
生コンクリート製造業の安全衛生
ま ん が で わ か る नेपाली भाषा

ネパール語

माङ्गाबाट बझु्े
तयार ममश्रित कङ््रिट ्नमामाण उद्योगकयो सरुक्ा तथा स्वच्छता

ययो रिवय दृशय सामग्ी, तयार ममश्रित कङ््रिट ्नमामाण उद्योगमा सलंग्न कायमास्थलहरूमा काम गनने सबैले
सरुक्ा तथा स्वच्छताका आधारभूत कुराहरूबारे श्सक्नकयो ला्ग प्रययोग गनने उद्शेयले तयार गररएकयो छ।




तयार ममश्रित कङ््रिट उद्योगकयो राष्टटरिय महासघं (2014~2020 साल)

１ ममकसर टरिकबाट खस्े र झनने 55%

2 बेलट कन्वेयरमा चया्पने र बेररने 21%

3 अन्य मेश्सनहरूमा चया्पने र बेररने 14%

4 श्िउँदै साइलयो मभत्र परुरने 6%

5 लड्ने 4%

औद्यो्गक दुघमाटनाकयो कारण मृत् ुभएका 
घटनाहरूकयो स्स्थ्त

आि तयार ममश्रित कङ््रिट
 ्नमामाण उद्योगकयो

 सरुक्ा तथा स्वच्छताबारे श्सकौं!

््वशेष गरी "ममकसर टरिकबाट खस्े र झनने" र 
 "बेलट कन्वेयरमा चया्पने र बेररने" 

 धरैे रहछे ह.ै..।

ययो भ्वन, पलु, ड्याम आ्दकयो 
 ्नमामाणका ला्ग अपररहायमा सामग्ी बनाउने, 

 महत््वपूणमा काम हयो ह?ै

तपाईँले ठीक भन्भुययो!

त्सता कायमास्थलहरूमा प्न
 औद्यो्गक दुघमाटनाहरू भइरहकेा छन।्

त्सयोभए 
 औद्यो्गक दुघमाटनाका 
 मखुय कारणहरू हरेौं।

हयो र?

तयार ममश्रित कङ््रिट
 हाम्यो िी्वन र समािकयो 

 आधार हयो ह?ै
त्समामथ प्न

 यसले हाम्यो दै्नक िी्वनलाई
 ््वपदबाट ियोगाउँछ।

श्समेनट

पानी

्गट्ी



हयो।
उदाहरणकयो ला्ग 

 "ममकसर टरिकबाट खसे् र झनने" 
 कयो खणडमा,

सफा गरेपश्छ श्सँढीबाट ओश्ल्ने बेला 
 पैताला मिपलरे झनने दुघमाटनाहरू 
 बारमबार भइरहकेा छन।्

पानी परेर 
 मभज्े आ्द भएकयो बेला 

 श्सँढीमा मिस्पलनछ िसतयो छ ह?ै

हपर ममकसर टरिककयो 
 अगलयो भागमा हुने हुनाले, 
 झरययो भने हड्ी भाँमिने 
 अ्वस्थाहरू प्न हुनछन।्

यसता दुघमाटनाहरूबाट 
कसरी ियो्गन स्कनछ हयोला?

्नयम र ््वमधहरू धरैे छन।्
 कसतयो झनझ्टलयो काम ह…ै…।

यसकयो मतलब मिपलरे 
 नझरे पगु्ने रैछ, हनै त?

आफ्यो अ्न आफू 
 ्वररपररका मानछेहरूकयो
 सरुक्ाकयो ला्ग ्नयम र
 कायमा््वमधकयो पालना गनुमा
 महत््वपूणमा हुनछ भनेकयो!

हस.्..!

आफू सा्वधान हुने मात्र नभएर 
तयो्कएका ्नयम र कायमा््वमधकयो
पालना गनुमा प्न महत््वपूणमा हुनछ।

तयार ममश्रित कङ््रिट ्नमामाणस्थलमा 
परुयाएर कारखानामा फकने पश्छ अ्न्वायमा 
 रूपमा ममकसर टरिककयो हपर डरि मकयो 
 मभत्री भाग धयोएर सफा गररनछ र

के रे?

