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宿泊業の安全衛生
कमिकको साथ बुझ्हुोस्
आवास उद्ोगको सुरक्ा र सवास्थ्य  बारे ।

ん が でで わ か る नपेाली संसकरण
ネパール語版



आउनहुोस,् आज आवास 
उद्ोगको सरुक्ा र सवास्थ्य 
बारेमा ससकौं ।

"लड्ने" र "क्र्ास / गगरावटबाट" 
सङखर्ा धरैे छ ह ै…।

आवास वर्वसार् अगिथि 
सतकार गनने एकदम राम्ो 
काम हो । 

त्यही ि!

िैपगन त्यसिा कार््यस्थलमा
वर्ावसाथर्क दुर्यटनाहरु 
भैरहकेाछन ्। 

त्यसो भए
वर्ावसाथर्क दुर्यटनाहरूको 
मखुर् कारणहरू
एक पटक हरेौं।

हो र!

र्ो काम एकदम राम्ो 
देखिनछ, त्यसैले र्ो काम 
गनु्य पला्य जसिो छ। सनुदर कार््यस्थल 

पगन आकर्यक छ।

सनदभ्य: केनद्ीर् वर्ावसाथर्क दुर्यटना रोकिाम सरं "कार््य दुर्यटना गवशलेरण डेटा / सनदभ्य: केनद्ीर् वर्ावसाथर्क दुर्यटना रोकिाम सरं "कार््य दुर्यटना गवशलेरण डेटा / 
रर्ोकान ् वर्वसार् उपकूल (सन ्२०१८)"रर्ोकान ् वर्वसार् उपकूल (सन ्२०१८)"

(अगसि २०१९ मा  अपडेट गररएको)(अगसि २०१९ मा  अपडेट गररएको)

व्ावसाम्क दुर्घटनाहरूको सङख्ा

१ लडेर ७६१ केस
२ क्र्ास / गगरावटबाट २६४ केस
३ झकु्किएर / जबज्यक्सि गरेर १६५ केस
४ ठोक्किने १११ केस
५ काट्ने / किै रस्ेर ८६ केस



सही हो।
पगहलो चाही ँ"लड्ने"। र्स 
बारे गवचार गरौं।
र्सलाई िीन प्रकारमा 
गवभासजि गन्य सगकनछ।

होटल र रर्ोकान जसिा ठूलो एररर्ा 
भएका ठाउँहरूमा धरैे ओहोरदोहोर 
गररराख् ुपनने भएर ।

त्यो ि हो, नाटक र 
चलथचत्रहरूमा पगन 
वर्सििा देखिनछ।

एउटा कारण भनेको: ग्ाहक कुररराख् ु 
नपरोस ्भनेर हो। 

कसरी लड्नबाट 
जोगगन सकछछ?ँ

सामान छुट्टर्ाउन ुर 
वर्वक्स्थि गनु्य, कसिो 
गदकि लागदो….

हामी आफै होससर्ार भर्छ ँ
भने ि पकैि लड्दैनछ गन! 

आफु मात्र हनै अरु 
कोहीपगन नलड्ने कार््यस्थल 
ससज्यना गन्य एकदम 
आवशर्क छ!

हह ह हस !

वर्क्ि आफैले धर्ान ्गदन ु ि छदैछ 
त्यगि मात्र नभएर आफ्ो वरपरको 
वािावरण वर्वक्स्थि गरर, नलड्ने 
अवस्था बनाउन ुपगन एकदम  
महत्वपूण्य छ।

"थचक््लएर "
"ठोगकएर"
"गलि ठाउँमा टेकेर"

के?

सािान छुट्ट्ाउने सािान छुट्ट्ाउने (Seiri) (Seiri) 
 व्वस्ापन  व्वस्ापन (Seiton)(Seiton)  
सुगरर सुगरर (Seiketsu)(Seiketsu)
 सफाई  सफाई (Seisou) (Seisou) 

↓↓
४S४S

हाहाहाहाहाहाहाहा



अकको, " गगरावटबाट"।
आवास वर्वसार्का कामदारहरूले 
भर् र्ाङको प्रर्ोग धरैे गनु्यपनने 
भएकोले गगरावटको दुर्यटना पगन 
धरैे हुनछ।

गगरावटबाट फै्क्चर जसिा 
गम्ीर चोट लाग्न सके् भएकोले 
सिक्य  हुन जरुरी छ ।

"झकु्किएर / जबज्यक्सि गनने " 
भनेको काम समबन्धिि कसिो 
दुर्यटना हो?

