
यो श्रवय दृशय सामग्री काठ उद्ोगमा सलंग्न काय्यस्थलहरूमा काम गर्ने सम्पूर्यले 
सरुक्ा तथा स्वच्छताका आधारभपूत कुराहरू ससके् उद्शेयले तयार गररएको हो।

製材業の安全衛生
まん が で わ か る र्े्ालरी भाषा

ネパール語

माङ्गाबाट बझु्े
काठ उद्ोगको सरुक्ा तथा स्वच्छता




आज काठ उद्ोगको 
सरुक्ा तथा स्वच्छताबारे 

ससकौं!

"चयाप्र्े र बेररर्े", 
"काट्र्े र घोपटर्े" र 

"खसे् र झर्ने" धरैे रैछ ह.ै..।

हो ह!ै

यसता काय्यस्थलहरूमा ्पर् 
औद्ोपगक दुघ्यटर्ाहरू 
भइरहकेा छर्।्

त्यसोभए अब 
औद्ोपगक दुघ्यटर्ाहरूका 
मखुय काररहरू हरेौं।

हो र?

औद्ोपगक दुघ्यटर्ाहरू घटेका स्स्थपत

सन्दभ्य: केनद्रीय औद्ोपगक दुघ्यटर्ा रोकथाम सघं "औद्ोपगक दुघ्यटर्ा प्वशलेषर डाटा" 
औद्ोपगक दुघ्यटर्ा घटेको स्स्थपत (2019) 

(दुघ्यटर्ा घटेको ्दर, 2019 मा घटेको कुल दुघ्यटर्ा सङ्खया (506 दुघ्यटर्ा) को अर्ु् ात हो)

1 चयाप्र्े र बेररर्े 30%

2 काट्र्े र घोपटर्े 20%

3 खसे् र झर्ने 12%

4 लड्र्े 9%

5 ्वसत ुउडेर आउर्े र झर्ने 8%

काठ
हाम्ो ्ैदपर्क जरी्वर्मा 
जताततै हुर्े ्ररचित 
कचिा सामग्री हो ह?ै

काठ उद्ोग भरे्को 
मढुोलाई प्रशोधर् गररी घर, 

फपर््िर आप्दको पर्मा्यर सामग्री 
बर्ाउर्े काम रहछे ह?ै

पहजोआज प्राकृपतक 
कचिा सामग्रीको आकष्यरको 
फेरर समरीक्ा भइरहकेो छ।



हो।

उ्दाहररको लापग 
"चयाप्र्े र बेररर्े" को खणडमा,

स्विासलत काठ क्ारेज र्सजकै 
पर्ररीक्र गरररहकेो बेला 

सञिालर् सरुु गर्ने सेनसरमा छोइएर, 
उ्करर िलेर छातरी चयाप्रे्,

मैले 
पबसतारै िसलरहकेो बेलामा ्पर् 
कन्वयेर खतरर्ाक हुनछ भर्ेर 

 सरेु्को छु।

ह्ेदा्य पबसतारै ्ेदखखए्पर् 
कन्वयेर शक्तशालरी 
हुर्े हुर्ाले हातलाई त 
ससजलै बेररप्दनछ।

यो दुघ्यटर्ाबाट कसररी 
जोपगर् सपकनछ होला?

धरैे पर्यमहरू भएको 
कसतो झनझपटलो 
काम ह…ै…।

यसको मतलब 
 सा्वधार् भए ्गु्ने रैछ, हरै् त?

झनझपटलो भए्पर् 
आफपू  र ्वर्रका मानछेहरूलाई 
िोटबाट बिाउर्को लापग 
यो महत््व्पूर्य कुरा हो भर्ेको!

हस.्..!

आफपू  सा्वधार् हुर्े मात्र र्भएर 
तोपकएका पर्यम र काय्यप्वचधको 
्ालर्ा गर्ु्य ्पर् महत््व्पूर्य हुनछ।

कन्वयेरको ्ररक्रमाको अक्मा 
कामको ्ोसाक बेररर्े जसता 
दुघ्यटर्ाहरू भइरहकेा छर्।्

के रे?



