پڕۆژەیەک لەبارەی
یاسای سەالمەتی شوێنی کارەوە
نوسینی :کاوە کەریم

پڕۆژەیەک لەبارەی یاسای سەالمەتی
شوێنی کارەوە

کاوە کەریم

دەستپێک:
ڕۆژانە بەهەزارەها کرێکار لە جیهاندا دەبنە قوربانی ررااری شروێرنری
کارو ڕۆژ نییە هەواڵی دڵتەزێنی ڕووداوی گیان لەدەستدان کرێرکراران
لە شوێنی کاریاندا نەبیستین .تەنانەت ڕۆژ نەبووە کرێکاران تووشری
ڕووداوی دڵتەزێن نەبن و ئەندامێکری جەسرتەیران لەدەسرد نەدابرێرد
یان بەهۆی ناسەالمەتی شوێنی کارەوە تووشری ەەنردەهرا نە رۆشری
نەبوبن.
مەسەلەی سەالمەتی شوێنی کار وداڕشتنری یراسرایەکری ترایرمەت بە
مەسەلەیە هەر لەسەرەتای سرەرهەڵردانری سرەرمرایەداریەوە بەشرێر
بووە لە واستی ملوێنی ەینی کرێرکرار .دا روازی برۆ براشرترربروونری
هەلومەرجی کاری کرێکاران واارێزراوبوونی ژیانیران مرێریوویەکری
درێی ایەنی هەبووە و تا ئە سەردەمەش وەک یەکێ لەو بابەترانەی
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کەبۆتە جێگای کێشمەکێشی نیوان راوەن کرارو کررێرکراران درێریەی
هەیە.
بێگومان مانەوەی فیزیکی کریکاران و سەالمەتی ژیانیان بەشیوەیەکی
گشتی هیچ کاتێ نەبۆتە بابەتێکی جێگای سەرنج وگررێرنرگری ارێردانری
رراوەنررکررارو دەوڵەترران ەررونررکە سررەرمررایەداری هررێررنرردەی ەرراوی لە
کۆکردنەوەی قازانج وزیرادکرردنری سرەرمرایەکرانریرانە هرێرنردە ژیرانری
ئرریررنررسررانرری کرررێررکرراریرران بەروە مەبەسررد نرریە هەربررۆیە بەردەوا
هەوڵردەدەن رۆیرران لە بررابەتە بردزنەوە .ئەوەشرری لەهەنردی والترردا
مەسەلەی سەالمەتی شوێنیکار کراوە بەیراسرا وەیرا لەیراسرای کراردا
جێگای بۆکراوەتەوە بەرئەنجامی ەباتی ەینی کررێرکرار رۆیرانە کە
واسد بسەاێنن بەسەر سەرمایەداران و راوەن
توانیویان کۆمەڵی
کاردا و لەیاسادا جێگیری کە تاڕادەیەک کررێرکرارانری اراراسرترووە لە
مەترسیەکانی ڕووداوی نە وازراوی شوێنی کارو ئەو نە رۆشریرانەی
کەبەهۆی بار راای هەلومەرجی کارەوە کرێکاران گیرۆدەدەکەن.
یرراسررای سررەالمەترری کررار ەەنررد الیەنررێررکرری گرررن ر لە ررۆ دەگرررێررد
کەڕاسررتەو ررۆ اەیرروەنرردی بەژیررانرری کرررێررکررارانەوەیە بررۆیە دەب ر
بەشرریرروەیەکررری سررترررانرردارد و هەمەالیەنە لەالیەن ررراوەن کرررارو
کررۆمرراررانرریرراکرران و دەوڵەتررانەوە اەیرراەوی لرریررمررکررر ونرراەررار بررکرررێررن
بەکاراێکردنی هەموو بەنردەکرانری وەک رۆی .لەالیەکریرترروە یراسرای
سررەالمەترری کررار نررابررێررد بەتەنررهررا نرروکررمەت و اەرلەمرران و دەزگررا
قەزاییەکان یەکالیەنە بایاری لێمدەن وبیکەن بەیاسای فەرمری بەڵرکرو
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دەبر ئە یراسررایەو هەمروو برراگەو بەنرد ومرراددەکرانرری بەبەشررداری
نوێنەرانی کررێرکراران وڕیرکرکرراوەکرانری ئەوانەوە گەرڵەبرکرر وڕای
لەسەربدر ەونکە ئە یاسرایە لەتەرەفرێرکری سرەرەکریردا اەیروەنردی
بەژیانی کرێکارانەوە هەیە ولە ڕوانگەیەشەوە دەب وەک تەرەفرێرکری
سەرەکی مافی دە اڵەتکردنیران لەنروسریرن وبرایرارلرێردانری یراسرەکەدا
بەڕەسمی بۆ بناسرێد.
