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श्रम दघु्क्टर्ारो रारण मतृय ुहुर्ने 
वयपतिहरुरो संखया

आज 
फोर्क भलफ्ट राय्करो 

सरुक्ा र स्ास्थयरो बारनेमा 
भसरौं!

"ठकरर(ठकरर सडहत)"
धनेरै छर्.्..

फोर्क भलफ्टहरू, गोदाम ्ा रारखार्ा ्ा 
भर्मा्कण साइ्टहरू जसता 
प्भिनर् सथार्हरूमा 

प्रयोग गररनछ। 

तयही त!

रक्ा भलएरा वयपतिलने 
चलाउँदा पभर् 

श्रम दघु्क्टर्ा हुनछ।

तयसो िए, 
श्रम दघु्क्टर्ारा मुखय रारणहरू 

हनेरौं र् त!।

एह !

फोर्क भलफ्टरो 
ड्ाइभिंङग गर््करा लाभग 

रक्ा भलएर 
प्रमाणपत् भलर् जरुरर 

छ।
ठूला उपररणहरू चलाउर् ु
पर्ने हुर्ालने रक्ा भलर् ु

महत््पणू्क छ।



तयही त।

पडहला, "ठकरर(ठकरर सडहत)"

साथ,ै "ठकरर खाएर" 
्रपररा रामदारहरू फोर्क भलफ्टमा 
ठकरर खाएर हुर्ने दघु्क्टर्ा हो।

फोर्क भलफ्ट
एरदम ैिारर हुर्ने िएरोलने 

ठोसकरएमा धनेरै खतरा हुनछ।

तयसरा साथ,ै फोर्क भलफ्टरो 
ससपि पभर् हुर्ने िएरोलने 
होसरीयार हुर् जरुरी छ।

रने  गरनेमा 
यसलाई रोकर् सडरनछ?

तयसो पो हो।

तर मूल रूपमा, ड्ाइिरलने 
होभसयार हुर्पुछ्क, हैर्?

ड्ाइिरलने मात् होइर्, 
्ररपरररा रामदारहरू पभर् 

होभियार हुर्पुछ्क
!

हजरु राम्ो छ!

ड्ाइिर होसरीयारी हुर् ु
जरुरी छ, साथ ै्ररपरररा रामदारहरुलने पभर् 
फोर्क भलफ्ट रसरर चलदछ िनर्ने रुरामा पभर् 

सचनेत हुर् ुमहत््पूण्क छ।

"ठकरर" 
ड्ाइभिंगरो क्रममा 

भित्ाहरुमा फोर्क भलफ्ट ठकरर खाई 
हुर्ने दघु्क्टर्ा हो।

हमम?



अरको, "चयापपएर/्बनेररएर"। 
फोर्क भलफ्टमा चलर्ने िागहरु धनेरै िएरालने 
प्राय: जसो चयापपर्ने दघु्क्टर्ाहरू हुनछर्।्

फने रर, य-ू्टर््क गरनेरो फोर्क भलफ्ट र 
भित्ारो बरीचमा चयापपर्ने घ्टर्ारा रने सहरू पभर् छर्।्

"क्यास/खसनेर"
रसतो प्रराररो श्रम

दघु्क्टर्ा हो?

उदाहरण लाभग, 
गर््क र्हुर्ने 
रुरा तर,

तयसो िए,

्ासतप्र साइ्ट

हनेरौं!

फोर्क भलफ्टरो फोर्क मा 
माभर्सहरु राखनेर उचाईमा राम गदा्क
पररणाम स्रुप क्यास िएरा रने स

पभर् छर्।्

यडद चो्टप्टररा
रारण राम गर््क र्सकर्ने िएमा, 

परर्ारलाई पभर् भचनता हुनछ अभर् 
आमदार्रीमा पभर् असर पद्कछ... तयसरारण, 

पाठयक्रमरो सामग्री बुसझसरने पभछ 
भर्यमहरु पालर्ा गर््क जरुरर छ।

पाठयक्रममा भसरने रा रुराहरु 
उभचत रुपमा प्रयोग गर्ने तरररा 

बझुर्हुोस ्र 
प्रयोग गर्ु्कहोस।्

साथ ैफोर्क भलफ्ट 
रसरी चलदछ िनर्ने रुरा बझुर् पभर् 

महत््पणू्क छ।

खतरा...



ओई! 
अब तयो 

पयालने्टरो राम
गर ल।

हो!