अब "काट्र्े र घोपटर्े"। 
प्वगतमा काठलाई 
बलेडले काट्र्े बेला 
हात काट्र्े दुघ्यटर्ा 
भएको उ्दाहरर छ।

बलडे र्रोकीकर् 
बलेड बोड्यको काठको धपूलो 
हटाउर् खोजेको बेला 
हात कापटरे् जसता 

दुघ्यटर्ाहरू ्पर् घपटरहकेा छर्।्

"खसे् र झर्ने" िाप िह 
कसतो बेला हुनछ?

उ्दाहररको लापग 
मेससर्को मम्यत (मेखनटरे्नस) 

गर्ने बेला

अब

्वासतप्वक काय्यस्थल

हरेौं!

प्वगतमा सनतलुर् गमुाई 
सटे्ल्ाडरबाट झर्ने 

दुघ्यटर्ा भएको उ्दाहरर छ।

िोट लागेर 
हलिल गर््य र्सके् भयो भरे् 
्रर्वारलाई ्पर् चिनता हुनछ, 
आयको पहसाबले ्पर् समसया

्छ्य ह…ै…।
त्यसैले त 

सरुसक्त प्रयोग प्वचध 
जापर्राख् ुमहत््व्पूर्य हुनछ।

ए…।

बलडेको ्दाँतमा छुर्े बेला 
्पूर्य रू्मा रोपकएको छ 
भन्े कुरा पर्श्चय गरौं।



CASE 1

करौ ितरी जपडत 
स्विासलत काठ क्ारेज

आज धरैे 
काम छ...।

आज प्दर्भररमा 
ससचधिनछ पक
ससच िधि्ैदर् …।

अर्ौठो आ्वाज 
आएको हो...!?

ख,ै के भएको होला, 
बझु्ै सपकएरँ्।

केहरी अड्पकएर 
स्विासलत लक 
लागया हो पक...।

िाँडै काम 
्रु्ः सिुारु गरेर् भर्े 

आज प्दर्भररमा ससच िधि्ैदर्।

अझ र्सजकबाट 
हरे्ु्य ्रयो!

लौ! 
रोपकयो!?



ओइ, 
के गरररहकेो? सछटो त्यहाँबाट 

्र जाँ!

ह...

हस!्

......भयो।

.....।

!!
्ा्वर अफ!!

कोहरी ्पर् छैर्...?

कसतो अर्ौठो! 
त्यो कहाँ 

गयो होला...।

मेससर्को ्ा्वर
खलुलै रहछे! हाल पर्ररीक्र हाल पर्ररीक्र 

भइरहकेो छ।भइरहकेो छ।

हाल पर्ररीक्र हाल पर्ररीक्र 
भइरहकेो छ।भइरहकेो छ।



के 
गरररहकेो!?

्ा्वर बन्द गरेर् भर्े 
खतरा हुनछ भन्े 
थाहा छैर्?

माफ गर्ु्यहोस!्

आज धरैे 
काम छ,

यसतै भइराखयो भर्े 
ससच िधि्ैदर् भर्ेर 
आचतिएको चथएँ...।

यस ्टक िोट लागरे् तर 
कपहलेकाहरी ि 

मेससर् अिार्क िल्न 
सरुु ्पर् गर््य सकछ।

िाँडै काम सस्दध्याउर् 
िाहर्े भा्वर्ा त 
म ्पर् बझुछु तर...

त्यसतो बेलामा ्पर् 
मेससर् र्सजक जारे् बेला 
्ा्वर बन्द गर्ु्य्छ्य  भन्े 
पर्यम छ पर्, होइर्?

पर्यमहरूको ्ालर्ा गरेर 
सरुसक्त ढंगमा काम गरौं ह?ै

...हस!्

्ाठ 1 
"मेससर् र्सजक जार्े बेला स्स्वि बन्द गरौं।"

जसतोसकैु अ्वस्थामा ्पर् 
हाम्ो ज्ार्को सरुक्ा 

सबैभन्दा महत््व्पूर्य हुनछ।

सा्वधार्री अ्र्ाएर् भर्े 
ठपूलो दुघ्यटर्ामा 
्र््य सपकनछ पर्। हजरु, 

माफ गर्ु्यहोस.्..।

अरे? 
के भयो!?

