
CITY COUNCIL
CUMBERLAND

पार््ककि ङ जरिमानाहरूपार््ककि ङ जरिमानाहरू
सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्रसड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र

हालदखेि  30 जुन, 2023 सम्म 

बस के्त्रहरूबस के्त्रहरू अष्टखेल्याली सड्क खन्यम -195

तपाईंले बस क्ते्र खित्र आफ्नो सवािी िोकु् हुुँदनै वा पा्ककि  गनुकि हुुँदनै । ्ेकही बस के्त्रहरू सचंाखलत 
हुन ेसम्य फि्क हुन सक््छन ्। ्यस्को अर्कि प्रखतबन््धहरू पार््ककिङमा ्ुछट्ाईए्को सम्य खित्र मात्र 
लागु हुन््छन ्।
्यस अन्तगकित इखन्जन चखलिह्ेको ति सवािी ख्थर्ि िहुँदा िोक्कन े्ुकिा समावेश हुन््छ ।
जरिमाना : जरिमाना : $283 दखेि  दखेि 
खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  $362 + 2 खडमेरिट अं्कहरू खडमेरिट अं्कहरू
  

पैदल ्यात्रीहरूले बाटो ्काट्न ेठाउुँहरूपैदल ्यात्रीहरूले बाटो ्काट्न ेठाउुँहरू
अष्टखेल्याली सड्क खन्यम - 171-173

तपाईंले ्ुकन ैपखन सम्यमा पदैल ्यात्रीले बाटो ्काट्न ेठाउुँमा वा सो नखज्ैक िोकु् वा पा्ककि  गनुकि हुुँदनै ।

्यस अन्तगकित इखन्जन चखलिह्ेको ति सवािी ख्थर्ि िहुँदा िोक्कन े्ुकिा समावेश हुन््छ ।
जरिमाना : जरिमाना : $362 + 1 खडमेरिट अं्कदखेि  खडमेरिट अं्कदखेि 
खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  $481 + 2 खडमेरिट अं्कहरू खडमेरिट अं्कहरू 
  

िोक् खनषखे्धत क्ते्रहरूिोक् खनषखे्धत क्ते्रहरू अष्टखेल्याली सड्क खन्यम -  167 

िोक् खनषखे्धत  स्ेंकतहरू िह्ेका ्थर्लहरूमा तपाईंले खचन्ह लगाइए्को के्त्रखित्र िोकु् वा पा्ककि  
गनुकि हुुँदनै ।

्यस अन्तगकित इखन्जन चखलिह्ेको ति सवािी ख्थर्ि िहुँदा िोक्कन े्ुकिा समावेश हुन््छ ।
जरिमाना : जरिमाना : $283 दखेि  दखेि 
खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना : खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना : $362 + 2 खडमेरिट अं्कहरू खडमेरिट अं्कहरू

पार््ककि ङ खनषखे्धत क्ते्रहरूपार््ककि ङ खनषखे्धत क्ते्रहरू अष्टखेल्याली सड्क खन्यम - 168

पार््ककिङ खनष्ेध  सङ््ेकतहरू िह्ेका ्थर्ानहरूमा तपाईंले ्यात्र ुवा सामानहरू ओिाल्न ेि चढाउने 
प्र्योजन्को लाखग मात्र िोक् पाउनहुुन्ेछ । तपाईं्को सवािीसा्धन 2 खमनटे खमनटे िन्दा बढी सम्य्को 
लाखग िोक्कन ुहुुँदनै ि जखत बेला पखन सवािी चाल्क आफ्नो सवािी िन्दा 3 खमटिखमटि िन्दा टाढा 
िहन ुहुुँदनै ।

्यस क्ते्रमा पार््ककिङ गनकि अनमुखत ्ैछन ।

्ेकही पार््ककिङ खनषखे्धत क्ते्रहरू सचंाखलत हुन ेसम्य फि्क हुन सक््छन ्। ्यस्को अर्कि प्रखतबन््धहरू 
पार््ककिङमा ्ुछट्ाईए्को सम्य खित्र मात्र लागु हुन््छन ्।

्यस अन्तगकित इखन्जन चखलिह्ेको ति सवािी ख्थर्ि िहुँदा िोक्कन े्ुकिा समावेश हुन््छ ।

जरिमाना : जरिमाना : $120 दखेि दखेि 
खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  $201 + 2 खडमेरिट अं्कहरू  खडमेरिट अं्कहरू 

र्प जान्कािी्को लाखग ्काउखन्सल्को सड्क सिुक्ा अख्ध्कािीलाई 8757 9000 मा सम्प्ककि  गनुकिहोस् 

चौबाटोहरू चौबाटोहरू 
अष्टखेल्याली सड्क खन्यम - 171-173

सड्क सङ््ेकतले पा्ककि  गनकि अनमुखत कदए्कोमा बाह्ेक तपाईंले  चौबाटोमा ्यात्रा गदाकि ट्ाकफ्क 
लाइटहरू िह्ेका उक्त चौबाटो्को 20 खमटि खित्र वा िाउण्डएबाउट िह्ेको वा ट्ाकफ्क लाइटहरू 
निए्का चौबाटो्को 10 खमटि खित्र सवािी िोकु् वा पा्ककि  गनुकि हुुँदनै ।
्यस अन्तगकित इखन्जन चखलिह्ेको ति सवािी ख्थर्ि िहुँदा िोक्कन े्ुकिा समावेश हुन््छ ।
जरिमाना : जरिमाना : $283 दखेि  दखेि 



फुटपार् ि प्रा्ृकखत्क ख्थट्पहरूफुटपार् ि प्रा्ृकखत्क ख्थट्पहरू अष्टखेल्याली सड्क खन्यम - 197

तपाईंले आफ्नो सवािीलाई दईु पागं्ालाई प्रा्ृकखत्क ख्थट्पमा पनने गरि वा त्ेथ्याकिएि वा फुटपार्मा 
पा्ककि  गनुकि हुुँदनै क्कनिन े्यसले पैदल ्यात्री ि/वा साइ्कलमा ्यात्रा गननेहरू्को लाखग अविो्ध 
खसजकिना गदकि्छ ।
्यस अन्तगकित इखन्जन चखलिह्ेको ति सवािी ख्थर्ि िहुँदा िोक्कन े्ुकिा समावेश हुन््छ ।
जरिमाना : जरिमाना : $120 दखेि  दखेि 
खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  $201 + 2 खडमेरिट अं्कहरू   खडमेरिट अं्कहरू  

ड्ाइिवेहरूड्ाइिवेहरू अष्टखेल्याली सड्क खन्यम -198

तपाईंले आफ्नो गाडीलाई ड्ाइिवेमा वा तसेसो गिेि ्यसमा पार््ककिङ गनुकि हुुँदनै क्कनिन े्यसले 
सवािीहरूलाई प्रवेश गनकि वा परिसिबाट बाखहि खन्थ्कन बा्धा खसजकिना गदकि्छ ।
तपाईंले ्यात्र ुवा सामानहरू ओिाल्न ेि चढाउन ेप्र्योजन्को लाखग मात्र िोक् पाउनहुुन्ेछ ।
जरिमाना : जरिमाना : $120 दखेि  दखेि 
खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  $201 + 2 खडमेरिट अं्कहरू   खडमेरिट अं्कहरू  
    

CITY COUNCIL
CUMBERLAND  पार््ककि ङ जरिमानाहरू पार््ककि ङ जरिमानाहरू

सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्रसड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र

