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सवारी दुर्टघ नाहरूका बारे मा…मैले के जान्नु ्छघ

१२/४/२०१४ मा संशोधन गररएको

ड्राइभरको रू्मा म दुर्टघ नामा ्रेेँ भने मैले के गनु्
घ छघ?
यो ननम्न ीी वव् ामयेये कु न वव् ा हो यसयसमा ननभघर रहन्छ:
१. सावघजननक सडकमा। ी्ाईंले सावघजननक सडकमा चलाएको सवारीसाधनले माननस वा सम््नलला
ठक्कर िदएको कु रा ी्ाईंला

ाहा छ भने, कानून वनुसार ी्ाईंले ननम्न कु रा गनुघ ्नने  ुनन्छ:

क. रोिकनुहोस् र र्टना ् लमा नै रहनुहोस्।
ख. जानकारी प्रदान गनुघहोस्।
i. र्ाइीे ुनने जो कोही व्यनक्ी, क्षनी ्ुगेको कु नै ्नन सवारीसाधनको प्रयोगकीाघ, संचालक,
मानलकला , वा र्टना ् लमा रहेको जुनसुकै प्रहरीला ी्ाईंको नाम र ठे गाना, सवारीसाधन नम्बर
र

ी्ाईंको

सवारी

साधनको

मानलकको

नाम

र

ठे गाना

िदनुहोस्।

ii. वनुरोध गररएको खण्डमा र्टनामा र्ाइीे भएको जुनसुकै व्यनक्ीला , क्षनी ्ुगेको कु नै ्नन
सवारीसाधनको मानलक वा संचालक, वा र्टना ् लमा रहेको जुनसुकै प्रहरीला ी्ाईंको सवारी
साधन वनुमनी ्त्र देखाउनुहोस।
ग. यिद र्ाइीे व्यक्ीले ी्ाईंको जानकारी नलन सक्दैन वा नववरल नलन सक्दैन भने, ी्ाईंले ीुरुन्ीै
सबैभन्दा ननजक ्नने  प्रहरी कायघलयला र्टना ् ल, ी्ाईंको नाम र ठे गाना र सवारीसाधनको नम्बर
िद जानकारी िदनै ्छघ। ी्ाईंला आ्ीकानलन सवारीसाधनले नहटाएसम्म प्रहरी आइन्जेलसम्म ी्ाईं
र्टना ् लमा नै रहनु्छघ।
र्.

यिद ी्ाईंले खाली सवारीसाधनला

ठक्कर िदनुभएको छ भने, ी्ाईंको नाम र ठे गाना,

सवारीसाधन नम्बर र ी्ाईंको सवारीसाधनको मानलकको नाम र ठे गाना लेखी नवशे
छाड्नु्छघ।

ठाउेँ मा टाेँसेर

२. सावघजाननक सडकमा होइन। सावघजननक सडकमा बाहेकको वन्य सडकमा ी्ाईंले चलाएको सवारी
साधनले माननस वा सम््नलला ठक्कर िदएको कु रा ी्ाईंला

ाहा छ भने, कानून वनुसार ी्ाईंले ननम्न

कु रा गनुघ ्नने  ुनन्छ:
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क. र्टना ् लमा रोिकनुहोस्।
ख.

वनुरोध गनने  जो सुकैला

ी्ाईंको सवारीसाधन वनुमनी्त्र, ी्ाईंको नाम र ठे गाना, सवारी

साधनको नम्बर र ी्ाईंको सवारीसाधनको मानलकको नाम र ठे गाना िदनुहोस्।
ग. यिद क्षनी भएको सम््नलको रे खदेख गनने  व्यनक्ी वा मानलकला मान

उलेख गररएको (२ ख मा)

कु नै ्नन जानकारी प्रदान गररएन भने, ी्ाईंले नयनला २४ र्ण्टानभत्र र्टना भएको नमनी, समय र
् ान सनही ् ाननय प्रहरीला प्रदान गनुघ ्नने छ।
र्.

यिद ी्ाईंले खाली सवारीसाधनला

ठक्कर िदनुभएको छ भने, ी्ाईंको नाम र ठे गाना,

सवारीसाधन नम्बर र ी्ाईंको सवारीसाधनको मानलकको नाम र ठे गाना लेखी नवशे
छाड्नु्छघ।

ठाउेँ मा टाेँसेर

३. सावघजननक सडकमा वा ननजकै सम््नल क्षनी। यिद ी्ाईंले चलाइरहेको सवारीसाधनले वचल सम््नल
(वा वचल सम््नलमा रहेको व्यनक्ीगी सम््नल) ला नोक्सान ्ुयायो भने, र यसयो सम््नल कानूनी रू्मै
सावघजननक सडकमा वा सडक ननजकै रहेको छ भने, कानून वनुसार ी्ाईंले ननम्न कु रा गनुघ ्नने  ुनन्छ:
क. र्टना ् लमा रोिकनुहोस्।
ख.