ह्ानिल रता 
मोडर्ने 

थाहा र्िएरोलने 
रने डह थाहा छैर्।

तर पछाडि 
फरने र 

ड्ाइभिङग गरनेमा.

ठीर छ, 
पछाडिरो ऐर्ा हनेरनेर 

ड्ाइभिङग गरनेमा हुनछ?

रने  गर्नेहोला, 
तयारीरो लाभग समय लागनेरोलने, 
िनेभलिरी समयम ैहुर् सरने र्।

तयही त! 
यडद यहाँबा्ट पास िएमा 

स्ट्कर्ट 
हुर्नेछ!

लाइर् िनदा अगाडि 
फोर्क भलफ्ट बाहनेर 

प्र न्ेि भर्षनेध 
छ...

एर प्टर य-ू्टर््क
गरनेर, डदिा 
बदलर् ुपछ्क।

रने स १



योस!् 
रोही पभर् छैर्।

अडहलने फोर्क भलफ्ट 
चभलरहनेरो छैर्, 

तयसलैने समसया छैर् 
होला।

कया आहा आहा!

डरर् 
पदैल डहडर्ने माग्कमा 

र्डहिनेरो!

प्रतरीक्ा गर्ु्कहोस।्

माफ गर्ु्कहोस.्..

डरर् 
यहाँ मानछने !? 
डठरै त छ!

खरै, डठरै छ...



म होभसयार रहर्नेछु...

रने  तपाई पभर् 
होभसयार 
हुर्हुुनर्?

अचार्र रने ही उफ्ने र 
आउर्ने पभर् हुनछ िनर्ने रुरामा 

धयार् डदर् ुिएरो भथयो?

ड्ाइिरलने मात् र्िई 
्रपररा रामदारहरूरो लाभग पभर् 

होभसयार हुर् ु
जरुरी छ।

य-ू्टर््क गदा्क, 
पछाडिरो ऐर्ामा मात् 

िर गर्ु्कहनर्!

्रपररो अ्सथा 
आखँालने हनेरनेर पुपटि 

गर्ने।

माफ गर्ु्कहोस ्!!

पछाडि डठर छ!!

साथ ैतपाईँ, 
प्र न्ेि भर्षनेध क्नेत्हरूरो 
वया्ासाभयर भर्यमहरू 

पालर्ा गर्ने!

पुपटि गदा्क, 
औलँालने दनेखाएर र्ाम िनर्ु पभर् 

जरुरी हुनछ।

साथ,ै गोदामभित् ड्ाइिरलने 
दनेख्न र्सकर्ने सथार् पभर् हुनछर्।्

फोर्क भलफ्टरो 
सार्ो मोि प्रिा्रारी हुर्सुँगै 
यसप्टर रो जसतो अचार्र 

चलर् पभर् सकछ।

तयसलैने रडहलने पभर्
फोर्क भलफ्टरो 

र्सजर र्जार्हुोस!्

चो्टप्टर लागनेमा 
परर्ारलाई पभर् भचनता 

हुर्नेछ।



झर्ने 
िर पभर् हुनछ।

आह... 
पयालने्ट 

भमलनेरो छैर्। पकरै पभर्...

यो बोरने मा 
समयम ैराम 

समपनर् हुर् सकछ!

पयालने्टहरु 
र्भमलनेरो अबसथामा 

थपुारनेमा

फोर्क भलफ्टरो 
सामार् भमलाउँदा 

फोर्क लाई 
िइँुमा झार््क र्पबस्कर्हुोस!्

तयसपभछ 
पा्र अफ गरनेर 
फोर्क भलफ्टबा्ट 

झर्ु्कहोस।्

झर््क झनझ्ट छ, 
तयसलैने यपत्रै 

पयालने्टरो र्भमलनेरो
िागलाई भमलाउँ।

िनर्त 
िर्नेरा भथए...

ओह! 
हुनछ हुनछ!

रने स ु२



आह !!

प्रतरीक्ा गर्ु्कहोस!् भलफ्ट 
चलर् सरुु हुर्नेछ!

ए, यो रने  हो !?

फोर्क भलफ्टमा 
चढनेरै अबसथामा 

सामार् भमलाउँर् ुहँुदैर्!

पा्र पभर् 
अफ गरनेरो छैर्।

फोर्क  पभर् 
तल झारनेरो छैर्।

एर क्ण हो िर्ने, 
रने डह फरर पददैर् 
िनर्ने सोचने...

