
ONE बाइक पेड तूफान पानी िभिडयो ट� ा�ि��

अग� १,, २०२०

१

००: ००: ०.8..879 - -> ००: ००: १.9..9१०

�ेफनी िवयर: हाई, म �ेफनी िवयर �ँ, टूल िडजाइनको साथ �ा��ेप आिक� टे�। हामी बिल�ton◌्टन शहर, र

िचते�ेन काउ�ी �े�ीय योजना आयोगका लािग स�ाहकार हौ।ं

२

००: ००: १.2.२99। -> ००: ००: २.9..9१०

�ेफनी िवयर: हामी पैदल या�ा र साइकल चलाउन सुरि�त र अिधक पुरानो उ�री िकनारको दि�णपि�मी भागमा

जोिडएको छ, बिल��टनको घना �ू �ू अमे�रकाको एउटा �े�।

3 

००: ००: २.5..570० -> ००: ००: .6 38.10१०

�ेफनी िवयर: यो ��ुतीकरणले तपाईंलाई प�रयोजनाको बारेमा जानकारी िदनेछ र पुरानो उ�री अ�मा बाइकवे

कने��िभटी, पैदल या�ी सुर�ा र तूफान �व�थापनको लािग ��ाव ग�रएको अवधारणाह�। अ��म उ�ादनले

एक �रपोट� समावेश गद�छ जुन शहरलाई िवचार गन� सुधारको लािग िसफा�रश गद�छ।

।

००: ००: .7०..740० -> ००: ००: .9 46..950०

�ेफनी वेयर: प�रयोजना टोलीले ओ� उ�र ए�मा कम तनाव साइकल र पैदल या�ी जडानह�को िवक�ह�

पिहचान गन� जनतासँग काम ग�ररहेको छ।

।

००: ००: .5 47..550० -> ००: ००: .6 56.7070०

�ेफनी िवयर: तपाईंको सहयोगमा, �ोजे� टीमले सुर�ा बढाउनको लािग �� ीटकेप र चौराहे सुधारको िसफा�रश

गन�छ र बाइक चलाउने र सवारी गन�ह�को लािग अिधक सहज वातावरण �दान गद�छ।

6 

००: ००: .2 57.२70० -> ००: ००: ०.1.१। ०

�ेफनी िवयर: हामी आँधीबेहरी �व�थापनलाई स�ोधन गन� र बिल�गटन सडकह�मा ह�रयो तूफान पानीको

पूवा�धार समावेश गन� अवसरह� पिन पिहचान गन�छौ।ं

।

००: ०१: ०.8..850० -> ००: ०१: १.3..330०

�ेफनी वेयर: तपाई न�ामा खैरोमा अ�यन �े� दे� स�ु��छ। अ��म �रपोट�मा यस �े�मा �ाथिमक �टह�को

लािग िसफा�रश ग�रएको वैचा�रक िडजाइन र लागत अनुमान समावेश �नेछ।

।

००: ०१: १.7..7२० -> ००: ०१: २.9..9००



�ेफनी वेयर: ओ� जसले �ाट� ी पाक� , ओ� नथ� एंड नेबर�ड �ीनवे, िडपो ��� ट नेबर�ड �ीनवे र लेक�ू टेरैस

नेबर�ड �ीनवे जडान गद�छ। प�रयोजना Chittenden काउ�ी �े�ीय योजना आयोग को मा�म बाट िव� पोिषत छ।

9 

००: ०: २ .6 ..6.6० -> ००: ०१: .1१.१60०

�ेफनी िवयर: यस सूचीमा प�रयोजना स�ाहकार सिमितका सद�ह� छन्। सबै आवाजह� सुनेका छन् र

अवधारणाह�ले प�रयोजना �े�मा इ��त प�रवत�न �ितिब��त गद�छ भ�े कुरा सुिनि�त गन� िछमेकी िनवासीह�

शहर र परामश�दाता �ाफमा सामेल भए।

१०

००: ०१: .२.०० -> ००: ००: .2०.२२०

�ेफनी िवयर: प�रयोजना स�ाहकार सिमितले प�रयोजना भरमा मू�वान इनपुट �दान गद�छ र साव�जिनक

�िति�यामा आधा�रत �ाथिमक िवक�को िनधा�रण गन� म�त गद�छ।

११

००: ०१: .8२..8 90 ० -> ००: ०:: ०.4..4२०

�ेफनी वेयर: प�रयोजना साव�जिनकमा प�रचय िदन र प�रयोजना �े�मा इ��त प�रवत�नह�मा िट�णीह� सो�को

लािग नोभे�र १ on मा आयोिजत एक बैठकबाट फसल २०१ 2019 मा शु� भयो।

१२

००: ०२: ०.0.०२० -> ००: ०२: १.7..7१०

�ेफनी िवयर: हामीले िडसे�र २०१ in मा एउटा अनलाइन सव��ण पिन आयोजना गरेका िथयौं र थप �िति�या स

.◌्कलन गन� हामीले १2२ �िति�याह� �ा� गरेका छौ।ं म िछ�ै ती सं�ेप गछु� ।

१

००: ०२: १.7..730० -> ००: ०२: २.5..5२०

�ेफनी िवयर: साव�जिनक िट�णीह� र प�रयोजना स�ाहकार सिमितका माग�दश�नको आधारमा टूल िडजाइनले

िविभ� िवक�ह� िसज�ना ग� यो जुन छरिछमेकमा िहडन र बाइिकंगलाई सुरि�त र अिधक जोिडएको छ, 

१

००: ०२: २.9..940० -> ००: ०२: २.1.१००

�ेफनी Weyer: र जो पिन तूफान पानीको बहाव �ब� गन� म�त गद�छ।

१

००: ०२: २.8..8२० -> ००: ०२: .2 36.२40०

�ेफनी िवयर: प�रयोजना कोरोनाभाइरस महामारीको कारण िढलाइ भएको िथयो तर अब हामी तपाईलाई के मन

