
यो अडियोभिजअुल सामग्री, रसायभिक पदार्थहरू ह्ानिल गिने काय्थसरलहरूमा काम गिनेहरूका लाभग ४ प्रकारका
केस स्टिीबा्ट सरुक्ा र स्ास्थयको आधारिूत कुराहरू भसकिे उदे्शयले तयार गररएको सामाग्री हो।

化学物質取扱の安全衛生
まん が で わ か る जापािरी िाषा

ネパール語

कभमकको सार बझुिुहोस ्

रासायभिक पदार्थहरूको ह्ानिभलंगको सरुक्ा र स्ास्थय



सनदि्थ: २०१९(२०१९)साल भित्र कामदारको मतृयु र घाइते ररपो्ट्थ अनतग्थत, काय्थकारी पदार्थहरू
"हाभिकारक पदार्थ", "ज्लिशरील पदार्थहरू", "ज्लिशरील गयााँस", "व्स्ो्टक पदार्थ" इतयाडदको कुल हो। 

१ हाभिकारक पदार्थ २१३ केस

२ ज्लिशरील ्सतहुरू १६४ केस

३ ज्लिशरील गयााँस ५९ केस 

५ व्स्ो्टक ्सतुहरू इतयाडद १४ केस

रासायभिक पदार्थहरूको कारणले हुिे
श्रम दघु्थ्टिाहरूको संखया (कारण)

आज 
रासायभिक पदार्थ ह्ानिल गिने कामको 

सरुक्ा र स्ास्थयको बारेमा 
भसकौं! 

रासायभिक पदार्थ हाम्रै
्ररपररको व्भिनि ठाउाँमा

प्रयोग गररिे िएकाले, सुव्धाजिक छ। 

तयही त!

रासायभिक कारखािामा 
के कसता प्रकारका रासायभिक

पदार्थको प्रयोग
गररएका होला ?

कारखािा बाडहर पभि 
रासायभिक उतपादिको रूपमा

प्रयोग पभि गि्थ सकछौं। 
“हाभिकारक” र “ज्लिशरील पदार्थ”

 धेररै छि ्। 

यसतो काय्थसरलमा पभि
श्रम दघु्थ्टिाहरू घड्टरहेका छि।्

तयसो िए
रासायभिक पदार्थहरूको

कारणले हुिे श्रम दघु्थ्टिाका
मखुय कारणहरू हेरौं ।

हाँ!



ए तयसो पो।

पडहलो “हाभिकारक पदार्थ” को कारणले हुिे
दघु्थ्टिा, एक ठूलो “तरीव्र व्षाक्तता” र
 “परुािो व्षाक्तता” मा व्िाजजत छि।् 

रासायभिक पदार्थ लामो समय समम
ह्ानिल गदा्थ दीघ्थकालरीि लत ियो ििे,

यसको ततकाल प्रिा् ििएपभि,
िव्षयमा कलेजोलाई प्रभतकूल असर पाि्थ सकछ र

कडहले कााँही कयानसरपभि हुि सकछ ।

के गरेमा रोकि 
सडकनछ होला? 

सरुक्ा सभुिजचित गि्थको लाभग
काय्थ साइ्टको भियमहरू 

पालिा गिु्थ महत््पूण्थ हुनछ।

तरीव्र व्षाक्तता,
“इनहेल गदा्थ व्रामरी महससु हुि,ु

अचेत हुि”ु अर्ा 
“आाँखा र छालामा छुाँदा औषभधले हुिे क्भत”

जसता लक्णहरू देखा पद्थछि।्

उदाहरणका लाभग 
कसता भियमहरु छि ्? 

SDS िनिाले अक्र मात्र हो 
पढि डदकक लागदो छ। 

जे होस ्सरुक्ा उपकरण लगाएमा
ठीक हुनछ हरैि? 

आ्ु मात्र हरैि डक, 
्रपरका माभिसहरुलाई दघु्थ्टिा
िहुिको लाभग भियम पालिा

गिु्थ आ्शयक छ !! 

