
यो अडियोभिजअुल सामाग्री, क्रे न प्रयोग गनने साइटहरू वा स्लङग काय्य गनने सब ैसाइटहरूमा काम गनने
सब ैकामदारहरुको लाभग सरुक्ा र ्वा््थयको आधारिूत कुराहरू भसकनरे उद्रेशयलरे तयार गररएको सामाग्री हो।

クレーン・玉掛け作業の安全衛生
ま ん が で わ か る जापानरी िाषा

ネパール語

कभ मकको साथ बुझनुहोस ्

क्रे न र स ्लङग काय्यको ्वा््थय र सुरक्ा



भनमा्यण क्रेत्र वा

कारखानाको सामाग्री र
उपकरणहरुको लोडिंग, 
अनलोडिंग ज्ता

ववभिनन क्रेत्रहरुमा सडक्य हुनरे 
क्रे न र स्लङग काय्य। 

क्रे न प्रयोग गररेर लोि सादा्य
स्लङग उपकरणहरूको प्रयोग गरर,

लोि र अनलोि काय्य गनु्य हो।

क्रे न र स्लङग काय्यमा
िारी सामान र ठूलो सामान बोकनरे ियकालरे

ठूलो दरु्यटना पभन हुन सकदछ। 

क्रे न र स्लङग काय्यमा हुनरे 
प्रकोप र दरु्यटनाकाको अव्थाहरु हरेददै 
सरुक्ा सभुनसचित गनने बाररे भसकौं। 

खरै,
क्रे नको बाररेमा थाहा छ तर,
स्लङग काय्य िनरेको करे  हो? हमम।

ए तयसो पो!



उदाहरणको लाभग 
क्रे नलरे फलामको पाता

उठाउँदै गदा्य, प्रयोग गनने क्रे नको प्रकार वा
भलस्ट लोि अनसुार,

आवशयक लाइसरेनस र पाठयक्महरू 
छन।्

डकन य्तो
प्रकोप / दरु्यटना
िएको होला?

क्रे न र स्लङग काय्यमा

यडद,

यडद लाइसरेनस निएको वयवतिलरे काम गद्यछ िनरे,
काननूको उललङरन मात्र निएर,

यसलरे गसमिर प्रकोप / दरु्यटना भनमतयाउँछ। 

झुस्िएको कलयामप खसु्कएर,
नसजकै काम गरररहरेका कम्यचाररहरुलाई

फलामको पातालरे ठककर खाएको करे स पभन छ। 



योगयता वबना
काम गनु्य िनरेको

काननूको उललरन हो!

सबिैनदा महत्वपूण्य कुरा
आ्नो जरीवन सरुसक्त 

हुनरेछ।

सरको
िनाई सही छ। 

भमडहनरेतका साथ पढरेर
सरुसक्त रूपमा काम गन्यको लाभग

ज्ान प्राप्त गररेर, 

हो !!!!

काम गन्यको लाभग
योगयता चाडहनछ?

यो डदककलागदो छ ... 

सडह रूपमा काम गररेमा
ववपवति र दरु्यटनाहरू रोकन सडकनछ, 



योगयता निएको वयवतिलरे
काम गनने कुरामा

धयान पगुरेमा, अभनवाय्य रुपमा
प्रमखुलाई ररपोट्य गनु्यहोस।् 

यस पटकको क्रे न र 
स्लङग काय्यसँग समबसनधत
सरुक्ा सभुनसचित गनने बाररे

भसकौं तर, 

हो !!

आ्नो जरीवन मात्र निई,
साथरीहरूको जरीवन बचाउन 

मद्त गद्यछ।

सबिैनदा पडहला, प्रकोप र दरु्यटनाहरू रोकनको लाभग
आधारिूत ज्ानको बाररेमा एक नजर राखौं! 

डठकै छ!
क्रे नको अपररेशन र

स्लङग काय्य
ससुमपनरे डदन आउनु अभर... 

ववषयव्त ु१ववषयव्त ु१：：क्रे नको प्रकारक्रे नको प्रकार
ववषयव्त ु२ववषयव्त ु२：：स्लङगको लाभग प्रयोग हुनरेस्लङगको लाभग प्रयोग हुनरे
        उपकरणहरू र यसलाई झुस्ियाउनरे तररका        उपकरणहरू र यसलाई झुस्ियाउनरे तररका
ववषयव्त ु३ववषयव्त ु३：：प्रमाणपत्र प्रभशक्ण प्रणालरीप्रमाणपत्र प्रभशक्ण प्रणालरी

ववषयव्त ु४ववषयव्त ु४：：सरुक्ाका लाभग प्रदश्यन र संकरे तसरुक्ाका लाभग प्रदश्यन र संकरे त
ववषयव्त ु५ववषयव्त ु५：：वयावसाभयक सरुक्ावयावसाभयक सरुक्ा
         र ्वा््थय सरुक्ा उपकरण         र ्वा््थय सरुक्ा उपकरण
ववषयव्त ु६ववषयव्त ु६：：मतृयकुा करे सहरूमतृयकुा करे सहरू



क्रे नलाई 
मखुय गरर दईु प्रकारमा
वविाजन गन्य सडकनछ। सब ैिनदा पडहलरे, क्रे नको

वगगीकरणको बाररेमा
हरेरौं! 