अपाङ्गता िए्काहरू्को लाखग तोक्कए्को पार््ककि ङ क्ते्रअपाङ्गता िए्काहरू्को लाखग तोक्कए्को पार््ककि ङ क्ते्र
तपाईंले गखतशीलता पार््किंङ ्योजनागखतशीलता पार््किंङ ्योजना (MPS) ्काडकि दिेाउन नसक्दासम्म ि तपाईं अपाङ्गता 
िए्को ्ुकन ैव्यखक्तलाई सार्मा नबोक्दासम्म तपाईले  अपाङ्गता िए्काहरू्को लाखग तोक्कए्को 
पार््ककिङ िह्ेका सङ््ेकतहरू िए्को ्थर्लमा आफ्नो सवािी िोकु् वा पार््ककिङ गनुकि हुुँदनै ।
जरिमाना :जरिमाना : $603 दखेि   दखेि  

लगाताि पहेंलो िेिालगाताि पहेंलो िेिा
तपाईंले मोडमा लगाताि पहेंलो िेिा पोखतए्को जुनस्ैुक सड्कमा आफ्नो सवािी िोकु् वा पा्ककि  गनुकि 
हुुँदनै ।.
जरिमाना : जरिमाना : $283 दखेि  दखेि 

डबल पार््ककि ङडबल पार््ककि ङ अष्टखेल्याली सड्क खन्यम - 189

तपाईंले सड्क्को ्ेछउमा पखहले न ैपा्ककि  गरिस्ेक्को सवािी्को ्ेछउमा पा्ककि  गनुकि हुुँदनै ।
्यस अन्तगकित इखन्जन चखलिह्ेको ति सवािी ख्थर्ि िहुँदा िोक्कन े्ुकिा समावेश हुन््छ ।
जरिमाना : जरिमाना : $283 दखेि  दखेि 
खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  $362 + 2  खडमेरिट अं्कहरू  खडमेरिट अं्कहरू 
  

अख्ध्क जान्कािी्को लाखग ्काउखन्सल्को सड्क सिुक्ा अख्ध्कािीलाई 8757 9000 मा सम्प्ककि  गनुकिहोस् हालदखेि 30 जुन, 2023 सम्म 



CITY COUNCIL
CUMBERLAND

मोबाइल फोन प्र्योगमोबाइल फोन प्र्योग अष्टखेल्याली सड्क खन्यम - 300

खस्कारु,  P1 ि P2  लाइसने्सबाह्कहरू :
नक्शासम्बन््धी एख्लल्ेकसनहरू्को प्र्योग एवं ट्ाकफ्क लाइटमा ्ुकदाकि, इखन्जन चखलिह्ेको 
अव्थर्ामा सवािीलाई ्ेछउमा िाि्ेको अव्थर्ा वा जाममा पिे्को बेला्को अव्थर्ाहरू सखहत 
- सवािी पा्ककि  गरिए्को वा इखन्जन पूर्कि रुपमा बन्द िए्को अव्थर्ा बाह्ेक ्ुकन ैपखन 
परिख्थर्खतमा तपाईंले मोबाइल फोन प्र्योग गनकि अनमुखत ्ैछन ।

्यात्रलुाई फोन कदन ुबाह्ेक ्ुकन ैपखन खहसाबले फोन समात् ुगैि-्काननूी ठह्छकि ।

जरिमाना : जरिमाना : $362 + 5 खडमेरिट अं्कहरू खडमेरिट अं्कहरू
खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना : खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  $481 + 5 खडमेरिट अं्कहरू खडमेरिट अं्कहरू

पूर्कि लाइसने्स बाह्कहरू :पूर्कि लाइसने्स बाह्कहरू :
ब्लुटुर् वा ह्ान््ड्स-फ्री मोडहरू्को माध््यमबाट जडान िए्को ि प्र्योग िए्को बेला मात्र मोबाइल फोन प्र्योग गनकि 
अनमुखत कदइन््छ ।
सन्दशे/ ईमेलहरू (टेक््थट वा अखड्यो) पठाउन ि प्राप्त गनकि्को लाखग फोन चलाउन वा उठाउन वा फोटो/खिखड्योहरू 
खिच्न अनमुखत ्ैछन ।
्यकद फोनलाई के्डलमा सिुखक्त तविलले िाखिए्को िएमा (सवािीमा जडान गरिए्को ्छ ि  चाल्क्को लाखग 
सड्क्को दशृ््यमा बा्धा पु्याकिउुँदनै िन)े तर्ा  ह्ान््ड्स-फ्री मोडमा परू्कि रूपमा सञ्ालन हुन््छ िन ेमोबाइल 
फोनहरू्को प्र्योग गनकि सक्कन््छ ।
जरिमाना : जरिमाना : $362 + 5 खडमेरिट अं्कहरू खडमेरिट अं्कहरू
खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना : खवद्ाल्य क्ते्रमा हुन ेजरिमाना :  $481 + 5 खडमेरिट अं्कहरू खडमेरिट अं्कहरू

पुनश्च  : मोबाइल फोन्को ्काननूी रुपमा गरिन ेप्र्योगले पखन ध््यान िगं गनकि सक्द्छ 

 र्प जान्कािी्को लाखग ्काउखन्सल्को सड्क सिुक्ा अख्ध्कािीलाई  8757 9000 मा सम्प्ककि  गनुकिहोस् हालदखेि 30 जुन, 2023 सम्म 

मोबाइल फोन प्र्योग   मोबाइल फोन प्र्योग   
सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्रसड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र



CITY COUNCIL
CUMBERLAND

लागु औष्ध तर्ा माद्क पदार्कि लागु औष्ध तर्ा माद्क पदार्कि 
तपाईंले माद्क पदार्कि वा लागु औष्ध सवेन गिे्को ्ुकिा सड्क ्ेछउ्को प्रहिी पिीक्र्द्ािा पत्ा लगाउन सक्कन््छ ।

माद्क पदार्कि :  माद्क पदार्कि :  
तपाईंले ्कखत मात्रामा मकदिा सवेन गनुकि िए्को ्छ त््यसमा आ्धारित िहिे तपाईंले पख्छल्लो पट्क माद्क पदार्कि सवेन गिे्को 12 घण्टा पख्छ पखन तपाईं्को िगतमा 
0.02 वा 0.03  अल््कोहल िह्ेको हुनसक्द्छ ।

गाुँजा :गाुँजा :
तपाईंले पखहलो पट्क न ैसवेन गिे्को क्कन नहोस ्ति तपाईंले पख्छल्लो पट्क सवेन गनुकि िए्को सम्यदखेि 30 कदन सम्म ्यो ्ुकिा पत्ा लगाउन सक्कन््छ ।

तपाईंले पख्छल्लो पट्क प्र्योग गिे्को सम्यदखेि 5 कदन सम्म खनम्न पदार्किहरू पत्ा लगाउन सक्कन््छ :

- एखम्फटामाइन्स  - ्कोक्कन  

- एक््थटसी   - हिेोइन  

अखन्यखमत रुपमा गरिन ेश्ास तर्ा लागु औष्ध पिीक्र्अखन्यखमत रुपमा गरिन ेश्ास तर्ा लागु औष्ध पिीक्र्
प्रहिीसुँग ्ुकन ैअखन्यखमत श्ास पिीक्र् (RBT) वा मोबाइल लागु औष्ध पिीक्र् (MDT) ्को लाखग ्ुकन ैपखन सवािी चाल्कलाई िोक् सके् अख्ध्काि खनहीत हुन््छ ।

