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माङ्गाबाट बझु्े
यातायात औद्योगगक दुर्घटनाकयो रयोकथाम

ययो श्रवय दृशय सामग्ी, सबै श्रममकहरूले यातायात औद्योगगक दुर्घटना रयोकथाम गन्घ गनयम तथा
सरुक्ाका आधारभूत कुराहरूबारे ससक्नकयो लागग प्रययोग गनने उद्शेयले तयार गररएकयो छ।





सवारी साधन चालक सलंग्न पेसाहरू मात्र नभएर 
तेस्यो उद्योग (अन्य गवमभन्न प्रकारका पेसाहरू) मा पगन 
धरैे यातायात औद्योगगक दुर्घटनाहरू हुँदयो रहछे ह?ै

यसता हामी नसिक भएका 
 सवारी साधनहरूका 
 धरैे दुर्घटनाहरू 
 भइरहकेा छन।्

अब यातायात औद्योगगक दुर्घटनाहरू 
कसतयो प्रकारका पेसाहरूमा धरैे हनछन ्त, 

त्यो हरेौं।

हयो र~?
ल अब! आि यातायात 
औद्योगगक दुर्घटनाकयो 
रयोकथामबारे ससकौं।

काममा कगहलेकाही ँ
सवारी साधन पगन 
चढ्नपुनने हनाले, 
मलाई िान्न मन छ।

मलाई पगन।

म ट्रक चालक हनाले 
म हरेक गदन िसतयो 
ट्रक चलाउुँ छु।

म गबक्रीकयो 
काममा िाुँ दा प्रायः  गाडी र
साइकल प्रययोग गछु्घ।

सवास्थ्य, श्रम र कल्ाण मन्तालय "औद्योगगक दुर्घटनाहरू रटेकयो स्थिगत (सन ्2020)"
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यातायात औद्योगगक दुर्घटनाहरू रटेका सखंया



कसरी यातायात औद्योगगक 
दुर्घटनालाई रयोक्न सगकनछ हयोला...?

अ…।

यसकयो मतलब आफू वरपर
भएका सवारी साधनहरूमा 
धयान गदए पगु्ने रैछ, हनै त?

झनझगटलयो कुरा भएपगन 
आफू र वरपरका मानछेहरूलाई 

चयोटबाट बचाउनकयो 
लागग ययो महत्वपूण्घ कुरा

हयो भनेकयो!

हस.्..!

आफू सावधान हने मात्र नभएर 
तयोगकएका ट्र ागफक गनयमहरू 
पालना गनु्घ महत्वपूण्घ हनछ।

के रे?

हयो।

गवशेष गरी साइकलकयो सनदभ्घमा, 
आफू पीगडत हने मात्र नभएर

दयोषी हने अवथिाहरू पगन हनछन।्

काममा आउने-िाने गदा्घ हने 
दुर्घटनाहरू पगन 

औद्योगगक दुर्घटनामा पछ्घ र?

हयो, औद्योगगक दुर्घटनामा पछ्घ…
अगन गाडी चलाएर ग्ाहककयो 
काया्घलय र आफ्यो काय्घथिलमा 
िाुँ दा पगन धरैे दुर्घटनाहरू 

हने गरेकयो छ।

यातायात औद्योगगक दुर्घटनाकयो समबन्धमा, 
िनु सकैु प्रकारकयो पेसामा पगन गहँडेर वा 
साइकलमा काममा आउने-िाने गदा्घ 
ट्र ागफक दुर्घटनाहरू भइरहकेा छन ्

भन्ने कुरा हयो।



गवसततृत रूपमा कसता
केसहरू हनछन?्

रयोकेर राखकेयो ट्रककयो ठीक पछागडबाट 
गहँडेर अककोपगटि गइरहकेयो बेला, 

अचानक ट्रक पछागड गतर आउन सरुु गरी, 
ठक्कर लागेर दुर्घटना भएकयो छ।

त्सता यातायात 
औद्योगगक दुर्घटनाहरूमा 

नपन्घकयो लागग
सव्घप्रथम दुर्घटना रयोकथामका 
आधारभूत ज्ानबारे हरेौं!

हस!्

चालककयो ससटबाट कामदार नदेखखएर
दुर्घटना भएकयो रहछे...

