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А О К ЕБ М Е И Т  (Ж  ТНЕ ІМ РЬЕМ ЕМ ТАТІСЖ  ОР 8 Т Ш Е И Т
Т К А Ш ЕЕ 8Н ІР 8

О

2дЬіпіпкаі, Кгеїіп^а сіізігісі 22ІКІ Магсії 2018
їЬе КериЬІіс оґі .ііЬиапіа

Тегпорії Іуап Риіи] Иаііопаї ТесЬпісаІ Ііпіуегзіїу (Тегпорії, Цкгаіпе), 
Ьегеіпайег геґеггесі Іо аз «їЬе Ііпіуегзіїу», гергезепіесі Ьу Реіго Уазпіу, гесіог оТ їЬе 
Ііпіуегзіїу, асііпр, ипсіег їЬе СЬагіег оґ їЬе Ііпіуегзіїу, апсі їЬе епіегргізе (соїпрапу) 
І8С  2Т В08А  (2іЬіпіпкаі, Кгеііпи,а сіізігіеі їЬе КериЬІіс о І' ЬііЬиапіа), Ьегеіпаіґег 
геґеггесі їо аз «їЬе ТгаіпеезНір Ьазе», гергезепіесі Ьу Оігесіог Касі а Маїиіеуісіепе, 
асІіп§, ипсіег їЬе 8іаіиІез оґ їЬе епіегргізе (еотрапу) Ьауе епіегесі іпіо ап аеуеетепі 
ЬеІ\уееп іЬетзеІуез.

1. ТЬе зиЬіесІ оґ їЬе а§геетепІ із ог§апігіп§, апсі Ііир1етеп1іп§ аіі іурез оґ їЬе 
Ііпіуегзіїу зіисіепі ІгаіпеезНірз іп їЬе епіегргізе І8С 2Т В 08А  іп ЙіЬіпіпкаі, 
КгеІіп§а сіізігісі (їЬе КериЬІіс оґ ЬііЬиапіа).

2. ТЬе ипіуегзіґу ипсіегіакез Іо:
2.1. Ргоуісіе їЬе сиггісиїит іо їЬе ТгаіпеезНір Ьазе іп огсіег Іо а§гее оп іі і\уо \уеекз 

Ьеґоге їЬе Ье§іппіп§ оґ їЬе ігаіпеезЬір.
2.2. Арріу їЬе зеіесііоп ргосезз ґог зіисіепіз \у Ь о  \у в п і  іо саггу оиі їЬе ІгаіпеезЬір 

апсі зепЬ їЬе Іізі оґ зіисіепіз по Іаіег іЬап опе топіЬ Ьеґоге їЬе Ье§іппіп§ оґ їЬе 
ІгаіпеезЬір.

2.3. Арроіпі риаіійесі Іесіигегз аз ІгаіпеезЬір зирегуізогз.
2.4. Епзиге їЬе ііт е їу  аггіуаі оґ зіисіепіз апсі ІгаіпеезЬір зирегуізог аі їЬе 

ТгаіпеезНір Ьазе.
2.5. Ргоуісіе зіисіепіз \уііЬ аззізіапсе іп оЬіаіпіп§ аіі песеззагу сіерагіиге сіоситепіз.
2.6. Епзиге їЬе оЬзегуапсе оґ сіізсірііпе апсі іпіегпаї ге&иіаііопз Ьу зіисіепіз 

іЬгои§ЬоиІ їЬе ІгаіпеезЬір. Таке рагі іп їЬе зіисіепі ассісіепі іпуезіщаііопз 
сопсіисіесі Ьу їЬе ТгаіпеезНір Ьазе.

2.7. Ргоуісіе їЬе оиіЬоипсі зіисіепіз \уііЬ ргеіітіпагу 1іп§иізІіс апсі сиііигаї 
ргерагаїіоп оп а сопігасі Ьазіз ргіог Іо їЬе Ье§іппіп§ оґ їЬе ІгаіпеезЬір.

2.8. ОеЬпе їЬе Юрісз оґ соигзе рго]есІ5 апсі іЬезез Ю§еіЬег и/ііЬ їЬе ТгаіпеезНір Ьазе 
асітіпізігаїогз.

2.9. Епзиге іЬаІ етег^епсу тесіісаі іпзигапсе роїісу із оЬіаіпесі Ьу зіисіепіз ґог їЬе 
чуЬ о і є  р е г і о с і  о ґ іЬеіг ІгаіпеезЬір апсі зіауіп§ аі їЬе епіегргізе Х8С 2ҐВ08А .

3. ТЬе епіегргізе І8С  2 ІВ 0 8 А  ипсіегіакез Іо:
3.1 Ассері їЬе Нпіуегзіїу зіисіепіз ґог їЬе ІгаіпеезЬір іп ассогсіапсе \уііЬ а зуІІаЬиз

апсі Ігірагіііе а§геетепі Ьеїхуееп їЬе епіегргізе Л8С Е1В 08А , їЬе Ііпіуегзіїу 
апсі а зіисіепі.

