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प्रशासकबाट सन न्ेश

आदिणी् सवयािी चयालक:

सवयािी सयाधन दरु्गटनयाबयाट प्रत्ेक 14 तमनेटमया कोही म्छ्गन,् प्रत्ेक 10 सेकेण्डमया चोटपटक लयाग्छ ि प्रत्ेक 
5 सेकेण्डमया एउटया सवयािी सयाधन दरु्गटनया हुन्छ भनने कुिया तपयाईंलयाई थयाहया ्छ? भर्गिकया न्यँा चयालकहरूको 
लयातग, मेरिल्याण्ड चयालक अनमुतत पत्र प्रयाप्त गनु्ग स्डक ्वतनत्रतयाको पक्हलो कदम हो। न्यँा चयालकको लयातग 
्ो उतसयाहपणू्ग सम् हो ि धेिै रतिनयाक सम् पतन हो। सवयािी सयाधन चलयाउनु ववशेषअतधकयाि वया सवुबधयाको 
ववष् हो भनने कुिया सम्झन जरूिी ्छ ि हयाम्या स्डकहरूमया सब ैचयालकहरू सिुसक्त िहनको लयातग तपयाईंले पतन 
सिुसक्त भतुमकया तनवया्गह गनु्गप्छ्ग।

ठूला स्डकमा लजैानहुोस:् स्डक ममलनेर प्र्योि िनुनुहोस ्- ्यो सबकैो साझा हो ।
सवयािी चयालकको रूपमया, हयामीले ववतभनन उमेि, तसपको ्ति, व्वतितव ि बयानीहरू भएकया चयालकहरूसँग 
तमलेि स्डक प्र्ोग ग्छछौं। हयामीले पदैल ्यात्री, सयाइकल ्यात्री, मोटि चयालक, ट्रकहरू तथया ववववध आकयािकया 
सयाधनहरू प्र्ोग गननेहरूसँग तमलेि स्डक प्र्ोग ग्छछौं। स्डकमया िहँदया हयामीले क्दनहँु भेटने ववववध स्डक 
प्र्ोगकतया्गहरूले भोगने फिकफिक प्रकृततकया बयाधया तथया चनुौततहरूको बु्झयाइले हयामीलयाई थप सममयानजनक ि 
वववेकशील बनयाउँ्छ। 

हिेक क्दन, हजयािौं चयालकहरूले अरू कयाम गददै गया्डी चलयाउँने, अत्तधक गततमया गया्डी चलयाउने, अगयाक््डको गया्डीलयाई 
हयानौंलया ्झैं गिी ्ेछवमैया गया्डी लजैयाने ि ियातो बत्ीहरूमया गया्डी चलयाउने तनण््ग  ग्छ्गन ्ि अन् स्डक प्र्ोगकतया्गहरूमया 
आरिोश पोरेि आफू ि स्डक प्र्ोग गनने अन्लयाई जोसरममया पयाद्ग्छन।् सयाव्गजतनक स्डकहरूमया सवयािी सयाधन 
चलयाउनु भनेको एउटया गमभीि सजममेवयािी हो। सवयािी सयाधन सिुसक्त तरिकयाले चलयाउने कुियाको प्रवर््गन गनु्ग 
मेरिल्याण्ड सवयािी सयाधन प्रशयासनमया हयाम्ो प्रततबर्तया हो। त्सकयािण, ्ो मखु् सनदेश सदैव क्दमयागमया ियाख्हुोस ्
–सब ैस्डक प्र्ोगकतया्गहरूमया केही समयानतया ्छ, स्डकमया हयामी सब ैसगँ ैिहन्छौं। मखु् स्डकको प्र्ोग गनु्ग तथया 
स्डक सधैं तमलेि प्र्ोग गनु्ग सबकैो सजममेवयािी हो। हयाम्ो लक्् भनेको मेरिल्याण्डकया स्डकहरूमया हुने मतृ्ुलयाई 
शनु्मया पिु ्् ौंन ुहो, क्कनभने एकजनयाको व्थ्ग मतृ्ु भएपतन द:ुर भने धेिै जनयालयाई हुन्छ।

कसिी सिुसक्त चयालक हुने भनने तपयाईंलयाई थयाहया ्छ? ्स हयातेपसु्तकयाको अध््न पश्यात, स्डकको 
तन्महरूको बयािेमया आफनो ज्यान जयँाचनुहोस ् ि हयाम्ो MVA को वेबसयाइट www.maryland.gov मया िहेको 
अनलयाइन सवयािी चयालक जयँाच ट्ुटोरि्ल मया ज्यान जयँाच गनु्गहयास।्

मेरिल्याण्ड सवयािी सयाधन प्रशयासक
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खण्ड I – सिारी चलाउनने जाँचका लागि 
आिश्यक कुराहरू
अनमुततपत्रकया लयातग आवश्क कुियाहरूमया दृवटि पिीक्ण, 
ज्यानको जयँाच ि सवयािी सयाधनको तचत्बझुदो सञचयालनपत्छ 
सवयािी चलयाउने सीपहरूको जयँाच समयावेश हुन्छ। ववशेष 
परिस्थततहरूमया, सवयािी सयाधन प्रशयासन (MVA)  
ले सिुसक्त रूपमया सवयािी सयाधन चलयाउन तनवेदकसँग केकतत 
क्मतया ्छ भनने बयािेमया तनक्योल गन्ग अततरिति पिीक्याहरू 
पतन जरूिी िहेको ठयानन सक्छ।
A. दृस्ट परीक्षर
  मेरिल्याण्डको सवयािी चयालक अनमुततपत्र प्रयाप्त गन्ग तनवेदन 

गनने सब ैतनवेदकहरूले अनमुततपत्र प्रयाप्त गन्गको लयातग दृवटि 
पिीक्ण उत्ीण्ग गनु्गप्छ्ग। दृवटि पिीक्ण MVA वया तनवेदकको 
दृवटि ववशेषज्ले गन्ग सकने्छन।्

  सवयािी चयालक अनुमततपत्रको लयातग ्छनोट हुन, तनवेदकमया 
तनमन कुियाहरू हुनु जरूिी हुन्छ:

  • दईु आँरयाको दृवटि; 
  •  प्रत्ेक आँरयामया कमतीमया पतन 20/40  

को दृश्यातमक तीक्णतया; ि 
  •  कमतीमया पतन 140 क््डग्ीको दृवटिको  

तनिनति के्त्र।
   मयातथकया मयापदण्डहरू पूिया गन्ग सधुयाियातमक लेनसहरूको 

आवश्कतया पिेको रण्डमया, सवयािी चलयाउँदया 
सधुयाियातमक लेनसहरू अतनवया््ग रूपमया लगयाउनपुनने 
शत्ग अनुमततपत्रमया समयावेश गरिने्छ। 

  दृवटिकया मयापदण्डहरू पूिया गन्ग नसकने व्वतिहरूको लयातग 
MVA को वेबसयाइटमया अततरिति जयानकयािी उपलबध ्छ। 

B. ज्ान जाँच
  ज्यान जयँाच तनवेदकको सवयािी सयाधन समबनधी कयाननूहरू, 

सिुसक्त रूपमया सवयािी चलयाउने अभ्यासहरू तथया 
संकेतहरूको बयािेमया ज्यान जयँाच गन्गको लयातग त्याि 
गरिएको हो। तनवेदकलयाई जनु जयानकयािीको बयािेमया जयँाच 
गरिन्छ त्ो जयानकयािी ्ो हयातेपसु्तकयामया क्दइएको ्छ। 
ववशेष रूपमया, जयँाच ्वचयातलत ढयँाचयामया पूव्गतनधया्गरित 
समयातप्त सम्मया प्र्ततु गरिन्छ।

  अनलयाइन सवयािी चयालक जयँाच ट्ुटोरि्ल MAV 
को वेबसयाइटमया उपलबध ्छ। ट्ुटोरि्ल एउटया ियाम्ो 

अध््न सयामग्ी हो क्कनभने ्समया ज्यान जयँाचको लयातग 
आवश्क शीष्गकहरूमया नमनुया सयामग्ी समयावेश गरिएको 
्छ। तपयाईं पतन ज्यान जयँाचमया आफनो सफलतया सतुनसश्त 
गन्ग ्ो समपणू्ग हयातेपसु्तकया अध््न गनने ववष्मया 
तनसश्त हुनपु्छ्ग।

C. सिारी चलाउनने सीप जाँच 
  सब ै सिारी चलाउनने सीप जाँचहरू एपिाइनमनेनटको 

आधारमा मात्र िराइननेछ। सवयािी चयालक अनमुततपत्रको 
लयातग सीप जयँाच पूव्ग तनधया्गरित हुनुप्छ्ग। सनुने क्मतया 
कमजोि भएकयाहरूको लयातग एपवयाइनटमेनट तमलयाउन 
कृप्या MVA को वेबसयाइट वया 410-768-7000 तथया 
1-800-492-4575 TTY मया कल गनु्गहोस।् 

  सवयािी चलयाउने जयँाच तलन ्ोग् हुनको लयातग, तनसश्त 
आवश्कतया ि शत्गहरू पूिया गनु्गप्छ्ग। उदयाहिणको लयातग, 
सवयािी सयाधनमया वधैयातनक अनमुततपत्र पलेट तथया दतया्ग 
गरिएको ि बीमयाको प्रमयाण हुनपु्छ्ग। ्स अलयावया, सवयािी 
सयाधन सुिसक्त सञचयालन अव्थयामया हुनपु्छ्ग, कुन ैठयाउँमया 
फुटेको वया ड्याइभिलयाई सिुसक्त ियाखे् शीशयामया कुन ैअविोध 
हुनुहँुदैन ि कमतीमया पतन आधया ट्याङक ग्यँास हुनुप्छ्ग। 

  सवयािी चलयाउने जयँाचमया तनद्गटि बयाटोमया सवयािी चलयाउन सकने 
कौशलतया ि सयाव्गजतनक स्डकहरूमया सवयािी चलयाउने सीप 
जयँाच समयावेश हुन्छ। ्ो जयँाच तनवेदकको सवयािी चलयाउने 
सीपहरूको मलू्याङकन गन्ग तथया ट्रयाक्फक तन्महरू पयालनया 
गिेनगिेको हेन्ग त्याि गरिएको हो। सवयािी सयाधन सुिसक्त  
ि सजममेवयािी पूण्ग ढंगले सञचयातलत हुनपु्छ्ग।

  सिुपिीवेक्ण सवयािी चयालक (रण्ड X मया परिभयावषत गिे 
अनुरूप) ले जयँाच ्थयानमया तनवेदकलयाई सयाथ क्दनुप्छ्ग। 
जयँाचको अवतधमया तनवेदक, जयँाचकी(हरू) ि MAV द्यािया 
्वीकृत दोभयाषे, (्क्द लयागू भएमया) बयाहेकलयाई सवयािी 
सयाधन तभत्र िहन अनुमतत क्दइँदैन। 

D. ररपोटनु िनुनुपनने गचक्कतसा अि््ाहरू
  तसकयारू तनदनेशनमलूक अनमुतत नवीकिण वया सवयािी 

चयालक अनमुततपत्रको लयातग आवेदन क्दनपुवू्ग, रिपोट्ग 
गनु्गपनने तचक्कतसया अव्थया भएकया तनवेदकहरूले ियाज् 
कयाननूअनरुूप MVA सवयािी चयालक तनदरुु्ती तथया सिुक्या 
ववभयागमया उति अव्थया बयािे प्रततवेदन ब्ुझयाउनपु्छ्ग। (रिपोट्ग 
गनु्गपनने तचक्कतसया अव्थयाहरूको पणू्ग सचूीको लयातग, रण्ड 
X - अन् महत्वपणू्ग जयानकयािी हेनु्गहोस)्
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  •  16 वष्ग उमेि भनदया कम भएमया, पूण्ग तसकयारू 
अनमुतत ्कूल उपस्थतत प्रमयाणीकिण फयाियाम 
(DL-300) प्र्तुत गनु्गप्छ्ग। 

  •  दृवटि पिीक्ण तथया ज्यान जयँाच उत्ीण्ग गनु्गप्छ्ग।
  तसकयारुको तनदनेशनमलूक अनमुतत हँुदया, तनवेदकले 

प्रतशक्क सवयािी चयालकसँग िहेि 60 रणटे अभ्यास 
पूिया गनु्गप्छ्ग ि अभ्यास तथया सीपको दैतनक ववविण 
शीट ियाख्पु्छ्ग। कमतीमया पतन अभ्यास अवतधको  
10 रणटया सू्योद् हुनपुवू्ग 30 तमनेट ि सू्या््ग तको पत्छ  
30 तमनेटको सम् अवतधमया हुनपु्छ्ग। अभ्यास तथया 
सीपको दैतनक ववविण शीट MAV को वेबसयाइटमया 
उपलबध ्छ।

  ध्यान क्दनुहोस:् अकटुबि 1, 2012 देसर लयागू भएअनरुूप, 
कमतीमया 25 वष्ग उमेि पगेुको व्वति जसले (्नयातक 
अनुमततपत्र प्रणयाली – GLS) तसकयारू अनमुतत प्रयाप्त 
गिेको ्छ ि सवयािी उललङरनमया दोषी ठहरिएको ्ैछन  
वया तनण््ग पूव्ग अ्थया्ी ्ुछटकयािया (PBJ) प्रदयान गरिएको  
्छ भने ि उसले कमतीमया पतन 45 क्दन समम उति अनमुतत 
उपभोग गिेपत्छ तनमन शत्गहरू पिूया भएको रण्डमया 
सवयािी चलयाउने जयँाच तलनको लयातग ्ोग् ठहरिन्छ: 
1) मेरिल्याण्डको MVA द्यािया ्वीकृत मयानकीकृत सवयािी 
चयालक तशक्यामया कमतीमया पतन 30 रणटे कक्याकोठयाको 
तनदनेशन तथया कमतीमया 6 रणटया सवयािी सयाधनको वरिपिी 
िहेि तलइने तनदनेशन तयातलम िहेको कया््गरिम पिूया गिेको 
्छ भने ि; 2) ्स अलयावया, सपुिीवेक्कको अतधनमया िहेि 
सवयािी चलयाएको 14 रणटे अनुभव (कमतीमया पतन अभ्यास 
अवतधको 3 रणटया भने सू् योद् हुनपुवू्ग 30 तमनेट  
ि सू्या््ग तको पत्छ 30 तमनेटको सम् अवतधमया हुनपु्छ्ग) 
ि ्ोग् सपुिीवेक्क सवयािी चयालकले तनज तनवेदकको 
अभ्यास सीप दैतनक ववविण ढयँाचया ि प्रमयाणीकिण  
पषृ्ठ भिेको ्छ भने।

  ध्यान क्दनुहोस:् ्क्द तनवेदक सवयािी उललङरनमया दोषी 
ठहरिएको ्छ वया तनजलयाई तनण््ग पूव्ग अ्थया्ी ्ुछटकयािया 
(PBJ) प्रदयान गरिएको ्छ भने, तनजले सवयािी उललङरनमया 
दोषी ठहरिएको वया तनण््ग पूव्ग अ्थया्ी ्ुछटकयािया (PBJ) 
पयाएको हयालकैो तमतत देसर न्ूनतम 9 मक्हनयासमम 
अनुमतत उपभोग गनु्गप्छ्ग, ि तनजले सवयािी चलयाउने सीप 
जयँाच तलन ् ोग् हुनलयाई मयातथ उललेसरत GLS कया बयँाकी 
आवश्कतया ि शत्गहरू पूिया गनु्गप्छ्ग।

खण्ड II – अनुमततपत्र प्रासपतका 
आिश्यकताहरू/प्रक्रि्या
न्यँा तनवेदकहरूले व्वतिगत रूपमया MVA को पणू्ग सेवया 
कया्या्गल्मया आवेदन क्दनुप्छ्ग ि उमेि तथया परिच्, कयाननूी 
स्थतत, सयामयासजक सुिक्या नमबि (SSN) रलुने ् वीकयाि ् ोग् 
कयागजयातहरू वया SAN को लयातग अ्ोग् हुने प्रमयाण ि दईुवटया 
(2) आवयासी् कयागजयातहरू प्र्तुत गनु्गप्छ्ग। प्र्ततु गरिएकया 
परिच् कयागजयातहरूमध्े कमतीमया पतन एउटयामया तनवेदकको 
पूिया नयाम समयावेश हुनपु्छ्ग। तनवेदकले मलू कयागजयात  
वया जयािी गनने एजेनसीद्यािया प्रमयाणीत प्रतततलवपहरू ल्याउनपु्छ्ग। 
प्रतततलवपहरू, नोटिीद्यािया अनकु्दत प्रतततलवपहरू ि फेिबदल 
गरिएकया वया मेक्टएकया कयागजयातहरू ्वीकया््ग हुने्ैछनन।् 
्वीकया््ग कयागजयातहरूको पूण्ग सूचीको लयातग, कृप्या  
MVA को वेबसयाइट तभसजट गनु्गहोस।्

A.  न्याँ सिारी चालक/्नातक सिारी चालक 
अनुमततपत्र प्रराली 

  न्यँा सवयािी चयालक/्नयातक सवयािी चयालक अनमुततपत्र 
प्रणयाली उमेि जेसकैु भएपतन सब ै गिैव्यापयािी सवयािी 
चयालक अनमुतत पत्रकया तनवेदकहरूमया लयागू हुन्छ।  
GLS अनुरूप न्यँा सवयािी चयालकहरूले पक्हलया तसकयारूको 
तनदनेशनमलूक अनमुतत हँुदया सपुिीवेक्ण सवयािी चयालकको 
सयाथमया ि त्सपत्छ अ्थया्ी अनमुतत पत्र हँुदया तनसश्त 
प्रततबनधहरू पयालनया गददै एकल ैसवयािी सयाधन चलयाएको 
अनुभव तलनुप्छ्ग ि त्सपत्छ “्नयातक” भएि सवयािी 
चयालक अनमुततपत्र प्रयाप्त गनु्गप्छ्ग।

B. मसकारुको तन न्ेशनमूलक अनुमतत
   अक्हले समम गैि व्यापयािी C वग्गको सवयािी चयालक 

अनुमतत-पत्र प्रयाप्त नगिेकया व्वतिहरूलयाई तसकयारूको 
तनदनेशनमलूक अनमुतत प्रकयाि 1 प्रयाप्त गनु्गप्छ्ग। तसकयारुको 
तनदनेशनमलूक अनमुतत प्रकयाि 1, 2 वष्ग सममको लयातग 
मयात्र मयान् हुन्छ ि अ्थया्ी अनमुतत पत्रको लयातग 
तनवेदक ्ोग् हुनपवू्ग कमतीमया 9 मक्हनयासमम ियाख्पु्छ्ग।
तसकयारुको तनदनेशनमलूक अनमुततको लयातग तनवेदकमया 
तनमन कुियाहरू हुनुप्छ्ग: 

  •  कमतीमया पतन 15 वष्ग 9 मक्हनया उमेि पुगेको 
हुनपु्छ्ग। 18 वष्ग उमेि भनदया कम भएमया, तनवेदककया 
आमयाबुवया वया कयानूनी अतभभयावकले तनवेदनमया सह-
ह्तयाक्ि गनु्गप्छ्ग; 
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  सवयािी चयालक अनमुततपत्र भएकयाहरू, जो कमतीमया पतन  
16 वष्ग 6 मक्हनया पुगेकया ्छन ि तभनन वग्गको सवयािी चयालक 
अनमुतत पत्र आवेदन गन्ग चयाहन्छन भने, उनीहरूलयाई 
तसकयारुको तनदनेशनमलूक अनमुतत प्रकयाि 2 को लयातग 
आवेदन क्दन आवश्क हुने्छ। तसकयारुको तनदनेशनमलूक 
अनुमतत प्रकयाि 2, 6 मक्हनया सममको लयातग मयात्र मयान् हुन्छ  
ि तनवेदक अनमुततपत्रको लयातग जयँाच क्दन ्ोग् हुनपुवू्ग 
न्ूनतम 14 क्दन समम ियाख्ुप्छ्ग।

C. अ््ा्यी अनुमतत पत्र
  अ्थया्ी अनमुततपत्र अक्हलेसमम सवयािी चयालक 

अनुमततपत्र नपयाएकया वया 18 मक्हनयाभनदया कम सम्को 
लयातग मयात्र अनमुततपत्र पयाएकया न्यँा सवयािी चयालकहरूलयाई 
जयािी गरिएको बनदेजपूण्ग सवयािी चयालक अनमुततपत्र हो।

  तसकयारुको तनदनेशनमलूक अनमुततबयाट अ्थया्ी 
अनुमततपत्र प्रयात गन्ग चयाहने तनवेदकहरूमया तनमन कुियाहरू 
हुनु आवश्क हुन्छ:

  •  कमतीमया पतन 16 वष्ग 6 मक्हनया उमेि पुगेको 
हुनपु्छ्ग;

  •  मेरिल्याण्डद्यािया ्वीकृत सवयािी चयालक तशक्या 
कया््गरिम सफलतयापूव्गक पूिया गिेको हुनुप्छ्ग। 
(्वीकृतत प्रयाप्त प्रदया्कहरूको सचूी MVA को 
वेबसयाइटमया फेलया पयान्ग सक्कन्छ);

  •  सपुिीवेक्ण सवयािी चयालकसँग िहेि न्ूनतम 
60 रणटया अभ्यास गिेको अतभलेर गन्ग पूण्ग  
ि ह्तयाक्ि सक्हतको अभ्यास तथया सीपको दैतनक 
ववविण शीट पेश गनु्गप्छ्ग;

  •  मयान् ि म्याद नसक्कएको मेरिल्याण्डको तसकयारुको 
तनदनेशनमलूक अनुमतत हुनुप्छ्ग;

  •  मेरिल्याण्डको तसकयारुको तनदनेशनमलूक अनुमतत 
तलएको कमतीमया पतन 9 मक्हनया हुनपु्छ्ग;

  •  कुनपैतन सवयािी उललङरनमया दोषी हुनहँुुदैन  
वया उति 9 मक्हनया तभत्र कुनपैतन सवयािी उललङरनको 
लयातग तनण््ग पूव्ग अ्थया्ी ्ुछटकयािया (PBJ) प्रदयान 
गरिएको हुनुप्छ्ग; 

  •  सवयािी चलयाउने जयँाच सफलतयापूव्गक उत्ीण्ग गनु्गप्छ्ग।
D. सिारी चालक अनुमतत पत्र
 सवयािी चयालक अनुमततपत्र GLS को असनतम चिण हो। 
  सवयािी चयालक अनमुततपत्रको लयातग ्ोग् हुन 

तनवेदकहरूमया तनमन कुियाहरू हुनुप्छ्गछः 

  • कमतीमया पतन 18 वष्ग उमेि पगेुको हुनपु्छ्ग;
  •  18 मक्हनया समम अ्थया्ी अनमुततपत्र तलइएको 

हुनपु्छ्ग; ि
  •  कुनैपतन सवयािी उललङरनमया दोषी हुनहँुुदैन  

वया उति 18 मक्हनया तभत्र कुनपैतन सवयािी उललङरनको 
लयातग तनण््ग पूव्ग अ्थया्ी ्ुछटकयािया (PBJ) प्रदयान 
गरिएको हुनुप्छ्ग।

  अ्थया्ी अनमुततपत्र भएकयाहरूले सब ै आवश्कतयाहरू  
पूिया गिेपत्छ, MVA ले ्वतछः अ्थया्ी अनमुतत 
पत्रलयाई सवयािी चयालक अनमुततपत्रमया परिवत्गन गनने्छ। 
््तो परिवत्गन गरिएवप्छ उति परिवत्गन जनयाउने कया्ड्ग 
सवयािी चयालकलयाई मेल गरिने्छ। उति कया्ड्ग अ्थया्ी 
अनमुततपत्रसँग सयाथ ैबोकनुप्छ्ग।

E.  अनुमतत पत्रको लागि नाबालक तनिने्नको  
सह-ह्ताक्षरी

  18 वष्ग उमेि भनदया कमकया नयाबयालकहरूको तनवेदनमया 
आमयाबुबया वया कयानूनी अतभभयावकले सह-ह्तयाक्ि गनु्गप्छ्ग; 
आमयाबुबयाहरू तचनयाउने तनवेदकको वया्तववक वया प्रमयासणत 
जनमदतया्गको प्रमयाणपत्र, 
कयानूनी अतभभयावकहरू 
तचनयाउने अदयालती् 
कयागजयातहरू इत्याक्द 
ज्तया नयातया प्रमयाणपत्र 
आवश्क हुन्छ। ्क्द 
तनवेदक वववयाक्हत ्छ ि 
वववयाहको प्रमयाण प्र्तुत 
गरिएको ्छ भने, 
तनवेदकको श्ीमयान/
श्ीमतीले तनज 18 
वष्ग भनदया बढी भएको 
रण्डमया तनवेदनमया 
सह-ह्तयाक्ि गन्ग 
सक्छन।् तनवेदकको 
कुन ैआमयाबबुया वया कयानूनी अतभभयावक वया श्ीमयान/श्ीमती 
्ैछनन ् भने, तनवेदकको व््क िोजगयािदयातया वया अन् 
उत्िदया्ी व््क व्वतिले तनवेदनमया सह-ह्तयाक्ि गन्ग 
सक्छन।् ् ्तो मयातमलयामया, आमयाबुबयाको मतृ्ुको प्रमयाणपत्र  
वया मवुतिको प्रमयाण ज्तया कयागजयातको आवश्कतया प्छ्ग।
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F.  सह-ह्ताक्षरीको अनुरोधमा नाबालक 
अनुमततपत्रको रद्द

  सह-ह्तयाक्िीले सवयािी सयाधन प्रशयासनको प्रशयासतनक 
न्या् ववभयागमया तलसरत अनुिोधद्यािया नयाबयालक 
अनुमततपत्र िद्द गन्ग सकने्छन।् नयाबयालकको लयातग 
मयातथकया ्ोग्तयाहरू पिूया गिेकया सह-ह्तयाक्िीले 
सह-ह्तयाक्ि नगदया्ग वया प्रमयासणत नगदया्गसमम उति 
िद्दको प्रभयाव नयाबयालक 18 वष्ग नपगुदयासमम िहन्छ। 

G. ् ि न्ेश बाहहरका अनुमततपत्रहरू
  ्वदेश बयाक्हिको अनमुततपत्र प्रयाप्त गिेकया व्वतिहरूले आफनो 

अनुमततपत्रलयाई मेरिल्याण्ड अनमुततपत्रमया परिवत्गन गन्गको 
लयातग दृवटि पिीक्ण, ज्यान जयँाच, सवयािी चलयाउने सीप जयँाच 
ि MVA द्यािया ्वीकृत तीन रणटे मक्दिया तथया लयागपूदयाथ्ग 
तशक्या कया््गरिम सफलतयापवू्गक पिूया गन्ग आवश्क हुन्छ। 
MVA द्यािया ्वीकृतत प्रयाप्त प्रदया्कहरूको अद्यावतधक 
सचूी MVA को वेबसयाइटमया फेलया पयान्ग सक्कन्छ। ्वदेश 
बयाक्हिको अनमुतत पत्र अङगे्जीमया ्ैछन भने, ् ो अनतिया्गव्रि् 
अनुमततपत्र सिहको हुनपु्छ्ग वया MVA द्यािया ्वीकृततप्रयाप्त 
अनवुयादकद्यािया अनुवयाद गरिएको हुनपु्छ्ग।
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खण्ड III – सवारी चलाउने आधारभूत 
कुराहरू
तपयाईंले सवयािी सयाधन चलयाउनपुवू्ग, सवयािी चलयाउनको लयातग 
तपयाईं अतन तपयाईंको सवयािी सयाधन सही अव्थयामया हुनपु्छ्ग। 
तपयाईंसँग मयान् तसकयारू अनमुतत/सवयािी चयालक अनमुततपत्र 
ि सवयािी सयाधन दतया्ग कया्ड्ग हुनु अतनवया््ग हुन्छ। तपयाईंले आफनो 
तसट बेलटलयाई उतचत रूपमया बयाधनुप्छ्ग ि सब ै्यात्रुहरूले पतन 
तसट बेलट बयँाधेको सतुनसश्त हुनपु्छ्ग।
A. रक्षातमक तररकालने सिारी चलाउनुहोस ्
  सवयािी चलयाउने आधयािभूत तन्म भनेको सवयािी 

