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प्रशासक्बाट सन द्ेश

वप्रय सम्याववि मोटर चयालक:

करे  िपयाईंलयाई हररेक 14 ममनरेटमया कुन ै वयककि सवयारी मोटर दरु्दटनयामया मद्द्छ, हररेक 10 सरेकरे न्डमया 
चोटपटक लयाग्छ र हररेक पयाँच सरेकरे न्डमया सवयारी मोटर दरु्दटनया हुन्छ ्ननरे कुरया थयाहया ्छ? धरेरै नयया ँ
चयालकहरूकया लयागग Maryland को चयालकको अनुमयिपत्र प्रयापि गनु्द ययाियाययाि सविनत्रियाकया लयागग 
पहहलो चरणहरू मधयरे एक हो। यो रमयाईलो समय हो र कुन ैनयया ँचयालककया लयागग खिरनयाक समय 
पयन हो। यो ययाद रयाखनु महतवपूण्द ्छ कक ड्याइम्ङ् एक अवसर हो र िपयाईंलरे हयाम्ो बयाटोकया यनकमि सबैं 
चयालकहरूलयाईं सुरक्क्ि रयाखनरे कजममया मलन ु्एको ्छ।

राजमाि्ग ललनहुोस:् सडकलाई साझद्े ारी िनु्गहोस ्- ्यसमा प्रत्यदेकको अग्कार छ।
हयामी मोटर चयालकको रूपमया ववम्नन उमरेर, कौशल सिर, वयककितव र बयानीसँगै स्डकलयाई सयाझया 
गद्द्छौँ। हयामी पदैलययात्री, सयाइकल चयालक, मोटरसयाइकल चयालक, ट्रक र ववम्नन आकयारकया 
सवयारीहरूलयाई पयन स्डक सयाझरेदयारी गद्द्छौँ। हयामीलरे प्रतयरेक हदन स्डक प्रयोगकिया्दहरूकया लयागग फरक 
सीममििया र चुनौिीहरू बुझनुलरे हयामीलयाई स्डकको यनकमि बढी आदर र ववचयारशील हुन सक्मिया 
प्रदयान गद्द्छ। 

प्रतयरेक हदन, हजयारौं चयालकहरूलरे बहु-कयाय्द, गयि, टरेलगरेट, रयािो बतिीहरू चलयाउनरे र उनीहरूको 
आक्रमकियालयाई अनय स्डक प्रयोगकिया्दहरूमया लजैयान्छन,् जसलरे आफैलयाई र अनयलयाई जोखखममया 
रयाखरेर स्डक सयाझरेदयारी गद्द्छन।् सयाव्दजयनक स्डकमया मोटर गया्डी चलयाउन ु्नरेको गम्ीर कजममरेवयारी 
हो। यो Maryland Department of Transportation (MDOT) Motor Vehicle Administration (MVA) मया 
चयालकको सुरक्यालयाई प्रोतसयाहन गनु्द हयाम्ो प्रयिबद्धिया हो। तयसकयारण, यनक्चि गनु्दहोस ्कक सब ैस्डक 
प्रयोगकिया्दहरूसँग करे ही स्डक समबनधी हयामीसँग सयाझया कुरयाहरू ्छन।् अगलया स्डकको प्रयोग गनु्द र 
स्डक सयाझरेदयारी गनु्द प्रतयरेकको दयाययतव हो। हयाम्ो लक्य Maryland कया स्डकको मतृयदुर शूनयसमम 
पुयया्दउन ुहो ककनकक अनयाव्यक त्रयासदीमया हरयाएको एकजनयाको जीवन पयन धरेरै न ैहो।

करे  िपयाईंलयाई सरुक्क्ि चयालक कसरी बननरेबयाररे  थयाहया ्छ? यो मययानअुल पहढसकरे पय्छ, स्डककया 
यनयमहरूको बयाररेमया िपयाईंको ज्यान परीक्ण गनु्दहोस ्र हयाम्ो अनलयाइन चयालक परीक्ण टयटुोररयल 
मलनहुोस ्जनु MDOT MVA वरेबसयाइट www.mva.maryland.gov मया अवकसथि ्छ।

Maryland मोटर वयाहन प्रशयासक
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खण्ड I - ड्राइभिङं परीक्षण सम्बन्धी 
आवश्यकतराहरू
अनुमयिपत्रकया आव्यकियाहरूमया एक दृक्ट सक्रीयनगं, एक 

ज्यान परीक्ण, र एक मोटर वयाहनको सनिोरजनक सञचयालनमया 
ड्याइम्ङको सीप परीक्ण समयावरेश ्छ। ववशरेर पररकसथयिहरूमया 
मोटर प्रशयासन (MVA) लयाई मोटरलयाई सुरक्क्ि रूपमया संचयालन गरी 
यनवरेदकको क्मिया यनधया्दरण गन्द थप परीक्या आव्यक पन्द सक्छ।

A. दृष्ट षसरितनिं
  मरेरीलययान्डकया  सबै  चयालक  अनुमयिपत्र  आवरेदकहरूलरे 

अनुमयिपत्र मयात्र प्रयापि गन्द एक दृक्ट कसक्रयनङ पयास गनु्द प्छ्द। 

आवरेदकको दृक्ट कसक्रयनगं MVA वया दृक्ट ववशरेरज्दवयारया 
प्रसिुि गन्द सककन्छ।

  आवरेदकसँग चयालक अनमुयिपत्रकया लयागग योगय हुन यनमन कुरया 
हुनुपद्द्छ:

  • दरूत्बन दृक्ट;

  •  आखँयाको दृ्य प्रतयरेक आखँयामया कमिीमया 20/40 ; र
  •  ककमिमया 140 क्रेत्रसमम यनरनिर दृक्ट।

   यहद सुधयारयातमक लरेनसहरू मयागथकया मयापदण्डहरू पूरया गन्द 
आव्यक ्छन ््नरे, लयाइसरेनसमया प्रयिबनध समयावरेश हुनरे्छ 

जुन ड्याइम्ङको क्रममया सुधयारयातमक लरेनसहरू लगयाउन ु

आव्यक पद्द्छ।

  जसलरे दृक्ट मयापदण्डहरू पूरया गददैनन ्यिनीहरूकया लयागग MVA 

वरेबसयाइटमया अयिररकि जयानकयारी उपलबध ्छ। 

B.  ज्ान परीक्षण
  ज्यान परीक्ण आवरेदकको मोटर सवयारी सयाधन कयानून, सुरक्क्ि 

ड्याइम्ङ अभययास र सङ्करे िहरूको ज्यान जयँाचनकया लयागग 

ड्डजयाइन गररएको हो। आवरेदकको पररक्ण हुनरे जयानकयारी 
यस पुकसिकयामया हुनरे्छ। सयामयानयियया, परीक्ण एक पूरया हुनरे 
समयको एक सवचयामलि ढयाँचयामया प्रसियाव गररन्छ। 

  अनलयाइन टयूटररयल चयालक परीक्ण MVA को वरेबसयाइटमया 
उपलबध ्छ। टयूटररयल एक रयाम्ो अधययन उपकरण हो 
ककनकक यसमया ज्यान परीक्णकया लयागग शीर्दकहरूको नमूनया 

समयावरेश ्छ। िपयाईंलरे िपयाईंको ज्यान परीक्णमया सफलिया 
सयुनक्चि गन्द यो समपूण्द मययानुअल अधययन गन्द यनक्चि 

हुनुपद्द्छ। 

C. ड्ाइलिङ सधीप परीक्षण
  स्बै ड्ाइलिङ सधीप परीक्षणहरू तन्ुयष््त्बाट मात्र सञचालन 

िररनदेछ। चयालक अनुमयिपत्रकया लयागग सीप परीक्ण परीक्ण 

अगग्म ियामलकयामया हुन ुप्छ्द। सनुवुयाईकया लयागग एक ् रेट अनसुचूी 
यनधया्दररि गन्द कृपयया MVA वरेबसयाइट भ्रमण गनु्दहोस ्वया 410-

768-7000 वया 1-800-492-4575 TTY मया समपक्द  गनु्दहोस।्

  ड्याइम्ङ परीक्णकया लयागग योगय हुन, करे हह आव्यकियाहरू परूया 
गनु्द पद्द्छ। उदयाहरणकया लयागग, सवयारी सयाधनको आगधकयाररक 

अनुमयिपत्र पलरेट र पंजीकरण र बीमया को प्रमयाण हुनु प्छ्द । 

यसबयाहरेक, गया्डी सुरक्क्ि सञचयालन कसथयिमया हुनुपद्द्छ, 

अगयाड्डको मशशयामया कुनै क्ययाकस वया अवरोधहरू हुनुहुनन र 

ककमिमया पयन आधया टययांक गययास हुनुपद्द्छ।

  ड्याइम्ङ परीक्ण कोस्दमया यदु्धयाभययास र सयाव्दजयनक स्डकहरूमया 
ड्याइम्ङ समयावरेश ्छन।् यो परीक्ण आवरेदकको ड्याइम्ङ सीप 

र ययाियाययाि कयानूनको पहँुचको अवलोकनकया लयागग गररएको 
हो। सवयारी सयाधन सुरक्क्ि र कजममरेवयार ढङ्गलरे सञचयालन 

हुनुपद्द्छ।

  एक पय्दवरेक्ण (खण्ड X मया परर्यावरि ् एअनुसयार) आवरेदकको 
चयालक परीक्ण सयाइटमया हुनु प्छ्द। यहद परीक्क(हरू), MVA- 

सवीकृि दो्याररे योगय ्छन ््नरे, सवयारी परीक्णको क्रममया 
आवरेदक बयाहरेक अरु कसलैयाई अनुमयि ्ैछन। 

D. ररपोट्ग ्योग्य मदेडडकल स्त्गहरू 
  MVA चयालक कलययाण र सुरक्या प्र्यागमया सि्द ररपोट्द  गन्द 

मसकनरेको यनदनेशयातमक अनुमयि वया चयालकको अनुमयिपत्रकया 
लयागग आवरेदन हदन वया नवीकरण गनु्दअयर रयाजय कयाननूलयाई एक 

आवरेदकको आव्यक पद्द्छ, जसलयाई एक ररपोट्द योगय मरेड्डकल 

सि्दको यनदयान गररएको ्छ। (अनय महतवपूण्द जयानकयारी र 

ररपोट्द  योगय गचककतसया सि्दहरूको पूण्द सूचीबद्धियाकया लयागग 

खण्ड X हरेनु्दहोस।्)



Maryland कया चयालकको म्ययानुअल 5www.mva.maryland.gov

  •  यहद 18 बर्द्नदया कम उमरेरको हो ्नरे, आवरेदकको 
अम््यावक वया कयाननूी अम््यावकलरे सह-हसियाक्र गनु्द 
पद्द्छ;

  •  यहद 16 बर्द्नदया कम उमरेरको हो ्नरे, एक मसकयारु 

अनुमयि सकूल उपकसथयि प्रमयाखणकरण फयारम पुरया गरी 
(DL-300) प्रसिुि गनु्द पद्द्छ।

  •  लन्दरको  यनदनेशयातमक  अनुमयि  मलईरहरेको  बरेलया , 
आवरेदकहरूलरे मरेररललययाण्ड चयालक मशक्या कयाय्दक्रम 

पूरया गनु्दपनने्छ र ककमिमया 60 अभययास रणटया एक 

चयालकसँग सुपररवरेक्ण गनु्दपनने्छ र अभययास र सीप 

लग बयवकसथि गनु्दहोस।् अभययासको ककमिमया 10 रणटया 
सयूया्दसि हुनु्नदया 30 ममनरेट पहहलरे र सूययोदय पय्छ 30 

ममनरेटको अनिरको अवगधमया हुनपुद्द्छ। अभययास र सीप 

लग MVA वरेबसयाइटमया उपलबध ्छ।

  18 बर्द मुयनकया चयालकहरूकया लयागग चयालकलरे नयूनिम  नौ 
(9) महहनाएक असथयायी इजयाजि पत्रकया लयागग योगय हुन ु

अयर।उललङ्रन- मुककिकया लयागग मसकयारुको यनदनेशयातमक 

अनुमयि मलन प्छ्द।

  18 वर्द चयालक उमरेरकया लयागग एक असथयायी इजयाजि पत्रकया लयागग 

योगय हुनुअयर एक हयाईसकूल ड्डपलोमया वया यसको समकक् वया 
उमरेर 19 दरेखख 24 कया,  नयनूिम्तधीन महहनाका लागि लसकारुको 
उललङ्रन मकुि चयालकलरे यनदनेशयातमक अनुमयि मलन ुप्छ्द।

  ्यह् आवदे्क कषम्तमा 25 ्बर्गको िएमा:

  •  मसकयारुको यनदनेशयातमक अनुमयि मलईरहरेको समयमया 
आवरेदकहरूलरे मरेरीलययाण्ड चयालक मशक्या कयाय्दक्रम पूरया 
गनु्दपनने्छ र ककमिमया 14 अभययास रणटया एक यनरीक्ण 

्ईरहरेको चयालकसँग जममया गरी अभययास र सीप लग 

रयाखनु पद्द्छ। ककमिमया िीन (3) अभययास रणटया सयूया्दसि 

हुनु ्न ् 30 ममनरेट पहहलरे र सूययोदय पय्छ 30 ममनरेटको 
अनिको अवगधमया हुनुपद्द्छ। अभययास र कौशल लग 

MVA वरेबसयाइट मया उपलबध ्छ।

  •  आवरेदक  एक  असथयायी  अनुमयि  पत्रकया  लयागग 

लयाइसरेनसकया लयागग योगय हुनुअयर अनुमयि नयूनिम 

45 हदन सममको हुनु पद्द्छ।

खण्ड II - अनुमततपत्रमरा मरात्र 
आवश्यकतराहरू/ प्रक्रि्यरा
नययँा आवरेदकहरूलरे एक MVA पूण्द सरेवया कयायया्दलयमया सवीकयाय्द 
कयागजयाि प्रसिुि गन्द उमरेर र पहहचयान, वैध कसथयि, सयामयाकजक 

सुरक्या नमबर (SSN), वया एक SSN कया लयागग अयोगयिया प्रमयाखणि 

गन्दकया लयागग सवीकयाय्द कयागजयाि प्रसिुि गरी दईु (2)आवयासीय 

आवरेदन बयककिगि रूपमया गनु्द पद्द्छ। ककमिमया प्रसिुि गररएकया 
एक पररचय कयागजयािमया आवरेदकको पूरया नयाम समयावरेश हुनुपद्द्छ। 

आवरेदकहरूलरे मूल कयागजयाि वया जयारी गनने एजरेनसीदवयारया प्रमयाखणि 

गररेको प्रयिमलवप लययाउन ुप्छ्द। फोटोकपीहरू, अनहुदि प्रयिमलवपहरू 

र कयागजयािहरूको बैककलपक पररवि्दन सवीकयार गररनरे ्ैछन। 

सवीकयाय्द कयागजयािहरूको पणू्द सचूीकया लयागग कृपयया MVA वरेबसयाइट 

भ्रमण गनु्दहोस।्

 A.  रूकी चालक/ सना्तक अनुमत्तपत्र प्रणाली
  रूकी चयालक/सनयािक अनुमयिपत्र प्रणयालीमया (GLS) सब ै

नयया ँगैरबययावसयाययक चयालक अनुमयिपत्रकया आवरेदकहरूलयाई 

उमरेरको परवयाह नगरी लयागु गद्द्छ। GLSलरे नयया ँचयालकहरूको 
अनु्व प्रयापि गनु्द आव्यकिया प्छ्द , पहहलरे एक सुपररवरेक्ण 

चयालकको एक मसकयारुकया लयागग यनदनेशनयातमक अनुमयि 

मलईरहरेको हुन्छ, तयसपय्छ असथयायी अनुमयिपत्रमया मयात्र 

रयाखदया करे ही प्रयिबनधहरूसहहि एकल ैर चयालक इजयाजि पत्रमया 
“सनयािक” हुनु पद्द्छ।

B. लसकारूको तन द्ेशनातमक अनुमत्त
  कोहह वयककिहरू जसलरे कहहलयै पयन गैर-वययावसयाययकश्रेणी 

‘सी’ को चयालक अनुमयिपत्र मलएकया ्ैछनन ्यिनीहरूलयाई Type 

1 मसकयारूको यनदनेशनयातमक अनुमयि  प्रयापि गन्द आव्यक 

्छ। आवरेदकलयाई एक असथयायी अनुमयि पत्रकया लयागग योगय 

हुनुअयर तयहया ँआवरेदकको उमरेर अवगधमया यन््दर ग्छ्द। Type 1 

मसकयारूको अनुमयि 2 बर्द सममकया लयागग मयानय ्छ।

  सबै आवरेदकहरूलरेहरेरयाई सक्रीयनगं र ज्यान परीक्ण पयास गनु्द 
प्छ्द।

 आवदे्कहरूको उमदेर 25िन्ा कम:

  •  ककमिमया 15 वर्द र 9 महहनया उमरेरको हुनुपद्द्छ। 
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  कुनैपयन आवरेदकलरे  उमरेरलयाई धययान नहदई, चमलरहरेको 
उललङ्रनकया लयागग दोरी ठहररएको वया पीबीजरे हदनरे वयककिलयाई 

्ख्दरको ममयि पय्छ नयूनिम 9 महहनयाकया लयागग अनुमयि 

रयाखनुपनने्छ जुन वयककिलरे ्ख्दरै चलयाइएको उललङ्रनकया 
लयागग पीबीजरेलयाई दोरी ठहरयाएको वया अनुमयि हदएको ्छ वया 
यहद यिनीहरू कुन ैकयारणलरे यनलकमबि ्छन।् उनीहरूलरे मयागथ 

GLS ड्याइ् परीक्णकया लयागग योगय हुनुअयर हदइएकया बयँाकी 
आव्यकियाहरू पूरया गनु्द पद्द्छ।

  हयालको चयालक अनुमयिपत्र वयाहकहरू जो ककमिमया 16 बर्द र 6 

महहनयाको उमरेरकया ्छन ्जो चयालकको त्बम्नन श्रेणीको इजयाजि 

पत्रकया लयागग आवरेदन हदन चयाहन्छन यिनीहरूलरे Type 2 मसकयारु 

यनदनेशयातमक अनमुयिकया लयागग आवरेदन हदन आव्यक पनने्छ। 

Type 2 मसकयारुको यनदनेशयातमक अनुमयि 180 हदनसममकया 
लयागग मयानय ्छ र आवरेदक पूण्द अनुमयिपत्रकया लयागग ड्याइम्ङ् 

परीक्ण मलन योगय हुनु् नदया पहहलरे ककमिमया 14 हदनसममको 
अवगध रयाखनु प्छ्द।

C. असथा्यधी अनुमत्तपत्र
  एक असथयायी चयालक अनुमयिपत्र नययँा चयालकहरूलयाई जयारी 

गररएको प्रयिबकनधि अनुमयिपत्र हो जसलरे कहहलयै चयालक 

अनुमयिपत्र मलएकया ्ैछनन ्वया जसलरे 18 महहनया्नदया कम 

समयको लयाइसरेनस रयाखरेकया ्छन।्

  आवरेदकहरू जसलरे  यनदनेशयातमक अनुमयिबयाट असथयायी 
अनुमयिपत्रमया सनयािक गन्द चयाहन्छन:्

  •  मरेरीलययाण्ड  सवीकृि  चयालक  मशक्या  कयाय्दक्रम 

सफलियापूव्दक पूरया गररेको हुनुपद्द्छ। (अनुमोहदि 

प्रदयायकहरूको सूची MVA वरेबसयाइटमया फरे लया पयान्द 
सककन्छ।);

  •  आव्यक नयनूिम पक्ड अवगधकया लयागग मरेरीलययाण्डकया 
मसकयारुको यनदनेशयातमक अनुमयि उललङ्रन मूकि हुनु 
पद्द्छ;

  •  कुन ैपयन चमलरहरेको उललंरन वया उनीहरूको आव्यक 

होकल्डङ अवगधमया कुनै पयन गयिशील उललङ्रनकया 
लयागग नययाययक कयाय्दअयर प्रोबरेशन प्रदयान गररएको हुनु 
हँुदैन।

  •  एक पूरया हसियाक्ररि अभययास र सीप एक यनरीक्ण 

्इरहरेको चयालकलयाई अभययास रणटयाको नयूनिम लग 

संखयया बुझयाउनु प्छ्द ;
  •  वैध , ममयि  ननयाररेकया  मरेररलययाण्डकया  मसकयारुको 

यनदनेशयातमक अनुमयि हुन अयनवयाय्द ्छ; र
  •  ड्याइम्ङ्ग सीप परीक्ण सफलियापूव्दक पयार गनु्द प्छ्द।

D.  चालक अनुमत्तपत्र
 चयालक अनुमयिपत्र GLS को अकनिम चरण हो। 

 चयालक अनुमयिपत्रकया लयागग योगय हुन आवरेदकहरू,  

  • ककमिमया 18 वर्दको हुनुप्छ्द ;
  •  ककमिमया 1महहनयाकया लयागग असथयायी अनुमयिपत्रमया 

मयात्र रयाखखएको हुनुपद्द्छ; र
  •  चमलरहरेको उललंरन वया उनीहरूको आव्यक होकल्डङ 

अवगधमया कुनै पयन गयिशील उललङ्रनको नययाययक 

कयाय्दको 18 महहनयाअयर प्रोबरेशन प्रदयान गररएको हुनु 
हँुदैन।

  एकपटक असथयायी अनुमयिपत्र बयाहकलरे सबै आव्यकियाहरू 

पूरया गररेको खण्डमया, MVA लरे  असथयायी अनुमयिपत्रलयाई 

सवचयामलि रूपमया चयालकको अनमुयिपत्रमया रूपयानिरण गद्द्छ। 

एक संलगन कया्ड्दलरे, रूपयानिरण दरेखयाउँदै, चयालकलयाई इमरेल 

पठयाउनरे्छ। कया्ड्द असथयायी अनुमयिपत्रको सयाथमया हुनुपद्द्छ।

E.  एक लाइसदेनसका लागि ना्बाललिको आवदे्नको सह-
हस्ताक्षरक्ता्ग

  18 बर्द मयुनकया उमरेरकया नयाबयामलगहरू वया अम््यावकको कयाननूी 
सह -हसियाक्र  हुन 

अयनवयाय्द ्छ।  जसिै 
आवरेदकको  मूल  वया 
प्रमयाखणि प्रयित्बकमबि 

आम या ब या बु  जनम 

प्रमयाणपत्र , कयानूनी 
अम््यावक  दशया्दउनरे 
अदयालिी  कयागजयाि , 

नयाि या  समबनधको 
प्रमयाण आहद आव्यक 

प द्द ्छ । आ वरे द क 

व व व या ह ह ि  ्छ  र 

व वव या हक ो  प्रम याण 
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प्रसिुि गररएको ्छ र पयि यहद 18 बर्द्नदया मयागथकया ्छन ्

्नरे यनवरेदनमया सहहसियाक्र गनु्दहोस।् यहद आवरेदकको कुन ै

अम््यावक, कयानूनी अम््यावक, पयि पतनी वया आवरेदकको 
वयसक  उतिरयागधकयारी  वया  अनय  कजममरेवयार  वयसकलरे 
नयाबयामलगको आवरेदनमया सह-हसियाक्र गन्द सकद्छ। यसिो 
अवसथयामया कयागजयािहरू जसिै आमया बुबयाको मतृयु प्रमयाणपत्र 

वया मूककि को प्रमयाण आव्यक ्छ।

F.   सहहस्ताक्षर क्ता्गको अनुरो्मा ना्बाललिको सवारी 
अनुमत्तपत्र रद्ध 

  सह-हसियाक्रकिया्दलरे मोटर वयाहन प्रशयासनको प्रशयासयनक 

समयायोजन वव्यागमया मलखखि अनुरोध परेस गररेर नयाबयामलगको 
अनुमयिपत्र  रद्द  गन्द सकद्छ।  एक  सह-हसियाक्रकिया्द 
जसलरे  मयागथकया  योगयियाहरू  पूरया  गद्द्छ ,नयाबयामलगको 
उमरेर  18 वर्द  नपुगदयासमम  रद्दिया  प्र्यावमया  रहन्छ।

G. वव द्ेशधी अनुमत्तपत्रहरू 
  दरेशबयाहहरकया अनुमयिपत्रहरू ्एकया वयककिहरूलरे  दृक्ट 

सक्रीयनगं, ज्यान परीक्ण, ड्याइम्ङ सीप परीक्ण र MVA लयाई 

िीन रणटया महदरया र लयागू औरध समबनधी मशक्या कयाय्दक्रम 

सफलियापूव्दक पूरया गनु्द प्छ्द  र यिनीहरूको लयाइसरेनसलयाई 

मरेरीलययाण्ड अनुमयिपत्रमया रूपयानिरण गनु्द पद्द्छ। सवीकृि 

MVA- उपलबधकिया्दलरे एक दरुुसि सुची MVA वरेबसयाइटमया 
र्ेटयाउन सक्छ। यहद दरेश बयाहहरको अनमुयिपत्र अङ्ग्रेजीमया ्ैछन 

्नरे यो एक अनिरया्दक्ट्रय अनुमयिपत्रलयाई MVA को सवीकृयि 

प्रयापि अनुवयादकलरे अङ्ग्रेजीमया अनुवयाद गनु्द प्छ्द।



Maryland कया चयालकको म्ययानुअल8 www.mva.maryland.gov

खण्ड III – आ्रारिुत ड्राइभिङ
िपयाईंलरे ड्याइ् गनु्द अयर, िपयाईं र िपयाईंको गया्डी दबुै ड्याइ् गन्द 
रयाम्ो कसथयिमया हुनुपद्द्छ। िपयाईंसँग एक मयानयिया प्रयापि मसकयारूको 
अनुमयि / चयालकको अनुमयिपत्र र िपयाईंको सवयारी सयाधन दिया्दको 
अगधकयार ्छ। िपयाईं आफनो सीट र ऐनयालयाई रयाम्ोसँग समयायोजन 

गनु्दहोस  ्र सबै ययात्रुहरूलरे सीट बरेलट लयाए/नलगयाएको यनक्चि 

गनु्दहोस।्

A. रक्षातमक ड्ाइि िनु्गहोस ्
  ड्याइम्ङको आधयार्ूि यनयम यो हो कक चयालकलरे रयाजमयाग्दमया 

सवयारी सयाधनको दरु्दटनयाबयाट बचन आव्यक रूपमया गया्डी 
यनयनत्रण गन्द सकद्छ। मोटर सवयारी सयाधन चलयाउँदया िपयाईंलरे 
सुरक्क्ि िररकयालरे गया्डी सञचयालन गनने कजममरेवयारी मलन ुप्छ्द। 

िपयाईंलरे यसिो कयाय्द गनया्दलरे िपयाईंकया ययात्रीहरू र अनय स्डक 

मयाग्द प्रयोगकिया्दहरूकया लयागग जोखखम कम हुनरे्छ।

 1. दृ््यातमक खोज/ चालक सचदे्तना
   ड्याइम्ङकया आव्यक कसथर यनण्दयहरूको रयाम्ो िययारीकया 

