پالنی خۆ-چاودێری
بۆ فرۆشتنی بيرە

شوێنی دانانی لۆگۆ

بهشی  .5بهندی  ،4 § 5بهشی  8بهندی  §8له "ياسای کھول"

ئاشنابوون لهگهڵ پالنی خۆ-چاودێری پێويسته
ئهگهر دەتھهوێت بيرە به مشتهريهکانت بفرۆشيت ،دەبێ ڕەوتی فرۆشتن له فرۆشگا يان ڕێستۆرانتی خۆت لهگهڵ خاڵهکانی "ياسای کھول"
بگونجێنيت .(2010: 1622) .بۆ دڵنيايی له پهيڕەوکردنی ياسا ،دەبێ ڕەوتی چاودێری چاالکييهکان بهپێی پالنی خۆ-چاودێری که ھاوسهنگه
لهگهڵ کاروکاسبی تۆ  ،بهڵگهدار بکهيت .دوکاندار،يانی تۆ ،بهرپرسی جيبهجێکردنی پالنی خۆ-چاودێرييه .ئهم پالنه دەبێ چۆنيهتی
ئاشناکردنی کارمهندان لهگهڵ خاڵهکانی "ياسای کھول" و شيوازی فرۆشتنی کھول به مشتهريهکان دياری بکات.
ئهمانج له جيبهجێکردنی پالنی خۆ-چاودێری ،پشتگيری له تۆيه له ماوەی فرۆشتندا و ئهنجوومهن سوود له دەرئهنجامی ئهم پالنه وەردەگرێت
بۆ کاری چاودێری .ئهگهر خاڵی "ياسای کھول" پهيڕەو نهکهی ،ئهنجوومهن دەتوانێت ھۆشداری يان فرۆشتن له تۆ قهدەغه بکات .ئهگهر
پالنی خۆ-چاودێريشت نهبێت لهوانهيه بکهويته بهر ھۆشداری پيدان يان قهدەغهکردن.
ئايا مۆڵهتت ھهيه؟ لهم حاڵهتهدا ،پێويستت به ھهبوونی پالنی خۆ-چاودێری نييه چونکه پێشووتر بهپێی ياسا مۆڵهتی فرۆشتنی کھولت
وەرگرتووە.

شوێنی فرۆشتن
ناوی فرۆشگا

ناونيشانی شهقام

کۆدی پۆسته و شار

ئيمهيل

پهيوەندی

تهلهفۆن:

ژمارەی کارمهندان

خاوەن
کهسێک که کاری فرۆشتنی بيرە ئهنجام دەدات دەبێ النی کهم  20ساڵ تهمهنی بێت.
ژمارە پێناسهی کۆمپانيا  /ژمارە پێناسهی کهسی

ناوی کۆمپانيا ) ،AB، HBئهھلی و(...

له بهشی خوارەوە نموونهيهک له ناوەڕۆکی پالنی خۆ-چاودێری پێشکهشکراوە .دەقی ڕێنمايی خوارەوە سهردێڕی ياسای فرۆشتن ڕووندەکاتهوە
و چوارگۆشهکان ڕەوته پێشنيارکراوەکانن که دوکاندار دەتوانێت سووديان لێوەرگرێت بۆ جێبهجێکردنی پالنی خۆ-چاودێری .چهندين تێبينی و
زانياريش پێشکهش کراوە که ياسای فرۆشتن نين بهاڵم زانينيان بۆ تۆ و کارمهندەکانت بهسوودە.

سنووردارکردنی تهمهن و پشتڕاستکردنهوەی تهمهن
فرۆشيار يان دابهشکاری بيرە دەبێ دڵنيا بيتهوە که مشتهريهکه تهمهنی النيکهم  18ساڵه .فرۆشيار يان دابهشکاری کااڵ ،بۆ نموونه بهرپرسی
سندووق ،خۆی بهرپرسه که بهرگری بکات له فرۆشتنی بيرە به کهسانی ژێر  18ساڵ .يانی ئهگهر کهسێک به کهسانی ژێر  18ساڵ بيرە
بفرۆشێت ،لهوانهيه مهحکوم بکرێت به پێدانی غهرامه يان زيندانی تا شهش مانگ .ئهگهر بهرپرسی سندووق له تهمهنی کڕيار دڵنيا نهبێت،
دەبێ کارتی پێناسهی لێ داوا بکات .بڕياردان لهسهر تهمهن تهنيا بهپێی ڕووخساری کهسێکی گهنج دەکرێ دژوار بێت .ڕێگهيهک بۆ دڵنيايی له
 18ساڵهبوونی کڕيار ئهوەيه که ھهر کهسێک که له ژێر  25سااڵن ديته بهرچاو ،کارتی پێناسهی لێداوا بکهی .ئهگهر کڕيار ژێر  18ساڵ
بيت ،نابێ بيرەی پێ بفرۆشيت يان بيدەيهی .گهر گومانت کرد که کڕيار بيرە دەخاته بهردەستی کهسانی خوار  18سااڵن )فرۆشتنی ناياسايی(،
نابێ بيرەی پێبفرۆشيت.