खनम्न अव्थर्ाहरूमा प्रहिीले दघुकिटनामा सलंग्न सम्पूर्कि चाल्कहरूलाई पखन पिीक्र् गनने्छ  :

• सवािीलाई तानिे लैजान ुपनने अव्थर्ा िएमा 
• व्यखक्त घाइत ेिएमा वा
• चाल्कलाई माद्क पदार्कि वा लागु औष्धले असि गिे्को ठाखनएमा ।
तपाईंले दघुकिटनामा ्ुकन ैगखल्त नगनुकि िए पखन : 

• घटना ्थर्लमा तपाईं्को माद्क पदार्कि सवेन पिीक्र् गरिन्ेछ ।
• ्यकद उनीहरूलाई तपाईंले लागु औष्ध्को प्र्योग गिे्को श्ंका लागेमा तपाईं्को लागु औष्ध पिीक्र् गनकि्को लाखग तपाईंलाई पक्ाउ गनने्छन ्।
• ्यकद तपाईंलाई अ्थपताल लखगएमा तपाईं्को माद्क पदार्कि सवेन वा लागु औष्ध प्र्योगसम्बन््धी िगत्को पिीक्र् गरिन्ेछ ।

तपाईंले दघुकिटनामा गल्ती नगनुकि िए पखन उक्त दघुकिटना पख्छ तपाईंले माद्क पदार्कि वा लागु औष्ध सवेन गिे्को पिीक्र्ले पखुटि गिेमा तपाईं्को बीमाले उक्त दघुकिटनाले 
खनम्त््याए्को क्खत बेहोनने ्ैछन ्ैछन ि सो्को क्खत वापत तपाईंलाई जरिमाना लगाइन्ेछ ।

DUI = आपिाख्ध्क िे्कडकि  आपिाख्ध्क िे्कडकि  
तपाईंले माद्क पदार्कि वा लागु औष्ध सवेन गिेि सवािी चलाए्को आिोप लागेमा ्यसले तपाईं्को जीवनमा ्कखम्तमा आगामी 5 बषकिसम्म असि पानने्छ । ्यो हुनबुाट 
बच्न ेमात्र एउटा उपा्य हुनसक््छ :
•  तपाईं्को अ्कसो जाखगि (वा तपाईं्को हाल्को जाखगि ्का्यम िाख्न समेत) ।
• तपाईं्को ्काि, घि ि सिसामानहरू्को लाखग बीमा  ।
• आवास्को िाडा ।
• व्यखक्तगत ऋर् ।
• तपाईं्को अ्कसो ्ुछट्ी्को लाखग ्यात्रा खिसा ।

्ेक तपाईंलाई र्ाहा खर््यो?
्यवुा अपिा्धी ऐन (1997)  ट्ाकफ्क अपिा्धमा लागु हुुँदनै ।    
अदालतमा सवािी अपिा्धहरू्को ह्कमा 16 बषकि उमेि्का खस्कारु चाल्कहरूलाई 
पखन व्य्थ्कलाई ज्थत ैव्यवहाि गरिन््छ ।  
 

नशालु पदार्कि सवेन गिेि सवािी चलाउन ुनशालु पदार्कि सवेन गिेि सवािी चलाउन ु(DUI)    
सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्रसड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र

 र्प जान्कािी्को लाखग ्काउखन्सल्को सड्क सिुक्ा अख्ध्कािीलाई  8757 9000 मा सम्प्ककि  गनुकिहोस् 
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अवै्ध ्य-ूटनकिअवै्ध ्य-ूटनकि  अष्टखेल्याली सड्क खन्यम -132 (2A) 

्यकद खनम्न ्थर्ानहरूमा ्य-ूटनकि गिेमा  $362 + 3 खडमेरिट अं्कहरू्को जरिमाना जािी गनकि सक्कन््छ :

्य-ुटनकिसम्बन््धी अपिा्धहरू्य-ुटनकिसम्बन््धी अपिा्धहरू अष्टखेल्याली सड्क खन्यम -37-42

अन््य ्य-ूटनकि सम्बखन््ध अपिा्ध ि जरिमानाहरू ्यस प्र्काि ्छन ्::

अपिा्ध खवविर् जरिमाना + खडमेरिट अं्कहरू खवद्ाल्य क्ेत्र    
जरिमाना + खडमेरिट अं्कहरू

आइिह्ेको सवािी नहिेेि  ्यु-टनकि गनकि सुरु 
गनने $283 + 2 DP $362 + 3 DP

चाल्कले सवािी अविो्ध नगिेि सुिखक्त 
रूपमा ्यू-टनकि गनकि नस्ेक्को $283 + 2 DP $362 + 3 DP

सवािी / पैदल ्यात्रीलाई 
बाटो नकदई ्यू-टनकि गनने $283 + 2 DP $481 + 4 DP

सङ््ेकत िन्दा खवपरित खविाज्क ख्थट्पमा 
ब्े्कमा ्यूटनकि खलने $283 + 2 DP $362 + 3 DP

सङ््ेकत िन्दा खवपरित 
सड्क्को लम्बाइमा ्यू-टनकि गददै  $283 + 2 DP $362 + 3 DP

ट्ाकफ्क लाइटहरू सखहत्को 
चौबाटोमा ्यू-टनकि गनने $283 + 2 DP $362 + 3 DP

सङ््ेकत िन्दा खवपरित (लाइट निए्को)
चौबाटोमा ्यू-टनकि गनने $283 + 2 DP $362 + 3 DP

नखज्क्को खविाजन िेिा / मध््य पट्ी 
लेनमा ्यू-टनकि सुरू नगनने $283 + 2 DP $362 + 3 DP

सड्क बीचबाट बाुँ्यातफकि  बाट ्यू-टनकि गनकि 
सुरू नगिे्को $283 + 2 DP $362 + 3 DP

• जहाुँ एउटा खनिन्ति िेिाले सड्क्को 
खविाजन गदकि्छ ।

• जहाुँ ्ुकन ैटुकक्ए्को खविाज्क िेिा्को 
बा्याुँपरट् ए्कल खविाज्क िेिा 
िह्ेको ्छ।

• जहाुँ दईुवटा समानान्ति खनिन्ति 
खविाखजत लाइनहरू अवख्थर्त ्छन ्।

हालदखेि 30 जुन, 2023 सम्म 

अबै्ध ्य-ूटनकिहरू  अबै्ध ्य-ूटनकिहरू  
सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्रसड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र

 र्प जान्कािी्को लाखग ्काउखन्सल्को सड्क सिुक्ा अख्ध्कािीलाई  8757 9000 मा सम्प्ककि  गनुकिहोस् 
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प्याकिप्त दिूी ्छो्ड्नेप्याकिप्त दिूी ्छो्ड्ने
सवािी चलाउुँदा वा चढ्दा तपाईंले दघुकिटनाबाट जोखगन्को लाखग अगाखड ्ेक ्छ िनिे हनेकि जरुिी हुन््छ । 

लगिग 3 वटा दघुकिटना मध््य े1 दघुकिटना अगाखड्को सवािीलाई प्छाखड्को सवािीले ठक्कि कदन ेहुन््छ । “3 स्ेेकण्ड्को दिूी” ्का्यम गिेि सवािी चलाउनाले तपाईंले 
अगाखड ्ेक ्छ िनिे  दखेे्न ि अ्कसो सवािी्को प्छाखड ठोक्कनबाट बच्न े्ुकिा सखुनखश्चत गनकि सकु्हुन््छ ।

