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外食業の安全衛生
कचमकको साथ बझु्हुोस्
भोजनालय वयवसायको सरुक्ा र सवास्थ्यबारे 

ん が でで わ か る नपेाली संसक्रण
ネパール語版



ल त !
आज भोजनालय 
वयवसायको 
सवास्थ्य र सरुक्ाको बारेमा
ससकौं !

"लडेर" अनन "काट्ने / कतै 
घस्ेर" दुघ्घटना हुनेको सङ्खया 
धरैे रहछेन ्ह…ै

सवस्थकर खानेकुराको वयवस्था गनु्घ 
काय्घस्थलको सजममेवारी हो।

त्यनह त!

सबै भन् ा पनहले कसतो 
अवस्थामा वयावसाययक 
दुघ्घटना हुनसकछ हरेौं!

वयावसाययक दुघ्घटना 
हुने मखुय कारणहरू 
यस प्रकार छन:्

हस!्

भोजनालय 
वयवसायका 
कामहरु 
थपु्र ैछन ्ह।ै

पसल पनन धरैे छन ्ह।ै

वयावसाययक दुघ्घटनाहरूको सङ्खया

सन् भ्घ: सवास्थ्य, श्रम तथा कल्ाण मन्तालय "२०१८का 
वयावसाययक दुघ्घटनाहरूको नवशलेषण आन् 

आनतथय र मनोरञजन (रेसटुरेनट सनहत)
(मे २०१९ मा अपडेट गररएको)

१  लडेर १४६७ जना 

२  काट्ने / कतै घस्ेर ११५४ जना

३ उच्च / कम तापक्रमभएको सामग्ी छोएर  ७६२ जना 

४ झकु्किएर / जबज्घक्सत गरेर ४०२ जना

५ अन्य ३२४ जना 



सबै भन् ा पनहले लडेर,

तरकारीहरु बोकेर लैजा्ा
ठोक्किएर लडेको केसहरू धरैे छ।

हतार भएपनन होससयारीपूव्घक 
काम गरेन भने त...

नवशेष गरी वयसत भएको बेला 
होससयार हुनपुछ्घ।

के ग्ा्घ लड्नबाट जोनगन 
सनकनछ होला?

वयवक्स्थत गनु्घ कसतो 
झयाउलाग् ो ह…ै।

हा हा हा हा हा हा 

खासमा हामी आफै होससयार 
भयौ ँभने त दुघ्घटना नै हु्ँ्ैन नन।

आफू मात्र हनै अरु जो 
कोही पनन नलडोस ्भनेर 
सरुसक्त काय्घस्थल सृजना 
गनु्घ जरुरी छ।

हस!्

सबै भन् ा पनहले 
आफ्ो वररपरर वयवक्स्थत गनु्घ
अत्यनत महत्वपूण्घ छ।

भइँु यभजेकोले य्चक््लएर लडेको,

हँ?

त्यही त।

सामान छुट्टयाउने (Seiri)  
वयवस्थापन (Seiton) 
सफाई (Seisou)
सगुघर (Seiketsu)

४S



त्यसमायथ 
पसलमा ग्ाहक 
धरैे हुनछन।्

ग्ाहकको नसजक लड्यो भने त,
ग्ाहक पनन घाइते हुन सकछन्
त्यसैले झनै धयान न्न ुआवशयक छ।

कसता कारणले काट्ने / कतै 
घस्ेर दुघ्घटना हुन सकछन?् 

उ्ाहरणको लानग फुटेको 
भाँडाले 
हात कानटने,

ल, अब वासतनवक 
घटनास्थल

एकसछन 

य्चयाएर हरेौं नक?

अककै  ठाउँमा हे् कै तरकारी काट््ा
्चकुिले हात काटेको केस पनन छ।

त्यनह त…  
ग्ाहकमायथ असर पाऱयौ ँभने त 
नराम्ो हुनछ त।

नलड्नबाट जोनगन ्चाल्न 
सनकने क्महरु;

ससटकर टाँस् ुपनन राम्ो हुनछ होला।

कयति दुखछ होला...

