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外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

साधारण वस्तुहरू: सामान्य निमामाण साइटहरू

(1) भिामाको सम्यमा दिइिे निक्ा, आरमभको निक्ा र िवआगन्तुक निक्ा।

पेिाग् सतुरक्ा ्था सवास्थ्य ऐिले कामिारहरूलाई नवनभन्न सवास्थ्य ्था 
सतुरक्ा निक्ा उपलबध गराउितुपरमा भिी अितुबनध गरमा। ्पाईं आफूलाई 
आवश्यक भएको निक्ा प्ाप्त गिमा सक्तु हुनर।

1. रोजगारीको सम्यमा निक्ा:
कामिारलाई काममा लैजाँिा, काम गिने ठाउँमा संलग्न गररितुपिने सतुरक्ा ्था 
सवास्थ्य निक्ा सञ्ालि गितुमाहोस्।

2. िवआगन्तुकहरूको लानग प्निक्ण:
िवआगन्तुकहरूका लानग प्निक्णमा साइट अवसथा, का्यमा रूपरेखा, 
ख्रापूणमा सथाि र साइटका नि्यमहरू समावेि हुनरि्। (व्यनतिको का्यमा 
अितुभव, सवास्थ्य नसथन्, आदि जाँच गररसकेपनर, जािकारीलाई उप्यतुति 
व्यवसथापिका लानग सनिभमाको रूपमा प््योग गररनर।)
*  मानथको अन्ररति, कममाचारीहरूले कामिारहरूलाई निमामाण साइटहरूमा पठाउितुअनि सतुरक्ा 

प्निक्ण र अन्य आरमभको निक्ा उपलबध गराउँरि्। साथसाथै, मोबाइल के्ि सञ्ालि गिने 
जस्ा ख्रापूणमा काम गिमाका लानग, कािूिद्ारा अितुबनध गररएको इजाज्पत्र प्ाप्त गिमा र 
सीप ्ानलम कोसमा ्था नविेष निक्ा नलि आवश्यक हुनर।

सतुरक्ा र सवास्थ्यका लानग महत्वपूणमा बतुँिाहरू
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(2) निमामाण साइटमा हुिे पेिाग् ितुिमाटिाको उिाहरण

के्ि खस्े भतकाउिे कामको सम्यमा वस्तुहरू उडिे र खस्े

भतुसखलि भर् ्याङबाट खस्े

ब्याकहो सोभेलद्ारा नथचिे स्क्याफोल्डको काम समाधाि गिने सम्यमा खस्े

ससँढीबाट खस्े लन्कएको लो्डले रोइितु
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(3) उप्यतुति कप्डा

सतुरक्ाको लानग राम्ोसँग लगाउि पनहलो चरण!

सही ्ररकाले हलेमेट  
लगाउितुहोस् र नचउँ्डोको बेलट 
कस्तुहोस्। िाँटी वा मतुखको 
वररपरर टावेलले िाउ िगितुमाहोस्।

सफा र दफट कप्डा लगाउितुहोस्।

खस्बाट रोके् व्यनतिग् प्णाली 
(खस्बाट जोगाउिे हािनेस) मजबतु् 
्ररकाले लगाउितुहोस्। आफिो 
खल्ीहरूमा ख्रिाक वा अिावश्यक 
वस्तुहरू िराख्तुहोस्। ट्ाउजरमा 
ज्याकेटको हमे राख्तुहोस्।

सतुरक्ा जतुत्ा, रबर सोल सनह्को 
सतुरक्ा नस्लट-टोए्ड भारी कप्डाका 
जतुत्ा वा कामको लानग उप्यतुति हुिे 
जतुत्ा-च्पल लगाउितुहोस्।

कफ बटिहरूलाई बाँध्तुहोस्।

ट्ाउजरका हमेहरूलाई जतुत्ाहरूनभत्र 
राख्तुहोस्।

*  नि्यमाितुसार, व्यनतिलाई खस्बाट रोके् प्णालीहरू पूरा उपकरण प्कार हुितुपरमा, ्र उचाइ 5m वा सोभनिा कम भएमा " 
कममरको पेटी प्कार" प््योग गिमा सदकनर।

[उप्यतुति सतुरक्ातमक उपकरण]
आवश्यक सतुरक्ातमक उपकरण काम अितुसार लगाउितुपरमा र आफिो सतुरक्ा 
आफै गिमाको लानग व्यनतिग् सतुरक्ातमक उपकरणलाई राम्ोसँग लगाउितुपरमा 
भिी अितुबनध गररएको र।

