
यो अडियोभिजअुल सामग्री, धातकुो कास्टिंग काम हुने साइटहरूमा काम गनने सब ैकामदारहरुको
लाभग सरुक्ा र ््ा््थयको आधारिूत कुराहरू भसकने उदे्शयले तयार गररएको सामग्री हो।

鋳造の安全衛生
まん が で わ か る जापानरी िाषा

ネパール語

कभमकको साथ बझुनुहोस ्
धातकुो कास्टिंगको ््ा््थय र सरुक्ा



हो!

आज धातकुो कास्टिंग कामको
सरुक्ा र ््ा््थयको बारेमा

भसकौं।

उच्च तापक्रमका ््तुहरूको समपक्क मा,
िारी तत्हरू ह्ानिल गनु्कपनने हुनाले,
साथ,ै मेभिन अपरेसन गनने हुनाले
सरुक्ामा होभसयार हुन ुपद्कछ।

तयडह त!

क्तो डकभसमको काम
गददै होला? 

क्ता कुराहरुमा
होभसयार िए

राम्ो हुनछ होला।
दरु्कटना रोकथाम मात्र होईन,

धलुोको कारण क्भत रोकन पभन आ्शयक छ।

पडहले
श्रम दरु्कटनाका
मखुय कारणहरू
हेरौं न त!।

तयसो िए
श्रम दरु्कटनाका मखुय

कारणहरू हेरौं।

सनदि्क: ््ा््थय, श्रम र कलयाण मनत्रालय
"२०१९साल उद्ोग अनसुारको दरु्कटनाका प्रकार औद्ोभगक दरु्कटनाका स्थभत"

(धातकुो कास्टिंग उद्ोग र गैर-धातकुो कास्टिंग उद्ोगको कुल मलूयबाट गणना)

१ चयापपएर/बेररएर ३१% 

२ उच्च तापक्रमका ््तुसँगको समपक्क १३% 

३ उिान/झरेर ११% 

४ लिेर १०% 

५ काय्क प्रभतडक्रया/जबज्कस्त काय्क ९% 

धातकुो कास्टिंग काय्कमा श्रम दरु्कटनाका उदाहरणहरुधातकुो कास्टिंग काय्कमा श्रम दरु्कटनाका उदाहरणहरु

*धातकुो कास्टिंगसँग समबसनधत काममा धलुो धेरै उतपनन हुने कारणले,
धलुोको कारण क्भतको भ्चनता पभन छन।् 



ए! तयसो पो।

हम?

पडहले
श्रम दरु्कटनाका मखुय
कारणहरू हेरौं न त!।

धातकुो कास्टिंग, मोलि, मेभिन आडदमा
िरीर चयापपएर मरेका केसहरु पभन

ररपोट्क गररएका छन।् 

डकन
श्रम दरु्कटना

रटदछन ्होला? 

सरुक्ा सभुनसचित गन्कको लाभग
भनयमहरू*पालना नगनु्क

मखुय कारक हो।

उदाहरणको लाभग
कन्ेयरमा हात बेररएर
गमिरीर राइते हुन,ु 

उदाहरणका लाभग
क्तो प्रकारको
भनयमहरु छन।् 

ए तयसो पो।

अझै जडटल भनयमहरू
छन ्डक िनेर सो्चें।

श्रम दरु्कटना
रोकथाम गन्कको लाभग,
भनयमहरू पालना गन्क

महत््पणू्क छ। 

हजरु हस!्

भनरीक्ण र मम्कत आदी काय्कहरु गदा्क,
पडहले मेभिन रोकने।

मेभिन परैु रोडकएको कुरा
पुपटि पभछ

काम गन्क जरुरर छ।

*सरुक्ा सभुनसचित गन्कका लाभग भनयमहरू, काननू र भनयमहरूमा मात्र निई प्गतका असफलता र दरु्कटनाहरूको अनिु्बाट आधाररत पाठ। 



तयसो िए,

्ा्तप्क साइट,

हेरौं!