साइट र अनपु्रयोगको आधारमा 
ववभिनन प्रकारका क्रे नहरू 
प्रयोग िइरहरेका रहरेछन!्

आफुलरे काम गरररहरेको साइटमा
क्तो प्रकारको क्रे न छन,्
अभग्म रुपमा जाँच गरौं! 

क्रे नका
प्रकार

छत क्रे न

गािी लोि गन्य योगय क्रे न क्लर क्रे न

वहील क्रे न
पलु आकारको क्रे न

सजब क्रे न

क्रे न

मोबाइल क्रे न

कारखाना भित्रको सामाग्री र उपकरणहरुको
ढुवानरी गन्य प्रयोग गररनछ।

ट्रकको लोडिंग पलरेटफम्य र ड्ाइिरको कोठाको
वबचमा क्रे नका उपकरणहरु ससुस्जत क्रे न गाडि।
भनमा्यण साइटहरूमा सामाग्री बोकनका लाभग प्रयोग
गररएको हुनछ।

क्लरलरे ससुस्जत िएको कारणलरे, िभूम समपक्य
क्रेत्रलाई वहील प्रकार आडदको तलुनामा फराडकलो
र स्थर छ।

मोडन ससजलो हुनरे िएकोलरे साँररुो
काय्यशालामा पभन प्रयोग गन्य सडकनछ।छत क्रे न ज्तै, कारखाना भित्र सामाग्री र

उपकरणहरुको ढुवानरीमा प्रयोग िईरहरेको छ।
कागगो ह्ानिभलंगको रूपमा पभन प्रयोग गरीनछ। 

सजब िएको, सजबको टुपपोको
भरभन्यमा बरेनने तारको िोरी माफ्य त
लोि झुस्िनयाउनरे भनमा्यण गनने।

तयसपभछ मोबाइल क्रे नलाई 
हरेरौं



प्राय, तार मात्रलरे झुस्ियाउनरे गररनछ तर
स्लङग उपकरणहरू पभन प्रयोग हुनछ। 

बरेररेर उचालनरे मरेभशन प्रयोग गदा्य,
अझै थप "बरेररेर उचालनरे मरेभशन

ड्ाइिर" को लाभग
योगयताको आवशयकता पद्यछ।

"अवशय पभन, यातायातका लाभग
साव्यजभनक सिकहरूमा

ड्ाइभिङग गदा्य, जापानमा छुटटै
ड्ाइभिङग गन्य भमलनरे सवारर चालक लाइसरेनसको

आवशयकता पद्यछ!"

जरे पभन झुस्ियाउन
भमलनरे गरर डिजाइन गररएको 

धरेरै राम्ो छ।

दरेश अनसुारको
स्लङग उपकरणको प्रकार

फरक हुनरे िएकोलरे
होभशयार हुन जरुरर! 

हो!

सब ैिनदा पडहलरे,
झुस्ियाउनरे तररकाबाट हरेरौं। 

स्लङगको काय्यमा,
झुस्ियाएका िाररहरुको प्रडक्भत
अनसुार झुस्ियाउनरे ववभध र

स्लङग उपकरणहरू पररवत्यन हुनछन।

स्लङग काय्य गनने समयमा,
स्लङगको उपकरणहरू सही रुपमा प्रयोग गरर

भनयम पालना नगररेमा, 
झुस्ियाएका िारर झनने समिावना िएकोलरे 

सावधान रहौं।

क्रे नको ड्ाइभिंग वा
स्लङग गदा्य

कक्ा भलएर प्रमाणपत्र भलन 
जरुरर छ।

स्लङगमा
प्रयोग हुनरे
उपकरणको

झुस्ियाउनरे तररका

योगयता
प्रभशक्ण
प्रणालरी 

लोि झसु्ियाउनरेमा धातकुो
अकुंस डफडटंग िएको छ िनरे,

आई प्रयोग गररेर झसु्ियाउनरे तररका।

सबिैनदा सरल र
सब िनदा साधारण
झुस्ियाउनरे तररका।

धरेरै झुस्ियाउनरे
िारहरू एकैचोडटमा
झुस्ियाउनरे तररका।

तारको िोरी भचसपलनबाट
रोकनको लाभग सबिैनदा

प्रिावकारी तरीका।

डि्क-आकारको
लोि झुस्ियाउनरे
उतिम तररका।

उद्रेशय आधा-झसुनिएको सरर हरेररेर(भनचोलनरे) एिा बरेनने अया झुस्ियाउनरे

कलयामप ह्ाकर झुस्ियाउनरे बरीम

*सनदि्य: जापान क्रे न एसोभसएशन HP"स्लङगको बाररेमा ज्ान"