उदाहरणको लागी,
लामो समर् समम उथभएर 
काम गनने अिवा 

त्यसो भए,

वासिगवक 
रटनास्थल 

हरेौं!

ग्ाहकको सामान बोके् जसिा 
क्रममा ढाडमा चोट पगुेको 
केस पगन छन ्।

गम्ीर चोट लागेर काम गन्य नसके् 
भर्ो भने पररवारले पगन थचनिा 
गछ्य अगन कमाई नहुन पगन सकछ।

त्यसकारण सधैं सिक्य  हन ु
महत्वपूण्य छ।

थचक््लने जतु्ा नलगाउने वा 
कार््यस्थलको ििरनाक ठाउँहरू बारे 
पगहले नै िाहा पाइराख् ुजरुरी छ।

अगन त्यसपसछ समर्लाई 
धर्ानमा रािरे काम गनु्य पगन 
महत्वपूण्य छ।

त्यसिो पो...

सबै कम्यचारीहरुलाई 
सूचना !

पछागडपगटको ससँढीमा 
दछगडने नगरौं ।
 पानीपरेको गदनमा झन ्
थच्लने हँुदा गवशेर धर्ान 
गदनहुोस ्!!

ओहोओहो



केस १

सवागिम!्

ホテルフロント：
神埼（23歳・女性）

ホテルフロント：
秋山（32歳・男性）

पानी पऱर्ो?

बागहरको क्ाफेको 
साइनबोड्य थभत्र राख्पुछ्य। दाइ ि बर्सि जसिो 

देखिन ुहुनछ....

बसा्यिको  गदनमा होसशर्ार!

……

ससमससमे पानी 
हो,  रठकै छ। 

कसिो 
गहछ ँ रै छ। 

िर ठूलो  पनु्य अथर...

ल! र्सरी  
रठक छ 

ऐर्ा 

नमसिे!नमसिे!

कगिबेला ?कगिबेला ?

झलकझलक

अम.्..अम.्..



ओहो 

दुखर्ो….

कममर ठोक्किर्ो 
नमसिे
सवागिम!्

नथच्लनेगरी

धर्ानपूव्यक …

ए,
के भर्ो?

हनै 
केहीपगन भएको छैन।

सामान र्गि नै हो?सामान र्गि नै हो?

राम्ोसगं टेकेर...राम्ोसगं टेकेर...

त्यहाँ समम म लगगगदनछु।त्यहाँ समम म लगगगदनछु।

त्यसकारण हाहाहात्यसकारण हाहाहा



सर 

म देिाईगदनछु।
राम्ो भर्ो!

त्यसोभए

िपाईंससि 
एकसछन समर् छ ?

चोटपटक नलागेकोले 
राम्ो भर्ो 

िर पानी/ गहउँ पदा्य भइँु थभजेर 
थच्लने डर हुनेभएकोले सिक्य  
हुनपछ्य ।

कगहलेकाही ँटेके् ठाउँ 
थच्लो भएपगन सामान उठाउन ु
पनने भएकोले नसकेर कममर 
दुख्सके् हुनछ।

हस…

अगन लवीमा धरैे ग्ाहक हुने 
हुनाले वरपरको अवस्था 
धर्ान गदनपुछ्य।

हस…

िपाईँलाई सिक्य  भएर 
काम गनु्यहोस ्भनेर 
कगि पटक भने? २, होइन,

र्ो िेस्ो पटक 
भर्ो।

राम्री गाली िाइर्ो 

माफ गनु्यस,् माफ गनु्यस,् 
सबै रठक छ?सबै रठक छ?

हनै, मेरो गलिी हो हनै, मेरो गलिी हो 

करकिकरकि

माफ गनु्यहोस.्..माफ गनु्यहोस.्..



ホテル厨房：
風間（23歳・男性）

ホテル厨房：
小沢（20歳・女性）

लछ ि 

दुइटा बटा 
सगकर्ो!!

अकको पगन ल्ाउन ु
पछ्य गक क्ा हो !

गिम्ो पगन सलएर 
आउँछु गन।

.... दाइ 

त्यो जतु्ा 

हँ ?

एकदम ित्म 
रहछे गन।

एएए 

अँ ह!ै
िासमा जतु्ाको सोल पगन 
पािलो भर्ो!

