
यो अडियोभिजअुल सामग्री, वेल्ििंग काय्य गर्ने साइटहरूमा काम गर्ने सब ैकामदारहरुको लाभग सरुक्ा
र सवास्थयको आधारिूत कुराहरू भसकरे् उदे्शयले तयार गररएको सामग्री हो।

溶接の安全衛生
まん が で わ か る जापार्री िाषा

ネパール語

कभमकको साथ बझुर्ुहोस ्

वेल्ििंगको सवास्थय र सरुक्ा



• चयापपएर/बेररएर
• उच्च तापक्रमका वसतुसँगको समपक्य
• उिार्/झरेर
• क्यास/खसेर
• वेल्ििंग पवद्तु आपभूत्य बाट इलेलकरिक झटका
• ल्ििंग धवुाँ द्ारा हुरे् धलूो फोकसो
• आक्य  प्रकाशबाट हुरे् आँखाको क्भत, आडद।

वेल्ििंग काय्यमा श्रम दरु्यटर्ाका उदाहरणहरु

हो!

आज वेल्ििंग कामको
सरुक्ा र सवास्थयको बारेमा

भसकौं! 

उच्च तापक्रमका वसतहुरूको समपक्य मा,
िारी ततवहरू ह्ानिल गर्ु्यपर्ने हुर्ाले,

सरुक्ामा होभसयार हुर् ुपद्यछ।

तयडह त!

कसतो डकभसमको काम
गददै होला? 

कसता कुराहरुमा
होभसयार िए

राम्ो हुनछ होला।
वेल्ििंग काय्यमा

पवभिनर् श्रम दरु्यटर्ाहरू िइरहेका छर्।्

पडहले
श्रम दरु्यटर्ाका मखुय कारणहरू

हेरौं र् त!।

वेल्ििंग काय्यमा हुरे् मखुय
श्रम दरु्यटर्ाका उदाहरणहरु, यसतो

िइरहेको छ



ए तयसो पो।

हम…?

तयसो िए
श्रम दरु्यटर्ाका पवभशष्ट

उदाहरण हेरौँ!

सामार्हरु पबभग्रे्,
सामार्हरु झरेर,

शरीरमा ठोलककरे् केसहरू पभर् छर्।् 

डकर्
श्रम दरु्यटर्ा

रटदछर् ्होला? 

सरुक्ा सभुर्लचित गर््यको लाभग
भर्यमहरू पालर्ा र्गर्ु्य

एक कारक हो।

उदाहरणका लाभग
भर्यमहरू पालर्ा र्गरी सपट प्रकारको
वेल्ििंग मेभशर्मा औिंला चयापपरे् केसहरु

उदाहरणका लाभग कसता
भर्यमहरु छर्?्

ए तयसो पो?

अभधक जडटल भर्यमहरू
छर् ्डक िरे्र सो्ेचको भथए।

श्रम दरु्यटर्ा
रोकथाम गर््यको लाभग,
भर्यमहरू पालर्ा गर््य

महत्वपणू्य छ। 

हजरु हस!्

भर्रीक्ण र मम्यत,
असामानय पदाथ्य हटाउरे् जसता
सधैं िनदा फरक कामको लाभग,

वेल्ििंग मेभशर् रोकेर,
पुण्य रुपमा रोडकएको पपुष्ट गरेर मात्र

गर््य जरुरर छ। 



तयसो िए,

वासतपवक साइट

हेरौं!