لە کوردستان هەزاران کررێرکراران بەهرۆی ررااری شروێرنری کرارەوە
تائێستا بونەتە قوربانی لەکاتێکدا دەکراو دەتوانرا بەربە کوشرترارەی
کرێکاران بگیرێد .ئەگەر دۆ ی کارو ژیانی کررێرکرارانری کروردسرتران
بەراورد بکەین بەزۆرێ لە ووالتانی تر دەبینین کرێکاران سرەرەڕای
ئەوەی بە دەسد بێکاری فراوان و کەمی کر و لێماین لەکرێرکرانریران
و نەبوونی ئازادی ڕێککراوبوون ودەیان موسیمەتی ترەوە دەنراڵرێرنرن
هاوکات لەکوردستان یاسای کارێ لەئارادا نیریە کە اەیروەنردیەکرانری
نێوان اوەنکارو کرێکاران لەەروارەرێروەیەکری یراسرایریردا بەڕەسرمری
برنرراسررێررنریررد بەتررایرمەترریررا کەلە سرارنەی دوایرریرردا کەرترری تررایررمەت
باردەستی اەیداکردووە مەسەلەی دۆ ری ژیرانرو کراری کررێرکرارانری
کوردستان ساێردراوە بەمونافەسەی بازاڕی کۆمارانریراکران وبرایراری
یەکالیەنەی اوەنکرارەکرانەوە .لەوەهرا دۆ رێرکریرشردا شروێرنری کراری
کرێکاران بۆتە مەیدانێ بۆ لەنراوەروون و اەکەوتەبروونری ڕۆژانەی
کرررێررکرراران ونرروکررمەت ووەزارەترری کرراریررا بەڕادەیەک دۆ ەکەی
بەفەرامۆشی سااردەوە کە هیچ کۆماانیرا و راوەنرکرارێر بە راترری
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کەمکردنەوەی ەرجی وزۆرکردنی قازانج گو نەدەن بەسرەالمەتری
گرریررانرری وجەسررتەیرری کرررێررکرراران وڕەەرراوی کەمررتررریررن اررێرروانەو
اێداویستیەکانی اراراسرتری شروێرنری کرار نەکەن .هەربرۆیە مەسرەلەی
ااراستنی سەالمەتی شروێرنریرکرار برۆتە مەیردانرێرکری گررنرگری ەبراتری
کرێکارانی کوردستان لەڕاستای باشکردنی دۆ ی کرارو ژیرانریرانردا و
دەب یە ەی اوەنکارو دەسەرتدارانی لەسەر بۆبگرن .بەواتایەکریرترر
دەبررێررد کرررێررکرراران لە ەبرراترری ڕۆژانەیررانرردا مەسررەلەی سررەالمەترری
شوێنیکار و دابینکردنی اێداویسرتریەکرانری یەکرێر لەو برابەترانە برێرد
کەبۆی تێمکۆشن و لەهەوڵردابرن بەسرەر سرەرمرایەداران ودەسرەرتردا
فەرزی بکەن و بیکەنە یاسا .یاسای سەالمەتی شوێنی کرار مرافرێرکری
سەرەتای هەموو کرێکاران وکەسێکی ئامادەبەکرارە کراترێر دەەرێرتە
مەیدانی کارەوە بۆیە دەبێد شوێنی کارەکەی ئامن و سەالمەت بێد.
ئەوەی لێرەدا دەمانەوێد بیکەینەڕوو اێشنیارێرکە برۆ یراسراکە وئەو
الیەنە گرنگانەی کەئە یاسایە لە ۆی دەگرێد .دیارە ئە نوسرراوەیە
ەرروارەرریرروەیەکرری گشررترریەو وەک ارراۆژەیەک بررۆ گر ررترروگررۆی نررێرروان
کرێکاران و هەڵسوڕاوانی کرێکاریی وئەوانەی کەمروهرتەمرن بەژیرانرو
مەسەلەکانی کرێکارانەوە بەدەستەوە بگریرر و لەئەنرجرامردا لەالیەن
اساۆڕانێکی یاساییەوە لەڕەشنوسیکدا گەرڵەبکرێتەوە ودواتر ەبرات
بۆ جێگیرکردنی بکرێد.
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پڕۆژە یاسای سەالمەتی شوێنی کار

یاسەکە بە گشتی:
 /١ئامانج لە یاسایە بەرگرتنە بە ڕووداوی نە وازراو تەندروستری
نادروسد لە شروێرنری کرار هریرنرانە کرایەی ژیرنرگەی سرەالمەت و
تەندروسد بۆ کرێکاران .
 /٢یاساکە تەواوی کرێکاران لە کەرتی گشتی و تایمەتیدا دەگرێتەوە.
 /٣ئە یاسایە هەموو مەیدانەکانی شوێنی کار دەگرێتەوە لەکارکردن
لە کار انە و کارگەکان لە شوێنە زمەت گوزاریەکان لە ئوفیر و
دائیرەکان لە مەیدانی بارهەڵگرتن و شوفێری لە دوکان و ەێشتکانە
و هوتێلەکان ......هتد
 /٤ئە یاسایە اوەن کارەکان و کۆمارانریراکران بەراررسرانری اراۆژە
ئررابرروریەکرران ی نررکررومرری بررن وی سررەربەکەرترری تررایررمەت بررن و
سەرمایەداران لە هەموو مەیدانەکانی کاردا دەب ارابەنرد وجرێرمەجر
کەری ئە یاسایەبن ئەوان بەرارسریرار دەبرن لە هەمروو راڵەکرانری
یاساکە و بەرارسیارێتی تەواو دەکەوێتە سەرشانیان.
 /٥نررکررومەت ئەرکرری سررەراەرشررترری گشررترری دەکەوێررتە ئەسررتررۆ لە
جێمەجێکردنی هەموو اڵەکانی یاساکە و ەاودێریرکرردن و گرۆڕیرنری
یاساکە بە لەبەرەاوگرتنی اێشکەوتنی بازاڕی کار و گرۆڕانرکراری لە
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ژینگەی شوێنی کاردا.
 /٦نوێنەرانی هەڵمیێردراوی کرێکاران لەگەڵ نروێرنەری راوەن کرار
بەرارسیاری ەاودێر بۆ کاری یاساکە لە شوێنری کراردا دەکەوێرتە
ئەستۆیان.