क्रे नको ड्ाइभिंगको लाभग आवशयक योगयता

झुस्ियाउनरे लोि ५ टन िनदा बडढ क्रे न/िरेररक अपररेटर लाइसरेनस (असरीभमत)
क्रे न/िरेररक अपररेटर लाइसरेनस [क्रे न मात्र]

झुस्ियाउनरे लोि ५ टन िनदा बडढको ्लोर अपररेसन प्रकार क्रे न/िरेररक अपररेटर लाइसरेनस [्लोर-अपररेटरेि क्रे न मात्र]

झुस्ियाउनरे लोि ५ टन िनदा बडढको ्लोर अपररेसन प्रकार ्लोर अपररेसन प्रकारको क्रे न अपररेशन कौशल कोस्य

झुस्ियाउनरे लोि ५ टन समम
क्रे न अपररेशनको वयवसाभयक ववशरेष भशक्ा

झुस्ियाउनरे लोि ५ टन िनदा बडढको ओिरपास टरेलपर

मोबाइल क्रे नहरू सञचालन गन्य आवशयक योगयता

झुस्ियाउनरे लोि ५ टन िनदा बडढ मोबाइल क्रे न अपररेटर लाइसरेनस

झुस्ियाउनरे लोि १टन िनदा बडढ ५टन समम सानो मोबाइल क्रे न अपररेशन कौशल कोस्य

झुस्ियाउनरे लोि १टन समम मोबाइल क्रे न अपररेशन वयवसाभयक ववशरेष भशक्ा

स्लङग काय्यको लाभग आवशयक योगयता

िार उठाउनरे १ टन िनदा बडढको क्रे न

स्लङग कौशल प्रभशक्ण कोस्यिार उठाउनरे १ टन िनदा बडढको मोबाइल क्रे न

िार उठाउनरे १ टन िनदा बडढको िरेररक

िार उठाउनरे १ टन सममको क्रे न

स्लङग वयवसायका लाभग ववशरेष भशक्ािार उठाउनरे १ टन सममको मोबाइल क्रे न

िार उठाउनरे १ टन सममको िरेररक



"साइटमा अप्रतयाभशत खतरा
लडुकरहरेको हुनसकनरे िएकालरे,

सरुक्ाका प्रदश्यन र संकरे तहरु बझुरेर,
सरुसक्त वयवहार भसकौ।"

आ्नो काय््य थलमा
क्ता खालका सरुक्ा लरेबलहरु प्रयोग िएका छन ्

तयसलाई जाँच गनु्यहोस!् 

पदैल क्रेत्र तोकनरे,
रंगरीन कोनहरुको साथ

प्रवरेश भनषरेध क्रेत्रहरुको ्थापना गररेर,
कामदारहरूको सरुक्ा सभुनसचित गद्यछौं!

साइट अनसुार प्रयोग हुनरे 
सरुक्ाका संकरे तहरू ववभिनन छन।् 

क्रे न अपररेट गदा्य, ड्ाइिर र संकरे त डदनरे वयवति
हात वा झ्िा प्रयोग गररेर,

संचार गददैछन।्
यहाँ धरेरै प्रयोग हुनरे"हातलरे गनने संकरे त ववभधको

पररचय गरऔ्।ं

साइट अनसुार प्रतयरेक क्रे नको लाभग 
ब्जर धवनरी फरक फरक हुनरे िएकालरे,

काम िनदा पडहलरे कुन क्रे नको
कुन बजर धवनरी छ जाँच गरौं! 

काय्य साइटका भचनहहरू
समझन ुपछ्य! 

हस!्

सरुक्ाको
लाभग
प्रदश्यन
र संकरे त

सरुक्ा संकरे त
मयानअुल संकरे त

पदैल क्रेत्र
(्लोरको हररयो रंगको क्रेत्र डहडनरे क्रेत्र हो) 

रंगरीन कोन
(अथवा छरेकवार)

१ कल१ कल

६ परूक बरेररेर झानने६ परूक बरेररेर झानने

११ लिरेर११ लिरेर

२ स्थभत संकरे त२ स्थभत संकरे त

७ सजब अप७ सजब अप

१२ सजब वव्तार र संकुचन१२ सजब वव्तार र संकुचन

३ बरेररेर उचालनरे३ बरेररेर उचालनरे

८ सजब िाउन८ सजब िाउन

१३ ्टप१३ ्टप

४ बरेररेर झानने४ बरेररेर झानने

९ क्भैतज चाल९ क्भैतज चाल

१४ अचानक ्टप१४ अचानक ्टप

५ परूक बरेररेर उचालनरे५ परूक बरेररेर उचालनरे

१० राम्ो चाल१० राम्ो चाल

१५ काम सडकयो१५ काम सडकयो

*सनदि्य: सामानय समावरेशरी संर जापान क्रे न एसोभसएशनHP "क्रे न अपररेशनको लाभग संकरे तहरू"



