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     मध्य विद्यालय विज्ञान विद्यार्थी सुरक्षा सम्झौता 

  
 

 

Adapted from the Flinn Student Safety Contract: https://www.flinnsci.com/api/library/download/80efae9513b548d6999c31d38ac36abe  

उदे्दश्य 

विज्ञान एक प्रयोगशाला कक्षा हो। तपाईले धेरै प्रयोगशाला 

गवतविवधहरू गनुु पने हुन्छ जसमा खतरनाक रसायनहरूको 

प्रयोग आिश्यक छ। विज्ञान कक्षाकोठामा विद्यार्थी, वशक्षक र 

अवििािकहरूको सुरक्षाको लावग पवहलो प्रार्थवमकता हो। 

सुरवक्षत विज्ञान कक्षाकोठा सुवनवित गनु, यस विद्यार्थी सुरक्षा 

सम्झौतामा वनयमहरूको सूची विकास गरी प्रदान गररएको 

छ। यी वनयमहरू सधैं पालना गनुुपछु। 

 

सम्झौताको दुई प्रवत प्रदान गररएको छ। तपाईले 

प्रयोगशालामा िाग वलन अवि एउटा प्रवतवलवपमा तपाई र 

आमाबाबु िा अवििािक दुिैको हस्ताक्षर हुनुपछु। दोस्रो 

प्रवतवलवप तपाईको विज्ञान नोटबुकमा सुरक्षा वनयमहरूको 

वनरन्तर अनुस्मारकको रूपमा राख्नु पछु।  

सामान्य नियमहरू 

1. प्रयोगशालामा सधैं वजमे्मिार ढंगले आचरण गनुुहोस्।  

2. सबै वलखखत र मौखखक वनदेशनहरू सािधानीपूिुक 

पालना गनुुहोस्। यवद तपाइँले वनदेशन िा प्रवियाको 

अंश बुझ्नुिएको छैन िने, अगावि बढ्नु अवि 

प्रवशक्षकलाई सोध्नुहोस्। 

3. एकै्ल काम कवहलै्य नगनुुहोस्। कुनै पवन विद्यार्थीले 

प्रवशक्षक वबना प्रयोगशालामा काम गनु पाउँदैनन्। 

4. पवहलो पटक विज्ञान कोठामा प्रिेश गदाु, प्रयोगशाला 

के्षत्रमा कुनै पवन उपकरण, रसायन िा अन्य 

सामग्रीहरू नछुनुहोस् जबसम्म तपाईंलाई त्यसो गनु 

वनदेशन वदइँदैन। 

5. प्रयोगशालामा खानेकुरा नखाने, पेय पदारु्थ वपउने िा 

चु्यगगम नखाने । खाना िा पेय पदारु्थहरूको लावग 

कने्टनरको रूपमा प्रयोगशाला वगलासिेयर प्रयोग 

नगनुुहोस्। 

6. प्रवशक्षक द्वारा अवधकृत ती प्रयोगहरू मात्र प्रदशुन 

गनुुहोस्। प्रयोगशालामा कुनै पवन काम नगनुुहोस् जुन 

प्रयोगशाला प्रवियाहरूमा िा तपाईंको प्रवशक्षकद्वारा 

बोलाइएको छैन। वलखखत र मौखखक दुिै वनदेशनहरू 

ध्यानपूिुक पालना गनुुहोस्। अनावधकृत प्रयोगहरू 

वनषेवधत छन्। 

7. प्रयोगशालामा आफ्नो कामको लावग तयार हुनुहोस्। 

प्रयोगशालामा प्रिेश गनुु अवि सबै प्रवियाहरू राम्ररी 

पढ्नुहोस्।  

8. प्रयोगशालामा िरपर कवहलै्य मूखु नगनुुहोस्। हसुपे्ल िा 

िोिा चिी खेल, व्यािहाररक ठट्टा, र मजाक खतरनाक 

र वनषेवधत छन्। 

9. राम्रो हाउसकीवपङ अभ्यासहरू अिलोकन गनुुहोस्। 

कायु के्षत्र सधैं सफा राख्नुपछु। आफ्नो प्रयोगशाला 