पराउछ, के मन पद�न वा कसरी �सलाई प�रवत�न गन� भ�े सु�का लािग जनतासँग िवक�को दायरा साझा गद�छौ।ं

१

००: ०२: .2 37.२०० -> ००: ०२: .4 47..460०



�ेफनी िवयर: प�रयोजना स�ाहकार सिमितले से�े�रमा फे�र साव�जिनक िट�णीह�को समी�ा गन� आ�नै

िवचारह� साझा गन� र शहरलाई िवचार गन�को लािग �चाइएको िवक�को लािग �िति�या कसरी �योग गन� िनण�य

गन� छन।

१

००: ०:: .1 48.१50० -> ००: ०:: ०.०80०

�ेफनी िवयर: हामी नोभे�रमा यातायातको लािग उपयु� िवक�, शहर काउ��लको ऊजा� उपयोिगता सिमित

��ुत गन�छौ।ं यिद अनुमोदन भएमा, केिह �ुत-िनमा�ण त�ह� फल २०२० मा प�ी प�रयोजनाह�को साथ लागू

ग�रनेछ।

१

००: ०:: ०.3..330० -> ००: ०:: १ 13.२30०

�ेफनी िवयर: अक� धेरै �ाइडह�को मा�मबाट म सव��ण माफ� त �ा� साव�जिनक �िति�याह�को सं�ेप

गन�छु, म�ौदा अवधारणा साझा गछु� र तपाईंको िट�णीह�को लािग सो�छु। म तपाईंलाई िट�णी गन� िविभ�

त�रकाह� िदनेछु।

19 

००: ०:: १.7..750० -> ००: ०:: २.1.१70०

�ेफनी वेयर: �सोभए िडसे�र २०१ survey सव��णमा १० ��ह� समावेश िथए र म यहाँ तीन सारांशमा छु। सबै

��ह�को लािग सव��ण प�रणामह� प�रयोजना वेबसाइटमा उपल� छ िक िलंक यहाँ देखाइएको छ, सही।

२०

००: ०:: २.8..8 90 ० -> ००: ०:: .8 .8 ..870०

�ेफनी वेयर: हामीले के सो�ौ िक कुन मा�छेलाई सबैभ�ा असुरि�त छेडछाड मािन�छ र सात िवक�ह�

म�ेबाट। शीष� तीन असुरि�त चौबाटोलाई उ�र सडकमा नथ� एिभ�ू मानी�ो।

२१

००: ०:: .2०.२ 90 ० -> ००: ०:: .0 47.०40०

�ेफनी िवयर: नथ� एिभ�ू, जहाँ यसले शम�न ��� ट र �ाट� ी पाक� �वेश भेट्छ। �ाट� ी �� ीट र पल� �� ीटमा पाक� ��� ट

�ारा अनुसरण ग�रएको।

२२

००: ०:: .8 47..8२० -> ००: ०:: .0 53.०70०

�ेफनी िवयर: एक िमनेटमा, म यी तीन चौराहाह�मा सुर�ालाई कसरी स�ोधन गन� केही ��ावह� देखाउने छु। 

२

००: ०:: .9 53..970० -> ००: ०:: ०.9..9 70 ०

�ेफनी िवयर: हामीले चारवटा सडकह� म�े कुन चािहं मािनसह�लाई कम तनाव जडानका लािग िवचार गन�

चाहा�छौ,ं सबै उमेर र �मताका मािनसह�का लािग उ� �रको आरामदायी स�क� को बारेमा सो�ौ।ं

24 



००: ०:: ०.5..570० -> ००: ०:: १.1.१30०

�ेफनी वेयर: शीष� �ाथिमकताह� �ाट� ी पाक� माफ� त जडान िथयो र उ�र सडक र उ�र एिभ�ू बीचको ��

�� ीटमा एक जडान िथयो। तपाईले दे�नु�नेछ हामीले हा�ो ��ािवत िवक�ह�मा पिन िवचार गय�।

25 

००: ०:: १.6..6०० -> ००: ०:: २.2.२80०

�ेफनी िवयर: अ�मा, मािनसह�लाई मू�ा rate◌्कन गन� भिनएको छ: सामा�तया बाइक जडानह� �थापना गन�

वा सुधार गन�को लािग िन� तीन िवक�ह�म�े कुन चािहँ सब भ�ा मह�पूण� िथयो। यस मामलामा उ�री सडक

शीष� मािथ आयो।

२

००: ०:: २.3..3०० -> ००: ०:: .0 38.०१०

�ेफनी िवयर: फे�र यो सव��णको नमूना मा� हो। हामी तपाईंलाई पूण� नतीजाह�को लािग प�रयोजना वेबसाइट

�मण गन� �ागत गद�छौ।ं अब हामी हेन�छौं िक तपाईंको इनपुटले कसरी सुधा�रएको कने��िवटी, सुर�ा र आरामको

लािग हा�ो ��ावह�मा �वेश पु� यायो।

२

००: ०:: .6 .6 ..630० -> ००: ०:: .3२..350०

�ेफनी िवयर: यो न�ाले चौराहे र कने�नह�को सारांश ��ुत गद�छ जुन हामीले साव�जिनक सुझाव र प�रयोजना

स�ाहकार सिमितको इनपुटमा �ाथिमकता िद�छौ।ं हामी यस न�ामा पुन: �मण गन�छौं र िन� �ाइडह�मा

��ेक सक� ल �थानह�मा िहड्नेछौ।ं

२

००: ०:: .6 54.90 90 ० -> ००: ०:: ००.२०१

�ेफनी िवयर: �सैले हामीले उ�र ��� ट र उ�र च��ेन ���ट, िडपो ��� टको लािग स�ा�ताह� हेयौ।ं 

२

००: ०:: ०.3..370० -> ००: ०:: १.6..670०

�ेफनी िवयर: हामीले उ�र र पाक� �� ीट र उ�र चै�लेन ��� ट लगायत उ�र �� ीटमा अव��थत कभ� िव�ारह�को