अनय पभर्,
अलसथर ठाउँमा रालखएको

सटेपलेिर वा भसढीँबाट झरेर,
हडिी िाँलच्चरे्, 

भर्मा्यण साइटको म्चार्मा
खटुटा भ्चल्लएर,

दरु्यटर्ा हुरे् केसहरू छर्।् 

खतरा त सँगै
पो रहेछ। 

तयसकारणले
भर्यमहरू भर्लचितरुपमा

पालर्ा गर्ु्य महत्वपूण्य छ।

आफर्ो शरीरको रक्ा गर््य,
सरुक्ा उपकरणहरू

भर्ण्यय गररए अर्सुार
तयार गर्ु्यहोस,्

राम्ोसँग लगाएपभछ
काम गरौँ । 

साथ,ै
उच्च तापक्रमका

वसतहुरूको समपक्य मा
होभसयार र्िइ

हँुदैर्।

तयो सही हो।
आक्य  वेल्ििंग गर्ने बेलामा,
पवशेष सावधार् हुर् ुपछ्य।

सपाक्य हरू उिेर आएमा,
जलर् पभर् हुर् सकछ।
प्रजवलर् र पवसफोटको

जोलखम पभर् छ।

बझुें।



आक्य  वेल्ििंग
कामको बेलामा—

केही भमरे्ट पभछ—

धेरै र् ैगभम्य
डदर् छ।

आज थोरै हावा
्चलेको छ,

भर्यम
िए पभर्,

परैु उपकरण
एकदम तातो हुनछ।

भसभर्एर!
यहाँ हावा ्च्रे् िएर,

िसटप्रफू मासकलाई
हटाउदािं पभर् डठक

छ होला र?

आक्य  वेल्ििंगको
धवुाँ*तर उडरे् िएर

यडद हावा ्च्ला िरे्र,
श्ासमा उच्च जोलखम

हुनछ। गममी िएता पभर्
िसटप्रूफ मासक

अवशय लगाउर्हुोस।्

पूण्य रूपमा ससुलजजत
िएर भमडहरे्त गरौं!

हीटसरिोक
र्हुरे् गरर

अभल अभल भ्चसो ठाउँमा
पवश्राम भलर्हुोस,्

पार्री र र्ुर्को मात्राको
आपभूत्य

याद गर्ु्यहोस।्

केस १
सरुक्ा उपकरण प्रयोग गरौं।

*धवुाँ, पल्लएको धात ुसटीम िए पभछ,*धवुाँ, पल्लएको धात ुसटीम िए पभछ,
भ्चभसएर बरे्को धलूो जसतो भ्चज हो। यो धवुाँ जसतो देलखनछ।भ्चभसएर बरे्को धलूो जसतो भ्चज हो। यो धवुाँ जसतो देलखनछ।



अब अभल कभत मात्रै,

टाउको
िारी ियो।

तातो, तातो
पभसर्ा रोडकएर्।

डठक छ!
सडकयो। पार्री, पार्री,

पार्री!

हम
पुर्जमीवर् पाए।

हम
तातो, तातो।

पबजलुरी बनद
गरेको भथएर्!

ला! आहा-आहा!

ल सफा गरौं।
वेल्ििंग रि पभर्

िद्रगोल
गरेर।



केस १ सारािंश

भर्ण्यय गररएका कामको कपिा,
सरुक्ा उपकरण लगाऔ!ँ

इलेलकरिक झटकाबाट
सावधार्!1 2

• काम गर्ु्य अभर सरुक्ा उपकरण जाँ्च गर्ु्यहोस ्
• इलेलकरिक झटका को खतरा, आपतकालरीर्
प्रभतडक्रयाको पपुष्ट गर्ने
• पभसर्ाले भिजेको लुगाले पबजलुरी झटका ला्रे्
िएकोले सावधार्
• डठकसँग वेल्ििंग केबल जिार् गर्ु्यहोस ्

धवुाँ इर्हेभलिंगमा सावधार् रहर्हुोस!्TIPS

हावा माभथ माभथ िएकोले
मासक र्िए पभर्

डठक हुनछ।

धेरै रणटा पभछ—

धातकुो ताप

उह, मेरो जोर्मी दखुछ,
थाकेको र भ्चसो महससु 

गछु्य।

*धातकुो ताप(धातकुो धवुाँ तातो)िरे्को, धातकुो धवुाँ इर्हेलेसर्ले टाउको दखुाइ, जवरो, जािो, मािंसपेशरी दखुाइ,
वाकवाकी, भतखा्य र थकार् जसता लक्णहरू भर्मतयाउरे् ततव हो। 

धातकुो तापको शिंका लागेमा
ततकाल असपतालमा जाऔ।ँ 

तयस पभछ
खसेपभछ

दाडहरे् हातको
हडिी िाँलच्चरे्। 

बझुें!

