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्कमि्क बाट बुझ्हुोस्
तीन ननिामाण उद्ोगहरू्को *स्ास्थ्य र सुरक्ा
*यहाँ तीन ननिामाण उद्ोगहरू भने्को ्कास ्सटग सािग्ी उद्ोग,औद्ोनग्क िेशिनरी उतपादन उद्ोग, इलेक्टटरि्कल र इले्टटरि ोनन्क जान्कारी समबसधित उद्ोग हुन ्।



आज,
कारखानाको
स्ास्थ्य र सरुक्ा सम्बन्धि ससकौं।

भारी सामग्ी र मेशीन
प्रयोग गनने भएकोले सरुक्ाको ्बारेमा 
होसशयार हुन ुपर्छ ।

दक् वयक्तिहरूको
कामको ्बारेमा 
एउटा इमेज र ।

काम को ्बारेमा सोचदा 
मन मा कौतिहुलतिा हुनर । 

सहह कुरा हो ।

स्ब्छप्रथम 
काम सम्बन्धि दुर्छटनाहरुको 
अ्स्ालाई हरेौं !

कामसगं सम्बन्धिति चोटपटकको 
मखुय कारण
यो यसतिो देखखनर ।

(चयाप्पएर, बेररएर)
पुरै ्को ए्क नतहाइ 
ओगटे्को छ ।

तीन ननिामाण उद्ोगहरूिा हताहत्को घटना दर

हस !

１ 32 %

2 13 %

3 12 %

4 10 %

5 8 %

6 8 %

चयाप्पएर, ्बेररएर
उड्न,ु झनु्छ 
हगनु्छ
क्यास, हगरा्ट 

काट्ने र ममलाउने 
सञचालनको प्रहतिहरिया, ज्बज्छससति सञचालन 

स्ास्थ्य, श्रम र कल्ाण मन्तालय {(श्रममकको चोटपटक मृत् ुको ररपोट्छ) अनसुार यो 
हतिाहतिको रटना} (2009〜2018 साल) लाई आधार मानेर,"चोट र दुर्छटना" मा 
आधाररति,कास ्सटग सामग्ी उद्ोग,औद्ोहगक मेसशनरी उतपादन उद्ोग, इलेक्टरिकल र 
इले्टरि ोहनक जानकारी सम्बन्धिति उद्ोगहरूको कुल मूल््बाट ससज्छना गररएको।



होर भनेको ।
त्सो भए 
काम चोटपटक को ठोस 
केसलाई हरेौं

उदाहरण को लागी,
पनजा लगाएको ले गदा्छ 
रमु्े रोल मा हाति चयाहपनर, 

कारखानामा
भइँुमा टाकसिएको मचललो तिेल मा खटु्ा मचस्लएर 
लड्ने केश पहन प्रायः हुनर ।

उदाहरण को लागी 
कसतिो खालका हनयमहरु रन ्?

यसतिो कुरा पो हो ।

अझै जहटल हनयमहरू 
रन ्भन्े लागेको मथयो…।

होर अँ अँ अँ !

सुरक्ात्म्क उप्करण 
तपाइ्को िरीर्को रक्ा 
गनमा्को लानग िहत््पूणमा छ !

हो?

सरुक्ा सहुनसचिति गन्छको लाहग 
हनयमहरू पालना नगनु्छनै 
"मखुय कारण हो ।

हकन 
काममा राउ चोट को 
रटना रट्न सकर ? 

सरुक्ा सहुनसचिति गन्छको लाहग 
हनयमहरू पालना नगनु्छनै 
"मखुय कारण हो ।



उदाहरण को लागी,
सरुक्ा उपकरण नलगाएमा,
मेटल प्रससंकरणले मेशीन चलाउदा
चोटपटक पहन लाग्न सकर 

ह्बहग्एको मेसशन ्ा उपकरणहरू 
प्रयोग गरररहन ुभएको र भने 
त्समा पहन खतिरा र ?

