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व्यावसयाय्क दुर्घटनयाहरूको सङ्ख्या

सन्दर्घ: कृषि, वन तथया मत्स्य पयालन मन्तयाल् 
"खयाद्य उतपया्दन उद्योगमया कया््घ शैलीको वत्घमयान 

स्थिषत र मदु्याहरू"
(फेब्अुरी २०१९ मया अपडेट गररएको)

१ लडेर २३४९ जनया 

२ च्याप्पएर / फसेर १६७९ जनया

३ कयाट्ने / कतै रस्ेर १०५६ जनया 

४ क््यास / षगरयावटबयाट ६७५ जनया 

५ झसु्किएर / जबज्घस््त गरेर ६६६ जनया

ल त!
आज खयाद्य र पे् प्दयाथ्घ उतपया्दन 
व्वसया्को 
्वयास्थ्य र सरुक्याको बयारेमया
ससकौं!

"लडेर" दुर्घटनया हुनेको सङ्ख्या 
पो धरैे रहछे ह।ै

खयाद्य उतपया्दन कया््घथिलले ्वथिकर 
खयानेकुरयाको उतपया्दन गनु्घ षनतयानत 
आवश्क छ।

त्यषह त !

सबै रन्दया पषहले क्तो 
अवथियामया व्यावसयाय्क 
दुर्घटनया हुनसकछ हरेौं!

व्यावसयाय्क दुर्घटनया 
हुने मखु् कयारणहरू ्स 
प्रकयार छन:्

हस!्

वया्तवमया क्तो कुरयाहरूलयाई 
ध्यानमया रयाख्ैद ्ो कयाम 
गरररहकेो होलया।

म पषन जयान्न चयाहनछु।



त्यही त।

खयानया र पे् प्दयाथ्घ उतपया्दनको 
फ्याकट्ीमया 

दुवै हयातमया सयामयान रएकोले न्ेदखरे 
ठोस्किएर लड्ने केस धरैे छन।्

ध्यानपवु्घक कयाम गरेन रने त
हुुँ्ैदन।

त्यषह त ह,ै
सरुसक्त वयातयावरण बनयाउन ुपषन 
महत्वपूण्घ छ।

वया्तवमया
के ग्दया्घ ठीक होलया ह ै?

↓
४S

सयामयान छुट्ट्याउने (Seiri) 
व्वथियापन (Seiton)
सफयाई (Seisou)  
सगुरर (Seiketsu)

अुँ… 
झ्याउलयाग्दो ह ै।

खयासमया रन्न ुप्दया्घ हयामी आफै होसस्यार 
र्ौ ँरने त दुर्घटनया नै हुुँ्ैदन षन।

आफु मयात्र हनै अरु जो कोही पषन 
नलडोस ्रनेर सरुसक्त 
कया््घथिल सृजनया गनु्घ जरुरी छ ।

हस!्

सबै रन्दया पषहले 
आफ्ो वररपरर व्वस्थित गनु्घ
अत्यनत महत्वपूण्घ छ।

रइुुँ पसुछरहकेो छ रन्ने कुरया थयाहया नरएर 
आउ्दया अचयानक यचस््लएर लडेको,

हुँ?

हया हया हया हया हया हया 



त्यसबयाहके,
फ्याकट्ीमया धयाररलो यचज प्र्ोग हुनेरएकोले 
ठूलया दुर्घटनयाहरू पषन हुने सम्यावनया छ।

चकुि तल ख््ो रने 
तपयाईँको खटुया  कयाषटन सकछ।

च्याप्पएर, फसेर दुर्घटनया हुनकुो 
कयारण के हो?

उपकरण बन्द नगरी
सफयाई ग्दया्घ 

ल, अब वया्तषवक 
रटनयाथिल

एकसछन 

यच्याएर हरेौं षक?

