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 रसायनिक पदार्थहरू ह्यान्डल गिे कामदारहरूको लागग पाठ्यपुस्तक 

 

नेपाली 
रासायननक पदार्थका गुणहरू जान्नुहोस ्

सुरक्षित ह्यान्डललिंगका लागग ! 
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पररचय 

यो पाठ्यपुस्तकले रासायननक पदार्थहरूको जोखिममा जानकारीहरू कसरी पढ्ने भन्ने 

सारािंश ददन्छ जुन रासायननक पदार्थहरूसँग काम गदाथ श्रलमकहरूले र्ाहा पाउनु पछथ ।  

 

 
1. रासायनिक पदार्थहरू ह्यान्डल गिुथ अनि नतिीहरूको  जोखिमलाई जााँच गिुथहोस!् 
2. लेबलहरूबाट रासायनिक पदार्थ जािकारी पढ्िका लागग बुाँदाहरू 
3. लेबलमा रहेको पपकोग्रामको अर्थ के हो? 
4. रासायनिक पदार्थले गदाथ हुि ेव्यावसानयक दिुथटिाहरू कसरी हुन्छि?् 
5. रासायनिक पदार्थहरू ह्याण्डल गिे क्रममा पूवथ सावधािीहरू (लेबल राम्ररी जााँच गिुथहोस)्! 
6. दैनिक काममा पालिा गिुथ पिे बुाँदाहरू  

 

ग्रन्र् रचिा 
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1.  रासायननक पदार्थ ह्यान्डल गनुथ अनि नतनीहरूको जोखिमबारे जाँच गनुथहोस ्!  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

यसलाई प्रयोग गनुथ अनि लेबल जाँच गनथ नबबसथनुहोस।् 

  

कुि ितरिाक छ? 
कुि हानिकारक छ? 

के तपाईलाई रसायिको ितराहरुबारे र्ाहा छ? 

 

 लेबलबाट रासायनिक पदार्थका ितराहरूमा व्यावसानयक सुरक्षा र 

स्वास््य शिक्षा प्राप्त गिेबारे निश्चचत गिुथहोस! 
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2. लेबलहरूबाट रासायनिक पदार्थ जािकारी पढ्िका लानि ब ुँदाहरू 

GHS लेबललाई हेरौँ। लेबलमा ननम्न ललखित ५ वटा आइटमहरू र आपूनत थकताथबारे 
जानकारी समावेश हुन्छन ्। 

 

 
 
 
 
 
 

①  रासायननक उत्पादनको नाम हेनुथहोस ् र त्यो तपाईँले वास्तवमा प्रयोग गनथ 
चाहेको रसायन नै हो भन्ने पुष्टट गनुथहोस ्।  तपाईँले अको कन्टेनरसँग िररद 
गररएको कन्टेनर बदल्नुहँुदा, त्यसलाई ठीकसँग टाँस्नुहोस ्। 

②  ितरा को शष्ततको आधारमा चेतावनी शब्दको रूपमा, शब्द "ितरा" वा 
"चेतावनी" सिंलग्न हुन्छन ्। "ितरा" लाई "ितरनाक" को रूपमा पढ्नुहोस ्र 
"चेतावनी" को रूपमा "सावधान रहनुहोस!्"। 

③  गचत्रको प्रदशथनले यसमा कस्तो ककलसमको ितरा छ भन्ने देिाउने एउटा प्रदशथन 
हो । हामी गचत्रहरू हेरौँ ताकक तपाईँ एकै हेराइमा रासायननक पदार्थहरूको जोखिम 
बुझ्न सतनुहुन्छ। 

④ जोखिम जानकारीले ितराको प्रकार र वगीकरण ितराको वणथन गदथछ।  
⑤ ह्यान्डललिंगमा ध्यान ददन सककने बुँदाहरू वणथन गररएका छन ्। तपाईँले 

रासायननक पदार्थहरूको असुरक्षित ष्स्र्नत र सावधानी बयानहरू हेन्डलरहरूको 
असुरक्षित व्यवहारको बारेमा फेला पानथ सतनुहुन्छ। कृपया यसलाई ध्यानपूवथक 
पढ्नुहोस ्  

① रासायननक उत्पादनको नाम 

② चेतावनीको सङ्केत 

③ पपतटोग्राम 

④ ितरनाक भएकोबारे जानकारी 
⑤ अपनाउनु पने सावधानीबारे बयान 

त्यहाँ ितरा / 
हाननकारकसँग 
सम्बष्न्धत नोटहरू छन ्
। 
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3. लेबलमा नपकोग्रामको अर्थ के हो? 