अनय, के्रनको दरु्कटनाहरू पभन धेरै छन।्
भलस्टिंग मोलिहरु ठोसककएर ्ा

भित्ाहरूमा चयापपएर
ठूलो दरु्कटना हुन सकछ। 

मोलि ्ा धातकुो कास्टिंग झन्क नडदन सा्धान
रहनहुोस।् सयौं डकलोग्ाम तौल िएका ब्तुहरु
पभन िएकाले, टाउकोमा ठोसककने, तल भथभ्चने

िएमा जरी्न गुमने पभन हुनछ।

खतरा त ्रपर
रहेछ।

तयसकारणले
भनयमहरू भनसचितरुपमा पालना

गनु्क महत््पणू्क छ।

साथ,ै आ्नो िरीरको रक्ा गन्क,
सरुक्ा उपकरण लगाउन जरुरर छ।

धेरै प्रकारका िएपभन,
राम्रर छनौट गनु्कपननेछ।

ज्त,ै धलुो भनयनत्रणको लाभग
मा्क लगाउन ुप्रिा्कारी छ।

सामानयतया क्ता कुराहरुमा
होभसयार हुनपुछ्क ?

४S को बारेमा
के तपाईंलाई थाहा छ ? 

४S, Seiri (सिंगडठत),
Seiton (वय्स्थत), Seiso (सफाई),

Seiketsu (सगुरर)।
यो सुरक्ाको आधार हो। 

Seiri 
(सिंगडठत)

Seiton
(वय्स्थत)

Seiso
(सफाई)

Seiketsu
(सगुरर)



कोडटिंग एजेनट
कामको लगुामा

लागयो।

गयाँस मा्क
लगाएर प्षाक्तताबाट
जोगाउन जरुरर छ।

कोडटिंग एजेनट,
जपै्क प्लायक हो।

यो बालु् ा मोलिमा
कोडटिंग मोलि
गरेर राख्हुोस।्

पेंडटिंग सकके पभछ
यो तररकाले
आगो लगाएर

बाडहरर सतह किा
बनाउनहुोस।्

जपै्क प्लायक
जलन ससजलो िएकोले
आगो सँग धेरै सा्धान

रहनहुोस।्

हस,् बुझें!

तयसो िए
आगो बालौँ।

ल डठक छ
पेंडटिंग सडकयो।

आह! उफ्!

धयान डदनहुोस,्थोरै िएकोले
खास ैठूलो िएन।

केस १
पोलन ु ्थानरीय भनकास उपकरण



ओहो,
यो जभलरहेको छ

जभलरहेको

आह!
कामको कपिामा 

आगो!

हे!
के ियो?

िरलागदो सँग 
जलेको छ,

्चाँिै भ्चसो बनाऔ!ँ 

डठक छ?

दखुयो... । 

्ाह
तातो, तातो!
कृपया मलाई

सहयोग गनु्कहोस ्!



केस १ सारािंि

काय््क थलमा
उभ्चत सुरक्ा उपकरण प्रयोग 
गनु्कहोस!्

जपै्क प्लायक आगो लागने 
िर िएकोले सा्धान हुनहुोस!् 1 2

धातकुो कास्टिंग छुदा छालाको पनजा लगाउनहुोस!् TIPS

आह,
धातकुो कास्टिंग थोरै

नभमलेको छ। 

रिंग कालो छ,
पडहले न ैभ्चसो िएको छ। 

्ाह!
तातो!

आह!
कामको कपिामा 

आगो!

्ाह
तातो, तातो! कृपया
मलाई सहयोग
गनु्कहोस ्!

हे!
के ियो?

