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क्लिभल्याण्ड नगर अदाितमा 

कायाहोगा काउन्टी, ओहायो 

 

क्लिभल्याण्ड नगर                   मदु्दा नं. __________________________ 

                    वादी        

          न्यायाधीश  __________________________ 

               - विरूद्ध-  

                 

                                        प्रतिवादी 

जन्म-तमति: 

चालक अनमुति-पत्र नम्बर: 

 

  

प्रतिवादीलाई अपराधको दोषी ठहर गररएको छ र तललभल्याण्ड नगर अदालिबाट अदालिद्वारा तनलम्बन लगाइएको छ ।  

प्रतिवादीको चालक अनमुति-पत्र (लाइसेन्स) ___________________ (तमति) सम्मका लातग तनलम्बन गररएको छ । प्रतिवादीले 

सीतमि चालक सतुवधाहरूका लातग अनरुोध गनुभुएको छ । प्रतिवादीले अदालिबाट सीतमि चालक सतुवधाहरू तदनका लातग तवचार गन ु

सलनअुति तनम्न काम गररएको हुनपुछु भनरे बझु्न ुभएको छ:  

१. कुनै बााँकी जररवानाहरू र अदालिका खचुहरू तिनुपुछु । 

२. सबै बााँकी वारेन्ट (तगरफ्िारी) हरूमा सफाइ पाउनपुछु । 

३. परीक्षणको सबै शिुहरूको अनपुालनमा रहनपुछु । 

४. रोजगारीको प्रमाण प्रस्िुि गनुुपछु (कामको समय-िातलका प्रमातणि गने रोजगारदािाले तदएको पत्र) । 

५. तबमा / वीतिय तजम्मेवारीको प्रमाण प्रस्िुि गनुपुछु । 

 

 

सादर प्रस्िुि, 
 

 

       _________________________________ 

        नाम (कृपया लेख्नहुोस)् 
 

 

_________________________________ 

 हस्िाक्षर         तमति 
 

 

       _________________________________ 

        ठेगाना 
 

 

_________________________________ 

 नगर  राज्य               तजपकोड 
 

 

_________________________________ 

 फोन # (तदउाँसोको)            (बेलुकाको) 

 

सीक्मत चािक  

सकु्िधाहरूको प्रस्ताि 

  

 

एसआईडी जन्म-तमति 

  

तलङ्ग जाति 

  

 सम्पकक  बन्देजको आदेश (करारनामा अवस्था) 

अक्भयकु्तको पररचयहरू:  



क्लिभल्याण्ड नगर अदाित 

चािक सकु्िधाहरूका सचूी 

पेज 2 को 1 

 

Motion for limited driving privileges    ।।    Nepali (नेपाली)    ।।    Translated by: Rajesh Koirala    ।।    Date: June 2020  

 

सीक्मत चािक सकु्िधाहरूको अक्पि र / िा याक्चकाको प्रमाणका िाक्ग, कृपया क्नम्न जानकारी तथा 

कागजातहरूको आिश्यक सचूी उपिब्ध गराउनुहोिा । क्िद्युतीय (इिेलरोक्नकिी) माध्यमबाट िा अदाितका 

नौक्सन्दामार्क त यी कागजातहरू पेश गनाकिे व्यक्क्त आउनुपने सनुुिाइ तथा व्यक्क्तगत उपक्स्थक्त क्बना नै 

न्यायाक्धकारी िा न्यायाक्धशिे सीक्मत चािक सकु्िधाका िाक्ग तपाईिें गरेको अनुरोधमा क्िचार गनकसलने हुनु 

हुनेछ ।    

 

नाम:    मुद्दा (केस) नम्बर:    
 

हािको ठेगाना:    
 

घरको र्ोन नम्बर:  मोबाइि र्ोन नम्बर:    

 

इमेि ठेगानााः   
 

जन्म-क्मक्त: _/ /   

 

सीक्मत चािक सकु्िधाहरू पाउनुपने कारण (हरू): 
 

रोजगारदाताको नाम, ठेगाना र र्ोन:    

 

 
 

 

तपाईिें काम गने क्दन र समय:   
 

घर र कामबीच गाडी चिाउने समय:    
 

दोस्रो रोजगारदाताको नाम, ठेगाना र र्ोन:    

 

 
 

 

तपाईिें काम गने क्दन र समय:    
 

घर र कामबीच गाडी चिाउने समय:    
 

स्कूि िा क्शशु-स्याहार:    
 

तपाईिें गाडी चिाउनपुने क्दन र समय:    
 

अदाितका दाक्यत्ि:    
 

तपाईिें गाडी चिाउनपुने क्दन र समय:    
 

औषधोपचार िा स्याहारकताक:    
 

तपाईिें गाडी चिाउनपुने क्दन र समय: _ 
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चचक िा धाक्मकक अनषु्ठानहरू:    
 

तपाईिें गाडी चिाउनपुने क्दन र समय:    
 

अरू कारणहरू (उदाहरणः िरायसी सरसामल खररद, बाल-तियाकलाप वा भ्रमण आतद):    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

पेश गनुकपने कागजातहरू: 
 

१. आक्थकक क्जम्मेिारीको प्रमाण (दाक्यत्ि क्बमा) (तनम्नमध्ये एउटा उपलब्ध गराउनहुोस)्: 

- तबमा काडु        वा       - एसआर२२ बोन्ड (SR22 Bond)        वा       - तबमा प्रतितनतधबाट तबमाले बेहोने तमति उल्लेख भएको पत्र  

 

 

२. रोजगारको प्रमाण (तनम्नमध्ये एउटा उपलब्ध गराउनहुोस)्: 

- कामको समय-िातलका प्रमातणि गने रोजगारदािा (हरू) को पत्र       वा       - जातगरबाट पाएको हालैको िलब भकु्तान रतसद        

वा       - कामको समय-िातलका       वा       - कामको ब्याच (work badge) को प्रतितलतप  

 

 

३. स्कूिमा हाक्जरीको प्रमाण (तनम्नमध्ये एउटा उपलब्ध गराउनहुोस)्: 

- चालक कक्षाको समय-िातलकाको प्रतितलतप       वा       - बच्चाको स्कूल वा तशश-ुस्याहारको समय-िातलकाको प्रतितलतप        

वा       - हातजरीको प्रमाण (लब्धाङ्क-पत्र, स्कूल वा तशश-ुस्याहारका अतधकारीबाट पत्र)  

 

 

४. अदािती दाक्यत्िका प्रमाण (तनम्नमध्ये एउटा उपलब्ध गराउनहुोस)्: 

- अदालिी आदशेको प्रतितलतप       वा       - एए (AA) बैठकहरूमा उपतस्थि भएको जनाउने पतुस्िका        

वा       - परीक्षणकालको अवस्थाका रूपमा कक्षाहरूमा उपतस्थि भएको प्रमाणको प्रतितलतप  

 

 

५. औषधोपचार िा स्याहारकताकको प्रमाण: 

- यतद चालकले औषधोपचारका लातग वा स्याहारकिाुका रूपमा गाडी चलाउनपुछु भनेः (तनम्नमध्ये एउटा उपलब्ध गराउनहुोस)्: 

- तचतकत्सकको तनदशेन       वा       - औषधोपचार अप्वाइन्टमेन्ट काडु       वा       - औषधोपचार अप्वाइन्टमेन्ट पत्र        

वा       - वदृ्धवदृ्धा वा अपांगिा भएको पररवारको सदस्यलाई सहायिा आवश्यक छ भनी तचतकत्सकले लेखेको पत्र ।  