سروشتی ژینگەی کار:
 /١دەبێد ژینگەی کارکردن ئەواەڕی تەندروسد واارێزراو بێد برۆ
ئە مەبەسررتەش اررێررشررکەوتررنرری کررۆمەریەترری و تەکررنرریررکرری بررکرررێررتە
زمەتەوە .ئەمانەش ەەندالیەنێ لە ۆدەگرێد:
* هەلومەرجی کارکردن دەبێد بەشێوەیەک بگونجی کە ڕەەاوی
توانا فیزیکی و دەرونیەکانی مرۆڤەکان بکا ولەبەرەاویان بگرێد.
* هەلررومەرجری کررار دەبررێررد ئەومررافە بە کرررێررکرراران برردات کە
بەشداربن لە ڕێککستنی جێگای کارو ژینگەی کراریران هەروەهرا
لەاەیوەنرد بەهەر ئراڵروگرۆڕ وارێرشرکەوترنرێر کەلە شروێرنریرکراردا
دێتەکایەوە.
* تەکررنرریر ڕێررکررکررسررتررنرری کررار شررێرروەکررانرری کررارکررردن دەبررێررد
بەشێوەیەک ڕێکمکرێد کە نەبێتە هۆی زیان ارێردانری فریرزیرکری و
نەفسی بە کرێکاران یان ئەرکیان زیاتر قرور برکرات و برمرێرتە
هۆی ڕوودانی ڕووداوی نە روازارو یران نە رۆش کەوترن یران
تێکچوونی لەشی کرێکاران.
* ئەگەر هەر جۆرێك لەکارکردن بەهەر هۆیەکەوە نەتروانررا ئە
مەرجانەی تیا اەیاەوبرکررێرد ئەوا دەبرێرد سرایراترکراری کەمرترر
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بەهەقدەستی زیاترەوە بۆکرێکاران بەڕەسمی بناسرێد.
* دەبێد بەرنامەڕێیی و ڕێککستنی کار بە شرێروەیەک برێرد کە
بتوانر لە ژینگەی تەندروسد و سەالمەتدا ئەنجا بدر .
 /٢شوێنی کارکردن لە ناو بیناو هۆڵدا دەبرێرد هەمروو مەرجەکرانری
سەالمەتی و ژینگەی تەندروستی تێدا بێد .الیەنەکانی ئە براگەیەش
ئەمانە لە ۆ دەگرێد:
* مەرجی ااکوتەمیزی ایشەیی (نررفری) ئەوەی اەیروەنردی هەیە
بە ڕۆشرنرایری هەوای اراک هەوای گەرمری و سراری دەبرێررد
هەمیشە فەراهە بکرێد.
* هەموو باڵە انەی و هۆڵی کارکردن دەبێد اارێرزارو برێرد لە
بەرانمەر ڕو ان ئراگررکەوترنەوە تەقریرنەوە هەڵەی کرارەبرایری
دەرگای دەرەوون  ...هتد
 /٣دەبێد هەموو جۆرە اێداویستیەک دابیرن برکررێرد لەنراو شروێرنری
هررۆڵ و برراڵە ررانەی کررارکررردنرردا بررۆ ئررامررادەکرراری بررۆ ڕووداوی
نە وازراو.
 /٤هەمرروو جررۆرە مررادەیەک کە کرراریررگەرو هررۆکررار بررێررد لەسررەر
سەالمەتی کرێکاران و کارمەندان دەبێد اارێزراو بێد لە شروێرنری
تایمەتیدا لە کاتی بەکارهێنانیدا دەبێد تەواو ئامادەکاری بکرێرد برۆ
ااراستنی ژیانی کرێکارەکان.
 /٥ئامێرەکانی ۆااراستن و جرلروبەرگری ترایرمەت کرکو مراسر و
ەاویلەکەی تایمەتی دەبێد فەراهە کرابێد لە شوێنی کاردا.
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 /٦دەبێد بەتەواوی شوێنی ااکردنەوەوە و فریاگوزاری تەندروستری
ێرا اێداویستی کرێکاران فەراهە بکرێد لە شوێنی کاردا.
 /٧هۆڵی کارکردن و باڵە انەی کارکردن اێا وە د دەبرێرد لەژێرر
سەراەرشتی فەرمانگە اەیوەنیدارەکاندا اشکرنریرنری برۆبرکررێرد وەکرو
فەرمانگەی ئاگرکوژانەوە و شارەوانی تەندروستی و ژینگە.
بەرپرسیارێتیە گشتیەکان:
 /١کرێکاران و اوەنکارەکان هاوکاری دەکەن برۆ بەدەسرترهرێرنرانری
ژینگەیەکی تەندروسد و سەالمەت بۆ کرێکاران.
 /٢لەسرررەر ررراوەن کرررار ارررێرررویسرررتە وە یررران مرررولرررزەمە هەمررروو
ئامادەکاریەکی اێا وە د برکرات برۆ ڕووداوە نە روازراوەکران کە
کار دەکاتە سەر سەالمەتی ژیانی کرێکاران لەهەموو بارێکەوە.
 /٣اوەن کار اێویستە مەترسیەکانی ڕووداو تەنردروسرتری برگررێرتە
ئەستۆ لە کاتی کارکردنی تەنیایی کرێکارێ لە شوێنێکی تایمەتی.
خاوەن کار:
 /١اوەن کار بەرارسیارێتری تەواوی سرەالمەتری هەمروو تراکرێرکری
کرێکارانی لەسەر شانە.