चयालकले स्डकमया सवयािी सयाधन चलयाउँदया दरु्गटनयाबयाट 
बचनको लयातग आवश्कतयाअनुरूप हिपल सवयािी 
सयाधनलयाई तन्नत्रण गनु्ग हो। मोटि गया्डी चलयाउँदया 
सिुसक्त ढंगले चलयाउने उत्िदयात्तव तपयाईंले वहन 
गनु्गप्छ्ग। ्सो गनया्गले, तपयाईं, तपयाईंकया ्यात्रुहरू  
ि अन् स्डक ्यात्रुहरूको जोसरम रटेि जयान्छ।

 1. दृश्यातमक खोज/सिारी चालक सचनेतना 
   सिुसक्त ि िक्यातमक तरिकयाले सवयािी चलयाउनको लयातग 

आवश्क पनने तनण््ग हरू तनिनति रूपमया तलनको 
लयातग त्याि िहन तपयाईंले आफनो सवयािी सयाधनको 
वरिपिी के भइिहेको ्छ भनने कुिया थयाहया पयाउनपु्छ्ग। 
आफनो सवयािी सयाधनको वरिपरि अगयाक््ड, ्ेछउ  
ि प्छयाक््ड तनिनति रूपमया तनिीक्ण गनया्गले ्सबयाट 
तपयाईंलयाई स्डकमया भएकया सम््याहरूको कयािण थयाहया 
भई सोहीअनरुूप गतत रटयाउनबढयाउन वया स्डकमया 
सवयािी सयाधनको अवस्थतत बदलन मद्दत तमल्छ। 

   स्डकको अवस्थतत पक्हले न ैपत्या लगयाई सोहीअनरुूप 
गतत वया लेन परिवत्गन गन्ग त्याि हुने गनया्गले ्सबयाट 
तपयाईंले सवयािी सयाधन थप सुिसक्त रूपमया सञचयालन 
गन्ग ि सम्म ैजोसरम पक्हचयान गन्ग मद्दत तमल्छ।

  2. जोखखम व्यि््ापन 
   सवयािी सयाधनको सञचयालन वया चलयाउने कया््ग 

जोसरमपूण्ग क्रि्याकलयाप हो। जोसरम व्व्थयापन 
गन्ग तनमन चिणहरू मनन ्गनु्गहोस ्ि सुिसक्त तथया 
उत्िदया्ी चयालक हुनहुोस:्

  •  स्डकको अव्थयाअनुरूप आफनो गतत ि स्थतत  
ि क्दशया समया्ोजन गनने, सवयािी सयाधनको तन्नत्रणमया 
सधुयाि गनने ि प्रततक्रि्याको सम् बढयाउने;

  •  मो्ड संकेतहरू प्र्ोग गिी अन् सवयािी चयालकहरूलयाई 
आफनो उदे्दश्को बयािेमया जयानकयािी क्दने, इत्याक्द;

  •  आफनो सवयािी सयाधन ि अन् स्डक 
प्र्ोगकतया्गहरूबीच सिुसक्त दिूी ियाखे्; 

  •  अन् सवयािी चयालकहरूले उनीहरूले गनु्गपनने कयाम 
न ैग्छ्गन ्भनने अनुमयान नगनने;

  • हिेक पटक सयावधयानी अपनयाउने।
B. स्डक अगधकार
  स्डक अतधकयािको तन्महरूले चयालकहरूलयाई अन् सवयािी 

चयालकहरू वया पदैल ्यात्रुहरू हँुदयाको अव्थयामया के गनने 
भनने बयािेमया मयाग्गतनदनेश ग्छ्ग। ् ी तन्महरूले कुन सवयािी 
चयालकले अकयोलयाई स्डक अतधकयाि वया बयाटो क्दनुप्छ्ग तथया 
चौबयाटो वया अन् परिस्थततमया प्रवेशको अनुरिम क्तो 
हुन्छ भनने कुिया तनधया्गिण ग्छ्ग। 

  स्डक अतधकयािको तन्महरूले कसले स्डक अतधकयाि 
वया बयाटो क्दनुप्छ्ग भनने कुिया तनधया्गिण गिेको भए पतन 
्वतछः स्डक अतधकयाि तमल्छ भनने अनमुयान कसलेै पतन 
गनु्गहँुदैन। चौबयाटोमया हुने अव्थया ि परिस्थततहरूलयाई 
हिबरत मनन ्गन्ग जरूिी हुन्छ। 

तपाईं आफनो सिारी साधनलाई ्रुनुटनाबाट बचाउनको लागि 
आिश्यकताअनुरूप तन्यनत्रर िननु उततर्ा्यी हुनहुुनछ।

  तपयाईंले तनमन अव्थयाहरूमया स्डक अतधकयाि वया बयाटो 
क्दनुप्छ्ग:

  •  सवयािी चयालक चौबयाटोमया ्छ वया तपयाईं भनदया अगयाक््ड 
आएको ्छ भने; 

  •  तपयाईंले बया्यँा मोडन तलन रोसजिहँदया, सवयािी 
चयालकहरू ववपरित ट्रयाक्फक लेनमया ्छन ्भने; 

  •  तपयाईं ि अन् सवयािी चयालक एकै सम् चौबयाटोमया 
पगुनु भ्ो ति तनज सवयािी चयालक तपयाईंको दया्यँा 
्ेछउमया ्छ भने;

  •  तपयाईं वयाहन मयाग्ग वया तनजी मयाग्गबयाट स्डकमया प्रवेश 
गरििहँदया, सयाव्गजतनक स्डकमया सवयािी चयालकहरू 
्छन ्भने;

  •  तपयाईं प्रवेशद्यािमया वया गततववृर्को अव्थयामया 
हँुदया, सवयािी चयालकहरू पक्हलेन ै तसतमत पहँुच  
वया इनटि्टेट स्डकमया ्छन ्भने;

  •  िोकने संकेतहरूद्यािया तन्सनत्रत चयािवटया बयाटो भएको 
चौबयाटोमया तपयाईंको दया्यँा ्ेछउमया सवयािी चयालक  
्छ भने;

  •  पदैल ् यात्रु, सयाइकल ् यात्रु ि अन् सवयािी चयालकहरू 
जो अ्झैपतन चौबयाटोमया ्छन ्भने;
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20 mph को ितत भन्ा 60 mph को िततमा हुनने 
्रुनुटनामा मतृ्यु हुनने समभािना 8 िुनालने बढी हुनछ! 

60 mph को िततमा कुनै ठोस स््र ि्तुलाई ठककर 
ह्नु र 10 तललाको भिनबाट ख्नु बराबर हुनछ!

 2. विमभनन अि््ाहरूमा उप्युकत ितत
   सवयािी चयालकले प्रततकूल अव्थयाहरूमया आफनो गततलयाई 

पक्हचयान तथया समया्ोजन गनु्गप्छ्ग। मेरिल्याण्ड सवयािी 
सयाधन कयानूनले अस्ततव ि समभयाववत रतियाहरूको 
लयातग मोटि सवयािी चयालकहरूले उप्ुति तथया 
बुवर्मयानी गततमया सयाधन चलयाउन मयाग ग्छ्ग। तपयाईंले 
स्डकको अव्थयाहरू हेिेि, बयाटोको ्ेछउको रमबयामया 
ियासरएको गततको सीमयाभनदया सु्त गततमया पतन 
चलयाउन सकनहुुन्छ, ति रमबयामया ियासरएको गततको 
सीमयाभनदया द्तु गततमया चलयाउन ुभने गिै-कयानूनी ्छ।

   तनमन केही अव्थयाहरूमया सुिक्याको लयातग गतत 
रटयाउन आवश्क हुन्छ: 

   •  ज्यादै रमुयाउिया मो्डहरू वया पहया्डहरू जहयँा दृश्तया 
सीतमत हुन्छ वया पिसमम देख् सक्कँदैन; 

   • तचपलया स्डकहरू;
   •  पैदल ्यात्र ुवया जनयाविहरू हुन सकने स्डकहरू;
   •  क्कनमेल गनने केनद्हरू, धेिै पयाक्क्ग ङ हुने ठयाउँ  

ि व्यापयारिक के्त्रहरू;
   • सवयािी सयाधन जयाम हुने ठयाउँ;
   • सयँारुिया पुल तथया सरुूङहरू;
   • शलुक केनद्हरू;
   •  ववद्याल्, रेलमदैयान तथया व्तीकया गललीहरू; 
   • िेलमयाग्ग पयाि गनने ठयाउँहरू।
D. वपछा िनने ्रूी
  तपयाईंको सवयािी सयाधन ि तपयाईं अगयाक््डको सवयािी सयाधनबीच 

सध ैसिुसक्त दिूी कया्म ियाखु्होस।् प्रया् प्छयाक््ड ठोक्कनुको 
कयािण एकदम ैनसजकबयाट वप्छया गनु्ग हो। सवयािी चलयाउने 
आदश्ग अव्थयाहरूमया 3 देसर 4 सेकेण्डको दिूी कया्म 
ियाख् तसफयारिश गरिन्छ। ्सको अथ्ग, तपयाईंलयाई तपयाईं 
अगयाक््डको कयािको भेटयाउन 3 देसर 4 सेकेण्ड लयाग्छ। 
तपयाईं सिुसक्त दिूीमया हुनहुुन्छ वया हुनहुुनन भनने बयािेमया 
तनक्योल गन्गको लयातग अगयाक््डको पलु, आकयाशे पलु, तचनह, 
मयाइल तचनह इत्याक्द ज्तया स्थि व्त ु ्छयाननुहोस।् 

  •  सवयािी चयालक थ्ु हयाइवेमया ्छन ् ि तपयाईं  
“T” चौबयाटोमया हुनहुुन्छ अतन दया्यँा वया बया्यँा मो्ड 
मध्े एउटया द्यािया थ्ु हयाइवे प्रवेश गददै हुनुहुन्छ भने; 

  •  तपयाईं त्ल्ड सयाइन अथया्गत बयाटो ्छो्ड/देऊ भनने 
तचनह भएको चौबयाटो नसजक पगुदैहुनुहुन्छ ि त्हयँा 
अन् सवयािी चयालकहरू ्छन ्भने,

C. सिारीको ितत बुझनने
  रमबयामया ियासरएको गततको सीमया भनेको तपयाईंले आदश्ग 

अव्थयामया स्डकमया ्यात्रया गन्ग सकने अतधकतम कयाननूी 
गतत हो। हिपल सुिसक्त गतत कया्म ियाख् ुसब ैमोटि 
सवयािी चयालकहरूको सया्झया सजममेवयािी हो। 

  धेिै सवयािी सयाधन चलने ्थयानहरूमया अतधकतम 
गततसमम पुगेि अन् सवयािी सयाधनहरूसँग समयान 
गतत कया्म ियारी सवयािी चलयाउन ु सबभैनदया सिुसक्त 
हुन्छ। वया्तवमया, अन् सवयािी सयाधनको तलुनयामया सु् त 
गततमया ्यात्रया गदया्ग, अन् सवयािी सयाधनलयाई तपयाईं भनदया 
तनिनति अगयाक््ड जयाने प्रोतसयाहन तमल्छ जसले दरु्गटनया 
हुने समभयावनयालयाई बढयाउँ्छ। 

 1. तीब्र िततमा िा्डी चलाउनने
   सवयािी सयाधन दरु्गटनयाको सब ैभनदया आम कयािणहरू 

भनेको अत्तधक गतत हो। अत्तधक गततले 
सम्को बचत गददैन ि प्रया्: उचच जोसरमको तनण््ग  
प्रक्रि्यातति ्डोि्याउँ्छ। 

   सवयािी सयाधनको अत्तधक गततले गमभीि तथया  
धेिै पटक संकटपणू्ग प्रभयावहरू पयाद्ग्छ क्कनभने ्सले: 

   •  स्डकमया बरि बयाटोहरू गया्डी रमुयाउन  
वया रयाल्डयारलु्डी वया अन् बयाधयाअडचन ्छलयाउने 
क्मतयालयाई रटयाउँ्छ;

   •  सवयािी सयाधन िोकनको लयातग आवश्क  
दिूी लमब्याउँ्छ;

   •  जोसरम वया रतिनयाक अव्थयामया अनदयाजी  
गन्ग तथया प्रततक्रि्या जनयाउन सवयािी चयालकको 
क्मतया रटयाउँ्छ;

   •  अन् स्डक प्र्ोगकतया्गहरू ि पदैल ्यात्रुहरूले  
सही दिूी पक्हचयान गन्ग नसकने हुनयाले 
दरु्गटनयाहरूको जोसरमलयाई बढयाउँ्छ;

   •  दरु्गटनयामया दबयाव ि ठककिको प्रभयाव बढयाउँ्छ, 
जसको परिणयाम गमभीि शयािीरिक चोटपटकहरू 
तथया मतृ्ु पतन हुने समभयावनया िहन्छ। 
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तपयाईं अगयाक््डको कयािले उति व्तलुयाई पयाि गिे अनरुूप,  
1 एक हजयाि, 2 एक हजयाि, 3 एक हजयाि इत्याक्द गनन 
सरुु गनु्गहोस।् तपयाईंले आफनो कयािले उति व्तलुयाई पयाि 
गन्ग 3 एक हजयाि लगयाउँ्छ भने, तपयाईं तपयाईं अगयाक््डको 
कयाि भनदया कमतीमया पतन 3 सेकेण्ड पत्छ हुनहुन्छ  
ि सिुसक्त दिूीमया ्यात्रया गददै हुनहुुन्छ। 

  तपयाईंले प्रया्: िोक्कने सवयािी सयाधन (बसहरू, ्ेडतलभिी 
भ्यानहरू) लयाई पछ्याइिहँदया, तपयाईंले आफनो सवयािी 
सयाधनको दिूी बढयाउनुप्छ्ग ि तपयाईं अगयाक््डको सवयािी 
सयाधनभनदया चयाि वया पयँाच सेकेण्ड तथया आवश्क पिेको 
रण्डमया समभव भए जतत दिूी कया्म ियाख्पु्छ्ग।

E. रोक्कनने ्रूी
  तपयाईंलयाई आफनो सवयािी सयाधन िोकन लयागने दिूी तपयाईंलयाई 

सवयािी चलयाउने सुिसक्त गतत ्छयानन महत्वपूण्ग हुन्छ। 
तपयाईंको वया्तववक िोक्कने दिूी तनमन कुियाहरूसक्हत 
ववतभद ततवहरूमया तनभ्गि िहन्छ:

  •  रतियापणू्ग अव्थयामया ्छ भने, सवयािी चयालकले हेन्ग 
ि पक्हचयान गन्ग लयागने सम्को अवतध; 

  • स्डकको प्रकयाि तथया अव्थया;
  • टया्िको गोटटीहरूको अव्थया; 
  • बे्रकहरूको अव्थया।
F. एउटै लनेनमा सिारी चलाउनने
  तपयाईंको सवयािी सयाधन एउटै लेनमया चलनुप्छ्ग। तपयाईंले 

लेनहरू बदलन सुिसक्त नठयाने समम लेनहरू नबदलनहुोस।् 
तपयाईंले लेनकया लयाइनहरूमयातथ गया्डी चलयाउन ु हँुदैन  
ि चौबयाटोतभत्र लेन परिवत्गनहरू बनयाउनुप्छ्ग। 

  सयामयान्त्या, तपयाईंले समयान क्दशया ततेि गइिहेको सवयािी 
सयाधनलयाई नउत्छनदयासमम वया अविोध भएि सुिसक्त 
तरिकयाले तपयाईंको स्थततलयाई समया्ोजन गन्ग ्सले 
आवश्क नभएसमम वया ट्रयाक्फक संकेतले ्ो गनु्ग ठीक 
हो नभनेसमम आफनो सवयािी सयाधनलयाई स्डक केनद्को 
दया्यँा तति ियाख्ुप्छ्ग।

G. रुमाउनने
  गया्डी मोडदया वया रमुयाउँदया तपयाईंले तनमन कुियाहरू गनु्गप्छ्ग:
  •  कुनबेलया गया्डी मोडन सक्कन्छ भनी तनदनेश  

गनने तचनह तथया संकेतहरू हेनने;
  •  मोडको वबनदमुया पगुनुपूव्ग मोडने ् ोजनया बनयाउनुप्छ्ग; 
  •  अन् सवयािी सवयािी चयालकहरूलयाई सतक्ग  बनयाउन 

पक्हले न ैमोडको संकेत क्दनुप्छ्ग;
  •  मोडनुपूव्ग मोडनु सिुसक्त ्छ भनी सुतनसश्त  

गन्ग वरिपरि तथया दवुै क्दशयातति हेनु्गप्छ्ग;
  •  मोडको लयातग आफनो सवयािीको गततलयाई समया्ोजन 

गनु्गप्छ्ग।
H. ्यू आकार बनाई िनककै रुमाउनने (U-टननु)
  U-टन्ग अत्नत ैरतिनयाक हुन सक्छ ि जतयातत ैकयानूनी 

मयान्तया हँुदैन। तपयाईंलयाई U-टन्ग गनु्ग ्छ भने, पक्हलया 
U-टन्ग अनुमतत ्छ वया ्ैछन जयँाचनुहोस ्ि त्सपत्छ आफनो 
सयाधनको बया्यँा रुमने सकेंत क्दनहुोस,् िोकनुहोस ्ि आइिहेकया 
गया्डीलयाई बयाटो क्दनहुोस।् बयाटो रयाली हँुदया, ववपिीत क्दशयामया 
अकयो बयाटो वया दया्यँा लेनमया सवयािी चलयाउनहुोस।्

I. बाटो काटनने
  बयाटो कयाटन अनुमतत हँुदया, तपयाईंले तनमन कुियाहरू 

गनु्गप्छ्ग:
  •  बयाटो कयाटन सम् तथया आवश्क दिूीको अनमुयान 

गनु्गप्छ्ग ि तपयाईं कुनपैतन अन् सवयािी सयाधनलयाई 
वबनया ह्तके्प बयाटो कयाटन सकनहुुन्छ भनी 
सतुनसवित हुनपु्छ्ग;

  •  वरिपरि िहेकया अन् सवयािी चयालकहरूलयाई आफनो 
उदे्दश्को जयानकयािी क्दन आफनो सयाधनको मोडने 
संकेत प्र्ोग गनु्गप्छ्ग;

  •  ् थेटि ठयाउँ ्छोडनुहोस ् ि सुिसक्त दिूीमया अकयो 
सवयािी सयाधनलयाई रुमेि जयानुहोस;्

  •  वया्तववक लेनमया फक्ग नुभनदया पक्हले तपयाईंको 
प्छयाक््ड हेनने ऐनयामया गएको सवयािी सयाधनको  
दबु ैहे्डलयाइटहरू हेनु्गहोस।्

  सयाधयािणत्या, तपयाईं अकयो सवयािी सयाधनको बया्यँाबयाट 
जयानुप्छ्ग। ति ्क्द सुिसक्त ्छ भने, तपयाईं स्डक मयाग्गमया 
िहनुहुन्छ भने ि तनमन अव्थयामया तपयाईंले दयँा्याबयाट 
जयानु ्वीकया््ग हुन्छ:
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J. पाक्कनु ङ समबनधी सामान्य तन्यमहरू
 पयाक्ग  गरिएको तपयाईंको सवयािी सयाधन रतिया होइन 
भनी सुतनसश्त गन्ग तपयाईं सजममेवयाि हुनहुुन्छ। 
्यातया्यात ट्रयाक्फकमया वयाधयाअविोध नगनने, प्रत्ेक 
क्दशयाबयाट आउँदै गिेकया सवयािी सयाधनहरूले देसरने 
गिी ि सवयािी सयाधन दौ्डने कुनपैतन लेनबयाट प्या्गप्त 
टयाढयाको ठयाउँमया गया्डी पयाक्ग  गनु्गप्छ्ग। 

 तपयाईंले सध ैतनमनतलसरत कुियाहरू गनु्गप्छ्ग:
  •  आवश्कतया अनसुयाि तनक्द्गटि के्त्रमया पयाक्ग  गनु्गहोस;्
  •  स्डक मयाग्गको नसजकै पयाक्क्ग ङ गदया्ग तपयाईंको सवयािी 

सयाधनलयाई ्यातया्यात ट्रयाक्फकबयाट जततसकदो टयाढया 
पयाक्ग  गनु्गहोस।् ्क्द त्हयँा कब्ग अथया्गत बयाटोको 
्ेछउतति क्कनयाि उठयाइएको भयाग ्छ भने जततसकदो 
्सको नसजक पयाक्ग  गनु्गहोस।्

  •  पयाक्ग  गदया्ग तपयाईंको पयाक्क्ग ङ बे्रक लगयाउनहुोस।्
  •  ् क्द सवयािी सयाधनसँग मयानवचयातलत सञचयाि  

्छ भने सवयािी सयाधनलयाई तग्िमया वया ्क्द ्सको 
्वचयातलत सञचयाि ्छ भने ‘पयाक्ग ’ मया ियाख्हुोस;्

  •  ढोकया रोलनुभनदया पक्हले सवयािी सयाधनको ऐनयाहरू 
ि गया्डीहरू हेनु्गहोस।् बयाक्हि आएपत्छ जततसकदो 
चयँा्ैड ढोकया बनद गनु्गहोस;्

  •  इसगनशन क्क अथया्गत गया्डीको सयँाचोहरू तपयाईंसँगै 
ियाख्हुोस।् जक्हले पतन तपयाईंले सवयािी सयाधनलयाई 
्छो्ेडि जयँादया ढोकयाहरू लक गनु्ग असल बयानी हो।

  • अन् सवयािी सयाधनले बया्यँा मोडदै्छ;
  •  तपयाईं समयान क्दशयामया चतलिहेकया दईु वया थप लेनहरू 

सक्हतको अविोधिक्हत ियाजमयाग्गमया हुनहुुन्छ; वया
  •  तपयाईं दईु लेनहरू वया थपको लयातग प्या्गप्त चौ्डया 

अविोधिक्हत एकतफफी स्डक मयाग्गमया हुनुहुन्छ। 
  अन् सवयािी सयाधनले तपयाईलयाई उत्छनदया, तपयाईंले  

ती सवयािी सयाधनहरूलयाई जयान क्दनुप्छ्ग, तपयाईंले आफनो 
सवयािी सयाधनको गतत बढयाउनु हँुदैन।

  तपयाईंले तनमनतलसरत अव्थयामया अन् सवयािी सयाधनलयाई 
उत्छनन सकनहुुनन:

  • जहयँा उत्छनन नहुने के्त्र ्छ;
  •  जहयँा गयाढया पहेँलो िेरया स्डक मयाग्ग केनद्को 

तपयाईंतफ्ग  ्छ; 
  • जहयँा दोहोिो गयाढया पहेँलो िेरयाहरू ्छन;्
  •  उत्छनने कया््गले आइिहेकया सवयािी सयाधनहरूको 

सिुसक्त सञचयालनलयाई ह्तके्प गनने्छ;
  •  पहया्डको टुपपोमया वया रमुतीमया हँुदया ि तपयाईं अगयाक््ड 

प्या्गप्त ्पटि दृश् नहँुदया; 
  •  चौबयाटो कयाटदया वया चौबयाटोको 100 क्फट तभत्रमया 

िहेमया वया िेलिो्ड ्तिको बयाटो कयाटने प्रक्रि्यामया;
  •  जब कुन ै पलु, इलेभेटि वया टनेलको 100 क्फट 

तभत्रमया पगुदै गदया्ग दृश्मया अवरूर् हुन्छ भने;
  •  स्डकको एक ्ेछउमया रयाली ्छोक््डएको आकस्मक 

स्डक रण्डको दया्यँा वया बया्यँा भयाग।
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भाि IV – सङकने त, गचनह र बाटोमा 
पोततएका गचनहहरू
 ट्रयाक्फक सङकेत, तचनह ि फुटपयाथको तचनहहरू स्डक 
मयाग्ग वया ियाजमयाग्गमया हिेकको लयातग लयागू हुन्छ ि ततनीहरू  
सब ैस्डकमयाग्गहरूमया ्यातया्यातलयाई तन्तमत गनने, चेतयावनी 
क्दने वया मयाग्गतनदनेशन गनने प्रयाथतमक तरिकया हुन।् ट्रयाक्फक 
तन्नत्रण ्नत्रहरू पयालनया गन्ग असफल हुन ु दरु्गटनयाहरूको 
मखु् कयािण हो। ट्रयाक्फक तन्नत्रण ्नत्रद्यािया तन्नत्रण 
गरिएको चौबयाटोतति जयँादै गिेको सवयािी सयाधनको ड्याइभिले 
व्वतिगत समपवत्को नसजक गया्डी चलयाउन वया ट्रयाक्फक 
तन्नत्रण ्नत्रबयाट बचने उदे्दश्ले स्डक मयाग्ग ्छोडन सकदैन। 
 सब ैट्रयाक्फक तन्नत्रण ् नत्रहरूको पयालनया गन्ग नपनने अपवयादको 
अव्थया भनेको प्रहिी अतधकयािी वया अन् आपतकयालीन 
व्वतिहरूको तनदनेशनले प्रयाथतमकतया पयाउने आपतकयालीन 
अव्थया हो। पोशयाक लगयाएकया ्कूलकया बयाटो कटयाउने 
गया्ड्गहरूलयाई पतन ्कूल नसजकको ्थयानहरूमया ्यातया्यातलयाई 
तनदनेशन गनने अतधकयाि हुन्छ। 
ट्रयाक्फक सङकेतले कयाम नगदया्ग, तपयाईं ्पटि रूपमया तचनह 
लगयाइएको िोकने िेरयामया िोक्कन ुआवश्क हुन्छ; वया कुन ै
बयाटो कयाटने ठयाउँमया प्रवेश गनु्गभनदया पक्हले त्हयँा ्पटि रूपमया 
तचनह लगयाइएको िोकने िेरया ्ैछन भने; वया चौबयाटोमया प्रवेश 
गनु्गभनदया पक्हले कुन ै ्पटि तचनह लगयाइएको िोकने िेरया  
वया बयाटो कयाटने ठयाउँ ्ैछन भने ि चौबयाटोमया कुनपैतन सवयािी सयाधन  
वया पदैल्यात्रीलयाई बयाटो क्दनुहोस ्ि प्रवेश गन्ग सिुसक्त नहँुदयासमम 
िोक्कियाखु्होस ्ि चौबयाटो हँुदै जयानहुोस।् बयाटोकया बत्ीहरूले कयाम 
गिेकया ्ैछनन ्भने तपयाईंलयाई देख् वया हेन्ग सह्ोग गन्ग ि अरूले 
तपयाईंलयाई देख् सक्छन ्भनने कुिया पतन सतुनसश्त गन्ग तपयाईंको 
हे्डलयाइटहरू बयालेि ियाख् तनसश्त हुनुहोस।् 
A. ट्ाक्िक सलंकने तहरू
 1. स््र रातो सलंकने त
   िोकने िेरयामया वया िोकने िेरया ्ैछन भने बयाटो कयाटने ठयाउँ 

