȆȡȫĲȠȣ Ȓ ĲȠȣ ǻİȪĲİȡȠȣ

ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ

ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ĮȜȜȐ Ș İțĲȑȜİıȒ ĲȠȣ įİȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞȐʌĲȣȟȘ

ǱįİȚĮ-

ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȠȜİȠįȠȝȓĮȢ țĮȚ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ

ȃȩȝȠȣ, ȠĳİȓȜİȚ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓİȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȠȣ

ǲȖțȡȚıȘ

ȑȡȖȠȣ

ȆȡȫĲȠ

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȐȡșȡȠȣ

ȞĮ

İȟĮıĳĮȜȓıİȚ

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ

ǲȖțȡȚıȘ

Įʌȩ

ĲȘȞ

ǻİȪĲİȡȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
 Į

īȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǲȖțȡȚıȘȢ

ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ıȤİĲȚțȒ ĮȓĲȘıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ
Įʌȩ(i) ȂİȜȑĲȘ ĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ İȝʌȓʌĲİȚ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȑȡȖȦȞ ĲȠȣ
ȆȡȫĲȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȆȡȫĲȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢā Ȓ
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(ii) ĲȚȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ  ĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ İȝʌȓʌĲİȚ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȑȡȖȦȞ
ǻİȪĲİȡȠ

ĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ȕ ȀĮĲȐĲȘȞȣʌȠȕȠȜȒĲȘȢĮȓĲȘıȘȢȠțȪȡȚȠȢĲȠȣȑȡȖȠȣȠĳİȓȜİȚ
ȞĮ țĮĲĮșȑıİȚ ĲȩıĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ Ȓ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ ȩıĮȗȘĲȒıİȚ
ȘȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒ
(3) ǾȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒȝʌȠȡİȓȦȢĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘȢİȟȑĲĮıȘȢ
ĲȘȢʌȚȠʌȐȞȦĮȓĲȘıȘȢțĮȚĲȘȡȠȣȝȑȞȦȞĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ĭȪıȘȢ țĮȚ
ĲȘȢǱȖȡȚĮȢǽȦȒȢȃȩȝȠȣ ±
Į

ȞĮ ĮȡȞȘșİȓ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǲȖțȡȚıȘȢ
ȜȩȖȦĲȠȣȩĲȚȘİțĲȑȜİıȘȒțĮȚȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣȑȡȖȠȣșĮ
İʌȚĳȑȡȠȣȞ

ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ

ĮȡȞȘĲȚțȑȢ

İʌȚʌĲȫıİȚȢ

ıĲȠ

ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢįİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ Ȓ ȞĮ
ȝİȚȦșȠȪȞȝİĲȘȜȒȥȘȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİȝȑĲȡȦȞā Ȓ
ȕ

ȞĮ ȤȠȡȘȖȒıİȚ ĲȘȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ
İʌȚȕȠȜȒȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİȩȡȦȞā Ȓ

Ȗ

ȞĮ ȤȠȡȘȖȒıİȚ ĲȘȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ ĮȜȜȐ ȞĮ
İʌȚȕȐȜİȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ
İȟȐȜİȚȥȘ Ȓ ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ʌȠȣ Ș İțĲȑȜİıȘ Ȓ
țĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȚĳȑȡȠȣȞ ıĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

(4) Ǿ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ țĮȚ ȩʌȠȣ ȚıȤȪİȚ Ș
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǲȖțȡȚıȘĮȞĮȡĲȫȞĲĮȚıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
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ǻȚĮıȣȞȠȡȚĮțȑȢ

21.-(1) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȑȡȤİĲĮȚ ıİ ȖȞȫıȘ ĲȠȣ

İʌȚʌĲȫıİȚȢ

ǻȚİȣșȣȞĲȒ ȩĲȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ȑȡȖȠȣ ıĲȘ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ
įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȚĳȑȡİȚ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȐȜȜȠȣ
țȡȐĲȠȣȢ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ ȝȑȜȠȢ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ Ȓ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠȐȜȜȠțȡȐĲȠȢĲȠȣȠʌȠȓȠȣĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞįȣȞĮĲȩȞĮ
ȣʌȠıĲİȓıȘȝĮȞĲȚțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢĮʌȩĲȘȞİțĲȑȜİıȘĲȑĲȠȚȠȣȑȡȖȠȣȗȘĲİȓ
ȞĮ ʌȜȘȡȠĳȠȡȘșİȓ ȖȚĮ ĲȠ ȑȡȖȠ ĮȣĲȩ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ĮʌȠıĲȑȜȜİȚ ıĲȠ
țȡȐĲȠȢ ĮȣĲȩ ĲȠ ıȣȞĲȠȝȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ țĮȚ İȞ ʌȐıȘ ʌİȡȚʌĲȫıİȚ ȩȤȚ
ĮȡȖȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ ıĲȘ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ±
Į

ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȝĮȗȓ ȝİ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ įȚĮșȑıȚȝİȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȚȢ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ
ʌȠȣ ĲȠ ȑȡȖȠ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȚĳȑȡİȚ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȠȣ İȞ
ȜȩȖȦțȡȐĲȠȣȢāțĮȚ

ȕ

ʌȜȒȡȘ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ
ʌȠȣįȣȞĮĲȩȞĮȜȘĳșİȓ

țĮȚ ʌĮȡȑȤİȚ ıĲȠ țȡȐĲȠȢ ĮȣĲȩ İȪȜȠȖȘ ʌȡȠșİıȝȓĮ ȖȚĮ ȞĮ
ȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚ ıĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ țĮĲȐ ʌȩıȠ șĮ ıȣȝȝİĲȐıȤİȚ ıĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚıĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠ
(2) ǹȞĲȠțȡȐĲȠȢıĲȠȠʌȠȓȠĮʌȠıĲȐȜȘțĮȞʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚĲȘȞ İʌȚșȣȝȓĮ ĲȠȣ ȞĮ
ıȣȝȝİĲȐıȤİȚ ıĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĮʌȩĲȘȞİțĲȑȜİıȘĲȠȣȑȡȖȠȣȠǻȚİȣșȣȞĲȒȢĮʌȠıĲȑȜȜİȚıİ
ĮȣĲȩ ĲȠ ıȣȞĲȠȝȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ İĳȩıȠȞ įİȞ ıĲȐȜșȘțĮȞ
ȒįȘĲĮȩıĮʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ (1) ±
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Į

ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
İʌȚʌĲȫıİȚȢıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞā

ȕ

įȒȜȦıȘ ȩĲȚ ĲȠ ȑȡȖȠ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȓȝȘıȘȢ
ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩĲȚ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȐȡșȡȠȣā

Ȗ

ĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȣʌȠȕȠȜȒȢĲȘȢȂİȜȑĲȘȢțĮȚĲȠȩȞȠȝĮĲȠȣ
ʌȡȠıȫʌȠȣȒĲȘȢțȡĮĲȚțȒȢȣʌȘȡİıȓĮȢʌȠȣĲȘȞȣʌȑȕĮȜİā

į

ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȕȜȒșȘțİ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ
ȝİĲȠȑȡȖȠā

İ

țȐșİ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ʌȠȣ ıȣȜȜȑȖİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ  țĮȚ  țĮȚ ĲȚȢ țȪȡȚİȢ İțșȑıİȚȢ
țĮȚ ıȣȝȕȠȣȜȑȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ
ǹȡȤȒ țĮĲȐ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠ ʌȠȣ ĲȠ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ țȠȚȞȩ
İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 27·

ıĲ

įȒȜȦıȘĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĲȘĳȪıȘĲȦȞʌȚșĮȞȫȞĮʌȠĳȐıİȦȞ
Ȓ ĲȠ ıȤȑįȚȠ ĮʌȩĳĮıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ
įȚĮșȑıȚȝȠā

ȗ

ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȦȞ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
ʌȡȠșİıȝȚȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ʌĮȡȠȤȒȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
įȚĮșȑıȚȝȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞāțĮȚ

Ș

ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ

ĮȞĮĳȠȡȚțȐ

ȝİ

ĲȘ

įȘȝȠıȓİȣıȘ

ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĲȠȚȝĮıȓĮ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȘȞ
ȣʌȠȕȠȜȒ ʌĮȡĮıĲȐıİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
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ȐȡșȡȠȣ
(3) ǵĲĮȞ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ İȞİȡȖİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ
İįĮĳȓȦȞ (1 țĮȚ  ȝİȡȚȝȞȐİʌȓıȘȢȫıĲİĮ

ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮʌȠıĲȑȜȜİȚ ȞĮ
įȚĮĲİșȠȪȞ ȝȑıĮ ıİ İȪȜȠȖȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ıĲȚȢ ĮȡȤȑȢ
ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ țȡȐĲȠȣȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ ĮȡȝȩįȚİȢ ıİ șȑȝĮĲĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ıĲȠ țȠȚȞȩ ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ țȡȐĲȠȣȢ Ș ʌİȡȚȠȤȒ
ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȣʌȠıĲİȓ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ
İʌȚʌĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ıĲȠ țȠȚȞȩ
ȝȑıȦ ĲȘȢ ȚıĲȠıİȜȓįĮȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ ǼʌȓıȘȝȘȢ
ǼĳȘȝİȡȓįĮȢĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢā țĮȚ

ȕ

ȠȚ ĮȡȤȑȢ țĮȚ ĲȠ țȠȚȞȩ ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ țȡȐĲȠȣȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠĲȠȪ ȤȠȡȘȖȘșİȓ Ș ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ Ȓ ȐȜȜȘ
ȐįİȚĮ Ȓ ȑȖțȡȚıȘ Ȓ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȠȣȞ ȝȑıĮ ıİ İȪȜȠȖȠ ȤȡȩȞȠ ĲȘ ȖȞȫȝȘ
ĲȠȣȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ
ĲȠȣȢȑȤȠȣȞʌĮȡĮıȤİșİȓ

(4) ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ Ƞ
ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȑȤİȚ įȚțĮȚȠįȠıȓĮ țĮȚ İȟȠȣıȓĮ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ țĮȚ
ĲȘȞ İțĲȓȝȘıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ ȞĮ
ıȣȞİȡȖĮıĲİȓȝİĲȘȞĮȞĲȓıĲȠȚȤȘĮȡȤȒĲȠȣȐȜȜȠȣțȡȐĲȠȣȢıĲĮʌȜĮȓıȚĮ
țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ țȠȚȞȒȢ ȠȝȐįĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ıȣȝĳȦȞȘșİȓ ȞĮ
ıȣıĲĮșİȓȖȚĮĲȘȞĮʌȩțȠȚȞȠȪĮȟȚȠȜȩȖȘıȘțĮȚȞĮ ıȣȝĳȦȞȒıİȚȖȚĮĲȠȞ
ĲȡȩʌȠ ȝİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ Ș İțĲȓȝȘıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚȞĮįȚİȟĮȤșİȓ
(5) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȠȚ ȜİʌĲȠȝİȡİȓȢ
ȡȣșȝȓıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ İįĮĳȓȦȞ   țĮȚ  
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ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ȤȡȠȞȚțȑȢ ʌİȡȓȠįȠȚ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ șİȦȡȘșȠȪȞ ȦȢ İȪȜȠȖİȢ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚĮʌȩțȠȚȞȠȪȝİĲȠȐȜȜȠțȡȐĲȠȢțĮȚįȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚțĮĲȐ
ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ĲȠ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ țȠȚȞȩ ıĲȠ ȐȜȜȠ țȡȐĲȠȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ
șȑıȘ ȞĮ ıȣȝȝİĲȐıȤİȚ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ ıĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȜȒȥȘȢ
ĮʌȠĳȐıİȦȞȖȚĮĲȠȑȡȖȠ
(6) ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘȑȞĮȡȟȘȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİ ĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ ȠȚ ȤȡȠȞȚțȑȢ ʌȡȠșİıȝȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ ʌĮȡȩȞĲĮ ȃȩȝȠ ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
ıȣȞȐįȠȣȞ ȝİ ĲȚȢ įȚĮȕȠȣȜİȪıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ȤȡȠȞȚțȑȢ ʌȡȠșİıȝȓİȢ ʌȠȣ șĮ
ıȣȝĳȦȞȘșȠȪȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ (5).
(7) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȣʌȒȡȟĮȞ įȚĮȕȠȣȜİȪıİȚȢ ȝİ
ȐȜȜȠ țȡȐĲȠȢ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȜȒĳșȘțİ
ĮʌȩĳĮıȘĮʌȩĲȘȞȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȒȐȜȜȘțȡĮĲȚțȒĮȡȤȒȒĲȠȊʌȠȣȡȖȚțȩ
ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȖȚĮ İțĲȑȜİıȘ Ȓ ȝȘ İțĲȑȜİıȘ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮĳȠȡȠȪıĮȞ ȠȚ įȚĮȕȠȣȜİȪıİȚȢ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡİȓ ĲȠ ȐȜȜȠ țȡȐĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ
ĮʌȩĳĮıȘȢțĮȚĲȠȣįȚĮȕȚȕȐȗİȚĮ

ȠȜȩțȜȘȡȠĲȠʌİȡȚİȤȩȝİȞȠĲȘȢĮʌȩĳĮıȘȢțĮȚĲȠȣȢȩȡȠȣȢʌȠȣ
ĲȣȤȩȞĲȘıȣȞȠįİȪȠȣȞā

ȕ

ĲȠȣȢ țȣȡȚȩĲİȡȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ țĮȚ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ
ȕĮıȓıĲȘțİȘĮʌȩĳĮıȘāțĮȚ

Ȗ

ʌİȡȚȖȡĮĳȒȩʌȠȣ țȡȓȞİĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ĲȦȞ țȣȡȚȩĲİȡȦȞ ȝȑĲȡȦȞ
ʌȠȣ șĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȖȚĮ ȝİȓȦıȘ Ȓ İȟȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ
İʌȚʌĲȫıİȦȞʌȠȣİȞįİȤȠȝȑȞȦȢșĮİʌȚĳȑȡİȚĲȠȑȡȖȠ

(8) ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮİȓȞĮȚĲȠșȚȖȩȝİȞȠȝȑȡȠȢțĮȚ
ȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚ ıĲȠ țȡȐĲȠȢ ȝȑȜȠȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ İʌȚșȣȝȓĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ
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ıİ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțĲȓȝȘıȘȢ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ İțĲȑȜİıȘ
ȑȡȖȠȣıĲȠȐȜȜȠțȡȐĲȠȢȝȑȜȠȢ±
Į

Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ țȠȚȞȠʌȠȚȒıİȚ ıĲȠ țȠȚȞȩ ĲȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢ ȝİ ĲȠ ȑȡȖȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮįȚțĮıȓİȢʌȠȣĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚțĮȚĲȚȢįȚĮȕȠȣȜİȪıİȚȢʌȠȣ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ Į  țĮȚ ȕ 
ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ

  țĮșȫȢ țĮȚ ȩʌȠȚİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ

İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ĮʌİıĲȐȜȘıĮȞ Įʌȩ ĲȠ țȡȐĲȠȢ ȝȑȜȠȢ
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȚıĲȠıİȜȓįĮȢ,
ĲȘȢ İʌȓıȘȝȘȢ İĳȘȝİȡȓįĮȢ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ ȝȑȜȠȣȢ țĮȚ ȞĮ
įȚİȟȐȖİȚ ȝȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ įȘȝȩıȚĮ ĮțȡȩĮıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȩʌȠȣ șĮ ʌȡȠıțȜȘșȠȪȞ ĲĮ
ȠȡȖĮȞȦȝȑȞĮ

ıȪȞȠȜĮ

țĮȚ

Ȓ

İțʌȡȩıȦʌȠȚ

ĲȠȣ

İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣțȠȚȞȠȪ
ȕ

ȅȚ ĮʌȩȥİȚȢ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ĮȞ
ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ȉȝȒȝĮ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȝȑıĮ ıİ
İȪȜȠȖȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȤȡȠȞȚțȑȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ
ʌȠȣ șĮ ȑȤȠȣȞ țĮșȠȡȚıĲİȓ ıİ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ ȝİ ĲȠ țȡȐĲȠȢ
ȝȑȜȠȢʌȡȠȑȜİȣıȘȢȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȣʌȩȥȘ

Ȗ

ǾĲİȜȚțȒĮʌȩĳĮıȘȖȚĮİțĲȑȜİıȘȒȝȘİțĲȑȜİıȘĲȠȣȑȡȖȠȣ
ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȘȢ țĮȚ ȩʌȠȚȠȚ ȜȩȖȠȚ țĮȚ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ıĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢȕĮıȓıĲȘțİȘĮʌȩĳĮıȘʌȠȣįȚĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠ țȡȐĲȠȢ ȝȑȜȠȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ĮȞĮȡĲȫȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ȚıĲȠıİȜȓįĮ

ĲȠȣ

įȘȝȠıȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ

ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ıĲȘȞ

ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǼʌȓıȘȝȘ

ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
ȂǼȇȅȈV
ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈȀǹǿȂǼȁǼȉǼȈ

ǼĳȘȝİȡȓįĮ

țĮȚ
ĲȘȢ
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ǹȓĲȘıȘȖȚĮ

22.-(1) ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮĮʌȩĲȚȢȣʌȩȜȠȚʌİȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ

ȠįȘȖȓİȢȖȚĮĲȘȞ

țȐșİ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ ȑȡȖȠ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ

ȣʌȠȤȡȑȦıȘ

ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ ǱįİȚĮȢ Ȓ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įȣȞĮĲȩ ȞĮ

İĲȠȚȝĮıȓĮȢ

İȝʌȓʌĲİȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣțĮșȫȢțĮȚȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİțȡĮĲȚțȒ

ȂİȜȑĲȘȢȖȚĮȑȡȖĮ ȣʌȘȡİıȓĮ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ įȘȝȩıȚȠ ȑȡȖȠ ʌȠȣ Ș İȞ ȜȩȖȦ ȣʌȘȡİıȓĮ
ĲȠȣȆȡȫĲȠȣ

ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İț ʌȡȫĲȘȢ ȩȥİȦȢ İȝʌȓʌĲİȚ ıİ

ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮȑȡȖȦȞĲȠȣȆȡȫĲȠȣȒĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢȝʌȠȡİȓ
ȖȚĮĲȘȞʌĮȡȠȤȒ

ȝİĮȓĲȘıȘıĲȠǻȚİȣșȣȞĲȒȞĮȗȘĲȒıİȚțĮĲȐʌȩıȠȞȑȤİȚĲȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȘ

ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ

İĲȠȚȝĮıȓĮȢ ȂİȜȑĲȘȢȒʌĮȡȠȤȒȢĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ

ȖȚĮȑȡȖĮĲȠȣ

ıȪȝĳȦȞĮȝİ ĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 23.

ǻİȪĲİȡȠȣ
ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ
ȆȡȫĲȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ǻİȪĲİȡȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
(2) ȀȐșİ ĮȓĲȘıȘ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ  ıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩ±
Į

ȤȦȡȠȝİĲȡȚțȩıȤȑįȚȠıĲȠȠʌȠȓȠȣʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚȘĮțȓȞȘĲȘ
ȚįȚȠțĲȘıȓĮ ıĲȘȞȠʌȠȓĮșĮİțĲİȜİıĲİȓĲȠȑȡȖȠā

ȕ

ıȣȞȠʌĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ĳȪıȘȢ ĲȠȣ ĲȩʌȠȣ ĲȘȢ
ȑțĲĮıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ
ıțȠʌȠȪȖȚĮĲȠȞȠʌȠȓȠșĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓĲȠȑȡȖȠā țĮȚ

Ȗ

ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ȐȜȜİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ Ƞ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣțȡȓȞİȚȤȡȒıȚȝİȢȒĮȞĮȖțĮȓİȢ

(3) ȂİĲȐĲȘȞʌĮȡĮȜĮȕȒĲȘȢĮȓĲȘıȘȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȖȡĮʌĲȫȢ Įʌȩ ĲȠȞ
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țȪȡȚȠĲȠȣȑȡȖȠȣȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİʌȡȩıșİĲİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİ
ĲȠ ȑȡȖȠ Ȓ ĲȚȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠȣ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ įİȞ
İȟİĲȐȗİĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȝȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ʌĮȡĮȤȦȡȘșȠȪȞ ȠȚ İȞ ȜȩȖȦ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
(4) Ǿ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ İȟİĲȐȗİȚ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ȉȑĲĮȡĲȠ

țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȉȑĲĮȡĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȣʌȩȥȘ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ȣʌȑȕĮȜİ Ƞ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ

ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ

ıȤİĲȚțȑȢ

ĮʌȩȥİȚȢ

ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ

Įʌȩ

İȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȒțĮȚ ĳȠȡİȓȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȗȘĲȒșȘțĮȞ
ĮʌȩȥİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ĲȣȤȩȞ įȚțȑȢ ĲȘȢ ȑȡİȣȞİȢ Ȃİ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
İȟȑĲĮıȘȢȘȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒĮʌȠĳĮıȓȗİȚĮȞȖȚĮĲȠʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠ
ȑȡȖȠĮʌĮȚĲİȓĲĮȚİĲȠȚȝĮıȓĮȂİȜȑĲȘȢȒȘʌĮȡȠȤȒĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞʌȠȣ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 23.
(5) ȉȠ țİȓȝİȞȠ ĲȦȞ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ǹȡȤȒȢĮȞĮȡĲȐĲĮȚıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ

23.-(1) ȅȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ

ʌȠȣ

ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ȑȡȖȦȞ ĲȠȣ ǻİȪĲİȡȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ

ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ

țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ıȣȞȠʌĲȚțȩ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲĮ

ȖȚĮȑȡȖĮĲȠȣ

ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ȑțĲĮıȘ țĮȚ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ

ǻİȪĲİȡȠȣ

İʌȚʌĲȫıİȦȞ ʌȠȣ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȚĳȑȡİȚ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Ș İțĲȑȜİıȘ Ȓ

ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

țĮȚȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣȑȡȖȠȣțĮȚĲĮȝȑĲȡĮʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚȫıĲİĮȣĲȑȢ

ǻİȪĲİȡȠ

ȞĮʌȡȠȜȘĳșȠȪȞȒȝİĲȡȚĮıĲȠȪȞ±

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
Į

ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
İȚįȚțȩĲİȡĮ
(i) ʌİȡȚȖȡĮĳȒ

ĲȦȞ

ĳȣıȚțȫȞ

țĮȚ

ȐȜȜȦȞ

ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ȩȜȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ İĳȩıȠȞ
ȤȡİȚȐȗİĲĮȚĲȦȞİȡȖĮıȚȫȞțĮĲİįȐĳȚıȒȢĲȠȣ
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(ii) ʌİȡȚȖȡĮĳȒĲȘȢȤȦȡȠșȑĲȘıȘȢĲȠȣȑȡȖȠȣȝİȚįȚĮȓĲİȡȘ
ȑȝĳĮıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ İȣĮȚıșȘıȓĮ ĲȦȞ
ȖİȦȖȡĮĳȚțȫȞ

ʌİȡȚȠȤȫȞ

ʌȠȣ

İȞįȑȤİĲĮȚ

ȞĮ

İʌȘȡİĮıĲȠȪȞțĮȚ
(iii) ȥȘĳȚĮțȩ ĮȡȤİȓȠ ĲȦȞ ȖİȦȖȡĮĳȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ĲȘȢ
ȑțĲĮıȘȢĲȠȣȑȡȖȠȣā
ȕ

ʌİȡȚȖȡĮĳȒĲȦȞʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣİȞįȑȤİĲĮȚ
ȞĮİʌȘȡİĮıĲȠȪȞıȠȕĮȡȐĮʌȩĲȠȑȡȖȠā

Ȗ

ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ıĲȠ ȝȑĲȡȠ ĲȠȣ įȣȞĮĲȠȪ ĲȦȞ ʌȚșĮȞȫȞ
ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ʌȠȣ ĲȠ ȑȡȖȠ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıİȚıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĮʌȩ(i)

ĲĮ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ țĮĲȐȜȠȚʌĮ țĮȚ İțʌȠȝʌȑȢ țĮȚ
ĲȘȞʌĮȡĮȖȦȖȒĮʌȠȕȜȒĲȦȞțĮĲȐʌİȡȓʌĲȦıȘ

(ii) ĲȘ ȤȡȒıȘ ĳȣıȚțȫȞ ʌȩȡȦȞ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĲȠȣ
İįȐĳȠȣȢ ĲȘȢ ȖȘȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ țĮȚ ĲȘȢ
ȕȚȠʌȠȚțȚȜȩĲȘĲĮȢā țĮȚ
į

ĮȞĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȣȤȩȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ Ȓ țĮȚ ȝȑĲȡȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
ĮʌȠĲȡĮʌȠȪȞ ʌȡȠȜȘĳșȠȪȞ Ȓ ȝİĲȡȚĮıĲȠȪȞ İʌȚʌĲȫıİȚȢ
ʌȠȣ ıİ ȐȜȜȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ȒĲĮȞ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ țĮȚ
įȣıȝİȞİȓȢȖȚĮĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

(2) ȀĮĲȐ ĲȘ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ Įʌȩ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ȉȑĲĮȡĲȠ

ȣʌȩȥȘ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȠȣ ȉȑĲĮȡĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ įȚĮșȑıȚȝĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ȐȜȜȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȝİȜİĲȫȞ
İțĲȚȝȒıİȦȞțĮȚįȚĮʌȚıĲȫıİȦȞȖȚĮĲȚȢİʌȚʌĲȫıİȚȢıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞʌȠȣ
ĲȣȤȩȞ įȚİȞİȡȖȒșȘțĮȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ȐȜȜİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ
ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȦȞ ȞȩȝȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ
 ĲȠȣȐȡșȡȠȣ34.
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ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ

24.-(1) ǵĲĮȞ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ

ǻȚĮʌȓıĲȦıȘȖȚĮ

ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣİȟİĲȐȗİȚțĮĲȐ

ĲĮȑȡȖĮĲȠȣ

ʌȩıȠȞĮȣĲȑȢİȓȞĮȚİțʌȡȫĲȘȢȩȥİȦȢİʌĮȡțİȓȢțĮȚĮțȡȚȕİȓȢțĮȚȝʌȠȡİȓ

ǻİȪĲİȡȠȣ

ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ĮȞ ĲȠ țȡȓȞİȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȚȢ ĮʌȩȥİȚȢ ĲȦȞ

ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȦȞ ĮȡȤȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ Ȓ țĮȚ ĳȠȡȑȦȞ
ȝİİȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢȖȞȫıİȚȢȖȚĮĲȠıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȑȡȖȠȒĲȚȢįȣȞȘĲȚțȑȢĲȠȣ
İʌȚʌĲȫıİȚȢıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
(2) ǹȞįȚĮʌȚıĲȦșİȓȩĲȚȠȚʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢİȓȞĮȚİȜȜȚʌİȓȢȒĮȞĮțȡȚȕİȓȢ
ȝʌȠȡİȓȞĮȗȘĲȒıİȚʌȡȩıșİĲİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȒįȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢ±
Į

ĮʌȩĲȠʌȡȩıȦʌȠʌȠȣȣʌȑȕĮȜİĲȚȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢĮȞĮȣĲȑȢ
ĮĳȠȡȠȪȞ ȑȡȖȠ ʌȠȣ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǱįİȚĮ ȝİ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘĲȠȣĮȚĲȒȝĮĲȠȢʌȡȠȢĲȘȞȆȠȜİȠįȠȝȚțȒǹȡȤȒā Ȓ

ȕ

ĮʌȩĲȘȞțȡĮĲȚțȒȣʌȘȡİıȓĮʌȠȣȣʌȑȕĮȜİĲȚȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ĮȞĮȣĲȑȢĮĳȠȡȠȪȞįȘȝȩıȚȠȑȡȖȠ

țĮȚ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ ĮȣĲȩ Ȓ Ș țȡĮĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȦȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȤȦȡȒıİȚ ĲȚȢ İȞ ȜȩȖȦ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ Ȓ
įȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢ
(3) ǵĲĮȞ Ș ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșİȓ ȩĲȚ ȩȜİȢ ȠȚ
ĮȞĮȖțĮȓİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İȞȫʌȚȠȞ ĲȘȢ ʌȡȠȤȦȡİȓ ıİ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȒ ĲȠȣȢıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ȉȑĲĮȡĲȠ

ıĲȠ ȉȑĲĮȡĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ıȣȞİțĲȚȝȫȞĲĮȢ țĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ İȜȑȖȤȦȞ Ȓ İțĲȚȝȒıİȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ʌȠȣįȚİȞİȡȖȒșȘțĮȞıȪȝĳȦȞĮȝİȐȜȜȠȣȢıȤİĲȚțȠȪȢȞȩȝȠȣȢİȚįȚțȩĲİȡĮ
ĲȠȣȢ ȞȩȝȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ34.
(4) Ǿ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ ȝȑıĮ ıİ ĲȡȚȐȞĲĮ  
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ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ İț ȝȑȡȠȣȢ ĲȠȣ țȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȣʌȠȕȠȜȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞ

ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ

ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ

ĲȦȞ

ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞʌȠȣĲȣȤȩȞșĮȗȘĲȘșȠȪȞįȣȞȐȝİȚĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   țĮȚ İĲȠȚȝȐȗİȚ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ
ıĲȘȕȐıȘĲȘȢʌȚȠʌȐȞȦĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢȝİĲȘȞȠʌȠȓĮȝʌȠȡİȓ±
Į

ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ȂİȜȑĲȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ʌĮȡĮșȑĲȠȞĲĮȢ ĲȠȣȢ ȕĮıȚțȠȪȢ
ȜȩȖȠȣȢȖȚĮĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢĮȣĲȒĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȝİĮȞĮĳȠȡȐıĲĮ

ȉȑĲĮȡĲȠ

ıȤİĲȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȉȑĲĮȡĲȠ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮāȒ
ȕ