چ پڕۆسهيهکت ھهيه بۆ پشتڕاستکردنی تهمهن له شوێنی فرۆشتندا؟
ئهگهر دڵنيا نهبين که کڕيار سهرووی  18سااڵنه ،دەبێ کارتی پێناسهی لی داوا بکهين.
دەبێ تهمهنی مشتهری به بينينی ڕێکهوتی لهدايکبوونی سهر بهڵگهکانی پێناسهی ئهو پشتڕاست بکهيهوە.
بۆ ئاسانکردنهوەی کاری کۆنترۆڵی تهمهن ،لکێنهری تهمهن ھهيه.
پێشنيار دەکرێت که کارمهندان له ھهر کڕيارێک که تهمهنی ئهو ژێر ____ دێته بهرچاو ،کارتی پيناسه داوا بکهن.
ئهگهر مشتهری نهتوانێ بيسهلمينێ که النيکهم  18ساڵه ،نابێ بيرەی پی بفرۆشين.
ئهگهر مشتهری بهڵگهی پيناسه پێشان نهدات ،نابێ بيرەی پێ بفرۆشين.
گهر گومانت کرد که کڕيار بيرە دەخاته بهردەستی کهسانی خوار  18سااڵن )فرۆشتنی ناياسايی( ،نابێ بيرەی پێبفرۆشيت.
ئهگهر مشتهری لهسهر داوای خۆی سوور بوو ،دەبێ له بهڕێوەبهر يان کارمهندانی تری بهرپرس يارمهتی وەرگيرێت.
ھيتر:

بۆ فرۆشتنی کااڵ له فرۆشگای ئۆنالين )ئينتهرنيتی( ،پشتڕاستکردنی تهمهن به کريديت کارت يان ئامرازی ھاوشێوە ئهنجام دەدرێت.
ئيمه له فرۆشگای ئۆنالين)ئينتهرنێتی(دا بيرە نافرۆشين.
بۆ فرۆشتنی کااڵ له فرۆشگای ئۆنالين )ئينتهرنيتی( ،پشتڕاستکردنی تهمهن به کريديت کارت يان ئامرازی ھاوشێوە ئهنجام دەدرێت.
ھيتر:

ئايا پرۆسهيهک ھهيه بۆ ھهڵسهنگاندنی کردەوەی کارمهندان له بواری پشتڕاستکردنی تهمهنی مشتهری؟
ئهگهر بهڵێ ،ئهم پرۆسهيه چييه؟

گرفتی پێشھاتوو چۆن چارەسهر دەکهيت ،بۆ نموونه ئهگهر مشتهری
کارتی پيناسه پێشان نهدات ،چ دەکهيت؟
ئێمه کارمهندان له مهترسی پهيوەنديدار به فرۆشتنی بيرە ئاگادار دەکهينهوە و شێوازی چارەسهری گرفته پهيوەنديدارەکانيان فێردەکهين.
ئێمه شێوەی بهڕيوەبهرايهتی ناکۆکی که بريتييه له پێشکهشکردنی زانياری سهبارەت به تهمهن و پشتڕاستکرنی تهمهن ،فێری کارمهندان دەکهين.
ھيتر:

زانياری دەربارەی سنووردارکردنی تهمهن
پێويسته که فرۆشيار بتوانێت دەربارەی سنووردارکردنی تهمهن زانياری ئاشکرا پێشکهش به مشتهريهکان بکات .يهکێک له شێوازەکانی
گهياندنی زانياری دەربارەی سنووردارکردنی تهمهن و ئاساکاری ئهرکی کارمهندان ،دانانی تابلۆ و لکينهرەکانی تێبينی پهيوەنديدار له
فرۆشگايه.
تابلۆ و لکێنهری تێبينی بۆنموونه دەتوانرێت لهم شوێنانه دانرێت
 له پهنا سندووق
 له قهفهزەی کااڵی پهيوەنديدار
 لهسهر دەرگای چوونهژوورەوە
لهسهر ڤاترينا .