उदाहिर््को लाखग ्यकद तपाईंले एउटा बच्ाले सड्कमा बल्को प्छाखड दौखडिह्ेको दखे्न ुिएमा त््यहाुँ ्ेक िईिह्ेको ्छ िनिे महससु गनकि ि तपाई्को िुट्ालाई 
एक्सलेेटिबाट माखर् उठाउन तपाईंलाई ्कखम्तमा 1 स्ेेकण्ड लाग््छ  । त््यसपख्छ मात्र तपाईंले ब््ेक लगाएि सवािी्को गखत ्कम गनकि र्ाल्नहुुन््छ । 

फि्क-फि्क गखतमा तपाईंले ब््ेक पडेलमा आफ्नो िुट्ा िाख्न ुअखघ तपाईंले ्कखत टाढा्को दिूीमा ्यात्रा गनुकिहुन्ेछ - ि त््यसपख्छ परू्कि रुपमािोक््को लाखग तपाईंलाई ्कखत 
सम्य लाग््छ िन् े्ुकिा तल्को चाटकिले दिेाउुँ्छ ।

सकु्िा सड्कमा चाल्कले िाम्ो ब््ेक ि टा्यि िए्को आ्धखुन्क सवािी 50 क्कखम/घण्टा्को गखतमा चलाउुँदा 1.5 स्ेेकण्ड्को प्रखतकक््या जनाउन ेसम्य सखहत्को  तल्को 
पखहलो गर्नाले दिेाउुँ्छ । सकु्िा ि खिजे्को सड्कमा 50 ि 100 क्कखम/घण्टा्को गखत्को र्प तलुना कदईए्को ्छ ।

पुनश्च : ्यी गर्नाहरू अष्टखेल्याली ्याता्यात सिुक्ा ब््यिुो्को अनरुुप खनदनेशन्को लाखग मात्र हुन ्।  

प्रखतकक््या जनाउने दिूी ब्े्क लगाउने दिूी 

गखत नघटाउुँदागखत नघटाउुँदा गखत ्कम गदाकि   गखत ्कम गदाकि   

क्कखम/घण्टा

50
50 ओजन 

100
100 वजन

 ्ुकल खम 

33
41
81
121

50 क्कखम/घण्टा्को गखतमा सवािी चलाउुँदा तपाईं्को सवािी सा्धन 13.9 खम प्रखत स्ेेकण्ड्को गखतमा बढ््छ । सवािी चाल्क्को औषत 
प्रखतकक््या जनाउन ेसम्य 1.5 स्ेेकण्ड हुुँदा, 50 क्कखम/घण्टा्को गखतमा चलाउुँदा, तपाईंले उक्त ितिा्को महससु गददै उक्त ितिा्को महससु गददै 21 खम दिूी पिसम्म 
्यात्रा गरिस्ेक्को हुनहुुन््छ (पखहलो उदाहिर् माखर् दिेाईए्को ्छ) । त््यसलेै आपत्कालीन अव्थर्ामा िोक्कनपुनने िएमा खनम्न दिुी पख्छ 3 
स्ेेकण्ड्को खन्यम पालना गनुकिप्छकि । ्यकद मौसम सकु्िाबाट खिजे्को अव्थर्ामा परिवतकिन िएमा तपाईंले अझै ्धिैे दिूी ्का्यम गनुकि पनने हुन््छ ।  

अदालत्को सामान््य अभ््यास :अदालत्को सामान््य अभ््यास :
अव्थर्ा अनसुाि उखचत ढंगले गखत समा्योजन नगदाकि प्रा्य: सवािी चाल्कले प्छाखडबाट ठक्कि कदन ेदघुकिटना ग्छकि ।  

21खम
21खम
42खम
42खम

12खम
20खम
49खम
79खम

दिूी ्का्यम गनने दिूी ्का्यम गनने 
सड्क सिुक्ासम्बन््धी तथ््यपत्रसड्क सिुक्ासम्बन््धी तथ््यपत्र

 र्प जान्कािी्को लाखग ्काउखन्सल्को सड्क सिुक्ा अख्ध्कािीलाई  8757 9000 मा सम्प्ककि  गनुकिहोस् 
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सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्रसड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र

्यो खन्यम ्कसिी लागु गनने । ्यो खन्यम ्कसिी लागु गनने । 
रुि, पा्ककि  गिेि िाि्ेको ्काि, खबजुली्को िम्बा ज्थता अगाखड्को खबन्दमुा अवख्थर्त ख्थर्ि ्ुकिा िोज्नहुोस ्। 

जब तपाईं िन्दा अगाखड्को सवािीले सो खबन्द ुपाि गदकि्छ तपाईंले ्य्थतो गर्ना सरुु गनुकिहोस ्: 1,001 (ए्क हजाि ए्क), 1,002 (ए्क हजाि दईु), 1,003 (ए्क 
हजाि तीन) । 

्यकद तपाईंले 1,003 सम्म गन्ती गनुकि िन्दा अगाखड न ैतपाईं त््य्थत खबन्दमुा पुग्न ुिएमा तपाईं अगाखड्को सवािी्को अखत नखज्क पखुगसकु् िए्को हुनाले आफ्नो 
सवािी्को गखत ्कमगखत ्कम गनुकिहोस ्।

 

पच्छ्ाउन ेदिूीसम्बन््धी मुख््य सिुक्ा्को खबष्य िन्ेको 1-2 स्ेेकण्ड्को त््यो ्छोटो सम्यमा तपाईं्को गखत ि प्रखतकक््या जनाउुँदा तपाईंले पाि गिे्को दिूी्को बीचमा ्ेक 
हुन््छ िनिे बुझ्न ुन ैहो  । 

तपाईंले सवािी िोक् लागे्न  ्ुकल दिूी वा्थतवमा तपाईंले प्रखतकक््या जनाउुँदा  ि बे््क लगाउुँदा लाग्न ेदिूीले ्का्यम गदकि्छ जस्को अर्कि तपाईंले ब््ेक खर्च्दा तपाईं्को ्काि 
िोकक्कन लाग्न ेदिूी हो । 

चाल्कहरू्को अव्थर्ा, सड्क, मौसम् एवं सवािी्को अव्थर्ाअनसुाि िोक््को लाखग लाग्न ेदिूीहरू फि्क-फि्क हुन सक््छन ्। 

चाल्कले प्रखतकक््या जनाउन ेसम्य िन्ाले चाल्कले ितिा दिेपेख्छ उक्त ितिालाई आफ्नो मख्थतष््कले सो ितिा महससु गददै तरुुन्त ैप्रखतकक््या गनुकिपनने ्ुकिा महससु 
गनने ि उसले आफ्नो िटु्ालाई एखक्सलेटिबाट उठाएि ब््ेक पडेलसम्म लैजान लाग्न ेसम्य (औषत 1.5  स्ेेकण्ड) हो । प्रखतकक््या जनाउन ेगखत खवखव्ध ्ुकिाहरूमा खनिकिि 
ग्छकि, त््यसलेै त््यसमा एउटा वा खवश्व्यापी प्रखतकक््या सम्य मान हुुँदनै । 

चाल्क (र्क्कत, खबिामी, मात्ेको, उमेि, खलङ्ग), दशृ््य्थपटिता, कदन्को सम्य, मानखस्क िाि, आ्कखष्म्कता, अपके्ा आकद ज्थता चिहरूमा खनिकिि िहिे प्रखतकक््या 
जनाउन ेसम्य्को लाखग 1 स्ेेकण्डदखेि 4 स्ेेकण्डसम्म लाग्न सक््छ । 