1 ्दनमा 3~5 पटक 
ममकसर टरिककयो हपर डरि मकयो 
मभत्री भाग धयोएर सफा गररनछ।



अब "बेलट कन्वेयरमा चया्पने र बेररने"। 
 ्नरीक्ण गदामा, बेलट कन्वयेर िश्लरहकेयो
 हँुदाहँुदै प्न बाह्य तत््व (फयोहयोर) ्नकाल्न
 खयोज्े कामदारकयो हात सरेिपर स्हत
 बेररने दुघमाटनाहरू भइरहकेा छन।्

बेलट कन्वेयर िलाउनकयो ला्ग ठूलयो 
 शककत प्रययोग गररने हुनाले, बेररययो भने 
 ठूलयो दुघमाटना हुने अ्वस्थाहरू हुनछन।्

लड्ने दुघमाटना प्न 
 बारमबार हुदयो रहछे ह?ै

अगलयोहयोियो भएकयो ठाउँमा 
 ठेस लाग्ने,

ल अब

्वासत््वक ्नमामाणस्थल

हरेौं!

िमेकयो सडक सतहमा 
 खटु्ा मिपलने आ्द भई 

 लड्ने दुघमाटनाहरू प्न धरैे हुनछन।्

पा्वर बनद गनमा ्बश्स्एर 
 अिानक बेलट कन्वेयर 
 िल्न सरुु गनने अ्वस्थाहरू 
 प्न हुनछ िसतयो छ ह?ै सा्वधान नभईकन 

 घमु्े ्वसत ुनश्िक गययो भने 
 अत्नतै खतरा हुनछ ्न।

यसबाहके प्न, मैले त 
 सामग्ीकयो रूपमा प्रययोग गनने बाल्ुवा 
 भएकयो साइलयो मभत्र कामदारकयो 

 मृत् ुभएकयो दुघमाटनाबारे प्न सनुेकयो छु…।

हयो ्न। साइलयोकयो मभत्ामा 
 टाँश्सएकयो बाल्ुवा उक्ाएर ्नकाल्ने 

 काम गरररहकेयो बेला बाल्ुवाकयो थपु्रयो भष्कएर 
 कामदार श्िउँदै परुरएकयो मथययो।

ए…।

[सरेिपर]

सकेुर कडा भएकयो फयोहयोर ्नकाल्ने
धातलुे बनेकयो सफाइ औिार



CASE 1

आि साँझसमममा साइलयो मभत्रकयो 
बाल्ुवा उक्ाएर ्नकाल्ने 

काम श्सद्ाउन।ु

ययो काम गनमा समय लागछ 
अ्न खतरा प्न हुनछ। 

हतार छैन। िबरिसती श्छटयो 
 श्सद्ाउन िाही ँखयोजै् नखयोज् ु्न। साँझसमममा काम नश्समद्ने 

िसतयो भययो भने 
 अश्ल प्हले नै मलाई भन्।ु

हस!्

सरुु गनुमा परययो।
ख,ै 

 ययो आि श्सदे्ला 
 िसतयो िाही ँछैन।

हयो ह,ै 
 एक पटक बा्हर 
 ्नससकने हयो?

ल, हामी दुई िना गएर 
ररपयोटमा गरेर आउँछौं।

हामी नफकने समम 
 आराम गरेर बस।् 

 मभत्र पसेर काम िाही ँनगनुमा ्न!

हस।् मभत्र नपस् ुत 
 भनेका छन.्..।



पखनेर बसेर 
 के समय खरे फाल्न।ु

अश्लक्त भएप्न 
 गददै गछुमा !

आबईु!

हामी फ्क्यौं।
 …ख ैत? 

 कता गकयो हयोला?

…बिाउ~!

!!!

खतम भइहाल्यो ्न!

श्छटयो 
 नबिाई भएन…!

खतरा हुनछ। 
 निलीकन िहाँकयो त्ही ँबस!्
 श्छटै त्हाँबाट ्नकालछु!