ĮȞʌȡȩțİȚĲĮȚȖȚĮȑȡȖȠȖȚĮĲȠȠʌȠȓȠĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȘȤȠȡȒȖȘıȘ
ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ ǱįİȚĮȢ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ
ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǹȡȤȒ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ȖȚĮ ȞĮ
ʌİȡȚȜȘĳșȠȪȞ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǱįİȚĮ ʌȠȣ șĮ
ĮʌȠĲȡȑʌȠȣȞʌȡȠȜĮȝȕȐȞȠȣȞȒȝİĲȡȚȐȗȠȣȞİʌȚʌĲȫıİȚȢāȒ

Ȗ

ĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ įȘȝȩıȚȠ ȑȡȖȠ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ Įʌȩ ĲȘȞ
țȡĮĲȚțȒȣʌȘȡİıȓĮʌȠȣșĮİțĲİȜȑıİȚĲȠȑȡȖȠȞĮİĳĮȡȝȩıİȚ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĲȡĮʌȠȪȞ ʌȡȠȜȘĳșȠȪȞ Ȓ
ȝİĲȡȚĮıĲȠȪȞİʌȚʌĲȫıİȚȢāȒ

į

ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȑȡȖȦȞ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ
ȣʌȠȤȡȑȦıȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ İȚįȚțȒȢ ȠȚțȠȜȠȖȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ ĭȪıȘ  ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ ĲȘȞ
İĲȠȚȝĮıȓĮ İȚįȚțȒȢ ȠȚțȠȜȠȖȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣ 33āȒ

İ

ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ į ĲȦȞȠʌȠȓȦȞȠȚİʌȚʌĲȫıİȚȢ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ
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ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ ĭȪıȘ  țĮȚ ĲȚȢ ʌĮȡĮȝȑĲȡȠȣȢ ʌȠȣ
İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ33 ȫıĲİȞĮİȓȞĮȚ ȝȘĮʌȠįİțĲȑȢȞĮĮʌȠȡȡȓȥİȚĲȠ
ȑȡȖȠ
(5) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȫıİȚ ȩĲȚ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȂİȜȑĲȘ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ ȕ țĮȚ Ȗ ĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  
ȘȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒʌĮȡĮșȑĲİȚıĲȘȞǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘǻȚĮʌȓıĲȦıȒ ĲȘȢ
ĲȠȣȢ ȕĮıȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȂİȜȑĲȘ ȝİ
ȉȑĲĮȡĲȠ

ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȠȣ ȉȑĲĮȡĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ʌȡȠĲİȓȞİȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚȒ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚȖȚĮȞĮĮʌȠĲȡĮʌȠȪȞȒȞĮʌȡȠȜȘĳșȠȪȞİʌȚʌĲȫıİȚȢʌȠȣ
ıİ ȐȜȜȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ȒĲĮȞ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ țĮȚ įȣıȝİȞİȓȢ ıĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
(6) ȂİĲȐ ĲȘ İĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȘȢ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘȢ ǻȚĮʌȓıĲȦıȒȢ ĲȘȢ Ș
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ĲȘ įȚĮȕȚȕȐȗİȚ ıĲȘȞ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǹȡȤȒ ĮȞ ĲȠ
ȑȡȖȠȣʌȩțİȚĲĮȚıİȆȠȜİȠįȠȝȚțȒǱįİȚĮ ȒĲȘȞțȡĮĲȚțȒȣʌȘȡİıȓĮʌȠȣșĮ
İțĲİȜȑıİȚĲȠȑȡȖȠ, İȐȞʌȡȩțİȚĲĮȚȖȚĮįȘȝȩıȚȠȑȡȖȠ, ȒİȞİȡȖİȓıȪȝĳȦȞĮ
ȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣ, İȐȞ ĲȠȑȡȖȠȣʌȩțİȚĲĮȚ
ıİ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ,

țĮȚ ĮȞĮȡĲȐ ĲȘȞ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ

ǻȚĮʌȓıĲȦıȒĲȘȢıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
 Į

ȅ

ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ

ȝİĲȐ

Įʌȩ

įȚĮȕȠȣȜİȪıİȚȢ

ȝİ

ĲȚȢ

İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞİȢĮȡȤȑȢțĮȚĳȠȡİȓȢȝʌȠȡİȓȞĮİĲȠȚȝȐıİȚīİȞȚțȑȢȅįȘȖȓİȢ
ıĲȚȢȠʌȠȓİȢșĮʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȓȩȡȠȚȝİĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȦȢ İȜȐȤȚıĲȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ
ǻİȪĲİȡȠ

ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢțĮĲȘȖȠȡȓİȢĮȞĮʌĲȪȟİȦȞĲȠȣǻİȪĲİȡȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ȕ ȅȊʌȠȣȡȖȩȢȝİǻȚȐĲĮȖȝĮʌȠȣįȘȝȠıȚİȪİĲĮȚıĲȘȞǼʌȓıȘȝȘ
ǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢțĮȚįȪȞĮĲĮȚȞĮĮȞĮȡĲȐĲĮȚıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮ
ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȞĮ İțįȓįİȚ ĲȚȢ ȅįȘȖȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
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ĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į .
ȅįȘȖȓİȢȖȚĮĲȠ

25.-(1) ȀȐșİ ʌȡȩıȦʌȠ Ȓ țȡĮĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ

İȪȡȠȢțĮȚĲȠ

ȣʌȠȕȐȜİȚ ȂİȜȑĲȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ ĲȠȣ

ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ

ȆȑȝʌĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ

ȂİȜȑĲȘȢ

ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ   Ȓ  ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȖȡĮʌĲȫȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ

ȆȑȝʌĲȠ

ǻȚİȣșȣȞĲȒĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĲȚȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢʌȠȣʌȡȑʌİȚȞĮʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȘȂİȜȑĲȘ
(2) ȀȐșİ ĮȓĲȘıȘ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ  ıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩĮ

ȤȦȡȠȝİĲȡȚțȩ ıȤȑįȚȠ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȣʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș ĮțȓȞȘĲȘ
ȚįȚȠțĲȘıȓĮıĲȘȞȠʌȠȓĮșĮİțĲİȜİıĲİȓĲȠȑȡȖȠā

ȕ

ıȣȞȠʌĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ĳȪıȘȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȘȢ ȑțĲĮıȘȢ
țĮȚ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ ıțȠʌȠȪ ȖȚĮ ĲȠȞ
ȠʌȠȓȠșĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓĲȠȑȡȖȠā

Ȗ

ĲȚȢİȞįİȤȩȝİȞİȢİʌȚʌĲȫıİȚȢĲȠȣıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞÂțĮȚ

į

ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ȐȜȜİȢ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ Ƞ
ĮȚĲȫȞțȡȓȞİȚȤȡȒıȚȝİȢȒĮȞĮȖțĮȓİȢ

(3) ȂİĲȐĲȘȞʌĮȡĮȜĮȕȒĲȘȢĮȓĲȘıȘȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ įȚĮȕȠȣȜİȪİĲĮȚ ȝİ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ Įʌȩ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ
ʌȡȩıșİĲİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȠ ȑȡȖȠ Ȓ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ
ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ Ș İțĲȑȜİıȘ Ȓ țĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
įȣȞĮĲȩȞĮİʌȚĳȑȡİȚıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞțĮȚȘĮȓĲȘıȘİȟİĲȐȗİĲĮȚȝȩȞȠĮȞȠȚ
İȞȜȩȖȦʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢʌĮȡĮȤȦȡȘșȠȪȞȦȢȑȤȠȣȞȗȘĲȘșİȓ
(4) Ǿ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ İȟİĲȐȗİȚ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ țĮȚ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȚȢ
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ıȤİĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȠ İȪȡȠȢ țĮȚ ĲȘ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚĮ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ
ʌȠȣʌȡȑʌİȚȞĮʌİȡȚȜȘĳșȠȪȞıĲȘȂİȜȑĲȘȝȑıĮıİĲȡȚȐȞĲĮ  ȘȝȑȡİȢ
Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ Ȓ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȗȘĲȠȪȞĲĮȚ
ʌȡȩıșİĲİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȝȑıĮ ıİ ĲȡȚȐȞĲĮ   ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȥȘ
ĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞĮȣĲȫȞ
(5) ȀĮĲȐ ĲȘ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ Ș ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ
ȜĮȝȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ Ƞ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲĮ İȚįȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ șȑıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ĲȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
țĮȚ ĲȚȢ İȞįİȤȩȝİȞİȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠȣ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ
ȆȑȝʌĲȠ

ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆȑȝʌĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ țĮȚ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ ĲȘ ȖȞȫȝȘ țĮȚ ĲȚȢ İȚıȘȖȒıİȚȢ ĲȦȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȦȞ
ĮȡȤȫȞ țĮȚ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ țȠȚȞȠȪ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ
 Į

ȋȦȡȓȢ İʌȘȡİĮıȝȩ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ ĲȠȣ

ȆȑȝʌĲȠ

ȆȑȝʌĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İĲȠȚȝȐıİȚ ȖİȞȚțȑȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȠ İȪȡȠȢ țĮȚ ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ȂİȜİĲȫȞ Ȓ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢ
ıȤİĲȚțȑȢȠįȘȖȓİȢȖȚĮıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢțĮĲȘȖȠȡȓİȢȑȡȖȦȞ
ȕ

ȅȊʌȠȣȡȖȩȢȝİǻȚȐĲĮȖȝĮʌȠȣįȘȝȠıȚİȪİĲĮȚıĲȘȞǼʌȓıȘȝȘ

ǼĳȘȝİȡȓįĮ ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ țĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ ıĲȘȞ
ȚıĲȠıİȜȓįĮĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢȞĮİțįȓįİȚĲȚȢȅįȘȖȓİȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į 
ȆİȡȚİȤȩȝİȞȠ

26.-(1) ǾȂİȜȑĲȘʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲĮĮțȩȜȠȣșĮ:

ȂİȜȑĲȘȢ
Į

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșİıȓĮ ĲȠ ıȤİįȚĮıȝȩ ĲȘȞ
ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮĲȠȝȑȖİșȠȢțĮȚȐȜȜĮıȤİĲȚțȐȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĲȠȣ
ȑȡȖȠȣā
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ȕ

İȞĲȠʌȚıȝȩ țĮȚ ĮȞȐȜȣıȘ ĲȦȞ ʌȚșĮȞȫȞ ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ ʌȠȣ ĲȠ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠ ȑȡȖȠ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıİȚıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞā

Ȗ

ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ Ȓ țĮȚ ȝȑĲȡȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚȖȚĮĲȘȞĮʌȠĲȡȠʌȒĲȘȞʌȡȩȜȘȥȘĲȠȝİĲȡȚĮıȝȩ
țĮȚ ĮȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ĲȘȞ ĮȞĲȚıĲȐșȝȚıȘ ĲȣȤȩȞ ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ
ĮȡȞȘĲȚțȫȞİʌȚʌĲȫıİȦȞıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞā

į

ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȪȜȠȖȦȞ İȞĮȜȜĮțĲȚțȫȞ ȜȪıİȦȞ ʌȠȣ
İȟİĲȐıșȘțĮȞ Įʌȩ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ
ıȤİĲȚțȑȢ ȝİ ĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ ĲĮ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȘȢ ȤȦȡȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ țĮȚ
İȞĮȜȜĮțĲȚțȫȞ ĲİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ țĮȚ ĮȞĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȕĮıȚțȫȞ
İʌȚȤİȚȡȘȝȐĲȦȞȖȚĮĲȘȞĲİȜȚțȒİʌȚȜȠȖȒȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘ
ĲȚȢİʌȚʌĲȫıİȚȢĲȠȣȑȡȖȠȣıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞā

İ

ĮʌȜȒ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ĲİȤȞȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ʌİȡȓȜȘȥȘ ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȘȂİȜȑĲȘȝİʌİȡȚȖȡĮĳȒ
ĮȞȐȜȣıȘ İțĲȓȝȘıȘ țĮȚ İȚıȘȖȒıİȚȢ ıİ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ ȞĮ
İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ıİʌȡȩıȦʌĮʌȠȣįİȞțĮĲȑȤȠȣȞİȚįȚțȑȢȖȞȫıİȚȢ
ȖȚĮ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ șȑȝĮĲĮ ʌȠȣ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȞĮ
țĮĲĮȞȠȒıȠȣȞ ĲȠ țİȓȝİȞȠ țĮȚ ȞĮ įȚĮȝȠȡĳȫıȠȣȞ ȠȡșȒ
ĮȞĲȓȜȘȥȘȖȚĮĲȠȑȡȖȠțĮȚĲȚȢİʌȚʌĲȫıİȚȢĲȠȣĮȜȜȐțĮȚȖȚĮĲȚȢ
İȚıȘȖȒıİȚȢĲȘȢȂİȜȑĲȘȢ· țĮȚ

ȆȑȝʌĲȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ıĲ

țȐșİ ıȤİĲȚțȒ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȆȑȝʌĲȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮțĮȚĮĳȠȡȐĲĮİȚįȚțȐȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐİȞȩȢȑȡȖȠȣ
ȒĲȪʌȠȣȑȡȖȠȣțĮȚĲȠȣȢʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢʌĮȡȐȖȠȞĲİȢʌȠȣ
İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮİʌȘȡİĮıĲȠȪȞ

(2) ǼĳȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ İțįȠșİȓ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ
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ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣȖȚĮĲȠİȪȡȠȢ
țĮȚĲȠʌİȡȚİȤȩȝİȞȠĲȘȢȂİȜȑĲȘȢȘȂİȜȑĲȘȕĮıȓȗİĲĮȚıĲȚȢȠįȘȖȓİȢĮȣĲȑȢ
țĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȆȑȝʌĲȠ

ȆȑȝʌĲȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
(3) ȋȦȡȓȢ İʌȘȡİĮıȝȩ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   Ș ȂİȜȑĲȘ
İȞĲȠʌȓȗİȚ ʌİȡȚȖȡȐĳİȚ țĮȚ ĮȟȚȠȜȠȖİȓ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıİ țȐșİ ȟİȤȦȡȚıĲȒ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȚȢ ȐȝİıİȢ țĮȚ ȑȝȝİıİȢ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĲȠ ȑȡȖȠ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İʌȚĳȑȡİȚ ıĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ
ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į  ĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
(4) ȅȚ țĮĲȐ ĲȠ İįȐĳȚȠ   İʌȚʌĲȫıİȚȢ İȞȩȢ ȑȡȖȠȣ ıĲȠȣȢ ıȤİĲȚțȠȪȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞİȢ
İʌȚʌĲȫıİȚȢʌȠȣĮʌȠȡȡȑȠȣȞĮʌȩĲȘȞİȣʌȐșİȚĮĲȠȣȑȡȖȠȣıİțȚȞįȪȞȠȣȢ
ıȠȕĮȡȫȞĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞȒțĮȚțĮĲĮıĲȡȠĳȫȞʌȠȣİȓȞĮȚıȤİĲȚțȠȓȝİĲȠİȞ
ȜȩȖȦȑȡȖȠ
(5) ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ
įȚĮșȑıȚȝĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ȐȜȜȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ İțĲȚȝȒıİȦȞ
țĮȚ įȚĮʌȚıĲȫıİȦȞ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȐȜȜȦȞ
įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȦȞ ȞȩȝȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
(6) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȑȡȖȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ıȠȕĮȡȑȢ ĮȡȞȘĲȚțȑȢ
İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȐȜȜȠȣ țȡȐĲȠȣȢ ȝȑȜȠȣȢ Ƞ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣȝİȡȚȝȞȐȖȚĮĲȘȞİĲȠȚȝĮıȓĮĮȞȗȘĲȘșİȓĮʌȩĲȘȞĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒĲȠȣ
İȞȜȩȖȦțȡȐĲȠȣȢıĲĮʌȜĮȓıȚĮĲȦȞįȚĮįȚțĮıȚȫȞʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ʌİȡȓȜȘȥȘȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ıĲȘȞ İʌȓıȘȝȘ
ȖȜȫııĮĲȠȣİȞȜȩȖȦțȡȐĲȠȣȢȝȑȜȠȣȢ
(7) ȆȡȠĲȠȪ ȣʌȠȕȐȜİȚ ȂİȜȑĲȘ Ƞ țȪȡȚȠȢĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ
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ʌȡȠȕİȓ ıİ įȘȝȩıȚĮ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ ȝȚĮ įȘȝȩıȚĮ
ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ʌȡȚȞ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚȒıİȚ ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȩ ĲȘȢ ȝİ ıĲȩȤȠ ȞĮ
įȠșİȓȘįȣȞĮĲȩĲȘĲĮıĲȘȞİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘĮȡȤȒĲȠʌȚțȒȢįȚȠȓțȘıȘȢțĮȚĲȠ
țȠȚȞȩ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȠȣȞ ıȤȩȜȚĮ țĮȚ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ĮʌȩȥİȚȢ ĮȣĲȑȢ ʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȝĮȗȓ ȝİ
ıȤȠȜȚĮıȝȩȖȚĮĲȠȕĮșȝȩıĲȠȞ ȠʌȠȓȠȜȒĳșȘțĮȞȣʌȩȥȘ
ȃȠİȓĲĮȚʌİȡĮȚĲȑȡȦȩĲȚĮʌȩĲȘȞʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘıĲȠʌĮȡȩȞİįȐĳȚȠ
ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȂİȜȑĲİȢʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ȑȡȖĮ ʌȠȣ ȐʌĲȠȞĲĮȚ
ĲȦȞ ȠȣıȚȦįȫȞ ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ ĲȠȣ ȀȡȐĲȠȣȢ ȩʌȦȢ ȠȚ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
ȣįȡȠȖȠȞĮȞșȡȐțȦȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ǹʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ǽȫȞȘȢ ĲȘȢ
ȀȣʌȡȚĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
ǻȘȝȠıȓİȣıȘ

27.-(1) ȀȐșİ ʌȡȩıȦʌȠ țĮȚ țȐșİ țȡĮĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ʌȠȣ ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ

ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢ

ȞĮȣʌȠȕȐȜȠȣȞȂİȜȑĲȘıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ

ȖȚĮĲȘȞİĲȠȚȝĮıȓĮ ȠĳİȓȜȠȣȞ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ȞĮ ʌȡȠȕȠȪȞ ıİ
ȂİȜȑĲȘȢțĮȚĲȘȞ

įȘȝȠıȓİȣıȘ ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıİ įȪȠ

  İȣȡİȓĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

ȣʌȠȕȠȜȒ

İĳȘȝİȡȓįİȢ ıĲȘ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ țĮȚĮȞȐȡĲȘıȘ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮĲȘȢĮȡȤȒȢ

ʌĮȡĮıĲȐıİȦȞ

ȖȚĮȤȠȡȒȖȘıȘȐįİȚĮȢȒȑȖțȡȚıȘȢȒİȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢĮȞȐʌĲȣȟȘȢȝİĲȘȞ
ȠʌȠȓĮȞĮĮȞĮțȠȚȞȫȞȠȞĲĮȚĲĮĮțȩȜȠȣșĮ
Į

Ǿ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȓĲȘıȘȢ ȖȚĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȐįİȚĮȢ Ȓ ȑȖțȡȚıȘȢ Ȓ
İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢĮȞȐʌĲȣȟȘȢā

ȕ

Ș ĳȪıȘ ĲȠȣ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ Ș ʌİȡȚȠȤȒ ıĲȘȞ
ȠʌȠȓĮĮȣĲȩʌȡȩțİȚĲĮȚȞĮİțĲİȜİıĲİȓā

Ȗ

ĲȠȖİȖȠȞȩȢȩĲȚĲȠȑȡȖȠȣʌȩțİȚĲĮȚıİįȚĮįȚțĮıȓĮİțĲȓȝȘıȘȢ
ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘĲȠȖİȖȠȞȩȢȩĲȚİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚȠȚįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣā
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į

Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ
ʌȡȠıȫʌȠȣ Ȓ ĲȘȢ țȡĮĲȚțȒȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ʌȠȣ ĲȘȞ
ȣʌȠȕȐȜȜİȚā

İ

Ș ĳȪıȘ ĲȦȞ ʌȚșĮȞȫȞ ĮʌȠĳȐıİȦȞ Ȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ʌȠȣȣĳȓıĲĮĲĮȚĲȠıȤȑįȚȠĮʌȩĳĮıȘȢā

ıĲ

Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ Ș ȂİȜȑĲȘ ȞĮ ĲȪȤİȚ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȚȢ
İȡȖȐıȚȝİȢ ȘȝȑȡİȢ țĮȚ ȫȡİȢ ıĲĮ ȖȡĮĳİȓĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
țĮȚ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ Ȓ ĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ
ȖȚĮ įȘȝȩıȚȠ ȑȡȖȠ ıĲĮ ȖȡĮĳİȓĮ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ țȡĮĲȚțȒȢ
ȣʌȘȡİıȓĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ ĲȘȞ ȣʌȑȕĮȜİ Ȓ ĮȞ ĮĳȠȡȐ ȑȡȖȠ ʌȠȣ
șĮ İțĲİȜİıĲİȓ Įʌȩ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ įȘȝȠıȓȠȣ įȚțĮȓȠȣ Ȓ ĮȡȤȒ
ĲȠʌȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ıĲĮ ȖȡĮĳİȓĮ ĲȠȣ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ Ȓ ĲȘȢ
ĮȡȤȒȢĮȣĲȒȢ
ȃȠİȓĲĮȚȩĲȚȘȂİȜȑĲȘȝʌȠȡİȓȞĮĲȪȤİȚİʌȚșİȫȡȘıȘȢ
țĮĲȩʌȚȞ ıȤİĲȚțȫȞ ıȣȞİȞȞȠȒıİȦȞ țĮȚ ıĲĮ ȖȡĮĳİȓĮ ĲȘȢ
ȠȚțİȓĮȢ ĮȡȤȒȢ ĲȠʌȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ĮȣĲȒ įİȞ
İȓȞĮȚțȪȡȚȠȢİȞȩȢȑȡȖȠȣāțĮȚ

ȗ

Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ʌȡȠıȫʌȠȣ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ
ıĲȠȞǻȚİȣșȣȞĲȒĮʌȩȥİȚȢȒʌĮȡĮıĲȐıİȚȢĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĲȠ
ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠĲȘȢȂİȜȑĲȘȢȒĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĲȚȢİʌȚʌĲȫıİȚȢ
ʌȠȣȘİțĲȑȜİıȘȒțĮȚȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣȑȡȖȠȣİȞįȑȤİĲĮȚȞĮ
İʌȚĳȑȡİȚıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

(2) Ǿ ȂİȜȑĲȘ Ș ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİʌȡȩıȦʌȠĲȘȗȘĲȒıİȚ
(3) ǾțĮĲȐĲȠİįȐĳȚȠ  ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘĮȞĮȡĲȐĲĮȚıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮ
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ĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
(4) ȉȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ ȝȑıĮ ıİ ĲȡȚȐȞĲĮ   ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ
įȘȝȠıȓİȣıȘ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȡȩıȦʌȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȠ
ǻȚİȣșȣȞĲȒ ĮʌȩȥİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ Ȓ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȚȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ Ș İțĲȑȜİıȘ Ȓ țĮȚ Ș
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İʌȚĳȑȡİȚ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ ȠȚ İȞ
ȜȩȖȦ ĮʌȩȥİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ
ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒțĮĲȐĲȘȞİĲȠȚȝĮıȓĮĲȘȢīȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ
ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȢǹȡȤȒȢȖȚĮĮįİȚȠįȩĲȘıȘİȞȩȢȑȡȖȠȣȒĮʌȩĲȘȞĮȡȝȩįȚĮ
țȡĮĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣ
(5) ǹʌȩ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ȂİȜȑĲİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ȑȡȖĮ ʌȠȣ ȐʌĲȠȞĲĮȚ ĲȦȞ ȠȣıȚȦįȫȞ
ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ

ĲȠȣ

ȀȡȐĲȠȣȢ

ȩʌȦȢ

ȠȚ

įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ

ȣįȡȠȖȠȞĮȞșȡȐțȦȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ǹʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ǽȫȞȘȢ ĲȘȢ
ȀȣʌȡȚĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ

28.-(1) ǵĲĮȞ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ

İȟȑĲĮıȘȢ

ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ȝȑıĮ ıİ

ȂİȜȑĲȘȢ

İȓțȠıȚ   ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢ ıİ İȟȑĲĮıȘ ĲȠȣ
ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȘȢ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȫıİȚ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚıİĮȣĲȒİȓȞĮȚİʌĮȡțİȓȢțĮȚıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮİȟİĲȐȗİȚĮ

ĲȘȞ İʌȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȦȞ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ʌȠȣ șĮ
İʌȘȡİĮıĲİȓ.

ȕ

ĮȞ İȓȞĮȚ ȠȡșȐ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ʌȘȖȑȢ ʌȚșĮȞȒȢ ȡȪʌĮȞıȘȢ țĮȚȒ ȣʌȠȕȐșȝȚıȘȢ ĲȠȣ
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ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ. țĮȚ
Ȗ

ĮȞȑȖȚȞİȠȡșȒȤȡȒıȘțĮĲȐȜȜȘȜȦȞİȡȖĮȜİȓȦȞțĮȚȝİșȩįȦȞ
ĮȞȓȤȞİȣıȘȢĮȞȐȜȣıȘȢțĮȚʌȡȩȕȜİȥȘȢ

(2) ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ  ȝʌȠȡİȓĮȞĲȠțȡȓȞİȚĮȞĮȖțĮȓȠȞĮȗȘĲȒıİȚĲȚȢĮʌȩȥİȚȢĲȦȞ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ Ȓ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ Ȓ ĳȠȡȑȦȞ ȝİ
İȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢ ȖȞȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȑȡȖȠ Ȓ ĲȚȢ įȣȞȘĲȚțȑȢ ĲȠȣ
İʌȚʌĲȫıİȚȢıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
 Į

ǹȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ȠǻȚİȣșȣȞĲȒȢ

įȚĮʌȚıĲȫıİȚȩĲȚȣʌȐȡȤȠȣȞİȜȜİȓȥİȚȢıĲȘȂİȜȑĲȘĲȚȢȣʌȠįİȚțȞȪİȚıĲȠȞ
țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȗȘĲȐ ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ Ȓ ĮȞ țȡȚșİȓ ȩĲȚ Ș
ȂİȜȑĲȘ įİȞ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ĲȘȞ İʌȚıĲȡȑĳİȚ ıĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȢȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİțİȞȐıĲȘȞʌȠȚȩĲȘĲĮĲȘȢȒțĮȚĲĮıȘȝİȓĮ
ʌȠȣʌȡȠțĮȜȠȪȞĮȝĳȚȕȠȜȓİȢ
ȕ

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ

Ȓ ʌȠȣ ĮȣĲȒ țȡȓȞİĲĮȚ ĮȞİʌĮȡțȒȢ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢțĮȚȑțįȠıȘȢīȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢʌĮȖȠʌȠȚİȓĲĮȚ
(4) ȅ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȘ
ȂİȜȑĲȘ Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ʌȠȣ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  
(5) Ǿ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ĮĳȠȪ įȚĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚĮ ĲȠȣ
ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠȣ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ĲȘȞ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ Ș ȠʌȠȓĮ
ĮĳȠȪ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ʌȡȠȤȦȡİȓ ıĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌȩȥİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ ĲȡȓĲȦȞ
ʌȡȠıȫʌȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚıȪȝĳȦȞĮ ȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣ
 țĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘȢ ʌȠȣ įȚİȟȐȖİĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ ȩʌȠȣ
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ȚıȤȪİȚ ĲȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ ĮțȡȩĮıȘȢ ʌȠȣ įȚİȟȐȖİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ İĲȠȚȝĮıȓĮ ʌȡĮțĲȚțȫȞ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲȚȢ șȑıİȚȢ țĮȚ İȚıȘȖȒıİȚȢ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞİįĮĳȓȦȞ  țĮȚ  ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ ȩıȠȣȢ țĮȜȠȪȞĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮıĲȠȪȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ǼĲȠȚȝĮıȓĮ

29.-(1) Ǿ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ĮĳȠȪ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ʌȡĮțĲȚțȐ Įʌȩ

īȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢ

ĲȘȞĮȟȚȠȜȩȖȘıȘĲȘȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ
  ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ĮʌȩȥİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ
ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİʌȡȠıȫʌȦȞİʌȚĲȡȠʌȫȞȠȡȖĮȞȫıİȦȞĮȡȤȫȞȒȐȜȜȦȞ
țȡĮĲȫȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ İĲȠȚȝȐȗİȚ
īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ įȚĮȕȚȕȐȗİȚ ıĲȘȞ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǹȡȤȒ Ȓ ĮȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ įȘȝȩıȚȠ ȑȡȖȠ ıĲȘȞ țȡĮĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ
İțĲİȜȑıİȚĲȠȑȡȖȠ
 Į

Ȃİ ĲȘȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ īȞȦȝȠįȩĲȘıȒ ĲȘȢ Ș ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ

ǹȡȤȒȝʌȠȡİȓȞĮİȚıȘȖȘșİȓȩʌȦȢ(i) ĲȠ ȑȡȖȠ ȝȘȞ İțĲİȜİıĲİȓ ȜȩȖȦ ĲȦȞ ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ
ĮȡȞȘĲȚțȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ʌȠȣ Ș İțĲȑȜİıȘ Ȓ țĮȚ Ș
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ șĮ İʌȚĳȑȡȠȣȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ țĮȚ ȠȚ
ȠʌȠȓİȢİȓȞĮȚĮįȪȞĮĲȠȞĮȝİȚȦșȠȪȞȒİȟĮȜİȚĳșȠȪȞ ȝİĲȘ
ȜȒȥȘȝȑĲȡȦȞįȚĮȤİȓȡȚıȘȢțĮȚĲȘȞİʌȚȕȠȜȒȩȡȦȞāȒ
(ii) ĲȠ ȑȡȖȠ İțĲİȜİıĲİȓ ȝİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ
įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȐ Ȓ ȐȜȜĮ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ȞĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ
īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ Ș ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ įȚĮıĳĮȜȓıİȚ
ĲȘȞ İȟȐȜİȚȥȘ Ȓ ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ʌȠȣ Ș
İțĲȑȜİıȘȒțĮȚȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣȑȡȖȠȣșĮİʌȚĳȑȡİȚıĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȕ

Ǿ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮșȠȡȓıİȚ ıĲȘ

īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ĲȘȢ țĮĲȐ ʌȩıȠ șİȦȡİȓ ȠȣıȚȫįȘ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȩȡȠ Ȓ
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ȝȑĲȡȠ ʌȠȣ İȚıȘȖİȓĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į ii)
ĮȞȦĲȑȡȦ
(3) Ǿ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞȠʌĲȚțȩ ıȘȝİȓȦȝĮ ĲȘȢ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ıĲȠ ȕĮșȝȩ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
İȞıȦȝĮĲȫșȘțĮȞ Ȓ ȑĲȣȤĮȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ ȤİȚȡȚıȝȠȪ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
ĲȦȞ įȚĮȕȠȣȜİȪıİȦȞ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ țĮȚ Ș ıȤİĲȚțȒ ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘ ʌȠȣ
ȜȒĳșȘțİ ȦȢ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ țĮȚ
ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ʌȠȣ ȜȒĳșȘțĮȞ Įʌȩ İʌȘȡİĮȗȩȝİȞȠ
țȡȐĲȠȢıĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘİĳĮȡȝȠȖȒȢĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣ
(4) ǹȞȐȜȠȖĮȝİĲȘĳȪıȘĲȘȤȦȡȠșȑĲȘıȘțĮȚĲȠȝȑȖİșȠȢĲȠȣȑȡȖȠȣ
țĮȚ ĲȘ ıȠȕĮȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Ș
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜȐȕİȚ ıĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ
ȩȡȠȣȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢȖȚĮĲȘȞʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘĲȩıȠĲȘȢȣȜȠʌȠȓȘıȘȢĲȦȞ
įȚĮĳȩȡȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȠȚ ȩȡȠȚ ȩıȠ țĮȚ ĲȦȞ
ıȘȝĮȞĲȚțȫȞĮȡȞȘĲȚțȫȞİʌȚʌĲȫıİȦȞĲȠȣȑȡȖȠȣıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞțĮȚȞĮ
țĮșȠȡȓıİȚĲȠİȓįȠȢĲȦȞȣʌȩʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞĲȘįȚȐȡțİȚĮ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ İĲȠȚȝĮıȓĮ țĮȚ
ȣʌȠȕȠȜȒıȤİĲȚțȫȞİțșȑıİȦȞ
(5) ȅ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȝİȡȚȝȞȐ ȫıĲİ Ș īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ȞĮ țĮĲĮȤȦȡȚıșİȓ
ıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
(6) ǹȞ ȠȚ ĮȡȤȑȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ țȡȐĲȠȣȢ ȑȜĮȕĮȞ ȝȑȡȠȢ ıĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ İȟȑĲĮıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  Ƞ
ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȝİȡȚȝȞȐ ȫıĲİ Ș īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ȞĮ ĮʌȠıĲĮȜİȓ ıĲȚȢ ĮȡȤȑȢ
ĮȣĲȑȢ
ǿıȤȪȢ

30.-(1) Ǿ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ʌȠȣ İĲȠȚȝȐȗİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ

īȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢ

ȐȡșȡȠȣ  ȑȤİȚ įȚȐȡțİȚĮ ȚıȤȪȠȢ ȩıȠ țĮȚ Ș ȚıȤȪȢ ĲȘȢ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ Ȓ
ȐȜȜȘȢ ȐįİȚĮȢ ȞȠȠȣȝȑȞȠȣ ȩĲȚ ıĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ ʌȠȣ ȝİıȠȜĮȕİȓ įİȞ
İʌȑȡȤİĲĮȚȝİĲĮȕȠȜȒĲȦȞįİįȠȝȑȞȦȞȕȐıİȚĲȦȞȠʌȠȓȦȞĮȣĲȒİțįȩșȘțİ
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(2) īȚĮȑȡȖĮȝȘȣʌȠțİȓȝİȞĮıİȆȠȜİȠįȠȝȚțȒǱįİȚĮțĮȚȖȚĮĲĮȠʌȠȓĮ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǲȖțȡȚıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  Ș ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ ȑȤİȚ įȚȐȡțİȚĮ
ȚıȤȪȠȢʌȑȞĲİ  ȤȡȩȞȚĮ
(3) ȅȚ ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣ īȞȦȝȠįȠĲȒıİȚȢ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȐȡșȡȠȣ
(4) Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ țȡȓȞİĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȝʌȠȡİȓ
ȞĮ İʌȚȕȐȜİȚ ʌȡȩıșİĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ıİ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ
ȚıȤȪȖȚĮĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİĮȡȞȘĲȚțȫȞİʌȚʌĲȫıİȦȞıĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĮʌȩĲȘȞțĮĲĮıțİȣȒȒțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮİȞȩȢȑȡȖȠȣ
ȁȒȥȘĮʌȩĳĮıȘȢ 31.-(1) ȂİĲȐĲȘȤȠȡȒȖȘıȘȐįİȚĮȢȘȆȠȜİȠįȠȝȚțȒǹȡȤȒȒĲȠȊʌȠȣȡȖȚțȩ
țĮȚİȞȘȝȑȡȦıȘ

ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ Ȓ Ș ĮȡȝȩįȚĮ țȡĮĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ĮʌȠıĲȑȜȜİȚ ĮȣĲȒȞ ıĲȘȞ

ĲȘȢ

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ȝȑıĮ ıİ įİțĮʌȑȞĲİ   ȘȝȑȡİȢ Ș ȠʌȠȓĮ

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲĮĮțȩȜȠȣșĮ
ǹȡȤȒȢ
Į

ĲȘ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠȣȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢȩȡȠȣȢʌȠȣĲȓșİȞĲĮȚțĮȚȝİʌİȡȚȖȡĮĳȒĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ țĮȚ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ Ȓ ȞĮ ȝİȚȦșȠȪȞ țĮȚ ĮȞ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĮȞĲȚıĲĮșȝȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ
ĮȡȞȘĲȚțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞțĮșȫȢțĮȚĲĮȝȑĲȡĮ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ

ȩʌȦȢ

ȣʌȠįİȓȤșȘțĮȞ

Įʌȩ

ĲȘȞ

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒıĲȘīȞȦȝȠįȩĲȘıȒĲȘȢā
ȕ

ĲȠȣȢțȪȡȚȠȣȢȜȩȖȠȣȢțĮȚĲȠıțİʌĲȚțȩıĲĮȠʌȠȓĮȕĮıȓıĲȘțİȘ
ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ Ȓ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ
țȡĮĲȚțȒȢȣʌȘȡİıȓĮȢā țĮȚ
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Ȗ

ĲȠȞĲȡȩʌȠȝİĲȠȞȠʌȠȓȠȜȒĳșȘțİȣʌȩȥȘıĲȘȞĮʌȩĳĮıȘĲȠ
ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȠȣ ıȘȝİȚȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ
ʌȠȣĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
29.

(2) ǹʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ȐȡȞȘıȘ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ȐįİȚĮȢ ĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȠȣȢ
ȕĮıȚțȠȪȢȜȩȖȠȣȢĲȘȢȐȡȞȘıȘȢ
ȆȜȘȡȠĳȩȡȘıȘ

32. ȂȑıĮ ıİ įİțĮʌȑȞĲİ   ȘȝȑȡİȢ ĮĳȠȪ ȜȐȕİȚ ĲȘȞ ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘ

ĲȠȣțȠȚȞȠȪȖȚĮ

ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  Ș

ĲȘȜȒȥȘ

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȚȢ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞİȢ ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ

ĮʌȩĳĮıȘȢ

ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȝİĲİȓȤĮȞ ıĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ țȡȐĲȠȢ ȝİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĲȣȤȩȞ įȚİȟȒȤșȘıĮȞ
įȚĮȕȠȣȜİȪıİȚȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ
įȘȝȠıȚȠʌȠȚİȓĲȘȜȒȥȘĮʌȩĳĮıȘȢȝȑıȦĲȘȢȚıĲȠıİȜȓįĮȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
ȖȞȦıĲȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ȩĲȚ ȠȚ ʌȚȠ țȐĲȦ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ İȓȞĮȚ țĮĲĮȤȦȡȚıȝȑȞİȢ
ıĲȠǹȡȤİȓȠʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
Į

ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ țĮȚ ȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ĲĮ ȐȜȜĮ
ȑȖȖȡĮĳĮ ʌȠȣ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ĲȘ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ ıȘȝİȓȦȝĮ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢıĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣā
țĮȚ

ȕ

ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȖȚĮĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮıȣȝȝİĲȠȤȒȢĲȠȣțȠȚȞȠȪʌȠȣ
ȑȖȚȞİ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ ʌİȡȓȜȘȥȘ ĲȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞĲȦȞįȚĮȕȠȣȜİȪıİȦȞțĮȚĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ
ʌȠȣıȣȖțİȞĲȡȫșȘțĮȞțĮĲȐĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮ
ȂǼȇȅȈ9,
ȀȅǿȃǼȈǻǿǹǻǿȀǹȈǿǼȈȂǼȉǾȃǼǿǻǿȀǾȅǿȀȅȁȅīǿȀǾ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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ȀȠȚȞȒİțĲȓȝȘıȘ

33.-(1) ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȑȡȖȦȞ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ

ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ

įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ İțĲȓȝȘıȘȢĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȫȞ ĲȠȣȢ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ĲȚȢ

ǻȚĮʌȓıĲȦıȘȒ

įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ İȚįȚțȒȢ ȠȚțȠȜȠȖȚțȒȢ

țĮȚȑțįȠıȘ

ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ

īȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢ

ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ĭȪıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ǱȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ ȃȩȝȠȣ
țĮȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǱȖȡȚȦȞ
ȆĲȘȞȫȞ țĮȚ ĬȘȡĮȝȐĲȦȞ ȃȩȝȠȣ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢȐȡșȡȠȣ
(2) ǾİȚįȚțȒȠȚțȠȜȠȖȚțȒĮȟȚȠȜȩȖȘıȘʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚȦȢȝȑȡȠȢĲȘȢ
ȩȜȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȩʌȦȢ
ĮȣĲȒ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ ȕ  ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ ĮʌȠĲİȜİȓ įİıȝİȣĲȚțȩ ĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠ ĮȜȜȐ ȐȝİıĮ
įȚĮțȡȚĲȩ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȑțįȠıȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǲȖțȡȚıȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  Ȓ țȠȚȞȒȢ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘȢ
ǻȚĮʌȓıĲȦıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  Ȓ țȠȚȞȒȢ
īȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣ
(3) ǾİȚįȚțȒȠȚțȠȜȠȖȚțȒĮȟȚȠȜȩȖȘıȘĮȣĲȩȞȠȝȘȒȦȢĲȝȒȝĮĲȘȢȩȜȘȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İțĲȓȝȘıȘȢ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ
ĮĳȠȪ İĲȠȚȝĮıĲİȓ Įʌȩ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȤİĲȚțȒ ȝİȜȑĲȘ
ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ țĮșȠȡȚıĲȚțȐ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ İȞȩȢ
ĲȩʌȠȣ țȠȚȞȠĲȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ İȚįȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ Ȓ
ȗȫȞȘȢİȚįȚțȒȢʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȩȢıțȠʌȩȢİȓȞĮȚȞĮȕİȕĮȚȦșİȓȘ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ȩĲȚ ĲȠ ȑȡȖȠ įİȞ ʌĮȡĮȕȜȐʌĲİȚ ĲȘȞ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮ
ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ĲȩʌȠȣ țȠȚȞȠĲȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ȗȦȞȫȞ Ȓ
ʌȡȠțĮȜİȓ ĮȜȜȠȓȦıȘ ĲȠȣ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ İʌȚȕȐȜİȚ ıȤİĲȚțȠȪȢ
ȩȡȠȣȢ ȖȚĮ ȝİĲȡȚĮıȝȩ ĲȦȞ ȩʌȠȚȦȞ ȐȜȜȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȚȢ
İʌȘȡİȐıȠȣȞ

ȆȡȫĲȠ

(4) ȈĲȚȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢȑȡȖȦȞʌȠȣ įİȞʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚıĲȠȆȡȫĲȠȒ
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ĲȠ ǻİȪĲİȡȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ĮȜȜȐ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ıİ ĲȩʌȠ

ǻİȪĲİȡȠ

țȠȚȞȠĲȚțȒȢıȘȝĮıȓĮȢȒıĲȚȢȗȫȞİȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

İįĮĳȓȠȣ   İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢțĮȚǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢĲȘȢĭȪıȘȢțĮȚĲȘȢǱȖȡȚĮȢǽȦȒȢȃȩȝȠȣ

ǻİȪĲİȡȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

(5) īȚĮ ȑȡȖĮ ĲȠȣ ǻİȪĲİȡȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȩʌȠ țȠȚȞȠĲȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ țĮȚ Ȓ ĲȚȢ ȗȫȞİȢ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȠİįȐĳȚȠ  ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚıĲȘȞȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒ
ȝĮȗȓ ȝİ ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
 țĮȚ İȚįȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮĮ

ıȣȞȠʌĲȚțȒʌİȡȚȖȡĮĳȒĲȠȣȤȫȡȠȣʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȦȞ
țȣȡȚȩĲİȡȦȞȠȚțȠȜȠȖȚțȫȞȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞĲȠȣıĲȘȡȚȖȝȑȞȘ
ıĲĮ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȐ ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȐ ıĲĮĲȚıĲȚțȐ țĮȚ ȐȜȜĮ
ıĲȠȚȤİȓĮʌȠȣİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝĮȖȚĮĲȚȢʌİȡȚȠȤȑȢĲȠȣǻȚțĲȪȠȣ
ĭȪıȘ  ĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȩȞȠȚİȢ
ĲȠȣįȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȠȪıȤİįȓȠȣ·

ȕ

İțĲȓȝȘıȘ ĲȦȞ ʌȚșĮȞȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ Ȓ ĲȠ
ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ įȚĮșȑıȚȝİȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ țĮȚ įİįȠȝȑȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ İțİȓȞȦȞ
ʌȠȣʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į țĮȚ
ȐȜȜİȢ įȚĮșȑıȚȝİȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ
ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĮȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ĮʌȩʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ʌİįȓȠȣĮʌȩĲȠȤȫȡȠțĮȚȠȚțȠȜȠȖȚțȑȢȑȡİȣȞİȢ· țĮȚ

Ȗ

ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ȠȚ
İʌȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ
șİȦȡȫȞĲĮȢ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȕİȕĮȚȩĲȘĲĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮșİȦȡİȓĲĮȚȩĲȚȠȚİʌȚʌĲȫıİȚȢİȓȞĮȚıȘȝĮȞĲȚțȑȢ

(6) Ǿ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ
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ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮĲĮȜȒȟİȚ ıĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ Ȓ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȠȞ İʌȘȡİĮıȝȩ İȞȩȢ ĲȩʌȠȣ țȠȚȞȠĲȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ȝȚĮȢ
İȚįȚțȒȢȗȫȞȘȢįȚĮĲȒȡȘıȘȢȒȝȚĮȢȗȫȞȘȢİȚįȚțȒȢʌȡȠıĲĮıȓĮȢ±
Į

ǾĳȪıȘĲȠȣȑȡȖȠȣİȓȞĮȚĲȑĲȠȚĮ ʌȠȣĮʌȠțȜİȓİȚĲȘȞȪʌĮȡȟȘ
ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ țĮȚ ĲȠ ȑȡȖȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ İȓĲİ ȤȦȡȓȢ țĮȝȚȐ ĮȜȜĮȖȒ İȓĲİ ȝİ ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ
șĮ ʌȡȠĲĮșȠȪȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ
ʌĮȡĮȕȜȐʌĲİĲĮȚ Ș ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲȩʌȠȣ țȠȚȞȠĲȚțȒȢ
ıȘȝĮıȓĮȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ Ȓ ȗȫȞȘȢ İȚįȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. Ȓ

ȕ

ȠȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ İȓȞĮȚ įȚĮțȡȚĲȑȢ țĮȚ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ Ȓ ĮȕȑȕĮȚİȢ
ıİ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ țȚȞįȣȞİȪİȚ Ș ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ĲȩʌȠȣțȠȚȞȠĲȚțȒȢıȘȝĮıȓĮȢ ĲȘȢİȚįȚțȒȢȗȫȞȘȢįȚĮĲȒȡȘıȘȢ
ȒȗȫȞȘȢİȚįȚțȒȢʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚȖȚĮĲȠȜȩȖȠ ĮȣĲȩʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İĲȠȚȝĮıĲİȓ İȚįȚțȒ ȠȚțȠȜȠȖȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  · Ȓ

Ȗ

ȠȚįȣȞȘĲȚțȑȢıȘȝĮȞĲȚțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢĮʌȩĲȠȑȡȖȠ șĮ İȓȞĮȚ
ĮȡȞȘĲȚțȑȢ țĮȚ ȝȘ ĮȞĮıĲȡȑȥȚȝİȢ ȖȚĮ ĲĮ İȓįȘ țĮȚ
İȞįȚĮȚĲȒȝĮĲĮ ĲȠȣ ĲȩʌȠȣ țȠȚȞȠĲȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ
ȗȫȞȘȢįȚĮĲȒȡȘıȘȢȒȗȫȞȘȢİȚįȚțȒȢʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚȖȚĮĲȠ
ȜȩȖȠĮȣĲȩĲȠȑȡȖȠʌȡȑʌİȚȞĮĮʌȠȡȡȚĳșİȓ

ȆȡȫĲȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

(7) īȚĮ ȑȡȖĮ ĲȠȣ ȆȡȫĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ İȚįȚțȒ
ȠȚțȠȜȠȖȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ
ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ĭȪıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ǱȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ
ȃȩȝȠȣȘȠʌȠȓĮİʌȚĲȡȑʌİȚĲȘȞİțĲȓȝȘıȘĲȦȞʌȚșĮȞȫȞİʌȚʌĲȫıİȦȞȖȚĮ
ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌȠȣ įȚİȟȐȖİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȦȢ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ĲȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞĲȦȞİįĮĳȓȦȞ  țĮȚ  țĮȚȞĮʌİȡȚȑȤİȚĲȚȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢĲȠȣ

ǲțĲȠ

ǲțĲȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢıĲȠȕĮșȝȩʌȠȣĮȣĲȑȢİȓȞĮȚıȤİĲȚțȑȢȝİĲȠȑȡȖȠ
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ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ĲȘȞʌİȡȚȠȤȒțĮȚĲȚȢʌȚșĮȞȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢ
(8) ȀĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ Ș ȠȝȐįĮ İȚįȚțȫȞ Ș ȠʌȠȓĮ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȖȚĮ ĲȠȣȢ
ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȠȚțȠȜȠȖȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ İȟİĲȐȗİȚ țĮȚ ĮȟȚȠȜȠȖİȓ
ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȚįȚțȒ ȠȚțȠȜȠȖȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȜȐȕİȚ Ș ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ
ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ȩĲȚ ĲȠ ȑȡȖȠ įİȞ șĮ ʌĮȡĮȕȜȐȥİȚ ĲȘȞ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ĲȩʌȠȣ țȠȚȞȠĲȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ Ȓ ȗȫȞȘȢ
İȚįȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ įİȞ șĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĮȜȜȠȓȦıȘ ĲȠȣ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ
ĲȠȣȢțĮȚİȚıȘȖİȓĲĮȚıȤİĲȚțȠȪȢȩȡȠȣȢȖȚĮȝİĲȡȚĮıȝȩĲȦȞȩʌȠȚȦȞȐȜȜȦȞ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȠȞ ĲȩʌȠ țȠȚȞȠĲȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ
ĲȘȞİȚįȚțȒȗȫȞȘįȚĮĲȒȡȘıȘȢȒĲȘȞȗȫȞȘİȚįȚțȒȢʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
(9) ǾīȞȦȝȠįȩĲȘıȘĲȘȢȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢǹȡȤȒȢİȓȞĮȚĮ

ĮȡȞȘĲȚțȒ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İȚįȚțȒȢ
ȠȚțȠȜȠȖȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ țĮĲĮȜȒȟİȚ ıĲȠ ıȣȝʌȑȡĮıȝĮ ȩĲȚ
ȠȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ șĮ İȓȞĮȚ ĮȡȞȘĲȚțȑȢ țĮȚ ȝȘ
ĮȞĮıĲȡȑȥȚȝİȢ ȖȚĮ ĲĮ İȓįȘ țĮȚ İȞįȚĮȚĲȒȝĮĲĮ ĲȠȣ ĲȩʌȠȣ
țȠȚȞȠĲȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ Ȓ
ȗȫȞȘȢİȚįȚțȒȢʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȕ

șİĲȚțȒ țĮȚ ĮĳȠȪ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ ȩȜİȢ ȠȚ įİıȝİȣĲȚțȑȢ
įȚĮʌȚıĲȫıİȚȢȠȚȠʌȠȓİȢʌȡȠȑțȣȥĮȞĮʌȩĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮĲȘȢ
İȚįȚțȒȢȠȚțȠȜȠȖȚțȒȢĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢıĲȘȞȠʌȠȓĮȑȤİȚʌȡȠȕİȓ
ȂǼȇȅȈ9,,
ȈȊȃȉȅȃǿȈȂȅȈȂǼǹȁȁǼȈǻǿǹǻǿȀǹȈǿǼȈ

ȈȣȞĲȠȞȚıȝȩȢ

34.-(1) ȅȚ ĲȣȤȩȞ ȝİȜȑĲİȢ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠȚ įȚĮʌȚıĲȫıİȚȢ ĲĮ
ıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ țĮȚ ȠȚ ȩȡȠȚ ȖȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ʌĮȡĮȝȑĲȡȠȣȢ ĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌȠȣ İĲȠȚȝȐȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ȐȜȜȦȞ ȞȩȝȦȞ ȩʌȠȣ
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İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ
ȑȡȖȠȣ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ
ȫıĲİĮĳİȞȩȢȞĮĮʌȠĳİȣȤșİȓȘȐıțȠʌȘİʌĮȞȐȜȘȥȘįȚĮįȚțĮıȚȫȞțĮȚȘ
İĲȠȚȝĮıȓĮ ʌĮȡȩȝȠȚȦȞ ȝİȜİĲȫȞ Ȓ ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȦȞ țĮȚ ĮĳİĲȑȡȠȣ ȞĮ
ȜȘĳșȠȪȞ įİȩȞĲȦȢ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲȐ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ
ĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ
(2) ȋȦȡȓȢȞĮ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚȘ ȖİȞȚțȩĲȘĲĮĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ  Ș ıȤİĲȚțȒ
ȣʌȠȤȡȑȦıȘĮȞĮĳȑȡİĲĮȚȚįȚĮȓĲİȡĮ , ĲȠȣ

Į

 , ĲȠȣ

ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ  țĮȚ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ǹʌȠȕȜȒĲȦȞ
ȃȩȝȠȣ

 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

ȕ

 ǿ ĲȠȣ

ıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ ȝİȤȡȚĲȠȣʌİȡȚǼȜȑȖȤȠȣĲȘȢ
ȇȪʌĮȞıȘȢĲȦȞȃİȡȫȞȃȩȝȠȣ·

 , ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
187(I ĲȠȣ
85(I ĲȠȣ
10(I ĲȠȣ
79(I ĲȠȣ
51(I ĲȠȣ

Ȗ

ıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣʌİȡȓǼȜȑȖȤȠȣĲȘȢȇȪʌĮȞıȘȢĲȘȢ
ǹĲȝȩıĳĮȚȡĮȢȃȩȝȠȣ·
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 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

į

 ǿ ĲȠȣ

ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ   țĮȚ  ĲȠȣ ʌİȡȓ
ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞ ǼțʌȠȝʌȫȞ ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘ ȆȡȩȜȘȥȘ țĮȚ
ǲȜİȖȤȠȢĲȘȢȇȪʌĮȞıȘȢ ȃȩȝȠȣ·

İ
 ǿ ĲȠȣ

ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘ ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ʌȠȣ İĲȠȚȝȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ
İțįȓįȠȞĲĮȚįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȦȞȐȡșȡȦȞțĮȚĲȠȣ
ʌİȡȓ ĲȘȢ ǼțĲȓȝȘıȘȢ ĲȦȞ ǼʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ
ȅȡȚıȝȑȞĮȈȤȑįȚĮțĮȚȒȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮȃȩȝȠȣ·

79(I ĲȠȣ

ıĲ

147(I ĲȠȣ

ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ǼȞȚĮȓĮȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ĲȦȞȊįȐĲȦȞȃȩȝȠȣ·

121(I ĲȠȣ
37(I ĲȠȣ
186(I ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ.
ȗ

ıĲȠ ȂȑȡȠȢ ǿǿ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ  țĮȚ  țĮȚ ıĲȠ

13(I ĲȠȣ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿǿ ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȦȞ

67(I ĲȠȣ

ȊįȐĲȦȞȃȩȝȠȣā

113(I ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
Ș

ıĲȠȣȢKĮȞȠȞȚıȝȠȪȢțĮȚțĮȚĲĮȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮǿǿǿțĮȚIV ĲȦȞ

ǼʌȓıȘȝȘ

ʌİȡȓ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ıĲȘȞ ǼȡȖĮıȓĮ ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ

ǼĳȘȝİȡȓįĮ

ȀȚȞįȪȞȦȞ ǹĲȣȤȘȝȐĲȦȞ ȂİȖȐȜȘȢ ȀȜȓȝĮțĮȢ ȈȤİĲȚȗȠȝȑȞȦȞ ȝİ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ǼʌȚțȓȞįȣȞİȢȅȣıȓİȢ ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞā

ȉȡȓĲȠ ǿ 
23.10.2015.
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ǼʌȓıȘȝȘ

ș

ıĲȠȣȢ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ   țĮȚ  ĲȦȞ ʌİȡȓ ȆȠȜİȠįȠȝȓĮȢ țĮȚ

ǼĳȘȝİȡȓįĮ

ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ ǹĲȣȤȒȝĮĲĮ ȂİȖȐȜȘȢ ȀȜȓȝĮțĮȢ ȈȤİĲȚȗȩȝİȞĮ ȝİ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ǼʌȚțȓȞįȣȞİȢȅȣıȓİȢ ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ·

ȉȡȓĲȠ ǿ 
10.3.2017.

 ǿ ĲȠȣ

Ț

 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞȐȡșȡȦȞțĮȚĲȠȣʌİȡȓĲȘȢĬĮȜȐııȚĮȢ
ȈĲȡĮĲȘȖȚțȒȢȃȩȝȠȣāțĮȚ

ȚĮ

ıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞȐȡșȡȦȞțĮȚĲȠȣ ʌİȡȓǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĮȚ ǹȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ ȀȚȞįȪȞȦȞ ȆȜȘȝȝȪȡĮȢ
ȃȩȝȠȣ

(3) Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȑȤİȚ ȒįȘ įȚİȟĮȤșİȓ ȂİȜȑĲȘ ȖȚĮ
ȑȞĮ ȑȡȖȠ țĮȚ İțįȩșȘțİ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ Ȓ țĮȚ ĮʌȩĳĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ
ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ Ȓ ȐȜȜȘ ĮȡȤȒ Ȓ țȡĮĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
ʌĮȡȩȞĲĮ ȃȩȝȠĲȩıȠȘ ȂİȜȑĲȘ ȩıȠ țĮȚ Ș īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ țĮșȫȢ țĮȚȘ
ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ țȡĮĲȚțȒȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ
ĲȓșİȞĲĮȚıĲȘįȚȐșİıȘĲȦȞĮȡȤȫȞʌȠȣİȓȞĮȚĮȡȝȩįȚİȢȖȚĮĲȘȞİĳĮȡȝȠȖȒ
ĲȦȞ ȞȩȝȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   țĮȚ
ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ įİȩȞĲȦȢ ȣʌȩȥȘ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĲȦȞ
ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞʌȠȣĮʌȠȡȡȑȠȣȞĮʌȩĲȠȣȢİȞȜȩȖȦȞȩȝȠȣȢ
ȂǼȇȅȈVǿǿǿ
ȂǼȁǼȉǾȉǼȈ
ȂȘĲȡȫȠ

35.-(1) ǼȖțĮșȚįȡȪİĲĮȚ ȂȘĲȡȫȠ ǼȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȦȞ ȂİȜİĲȘĲȫȞ ȂİȜİĲȫȞ

ǼȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȦȞ

ǼțĲȓȝȘıȘȢǼʌȚʌĲȫıİȦȞıĲȠȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıĲȠİȟȒȢĲȠȂȘĲȡȫȠ ȠȚ

ȂİȜİĲȘĲȫȞ

ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢİȖȖȡĮĳȒȢțĮșȫȢțĮȚȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚıĲȠ

ȂİȜİĲȫȞ

ǵȖįȠȠȆĮȡȐȡĲȘȝĮ.