खतिरा सध ै
रेउ~राउ मा र हह ।

सरुक्ात्मक उपकरण 
कमपनीको प्रकार र काम अनसुार 
ह्मभन् प्रकारका रन ्।

लगाउन पनने कुराहरु 
समय र स्ानमा
सहह तिररकाले प्रयोग नगररएको खणडमा 
त्ेसको कुनै मतिल्ब हुदैन !

त्ेसो भएर,
सरुक्ात्मक उपकरणहरु 
महत््पूण्छ र ।

्ेस ्डडग जसतिा काममा
उड्ने धलुो हनसलने,
राला र आँखाको क्हति को जोखखम हुन सकर ।

सहह हो ।

मैले ्बझुे ।

त्सो भए

्ासतिह्क साइटहतिर

हरेौं !

यहद केहह गलति जसतिो लागर भने 
तिरुूनति साइट प्र्बधिकलाई 
ररपोट्छ गरौं ।



CASE 1

न र्ि श ्लग िेिीन िा बेररएर हुने दुघमाटना

काम गदा्छ 
लगाउन पनने लगुा
हनयम अनसुार लगाउनहुोस,्

यो हडरि स ्लग मेशीन मा 
काम गनने समयका 
हनयमहरू ।

चोटपटक नलाउने 
जे जसतिो भए पहन,

हातिहरू फोहोर हुनेभएकाले 
्ासति्मा पनजा 
लगाउन पाए हुन्थो ।

चशमा लगाउने । पनजा 
लगाउन मनाही र ।

राम्ो !
काम ससकियो ।

यहद हाति खाली र भने,
समानहरु को सर सफाई मा 
सहयोग गनु्छहोस ्।

यो लगाउनहुोस ्।

हकनभने सफा गनने हडटजजेंट
हाति मा नलाग्ने भएको ले ।

यहति भएपसर सरसफाई 
ससकियो हक ।

जे भए पहन,

ओ~ओइ !

हस !



यो पनजा,
प्रयोग गन्छ ससजलो र । 

यो केहह ठूलो र तिर,
पातिलो र । 

मससना काम मा पहन 
 कुनै समसया रैन।

यो केहह ठूलो र तिर,
केहह ह्चार पयुा्छएमा 
ससजलो र ।

ओओई !

ह े?!
यो के हो ?

ओह!
लौ बबामाद भो !

लौलौलौ !

राम्ो !
भोसलको हडरि स ्लग काय्छमा 
यसलाई प्रयोग गरेर हरेौं !

जेहोश पनजा 
एकदमै सहु्धाजनक र ।

अ्कको नदन

सरुक्ा पहहले
सरुक्ा पहहले



OFF!

खतरना्क मियो !

्ेक गददै हो !

िेशिन ्काि गदामा्को सा्धानी

भाग 1

भाग 2

पनजा 
NG !

पञजा नबेररने गरर न्चार पुययौनुहोि !

िेशिन बाट टाढा जाँदा पा्र OFF !

एकै सरन ्धयान नहददा,
पनजा
्बेररएको हो ।

पनजा,
्बेररने डर भएकोले 
मनाही र !

रमु्े खालका मेशीनरी सँग काम गदा्छ ्बेररने डर 
भयकोले, पनजा नलगाउन ुहोला । 

मेसशन ्बाट एकै सरन ्टाढा जाँदा ्ा काम 
एकै सरन ्रो्दा पहन, मेसशनको पा्र ्बनद 
गनु्छहोश ।

घुमे् िेशिनहरू सञचालन गदामा सा्धान रहनुहोस् !
माफ गनु्छहोस ्!

OFF



CASE 2

धातु्को ्काि गदामा हुने दुघमाटना 

कुल्चन,ु
ए होर ।

एकदमै उत्कु हुनहुुनर
हक हनै र !

केहह समय अमर समम 
अकको वयक्तिले पढ्दै मथयो,

परुानो मेशीन
मयानअुल 
एउटा मात्र भएको ले ।

गम्ीर ्ुकरा छ त ! त्ो !

्ाह !
मयानुअल !

ओह !

के
पढ्दै हुनहुुनर ? 

