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(Suomen säädöskokoelman n:o 147/2020)

Valtioneuvoston asetus
kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Kalastuksesta Tenojoen vesistössä Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen (SopS 41 ja 42/2017) 6 ja 7 artiklassa tarkoitettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta ja Oslossa 23 päivänä maaliskuuta 2020 allekirjoitettu pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020 niin kuin siitä on sovittu.
2§
Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa.
3§
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020.
Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2020
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste
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PÖYTÄKIRJA

Suomen maa- ja metsätalousministeriön ja Norjan ilmasto- ympäristöministeriön ja
välinen pöytäkirja perustuen Suomen ja Norjan väliseen sopimukseen kalastuksesta
Tenojoen vesistössä 30.syyskuuta 2016 (Tenon kalastussopimus) artiklaan 7 ja artiklaan
6 poikkeuksista sopimuksen liitteestä 2 (Tenojoen vesistön kalastussääntö).
Hallitusten valtuuttamat viranomaiset ovat Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan nojalla sopineet
seuraavista Tenon kalastussopimuksen liitteenä 2 olevasta Tenojoen vesistön kalastussäännöstä
poikkeavista määräyksistä:

1.

Poikkeus 4 §:stä uudella 2 momentilla:

Kaikkiin ensimmäisessä momentissa mainittuihin kalastuslupaluokkiin voidaan liittää lapsilupa.
Lapsilupa oikeuttaa siinä nimetyn muualla kuin Tenojoen vesistön jokilaaksoissa vakinaisesti asuvan
alle 16-vuotiaan kalastamaan yhdellä vavalla tai yhdellä käsisiimalla kerrallaan. Lapsilupa ei kuulu 5
§:n ensimmäisen ja toisen momentin lupakiintiöihin.
Poikkeus on voimassa 31. joulukuuta 2021 saakka.

2.

Poikkeus 5 §:n 2 momentista:

Rantakalastuslupien määrä jaetaan Norjan puoleisella rajajokiosuudella kolmeen
kalastusvyöhykkeeseen seuraavasti:
1)
Vyöhyke 1 muodostuu kalastusvyöhykkeistä Nuorgam, Vetsikko ja Utsjoki; ja
2)
vyöhyke 2 muodostuu kalastusvyöhykkeestä Outakoski; ja
3)
vyöhyke 3 muodostuu kalastusvyöhykkeestä Inarijoki.
Vyöhykkeelle 1 kohdistetaan 3 964 kalastusvuorokautta, vyöhykkeelle 2 kohdistetaan
1 200 kalastusvuorokautta ja vyöhykkeelle 3 kohdistetaan 336 kalastusvuorokautta.
Luvat jaetaan tarkemmin viikoittain jokaiselle vyöhykkeelle samoilla perusteilla kuin mitä on
noudatettu 5 § 2 momentissa esitetyssä viikoittaisessa jaossa.
Saalisilmoitusten tulee noudattaa alkuperäistä vyöhykejakoa.
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3.

Poikkeus 9 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdista:

Lupa oikeuttaa kalastukseen klo 19 (18) alkavan ja seuraavana päivänä klo 19 (18) päättyvän
kalastusvuorokauden ajan rauhoitusajan ollessa klo 24 (23) - 07 (06). Rauhoitus ei koske
rantakalastuslupia, jotka kuuluvat 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuille henkilöille 5 §:n 4
momentissa varattuun kiintiöön.
4.

Poikkeus 9 §:n 3 momentista seuraavalla lisäyksellä:

Veneestä kalastettaessa kaikilla niillä, jotka osallistuvat kalastukseen, myös soutajalla, on oltava
kalastuslupa.
5.

