
यो अडियोभिजअुल सामाग्री, सलाइसर र भमकसर जस्ा खाद्य प्रशोधन गनने मेभशनहरू प्रयोग गनने साइटहरूमा काम गनने सब ै
कामदारहरुको लाभग सरुक्ा र स्ास्थयको आधारिू् कुराहरू भसकने उदे्शयले ्यार गररएको सामाग्री हो।

कभ मकको साथ बुझनुहोस ्

खाद्य प्रशोधनको स्ास्थय र सुरक्ा

食品加工の安全衛生
まん が で わ か る जापानरी िाषा

ネパール語



सनदि्भ: स्ास्थय, श्रम र कलयाण मनत्ालय”दरु्भटना प्रकारको कारणले
वया्साभयक दरु्भटनाहरूको रटनाको ससथभ् (२०१९)”( २०१९ साल)

मान्ेको संखया, ४ डदन िनदा बडिको बबदाको डदनका ह्ाह् संखया 

१ काटेर/रगस्िएर ७५८ जना ७५८ जना

२ चयाबपएर/बेररएर ७२१ जना ७२१ जना

३ उच्च ्ापक्रम/कम ्ापक्रमका ्स्ुहरु सँगको समपक्भ ७० जना

४ ठोसककएर २७ जना

५ उिान/झरेर २३ जना

श्रम दरु्भटनाहरूको कारण द्ारा रटनाहरूको संखयाश्रम दरु्भटनाहरूको कारण द्ारा रटनाहरूको संखया
(खाद्य प्रशोधन गनने मेशरीन)

आज खाद्य प्रशोधन गनने मेभशनहरू
प्रयोग हुने काममा समा्ेश
सरुक्ा र स्ास्थयको बारेमा

भसकौं! 

"काटेर/रगस्िएर" 
सबिैनदा धेरै ् ...

खाद्य प्रशोधन गनने मेशरीनमा
कस्ो प्रकारका ्चरीजहरु ्न ्होला।

्रकारी र मास ुकाटने
सलाइसर पभन

खाद्य प्रशोधन गनने मेशरीन हो।

तयसो िय,
श्रम दरु्भटनाका मखुय
कारणहरू हेरौंन्!।

श्रम दरु्भटनाका मखुय
कारणहरू हेरौं।

हो!

अनय पभन,
बपठो र आटा भमकस गनने मेशरीन र 
नूिलसको आटा ्नकाएर काटने 
नूिलस बनाउने मेशरीन पभन ् 

िनने मलेै सनेुको ्ु। बबभिनन
्न।्



ए ्ेसो पो।

ब्शेष गरी गमिरीर
्चोटपटक लागन सकने िनेको

"चयाबपएर/बेररएर"

भमकसरहरूको खाद्य प्रशोधन
मेभशनहरू मात् होइनडक,

धेरै कारखानाहरूमा प्रयोग हुने
बेलट कन्ेयरहरूमा पभन रमुने बडि हुन्।
तयहाँ बेररएर गमिरीर राइ्े हुन सक्।

तयस्ो बभलयो शबतिले
्ानन सकनुहुन्? 

बेलट कसनियर ससु् ्चलेकोले
ठीक ् िनेर सोचन सडकन्, धेरै बभलयो 

शबतिले ्ाननाले, रोकन नसकेर
परैु शरीर बेररन सकद्।

के गरेमा बेररनेलाई 
रोकन सक्ौँ होला?

एउटा एउटा जाँ्च गन्भ
झयाउ लागदो हुन्...

्ोटकरीमा िनदा, नबेररने गरर 
होभसयार िए हुन्?

आफु मात् हैन डक,
्रपरका माभनसहरूलाई

पभन दरु्भटनाबाट
ब्चाउनको लाभग पभन,

भनयम पालना गन्भ जरुरर ्!!

हजरु राम्ो ्!

