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आज भवन सफाई उद्योगकयो 
सवास्थ्य र सरुक्ाकयो बारेमा
ससकौं!

“लडेर” दुर्घटना हुनेकयो सङ्ख्ा
पयो धरैे रहछे ...ह।ै

वरपरकयो वातावरण सधै ँसफा 
राख्भुएकयोमा एकदमै आभारी छौ ँ।

सही भन्यो!

सबै भनदा पहहले कसतयो 
अवस्ामा व्ावसाय्क 
दुर्घटना हुनसकछ हरेौं !

व्ावसाय्क दुर्घटना हुने मखु् 
कारणहरू ्स प्रकार छन ्:

 हस ्!

्यो कामकयो हवषेशता 
के हयोला ह ै।

म पहन बझु्न चाहनछु।

व्ावसाम्क दुर्घटनाहरूको सङख्ा
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त्यही त।

त्यहाँ हवयभन्न कारणले गदा्घ लडेर 
दुर्घटना भएकयो केसहरू पाइनछ।

सर-सफाई गदा्घ यभजेकयो भइँुमा खटु्ा 
यचक््लएर लडेकयो जसता केस पहन छन।्

दैहनक जीवनमा पहन 
भइरहने कुरा ह।ै

चयोटपटक भनेकयो आफै् वररपरर हुने 
कुरा हयो हनै त।

के गदा्घ चाह िह लड्नबाट जयोहगन 
सहकनछ हयोला?

 सामान छुट््ट्ाउने र व्वक्सतत 
गन्घ झकको लागदयो छ ह…ै।

छयोटकरीमा भन्न ुपदा्घ,
हयोसस्ार भए हुनछ हन हनै?

आफु मात्र हनै अरु 
कयोहीपहन नलड्ने का््घस्ल 
सृजना गन्घ एकदम 
आवश्क छ!

ह, हस ्!

आफ्यो वररपरर व्वक्स्त गरेर, 
नलड्ने वातावरण
बनाउन ुमहत्वपूण्घ छ।

उदाहरणकयो लाहग 
दुवै हातमा समान हँुदा 
खटु्ा डयोरीमा अल्झएर लड्ने ,

हँ ?

सािान छुट्ट्ाउनेसािान छुट्ट्ाउन े(Seiri)   (Seiri)  

 व्वस्ापन व्वस्ापन  (Seiton)(Seiton)

सफाईसफाई (Seisou)  (Seisou) 

सुगररसुगरर (Seiketsu) (Seiketsu)
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साइटमा सफाई मेससन वा रसा्न पहन प्र्योग 
हुनछ, त्यसैले ्हद प्र्योग गदा्घ लापवा्घही भएमा 
गम्ीर चयोटपटक लाग्न पहन सकछ।

आफुमात्रै हनै, हबक् ि्डग प्र्योगकता्घलाई 
पहन चयोटपटक नलागयोस ्भनेर सावधानी 
अपनाउन ुपछ्घ।

“क््ास / हगरावटबाट” 
मा कसतयो प्रकारकयो काम 
समबन्धित दुर्घटनाहरू हुनछन?्

उदाहरणकयो लाहग, दुवै हातमा 
फयोहयोरकयो झयोला बयोकेकयो 
अवस्ामा,
भर् ् ाङमा खटु्ा यचक््लएर लडेकयो।

त्यसयो भए,

वासतहवक साइट,

हरेौं।

सससाकयो झ्ालकयो सफाई गदा्घ,
सटेपलेडरमा सनतसुलत हुन नसकेर 
दुर्घटना भएकयो पहन छ।

ठुलयो चयोट लागेर काम गन्घ नसके् 
भ्यो भने पररवारले पहन यचनता गछ्घ, 
अहन कमाई नभएकयोले आफूलाई 
पहन गाह्यो हुनछ।

अँ। 
त्यसैले पहहलेदेखख नै ध्ान 
पऱु्ाउन ुमहतवपूण्घ छ।

सम्लाई ध्ानमा राखी,
काममा प्र्योग गररने उपकरणहरू 
हनसचित प्रहरि्ाका साथ
सही तररकाले प्र्योग गनु्घपछ्घ।

काम गदा्घ प्र्योग गनने सरुसक्त 
उपकरण लगाउने हन्मकयो 
पालना गरौ।ँ

खतरा ...!



एउटा
का्ा्घल् भवन—

आज हन्यमत 
सफाई हयो।

पसलशर प्र्योग गरेर,
मैनकयो बयोरिा 
उ्काउनसु।्

हस!्

आज बेलकुा मनपनने 
ब्ाणडकयो लाईभ छ।

काम सछटै् सकाइ 
हालौं!

