
 

 پەسوڵە بە یزانیاری لەسەر پالنی تاقیکردنەوە
 

(و بۆ چەند زمانێک وەردەگێڕدرێنەوە.ئەم زانیاریانە نوێ دەکرێنەوە  ) 

 

 

لەالیەن وەزارەتی داد و ئاسایشی گشتی، ڕاسپێردرا بۆ جێبەجێکردنی پڕۆژەیەکی  2022ناوچەی پۆلیسی ئۆسلۆ لە ساڵی 

 تاقیکاری بە سیستەمی پسوڵە:

 

 

پڕۆژەیەکی تاقیکاری لە ناوچەی پۆلیسی ئۆسلۆ جێبەجێ دەکرێت لەگەڵ تاقیکردنەوەی 2022لە ساڵی "          

چارەسەرێکی تەکنیکی بۆ پێشکەشکردن و دەرکردنی پشتڕاستکردنەوەی چێکی کەسی تەواوکراو.           

ئەو ڕێوشوێنە لە چوارچێوەی ، دەبێت لە الیان پۆلیسەوە بۆ زیادکردنی متمانە بە پۆلیس و پشکنینی کەسی           

دیکەدا سەیر بکرێت. شارەوانی ئۆسلۆ، ڕێکخراوەکان و کەسانی پەیوەندیداری دیکە دەبێت ڕێوشوێنەکانی           

( "   2022. دەبێت پڕۆژەی تاقیکاری هەڵسەنگێندرێت." )وەزارەتی داد و ئاسایشی گشتی، بەشداربن لە کارەکەدا           

 

 

 

 ڕێكخستنی تاقیکردنەوەکە

ناوچەی پۆلیسی ئۆسلۆ بۆ ئەو کەسانەی کە لەالیەن پۆلیسەوە دەواسرێن و پشکنینیان بۆ دەکرێت، پالنێکی تاقیکردنەوەی 

.  3.9.23 – 5.12.22بە پسوڵە جێبەجێ کردووە. پالنەکە بۆ ماوەی نۆ مانگ تاقی دەکرێتەوە،   

 

ترکردنی چۆنیەتی ناسینی خەڵک و ئەنجامدانی پشکنینی بە تێپەڕبوونی کات، ناوچەی پۆلیس سەرنجی خستۆتە سەر باش

پێشینە. کۆبوونەوەکانی پۆلیس لەگەڵ دانیشتووان دەبێت بەبێ گوێدانە ئەوەی ئەرکەکە چییە، بە باشترین شێوە ئەزموون 

 بکرێت.

 

  چەند ڕێکارێک لە قەزای پۆلیس جێبەجێ کراوە و تیمەکانیش بە بەرنامەی مەشق و ڕاهێناندا تێپەڕیون.

 

پالنی تاقیکردنەوە کە پسوڵەی لە کاتی پشکنینی ناسنامەدا هەیە، یەکێکە لەو ئەو ڕێوشوێنانەی کە بۆ ئەوەی متمانەی 

 خەڵک بە پۆلیس زیاد بکریت، دەبێت تاقیبکرێتەوە.

 

 

 مەبەست

کردەوە، چۆن پالنەکە مەبەست لە پالنی تاقیکردنەوەکە بەدەستهێنانی زانیارییە لەسەر چۆنیەتی کارکردنی پالنی پسوڵە بە 

 کاریگەری لەسەر متمانە بە پۆلیس هەیە، و چۆن دەتوانێت لەسەر شێوازی کارکردنی پۆلیس، کاریگەری هەبێت.

 

لە کاری پۆلیسدا پشکنینی کەس، ئامرازێکی گرنگە. هەرچەندە پێویست و یاسایین، بەاڵم ڕەنگە لەالیەن هەندێک لە 

نادادپەروەرانە سەیر بکرێن. کۆنتڕۆڵکراوەکانەوە وەک بارگرانییەکی  

 

پالنی تاقیکردنەوە دەبێت زانیاری زیاتر لەسەر ئەو جۆرە کۆنترۆڵی کەسایەتی بۆ دەزگاکە دابین بکات، و بنەمایەکی 

 بڕیاردان بۆ هەر پالنێکی پسوڵەی داهاتوو.

 

OMOD، دەزگاکەکانی پەیوەندیداری دیکەی بەشدار لە کارەکەدان. ک، ساندیکای یاساناس، شارەوانی ئۆسلۆ، مینۆتێن  

  

 پالنی تاقیکردنەوەکە دەبێت هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت.

 

 

 

 

 

 کێ پسوڵە وەردەگرێت؟

سەیری ) دان لە ماوەی تاقیکردنەکەدا، ئەو کەسانەی کە لە ناوچەیەکی گەورەتر و سنووردارتر لە ناوەڕاستی ئۆسلۆ

بۆ دەکرێت، پسوڵەیەک وەردەگرن.( و لەالیەن پۆلیسەوە دەواسرێن و پشکنینیان نەخشە کە بکە  



 

هەن کە بەشداری لە پالنی تاقیکردنەوەکەدا   UEH ئەوە بەرپرسان لە دایرەی سەنتەر، بەشی بێگانەکان و تیمەکانی 

 دەکەن. تیمەکانی تر کە ئەرکیان لە ناوچەکەدا هەیە، پسوڵە نادەن.