मलाई डर लागययो…।

साथै "भूममबाट मालसामान ढुवानी गनने उद्योग", 
"यातायात ढुवानी उद्योग", "गनमा्घण उद्योग" िसता 
काम गदा्घ गाडी प्रययोग गनने पेसाहरूमा, काय्घथिलमा 
सामान लयोड गनने र सवारी साधनलाई माग्घदश्घन गनने 
िसता अवथिाहरूमा पगन दुर्घटनाहरू रगटरहकेा छन।्

चालकले दुर्घटना रटाउने मात्र नभएर 
ट्रक आगदकयो वरपर काम गनने मानछेहरूलाई 
ट्रकले गकचे् अवथिाहरू पगन धरैे हने गछ्घ।

चयोट लागेर हलचल गन्घ नसके्न
भययो भने पररवारलाई पगन मचनता हनछ,

आयकयो गहसाबले पगन समसया
पछ्घ ह…ै…। त्सैले त 

सधैं तयार भएर बस् ु
महत्वपूण्घ हनछ।

गवशेष गरी ठूला सवारी साधनकयो बलाइन्ड सपट ठूलयो हने हनाले 
नसिकै मानछे भएपगन चालकलाई त्यो कुरा चाल पाउन गाह्यो हनछ।
वरपर काम गनने मानछेहरूले पगन ठूला सवारी साधनहरूकयो 

बलाइन्ड सपटलाई बझु् महत्वपूण्घ हनछ।

साथै हतार भएकयो भए तापगन 
नआत्ीकन सरुक्ा सगुनसचित गरेपसछ 
काम गनु्घ पगन महत्वपणू्घ हनछ।



ट्र ागफक लाइटकयो 
पालना गनने।

अचानक तीव्र गगतमा सवारी माग्घमा 
निाने।

चौबाटयोमा दायाुँ बायाुँ  मयोगडने 
सवारी साधनद्ारा पेसलने दुर्घटना 
प्रगत सावधान हने।

िापानमा सवारी साधन
सडककयो बायाुँ पगटि गड्ुने हनाले, 
बायाुँ  मयोगडने सवारी साधनहरू प्रगत 
गवशेष सावधानी अपनाउनपुछ्घ।

गवशेष गरी ट्रक िसता ठूला ढुवानीका
सवारी साधनहरूकयो बलाइन्ड सपट र अगागड र पछागडका

पाङ्ग्ाहरूद्ारा कयोररएकयो पररक्मापथकयो
मभन्नतामा धयान गदऔ।ं

अगागड र पछागडका
पाङ्ग्ाहरूद्ारा कयोररएकयो 
पररक्मापथकयो मभन्नता?

सवारी साधन मयोगडएकयो बेला 
पछागडकयो पाङ्ग्ा अगागडकयो पाङ्ग्ा गडेुकयो ठाउुँ

भनदा पगन फुटपाथ तफ्घ  गएर गड्ुनेलाई
"अगागड र पछागडका पाङ्ग्ाहरूद्ारा कयोररएकयो

पररक्मापथकयो मभन्नता" भनेर भगननछ।

अगागड र पछागडका पाङ्ग्ाहरूद्ारा 
कयोररएकयो पररक्मापथकयो मभन्नताकयो बारेमा 
"काय्घथिलमा धयान गदनपुनने कुराहरू" मा 

गवसततृत रूपमा वयाखया गररने
हनाले त्हाुँ  हनेु्घहयोस।्

काममा आउने-िाने गदा्घ
धयान गदनपुनने कुराहरू

(पैदल)

काममा
आउने-िाने गदा्घ पगन 

खतरा हनछ।

सबैले 
ट्र ागफक गनयमहरूकयो पालना गरी 

दुर्घटना रटाऔ।ं

िेब्ा क्ससङ नभएकयो ठाउुँबाट 
बाटयो नकाट्ने।

ट्र ागफक लाइट नभएकयो िेब्ा क्ससङकयो खणडमा, 
हात उठाउने आगद गरी आफू बाटयो काट्न 
गइरहकेयो कुरा सपषटसुँग िनाउने।