ڕاھينان و زانيارييهکانی تايبهت به کارمهندان
فرۆشگای وردەفرۆشی بيرە دەبێ دڵنيا بێت که کارمهندەکان لهگهڵ شێوازی فرۆشتنی بيرە به تهواوی ئاشنان .ڕەچاوکردنی ياسا ،ئهرکی
دوکاندارە بهاڵم بهرپرسی سندووقيش بهپرسياريهتی فرۆشتنی لهئهستۆيه .ھهربۆيه ،پێويسته که ھهموو بهرپرسانی سندووق که کاری فرۆشتن و
دابهشکردنی بيرە دەکهن ،لهگهڵ بهرپرسياريهتی کهسی تاوانکاری خۆيان لهبواری فرۆشتندا ئاشنا بن .به ڕەچاوکردنی پێشنيارەکانی خوارەوە
پهيڕەوکردنی ياسای فرۆشتن بۆ تۆ ئاسانتر دەبێت.

به چ شێوازێک گهياندنی زانياری به کارمهندان يان ڕاھێنانی کارمهندان سهبارەت به پيداويستيهکانی پشتڕاستکردنهوەی تهمهن،
بهرپرسياريهتی کهسی تاوانکاری و مهرجهکانی تری پهيوەنديدار به فرۆشتنی بيرە جيبهجێ دەکرێت؟
له کاتی دامهزراندنی کارمهندی نوێ.
کۆبوونهوەی کارمهندان
ڕا ھێنانى ناوخۆيى
ڕا ھێنانى دەرەوەيى
بابهتی بهسوود و پرزانياری
ھيتر:

کارمهندان ھهر چهند ماوە جارێک لهبواری پێداويستيهکانی پشتڕاستکردنهوەی تهمهن
و مهرجهکانی تری پهيوەنديدار به فرۆشتنی بيرە ڕاھێنان دەکرێت؟
له کاتی دامهزراندنی کارمهندی نوێ.
النيکهم جارێک له ساڵدا.
ئێمه بۆ نووسينی ڕيکهوتی کاتهکانی گهياندنی زانياری و ڕاھێنانی کارمهندان خشتهی کات بهکار دەھێنين )سهيری ھاوپێچی  2بکهن(.
ھيتر:

پشتگيری تايبهتی بۆ کارمهندانی گهنج
بۆ کار وەک بهرپرسی سندووق و فرۆشتی بيرە به مشتهريهکان ھيچ سنوورێک بۆ تهمهن نييه .بهاڵم دەبێ لهگهڵ ياسا ئاشنا بێت و بتوانيت خۆ
له فرۆشتنی بيرە به کهسانی ژێر  18ساڵ بپارێزێت .له زۆر يهک له حاڵهتهکاندا ،ئهم کارە بۆ کارمهندانی گهنج ئاسان نييه.

کارمهندانی گهنج بۆ چارەسهری کێشه ئاڵۆزەکانی پهيوەنديدار به فرۆشتنی بيرە ،سوود له چ پاڵپشتييهکی تايبهت وەردەگرن؟
کارمهندانی گهنج له ماوەی کاەکانی کارکردندا پشتگيری کارمهندانی بهئهزموونيان دەبيت.
کارمهندانی گهنج بۆ چارەسهری کێشه ئاڵۆزەکان سوود له ڕاھێنان و پاڵپشتی زيادە وەردەگرن.
ھيتر:

زانياری دەربارەی کڕينی کۆنترۆڵکراو
ئهنجوومهن بۆ ئهوەيکه بزانێت ئايا فرۆشگا پڕۆسهيهکی گونجاوی ھهيه بۆ پشتڕاستکردنهوەی تهمهن ،کڕينی کۆنترۆڵکراو ئهنجام دەدات .يانی،
کهسێک که  18ساڵ تهمهنی ھهيه و گهنج دێته بهرچاو ،پشکنينی ئهوە دەکات که ئايا کڕينی بيرە بهبێ پێدانی کارتی پێناسه دەکرێت يان نا.
ئامانج لهم کارە ،باشترکردنی پڕۆسهی پشتڕاستکردنی تهمهنه.