अकको गकनेर लगाउदा 
राम्ो हुनछ ….

रठक छ के  
केही हँुदैन!

एउटा बटाले 
हुनछ?

ओइ
नादछडी भनेको 
हनै?

कसिो 
डरलागदो!

माफ गनु्यहोस!्

ििरा छ के !

एक एक बटा 
गरर ओसार!

अब असलकगि हो 
रठकै छ 

केस २

पसछ भेटौं!पसछ भेटौं!



ऐर्ा

कममर 
ठोगकर्ो ….

फकने र आएँ

फकने र आ…….

रठक छ?रठक छ?



.. दाइ

जतु्ाको िल पािलो भर्ो भने 
थच्लने डर हुनछ त्यसैले नर्ाँ 
जतु्ा फेनु्यहोस।्

जथत्नै हिार भएपगन 
लापरवाही गरेर 
दछगडन चागहँ हुनदैन।

कामगनने ठाउँमा 
"४S" आधारभूि 
छ।

भइँु थभजेको अिवा 
फोहोर छ भने लड्ने 
सम्ावना बढ्छ। भइँुमा समानमा छ 

भने ठकिर लाग्ने  डर 
हुनछ  त्यसैले हटाऔ।ँ

 गवशेर गरी भानसामा चकुि जसिा 
गििा अगन धाररला थचज हुनेहुनाले 
सावधानीपूव्यक गहडौं।

र्गद दुवै हािमा टन्न सामान छ भने 
ठेलागाड प्रर्ोग गनु्यहोस ्अिवा अरु 
कसैको मदि सलनहुोस।्

र्गद िपाई राइिे 
हुनभुर्ो भने,
िपाईंको पररवारलाई 
थचनिा लाग्ने छ।

सबै जनाको सहर्ोगले 
रमाईलो र सरुसक्ि कार््यस्थल 
बनाऔ।ंबझु्भुो ि?

ह 

हजरु ...



ホテルフロント：
神埼（23歳・女性） ホテル厨房：

風間（23歳・男性）

ओहो
गिमी?

रठक छु।
के छ?

के भर्ो,
त्यो डेसक?

पोषटर उ्केला जसिो 
छ त्यसैले टेक्लाई 
प्रर्ोग गरछ ँगक भनेर। 

ए हो र?

िर भर् र्ाङ प्रर्ोग 
गदा्य हुनछ गक? 

हनै 
रठकै छ।

गिमी चाही ँके 
गददै?

ग्ाहकहरुले 
"दुईटा कमबल ल्ाउनहुोस"्
भनेको,

िर कसिो ....
सलफट 
िल नै आएन।

त्यसैले ग्ाहकलाई 
कुराउन ुभनदा भर् र्ाङबाट 
जानछु ल !

दुवै हाि िासल नभएकोले 
सलफट कुदा्य हुनछ गन।

हनै 
रठकै छ।

केस ३

गए ह ैि!गए ह ैि!

हुनछहुनछ



ऐर्ा..,

मेरो ढाड 

साँचचै दुखर्ो।

!?

िपाईँहरू

के गरररख्भुाको?

गल्ा्यमगलुु्यमगल्ा्यमगलुु्यम

रठक छ?रठक छ?



अब

राम्ोसँग सनु्नहुोस।्

हलका थचज भएपगन 
दुवै हािमा सामान 
छ भने भर् र्ाङ हनै 
सलफट प्रर्ोग गनु्यपछ्य।

हाइटमा काम गदा्य,
भर् र्ाङ प्रर्ोग गनु्यपछ्य।

िटुा टेकेर गनु्यपनने काम 
गनु्य पदा्य टेबल र कुससीहरू 
जसिा अक्स्थर बसिहुरु 
प्रर्ोग गनदैहँुदैन।

र िपाईं गबरामी भएको 
महससु गनु्यभर्ो भने
कृपर्ा िपाईंको गनरीक्कसँग 
सललाह सलनहुोस।्

जबज्यक्सि गदा्य अझ 
गहो हुन सकछ। 

अब ि बझुर्ो होला गन
हनै?

हजरु….

टाँस्े औरथधटाँस्े औरथध



दुर्यटना हुने सम्ावना 
धरैे छ भनेर बझु्भुो 
होला गन?