3.2 Ргоуісіе їЬе іпуііаііоп іеііегз апсі оіЬег сіоситепіз пеесіесі ґог оЬіаіпіп» уіза апсі
о г § а п І 2 І п §  зіисіепі ІгаіпеезЬір. Таке рагі іп їЬе зеіесііоп ргосезз оґ зіисіепіз 
у Л і о  у / а п і  І о  саггу о и і  їЬе ІгаіпеезЬір.

3.3 Арроіпі їЬе циаІШесі зресіаіізіз ґгот їЬе ТгаіпеезНір Ьазе Іо зирегуізе їЬе 
зіисіепі ІгаіпеезЬір.



3.4 Сгеаіе іЬе песеззагу сопсііііопз Гог регі'оппіпе, ІгаіпеезЬір сштісиїит Ьу
5І11СІЄПІ5.

3.5 Епзиге їЬе оЬзегуапсе оГ заГеїу ге§и1аІіопз Ьу зіисіепіз с1игіп§ іііе ігаіпеезЬір.
Сопсіисі тапсіаіогу оссираііопаі ЬеакЬ ЬгіеГіп§з ( іпігосіисіогу ЬгіеГте, апсі 
ЬгіеЬп§ іп іке \уогкр1асе). ТеасЬ Ігаіпеез, \уЬєп гециігесі, Іо изе заГе \Уогкіп§; 
теїкосіз. Ргоуісіє ігаіпеез т і к  оуегаііз, ргеуепіаііуе Юоіз апсі ргеуепііуе 
кеакксаге зєгуісєз.

3.6 Р г о у і с і є  іке ЕІпіуегзіїу зіисіепіз апсі ІгаіпеезЬір зирегуізогз луіік і'гее
ассоттосіаііоп з сіигіп§ Іке ІгаіпеезЬір регіосі іп ТлЬіпіпкаі, Кгеііп§а сіізігісі 
(Іке КериЬііс оГІлікиапіа).

3.7 О іу є  Іке ипіуегзіїу ігаіпеез апсі ІгаіпеезЬір зирегуізогз їЬе оррогіипііу Іо изе їЬе
ІаЬогаїогіез, гоотз, \уогкзЬорз, ІіЬгагіез, іесЬпісаІ апсі оікег сіоситепіаііоп 
пеесіесі Гог саггуіпо оиі іке ІгаіпеезЬір.

3.8 Р го у іс іє  зіисіепіз \уіік ЬеакЬ иг§епІ саге сіигіп§ іЬеіг ІгаіпеезЬір іп їЬе епіегргізе.
3.9 Епзиге їЬе аііепсіапсе сопігої оГ їЬе Ігаіпеез. іпГогт їЬе Еіпіуегзіїу аЬоиІ іке

Гасіз оГЬгеакіпЕ» сіізсірііпе апсі іпіегпаї ге§иіаііопз.
3.10 АЙег їЬе ІгаіпеезЬір, сугііє  зіисіепі геґегепсез іп їЬе ІгаіпеезЬір сііагіез апсі

аззезз геройз ргерагесі Ьу їЬе ігаіпеез.
4. КезропзіЬіІіііез оґіЬе рагііез апсі уаіісіііу регіосі оІТЬе аеуеетепі.
4.1. ТЬе рагііез Ьеаг іке гезропзіЬііку Гог поп-ГиШітепІ оГ їЬе оЬ1і§аііопз ітрозесі 

оп іЬ ет  сопсегпіпо, їЬе ІгаіпеезЬір ог^апігаііоп апсі ітр іетеп іаііоп  іп 
ассогсіапсе т і к  іаЬоиг апсі есіисаііоп 1е§ізіаІіоп оШ кгаіпе апсі їЬе КериЬііс оГ 
Еіікиапіа.

4.2. А11 іке сіізриіез агізіп§ оиі оГ іке а§геетепІ ог іп соппесііоп чуііЬ іі зкаіі Ье 
зеїііек іп ассогсіапсе чуііЬ Іке сиггепі іе^ізіаііоп оГ ІЛсгаіпе апсі Іке КериЬііс оґ 
Еіікиапіа.

4.3. ТЬе а§геетепІ с о т е з  іпіо Гогсе оп їЬе сіау \уіієп іі із зщпесі апсі іі із уаіісі ипііі 
З0‘н ЗерІетЬег 2018.

4.4. Еаск рагіу гезегуез їЬе гі§Ьі Іо Іегтіпаїе їЬе а§геетепІ. Іп іке сазе оГ іке 
а§геетепІ іегтіпаїіоп, а поіісе зкоиісі Ье § іуєп аі іеазі ікгее топіЬз.

4.5. ТЬе а§геетепі із тасіе іп ЕІкгаіпіап апсі Еп§1ізЬ Гог еаск рагіу.
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