४S राम्ोसँग लाग ुगनकैपछ्घ,
साथै नय्चक््लने मयाट राखकेो 
खतरनाक ठाउँमा 

ओहोओहो



तपाईँको अडर 
आयो।

आज 
धरैे उत्ानहत 
्ेखखनछ नन।

यनत सछटै राम्ोसँग 
काम गन्घ सके् भएको
्ेखरे

खशुीले आँस ु
झला्घ जसतो 
भयो।

हाहाहा... आज वा्चा भएकोले 
सछटै फनक्ने ्चाहनछु।

अयघ नतमीले 
भाँडा फुटाएको यथयो 
हनै?

कसतो 
रुखो! धरैे हतार नगनु्घ ।

！ ्चोटपटक लाग्न 
सकछ।

फेरर भाँडा 
फुटाउला ह!ै

…

आज ग्ाहक 
धरैे छन ्ह।ै

हाम काटेर 
राख ह।ै

 हस ्!

ल अब
सरुुमा हाम

सलाइसरमा 
सेट गछु्घ।

अनहले समय छ?
हजरु छ। ऐया!

केस १: भानछा



अनब.... के गरेको?

घाउ त त्यसतो साह्ो 
ठुलो जसतो छैन।

रठक छ, 
अब यो काम छोडेर भाँडा 
माझ ह।ै

माफ गनु्घस ्।

कसतो अभानग 
रहछुे।

नकन हो हात 
झमझम गछ्घ…

ओह, यो त पातलो
बनाएर प्रयोग गनने पो 
रहछे!

माझ् ुपनने भाँडा 
झनझनै बढ््ै छ।

यही ताल हो भने त 
वा्चा गरेको समय 
भन् ा नढलो पनुगनछ।

अँ दुखकेो छ,
तर सछटै सकाउन ु
पऱयो।

सक्ो !

अब म गएँ।

……



आथा.... यो हात पाखरुा समम 
रातो छ त!

असपताल 
गइहाल!

जलन भएको 
जसतो छ।

डाकटरले
केही समयको लानग उप्चार
आवशयक छ भनेर सझुाव न्यो।

कसतो अभागी!

केनह न्नपसछ य्चनता लानगरहकेो 
यथयो। साहुजी राम्री 

काम गनु्घस।् 
हुनछ।

धाररलो य्चज होससयार 
भएर प्रयोग गनु्घ।

घाउ्चोट लागेमा तरुुनतै
उच्च ननरीक्कलाई 
खबर गनु्घ।

ननरीक्कलाई ररपोट्घ गनने

भाँडा माझ्े बेला पनजा लगाउन ु
हाम्ो होटेलको ननयम नै हो।

छालामा रातोपन
्ेख् ेनबनतकै आफ्ो 
हानकमलाई भनेर तरुुनतै 
डाकटरलाई ्ेखाईहाल।

ननयम पालनगनु्घ भनेको 
जीवनको रक्ा गनु्घ हो।

हस…्

नतमीमायथ भरोसा 
गरेकोले यसो 
भनेको हँु।

्ाई!
नतमीलेभए सकछ!
मेहनेत गर!

म यमहनेत गछु्घ।

सोजोहरू मात्र।



सहयोगी

केस २: हलकेस २: हल
तपाईँको रामेन 
आयो।

सरर ह।ै

अब एकसछनमा म्त 
गनने मानछे आउँछ।

हस!्
बझुें।

पोखयो... माफ गनु्घस।् केही छैन, 
रठक छ !

त्यनतकै 
छोनडन्नसु!्

अब सछटै 
पछ्ुनपुछ्घ।

तर कसतो भीड 
भएर आयो ह ै।

रामेन पाक्ो!

ओके !

ग्ाहकलाई पखा्घइराख् 
यमल्ैन!

हतार गनु्घप क्ैन।

हजरु ठीक छ!



कसतो गह्ङ्ुगो …

ओ भाइ रठक छ?

रामेन आयो ह।ै

ए ए ए 

कसतो तातो!!

साहुजी नढलो 
भएकोमा माफ पाउँ… …!!

माफ गनु्घस!्
एकसछनमै  
सफा 
गररहालछु।

तपाईँलाई ्चोट 
त लागेन? 