म, यो काट्ने मेशीनको 
इन्ाज्छ भएको रु,

खोज्न चाहकेो कुरा भएकोले 
मेसशनको मयानअुल
पढ्दै मथएँ ।

ओह ।



आउच ! हुदैन !
एकैसरन !
ठीक र !?

सानो दुर्छटना हुदा पहन
राम्री ररपोट्छ 
नगरी हुदैन !

मेरो लापर्ाहीले गदा्छ 
माफ गनु्छहोस…्।

ह,े होर ~।

ओह !
एउटा मात्र
मयानअुल
त्ोपहन भद्रगोल 
अ्बसतिामा !

फरक फरक मचज भएकाले 
काहटएको आकार पहन 
एकै थररका रैनन ्!

कृपया !
मलाई रठकै भएकाले
यो कुरालाई मनमै राख्हुोस ्!

साइट सपुर्ाइजरले 
थाहा पाउनभुयो भने
ह्बलकुल, ररसाउन ुहुनर !



धरैे ठूलो
राउ नभएर 
राम्ो भयो ।

मयानअुल ्ा उतपादनहरू
फेरर ्बनाउन सहकनर हनैर ।

यहद तिपाईलाई 
चोटपटक लागयो भने,

कामका सहकममीहरू ्ा 
परर्ार पहन मचपनतिति हुनेरन ।

त्सोति तिपाई लाई पहन 
समसया पन्छ सकर हनैर ?

माफ गनु्छहोस…्।

राम्ो !
आउनहुोस ्सा्धानीका ्बुँदाहरूको 
्बारे समीक्ा गरौं !

स्बै भनदा तिपाईंको शरीर 
्बढी महत््पूण्छ र ।

हो ? धातु प्रिोधन्को लानग सा्धानी

भाग 1

भाग 2

यदी असािान्यता आयो भने तुरुनत ररपोटमा !

सुरक्ा पनहले !

यहद मेशीनमा समसया आएमा, तिरुुनति साइट 
प्र्बधिकलाई सूमचति गनु्छहोस ्।

उतपादन र सामान भनदा पहन उतपादन र सामान भनदा पहन 
आफ्ो, साथीहरुको शरीर,सरुक्ा र स्ास्थ्य लाई आफ्ो, साथीहरुको शरीर,सरुक्ा र स्ास्थ्य लाई 
प्राथममकतिा हदनहुोस ्।प्राथममकतिा हदनहुोस ्।

चशलरह्ेको िेिीनिा हात राख् ुहँुदैन !



CASE 3 

्कारखानामभत्र झनने दुघमाटना

हमम…
यो

अ्ब चाँडै
्बनद हुने समय हो ।

कुनकुन…।

्बोलटहरू
लजु भैरहकेो र ।

हो !
टूल्ब्स
हदनहुोस ति !

हस, हुनर !

हतार नगनुमाहोस् !

आज रातिी
काम भएकोले,

माफ गनु्छहोस ्!
रटक रटक 
आ्ाज सहुननर !
उतपादन सम्बन्धि 
समसया पहन 
देखखएका रन ्!

जे जसतिो भए पहन
समयमै रर जान 
चाहनरु !

मापदणड पूरा 
नगरेको ले NG हो हन ।

त्ो ?
अनौठो र ?



倉 庫

कहाँ र , कहाँ र ?

सरटो सरटो नगरी हुन् !
पकैि यतिाहतिर होला...। 

ठीक र !
जे होश 
यो समयमै सहकनर 
होला !

्ाह !

भेहटयो !
यसतिो ठाउँमा ।

्ाह !
प्र्ेिद्ारिा टरि्क
बाटो अ्रुद्ध भैरह्ेको छ !

पछान्बाट घुिौं !

गोदाम



्ेकही नदन पशछ 

लडेर पाखरुाको हड्ीहरू भाँचेर,
अनहुारमा पहन चोट लागेको हो 
हक क्ा हो...।

त्सो भएर नदगनुु्छ भनेर,
सा्धानी गराएको मथए ।

आमतिएर हतिार 
हतिार गरेमा 
राम्ो केहह पहन हुन् 
।

यस पटक भने
याद गरौ ँ !

