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आजका मोटरसाइकल चालकहर चालकहरू हाम्ा ममत्र, आफन्त 
र मिमेकीहरू हुनिन्। सडकमा मोटरसाइकल चालकका 
अन्य सवारी साधनहरूका चालकहरूका जस्तै अमधकार र 
मजमे्वारीहरू हुनिन्। मोटर चालकहरूले यो कुरा जानु् पर्दि 
र मोटरसाइकलहरू भीड गनने वा मोटरसाइकल चालकहरूबाट 
बाटाको अमधकार खोसे् काम गनु्द हुुँरतैन।

पेन्सलभेमनया सडकमा प्रते्क वर्द लगभग 4,000 मोटरसाइकल 
रुर्दटना हुनिन्। यीमधे् आधा रुर्दटना भने मोटरसाइकल र अकको 
प्रकारका सवारीमबच रुर्दटना हुने गर्दि। यी रुर्दटनाहरूमधे् 
लगभग रुईमतहाइ रुर्दटनाहरू मोटरसाइकल चालकले नभई 
अकको गाडीका चालकले गरेका हुनिन्।

मोटरसाइकल चालकहरू खोज्नहोस् मोटरसाइकलहर 
सानो िन् र रेख्न गाह्ो हुन सकि भने्बारे सचेत रहनुहोस्। 
मोटरसाइकलको अन्य सवारीको तुलनामा धेरतै  सानो आकार 
हुनि, जसले गरा्द नमजकतै  आउुँरतै  गरेको मोटरसाइकलको वेग र 
रयू री ठम्ाउन गाह्ो पि्द ।

मोटरसाइकल चालकको चाल पयूवा्दनुमान गनु्दहोस्। सडकको 
अवस्ानुसार जुन सवारी चालकहरूका लामग सामान्य 
मचन्ताजनक हुनिन्, मोटरसाइकल चालकहरूलाई ठयू लो खतरा 
हुनि।

पछानड आउँदै गरेको गाडीलाई पयायाप्त ठाउँ नदिुहोस् 
मोटरसाइकलको पिामड महुँड्रा, तीन वा चार सेकेण्डको 
खाली ठाउुँ  राखेर महुँड्नुहोस तामक आपतकालीन अवस्ामा 
मोटरसाइकल चालकलाई युक्ति मनकालने वा रोक्नका लामग 
पया्दप्त समय होस्। सुक्ा अवस्ामा मोटरसाइकलहरूलाई 
गाडीभन्ा मिटतै रोक्न समकनि।

मिसायको सङे्त नदिुहोस् लेन पररवत्दन गन्द वा ट्ामफकसुँग 
जोमडनुअमर मोटरसाइकल चालकलाई ट्ामफक चलेको अनुमान 
गन्द र सुरमषित लेनमतर जान आफनो इरारा सङे्त गनु्दपि्द ।

मोटरसाइकलमा बलेको बाटो मोड्ने बत्ीले नझुक्किनुहोस् – 
मोटरसाइकलका सङे्तहरू सामान्यतया स्व-रद्द हुुँरतैनन् र सवारी 
चालकहरूले कमहलेकाही ुँ मतनीहरूलाई बन् गन्द मबस्दनिन्। 
तपाईं अगामड बढ्नुभन्ा पमहले मोटरसाइकल रुमे् हो मक होइन 
भनेर मनमचित हुनुहोस्।

मोटरसाइकललाई आदर गिुयाहोस् मोटरसाइकल एक पयूर्द 
आकारको सवारी साधन हो जसको रोडवेजमा अरू कुनतै 
गाडी जस्तै सुमवधाहरू हुनिन्। मोटरसाइकल चालकलाई पयूर्द 
लेनको चौडाई मरनुहोस्। यस्ो लाग्न सकि मक ट्ामफक लेनमा 
सवारी साधन र मोटरसाइकलका लामग पया्दप्त ठाउुँ  ि तर 
मोटरसाइकललाई सुरमषित तररकाले रुमाउन ठाउुँ  आवश्यक 
पर्दि भने् कुरा जानु्होस्। मोटरसाइकलसुँग लेन साझा 
नगनु्दहोस्।

.

बायाँ मोड्िे

मोटरसाइकलका सबतै रुर्दटना हेरा्द लगभग आधा जमत अकको 
मोटर वाहनले गरा्द हुनिन्। लगभग 40 प्रमतशत रुर्दटना 
मोटरसाइकल चालकको अगामड बाुँकी सवारीले बायाुँ मोड्रा 
भएको हुनि।

गाडीबाट िदेखखिे ठाउँ 

यार गनु्दहोस्, मोटरसाइकल चालकहरू प्राय: गाडीबाट नरेक्खने 
ठाउुँमा ढामकएका हुनिन् वा सानो आकारका कारर फट्ट हेरा्द 
नरेक्खएका हुनिन्। चौबाटाहरूमा ट्ामफकले निोड्रा वा 
पस्ा सधतै ुँ ऐना हेरेर मोटरसाइकलहरू िन् मक भनेर हेनु्दहोस् र 
गाडीबाट नरेक्खने ठाउुँहरूमा पमन हेनु्दहोस्|

जोखखमपूरया सडक अवस्ाहरू

मोटरसाइकल चालकहरूले गमत पररवत्दन गन्द वा सडक र 
ट्ामफकको क्स्मत जस्ा गड्ा, मगटी, मभजेको वा मचप्ा सतहहरू, 
फुटपा्, रेल माग्द पार गनने र खाद्ान् फुटपा्मा अचानक आफनो 
क्स्मत बरलन सकिन्।

मौसमको अवस्ा

सडकको सतह मभजेको वा बमफ्द लो भएमा मोटरसाइकल 
चालकहरूको बे्क लगाउने र ह्ाण्डल गनने षिमता कम हुनि। 

तेज हावा

सवारी चालक तयार नभएमा तेज हावाको झोकंाले 
मोटरसाइकललाई  पयूर्द लेनबाट सान्द सकि। अकको लेनका 
ठयू लठयू ला ट्कबाट आउने हावाको बतासले वास्मवक खतरा हुन 
सकि। 

ठूला सवारी साधिहरू

भ्ान वा ट्क जस्ा ठयू ला वाहनले ड्ाइभरको दृश्यबाट 
मोटरसाइकल िेक्न सकि। मोटरसाइल चालक अचानक 
कही ुँबाट रेखा परेको जस्ो लाग्न सकि।

मोटर र मोटरसाइकल चालकहरू रुवतैले सहयोगको महत्त्व बुझेर 
सडक साझा गनु्द राम्ो सङे्त हो। आक्ामक व्यवहारलाई कम 
गरेर सामान्य ज्ान, मशष्ाचार र कानुनबमोमजम सवारी साधन 
चलाउुँरा, मोटर चालकहरू र मोटरसाइकल चालकहरू सडकमा 
सुँगतै सवारी गन्द सकिन्।

यी उच्च जोखखमपूरया अवस्ामा दुरयाटिा हुिे प्रबल सम्ाविा 
हुनछ। अवस्ाहरू:

यो जानकारी NHTSA को सडक साझा गनने काय्दक्मबाट मलइएको हो

मोटरसाइकल र सवारी साधिहरूसँग सडक साझा गिने
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पररचय
यो नियमावली तपाईलंाई सुरनषित चालक बन्न मद्दत गियाका लानग बिाइएको हो। यसमा पेन्सलभेनियाका धेरै सवारी चलाउिे 
कािुिहरू समावेश गररएको छ। यो कािुिका लानग एक सामान्य मागयानिदने शनशकाको रूपमा प्रयोग गिुयापछया  तर पेन्सलभेनिया 
सवारी साधि कोडको नवकल्पको रूपमा होइि, जसमा पेन्सलभेनिया चालक र सवारी साधिहरूलाई असर गिने कािुिहरू 
समावेश गररएको छ। यो कुरा पनि याद राख्ि आवश्यक छ नक यस पुखतिकामा निनहत सूचिाहरू पररवतयाि हुि सके् 
नवषयहरू हुि्।

यस पुक्स्काको उदे्दश्य तपाईंलाई चालकको परीषिा मलन तयार पानु्द र पेन्सलभेमनया चालक इजाजतपत्र प्राप्त गराउनु हो। जबमक यस 
पुक्स्कामा प्रसु्त सडक र ट्ामफक काय्द सञ्ालनका मनयमहरू पेक्न्सले्मनया कानुनद्ारा मान्यता प्राप्त सवारी साधनहरूका तीन 
प्रकारहरूमा लागयू हुनिन्: साइकल, रोडाताने् सवारी र मोटर सवारी साधनहरू। उराहररका लामग, सबतै साइकल चालकहरू जस्तै 
मोटर चालकहरूलाई राता बत्ीहरूमा रोमकनु पि्द ।

तपाईं सवारी चलाउन मसक्तै हुनुहुनि भने यो पुक्स्काले तपाईंलाई चालकको परीषिाका लामग अध्यन गन्द आवश्यक पनने सबतै जानकारी 
मरनि। तपाईंसुँग पमहले नतै पेन्सलभेमनया चालक इजाजतपत्र ि भने तपाईंले यो पुक्स्काको प्रयोग गरी आफयू ले मबस्दनुभएका कानुनहरूको 
समीषिा गन्द सकु्नहुनि अ्वा तपाईंले इजाजतपत्र प्राप्त गररसकेपमि पररवत्दन भएका कानुनहरू मसक्न सकु्नहुनि।

महत्त्वपूरया
तपाईंको जाुँच मलनुअमर गतैर-वामरज्य मसकारु अनुममत आवेरन (DL-180) भनु्दहोस्।

तपाईं 18 वर्दभन्ा कम उमेरको हुनुहुनि भने तपाईंका अमभभावक वा संरषिकले अमभभावक वा संरषिक
 सहममत फाराम (DL-180TD) भनु्दपर्दि।

रुवतै फारामहरू हाम्ो वेबसाइट www.dmv.pa.gov फाराम र प्रकाशन
 मलङ्अन्तग्दत पृष्ठको शीर्दमा फेला पान्द समकनि।

सवारी चलाउन पाउनु भनेको सुमवधा हो, अमधकार होइन। यो सुमवधा धेरतै  मजमे्वारीहरूलाई मलएर आउुँरि। एउटा धेरतै  महत्त्वपयूर्द 
मजमे्वारी भनेको यो हो मक तपाईंले कमहले पमन ममररा खाने र सवारी साधन चलाउने गनने काम एकतै सा् गनु्दहुुँरतैन।

आफिो िनजकको ड्ाइनभङ इजाजतपत्र सेन्टरको काम गिने नडिर समयको सूचिाका लानग, हालका फारामहरू, 
प्रकाशिहरू र तथ्य पािाहरू डाउिलोड गियाका लानग अ्वा पेिडट्सका अिलाइि सेवाहरू 

पाउिका लानग र अि-द-रोड कौशल जाँच गियाका लानग पेिडट्सको 

वेबसाइट www.dmv.pa.gov मा जािुहोस्।

सुरनषित चालक बन्नका लानग र हाम्ो सुन्दर राज्यमा ड्ाइनभङ सुनवधाको मजा
 नलिका लानग कृपया यो नियमावली ध्ािपूवयाक पढ्िुहोस्, 

नसकु्होस् र अभ्ास गिुयाहोस्।

यो प्रकाशि नबक्ीका लानग होइि
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अध्याय 1 - गैर-व्यावसयाययक यिक्यार्थीको अनुमयि पत्रको जयानकयारी PA चयालक यनयमयावली

तपाईंले पेन्सलभेमनयामा मोटर सवारी चलाउनुअमर तपाईंले मसके्न अनुममत मलनुपि्द । तपाईंले चालकको इजाजतपत्र प्राप्त गन्दका लामग मभजन, 
ज्ान र सडक परीषिरहरू मलन र पास गन्द आवश्यक ि। गतैर-वामरक्ज्यक मसकारु अनुममत पत्रको आवेरन (DL- 180 ) तपाईंको शारीररक 
परीषिाको मममतरेक्ख एक (1) वर्दका लामग मान्य ि; तर शारीररक परीषिा मममत तपाईंको 16 औ ंजन्म मरनभन्ा अगामड (6) ममहनाभन्ा बढी नहुन 
सकि।

तपाई ं16 वषया वा सोभन्दा बढी उमेरको भएपनछ, कृपया तपाईकंो गैर-व्ावसानयक नसकारुको अिुमनत प्राप्त गिया तल नदइएका चररहरू 
अिुसरर गिुयाहोस्। तपाई ंआफिो 16 औ ंजन्मनदिअनर तपाईकंो अिुमनतका लानग आवेदि गिया सकु्हुन्न।

1. हाम्ो वेबसाइटमा www.dmv.pa.gov मा पृष्ठको शीर्दमा रहेको फाराम र प्रकाशन मलङ्अन्तग्दत फेला पाररएको गतैर-वामरक्ज्यक मसकारूको 
अनुममत पत्रको आवेरन (DL-180) भनु्दहोस्।

2. तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्ररायकले गतैर-वामरज्य मसकारूको अनुममत आवेरन (DL-180) भनु्दपि्द । फाराम तपाईंको 16 औ ंजन्म मरन अमर(6) 
ममहनाभन्ा पमहले भनु्दपि्द । सबतै जानकारी पयूरा भनु्दपि्द ।

3. चालक इजाजतपत्र परीषिकले मनधा्दरर गन्द सकेन मक गतैर-वामरज्य मसकारू अनुममत पत्रको एक्प्केसन (DL-180) का जानकारी मचमकत्सा 
मापरण्डहरू पयूरा गर्दि  मक गरदैन भने् कुराअनुसार तपाईंको मसकारुको अनुममतपत्रमा मढलाइ हुन सकि। तपाईंलाई ्प मेमडकल जाुँच पमन 
गनु्द पनने हुन सकि। तपाईंलाई गम्ीर रूपमा सवारी चलाउनमा समस्ा मन्त्ाउने खालको समस्ा ि भने, तपाईंलाई एक रोहोरो मनयन्त्रर 
मसके्न अनुममत पत्र प्राप्त गन्द आवश्यक पर्दि र प्रमामरत प्रमशषिकको सा् ड्ाइभ गन्द मसकु्न पर्दि।

4. तपाईं 18 वर्दभन्ा कम उमेरको हुनुहुनि भने, तपाईंका आमाबाबु, अमभभावक, लोकोप्ारेक्ण्सका व्यक्ति, वा पमत जो 18 वर्द वा सोभन्ा 
माम् उमेरको हुनुहुनि, ले अमभभावक सहममत फाराम भनु्दपि्द  र (DL-180TD) पमन www.dmv.pa.g ov पृष्ठको शीर्दमा फाराम र प्रकाशन 
मलंकअन्तग्दत  हाम्ो  वेबसाइटमा  फेला पानु्दहोस्। यनद आमाबाबु, अनभभावक, लोकोप्ारेखटिस व्खति वा पनत जो18 वषया वा मान्को 
हुिुहुनछ, ले एकसा् आवेदि नदि सकु्हुन्न भिे,, DL-180 TD आमाबाबु, अनभभावक, लोकोप्ारेखटिस व्खति वा जो 18 वषयाको 
पनत वा पत्ीद्ारा हतिाषिर गिुयापछया । िोटरीको  उपखस्नतमा उमेर वा अनधक उमेरको हो भने्न उनचत पनहचाि आवश्यक छ। 
अक्न्तम नामहरू फरक िन, सम्बन्को प्रमामरकरर आवश्यक ि।  तपाईंको उमेर 18 वर्दभन्ा माम्को हो भने तपाईंले मनवासको रुई (2) 
प्रमारहरू प्रसु्त गनु्द पनने ि:

    • वत्दमान उपयोमगता मबल (पानी, ग्ास, इलेक्ट््क, केबल, आमर)     • W-2 फाराम।
    • कर रेकड्दहरू।                                                         • हालका हमतयारहरूको अनुममतपत्र (अमेररकाका नागररकहरूलाई  
          मात्र)।
    • स्झौता पट्टा।                                                            • मधतो कागजात। 
मेनुअल अध्यनपमि र माम् सयूचीबद्ध गररएका चररहरू अनुसरर गरेपमि जब तपाईं आफनो ज्ान परीषिा मलन तयार हुनुहुनि, तल सूचीकृत 
वतुिहरू चालक इजाजतपत्र केन्द्रमा ल्ाउिुहोस्:

    • तपाईंको पयूर्द गतैर-वामरज्य मसकारुको अनुममत आवेरन (DL-180) सुँग यो फाराम मेल नगनु्दहोस् । यमर 18 वर्दभन्ा कम उमेरको भएमा,  
       तपाईंको पयूर्द अमभभावक वा अमभभावक सहममत फाराम (DL-180TD) पमन ल्ाउनुहोस्।

    • जन्ममममत र पमहचानको प्रमार। यी कागजातहरू मयूल रूपमा हुनुपर्दि (फोटोकपीहरू स्वीकार गररने ितै न)।

    • तपाईंको सामामजक सुरषिा काड्द। 

    • लागयूयोग् शुल्क। (नोट: कृपया भुतिानी स्वीकाय्द फाराम (हरू) का लामग फारामको पिामड सन्भ्द गनु्दहोस्)

कृपया िोट गिुयाहोस्: तपाईकंो जन्म नमनत प्रमानरत गिया प्रयोग गिया सनकिे पनहचाि फारामहरू गैर-वानरखज्यक नसकारू अिुमनत 
आवेदि (DL-180) को पछानड सूचीबद्ध छि्।

तपाईंको HCP वा आप्ोमेमट्स्टद्ारा तपाईंको दृमष् परीषिर गररएको ितै न भने, तपाईंको दृमष् चालक इजाजतपत्र केन्द्रमा परीषिर गररने ि। तपाईं 
चश्ा वा सम्पक्द  लेन्स लगाउनु हुनि भने कृपया मतनीहरूलाई आफयू सुँगतै लतैजानुहोस्। त्सो भए तपाईंले ज्ान टेस्ट मलनुहुने ि।

नसकारूको अिुमनतपत्रका लानग आवेदि नदिे

अध्ाय1:
गैर-वानरज्य नसकारुको अिुमनतपत्रको जािकारी
यो अध्ायले पेन्सलभेमनयामा मसके्न अनुममत प्राप्त गन्दका बारे तपाईंलाई जान् आवश्यक जानकारी प्ररान गर्दि। सम्बोधन गररएका षेित्रहरूमा 
यी समावेश िन्:
•    मसकारूको अनुममतका लामग आवेरन                    •     जाुँचहरू
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संकेत, कानयून, ड्ाइमभङ मनयमहरू र सुरमषित अभ्ासहरूमा यस मनयमावलीमा पमि वर्दन गररएको ि। नलेज टेस्ट पास गरेपमि, परीषिकले 
तपाईंलाई मसके्न अनुममत मनु हुने ि, जुन एक (1) वर्दका लामग मान्य हुनि। जब तपाईं आफनो मशषिा्थीको अनुममत प्राप्त गनु्दहुनि, तपाईं ड्ाइमभङ 
अभ्ास गन्द सकु्नहुने ि। PennDOT मसफाररश गर्दि मक युवा चालकहरूले जबसम् परीषिर मममत तपाईंको मसकारु अनुममतमा िामपएको 
योग्ता मममतभन्ा अमर हुुँरतैन, यस समयमा उनीहरूको सडक परीषिरको तामलका बनाउने िन्।

यमर तपाईं 18 वर्दभन्ा कम उमेरको हुनुहुनि भने, तपाईंलाई कक्तिमा-65 रण्ा पिामडको सीप-भवनको पयूरा गनु्दपि्द  जसमा 10 रण्ासम्रातको 
ड्ाइमभङ र पाुँच (5) रण्ा खराब मौसम ड्ाइमभङ पमन समावेश ितै न जुन तपाईंको सडक मलनुअमर परीषिर यस प्रमशषिरले तपाईंलाई राम्ो, 
सुरमषित चालक बन् आवश्यक सीपहरू मसकाउन मद्दत गर्दि।

यार गनु्दहोस्: एक इजाजतपत्र चालक जो कक्तिमा 12 वर्दको उमेर वा आमा बुवा, अमभभावक, लोकोप्ारेक्ण्समा व्यक्ति वा श्ीमती जो 18 वर्द 
सोभन्ा बढी उमेरको हुनुहुनि र चालक इजाजतपत्र पाउनुभएको ि, सबतै समयमा तपाईंको गाडीको अमरल्ो सीटमा तपाईंसुँग सवारी हुनुपर्दि।  
सा त्ै, 18 वर्दभन्ा कम उमेरका चालकहरूको गाडीमा सीटबेल्टको संख्ाभन्ा बढी यातु्र हुनसक्तैन।

तपाईंले तपाईंको अनुममत जारी मममतरेक्ख अमनवाय्द ि (6) ममहना पक्ख्दसकेपमि र 65 रण्ा मनपुरताका लामग प्रमामरत प्रमारपत्र प्राप्त गनु्दपरा्द 
10 रण्ाभन्ा कम रातको ड्ाइमभङ र (5) रण्ा खराब मौसममा ड्ाइमभङ गरेर तपाईं आफनो रोड परीषिर मलन सकु्नहुनि। यमर तपाईंको 
मसकारुको अनुममत समाप्त हुनि वा यमर तपाईं तीन (3) को प्रयासपमि तपाईंको सडक परीषिर पास गनु्दहुन् भने, तपाईं एक गतैर-वामरक्ज्यक 
मसकारु अनुममत आवेरन ्प्न / मवस्ार / बरलन / पररवत्दन / सही (DL-31 ) प्राप्त गन्द सकु्न हुने ि।

तपाईं पेक्न्सले्मनयाको राष््मंडलबामहर सवारी साधन चलाउनका लामग आफनो मसकारुको अनुममत प्रयोग गरदै  हुनुहुनि भने, कृपया आफनो 
मसकारूको अनुममतलाई मान्य मामननि भनी सुमनमचित गन्दका लामग तपाईंको बीमा कम्पनी र राज्यका अन्य यातायात मवभागमा जाुँच गनु्दहोस्।

तपाईंको मसकारु अनुममतमा कुनतै जानकारी सही ितै न भने, तपाईं चालक इजाजतपत्र केन्द्रमा आउुँरा परीषिकलाई रेखाउनका लामग सही 
जानकारीको प्रमार ल्ाउनुहोस्।

तपाईं ज्ान परीषिरमा असफल हुनुभयो भने, परीषिकले गतैर-वामरक्ज्यक मसकारुको अनुममत आवेरन(DL-180) र तपाईंको आमाबुवा वा अमभभावक 
सहममत फाराम (DL-180TD ) तपाईंलाई फका्दउनुहुनि। परीषिर स्ानको पवा्दह नगरी तपाईंले कुनतै पमन मरन जाुँच मात्र एकपटक मलनसकु्न हुने 
ि। तपाईंका फारामहरू सुरमषित ठाउुँमा राख्नहोस् मकनमक तपाईंको पुन: जाुँच भएमा तपाईंले मतनीहरूलाई आफयू सुँग ल्ाउनुपनने ि|

अङ्गदाता पदिाम

प्रते्क चोटी तपाईंले आफनो पेक्न्सलभामनया चालक इजाजतपत्र नवीकरर गरा्द तपाईंको चालकको इजाजतपत्रमा "अङ्गराता"परनाम चामहनि 
मक चामहुँरतैन भनेर तपाईंलाई सोमधने ि। कृपया फोटो इजाजतपत्र केन्द्रमा जानु अमर मनर्दय गनु्दहोस्। तपाईंले फोटो इजाजतपत्र केन्द्रमा एक 
अङ्गराताको रूपमा मनयुति हुनका लामग "हो" भने्मा मचन्ह लगाउनुभयो भने तपाईंको चालकको इजाजतपत्रमा "अङ्गराता" भने् शब्द रेखा पनने 
ि।

18 वर्दभन्ा कम उमेरका आवेरकहरूले आफनो चालक इजाजतपत्रमा अंगराताको परनाम अनुरोध गन्द र प्राप्त गन्द सक्िन्; जे भए तापमन 
उनीहरूसुँग आमा बुबा, अमभभावक, लोको प्ारेक्ण्सका व्यक्ति, वा 18 वर्द वा सोभन्ा बढी उमेरका जीवनसा्ीको मलक्खत सहममत हुनुपि्द । 
उनीहरूले आमाबुवा वा अमभभावक सहममत फाराम (DL-180TD) मा उपयुति ब्लकमा मचन्ह लगाएर सहममत मरन सक्िन्। अङ्ग त्ा तनु्त 
रानका बारेमा जानकारीका लामग 1-877-DONOR-PA मा सम्पक्द  गनु्दहोस्।

तपाईं हाम्ो वेबसाइट www.dmv.pa.gov मा गई आफनो चालक रेकड्दमा "अङ्गराता" परनाम पमन ् प्न सकु्नहुनि। यो सेवा माध्मद्ारा, तपाईंलाई 
आफनो चालक इजाजतपत्रसुँग बोक्नका लामग काड्द मप्रन्ट गनने अवसर मरइने ि।

अगयाि डोिेसि अवेयरिेस ट्स्ट फण्ड (ODTF)
तपाईंसुँग गभन्दर रोबट्द पी क्ासी मेमोररयल अग्दन एण्ड मटशयू डोनेसन अवेयरनेस ट्स्ट फन्डमा रान मरन पाउने अवसर हुनि। ट्स्ट फण्डले 
कमनवेल्थभरर मवमभन् अङ्गरान काय्दक्महरूलाई सम ््दन गन्द र यी काय्दक्महरूका बारेमा साव्दजमनक जानकारी प्ररान गन्दका लामग मवत्कोर 
मसज्दना गनने ि। तपाईं यो कोरमा योगरान मरन चाहनुहुनि भने तपाईंको चालक इजाजतपत्र फाराममा ठीक मचन्ह लगाउनुहोस्। यो योगरान 
चालक इजाजतपत्र शुल्कमा जोमडनि र तपाईंले PennDOT लाई आफनो फाराम पठाएपमि तपाईंको भुतिानीमा समावेश गररनुपि्द ।

निवृत्त सैनिक पदिाम

तपाईंको चालक इजाजतपत्रमा मनवृत् सतैमनक परनाम जोड्ने अवसर ि, जसले तपाईं संयुति राज्य सशस्त्र बलको सतैमनक हो भनेर भनेर स्पष् 
रूपमा रशा्दउुँि। योग् हुनका लामग, तपाईंले संयुति राज्यको सशस्त्र बलमा सेवा गरेको हुनुपर्दि, एक आरमषित कम्पोनेण् वा रामष््य सुरषिाकमथीर 
बेइमानबाहेक अन्य सत्दहरूमा यस्ो सेवाबाट िुटे वा िुटेको हुनुपर्दि।

भेटेरन्स ट्स्ट फण्ड (VTF) 
तपाईंसुँग VTF मा कर रटाउन योगरान पुया्दउने अवसर ि। तपाईंको योगरानले पेक्न्सलभामनया मनवृत् सतैमनकहरू र उनीहरूका पररवारहरूका 
लामग काय्दक्महरू र पररयोजनाहरूमा मद्दत गर्दि। यो अमतररति योगरान शुल्कको अंश नभएको हुनाले कृपया तपाईंको भुतिानीमा रान 
गररएको रकम ्पु्नहोस्। सा त्ै, कृपया तपाईंको योगरान ठीकसुँग व्यवस्ापन गररएको ि भनी सुमनमचित गन्दका लामग फाराममा उपयुति ब्लकमा 
ठीक मचन्ह लगाउनुहोस्।
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सामानजक सुरषिा िम्बरको जािकारी

मवभागलाई कानुनअनुसार पेक्न्सलभामनया सवारी साधन कोडको धारा 1510(a) र/वा 1609(a)(4) का प्रावधानहरूअन्तग्दत तपाईंको सामामजक 
सुरषिा नम्बर, उचाई र आुँखाको रंग प्राप्त गन्द आवाश्यक हुनि। यो जानकारी चालकको इजाजतपत्र धोखाधडी कम गन्दका लामग पमहचान 
खुलाउनेजानकारीको रूपमा प्रयोग गररनेि। तपाईंको सामामजक सुरषिा नम्बर तपाईंको साव्दजमनक चालकको रेकड्दको अंश होइन। संरीय 
कानुनले राज्य इजाजतपत्र प्राप्त अमधकारीहरूलाई पमहचानका उदे्दश्यहरूका लामग सामामजक सुरषिा नम्बर प्रयोग गन्द अनुममत मरनि। तपाईंको 
सामामजक सुरषिा नम्बर तपाईंको मसकारु अनुममत वा चालक इजाजतपत्रमा मुमरित गररने ितै न। 

पेखन्सलभानिया दृनटि मािक

तपाईंको रुवतै आुँखामा नराम्ो दृमष् हुन सकि र अझतै पमन चालकको इजाजतपत्र प्राप्त गन्द सषिम हुनु हुने ि; यद्मप तपाईंलाई चश्ा वा कनट्ाट् 
लेन्स लगाउन, मरउुँसो सवारी साधन नचलाउन वा साइड ममररले भररएका गाडीहरू मात्र सञ्ालन गन्द अनुममत मरन समकनि। 

यमर तपाईंको दृमष् रश्दन मापरण्ड पयूरा गन्द असफल भएमा परीषिकले तपाईंलाई आुँखा परीषिा फाराम(DL-102) को ररपोट्द मरनेि। तपाईं तपाईंले 
नेत्रमचमकत्सक, नेत्र रोग मवशेरज् वा पाररवाररक मचमकत्सकसुँग आफनो दृमष् परीषिर गराउनुपि्द  यो फाराम पयूरा गनु्दपि्द । फाराम पयूरा भएपमि, 
तपाईं परीषिर जारी राख्नका लामग चालक इजाजतपत्र केन्द्रमा फक्द न सकु्नहुनि।

पेखन्सलभानिया चालकको इजाजतपत्र कसलाई चानहनछ? 

•  आफनो रेशबाट वतैध मवरेशी चालक इजाजतपत्र पाएका व्यक्तिहरूलाई संयुति राज्य अमेररका प्रवेश गरेको मममतरेक्ख एक वर्दसम् वा 
उनीहरूको मवरेशी इजाजतपत्रको म्ार समाप्त भएपमि जुनसुकतै  आगामड आउुँि, त्सपमि पेक्न्सलभामनयामा सवारी चलाउन अनुममत मरइनि। 
अन्तरा्दमष््य ड्ाइमभङ अनुममतहरू दृढतापयूव्दक मसफाररस गररनि तर आवश्यक ितै न। फ्ान्स, जम्दनी, कोररया र ताइवान जस्ा रेशहरूमा सडक 
वा ज्ानको परीषिर नगररकन मान्य गतैर-व्यावसामयक चालक इजाजतपत्रको स्ानान्तररका लामग अनुममत मरने पारस्पाररक स्झौताहरू 
गररएका हुनिन्; जे भए तापमन, दृमष्सम्बन्ी परीषिर भने गररने ि। (प्यूटको ररको, फ्ान्स वा जम्दनीबाट चालक इजाजतपत्रको स्ानान्तरर एकतै  
मरनमा पयूरा गन्द समकुँ रतैन।)

•  पेन्सलभेमनयामा बसोबास गनने कतिीमा 16 वर्दको उमेर पुगेका र मोटर सवारी साधन चलाउन चाहने मामनसहरू।

• हालसालतै पेक्न्सलभामनयामा बसाइसराइ गरेका र पेन्सलभेमनयामा मनवासस्ान स्ामपत गरररहेका मामनसहरू - तपाईंसुँग अकको राज्य वा 
क्ानडाको मान्य चालक इजाजतपत्र ि भने, तपाईं पेन्सलभेमनयामा बसाइसराइ गरेपमि 60 मरनमभत्र पेन्सलभेमनयाको चालक इजाजतपत्र प्राप्त 
गनु्दपि्द  र आफनो राज्यभन्ा बामहरको चालक इजाजतपत्र त्ागु्नपि्द ।

• संयुति राज्य सशस्त्र बलका व्यक्तिहरू जसको कानुन ठेगाना पेन्सलभेमनयामा ि - यसमा पेन्सलभेमनयामा रहेका ररजभ्द कम्पोनेन््टसका 
सरस्हरू िन्, जसले गतैर-सतैन्य सवारी साधन सञ्ालन गन्दका लामग चालकको इजाजत पाउनुपि्द ।

जूनियर नसकारूहरूको अिुमनत जािकारी
तपाईंको मसकारूको अनुममत तपाईंको प्रारक्म्क मसकारुको अनुममतमा उले्ख गररएको मममतबाट एक (1) वर्दका लामग वतैध हुने ि। यस 
समयमा तपाईं 18 वर्दभन्ा कम उमेरको हुनुहुनि भने तपाईंको ड्ाइमभङ मवशेरामधकारमा केही सीममतताहरू आउने िन्। यी हुन्: 
• तपाईं कतिीमा 21 वर्द उमेर पुगेको इजाजतपत्र प्राप्त चालक वा 18 वर्द वा सोभन्ा बढी उमेर पुगेका र चालक इजाजतपत्र प्राप्त गरेका 

आमाबुवा, अमभभावक, लोको प्ारेक्न्टसका व्यक्ति वा जीवनसा्ीको मनरीषिरमा मात्र ड्ाइभ गन्द सकु्नहुनि। मनरीषिक चालक अगामडको 
मसटमा बसु्पि्द । 

• तपाईंले सवारी साधन हाुँक्तै गरेको गाडीमा मसट बेल्टभन्ा बढी यातु्रहरू बोक्न सकु्नहुन्।

जूनियर चालकको इजाजतपत्र जािकारी
जयूमनयर मसकारुको अनुममत जस्तै, जुमनयर चालकको इजाजतपत्रका केही सीममतताहरू िन्। यी हुन्:
• तपाईंसुँग 18 वर्द वा सोभन्ा बढी उमेर पुगेका तपाईंका आमाबुवा, अमभभावक, लोको प्ारेक्न्टसका व्यक्ति वा जीवनसा्ी नहुुँरासम्, तपाईंले 

बेलुकी 11 बजे र मबहान 5 बजेको बीचमा ड्ाइभ गन्द सकु्नहुन्। जे भएपमन, तपाईं बेलुकी 11 बजे र मबहान 5 बजेको बीचमा कुनतै साव्दजमनक 
वा परोपकारी सेवामा संलग्न हुनुहुनि, स्वयंसेवक आगलागी कम्पनीको सरस् हुनुहुनि वा काम गनु्दहुनि भने उति समयावमधमा ड्ाइभ गन्द 
सकु्नहुनि। यी अवस्ाहरूमा, तपाईंले आफनो रोजगारराता, मनरीषिक वा आगलागी अध्षिबाट तपाईंका मक्याकलापहरूको सम्ामवत 
तामलकालाई सङे्त गनने नोटरी गररएको सप्पत्र वा अनुममत प्रमारपत्र सा्मा मलएर महुँड्नुपि्द । यो नोटरी गररएको सप्पत्र तपाईंको चालक 
इजाजतपत्रसुँग राख्नपि्द । 

• तपाईंले गाडीमा मसट बेल्टभन्ा बढी यातु्रहरू बोक्न सकु्नहुन्। 
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•  तपाईंले जबसम् आमाबुवा, अमभभावक, लोको प्ारेक्न्टसका व्यक्ति वा जीवनसा्ी जो 18 वर्द वा माम्का कोई तपाईंसुँग गाडीमा ितै नन् भने 
18 वर्दभन्ा कम उमेरको (1) भन्ा बढी यातु्रलाई  बोक्न सकु्नहुन् जो पररवार वा पररवारको सरस् होइन। जयूमनयर इजाजतपत्रमा पमहलो (6) 
ममहनाको ड्ाइमभङपमि, 18 वर्दभन्ा कम उमेरका (3) भन्ा बढी यातु्रहरूका लामग बढाइनि जुन पररवारका सरस्हरू होइनन् जबसम् 
उनीहरूका अमभभावक, अमभभावक, लोको प्ारेक्ण्समा व्यक्ति वा जीवनसा्ी जो 18 वर्द वा माम्का िन् तपाईंसुँग गाडीमा हुनिन्।- 4 - 
अध्ाय1: गतैर वामरज्य मसके्नहरूको अनुममत जानकारी PA चालक मनयमावली िन्। बढाइएको सीमा कुनतै पमन जुमनयर चालकमा लागयू हुुँरतैन 
जो कुनतै रुर्दटनामा संलग्न भएको ि र जसमा तपाईं आंमशक वा पयूर्द रूपमा मजमे्वार हुनुहुन् वा जसलाई कुनतै ड्ाइमभङ उल्ङ्घनको रोरी 
ठहराइएको ि।

•  यमर तपाईं ि: (6) वा अमधक अंकहरू संग्रह गनु्दहुनि वा 26 माईल प्रमत रण्ा (मील प्रमत रण्ा) ड्ाइभ गरेकोमा रोरी ठहररनि वा पोष् गमत 
सीमाभन्ा बढी चलाएमा तपाईंले अमनवाय्द 90-मरनको मनलम्बन प्राप्त गनु्दहुने ि। 

•  तपाईंले एक (1) वर्दका लामग जयूमनयर चालकको इजाजतपत्र राख्नभएको खण्डमा, तपाईं मनम् सत्दहरू पयूरा गनु्दहुनि भने: 

- ड्ाइमभङ प्रमशषिर कोस्द PA मशषिा मवभागद्ारा अनुमोमरत पाररत भएमा मनयममत चालक इजाजतपत्र प्राप्त गन्द सकु्नहुने ि। 

- रुर्दटनामा संलग्न भएको ितै न जसका लामग तपाईं आंमशक वा पयूर्द रूपमा मजमे्वार हुनुहुनि। 

- एक (1) वर्दका लामग पेन्सलभेमनया सवारी साधन कोडको उल्ङ्घनको रोरी ठहररएको ितै न।

- तपाईंका आमाबुवा, अमभभावक, लोको प्ारेक्ण्समा व्यक्ति वा जीवनसा्ी जो कतिीमा 18 वर्दको उमेरको हुनुहुनि। 

यमर तपाईं यी आवश्यकताहरू पयूरा गनु्दहुनि भने, तपाईं मनयममत चालकको इजाजतपत्रका लामग जयूमनयर चालकको इजाजतपत्रबाट मनयममत 
गतैर-वामरक्ज्यक चालकको इजाजतपत्र (DL-59) लाई पेश गन्द सकु्नहुने ि। तपाईंको जयूमनयर चालकको इजाजतपत्र तपाईं 18 वर्दको भएपमि 
स्वतः मनयममत चालकको इजाजतपत्र बन् जानि।

तपाईलंाई कुि वगयाको ड्ाइनभङ इजाजतपत्र चानहनछ?
पेक्न्सले्मनयामा, चालकको इजाजतपत्र मवशेर रूपमा वग्द र सवारी साधनको प्रकारका लामग तपाईंले सञ्ालन गनु्दहुनि। त्सकारर, चालकको 
इजाजतपत्रको वग्द तपाईंले मसके्न मवशेर प्रकारको गाडीको प्रकारमा मनभ्दर गर्दि जुन तपाईंले सञ्ालन गनु्दहुनि। सामान्य रूपमा भनु्परा्द 
पेक्न्सले्मनया चालकको इजाजतपत्रका लामग अमधकांश आवेरकहरू मनयममत यात्री सवारी साधन, मपक-अप ट्क वा भ्ानका अपरेटरहरू हुन्। 
यो नियमावली तपाईलंाई एक गैर-व्ावसानयक वगया C चालक इजाजतपत्र प्राप्त गिया आवश्यक जािकारी प्रदाि गिया नडजाइि गररएको 
हो, जसले यतिो प्रकारका सवारी साधिहरूको वगयालाई कभर गदयाछ। 

चालकको इजाजतपत्रको वगया 
• वगया A (नू्यितम उमेर 18): 26,001 पाउण्ड वा सोभन्ा बमढ समग्र तौल रेमटंगसमहत कुनतै सवारी साधनो सञ्ालन गन्द आवश्यक ि, जहाुँ 

सवारी साधन (हरू) टाईड गररएको ि / 10,000 पाउण्ड भन्ा बढी ि।उराहरर: मनोरञ्जन सवारी साधन, जब टोई सवारी साधन 11,000 
पाउण्डमा रेमटंग गररएको सवारी साधन 15500 पाउण्ड (26,500 पाउण्डको कुल संयोजन वजन) मा मयूल्ाङ्न हुनि।

• वगया B (नू्यितम उमेर 18): 26,000 पाउण्ड भन्ा बमढ मयूल्ाङ्न गररएको कुनतै पमन एकल सवारी साधन संचालन गन्द आवश्यक ि। उराहरर: 
26001 पाउण्ड वा बमढ मोटर होमहरू।

• वगया C (नू्यितम उमेर 16): वग्द C चालकको इजाजतपत्र 16 वर्द वा सोभन्ा बढी उमेरका व्यक्तिलाई जारी गररने ि, जसले कुनतै पमन सवारी 
सञ्ालनका लामग आफनो योग्ता प्ररश्दन गरेका िन्, कषिा एम योग्ता चामहनेबाहेक र जसले वग्द A वा वग्द B को पररभारा पयूरा गरदैन।कुनतै 
फायर फाइटर वा उद्धार वा आपतकालीन टोलीका सरस् जो वग्द C चालक इजाजतपत्रको धारक हो र जसलाई अमग्न प्रमुख वा उद्धारकता्द 
वा आपतकालीन टोलीका प्रमुखबाट प्रामधकररको प्रमारपत्र ि कुनतै पमन अमग्न वा आपतकालीन सवारी चलाउन अमधकृत हुने ि। त्ो फायर 
मडपाट्दमेण्मा,उद्धार वा आपतकालीन टीम वा नगरपामलका। एक वग्द सी इजाजतपत्र धारक एक मोटर चामलत चक् ड्ाइभ गन्दका लामग 
स्वतः ट्ान्सममशन र 50 CC को मसमलण्डर षिमता वा कम वा तीन व्ील मोटरसाइकल एक बन् क्ाबसुँग ड्ाइभ गन्द अमधकृत ि। 

• वगया M (नू्यितम उमेर 16): वग्द M चालकको इजाजतपत्र 16 वर्द वा सोभन्ा बढी उमेरका व्यक्तिहरूलाई जारी गररने ि जसले मोटरसाइकल 
वा मोटर चामलत चक् सञ्ालन गनने आफनो षिमता प्ररश्दन गरेको ि। यमर एक व्यक्ति मोटरसाइकल वा मोटर चामलत चक् मात्र सञ्ालन गन्द 
योग् ि भने, उनीहरूलाई वग्द M चालक इजाजतपत्र जारी गररने ि। यमर तपाईं मोटर चामलत चक्मा परीषिर गनु्दहुनि, एक “8“ प्रमतबन् 
हाम्ो चालक इजाजतपत्रमा रेखा पननेि। यो प्रमतबन्ले तपाईंलाई मोटरसाइकल अपरेट गन्दबाट रोकि।। यमर तपाईं मोटरसाइकलमा रुई (2) 
भन्ा बढी पांग्राहरूसुँग परीषिर गनु्दहुनि भने, “9” मनरेध तपाईंको चालक इजाजतपत्रमा रेखा पननेि। यो प्रमतबन्ले तपाईंलाई रुई पाङ्गे्र 
मोटरसाइकल अपरेट गन्दबाट रोकि। कृपया पेक्न्सले्मनया मोटरसाइकल अपरेटरको मनयमावली (PUB 147) वा मोटरसाइकल सयूचना केन्द्रमा 
PennDOT को चालक र सवारी साधन सेवा वेबसाइटमा मोपेड्स, मोटर चालक साइकल र मोटरसाइकल तथ्य पाना हेनु्दहोस्।
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• वानरज्य वगया A, B वा C: चालकहरू जसलाई वामरक्ज्यक चालकको इजाजतपत्र आवश्यक ि, उसले पेन्सलभेमनया वामरक्ज्यक चालक 
मनयमावली (PUB 223) प्राप्त गनु्दपर्दि, जसमा परीषिरहरूका लामग तयारीका लामग आवश्यक मवसृ्त जानकारी हुनि। यो मनयमावली 
PennDOT को चालक र सवारी साधन सेवा वेबसाइट वामरक्ज्यक चालक सयूचना केन्द्रमा उपलब्ध ि।

परीषिरहरू

ज्ाि परीषिर
ज्ान परीषिरले तपाईंको ट्ामफक सङे्तहरू, पेन्सलभेमनयाका ड्ाइमभङ कानुनहरू र सुरमषित ड्ाइमभङ अभ्ासहरूको ज्ान मापन गर्दि। ज्ान 
परीषिा मलक्खत र अमडयो प्रारूप रुवतै भाराहरूमा, से्पनी, अरबी, मचमनयाुँ (मन्डाररन), फे्ञ्, महन्ी, कोररयाली, रूसी, ययूके्नी, मभयतनामी, अंगे्रजी, 
बमथी, ग्रीक, इटामलयन, जापानी, नेपाली, पोमलस , सोमाली र उरयू ्द  भाराहरू अनुरोधमा सबतै चालक इजाजत केन्द्रहरूमा राष््मंडल भर मरन 
समकनि। यमर तपाईं ज्ान परीषिरमा असफल हुनुभयो भने, तपाईंलाई मनम् व्यवसाय मरनमा परीषिर पुनः  मलनुपनने ि। तपाईलें यो परीषिर मान्य 
नसकारूको अिुमनत प्राप्त गिुया अनर सफलतापूवयाक पूरया गिुया आवश्यक छ।

ज्ान परीषिरमा 18 बहु मवकल्प प्रश्नहरूिन्। तपाईंले 15 वटा प्रश्नहरूको उत्र 
मरनुपि्द । सम्ामवत ड्ाइमभङ अवस्ाहरू हाम्ो वेबसाइट        
(www.dmv.pa.gov/Driver-Services/Teen-Drivers/Pages/default.
aspx#.VpAM5aMo670) मकशोर चालक सयूचना केन्द्रअन्तग्दत र मकशोर 
चालक सयूचना केन्द्र अन्तग्दत यो मनयमावलीको अनलाइन संस्ररमा उपलब्ध 
िन्। तपाईंले रामहने QR कोडहरू प्रयोग गरेर PA चालकको इजाजतपत्र 
अभ्ास परीषिर अनुप्रयोग डाउनलोड गन्द सकु्न हुने ि।

एन््डोइडका लामग मसधतै Google Play बाट डाउनलोड गन्द समकनि:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
nicusa.pdt

PA ड्ाइभरको इजाजतपत्र 
अभ्ासपरीषिर एप

एपलका लामग मसधतै यस मलङ्बाट डाउनलोड गन्द समकनि |: https://itunes.
apple.com/us/app/pa-drivers-license- practice/id925842053?mt=8

सडक परीषिर 

तपाईं 18 वर्द भन्ा कम उमेरको हुनुहुनि भने, हामी हाम्ा युवा चालकहरूलाई उनीहरूको सीप टेस्टलाई (6) ममहनाअमर रेखाउन अनुममत 
मरनिौ।ं युवा चालकहरूलाई अगामड नतै योजना बनाउन र सकेसम् चाुँडो तामलका बनाउन प्रोत्सामहत गररनि। हामी हाम्ा युवा चालकहरूलाई 
यस अवसरको फाइरा उठाउन सुझाव मरनिौ।ं 

अपोइन्टमेन्टहरू गतैर वामरक्ज्यक सडक परीषिर मलनका लामग हुनुपि्द । तपाईं आफनो सडक परीषिर चालक र सवारी साधन सेवा वेबसाइट 
www.dmv.pa.gov माफ्द त मनधा्दरर गन्द सकु्नहुनि। 

तपाईंसुँग इन्टरनेटमा पहुुँच ितै न भने, आफनो चालकलाई 1-800-423-5542 मा कल गरेर आफनो सवारी चालकको परीषिा मनधा्दरर गन्द 
सकु्नहुनि। ्प रूपमा, PennDOT ले माकने ट-संचामलत शुल्कका लामग सीप परीषिर गन्द तेस्ो-पाटथी व्यवसायहरू प्रमामरत गर् यो। सबतै तेस्ो-पाटथी 
परीषिकहरू PennDOT- प्रमामरत िन् र टेस्ट समान ि जुन तपाईं PennDOT चालक इजाजत केन्द्रमा मलनुहुनि। तपाईंको षेित्रमा सहभागी 
व्यवसायहरूको सयूचीका लामग www.dmv.pa.gov हेनु्दहोस्।

तपाईकंो सडक परीषिर नलिुअनर तपाईलें निम्न आईटमहरू परीषिकलाई प्रतुित गिुयापछया :
(सबतै आईटमहरू मान्य हुनुपर्दि र गाडीका लामग तपाईंले सडक परीषिर प्रयोग गरदै  हुनुहुनि।) 

• तपाईंको मान्य मवद्ा्थीको अनुममत। 
• यमर तपाईं 18 वर्दभन्ा कम उमेरको हुनुहुनि भने-पिामडको पांग्रा प्रमशषिर 65 रण्ाका लामग हस्ाषिर गररएको अमभभावक वा  
   अमभभावक प्रमारीकरर फाराम (DL-180C)। 
• सडक परीषिरका लामग तपाईंले सवारी साधन चलाउन योजना बनाउनु भएको गाडीका लामग मान्य पंजीकरर काड्द। 
• सवारी साधन हालतै बीमा गररएको ि। 
• व्यक्तिको मान्य चालकको इजाजतपत्र, जो कक्तिमा 21 वर्दको उमेर वा आमाबुबा, अमभभावक, लोको प्ारेक्ण्समा व्यक्ति वा पमत वा  
   पत्ी जो 18 वर्द वा माम्का िन्, तपाईंलाई चालक इजाजतपत्र केन्द्रमा सा् मरनिन्।  

        तपाई ंमान् सूचीबद्ध मूल कागजातहरू (प्रनतनलनपहरू होइि) ल्ाउँिुहुन्न भिे, तपाईलंाई परीषिा नदइिे छैि।
परीषिर सुरु हुनुअमर, चालक इजाजतपत्र परीषिकले तपाईंको गाडीमा मान्य पञ्जीकरर काड्द, हालको बीमा, मान्य राज्य मनरीषिर स्टीकर र, 
आवश्यक परेमा, वतैध उत्सज्दन क्स्टकर ि मक भनेर जाुँच गननेि। तपाईंको गाडीका बत्ीहरू, हन्द, बे्क, मवण्डशील्ड वाइपर, टन्द सङे्त, ऐना, ढोका, 
मसट र टायरहरू पमन मनमचित रूपमा जाुँच गररनि मक ती मनमचित रूपमा सञ्ालन हुनिन् र सुरषिा मापरण्डहरू पयूरा गि्द न्। यमर यो मनधा्दररत 
गररएको ि भने तपाईंको गाडीको कुनतै पमन भाग असुरमषित ि वा राज्य मनरीषिर आवश्यकताहरू पयूरा गरदैन भने, तपाईंलाई सडक परीषिर मलन 
अनुममत मरइने ितै न। यमर तपाईंको सवारी साधन सीट बेल्टले सुसक्जित ि भने, मतनीहरू सफा िन् र प्रयोगका लामग तयार िन् भनेर मनमचित 
गनु्दहोस्। तपाईं र परीषिकले सडक परीषिरको क्ममा मतनीहरूलाई लगाउन आवश्यक हुने ि। यमर तपाईंको सवारी साधनले यो मनरीषिरलाई 
पास गि्द  भने, परीषिकले तपाईंलाई जाुँच गननेि मक तपाईं सुरमषित सवारी साधन चलाउन सकु्नहुने ि। 
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तपाईं खतरनाक ढंगले ड्ाइभ गनु्दहुनि, कानयून उलं्रन गनु्दहुनि, रुर्दटना हुन मरनुहुनि, परीषिकका मनरनेशनहरूको पालना गनु्दहुुँरतैन वा धेरतै  ड्ाइभ 
तु्रमटहरू गनु्दहुनि भने सडक परीषिरमा असफल हुनुहुने ि। 

परीषिकले सडक परीषिर नलिुअनर तपाईलंाई निम्न काययाहरू गिया अिुरोध गिया सकु्हुनछ:

• सवारी नियन्त्रर: संचामलत हन्द, बत्ीहरू (पामकिं ग लाइटहरू, उच् र कम बीम हेडलाइटहरू, मोड संकेतहरू), मवण्डशील्ड वाइपर, पामकिं ग 
(आपतकामलन) बे्क,4-माग्द फल्ासहरू (जोक्खम बत्ीहरू), मडफ्ोस्टर आमर कुनतै पमन राम्ोसुँग संचालन गन्द असफल भएमा सवारी परीषिर 
मनयन्त्रर सडक परीषिरको मवफलताका लामग पररराम मरने ि।

• समािान्तर पाकया : 24 मफट लामो र आठ (8) मफट चौडा स्ानमा रुई (1) अपराइटहरू को बीचमा तपाईंको सवारी साधन पाक्द  गनु्दहोस्।   
तपाईंको सम्पयूर्द सवारी साधन पयूर्द रूपमा अन्तररषिमभत्र हुनुपर्दि र तपाईं कुनतै पिामड वा अगाडी आफनो गाडीको अगामड कुनतै सम्पक्द  गन्द 
सकु्नहुन्, मचमत्रत रेखा पार गन्द वा कब्दमा वा माम् जान सकु्नहुनि। तपाईं एक (1) पटक सफलतापयूव्दक तपाईंको सवारी साधन तीन (3) भन्ा 
बमढ समायोजनको प्रयोग गरी पाक्द  गनने प्रयास गनु्दहोस्।

िोट: उन्त पामकिं ग माग्दमनरनेशन प्रराली (सेल्फ पामकिं ग सवारी साधनहरू) द्ारा सुसक्जित सवारीहरू परीषिरका लामग प्रयोग गन्द समकनि; 
जबमक, सेल्फ पामकिं ग सुमवधा बन् गररएको हुनुपर्दि र सडक परीषिरको क्ममा समक्य हुनका लामग अनुममत ितै न।

परीषिक सडक परीषिरको क्ममा तपाईंको यात्री मात्र हुनु हुने ि। जब सडक परीषिर सुरु हुनि, तपाईंलाई कहाुँ ड्ाइभ गनने र के बनाउने भने्बारे 
बताइने ि। चेताविी ध्ाि नदएर, संकेतकहरू र ट्ानफक बत्तीहरू रोके् तररकाको िनजक ध्ाि केखन्द्रत हुि नदइिे छ। परीषिकले नोट  
तपाईं कसरी आफनो सवारी साधन मनयन्त्रर गनु्दहुनि, अन्य चालकहरूसुँग कुरा गन्द टन्द संकेतहरूको प्रयोग गनु्दहुनि वा परीषिरको अवमधमा 
आवश्यक पन्द सके्न अन्य कुनतै पमन सवारी साधान मनयन्त्ररहरूको प्रयोग गनु्दहुनि भनी ध्ान मरनु हुने ि।

तपाई ंपेिडट चालकको इजाजतपत्र सेटिरमा सडक परीषिर पास गिुयाहुनछ भिे, तपाईं त्सतै समयमा आफनो चालक इजाजत प्राप्त गनु्दहुने 
ि। 

तपाई ंनिम्न काररले गदाया सडक परीषिरमा असफल हुिु हुिे छ।:

(सडक परीषिर असफल हुिे सम्ानवत काररहरूका केही उदाहररहरू छि्)

•  कुनतै पमन सवारी साधन मनयन्त्रर सञ्ालन गन्द असम ््दता       •  सुरमषित ड्ाइमभङ अभ्ासहरूमा तु्रमटहरू गनने  •  रुर्दटनाको कारर

•  कुनतै ट्ामफक कानुनहरू उल्ङ्घन गनने                                 •  परीषिकले मरएका मनरनेशनहरू पालना गन्द असफल •  मोड्ने सङे्तहरू प्रयोग नगनने
 (जस्तै, रोके्न  संकेतको पालना नगनने)

•  खतरनाक वा लापरवाह ड्ाइमभङ  

तपाईं 18 वर्दभन्ा कम उमेरको हुनुहुनि र सडक परीषिरमा असफल हुनुभयो भने, पेन्सलभेमनया कानयूनले तपाईंले फेरर सडक परीषिा मरनुअमर सात (7) मरनसम् 
प्रतीषिा गनु्दपि्द । यो परीषिा पुनः  प्राप्त गन्दमा मढलाइ गना्दले तपाईंलाई अभ्ास गन्द र ड्ाइमभङ सीप सुधार गन्द समय मरनेि। तपाईंसुँग प्रते्क मसकारुको अनुममतसुँग 
सडक परीषिर पास गन्द मसके्नको अनुममतको म्ार समकने मममतभन्ा पमहले तीन (3) अवसरहरू िन्। तेस्ो मवफलतापमि, तपाईंले आफनो मसकारु अनुममतलाई 
मवस्ार गन्द पुन: आवेरन मरनु पनने ि। 

तपाईंले तीन (3)  प्रयासपमि तपाईंको सडक परीषिर पास गनु्दहुन् वा तपाईंको मसकारुको अनुममत समाप्त हुनि भने, तपाईं ्प वामरज्य मसकारु अनुममत (DL-31) 
्प्न / मवस्ार / बरलन / सुधार गन्द एक आवेरन प्राप्त गन्द सकु्नहुने ि। तपाईंले आफनो शारीररक परीषिाको मममतको तीन (3) वर्दमभत्र सडक परीषिर मलनुभएको 
ितै न वा सफलतापयूव्दक पयूरा गनु्दभएको ितै न भने, तपाईंले अकको गतैर-वामरज्य मसकारुको अनुममत आवेरन (DL-180) को सा् सुरू गनु्दपननेि र ज्ान परीषिा पुन: 
मलनुपनने ि।
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सवारी र पतैरलयात्रीहरूको गमतमवमध मनयन्त्रर गन्द चौराहाहरू मामफक संकेतहरू स्ापना गररयो। यातायात 
संकेतहरू या त ठाडो लाइनहरू वा षितैमतज लाइनहरूमा व्यवक्स्त िन्। जब ती ठाडो रूपमा व्यवक्स्त 
गररनि, रातो सधैं माम् र हररयो तल हुनि। जब ती तेसको रूपमा व्यवक्स्त गररनि, रातो बायाुँ पट्टी र रायाुँ 
पमट्ट हररयो हुनि।

राता, पहेंला र हररया ट्ानफक लाइटहरू र वारहरू

खस्र रातो बत्ती हुुँरा, तपाईंले मचह्नत रोके्न रेखा वा क्सवाक पार गनु्दअमर सवारी साधन रोकु्नपि्द । तपाईंले कुनतै पमन रेखाहरू 
रेख्नभएन भने, चोकमा प्रवेश गनु्दपयूव्द रोकु्नहोस्। तपाईंले सवारी साधन चलाउन सुरु गनु्दपयूव्द हररयो बत्ी नबल्ासम् प्रतीषिा गनु्दहोस्।
बत्ी रातो भएको बेलामा, चोकमा रातो बत्तीमा कुिै मोड िगिुया पोस्ट नहुुँरासम् तपाईंले रायाुँ मोड्न सकु्नहुनि। तपाईंले पमहले 
रोकु्नपि्द , पतैरलयात्रीहरू र अन्य ट्ामफकलाई हेनु्दपि्द  र जान मरनुपि्द ।
तपाईं बायाुँ लेनमा हुनुहुनि र एउटा एक-तफथी सडकबाट अकको एक-तफथी सडकमा जान बायाुँमतर मोड्रतै  हुनुहुनि भने, मचह्नले 
तपाईंलाई नमोड्नुहोस् भने् संकेत नगरा्दसम्, तपाईं रातो बत्ीमा रोमकएपमि पमन बायाुँमतर मोड्न सकु्नहुनि। तपाईंले पमहले 
रोकु्नपि्द  र पतैरलयात्रीहरू र अन्य ट्ामफकलाई जान मरनुपि्द ।

खस्र पहेलँो बत्तीले तपाईंलाई क्स्र रातो बत्ी मिट्टतै  रेखा पननेि भनी बताउुँि। तपाईंले चोकतफ्द  ड्ाइमभङ गरदै  हुनुहुनि र पहेुँलो 
बत्ी रेखा पि्द  भने, गमत कम गनु्दहोस् र रोक्नका लामग तयार रहनुहोस्। तपाईं चोकमभत्रा हुनुहुनि वा चोकमा प्रवेश गनु्दअमर सुरमषित 
तररकाले रोक्न सकु्नहुन् भने, सावधानीपयूव्दक त्सतैमा जारी राख्नहोस्।

खस्र हररयो बत्तीले सडक खुल्ा ि भने तपाईंले चोक हुुँरतै  सवारी साधन चलाउन सकु्नहुनि भने् कुरालाई बुझाउुँि। मचह्नले 
नमोड्नुहोस् नभन्ासम् तपाईंले रायाुँ वा बायाुँ मोड्न सकु्नहुनि; यद्मप, मोड्रा, तपाईंले चोकमा अन्य सवारी साधन र 
पतैरलयात्रीहरूलाई जान मरनुपि्द ।

खस्र रातो वारले तपाईंले रोकु्नपि्द  र वारले संकेत गरेको मरशामा मोड्नु हुुँरतैन भने् कुरालाई बुझाउुँि। तपाईंले सवारी साधन सुरु 
गनु्दअमर हररयो वार वा चक््करहेको पहेुँलो बत्ीनबल्ासम् पख्दनुहोस्। क्स्र रातो संकेतका लामग अनुममत भएका रातो बत्ीका 
समान मोडहरू क्स्र रातो बारका लामग स्वीकार गररएका िन्।

खस्र पहेलँो वारले हररयो वार वा चक््करहेको पहेुँलो वारले अनुममत मरएको चाल समाप्त हुन लागेको ि र संकेत मिट्टतै  रातो 
हुनेि भने् कुरालाई बुझाउुँि। चोकमा प्रवेश गनु्दअमर गमत कम गनु्दहोस् र रोक्नका लामग तयार रहनुहोस्। तपाईं चोकमभत्र हुनुहुनि 
वा चोकमा प्रवेश गनु्दअमर सुरमषित तररकाले रोक्न सकु्नहुन् भने, तपाईंले सतक्द तासुँगतै पयूव्दगामी वारमा रेखाइएको मोड पयूरा गन्द 
सकु्नहुनि।

खस्र हररयो बार भन्ाले बारले संकेत गरेको मरशामा मोड्नुहोस्। तपाईंले हररयो वारको समयमा मोड्रा, तपाईंको मोड "सुरमषित" 
ि मकनमक आइरहेका ट्ामफकलाई रातो बत्ीद्ारा रोमकएको ि। हररयो बार हररयो बत्ीमा पररवत्दन हुनि भने, तपाईंले अझतै पमन त्ो 
मरशामा मोड्न सकु्नहुनि तर पमहले पतैरलयात्रीहरू र आइरहेका ट्ामफकलाई जान मरनुहोस्।

सनग्िलहरू

अध्ाय 2
नसग्नलहरू, सङे्तहरू र फुटपा् नचन्हहरू

यो अध्ायले पेन्सलभेनिया रोडवेजको बारेमा तपाईलंाई जान्न आवश्यक जािकारी प्रदाि गदयाछ। यसले कभर गर्दि: 
•   संकेतहरू         •   मचह्नहरू      •    फुटपा् मचह्नहरू
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ख्करहेका संकेतहरू

चक््करहेको रातो बत्ीको 
पमन रोके् मचह्न जस्तै 
समान अ ््द हुनि। तपाईंले 
सवारी साधनलाई पयूर्द 
रूपमा रोकु्नपि्द । त्सपमि, 
रुवतैतफ्द  हेनु्दहोस् र चोक 
खुल्ा भएपमि मात्र अमर 
बढ्नुहोस्।

चक््करहेको पहेुँलो बत्ीको 
अ ््द सतकया ता हो। मबस्ारतै  
चलाउनुहोस्, हेनु्दहोस् र 
सावधानीपयूव्दक अगामड 
बढ्नुहोस्।

चख्करहेको पहेलँो बारले े
तपाईंले सतक्द तासुँग बारको मरशामा 
मोड्न सकु्नहुनि, यद्मप, तपाईंले पमहले 
आइरहेका ट्ामफक र पतैरलयात्रीहरूलाई 
जान मरनुपि्द । तपाईंले चक््करहेको पहेुँलो 
बारको समयमा मोड्रा, तपाईंको मोड 
सुरमषित ितै न; आइरहेका ट्ामफकको हररयो 
बत्ी हुने ि।  

काययानशल िभएका ट्ानफक बत्तीहरू
काय्दमशल नभएको ट्ामफक संकेतलाई चार-तफथी रोके् मचह्नको रूपमा व्यवहार गनु्दपि्द ।

यायाम्प पररमार नसग्नलहरू
क्स्र हररयो र क्स्र रातो बत्ीलाई िुट्ाउने केही राजमाग्दका प्रवेश या्दम्पहरूको या्दम्पको अक्न्तममा ट्ामफक मसग्नलहरू हुनिन्। या्दम्प पररमार 
संकेतहरूलाई एकरमतै साुँरुरा राजमाग्दहरूमा ट्ामफक प्रवाह मनयन्त्रर गन्द र सामान्यतया अमधकतम व्यस् समयको अवमधमा संचालन गन्द प्रयोग 
गररनिन्। तपाईंले राजमाग्दमा प्रवेश गनु्दअमर हररयो मसग्नलका लामग पख्दनुपि्द । एउटा-लेनका या्दम्पहरूमा, प्रते्क पटक हररयो बत्ी बोल्ा 
एउटा (1) कार मात्र राजमाग्दमा प्रवेश गन्द सकि। रैंपमा बहुरेखाका लामग, प्रते्क रेखाका लामग त्हाुँ रैंप ममटरको हुनिन्। राजमागयामा तपाईकंो 
प्रवेशलाई हररयो बत्तीले सुरषिा गददैि — तपाईलें अझैपनि राजमागयामा प्रवेश गिया ट्ानफकमा सुरनषित खाली ठाउँका लानग हेिुयापछया ।

लेिमा प्रयोग गररिे नियन्त्रर नसग्नलहरू
मवशेर सङे्तहरूलाई ट्ामफक मनयन्त्रर गन्दका लामग प्रत्षि रूपमा लेनहरूमाम् राख्न पमन समकनि। मयनीहरूलाई सामान्यतया टोल बु्, पुल, 
टनेल र अमधकतम व्यस् समयको अवमधमा सहरमा जाने वा त्हाुँबाट बामहर जाने ट्ामफक प्रवाहमा सहजता ल्ाउन मनमचित लेनका लामग यात्राको 
मरशा पररवत्दन हुने सहरका बहु-लेन भएका सडकहरूमा प्रयोग गररनि। मनम् सङे्तहरूले मवमशष् लेनहरू भएको सडक वा राजमाग्दको प्रयोग 
कसरी गनु्दपि्द  भनी रेखाउुँिन्:

ट्ामफक लेनमाम् भएको क्स्र तलमतरको हररयो वारले तपाईंले लेन प्रयोग गन्द सकु्नहुनि भने् कुरालाई बुझाउुँि।

ट्ामफक लेनमाम् भएको क्स्र पहेुँलो "X" ले त्ो लेनका लामग यात्राको मरशा उल्टो हुन लागेको काररले गरा्द तपाईंले लेन पररवत्दन 
गनु्दपि्द  भने् कुरालाई बुझाउुँि। लेन सुरमषित तररकाले िोड्न तयार रहनुहोस्।

ट्ामफक लेनमाम् भएको क्स्र रातो ''X'' ले तपाईंलाई ट्ामफक लेन प्रयोग गनने अनुममत मरइएको ितै न भने् कुरालाई रेखाउुँि।

लेनमाम् भएको सेतो क्स्र एक-तफथी बायाुँ-मोड वारले तपाईं त्ो लेनमा हुनुहुनि भने मात्र बायाुँ मोड्न सकु्नहुनि भने् कुरालाई 
बुझाउुँि।

लेनमाम् भएको सेतो क्स्र रुई-तफथी बायाुँ-मोड बारले तपाईं त्ो लेनमा हुनुहुनि भने मात्र बायाुँ मोड्न सकु्नहुनि तर लेन उल्टो 
मरशाबाट आइरहेका बायाुँ-मोड्ने चालकहरूद्ारा साझा गररनि भने् कुरालाई बुझाउुँि।
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पतैरलयात्रीहरूले ट्ामफक त्ा पतैरलयात्रीका मसग्नलहरूको पालना गनु्दपि्द । तपाईंले पालना गनु्दपनने पतैरलयात्रीका मसग्नलहरू नहँड्िुहोस् र 
िनहँड्िुहोस् बत्ीहरू वा महडेको व्यक्तिको बत्ी बलेको तक्स्वर (अ ््द महुँड्नुहोस्) र माम् उठाइएको हात (अ ््द नमहुँड्नुहोस्) हुन्। चोकमा कुनतै 
पमन पतैरलयात्रीका मसग्नलहरू ितै नन्, पतैरलयात्रीहरूले पहेुँला र हररया ट्ामफक बत्ीहरूको पालना गनु्दपि्द ।

कमहलेकाही ुँ पतैरलयात्रीहरू ट्ामफक त्ा पतैरलयात्रीका मसग्नलहरूमा आफना मजमे्वारीहरू प्रमत सचेत हुुँरतैनन्। मसग्नलहरूको पालना नगनने 
पतैरलयात्रीहरू सचेत रहनुहोस्। पतैरलयात्रीहरूलाई सधैं जान मरनुहोस्।