रक्ामा 
भसरने रो जसरी 
र्गरर हुनर्।

ठीर छ, यस प्टर 
दघु्क्टर्ा र्िई ्टयको 

तर...

यडद, अझै बडढ 
िरीरमा रोल्टने भलिरलने 
ठकरर डदनछ िर्ने...



भर्यम पालर्ा र्गदा्क 
जयार् जार्ने रुरा पभर् 

छ...

फोर्क भलफ्टरो 
मसतलु सर््क सरुु गरनेर,

सजउ चयापपएर,

अनतमा 
यस माभमलारो महत््रो

बारनेमा बझुर्िुयो। 

र्राम्ो िएरो िए, 
प्राण जार्ने दघु्क्टर्ा पभर् 

भर्मतयाउर् 
सक्थयो!

म साँचचै 
द:ु खरी छु !!

सरुसक्त िएर 
धनेरै राम्ो ियो।

तयसतै भसभर्एर! 
रोकर् डदर्ुिएरोमा 

धनय्ाद! 
एर सज्र्रक्र!

पालर्ा गर््क र्पर्ने 
भर्यमहरू 

रुर् ैपभर् छैर्र्।्

"यभतत होभर् िर्नेर" 
िनर्ने िर्ाईलने राय्क दघु्क्टर्ा 

भर्मतयाउर् सकछ।



अब तयो 
चढाउर्ने मात् हो।

अपरनेिर्मा पभर् 
बार्री पयको।

माफ गर्ु्कहोस!्

हमम, 
यसरर सामार् बोकर् 

रडठर् छ हैर्।

पयालने्टरो माभथबा्ट 
सामार्लाई 
आि डदनछु।

रने  यो खतरर्ार 
छैर्?

यो सामार्, 
रने  गरनेमा झर््कबा्ट रोकर् 

सडरनछ होला। ओह, म 
पयालने्टमा 

चढौंडर कया हो?

यो सामार् 
तल झर्ु्क 
सकदछ...

डठर छु।

रने स 3



उठाए पभर् हुनछ!

ढलछ! आह,

अझै अभल रभत

ऐया !!

रने  भतमरी ठीर छौ?

मलाई ठीर छ, 
अभलरभत 

घुँिा ठोसकरएरो मात् हो।
रने  रो

आबाज हो िभर्, 
आएर हनेदा्क!



खास िनर्ने
हो िर्ने!

यो प्टर सार्ो घाउ 
मात् िएर 
बचें...

माफ गर्ु्कहोस.्..

रुर् ैपभर् 
हालतमा र्गर्ु्कहोस!्

दैभर्ररुपमा
उभचत खालरो 
र्ि्कस हुर् ुपभर् 

जरुरर छ।

यडद रने डह 
समसया िएमा, 

रृपया मलाई समपर्क  
गर्ु्कहोस।्

हो!

साथ,ै
यसता खालरा सामार्हरु 
डफलमलने बाँधनेर एरै डढकरा 

बर्ाएमा बोकर् 
ससजलो हुर्नेछ।

आफु एकललैने 
समाधार् र्गर्ने।

सरुसक्त छदै छ भर् 
िनर्ने जसता रुरा र्सोचर्ने

पयालने्ट ्ा 
फोर्क मा चढनेर 

अगलो ठाउँरो राम ्ा
यताउता सर्ने राम 

वया्ासाभयर भर्यम अर्सुार 
भर्षनेध गररएरो छ!

अडहलनेरो उचाईबा्ट पभर् 
्टाउरो पड्टबा्ट खसनेरो िए 

रने  हुर्ने भथयो!

उचाई अर्सुार, 
प्राण जार्ने दघु्क्टर्ा पभर् 

भर्मतयाउर् 
सक्थयो!