िव�ार गद� उ� जो�खम बढाउने कडा ��ाव रा�ौ।ं �सैले अव��थत, र ��ािवत िव�ार यहाँ।

०

००: ०:: १.8..8१० -> ००: ०:: २.5..580०

�ेफनी िवयर: यसले �िसंगह� साँघुरो पाछ� र फुटपाथ ठाउँ िव�ार गद�छ, तर डेिलभरी ट� कह� अझै पिन ��ेक

�थानमा जान स�म �नेछन्।

१

००: ०:: २.1.१२० -> ००: ०:: .6 37..650०

�ेफनी वेयर: र यो देखाइएको छैन तर उ�री सडकको साथमा, हामी साना �ख खाडाह� �थापना गन� ��ाव

रा�छौ,ं जुन अिनवाय� �खका खाडाह� ��छन् जुन संरचनागत माटोको साथ भूिमगत जिडत छन्, 



32 

००: ०:: .1 38.१०० -> ००: ०:: .1 45.१२०

�ेफनी वेयर: पानी घुसपैठ िमिडया र यहाँस� िक एक पाइप �णाली, सबै �खह�को �मता बढाउनको लािग

उनीह�को जरा िव�ार गन� र अिधक पानी घुसाउन।

। 33 

००: ०:: .1 46.१40० -> ००: ०:: .4०.3030०

�ेफनी वेयर: सतहमा, हामीले �खह�को �े�ह�मा पार��रक पेभरह� अ�ि�� या गन� ��ाव गरेका छौ।ं

34 

००: ०:: .4१.5050० -> ००: ०:: ०.6..6१०

�ेफनी िवयर: स�ािवत िमड�क �िसंग यसअिघ िछमेकका विकलह� नथ� ��� ट, �� ��� ट र �डजेट ��� टले

��ाव गरेको िथयो। वाक बाइक योजना BTV ले रोज �� ीट, नथ� ��� ट र मरे �� ीटमा एक बढेको चौराहेँ िसफा�रस

ग�रसकेको छ।

35 

००: 06: 06.720 -> ००: ०:: १०..350०

�ेफनी िवयर: �सोभए हामी यी ��ावह�लाई हा�ो िवक�मा पिन समावेश गद�छौ।ं

36 

००: ०:: १.0.०80० -> ००: ०:: १ .2 .२60०

�ेफनी िवयर: उ�री सडक, उ�र एिभ�ू चौराहेमा। म यसबाट िहड्दैछु मािथबाट तलस�।

37 

००: ०:: २०..370० -> ००: ०:: २.1.१40०

�ेफनी िवयर: हामी अिनवाय� �पमा लामो अविधको योजनामा हेद� छौ।ं �सोभए केिह चीजह� जुन दुईदे�ख १० वष�

िभ� िनमा�ण �ने छ, जबिक �ुत िनमा�ण अक� वष�मा बढी हो।

38 

००: ०:: २ .6 ..670० -> ००: ०:: .8 45. .१०

�ेफनी वेयर: यस चौराहेमा हामी हा�ेल ��� टबाट कम तनाव िनकास िसज�ना गन� खो�ैछौ,ं हालसालै ��ाव

ग�रएको बाइक लेनलाई बचाउन पे� कब� िव�ारको साथ। दि�णमा यस बाइक लेनको वॉल �� ीटदे�ख िडपो ��� ट

नेबर�ड �ीनवे स� फैिलएको छ।

39 

००: ०:: .8 46..8 90 ० -> ००: ०:: ०.4..470०

�ेफनी िवयर: यो बाइक लेनको लािग ठाउँ बनाउन हामी बायाँ मोडको लेन हटाउने ��ाव गद�छौ,ं तािक हामी

सुरि�त बफरको साथमा बाइक लेन �दान गन� स�छौ।ं हामीले बाइक ब�लाई ��ाव ग�ररहेको छ चौराहेबाट

पछािड फक� न, बस �प लाइन पछािड सानु�होस्, तािक उ�र �� ीट उ�रबाट उ�री अवेभमा फक� ने बसह�, 

०

००: ०:: ०.7..730० -> ००: ०:: १ .0 .०80०



�ेफनी वेयर: कुन� साइिकल चालकह�लाई कुनै खतरा देखाए िबना नै �ो मोड बनाउन जारी रा� स�ु��छ।

चौबाटोमा तीन �सवाकह�मा, हामी ती पुन: प to◌्��ब� गन� ��ाव गद�छौ।ं

१

००: ०:: १ .7 ..7१० -> ००: ०:: 31१.०50०

�ेफनी वेयर: चौराहेलाई अिल चौरमा गन� र केिह बिढ सीधा जडानह� बनाउन। यसले अव��थत पैदल या�ी स

signal◌्केतको केही तफ� रा�ो फाइदा िलन पिन म�त गद�छ।

२

००: ०:: .4२..460० -> ००: ०:: .3 .3 .3030०

�ेफनी िवयर: हामी केिह संकेत उपकरण प�रवत�नह� र अपरेसनह�मा प�रवत�नलाई हे�ररहेका छौं यो काम

गन�का लािग।

43 

००: ०:: .6०.5050० -> ००: ०:: 54 54.२70०

�ेफनी िवयर: यहाँ अ��म ठूलो ��ाव आँधीबेहरी पानीको कब� िव�ारको लािग हो, जसले पानीलाई घुसपैठ गन�

अनुमित िदनेछ, यस बीचमा यस �िसंगलाई कम गन� म�त पु� याउँछ र ट� ािफकलाई कम गद�। Tt ले अझै पिन �ो बस

मोड्न अनुमित िदनेछ

। 44 

००: ०:: .7 54..750० -> ००: ०:: १२.१50०

�ेफनी िवयर: नथ� एभ। र अ�मा, अ��म ��� टमा मैले उ�ेख गरेको उ�री सडक सुधारह�को केवल केही अंश

स�वतः �खको दरार बढाइरहेका छन् र बृ�� भएको पेभर �णाली र �खको खाडलह� बृ�� गद� आँधीबेहरी