अमवचमलत भएर नहँड्दा वा 
महुँमडरहेको व्यक्ति आउुँरा, 
पार गन्द सुरु गनु्दहोस् तर 
मोड्ने सवारी साधनहरूलाई 
व्यवक्स्त तररकाले 
रायाुँमतरको सडकबाट 
जान मरनुपर्दि भनी सचेत 
हुनुहोस्।

िनहँड्िुहोस् भनी संकेत 
गनने बमत् बलेपमि वा 
चक््करहेको माम् उठेको 
हाुँत रेखा परेपमिः
a.   तपाईं सडकमा हुनुहुनि  
      भने सडक पार गरेर 

सकु्नहोस्।
b.  तपाईंले फुटपा्     
     िोड्नुभएको ितै न भने,   
     पार गिया सुरु नगनु्दहोस्।

क्स्र हुुँरा
नमहड्नुहोस्
सने्श वा क्स्र माम् 
उठाइएको हात प्ररश्दन 
गररएको बेलामा, पार 
नगनु्दहोस् ।

दृनटिनवहीि पैदलयात्रीहरू
सेतो केन बोकेको वा माग्दरश्दक कुकुरसुँग महुँमडरहेको दृमष्मवहीन पतैरलयात्री नमजकतै  ड्ाइमभङ गरा्द, तपाईंले गमत कम गनु्दपि्द , सधतै बाटाको 
रायाुँमतर िोड्नुपि्द  र त्सपमि सतक्द तासुँग अगामड बढ्नुपि्द । पतैरलयात्रीलाई चोटपटक वा खतराबाट बचाउनका लामग आफनो सवारी साधनलाई 
रोक्न तयार रहनुहोस्।

नवद्ालय षेित्रका नसग्नलहरू
मवद्ालय षेित्र गमत सीमा मचह्नहरूमा राक्खएको मवद्ालय षेित्रका मसग्नलहरू चक््करहेका पहेुँला मसग्नलहरू हुन्। पहेुँला संकेतहरू 
चक््करहेको बेलामा वा मचह्नमा रेखाइएको समय अवमधमा तपाईंले 15 mph भन्ा कम गमतमा सवारी साधन चलाउनुपि्द । 
मवद्ालय षेित्रमा गमत सीमाभन्ा बढी गरेमा तपाईंको ड्ाइमभङ रेकड्दमा तीन (3) पोइन्ट ्मपनेि र तपाईंलाई जररवाना पमन 
लगाइनेि।

रेलरोड क्नसङ नसग्नलहरू
रेलरोड क्मसङ मचह्नद्ारा रेलरोड पार गन्द प्रवेश गरदै  गरा्द चालकहरू सावधान रहनुपर्दि। सबतै समयमा रेलरोड सतक्द तासुँग पार 
गनु्दपि्द । तपाईंले सधतै ुँ रेलरोड ट्याकहरूमाफ्द त अमर बढ्नुअमर कुनतै आइरहेका टे्नहरू वा संकेतहरूका लामग रुवतैमतर हेनु्दपि्द  र 
सुनु्पि्द । आइरहेको रेलको संकेत हुुँरा तपाईं सबतै रेलरोड क्मसङहरूमा रोमकनु आवश्यक हुनि।

यी मसग्नलहरू चक््करहेको राता बत्ीहरू, तल गररएको क्मसङ गेट, फल्ागर मसग्नलहरू वा टे्नको चेतावनीको सुन् समकने मसग्नल 
समावेश हुनिन्। आइरहेको रेलको कुनतै गेट वररपरर जाने वा कुनतै संकेतलाई वेवास्ा गनने काय्द गन्द अमर नबढ्नुहोस् वा प्रयास 
नगनु्दहोस्। रेलरोड क्मसङमा कुनतै पमन मसग्नलहरू ितै नन् भने, तपाईंले टे्न आइरहेको रेख्नभएमा वा सुनु्भएमा गमत कम गनु्दपि्द  
र रोक्न तयार हुनुपि्द ।

सबतै मसग्नलहरू पयूरा भएपमि मात्र र त्सपमि कुनतै पमन टे्नहरू क्मसङमतर आइरहेका ितै नन् भने् स्पष् भएपमि मात्र सतक्द तासुँग 
अमर बढ्नुहोस्।

टे्न आइरहेको ि र त्सको सुन् समकने मसग्नल मनकालेको ि भने वा स्पष् रूपमा रेक्खनि र क्मसङ गनने नमजक खतरनाक ि भने 
तपाईंले रोकु्नपि्द ।

टे्न आइरहेको रेक्खए वा नरेक्खए तापमन आफनो सवारी साधनलाई रेलरोड ट््याकमा नरोकु्नहोस्। ट्ामफक संकेत, रोके्न मसग्नल वा 
अन्य कुनतै काररका लामग ट्ामफक पिामड गररनि भने, तपाईंले आफनो सवारी साधनलाई कुनतै पमन रेलरोड ट्याकहरू पयूर्द रूपमा 
स्पष् रेक्खने स्ानमा रोकु्नभएको ि भनी सुमनमचित हुनुहोस्।

अध्ाय 3 मा कसरी राजमाग्द-रेलरोड चौराहालाई सुरमषित तररकाले पार गनने भने्बारेमा 
्प जानकारीका लामग मनमर्दष् गनु्दहोस्।

रेलरोड पार गिने नचह्न
र संकेतहरूलाई पालिा गिुयाहोस्
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नचह्नहरू
मचह्नहरू तीन (3) मयूल शे्रीहरूमा मवभामजत िन्: मनयामक, चेतावनी र माग्दरश्दक मचह्नहरू। प्रते्क शे्री मभत्र धेरतैजसो संकेतहरूको मवशेर 
आकार र रङ ि।

नियामक नचह्नहरू
मनयामक मचह्नहरूले तपाईंलाई कानयूनअनुसार तपाईंले के गनु्दपि्द  वा के गनु्दहुुँरतैन भने् बारेमा बताउुँि। यी मचह्नहरूमा पोस्ट गररएका मनयामकहरूले 
तपाईंलाई गमत सीमा, ट्ामफकको मरशा, मोड्ने प्रमतबन्हरू, पामक्द ङ प्रमतबन्हरू, आमरको बारेमा सल्ाह मरनिन्। तपाईंले मनयामक मचह्नहरूमा 
भएका सने्शहरूको पालना गनु्दहुन् भने, तपाईंलाई कानयून उल्ङ्घन गनु्दभएकोमा जररवाना लगाउन समकनि र आफनो ड्ाइमभङ रेकड्दमा पोइण् 
प्राप्त गन्द सकु्नहुनि। तपाईंले मनयामक मचह्नहरूमा मरइएका सने्शहरूको पालना नगरेको हुनाले तपाईंले आफनो सुरषिा र अरूको सुरषिामा पमन 
जोक्खम गराउनुभएको ि - उराहररका लामग, रोके्न संकेतमा रोन्का लामग असफल भएको, अरू कारबाट पास गरा्द जबकी यो पास गरा्द सुरमषित 
म्एन, पोस्ट गररएको गमत सीमाभन्ा मिटो ड्ाइमभङ गरकोले वा एकतमफ्द  सडकमा गलत तररकाले ड्ाइमभङ गरा्द।

सामान्यतया, गनत सीमा मचह्नहरू जस्ा मनयामक मचह्नहरू कालो र सेतो ठाडो चतुभु्दजहरू वा समचतुभु्दज हुनिन्। गोलाकार र सल्ाससुँग बायाँ 
मोड निषेनधत मचह्न जस्ो केही मनयामक मचह्नहरू कालो, सेतो र रातो हुनिन्। रोकु्होस्,जािुहोस् प्रवेश िगिुयाहोस् र गलत बाटो जस्ो अन्य 
मनयामक मचह्नहरू रातो र सेतो हुनिन्।

रोकु्होस् मचह्न अष्भुज-आकृमतको (8-पषिीय) मात्र मचह्न हुनि राजमाग्दमा तपाईंले रेख्नहुनि। रोकु्नहोस् मचह्नसुँग 
चौराहामा, तपाईंले पयूर्द रूपमा रोकु्नपि्द , पतैरलयात्रीहरूका लामग चेक गनु्दहोस् र तपाईं फेरर जान भन्ा अमर चौराहा स्पष् 
हुन ट्ामफक पार गरा्द चेक गनु्दहोस्। पयूर्द रोकमा नआइकन गमत कम गनु्द भनेको अवतैध हो।

जब तपाईंले क्सवाक वा रोके्न रेखा (सेतो माम्को बार) रेख्नहुनि, तपाईंको अगामड भएको सवारी साधन पमहलो पेण् 
गररएको रेखामा पुग्न भन्ा अमर नतै रोकु्नहोस्। यमर तपाईंले ट्ामफकलाई रेख्न सकु्नभएन भने, कुनतै पमन पतैरलयात्रीहरूलाई 
जान मरनुपर्दि र त्सपमि तपाईंले स्पष् रूपमा रेख्न सकेसम् मवगतका रेखालाई ध्ानपयूव्दक अगामडमतर तानु्होस्। 
ट्ामफक र पतैरल यातु्रहरूलाई चेक गनु्दहोस् र त्सपमि जब चौराहा स्पष् हुनि अमन अगाडी जानुहोस्।

यो मचह्न रोके्न संकेतसुँग संयोजनमा पमन प्रयोग गररएको हुनि। यो मचह्नले मोटर चालकहरूलाई नरोमककन रायाुँमतर मोड 
बनाउनका लामग अनुममत मरनि।

चारतनफया -बाटो रोके् मचह्नको मतलब यो चौराहामा त्हाुँ चारवटा रोके्न मसग्नलहरू िन् भनेको हो। सबतै चारवटा 
मरशाहरूबाट ट्ामफक रोकु्न पननेि। पमहलो सवारी साधन चौराहामा पुग्नका लामग पमहले नतै अगामड बढ्नु पननेि। यमर रुईवटा 
सवारी साधनहरू समान समयमतै चौराहमा पग्ो भने, बायाुँमतर भएको चालक रायाुँमतर भएको चालकसुँग जानुपि्द । यमर 
कुनतै अकको आमनेसामने हुनि भने रुवतैजनाले सम्ामवत मोडहरूका लामग हेरेर सावधानीपयूव्दक अगामड बढ्न सकिन्।

जािे मचह्नहरू आकारमा मत्रकोरात्मक (3-पषिीय) हुनिन्। यमर तपाईंले यो मचह्न रेख्नभयो भने, तपाईंले गमत कम गनु्द पनने 
िर ट्ामफकको चेक गनु्दपननेि र क्स ट्ामफकमा आइरहेका पतैरलयात्रीहरूलाई अमधकृत बाटो मरनुहोस्। तपाईंलाई यसको 
आवश्यकता परा्द मात्र रोकु्नहोस्। जब तपाईं समान्य ट्ामफक प्रवाहमा हस्षेिप नगररकन सुरमषित तररकाले गन्द सकु्नहुनि 
भने अगामड बढ्नुहोस्। स्झनुहोस्, तपाईंले या त रोके् वा जािे मचह्नको स्ानहरूमा जारी राख्न सकु्नभन्ा पमहले नतै 
तपाईंसुँग ट्ामफकमा पया्दप्त ग्ाप हुनुपननेि।

यो मचह्न मोटर चालकहरूलाई चेतावनी मरन उपमाग्द स्ानमा, मवरोध ट्ामफकमा अमधकृत बाटो जानका लामग मतनीहरूलाई 
एउटा मात्र लेन भएको सडकमाग्दको आवश्यकता पि्द  वा एउटा मात्र लेन भएको पुलमा जाने मचह्नसुँग संयोजनमा प्रयोग 
भएको ि।

रेलरोड क्सबक नचह्न यो मचह्न रेलरोड क्मसङमा राक्खएको हुनि जहाुँ ट्याकहरू सडकमाग्द पार गि्द न्। तपाईंले 
क्सवाकलाई जािे मचह्नको रूपमा व्यवहार गनु्दपननेि; तपाईंले टे्न आइरहेको रेख्न वा सुनु्भयो भने गमत कम गनु्दहोस् र 
रोक्नका लामग तयार हुनुहोस्। अध्ाय 3मा रेलरोड क्मसङ सुरषिाको बारेमा ्प जानकारीका लामग उले्ख गररएको ि।
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प्रवेश िगिुयाहोस् र गलत बाटो मचह्नहरू एउटा टोलीको रूपमा काम गि्द न्। प्रवेश िगिुयाहोस् मचह्न 
एकतफथी सडकहरू र या्दम्पहरूको सुरुवातमा राक्खएको ि। जब तपाईंले यो मचह्न रेख्नहुनि, तपाईं 
अगामड बढीरहेको मरशामा सडक वा या्दम्पमाम् ड्ाइभ नगनु्दहोस्।

गलत बाटो मचह्नहरू एकतफथी सडक र या्दम्पको अमधक तल राक्खएका िन्। यमर तपाईं गक्तिले 
सडक वा या्दम्पमा मोड्नु हुनि मक भनेर मतनीहरूलाई त्हाुँ तपाईंको ध्ान जाओस् भनेर राक्खएको 
हो।

एक तफफी मचन्हको अ ््द मचन्हले रेखाएको मरशामा मात्र ट्ामफक जान पाउुँि भने् हो। यमर तपाईं मवपरीत मरशाबाट एक 
तफथी सडकमतर मोड्नुभयो भने, तपाईंको आमने-सामेन टकराव हुने सम्ावना हुनि।
नवभानजत राजमागया

यो मचन्हको अ ््द तपाईं भएको सडक मवभामजत राजमाग्दसुँग प्रमतचे्र हुनि भने् हो। मवभामजत राजमाग्द य्ा ््दमा रुईवटा (2) 
हुन्, ती एकतफथी सडक-माग्दहरू मध्रेखा वा माग्दरश्दक रेलद्ारा अलग भएका हुन्। पमहलो सडकमाग्दमा, तपाईें केवल 
रायाुँमतर मोड्न सकु्नहुनि र रोस्ो सडकमाग्दमा तपाईं केवल बायाुँमतर मोड्न सकु्नहुनि।

ट्कहरू साइकलहरू र
पैदलयात्री निषेनधत
ट्क, साइकल र पतैरल यात्रीहरूले यी मचन्हहरू पोस्ट गररएका 
सडकमाग्दहरू प्रयोग गन्द सक्तैनन्।

कुनतै-कुनतै बेला वा सबतै समयमा मनमचित काय्दहरू गन्द मनरेध गररएका स्ानहरूमा मनम् मचन्हहरू हुनिन्ः

   पार िगिुयाहोस्

तपाईंले समान मरशामा गइरहेका कुनतै पमन सवारी साधन पार गिया िसके् षेित्रहरूमा यो मचन्ह राक्खएको हुन सकि।

मनम् लेि प्रयोग गिने नियन्त्रर नचन्हहरू (नदशात्मक) चौराहाहरू नमजकतै  वा ट्ामफक लेनको माम् मतनीहरूले त्ो लेनबाट कुन युक्ति(हरू) को 
अनुममत मरइएको ि भनेर मनयन्त्ररमा राक्खएका िन्।

यू-टिया नलि निषेनधत

यो मचह्नले ययू-टन्द मलन मनरेमधत 
ि भने् कुरालाई जनाउुँि। 
मवपरीत मरशामा जानका लामग 
पयूरा मोड नबनाउनुहोस्।

दायाँ मोड्ि निषेनधत

यो मचह्नले रायाुँ मोडहरू मलन 
मनरेमधत ि भने् कुरालाई 
जनाउुँि। यो चौबाटोमा 
रायाुँमतर नमोड्नुहोस्।

बायाँ मोड्ि निषेनधत

यो मचह्नले बायाुँ मोडहरू 
मनरेध भएको संकेत गि्द । 
यो चौबाटोमा बायाुँमतर 
नमोड्नुहोस्।

पानकया ङ निषेनधत

यो मचन्ह पोस्ट भएका 
स्ानहरूमा तपाईंले सवारी 
साधन पाक्द  गन्द सकु्नहुन्।

केन्र्र लेनमा बायाुँ मोड मात्रयो चमन्हले 
कुनतै पनम रमशामा बायाुँ मोड लमइरहेका 
सवारी साधनहरयूले वमशेर प्रयोगका लागम 
लेन आरक्रमत गरेका िन् र ट्राफमक वा पार 
गर्नका लागम लेन प्रयोग गर्नु हुुँरतैन भन्ने 
कुरालाई जनाउुँि।

यो मचन्हले चौराहा अगाडी बायाुँ लेनमा 
ट्ामफकले बायाुँ मोड्नु पि्द  र जोमडएको लेनमा 
ट्ामफकले बायाुँ त्ा सीधा जारी राखेर मोड्न 
सकि भने् कुरा जनाउुँि।a

ट्कहरू निषेनधत षेित्र साइकलहरू निषेनधत षेित्र

DIVIDED
 

HIGHWAY

पैदलयात्री निषेनधत षेित्र
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लेनको प्रयोगमा मनयन्त्ररका मचन्हहरू (जारी) 

   

 

 

 

   

जहाुँ यो पोस्ट भएको ि गनत सीमा नचन्हले राजमाग्द क्खचाउ 
गन्दका लामग आरश्द क्स्मत अन्तग्दत अमधकतम कानयूनी गमतलाई 
सयूमचत गरेको ि। तपाईंको सुरषिा रुर्दशाअन्तग्दत पे्रमरत गमतभन्ा 
मढलो ड्ाइमभङमा मनभ्दर हुन सकि।

तपाईंले चौराहामा बत्ी बमत् चक्को समयमा मोड्न सकु्नहुन् जहाुँ यी मचन्हहरूमधे् एउटा 
पोस्ट भएको ि। मचन्ह हररयोमा पररवत्दन नभएसम् तपाईंले मोड्नका लामग पख्दनुपि्द ।

 

पानकया ङ सुरनषित छ
यो संकेत कालो र सेतो नभए पमन मनयामक संकेत हो। यसले असषिम भएका व्यक्ति वा गम्ीर रूपमा असषिम भएका 
सतैमनकहरूका लामग आरमषित गररएका पामक्द ङ षेित्रहरूलाई मचमह्नत गि्द । यो खाली ठाउुँहरूमा सवारी साधन पाक्द  भएकाहरूले 
अमधकृत रता्द िापहरू वा पामक्द ङ पोस्टरहरू प्ररश्दन गनु्दपि्द । यी खाली ठाउुँहरूमा अमधकृत नभएका सवारी साधनहरू पाक्द  
भएका असल र राम्ो लागतका लामग मजमे्रार िन्।

बायाँ वा दायाँ मोड्िुहोस् दायाँ मात्र मोड्िुहोस् बायाँ मात्र मोड्िुहोस्सीधा वा दायाँ मोड्िुहोस््

यमर तपाईं यी मचन्हहरूद्ारा मनयक्न्त्रत लेनमा हुनुहुनि भने, तपाईं 
बारले रेखाएको कुनतै एउटा मरशामा यात्रा गन्द सकु्नहुनि।

               
दायाँनतर गइराख्िहोस्
यो मचन्हले चालकलाई ट्ामफक 
द्ीप वा मवभतिको रा्ाुँमतर 
राख्नलाई मग्दरश्दन गर्दि।

पहेलँो वार चख्करहेको बेलामा 
बायाँ मोड्िुहोस्
पहेुँलो बार चक््करहेको बेला यो 
मचन्हले बायाुँ मोडलाई अनुममत मरएको 
सयूमचत गि्द , तर तपाईंले आउनेवाला 
ट्ामफकमा उपज गनु्दपि्द । यो मचन्ह 
सवारी चालकहरूलाई पहेुँलो वार 
सञ्ालनमा हुुँरा बायाुँ मोडहरूलाई 
संरमषित गररएको ितै न भनी जानकार 
गराउन बायाुँ मोड ट्ामफक मचन्हको 
नमजकतै का चोकहरूमा सामान्यतया 
राक्खनि।

हररयो देखाउँदा बायाँ 
मोड्िुहोस्
यो मचन्हले बायाुँ मोडलाई अनुममत 
मरएको सयूमचत गि्द , तर तपाईंले 
आउनेवाला ट्ामफकमा उपज 
गनु्दपि्द । जब पररपत्र हररयो संकेत 
आउुँि यो चौराहामा सामान्यत 
रूपले बायाुँ मोडको ट्ामफक संकेत 
नमजकतै  चालकहरूलाई बायाुँ मोड 
सुरमषित ितै न भने् कुरा स्झाउनको 
लामग राक्खएको हो।

नवरोध 
ट्ानफकले 
हररयो 
नवतिाररत 
गरेको छ
तपाईंको 
संकेत रातो 
भएपमि 
मवपरीत
यो संकेत 
पोस्ट हुनि ।

दायाँ मोड्िे नसग्नल
मचन्हले रायाुँ मोड चालहरू मनयन्त्रर गनने सयूमचत 
गन्दका लामग यो मचन्ह ट्ामफकको मचह्न नमजकतै  
पोस्ट गररएको ि।

यमर तपाईं मोड्नुहोस् वार र "मात्र" भने् शब्द रेक्खएको मचन्हद्ारा 
मनयक्न्त्रत लेनमा हुनुहुनि भने, तपाईं चौराहामा पुग्ा, तपाईंले मोड 
बनाउनतै पि्द । तपाईं केवल-मोड लेनमा तु्रमट भए पमन, तपाईं केवल 
मबनरमतरको मरशामा यात्रा गन्द सकु्नहुनि।  

नकशोर दुरयाटिा अवस्ा
“अवस्ाहरूमा एकरमतै रुित ड्ाइमभङ गनने” 

पमहलो 1 कारर 16 र 17 वर्दका चालकहरू 
रुर्दटनाहरूमा संलग्न हुनु हो।
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चेताविीका संकेतहरू
चेतावनीका संकेतहरूले तपाईंलाई सडकको नमजक वा यसका अवस्ाहरूको बारेमा बताउुँि। मतनीहरूले तपाईंलाई सम्ामवत जोक्खमहरू वा 
सडकमाग्दका अवस्ाहरूमा पररवत्दन भएको बारेमा चेतावनी मरनिन्। मतनीहरू क्स्मतभन्ा पमहले नतै पोस्ट भएका िन्, त्सतैले तपाईंसुँग अमर 
के ि भनी हेनने समय ि, यमर आवश्यक भएमा तपाईंले कसरी आफनो यात्राको बाटो प्रमतमक्या र सुस् गराउन वा पररवत्दन गनु्दपि्द  भनी मनर्दय 
गनु्दहोस्। चेतावनीका संकेतहरू काला प्रतीकहरू वा पहेुँलो पृष्ठभयूमममा भएका शब्दहरूसुँग प्राय: हीराको आकृमतमा हुनिन्।

पार िगिने षेित्र 
यो केवल पाताका आकारको चेतावनी संकेत हो। यो मचह्नले पार गनने षेित्र नभएको प्रारम्मा संकेत गरेको ि र चालकलाई 
सामना गरदै  सडकको बायाुँ भागमा राक्खएको ि।

चेभरि संकेतहरू
त्हाुँ सडकको मरशामा तीव्र पररवत्दन, जस्तै बायाुँ वा रायाुँमा रेखा ि। चेभरन मबनरहरूको मरशामा सडक 
बामङ्गएको ि। जब रेखा प्रयोग हुनि, त्हाुँ चेतावनीका संकेत मवकमसत रेखा हुने िन् र त्हाुँ धेरतै  चेभरन 
संकेतहरू रेखामा अवमधभर राक्खएका िन्।

रुम्ीहरूको सेट
पमहले एउटा मरशामा र त्सपमि पिामडको अन्य मरशामा (रुईवटा (2) रेखाहरूको सेट) 
सडकअमर रुमाउुँि। गमत कम गनु्दहोस् र रेखाहरूको सेटमाफ्द त नेमभगेट गन्द तयार रहनुहोस्।

दायाँ र बायाँ तीव्र मोडहरू
पमहले एउटा मरशामा र त्सपमि पिामडको अन्य मरशामा सडकअमर तीव्र मोड्ि। 
क्स्रतापयूव्दक गमत कम गराउनुहोस् र मोडहरूको सेटमाफ्द त नेमभगेट गन्द तयार रहनुहोस्।

बायाँ रेखा
सडकअमर बायाुँमतर धेरतै  रुमाउरो ि। 
तपाईंलाई गमत कम गराउन आवश्यक ि, 
आफनो लेनको केन्द्रमा रहनुहोस् र बायाुँ-
मोमडने रेखामाफ्द त नेमभगेट गन्दका लामग 
तयार रहनुहोस्।

तीव्र बायाँ मोड
सडकअमर बायाुँमतर तीव्र रूपले 
रुमाउनुहोस्। तपाईंलाई क्स्रता पयूव्दक गमत 
कम गराउन आवश्यक ि, आफनो लेनको 
केन्द्रमा रहनुहोस् र तीव्र बायाुँमोडमाफ्द त 
नेमभगेट गन्दको लामग तयार गनु्दहोस्। 
केही तीव्र मोड संकेतहरूसुँग संकेतमा 
क्स्त भएको त्ोभन्ा तल पोस्ट भएको 
सल्ाहकार गमत ि।

दायाँ मोड
सडकअमर रायाुँमतर धेरतै  रुमाउरो 
ि। रायाुँ-मोमडने रेखामाफ्द त तपाईंले 
चलाए अनुसार, तपाईंले गमत कम गन्द 
र अमलकमत आफनो सवारी साधनको 
स्ापना गन्द तपाईंको लेनको केन्द्रको 
रायाुँमा हुन आवश्यक ि।

तीव्र दायाँ मोड
सडकअमर रायाुँमतर तीव्र रूपले 
रुमाउनुहोस्। तपाईंलाई क्स्रतापयूव्दक 
गमत कम गराउन आवश्यक ि, अमलकमत 
आफनो सवारी साधनको स्ापना गरी 
लेनको केन्द्रको रायाुँमा हुन र तीव्र रायाुँ 
मोडमाफ्द त नेमभगेट गन्दका लामग तयार 
गनु्दहोस्। केही तीव्र मोड संकेतहरूसुँग 
संकेतमा क्स्त भएको त्ोभन्ा तल पोस्ट 
भएको सल्ाहकार गमत ि।
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रुमाउरा सडक (रेखाहरूको शंखला)
यो संकेतले सडकअमर तीन (3) वा पंक्तिमा अझ बढी रुमाउराहरू िन् भने् सयूमचत गि्द ।

एक नदशामा ठूलो वार
सडकअमर चरम कोरमा रहेको मरशा पररवत्दन गि्द । तपाईं चरम जस्ो रेखामा पुग्नभन्ा पमहले, चौराहामा तपाईंले 
जमत धेरतै  मोड बनाउन चाहनुहुने ि त्मतनतै गमत कम गनु्दहोस्।

सडकले रुमाउरो प्रवेश गददै
रायाुँबाट मकनारा सडक प्रवेश गरेसुँगतै बायाुँमा मुख् सडकले रुमाउरो बनाउुँि। अमतररति सावधानीसुँग चौराहालाई 
दृमष्कोर गनु्दहोस्। यमर तपाईं धेरतै  मिटो यात्रा गरदै  हुनुहुनि भने, चालकले मुख् सडकमा प्रवेश गन्द तयारी गरदै  गरेको 
समयमा वररपररको रेखाबाट आउुँरतै  गरा्द तपाईंलाई रेख्न सषिम नहुन सकि र तपाईंलाई अगाडी हटाउन सकि, 
रुर्दटना जोगाउन तपाईंका लामग सानो ठाुँउ िोड्ि।

ट्क रोलओभर
यो संकेतले ट्कहरू अत्मधक गमतमा यात्रा गरदै  िन् भने रोलओभरको सम्ावना ि भनी पमहचान गि्द ।

सल्ाहकार गनत संकेतहरू
यो संकेत कुनतै पमन हीराको आकृमत संकेतका चेतावनीसुँग प्रयोग हुन सकि। तपाईंले तीव्र बायाुँ रेखाअमरको वररपरर 
यात्रा गनु्दपनने सबतैभन्ा धेरतै  गमत 25 mph हो।

मजया ट्ानफक
यो संकेतले तपाईंलाई अकको सडकमाग्द वा या्दम्पबाट तपाईंको लेनमा ट्ामफकले मज्द गन्द सकि भमन बताउनका लामग 
प्रमुख सडकमाग्द राक्खएको हो। यो उराहररमा, ट्ामफक रायाुँबाट तपाईंको लेनमा प्रवेश हुने ि। ट्ामफक प्रवेश गरा्द 
मुख् सडकमाग्दमा पमहले नतै ट्ामफक बरलनुपि्द ।

जोनडएको लेि
यो संकेत नबनदको अग्रभागमा राखखएको 
छ जहाँ दुईवटा सडकमागयाहरू 
आपसमा भेट्छि्। यसको मतलब मजया 
गिया आवश्यक छैि नकिभिे ट्ानफकले 
प्रवेश गदाया ियाँ लेि प्रयोग गरेको न्यो 
जुि सडकमागयामा जोनडएको छ।

बिावट षेित्र
यो संकेत त्सलाई चेतावनी गन्दका लामग 
प्रयोग गररएको हो जसमा तपाईं आफनो 
बाटो पार गरा्द र केही ट्ामफक मनकास 
गरेजस्तै अकको सडकमाग्दसुँग मज्द गन्द 
सकु्नहुने ि।
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ट्ानफक अगानड दुईवटा वार
एउटा बाटो भएको सडक वा सडकमाग्द अगामड समाप्त हुनि। तपाईं मवपरीत मरशाहरूमा चमलरहेको ट्ामफकका रुईवटा 
(2) लेनहरूसुँग सडकमा पमि यात्रा गरररहेको हुनुहुने ि। केन्द्ररेखाको रायाुँमतर आफनो लेनमा रहनुहोस्। यो मचह्नलाई 
रुईवटा बाटो भएको सडकमाग्दको सा् अन्तरालहरूमा राक्खनेि।

लेि समाप्त हुनछ
यी मचह्नहरूले तपाईंलाई बहु-लेन भएको सडकमाग्दमा एउटा (1) लेन 
अगामड समाप्त हुने ि भनेर बताउुँि। यी उराहररहरूमा, रायाुँमतरको 
लेनमा भएको ट्ामफक बायाुँसुँग मज्द हुनुपि्द ।

चौराहाका संकेतहरू
मचह्नहरूको तल चौराहाहरूको प्रकारहरू रेखाउुँिन्। सडकहरू एक-अका्दसुँग कसरी जोमडनिन् भनेर तपाईंलाई अमग्रम रूपमा रेखाएर, 
मचह्नहरूले जब तपाईं यात्रा गरररहेको सडकमा चौराहामाफ्द त सीधा बाटो अगामड बढ्रतैन भनेर तपाईंलाई ्ाहा हुन मरनि। मचह्नहरूले तपाईंलाई 
अन्य सवारी साधनहरूसुँग चलाउुँरा सम्ामवत समस्ाहरूको बारेमा पमन चेतावनी मरनि। अगामड खोजेर अमतररति सावधानीसुँग यी चौराहाको 
सबतै प्रकारहरूमा पहुुँच गनु्दहोस्, यमर आवश्यकता परेमा, गमत कम गराउने तयारी गनु्दहोस्।

 

दुईवटा नदशामा ठूलो बार
यसलाई तपाईं बायाुँ वा रायाुँमतर मात्र जान सकु्नहुनि भनी बताउन मट-चौराहाभन्ा परको िेउमा राक्खएको ि। तपाईं 
भएको सडकमा चौराहामाफ्द त सीधा बाटोबाट अगामड बढ्रतैन।

छोटो पुल वा सुरंग अगानड
पुल वा सुरंगमा भएको प्रते्क लेन िोटो बनेको ि र साधाररतया त्हाुँ कुनतै आधार ितै न। तपाईंलाई गमत कम गन्द 
आवश्यक ि र तपाईं आफनो लेनमा हुनुहुनि भनेर मनमचित गनु्दहोस्। ठयू लो सवारी साधन भएको चालक मवपरीत मरशाबाट 
आइरहेको ि भने वा तपाईंको लेनको भाग पमन मलएको ि भने, मतनीहरूले षेित्र खाली नगरा्दसम् प्रतीषिा गनु्दहोस्।
 
पािी परेको बेला नचप्ो हुनछ
मवशेर गरी मचप्ो अवस्ा पानी परेको बेला हुनि। पानी परेको मौसममा, आफनो गमतलाई कम गनु्दहोस् र आफनो 
पछ्ाउने रयू रीलाई बढाउनुहोस्। गमत नबढाउनुहोस् वा चाुँडतै बे्क नलगाउनुहोस्। एकरम सुस् गमतमा मोड्नुहोस्। 

नवभानजत राजमागया सुरु हुनछ
राजमाग्दअमर रुईवटा एकतमफ्द  सडकमाग्दहरूसुँग 
मवभामजत राजमाग्द बनेको ि र मध् वा मवभति 
िुट्टाएर ट्ामफक मवपरीत मरशाहरू मतर सरदै  ि। 
मवभाजक वा मक्ध्काको रायाुँमतरको भागमा 
राख्नहोस्।

नवभानजत राजमागया समाप्त हुनछ
तपाईंले यात्रा गरररहेको मवभामजत राजमाग्द 
अगामड समाप्त हुनि। तपाईं रुईतफथी ट्ामफक 
भएको सडक माग्दमा हुनुहुनेि। केन्रेखाको 
रायाुँमतर रहनुहोस् र आइरहेको ट्ामफकलाई 
हेनु्दहोस्।

क्स रोड छेउको सडक “T” चौराहा “Y” चौराहा पररपत्र
चौराहा
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जरायोले पार गदाया
यो मचह्न जरायो प्राय: पार गनने षेित्रहरूमा र जरायोसुँग भएको रुर्दटनाहरूको षेित्रहरूमा पोस्ट गररएको ि।

कम शुद्धता
यो मचह्नलाई सुरंगमा वा प्रवेशद्ाररेक्ख सुरंगमा वा पामक्द ङ ग्ारेजमा राक्खने ि। तपाईंको सवारी साधन मचह्नमा सयूचीबद्ध 
गरेको लम्बाई भन्ा अग्ो ि भने प्रवेश नगनु्दहोस्।

पटरीका नचह्नहरू
यी मचह्नहरूलाई सडकभन्ा कम आधार भएको वा आधार नरम 
भएको (पकिी नभएको) स्ानहरूको अमग्रममा राक्खएको ि। न्ययून 
पटरीको मचह्नलाई सडकको स्रभन्ा तीन (3) इन्चजमत तल आधार 
भएकोमा प्रयोग गररएको ि। पटरीभन्ा बामहरको मचह्नलाई अझ धेरतै  
गम्ीर ड्प अफ अवस्ाहरूका लामग प्रयोग गररएको ि।

तपाईं सडकमाग्दमा भट्मकनुभयो र एउटा (1) चकिा बे्कहरूमा जोर हुन् वा आफनो सवारी साधन ल्ाउने प्रयास गरा्द बे्कहरूलाई बलसमहत 
रुमाउुँरा! यसबारे जानकारीको लमग अध्ाय 3 को सन्भ्द मलनुहोस् कम आधारमा वा नरम आधारमा मगरावट हुनि, सडकमाग्दमा पिामड 
जानुहुनि— तपाईं समजलतैसुँग मनयन्त्रर गन्द सकु्नहुनि » फुटपा्मा मड्क्टिङ हुनबाट कसरी सुरमषित रूपमा ररकभर हुने। हुनबाट बचाउन कम 
मगयरमा चलाउनका लामग तयार हुनुहोस्।

पवयात/अधोगनत
अगामड ठाडो पव्दत ि। गमत कम गनु्दहोस् र आफनो गमतलाई मनयन्त्रर गन्द र आफना बे्कहरूमा टयू ट-फयू ट हुनबाट बचाउन 
कम मगयरमा चलाउनका लामग तयार हुनुहोस् । 

अगानड ट्ानफक नसग्नल छ
ट्ामफक मसग्नल अगामडको चौराहामा ि। रुतिी 
वा पव्दतको काररले गरा्द तपाईंले यसलाई रेख्न 
सकु्नहुन्। यमर बत्ी रातो ि भने (वा यमर बत्ी 
भख्दरतै  मात्र हररयोमा पररवत्दन भएको ि भने), 
सवारी साधनहरूको रेखा अगामड रोमकने ि। 
तपाईंले यो संकेत रेख्नभयो र यमर आवश्यक 
परेमा गमत कम गनु्दहोस् र रोक्नका लामग तयार 
हुनुहोस्।

अगानड साइकल पारगमि छ
साइकल यात्रीहरूले तपाईंको बाटो अगामडबाट 
पार गन्द सकिन्। आवश्यकता परेमा, गमत कम 
गन्दका लामग तयार हुनुहोस्। यो मचह्नमा पहेुँलो 
पृष्ठभयूमम (रेखाए अनुसार) वा फ्ोरोसेन्ट पहेुँलो- 
हररयो पृष्ठभयूमममधे् एउटा हुन सकि।

अगानड रोकु्होस् सङे्त छ

 सङे्त अगामड चौराहमा ि। रुतिी वा 
पव्दतको काररले वा केही वसु्ले तपाईंको 
दृश्य अवरूद्ध भएको काररले गरा्द 
तपाईंले यसलाई रेख्न सकु्नहुन्। तपाईंले 
रेख्न नसके्न रोके्न मचह्न अगामड त्हाुँ 
रोमकएको सवारी साधनहरूको रेखा हुन 
सकि। जब तपाईंले यो संकेत रेख्नहुनि, 
रोके्न तयारी गरा्द गमत कम गराउनुहोस्।

अगानड रेलरोड पारगमि छ
तपाईं रेलरोडको पारगमनमा आउुँरतै  हुनुहुनि। 
जब तपाईंले यो मचन्ह रेख्नहुनि, रेल हेन्द र 
रेलको आवाज सुन् सुरु गनु्दहोस्। यो मचन्हलाई 
आवश्यकता परा्द तपाईं पुग्न भन्ा अमर नतै 
रोक्नका लामग अनुममत मरनलाई अमग्रम 
रूपमा पया्दप्त टाढा राक्खएको ि। च्ाप्र 
3 मा रेलरोड पारगमन सुरषिाको बारेमा ्प 
जानकारी उले्ख गररएको ि।
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अनग्रम चौराहा/रेलरोड पारगमि नचह्न
प्रमतचे्र सडकमा चौराहाबाट धेरतै  िोटो रयू रीको एउटा रेलरोड पारगमन ि। तपाईं प्रमतचे्रन सडकमा मोड्ने योजना 
बनाउुँरतै  हुनुहुनि भने र यमर टे्न आउुँरतै  ि भने रोमकनका लामग तयार हुनुहोस्।

साइकल/मोटर सवारी साधिका लानग सडक साझा गिने भएको छ
एउटा मोटरचालक भएको हुनाले तपाईंलाई चेतावनी मरन, साइकल यात्रीहरूका लामग पया्दप्त मात्रामा ठाउुँ  प्ररान गरेर 
सडकमाग्दसाझा गन्दका लामग सडकमाग्दको िेउमतरका मबनरहरूमा प्रयोग गररएको ि।

पैदलयात्री क्नसङू
मचमह्नत क्सवाकमा वा पतैरलयात्रीहरूले तपाईंको बाटो पार गरररहेका हुन सके्न स्ानहरूको अगामड प्रयोग गररनि। 
आवश्यकता परेमा, गमत कम गन्द र रोक्नका लामग तयार हुनुहोस्। यो मचह्नमा पहेुँलो पृष्ठभयूमम (रेखाएअनुसार) वा 
फ्ोरोसेण् पहेुँलो- हररयो पृष्ठभयूमममधे् एउटा हुन सकि।

नवद्ालय
यो सडकमाग्दमा प्रयोग गररने पेन्टागनको आकृमत भएको मचह्न मात्र हो। यसको मतलब तपाईं मवद्ालय षेित्रमा आउुँरतै  
हुनुहुनि। यमर तलमतर औलं्ाउुँरतै  गरेको तीरद्ारा मचह्न सहगत भयो भने, यसको मतलब तपाईं मवद्ालय षेित्रको 
क्सवाकमा हुनुहुनि। आवश्यकता परेमा तपाईंले गमत कम गनु्दपि्द , बच्ाहरूले सडक पार गरा्द हेनु्दहोस् र रोकु्नहोस्। 
यो मचह्नमा पहेुँलो पृष्ठभयूमम (रेखाएअनुसार) वा फ्ोरोसेण् पहेुँलो- हररयो पृष्ठभयूमममधे् एउटा हुन सकि।

रोडाबाट तानिएको सवारी साधि
यो संकेत जहाुँ मोटरयुति सवारी साधनहरूसुँग सडकमाग्द साझा गररएको वा कम चलाएर, रोडाबाट तामनएका सवारी 
साधनहरू क्स भएको षेित्रहरूमा पोस्ट भएको ि।

 
सडकमागयामा वतुिहरू संलग्न छि्
सडकको मकनारामा नमजमकएका वसु्हरूलाई कमहलेकाही ुँ मनशानाको आवश्यकता पर्दि जसबाट सम्ामवत खतराको बारेमा चालकहरूलाई 
चेतावनी मरन समकनि। यसले उममाग्दका सहयोगहरू, पुलहरूको अन्त, गाइडरेलहरू र अन्य योजनाहरू समावेश गर्दि। कुनतै प्रकररहरूमा, 
त्हाुँ भौमतक वसु् संलग्न नहुन सकि तर सडकिेउ क्स्मत जस्तै सडकमाग्द पङ्क्तिबद्धमा ड्प-अफ वा आकक्मिक पररवत्दनहरू बरू हुन 
सकिन्। सडकमकनाराका वसु्हरू र क्स्मतहरू जस्ो मनम् मनशानाद्ारा सयूमचत भएको ि, जहाुँ मरशामा पमट्टहरू कोरात्मक तल िन् तपाईंले 
जोक्खम रोक्नका लामग स्ानान्तरर गन्द आवश्यक ि:

रायाुँमतर जोक्खम वसु् भएमा बायाुँबाट 
जानुहोस्

केन्द्र भागमा जोक्खम वसु् भएमा बायाुँ वा 
रायाुँबाट जानुहोस्

बायाुँमतर जोक्खम वसु् भएमा रायाुँबाट 
जानुहोस्
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काययाषेित्रका संकेतहरू  (काययाषेित्र र निमायार षेित्रका संकेतहरू)
काय्दषेित्र संकेतहरू सामान्य रूपमा हीरा आकारका हुनिन्, चेतावनी संकेतहरू जस्तै, तर मतनीहरू कालो अमभलेखसुँग पहेुँलो हुनुको सट्टा 
ओरेनज भएका िन्। यी सङे्तहरूले मम्दत-सम्ार, संरचना वा कामरारहरू वा उपकरर सडकमाग्दमा वा नमजकतै  हुनसके्न षेित्रहरूमा हुन सकि। 
तपाईंले यी संकेतहरू रेख्रा सतक्द  रहनुहोस् र गमत कम गनु्दहोस्।

काय्दषेित्रबाट यात्रा गरा्द मरनको जुनसुकतै  समय भएपमन हेडलाइट अन गनु्दहोस्। यो कानुन समक्य काय्दषेित्रका 
लामग मात्र नभई पोस्ट गररएका (साव्दजमनक रूपमा प्ररमश्दत) सबै काय्दषेित्रका लामग हो। हेडलाइटको प्रयोग 
गरा्द तपाईंको सवारी साधन अरू ट्ामफकका सा्सा त्ै राजमाग्द काय्दकता्दहरूमा अझ बढी प्रत्षि बनाउुँि। 
तपाईं काय्दस्लमा ट्ामफक उल्ङ्घन गरेको र तपाईंको सवारी साधनको हेडलाइट अन नभएको आरोपमा 
प्रहरीद्ारा समामतनुभयो भने, तपाईंलाई ्प $25 जररवाना लगाइने ि।

यी काययाषेित्रका संकेतहरू समक्य काय्दषेित्रको प्रारम्मा र अन्तमा राक्खएका िन्। एउटा 
समक्य काय्दषेित्र त्ो काय्दषेित्रको भाग हो जहाुँ सडकमाग्दमा मनमा्दर, मम्दत वा उपयोगी 
काय्दकता्दहरू avel lane.

अगानड सडक कायया हँुदै छ
यो संकेतले तपाईंलाई अगामड सडक काय्द हुुँरतै  
ि र तपाईंलाई गमत कम गन्दको लामग सावधानी 
हुन पमन सयूमचत गि्द ।

अगानड लेि बन्द भएको छ
यो संकेतले तपाईंलाई अगामड तोमकएको रयू रीमा 
मवशेर लेन बन् हुनेि भनेर बताउुँि।

 
अगानड काययाकतायाहरू छि्
काय्दकता्दहरू त्हाुँ वा सडकमाग्दमा धेरतै  
नमजक हुन सकिन्, त्सतैले जब षेित्रमाफ्द त 
यात्रा गरररहनुभएको ि भने मवशेर हेरमवचार 
गनु्दहोस।

अगानड फे्गर छ (अगानड सडक निमायार 
हँुदै छ)
बायाुँमतर भएको संकेतले फे्गरले अगामड 
ट्ामफक मनमा्दर गरदै  ि भनी रेखाउुँि। बाुँया 
भागमा रेखाएअनुसार, फ्यागहरूले स्टप र 
स्ो प्ाडलहरू वा तपाईंलाई रोक्न वा गमत 
कम गन्द रातो झण्डाको संकेत प्रयोग गरेका 
िन्। जब काय्द षेित्रमाफ्द त आउुँरतै  र यात्रा 
गरदै  हुनुहुनि भने फ्ागरप्रमत मवशेर ध्ान 
मरनुहोस्।

तपाईलंाई ्ाहा छ?
जसले गमत बढाएर वा असुरमषित तररकाले काय्द षेित्रहरूमा 
चलाउुँि, जसले पमि मटकट पररमार गन्द सकि, जररवाना 

र मबनरहरूमा पररमाज्दन गि्द , त्सका लामग राजमाग्द 
काय्दकता्दहरूसुँग पुमलसलाई मरनका लामग फारमहरू िन्।

बाढीले गदाया सडक बन्द भएको छ
यो संकेतले तपाईंलाई त्सअगामड बाढीले 
गरा्द सडक बन् भएको सयूमचत गि्द । 
तपाईंले वतैकक्ल्पक रूट प्रयोग गनु्दपि्द । 
अध्ाय 3 मा यमर तपाईं बाढी भएको 
सडकमाग्द बाट जानुपर् यो भने के गनु्दपि्द  
भने् बारेमा उले्ख गररएको ि।

ट्ानफक
रोनकिुपछया

र
प्रतीषिा
गिुयापछया

ट्ानफक
नबतिारै
हट्िु
पछया
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नवद्तीय बार प्ािलहरूू
ठयू लो मवर्तीय चक््करहेका बार प्ालनहरू (रायाुँ वा बायाुँ भागमतर मुभ/मज्द) सडकमाग्दमा राक्खएको ि वा सवारी साधनको सल्ाहमा लेन 
क्ोजरहरूको मोटर-यात्रीहरू आउुँरतै  गरा्द माउण् भएको ि। संकेतको अमग्रममा तपाईंको मज्द राम्ोसुँग सुरू गनु्दहोस्। संकेतको अमग्रममा 
आफनो मज्द राम्ोसुँग सुरू गनु्दहोस्। अमतररति सावधानीपयूव्दक चलाउनुहोस्।

चुिौतीपूरया यन्त्रहरू
ट्ामफकका ढाुँचाहरू पररवत्दन गरेर तपाईंलाई माग्दमनरने शमशत गन्दका लामग काय्द 
षेित्रहरूमा प्रयोग गररएका ब्ारेल, टु्ब, सोली र ठाडा प्ानलहरू जस्ा सबतै 
यन्त्रहरू प्रयोग गररनि र सडक काय्दसुँग सम्बक्न्त खतराहरूबाट तपाईंलाई 
टाढा राक्खनि।

मागयादशयाक नचह्नहरू
माग्दरश्दक मचह्नहरूले प्रमतचे्र सडकहरूको बारेमा जानकारी प्ररान गर्दिन्, तपाईंलाई सहर र टाउनतफ्द  मनरने शमशत गन्द मद्दत गर्दि। र 
राजमाग्दसा् रूमचको मबनरहरू रेखाउुँि। माग्दरश्दक मचह्नहरूले तपाईंलाई अस्पताल, सेवा से्टसन, रेसु्टरेण् र मोटलहरू पत्ा लगाउनमा मद्दत 
गि्द । सामान्यतया यी मचह्नहरू तेसा्द आयतहरू हुन्।

राजमागया/दु्तमागया मागयादशयाक नचह्नहरू
मनम्मलक्खत तीन मचह्नहरू राजमाग्द र रुितमाग्द माग्दरश्दक मचह्नहरूका उराहररहरू हुन्। मतनीहरू हररयोमा सेताले लेक्खएका िन्। सबतैभन्ा 
राजमाग्द र रुितमाग्द मचह्नहरू समान बाटोमा पोस्ट भएका िन्। उराहररका लामग त्हाुँ सामान्यतया एउटा अमग्रम मचह्न ि जुन अकको अमग्रम 
मचह्नद्ारा पमि लागेको ि। तेस्ो मचह्न मनकासमापमि पोस्ट भएको हो। धेरतै  मचह्नहरूको आवश्यकता ि मकनकी राजमाग्दहरूमा भएको उच् गमत 
र भारी मात्राको ट्ामफकले गरा्द चालकहरूलाई एकल मचह्न रेखाउन िुट्ने कारर बनाउन सकि। मोटर-यात्रीहरूलाई पमन मनकास गन्दका लामग 
एक र अझ बढी लेन पररवत्दन गन्द आवश्यकता हुन सकि।

िम्बरहरू छोड्िुहोस् 
िोमडएिोमडएका नम्बरहरू माइल माक्द रहरूसुँग अनुरूप हुनिन्। यो पररवत्दनले मोटर-यात्रीहरूलाई मनकासाहरू बीच चाुँडतै रयू री गरना गन्द 
अनुममत मरनिन्, उराहरर, मनकासा 95 र मनकासा 20 बीचको रयू री 75 माइल हो।

राजमाग्द मचह्नमा केवल बानहर निस्किुहोस् भने् सने्श भएको पहेुँलो 
प्ानल ि भने,मचह्नको तल भएको लेन मोडतफ्द  जारी राखे्नितै न; त्सको 
सट्टा, या्दम्प बनाउनका लामग लेन सडकको माम् जानेि। तपाईं केवल 
बानहर निस्किुहोस् भने् पोस्ट भएको लेनमा हुनुहुनि भने तपाईंले 
लेनहरू पररवत्दन गन्द सकु्नहुनि वा यमर तपाईं यो लेनमा रहनुभयो भने 
तपाईंले राजमाग्दबाट बामहर मनस्नु नतै पि्द ।

दायाँ सिुयाहोस्/मजया हिुहोस् बायाँ सिुयाहोस्/मजया हुिुहोस् सावधािी
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यहाँ तपाईलें राजमागयाको कुि भाग छोड्िुहुिेछ भिेर ्ाहा नदिका लानग केही सुझावहरू छि्:

अंतरराज्यीय िम्बर प्रराली
रातो, सेतो र नीलो ढाल मचह्नले राजमाग्द एक अंतरराज्यीय हो भने् संकेत गि्द । यी अंतरराज्यीयहरू मोटर-यात्रीहरूलाई 
अपररमचत षेित्रहरूमाफ्द त आफनो बाटो खोज् मद्दत गन्दका लामग मवशेर रूपले गरना गररएको ि। यमर माग्द मुख्तया पयूव्द 
र पमचिम वा उत्र र रमषिरमतर यात्रा गरदै  ि भने र यमर माग्द पयूवथीय, मध् वा पमचिमी संयुति राज्यमा ि भने रेखाउनका लामग 
कोड प्रयोग गररएको ि।

अन्तराज्य िम्बर प्रराली नडकोड गिने। तपाईंले अंतरराज्यीय ढालमा भएका नम्बरहरू कसरी मवकास भएका हुन् भनेर बुझेपमि मतनीहरू ठयू ला 
प् प्ररमश्दत सहायता हुन सकिन्। मतनीहरूले साधाररतया यो ढाुँचाको पालना गि्द न्:

• एक वा रुई अंक, जोनड-गरना अंतरराज्यीयहरू साधाररतया पयूव्द-पमचिम माग्दहरू हुनिन्। रामष््य नम्बरहरू, रमषिरको I-10 बाट उत्रको I-94 
सम् नम्बर बढ्ि। पेक्न्सले्मनयामा, राज्यको रमषिरी भागमा I-76 िन् र उतरी भागमा I-84 र I-80 िन्।

• एक वा रुई अंक, अन्तर-गरना अंतरराज्यीय माग्द साधाररतया उत्र-रमषिर माग्दहरू हुनिन्। नम्बरहरू पमचिम समुरितटको I-5 रेक्ख पयूव्द 
समुरितटको I-95 बढ्ि। पेक्न्सले्मनयामा, राज्यको पमचिमी भागमा I-79 िन् र पयूवथीय भागमा I-95 िन्।

• तीन-अंकको नम्बर भएको अंतरराज्यीय राजमाग्दहरू अन्य प्रमुख राजमाग्दहरूमा जडान गनु्दहोस्। पमहला तीन (3) अंकहरू जोनड नम्बर हुन् 
भने, राजमाग्द सामान्यतया रुवतै अन्तहरूमा राजमाग्दलाई अंतरराज्यीय बनाउनका लामग जोमडएका हुन्, जस्तै मफलाडेक्ल्फयामा I-276। धेरतैजसो 
समयमा यस्ा माग्दहरूलाई “लुपहरू” वा “चौडासरकहरू” भनेर मचमननि।

• जब पमहलो तीन (3) अंकहरू अन्तर नम्बर हुुँरा, राजमाग्द सामान्यतया केवल एक (1) अन्तमा अन्य अंतरराज्यीयसुँग “िोटो बाटो” बाट माग्द 
जडान हुनि, कमहलेकाही ंशहर केन्द्रमा जाुँरा मवमलयम स्पोट्दमा I-180 हुनिन्।

माइल माकया रहरू
यो राज्य सीमामा मवस्ार भएन भने यस माइल माक्द रहरूलाई केही राजमाग्दहरूमा जहाुँ ट्ामफक माग्द राज्यमा वा 
यसको प्रारम्बाट प्रवेश भएको मबनरबाट माइलहरूको नम्बरलाई सयूमचत गन्दका लामग प्रयोग गररएको हो। पयूव्द-
पमचिम सडकमाग्दहरूका लामग राज्यको पमचिमी भागमा र उत्र-रमषिर सडकमाग्दहरूका लामग राज्यको रमषिरी 
भागमा नम्बरहरू शयून्यबाट सुरुवात हुनिन्। तपाईंले पयूव्द वा उत्रतफ्द  यात्रा गरा्द नम्बरहरू बढ्िन् र तपाईंले पमचिम 
वा रमषिरतफ्द  यात्रा गरा्द रट्िन्। उराहररका लामग, जब तपाईं अंतरराज्यीय I-80 मा पमचिमबाट पेक्न्सले्मनयामा 
प्रवेश गरा्द माइल माक्द रहरू माइल 1 मा सुरु हुनि र तपाईं पयूव्दमतर यात्रा गरा्द बढ्ि। माइल माक्द रहरूलाइ कसरी 
पढ्ने भने् कुरा ्ाहा पाउनाले तपाईंलाई तपाईं ठ्ाकितै  कहाुँ हुनुहुनि भनेर र लगभग स्ान मरन मद्दत गन्द सकि। 
 

• बामहर मनस्ने बाटो राजमाग्दको बायाँ भागमा ि भने हररयो आयतकार 
सङे्तको शीर्दमा सानो हररयो बानहर निस्कि े नम्बरको मचन्ह बायाुँमतरको 
मचन्हमा रेखा पनने ि।

• बामहर मनस्ने बाटो सडकमाग्दको दायाुँ भागमा ि भने हररयो 
आयतकार सङे्तको शीर्दमा सानो हररयो बानहर निस्किे नम्बरको 
मचन्ह बायाुँमतरको मचन्हमा रेखा पनने ि।

• मचन्ह सेतो बारको ि भने, बारले िोमडएको मरशामा रेखाउुँि।
मागया 22 को लानग छोनडएको 13 
राजमागयाको बायाँनतरको भागमा हुिेछ।

मागया 22 का लानग छोनडएको 
7 राजमागयाको दायाँनतरको 
भागमा हुिेछ।
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सडक मचह्नले तपाईंलाई यो सडक 
अमेररकी सडक मागया 22 हो भने् 
रेखाउुँि।

सडक मचन्हमा भएको जंक्शि पे्टको 
संकेतअनुसार तपाईं अमेररकी सडक माग्द 
नम्बर 22 को चोकतफ्द  जाुँरतै  हुनुहुनि।

सडक मचह्नमा रेखाइएको पूरक नचह्नको 
संकेतअनुसार तपाईंको रायाुँ मोडाईपमि तपाईं 
अमेररकी सडक माग्द नम्बर 22 तफ्द  जाुँरतै  
हुनुहुनि।

सडक नचह्न "टु", टे्ल्बे्जर नचह्न र पूरक मक-
स्टोन मचह्नले तपाईंलाई पेखन्सले्निया सडक 
मागया िम्बर 39 रेखाउुँि।

यो माग्दका नदशा पे्टहरूले तपाईंलाई 
अमेररकी सडकमाग्द 22 को पमचिम मरशातफ्द  
जाुँरतै  हुनुहुनि भने् रेखाउुँि।

मागया माकया र नचन्ह र "TO" टे्लबे्जर नचन्ह 
र पूरकतीर को अ य्ा नचह्नअनुसार तपाईंलाई 
अमेररकी सडकमाग्द 22 मा पहुुँच प्राप्त गन्द 
तपाईंले  अगामड जानतै पननेि।  

अस्पतालको टेलनफोि खािा ग्ास नडजेल लोडनंग

सडक नचह्नहरू
मरइएका मचह्नहरूले तपाईं कुन माग्दमा यात्रा गरदै  हुनुहुनि भने् कुरा जनाउुँछन्।

सेवा संकेत
मरइएका मचह्नहरू सेवा मचह्नका उराहरर हुन् । मचह्नहरू मनलो आयात वा वगा्दकार बोड्दमा सेता अषिर वा मचह्नले तयार गररएका िन् 
जसले अमरल्ो अध्ागमन द्ारका मवमभन् सेवा सुमवधा उपलब्ध गराउने स्ानहरूलाई संकेत

पययाटक लनषित निदने शनशक संकेतहरु

मरइएका मचह्नहरू मनलो अ्वा खतैरो आयात वा 
वगा्दकार बोड्दमा सेता अषिरले तयार गररएका 
िन्। यो मचह्नले चालकहरूलाई संग्रहालय, 
ऐमतहामसक स्ान र रामष््य मनकंुज जस्ा 
पय्दटकीय स्लप्रमतको आकर्दर बढाउन मद्दत 
गर्दि।
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  फुटपा् नचह्नक

सडकको केन्द्र, यात्रा लेनहरू वा सडक मकनाराहरूलाई रेखाउनका लामग धेरतैजसो सडकहरूमा फुटपा् मचह्नक िन्। मचन्हकहरूले सडकको 
केन्द्रमा ठोसलाग्ो वा भाुँमचएका रेखाहरू रेखाउुँि। यी फुटपा् मचह्नकहरूले मवशेर लेन प्रयोगलाई पमन सयूमचत गि्द । पहेुँला रेखाहरूले ट्ामफक 
यात्रालाई मवपररत मरशाहरूमा मवभाजन गर्दिन्। पहेुँला रेखाहरू रुई-लेन सडकहरूको केन्द्रमा मनशाना गन्द र मवभामजत राजमाग्दहरूको बायाुँ 
मकनारा मनशाना गन्द, एकतमफ्द -बाटोबाट सडकहरू र या्दम्पहरू प्रयोग गररएको हो। ठोसलाग्ो सेता रेखाहरूले समान मरशामा ट्ामफक यात्राका 
लेनहरूलाई मवभाजन गर्दिन्। ठोसलाग्ो सेता रेखाहरू सडकको रायाुँ मकनारालाई पमन मनशाना गन्दका लामग प्रयोग गररएका हुन्।

सामान्य नियमािुसार, मोड बिाउँदा बाहेक भाँनचएका ट्ानफक रेखाहरू पार गिया सनकनछ र ठोसलाग्ो रेखाहरू सकैिँ। नवनभन्न 
फुटपा् नचह्नहरू र उिीहरूका अ य्ाहरूका केही उदाहररहरू निम्न छि्:

एकल भाुँमचएको पहेुँलो केन्द्ररेखाले रुईतफथी-बाटो र रुईतफथी-लेन सडकको 
केन्द्र रेखाउुँि। यमर सुरमषित अवस्ाहरू िोमडनि भने प्रते्क साइडमा 
सडक पार गनने अनुममत ि। पार गरा्द तपाईंले आइरहेको ट्ामफकमा 
सम्बक्न्त लेनको प्रयोग गनु्दपि्द ।

रुईवटा ठोस पहेुँलो केन्द्ररेखाले रुईतफथी-बाटो सडकको केन्द्र रेखाउुँि। 
यमर यो पार गिया निषेनधत संकेतले मचन्ह लगाइएको ितै न भने पमन, प्रते्क 
मरशामा ट्ामफक यात्राद्ारा यो शतैलीमा सडकहरू मचह्न भएकोमा पार गन्द 
अनुममत ितै न।

ठोस पहेुँलो र खक्ण्डत पहेुँलो केन्द्ररेखाको संयोजनले रुईतफथी-बाटो 
सडकमाग्दको केन्द्र पमन रेखाउुँि। यमर तपाईंको साइडमा सडकको 
खक्ण्डत रेखा ि भने र सुरमषित अवस्ाहरू िोमडएको ि भने तपाईं पार 
गन्द सकु्नहुनि तर जब तपाईंको साइडमा सडकको ठोस पहेुँलो रेखा ि भने 
तपाईं पार गन्द सकु्नहुनेितै न।

यी जस्ा मचह्नक ढाुँचाहरू धेरतै  तीन-लेनमा वा पाुँच-लेनका राजमाग्दहरूमा 
भेटाउन समकनि। बामहरी ठोस पहेुँलो केन्द्ररेखाको मतलब तपाईंले पार 
गन्दका लामग केन्द्र लेन प्रयोग गन्द सकु्नहुन्। मभत्री खक्ण्डत पहेुँलो र ठोस 
पहेुँलो केन्द्ररेखाहरूले प्रते्क मरशामा सवारी साधनहरूले केवल बायाुँ 
मोडहरू बनाउनका लामग केन्द्र लेन प्रयोग हुन सकिन् भनेर रेखाउुँि। 
अध्ाय 3 मा सुरमषित तररकाले केन्द्र लेन प्रयोग गनने बारेमा ् प जानकारीका 
लामग उले्ख गररएको ि।

मध्हरू नभएका बहु-लेन राजमाग्दहरू (केन्द्र मवभतिहरू) रेखाएको 
अनुसार अक्र मचह्न लगाइएका हुनिन्। खक्ण्डत सेता रेखाहरूले समान 
बाटोमा सवारी साधनहरूद्ारा यात्रा गरररहुँरा कुन लेनहरू प्रयोग हुन 
सकिन् भनेर रेखाउुँि। तपाईंले पास गन्दका लामग खक्ण्डत सेता रेखाहरू 
पार गन्द सकु्नहुने ि, (पाररत लेन खाली ि भनी मनमचित हुनुहोस्) तर तपाईंले 
पास गन्दका लामग डबल पहेुँला केन्द्ररेखाहरू पार गन्द सकु्नहुनेितै न। ट्ामफक 
पहेुँलो केन्द्ररेखाको बायाुँमतर लेनमा मवपरीत मरशामा यात्रा गरररहेको ि।

यो ढाुँचा मध्हरूसुँग सबतैभन्ा सीममत पहुुँच राजमाग्दहरूमा प्रयोग 
गररएको ि। (केक्न्द्रय मवभतिहरू) सडकको रायाुँ मकनारा ठोस सेतो 
रेखासुँग मचह्न लगाइएको ि। प्रते्क साइडको बायाुँ मकनारा ठोस पहेुँलो 
रेखाद्ारा मचह्न लगाइएको ि। प्रते्क साइडका लामग ट्ामफक लेनहरू 
खक्ण्डत सेता रेखाहरूद्ारा मचह्न लगाइएका िन्, जसले पार गन्द सकि।

फुटपा् मचह्नहरूले फुटपा्मा शब्दहरू पमन मचमत्रत भएको समावेश गि्द  र ती पयूरक सने्शहरूलाई वार गरदै  मनयामक र चेतावनी संकेतहरू 
पोस्ट गररएको ि। उराहररहरूमा मनम् समावेश हुनिन्, रोकु्होस् संकेतसुँग चौराहामा पमहले अगानड रोकु्होस् भने् शब्दहरू हुनिन्, 
तपाईंले आइरहेको ट्ामफकलाइ स्वीकारेको हुनुपि्द  भनेर सयूमचत गन्दका लामग स्ीकािने वा सेतो मत्रकोरहरू लेनकोमाफ्द त मचमत्रत गरेको हो, 
स्यू ल षेित्र पमहले सू्कल, रेलरोड पार गनु्द भन्ा पमहले R X R, साइकल यात्रीहरूका लामग सुरमषित लेनको बाइक लेि, केवल मोडहरूका लामग 
लेन सुरमषित ि भनेर सयूमचत गन्दका लामग बायाुँ वा रायाुँ वारसुँग केवल र एकतफथी सडक र राजमाग्द बन् भएको या्दम्पमा यात्राको मरशामा 
सयूमचत गन्दका लामग ठयू ला सेता वारहरू िन्।
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अध्ाय 2 समीषिागत प्रश्नहरू

1.   जब तपाईलें यो नचह्न देख्िहुनछ, तपाईलें निम्नमधे् कुि गिुयाहुनछ?:
 A.  पयूर्दरूपमा रोकु्न, पतैरलयात्रीहरूका लामग जाुँच गनु्द र पारी जानु
 B.  पयूर्द रूपमा नरोक्किकन मवस्ारतै  हाुँकु्न
 C.  पयूर्दरूपमा रोकु्न र हररयो बत्ीका लामग प्रतीषिा गनु्द
 D.  मबस्ारतै  हाुँकु्न र ट्ामफकका लामग जाुँच गनु्द

2.   यो _________ नचह्नको आकार र रङ हो।
 A.  रोकु्न
 B.  गलत बाटो
 C.  मबस्ारतै  हाुँकेर अरूलाई बाटो खाली गनु्द
 D.  प्रवेश मनरेध

3.   यस नचह्नको मतलब:
 A.  रोकु्न
 B.  ययू-टन्द नभएको
 C.  मबस्ारतै  हाुँकेर अरूलाई बाटो खाली गनु्द
 D.  प्रवेश मनरेध

4.    यस नचह्नको अ य्ा
 A.  ययू-टन्द नभएको
 B.  मोड्न नममलने
 C.  बायाुँ मोड्न नममलने
 D.  रायाुँ मोड्न नममलने

5.    यस नचह्नको अ य्ा
 A.  ययू-टन्द नभएको
 B.  बायाुँ मोड्न नममलने
 C.  रायाुँ मोड्न नममलने
 D.  मोड्न नममलने

6.    यस नचह्नको अ य्ा
 A.  तपाईंले बायाुँ वा रायाुँ मोड्नु पि्द
 B.  तपाईं टी-प्रमतचे्रनको नमजक आउुँरतै  हुनुहुनि
 C.  तपाईं महंड्नुभएको बाटो मवभामजत राजमाग्दसुँग प्रमतचे्रन ि
 D.  मवभामजत राजमाग्दमाम् ओभरपास

7.    सेतो लठ्ी प्रयोग गिने पैदलयात्रीहरूको सनमपमा आइपुग्ा तपाई ंबढी होनशयार हुिुपछया  नकिनक
 A.  उनीहरू श्वरहीन हुनिन्
 B.  उनीहरू मानमसक रूपमा अस्वस् हुनिन्
 C.  उनीहरू दृमष्मवहीन हुनिन्
 D.  उनीहरूलाई महुँड्नमा समस्ा हुनि
 

8.    सेतो लठ्ी नलइरहेका अ्वा कुकुरसँग नहंनडरहेका दृनटिनवहीि पैदलयात्रीहरूको सनमपमा तपाईलें निम्नमधे् कुि गिुया हुनछ?
 A.  मबस्ारतै  हाुँकेर रोक्न तयार हुनु
 B.  मुख् बाटो प्रयोग गनने
 C.  सामान्यतया जस्तै अगाडी बढ्ने
 D.  सवारी हुइुँक्ाउने
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9.   रेलमागया क्नसङमा कुिै नचह्न छैि भिे तपाईलें निम्नमधे् कुि गिुयाहुनछ?
 A.  मबस्ारतै  हाुँके्न र रेल आउुँरतै  गरेको रेखे वा सुनेमा रोमकन तयार हुने
 B.  मिटोभन्ा मिटो ट््याक पार गनने
 C.  क्मसङबाट सामान्यतया जस्तै अगाडी बढ्ने
 D.  ट््याकहरूमा मबस्ारतै  अमर बढ्ने

