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गाडी िि्मत उद्ोगिा हाम्ो स्ास्थ्य र सुरक्ा बारे।
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ल त !आज गाडी मम्मत गरा्म 
हामीले आफ्नो स्ास्थ्य र सरुक्ामा 
ध्ानदरनपुनने कुरा ससकौं ह ै!

"क््ास / दगरा्टबाट" अदन 
"च्ाप्पएर / फसेर" दुर्मटना 
हुनेकनो सङ्ख्ा धरैे रहछे ह ै।

गाडी चालकलाई सरुसक्त राख् े
कसतनो राम्नो काम ह ै।

हनो दन।

ल त, त्यसनोभए कसतनो 
अ्स्ामा व्ा्साय्क 
दुर्मटना हुनसकछ हरेौं !

व्ा्साय्क दुर्मटना हुने मखु् 
कारणहरू ्स प्रकार छन:्

हस ्!

गाडी मम्मत गनने कामहरु 
धरैे प्रकारका छन ्।

म पदन बझु्न चाहनछु।

सनरभ्म: केनद्ी् व्ा्साय्क दुर्मटना रनोकथाम सरंसनरभ्म: केनद्ी् व्ा्साय्क दुर्मटना रनोकथाम सरं
“व्ा्साय्क दुर्मटना द्शलेषण डेटा अटनोमनोबाईल मम्मत सम्ार व््सा् “ (अद्ा्यधक अगसत २०१९ )“व्ा्साय्क दुर्मटना द्शलेषण डेटा अटनोमनोबाईल मम्मत सम्ार व््सा् “ (अद्ा्यधक अगसत २०१९ )

व्ा्साम्क दुर्मटनाहरूको सङख्ा

१ क््ास / दगरा्टबाट ११० जना

२ च्ाप्पएर / फसेर १०२ जना

३  लडेर ७९  जना

४ उसछदटिएर / झरेर ५६ जना

५ झकु्किएर, जबज्मक्सत ५४ जना



त्यही त।
उराहरणकनो लागी
"च्ाप्पएर / फसेर"
दुर्मटना हुने केस मा 

गादड मदुनकनो भागमा दनरीक्ण गररराखकेनो बेला,
अकको मेकादनकले सलफटलाई तल झारा्म 
खटुिा ्लेटकनो बीचमा च्ापेर,

गादड मम्मत गनने काम एकरम 
जदटल हुने भएकनोले पदन गम्ीर 
दुर्मटना हुन सकछ। 

दुर्मटना हुनकुनो कारण
मेकादनकहरू बीच सचंार का्म 
नराखकेनोले हनो।

सधै ँसँगै काम गरररहकेनो त हनो दन 
भन्े सनोचले गरा्म हनो दक ।

त्यसतनो पनो।

तर हरेक चनोदट ररपनोट्म गनु्मपरा्म त
दरकि लाग्न सकछ ..

काम गरा्म असलकदत पदन 
फरक महससुभएमा 
ररपनोट्म गनु्म अत्यनत जरुरी 
छ ह।ै

 हस ्!

त्यनो पदन हुनसकछ तर सरुसक्त रूपमा काम गन्म 
आफूले के काम गरररहकेनो छ भनेर एकअका्मलाई 
भन् ुएकरम महत््पूण्म छ।

इक्नजन जाँच गरररहकेनो बेलामा
अकको मेकादनकले ्ार नगरर अचानक गादड चलाउरा  
इक्नजन जाँच गरररहकेनो मेकादनककनो हात इक्नजनकनो 
रमुाउनेमा (फ्ान बेलट)
परेर पदन दुर्मटना हुने गछ्म।

हँ ?

हा हा हा हा हा हा 



अदन का््मक्ते्रमा
ससजलै आगनो लाग्न सके् पाट््मस कलीनर  
अथ्ा पेट्नोलकनो प्र्नोग हुनछ, साथै

धरैे तातनो र जनोखखमपूण्म 
इक्नजन जाँच गनु्मपनने हुनछ त्यसैले 
सधै ँहनोसि्ार हुनपुछ्म  ।

”क््ास, दगरा्ट”-मा कसता 
खालका दुर्मटनाहरू हुनछन ?