कारखाना र गोदामहरूमा
लडेमा 
गम्ीर चोटपटक पहन 
लाग्न सकर !

धरैे गाह्ो भयो जसतिो र हन ।

कारखाना ्ा गोदामहरूको मभत्र नदगनुु्छहोस,् 
टह ्ननगमा र चौ्बाटोमा एकपटक रोकु्होस ्र ्बायाँ र 
दायाँ राम्ो सगं चेक गरौं ।

मभजेको भइँु र ्बाहहर आएको ्बसति,ुइलेक्टरिक तिार 
र काट्छ र फोक्छ सलफटको हुक हरुमा पहन धयान 
हदनहुोस ्।

तिलु् ा रोहटएको जतुिा र च्पल,अगलो हील भएको 
जतुिा लगाउन ुहँुदैन ।

्कारखानािा सा्धानी

भाग 1 ्कारखानािा नदगुनुमाहोस्,
टन ्ननगिा सा्धान !

खुट्ा हरुिा धयान नदएर 
ल््न बाट आफुलाई रो्कौं !

सा्धानी !

ननयि द्ारा ननधामाररत
जुत्ा लगाऔ ं!

भाग 3

भाग 2

नल््ने गरर धेरै धयान 
नदनुहोस् !



CASE 4 

ग्ाइन्डर ्काि गनने बेला्को दुघमाटना
्काि
िुनप्रए्को छ !

आजको ग्ाइन्डर
मेरो र तिपाईंको काम हो ।

अ्बेला गरेकोले 
अकको प्रहरियामा
समसया देखखएको र !

सरटो गनु्छहोस्
कपडा ्बदलेर आउनहुोस !

हस !

माफ गनु्छहोस ्!

माफ गनु्छहोस ्!
अ्बेला समम भसुकैुि सतुिेरु ! न्कन नढला !

सरुक्ा पहहलेसरुक्ा पहहले



ओ~ओइ !
हकन त्सतिो खालको पहहरन ! 

हतिार
गनु्छ हुन् !

यो हढलाइ पनुःप्रा्ति गनने 
पनने र ।

ठीक र !

एउटा, ससकियो !

सरटो सरटो अकको 
सरुु गरौं !

काममा लगाउने लगुा र सरुक्ा 
उपकरण को
सहह पहहरन भनेको 
सरुक्ाको आधारभूति कुरा हो !

सरुक्ा चशमा
ममलेको रैन !

काममा लगाउने कपडा को 
्बाहुला को टाँक पहन 
खसुसकएको र !

ह~स ।

धलुो रेके् मासक पहन 
ममलेको रैन !



ओह !!

ऐया !

्ेक भयो !
तपाईलाई रि्क छ !?

माफ गनु्छहोस…्।

डेसकमा राखेंको 
ग्ाइन्डर
तिल झरररहकेो र…

ग्ाइन्डर 
रमुमरहकेो रमु् 
नरोकिकीदै 
राखकेो जसतिो र ?

उप्करण्को प्रयोग गदामा सा्धान

कामका लगुाहरू र सरुक्ा र स्च्छतिा उपकरणहरू 
(सरुक्ा चशमा र धलुो रेके् मासक)
हनयम अनसुार लगाउनहुोस ्।

ग्ाइन्डर रमुाउने मेशीनको पा्र अफ गरे पसर पूण्छ 
रुपमा रोक् हदनहुोस ्।

त्हाँ कुनै जैह्क रोलक ्ा दहनशील सामग्ीहरू 
रन ्हक रैनन ्हनसचिति गनु्छहोस्

भाग 1
्काि गनने बेला्का ्कप्ा ्ा 
सुरक्ात्म्क उप्करण्को
ननयि अनुसार लगाऊँ ।

िेिीन पूणमा रुपिा रोन्कने बेला 
समि सा्धान रहौं !

आसपासिा खतरना्क सािानहरू
छन ्न्क छैनन ्ननशचित गनुमाहोस् 

भाग 3

भाग 2

ग्ाइन्डर्को 
प्रयोग गदामा सा्धान !