* اوەن کار دەبێد هەمیشە بەرنامەڕێیی و ارالن دابرنرێرد برۆ
ئەوەی کۆنترولی کارەکانی بکات لە شروێرنری کراردا برۆ ئەوەی
ژینگەی باش و سەالمەت فەراها بکات بۆ کارکرردن و هەمروو
ئەو مەترررسرریررانە یرران ئەگەرانە البەرێررد کە دەبررێررتە هررۆی نررا
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سەالمەتی ژیانی کرێکاران.
 /٢اوەن کار دەبێرد ڕاارورتری نرووسرراوی وەرزانەی هەبرێرد کە
هەموو مەیدانەکانی ژینگەی کار لە ۆ بگرێرد و ارێرشرکەشری دەزگرا
اەیوەندیدارەکانی بکات.
 /٣بەرنامەی ۆڕێککستنەوە یان جارێکیتر هاتنەوە سەرکار دەبرێرد
لە االنی اوەنکار و کرۆمرارانریراکرانردا هەبرێرد برۆ ئەو کررێرکرارانەی
بەشێوەیەک لە شێوەکان نە رۆشرکەوترون یران ترووشری ڕووداوێر
بوون.
 /٤کۆماانیا و کرارگەکران و کرار رانەکران دەبرێرد کەسری ترایرمەتری
ارۆفیشناڵیان ئامادەکردبێد بۆ ئە ارسە.
 /٥رراوەنررکررار اررێررویسررتە لەکەمررتررریررن مرراوەدا دەزگررا بەرارررسررەکرران
ئاگاداربرکراتەوە لە کراتری برریرنرداربروونری کررێرکرارێر یران مرردنری
کرێکارێ لە شوێنی کراردا ڕاارۆرتری ترایرمەتری لەسرەر ڕووداوەکە
بنێرێد.
 /٦اوەنکار دەبرێرد هەمروو ئەو داواکراریرانە جرێرمەجر برکرات برۆ
تەواوکرراری ژیررنررگەی تەنرردروسررد کەلەالیەن دەزگررا اەیرروەنرردی
دارەکانەوە ڕێنمایی دەکرێد.
 /٧ئەو شوێنانەی کەلەالیەن کەسرێرکەوە یران رێرزانرێرکەوە بەڕێروە
دەبرێن واتە هەر ۆیان کاری تێدا دەکەن دەبێد بەهەمان شرێروە
مەرجەکانی سەالمەتی ترێردا دابریرن کررابرێرد لەهەمەوو ڕووداوێر
دەبێد الیەنی اەیوەندیدار ئاگادار بکرێنەوە.
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 /٨لە کاتی هێنانی ئامێرێکی نو بۆ بەکارهێنان لە شوێنیکی کراردا
دەبێد زانیاری تەواو لەسەر ئامێرەکە و بەکارهرێرنرانری ئرامرێررەکە و
مەترسیەکانی بە هەڵە بەکارهێنانی ئامێرەکە بدرێد بەو کرێرکرارانەی
کاری لەسەر دەکەن ااشان دەبێد تەواوی ارێرداویسرتری سرەالمەتری
ئامادەبکرێد بۆ کرێکاران اێا لە بەکار هێنانی ئامێرەکە .
 /٩بەستنی ئامێر نو یان دانانی ئامێرەکان دەبێد لەالیەن کەسری
شارەزاوە بێد نابێد ئەو هێزەی ئەو کرێکرارانە بەکراربرهرێرنرر کە
شارەزایان لەو کارەدا نییە.
 /١١لە کرراترری بەرهەمررێررنررانرری هەنررد مررادەدا بە تررایررمەترری مرراددەی
کییمایی کە لە کۆتا قوناغدا دە رێتە کرارترۆنەوە دەبرێرد تەواوی
اێداویستی دابین بکرێد بەو ئەو کرێکارانە کە اێویستە برۆ نرمرونە
ئامێر هەناسە جلوبەرگی تایمەتی.
دەستکێا و ماس
مەرجەکانی شوێنی کار لە ناو کارخانەو هۆڵەکاندا:
 /١فەراهەمکردنی کەشوهەوای تەندروسد لەناوەی کار انەکاندا.
 /٢دابینکردنی جلوبەرگی ارێرویسرد و بەار شروێرنری کرارەکە برۆ
تەواوی کرێکاران .
 /٣فەراهەمکردنی ئامێرەکانی هەڵگرتن و بارکردن و گواستنەوە ۆ
دوور ستنەوە لە بەکارهێنانی هێزی کرێکاران بۆ ئەو مەبەستانە.
 /٤قەدەغەکردنی بەکارهێنای گروای سیکوریتی بەسەرکرێکارانەوە.
 /٥بەکارهێنانی کورسی و مێزی تایمەتی بۆ ئەو کررێرکرارە یران ئەو
کارمەندەی کە بەردەوا کاری لەسەر کورسی و مێزە.
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 /٦دانانی اشووی کورت بۆ ەەند ولەکێ بۆ ڕاهێنانی وەرزشی .
 /٧دابرریررنررکررردنرری شرروێررنرری ررواردن و نەسررانەوەی کرررێررکرراران
کەمەرجەکانی تەندروستی تێدا بێد.
 /٨دابینکردنی بنکەی فریاکەوتنی ێرا.
 /٩فەراهەمکردنی هەموو جۆرە ئامێا و اێویستیەک بۆ سرەالمەتری
کرێکاران لەکاتی بەکارهێنانی ماددەی کییمایی یان ئرامرێرری تریرشر
دان یان هەر شتێ کە زیان بە تەندروستی کرێکاران بگەیەن .