वनदेशनहरू, कायुपत्रहरू, र/िा ररपोटुहरू कायु के्षत्रमा 

मात्र ल्याउनुहोस्। अन्य सामग्रीहरू (पुस्तकहरू, 

पसुहरू, ब्याकप्याकहरू, आवद) कक्षाकोठा के्षत्रमा 

िण्डारण गनुुपछु।  

10. आयल्स खाली राख्नुहोस्। प्रयोगमा निएको बेला 

आफ्नो कुसीलाई िेस्क मुवन धकेल्नुहोस्। 

11. प्रार्थवमक उपचार वकट, आँखा धुने से्टशन, सुरक्षा 

नुहाउने, आगो वनिाउने उपकरण, र आगो कम्बल 

सवहत सबै सुरक्षा उपकरणहरूको लावग उपयुक्त 

ठाउँहरू र सञ्चालन प्रवियाहरू जानु्नहोस्। फायर 

अलामु र वनकासहरू कहाँ छन् िने्न र्थाहा पाउनुहोस्।  

12. सधैं राम्रो हािा चल्ने ठाउँमा काम गनुुहोस्। िाष्पशील 

पदारु्थ िा विषालु िापहरूसँग काम गदाु फु्यम हुि 

प्रयोग गनुुहोस्। आफ्नो टाउकोलाई फु्यम हुिमा 

कवहलै्य नराख्नुहोस्।  

13. सतकु रहनुहोस् र प्रयोगशालामा सधैं सािधानीका सार्थ 

अगावि बढ्नुहोस्। तपाईंले देख्नुिएका कुनै पवन 

असुरवक्षत अिस्र्थाहरूको तुरुनै्त प्रवशक्षकलाई सूवचत 

गनुुहोस्। 

14. सबै रासायवनक फोहोरको उवचत व्यिस्र्थापन गनुुहोस्। 

वसङ्क िर ेनहरूमा केवमकलहरू कवहलै्य वमसाउनु हँुदैन। 

वसङ्कहरू पानी र प्रवशक्षकले तोकेका समाधानहरूका 

लावग मात्र प्रयोग गररनुपछु। ठोस रसायनहरू, 

धातुहरू, म्याचहरू, वफल्टर पेपर, र अन्य सबै 

अिुलनशील सामग्रीहरू वसङ्कमा होइन, उवचत फोहोर 

कने्टनरहरूमा फाल्नु पछु। कने्टनरमा तपाईंको 

रासायवनक फोहोर र्थपु्न अवि सबै फोहोर 

कने्टनरहरूको लेबल दुई पटक जाँच गनुुहोस्। 

15. लेबल र उपकरण वनदेशनहरू प्रयोग गनुु अवि 

ध्यानपूिुक पढ्नुपछु। प्रयोगशाला वनदेशनहरू िा 

तपाईंको प्रवशक्षकद्वारा वनदेवशत रूपमा वनधाुररत 

उपकरणहरू सेट अप गनुुहोस् र प्रयोग गनुुहोस्। 

16. रसायन िा संरवक्षत नमूनाहरू प्रयोग गदाु हातहरू 

अनुहार, आँखा, मुख र शरीरबाट टाढा राख्नुहोस्। सबै 

प्रयोग गररसकेपवछ साबुन र पानीले हात धुनुहोस्। 

प्रयोगको अन्त्यमा सबै कायु सतहहरू र उपकरणहरू 

सफा गनुुहोस्। सबै उपकरणहरू सफा र कायु िममा 

उवचत िण्डारण के्षत्रमा फकाुउनुहोस्। 

17. प्रयोगहरू सधैं व्यखक्तगत रूपमा वनगरानी गररनुपछु। 

तपाईंलाई काम गने प्रयोगशाला से्टशन तोवकएको छ। 

कोठा िररपरर निुम्नुहोस्, अन्य विद्यार्थीहरूलाई 

विचवलत नगनुुहोस्, िा अरूको प्रयोगशाला 

प्रयोगहरूमा हस्तके्षप नगनुुहोस्। 

18. विद्यार्थीहरूलाई वतनीहरूको प्रवशक्षकले विशेष अनुमवत 

नवदइएसम्म विज्ञान िण्डारण कोठा िा तयारी के्षत्रमा 

कवहले पवन अनुमवत वदइँदैन। 

19. प्रयोगशाला अिवधमा फायर विर ल िएमा के गने िनेर 