लयागग िपयाईंलरे आफनो सवयारी सयाधन वररपरर करे  ् इरहरेको ्छ 

थयाहया पयाउनपुद्द्छ। िपयाईंलरे िपयाईंको गया्डीको अगयाड्ड, ्छरेउ र 

प्छयाड्ड वरपर यनरनिर अवलोकन गनया्दलरे समसययाहरू दरेखन 

मद्दि गद्द्छ जसलरे िपयाईंलयाई गयि वया स्डकबयाटोको कसथयि 

पररवि्दन गन्द सक्छ।

   गयि वया लरेनहरू पररवि्दन गन्द िययार ्एर सयाथै पहहलय ै

खोज गररेर िपयाईं अगधक सुरक्क्ि रूपमया सवयारी सयाधन 

सञचयालन गन्द सकनु हुनरे्छ र जोखखम पहहचयान गन्द 
आफैलयाई समय हदन सकनुहुनरे्छ।

  2. जोखखम व्यवसथापन 

   मोटर वयाहन सञचयालन गनु्द एक जोखखमपणू्द गयिववगध हो। 

जोखखम प्रबनध गन्द सयाथ ैएक सरुक्क्ि र कजममरेवयार चयालक 

बननकया लयागग यनमन चरणहरू ववचयार गनु्दहोस:्

  •  रयाजमयाग्दकया अवसथयाहरूसँग चलन, सवयारी यनयनत्रण 

बढयाउन, सयाथै प्रयिकक्रयया समय बढयाउन िपयाईंको गयि, 

कसथयि र हदशया समयायोजन गनु्दहोस;्      

  •  टन्द सङ्करे िहरूको प्रयोगदवयारया िपयाईंको मनसयायबयाररे  
अनय चयालकहरूलयाई थयाहया हदनुहोस,् आहद;

  •  िपयाईंको  सवयार ी  सयाधन  र  अनय  र याजमयाग्द 
प्रयोगकिया्दहरूत्बच एक सुरक्क्ि दरूी कयायम रयाखनुहोस;् 

  •  अनय चयालकहरूलरे जरे गनु्द पनने हो तयो ग्छ्दन ्ननरे 
अनुमयान नलगयाउनुहोस;्

  • सब ैसमयमया सयावधयानी अपनयाउनुहोस।्

B. ्बाटाको्ा्या ँ्तफ्ग  
  बयाटयाको दयायया ँिफ्द को यनयमहरूलरे स्डकमया ववम्नन अवसथयामया 

रहरेकया अनय चयालक र पदैल ययात्रीहरूको उपकसथयिमया चयालकलयाई 

मयाग्द यनदनेशन गद्द्छन।् यी यनयमहरूलरे प्रवरेश गदया्द र चौबयाटो 
पयार गदया्द सयाथ ैड्याइम्ङकया अनय पररदृ्यहरूमया कुन चयालकलरे 
बयाटयाको दयायया ँिफ्द  ्छोडनरे सयाथ ैअनुक्रम पयालन गनने ्ननरे कुरया 
यनधया्दरण गद्द्छन।्

  यदयवप बयाटयाको दयायया ँिफ्द कया यनयमहरूलरे कसलरे दयायया ँिफ्द को 
बयाटो उपयोग गनु्द पद्द्छ ्नी मयाग्दयनदनेशन प्रदयान गररेिया पयन, 

कसरेलरे पयन उनीहरूलरे सवचयामलि रूपमया बयाटयाको दयाययाँिफ्द  
पयालन ग्छ्दन ्नी अनुमयान लगयाउन ुहँुदैन। चौबयाटोकया कसथयि 

र पररकसथयिहरूलयाई सधैँ ववचयार गनु्द पद्द्छ।

््ुघ्गटना्बाट ्बचनका लागि आवश्यक रूपमा आफनों  
िाडधीलाई तन्यनत्रण िन्ग ्तपाईं षजममदेवार हुनुहुनछ।

 यनमनलयाई िपयाईंलरे बयाटयाको दयायया ँिफ्द  ्छोडनरेगनु्द प्छ्द :
  •  दोबयाटोमया िपयाईं्नदया पहहलरे पगुरेकया वया पगुनरे चयालकलयाई;

  •  ववपररि ट्रयाकफक लरेनमया ्एकया चयालकहरू, जब िपयाईं 

बयायया ँमो्ड मलदैं हुनुहुन्छ;

  •  िपयाईंको दयाययँापहटि ्एको ड्याई्र, यहद िपयाईंहरू दबैु 

समयान चौरयाहयामया एउटै समयमया आइपुगनु्यो ्नरे;
  •  यहद िपयाईं ड्याइ्वरे वया यनजी स्डकबयाट रयाजमयाग्दमया 

प्रवरेश गददै हुनुहुन्छ ्नरे,सयाव्दजयनक रयाजमयाग्दमया ्एकया 
चयालकहरूलरे;

  •  िपयाईं प्रवरेश वया गयि वध्दन यया्दमपमया ्एकया बरेलया 
यहदसीममि पहँुच ्एको वया दोबयाटो ्एकयारयाजमयाग्दमया 
चयालक पहहलरे न ै्ए;

  •  िपयाईंको दयाहहनरेपहटिको ड्याई्र चयार मयाग्द चौरयाहयारेमया सटप 

सङ्करे िहरू दवयारया यनयकनत्रि;

  •  पदययात्री, सयाइकलचयालक, र चौबयाटोमया ्एकया अझै पयन 

अरू चयालकहरू; 
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मतृ्य ु60 माइल प्रत्त ्घणटाको ््ुघ्गटनामािन्ा 20 माइल 

प्रत्त ्घणटामा आठ िुणा ्बढी समिाव्य हुनछ! ठोस षसथर 

वस्तुलाई 60 माइल प्रत्त ्घणटामा हहका्गउनुको प्रिाव  

10 मषञजलका िवन्बाट झनु्ग ्बरा्बर हो!

 2. स्त्गहरूमा उप्ुय््त ित्त
  प्रयिकूल  पररकसथयिहरूमया  चयालकहरूलरे  आफनो  गयि 

समयायोकजि िथया पहहचयान गनु्द प्छ्द । मरेरीलययाण्ड वयाहन 

कयाननूकया मिुयाववक मोटर चयालकहरूलरे उगचि र वववरेकी गयिमया 
गया्डी चलयाउनुकया सयाथ ैअवकसथि र सम्याववि जोखखमहरूलयाई 

पयन धययानमया रयाखनु पद्द्छ। िपयाईंलरे स्डकको अवसथया अनुरूप, 

पो्ट गररएको गयि सीमया्नदया हढलो ड्याइ् गन्द सकन ुहुनरे्छ, 

िर यो पो्ट गररएकया गयि सीमया्नदया य्छटो ड्याइ् गनु्द 
गैरकयानूनी हो।

  सुरक्याकया लयागग कम गयि आव्यक हुनरे करे ही अवसथयाहरू, 

यनमन समयावरेश ्छन:्

   •  िीव्र मो्ड वया पहया्डहरूजहया ँदृ्यिया सीममि ;

   • कफसलनरे स्डकहरू;

   •  पदैल ययात्री वया पशुहरू उपकसथि हुन सकनरे स्डकहरू;

   •  शवपङ् सरेनटर, पयाककिं ग सथल र ्डयाउनटयाउन क्रेत्रहरू;

   • ययाियाययािको ्ी्ड;

   • सयाँरुरो पुल र सुरूङहरू;

   • टोल पलयाजया;
   •  ववदययालय, खरेलको मदैयान िथया आवयासीय स्डकहरू;

   • ररेलमयाग्द ग्रे्ड क्रमसङ्हरू।

D.  पछ्याउनदे ्रूी 
  िपयाईंको र िपयाईंको अगया्डी ्एको गया्डीकया बीचमया सँधै एक 

सुरक्क्ि दरूी कयायम रयाखनुहोस  ्। धरेरै जसिया ररयर--एन्ड 

टककरहरू नकजकैबयाट पछययाएकया कयारणलरे हुन्छन।् आदश्द चयालन 

अवसथयाहरूकया अनिग्दि ककमिमया पयन 3दरेखख 4 सरेकरे न्डहरूको 
पछययाउनरे यनमन दरूी मसफयाररश गररएको ्छ । यसको मिलब 

िपयाईंकया अगयाड्डको कयारको जसिै सनद््द त्बनदमुया पुगनकया 
लयागग िपयाईंलयाई 3दरेखख 4 सरेकरे न्डहरू लयाग्छन।् िपयाईंलरे सरुक्क्ि 

दरूीमया पछययाइरहनु्एको ्छ ्नरेर यनधया्दरण गन्दकया लयागग, 

अगयाड्डको यनक्चि वसिु जसिैकुनै त्ब्ज, ओ्रपयास, गचनह, 

मयाईल मयाक्द र, आहद ्छनौट गनु्दहोस।् जब िपयाईंको अगयाड्ड 

  •  खलुलया रयाजमयाग्दमया चयालकहरू, यहद िपयाईं “T” चौरयाहयामया 
हुनुहुन्छ र िपयाईं दयाययाँ वया बयाँयया मो्ड गददै  खुललया 
रयाजमयाग्दबयाट   प्रवरेश गददै हुनुहुन्छ;

  •  अनय चयालकहरू, यहद िपयाईं िपयाईंिफ्द  फकक्द एको 
्छोडनरेसङ्करे ि ्एको चौबयाटोको ्छरेवमैया आउँदै हुनुहुन्छ 

्नरे।

C.  वाहनको ित्त ्बुझ्ै
  पो्ट गररएको गयि सीमया िपयाईंलरे सयाधयारण अवसथयाहरूमया 

स्डकमया ययात्रया गन्द सकनरे अगधकिम कयानूनी गयि हो। जहहलरे 
पयन सुरक्क्ि गयि कयायम रयाखनु सबै मोटर चयालकहरूदवयारया 
सयाझया गररएको कजममरेवयारी हो। 

  धरेरै जसिया सवयारी सयाधनहरू चलरेकया समयान गयिमया ड्याइ् गन्द 
सुरक्क्ि हुन,् अगधकिम गयि सीमया समम। वयासिवमया, अनय 

ययाियाययाि सयाधन्नदया कम गयिमया ययात्रया गनया्दलरे अनय सवयारी 
सयाधनहरूलयाई यनरनिर िपयाईंलयाई पयास गन्द प्रोतसयाहन गद्द्छ र 

दरु्दटनयाको सम्यावनया बढयाउँद्छ।

 1. ित्त
   अतयगधक गयि सवयारी दरु्दटनयाहरूको सबै्नदया सयामयानय 

योगदयान पयुया्दउनरे कयारक हो। अतयगधक गयिलरे समय बचि 

गददैन बरू प्रयायः उचच जोखखमयुकि यनण्दय मलन्छ। 

   अतययागधक  सवयारीको  गयिकया  गम्ीर  र  अकसर 

ववपकतिजनक प्र्यावहरू हुन्छन ्ककनकक यसलरे: 
   •  स्डकमया ्एकया रुमयाउरया मो्डहरू वया अवरोधहरूकया 

वररपरर धुमन सकनरे क्मियालयाई कम गद्द्छ;

   •  एक गया्डी रोकनकया लयागग आव्यक दरूी ववसियार 

गद्द्छ;

   •  खिरनयाक वया जोखखमपणू्द कसथयिमया बझुनरे र कयाय्द गनने 
चयालकको क्मिया कम गद्द्छ;

   •  रटनयाको जोखखम बढयाउँद्छ ककनकक अनय स्डक 

प्रयोगकिया्दहरू र पैदल ययात्रीहरूलरे सही रूपमया दरूी 
ठमययाउन सक्म हँुदैनन;्

   •  रटनयामया शककि र प्र्याव बढयाउँद्छ, जसलरे गदया्द अगधक 

गम्ीर शयारीररक चोटहरू र मतृयुको पररणयाम हुन्छ। 
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रहरेको कयारलरे उकि वसि ुपयार गद्द्छ, 1 एक हजयार, 2 एक हजयार 

3 एक हजयारआहद गणनया गन्द सुरु गनु्दहोस।् िपयाईंको कयार उही 
यनक्चि वसिुमया पुगनु्नदया पहहलरे यहद िपयाईं 3एक हजयार वया 
बहढमया पगुन ु् यो ् नरे,िपयाईं ककमिमया पयन कयारको 3 सरेकरे न्डको 
प्छयाड्ड हुनुहुन्छ र सुरक्क्ि दरूीमया ययात्रया गददै हुनुहुन्छ।

  यहद िपयाईं प्रयाय रोककरहनरे(जसिै बस, ्डरेमल र्ेरी र्ेनहरू) 

सवयारीहरूकोपय्छ लयागदै हुनुहुन्छ ्नरे, िपयाईंलरे आफनो र 

आफनया अगयाड्डकया गया्डीबयाट चयार वया पयाँच सरेकरे न्डकोर सम्यावय 

रूपमया आव्यक पररेमया यो्नदया बढी दरूी बढयाउनुपद्द्छ।

E. िाडधी रो्नदे ्रुी 
  िपयाईंको गया्डी रोकनकया लयागग यसलरे मलएको दरूी िपयाईंलयाई 

सरुक्क्ि ड्याइम्ङ गयि ्छनौट गन्द मद्दि गन्दकया लयागग महतवपणू्द 
हुन्छ। िपयाईंको वयासिववक गया्डी रोकनरे दरूी धरेरै कयारकहरूमया 
यन््दर गद्द्छ, जसमया यनमन समयावरेश हुन्छन:

  •  चयालकलयाईयो एक खिरनयाक कसथयि ्छ ्नरेर बुझन र 

पहहचयान गन्द लयागनरे समय;

  • स्डकको प्रकयार िथया अवसथया;
  • टयायर हट्र्डहरूको अवसथया;
  • ब्रेक को अवसथया।

F. लदेन ड्ाइलिक्ष
  िपयाईंको गया्डी एकल लरेनमया चलयाउन ुप्छ्द। िपयाईंलरे यो गन्द सरुक्क्ि 

हुन्छ ्नी यनधया्दरणनगरूञजरेल लरेनहरू नबदलनहुोस ्। िपयाईं लरेन 

ररेखयाहरू पयार गन्द र चौरयाहयाया म्त्र लरेन पररवि्दनहरू गन्दबयाट बचन ु

प्छ्द।

  जब  समम  िपयाईंलरे  उही  हदशयाबयाट  गइरहरेको  अकयो 
गया्डीलयाईउय्छननुहुनन,सयामयानयियया, िपयाईंलरे आफनो गया्डी 
सवयारी मयाग्द बीचको दयाययाँ िफ्द  रयाखनुपद्द्छ, यसो गन्द ठीक ्छ 

्नी सङ्करे ि गन्दट्रयाकफक सीङ्नल यनयुकि गररएको हुन्छ, वया 
तयहयाँ ्एकया कुनै अवरोधलरेिपयाईंको कसथयि सुरक्क्ि रूपमया 
समयायोजन गन्द आव्यक गद्द्छ।

G. सडकको मोड
 गया्डी रुमयाउँदया, िपयाईंलरे:
  •  िपयाईंलरे गया्डी कयि बरेर रमुयाउन सकनहुुन्छ ् नीयनदनेशन 

हदनरे सङ्करे ि र मसङ्नलहरू हरेनु्दहोस;्

  •  मो्डमया पुगनुअयर न ैिपयाईंको मो्डको योजनया गनु्दहोस;्

  •  अनय चयालकहरूलयाई सचरेि गन्द अगग्ममया आफनो मो्ड-

सङ्करे ि सकक्रय गनु्दहोस;्

  •  अगयाड्ड  बढन  सुरक्क्ि  ्छ  ्नी  पककया  गन्द गया्डी 
रुमयाउनुअयर प्छयाड्ड र दवैु िफ्द  हरेनु्दहोस।्

  • रुमनकया लयागग आफनो गयि समयायोजन गनु्दहोस।्

H. U-मोड 
  U-मो्डहरू एकदमै खिरनयाक हुन सकद्छन  ्र सबै ठयाँउमया 

युटन्द मलन कयानुनन ्पयाइँदैन। यहद िपयाईं युटन्द गनु्दहुन्छ ्नरे, 
पहहलया युटन्द अनुमयि ्छ ्ैछन जयाँच गनु्दहोस,् तयसपय्छ आफनो 
बयाँययाको मो्ड सङ्करे ि अन गनु्दहोस,् रोककनुहोस ्र आउँदै गररेकया 
गया्डीहरूलयाई बयाटो ्छोड्डहदनहुोस।् जब मयाग्द सप्ट हुन्छ, बयाहहर 

यनसकनुहोस  ्वया ववपररि हदशयायिर जयँादै दयँाययािफ्द को लरेन 

मलनुहोस।् 

I. पास ि्ा्ग
 जब पयामसङ अनुमयि हदईन्छ, िपयाईंलरे:
  •  प या स  गन्द  आव्यक  समय  र  ठ या उँ क ो 

अनुमयान  लगयाउनुहोस  ्र यनक्चि हुनुहोस  ् कक िपयाईं 

अनय कुन ैगया्डीमया हसिक्रेप नगरी पयार गन्द सकन ुहुनरे ्छ;

  •  पयार गनु्दअयर िपयाईंको टन्दसङ्करे ि प्रयोग गनु्दहोस ्िया कक 

िपयाईंलरे आफनो वरपरकया अनय चयालकहरूलयाई िपयाईंको 
मनसयाय सगूचि गनु्द हुनरे ्छ;

  •  प्रशसि ठयाउँ ्छोडनुहोस ्र अनय वयाहनको वररपरर एक 

सुरक्क्ि दरूीमया जयानुहोस;्

  •  मलू लरेनमया फक्द नअुयर िपयाईंको ररयर म्उ ममररबयाट पयार 

्एकया गया्डीहरूकया दवु ैहरे्डलयाइटहरू हरेनु्दहोस ्।

  सयामयानयियया, िपयाईंलरे अनय गया्डीको बयाँययाबयाट  जयानु प्छ्द । 

यदयवप, दयाहहनरेपहटिबयाट पयन पयार गन्द सवीकयाय्द ्छ यहद यसो 
गन्द सुरक्क्ि ्छ ्नरे, िपयाईं रो्डवरेजमया बसन ्एको ्छ, र: 
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J.  सामान्य पाक्किं ि तन्यमहरू
 िपयाईंयो सयुनक्चि गन्दकया लयागग कजममरेदयार हुनहुुन्छ कक 

िपयाईंकया गया्डीलरे ख्डया गदया्द खिरया हँुदैन।् पयाक्द  गररएको 
वयाहनयसिया ठयाउँमया हुनपु्छ्द  जनु कुन ैपयन ट्रया्ल लरेनबयाट 

पयया्दपि टयाढया होस ्जसलरे ट्रयाकफकमया हसिक्रेप नगरोस र 

दवुै हदशयाबयाट आउनरे सवयारीसयाधनहरूलयाई दरेखखनरे गरर 

होस।्

 िपयाईंलरे सँधै:
  • आव्यक अनुसयार िोककएको क्रेत्रमया पयाक्द गनु्द प्छ्द ;
  •  स्डकमयाग्दकया पयाक्द  गदया्द, सम्व ् एसमम िपयाईंको गया्डी 

ट्रयाकफकबयाट टयाढया पयाक्द  गनु्दहोस।् यहद तयहया ँकब्द ्छ ्नरे, 
सकरे समम यसको यनकटमया पयाक्द  गनु्दहोस।्

  •  जब िपयाईं पयाक्द  गनु्दहुन्छिपयाईंको पयाककिं ग ब्रेक सरेट 

गनु्दहोस।्
  •  गया्डीलयाई गगयरमया रयाखनुहोस ्यहद यसमया मययानुअल 

ट्रयानसममशन  ्छ  ्नरे  नत्रयहद  यसमया  सवचयामलि 

ट्रयानसममशन्छ ्नरे 'पयाक्द ' मया रखनुहोस;्

  •  ढोकया खोलनुअयर िपयाईंको दप्दण र ट्रयाकफक जयाँच 

गनु्दहोस।् बयाहहर यनसकरे पय्छ जयिसकदो चयँा्डो ढोकया बनद 

गनु्दहोस;्

  •  इकगनशन कुञजीहरू आफूसँगै लैजयानुहोस।् िपयाईंको 
गया्डी ्छोडदया पयन ढोकया लक गनु्द रयाम्ो बयानी हो।

  • अकयो वयाहनलरे बयायया ँमो्ड गन्द लयागगरहरेको ्छ;

  •  यहद िपयाईं दईु वया बढी लरेनहरू समयान हदशयामया बढदै 

गररेकया एक अबयागधि रयाजमयाग्दमया हुनुहुन्छ ्नरे; वया
  •  यहद िपयाईं दईु लरेन वया अगधककया लयागग पयया्दपि एक 

अबयागधि एकिफफी रो्डवरेजमया हुनुहुन्छ ्नरे।

  अकयो वयाहनलरे िपयाईंलयाई पयास गदया्द, िपयाईंलरे अनय गया्डीलयाई ठयाउँ 

्छो्डीहदन ुप्छ्द  र िपयाईंको गयि बढयाउन ुहँुदैन।

 िपयाईं पयास गन्द सकनुहुनन यहद:

  • जहया ँकुन ैपयामसङ क्रेत्र ्ैछन ्नरे ;
  •  जह याँ  ठ ो स  प हेँ ल ो  ल या इ न  स ्डकम या ग्द क ो 

मधय्यागमया िपयाईंको पहटि ्छ;

  • जहया ँ्डबल ठोस पहेँलया लयाइनहरू ्छन;्

  •  पयामसङ गदया्द आउँदै गररेकया सवयारी सयाधनहरूको सुरक्क्ि 

सञचयालनमया हसिक्रेप गद्द्छ;

  •  जब पहया्डको टुपपोमया वया  क््दमया  पुगदया र िपयाईंसँग 

अगयाड्डको पयया्दपि सप्ट दृ्य नहँुदया;
  •  जब क्रमसङ् गदया्द वया चौरयाहयाको वया ररेलस्डक ग्रे्ड क्रमसङ्को 

100 कफट म्त्र;

  •  जब कुनै पयन पुल, उठरेकोस्डकमयाग्द, वया सुरुङ्गको  
100 कफट म्त्र पुगदया दृ्य रोककन्छ;

  •  रयाजमयाग्दको कयाँधमया यया ि दयायया ँवया बयाँययामया ्एमया।
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सेकसन IV - सङकेत, सराइनतथरा फुटपराथकरा 
चिनहहरू
 ट्रयाकफक सङ्करे ि, सयाइन र फुटपयाथकया यनशयानयाहरू स्डकमयाग्द वया 
रयाजमयाग्दमया ् एकया सबलैयाई लयाग ुहुन्छ, र यिनीहरू स्डकमयाग्दहरूमया 
यनयमन गन्द, चरेियावनी हदन वया सबै ट्रयाकफक मयाग्दयनदनेशनकया 
प्रयाथममक िररकया हुन।् ट्रयाकफक यनयनत्रणकया उपकरणहरूको पयालनया 
गन्द असफल हुनु दरु्दटनयाको मुखय कयारण हो। ययाियाययाि यनयनत्रण 

उपकरणदवयारया यनयकनत्रि चौरयाहयामया पुगदै गररेकया वयाहन चयालकलरे 
ट्रयाकफक यनयनत्रण उपकरणलयाई बरेवयासिया गन्दकया लयागग यनजी 
समपकतिमया गया्डी चलयाउन वया स्डक मयाग्द ्छोडन ुहँुदैन।्

 सबै ययाियाययाि यनयकनत्रि उपकरणहरूको पयालनया अपवयादसवरूप 

आपिकयालीन पररकसथयिहरूमया मयात्र हुनन जब कुन ैपमुलस अकफसर 

वया अनय आपिकयालीन कम्दचयारीहरूको हदशयालयाई प्रयाथममकिया 
हदनु पद्द्छ। युयनफम्द्ड्द सकूल क्रमसङ् गया्ड्दहरूसँग पयन सकूलको 
्छरेउ्छयाउकया सथयानहरूमया ट्रयाकफक यनदनेमशि गनने अगधकयार हुन्छ।

जब  ट्रयाकफक  सङ्करे िलरे  कयाम  गरररहरेको  हँुदैन , िब  िपयाईंलरे 
सप्टरूपमया गचकनहि सटप लयाइनमया रोकनपुद्द्छ; वया कुन ैक्रसवयाकमया 
प्रवरेश गनु्द अयरयहद सप्टरूपमया गचनह लगयाइएको सटप लयाइन 

्ैछन ्नरे; वयाचौरयाहया प्रवरेश गनु्दअयर यहद तयहयँा कुनै सप्टरूपमया 
गचकनहि सटप लयाइन वया क्रसवयाक ्ैछन ्नरे, र चौरयाहयामया कुनै वयाहन 

वया पैदल ययात्रीलयाई बयाटो ्छोडनु प्छ्द  ्नरे; र जब सममप्रवरेश गन्द 
र चौरयाहया मयाफ्द ि जयारी गन्दसुरक्क्ि हँुदैन रोकक रहनु आव्यक 

पद्द्छ। यहद कसट्रट लयाइटहरू कयाम गरररहरेको ्ैछन ्नरे, िपयाईंलयाई 

दृ्ययातमकियाको सहयोग पुयया्दउनकया सयाथै अरूलरे पयन िपयाईंलयाई 

दरेखुन ््नरेर सुयनक्चि गन्दकया लयागग आफनया हरे्डलयाइटहरू यनक्चि 

रूपमया अन रयाखनुहोस।्

A. ्या्ता्या्त सङ्कदे ्तहरू 

 1. षसथर रा्तो सङ्कदे ्त
   सटप लयाइनमया पूण्दरूपमया रोककनुहोस ्वया क्रसवयाक ्नदया 

पहहलरे र चौरयाहयामया प्रवरेश गनु्द अयर यहद कुनै सटप लयाइन ्ैछन 

्नरे, मसङ्नल रयािो रङ्गको न्एसमम रोककइरयाखनुहोस।् 

जब समम कुनै सङ्करे िलरे रयािोमया मोडन यनररेध गद्द्छ, 

कमपमलट सटपमया आइसकरे पय्छ, िपयाईं दयाययाँ मोडन 

सकनुहुन्छ वया िपयाईं एक िफफी स्डकबयाट अकयो एकिफफी 
स्डकमया बयाययँा मोड्डन सकनुहुन्छ। रयािो सङ्करे ि खुलदया, 
िपयाईंलरे पैदल ययात्रीहरू र अनय सबै ट्रयाकफकलयाई दयायया 