दनरीक्ण का््म गरररहकेनो 
मेकादनकले 

त्यसनो भए,
्ासतद्क साइट

एकसछन 

यच्ाएर हरेौं दक?

ओसल्ने क्रममा झकु्किएर 
खसेकनो केस पदन यथ्नो।

द्िेष गरी आगनोले 
ठूलनो दुर्मटना दनम्त्याउन सके् 
भएकनोले खतरनाक छ।

त्यसैले सरुसक्त रुपमा 
काम गन्मकनो लादग

सदह तररकाले लागाएपसछ 
मात्र काम सरुु गनु्महनोस।्

खतरा… !

दन्महरू द्ारा दनधा्मररत ्सतहुरू 
त्ार गररदरएकनो हुनछ।

ओओ



आजपदन व्सत भएकनोले
हनोसस्ार भएर काम गनु्मस!्

 दुइ जना यमलेर 
मम्मत गनु्मस्

राम्नोसँग काम 
गनु्मस्

म यभत्र जाँच 
गछु्म…  

तपाईं 
इक्नजन रुम
जाँच गनु्मस ्ह ै।

भइहालछ दन,
म सकरनो गछु्म!

ल त 
हुड खनोलेर …

ए 
कसतनो तातनो !?

भ्ङ् कर गममी !

अयर सम्म 
चलाइराखकेनो गाडीकनो 
इक्नजन रुम तातनो हुनछ 
त्यसैले सा्धान ह।ै

हनो ...
्सतनो कुरा
काम प्रमखुले भनरै 
हुनहुुन्थनो …

हँ? पानी
प्ा्म्त छैन त।तर ्सपसछ अकको 

पदन मम्मत गनु्म छ सछटनो गरेन 
भने त!

रेदडएटरबाट पानी 
चहुा्ट भएकनो छ दक 
छैन जाँच गरेर 
हरेौं …

तेलकनो मात्र 
ठीक छ…। 

केस १:
च्ाप्पएर, उचच-तापमान ्सतहुरूकनो लादग सा्धानी
(इक्नजन दनरीक्णकनो काम, इक्नजन रुम)



के भ्नो?

यचसनो पानने पानी अझै 
तातै रहछे… आत्ा !!!!

रेडीएटर कनो दबकको 
खनोलरा हनोसस्ार 
हुनपुछ्म  ह!ै बाँकी मलाई 

गन्म रेऊ ।

हजरु… 
गलती भ्नो…।

धत,् झन ्त्यसतनो 
भरनोसा गरेर 
दरनभुएकनो काम.....

…हनोइन
एकपटक फेरी राम्नोसँग 
सनोचेर गन्म सदकने काम 
गरौ ँ।

दनकास ग्ाँस
दनरीक्ण अदहले सम्म 
भएकनो छैन दन ह.ै..?

इक्नजन सरुु गरेर 
एकपटक जाँच गछु्म।

ल त,
त्ार भ्नो!

इक्नजन सरुु गछु्म  ह!ै

फ्ान बेलट
कनो काममा ध्ान 
दरईराखकेनो छ 

हनोसस्ार हुनसु ्ह!ै

इक्नजन सरुू !

ए ए…।
चल्नो?

्समा लेखखराखकेनो छ त।्समा लेखखराखकेनो छ त।

मैले के गरे… मैले के गरे… 



अइ्ा..

के भ्नो !?

असलकदतले  
फ्ान बेलटमा 

मससत बरला 
सलन खनोजेकनो?

हनै हनै 
कहाँ हुन ुत्यसतनो!

के भ्नो?

तातनो पानी 
उसछदटिएर कसतनो डर 
लाग्नो,

काम गरदै गरा्म एकिासी 
इक्नजन सरुु गरेर.....