पवू्ग वया चौबयाटोमया प्रवेश गनु्गभनदया पक्हले पूण्ग रूपमया 
िोक्कनुहोस ्ि सङकेत ियातो हँुदयासमम िोक्किहनुहोस।् 
पूण्ग िोकने ठयाउँमया आएपत्छ कुन ै सङकेतले ियातो 
बत्ीमया रमुन तनषेध नगदया्गसमम तपयाईं दया्यँा रमुन 
सकनहुुन्छ वया तपयाईं एउटया एकतफफी बयाटोबयाट अकयोमया 
जयान बया्यँा रमुन सकनुहुन्छ। ियातो सङकेतमया 
रमुदया तपयाईंले बयाटोको दया्यँा भयागमया पदैल ्यात्रुहरू  
ि सबै गया्डीलयाई जयान क्दनुप्छ्ग।

 2. स््र पहेँलो सङकने त
    ् सको अथ्ग त्ो सङकेत हरि्ोबयाट ियातोमया परिवत्गन 

हँुदै्छ भनने हुन्छ। ् सको उदे्दश् भनेको आउँदै गिेकया 
्यातया्यातलयाई सुिसक्त रूपमया िोकन सम् उपलबध 
गियाउन ु ि सङकेत ियातोमया बदतलनु भनदया पक्हले 
चौबयाटोबयाट अन् सवयािी सयाधनलयाई रयाली गनु्ग हो। 
तपयाईंले सिुसक्त रूपमया िोकन नसकने गिी चौबयाटोको 
अतत नसजक हुनहुुन्छ भने सयावधयानीकया सयाथ चौबयाटो 
हँुदै जयानहुोस।् 

 3. स््र हरर्यो सङकने त
    अन् सवयािी सयाधनले चौबयाटो रयाली गिेकया ्छन ्भनी 

हेन्ग तपयाईंले जयँाच गिेपत्छ सयावधयानी सक्हत अगयाक््ड 
बढनुहोस।् अगयाक््ड बढन सुिसक्त हँुदया तसधया अगयाक््ड 
जयान चौबयाटोमया प्रवेश गन्ग वया तपयाईंलयाई कुन ैतचनह 
वया अततरिति सङकेतले रमुन तनषेध नगदया्गसमम 
चौबयाटोमया रमुन सकनहुुन्छ। तपयाईंले पक्हले  
न ैचौबयाटोमया पुगेकया पदैल ् यात्रु ि सवयािी सयाधनहरूलयाई 
जयान क्दनपु्छ्ग।

 4. स््र रातो बारको सङकने त
   तपयाईं बयाणले सङकेत गिेको क्दशयामया जयान चयाहनहुुन्छ 

भने िोकने िेरया,बयाटो कयाटने ठयाउँ वया चौबयाटोमया 
पगुनुभनदया पक्हले पणू्ग रूपमया िोक्कनुहोस।् बयाण 
सङकेत ियातो हँुदयासमम िोक्कियाख्हुोस।्

 5. स््र पहेँलो बारको सङकने त
  ् सको अथ्ग बयाणले सङकेत गिेको चयाल समयाप्त हँुदै्छ 
भनने हुन्छ। तपयाईंले गतत कम गनु्गप्छ्ग ि सयावधयानीकया 
सयाथ अगयाक््ड बढनपु्छ्ग। 

 6. स््र हरर्यो बारको सङकने त
   बयाणले देरयाएको क्दशयामया सयावधयानीकया सयाथ अगयाक््ड 

बढनुहोस ् सम्झनहुोस ् तपयाईंले पक्हले न ै पगेुकया 
चौबयाटोमया सब ै पदैल ्यात्रु ि सवयािी सयाधनहरूलयाई 
जयान क्दनुप्छ्ग।

 7. खझमलकखझमलक िनने चसमकलो रातो सङकने त
   िोकने िेरयामया वया िोकने िेरया ्ैछन भने बयाटो कयाटने ठयाउँ 

पवू्ग वया चौबयाटोमया प्रवेश गनु्गभनदया पक्हले पणू्ग रूपमया 
िोक्कनुहोस।् सब ै अन् गया्डी ि पदैल ्यात्रुहरूलयाई 
जयान क्दनुहोस।् मयाग्ग रयाली हँुदया अगयाक््ड बढनुहोस।् 
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 1. गचनहका रङहरू
   ट्रयाक्फक तचनहको प्रमुर पषृ्ठभतूम िङले त्सले क्तो 

प्रकयािको जयानकयािी क्दन्छ भनी तपयाईंलयाई प्रथम 
दृवटिमया न ैबतयाउन सक्छ।

   a.  रातो - तनषेतधत: िोकनहुोस,् ्छोडनुहोस,् प्रवेश 
नगनु्गहोस ्वया गलत बयाटो।

   b.  पहेँलो - अगयाक््ड के अपेक्या गनने भनी एक 
सयाधयािण चेतयावनी।

   c.  सनेतो - तन्यामक: ज्तै गतत सीमया, दया्यँा ्ेछउमया 
िहनहुोस ्ि केही तनदनेतशकया तचनहहरू।

   d.  सनुतला रङ - तनमया्गण ि मम्गत कया््ग के्त्र  
चेतयावनी।

   e.  हरर्यो - मयाग्गदश्गक जयानकयािी: गनतव्,  
दिूी ि क्दशयाहरू।

   f.  नीलो - स्डक प्र्ोगकतया्ग सेवयाहरू: ज्त ैरयाद्यानन, 
ग्यँास, ववश्याम के्त्र तचनहहरू।

   g.  खैरो - मनोिञजन ि सयंा्कृततक रूतचकया  
के्त्रहरू।

   h.   फलोरनेसनेनट पहेँलो-हरर्यो - ववद्याल्, पदैल्यात्री 
ि सयाइकल तचनहहरू।

   i.  फलोरनेसनेनट िुलाबी रङ - आपतकयालीन ट्रयाक्फक 
रटनयाहरू।

   j.  कालो - ववशेष तन्यामक तचनहहरू, ज्तै  
एक-क्दशयातमक तचनहहरू ि परिवत्गनी् सनदेश 
तचनहहरू।

 2. गचनह आकारहरू
   ट्रयाक्फक तचनहको आकयािले तपयाईंलयाई त्सको  

िङ भनदया तचनहको सनदेश बयािेमया धेिै बतयाउन सक्छ। 
कमजोि दृश्तया अव्थयाहरू, ज्त ैअतधक कुक्हिोमया, 
तपयाईंले तचनहको आकयाि मयात्र ठम्याउन सकनुहुने्छ, 
जसले महत्पूण्ग जयानकयािी समपे्रषण गन्ग सक्छ।

   a. अ्टभुज: रोकनुहोस ्
     अटिभजु (आठ क्कनयािया भएको) आकयािले सध ै

िोकनहुोस ् भनी अथ्ग क्दन्छ। तपयाईंले सवयािी 
सयाधनलयाई पूण्ग रूपमया िोकन अतनवया््ग ्छ।

   b. त्त्रकोर: छाडनुहोस ्
     गतत रटयाउनुहोस ्ि ्क्द आवश्क पिेमया सवयािी 

सयाधन ि पदैल्यात्रीहरूलयाई बयाटो क्दनको लयातग 
िोकनहुोस।्

पयालोपयालो स्झतलकस्झतलक गनने चसमकने ियातो सङकेत 
िेलमयाग्ग कयाक्टने ठयाउँमया ियासरएको ्छ भने तपयाईंले  
िेल नदेरे पतन पणू्ग रूपमया िोक्कनुहोस ्ि मयाग्ग रयाली 
हँुदया अगयाक््ड बढनहुोस।्

 8. खझमलकखझमलक िनने चसमकलो पहेँलो सङकने त
   तपयाईंले गतत कम गनु्गप्छ्ग ि सयावधयानीकया सयाथ 

अगयाक््ड बढनपु्छ्ग।

 9.  खझमलकखझमलक िनने चसमकलो रातो बारको सङकने त
   िोकने िेरया, बयाटो कयाटने ठयाउँ वया चौबयाटोमया पगुनुभनदया 

पक्हले पणू्ग रूपमया िोक्कनुहोस ् ि अन् सब ै गया्डी  
ि पैदल ्यात्रुहरूलयाई जयान क्दनुहोस।् मयाग्ग रयाली हँुदया 
बयाणको क्दशयामया अगयाक््ड बढनुहोस।्

 10. लनेन प्र्योिका सलंकने तहरू
   ् ी सङकेतहरूलयाई क्दनको ववतभनन रणटयामया लेनको 

क्दशयालयाई उलटो बनयाइ ्यातया्यात प्रवयाहलयाई तन्नत्रण 
गन्गको लयातग प्र्ोग गरिन्छ। लेन ि ततनकया 
क्दशयाहरूलयाई तचनह, सङकेत ि संकेत तचनहहरूद्यािया 
तचनह लगयाउन सक्कन्छ।

   तपयाईंले कक्हल्ै पतन ियातो “X” सङकेत मतुनको 
लेनमया सवयािी चलयाउन ुहँुदैन।

   तपयाईंलयाई हरि्ो बयाण सङकेत मुतनको लेनमया सवयािी 
चलयाउन अनुमतत क्दइएको हुन्छ।

   स्थि पहेँलो “X” सङकेतको अथ्ग सवयािी चयालकले 
सकेसमम चयँा्डो सिुसक्त रूपमया लेनबयाट बयाक्हि 
जयानुप्छ्ग भनने हुन्छ।

   स्झतलकस्झतलक गनने पहेँलो “X” सङकेत वया दईुतफफी 
बया्यँा रमुती बयँाणहरूको अथ्ग सवयािी चयालकलयाई बया्यँा 
रमुनको लयातग लेन प्र्ोग गन्ग अनुमतत क्दइएको 
्छ भनने हो। तपयाईंले उलटो बयाटोबयाट आएकया सवयािी 
सयाधनहरूसँग सया्झया रूपमया लेन प्र्ोग गन्ग सकने 
समभयावनया ्छ।

B. ट्ाक्िक गचनहहरू
  ट्रयाक्फक तचनहहरूले स्डक प्र्ोगकतया्गहरूलयाई जयानकयािी 

प्रदयान गन्गको लयातग दवु ैप्रतीक ि शबद सनदेशहरू प्र्ोग 
गद्ग्छन।् तपयाईंले ट्रयाक्फक सङकेतहरूलयाई ततनीहरूकया आकयाि 
ि िङकया सयाथ-सयाथ ैशबद, नमबि वया ततनीहरूमया भएकया 
प्रतीकद्यािया द्तु रूपमया पक्हचयान गन्ग सक्म हुनपुद्ग्छ।
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सरुु गनु्गअतर, तपयाईंले अन् सवयािी सयाधन  
ि पैदल्यात्रीहरूको लयातग बयाटो ्छोडनुप्छ्ग। 
तपयाईंले अतर बढन सुिसक्त नभएसमम ि पणू्ग 
रूपमया चौबयाटो मयाफ्ग त जयानको लयातग बयाटो रयाली 
नभएसमम अगयाक््ड जयानहुुनन।

  b.  3 क्कनारा भएको गचनह, सनेतोमा रातो अक्षरहरू
     तपयाईंले ियाजमयाग्गमया ्स प्रकयािको अन् कुन ै

पतन तचनह देखु्हुने्ैछन। तपयाईंले बयाटो ्छोडनुहोस ्
तचनहमया पगुदया सवयािी सयाधनको गतत कम 
गनु्गहोस।् बया्यँा ि दया्यँा हेनु्गहोस।् पैदल्यात्री 
ि सवयािी सयाधनहिलयाई लयातग बयाटो क्दनहुोस।् 
तपयाईंले सवयािी सयाधन वया पदैल्यात्रीहरूको लयातग 
बयाटो ्छया्ेड पत्छ, तपयाईंले अतर बढन सुिसक्त 
भएपत्छ मयात्र अतर बढनुपद्ग्छ।

   c.  समकोर (4 क्कनारा भएका) गचनहहरू, सनेतोमा 
कालो

     ् ी तचनहहरू ट्रयाक्फकलयाई तन्तमत गन्ग प्र्ोग 
गरिन्छ। ्ो तनसश्त तचनहले तपयाईंलयाई  
्ो तचनह पो्ट भएको ठयाउँको ियाजमयाग्गको लयातग 
अतधकतम गतत सीमया बयािे बतयाउँ्छ।

   d.  अन्य तन्यामक गचनहहरू

   c. विषमकोर: चनेतािनी
      ् ी तचनहहरूले तपयाईंलयाई ववशेष अव्थया  

वया अगयाक््डकया जोसरमहरूको बयािेमया चेतयावनी 
क्दन्छ। तपयाईंले गतत कम गनु्गपनने हुन सक्छ, 
त्सैकयािण उतचत कया््ग गन्ग त्याि िहनुहोस।्

   d. समकोर: तन्यामक िा मािन्ु शनुन
      ठया्डो तचनहहरू सयामयान्त्या तनदनेशनहरू क्दन 

वया तपयाईंलयाई स्डककया तन्महरू बतयाउन प्र्ोग 
गरिन्छ। तेसयो ्थयानमया, तचनहहरूले सयामयान् 
रूपमया क्दशया वया जयानकयािी प्रदयान गद्ग्छ।

   e.  पञचकोर: विद्याल्य क्षनेत्र र विद्याल्य रिमसङ
     पञचकोण (पयँाच क्कनयािया भएको) आकयािले 

तपयाईंलयाई ववद्याल् के्त्र बयािे चेतयावनी क्दन्छ  
ि ववद्याल् रितसङ देरयाउँ्छ।

   f. सानो झन्डा: अिाड्डको िा्डी उतछनन नममलनने ठाउँ
    अगयाक््डको गया्डी उत्छनन नतमलने के्त्रको सरुुवयात 

बयािे सचूनया क्दन्छ।

   g. ितृताकार: रनेलमािनु चनेतािनी
     अगयाक््ड िेलमयाग्ग रितसङ ्छ भनी चेतयावनी क्दनको 

लयातग प्र्ोग गरिन्छ।
   h.  रिसबक: राजमािनु – रनेल रिस हुनने ठाउँ
     िेलमयाग्ग रितसङको पक्हचयान ग्छ्ग।
   i. विषम चतुभुनुज
     मनोिञजनयातमक ि सयंा्कृततक रूतचको के्त्र  

ि ियाव्रि् बन मयाग्गहरू।

 3. तन्यामक गचनहहरू
     ् ी तचनहहरूले स्डक प्र्ोगकतया्गहरूलयाई ट्रयाक्फक 

कयानून बयािे सचूनया प्रदयान गद्ग्छ ि ततनीहरूको 
पयालनया हुनुप्छ्ग।

  a.  8 क्कनारा भएको गचनह, रातोमा सनेतो अक्षरहरू
     तपयाईंले ियाजमयाग्गमया देखु्हुने 8 क्कनयािया मयात्र 

भएको तचनह भनेको िोकनहुोस ् तचनह हो। 
जब तपयाईं िोकनहुोस ् तचनहमया आइपगुनहुुन्छ, 
तपयाईंले िोकनहुोस ् िेरयामया पूण्ग रूपमया िोकन 
अतनवया््ग ्छ। ्क्द त्हयँा कुन ैपतन िोकने िेरया 
्ैछन भने, रिसवयाक वया बयाटो कयाटने ठयाउँ प्रवेश 
गनु्ग अतर िोकनुहोस।् ्क्द त्हयँा कुन ै पतन 
िोकने िेरया वया रिसवयाक वया बयाटो कयाटने ्ैछन 
भने, चौबयाटोमया पे्रवेश गनु्ग अतर िोक्कनुहोस।् 

ियातोमया मोडन 
तनषेध

गया्डी 
नउत्छननुहोस ्

प्रवेश नगनु्गहोस ्

बया्यँा मोडन 
तनषेध

दया्यँा मोडन 
तनषेध

बया्यँा मो्ड 
मयात्र

एक तफफी 
बयाटो

मोडन 
तनषेध

पयाक्क्ग ङ 
तनषेध

गलत
बयाटो

बयाइक लेनU टन्ग तनषेध
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 4.  ओभरहने्ड लनेन (आकाशने बाटो) प्र्योिका गचनहहरू
   ् ी तचनहहरू लेनको तनसश्त प्र्ोगकया बयािेमया 

मयाग्गतनदनेश गन्ग वया गनतव् वया क्दशयातमक जयानकयािी 
प्रदयान गन्गको लयातग स्डकको मयातथ ियासरन्छन।्

 5.  ट्ाक्िक चनेतािनी गचनहहरू 
   ् ी तचनहहरूले ससजलसैँग देख् नसक्कने अव्थयाको 

बयािेमया स्डक प्र्ोगकतया्गहरूलयाई सचूनया प्रदयान गद्ग्छन।्

अिाड्ड 
रोकनुहोस ्

अिाड्ड  
बाटो छोडनुहोस ्

अिाड्ड 
सलंकने त

अतत  
रुमाउरो  
्ा्याँ मो्ड

सुझाि 
िररएको ितत

िा्डी उतछनन 
तनषनेध िररएको 
क्षनेत्र

स्डक 
मममसनने

तन्कननेर ््यामप
सुझाि िररएको
ितत

बाटो मो्डहरू

अतत रुमाउरो 
रुमती

बाटो 
मो्डहरू

छनेउको बाटो 
अिाड्ड प्रिनेश 
िछनु

अिाड्ड  
“T” चौबाटो छ

“T” चौबाटो 
अगयाक््ड  
“T” चौबयाटोअतर  
RR रितसङ।

लनेन अनत्य  
बा्याँ मममसनने

पै् ल ्यात्री रिस 
िनने ठाउँ

अिाड्ड  
स्डक 
विभासजत छ

अिाड्ड स्डक 
विभाजन अनत्य 
हुनछ

मभरालो 
्डाँ्डा

मभजनेको बनेला 
गचपलो

अिाड्ड 
फल्यािर 

विमािनु

अिाड्ड  
स्डक का्यनु 

ट्क  
रिमसङ

 

पररप्

अिाड्ड 
विद्याल्य  
बस ्टप

अिाड्ड 
विद्याल्य 
रिमसङ 

पै्ल्यात्रीको 
साइकल रिमसङ

लनेन समापत 
हुनछ

चौबाटो

मािनु  
रिमसङ

तमक््ड्न  
(स्डक क््डभयाइ्डि)  
को दया्यँामया िहनहुोस ्

धेिै व्वति सवयाि 
सवयािी सयाधनहरू

बया्यँा मोडनुहोस ्
हरि्ोमया बयाटो 
्छयाडनुहोस ्

अपयाङग पयाक्क्ग ङ 
्थलको रूपमया 
आिसक्त

दईु-तफफी बया्यँा 
मो्ड मयात्र
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C. राजमािनुको बाटोमा पोततएका सलंकने त गचनहहरू
  ियाजमयाग्गको बयाटोमया पोततएकया संकेत तचनहहरू, एकल ै

प्र्ोग गरिने वया ट्रयाक्फक तन्नत्रण ्नत्रहरूलयाई पूतत्ग 
गन्गको लयातग प्र्ोग गरिन्छ, सवयािी चयालकहरूलयाई 
स्डकबयाट आफनो ध्यान मोडन आवश्क नक्दई महत्वपणू्ग 
मयाग्गदश्गन ि जयानकयािी प्रदयान गन्ग प्र्ोग गरिन्छ।

  तपयाईंले बयाटोमया पोततएकया तनमनतलसरत सब ै संकेत 
तचनहहरू पक्हचयान गनु्गप्छ्ग ि ततनीहरूकया अथ्ग बझुनुपद्ग्छ। 
िेरयाहरू अ्झ देसरने पयान्ग तथया ि ततनीहरूको थप महतव 
्झलकयाउनको लयातग केही ्थयानहरूमया िेरयाहरूलयाई अतधक 
चौ्डया गरिएको हुन सक्छ ि/वया स्डकको सतहमया 
ियासरएकया प्रततवबमब फयालने संकेत तचनहहरूद्यािया परिपूण्ग 
गरिएको हुन सक्छ।

  1.  रनेखाका प्रकारहरू
    सलंकने त गचनहहरू
 एकोहोिो रसण्डत –  ् यात्रया समयान क्दशयामया हँुदया  
 सेतो   लेनहरूको ववभयाजन जहयँा एक लेन 

देसर अकयो लेनमया आवतजयावत  
गन्ग अनुमतत क्दइएको हुन्छ; अथया्गत ्
धेिे लेन भएकया स्डकमयाग्गहरूमया 
पोततएकया लेन िेरयाहरू।

 एकोहोिो रसण्डत –   ् यात्रया ववपरित क्दशयाहरूमया 
 पहेँलो   हँुदया लेनहरूको ववभयाजन जहयँा 

सयावधयानीकया सयाथ अगयाक््डको 
गया्डीलयाई उत्छनन अनमुतत क्दइएको 
हुन्छ: अथया्गत ् 2-लेन भएको, 
2-तफफी स्डकमयाग्गको बीचको िेरया।

 एकोहोिो अरसण्डत –   समयान क्दशयामया ्यात्रया हँुदया 
 सेतो   स्डकको दया्यँा क्कनयाियालयाई तचनह 

लगयाउँ्छ ि लेनहरूको ववभयाजन 
ग्छ्ग, ति ्हयँा लेन परिवत्गन 
नगन्ग भतनएको हुन्छ। दवुतैतिबयाट 
्छलेि अतर जयान सक्कने 
अविोध आउँदया प्र्ोग गरिँन्छ: 
अथया्गत ् - चौबयाटो आउँदया दया्यँा 
क्कनयािया िेरया ि लेन िेरयाहरूमया।

 6.  मािनुलाई सङकने त िनने गचनहहरू
   ् ी तचनहहरूले मयाग्ग नमबि ि स्डकको प्रकयाि पक्हचयान 

गद्ग्छ।

 7.  सनेिा जानकारी र मािन्ु शनुन गचनहहरू
   ् ी तचनहहरूले कुन ै तनसश्त बयाटोबयाट बयाक्हि  

आएपत्छ आउने आतथ्गक व्वसया्, उतपयादन वया सेवया 
पक्हचयान गद्ग्छन।्

 8. माइललाई सङकने त िनने गचनहहरू
   ् ी संकेतहरू इनटि्टेट स्डकमया प्रत्ेक मयाइलमया 

हुन्छन ्ि त्नले सवयािी चयालकलयाई सह्ोग आवश्क 
पिेको बेलया ्थयान वबनदकुो रूपमया सेवया प्रदयान ग्छ्गन।्

िनतव्य तन न्ेमशका

पाकनु  र राइ्ड

साधारर सनेिा गचनहहरू

अ्पताल

लसजङ

खाद्यानन

ग्याँस

विमान ््ल

रनेल ्टनेसन

इनटर्टनेट U.S. रुट ्टनेट रुट
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 एकसिो अरसण्डत –  वबभयासजत ियाजमयाग्ग, एकतफफी  
 पहेँलो   स्डकि मखु् बयाटोमया 

जोक््डने तभियालो बयाटोहरूमया 
पोततएको बया्यँा क्कनयािया िेरया। 

 दोहोिो   ् यात्रया समयान क्दशयामया हँुदया लेनहरूको 
 (क्कनयािया देसर क्कनयािया) ववभयाजन जहयँा लेन परिवत्गन गन्ग
 अरसण्डत सेतो  तनषेध गरिएको ्छ। सगँ ैजोक््डएको 

सवुवधयाप्रद लेनहरूबयाट सयामयान् 
्यात्रया लेनहरूलयाई ववभयाजन गन्गको 
लयातग प्र्ोग गन्ग सक्कन्छ, 
ज्त ै HOV लेनहरू। दवुतैतिबयाट 
्छलेि अतर जयान सक्कने अविोध 
आउँदया पतन प्र्ोग गरिँन्छ।

 दोहोिो   ् यात्रया ववपरित क्दशयामया हँुदया 
 (क्कनयािया देसर क्कनयािया) ववभयाजन जहयँा दवु ै क्दशयामया 
 अरसण्डत पहेंलो  अगयाक््डको गयाक््ड उत्छनन तनषेध 

गरिएको ्छ। ्स प्रकयािको 
संकत तचनहहरूमया बया्यँा मोडने 
कया््गलयाई भने अनुमतत क्दइएको 
्छ। दया्यँा ्ेछउबयाट मयात्र अतर 
जयान सक्कने अविोधहरू 
आउँदया पतन प्र्ोग गरिन्छ।

 दोहोिो   दवु ैक्दशयामया गया्डी चलयाउन तमलने 
 (क्कनयािया देसर क्कनयािया) लेनको क्कनयािया िेरयाहरू।
 रसण्डत पहेंलो  

 अरसण्डत ि रसण्डत –  ् यात्रया ववपरित क्दशयामया हँुदया लेनहरूको
 पहेँलो   ववभयाजनजहयँा रसण्डत िेरयाको 

्ेछउको लेनमया ग्ेुडकया गया्डीहरूलयाई 
होतस्यािीको उत्छनन अनमुतत 
क्दइएको ्छ ति अरसण्डत िेरयाको 
्ेछउको लेनमया ग्ेुडकया गया्डीहरूलयाई 
उत्छनन तनषेध गरिएको ्छ। एक 
क्दशयामया मयात्र गया्डी उत्छनन अनमुतत 
क्दइएको दईु-क्दशयातमक स्डकहरूमया 
प्र्ोग गरिँन्छ। दईु-क्दशयातमक 
बया्यँा मो्ड लेनहरूकया क्कनयाियाहरूलयाई 
सकेंत गन्ग पतन प्र्ोग गरिन्छ – 
बयाक्हि पटटी अरसण्डत िेरयाहरू, 
तभत्र पटटी रसण्डत िेरयाहरू।

 पहेँलो वया सेतो –  चौबयाटोहरूबयाट वव्तयाि गरिएको
 एकोहोिो थोपलोहरू  िेरयाहरू। वव्तयाि गरिएको िेरयाको 

ज्त ैिङ लगयाइएको हुन्छ। मो्ड, 
प्रवेश ि इसकजट लेनहरूलयाई  
थ्ु लेनहरूबयाट ्ुछट्याउनको लयातग 

पतन प्र्ोग गरिन्छ।

 2. बोटोमा पोततएका अन्य गचनहहरू
   ियाजमयाग्गको बयाटोमया पोततएकया अन् संकेत तचनहहरू 

सिुसक्त ड्याइतभङको लयातग अतत आवश्क ्छन ् 
ि ततनीहरूलयाई पक्हचयान गन्ग ि बझुन पतन महत्वपूण्ग 
हुन्छ। ततनीहरूमया ्ी कुियाहरू समयावेश ्छन:्

   a.  रोकनने रनेखाहरू: सेतो, अरसण्डत िेरयाहरू जसले 
िोकनहुोस ् तचनह वया ियातो ट्रयाक्फक सङकेतको 
लयातग सवयािी सयाधन कहयँा िोक्कनुपद्ग्छ भनने कुिया 
सङकेत ग्छ्ग।

   b.  बाटो छोडनुहोस ्िा बाटो ह्नुहोस ्रनेखाहरू: लेनमया 
वव्तयारित भएकया पंवतिबर् सयानया वत्रकोणहरू 
जसले त्हयँाको सवयािी सयाधनले अन् सवयािी 
सयाधन वया पदैल ्यात्रीहरूलयाई बयाटो क्दनुपनने कुिया 
तनदनेतशत गद्ग्छ।

o
r
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    पदैल्यात्रीले बयाटो कयाटने िेरयाहरू सेतो, अरसण्डत 
िेरयाहरू हुन ् जसले पदैल्यात्रीको बयाटो कयाटने 
ठयाउँहरूलयाई जो्ड क्दन्छ। रिसवयाकहरूमया सेतो, ठोस 
िेरयाहरूबीचमया वया समयाननति िेरयाहरूको ठयाउँमया 
अततरिति िेरयाहरू हुन सक्छन।् 

 बयाइक लेन संकेत तचनह

 सया्झया-प्र्ोग लेन संकेत तचनहहरू

   c. शब् र प्रतीक सलंकने त गचनहरू: 
    •  लेन प्र्ोग, लेन रटेको ि ्यात्रयाको क्दशया 