पानीको घुसपैिठका लािग।

45 

००: ०:: १.5.10१० -> ००: ०:: .2२.२50०

�ेफनी वेयर: �सैले �ाट� ी पाक� को साथ �णालीको �पमा काम गदा� उ�र एिभ�ू, �� ��� ट र शम�न सडकमा

सद�। हामी यसलाई एक दुई �ाइडमा हेन� गइरहेका छौ।ं यो पिहलो �ुत िनमा�ण िवक� हो र अक� लामो अविध हो।

46 

००: ०:: .0 33.० - ० -> ००: ०:: .3२..3२०

�ेफनी िवयर: अिनवाय� �पमा, हामी िछटो िनमा�णमा अव��थत वे� बाउ� लेनलाई दुई तफ� जडानमा कम

�ोफाईल ठाडो बाधाको साथ �पा�रण गन� खो�ैछौ।ं हामी यस टापु र यस पच� पच� लेन कायम गन� स�छौं

िकनिक यो �ुत िनमा�ण हो।

47 

००: ०:: .9 53..940० -> ००: ०:: .6 58..650०

�ेफनी िवयर: तपाईंको डेिलभरी ट� कह� अझै पिन यो पालो बनाउन स�म �नेछ। र हामीले �दान गरेका छौं

48 



००: ०:: .7 .7..760० -> ००: ०:: ० 09.०.0०

�ेफनी वेयर: बाइकमा भएका ���लाई समायोजन गन� रो� केही हडबडाई। �हाँ यस लेनमा केही �िसंग �न

स�छ

49 

००: ०:: ० .5 ..570० -> ००: ०:: २२.१40०

�ेफनी िवयर: आगो आपतकािलन प�ँचको लािग, तर यो एक अनौठंो घटना हो, �सैले ठूलो मु�ा होइन। दुबै छेउमा, 

हामी ओ� नथ� एंड �ीनवेको पि�म ितर दुई तफ� बाटो �दान गन� खो�ैछौ।ं

०

००: ०:: २२..680० -> ००: ०:: .0 34.०80०

�ेफनी िवयर: र यहाँ, �ाट� ी पाक� गन� पछािड र पछािड।

सामा�तया हामीले के गरेका छौं �ाट� ी पाक� को �वेश�ार बािहर सडकमा िव�ार गनु� हो। अिहलेको लािग यो सबै

िचि�त �नेछ।

१

००: ०:: .2 35.२80० -> ००: ०:: .7 37..770०

�ेफनी िवयर: Beansies को लागी केिह बढी ठाउँ पाउनुहोस्।

२

००: ०।: .1 .1 .१80० -> ००: ०:: .6२. .२०

�ेफनी वेयर: �सवाकह�को एक पछािड सेटको साथ यी व� ए�टे�नह� अिल अिल बिढ गनु�होस्। यो

�सवाक उ�रमा, खासग�र हामी तल झदा�, वा�वमा यस चौराहे मा वग� गन� र पार गन� ���को लािग ��मानता

बढाउन। 

53 

००: ०।: .0 54.० 90 ० -> ००: १०: ०.2.२००

�ेफनी िवयर: यी व� ए�ट�शनह� पुन: �योग गद� , मम�त सवारी साधनह�लाई अनुमित िदन जारी रा� हामी यहाँ

माउ�ेबल कब� िसज�ना गद�छौ,ं तर यो हटाउन यो� बोलाड�सँग अव�� �नेछ, अ�था।

54 

००: १०: ०.9..970० -> ००: १०: १.9..9१०

�ेफनी िवयर: केही कुरा म अझ धेरै �ाइडमा कुरा गन� छु जुन हामी �� �� ीट र �ाट� ी पाक� बीच उ�र र दि�ण

जडानको अिधक अनुमित िदनको लािग यस अगािड सडक ख� बनाउने छौ।ं

। 55 

००: १०: १.9..9 90 ० -> ००: १०: २.8..8२०

�ेफनी िवयर: र उ�र एिभ�ूमा अव��थत उ�रबाउंड लेन रहनेछ।

56 

००: १०: २.0.०50० -> ००: १०:। 45.०००



�ेफनी िवयर: मैले उ�ेख गनु�पद�छ िक यो दीघ�कालीन योजना हो। �हाँ यी पह�लो ि�कोण छन्, यहाँ हीराह� छन्।

दुबै योजनाह�मा पैदल या�ी ��ता बढाउन �ुत ��ािशंग बीकनह� थ� ��ाव ग�रएको िथयो। यी अिनवाय�

�पमा तलको िच�मा देखाइएको �पमा छन्।

57 

००: १०: .0 47.०70० -> ००: १०: .4 56.90। ०

�ेफनी वेयर: जब एक पैदल या�ी वा बाइकमा एक ��� �स ��छन्, ितनीह� सि�य ��छन् र ितनीह�

च��करहेका ब�ीह� झ�ाउँछन्, तािक ितनीह� टाढाबाट टाढाबाट दे� सकून्। �सैले हामी

58 

००: १०: .8 56..8२० -> ००: ११: ०.0.०२०

�ेफनी वेयर: ��ाव छ िक लामो अविध र िछटो िनमा�ण िवक� मा पिन। यस लामो अविधमा िफता� तपाई �ो ठूलो

प�रवत�न यहाँ दे� स�ु��छ

।

००: ११: ०.4.90। ० -> ००: ११: ११..9१०

�ेफनी िवयर: यो उठेको चौराहे हो। �सोभए हामी यस कडा छेउमा जारी रा�छौ,ं 

०

००: ११: १२..3०० -> ००: ११: २.7..780०

�ेफनी वेयर: तर िनिद�� �िसंगह�को स�ा, फुटपाथ र �ाट� ी पाक� बािहर सबै मािनसह�का लािग यहाँ पूण� लिचलो

�िसंग �े� छ। यस बीच, हामी फुटबलको �र मािथ उठाएको यस चौराहेको साथ सवारी सवारी सवारी भईरहेछौ।ं