ज्ाआआअ! 

केही रणटा पभछ-
असपताल लभगयो 

इलेलकरिक झटका लाभग
िराएर दरु्यटर्ाग्सत।

वेल्ििंग रिको कोडटिंग
सामग्री भछभलएको भथयो,

कामको समयमा
छालाको पञजा

लगाएकोले मलेै धयार्
डदइर्। 

इलेलकरिक झटका जरीवर् सँग
समबलनधत कुरा हो।

सव्चाभलत इलेलकरिक झटका
रोकथाम उपकरणको

प्रयोग गर्ने आदेस डदए पभर्
भर्दनेशर्हरू पालर्ा र्गरेमा

र्राम्ो हुनछ।
र्राम्ो समसयामा परेकोले
पडहलो पटक भर्यमहरूको
महतवको बारेमा बझुरे्
ऊर् ैभथयो।



खाजा बे्कको सलककर्ु
हुर्ुिनदा अगाडि
कम्य्चारी कयाफेटेररया— 

भथयो भथयो!

रटर्ासथलमा
तपाईंको बारेमा
खोजरी गददै भथए। 

एक जोिी र्हँुदा
समम सरुु गर््य सडकनर्। 

तयो!
मेरो सरुक्ाका जुत्ा

छैर्!

आहा
तयो सही हो

डदउँसोबाट
हतारको काम
िएको कुरा
पबभस्यए! 

अब
हतार गरेर् िरे्!

साधारण जतु्ा िएपभर्
हुनछ।

प्रतरीक्ा गराएँ
माफ गर्ु्यहोस!् 

... हे,
यो सामानय जुत्ा होईर् ?
सरुक्ाका जतु्ा र्लगाएमा

खतरा हुनछ। 

अनततः आउर्िुयो ~,
कुददै भथए। 

डठक छ,
तरुुनत काम
सरुु गरौँ!

मेरो सरुक्ाको जतु्ा
फेला परेर्। 

दईु वयपति भमलेर ठूलो सामार्
भमलेर बोडक
वक्य बें्चमा राख्हुोस।् 

र
वेल्ििंग सरुु—

केस २
झर्ने र उिार् हुरे् वसतुहरूमा सावधार् रहर्हुोस।् 



डठकै छ!
अकको सामार्
भलर् जाऔ।ँ 

माफ गर्ु्यहोस,्
अ्चार्क पेटको अवसथामा
खराब हँुदै गइरहेको छ। 

शौ्चालयमा
गएर आउछु!

म ्चाँिै आउरे्छु
कृपया पख्यर्हुोस।् 

योइशो।

यो असमिव छ।

वाह!
होइर्, यो
िारी छ!

यो एकललेै
बोकर् समिव छ। परीक्णको रूपमा

उ्चालेर हेरौं। 

डढला ियो,
हतारको काम
िएर पभर्।

यस बरी्चमा अकको वेल्ििंग गर्ने
सामार्हरू बोकेर ्याउरे् काम
िएको छ।

सामार्को वेल्ििंग सलककएमा
वे्िेि िाग भ्चसो र्िएसमम
राखे्। 

सामग्री िणिारण

१० भमरे्ट पभछ—



केस २ सारािंश।

सामार् सार्ु्यहोस,्
भर्ण्यय िए अर्सुार! 

काम गदा्य सरुक्ाका जतु्ा 
लगाउर्हुोस!्1 2

सरुक्ाका जतु्ामा टोकयाप िएकोले, औिंलाहरूको सरुक्ा गछ्य।

अिंिरपवयर कपासबाट बरे्को छ! वेल्ििंगको समयमा,
जवलर्शरील रासायभर्क फाइबरले बरे्को शट्य र्लगाउर्हुोस!्

TIPS

आज रासायभर्क
फाइबरले बरे्को

अिंिरपवयर प्रयोग गरेँ। तर अभल तातो हुर्ाले
जयाकेटको बटर् खोलेँ। 

स्याटर पल्लएको 
धातकुा कणहरु

वाह!
स्याटर छातरीबाट

भछयको!!! 

