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بەڵێندەدەم بە پەیڕەوكردنی ئەم خااڵنەی خوارەوە( :پەیڕەوی بەشی ناوخۆیی زانكۆی راپەڕین)
 .1گوێڕایەڵی تەواوی یاساو رێنامییەكانو خووڕەوشتو سیفات بەرزی ،مامەڵە لەگەڵ ستافی كارگێری ،بەوپەڕی

رێزەوەو جێبەجێكردنی هەموو ئەوانەی ئاراستەم دەكرێن لە چۆنێتیی هەڵسوكەوتكردن.
 .2پابەندبم بە كاتەكانی چونەدەرەوەو هاتنەژورەوە بۆ بەشەناوخۆییەكانو داخستنی دەرگای سەرەكی.
 .3هاتن و چوون بۆ ناو بەشەناوخۆكان تەنها لە رێگای پرسگەوە دەبێت ،بە هیچ شێوەیەك هاتوو چۆ لە رێگای

پەیژەكانی سەالمەتییەوە نابیت لە كاتە ئاساییەكاندا ،تەنها بۆ حاڵەتە كتوپڕو نەخوازراوەكان (طوارئ ) نەبێت.
 .4رێگەنەدان بە كەسی نزیكو میوان بە هاتنە ناوەوە یانو مانەوە لە بەشە ناوخۆییەكان ،و پارێزگاریكردنی

تەواوی هێمنیو ئارامی.
 .5خوێندكار بەرپرسیارە لە هەر زیانێكی ماددی لە ناو ژوور ،یان راڕەوەكانو چێشتخانەو مرافیقو هەر شوێنێكی

تری بەشەناوخۆیی.
 .6پاكوخاوێنیی ژوورو راڕەوەكانی بەشەناوخۆیی ،و فڕێنەدانی زبڵ و خاشاكو پیسیو پاشاموەی خواردن لە

باڵەكۆنەكانو هیچ شوێنێكی تر ،جگە لە شوێنی تایبەمتەند.
 .7بە كارنەهێنانی هەموو ئامێ َركی كارەبایی (سحب عالی) راكێشانی بەرز لە هێزی كارەبا.
 .8نەهێنانەژورەوەی قەدەغەكراوەكان ،وەك (خواردنەوە گازییە سەرخۆشكەرەكان ،مادە بێهۆشكارەكان بە
هەموو شێوەكانییەوە ،نێرگەلە ،دۆمینەو تاولەو وەرەقەی قومار و چەك بە مۆڵەتو بێ مۆڵەت ،ئامێرە

برینداركەرەكان ،و هەرشتێكی تر كە لەگەڵ پەیڕەوی بەشەناوخۆییو دابونەریتی كۆمەڵ نەگونجێ.
 .9نەكێشانی جگەرە لە ژوورو راڕەو و شوێنی كۆبوونەوەو شوێنە گشتییەكاندا.
 .11نەمانەوەی خوێندكار لە دەرەوەی بەشی ناوخۆیی تەنها بە ئاگاداریی ئیدارەی بەشو ئاگاداركردنەوەی

پێشوەختی بەخێوكەری خوێندكار نەبێ .
 .11نەهاتن (غیاب بوون) لە بەشەناوخۆیی بەبێ بیانوی یاسایی.
 .12نەدانی زانیاریی نادروست بە ستافی كارگێڕیی بەشەناوخۆییەكان ،یان زانیاریی هەڵە لەسەر

بەشەناوخۆییەكان بە الیەنی پەیوەنددار.
 .13دوركەوتنەوە لە هەر هەڵسوكەوتو رەفتارێك ،كە ببێتەهۆی لەكەداركردنی ناو و ناوبانگی زانكۆ.
 .14هاتنەژوورەوەی خوێندكار ،یان كارئاسانیكردن بۆ هاتنەژوورەوەی هەركەسێك لەسەر پەرژین (سیاج) ،یان هەر
رێگایەكی تر ،جگە لە دەرگای سەرەكیو كاتە رێپێدراوەكان .بە پێچەوانەوە حسابی تاوانەكانی (دزی ،رفاندن،
هێنانی موادی قەدەغەكراو وەك تەقەمەنی مادەی بێهۆشكەر  ،تاد .)...جگە لە بێبەشكردنی لە بەشەناوخۆیی،