रोलरमया
औलंया च्याषपएको एउटया केस छ।

होसस्यार रएन रने 
खतरया छ ह।ै

हो ।
तर असलकषत 
सरलतया अपनयाएमया ््तया दुर्घटनया 
हुन्ेदखख जोषगन सकछौ।ँ

कयारखयानयाको रइुुँ सफया ग्दया्घ थिया्ी यचनह 
रयाख्हुोस।्

क्तो डरलयाग्दो…।

उ्दयाहरण को लयाषग
नयचस््लने जतु्या लगयाउने रन्ने
षन्म बनयाउने

सयावधयानसयावधयान

यचस््लने डर रएकोलेयचस््लने डर रएकोले
कृप्या ध्यान कृप्या ध्यान 
पऱु्याउनहुोस!्पऱु्याउनहुोस!्

ओहोओहो



केस १: मेससन अपरेसन

शरु प्ररयात।

शरु प्ररयात।
अरे?
सर ख ै?

आज 
सर बैठकमया हनै त।

ए होषक 
क्या हो।

ठीक छ,
कयाम सरुु गनु्घ अयर 
लगुया क्तो छ
चेक गछु्घ!

हस ् !　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　

चेक गनने कयाम सषक्ो!
ल त कयाम सरुु गरौ।ँ

हस ्!

कयामको ्षुनफोम्घ जयाुँ च व्तहुरू

के तपयाईंले टोपी लगयाउन ु
रएको छ?

मयायथको ज्याकेट र टयंाक 
रयाम्ोसुँग लगयाउनरुएको छ?

के तपयाईंले मया्क लगयाउन ु
रएको छ?

ज्याकेट ््यानट यरत्र सछरयाएर 
लगयाउनरुएको छ?

के तपयाईंले पनजया लगयाउन ु
रएको छ?

कयाम गन्घ ससजलो खयालको जतु्या 
लगयाउन ुरएको छ?

*टोपीले कपयाल ढयाकु्होस्

*जतु्याको सोल यच्ले खयालको 
पो छ षक चेक गरौं

*हयातको रडी, औठंी, नेकलेस ज्तया 
सजयावटी समयानहरू हटयाउनहुोस्



हुँ?

््तो त आकयार नै 
आएन !!!्सो ्तया 

हनेु्घस त।
आकयार
अनौठो छ ह ै …

सरले सधै ँ्ो 
मेससन खोलेर,

्हयाुँ  टयाुँ स्सिएको रयात 
षनकयालेर फयाल्हुुन्थो ह।ै

असलकषत 
मद्त ष्दन सकु् हुनछ? तर…

अ्ठ््यारो परे 
समपक्घ  गनु्घ।

रनेको कयाम 
मयात्र गनु्घ।

…रठक छ षन हनै।

हस।्

सोचेको ज्तै रयात 
कडया रएर अड्षकएको 
ज्तो यथ्ो षन।

अब चयाषहँ 
रयाम्ोसुँग कयाम 
गछ्घ षक....

ऐ्या!!ठीक छ।



हनै के गरेको?

मयाफ् गर, मलयाई 
थयाहया रएन।

के र्ो?

सर!

षकन मैले नगनु्घ रनेको कयाममया हयात 
हयालेको? चोटपटक लयागेको रए 

के हुन्थो?

षकन जयान्ने रएर 
आफैले मम्घत 
गन्घ खोजेको? रोके् बटन यथच्े 

मयात्र हनै,

मखु् स््वच नै बन्द 
गनु्घपछ्घ।

हयात रोलरमया 

फसेर चोटपटक लयाग्े 
पषन हुनेरएकोले 
षवचयार पऱु्याउनपुछ्घ!

अब्ेदखख षन्म 
पयालन गर ह ै

यमहनेती रएर अरू 
पषन कयाम गन्घ खोज् ु
रयाम्ो हो तर …

अषब...

कसैको अनमुषत षबनया 
त्यसो गऱ्ो रने 
र्ङ्कर दुर्घटनया हुन 
सकछ हनै त!

..........

मयाफ गनु्घहोस!्



केस २: सफयाई 
आज,
उतपया्दन लयाइनको 
सफयाई गरयाउुँ छु।

केयमकल चलयाउ्दया 
होसस्यार हुनपुछ्घ।

पनजया अषन 
सरुक्यात्मक चशमया 
प्र्ोग गनु्घपछ्घ।

…
म गररहयालछु षन !

पनजया र सरुक्यात्मक 
चशमया
मैले षबसस्एछु।

तर षढलो र्ो रने
ष्द्दीलयाई 
गयाह्ो हुनछ होलया

तर
रठकै छ षन हनै ।

हमम ...
हयात झमझम रएर 
आ्ो ...

