
(Your Rights in Traffic Court – Nepali translation) 

ट्रा�फक कोटर्मा तपाईका अ�धकार 
 

तपाईलाई स्टेट अफ इिल्लनोइको ट्रा�फक �नयम सम्बिन्ध आरोप लागेको छ | तपाईलाई आफ्नो अ�धकार बझु्न 

जरूर� छ | न्याया�धशले तपाइसगं आफै कुरा गन�छन | तपाईलाई आरोप सम्बिन्ध अथवा सम्भा�वत सजाय 

सम्बिन्ध अथवा आफ्नो काननूी अ�धकार सम्बिन्ध कुन ैप्रश्न भएमा सोध्न सक्नहुुनेछ | ट्रा�फक कोटर्का कायर्�व�ध  

सबिन्ध जान्न र बझु्न र कोटर्मा �बत्ने समय कम गनर् यो कागजात पढ्न ुहोला | 

 

स�ह समयमा स�ह ठाउँमा हुनहुोला 
 

आफ्नो ट्रा�फक �टकटको तल हेनुर्होला | त्यहाँ एउटा ठुलो रेक्ट्याङ्गलुर बक्स छ जसमा दईु साना बक्स छन ्| 

यसमा तपाई कोटर् मा उपिस्थत हुनपुछर्  अथवा पद�न ले�खएको हुन्छ | य�द  “no court appearance required” 

ले�खएको बक्समा �चन्ह लगाएको छ भने, अदालत क� नजान ुहोला | य�द स�कर् ट क्लकर् को ट्रा�फक क्लकर् सगं 

(झ्यालबाट) कुरा गरेर अदालत क�मा उपिस्थत हुन्छु भ�न कुरा गनुर्भएको छ भने उपिस्थत हुन जरूर� हुनेछ |  य�द 

तपाईलाई कोटर् मा उपिस्थत हुन ुभनेको छैन र तपाइले क्लकर्  सगं कुरा गनुर् भएको छैन भने तपाइको नाम 

बोल�यनेछैन | 

 

कोटर् मा के हुन्छ? 

 

न्याया�धशले तपाइको नाम र मदु्दा नम्बर बलाउनहुुन्छ | तपाइको मदु्दा नम्बर बोलाएप�छ कृपया न्याया�धशको 
अगाडी उपिस्थत हुनहुोला | सवर्प्रथम न्याया�धशले तपाइलाई के आरोप लागेको छ र के सजाय हुन सक्छ य�द तपाई 

दोषी ठहर भएमा बझुाउनहुुन्छ | तपाइले के आरोप हो र के सजाय हुन सक्छ बझु्न एकदम जरूर� छ | यी सम्बिन्ध 

के�ह प्रश्न भएमा यो बेला सोध्न ुपन�छ | 

 

तपाइको व�कल �लन पाउने अ�धकार 

 

तपाइको आरोप र हुनसक्ने सजाय सनुाएप�छ न्याया�धशले तपाइलाई व�कल राख्ने इच्छा छ भनेर सोध्नहुुनेछ | 

य�द तपाइको सम्भा�वत सजाय मा जेल पन� सम्भावना छ भने तपाइलाई व�कल राखने अ�धकार �नरपे� हुनेछ | 

य�द तपाइसगं व�कल राखने पसैा छैन भने न्याया�धस ले तपाइलाई व�कल तो�क�दनहुुन्छ | यो अवस्थामा तपाइले 

आ�थर्क शपथ पत्र भनुर्पछर्  जसअनसुार न्याया�धशले तपाइलाई व�कल राखन �मल्ने न�मल्ने �नधार्रण गनुर्हुनेछ | 



य�द तपाइलाई व�कल प्रदान ग�रएको अवस्थामा तपाईलाई श्यम्पेन काउन्ट�ले के�ह शलु्क �लन सक्नेछ | यो शलु्क 

�तनर् नसकेको खण्डमा अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा तपाईलाई जेल चलान गनर् सक्नेछ | तपाइलाई यो बारे 

के�ह प्रश्न छ भने सोध्नहुोला | य�द तपाईलाई आफ्नो व�कल खोज्न समय चा�हन्छ भने तपाईलाई के�ह समय 

�द�यनेछ | 

य�द तपाइको सजायमा जेल चलान ग�रनेछैन र ज�रवाना मात्र लाग्ने छ भने तपाइलाई न्याया�धशले व�कल प्रदान 