ए...।
अपर्...पतमरीलाई 

िोट त लागेको छैर्?

छै...छैर्। 
ठरीक छ।

ल, 
राम्ो भयो।

!!



CASE 2
आज अत्यनत ै
गममी हुर्े हुर्ाले

पहटसट्ोक र्हुर्े गररी,
्ालै्ालो आराम ग्ददै 

काम गर्ने।

स्वास्थ्य स्स्थपत 
खराब भएमा 

अपठेरो र्मार्रीकर् 
रर्ोट्य गर्ने।

आजको काम ग्दा्य 
अपर््वाय्य रू्मा 
्नजा लगाउर्े!

र्फुकाल्न ुत भर्ेको छ…
औलंा र्चयाप्र्े गररी 

काम गरे केहरी हँु्ैदर् होला।

ल, ्ालो फेर्ने 
बेला भयो!

बरबा्द भइहाल्ो पर्! 
मेससर्को चभत्र्पटि गयो...! यहाँबाट 

्गु्न सप िक्ैदर्...।

ला!

लौर्! 
अब गालरी गछ्य!

हस!्!
कसतो गममी...।

्नजा 
फुकालौं पक क्ाहो...।



मेससर् रोके् बेला 
ट्याग राख्ु् छ्य  भन्े 
पर्यम त छ तर...

होस!् 
सछटिो ्नजा
पर्कासलहालछु!

ख.ै.. हात त ्गु्ैदर्...!

अझ चभत्र 
गयो भरे् हात ्गुछ 
जसतो त छ...!

सेम्ाइ (ससपर्यर सहकममी)…! 
्ालो फेर्ने बेला भइसक्ो।

ख.ै.. छैर् त...।

"हाल पर्ररीक्र भइरहकेो छ"
ट्याग ्पर् छैर्, आराम गर््य 

 गइसक्ा हो पक?

जे सकैु होस!् 
आज ्पर् 

मेहर्त गर्ु्य ्रयो!

स्स्वि अर्!

अरे...?

ऐया!! सेम्ाइ
(ससपर्यर सहकममी)!?

्नजा फुकालेको कुरा 
थाहा र्प्दर् ्ाए हुन्थो।

हाल पर्ररीक्रहाल पर्ररीक्र
भइरहकेो छ, भइरहकेो छ, 
क्दाप् स्स्विक्दाप् स्स्वि
ONON र्गर्ने! र्गर्ने!

प्र्वेश पर्षेचधत क्ते्रप्र्वेश पर्षचेधत क्ते्र

प्र्वेश पर्षेधप्र्वेश पर्षेध

मेससर् रोके् बेला मेससर् रोके् बेला 
सधैं ट्याग राख्!ेसधैं ट्याग राख्!े

प्र्वेश पर्षेधप्र्वेश पर्षेध



ठरीक छ!?
पकर् 

त्यसतो ठाउँमा...!?

्नजा 
खसेर... पर्काल्न खोज्ा 

अिार्क कन्वयेर 
िल्न थालेर 

औलंा चयाप्यो...!

सपुन्एको
छ त!

ल तरुुनतै 
अस्ताल जाऔ!ं

हड्री भाँचिएको 
औलंा कसतो छ? अझै असलअसल 

दुखछ...।

मैले त्ाईं त्यहाँ 
भएको कुरा िालै ्ाइर्, 

माफ गर्ु्यहोस.्..

सरुक्ात्मक उ्करर 
र्लगाउर् ु्पर् ठरीक होइर् 

अपर्

त्यस्सछ 
प्र्वेश पर्षेचधत क्ते्रमा 

खतरा हुर्े हुर्ाले त्यसता ठाउँहरूमा 
्स् ु्पर् हँु्ैदर्,

कन्वेयरको 
 घमु्े भागमा 

 क्दाप् छुर् ुहँु्ैदर् ह?ै

कपहलेकाहरी ि ट्याग राख् 
पबस्यर् सपकर्े हुर्ाले, 
आफैले पर्र्यय गररी 

्ा्वर ON गरयो भर्े खतरा हुनछ।

ON गर्ु्यभन्दा अगाडरी 
्रामश्य सलर्े।

हस.्..।

मेससर् रोके् भए 
र्पबसमीकर् ट्याग 
राख्ु् छ्य  भने् 

पर्यम छ होइर्?