ह, हो।

सरुक्ाका उपकरण लगाउि अ्शय पभि पछ्थ
पडहले SDS धयािपू् ्थक जााँच गरर,
ह्ानिल गिने बेलामा भियम राम्ोसाँग

अिसुरण गिु्थ महत्पणू्थ छ।

हमम?

SDS
Safety Data Sheet

(सरुक्ा िा्टा पािा)



साररै “व्स्ो्ट र आगो”।
रासायभिक पदार्थमा भिि्थर हुाँदरै, जलिे,

व्स्ो्ट पभि हुि सकछ।

व्स्ो्ट ्ा आगलाभगले, श्रभमकहरूलाई पोलिे,
ि्ि ्ा कारखािाको आगलाभग जसता
ठूलो क्भत परु ्याउि सकछ, तयसरैले

होभसयार हुि ुपछ्थ।

यडद गमिरीर चो्टप्टकका कारण 
काम गि्थ िसकिे िएमा 

परर्ारलाई पभि भचनता हुनछ अभि 
आमदािरीमा पभि असर पद्थछ... यसरैले,,

भियभमत रुपमा तयार
हुि जरुरर छ।

पडहले SDS हेरेर,
रासायभिक पदार्थ कसतो खालका गुणहरु छि,्

आपतकाभलिमा के गदा्थ ठीक
अगाडििरै राहा जािकारर भलऊ। 

तयसपछी 
आगो भििाउिे व्भध राम्ोसाँग जााँच 

गिु्थ महत्पणू्थ छ।

“व्स्ो्ट ्ा आगलाभग” ििेको
कसतो बेलामा हुनछ?

उदाहरणको लाभग
व्लायकमा 
इजगिसि

तयसो िए,

्ासतव्क साइ्ट

हेरौं!

सपाकस्थ, भसगरे्टको आगो, इतयाडद।
आाँखाले देजखिे इजगिशि स्ोत उललेखका साररै
अदृशय जसरर वबजलुरीको कारणले व्लायकमा

इजगि्टले व्स्ो्ट र आगलाभग र्ै भलि
मद्त गिने केसहरू पभि धेररै छि ्।

तयसतो पो हो…

आगलाभग समयको मापि

आगो भििाउिे एजेन्ट:

प्रयोग गि्थ िहुिे आगो भििाउिे एजेन्ट:

व्भशष्ट खतरिाक जोजखमहरू:

व्भशष्ट आगो भििाउिे व्भध:

आगो भििाउिे उपकरणको संरक्ण:



ठीक छ, अब वबसताररै
व्लायकको तयार गिु्थहोस।् 

गोदामबा्ट लयाउिहुोस।्

हस । 

भरयो भरयो।

यो राम्ो।

केस १

गोदाम

्ाह

्ाह



कवतिपिरी…,
जब व्लायक र्ै लनछ,

यडद ्ररपरर आगोका स्ोतहरु िएमा,
तयहााँ आगो लागिे जोजखम हुनछ । 

अडहले खाजा बे्क हो
बे्क भलिहुोस.्..।

हस।्

हमम...
डदउाँसो पभि मेहित गछु्थ।

पडहले, हा्ा ्ालिे मेभशि
खोलिुहोस।्

हेिु्थहोस,् यहााँ लेबलमा
खतरा र ह्ानिभलंग व्भधको बारेमा

लेजखएको छ?

तयसतरै, बोकदा पभि
ढककि कसेको छ डक छरैि

पुवष्ट गरौ। 

हस ,
होभशयार रहिेछु ...

आ! ्ाषपशरील व्लायकको लाभग
जस्चको सपाक्थ  प्रज्भलत ियो! 



