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आज लभलतपुर महानिरपाभलकामा “स्वस्थ शहरहरुको लागि मेरो साइकल” अभियान औपचाररक रुपमा साइकल परेड आयोजना 
िरी उद् घाटन िररयो |    
 

कररब १२० साइकल यात्रीहरुल ेसहिागिता जनाउनु िएको यस साइकल परेड लभलतपुर महानिरपाभलकाको कायाालयबाट सुरु 

ियो | कररब ८ ककमीको यस परेड यनु हाउस पलु्चोक, बखुन्दोल, झप्ससखेल,िननमण्डल,जावालाखेल, पुल्चोक हुुँदै पाटन दरबार 
स््वायरमा पुिेर समापन िररयो | यस परेड लभलतपुरमा िखार बनाइएको साइकल लनेको केहह िाि हुुँदै संचालन ियो | 
 

लभलतपुर महानिरपाभलकाको मेयर गचरबाब ुमहजान, िौनतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह सगचव राम हरर पोखे्रल, य ू

एन डी पी नेपालको आवासीय प्रनतननगध आश्यनी मेडिांिोदा लब,े काप्न्तपुर भमडडया गु्रपका सह प्रबन्ध ननदेशक महेश स्वार र 
साइकल भसटी नटेवका  नेपालका उपाध्यक्ष ननवेश दिुडले संयु् त रुपमा  यस साइकल परेडको उदघाटन िनुा ियो | 
 

नेपाल सरकार िौनतक पवूााधार तथा यातायात मन्त्रालय, लभलतपुर महानिरपाभलका, काप्न्तपुर भमडडया गु्रप तथा साइकल भसटी 
नेटवका  नपेालका साथ ैसानो पाइला, प्ज डी ल्याब्स र साइप््लङ भसटीजको संयु्त सहकाया यस  “स्वस्थ सहरहरुको लागि मेरो 
साइकल” अभियानमा रहेको छ , जसले नेपालका शहरी जनसंख्या माझ हदिो सहरी यातायात लिाएत अन्य वातावरण मैत्री 
अभ्यासहरुलाई प्रोत्साहन िनछे |  

 

साइकल भसटी नटेवका  नपेालको अध््य शैलेन्र डंिोलल ेयस अभियानको बारे संक्षक्षतत रुपमा यस साइकल परेड सुरुवात िनुा 
अिाडी जानकारी िराउनु ियो | सहिािी साइकल यात्रीहरुलाई “म साइकल यात्री” लखेखएको मास्क ववतरण िररएको गथयो | 
 

यस अभियानको बारेमा बोल्दै लभलतपुर महानिरपाभलकाक मेयर गचरबाबु महजानल े िन्नु ियो “यस अभियान लभलतपुर 
महानिरपाभलकाबाट सुरु िररन ुहाम्रो लागि एउटा कोस े ढंुिा िएको छ र हामीले साइकल मैत्री लभलतपुर शहरको लागि िरेका 
काम हरु अझ ैआिाडी बढाउन हामीलाई प्रेरणा प्रातत िएको छ |”  
 

“साइकल सहरी यातायात को सबिन्दा सफा साधन हो तर हाम्रो शहरी पवूााधारहरु साइकल मैत्री छैनन ्| अब बन्ने सहरी पवूााधार 
हरु स्थानीय, प्रदेश र नपेाल सरकारको संयु्त सहकायामा साइकल मतै्री बन्न ुपदाछ” नपेाल सरकार िौनतक पवूााधार तथा यातायात 

मन्त्रालयका सह सगचव राम हरर पोखरेल ले िन्नु ियो |  
 

“अहहले सानो रुपमा सुरुवात िररएको यस अभियान िववष्यमा प्कै ठुलो स्वरूप भलनछे | अब नपेालका सब ैसहरहरुलाई 

साइकल मैत्री बनाउन भमलेर सिैं काम िनुा पदाछ” िन्ने ववचार काप्न्तपुर भमडडया गु्रपका सह प्रबन्ध ननदेशक महेश स्वारल ेव्य्त 

िनुा ियो |   
 

यू एन डी पी नेपालको आवासीय प्रनतननगध आश्यनी मेडिांिोदा लबेले सहिािी सब ैसाइकल यात्रीहरु  र यस अभियानका 
साझेदार सघं ससं्थाहरुलाई धन्यवाद हदनुियो |  
 