जानु्नहोस्; कने्टनरहरू बन्द हुनुपछु, ग्यास िल्भहरू 

बन्द गररएको हुनुपछु, फु्यम हुिहरू बन्द गररएको 

हुनुपछु, र कुनै पवन विद्युतीय उपकरणहरू बन्द 

गररएको हुनुपछु।   

20. प्रयोगशाला गवतविवधमा प्रयोग हुने सबै जीवित 

जीिहरूलाई मानिीय रूपमा ह्यान्डल गनुुहोस्। संरवक्षत 

जैविक सामग्रीलाई सम्मानपूिुक व्यिहार गरी उवचत 

रूपमा विस्पोज गनुुपछु। 

21. चकु्क र अन्य धाररलो उपकरणहरू प्रयोग गदाु, सधैं 

तल र टाढा देखाउने वटप्स र वबन्दुहरू बोकु्नहोस्। 

सधैं आफ्नो शरीरबाट टािा काट्नुहोस्। झने तीखो 

उपकरणहरू समाते्न प्रयास नगनुुहोस्। ह्यान्डलहरूद्वारा 

मात्र तीखो उपकरणहरू समातु्नहोस्। 

22. यवद तपाइँसँग एक वचवकत्सा अिस्र्था छ (जसै्त, एलजी, 

गिाुिस्र्था, आवद), प्रयोगशालामा काम गनुु अवि आफ्नो 

वचवकत्सकसँग जाँच गनुुहोस्। 

 

लुगा 

23. कुनै पवन समय रसायन, तातो, िा कांचका 

सामानहरू प्रयोग गररन्दा, विद्यार्थीहरूले प्रयोगशाला 

चश्मा लगाउनुपने हुन्छ। यस वनयममा कुनै अपिाद 

हुनेछैन!  

24. कन्याक्ट लेन्सहरू लगाउन सवकन्छ यवद पयाुप्त 

अनुहार र आँखा सुरक्षा विशेष रूपमा वचन्ह 

लगाइएको, गैर-िेने्टि सुरक्षा चश्माहरू द्वारा प्रदान 

गररएको छ। आँखामा खतरनाक रसायनहरू परेको 

अिस्र्थामा कुन विद्यार्थीहरूले कन्याक्ट लेन्स लगाएका 

छन् िनेर प्रवशक्षकलाई र्थाहा हुनुपछु। 

25. प्रयोगशाला गवतविवधहरूको लावग राम्रोसँग लुगा 

लगाउनुहोस्। लामो कपाल, झुले्कका गहना र खुकुलो 

िा झोला लुगाहरू खतरनाक हुन्छन्। लामो कपाललाई 

पछावि बाँध्नु पछु, र झुन्याउने गहना र खुकुलो िा 

झोला लुगाहरू सुरवक्षत हुनुपछु। जुत्ताले खुट्टा पूरै ढाकु्न 

पछु। कुनै चप्पल अनुमवत छैन। 

26. प्रयोगशाला एप्रनहरू तपाइँको प्रयोगको लावग प्रदान 

गररएको छ र प्रयोगशाला गवतविवधहरूमा लगाउनु 

पछु। 

 

दुर्घटिा र चोटपटक 

27. कुनै पवन दुिुटना (पोखीनु िा वछटा पनुु, िाँचु्न, 

आवद) िा चोटपटक (काट्नु, जलेको, आवद) 

वशक्षकलाई तुरुनै्त ररपोटु गनुुहोस्, यो जवतसुकै तुच्छ 

देखखए पवन।  

28. यवद तपाइँ िा तपाइँको प्रयोगशाला साझेदारलाई 

चोट लागेको छ िने, तुरुनै्त "कोि एक, कोि 

एक" प्रवशक्षकको ध्यान खखचु्नहोस्। 

29. यवद तपाइँको आँखा (हरू) िा तपाइँको छालामा एक 

रासायवनक छवकुएको छ िने, तुरुनै्त कखिमा 20 

वमनेटको लावग आँखा धुने से्टशन िा सुरक्षा नुहाउने 

पानी संग फ्लश गनुुहोस्। तुरुनै्त प्रवशक्षकलाई सूवचत 

गनुुहोस्।  

30. जब पारकुरी र्थमोवमटरहरू िाँवचन्छन्, पारालाई छुनु 

हँुदैन। तुरुनै्त प्रवशक्षकलाई सूवचत गनुुहोस्। 

 