लौ के ियो! लौ लौ
उम, पािरी, पािरी।

हु ...
कसतो खतरा भरयो।

धनय्ाद

ठीक छ । 

बोकि सडकएपभछ
असरायरी रूपमा िणिार गिने बेलामा

कन्ेटिरहरू कम तापमािमा जसतरै छायााँमा
कुिरै भगरा््ट चहुा््ट िहुिे

ठाउाँमा राख्ुहोस।् 

ढककि बनद िगरेमा
आगलाभग पभि हुिे सकिे हुिाले

अब देजख, भिदनेशि अिसुार
ढककि बनद गिने। 

व्लायक प्रयोग गदा्थ
पया्थप्त दरूीमा व्द्तुरीय उपकरणहरू प्रयोग गिु्थहोस।्

समा्ट्थ्ोिहरु इतयाडद पभि
व्द्तु ्सपाक्थ हरू भिमतयाउि सकिे हुिाले

बोकि मिाडह छ।

यदी, आगलाभग िएमा
ड्ंज आगो भििाउिे उपकरण जसतो उपयुक्त

उपकरणले आगो भििाउिे।
पािरी छकने मा झि ्झि ्खराब हुाँदरै जािे पभि हुनछ। 

तयसतरै, किा गनध आएमा,
रासायभिक पदार्थ चहुा््ट िएमा,
तरुूनत प्रबनधकलाई ररपो्ट्थ गरौ ।

हस। 

खतरा! ह्टौं!

आ

किा भिषे
ध



आज पभि भचसो छ।

ठीकरै  छ! तयसो गरौं!

आह!
कयाि !!

केले स्ा गिने ...

तयसले स्ा गरौ । 

्ासत्मा, यस प्रकारको काम
बाडहर गिने हो...,

यहााँ ्राडकलो छ अभि
राम्ोसाँग हा्ा पभि चलिे िएकोले ... 

ठीक छ!हो । 

हस। 

म तयहााँ
काम गरररहेको िएर,

तपाई बाडहरबा्ट इ्टो कयािबा्ट 
पेरु कयािमा सरािानतरण 

गिु्थहोस ्। 

मरैले बझुें!

ठीक छ, तयसो िए
पेन्ट लगाउिको लाभग एक 

व्लायक तयार गरौं? 

केस २



यो ठीक छ। ओह, ्ोहोर
फयााँकि ुपछ्थ। 

बाडहर भचसो जसतो छ,
एकरै  भछि

जजउ तताएर जाऔ।ं 

हमम ...
नयािो छ

्ाह!

सडकयो?

हो!

धनय्ाद!

तयसो िए बे्क
भलि सकछौ। 



ठीक छ!? 

छ।

...हस । 

पररजसरभत बझुें।

पडहले,
व्लायक स्ा गरेको ्टालो
सामानय ्ोहोरसाँगरै कुिरै पभि

हालतमा िराखे्।

शरील गि्थ सडकिे ्ायरप्रु्  कन्ेटिरमा राखेर
स्टोर गिु्थ भियम होइि र?

अझ, दहिशरील स्टोि जसता भचजहरु, 
इजगिशि स्ोतको िजजक कडहलयरै 

िराख्हुोस।्

खास िनिे हो ििे, व्लायक ह्ानिल 
गिने बेलामा राम्ोसाँग हा्ा लागिे 

ठाउाँमा काम गिु्थ पछ्थ। 
र जब व्लायक कन्ेटिरमा इसतानतरण
गिने बेलामा िपोजखिे गरर व्सताररै काम 
गिु्थहोस।् ्िेल प्रयोग गि्थ सकिुहुनछ।

... मा् गिु्थहोस।्

तयस पभछ, काय्थ सरािमा ४S को
लाभग प्रयास गरर, िचाडहिे चरीज

ठाउाँमा राखे्। िकूमप ्ा तेज बतासको कारण,
्रपरका चरीजहरू कन्ेटिरहरुमा
ठोजककिे समिा्िा िएकोले।

चो्टबा्ट बचि
साँगरै सा्धाि रहौं।

हस!!

Seiri Seiri 
(संगडठत)(संगडठत)

SeitonSeiton
 (वय्जसरत) (वय्जसरत)

SeisoSeiso
(स्ाई)(स्ाई)

SeiketsuSeiketsu
(सगुघर)(सगुघर)

किा भिषेध



धनय्ाद ...
के ियो?