केहरी प्दर् ्सछ

के भयो!?

प्र्वेश पर्षचेधत क्ते्रमा 
के गरररहकेो?!

्ाठ 2 
"्ा्वर OFF गरे्सछ ्वर्रका मानछेलाई 
जार्काररी प्दऔ।ं "

हाल पर्ररीक्र भइरहकेो छ, हाल पर्ररीक्र भइरहकेो छ, 
 क्दाप् स्स्वि  क्दाप् स्स्वि ONON र्गर्ने! र्गर्ने!

प्र्वेश पर्षेधप्र्वेश पर्षेध

प्र्वेश पर्षेधप्र्वेश पर्षेध



CASE 3
बलेड बोड्य प्रयोग गरेर 
गररर्े काठ प्रशोधर्को 

सञिालर् प्वचध यतरी र्ै हो।

अब ्वासतप्वक रू्मा 
एक ्टक सबै काम 

गरेर हरेौं।

आचतियो भर्े 
खतरा हुनछ। 

सा्वधार्री्पू्व्यक ह।ै

हस!्

ख.ै..

बलेड फेर्ने बेला 
भएको हो पक...।

बलेडको ्दाँत 
पर्श्चय गररी, 
फेर्ु्य्छ्य  भर्े 
फेररराख् ुह?ै

हस।्

ख,ै एकसछर्।
एक ्टक बलेडको 
्दाँत हरेौं त...।

बलेड फेरेको 
2, 3 प्दर् भइसक्ो। 
त्ाईंले भर्े जसतै 

फेर्ने बेला भयो जसतो छ।*

*बलेड फेर्ने समय काठको गरुसतर र कामको ्ररमार अर्सुार प्रत्येक काय्यस्थलमा फरक हुनछ।

हो ह।ै



काठको धपूलो 
जममा भएको छ।

मेससर् 
रोकछु ह।ै

र्याँ बलेड 
कहाँ छ होला?

उताको 
सेलफमा छ।

अब त 
भयो होला।

काठको धपूलो 
हटाउर् ु्रयो...।

हजरु...!

खतरा!

अपहलेरै् हात 
र्सजक र्लैजा!!

ओइ!

बलेड बन्द गरेर 
काठको धपूलो 
हटाइ्ेदऊ त।

बलेड रोपकए्सछ 
काठको धपूलो 
हटाए हुनछ ह.ै..?

स्स्वि बन्द गरेर...

"हाल पर्ररीक्र 
भइरहकेो छ" को ट्याग 

राखरे...

हस!्

!?

अँ!

हाल पर्ररीक्र हाल पर्ररीक्र 
भइरहकेो छ।भइरहकेो छ।



ला!

काट्यो!?

तरुुनतै रगत रोकेर 
अस्ताल जाऔ!ं

तरुुनतै सम्क्य  
गरेर आउँछु!!

बलेड असलअसल 
घचुमरहकेो बेला ्पर् 
खतरा हुरे् हुर्ाले

र्आतिरीकर् 
रोपकएको पर्श्चय गरे्सछ मात्र 

काम गरेर् भर्े 
ठपूलो िोट लाग्न सकछ।

त्यस्सछ 
तोपकएको काय्यप्वचधको 

्ालर्ा गर्ने!

्नजा 
र्लगाएको भए त 
अझ ठपूलो िोट 
 लाग्थयो होला।

अब्ेदखख 
सा्वधार्री अ्र्ाउँछु...।

खतरा हुर्े हुर्ाले 
बलेडको काठको धपूलो 

हटाउर् हात प्रयोग र्गररी,
बलोअर ्वा ब्रस प्रयोग गरेर 

हटाउर्े ह।ै

5 टाँका लगाएको 
भन्े सरु्े, हो?