रसायि ह्यान्डल गदाघ 

31. प्रयोगशालामा िएका सबै रसायनहरूलाई खतरनाक 

मावनन्छ। कुनै पवन रसायनलाई छुनुहोस्, नचाखे्न िा 

नसुगे्न,जबसम्म त्यसो गनु विशेष वनदेशन वदइदैन। 

रासायवनक िाफहरू िेखटंगको लावग उवचत प्रविवध 

तपाईलाई प्रदशुन गररनेछ।  

32. कुनै पवन सामग्रीहरू हटाउनु अवि रासायवनक 

बोतलहरूमा दुई पटक लेबल जाँच गनुुहोस्। केवमकल 

जवत चावहन्छ त्यवत मात्र वलनुहोस्।  

33. प्रयोग नगररएका रसायनहरूलाई वतनीहरूको मूल 

कने्टनरहरूमा कवहलै्य नफकाुउनुहोस्।  

34. पाइप िनुको लावग मुख सक्शन प्रयोग नगनुुहोस्। रबर 

बल्ब िा पाइपेट पम्प प्रयोग गनुुहोस्।  

35. अविकमुकहरू एक कने्टनरबाट अकोमा स्र्थानान्तरण 

गदाु, कने्टनरहरूलाई तपाईंको शरीरबाट टाढा 

राख्नुहोस्।  

36. एवसिहरू अत्यवधक सािधानीपूिुक ह्यान्डल गनुुपछु। 

तपाईंलाई बवलयो एवसि पातलो गनुको लावग उवचत 

विवध देखाइनेछ। सधैं पानीमा एवसि र्थपु्नहोस्, िोल 

िुमाउनुहोस् िा हलचल गनुुहोस् र उत्पावदत गमीबाट 

सािधान रहनुहोस्, विशेष गरी सल्फू्यररक एवसिसँग।  

37. ज्वलनशील खतरनाक तरल पदारु्थहरू प्यानमा 

फैलाउनको लावग ह्यान्डल गनुुहोस्। ज्वलनशील तरल 

पदारु्थहरू खुला ज्वाला िा तापको स्रोतको नवजक कतै 

नछोि्नुहोस्। 

38. प्रयोगशाला के्षत्रबाट रसायन िा अन्य सामग्रीहरू 

कवहलै्य नहटाउनुहोस्। 

39. प्रयोगशालाको एक िागबाट अको िागमा एवसि र 

अन्य रसायनहरू ढुिानी गदाु धेरै सािधान रहनुहोस्। 

वतनीहरूलाई सुरवक्षत रूपमा समातु्नहोस् र 

सािधानीपूिुक वहंि्नुहोस्। 

 

ग्लासवेयर र उपकरण ह्यान्डल गदाघ 

40. वबग्रने र चोटपटक लागे्न सम्भािनालाई कम गनु ठािो 

खस्र्थवतमा ग्लासटवबङ, विशेष गरी लामो टुिाहरू 

बोकु्नहोस्।  

41. आफ्नो खाली हातले िाँवचएको वगलास कवहलै्य ह्यान्डल 

नगनुुहोस्। टुटेको वगलास सफा गनु ब्रश र िस्टप्यान 

प्रयोग गनुुहोस्। तोवकएको वगलास विस्पोजल कने्टनरमा 

टुटेको िा फोहोर काँचका िाँिाहरू राख्नुहोस्।  

https://www.flinnsci.com/api/library/download/80efae9513b548d6999c31d38ac36abe


चेरी क्रीक सू्कलहरू         

     मध्य विद्यालय विज्ञान विद्यार्थी सुरक्षा सम्झौता 

  
 

 

Adapted from the Flinn Student Safety Contract: https://www.flinnsci.com/api/library/download/80efae9513b548d6999c31d38ac36abe  