ǼțĲȓȝȘıȘȢ
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ǼʌȚʌĲȫıİȦȞ
ıĲȠȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ǵȖįȠȠ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
(2) ȂİĲȐ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ İȖȖȡĮĳȒȢ ȝİȜİĲȘĲȒ ıĲȠ ȂȘĲȡȫȠ Ƞ
ǲȞĮĲȠ

ȝİȜİĲȘĲȒȢȣʌȠȖȡȐĳİȚĲȠȞȀȫįȚțĮǹȡȤȫȞĲȠȣǲȞĮĲȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȦȢʌȡȠȨʌȩșİıȘȖȚĮĲȘȞțĮĲĮȤȫȡȘıȒĲȠȣıĲȠȂȘĲȡȫȠ
(3) ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȝİ ǻȚȐĲĮȖȝĮ ĲȠȣ ȡȣșȝȓȗİȚ șȑȝĮĲĮ ʌȠȣ
ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȠȂȘĲȡȫȠțĮȚĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣĲȠĲȑȜȠȢİȖȖȡĮĳȒȢ
ĲȠ ĲȑȜȠȢ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ İȖȖȡĮĳȒȢ ıĲȠ ȂȘĲȡȫȠ țĮȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢĮʌȩĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠıȫȝĮıĲȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ
(4) ȉȠ ȂȘĲȡȫȠ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ țĮȚ
įȘȝȠıȚİȪİĲĮȚ ıĲȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ ǼĳȘȝİȡȓįĮ ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ țȐșİ
ȤȡȩȞȠ

ȅȝȐįĮȝİȜȑĲȘȢ

36.-(1) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ ĲȠȣ ǲȞĮĲȠȣ

ǲȞĮĲȠ

ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ țĮĲȩʌȚȞ įȘȝȠıȚȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ȂȘĲȡȫȠȣ Įʌȩ ĲȠ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ǻȚİȣșȣȞĲȒ Ș İĲȠȚȝĮıȓĮ ȝİȜȑĲȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ Įʌȩ ȠȝȐįĮ
ȝİȜȑĲȘȢ ʌȠȣ ĮʌĮȡĲȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞĮ
ıĲȠȂȘĲȡȫȠ
(2) O ȊʌȠȣȡȖȩȢȝİǻȚȐĲĮȖȝĮʌȠȣİțįȓįİȚțĮșȠȡȓȗİȚĲȘȞİȜȐȤȚıĲȘ
ıȪȞșİıȘ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ ĲȦȞ ȝİȜİĲȘĲȫȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ
(3) ȈĲȘ ȂİȜȑĲȘ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ȠȞȩȝĮĲĮ ĲȦȞ ȝİȜİĲȘĲȫȞ ʌȠȣ
ıȣȞȑȕĮȜĮȞ ıĲȘȞ İĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȘȢ ĲȦȞ ıȣȞȠįİȣĲȚțȫȞ ʌĮȡĮȡĲȘȝȐĲȦȞ
ȤĮȡĲȫȞ ıȤİįȓȦȞ ʌȚȞȐțȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ Ƞ ĲȠȝȑĮȢ
ıȣȝȕȠȜȒȢ ĲȠȣ țȐșİ ȝİȜİĲȘĲȒ  țĮșȫȢ țĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ İȖȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ
țȐșİȝİȜİĲȘĲȒıĲȠȂȘĲȡȫȠ
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(4) ȅțȪȡȚȠȢĲȠȣȑȡȖȠȣįȚĮȕȚȕȐȗİȚĲĮȠȞȩȝĮĲĮĲȦȞȝİȜİĲȘĲȫȞʌȠȣ
İʌȑȜİȟİ ıĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȢ ȝİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ ĲȠȞ
ıȣȞĲȠȞȚıĲȒ
(5) ǼȞĲȩȢįȑțĮ  ȘȝİȡȫȞĮʌȩĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮʌĮȡĮȜĮȕȒȢĲȦȞ
ȠȞȠȝȐĲȦȞȠǻȚİȣșȣȞĲȒȢȣʌȠįİȚțȞȪİȚıĲȠȞțȪȡȚȠĲȠȣȑȡȖȠȣĲĮțİȞȐ
ʌȠȣ İȞĲȠʌȓȗȠȞĲĮȚ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ıȪȞșİıȘ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ ĲȦȞ
ȝİȜİĲȘĲȫȞȜȩȖȦĮʌȠȣıȓĮȢİȚįȚțȠĲȒĲȦȞĮʌȩĲȘȞȠȝȐįĮıİıȤȑıȘȝİ
ĲȠʌİȡȚİȤȩȝİȞȠĲȠȣİȞȜȩȖȦǻȚĮĲȐȖȝĮĲȠȢ
(6) ȅ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ĮȡȞȘșİȓ ȞĮ ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȚ ȝȚĮ
ȂİȜȑĲȘ İȐȞ įȚĮʌȚıĲȫıİȚ ȩĲȚ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ
ıĲȠ ȂȘĲȡȫȠ ȑȤİȚ ıȣȝȝİĲȐıȤİȚ ıĲȘȞ İĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ȦȢ
ȝİȜİĲȘĲȒȢ
ȂǼȇȅȈǿȋ
ǼȃǾȂǼȇȍȈǾȀǹǿȆȁǾȇȅĭȅȇǾȈǾ
ǼȝʌȚıĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮ

37.-(1) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌİȡȓ ĲȘȢ ȆȡȩıȕĮıȘȢ ĲȠȣ

 , ĲȠȣ

ȀȠȚȞȠȪıİȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢʌȠȣİȓȞĮȚȈȤİĲȚțȑȢȝİĲȠȆİȡȚȕȐȜȜȠȞȃȩȝȠȣĮ

ĮȞ ȝȚĮ ȂİȜȑĲȘ ʌİȡȚȑȤİȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠ
İȝʌȠȡȚțȩțĮȚȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩĮʌȩȡȡȘĲȠʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ
ĲȘȢ ʌȞİȣȝĮĲȚțȒȢ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȝʌȠȡİȓ ıİ
ĮȞĲĮʌȩțȡȚıȘ ıİ ıȤİĲȚțȩ ĮȓĲȘȝĮ ʌȠȣ įȣȞĮĲȩ ȞĮ
ȣʌȠȕȜȘșİȓ ȖȡĮʌĲȫȢ Įʌȩ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȞĮ
İȖțȡȓȞİȚ ĲȘ įȘȝȠıȚȠʌȠȓȘıȘ İȞȩȢ įİȪĲİȡȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ ĲȠ
ȠʌȠȓȠįİȞʌİȡȚȑȤİȚĲȚȢİȞȜȩȖȦʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ. țĮȚ

ȕ

ĮȞ ȝȚĮ ȂİȜȑĲȘ ʌİȡȚȑȤİȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĲȠ ĮʌȩȡȡȘĲȠ ĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĳȣȜĮȤĲİȓ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣ
įȘȝȩıȚȠȣ

ıȣȝĳȑȡȠȞĲȠȢ

Ƞ

țȪȡȚȠȢ

ĲȠȣ

ȑȡȖȠȣ
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įȘȝȠıȚȠʌȠȚİȓ ȑȞĮ įİȪĲİȡȠ țİȓȝİȞȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ șĮ
ʌİȡȚȑȤİȚĲȚȢİȞȜȩȖȦʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢțĮȚİȞȘȝİȡȫȞİȚıȤİĲȚțȐ
ĲȠǻȚİȣșȣȞĲȒ
(2) ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİȐȜȜȠȣȞȩȝȠȣįİȞ
ȝʌȠȡİȓȞĮțȚȞȘșİȓĮıĲȚțȒȒʌȠȚȞȚțȒįȚĮįȚțĮıȓĮțĮĲȐĲȠȣǻȚİȣșȣȞĲȒȒ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ İȞİȡȖİȓ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣȢ Ȓ ȣʌȩ
ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȒ ĲȠȣȢ Ȓ țĮĲȐ ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ
įȘȝȠıȚȠʌȠȓȘıȘ ȝİ țĮȜȒ ʌȓıĲȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ İȖȖȡȐĳȠȣ Ȓ ȝȑȡȠȣȢ
İȞȩȢ İȖȖȡȐĳȠȣ ʌȠȣ İĲȠȚȝȐıĲȘțİ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ Ȓ ȖȚĮ ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ ıȣȞȑʌİȚİȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ
ĮʌȩĲȘȞİȞȜȩȖȦįȘȝȠıȚȠʌȠȓȘıȘ
ȆȜȘȡȠĳȩȡȘıȘ

38.-(1) ȋȦȡȓȢȞĮİʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚȐȜȜİȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ

ĲȠȣțȠȚȞȠȪ

ȖȚĮ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ ıĲȚȢ
įȚĮįȚțĮıȓİȢȜȒȥȘȢĮʌȠĳȐıİȦȞȖȚĮȑȞĮȑȡȖȠĲȠțȠȚȞȩİȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ
ȑȖțĮȚȡĮ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȚıĲȠıİȜȓįĮȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȒțĮȚ ȝİ įȘȝȩıȚİȢ
ĮȞĮțȠȚȞȫıİȚȢȒȐȜȜĮʌȡȩıĳȠȡĮȝȑıĮȩʌȦȢĮȣĲȐĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ İįĮĳȓȦȞ   țĮȚ   ĲȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ ȝȩȜȚȢ țĮĲĮıĲİȓ
İȣȜȩȖȦȢįȣȞĮĲȒȘʌĮȡȠȤȒʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ
Į

ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮʌĮȡȚșȝȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ

ǲȕįȠȝȠ

ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮȚ ıĲȠ ǲȕįȠȝȠ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮțĮȚ
ȕ

ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌİȡȓ ĲȘȢ ȆȡȩıȕĮıȘȢ ĲȠȣ
ȀȠȚȞȠȪ ıİ ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȈȤİĲȚțȑȢ ȝİ ĲȠ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞȃȩȝȠȣ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢʌȜȘȞİțİȓȞȦȞȠȚȠʌȠȓİȢ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į  ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘ ȜȒȥȘ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘ
İȞȩȢ ȑȡȖȠȣ Ȓ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ Ȓ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȒ ĲȠȣ țĮȚ ȠȚ
ȠʌȠȓİȢțĮșȓıĲĮȞĲĮȚįȚĮșȑıȚȝİȢȝȩȞȠĮĳȠȪȑȤİȚİȞȘȝİȡȦșİȓ
ĲȠ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ țȠȚȞȩ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
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ȐȡșȡȠȣ
(2) ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮȚ ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ țȡȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ
ĮȚĲȚȠȜȠȖİȓĲĮȚȖȚĮĲȘȞİȞȘȝȑȡȦıȘ țĮȚʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘĲȠȣțȠȚȞȠȪțĮȚĲȘ
ȖȡȒȖȠȡȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ įȚȐșİıȘ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ĲĮ ʌȚȠ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȑıĮ ȩʌȦȢ
įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ Ȓ ĮȞĮțȠȚȞȫıİȚȢ ıİ İĳȘȝİȡȓįİȢ Ȓ ĲȘȜİȠʌĲȚțȠȪȢ țĮȚ
ȡĮįȚȠĳȦȞȚțȠȪȢ ıĲĮșȝȠȪȢ ʌĮȖțȪʌȡȚĮȢ ȒțĮȚ ĲȠʌȚțȒȢ İȝȕȑȜİȚĮȢ
ĲȠȚȤȠțȩȜȜȘıȘıĲȘȞʌİȡȚȠȤȒĲȘȢʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚȗȩȝİȞȘȢİțĲȑȜİıȘȢİȞȩȢ
ȑȡȖȠȣ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ ĮȞĮȡĲȒıİȚȢ ıĲȘȞ
ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ʌĮȡȐșİıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ ıĲĮ ȖȡĮĳİȓĮ
İʌȘȡİĮȗȩȝİȞȦȞ ĮȡȤȫȞ ĲȠʌȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ ĮȞĮȡĲȒıİȚȢ ıİ ȝȑıĮ
țȠȚȞȦȞȚțȒȢįȚțĲȪȦıȘȢ
(3) ȅ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ țĮșȠȡȓȗİȚ ȝİ ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ
ĲȠȣĲȝȒȝĮĲȠȢ ȒĲȩʌȠȣȢȩʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȚșİȦȡȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ
ȫȡİȢȖȡĮĳİȓȠȣʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢțĮȚȂİȜȑĲİȢȠȚȠʌȠȓİȢʌȡȑʌİȚȞĮİȓȞĮȚ
įȚĮșȑıȚȝİȢȖȚĮİʌȚșİȫȡȘıȘĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȖȚĮĲȡȚȐȞĲĮ  ȘȝȑȡİȢĮʌȩ
ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ʌȡȠȢ
İȟȑĲĮıȘ
(4) ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ įȚĮĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȠʌȚțȒȢ
įȚȠȓțȘıȘȢ ıĲĮ įȚȠȚțȘĲȚțȐ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĲȠ ȑȡȖȠ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ ȞĮ
İțĲİȜİıĲİȓ țĮșȫȢ țĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ ĲȠʌȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȘ ȖȞȫȝȘ
ĲȠȣǻȚİȣșȣȞĲȒİȓȞĮȚʌȚșĮȞȩȞĮİʌȘȡİĮıĲȠȪȞĮʌȩĲȠȑȡȖȠȑĲıȚȫıĲİ
ȞĮĲİșİȓȖȚĮİʌȚșİȫȡȘıȘĮʌȩĲȠțȠȚȞȩ
ǻȘȝȩıȚĮĮțȡȩĮıȘ 39.-  Į īȚĮ țȐșİ ȑȡȖȠ ĲȠȣ ȆȡȫĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ȆȡȫĲȠ

ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȂİȜȑĲȘ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ Ș

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȘȝȩıȚĮȢ ĮțȡȩĮıȘȢ șĮ ȒĲĮȞ ȤȡȒıȚȝȘ Ȓ İȞįİįİȚȖȝȑȞȘ
ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȡȖȠ ʌĮȡȩȝȠȚȠ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ įİȞ ȑȖȚȞİ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ
ıĲȘ ȝȠȡĳȒ Ȓ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȠȣ įȘȝȠıȓȠȣ
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İȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ȑȡȖȠ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ ȤȦȡȠĲĮȟȚțȑȢ țĮȚ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢĲȠȣİʌȚʌĲȫıİȚȢțĮȚįȚĮıĲȐıİȚȢ
ȕ

Ǿ įȘȝȩıȚĮ ĮțȡȩĮıȘ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘ ĲȠȣ

țȠȚȞȠȪıĲȘȞʌȜȘȡȑıĲİȡȘİȞȘȝȑȡȦıȘĲȘȢȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢǹȡȤȒȢțĮȚ
ıĲȘȞțĮĲĮȖȡĮĳȒĲȦȞĮʌȩȥİȦȞĲȠȣțȠȚȞȠȪ
Ȗ

ȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĮʌȠĳĮıȓıİȚĲȘįȚİȞȑȡȖİȚĮįȘȝȩıȚĮȢ

ĮțȡȩĮıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ
ȝİȡȚȝȞȐȖȚĮĲĮĮțȩȜȠȣșĮ
(i) ȇȣșȝȓȗİȚțȐșİĮȞĮȖțĮȓĮȜİʌĲȠȝȑȡİȚĮȖȚĮĲȘįȚİȞȑȡȖİȚĮ
ĲȘȢįȘȝȩıȚĮȢĮțȡȩĮıȘȢțĮșȠȡȓȗİȚĲȚȢȘȝȑȡİȢțĮȚĲȠȣȢ
ȤȫȡȠȣȢ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ ĲĮ țȪȡȚĮ
șȑȝĮĲĮ ʌȠȣ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȠȣıȚȫįȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ
ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȝİȞȠ ȑȡȖȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ Ș
ʌĮȡȠȣıȓĮıȘĮʌȩȥİȦȞ.
(ii) ʌȡȠȕĮȓȞİȚ

ıİ

ıȤİĲȚțȑȢ

įȘȝȠıȚİȪıİȚȢ

țĮȚ

ȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įİțĮʌȑȞĲİ   ȘȝȑȡİȢ
ʌȡȚȞĲȘȞĮțȡȩĮıȘıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢıİ
įȪȠİȣȡİȓĮȢțȣțȜȠĳȠȡȓĮȢİĳȘȝİȡȓįİȢıĲȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ
ȝİĮȞĮȡĲȒıİȚȢıĲĮȖȡĮĳİȓĮĲȘȢİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘȢĮȡȤȒȢ
ĲȠʌȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȝİȖȐȜȦȞ
ȑȡȖȦȞ ȝİ ʌȚșĮȞȑȢ

İȣȡȪĲİȡİȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ȝİ

ĮȞĮțȠȚȞȫıİȚȢ ıİ ĲȘȜİȠʌĲȚțȠȪȢ țĮȚ ȡĮįȚȠĳȦȞȚțȠȪȢ
ıĲĮșȝȠȪȢ.
(iii) įȚĮșȑĲİȚȖȚĮİʌȚșİȫȡȘıȘĮʌȩĲȠțȠȚȞȩĮȞĲȓȖȡĮĳȠĲȘȢ
ȂİȜȑĲȘȢ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȘ ȝȘ ĲİȤȞȚțȒ ĲȘȢ ʌİȡȓȜȘȥȘ ıĲĮ
ȖȡĮĳİȓĮĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢȩıȠțĮȚĲĮȖȡĮĳİȓĮĲȘȢĮȡȤȒȢ
ĲȠʌȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĲȠ ȑȡȖȠ
ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜİıĲİȓ țĮșȫȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ĲȠʌȚțȫȞ
ĮȡȤȫȞĮȞțĮĲȐĲȘȖȞȫȝȘĲȠȣǻȚİȣșȣȞĲȒİȓȞĮȚʌȚșĮȞȩȞ
ȞĮ İʌȘȡİĮıĲȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ȑȡȖȠ. Ș ȂİȜȑĲȘ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ
İʌȓıȘȢıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
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(2) ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ ĲȘȢĮțȡȩĮıȘȢ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢȒ İțʌȡȩıȦʌȩȢ
ĲȠȣ  ʌȡȠİįȡİȪİȚ țĮȚ ȡȣșȝȓȗİȚ ĲȘȞ ȩȜȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ȠĳİȓȜİȚ ȩıȠ
İȓȞĮȚİĳȚțĲȩȞĮįȫıİȚĲȘȞİȣțĮȚȡȓĮıİțȐșİʌȡȩıȦʌȠʌȠȣȕȡȓıțİĲĮȚ
ıĲȘȞ ĮțȡȩĮıȘ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İʌȚșȣȝİȓ ȞĮ ʌȡȐȟİȚ ĲȠȪĲȠ ȞĮ İțĳȡȐıİȚ ĲȚȢ
ĮʌȩȥİȚȢ įȚĮʌȚıĲȫıİȚȢ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ İȡȦĲȒȝĮĲĮ țĮȚ İȚıȘȖȒıİȚȢ
ĲȠȣ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ
İʌȚʌĲȫıİȚȢĲȘȢʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢĮȞȐʌĲȣȟȘȢʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȣȤȩȞ
țİȞȫȞȒʌĮȡĮȜİȓȥİȦȞĲȘȢȂİȜȑĲȘȢ
(3) īȡĮʌĲȑȢ

ĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ

ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ

ȝʌȠȡȠȪȞ

ȞĮ

ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ʌȡȚȞ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮțȡȩĮıȘ Ȓ ıİ įȚȐıĲȘȝĮ İʌĲȐ  
ȘȝİȡȫȞȝİĲȐĲȘȜȒȟȘĲȘȢ
(4) ȅȚ ĮʌȩȥİȚȢ ʌȠȣ İțĳȡȐıĲȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȘ įȘȝȩıȚĮ ĮțȡȩĮıȘ țĮȚ
ıĲȚȢ

ĲȣȤȩȞ

ȖȡĮʌĲȑȢ

ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

ʌȠȣ

ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ

țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚĮʌȩĲȠǻȚİȣșȣȞĲȒȠȠʌȠȓȠȢȝȑıĮıİįİțĮʌȑȞĲİ )
ȘȝȑȡİȢĮʌȩĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȜȒȟȘȢĲȘȢįȘȝȩıȚĮȢĮțȡȩĮıȘȢİĲȠȚȝȐȗİȚ
țĮȚįȚĮȕȚȕȐȗİȚıĲȠȞțȪȡȚȠĲȠȣȑȡȖȠȣʌİȡȓȜȘȥȘĲȦȞĮʌȩȥİȦȞȠȣıȓĮȢ
ʌȠȣȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞțĮȚĲȚȢįȘȝȠıȚİȪİȚıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
(5) ȅȚ ȝİȜİĲȘĲȑȢ ʌȠȣ İĲȠȓȝĮıĮȞ ĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȠ
ǻȚİȣșȣȞĲȒ ȝȑıĮ ıİ įİțĮʌȑȞĲİ   ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢ
ʌİȡȓȜȘȥȘȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ȑțșİıȘȝİ
ĲȚȢ șȑıİȚȢ ĲȠȣȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ĮʌȩȥİȚȢ șȑıİȚȢ țĮȚ İȡȦĲȒȝĮĲĮ ʌȠȣ
İȖȑȡșȘțĮȞ
(6) ȀĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ İȟȑĲĮıȘȢ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ĲȘȢ İĲȠȚȝĮıȓĮȢ
īȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢțĮȚĲȘȢȜȒȥȘȢĮʌȠĳȐıİȦȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ   țĮȚ  ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ
șȑȝĮĲĮ ʌȠȣ ĲȑșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȘ įȘȝȩıȚĮ ĮțȡȩĮıȘ țĮȚ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ
ȜȩȖȠȚȖȚĮĲȘȞĲȣȤȩȞȝȘȣȚȠșȑĲȘıȒĲȠȣȢ
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ǹȡȤİȓȠ

40.-(1) ȅǻȚİȣșȣȞĲȒȢįȘȝȚȠȣȡȖİȓ ǹȡȤİȓȠǼțĲȓȝȘıȘȢǼʌȚʌĲȫıİȦȞıĲȠ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıĲȠİȟȒȢĲȠǹȡȤİȓȠ ĲȠȠʌȠȓȠĲȓșİĲĮȚıĲȘįȚȐșİıȘĲȠȣ
țȠȚȞȠȪ ıİ ȑȞĲȣʌȘ ȝȠȡĳȒ țĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȝȠȡĳȒ ıİ įȚĮțȡȚĲȩ
ĲȝȒȝĮĲȘȢȚıĲȠıİȜȓįĮȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
(2) ȈĲȠ ǹȡȤİȓȠ țĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ ıȣȖțİȞĲȡȦȝȑȞĮ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ İțĲȓȝȘıȘ ĲȦȞ
İʌȚʌĲȫıİȦȞĲȠȣȑȡȖȠȣıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞıĲȠȕĮșȝȩʌȠȣȚıȤȪȠȣȞȖȚĮ
ĲȠȑȡȖȠ±
Į

ȠȚ ȂİȜȑĲİȢ țĮȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ. ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ

ȝİȖȐȜȦȞ

țĮȚ

ʌİȡȓʌȜȠțȦȞ

ȂİȜİĲȫȞ

ĮȞĮȡĲȐĲĮȚȘȝȘĲİȤȞȚțȒʌİȡȓȜȘȥȒĲȠȣȢțĮȚȣʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ
ʌȫȢȝʌȠȡİȓȞĮİʌȚșİȦȡȘșȠȪȞĮȞĲȓȖȡĮĳȐĲȠȣȢ·
ȕ

ȩȜĮ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȠȚ ȤȐȡĲİȢțĮȚ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ
ĲȘȢĲȠʌȠșİıȓĮȢĲȠȣȑȡȖȠȣțĮȚĲȘȢȖİȦȖȡĮĳȚțȒȢʌİȡȚȠȤȒȢ
ʌȠȣİʌȘȡİȐȗİĲĮȚĮʌȩĲȠȑȡȖȠā

Ȗ

țȐșİ ȑȖȖȡĮĳȠ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Ȓ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ Įʌȩ
ȐȜȜȠțȡȐĲȠȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣā

į

țȐșİ įȘȝȩıȚĮ ĮȞĮțȠȓȞȦıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ Įʌȩ ĲȠ
ǻȚİȣșȣȞĲȒ ȖȚĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ ıĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮİțĲȓȝȘıȘȢĲȦȞİʌȚʌĲȫıİȦȞıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ·

İ

ȠȚ ĮʌȩȥİȚȢ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞİȢ ǻȚĮʌȚıĲȫıİȚȢ țĮȚ ȠȚ
īȞȦȝȠįȠĲȒıİȚȢ ʌȠȣ Ș ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ȣʌȑȕĮȜİ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǹȡȤȒ Ȓ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țȪȡȚȠ İȞȩȢ
ȑȡȖȠȣ Ȓ ʌȡȠȢȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țȡĮĲȚțȒȣʌȘȡİıȓĮıȪȝĳȦȞĮ
ȝİĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠā
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ıĲ

ȠȚ ĮʌȩȥİȚȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ ĳȠȡȑĮ Ȓ
ʌȡȠıȫʌȠȣʌȠȣȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞıĲȠǻȚİȣșȣȞĲȒıȤİĲȚțȐȝİ
ȂİȜȑĲȘ Ȓ ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠā

ȗ

ȘȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǲȖțȡȚıȘʌȠȣȤȠȡȘȖȒșȘțİā

Ș

Ș ĮʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȐįİȚĮȢ ĲȘȢ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ
ǹȡȤȒȢ Ȓ ĲȘȢ țȡĮĲȚțȒȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȝİĲȐ
ĮʌȩīȞȦȝȠįȩĲȘıȘā

ș

ĲĮʌȡĮțĲȚțȐĲȦȞıȤİĲȚțȫȞıȣȞİįȡȚȐıİȦȞĲȘȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢ
Ȓ ȠȝȐįĮȢ İȚįȚțȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ İțșȑıİȚȢ ʌȠȣ
ȣʌȑȕĮȜĮȞā

Ț

ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣā

ȚĮ

ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ

ĲȦȞ

İțșȑıİȦȞ

İʌȚıțȩʌȘıȘȢ

Ȓ

țĮȚ

ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ İțșȑıİȦȞ İʌȚșİȦȡȘĲȫȞ țĮȚ
ĮȞĮĳȠȡȑȢıĲĮȝȑĲȡĮİʌȚȕȠȜȒȢʌȠȣȜȒĳșȘțĮȞā țĮȚ
Țȕ

țȐșİ ȐȜȜȘ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ʌȠȣ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ țȡȓȞİȚ ȦȢ
ıȤİĲȚțȒțĮȚȤȡȒıȚȝȘ

(3) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ĲȘȢ
ȆȡȩıȕĮıȘȢ ĲȠȣ ȀȠȚȞȠȪ ıİ ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȈȤİĲȚțȑȢ ȝİ ĲȠ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞȃȩȝȠȣțĮȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣĮ

ȖȚĮ ĲȠ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ ǹȡȤİȓȠȣ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌȘ
ȝȠȡĳȒ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ Ș ȐȞİĲȘ
ʌȡȩıȕĮıȘĲȠȣțȠȚȞȠȪıİĮȣĲȩĲȠȠʌȠȓȠȝʌȠȡİȓȞĮĲȪȤİȚ
İʌȚșİȫȡȘıȘȢțĮĲȐĲȚȢİȡȖȐıȚȝİȢȘȝȑȡİȢțĮȚȫȡİȢ. țĮȚ
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ȕ

ĮȞ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ İȞȘȝİȡȦșİȓ ȩĲȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ

ıĲȚȢ

įȚĮĲȐȟİȚȢ

ĲȠȣ

İįĮĳȓȠȣ



ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠ
İȝʌȠȡȚțȩțĮȚȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩĮʌȩȡȡȘĲȠʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ
ĲȘȢ ʌȞİȣȝĮĲȚțȒȢ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ İșȞȚțȒ
ĮıĳȐȜİȚĮțĮȚĲȠįȘȝȩıȚȠıȣȝĳȑȡȠȞĲĮȠʌȠȓĮįİȞȝʌȠȡİȓ
ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ İȞİȡȖİȓ
țĮĲȐȜȜȘȜĮȫıĲİȞĮįȚĮıĳĮȜȚıĲİȓȘİȝʌȚıĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞĮȣĲȫȞ
(4) ǾʌȡȩıȕĮıȘĲȠȣțȠȚȞȠȪıĲȠǹȡȤİȓȠįȚȑʌİĲĮȚĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ ʌİȡȓ ĲȘȢ ȆȡȩıȕĮıȘȢ ĲȠȣ ȀȠȚȞȠȪ ıİ ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
ȈȤİĲȚțȑȢȝİĲȠȆİȡȚȕȐȜȜȠȞȃȩȝȠȣ.
(5) ǹʌȩ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ȂİȜȑĲİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ȑȡȖĮ ʌȠȣ ȐʌĲȠȞĲĮȚ ĲȦȞ ȠȣıȚȦįȫȞ
ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ

ĲȠȣ

ȀȡȐĲȠȣȢ

ȩʌȦȢ

ȠȚ

įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ

ȣįȡȠȖȠȞĮȞșȡȐțȦȞİȞĲȩȢĲȘȢǹʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢǽȫȞȘȢĲȘȢ
ȀȣʌȡȚĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
ȂǼȇȅȈȋ
ȆǹȇǹȀȅȁȅȊĬǾȈǾȉǾȈȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈȅȇȍȃ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ

41.-(1) ȅ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȝİȡȚȞȐ ȫıĲİ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ

ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ

ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ȑȞĮ ȑȡȖȠ țĮșȫȢ țĮȚ
ĲȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȩȡȦȞ ıĲȠ ȕĮșȝȩ țĮȚĲȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ʌȠȣĮȣĲȩ
İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘ ȤȦȡȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ĲȠ
ȝȑȖİșȠȢĲȠȣȑȡȖȠȣĲȘıȠȕĮȡȩĲȘĲĮĲȦȞİʌȚʌĲȫıİȦȞıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
țĮȚ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ ıȤȑįȚȠ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ İȖțȡȓȞİĲĮȚ Ȓ ĮʌȠĲİȜİȓ ȝȑȡȠȢ ĲȦȞ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȩȡȦȞ ʌȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ
ǲȖțȡȚıȘ Ȓ ĲȘȞ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ Ȓ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ȖȚĮ ȞĮ
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įȚĮıĳĮȜȚıĲİȓ ȩĲȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĮȣĲȠȪȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĲȡĮʌȠȪȞ ȞĮ
ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȞĮ ȝİȚȦșȠȪȞ țĮȚ İȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮȞĲȚıĲĮșȝȚıĲȠȪȞ
ıȘȝĮȞĲȚțȑȢĮȡȞȘĲȚțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚĮʌȩ
ĲȠȞțȪȡȚȠĲȠȣȑȡȖȠȣ
(2) ȅ țȪȡȚȠȢ İȞȩȢ ȑȡȖȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İțįȩșȘțİ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ
ǲȖțȡȚıȘ Ȓ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ Ȓ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ Įʌȩ ĲȘȞ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ȑȤİȚ İȣșȪȞȘ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗİȚ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ
ĲȓșİȞĲĮȚĮʌȩĲȘȞȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒ
(3) ȅ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȩȡȠȣ ĲȑșȘțİ ıİ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ Ȓ
ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ Ȓ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ Ǿ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
ĮıțİȓĲĮȚ Įʌȩ İʌȚșİȦȡȘĲȑȢ ʌȠȣ įȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
(4) Ȃİ

ıțȠʌȩ

ĲȘȞ

ĮʌȠĳȣȖȒ

ĮȜȜȘȜȠİʌȚțĮȜȪȥİȦȞ

ıĲȘȞ

ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ĲȘȞ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ
ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ȖȞȦıȚȠȜȠȖȓĮȢ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȗȘĲȐ țĮȚ ȜĮȝȕȐȞİȚ
ıȤİĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ įȚĮʌȚıĲȫıİȚȢ Įʌȩ țȡĮĲȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ȡȣșȝȓıİȚȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȦȞ ȞȩȝȦȞ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
(5) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣĮʌȩ ĲĮ ʌȠȡȓıȝĮĲĮĲȦȞ İʌȚșİȦȡȒıİȦȞ Ȓ
ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıİȦȞįȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞıȠȕĮȡȐșȑȝĮĲĮȣʌȠȕȐșȝȚıȘȢĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢȒĮȞʌĮȡĮĲȘȡȘșȠȪȞİʌȚʌĲȫıİȚȢıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞʌȠȣ
įİȞ İȓȤĮȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Ȓ ĮȞĮĳİȡșİȓ ıĲȘȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ Ȓ
ĲȘȞ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ Ȓ ĲȘ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ Ȓ ʌȠȣ
ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ İȓȤĮȞ İțĲȚȝȘșİȓ Ș ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ
ȜĮȝȕȐȞİȚȝȑĲȡĮıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞȚıȤȪȠȣıĮȞȠȝȠșİıȓĮ
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(6) ȅ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ șȑĲİȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȢ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ ĲĮ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțĮȞ
ȝȩȜȚȢ ĮȣĲȐ İȜİȖȤșȠȪȞ țĮȚ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĮȞ ĮȣĲȒ Ș
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȑȤİȚįȚİȟĮȤșİȓĮʌȩǼʌȚșİȦȡȘĲȒȐȜȜİȢĮȡȤȑȢȒĲȠȞ
țȪȡȚȠĲȠȣȑȡȖȠȣ
ǲțșİıȘ

42.