अ्कसो सवािी्को प्छाखड अखत ्कम दिूी िाििे सवािी चलाउुँदा सिुखक्त तरि्काले िोक्कन ेसम्बन््धी  अ्कसो सवािी्को प्छाखड अखत ्कम दिूी िाििे सवािी चलाउुँदा सिुखक्त तरि्काले िोक्कन ेसम्बन््धी  अष्टखेल्याली  सड्क खन्यम - 126-127

जरिमाना :  जरिमाना :  $481 + 3 खडमेरिट अं्कहरू दखेि   खडमेरिट अं्कहरू दखेि  

            1,001         1,002           1,003 
  

ख्थर्ि ब्थत ु

 र्प जान्कािी्को लाखग ्काउखन्सल्को सड्क सिुक्ा अख्ध्कािीलाई  8757 9000 मा सम्प्ककि  गनुकिहोस् 

गन्ती सरुु 
गनुकिहोस्
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खतब् गखत उल्लङ्घन्को जरिमानाहरू खतब् गखत उल्लङ्घन्को जरिमानाहरू  अष्टखेल्याली सड्क खन्यम  - 20

सीमा िन्दा बढी क्कखम/घण्टासीमा िन्दा बढी क्कखम/घण्टा जरिमाना तर्ा खडमेरिट अं्कहरू जरिमाना तर्ा खडमेरिट अं्कहरू जरिमाना्को श्ेर्ी जरिमाना्को श्ेर्ी खवद्ाल्य क्ेत्र खवद्ाल्य क्ेत्र 
जरिमाना तर्ा खडमेरिट अं्कहरूजरिमाना तर्ा खडमेरिट अं्कहरू

1-10

$128 + 4DP L+P1+P2 लाइसेन्स * $211 + 5DP

$128+ 1DP खबना प्रखतबन््ध्को लाइसेन्स $211 + 2DP

$379 + 1DP >4.5 टन GVM  ट््क तर्ा ्कोच $507 + 2DP

11-20

$295 + 4DP L+P1+P2 लाइसेन्स * $379 + 5DP

$295 + 3DP प्रखतबन््धिखहत लाइसेन्स $379 + 4DP

$507 + 3DP >4.5 टन GVM ट््क तर्ा ्कोच $632 + 4DP

21-30
$507 + 4DP

L+P1+P2 लाइसेन्स*
प्रखतबन््धिखहत लाइसेन्स $632 + 5DP

$632 + 4DP >4.5 टन GVM ट््क तर्ा ्कोच $760 + 5DP

31-45

$970 + 5DP
L+P1+P2 लाइसेन्स*
प्रखतबन््धिखहत लाइसेन्स

>4.5 टन GVM ट््क तर्ा ्कोच
$1,224 + 6DP

$1,519 + 5DP >12 टन GVM ट््क तर्ा ्कोच $1,604 + 6DP

+लाइसेन्स िािेजी  = ्कम्तीमा  3 मखहना 

45 >

$2,616+ 6DP
L+P1+P2 लाइसेन्स*
प्रखतबन््धिखहत लाइसेन्स

>4.5  टन GVM ट््क तर्ा ्कोच
$2,778 + 7DP

$3,966 + 6DP >12 टन GVM ट््क तर्ा ्कोच $4,106 + 7DP

+लाइसेन्स िािेजी  = न््युनतम 6 मखहना 

* 
•   ्ुकनै पखन खतब् गखत्को उल्लङ्घनमा खस्कारु तर्ा  P1 ्ललेट िए्का चाल्कहरू्को लाइसेन्स ्कखम्तमा तीन मखहना्को लाखग िािेज गरिने्छ । 
•  दोस्ो पट्क्को खतब् गखत्को उल्लङ्घनमा खस्कारु तर्ा  P2 ्ललेट चाल्कहरू्को लाइसेन्स ्कखम्तमा तीन मखहना्को लाखग िािेज गरिने्छ  । 
• 30 क्कखम/घण्टा िन्दा बढी्को गखत सीमा उल्लङ्घन गनने खस्कारु एवं अ्थर्ाई चाल्क तर्ा अन््य चाल्कहरू्को लाइसेन्स तुरुन्त जफत गिी िािेज गरिने्छ ।

खतब् गखत्को जरिमानाहरू खतब् गखत्को जरिमानाहरू 
सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्रसड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र

जरिमानाहरू खबना सचूना परिवतकिन हुन सके््छ ।
अखहलेदखेि 30 जुन, 2023 सम्म 

 र्प जान्कािी्को लाखग ्काउखन्सल्को सड्क सिुक्ा अख्ध्कािीलाई  8757 9000 मा सम्प्ककि  गनुकिहोस् 



CITY COUNCIL
CUMBERLAND

अपिा्ध्को क्कखसम अपिा्ध्को क्कखसम िुक्तानी ्कताकि िुक्तानी ्कताकि जरिमाना + खडमेरिट अं्कहरूजरिमाना + खडमेरिट अं्कहरू

सवािी चाल्कले खसट बेल्ट नलगाएमा 

सवािी चाल्क 

$362 + 3DP 

1 जना ्यात्रुले खसट बेल्ट नलगाएमा $362 + 3DP 

2 जना ्यात्रुले खसट बेल्ट नलगाएमा $723 + 6DP

3 जना ्यात्रुले खसट बेल्ट नलगाएमा $1,166+ 6DP

4 जना ्यात्रुले खसट बेल्ट नलगाएमा $1,528 + 6DP

बालबाखल्काहरू्को उमेिअनुसाि अनुमखत निए्को 
सुिक्ात्म्क खसटबेल्टहरू्को ह्कमा $362 + 3DP

्यात्रुले खसट बेल्ट नलगाएमा ्यात्रु 
(्यकद 16 बषकि िन्दा 

माखर् िएमा)

$362

्यात्रुले साझा गिेि खसट बेल्ट लगाएमा $362

खसट बेल्ट्का जरिमानाहरू खसट बेल्ट्का जरिमानाहरू अष्टखेल्याली सड्क खन्यम - 256-267

बालबाखल्काहरू < 6 मखहना
आवश््य्क पनने : प्छाखडखति फर््ककि ए्को आवश््य्क पनने : प्छाखडखति फर््ककि ए्को 
सिुक्ात्म्क खसटबेल्टसिुक्ात्म्क खसटबेल्ट

6 मखहना -4 बषकि्का 
बालबाखल्काहरू
आवश््य्क पनने : अगाखड वा प्छाखडखति आवश््य्क पनने : अगाखड वा प्छाखडखति 
फर््ककि ए्को सिुक्ात्म्क खसटबेल्टफर््ककि ए्को सिुक्ात्म्क खसटबेल्ट

4 - 7 बषकि्का बालबाखल्काहरू 
आवश््य्क पनने : अगाखडखति फर््ककि ए्को आवश््य्क पनने : अगाखडखति फर््ककि ए्को 
सिुक्ात्म्क खसटबेल्ट वा बु्थटि खसट सिुक्ात्म्क खसटबेल्ट वा बु्थटि खसट 

• 4 बषकि िन्दा मुखन्का बालबाखल्काहरू दईु वा सोिन्दा बढी पखंक्त िए्को सवािी्को अखघल्लो खसटमा बसिे ्यात्रा गनकि 
सक्दनैन ्। 