Poikkeus 12 §:n 4 kohdasta:

Vapakalastus on kielletty veneestä ja rannalta lohipitoisten sivujokien edustalla alueella, jonka rajat
määräytyvät jokikohtaisesti seuraavasti:
Nilijoki (FIN); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan
lähimmistä sivujoen rannoista syväväylään asti.
Akujoki (FIN); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan
lähimmistä sivujoen rannoista jokiuoman poikki syväväylään asti.
Kárášjohka (NOR) (Inarijoen ja Kárášjohkan yhtymäkohta): molemmissa joissa alue, joka ulottuu joen
edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 200 metriä alavirtaan Tenojokea jokiuoman poikki.
Karigasjoki (FIN); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan
lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.
Iškorasjohka (NOR); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 50 metriä alavirtaan
lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.
Goššjohka (NOR); alue, joka ulottuu joen edustalta 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan
lähimmistä sivujoen rannoista pääuoman poikki.
Anárjohka (NOR) (Anárjohkan/Inarijoen ja Skiehččanjohka/Kietsimäjoen yhtymäkohta); alue, joka
ulottuu 50 metriä ylävirtaan ja 100 metriä alavirtaan lähimmistä sivujoen rannoista jokiuoman poikki.
Kalastus on kaikilla muilla sivujokisuilla kielletty lähimmistä sivujoen rannoista 50 metriä ylävirtaan
ja 100 metriä alavirtaan ulottuvalla alueella syväväylään asti.
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6.

Poikkeus 17 §:stä:

Muiden kalalajien kuin lohen, meritaimenen tai merinieriän verkkokalastus on sallittu jäidenlähdöstä
kesäkuun 15 päivään. Kalastus Inarijoella ja Kietsimäjoella on sallittu jäidenlähdöstä elokuun 20.
päivään.

7.

Poikkeus 21 §:n 2 momentista seuraavalla lisäyksellä:

Kierrettyä nailonia käytettäessä tulee yksittäisten langan säikeiden olla 8 denieriä tai sitä ohuempia.
Poikkeava määräys on voimassa 31. joulukuuta 2021 asti.

8.

Poikkeus 22 §:n 2 momentista seuraavalla lisäyksellä:

Kun kalaa pyydykseen ohjaavissa rakenteissa käytetään havasta, tulee hapaan solmuvälin olla
vähintään 58 mm ja materiaalina saa olla vain kierretty nylon (langan säikeiden tulee olla 8 denieriä tai
sitä ohuempia), jossa langan vahvuus on vähintään 1,1 mm (210/8x3 norjalaista lankaa nro 8).
Poikkeava määräys on voimassa 31. joulukuuta 2021 asti.

9.

Poikkeus 25 §:n 1 momentista:

Muun kalan kuin lohen, meritaimenen ja merinieriän kalastuksessa käytettävä seisova verkko saa olla
enintään 2 metriä korkea pohjaverkko, joka koostuu yksiliinaisesta hapaasta ilman pussia (riimua) ja
joka on valmistettu yksisäikeisestä nailonlangasta (monofiililanka), jonka vahvuus saa olla enintään 0,20
millimetriä.

10.

Poikkeus 27 §:n 2 momentista:

27 §:n 2 momenttia ei sovelleta.
Poikkeava määräys on voimassa 31. joulukuuta 2021 asti.

11.

Poikkeus 30 §:n 4 momentista:

Yleisen paikkakuntalaisluvan ja paikkakuntalaisen vapakalastusluvan haltijan tulee tehdä
kalastuskauden 2020 saalisilmoitus ennen 1. syyskuuta. Edellä mainittujen luvan haltijoiden on lisäksi
annettava sähköinen saalisilmoitus tai paperimuotoinen saalispäiväkirja viikkoa 27 edeltäneestä
kalastuksesta 6. heinäkuuta mennessä.
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12.

Poikkeus 30 §:stä seuraavalla lisäyksellä:

Kalastusluvan haltija, jonka lupaan on liitetty yksi tai useampia lapsilupia, on velvollinen
raportoimaan lasten saaliin 30 §:n mukaisesti.
Poikkeava määräys on voimassa 31. joulukuuta 2021 asti.

13.

Poikkeus 38 §:n 1 momentin ensimmäisestä kohdasta:

Toimivaltainen viranomainen voi yksittäistapauksessa tieteellistä tutkimusta, käytännön kokeita tai
kalanviljelytoimenpiteitä varten myöntää luvan poiketa kalastussäännön määräyksistä kalojen
pyyntiin.
Poikkeava määräys on voimassa 31. joulukuuta 2021 asti.