 /١١کارکردن بۆ ئەو کرێکارانەی لەمراوەی کرارکرردنردا هەمران کرار
دووبارە دەکەنەوە دەبێد شریر رد یران بە سرەیرات یران اشرووی
زیاتریان هەبێد.
 /١١دابرریررنررکررردنرری ووزەی ارراک بررۆ بەکررارهررێررنرران و ررۆالدان لە
بەکارهێنانی ووزەی ای وەکو گازو گازویل.
 /١٢دانانی ئامێری ئاگادارکردنەوە لەتەواوی شوێنەکانردا لەکراتری
ئەگەری ڕووداوێکدا.
 /١٣دانانی ەەنەد دەرگای دەرەوون لەناو هۆڵ و باڵە انەکاندا بۆ
دەرەوون لەکاتی ئاگرکەوتنەوە یان ڕووداوی تردا.
 /١٤دانانی تەواوی اێوستیەکانی ئاگرکوژانەوە لە شوێنی کاردا....
کارکردن لە شوێنی تایبەتیدا ،کە مەترسی هەیە بۆ نەخۆشی یان تەندروستی
کرێکاران:
 /١کارکردن لە ستە انە و شوێنی تەندروستی نە ۆشی ترایرمەتردا
یان ئەوانەی لەو شوێنانەدا کاردەکەن کە ئامێری تیشکری ترێردایە کە
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لەو بەشررانەدا ئەگەری زۆرتررری هەیە بررۆ سررەر ئەو کرررێررکررارو
کررارمەنرردەی کە تررووش بررمررن .لررێرررەدا دەبررێررد بەرنررامەی تررایررمەت
لەبەردەستدا بێد بۆ کەمکردنەوەی یان نەهێشتنی ئەو ئەگەرانە.
 /٢کرێکارانی ئەو بەشە دەبێد مانگانە اشکنینیان بۆ بکرێد.
 /٣کرێکاران دەبێد لەهەمروو ارێرداویسرتری ترایرمەت لەجرلروبەر و
ئامێرەکانی ۆااراستن بەهرەمەندبن.
 /٤کاتی کارکردنی ئەو کرێکارانە دەبێد بە بەرنامە برێرد شرێروەی
سەیاتی کارکردنیان دەبێد تایمەت بێد.
 /٥دەرماڵەی تایمەتی بۆ ئەو کەسانە دیاری بکرێد برۆ ڕێرکراری لە
دوورکەوتنەوەی هەر مەترسیەک.
 /٦ژینگەی شوێنی کارکردنیان دەبێد زۆر ااک و سەرمەت بێد.
کارکردن لە کانەکان و بیرە نەوتی و گازیەکاندا:
 /١تەواوی اێداویستی کارکردن لە جرلروبەرگەوە ترا دەگراتە کرکوی
تایمەتی و ئامێری هەناسەدان و فلتەری هەوا دەبرێرد برۆ کررێرکراران
دابین بکرێد.
 /٢بوونی کەسانی ارۆفیشناڵ بۆ دەستنریرشرانرکرردن و لرێرکرۆڵریرنەوە
لەسەر مەترسی ڕووداوەکان ارێرا دەسرترکرردن بەکرارکرردن لەو
شوێنانەدا.
 /٣تەواوی ئررامرادەکرراری کرردن برۆ سررەالمەتری کررێررکرراران لەکرراترری
بەکارهێنانی مادەی تەقینەوە یان مادەی کیمیایی تر.
 /٤بوونی شوێنی تەندروستی گونجراو برۆ اشروو و نرانرکرواردن و
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نەوانەوە.
 /٥ۆردان لەکراری بەردەوا لەیەک ڕۆژدا دانرانری اشرووی دوو
سەیات جار بۆ کرێکاران.
 /٦کارکردن بەشێوەی شی د بێد و هەر شی ەتەی لە ەوار سەیرات
زیاتر نەبێد.
 /٧کانەکان دەبێد لە تەواوی اێداویستیەکانی سرەالمەتری کررێرکراران
لەالیەن کەسانی اساۆڕەوە فەرهە بکرێد.
 /٨دانانی کۆرسی تایمەتی بۆ کرێکاران بۆ ئامرادەکراری برۆ تەواوی
ڕووداوە نە وازراوەکان.
 /٩کرێکارانی بەشی گواسرترنەوە لەو بروارانەدا دەبرێرد کرارەکەیران
بەشێوەیەک ڕێر برکررێرد کەکرار نەکراتە سرەر هریرالکری و براری
دەروونیان.
 /١١تەواوی ئامێری هەڵرگررترن و گرواسرترنەوە و برارکرردن دەبرێرد
فەراهە کرررابررێررد و هررێررزی کرراری دەسررترری بەکررارنەهررێررنرررێررد بررۆ
ئەنجامدانی ئەو کارانە.
 /١١هیچ کارێ اێا وە د یان کارێکی نو نابێد ئەنجا بردرێرد
بەبی ئەوەی اێشتر ڕەزامەندی لەسەر نەدرابێرد لەالیەن دەسرترگرای
اەیوەندیدارەوە.
 /١٢هەموو کرێکارێ دەبێد مانگانە اشکنینی تەندروستری ترایرمەتری
بۆ ئەنجا بدرێد.
 /١٣ۆالدان لە سەیاتی کاری زیادە و ئۆڤەرتایم.
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 /١٤دانانی اشووی مانگانە و سارنەی تایمەتی بۆ کرێکاران.
 /١٥نوێنەری کرێکاران بۆ ئە ارسە دەبێد بنێرێرد برۆ کرۆر و
وێندنی تایمەتی هەروەها کاتی بۆ باە سێنرر برۆ سرەراررشرتری
ارسەکە.