िफ्द को स्डक ्छोड्डहदनु प्छ्द।

 2. षसथर पहेँलो सङ्कदे ्त
    यसको मिलब यो सङ्करे ि हररयोदरेखख रयािोमया पररवि्दन 

हँुदै्छ। यसको उद्दरे्य आउँदै गररेकया ट्रयाकफकलयाई सुरक्क्ि 

िररकयालरे रोकनकया लयागग समय प्रदयान गनु्द सयाथै अनय 

गया्डीहरूलयाई सङ्करे ि रयािो हुनु्नदया अगयाव ैखयाली गनु्द हो। 

यहद िपयाईं चौरयाहयाको धरेरै ्छरेउमया हुनुहुन्छ ्नरे सुरक्क्ि 

रूपमया रोकनकया लयागग, चौरयाहयामया सयावधयानीपूव्दक चयालन 

जयारी रयाखनुहोस।्

 3. षसथर हरर्यो सङ्कदे ्त
    पहहलरे अनय गया्डीहरूलरे चौरयाहया खयाली गररसकरे को जयाँच 

गररेपय्छ िपयाईं सयावधयानीकया सयाथ अगयाड्ड बढनुहोस।् जब 

अगयाड्ड बढन सुरक्क्ि हुन्छ, िपयाईं सीधै जयानकया लयागग 

चौरयाहयामया प्रवरेश गन्द सकनु हुन्छ वया कुनै सयाइन वया थप 

सङ्करे िलरे यनररेध नगररेसमम रुमन सकनुहुन्छ। िपयाईंलरे 
पहहलरेदरे खख नै चौरयाहयामया ्एकया पैदल ययात्रीहरू िथया 
सवयारीसयाधनहरूलयाई बयाटो ्छोडहदन ुप्छ्द।

 4. षसथर रा्तो त्तरको सङ्कदे ्त
     यहद िपयाईं एरोलरे दसया्दएको हदशयािफ्द  जयान चयाहनुहुन्छ ् नरे, 

सटप लयाइन, क्रसवयाक वया चौरयाहयामया पुगनुअयर पूण्दरुपमया 
रोककनुहोस।् िीर (एरो) को सङ्करे ि रयािो रहुञजरेलसमम 

रोककइरहनुहोस।्

 5. षसथर पहेँलो ्तधीरको सङ्कदे ्त
  यसको अथ्द िीरलरे सङ्करे ि गररेको गयिववगधको अनि हँुदै्छ। 

िपयाईंलरे त्बसियारै र सयावधयानीपूव्दक अगयाड्ड बढन ुप्छ्द। 

 6. षसथर हरर्यो ्तधीरको सङ्कदे ्त
   िीरको हदशयामया सयावधयानीकया सयाथ अगयाड्ड बढनुहोस।् ययाद 

गनु्दहोस ्कक िपयाईंलरे चौबयाटोमया अयरबयाटै रहरेकया सब ैपदैल 

ययात्री र सवयारी सयाधनहरूलयाई जयान हदनुप्छ्द।

 7. चहक्कलो रा्तो सङ्कदे ्त
    सटप लयाइनमया रहरेको पणू्द सटपमया आउनुहोस ्वया यहद तयहया ँ

कुनै सटप लयाइन ्ैछन ्नरे क्रसवयाक्नदया पहहलरे र चौबयाटो 
प्रवरेश गन्द अयर। अनय सबै ट्रयाकफक र पैदल ययात्रीहरूलयाई 
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 1.  रङ्िहरूका सङ्कदे ्त
   ट्रयाकफक सङ्करे िको प्रमुख पृ् ठ्ूमम रङ्गलरे िपयाईंलयाई 

पहहलो नजरमया न ैयसलरे कसिो प्रकयारको जयानकयारी प्रसियाव 

गररेको ्छ ्नरेर ्नन सक्छ।

   a.  रा्तो - यनररेधयातमक: रोककनुहोस,् बयाटो ्छोडनुहोस,् 

प्रवरेश नगनु्दहोस ्वया गलि मयाग्द।
   b.  पहेंलो -अगयाड्ड करे  आशया गन्द सककन्छ ्ननरेबयाररे  

सयामयानय चरेियावनी।
   c.  सदे्तो - यनययामक: जसि,ै गयि सीमया, दयाँयया रयाखनुहोस ्

र करे ही मयाग्ददश्दककया सङ्करे िहरू।
   d.  सुन्तलदे - यनमया्दण र मम्दि कयाय्द क्रेत्रको चरेियावनी।

   e.   हरर्यो - मयाग्ददश्दनको जयानकयारी: गनिवय, दरूी र 

हदशयाहरू।
   f.  तनलो - स्डक प्रयोगकिया्द सरेवयाहरू: जसि,ै खयानया, गययास, 

ववश्याम क्रेत्रकया सङ्करे िहरू।
   g.  खरैो - मनोरनजन र सयांसकृयिक रुगचकया क्रेत्रहरू।

   h.  फलोरोसदेनट पहेँलो-हरर्यो - सकूल, पैदल ययात्री र 

सयाइकलकया सङ्करे िहरू।
   i.  फलोरोसदेनट िुला्बधी  आपिकयालीन  ट्रयाकफककया 

रटनयाहरू।
   j.  कालो - करे हह यनययामक सङ्करे िहरू, जसिै, एकिफफी 

बयाटो र पररवि्दनयोगय सनदरेशको सङ्करे िहरू।

 2. आकारका सङ्कदे ्त
   ट्रयाकफक  सङ्करे िको  आकयारलरे  िपयाईंलयाई  सङ्करे िको 

सनदरेशबयाररे  तययिमयात्र बियाउन सक्छ जयि यसको रङ्ग 

हुन्छ। ्यारी कुहहरो जसिो कमजोर दृ्यियाको कसथयिमया, 
िपयाईं करे वल सङ्करे िको आकयार मयात्र बनयाउन सकनुहुनरे्छ, 

जसदवयारया बहुमूलय जयानकयारी प्रदयान गन्द सकद्छ।

   a. अ्टिुज: रो्नु
     अ्ट्ुज (आठ-पक्ीय) आकयारको अथ्द रोककनु हो। 

िपयाईं पूण्द सटपमया आउनु प्छ्द।
   b. बत्रकोण: ्बाटो ह्नु
     त्बसियारै र यहद आव्यक ्छ ्नरे वयाहन र पैदल 

ययात्रीहरूलयाई बयाटो हदनकया लयागग रोकनुहोस।्

जयान हदनुहोस।् बयाटो खयाली ्एपय्छ अगयाड्ड बढनुहोस।् 

यहद वैककलपक चहककलो रयािो सङ्करे ि ररेलमयाग्द पयार गनने 
ठयाउँमया अवकसथि ्छ ् नरे िपयाईं ररेल न्ए पयन पणू्द सटपमया 
आउनुप्छ्द  र जब बयाटो खयाली हुन्छ िब अगयाड्ड बढन ुप्छ्द।

 8. चहक्कलो पहेँलो सङ्कदे ्त
   िपयाईं त्बसियारै र सयावधयानीपूव्दक अगयाड्ड बढन ुप्छ्द।

 9. चहक्कलो रा्तो ्तधीरको सङ्कदे ्त
   सटप लयाइन, क्रसवयाक वया चौबयाटो पुगनअयर पूण्द सटपमया 

आउनुहोस ्र अनय सब ैट्रयाकफक र पदैल ययात्रीहरूलयाई जयान 

हदनुहोस।् बयाटो खयाली ्एपय्छ िीरको हदशयामया अगयाड्ड 

बढनुहोस।्

 10. लदेनमा प्र्योि िररएका सङ्कदे ्तहरू
   यी सङ्करे िहरूको प्रयोग हदन्ररकया ववम्नन रणटयामया 

लरेनको हदशयालयाई उलटयाउँदै ट्रयाकफक प्रवयाह यनयनत्रण 

गन्द गररन्छ। लरेन र यिनीहरूकया हदशयाहरूलयाई गचनह, 

सङ्करे िदवयारया गचकनहि गररएको हुन सक्छ।

   िपयाईंलरे रयािो “X” सङ्करे ि मुयनको लरेनमया कहहलरे पयन 

गया्डी चलयाउन ुहँुदैन।

   िपयाईंलयाई हररयो िीरको सङ्करे ि मुयनको लरेनमया गया्डी 
चलयाउनरे अनुमयि ्छ।

   कसथर पहरेलो "X" सङ्करे िको अथ्द लरेनबयाट चयालकलरे सकरे समम 

चयँा्डो्नदया चयँा्डो सरुक्क्ि रूपमया बयाहहर यनकसकन ुहो।

   चहककलो पहेँलो "X" सङ्करे ि वया दईुिफफी बयायया ँमो्डको िीरको 
अथ्द हो चयालकलयाई बयाँयया मो्डकया लयागग लरेन प्रयोग गनने 
अनमुयि ्छ। यो सम्याववि ्छ कक िपयाईंलरे लरेनलयाई ववपररि 

हदशयाबयाट आउँदै गररेको बयाययाँिफ्द  मोडनरे गया्डीहरूसँग सयाझया 
गनु्दहुन्छ।

B. ट्ाक्फक सङ्कदे ्तहरू        
  ट्रयाकफक सङ्करे िहरूलरे स्डक प्रयोगकिया्दहरूलयाई जयानकयारी 

पऱुययाउनकया लयागग प्रिीक र शबद सनदरेश दवैु प्रयोग गद्द्छ। िपयाईं 

ट्रयाकफक सङ्करे िहरूलयाई यिनीहरूको आकयार र रङ्गसँगसँग ै

शबद, संखयया वया प्रिीकहरूदवयारया िुरूनि पहहचयान गन्द सक्म 

हुनु पद्द्छ।
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प्रवरेश गनु्दअयर न ैरोकनहुोस।् सुरु गनु्द अयर, िपयाईंलरे 
अनय वयाहन र पदैल ययात्रीहरूलयाई सही िररकयालरे बयाटो 
हदनु प्छ्द। िपयाईं िबसमम अगयाड्ड बढन सकनुहुनन 

जबसमम तयसो गन्द सुरक्क्ि हँुदैन र जबसमम बयाटो 
पणू्द रूपमया चौबयाटोबयाट पयार हुनकया लयागग सप्ट हँुदैन।

   b. 3-पक्षधी्य सङ्कदे ्त, सदे्तोमा रा्तो अक्षरहरू       

     िपयाईंलरे यस आकयारको अनय कुन ैसङ्करे ि रयाजमयाग्दमया 
दरेखनुहुनरे  ्ैछन।  िपयाईं  बयाटो  ्छोडनरे  सङ्करे िमया 
पुगनरेत्बकतिकै  त्बसियारै  चलयाउनुहोस।्  बयाँयया  र 

दयायँयायिर हरेनु्दहोस।् पदैल ययात्री र सवयारी सयाधनहरूलयाई 

बयाटो हदनुहोस।् एकचोहट िपयाईंलरे वयाहन वया पैदल 

ययात्रीहरूलयाई बयाटो ्छोड्डहदएपय्छ मयात्र िपयाईं अगया्डी 
बढन सकनुहुन्छ, िर िबमयात्र जब िपयाईं सुरक्क्ि 

िररकयालरे गन्द सकनुहुन्छ।
   c.  आ्य्ताकार (4-पक्षधी्य) सङ्कदे ्त, सदे्तोमा कालो       
     यी  सङ्करे िहरू  ट्रयाकफक  यनयनत्रण  गन्द प्रयोग 

गररन्छ। यो ववशरेर सङ्करे िलरे िपयाईंलयाई रयाजमयाग्दको 
ववसियारकया लयागग अगधकिम गयि सीमया बियाउँ्छ जनु 

पोसट गररएको ्छ।

   d.  अन्य तन्यामक सङ्कदे ्तहरू

   c. हीरा: चदे्तावनधी
      यी  सङ्करे िहरूलरे  िपयाईंलयाई  ववशरेर  कसथयि  वया 

अगयाड्डको खिरयाको चरेियावनी हदन्छ। िपयाईंलरे 
त्बसियारै चलयाउनु पद्द्छ, तयसैलरे उगचि कयाय्द गन्द 
िययार हुनुहोस।्

   d. आ्य्त: तन्यामक वा माि््ग श्गक
      ठया्डो सङ्करे िहरू सयामयानयियया यनदनेशनहरू हदन वया 

िपयाईंलयाई स्डकको यनयमहरू बियाउनकया लयागग 

प्रयोग गररन्छ।  िरेसयो कसथयिमया, सङ्करे िहरूलरे 
सयामयानयियया हदशया वया जयानकयारी हदन्छ।

   e.  पञचकोण: सकूल क्षदेत्र र सकूल रिलसङ
     पञचकोण (पयँाच-पक्ीय) आकयारलरे िपयाईंलयाई सकूल 

क्रेत्रबयाररे  चरेियावनी हददँ्छ र सकूल क्रमसङहरू गचकनहि 

गद्द्छ।
   f. झणडा: ्यहाँ्बाट जान तनरद्े  िररएको छ
     तयहयँाबयाट जयान यनररेध गररएको क्रेत्रको सुरूलयाई 

सङ्करे ि गद्द्छ।
   g.  िोलो: रदेलमाि्ग्बारदे चदे्तावनधी
     अगयाड्ड एउटया ररेलमयाग्द पयार गनने ठयाउँ ्छ ् नरेर चरेियावनी 

हदन प्रयोग गररयो।
   h.  रिस्बक: राजमाि्ग — रदेल ग्देड रिलसङ
     एक ररेलमयाग्द पयार गनने ठयाँउ पहहचयान गद्द्छ।

   i.  समलम्ब       

     मनोरनजन र सयांसकृयिक रुगच क्रेत्र र रयाक्ट्रय वन 

मयाग्दहरू।

 3. तन्यामक सङ्कदे ्तहरू
     यी  सङ्करे िहरूलरे  ट्रयाकफक  कयानुनकया  स्डक 

प्रयोगकिया्दहरूलयाई सूचनया प्रदयान गद्द्छ र िी पयालन 

गनदै पद्द्छ। 

   a. 8-पक्षधी्य सङ्कदे ्त, रा्तोमा सदे्तो अक्षरहरू
     सटप सङ्करे ि मयात्र 8-पक्ीय सङ्करे ि हो जुन िपयाईं 

रयाजमयाग्दमया दरेखनुहुनरे्छ।  जब िपयाइँ एक  सटप 

सङ्करे िमया आउनुहुन्छ, िपयाईंलरे सटप लयाइनमया एक 

पूण्द सटप बनयाउन ुपनने्छ। यहद तयहया ँकुन ैसटप लयाइन 

्ैछन ् नरे क्रसवकमया प्रवरेश गनु्दअयर न ैरोकनहुोस।् यहद 

तयहया ँकुन ैसटप लयाइन वया क्रसवक ्ैछन ्नरे चौबयाटो U टन्द ्ैछन

बयाँयया टन्द 
नगनु्दहोलया

दयाँयया टन्द 
नगनु्दहोलया

पयाककिं ग 
नगनु्दहोलया

गलि
मयाग्द

बयाइकको 
लरेन

रयािो बलरेकया बरेलया 
न रुमनुहोस ्

पयास 
नगनु्दहोस ्

प्रवरेश 
नगनु्दहोस ्

बयाँयया टन्द 
मयात्र

एकिफफी 
मयाग्द

रुमयाउनरे 
ठयाउ ्ैछन
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 4. ओिरहदेड लदेन प्र्योि गचनहहरू
   लरेनहरूको ववमश्ट प्रयोगकया लयागग हदशया प्रदयान गन्द वया 

गनिवय वया हदशयातमक जयानकयारी प्रदयान गन्दकया लयागग यी 
सङ्करे िहरू स्डक मयाग्दमयागथ रयाखखएकया ्छन।्

 5.  ट्ाक्फक चदे्तावनधी सङ्कदे ्तहरू 

   यी सङ्करे िहरूलरे एक यसिो कसथयिको स्डकबयाररे  स्डक 

प्रयोगकिया्दहरूलयाई सूचनया प्रदयान गद्द्छ जो सकजलैसँग 

दरेखखदैँन।

सडक 
कि्गहरू

्तधीव्र मोडहरू

सडक 
कि्गहरू 

अिाडड िएर 
साइड सडक 
प्रवदेश ि ््गछ

अिाडड "T" 
चौमाि्ग छ

"T" चौमाि्ग 
अगयाड्ड “T” 
चौमयाग््द नदया 
लगति ैपहहलया RR 
क्रमसङ्ग।

लदेन अनत्य 
्बा्ँयामा िएर 
जोडडनछ

पै्ल्यात्रधी 
पारिनदे 
ठाँउहरू

अिाडड 
िएर सडक 
्बाँडडएको छ

अिाडड िएर 
्बाँडडएका 
सडक 
सक्कनछ

उकालो 
पहाड

लिजदेको ्बदेला 
गचष्लनदे

अिाडड 
फल्यािर छ

्घुमाउरो माि्ग

अिाडड सडकको 
मरमम्त चल्ै छ

ट्क 
रिलसङ्ि

 

राउनडअ्बाउट 
(चक्रिल 
पररपथ)

अिाडड 
सकूल ्बस 
रो्नदेठाँउ छ

अिाडड 
सकूल 
रिलसङ्ि छ

पै्ल्यात्रधी 
साइकल 
रिलसङ्ि

अिाडधी 
रो्नुहोस ्

अिाडड माि्ग 
छोडह्नुहोस ्

अिाडधी 
लसगनल छ

्तधीव्र ्ा्या ँ
मोड

सललाहकार 
ित्त

पास िन्ग 
नहुनदे क्षदेत्र 

सडकमाि्ग 
जोडडनदे ठाउँ

तनसकनदे 
्या्गमप
सललाहकार
ित्त

लदेन समा््त 
हुनछ

चौमाि्ग

ट्देल 
रिलसङ्ि

मरेड्डयनको 
दयाययाँमया रहनुहोस ्

धरेरै जगगया ओगटनरे 
सवयारीहरू

हररयोमया बयाययँा 
रुमनरेलयाई ्छो्डहदन ुपनने 

अशकि पयाककिं ग 
सथयानकया रूपमया 
आरक्क्ि

दईु-मयाग्द बयाँयया 
पटिी मयात्र
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C. राजमाि्ग फुटपाथ गचनहहरू      

  रयाजमयाग्द गचनहहरू, एकलै प्रयोग गररएकया वया अनय ट्रयाकफक 

यनयनत्रण उपकरणहरूको पूरक बनयाउन, चयालकहरूलयाई 

उनीहरूको धययान स्डक मयाग्दबयाट हटयाउनकया लयागग महततवपूण्द 
मयाग्ददश्दन र जयानकयारी प्रदयान गद्द्छ।

  िपयाईंलरे िलकया फुटपयाथ गचनहहरू सबै पहहचयान गनु्दपद्द्छ 

र उनीहरूको अथ्द बुझनुपद्द्छ। लयाइनहरू करे हह सथयानहरूमया 
अयिररकि फरयाककलो हुन सक्छ र / वया स्डकको सिहसँग 

संलगन गचनिनशील मयाक्द रहरूदवयारया पूरया गररन सक्छ जसलरे 
लयाइनको दृ्यिया बढयाउँ्छ र यिनीहरूलयाई अगधक जो्ड हदन्छ।

  1.  लाइन गचनहका प्रकारहरू
 एकल ्याँगचएको- सरेिो

 जहयँा  ययात्रया  उही  हदशयामया  हुन्छ  र 

एक  लरेनबयाट  अकयो  लरेनमया  जयानकया 
ल या गग  अनुम यि  हु न्छ  तयह या ँ
लरेनहरू  ्ुछटययाइन्छ ; अथया्दि  बहु -

लरेन  र ो्डवरेजमया  लरेन  लयाइनहरू .

 एकल ्याँगचएको - पहेँलो
   जहया ँययात्रया ववपररि हदशयामया हुन्छ र जहया ँ

धययानपूव्दक पयास गनने अनुमयि ्छ तयहया ँ
लरेनहरू ्ुछटययाइन्छ; अथया्दि  ् २-लरेन, 

२-मयाग्द रो्डवरेजमया करे नद्रररेखया।

 एकल ठोस - सरेिो
 रो्डवरेको दयाययाँ ककनयारया र लरेनहरूको 
वव्याजनमया गचनह लगयाउँद्छ जहया ँ
ययात्रया उही हदशयामया हुन्छ , िर जहयँा 
लरेन  पररवि्दन  यनरुतसयाहहि  हुन्छ। 

अवरोधहरूको  अगग्ममया  प्रयोग 

गररएको जो दवुै ्छरेउबयाट पयार गररएको 
हुनसक्छ; अथया्दि ्दयाययँा ककनयारया लयाइन 

र लरेन लयाइनहरू चौबयाटो पुगनरे बयाटो।

 6.  माि्ग गचषनह्त िनदे सङ्कदे ्तहरू
   यी सङ्करे िहरूलरे मयाग्द नमबर र रो्डवरेको प्रकयार पहहचयान 

ग्छ्दन।्

 7.  सदेवा जानकारी र माि्गतन द्ेशन गचनह
   यी सङ्करे िहरूलरे ववशरेर रूपलरे यनकयासकया लयागग प्रसियाव 

गररएकया वयवसयाययक वयवसयाय, उतपयादन वया सरेवयाहरूको 
पहहचयान गद्द्छ।

 8. माइल गचषनह्त िनदे सङ्कदे ्तहरू
   जब चयालकहरूलयाई सहयोगको आव्यकिया पद्द्छ िब 

उनीहरूलयाई सथयान त्बनदकुो रूपमया सरेवया प्रदयान गन्द यी 
अनिरया्दजयीय रो्डवरेजको प्रतयरेक मयाइलमया अवकसथि ्छन।्

िन्तव्य माि्गतन द्ेशन

पाक्ग  र सवारी

सामान्य सदेवा गचनहहरू

असप्ताल

लषजङ

खाना

ग्यास

ए्यरपोट्ग

रदेल सटदेशन

अन्तरराज्यधी्य अमदेररकी माि्ग राज्य माि्ग



Maryland कया चयालकको म्ययानुअल 17www.mva.maryland.gov

 एकल ठोस– पहेँलो
  वव्याकजि रयाजमयाग्दहरू, एकिफफी 
स्डकहरू र र  ्ययामपहरूमया बयाययाँ 
ककनयारकया  लयाइनहरू  गचकनहि 

गनु्दहोस।्

 दोहोरो (सँगसँगै) ठोस – सरेिो        
लरेनहरू  ्ुछटययाइन्छ  जहयँा  ययात्रया 
उही हदशयामया ्छ र लरेन पररवि्दन 

गन्द यनररेध गररएको ्छ। सयामयानय 

ययात्रया  लरेनहरूलयाई  ्छरे उ्छयाउको 
प्रयाथममकिया  लरेनहरूबयाट  अलग 

गन्द, जसिै HOV लरेनहरू प्रयोग 

गन्द सककन्छ। दवुै ्छरे उबयाट पयार 

हुनसकनरे अवरोधहरूको अगयाड्ड 

पयन प्रयोग गन्द सककन्छ।

 दोहोरो (सँगसँगै) ठोस - पहेँलो  
 लरेनहरू  ्ुछटययाइन्छ  जहयँा  ययात्रया 
ववपररि  हदशयामया  हुन्छ  र  दुव ै

हदशयामया पयार गन्द यनररेगधि ्छ। यस 

गचनहमया बयँाययापहटि पैिकृहरूलयाई 

पयार गनने अनमुयि ्छ। अवरोधहरूको 
अगग्ममया प्रयोग ्एको हुनसक्छ 

जुन करे वल दयाययँा ्छरेउमया पयार गन्द 
सककन्छ।

 दोहोरो (सँगसँगै) पहेँलो
्कतकएको  उलटयाउन  सककनरे 
लरेनहरूकया ककनयारहरूलयाई गचकनहि 

गद्द्छ।

 ठोस सयाथ ै्कतकएको– पहेँलो       
  लरेनहरू  ्ुछटययाइन्छ  जहयँा  ययात्रया 

ववपररि हदशयामया हुन्छ र ्कतकएको 
लयाइनसँग  संलगन  ट्रयाकफकमया 
सयावधयानीपूव्दक पयार हुनरे अनुमयि 

हदइन्छ, िर ठोस लयाइनसँग संलगन 

ट्रयाकफकबयाट पयार हुन यनररेगधि ्छ। 

दईु िफफी रो्डवरेजमया प्रयोग गररन्छ 

जहयाँ एक मयात्र हदशयाबयाट पयार गनने 
अनुमयि  ्छ।  यसअयिररकि 

दुईिफफी  बयँायया  पहटिको  लरेनको 
ककनयारहरू  गचकनहि  गन्द प्रयोग 

गररन्छ -बयाहहरपहटि ठोस लयाइनहरू, 

म्त्रपहटि  टु कक्रएकया  ररे खयाहरू।

 एकल त्बनद ुलगयाइएको - पहेँलो वया सरेिो       
  चौबयाट ोमयाफ्द ि  लयाइनहरूको 

ववसियार।  रङ्ग  उही  रूपमया 
लयाइनजसिै  ववसिया ररि 

् इ र हरे क ो  ्छ । 

यसअयिररकि लरेनमयाफ्द ि 

मो्ड , प्रवरेश  र  बयाहहर 

यनकसकनरे लरेन ्ुछटययाउन 

प्रयोग गररन्छ।

 2. अन्य फुटपाथ गचनहहरू
   अनय रयाजमयाग्द फुटपयाथ गचनहहरू सुरक्क्ि ड्याइम्गंकया 

लयागग महतवपूण्द ्छन ्र यिनीहरूको पयन पहहचयान गन्द र 

बुझन आव्यक ्छ। तयसमया समयावरेश ्छः

   a.  सटप लाइनहरूूः: सदे्तो, ठोस लाइनहरूलदे कुनै पतन 

वाहनलाई सटप सङ्कदे ्त वा रा्तो ट्ाक्फक सङ्कदे ्तका 
लागि कहाँ रो्न ुपछ्ग  िननदे सङ्कदे ्त ि ््गछ।

   b.  ्बाटो छोडनदे लाइनहरू: लरेन्रर फैमलएकया सयानया 
त्त्रकोणकया पङ्कयिहरू जसलरे एक वयाहनलयाई अनय 

सवयारी सयाधन वया पदैल ययात्रीहरूलयाई बयाटो हदनरे सङ्करे ि 

ग्छ्द।

or
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    पदैल ययात्री क्रसवक लयाइनहरू सरेिया, ठोस लयाइनहरू हुन ्

जसलरे पैदल ययात्री क्रमसङ्ग त्बनदहुरूलयाई जो्ड हदन्छ। 

क्रसवकमया सरेिो, ठोस ररेखया वया समयानयानिर ररेखयाको 
सथयानमया अयिररकि ररेखया हुन सक्छ। 

 बयाइक लरेन गचकनहि

 सयाझया-प्रयोग लरेन गचकनहि

   c. शब् र प्र्तधीक गचनहहरू:        

    •   रको गचनह लरेन प्रयोग, लरेन कटौिी र ययात्रयाको हदशया 
यनहद्द्ट गन्द;       

    •   िीर वया अनय शबद सनदरेशहरू प्रयोग गचनह करे वल 

इङ्गगि गररएकया गयिववगधलयाई तयस लरेनदवयारया 
बनयाउन सककन्छ जसमया सनदरेशलरे दरेखयाइएको ्छ 

्नरेर सललयाह हदन;       

