
کۆمەڵەی پارێزەی هاتووچۆ)TFF(ئۆرگانێکی هاوکارییە بۆ کۆمپانیای پارێزەی هاتووچۆ لە سوید.ئێمە دانەوەی زیانی هاتووچۆ ئەکەین کە لەالیەن کەسانی 
نەناسراوە، ئامێری هاتووچۆی پارێزەنەکراو و بیانی خراوەتەوە . ئێمە مز لە خاوەنی ئامێری گواستنەوەی نەپارێزەکراویش ئەسەنین. مزەگەلەکان بۆ ئەوە 

بەکارئەهێنرێن کە قەرەبووی  ئەو کەسانەی پێبکرێتەوە کە زیانیان پێگەیشتووە یان شتێکیان  لەالیەن ئامێرێکی گواستنەوەی نەپارێزەکراو یان نەناسراو 
زیانی پێگەێندراوە . 

پرسیار و وەاڵم لەبارەی مزی پارێزەی هاتووچۆ

ئایا مزەی پارێزە چییە؟ 
ئەوە مزێکە کە ئێمە لە )TFT(مافی وەرگرتنیمان بەپێی بڕگەی ٣٤ لە یاسای هاتووچۆ، 

بەشەیاسای زیانی هاتووچۆ هەیە لەسەر ئەو ئامێری هاتووچۆیانەی کە پارێزەیان نییە.

ئایا پارێزەکە بۆچی بەکارئەهێنرێت؟ 
مزەی پارێزەی هاتووچۆ بۆ ئەوە بەکارئەهێنرێت کە قەرەبووی زیانلێکەوتنی 
هاتووچۆی لێبدرێت کە ئامێری هاتووچۆی پارێزەنەکراو یان نەناسراو بوونەتە 

هۆکاری.

ئایا مزەکە چۆن هەژمارئەکرێت؟ 
مزەکە ١٠٪ بەرزترە لەچاو بەرزترین مزەی پارێزەی هاتووچۆی  کە هەرکامێک 

لە کۆمپانیای پارێزەی هاتووچۆ لیستی نرخەکانیان بۆ ئەو جۆرە لە ئامێری هاتووچۆ و 
بەهەمان شێوازی بەکارهێنان و لەهەمان ماوەدا پیادەکردبێت. ئەو حەقی مزە بنەڕەتییە 

لە ٢٠٠٧/٧/١ وە ٣٢٪ باجی لەگەڵە. فاکتەرەکانی تر وەک کارگەکەی، تازەیی 
مۆدێل و ناوچەی جوگرافی هیچ بایەخێکی نییە لە کاتی هەژمارکردنی مزەکەدا. 

مزەکە هەمیشە بە الیەنی کەن ٢٠٠ کرۆن وەرئەگیرێت.

کامانەن ئەو ئامێری گواستنەوانەی کە ئەبێت پارێزەکرابن؟ 
ئەرکی پارێزەی هاتووچۆ لە بڕگەی ٢ لە بەشە یاسای هاتووچۆدا یاسابەند کراوە. 

ئامێرێکی هاتووچۆی ماتۆڕدار کە لە تۆمارگەی هاتووچۆی ڕیگا تۆمارکرابێت و کە 
نەخەوێنرابێت ئەبێت پارێزەی هاتووچۆ کرابێت. ئامێرێکی هاتووچۆی ماتۆڕداریش کە 
تۆمارنەکراوە ئەبێت پارێزەی هاتووچۆی هەبێت ئەگەر لە هاتووچۆدا بەکاربهێنرێت.

لە کام ڕؤژەوە ئەبێت ئامێری هاتووچۆ ماتۆڕدارەکە ئەبێت پارێزە کرابێت؟ 
ئامێری گواستنەوە ماتۆڕدارەکە ئەبێت دەستبەجێ لەو ڕۆژەوە کەتۆ ئەیکریت یان 

بەشێوەیەکی ترهاتۆتە دەستت پارێزەکرابێت.

کێ ئەرکبارە کە پارێزەی هاتووچۆی هەبێت؟ 
ئامێری گواستنەوەکە ئەبێت لەالیەن خاوەنەکەیەوە بە پارێزەکراوی بمێنێتەوە. 

لە بەقەرزکڕین یان لیزین) بەکرێگرتن( ئەبێت ئامێری گواستنەوەکە لەباتی ئەوە 
لەالیەن خاوەندارەوە پارێزە بکرێت.