ररलीज एजेनट पहन 
त्ार भ्यो, 
अब ््ाड सेट गछु्घ।

असल सछटयो 
गनु्घपला्घ!

्सरी रठक हयोला।

अब सरुु गछु्घ!

रयोहक्यो ...?

सेह िटङ उलटयो 
भ्यो हक?

लाइभ शरुु हुन 
लाहगसक्यो…।

झ्ाउ लागदयो छ,
खासल हातले नै गरौ ँ
हक क्ा हयो!

सम् छैन।

केस १



रठकै छ।

ल त,
सेह िटग सहक्यो!असलकहत छयोएपहन 

पसछ पखाले त 
गइहा्छ हन।

जसरी भएपहन 
सछटयो सकाएर, 

लाइभ हने्घ तरुुनतै 
जानछु !

ए …
अझै भुँई सकेुकयो 
छैन...

ला....?

के भ्यो?
ठुलयो आवाज 
सहुन्यो त … 

हतमी
लडेकयो ?

ठीक छ… 

ऐ्ा दुख्यो!



ऐ्ा..्ा..्ा 

हददी...

दुख्यो…। 

माफ पाउँ,
भुँई नसकेुकयोले गदा्घ…  
रठकै त हुनहुुनछ ?

हातमा पनजा 
लागेकयो छैन?

अँ , धन्वाद
…भन्ा 

खाली हातले ररलीज 
एजेनट छयोएकयो हयो? हजरु, 

हतार गरेकयोले...

खाली हातले ररलीज 
एजेनट छयो्योभने,

नराम्योसँग छालामा 
डाबर आउन पहन 
सकछ।

हात रातयो हँुदैछ त हनै!

असपताल गएकयो राम्यो!

हनै,
मेरयो त काम छ…।

अखखरमा असपतलमा गएर 
उपचार गरेकयोले लाइभ जानै 
भ्ाएन...

"हतार हँुदाखरेर नै हयो
ध्ान हदन ुपनने।"

हड्बाडा्यो भने राम्यो 
हँुदैन भन्ने थाहा पाएँ।

धरैे मज्ाधरैे मज्ा

राम्यो भ्यो राम्यो भ्यो 



ल त,
गरौ।ँ

एउटा वासणज्य सहुवधा
शौचाल् —

कुना कुना समम 
पहन राम्री 
सफा गछु्घ!

३० यमनेट पसछ … 

… हनजी कयोठामा 
शौचाल्कयो वररपरर
गाह्यो रहछे।

राम्यो !
भइँु पछुाई 
सहक्यो…अहन ।

राम्योसँग गरेन 
भने फयोहयोर जममा 
भइहा्छ।

...ए?

त्यसतयो ठाउँमा पहन, 
धलुयो जममा भएकयो छ।

पछ्ुन ुपला्घ।

वासतवमा,
त्यसकै लाहग चाहहने "त्ययो"
प्र्योग गनु्घपछ्घ  तर …

 सलएर आउनै झनझट...

ह्ा... ! शौचाल् 
ससटमायथ नै चढेर 
सफा गछु्घ  !

केस २

त्ययोत्ययो



हसते… !

भ्यो !

सफा भ्यो हयोला त !

हनै,
अझै फयोहयोर छ जसतयो 
लागछ…।

ओह !?
्यो खतरनाक छ!अब असलकहत मात्र…।

ऐ्ा..्ा..्ा !!

…ऐ्ा दुख्यो 
…खत्तमै भयो हन।

तर…त्यहाँपहन 
फयोहयोर छ…। ्सरी नै 

सफा गछु्घ…।

ए ए 



ऐ्ा..्ा..्ा…!! 

अरे !?
हकन मानछे 
आ्यो...।

रठकै हुनहुुनछ हन ?

ऐ्ा !!!!!

ए...... "सफाई हँुदैछ" 
कयो साइनबयोड्घ
राख् हबसनेछु !

जे भएपहन 
उहाँलााई मदत 
गनु्घ पछ्घ।

ए ,
के भ्यो !?

