
मालिकको कर्तव्य 
दोसोो्र कारबाही स्तर – मा वा मालि 

– उच्च कारबाही स्तर

व्यावसालिक सुरक्षा र्िा स्वास्थ्य सम्बन्धि िो 

लिदेलिका सम्बन्धि केही लिज्ञासाहरू वा सल्लाह भएमा, 
कृपिा श्रम लवभागको व्यावसालिक सुरक्षा र

स्वास्थ्य िाखामा सम्पकत  गिुतहोसो् । 

लिमातण काितमा मेलिि वा  उपकरणको प्रिोग गररएको

न्धथिलर्मा वा कुिै पलि औद्योलगक दालित्वमा पोरे्टबि

मेलिि वा उपकरणमा प्रिोग गररएको न्धथिलर्मा

मालिकिे

कर्मचारीहरुले कानको संरक्षक लगाउनुपने दुरी नननदमष्ट गनमको

लानग हल्लाको र्ूल्ांकन गनम एउटा योग्य व्यक्ति ननयुि गदमछ

।

नननदमष्ट दूरी नित्र कर्मचारीहरूले

कानको संरक्षक लगाउन आवश्यक

िएको संकेत र नचन्ह र्शीन वा

उपकरणर्ा लगाउँछ 

कर्मचारीहरुले कानको

संरक्षक लगाएको

सुनननित गदमछ

उनचत प्रयोग र र्रम्मत

सुनननित गदमछ 

• कानको संरक्षक

• हल्ला ननयन्त्रण उपकरण 

• कानको संरक्षक प्रयोग गदमछ

• कानको संरक्षकर्ा खराबी िएर्ा

र्ानलकलाई ररपोटम गदमछ 

मालिकको अन्य कर्तव्यहरू  कमतचारीहरुको कर्तव्यहरू 

पेिागर् सुरक्षा र्िा स्वास्थ्य िाखा, 
श्रम लवभाग 

टेनलफोन : 2559 2297

फ्याक्स : 2915 1410

ई-रे्ल : enquiry@labour.gov.hk

वेिसाइट : http://www.labour.gov.hk

उजुरी हटलाइन : 2542 2172 

पेिागर् सुरक्षा र्िा स्वास्थ्य पररषदो्

हटलाइन : 2739 9000 

एक सनचत्र ननदेशन 

कारखानाहरू र औद्योनगक दानयत्वहरुको 

(कार्र्ा हल्ला) ननयर्ावली सम्बक्ति

श्रम लवभाग 

पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य शाखा 
पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पररषद् 
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िािकारी



पहिलो कारबािी स्तरमा वा माहि 

(85dB (A) ≤ दैनिक एक्सपोजर < 90dB (A)) माहलकको कर्तव्य 

माहलकले 

कमतचारीिरुको अनुरोधमा कानको

संरक्षक प्रदान गदतछ 

(कािको संरक्षक लगाएमा जोखिम गराउिे बाहेक)

कमतचारी माहलकले 

वा 

कािको संरक्षकलाई श्रमको लानग 

आयुक्त मार्फ त अिुमोनदत गररिेछ

िल्लाको मूल्ाकंन गने, 
वा काममा मित्वपूर्त पररवर्तनको लाहग

िप मूल्ांकन गने र्ाहक 

• प्रभानित कमफचारीहरुको पनहचाि गिफ
• मानलकलाई यो नियमािली अन्तगफत कसरी उसको कािुिी
दानयत्व पालिा गिे भिेर सुझाि नदि

योग्य व्यक्ति

नियुक्त गदफछ एउटा मूल्ाकंन ररपोटत र्यार गदतछ

• मूल्ांकन भएको 28 हदन हभत्र श्रम हवभागमा ररपोटत

प्रहर्हलहप पठाउदछ 

• पेशागर् सुरक्षा अहधकारीिरूद्वारा हनरीक्षर् गराउन

ररपोटत उपलब्ध गराउदछ 

िल्लामा कमतचारीिरुको एक्सपोजर हनम्नानुसार

गरेर कम गदतछ 

स्रोतमा हल्ला

कम गरेर

कमतचारीिरुलाई िल्लाको जोक्तिम सम्बक्ति

जानकारी, हनदेशन र प्रहशक्षर् प्रदान गदतछ, 
यो हनयमावली अन्तरगर्का सावधानीिरु

र उनीिरूको दाहयत्व प्रदान गदतछ 

कानको संरक्षर् के्षत्र र्ोक्नेछ 

संकेत र सूचिाहरू राखे्नछ 

कमफचारीहरुले क्षेत्र नभत्र उपयुक्त कािको संरक्षक लगाउिुपछफ  

नसमांकि 

कमतचारीले 

राजपत्र मार्फ त श्रमको लानग आयुक्त

द्वारा कािको संरक्षक स्वीकृत गदफछ

कमतचारीिरुलाई कानको

संरक्षक प्रदान गदतछ 

दोश्रो कारबािी स्तर - मा वा माहि 

(दैनिक एक्सपोजर ≥ 90dB(A)) 

- उच्च कारबािी स्तर

(उच्च स्तरको आिाजको दबाि ≥ 140dB)
(उच्च आिाजको दबाि ≥ 200Pa) 

माहलकले 

तथा 
एक्सपोजरको समय

कम गरेर 