१

००: ११: २ .0 .०१० -> ००: ११: .1२.११०

�ेफनी िवयर: यी � या�ह� सबै ितर। �ाट� ी पाक� �वेश�ार। यो केवल ��ािवत योजना हो, �ाट� ी पाक� मा भएका

कुनै पिन प�रवत�नलाई एउटा मा�र �ानमाफ� त अ�यन गन� आव�क पद�छ, तर �हाँ ब�े �म बढाउने स�ावना

��छ, �नस�छ बे�ीह� र बे� िसटसँग स���त �ाफे िसट बैठक।

२

००: ११: .2 53.२२० -> ००: १२: ०.7.5050०

�ेफनी वेयर: रोपण, आँधीबेहरी पानी घुसपैठ वषा� बगैचा �े�ह� र ितनीह�सँग पारग� पेभरह� घुसपैठ बढाउन

म�तको लािग जोन ग�रएको �पमा।

63 

००: १२: ०२.२२० -> ००: १२: 07.710 

�ेफनी िवयर: हामी अझै अगािड �� ीट मािथ �ो जडान बनाउँदैछौ,ं जुन फे�र, म अक� �ाइडमा अिल अिल बढी

िव�ृतमा कुरा गन�छु।

। 64 

००: १२: ०.4..460० -> ००: १२: १.1.१50०



�ेफनी िवयर: तपाईले यहाँ दे�नु भएको ठूलो प�रवत�न, �ो िवक� हो, �ो वे�बाउ� लेन कायम गन�

65 

००: १२: १.5..570० -> ००: १२: .3२..370०

�ेफनी वेयर: एकल लेनको �पमा, तर केही संरि�त बफर हटाउन यसलाई सानो बफर बाइलेन बनाउनको लािग

पूव�बाउ� बाइकलेन भ�ा ठाउँ पिन िसज�ना गन�। र एउटा चीज हामी यसको साथ गन� स�छौं

66 

००: १२: .2 34.२०० -> ००: १२: .8 46..8 90 ०

�ेफनी िवयर: यस पच� टापु र ��प लेन हटाउनुहोस् र �ाट� ी पाक� को यो दािहने हात पूण� �पमा पुनिन�मा�ण

गनु�होस्। अब यहाँ तपाईले दे�नु भएको सबै कुरा फेरी हो, 

67 

००: १२: .9 47.10१० -> ००: १२: .7 56..7००

�ेफनी िवयर: केही सै�ा��क। पाक� को लािग एउटा मा�र �ान अ�यन गनु� पद�छ वा�वमा �ाट� ी पाक� क�ो

दे�ख�छ भनेर िनधा�रण गन�।

68 

००: १२: .2 58.२। ० -> ००: १:: ११.6060०

�ेफनी वेयर: तर एउटा कुरा हामी बढेको �थानको साथ गन� चाह�छौं भनेको भनेको पूव�पि�मा जाने ���ह�को

लािग संरि�त �ती�ा �े� �दान गनु� र �सपिछ साइकल चािहने िवशेष बाइक �िसंग �दान गनु� हो।

69 

००: १:: १२..9०० -> ००: १:: २०..7००

�ेफनी िवयर: संकेत �णालीको भागको �पमा चरण, जुन हामी दुबै िदशाितर जाने बाइकमा ���ह�को लािग

रा�ो संरि�त �िसंग पाउँदछौ।ं

70 

००: १:: २२.०२० -> ००: १:: .1२.१। ०

�ेफनी वेयर: अ� चीजह� जुन हामीले यहाँ ��ािवत गरेका छौं ती �न् �ट�रवाटर कब� ए�े�न जो पिहले नै

इलाकामा रहेको छ जसरी भए पिन पािक�  toमा �ितब� छ।

१

००: १:: .0 33.०60० -> ००: १:: .0१.०30०

�ेफनी िवयर: र �सपिछ मा�, बृह�र मा�र�ान अ�यनको एक भागको �पमा, �ाट� ी पाक� बीचको जडानह�

कसरी उनीह� चौडा पान� सिक�छ भनेर हेनु�पद�छ तािक पैदल या�ीह� र बाइकमा रहेका मािनसह�ले केही ठाँउ

साझा गन� स�छन् र उ�र-दि�ण र ती �े�ह� वृ�� गन� स�छन्। पूव�-पि�म जडानह�।

२

००: १::। 54.०० -> ००: १:: .7 55..7१०

�ेफनी वेयर: �सोभए पिछ �� ��� टमा।



। 73 

००: १:: .0 57.०30० -> ००: १:: ०.5..580०

�ेफनी वेयर: पिहलो दुई िवक�ह� समान छन् र दो�ो दुई िवक�ह� समान छन्। सबै केसह�मा हामी शम�न

��� ट नथ� एभ बाट �� �� ीटमा र फे�र िफता�को लािग �ासेज िसज�ना गद�छौ।ं

74 

००: १:: १०.१70० -> ००: १:: १.2.२40०

�ेफनी वेयर: र यी दुई िवक�ह�ले पािक�  lot लटको छेउमा �ासेज बनाउने ��ाव गद�छन् जुन अिहले �हाँ रहेको

फुटपाथ चौडा गरेर।

75 

००: १:: १ .4 ..440० -> ००: १:: २.0.०80०

�ेफनी िवयर: ितनीह�ले यो अिलक फरक तरीकाले गछ� न्। जबिक यो एक �खह�को बीचमा बुनाई। यो एक प�

रह�छ। केिह

76 

००: १:: २.6..650० -> ००: १:: .9२..9। ०

�ेफनी िवयर: दुबैलाई हानी �ने प�ह� �न् िक हामी �खह�लाई अिधक �भाव पान�छौ।ं र यस तफ� हामी स��ी

रेखा र �हाँ अव��थत फे� लाइनका कारण िनवासह�को छेउमा बाटो चौडा गन� स�ैनौ।ं

77 

००: १:: .2 45.२70० -> ००: १:: .9२. .80०

�ेफनी िवयर: यी दुई योजनाह�मा हामीले पासलाई पि�म तफ� �� �� ीट जडानको ��ाव गरेका छौ।ं