10.  रेलमागया क्नसङका गेटहरूको वररपरर गुडाउि सकु्हुनछ जब:
 A.  रेल पार गरेपमि
 B.  कमहल्तै पमन ममल्तैन
 C.  लाइटहरू फल्ाश हुन रोमकएपमि
 D.  अन्य चालकले पमन गेट वररपरर गुडाउन ्ालेमा
 
11.   तपाईलें लेिमान् यो नचह्न देख्िहुनछ भिे तपाई:ं
 A.  फ्ी वे बामहर मनस्न ममल्तैन
 B.  मोड्न नममलेसम् त्ही बाटो महुँड्ने वा त्ो लेनको फ्ी वेबाट बामहर मनसके्न
 C.  त्ही लेनमा चलाउुँरतै  मोड्न नममलेसम् त्ही बाटो महुँड्ने
 D.  यमर त्ो लेनमा महंड्ने हो भने त्ोलेनको फ्ी वेबाट बामहर मनस्नतै पनने

12.   राजमागया र एके्स्स मागयादशयाका नचह्नहरू
 A.  सुन्तला र कालो रङ मममसएका अषिरहरू
 B.  हररयो र सेतो रङ मममसएका अषिरहरू
 C.  पहेुँलो र कालो रङ मममसएका अषिरहरू
 D.  रातो र सेतो रङ मममसएका अषिरहरू

13.   यो नचह्नले चालकहरूलाई केको बारेमा चेताविी नदनछ? 
 A.  आगामी चौबाटो
 B.  सडक मनमा्दर
 C.  रुमाउरो सडक
 D.  ट्ामफकलेनमा पररवत्दन

14.   यो नचह्नले तपाईलंाई बताउँछ नक:
 A.  यस सडकमा मोड्न अनुममत ितै न
 B.  अगाडीको बाटो साुँरुरो रहेको
 C.  रुतिीको शंृ्खला
 D.  सडक मभजेको बेला मचप्ो हुन सकि

15.   यस नचह्नको मतलब
 A.  अगामड बायाुँ मोड
 B.  रुतिीको शंृ्खला
 C.  एस रुतिी
 D.  सडक मभजेको बेला मचप्ो हुन सकि

16.   यस नचह्नले संकेत गछया :
 A.  अगामड ठाडो पहाड ि
 B.  यस्ो पहाडामा कुनतै ट्क जान ममल्तैन
 C.  काठ ओसान्दका लामग बनाइएको बाटो
 D.  पहाडमा ट्कहरू िन्

17.   पहेलँो र कालो हीरा-आकारको नचह्नले के सङे्त नदनछ:
 A.  तपाईंलाई सडकमा वा नमजकको अवस्ाको बारेमा चेतावनी मरनि।
 B.  अगाडी आउने सहरमतर मनरनेशन गि्द
 C.  यातायात व्यवस्ा र मनयमहरू बारेमा बताउुँि
 D.  अगाडी भइरहेको सडक मनमा्दरबारे बताउुँि



- 25 -

अध्याय 2 – सङ्के त, चिह्न र फुटपयाथकया चिह्नहरू PA ियालक चियमयावली

18.   यो आकार र रंगको नचह्न ______________हो।
 A.  बाटो नभएको षेित्र
 B.  गलत बाटो
 C.  रेलमाग्द पार गनने
 D.  रोकु्न

19.   यी नचह्नहरूमधे् कुिै एउटा नवभानजत राजमागयाको अन्त्य देखाउि प्रयोग भएको छ?
 A.  1
 B.  4
 C   3
 D.  1

20.   यो नचह्नले चालकहरूलाई के को बारेमा चेताविी नदनछ:
 A.  लेन समाप्त हुनि, बायाुँ मज्द गनु्दहोस्
 B.  अगामड रुतिीबाटो
 C.  आगामी चौबाटो
 D.  सडक मनमा्दर

21.   यो नचह्नले कुि प्रकारलाई जिाउँछ:
 A.  चौबाटो
 B.  रुतिी बाटो
 C.  रायाुँमोड
 D.  लेन पररवत्दन

22.   यो नचह्नले कुि प्रकारलाई जिाउँछ:
 A.  रायाुँमोड
 B.  चौबाटो
 C.  लेन पररवत्दन
 D.  रुतिीबाटो

23.   यो नचह्न देखेर तपाई ंकेको बारेमा सबैभन्दा बढी नचखन्तत हुिुपदयाछ?
 A.   तपाईंको कारको एउटा साइड अकको साइडभन्ा उचाइमा भएकाले आफना हेडलाइटहरू पङ्क्तिबद्धता  

नगररकन सवारी चलाउने
 B.  सोल्डरमतर बहाव भएकाले एउटा टायर मबग्रीएको
 C.  सोल्डरमा पानी भएकाले हाइड्ोपे्मनङ
 D.  सडक समतल नभएकाले सवारी साधन सोल्डरमतर हुमत्नु र सवारी प्रमत मनयन्त्रर गुमाउनु

24.   यो नचह्नको अ य्ा के हो?
 A.  अगामड ट्ामफक मसग्नल रातो ि
 B.  अगामड ट्ामफक मसग्नल मबमग्रएको ि
 C.  अगामड ट्ामफक मसग्नल हररयो ि
 D.  अगामड ट्ामफक मसग्नल ि

25.   यो नचह्नको अ य्ा:
 A.  मवभामजत राजमाग्द समाप्त हुनि
 B.  एकतफथी  सडक सुरु हुनि
 C.  एकतफथी सडक  अन्त हुनि
 D.  मवभामजत राजमाग्द सुरु हुनि

26.   शीषयाबाट तलसम्म ट्ानफक लाइटहरूका निम्नमधे् कुि क्म उपयुति छ:
 A.  रातो, पहेुँलो, हररयो
 B.  रातो, हररयो, पहेुँलो
 C.  हररयो, रातो, पहेुँलो
 D.  हररयो, पहेुँलो, रातो
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27.   हररयो वार हररयो बत्तीमा पररवतयाि हुनछ भिे, तपाई:ं
 A.  अझतैपमन मोड्न सकु्नहुनि तर आइरहेको ट्ामफकलाई ठाउुँ  मरनुपि्द
 B.  अब मोड्न सकु्नहुन् र मसधतै अगामड जानुपि्द
 C.  अझतैपमन मोड्नका लामग जाने बाटो ि
 D.  अब वारले संकेत गनने बाटोतफ्द  मोड्न जरूरी ितै न

28.   चौबाटोमा खस्र पहेलँो बत्ती मतलब
 A.  जानुहोस्
 B.  अन्य कारलाई बाटो मरनु
 C.  मबस्ारतै  हाुँकेर रोक्न तयार हुनु
 D.  रोक्न

29.   चख्कलो पहेलँो रेखाको अ य्ा तपाई:ं
 A.  रोमकनुपि्द  र हररयो वार रेखा परेपमि अगामड बढ्नु पर्दि
 B.  मबस्ारतै  हाुँकेर रोक्न तयार हुनुपर्दि
 C.  मोड्न सकु्नहुनि, तर सुरुमा आउुँरतै  गरेको ट्ामफक र पतैरलयात्रीलाई बाटो िोड्नु पननेि
 D.  मोड्नका लामग बाटो भएको

30.   चख्कलो पहेलँो बत्तीको अ य्ा तपाईं
 A.  मबस्ारतै  होशपयूव्दक अगाडी बढ्नुहोस्
 B.  माग्द खाली ि भने अगाडी बढ्नुहोस्
 C.  रोकु्नहोस् र हररयो बत्ी रेखा परा्द अगामड बढ्नुहोस्
 D.  रोकु्नहोस् र माग्द खाली हुुँरा अगाडी बढ्नुहोस्

31.   तपाईलें देख्दा रोनकिै पछया :
 A.  चक््कलो रातो बत्ी
 B.  क्स्र पहेुँलो बत्ी
 C.  पहेुँलो रेखा
 D.  चक््कलो पहेुँलो बत्ी

32.   चौबाटोमा खस्र हररयो बत्ती मतलब तपाई:ं
 A.  मबस्ारतै  हाुँकेर रोक्न तयार हुनु पर्दि
 B.  रोकु्न पर्दि र अमर बढ्नुअमर आगमन यातायात जाुँच गनु्द पर्दि
 C.  सडक खाली ि भने चौबाटोबाट अगाडी बढ्नुहोस्
 D.  रायाुँ नमोड्न मन सकि

33.   खस्र पहेलँो बत्तीको अ य्ा अब चाँडै ________ बत्ती बल्िेछ।
 A.  चक््कलो पहेुँलो
 B.  क्स्र हररयो
 C.  क्स्र रातो
 D.  चक््कलो रातो

34.   तपाई ंपहेलँो बत्ती बल्ा – बलै् पनि ध्ािपूवयाक अगाडी बढ्ि सकु्हुनछ यनद
 A.  तपाईंको लेनबाट आपतकालीन सवारी साधन पार गरदैि
 B.  पतैरल यात्री क्स गन्द लागेका ितै नन्
 C.  तपाईं रायाुँ मोड्रतै  हुनुहुनि
 D.  चौबाटोमभत्र हुनुहुनि

35.   तपाई ंरातो बत्ती बल्ाबलै् पनि बायाँ मोड्ि सकु्हुनछ यनद
 A.  मवपरीत मरशाबाट कुनतै सवारी साधन आएको ितै न
 B.  तपाईं रुईतफथी-बाटोबाट एकतफथी सडकमा मोड्रतै  हुनुहुनि
 C.  तपाईं एउटा एकतफथी सडकबाट अकको एकतफथी सडकमा मोड्रतै  हुनुहुनि
 D.  तपाईंको अगामडको कार बायाुँ मोड्रतैि
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36.   कुिै ट्ानफक बत्ती भाँचेको छ वा काम गरेको छैि भिे:
 A.  रोकु्नहोस् र मम्दत हुुँरासम् पख्दनुहोस्
 B.  रोकु्नहोस् र प्रहरी अमधकारीआउुँरासम् पख्दनुहोस्
 C.  यो चौबाटो रोक मचह्न ठानेर अमर बढ्ने
 D.  सामान्यतया जस्तै अमर बढ्ने

37.   रातो बत्ती बल्ाबलै् पनि दायाँ मोड्ि सकु्हुनछ, यनद तपाईं
 A.  पमहला रोकेर यातायात र परयात्रीहरूआउुँरतै  िन् मक भनेर हेनु्दहुनि
 B.  रायाुँ मोड्ने रातो वार ि
 C.  बायाुँ गमत कम गनु्दहुनि हुनुहुनि
 D.  पमहला गमत कम गनु्दहुनि

38.   हररयो बत्ती बल्ा दायाँ मोड्िुहुनछ भिे तपाईलें अनिवायया रूपमा:
 A.  सामान्य गमत कायम राख्नपि्द
 B.  रोकेर आउुँरतै  गरेको ट्ामफक जाुँच गन्दपि्द
 C.  परयात्रीहरूलाई बाटो िोड्नुपि्द
 D.  आफनो सामान्य गमतमा वृक्द्ध गनु्दपि्द

39.   नवद्ालय षेित्रको गनत नचह्नमा पहेलँो बत्ती बलै्छ भिे गनत नसनमत _________ माइल प्रनत रटिा हुनछ
 A.  15
 B.  15
 C.  10
 D.  35

40.   रेल रोड क्नसङमा चख्कलो रातो बत्तीको अ य्ा
 A.  रोमकनुहोस् र सङे्तहरू पयूरा नभएसम् अमर नबढ्नुहोस्
 B.  गमत कम गनु्दहोस् र बाटो खाली भएपमि अमर बढ्नुहोस्
 C.  सावधानीसा् अमर बढ्नुहोस्
 D.  तपाईंलाई बाटो उपलब्ध ि

41.   लेिको प्रयोग नियन्त्रर सङे्तमा देखाइिे यो हररयो रेखाको मतलब के हो? 
 A.  तपाईं यो लेन प्रयोग गन्द सकु्नहुनि
 B.  कुनतै पमन ट्ामफक यो लेनमा चलन अनुममत ितै न
 C.  तपाईंलाई बाटो उपलब्ध ि
 D.  तपाईं यो लेनमा मज्द हुनुपि्द

42.   यस नचह्नको अ य्ा
 A.  पतैरल यात्रीहरू अगामड
 B.  मनमा्दर षेित्रको अन्त
 C.  अगामड रहेको स्यू ल
 D.  ट्ामफक माग्दरश्दक

43.   यस नचह्नको मतलब:
 A.  अगाडी सामुरामयक सेवा समयूहले राजमाग्दको फोहोर उठाउुँरतैि
 B.  कामरारहरू काम षेित्रमा सडकमा वा सडक नमजकतै  िन्
 C.  बच्ाहरू अगामड खेल्तै िन्
 D.  अगामड पतैरलयात्री क्स वाक ि

44.   काययाषेित्रमा रेखानचत्रमा  निम्नमधे् कुिै देखाएमा त्यसको के मतलब हुनछ?
 A.  बत्ीहरू बलेका िन्
 B.  सावधानीसुँग सवारी चलाउनुहोस्
 C.  तुरुन्ततै लेन पररवत्दन
 D.  ट्ामफक अपडेट मरने कुनतै रेमडयो से्टशन चालु गनु्दहोस्
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45.   यस नचत्रमा देखाइएको मधे् लेि के का लानग प्रयोग गररनछ:
 A.  मनयममत यात्रा
 B.  बायाुँ मोडका लामग मात्र
 C.  ओभर टेक गन्द मात्र
 D.  आपतकालीन सवारी साधनहरू मात्र

46.   तपाई ंओभरटेक गिया सकु्हुिे छ यनद दुई लेिहरूलाई नवभानजत गिने रेखा _________ रेखा हो।
 A.  अवरोमधत सेतो
 B.  डबल ठोस पहेुँलो
 C.  ठोस पहेुँलो
 D.  ठोस सेतो

47.   एउटै नदशामा चल्िे गाडीहरूको सडकखण्ड ___________ रेखाहरूद्ारा नवभानजत छि्।
 A.  पहेुँलो
 B.  सेतो
 C.  रातो
 D.  कालो

48.   तपाई ं_______________ मध्रेखाको दुवैपनटि तपाईलें अकको सवारी साधि ओभरटेक गिया सकु्हुन्न।
 A.  ठोस र अवरोमधत पहेुँलोको संयोजन
 B.  एउटा अवरोमधत पहेुँलो
 C.  डबल ठोस पहेुँलो
 D.  एउटा अवरोमधत सेतो

49.   तपाई ंठोस पहेलँा रेखाहरू पार गिया सकु्हुनछ:
 A.  एउटतै मरशामा चलने गाडीहरू ओभरटेक गन्द
 B.  मरउुँसोको समयमा मात्रतै
 C.  कुनतै पमन समयमा
 D.  मोड्ने बेलामा

50.   बायाँपनटिको सडक नकिारामा __________ रेखाद्ारा नचिो लगाइनछ।
 A.  अवरोमधत सेतो
 B.  ठोस पहेुँलो
 C.  ठोस सेतो
 D.  अवरोमधत पहेुँलो

51.   उल्ो नदशामा चल्िे गाडीहरूका लेि ______________ रेखाहरूद्ारा नवभानजत छि्।
 A.  सेतो
 B.  रातो
 C.  काला
 D.  पहेुँलो

52.   जब तपाई ंयो कालो र पहेलँो नचह्न देख्िहुनछ यसको मतलब हो:
 A.  रायाुँ मतरको सडक एक तफथी हो
 B.  सडक मनमा्दरका कारर रायाुँमतर रुमाउनुहोस्
 C.  मबस्ारतै  हाुँकु्नहोस्  मकनमक अगामड सडकले चरमकोरमा मरशा बरलि
 D.  तपाईंको रायाुँमतर अगामड क्सरोड ि

53.   तपाईलें यो नचह्न देख्िहुनछ भिे यसको मतलब हो
 A. बाटोमा केही वसु् ि
 B.  रायाुँमतरबाट ट्ामफक आउुँरतैि
 C.  सडक बायाुँमतर तीक्र गमतमा रुम्तैि
 D.  अगामड मज्द मबनर ि



- 29 -

अध्याय 2 – सङ्के त, चिह्न र फुटपयाथकया चिह्नहरू PA ियालक चियमयावली

54.   स्टप साइिद्ारा नियन्त्ररमा भएको चौबाटोमा पोनतएको सेतोपनटिको पछानड रोनकँदा तपाईलें पाररनतरका गाडीहरूका             
        दृश्य राम्ोसँग पाउिुभएि भिे तपाईं
 A.  5 सेकेण्ड कुनु्दहोस्, त्सपमि अगामड बढ्नुहोस्।
 B.  अमर बढ्नुअमर हन्द बजाउनुहोस्
 C.  तपाईंको झ्ाल तल गनु्दहोस्, ट्ामफक भए नभएको सुनु्होस् र त्सपमि अगामड बढ्नुहोस्
 D.  मबस्ारतै  हाुँकु्नहोस्, गाडीहरू र पतैरलयात्रीहरूको जाुँच गनु्दहोस र बाटो खाली भएपमि अगामड बढ्नुहोस्

55.   नचत्रर गररएको सीनमत गनतले के जिाउँछ? 
 A.   न्ययूनतम कानयूनी गमत
 B.   मटकटबाट बच्न सही गमत, जसमा तपाईंले यात्रा गनु्दपि्द
 C.   आरश्द सडक र मौसम क्स्मतअन्तग्दत अमधकतम सुरमषित गमत 
 D.   सबतै सडक अवस्ाहरूमा अमधकतम सुरमषित गमत

56.   दुईतफफी गाडीहरू चल्िे राजमागयालाई निम्नमधे् कुि संकेतले जिाउँछ?
 A.  1
 B.  1
 C.  3
 D.  4

57.   बीचको लेिबाट, तपाई ंके निदनेशि गिया सकु्हुनछ?
 A.  बायाुँपमट्ट मोड्ने
 B.  ययू-टन्द मलने
 C.  मढलो गमतमा चलने गाडीहरू ओभरटेक गनने
 D.  माम्का सबतै।

58.   यी संकेतहरूमधे् कुि चाहीलेँ चालकहरू दायाँमा अवखस्त हुिुपछया  भने्न जिाउँछ? 
 A.  1
 B.  1
 C.  3
 D.  4 
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अध्ाय 1 का उत्तरहरू

1. A 20. A 39. B
2. C 21. A 40. A
3. D 22. B 41. A
4. A 23. D 42. D
5. C 24. D 43. B
6. C 25. D 44. B
7. C 26. A 45. B
8. A 27. A 46. A
9. A 28. C 47. B
10. B 29. C 48. C
11. D 30. A 49. D
12. B 31. A 50. C
13. C 32. C 51. D
14. C 33. C 52. C
15. D 34. D 53. C
16. A 35. C 54. D
17. A 36. C 55. C
18. A 37. A 56. C
19. A 38. C 57. A

58. A
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तपाईंले महत्त्वपयूर्द िनोटहरू गनु्दपि्द  - कमहलेकाही ंतपाईंको सवारी साधन चलाउनुभन्ा अमर - तपाईं पाङ्ग्राको पमि हुुँरा तपाईंको सुरषिामा 
प्रभाव पन्द ि। तपाईं र तपाईंको सवारी साधन ड्ाइभका लामग मफट हुनुहुनि भने् मनमचित भएर मात्र सुरु गनु्दहोस्।

सवारी साधि जाँच: ड्ाइभ गिया तयार गिने
1. टायर सुरषिा - सवारी चालउने सुरषिाको महत्त्वपयूर्द भाग भनेका टायरहरू हुन्। आफनो कार ड्ाइभ गनु्द अमर तपाईंको कार प्रया्दप्त चलने र 

हावाको चाप ि भने् मनमचित हुनुहोस्। सवारी साधनमा प्रवेश गनु्दपुव्द, साधन चालकको माग्दमनरनेशनमा भएको पी एस आई मसफाररस ( प्रमत 
पाउण्ड स्कायर इञ्) वा चालकको साइड ढोकाको चौकोसको साधनको प्रयोग गरी टायरको चाप जाुँच गनु्दहोस्। तपाईंको पी एस आई जाुँच 
गन्द चापको गज प्रयोग गनु्दहोस्। तपाईंले सवारी साधन संचालन गनु्द अमर वा संचामलत गरेको कतिीमा तीन रण्ापमि टायर ''मचसो'' - ि वा 
ितै न हेनु्दहोस्। तपाईंको ढोकाको चौखटमा तपाईंको पी एस आई नम्बर सयूचीको माम् ि भने, त्ो नममल्ासम् हावा बामहर जान मरनुहोस्। 
यमर कम ि भने यसलाई उमचत नम्बरमा पुगेसम् हावा भनु्दहोस् (वा टायर व्यवसामयकले तपाईंलाई मद्दत गर्दि)।

      तपाईंले मुरिा परीषिरको प्रयोग गरी चलने गमहराई पमन मापन गन्द सकु्नहुनि। कमजोर र षिमत हुने समस्ाहरूका लामग प्रते्क ममहना एकपटक 
वा लामो बाटाको यात्राको प्रारम् गनु्दअमर, टायर जाुँच गनु्दहोस्। एउटा समजलो तररकाले मुरिा परीषिरको प्रयोग गरी मटकाउपनका लामग 
जाुँच गनु्दहोस्।
1. तपाईंको औठंी र औठंी नमजकको औलंाको बीच अब्ाहम मलङ्नको शरीर समातु्होस् र मुरिा मलनुहोस्।
2. तपाईंको टायरमा जहाुँ सबतैभन्ा कम चाल रेक्खनि त्हाुँ मबनर चयन गनु्दहोस् र नालीको मभत्र मलङ्नको मशर राख्नहोस्।
3. तल्ाद्ारा मलङ्नको मशर कुनतै पमन भागले ढामकएको ि भने तपाईंले गमतको सुरमषित मात्रामा ड्ाइमभङ गनु्दपर्दि। तपाईंको गमत  
 तलमतर झि्द  भने, बाटोमा तपाईंको कारको षिमता मजबयूत गन्द प्रमतकयू ल अवस्ा मनकतै  कम हुनि।
तपाईंलाई तपाईंको सवारी साधनमा टायर पररवत्दन गन्द आवश्यक हुने ि, जस्तै, खराब टायर, रेञ् रटाउने, ज्याक, टच्द, चमक र मचन्तनशील 
मत्रकोर, पाङ्ग्राको वेगहरू, फ्ाट टायरको मम्दत र पनजा गन्द केही नाम जस्ा उपकररहरू राख्नहोस्। टायर कसरी पररवत्दन गनने भने्बारे 
्प जानकारीका लामग कृपया पृष्ठ 63 मा हेनु्दहोस्।

2. तरल पदा य्ाहरू सबतै तरल परा ््दको स्रहरू जाुँच गनु्दहोस्, जस्तै, ममशन तेल, गामडको अगामडको मशशा वाशर र ईन्न वा मामलकको 
माग्दमनरनेशनका रूपमा आवश्यकतानुसार प्रते्क साधनमा भनु्दपर्दि।

3. चालकको नसटमा समायोजि - तपाईं समजलतैसुँग पेडल वा अन्य मनयन्त्ररमा पुग्न सषिम हुनुपर्दि र गामडको अगामडको मशशाबामहर स्पष् 
रूपमा हेनु्दपर्दि। तपाईंको सवारी साधनको उपकरर कसरी समायोजन हुने भने् बारेमा तपाईंको मामलकको माग्दमनरनेशनमा जानकारीको 
संकलन गररनि।

4. तपाईकंो नसट बेल् कसु्होस्- प्रते्क यात्रामा तपाईंको काख र काुँध रुवतैमा बेल्ट कसु्पर्दि। पेक्न्सले्मनयाको मसट बेल्ट कानुनबारे 
जानकारीमा ध्ान मरनुहोला, बच्ाको रेसे््टइण् व्यवस्ा र हावाको बतैगबारे सुरमषित जानकारी भाग 5 मा फेला पनने ि।

5. यात्री खण्डमा सुरनषित र कमजोर वतुिहरू - रुर्दटनामा, आरान-प्ररानअमर तपाईंको साधन एउटतै गमतमा रुममरहेको म्यो। तपाईंको 
सवारी साधनमा भएका कमजोर वसु्हरूले गमतमा जारी राख्न पे्रररत गर्दि। साधनको मसट बेल्टहरूसुँग मतनीहरूलाई गह्ौ ं मवरय राख्न, 
तपाईंको टं्कमा जस्तै झोला,सामान वा उपकररहरू, सम्व वा सुरमषित राख्रि। पमिल्ो झ्ाल डेकमा कमहल्तै पमन वसु्हरू भण्डारर 
नगनु्दहोस्।

6. पनछल्ा भागहरू हेिुया र छेउका दपयारहरूमा समायोजि- प्रते्क चालकका लामग तपाईंको सवारी साधनमा नरेखे्न स्ानहरू हटाउन, 
पमिल्ा भागहरू हेन्द र िेउका रप्दरहरूमा फरक तररकाले समायोजन हुन सक्िन्। तपाईंको सवारी साधनको पिामड यातायात सीधा 
रूपमा रेख्न सकु्नहुनि भनी पमिल्ा भागहरू हेन्द ऐनाको सेट गनु्दपर्दि। तपाईंले रायाुँ/बायाुँ झुकाव मरुँरा तपाईंको साधनको षेित्र मात्र 
बल्तल् रेख्न सकु्नहुनि भनी नमजकको ऐना(हरू) को सेट गनु्द पर्दि। तपाईं आफना मसटमा समायोजन भएपमि मशशाहरूको सेट गनु्द 
पर्दि।

 िोट: मवचलनको अवस्ामा पमिल्ा भागहरू हेन्द ऐनाबाट यो व्यवस्ा मवरुद्धमा केही वसु् वा सामाग्री झुक्न्डएको हुनि। गाडीको अगामडको 
मशशामाफ्द त स्ान वा कुनतै पमन पमिल्ो भागहरू हेन्द ऐनासुँग संलग्न मक सायर अवरोध वा खराब दृमष्सुँग तपाईं नअक्लझन सकु्नहुनि। 
जोड्नुहोस्, सवारी साधन पाक्द  गरा्द पमिल्ो भागको ऐनामा अनुममतपत्रहरू वा मवज्ापनपत्रहरू मात्र संलग्न गनु्द सकु्नहुनि।

7. हावारोधी नशशा – अगामडको हावारोधी मशशामा यो कुनतै पमन काय्द व्यवस्ा मवरुद्ध ि मक सडकमाग्दको चालकको अवलोकन बन् गररनि। 

अध्ाय 3:
ड्ाइभ गिया नसके्

यो मनयमावली तपाईंलाई सुरमषित चालक बन् मद्दत गन्द बनाइएको हो। यसले यी मवरयहरूलाई समेट्ि:
  • पमहले सुरषिा िानु्होस्  • सवारी चलाउने कारकहरू
  • रतै मनक सवारी चलाउने सीपहरू • मवशेर पररक्स्मतहरू र आपतकालीन अवस्ाहरू

पनहले सुरषिा रोज्ननुहोस्

आफिो नसट बेल् लगाउिे कायया 
भिेको मृतु्य वा चोटको जोखखम उठाउि 
तपाईलें एकल रूपमा गियासके् सबैभन्दा 

प्रभावकारी नवषय हो।

तपाईलंाई ् ाहा छ?
2017 मा पेन्सलभेमनयामा मसट बेल्टहरू लगाएका 80.2% संलग्न मामनसहरू रुध्दटनामा परेका 
म् ए। चालकहरू 16 रेक्ख 24 उमेर समयूहका, सीट बेल्ट नलगाएका राइतेहरूको उच्तम नम्बर 

र कुनतै उमेर समयूहको कानयूनी वा मसट बेल्ट प्रयोग गननेको सबतैभन्ा कम म् यो।
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चालकका कारकहरू
तपाईकंो साधि जाि तयार हुि सकछ तर चालकका निम्न काययाहरूमा बढी रूपमा तपाईकंो सुरषिा मात्र निभयार रहनछ।

असावधािी
ड्ाइमभङमा पागलपन वा मनरिाको कमीबाट असावधानीलाई नमतजाअनुसार रुर्दटनाको प्रमुख कारर मान्ि।

सवारी चलाउिे बाधाहरू
तपाईंलाई 1) सवारी चलाउनबाट आफनो ध्ान टाढा लतैजाने, 2) तपाईंका आुँखाहरू सडकबाट हटाउने वा 3) तपाईंका हातहरू चकिाबाट 
हटाउने कुनतै पमन कुराहरू अवरोध हुन्। तपाईं हालतै रोक्न सषिम हुनुहुुँरतैन, यमर हुनुहुनि भने:

• खाने, मपउने र धयूम्पान गन्द। बाटोमा यी सबतै मसमज्दत सुरमषित समस्ाहरू हुन् मकनमक मतमनहरू प्रायः  तपाईंको हातहरू मलन र तपाईंको 
आुँखाहरू बन् गन्द आवश्यकता पर्दि। नशा गनने वा मपउने चालकहरूले सवारी साधनहरू मनयन्त्रर गन्दमा समस्ा रेखा पर्दि, आफनो 
सडक खण्ड िोड्रिन् र अक्र धेरतै  गमतरोधक हुनिन्।

• मनम् जस्ा अमडयो यन्त्रहरू समायोजन गनने: रेमडयो, क्ासेट, CD, आइपड/Mp3 पे्यर। नोट: कुराकानीको उदे्दश्यका लामग एउटा कानमा 
मात्र हेडफोन/कानमा लगाउने टुकिाको प्रयोग गनु्दहोला।

• सेल फोनमा कुराकानी (समय यो ह्ाण्डस्-फ्ी ि वा ितै न) एक्न्ट-टेक्स्टङ कानुनको 
बारेमा ्प जानकारी प्राप्त गन्द कृपया भाग 5 मा हेनु्दहोस्।

• अन्य यातु्रहरूसुँग अन्तरमक्या गरदै। यो को धेरतै  हुन सकि समस्ा, मवशेर गरी मकशोर 
चालकहरूको लामग। यनद तपाई ं यातु्रहरूको रूपमा अन्य नकशोरहरूसँग 
नकशोर चालक हुिुहुनछ भिे, तथ्याङ्हरूले देखाउँछ नक तपाई ंएकै् ड्ाइभ 
गददै हुिुहुनछ वा वयस्क यातु्रहरूसँग ड्ाइभ गददै हुिुहुनछ भिे भन्दा तपाईलंाई 
दुरयाटिा हुिे सम्ाविा बढी छ।

• सवारी साधनमा वसु् खोज् वा रुम्का लामग।
• पढाइ, लेखाइ त्ा पाठ।
• व्यक्तिगत अलंकरर (कपाल कोनु्द, मसंगार गनु्द)।
• रूबामक्द मनङ्, रुर्दटना स्ल र काय्दषेित्र पार गररनि।
• सडकमाग्दमा भएका वसु्हरू वा रटनाहरू मामनसहरूले रेखे।

निद्ाको कमी
तपाईं ्मकत भएको अवस्ामा तपाईंले मढलो प्रमतमक्या रेखाउनुहुनि, तपाईंको अनुमान र मवचारलाई खराब बनाउुँरि र तपाईंमा बुझाई र 
मवचारहरूलाई स्झनमा समस्ा पर्दि। ममरराको प्रभावमा रहेर ड्ाइमभङ गरा्द जस्तै प्रभाव ्कान भएको बेला चलाउुँरा हुनि। 18 रण्ा खराब 
हुने तपाईंको ड्ाइमभङका लामग सचेत हुन बढीमा ममररापानको रगत 05 प्रमतशत ि। 24 रण्ा खराब हुने तपाईंको ड्ाइमभङका लामग सचेत हुन 

तपाईलंाई ्ाहा छ?
प्रहरी-ररपोट्दको अनुसार 25 रेक्ख 30 प्रमतशत ट्ामफक रुर्दटनाहरूमा ड्ाइमभङमा पागलपन वा बाटोमा असावधानी र ट्ामफक अवस्ाहरू 

मजमे्वार िन्। यो भनेको हरेक वर्द कररब 1.2 मममलयन क््यास हुनु हो।

तपाईलंाई ्ाहा छ?
अनुसन्ानले सामान्य फेला पारेको ि, महत्पयूर्द 
बाटोको रटनाको सयूचनामा अक्न्डसे््टटे्ड ड्ाइभर 
असफल भए जस्तै अन्य ड्ाइभर, समयमा तीन 

(3) प्रमतशत गतिी गर्दि। केही िुटेका रटनालाई 
समयको 13 प्रमतशत वयस्ले सेल फोन नम्बर 
डायल गर्दिन्। मकशोरमकशोरीले िुटेका सेल 

फोन नम्बर समयको 53 प्रमतशत डायल गर्दिन्।

8. वायुसंचार समायोजि – तपाईंले आफनो सवारी साधनमा मनरन्तर रूपमा स्वच् हावा भण्डारर गन्द सकु्नहुनि। तपाईंले सवारी चलाउुँरा 
सतक्द  रहन र काब्दन मोनोअक्ाइड (मनरेध ग्ाुँस) मवरायरको संरषिर मवरुद्धमा यसले मद्दत गर्दि। काब्दन मोनोअक्ाइड मवरायरको 
बारेमा ्प जानकारीहरू प्राप्त गन्द भाग 6 मा हेनु्दहोस्।

9. नशर नियन्त्ररमा समायोजि- रुर्दटनामा राुँटी राइते भएकाहरूको खुलारूपमा रोक्न वा कम गन्द र तपाईंको मशर मनयन्त्रर गन्द 
मशर पिामडमतर मसरामनहरू राख्न सकु्नहुनि। आफनो मशर मनयन्त्ररलाई समायोजन गनु्दहोस् जसकारर मशर मनयन्त्ररको माम्ल्ो भाग 
कतिीमातपाईंका कानहरूको उचाईसम् रहनि। आरेशका लामग उत्रामधकारीको मनयमावली जाुँच गनु्दहोस्।

10. तपाईकंा निधायारर चस्ाहरू/सम्पकया  लेन्सहरू लगाउिे- तपाईंले ड्ाइमभङ गरा्द सामान्य रूपमा सुधारात्मक लेन्सहरू लगाउने 
गनु्दपर्दि। रातमा सन ग्ासहरू अ्वा रङ्गीन लेन्सहरू नलगाउनुहोस्।

11. तपाईकंा ढोकाहरू बन्द गिुयाहोस्- रुर्दटनामा तपाईं सारनबाट खसु्हुन् भनी पकिा गन्द मद्दत गन्दका लामग तपाईंका ढोकाहरू बन् 
गनु्दहोस् र आफनो मसट बेल्ट लगाउनुहोस्। सवारी साधनको रुर्दटनामा परेर तपाईंको मृतु् हुनुको सम्ावना 75 प्रमतशत म्यो। तपाईं आफनो 
सवारी साधन बीच सडक वा पामक्द ङ भागमा क्खचु्नभयो भने यसलाई पुर्द रूपमा कारज्याक भएको बरलन अन्य्ा हटाउन पमन समकनेि।
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बढीमा ममररापान रगत 10 प्रमतशत ि। तपाईं बढी ्ाकु्नभएको ि भने तपाईं आराम गन्द र कमहल्तै पमन त्सको बारेमा नबुझ्न सकु्नहुनि। 
चकिर लागेर सुमतरहेको बेला तपाईंलाई मशकार गन्दका लामग केही सेकेण्डले पुग्ि। सवारी साधन रुर्दटनामा मकशोरहरू जो रातको समयमा 8 
रण्ा भन्ा कम सुतिन्, उनीहरूलाई बढी जोक्खम हुनि। तपाईलें गिुयापिया सबैभन्दा राम्ो काम ्काि महसुस गिुयाभएको छ भिे चलाउि 
रोकु्होस्।

स्ास्थ्य कारकहरू

दृमष् समस्ाहरू, सुने् वा मचमकत्सा अवस्ाहरूद्ारा तपाईंको सुरमषित ड्ाइमभङ प्रभामवत हुन सक्ि।
• आफनो दृमष् प्रते्क एक (1) वा रुई (2) वर्दमा जाुँच गनु्दहोस्। तपाईंको पररमधय (पषि) दृमष्, तपाईंको रयू री न्याय र कम प्रकाशको अवस्ामा 

तपाईंको षिमता रोगको काररले मबग्रन र वृद्धावस्ाको सामान्य भागको रूपमा रेख्न सकिौ ुँ। तपाईंको मनयममत रूपमा दृमष् जाुँच गन्द सषिम 
नभएसम् सुधारात्मक काय्दहरू गन्द र यसबारे बुझ्न असषिम हुनुहुने ि। तपाईंलाई चश्ाहरू वा कनट्ाट्हरू लगाउन आवश्यक ि भने 
तपाईंले ड्ाइभ गरा्द मयनीहरूको प्रयोग गनु्द पर्दि भनी मनमचित रहनुहोस्।

• तपाईंले रेख्न नसके्न खतराहरूमा सुने्ले चेतावनी मरन सक्ि, तपाईंले नरेखे्न स्ानमा जस्तै: अन्य सवारी साधन, रेलमाग्द क्मसङमा आकक्मिक 
सवारी साधनहरू (प्रहरी,आगलागी, ऐमु्बलेन्स) रेल आउुँरतै  गरेको पत्ा लगाउन तपाईंको जानकारीको अनुभव मरलाउन सुने् पमन एक महत्त्वपयूर्द 
पषि हो।

• मवमभन् रोगहरू र मचमकत्सा अवस्ाहरू, अन्य सामान्य समस्ाहरू जस्तै, राुँटी रुखे्न अ्वा रुुँडा रुखे्नले पमन तपाईंको सवारी साधनलाई 
प्रभावकारी रूपमा मनयन्त्रर गनने षिमतामा गम्ीर प्रभाव पान्द सक्ि। धेरतै  खतरनाक स्वास्थ्य समस्ाहरू जस्तै होश गु्न, मधुमेह र मुटुको 
अवस्ाको काररले मवकारहरू समावेश हुन सकिन्। पेक्न्सलभामनयामा, मचमकत्सकहरूले पेक्न्सले्मनया यातायात मवभागको व्यक्तिगत ररपोट्द 
बनाउुँरिन् जसलाई मतनीहरूले भएको अवस्ाको रूपमा सुरमषित ड्ाइभ गन्द मतनीहरूको षिमता कमी हुने ि भनी पत्ा लगाए।

मनदरा र ड्ाइनभङ
• पेक्न्सलभामनया र रेश भरमा, मपउने चालकहरू िन् हजारौ ुँ ट्ामफक मृतु् र राइतेहरूको लामग मजमे्वार। सबतै ट्ामफक मृतु्मधे् लगभग 40 

प्रमतशत रक्ी मपउने चालकहरू समावेश िन्।

• हालको पेक्न्सलभामनया तथ्याङ्ले रेखाउुँि मक 30 प्रमतशत 16 रेक्ख 20 उमेर समयूहका चालकहरू जो ममररा सेवन गरी चलाउुँरा सवारी साधन 
रुर्दटनामा मृतु् भएको ि। पेक्न्सलभामनयामा वास्मवकताका बावजयूर, सा त्ै 
अन्य प्रते्क U.S. का राज्यमा, त्हाुँ शयून्य समहषु्ता कानयून ि र तपाईं 21 
उमेर समयूहमभत्रको हुनुहुनि भने ममररा सेवन नगन्द सकु्नहुनि।

• तपाईं 21 वर्द उमेर पुगेको चालक हुनुहुनि भने र तपाईंको ममररा रगत 
एकाग्रता (BAC).02 प्रमतशत वा सोभन्ा बढी ि भने तपाईं प्रभावमा रहेर 
ड्ाइमभङ गनने (DUI) सुँग सुमवचार मलनुहोस्। 

• मारक परा ््दको कम मात्राले तपाईंको एकाग्रतामा कमी हुने ि, ध्ान केक्न्द्रत, न्याय वा मृिमत र तपाईंको ड्ाइमभङ सीपलाई षिमत पुर् याउुँरि। 
कसैले मादक पदा य्ा सेवि िगिुयाहोस् र सुरनषित सा् सवारी चलाउिुहोस्।

• तपाईंको रगतमा ममरराको मात्रा बढ्ो भने, तपाईंको ड्ाइमभङ दृमष्हरू बढ्रि। तपाईंको दृमष् वा न्याय प्रभावकारी हुने ि, तपाईंको प्रमतमक्या 
मबस्ारतै  रेक्खनेि र सुरमषित र प्रभावकारी रूपमा तपाईंको सवारी साधनलाई मनयन्त्रर गनने षिमता गुमाउनु हुने ि। सा त्ै त्मह समयमा, मारक 
परा ््दले तपाईंको सीप खोस्ि, तपाईंले खतरापयूर्द अनुभव गनु्दहुनि। ममररा सेवन गरेका चालकहरू मनयन्त्ररबाट बामहर रहनिन् र त्सबारेमा 
केही पमन जानकारी हुुँरतैन।

• धेरतै  मामनसहरूले अत्मधक ममररापान गननेलाई मात्र जोक्खमपयूर्द मान्िन्। यो साुँचो होइन। चालकहरू जसको रगतमा ममररा स्र .04 ि ( 
''कानयूनी सीमा''को आधा 21 वर्द उमेर वा सोभन्ा बढी उमेरको वयस्का लामग .08) रुई (2) र सात (7) पटकको बीचमा ममररा सेवन गन्द 
रुर्दटनामा बढी संलग्न भएको रेक्खनि, चालकहरू जसको रगतमा अल्कोहल म्एन। तपाईंको ममररा रगत स्र कानुनी सीमाभन्ा कम ि भने 
राम्ो मामननि, तपाईं अझतै पमन आफनो र अरूको जीवन खतरामा पारदै  हुनुहुनि। तपाईलें सुरनषित मात्रामा मात्र मनदरा सेवि गिया सकु्हुनछ 
र शून्यमा ड्ाइभ गिया सकु्हुनछ।

• व्यक्तिगत मभन्तामा ममरराले असर पाि्द । तपाईंको उमेर, वजन, मलङ्ग, शारीररक अवस्ा, खाद्ान् खपतको मात्रा र अन्य लागयूपरा ््दहरू वा 
तपाईंको प्ररालीमा मलने औरमधद्ारा तपाईंको रगत ममररा स्रमा असर पारेको हुनि, यसका सा त्ै, फरक ममरराहरू, ममरराको फरक मात्रा 
पमन समावेश हुन सक्ि। तपाईंलाई ्ाहा ि, कमत ममररा सेवन उपभोग गन्द सकु्नहुनि भनी मनमचित गनु्दहोस्। तपाईंले मवचार गनु्दपर्दि 80 
रक्ीको प्रमारको 1.5 oz मा एक (1) ममररा, मनयममत मबयरको 12 fl oz, अ्वा रक्ीको 5 oz। 

तपाईलंाई ्ाहा छ?
• प्रते्क वर्द U.S मा ड्ाइमभङ गरा्द मनराउनाको काररले कतिीमा 100,000 रुर्दटनाहरू हुनिन्।
• यी रुर्दटनाहरूमा 1,500 मामनसको मृतु् र 40,000 राइते भएका िन्।
• प्रत्क वर्द मनरिामा ड्ाइमभङ गरा्द 100,000 सवारी साधन रुर्दटनाहरूको मलङ्, लगभग 15 रेक्ख 24 वर्दबीचको उमेरसमयूहका आधा चालकहरू 

समावेश भएका िन्।

तपाईलंाई ्ाहा छ?
संयुति राज्यमा, कसतैले मपएर ड्ाइमभङ गरेको हुनाले, 
प्रते्क आधा रण्ामा एक (1) व्यक्तिको मृतु् हुनि र 
प्रते्क रुई (2) ममनेटमा एक (1) व्यक्ति राइते हुनि।
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• तपाईंको ममररा सेवनलाई व्यवस्ापन गन्द, यमर तपाईं कानयूनी ममररा सेवन उमेर 
समयूह हुनुहुनि भने प्रते्क रण्ामा कतिीमा एक (1) ममरराभन्ा बढी सेवन नगनु्दहोस्। 
प्रते्क ममररा सेवनमा औसत तौलको मामनसले कक्तिमा एक (1) रण्ाको प्रमक्यामा 
मलनुपर्दि। तपाईंको रगतमा ममररा स्रलाईई धकिा मरन बमढमा प्रते्क रण्ामा एक 
(1) ममररा कानयूनी सीमाभन्ा बढी हुनि।

• तर, सबतैका लामग प्रते्क रण्ामा एक (1) ममरराको मनयमले काम गरदैन। साना 
मामनसहरूमा मारक परा ््द बढी केक्न्द्रत हुनि र हाम्ो शरीर प्रमक्या फरक पषिमा 
भएकोले, त्ही समयमा बराबर मात्रामा ममहलाले ममररा सेवन गमि्द न्, त्ही वजनको 
पुरुरको मारक परा ््दको ब्लड स्र उच् हुने गर्दि।

• समय मात्र हुने ि '' मतमीमाम् सचेत''। कफीको सेवन वा अन्य कफीसम्बन्ी पेयपरा ््दद्ारा वा मचसो स्ान मलएर तपाईंले आफनो मारक रगतको 
केक्न्द्रत स्र रटाउन सकु्नहुुँरतैन।

मनदरा पदा य्ा िपुगेका र मनदराको प्रभावमा रहेर ड्ाइनभङ गिया जररवािाको बारेमा ्प जािकारीका लानग भाग 4 हेिुयाहोस्।

ड्ग र ड्ाइनभङ
ड्ाइमभङ खराब अवतैध र रातक रुवतै हुन्। सुरमषित ड्ाइमभङमा तपाईंका षिमताको षिमत गन्द ममररा परा ््द मात्र होइन, धेरतै  अवतैध, मचमकत्सा र 
असयूचीबद्ध औरमधहरूले पमन सुरमषित ड्ाइमभङमा तपाईंको षिमताको षिमत गर्दि। प्रते्क वर्द लगभग 20 प्रमतशत सवारी हाके्न व्यक्तिहरूको 
मृतु् हुनुमा औरमधहरू वा अन्य ममररा परा ््द समावेश भएका िन्। यसबाहेक, संयोजन औरमधहरू वा ममररा परा ््द सा त्ै ्प नमजकका 
प्रभावहरूले पयूर्दरूपमा रुर्दटनाका जोक्खमहरूलाई वृक्द्ध गि्द ।

तपाईंको मरमागको काय्दमा औरमधहरूले प्रभाव पार्दि र सुरमषित तररकाले ड्ाइभ गन्द तपाईंको षिमतालाई गम्ीर रूपमा षिमत गर्दि। उराहररका 
लामग, गाुँजाले रट्रो प्रमतमक्या मरने समय, समय र रयू रीको न्याय खराब र समन्वयमा कमी ल्ाउन सक्ि। जब ड्ाइमभङ र औसमधको प्रकारको 
कमीले चकिर लाग्ि वा मनराउरोपनको महसुस हुनि, कोकीन वा मे्ा्फेटामाइन काररले चालकहरू आक्ामक वा लापरवाही हुन सकिन्। 
एमपसोडले तपाईंलाई आलस्पयूर्द बनाउुँरि र मढलो प्रमतमक्या मरन सक्ि। बाटाको मवमवधतामा तपाईंको ड्ाइमभङ सीप मनधा्दररत वा असयूचीबद्ध 
औरधीहरू जस्तै सुमतरहेको चकिीहरू, खोकीको औरधी, ऐट्ीमहस्टमीन र मचसो वा खोमकमा प्रभाव पार्दि। ड्ाइमभङ गनु्द पुव्द औरमधको 
नकारात्मक असरको बारेमा चेतावनी स्रको पुनः  अवलोकन सधतै ुँ महत्त्वपयूर्द हुनि। तपाईंसुँग औतैरमधको नकारात्मक असरको बारेमा केही 
प्रश्नहरू िन् भने, ड्ाइमभङ गनु्दभन्ा अमर डाट्र वा औरमध बनाउने व्यक्तिबाट परामश्द मलन महत्त्वपयूर्द हुनि। यार राख्नहोस्: जब चेतावनी 
लेबलमा भमनएको हुनि- भारी मेमशनरी संचालन नगनु्दहोस् - तपाईंको सवारी साधन भारी ममशनरीले सुमवचाररत हुनि।

्प जान्का लामग मलङ्मा क्क्क गनु्दहोस्।  https://youtu.be/c5mNHOhcpwA  

तपाईं मप्रयजनको वा आफनतै लागयूपरा ््द प्रयोगको बारेमा मचक्न्तत हुनुहुनि भने, PA ले सहयोग गर्दि अमहले 1 -800-662- HELP (4357) मा 
हेल्पलाइन उपलब्ध ि। तपाईंका प्रश्नहरूको जवाफ मरन यो टोल मफ् स्ोतको आधार 24/7 र उपचार प्ररायकहरूसुँग तपाईंलाई जडान 
गनु्दहोस्।

तपाईलंाई ्ाहा छ?
एउटा ममहला जसको वजन 110 पाउण्ड 
ि उसुँग मात्र 8 oz. लाइट मबयटको .03को 
BAC हुनेि - जसको एक पयूरा बोटल वा 
मडब्ाभन्ा कम हुनेि। 140 पाउण्ड 
पुरुरसुँग पयूरा 12 oz. बोटल वा लाइट 
मबयरको मडब्ापमि .025 को BAC हुनेि।

यसलाई सुरनषित रूपमा पे् गिुयाहोस्।
केही मात्रा ममररा परा ््दको सेवन गररसकेपमि ड्ाइभ नगनु्दहोस् र ड्ाइमभङमा ममररा सेवन नगनने बानी बनाउनुहोस्।

तपाईलंाई ्ाहा छ?
• NHTSA 2013-2014 प्रमतयोमगता सवनेषिरका अनुसार चालकहरूद्ारा प्रयोग गररने अल्कोहल र औरमधको, लगभग 4 चालकहरूमा 1 

मा सकारात्मक मनरीषिरबाट कतिीमा एक औरमधले सुरमषित ड्ाइमभङ सीपलाई प्रभाव पान्द सक्ि।

• रुर्दटनाहरूमा मृतु् भएका 43% सवारी चालकहरूमा लागयूपरा ््दको पोमजमटभ परीषिर गररएको ि... 37% ममरराका लामग पोमजमटभ 
रेक्खएका िन्।

• मनधा्दररत औरमधहरूले पमन ड्ाइमभङमा प्रभाव पान्द सक्िन्। कुनतै नयाुँ मवचार गरा्द आफनो मचमकत्सकसुँग कुरा गनु्दहोस् र कुनतै सम्ामवत 
साइड असरहरूबाट तपाईं सचेत हुनुहुनि भनेर मनमचित गनु्दहोस्।
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दैनिकको ड्ाइनभङ सीपहरू
यो खण्डले पेक्न्सलभामनया नयाुँ चालकहरूको बीचमा प्रमुख रुर्दटनाको प्रकारहरू र रुर्दटनाहरूका मवशेर काररहरूलाई जोडद्ारा सुरु हुनि। 
तल सयूचीबद्ध भएका सुरमषित ड्ाइमभङका सीपहरू यो खण्डमा व्याख्ा गररएका िन्:

     • स्ान व्यवक्स्त गनने               • गमत व्यवस्ापन गनने         • मोड्ने, मज्द गनने र पास हुने

     • चौराहाहरू व्यवस्ापन गनने • रुतिीहरू व्यवस्ापन गनने         • राजमाग्द त्ा मोडहरू व्यवस्ापन गनने

धेरैजसो दुरयाटिाहरू मािव तु्रनटबाट हुनछि्। या त चालकहरूले सवारी साधनको 
कसरी प्रयोग गनने भनेर बुझ्नमा असफल भए वा राजमाग्द प्ररालीले मचह्नहरू, संकेतहरू, 
फुटपा्का मनशानाहरू वा अन्य चालकहरूका काय्दहरू गन्द पया्दप्त ध्ान मरएका ितै नन् 
वा नराम्ा मनर्दयहरू मलनिन्। पाुँच (5) वर्दभन्ा कम अनुभव भएको चालकहरूले त्ा 
रुर्दटनाहरू हुनसके्न सायर सबतैभन्ा तु्रमटहरू बनाउुँिन्।

•  उच्तम 10 काररहरूले गरा्द पेक्न्सलभामनया (16 र 17 वर्द उमेरका) नयाुँ चालकहरू 
2017 मा रुर्दटनाहरूमा ज्यान गुमाएका िन् जुन तल उक्ल्क्खत ि। युवा चालकहरू र 
सबतै चालकहरूलाई यी महत्त्वपयूर्द कारकहरूको बारेमा सचेत गराउनु पनने ि:

• रुर्दटनाहरूको प्रमुख प्रकार जहाुँ पेक्न्सलभामनया नयाुँ चालकहरू (16 र 17 वर्द उमेरका) समावेश भएका:

1) से्टसनरी वसु्लाई धकिा मरएर; 2) जहाुँ चलाउले बाटोहरू, प्रवेश या्दम्पहरू र चौराहाहरूमा जस्ा सडकहरूमा प्रमतचे्र रुर्दटनाहरू 3) 
पिामडपमट्का टकरावहरू; र 4) मुख् टकरावहरूमा। रुर्दटनाहरूको पररराम स्वरूप लगभग 92 प्रमतशत सबतै रुर्दटनाहरू र 93 प्रमतशत 
मृतु्हरू मात्र चार (4) रुर्दटनाका प्रकारहरूसुँग सम्बद्ध िन्। सवारी साधन रुर्दटनाहरूमा जोमगन सुरमषित ड्ाइमभङ सीपहरूलाई मसके्न र 
लागयू गननेमा मनभ्दर रहनिन् जुन यो अध्ायको मवरय हो।

ठाउँलाई प्रबखधित गिनेै
• तपाईंको नमजकतै  भएको अकको सवारी चालकले गतिी गनु्दभयो 

भने, तपाईंले उति अवस्ामा प्रमतमक्या जनाउन समय 
मलनुपि्द । तपाईंसुँग पया्दप्त समय ि भनेर मनमचित हुनका लामग 
एउटा मात्र उपाय यो हो मक तपाईं र तपाईंको वररपरर भएको 
सवारी साधनहरूको बीचमा प्रशस् ठाउुँ  िोड्नु हो।

• रायाुँमतरको रेखामचत्रमा रेखाइए अनुसार, त्हाुँ तपाईंको 
वररपरर तपाईंले व्यवस्ापन गन्द सषिम हुनतैपनने ठाउुँको छ (6) 
वटा षेित्रहरू िन्।

• तपाईंको सवारी साधनका सबतै मकनाराहरूमा अमधकतम ठाउुँ  राख्नका 
लामग यो सव्दशे्ष्ठ ि। 

 सुरषिाका लानग अगानड खाली ठाउँ राख्िहोस् (4-सेकेन्ड नियम)

• सुरमषित हुन पालना गनु्दपनने रयू री भनेको के हो? 4-सेकेण्डको मनम्  
 रयू री, स्ान व्यवस्ापन रेखामचत्रको षेित्र 1 मा माम् रेखाएअनुसार,  
 राजमाग्दमा सुरमषित तररकाले जोक्खम जोगाउनका लामग र यमर  
 फुटपा् सुख्ा भएमा तपाईंलाई क्स्टयर र बे्क लगाउनलाई अनुममत  
 मरनेिन्।
• तपाईंले साह्तै िेवतैमा कुराउनुहुुँरतै  ि भने र तपाईंको अगामडको सवारी     
 साधन अचानक तररकाले रोमकनि वा गमत कम गि्द  भने, तपाईं रुर्दटना  
 हटाउन सकु्नहुने ितै न।

• खस्नतहरूको लानग धेरै नछटो ड्ाइनभङ गिुयाहोस्
• रोकेपनछ निकासी नबिा अनर बढ्िुहोस्
• अिुनचत वा लापरवाही मोड
• अिुनचत ड्ाइनभङ
• अिुभव िभएको
• अचािक गनत कम भयो वा रोनकयो

• टेलगेनटङ

• गनत पररवतयाि

• रुम्ीमा मान् वा तल षिनतपूनतया भएको

• व्ाकुलता

नकशोर दुरयाटिा अवस्ा
2017 मा, सबतै 16 वर्द उमेरको 7.2% 
पेक्न्सलभामनया चालकहरू पेक्न्सलभामनयामा 

ररपोट्द सषिम रुर्दटनाहरूमा म्ए।

यात्राको मरशा

सेकेन्ड
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• सुरमषित पछ्ाउने रयू री राख्नाले आतंक रोक्नका लामग अवश्यकतामवना तपाईंले अगामडको समस्ालाई प्रमतमक्या जनाउन सषिम हुनुहुने ि, जसले तपाईंको 
सवारी साधनको पिामडमतरबाट मनम् चालकलाई रुर्दटना बनाउनुको कारर हुन सके्नि।

• तपाईंको पछ्ाउने रयू री मनधा्दररत गन्दका लामग, तपाईंको सवारी साधनभन्ा अगामडको पमिल्ो बम्परलाई हेनु्दहोस्। जब बम्परले टेमलफोन पोल जस्ो सडक 
मनशाना वा सडकिेउको वसु्लाई पार गि्द , तपाईंलाई सडकमा भएको समान स्पटमा पुग्नका लामग यसले कमत सेकेन्ड मलनि भनेर गरना गन्द सुरु गनु्दहोस्। 
तपाईंले चार (4) सेकेन्डभन्ा कम समयमा मनशाना भएको वा वसु्लाई पार गनु्दभयो भने तपाईंले धेरतै  राम्री पालना गनु्दहुनि।

कनहलेकाही ँतपाईलंाई आफिो अगानड अनतररति ठाउँको आवश्यकता हुिे छ।

सामान्यभन्दा धेरै निम्न दूरीलाई अिुमनत नदिुहोस् जब:

• मभजेको र मचप्ो वा निामपएको सडकहरूमा यात्रा गरा्द त्हाुँ ्ोरतै  कर्दर हुन सकि, त्सतैले यसलाई रोक्नका लामग लामो समय लागि।

• तपाईंको पिामड भएको चालकले पार गन्द चाहनि - पार भइरहेका चालकलाई तपाईंको अगामड तान्का लामग तपाईंको अगामड त्हाुँ ठाउुँ  हुनतैपि्द ।

• पिामडको दृश्य अवरूद्ध भएको चालकलाई तपाईंले पालना गनु्दभएको म्यो - तपाईं मतनीहरूको पिामड हुनुहुनि भने् ्ाहा नभइकन ट्कहरूको चालकहरू, 
बसहरू, भ्ानहरू वा पय्दटक ताने् कारहरू वा टे्लरहरूको अचानक गमत कम हुन सकि।

• तपाईंको अगामडको दृश्य अवरूद्ध गरेको ठयू ला सवारी साधनलाई तपाईंले पालन गनु्दभएको ि - वररपररको सवारी साधनलाई हेन्दका लामग तपाईंलाई अमतररति 
ठाउुँको आवश्यकता पि्द ।

• तपाईंले भारी सामग्रीहरू बोकेको वा टे्लर तानेको चालकलाई पछ्ाइरहनुभएको ि - अमतररति वजनले गरा्द यसलाई रोक्न अझ बढी समस्ा गराउने ि।

• मबस्ारतै  चमलरहेको सवारी साधनहरू समहत साइकलहरू आउुँरतै  ि।

• तपाईंले स्यू ल बसहरू, ट्ाक्ीहरू, साव्दजमनक र मनजी बसहरू र खतरनाक परा ््दहरूको पररवहन गरेको ट्कहरूलाई पछ्ाइरहनुभएको ि - यी सवारी 
साधनहरू रेलमाग्द क्मसङहरूमा रोमकन पि्द  र अरू आशा नगररएकाहरूलाई रोमकने बनाउनु पि्द ।

• तपाईं ओरालोमा सवारी चलाइरहनुभएको ि - मवशेरगरी उच् गमतहरूमा सवारी साधनको गमत कम गन्दका लामग तपाईंलाई बे्कहरू लगाउन कमठन हुनि।

• तपाईं उकालोमा रोमकनु भएको ि - जब ट्ामफक स्ानान्तरर गन्द सुरु हुनि अगामडको सवारी साधन तपाईंको सवारी साधनमा पिामडमतर धकेलन सकि।

छेउछेउमा अनधकतम ठाउँ राख्िहोस्

ठाउुँ  व्यवस्ापन गनने रेखामचत्रका षेित्रहरू 2 र 3 मा रेखाइएको अनुसार, 
यमर अकको सवारी साधन अचानक तपाईंको लेनमा स्ानान्तरर भयो भने 
िेउमा भएको अमधकतम ठाउुँले तपाईंलाई प्रमतमक्या जनाउनका लामग 
ठाउुँ  मरनेिन्। यी षेित्रहरू तपाईंका सम्ामवत भागे्न बाटोहरू हुन्।

स्झिु पिने मुख्य नबनदहरू:

• बहु-लेन क्स््टटहरूमा अन्य सवारी साधनहरूको िेउमा ड्ाइभ गन्द 
रोकु्नहोस्। मतनीहरूले तपाईंको दृश्यलाई अवरूद्ध गररमरनि र तपाईंको 
मनकासा माग्दलाई बन् गररमरनि र सायर तपाईं उनीहरूको ब्लाइण्ड 
स्पटमा हुनुपर्दि।  

• यमर यो सुरमषित ि भने, संकेतनद्ारा राजमाग्दहरूमा प्रवेश गरदै  गरेका र 
लेन मभत्रबाट चमलरहेका सवारी साधनहरूका लामग ठाउुँ  बनाउनुहोस्।

• तपाईंको सवारी साधन र पाक्द  गररएका सवारी साधनहरूको बीचमा ठाउुँ  बनाउनुहोस्। 

• कसतैले सवारी साधनको ढोका खोलन सकि वा पाक्द  गररएका सवारी साधनहरूको बीचमा बामहर जान सकि वा अचानक सवारी साधन चलाएर जान सकि।

• यमर तपाईंसुँग मनकासा बाटो प्रयोग गन्दका लामग तपाईंको सवारी 
साधनको कम से कम एउटामात्र साइडमा न्ययूनतम ठाउुँका आठ (8) 
चरर पमन ितै न भने, तपाईंको मनम् रयू रीलाई वृक्द्ध गराएर अगामडरेक्ख 
अझ बढी ठाउुँलाई अनुममत मरन आवश्यकता पननेि।

तपाईंले आफनो लेनको केन्द्रमा सामान्यतया ड्ाइभ गनु्दहुने ि, तर 
कमहलेकाही ुँ, तपाईंले सडकको रुवतै साइडहरूमा खतराहरू फेला 
पानु्दहुने ि। रायाुँमतर मचत्रर भएको उराहररअनुसार, तपाईंको 
रायाुँमतर सवारी साधनहरू पाक्द  गररएको हुन सकि र बायाुँमतर बाट 
सवारी साधनहरू आइरहेका हुन सकिन्। यो अवस्ामा, सव्दशे्ष्ठ कुरा 
गनु्द भनेको गमत कम गराउनु हो र आइरहेका सवारी साधनहरू र पाक्द  
गररएका सवारी साधनहरूको बीचमा भएको मध् कोस्दलाई संचालन 
गरेपमि "मभन्तालाई मवभाजन" गनु्द हो।

उनीहरूको ब्लाइण्ड स्पटमा हुनुपर्दि।
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यात्राको मरशा

यात्राको मरशा

अधि नवनद

अधि नवनद

यात्रा को निदनेशि

तपाईलें पछानडनतर देखखिे ऐिा माफया त षेित्र 
देख्न सकु्हुनछ

तपाईलें आफिो टाउको िहल्ाइकि 
षेित्र देख्न सकु्हुनछ

से्पस कुसिलाई पछानड राख्िहोस् 

ठाउुँ  व्यवस्ापन रेखामचत्रमा भएको षेित्र 6 मा एउटा चालक जसले 
तपाईंलाई पछ्ाएको ि, त्ोसुँग तपाईंले गरे भन्ा बढी स्पष् ठाउुँ  
माम् मनयन्त्रर ि, तर तपाईंले क्स्र गमत राखेर र मोडका लामग 
तपाईंले गमत कम गराउनुपरा्द पमहले नतै संकेतन गरेर मद्दत गन्द सकु्न 
हुनि। यमर तपाईंले कसतैलाई तपाईंलाई धेरतै  नमजकबाट पछ्ाएको 
रेख्नभयो भने (टेलगेमटङ), यमर सम्व भएमा रायाुँमतरको लेनमा 
जानुहोस्। यमर त्हाुँ कुनतै रायाुँमतरको लेन ितै न भने, तपाईंले 
टेलगेटरलाई अगामडको सडक खाली हुराुँसम् प्रतीषिा गरेर 
तपाईंको वररपरर सन्द प्रोत्साहन गन्द सकु्नहुनि, त्सपमि तपाईंको 
गमतमा मवस्ारतै  बे्कहरू लगाएर मवस्ारतै  कम गरेर मनकालनुहोस्। 
सा्सा त्ै, जब तपाईंले गमत कम गन्द र रोक्नका लामग तयारी 
गनु्दहुनि साइडमा मनकासा बाटोका लामग पमन हेनु्दहोस्।

अन्तमा, तपाईंको पिामड भएको बायाुँमतरको पमिल्ो भाग 
र रायाुँमतरको पमिल्ो भागका षेित्रहरूमा (स्ान व्यवस्ापन 
मचत्रको 4 र 5 का षेित्रहरू) के भइरहेको ि भनी ध्ान 
मरनुहोस्। तपाईंलाई अन्य सवारी साधनहरू तपाईंको सवारी 
साधनको कमत नमजक िन् भनेर र मतनीहरू कमत मिटो यात्रा 
गरररहेका िन् भनेर ्ाहा हुन आवश्यकता ि। यी षेित्रहरू 
ब्लाइण्ड स्पटहरू हुन्, लेनहरू पररवत्दन गनु्दभन्ा पमहले नतै 
मतनीहरूलाई आफनो टाउको मोडाएर सधतै ुँ जाुँच गनु्दहोस्।

आफिो सवारी साधिलाई देख्न सनकिे ठाउँमा राख्िहोस्

अकको चालकको ब्लाइण्ड स्पटमा तपाईंको सवारी साधन ड्ाइमभङ जोगाउनुहोस्। सवारी साधनको वररपरर कुनतै पमन ठाउुँमा ब्लाइण्ड स्पट 
ि, मतनीहरूले आफनो टाउकोलाई नचलाएसम् चालकले रेख्न सक्तैन। यो गतिी हुन नमरनका लामग यहाुँ केही राम्ा मनयमहरू िन्:

• अकको सवारी साधनको पिामडको भागमा 
मवस्ारतै  कुनतै पमनतफ्द  ड्ाइमभङ नगनु्दहोस्। 
अन्य चालकका लामग रुवतै क्स्मतहरू 
ब्लाइण्ड स्पटहरू हुन्। चालकको 
ब्लाइण्ड स्पटबाट बामहरनका लामग या त 
गमत बढाउनुहोस् वा पिामड ड्प गनु्दहोस्।

• अकको सवारी साधनलाई पार गरा्द, तपाईंले 
सक्ो मिटो अकको चालकले नरेखे्न 
स्ानबाट पार गनु्दहोस्। तपाईं जमत मढलो 
गनु्दहुनि, त्मतनतै खतरामा हुनुहुनि।

• तक्स्वरमा रेक्खएको सवारी चालक चाुँडतै समाप्त हुने लेनमा 
हुनुहुनि। यो सवारी चालकले लेनहरू पररवत्दन गनु्दहुुँरतैन 
भने, सवारी चालकले रुित लेन पररवत्दन गनु्द पनने हुन सकि 
वा ट्ामफक खाली हुनका लामग रोक्न र प्रतीषिा गनु्दपननेि। 
अक्न्तम ममनेटका करमहरूलाई जोगाउन, तपाईंले 
हेन्दका लामग अगामड पया्दप्त रयू रीमा हेनु्द पि्द  र पमहले नतै 
वसु्हरूलाई प्रमतमक्या जनाउन सकु्नपि्द ।

• तपाईंले 12 रेक्ख 15 सेकेण्ड अगामड नतै समस्ात्मक 
अवस्ाहरूलाई पमहचान गन्द सषिम हुन सकु्नपि्द  — 
शहरमा एउटा मात्र ब्लक जमत वा राजमाग्दका गमतहरूमा 
माइलको चौ्ाई।

तपाईंको षिमता खतरनाक ट्ामफक अवस्ाहरूलाई व्यवस्ापन गनने खोजीका लामग र अगामडको रयू रीमा समस्ाहरू पमहचान गन्दमा धेरतै  
हरसम् मनभ्दर रहनि। अगामडको रयू रीमा हेनु्दको मतलब तपाईंले सडकको केन्द्रमा समजलतैसुँग ताकु्नपि्द  भने् ितै न। तपाईंलाई सम्पयूर्द सडक, 
सडकका साइडहरूसमहत मनरन्तर सक्ान गन्द आवश्यकता पि्द ।

अगानड हेिने
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ड्ाइनभङको दृश्यलाई सक्ाि गरे अिुसार, यसका लानग हेिुयाहोस्:
•   तपाईंको अगामडको सडकमा प्रवेश गरेका सवारी साधनहरू र मामनसहरू धेरतै  मबस्ारतै  चमलरहेका हुन सकिन्।
•   अगामड सुस् भएको र रोमकएको सवारी साधनले मोड मलनुभन्ा पमहले नतै अन्य ट्ामफका लामग स्पष् हुन प्रतीषिा गरररहेको ि।
•   अगामडका अवस्ाहरूमा चेतावनी गनने संकेतहरू।
•   संकेतहरूले तपाईंलाई अगामडका स्ानहरू र मतनीहरूमा कसरी पहुुँच गनने भने्बारे जानकारी मरनि।