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢȩȡȠȣȢʌȠȣĲȑșȘțĮȞıİȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǲȖțȡȚıȘȒ

ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ

ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ Ȓ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ Ƞ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ

ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚıȤİĲȚțȒȣʌȠȤȡȑȦıȘıĲȠȣȢ

ȝİȡȚȝȞȐ

ȫıĲİ

ȞĮ

ıȣȞĲȐııİĲĮȚ

ȑțșİıȘ

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ

ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ įȚĮĲȣʌȦȝȑȞȘ ıȣȞȠʌĲȚțȐ țĮȚ ȝİ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ
İȓȞĮȚțĮĲĮȞȠȘĲȒıĲȠİȣȡȪțȠȚȞȩ
ǼȟȦĲİȡȚțȩȢ

43.-(1) ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ȕĮșȝȩ țĮȚ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȦȞ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȦȞ

İȜİȖțĲȒȢ

İʌȚʌĲȫıİȦȞ țĮȚ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țĮȚ ȑțĲĮıȒ ĲȠȣȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ

ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

İȟİȚįȓțİȣıȘ ʌİȡȚʌȜȠțȩĲȘĲĮ țĮȚ ıȣȞșİĲȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ
ȩȡȦȞȘȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒǹȡȤȒȝʌȠȡİȓȞĮșȑıİȚıĲȘȞȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ
ǲȖțȡȚıȘ Ȓ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ Ȓ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ĲȘȢ ȦȢ
ȠȣıȚȫįȘ ȩȡȠ ĮȣĲȠȓ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȟȦĲİȡȚțȩ İȜİȖțĲȒ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢȝİĲȠȞȠʌȠȓȠȞĮıȣȝȕȜȘșİȓȠǻȚİȣșȣȞĲȒȢĲȠțȩıĲȠȢ
ĲȠȣȠʌȠȓȠȣİʌȚȕĮȡȪȞİȚĲȠȞțȪȡȚȠĲȠȣȑȡȖȠȣıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ 47.
(2) ȅİȟȦĲİȡȚțȩȢİȜİȖțĲȒȢʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢĮ

ȕȠȘșȐ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ Įʌȩ ȝȑȡȠȣȢ ĲȠȣ țȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ țĮȚ ȠȡșȫȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ
ĮȡȤİȓȦȞ·

ȕ

ʌĮȡȑȤİȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ İȜİȖțĲȚțȒ ȖȞȫȝȘ ȖȚĮ
ĲȠ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ ȠȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ İțșȑıİȚȢ ʌȠȣ
İĲȠȚȝȐȗȠȞĲĮȚ

ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ

İʌĮȡțȒ

įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ

İȚțȩȞĮ

ȑȡȖȠȣ

țĮȚ

ĲȘȢ
ĲȦȞ
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ȜİȚĲȠȣȡȖȚȫȞĲȠȣ· țĮȚ
Ȗ

İȟİĲȐȗİȚ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢĲȠȣȑȡȖȠȣțĮȚĲȦȞʌȡĮțĲȚțȫȞțĮȚįȚĮįȚțĮıȚȫȞ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ țĮȚ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıȣıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȒ
ĲȠȣȢ

(3) ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ

ĲȦȞ

İțșȑıİȦȞ

ĲȠȣ

İȟȦĲİȡȚțȠȪ

İȜİȖțĲȒ

ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ǻȚİȣșȣȞĲȒ Ƞ
ȠʌȠȓȠȢțĮȚĲȚȢʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚıĲȠǹȡȤİȓȠ
ȂǼȇȅȈȋǿ
ǼȆǿǺȅȁǾ
ǼʌȚșİȦȡȘĲȑȢ.

44.-  ȂİĲȐĲȘȤȠȡȒȖȘıȘȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢǲȖțȡȚıȘȢȆȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ
ǱįİȚĮȢ Ȓ ȑȖțȡȚıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ Ȓ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ
țȡĮĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ İȞȩȢ ȑȡȖȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȑȖȚȞİ
İțĲȓȝȘıȘİʌȚʌĲȫıİȦȞıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞȠǻȚİȣșȣȞĲȒȢĲȩıȠțĮĲȐĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ȩıȠ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Įıțİȓ İʌȠʌĲİȓĮ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢȝİĲȠȣȢʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢȩȡȠȣȢʌȠȣĲȑșȘțĮȞ
(2) īȚĮıțȠʌȠȪȢĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒȢİĳĮȡȝȠȖȒȢĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ țĮȚĲȦȞ įȣȞȐȝİȚ ĮȣĲȠȪİțįȚįȩȝİȞȦȞ įȚĮĲĮȖȝȐĲȦȞ
İȖțȡȓıİȦȞ Ȓ ȠįȘȖȚȫȞ Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȠȡȓȗİȚ ȦȢ ǼʌȚșİȦȡȘĲȑȢ ȝİ
ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪİĲĮȚ ıĲȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ ǼĳȘȝİȡȓįĮ ĲȘȢ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢĮ  ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ īİȦȡȖȓĮȢ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ
ǹȞȐʌĲȣȟȘȢțĮȚȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ·
ȕ

ĮȞ țȡȚșİȓ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȢ İțĲȩȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
īİȦȡȖȓĮȢ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȣʌȩ
ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘȩĲȚ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ ıȪȝĳȦȞȘ ȖȞȫȝȘ ĲȠȣ
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ȊʌȠȣȡȖȠȪ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȡȝȩįȚȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ıĲȠ
ȠʌȠȓȠĮȣĲȠȓȣʌȘȡİĲȠȪȞ· țĮȚ
Ȗ

ĮȞ țȡȚșİȓ ĮȞĮȖțĮȓȠ țĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȩ ĮȓĲȘȝĮ ĮȡȤȒȢ
ĲȠʌȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ ĲȘȢ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘȢ
ĲȠʌȚțȒȢĮȡȤȒȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  

(3) ȀĮșȒțȠȞĲĮ ǼʌȚșİȦȡȘĲȫȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣ ĮıțȠȪȞ țĮȚ ȠȚ İʌȚșİȦȡȘĲȑȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ(i) ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞ
ǼțʌȠȝʌȫȞ ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘ ȆȡȩȜȘȥȘ țĮȚ ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ
ȇȪʌĮȞıȘȢ ȃȩȝȠȣ
(ii) ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ǹʌȠȕȜȒĲȦȞ
ȃȩȝȠȣțĮȚ
(iii) ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ǼȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ
ȇȪʌĮȞıȘȢĲȦȞȃİȡȫȞȃȩȝȠȣ
 Į

ȋȦȡȓȢ İʌȘȡİĮıȝȩ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ İįĮĳȓȦȞ   ȝȑȤȡȚ

  Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȟȠȣıȚȠįȠĲİȓ ȖȡĮʌĲȫȢ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȘȡİĲȠȪȞ ıĲȘ įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
țȡȓȞİȚȩĲȚțĮĲȑȤȠȣȞțĮĲȐȜȜȘȜĮʌȡȠıȩȞĲĮȞĮĮıțȠȪȞĲȑĲȠȚİȢĮʌȩĲȚȢ
İȟȠȣıȓİȢ țĮȚ ĲĮ țĮșȒțȠȞĲĮ ĲȦȞ İʌȚșİȦȡȘĲȫȞ țĮȚ ȞĮ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıİ
ĲȑĲȠȚȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ
İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ
ȕ

ȉĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ

ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į  ʌȡȠȕĮȓȞȠȣȞ ıİ įȒȜȦıȘ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ĲȠȣȢ
ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮȞȑȞĮ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ Ȓ ȐȜȜȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ ʌȠȣ ȞĮ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘȞ ĮȝİȡȠȜȘȥȓĮ
ĲȠȣȢ
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Ȗ

ȀȐșİ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ İȟȠȣıȚȠįȠĲİȓĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ

ʌĮȡȩȞĲȠȢİįĮĳȓȠȣ ȜĮȝȕȐȞİȚ ĮȝȠȚȕȒ ĮȞȐȜȠȖȘ ȝİ ĲȚȢȣʌȘȡİıȓİȢʌȠȣ
ʌĮȡȑȤİȚ Ș ȠʌȠȓĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ıİ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ ȝİ
ĲȠȞȊʌȠȣȡȖȩȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
(5) ȅʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȡȩıȦʌȠ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ ǼʌȚșİȦȡȘĲȒȢ įȣȞȐȝİȚ
ĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȐȡșȡȠȣȣʌȩțİȚĲĮȚıĲȚȢȠįȘȖȓİȢțĮȚĲȠȞ
ȑȜİȖȤȠĲȠȣǻȚİȣșȣȞĲȒ·.
(6) ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ĲȠȣȢ ȠȚ İʌȚșİȦȡȘĲȑȢ țĮȚ
ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ İȟȠȣıȚȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ  ȠĳİȓȜȠȣȞ±
Į

ȞĮ İʌȚįİȚțȞȪȠȣȞ įİȜĲȓȠ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ İʌȚșİȦȡȘĲȒ ʌȠȣ
İțįȓįİȚ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ȚįȚȩĲȘĲȐ
ĲȠȣȢ· țĮȚ

ȕ

ȞĮ İȞİȡȖȠȪȞ ȝȑıĮ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȦȞ ĮȡȝȠįȚȠĲȒĲȦȞ ʌȠȣ
ʌĮȡȑȤȠȣȞıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣ

ȀĮșȒțȠȞĲĮ

45.-(1) ȅȚ İʌȚșİȦȡȘĲȑȢ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮțĲȚțȠȪȢ țĮȚ ȑțĲĮțĲȠȣȢ

țĮȚİȟȠȣıȓİȢ

İȜȑȖȤȠȣȢȑȡȖȠȣĲȠȠʌȠȓȠİȖțȡȓșȘțİȒĮįİȚȠįȠĲȒșȘțİįȣȞȐȝİȚȒȝİĲȐ

İʌȚșİȦȡȘĲȫȞ

Įʌȩ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ȖȚĮ ȞĮ
įȚĮʌȚıĲȫȞȠȣȞ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ȓ țĮȚ Ș
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ȑșİıİ Ș
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ıİ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ Ȓ ʌȠȣ ĲȑșȘțĮȞ
Įʌȩ ĲȘȞ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǹȡȤȒ ıİ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȒ ȐįİȚĮ Ȓ ĮȞĮȜȒĳșȘțĮȞ
Įʌȩ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ Ȓ Įʌȩ țȡĮĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ȝİĲȐ Įʌȩ
ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘǻȚĮʌȓıĲȦıȘȒīȞȦȝȠįȩĲȘıȘ
 Į

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȜȑȖȤȦȞ Ƞ

ǼʌȚșİȦȡȘĲȒȢȝʌȠȡİȓ-
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(i) ȞĮ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤȫȡȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ Ȓ
ȣʌȠıĲĮĲȚțȩ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
İȡȖĮıȓĮȒįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮıȤİĲȚțȒȝİĲȠȑȡȖȠ·
(ii) ȞĮ

ʌȡȠȕĮȓȞİȚ

ıİ

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ

ȑȜİȖȤȠ

ĲȦȞ

ǲȖțȡȚıȘȢ

Ȓ

ȩȡȦȞ

ĲȘȢ

ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘȢ

ǻȚĮʌȓıĲȦıȘȢ Ȓ ĲȘȢ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ
ĮįİȚȫȞ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢ ȝİ țȚȞȘȝĮĲȠȖȡĮĳȒıİȚȢ Ȓ
ĳȦĲȠȖȡĮĳȓıİȚȢȒȝİĲȡȒıİȚȢȒįİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓİȢİĳȩıȠȞ
ĲȚȢțȡȓȞİȚĮȞĮȖțĮȓİȢ· țĮȚ
(iii) ȞĮ ĮȟȚȫȞİȚ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ
ĮįİȚȫȞ

ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢ

țĮȚ

ȞĮ

ʌȡȠȕĮȓȞİȚ

ıİ

İʌȚșİȫȡȘıȘȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİțĮĲĮȤȦȡȒıİȦȞĮȡȤİȓȦȞ
ȝȘĲȡȫȦȞ ȕȚȕȜȓȦȞ Ȓ İȖȖȡȐĳȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ

ȤȡȒıȚȝİȢ

ȖȚĮ

ıțȠʌȠȪȢ

İȜȑȖȤȠȣ

ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİȩȡȠȣʌȠȣĲȑșȘțİțĮȚĮĳȠȡȐĲȠȑȡȖȠ
ȕ

ǵȜİȢȠȚȝİĲȡȒıİȚȢįİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓİȢțĮȚĮȞĮȜȪıİȚȢȖȓȞȠȞĲĮȚ

ȝİĲȚȢİȞįİįİȚȖȝȑȞİȢȝİșȩįȠȣȢțĮȚĲȠȞțĮĲȐȜȜȘȜȠıȤİįȚĮıȝȩ
(3) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȓĲİ ȑȤİȚ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ
ʌĮȡȐȕĮıȘ

ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ

ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪ

ȩȡȠȣ

ȑșİıİ

Ș

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ıİ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ Ȓ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ
ǻȚĮʌȓıĲȦıȘȒ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘİȓĲİȠ İʌȚșİȦȡȘĲȒȢȑȤİȚĲȘ ȖȞȫȝȘ ȩĲȚ
ȜȩȖȦ ıȠȕĮȡȒȢ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ȩȡȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ țȓȞįȣȞȠȢ ıȠȕĮȡȒȢ
ȕȜȐȕȘȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ʌȡȠıȫʌȠȣ Ȓ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
İʌȚįȫıİȚ ıĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ ĮȞ ĮȣĲȩȢ ĮʌȠȣıȚȐȗİȚ ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȡȩıȦʌȠ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠ ȖȚĮ ĲȠ ȑȡȖȠ İȚįȠʌȠȓȘıȘ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢȘȠʌȠȓĮĮ

ĮȞĮĳȑȡİȚ ȩĲȚ Ƞ İʌȚșİȦȡȘĲȒȢ įȚĮʌȓıĲȦıİ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȩȡȠȣȒȑȤİȚĲȘȞʌȚȠʌȐȞȦȖȞȫȝȘ·
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ȕ

ĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȠȞ Ȓ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǲȖțȡȚıȘȢ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘȢ ǻȚĮʌȓıĲȦıȘȢ
ȒīȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢʌȠȣȑȤȠȣȞʌĮȡĮȕȚĮıĲİȓ·

Ȗ

ĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ȐʌȠȥȘ ĲȠȣ
İʌȚșİȦȡȘĲȒįȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞȒʌȡȩțİȚĲĮȚȞĮįȘȝȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ
ĲȠȞʌȡȠĮȞĮĳİȡșȑȞĲĮțȓȞįȣȞȠā

į

įȓȞİȚ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜȘĳșȠȪȞ ȖȚĮ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȠȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȩ ȩȡȠ Ȓ
ȖȚĮİȟȐȜİȚȥȘȒȝİȓȦıȘĲȠȣțȚȞįȪȞȠȣāțĮȚ

İ

ȠȡȓȗİȚ(i) ȤȡȠȞȚțȒʌİȡȓȠįȠıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢȒ
(ii) İȚįȠʌȠȚİȓ ȐȝİıĮ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ Ș ȠʌȠȓĮ
ȤȠȡȒȖȘıİĲȘȞȐįİȚĮȖȚĮĲȠȑȡȖȠȖȚĮĲİȡȝĮĲȚıȝȩĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ

ǹįȚțȒȝĮĲĮ

46.-(1) ȀȐșİʌȡȩıȦʌȠʌȠȣ

țĮȚʌȠȚȞȑȢ
Į

ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ʌĮȡȐȕĮıȘ ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ ȩȡȦȞ ȒțĮȚ
ȝȑĲȡȦȞ ȑșİıİ Ș ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ıİ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ
ǲȖțȡȚıȘȒǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘǻȚĮʌȓıĲȦıȘȒīȞȦȝȠįȩĲȘıȘ

ȕ

ʌȡȠȕĮȓȞİȚıİȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİʌȡȐȟȘȒʌĮȡȐȜİȚȥȘȒȐȡȞȘıȘ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢıİĮȞĲȓșİıȘȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣȒĲȦȞįȚĮĲĮȖȝȐĲȦȞȒțĮȞȠȞȚıȝȫȞȒĮʌȠĳȐıİȦȞȒ
ȠįȘȖȚȫȞ Ȓ İȚįȠʌȠȚȒıİȦȞ ʌȠȣ İțįȓįȠȞĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ
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Ȗ

ʌȡȠȕĮȓȞİȚ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ ıİ ȥİȣįȒ Ȓ ʌĮȡĮʌȜĮȞȘĲȚțȒ
įȒȜȦıȘ

į

İıțİȝȝȑȞĮȒĮʌȩĮȝȑȜİȚĮʌĮȡĮȜİȓʌİȚȞĮİȞİȡȖȒıİȚȩʌȦȢ
įȚĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡȩȞĲĮ ȃȩȝȠ Ȓ ʌĮȡȑȤİȚ ȥİȣįİȓȢ Ȓ
ʌĮȡĮʌȜĮȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ Ȓ ĮȞĮțȡȚȕȒ ıĲȠȚȤİȓĮ Ȓ
ʌĮȡĮȜİȓʌİȚ ıĲȠȚȤİȓĮ Ȓ ĮʌȠțȡȪȕİȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȗȒĲȘȝĮ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ ȂİȜİĲȫȞ ʌȠȣ
İĲȠȚȝȐȗȠȞĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞȐȡșȡȦȞțĮȚ
 ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ țĮȚ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮȡĲȘȝȐĲȦȞ
ȒțĮȚ

İ

ʌĮȡİȝʌȠįȓȗİȚİʌȚșİȦȡȘĲȒıĲȘȞİțĲȑȜİıȘĲȦȞțĮșȘțȩȞĲȦȞ
țĮȚ İȟȠȣıȚȫȞ ʌȠȣ ĲȠȣ ĮȞĮĲȓșİȞĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ʌĮȡȩȞĲĮ
ȃȩȝȠā

İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮįȓțȘȢĲȠȣ ȣʌȩțİȚĲĮȚ
ıİ ȤȡȘȝĮĲȚțȒ ʌȠȚȞȒ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ ʌȑȞĲİ ȤȚȜȚȐįİȢ İȣȡȫ
¼ ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘįİȪĲİȡȘȢȒȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡȘȢțĮĲĮįȓțȘȢ ĲĮİȞ
ȜȩȖȦ ĮįȚțȒȝĮĲĮ ĲȚȝȦȡȠȪȞĲĮȚ ȝİ ʌȠȚȞȒ ĳȣȜȐțȚıȘȢ ʌȠȣ įİȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ ȑȟȚ   ȝȒȞİȢ Ȓ ȝİ ȤȡȘȝĮĲȚțȒ ʌȠȚȞȒ ʌȠȣ įİȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ įȑțĮ ȤȚȜȚȐįİȢ İȣȡȫ ¼  Ȓ țĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȪȠ ĮȣĲȑȢ
ʌȠȚȞȑȢ
 Į

ǹȞ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮįȚțȒȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲĮ

ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ʌȡȠıĮĳșİȓ țĮĲȘȖȠȡȓĮ İȞĮȞĲȓȠȞ ʌȡȠıȫʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ
ȚıȤȣȡȚıȝȩȢȩĲȚȘįȚȐʌȡĮȟȒĲȠȣʌȡȠțĮȜİȓȒʌȡȩțİȚĲĮȚȞĮʌȡȠțĮȜȑıİȚ
ȡȪʌĮȞıȘĲȠȣʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢȒțȓȞįȣȞȠıĲȘ įȘȝȩıȚĮȣȖİȓĮȝʌȠȡİȓȞĮ
ȗȘĲȘșİȓ Ș ȑțįȠıȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪ įȚĮĲȐȖȝĮĲȠȢ ĮʌĮȖȠȡİȪȠȞĲĮȢ ĲȘ
ıȣȞȑȤȚıȘȒĲȘȞİʌĮȞȐȜȘȥȘĲȘȢȚıȤȣȡȚȗȩȝİȞȘȢʌĮȡȐȞȠȝȘȢʌȡȐȟȘȢȒ
ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ İțįȓțĮıȘ ĲȘȢ ȣʌȩșİıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ
ĲȘȞȠʌȠȓĮȑȤİȚʌȡȠıĮĳșİȓȘțĮĲȘȖȠȡȓĮ
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ȕ

ȉȠİȞȜȩȖȦįȚȐĲĮȖȝĮİțįȓįİĲĮȚĮʌȩȆȡȩİįȡȠǼʌĮȡȤȚĮțȠȪ

ǻȚțĮıĲȘȡȓȠȣ țĮĲȩʌȚȞ ĮȓĲȘıȘȢ ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ ǼȚıĮȖȖİȜȑĮ ĲȘȢ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
Ȗ

ȅȚʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢȑțįȠıȘȢĲȑĲȠȚȠȣįȚĮĲȐȖȝĮĲȠȢįȚȑʌȠȞĲĮȚ

ĲȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ
ĲȠȣ

ʌİȡȓ ǻȚțĮıĲȘȡȓȦȞ ȃȩȝȠȣ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȠȜȚĲȚțȒȢ

ĲȠȣ62

ǻȚțȠȞȠȝȓĮȢ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ĲȠȣȢ ıȤİĲȚțȠȪȢ ʌİȡȓ ȆȠȜȚĲȚțȒȢ ǻȚțȠȞȠȝȓĮȢ

ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

ǻȚĮįȚțĮıĲȚțȠȪȢȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ
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 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
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 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
Ȁİĳ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
į

ȉȠ ʌȡȠıȦȡȚȞȩ įȚȐĲĮȖȝĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțįȠșİȓțĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ

ȝȠȞȠȝİȡȒ ex parte  ĮȓĲȘıȘ țĮĲǯ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȠȜȚĲȚțȒȢ
ǻȚțȠȞȠȝȓĮȢȃȩȝȠȣțĮȚĲȦȞʌİȡȓȆȠȜȚĲȚțȒȢǻȚțȠȞȠȝȓĮȢǻȚĮįȚțĮıĲȚțȫȞ
ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ
İȞıĲȐıİȦȢȒȖȚĮȞĮțĮĲĮįİȚȤșİȓİțȝȑȡȠȣȢĲȠȣĮȞĲȓįȚțȠȣȜȩȖȠȢȫıĲİ
ȞĮ ʌĮȪıİȚ ĲȠ İțįȠșȑȞ įȚȐĲĮȖȝĮ ȞĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıİ ȚıȤȪ Ș ıȤİĲȚțȒ
ʌȡȠșİıȝȓĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ Ĳİșİȓ Įʌȩ ĲȠ ǻȚțĮıĲȒȡȚȠ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ
ĲȚȢįİțĮĲȑııİȡȚȢ  ȘȝȑȡİȢ
(3) ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ ʌȡȠȢ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȠȚȞȒ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ
ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠ įȚțĮıĲȒȡȚȠ ȑȤİȚ İȟȠȣıȓĮ ȞĮ
įȚĮĲȐȟİȚ ȩʌȦȢ ĲȠ ȑȡȖȠ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įȚĮʌȡȐȤșȘțİ ĲȠ
ʌȠȚȞȚțȩ ĮįȓțȘȝĮ Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮĲİįĮĳȚıĲİȓ Ȓ
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ȝİĲĮțȚȞȘșİȓ Ȓ įȚĮȝȠȡĳȦșİȓ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȫıĲİ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ
ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȘȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ Ȓ
ĲȘȞ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ Ȓ ĲȘ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ȩʌȦȢ ĮȣĲȠȓ
ʌİȡȚȜȒĳșȘțĮȞ ıĲȘȞ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒ ǱįİȚĮ Ȓ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ Ȓ ĲȘȢ țȡĮĲȚțȒȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ ȞĮ įȚĮĲȐȟİȚ
ĲȘȞĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘĲȠȣʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢıİȕȐȡȠȢĲȠȣȣʌİȣșȪȞȠȣ ȖȚĮ
ĲȠȑȡȖȠțĮȚȞĮțĮșȠȡȓıİȚĲȠȤȡȩȞȠȝȑıĮıĲȠȞȠʌȠȓȠȠțĮĲĮįȚțĮıșİȓȢ
ȠĳİȓȜİȚȞĮıȣȝȝȠȡĳȦșİȓ
(4) ȅʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȡȩıȦʌȠ İȞĮȞĲȓȠȞ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İțįȩșȘțİ
įȚȐĲĮȖȝĮ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ İįĮĳȓȦȞ   țĮȚ Ȓ   
ʌĮȡĮȜİȓʌİȚ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȦșİȓ ȝİ ĲȠ įȚȐĲĮȖȝĮ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ʌȠȚȞȚțȠȪ
ĮįȚțȒȝĮĲȠȢĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢĮȞİĳĮȡȝȩıĲȘțĮȞȠȚįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ
 țĮȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘțĮĲĮįȓțȘȢȣʌȩțİȚĲĮȚıİʌȠȚȞȒĳȣȜȐțȚıȘȢʌȠȣ
įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ įȫįİțĮ   ȝȒȞİȢ Ȓ ıİ ȤȡȘȝĮĲȚțȒ ʌȠȚȞȒ ʌȠȣ
įİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȚȢ ʌİȞȒȞĲĮȤȚȜȚȐįİȢǼȣȡȫ ¼ ȒțĮȚıĲȚȢįȪȠ
ĮȣĲȑȢʌȠȚȞȑȢ
(5) ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣʌȡȩıȦʌȠİȞĮȞĲȓȠȞĲȠȣȠʌȠȓȠȣİțįȩșȘțİ
įȚȐĲĮȖȝĮ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ İįĮĳȓȦȞ   țĮȚ Ȓ   
ʌĮȡĮȜİȓʌİȚȞĮıȣȝȝȠȡĳȦșİȓȝİĲȠįȚȐĲĮȖȝĮĲȩĲİĲĮȝȑĲȡĮȝʌȠȡȠȪȞ
ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ȉȝȒȝĮ țĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ İȚıʌȡȐĲĲȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȩıȦʌȠ ȦȢ ĮıĲȚțȩ ȤȡȑȠȢ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠ ıĲȘ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ
(6) ǼȐȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐʌȡĮȟȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ
ĮįȚțȒȝĮĲĮ

İȣșȪȞİĲĮȚ

ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ

ȞȠȝȚțȩ

ʌȡȩıȦʌȠ

țĮȚ

ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ĮįȓțȘȝĮ ȑȤİȚ įȚĮʌȡĮȤșİȓ ȝİ ĲȘ ıȣȖțĮĲȐșİıȘ
ıȪȝʌȡĮȟȘȒĮȞȠȤȒĮ

ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ

Įʌȩ

ĲĮ

ȝȑȜȘ

ĲȠȣ

įȚȠȚțȘĲȚțȠȪ

Ȓ

įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȠȪ     ıȣȝȕȠȣȜȓȠȣ Ȓ ĲȘȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ʌȠȣ
įȚĮȤİȚȡȓȗİĲĮȚ ĲȚȢ ȣʌȠșȑıİȚȢ ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ȞȠȝȚțȠȪ
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ʌȡȠıȫʌȠȣȒ
ȕ

ĲȠȣȖİȞȚțȠȪįȚİȣșȣȞĲȒȒĲȠȣįȚİȣșȣȞĲȒȒĲȠȣįȚİȣșȪȞȠȞĲȠȢ
ıȣȝȕȠȪȜȠȣĲȠȣȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣ

ĲȩĲİȘʌȠȚȞȚțȒįȓȦȟȘȖȚĮĲȠĮįȓțȘȝĮȝʌȠȡİȓȞĮıĲȡĮĳİȓİȞĮȞĲȓȠȞĲȠȣ
ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ țĮȚ ȩȜȦȞ Ȓ ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ
ĳȣıȚțȐʌȡȩıȦʌĮ
ȉȑȜȘțĮȚ

47.-(1) ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȝİ ǻȚȐĲĮȖȝĮ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪİĲĮȚ ıĲȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ

İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ

ǼĳȘȝİȡȓįĮ ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ țĮȚ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ ıĲȘȞ
ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲĮ ĲȑȜȘ ʌȠȣ țȡȓȞİȚ ȦȢ İʌĮȡțȒ
ȖȚĮĲȘȞțȐȜȣȥȘĲȦȞʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞİȟȩįȦȞʌȠȣıȣȞİʌȐȖȠȞĲĮȚĲĮʌȚȠ
țȐĲȦ țĮȚ ȝİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İʌȚȕĮȡȪȞİĲĮȚ Ƞ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ İʌȘȡİĮȗȩȝİȞȠȣ
ȑȡȖȠȣ±
Į

İȟȑĲĮıȘ ĮȚĲȒıİȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ȠįȘȖȚȫȞ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞȐȡșȡȦȞțĮȚ·

ȕ

ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ Ȓ ȂİȜİĲȫȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ

ȆȡȫĲȠ

ȖȚĮ ȑȡȖĮ ĲȠȣ ȆȡȫĲȠȣ Ȓ ĲȠȣ ǻİȪĲİȡȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȑțįȠıȘ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ǲȖțȡȚıȘȢ Ȓ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘȢ

ǻİȪĲİȡȠ

ǻȚĮʌȓıĲȦıȘȢȒīȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢ· țĮȚ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
Ȗ

įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȘȝȩıȚĮȢ ĮțȡȩĮıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣā

į

İȟȦĲİȡȚțȩȢİȜİȖțĲȒȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣ
43.