एकलै गारो गरर काम र्गर। 

दईु वयपति भमलेर ठूलो
सामार् भमलेर बोडक
वक्य बें्चमा राख्हुोस।् 

• वे्िेि िागमा आवशयक िनदा
र्लजक र्जार्हुोस।्
• कामको लगुा भर्यम अर्सुार
लगाउर्हुोस।् 
• रासायभर्क फाइबरका शट्य
ज्र् सलजलो छ।

र
वेल्ििंग सरुु—

२ मडहर्ा ला्छ भर्को हुर्
हडिी िाँभ्चएको। यडद सरुक्ाका 

जतु्ा लगाएको िएमा
गमिरीर राइते हँुदैर् भथयो।

्चाँिै
असपतालमा
जाऔ ँ!

ज्ाआआअ! हे!
के ियो?

सामार्
खटुटा माभथ

झयको!

यडद राइते हुर्ुियो
िरे् साथरी र पररवारहरु

भ्चलनतत हुनछर्।्
भर्यम पालर् गर्ु्य
आधारिूत कुरा हो
िनरे् कुरा बझेु। 

उसले मर्बाट दृढतापवू्यक
भर्यम पालर् गर्ने
कसम खाएको छ। 



सामार्हरुको वेल्ििंग
सकेपभछ ग्ाइनिर गर्ु्यहोस। हस!

अरु उपाय छैर्,
मासक लगाऔिं। 

िसटप्रफू मासक
धलुोहरूको इर्हेभलिंगबाट 
जोभगर् आवशयक छ! 

वाह!
यभत धेरै धलुो!

पबसतारै
सडकयो।

िसटप्रूफ मासक
प्रयोग र्गरी

यडद धलुो इर्हेल गरेमा
खतरर्ाक हुरे्छ। 

तातो छ िरे् पभर्
मासक डठक सँग

प्रयोग गर््य जरुरर छ। 

िसटप्रफू मासक
र्लगाई गरौंडक। 

आज तातो छ,
पूण्य रूपमा ससुलजजत
हँुदा झर् ्झर् ्पभसर्ा

आउँछ।

तयसपभछ
िसटप्रफू मासक,

यो िनदा बढी लगाउर् 
्चाहनर्। 

हे!

केस ३ 
आखँामा धयार् डदर्हुोस ्



आखँामा पभसर्ा!
सरुक्ातमक ्चशमा

सयको डक ? 

आज तातो छ
पभसर्ा रोडकएर्। 

के?
गिबि छ।

मेरो आखँा दखुछ। 

आसँ ुरोडकएर्!—
िरला्दो
रगत छ!!

काम
जारी राख् 
सलकदर्।

भसभर्एर, माफ गर्ु्यहोस।्
आखँा दखेुर

काम गर््य सलकदर्। 

खै
देखाउर्सु त। 

दखुयो, दखुयो
सहर् सलकदर्। 

जे िए पभर्
आफर्ो आखँा 
धरु्हुोस।्

यो ियार्क छ
्चाँिै रे्त्र रोग
पवशेषज्कोमा
जार्हुोस।्

भर्रीक्ण!
उर्को आखँामा धलुो

पसेको जसतो
देलखनछ!

के!?
धलुो पसयो?