छेउछेउ हेदाया
साइडहरूमा हेरा्द मवशेरगरी चौराहाहरूमा, माग्दहरूमा, मकनमेल केन्द्रको प्रवेश द्ारहरूमा र अवक्स्तहरूमा र राजमाग्दको प्रवेश द्ारहरूमा र 
अवक्स्तहरूमा महत्त्वपयूर्द ि — कुनतै पमन ठाउुँ  जहाुँ ट्ामफकको एउटामात्र वग्दसुँग अकको भेमटएको ि।
जब तपाई ंचौराहामा आउिुहुनछ, "बायाँ-दायाँ-बायाँ" भने्न नियमको पालि गिुयाहोस्:
•   पमहला बायाुँमतर हेनु्दहोस् मकनभने बायाुँबाट आइरहेका सवारी साधनहरू तपाईंको नमजकतै  िन्।
•   रायाुँमतर हेनु्दहोस्।
•   तपाईं मनक्स्नुअमर एकपटक फेरर बायाुँमतर हेनु्दहोस्। तपाईंले पमहलो पटक हेरा्द नरेखेको सवारी साधन रेख्न सकु्नहुनि।
चौराहामा प्रवेश गरा्द, फेरर बायाुँमतर र रायाुँमतर हेनु्दहोस्। रोकु्होस् नचह्न वा संकेत भए तापनि अन्य ट्ानफकले रोके्छि् भिी िसोच्िहोस्। 
यमर तपाईंको पार गनने सडकको दृश्य भवनहरू, झाडीहरू वा पाक्द  गररएको सवारी साधनहरूद्ारा अवरूद्ध भएको ि भने, तपाईंले स्पष् रूपमा 
रेखेसम् मबस्ारतै  अगामड सनु्दहोस्।

पछानडनतर हेदाया
तपाईंको पिामड भएको ट्ामफकलाई पमन प्रायः  सम्ामवत भएसम् चेक गनु्दपि्द । तपाईंले लेनहरू पररवत्दन वा सम ््दन गन्दका लामग योजना 
बनाउुँरा यो धेरतै  महत्त्वपयूर्द ि।
समावेश लेिहरू पररवतयाि गिने:

•   सडकमाग्दमा एउटा लेनरेक्ख अककोमा पररवत्दन गरा्द।

•   प्रवेशद्ारको लेनबाट राजमाग्दमा प्रवेश गरा्द।

•   फुटपा् वा पहाडबाट सडकमाग्दमा प्रवेश गरा्द।
लेनहरू पररवत्दन गनु्दअमर उमचत मोड्ने संकेत मरनुहोस्। तपाईंले पिामड र िेउ हेनने ऐनाहरू हेनु्दहोस् र कसतैले पमन तपाईंलाई पार गनने तयारी 
गरररहेको ितै न भनी सुमनमचित गनु्दहोस्। एक्तै हुुँरा ऐनाहरू वा सेन्सरहरूमा मनभ्दर नगनु्दहोस्, तपाईंको सवारी साधनको ब्लाइण्ड स्पटहरूमा कोही 
पमन ितै न भनेर मनमचित बनाउनका लामग आफनो बायाुँ र रायाुँमतरका काुँधहरूमाम् हेनु्दहोस्। यी स्पटहरू चाुँडतै जाुँच गनु्दहोस्। एक सेकेण्डभन्ा 
बढीका लामग सडकको अगामड आफना आुँखाहरू बन् नगनु्दहोस्। तीनवटा (3) वा ्प लेनहरूसुँग सडकमा, तपाईंले लेनहरू पररवत्दन गनु्दभन्ा 
अगामड सबतै लेनहरू जाुँच गनु्दहोस् — जहाुँ तपाईं जान चाहनुहुनि त्ो समान स्पटमा कसतैले अकको लेनमा सानने योजना पमन बनाउन सकि। 
सम य्ाि गददै:
पिामड गइरहुँरा, आफनो सवारी साधनको पिामड सधतै ुँ जाुँच गनु्दहोस् — तपाईं आफनो सवारी साधनमभत्र जानुभन्ा अमर नतै यो गनु्दहोस्। चालकको 
मसटबाट बच्ा वा साना वसु्हरूलाई हेन्द गाह्ो हुनि। पिामड जानुभन्ा अमर, आफनो टाउकोलाई मोड्नुहोस् जसकारर तपाईंले पिामडको 
झ्ालबाट रेख्न सकु्नहुनि। एक्तै हुुँरा आफना ऐनाहरू वा सेन्सरहरूमा मनभ्दर नहुनुहोस्।

गनत व्वस्ापि गददै
सुरमषित गमत भनेको के हो? कमत्को मिटोलाई अत्मधक मिटो भन् ममलि? यी प्रश्नहरूका लामग कुनतै सरल जवाफ ितै नन्, मकनभने सबतै समयमा 
सुरमषित हुने एकल गमत ितै न। गमत सीमा पोस्ट गररएकोमा सा त्ै, तपाईंले ड्ाइभ गन्दका लामग सुरमषित गमत िनोट गरा्द सडकका अवस्ाहरू, 
दृश्यात्मक अवस्ाहरू र अन्य ट्ामफकको प्रवाहलाई मवचार गनु्दपि्द । सा त्ै, तपाईंले गमतहरू पररवत्दन गन्द योजना गराउुँरा अन्य चालकहरूमा 
तपाईंको अमभप्रायबारे कुराकानी गरेर यसले तपाईंलाई सुरमषित रहन मद्दत गर्दि।

गनत सीमा पोस्ट भएको
पोस्ट गररएको गमत सीमाहरूले आरश्दतम सडकको तल, ट्ामफक र मौसम अवस्ाहरूमा 
अमधकतम सुरमषित ड्ाइमभङ गमत कमत ि भनेर सयूमचत गि्द । 

नकशोर दुरयाटिा अवस्ा
“अवस्ाहरूमा एकरमतै रुित ड्ाइमभङ गनने” 
पमहलो 1 कारर 16 र 17 वर्द पुरानो चालकहरू 
रुर्दटनाहरूमा संलग्न हुनुमा हो।
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• पेक्न्सलभामनयामा अमधकतम गमत सीमा 70 ि।
• अन्तरा्दजिीय राजमाग्दहरूमा अमधकतम गमत सीमा प्रते्क मोडतफ्द  पमि पोस्ट गररएको हुनि।
• अन्य राजमाग्दहरूमा अमधकतम गमत सीमा लगभग V माइल अन्तरालहरूमा पोस्ट गररएको हुने ि।
• मवद्ालय षेित्रमा, मवद्ालय षेित्र सङे्त बत्ीहरू चक््करहेको बेला वा सङे्त मरएसम्को अवमधको रौरान गमत सीमा 15 mph हुनुपि्द । मवद्ालय 

षेित्रको गमत सीमा अन्य गमत सीमाहरूभन्ा कम ि।
सडक मभजेको र मचप्ो हुुँरा, तपाईंले राम्री रेख्न नसक्ा वा जब कोही अरूले अवस्ालाई सीमा कम बनाउुँरा, पोस्ट गररएको गमत सीमाभन्ा 
तल ड्ाइभ गनु्दहोस्। यमर तपाईंले पोस्ट गररएको गमत सीमामभत्र ड्ाइमभङ गरे पमन, तपाईं अवस्ाअनुसार धेरतै  मिटो चलाउुँरा अझतै पमन तपाईं 
िामनन सकु्नहुनि।
पारर-ड्ाइनभङ
सुरमषित ड्ाइमभङले तपाईंलाई सुरषिा गनु्दभन्ा बढी गि्द : यसले तपाईंको पतैसा बचाउुँि र हावा प्ररयू रर कम गराउुँि। कार चलाउुँरा धेरतै  
खच्दहरूसमहत ग्ाुँस, मम्दत र टायरहरूलाई समावेश गि्द । चालकहरू र कारको मामलकहरूले कुनतै पमन ्प लागत नलाइकन यी खच्दहरूलाई 
रटाउनका लामग चररहरूको संख्ा मलन सकिन्।
स्ाटया ड्ाइनभङ बािीहरू अपिाउिे
1.  गमत कम गनु्दहोस् । इन्न खपतले 60 mph माम् हरेक पाुँच माइलहरू प्रमत रण्ाको संचामलतका लामग 5% जमत बढाउुँि।

2.   पेडलहरूको गमत कम गनु्दहोस्। झट्ट स्टाट्द गनने र झ्ाप्प रोके्न काय्दले 40% द्ारा इन्नको उपयोगलाई बढाउन सकि तर केवल 4% द्ारा 
यात्राको समय रटाउुँि।

3.  राम्ोसुँग चलाउनुहोस्। गमथीयामको मरनको समयमा ड्ाइमभङ नगनु्दहोस्। कुलर, रना हावाले पावर र माइलेजलाई बढाउन सकि।

4.  मचसो भएर बसु्होस्। जब तपाईंले 40 mph भन्ा बढीमा ड्ाइमभङ गनु्दभयो भने आफनो कारको एअर कक्न्डश्नर प्रयोग गनु्दहोस्।

5.   इक्नजन तताउनका लामग ड्ाइभ गनु्दहोस्। मचसो मरनहरूमा पमन, तपाईंको सवारी साधन ड्ाइभ गन्दका लामग तयार हुनलाई यसले मात्र 30 
सेकेण्ड मलनि।

6.  पंक्ति प्रमतचयनमा राख्नहोस्। समतल राजमाग्दहरूमा ड्ाइभ गरा्द पानीजहाज मनयन्त्ररको प्रयोग गरेर औसत 7% इन्न बचत गनु्दहोस्।

7.   बत्ीलाई हेरदै  अमर बढ्नुहोस्। तपाईंको सवारी साधनका सवारी मनरानहरू (OBD) अन हुुँरा, इन्नको इकोनोमी रट्ने र उत्सज्दनहरू बढ्ने 
हुन सकि। यमर OBD प्रकाश आयो भने ्प जानकारीका लामग तपाईंको अटो मबके्तासुँग कुरा गनु्दहोस्।

8.   सुरमषित तररकाले चलाउनुहोस्। तपाईं र अन्य सवारी साधनहरूको बीचमा पया्दप्त रयू री राख्नहोस्। त्सो गना्दले तपाईंलाई सुरमषित मात्र नराखेर 
तपाईंको सवारी साधनमा टयू ट-फयू ट हुन पमन मरुँरतैन।

9.   आफनो कारको उपयोग गनु्दहोस्। तपाईंको सवारी साधनमा "इको" सेमटङ ि भने प्रयोग गनु्दहोस्। यसले तपाईंको ग्ास पेडल इनु्टहरूलाई 
हटाउने ि, प्रसारर मशटि मबनरहरू अमप्माइज गनने ि र इक्नजनमा एयर कक्न्डस्रको प्रभाव कम गनने ि। 

10.  यसलाई अफ गनु्दहोस्। फोहोर भएको इन्नलाई मनक््रिय गरदै  र मनरेमधत हुन सकि। तपाईंले मनक््रिय गनु्दपरेमा, तपाईंले बे्क लगाएपमि 
इक्नजनले काम नगरोस् र बढी इन्न खपत नगरोस् भने्का लामग नु्यट्ल वा पाक्द मा मशटि गनु्दहोस्।

11. कम ड्ाइभ गनु्दहोस्। कम ड्ाइमभङ गरेर लागतहरू कम गन्द र पतैसा बचाउने धेरतै  तररकाहरू िन्। साव्दजमनक यातायात, साइकल वा पतैरल     
  वा कारपुल मलनुहोस्। यसबाहेक, कामलाई संयोजन गरेर समयको र ग्ासको बचत गनु्दहोस्।

12. ज्ान प्राप्त गनु्दहोस्। सव्दशे्ष्ठ सुरमषित ड्ाइमभङ अभ्ासहरूको बारेमा ज्ान प्राप्त गनने धेरतै  स्ोतहरू उपलब्ध िन्।

रातीमा ड्ाइनभङ
उच्तम रुर्दटना ररहरू राती समयमा हुनिन्। सबतैभन्ा गम्ीर रुर्दटनाहरू गोधयूमल वा अन्कारमा हुनिन्। समग्रमा, मरउुँसोको उज्यालोमा 
भन्ा रातमा ट्ामफक मृतु् ररहरू तीन (3) रेक्ख चार (4) गुरा बढी हुनिन्। मरनमा ड्ाइमभङ गरा्दको तुलनामा रातमा गरेको ड्ाइमभङ अझ बढी 
खतरनाक हुनि।

यसका धेरै काररहरू छि्:
•   तपाईंको दृमष् रातमा धेरतैजसो सीममत हुनि।
•   अन्य सवारी साधनहरूका हेडलाइटहरूबाट आएको चमकले तपाईंलाई अस्ायी रूपमा अन्ो बनाउन सकि।
•   अमधक व्यक्तिहरू जो ्मकत िन् वा जसले प्रभावको अन्तग्दत ड्ाइमभङ गरेका िन् मतमनहरू सायर रातको समयमा सडकमा हुनिन्।
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कम प्रकाशमा, तपाईंको दृमष् रयू रीहरू ठम्ाउने षिमता कम हुनि, तपाईंले रङहरूलाई रेखे्न षिमता कम हुनि र तपाईंको साइड दृश्यमा भएको 
वसु्हरूलाई रेखे्न षिमता कम हुनि। चालकको रूपमा, तपाईंले सडकमा आफनो अगामड अचानक केही अनपेमषित कुरा रेख्नभयो भने तपाईं सधतै ुँ 
प्रमतमक्या गन्द तयार हुनुपि्द । — पतैरलयात्री, साइकल यात्री, जनावर, आमर — र रातमा तपाईं शायर अझ बढी धेरतै  हतैरान हुन सकु्नहुनि। मचह्नहरू 
र अन्य सडकिेउका वसु्हरूमा तुलना गरा्द रातमा पतैरलयात्रीहरूलाई रेख्न कमठन हुने गि्द ।
मनयमद्ारा आवश्यकताअनुसार, तपाईंले आफना हेडलाइटहरू राम्ोसुँग रातमा र अन्य समयमा प्रयोग गनु्द पनने हुनि। हेडलाइटहरूको रोहोरो 
उदे्दश्य ि: तपाईंलाई हेन्द मद्दत गि्द  र तपाईंले रेखेको हेन्दमा मद्दत गि्द । तपाईंको हेडलाइटहरू कतिीमा हप्ताको एकपटक सफा गनु्दहोस्।  
तपाईंले आफनो सवारी साधनका लामग ग्ास मकन्ा यसलाई गनु्दहोस् — फोहोर भएका हेडलाइटहरूले मरनु पनने प्रकाशभन्ा आधामात्र मरन 
सकिन्।
नतिीहरूका हेडलाइटहरू प्रयोग गिया चालकहरूलाई आवश्यकता पिने नियम अनभव्ति गिुयाहोस्:
• जब मतनीहरूले वा अमधक ट्ामफकमा अपया्दप्त प्रकाशको काररले गरा्द रेख्न सक्तैनन् जब मतनीहरूको सवारी साधन वातावररहरूसुँग ममश्र 

भएको रेक्खने ि।

• जब प्रमतकयू ल वायुमण्डलीय अवस्ाहरू समहत वरा्द, महउुँ , अमसना, कुमहरो, धुवाुँ वा कालो धुवाुँ हुनिन्। खराब मौसममा कम मबमहरूको मात्र 
प्रयोग गनु्दहोस्। उच् मबमहरूले यी अवस्ाहरू अन्तग्दत वास्वमा दृश्यतालाई रटाउुँि।

• जब मतनीहरूले गरेको सवारी साधनको अगामडको 1,000 चररको रयू रीका लामग राजमाग्दमा पतैरलयात्रीहरू वा सवारी साधनहरूलाई रेख्न 
सक्तैनन्।

• सयूया्दस् र सयूयकोरयको बीचमा।

• काय्दषेित्रहरूमाफ्द त ड्ाइमभङ गरा्द।

• कुनतै पमन समयमा मौसमी अवस्ाहरूको काररले गरा्द तपाईंको सवारी साधनका वाइपरहरू लगातार वा अमनरन्तर प्रयोगमा हुनिन्।

नोट: मरनको समयमा चालयू हुने प्रकाशहरू पया्दप्त ितै नन्। तपाईंको टेल लाइटहरू जसरी पमन उज्ालो हुनु पि्द ।

हेडलाइटहरू र रातीको समयमा ड्ाइनभङको बारेमा अन्य महत्त्वपूरया सुरषिासम्बधिी जािकारी:
• रातको समयमा ड्ाइमभङ गरा्द, आउनेवाला लेनमा अकको आइरहेको सवारी साधन तपाईंले रेखे्न मबमत्कतै  कम मबमहरूको प्रयोग गनु्दहोस्,  

मकनभने उच् मबमहरूले अन्य चालकलाई "अन्ो" बनाउन सकि। पेन्सलभेमनयाको कानयूनअनुसार, तपाईं आउुँरतै  गरेको सवारी साधनबाट 500 
मफटको रयू रीमा हुुँरा र 300 मफटमभत्र रहेको सवारी साधनको पिामड हुुँरा तपाईंलाई न्ययून मबमहरू प्रयोग गन्द आग्रह गररनि।

• यमर उच् मबम प्रयोग गरेको सवारी साधन तपाईंको सामुने् आउुँि भने, तपाईंका उच् मबमहरूलाई ्ोरतै  समयका लामग चाुँडतै बालनुहोस्। 
यमर चालकले मतनीहरूको प्रकाशहरू कम गरदैनन् भने, सडकको रायाुँमतरको साइडतफ्द  हेनु्दहोस्। यसले तपाईंलाई अन्य सवारी साधनको 
हेडलाइटहरूबाट "अन्ो" हुनबाट जोगाउुँि र सवारी साधन पास भएसम् तपाईंको कोस्दमा रहन तपाईंलाई पया्दप्त राम्ोसुँग हेन्दका लामग 
अनुममत मरनि।

• उज्यालो बत्ीहरू अन राखेर अन्य चालकलाई कष् मरने काम नगनु्दहोस्। यमर तपाईंले त्स्ो गनु्दभयो भने, तपाईं रुवतैजना "अन्ो" हुन सकु्न हुने 
ि।

• मनम् सवारी साधनको हेडलाइटहरूबाट चमक असुमवधाजनक हुनि मकनभने यो तपाईंको पिामड हेनने ऐनामा प्रमतमबक्म्बत ि, तपाईंले यसको 
मरनको समयरेक्ख रात्रीसमयको सेमटङबाट मभमत्र पिामड हेनने ऐनालाई पररवत्दन गन्द सकु्नहुनि।

• धेरतै  मिटो ड्ाइमभङ गरेर "आफना हेडलाइटहरूको धेरतै  उपयोग" नगनु्दहोस्, अगामड सडकको रयू रीमभत्र तपाईंका हेडलाइटहरूद्ारा प्रकामशत 
भएको उपक्स्त जोक्खमबाट बच्नका लामग तपाईंले समयमा रोक्न सकु्न हुने ितै न। कम मबम हेडलाइटहरू अगामड 250 चरर जमतमा मात्र 
चक््कलो हुनिन्। मभजेको फुटपा्मा पमन, यमर तपाईं 55 mph मा चमलरहेको हुनुहुनि भने यसले रोक्नका लामग 250 चररभन्ा धेरतै  मलनि। 
रामतको अुँध्ारो सडकमा तपाईंको हेडलाइटहरूको धेरतै  उपयोमगबाट बच्नका लामग तपाईंले 45 mph मिटो ड्ाइभ गनु्द हुरतै ुँन।

सडकका खस्नतहरू
तपाईंको रोके्न षिमता सडकको अवस्ाद्ारा अत्न्त प्रभामवत भएको ि। सडक अवस्ाहरू खराब हुुँरा तपाईंले आफनो गमत कम गन्द आवश्यक 
पि्द , तामक तपाईंले आफनो सवारी साधनको मनयन्त्रर कायम राख्न सकु्नहुनि। यमर तपाईंले मचप्ो भएका सडकहरूमा मवशेर गरी रुतिीहरूमा 
धेरतै  मिटो ड्ाइभ गनु्दभयो भने तपाईं अमधकतम जोक्खममा हुनु हुने ि। सडक नचप्ो हँुदा, मोड र रुम्ीहरूमा नबतिारै चलाउिुहोस्।

• नभजेका फुटपा्हरू
   पानी परा्द सबतै सडकहरू मचप्ा हुनिन्, तर चेतावनी सङे्तहरू जसले पािी पदाया नचप्ो हुनि भनेर पोस्ट गररएको सडकहरूमा अमतररति 

सावधान हुनुहोस्। तयूफानी वरा्दको पमहलो 10 रेक्ख 15 ममनेटसम् फुटपा्हरू धेरतै  मचप्ा हुन सकिन्। वरा्दले सतहमा आउुँरा डामरमा तेल 
उत्पन् गरेको ि। यो समस्ा गमथी मौसमको अवमधमा अझ खराब बनेको ि, जब गमथी पानीमा संयुति हुुँरा सडकको सतहमा अझतै तेलको 

सुरुवातमा $25 र अन्य सम्बखधित लागतहरूका लानग आवश्यकता नियमहरू अनभव्ति गिुयाहोस्, आवश्यकता पदाया नतिीहरूका 
हेडलाइटहरू प्रयोग गिया असफल भएका चालकहरूका लानग सजायको रूपमा $100 प्रतिाव।
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मवकास गन्द उत्पन् गि्द । जाडो र वरा्द मौसममा, रूखहरू वा भवनहरूद्ारा िायाुँ परेको सडकका खण्डहरूमा ड्ाइमभङ गरा्द अमतररति
सावधान हुनुहोस्।

• नभजेको सतहमा नचखप्िे
अत्मधक गमतहरूमा, तपाईंको सवारी साधन मभजेको सडकमाग्दमा मचप्न सुरु हुन सकि। तपाईंको टायरहरूले सडकमा आफनो पकड
गुमाउुँरा र पानीको चलमचत्रमा स्ी गरेजस्तै चलाउुँरा हाइड्ोप्ामनङ हुनि। मभजेको सडकमाग्दमा तपाईंले जमत मिटो ड्ाइभ गनु्दहुनि त्मत नतै 
सडकबाट पानीलाई पुछरा तपाईंको टायरहरू कम उपयोगी बनि। पानी केवल 1/10 इन्चको गमहरोमा हुुँरा, तपाईंले 35 mph भन्ा जमतसक्ो
कम गमतहरूमा मभजेको सतहमा मचप्न सकु्नहुनि। मरसे्का टायरहरूले यो समस्ालाई खराब बनाउुँिन्। मबस्ारतै  ड्ाइमभङ गरेर मभजेको
सतहमा मचप्न कम हुन सकि।

• नहउँ र बरफ
महउुँ  वा बरफमा ड्ाइमभङ गरा्द, कुनतै पमन क्स्मतलाई समायोमजत गन्द तपाईंलाई आफनो ड्ाइमभङलाई व्यवक्स्त गन्द आवश्यक। तपाईंका
टायरहरूको ट्याक्न सडकमा अत्न्त कम हुने ि र तपाईंको क्स्टयररङ र बे्क लगाउने योग्ता गम्ीर रूपमा प्रभामवत हुने ि। सा्सा त्ै,
वरा्दको समयमा वरा्द वा अमसनामा पररवत्दन हुुँरा यो 32° (फरेनहाइट) को नमजकतै  अत्न्ततै खतरनाक हुनि — एक्ो बरफभन्ा बरफको माम्
भएको पानीको तह धेरतै  मचप्ो हुनि।
तापक्मको काररले गरा्द बरफको पातलो पत्र उत्पन् हुुँरा स्पष् सडकमाग्दहरूमा मनरन्तर अवस्ामा "कालो बरफ" खोज्नुहोस्। सडक मभजेको
जस्ो रेक्खनि तर अन्य सवारी साधनहरूका टायरहरूबाट कुनतै से्प आएन भने त्हाुँ "कालो बरफ" प्रसु्त िोड्नुपि्द ।
कानयूनअन्तग्दत, यमर महउुँ  वा बरफ मतनीहरूको सवारी साधनबाट हुुँरा अन्य मोटर चालकहरू वा पतैरलयात्रीहरूमा चोटपटक वा मृतु् भयो भने
मोटर चालकहरूले गम्ीर जररवानाहरूको सामना गनु्द पनने ि जुन जुलाई 10, 2006 बाट लागयू गररएको म्यो। चमलरहेको सवारी साधनबाट
महउुँ  वा बरफ बामहर मनस्ुँ रा वा झरा्द अरू सवारी साधन वा पतैरलयात्रीलाई अचानक प्रहारबाट मृतु् वा गम्ीर शारीररक चोटपटकको
कारर बन्यो भने, जुन सवारी साधनबाट महउुँ  वा बरफ आएको म्यो त्सको मामलकलाई प्रते्क आक्मरका लामग $200 रेक्ख $1,000 को
जररवानाका लामग मजमे्वार ठहराइनि। पेनडोटले मोटर चालकहरूलाई यात्रा गनु्दभन्ाअमर मतनीहरूको सवारी साधनहरूको सबतै बरफ र
महउुँ  हटाउनका लामग प्रररत गि्द ।

सडकहरू नचल्ो हँुदा, तपाईलें:
• मचसो सडकहरूमा आफनो गमत 5 रेक्ख 10 mph रटाउनुपि्द  र आफनो पछ्ाउने रयू री पाुँि (5) वा ि (6) सेकेन्डले बढाउनुपि्द ।

• बरफ वा महउुँले ढामकएको सडकहरूमा तपाईंले अझतै बढी गमत कम गन्द आवश्यक पि्द । पररपयूर्द भएको महउुँमा, आफनो गमत आधा
रटाउनुपि्द ;  बरफमा, सुस्-सुस् गरदै  क्ल गनु्दपि्द । तपाईं र तपाईंको अगामड भएको सवारी साधनको बीचमा सामान्यभन्ा 10 गुरा धेरतै  ठाउुँ  
जमत िोड्नुहोस्।

• बे्कहरू मबस्ारतै  सुरु गनु्दपि्द , तपाईंले मनयन्त्ररा पुनः  प्राप्त गरा्द यमर तपाईं मचप्न र पुनः  एप्ाइ गन्दका लामग सुरु हुनुभयो भने कम गनु्दपि्द ।
(यो अध्ायमा भएको आपतकालीन रूकावटहरूमा एक्न्ट-लक बे्कहरूको मवरुद्धमा पारम्पररक बे्कहरूको प्रयोगबारे महत्त्वपयूर्द जानकारीका
लामग पमि "तपाईंलाई अचानक बे्क लगाउनु परेमा" भने् यो खण्डमा मनमर्दष् गनु्दहोस्।)

• मचप्ा सडकहरूमा ड्ाइमभङ गरा्द तपाईंको लषि प्राक्प्त मनयन्त्ररको प्रयोग गनु्दहुुँरतैन। महउुँ , बरफ, महलो र वरा्दले पाङ्ग्रालाई रुमाउन र मनयन्त्रर
गुम् पे्रररत गन्द सकि। पाङ्ग्रा रुम्का लामग रोके्न र मनयन्त्रर पुनः  प्राप्त गनने केवल एउटामात्र उपाय पावर कम गराउनु हो। तर, उते्पररत लषि
प्राक्प्त मनयन्त्रर प्रराली तपाईंको पाङ्ग्राहरू गुमाइराख्न र पावरको प्रयोग गन्दका लामग जारी हुने ि।

• मचप्ा षेित्रहरू, जस्तै िाया भएका स्पटहरू र जाडो मौसमको समयमा पुलहरूमा तुसारो भएमा अन्य सवारी साधनहरू एक-आपसमा सामना
हुनबाट बच्नका लामग आफनो गमत व्यवक्स्त गनु्दपि्द । यसले अन्य सवारी साधनको माम् मचक्प्नेको जोक्खम कम गनने ि।

• बरफ भएको र महउुँले भररपुर्द भएको सडकहरूमा, तपाईंको अगामड भएको सवारी साधनहरू जानलाई सुरु भइसकेसम् र बत्ी हररयोमा
पररवत्दन हुुँरासम् तपाईंको सवारी साधनको समुरितटलाई ्ाहा मरएर चौराहामा तपाईंको उपक्स्मतलाई समयमतै प्रयास गनु्दपि्द । यो तररकाले,
तपाईंले रोक्नका लामग बे्क लगाउनु पनने ितै न र पमि फेरर सुरु गन्द गमत वृक्द्ध गनु्द पनने ितै न। सा्सा त्ै, उकालोमा जाुँरा अगामड भएको सवारी
साधनको पािामडपमट्ट पया्दप्त रयू रीमा रहनुपि्द  ताकी तपाईंलाई गमत कम गन्द र रोक्न आवश्यक पनने ितै न। ओरालो सुरु गनु्दअमर, सव्दशे्ष्ठ
मनयन्त्ररका लामग तल्ो मगयरमा मसटि गनु्दहोस्।

यनद तपाईंले आफू लाई नभजेको सतहमा नचपे्को पाउिुभयो िभ,े िनम्न िगुयाहोस्: 

1. रुवतै  हातहरू क् स् टयररङमा राख् नहोस्।
2.  तपाईंको सवारी साधनको गमत कम गन्  लामग मवस् ारतै  आफनो खुट्टालाई ग् ास पेडलको माम ्राख् नहोस्। ब्ेकहरूमा जोर नमरनु होस् वा 

अचानक मोड्ने  पर्यास नगनु् होस् मकनभने  यसले तपाईंको सवारी साधनलाई मगराउन पर्रेरत गनने  ि। तपाईंको सवारी साधनको गमत कम 
हुनाले, सडकलाई हाल टायर मामम् कको मातर्ा बढ्ने  ि र तपाईंलाई सव् श्ेष्ठ कर्र पर्ाप् त गन्  सुरु हुनु  हुने  ि।

3.  तपाईंको सवारी साधनलाई सडकमा राख् नका लामग जमत धेरतै  आवश् यकता पि्  त् मतनतै  मबस् ारतै  मोडनु होस्।
4.  तपाईंलाई आफना ब्ेकहरू पर्योग गनु् पि्  भने , मबस् ारतै  ब्ेक लगाउनु होस्। (यो च् ापर्मा भएको आपतकालीन रूकावटहरूमा 

एक् न् ट-    क ब्ेकहरूको मवरुद्धमा पारम् पररक ब्ेकहरूको पर्योगबारे महत् त् वपयू र  ्जानकारीका  लामग पमि "तपाईंलाई अचानक 
ब्ेक लगाउनु  परेमा" भन्े ख डमा मनमर् ष् गनु् होस्।)
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दृश्यात्मक खस्नतहरू
रात्रीको समयमा, कुमहरो र महउुँ  यस्ो क्स्मतहरू हुन् जसले दृश्यतालाई रटाउुँि र तपाईंको योग्ता अगामड हेन्दका लामग नाटकीय रूपमा 
रटाउन सकि र चाुँडतै प्रमतमक्या जनाउन सकि र तपाईंको वररपरर भइरहेका रटनाहरूलाई सुरमषित राख्न सकि।
कुनहरो सम्ानवत सवारी चलाउिे वातावररमा एकदमै खतरिाक हुनछ। तपाईंले के पार गरदै  हुनुहुनि भनेर रेख्न सकु्नहुन् र अरूहरूले 
पमन तपाईंलाई रेख्न सक्तैनन्।
यमर तपाईंले रेख्ननसके्न तररकाले कुमहरो धेरतै  बाक्ो भयो भने यात्राको सुरुवात नगनु्दहोस्। यमर तपाईं बाक्ो कुमहरोमा जानुभयो भने, यसलाई 
सडकको माम् पयूर्द रूपमा तान्का लामग सव्दशे्ष्ठ हुनि, कुमहरो स्पष् हुुँरासम् पामक्द ङ समयूहमभत्र रोमकन राम्ो हुनि। पाक्द  गरा्द, तपाईंको सवारी 
साधन अझ बढी दृश्यमान बनाउनका लामग आफनो जोक्खम बत्ीहरूलाई खुल्ा राख्नहोस् र तपाईंको मसट बेल्टलाई मजबयूत राख्नहोस्।

नहउँले पनि तपाईकंो दृश्यतालाई गम्ीर रूपमा सीनमत बिाउि सकछ।

नहउँआँधी

महउुँआुँधी जाडोमा ड्ाइमभङ गरा्द हुने खतरनाक जोक्खम हुन्। गहन महमपातले गरा्द दृश्य मनकट शयून्यमा रट्रा र एकरमतै मिटो सडकमाग्द मचप्ो 
हुुँरा, महउुँआुँधी प्रायः  सफा र अन्य्ा रोचक ड्ाइमभङ मरनमा हुनि। चालकको रूपमा, तपाईं अन्तरराज्य माग्दहरूमा अत्ामधक 60mph को 

1. पया्दप्त तररकाले गमत कम गनु्दहोस् ताकी तपाईंले रेख्न सके्न 
रयू री मभत्ामा सुरमषित रूपमा रोक्न सकु्नहुनि। तपाईलें 
आफनोलाई सावधानीपयूव्दक गमत मापकलाई चेक गन्द 
आवश्यक हुने ि मकनभने कुमहरोले धेरतैजसो दृश्यात्मक 
जानकारीलाई टाढा लानि जसले तपाईं कमत मिटो गइरहेको 
हुनुहुनि भनेर ्ाहा मरनि; यसले यसबाट सावधान नभइकन 
तपाईंलाई गमत बढाउनका लामग समजलो बनाउुँि।

2. आफिो कम नबम भएको हेडलाइटहरू खोल्िुहोस् (र 
कुनहरोमा बाल्िे बत्तीहरू, यनद तपाईकंो सवारी साधिसँग 
त्यो छ भिे) ताकी अरूहरूले तपाईलंाई देख्न सकुि्। 
मरनको समय वा रातको समय भए पमन यसलाई गनु्दहोस्। 
तपाईंको उच् मबमको प्रयोग नगनु्दहोस्। मतनीहरूले आफनो 
प्रकाशलाई माम् र कुमहरोमा प्रत्षि गि्द न् जसले तपाईंको 
पिामडमतरबाट आुँखाहरूमा चमक मसज्दना प्रकाशलाई 
फ्काएर ल्ाउुँि र यसले तपाईंलाई अगामड हेन्दका लामग पमन 
कमठन गराउुँि।

तपाई ंकुनहरो खस न्तमा ड्ाइभ गिदै पिने हँुदा, यी दुई वटा (2) कुराहरू गियाका लानग सधै ँस्झिुहोस्

1. नहउँमा ड्ाइभ सुरु गिुयाभन्दा अनर िै आफिो सवारी 
साधिका झ्ालहरू, छत, ट्न्क सबै सफा गिुयाहोस्। यमर 
तपाईंले गनु्दभएन भने, महउुँले तपाईंको सवारी साधनलाई 
माम् उफाि्द  र तपाईंको मवन्डमसल्डमा दृश्य अवरूद्ध गि्द  
वा तपाईंलाई पछ्ाउने चालकको मवन्डमसल्डमा र उफान्द 
सके्न ि।

 यमर महउुँ  वा बरफबाट चमलरहेका सवारी साधनले अकको 
सवारी साधनलाई वा पतैरलयात्रीमा ठोक्कियो भने यो मृतु् 
वा गम्ीर शारीररक चोटपटकको कारर बने् ि तर सवारी 
साधनको चालकलाई चामहुँ जररवाना लगाइ समकने ि।

2.  तपाईकंा हेडलाइटहरू, टेललाइटहरू र नहउँ, बरफ र 
फोहोरको नदशासूचक सङे्तहरूलाई सफा गिुयाहोस्। 
यसले तपाईंलाई हेन्दका लामग अरू चालकहरूलाई र 
तपाईंलाई अगामड के ि भनेर हेन्दका लामग मद्दत गर्दि। एउटा 
फोहोर हेडलाइटले लाइट उत्पारनलाई 50 प्रमतशतभन्ा 
बढीले रटाउुँि।

3.  तपाईलें सवारी चलाउि सुरु गियाभन्दा अनर िै इखनजिलाई 
तातो हुि नदिुहोस्। यसले बरफ हटाउने सामग्रीलाई 
मवन्डमसल्डलाई तातो गराउनका लामग मौका मरनि र तपाईंले 
सफा गन्द नसके्न कुनतै पमन बरफलाई पघलाउने ि।

4. तपाईकंो नवन्डनसल्डलाई सम्ानवत रहेसम्म सफा     
राख्नका लानग आफिो नवन्डनसल्ड वाइपरहरूको प्रयोग 
गिुयाहोस्। तपाईंको मवन्डमसल्डको वासर टङ्ी भररपयूर्द ि 
भनेर र तपाईंले नजमे् वाला तरल परा ््दको प्रयोग गनु्दभएको 
ि भनेर मनमचित गनु्दहोस्।

5. खस्टम भएका झ्ालहरू सफा गियाका लानग बरफ हटाउिे 
सामग्री राख्िहोस्। यमर तपाईंसुँग नयाुँ सवारी साधन 
ि भने, तपाईंको बरफ हटाउने सामग्री एयर कक्न्डमस्ङ 
प्ररालीको भाग हुन सके्न ि। तपाईंको सवारी साधनको 
बरफ हटाउने सामग्री सेमटङहरूलाई कसरी प्रयोग गनु्द 
पनने ि भनेर मसक्नका लामग आफनो मामलकको म्ानुअल 
पढ्नुहोस्।

6. मरनको समयमा पमन तपाईंको कम मबमहरूलाई खुल्ा 
राख्नहोस्। यसले अरू चालकहरूमा तपाईकंो 
दृश्यतालाई बढाउँछ।

नहउँको खस्नतहरूमा ड्ाइनभङ गदाया आफिो देख्न सके् योग्ता बढाउिका लानग यी छ (6) कुराहरू गिुयाहोसू् 



- 43 -

अध्याय 3 - ड्याइभ गर्न सिक्ने PA चयालक सरयमयावली

गमतमा प्रायः  प्रमतमक्या जनाउन ् ोरतै  समय िोडेर, सफा र सुख्ा सडकमाग्दबाट रुित रूपमा खतरनाक अवस्ाहरूमा पुग्न सकु्नहुनि। यी आुँधीका 
रटनाहरूमा धेरतैजसो चोटपटक र मृतु्को सा्मा पेन्सलभेमनयाका सडकमाग्दहरूमा बहुमवध सवारी साधनका रुर्दटनाहरू भएको इमतहास ि। 
तल महउुँआुँधीको अवस्ामा चालकहरूका लामग केही सुझावहरू िन्:

•  निगरािी: तपाईं यात्रा गनने योजनामा हुनुहुनि भने पयूवा्दनुमान हेनु्दहोस्। रामष््य मौसम सेवा र ब्ोडकास्ट साझेरारहरूले आुँधी आउनेसम्ावना 
हुने मरनमा चालकहरूलाई अमग्रम रूपमा सतक्द  बनाउने प्रयास गनने िन्। कुनतै पमन आउुँरा जोक्खमहरूका लामग यातायात सने्श बोड्द 
र मचह्नहरू मनगरानी गनु्दहोस्।

• योजिा: आुँधीहरूबाट जोमगनका लामग आफनो यात्राको योजना मक त समय, माग्द वा रुवतैअनुसार समायोजन गनु्दहोस्। अन्तरराज्य 
माग्दहरू उच् गमत यात्रा र बढ्रो ट्ामफकको काररले प्रायः  उच् जोक्खममा िन्।

• बेवातिा गिने: तपाईं ड्ाइभ गरदै  हुनुहुनि र तपाईंले आुँधी आइरहेको रेख्नभयो वा आुँधीहरू नमजकतै  िन् भने् ् ाहा भयो भने, सडकमाग्दबाट 
मनक्स्नुहोस् र आुँधी पार नहुुँरासम् प्रतीषिा गनु्दहोस्।

• सावधािी: तपाईंले महउुँआुँधीको सामना गनु्दभयो भने, मबस्ारतै  चलाएर बढ्रो दृश्यताका लामग आफना जोक्खम लाइटहरूलाई समक्य 
गराएर अत्ामधक सावधानी अपनाउनुहोस्। आफना बे्कहरू बल गरेर नलगाउनुहोस्। तपाईं ठकिरमा पनु्दभयो भने, सम्व भएसम्, 
आफनो सवारी साधनमतै रहनुहोस्।

रामष््य मौसम सेवाले अब यी खतरनाक आुँधीहरूले चालकहरूलाई सम्ामवत रूपमा धेरतै  प्रभाव पानने, मवशेरगरी सडकमाग्दमा 45 ममनेटभन्ा कम 
समयसम् रहने मवमशष् सडकमाग्दहरूका लामग "महउुँआुँधीको चेतावनी" जारी गि्द । चालकहरूले धेरतै  तेस्ो-पषि मवके्ताहरूबाट टेक्स्ट सने्श वा 
आवेरनहरूमाफ्द त यी सतक्द ता र मौसमसम्बन्ी अन्य सतक्द ताहरू प्राप्त गन्दका लामग साइन अप गन्द सकु्नहुनि। तपाईंले आफनो यात्रा रूटका 
लामग महउुँआुँधीको चेतावनी प्राप्त गनु्दभयो भने, आफना यात्रा योजनाहरू मवलम्ब वा पररवत्दन गन्द माम् मरइएका चररहरूको पालना गनु्दहोस्।

हेडलाइट/नवन्डनसल्ड वाइपर कािुि

यो कानुन, जाडो अवस्ाहरूको काररले गरा्द जनवरी 28,2007 को असरमा पुगेको म्यो जसलाई कुनतै पमन समयमा आफनो हेडलाइटहरू 
खोलने र मतमनहरूको सवारी साधनहरूको वाइपरहरू मनरन्तर वा अमनरन्तर प्रयोगमा भएको मोटर चालकहरूको आवश्यकता परेको म्यो। 
मरनको समयमा चालयू हुने प्रकाशहरू पया्दप्त ितै नन्। तपाईंको टेल लाइटहरू जसरी पमन उज्यालो हुनु पनने ि। कानयूनको अनुपालना नगनने मोटर 
चालकलाई $25 को जररवाना सामना गनु्द पनने ि तर शुल्कहरू र अन्य सम्बक्न्त लागतहरूसुँग गरेर सजायको रूपमा $100 मतनु्द पनने हुनि।

ट्ानफक प्रवाह

• सडकमा अकको सवारी साधनहरूभन्ा एउटा चालक रुित गमतमा गमहरहुँरा वा मबस्ारतै  जाुँरा टकिरहरू हुने सम्ावना हुनि। पोस्ट गररएको 
गमत सीमामभत्र ट्ामफक प्रवाहसुँग सधतै ुँ ड्ाइभ गनने प्रयास गनु्दहोस्।

• तपाईंको वररपरर ट्ामफकले के गरररहेको ि भनी मनभ्दर रहेर तपाईंको अमधकतम ठाउुँलाई कायम राख्नका लामग तपाईंको गमत व्यवक्स्त गन्द 
आवश्यक पनने ि। उराहररका लामग, राजमाग्दमा सवारी साधनहरूको भररपयूर्दमा यात्रा गरररहुँरा आपतकालीनका लामग अमधकतम ठाउुँ  
नभएको कसतैको ब्लाइन्ड स्पटमा आफयू ले यात्रा गरररहेको प्रायः  पाउनुहुने ि। यो हुुँरा, तपाईंको गमतलाई मात्र रुई (2) वा तीन (3) mph ले 
रटाइयो भने यसले तपाईंको वररपरर स्पष् गराउनका लामग ट्ामफकलाई प्रोत्सामहत गनने ि जसकारर तपाईं अबरेक्ख धेरतै  अवरूद्धमा हुनु हुने 
ितै न।

• अकको समयमा तपाईंले ट्ामफक प्रवाहलाई व्यवक्स्त गनु्द परा्द यमर त्हाुँ एउटा (1) सम्ामवत जोक्खमभन्ा धेरतै  भयो भने तपाईं समान समयमतै 
सामना गनु्द पनने हुनि। उराहररका लामग, तपाईंको रायाुँमतर साइकल यात्री हुुँरा सुरमषित मवचार गन्दका लामग तपाईं पास गरा्द प्रशस् मकनारा 
मरनका लामग बायाँनतर जानुपि्द । तर, यमर आइरहेको सवारी साधन पमन ि भने यसले समस्ालाई मसज्दना गर्दि मकनभने सामान्य रूपमा 
तपाईं यो पररक्स्मतमा आफनो लेनको दायाँनतर जान चाहनुहुन्थो। समयको एकपटक केवल एउटामात्र (1) ट्ामफक अवस्ाको सामना गरेर 
तपाईंले यो क्स्मतलाई मनयन्त्रर गनु्दपि्द । आइरहेका सवारी साधनलाई पास हुन मरनका लामग गमत कम गनु्दहोस् र त्सपमि साइकल यात्रीलाई 
सुरषिाका लामग पया्दप्त खाली ठाउुँ  िोडेर पास हुन मरनका लामग बायाुँमतर मोड्नुहोस्।

• यसका सा त्ै, तपाईं आपतकालीन सवारी साधन दृश्य तफ्द , प्रहरी काया्दलय वा टो ट्कले मनः शति सवारी साधनलाई माम् तामनरहेको ठाउुँमा 
पुगु्नहुनि, तपाईं नमजक लेन नभएको ठाउुँमा जानुपि्द । तपाईं अगामड बढ्न सकु्नहुुँरतैन भने, तपाईंले पोस्ट गररएको गमत सीमाभन्ा कम प्रमत 
रण्ा 20 माइलसम् आफनो गमत कम गनु्दपि्द ।
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नबतिारै चल्िेवाला ट्ानफकका लानग प्रनतनक्याहरू
अन्य ट्ामफकको प्रवाहसुँग समस्ा भइरहेका सवारी साधनहरूका लामग हेनु्दहोस् र जब सडकमाग्दमा प्रवेश गरा्द; मतनीहरूले गमत पकड्नका 
लामग लामो समय मलनिन्। मयनीहरूले केही ठयू ला ट्कहरूको सा्सा त्ै कृमर-षेित्रको उपकरर र रोडाले तानेका सवारी साधनहरूलाई समावेश 
गि्द न्। ट्कहरू, मवशेरगरी लामो वा ठाडो चढावमा मबस्ारतै  चमलरहेको अन्य चालकहरूलाई चेतावनी मरनका लामग मतनीहरूले मवमशष् रूपमा 
फल्ासरहरूको प्रयोग गि्द न्

 ग्राममर षेित्रहरूमा, 25 mph वा सोभन्ा कममा पररचालन गन्दका लामग अमभकक्ल्पत गरेको रोडाले तानेका सवारी 
साधनहरू र कृमर-षेित्रको ट््याट्रहरूको पिामड एउटा सुन्तला रङको मत्रकोर व्यति गरेको ि; यो सामान्य रूपमा 
यात्राहरू गनने ट्ामफकभन्ा कम गमतको ि। पेन्सलभामनयाका मवशेर षेित्रहरूमा, यो पयूर्द रूपमा रोडाबाट तामनएको 
सवारी साधनहरू र कृमर-षेित्रको ट््याट्रहरूसुँग सडकमा आफतै ले शेयर गरेको पाउनु असाधारर ितै न। पिामडमतर 
सुरमषित रयू रीमा रहनुहोस् र पास गन्दका लामग हन्द नबजाउनुहोस्।

अन्य चालकहरूसँग तपाईकंो तीव्रता सञ्ारर गिुयाहोस्
रुर्दटनाहरू प्रायः  हुनिन् मकनभने अकको चालकले आशा नगरेका केही कुराहरू एउटा मात्र (1) चालकले गि्द । रुर्दटनाहरूबाट बच्नका लामग 
मद्दत गन्द, सडकमा चालकहरूसुँग सञ्ार गनु्दहोस्।

तपाई ंकहाँ र के गददै हुिुहुनछ भिेर अरूहरूलाई ्ाहा यसबाट नदिुहोस्:
• गनत कम गदाया र रोका सङे्त गरेर। तपाईंको बे्क लाइटहरूले अन्य चालकहरूलाई तपाईं गमत कम गरदै  हुनुहुनि वा रोक्तै हुनुहुनि भनेर 

बताउुँि। यमर तपाईंले बे्क लगाउन जानु हुुँरतै  ि भने जहाुँ अन्य चालकहरूले अपेषिा गन्द सके्न ितै नन्, चाुँडतै आफनो बे्क पेडललाई तीन 
(3) वा चार (4) पटकसम् ट्ाप गनु्दहोस्। यमर तपाईंले राजमाग्दको मसममत पहुुँचमा 40 mph भन्ा तल ड्ाइभ गनु्द पर् यो भने, तपाईंको 
पिामडको चालकहरूलाई चेतावनी मरनका लामग आफनो जोक्खम (चार-तमफ्द ) फल्ासरहरूको प्रयोग गनु्दहोस्।

• नदशा पररवतयाि गदाया सङे्त नदएर। 
 सङे्त गरा्द अरूहरूलाई तपाईंले मोड बनाउन चाहनु 

हुुँरतै  ि भनेर बताउुँि तर यसले तपाईंलाई तुरुन्ततै मोड्न 
मरुँरतैन।। पेन्सलभेमनया कानुन अन्तग्दत यमर तपाईंले 35 
mph भन्ा कममा ड्ाइमभङ गरदैहुनुहुनि भने तपाईंले 
मोड्न भन्ा अमर कतिीमा 100 नफटमा तपाईंले आफनो 
मोड्ने सङे्तहरू प्रयोग गनु्द पनने हुनि। तपाईंले 35 mph 
वा सो भन्ा बढीमा ड्ाइमभङ गरररहनु भएको ि भने, 
तपाईंले मोड्न भन्ा अमर नतै कतिीमा 300 नफटमा 
सङे्त मरनुपर्दि। यमर तपाईंको सवारी साधनको ट्न 
सङे्तहरू काम गरेन भने, यी हातको सङे्तहरू प्रयोग 
गनु्दहोस्।

• आपतकानलि सङे्तहरू प्रयोग गरेर। तपाईंको सवारी साधन राजमाग्दमा मबग्रनि भने तपाईंले सडक िेउमा गएर रोकु्न पनने हुनि। सङे्त 
मरनुहोस्, त्सपमि सावधानीपयूव्दक सडकमाग्दबाट जानुहोस् र अन्य चालकहरूलाई चेतावनी मरनका लामग आफनो जोक्खम (चार-तमफ्द ) 
का फल्ासरहरूलाई प्ररश्दन गनु्दहोस्। सम्ामवत रहेसम् जमतसक्ो सडकभन्ा टाढा जानुहोस् र एउटा ठाउुँमा पाक्द  गनु्दहोस् जहाुँ अन्य 
चालकहरूले तपाईंलाई समजलतै रेख्न सकिन्। तपाईंको सवारी साधन मबगे्रको ि भनेर अन्य चालकहरूलाई ्ाहा मरनका लामग आफनो सवारी 
साधनको अगामडको भाग उठाउनुहोस्।

• तपाईकंो हिया प्रयोग गरेर। तपाईंको हन्दले अन्य चालकहरूको ध्ानलाई तुरुन्ततै आकमर्दत गि्द । तपाईंलाई अरू चालक वा पतैरलयात्रीले 
रेख्नहुन् - उराहरर, बच्ा सडकमा रौमडुँरतै  ि वा अकको सवारी साधन ठोक्किन लामगरहेको ि जस्ो तपाईंलाई लागि भने यो प्रयोग 
गनु्दहोस्। यमर तपाईंले सवारी साधनको मनयन्त्रर गुमाउनुभयो भने, अन्य चालकहरूलाई आफनो हन्द बजाएर सतक्द  गनु्दहोस्।

समयको एकपटक एउटा मात्र ट्ानफक अवस्ालाई नियन्त्रर गिुयाहोस््

साइकल यात्रीको पछानड आइरहेको सवारी साधिलाई पास हुि नदिका लानग गनत कम गिुयाहोस् र त्यसपनछ 
साइकल यात्रीलाई सुरषिाका लानग कम्ीमा 4 चररको खाली ठाउँ छोडेर पास हुि नदिका लानग बायाँनतर मोड्िुहोस्।

तपाईं

तपाईं

तपाईं

हातका सङे्तहरू
बायाँ मोड दायाँ मोड गनत कम गदाया वा 

रोका
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मोड्िे, मजया गिने र पास गिने
तपाईंले मोड्रतै  गरा्द गरा्द धेरतै  कारकहरूमा ध्ान केक्न्द्रत गनु्द पनने ि। गमत शायर सबतैभन्ा महत्त्वपयूर्द कारक हो। मोड्रा, तपाईंको सवारी 
साधनको मनयन्त्रर कायम राख्न, मोड्ने समयमा तपाईंको लेनमा रहन र तपाईंलाई अनपेमषित पररक्स्मतहरूमा प्रमतमक्या जनाउन अनुममत मरने 
गमतलाई रटाउनुहोस्। तपाईंले मोड्ने सडकमा पतैरलयात्रीहरूलाई र ट्ामफकलाई हेनु्दहोस्। तपाईंलाई गाइड गन्दका लामग धेरतैजसो सडकहरूमा 
मचह्नहरू, सङे्तहरू वा मनशानाहरू िन्। केही मचह्नरूले मोडहरूका लामग तपाईंले कुन लेनहरू प्रयोग गन्द सकु्नहुनि वा प्रयोग गनु्द पनने ि भनेर 
रेखाउुँिन्।

बायाँ र दायाँ मोडहरू
रुईतफथी-लेन, रुईतफथी सडकहरू वा राजमाग्दहरूमा, सम्ामवत रहेसम् नमजकबाट 
केन्द्ररेखामा बायाुँ मोड्नुहोस्।  सम्ामवत रहेसम् सडकमाग्दको रायाुँ मकनाराबाट नमजकतै  
रायाुँ मोड्नुहोस्।
बहु-लेन सडक र राजमाग्दहरूबाट बायाुँतफ्द  मोड्न तपाईंले मनम् ठाउुँबाट।
यमर तपाईं रायाुँमतर मोड्रतै  हुनुहुनि भने, रायाुँ लेनबाट सुरुवात गनु्दहोस्। यमर तपाईंले 
यात्रा गन्द इच्ा गनु्द भएको मरशामा एउटा (1) लेनभन्ा बढी भएको राजमाग्दमा मोड्रतै  
हुनुहुनि भने, त्ो मरशामा जाने नमजकतै को लेनमा मोड्नुहोस्। बायाुँ मोड बनाउुँरा बायाुँ 
लेनमा मोड्नुहोस् र रायाुँ मोड बनाउुँरा रायाुँ लेनमा मोड्नुहोस्। यमर तपाईंले अकको लेनलाई पररवत्दन गन्द चाहनुहुनि भने तपाईंको मोड सुरमषित 
तररकाले पयूरा भएपमिसम् प्रमतषिा गनु्दहोस्।
केखन्द्रय मोड लेिमा वाबाट मोड गदाया
तपाईंले रुईवटा (2) रेखाहरू — एउटा (1) ठोस भएको बामहरी रेखा र एउटा (1) भाुँमचएको मभत्री रेखाद्ारा रुवतै साइडहरूमा रुईतफथी सडक 
मनशाना गररएको मधे् एउटा लेन रेख्नभयो भने यसको मतलब यो लेन केवल बायाुँ मोडहरूका लामग प्रयोग हुन सके्न ि। (अध्ाय 2 मा भएको 
मचत्रले उले्ख गि्द ) यो मरशामा यात्रा गरररहेका चालकहरूले मतनीहरूको बायाुँ मोडहरू सुरु गन्दका लामग यो लेनको प्रयोग गनु्द पनने ि र 
सडकमा प्रवेश गरररहेका चालकहरूले ट्ामफक प्रवाहमा प्रवेश गनु्दभन्ा पमहले नतै क्स सडकबाट मतनीहरूले आफनो बायाुँ मोड अन्त गन्दका 
लामग यो लेनको पमन प्रयोग गनु्द पनने ि।
यतिो अवस्ामा धेरै सम्ानवत ट्ानफक नवरोधहरू हुि् छि्:
• जब तपाईं ड्ाइभवे वा सडक पारमा बायाुँमतर मोड्नका लामग केन्द्र लेनमा प्रवेश गनु्दहुनि, तपाईंले केन्द्र मोड्ने लेनमा आइरहेका सवारी 

साधनहरूलाई र केन्द्र मोड्ने लेनमा पार गनने सडकहरू (तपाईंको बायाुँमा) र ड्ाइभवेहरूबाट मोमड रहेका सवारी साधनहरूलाई हेनु्दपर्दि।
• जब तपाईं केन्द्र लेनमा सडक पार र ड्ाइभवेबाट बायाुँमतर मोड्रतै  हुनुहुनि भने तपाईंले आफना बायाुँमतरबाट आइरहेको ट्ामफकमाफ्द त सा्सा त्ै 

प्रते्क मरशाबाट केन्द्र लेनमा पमहले नतै मोड बनाउने तयारी गरेका चालकहरूलाई हेनु्दपर्दि।

1. तपाईंको मोड भन्ाअमर नतै तीन (3) रेक्ख चार (4) सेकेन्डसम् सङे्त 
मरनुहोस्।

2. तपाईंको सवारी साधन उमचत लेनमा राख्नहोस्।
3. तपाईंको गमत मनयन्त्रर गनु्दहोस्।
4. तपाईंको मोडलाई उमचत लेनमा पयूरा गनु्दहोस्।

सुरनषितसँग मोड पूरा गियाका लानग नकशोर दुरयाटिा अवस्ा
नयाुँ, युवा चालकहरूको बीचमा अयोग् वा लापरवाही 
पररवत्दन रुर्दटनाहरूको सामान्य कारर हो। 2017 
मा, पेक्न्सलभामनया अयोग् वा लापरवाही पररवत्दन 
459 रुर्दटनाहरूमा 17 वर्द उमेरका चालकहरू संलग्न 
भएको एउटा योगरान कारक म्यो।

1. बायाुँ-मोड लेनमा प्रवेश गन्दभन्ा पमहले नतै तपाईंको 
बायाँ मोड्िे सङे्तलाई कतिीमा तीन (3) रेक्ख चार (4) 
सेकेन्डसम् राख्नहोस्।

2. केन्द्र मोड लेिनभत्र धेरै नछटो िजािुहोस्। जमत लामो 
समयसम् तपाईंले केन्द्र लेनमा ड्ाइभ गनु्दहुनि त्मत धेरतै  
तपाईं अन्य मरशाबाट कोही अगामडरेक्ख आइरहेकोलाई 
शायर भेट्नुहुनि।

3. जब तपाई ंकेन्द्र मोड लेिमा प्रवेश गिुयाहुनछ, यसमा पूरया 
रूपमा प्रनवटि गिुयाहोस्। समान्य यात्रा लेन, अवरूद्ध ट्ामफकमा 
संलग्न भएको तपाईंको सवारी साधनको पिामडमतर अक्न्तममा 
निोड्नुहोस्।

4. यो सुरनषित हुदाँ मात्र मोड्िुहोस्। समान लेनमा तपाईंतफ्द  
आइरहेका सवारी साधनहरूलाई हेनु्दहोस् र तपाईंले आइरहेको 
ट्ामफकमाफ्द त मोड्नुभन्ा पमहले नतै त्हाुँ पया्दप्त ग्ाप ि भनेर 
मनमचित गनु्दहोस्। यमर सडक पारबाट केन्द्र रेखामा प्रवेश गरेमा, 
ट्ामफक माफ्द तका लामग र मोड्न तयारी गरदै गरेको केन्द्र रेखा 
ट्ामफकका लामग हेनु्दहोस्।

केन्द्र मोड लेिहरू सुरनषित तररकाले प्रयोग गिया तल नदइएका मागयादशयािहरू पालिा गिुयाहोस्
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यु-मोडहरू
यमर मतनीहरूले अन्य ट्ामफकलाई जोक्खममा नराक्खकन बनाउन सकिन् भने मात्र मयनीहरूलाई अनुममत मरइनि। यु-टन्द 
मलनका लामग ठाउुँ  िानु्होस्, तपाईंबाट कतिीमा 500 मफट टाढाको रयू रीमा चारतै मतरबाट चालकहरू आइरहेका िन् र 
मतमनहरूले तपाईंलाई स्पष् रूपमा रेख्न सक्िन् भनी मनमचित रहनुहोस्। जब तपाईं आउुँरतै  गरेको वा नमजकतै को पहाडको 
मशखरमा पुगु्नहुनि त्हाुँ मोडमा ययू-टन्द मलन अनुममत हुुँरतैन। स्ानहरूमा मचनो लगाइएका सङे्तसुँग ययू-टन्द पमन अवतैध 
हुनि।

रातो बत्तीमा दायाँ मोड्िुहोस्
यातायात खुल्ा ि भने रातो बत्ीमा रायाुँ मोड्नुहोस्, नभएसम् तपाईंले त्ो सङे्त हेनु्दहोस्। रायाुँतफ्द  मोड्नुअमध, तपाईंले 
सधतै ुँ पमहला रोकु्नपि्द  वा पतैरलयात्रीहरूलाई जान मरनुपर्दि र ट्ामफक पार गनु्दपर्दि। तपाईंले एकतमफ्द  सडकमा अकको 
एकतफथी सडकबाट मोड्रतै  हुनुहुनि भने, ट्ामफक खुल्ा र त्हाुँ रातोमा िमोड्िुहोस् भने् सङे्त ितै न भने रोमक सकेपमि 
रातो सङे्त रायाुँमतर मोड्न पमन सकु्नहुनि। यो सङे्त सामान्यतया चोकको नमजकतै  बाटाको िेउमा र चोकको टाढाको िेउमा 
ट्ामफक सङे्तको नमजकतै  राक्खएको हुनि।

ट्ानफक पार गिुया
जब तपाईंले ट्ामफक पार गनु्दहुनि, सुरषिाका लामग तपाईंलाई धेरतै  खाली ठाउुँको आवश्यकता पर्दि। तपाईंलाई ट्ामफक पार गन्दका लामग 
आवश्यक रुरी मनम् कुराहरूमा बाटो, मौसमी अवस्ाहरू र आइरहेको ट्ामफकमा मनभ्दर रहनि।
याद राख्िहोस्:
• सडकमाफ्द त सुरमषित तररकाले मात्र आमध बाटोमा रोकु्नहोस् तपाईंको सम्पयूर्द सवारी साधनलाई पक्न त्हाुँ मोड्ने लेनहरू केन्द्र मवनरमा 

बाुँमडएको हुनि।
• तपाईं पार गरदै  अ्वा मोड्रतै  हुनुहुनि, त्हा कुनतै सवारी साधनहरू वा पतैरलयात्रीहरूले तपाईंको बाटो बन् गरेका ितै नन् भनी मनमचित गनु्दहोस्। 

तपाईंतफ्द  आइरहेको यातायातसुँग चोकको मबचमा भेट हुन चाहनुहुन्।
• तपाईंसुँग हररयो बत्ी भए तापमन त्हाुँ सवारी साधनहरूले तपाईंको बाटो बन् गरेका िन् भने चोकमा प्रवेश नगनु्दहोस्। त्सलाई पार गन्द सुरु 

गनु्दभन्ा अमध चोकलाई खाली गन्द सकिु भनी मनमचित नभएसम् प्रमतषिा गनु्दहोस्।
• अगामडबाट आइरहेको यातायातको प्रवेश वा सडक पार गन्द मोड्ने संकेत नआएसम् पुल पार नगनु्दहोस्। चालकले बाटोमा मोड्ने 

योजना बनाउुँरिन् वा मयूख्ा्दईंले मात्र तपाईंलाई भुल्ाउुँि, मतमनहरूको मरमाग पररवत्दन गन्द वा सङे्तमा मोड्न भुल्ाउुँि। मवशेरगरी यो 
मोटरसाइकलहरूको साुँचो हो; मक मतमनहरूका सङे्तहरू मतनीहरू आफतै ले मोड्न, बन् गन्द सक्तैनन्। तपाई ंजािुभन्दा अनर अन्य चालकले 
वातिवमा मोड्ि सुरु िगदायासम्म प्रनतषिा गिुयाहोस्।

• पहाडहरू वा रेखासुँग भएका षेित्रहरूमा जहाुँ तपाईंले रेख्न सकु्नहुन् वा सुरमषित रूपमा रेख्न त्हाुँ ट्ामफक पार गन्द ् प सावधानी अपनाउनुपि्द । 

ट्ानफकसँग मजया गिुयाहोस्
ट्ामफकसुँग मज्द गनु्दहोस् सा त्ै असल चालकसुँग न्यायका मागहरू गनु्दहोस्। चमलरहेको बाटोबाट सडक खण्डमा वा सडक खण्डमा प्रवेश गरा्द 
तपाईंले लेनहरू पररवत्दन गनु्दपर्दि, ट्ामफक प्रवाहमा सुरमषित तररकाले सान्द तपाईंलाई धेरतै  खाली ठाउुँको आवश्यकता पर्दि।
सडक खण्डका लामग प्रवेश र् याम्पहरू प्रायः  प्रवेग लेनहरू हुनुपि्द । तपाईं आफतै ुँ  राजमाग्दमा प्रवेश गनु्दअमर यी लेनहरू प्रमुख ट्ामफक लेनहरूको 
पिामडबाट जानि र यातायातको गमतको प्रवेगमा तपाईंलाई लामो पया्दप्त अनुममत मरनि। तपाईंले बाटोमा प्रवेश गनु्दअमध बाटोमा आफयू लाई 
हेनु्दहोस् यी लेनहरू अनुममत मरइएका चालकहरूका लामग पमन हो। यसलाई प्रवेश लेिमा अवैध रूपमा तपाईकंो अगानड पार भएको सवारी 
साधि हो।

पास गिने
ड्ाइमभङको महत्त्वपयूर्द अंश पार गनु्द हो; ठीक तररकाले पार गररएन भने धेरतै  खतरनाक वा रातक युद्धाभ्ास हुन सक्ि। मनम्मलक्खत 
माग्दमनरनेशनहरू प्रयोग गनु्दहोस्।

1. तपाईकंो टिया सङे्त सुचारू गिुयाहोस् र ट्ानफकमा निस्किे ठाउँ खोज्ननुहोस्।

2. ट्ानफकअिुसार आफिो गनत बढाउिुहोस्।

3. ट्ानफकमा निस्किे ठाउँ मजया गिुयाहोस्।

तीि चररहरू पछ्ाउिुहोस् प्रवेग सडक खण्डबाट यातायातसँग मजया गिुयाहोस्
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पार गरा्द, सवारी साधनहरू वा पतैरल यातु्रहरू प्रवेश गनने वा बाटो पार गनने षेित्रहरूमा बढी ध्ान 
मरनुपर्दि। यी ठाउुँहरू लगायत चौराहा र मकनमेलका केन्द्रमा प्रवेश द्ारहरूमा र मनकासमा। सा त्ै, 
सडक माग्दमा चालकले मोड्रा वा बायाुँमतरको लेनमा तपाईंलाई फेला पान्द स्वीकार गररने ितै न र 
तपाईंको बाटो पमन हेररने ितै न।

• दुई-लेि सडकमा

 रुई-लेन सडकमा राम्ो गुडमेण्को आरेश िोमडनि मकनभने आइरहेको ट्ामफकका लामग तपाईंले 
अमनवाय्द लेनको प्रयोग गनु्दपि्द । 45 mph मा, खाली राजमाग्दको मढलो चलने साधनबाट सुरमषित 
तररकाले पार गन्द आवश्यक पन्द 1/4 माइलमा यो पररवत्दन हुनि।

 साधन(हरू) भन्ा मिटो तपाईंले पार गन्द लगभग 10 mph आवश्यक पि्द । तपाईंको अगामडको 
अन्य सवारी साधनभन्ा अगामड जान चाहनुहुनि भने, तपाईंले मतनीहरूलाई राम्ोसुँग पार गनु्दहोस्, तर तपाईंले आफनो माग्द पार गनु्दभन्ा 
पमहला सवारी साधनको पिामडमतर धेरतै  खाली ठाउुँ  बनाउनु ि भनी मनमचित गनु्दहोस्।

 तपाईंले रातमा टाढाको रयू रीसम् रेख्न नसकु्नको काररले रातमा यसलाई पार गन्द एकरमतै खतरनाक हुनि र य्ा ््दमा जज्द रयू रीका लामग यो धेरतै  
खतरापयूर्द हुनि। तपाईंले आइरहेका ट्ामफकका हेडलाइटहरू मात्र रेख्न सकु्नहुनि भने, तपाईं सोच्न सकु्नहुनि मक यो वास्वमा अत्न्ततै रयू रीमा 
ि।

• दायाँपनटिको बाटो काट्िु

 केही मभत्री अवस्ाहरू, तपाईंले रायाुँबाट अन्य सवारी साधनहरू पार गन्द सकु्नहुनि:

• चालकले तपाईंलाई पार गररसकेपमि बायाुँ मोड्ने संकेत, पार गरेको साधनको बम्द वा आधारमा अमनवाय्द रहनि।
• प्रते्क मरशामा रुई (2) वा धेरतै  मचमह्नत ट्ामफकहरूसुँग सडक खण्डमा चलाउनुपर्दि।

