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नवीकरण काययमा 
सुरक्षा संकेतहरू 

यहद तपाईंसँग असुरक्षक्षत काययस्थल र काम अभ्यास 
सम्बक्न्ध कुनै उजुरी भएमा, कृपया श्रम ववभागको पेशागत 
सुरक्षा तथा स्वास््य उजुरीको हटलाइन 2542 2172 मा 
फोन गनुयहोस ्। सबै उजुरीहरूलाई अत्यन्त कडाईका साथ 
कायायन्वयन गररनेर् । 

(4) व्यक्ततगत सुरक्षा उपकरण नवीकरण काययमा 
सुरक्षा संकेतहरू 

्

(5) सामाग्रीहरूको ह्याण्डललगं

तपाईंल ेप्रभावकारी र खुशी भएर काम गनय सतने 
गरर काययस्थल सफा र सुग्घर राखु्नहोस ्।

(6) सामाग्रीको भण्डारण

उजुरीहरू

घोट्ने र प्वाल पान� काम संचालन गदार् र का�टर्ज�ारा 
संचािलत लगाउने उपकरण �योग गदार् चस्मा 
लगाएको हुनपुन�छ ।

सामा�ीहरूको �ाण्डिलंग गदार् आफ्नो क्षमतालाई 
�वचार गनुर्होस ्। ठूलो र भार� सामा�ीहरू टोली�ारा 
उठाउने वा या�न्�क सहयोग�ारा �ाण्डल गनुर्पछर् । 
तपा�को ढाड झुकाएर क�हल्य ैभार� नउचाल्नुहोस ्।

R

    साथै, कारखानाहरू र औ�ोिगक दाियतव अधयादेशको 
धारा 6B अनुसार, कमरचार�ले उसको रोजगारदातासँग र 
अनय वय��हरूसँग, सुर ा कानून र वयवहारको आचारसं�हता 
स�हत सहकायर गनुरपछर, र आफ ूर अनय वय��लाई खतरामा 
पान� केह� कायर गनुर हुँदैन ।

सोधपुर्
य�द तपा� यो प�कको बारेमा सोधपुछ गनर् चाहनहुुन्छ 
वा पेशागत सरुक्षा तथा स्वास्थ्यका सवालहरूमा सल्लाह 
�दन आवश्यक भएमा, कृपया �म �वभागको व्यवसाियक 
सरुक्षा र स्वास्थ्य शाखामा िनम्न माध्यम�ारा सम्पकर्  
गनुर्होस ्:

टेिलफोन: 2559 2297 (कायार्लय समय बा�हर स्वतः        
         रेक�डर्ङ सेवा उपलब्ध छ)
फ्याक्स: 2915 1410
ई-मेल : enquiry@ labour. gov.hk

�म �वभाग�ारा �स्ता�वत सेवाहरू र �मखु �म काननूको 
जानकार� हा�ो वेबसाइट http://www.labour.gov.hk 
मा पिन उपलब्ध छ । 

व्यवसाियक सरुक्षा र स्वास्थ्य प�रषद्�ारा �स्ता�वत 
सेवाहरूको �ववरणको लािग, कृपया 2739 9000 मा फोन 
गनुर्होस ्।



यदि भवनको बादिरी पर्ाालिरुमा काम संलग्न भएमा 
िोिरो मचानिरू र काम गने मन्चिरू ठड्याउनुपर्ा

(1) उचाईमा काम
अपनाउँर्न ् ।

भन्नाले:-

गरेमा यसलाई उल्लंघन गरेको मानननेर् र $500,000 
को जररमाना नतना उत्तरिायी िुनेर् । 

 कृपया साधारण नवीकरण काया सम्बजन्ध ननम्न 
सुरक्षा मुद्िािरूमा ववशेष ध्यान दिनुिोस ्:-

उचाईमा काम गिाा सुरक्षा पेटी उपकरण प्रयोग 
गररनुपर्ा र अड्काउन ेबबन्ििुरूमा जोडिनुपर्ा ।

रंग, एिेसीभिरू, गथनर, पानीरोधक वा चुदिनेरोधक 
सामाग्रीिरू प्रयोग गिाा, कायास्थल राम्रोसँग िावािार 
भएको र ज्वलनशील श्रोतबाट टाढा रिेको सुननजचचत 
गनुािोस ्।

(2) आगोको रोकथाम

कुनै पनन ज्वलनशील श्रोतबाट बच्नको लागग 
कायास्थलमा कदिल्य ैधुम्रपान नगनुािोस ्।

(र्) यदि साधारण कताव्यका प्रावधानिरूको जानाजान र 
यथोगचत कारण बबना अविेलना गरेमा यसलाई 
उल्लंघन गरेको मानननेर् र $500,000 को जररमाना 
नतना उत्तरिायी िुनेर् र र् मदिनाको कैि िुनेर् ।

ववधुतीय िाते उपकरणिरू र वेजल्िंग मेशीनिरू 
ननिेशीतिरू पुरा गरेको िुनुपनेर् र उगचत प्लगिरूको 
प्रयोग गरेर ववधुतीय आपूनत ामा जोडिनु पनेर् ।

(3) ववधुतीय उपकरणिरू
(क) य�द साधारण कतर्व्यका �ावधानहरूको अवहेलना गरेमा

  �मखु िनमार्ण प�रयोजनाहरूमा, कामदारको सुरक्षा र 

स्वास्थ्यका मु�ाहरू व्यवस्थापन गनर् ठेकेदारहरूले साधारणतया 

थप व्यापक सुरक्षा व्यवस्थापन �णाली अपनाउँछन ्।

  सानो प�रमाणको नवीकरण कायर्को लािग, �जम्मेवार 

व्य��ले उनीहरूका कमर्चार�हरूको सुरक्षा र स्वास्थ्य 

सुिन��त गनर् कायर् गनुर्पछर् । उनीहरूले �म �वभाग वा 

व्यावसाियक सुरक्षा र स्वास्थ्य प�रषद्का सेवाहरू �योग 

गनर् सक्नेछन ्।

  कामको प�रमाणको बाबजुद, जहाँसम्म उिचत रुपमा 

व्यावहा�रक भएसम्म, रोजगार�मा लगाइएका काममा भएका 

व्य��हरूको सरुक्षा र स्वास्थ्य सिुन��त गनुर् मािलक / 

रोजगारदाताहरूको कतर्व्य हुनेछ ।

    कारखानाहरू र औ�ोिगक दाियत्व अध्यादेशको धारा 6A 

बमो�जम, नवीकरण कायर्को एक �जम्मेवार व्य�� भन्नाले:-