दायाुँ बायाुँ  हरेेर सरुक्ा
सगुनसचित गरेपसछ मात्र 

िेब्ा क्ससङबाट बाटयो काट्ने गरौ।ँ

सडकमा तसेको बाटयो नकाट्ने।



साइकल चलाउने बेलाका सरुक्ाका गनयमहरू

2 िना चढ्न गनषेध छ।

दायाुँ बायाुँ  लहरै बसेर साइकल चलाउन गनषेध छ।

मगदरा सेवन गरेर चलाउन गनषेध छ।

साइकल चलाइरहकेयो बेला मयोबाइल फयोन प्रययोग नगनने।

छाता ओडेर साइकल चलाउन गनषेध छ।

रागतकयो समयमा बत्ी बालेर चलाउनपुछ्घ।

चौबाटयोमा एक पटक रयोकेर सरुक्ा सगुनसचित गनने।

िेब्ा क्ससङबाट बाटयो काट्ने बेला साइकलबाट ओसल्एर,
साइकललाई डयोया्घएर बाटयो काट्ने 

 (पैदल यात्रीलाई गहँड्न बाधा हने खतरा नभएकयो अवथिामा बाहके)

* साइकललाई एक प्रकारकयो सवारी साधन (गाडी) मागनने हनाले यी बाहके पगन गवमभन्न गनयमहरू छन।्

काममा आउने-िाने गदा्घ 
धयान गदनपुनने कुराहरू 

(साइकल)
साइकलमा काममा आउने-िाने गदा्घकयो 
ट्र ागफक गनयमहरू पगन याद गरौं।

िापानमा साइकल पगन 
एक प्रकारकयो गाडी हयो।

सामान्यतया सवारी माग्घ, 
फुटपाथ अपवाद।

त्सकारण गाडी िसतै साइकल पगन 
सवारी माग्घकयो बायाुँ पगटि चलाउनपुछ्घ।

कुनै कुनै ठाउुँमा 
साइकल चलाउन ममल्े 
फुटपाथहरू पगन हनछन।्

हयो र? 
अगन ययो मचनह भएकयो 
फुटपाथमा चाही ँ

साइकल चलाएपगन हने रहछे!

त्यो बेलामा धयान गदनपुनने कुरा भनेकयो 
फुटपाथमा पैदल यात्रीहरूलाई 
प्राथममकता गदनपुछ्घ  भन्ने कुरा हयो!

साइकल सवारी माग्घ पगटिबाट 
गबसतारै चलाउन ुपनने रहछे ह।ै



साइकलकयो गनयममत िाुँच
अगन 

गनयममत रूपमा साइकलकयो 
िाुँच गरेर राखययो भने 
ढुक्क हन सगकनछ।

साइकलमा 
अन्य धयान गदनपुनने 
कुराहरू छ?

अरू…
गहियोआि साइकलमा 

डेसलभरी गदा्घ हने दुर्घटनाहरू 
बगढरहकेा छ। हयो र?

सछटयो डेसलभरी गनु्घपछ्घ  भनेर 
आमत्नछन ्हयोला।

आमत्न ुनै 
दुर्घटनाकयो कारण हयो।

वयसत भएपगन 
गनसचित रूपमा 

सरुक्ा सगुनसचित गनु्घ 
महत्वपूण्घ हनछ।

सरुसक्त ढंगमा 
साइकल चलाउने उपायहरू

सरुसक्त ढंगमा 
साइकल चलाउने 
उपायहरू हरेौं।

िापानमा 
धरैे उकालीओरालीहरू हनाले 
धयान नगदईकन हुँदैन!

ओरालयोमा ज्ादै तीव्र गगतमा 
नचलाउने गरी धयान गदने।

पानी परेकयो बेला मयानहयोलमा 
मचपलने हनाले धयान गदने।

पानी परेकयो बेला 
मयानहयोल 

मचपलयो हुँदयो रैछ ह?ै

ह्ान्डल
अगागडकयो पाङ्ग्ासुँग समकयोणमा नहल्लने 
गरी राम्योसुँग िडान भएकयो छ वा छैन?

अगागड र पछागड 
दुबै पाङ्ग्ाकयो ब्के 
ठीकसुँग लागछ गक 
लागदैन?

अगागडकयो बत्ी (लाइट) 
उज्ालयो हने गरी 
बलछ गक ब्दैन?

ससट 
खकुुलयो भएर हल्लनछ गक हल ँ्लदैन? र 
दुबै पैताला िममनमा 
पगु्न ेउचाइमा छ वा छैन?

टल्कने सामग्ी 
छ वा छैन?, 
फयोहयोर भएकयो छ वा छैन? र 
राम्योसुँग देखखनछ गक देख ँखदैन?

