साइकल चलाउनेका लागि टिप्स

सबै संकेत र ट्राफिक लाइटको पालना गरह
्नु ोस ्

सडक खतरालाई पन्छाउनुहोस ्

यदि मोटर चलाउनेहरुले साईकल चलाउनेहरुलाई
गम्भीरताका साथ लिनका लागि साइकलहरु अरु
गाडीहरु सरह चलाउनु पर्छ । कहिले पनि ट्राफिकको
विरुद्ध नचलाउनुहोस ्।

ढलको ग्रेट, चिप्ला म्यानहोल कभर, चिप्ला
पेभमेन्ट, ग्राभेल र हिउँ मा ध्यान दिनुहोस ्। दायाँ
कोणबाट रे लसडकको ट्र्याक पार गर्नुहोस ्। राम्रो
नियन्त्रणका लागि जब तपाईँ जोल्टिङ(बम्प्स)
वा अन्य खतरातिर जानुहुन्छ भने प्याडलमा
उभिनुहोस ्।

हाते संकेतहरु प्रयोग गरह
्नु ोस ्

राम्रा सामानहरु रहे को साइकल चलाउनुहोस ्

हाते संकेतले मोटर चलाउनेहरुलाई तपाईँ के गर्न
जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने बारे मा जानकारी दिन्छ।
मोडिने संकेतका लागि तपाईँले मोड्ने दिशा इंगित
गर्नुहोस ्। संकेतहरु सौजन्य र सुरक्षाका साथै
कानुनी रुपमा पनि आवश्यक छ ।

तपाईँको साइकलमा एउटा राम्रो साइकल साँचो,
टुल किट, फेन्डर्स र बाइक ब्यागहरु राख्नुहोस ् ।
तपाईँलाई राति वा भिजिबिलिटी कम भएको बेला
बलियो हे डलाइट (500’ बाट दे खिने) र पछाडि
राख्ने रिफ्लेक्टर (600’ बाट दे खिने) प्रयोग गर्न
जरुरी छ ।

एकनासले चलाउनह
ु ोस ्

उचित लुगा लगाउनह
ु ोस ्

जति सम्भव हुन्छ त्यती दायाँ छे उ नजिक
चलाउनुहोस ्। अपवादः जब सामान्य गतिको
ट्राफिकमा यात्रा गरिरहादा, खतरनाक
परिस्थितिबाट पन्छिदा, बायाँ मोड्न लागेको बेला
वा एकतर्फी बाटो प्रयोग गर्दा।

जहिले पनि साइकल चलाउँ दा कडा सेल भएको
हे ल्मेट लगाउनुहोस ् (16 वर्षमुनिका साइकल
चालकलाई कानुनी रुपमा अनिवार्य छ)। राति
हलुका रं गको लुगा लगाउनुहोस ्। आँफू लाई सम्भव
भएसम्म दे खिने बनाउनह
ु ोस ् ।

बायाँ मोडिन उपयुक्त उपाय छनोट गरह
्नु ोस ्

हरियो बत्ती पर्खनुहोस ्

यहाँ बायाँ मोडिनका लागि दई
ु तरिका छन ्:
अटोमा जस्तैः पछाडि हे र्नुहोस ्, संकेत, बायाँ
पैदल
लेनमा जानुहोस ् र बायाँ मोडिनुहोस ्।
यात्रु जस्तैः फार साइड क्रसवाकमा सीधै चढ्नुहोस ्,
अनि तपाईँको बाइकलाई हिँडालेर पार गर्नुहोस ् वा
ट्राफिक लेनमा लाइन लाग्नुहोस ्।

यदि तपाईँ रातो बत्तीनजिक आउनु भयो र यो
संकेतलाई सडकमा दे ख्नुभयो भने यसमाथि सीधै
तपाईँको साइकललाई राख्नुहोस ्। पर्खनुहोस ् र चाँडै
नै बत्ती हरियो हुनेछ! यदि त्यहाँ पहिल्यैदे खि
कार छ भने यसले तपाईँका लागि बत्ती सक्रिय
बनाउने छ ।

पार गर्दा साबधानी अपनाउनुहोस ्

साइडवाकहरुमा बिस्तारै जानुहोस ्

मोटर चलाउनेहरुले उनीहरुको दायाँ पट्टी तपाईँलाई
नदे ख्न सक्छन ्, त्यसैले चालकहरुको “अन्धो
बिन्”दू (ब्लाईन्ड स्पट) बाट टाढै रहनुहोस ्। बाइक
लेनमा कारलाई ओभरटे क गर्दा धेरै सतर्क हुनुहोस ्;
चालकहरुले सँधै मोडिँदा संकेत दिने गर्दै नन ्। साथै
यस्तोमा सतर्क रहनह
ु ोस ्: कारको ढोका खोल्दा र
साइडसडक वा ड्राइभवेजबाट कार बाहिरिँदा।

पैदलयात्ह
रु रुलाई वाकवेयहरुमा जाने अधिकार छ ।
तपाईँले पार गर्दा आवाजको चेतावनी दिनप
ु र्छ ।
ड्राइभवेज र इन्टरसेक्सन पार गर्दा पैदल यात्क
रु ो
ठाउँ बाट गर्नुहोस ् र ट्राफिकलाई ध्यान दिनुहोस ्।
साइकलचालकहरुलाई डाउनटाउन पोर्टल्यान्डको
साइडवाकमा चलाउन अनम
ु ति छै न।

सँधै ट्राफिकसँगै चलाउनुहोस ्

सीधा लाइनमा चलाउनुहोस ्

सँधै ट्राफिकको दिशामा दायाँतिर चलाउनह
ु ोस ्।
यसले चालकहरु सडकमा प्रवेश गर्दा र बाहिरिदाँ,
उनीहरुलाई कता हे र्ने भन्ने थाहा हुन्छ ।
ट्राफिकको विपरीत दिशामा चलाउनु गैरकानुनी हो।

बाइक लेन नभएको सडकमा चलाउँ दा पार्क
गरिएका कारहरुको ठाउँ बाट बच्नुहोस ्। सीधा
लाइनमा चलाउनुहोस ् ताकि अरु सडक प्रयोग
गर्नेहरुले तपाईँको बारे मा अनुमान लगाउन सकून ्।
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