अहन "सफाई हँुदैछ" अहन "सफाई हँुदैछ" 
कयो साइनबयोड्घ, सध ैकाम कयो साइनबयोड्घ, सध ैकाम 
सरुुगनु्घ भनदा अगाडी राख्हुयोस।्सरुुगनु्घ भनदा अगाडी राख्हुयोस।्

त्यसयो गऱ्यो भने 
प्र्योगकता्घ पहन 
सतक्घ  भएर हहड्नेछन ्।

पहहलयो कुरा 
शौचाल्कयो ससटमायथ चढेर 
काम गन्घ मनाही छ।

हन्म राम्योसँग पालना 
गनु्घहयोस्

्स पटक त केही भएन,
तर ्हद राइते भइहालेकयो भए 
कसतयो गाहको हुन्थयो, हनै?

"हन्म राख्कुयो कुनै न कुनै 
कारण हुनछ ।"

त्यसपछाडी, उनी
झकको नमहनकन हन्म 
पालना गन्घ थासलन्

हनै ठीक छ।हनै ठीक छ।



आज सँगै राम्री 
काम गरौ!ँ

तपाईँलाई भेटेर 
खशुी लाग्यो !

म अनभुबी छु त्यसैले,
जे पहन सयोध ेहुनछ।

पहहले,
फयोहयोर उठाउनबाट ह ै!

हहजयोकयो फुटबल हऱे्यो?
राम्यो यथ्यो ह ै।

४ बष्घमा एकपटक 
हुनेभएकयोले कहहले 
आउँछ भनेर उत्कु 
हुनछौ।ँ

ऐ्ा !!!!!

मज्ाकयो म्ाच यथ्यो ह!ै
हवश्व कप त झनै मज्ाकयो 
हुनछ हयोला!

कसैले सस्यो फाल्यो 
हक के हयो?

रठक हुनहुुनछ?
अँ— 
रठकै छु।

ल त, म चाहहँ नहुाउने 
कयोठाकयो सफाई गछु्घ।

छानयोमा भएकयो शीत 
पछेुन भने त,
ढुसी पछ्घ।

ला !
छत सफा गनने 
मयोप नै हबससें !

केहह छैन।
नहुाउने ठाउँकयो छेउमा 
उयभएर पछ्ुछु।

्हत त रठकै छ 
हयोला।

एउटा हयोटेलकयो–
एक कयोठा—

केस ३



ल त,
सफासँग पछुें… 

ऐ्ा...

झनै्ले लडेकयो...।

थाहा पा्यो भने 
गाली खाइनछ...

!?
काम गरेर 
थाकु्भ्यो हयोला... 

नहुाउने ठाउँकयो 
सफाई सहक्यो।

रठक हुनहुुनछ ?
ए !

कपडामा रगत 
लागेछ।

ए, के हयो ्यो? हतार हतार
ओछ््ान यमलाउने 
काम सकाउँछु।

असपताल 
गई हालौं!

सयोचदै गदा्घ ,
झनझन दुखरे आ्यो…।

आयर,
फयोहयोर उठाउँदा केहहले 
रयोचेकयो जसतयो छ।



आ..... !!!

खटु्ाकयो कानछी औलंा 
नराम्योसँग ठयोक्कि्यो।

के भ्यो?

उहाँ राइते 
हुनभु्यो।

खटु्ाकयो कानछी औलंा 
त ठीक छ तर...

हातकयो औलंामाचाह िह 
सईुले रयोचेकयो जसतै  
डाम छ त्यसैले,

अहहलेकयो लाहग,
रगतकयो जांचगरर हरेौं ह।ै

त्यसमायथ धरैे 
कुरा गदा्घ त,

ध्ान पहन 
भङ्ग हुनछ।

अहन, अगलयो ठाउँमा सधै ँ
हन्म पालान गददै मयोप 
प्र्योग गरौ।ँ

पहहलयो कुरा, फयोहयोर सफा गदा्घ
कहहले पहन नाङ्गयो हातले नगनु्घस।्
के फ्ाँकेकयो हुनछ थाहा नै हँुदैन ।

हस.्..

"बानी बसदै जाँदा झन ्
खतरनाक हुन सकछ"

्यो रटनाले उनकयो 
जीवनमा नामेट छाप 
पाऱ्यो।

インスリン

ठीकै हुनहुुनछ?ठीकै हुनहुुनछ?

उहाँ राइते उहाँ राइते 
हुनभु्यो।हुनभु्यो।

रठक रठक 
हुनहुुनछ !?हुनहुुनछ !?

सससाकयो टुरिा सससाकयो टुरिा 

थमबहपन थमबहपन 
इनससुलनमा इनससुलनमा 
प्र्योग गनने सईुप्र्योग गनने सईु

त्ययो बाहकेकयो इनजेक्शनकयो त्ययो बाहकेकयो इनजेक्शनकयो 
पहन सम्ावना हुनछ…!पहन सम्ावना हुनछ…!