CASE 5 

अनुमचत उप्करण्को प्रयोग्को ्कारण दुघमाटना

यस हप्रख्टङ्ग ्बोड्छमा
इले्टरि ोहनक सोडडरहरु...।

तातो !

ओह !

लौ खतिरा 
हुनर !

तिरुुनति 
असपतिालमा !

िाफ गनुमाहोस् !

ि, खै !

के तिपाईलाई ठीक र ?

के भयो ?
सोडडर
उसरहटएर 
आँखामा ...।

यो राम्ो र !

अगाडी धारमा
धरैे सोडडरहरू
्बाँहक रन ्।

सपोनजले 
हनससकदैन ।
एसलैति,जाआ !



ह~े
राउ के भयो होला ?

तातो !

ऐया !

तिर पहन समय रैन !
यो हढलाइ पनुःप्रा्ति गनने 
पनने र ।

होडडरमा 
फेरर हाल्न ह्बसस्एको !

असल सरटो गनु्छहोस ्!
सरटो गनु्छहोस ्!

अकको 
पीलास ले...। 

ह ेभग्ान !
कसतिो हदन रहरे !

्ाह !
उफ् !



ＮＧ ＯＫ
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ओह~।

आज भयानक
कुराहरु भए ।

महहलाको कपडा महहलाको कपडा 
फेनने कोठाफेनने कोठा

मूल रूपमा,
सोडडर सफा गनने 
हनयमहरूको 
पालना नगरेको कारण ले ।

नमसकार ।

के रठक भैसक्ो ?

आँखामा खासै 
असर परेको रैन !

अ्बदेखख
एक अका्छमा
असल होसशयार ्बनौ ! माफ गनु्छहोस ्।

आँखा
रठक र हन...।

हदनको दुर्छटनाले 
दु: खी मथए ।

उप्करण्को प्रयोग गदामा सा्धानी

भाग 1

भाग 2

सोल्रर्ग फलाि घुिाउन िनाही छ !

उप्करणहरूलाई पू म्ा ननधामाररत स्ानिा सनह 
तरर्काले राखौं !

सोडडरर्ग फलाम खतिरनाक भएकोले, कुनै पहन हालतिमा रमुाउन हँुदैन ।

सोडडरर्ग फलामलाई तिोहकएको होडडरमा सेट गनु्छहोस ्र पीलास काट्ने 
धारलाई आफु तिफ्छ  नपनने गरी राख्हुोस।

उप्करणहरू प्रयोग गदामा साबधानी हौं !



CASE 6 

धातु ्लेटहरू परर्हन गनने क्रि्का दुघमाटनाहरू

ठीक र !

उफ् !

भयानक !

ओ~ओइ ! के भयो ?
दुर्छटना !?

ठाडो गरर हाल्ने भएकोले 
यसतिो भएको हो !

पलटीनसके् सामान लाई
तिेसको गरर राख्हुोस ्!

हो !
धयान हदनरु !

पाखरुामा ठोहकएर 
धातिकुो ्लेट ्बाङहगयो...।

तिर पहन ठीक र !

्ाह !!
धातिकुो ्लेट
यो धरैे गरुङ्रो र,

कडा पररश्रममा गनने 
काम मा आत्मह्श्ास
र हनैर~।

काम गनने स्ान 
समम ्बोकु्होस,्

तिल झानु्छहोस.्..।



अरी भख्छर त्सतिो
गलतिी गरेकोले ।

धाति ु्लेट
यसलाई तिेसको ्बनार 
तिल राख्हुोस ्।धयान हदएर 

काम गनु्छ पर्छ  ।

तिर पहन,
सामान धरैे रन ्।

यसलाई चाँडै समा्ति 
नगरी हुन् ।

ठीक र !

्क्ा !

ऐया ऐया ऐया ।

के हो यो ?
फेरर ठूलो आ्ाज र !?

ओ~ओइ !

के तिपाई ठीक हुनहुुनर ?
राउचोट ति लागेको रैन हन !!