 /١٦وەستانی کاری مەترسیدار کە اێا وە د لێکۆڵینەوەی تەواوی
لەسەر نەکرابێد.
مەرجەکانی شوێنی کار لەدەرەوەی هۆڵ و بینای کارکردن:
ئەو کرێکارانەی لە دەرەوەی هۆڵ و بینای کار انە کرار دەکەن کە
هەمیشە زیاتر بەرەوڕووی ڕووداوی نە روازراو دەبرنەوە دەبرێرد
ئە مەرجانەی وارە زۆر بەووردی ایاد بکرێد:
 /١دابینکردنی جلوبەرگی تایمەتی بۆ کرێکاران بە کوالریرتری براش کە
بەرگەی سەرما و گەرما و ئاگر بگرید.
 /٢بەکارهێنانی ککوی تایمەتی بۆ هەموو کرێکارەکان.
 /٣دوور سترنەوەی تەواوی هراتروەرۆی ئروترومرمریرل لەو شروێرنەی
کرێکاران کراری ترێردا دەکەن یران سروود وەرگررترن لە ارۆلریرسری
هاتوەوو بۆ رێککستنی هاتوەوو تاوەکرو مەتررسری لەسرەر ژیرانری
کرێکاران کەممکاتەوە.
 /٤لەهەموو براڵە رانەیەک کە لە دوو مەترر بەرزترر برێرد دەبرێرد
ئەسکلە بەکاربهێنر بۆ کارکردن.
لەکاتری بەکرارهرێرنرانری ئەسرکرلەلەدا دەبرێرد ئرامرێرری رۆبەسرترنەوە
بەکاربهێنر بۆ ئەوەی مەترسی کەوتنە وارەوە کەمتر بێد.
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 /٥دەبێد سوود لە ئامێرەکان وەربگیر بۆ بەرزکردنەوە و داگررترن
و هەڵگرتنی شتومەک و موادەکان نابێد لە باڵە انەی بەرزدا بەهیچ
شررێرروەیەک کرررێررکررار بەکرراربررهررێررنررر بررۆ هەڵررگرررتررن و داگرررتررن و
بەرزکردنەوە.
 /٦دەبێد شوێنی کاتی بو واردن و نەوانەوەی کرێکاران ئرامرادە
بکرێد لەو شوێنەی کاری تێدا دەکەن کە مەرجەکانری تەنردروسرتری
تایمەتی تێدا بێد.
 /٧دەبێد لەهەموو ئەو شوێنانەدا اێداویستیەکانی فریاکەوتنی رێررا
دابین بکرێد.
 /٨دەبێد االکرارت و هرێرمراکران و و دا سرترنری شرەقرامەکران یران
کەمکردنەوەی ێرای ئوتوممیل بەکاربهێنر لەکاتی ااکرکرردنەوە و
ەاکردنی شەقامەکاندا .
دەبێد بەتەوای شوێرن
 /٩لە کاری شەوانەدا یان کاتێ دنیا تاری
کارەکە ڕووناک بکرێتەوە .
 /١١لەکاتی قیرتاوکردندا یان بەکارهێنانی موادی کیمیرایری ترایرمەتردا
دەبێد تەواوی کرێکارەکان ئامێری هەناسە و ماس بەکاربهێنن.
 /١١کررارکررردن دەبررێررد بە شررەفررد یرران بە سررەیررات بررێررد بررۆ ئەو
کرێکارانەی هەمان کار دەکەن بۆ نمونە کرێکارک ئامێررک بەتەنریرا
بە دەسد بەکار دەهێنی دەبێد تاو تاو اشووی بردرێرتر برۆ ئەوەی
ئەندامەکانی لەشی اشوو بدات.
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کارکردن بە کەسانی ژێر هەژدە ساڵ:
لەڕاستید دەبێد کارکردن بە مندارن و گەنرجرانری ژێری هەژدە سراڵ
قەدەغە بکرێد بەر لە زۆر وورتدا برۆ مراوەی کراتری الوانری ژێرر
هەژدە سال ئەوانەی شانزدە ساڵی تەواو کردوە دەتوان بۆ مراوەی
کاتی کاربکەن  .یان لەکاتی اشووی هاوینەدا .ئێمە لێرەدا قسرەمران
لە الوانی سەرو شازدە ساڵیە تاکو هەژدە ساڵ.
 /١بەهیچ شێوەی نابرێرد کراری بەردەوا واتە برۆ مراوەی درێری
بدرێد بەو الوانە .واتە کارێ برۆ مراوەی زیراترر لە دوو هەفرتە لە
مانگێکدا.
 /٢دەبێد ڕەاوی ئەو روێرنردنەی ئەو کەسرە برکررێرد برو نرمرونە
زۆرێ لەو کەسانە دە وێنن و کاردەکەن نابێد بەهریرچ شرێروەیەک
شتەی کارکردنی کاربکاتە سەر کاتی ۆێندنەکەی.
 /٣دەبێد ڕەاوی فیزیکی ئەو کەسانە برکررێرد کراری گرونرجراویران
اێمکرێد.
 /٤ئەو کەسررانە دەبررێررد کرراری قررورسرری هەڵررگرررتررن و بررارکررردن و
گۆاستنەوەیان اێنەکرێد.
 /٥هەموو مەرجێکی سەالمەتی کاریان بۆ دابین بکرێد.
 /٦کاری زیاد واتە ئوڤەرتایم قەدەغەیە بۆ ئەمانە.
 /٧لەکاتی کارکردن بە توێیە دەبێد هەمان مافی کرێکارانی ترریران
هەبێد.