आँखा संरक्कहरू

सतुरक्ातमक मासक

हलेमेट

सतुरक्ातमक पञ्ाहरू

व्यनतिलाई खस्बाट रोके् 
प्णालीहरू

इ्यर्लगहरू

सतुरक्ा जतुत्ाहरू



4

[साधारण वस्तुहरू]सामान्य का्यमासथलहरू
外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(4) निमामाण का्यमासथलमा सतुरक्ा नि्यम

्यी दक््याकलापहरू निषेनध् रि्!

पालिा गितुमापिने कतु राहरू
• सतुरक्ा ््यासेजगरू प््योग गिमा निनचि् गितुमाहोस्।
• भारी मेनििहरूको पररचालि रेन्ड्यसमा प्वेि िगितुमाहोस्।
•  लापरवाही ्ररकाले सामाग्ीहरूको भण्डारण सथािहरूमा अनि बढिे काम 

िगितुमाहोस्।
•  का्यमासथलहरूको िोस्ो ्ला वा मानथको ्लामा चला्यमाि हुिँा निरिमाष्ट गररएको 

नलनफटङ उपकरण प््योग गितुमाहोस्।
• आराम गिने सथलहरू निरिमाष्ट गररएका सथाि र सम्य क्ेत्रहरू हुितुपरमा।
•  कामका नवष्यवस्तुहरू फोरम्याि वा सतुपररवेक्कद्ारा दिइएका नििनेििहरूको 

पूणमारूपमा पालिा गररितुपरमा।

लापरवाही ्ररकाले 
सामाग्ीहरू प्ाप्त गिने आदि

भ्यामाङमा ्ल र 
मानथ िौन्डिे

आफिो हा्हरूलाई 
गोजीहरूमा राखेर नहडिे
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(5) STCC दक््याकलाप (श्ेणीबद्ध गिने- सवचर राख्े- सफा गिने- सरसफाइ गिने)

सतुरक्ाको आधार सवचर्ा हो। निमामाण का्यमासथलमा ठोकर लाग्ने र खस्े 
ितुिमाटिाहरू अिन् हुनरि्, ्र वस्तुहरू सफा गरी क्मसँग रानखएको वा 
ठोदकििे बलकहरू रैिि् भिे ठोकर लाग्ने ितुिमाटिाहरू ि्ि स्करि्।

[कामको अनत्यमा]

STCC: श्ेणीबद्ध गिने, सवचर राख्े, सफा गिने, सरसफाइ गिने

• काम गररसकेपनर सफा राखौं।
• सतुनवधा पतुिः भण्डारण गरौं।
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(6) सतुरनक्् निमामाण चक्

सतुरनक्् निमामाण चक्मा निमामाण का्यमासथलमा गररिे िनैिक काममा नवनभन्न 
प्कारका सतुरक्ा दक््याकलापहरू समावेि हुनरि्। 

[नि्यनम् सतुरनक्् निमामाण चक्]

सबै सिस्यहरूले सहभानग्ा 
जिाउिे। दििको लानग साइट 
व्यवसथापकले अनिललो दििको 
््याट्ोल पररणामहरूमा सतुरक्ा 
नििनेििहरू व्याख्या गिने र अभ्यास 
गिने।

फोरम्याि (अनिललो 
दििसममको का्यमा प्गन्मा 
आधारर्) ले प्त्येक व्यापाररक 
िे्ृतवक्ामाद्ारा जोनखम 
भनवष्यवाणी दक््याकलाप, िव 
आगन्तुक बारे रलफल गिने।

काम सतुरू गितुमा अनि मेनिि 
्था उपकरणहरूको 
निरीक्ण गिने, काम गिने 
सथािहरू आदिका लानग 
सतुरक्ा नििनेििहरू।

अनिललो दििमा सतुरक्ा 
गश्ीका पररणामहरूमा 
आधारर् नवष्यमा साइट 
व्यवसथापकद्ारा 
फोरम्यािलाई 
मागमानििनेिि गिने।

साइट निरीक्क 
(फोरम्याि, 
सञ्ालक प्मतुख 
आदि) द्ारा 
कामिारहरूको 
लानग मागमानििनेिि 
गिने र निरीक्ण गिने