हजरु...।

ऐया!!

्ाठ 3 
"कुर्ै ्पर् उ्कररलाई 
छुर्े बेला ्पूर्य रू्मा मेससर् 
रोपकएको पर्श्चय गरे्सछ 
मात्र छुर्े।*"
*प्वशेष गररी घमु्े भाग खतरा हुनछ!



मेससर् रोकेर समसया समाधार् गर्ने बेला 
ट्याग लगाएर राखौं।

काठ उद्ोगका धयार् प्दर्ु् र्ने कुराहरू

काठको टुक्राटाक्री र काठको धपूलो 
हटाउर्े बेला मेससर्को स्स्वि बन्द गरौं।

पर्ररीक्र सरुु गर्ु्य भन्दा अगापड 
्पूर्य रू्मा मेससर् रोपकएको कुरा 
पर्श्चय गरौं।

खतरा क्ते्रमा र््स्े गररी धयार् प्दऔ।ं

स्स्वि बन्द गर्ने

रोपकएको पर्श्चय गर्ने

्वर्रका मानछेहरूलाई
जार्काररी प्दर्े

खतरा क्ते्रमा र््स्े

प्र्वेश पर्षेधप्र्वेश पर्षेध

अप्रत्यासशत रू्मा 
खतरा र्सजकै हुनछ भने् 

कुरा राम्ोसँग बझुयौ होइर्?

काय्यस्थलको सरुक्ा तथा स्वच्छतामा 
प्रत्येक वयक्तको सिेतर्ा र 
सबैले पर्यमको ्ालर्ा गर्ु्य 

महत््व्पूर्य हुनछ।

अब फेरर एक ्टक 
केस सटडरीलाई 
्दोहोऱयाएर हरेौं।

मलाई त्यो ्ात्रको 
मपूख्यता कसैसँग 

चमल्दोजलु्दो लागयो।
के रे? 

त्ाईंले केहरी भन्भुयो?

हाल पर्ररीक्रहाल पर्ररीक्र
भइरहकेो छ।भइरहकेो छ।



सरुक्ात्मक उ्कररहरू

अगलो ठाउँबाट झर्ने दुघ्यटर्ा प्रपत 
सा्वधार् हुर्े

पहटसट्ोक प्रपत सा्वधार् हुर्े

क्राउर् गाड्य जडार् भएको कुरा 
पर्श्चय गरौं

यसता कुराहरूमा ्पर् धयार् प्दऔ!ं 
सरुक्ा र स्वास्थ्यको लापग सझुा्वहरू!

धयार् प्दर्ु् र्ने कुरा
उ्यु् त सरुक्ात्मक उ्करर लगाउरे् कुरामा धयार् प्दऔ!ं 

प्वसतृत जार्काररीको लापग "माङ्गाबाट बझेु् सरुक्ा तथा स्वच्छता र औद्ोपगक 
दुघ्यटर्ाहरू रोकथामका आधारभपूत कुराहरू" हरे्ु्यहोस।्

धयार् प्दर्ु् र्ने कुरा
भरयाङ ्वा सटे्ल्ाडर प्रयोग गररर्े अगलो ठाउँको काम ग्दा्य 
सा्वधार् हुर्े। 

प्वसतृत जार्काररीको लापग "माङ्गाबाट बझेु् सरुक्ा तथा स्वच्छता र औद्ोपगक 
दुघ्यटर्ाहरू रोकथामका आधारभपूत कुराहरू" हरे्ु्यहोस।्

धयार् प्दर्ु् र्ने कुरा
काय्यस्थल चभत्र अथ्वा भ्वर् बापहरको काममा पहटसट्ोक प्रपत 
सा्वधार् हुर्े! 
प्वसतृत जार्काररीको लापग "माङ्गाबाट बझु्े सरुक्ा तथा स्वच्छता र औद्ोपगक 
दुघ्यटर्ाहरू रोकथामका आधारभपूत कुराहरू" हरे्ु्यहोस।्

धयार् प्दर्ु् र्ने कुरा
ठरीकसँग क्राउर् गाड्य िसलरहकेो कुरा 
पर्श्चय गरौं!