भन् त भनेकनो 
यथएँ…।

इक्नजनलाई यचसनो 
बनाउने पानी तादतएर 
उसछदटिनछ।

त्यसैले त्यनो 
नसेलाउनजेल 
एकसछन पख्म ।

भन्नो भनरैमा भनेकनो कुरा 
सदह व्ककतसम्म पगु्नो 
भन्े सनोचेर तरुुनतै

काम थासलहालन ु
हँुरैन

आफैले सनोचेर गरेकनो 
एकरम राम्नो तर 

नहडबडाई,
राम्नो सँग काम गनु्महनोस ्। 

त्यसपसछ उसले  
जे गरा्म पदन सतक्म  साथ 
काम गन्म थाल्नो।

हात नफसेकनो।

तातनोतातनो
चलाउँछु ह ैचलाउँछु ह ै

सचंारसचंार



असफल
काम गनने न्ाँ व्ककत 
दनराि …

ठीक छ
दनराि नहुनहुनोस।्

साननो गलतीले नै 
गम्ीर राइते बनाउन 
सकछ।

कडा भएर भनेकनो दतमी 
अदन सबैकनो लादग हनो ।

ल त, अब 
सलफट मायथ उठाउ।

हस्

ब्के ््ाडकनो साथ
दडसक जाँच पदन गनु्म।

न्ाँ मानछे 
राँ्ाकनो पाङ््ा, 

दतमी चादहँ बा्ाँकनो 
पाङ््ा हरे ह ै।

पाङ््ा खझकछु ब्के ््ाड र 
दडसक जाँच… 

ब्के ््ाडहरू 
पाट््मस कलीनरले 
द्स िजग र सफाई!

ल, सफाई सदक्नो !
अब सकुाउने ।

चाँडनो गनु्मपनने छ 
ए्र गनले ड्ाई गरौ ँ।

केस २:
उसछदटिने, झनने मा ध्ान दरनहुनोस्
(स्ारी दनरीक्ण बेलाकनो काम, टा्र ्ररपरर अदन भूइँ ्ररपरर अनतग्मत)



छतबाट ए्र नली
…तान त।

ठीक छ, अब 
हुनछ …

हरेा्म हरेदै सकुछ… 

््ाडमा 
टाससएकनो धलूनो 

आँखा र मखुमा 
सछऱ्नो !

अरे? 
न्ाँ भाइलाई 
के भ्नो ?

ऊ सँग 
सरुक्ात्मक 
चशमा छैन त!

तरुुनत 
भदनदरएन 
भने त..

ऐ्ा ्ा !

के भ्नो? ख ै, के-मा पनो हनो 
खटुिा अललझएर…।

के-मा अललझ्नो त…।

ए,
ए्र नली… 

टा्र ्ररपरर 
अदन भइँु
्ररपररकनो मम्मत 
सदक्नो।



मसँग के कनो 
बरला ?

माफ गनु्महनोस्
ध्ानमग्न भाकनोले 
थाह भएन...

ए्र नलीमा प्रा् 
खटुिा अललझन 
सम्ा्ना हुनछ।

्ररपरर हरेेर 
अरुहरूलाई 
पदन भनौ।ँ

म पदन कदहलेकाही ँ
खटुिा ्ररपरर 
जाँच गन्म दबसस्नछु
सतक्म  हुनपुछ्म।

माफ पाउँ… !
ए ए ए ! मैले
धरैे भनें दक क्ा हनो?

रुनपनने कुरा केदह 
यथ्नो र…।

हनै,
त्यसतनो हनै…।

ए्र गनले 
उडाएकनो धलूनो 
आँखामा सछरेर… दतमी कसतनो झकुक्ाउने 

खालकनो मानछे रहछेौ!

टा्र ्ररपरर अदन भइँु ्ररपरर 
काम गरा्म,
ब्के ड्मकनो क्सप्रङ् ग अदन धलुनो 
उडेर आउन सकछ

सरुक्ात्मक चशमा 
प्र्नोग गनदै पछ्म।

अरे रे…  
्नोपदन भनेकै कुरा 
त हनो दन।

के भ्नो ! अझै आँखा 
दुखखरहकेनो छ?

्नो अफसनोसकनो 
आँि ुहनो हजरु…।

दतमी कसतनो झकुिाउने
मानछे ह ै!?

मैले पदन पदहला ्सरी 
नै गासल खान्ें भनेर 
्ार आ्नो।

 ्नो हनो ! ्नो हनो !



आज सलफटकनो प्र्नोगकनो 
बारेमा ससकाउँछु ह?ै सलफट …म 

सकरनो गछु्म!