िस्निर 
आवशयकता भनदा खकुुलयो 
भएकयो छ वा छैन?

यी बाहके अन्य भागहरू 
सरुसक्तसुँग 
िडान भएकयो छ वा छैन?

पेडल 
बाङ्गगने आगद भई पैताला 
मचस्पलनछ गक मचप ँप्दन?

टायर
मा पया्घपत हावा छ वा छैन? र 
टायरकयो रबर रयोगटएर 
पातलयो भएकयो छ वा छैन?



मयोबाइल फयोन आगदकयो 
प्रययोग गनषेध।

स्ाट्घफयोन र कार नमेभगेसनमा 
हनेने गतर धयान गदई 

धरैे दुर्घटनाहरू रटेका छन।्

60km मा चलाइरहकेयो बेला 
2 सेकेन्डमा 33.3m अगागड बढ्छ।

2 सेकेन्डकयो अवमधमा 
पैदल यात्रीले बाटयो काट्ने आगद 
गरययो भने दुर्घटना हनछ ह?ै

"अरू कुरा गददै सवारी साधन 
चलाउन"ु 

खतरनाक हुँदयो रैछ!

दुर्घटना रयोकथाम गन्घका लागग गनयमहरू

िमका भेट हने ठाउुँमा हने 
दुर्घटनाहरूलाई रयोकथाम गन्घका 
लागग गनयमहरू पगन याद गरौं।

एक पटक रयोकु्नपनने मचनह 
भएकयो ठाउुँमा 

अगनवाय्घ रूपमा रयोके्न।

िापानमा 
एक पटक रयोकु्नपनने मचनह 

अनतरा्घषषट्रय मापदणडकयो भनदा 
फरक हनाले धयान गदनपुछ्घ  ह?ै

अनतरा्घषषट्रय मानक

िापान

दुर्घटना रयोकथाम गन्घका लागग याद गररराख्पुनने ज्ान (कुरा) हरू

“हन सकछ भनेर चलाउने” 
कुरामा धयान गदऔ।ं

“○○ हन सकछ” भनेर 
दुर्घटना रयोकथामकयो लागग सधैं 
खतराकयो पूवा्घनमुान गरी 

सवारी साधन चलाउन ुमहत्वपणू्घ हनछ।

गाडी पछागडबाट 
मानछे गनसकेर आउन सकछ।

अगागडकयो गाडीले अचानक 
ब्के लगाउन सकछ।

दायाुँ  मयोड्ने बेला 
अगागडपगटिकयो गाडी रयोगकएपगन 
छेउबाट मयोटरसाइकल सीधा

आउन सकछ।

काममा आउने-िाने गदा्घ 
धयान गदनपुनने कुराहरू
गाडी र दुई पाङ्ग्े
सवारी साधन

गाडी र मयोटरसाइकलमा 
काममा आउने-िाने 
गननेबारे हरेौं।

सव्घप्रथम 
सवारी चालक अनमुगत पत्रबारे 

वयाखया गछु्घ। िापानमा सवारी साधन चलाउनकयो लागग 
चालकसुँग गनम्न मधये कुनै एउटा 

सवारी चालक अनमुगत पत्र हनपुछ्घ।
िापानमा सवारी साधन चलाउन 
सगकने सवारी चालक अनमुगत पत्र

● िापानकयो सवारी चालक अनमुगत पत्र ● िेनेभा सन्न्ध अनसुारकयो अनतरा्घषषट्रय 
  सवारी चालक अनमुगत पत्र

● गवदेशकयो सवारी चालक अनमुगत पत्र
  (िापानी भाषामा अनवुाद गररएकयो पत्रसुँगै हनपुननेछ)

* यसमा गवदेशमा प्रापत गरेकयो सवारी चालक अनमुगत
पत्रलाई िापानकयो सवारी चालक अनमुगत पत्रमा 
 पररवत्घन गरेकयो अवथिाहरू पगन पछ्घ।

िापानमा सवारी साधन चलाउन
सके्न अवमध मयाद मभत्र।

िापानमा सवारी साधन चलाउन सके्न अवमध
िापान प्रवेश गरेकयो ममगतदेखख 1 वष्घकयो अवमध 
अथवा सवारी चालक अनमुगत पत्रकयो 
मयाद ससमधिने ममगत मधये कुनै एक छयोटयो अवमध।