(2) ȅțȪȡȚȠȢĲȠȣȑȡȖȠȣțĮĲĮȕȐȜȜİȚĲĮĮțȩȜȠȣșĮ-
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Į

ĲȚȢ įĮʌȐȞİȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ įȘȝȩıȚĮ ĮțȡȩĮıȘ țĮȚ ĲȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢįȘȝȠıȚİȪıİȚȢȖȚĮĲȠȑȡȖȠ· țĮȚ

ȕ

ĲȠ țȩıĲȠȢ ĲȦȞ ȝİĲĮĳȡȐıİȦȞ Ȓ ĲȦȞ įȚİȡȝȘȞİȚȫȞ ʌȠȣ
ĲȣȤȩȞĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚțĮĲȐĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮȖȚĮĲȘȞĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ĲȦȞ įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣ

(3) ȅ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜİȚ ĲȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ ȤȡİȫȞİĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ İįĮĳȓȦȞ   țĮȚ   ȝȑıĮ ıİ İȟȒȞĲĮ
  ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ țĮȚ ĮȞ Ƞ
țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌĮȡĮȜİȓȥİȚ ȞĮ İȟȠĳȜȒıİȚ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ ʌȠıȩ ȝȑıĮ
ıĲȘȞ ʌȡȠșİıȝȓĮ ĮȣĲȒ ĲȠ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠ ʌȠıȩ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮıĲȚțȩ ȤȡȑȠȢ
ʌȡȠȢ ĲȘ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ țĮȚ įȚİțįȚțİȓĲĮȚ ȦȢ ĲȑĲȠȚȠ Įʌȩ įȚțĮıĲȒȡȚȠ
ĮȡȝȩįȚĮȢįȚțĮȚȠįȠıȓĮȢ
ȂǼȇȅȈȋǿǿ
ȆȅǿȀǿȁǼȈǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
ȆȡȩıȕĮıȘıĲȘ

48.-(1) ȅʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ıĲȠ ȚįȡȣĲȚțȩ ȑȖȖȡĮĳȠ Ȓ ĲȠ

įȚțĮȚȠıȪȞȘ

țĮĲĮıĲĮĲȚțȩĲȠȣȠʌȠȓȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚȩĲȚțȪȡȚȠȢıțȠʌȩȢĲȘȢȓįȡȣıȒȢĲȠȣ
İȓȞĮȚȘʌȡȠȫșȘıȘĲȘȢʌȡȠıĲĮıȓĮȢĲȠȣʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢșİȦȡİȓĲĮȚȩĲȚ
ȑȤİȚ ȑȞȞȠȝȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ įȣıȝİȞȫȢ
Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩĳĮıȘ ʌȡȐȟȘ Ȓ ʌĮȡȐȜİȚȥȘ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȘȢ
ȐıțȘıȘȢ ĮȡȝȠįȚȠĲȒĲȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣĮ

Įʌȩ

ĲȘȞ

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ

ǹȡȤȒ

ȖȚĮ

ȤȠȡȒȖȘıȘ

ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢǲȖțȡȚıȘȢā Ȓ
ȕ

Įʌȩ ĲȘȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ȖȚĮ ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ
ǻȚĮʌȓıĲȦıȘȩĲȚįİȞȤȡİȚȐȗİĲĮȚȘȣʌȠȕȠȜȒȂİȜȑĲȘȢ· Ȓ
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Ȗ

ʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞĲȘıȣȝȝİĲȠȤȒĲȠȣțȠȚȞȠȪ

țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮıțȒıİȚ ʌȡȠıĳȣȖȒ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ǱȡșȡȠ  ĲȠȣ
ȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ
(2) ȅ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȝİȡȚȝȞȐ ȝȑıȦ ʌİȡȚȠįȚțȫȞ ĮȞĮțȠȚȞȫıİȦȞ ıĲȠ
įȚĮįȓțĲȣȠ țĮȚĲȠȞ ȘȝİȡȒıȚȠ ĲȪʌȠ ȫıĲİ ȞĮ ĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȘįȚȐșİıȘ ĲȠȣ
țȠȚȞȠȪʌȡĮțĲȚțȑȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ȀĮȞȠȞȚıȝȠȓ

49.

ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ İȟȠȣıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ ȝİ

ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțįȓįİȚ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ Ȓ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ șȑȝĮĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȤȡȒȗİȚ Ȓ İȓȞĮȚ įİțĲȚțȩ țĮșȠȡȚıȝȠȪ
țĮȚȖİȞȚțȐȖȚĮĲȘȞțĮȜȪĲİȡȘİĳĮȡȝȠȖȒĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ
ǻȚĮĲȐȖȝĮĲĮțĮȚ

50.

īȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚȢ

ȐȜȜİȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣȠȊʌȠȣȡȖȩȢȝʌȠȡİȓȞĮİțįȓįİȚ

ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮĮʌȩĲȚȢİȚįȚțȑȢİȟȠȣıȓİȢʌȠȣĲȠȣʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚȝİ

ǻȚĮĲȐȖȝĮĲĮ Ȓ īȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ
șİȝȐĲȦȞĮ

ʌȡȩıșİĲİȢįȚĮįȚțĮıȓİȢĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĲȘȞİĲȠȚȝĮıȓĮțĮȚ
ȣʌȠȕȠȜȒ ȂİȜİĲȫȞ Ȓ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞȒʌȡȠıșȘțȫȞıİĮȣĲȑȢā

ȕ

ȡȪșȝȚıȘ ȗȘĲȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚȢ ȠȚ
ȠʌȠȓİȢįȘȝȠıȚİȪȠȞĲĮȚȒ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȠȠȞĲȠȢȃȩȝȠȣ.

Ȗ

ȡȪșȝȚıȘșİȝȐĲȦȞʌȠȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȠȂȘĲȡȫȠțĮȚĲȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣ.

į

țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ ıȪȞșİıȘ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ ĲȦȞ
ȝİȜİĲȘĲȫȞıİıȤȑıȘȝİĲȠİȓįȠȢĲȠȣȑȡȖȠȣ
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ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ

51.

ȆĮȡĮȡĲȘȝȐĲȦȞ

įȘȝȠıȚİȪİĲĮȚ ıĲȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ ǼĳȘȝİȡȓįĮ ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ ĲĮ

ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȑȤİȚ İȟȠȣıȓĮ ȞĮ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓ ȝİ įȚȐĲĮȖȝĮ ʌȠȣ

ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ȖȚĮ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȒĲİȤȞȚțȒʌȡȩȠįȠ
ǼȞȘȝȑȡȦıȘ

52.

ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ

Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ İĳȩıȠȞ

ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ

įȚĮĲȓșİȞĲĮȚĲȑĲȠȚĮıĲȠȚȤİȓĮȖȚĮ-

ȆȡȫĲȠ

ȀȐșİȑȟȚ  ȑĲȘĮʌȩȑȞĮȡȟȘĲȘȢȚıȤȪȠȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ

Į

ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ĲȠȣ ȆȡȫĲȠȣ țĮȚ ǻİȪĲİȡȠȣ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ

ǻİȪĲİȡȠ

İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ĲȦȞȐȡșȡȦȞțĮȚȝȑȤȡȚțĮȚā

ȆȡȫĲȠ

ȕ

ʌȠȣ

ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ

ıİ

İțĲȓȝȘıȘ

ĲȘȞ țĮĲĮȞȠȝȒ ĲȦȞ İțĲȚȝȒıİȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ

ǻİȪĲİȡȠ

țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚıĲȠȆȡȫĲȠțĮȚǻİȪĲİȡȠȆĮȡȐȡĲȘȝĮā

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ǻİȪĲİȡȠ

Ȗ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȦȞ ıĲȠ ǻİȪĲİȡȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ıİ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞȐȡșȡȦȞțĮȚā

į

ĲȘ ȝȑıȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İțĲȓȝȘıȘȢ İʌȚʌĲȫıİȦȞ
ıĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ āțĮȚ

İ

ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ İțĲȚȝȒıİȚȢ ĲȠȣ ȝȑıȠȣ ȐȝİıȠȣ țȩıĲȠȣȢ ĲȦȞ
İțĲȚȝȒıİȦȞ

İʌȚʌĲȫıİȦȞ

ıĲȠ

ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

ȩʌȠȣ

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚțĮȚȠȚİʌȚʌĲȫıİȚȢĮʌȩĲȘȞİĳĮȡȝȠȖȒĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ıĲȚȢ ȝȚțȡȑȢ țĮȚ ȝİıĮȓȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ
İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
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ȂǼȇȅȈȋǿǿǿ
ȉǼȁǿȀǼȈȀǹǿȂǼȉǹǺǹȉǿȀǼȈǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
ǲȞĮȡȟȘĲȘȢ

53.-(1) Ȃİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   Ƞ ʌĮȡȫȞ

ȚıȤȪȠȢĲȠȣ

ȃȩȝȠȢ ĲȓșİĲĮȚ ıİ ȚıȤȪ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ įȘȝȠıȓİȣıȒȢ ĲȠȣ ıĲȘȞ

ʌĮȡȩȞĲȠȢ

ǼʌȓıȘȝȘǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ

ȃȩȝȠȣ
(2) ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ  țĮȚ  ĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȚıȤȪ ȑȟȚ  
ȝȒȞİȢȝİĲȐĲȘȞȑȞĮȡȟȘĲȘȢȚıȤȪȠȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ
ȀĮĲȐȡȖȘıȘ

54.(1) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȝİ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ

ȃȩȝȦȞ

ĲȘȢ ȚıȤȪȠȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ȠȚ ʌİȡȓ ĲȘȢ ǼțĲȓȝȘıȘȢ ĲȦȞ

 , ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

ǼʌȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȠ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ȅȡȚıȝȑȞĮ ǲȡȖĮ ȃȩȝȠȚ ĲȠȣ 
ȑȦȢ ǹȡ ĲȠȣ, țĮĲĮȡȖȠȪȞĲĮȚ.

 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
ȂİĲĮȕĮĲȚțȑȢ

55.-(1) ǲȡȖĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮʌȩĳĮıȘȢ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ

įȚĮĲȐȟİȚȢ

ȣʌȩțİȚȞĲĮȚȒȩȤȚıİȣʌȠȕȠȜȒȂİȜȑĲȘȢʌȠȣțĮĲĮȡĲȓȗİĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİ
ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  Ȓ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıİ ǲțșİıȘ ʌȠȣ țĮĲĮȡĲȓȗİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȦȞįȣȞȐȝİȚĲȠȣȐȡșȡȠȣțĮĲĮȡȖȘșȑȞĲȦȞ
ȞȩȝȦȞ ȐȡȤȚıİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȢ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ  țĮȚ  ĲȦȞ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 
țĮĲĮȡȖȘșȑȞĲȦȞ ȞȩȝȦȞ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ȜȒȥȘȢ
ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ȆȑȝʌĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ țĮȚ ĲȘ įȘȝȠıȚȩĲȘĲĮ ıĲȘ
ıȤİĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȦȞ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮĲĮȡȖȘșȑȞĲȦȞ
ȞȩȝȦȞ
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(2) ǲȡȖĮ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ȐȡșȡĮ       țĮȚ   țĮȚ  ĲȦȞ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣțĮĲĮȡȖȘșȑȞĲȦȞȞȩȝȦȞȩĲĮȞʌȡȚȞĲȘȞȑȞĮȡȟȘȚıȤȪȠȢĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ±
Į

İȓȤİ ĮȡȤȓıİȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ
ȠįȘȖȚȫȞ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıİ ȂİȜȑĲȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 
ĲȦȞįȣȞȐȝİȚĲȠȣȐȡșȡȠȣțĮĲĮȡȖȘșȑȞĲȦȞȞȩȝȦȞȒ

ȕ

İȓȤİ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ȂİȜȑĲȘ ıĲȘȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒ ǹȡȤȒ ʌȠȣ
İĲȠȚȝȐıĲȘțİ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ  ĲȦȞ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣțĮĲĮȡȖȘșȑȞĲȦȞȞȩȝȦȞ
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 2, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 22, 33, 39, 47 και 52)
ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.

Διυλιστήρια αργού πετρελαίου, (με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που
παράγουν

μόνο

εγκαταστάσεις

λιπαντικά

για

από

την αεριοποίηση

αργό
και

πετρέλαιο)

και

υγροποίηση

500

τουλάχιστον τόνων άνθρακα ή ασφαλτούχων σχιστόλιθων.
2.

(α) Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσης με
θερμική ισχύ από 50MW και άνω.
(β) Πυρηνικοί σταθμοί και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες,
συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης ή του παροπλισμού τους
(εκτός από τις ερευνητικές μονάδες για την παραγωγή και
μετατροπή σχάσιμων και αναπαραγώγιμων υλικών, με
ανώτατη διαρκή θερμική ισχύ κάτω του 1 kW):
Νοείται ότι οι πυρηνικοί σταθμοί και οι άλλοι πυρηνικοί
αντιδραστήρες παύουν να χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι, όταν
όλα τα πυρηνικά καύσιμα και τα άλλα ραδιενεργά μολυσμένα
στοιχεία

αφαιρεθούν

μονίμως

από

τον

τόπο

της

εγκατάστασης.
3.

(α) Εγκαταστάσεις

για

την

επεξεργασία

ακτινοβολημένων

πυρηνικών καυσίμων.
(β) Εγκαταστάσεις(i) για την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών
καυσίμων·
(ii) για

την

επεξεργασία

ακτινοβολημένων

πυρηνικών

καυσίμων ή πολύ ραδιενεργών αποβλήτων·
(iii) για την τελική διάθεση ακτινοβολημένων πυρηνικών
καυσίμων·

937

(iv) αποκλειστικά

για

την

τελική

διάθεση

ραδιενεργών

αποβλήτων·
(v) αποκλειστικά

για

την

αποθήκευση

(όταν

αυτή

προγραμματίζεται για περισσότερο από δέκα χρόνια)
ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων ή ραδιενεργών
αποβλήτων

σε

χώρο

διαφορετικό

από

το

χώρο

παραγωγής.
(γ) Πρατήρια βενζίνης σε περιοχές ή τοπία που έχουν κηρυχθεί
ή/και

χαρακτηριστεί

προστατευόμενα

σύμφωνα

με

οποιοδήποτε νόμο ή δασικές περιοχές, περιοχές του Δικτύου
Φύση 2000, παράκτια ύδατα, ποταμούς.
4.

(α) Ολοκληρωμένες μεταλλουργικές βιομηχανίες για την αρχική
σύντηξη χυτοσιδήρου και χάλυβα.
(β) Εγκαταστάσεις παραγωγής ακατέργαστων μη σιδηρούχων
μετάλλων

από

μεταλλεύματα,

συμπυκνώματα

ή

δευτερογενείς πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, χημικές ή
ηλεκτρολυτικές διεργασίες.
5.

Εγκαταστάσεις(α) για την εξόρυξη και αποθήκευση αμιάντου καθώς και για την
κατεργασία, μεταποίηση ή και διάθεση του αμίαντου και των
προϊόντων που περιέχουν αμίαντο·
(β) στην

περίπτωση

των

προϊόντων

αμιαντοτσιμέντου,

εγκαταστάσεις με ετήσια παραγωγή άνω των 20 000 τόνων
τελικών προϊόντων·
(γ) στην περίπτωση των υλικών τριβής, εγκαταστάσεις με ετήσια
παραγωγή άνω των 50 τόνων τελικών προϊόντων·
(δ) για τις άλλες χρήσεις του αμίαντου, εγκαταστάσεις που
χρησιμοποιούν πάνω από 200 τόνους το χρόνο.
6.

Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις
για την παραγωγή, σε βιομηχανική κλίμακα, ουσιών με μεθόδους
χημικής μετατροπής, στις οποίες παρατάσσονται πολλές μονάδες
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που συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους και προορίζονται για(α)

την παραγωγή βασικών οργανικών χημικών προϊόντων·

(β)

την παραγωγή βασικών ανόργανων χημικών προϊόντων·

(γ)

την παραγωγή φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων
λιπασμάτων (απλά ή σύνθετα λιπάσματα)·

(δ)

την παραγωγή βασικών φυτοϋγειονομικών προϊόντων και
βιοκτόνων·

(ε)

την παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων με
χημικές ή βιολογικές μεθόδους·

(στ) την παραγωγή εκρηκτικών υλών.
7.

Έργα

κατασκευής

σιδηροδρομικών

γραμμών

μεγάλων

αποστάσεων:
(α) Έργα

κατασκευής

αποστάσεων

και

σιδηροδρομικών
αερολιμένων

γραμμών
με

κύριο

μεγάλων
διάδρομο

τροχιοδρόμησης μήκους άνω των 2 100 μέτρων.
(β) Έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας
κυκλοφορίας.
(γ) Έργα κατασκευής νέων οδών με τέσσερις ή περισσότερες
λωρίδες κυκλοφορίας ή ευθυγράμμισης ή διαπλάτυνσης
υφιστάμενων οδών με δύο ή λιγότερες λωρίδες κυκλοφορίας,
ώστε να δημιουργηθούν τέσσερις λωρίδες ή περισσότερες,
όταν η νέα οδός ή το νέο ή ευθυγραμμισμένο ή διευρυμένο
αυτό τμήμα της οδού θα έχει συνεχές μήκος 10km ή
μεγαλύτερο.
8.

(α) Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες για την κυκλοφορία στις
εσωτερικές πλωτές οδούς που επιτρέπουν τη διέλευση
σκαφών άνω των 1 350 τόνων.
(β) Εμπορικοί

λιμένες,

αποβάθρες

φορτοεκφόρτωσης

που

συνδέονται με την ξηρά και εξωτερικοί λιμένες (εκτός των
αποβαθρών

για

τα

πορθμεία)

όπου

προσεγγίσουν σκάφη άνω των 1 350 τόνων.

μπορούν

να
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9.

Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων για την αποτέφρωση,
χημική

κατεργασία

όπως

ορίζεται

στο

σημείο

D9

του

Παραρτήματος IΙ των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως (Αρ.
2) του 2016 ή υγειονομική ταφή επικίνδυνων αποβλήτων, όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 των εν λόγω Νόμων.
10.

Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων για την αποτέφρωση ή
χημική

κατεργασία

όπως

ορίζεται

στο

σημείο

D9

του

Παραρτήματος IΙ των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως (Αρ.
2)

του

2016

μη

επικινδύνων

αποβλήτων

με

ημερήσια

δυναμικότητα άνω των 100 τόνων.
11.

Έργα άντλησης υπόγειων νερών, ή έργα τεχνητής αναπλήρωσης
υπόγειων νερών, όταν ο όγκος αντλούμενου ή αναπληρούμενου
νερού ισούται με ή υπερβαίνει τα 250 000 κυβικά μέτρα το χρόνο:
Νοείται ότι ο όρος «υπόγεια νερά» έχει την έννοια που
αποδίδει σε αυτόν το άρθρο 2(1) του περί Ενιαίας Διαχείρισης
των Υδάτων Νόμου του 2010 έως (Αρ. 2) του 2016.

12.

(α) Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από μια υδρολογική
λεκάνη σε άλλη, όταν η εκτροπή αυτή αποσκοπεί στην
πρόληψη ενδεχόμενης λειψυδρίας και όταν ο όγκος του
εκτρεπόμενου νερού υπερβαίνει τα 500 000 κυβικά μέτρα το
χρόνο.
(β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, έργα για την εκτροπή
υδάτινων πόρων από μια υδρολογική λεκάνη σε άλλη, όταν η
πολυετής μέση ροή της λεκάνης άντλησης υπερβαίνει τα 10
000 000 κυβικά μέτρα το χρόνο και όπου ο όγκος του
εκτρεπομένου νερού υπερβαίνει το 5 % της ροής αυτής:
Νοείται ότι, η εκτροπή πόσιμου νερού μέσω αγωγών δεν
εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος σημείου.

13.

Εγκαταστάσεις
συστήματα

επεξεργασίας

δυναμικότητας

άνω

λυμάτων
των

15

ή
000

αποχετευτικά
ισοδύναμου

940

πληθυσμού.
14.

Εγκαταστάσεις –
(α) άντλησης πετρελαίου για εμπορικούς σκοπούς·
(β) άντλησης φυσικού αερίου για εμπορικούς σκοπούς·
(γ) χερσαίων

υποστηρικτικών

βιομηχανιών

εξόρυξης

λιθάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων
και πετρωμάτων, καθώς και ασφαλτούχων σχιστόλιθων με
συνολικό εμβαδό άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών
μέτρων (2000 m2) επιφάνειας.
15.

Ανόρυξη

γεώτρησης

εξερεύνησης

από

μη

παραγωγική

εγκατάσταση:
Νοείται ότι οι όροι «εξερεύνηση» και «μη παραγωγική
εγκατάσταση» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους
Επίσημη

αυτούς από τον Κανονισμό 2(1) των περί Ασφάλειας και Υγείας

Εφημερίδα,

στην Εργασία (Ασφάλεια των Υπεράκτιων Εργασιών Πετρελαίου

Παράρτημα

και Φυσικού Αερίου) Κανονισμών του 2015.

Τρίτο (Ι):
11.12.2015.
16.

Φράγματα και άλλες εγκαταστάσεις προοριζόμενες για τη
συγκράτηση ή τη μόνιμη αποθήκευση υδάτων, όπου ο όγκος της
νέας ή της πρόσθετης ποσότητας του συγκρατημένου ή
ταμιευομένου ύδατος υπερβαίνει τα 5 000 000 m3.

17.

Χερσαίοι αγωγοί, με διάμετρο άνω των 800 mm και μήκος άνω
των 10 km (α) μεταφοράς αερίου, πετρελαίου ή χημικών ουσιών·
(β) μεταφοράς ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για
σκοπούς

αποθήκευσης

σε

γεωλογικούς

σχηματισμούς,

περιλαμβανομένων των συναφών σταθμών ανύψωσης της
πίεσης.
18.

Υποθαλάσσιοι

αγωγοί

και

σχετικές

εγκαταστάσεις

που
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ποντίζονται στη χωρική θάλασσα, στην Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη και/ή στην Υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας, διαμέσου των
οποίων μεταφέρεται οποιοδήποτε υγρό, στερεό και/ή αέριο και
σχετικές εγκαταστάσεις στην παράκτια ζώνη:
Νοείται ότι οι όροι «Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη»,
«Υφαλοκρηπίδα» και «χωρική θάλασσα», έχουν την έννοια που
αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2(1) των περί της
64(Ι) του 2004

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμων

97(Ι) του 2014.

του 2004 και του 2014.
19.

Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής, με δυναμικότητα μεγαλύτερη
από(α) 85 000 θέσεις για κοτόπουλα πάχυνσης ή 60 000 θέσεις για
ωοτόκες κότες·
(β) 3 000 θέσεις για χοίρους πάχυνσης (άνω των 30 χγρ.)·
(γ) 900 θέσεις για χοιρομητέρες· ή
(δ) 200 θέσεις για γαλακτοφόρες αγελάδες.

20.

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής(α) χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόμοια ινώδη υλικά·
(β) χαρτιού και χαρτονιού, με δυναμικότητα παραγωγής άνω των
200 τόνων την ημέρα.

21.

Λατομεία και υπαίθρια ορυχεία έκτασης άνω των δύο εκταρίων ή,
όταν πρόκειται για εξόρυξη τύρφης, άνω των 150 εκταρίων.

22.

Κατασκευή εναέριων αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με
τάση 132 kV και άνω και μήκος ίσο ή πέραν των 15 km.

23.

Εγκαταστάσεις

αποθήκευσης

πετρελαίου,

πετροχημικών

ή

χημικών προϊόντων με συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 20
000 τόνων.
24.

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ως εξής:
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(α) Ανεμογεννήτριες με ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 10 MW.
(β) Φωτοβολταϊκά συστήματα που θα τοποθετηθούν στο έδαφος
με ισχύ ίση ή μεγαλύτερη του 1 MW.
(γ) Φωτοβολταϊκά συστήματα που θα τοποθετηθούν στο έδαφος
με ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 500 KW και μικρότερη του 1
MW εντός ζωνών και περιοχών προστασίας και εντός
γεωργικών ζωνών.
(δ) Ηλιοθερμικά πάρκα με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη
από 10 ΜW.
(ε) Άλλα έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με
εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη του 1 MW.
(στ) Έργα

παραγωγής

βιοκαυσίμων

ή

βιορευστών

με

δυναμικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 20 κυβικών μέτρων/μέρα:
Νοείται ότι, οι όροι «βιοκαύσιμα» και «βιορευστά» έχουν
την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο
112(Ι) του 2013
121(Ι) του 2015
157(Ι) του 2015.

2(1) των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 μέχρι (Αρ.
2) του 2015.
(ζ) Παραγωγή υδρογόνου με σκοπό τη χρήση του ως καύσιμο.
(η) Υπεράκτιες εγκαταστάσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα και έργα εκμετάλλευσης
κυματικής ενέργειας.
25.

Λιμενοβραχίονες και κυματοθραύστες.

26.

Μαρίνες, χώροι ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και αλιευτικά
καταφύγια.

27.

Γήπεδα

γκολφ

και

συνοδευτικά

έργα

και

αναπτύξεις,

περιλαμβανομένων των έργων που θα εξυπηρετούν άμεσα ή
έμμεσα τη λειτουργία του εν λόγω έργου, εξαιρουμένων των
«μίνι» γκολφ.
71(Ι) του 2012 28.
174(Ι) του 2015.

Τόποι αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2(1) των περί της
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Αποθήκευσης

Διοξειδίου

του

Άνθρακα

σε

Γεωλογικούς

Σχηματισμούς Νόμων του 2012 και 2015.
29.

Εγκαταστάσεις

δέσμευσης

ρευμάτων

CO2 για

σκοπούς

αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς κατ’ εφαρμογή των
περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς
Σχηματισμούς Νόμων του 2012 και 2015 από εγκαταστάσεις
καλυπτόμενες από το παρόν παράρτημα ή εφόσον η συνολική
ετήσια

δέσμευση

CO2 ανέρχεται

σε

1,5

μεγατόνους

ή

περισσότερο.
30.

Αναπτύξεις:
(α) Ενοποιημένες αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων.
(β) Ψηλά κτίρια με αριθμό ορόφων πέραν των δύο από τον
ανώτερο επιτρεπτό αριθμό που καθορίζει το Τοπικό Σχέδιο
ή/και η Δήλωση Πολιτικής.

.

31.

Εγκαταστάσεις και βιομηχανικές δραστηριότητες που εμπίπτουν
στο Μέρος ΙΙΙ, IV, V ή VII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών
(Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων
του 2013 και 2016. Στην εκάστοτε περίπτωση ισχύει το
αυστηρότερο όριο.

32.

Κάθε μεταβολή ή επέκταση των έργων που απαριθμούνται στο
παρόν Παράρτημα, όταν η επέκταση καθεαυτή εμπίπτει στα
κατώτατα όρια, αν τυχόν υπάρχουν, και τα οποία καθορίζονται
στο παρόν Παράρτημα.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 2, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 33, 47 και 52)
ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.

Γεωργία, δασοκομία και υδατοκαλλιέργεια:
(α)

Έργα αγροτικού αναδασμού.

(β)

Έργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών
περιοχών για εντατικές γεωργικές καλλιέργειες.

(γ)

Έργα

διαχείρισης

υδάτινων

πόρων

για

τη

γεωργία,

περιλαμβανομένων των αρδευτικών και αποστραγγιστικών
έργων.
(δ)

Αρχική δάσωση και αποδάσωση με σκοπό τη μετατροπή σε
άλλο τύπο χρήσης γης.

(ε)

Εγκαταστάσεις

εντατικής

κτηνοτροφίας,

εφόσον

δεν

εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.
(στ) Εντατική ιχθυοτροφία.
(ζ)
2.

Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα.