• तपाईलें निम्ननलखखत अवस्ामा बाटो काट्ि सकु्हुन्न:
• तपाईं लगभग 100 मफट हुनुहुनि वा कुनतै चोक पार गरदै  वा रेलमाग्द गे्रड क्मसङ गरदै , तपाईंले गनु्दपन्द काया्दलय मनयन्त्रर यन्त्रको  
 बारेमा बताउुँि।

• तपाईंले कुनतै पमन पुलको 100 मफटमभत्र उच् संरचना वा टनेल बनाउनुहुनि।

• तपाईं पुग्तै  हुनुहुनि वा कभ्दमा हुनुहुनि वा आइरहेको ट्ामफकको क्टं्सीममत दृश्य हेन्द पहाड ( मशखर) मा पुगु्नहोस्।

• तपाईं मल्टी-लेनको राजमाग्दको आधार हुनुहुनि।

1. सङे्तका लामग हेनु्दहोस् र जब तपाईंले सामान्य ड्ाइमभङ अवस्ाहरूमा सुरमषित तररकाले पार गनने वा नगनने भनी तपाईंलाई फुटपा् 
मचह्नकहरूले बताउुँि। ( भाग 2 मा यसका उराहररहरू फेला पान्द सकु्नहुनि।)

2. पार गनु्दभन्ा अमर अगामड ध्ानपयूव्दक हेनु्दहोस् र पार गन्द षेित्रमा खतराहरू ि ितै न जाुँच गनु्दहोस्, जस्तै तपाईंको पार गरदै  गरेको 
बाटोमा कुन सवारी साधन प्रवेश गर्दि भनी हेनु्दहोस्।

3. तपाईंको िेउ हेनु्दहोस् वा ऐनाहरू पुनः  अवलोकन गनु्दहोस् र तपाईंले पार गन्द सुरु गरा्द त्हाुँ कुनतै साधनहरू ितै नन् भनी मनमचित हुन 
नरेखे्न स्ानहरूको जाुँच गनु्दहोस्।

4. पार गनु्दभन्ा पमहले, पार गनु्द पनने रेखा खाली ि भनी मनमचित रहनुहोस् र तपाईंले लेनहरू पररवत्दन रेखाउनका लामग लेनहरू 
पररवत्दन गनु्दपर्दि। सङे्त पमहले नतै पया्दप्त गनु्दहोस् जसकारर अन्यले तपाईंको योजनाहरू ्ाहा पाउन सकिन्।

5. पार गररसकेपमि, तपाईंको लेनमा आफनो योजना मफता्द गनु्दहोस्।

6. तपाईं लेनमा फक्द नुअमर,तपाईंको पिामड हेनने ऐनामा तपाईंले पार गरीसकेको साधनमा रुवतै शीर्दक रेख्न सकु्नहुनि भनी मनमचित 
गनु्दहोस्।

     सामान्यतया, तपाईलें पार गिया प्रयास गिुयाभएको अगानडको बाटो धेरै खाली छ भिे, अझैपनि तपाईलें गिुयापदयाछ

नकशोर दुरयाटिा तथ्य
16 रेक्ख 17 को बीचका 
चालकहरूले बाटोको गलत 
मरशातफ्द  ड्ाइमभङ गरा्द 
समजलतै रुर्दटनामा परेका िन्। 
2013 रेखी 2017 सम्, 384 
रुर्दटनाहरू र 15 मामनसहरू 
माररएका म्ए।
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चोकहरू व्वस्ापि गिने
व्यवस्ाले चोकमा रायाुँको खण्ड कसतैलाई पमन मरुँरतैन; यसले को धेरतै  
उपज मात्र भन्ि। रायाुँमतरको मरशाबाट एउटा सवारी चालकलाई 
कानयूनी रूपमा जाने अमधकार ि, उनीहरू त्ो गन्द असफल हुनुहुनि 
भने, रोक्नका लामग अन्य सवारी चालकहरू आवश्यक पि्द  वा रुर्दटना 
त्ाग्नका लामग जान मरन आवश्यक पि्द । कनहलै् पनि रायाुँमतरको खण्ड 
प्राप्त गन्द मजद्दी नगनु्दहोस्; जसले रुर्दटनाको पररराम रेखाउुँि।
सयूचीबद्ध गररएका कानयून व्यवस्ा जसले फरक ड्ाइमभङ अवस्ामा जान 
मरनु अमनवाय्द हुनि। यमर त्हाुँ कुनतै मचह्नहरू, संकेतहरू ितै नन् भने वा 
चोकमा के गन्द भनी प्रहरीले तपाईंलाई बताउुँरि, त्सका लामग मनम् 
व्यवस्ाहरूलाई पालना गनु्दहोस्:

1. मतमनहरू त्हाुँ हुुँरा चालकहरूले पतैरलयात्रीहरू जान मरनुपर्दि: a) ट्ामफक लाइटहरूमबना कुनतै चोकहरू पार गनु्दहोस् (क्मसङमा वा 
क्सवाकमबना); b) मचमह्नत क्मसङमा राजमाग्द पार गरा्द, मक वा चोक नभएको ठाउुँमा; c) ड्ाइभवे वा गल्ीको साइडवाकमा मडमहुँमडरहुँरा; 
र d) उकुनाहरूमा मोमडुँरा र पतैरलयात्रीहरूले बत्ीका सा् बाटो काट्रतै  गरा्द। चालकहरूले सेतो लौरो बोकेका वा माग्दरश्दक कुकुर 
मलएका अन्ा पतैरलयात्रीहरूलाई जान मरनु अमनवाय्द हुनि।

2. बायाुँ मोड्ने चालकहरूले सीधा जाने वा रायाुँ मोड्ने आइरहेका सवारी साधनहरूलाई जान मरनुपि्द ।

3. ट्ामफक चक् वा राउण्डबाउटमा प्रवेश गरररहेका चालकहरूले पमहले नतै चक्मा रहेका चालकहरूलाई बाटाको अमधकार मरनुपि्द ।

4. एकतै  समयमा फरक मरशाबाट आइरहेका रुई सवारी साधनहरू चोकको नमजक वा चोकमा प्रवेश गरा्द रायाुँबाट आइरहेका सवारी 
साधनहरूलाई जान मरनका लामग चालकहरू बायाुँमतरबाट आइरहेका हुनुपनने ि।

5. गक्ल्, व्यक्तिगत सडक वा ड्ाइभ गन्द मरशाबाट सवारी साधनले साव्दजमनक सडक खण्डमा प्रवेश गरा्द सडक खाली नहुुँरासम् प्रतीषिाषिा 
गन्द अमनवाय्द हुनि।

6. चारतफथी रोमकनुपनने मरशामा, सबतै सवारी साधनहरू रोमकनुपन्द अमनवाय्द हुनि। पमहलो सवारी साधन चौराहामा पुग्नका लामग पमहले नतै 
अगामड बढ्नु पननेि। एकतै  समयमा रुई (2) वटा सवारी साधनहरू चोकमा पुग्िन् भने रायाुँमतरको चालकलाई बायाुँमतरको चालकले जान 
मरनुपर्दि। यमर एक अकको आमनेसामने हुनिन् भने रुवतैजनाले सम्ामवत मोडहरूका लामग हेरेर सावधानीपयूव्दक अगामड बढ्न सकिन्।

आउँदै गरेका चोकहरू

तपाईं आउुँरतै  गरेको चोकमा कुन लेनहरूबाट के गमतमवमधहरू गन्द अनुममत मरइएको ि भनी तपाईंलाई भन् तपाईंले मचह्नहरू, संकेतहरू र 
फुटपा् मचह्नकका लामग हेनु्दहोस्। सुझावमा चोकमा राम्ोसुँग यात्रा गन्द वा मोड्नका लामग सही क्स्मत प्राप्त गनु्दहोस्।

लेि नियुखतिका लानग नचह्न र फुटपा् संकेतहरू 
मवशेर ट्ामफक गमतमवमधका लामग मवशेर लेनको प्रयोग गररनि धेरतै  बाटोमा मचह्नहरू वा संकेतहरूले 
मनरनेशन गर्दि। तपाईं चौराहाबाट मसधतै जान चाहेको बेलामा मोडहरूका लामग मचमह्नत माग्दसम् 

मात्र पुगु्नभयो भने, तपाईंले मोड मलनुपि्द । तपाईं मोड्न 
चाहनुहुनि, तर मत ट्ामफकका लामग लेनको संकेत 
समाप्त भएको हुनि भने, चोकतफ्द  तपाईंको यात्रा जारी 
राख्न अमनवाय्द हुनि। चोकमा रायाुँमतरका मचह्नहरू 
र संकेतहरूले तपाईंलाई रेखाउुँरि मक तपाईं रायाुँ 
लेनमा हुनुहुनि भने तपाईंले रायाुँमतर मात्र मोमडनुपि्द  
र तपाईं बायाुँ लेनमा हुनुहुनि भने तपाईंले प्रते्क पटक 
रायाुँमतरबाट मोमडनुपि्द  वा चोकतफ्द  सीधा जानुपर्दि।

आकृमतमा मचह्नहरू र संकेतहरूले बायाुँमतर रेखाइएको 
हुनि, लेनहरूमा बायाुँ मोड्न रोहोरो संकेत गर्दि। तपाईं 
कुनतै पमन लेनबाट बायाुँ मोड्न सकु्नहुनि तर तपाईंको 
पिामड रहेको सवारी चालक सोही समयमा बायाुँ मोड्न 
सकु्नहुनि। मोडअनुसार लेनहरू पररवत्दन गनु्द हुुँरतैन, तपाईं पिामडमतरको चालकले मोड्रा तपाईंको 
रुर्दटना हुन सक्ि। सा त्ै, तपाईंको मोड्ने बाटोमा तपाईंको तका्दइको पिामडमतर चालकका लामग 
हेनु्दहोस्। तपाईं रायाुँमतरको लेनमा हुनुहुनि भने तपाईंलाई यहाुँ मचह्नहरू र संकेतहरूले मनयन्त्रर 
गर्दि। तपाईं बायाुँ लेनमा हुनुहुनि भने तपाईंले बायाुँ मोड्न अमनवाय्द हुनि। तपाईं केन्द्रको लेनमा 
हुनुहुनि भने तपाईंले सधतै ुँ बायाुँ मोमडनुपि्द  वा चोकतफ्द  सीधा जानुपि्द ।

नकशोर दुरयाटिा तथ्य
चोक एउटा ठाउुँ  हो जहाुँ मकशोरावस्ाका चालकहरूसुँग 
मतनीहरूको रुर्दटनामा धेरतैजसो पतैरलयात्री हुनिन्। 
पेक्न्सलभामनयामा 16 वर्द उमेरका चालकहरू एक-तेस्ो (1/3) 
रुर्दटनामा संलग्न म्ए, मकशोर अवस्ाका चालकहरू रोके्न 
संकेत वा ट्ामफकमाफ्द त रायाुँ मोड्नबाट अवकर्दर बामहर म्ए।
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यातायात संकेतहरू र रोके् नचह्नहरू
चोकमा तपाईंको सुरषिामा ट्ामफक संकेतहरूमा तपाईंले रेख्नभएको हररयो र रातो लाइटहरू र रुईपमषिय वा चारपमषिय रोके्न संकेतहरूमा 
तपाईंको ्ुप्रतै व्यक्तिगत बयाुँनहरू मनभ्दर रहनि।

एकतफफी सडक गलत मागया हो र प्रवेश िगिुयाहोस्

शहरका धेरतै  बाटोहरू एकतफथी माग्द हुन्। तपाईंले चोकमा प्रमवष् गरेको एकतफफी मागया संकेतहरू रेख्नभयो भने तपाईंलाई ्ाहा हुने ि मक 
असाधारर सडकमा एक मरशातफ्द  (1) मात्र सनु्दपर्दि। जब तपाईंले उहीमरशामा सडकको रुवतैतफ्द  सवारी साधनहरू पाक्द  गरेको रेख्नहुनि त्ो 
बाटो एकतफथी ि भने् अकको संकेत हो।

तपाईंले एकतफफी नदशा संकेत, गलत नदशासंकेत र प्रवेश िगिुयाहोस्। संकेत रेख्नभएमा ती सबतै मवभामजत राजमाग्दसुँग ममलेका सडकका 
चोकहरू हुन्। तपाईंले एकतफथी सडकहरूलाई रुईतफथी (2) को रूपमा मवभामजत राजमाग्द भनी सोच्न सकु्नहुनि। प्रते्क मरशामा भौमतक मवमभन् 
ट्ामफकहरू िुट्टतै  मडमहुँमडरहन अमनवाय्द ि। यो सकेजमत साुँरुरा बाधा हो वा यो व्यापक मसमेन्ट वा पिामडमतरको षेित्र हो। चोकमा प्रवेश गरा्द 
तपाईंको सडकमा तपाईंले प्राय: नवभानजत राजमागया संकेत रेख्नहुनि।

मवभामजत राजमाग्दमा रायाुँ मोड बनाउनुहोस्, अन्य कुनतै चोकमा बनाएको रायाुँ मोडबाट फरक नबनाउनुहोस्। तपाईंको बायाुँबाट ट्ामफक 
प्रवेशको अगामड रायाुँ मोड्न तपाईंसुँग सुरमषित खाली ठाउुँहरू िन् भनी मनमचित गनु्दहोस्।

यधमप, मवभामजत राजमाग्दमा बायाुँ मोड बनाउुँरा त्हाुँ वृहत खतरा हुनि। मवभामजत राजमाग्दमा मोड्रतै  हुनुहुनि भनी तपाईंले मवश्ास गनु्दभएन भने, 
भौमतक मवभाजनलाई प्राप्त गनु्दभयो र तपाईंको बायाुँबाट ट्ामफक प्रवेशसुँगतै धकिा मरुँरतैि भने तपाईंले बायाुँ, मोड्न सकु्नहुनि। तपाईंले प्रवेश 
िगिुयाहोस् र गलत नदशासंकेत प्राप्त गन्द अमनवाय्द हुनि।

मवभामजत राजमाग्दमा सही तररकाले बायाुँ रुमाउनका लामग, तपाईंलाई ''पमहलो'' राजमाग्द पार गन्द आवश्यक पर्दि। तपाईंको बायाुँबाट ट्ामफक 
प्रवेशमा सुरमषित खाली ठाउुँहरू हुनिन् र तरारोको अकको तफ्द बाट बायाुँ मोड्नुपि्द , जब ''रोस्ो'' राजमाग्दको रायाुँबाट ट्ामफक प्रवेशमा खाली 
ठाउुँ  हुनि, तब तपाईंले बायाुँ मोड्न सकु्नहुनि।

चोकमा सुरनषित भएर नहँड्िु र सरासर जािु
• दुईतफफी रोके् संकेतसँग चोकको वारपार यात्रा गिुयाहोस् तपाईंलाई रुवतै मरशाको 30 mph पार गन्द लगभग 6 सेकेण्डको खाली ठाउुँ  वा रायाुँ 

र बायाुँ खाली ठाउुँ  मनरेमधतको बारेमा आवश्यकता पर्दि। रोके्न संकेतमा, सुरमषित खाली ठाउुँ  र अगामड बढ्नुअमर तत्ाल तपाईंको बायाुँमतर 
जाुँच गन्दका लामग पमहला बायाुँमतर हेनु्दहोस्, त्सपमि तपाईंको रायाुँमतर हेनु्दहोस्। 

• दायाँ मोड्िुहोस् - बायाुँमतर सीधा अगामड हेनु्दहोस्, त्हाुँ कुनतै ट्ामफक ितै न भनी पुन: रायाुँ र पमि बायाुँ हेरेर मनमचित गनु्दहोस्। बायाुँमतरबाट 
तपाईं र तपाईंको सवारी साधन प्रवेशबीचमा आठ (8) सेकेण्डसम्को खाली ठाउुँ  राख्नहोस्। 

•  बायाँनतर मोड्ि - आइरहेको ट्ामफक मोडका लामग तपाईंसुँग खाली ठाउुँ  ि र क्स क्स््टटमा ट्ामफकहरू रोमकएका िन् भनी मनमचित गनु्दहोस्। 
खास बाटोमा उमेर नपुगेका वयस्बाट मोड मलइुँरतै  ि भने तपाईं र तपाईंको सवारी साधनको बीचमा 9 सेकेण्डको खाली ठाउुँ  राख्नपर्दि।

उल्टो मरशाबाट साधनको बायाुँ मोडसुँग बायाुँ मोडको मवरोधलाई त्ाग्न महत्त्वपयूर्द 
हुनि। रायाुँमतरको आकृमतमा, चोकको केन्द्रमा ''X'' ि भने् कल्पना गनु्दहोस्। 
तपाईंले “X” सम् पुगु्नभन्ा अगामड मोडेर, तपाईंले अन्य बायाुँ मोड्ने सवारी 
चालकसुँग "बटाररएको मोड" लाई त्ागु्नपि्द । केन्द्रका रेखाहरूको लेनमा सधतै ुँ 
रुमाउुँरतै  उही सडकमा उल्टो मरशाबाट रायाुँ मोड बनाउुँरा आइरहेको ट्ामफकसुँग 
तपाईंले हस्षेिप गन्द पमन त्ागु्नपि्द ।

अत्यनै्त महत्त्वपूरया कुरा भिे तपाईलंाई पार गिया आवश्यक पिया सबै लेिहरू 
खाली छि् र तपाईलें सुरनषित तररकाले मोड बिाउि सकु्हुनछ भने्न 
िदेख्दासम्म कनहलै् पनि बायाँ मोड नलि सुरु िगिुयाहोस्।
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• जग ह्ाण्डलहरू - केही सडकहरू व्यस् िन्, रयू रसञ्ार षेित्रहरूसुँग भौमतक अवरोधका 
मवभामजत ट्ामफकहरू उल्टो मरशामा रुममरहेका िन् र चोकहरूले संकेतहरू मिररीयबनाएका 
िन् बायाँ िमोड्िुहोस् वा यू-टिया िनलिुहोस् र सबै दायाँ लेिबाट मोड्िुहोस् भन्ि। यो 
अवस्ामा, बायाुँ मोड बनाउनका लामग जग ह्ाण्डलसुँग सडक मडजाइन गररएको म्यो। बायाुँ 
मोड बनाउनुको सट्टामा मसधतै आइरहेको ट्ामफक पार गन्द ट्ामफक बत्ीमा चोकको मुख् 
बत्ीमा तपाईंले रेखा पिामडमतरबाट रायाुँ मोड्ने लेनको प्रयोग गन्द सकु्नहुनि।

• गोलाकार चोकहरू- राउण्डएबाउट र ट्ामफक चक्हरू गोलाकार चोकहरू हुनिन् जहाुँ 
रडीको सुईको मरशा मवपरीत ट्ामफकहरू रुम्िन्, त्सकारर सबतै मोडहरूमा र मोड 
बामहर, बायाुँ-मोड र रायाुँ कोरको रुर्दटना ह्ुनि। यसले अगामड, बायाुँ-मोड र रायाुँ-कोर 
क््यासका जोक्खमलाई हटाउुँि। ट्ामफक रेराहरूबाट राउण्डएबाउटको मवशेर मनयमहरू र 
मवशेर मडजाइन फरक बनाइनि।

 हामीले राउण्डएबाउटको सुरषिा त्ा संचालन लाभहरूका कारर यस प्रकारका गोलाकार 
चोकहरूले ठयू ला, पुरानो-बनावट र उच्-गमत भएका ट्ामफक चक्हरूलाई प्रमतस्ापन 
गरेरेक्ख वा धेरतै  समुरायहरूमा प्रा्ममक रूपमा ट्ामफक संकेतहरू भएका चोकहरूको 
सट्टामा मतनीहरूलाई स्ापना गररएरेक्ख राउण्डएबाउटलाई कसरी प्रयोग गनने भने् बारेमा 
ध्ान मरनेिौ।ं आरान-प्ररानको या्दम्प समाक्प्तमा कमहले-कमहले राउण्डएबाउट स्ापना 
गररएको हुनि।

 राउण्डएबाउटको प्रते्क प्रवेश मबनरमा नयल्ड मचह्नहरू र प्रते्क प्रवेश मबनरको पमटमा 
पेन्ट गररएका लेनहरू जान मरइनि। दृमष्कोरमा धेरतैजसो राउण्डएबाउटमा पमन गन्तव्यको 
मचह्नहरू हुनिन् त्सकारर कहाुँ प्रते्क बन् भएका बाटोहरूले तपाईंलाई मलनि भने् ्ाहा 
मरनुहोस्।

तपाईलंाई ्ाहा न्यो?
राउण्डएबाउटमा धेरतै  रुर्दटनाहरू हुनुको कारर ड्ाइभरहरू 
हुनुहुनि जो प्रवेश गनु्दअमर जानमा असफल हुनुहुनि।

आएर प्रवेश गिने:

1. रुमाउरो बाटोमा पुग्न खोज्ा गमत कम गनु्दहोस् र क्सवाकमा पतैरलयात्रीहरूलाई जान मरनका लामग तयार रहनुहोस्।

2. जान मरनुपन्द बाटोमा प्रभामवत पानु्दहोस्, बायाुँतफ्द  हेनु्दहोस् र राउण्डएबाउटसुँग आइरहेको ट्ामफकका लामग जाुँच गनु्दहोस्, रुमाउरो 
यातायात रायाुँमतर हुनुपि्द ।

3. ट्ामफकमा बराबर खाली ठाउुँ  हुुँरा राउण्डबाउटहरू प्रवेश गर्दिन्।

राउण्डएबाउटबाट बानहररिु:

1. एकपटक तपाईं राउण्डबाउटमा प्रवेश गनु्दभयो, तपाईंको मवनर प्रस्ान गन्द रडीको मरशाअनुसार उत्पन् बनाउनुपर्दि। तपाईं अमहले रायाुँ 
मरशामा जानुहोस्।

2. तपाईंको प्रस्ानलाई तपाईंको दृमष्को रूपमा, प्रयोग गन्द रायाुँ मोड्ने संकेतको प्रयोग गनु्दहोस्।

3. क्सवाकमा पतैरलयात्रीहरू हेनु्दहोस् र जानका लामग तयार रहनुहोस्।

4. राउण्डएबाउट बन् गनु्दहोस्।

तयारी अवस्ामा रहिुहोस्:

आकक्मिक सवारी साधनहरू- जब आाकक्मिक सवारी साधनहरू िेउमा राख्न प्रवेश गरररहेका हुनिन्, राउण्डअबाउटमा प्रवेश नगनु्दहोस्। 
राउण्डबाउटमा, तुरुन्ततै राउण्डएबाउट बन् गनु्दहोस् र िेउमा राख्नहोस्। राउण्डबाउटमा कमहल्तै पमन नरोकु्नहोस्।

साइकल यात्री - राउण्डबाउटको प्रयोग गरा्द सवारी साधन वा पतैरलयात्रीको रूपमा काय्द गन्द अवसर साइकल यात्री प्राप्त गरेको हुनि। जब 
सवारी साधनको अमभनयको रूपमा, मतनीहरूले उही मनयमहरूलाई पछ्ाउुँिन्। राउण्डबाउटमा कमहल्तै पमन सवारी साधनको रूपमा 
साइकललाई ओभरटेक नगनु्दहोस्।

पतैरलयात्रीहरू - मोटर चालकहरूले राउण्डबाउट प्रवेश गरा्द वा बामहर मनस्ुँ रा पतैरल यात्रीहरूलाई जान मरनुपि्द । पतैरलयात्रीहरू 
क्सवाकको उपयोग गर्दिन् र राउण्डबाउटरको आइल्ाण्ड िुट्टाउनेवालाको खुट्टा तानिन्।

गोलाकार चोकहरू प्रयोग कसरी गिने

Wait fora gap 
in traffic before 

enteringa  
roundabout.

Traffic moves 
COUNTERCLOCKWISE

in ar oundabout.

Truck Apron

Crosswalk

SplitterI sland

Look to your 
left. Yieldt o 

vehicles in the 
roundabout.

लंुगीको मवमनमय

राउन्डबाउटमा प्रवेश 
गनु्दअमर ट्ामफकमा 
खाली हुनको लामग 
प्रमतषिा गनु्दहोस्।

क्सवाक

आइल्ाण्डलाई िुट्टाउने 
वाला

तपाईंको बायाुँमतर
मोड्नुहोस्। 

राउण्डअबाउटमा
सवारी साधनहरू जान

मरनुहोस्।

राउन्डबाउटमा 
COUNTERCLOCKWISE 

ट्ामफकहरू सर्दिन्।

किे्द्र द्वीप
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रुमाउरोलाई व्वस्ापि गददै
व्यवस्ापनको बारेमा बुझ्न अत्न्ततै महत्त्वपयूर्द वसु् हुनि भतैमतकशास्त्रको व्यवस्ा तपाईंले आवाज उठाउन सकु्नहुुँरतैन। सवारी साधनहरू गह्ौ ं
हुनिन् र मतनीहरूसुँग धेरतै  मनक््रियता हुनि। यसको अ ््द यो हो यमर तपाईंले रुतिीमा पमन धेरतै  मिटो चलाउुँरतै  हुनुहुनि भने, तपाईंको सवारी साधन 
रुतिी वररपररको स्ान अगामड सीधा रूपमा चमलरहनि, तपाईंले त्सलाई माग्दमनरनेशनमा ल्ाउन कमत प्रयास गनु्दभयो वा लाइनमा ल्ाउन मिटो 
मढलो गराउनुभयो त्सको कुनतै मवरय हुुँरतैन। तपाईं बाटोमा यहाुँवहाुँ रौडन बन् गनु्दहोस् (बायाुँ बेक्न्डगको रुतिीमा) वा ट्ामफकको अन्य लाइनमा 
जानुहोस्। यो रटनाका लामग तपाईं मिटो यात्रा गरररहन सकु्नहुन्। रुतिी स्पष् र बाटो जोमडएको ि भने वा मिटो गमतमा सुख्ापनको न्ययूनीकरर 
अत्न्ततै आवश्यक हुनि।

रुम्ीमा नियन्त्रर व्वस्ापि गिया, तपाईलें अनिवायया रूपमा गनत कम गिुयापदयाछ।
तपाई ंरुम्ीमा प्रवेश गिुयाअनर यो गिुयाहोस्।

तपाईं रुतिीमा प्रवेश गरदै  हुनुहुनि, तपाईंले सामान्यतया कसरी सडकको झुकाव मलनुपि्द  भने् चेतावनी मचह्न पहेुँलो कोर रेख्नहुनि। सडकको 
झुकाव 90- मडग्रीको कोरमा ि भने, बायाुँ र रायाुँ संकेत गन्द ठयू लो कोरसुँग तपाईंले आयताकार पहेुँलो मचह्न रेख्नहुनि। केही स्पष् रुतिीहरू पमन 
पयूर्दतया ममडमा मचभ्ोन चेतावनी संकेतहरू राक्खएको हुनि, कम दृश्यताको अवस्ामा वा रातको समयमा मयनीहरू अत्न्ततै सहयोगी हुनिन्। भाग 
2 मा रेखाइएको रुतिीहरूका मवमभन् चेतावनी संकेतहरूको प्रकारहरू पुनः  अवलोकन गनु्दहोस्।

तपाईलें यहाँ कसरी रुम्ीमा सुरनषित सीधा ड्ाइभ गिया सकु्हुनछ:
1.   रायाुँ रेखा केन्द्रको रायाुँमतरको रुतिीमा र तपाईंको लेनको बीचको बायाुँ रुतिीमा केही हरसम् राक्खएको ि।

2.   कपटी रुतिी, तपाईंको गमत बरलन तपाईंलाई अत्न्ततै आवश्यक पि्द ।

3.   उल्टो मरशाबाट आइरहेको ट्ामफकका लामग हेनु्दहोस्। तपाईंको लेनमा समजलतै रुम् मनधा्दररत गमत सीमा तोड्नेले सक्ि।

4.   कसरी तपाईंको सवारी साधनको चालन चक्को बारेमा माग्दरश्दनका लामग, अगामड सक्ान गनु्दपि्द  र रुतिीको सीमामभत्र हेनु्दहोस्। धेरतै     
   रुतिीहरू िन् भने तपाईंले रेख्नसके्न रयू रीबाट प्रते्क रुतिीको सीमामभत्र हेनु्दहोस्।

 

कनशोर दुर्रटिा अवस््ा
पेक्न्सलभामनयामा 16 वर्द उमेर पुगेका चालकहरू समजलतै 
रुर्दटनामा परेका िन् एकल सवारी साधि, सडक 
दुरयाटिामा परेका छि्। 2013 रेक्ख 2017 सम् 3,291 
रुर्दटनाहरू र 20 मामनसहरू माररएका म्ए।

पेि्सलभेिनया राज्य प्रहरीद्धारा 
उपलब्ध गराइएको फोटो।

बायाँ झुकावमा गनतको भैनतकशाास्त्र दायाँ झुकावमा गनतको भैनतकशाास्त्र

पररचालिको नदशा
पररचालिको नदशा

अवखस्त्वको नदशा

अवखस्त्वको नदशा
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राजमागया त्ा मोडहरू व्वस्ापि गददै
ट्ामफकहरू मिटो गमतमा महुँमडरहुँरा धेरतै  सामान्य रूपमा राजमाग्दहरूमा रुर्दटनाहरू भइरहनि। जब तपाईंले लेनहरू पररवत्दन गरा्द र अत्ामधक 
कामको कारर अकमिात् यातायात मढलो हुुँरा वा रोमकुँ रा तपाईंलाई राजमाग्द पररवत्दनमा ठयू लो खतरा हुनि।
राजमागयाहरूमा प्रवेश गददै हुिुहुनछ
राजमाग्दमा प्रवेश गरदै  गरा्द तपाईंले गतिीले पमन बन् गररएको या्दम्पमा मोड्नुहुुँरतैन र अन्य ट्ामफकको अग्रभागबाट ड्ाइभ गनु्दहुुँरतैन भनी पमहलो 
आलोचनात्मक मनर्दय मनमचित बनाउनुहोस्। बामहर मनस्ने र् याम्पलाई एक-तफफी संकेतहरूका सा्सा त्ै प्रवेश िगिुयाहोस् र गलत बाटो 
सङे्तहरू मचमह्नत गररनेि कमहलेकाही ुँ तर सधतै ुँ होइन, प्रवेश या्दम्प हररयो मचह्नले राजमागया प्रवेश गिुयाहोस् भन्ि। तपाईंको रायाुँमतर तपाईंले 
सेतो रेखा र बायाुँमतर पहेुँलो रेखा रेख्नभयो भने तपाईं सही मरशामा जानुभएको म्यो।
बीचको िोटो रेखा ''वइमभङ रेखा'' सुँग मात्र एकअका्दमा धेरतै  नमजक केही राजमाग्द प्रवेश र बन् हुने गर्दिन्। राजमाग्दमा ट्ामफक प्रवेश गरदै  वा 
बामहररुँरा वइमभङ रेखा धेरतै  खुल्ा हुनि। रुई (2) चालकहरूद्ारा एउटतै समयमा उस्तै रेखाको प्रयोग गन्द चाहने सम्ामवत खतरा हुनि। तपाईं 
राजमाग्दमा प्रवेश गररराख्नभएको चालक हो भने, बामहररने चालकलाई जान मरन अमनवाय्द हुनि। सडक खण्डका लामग प्रवेश या्दम्प अक्र प्रवेग 
लेनहरू हुनुपि्द । तपाईं आफतै ुँ  राजमाग्दमा प्रवेश गनु्दअमर यी लेनहरू प्रमुख ट्ामफक लेनहरूको पिामडबाट जानि र यातायातको गमतको प्रवेगमा 
तपाईंलाई लामो पया्दप्त अनुममत मरनि। जब खाली ठाउुँका लामग हेनु्दहुनि, ड्ाइमभङ गरा्द राजमाग्दको प्रवेश या्दम्पमा, तपाईंको काुँधको माम् र 
तपाईंको िेउको ऐनामा हेनु्दहोस्।

राजमागयाहरूबाट बानहररिे
स्झौतामा बन् गन्दका लामग आफनतै लेनमा प्राप्त गनु्दहोस्। बन् गनु्दपन्द लेनमा तपाईं नपुग्ासम् गमत कम नगनु्दहोस्। तपाईंले आफनो मनकासलाई 
स्झनुभएको ि भने अकको मलनुहोस्। राजमाग्दमा नरोमकनुहोस् वा पिामडमतर नफमक्द नुहोस्। अक्न्तम सेकेण्डमा बन् गनने प्रयास गन्दका लामग केही 
लाइनमाफ्द त निुनुहोस्। मध्रेखाको माम्बाट पार नगनु्दहोस् वरपरबाट मोड्ने प्रयास नगनु्दहोस्। तपाईंको सुरषिा त्ा स्वास्थ्यको यी कौशलहरू 
गतैरकानयूनी र अत्न्ततै खतरनाक हुनिन्। चेतावनी संकेतहरूसुँग या्दम्प बन् गनु्दहोस् बढीमा सुरमषित ठाउुँको बारेमा तपाईंलाई जानकारी ि।

राजमागयाहरूमा यात्रा गिने
गमत बढाउनु वा चालकमा ्कानको नमतजाको रूपमा राजमाग्दमा साधनसम्बन्ी आधा प्राररातक रुर्दटनाहरू हुनिन् - 65 mph भिेको प्रनत 
सेकेण्ड लगभग 100 नफट हो - यहाँ सडकबाट निखस्कि कम्ीमा एक (1) सेकेन्ड लागु्नपछया ।
राजमाग्दमा मढलो महुँमडरहेका सवारी साधनलाई पार गरी तपाईंले लाइन पररवत्दन गनु्दहुनि, समयमा एक (1) मात्र लाइन पररवत्दन गनु्दहोस्, तपाईंले 
रेखा पररवत्दन गरा्द आफनो मोड्ने संकेतहरू प्रयोग गनु्दपर्दि र मोडमा अन्य चालकहरू हेन्द समयको अत्न्ततै आवश्यक पर्दि।
राजमाग्दमा प्रवेशको बारेमा अन-या्दम्पबाट सवारी साधन रेख्नभयो भने, उही लेनहरू सुमशलतासा् पररवत्दन गन्द सा त्ै समजलतै तररकाले चालक 
राजमाग्दमा प्रवेश गनु्दहुनि। तपाईंलाई रायाुँ-सडकको मरशाबाट जान प्रते्क प्रवेश गनने चालकलाई आवश्यक पि्द , जस्तै तपाईंको बाटोमा 
यातायात कुनतै समस्ामवना सुमशलताका सा् राख्नहोस्। तर, तपाईंको सवारी साधन वरपर खाली ि भनी मनमचित बनाउनका लामग पमहला जाुँच 
गनु्दहोस्।
“हाइवे हाइप्नोमसस (highway hypnosis)” को काररले लापरवाहीका सा् राजमाग्दहरूमा ड्ाइमभङ गरा्द अकको खतरा हुनि। लामो समय 
अवमधहरूका लामग लेन अगामड सीधा रुरेर हेरा्द र तपाईंको सवारी साधन पिामडमतर वा वरपर समक्य रूपमा अगामड अवलोकन गरा्द रोकु्नहोस्। 
तपाईं सडकको ''षेित्र बामहर'' हुनुहुनि भने तपाईंको अगामड ट्ामफकमा गमत कम गरा्द वा रोक्ा तपाईंले पार गन्द राम्ो हुनि। राजमाग्दहरूका 
रातक रुर्दटनाहरू, नमजकको टकिरमा 20 प्रमतशत राइते। ती धेरतै  रटनाहरूका लामग चालकको असावधानी र मनम्मलक्खत काररहरू पमन हुन्।

पानकया ङ
तपाईंले सवारी साधन चलाउनुभएको सडकमा फुटपा् ि भने, तपाईंले सकेसम् यसको नमजक पाक्द  गनु्दहोस् तर 12 इञ्भन्ा बढी टाढा होइन। 
यसमा फुटपा् ितै न भने, राजमाग्दबाट सम्व भएसम् टाढा रहनुपि्द ।
तपाईंले राजमाग्दमा अमनवाय्द पाक्द  गरा्द चारपमषिय रोशनीहरूको प्रयोग गनु्दहोस् र सवारी साधनहरू पार गन्दका लामग धेरतै  कोठा मरनुपर्दि। रुवतै 
मरशाहरूमा तपाईंको सवारी साधन कतिीमा 500 मफट रेख्न समकनि भनी मनमचित बनाउनुहोस्।
सधतै ुँ ट्ामफकहरू महुँमडरहेको मरशामा  पाक्द  गनु्दहोस्। तपाईंको सवारी साधन रुम्तैन भनी मनमचित बनाउनुहोस्। तपाईंको पामक्द ङ बे्क व्यवक्स्त 
गनु्दहोस् र तपाईंको सवारी साधन स्वत: मसटि हुनि वा ''मवपरीत भयूमम'' वा ''पमहला'' तपाईंको सवारी साधनको मनयमावलीमा मसटि हुनि 
भने तपाईंको पामक्द ङ बे्क र ''पाक्द '' का 
लामग मसटि व्यवक्स्त गनु्दहोस्। तपाईंले 
पहाडमा पाक्द  गनु्दभयो भने, आकृमतको 
रूपमा तपाईंको सवारी साधन मोड्नुहोस्। 
मनयन्त्रर वा मनयन्त्ररमवना तपाईंको 
सवारी साधन पहाडको तलतफ्द  पामक्द ङ 
गनु्दभयो भने, तपाईंको सवारी साधनलाई 
पयूर्दरूपमा रायाुँतफ्द  ल्ाउन तपाईंको 
क्स्टयररङलाई मोड्नुपन्दि। तपाईंको 
सवारी साधनलाई मनम् स्ानहरूमा 
आपतकालीन अवस्ाहरूमा बाहेक वा 
प्रहरी अमधकारीले तपाईंलाई उति गन्द 
बताउुँरा बाहेक कमहल्तै पमन नरोकु्नहोस्, 

खस्टयररङ

ह्ील

दायाँ

मोनडयो

कबया भएको
डाउिनहलमा पाकया  गिुयाहोस्

् नियन्त्ररका सा् पहाडमान् 
पानकया ङ गिुयाहोस्

नियन्त्ररनबिा पहाडमुनि वा 
पहाडमान्

पररचालि 
पाङ्ग्रोलाई 
बायाँतफया  
मोनडयो

पररचालि 
पाङ्ग्रोलाई 
दायातफया  
मोनडयो

पहाडमा तपाईकंो सवारी साधिलाई कसरी पाकया  गिुयापदयाछ
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नउमभनुहोस् वा पाक्द  नगनु्दहोस्:

समािान्तर पानकया ङ नटप्स

तपाईंले सवारी चलाउनुभएको सडकमा कब्द ि भने, तपाईंले सम्व भएसम् त्सको नमजकतै  पाक्द  गनु्दपि्द  तर 12 इञ्भन्ा टाढा होइन। यसमा 
फुटपा् ितै न भने, तपाईं राजमाग्दबाट सम्व भएसम् टाढा रहनुपि्द ।

तपाईंको सवारी साधन िोड्नुभन्ा अगामड, इक्नजन बन् गनु्दहोस्, उपायहरू हटाउनुहोस् र सबतै ढोकाहरू बन् गनु्दहोस्। तपाईं बामहर जानुभन्ा 
अगामड पिामड यातायातका लामग जाुँच गनु्दहोस्।

हाम्ो मपनडट समानान्तर पामक्द ङ तामलम मभमडयो हेन्द क्खतलको मलङ्मा क्क्क गनु्दहोस्।

https://www.youtube.com/watch ? v=iZs-q6PmC7E

1. सवारी साधिसँग 
समाि रूपमा 
रोकु्होस् र यसबाट 
दुई (2) नफट टाढा 
रहिुहोस्।

2. दायाँनतर र 
सवारी साधिको 
पछानडनतर हल्ा 
रूपमा पछानड 
ध्ािपूवयाक गाडी 
मोड्िुहोस्।

3. तपाईकंो पछानडनतरको 
ढोकाको िनजकैको 
रूपमा पछानड बम्पर 
अगानड, हालै सीधा 
गानडहरू र पछानडनतर 
फकया ि जारी 
राख्िहोस्।

4. अगानडको सवारी 
साधि खाली हुदा, 
बायाँनतर ध्ािपूवयाक 
नह्ल मोड्िुपछया  र 
सवारी साधिहरू 
नबतिारै पछानड 
रुमाउिुपदयाछ।

5. दायाँतफया  ध्ािपूवयाक 
नह्लहरू मोड्िुहोस् 
र पानकया ङ से्पसको 
बीचतफया  रोकु्होस्।

  दाहनिे कर्भमा पार्कनङ गर्िे वनधनलाई तलको रेखाचनत्रमा व्याख्या गरनएको छ

• राजमाग्दको िेउमा सवारी साधनहरू पमहलेरेक्ख नतै एक्तै 
खतरामा वा सडकको मनयन्त्ररमा (रोहोरो पाक्द ) रोमकएको 
वा पाक्द  गररएको ि।

• फुटपा्मा।

• चोकमभत्र।

• क्सवाकमा।

• एक्ो वा उल्टो कुनतै सडक मडमगङ वा काम गनने षेित्र।

• कुनतै पुलमा वा अन्य उच् संरचना वा राजमाग्द टनलमा।

• कुनतै रेलमाग्द ट्याकहरूमा।

• मवभामजत राजमाग्दको बीचको सडकखण्ड, पुलमा समावेश 
गररनि।

• रेलमाग्द क्मसङमा नमजकतै को रेलको 50 मफटमभत्र ि।

• कुनतै ठाउुँमा जहाुँ काया्दलय मचह्नहरू पामक्द ङ मनरेध गरीनि।

• कुनतै ठाउुँमा जहाुँ काया्दलय मचह्नहरू रोक्ा मनरेध गरीनि।

• साव्दजमनक वा मनजी मनकायका ड्ाइभवेको पिामडमतर।

• ज्ाला हाइडे्न्टको 15 मफट टाढा।

• चोकमा क्सवाकको 20 मफट टाढा।

• कुनतै चक््करहेको मचह्न, रोमकनुपनने मचह्न, जान मरनुपनने मचह्न वा राजमाग्दको िेउमा 
रहेका ट्ामफक मनयन्त्ररका उपकररबाट 30 मफट टाढा।

• ज्ाला से्टसन ड्ाइभवे प्रवेशको 20 मफट टाढा।

• जहाुँ स्वतन्त्र रूपमा रुममरहेको ट्ामकारबाट तपाईंको सवारी साधनमा रूकावट 
आउुँि।

• राजमाग्दको सीममत पहुुँचमा, काया्दलय ट्ामफक मनयन्त्रर यन्त्रहरूलाई समावेश 
गन्द तपाईंलाई स्वीकाय्दि।
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नवशेष पररखस्नतहरू र आकखस्कहरू

मवशेर पररक्स्मतहरूमा सुरमषित तररकाले कसरी ड्ाइभ गन्द र तपाईंको खतरा पररवत्दन गनने बारेमा मनम् पृष्ठहरूले तपाईंलाई - राजमाग्द काय्दषेित्रमा, 
रेलमाग्द क्मसङहरूमा र पतैरलयात्रीहरूसुँगको झगडामा, साइकलहरू, ट्कहरू र बसहरू वा आकक्मिक सवारी साधनहरू - र सडक तीव्रताका 
सा् तपाईंले अमनवाय्द स्झौता गरा्द वा ्ुप्रतै ड्ाइमभङ आकक्मिकहरूमा जानकारी प्ररान गर्दिन्।
मवशेर रटनाहरूको बारेमा जानकारीहरू र मतनीहरूको यात्रामा मोटर चालकका लामग आकक्मिकहरू प्रयोगयोग् हुनिन्। मोटर चालकले 
अनुपयुति रयू री िनोट गर्दि वा सशति रूपमा असुरमषित सडक अवस्ा, जाुँचे्न मममडयाद्ारा, जस्तै www.511PA.com मडपाट्द हुनुभन्ा पमहले 
मतनीहरूको यात्रा खुल्ा ि भने हेनु्दहोस्।

काययाषेित्रहरू
काय्दषेित्रहरू संरचना, मनवा्दह वा उपयोमगता काय्द मक्याकलापहरू र सुन्तला रङको च्ानलाइमजङ उपकररसुँग पमहचान गररएका, जस्तै 
कोनहरू वा अन्य अस्ायी ट्ामफक मनयन्त्ररसुँगका षेित्रहरू हुन्। मनरने शमशत ट्ामफक र परावत्दक कपडा लगाएका फ्ाजरलाई मुडभेड गन्द 
सकु्नहुनि। चेतावनीका मचह्नहरू, स्झौता चेतावनीका साधनहरू वा आइरहेको काय्दषेित्रमा कतिीमा 200 मफटको ्ुप्रतै सने्श बोड्दहरू राख्न 
समकनि। तपाईंले पमहलो मचह्न रेख्रा, सडकमा कडा उपक्स्मत हुनि, साधनहरू, समानान्तर र मामनसहरूले तपाईंलाई मुडभेड गन्द सके्निन्। 
पेक्न्सलभामनया राज्य प्रहरीद्ारा केही षेित्रहरूमा सा् मरइएको म्यो।
काय्दषेित्रको अगामड र चालक रलको सुरषिामा पमन मोटर चालकहरूको 
चेतावनीमा रुममरहने मक्याहरू, जस्तै रेखा पेक्न्टङ, ररार िाप र मक्याको 
पिामडबाट साधनको िाुँया प्रयोग गरी कमहले-कमहले राुँस काट्न समकनि। 
मनरने शमशन नगरा्दसम् रुममरहेको मक्यालाई पार नगनु्दहोस्।
सनक्य काय्दषेित्र भनेको कामरारहरू अवक्स्त वा सडकमाग्दको नमजकतै को 
ठाउुँ  हो। निमायार षेित्रका कामदारहरूलाई सधै ँ हेिुयाहोस् र साुँरुरो लेनहरू, 
अमशष् फुटपा्, अमनयममत लेनहरू र असभ् लेन मशटिहरू जस्ा अनुमचत 
अवस्ाहरूका लामग तयार रहनुहोस्। 
चालकले काय्दषेित्रमा कामरारहरू वा मनमम्दत सवारी साधनहरूका लामग 
चालकले रयाुँतफ्द बाट लतैजान अमनवाय्द हुनि। कानुनअनुसार, तपाईंको सवारी 
साधनको हेडलाइटहरू रुमाउन अमनवाय्द आवश्यक पर्दि, मरनको समयका रुमे् 
लाइनहरू मात्र नभई, त्ो षेित्रमा ड्ाइमभङ गरा्द रुमाउनुपर्दि। मक्यात्मक काय्दषेित्रमा तपाईंको हेडलाइटहरूमा प्रयोग गन्द असफलताका लामग 
तपाईंले फेला पान्द सकु्नहुनि। सा त्ै, गमतसमेत, काय्दषेित्रमा अमतक्मर कम गन्द रुई गुरा बढी फेला पानु्दहुनि। यसको सा त्ै, मनमचित उल्ङ्घनहरूले 
सवारी चालकको इजाजतपत्रको मनलम्बनलाई मन्त्ाउनेि।
सुरमषित तररकाले सवारी चलाउने र नमजकतै का काय्दषेित्रहरूबारे नयाुँ मभमडयो मनम्मा उपलब्ध ि:                                                                     
https://www.penndot.gov/TravelInPA/Safety/TrafficSafetyAndDriverTopics/WorkZone.      
यो मभमडयो मवद्ालयमा आधाररत चालक मशषिा पाठ्क्महरूमा पमन उपलब्ध ि।

काययाषेित्रको पँहुचको रूपमा गनत कम गदाया वा रोकाका लानग तयार गररनछ र ती सुरनषित नियमहरूलाई पछ्ाउिुहोस्:
• आफनो यात्राको योजना बनाउनुहोस्। तपाईंले काय्दषेित्रको वररपरर वतैकक्ल्पक माग्द िनोट गनु्दहुनि भने तपाईंको यात्रा मढलो हुनि।

• काय्दषेित्रमा तपाईंको समुरिी यात्रा प्रयोग नगनु्दहोस्।

• तपाईंको मनम् रयू रीलाई रोब्र गनु्दहोस्; काय्दषेित्रको मवरोधमा उस्तै ्ुप्रतै प्रकारका रुर्दटना अमनवाय्द हुनिन्।

• जमतसक्ो चाुँडो लेनहरू पररवत्दन गन्द तयार रहनुहोस् तपाईंको अगामडको लेन बन् गररयो भने् सने्श रेख्नहुनि।

• काय्दषेित्रमा ठोस सेतो लेनलाई पार नगनु्दहोस्; तपाईंको लेनमा रहनुहोस्।

• तपाईंले काय्दषेित्रको नमजकतै  ड्ाइभ गरा्द सतक्द तापयूव्दक अगामड बढ्नुहोस् र सुरमषित गमतमा लगातार रु्नहोस्; सडक काय्द रेखेर गमत कम वा 
नरोकु्नहोस्।

• कामरारहरूबाट बाटो सोधेर काय्दषेित्रमभत्र नरोकु्नहोस्।

• आज्ा फे्जर - मतनीहरूको औपचाररक कानयून उल्ङ्घनहरू ट्ामफक मनयन्त्रर यन्त्रहरू।

याद राख्िहोस्: काययाषेित्र फे्जरहरूले असुरनषित मोटर चालकहरूको प्रनतवेदि बिाउि सकछि्, गनतहरू र आक्ामक चालकहरू 
प्रहरीका लानग प्रहरी पक्ाउ फारामको प्रयोग गररनछ!

तपाईलंाई ्ाहा छ?

U.S. मा प्रते्क वर्द 40,000 जमत मामनसहरू, 
सम्बक्न्त राजमाग्दका काय्दहरूको राइते वा 
काय्द षेित्रमा सवारी साधनको नमतजामा माररएको 
पाइनि। काय्द षेित्रमा ट्ामफकको रुर्दटना बेवास्ा र 
तेज गमत प्रमुख कारर हो।
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रेलमागया क्नसङहरू
स्झौताका चेतावनी संकेत र क्सबुकद्ारा धेरतैजसो रेलमाग्द क्मसङहरू मात्र सम्बक्न्त हुनिन्। धेरतैजसो क्मसङहरूमा ट्ामफक रोके्न गेटहरू 
ितै नन्। सबतै रेलमाग्द क्मसङहरूमा पहुुँच हुुँरा तपाईंले मवशेर चेतावनी हुन अमनवाय्द हुनि।
पररमचत क्मसङहरू धेरतै  टे्न ट्ामफकमवना अमनवाय्द खतरामा जान सक्िन्। तपाईंले बारम्बार उति क्मसङहरू प्रयोग गनु्दहुनि र सामान्यतया 
टे्न रेख्नहुुँरतैन भने तपाईंले टे्न कमहलतै जाुँरतैन भनी मवश्ास गन्द सुरुवात गनु्दहुनि; यो मवश्ास गना्दले खतरा हुनि।

रेलमागया क्नसङहरूमा निम्न बँुदाहरू स्झिुहोस्:
• सधतै ुँ बायाुँमतर हेनु्दहोस्, रेलरोड क्मसङको पहुुँचको रूपमा रायाुँमतर र पमि बायाुँमतर हेनु्दहोस्। क्मसङ सषिम ि र संकेतहरू चक््करहेका ितै नन् 

भने,- मतनीहरूले का गरररहेका हुने ितै नन्।

• तपाईंले एक ट्याकभन्ा बढीसुँग रेलमाग्द क्मसङमा रोकु्नभयो भने, रेलको नमजक जमतसक्ो चाडो सुरुवात नगनु्दहोस्। तपाईं रोमकनुभन्ा 
पमहला रुवतै ट््याकहरूको दृश्यहरू खाली नभएसम् पक्ख्दनुहोस्। एक (1) ट््याकसुँग पमन, रेल पार भइसकेपमि तुरुन्ततै सुरुवात नगनु्दहोस् - 
अन्य रेलको पहुुँचका लामग जाुँच गनु्दहोस्।

• तपाईंको पहुुँचको रूपमा कसतैलाई पार गन्द प्रयास कमहल्तै नमरनुहोस् वा रेलमाग्द क्मसङमा प्रवेश गन्द नमरनुहोस्।

• ट्याकहरू पार गरदै  गरेको अन्य सवारी साधनको मलड नहेररकन कमहल्तै नपछ्ाउनुहोस्। तपाईंले अन्य साधनलाई पछ्ाउनुभएको ि भने, 
ट्याकहरूमा तपाईंले ड्ाइभ गनु्दभन्ा अमर तपाईंसुँग सबतै वरपरको मरशाहरू प्राप्त गन्द पया्दप्त कोठाहरू िन् ितै नन् भनी मनमचित गनु्दहोस्। 
तपाईंको अगामडको यातायात मढलो चमलरहेको ि भने क्स गन्द व्यवस्ा ममलाउनु अमर खाली हुनका लामग प्रतीषिा गनु्दहोस्। ट्याकहरूको 
फन्दामा कनहलै् िपिुयाहोस्।

• रेलमाग्द क्मसङमा तपाईंले जालमा फुँ सेर गक्ति गनु्दभयो भने र रेल आइरहेको ि भने, मिटो साधन िोड्नुहोस् र ट्कबाट टाढा जान सकु्नहुनि।

पैदलयात्रीहरूसँग सडक साझा गिने, साइकल सवारी र मोटर चालक र मोपड चालकहरू
सवारी साधनको अपरेटरको रूपमा पतैरलयात्रीहरू र साइकल चालकहरूले तपाईंको आरर पाउन योग् हुनिन्। रुर्दटनामा राइते यी समयूहहरू 
सबतै बढी कमजोर भएका िन्, तपाईंले गरेको रूपमा मात्र हालतै साव्दजमनक सडकहरू अमधकारहरूको प्रयोग गररनि। मनम् सुरमषित बुुँराहरू 
स्झनुहोस्।

• चोकहरू वा क्सवाकहरू क्मसङ गरा्द पतैरलयात्रीहरूलाई जान मरनुपर्दि।
• रायाुँ मोडमा रातो भन्ाले रोकु्नहोस्, सबतै मरशाहरू हेनु्दहोस् र सुरमषित हुुँरा मोड्नुहोस्। क्सवाक खाली गन्द प्रशस् समयका लामग 

पतैरलयात्रीहरू र वरपर हेनु्दहोस्।
• सधतै गमत कम गनु्दपि्द  र वरपर बच्ाहरू हुुँरा ्प सावधानीको प्रयोग गनु्दपि्द । खतरालाई बुझ्न मतनीहरू असफल हुनिन् र नहेररकन 

तपाईंको पिामडमतर रतै मडरहनिन्।
• तपाईंले गमत सीमाहरू पालना गन्द अमनवाय्द हुनि र रातो चक््करहेका संकेतहरू हुुँरा मवद्ालयका बसहरूका लामग रोकु्नहोस्। 

मवद्ालयको ठयू लो एकाग्रतासुँग मवद्ालय षेित्रहरू र मवद्ालय बस मबसौनी ठाउुँहरू रहेका हुनिन्।
• वृद्ध पतैरलयात्रीहरू र असषिमताहरू भएका पतैरलयात्रीहरूसुँग मबरामी। सडक पार गन्द मतनीहरूलाई ्प समय आवश्यक पर्दि।
• माम् फक्द नुभन्ा पमहला, तपाईंको बाटोमा पतैरलयात्रीहरूका लामग सधतै ुँ जाुँच गनु्दहोस्।
• दृमष्मवहीन पतैरलयात्रीहरूलाई रायाुँमतरको मरशाबाट (गमत कम गनु्दहोस् र रोक्नका लामग तयार रहनुहोस्), यमर मतनीहरूसुँग सेतो 

लौरो वा माग्दमनरनेशक कुकुर वा अरूद्ारा मलड भएकालाई जान मरनुहोस्।
• पिामडबाट आइरहेको सवारी साधन रोमकुँ रा, गमत कम गनु्दहोस् र तपाईंको पिामडबाट कुनतै पतैरलयात्रीहरूले बाटो क्मसङ गरररहेका 

ितै नन् भनी मनमचित नहुुँरासम् पार नगनु्दहोस्।
• जब तपाईंलाई पतैरलयात्रीहरूले रेख्रतैनन्, कुनतै पमन समयमा ट्ामफकको लाइनमा पतैरलयात्रीहरूको लहर र बढी रूपमा माक्द  

नगररएको वा मध् ब्लक स्ानमा सुरमषित हुुँरतैन।

पैदलयात्रीहरू

तपाईलंाई ्ाहा छ?
U.S मा प्रते्क रण्ा र आधा रण्ा, सवारी साधन र पतैरलयात्रीहरूसुँग रेल ठोमकनि। टे्न रुर्दटनामा तपाईं बढीमा 40 पटक मन्द सकु्नहुनि 
त्सपमि अन्य साधनसुँग तपाईंको रुर्दटना हुनि।
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ट्कहरू र बसहरूसँग सडकको साटासाट गिुयाहोस््
तपाईंले साधन, ट्क, बस वा अन्य ठयू ला सवारी साधनसुँग सडक साटासाट गनु्दहुनि भने, सडकको वा ड्ाइभको एसे्लेटरको मनयमद्ारा सुरषिाको 
खामतर ट्ामफक मनयमहरूको पालना गन्द महत्त्वपयूर्द हुनि। ट्कहरू र बसहरूसुँग सडक साटासाट गन्दका लामग त्हाुँ केही मवशेर मनयमहरू 
बनाइनि र तपाईंको यात्रा सुरमषित रूपमा प्रयोग गन्द मनम् केही सुझावहरू मरइनि। ट्क वा बसको नरेखे्न स्ान जान् सुरमषित राजमाग्दको 
उपायहरू (षेित्र ितै नन्)। रुर्दटनाहरू धेरतै  उत्पन् हुुँरा खतराको षेित्रहरूमा ट्कहरू र बसहरूलाई षेित्र नभएको ठाउुँले प्रमतमनमधत्व गर्दि।

ट्कहरू पार गददै
स्रवृक्द्धमा, साधनभन्ा ट्कलाई धेरतै  पार गन्द तीन (3) वा पाुँच (5) सेकेण्डको समय मलनि। स्रवृक्द्धमा, ट्कले अक्र आफनो गमत गुमाउुँरि, 
त्सतैले साधनभन्ा समजलतै गरी यसलाई पार गन्द समकनि। स्रह्ासमा, ट्कको गमतशक्तिको काररले यो मिटो जाने गर्दि, त्सतैले तपाईंले आफनो 
सवारी साधनको गमत बढाउन आवश्यक पर्दि।

सवारी साधनहरूले पार गररसकेपमि चाुँडतै काट्रि र अचानक गमत कम हुनि, ट्क चालकहरूले िोटो समय वा से्पयर कोठासुँग षिमतपयूमत्दका 
लामग बाध् बनाएका हुनिन्।

पार गरदै  गरेको रेखामा तपाईंको सवारी साधन र तपाईंको अगाडीको साधनको बीचको प्रशस् खाली ठाउुँ  ि भनी मनमचित गनु्दहोस् तपाईंको लेनमा 
ट्क जानि भने, त्सतैले तपाईं फन्ामा पनु्दहुन्। ट्कको ब्लाइण्ड स्पटमा नसमाइकन मिटो पार गनु्दहोस्। अशाक्न्तका प्रभावहरूसुँग स्झौता गन्द 
पाङ्ग्रामा रुवतै हातहरू राख्नहोस्। तपाईं पार गरदै  गरेको लेनको बायाुँ िेउमा रहन चाहनुहुनि। तपाईंको सम्ावताको रूपमा मिटोभन्ा मिटो 
पयूरा गनु्दहोस् र अन्य सवारी साधनको सुँगसुँगतै नरहनुहोस्। तपाईंको नमजकको िेउ हेनने ऐनामा तपाईंले ट्कको पिामड रेख्नहुनि तब पिामडतफ्द  
मात्र रुममएहेको िु भनी मनमचित गनु्दहोस्। तपाईंले ट्क पार गररसकेपमि तपाईंको गमत कायम गनु्दहोस्। रटनामा पार गरा्दको बारेमा रुईपटक 
सोचु्नहोस् जहाुँ तु्रमट र उच् सम्ामवत संरर्दको ठयू लो खतरा हुनि।

तथ्य:   ट्क पार गरदै  गरा्द तपाईं आफनतै प्रशस् समयको अनुममत मरनुहोस्। राजमाग्दको गमतमा, ट्कलाई सुरमषित तररकाले पार गन्द 30   
          सेकेण्डको समय मलन समकनि। पार गरा्द, मिटो हेनु्दहोस्। मनरन्तर रूपमा ट्कको सुँगसुँगतै ड्ाइभ नगनु्दहोस्- तपाईं ट्क चालकले  
          नरेखे्न स्ानमा हुनुहुनि। पार गररसकेपमि, तपाईंले ट्कका हेडलाइटहरू रेखेपमि वा तपाईंको पिामडको ऐनामा रेख्रा मात्र   
          लेनहरू पररवत्दन गनु्दहोस्। 

सुरषिाका सुझावहरू ( ्प जानकारीका लामग भाग 5 मा हेनु्दहोस्)
• आइरहेको वा पार गरदै  गरेको साइकल, सुरमषित गमतमा गमत कम गनु्दहोस्।
• तपाईंले साइकल चालकलाई पार गररसकेपमि गमत कम नगनु्दहोस् र मिटो नरोकु्नहोस्। तपाईंको साधनमा साइकल चालकको 

रुर्दटनालाई रोक्न मलड चाुँडतै रोकु्नहोस्।
• तपाईंको हन्दको आवाज साइकलको नमजकतै  सुमनुँरतैन रुर्दटनाबाट जोमगनका लामग तपाईंले नसुमनएसम् अमनवाय्द गनु्दपि्द ।
्प जानकारीका लामग, पेक्न्सलभामनयाको साइकल चालकको माग्दमनरनेशन (PUB 380) मा फेला पान्द सकु्नहुनि:    
https://www.dot.state.pa.us/public/pubsforms/Publications/Pub%20380.pdf

साइकल चालकहरू

• व्यवस्ाअनुसार, जोक्खम मोटरसाइकल चालक/मोपर चालकले एक (1) पयूरा लेनको प्रयोग अमनवाय्द गनु्दपि्द ।
• चोकहरूमा धेरतैजसो मोटरसाइकल/ सवारी साधन वा मोपर/साधनहरू रुर्दटना हुनिन्। सामान्यतया, जब सारनको चालकले 

रायाुँमतरको मरशाबाट जान मरनुहुनि, रुममरहेको मोटरसाइकल/मोपरको पिामडमतर सवारी साधनले बायाुँ मोमडनुपि्द ।
• त्सको मोड्ने संकेत चक््करहुँरा मोटरसाइकल/ मोपर मोड्नुहुदृन। साधनको जस्तै, स्वतः  मोटरसाइकल/ मोपरको मोड्ने संकेतहरू 

बन् हुुँरतैनन्। मोटरसाइकल/मोपर पिामड से्टशनबाट त्ो मोमडएको नरेख्रासम् मनकालनु हुुँरतैन।
• अवरोधले प्रमामरत गि्द  मक मोटरसाइकल/मोपर चालकका लामग स-साना मोटर हाके्न व्यक्तिहरू खराब हुनिन्। साइकल 

चालकहरू/ मोपर चालकहरूले तत्ाल लेनहरू वा गमत पररवत्दन गन्द मतनीहरूको प्रयासको रूपमा बाटोमा जोक्खम तयार गरेका 
िन्।

• मनम् रयू रीलाई उही 4- सेकेण्डको जोक्खम वा अन्य साधनका लामग धेरतै  जोक्खमहरू हुनिन्। बाटो र मतैसमको अवस्ाहरू खराब हुुँरा 
मोटरसाइकल/मोपर पिामड आफनो पछ्ाउने रयू रीलाई बढाउनुहोस्।

हाम्ो मपनडट समानान्तर पामक्द ङ तामलम मभमडयो हेन्द क्खतलको मलङ्मा क्क्क गनु्दहोस्।
https://www.youtube.com/watch ? v=SZjHD9iIz-o

मोटरसाइकल र मोपेड चालकहरू
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ट्क पार गिने

तपाईंको साधनले ट्क पार गरा्द, तपाईंको लेनका लामग 
राक्खएको लामो रयू रीद्ारा तपाईंले ट्क चालकलाई मद्दत गन्द 
सकु्नहुनि। तपाईंले मवस्ारतै  गमत कम वा क्स्र रूपमा आफनो 
गमत राख्नभयो भने, तपाईंले ट्क चालकलाई सहज बनाउन 
सकु्नहुनि। कुनतै पमन रटनामा, ट्क तपाईंको नमजक आउुँरा 
तपाईंको गमतलाई समावेश नगनु्दहोस्। यातु्रको साधनभन्ा 
मतनीहरूको रुवतै िेउका साधनहरू षेित्रहरूमा ट्कहरू धेरतै  
लामा हुनिन्। तपाईंले षेित्रहरू नभएको ठाउुँमा ड्ाइभ गरा्द, 
तपाईं ट्क चालकहरूद्ारा रेख्न सकु्नहुन्। तपाईंसुँग ट्कको 
ब्लाइण्ड स्पट ि र त्ो तपाईंको लेनमा रुम्तै  आइरहेको ि भने, 
ट्कको पिामडमतर तपाईंको साधनको सही सम्बन्को नोट 
मलनि र शान्त रूपमा रुम्ि। मतैसमको गमत बढाउन र संरर्दबाट जोमगन गमत कम गनु्दपि्द  भनी मनर्दय गनु्दहोस्। भागे्न बाटोमा आधारका रूपमा 
मवचार गनु्दहोस्।

तपाईंको उल्टो मरशाबाट आइरहेको ट्कसुँग भेट हुुँरा,तपाईंको साधन र ट्कको बीचमा हावाको अशाक्न्त कम गन्द र आकक्मिक रुर्दटनाबाट 
जोमगन सम्व भए जमत सक्ो टाढा साइड लगाउनुहोस्। स्झनुहोस्, सवारी साधनहरू अलग हावाको अशाक्न्त धकिा। यो मतनीहरूसुँगतै 
आकर्दर हुुँरतैन। तपाईंको साधन र तपाईंको अगामडको कुनतै साधनको बीचमा तमकयाको प्रशस् व्यवस्ा ममलाउनुहोस्।

ट्क पछ्ाउिे

ट्कहरूलाई रोमकनका लामग सबतैभन्ा लामो रयू रीको आवश्यकता पर्दि, मतनीहरूको आकारको काररले। त्ामप, साधनले ट्कमा नमजकका 
प्रशस् जोक्खमहरू समाप्त हुुँरा पमन मनरन्तर नमजकतै बाट पमन मिटो रोक्न असषिम हुनि। तपाईंले ट्कलाई पछ्ाइरहनुभएको ि भने, त्ो षेित्र 
नभएको ठाउुँ  बामहर जान सकु्नहुनि। नमजकतै बाट पमन जोक्खम पछ्ाउन र तपाईंको साधनमा स्ान पत्ा लगाउन ट्क चालकले मतनीहरूको 
िेउको ऐनामा हेन्द सक्िन्। सडक अगामडको बाटाको राम्ो दृश्य र रोक्न र मोड मलनका लामग ट्क चालकले तपाईंलाई प्रशस् चेतावनी मरन 
सक्ि। तपाईंसुँग प्रमतमक्या जनाउन र सुरमषित रूपमा रोक्न धेरतै  समय ि। ट्क वा बसलाई पछ्ाइरहुँरा, तपाईंको पिामड रहेको साधनको 
िेउको ऐनाहरू रेख्न सकु्नभएन भने, ठयू ला सवारी साधनका चालकहरूले तपाईंलाई रेख्न सक्तैनन्।

पहाडमा रोक्न आइरहेको बेला तपाईं र ट्क बीचको कोठा प्रशस् िोड्नुहोस्। चालकको रूपमा ट्कहरूले मतनीहरूको बे्कको खुट्टा मलइ रोल 
ब्ाक गि्द न्।

तपाईंले रातको समयमा ट्क वा कुनतै साधनलाई पछ्ाउुँरा, तपाईंको हेडलाइटहरू सधतै ुँ हल्का गनु्दहोस्। ट्कको लामो िेउको ऐनाहरूको 
प्रमतमबक्म्बत गरा्द ब्लाइण्ड ट्क चालकको पिामड साधनबाट उज्यालो लाइटहरू बलिन्।

तथ्य:  ट्कको नमजक ब्लाइण्ड स्पटको बामहर राख्न र यहाुँ सही रयू रीमा क्पु्टरको सहज उपायका लामग कतिीमा 4 सेकेण्डको आवश्यकता   
          पि्द : बाटाको नमजक ट्कले पुस्कालय पार गरा्द, जारी राख्नपि्द , एक हजार एक, आमर। तपाईं उही उदे्दश्यमा बम्परपिामड पुग्न मात्र  
          एक हजार एकमा पुगु्नपि्द । तपाईं एक हजार चारभन्ा अमर पुगु्नभयो भने, तपाईंको यात्रा ट्कको पिामडमतर धेरतै  नमजक ि।

मोडहरू

ट्कको मोड्ने संकेतहरूलाई ध्ानपयूव्दक पयूरा गनु्दहोस्। ट्कको नमजक वा ट्याट्रका नमजकका रेखाहरू खाली गरी वा अन्य रोमकने अवरोधहरूको 
कारर ट्क चालकहरू फरामकलो मोड मलनिन्। कमहलेकाही ुँ, कुनाहरू खाली गन्दका लामग अन्य लेनहरूबाट खाली गनु्दपि्द । रुर्दटना त्ाग्नका 
लामग, मोड्ने प्रमक्या पयूरा नभएसम् पार नगनु्दहोस्। फेरर मोड्ने संकेतहरूलाई ध्ानपयूव्दक पयूरा गनु्दहोस्। (तलको उदाहरर हेिुयाहोस्)

ट्कको अधि नवनदको उदाहरर (िदेखखिे ठाउँहरू)।

िदेखखिे ठाउँहरू

िदेखखिे ठाउँहरू

िदे
खख

िे 
 ठ

ाउँ
हरू

िदे
खख

िे 
 ठ

ाउँ
हरू

तथ्य:   ट्कहरूले व्यापक मोडहरू बनाउुँिन्। मतनीहरूले पयूर्द 
रायाुँ  मोड बनाउुँरा मतनीहरूले ट्कहरू सीधा गइरहेको 
वा बायाुँ मोड्रतै  गरेको रेख्रिन्। यो प्रमवमध -अनुयायीका 
सा् नरेखे्न स्ानहरूसुँग सक्म्मलत हुनि - मोमडुँरतै  गरेको 
ट्कलाई पार गन्द प्रयास बनाइरहुँरा खतरनाक युक्ति हुनुपि्द । 
मतनीहरू र कभ्दको बीचमा रमबएका सवारी साधनलाई ट्क 
चालकहरूले रेख्न सक्तैनन्। रोमकरहनु र मोड मलनका लामग 
ट्क चालकहरूलाई प्रशस् ठाउुँ  मरनुहोस्।

व्ापक दायाँनतरको मोडको उदाहरर।
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अत्यानधक भारहरू
पाइलट सवारी साधनहरू वृहत भारहरूसमेत हुनिन्। उस्तै अमभनेमत्र टे्लरको रूपमा वृहत भारहरूको गमतमवमधहरू सञ्ामलत हुनिन्। 
पतैरलयात्रीको रेखाहरूमवना धेरतै  वृहत भारहरू सञ्ामलत हुनिन्; सा त्ै, मतनीहरूको अत्ामधक चौडाइको कारर, पहेुँलो र सेतो रेखा पार गनने 
कारर पटरीको अवरोध हो।
धेरतैतफ्द का भारहरू र मढलो चमलरहेका सवारी साधनहरूको मोटर चालकहरूलाई चेतावनी सहयोगका लामग कानयूनद्ारा पाइलट सवारी साधनहरू 
आवश्यक पि्द । मवशेर मचह्नको र पमहचान गन्द मद्दतका लामग मतनीहरूसुँग जस्तै बत्ीहरू र मतनीहरूले आउुँरतै  गरेको धेरतैतफ्द को सवारी साधन 
रेख्रा चालकहरू सचेत हुनुपर्दि। तपाईंले ती सवारी साधनहरू रेख्रा, कृपया ्प सावधानी अपनाउनुहोस्।

पछानड गदायाका दुरयाटिाहरू
पिामड सरररहेको ट्कको पिामड कमहले पमन नकाट्नुहोस्। अक्र, लोमडङ षेित्रमा राजमाग्दबाट ट्क चालकले ट्क पिामडमतर जानी तयारी 
गरा्द, त्हाुँ कुनतै िनोट हुुँरतैन तर स्ायी रूपमा राजमाग्द बन् हुनि। ट्कका लामग त्सको माग्दमनरनेशन पयूरा गन्द, यहाुँ केही ट्क चालकहरू र 
पतैरलयात्रीहरू केही सेकेण्डको प्रतीषिाभन्ा ट्क पिामडबाट पार गन्द प्रयास गर्दिन्। ट्कको पिामड पार गरा्द बन् अवस्ामा, ट्कको षेित्रमवहीन 
ठाउुँमा चालक र पतैरलयात्री प्रवेश गरदै  िन् र रुर्दटना उत्पन् हुनि।

बे्क लगाउिे
साधन, ट्कहरू र बसहरूमा हावाका बे्कहरूर रोक्नका लामग सबतैभन्ा लामो रयू री हाइड्ोमलक बे्कहरू मन नपराउनुहोस्। राम्ा टायरहरू र 
उमचत रूपमा समायोमजत बे्कहरूसुँग लोड गररएको ट्कलाई 65 mph मा यात्रा गन्द खाली, सुख्ा राजमाग्द, पयूर्द रूपमा रोक्नका लामग कतिीमा 
600 मफटको आरेश मरइनि। (यातु्रको साधनका लामग 400 मफटको पयूरा रयू रीमा रोकु्नहोस्)। यसलाई राजमाग्द प्रवेशबाट बचाउन आवश्यक पर्दि 
र तपाईं राजमाग्दको मोडमा हुनुहुनि भने, ठयू ला सवारी साधनको पिामडबाट लाइन पररवत्दन गन्दबाट रोकि।

यायाम्पहरूबाट निखस्किु
लामा डाउनगे्रडहरूमा, कमहलेकाही ुँ ट्कहरूका लामग "भागे्न" वा "टाढा जाने" या्दम्पहरू हुनिन्। ठयू ला सवारी साधनका लामग मात्र यी या्दम्पहरूको 
प्रयोग गररएको हुनि बे्कमा गडबडीको कारर मतनीहरू मनयन्त्रर बामहर वा रोमकन सक्तैनन्। यी या्दम्प नमजकतै  कमहल्तै पमन नरोकु्नहोस् वा पाक्द  
नगनु्दहोस्।

बसहरू              
सामान्य सवारी साधनहरूको भन्ा बसहरूले सडकमा धेरतै  ठाउुँ  मलनिन्। बस र ट्कसुँग सडक साटासाट गरा्द उस्तै प्रमक्याहरू पालना गनु्दपि्द ।

नवद्ालयका बसहरू
पेक्न्सलभामनयासुँग तपाईंले मवद्ालयको बस नमजकतै  सवारी चलाउुँरा अमनवाय्द रूपमा पछ्ाउनु पनने मवशेर मनयमहरू िन्। ती मनयमहरूले बच्ा 
त्ा चालकहरूको सुरषिा गर्दि।

मवद्ालय बस रोक्नका लामग तयार हुुँरा, त्सका अम्बर (पहेुँला) बत्ीहरू चक््कन सुरु गर्दिन्। चक््करहेका राता बत्ीहरू चक््करहेर बस रोक्ा 
र मवस्ारीत आम्दमा रोक्ा, तपाईंले बसबाट कतिीमा 10 मफट टाढा रोमकनुहोस् चाहे तपाईं त्सको पिामड हुनुहुनि वा उही लेन आउुँरतै  हुनुहुनि 
वा चोकमा पुग्तै  हुनुहुनि जहाुँ मवद्ालय बस रोमकनि। रातो चक््करहेको बत्ीहरू बलन नरोमकएसम् नरोकु्नहोस्, अममलनशील हातहरू रोकु्नहोस् 
र बच्ालाई सुरमषित स्ानमा पुग्न मरनुहोस्।( तलको िमवहरू हेनु्दहोस्) मवद्ालय बस रोके्न आवश्यकताका लामग एउटा मात्र अपवार ि। मवद्ालय 
बसका राता बत्ीहरूसुँग आइरहेको मवद्ालय 
बस रोमकनि र मवस्ारीत हातहरू रोमकनिन् वा 

मवभामजत राजमाग्दको उल्टो मरशाबाट ड्ाइमभङ गनु्दभएको ि भने, (जस्तै ठोस/धातुका अवरोधहरू, 
रेलहरू/चट्टानहरू/प्रवाह/कम औसत गाइड गनु्द), नरोकु्नहोस्। आफनो गमतलाई कम गनु्दहोस् र 
सावधानीसा् सवारी साधन चलाउनुहोस्।

पेक्न्सलभामनयाको मवद्ालय बस रोके्न कानयून उराहररका सहयोगहरू यो ग्रामफकमा जाुँच गनु्दहोस्।
https://www.penndot.gov/TravelInPA/Safety/TrafficSafetyAndDriverTopics/Pages/School-Bus-Safety.aspx

सबै सवारी साधिहरू
अनिवायया रोकु्पछया !

