የሰበር መ/ቁ 14057

ከጥር 12/85 ጀምሮ Eስከተሰናበቱበት ጊዜ Eስከ ጥር 28/86 ዓ.ም ያለው ጊዜ Aንድ

ጥቅምት 30 ቀን 1998 ዓ.ም

ዓመት ከAስራ ሶስት ቀናት የAመት Eረፍት ክፍያ ብቻ በAንቀጽ 77/3/ መሠረት

ዳኞች፡- መንበረፀሐይ ታደሰ

Eንዲከፈል የሚል ነው፡፡

ፍሰሀ ወርቅነህ

የAሁን ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት

ስንዱ Aለሙ

Aቅርቧል፡፡ ፍ/ቤቱም Aዋጅ ቁጥር 42/85 Aንቀጽ 79/5/ የዓመት Eረፍት ከሁለት

ሆሳEና ነጋሽ

ዓመት በላይ ሊተላለፍ Aይችልም ሲል ሠራተኛው ከሁለት ዓመት በላይ ያጠራቀመው

Aሰግድ ጋሻው

የዓመት Eረፍት ካለ Aይገባውም ማለቱ Aይደለም፡፡ ይልቁንም በAዋጁ በቁጥር 77/5/
ላይ ያልወሰደው የዓመት ፈቃድ በጠቅላላ ታስቦ Eንዲከፈለው ተደንግጓል፡፡ በመሆኑም

Aመልካች፡- የIትዮጵያ መድን ድርጅት ነ/ፈጅ ኃይሉ ተሰማ ቀረቡ

ተጠሪ የጠየቀው የዓመት Eረፍት ክፍያ ሳይቀነስ Eንዲከፈለው በማለት የመጀመሪያ

ተጠሪ፡- Aቶ ጌታሁን ኃይሉ ቀረቡ

ደረጃ ፍ/ቤት ውሣኔውን በመሻሻል ወስኗል፡፡

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተለው ፍርድ ተሰጥቷል፡፡

Aመልካች የከፍተኛ ፍ/ቤት መሠረታዊ የሆነ ሕግ ስህተት ፈጽሟል ሲል

ፍርድ
Aመልካች ለሰበር ችሎት Aቤቱታ ያቀረበው የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት

Aቤቱታ ያቀረበው በዚህ ውሣኔ ነው፡፡ ታህሣሥ 19 ቀን 1996 ዓ.ም ጽፎ ባቀረበው
ማመልከቻ በውሣኔው መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተሰርቷል ሲል የሚያቀርባቸው

በመዝ.ቁ. 15313 ህዳር 25 ቀን 1996 ዓ.ም የዓመት Eረፍት ክፍያን በተመለከተ

ክርክሮችም፣

በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ነው፡፡

-

ጥር 30/86 ዓ.ም በፊት የነበረና በተለይም Aዋጅ በAንቀጽ 34/4/ ከሀ-ሠ መሠረት

ጉዳዩ የተጀመረው በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ነው፡፡ የAሁኑ ተጠሪ

ያልተላለፈ በመሆኑ ሊጠየቅ Aይገባም፡፡

በAመልካች ላይ ክስ የመሰረተው ከሌሎች ክፍያዎች ጋር የተጠራቀመ የ128 ቀናት
የዓመት Eረፍት በገንዘብ ተለውጦ Eንዲከፈለው ነው፡፡ Aመልካች የዓመት Eረፍት