िापानकयो ट्र ागफक गनयमहरू ट्र ागफक गनयमहरू पगन 
राम्योसुँग बखुझराखौं।

िेब्ा क्ससङमा 
पैदल यात्रीलाई प्राथममकता।

रातयो बत्ी बलेकयो बेला 
अगागड बढ्न गनषेध।

सडककयो बायाुँ पगटिबाट 
चलाउने।

* हाल सवीट् िरल्ाणड, िम्घनी, फ्ानस, बेल्ियम, 
 मयोनाकयो र ताइवानमा मात्र सीममत गररएकयो छ।

( )



काय्घथिलमा 
धयान गदनपुनने कुराहरू

काय्घथिलमा चाही ँ
वरपर भएका ट्रक आगदमा 
धयान गदन ुमहत्वपणू्घ हनछ।

ट्रक िसता ठूला ढुवानीका सवारी साधनहरूकयो 
बलाइन्ड सपटहरू धरैे हनछन।् सवारी साधनलाई 
माग्घदश्घन गदा्घ र गनमा्घणथिलहरू आगदमा 
बलाइन्ड सपट निाने गरी धयान गदऔ।ंट्रककयो बलाइन्ड सपट

चालककयो 
दायाुँ  तेसको पछागड र 
बायाुँ  तसेको पछागड 
बलाइन्ड सपट हने 
सम्ावना बढी हनछ।

सवारी साधनकयो पछागडकयो भाग 
पूण्घ रूपमा बलाइन्ड सपट हनछ।

अगलयो सवारी साधनकयो चालककयो ठीक अगागड 
बलाइन्ड सपट हनछ।

ट्रककयो अगागड र पछागडका पाङ्ग्ाहरूद्ारा 
कयोररएकयो पररक्मापथकयो मभन्नता

सवारी साधन मयोगडएकयो बेला पछागडकयो पाङ्ग्ा अगागडकयो
पाङ्ग्ा गडेुकयो ठाउुँ  भनदा पगन फुटपाथ तफ्घ  गएर गड्ुनेलाई

“अगागड र पछागडका पाङ्ग्ाहरूद्ारा कयोररएकयो पररक्मापथकयो
मभन्नता” भनेर भगननछ।

गवशेष गरी 
 ठूला सवारी साधनहरूकयो 

 अगागड र पछागडका पाङ्ग्ाहरूद्ारा 
कयोररएकयो पररक्मापथकयो
मभन्नता ठूलयो हनछ।

पया्घपत दूरी छ िसतयो लागे
तापगन दायाुँ बायाुँ  मयोगडने सवारी
साधनद्ारा पेसलने अवथिाहरू
हने हनाले  सावधान हयोऔ।ं

दूरी भए तापगन 
दायाुँ बायाुँ  मयोगडने 
सवारी साधनद्ारा पसेलएर 
दुर्घटनामा पररनछ!

सरुसक्त ढंगमा 
गाडी र 

दुई पाङ्ग् ेसवारी साधन 
चलाउने उपायहरू

दुर्घटना नहने गरी 
सवारी साधन चलाउनकयो

लागग

धयान गदनपुनने 
अन्य कुराहरू 
पगन हरेौं।

अगागडपगटि मात्र नभईकन 
 पछागड र दायाुँ बायाुँकयो पगन सरुक्ा सगुनसचित गरौं!

सवारी साधन चलाउुँदा 
 कमयगुनकेसन गन्घ पगन नगबससौं!

मौसम खराब भएकयो बेला 
सवारी साधन चलाउुँदा मचपलने आगदमा धयान गदऔ!ं

वषा्घ, गहउुँ , बरफ िमेकयो
सडक, कुगहरयो, हरी आगदमा 
धयान गदने।

आवासीय क्ते्र र चौडाइ साुँररुयो भएकयो सडकमा 
 पैदल यात्री र साइकललाई धयानमा राखी गबसतारै चलाऔ!ं

सरुसक्त ड्र ाइमभङ गरेर 
दयोषी नहने गरी चलाउनपुछ्घ  ह?ै

आबईु! 
 म त्सतयो हन चाहन्नुँ।

आपरामधक सिाय दणड र कामबाट बरखासत सामासिक बेफाइदाहरू

क्गतपूगत्, िररबाना, कैद िसता 
आपरामधक सिायहरू हने 
सम्ावना हनछ।

कमपनीकयो गनयम अनसुार 
दणड र कामबाट बरखासत गररने 
अवथिाहरू पगन हनछन।्

टेसलमभिनमा वासतगवक नाम भनेर 
ररपयोट्घ गररन पगन सकछ। गवशेष गरी मगदरा सेवन 
गरेर सवारी साधन चलाएमा, सामासिक रूपमा 
अत्नतै धयान गदइने गररनछ।