78 

००: १::। 54.०० -> ००: १:: .2 55.२30०

�ेफनी वेयर: र यस अव�थामा, 

79 

००: १:: .3 56..340० -> ००: १:: ०.2.२30०

�ेफनी िवयर: हामी ह�रयो �े�लाई नै कायम गद� छौ,ं र हालको रो�े ठाउँ के छ। यस अव�थामा हामी ��ाव गद�छौं

०

००: १:: ०.7..7०० -> ००: १:: १२..450०

�ेफनी िवयर: थोरै ठूलो �ाजा �े�। यो जडानमा बढेको �थान बनाउनको लािग यो िवक� �नेछ।

१

००: १:: १.6.8080० -> ००: १:: २.5..560०

�ेफनी वेयर: सडकमा, यी दुई योजनाह� र यी दुई िबचको ठूलो प�रवत�न भनेको बाइकमा सवार ��� दि�णितर

ला� र �ाट� ी पाक� मा जानको लािग हामीले �दान गनु�पन�छ।

२



००: १:: २.9..9१० -> ००: १:: .0 44.०70०

�ेफनी िवयर: यहाँ रोडवे धारको साथमा फरािकलो फुटपाथ। र �सपिछ मािनसह�लाई सडकको सतहमा �स

�ाउनको लािग तािक बाइकमा भएका ���ह�ले �ाट� ी पाक� मा यस जडानलाई मोड्न स�छन्। �सो भए ती दुबै

योजनाह� �न्। यी सबै योजनाह�मा

83 

००: १:: .2 45.२40० -> ००: १:: .6०.7070०

�ेफनी िवयर: �हाँ �खको �ा�मा स�ािवत असर पन� स�छ जुन लाइनको मुिन अ�यन गन� आव�क पद�छ।

84 

००: १:: .8२..8 90 ० -> ००: १:: ०.1.१। ०

�ेफनी िवयर: �सो भए अ�मा यस �े�मा हामी स�ािवत प�रसंचरण िवक� प�रवत�नको बारेमा कुरा गन� चाह�छौं

जुन बाइकमा भएका मािनसका लािग काउ�र �कवाइज लूप �नेछ। यसमा नथ� एिभ�ू, �� �� ीट र नथ� ��� ट

समावेश छ।

85 

००: १:: 06.360 -> ००: १:: १.0.०.0०

�ेफनी वेयर: उ�र एवे�ूमा, हाल पूव� िदशामा उ�रबाउंड बाइक झुकाव छ। यो योजनाको सडकको पि�म तफ�

सन�छ।

86 

००: १:: १.3..3२० -> ००: १:: २.2.२70०

�ेफनी िवयर: मािनसह�लाई यो ह�ा िनलो टेरेस नेबर�ड �ीनवेबाट दि�णतफ� जान अनुमित िदनुहोस्, स�ूण�

बाटो उ�र एिभ�ूको लािग, स�ूण� बाटो उ�र एवे�ूको तल �ाट� ी पाक� मा ��� गर शटको साथ।

। 87 

००: १:: २.9..9०० -> ००: १:: .1 45.१80०

�ेफनी िवयर: यस योजनाले आव�क पािक� s खाली ठाउँह� जुन पि�मतफ� रहेको छ जसको बारे हामीले २ 25 वटा

ठाउँह� अनुमान गरेको छ, क�रब १ to वटा �थानमा िसिमत ग�रिदनु पछ� , िकनिक तपाईंले ती मािनसह�लाई पूव�

िदशामा लैजानु��छ र हामीसँग यहाँ धेरै ड� ाइवेवेह� छन्। झगडा गन�।

88 

००: १:: .2 46.२30० -> ००: १:: .8 54..840०

�ेफनी िवयर: �ो �भावको लािग थप अ�यन उ�र एिभ�ूमा अगािड बढाउनु आव�क पद�छ यस प�रयोजनाको

दायरा बािहर। 

89 

००: १:: .7 56..760० -> ००: १:: १.6.8080०

�ेफनी िवयर: �सोभए उ�री अभेलबाट �ाट� ी पाक� मा सन�को िवक� छ, वा �ाट� ी पाक� आउने जो कोहीले ��

�� ीटमा जान स�छ र �� �� ीट तल जान स�छ। सँधै यसलाई दुई तफ� टोपी बाटो दुई तफ� जडानको �पमा �योग

गद�।



०

००: १:: १.8..850० -> ००: १:: २२.२60०

�ेफनी िवयर: �� ��� ट उ�र ��� टमा जोड्ने छ, जुन कुनै पिन केसमा दुईप�ीय िवक� पिन िथयो।

१

००: १:: २.4..4। ० -> ००: १:: २.8..830०

�ेफनी वेयर: यो दुई िभ� तरीकाले गन� सिक�छ।

२

००: १:: २.3.90 90 ० -> ००: १::। 33.०००

�ेफनी वेयर: पािक�  that जुन अिहले यहाँ छ, लगभग सात ठाउँह�, हटाउन सिक�छ।

।

००: १:: .6 34..680० -> ००: १:: .2 53.२२०

�ेफनी वेयर: उ�र सडकमा उ�र सडकबाट �� �� ीटको लािग बाइक लेनह�को लािग अनुमित िदन। वा यो साझा

लेन िच�ह�सँग गन� सिक�छ, जुन फे�र, यसले पािक�  maintain कायम गद�छ, तर यसले बाइकमा ���ह�को

लािग अलग �थान �दान गद�न। �सोभए यहाँ काउ�र�वाईस लुपको लािग िवक� छ।

।

००: १:: .1 56.१। ० -> ००: १:: ०.०80०

�ेफनी वेयर: यसैले थप मोनरो ��� ट र पाक� ��� टमा सद�।

।

००: १:: ०.5..550० -> ००: १:: १.1.१40०

�ेफनी वेयर: एउटा चीज जुन हामीले यहाँ दे�छौं अिहले ब�िवध खतरा �्यास अव�था हो। शहरले भख�रै िफ�

लाइनह� �थािपत गरेको छ, जुन यो एक ठूलो प�रवत�न हो जुन �सवाकमा पैदल या�ीह�लाई उपज �ो�ािहत गन�

म�त गद�छ।

96 

००: १:: १.7..770० -> ००: १:: २.3..3२०

�ेफनी िवयर: तर हामी अझै पनी एउटा सम�ा दि�णतफ� फक� का दुई लेनको साथ छ। जो कोही जो कोही यो दािहने

हातको लेनमा ड� ाईभ गद�छ, �सवाक निजकको लेन यस लेनमा ड� ाईभरह�को लािग ��ता �क गन� स�छ।

97 

००: १:: २ .0 .०१० -> ००: १:: .5 34..530०

�ेफनी िवयर: मािनसह�लाई जो �सवाकमा �न स�छ। तपाईले केही हदस� दे� स�ु��छ जुन यहाँ िच�ण

ग�रएको छ।

98 

००: १:: .4 35..460० -> ००: १:: .9२..9। ०



�ेफनी िवयर: एउटा कुरा हामी यसलाई आयताकार � याप र ��ािसंग बीकन �थापना गन� िवचार गन� ��ाव गद�छौ,ं 

यो हो जुन हामीले अिघ�ो �ाइडह�मा दे�ौ,ं 

99 

००: १:: .5 43..5०० -> ००: १:: .4 55.10१०

�ेफनी िवयर: ड� ाइभरह�लाई अि�म सूचनाह� िदन जुन पैदल या�ीह� �समा छन्। हामीले डाटा स

collect◌्कलन गन� आव�क छ िक �ो बीकन �कार पया�� छ िक छैन वा अ� सुिवधाह� काया��यन ग�रनु पछ� ।

१००

००: १:: .9 55..9२० -> ००: १:: ०२..3१०

�ेफनी िवयर: हामी यहाँ अ�म पान� नेतृ�को साथ �ि� अ�मतालाई म�त गन� कब� या��ह� अपडेट गन� चाह�छौ।ं

१०१

००: १:: ०.7.10१० -> ००: १:: १.6.8080०

�ेफनी िवयर: अ�मा हामी यस जडानलाई पल� ��� ट, पाक� ��� ट र �ाट� ी ��� टमा हेन� चाह�छौ,ं र यसले �ाट� ी

पाक� मा कसरी िव�ार गद�छ।

१०२

००: १:: १.3..340० -> ००: १:: २.4..4००

�ेफनी वेयर: �सोभए �हाँ यसका लािग दुई योजनाह� पिन छन्। यस �ाइडमा �ुत िनमा�ण योजना र अक�मा

दीघ�कालीन।

१०3 

००: १:: २.1.१40० -> ००: १:: २.5..5००

�ेफनी िवयर: तपाईंलाई थाहा छ हामीसँग हालै अव��थत साइकल लेन छ।

१०4 

००: १:: २ .7 ..730० -> ००: १:: .6२. .१०

�ेफनी िवयर: कब� िव�ार जुन िनमा�ण भइरहेको छ र

१०

००: १:: .4 34..440० -> ००: १:: .5 .5 ..530०

�ेफनी िवयर: यो योजनाब� साइकल भु�ानी माक� िटंग प�रवत�न। यी सबै चीजह� जुन पिहले नै यहाँ छन्, �हाँ �न

लागेका छन्, जबिक हामी चौराहेमा बाइक संघष� को िच� लगाउँदै छौ।ं

१०6 

००: १:: .8१.4040० -> ००: २०: ०.4.8080०

�ेफनी वेयर: यसले मािनसह�लाई �ाजा �थानमा र बािहर सन� िद�छ जुन हामीले तपाईंलाई थाहा पाउनुपद�छ

प�रवत�नह�को कब� या��सँग ती आ�ोलनह�को समायोजन गन�।

१०7 



००: २०: ०.०40० -> ००: २०: १०..470०

�ेफनी िवयर: यहाँ पिन। यो �े� �ायः उही समान रह�छ तर हामी यसलाई पे��ंग �ारा आम��त �थानको थोरै

िसज�ना गन� ��ाव गद�छौ।ं

१०

००: २०: ११.00०० -> ००: २०: २.1.१30०

�ेफनी िवयर: केवल एउटा उदाहरण, रोपण तयार पाद� , यहाँ रोपाईह� रा�नु अगािड अगािड ठाडो बाधा �दान

गद�छ जसले कारलाई िभ� प� िन��ािहत गद�छ र खाली ठाउँ मा� लगाउँदछ।

१०

००: २०: २.0.०30० -> ००: २०: .0 34.०80०

�ेफनी िवयर: र एउटा कुरा हामीले एउटा माग� प�ा लगाउने ��ाव पिन रा�दछौ,ं बाइकमा भएका मािनसह�लाई

कहाँ जान िदने अनुमित िदई�छ जुन हामी �हाँ जडान �न �ो�ािहत ग�ररहेका छौ।ं

११०

००: २०: .2 35.२50० -> ००: २०: .7 43. .70०

�ेफनी वेयर: यो उ�रपि�मी-दि�ण पूव� पथ मािनसह�लाई अिधक सीधा शट बनाउनको लािग अनुमित िदन।

१११

००: २०: .4 44..4०० -> ००: २०: .1 56.१। ०

�ेफनी वेयर: जुन तपाईं यो लामो अविधको योजनामा दे� स�ु��छ, हामी यो माग�लाई अझ �ापक बनाउन ��ाव

गद�छौं िक �ो आ�ोलनलाई साघँुरो बनाउन र पैदल या�ीह� र बाइकमा ब�े मािनसह�ले यस ठाउँलाई बाँडफाँड