Εξορυκτική βιομηχανία:
(α) Λατομεία, υπαίθρια ορυχεία και εξόρυξη τύρφης, εφόσον δεν
εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.
(β) Υπόγεια ορυχεία.
(γ) Εξόρυξη

ορυκτών

με

βυθοκόρηση

ποταμών

και

της

θάλασσας.
(δ) Γεωτρήσεις βάθους και ειδικότερα(i) γεωθερμικές γεωτρήσεις,
(ii) γεωτρήσεις για την αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων,
(iii) γεωτρήσεις για ύδρευση (υδρογεωτρήσεις), εξαιρουμένων
των γεωτρήσεων για τη διερεύνηση της σταθερότητας του
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εδάφους,
(iv) βαθιές γεωτρήσεις θεμελίωσης κτιρίων.
(ε) Εγκαταστάσεις

επιφανείας

της

βιομηχανίας

εξόρυξης

λιθάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων,
καθώς και ασφαλτούχων σχιστολίθων.
(στ) Χερσαίες υποστηρικτικές βιομηχανίες εξόρυξης λιθάνθρακα,
πετρελαίου,

φυσικού

αερίου

και

μεταλλευμάτων

και

πετρωμάτων, καθώς και ασφαλτούχων σχιστολίθων με
συνολικό εμβαδό κάτω δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων
(2000 m2) επιφάνειας.
3.

Ενεργειακή βιομηχανία:
(α) Βιομηχανικές

εγκαταστάσεις

για

την

παραγωγή

και

συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού, θερμού ύδατος
και

θερμότητας,

εφόσον

δεν

εμπίπτουν

στο

Πρώτο

Παράρτημα.
(β) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποσταθμοί για τη μεταφορά
αερίου, ατμού και θερμού ύδατος και τη μεταφορά ηλεκτρικής
ενέργειας με εναέρια καλώδια, εφόσον δεν εμπίπτουν στο
Πρώτο Παράρτημα.
(γ) Επιφανειακή αποθήκευση φυσικού αερίου.
(δ) Αποθήκευση εύφλεκτων αερίων σε υπόγειες δεξαμενές.
(ε) Επιφανειακή αποθήκευση ορυκτών καυσίμων.
(στ) Βιομηχανική μπρικετοποίηση λιθάνθρακα και λιγνίτη.
(ζ) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης ραδιενεργών
αποβλήτων, εφόσον δεν εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.
(η) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.
(θ) Ανεμογεννήτριες, εφόσον δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι.
(ι)

Εγκαταστάσεις δέσμευσης ρευμάτων CO2 για σκοπούς
αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς, σύμφωνα με
τους περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε
Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμους του 2012 και 2015, από
εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.

(ια) Φωτοβολταϊκά συστήματα που τοποθετούνται στο έδαφος με
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ισχύ μέχρι 500 KW εντός ζωνών και περιοχών προστασίας,
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000
και εντός γεωργικών ζωνών.
(ιβ) Ηλιοθερμικά πάρκα και άλλα έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 10
MW

εντός

ζωνών

και

περιοχών

προστασίας,

συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000
και εντός γεωργικών ζωνών.
(ιγ) Έργα

παραγωγής

βιοκαυσίμων

ή

βιορευστών

(με

δυναμικότητα κάτω από 20 κ.μ./μέρα:
Νοείται ότι οι όροι «βιοκαύσιμα» και «βιορευστά» έχουν
112(Ι) του 2013

την έννοια που αποδίδει σε αυτούς το άρθρο 2(1) των περί

121(Ι) του 2015

Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων

157(Ι) του 2015

Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 μέχρι (Αρ. 2) του 2015.

62(Ι) του 2018.
4.

Παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων:
(α) Εγκαταστάσεις

παραγωγής

χυτοσιδήρου

ή

χάλυβα

(πρωτογενούς ή δευτερογενούς), περιλαμβανομένων των
χυτηρίων συνεχούς τήξης.
(β) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων, με έλαση
εν

θερμώ,

σφυρηλάτηση

ή

επίθεση

προστατευτικών

στρωμάτων τηγμένων μετάλλων.
(γ) Χυτήρια σιδηρούχων μετάλλων.
(δ) Εγκαταστάσεις τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων,
εξαιρουμένων

των

περιλαμβανομένων

των

πολύτιμων
προϊόντων

μετάλλων,

αλλά

ανάκτησης,

όπως

εξευγενισμός και χύτευση.
(ε) Εγκαταστάσεις

επιφανειακής

κατεργασίας

μετάλλων

και

πλαστικών υλών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες.
(στ) Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού.
(ζ) Δομική σύνδεση με χρήση εκρηκτικών.
(η) Εγκαταστάσεις φρύξης και περίτηξης μεταλλευμάτων.
(θ) Κατασκευή και συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων και
κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων.
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(ι)

Ναυπηγεία.

(ια) Εργοστάσια κατασκευής και επισκευής αεροσκαφών.
5.

Βιομηχανία ορυκτών :
(α) Εγκαταστάσεις παραγωγής οπτάνθρακα (ξηρά απόσταξη του
άνθρακα).
(β) Εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου.
(γ) Εγκαταστάσεις

παραγωγής

αμιάντου

και

κατασκευής

προϊόντων με βάση τον αμίαντο, εφόσον δεν εμπίπτουν στο
Πρώτο Παράρτημα.
(δ) Υαλουργία, περιλαμβανομένης της κατασκευής ινών γυαλιού.
(ε) Εγκαταστάσεις τήξης ορυκτών υλών, περιλαμβανομένης της
παραγωγής ορυκτών ινών.
(στ) Παραγωγή κεραμικών ειδών με ψήσιμο και ιδίως κεραμιδιών,
πλίνθων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης
ή πορσελάνης.
6.

Χημική βιομηχανία, εφόσον αφορά έργα που δεν εμπίπτουν στο
Πρώτο Παράρτημα:
(α) Επεξεργασία ενδιάμεσων προϊόντων και παρασκευή χημικών
προϊόντων.
(β) Παρασκευή φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων,
χρωμάτων και βερνικιών, ελαστομερών και υπεροξιδίων.
(γ) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών και
χημικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων
καυσίμων.
(δ) Εγκαταστάσεις ανάμιξης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας ή και
επεξεργασίας χημικών ουσιών.

7.

Βιομηχανία τροφίμων:
(α) Βιομηχανία φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών.
(β) Κονσερβοποιία ζωικών και φυτικών προϊόντων.
(γ) Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων.
(δ) Ζυθοποιία και παραγωγή βύνης.
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(ε) Ζαχαροπλαστική και παρασκευή σιροπιού.
(στ) Σφαγεία.
(ζ) Βιομηχανίες παραγωγής αμύλου.
(η) Εργοστάσια παραγωγής ιχθυάλευρου και ιχθυελαίου.
(θ) Ζαχαρουργεία.
(ι)

Οινοποιεία και αποστακτήρια.

(ια) Αλλαντοποιεία.
(ιβ) Εμφιαλωτήρια.
(ιγ) Ελαιοτριβεία.
8.

Κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία δέρματος, ξύλου και χαρτιού:
(α) Βιομηχανικές

εγκαταστάσεις

παραγωγής

χαρτιού

και

χαρτονιού, εφόσον δεν εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.
(β) Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης,
λεύκανσης, μερσερισμού) ή βαφής ινών και υφασμάτων.
(γ) Εγκαταστάσεις δέψης δερμάτων.
(δ) Εργοστάσια παραγωγής και κατεργασίας κυτταρίνης.
9.

Βιομηχανία ελαστικού:
Παραγωγή και κατεργασία προϊόντων που προέρχονται από
ελαστομερή.

10. Έργα υποδομής:
(α) Έργα ανάπτυξης βιομηχανικών ζωνών και περιοχών.
(β) Έργα

αστικής

ανάπτυξης,

συμπεριλαμβανομένων

των

ακόλουθων:
(i)

Εμπορικά κέντρα, υπερκαταστήματα, πολυκαταστήματα,
υπεραγορές,
σύνθετου

εμπορική

τύπου,

και

αίθουσες

ψυχαγωγική
δεξιώσεων

ανάπτυξη
και

πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
(ii)

Συγκρότημα κινηματογραφικών αιθουσών.

(iii)

Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(iv) Πανεπιστημιουπόλεις.
(v)

Ναοί και άλλοι χώροι θρησκευτικής συγκέντρωσης.

κτίρια
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(vi) Κέντρα πολλαπλού αθλητισμού.
(vii) Ερευνητικά κέντρα ή και κέντρα καινοτομίας όπου
διεξάγεται εφαρμοσμένη έρευνα.
(viii) Αυτόνομοι χώροι στάθμευσης.
(ix) Γήπεδα ποδοσφαίρου και στάδια.
(x)

Νοσοκομεία, θεραπευτήρια, αναρρωτήρια και ειδικοί
τύποι κλινικών (όπως κέντρα αποτοξίνωσης, ψυχικής
αποκατάστασης

και

θεραπείας

λοιμωδών

και

μεταδοτικών ασθενειών).
(γ) Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων
μεταφόρτωσης

για

συνδυασμένες

μεταφορές

και

συνδυασμένων τερματικών σταθμών, εφόσον δεν εμπίπτουν
στο Πρώτο Παράρτημα.
(δ) Κατασκευή αεροδρομίων, εφόσον δεν εμπίπτουν στο Πρώτο
Παράρτημα.
(ε) Κατασκευή λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, εφόσον δεν
εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.
(στ) Κατασκευή εσωτερικών πλωτών οδών, εφόσον δεν εμπίπτουν
στο Πρώτο Παράρτημα, έργα διευθέτησης υδατορευμάτων και
αντιπλημμυρικά έργα.
(ζ) Έργα κατασκευής νέων οδών με τέσσερις ή περισσότερες
λωρίδες κυκλοφορίας ή ευθυγράμμισης ή διαπλάτυνσης
υφιστάμενων οδών με δύο ή λιγότερες λωρίδες κυκλοφορίας,
ώστε να δημιουργηθούν τέσσερις λωρίδες ή περισσότερες,
εφόσον δεν εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.
(η) Έργα κατασκευής, διαπλάτυνσης και εν γένει αναβάθμισης
δρόμων (i) σε ορεινές περιοχές όπου η κάλυψη της περιβάλλουσας
φυσικής βλάστησης είναι πέραν του 50% σε συνεχές
μήκος δρόμου τουλάχιστον 1 000 μέτρων,
(ii) μέσα σε ζώνη προστασίας της παραλίας ή σε περιοχές ή
τοπία

που

έχουν

κηρυχθεί

ή

χαρακτηριστεί

προστατευόμενα, σύμφωνα με νομοθεσία,
(iii) που επηρεάζουν την κοίτη ή τα πρανή ποταμού ή
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χαρακτηριστικά

γνωρίσματα

φυσικής,

ιστορικής,

πολιτιστικής ή αρχαιολογικής κληρονομιάς ή φυσικούς
διαδρόμους ειδών πανίδας ή οικοτόπους μεταναστευτικών
ειδών ή περιοχές με ενδημικά είδη πανίδας και χλωρίδας,
υγροβιότοπους,

αμμόλοφους,

κρημνούς,

σπηλιές,

αξιόλογους γεωμορφολογικούς και απολιθωματοφόρους
σχηματισμούς, φαράγγια, εκβολές ποταμών, αμμουδιές ή
τη φυσική ακτογραμμή.
(θ) Μικρά

εμπλουτιστικά

αναχώματα

ή

και

δήμματα

που

κατασκευάζονται στους ποταμούς με συρματοκιβώτια (τύπου
gabions) με σκοπό τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων σε
ορεινές ή και δασώδεις περιοχές.
(ι)

Έργα διαφοροποίησης της κοίτης ποταμών και χειμάρρων.

(ια) Τροχιόδρομοι

(τραμ),

σιδηρόδρομοι,

εναέριοι

σιδηρόδρομοι

ειδικού

υπερυψωμένοι
σιδηρόδρομοι
τύπου

που

ή
ή

υπόγειοι
παρεμφερείς

χρησιμοποιούνται

αποκλειστικά ή κυρίως για τη μεταφορά επιβατών.
(ιβ) (i) Εφόσον δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι, παράκτια έργα
για

την καταπολέμηση

της

διάβρωσης, παραλιακοί

πεζόδρομοι και ενδοθαλάσσια έργα που παρέχουν τη
δυνατότητα διαμόρφωσης της ακτής, όπως η κατασκευή
αναχωμάτων, μόλων, και άλλων έργων προστασίας από
τη θάλασσα, εξαιρουμένης της συντήρησης και της
ανακατασκευής των έργων αυτών, τα οποία εμπίπτουν σε
Κεφ.59.

ζώνη προστασίας της παραλίας, σύμφωνα με τον περί της

22 του 1961

Προστασίας της Παραλίας Νόμο.

17 του 1964
8 του 1972
52 του 1975
21 του 1987
126 του 1989
11 του 1990
251 του 1990
40 του 1991
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87 του 1991
234 του 1991
15(Ι) του 1992
41(Ι) του 1992
61(Ι) του 1992
103(Ι) του 1992
7(Ι) του 1993
19(Ι) του 1993
27(Ι) του 1993
37(Ι) του 1993
4(Ι) του 1994
34(Ι) του 1994
51(Ι) του 1994
75(Ι) του 1994
98(Ι) του 1997
85(Ι) του 1999
72(Ι) του 2000
165(Ι) του 2000
37(Ι) του 2002
235(Ι) του 2002
34(Ι) του 2003
90(Ι) του 2003
192(Ι) του 2003
3(Ι) του 2004
206(Ι) του 2004
44(Ι) του 2006
68(Ι) του 2006
113(Ι) του 2008
123(Ι) του 2010
142(Ι) του 2011.

Κεφ. 78.
39 του 1973

(ii) Αποβάθρες όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 2 του
περί Αποβαθρών Νόμου.
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29 του 1982

(ιγ) Έργα άντλησης υπόγειων νερών και συστήματα τεχνητής

36(Ι) του 1994

αναπλήρωσης υπόγειων νερών, που δεν εμπίπτουν στο

11(Ι) του 2002.

Πρώτο Παράρτημα.
(ιδ) Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από μια υδρολογική
λεκάνη σε άλλη τα οποία δεν εμπίπτουν στο Πρώτο
Παράρτημα.
(ιε)

Σταθμοί αφαλάτωσης θαλάσσιου ή υφάλμυρου νερού.

(ιστ) Φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις συγκράτησης ή μόνιμες
ταμίευσης υδάτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Πρώτο
Παράρτημα).
(ιζ)

Χερσαίοι αγωγοί μεταφοράς(i) υγρών αποβλήτων ή χημικών ουσιών,
(ii) υδραγωγοί μεγάλων αποστάσεων,
(iii) πετρεπετρελαιαγωγοί και αγωγοί αερίου για τη μεταφορά
ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για σκοπούς
αποθήκευσης

σε

γεωλογικούς

σχηματισμούς

(περιλαμβανομένων των συναφών σταθμών ανύψωσης
της

πίεσης)

εφόσον

δεν

περιλαμβάνονται

στο

Παράρτημα Ι.
(ιη)

Πόντιση

υποθαλάσσιου

καλωδίου

και

σχετικών

εγκαταστάσεων στη χωρική θάλασσα, στην Αποκλειστική
Οικονομική

Ζώνη

και/ή

στην

Υφαλοκρηπίδα

της

Δημοκρατίας, και σχετικές εγκαταστάσεις στην παράκτια
ζώνη:
Νοείται ότι οι όροι «Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη»,
«Υφαλοκρηπίδα» και «χωρική θάλασσα», έχουν την έννοια
που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2(1) των
περί

της

Αποκλειστικής

Οικονομικής

Ζώνης

και

22.

Υφαλοκρηπίδας Νόμων του 2004 και του 2014.
11. Τουρισμός και αναψυχή:
(α) Χιονοδρομικές πίστες, μηχανισμοί ανάβασης και σχετικά έργα
υποδομής.
(β) Παραθεριστικοί οικισμοί, ξενοδοχειακά συγκροτήματα και
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ολοκληρωμένα

τουριστικά

συγκροτήματα

εκτός

αστικών

περιοχών και σχετικά έργα υποδομής.
(γ) Μόνιμοι

κατασκηνωτικοί

χώροι

και

χώροι

στάθμευσης

τροχόσπιτων.
(δ) Θαλάσσια και χερσαία θεματικά πάρκα.
(ε) Ολοκληρωμένου τύπου καζίνο-θέρετρα και συνοδευτικά έργα
και αναπτύξεις.
12. Άλλα έργα:
(α)

Μόνιμες

πίστες

αγώνων

και

δοκιμών

μηχανοκίνητων

οχημάτων.
(β)

Εγκαταστάσεις για την ανάκτηση, διαχείριση ή και διάθεση
αποβλήτων όπως καθορίζονται αντίστοιχα στα Παραρτήματα
Ι και ΙΙ των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016,
εφόσον δεν εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.

(γ)

Εγκαταστάσεις

επεξεργασίας

λυμάτων,

εφόσον

δεν

περιλαμβανομένων

των

εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα.
(δ)

Χώροι απόθεσης ιλύων.

(ε)

Αποθήκευση

παλαιοσιδήρων,

άχρηστων οχημάτων.
(στ) Κλίνες δοκιμών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών.
(ζ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής τεχνητών ορυκτών ινών.

(η)

Εγκαταστάσεις

ανάκτησης

ή

καταστροφής

εκρηκτικών

ουσιών.
(θ)

Διαλυτήρια πλοίων.

(ι)

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε προστατευόμενες ή και
δασικές περιοχές.

(ια)

Εκτροφεία θηραμάτων.

(ιβ)

Διαχωρισμός πέραν των πενήντα οικοπέδων.

(ιγ)

Κοιμητήρια.

(ιδ)

Έργα επί τόπου για την απορρύπανση εδαφών ή και
υδάτινων σωμάτων.

(ιε)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και τελικής διάθεσης ζωικών
αποβλήτων.
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(ιστ) Διάλυση εργοστασίων ή αποθηκών που επεξεργάζονται ή
περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες ή και επικίνδυνα
απόβλητα.
(ιζ)

Επίγεια δορυφορικά πάρκα, τα οποία περιλαμβάνουν και τις
κατασκευές δορυφορικών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας που
βρίσκονται στο χώρο των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων.

(ιη)

Σκοπευτήρια.

(ιθ)

Έργα βιοτεχνολογίας.

13. (α)

Οποιαδήποτε

τροποποίηση

ή

επέκταση

έργων

που

απαριθμούνται στο Πρώτο Παράρτημα ή στο παρόν
Παράρτημα, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί, εκτελεστεί ή
εκτελούνται και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
(β)

Έργα

του

Πρώτου

Παραρτήματος

που

εξυπηρετούν

αποκλειστικά ή κυρίως την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων
μεθόδων ή προϊόντων και δεν χρησιμοποιούνται για
περισσότερο από δύο χρόνια.
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 2)
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.

Γενικό Χημείο του Κράτους (ποιοτικές παράμετροι των περιβαλλοντικών μέσων).

2.

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (πτηνοπανίδα, χερσαία πανίδα).

3.

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (θαλάσσια ρύπανση, θαλάσσια οικολογία,
υδρόβια ζωή).

4.

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (επιφανειακά και υπόγεια νερά, κίνδυνοι πλημμυρών).

5.

Τμήμα Αρχαιοτήτων (αρχαιολογική, αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά).

6.

Τμήμα

Γεωλογικής

Επισκόπησης

(μεταλλευτική

κληρονομιά,

υπόγεια

νερά,

κατολισθήσεις, γεωμορφώματα).
7.

Τμήμα Γεωργίας (καλή γεωργική γη, έδαφος).

8.

Τμήμα Δασών (επιπτώσεις σε δασικές περιοχές, χλωρίδα, πανίδα).

9.

Υφυπουργείο Ναυτιλίας (μεγάλα θαλάσσια ατυχήματα).

10. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ατμόσφαιρα, βιομηχανικά ατυχήματα, ιονίζουσα
ακτινοβολία, χημικές ουσίες).
11. Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (δημόσια υγεία).
12. Τμήμα Μετεωρολογίας (κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).
13. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (χρήσεις γης, αρχιτεκτονική κληρονομιά).
14. Τμήμα Δημοσίων Έργων (ακτομηνανική, κυκλοφοριακές μετρήσεις, αεροπορικές
κινήσεις).
15. Υπηρεσία Ενέργειας (παραγωγή και χρήση ενέργειας).
16. Υπηρεσία Υδρογονανθράκων (επιπτώσεις από την έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία,
αποθήκευση και μεταφορά υδρογονανθράκων).
17. Αρχές τοπικής διοίκησης στα διοικητικά όρια των οποίων προτείνεται να εκτελεστεί
ένα έργο.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 4, 22, 23 και 24)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.

Χαρακτηριστικά του έργου:
Τα χαρακτηριστικά του έργου πρέπει να εξετάζονται, ιδιαίτερα ως προς(α)

το μέγεθος και το σχεδιασμό του όλου έργου,

(β)

τη συσσώρευση με άλλα υφιστάμενα και/ή εγκεκριμένα έργα,

(γ)

τη χρήση φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του εδάφους, της γης, των νερών και της
βιοποικιλότητας,

(δ)

την παραγωγή αποβλήτων,

(ε)

τη ρύπανση και τις οχλήσεις,

(στ) τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων και/ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν
λόγω έργο, περιλαμβανομένων και των κινδύνων που προκαλούνται από την
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την επιστημονική γνώση, και
(ζ)

τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία (για παράδειγμα λόγω μόλυνσης των
νερών ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης).

2.

Τοποθεσία του έργου:
Εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται
να επηρεαστούν από τα έργα, ιδιαίτερα ως προς(α)

την υφιστάμενη και την εγκεκριμένη χρήση γης,

(β)

τον αντίστοιχο πλούτο, διαθεσιμότητα, ποιότητα και αναγεννητική ικανότητα των
φυσικών πόρων της περιοχής και του υπεδάφους της (περιλαμβανομένων του
εδάφους, της γης, των νερών και της βιοποικιλότητας), και

(γ)

την ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος να απορροφήσει τις επιπτώσεις, με
ιδιαίτερη έμφαση στις ακόλουθες περιοχές:
(i)

Υγρότοπους, παραποτάμιες περιοχές, εκβολές ποταμών.

(ii)

Παράκτιες περιοχές και το θαλάσσιο περιβάλλον.

(iii)

Ορεινές και δασικές περιοχές.
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(iv) Προστατευόμενες φυσικές περιοχές και φυσικά πάρκα.
(v)

Διατηρητέες ή προστατευόμενες περιοχές βάσει -

των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2016,

-

του περί Δασών Νόμου του 2012,

-

των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής
Νόμων του 2003 έως 2015, περιλαμβανομένων τόπων κοινοτικής
σημασίας και ειδικών ζωνών διατήρησης, και

-

των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων
Νόμων του 2003 έως 2015, περιλαμβανομένων ζωνών ειδικής
προστασίας.

(vi) Περιοχές στις οποίες έχει ήδη υπάρξει αποτυχία στην τήρηση των
προτύπων

περιβαλλοντικής

ποιότητας

που

καθορίζονται

από

τη

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας και
σχετίζονται με το έργο ή στις οποίες θεωρείται ότι υπήρξε τέτοια αποτυχία.
(vii) Πυκνοκατοικημένες περιοχές.
(viii) Τοπία και τοποθεσίες ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.
3.

Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων:
Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις ενός έργου στο περιβάλλον πρέπει να
εξετάζονται σε συνάρτηση με τα κριτήρια που καθορίζονται στα σημεία 1 και 2, ως
προς τις επιπτώσεις του έργου στους παράγοντες που καθορίζονται στο εδάφιο (3)
του άρθρου 26 λαμβάνοντας υπόψη(α)

το μέγεθος και τη χωρική έκταση των επιπτώσεων (για παράδειγμα τη
γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος του πληθυσμού που ενδέχεται να
επηρεαστούν),

(β)

τη φύση των επιπτώσεων,

(γ)

το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,

(δ)

την ένταση και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων,

(ε)

την πιθανότητα των επιπτώσεων,

(στ) την αναμενόμενη έναρξη, τη χρονική διάρκεια, τη συχνότητα και την
αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων,
(ζ)

τη συσσώρευση των επιπτώσεων με τις επιπτώσεις άλλων υφιστάμενων και/ή
εγκεκριμένων έργων, και

(η)

τη δυνατότητα αποτελεσματικής μείωσης των επιπτώσεων.
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ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 25 και 26)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.

Περιγραφή του έργου στην οποία περιλαμβάνεται ειδικότερα(α)

περιγραφή της χωροθέτησης του έργου,

(β)

περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου καθώς και, εφόσον
χρειάζεται, των αναγκαίων εργασιών κατεδάφισης και των απαιτήσεων για τη
χρήση γης κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας του,

(γ)

περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών της επιχειρησιακής φάσης του
έργου (ιδιαίτερα της μεθόδου κατασκευής), όπως ενεργειακή ζήτηση και
ενέργεια που θα χρησιμοποιηθεί, φύση και ποσότητα των υλικών, ενέργειας και
φυσικών πόρων που θα χρησιμοποιηθούν (περιλαμβανομένων των νερών, της
γης, του εδάφους και της βιοποικιλότητας),

(δ)

εκτίμηση, ανά τύπο και ποσότητα, καταλοίπων και εκπομπών (όπως ρύπανση
του νερού, του ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και του υπεδάφους, θόρυβος,
δονήσεις, φως, θερμότητα και ακτινοβολία) και ποσότητες και τύποι των
αποβλήτων που θα παραχθούν κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας, και

(ε)
2.

ψηφιακό αρχείο των γεωγραφικών δεδομένων της έκτασης του έργου.

Περιγραφή εύλογων εναλλακτικών επιλογών (για παράδειγμα ως προς το σχεδιασμό
του έργου, την τεχνολογία, τη χωροθέτηση αν πρόκειται για δημόσιο έργο ή για
ιδιωτικό έργο που εξετάζεται κατά παρέκκλιση, το μέγεθος και την κλίμακά του ή τα
μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων) που έχουν μελετηθεί, που σχετίζονται με το
προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και επισήμανση των κύριων
λόγων για την επιλογή που έγινε, στους οποίους περιλαμβάνεται και σύγκριση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον.

3.

Περιγραφή των σχετικών πτυχών της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος
(βασικό σενάριο) και περίγραμμα της πιθανής εξέλιξής της αν δεν υλοποιηθεί το έργο
στο βαθμό που, με εύλογη προσπάθεια, είναι δυνατό να εκτιμηθούν οι φυσικές
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αλλαγές από το βασικό σενάριο, με βάση τη διαθεσιμότητα περιβαλλοντικών
πληροφοριών και την επιστημονική γνώση.
4.

Περιγραφή των παραγόντων που καθορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 26, που
ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από το έργο: ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία,
η βιοποικιλότητα, όπως η χλωρίδα και η πανίδα, η γη, όπως κατάληψη εκτάσεων, το
έδαφος, όπως οργανική ύλη, διάβρωση, συμπίεση και σφράγιση, τα νερά, όπως
υδρομορφολογικές αλλαγές, ποσότητα και ποιότητα, ο αέρας, το κλίμα, όπως
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οποιαδήποτε επίπτωση σχετική με την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική
κληρονομιά, περιλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών πτυχών, και
το φυσικό τοπίο.

5. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να
προκαλέσει στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων, από(α)

την κατασκευή και την ύπαρξη του έργου, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των εργασιών κατεδάφισης,

(β)

τη χρήση φυσικών πόρων, ιδιαίτερα της γης, του εδάφους, των νερών και της
βιοποικιλότητας, ανάλογα με την αειφόρο διαθεσιμότητα αυτών των πόρων,

(γ)

την εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, φωτός, θερμότητας, ακτινοβολίας,
την πρόκληση οχλήσεων και τη διάθεση και ανάκτηση αποβλήτων,

(δ)

τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το
περιβάλλον (για παράδειγμα λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών),

(ε)

τη συσσώρευση επιπτώσεων με άλλα υφιστάμενα και/ή εγκεκριμένα έργα,
λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε περιβαλλοντικής φύσεως προβλήματα που
αφορούν τις περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία που ενδέχεται να
επηρεαστούν ή τη χρήση φυσικών πόρων,

(στ) τις επιπτώσεις του έργου στο κλίμα (για παράδειγμα φύση και μέγεθος των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και την ευπάθεια του έργου στην κλιματική
αλλαγή, και
(ζ)

τις τεχνολογίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Η περιγραφή των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων στους παράγοντες που
αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 26 πρέπει να καλύπτει τις άμεσες και τις
τυχόν έμμεσες, δευτερεύουσες, σωρευτικές, διασυνοριακές, βραχυπρόθεσμες,
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές
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επιπτώσεις του έργου, αθροιστικά με άλλα υφιστάμενα ή/ και εγκεκριμένα έργα. Στην
εν λόγω περιγραφή λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι προστασίας του περιβάλλοντος
που έχουν τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Δημοκρατία και οι οποίοι
σχετίζονται με το έργο ή με τις παραμέτρους του περιβάλλοντος που θα επηρεαστεί.
6.

Περιγραφή των μεθόδων πρόβλεψης ή των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον
προσδιορισμό και την εκτίμηση των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην
οποία περιλαμβάνονται και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις δυσκολίες, όπως
τεχνικές αδυναμίες ή έλλειψη γνώσης που αντιμετωπίζονται στη συγκέντρωση των
απαιτούμενων πληροφοριών, καθώς και παρουσίαση των κύριων αβεβαιοτήτων που
υπάρχουν. Όπου είναι δυνατόν να γίνεται ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας των
προβλέψεων.

7.

Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται για την αποτροπή, την πρόληψη, τη
μείωση και, αν είναι δυνατό, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον που εντοπίστηκαν και, αναλόγως, των τυχόν
προτεινόμενων ρυθμίσεων παρακολούθησης, όπως ετοιμασία εκ των υστέρων
ανάλυσης του έργου. Στην εν λόγω περιγραφή θα πρέπει να εξηγείται η έκταση της
αποτροπής, της μείωσης, της πρόληψης ή της αντιστάθμισης των σημαντικών
δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και να καλύπτεται, τόσο το στάδιο
κατασκευής όσο και το στάδιο της λειτουργίας και της τυχόν μετέπειτα εγκατάλειψης
ή/ και κατεδάφισης του έργου.

8.

