
गाडीमा बालबाललकाहरु लित यात्ा गरादा

अष्ट्रेललयन कानूनमा यो अलनवायदा वयवस्ा छ लक 7 वरदामुलनका िबै बालबाललकालरे गाडीमा यात्ा गरादा बाल िरुक्ा कवच (restraint) 
अपनाएको हुनैपछदा। यलर गाडी रुरदाटना भएको खणडमा बचचाहरुलाई राइतरे हुनबाट बचाउनका लालग यसतो गररएको हो।

आवशयक पनने बाल िरुक्ा कवचको प्रकार बचचाको उमरेर र आकारमा लनभदार हुनछ। िरुक्ा कवच बचचाका लालग उलचत आकारको हुनैपनने, राम्ोिगँ 
िमायोलित र बाँलिएको, र ठीक तररकालरे लिट गररएको हुनुपननेछ।

Nepalese



6 मलहनाररेलख 4 वरदा उमरेरका बालबाललकाहरु 4 ररेलख कमतीमा 7 वरदािममका 
बालबाललकाहरु

•  उनीहरुको आकार अनसुार, पछाडि पट्ी फडककि एर सरुक्ा कवचडिर फडककि एर 
वा गािीम ैजडिि डिनने पेटी छ िने अगािी फकने र यात्ा गनकि सकने। बचचाहरु 
पछाडि डसटमा राडिएको सरुक्ा कवचमा मात् यात्ा गनकि सकने - अगाडिको 
डसटमा होइन।

•  अचले 8 वरकिसममका बचचाका लाडग डनमाकिणका बिि नै राडिएका 
सरुक्ा कवचहरु उपलब्ध छन।्

•  उनीहरुको आकार अनसुार, अगाडि फडककि एको गािीको डसटमा वा बसुटर 
डसटमा, उनीहरुको यात्ा गनकि सकने। बसुटर डसटले बचचालाई सही उचाइ 
समम उठाउँछ िाडक उनीहरुका लाडग डसटपेटी लगाउन डठकक हुनछ।

•  यडि पछाडिका सबै डसटहरु 7 वरकिमडुनका बालबाडलकाले प्रयोग 
गरररहकेो अवस्ामा मात् 4-7 वरकिका बालबाडलकाले अगाडिको डसट 
(बसुटर डसट प्रयोग गरेर) मा मात् यात्ा गनकि पाउँछन।्

•  अनय डकडसमका बसुटर डसटिनिा पछाडि र माड् बाधन हुने टे्र डफत्ा 
िएको बसुटर डसट बढी सरुडक्ि हुनछन।् 

•  बालबाडलकाहरु 145 सेडनटमीटर अगलो निएसमम बसुटर डसटमा बसन ु
पिकिछ। यडि उनीहरु वयसक डसटपेटीमा ्धरैे सानो बेलाम ैसरे िने, िरुकिटना 
िएको िणिमा उनीहरु राइिे हुने बढी जोडिम हुनेछ।

0-6 मलहना उमरेरका बालबाललकाहरु
पछाडि पट्ी फडककि एर सरुक्ा कवचलाई कवचडिर फडककि एर यात्ा गनुकिपनने। सरुक्ा कवच पडछललो डसटमा हुनपुनने - अगाडिको डसटमा होइन।

गाडीमा बालबाललकाहरु लित यात्ा गरादा क्रमश:



4 वरदामुलनका बालबाललकाका लालग, सरुक्ा कवच डफट गनुकिको अ क्ि हो: 4 वरदामाल्का बालबाललकाहरुका लालग, बसुटर डसटमा यात्ा गिाकि:

•  यडि तयहाँ माड्ललो टे्रको डफत्ा छ िने कारमा अि्काउनहुोस।् 

•  डसटपेटी बचचाको वररपरर बाँड्धन ुपछकि।

िरुक्ा कवचलाई लिट गनने
िपाईको सवारी सा्धनमा बाल सरुक्ा कवच वा बसुटर डसट डफट गिाकि सिवै डनमाकििाको डनिनेशनहरुलाई पछयाउनहुोस।् 

गाडीमा बालबाललकाहरु लित यात्ा गरादा क्रमश:

•  माड्ललो टे्र डफत्ा कारमा अि्काइएको हुनछ।

•  सरुक्ा कवचमा बचचालाई राखनका लाडग डफिालाई बाँड्धनछ।

बाल सरुक्ा कवच प्रयोग नगिाकि ्धरैे जररवाना ि्ा लाईसेनस डिमरेरट 
पवाईट लगाईनछ। यी जररवानाहरु गािीमा सही ढंगले सरुक्ा कवच 
नलगाई सवार गनने हरेक वयडतिको डहसाबले लगाईनछ।

िरुक्ा कवच छानरा
अष्टे्डलयन सरुक्ा मापिणि (AS/NZS 1754) सँग मले िाने 
बाल सरुक्ा कवच ि्ा बसुटर डसटलाई मात् प्रयोग गनने अनमुडि प्रिान 
गररएको छ। यसको अ क्ि के हुनछ िने अनय मलुकुबाट अष्टे्डलयामा 
डित्याइएका कार डसटहरुलाई अनमुडि प्रिान गररएको छैन।

परुाना पवूकिप्रयोग गररएका सरुक्ा कवच वा बसुटर डसटको प्रयोग तयागने 
कोडशस गनुकिस ्डकनडक डिनीहरु डबडरिएको हुन सकछन ्र सरुडक्ि 
हुने छैनन।्

•  सरुक्ा कवच डसटपेटीलाई डचह्नअडंकि पवालहरुका माधयमबाट डछराएर 
ि्ा तयसलाई कसेर बा्धरे गािीमा डफट गररएको हुनपुछकि।