Näitä poikkeuksia, jotka on hyväksytty Tenon kalastussopimuksen 6 artiklan nojalla ja jotka on
kirjattu tässä pöytäkirjassa sopimuksen 7 artiklan mukaisesti, sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2020,
ellei toisin mainita, ja ne sisällytetään kummankin sopimuspuolen kansalliseen lainsäädäntöön siten
että kansalliset määräykset voivat tulla voimaan viimeistään 1. huhtikuuta 2020.
Allekirjoitettu kahtena kappaleena norjaksi ja suomeksi, jossa molemmat kieliversiot ovat
samanarvoisia.

Helsinki/Oslo,

Maa- ja metsätalousministeriön puolesta
Osastopäällikkö

Marja Kokkonen

Ilmasto- ja ympäristöministeriön puolesta
Ministerineuvos

Tom Rådahl
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PROTOKOLL
Protokoll mellom det norske Klima- og miljødepartementet og det finske Jord- og
skogbruksdepartementet etter Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av
30. september 2016 (Tanaavtalen) artikkel 6 og 7 om fravikelser fra avtalens Vedlegg 2 –
Fiskeregler for Tanavassdraget

De av regjeringene utpekte myndigheter har, med hjemmel i artikkel 6 i Tanaavtalen, avtalt følgende
bestemmelser som fraviker fiskereglene i Tanaavtalens Vedlegg 2:

1.

Fravikelse fra § 4 ved følgende nytt annet ledd:

Det er mulig å knytte ett eller flere barnekort til alle kategorier av fiskekort nevnt i første ledd.
Barnekort gir et navngitt tilreisende barn under 16 år rett til å fiske med inntil én stang eller ett
håndsnøre av gangen. Barnekort inngår ikke i kortkvotene etter § 5 første og annet ledd.
Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.

2.

Fravikelse fra § 5 annet ledd:

Strandfiskesonene på norsk side av grensevassdragsstrekningen inndeles i tre soner på følgende måte:
1) Sone 1 består av fiskesonene Nuorgam, Vetsikko og Utsjoki; og
2) sone 2 består av fiskesonen Outakoski; og
3) sone 3 består av fiskesonen Anárjohka.
Det fordeles 3964 fiskedøgn til sone 1, 1200 fiskedøgn til sone 2 og 336 fiskedøgn til sone 3.
Det skal foretas en nærmere ukefordeling innen hver sone, basert på prinsippene som er lagt til grunn
for den ukefordelingen som fremgår av § 5 annet ledd.
Fangstrapporteringer skal følge opprinnelig soneinndeling.

3.

Fravikelse fra § 9 annet ledd tredje og fjerde punktum:

Fiskekortet gjelder i ett fiskedøgn som begynner kl. 18 (19) og slutter dagen etter kl. 18 (19), med
fredningstid mellom kl. 23 (24) og 06 (07). Fredningstid gjelder ikke för strandfiskekort fra kvoten
reservert etter § 5, fjerde ledd for personer som er nevnt i § 2, første ledd punkt 2.
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4.

Fravikelse fra § 9 tredje ledd ved følgende tillegg:

Ved båtfiske skal alle i båten som deltar i fisket ha fiskekort, inkludert den som ror.
5.

Fravikelse fra § 12 punkt 4):

Stangfiske er forbudt fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver, i et
område som for den enkelte sideelv avgrenses på følgende måte:
Njiljohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas
nærmeste elvebredder og ut til djupålen;
Áhkojohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas
nærmeste elvebredder og ut til djupålen;
Kárášjohka (NOR) (samløpet mellom Anárjohka og Kárášjohka): et område som strekker seg 50 m
oppstrøms i begge disse elvene, og 200 m nedstrøms i Tanaelva og på tvers av elveløpet;
Gáregasjohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas
nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva;
Iškorasjohka (NOR): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 50 m nedstrøms fra sideelvas
nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva;
Goššjohka (NOR): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas
nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva;
Anárjohka (NOR) der Anárjohka munner ut i Skiehččanjohka: et område som strekker seg fra 50 m
oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
For øvrige sideelvmunninger er fiske forbudt i et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100
m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og ut til djupålen.