जानकारी प्रदान गनुघहोस्।
ग. सम््नलको मानलक वा सम््नलको रे खदेख गनने  व्यनक्ीला ्ला लगाउन वा र्टनाको बारे मा

जानकारी िदन उनची ्ाइला चानुहोस्, र कसैले वनुरोध नगरे ी्ानन ी्ाईंको नाम र ठे गाना र
सवारीसाधनको नम्बर प्रदान गनुघहोस्।
२. यिद ी्ाईंला वनुरोध गररयो र ी्ाईंसेँग उ्लब्ध छ भने, सम््नलको मानलक वा रे खदेख
गनने  व्यनक्ीला ी्ाईंको सवारीसाधन वनुमनी ्त्र देखाउनुहोस्।
ग. उनची प्रयास गरे ्नछ ्नन ी्ाईंले क्षनी भएको सम््नलको मानलक वा रे खदेख गनने  व्यनक्ीला ्ला
लगाउन सक्नुभएन भने, ी्ाईंले २४ र्ण्टानभत्र ् ाननय प्रहरीला र्टना भएको ् ान र ी्ाईंला
ाहा भए वनुसार क्षनीको नववरल लगायी ी्ाईंको नाम, ठे गाना र सवारीसाधन नम्बर प्रदान गनुघ ्छघ।
र्. क्षनी भएको सम््नलमा कु नै जानकारी टाेँ्नु ्छघ भन्ने आवयकयकीा छैन, ीर यसो गनुघ बुनिमानी ुनन्छ।
४. सम््ूलघ दुर्टघ ना वव् ाहरू।
क. दुर्घटना्नछ सेँधै ी्ाईंले प्रहरीला खबर गनै ्छघ भनी कानूनले वननवायघ नगरे ीा्नन, यसो गनुघ
बुििमानी ुनन्छ, िकनभने, िकनभने र्टना ् लमा प्रहरीले र्टनाको कारलहरूला ्ला लगाउन सहायीा
गनघ सक्छ (यिद को नजम्मेवार छ भन्ने नववाद भएमा, यो महत्त्व्ूलघ ुनन्छ) र र्टना ् लमा सुरक्षा मागघ
ीयार गनघ सहायीा गछघ।
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ख. सवारीसाधनको मानलकको नाम र ठे गान प्रदान गनुह
घ ोस्, र्टना ् लमा नै रहनुहोस् वा क्षनी भएको
सम््नलमा नोट टा्नुहोस्।
ग. ी्ाईंले मोटर सवारीसाधन ब्यूरो (BMV) मा "र्टना नववरल" उजुरी िदनै ्छघ भनेर कानूनले
वननवायघ गदैन। ीर र्टनामा संलग्न भएको ्क्षले छ मनहनानभत्र मोटर सवारीसाधन ब्यूरो (BMV)
फारम 3303 प्रयोग गरी, दुर्घटनाको सवारीसाधनको ड्राइभर र मानलकको नवमा गररको न एन भन्ने
वनभयोग लगा यो उजुरी िदनसक्छ। यसले गदाघ मोटर सवारीसाधन ब्यूरो (BMV) ले सवारीचालक वा
सवारीसाधनको मानलकको वनुमनी्त्र ननलनम्बी गनघ सक्छ। यो फारम नवमा कम््नीहरू र यो ठे गानामा
उ्लब्द छ: http://bmv.ohio.gov/bmv_forms.stm
र्.

ट्रािफक ननयम लागू गनने  र्टना ् लमा रहेको प्रहरी कायघकीाघले ी्ाईंला

ी्ाईंको आर् घक

नजम्मेवारीको प्रमाल (नवमा) देखाउन लगाउनु ्छघ। यिद वनधकारीले ी्ाईंला ट्रािफक रटकट िदयो र
ी्ाईंले वनधकारीला