समबसनध् वयबतिको सा्धानरीका साथ,ै
पररक्रममा बनद िएको जाँ्च गरेर

नसजक जाने जस्ा,
सरुसक्् रूपमा काम गन्भको लाभग,
प्रतयेक काय्भसथलमा भनयमहरू ्न।्

रमुने बडिलाई जब कपिाले ्ुन् र
बेररएर औलंा र पाखरुाको 
हस्ि पभन िाँभ्चन सकद्।

हमम?



"काटने/रगस्िने"िनेको
्चककु प्रयोग गदा्भ हुने 

दरु्भटना िनने लागद् ्र,
सलाइसरहरू जस्ा मेशरीन

प्रयोग गदा्भ पभन दरु्भटना रटन सकद्।

जस्ै न्चलेको िएपभन
नाङगो हा्ले सलाइसरको बलेिलाई ्ोएमा,
औलंा काटने जस्ा ्चोटपटकका रटनासँग

जोडिने जोसखम पभन हुन्।

"उच्च ्ापक्रम/कम ्ापक्रमका
्स्ुहरूका साथ समपक्भ "पभन ्।

जलने िनेको हो?

तयडह ्।

तयसो िए,

्ास्ब्क साइट

हेरौं!

सखुखा बरफ ्ा डरिज गरेका सामान जस्ा
डरिज गरेका सामानमा ्ोएमा,
भ्चसो राउहरू पभन हुन सकद्।

यडद ्चोटपटकका कारण
काम गन्भ नसकने िएमा, 

परर्ारलाई पभन भ्चन्ा हुन् अभन 
आमदानरीमा पभन असर पद्भ्... सडह हो, तयसलेै

भनयमहरू पालना गरर
सरुसक्् रूपमा काम गन्भ

जरुरर ्।

उदाहरण को लागरी सलाइसर
सफाई गदा्भ, ब्शेष सरुक्ातमक पञजा

लगाउन ुप्रिा्कारी ्। 

बलेि ्ुनको लाभग पभन भनयमहरू
पालना गरेर धयान डदएर काम गरौं। 

तयसोपो हो।



हमम
जे होस ्ससककयो। 

प्रमखु!

आज
बपउने काय्भक्रम 

् अभन
भ्टो भ्टो
रर जाउँ। 

अझै
सडकएको ्ैन। 

आज मेशरीनको
सफाईको सजममा
भलनुिएको होइन? 

्रुुन्
ग्ु्भ! 

योजना ् िनदैमा 
हा् सझकन हँुदैन! 

सधैं जसो हो िने
यहाँ हुन्थयो।

प्रयोग गन्भ बाभन 
परेकोले

सब ैडठक ्! 

... डठक ्
पञजा ्ैन

सँध ैगरररहेको काम
िएकोले।

अब, पडहले
सलाइसरको बलेि

धनेु ... 

-अरे?
सरुक्ातमक

पञजाहरू कहाँ ्?
केस १



यो फोहोर राम्ो सँग
सफा हँुदैन... 

्चाँिै फक्भ न 
्चाहन्ु
्र~।

एह!?

काटयो!!अइया!

के ियो!?

अइया!!

रग्!
भ्चडकतसा काया्भलय!!
भ्चडकतसा काया्भलय !!! 



माफ गनु्भहोस.्..

के सब ैठीक ्!?

भनयनत्णबाट बाडहर
नगएकोले राम्ो ियो। ्र पभन सफाइ 

गदा्भ होभशयार िएर नगरेमा
राइ्े पभन हुन सक्! 

हा्को ्चोट
खास ैठूलो कुरा हैन ्र
टाउको ठोसककएकोले गदा्भ
िुकक हुनको लाभग कृपया 
असप्ालमा ज्चाउनु होला। 

धाररलो बलेि धुने समयमा
आफनो हा् ्ा औलंा नकाटने गरर

सरुक्ा उपकरण लगाउनुहोस!् 

यडद सरुक्ा उपकरण सँधकैो ठाउँमा
्ैन िने कृपया ररपोट्भ गनु्भहोस।्
्रुुन् नयाँ वय्सथा हुन्।

ससथर नगरर
सपनजले रोटेमा

बलेि सरेर हा् काटन
पभन सकने हुनाले ख्रा ्। 

बानरी पनु्भ
सब ैिनदा ख्रा! 