    •  ‘'SCHOOL' र ' RxR ' गचनहहरू चयालकलयाई उनीहरू 

सकूल क्रेत्रमया र ररेलरो्ड क्रमसङमया आउँदै्छन ््नरेर 

चरेियावनी हदन।       

 3.  साइकल र पै्ल ्यात्रधीहरूका लागि फुटपाथ गचनहहरू
   सयाइकललरे ववमश्ट ट्रयाकफक सङ्करे ि वया फुटपयाथ गचनहहरू 

त्बनया मोटर वयाहनहरूसँग मैरीलययाण्डको अगधकयांश स्डक 

सयाझया गद्द्छ । करे ही स्डकहरू, अगधकजसो शहरी क्रेत्रहरूमया, 
लरेन गचनहहरू सयाझया-प्रयोग हुन्छन ्(फोटोहरू हरेनु्दहोस)्। यी 
गचनहहरूलरे मोटरचयालकहरूलयाई सिक्द  गद्द्छन ्कक सयाइकल 

चयालकहरू स्डकमया हुन सक्छन ्, सयाइकल चयालकहरूलयाई 

कहया ँकुदयाउनरे ् नरेर सङ्करे ि गद्द्छ र गलि हदशयामया सयाइकल 

चलयाउन यनरुतसयाहहि गद्द्छ।

   करे ही  स्डकहरूकया  फुटपयाथकया  गचनहहरू  ्छन  ् जसलरे 
ववशरेर रूपमया सयाइकलको ववशरेर प्रयोगकया लयागग यनहद्द्ट 

लरेनहरूलयाई दसया्दउँ्छ। ठोस वया टुकक्रएको सरेिो लयाइनलरे 
यी बयाइक लरेनहरूलयाई मोटर गया्डी ट्रया्ल लरेनबयाट अलग 

गद्द्छ। िपयाईं बयाइक लरेनको गचनह वया सयाइकल प्रिीकहरू र 

िीरको संयोजनलरे गचकनहि बयाइक लरेन दरेखन सकनुहुनरे्छ। 

जहयँा समयानयानिर पयाकक्द ङ्गको अनमुयि ्छ, तयसि ैप्रकयारको 
लयाइनहरूलरे सयाइकल लरेनहरूलयाई पयाकक्द ङ्ग लरेनबयाट अलग 

गद्द्छ।
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खणड V - ड्ाइलिङ अवसथा र स्त्गहरू
A. कम दृश्य्तामा ड्ाइलिङ     
   कम दृ्यियाको अवसथयामया ड्याइम्ङ "सयामयानय" ड्याइम्ङको 

िलुनयामया बढी गयाह्ो हुन्छ र यसकया लयागग थप एकयाग्िया र िययारी 
आव्यक ्छ। कम दृ्यिया ड्याइम्ङ ववम्नन पररकसथयिहरू 

समरेटन सक्छ, िर यो प्रयायः रयािी ड्याइम्ङ र कुहहरोमया 
ड्याइम्ङसँग समबकनधि ्छ।

  कम दृ्यियाको अवसथयामया वयाहन चलयाउँदया, स्डक ककनयारयाकया 
लयाइनहरू वया स्डकको दयाययँापहटि रहरेको यनदनेशनको प्रयोग 

गनु्दहोस।् िपयाईंलरे अबरेरसमम रयाजमयाग्दकया सङ्करे िहरू नदरेखन 

पयन सकनुहुनन। पहेँलो फुटपयाथ गचनहहरू कहहलयै पयन 

िपयाईंको दयाहहनरेिफ्द  हुनुहँुदैन, िर सँधै िपयाईको बयाँययापहटि 

हुनुप्छ्द। पहेँलो रङ्गको प्रयोग रो्डवरे ट्रयाकफक वव्याजन गन्द र 

रो्डवरेको बयायँया ययात्रया ककनयारया सङ्करे ि गन्द गररन्छ। सरेिो फुटपयाथ 

गचनहहरूलरे रो्डवरेको दयायया ँययात्रयाको ककनयारयालयाई सङ्करे ि गद्द्छ 

सयाथसयाथै एकै हदशयामया ययात्रया गरररहरेको ययाियाययािलयाई पयन 

दसया्दउँ्छ।

  हदेडलाइट प्र्योि
  सुरक्क्ि ड्याइम्ङकया लयागग कहहलरे र कसरी िपयाईंको 
हरे्डलयाइटहरू  प्रयोग  गनने  ्नरेर  जयाननु  महतवपूण्द 
्छ। हरे्डलयाइटहरू चयालकहरूदवयारया कम दृ्यियाको 
अवसथयामया उनीहरूलयाई हरेन्द मद्दिकया लयागग मयात्र प्रयोग 

गररँदैनन,् यिनीहरू आउँदै गररेको ट्रयाकफकमया िपयाईंको 
गया्डी पहहचयान गन्द पयन सहयोगी हुन्छन।् 

  हदेडलाइट प्र्योिका लागि आ्ारिू्त तन्यमहरू
   •   ड्याइम्ङ गदया्द कुन ैपयन समयमया िपयाईंको गया्डी्नदया 

ककमिमया १,००० कफटअगयाड्ड सप्ट दरेखन पयया्दपि 

प्रकयाश ्ैछन ्नरे िपयाईंलरे आफनो हरे्डलयाइटहरू खोलन 

आव्यक ्छ। 

   •  हरे्डलयाइटहरू प्रयोग गन्दकया लयागग रयािीको समय, 

कुहहरो अवसथया र आधँीबरेहरी प्रमुख समय हुन।्       

   •  मरेरीलययान्ड कयानुनलरे आव्यक गद्द्छ कक जब िपयाईं 

खरयाब मौसममया ववन्डमशल्ड वयाइपर प्रयोग गनु्दहुन्छ 

िब िपयाईं आफनो हरे्डलयाइटहरू खोलनुहोस।्     

  कम ्बधीम हदेडलाइट ्बनाम उचच ्बधीम हदेडलाइट प्र्योि
   िल हरे्डलयाइट सरेहटङमया करे ही हदशयायनदनेशहरू ्छन:्

  कम ्बधीम
  कम बीम प्रयोग गनु्दहोस ्जब:

   •  सयामयानय ड्याइम्ङ अवसथयाहरूमया िपयाईंको वयाहन 

सञचयालन  गदया्द , जसिै  रयािी  स्डकमया  ्एकया 
बतिीहरूसहहि रो्डवरे वया रयाजमयाग्दमया ड्याइम्ङ गदया्द;       

   •  कुहहरो, वरया्द, हहमपयाि आहदमया ड्याइम्ङ;       

   •  कुनै सुरुङ वया यनमया्दण क्रेत्रमया प्रवरेश गदया्द। सबै क्रेत्रमया 
कयाननुको आव्यकिया न्एको खण्डमया यसलरे अनय 

मोटर चयालक र यनमया्दणकममीहरूको दृ्यिया बढयाउँद्छ।

  उचच ्बधीम
   अगयाड्ड  रहरेकया  वयककि  वया  गया्डीहरू  दरेखनकया  लयागग 

खुलया स्डकमया उचच बीमहरू प्रयोग गनु्दहोस ,् जसलयाई 

कसट्रटलयाइटलरे उजययालो बनयाउँदैन। सयावधयान हुनुहोस ,् 

िपयाईलरे:

   •  आउँदै गररेको वयाहन र्ेटनअयर ककमिमया 500 कफट 

अयर न ैकम बीम पररवि्दन गनु्दहोस।्
   •  यनमन वयाहन 300 फीट वया तयस्नदया कम दरूीमया हँुदया 

कम बीम पररवि्दन गनु्दहोस।् 

B. रा्तधी ड्ाइलिङ      
  रयािी ड्याइम्ङ गदया्द चयालकहरूकया लयागग ववम्नन समसययाहरू 

उतपनन हुन्छ। रयािीको समयमया गररएको ड्याइम्ङ बढी 
खिरनयाक र हदनको िुलनयामया कहठन हुन्छ जसलरे दरूी र अनय 

वयाहनहरूको ययात्रयाको गयि पतिो लगयाउन अझ गयाह्ो हुन्छ। 

िपयाईंको हरे्डलयाइटहरूलरे दरेखयाइहदए जयिसमम मयात्र िपयाईं 

दरेखन सकनुहुन्छ। दृ्यिया समसययाको कयारण रयािी जोखखमहरू 

बढद्छन ,् जसलरे सप्ट रूपमया ययात्रयाको मयाग्द हरेन्द र अनय 

चयालकहरूको कयाय्दहरू यनधया्दरण गन्द गयाह्ो बनयाउँद्छ। 

  रयािी ड्याइम्ङ गदया्द अनुसरण गन्दकया लयागग िल करे ही सरल 

सुझयावहरू ्छन:्

  •  आफनो हरे्डलयाइटसको प्रयोग सयुनक्चि गनु्दहोस ्र उचच 

बीम प्रयोग गन्दकया लयागग सुझयावहरू पयालन गनु्दहोस;्       
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वयाहनलरे कर्दण गुमयाएको खण्डमया पयया्दपि ठयाउँ प्रदयान गनु्दहोस।् 

खरयाब मौसममया वयाहन हयँाकदया करे ही सयाधयारण सयावधयानीहरू:

  •  सरुक्क्ि दरूी बनयाइरयाखन – सकुखया अवसथयामया्नदया िपयाईं 

र िपयाईंको सयामुको कयारबीच सथयान म्जरेको स्डकमया 
धरेरै ठूलो हुन्छ। यो दरूी तयसबरेलया अझ अगयाड्ड हुनु पद्द्छ 

जब रो्डवरे हहउँ / बरफलरे ढयाककएको हुन्छ; अगधक समय 

प्रयिकक्रयया हदनकया लयागग गयि कम गन्द;
  •  िपयाईंको टयायरमया यनमया्दियाको मसफयाररस र वयाहनको 

हदशयायनदनेशअनुसयार पयया्दपि चलयाउनरे सुववधया ्छ ्ननरे 
सुयनक्चि गनु्दहोस;्       

  •  ब्रेकमया गचकपलनुबयाट जोगगनुहोस ,् ककन्नरे यसलरे 
िपयाईंको वयाहन कसक्ड हुनसक्छ। यहद िपयाईंको कयारसँग 

एकनट-लक ब्रेककंग प्रणयाली ्ैछन ्नरे, कसकड्डगं रोकन 

ब्रेकहरू पमप गनु्दहोस;्

  •  द्रिु सटीयररङ वया द्रिु गयि पररवि्दन गन्दबयाट जोगगनहुोस ्;       
  •  िपयाईंको ववन्डशील्ड वयाइपरहरू कयाम गनने अवसथयामया 

्छन ््ननरे कुरया सुयनक्चि गनु्दहोस;्       

  •  िपयाईंको हरे्डलयाइटहरू प्रयोग गररेर।       

 हहउँ/्बरफमा ड्ाइलिङ ि्ा्ग ववशदेर ध्यान
   बरफ र हहउँमया "पूण्द सुरक्क्ि" गयि जसिया कुन ैकुरया ्ैछन। जया्डो 

मौसममया, सूय्द, ्छयायया,ँ स्डकमया नुनको मयात्रया र अनय कसथयिकया 
आधयारमया  प्रतयरेक  रो्डवरे  फरक  हुन  सक्छ।  जोखखमपूण्द 
सथयानहरूकया लयागग अगयाड्ड हरेनु्दहोस।् बलययाकटप (अलकत्ररे) 

स्डकहरूलरे पगलनरे र पनुः जयाममनरे (कहहलरेकयाहँी कयालो बरफ ् नरेर 

गचयनन्छ) बयाट उतपनन बरफको पयािलो िहलयाई सकजलैसँग 

लुकयाउन सक्छ र यहद िपयाईं खिरयाको बयाररेमया अवगि हुनुहुनन 

्नरे दरु्दटनया हुन सक्छ।

  हहम/बरफमया वयाहन चलयाउँदया करे ही ववशरेर धययानहरू हदन ुप्छ्दः
  •   त्बसियारी गददै; कुनै सयावधयानीलरे िपयाईलयाई बरफ वया हहउँलरे 

ढयाककएको रो्डवरेजमया सयामयानय वरेगमया ड्याइ् गन्द सरुक्क्ि 

बनयाउँदैन;       

  •  झययाल र लयाइटहरू सफया रयाखदै। ड्याइ् गनु्दअयर िपयाईंको 
वयाहनबयाट सब ैबरफ र हहउँ हटयाउनुहोस;्

  •  जब ववपरीि लरेनमया आउनरे ट्रयाकफक नकजक जयानहुुन्छ िब 

गया्डीको हरे्डलयाइटमया नहरेनु्दहोस,् ककनकक यसलरे िपयाईंको 
हरेनने क्मियालयाई त्बगयानने्छ। यसको सटियामया, आफनो आखँया 
िपयाईंको अगयाड्ड रहरेको स्डकमया वया जुन लरेनमया िपयाईं 

ययात्रया गरररहनु ्एको ्छ तयसको अमलकयि दयाययाँयिर 

करे कनद्रि गनु्दहोस ् (उदयाहरणकया लयागग िपयाईंको लरेनको 
दयाहहनरे ककनयारया वया स्डकको ककनयारया); 

  •  िपयाईंको यनमन दरूी बढयाउनहुोस।् यसलरे तयस कसथयिमया 
हुनरे ठोककरलयाई रोकन मद्दि गद्द्छ जब िपयाईंको 
अगयाड्डको गया्डीलयाई य्छटो रोकन आव्यक पद्द्छ।

C. कुहहरोमा ड्ाइलिङ      
  कुहहरोमया  ड्याइम्ङ गदया्द तयहयँा करे ही अनौठो पररकसथयिहरू 

हुन्छन ्जुन ड्याइ्रको अयिररकि कयाय्दहरू आव्यक पद्द्छ। 

कुहहरोको अवसथयाहरूमया वयाहन सञचयालनकया लयागग िल करे ही 
सयामयानय हदशयायनदनेश र आव्यकियाहरू ्छन:्

  • आफनो सयामयानय ड्याइम्ङ गयि कम गनु्दहोस;्       

  •  जब िपयाईं हरे्डलयाइटहरू वया अनय वयाहनको टरेललयाइटहरू 

अगयाड्ड दरेखनुहुन्छ, िब पयन गयि कम गनु्दहोस।् िपयाईं 

झटि रोकनकया लयागग िययार हुनु पद्द्छ;

  •  यहद कुहहरो ययि बयाकलो ्छ कक िपयाईं सुरक्क्ि रूपमया 
आफनो वयाहन चलयाउन सकनुहुनन ्नरे स्डकबयाट पूण्द 
रूपमया एक सुरक्क्ि सथयानमया जयानुहोस  ् र िपयाईंको 
आपिकयालीन फलययासहरू खोलनुहोस;्       

  •  यहद िपयाईंसँग ्छ ् नरे ववशरेर कुहहरोको लयाइट र कम बीम 

हरे्डलयाइटस मयात्र प्रयोग गनु्दहोस।्

D. खरा्ब मौसममा ड्ाइलिङ       
  म्जरेको स्डकको सिहहरू गचपलो हुन सक्छ, कर्दण कम गन्द 

सक्छ र दरु्दटनयाको आशकंयालयाई बढयाउन सक्छ। यी जोखखमहरू 

बढ्छ जब स्डककया सिहहरू हहउँ र / वया बरफलरे ढयाककएको 
हुन्छ। खरयाब मौसममया ड्याइम्ङकया लयागग चयालकको िफ्द बयाट 

बढी एकयाग्िया र िययारी आव्यक पद्द्छ।

  खरयाब मौसममया वयाहन चलयाउँदया दरु्दटनयाको आशंकयालयाई कम 

गन्द सकक्रय कदमहरू चयालनु महततवपूण्द हुन्छ र िपयाईंको 
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  •  धरेरै त्बसियारै बयाहहर यनसकन सरुु गनु्द, तयसपय्छ िपयाईंको 
ब्रेकलयाई हलकया रूपमया परीक्ण गददै  िपयाईंलरे ककतिको 
रोकन सकनुहुन्छ ्ननरे कुरया पतिया लगयाउन। िपयाईं 

चौबयाटो वया मो्डमया आउनु्नदया धरेरै अयर नै त्बसियारी 
गन्द सुरु गन्द;

  •  िपयाईंको गययास टययाङ्क र ववन्डशील्ड िरल ्ण्डयार पणू्द 
रयाखदै;       

  •  िपयाईंको वयाहनमया एक आपिकयालीन ककट रयाखनुहोस ्

जसमया सयामरेल ्छ:       

   • फलरेयस्द;       
   • फलययासलयाइट र बययाट्री;       
   • प्रयाथममक उपचयार ककट;       

   • कमबल;       

   •  ककटिी मलटर वया बयालवुया (हहउँ / बरफमया कर्दणकया लयागग);

   • सयानो बरेलचया र बरफ खुकक्द नरे वसि;ु       

   •  हहउँको आपिकयालीन रोरणया हँुदया िोककएको हहउँ 

आपिकयालीन मयाग्दहरूमया चरेन, हहउँ टयायर वया ररेड्डयल 

टयायरहरू प्रयोग गनु्द।

समझन:ु राजमाि्ग र सडकहरूिन्ा पहहलदे ऱ्यामप र पुलहरू 

जालमनछन।् साथ,ै जो्तदे सडकहरू रा्तधीको सम्यमा पतन 

जालमएका हुन स्छन ्वा ह्नको उज्यालोमा हहउँ पगलदेकोलदे 
्बरक्फलो ््याचहरू हुन स्छन।्

  चयार चककरे  ड्याइ् वयाहनहरू पयन बरफ र हहउँमया गचपलन 

सकद्छन।् चयार-चककरे  ड्याइ्लरे गयिमशलियामया सधुयार गद्द्छ िर 

हहउँ वया बरफमया गया्डी हयाकँन ुसधैं जोखखमपणू्द र सँध ैअप्रतययामशि 

हुन्छ। चयालकहरूलरे हर समय अतयगधक सयावधयानी अपनयाउनु 

पद्द्छ।

E. गचष्लन ु     
  कर्दण वया आसजंन टयायर र स्डकको सिह त्बचको पक्ड हो जनु 

वयाहनलयाई सुरु गन्द, रोकन र/वया हदशया बदलन अनुमयि हदन्छ। 

टयायर र स्डक बीचको कर्दण कसथर हँुदैन। उदयाहरणकया लयागग, 

बयालुवया, बजरी, असमयान स्डक सिहहरू, िरेलकया टुक्रया/कसपल, 

बढरेको गयि वया स्डकको पयानीको कयारण कर्दणको सिर कम 

हँुद्छ। कसकड्डङ्ग वया सलयाइड्डङ्गको सम्यावनया कम कर्दणमया 
बढ्छ। 

  िपयाईंको वयाहन कसक्ड हुन थयालरेको कसथयिमया, िपयाईंको वयाहनको 
यनयनत्रण य्छटो्नदया य्छटो पुनः प्रयापि गन्द करे  गनु्दप्छ्द  ्नरेर 

जयानन ुमहततवपूण्द ्छ। आधयार्ूि यनयमहरू सयामरेल ्छः

  •  वयाहनको सनिुलन पुनः प्रयापि गन्द तवरक वया ब्रेक परे्डल 

जयारी गनु्दहोस,् जो लयागू ्इरहरेको ्छ। 

  •  कसक्डको हदशयामया चलयाउनुहोस;्     

  •  िपयाईं गया्डी कहया ँलजैयान चयाहयानुहुन्छ हरेनु्दहोस;्      

  •  रोमलङ्ग कर्दण पुन: सथयापनया ्एपय्छ मयात्र ब्रेक प्ररेशर 

लयागू गनु्दहोस;् 

  •  त्बसियारै द्रुि गयि लययाउनलरे  प्छयाड्डको चककयामया 
कर्दणबयाट ्एको नोकसयानी पुन: प्रयापि गन्द सहयोग 

पुऱययाउँ्छ।

F. हाइड्ो्लातनङ्ि     
  जसिो-जसिो वयाहनको गयि बढदै जयान्छ र स्डकमया पयानीको 

मयात्रया बढदै जयाँदया वयाहनहरू पयानीको कुशनमया सवयारी ग्छ्दन ्

र  टयायरहरूलरे  स्डकबयाट  समपक्द  गुमयाउँ्छन।्  यसलयाई 

"हयाइड्ोपलयायनङ्ग" ्यनन्छ। हयाइड्ोपलयायनङ्ग वयाहनलयाई 

आंमशक वया पूण्द क्यिको कयारण बनन सक्छ। हयाइड्ोपलयायनङ्ग 

रोकनकया लयागग, िपयाईंको टयायर रयाम्ो अवसथयामया रयाखनुहोस ्

र म्जरेको स्डकको समपक्द मया िपयाईंको गयि कम गनु्दहोस।् 

यहद िपयाईंलरे यनयनत्रणको नोकसयान पतिो लगयाउनु्यो ्नरे, 
िपयाईंको खटुिया गययासबयाट यनकयालनहुोस,् ब्रेकहरू लयाग ूनगनु्दहोस,् 

वयाहनको हदशया कयायम रयाखनुहोस  ्र वयाहनलयाई वयवकसथि 

गयिमया ववसियारै गनु्दहोस।्

G. राजमाि्ग-रदेलमाि्ग रिलसङ्िहरू        
ययाद गनु्दहोस,् ररेलहरू चयँा्डै रोककन सकदैन। 

ररेलमयाग्द क्रमसङमया ययात्रया गदया्द अयिररकि 

सयावधयानी अपनयाउनु प्छ्द।
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 सुनिलया रंग कयाय्दक्रेत्रको गयिववगधकया 
लयागग मयानक रङ्ग हो। यहद िपयाईंसरे 
ड्याइ् गदया्द सुनिलया रङ्गिया सङ्करे िहरू 

दरेखनुहुन्छ ्नरे, सचरेि हुनुहोस ्र अगयाड्ड 

अप्रतययामशि ड्याइम्ङ कसथयिहरूकया लयागग 

िययार हुनुहोस।्

 कयाय्द  क्रेत्रको  मयाधयमबयाट  ययात्रया  गददै 
गदया्द , असथयायी  ययाियाययाि  यनयनत्रण 

उपकरणहरूकया लयागी सिक्द  रहनुहोस।् यी 
उपकरणहरूलरे कयाय्द क्रेत्रको मयाधयमदवयारया 
सुरक्क्ि मयाग्दलयाई परर्यावरि ग्छ्दन।् 

  कयाय्द क्रेत्रहरू िपयाईको सुरक्यालयाई धययानमया रयाखरेर सथयावपि 

गररन्छ। कयाय्द क्रेत्रहरूमया ययात्रया गदया्द यी सुरक्या यनयमहरूको 
पयालनया गनु्दहोस:्

  •  सिक्द  रहनहुोस ्- सरुक्यालयाई िपयाईंको पहहलो प्रयाथममकिया 
बनयाउनुहोस;् 

  •  िपयाईको गयि हरेनु्दहोस ् - पोसट गररएकया गयि सीमयाको 
पयालनया गनु्दहोस  ् र सयावधयान हुनुहोस  ्गयि कययामरेरया 
प्रयोगमया हुन सक्छ र कयाय्द क्रेत्रमया अगधक गयिको 
जररमयानया धरेरै बढी हुन सक्छ;       

  •  अप्रतययामशि अपरेक्या- कयाय्द क्रेत्रको कसथयिमया यनरनिर 

पररवि्दनको अपरेक्या हुन्छन  ् - प्रयिकक्रयया गन्द िययार 

हुनुहोस;्       

  •  धययान ्ङ्ग गनने कुरया कम गनु्दहोस ्- सरेल फोन, ररेड्डयो 
सटरेशन र अनय अलमलययाउनरे कुरयाहरूको प्रयोग गन्दबयाट 

जोगगनुहोस;्       

  •  ववशरेर धययान हदनुहोस  ् - कयाय्द क्रेत्रकया सङ्करे िहरूको 
पयालनया गनु्दहोस ्र श्ममकहरू, पैदल ययात्री र सयाइकल 

चयालकहरूकया लयागग हरेनु्दहोस;्       

  •  मश्टियापूव्दक ड्याइ् गनु्दहोस  ् - सयावधयानीकया सयाथ 

एकीकृि गनु्दहोस ,् टरेलगरेट नमलनुहोस  ्र अनयाव्यक 

रूपमया लरेनहरू पररवि्दन नगनु्दहोस;्       

  •  धवजवयाहकलयाई सममयान गनु्दहोस ्- झण्डयाको यनदनेशनहरू 

पयालनया गनु्दहोस।्       

जब ररेलमयाग्दको ट्ययाकहरू नकजक पुगगन्छः सिक्द  हुनुहोस ्-

  •  आरआर क्रमसङ्नदयाअयर रोककनरे अनय वयाहनहरूकया 
लयागग- सकूल बसहरू, वयाखणकजयक बस र खिरनयाक 

सयामग्ी बोकरे कया ट्रकहरूलयाई प्रतयरेक रयाजमयाग्द-ररेल 

क्रमसङअयर रोकन ुप्छ्द।       

  •  कुनै पयन समयमया ररेलकया लयागग - ररेलहरू कुनै पयन 

हदशयाबयाट आउँद्छन ्र आउँदै गररेको ररेल नकजक हुन 

सकद्छ जुन दरेखया पररेको्नदया य्छटो ययात्रया गददै  गररेको 
हुनसक्छ।

  •  यहद फयाटकहरू िल ्छन ्वया चरेियावनी बतिीहरू बमलरहरेकया 
्छन ््नरे स्डक बनद ्छ। रोककनुहोस ्र फयाटकहरू मयागथ 

नउठुञजरेल कुनु्दहोस ्र चरेियावनी बतिी बलन बनद हुन्छ।
  •  ररेल पयार ्एपय्छ, अयर बढनुअयर दवु ैमयाग्दहरू हरेनु्दहोस।्     

अगयाड्ड बढनु्नदया पहहलरे सँधै करे ही ट्ययाकहरू सप्ट 

हुन्छन।् नकजकैको ट्ययाकमया अकयो ररेल आउँदै गररेको 
हुनसक्छ।

  •  जबसमम िपयाईं ट्ययाकहरू पूण्द खयाली गन्द सकनुहुनन 

ट्ययाकहरू कहहलयै पयार गन्द सुरु नगनु्दहोस।् अगयाड्ड 

बढनुअयर ट्ययाकको अकयोपहटि िपयाईंको वयाहनकया लयागग 

ठयाउँ ्छ ्ननरे सुयनक्चि गनु्दहोस।्

H. का्य्ग क्षदेत्र सुरक्षा       
  िपयाईंलरे प्रमुख र मयाधयममक रो्डवरेजसँगै यनमया्दण, मम्दि वया 

प्रयोग कयाय्दको पररणयामसवरूप रो्डवरेज कयाय्द क्रेत्रहरूको सयामनया 
गनु्दपनने्छ।

 कयाय्द क्रेत्र = अप्रतययामशि सि्दहरू

  •  नयया ँट्रयाकफक बयानकी;       
  • असथयायी ट्रयाकफक यनयनत्रण उपकरणहरू;       

  • सयाँरुरो लरेनहरू;       

