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उदे्दश्य  

विज्ञान एक प्रयोगशाला कक्षा हो। यद्यवि, विज्ञान गवतविविहरूमा सम्भावित खतराहरू हुन सक्छन्। हामी केही उिकरण र जनािरहरू 

प्रयोग गनेछौौं जुन राम्ररी ह्यान्डल नभएमा खतरनाक हुन सक्छ। विज्ञान कक्षाकोठामा सुरक्षा िैज्ञावनक प्रवियाको एक महत्त्विूणण भाग हो। सुरवक्षत 

कक्षा कोठा सुवनवित गनण, वनयमहरूको सूची विकवसत गररएको छ र यसलाई विज्ञान सुरक्षा अनुबौंि भवनन्छ। यी वनयमहरू िालना गनुणिछण । प्रते्यक 

गवतविविको लावग अवतररक्त सुरक्षा वनरे्दशनहरू वर्दइनेछ। 

 यो सम्झौता विद्यार्थी र आमाबाबु िा अवभभािक रु्दिैले हस्ताक्षर नगरेसम्म कुनै िवन विज्ञान विद्यार्थीलाई विज्ञान गवतविविहरूमा भाग वलन 

वर्दइने छैन।  

सुरक्षा नियमहरू 

1. विज्ञान कोठामा सिैं वजमे्मिार ढौंगले आचरण गनुणहोस्। हसणपे्ल, व्यािहाररक ठट्टा, र मजाक सहने छैन।  

2. सबै वलखखत र मौखखक वनरे्दशनहरू साििानीिूिणक िालना गनुणहोस्। यवर्द तिाईौंले वनरे्दशनहरू बुझ्नुभएको छैन भने आफ्नो वशक्षकलाई 

प्रश्नहरू सोध्नुहोस्।  

3. वशक्षकको अनुमवत वबना विज्ञान कोठामा कुनै िवन उिकरण, आिूवतण, जनािर िा अन्य सामग्री नछुनुहोस्। 

4. केिल अविकृत र अनुमोवर्दत प्रयोगहरू प्रर्दशणन गनुणहोस्। वशक्षक कोठा बावहर हुुँर्दा कुनै िवन प्रयोग नगनुणहोस्। 

5. विज्ञान कोठामा कवहलै्य नखानुहोस्, नविउनुहोस्, गम नचिाउनुहोस्, िा कुनै चीजको स्वार्द नवलनुहोस्। 

6. विज्ञान सामग्री प्रयोग गर्दाण िा रसायन िा जनािरहरूसुँग काम गर्दाण हातहरू अनुहार, आुँखा र मुखबाट टाढा राख्नुहोस्। विज्ञान कक्षबाट 

वनस्कनुअवि साबुन िानीले हात िुनुहोस्।  

7. वनरे्दशन वर्दुँर्दा सुरक्षा चश्मा िा चश्मा लगाउनुहोस्। प्रयोगको िममा सुरक्षा चश्मा िा चश्मा कवहलै्य नहटाउनुहोस्। यस वनयममा कुनै 

अििार्द हुनेछैन! 

8. आफ्नो कायण के्षत्र र विज्ञान कोठा सफा र सफा राख्नुहोस्। आफ्नो प्रयोगशाला वनरे्दशनहरू, कायणित्रहरू, र लेखन उिकरणहरू कायण 

के्षत्रमा ल्याउनुहोस्। 

9. प्रयोगको अन्त्यमा सबै कायण के्षत्र र उिकरणहरू सफा गनुणहोस्। सबै उिकरणहरू सफा र कायण िममा उवचत भण्डारण के्षत्रमा 

फकाणउनुहोस्। 

10. प्रयोगमा उत्पन्न हुने कुनै िवन फोहोर सामाग्रीको विस्पोज गनण आफ्नो वशक्षकको वनरे्दशनहरू िालना गनुणहोस्। 

11. कुनै िवन रु्दिणटना (आगो, चुहािट, भाुँचु्न, इत्यावर्द), चोटिटक (काट्नु, जलेको, आवर्द), िा खतरनाक अिस्र्था (भटेको उिकरण, आवर्द) 

वशक्षकलाई तुरुनै्त ररिोटण गनुणहोस्।  

12. विज्ञान कोठामा प्रयोग हुने सबै रसायनहरूलाई खतरनाक मानु्नहोस्। कुनै िवन रसायनलाई नछुनुहोस् िा नसुङ्नुहोस् जबसम्म त्यसो गनण 

विशेष वनरे्दशन वर्दइएको छैन। 

13. सबै जनािरहरूलाई हेरचाह र सम्मानका सार्थ ह्यान्डल गनुणहोस्।  

a. अनुमवत वलएर मात्र जनािरको विौंजरा खोल्नुहोस्। 

b. वशक्षक कोठाबाट बावहर हुुँर्दा कुनै िवन जनािरलाई कवहलै्य ह्यान्डल नगनुणहोस्। 

c. विज्ञान कोठाबाट जनािरहरूलाई बावहर नवलनुहोस्। 

d. जनािरहरूलाई वचढ्याउने िा नराम्ररी ह्यान्डल नगनुणहोस्। 

e. जनािरहरूलाई विद्यार्थीहरूको अनुहारबाट टाढा राख्नुहोस्। 

f. जनािरहरू ह्यान्डल गर्दाण िन्जा लगाउनुहोस्। 

g. कुनै िवन जनािरको टोकाइ िा स््क्रयाच तुरुन्त वशक्षकलाई ररिोटण गनुणहोस्। 

14. सिैं रु्दिै हातमा माइिोस्कोि बोकु्नहोस्। एउटा हातले हेन्डल समातु्नहोस्; अको हात आिार मुवन राख्नुहोस्। 