्ाह !?्ाह !?
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डा्टरले 
केहह हदनमै हनको हुनर,
भन् ुभएको मथयो ।

हनको नभई हुन् 
स्बै भनदा ठुलो ज्ान हो ।

तिरपहन 

असलकहति धयान हदने हो भने 
रोक् सहकने दुर्छटना हो ।

सरुक्ा पहहले
सरुक्ा पहहले

हजरुलाई धरैे दुख हदए 
माफ गनु्छहोस ्। 

धातु ्लेटहरू परर्हन गनने क्रििा सा्धानी

हनदनेसीति रूपमा पनजा र सरुक्ाका जतुिाहरु 
सहह तिररकाले लगाउन ुपर्छ ।

धाति ु्लेटहरू ठाडो गरर रकम लड्ने डर हुने 
भएकोले,तिेसको गरर ममलाएर राखौ ।  

काम गदा्छ लगुाको ्बाहुला रोल नगरी ,राम्ोसँग 
लगाउनहुोस।्

भाग 1 सुरक्ा्का ्सतुहरु
ननदनेसीत ननयि अनुसार 
लगाऔ ं!

्काि गदामा लगाउने लुगा्को 
बाहुला रोल गनमा िनाही !

धातु ्लेटहरू िा्ो रूपिा 
राख् िनाही !भाग 3

भाग 2

गरुङ्घो सिान ्को प्रयोग 
गदामा सा्धान !



CASE 7 

्ेक ्ल्ग ्काि गदामा हुन सके् पोले्, आगलागी

ठीक र !

अ्ब यो काम गनने ठाउँमा 
्बोकेर लगेमा काम ससकियो ।

भख्छर ्ेस ्डडग
गरेंको भएर
अकको पहट्को भाग्बाट ्बोकेमा 
समसया नपला्छ ।

ओ~ओइ !मैले देखकेो 
मथए ! 
्ेस ्डडग गदा्छ साथै तिरुुनतिै 
फलामको ्लेटमा रुन हुन् 
भन्े थाहा रैन र ?

ओह...!
माफ गनु्छहोस ्!

उह !

्ेस ्डडग गरेको 
तिातिो प्रसाररति भएर आयो ।

होइन होइन !
पोल्ो !

ऐया !

अ्ब, असलकहति । 
एकै सरन ्सहनसु,सहनसु !



अ्ब,
खयाल राख्हुोस्
काम सरुु भयो !

अरे ?
त्ो कामगनने ्बेंच
तिेल लागेर फोहोर 
भएको र ।

जे भए पहन अहहलेको लाहग
यसलाई सफा गनु्छहोस ्।

राम्ो !
्ेस ्डडग पूरा भयो ! भख्छरै चेतिा्नी हदइएको मथए,

तिातिो नसेलाउनजेल समम 
पख्छन पर्छ । 

आउनहुोस ्!
असल सरटो 
सरटो गरौ ँ!

ओह !
यो तिेल परेुको कपडामा 
खझलकाहरू जसलरहकेा रन ्!

लौ खत्ि भयो !
ननभाउ ! 

्ाह,
आगो ! 

लौन !
लौ खत्ि भयो 
ननभेन !



्ेक गददै हुनुहुनछ !

ओह!
माफ गनु्छहोस ्!

तिरुुनतिै आगो
हनयन्तण भएकोले गदा्छ
सानोहतिनो राउचोट मात्र भयो ।

हनयमहरू पालना नगदा्छ,
यहद राउचोट लागेमा 
साथीभाई ्ा परर्ार मचपनतिति हुनेरन ्।

काम गन्छ नसके् भएमा 
आमदानी पहन हुनेरैन,
अहन समसयामा पनु्छहुनेर !

राम्ो सगं खयाल गनु्छ ।

यहद हनभाउन हढला भएको भए 
आगलागी पहन 
हुन स््थयो !

OX OX जेनेरलजेनेरल  असपतिालअसपतिाल

्ेक ्ल्ग्को ्काि िा सा्धानीहरू

भाग 1

भाग 2

्ेक ्ल्गगरे्को लगतै् छुनलाई ननषेध गररए्को छ !