सहा्यक ठेकेिार र सह-ठेकेिारद्ारा 
अकको दििको दक््याकलापहरूमा 
समनव्यि गिने र काम गिने नवनधहरूमा 
रलफल गिने आदि।

सबै सिस्यहरूद्ारा 
का्यमासथलमा STCC 
दक््याकलाप (श्ेणीबद्ध, 
सवचर, सफा, सरसफाइ) 
का्यामानव्यि गिने।

प्ाथनमक ठेकेिार/सह-
ठेकेिारबाट नजममेवार 
व्यनतिहरूद्ारा आगो, चोरी, 
सावमाजनिक नवपनत् आदि पतुनष्ट 
गिने

नबहािको 
एसेमबली

समपूणमा सिस्यहरू

सतुरक्ा 
प्माणीकरण
का्यमा पनर

सतुरक्ा बैठक

सफा गितुमा

निरीक्ण सतुरू 
गिने

सतुरक्ा गश्ी

सतुरक्ा प्दक््या 
बैठक

िनैिक सतुरनक्् 
निमामाण चक्

आििे दििे
र कामको सम्यमा 
सतुपररवेक्ण गिने
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(7) का्यमासथलमा हुिे जोनखम भनवष्यवाणी दक््याकलाप

काम गरररहकेो सथािमा भेट गरेर "दििमा काम गिने सथािमा ख्राहरू 
हुनरि् र त्यहाँ काम गिामा संलग्न सबै सिस्यहरूले कस्ो दकनसमले ध्याि 
दिितुपरमा" भन्ने बारेमा रलफल गितुमाहोस्।
1.  ् पाईं दिइएको नििनेििहरू अन्गमा् ्यहाँ काम गितुमाभएमा समभानव् 

ख्राबारे सोचितुहोस्।
(उिाहरणहरू)
• काम गिने ्लामा सनजलै खस्े ओपिनिङहरू रि्?
• मेनििहरूमा रोइिे कतु िै समभानव् सथािहरू रि्?
• ्पाईंलाई सामान्यभनिा नभन्न काम नििनेिि गररएको र?

2. नजममेवारी नलएको व्यनतिलाई ्पाईंले सोचेको कतु िै पनि कतु रा भन्नतुहोस्।
3.  ् पाईं काम गिमा नजममेवारी नलएको व्यनतिबाट दिएको नििनेििमा सन्तुष्ट 

हुितुहुन्न भिे, ्पाईंले बतुझिे बेलासमम ्यसलाई पतुनष्ट गितुमाहोस्।
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(8) संगरठ् सतुरक्ा संके्हरूको उिाहरण

निमामाण का्यमासथलमा संके्हरू सबै 
सिस्यहरूद्ारा निधामारर् नि्यमहरू अन्गमा् 
ख्रिाक पोइनटहरूमा रानखएका रि्। 
संके्हरू र पालिाको अथमालाई बतुझितुहोस्।

टाढा राख्तुहोस् धूम्पाि 
िगितुमाहोस्

आगोबाट टाढा 
बस्तुहोस्

पाकमा  गिमा 
निषेनध्

्ेज ब्ास र 
आँधीबेहरीमा काम 
गिमा ख्रिाक हुनर

आफिो टाउकोको 
ध्याि राख्तुहोस्

खतुट्ाको ध्याि 
राख्तुहोस्

ओपनिङको 
ध्याि राख्तुहोस्

नवद्तु् खस्बाट ध्याि 
दिितुहोस्

काँधमा ध्याि 
दिितुहोस्

अन्कसजिको 
कमीमा ध्याि 

दिितुहोस्

अगामानिक 
नवल्यिमा ध्याि 

दिितुहोस्

साधारण 
चे्ाविी

खस्बाट रोके् 
उपकरण प््योग 

गितुमाहोस्

सतुरक्ा हलेमेट 
लगाउितुहोस्

साधारण 
अनिवा्यमा का्यमा

सवचर र सफा

अनधक्म 
लोन्डङ क्म्ा

धूम्पाि क्ेत्र सटे्चर सतुरक्ा ््यासेज ससंढी आराम गिने 
सथाि

अनग्न नि्यनत्रक 
्यनत्र

आलाममा सतुनवधा AED
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出典：建設業労働災害防止協会
Japan Construction Occupational Safety and Helth Association