पोसखयो िने तरुुनतै 
यसलाई मेटाउनहुोस।् 

फलाम कालो िए पभन तातो छ।
साथ,ै एलयभुमभनयम तातो िएता पभन
रिंग परर्त्कन हँुदैन।
धातकुो कास्टिंग छुन पया्कप्त भ्चसो
िएपभछ गरौं। 

अ्पतालमा
जाऔिं! 

तरुुनत एमबुलेनस 
बोलाउँछु!

केही समयको लाभग
अ्पतालमा िना्क हुनु

पनने देसखनछ। 

अ्पतालमा लगेपभछ— 

यडद तपाईं राइते
हुनुियो िने के्ल आफुमात्र

सम्यामा हैन, 

साथरी र परर्ार पभन
भ्चसनतत हुनेछन।् 

उसको लाप्ा्कहीले,
्ा्तबम ैखतरराको बारे
राम्री स्ेचत गरायो। 



डठकै छ।
तयारी परूा ियो।
ग्ाइनिर काय्क सरुु

गरौं। 

ग्ाइनिररिंग
खतरनाक छ,

होभसयार हुन ुपछ्क।
तयो सामान
कहाँ छ ? 

सब ैिनदा पडहले
धातकुो कास्टिंग डठक ब्तु

साथ रोकनुहोस।् 

रुभमरहेको बेलामा
िे्कमा राखेमा
खसेर,
खटुटामा ्चोट लागदछ।

ग्ाइनिर बाउनस हँुदा,ग्ाइनिर बाउनस हँुदा,
सानो पतथरले िरीरमा लागदा,सानो पतथरले िरीरमा लागदा,
गमिरीर ्चोट हुनछ। गमिरीर ्चोट हुनछ। 

तयो त,
ऊ तयो वयपक्तलाई

सोधौं।

्ाह! दखुयो। 

डठक छ ?
नभमचन ुहै। 

तरुुनतै आखँा धनु
जाऔिं। 

सनुनुहोस ्त,
माफ

गनु्कहोस।्

आखँा !?
आखँामा !?

आह!
भ्चसनतत छु।

केस २
ग्ाइनिर हुकद्ारा राइते



धातकुो धलुो
्चारैभतर उडि रहदा पभन
देख् गाह्ो हुने िएकोले

बझुन सडकएन। 

्ाह!

दखुयो! खटुटामा
धातकुो कास्टिंग 

ख्यो। 

धातकुो कास्टिंगले
ठोसककएको ठाउँमा झन ्झन ्
दखुदै छ, थोरै तातो पभन

महससु हुनछ।
क्तो ियो

होला।

थोरै दखुछ तर
जे िएपभन

डठक देसखनछ।

खटुटाको प्रोटेकटर
पभन लगाउन ुप्थययो।

ओ हो
धातकुो कास्टिंग सजगसले

रोकन पबभस्कए छु। 

के गिबि ियो।

के हो यो धातकुो 
कास्टिंग

झुम झुम हुनछ।

भछटो
अकयो काय्क सरुू 

गरौं।

जे िए पभन
धेरै परीिादायरी
देसखनछ। 

२ रणटा पभछ—



केस २ सारािंि।

ग्ाइनिर काय्कमा
होस ्गरौं।

भनण्कय गररएका भनयम अनसुार 
काम गरौं।1 2

ग्ाइनिर हुकको नसजक
सरुक्ातमक ्चशमा लगाउनहुोस।्

TIPS

ग्ाइनिरको
धातकुो धलुो ्पाक्क  
ज्तो देसखनछ। 

३० सेसनटभमटर जभत
उडयो िने

यो भ्चसो र कालो
िएर देसखदैन। 

नसजक जाने
माभनसलाई पभन
सरुक्ातमक ्चशमा

्चाडहनछ। 

रुभमरहेकै बेला िे्कमा राखदा, खसेर खटुटामा ्चोट लागछ।
ग्ाइनिर बाउनस हँुदा, ग्ाइनि्टोनले िरीरमा लागेर
गमिरीर ्चोट हुन सकने ियकाले होभसयार हुनहुोस।्