Περιγραφή των αναμενόμενων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων του έργου στο
περιβάλλον, που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών
ατυχημάτων και/ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω έργο. Για το σκοπό
αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν όπου είναι διαθέσιμεςσχετικές πληροφορίες που
διατίθενται και λαμβάνονται μέσω των εκτιμήσεων κινδύνου κατά την εφαρμογή των
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων
Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015 και
των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμων
του 2002 έως 2011, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος
Νόμου. Αναλόγως, η περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης και
αντιμετώπισης ή μετριασμού των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων των
συμβάντων αυτών στο περιβάλλον και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ετοιμότητα
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και την προτεινόμενη αντιμετώπιση τέτοιου είδους έκτακτων καταστάσεων.
9.

Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα σημεία 1
μέχρι 8.

10. Κατάλογος

αναφοράς

στον

οποίο

παρατίθενται

αναλυτικά

οι

πηγές

που

χρησιμοποιήθηκαν για τις περιγραφές και τις εκτιμήσεις που περιλήφθηκαν στη
Μελέτη.
11. Στοιχεία για την ομάδα Μελέτης.
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ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 33)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ/ Ή ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ Ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000
Οι μελετητές διασφαλίζουν τη συμπερίληψη στη Μελέτη ή στο αυτόνομο κείμενο, κατά
περίπτωση, των πιο κάτω και επισυνάπτουν στην αρχή κατάλογο ελέγχου σημειώνοντας
όσες παραμέτρους έχουν καλυφθεί σε αυτήν.
1.

Πληροφορίες για το έργο:
(Σημ.: Αυτές μπορεί να είναι κοινές με το υπόλοιπο τμήμα της Μελέτης, με σχετικές
παραπομπές και αναφορές.)
(α)

Χαρακτηριστικά του έργου που ενδέχεται να επηρεάσουν την ευρύτερη περιοχή.

(β)

Συνολική έκταση που θα καταλάβει το έργο.

(γ)

Μέγεθος και άλλες προδιαγραφές του έργου.

(δ)

Χαρακτηριστικά υφιστάμενων, προτεινόμενων ή άλλων εγκεκριμένων έργων,
που πιθανόν να προκαλέσουν διαδραστικές ή συσσωρευτικές επιπτώσεις μαζί
με το έργο που εξετάζεται και πιθανώς να επηρεάσουν την περιοχή.

(ε)

Προγραμματισμένες

ή

προβλεπόμενες

πρωτοβουλίες

(μέτρα,

δράσεις)

διατήρησης της φύσης που ίσως επηρεάσουν το καθεστώς της περιοχής στο
μέλλον.
(στ) Αποτύπωση σε χάρτη (χωροθέτηση) της σχέσης (π.χ. απόσταση) μεταξύ του
προτεινόμενου έργου και της περιοχής του Δικτύου Φύση 2000.
2.

Πληροφορίες για την περιοχή του Δικτύου Φύση 2000:
(α)

Λόγοι για το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Φύση 2000 (είδη και οικότοποι).

(β)

Στόχοι διατήρησης και προστασίας της περιοχής και παράγοντες που
συμβάλλουν στην αξία διατήρησής της.

(γ)

Υφιστάμενο καθεστώς διατήρησης της περιοχής.

(δ)

Υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής (οικότοποι, είδη, τοπίο, συνεκτικότητα της
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περιοχής).
(ε)

Βασικά χαρακτηριστικά των οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και των ειδών του
Παραρτήματος ΙΙ των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της
Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015 και των πουλιών του Παραρτήματος Ι
των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων
του 2003 έως 2015.

(στ) Οικολογία (λειτουργία και δομή) των ειδών και οικοτόπων και γενικά του
οικοσυστήματος.
(ζ)

Οικολογικές απαιτήσεις και πτυχές της περιοχής που κρίνονται ευάλωτες σε
αλλαγές, ιδιαίτερα την αλλαγή χρήσης γης.

(η)

Βασικά στοιχεία δομής και λειτουργίας του οικοσυστήματος που δημιουργούν
και διατηρούν την ακεραιότητα της περιοχής (στοιχεία τοπίου).

(θ)

Ανθρωπογενείς και εποχιακές επιδράσεις (βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες) σε
κύριους οικότοπους του Παραρτήματος Ι και ειδών του Παραρτήματος ΙΙ των
περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του
2003 έως 2015 και των πουλιών του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015.

(ι)

Άλλα θέματα διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας που σχετίζονται με την
περιοχή,

περιλαμβανομένων

πιθανών

μελλοντικών

φυσικών

αλλαγών,

λαμβάνοντας υπόψη και τον ανθρωπογενή παράγοντα.
Λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές πληροφορίες, η συμβατότητα, τα μέτρα, οι αναλύσεις
και οι στόχοι διατήρησης που περιλαμβάνονται στα κατά περίπτωση Διαχειριστικά
Σχέδια των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 που έχουν εκπονηθεί.
3.

Πληροφορίες σχετικά με τους στόχους διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής
σε σχέση με το έργο:
(α)

Σχέση έργου με τη διαχείριση της περιοχής.

(β)

Επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στους στόχους διατήρησης της
περιοχής (οικότοπους και είδη) και τα στοιχεία του τοπίου.

(γ)

Πιθανότητα πρόκλησης καθυστερήσεων στην επίτευξη των στόχων διατήρησης
της περιοχής.

(δ)

Πιθανότητα επηρεασμού της προόδου για επίτευξη των στόχων διατήρησης της
περιοχής.

(ε)

Πιθανότητα διατάραξης των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων που διατηρούν
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την ευνοϊκή κατάσταση της περιοχής.
(στ) Άλλοι στόχοι: Πληροφορίες κατά πόσον το σχέδιο ή έργο έχει τη δυνατότητα να(i)

προκαλέσει αλλαγές σε ζωτικής σημασίας πτυχές (όπως ποσοστά
εδαφοκάλυψης και βλάστησης, εκτροπή αργακιών και ποταμών, θρεπτικό
ισοζύγιο, ισοζύγιο νερού), που καθορίζουν τη δομή και λειτουργία του
οικοσυστήματος,

(ii)

αλλάξει τη δυναμική των σχέσεων (μεταξύ, για παράδειγμα, του εδάφους
και του νερού ή των φυτών και των ζώων) που καθορίζουν τη δομή και/ή
τη λειτουργία του οικοσυστήματος,

(iii)

παρέμβει σε φυσικές αλλαγές της περιοχής που προβλέφθηκαν ή
αναμένονται, όπως να επηρεάσει τη δυναμική του νερού ή τη χημική
σύνθεση,

(iv) προκαλέσει μείωση της έκτασης των οικοτόπων της περιοχής και της
συνεκτικότητας των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000,
(v)

προκαλέσει μείωση του πληθυσμού των ειδών χλωρίδας και πανίδας,

(vi) αλλάξει την ισορροπία μεταξύ των ειδών χλωρίδας και πανίδας,
(vii) μειώσει τη βιοποικιλότητα της περιοχής,
(viii) προκαλέσει διαταραχές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μέγεθος
του πληθυσμού ή την πυκνότητα ή την ισορροπία μεταξύ των ειδών, και
(ix) προκαλέσει κατακερματισμό των οικοτόπων.
Λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές πληροφορίες, η συμβατότητα, τα μέτρα, οι αναλύσεις
και οι στόχοι διατήρησης που περιλαμβάνονται στα κατά περίπτωση Διαχειριστικά
Σχέδια των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 που έχουν εκπονηθεί.
4.

Άλλες πληροφορίες:
(α)

Εναλλακτικές λύσεις που έχουν εξεταστεί.

(β)

Αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος για την
υλοποίηση του έργου.

(γ)

Αντισταθμιστικά μέτρα και μέτρα μετριασμού που προτείνονται.

(δ)

Στοιχεία για την ομάδα Μελέτης.
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ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 38)
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 38
1.

Υποβολή αίτησης για ανάπτυξη έργου.

2.

Το γεγονός ότι έργο υπόκειται σε διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων στο
περιβάλλον.

3.

Το γεγονός ότι έχει εφαρμογή το άρθρο 21, και για την υποβολή οποιουδήποτε
εγγράφου από άλλο κράτος.

4.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λήψη της απόφασης,
τις αρχές από τις οποίες μπορούν να παρασχεθούν σχετικές πληροφορίες, και τις
αρχές προς τις οποίες μπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις ή ερωτήματα καθώς
και λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματος για τη διαβίβαση των παρατηρήσεων ή των
ερωτημάτων.

5.

Η φύση των πιθανών αποφάσεων.

6.

Η υποβολή Μελέτης και η διαθεσιμότητά της.

7.

Ένδειξη

του

χρονοδιαγράμματος

και

του

τόπου

παροχής

των

σχετικών

πληροφοριών, καθώς και των μέσων με τα οποία οι εν λόγω πληροφορίες
καθίστανται διαθέσιμες.
8.

Λεπτομέρειες όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τη συμμετοχή του κοινού κατά το εδάφιο
(3) του άρθρου 38.

9.

Οι κύριες εκθέσεις και συμβουλές που παρέχονται στην Περιβαλλοντική Αρχή κατά το
χρόνο που το ενδιαφερόμενο κοινό ενημερώνεται.
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ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 35)
ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μητρώο Μελετητών
1. Περιεχόμενο Μητρώου:
(α) Δυνάμει της παραγράφου (6) του Παραρτήματος, στο Μητρώο καταχωρούνται οι
λεπτομέρειες των προσώπων των οποίων η επιτροπή, εγκρίνει την εγγραφή.
(β) Στο Μητρώο καταχωρείται ο αριθμός εγγραφής, η ημερομηνία κατά την οποία
εγκρίθηκε η εγγραφή, η θεματική κατηγορία ή κατηγορίες για την οποία ή για τις
οποίες εγκρίθηκε η εγγραφή του μελετητή, η περίοδος ισχύος της εγγραφής και
οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια ο Διευθυντής κρίνει ως αναγκαία και χρήσιμη.
2. Επιτροπή:
(α) Ο Υπουργός, με Γνωστοποίηση, συστήνει επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την
αξιολόγηση αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο, την εξέταση θεμάτων παραβίασης
των υποχρεώσεων, την εξέταση καταγγελιών, την υποβολή εισηγήσεων για
διαγραφή ή προσωρινή αναστολή εγγραφής και για οποιοδήποτε άλλο θέμα
αποφασίσει ο Υπουργός και το περιλάβει στην επιστολή διορισμού των μελών.
(β) Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον πρόεδρο της επιτροπής ο
οποίος είναι ο Διευθυντής, ένα (1) λειτουργό του Τμήματος, τρεις (3) ακαδημαϊκούς
με σχετικά προσόντα που θα ορίζονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων.
(γ) Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι πενταετής, εκτός του Διευθυντή ο οποίος
υπηρετεί ex officio.
(δ) Η διοικητική υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από το Τμήμα. Η δαπάνη για
πληρωμή των τριών (3) ακαδημαϊκών θα καλύπτεται από σχετική πρόνοια στον
Προϋπολογισμό του Τμήματος.
3. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή:
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για έγκριση εγγραφής στο Μητρώο έχουν ως
ακολούθως:
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(α) Κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα:
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέματα σχετικά με το
περιβάλλον, όπως φυσικές επιστήμες, περιβαλλοντικές επιστήμες, εκτίμηση
επιπτώσεων στο περιβάλλον, μηχανική περιβάλλοντος, επιστήμη και τεχνολογία
περιβάλλοντος, πολεοδομία και χωροταξία, χημική μηχανική, μηχανολογική
μηχανική, διαχείριση περιβάλλοντος, διαχείριση φυσικών πόρων, χημεία, βιολογία,
δασολογία, γεωλογία, γεωγραφία ή άλλο ανάλογο θέμα κατά την κρίση της
επιτροπής.
(β) Εμπειρία σε ένα ή περισσότερα σχετικά θέματα:
Τριετή εμπειρία σε πεδίο/ πεδία που σχετίζονται με υπηρεσίες διαχείρισης του
περιβάλλοντος,

όπως

παρακολούθηση

και

διαχείριση

προστασία

έλεγχοι,

αποβλήτων,

του

περιβάλλοντος,

επιθεωρήσεις,

διαχείριση

διαχείριση

περιβαλλοντική

εκπομπών

περιβαλλοντικών πόρων,

ρύπων,

περιβαλλοντική

νομοθεσία, περιβαλλοντική έρευνα, γεωγραφία.
(γ) Εμπειρία και γνώση τεχνικών και μεθόδων εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον:
Τουλάχιστον τριετή εμπειρία ως μέλος ομάδας ειδικών σε θέματα άμεσα
σχετιζόμενα με την εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον από έργα ή/ και σχέδια ή
προγράμματα ή/ και πολιτικές και στρατηγικές, περιλαμβανομένου του συντονισμού
ή/ και της έρευνας ή/ και της αξιολόγησης ή/ και της ανάλυσης ή/ και της συγγραφής
δέκα

τουλάχιστον

σχετικών

μελετών

διαφόρων

μορφών

που

κάλυψαν

εξειδικευμένους τομείς ανάλυσης που αναφέρονται στο σημείο (4).
(δ) Επαγγελματική εκπαίδευση:
Τουλάχιστον τριάντα ώρες επαγγελματικής κατάρτισης/ βελτίωσης μέσα στα
τελευταία πέντε χρόνια, που συναρτώνται άμεσα με την εκτίμηση επιπτώσεων στο
περιβάλλον:
Νοείται ότι η επαγγελματική εκπαίδευση

δεν θα είναι απαραίτητη κατά τον

καταρτισμό του πρώτου Μητρώου.
4. Κατηγορίες εγγραφής:
Αιτητής δύναται να αιτηθεί εγγραφή του μέχρι και σε έξι από τις ακόλουθες θεματικές
κατηγορίες:
(α)

Περιβαλλοντική υγεία, τοξικολογία.

(β)

Οικολογία και βιοποικιλότητα (πανίδα και χλωρίδα- χερσαία και θαλάσσια),
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προστατευόμενες περιοχές, οικοσυστήματα).
(γ)

Έδαφος (εδαφολογία, γεωλογία, γεωμορφολογία) .

(δ)

Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα.

(ε)

Νερά (υδρολογία, γλυκά νερά, εξοικονόμηση νερού).

(στ) Ρύπανση των νερών (ποιότητα, παρακολούθηση, πρόληψη, έλεγχος, μοντέλα
μετακίνησης).
(ζ)

Αέρας (οσμή και ατμοσφαιρική ρύπανση/ παρακολούθηση, πρόληψη, έλεγχος,
μοντέλα διασποράς/συγκεντρώσεων, προβλέψεις).

(η)

Φωτισμός, θερμότητα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

(θ)

Θόρυβος και κραδασμοί/δονήσεις.

(ι)

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(ια) Κλίμα, περιλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής.
(ιβ) Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, διαχείριση κινδύνων.
(ιγ) Τοπίο.
(ιδ) Κυκλοφοριακές παράμετροι/ επιπτώσεις.
(ιε)

Πολεοδομικές/χωροταξικές πτυχές.

(ιστ) Αρχιτεκτονική κληρονομιά.
(ιζ)

Αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά.

5. Υποβολή αιτήσεων:
(α)

Για έγκριση εγγραφής στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο
Διευθυντή σε σχετικό έντυπο που ετοιμάζεται από το Τμήμα. Τα σχετικά
πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τα προσόντα του Μελετητή υποβάλλονται
μαζί με την αίτηση και συνοδεύονται από σχετικές πιστοποιήσεις όπως από το
Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) ή από το
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σε περίπτωση μηχανικού
που είναι εγγεγραμμένος με ισχύουσα άδεια, στον αντίστοιχο κλάδο της
μηχανικής.

(β)

Με την πάροδο έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο Διευθυντής δημοσιεύει στην Επίσημη
Εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος ανακοίνωση για την διαδικασία και
έναρξη υποβολής των αιτήσεων.

(γ)

Μετά τη δημοσιοποίηση του πρώτου Μητρώου, αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν
από νέους ενδιαφερόμενους οποτεδήποτε, η δε εξέτασή τους και η ανάλογη
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διαφοροποίηση του Μητρώου γίνεται ανά εξάμηνο.
(δ)

Το έντυπο της αίτησης περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση η οποία υπογράφεται από
τον αιτητή για τα προσόντα και την εμπειρία του, η οποία συνοδεύεται με
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υποστηρικτικά στοιχεία, όπως ακαδημαϊκοί
τίτλοι, πιστοποιητικά επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής κατάρτισης,
πιστοποιήσεις εργασίας, εκθέσεις, εκδόσεις, παραπομπές, συνέδρια, σεμινάρια,
παρουσιάσεις, κλπ., με τα οποία να καθίσταται δυνατή η διακρίβωση κατά πόσον
ο αιτητής δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο για την/τις συγκεκριμένη/ες
θεματική/ες κατηγορία/ες που ενδιαφέρεται.

(ε)

Η αίτηση συνοδεύεται από το ανάλογο τέλος εξέτασής της, το οποίο καθορίζεται
από τον Υπουργό με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 50, ο οποίος
καθορίζει, επίσης και τέλος εξέτασης αίτησης για ανανέωση εγγραφής.

(στ) Μελετητές που είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα μητρώα κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή άλλου
τρίτου κράτους, δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο μητρώο.
6. Εξέταση αιτήσεων:
(α)

Η επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις εγγραφής και καταρτίζει κατάλογο των
προσώπων τα οποία, κατά την άποψή της, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο.

(β)

Η επιτροπή δύναται να κρίνει ένα πρόσωπο ως κατάλληλο για εγγραφή στο
Μητρώο, εφόσον έχει πεισθεί ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει τα κατάλληλα
ακαδημαϊκά προσόντα, γνώση και εμπειρία στους σχετικούς τομείς που αιτείται ο
αιτητής, με βάση τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που απαιτούνται στην
παράγραφο 3.

(γ)

Η εγγραφή εγκρίνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και σε περίπτωση που
οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε δεν έχουν διαφοροποιηθεί, αυτή
ανανεώνεται για άλλα πέντε (5) έτη εάν ο εγγεγραμμένος μελετητής το ζητήσει
τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία
εγκρίθηκε η εγγραφή του και αποδείξει ότι κατά το χρονικό διάστημα που
διέρρευσε ήταν ενεργός στον τομέα ή τους τομείς που η εγγραφή του είχε εγκριθεί.

(δ)

Ανεξαρτήτως της παραγράφου 3 του παρόντος Παραρτήματος, πρόσωπο
εγγράφεται, επίσης, στο Μητρώο μετά από αίτησή του, αν αποδείξει στην
επιτροπή ότι(i) έχει δικαίωμα να ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητα της ετοιμασίας
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Μελετών σε μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 5, σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
(ii) έχει

πιστοποιηθεί

από

αναγνωρισμένο

εθνικό

ή

διεθνές

σύστημα

πιστοποίησης για τη διενέργεια επαγγελματικής εργασίας σε θέματα εκτίμησης
των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
(ε)

Η απόφαση της επιτροπής για την εγγραφή ή την απόρριψη ή την παράταση
εγγραφής αίτησης στο Μητρώο κοινοποιείται εγγράφως στον αιτούντα με την
αιτιολογία της απόφασης.

(στ) Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής ή παράτασής της εγγραφής στο μητρώο, ο
αιτητής ο οποίος διαφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής δύναται να υποβάλει
αιτιολογημένο αίτημα στην επιτροπή για επανεξέταση, εντός τριάντα ημερών από
την ημερομηνία παραλαβή της σχετικής επιστολής.
(ζ)

Η επιτροπή εξετάζει το αίτημα που υπέβαλε ο αιτητής και κοινοποιεί την απόφασή
της στον αιτητή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβή της
αίτησης για επανεξέταση.

(η)

Σε περίπτωση που ο αιτητής διαφωνεί με την απόφαση της επιτροπής, ο αιτητής
δύναται να προσφύγει στον Υπουργό εναντίον της απόφασης

της επιτροπής

εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής
επιστολής.
(θ)

Ο Υπουργός εξετάζει το αίτημα και κοινοποιεί την απόφασή του στον αιτητή εντός
τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της αίτησης για επανεξέταση.

7. Διαγραφή από το Μητρώο:
(α)

Η επιτροπή δύναται, έπειτα από εξέταση που αρχίζει είτε αυτεπάγγελτα είτε
κατόπιν επώνυμων και γραπτών παραστάσεων τρίτου προσώπου, να προχωρεί
με την διαγραφή μελετητή από το Μητρώο ή την αναστολή της καταχώρησής του
στο Μητρώο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αν διαπιστώσει ότι(i)

η εγγραφή του στο Μητρώο έγινε στη βάση πληροφοριών που δόθηκαν από
τον ίδιο οι οποίες διαπιστώθηκε ότι ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές, ή

(ii)

παρείχε εν γνώσει του εσφαλμένη και εσκεμμένα παραπλανητική εκτίμηση σε
Μελέτη, ή

(iii)

έχει κριθεί ένοχος από δικαστήριο για οποιοδήποτε αδίκημα σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε διαταγμάτων ή οδηγιών που
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εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή
(iv) έχει κατά επανάληψη υποβάλει χαμηλού επιπέδου εργασία σε Μελέτη, ή
(v)

αδυνατεί να καταβάλει το τέλος αρχικής εγγραφής ή το ετήσιο τέλος
ανανέωσης που θα καθορίζεται από καιρού εις καιρόν με διάταγμα του
Υπουργού:
Νοείται ότι η Επιτροπή χειρίζεται τις καταγγελίες με εχεμύθεια τηρώντας την

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
(β) Η επιτροπή ενημερώνει γραπτώς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για την έναρξη
διαδικασίας εξέτασης δυνάμει του παρόντος σημείου με την αποστολή γραπτής
περίληψης των περιστατικών καθώς και για την προθεσμία εντός της οποίας
δύναται να παράσχει γραπτές εξηγήσεις, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη
των είκοσι μία (21) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής
περίληψης.
(γ)

Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να ζητήσει όπως ακουστεί από την επιτροπή
σε ακρόαση και η επιτροπή υποχρεούται να το ακούσει.

(δ)

Μετά την λήψη της απόφασής της, η επιτροπή υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση
στον Υπουργό, ο οποίος αποφασίζει την ανάκληση ή τη μη ανάκληση της
εγγραφής ή την αναστολή της για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εισήγησης της επιτροπής και
ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για την απόφασή του.

(ε)

Μετά την απόφαση της Επιτροπής, ο Διευθυντής προχωρεί σε σχετική διαγραφή ή
προσωρινή αναστολή της εγγραφής του ενδιαφερόμενου προσώπου από το
Μητρώο.

8. Προσβασιμότητα Μητρώου:
Ο Διευθυντής τηρεί το Μητρώο συνεχώς ενημερωμένο και ελεύθερα προσβάσιμο στο
δικτυακό τόπο του Τμήματος.
9. Σύνθεση Ομάδας Μελέτης:
Ο κύριος του έργου επιλέγει τους μελετητές για την ετοιμασία Μελέτης από το Μητρώο
και η σύνθεση της ομάδας διασφαλίζει ότι η Μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με τον
παρόντα Νόμο και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Περιβαλλοντικής Αρχής εφ’
όσον αυτές εκδοθούν. Σχετικό Διάταγμα θα καθορίζει την ελάχιστη σύνθεση της
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ομάδας των μελετητών σε σχέση με το είδος του έργου.
10. Συντονιστής και ευθύνες Συντονιστή:
(α) Ο κύριος του έργου υποδεικνύει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο
Μητρώο ως Συντονιστή του Έργου.
(β) Ο Συντονιστής –
(i)

έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση και ενημέρωση των άλλων μελετητών,

(ii)

αποτελεί το σύνδεσμο της ομάδας μελέτης με τον κύριο του έργου και την
ομάδα σχεδιασμού του έργου, την Περιβαλλοντική Αρχή, τις διάφορες
κρατικές ή άλλες υπηρεσίες και αρχές και το κοινό,

(iii)

ετοιμάζει το τελικό κείμενο της Μελέτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
παρόντος Νόμου, τις οδηγίες της Περιβαλλοντικής και άλλων αρχών, τα
ευρήματα

και

ερμηνείες

από

τις

εξειδικευμένες

αναλύσεις

που

πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα μελέτης και από άλλες μελέτες και τα
έγγραφα που τέθηκαν στη διάθεσή της και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις
των ενδιαφερόμενων αρχών και του κοινού,
(iv) είναι υπεύθυνος για το τελικό πόρισμα και την εισήγηση της μελέτης προς
την Περιβαλλοντική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση και τις
απόψεις της ομάδας μελέτης, τα υφιστάμενα δεδομένα, τις στρατηγικές του
κράτους και την περιβαλλοντική πολιτική γενικά καθώς και τους στόχους του
έργου ειδικά.
11. Πρόσθετη συμβολή:
(α) Στην ομάδα μελέτης, εκτός από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο μελετητές που
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, για το περιεχόμενο, το εύρος
κάλυψης και την ποιότητα και επάρκεια μιας Μελέτης, δύναται να μετέχουν και
πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο, ως εποπτευόμενοι
καταγραφείς, ερευνητές, συλλέκτες στοιχείων, συγγραφείς ειδικών καθαρά
περιγραφικών τμημάτων της Μελέτης, χαρτογράφοι, αναλυτές στατιστικών
δεδομένων ή ως εκπαιδευόμενοι, υπό την προϋπόθεση ότι ο ρόλος και η
συνεισφορά τους θα αναφέρονται στη Μελέτη μαζί με τις λεπτομέρειες των
εγγεγραμμένων μελετητών και δεν θα συμβάλλουν στο συντονισμό, την εξαγωγή
συμπερασμάτων ή την εκτίμηση των επιπτώσεων.
(β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Διευθυντής μπορεί, εφόσον το κρίνει αιτιολογημένο,
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να αποδεχτεί τη συνεισφορά μη εγγεγραμμένου μελετητή σε σχέση με
συγκεκριμένο τομέα επιπτώσεων ή θεματική κατηγορία που δεν αναφέρεται στο
σημείο 4, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσόντα του προσώπου αυτού για
εξειδικευμένη συμβολή ικανοποιούν τον Διευθυντή ο οποίος εγκρίνει γραπτώς την
συμμετοχή του πριν από πριν από την έναρξη της ετοιμασίας της σχετικής
Μελέτης μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του κυρίου του έργου.
12. Δήλωση:
(α) Ο συντονιστής και οι υπόλοιποι μελετητές και οι εποπτευόμενοι συνεργάτες στην
ετοιμασία της Μελέτης υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
η συγκεκριμένη Μελέτη ή μέρος αυτής ετοιμάστηκε αποκλειστικά από τους ίδιους
και ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για το περιεχόμενό της, στο βαθμό που τους
αφορά.
(β) Ο συντονιστής και οι υπόλοιποι μελετητές και οι εποπτευόμενοι συνεργάτες
δηλώνουν, ότι δεν σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε εταιρεία,
ένωση, ομάδα ή άτομο που έχει άμεσο ή έμμεσο προσωπικό, επαγγελματικό ή
οικονομικό συμφέρον με το έργο που μελετήθηκε και ότι οι ίδιοι δεν έχουν κανένα
προσωπικό ή οικονομικό συμφέρον από την προτεινόμενη ανάπτυξη ή τον κύριο
του έργου.
(γ) Οι δηλώσεις περιλαμβάνονται στη Μελέτη, η δε απουσία τους θα συνεπάγεται τη
μη εξέτασή της από την Περιβαλλοντική Αρχή.
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ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 35 και 36)
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΧΩΝ
Επειδή οι υπηρεσίες εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον που παρέχω πρέπει να
είναι στα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και επειδή στις σχετικές δραστηριότητές
μου πρέπει να ενεργώ κατά τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αντικειμενικό, η δε
παροχή μιας υπηρεσίας στον πελάτη με τον οποίο έχουμε συμφωνήσει την παροχή της
γίνεται κάτω από ισότιμη σχέση ομολόγων, δεσμεύομαι όπως, κατά την παροχή αυτών
των υπηρεσιών 1. αναγνωρίζω τη σημασία της κοινωνίας μέσα στην οποία ζω, και συμβάλλω θετικά
σε αυτήν,
2. τοποθετώ την ακεραιότητα του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της
ασφάλειας πάνω από οποιοδήποτε τμηματικό ή ιδιωτικό συμφέρον,
3. χαρακτηρίζομαι από ακεραιότητα, εντιμότητα, ειλικρίνεια και διαφάνεια στον τρόπο
που διεξάγω τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες και με τον οποίο αντιμετωπίζω
τους πελάτες μου, τις κρατικές υπηρεσίες και το κοινό,
4. αρνούμαι την παροχή

επαγγελματικών υπηρεσιών όταν μου

ζητείται

να

μεροληπτήσω στην ανάλυση ή να παραλείψω ή να διαστρεβλώσω γεγονότα
προκειμένου να καταλήξω σε προκαθορισμένο συμπέρασμα ή αποτέλεσμα,
5. είμαι υπόλογος για την εγκυρότητα όλων των στοιχείων που συλλέγονται, τις
αναλύσεις που πραγματοποιούνται ή τις μελέτες που ετοιμάζονται από εμένα ή υπό
την καθοδήγηση ή τον έλεγχό μου και την αντικειμενικότητα των διαπιστώσεων και
εισηγήσεών μου,
6. αποθαρρύνω τη διαστρέβλωση ή κακή χρήση της εργασίας που έχω εκτελέσει ή
που έγινε υπό την καθοδήγησή μου,
7. δεν αναλαμβάνω την προσφορά υπηρεσιών αν έχω οποιαδήποτε οικονομικά,
επαγγελματικά ή προσωπικά συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν την
αντικειμενικότητα της δουλειάς μου και που θα μπορούσε εύλογα να εγείρουν
αμφιβολίες όσον αφορά ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων,
8. προσπαθώ να βελτιώνω συνεχώς τις επαγγελματικές μου γνώσεις και δεξιότητες
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και να μένω συνεχώς ενήμερος σχετικά με την πρόοδο και τις νέες εξελίξεις στην
εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τους συναφείς τομείς των
ικανοτήτων μου και να ενσωματώνω αυτές τις γνώσεις στις επαγγελματικές μου
δραστηριότητες,
9. αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε παράβαση των πιο πάνω θα σημαίνει την
διαγραφή μου από το μητρώο.
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