आफनो शरररको 
रक्ा गन्भको लाभग

भनयमहरू पालना गरौं।

हो ...!
होभशयार रहने्ु !!

आप्कालमा
आफैले भनण्भय गरर
काय्भ नगनु्भहोस।् 

तयस पभ् भिजेको िइँुमा
भ्चस्लन सकने हुनाले
ह्ारको बेलामा पभन

कुन ैपभन हाल्मा नदौिने!
िाकटरको अडफसिाकटरको अडफस



हो
सामाग्रीहरु भमकसरमा

हालद्ु सहयोग 
गनु्भहोस।्

हस!्

!

मलाई सब ैिननुहोस ्
कृपया!

सहयोग गद्भ्ु!

अअँँ
धनय्ाद। 

एकै भ्न?

अभल
कुल्चन गाह्ो

्...

उन,्
खास ैठूलो कुरा होइन। 

राउ अडहले
ठीकै ्? 

प्रमखुलाई
बोलाएको ्ु
एकै भ्न ्
पख्भनहुोस।् 

ओह
िनेको हो ्र

भसभनएर
राउ िएको ् ... 

हो, यहाँको पाउिर
धेरै थबुप्रएर

ख्रा िएकोले
एकलै काम नगनु्भहोस।्

यभ् जाबो
म एकलै

गन्भ सक्ु होला...! 

पडहलो
भमकसरको पा्र 
बनद गनु्भहोस.्..! 

उह
िारी ्...! 

हस!्केस २



जस ैगरर
राख्न सक्म िएँ...

्र

ओउ!?

हो ्र!?

उफ् ... र ...!

्ाह!

गटटट!?

ओइ!
के ियो!?

...के

कभ् धेरै
पोसखयो

गररहालेंभन... 

भसभनएर!?



माफ,
माडफ पाऊँ... 

आफनै ्ररकाले
भनण्भय नगरी

भनदनेशन र भनयमहरू
अभन्ाय्भ रुपमा मानने। 

िारी पाउिरको झोलाहरू
अगलो ठाउँमा नराख्नु
आधारिु् कुरा हो ्र 

अगलो ठाउँबाट 
अनलोि गननै परेमा
दईु जनाले गनु्भ प ््भ।

्पाईहरु के गदनै हुनहुुन्
्पाईहरु...। 

कुस्री खेलेको जभ् मात्
िएर राम्ै ियो...

हा्न ैससककने खालको
रटना भथयो! 

रमुने बडि पणू्भ रूपमा
बनद िएको कुरा

आफनो आखँाले हेनु्भहोस।् 

डकन होइन!

िारी ्स्ुहरू उठाउँदा
सही ्ररकाले बोकन जरुरर ्। 

कममरको ससथभ् उच्च ियो िने
कममरमा ्चोट पुगने जोसखम पभन

बढने हुन्।

भमकसरको पा्र 
बनद गरेपभन, रमुने बडिको

जित्को कारणले 
रुभमरहने पभन िएकोले,

आजकलका भमकसरहरूमाआजकलका भमकसरहरूमा
भित् ्ानने रोकनको लाभग जाभलभित् ्ानने रोकनको लाभग जाभल
िएका पभन ्न।् िएका पभन ्न।् 

साथ,ै परीठो ्ररएको िुँइमा
पानरी जबतिकै भ्च्लने िर हुनाले

कडहले पभन नदगुनने।

तयसोिए नभ्च्लने जतुिा
राम्ोसँग लगाउन ुप ््भ! 