بەو تاوانانەش سزادەدرێت.
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 .15خوێندكار بەڵێندەدات بە رادەستكردنەوە (تسلیم)ی ئەو كەلوپەالنەی لە ئەستۆی دان ،كە تایبەتن بە
بەشەناوخۆییەكان پێش بەجێهشتنی ،هەر وەك چۆن یەكەمجار وەریگرتوون ،بە پێچەوانەوە هەموو ئەو

زیانانەی دەكەونەئەستۆ كە لێی دەكەوێتەوە.
 .16خوێندكار بەڵێندەدات بە بەجێهێشتنی بەشەناوخۆیی بۆ رۆژی دوایی ،كە زۆرترین ماوەیە دوای تەواوبوونی

تاقیكردنەوەكانی كۆتایی ساڵ .
 .17خوێندكار پابەند دەبێت بەو ئاگارارییانەی كە بەردەوام دەردەچن لە پێناو بەرژەوەندیی گشتی لەالیەن
بەڕێوەبەرایەتیی بەشەناوخۆییەكانو لە چوارچێوەی (پەیڕەوی بەشەناوخۆیی زانكۆی راپەڕین)و یاساو

رێنامییە كارپێكراوەكان كە لە تابلۆی ئاگادارییەكان هەڵدەوارسێن.

سزاكانی خوێندكار:
بەندی یەكەم :ئەوكارانەی كە خوێندكار دووردەخاتەوەو بێبەشی دەكات لە بەشی ناوخۆیی:
 .1ئەگەر كارێكی ئەنجامدا لەگەڵ دابونەریتو خوڕەوشتی كۆمەڵگای ئیمەدا نەگونجێ ،یان هەڵسان بە

ئاژاوەنانەوەو شەڕ لەناو بەشی ناوخۆیی و تێكدانی ئارامی.
 .2هێنانو خواردنەوەی مادەی هۆشبەرو كحولییەكان ،یان نێرگەلە ،یان چەكو تەقەمەنیو هەموو ئامێرێكی

برینداركەر بۆ ناو بەشی ناوخۆیی.
 .3گەیاندنی هەر زانیارییەكی نادروست بە بەشی ناوخۆیی .
 .4دەستدرێژیكردنو نواندنی رەفتاری نەشیاو بەرامبەر سەرپەرشتییارو فەرمانبەرو پۆلیسو گشت كارمەندانی

بەشی ناوخۆیی.
 .5ئەگەر خوێندكار بە هەر هۆیەك لە زانكۆ ،یان پەیامنگا دوورخرابۆوە.
 .6ئەگەر سێ جارئاگاداری (إنذار) كرا بە نورساوی فەرمی ،یان سێ جار غەرامە كرابێت ،بە هۆی سەرپێچیی ،یان

كەسێكی بەبێ ئاگادارییو رەزامەندیی بەشی ناوخۆیی لە بەشەكەی نیشتەجێ كردبێت.
 .7هاتنە ژوورەوەی خوێندكار ،یان كارئاسانیكردن بۆ هاتنە ژوورەوەی هەركەسێك لەسەر پەرژین (سیاج) ،یان هەر
رێگایكی تر ،جگە لە دەرگای سەرەكی ،و لە كاتە رێپێدراوەكاندا .لەو حاڵەتەدا حسابی تاوانەكانی (كوشنت ،دزی،
رفاندن ،هێنانی موادی قەدەغەكراو وەك تەقەمەنی مادەی هۆشبەر ،تاد .)...جگە لە بێبەشكردنی لە بەشی

ناوخۆیی بەو تاوانانە ،لێپێچینەوەی لەگەڵ دەكرێت.
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بەندی دووەم :ئەوكارانەی كە خوێندكاری لەسەر غەرامە دەكرێت ،بە پێچەوانەوە بەپێی بەندی یەكەم سزا

دەدرێت:
.1

ئەگەر خوێندكار زیانی گەیاند بە ژوورەكەی ،یان بەشەكەی ،یان ئەو كەلوپەالنەی كە وەریدەگرێت.