• सवािी्को प्छाखड्का अन््य खसटहरूमा 7 बषकि िन्दा मुखन्का बच्ाहरू सिुक्ात्म्क खसटबेल्ट वा बु्थटि खसटमा बस्ेको बाह्ेक्को 
अव्थर्ामा बाह्ेक 4 दखेि 7 बषकि मुखन्का बालबाखल्काहरू दईु वा सोिन्दा बढी पंखक्त िए्को सवािी्को अखघल्लो खसटमा 
बसिे ्यात्रा गनकि सक्दनैन ्। 

्यकद ्ुकनै बच्ाले आफ्नो उमेि अनुसाि्को अनुमखत प्राप्त सुिक्ात्म्क खसटबेल्ट लगाएि ्यात्रा गरििह्ेको ्ैछन िने तपाईंलाई 
$362 + 3 खडमेरिट अं्क्को खडमेरिट अं्क्को जरिमाना खतिाइन सक्कने्छ ।

खसट बेल्ट्का जरिमानाहरू तर्ा खसट बेल्ट्का जरिमानाहरू तर्ा 
बच्ा्को सिुक्ात्म्क खसटबेल्टहरूबच्ा्को सिुक्ात्म्क खसटबेल्टहरू

सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्रसड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र

जरिमानाहरू खबना सचूना परिवतकिन हुन सके््छ ।
अखहलेदखेि 30 जुन, 2023 सम्म 

 र्प जान्कािी्को लाखग ्काउखन्सल्को सड्क सिुक्ा अख्ध्कािीलाई  8757 9000 मा सम्प्ककि  गनुकिहोस् 
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अखहलेसम्म तपाईं खवद्ाल्य विपि हुने 

‘Go 40 For Me’ अंक्कत सड्क सङ््ेकतहरू्को बािेमा 
जान्काि िए्को हुनपुदकि्छ । 

्धिैे चाल्कहरू खवद्ाल्य के्त्रहरूमा 40 kmph वा सोिन्दा 
्कम गखतमा सवािी चलाएि सही ्काम गरििह्ेका ्छन ्। 
परिर्ाम्थवरूप बालबाखल्काहरू खवद्ाल्य जाुँदा आउुँदा 
सिुखक्त हुन््छन ्। 

गखत सीमा क्कन गखत सीमा क्कन 40 kph हुनपुदकि्छ ? हुनपुदकि्छ ?
पेशवेि चाल्क तर्ा अनसुन््धाताहरू्को पिीक्र्हरूले तपाईं 
जखत तीब् गखतमा ्यात्रा गनुकिहुन््छ दघुकिटना हुुँदा उखत न ैबढी क्खत 
हुन््छ िने् पखुटि गिे्का ्छन ्। 
60 kmph ्को गखतमा िह्ेको सवािीले ठक्कि ददुँदा 15% 
बालबाखल्काहरू मात्र बाुँच््छन ्। ्यकद 50 kmph ्को गखतमा 
िह्ेको सवािीले ठक्कि कदएमा 55% बाुँच््छन ्। ्यकद 40kmph 
्को गखतमा िह्ेको सवािीले ठक्कि कदएमा, 75% 
बालबाखल्काहरू बाुँच््छन ्।
तपाईं जखत ्कम गखतमा ्यात्रा गनुकि हुन््छ तपाईंले आफ्नो 
सवािीले दौडिे, खहडिे वा ठोकक्कन ेबालबाखल्काहरू्को ज््यान 
खलन ेसम्िावना त््यखत न ै्कम हुन््छ ।
सवािी िोक्कन ्कखत सम्य लाग्न िन् े्ुकिामा गखत्को पखन ठुलो 
असि हुन््छ । ्यकद ्ुकन ैबच्ा सड्कखति दौडद ै्छ वा पा्ककि  गिेि 
िाखिए्को ्कािबाट एक्कासी खनख्थ्कएमा तपाईंले उसलाई 
दिे्ेको सम्यबाट न््यनुतम दहेा्य्को दिूी लाग््छ :
• 40 kmph मा िोक्कन 18 खमटि्को दिूी 
• 50 kmph मा िोक्कन 27 खमटि्को दिूी 

• 60 kmph मा िोक्कन 39 खमटि्को दिूी 

तपाईं्का ब््ेकहरू जखतस्ैुक िाम्ा िए पखन सा्धािर् सड्कहरूमा 
्यी दिूीहरू सबै ्काि ि मोटिसाइ्कलहरू्को लाखग लागु हुन््छन् 
। ्यकद तपाईं खच्ललनिुएमा वा टा्यि ि बे््कहरू खिईए्का ्छन् 
िन ेसवािी िोक्कन अझै बढी सम्य लाग््छ । ्याद िाखु्नहोस, 
तपाईं जखत खव्थतािै ्यात्रा गनुकिहुन््छ त््यखत न ैख्छटो िोक्कन 
सकु्हुन््छ । 

बच्ाहरूले फुटपार्मा ्ेक गददै्छन ्िने् ्ुकिामा ध््यान कदनहुोस ्। 
्यकद तपाईंलाई ्काि खित्र्को ्ुकन ै्ुकिाले ध््यान िगं गिेमा 
तपाईंले ्ुकन ैबच्ालाई ठक्कि कदन ुअखघ उसलाई नदखे्न पखन 
सकु्हुन््छ । 

खवद्ाल्य के्त्रमा बच्ालाई ठक्कि कदनबाट बच्न्को लाखग :

• साव्धान िहनुहोस् । 

• 40kmph मा वा सो सीमा िन्दा खव्थतािै सवािी 
हाुँकु्होस् । 

• शान्त िहनुहोस् ि नखच्ललनुहोस् । 

• तपाईं्का टा्यि ि ब्े्कहरूले िाम्िी ्काम गनकि सके् 
अव्थर्ामा ्छन् िन्े सुखनखश्चत गनुकिहोस् । 

• बच्ाहरूले अनपेखक्त ह्ककि त गनकि सक््छन् िन्े अपेक्ा 
गनुकिहोस् । 

तपाईंले खव्थतािै ि साव्धानीपूवकि्क सवािी चलाउनाले तर्ा ब््ेक 
माखर् आफ्नो िटु्ा िाख्न ेगनाकिले बच्ाहरूले ्ेक गददै्छन ्िने् 
हनेकि्को लाखग आफैंलाई बढी सम्य कदनहुुन््छ वा ्कसलैाई चोट 
नलगाई सवािी्को गखत ्कम गनकि वा िोक् सकु्हुन््छ । 

गखत्का प्रखतबन््धहरू - खवद्ाल्य क्ते्रहरू गखत्का प्रखतबन््धहरू - खवद्ाल्य क्ते्रहरू 
 सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र

 र्प जान्कािी्को लाखग ्काउखन्सल्को सड्क सिुक्ा अख्ध्कािीलाई  8757 9000 मा सम्प्ककि  गनुकिहोस् 
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नोिेम्बि 2003 दखेि नै NSW क्ेत्रहरूमा सहिी गखत सीमा 
50 kmph िखहआए्को ्छ । 
्धेिै चाल्कहरूले सही ्का्यकि गरििह्ेका ्छन् ि आवास 
क्ेत्रहरूमा 50 kmph वा सोिन्दा ्कम गखतमा सवािी 
चलाईिह्ेका ्छन् । दिुाकिग््यवस, ्काउखन्सल पिीक्र्हरूले 
्ेकही चाल्कहरूले आवास क्ेत्र्का गखल्लहरूमा ्यात्रा गदाकि 60 
kmph िन्दा बढी गखतमा सवािी चलाउने गिे्को दिेाउुँ्छ । 