तल गचत्रको अर्थको सूची छ । गचत्रको तष्स्बरबाट एक झलकमा ितरा बझु्नको लागग सिम पारौं। 
 
ज्वाला 
 

 

ज्वलनशील ग्यास 
 
ज्वलनशील तरल 
 
ज्वलनशील ठोस 
 
स्वयिं प्रनतकियाशील 
पदार्थहरू र 
लमश्रणहरू 

सकथ लमा आगो 
 

 

ग्यास 
अष्तसडाइज 
गदै 
 
अष्तसडाइज 
गने तरल 
पदार्थहरू 
 
अष्तसडाइज 
गने ठोस 
पदार्थहरू  

बम पवस्फोट 
 

 

पवस्फोटक 
(भाग १.१-१.४) 
 
स्वयिं 
प्रनतकियाशील 
पदार्थहरू र 
लमश्रणहरू 
 
अगाथननक 
पेरोतसाइडहरू 

िय 
 

 

धातुमा सिंिारक 
 
छाला िय 
(कोटी १) 
 
गम्भीर आँिा िनत 
(कोटी १) 

ग्यास लसललन्डर 
 

 

ग्याँसहरू 
दबाबमा 

िोपडी र 
िसबोनहरू 

 

तीव्र पवषाततता 
(कोटी १-३) 

चेतावनी 
 
 

 

तीव्र पवषाततता 
(कोटी ४) 
 
छाला जलन 
(कोटी २) 
 
आँिा जलन 
(कोटी २ए) 
 
छाला सिंवेदीकरण 
 
पवलशटट लक्ष्य अिंग 
पवषाततता 
(कोटी ३) 
अन्य 
 

वातावरण 
 
 

 

जलीय 
वातावरणको 
लागग 
ितरनाक  

स्वास््य 
जोखिम 
 

 

श्वसन 
सिंवेदीकरण 
 
जीवाणु कोष 
mutagenicity 
 
कालसथनोजेननक 
 
प्रजनन 
पवषाततता 
 
पवलशटट लक्ष्य 
अिंग पवषाततता 
(कोटी १, २)  
अन्य 
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4. रासायनिक पदार्थले िदाथ हुिे व्यावसानयक द र्थटिाहरू कसरी हुन्छि्? 

 

व्यावसानयक दिुथटनाको िटनाका लागग दईु कारणहरू छन।् 
⚫ "असुरक्षक्षत अवस्र्ा" को रूपमा कामको वातावरण हो कक उपकरण र कच्चा मालको 

रूपमा चीजहरूको मामलामा 
⚫ "असुरक्षक्षत व्यवहार" कामदारहरूको अकुशल कामको सतथमा 

 

 

 

 

  
 
काम गने साइटहरूमा रासायननक पदार्थले गदाथ हुने व्यावसानयक दिुथटनाहरू कसरी देिा 

पदथछन ्? 
रासायननक पदार्थहरूको असुरक्षित अवस्र्ा र कामदारहरूको असुरक्षित व्यवहार एक 

अकाथलाई ओभरल्याप गदाथ व्यावसानयक दिुथटनाहरू हुन्छन ् । व्यावसानयक दिुथटनाहरू 
रोतनको लागग, यदद हामी रासायननक पदार्थहरूको असुरक्षित अवस्र्ा र रासायननक 
पदार्थहरू ह्यान्डल गदाथ असुरक्षित व्यवहार र्ाहा पाउन सतदछौं भने हामीले प्रनतकिया 
गनथ सतदछौं । असुरक्षित अवस्र्ा र असुरक्षित व्यवहारबाट बच्नका लागग बुदँाहरू लेबलमा 
नोटहरूमा ददइन्छ।  

कस्तो प्रकारका तु्रटटहरू दिुथटिाको पररणामस्वरूप हुन्छ? 