जनयाउन बयाण संकेत तचनहहरू;
    •  सनदेश देरयाइएको लेनबयाट मयात्र तनदनेतशत 

चयाल वया ्यात्रया गन्ग सक्कन्छ भनने जनयाउनको 
लयातग वयाणहरू वया अन् शबद सनदेशहरूको 
सयाथमया प्र्ोग गरिने संकेत तचनहरू;

    •  ‘ववद्याल्’ ि ‘RxR’ संकेत तचनहहरू, सवयािी 
चयालकहरूलयाई ववद्याल् के्त्र वया िेलमयाग्ग 
रितसङमया आइपगुदै्छन ् भनी चेतयावनी  
क्दनको लयातग।

 3.  साइकल र पै् ल्यात्रीहरूको लागि बाटोमा पोततएका 
सलंकने त गचनहहरू

   सयाइकलहरूले कुन ैववशेष ट्रयाक्फक तचनह वया बयाटोमया 
पोततएकया संकेत तचनहहरू वबनया न ैमोटिगया्डीहरूसँग 
मेिील्याण्डकया धेिैजसो स्डकहरू सया्झया रूपमया प्र्ोग 
गरिियारेकया ्छन।् केही स्डकहरूमया, प्रया् जसो नगिी् 
के्त्रहरूमया, सया्झया-प्र्ोग लेन संकेत तचनहहरू हुन्छन ्
(तस्विहरू हेनु्गहोस)्। ्ी संकेत तचनहहरूले मोटि 
चयालकहरूलयाई सयाइकल चयालकहरू स्डकमया ्छन ्भनी 
सतक्ग  गद्ग्छन,् सयाइकल चयालकहरूलयाई कहयँा सयाइकल 
चलयाउने भनी तनदनेतशत गद्ग्छन,् ि गलत क्दशयामया 
सयाइकल नचलयाउन तनरुतसयाक्हत गद्ग्छन।्

   केही स्डकहरूमया ््तया पोततएकया संकेत तचनहहरू 
्छन ्जसले केबल सयाइकलहरूको प्र्ोगको लयातग भनी 
ववशेष रूपमया तोक्कएकया लेनहरू जनयाउँ्छन।् अरसण्डत 
वया रसण्डत सेतो िेरयाहरूले ्ी बयाइक लेनहरूलयाई 
मोटि लेनहरूबयाट ववभयासजत गद्ग्छन।् तपयाईंले 
बयाइक लेनहरू बयाइक लेन तचनहहरूले वया सयाइकल 
ि बयाणहरूले सं् ुति रूपमया तचनहयंाक्कत गरिएको देख् 
सकनहुुने्छ। समयाननति पयाक्क्ग ङ अनुमतत क्दइएको 
ठयाउँमया, ् ्तै प्रकयािकया िेरयाहरूले सयाइकल लेनहरूलयाई 
पयाक्क्ग ङ लेनहरूबयाट ववभयाजन गिेको हुन सक्छ।
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खण्ड V – ड्ाइमभङ अि््ा  
र पररस््ततहरू
A. दृश्यता कमजोर भएको अि््ामा ड्ाइमभङ
  “सयाधयािण” ड्याइतभङ भनदया दृश्तया कमजोि भएको 

अव्थयाहरूमया ड्याइतभङ गन्ग कक्ठन हुन्छ ि अततरिति ध्यान  
ि त्यािी आवश्क पद्ग्छ। दृश्तया कमजोि भएको 
अव्थयाको ड्याइतभङले ववतभनन परिस्थततहरू समेटन सक्छ,  
ति ्ो सबभैनदया अतधक रूपमया ियातीको सम्को ड्याइतभङ 
ि कुइिो लयागेको बेलयाको ड्याइतभङसगँ समबसनधत ्छ।

  दृश्तया कमजोि भएको परिस्थततहरूमया ड्याइतभङ 
गदया्ग, स्डक क्कनयािया िेरया वया स्डकको दया्यँा ्ेछउलयाई 
मयाग्गदश्गकको रूपमया प्र्ोग गनु्गहोस।् तपयाईंले अत्नत 
क्ढलयासमम ियाजमयाग्ग तचनहहरू देख्हुुने्ैछन। बयाटोमया 
पोततएकया पहेँलो संकेत तचनहहरू कक्हले पतन तपयाईंको 
दया्यँा ्ेछउमया हुनहँुुदैन, सध ैतपयाईंको बया्यँा ्ेछउमया हुनपुद्ग्छ। 
पहेँलो िङलयाई ववपरित क्दशयाबयाट आउने गया्डीहरूलयाई 
्ुछट्याउन ि स्डकमया दयाक््डिहेको गया्डीहरूको लयातग बया्यँा 
क्कनयािया तोकन प्र्ोग गरिन्छ। बयाटोमया पोततएकया सेतो 
संकेत तचनहहरूले स्डकमया दयाक््डिहेको गया्डीहरूको लयातग 
दया्यँा क्कनयािया तोकने, ि सयाथ-सयाथै समयान क्दशयामया ्यात्रया  
गनने ट्रयाक्फकलयाई जनयाउने गद्ग्छ।

  हने्डलाइटको प्र्योि
  सिुसक्त ड्याइतभङको लयातग आफनो हे्डलयाइट कक्हले 
ि कसिी प्र्ोग गनु्गपद्ग्छ भनी जयानन महत्वपूण्ग 
हुन्छ। हेटलयाइटहरूलयाई दृश्तया कमजोि भएको 
परिस्थततहरूमया देख्को लयातग मयात्र चयालकहरूले 
प्र्ोग गनने होइन, ति ततनीहरूलयाई आइिहेको 
ट्रयाक्फकद्यािया तपयाईंको सवयािी सयाधनलयाई पक्हचयान 
गन्ग पतन मद्दत गद्ग्छ।

  हने्डलाइट प्र्योिको लागि आधारभूत तन्यमहरू
   •  ड्याइतभङ गदया्ग, तपयाईंको सवयािी सयाधनको 

कमतीमया पतन 1,000 क्फट अगयाक््डसमम ्पटि 
देख्को लयातग प्या्गप्त प्रकयाश नभएको कुन ैपतन 
सम्मया तपयाईंले आफनो हे्डलयाइट अन गन्ग 
अतनवया््ग ्छ।

   •  हे्डलयाइटहरू प्र्ोग गनने प्रमरु सम् भनेको ियाती, 
कुइिो लयागेकया सम् ि तफुयानी मौसमहरू हुन।्

   •  मेरिल्याण्डको कयानूनअनसुयाि तपयाईंले कठोि 
मौसममया आफनो ववन्डतसल्ड वयाइपिहरू प्र्ोग 
गदया्ग आफनो हे्डलयाइटहरू बयालनुप्छ्ग।

  कमजोर प्रकाश हने्डलाइट विरुद्ध उचच प्रकाश  
   हने्डलाइटको प्र्योि
   हेटलयाइट सेक्टङहरूको लयातग तल केही तनदनेतशकयाहरू ्छन:्
  कमजोर प्रकाश
  तनमन सम्मया कमजोि प्रकयाश प्र्ोग गनु्गहोस:्
   •  सयाधयािण ड्याइतभङ परिस्थततहरूमया आफनो 

सवयािी सयाधन सञचयालन गदया्ग, ज्तै ियाजमयाग्ग 
वया स्ट्रटलयाइटहरू भएकया स्डकहरूमया ियातीको 
सम्मया ड्याइतभङ गदया्ग;

   • कुइिो, बषया्ग, क्हउँ आक्दमया ड्याइतभङ गदया्ग;
   •  सरुूङ वया तनमया्गण के्त्रमया प्रवेश गदया्ग। सब ैके्त्रहरूमया 

कयानूनद्यािया आवश्क नपिे तयापतन, ्सले अन् 
मोटि चयालक ि तनमया्गण कयामदयािहरूको लयातग 
दृश्तया ववृर् गद्ग्छ।

  उचच प्रकाश
   अगयाक््ड भएकया व्वति वया सवयािी सयाधनहरू हेन्गको 

लयातग, स्ट्रटलयाइटहरूद्यािया प्रकयाशम् नगरिएकया रलुया 
स्डकहरूमया उचच प्रकयाश प्र्ोग गनु्गहोस।् सचेत 
िहनहुोस,् तपयाईंले तनमन कुिया अतनवया््ग रूपमया 
गनु्गपद्ग्छ:

   •  आउँदै गिेकया सवयािी सयाधनलयाई सयामनया गनु्गअतर 
कमतीमया पतन 500 क्फटअतर कमजोि प्रकयाशमया 
परिवत्गन गनु्गहोस।्

   •  कुन ैसवयािी सयाधनलयाई 300 क्फट वया कम दिूीबयाट 
पछ्याउँदया कमजोि प्रकयाशमया परिवत्गन गनु्गहोस।्

B. राती ड्ाइमभङ ि्ानु
  ियातीको ड्याइतभङले चयालकहरूको लयातग ववतभनन 

सम््यातसज्गनया गद्ग्छ। ियाती ड्याइतभङ गनु्ग क्दउँसो ड्याइतभङ 
गनु्गभनदया धेिै जोसरमपणू्ग हुन्छ जसले गदया्ग अन् सवयािी 
सयाधनको दिूी ि गततलयाई अनमुयान गन्ग धेिै कक्ठन 
बनयाउँद्छ। तपयाईंले आफनो हे्डलयाइटहरूले देरयाएजतत 
टयाढयासमम मयात्र देख् सकनुहुन्छ। दृश्तया कमजोि हुने 
सम््याहरूको कयािणले गदया्ग ियातीको सम्मया जोसरम 
ववृर् हुन्छ, जसले ्यात्रयाको बयाटो ्पटि रूपमया हेन्ग ि अन् 
चयालकहरूकया कया््गहरूलयाई ठम्याउन कक्ठनपूण्ग बनयाउँद्छ। 

  ियातीको सम्मया ड्याइतभङ गदया्ग पयालनया गन्गको लयातग तल 
केही सिल सु्झयावहरू ्छन:्

  •  आफनया हे्डलयाइटहरू प्र्ोग गन्ग ि उचच प्रकयाश 
प्र्ोग गनने स्ुझयावहरू पयालनया गन्ग तनश्् गनु्गहोस।्
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महत्वपूण्ग हुन्छ। कक्ठन मौसममया ड्याइतभङ गदया्गकया केही 
सिल पवू्गसयावधयानीमया तनमन कुियाहरू समयावेश ्छन:्

  •  सिुसक्त दिूी कया्म ियाखे् - सकुरया अव्थयामया 
भनदया तभजेको स्डकहरूमया तपयाईं ि तपयाईं अतरको 
सवयािी सयाधन बीचमया आवश्क पनने ्थयान धेिै 
हुन्छ। स्डकलयाई क्हउँ/बिफद्यािया भरिएको हँुदया ्ो 
दिूी अ्झ धेिै हुनुपद्ग्छ; प्रततक्रि्या गन्गको लयातग 
अ्झ धेिै सम् क्दनको लयातग गतत कम गनु्गपद्ग्छ;

  •  तनमया्गतयाको तसफयारिस ि सवयािी सयाधन तनदनेतशकया 
अनुसयाि तपयाईंकया चककयाहरूमया प्या्गप्त गोटी  
्छ भनने सतुनसश्त गनु्गहोस;्

  •  बे्रकहरूमया जो्डले तथचने नगनु्गहोस,् क्कनभने ्सले 
तपयाईंको सवयािी सयाधनलयाई तरसयान्ग सक्छ। ्क्द 
तपयाईंको कयािमया एसनट-लक बे्रक्कङ प्रणयाली ्ैछन 
भने, गया्डी तरसयारिनबयाट िोकनको लयातग बे्रकहरू 
पमप गनु्गहोस;्

  •  स्ट्रिङलयाई एककयासी एकदम ैधिैै नबङग्याउनुहोस ्
वया द्तु रूपमया गतत परिवत्गन नगनु्गहोस;्

  •  तपयाईंको ववन्डतसल्ड वयाइपिहरू उचच कयाम  
गनने अव्थयामया ्छन ्भनी सतुनसश्त गनु्गहोस;्

  •  आफनया हे्डलयाइटहरू प्र्ोग गनु्गहोस।्
  हहउँ/बरिमा ड्ाइमभङ िननुको लागि विशनेष ध्यान  

ह्नुपनने कुरा
  बिफ ि क्हउँमया “पूण्ग रूपमया सुिसक्त” गतत भनने ््तो 

कुन ैकुिया ्ैछन। जया्डोको मौसममया, सू् ्ग, ्छयँा्या, स्डकमया 
भएको ननुको मयात्रया ि अन् अव्थयाहरूमया भि पददै 
प्रत्ेक स्डक फिक हुन सक्छ। रतिनयाक ्थलहरू हुन 
सक्छन,् सचेत भई अगयाक््ड हेनु्गहोस।् कयालोपते्र (ए्फयालट) 
स्डकहरूले बिफलयाई पगलयाएि फेरि बिफ बनयाई बिफको 
एक पयातलो तहलयाई ससजल ैलकुयाउन सक्छ(कक्हलेकहीँ 
कयालो बिफ पतन भतनन्छ), ि ्क्द तपयाईं रतिया बयािे 
सचेत हुनुहुनन भने दरु्गटनया तनमत्याउन सक्छ।

  क्हउँ/बिफमया ड्याइतभङ गदया्ग ववचयाि गनु्गपनने केही ववशेष 
कुियाहरू तनमन ्छन:्

  •  गतत कम गनने; तपयाईंलयाई बिफ वया क्हउँले ढयाकेको 
स्डकहरूमया सयाधयािण गततमया ड्याइभ गदया्ग कुन ैपतन 
पूव्गसयावधयानीले सिुसक्त गददैन;

  •  ववपरित लेनबयाट आइिहेको ट्रयाक्फक नसजकै जयँादया 
सवयािी सयाधनको हे्डलयाइटमया लगयातयाि नहेनु्गहोस,् 
क्कनभने ्सले तपयाईंको देख्ने क्मतयालयाई असि 
गनने्छ। ्सको सयाटो, आफनो आरँयालयाई आफू 
अगयाक््डको स्डकमया ध्यानयाकवष्गत गरि ियाख्हुोस,्  
वया तपयाईं ्यात्रया गरििहनुभएको लेनको हलकया दया्यँा 
्ेछउमया ियाख्हुोस ्(अथया्गत ्- तपयाईंको लेनको दया्यँा 
क्कनयािया वया स्डकको क्कनयाियामया);

  •  तपयाईंको पछ्याउने दिूी ववृर् गनु्गहोस।् ् सले तपयाईं 
अगयाक््डको सवयािी सयाधनले ्झटटै िोकेको अव्थयामया 
दरु्गटनया हुनबयाट िोकने्छ।

C. कुइरोमा ड्ाइमभङ
  कुइिोमया ड्याइतभङ गदया्ग केही अक्द्ती् अव्थयाहरू हुन्छन ्

जसको कयािण चयालकले केही अततरिति कया््गहरू गनु्गपद्ग्छ। 
कुइिो लयागेको अव्थयामया सवयािी सयाधन चलयाउनको लयातग 
केही सयामयान् मयाग्गदश्गन ि आवश्कतयाहरू तनमन ्छन:्

  • तपयाईंको सयामयान् ड्याइतभङ गतत कम गनु्गहोस;्
  •  जब तपयाईंले आफू अगयाक््ड हे्डलयाइट वया अकयो 

सवयािी सयाधनको टेललयाइट देख्ुहुन्छ, तपयाईंको गतत 
अ्झ कम गनु्गहोस।् तपयाईंले तरुुनत िोकनको लयातग 
त्याि हुन अतनवया््ग ्छ;

  •  ् क्द कुइिो ्तत गयाढया ्छ जसले गदया्ग तपयाईंले 
आफनो सवयािी सयाधन सुिसक्त रूपमया चलयाउन 
सकनहुुनन भने, एक सुिसक्त ् थयानमया बयाटोबयाट पूण्ग 
रूपमया बयाक्हि तन्कनहुोस ्ि आफनो आपतकयालीन 
फल्यासहरू बयालनुहोस;्

  •  कमजोि प्रकयाश भएकया हेटलयाइटहरू मयात्र प्र्ोग 
गनु्गहोस ्ि ्क्द तपयाईंसँग कुइिोमया बयालने ववशेष 
बवत्हरू भएमया ततनीहरूको प्र्ोग गनु्गहोस।्

D. कहठन मौसममा ड्ाइमभङ 
  तभजेकया स्डक सतहहरू तचपलो हुन सक्छन,् जसले 

गदया्ग ट्र्याकसन रटयाएि दरु्गटनया हुने समभयावनया बढयाउँ्छ। 
स्डक सतहहरू क्हउँ ि/वया बिफद्यािया ढयाक्कएको हँुदया  
्ी जोसरमहरू ववृर् हुन सक्छन।् कक्ठन मौसममया 
ड्याइतभङ गन्गको लयातग चयालकले एकदम ै धेिै ध्यान  
ि त्यािी गन्ग आवश्क पद्ग्छ।

  कक्ठन मौसममया ड्याइतभङ गदया्ग, दरु्गटनया हुने समभयावनयालयाई 
हटयाउनको लयातग पूव्गकदमहरू चयालन ि तपयाईंको सवयािी 
सयाधनले ट्र्याकसन गुमयाउँदया प्रश्त ठयाउँ प्रदयान गन्ग 



मेरिल्याण्ड सवयािी चयालक हयातेपसु्तकया 21
www.mva.maryland.gov

  •  झ्याल ि बत्ीहरूलयाई सफया ियाखे्। ड्याइतभङ गनु्गअतर 
तपयाईंको सवयािी सयाधनबयाट सब ै बिफ ि क्हउँ 
हटयाउनहुोस;्

  •  अतत वब्तयािै सरुु गनु्गहोस,् त्सपत्छ तपयाईंले कतत 
ियाम्ोसँग िोकन सकनहुुन्छ भनी पत्या लगयाउनको 
लयातग आफनया बे्रकहरू वब्तयािै जयँाच गनु्गहोस।् 
तपयाईं चौबयाटो वया मो्डमया आउनअुतर धेिै पक्हले  
न ैगतत कम गन्ग सरुु गनु्गहोस;्

  •  आफनो ग्यँास ट्याङकी ि ववन्डतसल्ड तिल 
रिजभयो्िलयाई पूण्ग ियाख्हुोस;्

  •  तनमन कुियाहरू समयावेश गनने एक आपतकयालीन 
सयामग्ी आफनो सवयािी सयाधनमया ियाखु्होस:्

   • फले्िहरू;
   • फल्यासलयाइट ि ब्याट्रीहरू;
   • प्रयाथतमक उपचयाि सयामग्ीहरू;
   • बल्याङकेट;
   •  क्कटटी लयाइटि वया बयालुवया (क्हउँ/बिफमया 

ट्र्याकसन अथया्गत रष्गण वया पक्डको लयातग);
   •  सयानो सयाबेल ि आइस ्रेिपि (क्हउँ हटयाउने 

सयानो ज्यावल);
   •  क्हउँ आपतकयालीन रोषणया हँुदया तोक्कएकया 

आपतकयालीन क्हममयाग्गहरूमया चेनहरू, क्हउँ 
चककयाहरू वया िेक््ड्ल चककयाहरू प्र्ोग गनने।

्या् राखनुहोस:् राजमािनु र स्डकहरू भन्ा पहहलने 
्यानुमप (ठूला बाटोहरूलाई जोडनने मभरालो बाटो) र पुलहरू 
जमछन।् सा्,ै जोततएका स्डकहरू राततमा िने रर जमन 

सकछन ्िा ह्नको उज्यालोमा हहँउ पगलनेर  
बरि्युकत पट्ीहरू हुन सकछन।्

  चयाि-चकके ड्याइभ सवयािी सयाधनहरू पतन बिफ ि क्हउँमया 
तचपलन सक्छन।् चयाि-चकके ड्याइभले तन्सनत्रत ड्याइतभङ 
क्मतया सुधया्छ्ग, ति क्हउँ वया बिफमया ड्याइतभङ गनु्ग सधै 
रतिनयाक ि जोसरमपणू्ग हुन्छ। चयालकहरूले सब ैसम्मया 
अततरिति सयावधयानी अपनयाउनुपद्ग्छ।

E. तरमरिनने
  ट्र्याकसन वया ए्ेडसन भनेको चककया ि स्डक सतह 

बीचको पक्ड हो जसले सवयािी सयाधनलयाई सरुु हुन, 
िोकन ि/वया क्दशया परिवत्गन गन्ग मद्दत ग्छ्ग। चककया  
ि स्डक बीचको ट्र्याकसन एकसमयान िहँदैन। उदयाहिणको 
लयातग, बयालवुया, असमयान स्डक सतहहरू, तेल लयागेकया/

पोसरएकया सतहहरू, धेिै गतत वया स्डकमया भएको पयानीले 
ट्र्याकसनको ् ति कम गद्ग्छ। ट्र्याकसन कम हँुदया तरतरिने 
वया तचसपलने समभयावनया ववृर् हुन्छ।

  तपयाईंको सवयािी सयाधन तररिन सरुु भएको अव्थयामया, 
सकेसमम चयँा्डो आफनो सवयािी सयाधनको तन्नत्रण पुन: 
प्रयाप्त गन्गको लयातग के गनु्गपद्ग्छ भनी जयानन महत्वपूण्ग 
्छ। आधयािभतू तन्महरूमया तनमन समयावेश ्छन:्

  •  सवयािी सयाधनमया पनु: सनतलुन कया्म गन्गको 
लयातग, एकसीलेिेटि वया बे्रक पे्डल मध्े जनु 
तथचनभुएको ्छ, त्सलयाई ्छयाडनहुोस;्

  •  तरतरििहेको क्दशयाम ैस्ट्ि गनु्गहोस ्
  •  तपयाईंले सवयािी सयाधनलयाई जहयँा लयान चयाहनहुुन्छ 

त्हयँा हेनु्गहोस;्
  •  िोतलङ ट्र्याकसन पनु: ्थयावपत भए पत्छ मयात्र बे्रक 

चयाप लयागू गनु्गहोस;् 
  •  वब्तयािै एकसीलेिेट गनया्गले प्छयाक््डको चककयाको 

गुमयाइएको ट्र्याकसनलयाई पनु: प्रयाप्त गन्गमया सह्ोग 
पु्या्गउन सक्छ।

F. हाइड्ोपलातनङ
  सवयािी सयाधनको गतत ववृर् हँुदै जयँादया ि स्डकमया 

भएको पयानीको मयात्रया ववृर् हँुदै जयँादया, सवयािी सयाधनहरू 
पयानीको गद्दी मयातथ जयाने गद्ग्छ ि चककयाले स्डकसँग 
समपक्ग  गुमयाउँ्छ। ्सलयाई “हयाइड्ोपलयातनङ” भतनन्छ। 
हयाइड्ोपलयातनङको कयािण सवयािी सयाधनको आंतशक  
वया पूण्ग तन्नत्रण गुमन सक्छ। हयाइड्ोपलयातनङलयाई 
िोकनको लयातग, आफनया चककयाहरूलयाई असल अव्थयामया 
कया्म ियाख्हुोस,् ि तभ्ेझकया स्डकहरूमया आफनो गततलयाई 
कम गनु्गहोस।् ्क्द तपयाईंले तन्नत्रण गुमयाउनभु्ो भने, 
आफनो रटुटयालयाई ग्यँासबयाट हटयाउनहुोस,् बे्रकहरू लयागू 
नगनु्गहोस,् सवयािी सयाधनको क्दशया कया्म ियाख्हुोस,्  
ि सवयािी सयाधनलयाई वब्तयािै समहयालन सक्कने गततमया 
आउन क्दनुहोस।्

G. राजमािनु-रनेलमािनु रिमसङ 
  ् याद ियाख्हुोस,् िेलहरू द्तु रूपमया िोक्कन 
सकदैनन।् िेलमयाग्ग रितसङ मयाफ्ग त ्यात्रया 
गदया्ग अततरिति सयावधयानी अपनयाउनुप्छ्ग।
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 कया््ग के्त्र क्रि्याकलयापको लयातग 
्ट्याण्ड्ड्ग िङ भनेको सनुतलया िङ हो। 
्क्द तपयाईंले ड्याइतभङ गदया्ग सनुतलया 
िङको तचनहहरू देखु्भ्ो भने, सचेत 
िहनहुोस ्ि अगयाक््ड अनपेसक्त ड्याइतभङ 
अव्थयाहरूको लयातग त्याि िहनुहोस।्
 कया््ग के्त्र हँुदै ्यात्रया गदया्ग, अ्थया्ी 
ट्रयाक्फक तन्नत्रण ्नत्रहरूको लयातग 
सचेत िहनहुोस।् ्ी ्नत्रहरूले कया््ग 
के्त्र हँुदै जयाने सिुसक्त बयाटो परिभयावषत 
गद्ग्छन।् 

कया््ग के्त्रहरू तपयाईंको सिुक्यालयाई ववचयाि गिी सेट अप गरिएकया 
हुन्छन।् कया््ग के्त्रहरूमया ् यात्रया गदया्ग ् ी सिुक्या तन्महरू पयालनया 
गनु्गहोस:्
  •  सतक्ग  िहनहुोस ् – सुिक्यालयाई तपयाईंको पक्हलो 

प्रयाथतमकतया क्दनुहोस;्
  •  आफनो गततको ख्याल ियाख्हुोस ्– पो्ट गरिएकया 

गतत सीमयाहरू अपनयाउनहुोस ् ि गतत क्यामेियाहरू 
प्र्ोगमया हुन सक्छन ्ि कया््ग के्त्रहरूमया गतत ववृर् 
गिेको जरिवयानया उचच हुन सक्छन;्

  •  अनपेसक्त अपेक्या गनु्गहोस ्– कया््ग के्त्र अव्थयाहरू 
तनिनति परिवत्गन हुन्छन ्– प्रततक्रि्या गन्ग त्याि 
िहनहुोस;्

  •  बयाधयाहरू न्ून गनु्गहोस ् – सेल फोनहरू प्र्ोग 
नगनु्गहोस,् िेक््ड्ो ्टेसन परिवत्गन नगनु्गहोस ्वया 
अन् बयाधया पु्या्गउने कयामहरू नगनु्गहोस;्

  •  ध्यान क्दनुहोस ् – कया््ग के्त्र तचनहहरू पयालनया 
गनु्गहोस ् ि कयामदयाि, पदैल ्यात्री ि सयाइकल 
चयालकहरूलयाई हेनु्गहोस;्

  •  तशटितयापूव्गक ड्याइभ गनु्गहोस-्-सयावधयानीपवू्गक मज्ग 
गनु्गहोस,् अनयावश्क रूपमया गया्डीको पी्छया गनने ि 
लेनहरू परिवत्गन गनने नगनु्गहोस;्

  •  संकेत ्झण्डयालयाई सममयान गनु्गहोस-्- संकेत ्झण्डया 
तनदनेशनहरू पयालनया गनु्गहोस।्

िेलमयाग्ग ट्र्याकहरूमया पुगदया: तनमन बयािेमया सचेत िहनहुोस ्-
  •  RR रितसङ अतर िोक्कने अन् सवयािी सयाधनहरू - 

प्रत्ेक ियाजमयाग्ग-िेल रितसङअतर ववद्याल् बसहरू, 
व्वसयात्क बसहरू ि जोसरमपूण्ग सयामग्ीहरू 
बोकने ट्रकहरू अतनवया््ग रूपमया िोक्कन्छन।्

  •  कुन ै पतन सम्मया िेलको लयातग - िेलहरू कुन ै
पतन क्दशयाबयाट आउन सक्छन ् ि आइिहेको  
िेल देसरएको भनदया नसजक वया त्छटो ्यात्रया 
गरििहेको हुन सक्छ।