  •  लरेन पयालीहरू;       

  •  लरेन र सोल्डर बनद हुन्छ;       

  •  फुटपयाथ ड्प अफ / असमयान सिहहरू;       

  •  दृक्टको दरूी कम;       

  •  रुमयाउरो बयाटो;       
  • त्बसियारै गयिशील हुनरे उपकरणहरू।       
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I. िोलोवतृ्त       
  गोलोवतृिसमम पुगन स्डकहरू बयाटो ्छोडनरे सङ्करे िहरूदवयारया 

यनयनत्रण गररन्छ। ट्रयाकफकमया प्रवरेश गन्दअयर सँध ैगोलोवतृिमया 
ट्रयाकफककया लयागग बयाटो हदनुप्छ्द।

  कुन ैअनय चौबयाटोको समयान गोलोवतृिको नकजक पुगदया सिक्द  
हुनुहोस।् िपयाईं गोलोवतृि नकजकै पुगदया:

  • आफनो गयि कम गनु्दहोस;्       

  • ट्रयाकफक दवीपको दयाययाँपहटि रयाखनुहोस;्       

  •  क्रसवकमया पैदल ययात्रीहरूकया लयागग हरेनु्दहोस  ्र बयाटो 
्छोडनुहोस;्       

  •  सयावधयानीपूव्दक बयाटो ्छोडनरे लयाइनमया जयानुहोस  ् र 

ट्रयाकफकमया एक सवीकयाय्द अनिरयालकया लयागग पख्दनुहोस।् 

गोलोवृतिबयाट  बयाहहर  यनसकनरे  वयाहनहरूदरे खख 

सयावधयान  रहनुहोस।्  यहद  कुनै  ट्रयाकफक  ्ैछन  ्नरे 
िपयाईंलरे गोलोवतृिमया प्रवरेश गन्दकया लयागग प्रयिक्या गनने 
आव्यकिया पददैन।

  मलटीलरेन गोलोवतृिमया प्रवरेश गररसकरे पय्छ, िपयाईंलरे ्छनौट 

गररेको ययात्रया लरेनमया रयाखनहुोस।् बयाहहर यनसकनकया लयागग िययारी 
गदया्द, िपयाईंको दयायया ँमो्ड सङ्करे ि खोलनुहोस ्र जहयाँबयाट िपयाईं 

बयाहहर यनसकन चयाहनुहुन्छ, तयहयँाबयाट बयाहहर यनसकन्नदया 
अयर सबै् नदया बयाहहरी ययात्रया लरेनमया जयानुहोस।्

J. अन्तरा्गज्यधी्य ड्ाइलिङ्ि      
 1. अन्तरा्गज्यधी्यमा प्रवदेश ि द्ै

 अनिरया्दजयीय र अनय सीममि पहँुच रयाजमयाग्दहरू 

सयामयानयियया प्रवरेश ऱययामप र एक तवरण लरेनदवयारया 
पुगद्छन।् प्रवरेश ऱययामप रयाजमयाग्दमया पहँुच प्रदयान 

गद्द्छ र तवरण लरेनलरे अनिरया्दजयीय वया रयाजमयाग्दमया 
पहहलरे नै ट्रयाकफकको गयिसमम पुगनकया लयागग 

अवसर प्रदयान गद्द्छ। अनिरया्दजयीयमया प्रवरेश गदया्द 
प्रवरेशदवयार र अनिरया्दजयीय वव्याकजि गनने ठोस 

गचत्त्रि लयाइनहरू पयार गनु्द हँुदैन।

 2. अन्तरा्गज्यधी्य्बाट तनषसकँ्ै
बयाहहर यनकसकनु्नदया पहहलरे  उगचि लरेनमया 
जयानुहोस।् िपयाईं ड्डसरेलरेररेसन लरेनमया प्रवरेश गन्द 
सुरू गनु्दहोस ्र ऱययामपकया लयागग पोसट गररएको 
सललयाहकयार  गयिमया  त्बसियारी  गन्द  जयारी 
रयाखनुहोस।् यहद िपयाईं एक अनिरया्दजयीयमया 
गलि ठयाउँबयाट बयाहहर यनसकनु्यो ्नरे, िपयाईं 

बयाहहर यनसकनरे ऱययामपबयाट नबयाहहररएसमम 

जयारी रयाखनुहोस ्र अनिरया्दजयीयमया पनु: प्रवरेश गनने 
िररकया खोजनुहोस।् अनिरया्दजयीयको कुनै पयन 

्यागमया कहहलरे पयन रोककनु र प्छयाड्ड जयान ुहँुदैन।
 3. रोक्कँ्ै
   रयाजमयाग्दको ययात्रयाको ्यागमया रोककनु यनररेध गररएको ्छ। 

सोल्डरमया रोककनरे अनुमयि िब मयात्र हदइन्छ जब िपयाईंको 
वयाहन असक्म हुन्छ वया अनय आपिकयालीन कसथयिहरूमया। 

यहद िपयाईंलरे अनिरया्दजयीय वया रयाजमयाग्दको सोल्डरमया रोकन ु

प्छ्द  ्नरे, अनय चयालकहरूलयाई चरेियावनी हदनकया लयागग 

आफनो आपिकयालीन फलययासहरू खोलनहुोस ्र यहद िपयाईं 

सकनुहुन्छ ्नरे आफनो वयाहनम्त्रै रहनुहोस।् ट्रयाकफकको 
अतयनिै उचच गयिलरे  अनिरया्दजयीय र अनिरया्दक्ट्रय 

रयाजमयाग्दमया हहडनु वया उम्नुलयाई अतयनिै खिरनयाक 

बनयाउँ्छ। 
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L. ब्बस्तारै चललरहदेको वाहनहरू       
िपयाईंलरे स्डकमया सुसि गयिमया कुदनरे 
सवयारी  सयाधनहरूको  सयामनया  गन्द 
सकनुहुन्छ, जसमया सयाइकल, रो्डया ियाननरे 
सवयारी  सयाधनहरू  र  फयाम्द सवयारीहरू 

सयामरेल ्छन।् यीमधयरे करे ही वयाहनहरू ससुि 

गयिमया चमलरहरेको प्रिीक(दरेखयाइएको ्छ) 

हुन सक्छ जो वयाहनको प्छयाड्ड िपयाईंलयाई चरेियावनी हदनमया मद्दि 

गद्द्छ कक यिनीहरू करे वल 25 मील प्रयिरणटया वया तयो्नदया कममया 
जयाँदै्छन।्

  •  धरेरै सुसि गयिमया ययात्रया गरररहरेको कुनै पयन वयाहनबयाररे  
लगयाियार सिक्द  हुनुहोस।्

  •  िदयानुसयार िपयाईंको वयाहनको गयि र कसथयिलयाई 

समयायोकजि गनु्दहोस।्       

  •  यहद सुरक्क्ि हुन्छ ्नरे  सुसि गयिलरे  कुहदरहरेको 
वयाहनहरूलयाई मयात्र पयार गन्द हदनुहोस ्।      

  यहद िपयाईं ससुि गयिमया हहडनरे वयाहनको अनसुरण गन्दकया लयागग 

सुरक्क्ि समयको प्रिीक्या गरररहनु ्एको ्छ ्नरे, िपयाईंको 
आपिकयालीन फलययासहरू प्रयोग गररेर अनयलयाई िपयाईंको 
प्छयाड्ड आउनरे चरेियावनी हदनुहोस।्

K. अतं्तम संसकारको जुलुस       
  अनतयरेक्ट जुलुसमया चयामलि वयाहनहरूको हरे्डलयाइट खोमलएको 

हुनुपद्द्छ र खिरनयाक बतिीहरूको चहककलो प्रकयाश हुनु पद्द्छ 

ियाकक सही मयाग्दको अनुमयि हदइयोस।्

  रयािो सङ्करे िको सयामनया गनु्द परररहरेको अनतयरेक्ट जुलुसमया 
चयामलि वयाहन कुहदरहन सक्छ वया कुन ैमो्डबयाट मोड्डन सक्छ।

  अनय सवयारी सयाधनहरू, यहद यिनीहरूसँग हररयो सङ्करे ि ्छ ् नरे 
पयन जबसमम अनतयरेक्ट जुलुसमया सयामरेल सब ैवयाहनहरू पयार 

हँुदैनन ्िबमयात्र अनतयरेक्ट जुलुसमया वयाहनहरू सही िररकयालरे 
पयार हुनपु्छ्द  यया ि िी वयाहनहरू सरुक्क्ि रूपलरे जलुसुको मयाग्दलयाई 

पयार नगरी अगयाड्ड बढन सक्छन।्
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खण्ड VI - खतरनराक ड्राइभिङ व्यवहरार
A. र्सधी, ड्गस र ड्ाइलिङ      
  नशयामया वयाहन चलयाउनु रयाजमयाग्द सुरक्याकया लयागग धरेरै गम्ीर 

खिरया हो। रकि महदरया एकयाग्िया (BAC) कुनै पयन वयककिको 
रगिमया रकसीको मयात्रयाको एक मयापन हो। मरेरीलययाण्डमया 
रकसीको प्र्यावमया वयाहन हयाँकीरहरेको मयायनन्छ, जब चयालकको 
रगिमया महदरया एकयाग्िया .08 वया तयो्नदया मयागथ हुन्छ। रकसीको 
कुनै पयन मयात्रयालरे कसैको यनण्दय र शयारीररक समनवयलयाई 

प्र्याववि गन्द सक्छ र आपरयागधक आरोपहरू लयागन सक्छ।

 ्यह् ्तपाईं वपउनदे ्योजनामा   हुनुहुनछ िनदे,  
ड्ाइिको ्योजना न्बनाउनुहोस।्

  मरेरीलययान्डमया वपएर वयाहन  चलयाउनरे सीमया .08 ्ए पयन, 

चयालकको सुरक्क्ि रूपमया वयाहन चलयाउन सकनरे क्मिया धरेरै 

कम बीएसीमया कम ्एको हुनसक्छ र यसको फलसवरूप 

आपरयागधक आरोप लयागन सक्छ। उदयाहरणकया लयागग, एक 

वयककिको दृक्ट, सयाधयारण मोटर प्रकयाय्द गनने क्मिया र प्रयिकक्रयया 
समय मयात्र एक परेयबयाट प्र्याववि हुन सक्छ र एक टककरको 
जोखखम बढन सक्छ। 

  महदरयालयाई पचयाउनरे क्मिया जसि ैओजन, शरीरको बोसो र कयि 

हदन पहहलया र िपयाईंलरे कयि पररमयाणमया खयानु्यो, िपयाईंको 
शरररलयाई प्र्याववि पयानने यसिया थुप्र ैकयारकहरूको कयारणलरे गदया्द 
परेयको मयात्रया मयापनकया लयागग BAC एक खरयाब मयापन हो। थकयान, 

िपयाईंको मनोदशया र करे ही औरगध मलनरे जसिया कयारकहरूलरे पयन 

कसरी महदरयालरे िपयाईंको वयाहन चलयाउनरे क्मियालयाई असर पया्छ्द  
्ननरेमया फरक पया्छ्द। िपयाईको आफनै BAC वया कमजोरीलयाई 

मूलययाङ्कन गन्द धरेरै गयाह्ो ्छ। 

 1. 21 ्बर्ग मुतनका - र्सधी प्रत्त्बन्
   यहद िपयाईंको उमरेर अहहलरे 21 बर्द पगुरेको ्ैछन ् नरे, िपयाईंकया 

लयागग रकसी वपउन ुकयाननुीअनिग्दि होइन। यहद िपयाईंलयाई 

ियायनएको ्छ र िपयाईं रकसी वपउनुहँुदै्छ ्नरे िपयाईंको 
लयाइसरेनस यनलकमबि वया खयाररेज गररनरे्छ। यसकया सयाथै, 
िपयाईंको लयाइसरेनसमया महदरया प्रयिबनधको उललङ्रन 

गररेको आरोप लगयाउन सककन्छ।

   21 वर्ग मुतनकालाई मह्रा प्रत्त्बन् वा कुनै पतन 

उललङ््घनका लागि तनलम्बन वा रद्द§मदेरील्याणड वाहन 

कानुन 21-902, (मह्राको प्रिाव वा प्रिावमा ड्ाइलिङ) 

पररणामसवरूप इषगनशन इनटरलक का्य्गरिममा अतनवा्य्ग 
सहिागि्ता हुन स्छ। इकगनशन इनटरलक कयाय्दक्रमको 
बयाररेमया थप जयानकयारीकया लयागग कृपयया MVA को वरेबसयाइट 

हरेनु्दहोस।्

 2.  तन्यषनत्र्त ख्तरनाक प्ाथ्गहरू (CDS) - अवै् र 

वप्रषसरि्शन ड्गस

   अवैध  लयागू  औरगध , (मयाररजुआनया , हरेरोइन  आहद), 

वप्रकसक्रपशन मरेड्डकरे सन (उदयाहरण, कोड्डन) र रयासयाययनक 

इनहरेलटसलरे कुनै वयककिको मोटर वयाहनलयाई सुरक्क्ि 

रूपमया सनचयालन गनने क्मियालयाई गम्ीर असर गन्द सक्छ। 

सुरक्क्ि रूपमया ड्याइ् गन्दकया लयागग आव्यक सीपहरूमया 
ड्गसलरे गम्ीर हयायनकयारक प्र्यावहरू पऱुययाउँद्छ: सिक्द िया, 
एकयाग्िया, समनवय र प्रयिकक्रयया समय। दरूीको यनधया्दरण 

गन्द र स्डकमया सङ्करे ि र आवयाजहरूमया प्रयिकक्रयया गन्द 
ड्गसलरे गयाह्ो बनयाउन सक्छ।

   वप्रकसक्रपशन ड्गस प्रयोग गनया्दलरे िपयाईंको ड्याइ् गनने 
क्मियालयाई पयन त्बगयान्द सक्छ। ्डयाकटरको पचया्द र कयाउनटर 

ड्ग लरेबल चरेियावनी दवुमैया धययान हदन ुमहततवपणू्द ्छ, जसलरे 
वयककिहरूलयाई मोटर गया्डी वया ्यारी मरेमसनरी सनचयालन 

गदया्द करे ही औरधीहरूको प्रयोगबयाट बचन यनदनेशन हदन्छ। 

यस मसफयाररसलयाई बरेवयासिया गनया्दलरे आपरयागधक जररमयानया 
लयागन सक्छ, जसलरे सरुक्क्ि रूपमया वयाहन चलयाउनरे िपयाईंको 
क्मिया त्बगयान्द सक्छ।

 3. मह्राको कनटदेनर खोलनहुोस ्

   वयाहनको ययात्र ुक्रेत्रमया खुलया महदरया कनटरेनरको सयाथ वयाहन 

चलयाउन ुकयानुनको ववरूद्ध हो। एक खुलया कनटरेनर कुन ैखुलया 
कययान, बोिल, कनटरेनर वया पययाकरे ज हो। उदयाहरणकया लयागग, 

खुलया वया हरयाएको बोिल / ड्डबबया वया कुन ैखयाली बोिलहरू/

कययानको सयाथ रकसीको ्छ-पययाक, जसमया अयरबयाटै रकसी 
्ररएको ्छ, तयसलयाई खुलया कनटरेनर मयानन सककन्छ। 

ययात्री क्रेत्र कुन ैपयन सथयानमया चयालक वया ययात्र ुबसनकया लयागग 

ड्डजयाइन गररएको हो वया कुनै पयन सथयान जुन उनीहरूको 
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बसनरे कसथयिबयाट सकजलैसँग ड्याइ्र वया ययात्रहुरूकया लयागग 

पहँुचयोगय ्छ। 

 4. ्बचचाहरूलाई ढुवानधी ि द्ै 
   यहद िपयाईं बचचया र बयालबयामलकयाहरूको सयाथमया रकसी वपएर 

वया लयागू पदयाथ्द सरेवन गररेर ड्याइम्ङ गरररहरेको अपरयाधको 
अम्योगमया दोरी पयाइए, अदयालिमया नययाययाधीशदवयारया 
िपयाईंको जररमयानया र जरेलको समय दईुगुणया गररन सक्छ।

B. आरिामक ड्ाइलिङ र रोड रदेज       
  आक्रयामक चयालकहरूलरे वरेग, टरेलगरेहटङ्ग, ट्रयाकफक सङ्करे ि र 

उपकरणहरूको पयालनया गन्द ववफल, अयनयममि वया अनुगचि 

लरेन पररवि्दनहरू, सही-हहसयाबलरे बयाटो ्छोडन असफल र 

अनगुचि रूपमया पयार हुनरे जसिया वयवहयार प्रदश्दन गद्द्छन।् ् ी्डलरे 
्ररएको स्डक, अप्रतययामशि हढलयाइ, ह्डब्ड, स्डक यनमया्दण र 

िनयाव जसिया करे ही कयारकहरू जसलरे आक्रयामक ड्याइम्ङलयाई 

जनमयाउन सकद्छ। 

  चयालकहरूलरे वयवसथया कयायम गन्द र दरु्दटनयाबयाट जोगगनकया 
लयागग सबै अनय स्डक प्रयोगकिया्दसँग आदर र सहकयाय्द 
गनु्दपद्द्छ र ववमश्ट यनयमहरूको पयालनया गनु्दपद्द्छ। आक्रयामक 

ड्याइम्ङ रटनयामया संलगन हुनरे सम्यावनया कम गन्द करे ही 
सुझयावहरू यसप्रकयार ्छन:्

  • ययात्रयाकया लयागग अयिररकि समय हदनुहोस;्       

  •  धयै्द गनु्दहोस;्       

  • ववनम् हुनुहोस;्       

  • िपयाईंको ड्याइम्ङ वयवहयारमया धययान हदनुहोस;्       

  • सँधै िपयाईंको उद्दरे्यको सङ्करे ि हदनुहोस;्        

  •  सबै ययाियाययाि कयानून, सङ्करे िहरू, गचनह र फुटपयाथ 

गचनहहरूको पयालनया गनु्दहोस;्       

  • सही बयाटो हदनुहोस;्        

  • अनय ड्याइ्रहरूसँग प्रयिसपधया्द गन्दबयाट जोगगनहुोस।्       

एक राम्ो सामान्य तन्यम अन्य चालक र सडक 

प्र्योिक्ता्गहरूसँि ्तपाईंलदे व्यवहार िन्ग मन  

पराउनदे व्यवहार िनु्ग हो।

C. ववचलल्त ड्ाइलिङ       
  सरुक्क्ि ड्याइम्ङकया लयागग एकयाग्िया आव्यक ्छ। िपयाईं स्डक र 

िपयाईंको वररपररकया अनय सवयारी सयाधनहरूबयाररे यनरनिर सचरेि 

हुनु पद्द्छ। सिक्द  रहनुहोस ्र िपयाईं दरु्दटनयाबयाररेको पूवया्दनुमयान 

गन्द र यसलयाई बरेवयासिया गन्द सक्म हुनहुुनरे्छ। लगयाियार िपयाईंको 
प्छयाड्ड रहरेकया सयाथ ैतयसको ्छरेउकया र तयस्नदया अगयाड्ड रहरेकया 
वयाहनहरूको कसथयि जयाँच गनु्दहोस।्

  “ववचमलि ड्याइम्ङ" शबदको अथ्द तयसिो कुनै पयन चीज हो 
जसलरे िपयाईंको आँखया, हयाि वया ववशरेर गरी िपयाईंको मनलयाई 

ड्याइम्ङबयाट टया्डया पुऱययाउँ्छ। पुमलसदवयारया ररपोट्द  गररएकया 
ट्रयाकफक दरु्दटनयाहरूमया ववचमलि ड्याइम्ङ सबै् नदया बढी सयामरेल 

हुनरे कयारक हो। कुनै पयन क्रममया अवरोधकया कयारण चयालकहरू 

दृ्य र श्वय सङ्करे िहरू हरयाउँद्छन ्जुन दरु्दटनयाबयाट बचन 

आव्यक पद्द्छ। 

  धरेरै गयिववगधहरू ववचमलि ड्याइम्ङमया सयामरेल ्छन।् करे ही 
उदयाहरणहरू समयावरेश ्छ:

  • खयानरे र/वया वपउनरे;       
  •  ररेड्डयो र / वया एक पोटनेबल संगीि प्रणयाली समयायोजन 

गनु्द;       
  • GPS समयायोजन वया प्रोग्याममङ्ग;       

  • बचचयाहरू र पयालि ुजनयावरको उपकसथयि;       

  • गया्डीमया चलनरे खुकुलया वसिुहरू;       

  • कुरया गददै र/वया सरेलफोनमया सनदरेश गददै;       
  • धूम्पयान;       

  • मरेकअपमया लगयाउँदै;       

  • दयाह्ी बनयाउँदै      

  • पढदै;       

  • वयाहनमया अनयसँग कुरयाकयानी गददै।       

  मो्बाईल फोनहरू 

   मरेरीलययाण्ड वयाहन कयानुनलरे मोटर वयाहन सञचयालन गनने 
क्रममया हयािलरे चलयाउनरे सरेल फोनको प्रयोग र सनदरेश 

पठयाउनमयागथ प्रयिबनध लगयाउँद्छ। यदयवप हयािबयाट मकुि 

उपकरण चलयाउन अनुमयि ्छ, चयालकहरूलरे कलहरू कम 

गनु्दपद्द्छ र यनमन सुरक्क्ि ड्याइम्ङ अभययासहरूमया धययान 

करे कनद्रि गनु्दपद्द्छ:
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   •  आपिकयालीन कसथयिमया मयात्र िपयाईंको सरेल फोन 

प्रयोग गनु्दहोस;् यहद सम्व ्छ ्नरे, एक ययात्रीलयाई 

कल गनु्दहोस;्       

   •  यहद िपयाईंलरे कल गनु्दप्छ्द  ्नरे, स्डकबयाट सुरक्क्ि 

रूपमया ककनयारमया जयानहुोस ्र कल गनु्दअयर रोकनहुोस;्       

   •  िपयाईंको ्ोइस मरेलको जवयाफ आउनरे कल गरौं;       
   •  आफनो टरेमलफोन कुरयाकयानी ्छोटो रयाखनुहोस।्        

   एक वयककि जो 18 बर्द्नदया कम उमरेरको ्छ उसलरे 911 

आपिकयालीन कलको अपवयादबयाहरेक मोटर वयाहन चलयाउँदया 
एक वयायरलरेस सनचयार उपकरण (हयािबयाट मुकि फोन/

उपकरणसहहि) को उपयोग गन्द सकदैन। 

D. तननद्ामा वाहन चलाउन ु     
  पयया्दपि यननद्रया पूरया नगनु्द खरयाब ड्याइम्ङ वयवहयारको अकयो 

कयारण हो। यननद्रयालरे प्रयिकक्रयया समय सुसि गद्द्छ, चरेिनया कम 

गद्द्छ र ड्गस र महदरयालरे जसिै यनण्दयलयाई बयागधि गद्द्छ। 

यननद्रयाको अ्यावलरे दरु्दटनयामया समयावरेश हुनरे सम्यावनयाहरूलयाई 

उललरेखनीय रूपमया ववृद्ध गन्द सकद्छ।

  करे ही चयालकहरू वयाहन चलयाउँदै गदया्द यननद्रया महसुस गन्द सकनरे 
जोखखममया बढी हुन्छन।् उदयाहरणमया यसिया वयककिहरू जो 
हररेक हदन धरेरै मयाईलको दरूीसमम ड्याइ् गद्द्छन,् जो यनद्रयाको 
त्बरयामीलरे पीड्डि ्छन  ्र करे ही औरगधहरू मलनरे वयककिहरू 

समयावरेश ्छन।्

  यननद्रयामया  वयाहन  चलयाइरहरेको  सङ्करे िकयाबयाररे  सचरेि  हुनु 
महततवपूण्द ्छ र िपयाईंलरे आफैलयाई र अरूलयाई दरु्दटनयामया 
पररणि गन्द सकनरे अवसथयामया रयाखनु हँुदैन ्नरेर सुयनक्चि 

गन्द आव्यक कयारबयाही गनु्द आव्यक ्छ। िल सयामयानय 

"खिरयाको सङ्करे ि" को एक सूची र यनद्रयामया ड्याइम्ङबयाट लडन 

एक सयामयानय यनयम ्छ।

 तनद्ामा वाहन चलाउनदे चालकहरूका लागि ख्तराको सङ्कदे ्त
 यनमनमलखखि िनद्रयाको सङ्करे ि हुनसक्छ:

  •  िपयाईंको आखँया बनद हुनु वया धययानबयाहहर जयान;ु       

  • िपयाईंलयाई आफनो टयाउको मयागथ रयाखन समसयया हुन्छ;       

  •  िपयाईं हयाई रोकन सकनुहुनन;       

  • िपयाईंलयाई नरयाम्या ववचयारहरू आइरहरेकया ्छन;्       

  •  िपयाईंलयाई पय्छललो करे ही मयाइलको ड्याइम्ङबयाररे समझनया 
्ैछन;       

  • िपयाईंलरे आफनो बयाहहररनरे ठयाउँ ्ुछटयाउनु ्यो;       
  •  िपयाईं आफनो लरेनबयाहहर ड्याइम्ङ गरररहनु्एको ्छ;    

  •  िपयाईंको गयि पररवि्दनशील हुन्छ।       

्यह् ्तपाईं ड्ाइि ि्ा्ग थक्क्त वा ्तनद्ामा हुनुहुनछ िनदे, 
आराम िनु्ग वा चालकहरू पररव्त्गन िनु्ग न ैउत्तम हो। 

थक्क्त िएपतछ ्तपाईंको मषस्तसक ्बो्ो हुनछ र ्तपाईंको 
प्रत्तक्रि्यालाई सुस्त ्बनाउँछ जस्बाट ्तपाईंको ड्ाइलिङ 

हुनछ ख्तरनाक। 
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   जहयँा ट्रयाकफक सङ्करे ि चयालु ्छ, चयालक र पैदल ययात्रीहरूलरे 
ट्रयाकफक सङ्करे िलयाई पयालनया गनदै प्छ्द । एक ड्याइ्रलरे 
क्रसवकमया रोककएको कुन ैपयन वयाहनलयाई पयास गन्द सकदैन। 

कसथर हररयो सङ्करे ि चयालू गनने समय र रोकनरे त्बकतिकै, 

जहयाँ रयािो सङ्करे िलयाई सकक्रय पयानने अनुमयि हुन्छ तयहया ँ
चयालकहरूलरे पदैल ययात्रीहरूलयाई बयाटो हदन ैप्छ्द।

B. आप्तकालीन वाहनहरू       
  अगधकृि आपिकयालीन वयाहनहरू, जसिै पुमलस कयारहरू, 

एमबलुरेनस र अगनीशमन इकञजनहरू जब यिनीहरू यिनीहरूको 
श्वय वया दृ्य सङ्करे िहरू अथया्दि ्सयाइरन र चहककलो बतिीहरू 