काम पनुः सुरू गदा्क, काय्क प्रडक्रया सही छ डक छैन,
खतरनाक छ डक छैन फेरर जाँ्च गरौं। 

*ग्ाइसनििंग वहील बदलदै ्ा प्रभत्थापन को समयमा ्चलाइएको परीक्ण, जसले वया्साभयक सरुक्ा र ््ा््थय काननू अनतग्कतको सरुक्ा र ््ा््थय प्िेष भिक्ा 
प्राप्त गरेको वयपक्त निए गन्क भमलदैन। 

हडिी क्याक िएर
दखुयो?

सपुर्ाइजर!!
खटुटामा ्चोट

लागेको
ज्तो छ।

्ाह, यभत धेरै
ससुननयो!

यडद राइते िएमा
आफै सम्यामा पनु्कहुनेछ।
यस पटक आराम गरर
राम्ोसँग डठक हुनहुोस।् 

ररपोट्क डिला ियो!
"राइते ियो डक"

िनने लागेमानेर सो्ेचको
समयमा तरुुनत
ररपोट्क गनु्कहोस।् 

सजगस र सुरक्ातमक 
उपकरणहरू पभन

अभन्ाय्क प्रयोग गनु्कहोस।् 

उसले तोडकएको भनयम
पालन गनु्क जरुरर छ
िनने कुरा महससु गर ्यो। 

्ाह!

के गिबि ियो।

के हो यो धातकुो 
कास्टिंग

झुम झुम हुनछ।



कडहँ
गिबि छ।

तपाईं पभन सँगै
जाँ्च गनु्कहोस।् 

पडहला
पबजलुरी बनद गनु्कहोस ्

्चखा्कको
किर

हटाउनहुोस।्

आह!
्ेचन

खु्केको छ।

कारण ्ेचन ज्तो छ,
बभनसेकेको ज्तो छ।

कन्ेयरबाट
खसेको कण

जममा िइरहेको छ। 

एक वहील गाडिमा
ओसारौं।

के?
कन्ेयरबाट
ठूलो आ्ाज

आयो। 

भसभनअर,
गाह्ो छ! कन्ेयर

रोडकयो! 

के रे! तपाईं,
हेरेर आउनुहोस।् 

केस ३ 
कन्ेयरमा बेररन ु



आ्नै
काममा फककौं

स्््च अन गनु्कहोस!् 

्ाह!
बाहुलाहरु!

खतरनाक !!

मेरो
बटन हो ...?

्ाह!
बाहुलाको मुख
असलझयो! 

ए?

खतरा छ।
पाखरुा बेररएला ज्तो
ियो। पा्र अन गदा्क
्रपर आबाज भनकाभल

बोलने भनयम छ।

आह, बटन
खसु्कयो।

माफ गनु्कहोस,्माफ 
गनु्कहोस।् डठक छ? 

उफ्!
्चखा्कको किर
खसु्कएकै छ! 

ओहो?
कणमा केही

छ।

नबेररएर
राम्ो ियो।

खतरनाक ठाउँ भथयो।

्ाह!
पाखरुा
बेररनछ! 



केस ३ सारािंि

पनुः सरुु गनु्क अभर
फेरर जाँ्च गनु्कहोस!् 

अपरेिनमा उपकरणहरू 
नछुनहुोस!्1 2

४Sको राम्ोसँग पालना गनु्क सरुक्ाको आधार हो! TIPS

Seiri (सिंगडठत)

Seiso (सफाई)

Seiton (वय्स्थत)

Seiketsu (सगुरर)

・ प्रयोग गनने सामान, मम्कत गनने सामान, फालने
सामानहरु प्िासजत गनु्कहोस।् 

・ अना्शयक सामान फालनहुोस।्

・ काय््क थल फोहर िएमा,तरुुनतै सफा गनु्कहोस।् 
・ िइँुमा सामान नफालनहुोस।् 

・ उपकरणहरूलाई तोडकएको ठाउँमा राख्हुोस।्
・ बाटोमा केही पभन नराख्हुोस।् 

・ आ्नो देसखने रुपलाई राम्ो गनने।
・ कामको लगुा फोहोर ्ा चयाभतएकै अब्थामा

नराखे्। 
・ उपकरण र सरुक्ा उपकरणको खयाल राख्हुोस।्

्ाह
बाहुलाहरु!