  •  ् क्द गेटहरू बनद ्छन ्ि चेतयावनी बत्ीहरू बतलिहेकया 
्छन ्भने, बयाटो बनद गरिएको ्छ। गेटहरू मयातथ 
नगएसमम ि चेतयावनी बत्ीहरू बलन निोकेसमम 
प्रततक्या गनु्गहोस।्

  •  िेल पयास भए पत्छ, अतर बढन ुअतर दवु ैक्दशयामया 
हेनु्गहोस।् अतर बढनु अतर ट्र्याकहरू रयाली  
्छन ् भनी सध ै सतुनसश्त गनु्गहोस।् अकयो  
िेल त्हीसँगैको ट्र्याकबयाट आइिहेको हुन सक्छ।

  •  तपयाईंले पणू्ग रूपमया ट्र्याकहरू पयाि गन्ग सकने तनसश्त 
नभएसमम ट्र्याक रिस गन्ग अतर नबढनहुोस।् अतर 
बढनु अतर ट्र्याकको अकयो ्ेछउमया तपयाईंको सवयािी 
सयाधनको लयातग ठयाउँ ्छ भनी तनश्् गनु्गहोस।्

H. का्यनु क्षनेत्र सुरक्षा
  तपयाईंले प्रमुर ि दोश्ो वया वकैसलपक स्डकहरूमया तनमया्गण, 

मम्गत वया ग्यँास, पयानी, वबजुलीको कया््ग भइिहेको स्डक 
कया््ग के्त्रहरूको सयामनया गनने समभयावनया सधै हुन्छ।

 कया््ग के्त्रहरू = अनपेसक्त अव्थयाहरू
  • न्यँा ट्रयाक्फक ढयँाचयाहरू;
  • अ्थया्ी ट्रयाक्फक तन्नत्रण ्नत्रहरू:
  • सयँारुिो लेनहरू;
  • लेन परिवत्गनहरू;
  • लेन ि आकस्मक स्डक रण्ड समयापनहरू;
  •  पेभमेनट ड्प-अफ (स्डकको कयालोपते्र भयाग  

ि ्ेछउको रयाली भयाग अगलो होचो हुनु) ्ेछउक/
असमतल सतहहरू;

  • कम गरिएको अवलोकन दिूी;
  • ववमयाग्गहरू;
	 	 • वब्तयािै चलने उपकिण।
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I. पररप्
  परिपथमया जयाने प्रवेश स्डकहरू जनु बयाटो क्दनुहोस 

तचनहहरूद्यािया तन्नत्रण गरिएको हुन्छ। प्रवेश गददै गिेकया 
सवयािी सयाधनले परिपथमया पक्हले न ैिहेकया सवयािी सयाधनलयाई 
सध ैबयाटो ्छोडनुप्छ्ग।

  अन् कुनै चौबयाटोमया ज्त ैपरिपथमया पगुदै गदया्ग सयावधयान 
िहनुहोस।् तपयाईं परिपथमया पुगदया:

  • तपयाईंको गतत रटयाउनुहोस;्
  • टयापकूो दया्यँामया िहनुहोस;्
  •  रिसवयाकमया भएकया पदैल ्यात्रीहरूलयाई हेनु्गहोस ् 

ि ततनीहरूको लयातग बयाटो ्छोडनुहोस;्
  •  बयाटो ्छोडने िेरयामया होतस्यािीकया सयाथ आउनहुोस ् 

ि ट्रयाक्फकमया ् वीकयािजनक रयाली ठयाउँ ्छया्डी प्रततक्या 
गनु्गहोस।् परिपथबयाट तन्कने सवयािी सयाधनहरूबयािे 
सयावधयान िहनुहोस।् ्क्द त्हयँा कुन ैट्रयाक्फक ्ैछन 
भने, तपयाईंले परिपथमया प्रवेश गन्ग प्रततक्या गन्ग 
आवश्क ्ैछन।

  धेिै लेन भएको वपिपथमया प्रवेश गिेपत्छ, तपयाईंले ्छनोट 
गनु्गभएको लेनमया िहनुहोस।् बयाक्हि तन्कने प्रततक्या गदया्ग, 
आफनो दया्यँा मो्ड संकेतमया मोडनुहोस ्ि तपयाईंले पक्हले 
तन्कन रोजनभुएको बयाटोबयाट पयाि हँुदया सबभैनदया बयाक्हिी 
लेनमया सनु्गहोस।्

J. इनटर्टनेट ड्ाइमभङ
 1. इनटर्टनेटमा प्रिनेश ि्ानु

 इनटि्टेट ि अन् सीतमत-पहँुच 
ियाजमयाग्गहरूमया प्रया्: जसो एक प्रवेश ि ्् यामप 
ि एक एकसलिेसन लेनद्यािया पगुन सक्कन्छ। 
प्रवेश लेनले ियाजमयाग्गमया पहँुच प्रदयान गद्ग्छ  
ि एकसलिेसन लेनले इनटि्टेट वया ियाजमयाग्गमया 
पक्हले न ैभएको ट्रयाक्फकको गततसमम पगुने 
अवसि प्रदयान गद्ग्छ। इनटि्टेटमया प्रवेश 
गदया्ग, प्रवेश ि इनटि्टेटलयाई ववभयाजन गनने 
ठोस तचवत्रत िेरयाहरूलयाई पयाि गनु्गहुनन।

 2. इनटर्टनेटबाट बाहहर तन्कनने
बयाक्हरिने मयाग्गमया पगुनु अतर उतचत लेनमया 
सनु्गहोस।् तपयाईंले क््डएकसलिेसन लेनमया 
प्रवेश गनने वबवत्कै गतत कम गनु्गहोस ् ि 
ि ्् यामपको लयातग पो्ट गरिएको स्ुझयाववत 
गततसमम पुगनको लयातग गतत कम गन्ग 
जयािी ियाख्हुोस।् तपयाईं इनटि्टेटमया गलत 
ठयाउँबयाट बयाक्हि तन्कनभु्ो भने, तपयाईं 
 ि ्् यामपमया नपगुदयासमम अगयाक््ड बक्ढियाखु्होस ्
ि इनटि्टेटमया पनु: प्रवेशको लयातग बयाटो 
हेनु्गहोस।् इनटि्टेटको कुन ै पतन भयागमया 
निोकनुहोस ्वया प्छयाक््ड नजयानुहोस।्

 3. रोक्कनने
   ियाजमयाग्गको गया्डी दौ्डने भयागमया िोकन तनषेतधत गरिएको 

्छ। तपयाईंको सवयािी सयाधन रियाब भएको वया अन् 
आपतकयालीन परिस्थततहरूमया मयात्र सोल्डि अथया्गत 
स्डकको एक ्ेछउमया रयाली ्छोक््डएको आकस्मक स्डक 
रण्डमया िोकन अनमुतत हुन्छ। ् क्द तपयाईंले इनटि्टेट 
वया ियाजमयाग्गको सोल्डिमया िोकन अतनवया््ग ्छ भने, 
अन् चयालकहरूलयाई चेतयावनी क्दनको लयातग आफनो 
आपतकयालीन फल्यासिहरू अन गनु्गहोस ्ि सकेसमम 
आफनो सवयािी सयाधनतभत्र िहनुहोस।् ट्रयाक्फकको उचच 
गततले गदया्ग इनटि्टेट ियाजमयाग्गमया उतभन वया क्हँडन 
अत्नत रतिनयाक हुन्छ। 
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L. सु्त िततका सिारी साधनहरू
तपयाईंले बयाइसयाइकल, रो्डया-
सवयािी सयाधनहरू, ि कृषी सवयािी 
सयाधनहरूलगया्त, स्डकमया वब्तयािै 
चलने सवयािी सयाधनहरू भेटन 
सकनुहुन्छ। तनमन केही सवयािी 
सयाधनहरूको प्छयाक््ड उनीहरू 25 mph 
वया सो भनदया कममया गइिहेको ्छन 

भनी तपयाईंलयाई सतक्ग  गियाउन मद्दत गन्ग सु् त-गततको तचनह 
(देरयाइएको) हुन सक्छन।् 
  •  अत्नत कम गततमया ्यात्रया गरििहेको हुन सकने 

कुन ै पतन सवयािी सयाधनहरूबयािे तनिनति रूपमया 
सचेत िहनुहोस।्

  •  ् सअनसुयाि तपयाईंको सवयािी सयाधनको गतत  
ि ्थयानलयाई समया्ोजन गनु्गहोस।्

  •  वब्तयािै चलने सवयािी सयाधनलयाई पयाि गन्ग सिुसक्त 
हुने भएमया मयात्र सो गनु्गहोस।्

  ् क्द तपयाईंले उत्छननको लयातग सुिसक्त सम् प्रततक्या गददै 
वब्तयािै चतलिहेकया सवयािी सयाधनलयाई पछ्याउन अतनवया््ग 
्छ भने, प्छयाक््ड आइिहेकया अरूहरूलयाई सयावधयान गन्गको 
लयातग आफनो आपतकयालीन फल्यासिहरू प्र्ोग गनु्गहोस।्

K. शि ्यात्राहरू
  बयाटो-को-अतधकयाि पयाउनको लयातग शव ् यात्रयामया चलयाइएकया 

सवयािी सयाधनहरूमया हे्डलयाइटहरू अन गरिएको हुनपु्छ्ग  
ि लयातग जोसरम बत्ीहरू फल्यातसङ गनु्गप्छ्ग।

  ियातो सकेंत सयामनया गरििहेकया शव ् यात्रयामया चलयाइएकया सवयािी 
सयाधनले चौबयाटोमयाफ्ग त ्यात्रया जयािी ियाख् वया मोडन सक्छन।्

  अन् सवयािी सयाधनहरूले, उनीहरूमया हरि्ो सकेंत भएतया 
पतन, शव ् यात्रयामया चलयाइएकया सवयािी सयाधनहरूलयाई बयाटो-को-
अतधकयाि क्दनुप्छ्ग। उनीहरूले शव ्यात्रयाको बयाटोमया अविोध 
नगिी सिुसक्त सयाथ अतर बढन सकने अव्थयामया बयाहेक 
शव ्यात्रयाकया सब ैसवयािी सयाधनहरू पयाि बयाटो क्दनपु्छ्ग। 
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खण्ड VI – खतरनाक ड्ाइभभङ व्यवहारहरू
A. मह्रा, लािूप्ा्नु र ड्ाइमभङ 
  ियाजमयाग्ग सिुक्याको लयातग नशयामया ड्याइतभङ गन्ग अतत 

गमभीि जोसरम हो। िति मयादक पदयाथ्ग एकयाग्तया (BAC) 

भनेको एक व्वतिको िगतमया लयागू पदयाथ्गको मयात्रयाको नयाप 
हो। मेिील्यान्डमया, िति मयादक पदयाथ्ग एकयाग्तया .08 वया उचच 
हँुदया, मयादक पदयाथ्गको नशयामया भई ड्याइतभङ गरिएको भनने 
ठयातनन्छ। मयादक पदयाथ्गको कुन ै पतन मयात्रयाले व्वतिको 
तनण््ग  ि शयािीरिक तयालमेलमया असि गन्ग सक्छ ि ्सकैो 
कयािण अपियाध अतभ्ोग लयागन सक्छ।

 ्यह् तपाईंलने वपउनने ्योजना िनुनुभएको छ भनने, ड्ाइभ िनने 
्योजना नबनाउनुहोस।्

  मयापसे ड्याइतभङ (मयादक पदयाथ्ग सेवन गिी गिेको ड्याइतभङ) 
को लयातग मेिील्यान्डको सीमया .08 भएतया पतन, सवयािी 
सयाधनलयाई सिुसक्त रूपमया सञचयालन गनने एक चयालकको 
क्मतया अत्नत कम BAC मया भङग हुन सक्छ ि ्सकैो 
कयािण अपियाध अतभ्ोग लयागन सक्छ। उदयाहिणको लयातग, 
एक व्वतिको दृवटि, सयामयान् मोटि (्नया्)ु प्रकया््गहरू  
ि प्रततक्रि्या सम् प्रदश्गन गनने क्मतयालयाई केवल एक 
चशुकी मयादक पदयाथ्गले प्रभयाववत हुन सक्छ ि दरु्गटनयाको 
जोसरम बढन सक्छ। 

  कततवटया मयादक पदयाथ्ग, कतत पेग वया कतत चशुकी रयाएको हो 
भनने कुियाले BAC को नयाप क्दँदैन क्कनभने तपयाईंको शिीिले 
मयादक पदयाथ्ग पचयाउने क्मतयालयाई प्रभयाववत गनने धेिै कुियाहरू 
्छन ्ज्त ैवजन, शिीिमया भएको बोसो, ि कतत पक्हले  
ि तपयाईंले कतत रयानभुएको तथ्ो आक्द। थकयान,् तपयाईंको 
्वभयाव ि ववशेष औषधीहरू तलने ज्तया कयािकहरूले पतन 
तपयाईंको ड्याइतभङ क्मतयालयाई मयादक पदयाथ्गले कसिी असि 
ग्छ्ग भनने कुियामया फिक पन्ग सक्छ। आफनो BAC वया 
मयादक पदयाथ्गले पयािेको प्रभयाव वया कमजोिी आफैले तनधया्गिण 
गन्ग अत्नत कक्ठन हुन्छ। 

 1. 21 िषनु मुतन – मा्क प्ा्नु प्रततबनध
   ् क्द तपयाईं अक्हलेसमम 21 वष्गको हुनहुुनन भने, 

तपयाईंले मयादक पदयाथ्ग वपउनु कुन ै पतन अव्थयामया 
कयाननूी रूपमया वधैयातनक ्ैछन। ् क्द तपयाईंलयाई िोक्क्ो 
ि ् क्द तपयाईं नसयामया हुनहुुन्छ भने, तपयाईंको इजयाजत 
पत्रलयाई तनलसमबत वया क्फतया्ग गरिने्छ। थप रूपमया, 
तपयाईंको इजयाजतपत्रमया मयादक पदयाथ्ग प्रततबनध 

लगयाइएकोमया सो उललङरन गरिएको कयािण तपयाईंलयाई 
अतभ्ोग लगयाइन सक्कन्छ।

   21 िषनु मतुन मा्क प्ा्नु प्रततबनध िा मनेरील्यान्ड 
सिारी साधन कानूनको §21-902 (मा्क प्ा्नुको 
नसामा रहह ड्ाइभ िरनेको िा सोदिारा प्रोतसाहहत 
भएको) कुन ैपतन उललङरन िरने बापत अनुमततपत्र 
तनलमबन िा क्ितानु हँु्ा इसगनसन इनटरलक का्यनुरिममा 
अतनिा्यनु रूपमा सहभािी हुनपनने हुन सकछ। इसगनसन 
इनटिलक कया््गरिम समबनधी थप जयानकयािीको लयातग 
कृप्या MVA को वेबसयाइटमया जयानुहोस।्

 2.  तन्यसनत्रत खतरनाक ि्तुहरू (CDS) – िैरकानूनी 
त्ा ्डाकटरतन न्ेमशत औषगधहरू

   गिै-कयाननूी लयागू पदयाथ्गहरू, (गयँाजया, क्हिोत्न, आक्द), 
्डयाकटितनदनेतशत औषधीहरू (ज्त ै- कोक््डन), ि सुरेँि 
तलने ियासया्तनक लयागूपदयाथ्ग (केतमकल इनहेलेनट)हरूले 
कुन ैव्वतिको सवयािी सयाधन चलयाउने क्मतयालयाई गमभीि 
रूपमया असि गन्ग सक्छ। सिुसक्त सयाथ ड्याइभ गन्गको 
लतग आवश्क सीपहरू सचेतन, ध्यान, सं् ोजन,  
ि प्रततक्रि्या सम् चयािवटै कुिमया लयाग ूपदयाथ्गले गमभीि 
असि पु् या्गउँ्छ: सब ैलयागू पदयाथ्गहरूले दिूीहरू ठम्याउन 
ि स्डककया सकेंत ि धवतनहरूमया प्रततक्रि्या गन्ग कक्ठन 
बनयाउन सक्छ।

   ्डयाकटितनदनेतशत औषधीहरू प्र्ोग गनया्गले तपयाईंको ड्याइभ 
गनने क्मतयालयाई भङग गन्ग सक्छ। ्डयाकटितनदनेतशत  
ि ओभि द कयाउनटि औषतध दवुकैो लेबलमया लेसरएकया 
चेतयावनीहरूलयाई ध्यान क्दन महत्वपणू्ग ्छ, जसले 
व्वतिहरूलयाई मोटि सवयािी सयाधन वया भयािी ्नत्रहरू 
सञचयालन गदया्ग केही तनसश्त औषधीहरू प्र्ोग नगन्ग 
तनदनेशन क्दन्छ। ् स तसफयारिसलयाई बेवया्तया गिी सवयािी 
सयाधन सञचयालन गनने तपयाईंको क्मतयालयाई भङग भएमया 
्सले तपयाईलयाई अपियाध अतभ्ोग लयागने अव्थया 
तनमत्याउन सक्छ।

 3. खुला मा्क प्ा्नु भाँ्डो 
   सवयािी सयाधनको ्यात्री के्त्रमया रलुया मयादक पदयाथ्ग 

भयँा्डो भएको मोटि सवयािी सयाधन सञचयालन गनु्ग 
कयाननूको ववरुर् हुन्छ। एक रलुया भयँा्डो भनेको कुन ै
पतन रलुया क्यान, बोतल, भयँा्डो वया प्याकेज हुन 
सक्छ। उदयाहिणको लयातग, पक्हले मयादक पदयाथ्ग भएको 
कुनै पतन रलुया वया हियाएको बोतल/क्यान वया रयाली 
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बोतल/क्यान भएको मयादक पदयाथ्गको ्छ-प्याकलयाई 
रलुया भयँा्डो भनी मयानन सक्कन्छ। ्यात्री के्त्र भनेको 
चयालक वया ्यात्री ब्ने कुन ैपतन ्थयान वया चयालक 
वया ्यात्रीलयाई उनीहरूको ब्ने ्थयानबयाट तुरुनतै पगुन 
सक्कने ्थयान हो। 

 4. बालबामलकाहरूलाई ओसारपसार ि्ानु 
   ् क्द तपयाईंलयाई आफनो सवयािी सयाधन तभत्र एक बचचया 

वया बयालबयातलकयाको सयाथमया नशयामया भएको वया लयागू 
पदयाथ्गको नशयामया ड्याइतभङ गरििहेको भनी अपियाधी 
ठहि ्् याइ्ो भने, अदयालतमया न्या्धीशद्यािया तपयाईंको 
जरिवयानया ि कैद सम् दईु गुणया हुन सक्छ।

B. आरिामक ड्ाइमभङ र स्डक रिोध
  आरियामक चयालकहरूले तीब्र गततमया गया्डी कुदयाउने, अगयाक््डको 

गया्डी पत्छपत्छ गया्डी चलयाउने, ट्रयाक्फक सकेंत ि ् नत्रहरूलयाई 
पयालनया नगनने, गलत वया अनतुचत लेन परिवत्गन, बयाटो-को-
अतधकयाि नक्दने ि अनतुचत रूपमया गयाक््ड उत्छनने ज्तया 
व्वहयािहरू प्रदश्गन गद्ग्छन।् आरियामक ड्याइतभङ सजृनया गन्ग 
सकने केही कयािकहरू भी्ड स्डकहरू, अनपेसक्त क्ढलयापन, 
हत्यारिने, स्डक तनमया्गण, ि तनयाव हुन।् 

  स्डकलयाई व्वस्थत ियाख् ि दरु्गटनयाहरूबयाट बसनचत िहनको 
लयातग चयालकहरूले अन् सब ैस्डक प्र्ोगकतया्गहरूलयाई कदि 
गन्ग, उनीहरूसगँ सहकया््ग गन्ग ि ववशेष तन्महरूलयाई 
पयालनया गन्ग अतनवया््ग ्छ। आरियामक ड्याइतभङ रटनयामया पनने 
समभयावनयालयाई कम गनने केही स्ुझयावहरू ्ी हुन:्

  • ्यात्रया गन्गको लयातग अततरिति सम् क्दनुहोस;्
  • धै् ्ग िहनुहोस;्
  • सतुशल िहनहुोस;्
  • आफनो ड्याइतभङ व्वहयािमया ध्यान क्दनुहोस;्
  •  आफूले गन्ग आँटेको कया््गको बयािेमया सधैँ संकेत 

क्दनुहोस;्
  •  सब ै ट्रयाक्फक कयानून, तचनह, संकेत ि पेभमेनट 

संकेत तचनहहरूलयाई पयालनया गनु्गहोस;्
  • बयाटो-को-अतधकयाि क्दनुहोस;्
  • अन् चयालकहरूसँग प्रतत्पधया्ग नगनु्गहोस।्

एउटा साधारर असल तन्यम भननेको तपाईंलने अरूबाट 
ज्तो व्यिहार चाहनुहुनछ अन्य चालक त्ा स्डक 
प्र्योिकतानुहरूलाई पतन त्य्तै व्यिहार िनुनु हो।

C. अककै  कुरामा ध्यान ह्एर सिारी चलाउनने 
  सिुसक्त ड्याइतभङको लयातग ध्यान क्दन ु महत्वपूण्ग ्छ। 

तपयाईं तनिनति रूपमया स्डक ि तपयाईं वरिपरिकया अन् 
सवयािी सयाधनहरूको बयािेमया सचेत िहनपुद्ग्छ। सचेत 
िहनहुोस ्ि तपयाईंले दरु्गटनयालयाई पक्हले नै अनमुयान गन्ग 
ि त्सबयाट बचन सकनहुुने्छ। तपयाईं प्छयाक््डकया सवयािी 
सयाधनहरू, ि सयाथ-सयाथै तपयाईं ्ेछउ ि अगयाक््डकया सवयािी 
सयाधनहरूकया ्थयानहरू तनिनति जयँाचनुहोस।्

  “ववचतलत ड्याइतभङ” अथया्गत अकदै  कुियामया ध्यान क्दएि सवयािी 
चलयाउने भननयाले तपयाईंको आरँया रयाने केही पतन व्त,ु 
हयात वया ववशेष गरि तपयाईंको मस्तषकलयाई ड्याइतभङबयाट 
पि लजैयाने व्त ुभनने बसु्झन्छ। प्रहिी-प्रततवेक्दत ट्रयाक्फक 
दरु्गटनयाहरूमया सबभैनदया बढी फेलया पिेको रटनयाको कयािक 
तवव ववचतलत ड्याइतभङ अकदै  कुियामया ध्यान क्दएि सवयािी 
चलयाउने कया््ग हो। जनुसकैु प्रकयािले ध्यान भगं भएको भए 
पतन ् सले चयालकहरूलयाई दरु्गटनयाबयाट बचन आवश्क मखु् 
दृश् ि धवनी सकेंतहरू थयाहया पयाउनबयाट बसञचत गियाउँ्छ। 

  धेिै क्रि्याकलयापहरूले ववचतलत ड्याइतभङमया ्ोगदयान 
पु्या्गउँ्छ। केही उदयाहिणहरू ्ी हुन:्

  • रयाने ि/वया वपउने;
  •  िेक््ड्ो ि/वया वहन्ोग् संगीत प्रणयालीलयाई 

समया्ोजन गनने;
  •	 GPS लयाई समया्ोजन वया प्रोग्यातमङ गनने;
  • बयालबयातलकयाहरू ि रि-पयालवुया जनयाविलयाई ध्यान क्दँदया;
  • सवयािी सयाधनमया सरििहेकया हलकुया व्तुहरू;
  • सेल फोनमया बोलने ि/वया टेक्ट पठयाउने;
  • धमू्पयान गनने;
  • मेकअप लगयाउने;
  • दयािी जङुगया कयाटने;
  • पढने;
  • सवयािी सयाधनमया अन् व्वतिहरूसगँ अनतवया्गतया्ग गनने।
  सनेल िोनहरू
   मेिील्यान्ड सवयािी सयाधन कयानूनले सवयािी सयाधन 

चलयाउँदया, टेक्ट पठयाउनेलगया्त हयातमया ियारी चलयाउने 
सेल फोनहरूको प्र्ोगलयाई तनषेतधत गद्ग्छ। ह्याण्ड-फ्ी 
अथया्गत हयातले चलयाउनु नपनने ्नत्रहरूलयाई अनमुतत 
गरिएको भए तयापतन, चयालकले कलहरू न्नू गनु्गपद्ग्छ  
ि तनमन सिुसक्त ड्याइतभङ अभ्यासहरूमया ध्यान क्दनपुद्ग्छ:

   •  आपतकयालहरूमया मयात्र सेल फोन प्र्ोग गनने; ् क्द 
समभव भएमया, ्यात्रीलयाई कल गन्ग लगयाउने;
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   •  ् क्द तपयाईंले अतनवया््ग रूपमया कल गनु्ग पिेमया, 
सिुसक्त सयाथ सवयािी सयाधनलयाई स्डक ्ेछउमया 
लजैयाने ि सवयािी सयाधन िोकेि मयात्र कल गनने;

   •  आउने कलहरूको जवयाफ तपयाईंको भवयाइस मेलले 
न ैक्द्ोस ्भनी ्छयाक््डक्दने;

   • आफनो टेतलफोन कुियाकयानी ्छोटो पयानने। 
   911 आपतकयालीन कलको अपवयाद बयाहेक, सवयािी सयाधन 

सञचयालन गदया्ग 18 वष्ग मतुनकया व्वतिलयाई वया्िलेस 
सञचयाि ्नत्र (ह्यान्ड-क्फ् फोन/्नत्र लगया्त) प्र्ोग 
गन्ग अनुमतत क्दइएको ्ैछन। 

D. तनद्ालने झुल्ै सिारी चलाउनने
  प्या्गप्त मयात्रयामया सतु्न नपयाउन ुकमजोि ड्याइतभङ व्वहयािको 

अकयो कयािण हो। तननद्याले प्रततक्रि्या सम् कम गद्ग्छ, 
सचेतनया रटयाउँद्छ ि लयागू पदयाथ्ग वया मयादक पदयाथ्ग ज्तै 
तनण््ग लयाई भङग गद्ग्छ। सुतयाइको कमीले दरु्गटनयामया पनने 
समभयावनया ठूलो मयात्रयामया ववृर् गन्ग सक्छ।

  सवयािी सयाधन सञचयालन गदया्ग केही चयालकहरू तनद्याले ्ुझलने 
उचच जोसरममया हँुद्छन।् प्रत्ेक क्दन धेिै मयाइल ड्याइभ 
गनने चयालकहरू, श्न ववकयाि भएकयाहरू, ि केही ववशेष 
औषधीहरू तलने व्वतिहरू ्सको उदयाहिण हुन।्

  ड्याइतभङ गदया्ग ्झुलने लक्णहरूकया बयािेमया सचेत िहन  
ि तपयाईंले आफू वया अरूहरूलयाई दरु्गटनया पनने अव्थयामया 
पयानु्गहुने्ैछन भनी सुतनसश्त गन्ग आवश्क कदम चयालन 
महत्वपूण्ग ्छ। सबभैनदया बढी पयाइएकया “रतिया लक्णहरू” 
को एक सचूी ि ड्याइतभङ गदया्ग ्झुलने सम््यासँग लडनको 
लयातग एक सयाधयािण तन्म तल क्दइएको ्छ।

  तनद्ालने झुल्ै सिारी चलाउनने चालकहरूका खतरनाक 
लक्षरहरू 

 तनमन कुियाले तनद्याले ्झुलेको संकेत गद्ग्छ:
  •  तपयाईंकया आरँयाहरू बनद हुन्छन ्वया ध्यान ्ुछसटटन्छ;
  • तपयाईंलयाई टयाउको उचयालेि ियाख्मया सम््या ्छ;
  • तपयाईंले हयाई तयानन िोकन सकनुहुनन;
  •  तपयाईंलयाई भ्रमसणत गनने, ववच्ेछक्दत ववचयािहरू  