प्रयोग गददै ्छन ््नरे उनीहरूसँग मयाग्द अगधकयार हुन्छ।

  •  कुन ैआपिकयालीन वयाहन जसलरे सङ्करे ि प्रयोग गददै्छन ्

यिनीहरूलयाई दरेखनरे वया सुननरे त्बकतिकै िपयाईंलरे स्डकको 
ककनयारको नकजक सयान्द प्छ्द , कुनै पयन चौबयाटोलयाई 

सकरे समम खयाली गनु्दप्छ्द  र आपिकयालीन वयाहन पयार 

न्इञजरेलसमम िपयाईंलरे पखख्दनुप्छ्द।       

  •  यहद िपयाईं सङ्करे िहरूको प्रयोग गररेर एक आपिकयालीन 

वयाहन जसिै सोही हदशयामया अगयाड्ड बढदै हुनुहुन्छ 

्नरे, िपयाईं आपिकयालीन वयाहन पयास गन्द सकनुहुनन 

जबसमम आपिकयालीन वयाहन रोककँदैन वया अनयथया 
िपयाईंलयाई कुन ैपुमलस अकफसरलरे यनदनेमशि गददैन।       

  •  यहद िपयाईं नकजक आइरहनु ्एको ्छ र आपिकयालीन 

सवयारी, टो ट्रक वया अनय सरेवया वयाहन जुन एक रो्डवरेमया 
रोककएको ्छ ्नरे िपयाईंलरे उपलबध लरेनको ्छरे उमया 
रोकनुप्छ्द  जो सनदम््दि वयाहनसँग जोड्डएको ्ैछन। यहद 

यसलयाई सथयानयानिरण गन्द सम्व ्ैछन ्नरे, िपयाईंलरे 
अवसथयाहरूकया लयागग सरुक्क्ि वरेगमया त्बसियारो गनु्दपनने्छ 

र आव्यक पररेमया रोकन िययार हुनु पद्द्छ।

C. ठूलो ट्कहरू       
  ट्रकहरू मोडनकया लयागग हरेनु्दहोस।् ट्रकहरूलरे चौबयाटोहरूमया 

ववसििृ मो्ड मलन्छ र अयिररकि सथयानको आव्यकिया 
पद्द्छ। एक सही मो्ड मलँदै गदया्द, ठुलो ट्रकहरू प्रयाय: मोड्डन्नदया 
पहहलया बयाँययािफ्द  सनने्छ। कयार चयालकहरूलरे यसलयाई बयाययाँिफ्द  
लरेन पररवि्दन र दयाययाँिफ्द बयाट पयार हुनरे प्रययासको रूपमया दरेखन 

सकद्छन।् कुनै ट्रकलरे दयाययँापहटिबयाट पयार हुनु जोखखमपूण्द हुन 

सक्छ। पयार गनु्दअयर ट्रक चयालकको आशय जयँाचन प्रिीक्या 

खण्ड VII - स्डक सराझरा गर्दै
A. पै्ल ्यात्रधीका लागि माि्ग-अग्कार
  पैदल ययात्रीहरूसँग स्डक पयार गन्दकया लयागग मयाग्द - अगधकयार 

्छ िर ट्रयाकफक यनयनत्रण सङ्करे िहरू पयालनया गनदै पद्द्छ। जहयाँ 
ट्रयाकफक सङ्करे ि उपलबध ्ैछनन,् तयहया ँवयाहनहरूलरे क्रसवकमया 
पैदल ययात्रीहरूकया लयागग रोककनु प्छ्द , जहयँा पदययात्री ्छन ्तयहयँा 
गचकनहि वया अगचकनहि जरे ्ए पयन:

  •  रो्डवरेको आधया ्यागमया जहया ँवयाहन ययात्रया गददै्छ; वया,       
  •  रो्डवरेको अकयो आधया ् याग नकजकको लरेनबयाट आउँदै्छ।       

 1.  अन्ा वा ्बहहरा पै्ल ्यात्रधीहरू वा ित्तशधील्ता ब्बगग्एका 
व्यष््तहरूका लागि रिलसङमा माि्ग-अग्कार

   चयालकहरूलरे ववशरेर गरी बहहरया, अनधया वया गयिशीलियाहीन 

पदययात्रीहरूकया लयागग सिक्द  हुनुप्छ्द । यी वयककिहरूलयाई 

आउँदै गररेको ट्रयाकफक पतिया लगयाउन गयाह्ो हुन सक्छ र स्डक 

पयार गन्दकया लयागग थप समयको आव्यकिया पन्द सक्छ। 

वयाहनकया चयालकलयाई सही िररकयाबयाट बयाटो ्छोडनुप्छ्द :

   •  एक अनधो वया आमंशक रूपमया अनधो पदैल ययात्री सप्ट 

रूपमया दरेखखनरे सरेिो कययान बोकनरे वया गयाई्ड कुकुर / 

सरेवया जनयावरको सयाथ;       

   •  एक गयाइ्ड/ सरेवया कुकुरसँग एक बहहरया वया आंमशक 

रूपमया बहहरया वयककि;       

   •  एक गयिशीलिया त्बग्रेको वयककि वया मोटरचयामलि 

वहीलचरेयर, मोटर चयामलि सकूटर, बैशयाखी, करे न वया 
वकर प्रयोग गनने वयककि।       

 2.   रिसवकमा रिलसङ
 क्रसवक ्नरेको स्डक मयाग्दको तयो अंश हो 
जसलयाई पैदल ययात्री क्रमसङकया लयागग प्रयोग 

ग्छ्दन।् क्रसवकहरू फुटपयाथकया सिहमया गचकनहि 

गररन सककन्छ, िथयावप, कुन ैक्रसवक गचकनहि 

न्ए पयन प्रयायःजसो क्रसवक चौबयाटोमया 
अवकसथि हुन्छन।् 
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गनु्दहोस।् यहद ट्रकलयाई कुनै चौबयाटोमया रोककन्छ वया पयास 

हदइन्छ ्नरे, कहहलय ैपयन दयाययँापहटि कयाटनरे प्रययास नगनु्दहोस,् 

ककनकक ट्रक चयालकलरे आफनो पयालो सरुु गद्द्छ। िपयाई आफूलयाई 

मोड्डएको ट्रक र अकुंशको त्बच पकड्डएको पयाउन सकनुहुन्छ। 

  एउटै हदशयामया गइरहरेको ट्रक पयार गनने समयमया, दृ्यियालयाई पनुः 
सुरु गन्द द्रिु रूपमया पयार गनु्दहोस ्र लरेनहरू िबमयात्र पररवि्दन 

गनु्दहोस ्जब िपयाईं ट्रकको दवु ैहरे्डलयाइटलयाई आफनो ररयरभयू 

ममररमया दरेखन सकनुहुनरे्छ।

  धरेरै चौबयाटोहरूलयाई सटप लयाइनकया सयाथ गचकनहि गररएकया 
्छन।् सटप लयाईनको ्छरेउमया रोकदै चौबयाटोको ्ी्ड हँुदै िपयाईंको 
वयाहनलयाई क्रस स्डकबयाट मोडन प्रययास गरररहरेकया ट्रकहरूको 
अयर ्छोडन सकनहुुन्छ।

  ट्रकको अगयाड्डबयाट कहहलय ैकयाटन ुहँुदैन। पणू्द रूपलरे ्ररएकया 
ट्रकको ओजन 80,000 पयाउण्ड्नदया बढी हुन सकद्छ र 

रोकनकया लयागग फुटबल मदैयानको जयि लमबयाइ मलन सकद्छ। 

धरेरै जसो कयारहरूको ओजन करे वल 2,000 पयाउण्ड हुन्छन।्

  नो-जोन
 ट्रकको वरपर चयारवटया ठूलया अनधया ठयाउँहरू ्छन ्जहयँाबयाट कयारहरू 

नजरबयाट "हरयाउनरे्छ" र चयालकलरे िपयाईंलयाई दरेखन सकदैन।
 साइड नो-जोन: ट्रक र बसको दवु ै्छरेउमया 
अनधया सथयानहरू ्छन।् यहद िपयाईंलरे 
चयालकको अनुहयारलयाई ्छरेउको-ऐनयामया 
दरेखन सकनुहुनन ्नरे, उसलरे िपयाईंलयाई 

दरेखन सकदैन। यहद ट्रकलरे लरेन पररवि्दन 

गद्द्छ  ्नरे , िपयाईं  समसययामया  पन्द 
सकनुहुन्छ। दयाययाँ ्छरेउको अनधया सथयान 

ट्ररेलरको लमबयाइलयाई चलयाउँद्छ र िीन 

लरेनहरूलयाई ववसियार गद्द्छ।
 रर्यर नो-जोन: टरेलगरेहटङबयाट बचनहुोस।् 

कयारहरूजसिो ट्रक र बसहरूको प्छयाड्ड 

ठूलो क्रेत्र हँुदैन। ट्रक वया बस चयालक 

िपयाइँको कयारलयाई पुनः तयहयँा दरेखन 

सकदैन। यहद अचयानक ट्रक वया बसमया 
ब्रेक लयागयो ्नरे, िपयाईंसँग जयानरे कुन ै

ठयाउँ ्ैछन।

   फ्रनट नो-जोन: ट्रक वया बस पयार ् एको िुरनिपैय्छ पयन धरेरै 

अगयाड्डबयाट नकयाटनहुोस।् ट्रक र बस चयालकहरूलयाई कयारको 
रूपमया रोकनकया लयागग लग्ग दईु पटक समय र सथयानको 
खयाँचो पद्द्छ। िपयाईंको अगयाड्ड ्छरेउ लयागनुअयर आफनो 
ररयर भय ूममररमया ट्रकको समपूण्द अगयाड्डको ्याग हरेनु्दहोस ्

र तयसपय्छ त्बसियारो नगनु्दहोस।्
    नो-जोनको ब्याक अप ललँ्ै: कहहलय ैतयो ट्रकको पय्छबयाट 

पयार नगनु्दहोस ्जो प्छयाड्ड कुहदरहरेको ्छ। प्रतयरेक वर्द सयौं 
वयाहन चयालकहरू मयाररन्छन  ् वया रयाइिरे हुन्छन  ् जसलरे 
प्छयाड्डकया ट्रकहरूलयाई वरेवयासिया ग्छ्दन।् ट्रक चयालकहरूसँग 

ररयर भयू ममरर हँुदैन र हुनसक्छ िपयाईं यिनीहरूलयाई 

प्छयाड्ड कयाहटरहरेको दरेखन सकनुहुनन।

्या् िनु्गहोस,् ्यह् ्तपाईं ट्कको ऐना द्ेखन स्नुहुनन,  

ट्क चालकलदे ्तपाईंलाई द्ेखन स््ैन।

D. सकूल वाहनहरू       
 चालकहरू सकूल वाहनहरूका लागि रोक्कनु प ््गछ।

  यहद  सकूलको  वयाहन 

स्डक मयाग्दमया रोककएको 
्छ र वैककलपक रूपमया 
चहककलो रयािो बतिीहरू 

सञचयालन गददै्छ ्नरे, 
सकूलको गया्डी पछययाउँदै 

वया नकजकै आउँदै गररेकया 
कुन ैपयन वयाहनकया चयालकहरूलरे गनु्दपद्द्छः

  •  सकूल वयाहनको प्छयाड्ड कमिीमया 20 कफट पर रोकनुप्छ्द , 
यहद तयसको प्छयाड्डदरेखख सकूल वयाहन आउँदै्छ ् नरे; वया        

  •   यसको अगयाड्डदरे खख सकूल वयाहन आउँदै ्नरे सकूल 

वयाहनको सयामुननरे कमिीमया 20 कफटको दरुीमया।      

  सकूल वयाहनलयाई पछययाउनरे वया तयसको नकजक जयानरे कुनै 

पयन चयालक िबसमम अगयाड्ड बढन सकदैन जबसमम सकूल 

वयाहनलरे गयि सुरु गददैन वया वैककलपक रूपमया चकमकनरे रयािो 
बतिीहरू यनकसक्रय हँुदैन। यो यनयम शयारीररक रूपमया वव्याकजि 

रयाजमयाग्दमया कुन ैचयालकमया लयागू हँुदैन। 

NO-ZONES
10' to 20'

24'

200'

50
'
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  पार ि द्ै ि्ा्ग ्तपाईंको वाहन र मोटरसाइकलको ्बधीचमा प्रशस्त 

ठाउँ ह्नुहोस।् पयार हुनरे वयाहनबयाट हयावयाको झोंकया र ड्याफटहरूलरे 
मोटरसयाइकललयाई असर गन्द सक्छ। चयालक पयार गररसकरे पय्छ, 

िपयाईं लरेनमया पुनः जयानअयर आफनो ररयरभयू ममररमया 
मोटरसयाइकलको हरे्डलयाइट दरेखन सकनुहुनरे्छ ्ननरे यनक्चि 

गनु्दहोस।् यहद िपयाईं मोटरसयाइकलबयाट पयार गददै  हुनुहुन्छ 

्नरे, करे वल िपयाईंको गयि कयायम रयाखनुहोस ्र मोटरसयाइकल 

चयालकलयाई यिनीहरूको पयास पूरया गन्द अनुमयि हदनुहोस।्

  मोटरसाइकल चालकहरूको समहूनषजक ड्ाईि ि्ा्ग साव्ानधी 
अपनाउनुहोस।् मोटरसयाइकल चयालकहरू सगंहठि सवयारीहरूमया 
्याग मलन्छन  ्जसमया धरेरै मोटरसयाइकलहरू समयावरेश हुन 

सकद्छ। यी समूहहरूको वररपरर ड्याई् गन्द सनचयार र धैय्दको 
आव्यकिया हुन्छ। यहद िपयाईंलयाई लरेनहरू पररवि्दन गन्द वया 
बयाहहर यनसकनरे आव्यकिया पद्द्छ ्नरे, िपयाईंको उद्दरे्यबयाररे  
चयँा्डै सङ्करे ि गनु्दहोस ्र समूहकया सवयारहरूलरे िपयाईंको लयागग 

ठयाउँ बनयाउञजरेलसमम कुनु्दहोस।् जबसमम तयसो गन्दकया लयागग 

पयया्दपि ठयाउँ हँुदैन िबसमम समूहहरू वया सवयारहरूको बीचमया 
ववलय नगनु्दहोस।् यहद यो सयानो समूह हो ्नरे हयाम्ो लरेन 

पररवि्दन गनु्दअयर समूहलयाई त्बसियारी गन्द र पयास हुन सकजलो 
हुन्छ।

  कृपयया मोटरसयाइकल अपररेटर मययानुअल (DL-001) प्रयापि 

गनु्दहोस ्वया यहद िपयाईं मोटरसयाइकल लयाइसरेनस प्रयापि गन्द 
चयाहयानुहुन्छ ्नरे MVA वरेबसयाइटमया यो मययानुअलको समीक्या 
गनु्दहोस।्

F. साइकल       

 माि्ग - अग्कार
  मरेरीलययान्ड कयानुनअनुसयार सयाइकल वयाहन हो। सयाइकल 

चयालकहरू रो्डवरेकया आगधकयाररक प्रयोगकिया्दहरू हुन ्र मोटर 

चयालककया रूपमया ट्रयाकफक सङ्करे िहरूको पयालनया गनने अगधकयार 

र सबै कि्दवयहरू समयान ्छन।् िर सयाइकल चयालकहरू कम 

दरेखखन्छन,् शयानि हुन्छन ्र उनीहरूको वररपरर सुरक्यातमक 

अवरोध हँुदैन। मोटर चयालकहरूलरे सयाइकल चयालकहरूको 
नकजक सयावधयानीपूव्दक वयाहन चलयाउनु प्छ्द  : यहयाँसमम कक 

अमलकयि गलिी गररे  पयन गम्ीर चोटपटक लयागन सक्छ वया 
मतृयुसमरेि हुन सक्छ। 

E. मोटरसाइकल       
  मोटरसयाइकलहरू स्डकमया ्एकया कुनै पयन वयाहन जसिै 

समयान अगधकयार र सुववधयाहरू ्एको सवयारी सयाधन हुन।् 

िर  दुर्दटनयाहरूमया  एक  मोटरचयालक  हो्छः  चोहट  चोट 

लयागनरे सम्यावनया ्छ कयार चयालक ्नदया। मोटरसयाइकलहरू 

कयार र ट्रकहरूको िुलनयामया सयानया हुन्छन  ् र आउँदै गररेको 
मोटरसयाइकलको गयि र दरूीको आकँलन गन्द गयाह्ो हुन सक्छ। 

  आउँ्ै िरदेको मोटरसाइकल ्बा्याँपहटि मोडनदे रिममा सही 
माि्गमा ्बाटो ह्नुहोस।् मोटरसयाइकल चयालकलरे सही बयाटोको 
उललंरन गनया्दलरे यहद िपयाइँलयाई गम्ीर चोटपटक लयागरेमया 
महतवपूण्द दण्डकया सयाथ प्रशंसयापत्र हदन सक्छ। चयालकहरू 

दोरी ्छन  ्आधया्नदया बढी कयार मोटरसयाइकलको सयाथमया 
दरु्दटनयाग्सि ्यो।

  लदेनहरू पररव्त्गन िन्ग वा ट्ाक्फकमा ववल्य िनु्गअत्घ ्ईु पटक 

हदेनु्गहोस।् आफनो ऐनयाको प्रयोग गनु्दहोस ्र िपयाईंको कयाँधमया 
हरेनु्दहोस ्यो ववलय वया लरेन पररवि्दन गन्दअयर सुरक्क्ि ्छ ्ननरे 
सुयनक्चि गनु्दहोस।् मोटरसयाइकलहरूलयाई वयाहनको अनधया 
सथयानमया लुकयाउन सककन्छ वया यिनीहरूको सयानो आकयारको 
कयारण तवररि हरेरयाईबयाट ्ुछटन सक्छन।्

  एक मोटरसाइकलसँि लदेन साझा निनु्गहोस।् मोटरसयाइकल 

चयालकहरूलरे प्रयाय: स्डककया खिरयाहरू जसिै खयाल्डो वया िरेल 

फैमलनबयाट बचन ट्रयाकफक लरेनमया आफनो कसथयि समयायोजन 

ग्छ्दन ्वयायुको कयारणलरे र अनय स्डक प्रयोगकिया्दहरूदवयारया 
दरेखन सककन्छ। मोटरसयाइकल चयालकहरू समपूण्द लरेन प्रयोग 

गनने हकदयार ्छन।्

  “टदेलिदेट" निनु्गहोस  ् वा मोटरसाइकलको द्े रै नषजक 

ड्ाइि िनु्गहोस।् िपयाईंको वयाहन र मोटरसयाइकलबीचमया 
कमिीमया 3 दरेखख 4स सरेकरे ण्डको दरुी आफनो अयर रयाखनुहोस।्  

मोटरसयाइकलहरूलयाई बजरी, म्जरेको स्डक वया ररेलमयाग्द 
क्रमसङजसिया स्डकको खिरयाकया लयागग त्बसियारी गनु्दपनने हुन्छ 

जो कयारलयाई समयान िररकयालरे प्र्याववि गददैन। मोटरसयाइकल 

चयालकहरू प्रयाय: ्डयाइनमसफट गररेर वया थ्याटलमया मयात्र रोल गररेर 

गयि कम गद्द्छन,् जसलरे ब्रेक लयाइट सकक्रय गददैन। तयसैलरे 
सयावधयान हुनुहोस  ् र मोटरसयाइकलको वरपर प्रशसि ठयाउँ 

्छोडनुहोस।्
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 सडकमा साइकल चालकहरूको अपदेक्षा िनु्गहोस ्
  सब ैप्रकयारकया स्डक(अनिररयाजयीय रयाजमयाग्द र टोल सवुवधयाहरू 

बयाहरेक) हरूमया सबै चौबयाटो र गोलोवतृिमया, सबै प्रकयारको 
मौसममया र हदन र रयािको सब ैसमयमया सयाइकल चयालक र्ेटनरे 
अपरेक्या गनु्दहोस।् सयाइकल चयालकहरू सङ्कीण्द मयाग्द वया अवरोध 

वया फुटपयाथ जोखखमबयाट बयाँचनकया लयागग आफन ैसुरक्याकया लयागग 

ययात्रया लरेनमया ययात्रया गन्द सकद्छन।् कयाँध त्बनया स्डकहरूमया वया 
दयाययाँपहटि पयाक्द  गररएको कयारहरूको सयाथ, प्रयायःजसो सयाइकल 

चयालकलयाई सवयारीकया लयागग सुरक्क्ि ठयाउँ लरेनको बीचमया 
हुन्छ। मरेरीलययाण्डमया, सयाइकल चयालकलरे पूण्द लरेनको प्रयोग 

गन्द सकद्छन ्जबकक ट्रयाकफकको गिी्नदया मुयन ययात्रया गदया्द 
यहद लरेन कयारकया लयागग पयन सयाँरुरो ्छ ्नरे सुरक्क्ि रूपमया 
लरेनम्त्र सयाइकल पयार हुन सकदैन)। कयारको ढोकया खोलनुअयर 

प्छयाड्डबयाट आउँदै गररेकया सयाइकल चयालकहरूको जयाचँ गनु्दहोस।् 

 साइकल चालकलाई पछ्याउँ्ै
  जब िपयाईं सयाइकल चयालकको नकजक जयानुहुन्छ, त्बसियारो 

गनु्दहोस।् िपयाईंको हन्द बजयाउनबयाट जोगगनुहोस।् सयाइकल 

चयालकहरूलरे सयामनयिययाः नकजक आउँदै गररेकया वयाहनहरूलयाई 

सुनन सकद्छन  ् र ठूलो आवयाजलरे सयाइकल चयालकहरूलयाई 

ववचमलि िुलययाउन सक्छ, जसदवयारया दरु्दटनया हुनसक्छ। 

सयाइकलमया मोड्डनरे सङ्करे ि हँुदैन तयसलैरे सयाइकल चयालकहरूलरे 
मनसयायबयाट िपयाईंलयाई सचरेि गरयाउन आफनो हयाि र हयािकया 
सङ्करे िहरू प्रयोग ग्छ्दन।् 

  सयाइकललयाई एकदमै नजीकबयाट नपछययाउनुहोस।् ययाद 

गनु्दहोस ्कक सयानो पवयालहरू, कयाँच र अनय खिरयाहरू सयाइकल 

चयालकहरूकया लयागग ववशरेर रूपलरे  खिरनयाक हुन सक्छ। 

सयाइकललरे चयाँ्ड ैरोककन र चयाँ्ड ैगयिमशल हुन सकद्छ तयसैलरे 
एक सयाइकल चयालकलरे मोटर चयालकलरे दरेखन नसकनरे स्डकको 
जोखखमबयाट बचनकया लयागग गयि बदलन वया गयि पररवि्दन गन्द 
सकद्छन।् 

  साव्ानधीपूव्गक पास िनु्गहोस ्– ्बाइकलाई कम्तधीमा 3 क्फटमा 
ह्नुहोस ्

  िपयाईंलरे कुनै त्बसियारै गयिशील वयाहनको रूपमया सयाइकल 

चयालकलयाई पयास हदनु पनने्छ। त्बसियारी गन्द िययार हुनुहोस,् 

आउँदै गररेको ट्रयाकफक सप्ट न्एसमम प्रयिक्या गनु्दहोस ्र 

तयसपय्छ िपयाईंको कयार र सयाइकल चयालकको बीचमया ककमिमया 
3 कफट खयाली रयाखनरे अनुमयि हदनुहोस।् यहद िपयाईं सयाइकल 

चयालकलयाई बयाइक लरेनमया, कयाँधमया वया िपयाईंको कयारको समयान 

लरेनमया पयास गददै हुनहुुन्छ उही 3 कफट खयाली लयाग ूहुन्छ। सयाइकल 

चयालकलयाई पयार गररसकरे पय्छ दयाययँापहटि पुनः जयान्नदया अयर 

सयाइकललयाई पूण्द रूपमया पयया्दपि ठयाउँकया सयाथ पयार गनु्द्यो 
्ननरे सुयनक्चि गन्द िपयाईंको ऐनयामया जयाँच गनु्दहोस।् 

  चौ्बाटो, पूल र ड्ाइिवदेमा साव्ानधी अ्नाउनुहोस ्
  सधैं मयाननुहोस ्कक सयाइकल चयालकहरू कुन ैचौबयाटोबयाट सीधया 

ययात्रया गददै्छन ्जबसमम उनीहरू अनयथया सङ्करे ि गददैनन ्र जसिो 
िपयाई कुनै अनय वयाहनलयाई गनु्दहुन्छ तयसरी नै सयाइकललयाई 

पयन बयाटो हदनुहोस।् सयाइकल चयालकहरू प्रयायःजसो स्डकको 
परेटी र फुटपयाथहरूमया ययात्रया गद्द्छन,् तयसलैरे फुटपयाथ वया परेटी पयार 

गनु्दअयर दवुपैहटि हरेनु्दहोस।् सयाइकल एक अप्रतययामशि हदशयाबयाट 

आउन सक्छ। 

  कयाँधमया वया बयाइक लरेनमया बयाइक पयास गररेपय्छ लरेनबयाट िुरुनि ै

कहहलरे पयन दयाययँा मो्ड नरुमयाउनुहोस।् जब िपयाईं दयाययँा मो्ड 

मलनुहुन्छ सयाइकल िपयाईंको दयाहहनरेिफ्द  वया िपयाईंको दयाहहनरे 
अनधो ठयाउँमया दरेखया पन्द सकनरे कुन ैपयन मौकयालयाई बरेवयासिया गन्द 
कोमशस गनु्दहोस।् दयाँयया मो्ड सुरु गनु्दअयर बयाइक लरेन, सोल्डर 

वया दयाययँा मो्ड लरेनम्त्र वययावहयाररक रूपमया दयाययाँयिर सनु्दहोस।् 

  अनय कुनै वयाहनको सीधया अगयाड्ड बढनरे क्रममया सयाइकलकया 
लयागग बयाटो ्छोडनुहोस।् सयाइकलको अगयाड्ड िुरुनि बयाँयया 
नरुमयाउनुहोस।् अनु्वी सयाइकल चयालकहरू प्रयाय: धरेरै य्छटो 
सवयारी गद्द्छन ्(35 मयाइल प्रयि रणटयाको रूपमया िीब्!) र िपयाईंलरे 
सोचरेको्नदया नकजक हुनसक्छ। यहद िपयाईं दयाययाँ रुमरेर बयायया ँ
मोडनरे वयाहनबयाट पयार गददै  हुनुहुन्छ ्नरे, पहहलरे सयाइकललयाई 

नकजकबयाट हरेनु्दहोस।् जहयाँ एक ययात्रया मयाग्द पुल, रोककएको 
कयार वया दयाययाँमया अनय अवरोधकया लयागग सङ्कीण्द हँुद्छ ्नरे 
यिनीहरूलयाई मुखय ट्रयाकफक लरेनमया बयाययाँपहटि ववलय गन्दकया 
लयागग सोल्डरमया सवयार एक सयाइकल चयालककया लयागग िययार 