 

 

 کۆنترۆڵی کەسی بە مانای چییە؟

نەوەکانی پۆلیس لەگەڵ خەڵک لە شوێنە گشتیەکاندا کە پێوەندی بە یاسا، ڕێساکان یان پشکنینی کەسی بریتییە لە کۆبوو

 ڕێنماییەکاندا هەیە.

 

 

لە یاسای پۆلیس 7ماددەی  –گرتن و گەڕانی جەستەیی   

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53 

 

یاسای پۆلیس  7    a ماددەی  –پشکنینی چەک   

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53 

 

لە یاسای پۆلیس 10ماددەی  –پشکنینی ئەمنی   

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53 

 

لە یاسای هاتوچۆی ڕێگاوبان 10ماددەی  –کۆنترۆڵی هاتوچۆ   

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4 

 

لە یاسای سزادان 162ماددەی  –کۆنترۆڵکردنی تایبەتمەندییەکان  

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/* 

 

لە یاسای بێگانەکان 21ماددەی  –کۆنترۆڵی بێگانەکان  

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-05-15-35 

 

 

 کۆبوونەوە لەگەڵ پۆلیسەکانی کە پسوڵە نادەن

 

وتوویژی دڵخوازانە و کۆبوونەوە گشتیەکانی تر          • 

پێشوەختە پالن بۆ داڕێژراو  کۆنترۆڵی هاتوچۆی        • 

 •       ڕێوشوێنی بەکۆمەڵ بەپێی یاسای پۆلیس )بۆ نموونە دەرکردن لە ئەگەری گردبوونەو

کۆنترۆڵی سنوورەکان        • 

 

 

لە کاتییک کە شوینەکە چۆل دەکریت، بۆ نموونە ئاگر کەوتنەوە        • 

 

 

 

 

 

 

 

 

چی ڕوودەدات ؟پسوڵەیەکم وەرگرت  ی کەکاتێک  

 

قبوڵکردنی پسوڵە بەتەواوەتی بە دڵخوازی خۆتە، بەاڵم پۆلیس ناو و بەرواری لەدایک بوونت دەنووسێت. بە پێی ماددەی 

ی یاسای سزادان، تۆ ناچاریت کە ئەم زانیارییانە بە پۆلیس بدەی. زانیارییەکان لە تۆمارێکدا تۆمار دەکرێن کە تەنها 162

نیشان دەدات کە تۆ پشکنینت بۆ کراوە. پسوڵەیەک بۆ خۆی هیچ دەرئەنجامێکی  لە کاتی تاقیکردنەوە بەکار دەهێنرێت، و

 نییە.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/*
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-05-15-35


 

ئەو پسوڵەیەی کە وەریدەگریت زانیاری سەبارەت بە ناو، بەرواری لەدایکبوون، کات و شوێن + دەسەاڵتی کۆنترۆڵەکە، 

ترۆڵەکەی ئەنجامداوە.کۆنلەخۆدەگرێت. جگە لەوەش زانیاری لەسەر ئەوەی کام بەرپرس )ژمارەی خزمەتگوزاری(   

 

ئەو چۆن زانیارت سەبارەت بە ئەوەی کە هەروەها پسوڵەکە زانیاری پوختی لەبارەی پالنەکە لەخۆدەگرێت، هەروەها 

شێوەی سکااڵ  و دەبێت هەڵسوکەوت بکات بۆ ئەوەی زانیاری زیاتر سەبارەت بە کۆنترۆڵەکەکەسەی کۆنترۆڵ دەکرێت، 

 کردن، بەدەستبهێنێت.

 

 

لە کوێ وەردەگریت؟ پسوڵە  

پسوڵەکان لە چوارچێوەی ئەم ناوچەیەدا لە ناوەندی شاری ئۆسلۆ چاپ دەکرێن. ،لە ماوەی تاقیکردنەوەکەدا  

 

 

بۆ  2، لە ئەلقەی  2ئەلقەی  تا   RV4 ،RV4 تا   RV150 ،RV150  تا E6 بەشی سەرەتایی لە ناوچەی نێوان 

E6ئەنجام دەدرێت.  تا   RV16 و لە ،RV162  سۆگنسڤین، شەقامی تێریزە و پیلسترێد تاخوارەوەی  

کە بکە( نەخشە سەیری)   

 

 

 پەیوەندیکردن بە پۆلیسەوە 

ئەگەر زانیاری زیاترت لەسەر پالنی پشکنین دەوێت ،  یان پرسیاری گشتیت سەبارەت بە کۆنترۆڵکردن بۆ پۆلیس 

oslo@politiet.no:هەیە، یان هۆکاری ئەم کارە یان هەر شتێکی تر، دەتوانیت لێرە پەیوەندی بە پۆلیسەوە بکەیت 

 یان بە ژمارە تەلەفۆنی 02800 پەیوەندیمان لەگەل بگڕیت.

 

ئەم ئیمەیڵە بەکاربهێنە: -ئەگەر دەتەوێت سکااڵ پێشکەش بە پۆلیس بکەیت   

 

post.oslo@politiet.no 

 

چەند زمانێک وەردەگێڕدرێت.زانیاریەکان نوێ دەکرێنەوە و بۆ   

 

 

mailto:post.oslo@politiet.no