لەبيرت بێت کە بە کارمەندەکانت ڕابگەيێنی کە کەسێک لەوانەيە بۆ کڕينی کۆنترۆڵکراو
سەردانی فرۆشگای تۆ بکات!

پهيڕەونهکردنی ياسا
تۆ دەبێ کۆنترۆڵی پرۆسهی فرۆشتنی خۆت بکهيت و دڵنيا بيتهوە که کارمهندەکانيشت وا دەکهن .پێويسته کهموکۆڕييهکانی پێناسهکراو چارەسهر
بکهيت .ئهگهر خاڵی "ياسای کھول" پهيڕەو نهکهی ،ئهنجوومهن دەتوانێت ھۆشداری يان فرۆشتن له تۆ قهدەغه بکات .ئهمه يارمهتيت دەدات که
ھهوڵهکانی جێبهجێکراو بۆ چارەسهری تۆمار بکهيت .ھهڵبهت باشترە بهدواداچوونی پێويست ئهنجام بدەيت بۆ دڵنيابوون له چارەسهری کێشهکه.

ئهگهر گرفتێک ھاته بهردەم ،بۆ نموونه پهيڕەو نهکردنی "ياسای کھول" يان پالنی خۆ-چاودێری" دەبێ چ کارێک ئهنجام درێت؟
کارمهندان دەبێ پێداچوونهوە بکهن لهسهر ئهو خااڵنه له ياسادا که پهيوەندی به فرۆشتنی کھول ھهيه.
ئيمه بۆ وەرگرتنی بابهتی فێرکاری پهيوەندی به ھاوواڵتيانهوە دەکهين.
بهرپرسياريهتی فرۆشتنی بيرە تهنيا دەسپێردرێته کارمهندانی خاوەن ئهزموون.
فرۆشتنی بيرە سنووردار کراوە به کاتێکی تايبهت له ڕۆژدا.
ھهوڵهکانی تر:

ئەم بەشە بۆ ئەنجوومەنە تا زانياری خۆت ،وەک زانياری تايبەت بە ياسای پاراستنی زانيارييەکان ،زياد بکەی.
واژۆ
شوين و ڕێکهوت
واژۆ )واژۆکهری ڕێگهپێدراو(
ناو به پيتی گهورەی نهشکاو

ھاوپێچی 1
چهندين بهش له "ياسای کھول" ).(1622 :2010
خۆ-چاودێری
 5 § 3و  .4ھهر کهسێک که بيھهوێت وردەفرۆشی بيرە بکات ،دەبێ زانياريهکان و شوينی کاروکاسبی خۆی به ئهنجوومهن ڕابگهيێنێت.
فرۆشتنی کااڵ بهبێ ئاگادارکردنهوە قهدەغهيه.
کهسی وردەفرۆشی بيرە دەبێ ڕەوتی فرۆشتنی خۆی بهشيوەی تايبهت کۆنترۆڵ )خۆ-چاودێری( بکات و دڵنيا بێتهوە که کارمهندان زانستی
پيويستيان دەربارەی فرۆشتنی ئهم کااڵيه ھهيه .بۆ خۆ-چاودێری ،دەبی پالنێکی تايبهت دابين کرێت.

بهندی  3 § ،8و  .ەر کهسێک که بيھهوێت وردەفرۆشی بيرە بکات ،دەبێ زانياريهکان و شوينی کاروکاسبی خۆی به ئهنجوومهن ڕابگهيێنێت.
فرۆشتنی بيرە پێش ئاگادارکردنهوە قهدەغهيه .ئهمانهی سهرەوە بابهتهکانی باسکراو له  § a §، 1 b 1يان کهسانی خاوەن مۆڵهتی فرۆشتنی
کھول ناگرێتهوە.
فرۆشياری بيرە بهپێی بهندی سييهم بهرپرسياريهتی ياسايی ھهيه و دەبێ لهبواری فرۆشتندا ھۆشياری پێويستی )خۆ-چاودێری( ھهبێت.