हुन सक्छ;
  •  तपयाईंले असनतम केही मयाइलमया ड्याइतभङ गिेको 

्याद गनु्गहुनन;
  • तपयाईंले बयाक्हरिने मयाग्ग गुमयाउनभु्ो;
  •  तपयाईंले आफनो लेनबयाट बयाक्हि ड्याइभ गिेको ग्दै 

गनु्गहुन्छ;
  • तपयाईंको गतत परिवत्गन भइिहन्छ।

्यह् तपाईं ड्ाइमभङ ि्ानु ्क्कत हुनुभ्यो िा तननद्ा 
लािनेको अनुभि िनुनुभ्यो भनने, सबै भन्ा उतकृ्ट का्यनु 
भननेको विश्ाम िनुनु, िा चालकहरू पररितनुन िनुनु हो। 
्कानलने तपाईंको मस्त्क र तपाईंका प्रततक्रि्याहरू 
सु्त बनाउँ्छ, जसलने ड्ाइमभङ जोखखमपूरनुबनाउँ्छ। 
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   ट्रयाक्फक सकेंत सञचयालनमया हँुदया चयालक ि पदैल 
्यात्रीहरूले ट्रयाक्फक सकेंतलयाई अतनवया््ग रूपमया पयालनया 
गनु्गपद्ग्छ। चयालकले बयाटो कयाटने के्त्रमया िोक्कएको कुन ै
पतन सवयािी सयाधनलयाई उत्छनन पयाउँदैन। स्थि हरि्ो 
सकेंत वया बवत् बलदया ि ियातो सकेंतमया मोडन अनमुतत 
गरिएको ्थयानमया मोडदया चयालकहरूले िोके पत्छ पदैल 
्यात्रीहरूलयाई जयान क्दन अतनवया््ग ्छ।

B. आकस्मक सिारी साधनहरू
  प्रहिीकया गया्डीहरू, एमबलेुनस ि दमकलहिज्तया अतधकयािप्रयाप्त 

आपतकयालीन सवयािी सयाधनहरूलयाई सयाइिेन ि फल्यातसङ 
बत्ीहरूज्तया सनुन वया देख् सक्कने सकेंतहरू प्र्ोग गिेको 
बेलयामया बयाटोको-अतधकयाि हुन्छ।

  •  तपयाईंले आपतकयालीन सवयािी सयाधनले आफनो 
संकेतहरू प्र्ोग गददै आइिहेको देरेपत्छ वया सनेुपत्छ, 
तपयाईंले सकेसमम स्डकको सबभैनदया क्कनयाियामया 
सन्ग, चौबयाटो रयाली गन्ग ि आपतकयालीन सवयािी 
सयाधन अगयाक््ड नगइनजेलसमम िोक्किहनहुोस।्

  •  ् क्द तपयाईंले आफनो संकेतहरू प्र्ोग गरििहेकया 
आपतकयालीन सवयािी सयाधन दौक््डएको क्दशयाम ै
गइिहनुभएको ्छ भने, उति आपतकयालीन सवयािी 
सयाधन निोक्कएसमम वया प्रहिी कया््गकयािीको तनदनेशन 
नभएसमम तपयाईंले आपतकयालीन सवयािी सयाधनलयाई 
उत्छनेि अतर जयान पयाउनुहने ्ैछन।

  •  ् क्द तपयाईंले दृश् सकेंतहरू प्र्ोग गिी बयाटोम ै
िोक्कएकया आपतकयालीन सवयािी सयाधन वया टो ट्रक 
तफ्ग  जयँादै हुनहुुन्छ भने, तपयाईंले आपतकयालीन सवयािी 
सयाधन वया टो ट्रकको ्ेछवैको लेनलयाई ्छो्ेडि अकयो 
लेनमया तरुुनत आफनो गया्डी लजैयान अतनवया््ग ्छ। 
्क्द बयाटो क्दन समभव नभएमया, तपयाईंले अव्थया 
अनुसयाि गतत रटयाई एक सिुसक्त गततमया पगुनुपद्ग्छ 
ि आवश्क पिेमया िोकन त्याि हुन अतनवया््ग ्छ।

C. ठूला ट्कहरू
  मोक््डिहेकया ट्रकहरूको लयातग सचेत िहनहुोस।् ट्रकहरूले 

चौबयाटोहरूमया मोक््ँडदया लयामो रमु्छन,् त्नलयाई ्ततरेि 
अततरिति ्थयान आवश्क पद्ग्छ। दया्यँा मोडदया, ववशयाल 
ट्रकहरूले प्रया् जसो मोडन ुअतर बया्यँा तति सद्ग्छन।् कयाि 
चयालकहरूले ्सलयाई बया्यँा तफ्ग  लेन परिवत्गन गिेको ज्तो 
देख् सक्छन ्ि दया्यँाबयाट अतर जयाने प्र्यास गन्ग सक्छन।् 
दया्यँाबयाट कुन ैपतन ट्रकलयाई उत्छनन जोसरमपूण्ग हुन सक्छ। 
अतर जयानअुतर ट्रक चयालकले के गन्ग रोसजिहेको ्छ जयँाचनुहोस।् 
्क्द कुन ैट्रक प्रततच्ेछदनमया िोक्क्ो वया चौबयाटोतफ्ग  जयँादै्छ 

खण्ड VIII – स्डक भिलेर प्र्योग गनने
A. पै्ल्यात्रीको स्डक अगधकार
  पदैल ्यात्रीहरूलयाई बयाटो कयाटने के्त्रमया बयाटो-को-अतधकयाि 

हँुन्छ ति ट्रयाक्फक तन्नत्रण सकेंतहरू पयालनया गन्ग अतनवया््ग 
्छ। ट्रयाक्फक सकेंत नहँुदया, तनमन अव्थयामया बयाटो कयाटने 
के्त्रमया तचनह लगयाएको भए वया नभए पतन पदैल ् यात्रीहरूको 
लयातग सवयािी सयाधनहरू िोकन अतनवया््ग ्छछः 

  •  सवयािी सयाधन ्यात्रया गरििहेको स्डकको आधया 
बयाटोमया पदैल ्यात्री पुगेको भए; वया,

  •  स्डकको बयँाकी भयागको सबभैनदया नसजकको लेनबयाट, 
पदैल ्यात्रीको आगमन हँुदै गिेको भए।

 1.  बाटो काटनने क्षनेत्रमा अनधो िा कानो िा हहँ्ड्ुडल िनने 
क्षमता िुमाएका व्यसकतहरूलाई बाटो-को-अगधकार

   चयालकहरू ववशेष गिी कयानो, अनधो वया क्हँ्ड्ुडल गनने 
क्मतया गुमयाएकया पदैल ्यात्रीहरूको लयातग ववशेष गरि 
सचेत िहनुपद्ग्छ। ्ी व्वतिहरूलयाई आउँदै गिेको 
गया्डीहरू ठम्याउन कक्ठन हुन सक्छ ि बयाटो कय्ाटनको 
लयातग थप सम् लयागन सक्छ। सवयािी सयाधनको 
चयालकले तनमनलयाई बयाटो-को-अतधकयाि क्दनुपद्ग्छ:

   •  ्पटिसँग देसरने एक सेतो लयाठी (केन) बोक्किहेको 
वया एक मयाग्गदश्गक कुकुि/सेवया जनयाविद्यािया सयाथ 
क्दइएको एक अनधो वया आंतशक रूपमया अनधो 
पदैल ्यात्री;

   •  एक मयाग्गदश्गक कुकुि/सेवया जनयाविद्यािया सयाथी 
क्दइएको एक अनधो वया आंतशक रूपमया अनधो 
पदैल ्यात्री;

   •  हयातले चलयाउने वया मोटिजक््डत वहीलच्ेि, 
मोटिजक््डत ्कुटि, वशैयारी, लयाठी वया क्हँडदया टेको 
क्दने उपकिण प्र्ोग गनने क्हँ्ड्ुडल गनने क्मतया 
गमुयाएको व्वति। 

 2.   बाटो काटनने क्षनेत्रहरूमा बाटो काटनने
 बयाटो कयाटने के्त्र भनेको पदैल ्यात्रीहरूको 
लयातग बयाटो कयाटनको लयातग प्र्ोग गरिने 
स्डको एक भयाग हो। बयाटो कयाटने के्त्रलयाई 
पेभमेनट वया बयाटोको सतहमया मयाक्ग  गन्ग 
सक्कन्छ, ्क्द कुन ैपतन बयाटो कयाटने के्त्र 
्ैछन भने पतन प्रया्जसो चौबयाटो आउँदया 
त्हयँा एउटया बयाटो कयाटने के्त्र हुन्छ। 
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भने, ट्रक चयालकले मोडन सरुु गनने हँुदया कक्हल् ैपतन दया्यँा 
्ेछउबयाट त्सलयाई कयाटने प्र्यास नगनु्गहोस।् तपयाईं मोक््डिहेको 
ट्रक ि कभ्ग बीच फ्न सकनुहुने्छ। 

  समयान क्दशयामया गइिहेको ट्रकलयाई उत्छनदया, दृवटि पनु्थयावपत 
गन्गको लयातग त्छटो अतर जयानहुोस ् ि तपयाईंले आफनो 
प्छयाक््ड हेनने ऐनयामया ट्रककया दवु ैहे्डलयाइटहरू देख् थयालेपत्छ 
मयात्र लेनहरू परिवत्गन गनु्गहोस।्

  धेिै चौबयाटोहरूलयाई िोकने िेरयाहरूले तचनहयंाक्कत गरिन्छ। 
िोकने िेरया पयािी िोकेि चौबयाटोमया भी्ड गनया्गले तपयाईंको 
सवयािी सयाधनलयाई रिस बयाटोबयाट मोडने प्र्यास गरििहेकया 
ट्रकहरूले जोसरममया पयान्ग सक्छन।्

  ट्रकको अगयाक््डबयाट कक्हले पतन नजयानुहोस।् पूण्ग रूपमया 
भरिएकया ट्रकहरू 80,000 पयाउन्ड भनदया धेिै वजनको हुन 
सक्छन ्ि िोकनको लयातग फुटबल मदैयानको लमबयाइ जत्रो 
आवश्क हुन सक्छ। प्रया्: गया्डीहरूको वजन 2,000 
पयाउन्ड मयात्र हुन्छ।

  नो जोनस ्अ्ानुत ्बस र ट्क चालकहरूको दृस्टमा नपनने 
खतरनाक क्षनेत्रहरू

 ट्रकहरू वरिपरि चयाि वटया ववशयाल नदेसरने के्त्रहरू हुन्छन ्जहयँा 
गया्डीहरू दृसशटबयाट “हियाउँ्छन”् ि चयालकले तपयाईंलयाई देख् सकदैन।
 छनेउहट्का दृस्टमा नपनने खतरनाक क्षनेत्रहरू: ट्रक ि बसहरूमया दवु ै

्ेछउहरूमया नदेसरने के्त्रहरू हँुद्छन।् 
्क्द तपयाईंले ्ेछउको ऐनयामया चयालकको 
अनहुयाि देख् सकनुहुनन भने, उसले 
वया उनले तपयाईंलयाई देख् सकदैन। 
्क्द ट्रकले लेन परिवत्गन ग्यो भने, 
तपयाईं सम््यामया पन्ग सकनुहुन्छ। 
दया्यँा ्ेछउको नदेसरने के्त्रहरू टे्रलिको 
लमबयाईसमम हँुन्छ ि तीन लेनसमम 
वव्तयारित हँुन्छ।
 पछाड्डहट्का दृस्टमा नपनने खतरनाक 
क्षनेत्रहरू: नसजकैबयाट पछ्याउन 
्छयाडनहुोस।् गया्डीहरू ज्तो नभइ, ट्रक 
ि बसहरूकया सीधया प्छयाक््ड चयालकहरूको 
दृवटिमया नपनने ववशयाल के्त्रहरू हँुन्छन।् 
ट्रक वया बस चयालकले त्स प्छयाक््डको 
के्त्रमया तपयाईंको गया्डी देख् सकदैन। 
्क्द कुन ैट्रक वया बसले तरुुनत बे्रकहरू 
लगया्ो भने, तपयाईंलयाई जयानको लयातग 
कुन ैठयाउँ हुने्ैछन।

   अिाड्डपहट्का दृस्टमा नपनने खतरनाक क्षनेत्रहरू: ट्रक वया 
बस उत्छनेपत्छ अत्नत त्छटो अगयाक््ड नकयाटनुहोस।् 
ट्रक ि बस चयालकलयाई गयाक््ड िोकन कयािहरूको तलुनयामया 
लगभग दगुनुया सम् ि ्थयान आवश्क पद्ग्छ। तपयाईं 
अगयाक््ड जयानअुतर तपयाईंको प्छयाक््ड हेनने ऐनयामया ट्रकको 
समपूण्ग अगयाक््डको भयाग हेनु्गहोस,् ि त्सपत्छ गतत 
नरटयाउनहुोस।्

   पछाड्ड स्ानु दृस्टमा नपनने खतरनाक क्षनेत्रहरू: प्छयाक््ड 
सरििहेको ट्रकको प्छयाक््डबयाट कक्हले पतन बयाटो 
नकयाटनुहोस।् प्छयाक््ड सरििहेकया ट्रकहरूलयाई बेवया्तया 
गनया्गले प्रत्ेक वष्ग हजयािौं गया्डीवयालहरूको मतृ्ु हँुद्छ। 
ट्रक चयालकहरूसँग प्छयाक््ड हेनने ऐनया हँुदैनन ्ि उनीहरूले 
तपयाईंलयाई प्छयाक््ड बयाटो कयाक्टिहेको देख् सकदैनन।्

्या् राखनुहोस,् तपाईंलने ट्कको ऐनाहरू न्ेखन सकनुहुनन 
भनने, ट्क चालकलने पतन तपाईंलाई न्ेखन सक्ैन!

D. ्कूलका सिारी साधनहरू
  चालकहरूलने विद्याल्य सिारी साधनहरूको लागि िा्डी 

रोकनुप न्ुछ।
  ् क्द ववद्याल् सवयािी 

सयाधन बयाटो बीचमया 
िोक्कएको ्छ ि 
पयालोपयालो स्झतलकस्झ-
तलक गनने फल्यातसङ 
ियातो बत्ीहरू बयातलिहेको 
्छ भने, ववद्याल् सवयािी 
सयाधनलयाई पत्छ आइिहेको वया त्सतफ्ग  गइिहेको सवयािी 
सयाधनको चयालकले तनमन कया््ग गनु्गपद्ग्छ:

  •  ् क्द ववद्याल् सवयािी सयाधनको प्छयाक््डबयाट आइिहेको 
हो भने, ववद्याल् सवयािी सयाधनको प्छयाक््डको भयागबयाट 
20 क्फटको दिूीमया िोकनुहोस;् वया 

  •  ् क्द ववद्याल् सवयािी सयाधनको अगयाक््डबयाट आइिहेको 
हो भने, ववद्याल् सवयािी सयाधनको अगयाक््डको भयागबयाट 
20 क्फटको दिूीमया िोकनुहोस;् वया 

  ववद्याल् सवयािी सयाधन फेरि क्हँडन शुरु नगिेसमम वया 
पयालोपयालो स्झतलकस्झतलक गनने फल्यातसङ ियातो बत्ीहरू 
नमयारुनजेलसमम नगिेसमम पत्छपत्छ आइिहेको वया 
त्सतफ्ग  गइिहेको कुन ै पतन सवयािी सयाधनले अतर 
बढनुहँुदैन। भौततक रूपमया ववभयासजत ियाजमयाग्गमया सवयािी 
चयालकलयाई ्ो लयागू हँुदैन। 
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  मोटरसाइकललाई उतछन्ा तपाईंको सिारी साधन  
र मोटरसाइकलबीचमा प्रश्त ठाउँ ह्नुहोस।् ्ेछउबयाट 
अगयाक््ड वया ववपरित क्दशयामया गइिहेको सवयािी सयाधनबयाट 
आएकया हयावयाको ्झोककया ि लहिले मोटिसयाइकललयाई असि 
गद्ग्छ। मोटिसयाइकल चयालकलयाई उत्छनेपत्छ, लेनमया क्फतया्ग 
आउनअुतर तपयाईंको प्छयाक््ड हेनने ऐनयामया मोटिसयाइकलको 
हे्डलयाइट देख् सक्कन्छ भनने कुिया सतुनसश्त गनु्गहोस।् 
्क्द तपयाईंलयाई एक मोटिसयाइकलले उत्छतनियारेको  
्छ भने, आफनो गतत कया्म ियाख्हुोस ्ि मोटिसयाइकललयाई 
पूण्ग रूपमया अगयाक््ड जयान क्दनुहोस।्

  मोटरसाइकल चालकहरूको समहू नसजकै ड्ाइभ ि्ानु 
होमस्यार हुनहुोस।् मोटिसयाइकल चयालकहरूले सगंक्ठत 
रूपमया मोटिसयाइकलहरू चलयाइियारेकया हुन सक्छन जसमया 
धेिै मोटिसयाइकलहरू समयावेश हुन सक्छन।् ्ी समहूहरू 
वरिपरि ड्याइतभङ गन्गको लयातग सञचयाि ि धै् ्गतया आवश्क 
पद्ग्छ। ्क्द तपयाईंले लेन परिवत्गन गनु्गप्यो वया बयाक्हरिने 
मयाग्गमया पगुनुभ्ो भने सकेंत गनु्गहोस ् ि उति समहूकया 
प्रत्ेक चयालकले तपयाईंको लयातग ठयाउँ ्छयाडने प्रततक्या 
गनु्गहोस।् समहूहरू वया चयालकहरूबीच जयानको लयातग प्रश्त 
ठयाउँ नभएसमम ततनीहरूको बीचमया नजयानुहोस।् ् क्द समहू 
सयानो भएमया, आफनो लेन परिवत्गन गनु्गअतर गतत कम 
गन्ग ि समहूलयाई अगयाक््ड जयान क्दन ससजलो हुन सक्छ।

  ् क्द तपयाईंले मोटिसयाइकल अनमुततपत्र प्रयाप्त गन्ग चयाहनहुुन्छ 
भने मोटिसयाइकल अपिेटि म्यानवुल (DL-001) वया ्स 
म्यानअुललयाई MVA को वेबसयाइटमया हेनु्गहोस,्।

F. साइकलहरू
 बाटो-को-अगधकार
  मेिील्यान्ड कयाननूअनसुयाि सयाइकलहरू सवयािी सयाधन हुन।् 

सयाइकल ्यात्रीहरू स्डककया आतधकयारिक प्र्ोगकतया्गहरू हुन,् 
ि मोटिचयालकहरू सिह बयाटो-को-अतधकयाि हुनकुया सयाथ ैसब ै
ट्रयाक्फक सकेंतहरू पयालनया गनने कत्गव् हँुन्छ। ति सयाइकल 
्यात्रीहरू कम देसरने, कम हललया गनने, ि उनीहरू वरिपरि 
सिुक्या गनने व्तहुरू कम हुन्छ। मोटि चयालकहरूले सयाइकल 
्यात्री नसजकै होतस्यािीकया सयाथ ड्याइभ गनु्ग अतनवया््ग ्छ: 
सयानो गलतीले पतन जक्टल चोट-पटक वया मतृ् ुतनमत्याउन 
सक्छ। 

E. मोटरसाइकलहरू
  मोटिसयाइकलहरू ््तया सवयािी सयाधनहरू हुन ् जोसगँ 

स्डकमया अन् कुन ैपतन सवयािी सयाधन अनसुयाि समयान 
अतधकयाि ि सवुवधया हँुद्छ। ति दरु्गटनयाहरूमया, मोटिसयाइक 
चयालक गया्डी चयालक भनदया 6 गणुया बढी चोट-पटक लयागन 
सकने जोसरममया हँुद्छ। मोटिसयाइकलहरू गया्डी ि ट्रकभनदया 
सयानया हँुन्छन,् ि आइिहेको मोटिसयाइकलको गतत ि दिूी 
ठम्याउन कक्ठन हुन सक्छ। 

  बा्या ँमोड्ा आइरहनेको मोटरसाइकललाई बाटो-को-अगधकार 
ह्नुहोस।् मोटिसयाइक चयालकको बयाटोको अतधकयािलयाई 
उललङरन गिी ्क्द तपयाईंले एक जक्टल चोट-पटक 
लगयाइक्दनुभ्ो भने, तपयाईलयाई धिै दण्डजिीवयानयाहरू हुन 
सक्छ। गया्डी ि मोटिसयाइकल बीच दरु्गटनया हँुदया आधया 
भनदया धेिै रटनयामया चयालकहरूको गलती हँुन्छ।

  लनेनहरू पररितनुन ि्ानु िा ट्ाक्िकमा मममसँ्ा ्ईु पटक 
हनेनुनुहोस।् आफनया ऐनयाहरू प्र्ोग गनु्गहोस ्ि लेनमया तमतसन ु
वया लेनहरू परिवत्गन गनु्गअतर सिुसक्त ्छ भनी सतुनसश्त 
गन्गको लयातग आफू प्छयाक््ड हेनु्गहोस।् मोटिसयाइकलहरू कुन ै
सवयािी सयाधनको नदेसरने के्त्रमया लकेुकया हुन सक्छन ्
वया ततनीहरूकया सयानो आकयािको कयािणले गदया्ग एक द्तु 
अवलोकनमया ्ुछटेकया हुन सक्छन।्

  मोटरसाइकलसँि साझा लनेन प्र्योि निनुनुहोस।् मोटिसयाइकल 
चयालकहरूले रयालटोहरू वया तेल पोसरएकया ्थयानहरूबयाट 
बचनको लयातग, वया्कुो कयािणले गदया्ग, ि अन् स्डक 
प्र्ोगकतया्गहरूद्यािया देसरनको लयातग प्रया् लेनमया आफनो 
्थयान समया्ोजन गरििहन्छन।् मोटिसयाइकल चयालकहरूलयाई 
समपणू्ग लेन प्र्ोग गनने अतधकयाि हुन्छ।

  मोटरसाइकललाई “नपछ्याउनुहोस”् िा त्यसको अत्यनत 
नसजक ड्ाइभ निनुनुहोस।् तपयाईंको सवयािी सयाधन ि तपयाईं 
अगयाक््डको मोटिसयाइकल बीचमया कमतीमया पतन 3 देसर 4 

सेकेन्डको पछ्याउने दिूी कया्म ियाखु्होस।् मोटिसयाइकलहरूले 
ग्याभेल, तभजेको स्डक वया िेलिो्ड रितसङ ज्तया जोसरमपणू्ग 
ठयाउँहरूमया गतत कम गन्ग आवश्क ्छ ति ्ी कुियाहरूले 
गया्डीहरूलयाई समयान तरिकयाले असि गददैनन।् मोटिसयाइकल 
चयालकहरूले प्रया्जसो तग्ि तसफट गिी वया थ्ोटल ्छया्ेडि 
गतत कम गद्ग्छन,् जसले बे्रककया बत्ीहरू बयालदैनन।् 
त्सकैयािण, सचेत िहनहुोस ् ि मोटिसयाइकलहरू वरिपरि 
प्रश्त ठयाउँ क्दनहुोस।्
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 स्डकमा साइकल ्यात्रीहरू हुनने अपनेक्षा िनुनुहोस ्
  सब ैप्रकयािकया स्डकहरू (इनटि्टेट ियाजमयाग्ग ि शलुक ततनने 

ठयाउँहरूबयाहेक), सब ै चौबयाटो ि परिपथहरू, सब ै प्रकयािकया 
मौसममया, ि क्दन ि ियाती सब ैसम्मया सयाइकल ् यात्री हुने्छ 
भनी अपेक्या गनु्गहोस।् सयँारुिो बयाटोहरूको कयािणले गदया्ग 
सयाइकल ्यात्रीहरूले उनीहरूको आफन ैसिुक्याको लयातग, वया 
अविोधहरू वया पेभमेनट दरु्गटनयाहरूबयाट बचनको लयातग ्यात्रया 
लेनमया सयाइकल चलयाउन सक्छन।् आकस्मक रण्डहरू 
नभएकया स्डकहरूमया, दया्यँा ्ेछउमया गया्डीहरू पयाक्ग  गरिएको 
स्डकहरूमया, सयाइकल ् यात्रीहरूको लयातग सयाइकल चलयाउनको 
लयातग सबभैनदया सिुसक्त ्थयान भनेको लेनको बीच भयाग 
हो। मेिील्यान्डमया, ्क्द गया्डीले सयाइकललयाई लेन तभत्रबयाट 
उत्छनन नसकने गिी अत्नत सयँारिुो ्छ भने ट्रयाक्फकको 
गतत भनदया कम गततमया ्यात्रया गदया्ग पतन सयाइकल ्यात्रीले 
पिैू लेन प्र्ोग गन्ग सक्छ। गया्डीको ढोकया रोलनअुतर, 
प्छयाक््डबयाट सयाइकल ्यात्रीहरू आइिहेकया ्छन ्क्क हेनु्गहोस।् 

 साइकल ्यात्रीलाई पछ्याउनने।
  तपयाईं सयाइकल ् यात्री नसजक आइपगुदया गतत कम गनु्गहोस।् 

आफनो हन्ग नबजयाउनुहोस।् सयाइकल ्यात्रीहरूले प्रया्जसो 
आइिहेकया सवयािी सयाधनहरू सनुन सक्छन ्ि चकयो आवयाजले 
सयाइकल ्यात्रीलयाई तसया्गउन सक्छ जसले गदया्ग दरु्गटनया हुन 
सक्छ। सयाइकलहरूमया मोडने सकेंतहरू हँुदैनन ्त्सकैयािण 
सयाइकल ्यात्रीहरूले उनीहरूकया ववचयािलयाई प्रदश्गन गन्गको 
लयातग आफनया हयातहरू प्र्ोग गद्ग्छन।् 

  सयाइकललयाई अत्नत नसजकबयाट नपछ्याउनुहोस।् ्याद 
ियाख्हुोस ्क्क सयानया पवयालहरू, तससया, ि अन् जोसरमहरू 
सयाइकल ्यात्रीहरूको लयातग ववशेष गिी रतिनयाक हुन 
सक्छ। सयाइकलहरूले द्तु रूपमया िोक्कन ि चयाल परिवत्गन 
गन्ग सक्छन ् त्सैकयािण मोटिचयालकले देख् नसकने 
जोसरमबयाट बचनको लयातग मो्ड परिवत्गन वया गतत 
परिवत्गन गन्ग सक्छन।् 

  होमस्यारीका सा् उतछननुहोस ्-- बाइकहरूलाई कमतीमा 
पतन 3 क्िटको ्रूी ह्नुहोस ्

  तपयाईंले वब्तयािै चलने कुन ैसवयािी सयाधनलयाई उत्छनेज्तै 
गिी सयाइकल ्यात्रीलयाई उत्छननहुोस।् गतत कम गन्ग त्याि 
हुनुहोस,् आउने ट्रयाक्फक रयाली नभएसमम प्रततक्या गनु्गहोस ्
ि त्सपत्छ उत्छनदया तपयाईंको गया्डी ि सयाइकल ्यात्री 
बीच 3 क्फटको रयाली ठयाउँ ियाख्हुोस।् ्क्द तपयाईंले बयाइक 
लेन, आकस्मक रण्ड वया तपयाईंको गया्डी कुक्दियारेको 
लेनमया सयाइकल ्यात्रीलयाई उत्छतनिहनभुएको ्छ भने त्हीँ 
3-फुटको रयाली बयाटो ्छोडने तन्म लयाग ूहँुन्छ। सयाइकल 

्यात्रीलयाई उत्छनेपत्छ, तपयाईं दया्यँा पसटट सनु्गअतर प्रश्त 
रयाली ठयाउँ क्दएि सयाइकललयाई पणू्ग रूपमया उत्छनेको कुिया 
सतुनसश्त गन्ग आफनो ऐनया हेनु्गहोस।् 