የተጠሪ የዓመት Eረፍት በገንዘብ ተቀይሮ ይከፈለኝ ጥያቄ ከሥራ ከመሰናበታቸው

-

በAዋጅ Aንቀጽ 79/2-3/ መሠረት ሠራተኛው ጠይቆ ወይም Aሠሪው የሥራ ሁኔታ

ክፍያን Aስመልክቶ በAዋጅ ቁጥር 42/85 Aንቀጽ 79 2 Eና 5 መሠረት የተላለፈው

Aስገድዶት የተላለፈ ለመሆኑ የቀረበ ማስረጃ የሌለ ከመሆኑም በላይ በዚሁ Aንቀጽ

የዓመት ፈቃድ የሚቀጥለው ሁለት ዓመት በላይ ሊራዘም Aይችልም ተጠሪ የጠየቀው

79/5/ በግልጽ Eንደተቀመጠው በሁለቱ ስምምነት የተላለፈ የዓመት Eረፍት ቢኖር

ክፍያ በሕጉ ከተሰጠው በላይ ስለሆነ ሊከፈለው Aይገባም በማለት መከራከሩን የፍ/ቤቱ

Eንኳን ከሁለት Aመት በላይ ሊራዘም Eንደማይችል በግልጽ ሰፍሯል፡፡ ተጠሪ

ውሣኔ ያሳያል፡፡

በAዋጁ መሰረት የተላለፈ የዓመት Eረፍት ያላቸው ለመሆኑ ያልገለጹ ከመሆኑም

ጉዳዩን በመጀመሪያ ያየው የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የሰጠው

በላይ

Aንቀጽ

79/5/

ከሁለት

Aመት

በላይ

ሊተላለፍ

Eንደማይችል

በግልጽ

ውሣኔ /… የAሰሪና ሠራተኛ Aዋጅ ቁጥር 42/85 Aንቀጽ 192/1/ሠ Aዋጅ ቁጥር

የደነገገውን ከፍተኛ ፍ/ቤት ባለመቀበል በAዋጅ Aንቀጽ 77/5/ በሙሉ በገንዘብ

64/68 የሆነውን በግልጽ የሻረው በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ Aዋጅ ቁጥር 42/85

ተቀይሮ ይከፈላቸው በማለት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት

ተፈፃሚ ሊሆን Aይችልም የሚለው የተከሣሽ ክርክር ተቀባይነት የለውም፣ ስለሆነም

Aለበት የሚሉ ናቸው፡፡

በAዋጅ ቁ.42/85 በAንቀጽ 79/5/ ሥር በAንቀጽ 79/1 Eና /2/ የተላለፈ የዓመት
Eረፍት ፈቃድ ከሁለት ዓመት በላይ መራዘም Eንደሌለበት የተደነገገ በመሆኑ በዚህ
ድንጋጌ መሠረት የከሣሽ 128 የEረፍት ቀናት ተቀንሶ Aዋጁ በስራ ላይ ከዋለበት

42

43

Aቤቱታው በሰበር ችሎት Eንዲታይ ታዞ ተጠሪ መልስ Eንዲሰጥ በታዘዘው

ይህን ጭብጥ ለመመርመር በቅድሚያ የዓመት ፍቃድን ምንነትና Aስፈላጊነት

መሠረት ሚያዚያ 28 ቀን 1996 ዓ.ም የተጻፈ መልስ Aቅርቧል፡፡ በመልሱም

መመልከት ተገቢ ነው፡፡ በAዋጅ ቁጥር 42/85 ከAንቀጽ 76-78 ካሉት ድንጋጌዎች

የከፍተኛ ፍ/ቤት ውሣኔ የህግ ስህተት Eንደሌለበት በመግለጽ Eንዲፀና ጠይቋል፡፡

የAመት ፈቃድ ለሠራተኛ ከክፍያ ጋር የሚሰጥ የስራ ቀናት የEረፍት ጊዜ መሆኑን

Aመልካቹም የመልስ መልስ Aቅርቧል፡፡

መገንዘብ ይቻላል፡፡ በAዋጁ ቁጥር 13/4/ መሠረት ሠራተኛው ለሥራ ብቁ በሆነ
የAEምሮና

የAካል

ሁኔታ

በስራ

ላይ

መገኘት

ይጠበቅበታል፡፡

የAመት

Eረፍት

በዚህ ጉዳይ ተመርምሮ ሊወሰን የሚገባው ዋናው የክርክር ጭብጥ Aንድ

ከሚሰጥባቸው ምክንያቶች Aንዱና ዋነኛው ሠራተኛው ይህን የሚጠበቅበትን ግዴታ

ሠራተኛ የሥራ ውሉ ሲቋረጥ ያልተጠቀመበትን የዓመት Eረፍት ቀናት ሁሉ የጊዜ

ማሟላት Eንዲችል ነው፡፡ በAዋጁ ስለ ዓመት ፈቃድ የሚናገረው ጠቅላላ ድንጋጌ

ገደብ ሳይኖረው በገንዘብ ተለውጦ Eንዲከፈለው ይገባል ወይ? የሚለው ጭብጥም

/Aንቀጽ 76/2/ በዓመት ፈቃድ ፋንታ በገንዘብ መክፈል የተከለከለ Eንደሆነ ይደነግጋል፡፡

ይታያል፡፡

Aንድ ሠራተኛ የAመት ፈቃድ ለማግኘት ያለውን መብት በማናቸውም ሁኔታ ለመተው
የሚያደርገው ስምምነት ተቀባይነት Eንደሌለውም የዚሁ Aንቀጽ ንUስ /1/ ይደገግጋል፡፡