42. रबर स्टपरबाट वगलासको युवबङ िुसाउनु र हटाउनु 

खतरनाक हुन सक्छ। यसलाई स्टपरमा हाल्ने प्रयास 

गनुु अवि सधैं ग्लासिेयर (युवबङ, वर्थस्टल यूब, 

र्थमोवमटर, आवद) लुवब्रकेट गनुुहोस्। रबर स्टपरमा 

वगलासको युवबङ िुसाउँदा िा त्यसबाट हटाउँदा सधैं 

तौवलया िा कपासको पन्जाले आफ्नो हातलाई 

जोगाउनुहोस्। यवद ग्लासिेयरको टुिा स्टपरमा "विज" 

ियो िने, यसलाई हटाउनको लावग आफ्नो 

प्रवशक्षककहाँ लैजानुहोस्।  

43. धुने बोतलहरू विखस्टल्ड पानीले मात्र िनुुहोस् र उदे्दश्य 

अनुसार मात्र प्रयोग गनुुहोस्, जसै्त, वगलासका 

िाँिाहरू र उपकरणहरू कुल्ला गने िा कने्टनरमा 

पानी र्थपे्न। 

44. सकेटबाट वबजुलीको प्लग हटाउँदा, प्लगलाई 

समातु्नहोस्, वबजुलीको किुलाई होइन। वबजुलीको 

खिच, प्लग िा आउटलेट छुनु अवि हातहरू पूणुतया 

सुख्खा हुनुपछु।  

45. प्रते्यक प्रयोग गनुु अवि ग्लासिेयर जाँच गनुुहोस्। 

वचखप्लएको िा फुटेको वगलासको िाँिा कवहलै्य प्रयोग 

नगनुुहोस्। फोहोर वगलासको िाँिा कवहलै्य प्रयोग 

नगनुुहोस्।  

46. क्षवतग्रस्त विद्युतीय उपकरण तुरुनै्त ररपोटु गनुुहोस्। 

फ्याँकेको िोरी, खुला तारहरू र खुकुलो जिानहरू 

जस्ता चीजहरू खोजु्नहोस्। क्षवतग्रस्त विद्युतीय 

उपकरणहरू प्रयोग नगनुुहोस्। 

47. यवद तपाइँ उपकरणको टुिा कसरी प्रयोग गने िनेर 

बुझ्नुहुन्न िने, मद्दतको लावग प्रवशक्षकलाई सोध्नुहोस्। 

48. तातो वगलासका िाँिोलाई वचसो पानीमा निुबाउनुहोस्; 

यो टुविन सक्छ। 

 