सछटो सक्ो रने 
रठक हुनछ होलया।

लया...

क्यार कीटयाणशुोधनक्यार कीटयाणशुोधन
सफयाई एजेनटसफयाई एजेनट



आथया...

आुँखयामया पऱ्ो!

सरुक्यात्मक चशमया प्र्ोग 
गरेको रए हुन्थो…

तरुुनतै पछ्ुन ु
पलया्घ!

ओहो…

षकन हो ...क्तो 
धयमलो ्ेदखखरहकेो 
छ।

मद्त गनु्घस!्

अरे के र्ो!?
आुँखया रयातो छ त!!

दुख्ो !

ओ.....

तपयाईं
सरुक्यात्मक चशमया 
लगयाउन
षबसस्न ुर्ो ह ै...



उपचयार गरयाउन 
गइहयाल!

हस।्

ओइ!
रठक छ! ्ो जलेको छ।

सर

्ो के गरेको?

पनजया र चशमया
लगयाउन ु्हयाुँको 
षन्म हो!

कडया क्यारले 
छयालया खइुसलन 
सकछ,

हयात वया आुँखयामया लग्ोरने
तरुुनतै धनुपुछ्घ  अषन 
डयाकटरको सललयाह सलएर त्यसै 
अनसुयार गनु्घ पषन 
षन्म हो।

षन्म पयालन गनु्घ रनेको 
जीवनको रक्या गनु्घ हो।

अब्ेदखख सतक्घ  हुनछु।

सर...

डयाकटरको अषफसडयाकटरको अषफस

हयाहयाहयाहया हयाहयाहयाहया 



केस ३: ्यातया्यात बयारे 
ल त!

अकको 
ल्याउनपुऱ्ो!

त्यो जतु्या, 

हुँ?तपयाईँको रयाग पषन 
सलएर आउुँ छु।

षबषरिएर पूरयानो 
रइसकेछ ह।ै

हो थयाहया छ।

जतु्याको सोल पषन 
खखइएको ज्तो छ 

न्याुँ  फेनु्घ…

रोसल फेरुलया!

ओई!
न्दौषड!

ए,ए मयाफ पयाउुँ !

एक एक वटयागरी 
बयाकस बोक!खतरया छ ह!ै

ठीक छ!

बोक्या तयाछ्ने 
कयाम सषक्ो!



कममर
दुख्ो…।

म आएुँ ।

षढलो र्ो...

ओइ ठीक छ!

ऐ्या ्या ्या 



ह

हस…्

चोटपटक लयाग्ो रने 
पररवयारलयाई यचनतया 
लयागछ।

सयामयान धरैे छ रने, 
ट्ली प्र्ोग गरौ।ँ

चकुि प्र्ोग हुने 
ठयाउुँमया झन ्बढी 
सतक्घ  हुनपुछ्घ।

छ षन,

जतु्याको सोल 
पयातलोहुुँ्ैद गएको छ 
रने 
यच्लने डर हुनछ।हत्रेी

थयाहया पया्ो रने 
अककै  फेनु्घ।

हतयार नै छ 
रनेपषन ्दौषडन 
चयाषहँ हुन्न ह।ै

रइुुँ यरजेको छ वया
तरकयारीको फोहोर खसेको छ
रने यच्लो हुनछ त्यसैले 

थयाहया र्ो रने 
सफयाई गररहयालौं।



खाद्य र पेय पदार्थ उतपादन उद्ययोगमा हयोसियार 
हुनुपनने कुराहरू

कयामको ्षुनफोम्घ सही 
तररकयाले लगयाउने।

सम््या रएमया 
आफ्ो ससषनअरलयाई ररपोट्घ गनने !

 ४S रयाम्ोसुँग लयाग ुगनने।

सयामयान ओसयान्घको लयाषग 
ट्लीको प्र्ोग गनने।

१

३

२

४

जनुसकैु ठयाउुँमया खतरया 
आउन सकछ रन्ने 
बझु्ो हनै…

कया््घथिलमया प्रत्यक व्ककतले ्वयास्थ्य र 
सरुक्या कया्म रयाख् षवचयारससल हुुँ्ैद  
षन्म पयालनया गन्घ एक्दमै महत्वपूण्घ छ।

्हयाुँ  फेरर एकपटक,
केस ्टडी फकने र हरेौं ।

अयरको पयात्रको चररत्र 
को सुँग यमल्दोजलु्दो छ 
ज्तो लयागछ? हुँ? कसलयाई रनेको?