በቅድሚያ ግን Aመልካች የተጠሪ የዓመት Eረፍት በገንዘብ ተቀይሮ ይከፈለኝ

ከነዚህ ድንጋጌዎች ገንዘብ የAመት ፈቃድን መተካት Eንደማይችል ሠራተኛው የAመት

ጥያቄ Aዋጅ ቁ. 42/85 ከመውጣቱ በፊት የነበረ መብት ስለሆነ በAዋጅ ቁጥር 64/68

ፈቃዱን ባልተጠቀመ ቁጥር ፍቃዱ ወደ ገንዘብ ተለውጦ መከፈል Eንደሌለበትም

መሠረት መታየት ይገባዋል ሲል የሚያቀርበውን ክርክር ተመልክተናል፡፡ ተጠሪ ክሱን

ያመለክታል፡፡

ያቀረበው ግንቦት 14 ቀን 1990 ዓ.ም Aዋጅ ቁጥር 42/85 በሥራ ላይ Eያለ ነው፡፡
Aዋጅ ቁጥር 64/68 በAንቀጽ 192/ሠ/ Eንደተሻረ ተገልጿል፡፡ Aዋጅ ቁጥር 64/68

በሌላ በኩል በዋናነት የAመት Eረፍት ለሠራተኛ የሚሰጠው ሳይከፋፈል ሲሆን

በኋላኛው Aዋጅ በስራ ላይ ከዋለ በኋላ ተፈፃሚ የሚሆነው በAዋጅ ቁጥር 42/85

መሰጠት ያለበትም ከEያንዳንዱ Aመት የAገልግሎት ዘመን በኋላ ሳይጠራቀም ነው፡፡

በቁጥር 191 Eንደተደነገገው Aዋጅ ቁጥር 64/68 በሥራ ላይ Eያለ ክሱ መታየት

/ቁጥር 77/1/ Eና 78 ፡፡ ሆኖም ሠራተኛው ተከፋፍሎ Eንዲሰጠው ሲጠይቅና

ጀምሮ ቢሆን ነበር፡፡ በዚህ ድንጋጌ መሠረት የተሻረውን Aዋጅ ቁጥር 64/68 ተፈፃሚ

Aሠሪውም ሲስማማ ለሁለት ተከፍሎ ሊሰጠው ይችላል፡፡ /79/1/ Eንዲሁም ሠራተኛው

ለማድረግ መታየት ያለበት የኋላኛው Aዋጅ ሲተካ ሥራ ላይ ሲውል ጉዳዩ በቀድሞው

ሲጠይቅና

Aዋጅ መታየት የጀመረ መሆን Aለመሆኑን Eንጂ መብቱ የተገኘበትን ጊዜ Aይደለም፡፡

የሠራተኛውን የፈቃድ ጊዜ ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡ /Aንቀጽ 79/1/ Eና /3/ የAመት

ከላይ Eንደተገለፀው ተጠሪ ክሱን ያቀረበው Aዋጅ ቁጠር 42/85 በሥራ ላይ Eያለ

Eረፍትን ከላይ Eንደተገለፀው በAሠሪና በሠራተኛው ስምምነት ማራዘም ቢቻልም

በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ተፈጻሚ የሚሆነው ይኸው Aዋጅ ቁ.42/85 ነው፡፡ ስለሆነም

