(Misdemeanor Guilty Plea Admonition – Nepali translation)

दोष स्वीकार सम्बिन्ध सल्लाह

तलको सल्लाह सबैको ला�ग लागू हुन्छ
दोष स्वीकार गनुर् अगाडी म यो सल्लाह �दन चाहन्छु �क तपाई दोष स्वीकार गदार् आफ्ना के�ह अ�धकार हरु त्याग

गद� हुनह
ु ु न्छ | तपाई संग गिल्त अिस्वकार गन� अ�धकार छ र न्याया�धश अगाडी अथवा जुर� अगाडी ट्रायलको

अ�धकार छ | यस्तो ट्रायलमा तपाइलाई हे न�, सन्
ु ने, सामना गन� र व�कल माफर्त गवाह� �दने व्यिक्त मा�थ क्रस

जांच गन� अ�धकार छ | तपाई आफ्नो गवाह� �दने व्यिक्त ल्याउन सक्नह
ु ु न्छा र कुनै गवाह� �दने व्यिक्त आउन

नचाहे मा अदालतको आदे श द्वारा उपिस्थत गराउन स�कनेछ | तपाई आफै प�न गवाह� �दन सक्नह
ु ु नेछ | य�द

तपाइले गवाह� �दन नसकेको खण्डमा कसैले तपाईलाई जब्बरजस्ती गनर् �मल्नेछैन र न�दएकोमा के�ह भन्न

पाउनेछैन | सबैभन्दा बझ्
ु नु पन� कुरा के हो भने य�द तपाइले दोष स्वीकार गनुर् भयो भने तपाईको ट्रायल हुँदैन र को�ह

प�न अदालत नग�यकन र कुनै सबत
ू �बना नै तपाइलाई दोषी सा�बत ग�रन्छ |
तलको सल्लाह सम्बिन्धत प्र�तवाद�का ला�ग लागू हुन्छ

X जी, मैले तपाइको ट्रायल सम्बिन्ध अ�धकार बझ
ु ाउँ दा के तपाइँ अदालतमा हुनन
ु न्
ु थ्यो?
तपाईलाई अ�धकारको बारे मा के�ह प्रश्न छ?
२००५-�ट आर-१२३ मा, तपाइलाई आरोप लागेको छ तपाई �नलिम्बत लाइसेन्स �लएर सवार� चलाउनभ
ु एको �थयो |

यो आरोप अनस
ु ार १/१/०५ मा तपाई फोडर् गाडी �यडल� र म�कन्ल� सडक, श्यम्पैनमा सेक्रेटर� अफ स्टे टले

�नलिम्बत गरे को बेला चलाउनभ
ु एको �थयो | तपाइलाई शन्
ू य दे �ख ३६४ �दन सम्म जेल चलान र $२५०० सम्म

ज�रवाना ग�रन सक्छ | तपाई बझ्
ु नह
ु ु न्छ तपाइलाई के आरोप लागेको छ ?

तपाइंलाई कसैले करकाप, धिम्क, अथवा जब्बरजस्ती यो गिल्त स्वीकार गनर् लगाएको छ ?
मद्द
ु ा चलाउने महानभ
ु ाब, तपाई यो आरोपलाई पष्ु ट� गनर् सक्नह
ु ु न्छ |
पी/डी जी, तपाई मान्नह
ु ु न्छ �क स्टे टसंग गवाह� छन ् जसले तपाइंको �बरुद्ध गवाह� �दन सक्छन ?
के�ह सम्झौता भएका छन ् ?
X जी, तपाइंले सन्
ु नभ
ु यो त्यो सम्झौता ?
तपाई त्यो सम्झौता स्वीकार गनुर् हुन्छ ?
तपाइलाई अ�घ भ�नएका बाहे क के�ह अरु बाचा हरु ग�रएका छन ् जसले गदार् तपाई यो गिल्त स्वीकार गद� हुनह
ु ु न्छ ?

के तपाई अब स्वीकार गनह
ुर् ु न्छ तपाई २००५-�ट आर-१२३ को आरोप अनस
ु ार �नलिम्बत लाइसेन्स �लएर सवार�

चलाउनभ
ु एको �थयो?

कोटर् ले पत्ता लगाएका कुराहरु
यो रे कोडर्ले प्र�तवाद�लाइ आफ्नो अ�धकार को जानकार गराएको, होश हवास मा स्व स्फुतर् यो अ�धकार �मनाहा

ग�रएको र यो आरोपका सबत
ू प्रस्तत
ू ग�रएको दे खाउनु पन�छ | तदनस
ु ार यो आरोप स्वीकार भएको छ |

स्पिस्टकरण
अ�पल सम्बिन्ध सल्लाह
तपाइले गिल्त स्वीकार गरे ताप�न तपाई संग अ�पल गन� अ�धकार हुन्छ | यो अ�धकार प्रयोग गनुर् अ�घ तपाइले ३०

�दन �भत्र मोसन इन रा�य�टंग दतार् गनुर् पन�छ जसमा तपाइले कोटर् लाई आफ्नो दोष स्वीकार गरे को कुरा �फतार् �लने र

न्याय �फतार् �लने कुरा लेख्नु पन�छ | य�द यो मोसन अगाडी बढे को खण्डमा अक� ट्रायल ग�रनेछ जसमा स्टे टको

अनरु ोधमा प�हलो ट्रायलमा छुटे का अथवा खारे ज ग�रएका कुराहरुलाई फेर� �नकाल्न स�कनेछ | य�द यसो गनर्

तपाइको सामथ्यर् छै न भने कायर्बाह�का प्र�त�ल�प र व�कल मगाउन सक्नह
ु ु नेछ | सबैभन्दा महत्वपण
ु र् कुरा के हो

भने तपाइले ३० �दन �भत्र यो मोसन दतार् गनुर् भएन भने यो अ�धकार सदा को ला�ग गम
ु ौनह
ु ु नेछ |
खल्
ु ला अ�पल सम्बिन्ध सल्लाह

तपाइले गिल्त स्वीकार गरे प�न तपाई संग अ�पल गन� अ�धकार हुन्छ | यो अ�धकार प्रयोग गनुर् अ�घ तपाइले ३०

�दन �भत्र मोसन इन रा�य�टंग दतार् गनुर् पन�छ जसमा तपाइले कोटर् लाई आफ्नो दोष स्वीकार गरे को कुरा �फतार् �लने र

सजाय फेर� �वचार ग�रपाऊ भ�न लेख्नु पन�छ | य�द यो मोसन अगाडी बढे को खण्डमा अक� ट्रायल ग�रनेछ जसमा

स्टे टको अनरु ोधमा प�हलो ट्रायलमा छुटे का अथवा खारे ज ग�रएका कुराहरुलाई फेर� �नकाल्न स�कनेछ | य�द यसो

गनर् तपाइको सामथ्यर् छै न भने कायर्बाह�का प्र�त�ल�प र सजाय फेन� माग गनर् सक्नह
ु ु नेछ | सबैभन्दा महत्वपण
ु र्

कुरा के हो भने तपाइले ३० �दन �भत्र यो मोसन दतार् गनुर् भएन भने यो अ�धकार सदा को ला�ग गम
ु ौनह
ु ु नेछ |
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