  चौबाटोहरू, पुलहरू र ड्ाइभिनेहरूमा सािधानी अपनाउनुहोस ्
  सयाइकल ्यात्रीहरूले अन्थया सकेंत नक्दएसमम एक चौबयाटो 

मयाफ्ग त सीधया बयाटो ्यात्रया गरििहेकया ्छन ्भनने सधैँ अनमुयान 
गनु्गहोस,् ि तपयाईंले अन् सवयािी सयाधनको लयातग बयाटो ्छो्ेड्झैं 
सयाइकलहरूलयाई पतन बयाटो ्छोडनुहोस।् सयाइकल ्यात्रीहरूले 
प्रया् जसो ्ेछउको बयाटो ि मयाग्गमया सयाइकल चलयाउँ्छनन,् 
त्सकैयािण ्ेछउको बयाटो वया मयाग्गलयाई पयाि गदया्ग दवु ैक्दशयातफ्ग  
हेनु्गहोस।् सयाइकल अनपेसक्त क्दशयाबयाट आउन सक्छ। 

  आकस्मक रण्ड वया बयाइक लेनमया बयाइकलयाई उत्छनेपत्छ 
तरुुनत पयािगयामी लेनबयाट कक्हले पतन दया्यँा नमोडनुहोस।् 
तपयाईंले दया्यँा मोडदया सयाइकल तपयाईंको दया्यँा ्ेछउमया वया 
तपयाईंको दया्यँा ्ेछउको नदेसरने के्त्रमया हुने समभयावनयाबयाट 
बचने प्र्यास गनु्गहोस।् दया्यँा मो्ड सरुु गनु्गअतर, बयाइक 
लेन, सोल्डि (आकस्मक रण्ड), वया दया्यँा मो्ड लेन तभत्र 
व्वहयारिक भएसमम दया्यँातफ्ग  सनु्गहोस।् 

  सीधया गइिहेकया अन् कुन ै पतन सवयािी सयाधनलयाई ्झैं 
सयाइकलहरूलयाई पतन बयाटो क्दनुहोस।् सयाइकलको अगयाक््ड 
तरुुनत ैनमोडनहुोस।् अनभुवी सयाइकल ्यात्रीहरूले प्रया्जसो 
अत्नत त्छटो सयाइकल चलयाउँ्छनन ्(35 mph को गततसमम!) 
ि तपयाईंले सोचेभनदया नसजक आइसकेको हुन सक्छन।् ्क्द 
तपयाईंले दया्यँा सददै एक बया्यँा-मोडने सवयािी सयाधनलयाई 
उत्छनदै हुनहुुन्छ भने, पक्हले सयाइकलहरू ्छन ् क्क भनी 
होतस्यािीकया सयाथ हेनु्गहोस।् जहयँा पलु, पयाक्ग  गरिएकया गया्डीहरू, 
वया दया्यँा ्ेछउमया अन् अविोधहरूको लयातग ्यात्रयाको बयाटो 
सयँारुिो हुन्छ, त्हयँा प्रमरु ट्रयाक्फक लेनमया बया्यँा तन्कनको 
लयातग सोल्डिमया सयाइकल ्यात्रीहरूले सयाइकल चलयाइियारेको 
हुनसक्छ।

 राततमा सिारी चलाउनने
  ् क्द तपयाईंले ियातीको सम्मया एक मधिुो प्रततवबसमबत 

व्त ुदेखु्भएमया, त्ो व्त ुस्डक बयाक्हि ्छ भनी अनमुयान 
नगनु्गहोस।् त्ो मखु् ्यात्रया लेनमया एउटया सयाइकल हुन 
सक्छ। कक्हलेकहीँ सयाइकल ्यात्रीहरूले ियातीको सम्मया 
गया्डीहरू उपस्थत नभएको बेलया सोल्डिहरू ्छल्छन ्
क्कनभने हयँागयाहरू, रयालटोहरू, कचचया बयाटोहरू, ि पेभमेनटको 
क्कनयाियाहरू देख् कक्ठन हुन्छ। तपयाईंकया हे्डलयाइटहरूले 
सयाइकल ्यात्रीहरूलयाई सिुसक्त सयाथ सोल्डिमया सन्गको लयातग 
प्रश्त प्रकयाश प्रदयान गन्ग सक्छ, ति ियातीको सम्मया ् सले 
लयामो सम् तलन्छ। सयाइकलतफ्ग  नसजक्कँदया मधिुो वबम 
हे्डलयाइटहरू प्र्ोग गनु्गहोस।्
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 बालबामलकाहरू छन ्क्क भननेर हनेनुनुहोस ्
  सयाइकलमया सवयाि बयालबयातलकयाहरू कक्हलेकहीँ अप्रत्यातशत 

हुन्छन।् अनपेसक्त कुिया हुन्छ भनने अपेक्या गनु्गहोस ्
ि ततनीहरू उचयाइमया कम हुनकुया सयाथ ै देख्मया कक्ठन 
हुन सक्छन।् कतललया सयाइकल ्यात्रीहरूले आश्््गजनक 
रूपमया क्दशया परिवत्गन गनने समभयावनया हुन्छ। ड्याइभवे 
वया पयाक्ग  गरिएकया गया्डीहरू नसजकैबयाट स्डकमया प्रवेश 
गनने सयाइकल ्यात्रीहरूको बयािेमया सचेत िहनहुोस।् कतललया 
सयाइकल चयालकहरूलयाई देख्, ि सिुसक्त रूपमया सया्झया 
स्डक प्र्ोग गन्गको लयातग, ववद्याल् के्त्रहरू ि आवयास 
के्त्रहरूमया गतत सीमयाको कठोि पयालनया गनु्गहोस।् 

G. मोपने्ड त्ा ्कुटरहरू
  मोपे्ड ि मोटि ्कुटिहरूकया चयालकहरूलयाई सब ैट्रयाक्फक 

तन्महरू लयागू हुन्छ। गया्डी चयालकहरूले सधैँ मोपे्ड  
ि ्कुटिहरूको बयािेमया सचेत िहनपुद्ग्छ, क्कनभने 
आकयािकया कयािणले त्नीहरूलयाई देख् कक्ठन हुन्छ।

  मोपे्ड ि ्कुटिहरूलयाई कुन ै पतन स्डकमया चलयाउन 
सक्कन्छ जहयँा पो्ट गरिएको अतधकतम गतत सीमया 50 
मयाइल प्रतत रणटया वया कम हुन्छ। त्नीहरू ्ेछउ-्ेछउमया 
वया एकलै, ि स्डक वया सोल्डिमया दौक््डिहेकया हुन सक्छन।् 
सयामयान्त: ततनीहरूलयाई व्वहयारिक ि सुिसक्त भएसमम 
स्डकको दया्यँा ्ेछउ नसजकै चलयाउनपु्छ्ग।

  चौबयाटोमया मोक््ँडदै गिेकया वया सीधया गइिहेकया ि उत्छननको 
लयातग सयानो ठयाउँ भएकया सयँारुिो स्डकहरूमया दौक््डिहेकया 
मोपे्ड ि ्कुटिहरूको बयािेमया ववशेष सयावधयान िहनुहोस।्
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खण्ड VIII – दरु्घटना र ट्ाफिक ववश्ािहरू
A. ्रुनुटनाहरू
  ्यह् तपाईं कुन ै्रुनुटनामा पनुनुभएको छ जहाँ एक पै् ल 

्यात्री िा साइकल ्यात्री सहहत कुन ैव्यसकत राइतने भएका 
छन ्भनने, तपाईं सोही ््लमा रहनु अतनिा्यनु छ र:

  •  प्रहिी, दमकल ि एमबुलेनसबयाट मद्दत प्रयाप्त गन्गको 
लयातग तुरुनत 911 मया कल गनु्गप्छ्ग।

  •  दरु्गटनयामया संलगन भएको वया पनु्गभएको मयातनसहरूको 
सङख्या, चोट-पटकको प्रकयाि ि दरु्गटनयाको ्थयान 
पक्हचयान गनु्गप्छ्ग।

  •  सवयािी सयाधनहरू सयानु्गहँुदैन।
  ्यह् तपाईं जहटल चोट-पटक लािनेको ्रुनुटना््लबाट 

भािनेको कसूरमा ्ोषी पाइनुभ्यो भनने, तपाईंलने िमभीर 
सजा्यहरू सामना िनुनुपननेछ:

  •  तपयाईंको इजयाजत पत्रलयाई क्फतया्ग गरिने्छ;
  •  तपयाईंले 5 वष्ग सममको कैद सजया् ि $5,000 

सममको जरिवयानया ततनु्गपनने्छ।
  •  रटनया्थलमया मतृ्ु भएको अव्थयामया, भयागने कया््ग 

अपियाध हो ि तपयाईंले 10 वष्गसममको कैद सजया् 
ि $10,000 सममको जरिवयानया ततनु्गपनने्छ।

  ्यह् कुन ैचोट-पटक लािनेको छैन, तर तपाईंको सिारी 
साधन चलन सक्ैन भनने;

  •  तरुुनत 911 लयाई कल गनु्गहोस,् दरु्गटनयाको ्थयान 
क्दनुहोस,् कुनै पतन चोट-पटक लयागेको ्ैछन ति 
तपयाईंलयाई प्रहिीको सह्ोग आवश्क ्छ भनी 
भननुहोस;्

  •  आफनया आपतकयालीन फल्यासि वया फले्िहरूलयाई 
आउँदै गिेकया गया्डीहरूलयाई चेतयावनी क्दनको लयातग 
प्र्ोग गनु्गहोस;्

  •  धै् ्ग िहनहुोस ्ि ट्रयाक्फकलयाई िोकनको लयातग लेन 
रिस गनने प्र्यास नगनु्गहोस।् तपयाईं ट्रयाक्फकबयाट टयाढया 
िहने सुतनसश्त गनु्गहोस।्

  ्यह् कुन ै पतन चोट-पटक लािनेको छैनन ् र तपाईंको 
सिारी साधन चलन सकछ भनने:

  •  सवयािी सयाधनलयाई ट्रयाक्फकलयाई आवश्क भनदया धेिै 
अविोध नगिी सकेसमम 
दरु्गटनया्थलबयाट नसजकै 
िोकनहुोस।् ्क्द कोही 
पतन रयाइते भएको ्ैछन 
भने, तपयाईं ि अन् मोटि 

चयालकहरूको सिुक्यालयाई तनसश्त गन्ग, ि ट्रयाक्फक जयाम 
हुन नक्दनको लयातग त्सलयाई स्डकबयाट पि सयानु्गहोस;्

  •  महत्वपणू्ग जयानकयािी (नयाम, ठेगयानया, फोन नमबि, 
इजयाजत पत्र पलेट नमबि ि ियाज्, चयालक अनमुततपत्र 
नमबि, सवयािी सयाधन बनोट ि मो्ेडल, ि बीमया 
जयानकयािी) आदयानप्रदयान गनु्गहोस;्

  •  सयाक्ीहरूलयाई उनीहरूकया नयाम, ठेगयानया ि फोन नमबिहरू 
क्दन अनुिोध गनु्गहोस;्

  •  टककि ्थयान, तमतत ि सम्, संलगन सवयािी 
सयाधनहरूको सङख्या, मौसम अव्थया ि स्डक 
अव्थयाहरू नोट गनु्गहोस;्

  •  सवयािी सयाधनमया भएको कुन ैपतन क्ततलयाई नोट 
गनु्गहोस;्

  •  दरु्गटनया कसिी भ्ो भनने बयािेमया तथ्हरू अतभलेर 
गनु्गहोस;्

  •  ् याद ियाखु्होस,् तपयाईंले तनमन अव्थयामया सधैँ प्रहिीलयाई 
कल गन्ग अतनवया््ग ्छ:

   • कोही व्वति रयाइते भएमया;
   • सवयािी सयाधनलयाई चलयाउन नसक्कँदया;
   •  चयालक नसयाल ुपदयाथ्गको नसयामया भएको ज्तो देरया 

पिेमया;
   • चयालकसँग इजयाजत पत्र नहँुदया;
   •  उतचत जयानकयािी प्रदयान नगिी चयालकले दरु्गटनया्थल 

्छयाडन रोजेमया;
   • सयाव्गजतनक समपवत् क्तत भएको हँुदया।
  ्यह् तपाईंलने कुनै ररपालिुा जनािरलाई हहकानुइ चोट-पटक 

प्ुयानुउनभु्यो भनने, तपाईंलने तरुुनत प्रहरीलाई सचूना ह्न 
आिश्यक छ।

  ्यह् तपाईंलने खाली सिारी साधनलाई िा अन्य खाली 
समपसततलाई हहकानुउनुभ्यो भनने, तपाईंलने तनमन का्यनु िननु 
आिश्यक छ;

   •  सवयािी सयाधनलयाई ट्रयाक्फकलयाई आवश्क भनदया 
धेिै अविोध नगिी सकेसमम दरु्गटनया्थलबयाट 
नसजकै िोकनहुोस।्

   •  सचूनया क्दन ि जयानकयािी प्रदयान गन्गको लयातग 
चयालक वया समपवत्को मयातलकलयाई फेलया पयानने 
प्र्यास गनु्गहोस;्

   •  ड्याइभि वया समपवत्को मयातलक फेलया नपिेमया सचूनया 
ि तपयाईंको जयानकयािीलयाई एक प्रत्क् सिुसक्त 
्थयानमया ्छयाडनहुोस।्
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B. ट्ाक्िक रोक्कनने ठाउँहरू 
  मेिील्यान्ड सवयािी सयाधन कयानूनलयाई उललङरनको अतभ्ोग 

लगयाइएकया व्वतिहरूलयाई कयानून कया्या्गनव्न अतधकयािीहरूले 
तलसरत समयाह्यान (अदयालत वया तनण््ग याअतधकयािी समक् 
उपस्थत हुन ुभनने) पूजजी जयािी गद्ग्छन।् तपयाईंले िोक्कएको 
सम्मया अतधकयािीको तनदनेशनहरू पयालनया गनु्ग अतनवया््ग ्छ, 
अन्थया तपयाईंलयाई तगिफतयाि गरिने्छ। 

 ्क्द तपयाईंलयाई प्रहिी अतधकयािीद्यािया िोक्क्ो भने:
  •  ट्रयाक्फकबयाट सकेसमम टयाढयाको स्डकको ्ेछउमया 

िोकनहुोस।् तपयाईंकया फल्यासिहरू बनद गनु्गहोस;्
  •  आफनो इसनजन ि िेक््ड्ो बनद गनु्गहोस ्ि आफनो 

झ्याल तल सयानु्गहोस ् जसले गदया्ग तपयाईंले प्रहिी 
अतधकयािीसँग कुिया गन्ग सकनहुुने्छ;

  •  आफनो सवयािी सयाधन तभत्र िहनहुोस ् ि आफनो 
तसटबेलट बयँाधेि ियाख्हुोस;्

  •  आफनया हयातहरू समतल दृश्मया – सकभि 
स्ट्रिङ वहीलमया ियाख्हुोस।् अतधकयािीलयाई तपयाईंले 
केही लकुयाइिहनुभएको वया केही कुिया तनकयालन 
रोसजिहनुभएको ज्तो सोचने मौकया क्दनुहोस।्

  •  ् क्द अतधकयािीले पजुजी जयािी गिे भने, उति पुजजीकया 
बयािेमया अतधकयािीसँग वववयाद नगनु्गहोस।् ्क्द तपयाईं 
अदयालतमया जयानुभ्ो भने तपयाईंले आफनो मुद्दया पेश 
गनने मौकया हयातसल गनु्गहुने्छ।
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धारा IX – अन्य प्रततबनधहरू, 
उललङरनहरू र दण्डहरू
A. प्रततबनधहरू
  इजयाजतपत्र वयाहकहरूले सवयािी सयाधनको सिुसक्त ड्याइतभङ 

गनने कुिया सतनसश्त गन्गको लयातग ड्याइभिको इजयाजत पत्रमया 
केही प्रततबनधहरू लयाग ूगन्ग MVA लयाई अतधकयाि प्रयाप्त ्छ। 
प्रततबनध(हरू)को उललङरन गिी सवयािी सयाधन चलयाउनु 
एक गमभीि अपियाध हो ि ्सको फल्वरूप ड्याइतभङ 
सवुवधया रोतसन सक्छ। 

  तपाईंको इजाजतपत्रको स््ततको आधारमा अततररकत 
प्रततबनधहरू पतन लािू हुन सकछन।् 18 िषनु भन्ा तलका 
्नातक प्रापत इजाजतपत्र िाहकहरूमा तनमन अततररकत 
ड्ाइमभङ प्रततबनधहरू लाि ूहुन सकछन:्

  •  “मसटबनेलट प्रततबनध” - उमेि वया ब्ने ् थयान जेसुकै 
भए पतन चयालक ि प्रत्ेक ्यात्रीले तसट बेलट वया 
बयाल सिुक्या तसट नबयँाधेको अव्थयामया अ्थया्ी 
इजयाजतपत्र वयाहकहरूलयाई सवयािी सयाधन चलयाउन 
तनषेध गरिएको ्छ।

  •  “्यात्री प्रततबनध” - अ्थया्ी इजयाजतपत्र वयाहकहरूले, 
अ्थया्ी अवतधको प्रथम 5 मक्हनयाको (151 क्दन) 
अवतधमया, ्ोग् सवुिीवेक्क चयालकको सयाथ नभएमया 
वया ्यात्रीहरू प्रत्क् पयारिवयारिक सद््हरू नभएमया, 
18 वष्ग मतुनकया ् यात्रीहरू बोकन पयाउने्ैछनन।् अ्थया्ी 
इजयाजतपत्र वयाहकको प्रत्क् पयारिवयारिक सद््हरू 
भनेकया तनजको पतत/पत्नी, ्छोिी, ्छोिया, सौतेलया ्छोिी, 
सौतेलया ्छोिया, दयाज-ूभयाइ, क्ददी-बक्हनी, सौतेलया दयाज-ू
भयाइ वया क्ददी-बक्हनी वया उही ठेगयानयामया ब्ने आफनत।

  •  “रात्री सम्य प्रततबनध” -अ्थया्ी इजयाजतपत्र 
वयाहकहरूलयाई तनमन अव्थयामया सुपिीवेक्क सवयािी 
चयालकको अनुपस्थतमया वबहयान 12:00 बजे देसर 
बेलकुी 5:00 बजेसमम ड्याइभ गन्ग अनमुतत क्दइन्छ:

    o  इजयाजतपत्र बयाहकको कया्या्गल् जयानआउन वया 
िोजगयािीको तसलतसलयामया;

    o  एक संगक्ठत ् व्ंसेवी कया््गरिममया जयानआउन;
    o  औपचयारिक ववद्याल् क्रि्याकलयापको लयातग 

जयानआउन, वया
    o  रेलकुद कया््गरिम वया समबसनधत तयातलम सत्रमया 

सहभयागी हुने अवसिको लयातग जयानआउन।
  •  “िा्यरलनेस ्यनत्र प्रततबनध” - 911 आपतकयालीन 

कलको अपवयाद बयाहेक, सवयािी सयाधन चलयाउँदया 
सब ैअ्थया्ी इजयाजतपत्र ि तसकयारु अनमुततपत्र 
वयाहकहरूलयाई वया्िलेस सञचयाि ्नत्र (ह्यान्ड-क्फ् 
फोनलगया्त) प्र्ोग गन्ग तनषेध गरिएको ्छ। 

तनिने्कलाई सूचना – परोक्ष सहमतत 
  मेिील्यान्डमया, ियाजमयाग्गमया वया सयामयान्त सव्गसयाधयािणद्यािया 

प्र्ोग गरिने कुन ै पतन तनजी समपवत्मया सवयािी सयाधन 
चलयाउने वया चलयाउन प्र्यास गनने कुन ैपतन व्वतिले, मयादक 
पदयाथ्गको मयात्रया तनधया्गिण गन्गको लयातग जयँाच गियाउन वया लयागू 
पदयाथ्ग वया तन्सनत्रत रतिनयाक पदयाथ्गको मयात्रया तनधया्गिण 
गनने जयँाच गियाउनको लयातग सहमतत जनयाउँ्छ। 

  सवयािी चयालकले लयागूपदयाथ्ग, मयादक पदयाथ्ग, वया तन्सनत्रत 
पदयाथ्गको प्रभयावमया सवयािी चलयाइिहेकया ्छ भनने मनयातसब 
कयािण भएमया प्रहिी अतधकयािीले उति चयालकलयाई लयागूपदयाथ्ग 
पक्हचयान ववशेषज्समक् िति जयँाचको नमनुया क्दन लगयाउन 
सकने्छन।्

  व्वतिलयाई लयागूपदयाथ्ग वया मयादकपदयाथ्ग जयँाच तलनमया 
जबिज्ती गन्ग सक्कँदैन। ति, जयँाच अ्वीकयाि गरिएको 
तथ्ो भनी प्रहिी अतधकयािीले तलसरत ब्यान उपलबध 
गियाएमया, MVA ले जयँाच अ्वीकयाि गिेकया कयािण जनयाई 
तनलमबन अवतध लयागू गन्ग सक्छ।

  जयँाच मनजिु गनने ि मयादक पदयाथ्गको मयात्रया 0.08 वया उचच 
भएको परिणयाम आएको चयालकको इजयाजतपत्र MVA ले 
तनलमबन गनने्छ।
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 2. सिारी चालक अनुमततपत्र क्ितानु
   मेिील्यान्ड चयालक इजयाजतपत्र क्फतया्ग हुन ुभनेको व्वतिले 

सिुसक्त सयाथ सवयािी सयाधन चलयाउन सक्छ भनी 
MVA ले तनधया्गिण नगिेसमम सवयािी सयाधन चलयाउने 
सवुवधया क्फतया्ग तलन ुहो। तोक्कएको सम्मया अनत् हुने 
तनलमबन अवतध ज्तो नभइ, क्फतया्ग भएको मयातमलयामया 
तनवेदन क्दनको लयातग न्नूतम प्रततक्या अवतध हुन्छ ि 
उति तनवेदन MVA द्यािया अ्वीकयाि पतन हुन सकने्छ। 

 3. सिारी चालक अनुमततपत्र रद्द
   िद्द गरिएको चयालक इजयाजतपत्र भनेको ड्याइतभङ 

गनने सवुवधयाको अनत् गरिएको अव्थया हो। ्क्द 
इजयाजतपत्र बयाहकलयाई इजयाजतपत्र जयािी गन्ग अतधकयाि 
नभएको भएमया, इजयाजतपत्रको लयातग तनवेदन गदया्ग 
आवश्क वया सही जयानकयािी नक्दएमया, वया तनवेदन 
गन्ग वया इजयाजतपत्र प्रयाप्त गन्गमया जयालसयाजी गिेको 
भएमया MVA ले चयालकको इजयाजतपत्र िद्द गन्ग सक्छ। 
बुवया-आमयाले नयाबयातलग बचचयाको चयालक इजयाजतपत्र 
िद्द गन्ग अनुिोध गन्ग सक्छन ्(धयािया II F हेनु्गहोस)्।

E. प्रततबनधहरू
  अ्थया्ी इजयाजतपत्र बयाहकले पणू्ग इजयाजतपत्र पयाउने 

स्थततको लयातग ् ोग् हुनपुक्हले एक तनधया्गरित अपियाधमतुि 
अवतधसमम एक वधै अ्थया्ी इजयाजतपत्र धयािण गन्ग 
अतनवया््ग ्छ। अ्थया्ी इजयाजतपत्र धयािण गिेको सम्मया 
गतत उललङरनहरूको लयातग कसिूदयाि ठहरिँदया वया “तनण््ग पवू्ग 
अ्थया्ी ्ुछटकयािया” (PBJ) पयाएको अव्थयामया चयालक सधुयाि 
कया््गरिममया सहभयागी भई पिूया गनु्गप्छ्ग ि/वया चयालकको 
इजयाजतपत्र तनलमबन वया क्फतया्ग भई िोजगयाि ि तशक्याको 
लयातग मयात्र भनने बनदेज लगयाइन्छ। 

  ्यह् इजाजतपत्र बाहक 18 िषनुभन्ा कम उमनेरको ्छ  
ि अ्थया्ी इजयाजतपत्रको सयाथमया गतत उललङरनको 
लयातग कसिूदयाि ठहरिन्छ तनण््ग पूव्ग अ्थया्ी ्ुछटकयािया 
पयाउँ्छ भने, तनजलयाई तनमन सजया्हरू लयागू हुन्छन:्

C.  झटुो िा जाली पहहचान पत्र, सिारी चालक अनुमततपत्र 
िा मसकारूको तन न्ेशनमलूक अनमुतत 

  कयाननूले भन्छ, ्क्द तपयाईंले ्ुझटो वया जयाली पक्हचयान 
पत्र, तसकयारूको तनदनेशनमलूक अनमुतत वया सवयािी चयालक 
अनमुततपत्र प्रयाप्त गनने प्र्यास गनु्गभ्ो भने, सरंी् ि ियाज् 
कयानूनबमोसजम तपयाईंलयाई जरिवयानया ि/वया कैद गन्ग सक्कन्छ।

  मयादक पदयाथ्गहरू ररिद गन्ग, सयाथमया ियाख् वया हयातसल गन्गको 
लयातग आफनो उमेि गलत रूपमया प्र्ततु गनु्ग कयानूनको 
उललङरन हो। मयातथकया दण्डहरूको अलयावया, तपयाईंको चयालक 
इजयाजतपत्रलयाई तनलमबन पतन गन्ग सक्कन्छ। 

D. प्रशासतनक का्यनुिाहीहरू
  MVA ले सवयािी सयाधन कयानूनहरूको उललङरनहरूको लयातग 

इजयाजतपत्र तनलमबन गन्ग, क्फतया्ग तलन, अ्वीकयाि वया िद्द 
गन्ग सक्छ। MVA ले प्र्तयाववत प्रशयासकी् कया््गवयाही, 
कया््गवयाही गरिनकुो कयािण ि कया््गवयाही बदलन वया लयागू 
नगियाउनको लयातग व्वतिले केके कदमहरू तलन सकने्छन ्
भनी एक सचूनया व्वतिको अतभलेरमया भएको ठेगयानयामया 
पठयाउने्छ। प्रया्जसो मदु्दयाहरूमया, प्रशयासकी् कया््गवयाही क्कन 
गन्गहुनुहँुदैन भनी कयािण देरयाउनको लयातग एक प्रशयासकी् 
सनुवुयाई अनिुोध गन्ग सक्कन्छ। मेिील्यान्ड सवयािी सयाधन 
कयानूनअनरुूप तनलसमबत, क्फतया्ग तलइएको, अ्वीकृत वया 
िद्द गरिएको कुन ै पतन इजयाजतपत्र क्फतया्ग ब्ुझयाउनपु्छ्ग। 
MVA ले इजयाजतपत्र प्रयाप्त गिेपत्छ मयात्र तनलमबन, क्फतया्ग, 
वया प्रततबनधको अवतधको रेिक््डट शरुु हुन्छ।

 1. चालकको इजाजतपत्र तनलमबन
   मेिील्यान्ड चयालकको इजयाजतपत्र तनलमबन हुन ु

भनेको सवयािी सयाधन चलयाउने सवुवधया अ्थया्ी रूपमया 
क्फतया्ग तलन ुहो। केही मदु्दयाहरूमया, MVA ले व्वतिलयाई 
एक बनदेजपणू्ग चयालक इजयाजतपत्र प्रदयान गन्ग सक्छ। 
बनदेजपणू्ग इजयाजतपत्रले व्वतिलयाई ववशेष उदे्दश्हरूको 
लयातग मयात्र सवयािी सयाधन चलयाउने अनमुतत क्दन्छ, 
उदयाहिणको लयातग - िोजगयािी ि शसैक्क उदे्दश्हरू।
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F.  अपाङि पाक्कनु ङ ््लहरूको प्र्योि, लाइसनेनस पलनेट 
त्ा पलनेका्डनुहरू