आर् घक नजम्मेवारीको प्रमाल देखाउन सक्नुभएन भने, ी्ाईंले यसला

्नछ

वदालीमा वा मोटर सवारीसाधन ब्यूरो (BMV) मा देखाउन सक्नु्छघ। यिद ी्ाईंले आर् घक
नजम्मेवारीको प्रमाल देखाउन वसफल ुननुभयो र ी्ाईंले ट्रािफक व्राध गरे को ठहररनेछ र ी्ाईंको
ड्राइनभङ नववरलको आधारमा ी्ाईंको सवारीसाधन वनुमनी ्त्रला ९० िदनदेनख दु व घसम्म
ननलनम्बी गररन सक्छ। ी्ाईंले मोटर सवारीसाधन ब्यूरो (BMV) बहाली शुक समेी नीनुघ ्छघ र
ननरन्ीर नवमाको प्रमाल देखाउनु ्छघ।
ङ. ी्ाईं ी्ाईंको नवमा कम््नी वा जोनखम कम गनने  सेवासेँग सहकायघ गनै ्छघ। ीै्नन, ी्ाईंला कसैले
्नन बयान िदन वा दुर्घटना ् लमा ी्ाईंको गीी न यो भन्ने कु राला ्वीकार गनघ जबरज्ीी गनघ
सक्दैन। प्रमानली गनघको नननम्ी ी्ाईं वदालीमा उ्न् ी ुननु्नने  वा उ्न् नी-्त्र बनाइन सक्छ,
ीै्नन, कु नै्नन दो ारो्लको नव यमा ी्ाईं मौन रहने वनधकार छ। कु नै ्नन बयान िदनभन्दा ्नहले
वकीलसेँग कु राकानी गनने  वनधकार ी्ाईंसेँग ुनन्छ। यिद ी्ाईंला सानानीना व्राधभन्दा ब ी सजाय
िदइयो र ी्ाईंले कानूनी ्रामशघको नननम्ी रकम नीनघ सक्नुुनन्न भने वदालीला ी्ाईंको नननम्ी वकील
ननयुक्ी गनघ वनुरोध गनने  वनधकार ी्ाईंको ुनन्छ।
यिद म दुर्टघ नामा संलग्न भएेँ भने मैले के गनु्
घ छघ?
यहाेँ के ही सहयोगी सूझावहरू छन्:
१. र्ाइीेला भनाघ गनुह
घ ोस्। ीुरुन्ीै मेनडकल सहयोगला फोन गनुघहोस्। कु नै ्नन र्ाइीे व्यनक्ीला सहायीा
गनुघहोस्, ीर नीनीहरूको र्ाउ-चोटला ब ाउने ीररकाले नीनीहरूला नसानुघहोस्। यिद ी्ाईंको कृ याकला्
जानी-जानी गररएको वा र्ोर दुव्यघवहार भएको ्ाइएमा, ी्ाईंले

् र्ाउ-चोट ्ुयाए बा्ी ी्ाईंला

नजम्मेवार र्ोन ी गररन सक्छ।
२. सवारीसाधन ् ानान्ीर गनुघहोस्। यसले ट्रािफक खीरा ्ारे को वव् ा नभएसम्म, प्रहरी नआइ्ुगुन्जेल
ी्ाईंको सवारीसाधनला ् ानान्ीर नगनुघहोस्।
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३. सम््कघ जानकारीला नलनुहोस्। संलग्न ुनने प्रयसयेक व्यनक्ीको नाम, ठे गाना, फोन नम्बर, सवारीसाधन
नम्बर र नवमा नववरल नलनुहोस्, र हरे क साक्षीहरूको सम््कघ जानकारी नलनुहोस्।
४. नोट र फोटो नलनुहोस्। दुर्घटना ुननभन्दा ्नहले, दुर्घटना भएको वव् ामा र यसयस्नछ सवारीसाधनको
वव् ाको बरे मा नववरल नलनुहोस्। यिद ी्ाईं यसला सुरनक्षी सा

गनघ सक्नुुनन्छ भने, ब्रेक लगाइएको

नचन्ह, सम््कघ नबन्दु, संरचना, सडक नचन्हरू, क्षनी, ट्रािफक कन्ट्रोल यन्त्रहरू, सडकको वनधकार, सडकको
वव् ा र मौसम आिदको फोटो नलनुहोस्।
५. प्रहरीला सहायीा गनुह
घ ोस्। कु नै ्नन छाननबन वनधकारीला सहयोग गनुह
घ ोस्, ीर आफू ले व्राध
गरे को कु राला देखाउने गवाही िदनेबारे होनशयार ुननुहोस्। ी्ाईंले कु नै ्नन गवाही िदनु वननवायघ छैन र
यसयसो गनघभन्दा ्नहले वकीलसेँग ्रामशघ नलन सक्नुुनन्छ।
६. नवमा। दुर्घटनाको बारे मा ी्ाईंको नवमा कम््नीला जनीसक्दो चाेँडो जानकारी िदनुहोस्।
७. कानूनी सलाह। यिद ी्ाईं ट्रािफक आरो्का कारल वदालीमा उ्न् ी ुननु्नने  भएमा, ी्ाईंले
वकीलद्वारा ्रामशघ नलनुहोस्। कानूनी सलाहनवना कसैला ्नन रकम ननीनुह
घ ोस् वा दाबीमा नमला्
नगनुघहोस्। वकीलले ी्ाईंको कानूनी वनधकार र दानययसवहरूका बारे मा बीाउन सक्छ।

