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स्मार्ट हुनहु ोस ्। साइकल यात्रीहरूसँग सडक साझेदारी गनहुट ोस ्।
ड्राइभरहरु: साइकलमा सवारी गने माननसहरूलाई रोडमा दे खिन गाह्रो हुन्छ र ट्राफिक दर्
ट नाबार् जोगगन थोरै सुरक्षा हुन्छ। रोक्नु अनर् आफ्नो पछाडी
ु र्
दृश्य दे खिने ऐना जाँच गनुह
ट ोस ्। तपाईंले मोड्नु, समानाांतर पाकट गनु,ट ढोका िोल्नु वा कबटबार् ननक्लुनु भन्दा अनर् गाडीको "अन्ध स्पॉर्हरू" जाँच
गनह
ुट ोस ्। ऐना प्रयोग गनक
ुट ो साथै, तपाईंले र्ाउको र्ुमाएर साइकल यात्रीहरू, स्केर्रहरू र स्कूर्र अपरे र्रहरू रोडकोसांगै छन ् फक भनेर हे नह
ुट ोस ्।

साइकल यात्रीको साथ सडक साझे दारीको लागि सु झाव


सावधानीपूवक
व ड्राइभ िनह
ुव ोस ्। साइकलहरू सामना गदाट गनत र्र्ाउनुहोस ्। नजजकबार् नपछ्याउनुहोस ्। तपाईँको गाडी र साइफकल बीच ठाउँ
ददनुहोस ्। ितराहरू पदहचान गनह
ुट ोस ् साइकल सवारीहरू सामना गनट र नतनीहरूलाई ठाउँ ददनुहोस ्।



साइकलहरुलाई जान ददनुहोस ्। साइकलहरू पनन गाडी सरह माननन्छ र सवारीसांगै एउर्ै ददशामा ड्राइभ गररन्छ। सही बार्ो ददनुहोस ्। साइकल
सवारीहरूको लागग परस्पर कादर्ने ठाउहरुमा अनतररक्त समय ददनुहोस ्।



ववचारशील हुनुहोस ्। साइकलहरुको लागग ट्राफिक र इन्र्र सेक्सनहरूमा ननयाल्नु होस ्। आफ्नो हनट साइकल सवार नजजक नबजाउनु होस ्।
ढोका िोल्दा र बन्द गदाट साइफकल सवारहरू छन ् फक हे नह
ुट ोस ्।



हे रेर उछिन्नु होस ्। उनछन्दा, तपाईं र साइकल सवार बीचमा चार फिर् छोड्नुहोस ्। साइकल पास गनुट अनर् सुरक्षक्षत सडक र ट्राफिक अवस्थाको
प्रतीक्षा गनह
ुट ोस ्। उनछनेर रोड फिताट हुदा आफ्नो काधबार् हे नह
ुट ोस ्।



बच्चाहरूलाई हे नह
ुव ोस ्। साइकल चढे को बालबाललकाहरू प्रायः अप्रत्यालशत हुन्छन ्। अप्रत्यालशत अवस्थालाइ ख्याल रािेर बबस्तारै चलाउनुहोस।
बच्चाहरूले ट्राफिक ननयमहरू जानेका हुन्छन भनेर अपेक्षा नगनुह
ट ोस ्। उनीहरूको आकारको कारण, बच्चाहरूलाई दे ख्न कदठन हुन सक्छ।
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मोटर चालकलाई झैँ साइकल चालकलाई पछन उही छनयमहरू लािू हुन्ि। सबै ट्राफिक ननयन्त्रणका

उपकरणहरूलाई न्नुहोस ् र स्र्पहरू र र्ुम्न सांकेत गदाट हाते साइनहरू प्रयोग गनुहट ोस ्। मा


सडकको दायााँ छिर चलाउनहु ोस ्। सधैँ ट्राफिक चलेको ददशामा नै चलाउनुहोस ्। सबै भन्दा दायाँको लेन

प्रयोग गनहुट ोस ्। गनत तीव्र नभएको साइकल र सवारी साधनहरु दायाँमा चलाउनु पछट ।


ब्रेक। बेल। लाइट्स। साइकलहरूमा ब्रेक, बेल वा र्ण्र्ी र हे डलाइर् हुनु पछट ।

साँधै ठीकसाँि फिदटिंि भएको हे लमेट लिाउनहु ोस ्। हे लमेर् लगाउदा र्ोपी वा स्कािट नलगाउनु होस ् फकन भने यी वस्तहु रुले हे लमेर्को सरु क्षा प्रभावशीलता
र्र्ाउँ छ।



अनम
ु ाछनि िररकाले चलाउनु होस ्। लसधा लाइनमा सवारी गनह
ुट ोस ् र

सडकको बीच वा पाकट गररएका कारहरू बीच नचलाउनु होस ्। सडक वा

इन्र्र सेक्सनमा प्रवेश गनुट अनर् ट्राफिक जाँच्नुहोस ्। ितराहरू अनुमान
गनुट होस ् र सुरक्षाको लागग समायोजन जस्थनत बनाउनु होस ्।


दृश्यात्मक हुनुहोस ्। उज्जज्जवल रां गको कपडा लगाउनुहोस ्। कम प्रकाश
अवस्थाहरूमा सेतो हे ड लाइर् र रातो र्े ल लाइर् प्रयोग गनह
ुट ोस ्।

प्रनतबबजम्बत हुने र्े प वा कपडा प्रयोग गनह
ुट ोस ्। आिु दे खिनको लागग
मोर्र चालकहरु सांग आँिा सम्पकट गनह
ुट ोस ्।


१ दे खि ४ वर्वको सांलग्न बाल यात्रीहरू साइफकल सुरक्षा सीर्मा बस्नु
पदट छ। १ वर्ट भन्दा कामको बच्चा साइकलमा सवार हुन अवैध
गररएको छ।



बालबाललकाको ख्याल िनुव होस ्। हे रववचारकताटहरूले बच्चाहरुको ननरीक्षण
गरी सांगै रहे र उनीहरुलाई साइकल चढ्न र ट्राफिक ननयमहरू जान्न

मद्दत पुराउनु पछट । पैदल यात्रीहरुको ख्याल गरे र, बच्चाहरुलाई साइड-वल्कमा साइकल सवारी गनट अनुमनत छ।