दयोषी भययो भने…



माग्घदश्घन गदा्घ अन्य कुरामा धयान
निाने गरी सावधानी अपनाउने।

अचानक तीव्र गगतमा सडकमा निाने।

ढुवानीका सवारी साधनहरू नसिकबाट 
गहँड्ने बेला सरुक्ा सगुनसचित गनने।

गयोदाम र पररसर मभत्रका 
गनयमहरूकयो पालना गनने।

बझुयौ हयोइन?
ल अब, 

वासतवमा कसता 
केसहरू हनछन ्त भन्ने कुरा 

सटयोरीबाट हरेौं।

ट्रक वररपरर 
काम गदा्घ 

धयान गदनपुनने कुराहरू यातायात वयवथिापनकयो 
सरुक्ाकममी, ट्रक चालककयो 
सहायक आगदकयो काममा बलाइन्ड सपट सतृिना हने

बढी सम्ावना हने हनाले, 
अचानक तीव्र गगतमा यताउता गनने र 
असावधानीकयो कारण दुर्घटना हने 

सम्ावना बढ्छ।ट्रककयो वररपरर काम गदा्घ 
धयान गदनपुनने कुराहरू हरेौं!

ट्रकमा सामान लयोड र अनलयोड गदा्घका
बलाइन्ड सपटहरूमा धयान गदने।

गयोदाम मभत्रकयो र काय्घथिल मभत्रकयो बलाइन्ड
सपट र गगुडरहकेयो सवारी साधनमा धयान गदने।

चालककयो बलाइन्ड सपटमा निाने।

रुुँडा खमु्चयाएर काम गदा्घ चालकलाई देख् गाह्यो हने हनाले, 
कामदारहरूले पगन धयान गदने। 
साथै ससिलै देखखने पयोसाक आगद लगाउने।



CASE 1

आि पगन समयमा 
पगुगनछ गक पगुगँदैन!

हताररएन भने 
गढलयो हनछ!

भेगटययो तर 
समय हन लागगसक्यो!

हतार भएकयो बेला 
झन ्यसतयो हनछ!

छाता कहाुँ  हयोला!?

पानी पयो पला्घ 
िसतयो छ!

अरे?

झणडै मरेकयो…।

पैदल यात्रीहरू धरैे छन ्तर 
बीचबाट गनसकेर िान 
सगकनछ िसतयो छ।

आि एक गदन 
हनछ हयोला!

ययो बाटयोमा 
साइकल चलाउन हनछ गक हुँदैन 

पगन गबसयको।

माफ गनु्घहयोस!्!

ओइ 
सडककयो 

 बायाुँ पगटिबाट चला!आबईु!?



पानी?

काय्घथिलसमम अब 
असलकगत मात्र हयो! 

कुदाउुँ छु!

पानी पन्घ 
थासलहाल्यो गन!

छाता त छ!

आिकयो 
गदनै खराब छ!

माफ...

!?

आबै!!

काय्घथिल देखखययो!

अरे!?

बामचययो, 
समयमै पगुगनछ…

माफ 
गनु्घहयोस!्

आययो!



..................

सेमपाइ (ससगनयर सहकममी)…
मैले के गरेकयो भए दुर्घटना

हन्ेन हयोला?

साइकल चलाउुँदा 
धयान गदनपुनने 

गवमभन्न कुराहरू छन।्

हड्ी भाुँ मचएकयो छ। 
पणू्घ रूपमा गनकयो हन तीन

हपता लागछ…।

आबईु!

सामान्यतया साइकल फुटपाथमा चलाउन ुहुँदैन!

कतै िाुँ दा हतार नगरीकन 
गबसतारै गए पगन पगुगने समयमा गनलसकने!

छाता ओडेर साइकल चलाउन ुहुँदैन।

साइकल सडककयो बायाुँ पगटिबाट चलाउने!