…हस।्



माटयो र बाल्ुवा आ्दमा परुरने 
खतरा भएकयो ठाउँमा सामान्यतया 
काम नगनने।

साइलयो मभत्र काम गदामा तयो्कएका सरुक्ा उपकरणहरू लगाई, सरुश्क्त तररकामा काम 
गनमा सके्न कुरा ्नश्चय गरेपश्छ मात्र काम गनने। त्यो बेला अ्न्वायमा रूपमा ्नरीक्क राख्।े

््वशेष गरी आर्माता भएकयो खणडमा, 
ठूलयो पररमाणकयो बाल्ुवामा परुरययो 
भने त्हाँबाट ्नससकन गाह्यो हुनछ। 
ठूलयो पररमाणकयो बाल्ुवामा परुरययो भने 
फयोकसयोमा बेसकन िाप पनुमाका साथै 
ठीकसँग रकतसञिार नहुने, सास फेनमा 
गाह्यो हुने आ्द भई मृत् ुहुने अ्वस्था 
प्न हुनछ।

1

3

साइलयो मभत्रकयो काममा ्नरीक्क राख्।े 
एकल ैकाम नगनने।2

साइलयो मभत्र सरुश्क्त तररकामा काम गनमाकयो ला्गCASE1
 ्न्टकषमा

्नरीक्क

्कन मभत्र पसया? 
 िबरिसती श्सद्ाउन 
 नखयोज् ुभनेर भन्या हनै?

माफ गनुमाहयोस…्।

यसपटक कुनै घटना 
 नघटेर राम्यो भययो तर…

अबदेखख कायमास्थलकयो 
 ्नयम र ्नदनेशनहरू पूणमा रूपमा 

 पालना गनुमा ्न।  आफैले ्नणमाय गरेर 
 मनमानी काम नगनुमा!

साइलयो मभत्र टाँश्सएकयो बाल्ुवा 
 उक्ाएर ्नकाल्ने काम गदामा 
 बाल्ुवाकयो थपु्रयो भष्कएर

कामदारकयो 
 श्िउँदै समपूणमा शरीर परुरएर 
 मृत् ुहुने दुुःखद घटनाहरू 

 घ्टरहकेा छन।्

दुघमाटना हुन न्दनकयो ला्ग 
 सबैले धयान ्दएर काम गरौं ह?ै

हस!्



CASE 2

ल भययो! ठीकसँग 
िश्लरहकेयो छ।

अरे?

ओहयो,

यहाँ मात्र 
 रयोलर घमुेकयो छैन।

ओहयो,

के चया्पएकयो हयोला? 
्नकाल्न परययो।

सरेिपर
कहाँ छ हयोला…।

भेट्ययो!
 यहाँ रैछ!



्नकाल्न ुपरययो…!

अरे?

लौ िा!

बरबाद भइहाल्यो ्न। 
 तरुुनतै रयोकु्न परययो!

झणडै मरेकयो…।

बेलट ्कन 
 रयो्कएकयो हयो? मैले…

…कुरा बझुें।



िश्लरहकेयो मेश्सनलाई कदा्प नछुने।

केही भइहालेकयो अ्वस्थाकयो ला्ग, 
आप्काश्लन रूपमा रयोके्न उपकरण भएकयो 
स्थान र प्रययोग गनने तररका िा्नराख्।े

बेलट कन्वेयरमा छुने बेला अ्न्वायमा रूपमा सञिालन कक्मा समपकमा  गरी, 
रयोक्न लगाएर मात्र काम गनने।

2

4

1

ठीकसँग कामकयो पयोसाककयो बाहुलाकयो
टाँक लगाउने, अ्न ्नयम अनसुार
सरुक्ा उपकरणहरू लगाउने।

सञिालन कक्कयो कामदारले ्नमामाणस्थलकयो 
कामदारहरूकयो काम श्समद्एकयो कुरा ्नश्चय 
गरेपश्छ मात्र स्स्वि ON गनने।

3

5

बेलट कन्वेयर नश्िक सरुश्क्त तररकामा काम गनमाकयो ला्गCASE2
्न्टकषमायसपटक कुनै 

घटना नघटेर 
राम्यो भययो तर

ठूलयो दुघमाटना घट्ने 
खतरनाक स्स्थ्तमा 
पु् गसकेकयो मथययो।

््वगतमा प्न बेलट कन्वेयरमा 
कामकयो पयोसाक चया्पने र

बेररने भएर मानछे 
मरेका छन।् उपकरणमा 

प्रत्क् छुने बेला 
अ्न्वायमा रूपमा 
पा्वर बनद गनने।

प्रत्ेक 
्नयमकयो 
आफै् 

अथमा हुनछ। हस…्!