6.

Fravikelse fra § 17:

Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra isgangen til 15. juni. I
Anárjohka og Skiehččanjohka er fisket tillatt fra isgangen til 20. august.
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7.

Fravikelse fra § 21 annet ledd ved følgende tillegg:

Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha enkeltfilamenter som er 8 denier eller tynnere.
Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.

8.

Fravikelse fra § 22 annet ledd ved følgende tillegg:

Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minst 58 mm, og det er kun tillatt
å benytte tråd av spunnen nylon (tråd med enkeltfilamenter som er 8 denier eller tynnere) som er minst
1,1 mm tykk (210/8x3, norsk tråd nr. 8).
Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.

9.

Fravikelse fra § 25 første ledd:

Settegarn til fangst av andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye kan være et inntil 2 meter dypt
bunngarn som består av garn med én line, uten pose, laget av monofilamenttråd av inntil 0,20 mm
tykkelse.

10.

Fravikelse fra § 27 annet ledd:

Paragraf 27 annet ledd gjelder ikke.
Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.

11.

Fravikelse fra § 30 fjerde ledd:

Fiskere med stangfiskekort for lokale fiskere og generelt fiskekort for lokale fiskere skal for
fiskesesongen 2020 levere fangstoppgave innen 1. september. Disse fiskerne skal i tillegg levere
elektronisk fangstrapport eller rapport på papir innen 6. juli for fiske utført før uke 27.

12.

Fravikelse fra § 30 ved følgende tillegg:

Innehaver av fiskekort som har ett eller flere barnekort knyttet til seg, er pliktig til å rapportere barns
fangst i henhold til § 30.
Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.
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13.

Fravikelse fra § 38 første ledd første punktum:

Ansvarlig myndighet kan i enkelttilfeller dispensere fra bestemmelsene i fiskereglene når formålet er å
fange fisk til vitenskapelig undersøkelse, praktiske forsøk eller fiskekulturtiltak.
Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.

Disse fravikelsene, som er vedtatt med hjemmel i Tanaavtalen artikkel 6 og nedfelt i denne særskilte
protokollen i henhold til avtalens artikkel 7, skal gjelde til og med 31. desember 2020, dersom ikke
annet er nevnt, og skal inntas i hver parts nasjonale rett slik at de nasjonale reguleringene kan tre i
kraft senest 1. april 2020.
Undertegnet i to eksemplarer på norsk og finsk, der begge språk er likeverdige.

Helsingfors/Oslo

For Jord- og skogbruksdepartementet
Departementsråd

Marja Kokkonen

For Klima- og miljødepartementet
Departementsråd

Tom Rådahl
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BEAVDEGIRJI
Suoma eanan- ja meahccedoalloministeriija ja Norgga dálkkádat- ja birasministeriija gaskasaš
EHDYGHJLUMLPLLYXRÿÿXGXYYi6XRPDMD1RUJJDJDVNDVDãVRDKSDPXãšii guolástusas Deanu
þi]iGDJDVþDNþDPiQX30. beaivve  'HDQXJXROiVWDQVRDKSDPXã DUWLKNNDOLL7 ja 6
VSLHKNDVWDJDLQVRDKSDPXãDþXYYRVLV('HDQXþi]iGDJDJXROiVWDQQMXROJJDGXV .
5iÿÿHKXVDLGIiSPXGDQHLVHYiOGGLWOHDW'HDQXJXROiVWDQQMXROJJDGXVDDUWLKNNDODYXRÿXO
VRDKSDQ þXRYYRYDã'HDQXþi]iGDJDJXROiVWDQQMXROJJDGXVDVVSLHKNNDVDQPHDUUiGXVDLQPDWOHDW
'HDQXJXROiVWDQQMXROJJDGXVDþXYYRVLV 2:

1.