तताउिे पदार्घहरू  

49. ग्यास बनुर प्रयोग गदाु अत्यवधक सािधानी 

अपनाउनुहोस्। ध्यान वदनुहोस् वक कपाल, कपिा र 

हातहरू सधैं आगोबाट सुरवक्षत दूरीमा छन्। ज्वालामा 

कुनै पवन पदारु्थ नराख्नुहोस् जबसम्म त्यसो गनु विशेष 

वनदेशन वदइएन। खुला आगोमा कवहलै्य नपुगु्नहोस्। 

वशक्षकले वनदेशन वदए अनुसार मात्र ग्यास (िा 

अल्कोहल) बनुरहरू जलाउनुहोस्।  

50. बवत्तको बनुरलाई कवहलै्य ध्यान नवदनुहोस्। कुनै पवन 

चीजलाई कवहलै्य नछोि्नुहोस् जुन तातो िइरहेको छ 

िा देखखने रूपमा प्रवतविया वदइरहेको छ। बनुर िा 

हट पे्लट प्रयोगमा निएको बेला सधैं बन्द गनुुहोस्। 

51. तपाईलाई टेस्ट युबमा तरल पदारु्थ तताउने र उमाल्ने 

उवचत तररकामा वनदेशन वदइनेछ। आफू िा अरू 

कसैलाई तताइएको टेस्ट यूबको खुला छेउमा 

नदेखाउनुहोस्। 

52. तातो धातु र वगलास लामो समय सम्म धेरै तातो 

रहन्छ। वतनीहरू वचसो हुनको लावग अलग राख्नुपछु र 

सािधानीपूिुक उठाउनुपछु। आिश्यक िएमा वचमटा िा 

तातो-सुरक्षा पन्जा प्रयोग गनुुहोस्।  

53. तताइएको कने्टनरमा कवहलै्य नहेनुुहोस्।  

54. तातो उपकरण सीधा प्रयोगशाला िेस्कमा नराख्नुहोस्। 

सधैं इनु्सलेट प्याि प्रयोग गनुुहोस्। तातो उपकरणलाई 

छोनु अवि वचसो हुनको लावग धेरै समय वदनुहोस्।  

55. वगलास बङ्गाउँदा िा झुकाउँदा, र्थप ह्यान्डल गनुु अवि 

वगलासलाई वचसो हुन समय वदनुहोस्। तातो र वचसो 

वगलास समान दृश्य उपखस्र्थवत छ। कुनै िसु्त तातो छ 

वक छैन िनेर आफ्नो हातको पछाविको िागलाई 

समातु्न अवि यसलाई नवजक ल्याएर वनधाुरण गनुुहोस्। 

 

प्रश्नहरू: 

 के तपाई कन्याक्ट लेन्स 

लगाउनुहुन्छ? लगाउछु िा लगाउवदन  

 

 के तपाई कलर ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ? छु 

िा छैन  

 

 के तपाईलाई कुनै एलजी छ? 

छ िा छैन  

 

 यवद हो िने, कृपया सूचीबद्ध 

गनुुहोस्:: 

 

सम्झौता  

मैले, ________________________ (विद्यार्थीको 

नाम) पढेको छु र यस सम्झौतामा उले्लख 

गररएका सबै सुरक्षा वनयमहरू पालना गनु 

सहमत छु। मेरो आफ्नै र मेरा सार्थी विद्यार्थी र 

प्रवशक्षकहरूको सुरक्षा सुवनवित गनुको लावग 

मैले यी वनयमहरू पालना गनुुपछु िने्न महसुस 

गछुु। सुरवक्षत प्रयोगशाला िातािरण कायम राख्न 

म मेरा प्रवशक्षक र सार्थी विद्यार्थीहरूसँग पूणु 

रूपमा सहयोग गनेछु। म प्रवशक्षकले वदएको 

मौखखक र वलखखत वनदेशनहरू पवन नवजकबाट 

पालन गनेछु। मलाई र्थाहा छ वक प्रयोगशालामा 

असुरवक्षत आचरण िा मेरो तफुबाट 

दुव््रयिहारको पररणाम हुने यस सुरक्षा 

सम्झौताको कुनै पवन उल्लङ्घनले प्रयोगशालाबाट 

हटाइने, वहरासतमा राखे्न, असफल गे्रि प्राप्त 

गने, र/िा पाठ्यिमबाट बखाुस्त हुन सक्छ। 

नवद्यार्ीको हस्ताक्षर र नमनत 

___________________________ 

 

आदरणीय आमाबाबु िा अवििािक: 

सुरवक्षत विज्ञान कक्षा कोठा/प्रयोगशाला 

िातािरण वसजुना गनु र कायम राख्न 

विद्यालयको प्रयासको बारेमा तपाईलाई सूवचत 

गररनुपछु िने्न हामीलाई लाग्छ। कृपया सुरक्षा 

वनयमहरूको सूची पढ्नुहोस्। यो सम्झौता 

विद्यार्थी र आमाबाबु/अवििािक दुिैले हस्ताक्षर 

नगरेसम्म र वशक्षकसँग फाइलमा निएसम्म कुनै 

पवन विद्यार्थीलाई विज्ञान गवतविवधहरू गनु 

अनुमवत वदइने छैन। यस अनुबंधमा तपाईंको 

हस्ताक्षरले संकेत गदुछ वक तपाईंले यो विज्ञान 

सुरक्षा सम्झौता पढ्नुिएको छ, यसलाई 

तपाईंको बच्चासँग समीक्षा गनुुियो, र विज्ञान 

कक्षामा तपाईको छोरा/छोरीको सुरक्षा सुवनवित 

गनुका लावग गररएका उपायहरू बारे सचेत 

हुनुहुन्छ।  

आमाबाबु /अवििािकको हस्ताक्षर र वमवत 

______________________________ 
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