साइकल चड्न विदे शी बाससन्दाहरूलाई
～ जापानको साइकल ननयम र अनश
ु ासन ～
◆ साइकल चढ्न ु अनर्
चरण 1

साइकल चलाउँ दा बबमा चाहहन्छ।

यहद तपाइँले साइकल चलाउदा कसैलाई चोटपटक लाग्यो भने तपाईबाट धेरै पैसा सलइन सककन्छ ।

【 दर्
ु ना हुँदाको केसहरू 】
ु ट

एक एसलमेन्टरी स्कूलको विद्यार्थीले रानतको समयमा साइकल चलाउँ दा हहडिरहे को महहलासँग
ठोककयो। ती महहलाको टाउकोको हड्िी भाँचचएर बेहोश भईन। त्यसैले एसलमेन्टरी स्कूलको
विद्यार्थीको असभभािकले ती महहलालाई 9.5 करोि येन नतनु पने अिस्र्था आयो। (2014
कोबे जजल्ला अदालतको ननणुय)

साइकल पसलमा बीमाको लाचग पनन आिेदन हदन सक्नह
ु ु न्छ।(TS माकु बीमा)
बबमाको म्याद एक िर्ुमा सककन्छ । कृपया म्याद समाप्त हुन भन्दा पहहले निीकरण गनह
ु ोस ्।

चरण 2

साइकलको अपराध रोकर्थामकको लाचग

साइकलको दताु, साइकल पसलमा गनु सक्नह
ु ु न्छ।

साइकल सलन अर्थिा हदनको लाचग, तपाईंले आफ्नो दताु पररितुन गनु आिश्यक हुन्छ।
साइकल खारेज गनु, तपाइँको दताु रद्द गनु आिश्यक पछु ।

◆ साइकल चलाउँ दा
चरण 3

साइकल चड्दा हे लमेट लगाउनह
ु ोस।
साइकल दर्
ु नामा "टाउकोमा" चोटपटक
ु ट
का कारण 60%को मत्ृ यु हुने गरे को छ।

लड्दा वा ठोक्ककदा
हेलमेटले तपाईको टाउकोलाइ बचाउछ।

टाउकोमा चोट
लागेको
1265 केस

टाउकोमा चोट
लागेको बाहे क
716 केस

चरण ４

यातायात ननयमहरूको पालना गनह
ु ोस ्

ननयमहरू पालना नगदाु गदाु सजाय हुन सक्छ।

सेन्दाई शहर, समयागी प्रीफेक्चर साइकल तर्था सानो िाहन संर्

◆ साइकल चढ्दा ट्राकफक ननयमहरू
① साइकलहरू सिकको दे ब्रे नतर चलाउनु पछु （※ फुटपार्थमा पनन चलाउन सककन्छ）
जेब्राक्रेससंग(चौरस्ता)मा

बबस्तारै

चलाउनह
ु ोस र कार तर्था माननसलाई
दायाँ

③

बायाँ

हेनु

एक

पटक

रोक्नह
ु ोस ्।

आवस्यक जानकारि : जानकाि हुनुहुन्छ ? पालना गनुु भएको छ? साइकल चलाउने बेलाको सवारि ननयम तथा तरिका
(सिकारि प्रचाि नबभागको अनलाइन बाट )

② ट्राकफक ससग्नलको पालना गन ु ह ोस।

र

साइकल एक लाइनमा

चलाउन ु ह ोस।साइिमा

संग ै

साइकल चलाउन मनाही।
④ रानतमा चलाउँ दा, बजत्त बाल्नह
ु ोस ्।
⑤ छाता समानत सिारी नगनह
ु ोस ्।
⑥ स्माटुफोन िा ईयरफोन प्रयोग गदै सिारी नगनह
ु ोस ्।
⑦ रक्सीको सेिन गदाु, सिारी नगनह
ु ोस ्।
⑧ फुटपार्थमा चलाउँ दा, पैदलयात्रीहरूलाई प्रार्थसमकता हदनह
ु ोस ्।
⑨ दईु जाना सँगै नचढ्नह
ु ोस।

* कहहले फुटपार्थमा चलाउन सक्नह
ु ु न्छ *

1. जब फु टपार्थमा दाहहने प हि रहे क ो चचन्ह दे ख् न ु हु न्छ।

2. जब बच्चा (12 बर्ु सम्म), ि द्ध
ृ ि द्ध
ृ ा (70िर्ु िा सो भन्दा बहि),

िा शारीररक रूपमा अशक्त व्यजक्त साइकलमा सिार हु न्छन ्।
3. जब सिकमा चलाउन खतरनाक हु न्छ (उदाहरणका लाचग सिकमा
काम भैर ाखे क ो बे ला)

 सिक नजजकको साइिमा चलाउदा तत्काल रोक्न सक्ने गरर
बबस्तारै चलाउन ु ह ोस ्।
 साइकल चलाउँ दा पै द ल यात्रीहरूको बाटो नरोक्न ु ह ोस ्।

◆ साइकललाई साइकल पाककिं गमा पाकु

साइकल पाककिंग स्र्थल बाहेक अन्य ठाउँ मा पाकु गररएको छ भने उठाएर लैजाने सम्भािना हुन्छ। (कफताु सलनको

गन
ोस
् छ)
लाचग ु ु ह
पैस
ा लाग्ने

अनलक गररएको (चाबी नलाएको )साइकल अनम
ु नत विना, नचलाउनह
ु ोस। (अनम
ु नतविना अको व्यजक्तको
साइकल यात्रा गनु अपराध हो)

चचननयाँ, कोररयन, नेपाली, र सभयतनामी भार्ामा सेन्दाई शहरको िेबसाइटमा पाउन सककन्छ।