गन� छैनन ्| यद्द�प तपाईलाई व�कल राखने अ�धकार हुनेछ तर तपाई आफैले व�कल ल्याउन ुपन� छ | य�द तपाई 

आफै मदु्दा लड्न चाहन्हुन्छ भने त्यो प�न अ�धकार छ | 

य�द तपाइलाई मदु्दा अगाडी बढ्न ुअ�घ व�कल सगं सल्लाह गनुर्पन�छ भने न्याया�धश लाई अवस्य भन्नहुोला र 

तपाइलाई किम्तमा १ हप्ता �द�यनेछ | 

 

दोष स्वीकार या अिस्वकार 

 

य�द तपाई व�कल राखन चाहनहुुन्न र आफै मदु्दा लड्न चाहनहुुन्छ भने तपाइलाई न्याया�धशले तपाई दोष स्वीकार 

गनुर्हुन्छ या अिस्वकार गनुर्हुन्छ भ�न सोध्नेछन |  स्वीकार गनुर्भयो भने तपाई आफ्नो ट्रायलको  अ�धकार 

गमुाउनहुुनेछ | त्यसलेै आफ्नो ट्रायल प्र�तको अ�धकार बारे बझु्न एकदम महत्वपणुर् छ | 

 

जुर� ट्रायलको अ�धकार 

 

तपाई गिल्त अिस्वकार गनर्हुन्छ भने तपाइलाई जुर� ट्रायलको अ�धकार छ | जुर� ट्रायलमा श्यम्पनै काउन्ट�का वधै 

लाइसेन्स वाला र मतदाता दतार् भएका १२ जना सदस्यहरु छा�नएका हुन्छन | छा�नएका जुर�ले  तपाइको सबतूका 
आधारमा तपाइको गिल्त हो या होइन �नणर्य गन� छन | १२ जना सदस्य न ैतपाइको गिल्त हो भ�न �बस्वस्त 

नभएसम्म तपाइलाई दोषी सा�बत गनर् स�कदैन | जुर� ट्रायलको ला�ग न्याया�धशले डकेट कल �नधार्रण गन�छन | 

तपाइको व�कल छैन भने तपाई डकेट कल मा उपिस्थत हुनु पन� छ | डकेट कल मा न्याया�धशले तपाइको ट्रायलको 
�म�त �नधार्रण गन�छन | 

 

य�द तपाई जुर� ट्रायल चाहनहुुन्न भने र तपाइँ सगं व�कल छैन भने तपाई आफ्नो व�कल आफै हुनहुुनेछ | जुर� 
छान्ने, जुर� लाई सचूना �दने , काननू बारे जानकार गराउने , र सबतूका �नयम हरु पालना गन� कतर्ब्य सब ैतपाइको 
हुने छ | 

 

 



बेञ्च ट्रायलको अ�धकार 

 

जुर� ट्रायल नगरेर न्याया�धश साम ुएकल ट्रायल गनुर्लाई बेञ्च ट्रायल भ�नन्छ | य�द बेञ्च ट्रायल गनुर्भएमा क्लकर्  
कायार्लयले तपाइको ट्रायल को �म�त तोकेर तपाइलाई �चट्ठी माफर् त �म�त बारे सचूना पठाउछ | य�द तपाइको मदु्दामा 
जेल चलान को सम्भावना छैन र �टकेटमा कोटर् जान ुपन� ले�खएको छैन भने तपाई बेञ्च ट्रायल अनरुोध गनर् 
सक्नहुुनेछ | 

तपाइको ठेगाना बद�लएको अवस्थामा तपाइले स�कर् ट क्लकर्  कायार्लयलाई यो बारे �ल�खत रुपमा हालको ठेगाना 
मदु्दा नम्बर स�हत स�ूचत गराउन ुपन�छ | यसले गदार् तपाइले कोटर्को �चठ�हरु छुटाउन ुहुनेछैन | 

 

ट्रायलको अ�धकार 

 

जस्तोसकैु ट्रायल छान्न ुभएप�न तपाई सगं तल उल्ले�खत अ�धकार छन:् 

तपाइको दोष हो भनेर सा�बत गन� कतर्ब्य मदु्दा हाल्ने व्यिक्त को हो | तपाइले आफ्नो �नद�श्ता सा�बत गनुर् पन� छैन| 

तपाइलाई तपाइको �बरुद्ध गवाह� �दने व्यिक्तहरुलाई हेन�, सनु्ने, प्र�तप्रश्न गन�,  उ�चत प्रश्न सोध्ने अ�धकार छ | 