6SLHKNDVWDW V RÿÿDPRPHDQWWDLQ

%XRWYXRVWWDãPRPHDQWWDVQDPXKXYYRQJXROiVWDQORKSHOXRKNNiLGHViKWWiODNWRMXYYRWPiQQiORKSL
0iQQiORKSLDGGiYXRLJDWYXRÿDGDVQDPXKXYYRQHDUiVDMHVJR'HDQXþi]iGDJDMRKNDOHJLLQIiVWDiVVL
YXROOHO -MDKNiVDþþD JXROiVWLWRYWWDLQVWiNNXLQGDKMHRYWWDLQJLHKWDGXRUJJXLQKiYLO 0iQQiORKSLLL
JXOD DYXRVWWDV MDQXSSL PRPHDQWWDORKSHGLKWRPHULLGH.
6SLHKNDVWDWOHDIiPXVMXRYODPiQXEHDLYYHUiGMiL

2.

6SLHKNDVWDWDPRPHDQWWDV

*iGGHELYGRORELLGPHDUUL MXKNNRMXYYR1RUJJD EHDOHUiGMDMRKNDRVVRGDJDVJROPPDJXROiVWDQDYiGDKNLL
þXRYYRYDþþDW
1)
AYiGDWãDGGiJXROiVWDQDYiGDJDLQ1MXRUJJiQ9HDKþDWMD2KFHMRKND MD
2)
AYiGDWãDGGiJXROiVWDQDYiGDJDV9XRYGDJXRLND: MD
)
AYiGDW ãDGGiJXROiVWDQDYiGDJDV$QiUMRKND
$YiGDKNLLþXR]LKXYYRMLW  94 JXROiVWDQMiQGRUDDYiGDKNLLþXR]LKXYYRMLW 1 2JXROiVWDQMiQGRUD
MDDYiGDKNLLþXR]LKXYYRMLW JXROiVWDQMiQGRUD
/RELWMXKNNRMXYYRMLWGiUNLODEERWYDKNXLGPLHOGHMXRKNHDYiGDKNLLVHDPPDiNNDLJXLQJRPDWOHDW
GRDKWWDOXYYRQPRPHDQWWDVRYGDQEXNWRMXYYRQYDKNNRVDãMXRKNLPLV
6iODãDOPPXKXVDWJDOJHWGRDKWWDOLWiOJRiOJRVDãDYiGDWMXRJX
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SSLHKNDVWDW9 DPRPHDQWWDMDþXRJJiLQ

/RKSLDGGiYXRLJDWYXRÿDJXROiVWXVVLLG  iOJLMDþXRYYRYDãEHDLYYHG  QRKNNL
JXROiVWDQMiQGRUDiLJJHJRIDVUiIiLGDKWWLQiLJLOHDG  –   5iIiLGDKWWLQLLJXRVNND
JiGGHELYGRORELLGPDWJXOOHW§DPRPHDQWWDþXRJJiVGiUNNXKXYYRQROEPXLGHD
PRPHDQWWDVYiUUHMXYYRQGLKWRPHDUUiL

4.

6SLHKNDVWDWDPRPHDQWWDVþXRYYRYDãODViKXVDLQ

*XROiVWHWWLLQIDWQDVLVEXRKNDLQGDLQJHDWRDVViODVWHWELYGXLPDLGGiLVXKNNLVJDOJiOHDW
JXROiVWDQORKSL

5.