यिद मैले दुर्टघ ना देखेेँ भने मैले के गनघ सक्छु ?
येयान िदनुहोस् र ननम्नानुसार सहायीा गनुह
घ ोस्:
१.

र्ाइीेला

भनाघ गनुह
घ ोस्।

ीुरुन्ीै मेनडकल सहयोगला

फोन गनुघहोस्। कु नै ्नन र्ाइीे व्यनक्ीला

सहायीा गनुघहोस्, ीर नीनीहरूको र्ाउ-चोटला ब ाउने ीररकाले नीनीहरूला नसानुघहोस्। यिद ी्ाईंको
कृ याकला् जानी-जानी गररएको वा र्ोर दुव्यघवहार भएको ्ाइएमा, ी्ाईंले

् र्ाउ-चोट ्ुयाए बा्ी

ी्ाईंला नजम्मेवार र्ोन ी गररन सक्छ।
२.

ी्ाईंको सम््कघ जानकारी प्रदान गनुह
घ ोस्।

दुर्टघ नामा संलग्न सबै ड्राइभरहरूला

ी्ाईंको सम््कघ

जानकारी प्रदान गनुघहोस्।
३. नोट र फोटो नलनुहोस्। ी्ाईंले के देख्नुभयो यसयसला लेख्नुहोस् र फोटो नलनुहोस्।

१२/४/२०१४
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ओनहओ ्टेट बार एसोनसएसन (Ohio State Bar Foundation) द्वारा वनुदान

लफ्याक्ट सावघजाननक जानकारी ्ुन्ीकाको यो एउटा रृंृंखला हो। वरू, ओनहओ ्टेट बार एसोनसएसन
(Ohio State Bar Association) ला नलनखी रू्मा माग गरी ी्ाईंको विकलको कायघलयमाफघ ी व वा
www.ohiobar.org बाट प्रा्यसी गनघ सक्नुुनन्छ।

यो ्ुन्ीकामा समावेश गररएका जानकारी सामान्य छन्, र ्नहले ी्ाईंको वकीलसेँग ्रामशघ ननल यसला
कु नै नवशे कानूनी सम्यामा लागु गररनु ुनेँदन
ै ।

यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रख
ृं लाले उपोभाक्ताहरुको लागि धरै जसो आइपना काननु ी गिषयमा सामान्य जानकारी प्रदान िदाछ .
के गह काननु ी सत्यता पम्प्लेट्सहरु एगियन सेगवार्ेसले अग्रृं ेजीदेगख गवगवन्न एगियाली भाषामा, ओहायो राज्य िार फाउनदेिनको
आगथाक सयोिमा अनवु ाद िररएको छ . एगसयन सेगवार्ेस इन एक्िन, इनक., ओहायो राज्य अफ िार एसोसीएसनसृंि सहयोिी,
सहायक, वा सम्पिगन्धत, व्यगक्त वा सृंस्था होइन . ओहायो राज्य िार एसोगसएसनले अनवु ादको िद्ध
ु ता या पर्ू ता ा को रूपमा कुनै
प्रगतगनगधत्व वा वारृंटी िरको छै न . कर पया अनवु ाद प्रगिया काननु ी अथा सटीकता प्रभागवत हुन सक्छ भन्ने कुरामा सर्ेत हुनहु ोस .
यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रख
ृं लाको इरादा गवगिष्ट पररगस्थगतमा काननु ी सल्लाहको गवकल्प होइन . काननु ी सल्लाह लागि, तपाई ृं सधैं
आफ्नो गविेष गस्थगत र क्षेत्रागधकार लािू हुन्छ भनेर व्यवस्थाको ज्ञान भएको वकीलसिृं परामिा िनपाु छा ।
With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was
completed by Asian Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio State
Bar Foundation. The views expressed herein do not necessarily represent those of the Ohio State
Bar Foundation.
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