
संयमी चालकसंग समुदाययक हातेमालो 
आफ्नो समुदायलाई सकारात्मक प्रभाव पारौ  

संयमी चालकबारे थाहा पाऊ: पैसा पयन नलाग्ने, ज्यान पयन जोयगने 

ववषाक्तता रक्सीको रगतमा मात्रा (BAC)  .08% भन्दा बढी हुनु हो। BAC .08 प्रयतशत वा मायथ हुनु  
ववषाक्तताको प्रमाण हो, र BAC .18 प्रयतशत वा अयिक हुनु अयिक उते्तजजत भएर ड्राइववङ गनुकुो प्रमाण 
हो। एउटा व्यवक्त रक्सी वपएर ववषाक्त हुन सक्छ।  

अशक्त भन्नाले तपाईंको शरीरमा कुनै पयन ड्रगको प्रभाव हो जसले गाडी चलाउन र उयचत यनणयु 
गन ुअसमथ ुबनाउँछ। ड्रग भन्नाले औषयि, रक्सी, लाग-ुपदाथ ुवा डाक्टरले ददएको वा पसलको औषयि 
पयन हुन सक्छ। रगतमा रक्सीको मात्रा (BAC) .05 प्रयतशत भन्दा बढी पाइएमा कानुनी प्रमाणमा 
तपाईलाई अशक्त भएको मायनन्छ। 

संयमी भन्नाले मददरा वा कुनै औषयिको प्रभावमा नपरेको अवस्थालाई जनाउछ | संयमी चालक त्यो ब्यवक्त 

हो जसले मददरा वा कुनै औषयि सेवन गरेको छैन र जो संग गाडी चलाउने लाइसेन्स छ र चलाउन सक्षम छ | 

थाहा पाऊ 

संयमी लाइसेन्सयुक्त चालक:  

 सिै लाइसेन्सयुक्त संयमी चालकसंग, चालक जसले मददरा सेवन गरेको छैन र कुनै औषयिको प्रभावमा 
छैन, मात्र गाडीमा सवार गरौ| 

 यदद कुनै मददरा प्रदान गररने अवसरमा जादै हुनु हुन्छ भने जानु पुव ुनै लाइसेन्सयुक्त संयमी चालक को 
हुने भन्ने यनणयु गनुहुोस |  

 असल साथी बयन कोदह ब्यवक्त मादकता वा क्षीणता भएको छ दक ख्याल राख्नुहोस | घर जान लाइसेन्सयुक्त 

संयमी चालक वा ट्याक्सी खोज्न सहयोग गरर ददन ुहोस ्| कुनै पयन हालतमा त्यस ब्यवक्तलाई गाडी 
चलाउन नददनुहोस ्| 

 बाल-बायलकाहरु सिै लाइसेन्सयुक्त संयमी चालकसंग मात्र गाडीमा सवार गनु ुपदुछ | आफ्नो बाल-

बायलकालाई मादकता वा क्षीणता चालकबाट टाढा राखे्न योजना बनाउनुहोस ्|   

 16 वष ुमुयनका बाल-बायलकालाई मादकता वा क्षीणता चालकसंग गाडीमा सवार गन ुददन,ु जेल चलान हुने, 

दण्डयनय अपराि हो | 
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मादक पदाथ ुसेवन गरेर (DWI) गाडी चलाउनाले लाग्ने खचबुारे जान्नु होस ्

रक्सीबाट मादकता वा औषयिबाट क्षीणता 
 

मादक पदाथ ुसेवन गरेर (DWI) गाडी चलाउनाले ब्यवक्त, पररवार र समाज सबैलाई हानी पुग्दछ| दघुटुनामा परर 

यनदोष ब्यवक्त घाइते वा ज्यानै गुमाउन सक्दछ| त्यसैले, मायनसहरुलाई मादक पदाथ ुसेवन गरेको चालकबाट 

बचाउन कडा कानुन र ठुलो जररवाना लागु गररएको छ| DWI प्रमाजणत ब्यवक्त जेल चलान हुने, गाडी चलाउने 

लाइसेन्स खोयसने, कामबाट यनकायलने र अमेररकाको आप्रवासनमा समेत असर पुग्दछ |        

हत्कडी लगाई समायतने/ अपराि दोषारोप गररने/ जेल सजाय हुने  

गाडी उठाउन/संचयन खचु.…………………………………..                 $300.00  

जेल र जमानत.…………………………………………………  $500.00  

आपरायिक वदकल खचु.………………………………………  $1000.00-$5000.00    

आपरायिक वदकल खचु.........................................  $?????? 

अथदुण्ड /भताुना.…………………………………………….  $250.00-$2000.00     

 गाडीको स्टाटु आयलङ्गन खचु.…………………………..  $150.00  

मददरा जांच …………………………………………………….  $150.00  

असर प्रभाववत गोष्ठी ………………………………………….  $50.00    

पररवीक्षा यनरीक्षण ……………………………………………  $250.00  

DDP……………..………………………………………………  $175.00  

DMV नागररक जररवाना …………………………………..  $200.00  

सशत ुलाइसेन्स..…………………………………………….  $100.00  

यनिाुरणता (हरेक 3 वषमुा).………………………………..  $250.00  

गाडी बीमा.……………………………………………………..  ????? 

                                            अनुमायनत कुल खचु ………………… $10,000.00 +  

अरु सम्भाववत खचहुरु:  
आफ्नो वा अरु कसैको ज्यान जान सक्ने  

स्वतन्त्रतामा आच आउने 

अमेररकी आप्रवासनमा पररणामहरु: 

 ग्रीन काडु वा अयमररकी नागररक हुनमा बािा आउने 
 देश यनकाला हुन सक्ने अग्र गमनमा पररने  
 अमेररकी सरकारबाट यनवाुयसत हुने 