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ماوەی کارکردن:
بەا ئەوەی ئێستا هەیە هەر بەاێی ئەو یاسایەی کاری اێدەکرێرد
هەرەەندە ماوەی کارکردن درێریە و سراڵەهرای سراڵە وەکرو رۆی
ماوەتەوە .تا ئەو یاسایە گۆڕانکاری بەسەردا دێرد دەبرێرد ڕەراوی
ئە بەشانەی وارە بکرێد:
 /١مراوەی کرارکرردن دەبرێررد ارێرنرچ ڕۆژ برێرد دوو ڕۆژ اشررووی
لەسەریەک ماوەی کارکردنیا نابێد لە  ٨سەیات زیاتر بێد.
 /٢ماوەی اشووی دەبێد دیاری برکررێرد بەوەی لەمراوەی ئەو ٨
سەیاتەدا دوو اشووی کورتی  ١٥ولەکی لەگەل اشوویەکی ٤٥
ولەکی هەبێد بۆ نان واردن.
 /٣کاری زیادە دەبێد بە ڕێکەوتن بێد لەگەڵ کرێکاراندا بە زیرادە
مووەەی دووئەوەندە بێد بۆ ئەو سەیاتی زیادانە.
 /٤کاری شەوانە دەبێد کرێکەی بەالیەنری کە لەسرەدا سری زیراترر
بێد بەراورد لەگەڵ کاری ڕۆژانە.
 /٥کاری شەوانە دەبێد ئارەزوومەندانە بێد.
 /٦ئەو کەسەی بەردەوا کاری شرەوانە دەکرات دەبرێرد ەروار ڕۆژ
کاربکەن.
 /٧اشووی سارنەی ەوار هەفتە دەبێد بەڕەسمی بناسر .
 /٨لە کاتی نە ۆش کەوتن یان ڕووداودا لە شوێنی کرار کررێرکراران
مافی ئەوەیان هەیە لە مراڵەوە برمرێرنرنەوە برۆ مراوەی ارێرویسرد بە
مووەەی تەواوەوە.
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گێچەڵی سێکسی:
 /١گێچەڵی سێکسی بەهەموو شرێروەیەک قردەغەیە جرا گرێرچەڵەکە
فیزیکی بێد یان بە قسەکردن و توانج.
 /٢هەر اوەن کارێ گێچەڵ بە کارمەندانی یران کررێرکرارانری برکرات
دەەێتە سزای تاوانەوە.
نوێنەری کرێکاران بۆ پاراستنی یاساکانی تایبەت بە کارو باری کرێکاران:
 /١لەهەموو مەیدانێکی کاردا دەبێد دوو نوێنەر دیراری برکررێرد لە
لەالیەن کرێکارانەوە بۆ بەدادواەروون یران ڕێرکەوترن و دانریرشرترن
لەگەل اوەن کاردا.
 /٢نوێنەرەکان مافی بایاردان و بەوداەوونیان هەیە لەسرەر هەمروو
باگەکەکان.
 /٣نرروێررنەرەکرران هەمرروو ڕووداوێرر یرران داواکرراریەک و یرران
اێشنیهادێ بە نووسراوەیی دەگەیەنن بە دەسد اون کار و الیەنە
بەرارسیارەکان.
 /٤لە ساڵێکدا جارێ یان دوو جار لە کوبونەوەی گشتی کرێکرارانردا
ئە نوێنەرانە دیاری دەکرێن.
 /٥ماوەی کارکردنی ئە نوێنەرانە بەا کرارەکرانریران لەو مەیردانەدا
کەمدەکرێتەوە .واتە هەفتەی ەەند سەیاتیان اێویسرتە برۆ کرارکرردن
لەو بوارەدا یان دانووسان لەگەڵ اوەن کاردا لە کاری ڕۆژانەیران
کەمدەکرێتەوە یان وەکو کاری ڕۆژانە بۆیان دەژمرێررێرد لە گەڵ
دابینکردنی هەندی دەرماڵەی تایمەتی بۆیان.
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روێرنردنری

 /٦نوێنەران دەبێد لەالیەن اوەن کارەوە بنێرێدرێن برۆ
تایمەتی یان کورسی تایمەتی بۆ فێربوونی باگەکانی یاساکە.
 /٧نوێنەرەکان دبێد مافی مانەوەیان لەسەر کار اارێزارو بێد.
 /٨نوێنەرەکان بە هیچ شێوەیەک نرابرێرد لەژێرر هەڕەشرەی راوەن
کاردا بن.
 /٩لەکاتی نەگەشتن بە رێرکەوترن یران سرەرارێرچری لەالیەن راوەن
کارەوە نوێرنەرەکران دەتروانرن سرکرار ترۆمرار برکەن لەالی الیەنری
اەیوەندیدار.
 /١١نوێنەرەکان دەبێد ئاسایتریرن سرەرارێرچری یران ڕووداو ترۆمرار
بکەن بیگەیننە جێگای مەبەسد.
 /١١اوەن کار دەبێد نوێنەری هەڵمیێراو بەڕەسمی بناس .
 /١٢مانگانە نوێنەرەکان لەگەل اوەنکار کۆدەبنەوە .
 /١٣نرروێررنەرەکرران گررازنرردەو داواکرراری و قسررەی کرررێررکرراران لەو
مەیدانەدا دەگەیەنن بە اوەن کار.
 /١٤نوێنەرەکان زانیاری اێویسد لەسەر سرەالمەتری شروێرنری کرارو
یاساکە دەگەیەنن بە کرێکارو کارمەندان.
