
Kagawaran ng Transportasyon at Mga Pangunahing Kalsada 
(Department of Transport and Main Roads)

Madagdagan ang mga parusa sa mga kasalanan 
nang mapanganib na pagmamaneho

Tungkol sa papel ng katotohanan 

Itong papel ng katotohanan ay ginawa ng Kagawaran ng 
Transportasyon at Mga Pangunahing Kalsada (Department of 
Transport and Main Roads). Ang mga salitang ‘kami’ o ‘tayo’ ay 
tungkol sa Kagawaran ng Transportasyon at mga Pangunahing 
Kalsada (Department of Transport and Main Roads).

Itong papel ng katotohanan ay tungkol sa mga pagdaragdag ng 
parusa kapag ikaw ay: 

• magmaneho ng mahigit sa nakatakdang hangganan ng tulin 
(speed limit)

• hindi huminto sa pulang ilaw (red light)
• o hindi gumamit ng sinturon sa silya (seat belt) ang iyong mga 

pasahero.

Mga muwelta

Ang parusa ay isang muwelta o mga pagkaltas ng puntos 
o demerit. Magkakaroon ka ng demerit points (pagkaltas 
ng puntos) sa iyong lisensya ng pagmaneho kung hindi mo 
sinusunod ang mga tuntunin sa daan.

Kung ang lisensya mo ay isang pang-L o pang-P na driver at 
makaltasan ka ng 4 na puntos o mas marami pang demerit, hindi 
ka makakapagmaneho ulit nang matagal na panahon. Bilang 
halimbawa, 3 mga buwan.

Kung ikaw ay may lisensya bilang isang Open driver at 
makaltasan ng 12 na puntos ng demerit o mas mahigit pa, hindi 
ka makakapagmaneho ulit nang matagal na panahon.

Ang mga parusa ay madadagdagan mula sa ika-1 ng Hulyo 2022.

Gusto namin na magmaneho nang ligtas. Masyadong maraming 
tao ang namamatay sa daan dahil sa pagmamaneho ng 
mapanganib na paraan.

Mga bagong parusa sa pagkamatulin

Kung magmaneho kayo ng lampas sa nakatakdang hangganan 
ng tulin, maaari kayong makatanggap ng parusa. Kung mas 
matulin, mas malaki rin ang parusa.

Tulin Parusa
1 hanggang 10 na 

kilometro kada oras $287 at 1 na puntos ng demerit

11 hanggang 20 na 
kilometro kada oras $431 at 3 na mga puntos ng demerit

21 hanggang 30 na 
kilometro kada oras $646 at 4 na mga puntos ng demerit

31 hanggang 40 na 
kilometro kada oras $1078 at 6 na mga puntos ng demerit

Mas matulin sa 40 na 
kilometro kada oras

$1653 at 8 na mga puntos ng demerit 
at hindi ka  makapagmaneho nang 6 

na buwan

Doblehin ang puntos ng demerit sa iyong lisensya kung 
nagmaneho ka nakatakdang hangganan ng tulin na 21 kilometro 
kada oras o mahigit o sinuway mo ang batas ng 2 beses o mahigit 
sa loob ng 12 buwan.

Halimbawa, kung nagmaneho ka ng 21 kilometro hanggang 30 
kilometro kada oras na mas mahigit sa nakatakdang hangganan 
ng tulin (speed limit), ito ay:

• Pagbabayarin ka ng $646 muwelta
• makaltasan ng 12 na puntos (demerit) ang iyong lisensya.

Ang 12 na mga puntos ng demerit ay binubuo ng:

• 4 na mga puntos ng demerit para sa unang pagkakataon, at
• 4 na mga puntos ng demerit para sa ikalawang pagkakataon, 

at
• 4 na mga puntos ng demerit kung sinuway mo ang batas ng 2 

beses o mahigit pa sa loob ng 12 buwan.

Bagong parusa tungkol sa pulang ilaw 
(red light)

Kung hindi ka huminto sa pulang ilaw, maaaring mamuwelta ka 
ng $575 at makaltasan ng mga puntos (demerit).
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Bagong parusa sa sinturon sa silya 
(seat belt) 

Maaari kang mamuwelta ng $1078 at makaltasan ng 4 na mga 
puntos o demerit sa iyong lisensya kung hindi ka magsuot ng 
sinturon sa silya (seat belt) o hindi tama ang paggamit. 

Maparusahan din ang nagmamaneho kung ang mga pasahero 
ay hindi tamang nagsuot ng sinturon sa silya o child restraint. 
Ang mga restraint ay mga upuan at sinturon na nagpapanatiling 
ligtas ang mga sanggol at bata habang nasa mga sasakyan..

Madoble ang mga puntos ng demerit kung sinuway mo ang batas 
ng 2 na beses o mahigit pa sa loob ng 12 na buwan.

Paano ang tamang pagsuot ng sinturon 
sa silya 

• sa ibaba ng hita
• sa ibabaw ng balikat
• sa ibabaw ng dibdib at sikmura. 

Kung hindi ka maaaring magsuot 
ng sinturon sa silya (seat belt) 
kausapin kami sa 13 23 80 tungkol 
sa iksemsyon. Ang iksemsyon ay 
maibibigay kung sasabihin ng iyong 
doktor na hindi mo kailangang magsuot ng sinturon sa silya (seat 
belt). Kailangang sang-ayunan namin.

Ano ang mangyayari kung nilabag mo 
ang batas?

Maaaring mahuli ka ng pulisya o kamera kung may nagawa kang 
mali sa daan. Ang abiso ng paglabag (infringement notice) ay 
ipapadala sa iyo. Ang abiso ng paglabag ay isang kuwenta ng 
mababayaran na muwelta (bill), mga puntos ng demerit at paano 
magbayad.

Kung nahihirapan kang magbayad ng muwelta, maaari mong 
bayaran nang baha-bahagi o kausapin ang SPER tungkol sa mga 
opsyon. Ang SPER ay ang State Penalties Enforcement Register. 
Ito ay isang opisina ng Pamahalaan ng Queensland. Maaaring 
matawagan ang SPER sa 1300 365 635.

Karagdagang impormasyon

Tawagan kami sa 13 23 80

Tawagan kami sa qld.gov.au/transport/contacts/centres

Ang aming website ay: streetsmarts.qld.gov.au

Ang mga serbisyo ng interpreter & 
matatawag 

Kung kailangan mo ng interpreter o tagasaling-wika, tumawag 
sa Translating and Interpreting Service sa 13 14 50 at sabihin na 
tawagan kami sa 13 23 80.

Kung mahirapan ka sa pakikinig o bingi, tawagan ang   National 
Relay Service:

• Voice relay numero 1300 555 727
• TTY numero 133 677 
• SMS relay numero 0423 677 767

At sabihin na tawagan kami sa 13 23 80.