्काि सुरु गनुमाभनदा पनहले ्रपर्को अ्स्ा जाँच गनुमाहोस् !

्ेस ्डडगको लगति ैफलामका ्ेस ्डडगको लगति ैफलामका 
्लेटहरू जसतिा धातिकुा ्लेटहरू जसतिा धातिकुा 
सामानहरुलाई नरुनहुोस ्।सामानहरुलाई नरुनहुोस ्।

्ेस ्डडग सरुु गनु्छभनदा पहहले, त्हाँ ्ेस ्डडग सरुु गनु्छभनदा पहहले, त्हाँ 
कुनै ज्लनशील सामग्ीहरू रन ्हक कुनै ज्लनशील सामग्ीहरू रन ्हक 
रैनन ्हनसचिति गरौ ँ।रैनन ्हनसचिति गरौ ँ।

्ेक ्ल्ग्को ्काि गदामा पोल् ु्ा आगोबाट सा्धान हुनुहोस् !



CASE 8

िे्कानन्कल ्काििा सिसया आउँदा दुघमाटना

धनुे मेशीनले
सामान सफा गरौं

सामान राखकेो 
टोकरी सेट गरेर,

ए्ैक शछन ्पशछ

एकै सरन ्प्रहतिक्ा गरेमा 
टलकि !

गीयरमा कपडा
अड््ड हकएर
हनससकएन ! 

यो के अनौठो भयो ?

पा्र
रटाउनहुोस ्।

कारण के हुन सकर ?

झट्कालेर तिानदा 
हुनर र ।मैले ्बझुे !

ओह !!

सरसफाई ससकिसकेको जसतिो लागर,
टोकरी ्बाहहर हकन आउँदैन ?

अकको !
झयाम झयाम 
अमर ्बढ्र !

सरुू गनु्छहोस ्!



ऐया !!

्ाह !

ओ~ओइ !
के भयो ! ?

सनु्हुोसतिअ !

ओ~ओइ ! के भयो !

नट ्ेस ्डडगको काम । 
गददै मथए तिर...। "

अरे !
नट ह्स्ाहपति भएको र । हातिले धकेल्नु

्बाहके अरु ह्कडप रैन ।

फेरर के भयो 
अ्ब ! ?

के भयो राउ ति भएको 
रैननी !
तिरुुनति प्रारंमभक 
उपचार गनु्छहोस ! 



त्स्बेला म,
फुट सस्चमा 
खटु्ा राखखरहकेो मथए...

अनजानमा~्बे्ासतिा ।

...हँ,
भन्े कुरामात्र हो ।

चाँडै असपतिाल मा 
जानहुोस ्।

दु्ै जना यतिा हनेने ।
मेकाहनकल काममा
धयान एकदमै आ्शयक र ।

्ाह !

अकको हदन

िे्कानन्कल ्काििा असािान्य सिसया 
आए्कोबेला्को सा्धानी

भाग 1

भाग 2

आफु ए्टलैले न्ल नगरी ,तुरुनत ररपोन ्नटग !

िे्कानन्कल ्काि िा सिसया आयो भने नबजुली OFF गनुमाहोस् !

मेकाहनकल काममा समसया आएमा आफु ए्लैले ए्लै हडल नगरी, तिरुुनति मेकाहनकल काममा समसया आएमा आफु ए्लैले ए्लै हडल नगरी, तिरुुनति 
साइट प्र्बधिकलाई सूमचति गनु्छहोस ्।साइट प्र्बधिकलाई सूमचति गनु्छहोस ्।

मेकाहनकल काम मा समसया आएमा मेकाहनकल काम मा समसया आएमा 
कुनै पहन हालतिमा ह्बजलुीको पा्र कुनै पहन हालतिमा ह्बजलुीको पा्र 
अफ गरौं ।अफ गरौं ।

िे्कानन्कल ्काििा सिसया आएिा , रो्क, बोलाऊ, पखमा !



जेहोश खतिरा 
यो हाम्ै ्रपर हुनरभन्े कुरा 
्बलल ्बखुझस हनै ?