गन�का लािग यसलाई बढी सहज बनाउँदछन्।

११२

००: २०: .8 57..870० -> ००: २१: 07.590 

�ेफनी िवयर: धेरै जसो योजनाह� अ��ममा ज�ै �न् यो बाहेक हामी यो �ाजा �े�को साथ अिधक ठूला

प�रवत�नह� ��ाव गद�छौ।ं यसमा हामी यो ��ाव गछ�

११3 

००: २१: ०.9..9१० -> ००: २१: १.6..6। ०

�ेफनी Weyer: बाइक र पैदल या�ीह� लाई रा�ो मा�छे समायोजन गन� साइडवॉक �र मा जडान।

११4 

००: २१: १.2.२60० -> ००: २१: २.3..330०

�ेफनी वेयर: जबिक रखरखाव सवारी साधनह�को लािग �वेश �ार सामा�तया केही हटाउन यो� बोलाड�ह�

�ारा रोिक�ो अ�था या��ले ितनीह�लाई उठ्न अनुमित िदनेछ र �सपिछ �ाट� ी पाक� मा जारी रा�नुहोस्।

११

००: २१: २.7..7१० -> ००: २१: .8 37.।। ०



�ेफनी वेयर: चौराहे�ार प�रवत�नह� जुन तपाईंले यहाँ दे�खरहनु भएको छ केही बषा�को पानी घुसपैठ �े�ह� छन्, 

यस व� िव�ार �े� सिहत, यसले अनुमित िदनेछ

११6 

००: २१: .2 .2 .२70० -> ००: २१: .4 45. .50०

�ेफनी वेयर: गाडीको समान आकारका मा�मबाट सान� तर केही गाडीह� धीमा म�त गद�छ िकनिक ितनीह� यहाँ

घु�ै छन्।

११7 

००: २१: .7 48..750० -> ००: २१: .3 58..380०

�ेफनी वेयर: �सैले ती ��ािवत अवधारणाह� �न्, हा�ो अक� चरणह� यी अवधारणाह� अग� १ 19 को

अनलाइन साव�जिनक सभामा ��ुत गन� हो।

११8 

००: २१: .9 58..980० -> ००: २२: ०.4..4। ०

�ेफनी िवयर: हामी यी अवधारणाको साथ िछमेकीमा �मुख चौराहाह�मा िच�ह� �थापना गद�छौं र हामी

मािनसह�लाई उनीह�का िट�णीह� पेश गन� आ�ह ग�ररहेका छौं जुन म अक� �ाइडमा �सो गन� त�रका �दान

गद�छु।

११

००: २२: ०.2.२40० -> ००: २२: १.9..960०

�ेफनी िवयर: कृपया हामीलाई श� फैलाउन सहयोग गनु�होस्। प�रयोजना स�ाहकार सिमितले से�े�रको शु�मा

पुनः तपाईका िट�णीह�को समी�ा गन� र अवधारणालाई कसरी �ाथिमक िवक�मा प�र�ृत गन� भ�े बारेमा

छलफल गन�छ।

१२०

००: २२: १ .5 ..530० -> ००: २२: २ .6 ..670०

�ेफनी िवयर: प�रयोजना टोलीले यी प�रवत�नह� गन�छ, लागत अनुमानको िवकास गन�छ र अ��म �ितवेदन तयार

गद�छ, जुन उनीह�को अनुमोदनका लािग नगर प�रषद यातायात, टे�्जी र उपयोिगता सिमितमा ��ुत ग�रनेछ।

१२१

००: २२: .6०.00०० -> ००: २२: .4०.4040०

�ेफनी िवयर: यिद अनुमोदन भयो भने, केिह �ुत िनमा�ण त�ह� उ�र पछािड उ�री एिभ�ू मम�त भइरहेको

�पमा िनमा�ण �नेछ। अ� प�रवत�नह� िनमा�णको लािग भिव�का लािग शहरह�को कोषको िविनयोजनमा िनभ�र

�नेछ।

१२२

००: २२: .6 44.7070० -> ००: २२: .6 55.20२०

�ेफनी वेयर: �सोभए, कृपया हामीलाई िदनुहोस् िक तपाइँ यी अवधारणाह�को बारेमा के सो�ु��छ। हामी

तपाईंलाई केवल एक िविश� अवधारणा मन पराउने होईन मा� जा� चाह�छौ,ं तर तपाईंलाई यसको बारेमा के

मनप� यो, तपाईंलाई के मनपद�न, तपाईं कसरी यसलाई प�रवत�न गनु��नेछ आिद।



१२3 

००: २२: .1 56.१ - ० -> ००: २:: ०.1.१80०

�ेफनी िवयर: तपाईं यस �ाइडमा फोन न�र वा CCRPC मा �ायनको लािग सूचीब� ईमेल ठेगाना माफ� त �ोजे�

टीममा पु� स�ु�नेछ।

१२4 

००: २:: ०.9..9०० -> ००: २:: १.7.90 90 ०

�ेफनी वेयर: वा कृपया िट�णी अनलाइन �दान गनु�होस्। हामीले को��भयोमा िलंक समावेश गरेका छौं जुन ठीक

मैले भख�रै देखाइएको �ािफ� हो, र तपाईं ��ेक योजनामा िसधा िट�णी गन� स�ु�नेछ। यो धेरै सहज छ।

१२

००: २:: १.5.10१० -> ००: २:: २२..83030०

�ेफनी िवयर: हामी तपाईको अग� 31१ स�मा सु� चाह�छौं तािक हामी से�े�रको �ोजे� स�ाहकार सिमितको

बैठकको दौरान तपाईका िट�णीह�को समी�ा गन� स�छौ।ं

१२6 

००: २:: २.2.२२० -> ००: २:: .1२.१30०

�ेफनी िवयर: र तपाईंको अवधारणाको आधारमा अवधारणाह� अपडेट गनु�होस्। हामीसँग सामेल �नका लािग धेरै

धेरै ध�बाद, हामीलाई तपाईकंो समय िदनुहोस् र सुर�ा र कने��िवटी सुधार गन� म�तको लािग र ओ� उ�र अ�े।


