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 یاسا
 

ر بهکانی سهموو بینا و شوێنه، ههم یاسایانهلهموو دانیشتووان. جگهبۆ پاراستن و دروستکردنی شوێنێکی خۆش و ئارام بۆ ههداندراونم یاسایانهئه
 یه ش یاسا و ڕێسای ئیداری خۆیان ههنهم سامان ودارایا

ندامانی ئهکهوهبێ دڵنیا ببنهها دانیشتووان دهروهبن. ههم یاسایانهڵی ئهدا و گوێڕایههم یاسایانڵ ئهگهدانیشتووان ئاشنا ببن لهکرێت لهڕێ دهچاوه
 بن. ڵی یاساکان دهکانیشیان گوێڕایهخێزان و میوانه

ن. ئاکاری ئاسایی پێویست کانیاهۆی ئازاردان و بێزراکردنی دراوسێیهبنهرچاو بگرن و نهبهسانی تر لهئاکاریان بارودۆخی کهبێ بهدانیشتووان ده
 رچاو بگیرترێت.بهبێ لهو هێمنیشدا دهشوێنێکی ئاسوودهبۆ ژیان له

 

 وشهش و حهی هاوبهناوچه

داده 12.11تاکوو  71.11کاتژمێر کان لهی قادرمهوهرهدرگای ده
ی وهدرگای پشتهکان، تکایهشههاوبهکارهێنانی شوێنهبه خرێت. کاتی

 رت داخهسه

بێ پاکوخاوێنی ی بینادا، دهوهرهو دهوهکانی ژوورهشههاوبهشوێنهله
هۆی ببێتهکهندهوهی کهوول ئهوهچاو بکرێت. خواردنهگشتی ره

ی بینا قهوهرهو دهوهکانی ژوورهگشتییهشوێنهکان لهئازاری درواسێیه
 یهغهدهر شوێنێکدا قهههکان لهرههۆشبهکارهێنانی مادهیه بهغهده

و کۆگای ، جلشۆرگهک یانهکانی نێوان دانیشتووان )وهشههاوبهشوێنه
بێ یاسا و ڕێساکان بهو دهکارهێنانی دانیشتووانهبهنیا بۆش( تههاوبه

 جێ بکرێن.دروستی جێبه

جێ و بهنگی نابهدهنگههۆی دهڕۆیشتن نابێ ببێته کانداقادارمهبه
المهر هۆی سهبهکاندا. لهقادرمهجێ لهستانی نابهوهرگری بکرێت له
خ، ک ڕایهر شتێک )وهر ئاگردا، دانانی ههمبهههتی و ئاسایشی له

 یهغهدهکاندا قهقادرمهی منداڵ، پاسکیل و هتد( لهبانهعاره

تی خۆیاندا بپارێزن. شوێنی تایبهکانیان لهتوانن داراییهدانیشتووان ده
ست یوهی پهستهرهنیا بۆ پاراستنی کهرزشی تهی وهستهرهکۆگای که

 رزه مان وهههبه

چاو ڕێکوپێکی و پاکوخاوێنی ڕهتکایهوهرهکارهێنانی شوێنی دهکاتی به
یان ن، باخچهک و چیمهیاندن و خراپ کردنی ڕووهبکه زیانپێگه

 یه غهدهک قهیهر شێوهههبینا بهست بهیوهکانی تر پهشوێنه

غهدهد قهداسهسهدا لهوشهحهلێخوڕینی ناپێویست و ڕاگرتن لهیارهسه
 یه 

 کانشوققه

 کان بکرێت.باشی چاودێری شوققهبێ بهده

بێ و دهیهغههدی خۆیاندا قهشوققهت لهنانهکان تهبێزارکردنی دراوسێیه
 یی و ئاسایشدا بن.ئاسوودهمووان لههه

رگری بێ بهدا ده12.11تا  77.11کاتژمێر نێوان ت لهتایبهبه
 نگێک. دهنگهدهشنهرچهههبکرێت له

هۆی لێنانی گۆشت( کهوری بهک چهست )وهیوهبۆ فڕێدانی زبڵی ناپه
 کار بهێندرێن.ههۆی گیران، نابێ توالێت و چااڵوان ببێتهده

کان بهکان، قادرمهوای شوققهواگۆڕێک بۆ گۆڕینی ههک ههنابێ وه
 کار بهێندرێن.