ڕێکخراوەکانی پهيوەنديدار
Folkhälsomyndighetenچاودێری گوێڕايهڵی "ياسای کھول" و مهرجهکانی پهيوەنديدار دەکات  Länsstyrelsenخاوەن
بهرپرسياريهتی ھهرێمييه له سنووری ناوچهکه له بواری چاوديريکردن لهسهر دامهزراوەکانی ناوچهيی و پشتگيری له ئهنجوومهنهکانی خۆجێی
ژێر دەستھهاڵتی خۆی .ئهنجوومهن و بهڕيوەبهرايهتی پۆليس بهرپرسی چاودێرين لهسهر فرۆشتنی بيرە .ئهرکی سهرەکی پۆليس ،خۆتێوەردانه
له دوای تاوانهکه له کاتێکدا ئهرکی ئهنجوومهن ،دڵنياييه له پهيڕەوکردنی مهرجهکانی چاودێری له فرۆشتنهکانی داھاتوويه.

ڕێکالم)بانگهشه(
) Konsumentverketڕێکخراوەی پشتگيری کڕيار( ڕيکخراوەيهکی چاودێرييه که يهکێک له ئهرکهکانی پێڕاگهيشتن به گرفتهکانی تايبهت
به ماڕکيتينگ)بازاڕدۆزی( و ڕێکالم و ھهروەھا چاودێری کاری فرۆشتنی بيرەيه.
ڕێکالمی بيرە له ناوەوە و دەرەوەی فرۆشگا ڕيگهپێدراوە .له دەرەوەی شوێنی فرۆشتن ،دانانی تابلۆ ،پۆستهر يانی نيشانهکانی ھاوشێوە لهسهر
ڕووبهر يان دانانی تابلۆی عهموود له دووری چهند مهتری له دەرگای چوونهژوورەوە ڕێگه پێدراوە .مارکێتينگ)بازاردۆزی( بيرە نابێ
بهزۆرەملی و ڕکابهريانه بێت و نابێ خهڵک ھانبدرێن بۆ خواردنهوەی بيرە .مارکێتينگ)بازاردۆزی( نابێ بهشيوەيهک بێت که سرنجی خهڵک
بۆ خواردنهوەی بيرە ڕاکێشێت يان وەھا شتێک له خهڵک داوا بکات .مارکێتينگ)بازاردۆزی( نابێ ھۆکاری زاڵ له شوێنهکهدا بگرێتهوە ،وەک
کهوتنه بهری بهردەوامی بهرھهم .ڕێکالم نابی مندااڵن يان ھهرزەکار)نهوجهوان(انی ژێر تهمهنی  25ساڵ بکاته ئامانج يان وێنهی
ھهرزەکاران له پهنا خواردنهوەکان لهخۆ بگرێت .داشکاندن له نرخی بيرەدا ڕێگهپيدراوە.
زيانياری زياتر
بۆ وەرگرتنی زانياری زياتر دەربارەی "ياسای کھول" و مهرجهکانی پهيوەنديدار ،لهگهڵ ئهنجوومهنی شوێنی خۆت پهيوەندی بکه.

شوێنی نووسينی زانياريەکانی پەيوەندی ئەنجوومەن

دەتوانی لکێنهرەکانی تايبهت به سنووردارکردنی تهمهن و بابهته فێرکارييهکان سهبارەت به ياسای فرۆشتنی بيرە له ماڵپهڕی
 Folkhälsomyndighetensبه  www.folkhalsomyndigheten.seداوا بکهيت.

ھاوپێچی 2

زانياری بۆ کارمهندان
پێويسته که کارمهندان لهگهڵ ياسای فرۆشتنی بيرە و ھۆکاری بوونی ئهم ياسايه ئاشنا بن .يهکێک له ڕێگهکانی گهياندنی زانياری به کارمهندان
لهم بوارەدا ئهوەيه که ھهر ساڵ جارێک ڕاھێنانيان بکهيت لهم بوارەدا .کارمهندە نوێيهکانيش له کاتی دامهزراندندا ھهموو زانيارييه پێويستهکان
وەرگرن .لهبيرت بێت که دەقی ياسا ھاورێ لهگهڵ شێوازەکانی خۆت ڕوون بکهيهوە.
بۆ ئهوەی که کاتی ڕاھێنانی کارمهندەکان بيرت بکهوێتهوە ،دەتوانی ئهوان لهناو خشتهيهک ،وەک نموونهی خوارەوە ،بنووسيت .کارمهندەکان
دەبێ به ئازادی ڕێکهوتی ئاخرين ئامادەبوون له خولی گهياندنی زانياری يان ڕاھێناندا بنووسن.
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