ሊራዘም የሚችልበት ጊዜ ግን በሕጉ ወሰን ከሚቀጥለው ሁለት Aመት በላይ ሊራዘም

Aመልካች

Aይችልም፡፡ ይህ ድንጋጌ ከሁለት Aመት መራዘም በኋላ ሠራተኛው ፍቃዱን የግድ

የAዋጁን

ተፈፃሚነት

በተመለከተ

የሚያቀርበው

ክርክር

ተቀባይነት

Aሰሪውም

ሲስማማ

በAሠሪውም

በኩል

የሥራ

ሁኔታ

ሲያስገድደው

መጠቀም ያለበት መሆኑን ያመለክታል፡፡

የለውም፡፡
በመቀጠልም Aንድ ሠራተኛ የሥራ ውሉ ሲቋረጥ ያልተጠቀመበትን የዓመት
Eረፍት ሁሉ ያለጊዜ ገደብ በገንዘብ ተለውጦ ሊከፈለው ይችላል ወይ? የሚለውን ዋና
ጭብጥ Eንመለከታለን፡፡
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በመቀጠልም ሠራተኛው በዚህ ሁኔታ ተራዝሞ ያልተጠቀመበትን ፍቃድ
ሁሉ የስራ ውሉ ሲቋረጥ የጊዜ ገደብ ሳይኖረው በገንዘብ ተለውጦ ሊከፈለው ይችላል
ወይ? ወደሚለው

ጭብጥ

Eንመለሳለን፡፡

የAመት

Eረፍት

በገንዘብ

የሚችሉና የደረሱ ፍቃዶችን ይጨምራል፡፡ ከዚህ ውጪ ግን ከሁለት Aመት በላይ
የተራዘሙ ፍቃዶች በገንዘብ የሚተኩ Aይደሉም የሚል ድምዳሜ ላይ ያደርሰናል፡፡

ተለውጦ

ሊከፈልባቸው የሚችሉ ሁኔታዎች በAዋጁ በግልጽ ተቀምጠዋል፡፡ Eነሱም 1ኛው

ሲጠቃለል ከላይ በተጠቀሰው ምክንያት Aንድ ሠራተኛ የስራ ውሉ ሲቋረጥ

የሥራ ውሉ ለተቋረጠ ሠራተኛ ሲሆን 2ኛው ደግሞ በAንቀጽ 80 Eንደተገለፀው

ያልተጠቀመት የAመት ፍቃድ ክፍያ ሁሉ የጊዜ ገደብ ሳይኖረው በገንዘብ ተቀይሮ

Aሠሪው በፍቃድ ላይ ያለ ሠራተኛን ጠርቶ ፈቃዱን ሳይጨርስ ስራውን Eንዲቀጥል

ሊከፈለው

ካደረገ ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ በAንቀጽ 80/2/ ሠራተኛው ያልተጠቀመበትን ማለትም

ያልተጠቀመበት የAመት Eረፍት ሁሉ ያለምንም የጊዜ ወሰን ወደ ገንዘብ ተቀፋሮ9

የቀረውን የAመት ፈቃድ በገንዘብ ተተምኖ ሊከፈለው Eንደሚችል ተደንግጓል፡፡

ሊከፈለው Eንደሚችል በመቁጠር የAዋጁ ቁር 42/85 Aንቀጽ 77/5/ን መተርጎሙ

Aይችልም፡፡

የከፍተኛው

ፍ/ቤት

ሠራተኛው

የስራ

ውሉ

ሲቋረጥ

የAመት ፈቃድ Aላማንና መሠረተ ሃሣብን ያላገናዘበ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሕግ
ለያዝነው ጭብጥ Aግባብነት ያለው የሥራ ውሉ የተቋረጠበት ሠራተኛን