भर्षनेभधत क्नेत् र फोर्क भलफ्टरो र्सजर 
रुर् ैपभर् हालतमा र्जार्ने।

फोर्क भलफ्ट ड्ाइभिङ गर््करो लाभग, रौिल प्रभिक्ण 
परूा गर््क आ्शयर छ। साथ,ै प्रमाणपत् 
सधैं बोकर् जरुरी छ।

रौिल प्रभिक्ण प्रमाणपत्
*अभधरतम १ ्टर् िनदा रमरो फोर्क भलफ्ट ड्ाइभिङ 
गर््करो लाभग प्िनेष भिक्ा।

चयापपयो

फोर्क भलफ्टरो ्ररपरर

खसनेर/क्यास

फोर्क भलफ्टमा लोि िएरो सामार् 
फोर्क भलफ्टबा्ट झरनेर सामार् ठीर गरौं।

फोर्क भलफ्टरो फोर्क  ्ा पयालने्टमा माभर्स 
चढर्लाई भसद्ानत रूपमा, भर्षनेध गररएरो छ।

फोर्क भलफ्टलने राम गदा्क धयार् डदर्पुर्ने पोइन्टहरू

सजउ चयापपएर, र्राम्ो िएरो िए, 
प्राण जार्ने दघु्क्टर्ा पभ र् 

भ र्मतयाउर् 
सक्थयो!

अडहलने फोर्क भलफ्ट 
चभलरहनेरो छैर्, 
तयसलैने समसया
छैर् होला।

कया आहा आहा!

उचाई अरु्सार, 
प्राण जार्ने दघु्क्टर्ा पभ र् 

भ र्मतयाउर् 
सक्थयो!

खतरा अप्रतयाभित रुपमा 
हाम्ै ्रपर छ 

िनर्ने रुरा बझुर्ुियो?

राय्कसथलरो स्ास्थय र सरुक्ारो लाभग
प्रतयनेर वयपतिरो चनेतर्ा अभर् 
भर्यम पालर्ा महत््पूण्क छ।

यहाँ फने रर एर प्टर, 
रने स स्टिीलाई 
फरने र हनेरौं।

उपससथभत वयपतिरो 
बने्रूडफ रोसँग
भमलदोजलुदो छ।

हँअ? 
तपाईलने रने डह िनर्ु ियो?



यस बारने सा्धार् रहौं!
सरुक्ा र स्ास्थयरो लागरी सङरने त!

गोदामभित् हाम फालर्नेरुरामा 
सा्धार्री!

ओिरलोि र सामार् झर्ने रुरामा 
सा्धार्री!

अससथर खालरो ड्ाइभिंगमा 
सा्धार्री!

पाडर्क ङग गदा्करो सा्धार्री!

फोर्क भलफ्ट
 राम

श्रम दघु्क्टर्ाहरू, 
अरूरो समसया मात् र्िई 
जोरसैलाई पभर् हुर् सकर्ने

समसया हो।

ठीर छ!
भर्यमहरू पालर्ा गरनेर, 

हरनेर डदर् राम्ो राम गद्कछु!

यडद रने ही िएमा

हरनेर डदर् राममा, 
सञचाररो पभर् धनेरै 

महत्् छ।

भर्यम पालर्ा गर्ु्क िर्नेरो, 
"िरीर", "परर्ार" र 

"जरी्र्यापर्" लाई सरुसक्त गर्ु्क पभर् हो,
िनर्ने रुरा ससमझर् ुपयको।



माच्क २०२१ प्रराभित

प्रराभित:स्ास्थय, श्रम र रलयाण मनत्ालय
योजर्ा: Mizuho Information & Research Institute, Inc.

सहयोग: िूभम माल्ाहर यातायात र फोर्क भलफ्टसँग समबसनध 
सरुक्ारो भिक्ा सामग्रीहरू भसज्कर्ा गर््क राम
उतपादर्: Sideranch Inc.

रभमररो साथ बझुर्ुहोस ्

फोर्क भलफ्टरो स्ास्थय र सरुक्ा
सामार्रो ओिरलोिमा 
सा्धार्री।

अचार्र ्टभर्िंग 
र्गर्ने।

भर्षनेभधत क्नेत्मा 
प्र न्ेि र्गर्ु्कहोस।्

फोर्क भलफ्ट 
पछाडि र्डहंडर्ने।

राहाँ खतरा छ सोचनेर हनेरौं!

खतरा िप्षय्ाणरी प्रभिक्ण (KYT)

यो खतरारो 
पोइन्ट हो!

अनय खतरर्ार पोइन्टहरूरो बारनेमा सोचौं।

राय्कसथलरो राममा लरुने रो खतरारो बारनेमा जार्ौं!

इलसुट्नेसर्रा साथ भसकर्ुहोस
्



यस रागजातरो बारनेमा सोधपछुरो लाभग

स्ास्थय, श्रम र रलयाण मनत्ालय श्रम मापदणि बयूरो
स्ास्थय र सरुक्ा प्िाग सरुक्ा पबिाग