चक््करहेको रातो बत्ीसुँग 
मवद्ालय बसको लामग रोक्न र 
तपाईंको ड्ाइमभङ लाइसेन्सको 
60 मरने मनलम्बनको नमतजा 
पााउन रोमकएका मवस्ाररत हात, 
तपाईंको ड्ाइमभङ रेकड्दमा र 
कजा्द पाुँच (5) बुुँरामा संकेत 
गनु्दहोस्।

10 फनट दूरी
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आकखस्क सवारी साधिहरू र अवस्ाहरूू
केही सवारी साधनहरूमा साइरनहरू र चक््करहेको रातो बत्ी वा चक््करहेका राता वा नीलो बत्ीहरूको संयोजन हुनि। ट्ामफक वा आपतकालीन 
कलहरूसम् आपतकालीन साधनहरू मिटो लतैजानका लामग बत्ीहरूले मद्दत गर्दिन्। ज्ाला साधनहरूको शाखामा आपतकालीन सवारी 
साधनहरू, प्रहरी कारहरू, एमु्बलेन्स, रगत मवतरर साधनहरू र खासगरी संगठनको उद्धार गनने साधनहरू समावेश गररनि। मतनीहरूका लामग 
हेनु्दहोस्।
तपाईलें यहाँ साइरि वा रातो बत्तीसँग साधि चख्करहेको कुिै नदशाबाट आइरहँदा वा रातो र िीलो बत्तीहरूको संयोजिमा, तपाईलें 
निम्न गिुयापछया :
 

आकक्मिक अवस्ा अनुसार सबतै चालकहरूले अमनवाय्द कुनतै प्रहरी अमधकृत पोशाकको मनरनेशन पालना, न्यायामधकरर, मसपाही वा कुनतै पयूरा 
आवरर व्यक्ति, लगायत फायर प्रहरी।
साइरनहरूको आवाजलाई गम्ीर रूपमा मलनुहोस् र एमु्बलेन्स, फायर ट्क वा प्रहरीको सवारी साधनलाई बाटो मरनुहोस्। कुनतै मरन तपाईंले पमन 
मद्दतका लामग बोलाउनु पनने हुन सकि वा आफनतै सा्ी वा पररवार सरस्को जीवन जोक्खममा पन्द सकि।

कािूिबानहर नहँड्िु
मुभ ओभर लमा मोटर चालकहरूलाई आपतकालीन प्रमतमक्या षेित्र र वा असम ््द गररएको सवारी साधनको नमजकतै  नरहेको माग्दमा जान आवश्यक 
हुनि। षेित्र वा सडकको नमजकतै को षेित्र आकक्मिक समयमा मजमे्वारी हुनिन् जहाुँ प्रहरी, प्रधान हामकमका काय्द, अपमृतु् मवचारक, मेमडकल 
परीषिक, अमग्नशामक, जवाला प्रहरी, ज्ाला माश्दल्स, व्यक्तित्व बचाव, व्यक्तित्व आकक्मिक मचमकत्सा सेवाहरू, रचेमटरहनु र सही व्यक्तित्व, 
खतरनाक सामग्रीहरूको टोली सरस् र/ वा राजमाग्दको काय्दहरू र व्यक्तित्व व्यवस्ापनद्ारा सेवाहरू बामडएको हुनि। असम ््द सवारी साधन 
भनेको कतिीमा रुईवटा मसग्नल बत्ीहरू, सडकमा उज्यालो मरने वसु्हरू, सावधानीका संकेतहरू र/वा कुनतै अन्य ट्ामफक मनयन्त्रर यन्त्रले स्पष् 
रूपमा मचमह्नत ट्ामफक माग्दमा वा ट्ामफक माग्दको िेउमा रहेको सवारी साधन हो। ट्ामफक वा अन्य अवस्ाहरूको कारर चालकहरू अगामड 
बढ्न सकु्नहुुँरतैन भने, उहाुँहरूले आफनो गमत पोस्ट गररएको गमत सीमाभन्ा कम प्रमत रण्ा कतिीमा 20 माइल कम गनु्दपि्द । अमभयोगमा जहाुँ 
कानयून प्रवत्दन रेखाउन समकुँ रतैन, मोटर चालकहरूद्ारा अपराधी ररपोट्दका लामग सडक कामराहरू र मजमे्वार आकक्मिकलाई त्ागु्नपि्द । कानयून 
प्रवत्दनले ती ररपोट्दहरूमा मुद्दा उले्खसम्बन्ी बनायो। नमतजाले मगरावट माम्तफ्द  जानि वा तलमतर झि्द  संमषिप्त अपराधमा प्र्म अपमानका 
लामग $ 500भन्ा बढीको लगान बोक्ि, रोस्ो अपराधका लामग $ 1,000 र तेस्ो अपराधका लामग $ 2,000 र आगामी अपराध हुनि। यसको 
सा त्ै, काय्दषेित्रका ठाउुँहरूमा ट्ामफक उल्ङ्घनहरूका लामग लागतहरू रोब्र हुनि। यस कानयूनको उल्ङ्घन गरेको भनी अपराधी ठहररएको 
कुनतै पमन व्यक्तिको ड्ाइमभङ रेकड्दमा 2 पोइन्ट मनधा्दरर गररनेि। यो कानयूनको उल्ङ्घनले अकको व्यक्तिको गम्ीर शारीररक चोटपटक वा मृतु् 
हुनि भने, 90-मरन इजाजतपत्रको मनलम्बन हुने ि र $1,000 को शुल्क लाग्न सकि. यो नीमतको उल्ङ्घनले आपतकालीन प्रमतवारी वा व्यक्तिलाई 
मबगे्रको सवारी साधनमा वा नमजकतै  गम्ीर शारीररक चोटपटक लागि भने, 6-ममहना इजाजतपत्र मनलम्बन लागयू गररनेि र $5,000 को शुल्क लाग्न 
सकि। यस कानयूनको उल्ङ्घनले गरा्द आपतकालीन उत्रराता वा मबमग्रएको सवारी साधनमा वा नमजकतै  रहेको व्यक्तिको मृतु् भएमा 1 वर्दको 
मनलम्बन लागयू गररनेि र $10,000 सम्को जररवाना लाग्न सकि।

रोडाले-ताने्न सवारी साधि र रोडा चलाउिे चालकहरू

षेित्रहरूमा मरमागमा राख्नका लामग केही महत्त्वपयूर्द कुराहरू िन् जहाुँ रोडाबाट तामनएको सवारी साधन वा रोडा चढाइमा तपाईंलाई समावेश 
गररनि। रोडाबाट तामनएका धेरतैजसो सवारी साधनहरू रङमा काला हुनिन् र त्सकारर मबहान, बेलुका वा रातमा हेरा्द फरक रेक्खनिन्। 
रोडाबाट तामनएको सवारी साधन पिामड पछ्ाउुँरा वा रोमकुँ रा, (2) सवारी साधनहरूको बीचको कोठाको समृक्द्धलाई िोड्न मनमचित गनु्दहोस्। 
रोमकएपमि, रोडाबाट तामनएको सवारी साधन प्राय: पिामड ढल्काउनुहोस् र तपाईंलाई रेख्नसके्न चालकको षिमताका लामग नमजकतै को सीमाबाटपमन 
पछ्ाउनुहोस्। तपाईंले पार गन्द प्रयास गरा्दका लामग यसलाई पया्दप्त खाली ठाउुँमा पमन मवभाजन गररनि। जब तपाईंले रोडाबाट तामनएको सवारी 
साधन वा रोडा चढाइलाई पार गनु्दहुनि, रोडाको िायाुँको रूपमा धेरतै  मिटो नचलाउनुहोस् वा तपाईंको हन्द बजाउनुहोस्। सा त्ै, पार गररसकेपमि 
रोडाको िायाुँ त्ागु्नपि्द , रायाुँमतरको लेनमा फक्द नुभन्ा पमहल्तै तपाईंको सवारी साधन र रोडाको बीचमा प्रशस् खाली ठाउुँ  िोड्नुभएको ि 
ितै न भनी मनमचित गनु्दहोस्। सधतै ुँ स्झनुहोस्, सडकमा हुुँरा प्रते्कमा उही अमधकारहरू हुनुपि्द ।

खुला-खाट ट्कमा प्ासेनजरहरू

कुनतै कुनतै व्यक्ति ट्कको खाटमा रहेको ि भने, खुला खाटमा ट्कलाई मपकअप गनु्दहोस् वा 35 mph भन्ा बढीमा फ्ाट गररएका ट्कहरू ड्ाइभ 
नगनु्दहोस्। ट्कको खाटमा 18 मभत्रका बच्ाको उमेर समयूहलाई राख्रा त्स्ा ट्क ड्ाइभ गररुँरतैन।

यो कािुिका अपवादहरू निम्न हुि्:
•   मकसानको बच्ा, फाम्द वा फाम्दहरूमा काम गन्दका लामग मकसानद्ारा स्वाममत्व मलइएका वा संचालन गररएका फाम्द वा फाम्दहरूका  
    भागहरू बीचमा लमगनि। 

• फुटपा्मा वा सडकको िेउमतर रुमाएर रोकु्नहोस्। 

• समानान्तर ड्ाइभ गनु्दहोस् र सम्वताको रूपमा सडकको नमजक 
जानुहोस्। तपाईंको रायाुँबाट कतिीमा 500 मफट टाढाबाट पार 
गरेपमि ड्ाइमभङ सुरु गनु्दहोस्। एकतफथी सडकहरूमा, नमजकको 
सडकमाग्दतफ्द  ड्ाइभ गरेर रोक्न

• चोकहरूको बारेमा स्पष् रहन।

• आपतकालीन सवारी साधन

• अकको आपतकालीन सवारी साधन आइरहेको ितै न भनी सुमनमचित     
 गन्द।
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• फाम्द श्म गन्द मनयोमजत बच्ा, जसलाई बच्ाको रोजगारराता वा रोजगारराताहरूद्ारा स्वाममत्व मलइएका वा संचालन गररएका फाम्द वा 
फाम्दहरूका भागहरू बीचमा लमगनि।

• जो मशकार क्ाम्प र मशकार स्ानको बीचमा वा मशकारको समयअनुसार मशकारको स्ान बीचमा यातायात लतैजान बच्ाहरूले सही मशकार 
अनुममत पत्रको प्रमक्याहरू गर्दिन्।

• सरकारी अनुममत व्ययाम भयूमममा सहभागी बालकहरू भयूममका कोस्दहरू मात्र गर्दिन्।

नहमपात पिुया
चालकहरूको ऐनाहरूमा धेरतै  सीममत रूपमा रेक्खने गोरू जोते् चालकहरू मशतमा महमपातमा रुम्िन्। खेत चालकहरू प्राय: वरपर रुम्िन् 
र मतनीहरूका चालकहरूले आफनो पिामड तपाईंलाई रेख्न सक्तैनन्। सुरमषित रयू रीमा पछ्ाउनका लामग मनमचित गनु्दहोस्। तपाईंको साधनलाई 
पमट्टद्ारा पुिेर राम्ो बनाउन यसले मद्दत गननेि, महमपातबाट मड-आमसङ् मलकुिइट र एक्ण्-क्स्डका गोलाहरू फामलएको म्यो।
यसका सा त्ै, यी सवारी साधनहरूमा कुनतै एउटा िेउमा धेरतै  मफट बामहर लगाइएका मवङ पोल्ोहरू हुन सकिन्। खराब मौसम अवस्ामा 
चालकहरूका लामग मयनीहरू हेन्द वा रातमा र बहुतमफ्द य िेउमतर भएको रुर्दटनाहरूमा सम्बक्न्त भएमा गाह्ो पि्द । सुरमषित हुनुहोस्, अकको बायाुँ 
र रायाुँमतर तपाईंले खेत जोते् ठाउुँ  पार गन्द प्रयास गनु्दभएको ितै न।

सडक प्रकोपसँग सम्पकया
कनहलै् पनि सडकमा तपाईंको सा् कसतैको क्ोध त्ागु्नपि्द । सामान्य चालकहरूको बीचमा 
मवरोधद्ारा कमहलेकाही ुँ सडकमा क्ोधको कारर रटनाहरू हुनिन्। अनुमानमा एक चालकले 
षिमरक मटहरू बनाउुँि त्सलाई अकको चालकले आक्ामक कलाको रूपमा रेख्ि, यद्मप 
मनयत मबलु्कल हुुँरतैन।

कनहलै् पनि तपाईंको पिामडमतर कसतैले क्खचरा वा काट्रा त्सलाई व्यक्तिगत रूपमा 
मलनुहोस्। त्सलाई िोडेर जान मात्र र अन्य चालकलाई बेवास्ा गनु्दपि्द ।

केही रटना भयो भने, प्रनतकार िगिुयाहोस्। अन्य चालकसुँगको ''वारमववार'' मा तपाईंको 
उपक्स्मत केक्न्द्रत गन्दका लामग यो गक्म्र मवकर्दर हो। तपाईं ट्ामफक मचह्नहरू, रुर्दटना 
त्ाग्नका लामग आवश्यक पनने मचह्नहरू संकेतहरू र अन्य चालक वा पतैरलयात्रीहरूको 
मक्याका लामग प्रमतमक्या मरन कम सषिम हुनुहुनि।

अकको चालकलाई पाठ पढाउिे प्रयास िगिुयाहोस्। तपाईं सही हुनुहुनि भने, अमधकार प्राक्प्तमा आग्रह नगनु्दहोस्। तपाईं साुँच्तै मन्द सकु्नहुनि!

तपाईलंाई CE षेित्रहरूमा सुरनषित रूपमा रहि मद्दत गिने केही उपायहरू यहाँ छि्:

 

आक्ामक चालकको पस्द तपाईंसुँग ि भने, रर नजानुहोस्। सट्टामा, प्रहरी चौकीमा ड्ाइभ गनु्दहोस्, जहाुँ तपाईंले मद्दत पाउनुभयो र त्हाुँ 
साषिीहरू हुनेितै नन् त्हाुँ सुमवधाजनक स्टोर वा अन्य स्ानहरू हुने िन्।

आकखस्क दुररटिाहरूसँग स्झौता
तपाईं धेरतैजसो चालकहरू जस्तै हुनुहुनि भने, तपाईंसुँग आपतकालीन समय आउनुभन्ा 
अमर कसरी काय्द गनु्दहुने ि भनी अभ्ास गनने अवसर हुनेितै न। तर केही नाजुक ड्ाइमभङ 
क्स्मतहरूमा के गनने भनी ्ाहा हुनाले पमन मभन्ता बनाउन सकि। केही कुरा गलत हुुँरा 
गलत काय्द गना्दले वा कुनतै काय्द नगना्दले स्पष् रूपमा तपाईंको सवारी साधन रुर्दटना हुने 
सम्ावनाहरूलाई बढाउने ि।
आपातकालीि समयमा आफिो मागयामा खस्टयररङ गिने
तपाईंसुँग टकिरलाई रोक्न बे्क लगाउने वा क्स्टयररङ गनने रोजाइ हुुँरा, मवशेरगरी 25 mph 
भन्ा माम्को गमतमा तपाईंले खतरा रोक्नका लामग बे्क लगाउनुभन्ा क्स्टयर गन्द सकु्न 
सामान्यतया उतृ्ष् हुनि। तपाईंको मवचलन हुने प्रमतमक्याको समय तपाईंको 

तपाईलंाई ्ाहा न्यो?
प्रते्क वर्द PA मा कररब 1,500 
राजमाग्दको, लगभग 60 प्रमतशत वा 
कररब 900, आक्ामक ड्ाइमभङले 
गरा्द मृतु् हुनि।

तपाईलंाई ्ाहा छ?
12,000 रुर्दटनाको नमजकको 
दृमष्कोरमा, रुर्दटना त्ाग्नका लामग 
37 प्रमतशत ड्ाइभरहरूले कुनतै काय्द 
गरदैनन्।

• आक्ामक चालकको बाटोबाट हट्ने प्रते्क प्रयास गनु्दहोस्।

• पार गनने लेनलाई ब्लक गनु्दहुुँरतैन। कसतैले पार गन्दका लामग माग गर्दि 
भने, त्सलाई जान मरनुपर्दि।

• बढी गमतद्धारा आक्ामक चालकलाई चुनौती मरनुहुुँरतैन। यसले 
चालकलाई गुस्ा र तपाईंलाई खतरारमहत मात्र बनाउुँरि।

• चालकसुँग आुँखा जुधाएमा।

• इशाराहरूलाई बेवास्ा गनु्दहोस्, र फेरर इशारा आउुँरतैनन्।

• तपाईंसुँग ह्ाण्डस्-फ्ी उपकरर ि र सुरमषित तररकाले गन्द 
समकनि भने प्रहरी वा 911 मा कल गनु्दहोस् वा यातु्रहरूलाई 
कल गनु्दहोस्।
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बे्क लगाउने प्रमतमक्याको समयभन्ा मिटो भएको हुनाले यस्ो भएको हो। तर तपाईंसुँग आपतकालीन समयमा आफनो सवारी साधनको 
मनयन्त्रर राखे्न राम्ो क्स्टयररङ सीपहरू हुनुपि्द ।
साधारर मनयमअनुसार, तपाईंले रुवतै हातद्ारा क्स्टयररङ मविललाई समामतराखेको हुनुपि्द । यो मवशेरगरी आपतकालीन अवस्ाहरूमा महत्त्वपयूर्द 
हुनि मकनमक अस्पष् क्स्टयररङका लामग तपाईंले एउटतै (1) मरशामा कतिीमा एक-आधा मोडमा रुित रूपमा क्स्टयररङ मविललाई मोड्नु र त्सपमि 
एकपटक तपाईंले वसु्लाई पार गररसकेपमि, उल्टो मरशामा लगभग पयूरा चक्मा चकिालाई पिामड मोड्नु आवश्यक हुनि। त्सपमि तपाईंले 
आफनो यात्राको वास्मवक मरशामा सवारी चलाउन जारी राख्नका लामग क्स्टयररङको केन्द्रमा फका्दउनुहोस्। उच् गमतमा, आफनो सवारी साधनलाई 
बायाुँ वा रायाुँमतर लतैजान कम क्स्टयररङ इनु्टको आवश्यकता हुनि।
रायाुँमा रेखाइए जस्तै क्स्टयररङ मविललाई समाते् बानी बनाउनुहोस्। तपाईंले क्स्टयररङ मविललाई 
रडीको अनुहारको रूपमा सोचु्नहुनि भने, तपाईंका हातहरूले मविललाई 9 र 3 बजे् क्स्मत वा 8 र 4 
बजे् क्स्मतमधे् एकरमतै सहज लागे्न क्स्मतमा समातु्पि्द । आफना बुढी औलंाहरूलाई ररमको मभत्रपमट्ट 
समातु्को सट्टा क्स्टयररङ भएतफ्द  राख्नहोस्।
मविलमा आफना हातहरूलाई यस क्स्मतमा राखेर:

• तपाईंसुँग आपतकालीन क्स्टयररङ मनयमावलीको अवस्ामा अमत गलत गनने सम्ावना कम हुने ि, 
जसले तपाईंलाई मनयन्त्ररबामहर वा सडकबामहर लतैजान सकि।

• मतनीहरूलाई िोडेर पमन, तपाईं रुर्दटनामा संलग्न हुनुहुनि भने, एयर ब्ागले तपाईंका पाखुरा त्ा हातहरूलाई तपाईंको अनुहारमा फालने 
सम्ावना कम हुनि।

• लामो यात्राहरूको अवमधमा तपाईंका पाखुराहरू ्प सहज र कम ्ाकेका हुने िन्।

रश (10) र रुई (2) बजेको हातको क्स्मत स्वीकारयोग् हुनि; यद्मप, तपाईंको एयर ब्ाग फतै मलएको ि भने, तपाईं चोटपटकको जोक्खममा 
हुनुहुनि। मोड्नका लामग क्स्टयररङ मविल प्रयोग गनने रुई (2) वटा तररकाहरू िन्। "हात-माम्-हात" मवमधमा, उल्टो मरशामा जान र त्समाम् मविल 
तान् चालक क्स्टररङ मविलमा पुगु्नहोस्, आवश्यक भए रोहोर् याउने। "धकेलने-ताने्" मवमधमा, एउटा (1) हातले क्स्टयररङ मविललाई माम् धकेलनुहोस् 
जबकी अकको हातले माम्बाट मरसारेर मविललाई तल तानु्होस्, मोड्ने काय्द पयूरा नभएसम् काय्द रोहोर् याउने।
तपाईलें टक्कर रोक् सकु्हुन्न भिे, यो कुरा स्झिुहोस्: रुर्दटनामा चोटपटक रोक्ाम धेरतैजसो आफनो मसट बेल्ट सही तररकाले लगाउने, 
आफनो टाउको मनयन्त्रर सही तररकाले समायोजन गनने, आफनो सवारी साधनमा एयर ब्ाग हुने र आफनो एयर ब्ागबाट कतिीमा रश (10) इञ् 
टाढा राखे्न कुराहरूमा मनभ्दर रहनि।

तपाईलंाई अकस्ात बे्क लगाउिु पिने भएमा
तपाईंलाई आफना बे्कहरू हतारमा लगाउनु पनने भएमा, तपाईंको सुरषिा आफनो सवारी साधनको पारम्पररक वा एक्न्ट-लक बे्कहरू (ABS) िन् 
र मतनीहरूलाई कसरी प्रयोग गनने भनी ्ाहा हुने कुरामा मनभ्दर रहनि।

• ABS नबिा, रोहोर् याएर बे्कहरूलाई म्चु्नहोस् र िोड्नुहोस्। बे्कहरूलाई पक्म्पङ गना्दले तपाईंको सवारी साधन सुस् हुने ि र त्सलाई 
मनयन्त्ररमा राखे्नि। बे्कहरूमा धेरतै  बल लगाउनाले तपाईंका चकिाहरू लक हुन सकिन् जसकारर सवारी साधन मचक्प्न सकि।

• ABS सुँग, बे्कलाई बमलयो कायम राख्नहोस् र बललाई जारी राख्नहोस्- तपाईंको सवारी साधन मचक्प्ुँरतैन। बे्क पेडललाई िउठाउिुहोस्। 
ममसनको होहल्ाहरू र/वा हल्का पले्सशनद्ारा संकेत नगनु्दहोस्।

तपाईंको सवारी साधनसुँग कस्ो प्रकारको बे्क लगाउने प्रराली ि भनेर मनधा्दरर गन्दका लामग तपाईंले आफनो मामलकको मनयम-पुस्कलाई चेक 
गनु्दपि्द । तपाईं आपतकालीन मभत्र जानुभन्ा अमर यो गनु्दहोस्। आफिो बे्कहरूलाई आपतकालीि खस्नतमा कसरी प्रयोग गिने भिेर ्ाहा 
पाउिाले तपाईकंो जीवि बचाउि सकछ।

तपाईकंो सवारी साधि नचखप्ि ्ाल्ो भयो भिे
तपाईंको सवारी साधन मभजेको वा बरफ भएको सडकमा मचक्प्न ्ालि भने, 
तपाईं जान चाहनुभएको मरशामा हेरेर चलाउनुहोस्। यमर तपाईंको सवारी साधनको 
पिामडको भाग बायाुँमतर मचक्प्ुँरतै  ि भने, पाङ्ग्रालाई बायाुँमतर मोड्नुहोस्। यमर 
तपाईंको सवारी साधनको पिामडको भाग रायाुँमतर मचक्प्ुँरतै  ि भने, पाङ्ग्रालाई 
रायाुँमतर मोड्नुहोस्। जब तपाईंले मचक्प्ने मक्याकलापलाई सही गन्दका लामग 
चलाउन खोज्ा, मवपरीत मरशामा अककोचोमट मचक्प्न सके्न कारर बन् सकि 
तर रोस्ोपटक मचक्प्ुँरा पमहलेको जस्ो नराम्ो नमतजा हुनेितै न। त्स्तै तररकाले 
रोस्ोपटक मचक्प्नबाट रोक्नका लामग तयारर हुनुहोस् - तपाईंको सवारी साधनको 
पिामडको भाग मचक्प्एको मरशामा चलाएर। तपाईंले आफनो सवारी साधनको 
मनयन्त्ररलाई पयूर्दरूपमा पुनः  प्राक्प्त गनु्दभन्ा अमर यसलाई यी "सुधार" का लामग 
्ोरतै  समय लाग्न सकि।
मचक्प्ुँरा तपाईंका बे्कहरू प्रयोग नगनु्दहोस्। यमर तपाईंले बे्कहरू प्रयोग गनु्दभयो 
भने, मचक्प्ने प्रमक्या नराम्ो हुन सके्नि। आफनो पाङ्ग्रालाई लक गरेर र सबतै 
क्स्टररङ मनयन्त्ररलाई गुमाएर तपाईं जोक्खममा हुनुहुनि।

बायाँ मोड्िुहोस्

दायाँ मोड्िुहोस् 
पछानड बायाँनतर 

नचखप्नछ

सवारी साधिको 
दायाँनतर नचखप्नछ

दायाँ मोड्िुहोस्
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जलमग्न भएका सडकमागयाहरू
जलमग्न भएका सडकमाग्दहरूमा कम गमतहरूमा पमन ि (6) इञ् भन्ा पमन ्ोरतै  पानीले तपाईंलाई आफनो सवारी साधन वा ट्कको मनयन्त्रर 
गुमाउनुको कारर बन् सकि र केही साना सवारी साधनहरूलाई बगाउन सकि। रुई (2) चररको पानीले धेरतैजसो सवारी साधनहरूसमहत स्पोट्द 
उपयोमगता सवारी साधनहरूलाई (SUVs) टाढा लानेि। एकपटक सवारी साधन सडकमाग्दको गमहरो पानीमा बगेपमि यसले मभत्र भएका चालक 
र यातु्रहरूलाई फुँ साएर पानीसुँगतै भरेर रोल गन्द सकि। यनद सडकमा पािी बनगरहेको छ भिे, सबैभन्दा सुरनषित उपाय भिेको अकको मागया 
पत्ता लगाउिु हो।
िोट: जोखखमपूरया अवस्ाहरूको काररले गदाया सडक वा राजमागया बन्द भएका ट्ानफक नियन्त्रर यन्त्रहरू वा नचह्नहरूमाफया त वा 
वररपरर ड्ाइभ गिया यो कािूिको नवरुद्ध छ। कािूि र यससँग सम्बधिी जररवािाहरूबारे ्प जािकारीका लानग अध्ाय 5 मा हेिुयाहोस्।

बाढीहरू:
बाढी पेक्न्सलभामनया शीर्द खतराहरूमधे् एक हो। रोग मनयन्त्रर त्ा रोक्ाम केन्द्रहरूको अनुसार 2006 रेक्ख पेक्न्सलभामनया ररपोट्द गररएका 
लगभग आधाभन्ा धेरतै  बाढीले हुने मृतु्हरू सवारी साधनहरूसुँग सम्बक्न्त िन्। तपाईं सवारी चलाउुँरतै  हुनुहुनि र तपाईं बाढी भएको सडकमाग्दमा 
पुगु्नभयो भने, यो सामान्य चरर यार राख्नहोस्: “पिामड मोड्नुहोस्, नडुब्नहोस्®”. अकको यात्रा रूट फेला पानु्दहोस् र कुनतै पमन बाढी भएको 
सडकमाग्द क्स नगनु्दहोस्। कुनतै पमन बाढी मनयन्त्रर अवरोधलाई पास गनने काय्द कानयून मवरुद्ध हुनि। सयूचीले बाढी मकन एकरमतै खतरापयूर्द हुनि 
भनी मवमभन् काररहरू रेखाउुँि:
 

तपाईं बाढी भएको सडकमाग्दमा पुग्ा तपाईंको उतृ्ष् मवकल्प भनेको तपाईंको गन्तव्यमा नयाुँ रूट फेला पानने हो। तपाईं बाढीमा अड्मकनुभयो 
भने, आफनो सवारी साधनबाट तुरुन्ततै बामहर मनस्नुहोस् र अग्ो षेित्रमा सनु्दहोस्। रामष््य मौसम सेवाहरूबाट बाढीबारे ् प जानकारी अनलाइनमा 
फेला पान्द समकनि:  www.weather.gov/safety/flood-turn-around-dont-drown

तपाईकंो गनत बढाउिे यन्त्र अट्नकयो भिे
यमर गमत बढाउने यन्त्र (ग्ाुँस पेडल) अट्मकयो भने, तपाईंको सवारी साधन तीव्रतर रूपमा मिटोभन्ा मिटो गइराख्न सकि।
यनद यो भयो भिे:
1. सडकमा ध्ान केक्न्द्रत गनु्दहोस्। यमर यो सामान्य रूपमा पिामड प्रकट भयो भनेर हेन्दका लामग तपाईंले ्ोरतै  समयसम् पेडललाई ट्ाप गनु्द 

सकु्नहुनि वा तपाईंले आफनो औलंाबाट यसलाई उठाउन सकु्नहुनि तर तपाईंको हातबाट पेडललाई स्वतन्त्र रूपमा प्रयास गन्दका लामग तलसम् 
पुगु्नहुन्।

2. पेडल अट्मकनि भने, तुरुन्ततै नु्यट्लमा मसटि गनु्दहोस् र बे्कहरूको प्रयोग गनु्दहोस्। यसले तपाईंको इक्नजनलाई तेज बनाउन सके्नि तर 
तपाईंको पाङ्ग्राबाट पावरलाई हटाउनेि।

3. तपाईंले सुरमषित गमतमा मबस्ारतै  चलाउुँरा सडकको क्स्टररङ र पुलअफमा ध्ान मरनुहोस्। रोकु्नहोस्, इक्नजन बन् गनु्दहोस् र तपाईंको 
आपतकालीन फल्ाशरहरूलाई खोलनुहोस्।

िोट:  तपाईंलाई मबस्ारतै  चलाउन वा चाुँडतै रोक्नका लामग आवश्यक पि्द  भने तपाईंको चतैन प्रज्लनलाई "बन्" गनु्दहोस्। यसलाई "लक"  
      मा नमोड्नुहोस् मकनभने तपाईंले क्स्टररङ योग्ता गुमाउनु हुने ि। त्सपमि, बे्कहरू प्रयोग गनु्दहोस्। यसलाई तपाईंको चतैन          
प्रज्लनलाई बन् गरेर चलाउन र बे्क लगाउनका लामग धेरतै  प्रयासको आवश्यकता पि्द ।

यसलाई तपाईंको इमग्नशन बन् गरेर से्टयर गन्द र बे्क गन्द ्प प्रयासको आवश्यकता पर्दि।

तपाईकंो सवारी साधिको बे्क गडबडी भएको छ भिे
अझतै नयाुँ सवारी साधनहरूमा, मवभामजत बे्क लगाउने प्ररालीले कुल बे्क गडबडीको सम्ावनालाई रटाउुँि। यमर तपाईंको बे्क प्ररालीले लाइट 
खोलनुपि्द  भनेर चेतावनी मरनि भने तपाईंले चारवटा (4) पाङ्ग्राहरूमधे् रुईवटामा (2) बे्क लगाउनुपि्द , सायर एउटा (1) अगामडको पाङ्ग्रामा र 
एउटा (1) पिामडको पाङ्ग्रामा। यसले तपाईंलाई सडकको िेउमतर वा अकको सेवा से्टशनमा लतैजानका लामग अनुममत मरनेि। सवारी साधन सुस् 
हुन सुरु हुनभन्ा अमर तपाईंले बे्क पेडल सामान्यभन्ा धेरतै  टाढा जारतै ुँि भनेर महसुस गनु्दहुने ि र तपाईंलाई पेडललाई जोडले धकेलन आवश्यक 
पि्द । तपाईंको रोके्न रयू री बढेको ि त्सतैले तपाईंको सवारी साधन कहाुँ बढ्रतै  ि भनेर सावधान हुनुहोस्। तल्ो मगयरमा मसटि गना्दले तपाईंलाई 
गमत कम गराउनका लामग मद्दत गर्दि।

• डलर मबलको लम्बाइ भएको, ि इञ् पानीले केही कारहरूलाई मनयन्त्रर गुमे् वा बन् हुने गराउन सकि।
• बाह् इञ्को चलायमान पानीले धेरतै  कारहरूलाई बगाउन सकि।
• रुई मफटको चलायमान पानीले धेरतै  SUV र मपक-अप ट्कहरू सान्द सकि।
• कुनतै पमन सडकमाग्दको माम् बमगरहेको पानीले फुटपा् र पुलहरू ढाुँके्नसमहत धेरतै  खतराहरू लुकाउन सकि। 

चलायमान पानीले सडकमाग्दलाई पमन कमजोर बनाउन सकि।
• रात्री यात्राले जलमग्न भएका सडकमाग्दहरूलाई लुकाउन सकि।
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तपाईलें आफिो सवारी साधि रोकेपनछ, मद्दतका लानग फोि गिुयाहोस्। ड्ाइभ गिने प्रयास िगिुयाहोस्।
तपाईकंो टायर पड्नकनछ भिे
कमहलेकाही ुँ धमाकाको होहल्ाहरू टायर पड्मकनुभन्ा अमर नतै सुरु हुनि तर सामान्यतया तपाईंलाई समय अगामड नतै टायर कमहले पड्मकनि 
भनेर ्ाहा हुने ितै न। तपाईंले आफना टायरहरूलाई राम्ो क्स्मतमा र सही तररकाले हेरेपमि राखेर पड्मकनबाट सुरषिा गनु्दपि्द ।

जब तपाईंको अगामडको टायर फुट्ि तपाईंको क्स्टररङ पाङ्ग्रामा कम्पन हुने ि र तपाईंले सवारी साधन एकिासी एउटा िेउमा रोमकएको 
महसुस गनु्दहुने ि। पिामडको टायर फुट्रा, सवारी साधनको एउटा कुना एकिासी झि्द  र तपाईंले सवारी साधनको पिामडको भाग पिामडमतर 
लडेको र बामहर मनसे्को महसुस गनु्दहुने ि।
तपाईकंो टायरहरूमधे् एउटा फुट्ो भिे, निम्ननलखखतअिुसार गिुयाहोस्:
1. क्स्टररङ पाङ्ग्रालाई कमसलो गरी समातु्होस्।
2. तपाईंको बे्कबाट टाढा रहनुहोस्! टायर पड्मकएपमि बे्क लगाउरा तपाईंको सवारी साधनको मनयन्त्रर गुम् र मचक्प्न सके्न कारर हुने ि।
3. मबस्ारतै  आफनो खुट्टालाई ग्ाुँसको पेडलबाट माम् राख्नहोस्।
4. तपाईं जहाुँ जान चाहनुहुनि त्हाुँ चलाउनुहोस् तर सभ्त रूपमा चलाउनुहोस् - ठयू लो वा झटकारार क्स्टररङ काय्दहरू नबनाउनुहोस्।

तपाईं समतल टायरमा जमत समयसम् आवश्यक परा्द पमन चलाउन सकु्नहुनि, सुरमषित ठाउुँमा जानलाई रुमाउनका लामग यसलाई पररवत्दन 
गनु्दहोस्। तपाईंलाई आफना बे्कहरूको प्रयोग गनु्दपि्द  भने, मतनीहरूलाई मबस्ारतै  म्चु्नहोस्। कारलाई रोके्न ठाउुँमा मबस्ारतै  हुन मरनुहोस्। तपाईंले 
टायर पररवत्दन गनु्दभन्ा अमर यो सडकको बामहर ि भनेर सुमनमचित हुनुहोस्।

1. तल्ो मगयरमा मसटि गनु्दहोस् र रोक्नका लामग सुस् गराएर 
कुनतै ठाउुँका लामग हेनु्दहोस्।

2. बे्क पेडललाई चाुँडतै धेरतै  समयसम्का लामग पम्प गनु्दहोस्। 
यसले सवारी साधनलाई रोक्नका लामग पया्दप्त बे्क चापलाई 
अक्र उत्पन् गि्द ।

3. यमर बे्क पेडललाई पम्प गरा्द काम गरेन भने पामक्द ङ 
(आपतकालीन) बे्कको प्रयोग गनु्दहोस्। यमर पिामडका 
पाङ्ग्राहरू लक भए भने, बे्कलाई जारी गन्दका लामग 
समातु्होस् जसकारर तपाईंले पामक्द ङ बे्कलाई िोड्न 
सकु्नहुनि र तपाईं रोक्न सुरू गन्द सकु्नहुनि।

4. जहाुँ तपाईं जाुँरतै  हुनुहुनि त्हाुँ आफना आुँखाहरूलाई केक्न्द्रत 
राख्नहोस् र सडकमा रोमकनका लामग सुरमषित स्ान हेनु्दहोस्। 
मभत्र चलाउन वा उकालो सडकमा चलाउन एउटा खाली ठाउुँ  
हेनु्दहोस्।

5. तपाईंको चतैन प्रज्लनलाई अक्न्तम उपायको रूपमा "बन्" 
गनु्दहोस्, यमर सवारी साधन अझतैपमन रोमकएन भने तपाईं 
रुर्दटनाको खतरामा हुनुहुनेि। यसलाई "लक" क्स्मतमा 
नमोड्नुहोस् मकनभने यसले तपाईंको क्स्टररङलाई पमन लक 
गननेि। त्यसपमि, तपाईंको सबतैभन्ा तलको मगयरमा मसटि 
गनु्दहोस्। यसले तपाईंको प्रसाररलाई खराब गराउन सकि 
त्सतैले तपाईं रुर्दटना हुनबाट रहनका लामग यसलाई अक्न्तम-
खाई प्रयासको रूपमा मात्र गनु्दहोस्।

 यनद तपाईसँंग पुरािो सवारी साधि छ भिे र तपाईकंा बे्कहरू अचािक खराब हुनछि् भिे, तपाईलें गिुयापछया

तपाईलंाई टायर पररवतयाि गियाका लानग आवश्यतकता पिने 
सामािहरू आफिो सवारी साधिमा सबै समयहरूका लानग 
राख्िहोस्, जतैि.,से्पयर टायर, लग रेञ्, ज्याक, सु्कड्ाइभर, 
फल्ाशलाइट, फे्रस र ररफे्खटिव नत्रकोरहरू, पाङ्ग्राको 
वेजहरू, समतल टायर ममयात गिने सामाि, पनजाहरू, आनद।
टायर पररवतयाि गियाका लानग सामान्य सुझावहरू। िोट: 
साधिबाट साधिको प्रनक्या फरक छ त्यसैले कृपया सवारी 
साधिको मानलकको मागयानिदनेशिको परामशया नलिुहोस्।
1. सम्व भएसम्म ट्ानफक र सडकभन्दा टाढा कुिै समतल 

सतहमा सवारी साधि पाकया  गिुयाहोस्।
2. पानकया ङ बे्कमा पढाउिुहोस् र पानकया ङ बे्कहरूद्धारा 

सवारी साधिको पुिरावृनत्त गिुयाहोस्, काठको वेजहरू 
वा रुनमरहेको राम्ो टायरको कुिै िनजक वा पछानड 
दुवैतफया पाङ्ग्राहरूले पछ्ाउँछि्।

3. सवारी साधिसँग पाङ्ग्राको कभर वा हुवक्ाप छ भिे, 
ध्ािपूवयाक त्यसलाई असषिम गिया सु्कड्ाइभर वा लुग 
रेञ्को अन्त्यमा फल्ाटको प्रयोग गरी परीषिर गिुयाहोस्।

4. सवारी साधि भूनममा हँुदा, लुग रेञ्को अन्त्यमा सवारी 
साधिको नफट गररएका लुग िटको प्रयोगद्धारा 
लुग िटहरू खुकुलो बिाउिुहोस्। तहअिुसार, लुग 
वारहरूबाट पूरया रूपमा लुग िटहरू हटाउि सनकँदैि।

5. ज्याकलाई सवारी साधिको फे्म वा ससे्पन्सिमुनि 
सुरनषित तररकाले ठोस जनमिमा र/वा ज्याकको सही 
स्ाि नियोजिका लानग सवारी साधिको मानलकको 
नियमावलीको परामशया नलएर राख्िहोस्। टायर 
जनमिबाट लगभग 6 इन्च मान् िउठेसम्म सवारी 
साधिलाई ज्याकले उठाउिुहोस्।

6. लुग िटहरू पूरया रूपमा निकाल्िुहोस् र नतिीहरूलाई 
सुरनषित स्ािमा राख्िहोस् (चक्काको कभर नभत्र वा हब 
क्ापले राम्री काम गछया )। खराब टायरलाई दुवै हातहरूले 
समातेर सीधा तानु्नहोस् र समाि रूपमा लुग बोल्हरू 
निकालेर हटाउिुहोस्।

7. से्पयर चक्का/टायरलाई चक्काका लुग बोल्हरूमा स्ापिा 
गिुयाहोस् र सबै लुग िटहरू हातद्ारा स्ापिा गिुयाहोस्। 
िटहरू लुगहरूमा सही तररकाले थे्ड गररसकेपनछ, लुग 
रेञ्लाई िटहरू कस् प्रयोग गिया सनकनछ; तर नू्यितम चाप 
मात्र प्रयोग गिुयाहोस् (यो समयमा पूरया रूपमा िटहरू टकया  
िगिुयाहोस्)।

8. सवारी साधिलाई नवतिारै जनमिमा लैजािुहोस् तर यो 
चररमा सवारी साधि मुनिबाट ज्याकलाई िहटाउिुहोस्।

9. सही टकया  क्म र टकया  नवशेष निदनेशिका लानग सवारी साधि 
सञ्ालकको नियमावलीमा सन्दभया गररसकेपनछ, लुग रेञ् 
प्रयोग गरेर लुग िटहरू कसु्होस्।

10. सवारी साधिको ट्ङ्मा ज्याक, टायर/चक्का, उपकररहरू 
र सुरषिा उपकररलाई राख्िहोस्।

सवारी साधिको चक्काका कभरहरू वा हब क्ापहरू छि् 
भिे, मानलकको नियमावलीले स्ापिाका लानग निदनेशिहरू 
उपलब्ध गराउिुपछया । सवारी साधिमा सेन्टर क्ापहरू छि् 
भिे, सेन्टर क्ापलाई चक्काको नवरुद्धमा राख्िहहोस् र समाि 
रूपमा हातको नहल प्रयोग गरेर त्यसलाई ठाउँमा हाल्िुहोस्। 
ड्ाइनभङ गिुयाभन्दा अनर चक्काको कभर वा सेन्टर क्ापको 
सुरषिा सुनिनचित गिुयाहोस्।

समतल टायरलाई कसरी पररवतयाि गनिया
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अध्याय 3 - ड्याइभ गर्न सिक्ने PA चयालक सरयमयावली

तपाईकंो सवारी साधि फुटपा्को आधाररेखानभत्र पखल्यो भिे

तपाईंलाई आधाररेखा फुटपा्भन्ा कम भएको सडकको मकनारामा "पक्ल्टुँरा" को अनुभवपमि क्स्टयररङ मनयन्त्ररलाई कसरी बचाउने भनेर 
्ाहा ितै न भने एउटा गम्ीर रुर्दटनाको कारर बन् सकि। यमर तपाईं सडकको मकनारा नमजकबाट ड्ाइमभङ गनु्दहुनि भने वा यमर तपाईं रुतिीमा 
धेरतै  मिटो ड्ाइभ गनु्दहुनि भने पक्ल्टन सकि र तपाईंको अगामडको टायरलाई सडकमा सुताउनका लामग अनुममत मरनि।

"पक्ल्टनु" भनेको पयूरतैतररकाले सामान्य भइसकेका िन्, मवशेरगरी ग्रामीर सडकहरूमा। जहाुँ सडकहरू पुनः  प्रकट भएको हुुँरा र त्हाुँ 
आधाररेखामा मकनारा पमन ि भने मतनीहरूलाई पाइन समकनि।

यमर तपाईंलाई यसबाट कसरी बचे्न भनेर ्ाहा ितै न भने, "पक्ल्टने मक्याकलाप" चाुँडतै एउटा आपतकालीन बन् सकि सबतैभन्ा महत्त्वपयूर्द कुराहरू 
स्झनका लामग: तीव्र रूपमा नचलाउनुहोस् र एकिासी बे्क नलगाउनुहोस्। यमर तपाईंले सडकमा फेरर जानका लामग पाङ्ग्रालाई तीव्र रूपमा 
मोड्नुहुनि भने, यसले सवारी साधनलाई िेउमतर लडाउन र आइरहेको ट्ामफकमभत्र क्स हुने कारर बनाउन सकि। यमर तपाईंले बे्कलाई जोडले 
फुटपा्मा रुईवटा (2) पाङ्ग्राले र नरम आधारमा रुईवटा (2) पाङ्ग्राले लगाउनुहुनि भने, सवारी साधन सायर मनयन्त्ररभन्ा बामहर मचक्प्नेि।

 

अकको सवारी साधि तपाईकंो लेि अगानड आइरहेको छ भिे 
पमहले, उपक्स्मतका लामग हन्द बजाउनुहोस्। अन्य चालकहरू मिटो जाुँरतैनन् भने रायाुँबाट िुटकारा भए सम्व भएसम् प्रयास गनु्दहोस्। तपाईंले 
रायाुँमतर झुकाव मरनुहुनि र अक्न्तम षिरमा अन्य चालकहरूले ठीक गर्दिन् भने तपाईं क्स्र रूपमा रुर्दटनामा पनु्दहुनि। यमर संरर्द अपररहाय्द 
हुनि भने, मजबयूती र क्स्रतापयूव्दक गमतरोध हुनि। प्रते्क माइल प्रमत रण्ामा तपाईंले पुराना कुराहरू आरानप्ररान गन्द मबस्ारतै  कम गनु्दहुनि।

अने्त्यनटि यात्राहरू
तपाईंले सडकमा अने्तमष् यात्रा चमलरहेको रेख्नभयो भने यात्राका लामग सवारी साधनहरू जान मरनुपर्दि। प्रते्क सवारी साधनहरू चोकमा 
बनाइनि, चोकमा यात्राका प्रमक्याहरूको आराम गराइनि, अन्य ट्ामफकलाई अमनवाय्द जान मरइनि। यात्राहरू पार गररसकेपमि र यात्राको मभत्र 
र बामहर त्सलाई काट्नुहुुँरतैन, प्रहरी अमधकृतद्ारा वा अने्तमष्का मनयमअनुसार अने्तमष् मनरनेशकको मनरनेशन वा कम्दचारी नभएमा मात्र तपाईंले 
मनयन्त्रर गनु्दपर्दि।
अने्तमष् यात्रामा सबतै सवारी साधनहरूसुँग मतनीहरूका हेडलाइटहरू हुनु अमनवाय्द हुनि र आपतकालीन फल्ाशरहरू सषिम हुनुपर्दि वा 
यात्राको भागको रूपमा मतनीहरूलाई अन्य उपकररको मनयुक्ति गनु्दपि्द । यात्राका अनुसार नतै सवारी साधनमा सवारी साधनहरूले बत्ीहरू वा 
कलेजी रङको लाइट बालन बन् गर्दिन्।
नेतृत्वरायी साधनहरू हररयो बत्ी बल्ा चोकतफ्द  यात्रा सुरू गर्दिन् भने अने्तमष् यात्राका चालकहरू अमर बढ्न रातो बत्ी वा रोकु्न पनने संकेतमा 
जानुपि्द । रोके्न संकेतको अवस्ामा, चोकमा यात्रा गनु्दअमर नेतृत्व गन्द सवारी साधनहरू अगामड बढ्नुअमर पयूर्द रूपमा रोमकनुपि्द । अने्तमष् 
यात्राहरूमा सवारी साधनहरूको स्वीकृमत अमनवाय्द हुनुपि्द । 

1. तपाईंको रायाुँमतरका रुईवटा पाङ्ग्रा फुटपा्मा फुट्िन् 
भने गमत कम गन्दका लामग ग्ाुँस पेडललाई कम गनु्दहोस्। 
एकिासी बे्क नलगाउनुहोस्। यमर तपाईंले आधाररत 
जोक्खमबाट बच्नका लामग बे्क लगाउनु पर् यो भने मबस्ारतै  
मबस्ारतै  प्रयोग गनु्दहोस्, पाङ्ग्राहरू लक हुनबाट बचाउनका 
लामग बे्कलाई मनयन्त्रर गनु्दहोस्।

2. क्स्टयररङ पाङ्ग्रामा कमसलो मग्रप राख्नहोस् र सडकमाग्दमा 
रुईवटा (2) पाङ्ग्राहरूलाई सडकमाग्दमा समानान्तर 
र रुईवटा (2) पाङ्ग्राहरूलाई कम गरेर चलाउनुहोस्। 
(मकनाराबाट कम गराएर राखे्न) टायरहरूलाई फुटपा्को 
मकनारामा से्कमपङ हुनबाट रोकु्नहोस्। शान्त रहनुहोस् र 
बमलया मग्रपलाई क्स्टयररङ पाङ्ग्रामा राख्नहोस्। नरम वा 
सुख्ा आधाररेखाले तपाईंको सवारी साधनलाई रायाुँमतर 
ताने्ि। सडकमा फरर जाने प्रयास गरा्द तीव्र रूपमा 
नचलाउनुहोस्।

3. तपाईं धेरतै  मवस्ारतै  यात्रा गरा्दसम् सुस्सुँग मवस्ारतै -मवस्ारतै  
जारी राख्नहोस् - 25 mph भन्ा कममा र 10 mph मा 
प्रा्ममकताका सा् नमजकतै  - आफनो सवारी साधनलाई 
मनयन्त्रर अन्तग्दत राख्नहोस्

4. तपाईंले पुनः  प्रमवष् गनु्दहुने लेनमा पिामडबाट आइरहेको 
ट्ामफक हेनु्दहोस्। तपाईंको बायाुँ मोड्ने संकेत सषिम गनु्दहोस्।

5. जब यो स्पष् भएपमि फुटपा्मा बायाुँरेक्ख रायाुँ 
पाङ्ग्राहरूलाई आराम मरनका लामग हलुकासुँग चलाउनुहोस्। 
तपाईंको पाङ्ग्रागरू सडक पिामडमतर गएको महसुस गनने 
मबमत्कतै  सीधा पान्दका लामग हलुकासुँग रायाुँमतर चलाउनुहोस्।

6. एकपटक तपाईं फुटपा्मा सुरमषित तररकाले र आफनो सवारी 
साधनको पयूर्द मनयन्त्ररमा पुगेपमि ट्ामफक प्रवाहलाई बराबर 
गराउनका लामग गमत बढाउनुहोस्।

यहाँ यनद तपाईलें फुटपा्मा निदाउिुभयो भिे तपाईलें के गिुयापछया  भने्न कुरा छ
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अध्ाय 3 समीषिागत प्रश्नहरू
1.    निम्नमा नकशोर चालकहरू दुरयाटिामा पिने बढी सम्ाविा हुनछ, जब
 A.  उनीहरू यात्रीको रूपमा उनीहरूका ररपालुवा जनावरहरू मलएर यात्रा गरररहेका हुनिन्
 B.  उनीहरू वयस् यात्रीहरूसुँग यात्रा गरररहेका हुनिन्
 C.  उनीहरू मकशोर यात्रीहरूसुँग यात्रा गरररहेका हुनिन्
 D.  उनीहरू कुनतै यातु्रमवना यात्रा गरररहेका हुनिन्

2.    सवारी चलाउँदा खािे र नपउिे चालकहरू:
 A.  कुनतै चलाउने तु्रमट गरदैनन्
 B.  मवस्ारतै  हाुँक्न समस्ा हुनि
 C.  राम्ा चालकहरू हुन मकनमक उनीहरू भोकाएका हुुँरतैनन्
 D.  उनीहरूलाई सवारी साधन मनयन्त्रर गन्द समस्ा हुनि

3.    धूम्पाि र धूम्पािका लानग तयारी गददै सवारी चलाउँदा:
 A.  सवारी चालनको षिमतामा प्रभाव पारदैन
 B.  चालकलाई सतक्द ता कायम गन्द मद्दत गि्द
 C.  ध्ान भङ्ग गनने गमतमवमधहरू
 D.  ध्ान भङ्ग गनने गमतमवमधहरू होइनन्

4.     पेखन्सलभानियाका 16 वषफीय चालकहरूका लानग सबैभन्दा मुख्य कारर :
 A.  एकल सवारी साधन / ठकिर मानु्द
 B.  राजमाग्दमा एउटतै मरशामा गुमडरहेका गाडीहरूसुँग ठोक्किनु
 C.  िेउको सडकमा उल्टो सवारी चालन गरा्द
 D.  राजमाग्दको आधारमा सवारी चालन गरा्द

5.     कुिै साइकल यात्रीलाई अगाडी देख्दा, तपाईलें यो गिुयापछया :
 A.  साइकल चालकलाई सचेत गराउन तपाईंको हन्द बजाउनु
 B.  जहाुँसम् सम्व बायाुँमतरबाट चलाउनु
 C.  लेन बीचमा रहनु
 D.  तपाईंका चार मरशाबत्ी बालनु

6.     बच्चाहरू खेलै् गरेको षेित्रमा तपाई ंसवारी चालि गददै हुिुहुनछ भिे, नतिीहरूबाट आशा गिुया सनकनछ:
 A.  उनीहरूलाई सडक पार गन्द कमहले सुरमषित ि भनेर ्ाहा ि
 B.   सडक पार गनु्दअमर सडकको िेउमा रोमकनिन्
 C.   नहेररकन अगाडी कुदे्िन्
 D.   उनीहरू कोही व्यस्का सा् नभएसम् पार गरदैनन्

7.     यनद तपाई ंमोटरसाइकल पछानड सवारी चालि गददै हुिुहुनछ भिे, तपाईलें यो गिुयापछया :
 A.  मोटर साइकललाई पयूर्द लेन प्रयोग गन्द अनुममत मरनु
 B.  मोटर साइकल िेउमा सोल्डरमा सवारी चालन गनु्द
 C.  मोटर साइकललाई आधा लेन मात्र प्रयोग गन्द अनुममत मरनु
 D.  उही बाटोमा पास गनु्दहोस् जहाुँ मोटर साइकल चल्तैि

8.     यनद तपाई ंमोटरसाइकल पछानड सवारी चालि गददै हुिुहुनछ भिे,
 A.  कतिीमा 1 कार लम्बाइ बराबरको पछ्ाउने रयू री िोड्नुहोस्
 B.  कतिीमा 1 सेकेन्डको पछ्ाउने रयू री मरनुहोस्
 C.  कतिीमा 4 सेकेन्डको पछ्ाउने रयू री मरनुहोस्
 D.  कतिीमा 4 मोटर साइकल लम्बाइको बराबरको पछ्ाउने रयू री िोड्नुहोस्
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9.      सेतो लठ्ी प्रयोग गिने पैदलयात्रीहरूको छेउमा आइपुग्ा तपाई ंबढी होनशयार हुिुपछया  नकिनक
 A.  उनीहरू श्वरहीन हुनिन्
 B.  उनीहरू मानमसक रूपमा अस्वस् हुनिन्
 C.  उनीहरू दृमष्मवहीन हुनिन
 D.  मवस्ारतै  महंड्नमा समस्ा हुनि

10.     सेतो लठ्ी नलइरहेका अ्वा कुकुरसँग नहंनडरहेका दृनटिनवहीि पैदलयात्रीहरूको सनमपमा तपाईलें निम्नमधे् कुि गिुयाहुनछ?
 A.  मवस्ारतै  हाुँकेर रोक्न तयार हुनु
 B.  मुख्बाटो प्रयोग गनने
 C.  सामान्यतया जस्तै अगाडी बढ्ने
 D.  सवारी हुइुँक्ाउने

11.     कसले अकायाका लानग बाटो छोड्िु पछया : नबिा ट्ानफक बत्ती, एक चालक मोनडरहेको छ र एक पैदलयात्रीले बाटो काट्ि   
          लागेको खस्नतमा?
 A.  जसले मढला सुरु गरे
 B.  चालक
 C.  जो सुस् ि
 D.  पतैरल यात्री

12.     सवारी साधि पछानड एक सुन्तला रङको नत्रभुजले साधिको बारेमा के संकेत नदनछ?:
 A.  रेमडयो एक्ट्भ सामग्री बोकि
 B.  चौडा मोड मलनि
 C.  सामान्य यातायातभन्ा मढलो गमतमा यात्रा गि्द
 D.  बेला बेलामा रोकि

13.     राती सबैभन्दा हेिया मुखकिल कुि हो? 
 A.  सडकका संकेत
 B.  पतैरल यात्री
 C.  अन्य मोटर चालक
 D.  सडकका बत्ीहरू

14.     तपाई ंपछानडको ट्क चालकलाई ओभरटेक गिया चाहिुहुनछ भिे, तपाईकंो गनत:
 A.  क्स्र रहनि वा रट्ि
 B.  लेन बरमलनि
 C.  पररवत्दन हुनि
 D.  बढ्ि

15.     तपाई ंट्कसँग सडक साझा गददै हुिुहुनछ भिे याद राख्ि महत्त्वपूरया छ नक सामान्य ट्कहरू:
 A.  कार रोक्नभन्ा लामो रयू री मलनिन्
 B.  ओरालोमा कारभन्ा कम समयमा पास हुनिन्
 C.  मोड्नका लामग कारभन्ा कम मोडको मत्रज्या चामहनि
 D.  मभरालोमा पास गन्द कारभन्ा कम समय चामहनि

16.     तपाई ंएउटाभन्दा बढी ट््याक भएको रेल मागया पार गददै हुिुहुनछ भिे
 A.  रुवतै ट््याकको स्पष् नरेखेसम् कुनु्दहोस्
 B.  रेलमाग्द ट््याकमा रोकु्नहोस् र अकको रेलका लामग हेनु्दहोस्
 C.  टे्न पास हुने मबमत्कतै  सकेसम् मिटो जानुहोस्
 D.  ट््याकहरूमधे् एक खाली हुुँरा पार गनु्दहोस्
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17.     तपाई ंदायाँ मोड्िुअनर बायाँ झुल्िे कुिै ट्कलाई पछ्ाउँदै हुिुहुनछ भिे यो सख्झि महत्त्वपूरया छ नक निम्नमधे् गिया             
          डरलाग्ो हुनछ
 A.  रायाुँ मोड्न ट्क र सडक मकनाराको बीचमा नतै चलने प्रयास गनु्द
 B.  ट्कले मोड पयूरा नगरेसम् आफना बे्कहरू लगाउन
 C.  "4 सेकेन्ड" मनम् रयू रीको मनयम उल्ङ्घन गनु्द
 D.  ट्क चालकलाई हन्द बजाउनु

18.     रातो बत्ती बनलरहेको र स्टप आमया नबतिार गररएको सु्कल बसलाई कुिुया िपिने समय मात्र तपाईं
 A.  मवभामजत राजमाग्दको मवपरीत मरशामा सवारी चालन गरदै  हुनुहुनि
 B.  बस पिामड हुनुहुनि
 C.  बसमा कुनतै बच्ा उपक्स्त ितै न
 D.  बायाुँमतर सुरमषित रूपमा पास गन्द समकनि

19.     सू्कल बसले बत्ती बाल्छ र यसको स्टोप आमया नवतिाररत हुनछ भिे तपाईलें यो गिया आवश्यक छ:
 A.  कतिीमा 10 मफट टाढा रोकु्न
 B.  बच्ाहरू बस बामहर मनसे्का िन् भने पास गनु्द
 C.  बस बाधा मवपरीत िेउमा ि भने रोकु्न
 D.  बसद्ारा मबस्ारतै  सवारी चालन गनु्दहोस्

20.     रेल पास गरेपनछ तपाईलें यो गिुयापछया :
 A.  रेलहरूका लामग फेरर जाुँच गनु्दहोस् सावधानीपयूव्दक अगामड बढ्नुहोस्
 B.  हररयो बत्ीका लामग प्रतीषिा गनु्दहोस्
 C.  ट््याकमाफ्द त अगामड बढ्नुहोस्
 D.  हन्द बजाएर अगामड बढ्नुहोस्

21.     तपाईलंाई अरू चालकले आशा िगरेको बेला गनत कम गिुया छ वा रोकु्छ रोकु् छ, तपाईलें यो गिुयापछया  :
 A.  तपाईंको बे्क पेडललाई केही पटक म्चु्नहोस्
 B.  तपाईंको आपतकालीन बे्क प्रयोग गनु्दहोस्
 C.  तपाईंको ब्लाइन्ड स्पटमा ट्ामफकका लामग आधारमा हेनु्दहोस्
 D.  हन्द बजाउनका लामग तयार हुनुहोस्

22.     तपाई ंमोड नलिे योजिा गददै हुिुहुनछ भिे तपाईलें आफिो मोड संकेतहरू सनक्य पािुयापछया :
 A.  त्हाुँ अरू चालकहरू तपाईंलाई पछ्ाउुँरतै  िन् भने
 B.  जसरी तपाईंका कारको अमरल्ो भाग चौबाटामा पुगि भने
 C.  तपाईं चौबाटोसम् पुगु्नअमर ¾ सेकेन्ड ि भने
 D.  चौबाटोसम् पुग्नअमर 1 कार लम्बाइ ि भने