6SLHKNDVWDWDþXRJJiV

6WiJJRJXROiVWXVOHDJLOGRMXYYRQIDWQDVLVMDJiWWLVOXRVVDRDOJHMRJDLGRYGGDEHDOGHYLLGRGDJDVPDQ
UiMiWPHDUUDãXYYHWMRJDLGPLHOGHþXRYYRYDþþDW
1MLOMRKND ),1 JXRYOXPLLROOiRDOJHMRJDQMiOPPLVPHKWHUDEDMiVMD PHKWHUDYXORVMRJD
ODJDPXãRDOJHMRJDJiWWLLQþLHNƾDOLVRDOLUiGMiL
ÈKNRMRKND ),1 JXRYOXPLLROOiRDOJHMRJDQMiOPPLVPHKWHUDEDMiVMDPHKWHUDYXORVMRJD
ODJDPXãRDOJHMRJDJiWWLLQ MRKNDURNNLUDVWiþLHNƾDOLVRDOLUiGMiL
.iUiãMRKND 125  $QiUMRJDMD.iUiãMRJDRYWWDVWXYYDQVDGML JXRYOXPLLROOiJXNWXLGMRJDLG
QMiOPPLVPHKWHUDEDMiVMDPHKWHUDYXORV'HDQXMRKNDURNNLUDVWi
*iUHJDVMRKND ),1 JXRYOXPLLROOiMRJDQMiOPPLVPHKWHUDEDMiVMDPHKWHUDYXORVMRJD
ODJDPXãRDOJHMRJDJiWWLLQYiOGRURNNLUDVWi
,ãNRUDVMRKND 125 JXRYOXPLLROOiMRJDQMiOPPLVPHKWHUDEDMiVMDPHKWHUDYXORVMRJD
ODJDPXãRDOJHMRJDJiWWLLQYiOGRURNNLUDVWi
*RããMRKND 125 JXRYOXPLLROOiMRJDQMiOPPLVPHKWHUDEDMiVMDPHKWHUDYXORVMRJD
ODJDPXãRDOJHMRJDJiWWLLQYiOGRURNNLUDVWi
$QiUMRKND 125  $QiUMRJDMD6NLHKþþDQMRJDRYWWDVWXYYDQVDGML)JXRYOXPLLROOiMRJDQMiOPPLV
PHKWHUDEDMiV MDPHKWHUDYXORVMRJDODJDPXãRDOJHMRJDJiWWLLQMRKNDURNNLUDVWi
*XROiVWXV OHDEXRWHDUiRDOJHMRJDQMiOPPLLQJLOGRMXYYRQJXRYOOXVPLLROOiODJDPXVRDOJHMRJDJiWWLLQ
PHKWHUDEDMiVMDPHKWHUDYXORVMRJDþLHNƾDOLVRDOLUiGMiL
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6SLHKNDVWDWV

(DUiJXROOHãOiMDLGJROXRVDJXYååiGDKMHPHDUUDUiYGGXILHUEPHELYGXOHDOREiODãMLHƾDLGYXROJLPD
UiMHVJLWWD JHDVVHPiQXEHDLYYHUiGMiL*XROiVWXV$QiUMRJDVMD6NLHKþþDQMRJDVOHDOREiODãMLHƾDLG
YXROJLPDUiMHVJLWWDERUJHPiQXEHDLYYHUiGMiL



6SLHKNDVWDWDPRPHDQWWDVþXRYYRYDãODViKXVDLQ

*HDYDKHWWLLQJLVVRMXYYRQQ\ORQDJDOJHW RYWWDVNDVOiLJJLViLJDUDW OHDWGHQLHUDGDKMHGDQDVHKDEERW.
6SLHKNNDVHDGGMLPHDUUiGXVOHDIiPXVMXRYODPiQXEHDLYYH  UiGMiL.



6SLHKNDVWDW2 DPRPHDQWWDV þXRYYRYDãODViKXVDLQ:

*RJXROLELYGRVLLVWLYUHMHDGGMLUiKNDGXVDLQJHDYDKXYYRILHUEPHþRDOOLGHJDOJiILHUEPHþRDOL
þXROEPDJDVNDOHDWXQQLPXVWiPPMDPDWHULiODQRDååXOHDWGXããHJLVVRMXYYRQQ\ORQ OiLJJL
ViLJDUDWJDOJHWGHQLHUDGDKMHGDQ DVHKDEERW PDVOiLJJLDVVRGDWOHDXQQLPXVWiPP
[QRUJDODãiUSXQU 
6SLHKNNDVHDGGMLPHDUUiGXVOHDIiPXVMXRYODPiQXUiGMDL

9.