उसलाई रे्त्र रोग पवशेषज्बाट
मेडिकल जाँ्च गराए। 



केस ३ सारािंश।

१ धुलो सडहतका पनजाहरूले,
आखँाको र्जरीक र्छुर्हुोस ्

२ धलुो र फलामका टुक्रा
आखँामा पसेमा र्भमचर्ुहोस,्
तरुुनतै बगेको पार्रीले धरु्हुोस।् 
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धोए पभर् परीिा रडहरहनछ िरे् रे्त्र रोग पवशेषज्कोमा
जार्हुोस।् आखँाको र्ाभर्मा सक्या्चहरू वा अवशेषहरू छर् ्
िरे् उप्चार र्गरेमा दृपष्ट पभर् गुमर् सकछ। 

वेल्ििंगको प्रकाश,र्ाङगो आखाँले र्हेर्ु्यस!् TIPS

तपाईंले र्ाङगो
आखाले आक्य  प्रकाश
हेर्ु्य िएको भथयो। 

जे िएपभर् भसभर्अर,
वेल्ििंग भछटो र
राम्ो हुर्हुुनछ...। 

सँध ैभसभर्अरको काम
हेरेको पररणाम— 

मेरो आखँा दखुछ,
आसँ ुपभर् रोडकएर्। 

काम पभछ हात धरेु्, पभसर्ा पुछरे्, फोहोर
पनजाहरु हटाउर्हुोस।्

र्ाङगो आखँाले वेल्ििंगको प्रकाश 
र्हेर्ु्यहोस।् दृपष्ट कमजोर हुर् 
सकछ र पबजभुलले आखँा सभुर्रे्, 
कडहलेकाँही अनधो पभर् हुर्सकछ!

आखँाहरू भम्ेचकोले,
आखँामा केही धलुो

पसयो र आखँाका र्ाभर् 
पभर् रोचयो।

यसलाई हटाइसकें
अडहले डठक छ।

यद्पप
यडद तयसै छोिेमा

दृपष्ट गुमाउरे् िर भथयो।

समसया
आफैलाई मात्र

हैर्।

धलुो सडहतका पनजाले,
आखँाको र्लजक

र्छुर्हुोस ्कृपया सावधार् 
रहर्हुोस।्

डदमागमा राखे्छु।
ग्ाइनिरको काम गर्ने 
बेलामा धेरै सावधार्
रहेर काम गर्ने भर्ण्यय 
उसले गरेको भथयो। 

यस पटक जसतै
यडद आखँामा ्चोट लागेमा,

दृपष्ट गुमाउरे् जोलखम पभर् छ।
यडद दृपष्ट गुमाउर् ुिएर् िरे् 
पभर् तयसको असरहरुले गदा्य

दृपष्ट कमजोरी हुनछ,



र …

खतरा अप्रतयाभशत रुपमा 
हाम्ै वरपर छ 

िनरे् कुरा बझुर्िुयो?

काय्यसथलको सवास्थय र सरुक्ाको लाभग
प्रतयेक वयपतिको ्ेचतर्ा अभर् 
भर्यम पालर्ा महत्वपूण्य छ।

उपलसथभत वयपतिको 
बेवकूडफ कोसँग
भम्दोजु् दो छ।

हँअ? 
तपाईले केडह िनर्ु ियो?

श्रम दरु्यटर्ाहरू, 
अरूको समसया मात्र र्िई 
जोकसैलाई पभर् हुर् सकरे्

समसया हो।

ठीक छ!
भर्यमहरू पालर्ा गरेर, 

हरेक डदर् राम्ो काम गद्यछु!

यडद केही िएमा

हरेक डदर् काममा, 
सञ्चारको पभर् धेरै 

महत्व छ।

भर्यम पालर्ा गर्ु्य िरे्को, 
"शरीर", "पररवार" र 

"जरीवर्यापर्" लाई सरुलक्त गर्ु्य पभर् हो,
िनरे् कुरा सलमझर् ुपयको।



शरीरमा आकारमा
र्भम्रे् र्िएमा,

केडह खराब
िएमा, साइटको लजममेवार वयपति

सिंग छलफल गरौं!