हे िग्ान.्..,
दईु जना सँगै

िाकटरको अडफस
िनेको…

्पाईहरू सधैं
कमेडिएन जोडि

बनाएमा कसो होला?

िाकटरको अडफसिाकटरको अडफस



तयो?

अनहुारको रंग
खराब देसखन् ... डहजो

धेरै बपएँ जस्ो।

आज बबहान देसख 
अभलकभ्

सन्चो निएर।

सब ैडठक ्?

बबदा भलएको िए
राम्ो हैन र।

बबदान ैभलन पनने खालको
निएर कुन ैआपबति ्ैन। 

धेरै गाहहो
नगनु्भ होला

अ्चानक बबदा भलएमा
अरुलाई दःुख

हुने्... 

तयस माभथ
परर्ारको लाभग

धेरै
नकमाई हँुदैन! 

धनय्ाद।

केस ३



एकैभ्न आराम
गरेमा राम्ो होला। ए…?

आह ...

यहाँ म सटटामा 
गररडदन्ु।
प्रमखुलाई म
िभनडदन्ु। 

! कयाच्च!

के सब ैठीक
्!?

बेलट कन्ेयरमा
बेररएर। 

के 
ियो र?



ज्रो आएको 
् होईन! 

ठीक ्?

बेलट कन्ेयर आडदको
रमुने बडिमा बेररएमा,
हस्ि िाँसच्चने जस्ा 

ठूला ्चोटहरू हुने पभन हुन्!

स्ास्थय अस्सथ िएको बेलामा
बेलट कन्ेयरको 

्चभलरहेको ्स्ु हेरररहेमा 
बबरामरी िएको महससु हुन्।

स्ास्थय अस्सथ 
िएमा

बोसलाई ररपोट्भ गरर
बबदा भलन ुपद्भ्!

तयडह ्।

हो,
हस।्

्पाई पभन ्रपरका माभनसहरुको
स्ास्थय अस्सथ देख्नु हुन् िने

्रुुन् ररपोट्भ गनु्भहोस।्

्पाईहरु पभन स्ास्थयको धयान
राम्ोसँग गनु्भहोस।्

उभिन पभन
सारै गाह्ो 

ियो होईन? 

आज अब
रर फकने र आराम 

गनु्भहोस।्

हस,...।
मलाई माफ 

गररडदनहुोस…्। 

जबर जसस् गरेमा 
ठुलो ्चोटपटक

पभन हुन सकद्। 

परर्ारको लाभग काम गदनै्ु तयसलेै
आफनो परर्ारलाई द:ुखरी

बनाउन ुहुनन? 

अनय वयबतिहरूलाई
संलगन हुने

समिा्ना पभन
्।



खाद्य प्रशोधनमा धयान डदन ुपनने पोइनटहरु

धा्कुा बलेिलाई हा्ले धुँदा, बलेिको झुका्मा 
सा्धान हुनहुोस।् साथ,ै खालरी हा्ले धनु ख्रा ्। 
सरुक्ातमक पनजा जस्ा उपकरण प्रयोग गरर काम 
गरौं।

रोलरहरू ्ा भमकसरहरू, बेलट कन्ेयरहरू आडद 
बबस्ारै ्चले पभन, बभलयो सँग झ्कालद्। ठूला 
दरु्भटनाहरू भनमतयाउने िएकाले होभशयार हुनहुोस।्

धा्कुा बलेिहरुमा सा्धान डदउँ

भनयमहरू पालना गरौं

रमुने बडिमा सा्धान रहौं

४S लाई राम्ोसँग
काया्भन्यन गरौं

काय्भसथलका भनयमहरु राम्ो सँग बझुनुको साथ,ै 
भनयभम् रूपमा जाँ्च गनु्भहोस।् यडद केडह असामानय 
रटनाहरू िएमा पडहले प्रबनधकलाई ररपोट्भ गनु्भहोस।्

डदनहँु ४S* को बानरी पारौं, दरु्भटनाका
कारकहरु भसज्भना गन्भ नखोजौं।
* ब््रणहरूको लाभग, [सरुक्ा र स्ास्थयको मलूिू्  कुरा र औद्योभगक
दरु्भटनाहरूको रोकथाम (साझा भशक्ण सामाग्रीहरू)] बुझाउनहुोस।्

यो फोहोर
राम्ो सँग

सफा हँुदैन... 