23.     अन्य सवारी साधिलाई ओभरटेक गिुयाभन्दा अनर:
 A.  चालकलाई सचेत गराउन तपाईंका हेडलाइटहरू बालनुहोस्
 B.  चालकलाई चेतावनी मरनका लामग तपाईंको चार-माग्द फल्ाशहरू खोलनुहोस्
 C.  लेन पररवत्दन गरदै  हुनुहुनि भने र रेखाउन उमचत मोडको संकेत मरनुहोस्
 D.  चालकहरूको ध्ान प्राप्त गन्दका लामग तपाईंको हन्द बजाउनुहोस्

24.     तपाईकंो ब्ाइन्ड स्पट रोडको षेित्र हो:
 A.  तपाईंले आफनो टाउको नहल्ाई रेख्न नसके्न
 B.  सीधा तपाईंको सवारी साधन पिामडको
 C.  तपाईंको पिामड रेक्खने ऐनामा रेक्खने 
 D.  आफनो िेउको ऐनामा रेक्खने 
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25.     अकको सवारी साधि पास गिुयाभन्दा पनहले तपाईलें नसग्नल नदिुपछया :
 A.  लेन पररवत्दन गनु्दभन्ा पमहले
 B.  कुनतै पमन समयमा
 C.  लेन पररवत्दन गरेपमि
 D.  सकेसम् चाुँडतै तामक अन्यलाई तपाईंका योजनाहरू ्ाहा होस्

26.     बहु-लेि राजमागयामा लेि पररवतयाि गिुयाभन्दा पनहले तपाईलें
 A.  तपाईंको हन्द बजाउनुहोस्
 B.  तपाईंको हेडलाइट बालनुहोस्
 C.  तपाईंको गमत कम गनु्दहोस्
 D.  तपाईंको ऐना र ब्लाइन्ड स्पट जाुँच गनु्दहोस्

27.     सडकमा रोकु्अनर, तपाईलें गिुयापछया :
 A.  तपाईंको फोर-वे फल्ाश प्रयोग गनु्दहोस्
 B.  कोरमा रोकु्नहोस्
 C.  मोड संकेत रेखाउनुहोस्
 D.  बत्ीहरू बालनुहोस्

28.     ब्ाक गिुयाअनर, तपाईलें गिुयापछया :
 A.  बाटो खाली ि या ितै न भनेर ऐनामा हेनु्दहोस्
 B.  बत्ी बालनुहोस्
 C.  बाटो खाली ि या ितै न भनेर हेन्द तपाईंको ढोका खोलनुहोस्
 D.  टाउको हल्ाएर पिामड रेक्खने ऐनामा हेनु्दहोस्

29.     दुरयाटिाहरूबाट जोनगि, तपाईलंाई गिुयापछया :
 A.  सडकका अन्य चालकहरूसुँग सञ्ार
 B.  सडकका अन्य चालकहरूलाई बेवास्ा
 C.  िेउको सडक वा माध्ममक बाटो प्रयोग गनु्द
 D.  चाप हुने समयमा सवारी चालन नगनने

30.     चालक  छ:
 A.  गमत कम गरदै  वा रोक्तै
 B.  बायाुँ रुम्तै
 C.  रायाुँ रुम्तै
 D.  मतनीहरूको ढोका खोल्तै

31.     तपाईकंा मोड संकेतहरू असफल भए भिे तपाईलें मोड्ि लागु्नभएको संकेत गिया तपाईलें _________ प्रयोग गिुयापछया ।
 A.  हन्द
 B.  हेडलाइट
 C.  हातको संकेत
 D.  तपाईंका आपतकालीन फल्ाशहरू

32.     सीनमत पहँुच राजमागयामा 40 माइल प्रनत रटिाभन्दा कम गनतमा यात्रा गदाया तपाईलें गिुयापछया :
 A.  आधारमा चलाउनु
 B.  चक््कलो बत्ी प्रयोग गनु्द
 C.  अरूलाई सजग बनाउन आफनो हन्द बजाउनु
 D.  आफना फोर–वे बत्ीहरूको प्रयोग

33.     तपाईलें आफिो हिया त्यनतबेला बजाउिु पछया  जब तपाई:ं
 A.  चौबाटोमा हुनुहुनि भने
 B.  कुनतै साइकल चालकलाई ओभरटेक गरा्द
 C.  सडक पार गन्द लागेको एक बच्ा रेखेपमि
 D.  समानान्तर पामकिं गमा
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34.     तपाईलें आफिा हेडलाइटहरू त्यनतबेला प्रयोग गिुयापदयाछ जब अन्य सवारी साधिहरू _________ नफटबाट देख्न सनकँदैि।
 A.  1000
 B.   1500
 C.   1800 
 D.   1100

35.     तपाईनंतर आउँदै गरेको कुिै गाडीले हाइनबम प्रयोग गछया  भिे, तपाईलें यो गिुयापछया :
 A.  तपाईंको हाइमबम बालने
 B.  तपाईंको हेडलाइट मनभाउने
 C.  हन्द बजाउने
 D.  हाइमबम बालने

36.     तपाईनंतर आउँदै गरेको कुिै गाडीले हाइनबम प्रयोग गछया  भिे, तपाईलें रोडको __________ हेिुयापछया ।
 A.  िेउमतर
 B.  केन्द्रमा
 C.  रायाुँपमट्ट
 D.  बायाुँपमट्ट

37.     तपाईलें आफिो हिया बजाउि सकु्हुिे छ जब:
 A.  चाुँडतै रोकु्नपयको भने
 B.  अकको कार पार गरदै  ि भने
 C.  कारमाम् आफनो मनयन्त्रर गुमाएको ि भने
 D.  साइकल यात्री पास भएको ि भने

38.     तपाईकंा बे्क बत्तीहरूले अन्य चालकलाई यो जािकारी नदनछि्
 A.  मोड्न लागेको
 B.  आपतकालीन बे्क सुचारु गररएको
 C.  लेन पररवत्दन
 D.  गमत कम गन्द वा रोक्न लागेको

39.     तपाई ंमोड्िुअनर पछया :
 A.  संकेत प्रयोग गनु्द
 B.  व्ील रुमाउनु
 C.  गमत बढाउनु
 D.  लेन पररवत्दन गनु्द

40.     चालक छ:
 A.  बायाुँ मोड्रतै
 B.  `गमत कम गरदै
 C.  रोक्तै
 D.  रायाुँ मोड्रतै

41.     चालक छ:
 A.  बायाुँ मोड्रतै
 B.  रोक्तै
 C.  गमत कम गरदै
 D.  रायाुँ मोड्रतै

42.     अन्य कारले तपाईकंो कारलाई ठक्कर नदिे खतरा छ भिे, तपाईलें
 A.  हन्द बजाउनुपि्द
 B.  हात हल्ाउनुपि्द
 C.  तपाईंका आपतकालीन लाइट्स  प्रयोग गनु्दपि्द
 D.  तपाईंका हेडलाइटहरू फल्ाश गनु्दपि्द
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43.     तपाई ंसवारी चलाउँदा ्नकत महसुस गिुयाहुनछ भिे, उत्तम काम होः
 A.  कफी मपउनु
 B.  झ्ाल खोलनु 
 C.  सवारी चालन रोकु्न
 D.  रेमडयो बजाउनु

44.     सुरनषित सवारी चालि षिमतामा निद्ाको अभाव को प्रभाव जतैि हो:
 A.  रक्ी
 B.  ए्फेटामाइन्स
 C.  ररस
 D.  मकशोर मकशोरीहरूसुँग सवारी चालन

45.     नकशोरहरूले सवारी दुरयाटिाको जोखखमबाट बच्न प्रते्यक रात कखम्मा ________ निद्ा नलिे प्रयास गिुयापछया ।
 A.  7 रण्ा
 B.  6 रण्ा
 C.  8 रण्ा
 D.  9 रण्ा।

46.     अकको चालकले तपाईलंाई उनछनछ भिे, तपाईलें यो गिुयापछया :
 A.  चालकको िेउमा  रोकेर उसलाई गाली गनु्द
 B.  चालकको उपेषिा गनु्द
 C.  चालकलाई हाइमबम फल्ाश गनु्द
 D.  उसलाई उमिनेर अकको चालकको पिामड रहनु

47.     कसैले पछानड आक्ामक शैलीमा सवारी चालि गददैछ भिे, तपाईलें यो गिुयापछया :
 A.  आक्ामक चालकको माग्दबाट बामहर मनस्ने कोमसस गनु्द
 B.  चालकले आफयू लाई उमिन्तै गरेको बेलामा रुरेर हेनु्द
 C.  आफयू लाई उमिन्तै गरेको बेलामा गमत बढाउनु
 D.  पामसंग लेनमा रोकु्न

48.     औसत व्खतिका लानग शरीरलाई एक ग्ास मादक पदा य्ा प्रशोधि गिया कनत नमिेट लागछ?
 A.  15
 B.  60
 C.  90
 D.  30

49.     _________ ले तपाईकंो एकाग्रता, बोध, न्याय र सृ्नत शखतिलाई सीनमत गररनदनछ
 A.  कानुनी सीमाभन्ा बढी रगत-ममरराको स्र
 B.  ममरराले केही गरदैन
 C.  रक्ीको ्ोरतै  मात्रा पमन
 D.  5 भन्ा बढी रगत ममरराको स्र मात्र

50.     लागू पदा य्ासँग रक्ी नलिाले:
 A.  रुर्दटनाको जोक्खम बढाउुँि
 B.  ममररा आफतै मा बढी खतरनाक ितै न
 C.  तपाईंको सवारी चालन गनने षिमतामा रक्ीको प्रभावलाई कम गि्द
 D.  तपाईंको सामान्य सवारी  चालन षिमतामा कुनतै प्रभाव परदैन

51.     तपाईकंो रगतमा मनदरा चढ्दै जाँदा
 A.  तपाईंको प्रमतमक्यालाई सुस्ाउुँि
 B.  तपाईंलाई कम आत्ममवश्ास महसुस हुनि
 C.  आफतै लाई रुित रूपमा पचाउन ्ालि 
 D.  तपाईंको ड्ाइमभङ तु्रमटहरू रटाउुँि
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52.     तपाईकंो  रगतमा  रक्ीको तिर 0.04 छ भिे, तपाई:ं
 A.  तपाईंको कमत् पमन ममररा सेवन नगरेको व्यक्तिभन्ा 1 -7 गुरा बढी रुर्दटना हुने सम्ावना हुनि
 B.  कानयूनी र ममररा सीमाभन्ा माम् तर सवारी चालन गन्द ठीक ि
 C.  एकरम पकिा हुन सकु्नहुनि मक तपाईं सुरमषित रूपमा सवारी चालन गन्द सकु्नहुनि
 D.  सवारी चालन गनु्दभन्ा पमहले कफी धेरतै  मपउनु पर्दि
 

53.     तपाईलें  फायर इखनजिको साइरि सुनु्नभयो भिे तपाईलें यो गिुयापछया ::
 A.  आफयू लाई पास नगरेसम् सुस् कुराउनुहोस्
 B.  तपाईंका फल्ाशहरू बालेर सवारी चालन गनु्दहोस्
 C.  सडकको िेउमा रोकु्नहोस्
 D.  गमत बढाउुँरतै  मनकटतम मनकासबाट बामहर मनस्नुहोस्

54.     तपाईकंो टायर पङचर भयो भिे तपाईलें पछया :
 A.  क्स्टयररङ व्ीललाई स्वतन्त्र रूपमा चलन मरनु
 B.  कार रोक्न मरनु
 C.  ग्ारेज नपुगेसम् सवारी साधन चलाउन जारी राख्न
 D.  कारलाई तत्ाल रोक्न बे्क लगाउनु

55.     राजमागयामा तपाईकंो कार नबनग्रयो भिे, पछया :
 A.  कारमा बसु् र मद्दतका लामग प्रतीषिा गनु्द
 B.  अन्य चालकलाई सजग बनाउन तपाईंको फोरवे फल्ाशहरू प्रयोग गनु्द
 C.  पार गनने मोटर चालकहरूलाई हन्द बजाउनु
 D.  आउुँरतै  गरेको ट्ामफकमा हेडलाइटहरू फल्ाश गनु्द

56.     फल्ानशङ बत्ती बानलरहेको आपतकालीि सवारी साधि देखेपनछ, तपाईलें आवश्यक छ:
 A.  गमत कम गरदै  तपाईंको लेनमा अमर बमढरहनु
 B.  तपाईंको लेनमा अमर बमढरहनु
 C.  सवारी साधन सडक मकनारामतर लमग रोकु्न
 D.  जहाुँ भए पमन ठ्ाकितै  रोकु्न

57.     एकतफफी मागयामा सवारी चालि गददैगदाया फल्ानशङ बत्ती बानलरहेको आपतकालीि सवारी साधि तपाईकंो कार पछानड           
          छ भिे तपाई:ं
 A.  आफना फल्ाशहरू बालेर सवारी चालन गनु्दहुनि
 B.  नमजकको सडकिेउमा लगी रोकु्नहुनि
 C.  गमत बढाउुँरतै  मनकटतम मनकासबाट बामहर मनस्नुहुनि
 D.  गाडीले तपाईंलाई ओभरटेक नगरेसम् गमत कम गनु्दहुनि

58.     कुिै आपातकालीि सवारी साधिले साइरि बजाउँदै तपाईलंाई ओभरटेक गरेपनछ तपाईलें यो गियाआवश्यक छ:
 A.  पुमलसको कार नमजकतै  सवारी चालन गनु्द
 B.  पुमलसको कार जस्तै मिटो सवारी चालन गनु्द
 C.  आपतकालीन गाडीभन्ा कम से कम 500 मफट टाढा सवारी साधन हाुँकु्न
 D.  सडक िेउमा मवस्ारतै  हाुँकु्न

59.     काययाषेित्रहरूमा दुरयाटिाहरूको सबैभन्दा सामान्य कारर
 A.  टायर पङचर
 B.  पानी मिरेको काररले हाइड्ो प्ामनङ
 C.  मभजेको पेन्टमा सवारी चालन गरेपमि क्स्टयररङ मनयन्त्ररमा ह्ास 
 D.  लापरवाही र बढी गमत

60.     कायया षेित्रहरूमा हाँका राम्ो सुरषिा अभ्ास हो:
 A.  यातायातलाई स्वतन्त्र रूपमा राख्नका लामग तपाईंका अगामड गाडीको नमजक सवारी चालन गनु्द
 B.  तपाईंको सामान्य पछ्ाउने रयू री िोटो पानु्द – कररब आधा जमत
 C.  तपाईंको क्यू ज मनयन्त्रर खोलनु
 D.  तपाईंको सामान्य पछ्ाउने रयू री बढाउनु- रुई गुरा जमत
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61.     दुई-लेि, दुई-तफफी मागया या राज मागयामा, बायाँ मोड बाट सुरु गिुयापछया :
 A.  मध्रेखा नमजक
 B.  बामहरी रेखा नमजक
 C.  लेन बीचमा
 D.  लेनमा जहाुँ भए पमन

62.     बहु-लेि मागया र राज मागयामा बायाँ रुम्नका लानग,  बाट सुरु गिुयापछया :
 A.  िेरनको बीच
 B.  रायाुँ लेन
 C.  बायाुँ लेन
 D.  कुनतै लेन।

63.     दुई-लेि भएको मागयामा, तपाई ंदायाँनतरको सवारी साधिलाई ओभरटेक गिया सकु्हुनछ
 A.  एक लेनमा प्रवेश र् याम्पमा चलाएर
 B.  तपाईंले ओभरटेक गन्द खोजेको चालकको गमत सीमाभन्ा कम गमतमा यात्रा गरदै  ि
 C.  कमहले पमन सकु्नहुन्
 D.  तपाईंले ओभरटेक गन्द खोजेको चालकले बायाुँ मोड्रतै  ि

64.     कम गनतमा यात्रा गिने गाडीलाई दुई-लेि सडकमा ओभरटेक गिया तपाईलें
 A.  मध् रेखा पार नगनु्द
 B.  आउुँरतै  गरेको ट्ामफकलाई बत्ीहरू फल्ाश गनु्द
 C.  आधार प्रयोग गनु्द
 D.  आउुँरतै  गरेको ट्ामफक आबद्ध लेन प्रयोग गनु्द

65.     तपाईलंाई यी सडक मानकया ङहरूले बताउँछि् नक अगानडको चौबाटोमा:
 A.  मध् लेन ट्ामफक सीधा जान वा बायाुँ मोड्न सकि
 B.  तपाईं मध् लेनबाट रायाुँ मात्र मोड्न सकु्नहुनि
 C.  मध् लेन एक लेनमा मज्द गर्दि
 D.  मध् लेन ट्ामफक बायाुँ मोड्नु पि्द

66.     गनत व्वस्ापि र सेवाहरूका बारेमा स्झिुपिने सबैभन्दा बढी महत्त्वपूरया चीज हो:
 A.  मोड्रा मचत्रर गररएको गमत सीमामा रुमाउनुहोस् त्सपमि मोडको सबतैभन्ा तीक्र भागमा गमत कम गनु्दहोस्
 B.  मोड्रा गमत कम गनु्दहोस्
 C.  मोड्रा मबस्ारतै  गमत बढाउनुहोस्
 D.  मोडभरी मचत्रर गररएको गमत सीमामा गुडाउनुहोस्

67.     चालकहरू गोलचक्कर र ट्ानफक वृत्त प्रनवटि गददै:
 A.  प्रवेश गनु्द अमर रोमकनुपि्द
 B.  गोलचकिर वा ट्ामफक वृत्मा चालकहरूलाई बाटो िोड्नुपि्द
 C.  यमर बाटो ि र मतनीहरू पमहले आइपुगिन् भने 
 D.  त्हाुँ रुई लेनहरू भए बाटो ि

68.     कािुिले चौबाटोमा __________ लाई बाटो नदनछ।
 A.  कसतैलाई मरंरतैन
 B.  बायाुँ रुम्तै  गरेका चालकहरू
 C.  सीधा जाुँरतै  गरेका चालकहरू
 D.  रायाुँ रुम्तै  गरेका चालकहरू

69.     रोक नचह्न भएको चौबाटोमा रोकेर:
 A.  कारहरू धेरतै  नमजकतै  चलाउुँरतै  िन् भनेर तपाईंको पिामड रेक्खने ऐनामा जाुँच गनु्दहोस्
 B.  तपाईंभन्ा अगामड सवारी साधन जानि भने जानुहोस्
 C.  पमहले रायाुँ हेनु्दहोस्, त्सपमि बायाुँ, त्सपमि फेरर रायाुँ
 D.  पमहले बायाुँ हेनु्दहोस्, त्सपमि रायाुँ, त्सपमि फेरर बायाुँ
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70.     प्रवेश यायाम्पबाट राजमागया प्रवेश गदाया तपाईलें सामान्य रूपमा गिुयापदयाछ:
 A.  अगामड बढ्नका लामग यातायातको गमतमा प्रवेश गनु्दहोस्
 B.  अन्य सवारी साधनहरूलाई बेवास्ा गरदै  मबस्ारतै  प्रमवष् गनु्दहोस्
 C.  पमहले रोकु्नहोस्, त्सपमि मबस्ारतै  ट्ामफकमा प्रवेश गनु्दहोस्
 D.  ट्ामफकको गमतमा गुडाउनुहोस्
 

71.     राजमागयाबाट बानहर निसँ्कदा तपाईलें गनत कम गिुयापछया :
 A.  मुख् सडकमा, बामहर मनस्नुभन्ा पमहले
 B.  तपाईंले टोलबु् रेखेपमि
 C.  एक  पटक तपाईं  बामहर मनस्ने लेनमा  मिनु्द भएपमि
 D.  तपाईंले बामहर मनस्ने मचह्न रेखेपमि

72.     फ्ी-वे प्रवेश यायाम्पमा सवारी चालि गदाया, तपाईलें फ्ी ट््यानफकद्ारा ग्ाप खोज्ननुपछया :
 A.  मभत्री पिामड रेक्खने ऐनामा मात्र हेनने
 B.  िेउ रेक्खने ऐनामा मात्र हेनने
 C.  रुवतै पिामड रेक्खने ऐना र िेउ रेक्खने ऐनामा हेनने
 D.  ऐनामा हेनने र टाउको रुमाउुँरतै  आधार हेन्दका लामग

73.     तपाई ंएउटा फ्ी-वे बानहर निस्कि चाहिुहुनछ तर तपाईलें आफिो निकास छुटाउिुभयो भिे गिुयापछया :
 A.  अकको मनकासमा जानु र त्हाुँबाट फ्ी-वे बामहर मनस्नु
 B.  मध्माफ्द त ययू-टन्द बनाउनु
 C.  आधारमा रोकेर आफनो कार पिामड लगेर बामहर मनस्नु
 D.  कुनतै प्रहरी अमधकृतलाई बोलाएर मनकाससम् अनुरषिरका लामग अनुरोध गनु्द

74.     तपाई ंबहु-लेि बायाँ रुम्न कुददै हुिुहुनछ र नवपरीत नदशाको ट्ानफकले तपाईकंो दृनटिकोर अवरूद्ध गददैछ भिे तपाईलें:
 A.  पार गनु्दपनने पमहलो लेन खाली भएपमि मिटो रगुराउनु
 B.  मोड्नु अगामड जानु तपाईंले पार गनु्दपनने सबतै लेनहरू नरेख्रासम् पख्दनु
 C.  मवपरीत मरशाको चालकको मसग्नल नपाएसम्का लामग प्रतीषिा गनु्द
 D.  मवपरीत मरशाका प्रते्क लेनमा ट्ामफक खाली हुने मबमत्कतै  मिराउनु

75.     कुिै संकेतहरू वा प्रहरीले चौबटोमा तपाईलंाइ के गिुयापछया  भने्न कुरामा कािूिले बताउँछ नक:
 A.  रायाुँका चालकहरूले बायाुँका चालकहरूलाई बाटो िोड्नुपि्द
 B.  कसले बाटो िोड्नुपि्द  भने् कुनतै कानयून ितै न
 C.  सीधा जाने चालकहरूले चौबाटोमा बायाुँ मोड्रतै  गरेका चालकहरूलाई बाटो िोड्नुपि्द
 D.  बायाुँ मोड्रतै  गरेका चालकहरूले चौबाटोमा सीधा जाने चालकहरूलाई बाटो िोड्नुपि्द

76.     "राजमागयासम्म होइि" चालकको एक शतया हो जुि यसरी हुि सकछ:
 A.  लामो अवमधका लामग सडकमाग्दमा हेरररहनु
 B.  बारम्बार आराम गनु्द 
 C.  यात्राको अमरल्ो रात धेरतै  सुतु्
 D.  एक्पे्रस वेमा कम यात्रा गनु्द

77.     एउटा बहु-लेि राजमागया यात्रा गदाया:
 A.  मनमचित गनु्दहोस्  मक पार गनु्दपनने लेन खाली ि
 B.  केवल रायाुँमात्र पास गनु्दहोस्
 C.  आउुँरतै  गरेको ट्ामफक हेनु्दहोस्
 D.  संकेत गन्द आवश्यक ितै न
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78.     "चार-सेकेन्ड नियम" ले कसरी एकजिाले भने्न देखाउँछ:
 A.  अन्य कारलाई बाटो िोड्नु
 B.  रोक मचह्नमा मोड मलनु
 C.  अकको कारलाई पछ्ाउनु
 D.  चौबाटो पार गनु्द

79.     मा ‘से्पस कुशि’ राख्न शे्ष्ठ हो:
 A.  सवारी साधनको पमिल्ो भागमा मात्र
 B.  सवारी साधनको बायाुँ र रायाुँपमट्ट मात्र
 C.  सवारी साधनको अमरल्ो भागमा मात्र
 D.  सवारी साधनको चारतै मतर

80.     कुशिलाई राख्ि महत्त्वपूरया छ नकिनक यसले:
 A.  अन्य सवारी साधनबाट अलमल्ाउन रोक्ि
 B.  तपाईंलाई पररक्स्मत प्रमतमक्या मरने समय मरनि
 C.  यातायात सुरमषित गमतमा गुमडरहन मद्दत गि्द
 D.  अन्य चालकहरूलाई सजग राख्न सकि

81.     सवारी साधि कहाँ रोका ठूलो ‘से्पस कुशि’ राख्िपछया :
 A.  उकालोमा
 B.  चौबाटोमा
 C.  रोक मचह्नमा
 D.  टोल प्ाजामा

82.     मोड नलंदा तपाई ंआफिो गनत______________
 A.  बढाउनुहोस्
 B.  क्स्र बनाउनुहोस्
 C.  फरक बनाउनुहोस्
 D.  कम गनु्दहोस्

83.     गाडीहरूको भीडमा सवारी चालि गदाया, यो सुरनषित छ:
 A.  सतक्द  राख्नका लामग तपाईंको वेगलाई पररवत्दन गनु्द
 B.  यातायातको प्रवाहभन्ा मिटो सवारी चाल नगनु्द
 C.  यातायातको प्रवाहभन्ा मढलो सवारी चाल नगनु्द
 D.  यातायातको प्रवाहसुँग सवारी चालन गनु्द

84.     यस राज्यमा अनधकतम गनत _________ माइल प्रनतरटिा सीनमत छ।
 A.  55
 B.  50
 C.  60
 D.  70

85.     यतिो खस्नतमा नचत्रर गररएको गनतभन्दा कम गनतमा सवारी चालि गिुयाहोस्:
 A.  केही पमन सत्दहरू पयूर्दभन्ा कम बनाउुँरि
 B.  अरूहरू गमत सीमाभन्ा कम गमतमा सवारी चालन गि्द न्
 C.  राजमाग्दमा प्रवेश जहाुँ अन्य कारहरू िन्
 D.  तपाईं चार लेन सडकमा हुनुहुनि

86.     तपाईकंो ट्ानफक पार गिया आवश्यक स्ाि मा निभयार गछया  :
 A.  सडक र मौसम अवस्ा र आउुँरतै  गरेको ट्ामफक
 B.  रोक मचह्नको उपक्स्मत
 C.  तपाईंको मोड संकेतको प्रयोग
 D.  तपाईं पिामडका कारहरू
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87.     तपाईकंो रोके् षिमताद्ारा प्रभानवत हुनछ:
 A.  मसग्नल लाइट
 B.  सडकका अन्य कारहरू
 C.  मरनको समय
 D.  सडकको अवस्ा

88.     तपाईकंो गनत बारेमा कुि सत्य हो?
 A.  सवारी चालन गन्द सुरमषित गमत धेरतै  शत्दहरूमा मनभ्दर गर्दि
 B.  मबस्ारतै  सवारी चालन गनु्द सधतै ुँ सुरमषित ि
 C.  गमत सीमा सधतै ुँ एक सुरमषित गमत हुनि
 D.  एक्क्लेरेमटङ सधतै ुँ खतरनाक हुनि

89.     अगानड रोडमा आउिेवालाका लानग तयार हुि, तपाईलें…... पछया :
 A.  लगातार सम्पयूर्द सडक र सडकिेउ सक्ान गनु्द
 B.  सधैं सीधा अगामड हेनु्द
 C.  बायाुँ खुट्टा बे्क पेडलमा हल्का आरामसुँग राखी सवारी चालन गनु्द
 D.  सडकको बीच ध्ान केक्न्द्रत गनु्द

90.     `राजमागया गनतमा एउटा सुख्ा सडकमा सुरनषित पछ्ाउिे दूरी कम्ीमा हो।
 A.  तपाईंको अगामड कारबाट 3 सेकेन्ड पछ्ाउने रयू री
 B.  तपाईंको अगामड कारबाट 1 सेकेन्ड पछ्ाउने रयू री
 C.  तपाईंको अगामड कारबाट 4 सेकेन्ड पछ्ाउने रयू री
 D.  तपाईंको अगामड कारबाट1 कार लम्बाइ पछ्ाउने रयू री

91.     तपाईलें ट्ानफकमा सवारी चालि गिने क्ममा आपतकालीि रोकावट रोक् के गिया सकु्हुनछ?
 A.  तपाईंको उपक्स्मतबारे अरूलाई सचेत गराउन तपाईंको हन्द बजाउनु
 B.  अगामड हेनु्दहोस् र सुरमषित पछ्ाउने रयू री कायम राख्नहोस्
 C.  केवल रायाुँ लेनमा मात्र सवारी चालन गनु्दहोस्
 D.  ट्ामफकको प्रवाहभन्ा कम गमतमा सवारी चालन गनु्दहोस्

92.     बायाँनतर एक कार आउँदै छ र दायाँनतर एउटा साइकल यात्री भिे तपाईलें:
 A.  आधार मतर लगु्न
 B.  बीचको बाटो प्रयोग गनु्द
 C.  कारलाई पास गन्द मरनु र त्सपमि बाइकलाई 
 D.  ओभरटेक गनु्द

93.     एउटा चालक तपाईकंो लेिमा तपाईनंतर ल्कँदै छ भिे:
 A.  रायाुँपमट्ट जानुहोस्, हन्द बजाउनुहोस र वेग बनाउनुहोस्
 B.  बायाुँपमट्ट चलाउनुहोस्, हन्द बजाउनुहोस् र बे्क लगाउनुहोस्
 C.  रायाुँ पमट्ट जानुहोस्, हन्द बजाउनुहोस् र  बे्क लगाउनुहोस्
 D.  तपाईंको लेनको बीचमा रहनुहोस्, हन्द बजाउनुहोस् र बे्क लगाउनुहोस्

94.     आफिो सवारी साधिको पनछल्ो भाग बायाँनतर नचखप्ि लाग्ो भिे, तपाईलंाई पछया :
 A.  बायाुँमतर चलाउनु
 B.  आफनो बे्क लगाउनु
 C.  रुित गमतमा चलाउनु
 D.  रायाुँ मतर चलाउनु



- 76 -

अध्याय 3 - ड्याइभ गर्न सिक्ने PA चयालक सरयमयावली

95.     चोटपटक लागे्न वा ट्ानफक दुरयाटिामा माररिे जोखखम कम गिया सबैभन्दा प्रभावकारी चीज जुि तपाई ंगिया सकु्हुनछ:
 A.  आफनो मसट बेल्ट लगाउनुहोस्
 B.  सवारी चालन सप्ताहभर सीममत गनु्दहोस्
 C.  vबहु-लेन राजमाग्दमा रायाुँ लेनमा रहनुहोस्
 D.  तपाईंको सवारी चालन समयलाई मरउुँसो 3:00 बजे र साुँझ 6:00 बजेको बीचमा सीममत गनु्दहोस्

96.     नचप्ो सडकमा सवारी चालि गदाया, तपाईलें यो गिुयापछया :
 A.  मबस्ारतै  मोड्नु
 B.  लेनहरू रुित बरलनु
 C.  गमत मिटो गनु्द
 D.  बे्क लगाउनु

97.     नचप्ो सडकमा सवारी साधि चलाउँदा निम्नमधे् कुि सत्य हो?
 A.  तपाईं मिटो सवारी चालन गनु्दहुनि भने तपाईंका टायरहरू कम प्रभावकारी बन् जानिन्
 B.  पानीले राम्ो टायरलाई असर गरदैन
 C.  गमहरो पानी कम खतरनाक हो
 D.  तपाईंले आफनो गमत रटाउनु हुनि भने सडक बढी मचक्प्नि

98.     नचप्ो सडकमा सवारी साधि हाँका तपाईलें पछया :
 A.  वतैकक्ल्पक माग्दहरू प्रयोग गनु्द
 B.  सवारी चालन सुख्ा सडकहरूमा जस्तै गनु्द
 C.  पछ्ाउने रयू री वृक्द्ध गनु्द
 D.  पुल वा चौबाटो मतर नजाने

99.     नभजेको सडकमा हाँका, तपाईलें पछया :
 A.  गमत सीमामा सवारी चलाउनु
 B.  गमतको सीमाभन्ा अमल बढी गमतमा सवारी चालन गनु्द
 C.  गमत सीमाभन्ा 5 रेक्ख10 माइल कम गमतमा सवारी चालन गनु्द
 D.  अगामडका सवारीसुँग नमजक रहनु

100.    नभजेको सडकमा चलाउँदा तपाईलें पछया :
 A.  पछ्ाउने रयू री 5/6 सेकेन्डसम् बढाउनु
 B.  पछ्ाउने रयू री1 सेकेन्डसम् रटाउनु
 C.  पछ्ाउने रयू रीको बारेमा मचक्न्तत नहुनु
 D.  पछ्ाउने रयू रीको 4-सेकेन्ड मनयम पालना गनु्द

101.    सडकहरू भएमा अनधक नछटो ज्छि:
 A.  समतल
 B.  रुमेको
 C.  राममा
 D.  िायाुँमा

102.    सडकहरू धेरै नचप्ो बनछि्:
 A.  एक रण्ा वा बढी वरा्द भएमा
 B.  वरा्दको भोमलपल्ट
 C.  आुँधी वरा्दको पमहलो 10 रेक्ख 15 ममनेट
 D.  वरा्द बन् भएपमि

103.    हाइड्ो खप्निंगको सामान्य कारर हो
 A.  अत्मधक रोकावट
 B.  अचानक रोकावट
 C.  अचानक मोड
 D.  अत्मधक गमत
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104.   हाइड्ो खप्निंगलाई यसमा चलाएर कम गिया सनकनछ:
 A.  कम पानी
 B.  रुित गमत
 C.  कम गमत
 D.  गमहरो पानीमाफ्द त

105.    कुनहरोमा सवारी चालि गदाया तपाईलें आफिो ___________ प्रयोग गिुयापछया ।
 A.  कम बीमको हेडलाइट
 B.  हाइ मबमको हेडलाइट
 C.  पामकिं ग लाइट
 D.  जोक्खम फ्ासर

106.    सवारी चालि तुलिात्मक रूपमा नदिमा भन्दा रातमा........... हुनछ:
 A.  कम जोक्खमपयूर्द
 B.  उस्तै
 C.  बढी  जोक्खमपयूर्द
 D.  आुँखालाई समजलो
 

107.    केनह आवश्यक छ नक जसले तपाईलंाई क्ारस गराउँछ
 A.  आुँखाले बाटो मलनुहोस्
 B.  तपाईंको हात मविलबाट हटाउनुहोस् 
 C.  तपाईंको ध्ान ड्ाइमभङभन्ा अरूमा अरुमा राख्नहोस्
 D.  माम्का सबतै

108.    नवचनलत चालकहरूको दुरयाटिाका ठूला जोखखम निम्न प्रयोग गदाया हुिे गछया ि्:
 A.  सीडी पे्यर
 B.  रेमडयो
 C.  सेलफोन
 D.  माम्का सबतै

109.    कुिै नसग्नल वा गेट िभएको रेल रोड ट््याक क्स गरररहेको ट्ानफकमा जब तपाई ंहुिुहुनछ:
 A.  बाटो ि र रेलका लामग जाुँच गन्द आवश्यक ितै न
 B.  तपाईं मढलो चालकहरू ट््याक पार गन्द सकु्नहुने ि
 C.  तपाईंले क्स गन्द सुरु गनु्दअमर तपाईंले मनमचित गनु्द आवश्यक ि मक ट््याकहरू पार गनने ठाुँउमा सबतै ठाउुँ  खाली िन्, 
 D.  माम्का सबतै

110.    रातो बत्ती बानलरहेको र स्टप आमया नवतिार गरेको र रोनकरहेको सू्कल बस िनजकै पुग्ा यो गिदैपछया :
 A.  बसभन्ा 5 मफट टाढा रोकु्नहोस्
 B.  तपाईंले बच्ाहरू उपक्स्त भएको रेखेमा रोकु्नहोस्
 C.  अगामड बढ्न सुरमषित नभएसम् रोकु्नहोस्
 D.  राता बत्ीहरू चक््कन बन् नभएसम् रोकु्नहोस्
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अध्याय 3 - ड्याइभ गर्न सिक्ने PA चयालक सरयमयावली

 अध्ाय 3 का उत्तरहरू

1. C
2. D
3. C
4. A
5. B
6. C
7. A
8. C
9. C
10. A
11. B
12. C
13. B
14. A
15. A
16. A
17. A
18. A
19. A
20. A
21. A
22. C
23. C
24. A
25. D
26. D
27. A
28. D
29. A
30. A
31. C
32. D
33. C
34. A
35. D
36. C
37. C
38. D

39. A
40. D
41. A
42. A
43. C
44. A
45. C
46. B
47. A
48. B
49. C
50. A
51. A
52. A
53. C
54. B
55. B
56. C
57. B
58. C
59. D
60. D
61. A
62. C
63. D
64. D
65. A
66. B
67. B
68. A
69. D
70. D
71. C
72. D
73. A
74. B
75. D

76. A

77. A

78. C

79. D

80. B

81. A

82. D

83. D

84. D

85. A

86. A

87. D

88. A

89. A

90. C

91. B

92. C

93. C

94. A

95. A

96. A

97. A

98. C

99. C

100. A

101. D

102. C

103. D

104. C

105. A

106. C

107. D

108. D

109. C

110. D
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पोइन्ट प्ररालीको उदे्दश्य भनेको ड्ाइमभङ बानीहरू सुधार गन्द र सुरमषित ड्ाइमभङ सुमनमचित गन्द मद्दत गनु्द हो। चालकलाई केही ड्ाइमभङ 
उल्ङ्घनहरूको रोरी पाउुँरा, पोइण्हरू ड्ाइमभङ रेकड्दमा ्मपनिन्। पेक्न्सलभामनयाको यातायात मवभागले ड्ाइमभङ रेकड्द ि (6) वा बढी 
पोइन्टमा पुग्ा सुधारात्मक करम चालन सुरु गि्द ।

ड्ाइमभङ रेकड्द पमहलो पटकका लामग ि (6) वा बढी पोइन्टमा पुग्ा, चालकले मलक्खत पोइन्ट परीषिा मरनका लामग मलक्खत सयूचना प्राप्त गनु्दहुने 
ि। ड्ाइमभङ रेकड्द ि (6) पोइन्टभन्ा मुमन रटाइएपमि रोस्ो पटकका लामग ि (6) वा बढी पोइन्ट पुग्ा, चालक मवभागीय सुनुवाईमा उपक्स्त 
हुनुपननेि। अमतररति ि (6) वा ्प पोइन्ट संचयनले तपाईंको ड्ाइमभङ मवशेरामधकारका ्प मवभागीय सुनुवाईहरू र/वा मनलम्बनहरूको 
परररामलाई मन्त्ाउनेि।

यी आवश्यकताहरूका सा्सा्ै, 18 वषयाभन्दा कम उमेरको व्खतिले छ (6) वा बढी पोइन्ट संचयि गिुयाहुनछ भिे वा 26 mph वा पोस्ट 
गररएको गनत सीमाभन्दा बढी गनतमा ड्ाइनभङ गरेको दोषी हुिुहुनछ भिे उहाँको ड्ाइनभङ नवशेषानधकार निलम्बि हुिे छ। पनहलो 
निलम्बि 90 नदिको अवनधका लानग कायम गररिेछ। कुिै पनि अनतररति रटिाहरूले 120 नदिको निलम्बि हुिे छ।

मवशेर ट्ामफक उल्ङ्घनहरूमा मरइने पोइन्टको नम्बर रेखाउने टेबल "पेक्न्सलभामनया पोइन्ट प्ररली" को तथ्य पानाको www.dmv.pa.gov मा 
फेला पान्द समकनि।

सुरनषित ड्ाइनभङका लानग पोइन्ट हटाउिे

प्रते्क 12 लगातार ममहनामा ड्ाइमभङ रेकड्दबाट तीन (3) पोइन्टहरू रटाइनि जसमा व्यक्ति मनलम्बन वा खारेजीमा हुुँरतैन वा कुनतै उल्ङ्घन 
गरेको ितै न भने् कुराले पोइन्टहरू मरने काय्द वा ड्ाइमभङ मवशेरामधकारको मनलम्बन वा खारेजी मन्त्ाउि। एकपटक ड्ाइमभङ रेकड्द शयून्यमा 
रटाइएपमि लगातार 12 ममहनाका लामग शयून्य पोइन्टमा रहनि भने, कुनतै पोइन्टहरूको ्प संचयनलाई पोइन्टहरूको पमहलो संचयनको रूपमा 
व्यवहार गररनि।

निलम्बि त्ा खारेजी

तपाई ंनिम्न ट्ानफकका उल्ङ्घिहरूमधे् कुिै एकमा दोषी हुिुहुनछ भिे तपाईकंो ड्ाइनभङ नवशेषानधकार निलम्बि वा खारेज गररिेछ 
(यो आंनशक सूचीकरर मात्र हो):

 

 

तपाईंको ड्ाइमभङ मवशेरामधकार मनलम्बन, खारेजी र/वा अयोग् ठहर (प्रमतबन्) हुन गमहरहेको ि भने, तपाईंलाई प्रमतबन् सुरु हुने ि जसको 
मममत सयूचीकृत गररएको मलक्खत सयूचना पत्राचार गररनेि। तपाईंको चालक इजाजतपत्र र/वा मसकारुको अनुममतपत्र वा क्ामेरा काड्दलाई सयूचनामा 
सयूचीबद्ध गररएको प्रमतबन्को प्रभावकारी मममतसम् चालक इजाजतपत्र मरने ब्यूरोमा मफता्द गनु्दपि्द  वा राज्य प्रहरी वा स्ानीय प्रहरीलाई चालकको 
इजाजतपत्र मलन सयूमचत गररने ि। 

पेखन्सलभानिया पोइन्ट प्रराली

अध्ाय 4:
ड्ाइनभङ रेकडयाको जािकारी

यो अध्ायले तपाईंको ड्ाइमभङ रेकड्दको बारेमा महत्त्वपयूर्द जानकारी उपलब्ध गराउुँि। पेक्न्सलभामनया यातायात मवभागले पेक्न्सलभामनया 
प्रते्क इजाजतपत्र प्राप्त चालकका लामग ड्ाइमभङ रेकड्द कायम राख्रि। चालक इजाजतपत्र मरने ब्यूरोले प्रहरी त्ा अरालतहरूबाट प्राप्त 
गररएको प्रते्क चालकका मवमभन् प्रकारका अपराध त्ा रोरहरूका ररपोट्दहरू राख्रि। तपाईंले हाम्ो वेबसाइट www.dmv.pa.gov मा 
आफनो ड्ाइमभङ रेकड्दको प्रमतमलमप प्राप्त गन्द सकु्नहुनि। तपाईंलाई आफनो चालकको इजाजतपत्र नम्बर, जन्ममममत, आफनो सामामजक 
सुरषिा नम्बरको अक्न्तम चारवटा अंकहरू र आफनो के्मडट काड्द जानकारी आवश्यक पननेि।

• लागयू परा ््द वा ममररा सेवनको प्रभावमा रहेर सवारी 
साधन चलाउने।

• अपराध संलग्न भएको सवारी साधन।
• सवारी साधनद्ारा मानव हत्ा।
• लापरवाहीपयूर्द ड्ाइमभङ।
• राजमाग्दहरूमा रेमसङ।
• प्रहरी अमधकारीबाट भागे्न।
• तपाईंको चालकको इजाजतपत्र पमहले नतै मनलम्बन वा 

खारेज हुुँरा ड्ाइमभङ गनने।

• पमहचान लुकाउनका लामग बत्ी नबामलकन ड्ाइमभङ गनने।
• तपाईंले रुर्दटनामा संलग्न भएको सवारी साधन चलाउुँरा रोक्न असफल 

भएमा (हानेर भागेको अपराध)।
• 5 वर्दको अवमधमभत्रमा मान्य सवारी चालकको इजाजतपत्रमवना सवारी 

चलाउने कुनतै पमन रोस्ो वा कुनतै अमतररति अपराध।
• राता बत्ीहरू चक््करहेको र मवस्ाररत रोके्न हात भएको मवद्ालय बसका 

लामग रोक्न असफल भएमा (60-मरनको मनलम्बन)।
• रेलरोड क्मसङ गेट वा अवरोधको मनयम पालना गन्द असफल भएमा (30-

मरनको मनलम्बन)
• मुभ ओभर ल अनुपालना गन्द असफल (्प जानकारीका लामग पृष्ठ 59 

हेनु्दहोस्)
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चालकको इजाजतपत्र वा सहममत फाराम आत्मसममप्दत गरे तापमन सबतै मनलम्बन, खारेजी र अयोग्ताहरू (प्रमतबन्हरू) प्रमतबन्को सयूचनामा 
सयूचीबद्ध गररएको प्रभावकारी मममतबाट सुरु हुने िन्। प्रमतबन् पयूव्द यी वसु्हरूमधे् कुनतै पमन आत्मसममप्दत गना्दले, प्रभावकारी मममतले प्रमतबन्लाई 
समयभन्ा अगामड सुरु गनने ितै न। कानुनअनुसार, चालकको इजाजतपत्र वा सहममत फाराम आत्मसममप्दत गनु्दपि्द । तपाईंले मनवासको आफनो 
काउण्ीको कमन क्प्स अरालत (मनजाममत मवभाग) मा अपील गन्द सकु्नहुनि। अपील मवभागको सयूचनाको पत्राचार मममतको 30 मरन मभत्रमा रायर 
गनु्दपि्द । प्रमतबन् लगाउनुका सा्सा त्ै, तपाईंको ड्ाइमभङ मवशेरामधकार पुनः  स्ामपत गनु्दभन्ा अमर सबतै पयूवा्दवस्ामा ल्ाउने आवश्यकताहरू 
पयूरा गनु्दपि्द ।

तपाईकंो ड्ाइनभङ नवशेषानधकार पुिः  स्ानपत भएपनछ, तपाईकंो ड्ाइनभङ रेकडयाले निम्न अवस्ाहरूमा बाहेक तपाईकंो ड्ाइनभङ 
नवशेषानधकार निलम्बि हुिुभन्दा अनर तपाईकंो रेकडयामा देखा पिने पोइन्टको िम्बर भए तापनि पाँच (5) पोइन्ट देखाउिे छ:

• ि (6) पोइन्टको रोस्ो संचयनका लामग सुनुवाईबाट पररराम स्वरूप 15-मरनको मनलम्बन।

• साइटेसनमा प्रमतमक्या जनाउन असफल भएमा मनलम्बन।

बीमानबिा ड्ाइनभङ गिने

• पेन्सलभेनिया राज्य कािुिअिुसार, तपाईलें सबै समयमा आफिो दताया गररएको सवारी साधिमा अटोमोबाइल दानयत्वको बीमा 
कायम राख्िपछया ।

• पेन्सलभेमनयाको यातायात मवभागले तपाईंको सवारी साधन 31 वा सोभन्ा बढी मरनको अवमधका लामग बीमाद्ारा समेमटएको ितै न भनी फेला 
पाि्द  भने, तपाईंको रता्द तीन (3) ममहनाका लामग मनलम्बन गररने ि। यसका सा त्ै, तपाईंले बीमामबना आफनो ड्ाइमभङ गनने सञ्ालन वा अनुममत 
मरनुभयो भने, तपाईंको ड्ाइमभङ मवशेरामधकार पमन तीन (3) ममहनाका लामग मनलम्बन हुने ि।

• आफनो ड्ाइमभङ मवशेरामधकार प्राप्त गन्द र रता्द पुनः  स्ामपत गन्दका लामग, तपाईंले मनम् कुराहरू पेश गनु्दपि्द :

 ✦ तपाईंको सवारी साधन हाल बीमाकृत ि भनी पुमष् गनु्दहोस्।

 ✦ आवश्यक पयूवा्दवस्ामा ल्ाउने शुल्कहरू।

तपाईलंाई प्रहरीद्ारा रोनकएको छ भिे के गिने

पेन्सलभेमनया मोटर सवारी साधन कानुनलाई उल्ङ्घन गरी अमभयोग लगाइएका व्यक्तिहरूलाई कानुनलाई लागयू गनने काय्दकारीहरूले मलक्खत 
ट्ामफक साइटेसनहरू जारी गर्दिन्। तपाईंले मवश्ामको समयमा काय्दकारीका मनरनेशनहरू पालना गन्द अमनवाय्द ि वा तपाईंलाई मगरफ्ार गररने 
ि। प्रहरी अमधकारीले प्रहरीको सवारी साधनको माम् चक््कने राता र नीला बत्ीहरू बाल्ा तपाईंले प्रहरी अमधकारीले तपाईंलाई सवारी साधन 
रोकाउन चाहेको कुरा ्ाहा पाउनु हुने ि। केही अवस्ाहरूमा, मचह्न नभएको प्रहरीको सवारी साधनमा चक््कने रातो बत्ी मात्र लगाइएको हुन 
सकि।

• आफनो मोड्ने सङे्त चालयू गनु्दहोस् र सम्व भएसम् सुरमषित 
तररकाले सडकको रायाुँ िेउमा सकेसम् नमजकबाट चलाउनुहोस्, 
रोकु्नहोस् र आफनो सवारी साधनलाई सुरमषित तररकाले ट्ामफकबाट 
टाढा पाक्द  गनु्दहोस्।

• आफनो इन्न र रेमडयो बन् गनु्दहोस् र आफनो झ्ाल तल सानु्दहोस् 
जसले गरा्द तपाईंले अमधकारीसुँग सञ्ार गन्द सकु्नहुनि।

• रामतको समय ि भने, तपाईंले रोके्नमबमत्कतै  र अमधकारी पुगु्नभन्ा 
पमहले नतै आफनो सवारी साधनको आन्तररक बत्ी बालनुहोस्।

• आफना चालहरू र आफना यातु्रहरूका चालहरू सीममत गनु्दहोस्- 
सवारी साधनमा कुनतै पमन कुराका लामग नजानुहोस्।

• तपाईंले कुनतै प्रकारको बनरक ढुवानी गरदै  हुनुहुनि भने, तुरुन्ततै 
अमधकारीलाई सचेत गराउनुहोस्।

• आफना हातहरूलाई क्स्टयररङ मविलमा राख्नहोस् र कुनतै 
यातु्रहरूलाई दृश्यमा मतनीहरूका हातहरू राख्न अनुरोध गनु्दहोस्।

• अमधकारी नमजक आउुँरा आफनो सवारी साधनका ढोकाहरू 
बन् राख्नहोस् र अमधकारीले तपाईंलाई बामहर मनस्न अनुरोध 
नगरेसम् आफनो सवारी साधनमभत्र बसु्होस्।

• अमधकारीले तपाईंलाई उपयुति रूपमा मनयक्न्त्रत भएको 
नरेख्रासम् आफनो मसट बेल्ट बाुँधनहोस्।

• अमधकारीले तपाईंलाई आफनो चालकको इजाजतपत्र, रता्द र बीमा 
काड्दहरू रेखाउन अनुरोध नगरेसम् पख्दनुहोस्। अमधकारीलाई 
आफनो वालेट नमरनुहोस् - अनुरोध गररएका वसु्हरू मात्र 
मरनुहोस्।

• सधतै नम् हुनुहोस्। अमधकारीले तपाईंलाई तपाईंले के गलत गनु्दभयो 
भनी भने् िन् । तपाईंले चेतावनी मात्र प्राप्त गन्द सकु्नहुनि वा 
तपाईंलाई ट्ामफक उल्ङ्घनका लामग साइट गन्द समकनि। तपाईं 
साइटेसनसुँग असहमत हुनुहुनि भने, तपाईंलाई अरालत सुनुवाईमा 
मनमर्दष् गररनि जहाुँ तपाईंले आफना तक्द हरू राख्न सकु्नहुनि। 
रटनास्लमा अमधकारीसुँग तक्द  गनने कुरा तपाईंको महतमा 
हुुँरतैन। तपाईंले आफयू लाई पेशागत तररकाले व्यवहार गररएको 
ितै न भने् मवश्ास गनु्दहुनि भने, तपाईंले ट्ामफकको रोके्न मनयम 
पालना गनने समयमा उपयुति प्रहरी मवभागलाई सम्पक्द  गनु्दपि्द  र 
सुपरभाइजरलाई अनुरोध गनु्दपि्द ।

कुिै पनि समयमा तपाईकंो पछानड प्रहरीको सवारी साधि रोनकनछ भिे, आफिो सुरषिा र अरूहरूको सुरषिाका लानग, प्रहरीले तपाईलंाई 
निम्न कुराहरू गिया नसफाररस गिुयाहुनछ:
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प्रहरीका बत्ीहरू राता त्ा नीला वा मचह्न नलगाइएका सवारी साधनहरूमा रातो मात्र हुन सकिन् भने् कुरा स्झनुहोस्। तपाईंले यी बत्ीहरूका 
सा्मा प्रयोग भएका चक््कने सेता बत्ीहरू पमन रेख्न सकु्नहुनि। सवारी साधिले िीला बत्तीहरू मात्र बानलरहेको छ भिे, त्यो प्रहरी 
अनधकारी होइि। तपाईंले चक््करहेको रातो र नीलो बत्ी वा चक््करहेको रातो बत्ी मात्र रेख्नहुनि र तपाईं अझतैपमन आफयू लाई रोक्न भने् व्यक्ति 
वास्वमा प्रहरी अमधकारी हो वा होइन भनी मनमचित हुनुहन् भने, तपाईंले नमजकतै को उज्यालो जनरनत्व भएको षेित्रमा जान सकु्नहुनि तर तपाईंले 
आफना फल्ासरहरूलाई बालेर रोके्न र रटाइएको गमतमा ड्ाइमभङ गनने अनुरोध बुझ्नहुनि भने् कुरा स्वीकार गनु्दहोस्। तपाईंले पमहचानका लामग 
अमधकारीलाई अनुरोध गन्द सकु्नहुनि र तपाईंलाई रोके्न व्यक्ति पोशाकमा हुनुहुन् वा उहाुँसुँग मचह्न नभएको सवारी साधन ि भने त्सो गनु्दपि्द । 
मचह्न नभएका सवारी साधनहरूमा धेरतैजसो अमधकारीहरूले प्रहरीका पोशाकहरू लगाउनुहुनि र प्रहरी अमधकारीहरूले सधतै ुँ फोटो भएको आइडी 
काड्द र ब्ाज लगाउनुहुनि।

दुरयाटिाहरू
तपाईं संलग्न नहुुँरासम् वा आकक्मिक मद्दत अझतैसम् गररएको ितै न भने रुर्दटना भएको स्ानमा नरोमकनुहोस्। आफनो ध्ान आफनो ड्ाइमभङमा 
राख्नहोस् र सडकमा वा त्सको नमजकतै  हुन सके्न मामनसहरूलाई हेरेर अगामड बमढरहनुहोस्। प्रहरी, अमग्नमनयन्त्रक, एमु्बलेन्स, टो ट्क र अन्य 
उद्धारका सवारी साधनहरूका लामग बाटो निेकु्नहोस्।
तपाई ंदुरयाटिामा हुिुहुनछ भिे, तपाईलें निम्न कुराहरू गिुयापछया :
1.  रुर्दटनाको रटनास्लमा वा नमजकतै  आफनो सवारी साधन रोकु्नहोस्। तपाईंले ममलेसम्, आफनो सवारी साधनलाई सडकबामहर   

 लतैजानुहोस् जसकारर तपाईंले ट्ामफकलाई िेकु्नहुन्। प्रारक्म्क रुर्दटनामा ट्ामफक रोमकुँ रा वा सुस् हुुँरा धेरतै  रुर्दटनाहरू हुनिन्।

2.  कुनतै व्यक्तिलाई चोटपटक लागेमा वा मृतु् भएमा, प्रहरीलाई सम्पक्द  गनु्दहोस्। सवारी साधनको चालकलाई चोटपटक   लागेको  ि र 
प्रहरीलाई सम्पक्द  गन्द सकु्नहुन् भने, त्सपमि रुर्दटनामा वा सो नमजकतै  भएका साषिीहरूले मद्दतका लामग सम्पक्द  गनु्दपि्द ।

3.  कुनतै पमन सवारी साधनलाई उठाउन आवश्यक परेमा, प्रहरीलाई सम्पक्द  गनु्दहोस्।

4.  तल सयूचीबद्ध गररएको जानकारी रुर्दटनामा संलग्न हुनुभएका चालक(हरू) बाट प्राप्त गनु्दहोस्:

•  नाम र ठेगानाहरू    •  टेमलफोन नम्बरहरू
•  रता्द नम्बरहरू                 •  बीमा कम्पनीका नाम र नीमत नम्बरहरू

5.  रुर्दटनामा संलग्न भएका अन्य व्यक्तिहरू र रुर्दटनाको कुनतै पमन साषिीहरूको नाम त्ा ठेगानाहरू प्राप्त गनु्दहोस्।

6.  रुर्दटनामा पाक्द  गररएको सवारी साधन वा सम्पमत्को षिमत समावेश ि भने, तुरुन्ततै रोमकनुहोस् र मामलकलाई फेला पानने प्रयास गनु्दहोस्।   
 तपाईंले मामलकलाई फेला पान्द सकु्नहुन् भने, रेक्खने ठाउुँमा नोट िोड्नुहोस् र प्रहरीलाई सम्पक्द  गनु्दहोस्। नोटमा रुर्दटनाको मममत र समय,   
 तपाईंको नाम र तपाईंलाई सम्पक्द  गन्द समकने टेमलफोन नम्बर समावेश हुनुपि्द ।

7.  प्रहरीले रुर्दटनालाई अनुसन्ान गरदैनन् र कुनतै व्यक्तिको मृतु् भएमा वा चोटपटक   
 लागेमा वा सवारी साधन उठाउनु परेमा, मनम्मा पाुँच (5) मरन मभत्रमा चालकको  
 रुर्दटना ररपोट्द फाराम (AA-600) पठाउनुहोस् PA राजमाग्द सुरषिा त्ा ट्ामफक  
 इक्नजमनयररङ ब्यूरोको यातायात मवभाग:

PA Department of Transportation
Bureau of Highway Safety & Traffic Engineering
P.O Box 2047 Harrisburg, PA 17105-2047

प्रहरीबाट भागे्न वा टाढा जािे
प्रते्क वर्द चालकले प्रहरीबाट भागे्न वा टाढा जाने प्रयास गरा्द लगभग 450 रुर्दटनाहरू हुनिन्, जसले पेन्सलभेमनयाका सडकमाग्दहरूमा 40 रेक्ख 
50 सम्का मुख् चोटपटकहरू वा मवपमत्हरू मन्त्ाउुँि।
चालक प्रहरीबाट भागेको वा टाढा जाने प्रयास गरेको रोरी पाइएमा, जररवाना भनेको ड्ाइमभङ मवशेरामधकारको एक-वर्द मनलम्बन, $500 
जररवानासमहत अरालतका खच्दहरू र अन्य शुल्कहरू र कतै र सजाय पमन समावेश हुन सकि।

मनदरा वा नियखन्त्रत पदा य्ाहरूको प्रभावमा रहेर ड्ाइनभङ गिने
DUI (प्रभावमा रहेर ड्ाइनभङ गिने) ले के कुरालाई समावेश गछया ?
ममररा वा लागयूपरा ््दको प्रभावमा रहेर ड्ाइमभङ गन्दका लामग जररवानाहरू धेरतै  हुनिन्। पेन्सलभेमनयामा तपाईं कानुनी रूपमा पेय मपउने उमेर (21 
वा सोभन्ा बढी) हुनुहुनि भने, तपाईंलाई तपाईकंो रगतमा मनदराको तिर .08 वा बढी छ भएमा "प्रभावमा रहेको बेलामा" ड्ाइमभङ गरेको 
मामननि। तर तपाईंलाई अमनयममत ढङ्गले (एकरमतै सुस्, एकरमतै रुित, आफनो लेन फतै लाउने, चौडा मोडहरू बनाउने, कुनतै कारर मबना रोके्न, 
ट्ामफक मचह्न त्ा सङे्तहरूको पालना गन्द असफल हुने, आमर) ड्ाइमभङ गरेको हुनाले प्रहरीद्ारा रोमकनि भने, तपाईंलाई न्ययून BAC स्रहरूमा 
DUI को रोरी पमन ठहर गन्द समकनि।

कृपया ध्ाि नदिुहोस्:
सवारी चालकको रुर्दटना

ररपोट्द फाराम (AA-600) प्राप्त गन्द, हाम्ो
वेबसाइट www.dmv.pa.gov मा हेनु्दहोस्

वा हाम्ो स्ानीय वा राज्य प्रहरीलाई सम्पक्द  
गनु्दहोस्।
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पेन्सलभेनियाको अप्रत्यषि अिुमनत कािुि (मनदरा वा लागूपदा य्ाको रासायनिक परीषिर)
तपाईंलाई चालकको रूपमा अप्रत्षि अनुममत कानुन एकरमतै महत्त्वपयूर्द ि। रासायमनक परीषिरलाई समेट्ने कानुनले तपाईंले पेन्सलभेमनयामा 
सवारी साधन चलाउने इजाजतपत्र प्राप्त गरेर - यस्ो परीषिर गन्द सहममत जनाउनुभएको ि भनि। प्रहरीले तपाईंलाई ममररा वा लागयूपरा ््दको 
प्रवाहमा रहेर ड्ाइमभङ गरेको भनी मगरफ्ार गि्द न् र तपाईंले श्ास वा रगतको एउटा (1) वा बढी रासायमनक परीषिरहरू गन्द अस्वीकार गनु्दहुनि 
भने, तपाईंको ड्ाइमभङ मवशेरामधकार स्वतः  एक (1) वर्दका लामग मनलम्बन हुने ि। यो मनलम्बन प्रभावमा रहेर ड्ाइमभङ गरा्द रोरी ठहर भएमा 
वा रुित गमतमा गररएको पुनसु्दधार क्स्मत (ARD) का लामग लगाइएको मनलम्बनको सा्मा हो।

तपाईंलाई प्रभावमा रहेर ड्ाइमभङ गरेको रोरी ठहर नगरे तापमन, पमहलो पटक श्ास फेन्द वा रगत परीषिर गन्द अस्वीकार गरेमा तपाईंको ड्ाइमभङ 
मवशेरामधकार एक (1) वर्दका लामग मनलम्बन हुने ि। तपाईंले परीषिर गन्द अस्वीकार गनु्दहुनि र DUI को रोरी ठहर हुनुहुनि भने, मगरफ्ारको 
समयमा तपाईंको BAC स्रमा आधाररत रहेर तपाईंको ड्ाइमभङ मवशेरामधकार रुई र आधा (2 1/2) वर्दका लामग मनलम्बन हुन सकि। तपाईंले 
रासायमनक परीषिर अस्वीकार गनु्दहुनि र पयूव्द DUI रोरी हुनुहुनि वा रासायमनक परीषिरका लामग पयूव्द अस्वीकार गनु्दभएको ि भने, तपाईंले 
अस्वीकारका लामग 18-ममहनाको मनलम्बनसुँगतै DUI रोरीका लामग 18 ्प ममहना गरी जम्ा तीन (3) वर्दको मनलम्बनको सामना गनु्द हुने ि

रासायनिक परीषिरको अस्ीकारलाई पूवायावस्ामा ल्ाउिे शुल्
रासायमनक परीषिर पेश गन्द अस्वीकार गनने चालकहरूले रासायमनक परीषिर अस्वीकारलाई पयूवा्दवस्ामा ल्ाउने शुल्क भुतिान गन्द आवश्यक 
पनने ि। पमहलो अपराधका लामग $500 हो, रोस्ो अपराधका लामग $1000 हो र तेस्ो वा आगामी अपराधका लामग $2,000 हो। रासायमनक 
परीषिर अस्वीकारलाई पयूवा्दवस्ामा ल्ाउने शुल्क पेन्सलभेमनया सवारी साधन कोड, शीर्दक 75, खण्ड 1960 अन्तग्दत आवश्यक पनने पयूवा्दवस्ामा 
ल्ाउने शुल्कको सा्मा हो। रासायमनक परीषिर अस्वीकारलाई पयूवा्दवस्ामा ल्ाउने शुल्क प्रमामरत चेक वा मनी अड्दरद्ारा भुतिान गनु्दपि्द ।

अत्यानधक जररवािाहरू
जररवानाहरू यी तीन (3) कुराहरूका लामग ्प अत्ामधक हुनिन्: तपाईंको रगतमा ममरराको मात्रा बढी भएको प्रभावमा रहेर ड्ाइमभङ गरा्द 
रुर्दटनामा ्प गम्ीर चोटपटक त्ा षिमतहरू हुन सकिन् र तपाईं DUI का लामग ्प पटक रोरी हुनुहुनि।

मनम् तीन (3) वटा टेबलहरूले मवमभन् स्रहरूको षिमतमा प्रभावमा रहेर ड्ाइमभङ गरेकोमा लागे्न जररवानाहरूलाई संमषिप्त गि्द । यी टेबलहरूमा 
सयूचीबद्ध गररएका जररवानाहरूको सा्मा, षिमतको कुनतै पमन स्रमा पमहलो वा रोस्ो अपराधका लामग ममररा राजमाग्दको सुरषिा मवद्ालयको 
आवश्यक पनने ि। रगतमा उच् ममरराको स्रहरूमा पमहलो-पटक र रोहोररएका DUI अपराधीहरू र रासायमनक परीषिरको अस्वीकार 
उल्ङ्घनको परररामस्वरूप सवारी चलाउने मवशेरामधकार मनलम्बन प्राप्त गनु्दभएका व्यक्तिहरूलाई सवारी चलाउन कुनतै पमन मोटर सवारी 
साधनमा इमग्नसन इण्रलक प्रराली स्ापना हुनु आवश्यक पनने ि। इमग्नसन इण्रलक आवश्यकतासुँगतै आफनो सञ्ालन गनने मवशेरामधकारलाई 
पयूवा्दवस्ामा ल्ाउन खोज्नुहुने व्यक्तिले प्रमतबक्न्त इजाजतपत्र जारी गनने क्स्मत अनुसार, इमग्नसन इण्रलक प्ररालीसुँग सु-सक्जित कुनतै मोटर 
सवारी साधन मधे् सञ्ालन गररने र प्रमतबक्न्त इजाजतपत्रको अवमधसम्का लामग त्स्तै रहने एउटा सवारी साधन भएको वा अमधकार भएका, 
रता्द गररएका वा सञ्ालन गररने कुनतै मोटर सवारी साधनहरू ितै नन् भने, पेन्सलभेमनयाको यातायात मवभागका मनयमनहरूको अनुसार प्रमामरत 
गन्द आवश्यक हुनि। तपाईंलाई अरालतले पमहलो वा आगामी अपराधहरूका लामग कुनतै पमन षिमतपयूमत्दको स्रमा ममररा रुव्य्दसनी परीषिर त्ा 
उपचार गन्द पमन आरेश मरन सकि। यसका सा्सा त्ै, न्यायाधीशले समुराय सेवालाई 150 रण्ासम् लागयू गन्द सकु्नहुनि।

तपाई ं21 वषयाभन्दा कम उमेरको हुिुहुनछ र तपाई ंप्रभावमा (तपाईकंो BAC .02 वा बढी छ) रहेर ड्ाइनभङ गरेको दोषी हुिुहुनछ भिे, 
ती जररवािाहरूका लानग तपाईकंो BAC निनचित गररएका तिरहरूभन्दा कम भए तापनि, तपाईलंाई टेबल 2, "उच्च दर" मा सूचीबद्ध 
गररएका जररवािाहरू लगाइिे छि्।

तपाई ंशारीररक चोटपटक, मृतु्य वा सम्पनत्त षिनत भएको दुरयाटिामा संलग्न हुिुहुनछ भिे, तपाईकंो BAC टेबल 2, "उच्च दर" मा सूचीबद्ध 
गररएका तिरहरूमा भन्दा कम भए तापनि, तपाईलंाई टेबल 1, "सामान्य अपराध" मा सूचीबद्ध गररएका जररवािाहरूको सटिामा टेबल 
2, "उच्च दर" मा सूचीबद्ध गररएका जररवािाहरू लगाइनछि्।

नियखन्त्रत पदा य्ाहरूको प्रभावमा रहेर सवारी चलाउिे कुिै पनि व्खति र रासायनिक परीषिर अस्ीकार गिने चालकहरूलाई टेबल 3, 
"उच्चतम दर" मा सूचीबद्ध गररएका जररवािाहरू लगाइनछि्।

तपाई ं21 वषयाभन्दा कम उमेरको भएमा, पेन्सलभेनियाको कािुिले तपाईलंाई आफिो शरीरमा कुिै पनि मापियोग् मनदरा सेविसँग 
सवारी साधि चलाउिे अिुमनत नदँदैि। तपाई ं21 वषयाभन्दा कम उमेरको हुिुहुनछ भिे, तपाईकंो रगतमा मनदराको तिर .02 वा बढी 
भएमा तपाईलंाई प्रभावमा रहेर ड्ाइनभङ गरेको मानिनछ।
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षिमतका उच् त्ा उच्तम ररहरूमा पमहलो अपराधका लामग, तपाईंलाई रुित गमतमा गररएको पुनसु्दधार क्स्मत (ARD) काय्दक्ममा स्वीकृमत मरन 
समकनि।

टेबल 1 - सामान्य षिनत: .08 TO .099 रगतमा मनदराको मात्रा
(नोट: यी जररवानाहरू कानुनी रूपमा पेय परा ््द मपउने उमेरका चालकहरूमा लागयू हुनि।)

जररवािा पनहलो अपराध दोस्ो अपराध तेस्ो अपराध
मृतु्यदण्ड 6 ममहना परीषिाकाल जेलमा 5 मरनरेक्ख 6 ममहनासम् जेलमा 10 मरनरेक्ख 2 वर्दसम्
जररवािा $300 $ 300 - $2,500 $500 - $5,000
इजाजतपत्र कुनतै काय्दवाही गररएन 12-ममहना मनलम्बन र 1 