कार््यस्थलमा प्रत्यक वर्क्िले सवास्थ्य र 
सरुक्ा कार्म राख्  गवचारससल हँुदै गनर्म 
पालन गनु्य एकदमै  महत्वपूण्य छ।

र्हाँ फेरर,
केस सटडी
एकपटक फकने र हरेौं।

अथरको पात्रको जसिो 
चररत्र को सगं थमलछ 
जसिो लागछ? हँ, कसलाई भनेको?

अरे…….अरे…….

आवास उद्ोगिा होसस्ार हुनुपनने कुराहरू

लड्नबाट जोगगन ४S (सामान्य सामग्ी हनेु्यहोस)् 
पालन गनु्यहोस।्

लड्ने अिवा ठोक्किने जसिा दुर्यटना हुनबाट बच्नको 
लागग सधै ँपाहुनाहरूले के गददै हुनहुुनछ हरेेर काम 
गनु्यहोस।्

वरपर राम्ोसँग हनेने 

अगलो ठाउँको काि 

४S

सािानको ढुवानी

अगलो ठाउँमा काम गनने बेला, सगह िररकाले 
भर् र्ाङको प्रर्ोग गनु्यहोस।्

दुवै हािमा सामान हँुदा भर् र्ाङको प्रर्ोग 
नगनु्यहोस।्

१

३

२

४



वर्ावसाथर्क दुर्यटनाहरु
आफै् लापवा्यहीले गदा्य 
हुन सकछ।

केगह भै हालेको 
पररक्स्थथिको लागग 

हुनछ
सरुक्ा र सवास्थ्यको खर्ाल 
राख्पुनने कुरा मनमा राखदै
प्रत्यक गदन काम गछु्य  ।

जगहले पगन सहकमसीहरूसँग 
राम्ो समबधि राखिराख् ुएकदम 
महत्वपूण्य छ।

गनर्म पालना गनु्य भनेको 
"आफ्ो शरीर" "पररवार"
"जीवन"-लाई  जोगाउन ुहो 
भन्ने कुरा र्ाद गनु्यहोस।्

होहो

सोच द्ै नसोचेको ठाउँिा 
लड्न सकछ।

नाइट ड््ुटीपसछ 
राम्ोसँग सुतनुहोस्।

ढोकािा च्ापपनेबाट 
होसस्ार हुनुहोस्।

सािान सपह 
ढङ्गले बोकु्होस्।

आवास उद्
ोग

रुँडा नमोगडकन 
कममरको बलले 
मात्र माथि उठाउने।

रुँडा मोडेर, 
िटुा अगन रुँडाको 
बलले माथि उठाउने।

NG

OK

्स्ो कुरािा पपन ध्ान ्ेऔ!ं
सुरक्ा र सवास्थ्यको लागी सललाह!

१

३

२

४



कथमकको साि बझु्हुोस्

आवास उद्ोगको सुरक्ा र सवास्थ्य  बारे ।
सन ्२०२० माच्यमा प्रकासशि

प्रकासशि: सवास्थ्य, श्रम ििा कल्ाण मन्तालर्
इनिजाम: Mizuho Information & Research Institute, Inc.
पर््यवेक्ण: वर्ावसाथर्क सरुक्ा र सवास्थ्य सशक्ण सामग्ी िर्ारी पदोन्नगि सथमगि,

आवास वर्वसार्को सरुक्ा सशक्ण सामग्ी बनाउने कार््य
उतपादन: Sideranch Inc. 

मचत्रहरू र फोटोहरू
बाट ससकौ ँ

कार््यस्थलमा लगुकरहकेो ििराहरूबारे !
पसछ हुनसके् ख्रनाक अवस्ाबारे पपहले नदै

पररमच् गराउने ्ासलि (KYT)

्हाँ ख्राको 
मचनह छ!

काट्य िानदा पछागड 
फकने र िान्नहुोस।्

वररपरर हरेेर काम 
गनु्यहोस।्

रुँडा मोडेर 
उठ्नहुोस।्

कहाँ ख्रा छ सोचेर हरेौं !

१

३

२

१

३२

अन्य पपन ख्राका संके्हरु छन ्पक छदैनन ्भन्े बारेिा पवचार गरौं।



र्स कागजािको बारेमा सोधपछु गनु्यपरेमा  

सवास्थ्य, श्रम ििा कल्ाण मन्तालर्   श्रम मानदणड बर्रुो   सरुक्ा र 
सवास्थ्य गवभाग   सरुक्ा गवभाग