सरुक्ा उपकरणहरू,
कामदारहरूको सरुक्ाको रक्ा गन्य

यो आवशयक उपाय हो। 

कामको प्रडक्भत अनसुार
आवशयक पनने पनजा फरक हुनरे िएकालरे

पवुटिकरणको आवशयकता छ। 

साथ,ै सरुक्ातमक चशमा र
सरुक्ा उपकरणहरू इतयाडद,

साइट अनसुार
आवशयक सरुक्ा उपकरणहरू पररवत्यन हुनरे हुनालरे

अभनवाय्य रूपमा भनयमहरू जांच गनु्यहोस!्

श्रम
सरुक्ा र ्वा््थय 
सरुक्ा उपकरण

हरेलमरेट

पनजा

गरेटर

क्यास रोकथाम उपकरण

सरुक्ाका जतुिा

हरेलमरेट

क्यास रोकथाम उपकरण

पनजा

सरुक्ा जतुिा

हरेलमरेट लगाउनरे तररकाहरेलमरेट लगाउनरे तररका
· · हरेिबयानि टाउकोको साइजमा समायोसजत गनु्यहोस ्हरेिबयानि टाउकोको साइजमा समायोसजत गनु्यहोस ्
· · हरेलमरेट नझुकाई भसधा र राम्रर लगाउनहुोस ्हरेलमरेट नझुकाई भसधा र राम्रर लगाउनहुोस ्
· · भचउँिोको पटटा राम्रर क्नरेभचउँिोको पटटा राम्रर क्नरे
· · बाङभगएको वा वबभग्एको कुन ैपभन चरीजको प्रयोग नगनु्यहोस।्बाङभगएको वा वबभग्एको कुन ैपभन चरीजको प्रयोग नगनु्यहोस।्
· · डटकाऊ बष्यको संखया सरुसक्त गनु्यहोस ्डटकाऊ बष्यको संखया सरुसक्त गनु्यहोस ्

हात र नािीको प्रकोप र हात र नािीको प्रकोप र 
दरु्यटनाबाट बचाउनहुोस।्दरु्यटनाबाट बचाउनहुोस।्

िारी व्तहुरू ख्दा खटुटाको सरुक्ा गद्यछ।िारी व्तहुरू ख्दा खटुटाको सरुक्ा गद्यछ।
डकलाहरु कुलचरेर बाडहर ताननरे, मरेभसनहरूमा चयावपनरेडकलाहरु कुलचरेर बाडहर ताननरे, मरेभसनहरूमा चयावपनरे
ज्ता चरीजहरूबाट खटुटा जोगाउँछ।ज्ता चरीजहरूबाट खटुटा जोगाउँछ।

हाइटमा काम गदा्य लगाउनहुोस।्हाइटमा काम गदा्य लगाउनहुोस।्

उचच ठाउँहरूबाट हुनरे क्यास रोकनहुोस।्उचच ठाउँहरूबाट हुनरे क्यास रोकनहुोस।्

सनदि्य: जापान क्रे न एसोभसएशनHP"सरुक्ाको भसफाररश, सरुक्ातमक उपकरणका प्रकार र प्रयोग गनने सही तररका"



क्रे न र स्लङग काय्यमा िएका
पभछलला १० बष्यका

प्राणरातक दरु्यटनाहरुको सारांश हो।
क्रे नको साथ सरुु गरौं।

वा्तवमा क्तो पररस्थभतलरे
िएका होलान?्

अझै वव्ततृ रूपमा
हरेरौं!

"झनने" सबिैनदा धरेरै छ।

सनदि्य: क्रे न ईयरबकु, क्रे न आडदका रटना र मोिरेल द्ारा प्राणरातक दरु्यटनाहरूको स्थभत (२००९ साल- २०१८ साल)

१ झनने १८२ करे स
२ चयावपएर १७० करे स
३ क्याश ६१ करे सहरू
४ ववमानको वबचछरेद/िाँभचएका/खसरेका रटनाहरू ५९ करे स
५ ठोसककएर ३७ करे स

क्रे नको काममा हुनरे प्राणरातक दरु्यटना
(२००९ साल दरेसख २०१८ साल)(२००९ साल दरेसख २०१८ साल)