सरुक्ातमक 
उपकरण आडद

र्सर्ने गरेर, भ्चउँिोको पटटा राम्रर समायोजर् गरर, राम्रर 
बाँधरे्। एक्चोडट पभर् ठोलककएको िएमा बद्र्हुोस।् 

खतरर्ाक र हाभर्कारक डकभसमका बसतसुँग भम्रे् भ्चज 
प्रयोग गर्ु्यहोस।् अर्हुारमा परैू डफट गर्ु्यहोस।्

अर्पु्रयोगको लाभग उपयतुि ्चरीजहरू प्रयोग गर्ु्यहोस।्

हाभर्कारक पबडकरणहरु बाट 
आखँा
सरुक्ा गर््यका साथै
पटुर आडद बाट अर्हुारको
सरुक्ा गद्यछ।

हाभर्कारक पबडकरणहरूबाट
आखाँको रक्ा गर्ने बसतु

लजर् फोकसो रोकरे् बसतु

उडरे् वसतहुरू, धलूो,
तातोबाट आखँा 
ब्चाउर्हुोस। 

धलुोको इर्हेलेसर् रोकरे् बसत।ु 

िसटप्रफू मासक िनदा उच्च सुरक्ा प्रदश्यर् गर्ने,
डफ्टर सामग्री (डफ्टर) माफ्य त सफा हावा
इलेलकरिक फयार् द्ारा आपभूत्य गर्ने। 

िसटप्रूफ मासक

इलेलकरिक फयार् िएको श्ासका लाभग
सरुक्ा उपकरण (PAPR)

□ सही मासक छर्ौट गर्ु्यहोस ्
• राप्रिय परीक्ा उत्रीण्य उतपादर् हो
• आफर्ो अर्हुारमा आसिंजर् 
• काम अर्सुार छर्ौट गर्ु्यहोस ्

□ आसिंजर् जाँ्च गर्ु्यहोस ्
□ काम गर्ु्य अगाडि जाँ्च गर्ु्यहोस ्
• भर्कास ि्ि, फोहोर र पवकृत फेसपपस
• डफ्टर सामग्रीको कलभगिंग
• बाँधरे् पटटाको पवकृभत 

उपयुति आकारको जतु्ा लगाउरे् र्फुकलरे् गरर लगाउँर्हुोस।

तातो र तरीखो ्चरीजहरूबाट
हात ब्चाउर्।ु

वेल्ििंगका लाभग छालाको
पञजा प्रयोग गर्ु्यहोस।्
लामो बाहुला प्रयोग गर्ु्यहोस।् 

िारी वसतहुरुबाट खटुटाको सरुक्ा स्याटरलाई प्रवेश गर््यबाट रोकरे् ्चरीजहरू 

सकेसमम उच्च सथार्बाट झुलनियाउरे्।

स्याटर, तातो आडद
बाट शरीरलाई ब्चाउर्।ु

एकानतरण आक्य  वे्िरहरूको लाभग
सव्चाभलत इलेलकरिक झटका

रोकथाम उपकरण 

पवद्तुरीय झटका रोकरे् उपकरण ।
वकैल्पक वत्यमार् आक्य  वेल्ििंग(लेपपत आक्य  आक्य  वेल्ििंग)
कामको क्रममा, साइटको मखुय मानछे बाट प्रयोग गर््य
जब आदेश गररनछ, यसको प्रयोग गर््य भर्लचित हुर्हुोस।् 

टाउकोमा हुरे् 
ठककरबाट
सिंरक्ण गर्ने

श्ासका लाभग सरुक्ा 
उपकरण

हेलमेट

सेडिङ ्चशमा 

वेल्ििंगको लाभग 
सरुक्ातमक सतह

सरुक्ातमक ्चशमा

सरुक्ा जतु्ा खटुटाको किर

अगाडि झुलनिएको

पञजा
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कभमकको साथ बझुर्ुहोस ्

वेल्ििंगको सवास्थय र सरुक्ा



यस कागजातको बारेमा सोधपछुको लाभग

सवास्थय, श्रम र क्याण मनत्रालय श्रम मापदणि बयूरो 
सवास्थय र सरुक्ा पविाग सरुक्ा पबिाग