तपाई आफ्नो गवाह� �दने व्यिक्त ल्याउन सक्नहुुन्छा र आफ्नो सबतू प्रस्ततू गनर् सक्नहुुनेछ | 

तपाई आफ्नो गवाह� आफै बन्न सक्नहुुनेछ | तर तपाइलाई के�ह उत्तर �दन ुछैन  भने तपाइलाई कसलेै बाध्य पानर् 
सक्दैनन ्र न्याया�धस र जुर� दबुलेै तपाई नबोलेको भरमा तपाइलाई दोषी ठहर गनर् सक्नेछैनन | 

 

दोषी द�लल प्र�तको अ�धकार 

 

ज�रवाना मात्र हुने सजायमा य�द तपाई दोष स्वीकार गनर् चाहनहुुन्छ भने तपाई त्यसो गनर् सक्नहुुन्छ | तपाइको 
तरुुन्त ैसनुवुाई चल्छ र ज�रवाना �नधार्रण ग�रन्छ | तपाइले अदालत को शलु्क प�न �तनुर्पन�छ | न्याया�धश ले 

तपाइलाई मदु्दा र तपाइको ड्राइ�भङ्ग रेकडर् सम्बिन्ध प्रश्न सोध्न सक्छन | स्टेट ले तपाइको ज�रवाना �नधार्रण गनर् 
सक्छ |  

 

उ�चत भएमा तपाई न्याया�धशलाई अदालत को पयर्वे�ण अनरुोध गनर् सक्नहुुनेछ | य�द तपाइलाई अदालतको 
पयर्वे�णमा रा�खयो र तपाइले आफ्नो कायर् सक्नभुयो भने त्यो �टकेट तपाइको ड्राइ�भङ्ग रेकडर्मा जादैन | अदालत 

पयर्वे�णमा तपाइलाई ज�रवाना र शलु्क �तनर् समय �द�यनेछ | य�द यो रकम न�तरेको खण्डमा तपाई पयर्वे�ण 

गमुौनासक्नहुुन्छा र आदेश उल्लङ्घन तपाइको ड्राइ�भङ्ग रेकडर्मा जानेछ | 

 



य�द तपाइको �टकेटमा अदालत जान ुनपन� ले�खएको छ भने र तपाइको स्पीड २० माइल्स प्र�त घण्टा भन्दा कम छ 

भने सबभैन्दा सिजलो अदालत कयर्बे�ण ट्रा�फक सेफ्ट� प्रोग्राम हो | तपाई यो प्रोग्रामको ला�ग योग्य हुनहुुन्छ �क 

हुदैन भनेर थाहा पाउन एउटा फारम स�कर् ट क्लकर्  कायार्लयमा भनर् सक्न्हुन्छ | 

 

अ�पल गन� अ�धकार 

 

दोष स्वीकार गरेको ३० �दन �भत्र तपाई आफ्नो बयान �फतार् �लन सक्नहुुन्छ | यो अ�पल तपाइले �ल�खत रुपमा सब ै

कारण खुलाएर पेश गनुर् पन�छ | कुन ैकारम यो �नबेदनमा उल्लेख छैन भने त्यो कारण प�छ प्रयोग गनर् पाइनेछैन | 

य�द तपाइको अ�पल स्वीकार भयो भने कुन ैखारेज भएका �टकेट छन ्भने ती �टकेट पनुः लाग ूहुनेछन | य�द 

तपाइले ३० �दन �भत्र अ�पल गनुर् भएन भने तपाई यो अ�धकार गमुाउन ुहुनेछ | 

अ�धकारको त्याग र दोष स्वीकार 

य�द तपाई दोष स्वीकार गनुर्हुन्छा भने, तलको फारम भन्ह�स: 
 
मलेै मेरो अ�पलको अ�धकार बाहेक अरु अ�धकारहरु जसमा व�कलको अ�धकार, जुर�को अ�धकार, बेञ्च ट्रायलको 
अ�धकार पछर्न, ती सब ैत्याग गछुर्  | म मेरो आफ्नो इच्छा अनसुार कसकैो करकाप, धिम्क अथवा दबाब �बना मेरो 
गिल्त स्वीकार गछुर्  | 

 

अ�भयोग :________________________________________________________________________ 

ज�रवाना: $______________________________________________ र अदालतको शलु्क  

(न्याया�धशले रकम भनुर्हुन्छ) 

____________________________________________ 
प्र�तवाद�को हस्ता�र  

__________________________________________ 
�म�त 

 

Translated by: Neelam Dhungel 