  अपयाङग पयाक्क्ग ङ ्थल ि अपयाङग लयाइसेनस 
पलेट तथया पलेकया्ड्गहरूको गैि-कयानूनी प्र्ोग 
वया दरुुप्ोगको लयातग ठूलया जरिवयानयाहरू गन्ग 
सक्कने्छ। तनमन उललङरनहरूको लयातग 
समयाह्यान पजूजीहरू जयािी गन्ग सक्कने्छ:

  •  तपयाईंसगँ MVA द्यािया जयािी गरिएकया अपयाङगतया 
लयाइसेनस पलेट तथया पलेकया्ड्ग नभएमया वया ््तो 
सवुवधयाको लयातग ्ोग् भएको व्वतिले सवयािी 
सयाधनलयाई चलयाएको वया तनजलयाई सो सवयािीमया ियारी 
कहीँ लतगँदै गिेको अव्थया नभएमया अपयाङग पयाक्क्ग ङ 
्थलहरूमया पयाक्क्ग ङ गदया्ग;

  •  कब्ग कट (बयाटोको ्ेछउमया उठयाइएको क्कनयािया बीचमया 
कयाटेि अकयो बयाटोमया जोडन समतल पयारिएको 
भयागअगयाक््ड पयाक्क्ग ङ गदया्ग ्सको कुनै पतन भयागमया 
बलक्कङ गदया्ग (तपयाईंसँग अपयाङगतया लयाइसेनस पलेट 
तथया पलेकया्ड्ग भए तयापतन);

  •  अपयाङग पयाक्क्ग ङ ्थलको ्ेछउमया बनयाइएको एकसेस 
आइल अथया्गत अपयाङग व्वतिहरू सवयाि वयाहन लजैयाने 
ठयाउँमया पयाक्क्ग ङ (्क्द तपयाईंसगँ लयाइसेनस पलेट तथया 
पलेकया्ड्ग भए तयापतन);

  •  म्याद समयाप्त भएपत्छ अपयाङगतया पलेकया्ड्ग प्र्ोग 
गदया्ग;

  •  अपयाङगतया भएको व्वति उपस्थत नभई ि 
तनजलयाई कही लतगँदै गिेको अव्थया नभई ि उतचत 
पक्हचयानपत्रहरू वबनया अपयाङगतया लयाइसेनस पलेट तथया 
पलेकया्ड्ग प्र्ोग गदया्ग;

  •  अपयाङगतया लयाइसेनस पलेट तथया पलेकया्ड्गको लयातग 
तनवेदन क्दँदया कुन ैपतन जयालसयाजी वया गलत ववविण 
प्र्ततु गदया्ग।

  अपयाङगतया पयाक्क्ग ङ समबनधमया अततरिति जयानकयािी MVA 
वेबसयाइटमया गई प्रयाप्त गन्ग सक्कन्छ। 

  •  प्रथम कसूिको लयातग इजयाजतपत्र बयाहकले चयालक 
सधुयाि कया््गरिममया सहभयागी भई पिूया गन्ग आवश्क 
पद्ग्छ;

  •  दोरिो कसिूको लयातग 30-क्दनको लयातग चयालक 
इजयाजत पत्र/सवुवधया तनलमबन गरिन्छ ि ततपश्यात ्
90 क्दनको लयातग िोजगयाि ि तशक्याको लयातग मयात्र 
भनने बनदेज लगयाइन्छ;

  •  तेरिो कसिूको लयातग 180-क्दनको लयातग चयालक 
इजयाजतपत्र/सवुवधया तनलमबन गरिन्छ, जवयान 
चयालकहरूको लयातग तनतम्गत चयालक सधुयाि कया््गरिममया 
सहभयागी हुन आवश्क प्छ्ग, ि 180 क्दनको लयातग 
िोजगयाि ि तशक्याको लयातग मयात्र भनने बनदेज लगयाइन्छ।

  •  चौँथो वया त्सपत्छको कसिूको लयातग चयालकको 
इजयाजतपत्र/सवुवधया क्फतया्ग गरिन्छ ि पनु: इजयाजतपत्र 
तलदँया इजयाजतपत्र तलने सब ैपिीक्याहरूमया उत्ीण्ग हुन 
आवश्क हुन्छ।

  ्यह् अ््ा्यी इजाजतपत्र िाहक 18 िषनु भन्ा धनेरै उमनेरको 
छ र अ्थया्ी इजयाजतपत्रको सयाथमया गतत उललङरनको 
अतभ्ोगमया कसुिदयाि ठहरिन्छ वया तनण््ग पूव्ग अ्थया्ी 
्ुछटकयािया पयाउँ्छ भन, तनजलयाई तनमन प्रततबनधहरू लयागू 
हुन्छन:्

  •  प्रथम कसूिको लयातग इजयाजतपत्र बयाहकले चयालक 
सधुयाि कया््गरिममया सहभयागी भई पिूया गन्ग आवश्क 
पद्ग्छ;

  •  दोरिो कसिूको लयातग 30-क्दनको लयातग चयालकको 
इजयाजतपत्र/सवुवधया तनलमबन गरिन्छ;

  •  तेरिो वया त्सपत्छको कसिूको लयातग चयालक 
इजयाजतपत्र/सवुवधया 180-क्दनको लयातग तनलमबन 
वया क्फतया्ग गरिन्छ।

  मयातथकया सजया्हरू कसिुदयाि ठहरिँदया लयागने अन् 
सजया्हरूको सयाथमया थप रूपमया लयागू हुन्छन।् सयाथ,ै 
गतत उललङरन (कसिू) को लयातग कसिूदयाि ठहरिँदया वया 
तनण््ग पूव्ग अ्थया्ी ्ुछटकयािया पयाउँदया इजयाजतपत्र बयाहकले 
्वतछः 18-मक्हने अपियाध-मुति अवतध सुरु गन्ग आवश्क 
पद्ग्छ।
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B.  सुपरीिनेक्षक सिारी चालक – आिश्यकता त्ा 
सजममनेिारीहरू

 मेिील्यान्डको तसकयारु अनमुतत वयाहकले तसकयारु अनमुततमया 
तोक्कएकया सवयािी 
सयाधनहरू वया तोक्कएकया 
वग्गकया सवयािी 
सयाधनहरूमयात्र चलयाउन 
सक्छन ् ि तनजले
््तो सपुिीवेक्क 
चयालकको सपुिीवेक्णमया 
मयात्र सवयािी चलयाउन 
सक्छन ्जो:

  • कमतीमया पतन 21 वष्गको ्छ;
  •  मेिील्यान्ड वया अकयो ियाज्मया कमतीमया पतन तीन 

वष्गदेसर अनमुतत प्रयाप्त गिी पितमट वयाहकद्यािया 
चलयाइएको सवयािी सयाधनहरूको वग्गकया सवयािी सयाधनहरू 
चलयाउन सक्छ;

  •  सो सवयािी सयाधन मोटिसयाइकल भएको अव्थयामया 
बयाहेक, तसकयारु अनमुतत वयाहकको ्ेछउमया बसेको ्छ।

C. अलंि ्ाता
  मेिील्यान्डकया तनवयासीहरूले मतृ्ुपश्यात अगं वया तनतहुरू 

दयान क्दएि कसलैयाई जीवन ि ् वया्थ् उपहयाि क्दन सक्छन।् 
18 वष्ग वया मयातथकया कुन ैपतन व्वति अगं दयातया हुन सक्छ। 
्क्द बुवया-आमया वया अतभभयावकले तलसरत रूपमया सहमतत 
जनयाए भने कमतीमया पतन 16 वष्गकया नयाबयातलगहरूले 
अगं दयातया उपयाधी थपन सक्छन।् तपयाईंको इजयाजतपत्रको 
तनवेदन वया नवीकिण सचूनयामया “्क्द तपयाईंको मतृ्ु 
भएमया, तपयाईं अगं दयातया भई अरूहरूलयाई मद्दत गन्ग इच्छया 
गनु्गहुन्छ भने कृप्या तचनह लगयाउनहुोस,्” भनने कथनलयाई 
रोजनुहोस।् “हो” भनी तचनह लगयाउनयाले, तपयाईंले सब ै
आवश्क व्वतिगत जयानकयािीलयाई मेिील्यान्ड ्वया्थ् 
तथया मयानतसक ्व्थतया ववभयागमया पठयाई मेिील्यान्ड अगं 
दयातया दतया्ग रयातयामया ियाख् अतधकयाि क्दनहुुन्छ। अगं दयातया 
कया््गरिम बयािे थप जयानकयािी MVA वेबसयाइटमया फेलया पयान्ग 
सक्कन्छ।

धारा X – अन्य िहततवपूर्घ जानकारी
A. MVA लाई प्रततिने्न िनुनुपनने गचक्कतसा अि््ाहरू
  ् क्द कुन ैव्वतिलयाई सवयािी चलयाउने क्मतयालयाई प्रभयाव 

पयान्गसकने तल सचूीबर् गरिएकया कुन ैपतन अव्थयाहरू 
भएमया MVA को चयालक तनदरुु्ती तथया सिुक्या ववभयाग 
ि/वया तचक्कतसया पियामश्ग बो्ड्गको अनुमतत आवश्क हुन्छछः 
्क्द कससैगँ ्ीमध्े कुन ैपतन तचक्कतसया अव्थयाहरू 
भएमया, उनीहरूले अव्थया तनदयान भएपत्छ वया चयालक 
इजयाजतपत्रको लयातग तनवेदन क्दँदया वया नवीकिण गदया्ग 
MVA लयाई सचूनया क्दन ुअतनवया््ग ्छ।

   मधमेुह जसको कयािण िगतमया सगुिको मयात्रया न्नू भई  
  गत 6 मक्हनयामया अकयो व्वतिबयाट सह्ोग 

आवश्क पिेको प्रसङग;
  ्छयािेिोग;
  तसजि (एककयासी लयागने वबियाम, ्झटकया);
   मटुुको ््तो अव्थया जसको कयािण गत  

 6 मक्हनयातभत्र तपयाई बेहोश हुनभु्ो;
  ्ट्रोक (आरयात);
   तपयाईंलयाई रिङगटया लयागने, बेहोस हुने  

 वया ततितमियाउने अव्थया;
    वियास िोक्कने (स्लप असपन्या) वया तनद्यािोग 

(नयाकयोलेपसी);
  धेिैपलट गमभीि मस्तषक चोटपटक (TBI) लयागेको;
  पयारिुया, हयात, रटुटया वया पैतयालयाहरूमया 
    कमजोिी, कमपन वया समवेदनशनु्तया गियाउँने 

अव्थया जसले तपयाईंको सवयािी सयाधन चलयाउने 
क्मतयालयाई प्रभयाव पयान्ग सक्छ;

   हयात, पयारिुया, रटुटया ्ैछन, 
  कयाक्टएको ्छ वया तपयाईंको ड्याइभ गनने क्मतयालयाई 
प्रभयाववत गन्ग गिी हयातरटुटयाको प्रकया््ग क्मतया 
गुमेको ्छ;

   आँरयामया सम््या ्छ जसको कयािण चशमया वया लेनश 
लयाउँदया पतन एउटया 
  आँरयामया कमतीमया 20/70 को न्ुनतम तभजअुल 

एकवीइटी ल्याउन सक्कनन वया कमतीमया पतन 110 
क््डग्ीको बयाइनोकुलि क्फल्ड अफ तभजन हँुदैन;

  मयादक पदयाथ्ग रयाने सम््या;
  लयागू पदयाथ्ग सेवन गनने सम््या;
   मयानतसक ्वया्थ् अव्थया जसले तपयाईंको  

 सवयािी सयाधन चलयाउने क्मतयालयाई असि गद्ग्छ;
  तसजोफे्तन्या (पयागलपन); वया
  क््डमेसनस्या।
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G. बाल सुरक्क्षत मसटहरू
 बचचयाको उचयाइ 4’9” वया 
अलगो नभएसमम, आठ 
वष्ग भनदया कम उमेिकया 
सब ै बयालबयातलकयाहरूले 
उतचत बयाल सिुक्या तसटमया 
बसेि ्यात्रया गनु्गप्छ्ग। 
््तो सुिक्या उपकिण वया 
अकुंश बचचयाको सुिसक्त 
तसट ि सवयािी सयाधन 

उतपयादकको तनदनेशनहरूमया आधयारित िहेि प्र्ोग गरिनपु्छ्ग। 
बयाल सुिसक्त तसटहरूमया गया्डी तसटहरू, बु्टि तसटहरू वया 
संरी् कयानूनले अनमुतत क्दएकया अन् बयाल सिुक्या ्नत्रहरू 
पद्ग्छन।् ्क्द तपयाईंले बयाल सिुक्या तसट रिीद गन्ग वया प्रयाप्त 
गन्ग सकनुभएन भने, तपयाईंले 800-370-SEAT मया मेिील्यान्ड 
्वया्थ् तथया मयानतसक ्व्थतया ववभयागको क्कडस इन 
सेफटी तसटस (KISS) लयाई समपक्ग  गन्ग सकनहुुन्छ। KISS 
ले ियाज्कया ववतभनन के्त्रहरूमया भया्डयामया क्दने कया््गरिमहरू 
सञचयालन गद्ग्छ जसले कयाि तसट वया बु् टि तसटहरू रिीद गन्ग 
असक्म परिवयािहरूलयाई न्ूनतम शलुकमया भया्डयामया उपलबध 
गियाउँ्छन।् के्त्रअनसुयाि तसट उपलबधतया फिक हुन सक्छ।

H. िा्यु झोलाहरू
  वया् ु ्झोलयाहरू महत्वपूण्ग सुिक्या ्नत्रहरू हुन ् जसले 

दरु्गटनयामया सिुक्या प्रदयान गद्ग्छ। उतकृटि सिुक्याको लयातग:
  •  ततनीहरूलयाई सवयािी सयाधनको कयार ि पयारिुया 

बेलटको सं्ोजनयासँग प्र्ोग गन्ग अतनवया््ग ्छ;
  •  प्छयाक््ड-फकने को गया्डीको तसटमया भएको बयालबयातलकयाले 

्यात्री वया् ु्झोलया भएको सवयािी सयाधनको अगयाक््डको 
तसटमया कक्हले पतन ्यात्रया गनु्गहँुदैन।

  •  स्ट्रिङ वहीलबयाट व्वहयारिक भएसमम पिै 
ब्नुहोस।् स्ट्रिङ वहील देसर ्छयातीसमम 10-12 
इनच कया्म ियाखे् प्र्यास गनु्गहोस;्

  •  13 वष्ग मुतनकया बयालबयातलकयाहरूले प्छयाक््डको तसटमया 
उतचत बयाल सुिक्या तसट वया तसट बेलट बयँाधी ्यात्रया 
गनु्गपद्ग्छ।

  •  गभ्गवती मक्हलयाले तसट बेलटको कयारमया पनने भयागलयाई 
कममिमया सकेसमम तललो भयागको पेटमया तनतमबमया 
पनने गिी ि मयातथललो क्फलयाहरू पयािी लगयाउनपुद्ग्छ ि 
बयाहु बेलटलयाई भु्ँडीको वरिपरि लगयाउनपुद्ग्छ।

D. मत हालन ्तानु िनुनुहोस ्
  प्रया्जसो “मोटि भोटि” भनी तचतनने ियाव्रि् मतदयातया 

दतया्ग ऐन, 1993 एक संरी् कयानून हो जसले MVA लयाई 
त्सकया ् ोग् ग्याहकहरूलयाई चयालक इजयाजतपत्र वया फोटो 
पक्हचयान (आइ्डी) कया्ड्ग तलने प्रक्रि्यामया, मतदयान क्दनको 
लयातग वया मतदयान जयानकयािी अद्यावतधक गन्गको लयातग 
तनवेदन क्दने अवसि प्रदयान गन्ग अतनवया््ग गियाएको ्छ।

E. बीमा आिश्यकताहरू 
  मेिील्यान्डमया दतया्ग गरिएकया सब ै सवयािी सयाधनहरूलयाई 

मेिील्यान्डमया इजयाजत क्दइएको कमपनीमया बीमया गरिएको 
हुन ुअतनवया््ग ्छ। सवयािी सयाधन मयातलकहरूले उनीहरूकया 
सवयािी सयाधनहरूलयाई कयानूनले तोकेको िकमअनसुयािको 
व्वतिगत चोट-पटक ि समपवत् क्तत उत्िदयात्तवको 
लयातग बीमया गन्ग अतनवया््ग ्छ। सम्झनहुोस:् सवयािी सयाधन 
बीमया वबनया सवयािी सयाधन चलयाउनु कयानूनववपरित कया््ग 
हो! ्क्द तपयाईंले सबै सवयािी सयाधनहरूको सवयािी सयाधन 
बीमया गनु्गभएन भने, तपयाईंलयाई प्रत्ेक वष्ग प्रतत सवयािी 
सयाधन $2500 समम जरिवयानया लयागन सक्छ। बीमयाको 
तोक्कएको िकम समबनधमया थप जयानकयािीको लयातग 
MVA वेबसयाइट हेनु्गहोस।्

  अकटोबि 1, 2016 मया लयाग ूभएअनरुूप, सब ैचयालकहरूले 
आफूसगँ, सवयािी सयाधन चलयाएको जनुसकैु सम्मया, वधै 
बीमया पक्हचयान कया्ड्ग हुन आवश्क ्छ। ् ो कया्ड्ग इलेकट्रोतनक 
ढयँाचयामया हुन सक्छ ि कयानून कया्या्गनव्न अतधकयािीले 
मयागेमया देरयाउनु अतनवया््ग ्छ। ्ो तनम् पयालनया गनु्गभएन 
भने तपयाईलयाई जरिवयानयाहरू लयागन सकने्छ।

F. मसट बनेलट समबनधी कानून
   मेिील्यान्ड सवयािी सयाधन कयानूनले चयालक 

ि अगयाक््डको तसटमया ढोकयाको ्ेछउमया ब्ने 
्यात्रीले तसट बेलट लगयाउन अतनवया््ग गिेको 
्छ। ्स अलयावया, 16 वष्गभनदया कम उमेिकया 
कुन ै पतन व्वतिले ब्ने ्थयान ज्तोसकैु 
भए पतन तसट बेलट लयाउन अतनवया््ग ्छ वया 
्क्द लयागू भएमया, बयाल सिुक्या तसटमया िहन ुअतनवया््ग ्छ। 
्क्द चयालकको उमेि 18 वष्ग भनदया कम ्छ ि अ्थया्ी 
इजयाजतपत्र ्छ भने, चयालक ि सब ै्यात्रीहरूले तसट बेलट 
लयाउन वया ्क्द लयागू भएमया बयाल सिुक्या तसटमया िहनु 
अतनवया््ग ्छ। 
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I.  एसनट-लक ब्रनेक प्रराली (ABS) बाट ब्रनेक लिाउनने 
  एसनट-लक बे्रक प्रणयाली (ABS) लयाई तपयाईंकया वहीलहरूलयाई 

लक हुनबयाट िोकन ि तपयाईंलयाई स्ट्ि गन्ग अनुमतत क्दनको 
लयातग त्याि गरिएकया हुन्छन।् सवयािी सयाधनको कमप्ुटिले 
एक वया धेिै चककयाहरू लकमया ्छन ् भनी पत्या लगयाउँ्छ, 
लक्कङबयाट बचनको लयातग ABS ले अ्झ द्तु दिमया बे्रकहरू 
पमप गन्ग सरुु गद्ग्छ। जब ABS सलंगन हुन्छ, तपयाईंले 
बे्रकहरूबयाट िमबल (आवयाज) सनुन सकनुहुने्छ ि तपयाईंको 
रुटटया मतुन बे्रक पे्डल भयाइबे्रट हुने्छ। तपयाईंले एसनट-लक 
बे्रक प्रणयाली समबनधमया थप जयानकयािीको लयातग आफनो 
सवयािी सयाधन धनीको म्यानअुलमया हेनु्गपद्ग्छ।

J.  हने्डसनेट, इ्यरिोन त्ा इ्यरपलिहरूको प्र्योि तनषनेगधत
  सवयािी सयाधन चलयाउँदया दवु ैकयानमया भएकया वया दवु ैकयानलयाई 

ढयाकने गिी, िेक््ड्ो, पोटनेबल अक््ड्ो ् नत्र, CD पले्ि वया अन् 
अक््ड्ो उपकिणहरूसँग जोक््डएकया इ्िपलगहरू, हे्डसेटहरू वया 
इ्िफोनहरू लगयाउन तनषेतधत गरिएको ्छ। सनुन मद्दत गनने 
्नत्रहरू लगयाउन भने अनमुतत हुन्छ।

K. समानानतर पाक्कनु ङ 
  अक्हले बयाटोमया सवयािी चलयाउने सीप जयँाचमया समयानयानति 

पयाक्क्ग ङ आवश्क पददैन, ति अ्झै पतन ्सलयाई ड्याइतभङ 
तशक्या पयाठ्रिममया समयावेश गरिएको ्छ। ्ो कौशलतयामया 
हेनने सीपहरू, रयालीठयाउँको ठम्याइ, ऐनयाको प्र्ोग ि मो्ड 
संकेतहरू, स्ट्रिङ, बे्रक ि एकसलिेसन तन्नत्रण आक्द 
पिे तयापतन, ्ी सीपहरूलयाई “उलटो दईु-वबनद ुमो्ड” को बेलया 
प्रदतश्गत गरिँन्छ, जनु बयाटोमया सवयािी चलयाउने सीप जयँाचको 
बेलयामया आवश्क पद्ग्छ।

L. उलटो ्ईु-त्बन् ुमो्ड 
  मौतलक “C” वग्गको चयालक इजयाजतपत्रको लयातग तनवेदन क्दने 

सब ैतनवेदकहरूको लयातग आवश्क प्छ्ग। ्ो कौशलतयामया 
तनवेदकको हेनने सीपहरू, प्छयाक््ड सयानने सीपहरू, रयालीठयाउँको 
ठम्याइ, ऐनयाको प्र्ोग ि मो्ड संकेतहरू, स्ट्रिङ, बे्रक, 
एकसलिेसन तन्नत्रण ि सयामयान् ड्याइतभङ सीपहरूको 
प्र्ोगको प्रदश्गन गद्ग्छ। मो्डलयाई 10’ बयाई 20’ ठयाउँमया पूण्ग 
गन्ग अतनवया््ग ्छ।

M. साइकल ्यात्रीहरूको लागि तन्यम त्ा सुझािहरू 
  सवयािी सयाधन चयालकहरू ज्त,ै सयाइकल ्यात्रीहरूलयाई पतन 

स्डकमया सिुसक्त सयाथ बयाहन चलयाउने अतधकयाि ि सजममेवयािी 
दवु ैहुन्छ। एक सिुसक्त ि नम् सयाइकल ्यात्री भई आफनो 
भतूमकया तनभयाउनहुोस।्

  स्डकका तन्यमहरू पालना िनुनुहोस ्
   सीधया ि एउटया िेरयामया, एक अनमुयान गन्ग सक्कने 

व्वहयािमया सवयािी चलयाउनुहोस।् स्डक जोसरमहरू  
ि ट्रयाक्फक ि रुलया गया्डीकया ढोकयाहरू ्छलनको लयातग पक्हले 
न ै्ोजनया बनयाउनहुोस ्ि आवश्क सम् तनकयालनहुोस।् 
पैदल्यात्रीलयाई बयाटो ्छोडनुहोस ् ि सब ैट्रयाक्फक सङकेत  
ि तचनहहरूको पयालनया गनु्गहोस।्

  ्ौड्डरहनेका अन्य सिारी साधनसँिै सिारी चलाउनुहोस ्
   सध ैदया्यँातफ्ग  सवयािी चलयाउनहुोस।् ् क्द दया्यँातफ्ग बयाट अन् 

सवयािी सयाधनभनदया अतर जयँादैहुनहुुन्छ भने सयावधयानी 
अपनयाउनहुोस।् चौबयाटोमया पगुदै गदया्ग, तपयाईंले ्यात्रया गन्ग 
चयाहेको क्दशयाको लयातग उप्तुि लेनको प्र्ोग गनु्गहोस ्
(बया्यँा, तसधया, दया्यँा)।

  सब ैमो्डहरूको सङकने त िनुनुहोस ्
   तपयाईंले लेन परिवत्गन गनु्गभनदया वया मोडनभुनदया पक्हले 

प्छयाक््ड हेनु्गहोस।् ् ी मध्े कुन ैएक सङकेतको प्र्ोग गिी 
सिुसक्त रूपमया सङकेत गनु्गहोस।्

  सुरक्क्षत रूपमा बा्याँहातने मो्डहरू िनुनुहोस ्
   तपयाईं ्यात्रया लेन (वया बया्यँा मोडने लेन) को बया्यँातति 

गएि सवयािी सयाधन (1) को रूपमया बया्यँा मोडन सकनुहुन्छ 
वया पदैल्यात्री (2) ज्त ैगिी िोक्कने, उवत्रने ि बयाटो 
कयाटने ठयाउँ हँुदै क्हडने गिेि बयाटो कयाटन सकनुहुन्छ। 
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   गचपलो स्डक अि््ाहरूको लागि त्यार रहनुहोस ्
   पयानी वया क्हउँमया बे्रक लगयाउँदया, स्डकमया पोतेकया सकेंत 

तचनहहरू ि ग्यँास, पयानी, वबजलुीको आविणहरू हेन्ग  
ि िोकनको लयातग अततरिति दिूी तनकयालनहुोस,् जनु तचपलो 
हुनसक्छ।

  ्प्ट ् नेखखनने हुनहुोस-्-राततमा बततीहरूको प्र्योि िनुनुहोस ्
   ियाततमया सवयािी गदया्ग, मेरिल्याण्ड ियाज् कयानूनअनसुयाि 

अगयाक््ड एउटया सेतो हे्डलयाइट ि प्छयाक््ड कमतीमया 600 
क्फटसममबयाट ्पटि देसरने ियातो पियावत्गक बत्ी हुन ु
आवश्क ्छ। ्स अलयावया, तपयाईले क्दनमया चसमकलो 
कप्डया ि ियाततको ्यात्रयामया पियावत्गक कप्डया लगयाउन 
तसफयारिस गरिन्छ।

  साइकलको उपकरर
   16 वष्ग मतुनकया सयाइकल चयालक वया ्यात्रुहरूको लयातग 

हेलमेट आवश्क हुन्छ। ति, समपूण्ग उमेकया चयालक वया 
्यात्रुहरूलयाई हेलमेट प्र्ोग गन्ग तसफयारिश गरिन्छ। 

   तन्मअनसुयाि, सब ैसयाइकलहरूमया तनमन उपकिणहरू 
हुनुप्छ्ग:

   •   सरुया, समतल, सफया पेभमेनटमया 10mph को 
गततबयाट 15 क्फटतभत्र िोकन सकने क्मतया भएकया 
बे्रकहरू।

   •    ् क्द ियाती वया प्रततकूल प्रकयाशको अव्थयाहरूमया 
सवयािी गरिएको भए 500 क्फटको दिूीमया देख् 
सक्कने एक सेतो वबम हे्डलयाइट ि 600 क्फटको 
दिूीमया देख् सक्कने एक ियातो प्छयाक््डको रिफलेकटि।

   •   एक सुिक्या तसट, सयाइकलमया सहज रूपमया बयँातधएको 
वया ्क्द सयानो बचचयासँग ्यात्रया गरििहेको ्छ भने 
एक टे्रलि प्र्ोग गनु्गप्छ्ग;

   •   दवु ै हयातहरू ह्यान्डलबयािमया ियाख् सक्कन्छ भनी 
सयानया व्तुहरू ढुवयानी गदया्ग एक बयाइसयाइकल 
बया्केट, ि ्् याक वया ्झोलया प्र्ोग गन्ग अतनवया््ग ्छ।
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