मेरो बटन
ज्तो छ...?

भनरीक्णको लाभग किर र सरुक्ा उपकरण हटाउँदा, कामको कपिा र उपकरणहरू नबेररन सा्धान रहनहुोस ्

१ अ््य पडहलाकै ठाउँमा राखे्। ,
२ खसु्कइका छन ्छैनन ्जाँ्च गनु्कहोस।्
३ ्रपरकालाई आबाज भनकाभल कोडह छ छैन जाँ्च पभछ

पा्र अन। 

उदाहरण:

कामको कपिाको बाहुला
पनजा   ्कूप
लामो कपाल    ्ट्याप आडदअसामानयताको समयमा धेरै वयपक्तले काम हुनपुछ्क! 

सपुर्ाइजरलाई ररपोट्क गनु्कहोस!्

कृपया
ब्चाउनहुोस!्! 

डठक छौ!?

पाखरुाको हडिी
िासच्चने ठूलो ्चोट।

य्ता साना प्रडक्रयाको उललिंरन
बढदै गयमा, य्तो खालको
ठूलो दरु्कटनाको कारण ियो। 

बेररने िर हुनछ,
जयान ैजाने जोसखम पभन हुन
सकछ। खतरा ठाउँ भथयो। 

हो ....

उनरीहरु "अबदेसख
धेरै धयान डदएर काम
गरौं।" िभन कसम खाए। 

के यो डठक छ!
आ्ाज पुपटि को अिा्, किर

जोडन पबस्कन,ु फाटेको लगुा राख्,ु
अपरेिनमा उपकरणहरूको ह्तानतरण,



र ...

खतरा अप्रतयाभित रुपमा 
हाम्ै ्रपर छ 

िनने कुरा बझुनिुयो?

काय््क थलको ््ा््थय र सुरक्ाको लाभग
प्रतयेक वयपक्तको ्ेचतना अभन 
भनयम पालना महत््पूण्क छ।

उपस्थभत वयपक्तको 
बे्कूडफ कोसँग
भमलदोजलुदो छ।

हँअ? 
तपाईले केडह िननु ियो?

श्रम दरु्कटनाहरू, 
अरूको सम्या मात्र निई 
जोकसैलाई पभन हुन सकने

सम्या हो।

ठीक छ!
भनयमहरू पालना गरेर, 

हरेक डदन राम्ो काम गद्कछु!

यडद केही िएमा

हरेक डदन काममा, 
सञ्चारको पभन धेरै 

महत्् छ।

भनयम पालना गनु्क िनेको, 
"िरीर", "परर्ार" र 

"जरी्नयापन" लाई सरुसक्त गनु्क पभन हो,
िनने कुरा ससमझन ुपययो।



उदे्शय अनरुुपको उपयुक्त 
सरुक्ा उपकरण प्रयोग 

गनु्कहोस!्

सरुक्ातमक 
उपकरण
आडद

श्ासका लाभग सरुक्ा 
उपकरण

नसनने गरेर
भ्चउँिोको स्रिङ दृितापू््कक समायोजन गनु्कहोस,्
यडद एक्चोडट पभन प्रिा् गछ्क, यसलाई बदलनुहोस।् 

खतरनाक र हाभनकारक
डकभसमका ब्तुसँग भमलने
भ्चज प्रयोग गनु्कहोस।् अनहुारमा परैू डफट गनु्कहोस।्