बसन ुपनने हुन्छ। 

 रा्तमा ड्ाइलिङ
  यहद िपयाईंलरे रयािी मधुरो परयावि्दन वसिु दरेखनु्यो ्नरे 

यो रो्डवरे्नदया बयाहहरको हो ्नरेर अनुमयान नगनु्दहोस।् यो 
मुखय ययात्रया लरेनमया सयाइकल हुन सक्छ। सयाइकल चयालकहरू 

कहहलरेकयाँहू रयािी सोल्डरबयाट जोगगन्छन ्जब कयारहरू उपकसथि 

हँुदैनन ्ककनकक रूखकया हयाँगया, खयाल्डया, अवशरेर र फुटपयाथको 
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ककनयारया पयन दरेखदया गयाह्ो हुन्छ। िपयाईंको हरे्डलयाइटहरूलरे 
सयाइकल चयालकलयाई सुरक्क्ि रूपमया सोल्डरमया जयान िपयाईंको 
नकजकबयाट पयार गन्दकया लयागग प्रशसि प्रकयाश प्रदयान गन्द सक्छन,् 

िर यसलरे रयािमया बढी समय मलन्छ। सयाइकलको नकजक पुगदया, 
िपयाईंको कम बीम हरे्डलयाइटहरू प्रयोग गनु्दहोस।्

 ्बाल्बाललकाहरूका लागि हदेनु्गहोस ्
  सयाइकलमया बयालबयामलकयाहरू कहहलरेकयाँही अप्रतययामशि हुन्छन।् 

अप्रतययामशिको अपरेक्या गनु्दहोस ्र ययाद गनु्दहोस ्कक यिनीहरूको 
उचयाईँ सयानो हुन्छ र हरेन्द गयाह्ो हुन सक्छ। युवया सयाइकल 

चयालकहरूलरे ववशरेर रूपमया हदशयामया आ्चय्दजनक पररवि्दनहरू 

गनने सम्यावनया हुन्छ। सयाइकल चयालकहरू ड्याईवरे वया नकजक पयाक्द  
गररएकया कयारहरूबयाट प्रवरेश गननेबयाररे सचरेि रहनपु्छ्द  । सकूल क्रेत्र 

र आवयासीय क्रेत्रहरूमया समय-समयमया हरेनने अनुमयि हदनकया 
लयागग र युवया सयाइकल चयालकहरूसँग स्डक सुरक्क्ि रूपमया 
सयाझरेदयारी गन्द क्डयाईकया सयाथ यनररक्ण गनु्दहोस।् 

G. मोपदेड र सकूटरहरू       
  सबै  ययाियाययाि  कयानुनहरू  मोपरे्ड  र  मोटर  सकूटरहरूको 

चयालकहरूमया  लयागू  हुन्छ।  कयारकया  चयालकहरू  मोपरे्ड  र 

सकूटरहरूकया लयागग सँध सिक्द  हुनै प्छ्द , ककनकक यिनीहरूको 
आकयारलरे उनीहरूलयाई अवलोकन गन्द धरेरै गयाह्ो बनयाउँ्छ।

  मोपरे्ड र सकूटरहरू कुन ैपयन रो्डवरेजमया ययात्रया गन्द सक्छन ्जहया ँ
पो्ट गररएको अगधकिम गयि सीमया 50 मयाईल प्रयि रणटया वया 
सो्नदया कम ्छ। यिनीहरू एक सयाथ वया एकलै र स्डकमया वया 
सोल्डरमया सवयार हुन सकद्छन।् सयामयानयियया, िी वययावहयाररक 

र सुरक्याको रूपमया रो्डवरेको दयायया ँ्छरेउमया सवयार हुनुप्छ्द।

  मोपरे्ड र सकूटरहरूकया लयागग ववशरेर गरी चौबयाटोहरूमया सयावधयान 

हुनुहोस ्जब यिनीहरू मोडदै वया सीधया चौबयाटोबयाट जयाँदै गररेकया 
हुन्छन ्वया सयानो ठयाउँबयाट सयँारुरो रो्डवरेजबयाट पयार ्इरहरेकया 
हुन्छन।्
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खण्ड VIII - र्रु्घटनरा र ट्राक्फक सटपहरू
A.  ््ुघ्गटनाहरू      
  ्यह् ्तपाईं प््यात्रधी वा साइकल चालकसहह्त कुन ै््ुघ्गटनामा 

संलगन हुनुहुनछ जहाँ कोही ्घाइ्तदे िएका छन ्िनदे ्तपाईं 

्घटनासथलमा न ैरहन ुपछ्ग  र:

  •  पुमलस, अगनीशमन वव्याग र एमबलुरेनसको मद्दि मलन 

िुरुनि 911 मया कल गनु्दहोस।्       

  •  यसमया संलगन वयककिहरूको संखयया, चोटको प्रकयार र 

दरु्दटनयाको सथयान पहहचयान गनु्दहोस।्       

  •  वयाहनहरू नसयानु्दहोस।्       

  ्यह् ्तपाईं िमिधीर चोटपटक लािदेको ्घटनासथल छोडनदे ् ोरधी 
पाइएमा ्तपाईंलदे िमिधीर प्रत्त्बन्हरूको सामना िनु्गपनदेछ:

  •  िपयाईंको लयाइसरेनस खयाररेज हुनरे्छ;       

  •  िपयाईंलरे 5 वर्दको कैद र $ 5,000 सममको जररमयानया 
यिनु्द पनने्छ। 

  •  जहया ँमतृय ु् एको ्छ, तयहयाबँयाट ् यागन ुएउटया अपरयाध हो र 

िपयाईलरे 10 बर्दसमम कैद र 10,000 ्डलरसमम जररमयानया 
्ोगन ुपनने्छ।       

  ्यह् त्यहाँ कसलैाई चोटपटक लािदेन िनदे, पतन ्तपाईंको वाहन 

जान पाउँ्ैन:

  •  दरु्दटनयाको सथयान हदन, कुनै चोट लयागरेको ्ैछन ्ननरे 
जयानकयारी हदन 911 मया िुरुनिै कल गनु्दहोस ,् िर 

िपयाईंलयाई पुमलसी सहयायियाको आव्यकिया पनने्छ;       

  •  आउँदै गररेको ट्रयाकफकलयाई चरेियावनी हदन िपयाईंको 
आपिकयालीन फलययास वया फलरेरहरू प्रयोग गनु्दहोस;्       

  •  धैय्द गनु्दहोस ्र रो्ड क्रस गन्द वया ययाियाययाि बनद गन्द 
कोमसस  नगनु्दहोस।्  यनक्चि  गनु्दहोस  ् कक  िपयाईं 

ट्रयाकफकबयाट टयाढया न ैहुनुहुन्छ।

  ्यह् कुन ैचोटपटक छैन र ्तपाईंको वाहन जान स्छ िनदे:
  •  आव्यक्नदया  बढी 

ट्र या कफकलयाई  ब या गधन 

नगररकन  वयाहनलयाई 

सकरे समम  दुर्दटनयाको 
सथलको नकजक रोकनुहोस।् यहद कोही रयाइिरे ्एकया 
्ैछनन ््नरे, िपयाईंको सुरक्या र अनय मोटर चयालकहरूको 

सुरक्या सुयनक्चि गन्द र ट्रयाकफक बययाकअपहरू रोकन 

यसलयाई स्डक मयाग्दबयाट   हटयाउनुहोस;्

  •  महततवपूण्द जयानकयारी (नयाम, ठरेगयानया, फोन नमबर, 

लयाइसरेनस पलरेट नमबर र रयाजय, चयालकको लयाइसरेनस 

नमबर, वयाहन बनयाउनरे र मो्डरेल र बीमयाको जयानकयारीको 
आदन-प्रदयान;       

  •  सयाक्ीलयाई आफनो नयाम, ठरेगयानया र फोन नमबर ्छोडनकया 
लयागग ्ननुहोस;्       

  •  टकरयावको सथयान, ममयि र समय, संलगन वयाहनको 
सङ्खयया, मौसमको अवसथया र स्डकको कसथयि हटपोट 

गनु्दहोस;्       

  • वयाहनको कुन ैपयन क्यिबयाररे  हटपोट गनु्दहोस;्       

  • दरु्दटनया कसरी ्यो ्ननरे िथयहरू सङ्कलन गनु्दहोस;्       

  •  समझनहुोस,् िपयाईलरे सँध ैपमुलसलयाई कल गनु्दपद्द्छ जब:       

   • कोही रयाइिरे ्एको हुन्छ;       

   • वयाहन कुदन सकदैन;       

   • एक चयालक प्र्यावमया दरेखखन्छ;       

   • एक चयालकसँग लयाइसरेनस ्ैछन;       

   •  कुनै चयालक उगचि जयानकयारी प्रदयान नगररकन न ै

रटनयासथलबयाट जयान खोज्छ;       

   • सयाव्दजयनक समपकतिलयाई क्यि पुगरेको ्छ।       

  ्यह् ्तपाईंलदे ्घरदेल ुजनावरलाई प्रहार र चोट प्ुया्गउनहुुनछ िनदे, 
्तपाईंलदे ्तुरुन्त ैपुललसलाई सूगच्त िनु्गपछ्ग।

  ्यह् ्तपाईं एक अनुपलब् वाहन वा अन्य अप्राकृत्तक 

समपषत्तमा प्रहार िनु्गहुनछ िनदे, ्तपाईंलाई आवश्यक प ््गछ:

   •  आव्यक्नदया बढी ट्रयाकफकलयाई बयागधि नगररकन 

वयाहनलयाई  सकरे समम  दुर्दटनयाको  सथलनकजक 

रोकनुहोस;्       

   •  आफनो जयानकयारीबयाररे  सूगचि गन्द वया प्रदयान गन्दकया 
लयागग चयालक वया समपकतिको मयामलक फरे लया पयानने 
प्रययास गनु्दहोस;्       

   •  यहद चयालक वया समपतिीको मयामलक र्ेहटएन ्नरे, 
सूचनया र िपयाईंको जयानकयारीलयाई सप्ट, सुरक्क्ि 

ठयाउँमया ्छोडनुहोस।्       
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B. ट्ाक्फक सटपहरू        
  कयानुन प्रवि्दन अगधकयारीहरूलरे िी वयककिहरूलयाई प्रशकसि पत्र 

जयारी गद्द्छन ्जसमयागथ मरेरीलययाण्ड मोटर वयाहन कयानुनको 
उललंरन गररेको आरोप लयागरेको हुन्छ। िपयाईंलरे सटपको बखि 

अगधकयारीहरूको यनदनेशनहरू पयालनया गनु्दपद्द्छ वया िपयाईं पक्रयाउ 

पन्द सकनुहुन्छ। 

 यहद िपयाइँ एक पुमलस अकफसरदवयारया रोककएको हुनुहुन्छ:

  •  सकरे समम ट्रयाकफकबयाट टयाढया स्डकको ्छरेउमया जयानहुोस।्        

िपयाईंको फलययासहरू खोलनुहोस;्

  •  िपयाईंको इकनजन र ररे ड्डयो बनद गनु्दहोस  ्र आफनो 
झययाललयाई िल झयानु्दहोस ्ियाकक िपयाईं अगधकयारीसँग 

कुरयाकयानी गन्द सकोस;्       

  •  आफनो वयाहनमया रहनुहोस ्र िपयाईंको सीटबरेलट बयाँधी 
रयाखनुहोस;्       

  •  िपयाईंकया हयािहरू सयादया दृ्यमया रयाखनुहोस ्– ववशरेरिः 
सटीयररङ वहीलमयागथ। कुनै पयन गयिववगध नगनु्दहोस ्

जसदवयारया अकफसर सोचद्छन ् कक िपयाईं लुककरहरेको 
हुनुहुन्छ वया करे ही चीजकया लयागग पहँुच गददै हुनुहुन्छ;

  •  यहद अकफसरलरे िपयाईंलयाई उद्धरण पत्र जयारी गररे  ्नरे 
अकफसरसँग उद्धरणको बयाररेमया बहस नगनु्दहोस।् यहद 

िपयाईं अदयालिमया जयानहुुन्छ ् नरे िपयाईंसँग आफनो मदु्दया 
बनयाउनरे मौकया हुनरे्छ।
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खण्ड IX - अन्य प्रतत्बन्, उल्लङरन र र्ण्ड
A. प्रत्त्बन्हरू       
  MVA लयाइसरेनसधयारीदवयारया  मोटरको  सुरक्क्ि  ड्याइम्ङ 

सुयनक्चि गन्द लयाइसरेनसकिया्दलरे चयालकको लयाइसरेनसमया करे ही 
प्रयिबनध लगयाउन अनुमयि हदइएको ्छ। प्रयिबनध (हरू) को 
उललङ्रनमया एक मोटर वयाहनको सनचयालन गम्ीर अपरयाध 

हो र यसको पररणयामसवरूप ड्याइम्ङ ववशरेरयागधकयारलयाई कफिया्द 
मलन सक्छ। 

  ्तपाईंको लाइसदेनसको षसथत्तको आ्ारमा पतन थप 

प्रत्त्बन्हरू लिाउन स्छ। 18 ्बर्गिन्ा कम उमदेरका 
सना्तक लाइसदेनस ्ारकहरू तनमन अत्तरर््त ड्ाइलिङ 

प्रत्त्बन्को अ्धीनमा छन।्

  •  "लसट्बदेलट प्रत्त्बन्"  - यहद उमरेर वया सीट कसथयिको 
पवया्दह नगरी चयालक र प्रतयरेक ययात्रीलयाई सीट बरेलट वया 
बचचया सुरक्या सीटलरे प्रयिबकनधि गररेन ्नरे असथयायी 
लयाइसरेनस धयारकहरूलयाई मोटर गया्डी सञचयालन गन्द 
यनररेध गररएको ्छ। 

  •  "्यात्रधी प्रत्त्बन्" - असथयायी अवगधको पहहलो 5 

महहनया (151 हदन) को अवगधमया असथयायी लयाइसरेनस 

धयारकहरूलरे 18 बर्द मयुनकया ययात्रीहरूलयाई रयाखनरे अनमुयि 

्ैछन, जबसमम एक योगय पय्दवरेक्ण चयालक वया ययात्रीहरू 

प्रतयक् पररवयारकया सदसयहरूसँग आउँदैनन।् प्रतयक् 

पररवयारकया सदसयहरू पयि यया पतनी, ्छोरी, ्छोरया, 
सौिरेनी ्छोरया, सौिरेली ्छोरी, बहहनी, ्याइ, सौिरेनी बहहनी 
वया असथयायी लयाइसरेनस धयारकको सौिरेनी ्याइ वया समयान 

ठरे गयानयामया बसनरे लयाइसरेनस धयारकको आफनि हुन 

सक्छन।्
  •  "रा्तको सम्य प्रत्त्बन्"  -असथयायी  लयाइसरेनस 

धयारकहरूलयाई त्बहयान 12:00 बजरेदरे खख त्बहयान 5:00 

बजरेसमम  ड्याइ्  गन्द  अनुमयि  हदइन्छ , करे वल 

लयाइसरेनसधयारी हो ्नरे: 
    o  लयाइसरेनसधयारीको रोजगयारीबयाट वया तयसअवगध 

ड्याइम्ङकया लयागग;

    o  एक  संगहठि  सवयंसरेवक  कयाय्दक्रमबयाट  वया 
ड्याइम्ङकया लयागग;

    o  आगधकयाररक सकूल गयिववगधबयाट वया ड्याइम्ङकया 
लयागग; वया

    o  एथलरेहटक कयाय्दक्रम वया समबकनधि प्रमशक्ण सत्रमया 
्याग मलनरे अवसरमया वया यसबयाट ्याग मलनकया 
लयागग ड्याइम्ङ।

  •  "वा्यरलदेस उपकरणमागथ प्रत्त्बन्" - सबै असथयायी 
लयाइसरेनस र मशक्याथमीको अनुमयि धयारकहरूलयाई 911 

आपयािकयालीन कलको अपवयादको सयाथ मोटरवयाहन 

सनचयामलि गददै  गदया्द एक वयायरलरेस संचयार उपकरण 

(हयािबयाट मुकि फोन सहहि) को उपयोग गन्द यनररेध 

गररएको ्छ। 

B. आवदे्कलाई सूचना - तनहह्त सहमत्त        
  मरेरीलययाण्डमया, कुन ैपयन वयककि जसलरे सयामयानयिययाः सयाव्दजयनक 

रूपमया प्रयोग गररनरे रयाजमयाग्दमया वया कुनै पयन यनजी समपकतिमया 
मोटरवयाहन चलयाउँ्छ वया चलयाउनरे प्रययास गद्द्छ ्नरे महदरयाको 
एकयाग्िया वया ड्गस वया यनयकनत्रि खिरनयाक पदयाथ्दको एकयाग्िया 
यनधया्दरण गन्दकया लयागग एक परीक्ण मलन सहमि गद्द्छ। 

  एक पुमलस अकफसर, जोसँग एक वयककि ड्गस, महदरया वया 
एक यनयकनत्रि पदयाथ्ददवयारया त्बग्रेको ्छ ्ननरे वव्वयास गन्द 
उगचि आधयार ्छ ्नरे, एक औरगध मयानयिया ववशरेरज्लरे उकि 

वयककिलयाई रकि परीक्णकया लयागग परेश गन्द अनुरोध गन्द 
सकद्छ।

  एक वयककि एक लयागू पदयाथ्द वया महदरया परीक्ण मलन बयाधय 

हुन सकदैन। यदयवप, यहद एक पुमलस अगधकयारीलरे प्रमयाखणि 

कथन प्रयापि गररेपय्छ पररक्ण असवीकृि गररयो ्नरे, MVA लरे 
एक परीक्ण असवीकयारकया लयागग यनलमबन अवगध लयाग ूगनने्छ।

  MVA लरे कुनै पयन चयालकको लयाइसरेनस यनलमबन ग्छ्द  जसलरे 
जयाँचकया लयागग बुझयाउँ्छ र 0.08 प्रयिशि महदरयाको सरनिया वया 
उचचको परीक्ण पररणयाम यनधया्दररि ग्छ्द। 
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 2. ड्ाइिर लाइसदेनस खारदेज
   मरेरीलययाण्ड ड्याइ्र लयाइसरेनसको खयाररेज ्नरेको वयककिलरे 

सुरक्क्िरूपमया फरे रर मोटर सवयारी चलयाउन सक्छ ्नरेर 

MVA लरे यनधया्दरण नगरूञजरेलसमम मोटर गया्डी सञचयालन 

गनने सअुवसर कफिया्द हुन ुहो। जबकक यनलमबन अवगध्नदया 
एक यनहद्द्ट समयमया समयापि हुन्छ, यस्नदया फरक 

खयाररेजमया दरखयासि गनने एक नयूनिम प्रयिक्या अवगध हुन्छ 

जुन MVA दवयारया असवीकयार पयन हुन सक्छ। 

 3. ड्ाइिर लाइसदेनसको खाररजधी
   रद्द गररएको ड्याइ्र लयाइसरेनसको अथ्द ड्याइम्गं सुववधया 

समयापि हुनु हो। यहद लयाइसरेनस धयारकसँग लयाइसरेनस मलनरे 
अगधकयार न्एको पु्टी ्ए, लयाइसरेनसमया आव्यक 

वया सही जयानकयारी हदन असफल ्ए, वया आवरेदन हदनरे वया 
लयाइसरेनस प्रयापि गनने समयमया ठगी गररेको ्ए, MVA लरे 
ड्याइ्र लयाइसरेनस रद्द गन्द सकनरे्छ। कुन ैअवव्यावकलरे पयन 

नयाबयामलग बचचयाको ड्याइ्र लयाइसरेनस खयाररजीको अनुरोध 

गन्द सकनरे्छन ्(अनुच्छरेद II F हरेनु्दहोस(्

E. ्णड सवधीकृत्त             
  पूण्द लयाइसरेनस कसथयिको लयागग योगय हुनअयर िोककएको 

दोरमसवद्ध मकुि अवगधकया लयागग असथयायी लयाइसरेनसधयारकहरूलरे 
मयानय असथयायी लयाइसरेनस रयाखनु प्छ्द  । असथयायी लयाइसरेनस 

मलएर  उललङरनहरू  चयालन  गररेकोमया  दोरमसहदगध  वया 
“परीक्यावगध अगयाड्ड नययाय” (PBJ) मया ड्याइ्रको सुधयारयातमक 

कयाय्दक्रम पूरया गररेको हुनु पद्द्छ सयाथै ड्याइ्र लयाइसरेनसको 
यनलमबन वया खयाररजी हुन ुपद्द्छ ितप्चयाि ड्याइ्र लयाइसरेनसमया 
रयाजगयार िथया मशक्याको लयागग मयात्र लगयाइएको प्रयिबनध लयागु 
हुन्छ।

  ्यह् लाइसदेनस्ारक 18 ्बर्गिन्ा कम उमदेरको िएमा र 

असथयायी लयाइसरेनसदवयारया गयिमयान उललंरन प्रयापि गररेमया, 
उललरंनको लयागग फैसलया हुनअुयर दोरी ठहररए वया पवू्द पररक्ण 

प्रदयान गररए, यनमन प्रयिबनधहरू लयागू हुनरे्छन:्

C.   एक िल्त वा न्कली पहहचान पत्र प्रा््त िन्ग, चालकको 
लाइसदेनस वा लस्नदेको तन द्ेशकी्य अनुमत्त       

  कयानूनलरे ्न्छ कक यहद िपयाईं गलि वया ठगी पहहचयान पत्र, 

मसकनरेको अनुदरेशयातमक अनुमयि वया चयालकको लयाइसरेनसलयाई 

सुरक्क्ि गन्द खोजनुहुन्छ ्नरे, िपयाईंलयाई संरीय र रयाजय 

कयानूनअनिग्दि जररमयानया र / वया जरेल हुन सक्छ।

   मयादक परेय पदयाथ्द ककनन, रयाखन वया प्रयापि गन्दकया लयागग िपयाईंको 
उमरेरलयाई गलि िररकयालरे परेस गनु्द कयानूनको उललंरन हो। 

मयागथको जररवयानयाहरूको अयिररकि, िपयाईंको चयालक लयाइसरेनस 

यनलमबन हुन सक्छ। 

D. प्रशासतनक का्य्गहरू             
  MVAलरे मोटर गया्डी कयानूनको उललंरन गररेमया लयाइसरेनस 

यनलमबन, रद्द, असवीकयार वया खयाररेज गन्द सकद्छ। MVAलरे 
वयककिको ररेक्ड्दको ठरेगयानयामया प्रसियाववि प्रशयासयनक कयाय्द, 
हुनगैरहरेकया कयारबयाहीको कयारण िथया यया ि कयाय्द पररमयाज्दन गन्द 
वया लयागू नगन्दकया लयागग वयककिलरे करे  कदम चयालन सक्छ ्नी 
सललयाह हदनकया लयागग सचूनया पठयाउँनरे्छ। धरेरै जसो मयामलयाहरूमया, 
ककन प्रशयासयनक कयाय्द हुनुहुदैन ्नी कयारण दरेखयाउनकया लयागग 

प्रशयासयनक सुनुवयाईको अनुरोध गन्द सककन्छ। मरेरीलययाण्ड 

मोटर गया्डी कयानूनकया अनुसयार कुनै पयन यनलकमबि, खयाररेज, 

असवीकृि वया रद्द गरीएको लयाईसरेनस समप्दण गनु्द आव्यक 

्छ। MVA दवयारया लयाइसरेनस प्रयापि गररेपय्छ मयात्र यनलमबन, कफिया्द 
वया प्रयिबनधको अवगधकया लयागग क्ररे ड्डट सुरु हुनरे्छ।

 1. ड्ाइिरका लाइसदेनसको तनलम्बन
   मरेरीलययाण्ड ड्याइ्रकया लयाइसरेनसको यनलमबन मोटर वयाहन 

संचयालन अगधकयारकया सुअवसरको असथयायी रोकयाई मयात्र 

हो। करे ही मयामलयाहरूमया, MVAलरे वयककिलयाई प्रयिबकनधि 

ड्याइ्र लयाइसरेनस प्रदयान गन्दकया लयागग यनधया्दरण गन्द 
सकद्छ। प्रयिबकनधि लयाइसरेनसलरे वयककिलयाई ववशरेर 

उद्दरे्य, अथया्दि, रोजगयारी र शकै्क्क उद्दरे्यहरूको लयागग मयात्र 

मोटर सवयारी चलयाउन अनुमयि हदन्छ।
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F.  अक्षम्ताका पाक्क्ग ङ सथान, लाइसदेनस ्लदेट ्तथा 
्लदेकाड्गहरूको प्र्योि             

  असकिहरूको पयाकक्द ङ ठयाउँ िथया अशकिहरूकया 
लयाइसरेनस पलरेट र पलरेकया्ड्दहरूको अवधै प्रयोग वया 
दरुुपयोगको लयागग पयया्दपि जररवयानया लगयाउन 

सककन्छ। यनमन उललंरनहरूको लयागग हयाँजीर 

हुनकया लयागग बोलयावट जयारी गन्द सककन्छ:

  •  िपयाईंसँग MVA दवयारया जयारी गररएको अशकििया 
लयाइसरेनस  पलरेट  वया पलरेकया्ड्द न्एसमम  अक्मिया 
पयाकक्द ङ सथयानमया पयाक्द  गनु्द र ववशरेरयागधकयारको लयागग 

योगय वयककि यया ि सञचयालन गरररहरे्छ वया गया्डीमया 
ओसयारपसयार गरररहरेको ्छ;             

  •  (िपयाईंसँग अक्मिया लयाइसरेनस वया पलरेकया्ड्द हँुदयाहुदै पयन) 

कब्द कयाटको कुनै ्यागलयाई अबरूद्ध गररेमया वया यसकया 
अगयाड्ड पयाक्द  गररेमया;   

  •  (िपयाईंसँग अक्मिया लयाइसरेनस वया पलरेकया्ड्द हँुदयाहुदै 

पयन) असक्मिया पयाककिं ग सथयानको ्छरेवकैो पहँुच ्एकया 
गकललको कुन ैपयन अशंमया पयाकक्द ङ्ग गररेमया ;       

  •  मययाद समयाकपि ममयिपय्छ पयन अक्मिया पलरेकया्ड्दको 
प्रयोग गददै;             

  •  अपयाङ्ग वयककिको उपकसथयि त्बनै ओसयारपसयार 

गररेकोमया, सयाथै उगचि पहहचयान त्बनया नै अक्मिया 
लयाइसरेनस पलरेट वया पलरेकया्ड्द प्रयोग गररेमया;             

  •  असक्मिया लयाइसरेनस पलरेट वया पलरेकया्ड्दको लयागग आवरेदन 

गदया्द कुन ैठगी गररेमया वया गलि बययान हदएमया।             

  अक्मिया पयाककिं ग समबनधी थप जयानकयारी MVA वरेबसयाइटमया 
प्रवरेश गररेर प्रयापि गन्द सककन्छ। 

  •  अपरयाध अनुसयार लयाइसरेनसधयारकलरे ड्याइ्र सुधयार 

कयाय्दक्रम पूरया गन्द आव्यक हुन्छ;             

  •  दोस्ो अपरयाधको पररणयामसवरूप 30 हदनकया अवगधकया 
लयागग ड्याइ्र लयाइसरेनस/सुअवसरकको यनलमबन 