ስህተት Aለበት፡፡ ሊታረም ይገባል፡፡

በማስመልከት ስለሚፈፀመው የAመት Eረፍት ክፍያ ነው፡፡ የAዋጁ Aንቀጽ 77/5/
በገንዘብ

በመቀጠልም የAመት Eረፍት ሠራተኛው በግልጽ በጽሁፍ ወይም በቃል

Eንደሚከፈለው ይደነግጋል፡፡ ከላይ Eንደተመለከትነው የAመት Eረፍት መሠረት

ካልጠየቀ Aሰሪውም በግልጽ Eንዲተላለፍ ካልፈቀደ ፍቃዱ Eንደተላለፈ Aይቆጠርም

ሃሣብ ክፍያ የሚፈፀምበት የEረፍት ቀናት ማግኘት ቢሆንም የስራ ውሉ የተቋረጠ

ወይ? የሚለውን ጭብጥ Eንመለከታለን፡፡ የAዋጁን Aንቀጽ 79/2/ የAመት ፈቃድ

ሠራተኛ ግን EደደAላማው በEረፍቱ ሊጠቀምበት Aይችልም፡፡ በዋናነት የAመት

ሠራተኛው ሲጠይቅና Aሰሪውም ሲስማማ ሊተላለፍ Eንደሚችል ይደነግጋል፡፡ ይህ

Eረፍት በገንዘብ Eንዲተካ ሕጉ ባይፈቅድም በስራ ውሉ የተቋረጠ ሠራተኛ ግን

ድንጋጌ የAመት ፍቃድን ለማስተላለፍ የAሰሪውና የሠራተኛው ስምምነት Aስፈላጊ

የስራ

ውሉ

የተቋረጠ

ሠራተኛ

ያልወሰደው

የAመት

ፈቃድ

ከላይ

መሆኑን ያስገነዝባል፡፡ ስምምነት በግልጽ ወይም ግልጽ ባልሆነ መንገድ ሊደረግ

Eንደተገለፀው የስራ ውሉ በመቋረጡ ምክንያት ሠራተኛው በEረፍቱ ሊጠቀምበት

ይችላል፡፡ ስምምነት ከAሠራርም ሊታይ ይችላል፡፡ ሠራተኛው በስምምነት Eንኳን

የማይችል በመሆኑ ነው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞም ክፍያ የሚፈፀምባቸው የትኞቹ

ሊተወው የማይችል የAመት Eረፍት በሕግ ተሰጥቶታል፡፡ ፍቃዱን መጠቀሙ መብቱም

ፍቃዶች ናቸው የሚለውን ነጥብ መመልከቱ ተገቢ ነው፡፡ ከላይ Eንደተመለከትነው

ግዴታውም ነው፡፡ Aሠሪው ኘሮግራም Aውጥቶ ለሠራተኛው ፍቃድ መስጠት Eንዳለበት

የAመት ፍቃድ ከሚቀጥለው ሁለት Aመት በላይ ሊራዘም Eንደማይችል በAንቀጽ

የAዋጁ ቁጥር 78/2/ ይደነግጋል፡፡ የAመት Eረፍትን ለተወሰነ ጊዜ ማራዘም Eንደሚቻል

79/5/ ተደንግጓል፡፡ በAንቀጽ 76/1/ Eና /2/ Aንድ ሠራተኛ የAመት ፈቃዱን

ከላይ በ1ኛው ጭብጥ ተመልክተናል፡፡ Eንግዲህ ሠራተኛው ፍቃድ መውሰድ ባለበት

ለመተው ስምምነት ማድረግ Eንደማይችል በAመት ፈቃድ ፈንታ ገንዘብ መክፈል

ጊዜ ሳይወስድ ቢቀር Aሰሪውም ሳይሰጠው ስራውን Eንዲቀጥል ቢያደርግ ከAሠራራቸው

የተከለከለ Eንደሆነ ተደንግጓል፡፡ Eነዚህ ድንጋጌዎች ተገናዝበው ሲታዩ የAዋጅ Aንቀጽ

ፍቃዱን ለማራዘም የተስማሙ መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡ ስምምነቱም ፍቃዱ በሕግ