लया.....लया.....

चेक गनने कयाम सषक्ो!
ल त कयाम सरुु गरौ।ँ

हस ्!

सयामयान धरैे छ रने, 
डोरी प्र्ोग गरौ।ँ

असलकषत 
मद्त ष्दन सकु् हुनछ? तर…

रनेको कयाम 
मयात्र गनु्घ।

…रठक छ षन हनै।

हस।्



यस्यो कुरामा पनन धयान देऔ!ं
िुरक्ा र स्ास्थ्यकयो लागी िललाह!

ड्याइ आइसले ग्दया्घ चोट लयाग् सके् 
रएकोले होसस्यार हुनहुोस।्

ट्लीहरू सरुसक्तसयाथ प्र्ोग 
गनु्घहोस!्

ट्लीमया सयामयान रयाख्दया तीन 
थपु्रो चयाङ्ग लगयाउने नगरौ।ँ 
रठकि मयात्रयामया रयाखौ।ँ

परर्ार ्रा िाथरभाइलाई

थिन््् नबनाउने नहिाबले धयानपु््थक 

ि्क्थ  भएर काम गरौ!ँ

रमु्े मेससनमया शरीर फन्दयामया नपन्घबयाट 
सयावधयान हुनहुोस!्

खाद्य र पेय पद
ार्थ उतपादन उ

द्ययोग 

१ २

३

््तया दुर्घटनयाहरू प्रया् आफै् 
लयापवया्घहीले ग्दया्घ हुन सकछ।

कतै केषह रइहयालेको 
अवथियामया

जषहलेपषन आफ्ो सहकममीलयाई
समपक्घ  गनु्घ एक्दम महतवपूण्घ छ।

अब बझुे ँ चोटपटक नलयागोस ्
रनेर हरेक ष्दन ध्यान 
ष्ेदएर कयाम गछु्घ!

षन्म पयालनया गनु्घ रनेको 
"शरीर" "पररवयार"
"जीवन" लयाई जोगयाउने 
कुरया हो रन्ने कुरया ्या्द गनु्घहोस।्

ठीक।ठीक।



थित्रहरूबाट सिक
ौं

काय्थस्थलमा लुनकरहकेयो ख्राहरूबारे !
पसि हुनिके् ख्रनाक अ्स्थाबारे पनहले नै पररथि् गराउने ्ासलम (KYT)

गह्ङ्गो 
सयामयानहरू 
ट्लीद्यारया ओसयारौ!ँ

यरजकेो रइुुँलयाई 
प्रयाथयमकतया ष्दएर 
तरुुनत पछुौ!ँ

सव्घप्रथम 
त मखु् पयावर 
बन्द गनु्घहोस!्

कहाँ ख्रा ि ियोिेर हेरौं!

यहाँ ख्राकयो 
थि्ह ि!

अन्य पनन ख्राका िंके्हरु िन ्नक िैनन ्भन्े बारेमा न्िार गरौं।

कथमककयो िार बुझु्हयोि्
खाद्य र पेय पदार्थ उतपादन वय्िायकयो िुरक्ा र स्ास्थ्यबारे 

सन ्२०२० मयाच्घमया प्रकयासशत　

प्रकयासशत: ्वयास्थ्य, श्रम तथया कल्याण मन्तयाल्
इनतजयाम: Mizuho Information & Research Institute, Inc
प््घवेक्ण: व्यावसयाय्क सरुक्या र ्वयास्थ्य सशक्ण सयामरिी त्यारी प्दोन्नषत सयमषत,
उतपया्दन: Sideranch Inc.  



्स कयागजयातको बयारेमया सोधपछु गनु्घपरेमया 
्वयास्थ्य, श्रम तथया कल्याण मन्तयाल्   श्रम मयान्दणड ब्रुो   सरुक्या र ्वयास्थ्य 

षवरयाग   सरुक्या षवरयाग