कृपया शानत 
हुनहुोस।्

माफ गनु्घस।्

म ्चानहँ कुच्चो र धलुो नटप्े 
सलएर आउँछु ह ै।

भाँडा फुटाएँ।

…！

हुनछ।



Geez…Geez…

ऐया दुखयो!

कसतो ढङ्ग पऱुयाएर 
काम नगरेको होला...

ओहोओहो

वयसत भएको बेला नै  
सतक्घ ता अपनाएर 
काम गनु्घपछ्घ। 

अनब...

वयसत भएको बेला 
नै ४S राम्ोसँग 
अपनाउनपुछ्घ।

कममर दुख् सके् भएकोले 
एकैपटकमा धरैे 
खानेकुरा नबोकु्।

पोलेको अवस्थामा सछटै 
य्चसो पानीमा डुबाउने।

फुटेको भाँडा 
नाङ्गो हातले 
नछुने।

काम ग्ा्घ सधै
आधारभूत कुराहरू 
लाग ुगनु्घपछ्घ।

ननयम पालन 
ग्ा्घ 

आफु अनन ग्ाहकको 
जीवनको रक्ा 
गरररहकेा हुनछौ।ँ

हस!्

साँच्चै बझुेको हो त? ल ल।

सामान छुट्टयाउने सामान छुट्टयाउने 
(Seiri)  (Seiri)  

सफाई (Seisou) सफाई (Seisou) 

वयवस्थापन वयवस्थापन 
(Seiton)(Seiton)

सगुघर सगुघर 
(Seiketsu) (Seiketsu) 



केस ३: यातायात
अब सामानहरू
आइपगु्न लागयो। सामान बोकेर 

म्त गछु्घ।

आज पनन फुनत्लो 
्ेखखनछ।

हो।

 उसको रेसटुरेनट 
खोल्ने इच्ा छ रे।

ए त्यसतो इच्ा राख् ु
कसतो राम्ो कुरा 
ह।ै

हो नन।

सपना साकार 
पान्घलाई… 

ऐया या या…

नमसते

ल !
मेहनेत गछु्घ  ह!ै

घट् याकि!?

कममर त ...!!

दुइटा बटा 
एकै्चोटी बललतलल 
बोक् सकँे।

बाँकी खानेकुरा भएको 
बाकस पनन सानु्घपछ्घ। 

！



कममरमा केनह 
भएको हो?

सामान बोके् बेला 
जबज्घक्सत गरेर…

रठकै छ!
गह्ङ्ुगो य्चज मलाई 
छोनडन्नसु!्

होटेलको ननयम अनसुार 
त गन्घ नहुने हो नन।

तर यो त म आफै 
गछु्घ।

ननयम नबसस्स नक 
क्ा हो?

हँ

त्यसतो बेला 
ट्ाली प्रयोग गनु्घपछ्घ  
भन्े कुरा थाहा छैन?

ननयम 
उललङ्घन 
गन्घ 
यमल्ै ह।ै

होसटे!

यसरी गनने हो भने त काम 
सछटै सकाइन्नछु।

ओ ओ ओ ओ !ओइ!
जेपायो त्यही 
नगर।

य्चनता नगनु्घस।्

असलअसल गरेर 
बोक्।

ए 
अगाडी त्यनत 
्ेखख्ैन रहछे।

ला.. 



सामानको बाकस 
ठोनकएर सबै खसयो।

जोखखमपूण्घ 
छ ह!ै

ऐया या या या 

हँ?
हतिरेी...

अनब...

गह्ङ्ुगो सामानहरू ओसा्ा्घ
ट्ली प्रयोग गरौ।ँ

वररपरर न्ेखखएर 
दुघ्घटना हुन सकछ। 

अनन धरैे अगलो हुनेगरर ्चाङ्ग 
बनाएर सामान ओसाययो भने 

वररवरर राम्ोसँग हरेेर 
मात्र ढुवानी गनु्घपछ्घ।

हस।् मेहनेती हुन ुराम्ो 
हो तर

सो्चनव्चार गरेर 
काम गनु्घ 
एक्म महत्वपूण्घ 
छ।

नतम्ो भनवष्यको 
लानग पनन यो 
कुरा लाग ुहुनछ।

म 
यमहनेत गछु्घ!