मतृयकुा करे स
ट्रकको लोडिंग पलरेटफम्यमा सामान लोडिंग सधुादा्य

फलामको ्तमि कामदारमाथरी ख्यो। 

चभलरहरेको लोि झसु्ियाउनरेमा चयावपएर

तारको िोरीलाई धकका डददै डदएको सकंरे त

सकंरे त डदनरे वयवतिलरे, जमरीन कटौतरी गरर

(लोि झुस्ियाउनरे िइँुबाट हटाउनरे) को प्रभतडक्याको 

कारणलरे सनतलुन गमाएर १० भमटर िनदा माभथको

उचाईबाट कंक्रीटमा क्यास ियो। 

अनलोडिंग गदा्य, ओिरलोिको
स्थभत िई,
गािीलरे िररएको क्रे न 
ख्यो।

ड्ाइिरको गलत अपररेशनका कारण,
लोि झसु्ियाउनरेबाररे
सकंरे त डदनरे वयवतिलाई ठककर।

झनने

चयावपएर

क्यास

ववमानको
वबचछरेद
िाँभचएर
खसरेर

ठोसककएर



स्लङग काय्यका प्राणरातक दरु्यटनाहरू मधय
"लोि झुस्ियाउनरे खसरेर"हुनरे दरु्यटना

तयस पभछ स्लङग काय्यको
प्राणरातक दरु्यटनाहरूलाई हरेरौं। 

हस!्
तयस पभछ क्रे न र स्लङग काय्यको

वरपर काम गदा्य दरु्यटनाका करे सहरु र
सरुक्ा सभुनसचित गनने बाररे भसकौं!

साँच ैहो!

सनदि्य: क्रे न ईयरबकु, क्रे न आडदका रटना र मोिरेल द्ारा प्राणरातक दरु्यटनाहरूको स्थभत(*)
(*) लोि झुस्ियाउनरे खसरेर तथा ववमानको वबचछरेद/िाँभचएर/खसरेर हुनरे प्राणरातक दरु्यटनाहरुकोहरु मधय,

लोि झुस्ियाउनरे ख्नरेसँग समबसनध वण्यन(२००९ साल-२०१९ साल)

१ तारको िोरी आडद बाट लोि झुस्ियाउनरे खसु्कएर िएका रटना ६२ करे स

२ तारको िोरी आडद चडुिएर िएका रटना २३ करे स

३ हुकबाट तारको िोरी चडुिएर िएका रटना १९ करे स

४ हुकबाट लोि झुस्ियाउनरे खसु्कएर िएका रटना १९ करे स

५ बरेनने तारको िोरी आडदको ववचछरेद द्ारा ६ करे स

क्रे नको काममा हुनरे प्राणरातक दरु्यटना
(२००९ साल-२०१८ साल)(२००९ साल-२०१८ साल)

तारको िोरी इतयाडद बाट लोि झुस्ियाउनरेतारको िोरी इतयाडद बाट लोि झुस्ियाउनरे
ववचछरेदनको कारणलरेववचछरेदनको कारणलरे

हुकबाट तारको िोरीहुकबाट तारको िोरी
खसु्कएर हुनरेखसु्कएर हुनरे

तारको िोरी आडद काटरेर।तारको िोरी आडद काटरेर।

हुकबाट लोि झुस्ियाउनरे हुकबाट लोि झुस्ियाउनरे 
ख्नुको कारण ख्नुको कारण 

कलयामप प्रयोग गरर एउटालरे भलस्टंगकलयामप प्रयोग गरर एउटालरे भलस्टंग
गरररहरेको ्टील फ्रे म खसरेर। गरररहरेको ्टील फ्रे म खसरेर। 

स्लङगको चरेन खसु्कएरस्लङगको चरेन खसु्कएर
्टीलको फ्रे म झनने। ्टीलको फ्रे म झनने। 

कामदारहरूलरे तारको िोरीमा पयािवबनानैकामदारहरूलरे तारको िोरीमा पयािवबनानै
तारको िोरी प्रयोग गररेकोलरे, भल्ट चलाउँदा ववचछरेद िएर,तारको िोरी प्रयोग गररेकोलरे, भल्ट चलाउँदा ववचछरेद िएर,
वभग्यक ्टील पाइप ख्यो। वभग्यक ्टील पाइप ख्यो। 

सतडह बोि्यमा संलगनसतडह बोि्यमा संलगन
जोडनरे किी(स्लङग उपकरण)जोडनरे किी(स्लङग उपकरण)
क्रे नको हुकबाट खु्करे र झयगो।क्रे नको हुकबाट खु्करे र झयगो।



म स्लङगको 
काम गद्यछु तयसलैरे
तयसको सहायकको
लाभग अनरुोध गद्यछु।

आह,

्लोर माभथ क्रे नलरे 
फलामको पाता बोकनरे। 

！

ओई।

उफ्

हस।्

हजरु बझें।

हो।

……

सजममा डदनहुोस ्
कृपया!! म आएँ।

लत तयसोिए काम 
सरुु गद्यछु!