77/5/ የሥራ ውሉ ለተቋረጠ ሠራተኛ Eንዲከፈል የፈቀደው የAመት Eረፍት ክፍያ

Eንዲራዘም Eስከተፈቀደ ጊዜ ድረስ ብቻ Eንደተደረገ ሊቆጠር ይገባል፡፡

በEረፍቱ

ፋንታ

ገንዘብ

Eንዲከፈለው

ሠራተኛው ስራ ላይ ቢሆን ኖሮ

በህጉ

ተፈቅዷል፡፡

ይህም

ታስቦ

የሆነው

ሊጠቀምባቸው የሚችሉ ፍቃዶችን Eንደሆነ
ሲጠቃለል

ያስገነዝባል፡፡ ይኸውም በህጉ መሠረት ሁለት Aመት የተራዘሙ ወይም ሊራዘሙ

ፍቃድን

ለማስተላለፍ

የሚደነግገው

79/ ፍቃድን ለማስተላለፍ Aሰሪውና ሠራተኛው

46

Aዋጁ

መስማማት

ድንጋጌ /Aንቀጽ

ያለባቸው መሆኑን

47

ቢያስገነዝብም ስምምነታቸው ግን ግዴታ በግልጽ መሆን Eንደሚገባው የግልጽነት

¡M/e. 16270

ፎርማሊቲን Eንዲያሟላ Aያስገድድም፡፡ ስምምነት መኖሩን ደግሞ ከAሠራር መረዳት

oCRS 17 d} 1998 •.O

ይቻላል፡፡ በመሆኑም Aመልካች ፍቃድ ተላልፏል ለማለት Aሰሪውና ሠራተኛው የግድ

ªƒu:- Aቶ M}iUÍH¦ o¨\
Aቶ „k©Gf¬Z MHM¬

በግልጽ መስማማት Aለባቸው የሚለው ክርክሩ ተቀባይነት የለውም፡፡
ውሣኔ
1. ተጠሪ ወደ ገንዘብ ተለውጦ Eንዲከፈለው የጠየቀው የAመት Eረፍት ቀናት
ክፍያ ሁሉም ሊከፈለው Aይገባም፡፡
2. ተጠሪ የ1984፣ የ1985 Eና የ1996 ከስራ Aስከተሰናበተበት Eስከ ጥር 30
ድረስ ያለው የAመት Eረፍት በገንዘብ ተቀይሮ Eንዲከፈለው፡፡
3. የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በስራ ክርክር መዝገብ ቁጥር 1438
ነሐሴ 16 ቀን 1994 ዓ.ም Eንዲሁም የከፍተኛ ፍ/ቤት በመዝገብ ቁጥር
15313 ህዳር 25 ቀን 1996 ዓ.ም የሰጡት ውሣኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ
ቁ.348/1/ መሠረት ተሻሽሎ ተወስኗል፡፡

Aቶ H´ù^ G©
Aቶ ª–@ MFˆð
Aቶ M^Ö} –ei§|^
„MG‰u .... „’] †Za GNp ¬Z²p
m¸W..... „q MHW No

Ÿ¨<M ¨<Ü ÁK Lò’ƒ” u}SKŸ} eK "d S"e” ›¨dc”
¾õ/w/I/l. 2066(2)' 2086(2)' 2081' 2090' 2091 2102(1) “ 2092
¾c=ÇT µ” Ÿõ}— õ`É u?ƒ }Ÿdi ¾J’¨< ¾›G<” ›SM"‹ SŸ=“¨<
›É`dDM u}vK¨< ¾Óßƒ ›ÅÒ K}ÔÍ=¨< ¾Ñ<Çƒ “ S^M "d ”Ç=G<U
¾I¡U“ ¨Ü uÉU\ w` 30.198 ”Ç=ŸõK¨< uS¨W’< “ ¾Åu<w wN?`
wN?[Wx‹“ I´x‹ ¡ML© S”ÓYƒ ÖpLÃ õ`É u?ƒ ¨<d’@¨<” uTî“~
¾k[u ›u?~
¨<d’@: - ¾Åu<w wN` wN[cx‹“ Q´x‹ ¡ML© S”ÓYƒ ÖpLÃ õ`É u?ƒ
¾WÖ¨< ¨<d’@“ ¾c=ÇT µ” Ÿõ}— õ`É u?ƒ ¾cÖ¨< ¨<d’@ ìÉsM::
1—.

Ÿ¨<M ¨<Ü Lò’ƒ uJ’ Ñ<Çƒ ¾Å[cuƒ c¨< Ñ<Ç~ ¾Å[c¨< u}Ÿdg<
SŸ=“ SJ’<” ŸTe[Çƒ ¨<Ü uvKGw~ uŸ<M Øóƒ eKS•\ T[ÒÑØ
›ÃÖupuƒU::

2—

Øóƒ vÃ•`U uLò’ƒ }ÖÁm ¾J’ c¨< ŸLò’ƒ ’í KSJ” Ñ<Çƒ
¾Å[cuƒ” W¨< K?L ¾¨”ËM É`Ñ>ƒ KSØke ›Ã‹MU::

3—

Ñ<Ç¿

uõ/w/Y/Y/I/l.

343(1)

SW[ƒ

KSËS]Á

Å[Í

õ`É

u?ƒ

}SMf Ÿ}LŸ õ`É u?~ uSËS]Á¨< ¨<d’@ dÃÑÅw ¾"d¨<” SÖ”
K=ÁhiM Ã‹LM::

48

49