 गखत सीमा क्कन  गखत सीमा क्कन 50 kmph हुनु पदकि्छ ? हुनु पदकि्छ ?
तपाईं जखत खतब् ्यात्रा गनुकिहुन््छ सवािी िोक् उखत नै बढी 
सम्य लाग््छ ि दघुकिटनामा उखत नै बढी क्खत हुन््छ, खवशेषत: 
बालबाखल्का ि बृद्ध/वृद्धहरू्को लाखग । 
ठक्कि्का तथ््यां्कहरूले 60 kmph मा ्यात्राित सवािीले 
ठक्कि ददुँदा 15% बालबाखल्काहरू मात्र बाुँच््छन् िन्े 
दिेाउुँ्छ । 50 kmph मा ्यात्रा गरििह्ेका सवािीले ठक्कि 
ददुँदा 55%  बालबाखल्काहरू  बाुँच््छन् । 
तपाईं जखत ्कम गखतमा ्यात्रा गनुकि हुन््छ तपाईंले आफ्नो 
सवािीमा दौडिे, खहडिे वा ठोकक्कने बालबाखल्काहरू्को ज््यान 
खलने सम्िावना त््यखत नै ्कम हुन््छ । ्यो ्ुकिा बृद्ध पैदल 
्यात्रीहरू्को लाखग पखन महत्वपूर्कि ्छ । उनीहरूलाई सड्क 
पाि गनकि प्रा्य: अखल्क बढी नै सम्य लाग्द्छ 
त््यसैले 50 kmph िन्दा ्कम गखतमा ्यात्रा गनाकिले उनीहरूले 
सुिखक्त तविले सड्क पाि गनकि ्यर्ेटि सम्य पाउुँ्छन् । 

्ेकही आवास क्ेत्र्का गखल्लहरूमा 50 kmph गखत सीमा 
िन्दा ्कम गखतमा ्यात्रा गनुकि अझै िाम्ो हुन््छ क्कनिने 
तपाईं्को फुटपार् एवं ड्ाइिवे हनेने दखृटि रुि, फोहोि िाख्ने 
िाुँडा एवं अन््य पार््किं ङ गिी िािे्का सवािीहरूले ्ेछ्ेक्का हुन 
सक््छन् । 
गखत = दिूी = सम्य गखत = दिूी = सम्य 
िौखत्क शास्त्र्का खन्यमहरूले तपाईं जखत खतब् गखतमा ्यात्रा 
गनुकि हुन््छ तपाईंले आपत्कालीन अव्थर्ामा ्ेक गनने िन्े 
खनर्कि्य खलने सम्यमा त््यखत नै टाढा्को दिूी पाि गनुकिहुन््छ िन्े 
प्रमाखर्त गिे्का ्छन् । उदाहिर््को लाखग ्यकद ्ुकनै पैदल 
्यात्री ्ुकनै झाडी, फोहोि िाख्ने िाुँडो वा पार््ककि ङ गिी िािे्का 
सवािीबाट खनख्थ्कुँ दा तपाईंले उसलाई दिेे्को सम्यदखेि 
आफ्नो िुट्ा एखक्सलेटिबाट उठाउन लगिग ए्क से्ेकण्ड 
सम्य लाग््छ । 
त््यो ए्क से्ेकण्ड्को सम्यमा 50 kmph गखतमा हुुँदा तपाईंले 
13.9 खमटि दिूी पाि गरिसकु्िए्को हुन््छ । 60 kmph 
गखतमा तपाईंले 16.7 खमटि दिूी पाि गरिसकु्िए्को हुन््छ । 
त््यो पखन तपाईं सजगता्को सार् ए्काग् िएि सवािी 
चलाईिहनु िए्को ्छ िने मात्र । ्यो खबन्दमुा तपाईं अझै 
िोक्कनु हुन् । 

50 kmph मा तपाईं िोक्कनु अखघ तपाईंले ्कखम्तमा अरु 11 
खमटि दिूी पाि गरिसकु्िए्को हुने्छ । त््यो तपाईंले ्कसैलाई 
दिेेि िोक्कन 25 खमटि िन्दा बढी दिूी िहन््छ । ्यकद तपाईं 
र्प 10 kmph बढी गखतमा ्यात्रा गरििहनु िएमा तपाईंले 
उक्त व्यखक्तलाई दिेे्को सम्यदखेि उक्त सवािी िोक्कनु पूवकि 
32 खमटि ्यात्रा गरिस्ेक्को हुने्छ । उक्त सम्य ि दिूीहरू 
सा्धािर् सड्कहरूमा सबै चाल्कहरू्को लाखग लागु हुन््छन् । 
तपाईं जखत खव्थतािै ्यात्रा गनुकिहुन््छ तपाईंले ्ुकनै पैदल 
्यात्रीलाई दखे्ने ि िोके् त््यखत नै बढी सम्य िहन््छ । 
फुटपार्मा खवशेषगिी बालबाखल्काहरू तर्ा पैदल ्यात्रीहरू 
्ेक गददै्छन् िन्े ्ुकिामा ध््यान कदनुहोस् । ्यकद तपाईंलाई 
्कािमा ्ेकही ्ुकिाले ध््यान िंग गिे्को ्छ िने तपाईंले ्ुकनै 
बच्ालाई क्कच्नु अखघसम्म  उसलाई दखे्नु नै िए्को हुुँदनै । 
पैदल ्यात्रीहरूलाई ठक्कि कदने सम्िावना ्कम गनकि वा सोबाट 
जोखगन्को लाखग :
• सत्ककि  िहनुहोस् - विपि हनेुकिहोस् । 
• आवास क्ेत्रहरूमा 50kmph गखत सीमामा वा सोिन्दा 

्कम गखतमा सवािी चलाउनुहोस् । 
• शान्त िहनुहोस् ि नखच्ललनुहोस् । 
• तपाईं्का टा्यि ि ब्े्कहरूले िाम्िी ्काम गनने अव्थर्ामा 

्छन् िन्े सुखनखश्चत गनुकिहोस् । 
• बच्ा ि अन््य सवािीहरूले अप्रत््याखसत ह्ककि त गनकि सक््छन् 

िन्े अपेक्ा गनुकिहोस् । 

गखत्का प्रखतबन््धहरू आवास क्ते्रहरू गखत्का प्रखतबन््धहरू आवास क्ते्रहरू   
सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्रसड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र
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पखहलो पट्क्को गखल्त पखहलो पट्क्को गखल्त पाुँच बषकिमा दईु वा सोिन्दा बढी गल्तीहरूपाुँच बषकिमा दईु वा सोिन्दा बढी गल्तीहरू

अदालतले तो्ेक्को जरिमाना $3,300 सम्म $5,500 सम्म

जेल सजा्य 18 मखहनासम्म दईु बषकिसम्म

अखतरिक्त लाइसेन्स अ्योग््यता 12 मखहनादखेि असीखमत दईु बषकिदखेि असीखमत 

्यकद ्ुकनै खवशेष अदालत्को आदशे निएमा  
अखतरिक्त लाइसेन्स्को अ्योग््यता तीन मखहना दईु बषकि 

अ्योग््य, िद्द गरिए्को वा िािेज िए्को लाइसने्स खलएि सवािी चलाउुँदा (्यसमा अ्थवी्ृकत लाइसने्स पखन समावेश ्छ)