यो भचसो छ।

राडकयो।
आजकाल, वबरामरी

परेको छु।

खरैर, अरुहरुले िनदरै भरए।
तपाईं आजकाल झडक्थ ि ुहुनछ
धेररै घमुड्र गरेकोले होडक? 

घमुड्र छरैि। 

आजकाल िोकपभि छरैि
चााँिरै राकछु। 

धयाि पभि
एकाग्ता पभि गुमाएाँ।

केस ३ 



 ...हेर, यो कोठा
गभम्थ िएर होला? 

यसबाहेक, समपणू्थ कोठामा
हलका जरैव्क व्लायक

गनध छ।

भचसरै छ।

ए तेसो पो
यो गाह्ो छ।

तयो हो।

हुिसकछ
यो जरैव्क घोलक को कारण?

पडहले पभि उसतरै व्िागमा तपाई जसतरै 
यसतरै लक्णहरू माभिस भरयो...

उद्ोगको िाक्टर छ 
तरुुनत परामश्थ भलंदा के होला? 

ओह, तयडह गछु्थ।
धनय्ाद।कारण राहा छरैि,

काममा धेररै गलतरी छि,
तयसरैले पभि के गरौं गरौं हुनछ

... सबरैिनदा खराब।



अकको डदि

आज कसतो छ
गिु्थियो?

आजिोभल “के गरौं गरौं”,
“काम गि्थ मि िलागिे”, 
“भचनता” जसता लक्णहरू

िएर...

अकको डदि पककरै  पभि तयहााँ केडह हुि ुपछ्थ
राम्ो संग छािवबिको गरेको िभतजा

अिसुार कारण पतिा लागयो। 

अपया्थप्त ्ातािकूुलि क्मता बिाउि,
भचसो हा्ा पाइपबा्ट भसधरै आउिे गरर

भमलाएकोले गदा्थ, ड्ाफ्टको सकसिको सार,
व्परीत एयरफलो उतपनि गराउिे। 

ड्ाफ्टबा्ट
भिकालेको जरैव्क व्लायक

सधैंिरर धूम्पाि गरररहेको जसतो 
देजखनछ ।

यस प्टक जरैव्क व्लायक प्रयोग गदा्थ
ररपोड्टिंग गरेकोले, कारणको बारेमा 

पभि धयाि डदि सके,

यसररिरै जरैव्क व्लायक 
स्ाससाँगरै ताभिरहेमा 

गमिरीर वबरामरी हुि सक्थयो। 
तयसतो पो

िएको भरयो!?

शारीररक अ्सरा साँधरै िनदा ्रक छ,
यडद केही गलत जसतो लागेमा

प्रयोग गरररहेको रासायभिक पदार्थको प्रिा्
पभि हुि सकछ तरुुनत “जजममे्ार वयवक्त”

संग सललाह गिु्थहोस।् 

सहकममीले जरैव्क व्लायक
प्रयोग गरेकोले हुि सकछ

िनदरै हुिहुुन्थयो तर
के समबनध हुि सकछ।

ए तयसो पो।

कृपया!

पडहला ढुकक हुिको लाभग, 
व्सततृरुमा भिरीक्ण गरौं। 

व्सततृ भिरीक्णको ितरीजा
भिजसकयो। 

सपष्ट रूपमा,
स्ायति असनतुलिको शंका छ।

जरैव्क व्लायक व्षाक्तताको पभि शंका िएकोले,
काय्थ सामग्री र काय्थ ्ाता्रणको पभि

जााँच गिु्थहोस।् 

्ातािकूुलि

्ातािकूुलि

सरािरीय बडहषकरण

आर््थता

जरैव्क व्लायक
बा्

○○○○असपताल



ठीक छ, अब यो
ह्टाएर राख्हुोस।्

अाँ।

हस!

यो राम्ो छ।

तयसो िए
केडह ियो ििे मलाई आबाज डदिहुोस।्

ओह, गयााँस मासक
आ्शयक छरैि? 

हस!

ठीक छ, ठीक छ।
यो बाडहर चहुा््ट हुाँदरैि।

खोलिे ििेको...
यो ि्ट हो !