एह!?

्ाह!

सधैं जसो हो िने
यहाँ हुन्थयो।

प्रयोग गन्भ बाभन 
परेकोले

सब ैडठक ्! 

... डठक ्
पञजा ्ैन

सँध ैगरररहेको काम
िएकोले।

ख्रा अप्रतयाभश् रुपमा 
हाम्ै ्रपर ् 

िनने कुरा बझुनिुयो?

काय्भसथलको स्ास्थय र सुरक्ाको लाभग
प्रतयेक वयबतिको ्ेच्ना अभन 
भनयम पालना महत््पूण्भ ्।

यहाँ फेरर एक पटक, 
केस सटिीलाई 
फकने र हेरौं।

उपससथभ् वयबतिको 
बे्कूडफ कोसँग
भमलदोजलुदो ्।

हँअ? 
्पाईले केडह िननु ियो?



यस बारे सा्धान रहौं!

सरुक्ा र स्ास्थयको लागरी सङके्!

खाद्य प्रशो
धन

पोलने कुरा र भ्चसो राउमा 
सा्धान रहनहुोस!्

यडद ख्रा ् िनने लागेमा, केडह 
नसोभ्च ्रुुन्ै सटप बटन भथ्चौं!

काम सरुु गनु्भ अगाडि, सरुक्ा उपकरण 
राम्ोसँग काम ग ््भ या गदनैन जाँ्च गरौं

कामको कपिा सही रूपमा
लगाऔ!ं

श्रम दरु्भटनाहरू, 
अरूको समसया मात् निई 
जोकसैलाई पभन हुन सकने

समसया हो।

ठीक ्!
भनयमहरू पालना गरेर, 

हरेक डदन राम्ो काम गद्भ्ु!

यडद केही िएमा

हरेक डदन काममा, 
सञ्चारको पभन धेरै 

महत्् ्।

भनयम पालना गनु्भ िनेको, 
"शरीर", "परर्ार" र 

"जरी्नयापन" लाई सरुसक्् गनु्भ पभन हो,
िनने कुरा ससमझन ुपयहो।



मा्च्भ २०२१ प्रकाभ श्

प्रकाभ श :्स्ास्थय, श्रम र कलयाण मनत्ालय
योजना: Mizuho Information & Research Institute, Inc.

सहयोग: खाद्य प्रशोधन समबस नध भ शक्ा सामाग्रीहरू भ सज्भना गन्भ काम 
उतपादन: Sideranch Inc.

कभ मकको साथ बुझनुहोस ्

खाद्य प्रशोधनको स्ास्थय र सुरक्ा

इलसुटे्सनका साथ भसकनुहोस
्

काय्भसथलको काममा लकेुको ख्राको बारेमा जानौं!

ख्रा िब्षय्ाणरी प्रभशक्ण(KYT)

काहाँ ख्रा ् सो्ेचर हेरौं!

अनय ख्रनाक पोइनटहरूको बारेमा सो्चौं।

यो ख्राको
पोइनट हो!

कामको बेलामा 
ए्ाउ्ा हेनु्भ ख्रा 
्।

बाफले पोलने कुरामा 
पभन सा्धान 
रहनहुोस।्

ब्भिनन सामान 
हटाउँदा, मेशरीन पणू्भ 
रूपमा रोकेर मात्।



यस कागजा्को बारेमा सोधपु्को लाभग

स्ास्थय, श्रम र कलयाण मनत्ालय श्रम मापदणि बयूरो
स्ास्थय र सरुक्ा ब्िाग सरुक्ा बबिाग