हलेमेट लगाऔ!ं

अबदेखख धयान गदनछु…।

ट्रककयो बलाइन्ड सपट र 
अगागड र पछागडका पाङ्ग्ाहरूद्ारा 
कयोररएकयो पररक्मापथकयो मभन्नता 

हने हनाले अझ बढी सावधान हनपुछ्घ  ह।ै

साइकल दुर्घटनामा मतृत् ुहने 
आधा िगत दुर्घटनाहरू मतृतककयो 

ररबाट 500m कयो दूरी मभत्र हने गछ्घ।

आफै् दयोष त हयो।

साइकल चलाउुँदा धयान गदनपुनने कुराहरू

हताररएकयो बेला ियोखखमपूण्घ ढंगमा चलाइने हनाले, हतार नगरी-
कन गबसतारै गए पगन पगुगने समयमा गनलसकने गरौं।

तयोगकएकयो चलाउने ठाउुँकयो पालना गरेमा 
दुर्घटनाबाट बच् सगकनछ।

फुटपाथमा चलाउने बेला पैदल यात्रीलाई 
प्राथममकता गदई चलाऔ।ं

छाताले दृषषटपथ छेगकने, सनतलुन गमुाउने
आगद भई अत्नतै खतरा हनछ!

साइकल दुर्घटनाकयो कारण मतृत् ुहने मधये 56% कयो टाउकयोमा 
चयोट लागेकयो हनछ। (सन ्2020 मभत्र)

मरे!!



CASE 2

एक पटक रयोकु्नपनने 
मचनह रहछे…।

तर गहँड्न 
मन छैन…।

साइकलमा 
फगक्न सगकँदैन
गक क्ाहयो?

िसयोतसयो िान 
सगकनछ हयोला!

बाटयो मभिेकयो मात्रै हयो। 
बरफ चाही ँ

िमेकयो छैन िसतयो छ।

लौन, 
गहउुँ  पयो परययो!?

उफ्, आि पगन 
थागकययो…।

झणडै लडेकयो…।माफ गनु्घहयोस।्

लौन गन!?धरैे मानछे छैनन,् 
नरयोकरीकन िानछु।

अरे?

गहउुँ  परेकयो गदन त 
मरेला िसतयो हुँदयो रैछ।गहउुँले मचपलयो 

भएकयो रहछे!



थाकेकयो बेला 
त धरैे ग्तीहरू 
हुँदयो रैछ…।

गाडी आउुँ दैछ तर 
भयाइनछ हयोला।

िेब्ा क्ससङ पगन 
टाढा छ...

यहाुँ  गाडी आएकयो आइ गरेर 
हतपत बाटयो काट्नै सगकँदैन।

माफ गनु्घहयोस।्

के हयो भाइ?

आबईु!
अबेरसमम मयनीहरूकयो 
काम गाह्यो छ…।

ट्रक रैछ!

लौन?

अगहले नै गइहाल्यो भने 
उता पगुगनछ िसतयो छ…।

रातयो बत्ी ब्ला 
िसतयो छ!

रर 
अगागड…।

ओइ!! 
राम्योसुँग अगागड हरे!!

अब त एक सेकेन्ड भए पगन 
सछटयो रर पगु्न चाहनछु।

गाडी त सयोचेकयो 
भनदा नसिकै पयो
रैछ…!?गपप-गपप।



मैले के गरेकयो भए 
दुर्घटना हन्ेन हयोला…।

मभिेकयो िसतयो मात्र 
देखखएकयो मथययो तर

के हयो?

सतहमा त 
बरफ िमेकयो रहछे…।

ययो दुर्घटनामा 
मैले अरूलाई चयोट परुयाएुँ ।

रागतकयो समय र 
मौसम खराब भएकयो बेला 
पगहचान गन्घ गाह्यो हनछ!

िेब्ा क्ससङमा 
ओसल्एर बाटयो काटौं!

मचनहकयो पालना गरौं!इयरफयोन नलगाउने!

गवशेष गरी गहउुँ  परेकयो गदन वा 
कम तापक्म भएकयो गदन सडककयो सतहमा

िमेकयो बरफ प्रगत सावधान हयोऔ।ं
पीगडतकयो रक्ाकयो लागग पगन 
साइकल क्गतपूगत् दामयतव गबमा 
आगदमा पगन आबधि हयोऔ।ं

साइकल भनेकयो 
आफू दयोषी हन सके्न 
सवारी साधन हयो…!