एख्ट-फल उपकरण आम्म लक उपकरण

सलफट चलाउन ु
अगाडी नगरर 
नहुने कुरा चाही ँ

सरुक्ा उपकरण 
अन छ दक छैन 
जाँच गनु्म पछ्म  ।

गाडी नखस्नकनो लादग
आम्म लक उपकरण
दनसचित रूपमा काम गरररहकेनो 
छ दक छैन जाँच गर ह।ै

्री दुई दपलर सलफट्री दुई दपलर सलफट
प्र्नोग गनने हनो भने,  प्र्नोग गनने हनो भने,  

चेन खख्ाले खाएकनो,चेन खख्ाले खाएकनो,
्ा दबद्एकनो छ दक छैन्ा दबद्एकनो छ दक छैन

पलुीकनोपलुीकनो
रमुाउने अ्स्ा राम्नो रमुाउने अ्स्ा राम्नो 
छ दक छैन छ दक छैन 

स्ैक्छिक दनरीक्णस्ैक्छिक दनरीक्ण
दनसचित गनु्मपछ्म।दनसचित गनु्मपछ्म।

जाँचपसछ
अनतमा सेदटङ्

दबद्एकनो
एट््ाचमे्ट प्र्नोग गरदै 
हनो दक हनै 
जाँच गनु्मपछ्म।

एट््ाचमे्ट 
खखइने ्सत ुभएकनोले काम 
नलागने भए 
तरुुनत बरसलहाल।

त्यसपसछ एट््ाचमे्ट 
सलफट पनोइ्टमा 

सेट गनने 

केस ३:
सलफटकनो काम
(सरुसक्त सलफटकनो प्र्नोग)



असलकदत मायथ उठाएर 
हकललनछ दक हकललनरैन जाँच 
गनने ।

सनतलुन दबद्एकनो हुन सके् 
भएकनोले हनोसस्ार हुनहुनोस ्।

अदन त्यसपसछ त्यही 
अ्स्ामा मायथ उठाए 
सदकनछ तर,

"गनदै नहुने" कुरा पदन 
भदनहालछु ।

"एकापटिीमात्र उठाउने" 
करापी नगनने 
अगाडीकनो पाङ् ् ा र 
पछादडकनो पाङ्ा सँगै 
उठाएन भने 

गादड खस्न सकछ ्ा 
सलफटमा बढी भार परेर 
दबद्न पदन सकछ।

अदन अकको कुराचादहँ
भूइंचालनो आउँरा…  
सकेसम्म चाँडनो त्यहाँ बाट 
दनसकने।

बढी हलला्नो भने गाडी 
पदन खस्न सकछ।

केदह भ्नो भने 
परर्ारलाई पीर पछ्म।

का््मप्रमखु
धरैे धरैे धन््ार!

ल त त्यसनोभए, आजपदन 
दुई जनाले गाडीकनो 
दनरीक्ण काम
गर ह।ै

सलफट मायथ उठाएर,
ल त इक्नजन रूमकनो 
जाँच सदक्नो ।

टा्र ्ररपरर
अदन भइँु
्ररपरर चेक गछु्म।

डरलागरनो…।डरलागरनो…।



सलफट बनर गर!

अझै 
गादड मदुन काम 
गरररहकेनो छ!

 हस ्!

ए भाइ!

ल, राम्नोसँग 
सदक्नो…।

ध्ानपू््मक काम 
गनु्मपछ्म।

एउटा मात्र यचज जाँच 
गन्म दबसस्एमा
गाडी खस्ने सम्ा्ना 
हुनछ।

एकरम राम्नो।

लगभग काम सदकएकनोले 
ध्ान दरइन।

सलफट तल झानने बेला सलफट तल झानने बेला 
अरू नै काम गरररहकेनो छ अरू नै काम गरररहकेनो छ 
दक भनेर सचेत गराऔ।ँदक भनेर सचेत गराऔ।ँ

का््मप्रमखु 
मैले बझुेकनो कुरा 
छ।

उसँग काम गरा्म 
कुनै दरन मररनछ ।

धरैे धरैे 
माफ पाउँ!