 /١٥نوێنەرەکان نابێد هیچ ڕێرگرایەکریران لرێرمرگریرری یران بەربەسرد
بکرێتە بەردەمیان بۆ کارەکانیان.
نوێنەرانی کرێکاران و خاوەنکار:
 /١مانگانە هەردووالیەن کۆبونەوەی تایمەتی ئاسایی ئەنجا دەدەن.
 /٢لەکاتی ڕوودانی هەر ڕووداوێکدا کۆبونەوەی نائاسایی لە نرێروان
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هەردووالدا ئەنجا دەدر .
 /٣نوێنەری کرێکاران ساکارو داواکاری کررێرکراران بە نرووسرراوی
اێشکەشی اوەنکار دەکات.
 /٤لەکاتی بەئەنجا نەگشتی هەردووال لەسەر اررسرەکران نروێرنەری
کرێکاران ساکار الی الیەنی اەیوەندیدار تۆمار دەکات.
 /٥لەکاتی گەیشتنی هەر ساکاریەک بۆ دادگاکان اوەنکرار تەواوی
مەسرەفی اارێزەرو دادگا لە ئەستۆ دەگرێد.
 /٦نوێنەری کرێکاران مۆڵەتری ارێردەدرێرد برۆ کراتری ەروونری برۆ
تۆمارکردنی ساکارو و بینینی اارێزەرو ئامادەیی لە دادگاکاندا.
 /٧لە هەموو کۆبونەوە مانگانەکاندا دەبێد ڕاارورتری ژیرنرگەی کرار
ئامادەکرابێد.
لەکاتی نەبوونی نوێنەرایەتی کرێکاراندا:
ئەگەر لەشوێنکارێکدا کرێکراران نروێرنەریران نەبرێرد وەیرا هریرشرترا
نرروێررنەریرران هەڵ نەبرریاردبررێررد وەیررا ررود لەنرراڵەتررێررکرردا ژمررارەی
کرێکارەکان کەممن یان تاک ئەوا:
 /١لەناڵەتی سرەرارێرچری کرردنری بررگەکرانری ئە یراسرایەدا لەالیەن
اوەنکارەوە ئەوا کررێرکراران دەتروانرن ڕاسرتەو رۆ سرکرار لەالیەنە
اەیوەندیدارەکان تۆمار بکەن.
 /٢تەواوی باگەکانی یاساکە کەلەشوێنەکانیتر اەێرەویان لرێردەکرر
لە شووینکارانەش هە اوەنکار وەهە کرێکاران دەگرێتەوە.
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قەرەبۆکان:
 /١لەکاتی ڕووداوێکی نە وازراودا جا مردن بێد یان بریندار بروون
فیزیکی یان زهنی اوەن کار دەبێد قەرەبووی ئەو کرێرکرارە یران
کارمەندە بکاتەوە.
 /٢قەرەبروو دەبرێرد لەئراسرتری ڕووداوەکە برێرد .قەرەبرووەکە بررای
اارەیەکی بە کۆمەڵە دەدر بەو کەسە یان ێزانی.
 /٣دەبێد بای ئەو اارەیە بە ا شێوەی ڕووداوەکە لەیاسرای کراردا
دانراب .
 /٤لە کاتی نە ۆشی بەهۆی شوێرنری کرارەوە یران بەهرۆی ڕووداو
لەشوێنی کاردا دەبێد اشوو بردر بەو کەسرە وە بە مرووەەی
تەواوەوە.
 /٥تەواوی ەارەسرەری دەرمران و دکرترۆر دەکەوێرتە سرەر شرانری
اوەنکار.
 /٦لەکاتی ڕازی نەبوونری کەسرەکە بەو براە قەرەبرووە لەڕێرگرای
نوێنەرەکەیەوە دەتوانی سکار تۆمار بکات.
 /٧لەکاتی ڕوودانی مردندا دەبێد اوەنکار مرووەەی مرانرگرانە برۆ
ێزانی ئەو کەسە دابین بکات ئەگەر کرێکرارەکە لەکەرتری ترایرمەتردا
کاری کرد.
سزاکان:
لە براگەکەکرانری
 /١اوەن کار لە کاتی فەرها نەکردنی یەکرێر
یرراسرراکەی جررێررمەجر نەکرررد لە ارراش ئرراگررادارکررردنەوەی یەکەمرری
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بەڕەووڕووی سزا دەبێتەوە .جا سزاکە دا ستنی شوێنەکە بێد یران
سزای مادی بێد.
 /٢ئەگەر نوێرنەری کررێرکراران هەڕەشرە یران بەبەربەسرد برکررێرتە
سەرکارەکەی اوەن کار سزا دەدرێد بە بای مادی.
 /٣ئەگەر اوەنکار ئامادە نەبێد اابەند بێد بە دانری قەرەبروو ئەوا
سزای مادی زیاتر دەدرێد یان شوێنەکەی اێدادە رێد.
 /٤ئەگەر اوەنکار سرا رتەکراری برکرات لە یەکرێر لە براگەکرانری
یاساکە .ئەوا بەرەوڕووی دادگا دەبێتەوە شوێنەکەی اێدادە رێد.
 /٥ئەگەر اوەنکار ڕااورتی ناڕاسد بدات لەسەر ژیرنرگەی شروێرنری
کرررار ئەوا بەرەوڕووی سرررزای دادگرررا دەبرررێرررتەوە شررروێرررنەکەی
اێدادە رێد.

کۆتایی ااۆژە یاساکە

٢٢

لەباڵوکراوەکانی دەنگی کرێکار
کانونی دووە ٢١٢١