पखहलो पट्क्को गखल्त पखहलो पट्क्को गखल्त पाुँच बषकिमा दईु वा सोिन्दा बढी गल्तीहरू पाुँच बषकिमा दईु वा सोिन्दा बढी गल्तीहरू 

जरिमाना्को सूचना $924 N/A

अदालतले तो्ेक्को जरिमाना $2,200 सम्म $3,300 सम्म

जेल सजा्य N/A 18 मखहनासम्म

अखतरिक्त लाइसेन्स अ्योग््यता अखसखमत न््यूनतम तीन बषकि

अष्टखेल्याली लाइसने्स खबना  सवािी चलाएमा वा च्धमेा 

्यकद ्कसलेै म््याद समाप्त िए्को खवदशेी लाइसने्स खलएि सवािी चलाएमा “्कखहल््य ैलाइसने्स नखलई सवािी चलाए्को” उल्लङ्घन ठह्छकि । 

पखहलो पट्क्को गखल्त पखहलो पट्क्को गखल्त पाुँच बषकिमा दईु वा सोिन्दा बढी गल्तीहरू पाुँच बषकिमा दईु वा सोिन्दा बढी गल्तीहरू 

खवगत दईु बषकि खित्र लाइसेन्स्को म््याद समाप्त 
िए्को $603 $924

दईु बषकि िन्दा बढी सम्यदखेि लाइसेन्स्को 
म््याद समाप्त िए्को $723 $1,446

म््याद समाप्त िए्को लाइसने्स खलएि सवािी चलाउन ेवा चढ्ने

पखहलो पट्क्को गखल्त पखहलो पट्क्को गखल्त पाुँच बषकिमा दईु वा सोिन्दा बढी गल्तीहरू पाुँच बषकिमा दईु वा सोिन्दा बढी गल्तीहरू 

श्ेर्ी C, R, ।R वा MR लाइसेन्स $603 $924

श्ेर्ी HR, HC वा MC लाइसेन्स $723 $1,446

तपाईंसुँग िए्को िन्दा उच् शे्र्ी्को लाइसने्स आवश््य्क पनने सवािी चलाउन ेवा चढ्ने

उदाहिर् : तपाईंसुँग ्काि्को लाइसने्स मात्र ्छ ति तपाईं मोटिसाइ्कल चलाउन ुहुन््छ - पखहलो उल्लङ्घन=  $587

सवािी ्धनी्को रुपमा, तपाईं्को सवािी चलाउने वा चढ्ने व्यखक्तसुँग सही लाइसेन्स ्छ िन्े ्ुकिा तपाईंले जाुँच गनुकि आवश््य्क ्छ । 
उल्लङ्घन गनकि ‘कदएि’ तपाईंले सम्िाखवत रुपमा आफैं ले जरिमाना खतनने जोखिममा आफूलाई िाखििहनु िए्को हुनसक््छ । सामान््यत्या 
्यो सजा्य चाल्क वा चढ्ने्को सजा्य ज्थतै हुन््छ । 

्यकद तपाईंले उनीहरूसुँग लाइसेन्स निए्को वा सही लाइसेन्स निए्को र्ाहा निए्को िन्े दावी गनुकि िएमा वा तपाईंले उनीहरू्को 
लाइसेन्स जाुँच नगनुकि िए्को ्कसुिमा तपाईंले जरिमाना खतनुकि पनने हुनसक््छ ($120) । 

लाइसने्स्को जरिमानाहरू लाइसने्स्को जरिमानाहरू 
सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्रसड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र

जरिमानाहरू खबना सचूना परिवतकिन हुन सके््छ ।
अखहलेदखेि 30 जुन, 2023 सम्म 
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्धेिै सवािी चाल्कहरूले खवद्ाल्य विपि आफ्ना बालबाखल्काहरू्को सुपरिवेक्र् गिेि सही ्काम गरििह्ेका ्छन् । 
परिर्ाम्थवरूप बालबाखल्काहरू खवद्ाल्य जाुँदा आउुँदा सुिखक्त हुन््छन् ।

्यो तथ््य पत्रले खवद्ाल्य क्ेत्रहरूमा बालबाखल्काहरूलाई सुपरिवेक्र् गनने बािेमा उप्योगी उपा्य ्थमिर् गिाउुँ्छ । 

्कबकि क्ेत्र सुिखक्त क्ेत्र हो ्कबकि क्ेत्र सुिखक्त क्ेत्र हो 
्ेकही खवद्ाल्यहरू्को ्काि पार््ककि ङ गनने ठाउुँ  हुुँदनै, वा व्य्थत िए्को ्कािर् तपाईंले त््यस्को प्र्योग गनुकि हुन् । तपाईंले सुिखक्त 
ि बै्ध तरि्काले आफ्नो सवािी पार््ककि ङ नगिेसम्म आफ्ना बालबाखल्काहरूलाई सवािी खित्रै िाख्नुहोस् । उनीहरू सवािीबाट 
बाखहि खनखक्लनु वा पस्ु अखघ ्कबकिमा पा्ककि  गनुकिहोस् । 

आफ्ना बच्ाहरूलाई गेटसम्म खहडाएि पु्याकिउनुहोस् आफ्ना बच्ाहरूलाई गेटसम्म खहडाएि पु्याकिउनुहोस् 
्यस्को लाखग ्ेकही सम्य मात्र लाग््छ । खबहानी ि कदउुँसो तपाईं्का बच्ाहरूलाई सुिखक्त तविले सड्क पाि गनकि खस्काउुँद ै
खवद्ाल्य्को गेटदखेि ि गेटसम्म हहडंाउनुहोस् । 

आफ्ना बच्ाहरूलाई सड्क पाि गनकि मद्दत गनुकिहोस् आफ्ना बच्ाहरूलाई सड्क पाि गनकि मद्दत गनुकिहोस् 
खवद्ाल्य क्ेत्रहरूमा बच्ाहरूलाई ितिा्को बािेमा सबै चाल्कहरू सचेत हुुँदनैन् । पैदल ्यात्रीले सड्क पाि गनने ठाउुँ  वा 
ट्ाकफ्क लाइटहरूमा आफ्ना बच्ाहरूलाई सड्क पाि गनकि मद्दत गनुकिहोस् । उनीहरूसुँगै खह्ड्नुहोस् ि उदाहिर् दिेाउनुहोस् । 
आफ्ना बच्ाहरूलाई खनम्न ्ुकिाहरू खस्काउनुहोस् :
• ्कबकिमा िोक्कनिोक्कन 
• ितिा ्छ क्क िनेि हनेकिहनेकि  
• ितिा ्छ क्क िनेि सुन्सुन्  
• ितिा  टरुन्जेल पिकिनपिकिन

्ुकनै कदन तपाईंले तपाईं्का बच्ाहरूलाई खवद्ाल्य पु्याकिईकदन वा खवद्ाल्यबाट खलएि आउन ्कसैलाई अह्ाउनु पनने हुनसक््छ । 

आफ्ना बच्ाहरूलाई सड्क पाि गदाकि ्कसिी सुिखक्त हुने िन्े बािेमा िाम्िी र्ाहा ्छ िन्े ्ुकिा सुखनखश्चत गनुकिहोस् ।

खवद्ाल्य के्त्रहरूमा सिुखक्त सपुरिवेक्र्खवद्ाल्य के्त्रहरूमा सिुखक्त सपुरिवेक्र्
 सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र सड्क सिुक्ा्को तथ््यपत्र
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