राम्ो छ
यो ठीक छ।

केस ४ 



हे
के गजलत गरेको

... !!!
ठीक हुिहुुनछ?

ओइ,
के ियो!

राम्ो संग गिु्थहोस!्
चााँिरै मद्त गिु्थहोस ्...

अकको ... 
 ... तयो?

हमम?

उह ...



ठीक छ, कुरा बझुें।

बझेुको हो,
सबरै िनदा पडहले, समसया िएमा घजन्ट

बजाउिे भियम छ हरैि र।

“परीडितको उद्ार उचच प्रारभमकता हो”
आफिो जयाि ्ालेर उद्ार गिु्थहोस ्

िनिे यसको मतलब होइि। 

उपयकु्त उपकरणका सार 
माभिसको उद्ार गिने।

यडद लगाएको छरैि ििे पडहले िागेर
घजन्ट बजाउिे।

साररै, ठूलो स्रले ्रपरका माभिसहरूलाई
जसरभत बताउिे। 

्ुटपलकुक तयडह बेलामा तयो बा्टो
डहंिेकोले राम्ो ियो, तयसतरै परेको िए

जरी्िलाई पभि खतरा भरयो।

जे िए पभि यो खासरै
महत््पूण्थ ििएर सबरै िनदा

राम्ो ियो। तर ...,

तयसपभछ, आफिा जभुियरहरूलाई
सहयोग गि्थ खोजे पभि,

आ र्ै  दघु्थ्टिामा परेमा तयसको कुिरै अर्थ छरैि। 

उद्ार गिु्थ पछ्थ िनिे
िा्िाहरू वबिा गररएका काय्थहरु ठीक छरैि । 

आपतकालमा शानत प्रभतडरिया भलि
सजजलो छरैि। तयसकारण हरेक डदि

आपतकाभलिका लाभग तयार हुि ुमहत््पूण्थ छ। 

आपतकालरीि भिकासरी माग्थ,
प्रारजमिक काय्थ प्रकोप पतिा लागयो,

परीडितहरूको उद्ारको समयमा
सा्धािरी, बचा् पभछ कसरी प्रभतडरिया

गिने आडद। जााँच गरौं।

व्गतको अिुि् ्ा अनतर्ा्थिमा भिि्थर वबिा
कमपिरी-व्भशष्ट “आपतकालरीि प्रभतडरिया मयािअुल” र

रप रूपमा, SDS सेकसि ४ “प्रारभमक उपचार”,
सेकशि ५ “आगलाभगका उपायहरू”,

सेकसि ६ “चहुा््टका लाभग उपायहरू” का बारेमा ्ेरर पढेर
आपतकालमा व्भशष्ट काय्थहरू र प्रभतडरियाका व्भधका बारेमा

कलपिा गिु्थहोस ्र सबरैलाई जािकारर गराउाँ । हस!

मयाि
अुल



रासायभिक पदार्थहरू ह्ानिल गदा्थ धयाि डदि ुपिने पोइन्टहरू

प्रयोग पभछ यसलाई ठीकसाँग ह्ाणिल गरौं। 
अप्रतयाभशत यो एक दघु्थ्टिा हुि सकछ।ढु्ािरी ्ा िणिारण गदा्थ वबकको लगाउि िवबभस्थिहुोस।्

ज्लिशरील र ज्लिशरील पदार्थहरूको उपयुक्त वय्सरापि

भचनताजिक कुरा ्ा सामानय
िनदा ्रक कुरा िएमा तरुुनत 
परामश्थ गिु्थहोस ्

आ्ेगमा आउिे काय्थ 
िगिु्थहोस ्

रासायभिक पदार्थ संग समपक्थ  गरेमा स्ास्थयमा हाभि 
गिने समिा्िा पभि हुि सकछ। यडद अस्सर महससु 
िएमा, तरुुनत जजममे्ार वयवक्त संग कुरा गिु्थहोस।्

अिा्शयक उद्ार गदा्थ, आ र्ै  दघु्थ्टिामा होभमिे
जोजखम छ। आपतकाभलि अ्सरामा पभि
भियमहरू जााँच गरौं।

यो ठीक छ।

आजकाल िोकपभि छरैि
चााँिरै राकछु। 

धयाि पभि
एकाग्ता पभि गुमाएाँ।

राम्ो संग गिु्थहोस!्
चााँिरै मद्त गिु्थहोस ्...