CASE 3

शभु - प्रभात।

आि पानी परेकयोले 
टेके्न ठाउँ मभिेर 
मिपलयो भएकयो छ।

हयोश्सयार भएर काम गर।
बझुयौ ्न?

हस!्

्बहानकयो काम त 
िसयोतसयो श्समद्ययो तर…

पानी परेकयोले ययोिना गरेकयो समय 
भनदा अश्ल ्ढला भइहाल्यो ्न…।

अकको पालयोसमम 
धरैे समय बाँकी छैन…।



भागय्वस मौसम प्न राम्यो भययो, 
श्छटश्छटयो धयोएर सफा गनुमा परययो…!

सधैं गनने काम त हयो। 
सरुक्ा बेलट नलगाईकन गछुमा।

बलल
श्समद्ययो।

आ........!

के भययो!?

खतम भइहाल्यो ्न!

कसैले 
 एमबलुेनस 
 बयोलाओ!



सही ढंगमा सुरक्ा उपकरणहरू
(हेलमेट, सुरक्ा बेलट, हतपत 
नचिप्लने जतु्ा) लगाउने।

ममकसर टरिककयो पछा्डकयो भाग अगलयो अ्न साँघरुयो हुने हुनाले, सनतलुन गमुाएर 
झनने िसता खतराहरू हुने कुरा धयानमा राखी, ्नयमकयो पालना गरी काम गनने।

1

3

सरुक्ा बेलटकयो हुक प्रययोग गददै 
3-पयोइनट-सपयोटमा ््वमधद्ारा 
िढ्ने र ओश्ल्ने गनने।

2

श्सँढी मामथ सरुश्क्त तररकामा काम गनमाकयो ला्गCASE3
्न्टकषमा

सरुक्ा बेलट नलगाईकन 
काम गरेकयो भनेर सनुें।

हिरु…।

बानी परेकयो काम भनदैमा 
लापर्वाह हुन ुहँुदैन हाइ।

ममकसर टरिकबाट झरेर 
ियोट लाग्न ेदुघमाटनाहरू 
बारमबार भइरहकेा छन।्

मलाई त केही हँुदैन हयोला 
भनठानेकयो मथएँ…।

अबदेखख ठीकसँग 
्नयमकयो पालना गरेर 
काम गरौं ह ैत?

हस!्



बेलट कन्वयेरमा प्रत्क् छुने बेला अ्न्वायमा रूपमा पा्वर बनद 
गरी, समबन्धित कामदारहरूलाई बेलट कन्वेयरमा काम गररर-
हकेयो कुरा सूमित गराउने।

साइलयो मभत्रकयो बाल्ुवा 
उक्ाएर ्नकाल्ने

ममकसर टरिककयो श्सँढीबाट झनने

बेलट कन्वेयरकयो 
बाह्य तत््व (फयोहयोर) ्नकाल्ने

साइलयो मभत्रकयो काम गदामा अ्न्वायमा रूपमा ्नरीक्ककयो 
उपस्स्थ्तमा ्नयमकयो पालना गरेर काम गनने।

ममकसर टरिककयो श्सँढीमा िढ्ने र ओश्ल्ने बेला सरुक्ा बेलटकयो हुक प्रययोग गरी, 
 सधैं दुबै हातखटु्ाहरू मधये 3 भागले शरीरलाई सहारा ्दने।

तयार ममश्रित कङ््रिट ्नमामाण उद्योगमा धयान ्दनपुनने कुराहरू

अप्रत्ाश्शत रूपमा 
 खतरा नश्िकै हुनछ भन्े कुरा 
 राम्योसँग बझुयौ हयोइन?

कायमास्थलकयो सरुक्ा तथा स्वच्छतामा 
 प्रत्ेक वयककतकयो सिेतना र सबैले 
 ्नयमकयो पालना गनुमा महत््वपूणमा हुनछ।

अब फेरर एक पटक 
 केस सटडीलाई 
 दयोहयोरयाएर हरेौं।

मलाई त्यो पात्रकयो 
 मूखमाता कसैसँग 

 ममलदयोिलुदयो लागययो।
के रे?