.2

گواستنەوەو گۆڕینی دەرگاو كەلوپەلی ژوورو بەشەكەی ،و داكوتانی بزمارو نوسین لەسەر دیوار.

.3

ئەگەر ژوورەكەی ،یان بەشەكەی ،یان چێشتخانەو تەوالێتو گەرماوەكەی پیس بوو ،یان نەیتوانی

پاكوخاوێنیی بەشەكەی رابگرێت.
بەندی سێیەم :ئەو كارانەی كە خوێندكار لەسەر ئاگاداری بۆ دەردەچێت ،بە پێچەوانەوە بەپێی بەندی یەكەم سزا

دەدرێت:
.1

پابەندنەبوونی خوێندكار بە كاتی دیاریكراو بۆ گەڕانەوە بۆ بەشی ناوخۆیی.

.2

ئەگەر خوێندكار ئەو ئامێرو كەلوپەالنەی بەكارهێنان ،كە زیان بە بەشی ناوخۆیی دەگەیەنن ،یان كارەبا زیاد

سەرفدەكەن.
بەندی چوارەم :ئەو كارانەی قەدەغەیە كە خوێندكار بیكات لە ناو بەشی ناوخۆیی ،بە پێچەوانەوە توشی سزا

دەبێت:
.1

هێنانی میوان بە هەموو شێوەیەك قەدەغەیە ئەگەر فەرمانبەری زانكۆ ،یان خوێندكار ،یان كەسی یەكەمی
خوێندكاریش بێ.

.2

هێنانی تەلەفزیۆنو سەتەالیتو هەموو ئامێرەكانی دەنگی.

بەندی پێنجەم :ئەوكارانەی كە پێویستە خوێندكار پابەندبێ پێیانەوە ،بە پێچەوانەوە توشی سزا دەبێت:
.1

كاتێك سەرپەرشتیاری بەشی ناوخۆیی خوێندكارێك لە شوێنێك بۆ شوێنێكی تر بگوازێتەوە بۆ بەرژەوەندیی

گشتی ،لەهەر كاتێكدا بێ پێویستە خوێندكار پابەندبێ پێیەوەو بڕیارەكان جێبەجێ بكات.
.2

كاتێك خوێندكار دەچێتە دەرەوەی بەشی ناوخۆیی ،یان گەشتی زانكۆ ،پێویستە كەسوكاری ئاگاداربكاتەوە،
پاشان مۆڵەت لە بەشی ناوخۆیی وەربگرێت ،بە پێچەوانەوە رێگەی پێنادرێت بگەرێتەوە بۆ بەشی ناوخۆییو

سزا دەدرێت.
.3

ئەو بڕیاڕ و رێنامییانەی كە لەالیەن وەزارەتی خوێندنی بااڵ ،یان سەرۆكایەتیی زانكۆ یان ئیدارەی بەشی

ناوخۆییەوە دەردەچن تایبەت بە كاروباری بەشی ناوخۆیی ،و سوودیان بۆ بەرژەوەندیی گشتی هەیە.
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بەندی شەشەم :ئەگەر خوێندكار پابەندنەبوو بەو بەڵێننامە یان خاڵو بڕگانەی سەرەوە:
ئەوە سەرپەرشتیاری بەشی ناوخۆیی بۆی هەیە بەپێی (پەیڕەوی بەشی ناوخۆیی زانكۆی راپەڕین) ،یان یاساو
بڕیارەكانی تایبەت بە بەشی ناوخۆیی ،خوێندكارەكە سزابدات ،یان ئاراستەی یاربدەدەری سەرۆكی زانكۆ بۆ

كاروباری خوێندكارانی بكات ،بۆئەوەی ڕێكاری یاسایی بەرامبەر ئەنجام بدرێت.
خوێندكارانی خۆشەویست پەیڕەوكردنی ئەم یاساو رێنامییانە لە پێناو كەشێكی ئارامە بۆ تۆ ،بەرز ڕاگرتنی
كەسایەتی و لەكەدار نەبوونی ناسنامەی تۆی شایستە بە خوێندكاری زانكۆ و ئەو ناوەندە ئەكادیمییەیەی كە دواتر

بڕوانامەت پێدەدات ،كەواتە تۆش هاوكارو هاو ئاهەنگ بە لەگەڵامندا.
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