روا بجێ بێڵیت کاتێک ئیش نابێ ئامێری قاپ شۆردن و جلشۆردن هه
 وهرکار ناهێندرێت، بگیرێتهی ئاو کاتیک بهبێ شێرهن و دهکهده

بێ یاسای ئاگر، دهرگری لههۆی بهبنهدهکهو مادانهبۆ پاراستنی ئه
 رچاو بگیرتێت.بهر ئاگردا لهمبهههپاراستن له

 ی شوققهوشهباڵکۆن و حه

کان وشهبێ دانیشتووان ڕێکوپێکی و پاکوخاوێنی باڵکۆن و حهده
 فریان لێدابماڵدرێت. کان بهبێ باڵکۆنهبپارێزن. ده

ئامێرێکی تری شنهچهر باب یان ههڵووز، گاز بۆ کهکارهێنانی خهبه
یان وشهباڵکۆن یان حهلهرکراوهت به شوێنی سهبرژاندنی گۆشتی تایبه

هۆی یه گۆشت برژاندن نابێ بێتهغهدهباڵکۆندا قهبلۆکی لکاو به
 کان.بێزراکردنی دراوسێیه

 یهغهدهی ئاو( قهسۆندهوان )بۆنموونهئاوی ڕهی باڵکۆن بهوهشۆردنه

کانی شهباڵکۆن یان بهن ماڵ، لهن موڵک/ خاوهئیزنی خاوهبێ نابێ به
 الیت دابنێیت. تهتری بینادا ئارێل یان سه

 کان؛ی باڵکۆنهوهرهدهنهبکهخنهنابێ گوڵدان و گوڵ و گیاکان ڕه

وشهباڵکۆن یان حهمۆ لهستهڵی تری دهیان ئاژهباڵندهپێدانی خواردن به
 یهغهدهدا قهی شوققه

شی ئازاددا و کهخ و جلی شۆردراو لهک و ڕایهدانانی دۆشه
 رگی جلوبهوهوشکبوونه

نیا لهشی ئازاددا تهکهلی نووستن لهلوپهخ و کهک و ڕایهدانانی دۆشه
 پێدراوه تدا ڕێگهشوێنی تایبه

رگ لهی جلوبهوهف و وشککردنهرچهوالێدانی چهکاندن و ههته
وهرهدهباڵکۆن بڕواتهو نابێ لهپێدراوهباڵکۆندا ڕێگهنیا لهباڵکۆندا، ته

 ڵواسرێت. وێ ههیان له

 (بهڕێوەبهرایهتی زبڵ )پاشماوه

زبڵی ناوماڵ یان زبڵی تر پێویسته به دروستی بپێچرێتهوە و له شوێن 
ری تایبهتدا دابندرێت. لهگهڵ ئهوەشدا، یاسای کارگێڕی و و دەف

 ڕێنماییهکانی جیاکردنهوەی زبڵیش پێویسته ڕەچاو بکرێن.

جگه له زبڵی ناوماڵ، فڕێدانی بابهتهکانی تری فڕێدان )وەک 
 مۆبیلیات( یش له ئهستۆی دانیشتوانه.

ههرجۆرە زبڵێکی ماڵی که بۆ ژینگه مهترسیدارە )وەک بۆیاخهکان، 
ترییهکان، دەرمانهکان و هتد( پێویسته له شوێن و دەفری تایبهت پا

لهالیهن بهرپرسانی بهڕێوەبهرایهتی زبڵ لهبهرچاو بهخۆیاندا که
 گیراوە فڕی بدرێن.

ئهو دانیشتوانهی که یاسای فڕێدانی دروستی زبڵ ڕەچاو نهکهن 
 پێویسته تێچووی زیان پێگهیشتووەکان به تهواوی بدەن.

 (پارکینگ )گهراج

پارککردنی ئۆتۆمبیل تهنیا به مۆڵهتی کرێدەر/خاوەن مولک و تهنیا له 
 شوێنه دیاریکراوەکانی مۆڵهتدار، ڕێگهپیدراوە. 

 پارککردن له شوێنه تایبهتهکانی ههڵمهتی ڕزگارکردندا قهدەغهیه.

بهکارهێنانی گهراجهکان یا شوێنهکانی تریی بینا بۆ دانان یان 
هکان، یان بهشێک لهوان قهدەغهیه. کۆکردنهوەی ئۆتۆمبیله بێکهڵک

ئهگهر ئهم یاسایه پهیڕەو نهکرێت، کهسی پێشێلکار ناچارە به پێدانی 
 ههموو تێچوونهکانی جێگۆڕکێی کهلوپهلی پهیوەندیدار. 