व्यावसानयक सुरक्षा र स्वास््य 

व्यवस्र्ापिमा तु्रटीहरू 

असुरक्षक्षत व्यवहार 
(मािव तु्रटी आटद) 

असुरक्षक्षत अवस्र्ा  
(कायथ वातावरणको कारण) 

दईु राज्य ओभरल्याप 

र व्यावसानयक 

दिुथटनाहरू हुन्छन ्
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5. रासायनिक पदार्थहरू ह्यान्डल िदाथ अपिाउि  पिे सावधािीहरू 
 (लेबल राम्ररी जाुँच िि थहोस्!) 

 जोखिमको गुणहरूमा ननभथर रहेर अपनाउनु पने सावधानीका नोटहरू हुन्छन ्। तलको 
उदाहरण जस्तो वणथन छ। अपनाउनु पने सावधानीको बयान अनुसार रासायननक 
पदार्थहरूको असुरक्षित अवस्र्ा लसजथना नगनथ र ह्यान्डल गदाथ असुरक्षित व्यवहार नगनुथ 
महत्त्वपूणथ छ । 

 
 
त्यहाँ  लेबल मा ह्यान्डललिंग र भण्डारणको लागग सावधानीहरु छन,् र भण्डारण अवस्र्ा आदद 

सावधानीहरु अवलोकन गनुथपछथ। 
उ दाहरण: तीव्र पवषाततता, ज्वलनशील तरल पदार्थ, इत्यादद सम्बन्धमा सावधानी बयानहरू। 
 राम्ररी हावा चल्ने ठाउँमा भण्डारण गनुथहोस।्  कन्टेनरलाई सीलबन्द राखु्नहोस।् 
 राम्ररी हावा चल्ने ठाउँमा भण्डारण गनुथहोस।्  गचसो ठाउँमा राखु्नहोस।् 
 
 
लेबलमा भएको सावधानी बयान पवरुद्ध कायथ न गनुथहोस ्। 
उ दाहरण: प्रजनन पवषाततता, carcinogenicity, आदद मा सावधानी बयान। 
 उपयोग गनुथ भन्दा पदहले धेरै ननदेशनहरू प्राप्त गनुथहोस ्
 जबसम्म तपाईँ पढ्न र सबै सुरिा सावधानीहरूबारे बझु्नहुुन्न तबसम्म हेन्डल नगनुथहोस ्। 
  

6. दैनिक कायथमा पालिा िि थपिे ब ुँदाहरू 

 रासायननक पदार्थका गुणहरू जान्नुहोस ्र तपाईँको दैननक काममा ननम्न ललखित कुराहरू 
पालना गनुथहोस ्। 
◆ निटदथष्ट कायथ प्रक्रक्रया अवलोकि गिुथहोस ्(कायथ मािक) र कुिै पनि अन्य तररकामा 

काम िगिुथहोस।् 
◆ सुरक्षा उपकरणहरूको आवचयकतालाई पूणथ रूपमा बुझ्िुहोस ्र नतिीहरूलाई उगचत 

तरीकाले लगाउिुहोस।् 
◆ एउटा व्यावसानयक स्वास््य र सुरक्षा दृश्ष्टकोणबाट के गिुथ पछथ र के गिुथहुन्ि 

बुझ्िुहोस।् 
◆ यटद तपाईंलाई कायथ प्रक्रक्रया र्ाहा छैि भिे, प्रभारीसाँग जााँच गिथ िबबसथिुहोस ्। 
◆ यटद तपाईं यसलाई ह्यान्डल गिथ अभ्यस्त हुिुहुन्छ भिे पनि होशसयार हुिुहोस ्, 

र यसलाई बेवास्ता िगिुथहोस ्वा ह्यान्डल िगिुथहोस।् 

रसायिहरू असुरक्षक्षत िछोड्िुहोस ्

रसायिहरू ह्यान्डल गदाथ असुरक्षक्षत व्यवहार िगिुथहोस ्