हँ !!

तपाईको अभिलाषा 
हुन ुिनरेको राम्ो हो तर 

करे डह ववरोधरी िाग
िएकोलरे... 

म अडहलरेनै
अरु काम

हरेररेर आउँछु।

माफ गनु्यहोस,्
एकैभछन अडफसमा

जानछु। 

म नफक्य ननुजरेल समम
करे डह नगरर

कृपया पख्यनहुोस।् 

करे स १



यो काम
यो पडहलरे एकपटक हररेको

छु अभन,

ठीक छ,

भसभनएरलरे
यसरर भथयो ... 

होइट।

भसभनएर,

स्लङग गररेर
राखें!

करे  एकललैरे
काम गययौ?

कुन ैपभन हालतमा सकन ुहुनन
हैनर।

यडद राम्ो ियो िनरे
सबकैो लाभग

उपयोगरी हुनरेछ ज्तो लागदछ...

ए!

ए!

यस ैबरीचमा, एकलै
अगाडि बढौं ज्तो लागछ। 

यसलरे
डठक छ! 

भसभनएरबाट
प्रसनसा पभन हुन सकछ! 

करेकरे
िववषयमा आशाजनकिववषयमा आशाजनक

नयाँ कम्यचारर!!नयाँ कम्यचारर!!

स्लङगको लाभग
योगयता िएका
वयवति निइ
हुनदैन।



प्रशासन

स्लङग गन्यको लाभग पभन
योगयता चाडहनछ!?

हमम?
करे डह ियो? 

हो... 
माफ गनु्यहोस ्मलैरे... 

वा्तवमा गलत स्लङगलरे
फलामको पाता भचपलरेर खसरेमा 

खतरा हुनछ हैनर? 

स्लङगमा एउटा मात्र गलतरी िएमा 
ठूलो दरु्यटनासँग जोडिन सकनरे हुनालरे

धरेरै न ैखतरनाक काम हो। 

तयसलैरे जसलरे
गररेपभन हुनन।

सहयोग गन्य चाहरेको
िावना दरेखरेर खशुरी छु, तर 

योगयताको प्रमाणपत्र
भलइसकरे पभछ
काम गरौं।

यस पटक म सही रुपमा
स्लङग डठक गननेछु।

हो!

लोि झुस्ियाउनरे टुडक्नछ।

तारको िोरी
लोि झुस्ियाउनरे खसु्कनछ। 

चाडहनछ।

स्लङग काय्यको लाभग सरीप प्रभशक्ण र
ववशरेष भशक्ा भलन आवशयक छ।

आवशयक प्रमाणपत्र वबना स्लङग गररेमा
कम्यचारर मात्र निएर,

वयापार प्रमखुप्रभत पभन सजममरेवारीको प्रश्न उठनरेछ।

तयसोपो हो...
माफ गनु्यहोस,्

अनमुभत वबना काम 
गरें... 

सही रूपमा स्लङग नगरर हुन.्..सही रूपमा स्लङग नगरर हुन.्..



करे स २

आज पभन
वय्त हुनरेछ ~ 

उतसाडहत िएर
अभर बढनु पछ्य। 

नयाँ कम्यचारर,
उतसाडहत 
दरेसखनछ।

शिु - प्रिात।

आह,

शिु - प्रिात!

हरे,

आज पभन
झयाम झयाम सामानहरू

बोकरे र नलयाउनु। 

तथावप ... आज साँचचनैै
धरेरै काम छ। 

य्तै हो िनरे
डदउँसो समम पभन

ससककदैन। 

ओई।

खाना 
खानरे हैन!

ए,
 हस!्

डदउँसो पभन वय्त
होला ज्तो छ। हमम, हो।

खाना खाएपभछ,
राम्रर ब्रेक 
भलनहुोस ्

हस।्

तर राम्रर काम गरर
चाँिै पणू्य वयवतिको रूपमा 

पडहचान बनाउनरे कोभशश गननेछु!



सईुँ सईुँ
बोकछु। 

तयसो िए
वबहानको भनरनतरता

गरौं।

डठकै छ

तयसो िए
म अपररेसन कोठामा

जाँनछु है।
काय्य क्रेत्रमा

माभनसहरु िए निएको
जाँच गरर

संकरे त पठाउनहुोस।् 

यससँगै
यो सामानको 

जाँच OK छ ... 

क्तो अचमम!

तय्तो ठाउँमा
भथयौ! 

वाह!

नयाँ कम्यचारर कहाँ 
गएको होला। 

शौचालय होला ...?

आह ...,

हस…्।

!



गाह्ो ियो...!

ठीक हुनहुुनछ!

साँचच,ै
तयो डदन

कारखानाको आवाज
एकदम ठुलो 
भथयो... 