एक्म सकारात्मक 
रहछेौ। ठीक छ होला।



भोजनालय वयवसायमा होससयार हुनपुनने कुराहरू

काम गररराखकेो बेला ्ायाँ 
बायाँ नहनेने।

फुटेको भाँडाले ्चोटपटक 
लाग्न सकछ।

 ४S राम्ोसँग लाग ुगनने।

सामान ओसान्घको लानग 
ट्लीको प्रयोग गनने।

गह्ङ्ुगो सामानहरू ओसा्ा्घ
ट्ली प्रयोग गरौ।ँ

१

३

२

४

जनुसकैु ठाउँमा खतरा 
आउन सकछ भन्े 
बझुयो हनै…

काय्घस्थलमा प्रत्यक वयककतले सवास्थ्य र 
सरुक्ा कायम राख् नव्चारससल हँु्ै  
ननयम पालना गन्घ एक्मै महत्वपूण्घ छ।

यहाँ फेरर एकपटक,
केस सटडी फकने र हरेौं ।

अयघको पात्रको ्चररत्र 
को सँग यमल्ोजलु्ो छ 
जसतो लागछ? हँ? कसलाई भनेको?

ला.....ला.....



यस्ो कुरामा पनन धयान देऔ!ं
सुरक्ा र सवास्थ्यको लागी सललाह!

आफैलाई नहटसट्ोक 
हुन्ेखख जोगाउनहुोस।्

पानी परेको न्नमा 
खटुा पछ्ुने मयाट राख्हुोस।्

धयानपूव्वक काम गनु्वहोस ्
्ानक ्पाईंको पररवार 
र साथीहरूको चिन्ा 
नसलनुहोस!्

ड्ाइ आइसले ग्ा्घ ्चोट लाग्न 
सके् भएकोले होससयार हुनहुोस।्

भोजनालय वय
वसाय

१

३

२

यसता दुघ्घटनाहरू प्राय आफै् 
लापवा्घहीले ग्ा्घ हुन सकछ।

कतै केनह भइहालेको 
अवस्थामा

जनहलेपनन आफ्ो सहकममीलाई
समपक्घ  गनु्घ एक्म महतवपूण्घ छ।

अब बझुे ँ ्चोटपटक नलागोस ्
भनेर हरेक न्न धयान 
न्ेएर काम गछु्घ!

ननयम पालना गनु्घ भनेको 
"शरीर" "पररवार"
"जीवन" लाई जोगाउने 
कुरा हो भन्े कुरा या् गनु्घहोस।्

ठीक।ठीक।



चित्रहरूबाट ससक
ौं

काय्वस्थलमा लुनकरहकेो ख्राहरूबारे !

पसि हुनसके् ख्रनाक अवस्थाबारे पनहले नै पररचि् गराउने ्ासलम (KYT)

काम ग्ा्घ ्ायाँ 
बायाँ हनेु्घ हँु्ैन।

गह्ङ्गो य्चज 
पटक 
पटक गरेर 
ओसानु्घ पछ्घ।

 ४S 
राम्ोसँग लाग ु
गरौ।ँ

कहाँ ख्रा ि सोिरे हरेौं!

यहाँ ख्राको 
चिनह ि!

अन्य पनन ख्राका संके्हरु िन ्नक िैनन ्भन्े बारेमा नविार गरौं।

कचमकको साथ बुझु्होस्
भोजनालय वयवसायको सुरक्ा र सवास्थ्यबारे 

सन ्२०२० मा्च्घमा प्रकासशत　

प्रकासशत: सवास्थ्य, श्रम तथा कल्ाण मन्तालय
इनतजाम: Mizuho Information & Research Institute, Inc
पय्घवेक्ण: वयावसाययक सरुक्ा र सवास्थ्य सशक्ण सामग्ी तयारी प्ोन्नत सयमनत,
उतपा्न: Sideranch Inc.  



यस कागजातको बारेमा सोधपछु गनु्घपरेमा 
सवास्थ्य, श्रम तथा कल्ाण मन्तालय   श्रम मान्णड बयरुो   सरुक्ा र सवास्थ्य 

नवभाग   सरुक्ा नवभाग