6SLHKNDVWDW5 D1 PRPHDQWWDV:

1MDƾJJRILHUEPLPLLJHDYDKXYYRHDUiJXROLJROXRVDJXYååDMDPHDUUDUiYGGXELYGGXVRDååXOHDW
HDQHPXVWiPHKWHUDDOORVDã ERGQHILHUEPLPLLþRKNLLGDRYWWDYXRYVVDWILHUEPHþRDOLVDOPPiVHDKND
KDJDMDPLLOHDUiKNDGXYYRQ Q\ORQOiLJJLVPDVOHDGXããHRNWDViLJJDU PRQRILLODOiLJL PLLRDååXOHDW
HDQHPXVWiPLOOHPHKWHUDDVX



6SLHKNDVWDWD2 PRPHDQWWDV

DPRPHDQWDLLKHLYHKXYYR
6SLHKNNDVHDGGMLPHDUUiGXVOHDIiPXVMXRYODPiQXEHDLYYHUiGMiL

11.

6SLHKNDVWDWDPRPHDQWWDV

AOPPRODã EiLNHJRWWiODã ORELMDEiLNHJRWWHODþþD VWiJJRELYGRORELKiOGGDãHDGGMLJDOJá GDKNDW
JXROiVWDQEDML ViODãDOPPXKXVDRYGDOþDNþDPiQXEHDLYYL2YGDOQDPXKXYYRQORELLG
KiOGGDãHDGGMLWJDOJá GDVD ODVVLQDGGLWHOHNWURYQQDODãViODãDOPPXKXVDGDKMHViODãEHDLYHJLUMML
EiEHUKiPLVYDKNXRYGGLWJXROOHELYGGXV VXRLGQHPiQXEHDLYYLUiGMiL
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6SLHKNDVWDWVþXRYYRYDãODViKXVDLQ

*XROiVWDQORELKiOGGDãHDGGMLJHDQORKSiLOHDOHDW ODNWRMXYYRQRNWDGDKMHHDQHWPiQQiORELWOHD
JHDWQHJDVUDSRUWHUHWPiQiViOODãDDPLHOGH
6SLHKNNDVHDGGMLPHDUUiGXVOHDIiPXVMXRYODPiQXEHDLYYHUiGMiL



6SLHKNDVWDWD PRPHDQWWD YXRVWWDVþXRJJiV:

'RDLEPDYiOGGiODãHLVHYiOGLViKWWiRYWWDVNDVGiKSiKXVDLQGLHÿDODãGXWNDPXãDJHDYDWODãVHDVXLG GDKMH
JXROOHJLOYLQGRDLEPDELMXLGYiUiVPLHÿLKLWORELVSLHKNNDVLW JXROiVWDQQMXROJJDGXVDPHDUUiGXVDLQJXOLLG
ELYGXL.
6SLHKNNDVHDGGMLPHDUUiGXVOHDIiPXVMXRYODPiQXEHDLYYLUiGMDL

'iWVSLHKNDVWDJDWPDWOHDWGRKNNHKXYYRQ 'HDQXVRDKSDPXãDDUWLKNNDODYXRÿXOMDPDWOHDW
JLUMHMXYYRQGiQEHDYGHJLUMMLV VRDKSDPXãDDUWLKNNDODPLHOGHJXRVNDGXYYRMLWMXRYODPiQX1.
EHDLYYHUiGMiLMXRVQXSSHOiKNDLLLPiLQQDãXYYRMDGDWþiKNDGXYYRMLWJXNWXLGVRDKSDPXãEHOLLG
iOEPRWODãOiKNDPHDUUiGXVDLGH GDÿLOiJLPLHOGHDKWH iOEPRWODãQMXROJJDGXVDWViKWWHWERDKWLW IiSPXL
PDƾLPXãWiFXRƾRPiQXEHDLYYH.
9XROOiLþiOORQJXRNWLQVWXKNNDQGiUR- MDVXRPDJLOOLLPDVJXNWRWJLHOODYHUãXYQQDWOHDW RYWWDiUYRVDþþDW
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