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 2011 حوزەيران  

 
 .UST قهدەغهکراوی گهياندنی پرۆسهی تانکی/ سهرقهپاغی سوری نيشانهی بابهت:

 
 ژێرزەمين: عهمبارکراوی نهوتی تانکيهکانی و دابهشکهران خاوەنی بهرێزان

 
 ياسای .)TN UST Act( زيادکرا ژێرزەمين عهمبارکراوی نهوتی تهنکی ياسای بۆ سور نيشانهی دەسه�تی ،2003 حوزەيرانی ی١ له

 ههبێت؛ قهدەغهکراويان گهياندنی پرۆگرامی تاوەکو دەکات وياليهتهکان ههموو له داوا يش 2005 ساڵی فيدراڵی ووزەی سياسهتی
 حوزەيرانی ی١ له. بێت ياساکان پابهندی تاوەکو جێبهجێکرد گهشهپێداو پرۆسهيهکی ژێرزەمين عهمبارکردنی تانکی بهشی سهرئهنجام

 له يهوە UST بکرێته سوتهمهنی نا يان گونجاوە ئاخۆ دياريکرد ئهوەی روونی به TN UST Act ياسای له ههموارکرايهوە 2008
  رێگای:
 سا�نه بروانامهی نههشيتنی •
 نهبهسترابێت سوتهمهنيهوە وەرگرتنی به که وەسڵ بهکارهێنانی بۆ گۆرينی •
 .ههيه بهش ماڵپهری لهسهر که ليستهی ئهو و سور نيشانهی ئامادەنوبوونی ياخود ئامادەبوون به سوتهمهنی وەرگرتنی بهستنهوەی •

 
 که ئامرازانهی UST ههموو بهسهر )دەچهسپپيندرێت بۆريهکانهوە بهههموو سور نيشانهی( سور تاگی لکاندنی له بهردەوامه بهش
  ئاگاداربه تکايه .کۆتايی فهرمانی دەرچونی هۆی دەبێته ياساکه پێشێلکردنی و پارەدان له دواکهوتن نادەن، تهنکی سا�نهی کرێی

T.C.A. § 68-215-106(c) :دەلێ  
 

)c( کرێی ژێرزەمين عهمبارکراوی نهوتی تانکيهکی ههر ئهگهر 
 ئهوە خۆيدا، کاتی له نهدرابێت سزاکهی يان نهدرابێت سا�نهکهی

 رێگای له دەدرێت قهڵهم له ياساکان بنهماو پێشێلکردنی به
 دەبێته و دەردەچێت رێنمايانه ئهم گويرەی به که فرمانێکهوە
 چهند يان ههنگاوێک کۆمسيۆن لهوانهيه کۆتايی، برياری

 بۆ ئاماژەی خوارەوە لهالی ههروەکو بهر بگرێته ههنگاوێک
 .کراوە

 
 دەبهسترێت ديسپێنسهرەکهوە به ئاگادارکردنهوەيهک )1(

 دەبهسترێت؛ ديسپێنسهرەکهوە

 دەدرێت؛ تانکيهکه سهر لهسهرقاپی نيشانهيهک )2(

 دەکرێتهوە ئاگادار فهرمانگهوە ماڵپهری رێگای له )3(
 

)d( گويرەی به دەبێت ئاگاداريانه نيشانهو ئهو البردنی 
 بهکارهێنان خراپ بێت (c) چهشنی

 
)e( تانکيانه لهو نهوت ياخود دانانی بۆ يارمهتيدەربێت ياخود دابنێت ژێرزەمين عهمبارکردنی تانکی له نهوت مادەکانی ههرکهسێک 

 تانکيهکهوە سهر سهرقاپی ياخود ديسپێنسهرەکهی به سور بيشانهی ياخود به و لهسهرە ئاگاداريان ياخود ليدراوە نيشانهيان که بگوازێتهوە
 .)c( برگهی گوێرەی به ئاگادارکرابێتهوە فهرمانگهوە ماڵپهری رێگای له ياخود لکێندرابێت

 
 دەرناچێت سورەکان نيشانه البردنی فهرمانی ب�وکراوەتهوە، 00TUhttp://wwwstate.tn.us/environment/ustUT سهر له وەرنهگيراو ليستی 

 بۆ ههموارکراوەتهوە T.C.A. .§ 68-215-114 ،2010 نيسانی 11 له ئاگاداربه، تکايه .ئهنجامدەدرێت راستکردنهوەکان ههموو تاوەکو
 نيشانه ئهگهر بارێکدا له بدات تانکيهکان داختسنی فرمانی ههميشهيی بهشيوەيهکی بتوانێ بدات کۆمسيۆن نوێنهری به دەسه�ت ئهوەی

 0Thttp://state.tn.us/sos/acts/106/pub/pc0903.pdf0T لينکی رێگای له دەتوانی. لێدرابوو سورەکانی
 

  رێزدا، لهگهڵ
/ 

 بهڕێوبهر بۆيد،. ئاڕ ستانليی
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