साइकल चलाउुँदा धयान गदनपुनने कुराहरू

इयरफयोन लगाययो भने वरपर धयान गदने शल्तमा 
कमी आउने हनाले खतरा हनछ।
*धरैे सि्लाहरूले इयरफयोन लगाएर चलाउन गनषेध गरेका छन।्

एक पटक रयोकु्नपनने मचनह भएकयो ठाउुँमा 
अगनवाय्घ रूपमा एक पटक रयोके्न।

रागतकयो समय र मौसम खराब भएकयो बेला 
दूरी वा वसतकुयो पगहचान गन्घ गाह्यो हने हनाले, 
सावधानीपूव्घक साइकल चलाऔ।ं

िेब्ा क्ससङकयो पैदल यात्रीकयो भागबाट बाटयो काट्ने
बेला पैदल यात्रीलाई गहँड्न बाधा हने खतरा नभएकयो
अवथिामा बाहके साइकललाई डयोया्घएर बाटयो काट्ने।



ट्र ागफक गनयमहरूकयो
पालना गनने

साइकल चलाउुँदा 
गनयमहरूकयो पालना गनने

ट्रककयो बलाइन्ड
सपटदेखख सावधान

दयोषी हने खतरा हनछ।

यातायात औद्योगगक दुर्घटनाका धयान गदनपुनने कुराहरू

ट्रक िसता ढुवानीका सवारी साधनहरूकयो बलाइन्ड सपटहरू हनछन।् 
बायाुँ  मयोड्ने बेलाकयो अगागड र पछागडका पाङ्ग्ाहरूद्ारा कयोररएकयो 
पररक्मापथकयो मभन्नतामा पगन धयान गदऔ।ं

ट्र ागफक गनयमहरूकयो बेवासता गरी 
खतरा हने गरी गहँड्न छयोडौं।

गवशेष गरी तलका गनयमहरूकयो पालना गरौं। 
● सामान्यतया साइकल सवारी माग्घमा चलाऔं
  (फुटपाथ अपवाद हयो)। 
● सवारी माग्घमा बायाुँ पगटिबाट चलाऔ।ं 
● फुटपाथमा पैदल यात्रीलाई प्राथममकता गदने, साइकल सवारी 
माग्घपगटि गबसतारै चलाउने। पैदल यात्रीले खतरा महससु नगनने 
गरी चलाऔ।ं

अवथिा अनसुार साइकल र गाडी दयोषी हन िानछन।्क्गतलाई नू्यन गन्घकयो लागग टाउकयोकयो
भागकयो रक्ा गनने साइकल चढ्दा लगाउने हलेमेट 

लगाउन ुपगन महत्वपूण्घ हनछ।

अप्रत्ासशत रूपमा 
खतरा नसिकै हनछ भन्ने कुरा 
राम्योसुँग बझुयौ हयोइन?

सरुक्ाका लागग 
ट्र ागफक गनयमहरू पालना गनु्घ 

महत्वपूण्घ हनछ ह?ै

अब एक पटक फेरर ससकेकयो
पाठलाई दयोहयोरयाएर हरेौं।

मलाई 
त्यो पात्रकयो मूख्घता 

कसैसुँग मम्दयोिु् दयो लागययो। के रे? 
तपाईंले केही भन्नभुययो?
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माङ्गाबाट बझु्े

यातायात औद्योगगक दुर्घटनाकयो रयोकथाम

औद्योगगक दुर्घटना भनेकयो
आफू नसिक हने समसया हयो। 

अरू मात्र यसता दुर्घटनाहरूमा पछ्घन,् 
मलाई केही हुँदैन भनेर
कदागप नसयोच्े।

काममा आउने-िाने गदा्घ
मात्र नभईकन

काय्घथिलमा पगन खतरा
हनछ भन्ने कुरामा पगन
धयान नगदई हुँदैन ह?ै

ल,
भयोसलदेखख फेरर

मेहनत गरेर काम गछु्घ।

आफ्यो ज्ान पगन महतवपणू्घ
हनछ तर ययो अरूकयो ज्ानलाई पगन 

असर परुयाउने कुरा हनाले 
ट्र ागफक गनयमकयो महत्वबारे 
राम्योसुँग गवचार गनु्घहयोस।्



यस कागिातकयो बारेमा सयोधपछुकयो लागग

सवास्थ्य, श्रम र कल्ाण मन्तालय श्रम मापदणड बयूरयो
सवास्थ्य र सरुक्ा गवभाग सरुक्ा शाखा