दुर्घटना हुने सम्ावना 
धरैे छ भनेर बझु्नभुयो 
हयोला हन?

का््घस्लमा प्रत्यक व्क्तले सवास्थ्य र 
सरुक्ा का्म राख्  हवचारससल हँुदै हन्म 
पालन गनु्घ एकदमै  महत्वपूण्घ छ।

्हाँ फेरर,
केस सटडी
एकपटक फकने र हरेौं।

अयरकयो पात्रकयो जसतयो 
चररत्र कयो सँग यम्छ 
जसतयो लागछ? हँ, कसलाई भनेकयो?

अरे…….अरे…….

भवन सफाई उद्ोगिा होसस्ार हुनुपनने कुराहरू

अगलो ठाउँहरूिा गररने काि 

साँरुरो ठाउँहरूिा गररने काि

“सफाईको काि हँुदैछ” 
साइनबोर्घ राख्े 

पन्ाको प्र्ोग 

अगलयो ठाउँहरूमा सरसफाई गदा्घ हनधा्घररत 
हन्मअनसुर गनु्घपछ्घ। 
जनुसकैु कुरा मायथ जताभावी चढेर गनने गनु्घ हँुदैन।

कमटकयो कुना जसता साँररुयो ठाउँमा टाउकयो ठयोहकने 
सम्ावना हुने भएकयोले साबधानी अपनाई काम गनु्घपछ्घ।

ररलीज एजेनट हातमा लाग्यो भने यचडयचड अथवा 
जलन हुन सकछ, 
त्यसैले प्र्योग गदा्घ पनजा लगाउनपुछ्घ।

काम भइरहकेयो बेला 
महनसहरू 
्तउत हहँडडुल नगरँु 
भनेर 
“सफाईकयो काम 
हँुदैछ” 
भनेर लेखखएकयो 
साइनबयोड्घ राख्पुछ्घ।
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व्ावसाय्क दुर्घटनाहरु
आफै् लापवा्घहीले गदा्घ 
हुन सकछ।

केहह भै हालेकयो 
पररक्स्यथकयो लाहग 

हुनछ
सरुक्ा र सवास्थ्यकयो ख्ाल 
राख्पुनने कुरा मनमा राखदै
प्रत्यक हदन काम गछु्घ  ।

जहहले पहन सहकममीहरूसँग 
राम्यो समबधि राखखराख् ुएकदम 
महत्वपूण्घ छ।

हन्म पालना गनु्घ भनेकयो 
"आफ्यो शरीर" "पररवार"
"जीवन"-लाई  जयोगाउन ुहयो 
भन्ने कुरा ्ाद गनु्घहयोस।्

हयोहयो

मित्रहरू र फोटोहरू
बाट ससकौ ँ

का््घस्लमा लहुकरहकेयो खतराहरूबारे !
पसछ हुनसके् खतरनाक अवस्ाबारे पहहले नै 

पररमित गराउने तासलि (KYT)

्हाँ खतराको 
मिनह छ! मखु धनुे ठाउँमा 

नचढ्नहुयोस्

सफाई उपकरणहरू 
त्यहतकै 
नछयोड्नहुयोस।्

“सफाई हँुदैछ” कयो 
साइनबयोड्घ
प्रवेशद्ारमा 
राख्हुयोस्

कहाँ खतरा छ सोिेर हरेौं !
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अन्य पहन खतराका संकेतहरु छन ्हक छैनन ्भन्े बारेिा हविार गरौं।



कयमककयो साथ बझु्नहुयोस्
भवन सफाई उद्ोगको सवास्थ्य र सुरक्ा बारे।
सन ्२०२० माच्घमा प्रकासशत

प्रकासशत: सवास्थ्य, श्रम तथा कल्ाण मन्ताल्
इनतजाम: Mizuho Information & Research Institute, Inc.
प््घवेक्ण: व्ावसाय्क सरुक्ा र सवास्थ्य सशक्ण सामग्ी त्ारी पदयोन्नहत सयमहत,

भवन सफाई उद्योगकयो लाहग सरुक्ा सशक्ण सामग्ी बनाउने का््घ
उतपादन: Sideranch Inc. 

्स कागजातकयो बारेमा सयोधपछु गनु्घपरेमा 

सवास्थ्य, श्रम तथा कल्ाण मन्ताल्   श्रम मानदणड ब्रुयो
सरुक्ा र सवास्थ्य हवभाग   सरुक्ा हवभाग