گهراجی میوانهکان تهنیا بۆ بهکارهێنانی کاتی و کورت ماوەی 
 میوانهکانی نیشتهجێیه.
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یبڵی هیتهر بهکار نههێناندا. که سهرقاپی سۆبهکه قهپات کرێت له کاتی
پێویسته لهو کاتانهی که ئۆتۆمبیل پێوەی نهبهستراوەتهوە له پالکهکه 

 جیا کرێتهوە.

پێویسته ههموو یاسا و مهرجهکانی پهیوەندیدار به ئۆتۆمبیله پارک 
 کراوەکان پهیڕەو بکهیت.

 شۆردنی ئۆتۆمبیل له پارکینگ یان خاڵهکانی تری بینا قهدەغهیه.

دووپاتکردنهوەی پێشێلکردنی یاسای گهراج دەتوانێت ببێته هۆی 
 ههڵوەشاندنهوەی گرێبهستی کهسی پێشێلکار. 

 جگەرە کێشان

جگهرە کێشان له ههموو شوێنه گشتییهکان که لهبهردەستی دانیشتوانه 
و ههموو شوێنه ناوخۆییهکان، باڵکۆنه هاوبهشهکان و له شوێنی یاری 

 مندااڵندا قهدەغهیه. 

دا به گشتی قهدەغه بێت، نهتهنیا گهر جگهرەکێشان له بینای شوققهئه
بهڵکوو له باڵکۆن و حهوشهکانیشدا جگهرەکێشان لهناو شوققه

قهدەغهیه. له وەها بینایهکدا، جگهرەکێشان تهنیا له شوێنهکانی تایبهت 
 بهم کارە ئازادە.

ه دڵنیا ئهگهر جگهرەکێشان له باڵکۆنهکان ئازادە، ئهرکی دانیشتوویه ک
 بێتهوە له بوونی بوونی ههواگٶری گونجاو.

 ئاژەڵی ماڵی

دا دەبێ بهشێوەیهکی گونجاو ئاگاداری ئاژەڵی ماڵی لهدەرەوەی ئشوققه
 بکرێت و نابێ بهبێ چاودێری ڕەها بکرێت. 

دانیشتوان دەبێ دڵنیا بنهوە که ئاژەله ماڵییهکان به هیچ شێوەیهک نابنه
 هۆی ئازاری دراوسێیهکان.

دانیشتوان ههروەها دڵنیا بنهوە که ئاژەڵی ماڵی ئهوان به هیج 
شێوازێک نهبێته هۆی پیسبوون یان زیان پێگهیشتن به بینا، حهوش و 

 شوێنه هاوبهشهکانی ناوەوە یان دەرەوەی موڵکهکه.

ڕێگهپێدان به ئاژەڵهکان بۆ چوونه ژوور یان نزیکبوونهوە بۆ شوێنی 
 مندااڵن قهدەغهیه.

 دنی ئاژەڵهکان، پێوسته بگوازرێنهوە بۆ دەرەوەی حهوش.بۆ پیساییکر

 ئهو بهرپرسیاریهتیانهی که وەک دانیشتوویهک ههته

پیێوسته خێرا بابهتهکه به دادگای له کاتی هاتن یان چۆڵکردنی شوققه
یێنیت بۆ ئهوەی کارگێڕی ناوچهیی و بهکرێدەر/ خاوەن مهوڵک ڕابگه

 ینهی نیشتهجێبوونی تۆ.ههستن به بهکڕێدانهوە و پشکنینی پێش

ببینرێت پێویسته ههر جۆرە کێشه یان زیانێک که له بینا یان شوققه
بهپهله بهکرێدەر/خاوەن موڵک یان کۆمپانیای نوینهری ئاگاداری بینا 
ئاگادار بکرێتهوە. داوا له نیشتهجێبووان دەکرێت ههر جۆرە تێکدان 

 ن.یان بێزارکردنێک که دەبینر ێت خێرا ڕاپۆرت بده

دا نهبێت ئهگهر نیشتهجێیهک دەیههوێت بۆ ماوەیهکی درێژ له شوققه
ر بابهتهکه به بهکرێدەر/خاوەن موڵک یان کۆمپانیای وبهمهپێویسته له

نوێنهری ئاگاداری له بینا ڕابگهیێنێت و پێوسته کاتێک دیاری بکات 
 که بهکرێدەر یان کۆمپانیای نوێنهر بتوانیت بێته ناو شوقهکه.

 نی دەستوورپێشێلکرد

پێشێلکردنی ههر یهک له دەستوورەکان دەتوانێت ببێته هۆی 
غهرامهی کهسی پێشێلکهر و/یان دەنگدان یان ههڵوەشاندنهوەی 

 گرێبهست.