त्यसपसछ, दतनीहरू
दुइजना एकरम यमल्े 
पाट्मनर बने।

्ाररपररकनोलाई ्ाररपररकनोलाई 
आ्ाज दरन ुआ्ाज दरन ु
जरुरी छ !जरुरी छ !

दतमी पदन 
भइँु ्ररपरर
काम गनने बेलामा ,



जनुसकैु ठाउँमा खतरा 
आउन सकछ भन्े 
बझु्नो हनै…

का््मस्लमा प्रत्यक व्ककतले स्ास्थ्य र 
सरुक्ा का्म राख् द्चारससल हँुरै  
दन्म पालना गन्म एकरमै महत््पूण्म छ।

्हाँ फेरर एकपटक,
केस सटडी फकने र हरेौं ।

अयरकनो पात्रकनो चररत्र 
कनो सँग यमलरनोजलुरनो छ 
जसतनो लागछ? हँ? कसलाई भनेकनो?

ला.....ला.....
ललफटिा च्ाप्पनु

फ्ान बेलट जसतो रुमे् कुरािा फस् ु

्र नलीिा अल्झिएर लड्नु 

िामथ उठाएको कारबाट खस् ु

गाडी िि्मत उद्ोगिा होलस्ार हुनुपनने कुराहरू

पोललनु 

उलिट्टिनु

च्ाप्पनु, फस् ु

लड्ने, खसे्  

१

३

२

४



्सता दुर्मटनाहरू प्रा् आफै् 
लाप्ा्महीले गरा्म हुन सकछ।

कतै केदह भइहालेकनो 
अ्स्ामा

जदहलेपदन आफ्नो सहकममीलाई
सम्पक्म  गनु्म एकरम महत्पूण्म छ।

अब बझुे ँ चनोटपटक नलागनोस ्
भनेर हरेक दरन ध्ान 
दरेएर काम गछु्म!

दन्म पालना गनु्म भनेकनो 
"िरीर" "परर्ार"
"जी्न" लाई जनोगाउने 
कुरा हनो भन्े कुरा ्ार गनु्महनोस।्

ठीक।ठीक।

मित्रहरू र फोटोहरू
बाट 

लसकौ ँ

का््मस्लमा लदुकरहकेनो खतराहरूबारे !

पलि हुनसके् खतरनाक अ्स्ाबारे पट्हले नै पररमित 
गराउने ताललि (KYT)

्हाँ खतराको 
मिनह ि!

सलफट सदह तररकाले 
प्र्नोग गनने 

झरदै गरेकनो 
सलफटबाट टाढा रहने 

सलफट उचाल् ुअगाडी 
हकललएकनो छ दक 
छैन जाँच गनने 

सलफटमायथ उचालेर 
राखकेनो  गाडीमा 
नचढ्ने

कहाँ खतरा ि सोिेर हरेौं !

① ②

③ ④

① ②

③ ④

① ②

③ ④

① ②

③ ④

१

१
३

३

४
४

२

२

अन्य पट्न खतराका संकेतहरु िन ्ट्क िैनन ्भन्े बारेिा ट््िार गरौं।



कयमककनो साथ बझु्नहुनोस्
गाडी िि्मत उद्ोगिा हाम्ो स्ास्थ्य र 
सुरक्ा बारे।
सन ्२०२० माच्ममा प्रकासित

प्रकासित: स्ास्थ्य, श्रम तथा कल्ाण मन्ताल्
इनतजाम: Mizuho Information & Research Institute, Inc.
प््म्ेक्ण: व्ा्साय्क सरुक्ा र स्ास्थ्य सिक्ण साम्ी त्ारी परनोन्दत सयमदत,
 अटनोमनोबाइल मम्मत उद्नोगकनो सरुक्ा सिक्ण साम्ी बनाउने का््म
उतपारन: Sideranch Inc. 

्स कागजातकनो बारेमा सनोधपछु गनु्मपरेमा 

स्ास्थ्य, श्रम तथा कल्ाण मन्ताल्   श्रम मानरणड ब्रुनो
सरुक्ा र स्ास्थ्य द्भाग   सरुक्ा द्भाग