15. सबै सौंरवक्षत नमूनाहरू र विचे्छर्दन आिूवतणहरूलाई हेरचाह र सम्मानका सार्थ व्यिहार गनुणहोस्। 

a. विज्ञान कक्षबाट सौंरवक्षत नमूनाहरू नहटाउनुहोस्। 

b. वनरे्दशन अनुसार मात्र से्कलिेल, कैं ची र अन्य िाररलो यन्त्रहरू प्रयोग गनुणहोस्। 

c. तिाईको तफण बाट कुनै िवन सामग्री कवहलै्य न काट्नुहोस् - सिैं तिाईको शरीरको टािा बाट काट्नुहोस्। 

d. तीखो उिकरणबाट कावटएको िा स््क्रयाच तुरुन्त वशक्षकलाई ररिोटण गनुणहोस्। 

16. भण्डारण क्यावबनेटहरू कवहलै्य नखोल्नुहोस् िा वशक्षकको अनुमवत वबना तयारी/भण्डारण कोठामा प्रिेश नगनुणहोस्।  

17. वशक्षकको अनुमवत वबना विज्ञान कोठाबाट रसायन, उिकरण, आिूवतण, िा जनािरहरू नहटाउनुहोस्।  

18. सबै वगलास िेयरहरू साििानीिूिणक ह्यान्डल गनुणहोस्। आफ्नो खाली हातले तातो िा भाुँवचएको काुँचका भाुँिाहरू कवहलै्य नउठाउनुहोस्। 

19. म्याच, बनसेन बनणर, िा हट पे्लट प्रयोग गर्दाण अत्यविक साििानी प्रयोग गनुणहोस्। वनरे्दशन वर्दएिवछ मात्र जलाउने बनणरहरू राख्नुहोस् र 

विशेष रूिमा त्यसो गनण वनरे्दशन नभएसम्म कुनै िवन चीजलाई आगोमा नराख्नुहोस्। जलेको बनणरलाई ध्यान नवर्दनुहोस्।  

20. प्रयोगशालाहरू सञ्चालन गर्दाण राम्रोसुँग लुगा लगाउनुहोस्। लामो किाल िछावि बाुँध्नु िछण, झुन्याउने गहना नलगाउने, र कुनै खुकुलो 

िा झोला जस्तो लुगा नलगाउने। वनरे्दशन वर्दुँर्दा एप्रन लगाउनुहोस्।  
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21. सुरक्षा उिकरण कहाुँ अिखस्र्थत छ र कसरी प्रयोग गने जानु्नहोस्। जानु्नहोस् वक वनकासहरू कहाुँ 

छन् र आिातकालीन िा फायर विि लको अिस्र्थामा के गने। 

सम्झौता  

मैले, ________________________ (विद्यार्थीको नाम) ले यस सम्झौतामा उखिखखत प्रते्यक सुरक्षा वनयमहरू िढेको 

र बुझेको छु। म मेरो आफ्नै सुरक्षा मात्र होइन विज्ञान कक्षा िा प्रयोगशालामा अरूको सुरक्षा सुवनवित गनण 

वतनीहरूलाई िछ्याउन सहमत छु। रु्दिणटनाबाट बच्न र सबैका लावग सुरवक्षत वसकाइ िातािरण उिलब्ध गराउनको 

लावग कक्षाकोठाको लावग उियुक्त व्यिहारका सामान्य वनयमहरू सिैं िालना गनण िवन म सहमत छु। म बुझ्छु वक 

यवर्द मैले सबै वनयमहरू र सुरक्षा साििानीहरू िालना गरेन भने, मलाई विज्ञान गवतविविहरूमा भाग वलन वर्दइने 

छैन।  

निद्यार्थीको हस्ताक्षर र नमनत 

_____________________________________________ 

वप्रय अवभभािक िा अवभभािक: 

सुरवक्षत विज्ञान कक्षा कोठा/प्रयोगशाला िातािरण वसजणना गनण र कायम राख्न विद्यालयको प्रयासको बारेमा तिाईौंलाई 

सूवचत गररनुिछण भने्न हामीलाई लाग्छ। कृिया सुरक्षा वनयमहरूको सूची िढ्नुहोस्। यो सम्झौता विद्यार्थी र 

आमाबाबु/अवभभािक रु्दिैले हस्ताक्षर नगरेसम्म र वशक्षकसुँग फाइलमा नभएसम्म कुनै िवन विद्यार्थीलाई विज्ञान 

गवतविविहरू गनण अनुमवत वर्दइने छैन। यस अनुबौंिमा तिाईौंको हस्ताक्षरले सौंकेत गर्दणछ वक तिाईौंले यो विज्ञान सुरक्षा 

सम्झौता िढ्नुभएको छ, यसलाई तिाईौंको बच्चासुँग समीक्षा गनुणभयो, र विज्ञान कक्षामा तिाईौंको छोरा/छोरीको सुरक्षा 

सुवनवित गनणका लावग गररएका उिायहरू बारे सचेत हुनुहुन्छ।  

आमाबाबु/अनििािकको हस्ताक्षर र नमनत  

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू:  

के तिाईको बच्चाले कन्याक्ट लेन्स लगाउुँछ? लगाउुँछ िा लगाउुँ रै्दन  

के तिाई कलर ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ? छ िा छैन  

 

के तिाईलाई कुनै एलजी छ? छ िा छैन  

यवर्द छ भने, कृिया सूचीबद्ध गनुणहोस्: 