हुनरे्छ ितप्चयाि रोजगयारी िथया मशक्या 90 हदनहरूकया 
अवगधकया लयागग प्रयिबनध मयात्र;             

  •  िरेस्ो अपरयाधको पररणयामसवरूप, 180-हदनको लयागग 

चयालक लयाईसरेनस/सुअवसर यनलमबन हुनरे्छ, जवयान 

चयालकहरुकया लयागग ड्डजयाइन गररएको चयालक सुधयार 

कयाय्दक्रममया उपकसथि हुन आव्यक पद्द्छ सयाथै 180 

हदनको अवगधकया लयागग रोजगयारी िथया मशक्या मयात्र 

प्रयिबनध लगयाइनरे्छ।             

  •  चौथो वया यसपय्छको अपरयाधको पररणयामसवरूप ड्याइ्र 

लयाइसरेनस/सुअवसरको खयाररजी हुनरे्छ र पुनयन्दयुकि 

गररएको बरेलया सबै लयाइसरेनस समबकनधि जयँाचहरू 

सफलियापूव्दक पयास गन्द आव्यक पद्द्छ।            

  ्यह् असथा्यधी लाइसदेनस्ारक 18 ्बर्ग वा सोिन्ा मागथको 
उमदेरको िएमािथया असथयायी लयाइसरेनससँग गयिमयान उललरंन 

प्रयापि गररेको ्एमया, दोरी ठहररए वया उललंरनको यनण्दयअयर 

परीक्यावगध प्रदयान गररए, यनमन प्रयिबनधहरू लयागू हुनरे्छन:् 

  •  अपरयाध अनुसयार लयाइसरेनसधयारकलरे ड्याइ्र सुधयार 

कयाय्दक्रम पूरया गन्द आव्यक हुन्छ;          

  •   दोस्ो अपरयाधको पररणयाणसवरूप ड्याइ्रको लयाइसरेनस/

सुअवसरको 30-हदनको यनलमबन हुनरे्छ;          

  •  िरेस्ो वया यस पय्छकया अपरयाधलरे गदया्द ड्याइ्र लयाइसरेनस/

सुअवसरको 180-हदनसममको यनलमबन व खयाररजी 
हुनरे्छ।   

  सजयाय (हरू)कया पररणयामकया रूपमया कुनै लयागू प्रयिबनधहरूकया 
अयिररकि मयागथकया प्रयिबनधहरू लयागू गररनरे्छन  ् । सयाथै, 
प्रतयरेक अपरयाधमसहद्द वया परीक्यावगध अनसुयार गयिमयान उललरंन 

(अपरयाध) को उललंरनको यनण्दय अगध लयाइसरेनसधयारकलयाई 

सविः नययँा 18 महहनयाको सजयाय-मुकि अवगध सुरू गन्द 
आव्यक पद्द्छ।
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B.  चालकको रदेख द्ेख- आवश्यक्ता ्तथा ् ात्यतवहरू             
 मरेरीलययाण्ड  लन्दरकया 
अनुमयिपत्र धयारकहरूलरे 
करे वल  ि ी  सव या र ी 
सयाधनहरू  वया  वग्दकया 
सव या र ी  स या धन ह रू 

चल या उन  सकनरे्छन ्

जुन लन्दर अनुमयिमया 
उललरेख गररएकया हुन्छन,् 

र  कुनै  सुपरवयाइकजंग 

ड् या इ्रक ो  स याथम या  
मयात्र जो:

  • ककमिमया 21 वर्द उमरेरको ्छ;             

  •  जसलरे हयालैमया मैररलययाण्ड वया अकयो रयाजयमया ककमिमया 
िीन वर्दसमम धयारकहरूदवयारया संचयामलि वग्दको गयाड्ड 

चलयाउन लयाइसरेनस प्रयापि गररेको ्छ;

  •  मसकयारु परममट धयारकको ्छरे उमया बसरेको ्छ, वयाहन 

मोटरसयाइकल न्एसमम             

C. अिं ्ा्ता             
  मरेरीलययाण्डकया बयामसनदयाहरूलरे मतृयपु्चयाि अगंहरू वया ऊिकहरू 

दयान गररेर कसलैयाई जीवन र सवयासथयको उपहयार हदन सक्छन।् 18 

बर्द वया मयागथको कोही पयन अगं दयािया हुन सक्छ। यहद आमयाबुबया 
वया अम््यावकलरे मलखखिरूपमया सहमयि जनयाएमया ककमिमया 16 

बर्दकया नयाबयामलगहरूलरे दयािया पदनयाम थपन सकद्छन।् िपयाईंको 
लयाइसरेनस आवरेदन वया नववकरण सचूनयाको त्बबरणलयाई हरेनु्दहोस ्

जसमया ्यनएको ्छ “कृपयया सही गनु्दहोस, िपयाईंको मतृयु 
्एको खण्डमया, िपयाईंलरे अङ्गदयािया बनरेर अरूको मद्दि गनने 
इच्छया रयाखन सकनुहुनरे्छ।  "हुन्छ," मया सही गररेर िपयाईलरे सब ै

आव्यक वयककिगि जयानकयारीलयाई मरेररललययाण्ड सवयासथय 

िथया मयानमसक सवच्छिया वव्याग िथया मरेरीलययाण्ड अंग दयािया 
रकजसट्रीमया कयायम रयाखनकया लयागग अगधकयार हदनु ्एको ्छ।" 

अगं दयािया कयाय्दक्रमकया बयाररेमया MVA वरेबसयाइटमया थप जयानकयारी 
फरे लया पयान्द सककन्छ।

अनुच्ेर् X – अन्य महतवपूण्घ जरानकरारी
A. MVA लाई ररपोट्ग िनु्ग पनदे मदेडडकल स्त्गहरू             
  यहद कुनै वययाककिमया िल सूगचबद्ध सि्दहरू मधयरे उनीहरूको 

गया्डी चलयाउनरे क्मियालयाई असर गन्द सकनरे कुन ैपयन अवसथयाहरू 

्एमया, MVAको चयालक कलययाण िथया सुरक्या वव्याग र/वया 
गचककतसया सललयाहकयार परररददवयारया अनुमयिको आव्यकिया 
पद्द्छ। यहद कसैसँग यी मरेड्डकल अवसथयाहरूमधयरे कुनै एक 

्एमया, उनीहरूलरे अवसथया यनदयान गररेकया समयमया वया ड्याइ्रको 
लयाइसरेनसकया लयागग आवरेदन हदएकया बरेलया वया नवीकरण गररेकया 
समयमया MVAलयाई सूगचि गनु्दपद्द्छ।

   मधुमरेहलरे गदया्द पय्छललया 6 महहनयाहरूमया अकयो वयककिको 
मद्दिको आव्यकिया पररेको र कम रगि गचनीको प्रकरण 

्एको ्छ;

  ममगमी;
  दौरया;
   गि 6 महहनयाहरूमया चरेिनया गुमयाउनरे कयारक ्एको मुटुको 

अवसथया;
  सट्रोक;

   यसिो अवसथया जसलरे िपयाइँलयाई चककर, बरेहोशी वया 
अधँययारोपन प्रदयान गद्द्छ;

   यननद्रया एकपनयया वया नयाकयोलरेपसी(बीचबीचमया यननद्रया लयागन)ु;

   रयािक मकसि्क चोट (TBI)को इयिहयास;

   यसिो अवसथया जसलरे गदया्द िपयाईंकया, पयाखुरया, हयाि, पयाउ वया 
खुटियामया कमजोरी, थरथर कमपयाई, वया यनदयाउनरे कयारणलरे 
िपयाईको गया्डी चलयाउनरे क्मियालयाई असर गन्द सक्छ;

   िपयाईंको कुनै हयाि, पयाखुरया, खुटिया वया पयाउ ्ैछन, कयाहटएको 
्छ, वया कयाय्द गन्द ्छो्डरेको ्छ जसलरे गदया्द िपयाईंको ड्याइ् गनने 
क्मियालयाई असर गन्द सक्छ;

   आखँयाको समसयया जसलरे गदया्द कुन ैएक आखँया वया ककमिमया 
110 ड्डग्ीमया दरेखखनरे दरूबीन क्रेत्रमया 20/70को एक सही 
नयनूिम दृ्य िीक्णियालयाई रोक्छ;

  महदरया प्रयोगको समसयया;
  लयागु पदयाथ्द प्रयोगको समसयया;
   एक मयानमसक सवयासथय अवसथया जसलरे िपयाईंको चयालन 

गनने क्मियालयाई असर गन्द सक्छ;

  कसकजोफ्रे यनयया; वया
  पयागलपन
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G. ्बचचा सुरक्षा सधीटहरु             
 यहद  बचचया  4’9”  वया  यो 
्नदया  अगलो  ्ैछन  ्नरे , 
आठ  बर्द्नदया  मुयनकया 
सब ैबचचयाहरुलयाई उपयुकि 

बचचया सरुक्या सीटमया सवयारी 
गरयाउनु प्छ्द। बचचया सुरक्या 
सीट र सवयारी यनमया्दियाहरुकया 
यनदनेशन  अनुसयार  संयम 

प्रयोग गनु्द प्छ्द।  बचचया सुरक्या सीटहरूमया कयार सीट, बूसटर सीट 

वया अनय संरीयरूपमया सवीकृि बचचया सुरक्या उपकरणहरू सयामरेल 

हुन्छन।् यहद िपयाईं बचचया सुरक्या सीट ककनन वया प्रयापि गन्द असमथ्द 
हुनुहुन्छ ्नरे, िपयाईंलरे Kids In Safety Seats (KISS) मया, मरेरीलययाण्ड 

सवयासथय वव्याग िथया मयानमसक सवयासथयववज्यानको 800-370-

SEAT मया समपक्द  गन्द सकनुहुनरे्छ। KISSलरे रयाजयको त्बम्नन 

क्रेत्रहरुमया ककनन नसकनरे पररवयारहरूलयाई कम दयाममया कयारको वया 
बुसटरको सीट ककरयाययामया उपलबध गरयाउनरे ऋणदयािया कयाय्दक्रम 

समनवय गद्द्छ। प्रयि सथयानमया सीट उपलबधिया म्नन हुन सकद्छ।

H. ए्यर ब्यािहरू             
  एयर बययागहरू दरु्दटनयाहरूमया सुरक्या प्रदयान गनने महतवपूण्द 

सुरक्या उपकरणहरू हुन।्  उतिम सुरक्याकया लयागग:

  •  यिनीहरूलयाई गया्डीको लययाप िथया कयाँधको बरेलटको 
संयोजनमया प्रयोग गनु्द पद्द्छ;             

  •  प्छयाड्ड फकने को कयार सीटमया ् एकया बचचयाहरूलयाई कहहलय ै

पयन गया्डीको अगयाड्डको ययात्री एयर बययाग ् एकया सीटमया 
सवयारी गरयाउनु हँुदैन।             

  •  वययावहयाररक ्एसमम ्रसक सटरेयररङ्ग वहील दरेखख 

पय्छ बस। सटरेयररङ्ग वहीलबयाट ्छयािी समम 10-12 इनच 

सममको दरुी बनयाई रयाखनरे प्रययास गनु्दहोस;्

  •  13 बर्द मयुनकया,बचचयाहरूलयाई बचचयाको उगचि सरुक्या सीट 

वया सीट बरेलटलरे ररयर सीटमया बयाधँरेर सवयारी गरयाउन ुपद्द्छ;             

  •  ग््दविी महहलयालरे सीट बरेलटको लययाप ्याग परेटको जयि 

सकदो िललो चयाकको ्यागमया र मयागथललया यिघ्यामया िथया 
कयाँधको बरेलट परेटकोवररपरर रयाखनुपद्द्छ।             

D. म्त्ान िन्गका लागि ््ता्ग िनु्गहोस ्             
  1993 को रयाक्ट्रय मिदयािया ररेकज्ट्ररेसन ऐन, जसलयाई अकसर 

“मोटर ्ोटर” पयन ्यनन्छ, एक संरीय कयानून हो जसमया 
MVAलरे आफनो योगय ग्याहकहरुलयाई ड्याइ्रको लयाइसरेनस वया 
फोटो पहहचयान आई्डी कया्ड्दको लरेनदरेनको क्रममया, ्ोट हदनकया 
लयागग दिया्द गन्द वया ्ोहटंग जयानकयारी अप्डरेट गन्दकया लयागग 

आवरेदन हदन अवसर प्रदयान गन्दकया लयागग यनदनेश हदन्छ।

E. ्बधीमा आवश्यक्ताहरू              
  मरेरीलययाण्डमया दिया्द गररएकया सबै मोटर सवयारी सयाधनहरूलयाई 

मरेरीलययाण्डमया  लयाइसरेनस गररएकया कमपनीदवयारया बीमया 
गनु्दपद्द्छ। कयानुनलरे  आव्यक मयानरेको रकममया सवयारी 
सयाधनकया मयामलकहरूलरे आफनया गया्डीहरूको वयककिगि चोट र 

समपकति क्यिको दयाययतवकया लयागग त्बमया गररेको हुन ुपद्द्छ। ययाद 

गनु्दहोस:् गया्डीको बीमया त्बनया गया्डी चलयाउनु ्नरेको कयानूनन ्

त्बरूद्ध हो! यहद िपयाईंलरे सबै वयाहनहरूमया आफनो वयाहन बीमया 
कयायम रयाखनु ्एन ्नरे, िपयाईंलयाई हररेक वर्द प्रयि वयाहनको 
$2500 समम जररवयानया गररनरे्छ। आव्यक बीमयाको ववशरेर 

मयात्रयाको समबनधमया थप जयानकयारीको लयागग MVA वरेबसयाइट 

हरेनु्दहोस।्

  अकटुबर 1, 2016 दरे खख प्र्यावी ्एर, सबै ड्याइ्रहरूको 
सवयाममतवमया कुन ैपयन समयमया मोटर सवयारी चलयाउँदया मयानय 

बीमया पररचय कया्ड्द हुनु पद्द्छ। यो कया्ड्द इलरेकट्रोयनक ढयाँचयामया 
्छ र कयानून प्रवि्दन अगधकयारीको अनुरोधमया यसलयाई प्रसिुि 

गनु्द पद्द्छ। यस आव्यकियाको पयालनया गन्द असफल ्एकया 
खण्डमया जररवयानया यिनु्द पनने हुन सक्छ।

F. सधीट ्बदेलट कानुन             
   मरेरीलययाण्ड मोटर वयाहन कयानूनको अनुसयार 

ड्याइ्र र  मोटर वयाहनकया सबै ययात्रुहरुलरे सीट 

बरेलट लगयाउन ुप्छ्द  वया यहद उपयकुि ् एमया बचचया 
सुरक्या सीटमया संयममि रयाखनु प्छ्द।
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I.  एंटी-लक ब्देक्कंि लससटम (ABS) लिाएर ब्देक लिाउन ु 
  एंटी-लक ब्रेककंग मससटम (ABS) िपयाईंकया पयाङ्ग्याहरूलयाई लोक 

हुनबयाट जोगयाउनकया लयागग सयाथै िपयाईंलयाई चलयाउन हदनकया 
लयागग ड्डजयाइन गररएको हो ।  जब गया्डीको कमपयुटरलरे एक वया 
बढी पयाङ्ग्याहरू लक ्एको पतिया लगयाउँद्छ, ABS लरे लककङ्ग 

हुनबयाट जोगयाउन धरेरै द्रिु गयिमया ब्रेक पमप गन्द गन्द थयालद्छ। जब 

ABS संलगन हुन्छ, िपयाईलरे ब्रेकहरूबयाट ग्डग्डयाहट सुननुहुनरे्छ 

र िपयाईंको खुटियामुयन ब्रेक परे्डललरे कमपन गनने्छ। एंटी-लक 

ब्रेककंग मससटमकया बयाररेमया थप जयानकयारीकया लयागग िपयाईलरे गया्डी 
मयामलकको मययानुअललयाई उललरेख गन्द सकनुहुनरे्छ।

J.  हदेडसदेट, ई्यरफोन ्तथा इ्यर्लि लिाउन तनरदेग््त             
  मोटर गया्डी चलयाउँदया कयान म्त्र ्एकया वया दवैु कयानहरूमया रहरेकया 

ररेड्डयो, पोटनेबल अड्डयो उपकरण, CD पलरेयर वया अनय अड्डयो 
उपकरणमया जोड्डएकया ईयरपलग, हरे्डसरेट वया ईयरफोनहरू, पोटनेबल 

अड्डयो उपकरण, CD पलरेयर वया अनय अड्डयो उपकरणहरू यनररेध 

गररएको ्छ। श्वण सहयायिया उपकरणहरू सवीकयाय्द ्छन।्

K. समानान्तर पाक्किं ि              
  पयाठयक्रमकया जयँाचको क्रममया समयानयानिर पयाकक्द ङ्ग आव्यक 

्ैछन, िर पयन ड्याइम्ङ्ग मशक्या पयाठयक्रममया यो अझै समयावरेश 

्एको ्छ। जबकक यस रुमयाईलरे दृ्ययातमक कौशल, सथयानको 
ठमययाई, दप्दण िथया टन्द सङ्करे िहरूको प्रयोग, सटीयररगं, ब्रेककंग 

िथया एककसलरेररेसन यनयनत्रण, आहदको कौशल प्रदयान गद्द्छ ्नरे, 
यी कौशलहरूलरे “रर्स्द टू-पवयाइनट टन्द” कया क्रममया प्रदश्दन गररनरे 
्छन, जुन कोस्द जयँाचकया समयमया आव्यक हुन्छ।

L. उलटो ्ईु-्वाइनट मोड            
  सबै  आवरेदकहरूलरे  आफनो  मौमलक  "C" कक्याको  ड्याइ्र 

लयाइसरेनसको लयागग आवरेदन गन्द आवया्यक हुन्छन।् यो रुमयाईलरे 
आवरेदकको दृ्य कौशल, समथ्दन हदनरे कौशल, ठयाउँको यनण्दय मलनरे 
क्मिया, दप्दण र टन्द मसगनलहरूको प्रयोग, सटीयररगं, ब्रेकलगयाउनरे, 
एकसरेलरेरन यनयनत्रण गनने र सयामयानय ड्याइम्गं कौशलरूको प्रदश्दन 

प्रदयान गद्द्छ।  10’ बयाट 20’ कया ठयाउँमया रुमी सकन ुपनने्छ।

M. साइकल चालकहरूको लागि तन्यम ्तथा सझुावहरू              
  स्डकमया सुरक्क्ि रूपमया सञचयामलि हुनकया लयागग मोटर वयाहन 

सञचयालकहरू जसिै सयाइकल चयालकहरूकया पयन अगधकयार िथया 
कजममरेवयारीहरू ्छन।् एक सुरक्क्ि र मश्ट सयाइकल चयालककया 
रूपमया िपयाईंको कजममरेवयारीको ्याग यनवया्दह गनु्दहोस।्

  सडकका तन्यमहरूको पालना िनु्गहोस ्
   अनुमयायनि िररकयामया मसधया र एकल फयाईल सवयारी गनु्दहोस।् 

अगयाड्डन ैयोजनया बनयाउनुहोस ्र स्डक खिरयाहरू वरपर रुनन 

र ययाियाययाि िथया खुलया कयारकया ढोकयाहरूबयाट पयार गन्द समय 

हदनुहोस।् पैदल ययात्रीहरूलयाई बयाटो ्छयाड्डहदनुहोस  ्र सब ै

ययाियाययाि सङ्करे ि र सयाइनहरूको पयालनया गनु्दहोस।्

  ्या्ता्या्त संि सवारी िनु्गहोस ्
   सँधै दयाहहनरेिफ्द  सवयारी गनु्दहोस।् दयाहहनयाबट अनय ट्रयाकफक 

पयार गदया्द सयावधयानी अपनयाउनुहोस।् चौबयाटोमया पुगन आँटदया, 
िपयाईंलरे ययात्रया गन्द इच्छया गररेकया हदशयाकया लगग (बयँायया, मसँधया, 
दयाँयया) उपयुकि लरेनको प्रयोग गनु्दहोस।्

  स्ब ैमोडहरूका सङ्कदे ्त
   लरेन पररवि्दन गनु्द वया रुमनु ्नदया पहहलरे फकने र हरेनु्दहोस।् 

यीमधयरे कुन ैएक सङ्करे ि प्रयोग गरी अगग्ममया सरुक्क्िरूपलरे 
सङ्करे ि गनु्दहोलया।

  ्बाँ्या हा्तको मोड सुरक्क्ष्त रूपमा ्बनाउनुहोस ्
   िपयाईं ट्ररे्ल लरेनको (वया बयाँयया रुमनरे लरेन) बयाँयया पटिी रुमरेर 

सवयारी (1) कया रूपमया बयाँयया रुमन सकनुहुनरे्छ वया पदैलययात्री (2)

को जसिो गरी क्रोसवयाकमया रोककएर, उत्त्रएर िथया हह्डरेर पयार 

गन्द सकनुहुनरे्छ।

बयँायया टन्द दयाँयया मो्डरोकनु
वकैकलपक 
दयायया ँमो्ड
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   च्तुराईपूण्ग रोड अवसथाहरूको लागि ्त्यार रहनुहोस ्

   गचपलो ्एको बरेलया वरया्द वया हहउँमया ब्रेक लगयाउँदया, रोकन अयन 

फुटपयाथ गचनहहरू र युहटमलटी क्रहरू हरेन्दलयाई अयिररकि 

दरूी हदनुहोस।

  द्े खखनदे हुनुहोस ्- रा्तमा ्बत्तधीहरू प्र्योि िनु्गहोस ्
   रयािी सवयारी चलयाउँदया, मरेरीलययाण्ड रयाजय कयानूनको अनुसयार 

अगयाड्ड  सरेिो हरे्डलयाइट र प्छयाड्ड रयािो ररफलरेकटर ककमिमया 
600 कफटदरेखख दरेखन सककनरे हुन आव्यक पद्द्छ। यसकया 
अयिररकि, िपयाईंलरे हदनकया समयमया चकमकलो लुगया र रयािी 
सवयारी चलयाउँदया परयावि्दनकयारी कप्डया लगयाउन मसफयाररश 

गररएको ्छ।

  साइकल उपकरण
   16 बर्द्नदया कम उमरेरकया सयाइकल चयालक ययात्रीहरूकया 

लयागग हरेलमरेटहरू आव्यक पद्द्छ। यदयवप, सबै अपररेटर 

िथया ययात्रुहरूकया लयागग उमरेरको वयासिै नगरी यिनीहरूलयाई 

मसफयाररस गररएको ्छ।

   कयानूनन,् सबै सयाइकलहरू यनमन कुरयाहरूसँग सुसकजजि 

हुनुप्छ्द :

   •   सुकखया, समम िथया सफया पैदलपथमया 10 मयाइल प्रयि 

रणटयाको वरेगबयाट15 कफटम्त्र रोककन सक्म ब्रेकहरू।             

   •    यहद रयायि वया प्रयिकूल प्रकयाशकया अवसथयामया चलयाउदया 
पयन, सरेिो बीम हरे्डलयाइट 500 कफटको दरूीसमम 

दरेखखनरे, िथया 600 कफटको दरुीसमम दरेखखनरे रयािो ररयर 

ररफलरेकटर;             

   •   सयानो बचचयासँग ययात्रया गनु्द पनने हँुदया, सरुक्या सीट, दृढियासँग 

सयाइकलमया सुरक्क्ि वया, ट्ररेलर प्रयोग गनु्दपनने्छ;             

   •    सयानया-यिनया सयामयाग्ीहरू मलएर हहडदया सयाइकलको 
टोकरी, ऱययाक वया बययाग प्रयोग गनु्द पद्द्छ ियाकक दवु ैहयाि 

्ययान्डलबयारमया रयाखन सककयोस।्         

N.	इलदेष्ट्क	कम	ित्त	वाहन	(पररिारा)
	 इलदेष्ट्क	साइकलहरू
 •  इलरेककट्रक मोटरको सहयोगमया चलनरे मयानव शककिदवयारया 

सञचयामलि
 • पूण्द सञचयालन गन्द सककनरे पयया्डलहरूलरे सुसकजजि ्छ
 • दईु वया िीन पयाङग्याहरू ्छन ्
 • 750 वयाट वया कमको ऱययाहटङ ्एको मोटर ्छ

	 इलदेष्ट्क	साइकलका	श्देणधीहरू
 •  श्रेणी 1 - सवयारीलरे परे्डमलङ गदया्द मयात्र सहयोग प्रदयान गनने 

मोटरलरे सुसकजजि ्छ र सयाइकल प्रयि रणटया 20 मयाईलको 
गयिमया पुगदया सहयोग प्रदयान गन्द रोककन्छ।

 •  श्रेणी 2 - सवयारीलरे सयाइकलमया पयया्डल मयारररहरेको ्छ वया 
्ैछन ्ननरे सहयोग प्रदयान गनने मोटरलरे सुसकजजि ्छ र 
सयाइकल प्रयि रणटया 20 मयाईलको गयिमया पुगदया सहयोग 
प्रदयान गन्द रोककन्छ।

 •  श्रेणी 3 - सवयारीलरे परे्डमलङ गररेको बरेलया मयात्र सहयोग प्रदयान 
गनने मोटरलरे सुसकजजि ्छ र सयाइकल प्रयि रणटया 28 

मयाईलको गयिमया पुगदया सहयोग प्रदयान गन्द रोककन्छ।

	 इलदेष्ट्कलदे	चलनदे	कम	ित्त	िएका	सकूटरहरू
 • सञचयालकलयाई मयात्र ढुवयानी गन्द ड्डजयाइन गररएको ्छ
 • 100 पयाउन्ड्नदया कम िौल ्एको ्छ
 •  टययान्डरेममया एकल पयाङग्याहरू वया गया्डीको अगयाड्ड र 

प्छयाड्ड एक वया दईु पयाङग्याहरूको संयोजन ्छ
 •  ्ययान्डलबयार र सवयारीसँग उम्नकया लयागग ड्डजयाइन 

गररएको पलरेटफम्दलरे सुसकजजि ्छ
 •  एकमयात्र इलरेककट्रक मोटर र मयानव शककिदवयारया सचंयामलि ्छ
 • प्रयि रणटया 20 मयाईलको वरेगमया सञचयालन गन्द सक्म ्छ

	 	नोट:	 ित्त	 कम	 िएका	 इलदेष्ट्क	 सवारी	 सा्नहरूका	
प्र्योिक्ता्गहरूलदे	्यधी	सवारी	सा्नहरूको	कानुनधी	सञचालन	
तन्ा्गरण	िन्ग	सथानधी्य	क्षदेत्राग्कार	प्रत्त्बन्हरू	जाँच	िनु्ग	
प ््गछ।



Maryland कया चयालकको म्ययानुअल42 www.mva.maryland.gov

नोटहरू



Maryland कया चयालकको म्ययानुअल 43www.mva.maryland.gov

नोटहरू



Maryland कया चयालकको म्ययानुअल44 www.mva.maryland.gov

नोटहरू