वर्द इमग्नसन इण्रलकको 
आवश्यकता

12-ममहना मनलम्बन र 1 
वर्द इमग्नसन इण्रलकको 
आवश्यकता

टेबल 2 - उच्च दर: .10 TO .159 रगतमा मनदराको मात्रा
(नोट: यो टेबल .02 वा बढी BAC सुँगतै 21 वर्दभन्ा कम उमेरका चालकहरू; .04 वा बढी BAC भएका व्यावसामयक सवारी साधनका 
चालकहरू; .02 वा बढी BAC भएका मवद्ालय बसका चालकहरू; र .08 रेक्ख .099 सम्को BAC भएका र गम्ीर शारीररक चोटपटक, 
मृतु् वा सवारी साधन वा सम्पमत् षिमत भएको रुर्दटनामा संलग्न भएका चालकहरूमा पमन लागयू हुनि।)
जररवािा पनहलो अपराध दोस्ो अपराध तेस्ो अपराध
मृतु्यदण्ड जेलमा 2 मरनरेक्ख 6 ममहनासम् जेलमा 30 मरनरेक्ख 6 

ममहनासम्
जेलमा 90 मरनरेक्ख 5 वर्दसम्

जररवािा $500 - $5,000 $750 - $5,000 $1,500 - $10,000
इजाजतपत्र 12-ममहना मनलम्बन र 1 

वर्द इमग्नसन इण्रलकको 
आवश्यकता

12-ममहना मनलम्बन र 1 
वर्द इमग्नसन इण्रलकको 
आवश्यकता

18-ममहना मनलम्बन र 1 
वर्द इमग्नसन इण्रलकको 
आवश्यकता

टेबल 3 - उच्चतम दर: रगतमा 1.6 मनदराको मात्रा र सोभन्दा बढी
(नोट: यो टेबल कुनतै पमन BAC स्रहरूमा रासायमनक परीषिर गन्द अस्वीकार गनने चालकहरू र मचमकत्सकीय रूपमा मनधा्दररत नगररएका 
अनुसयूची I, II वा III परा ््दहरू, अकको लागयूपरा ््द त्ा ममररा वा मपउने जस्ा परा ््दहरूको ममश्रको प्रभावमा रहेर ड्ाइमभङ गरेको रोरी 
ठहर भएका चालकहरूमा पमन लागयू हुनि।)
जररवािा पनहलो अपराध दोस्ो अपराध तेस्ो अपराध
मृतु्यदण्ड जेलमा 3 मरनरेक्ख 6 ममहनासम् जेलमा 90 मरनरेक्ख 5 वर्दसम् जेलमा 1 वर्दरेक्ख 5 वर्दसम्
जररवािा $1,000 - $5,000 $1,500 न्ययूनतम $2,500
इजाजतपत्र 12-ममहना मनलम्बन र 1 

वर्द इमग्नसन इण्रलकको 
आवश्यकता

18-ममहना मनलम्बन र 1 
वर्द इमग्नसन इण्रलकको 
आवश्यकता

18-ममहना मनलम्बन र 1 
वर्द इमग्नसन इण्रलकको 
आवश्यकता

तपाईंको जररवानामा अमधकतम परीषिाकाल वा ि (6) ममहनाको जेल सजाय (तपाईं कुनतै स्रमा पमहलो-पटक अपराधी वा "सामान्य रोरी" वा 
"उच् रर" मा रोस्ो-पटक अपराधी हुनुहुनि) समावेश हुनिन् भने, तपाईंको DUI अपराधलाई गे्रड नभएको अपराधको रूपमा मलइएको ि। गे्रड 
नभएको अपराधको जररवाना भनेको तपाईंले मुद्दामा सहममत जनाउनुहुनि भने, तपाईं न्याय परीषिर गन्द हकरार हुनुहुन्।

षिमतका उच् त्ा उच्तम ररहरूमा पमहलो अपराधका लामग, तपाईंलाई रुित गमतमा गररएको पुनसु्दधार क्स्मत (ARD) काय्दक्ममा स्वीकृमत मरन 
समकनि।

यनद तपाई ंARD काययाक्ममा स्ीकृत हुिुभयो भिे तपाईलें:

• ARD का लामग 90 मरनसम् आफनो इजाजतपत्र गुमाउनुहुनि।

• 6 ममहनाका लामग अरालत मनरीषिर अन्तग्दतमा रहनुहुनि।

• सम्बक्न्त शुल्क त्ा अन्य खच्दहरू सुँगसुँगतै $300 र $5,000 
बीचको जररवाना भुतिान गनु्दहुनि।

• ममररा त्ा लागयू परा ््द मयूल्ाङ्न गनु्द हुने ि।

• आवश्यक भएमा, ममररा त्ा लागयूपरा ््द पुनसु्दधार उपचार गनु्द 
हुनेि।

• ममररा राजमाग्दको सुरषिा मवद्ालयमा 12 1/2 रण्ा सहभागी 
हुनु हुने ि।
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शून्य सहिशीलता कािुि (21 DUI अन्तगयात)

शयून्य सहनशीलता कानुनले रगतमा ममरराको कुनतै मापनयोग् मात्रासुँग सवारी चलाउने 21 वर्दभन्ा कम उमेरका व्यक्तिहरूका लामग गम्ीर 
परररामहरू स्ापना गि्द । कानुनले प्रभावमा रहेर ड्ाइमभङ गरा्द जररवाना लगाइएका नाबालकहरूका लामग (21 वर्द मुमनका) रगतमा ममरराको 
मात्रा (BAC) लाई .08 बाट .02 रटाएको ि।

नकि शून्य सहिशीलता?
संयुति राज्यमा मकशोरमकशोरीहरूको मृतु्को सव्दप्र्म (1) कारर भनेका ट्ामफक रुर्दटनाहरू हुन्।

ड्ाइमभङमा बहुमवध काय्दहरू, मनरन्तर पररवत्दन हुने मागहरू समावेश हुनिन्। सुरमषित तररकाले सवारी चलाउन, तपाईं सतक्द  हुनुपि्द , वातावररमा 
हुने सधतै-पररवमत्दत जानकारीको आधारमा मनर्दयहरू गनु्दपि्द  र यी मनर्दयहरूको आधारमा कुशलता रेखाउन सषिम हुनुपि्द । ममररा सेवन गना्दले 
यी काय्दहरू गन्दका लामग आवश्यक पनने सीपहरूको व्यापक रायरालाई मबगाि्द ।

तपाई ं21 वषयाभन्दा कम उमेरको हुिुहुनछ र पनहलो पटकका लानग DUI को दोषी हुिुहुनछ भिे, तपाईलंाई दुई (2) नदिदेखख छ (6) 
मनहिासम्म जेलमा राखखिे छ, तपाईकंो इजाजतपत्र पूरा वषयाका लानग निलम्बि गररिे छ र तपाईलें $500 देखख $5,000 सम्मको 
जररवािा भुतिाि गिुया हुिे छ।

कम उमेरमा नपउिे

तपाईं 21 वर्दभन्ा कम उमेरको हुनुहुनि भने, ममररा खररर गनने, ममररा सेवन गनने, आफनो अमधकारमा ममररा राखे्न वा आफयू ले ड्ाइमभङ 
गरररहनुभएको सवारी साधनमा ममररा राखे्न काय्द कानुनमवरुद्ध हुनि। यसका सा त्ै, तपाईं कम उमेरको हुनुहुनि र महरासतमा परी रगत, श्ास 
र/वा मपसाबको परीषिर गन्द रोकु्नभयो भने, यी परीषिरहरू गन्द अमभभावकीय सहममत आवश्यक ितै न तर प्रहरीले तपाईंको अमभभावकलाई 
महरासतको बारेमा सयूमचत गराउनु हुने ि। कम उमेरमा मपउने काय्दका लामग न्ययूनतम जररवाना भनेको $500 सम्को जररवाना समहत अरालतका 
खच्दहरू हुन्। 

अरालतहरूलाई ममररामा तपाईंको संलग्नताको मवस्ार मनधा्दरर गन्द तपाईंको आवश्यकता पन्द सकि र ममररा मशषिा, हस्षेिप वा परामश्दको 
काय्दक्म सफलतापयूव्दक पयूरा गन्द पमन तपाईंको आवश्यकता पन्द सकि।

एउटा तथ्य रहनछ:  21 वषयाभन्दा कम उमेरको कुिै पनि व्खतिका लानग मनदरा सेवि गिने, अनधकारमा राखे्न वा यातायात गिने कायया  
   कािुिनवरुद्ध हुनछ।

   परररामहरूको जोखखम िनलिुहोस्।
जानीबुझीकन र से्वच्ापयूव्दक नाबालकहरूलाई ममररा आपयूमत्द गरेको रोरी ठहर भएका वयस्हरू, अमभभावकहरू पमन, पमहलो अपराधका लामग 
कतिीमा $1,000 र ् प प्रते्क अमतररति अपराधका लामग $2,500 जररवाना लगाइनि र जेलमा एक वर्दसम् सजाय भोगु्नपि्द । वयस्हरू आफनो 
ररमा मपउने पाहुनाहरूका लामग पमन मजमे्वार हुनिन्। उराहररका लामग, तपाईंसुँग आफनो ररमा पाटथीका लामग 17 जना मकशोरमकशोरीहरू 
म्ए र मतनीहरूले ममररा सेवन गरेका म्ए भने, पाटथीले तपाईंलाई $41,000 जररवाना लगाउन सकि। पमहलो मकशोरावस्ाको मपउने व्यक्तिका 
लामग त्ो $1,000 र अन्य प्रते्क 16 जना मपउने व्यक्तिहरूका लामग $2,500।

चालकको इजाजतपत्र नियम (DLC)
DLC राष््व्यापी रूपमा कानुन प्रवत्दन प्रयासहरू बढाउन सरस् राज्यहरू र कोलक्म्बया मडक्स््टट्मा लागयू गररएको मनयम हो। DLC का मुख् 
प्रावधानहरू मनम् हुन्, जसलाई सरस् राज्यहरू कायम राख्न र लागयू गन्द प्रमतबद्ध िन्:
• "चालकको इजाजतपत्र" अवधाररा, जसलाई अकको राज्यमा चालकको इजाजतपत्रका लामग आवेरन मरुँरा राज्य बामहरको चालकको 

इजाजतपत्र पररत्ाग गन्द आवश्यक हुनि।

• "चालकको रेकड्द" अवधाररा, जसलाई गृह राज्यमा ड्ाइमभङ योग्ता सुँगसुँगतै अन्य षेित्रामधकारहरूमा चालकको गतैर-मनवासी सञ्ालकको 
मवशेरामधकार मनधा्दरर गन्द मनवासको चालकको राज्यमा पयूर्द चालकको रेकड्द कायम राख्न पनने हुनि।

• गृह राज्य इजाजतपत्र मरने मनकायलाई राज्य बामहरका चालकहरूका सबतै ट्ामफक रोरहरू र चालकको इजाजतपत्र मनलम्बनहरू/
खारेजीहरू सुँगसुँगतै अन्य उपयुति जानकारीको ररपोमट्दङ।

• गृह राज्यमा अपराधहरू गररएको भए तापमन अन्य राज्यहरूमा गररएको भनेर चालकहरूको पोशाक त्ा अनुमामनत उपचारको 
सुमनमचितता।

सरस् राज्यमा मनम् अपराधहरू गररनि भने, पेक्न्सले्मनयामा भएको अपराधको रूपमा व्यवहार गररनि र हाम्ो सवारी साधन संमहताका   
प्रावधानहरू अन्तग्दत उपयुति रण्ड मरइने ि:

• सवारी साधन सञ्ालनको पररराम स्वरूप नरहत्ा वा लापरवाही मानवहत्ा (खण्ड 3732)।
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• ममरराजन्य पेय परा ््दहरू वा नशालु औरमधको प्रभावमा रहेर सवारी साधन सुरमषित तररकाले ड्ाइमभङ गन्द अयोग् भएको चालकलाई 
प्रमतपारन गनने अवस्ामा सवारी साधन ड्ाइमभङ (खण्ड 3802)।

• अकको व्यक्तिको मृतु् वा व्यक्तिगत चोटपटकको पररराम मरएको सवारी साधनको रुर्दटनाको रटनामा रोक्न र सहायता प्ररान गन्द असफल 
(खण्ड 3742)।

• सवारी साधन प्रयोग गररने आयोगमा कुनतै अपराध (अपराधहरूको कोड त्ा खतरनाक लागयूपरा ््द ऐनका अपराधहरू)।

राज्य बामहरको साइटेसनमा प्रमतमक्या नजनाउनाले साइटेसनमा सङे्त गररएको स्ानमा प्रमतमक्या नजनाउुँरासम् तपाईंको पेन्सलभेमनयाको 
ड्ाइमभङ मवशेरामधकारको अमनमचित मनलम्बन हुन सके्न ि।
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अध्ाय 4 सनमषिागत प्रश्नहरू

1.     यस राज्यमा मद्पाि गिया नमल्िे नू्यितम उमेर__ __ हो।
 A.  9
 B. 10
 C. 11
 D. 18

2.     16 वषयाभन्दा कम उमेरकाले झटूो पनहचाि काडया प्रयोग गरी रक्ी खररद गरेमा:
 A. उनीहरूको 16औ ंजन्ममरनमा सुरु हुने गरी सवारी चालनमा मनलम्बन गररने ि
 B. उनीहरूले 11औ ंजन्म मरनसम् सवारी परीषिा मरन पाउने ितै नन्।
 C. उनीहरूको 21औ ंजन्ममरनमा सुरु हुने गरी सवारी चालनमा मनलम्बन गररने ि
 D. मद्पान सुरषिा मशषिा कषिामा पठाइने ि।

3.     21 वषयाभन्दा कम उमेरकाले मद्पाि गरेको छ तर सवारी चालि गरेको छैि भिे प्र्म अपराधस्रूप निम्न सजाय पाउँछ:
 A. 90 मरनसम्को सवारी चालनमा रोक र $ 500 सम्को जररवाना
 B.  6 ममहनाको परीषिर काल
 C. सुधार संस्ामा पठाइने
 D. सवारी चालन इजाजतपत्रमा प्ाल पाररने

         
4.     श्ास, रगत र नपसाब परीषिर गिया अनभभावकको सहमनत :
 A. चामहुँरतैन
 B. एक अमभभावकको मात्र चामहनि
 C. 16 वर्दभन्ा कम उमेरका लामग चामहनि
 D. आमाबाबु रुवतैबाट चामहनि

5.     21 वषयाभन्दा कम उमेरका कसैले पनि मादक पदा य्ा _________ प्रनतबधि छ।
 A. सम्बक्न्त लुगा लगाई मवज्ापन गन्द
 B. आफयू सुँग राख्न
 C. सेवन गन्द
 D. सेवन गराउन

6.     21 वषयाभन्दा कम उमेरका कसैले पनि मादक पदा य्ा _________ प्रनतबधि छ।
 A. सम्बक्न्त लुगा लगाई मवज्ापन गन्द
 B. आफयू सुँग राख्न
 C. सेवन गराउन
 D. उपक्स्मतमा रहन

7.     21 वषयाभन्दा कम उमेरका कसैले पनि मादक पदा य्ा __________ प्रनतबधि छ।
 A. सेवन गराउन
 B. सम्बक्न्त लुगा लगाई मवज्ापन गन्द
 C. उपक्स्मतमा रहन
 D. पररवहन गन्द

8.     मादक पदा य्ा सेवि गरी सवारी चालि  गरेमा निम्नमधे् एउटा सजाय पाउँछ:
 A. 5 वर्दसम् चालक अनुममत पत्र मनलम्बन
 B. $100 जररवाना
 C. राजमाग्दको मारकपरा ््द मशषिालयमा पठाइने
 D. 11 रण्ा जेलमा ्ुमनने
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9.     यनद तपाईलंाई रक्ीको प्रभावमा गाडी चलाएकोमा पक्ाउ गररएको छ र तपाईलें रगत परीषिर गिया अस्ीकार गिुयाभयो भिे,  
        तपाईलें निम्न प्राप्त गिुया हुिे छ: 
 A. औरमध परामश्द उपचार
 B. एक मरनका लामग जेलमा ्ुमनने
 C. चालक अनुममत पत्र मनलम्बन
 D. $300 जररवाना

10.     पुनलस अनफसरले तपाईलंाई श्ास, रगत र नपसाब परीषिर गिया लगाएमा तपाईलें:
 A. परीषिा िनौट गन्द सकु्नहुनि
 B. सहममत फारममा हस्ाषिर गनु्दपि्द
 C. कम उमेर भएको खण्डमा अस्वीकार गन्द  सकु्नहुनि
 D. परीषिर मलनतै पनने हुनि नत्र तपाईंको इजाजतपत्र मनलक्म्बत गररने ि

11.     रगतमा रक्ीको मात्रा जनत देखखए पनि मादक पदा य्ा सेविको पनहलो अनभयोगमा तपाईलें:
 A. तपाईंले आफनो इजाजतपत्र 5 वर्दसम्का लामग गुमाउन सकु्न हुने ि
 B. ड्ाइमभङका खतराहरूमा साव्दजमनक मशषिाको कषिा सञ्ालन गन्द आवश्यक हुनि
 C. प्रमतबक्न्त व्यावसामयक इजाजतपत्रको सा् सवारी चालन गनु्द पनने ि
 D. कतिीमा $300 जररवाना

12.     21 वषयामुनिको उमेरका अन्तगयात तपाईलें मद्पाि गरेको मानिनछ जब तपाईकंो रगतमा रक्ीको मात्रा देखखनछ भिे               
          तपाईकंो रगतमा अल्ोहल छ:
 A.  .08% वा उच्
 B. .10% वा उच्
 C.  .05% वा उच्
 D.  .01% वा उच्

13.     तपाई ं21 वषया मुनिको हुिुहुनछ र मद्पािको पनहलो अनभयोग लागेको छ भिे तपाईकंो चालक अिुमनतपत्र_______ का लानग    
          निलम्बि गररिे छ।
 A. 60 मरन
 B. 30 मरन
 C. 6 ममहना
 D. 1 वर्द

14.     तपाई ं21 वषया मुनिको हुिुहुनछ र झटूो पनहचाि काडया बोकेकोमा दोषी हो भिे तपाईलें $500 जररवािा नतिुया पिने छ र तपाईकंो    
          चालक अिुमनतपत्र 90 नदिका लानग निलम्बि गररिे छ
 A. तपाईंको रगतमा रक्ीको मात्रा (BAC) .01% वा उच् ि भने मात्र
 B. तपाईंले सवारी चालन नगरे तापमन
 C. मगरफ्ारीको समयमा तपाईंले सवारी चालन गरदै  गरेको भने मात्र
 D. तपाईंको रगतमा रक्ीको मात्रा (BAC) .01% वा उच् ि र मगरफ्ारीको समयमा तपाईंले सवारी चालन गरदै  गरेको भने मात्र

15.     मादक पदा य्ा सेवि गरी सवारी चालि गिने 21 वषयाभन्दा कम उमेरका लानग शून्य सनहषु्ता कािुिले रगतमा रक्ीको मात्रा   
          (BAC) लाई .08%  देखख ________ मा झार् यो।
 A. .01%
 B. .05%
 C.  .07%
 D. .00%

16.     तपाईलंाई पुनलस अनफसरले रोकेमा तपाईलें:
 A. मसट बेल्ट खोलेर झ्ालको मससा तल झानु्दपि्द
 B. अमफसर तपाईंको कारनेर पुगु्न अगावतै कागजात तयारगनु्दपि्द
 C. क्स्टयररङ मविलमा हातहरू राखेर गाडीमा रहपि्द  र अमफसर नमजक आउन पख्दनुपि्द  
 D. आफनो गाडीबाट बामहर मनक्स्नुपि्द  र गस्ी गाडीतफ्द  जानुपि्द
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अध्ाय 4 को उत्तर

1. C
1. A
3. A
4. A
5. C
6. B
7. D
8. C
9. C
10. D
11. D
12. D
13. D
14. B
15. A
16. C
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िाम वा ठेगािामा पररवतयािका लानग सूचिा आवश्यक हुनछ

पेन्सलभेमनया सवारी साधन कोडको खण्ड 1515 का अनुसार, तपाईंको नाम वा ठेगाना पररवत्दन भएको ि भने, तपाईंले राज्यबामहर गएको 
भए तापमन पेन्सलभेमनयाको यातायात मवभागलाई त्ो पररवत्दनको 15 मरन मभत्रमा सयूमचत गनु्दपि्द । तपाईंले आफनो ठेगाना पररवत्दनलाई हाम्ो 
वेबसाइट www.dmv.pa.gov मा गएर वा हाम्ो ग्राहक कल केन्द्रलाई 717-412-5300 मा सम्पक्द  गरेर ररपोट्द गन्द सकु्नहुनि। पेन्सलभेमनया 
सवारी साधन कोडले चालक इजाजतपत्रका उत्पारनहरू पेन्सलभेमनयाको मनवासी नभएको कुनतै व्यक्तिलाई प्रकाशन गन्दबाट प्रमतबन् लगाउुँि। 
कानुनअनुसार, तपाईं पेन्सलभेमनया रता्द गररएको मतराता हुनुहुनि भने, यो आवेरनले हामीलाई तपाईंको ठेगाना पररवत्दनको बारेमा तपाईंको 
काउण्ी मतराता रता्द काया्दलयलाई सयूमचत गनने अनुममत मरनि। तपाईंले वेबसाइटमा उपलब्ध भएको पररवत्दन/सुधार/प्रमतस्ापन (फाराम DL-
80) का लामग गतैर-व्यावसामयक चालकको इजाजतपत्र आवेरन पयूरा गरेर आफनो नाम पररवत्दन गन्द सकु्नहुनि। तपाईंलाई नयाुँ जानकारी समावेश 
भएको चालकको इजाजतपत्र अद्ावमधक काड्द मवतरर गररने ि। यो काड्द आफनो चालकको इजाजतपत्रसुँगतै मलगेर महड्नुपि्द । गतैर-व्यावसामयक 
चालकहरूका लामग यो सेवाको कुनतै शुल्क लाग्तैन।

नसट बेल्सम्बधिी कािुि

पेन्सलभेनिया सवारी साधि कोडको खण्ड 4581 अिुसार, पेन्सलभेनिया कािुि यो हो नक:

• सवारी साधन, हलुका ट्कहरू त्ा मोटरका सबतै चालक त्ा अगामडको मसटमा बसे् यातु्रहरूले मसट बेल्ट बाुँधनपि्द ।

• तपाईंले आठ (8) वा सोभन्ा बढी उमेरको तर 18 वर्दभन्ा कम उमेरका यातु्रहरूसुँग यातायात गरदै  हुनुहुनि र उहाुँहरू सवारी साधनमा कुनतै 
पमन ठाउुँमा सवारी गरेको भए तापमन उहाुँहरूले मसट बेल्ट लगाउनुपि्द । 

• तपाईं 18 वर्दभन्ा कम उमेरको चालक हुनुहुनि भने, सवारी साधनमा यातु्रहरूको सङ्ख्ा मसट बेल्टको सङ्ख्ाभन्ा बढी हुनुहुुँरतैन।

तपाईलंाई कािुिले नसट बेल् लगाउि आवश्यक बिाएको छ। तपाईंले आफनो मसट बेल्ट लगाउनु बुक्द्धमानी काय्द हो।

धेरतैजसो मामनसहरूले रुर्दटनामा सवारी साधनका सतहहरूमा आफयू लाई ठोक्किनबाट बचाउन आफना हात त्ा खुट्टाहरूको प्रयोग गन्द सषिम 
हुनिन् भने् मवश्ास गि्द न् तर मतनीहरू गलत िन्। टकिर भएमा तपाईंको सवारी साधन रोमकनि तर यो उपकरर प्ानल वा मवन्डमसल्डमा 
नठोक्किुँ रासम् धेरतैजसो रुर्दटनाहरूमा तपाईंको शरीर यात्रा गरररहेको समान गमतमा चमलरहनि। यातु्र त्ा चालकहरूको शरीर बलको धेरतै  
टनसुँग सवारी साधनको आन्तररक सतहहरूमा 30 mph मा ठोक्किनि। यसले बमलया हात त्ा खुट्टाहरूलाई पमन भाुँचे्न ि। यो तीन-क्ा 
भवनको माम्बाट जममनमा ठोक्किनु जस्तै हो। त्सतै काररले तपाईंले आफयू लाई आफना हातहरूले समात् सकु्नहुन्। मसट बेल्ट नबाुँधेको चालक 
वा यातु्र सवारी साधन 12 mphको सुस् गमतमा चमलरहेको भए तापमन धकिामतै मृतु् हुन सकि।

मसट बेल्टहरूले मात्र तपाईंको शरीरलाई सुरमषित तररकाले सुस् गराउन सकिन्। तपाईंसुँग सवारी साधन रुर्दटनाहरूपमि आफनो शरीरलाई 
रोक्न मात्र 1/50 सेकेण्ड हुनि। हात त्ा खुट्टाहरूले त्मत रुित रूपमा काम गरदैनन्। तर मसट बेल्टहरूले गि्द न्। मसट बेल्टहरूले ठोस उपकरर 
प्ानल, क्स्टयररङ मविल वा मवन्डमसल्डले गननेभन्ा एकरमतै ्प मबस्ारतै  तपाईंको शरीरलाई सुस् बनाउुँिन्। रुर्दटनाको अवमधमा, मसट बेल्टहरू 
बाुँध्ाले रुित मडसेलेरेसनका बलहरूलाई िाती, कम्र र काुँधहरू जस्ा तपाईंको शरीरका ठयू ला त्ा बमलया भागहरूमा मवतरर गि्द न्। एयर 
ब्ागले अझतै उतृ्ष् "राइड डाउन" लाभ उपलब्ध गराउुँि। यद्मप, एयर ब्ाग भए तापमन, मसट बेल्ट लगाउनुपि्द ।

मसट बेल्टहरूले तपाईंलाई सवारी साधनमभत्र पमन राख्िन्। तपाईं सवारी साधनबाटबामहर जानुभयो भने तपाईंको मृतु् हुने सम्ावना लगभग 
25 गुना बढ्ि। स्पष् रूपमा फामलएकालाई सामान्यता मवन्डमसल्डमा गएपमि कुनतै कडा - ठाउुँमा ल्ाक्ण्डङ हुनु भमननि। टकिरमा बलहरू 
तपाईंलाई 150 मफटसम् (लगभग 15 वटा सवारी साधनको लम्बाई) पिान्द सके्न षिमताको हुन सकिन्। तपाईं सडकमा खसु्हुनि भने, तपाईं 
त्हाुँ अवक्स्त हुुँरा सधतै ुँ तपाईं माम्बाट सवारी चलाउने सम्ावना हुनि। उहाुँहरू सवारी साधन मभत् बस् सषिम हुनुहुन्थो भने स्पष् रूपमा 
फामलएर मृतु् भएको प्रते्क पाुँच (5) जना मामनसमधे् चार (4) जना बाुँचेका हुने्। 

मसट बेल्ट त्ा एयर ब्ागहरूले जीवन बचाउुँिन्। सबतैले मसट बेल्ट बाुँधेको र बच्ाहरू पिामडको मसटमा सही तररकाले मनयक्न्त्रत भएको बेलामा 
मतनीहरूले उतृ्ष् काम गि्द न्।

अध्ाय 5:
कािुि त्ा सम्बखधित मानमलाहरू
यो अध्ायले पेन्सलभेमनयाका हालका कानुनहरू वा अन्य सम्बक्न्त चालकसम्बन्ी कानुनहरूको बारेमा तपाईंले ्ाहा पाउनु पनने जानकारी 
उपलब्ध गराउने ि।
पेन्सलभेमनयाका कानुनहरूको बारेमा ्प जानकारीका लामग कृपया www.dmv.pa.gov मा जानुहोस् र जानकारी केन्द्रहरू अन्तग्दत 
सयूचीबद्ध गररएका कानुन त्ा मनयमनहरू चयन गनु्दहोस्।
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बाल नियन्त्रर कािुि
संयुति राज्यमा सवारी साधनका रुर्दटनाहरू बच्ाहरूको मृतु् हुनु र चोटपटक लागु्नको मुख् कारर हुन्। प्रते्क वर्द पेन्सलभेमनयामा पाुँच (5) 
वर्दभन्ा कम उमेरका लगभग 7,000 बच्ाहरू रुर्दटनाहरूमा संलग्न हुनिन्।

2 वर्दभन्ा कम उमेरका बालबामलकालाई कार मसट उत्पारकद्ारा मनमा्दर गररएअनुसारको कार मसटको अमधकतम तौल र उचाई सीमामा 
नपुग्ासम् पिामड-फकने को कार मसटमा राख्नपि्द । एयर ब्ाग राखेको छ भिे कनहलै् पनि पछानड-फकने को बाल सुरषिा नसटलाई 
अगानडको नसटमा स्ापिा िगिुयाहोस्। रुर्दटनामा एयर ब्ागले बच्ाको ढाडमा अमतबृहत बलसुँग ठकिर गम्ीर, जुन गक्म्र चोटपटक वा 
मृतु् मन्त्ाउने बच्ाको टाउकामा स्ानान्तरर हुने ि।
तपाईं आठ (8) वर्दभन्ा कम उमेरका बच्ाहरूलाई यातायात गराउुँरतै  हुनुहुनि भने, कानुनअनुसार मतनीहरूलाई संरीय-स्वीकृत बाल सुरषिा 
मसटहरू वा बुस्टर मसटहरूमा सवारी गराउनुपि्द , तपाईंले मसटलाई आफनो सवारी साधनको मसटमा कसरी कमसलो गरी राखे्न र बच्ाहरूलाई 
मतनीहरूका बाल मसटहरूमा आरामरायी रूपमा कसरी राखे्न भनी ्ाहा पाउन मसटसुँगतै हुने तपाईंको सवारी साधनको मामलकको मनयमावली र 
मनरनेशनहरू पढ्नुहोस्।

बच्चा त्ा ररपालुवा जिावरहरूका लानग सुरषिा उपायहरू
सवारी साधि नहटस््टोकबाट बचे्न
बामहरको तापक्म बढ्रा, तातो कारमभत्र एक्तै िोड्रा बच्ा त्ा ररपालुवा जनावरहरूलाई गम्ीरतापयूव्दक चोटपटक लागे्न वा मृतु् हुनेसम्का 
खतराहरू पमन बढ्िन्। सवारी साधन मिट्टतै  तातो हुनि; झ्ाल रुई इञ् तल झाररएको भए तापमन, बामहरको तापक्म न्ययून 80 फरेनहाइट ि भने, 
सवारी साधनमभत्रको तापक्म 10 ममनेटमा मृतु् मन्त्ाउने स्रमा पुग्न सकि।
अकल्पिीय नहटस््टोक रोके् रोक्ामका सुझावहरू:
• झ्ालहरू आंमशक रूपमा खुला भए तापमन, कारमा कमहल्तै पमन बच्ा वा ररपालुवा जनावरलाई एक्तै निाड्नुहोस्।

• बच्ाहरूलाई कमहल्तै पमन उपेमषित सवारी साधनमा खेलन नमरनुहोस्।

• आफनो पस्द, सेल फोन वा तपाईंलाई आवश्यक पनने केही कुरा पिामडको मसटमा राख्नहोस् जसकारर तपाईं सवारी साधनमा िोड्नुभएको 
बच्ालाई हेन्द सुमनमचित हुनु हुने ि।

• कार खाली हुुँरा त्समा ठयू लो टेमड मबयर वा अन्य स्टफड जनावर राख्नहोस्। तपाईंले बच्ालाई कारको मसटमा राख्रा वसु्लाई दृश्यात्मक 
स्झाउनीको रूपमा अगामडको मसटमा लतैजानुहोस्।

• हृरयरात रोक्ाम गननेबारे अमतररति जानकारीका लामग, https://www.safercar.gov/parents/InandAroundtheCar/heatstroke.htm 
मा मभमजट गनु्दहोस्।

जाडो समयका कोट त्ा कार नसटहरू
जाडोको मचसो समय आउुँरा अमभभावकहरूले आफनो बच्ालाई सवारी साधनको यात्राको अवमधमा मतनीहरूका भारी जाडोका कोटहरू 
मझकु्नहुनि। यद्मप बाक्ो जाडोका कोटहरूले बच्ाको कार मसटको सुरषिालाई रटाउन सकिन्। रुर्दटनामा सबतै कोट त्ा कपडाहरू कमे्पस 
हुने िन् तर बाक्ो जाडोका कोटहरू हाननेसमा महत्त्वपयूर्द सल्ाक मसज्दना गन्द चामहने कमे्पस हुन सकिन्। कार मसटको हाननेसले कार मसटमा 
बच्ालाई सुरमषित राख्ि र रुर्दटनामा उतृ्ष् सुरषिा उपलब्ध गराउन बच्ाको शरीरमा ममलेको हुनुपि्द । बच्ाका लामग मौसम सुरषिा सुझावहरूसुँग 
सम्बक्न्त अमतररति जानकारीका लामग, PennDOT को वेबसाइट http://www.penndot.gov मा जानुहोस्।

• चार (4) वर्दभन्ा कम उमेरका बालबामलकाले सवारी साधनको जुन ठाउुँमा (अगामड वा पिामडको मसट) सवारी गरेतापमन, संरीय-
स्वीकृत बाल यातु्र मनयक्न्त्रत प्ररालीमा (बाल सुरषिा मसट) मसट बेल्ट बाुँधनपि्द  जुन सवारी साधनमा मसट बेल्ट प्रराली (वा अझ नयाुँ 
सवारी साधनहरूमा उपलब्ध हुने सवारी साधनको LATCH प्रराली प्रयोग गरेर) राखेको हुनुपि्द ।

• चार (4) र बढी उमेर पुगेका तर आठ (8) वर्दभन्ा कम उमेरका बच्ाहरूले सवारी साधनको जुन ठाउुँमा (अगामड वा पिामडको 
मसट) सवारी गरे तापमन, संरीय-स्वीकृत बाल बुस्टर मसटमा मसट बेल्ट बाुँधेको हुनुपि्द  जसलाई मसट बेल्ट प्ररालीद्ारा सवारी 
साधनमा राखेको हुनुपि्द । बुस्टर मसटहरूलाई काख त्ा काुँधका बेल्टहरूसुँग संयोजनमा प्रयोग गनु्दपि्द ।

• आठ (8) र बढी उमेर पुगेका तर 18 वर्दभन्ा कम उमेरका बच्ाहरूले सवारी साधनको जुन ठाउुँमा (अगामड वा पिामडको मसट) 
सवारी गरे तापमन मसट बेल्टले बाुँमधएको हुनुपि्द ।

• चालकहरू बच्ाहरूलाई स्वीकृत बाल यातु्र मनयक्न्त्रत प्ररालीमा राख्न र 18 वर्दभन्ा कम उमेरका बच्ाहरूले मसट बेल्ट बाुँधेका 
िन् भनी सुमनमचित गन्दका लामग मजमे्वार हुनिन्।

उल्ङ्घि गिने व्खतिहरूलाई जररवािा लाग्न सकछ र सबै अदालतका खचयाहरूका लानग नजमे्मवार हुिे छि्।

बाल यातु्र सुरषिा ऐि 229 लाई निम्न कुराहरू आवश्यक हुनछि्
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एयर ब्ाग सुरषिा जािकारी
• एयर ब्ागहरू पयूरक सुरषिा यन्त्रहरू हुन्। काख त्ा काुँध बेल्टहरू सधतै ुँ लगाएको हुनुपि्द । मसट बेल्ट तपाईंको महप र सोल्जर स््टयापमा 

तपाईंको राुँटीरेक्ख पर तपाईंको िातीमा आरामरायी रूपमा लगाउनुहोस्।

• चालक र अगामड बसे् यातु्रको मसट मवशेरमगरी सानो मानिेका लामग, जमत सक्ो व्यवहाररक रूपमा टाढा पिामड साररएको हुनुपि्द । ग्ास र 
बे्क पेडलहरूमा पुगे्न र सञ्ालन गनने र सामग्री प्ानल र क्स्टयररङ स्म्मा मनयन्त्रर गनने षिमतालाई स्झौता नगररमकन, तपाईं एयर ब्ाग 
खण्डबाट जमत सक्ो टाढा बसु्पि्द । एयर ब्ाग खुलेन भने, सुरमषित रहन, तपाईं क्स्टयररङ मविलबाट 10 टाढा हुनुपि्द ।

• क्स्टयररङ मविल 9 र 3 वा 8 र 4 बजेको क्स्मतमा होल्ड गनु्दहोस्। एयर ब्ाग खुल्ो भने, यसले तपाईंको नाडी र पाखुरालाई चोटपटक लाग्न वा 
भाुँमचनबाट वा मुखमा बलपयूव्दक ठोक्किनबाट बचाउुँि। सा त्ै, तपाईंको बुढी औलंा मविलको मभत्रपमट्ट समातु्भन्ा, मविलको माम् वा बामहर ररममा 
राख्नहोस्।

• पिामडको सुरषिा मसटहरूमा बसे् नाबालकहरू यातु्रतफ्द को एयर ब्ागसुँग साधनको अगामड मसटमा कनहलै् पमन यात्रा गनु्द हुुँरतैन।

• 12 वर्द र सोभन्ा मुमनको बच्ाहरू पिामड मसटमा यात्रा गनु्दपि्द  भनी मसफाररस गररएको ि। यसका लामग (2) रुईवटा काररहरू िन्: पमहलो, 
धेरतै  ठकिरहरू अगामडको भागमा पि्द , त्सकारर बच्ाहरूलाई पिामडको मसटमा राख्नले उहाुँहरूलाई असर पान्दबाट टाढा राख्ि; रोस्ो, 
बच्ा आफनो मसटहरूमा चलने प्रयास गनु्दहुनि र उहाुँहरू अगामडको मसटमा हुनुहुनि भने एयर ब्ाग खण्डमा धेरतै  नमजक जान सकु्नहुनि, 
उहाुँहरूलाई रटनामा चोटपटकको झोक्खममा राखेर रुर्दटनाको अवमधमा एयर ब्ाग खुलि।

अशतिता भएका अमेररकीहरू ऐि (ADA)
1990 मा अशतिता भएका अमेररकीहरू ऐनसुँग अनुपालना गन्द, PennDOT ले शारीररक रूपमा असषिम भएका व्यक्तिसम् पहुुँचयोग् हुन 
चालक इजाजतपत्र केन्द्र र फोटो इजाजतपत्र केन्द्रहरू बनाउनुभएको ि। सा त्ै, मनम् सेवाहरू ज्ान र सडक परीषिर मलन चाहने र सुनुवाई वा 
पढ्ने असम ््दता हुने मामनसका लामग उपलब्ध िन्।

सुन्न िसके् र सुिुवाई असमन य्ातका लानग दोभाषेहरू
PennDOT को चालक इजाजतपत्रको ब्यूरोले सुनुवाईमा कमठनाइ भएको र साङे्मतक भाराको प्रयोगद्ारा सञ्ार गनने व्यक्तिहरूका लामग 
अनुरोधमा रोभारेको उपलब्ध गराउने ि। यो सेवा चालकको ज्ान र/वा सडक परीषिर वा मवशेर पोइन्ट परीषिा मलनु पनने ग्राहकहरूका लामग 
उपलब्ध ि।

PennDOT सुँग तपाईंले जाुँच मलन चाहने समय अगामड कतिीमा (2) हप्ता आफनो प्रारक्म्क सम्पक्द  बनाउनुहोस् र PennDOT ले तपाईंको 
प्रा्ममकतामा हस्ाषिर गनने व्यक्तिलाई सुरमषित राख्न आफनो उतृ्ष् प्रयास गनने ि।

1. आफनो जाुँच गन्द अपोइन्टमेन्ट मनधा्दरर गन्द 717-412-5300 मा कल गनु्दपि्द । तपाईंले TDD प्रयोग गनु्दहुनि भने, तपाईंले 711 मा 
कल गनु्दपि्द । तपाईंले कुन चालक इजाजतपत्र केन्द्रमा जाुँच मलन चाहनुहुनि भनी सङे्त गनु्दहोस् र तपाईंले जाुँच मलन सषिम हुने 
कतिीमा तीन (3) मममतहरू मरनुहोस्।

 तपाईंको जाुँच मलन अपोइन्टमेन्ट सेट गरा्द तपाईंले पेन्सलभेमनया ररले सेवा पमन प्रयोग गन्द सकु्नहुनि। यो सेवाले TDD प्रराली 
भएको व्यक्ति र त्ो नभएको व्यक्तिबीच टेमलफोन सञ्ार उपलब्ध गराउुँि। यो प्ररालीले सुने् र नसुने् पषिहरू बीच कलहरूका 
लामग बीचमा जान सञ्ालकको प्रयोग गि्द । तपाईंसुँग TDD प्रराली ि भने, पेन्सलभेमनया ररले सेवा पहुुँच गरा्द तपाईंले 1-800-
654-5984 प्रयोग गनु्दपि्द । तपाईंले सेवा सुने् कलको रूपमा पहुुँच गनु्दहुनि भने, तपाईंले 1-800-654-5988 प्रयोग गनु्दपि्द । 
तपाईंलाई आफनो जाुँचमा सहायता गन्द रोभारे मनयुति गररएको हुुँरा, तपाईंलाई आफनो जाुँचको मममत सुमनमचित गन्द फेरर कल 
गररने ि।

2. तपाईंको अपोइन्टमेन्ट मनधा्दरर गरा्द, तपाईंले प्रयोग गन्द रोजे् साङे्मतक भाराको प्रकार ि भने तपाईंले सङे्त गनु्दपि्द । उपलब्ध 
भएका प्रकारहरू मनम् िन्:

• अमेररकी साङे्मतक भारा (ASL)              •     मपड्मगन्स साङे्मतक भारा (PSE)
• हस्ाषिर गररएको य्ा ््द अङ्गे्रजी (SEE)              •     मौक्खक रोभारे (ओठहरू पढ्ने व्यक्ति)

दोभाषेलाई उपखस्त गराउिका लानग तपाईलें
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वैकखल्पक जाँच गिने नवनध
ज्ान जाुँच मलने केही मामनसलाई पढ्नमा समस्ा हुन सकि वा केही अवस्ाहरूमा, पढ्न सकु्नहुुँरतैन र उहाुँहरूलाई जाुँच पढेर सुनाइयो भने ्प 
सहज महसुस गनु्द हुने ि। अनुरोधमा, भ्ाइस परीषिरहरू कमनवेल्थभरर सबतै चालक इजाजतपत्र केन्द्रहरूमा प्रस्ाव गररएका िन्।

असषिमता भएका व्खतिहरूका लानग पाकया  गिने षेित्रहरू
पेन्सलभेमनयाको कानुनअनुसार, व्यक्तिले असषिमताहरू भएका व्यक्तिहरूका लामग मनयुति गररएको पामक्द ङ षेित्रमा कानुनी रूपमा पाक्द  गनु्द 
अगामड रुई (2) अवस्ाहरू महत्त्वपयूर्द हुनिन्:
1.   पाक्द  गररएको साधनले असषिम मामनस वा असषिमता अनुभवी रता्द पे्ट/पामक्द ङ पोस्टर प्ररश्दन गनु्दपि्द ।
2.   साधन असषिम व्यक्तिहरू वा गम्ीर रूपमा असषिम अनुभवीहरूको यातायातद्ारा वा का लामग सञ्ालन गररएको हुनुपि्द ।
पामक्द ङ षेित्रमा गतैर कानुनी रूपमा असषिम व्यक्तिहरूका लामग पाक्द  गरेको कुनतै पमन साधन टोइङद्ारा त्ो षेित्रबाट हटाइने ि र टोइङ 
खच्दहरूको भुतिानीमा पुनः  राबी गन्द समकनि। यस पामक्द ङ उल्ङ्घन सारांश अपराध हो। यस अपराधसुँग अपराधी व्यक्तिहरूलाई $50 र $200 
बीच जररवाना लगाइने ि।

फोहोर-नवरोधी कािुि
सवारी साधनबाट कुनतै पमन राजमाग्दमा, कुनतै पमन अन्य साव्दजमनक वा मनजी सम्पमत्मा (त्ो मामलकको सहममतमबना) वा यो कमनवेल्थको पानीमा 
कुनतै फोहोर कागज, फोहोर, खरानी, ररेलु फोहोर, मससा, धातु, अस्वीकार वा फोहोर वा कुनतै खतरनाक वा हामनकारक वसु् खसालनु, फालनु 
वा जम्ा गनु्द अ्वा तुरुन्ततै त्स्ा वसु्हरू नहटाइकन वा मतनीहरूको हटाउने काररमबना पयूव्दगामीमधे् कुनतै एकको अनुममत मरनु कानुन ि। 
तपाईं चालक हुनुभएको कुनतै सवारी साधनमभत्र भएका कुनतै अन्य व्यक्तिहरूको व्यवहारको पररराम स्वरूप कुनतै उल्ङ्घनसमहत यो कानुनको 
उल्ङ्घनले रोरी ठहर भएमा $300 सम्को जररवाना लाग्न सकि।

साधिको सुरषिा र उत्सजयाि निरीषिर
तपाईंको साधनमा प्रते्क 12 ममहनामा अमधकृत मनरीषिर से्टशनमा सुरषिा मनरीषिर हुनुपि्द । क्स्टकरमा भएको मममतले तपाईंको सवारी साधन 
फेरर कमहले मनरीषिर गनु्दपि्द  भनी बताउुँि। साधनको अकको समाक्प्त मममत अगामड 90 मरनसम् मनरीषिर गररएको हुन सकि। सा त्ै, तपाईंको 
साधनमा प्रहरी अमधकारीले खराब उपकरर पत्ा लगायो भने, उद्धरर हटाउनका लामग (5) मभत्रमा त्सलाई व्यवक्स् गन्द तपाईंलाई आवश्यक 
हुन सकि। धेरतै  काउण्ीहरूमा तपाईंले आफनो सुरषिा मनरीषिर पयूरा गन्दसकु्न अगामड मनरीषिर गररएको तपाईंको कार, भ्ान वा हल्का डु्टी 
ट्क (मोडल वर्द 1975 वा नयाुँ) का लामग उत्सज्दन मनयन्त्रर प्रराली प्राप्त गनु्दपि्द । उत्सज्दन मनरीषिरहरू PennDOT द्ारा प्रमारीत गररएको 
गोपनीयता रूपमा खररर गररएका व्यवसायहरूमा सम्पारन गररएका हुनिन्। तपाईंको काउण्ीमा आवश्यकताहरू सम्बन्ी जान् उत्सज्दन 
ग्राहक हटलाइन 1-800-265-0921 मा कल गनु्दहोस्।

सुरनषित पानसङ भिेको कािुि हो

3. एउटा मात्र यात्रा गनने लेन हुुँरा, साइकल चालकले रोमकएका र पाक्द  गररएका कारहरूबाट सुरमषित रयू री राख्नसमहत सडकमाग्दमा खतराहरू 
हटाउन लेनको कुनतै पमन भाग प्रयोग गन्द सकु्नहुनि।

4.  सडकमाग्द वा सोल्डरमा मसधा अगामड चलाइरहेको साइकल चालकको प्मा चालकहरूले टन्द गन्द सक्तैनन्।

5.  तपाईंले साइकल चालकलाई सडकको बामहर जान बाध् गन्द सकु्नहुुँरतैन। तपाईंले यो गनु्दभयो भने, तपाईंले अपराधी शुल्कहरू मतनु्द पननेहुनपि्द ।

6. साइकल चालकहरू सवारी साधन सञ्ालक हुन मवचार गररएका हुनिन् र सबतै ट्ामफक कानुनहरू पालना गन्द अपेमषित गररएका हुनिन्; यद्मप, 
उहाुँहरू पोष् गररएको न्ययूनतम गमतमा यात्रा गन्द सकु्नहुनि र ट्ामफकलाई अवरोधक गन्दका लामग साइट गन्द समकुँ रतैन। साइकल चालकले 
सोल्डर वा बम्दमा चलाउन सकु्नहुनि तर त्सो गनु्द आवश्यक हुुँरतैन।

्प जानकारीका लामग, पेन्सलभेमनयाको साइकल चालकको माग्दमनरनेशन (PUB 380) मा फेला पान्द सकु्नहुनि:     
http : //www.dot.state.pa.us/public/pubsforms/Publications/Pub%20380.pdf

1. पामसङ गनु्द अगामड, तपाईंले साइकल चलाउने व्यक्तिको वररपरर मन्ययूवर गन्द सकु्नहुनि मक सकु्नहुन् भनी 
तपाईंले पमहले नतै मनर्दय गनु्दपि्द । आइरहेको ट्ामफकका लामग जाुँच गन्द सुमनमचित हुनुहोस्। पामसङ गरा्द, 
तपाईंले सुरमषित तररकाले पास हुने अनुममत मरनका लामग आफनो सवारी साधन र साइकलको बीचमा मा 
चार (4) नफटको अिुमनत मरनुपि्द । आवश्यक भयो र तपाईंले यसलाई सुरमषित रूपमा गन्द सकु्नहुनि 
भने, तपाईंलाई मबचको रोहोरो पहेुँलो लाइन काट्न अनुममत प्ररान गररएको हुनि जसकारर तपाईंले 
आफनो सवारी साधन र साइकलमबच चार (4) मफटको अंतर कायम राख्न सकु्नहुनि।

2. बायाुँ टन्द नगरा्दसम् पामसङ साधनहरूभन्ा अझतै सुस् यात्रा गनने साइकल चालकहरूले सडकमाग्दको 
रायाुँतफ्द  राख्नपि्द  र अरू ट्ामफकअनुसार समान मरशामा यात्रा गनु्दपि्द । यद्मप, यस आवश्यकता प्रते्क 
मरशामा एकल लेनसुँगतै सडकहरूमा राक्खएको हुनि।

कम्तीमा 
4

 फमट
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लेखाइ-नवरोध कािुि
कानुन माच्द 8, 2012 बाट काया्दवन्यन भएको म्यो र कानुन उल्ङ्घन गनु्द $50 जररवाना हुने रोरीसुँगतै प्रा्ममक, सारांश अपराध हो।
कािुिले के गछया
• तारमवहीन फोन, व्यक्तिगत मडमजटल सहायक, मिाट्द फोन, पोटनेबल वा मोबाइल क्पु्टर वा लेखाइ, इनसट्ान्ट मेसेमजङ, इन्टरनेट इमेमलङ वा 

ब्ाउमजङका लामग प्रयोग गन्द समकने समान यन्त्रहरूको रूपमा पारस्पररक तारमवहीन सञ्ार यन्त्र (IWCD) को पररभारा मरनि।

• टेक्स्ट सने्श, इनसट्ान्ट सने्श, IWCD मा बनाइको वा प्राप्त गररएको अन्य मलक्खत सञ्ारको रूपमा टेक्स्ट-आधाररत सञ्ारको पररभारा 
मरनि।

• यो कुरा स्पष् पाि्द  मक यो कानुनले चालकहरूले प्रयोग गनने पारस्पररक तारमबमहन यन्त्रहरूमा प्रमतबन् लगाउने कुनतै स्ानीय मनयमहरूलाई 
अमधक्मर गरी रोक लगाउुँि।

कानुनले IWCD का मसजरको अमधकार प्ररान गरदैन। टेक्क्स्टङ प्रमतबन्ले GPS यन्त्र, सवारी साधनमा शारीररक रूपमा वा मवर्तीय रूपमा 
समायोमजत गररएको प्रराली वा यन्त्र वा मास ट्ाक्नजट सवारी साधन, बस वा मवद्ालय बसमा राक्खएको सञ्ार यन्त्रको प्रयोगलाई समावेश गरदैन।

खतरिाक अवस्ाहरूको कािुिमा ट्ानफक-नियन्त्रर यन्त्रहरूको चेताविीलाई पालिा गिने
सेपे्म्बर 6, 2012 मा काया्दवन्यन भएको यो कानुनले बाडी गएका सडकमाग्दहरू जस्ा खतरनाक अवस्ाहरूमा सडक वा राजमाग्द नमजकतै का 
सङे्तहरू वा ट्ामफक मनयन्त्रर यन्त्रहरूको वररपरर वा त्समाफ्द त सवारी चलाउने काय्दलाई गतैर-कानयूनी बनाउुँि। यो कानुनको उल्ङ्घनका 
लामग रोरीको पररराम स्वरूप तपाईंको ड्ाइमभङ रेकड्दमा 2 पोइन्ट ्मपनि र $250 सम्को जररवाना लागि। यसका सा्सा त्ै, तपाईंका 
काय्दहरूका कारर आपतकालीन प्रमतमक्या जनाउने व्यक्तिहरू आउुँिन् भने, जररवाना $500 सम् बढ्ि र तपाईं आपतकालीन प्रमतमक्या 
खच्दहरूका लामग उत्ररायी ठहर गररने ि। 

सवारी साधनको ढोका खोल्ा साइकल चालकहरूलाई अमत गम्ीर खतरा मन्त्ाउन सकि। साधनको ढोका खोल्ा, चालक र 
यातु्रहरूलाई मनम् गन्द सुझाव गररनि:
1.   आफनो पिामड-हेनने ऐना हेनु्दहोस्।
2.   आफनो िेउमा-हेनने ऐना जाुँच हेनु्दहोस्।
3.   तपाईंको टाढा भएको हातले ढोका खोलनुहोस् (ढोकाबाट टाढा भएको हात)
यो नेररल्ाण्डसमा उत्पन् भएकोले यसलाई "डच ररच" मवमध भमननि। यसले तपाईंको 
शरीरलाई रुमाउन बाध् गराउुँि, जसले तपाईंलाई आउुँरतै  गरेको साइकल चालकलाई 
हेन्द सहायता मरनि। यसले साधनको ढोकालाई अमत मिटो खोलनबाट रोकि। यसले 
साइकल चालकहरूलाई मात्र सुरषिा गरदैन तर आउुँरतै  गरेको मोटर साधनद्ारा हुने धकिा 
वा ढोका तोमडनबाट बचाउन पमन सकि।
साइकल चालकहरूले बाइक लेनहरूसुँग वा मबना रुवतै सडकहरूमा ढोकाहरूबाट 
बच्न पाक्द  गरेको कारहरूबाट कतिीमा तीन मफट टाढा चलाउनु पि्द । यसले साइकल 
चालकहरूलाई "ढोका षेित्र" बाट बामहर राख्ि र साधनका ढोकाहरू खोल्ा ठोक्किनबाट 
बचाउुँि।

ढोका खोल्ा साइकल चालकहरूलाई हुिे खतरा
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सडक परीषिर त्ा नवशेष पोइन्ट परीषिाका अपोइन्टमेन्टहरू
मवशेर पोइन्ट परीषिा त्ा गतैर-व्यावसामयक सडक परीषिर मरन अपोइन्टमेन्टहरू बनाउनुपि्द । तपाईं सडक परीषिर वा मवशेर पोइन्ट परीषिा मरन 
तयार हुुँरा, तपाईंले आफनो परीषिर चालक त्ा सवारी साधन सेवाको वेबसाइट www.dmv.pa.gov माफ्द त अनलाइन मनधा्दरर गन्द सकु्नहुनि। 
तपाईंसुँग इन्टरनेटमा पहुुँच ितै न भने, तपाईंले आफनो परीषिर मबराहरूमा बाहेक सोमवाररेक्ख शुक्वारसम् मबहान 8 बजे र बेलुका 5 बजेको 
समयको बीचमा 1-800-423-5542 मा सम्पक्द  गरेर मनधा्दरर गन्द सकु्नहुनि।
याद राख्िहोस्:  तपाई ं18 वषयाभन्दा कम उमेरको हुिुहुनछ भिे, तपाईलें आफिो नसकारुको अिुमनतपत्र प्राप्त गरेको छ (6)   

  मनहिासम्म आफिो सडक परीषिर िनदि सकु्हुनछ र तपाईलें सवारी चलाउिे सीपको नवकासको कम्ीमा 65  
  रटिा पूरा गरेको हुिुपछया ।

गैर-CDL तेस्ो पषि परीषिर काययाक्म
पेन्सलभेमनयाको यातायात मवभागले बजार-सञ्ामलत शुल्कका लामग सडक परीषिरलाई प्रशासन गनने तेस्ो-पषिको कारोबारहरूलाई प्रमामरत 

गरेको ि। सबतै तेस्ो-पषिको जाुँचहरू पेनडोटबाट प्रमामरत िन् र तपाईंले पेनडोट सवारी चालक अनुममतपत्र केन्द्रमा मलने परीषिरसुँग समान 
ि। तपाईंको षेित्रमा सहभागी हुने कारोबारको सयूचीका लामग, www.dmv.pa.gov मा मनरीषिर गनु्दहोस्।

नवभागीय फारामहरू र इन्टरिेटमा प्रकाशिहरू
चालकको सवारी चालक अनुममतपत्र र मोटर सवारी साधनहरूमा सम्बक्न्त जानकारी, फारामहरू, प्रकाशनहरू र असली पानाहरू ग्राहक 

सुमवधाका लामग उपलब्ध िन् र पेनडोटको चालक र सवारी साधन सेवाहरू www.dmv.pa.gov वेबसाइटमा क्स्त िन्।

राज्यव्ापी र काउटिी िक्शाहरू
राज्यव्यापी र रेशको नक्ाहरूमा ्प जानकारीका लामग मबहान 8 बजे र बेलुका 4 बजेको बीचमा िुट्टीहरूबाहेक, सोमवारक्ख शुक्वारसम् 

1-717-787-6746 मा फोन गनु्दहोस्।

अन्य जािकारी
यातायातको संयुति राज्य मवभागसुँग 1-800-424-9393 मा अटो सुरमषित हटलाइन ि वा www.nhtsa.dot.gov मा इन्टरनेट ि।

511PA
511PA ले मफ् 24-रण्ाको जानकारी सेवाहरूसमहत ट्ामफक मनकासी चेतावनीहरू, मौसम पयूवा्दनुमानहरू, षेित्रीय पय्दटनको जानकारी र 
एजेन्सीहरू र प्रमुख हवाई अड्ाहरूलाई ट्ाक्नजट गन्दका लामग मलङ्हरू प्ररान गर्दि। सेलुलर र पारंपररक फोनहरूबाट 511 मा फोन गरेर 
वा www.511PA.com मा मनरीषिर गरेर इन्टरनेटमाफ्द त सेवा उपलब्ध ि। 511PA सडकमाग्द नेटवक्द मा अंतरराज्यीयको सबतै 1,759 माइलस 
समहत पेन्सलभेमनया टन्दपाइकको सा्सा त्ै ह्ाररसबग्द, मफलाडेक्ल्फया र मपट्सबग्दमा अन्य प्रमुख सडकमाग्दहरू समावेश हुनिन्। यो नेटवक्द को 
बहुमतका लामग ट्ामफक जानकारीले सयूमचत ररपोट्दहरू जस्तै रुर्दटनाहरू, मनमा्दर काय्दहरू र जाडोमा सडक अवस्ाहरूलाई समावेश गि्द । 
सा्सा त्ै, औसत ट्ामफक गमतहरू धेरतै  अंतरराज्यीयहरू र शहरी षेित्रहरूमा अन्य प्रमुख सडकमाग्दहरूका लामग उपलब्ध ि। इमेल र पाठ 
सने्शमाफ्द त प्ररान भएको व्यक्तिगत यात्री चेतावनीहरू प्राप्त गन्दका लामग प्रयोगकता्दहरूले वेबसाइटमाफ्द त पञ्जीकरर गन्द पमन सषिम िन्। 
पेनडोटले मोटर चालकहरूलाई ड्ाइमभङ गरा्दको समयमा 511PA मा फोन नगन्दका लामग प्रोत्साहन गि्द । रश्दना्ीहरूले प्ररालीलाई फोन 
गन्दका लामग सडकको िेउमा सुरमषित तररकाले जानुपि्द  वा बामहरबाट अगामड बढ्नभन्ा अमर यात्रा रोक्नका लामग चेक गनु्दपि्द । 

अध्ाय 6:
सन्दभयाहरू
यो अध्ायले मद्दतगार जानकारी, फारामहरू, प्रकाशनहरू र सामहत्सम्बन्ी रुित सन्भ्द उपलब्ध गराउने ि।

टच टोि टेनलफोि प्रयोग गररनछ भिे चालक त्ा सवारी साधि सेवाहरूसम्बधिी जािकारी नदिको 24 रटिा उपलब्ध हुनछ।
ग्राहक सेवा प्रमतमनमधहरू सोमवाररेक्ख शुक्वारसम् मबहान 8 बजे र बेलुका 5 बजेको समयको बीचमा उपलब्ध हुनिन्

मख्य नबदाहरू बाहेक प्रत्यषि सहायताका लानग: 717-412-5300                       TDD: 711

ग्राहक कल केन्द्र
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काबयाि मोिोअक्ाइडको नवषातिता
सवारी साधनको मनकासको पाइपबाट मवमोचन भएको सबतै ग्ास-ऊजा्दवान सवारी साधनहरूले काब्दन मोनोअक्ाइड र रातक गंधहीन ग्ास 
उत्पारन गि्द । तपाईंले काब्दन मोनोअक्ाइडको ग्ासलाई सुुँघ्न सकु्नहुन्। यमर तपाईं आलस्पयूर्द वा रृराजनक हुनुभयो भने, यसले काब्दन 
मोनोअक्ाइडको मवरातिता भनेर सयूमचत गि्द ।

काबयाि मोिोअक्ाइड एक्पोजरको लषिरहरू
• ्कान वा कमजोरी

• चकिर लागे्न

• टाउको रुखे्न

• वाकवाकी र/वा उल्टी लागे्न

• तीव्र मुटु रर

• म मनयममत रूपमा सास फेिु्द

• आत्ममवमृिमतको भ्म

• खोकी लागे्न

• िाती रुखे्न

सवारी साधिहरूमा काबयाि मोिोअक्ाइडको वषातितालाई रोक्ाम गिने सुझावहरू

• तपाईंको सवारी साधनको मनकास प्रराली र मफलरको मनयममत मनरीषिर र मम्दत गन्द तपाईंको सवारी साधनमा काब्दन मोनोअक्ाइडको 
मवरातितालाई रोक्नका लामग आवश्यक िन्। यमर तपाईंको मनकास प्ररालीमा प्ालहरू वा अन्य कमीहरूबाट सचेत हुनुहुनि भने अमहलेनतै 
स्वचामलत व्यावसामयकद्ारा यसलाई चेक गराउनुहोस्।

• तपाईंको सवारी साधनलाई ग्ारेजको ढोका बन् गरेर वा आंमशक रूपमा बन् गरेर ग्ारेजमा तातो नगराउनुहोस्। यमर तपाईंको सवारी साधन 
ग्ारेजमा मम्दतका लामग चालयू भएको ि भने तपाईंको ग्ारेजको ढोकालाई पयूर्द रूपमा खोलनुहोस्।

• यमर तपाईंको सवारी साधन चाबीमबना ि भने र तपाईंले त्सलाई एउटा संलग्न गररएको ग्ारेजमा पाक्द  गनु्दभएको ि भने, कमहल्तै पमन सवारी 
साधनलाई बन् गन्द नमबस्दनुहोस्।

• महउुँ  पनने मरनहरूमा सधतै ुँ तपाईंको टेल पाइपको मनरीषिर गनु्दहोस् र तपाईंको सवारी साधनको टल पाइपमा अवरोध पुर् याउन सके्न कुनतै पमन 
महउुँ  वा बरफ हटाउनुहोस्।

• तपाईं ट्ामफकमा फसु्भएको ि वा अन्य्ा मनक््रिय भएको सवारी साधनमा बसु्भएको ि भने, आंमशक रूपमा झ्ाल खोलन सुमनमचित हुनुहोस्।

• तपाईंको सवारी साधनमा काब्दन मोनोअक्ाइड मडटेट्र सञ्ालन गनने ब्ाट्ी स्ापना गनने मवचार गनु्दहोस् र वसन्त ऋतु त्ा प्रते्क वर्दमा 
रडीमा समय पररवत्दन भएजस्तै ब्ाट्ीहरू जाुँचु्नहोस् वा प्रमतस्ापन गनु्दहोस्।

• तपाईंलाई आफनो सवारी साधनमा काब्दन मोनोअक्ाइड मवरातिताको शंका लागेमा, ताजा हावा प्राप्त गनु्दहोस् र तुरुन्ततै आपतकालीन मचमकत्सा 
सावधानी खोज्नुहोस्।
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The He

नतिीहरूले 
्ोम्पसन्सको

पाटफीलाई कनहलै् पनि
नबससंदैिि्।

 
्ोम्पसन्सले पमन मबस्दने ितै नन्।

मकनभने कानुनले भन्ि मक कुनतै 
व्यक्तिले 21 भन्ा तलका वयस्लाई 
मबयर, वाइन, वाइन कयू लर वा रक्ी 
मरनि वा बेच् भने मतनीहरूले 
वरषौसम् जेलमा मबताउनुपि्द , कानुनी 
कारवाईको रूपमा पमहलो बच्ाका 
लामग न्ययूनतम जररवाना $1,000 हुनि र 
प्रते्क ्प नाबामलगका लामग $2,500 
हुनि।

आफनतै िोरा वा िोरीलाई मारक परा ््द 
मरनु पमन गतैरकानुनी हो। तपाईंले 
तपाईंले गतिी गनु्दअमर हाम्ो "मजमे्वार 
अमभभावक" भने् स्वतन्त्रता पुक्स्काका 
लामग फोन वा पत्राचार गरेर पढ्नुहोस्।

डाउनलोड गन्द योग् PDF यहाुँ पमन 
उपलब्ध ि: http://www.lcb.state.
pa.us/webapp/Education/
Materials/ Materials_Order_form.
asp

तपाईंले यो लामो समयसम्का लामग 
स्झनु हुने केही कुरा हुन् भनी हामी 
ग्ारेण्ी मरनिौ ुँ।

पेन्सलभेमनया पेय परा ््द मनयन्त्रर 
बोड्द Northwest Office Building 
Harrisburg, PA 17124

बाल मचमकत्साहरूको पेन्सलभेमनया च्ाप्र 
अमेररकन एकेडमी

कमनवेल्थ अफ पेन्सलभेमनया
यातायात मवभाग



अंग त्ा तनु्त दािका बारेमा केही दु्त तथ्यहरू
•  एउटा अंग त्ा तनु्त राताले अमधकतम 8 वटा जीवन बचाउन 

सकिन् र 75 जनाभन्ा बढी मामनसहरूलाई मद्दत गन्द सकिन्।

•  उमेर वा मचमकत्सा इमतहासमा ध्ान नमरइकन जो कोहीले पमन 
राता बन्का लामग सा इन अपगन्द सकिन्।

•  संयुति राज्यमा भएका सबतै प्रमुख धम्दहरूले अंग त्ा तनु्त 
रानमा सा् मरनिन् र अरूप्रमत पे्रम र उरारताको अक्न्तम 
काय्दको रूपमा रानबारे मवचार गि्द न्।

•  अंग वा तनु्त रान गन्दका लामग राता वा उहाुँका पररवारहरूलाई 
शुल्क लाग्तैन।

-  ्प जानकारीका लामग donatelifepa.org मा जानुहोस्

अंग त्ा तनु्त दािको काडया प्राप्त गियाका लानग नि म्नमा फोि 
गिुयाहोस्:

पूवफी पेन्सलभेनियामा:
जीवन राता काय्दक्मको उपहार............1-888-DONORS-1

पनचिमी पेन्सलभेनियामा:
अंग ररकभरी त्ा मशषिा केन्द्र (CORE)...............1-800-DONORS-7

्प अंग त्ा तनु्त स्ोतका ्प जािकारीका लानग निम्नमा फोि 
गिुयाहोस्:

PA स्वास्थ्य मवभाग....................................1-877-PAHEALTH

याद राख्ि पिने
महत्त्वपूरया शब्दहरू

तपाईलें आफिो सवारी साधिको अिुमनतपत्र पाउँदा, यी महत्त्वपूरया शब्दहरू स्झिुहोस्
जीवन बचाउने अंग र तनु्त प्रत्ारोपरको प्रतीषिामा बसेका हजारौ ुँ मामनसहरूका लामग मतनीहरू महत्त्वपयूर्द शब्दहरू हुन्। यस्ा शब्दहरेू 
जसले कमन्दया प्रत्ारोपरमाफ्द त अरूलाई दृमष् पुनः  प्राप्त गराउन, रान गररएको िालामा अझ मिटो जलनबाट मनको पान्द वा प्रत्ारोपर 
गररएको हड्ीसुँग रुखाइमबना महुँड्नमा मद्दत गन्द सकिन्।

अंग त्ा तनु्त रान गन्द "हुनि" भनेर जीवन बचाउन चाहेका व्यक्तिहरूले अनुममतपत्रमामा राता पर राखेर राता काड्दमा हस्ाषिर गनु्दपि्द । 
रान गनने चाहनाबारे पररवार त्ा सा्ी-भाईहरूलाई पमन बताउनुपि्द  जसकारर उहाुँहरू अरूलाई मद्दत गन्दका लामग मलइएको महत्त्वपयूर्द 
मनर्दयबारे सचेत हुनुहुनि।

अंगदाता