काठ उद्
ोगअरू मात्र औद्ोपगक दुघ्यटर्ामा ्छ्यर्,् 

मलाई केहरी हँु्ैदर् भरे्र क्दाप् र्सोच्े। 
यो आफपू  र्सजक हुर्े समसया हो।

केहरी भइहालेको 
अ्वस्थाको लापग
सधैं काय्यस्थलमा 

कमयपूपर्केर्स गर्ु्य ्पर् 
महत््व्पूर्य हुनछ।

ल! औद्ोपगक दुघ्यटर्ा 
र्हुर्े गररी हरेक प्दर् 
सबैले मेहर्त गरेर 

काम गरौं!

पर्यमको ्ालर्ा गर्ु्य भर्ेको 
"शररीर", "्रर्वार" र 
"जरी्वर्या्र्" को रक्ा 
गर्ु्य हो भन्े कुरा 
या्द राख्हुोस।्
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योजर्ा: Mizuho Research & Technologies, Ltd.
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माङ्गाबाट बझु्े

काठ उद्ोगको सरुक्ा तथा स्वच्छता

चित्रबाट ससके्

कहाँ खतरा हुनछ भन्े कुरा प्विार गरेर हरेौं!

काय्यस्थलको काममा लकेुका खतराहरू जार्ौं!

खतरा ्पू्वा्यर्मुार् तासलम (KYT)

यरी खतरा भएका 
ठाउँहरू हुर्!्

खलतरीमा हात 
र्हाल्ने।

प्र्वेश पर्षचेधत क्ते्रमा 
र््स्े।

्पूर्य रू्मा 4S(्रु्वय्य्वस्था्र् 
(सेइररी), क्रम अर्सुार चमलाएर 
राख् े(सेइतोर्),सरसफाइ 
(सेइसो), ्रु्वय्य्वस्था्र् गररी 
क्रम अर्सुार चमलाएर राखकेो 
सफा स्स्थपतलाई कायम राख् े
(सेइकेि)ु) को काया्यन्वयर्।

अन्य खतरा भएका ठाउँहरूबारे ्पर् प्विार गरेर हरे्ु्यहोस।्



काठ उत्ा्दर् 
उद्ोगको 

ससंक्पत जार्काररी

्वर्

कचिा सामग्री उत्ा-
्दर् उद्ोग

चि् कारखार्ा

*चि्को कचिा ््दाथ्यको रू्मा 
्वर् वय्वस्था्र् ग्दा्य पर्सकेको काठका सामग्री, 
रूख काट््दा ्वर्मा बाँकी रहकेा हाँगाप िबगा जसता 
सामग्री बाहके काठका टुक्राटाक्री र आ्वास, भ्वर् 
आप्दबाट पर्सकेका अर्ा्वशयक सामग्रीहरू 
्पर् प्रयोग गररनछ।

्वर् वय्वस्था्र् ग्दा्य पर्सकेको काठका 
सामग्री र रूख काट््दा ्वर्मा बाँकी रहकेा 

हाँगाप िबगा जसता सामग्री

काठ बजार

काठ कारखार्ा

सर्माइका र पलाइउड 
कारखार्ा

अन्य 
(काठको टुक्राबाट बोड्य बर्ाउर्े कारखार्ा आप्द)

ल्ाचमर्ेट काठ
बर्ाउर्े कारखार्ा

पप्रकट कारखार्ा

आ्वासरीय भ्वर् मेकर, 
स्थार्रीय पर्मा्यर कम्र्री आप्द

आ्वास, भ्वर् आप्द

फपर््िर आप्द

कागज र ्े्रबोड्य

ऊजा्य

फपर््िर र पफपटङ मेकर आप्द

कागज उत्ा्दर् कारखार्ा

प्वद्तु उत्ा्दर् तथा 
आगो (ता्) प्रयोग सपु्वधाहरू



यस कागजातको बारेमा सोध्छुको लापग

स्वास्थ्य, श्रम र कल्ार मन्तालय श्रम मा््दणड बयपूरो
स्वास्थ्य र सरुक्ा प्वभाग सरुक्ा शाखा