خاوەنەکە ئەرکبارە کە ئامێری گواستنەوەکەی بە پارێزەکراوی بهێڵێتەوە 
ئەگەرچی:  

-  لێنەخوڕرێت
-  لە دۆخێکی ئەوەندە خراپدایە کە ناکرێت بەکاربهێنرێت.

-  قەدەخەکراوە لە لێخوڕین
-  دزراوە

-  الی پێشانگایەکی ئوتومبیل بەجێهێڵراوە بۆ فرۆشتن
-  کەسێکی تر وەک لە خاوەنەکە پارێزەی هاتووچۆی بۆ ئامێری -گواستنەوەکە هەیە 

خەواندن
ئەگەر ئامێری گواستنەوەکە باکارنەهێنرێت ئەوا ئەکرێت بۆ ماوەیەکی دیاریکراو 

بخەوێنرێت یاخود ئەگەر دزرابێت. ئەو کاتەی کە ئامێری گواستنەوەکە خەوێنرا 
ئیتر چی تر پێویست بە پارێزەی هاتووچۆ ناکات. خەواندنەکە لەو ڕۆژەوە برەوی 

هەیە کە  ڕاگەیاندنێکی دروست و تەواو بەدەست بەڕێوەبەرایەتی-ـ گواستنەوە 
گەیشت.

تۆ ئەتوانیت خەواندن بەم شێوەیە بکەیت: 
  www.transportstyrelsen.se :لە ڕێگەی ئەم ماڵپەڕەوە - 

 - :لە ڕێگەی تەلەفۆنی دەستەبەریکردنی بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوە
0771-25 25 25 

 -  بە نووسراو بۆ بەڵگەی تۆمارکردن
 

 بۆ زانیاریی زیاتر، بڕوانە بەڵگەنامەی تۆمارکردنەکەت یاخود بچۆ سەر
www.transportstyrelsen.se :ماڵپەڕی بەڕێوەبەرایەتیی گواستنەوە

سڕینەوە لە تۆمارکردن 
ئامێری گواستنەوەکە ئەبێت لە تۆمارکردن بسڕێتەوە ئەگەر لە ئاسنەواڵە 

بەجێهێڵرا)لە سکروت( یان بۆ دەرەوە هەناردەکرا. ڕاگەیاندن لەسەر سڕینەوە لە 
تۆمارکردن ئەبێت بە نووسراو بۆ بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوە بکرێت. بۆ زانیاریی 

زیاتر، بڕوانە بەڵگەنامەی تۆمارکردنەکەت یاخود بچۆ سەر 
www.transportstyrelsen.se لە تۆمارسڕینەوە لەو ڕۆژەوە برەوی  

 هەیە کە ڕاگەیاندنێکی دروست و تەواو بە دەست بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوە  
  گەیشت.

زانیاریی هەڵەدار لە تۆمارگەی هاتووچۆی ڕێگاوبان 
ئەگەر ئەو زانیارییانەی کە لە هاتووچۆی ڕێگاوبان لەسەرخاوەندارییەکە هەن 

هەڵەدار بن ئەوا ئەبێت پەیوەندیی بە بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوە بکەیت.

مزەی نەدراوی پارێزە  
کۆمپانیایەکی پارێزە مافی ئەوەی هەیە کە پارێزەی هاتووچۆ هەڵوەشێنێتەوە ئەگەر 

مزەکەی لە کاتی خۆیدا نەدرابێت. کۆمپانیاکە بەرپرسێتی پارێزەی تا ئەو ڕۆژە هەیە  
کە هەڵوەشاندنەوەکە ئەچێتە قۆناخی جێبەجێکردنەوە، کۆمپانیاکە مافی مزدانی تا 

TFF ئەو ڕۆژە هەیە. کۆمپانیاکە وەک ڕێسایەک داوای مزەکە ئەخاتە سەر

مزدانی دواکەوتوو
ئەگەر مزەکە لە دوای ئەو ڕۆژەوە کە پارێزەکە وەستێنراوە  بۆ کۆمپانیای پارێزە 

خەرج بکریت، پارێزەیەکی تازە کاری پێئەکرێت لەو ڕۆژەوە کە مزەکە دراوە. 
مزدان هیچ کاریگەرییەکی بەرەو دواوە نییە)بۆ پێشتر ناخوات(.   

کۆمەڵەی پارێزەی هاتووچۆ
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