 तपाईँले केही भन्भुययो?



यसता कुराहरूमा पचन धयान दिऔ!ं 

सरुक्ा र स्ास्थयको लाचग सझुा्हरू!

सानयो श्सँढी1 सटुमा चया्पने2 अिानक िलाउन सरुु गनने3

तयार ममश्रित 
कङ््रिट 

 ्नमामाण उद्योग

श्सँढी सानयो हुने हुनाले, ््वशेष गरी पानीले 
मभिेकयो बेला नमिस्पलने गरी सा्वधान हुने।

सटुलाई फकामाउने बेला हात नचया्पने गरी 
पयामापत सा्वधान भएर काम गनने।

ममकसर टरिककयो पछा्डकयो भागमा काम गनने 
बेला िालकलाई सयो कुरा भनी, दुघमाटना 
रयोकथाम गनने।

कारखाना चित्र हेलमेट लगाउने चनयमको पालना गरी, अगलोहोिो 
िएको टेकने ठाउँ र सडक सतहमा पयायाप्त धयान दिएर दहँडने।

टेसट पीस, गह्ुँगयो उपकरण आ्द खटु्ामा खसे् अ्वस्थाहरू प्न हुने 
हुनाले, अ्न्वायमा रूपमा सरुक्ा ितु्ा लगाउने।

ममकसर टरिकका धयान ्दनपुनने कुराहरू

्हँड्ने बेलाका धयान ्दनपुनने 
कुराहरू

परीक्ण कक्का धयान ्दनपु-
नने कुराहरू

अरू मात्र औद्यो्गक दुघमाटनामा पछमान,् 
 मलाई केही हँुदैन भनेर कदा्प नसयोच्े। 
 ययो आफू नश्िक हुने समसया हयो।

केही भइहालेकयो 
 अ्वस्थाकयो ला्ग 
 सधैं कायमास्थलमा 

 कमयू्नकेनस गनुमा प्न 
 महत््वपूणमा हुनछ।

ल त!
औद्ोचगक िुरयाटना नहुने गरी 
 हरेक दिन सबैले मेहनत

गरेर काम गरौं!

्नयमकयो पालना गनुमा भनेकयो 
 "शरीर", "परर्वार" र 

 "िी्वनयापन" कयो रक्ा गनुमा हयो 
 भन्े कुरा याद राख्हुयोस।्



2022 साल मािमामा प्रकाश्शत

प्रकाश्शत:स्वास्थ्य, रिम र कल्ाण मन्तालय
ययोिना: Mizuho Research & Technologies, Ltd.

सहययोग: तयार ममश्रित कङ््रिट ्नमामाण उद्योगसँग समबन्धित सरुक्ा श्शक्ा श्शक्ण 
सामग्ी ््वकास ्व्क्ङ
्नमामाण: Sideranch Inc.

माङ्गाबाट बझु्े 

तयार ममश्रित कङ््रिट ्नमामाण उद्योगकयो सरुक्ा तथा 
स्वच्छता

कहाँ खतरा हुनछ भन्े कुरा ््विार गरेर हरेौं!

 खतरा प्ूवामानमुान ताश्लम (KYT)

यी खतरा हुने 
ठाउँहरू हुन!्

अन्य खतरा हुने ठाउँहरूबारे ््विार गरेर हनेुमाहयोस।्

कायमास्थलकयो काममा लकेुका खतराहरू िानौं! 
मित्रबाट श्सके्न

नलड्ने गरी अगलयोहयोियो 
भएकयो टेके्न ठाउँ र सडक 
सतहमा पयामापत धयान ्दने।

पछा्ड ्तर आउन 
सके्न हुनाले ममकसर 
टरिककयो पछा्ड निाने।

सरुक्ा बेलटकयो हुक प्रययोग 
गरी अ्न्वायमा रूपमा 3-पयोइ-
नट-सपयोटमा ््वमधद्ारा िढ्ने र 
ओश्ल्ने गनने।



यस कागिातकयो बारेमा सयोधपछुकयो ला्ग

स्वास्थ्य, रिम र कल्ाण मन्तालय रिम मापदणड बयूरयो
स्वास्थ्य र सरुक्ा ््वभाग सरुक्ा शाखा