काम मा हुने चोटपटक 
अरू टाढा को कुरा कहहलै् हँुदैन
यो हाम्ै नसजक को पररमचति 
समसया हो ।

यहद केहह हुनर भने,

उम !
काम गदा्छ को चोटपटक मा 
होसशयार भै 
हरेक हदन स्दो मेहनति गरु्छ  !

सामान्यतिया काय्छस्लमा 
कमयहुनकेशनलाई पहन महतिो हदनरु ।

हनयम पालना गनु्छ भनेको 
"आफ्ो जी्न" "परर्ार"
"जी्नशैली" जोगाउँन ुहो भन्े कुरा 
याद गरौं ।

उपसस्हति वयक्तिको
भद्रगोल अ्बस्ा 
कोहह सगं ममडर जसतिो र हह । 

काय्छस्लको स्ास्थ्य र सरुक्ामा 
हरेक मानरे स्बैको चेतिना र 
हनयम पालाना गनु्छ जरुरर र ।

त्स पसर......

हँ ?
के भनेको ?

ऐया…ऐया…

हो हो हो हो 



1

2

3

4

तीन ननिामाण क्ेत्रहरू

यसता ्ुकराहरुिा पनन सा्धान !

सुरक्ा र स्ास्थ्य ्को लागी नट्स !

आउटनफट पोिा्कहरू देखख होशियार बनौ ! ्कायमा प्रनक्रया अनुसरण गरौं !

लापर्ाही ्कायमाहरू बे्ासता गनुमाहोस् !

ननयिहरू राम्ो संग पालना गरेर,
्कािसँग समबसधित चोटपट्कबाट आफूलाई बचाउ !

ननयि अनुसार सुरक्ात्म्क उप्करण लगाउनुहोस् ! 

्बाहुलाहरू मामथ रोल गनने, ए्सेसरीज हरु लगेर काम 
गनु्छ खतिरा भएकोले गनु्छ हँुदैन।

कोलटे ्ा खाली ठाउँ नहुने गरर, हनयमले तिोके 
आनसुार ठीकसँग लगाउनहुोस ्।

लामो कपाल ्बेररने डर हुने जोखखम हुने भएकोले, 
त्सैले रोटो हुने गरर ्बेरेर टोपी ले ढाकौ ।

काम सध ैहनयमले तिोकेको प्रहरिया अनसुार गनु्छहोस ्
।अनमुहति ह्बना परर्ति्छन ्ा थपरट जसतिा काम गनु्छ 
हुदैन ।

हहड्दै स्ाट्छफोन चलाउन खतिरा हुनर, यसलाई 
रोकु्होस ्।

रेिनले समानहरु उचासलरहकेो ्बेलामा लोडको 
्रपर्बाट नजानहुोला ।

काय्छ क्ते्रहरू र पैसेजहरूलाई वय्सस्ति, अड्छरली, 
सफाई, सफा जसतिा 4S (साझा सशक्ण सामग्ी 
हनेु्छहोस)् समझी राखौं

क्हति ्ा ह्रूपण, देखखने फोहोर भएमा, नयाँ सँग 
्बदल्नहुोस।्



यस कागजातिको ्बारेमा सोधपरुको लाहग

स्ास्थ्य, श्रम र कल्ाण मन्तालय श्रम मापदणड बयूरो
स्ास्थ्य र सरुक्ा ह्भाग सरुक्ा से्सन

्कमि्क बाट बुझ्हुोस् 
तीन ननिामाण उद्ोगहरू ्को स्ास्थ्य र सुरक्ा

2076 साल फाल्नु महहना प्रकासन 

प्रकासशति: स्ास्थ्य, श्रम र कल्ाण मन्तालय
योजना: ममज़हुो सूचना र अनसुधिान ससं्ान
पय्छ्ेक्ण: वया्सामयक सरुक्ा र स्ास्थ्य सशक्ण सामग्ी पदोन्हति सममहति ,

तिीन हनमा्छण उद्ोगहरूको लाहग सरुक्ा सशक्ा सामग्ी ससज्छना गन्छ काय्छ सामग्ी
उतपादन: साइदोउ रान्न् कमपनी


