“स्वस्थ शहरहरुको लागि मेरो साइकल” अभियान सुरुवातको लागि साइकल परे ड आयोजना
प्रेस ववज्ञप्तत
०९ जनवरी, काठमाण्डौ
आज लभलतपुर महानिरपाभलकामा “स्वस्थ शहरहरुको लागि मेरो साइकल” अभियान औपचाररक रुपमा साइकल परे ड आयोजना
िरी उद् घाटन िररयो |

कररब १२० साइकल यात्रीहरुले सहिागिता जनाउनु िएको यस साइकल परे ड लभलतपरु महानिरपाभलकाको कायाालयबाट सरु
ु

ियो | कररब ८ ककमीको यस परे ड यन
ु हाउस पल्
ु चोक, बखन्
ु दोल, झप्ससखेल,िननमण्डल,जावालाखेल, पुल्चोक हुुँदै पाटन दरबार
स््वायरमा पुिेर समापन िररयो | यस परे ड लभलतपुरमा िखार बनाइएको साइकल लेनको केहह िाि हुुँदै संचालन ियो |
लभलतपुर महानिरपाभलकाको मेयर गचरबाबु महजान, िौनतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह सगचव राम हरर पोख्रेल, यू

एन डी पी नेपालको आवासीय प्रनतननगध आश्यनी मेडिांिोदा लबे, काप्न्तपुर भमडडया ग्रुपका सह प्रबन्ध ननदे शक महे श स्वार र
साइकल भसटी नेटवका नेपालका उपाध्यक्ष ननवेश दि
ु डले संय्
ु त रुपमा यस साइकल परे डको उदघाटन िनुा ियो |

नेपाल सरकार िौनतक पव
ू ााधार तथा यातायात मन्त्रालय, लभलतपुर महानिरपाभलका, काप्न्तपुर भमडडया ग्रप
ु तथा साइकल भसटी

नेटवका नेपालका साथै सानो पाइला, प्ज डी ल्याब्स र साइप््लङ भसटीजको संय्
ु त सहकाया यस “स्वस्थ सहरहरुको लागि मेरो
साइकल” अभियानमा रहेको छ , जसले नेपालका शहरी जनसंख्या माझ हदिो सहरी यातायात लिाएत अन्य वातावरण मैत्री
अभ्यासहरुलाई प्रोत्साहन िनेछ |

साइकल भसटी नेटवका नेपालको अध््य शैलेन्र डंिोलले यस अभियानको बारे संक्षक्षतत रुपमा यस साइकल परे ड सरु
ु वात िनुा
अिाडी जानकारी िराउनु ियो | सहिािी साइकल यात्रीहरुलाई “म साइकल यात्री” लेखखएको मास्क ववतरण िररएको गथयो |

यस अभियानको बारे मा बोल्दै लभलतपरु महानिरपाभलकाक मेयर गचरबाबु महजानले िन्नु ियो “यस अभियान लभलतपरु
महानिरपाभलकाबाट सरु
ु िररनु हाम्रो लागि एउटा कोसे ढुंिा िएको छ र हामीले साइकल मैत्री लभलतपुर शहरको लागि िरे का
काम हरु अझै आिाडी बढाउन हामीलाई प्रेरणा प्रातत िएको छ |”

“साइकल सहरी यातायात को सबिन्दा सफा साधन हो तर हाम्रो शहरी पव
ू ााधारहरु साइकल मैत्री छै नन ् | अब बन्ने सहरी पव
ू ााधार
हरु स्थानीय, प्रदे श र नेपाल सरकारको संयु्त सहकायामा साइकल मैत्री बन्नु पदाछ” नेपाल सरकार िौनतक पव
ू ााधार तथा यातायात
मन्त्रालयका सह सगचव राम हरर पोखरे ल ले िन्नु ियो |

“अहहले सानो रुपमा सरु
ु वात िररएको यस अभियान िववष्यमा प्कै ठुलो स्वरूप भलनेछ | अब नेपालका सबै सहरहरुलाई
साइकल मैत्री बनाउन भमलेर संिै काम िनुा पदा छ” िन्ने ववचार काप्न्तपरु भमडडया ग्रप
ु का सह प्रबन्ध ननदे शक महेश स्वारले व्य्त
िनुा ियो |

यू एन डी पी नेपालको आवासीय प्रनतननगध आश्यनी मेडिांिोदा लबेले सहिािी सबै साइकल यात्रीहरु र यस अभियानका
साझेदार संघ संस्थाहरुलाई धन्यवाद हदनुियो |