उह ...

्ाह

्ाह
खतरा अप्रतयाभशत रुपमा 

हाम्रै ्रपर छ 
िनिे कुरा बझुििुयो?

काय्थसरलको स्ास्थय र सुरक्ाको लाभग
प्रतयेक वयवक्तको चेतिा अभि 
भियम पालिा महत््पूण्थ छ।

यहााँ ्ेरर एक प्टक, 
केस स्टिीलाई 
्कने र हेरौं।

उपजसरभत वयवक्तको 
बे्कूड् कोसाँग
भमलदोजलुदो छ।

हाँअ? 
तपाईले केडह िनिु ियो?



यस बारे सा्धाि रहौं!
सरुक्ा र स्ास्थय को लाभग संकेत!

रासायभि
क पदार्थह

रूको 

ह्ानिभलंग

दहिशरील सामग्रीको िजजक
आगो बालि भिषेध!

हाभिकारक पदार्थहरू कतरै लागेमा 
तरुुनत यसलाई धुिहुोस!् 

काय्थ प्रडरिया अिसुरण अिसुरण 
गरौं !

भियम अिसुार सरुक्ातमक 
उपकरण लगाऔ!ं

प्रडरिया गलत िएमा गमिरीर दघु्थ्टिा पभि हुि सकछ।सपाक्थ को कारण इजगिशिमा पभि सा्धाभि अपिाऔ।ं

राम्ो साँग हात धिेु, काम गिने ह्क्थ बेंच पछुिे जसता
बािरी पािने कुरा पभि िवबस्थिहुोस।्

सरुक्ा उपकरण आ्शयक काममा, दघु्थ्टिा रोकराम
गिने सरुक्ातमक उपकरण अभिबाय्थ रुपमा लगाउिे गरौं।

अलकालाइि 
डि्टजजें्ट

श्रम दघु्थ्टिाहरू, 
अरूको समसया मात्र ििई 
जोकसरैलाई पभि हुि सकिे

समसया हो।

ठीक छ!
भियमहरू पालिा गरेर, 

हरेक डदि राम्ो काम गद्थछु!

यडद केही िएमा

हरेक डदि काममा, 
सञचारको पभि धेररै 

महत्् छ।

भियम पालिा गिु्थ ििेको, 
"शरीर", "परर्ार" र 

"जरी्ियापि" लाई सरुजक्त गिु्थ पभि हो,
िनिे कुरा सजमझि ुपयको।



माच्थ २०२१ प्रकाभशत

प्रकाभशत:स्ास्थय, श्रम र कलयाण मनत्रालय
योजिा: Mizuho Information & Research Institute, Inc.

सहयोग: रासायभिक पदार्थ र रासायभिक पदार्थको वय्सरापि
समबजनध भशक्ा सामाग्रीहरू भसज्थिा गि्थ काम
उतपादि: Sideranch Inc.

कभमकको सार बझुिुहोस ्

रासायभिक पदार्थहरूको ह्ानिभलंगको
सरुक्ा र स्ास्थय

इलसुटे्सिका सार भसकिुहोस
 ्

काय्थसरलको काममा लकेुको 
खतराको बारेमा जािौं!

कहााँ खतरा छ सोचेर हेरौं!

अनय खतरिाक पोइन्टहरूको बारेमा सोचौं।

यो खतराको 
पोइन्ट हो!

सरािरीय भिकास प्रणालरीको सार काम गिु्थहोस।्

आगो प्रयोग गदा्थ इजगिशिको कुिरै खतरा 
ििएको भिजचित गिु्थहोस।्



यस कागजातको बारेमा सोधपछुको लाभग

स्ास्थय, श्रम र कलयाण मनत्रालय श्रम मापदणि बयूरो 
स्ास्थय र सरुक्ा व्िाग सरुक्ा वबिाग