तय्तो हो…।

डकन काम सरुु गन्यका लाभग
संकरे तलरे सरुसक्त ठाउँमा 

निागन ुिएको?

कममा 
गडहरो धयान डदएकालरे

सनुन सडकन। 

तयो बरेलामा
तपाईं हुन ुिएको ्थान

नदरेसखनरे िएकोलरे
याद गररन।

यस पाभलको दरु्यटना
यातायात माग्य जाँच
उपरेसक्त गनु्य मरेरो पभन 

सजममरेवारर
तयहाँ छ। 

साँचचै
मलाई माफ गररडदनहुोस।् 

होइन, मलैरे पभन
अभल बढी सावधान 

िएको िए... 

दवु ैजना
पया्यप्त सावधान 

रहन।ु 

मलूयवान शवति िएकोलरे
आशा गद्यछु।

आपसरी िावनाहरु
स्वच गरौं। 

पडहलरे, आराम गरर,
चोटपटक भनको पान्य
कृपया धयान डदनहुोस।् 

हस!्

ए ल,करे ही डदन पभछ



करे स ३

ल डठक छ,आज
सामाग्रीको ढुवानरीबाट। 

डठक छ, जरे होस ्
काम ससककयो। 

अबको भनदनेशनहरू
कृपया गनु्यहोस! म बझुदछु!

आह!

वाह!

खतरनाक छ!
डकन 

क्रे नको अगाडि
डहंिरेको! 

तयहाँको
सामाग्री ि्िार क्रेत्रमा

जान खोजरेको। 

रंगरीन कोनको
बाडहर हो िनरे सरुसक्त
हुनछ िभन सोचें…। 

ल ल,
म पभन
िर परें। 

आज पभन
िर परें होइत। 

तयार OK छ!
सरुु गनु्यहोस।् 

डठकै छ।

बरेररेर उचालनरे
सरुू गनु्यहोस!् 

टभनिंग!

बरेररेर तल झानने!



क्रे नको हुक
पेंिुलम अब्थामा िएकोलरे
टभनिंग गदा्य प्रवरेश भनषरेध

क्रेत्रबाट बाडहर 
भन्कनरे पभन हुनछ।

क्रे नको अगाडि
डहंडदा, प्रश्त मात्रामा

दरूी राखरेर 
नडहंडि हँुदैन। 

साथ,ै क्रे नको
अगाडि मात्र होईनडक
पछाडि पभन होभशयार
हुन ुआवशयक छ। 

धयान डदन ुपनने क्रेत्र
प्रवरेश भनषरेध क्रेत्र

वा्तवमा म पभन
जब नयाँ भथएँ... 

वररपरर...
कोडह पभन दरेसखंदैन। 

क्रे नको अगाडि
खतरा…। 

नठोसककनरे गरर
पछाडि जानहुोस।्

टभनिंग!

ए!

अचानक ्टप!
अचानक ्टप हो! 

बरेन्य सरुू गनु्यहोस!्

क्तो आ्चय्यजनक।

म पभन यथाशरीघ्र
कामको सजममा
पाउनरे गरर

भमडहनरेत गद्यछु। 

पडहलरे आ्नो
काम राम्रर

गनने। 

२० बष्य पडहलरे

यवुा प्रभशक्क



खास
करे  िएको। 

यो खतरनाक 
भथयो।

पछाडि पसटट हो िनरे
हुक र लोि झुस्ियाउनरे हँुदैन
तयसलैरे सरुसक्त छ िननरे सोचें।

तब
तयो (काउनटर वजन)

रमुन सरुु िएर
भितिामा चयावपएला ज्तो दरेसखनछ ...

क्रे न सञचालन गदा्य
रंगरीन कोन निए पभन
पछाडि डहंडन हँुदैन।

प्रवरेश भनषरेध क्रेत्र
िएको छ अभन,

अपररेटरको लाभग नदरेसखनरे 
्थान िएकोलरे।

भसभनएर सँग पभन
तय्तो युग...

जरे िए पभन
तयो समयको
नयाँ कम्यचारर

अडहलरे राम्रर
प्रभशक्ण डदन 
सकनरे ियो।

हाहाहा...
तयसका लाभग
धनयबाद ... 

जरे िएपभन
सरुसक्त िएर
राम्ो ियो। यडद एक दरु्यटना रटछ िनरे

तयो ठूलो कुरा हो।

साँचच,ै
राम्ो ...