सकेसमम उच्च ्थानबाट
झुसनियाउने।

तातोहरुबाट
िरीरलाई ब्चाउँछ। 

किा प्रकािबाट
आखाँ रक्ा गनने

उडने ््तहुरू, धलूो,
तातोबाट आखँा
ब्चाउनहुोस। 

धलुोको इनहेलेसन
रोकन को लाभग। 

प्षाल ुगयाँस
इनहेल हुनबाट रोकन।

ि्टप्रूफ मा्क

गयाँस मा्क

・ हाभनकारक पदाथ्कको प्रकार, एकाग्तासँग भमलने
एउटा प्रयोग गनु्कहोस।्

・ आसिंजन पुपटि गनु्कहोस(्डफट ्ेचक)।
・ डफलटर र कयाभनटरहरू बदलनहुोस।्
・ डि्पोजेबल उपयोग समय सरीमा पालना गनु्कहोस।्

लामो समयको लाभग ठूलो
मात्रामा धलुो इनहेल गरेमा,
सजन फोकसोको समिा्ना 
भनमतयाउन सकछ।

तातो र तरीखो ्चरीजहरूबाट
हात ब्चाउन।ु

िारी ््तहुरुबाट
खटुटाको सरुक्ा

््पयाटर आडदको
उच्च तापमान सामग्री 
प्र्ेि गनने
अनतराल हटाउँछ 

भमलने सामानले, बाहुलाहरू
लामो, पाँ्च औिंलाहरु िएको 
प्रयोग गनु्कहोस।् 

छाला नदेसखने
गरर।

टाउकोमा हुने 
ठककरबाट
सिंरक्ण गनने

उपयकु्त आकारको जतु्ा लगाउने।
खटुटाको ईसन्टप प्रोटेकटर पभन लगाउन ुपछ्क।

््पयाटरलाई
प्र्ेि गन्कबाट
रोकने ्चरीजहरू 

नफुकलने गरर
लगाउँनहुोस।

समाधानका पोइनट २ समाधानका पोइनट ३
िरीरमा डफट हुने सरुक्ातमक
उपकरणहरू प्रयोग गनु्कहोस!्

फोहर ्ा पबभग्एकै अ््थामा नराखे्!

यडद आकार डफट
निएमा तरुुनत
यसलाई बदलनुहोस।् 

फोहोर हटाउनहुोस।् सफा ठाउँमा ्टोर गनु्कहोस।्

पबभग्एको, ्प्ाल परेको
िएमा, बदलनुहोस।्

समाधानका पोइनट १
सही तररकाले लगाउने,
सही रूपमा प्रयोग गरौं!

नभमलने र 
खालरी ठाउँ
नहुनेगरर!

* ््पयाटर:पसगलएर र छररएका धातकुा कणहरू * ््पयाटर:पसगलएर र छररएका धातकुा कणहरू 

सरुक्ा उपकरण
कामको प्रडक्रभत अनसुार
उभ्चत सामान छानने
साथ,ै सही तररकाले

प्रयोग नगरेमा
कुन ैअथ्क छैन!

पञजा
पाखरुा किर

सरुक्ाका जतु्ा खटुटाको किर

हेलमेट

सेडिङ ्चशमा 

अगाडि झुसनिएको

सरुक्ातमक ्चशमा



मा्च्क २०२१ प्रकाभित
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सहयोग: धातकुो कास्टिंग समबसनध सरुक्ाको भिक्ा सामग्रीहरू भसज्कना 
गन्क काम   
उतपादन: Sideranch Inc.

कभमकको साथ बझुनुहोस ्

धातकुो कास्टिंगको ््ा््थय र सरुक्ा



यस कागजातको बारेमा सोधपछुको लाभग

््ा््थय, श्रम र कलयाण मनत्रालय श्रम मापदणि बयूरो 
््ा््थय र सरुक्ा प्िाग सरुक्ा पबिाग