साथ,ै भनमा्यण साइटमा, 
अझै बाभन नपररसकरे कोलरे
हाभमलाई नजानरेको कुरा

कृपया सोधनहुोस।्

साथ,ै भनमा्यण साइटमा,
समयको आधारमा प्रवरेश भनषरेध क्रेत्र र
सावधानरीको क्रेत्र पररवत्यन हुनरे िएकालरे

धयान डदनहुोस।्

क्रे नलरे काम गरररहरेको बरेलामा,
क्रे नको अगाडिको हुक र

लोि झुस्ियाउनरे नपगुनरे ठाउँ
डहँडन ुआधारितू कुरा हो। 



क्रे नको भलस्टंग लोि झुस्ियाउनरे अनुसार, लाइसरेनस,
कौशल प्रभशक्ण वा ववशरेष भशक्ाको आवशयक पद्यछ।

स्लङग काय्यमा पभन लोि झुस्ियाउनरे अनसुार, लाइसरेनस,
कौशल प्रभशक्ण वा ववशरेष भशक्ाको आवशयक पद्यछ।

क्रे न र स्लङग काय्यमा धयान डदन ुपनने पोइनटहरु

कुन ैपभन योगयताको प्रमाणपत्र वबना क्रे नको अपररेशन वा स्लङग काय्य नगनने

प्रवरेश भनषरेध क्रेत्र वा स्लङग काय्यको प्रवाह ररेखामा प्रवरेश नगनु्यहोस ्

१ 

२

क्रे नको चालमा धयान डदएर, लोि झुस्ियाउनरेको प्रवाह ररेखामा
प्रवरेश नगरौं।

रंगरीन कोन आडदलरे वविासजत गररेका प्रवरेश भनषरेध क्रेत्रमा
प्रवरेश नगरौं।

खतरा अप्रतयाभशत रुपमा 
हाम्ै वरपर छ िननरे कुरा 

बझुनिुयो?

काय््य थलको ्वा््थय
र सरुक्ाको लागरी 

प्रतयरेक वयवतिको चरेतना अभन 
भनयम पालना महत्वपणू्य छ।

यहाँबाट,फरे रर एक पटक 
करे स ्टिीलाई 
फकने र हरेरौं।

उपस्थभत वयवतिको 
बरेवकूडफ कोसँग 
भमलदोजलुदो छ।

हँअ? 
तपाईलरे करे डह िननु 

ियो?

योगयता निएको वयवतिलरे
काम गनने कुरामा

धयान पगुरेमा, अभनवाय्य रुपमा
प्रमखुलाई ररपोट्य गनु्यहोस।् 

यस पटकको क्रे न र 
स्लङग काय्यसँग समबसनधत
सरुक्ा सभुनसचित गनने बाररे

भसकौं तर, 

आ्नो जरीवन मात्र निई,
साथरीहरूको जरीवन बचाउन 

मद्त गद्यछ।

यो काम
यो पडहलरे एकपटक हररेको

छु अभन,
यस ैबरीचमा, एकलै

अगाडि बढौं ज्तो लागछ। 

स्लङगको लाभग
योगयता िएका
वयवति निइ
हुनदैन।

यससँगै
यो सामानको 

जाँच OK छ ... 

क्तो अचमम!

तय्तो ठाउँमा
भथयौ! 

वाह!



काहाँ खतरा छ सोचरेर हरेरौं!

काय््य थलको काममा लकुरे को खतराको बाररेमा जानौं!

खतरा िववषयवाणरी प्रभशक्ण (KYT)

यो खतराको 
पोइनट हो!

अनय खतरनाक पोइनटहरूको बाररेमा सोचौं।

लोि झसु्ियाउनरेको प्रवाह ररेखामा प्रबरेश नगनने

लोि झुस्ियाउनरेको नसजक नजानरे

करे स १

१

१

२

२

श्रम दरु्यटनाहरू, 
अरूको सम्या मात्र निई 

जोकसैलाई पभन हुन सकनरे सम्या हो।

यडद करे डह िएमा,

ठीक छ!

भनयमहरू पालना गररेर, 
हररेक डदन राम्ो काम गद्यछु!

हररेक डदन काममा, 
सञचारको पभन धरेरै महत्व छ।

भनयम पालना गनु्य िनरेको, 
"शरीर", "पररवार" र 

"जरीवनयापन" लाई सरुसक्त गनु्य पभन हो, 
िननरे कुरा ससमझन ुपयगो।

इलु् ट्ररेसनका साथ
 भसकनहुोस ्
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क्रे न र स्लङग काय्यको ्वा््थय र सरुक्ा

A1

A2

A1

A2

काहाँ खतरा छ सोचरेर हरेरौं!

काय््य थलको काममा लकुरे को खतराको बाररेमा जानौं!

खतरा िववषयवाणरी प्रभशक्ण (KYT)

यो खतराको 
पोइनट हो!

अनय खतरनाक पोइनटहरूको बाररेमा सोचौं।

खतरा छ ज्तो लागदछ िनरे टाढा जानहुोस ्

लोि झुस्ियाउनरे र सजबको मभुन नडहंडनरे

करे स २

१

१

२

२

इलु् ट्ररेसनका साथ
 भसकनहुोस ्
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