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प�रचय  
 
यो पुिस्तकाले तपा� आफ्नो प�रवारको ला�ग खतरनाक हुने धातुको 
स्रोतको बारेमा जानकार� पाउन मदत  गदर्छ। यसमा �नम्न कुराहरु छन ् 

• तपा� जो�खममा हुनुहुन्छ �क हुनुहुन्न ्भनेर पत्ता लगाउन मदत 
गन� प्रश्नहरू 

• तपा� आफ्नो बच्चालाई सूर��त ्राख्न के गनर् सक्नुहुन्छ भन्ने 
सुझावहरु  

• धातु पाइने ठाउको बणर्न र उदाहरणहरु   

• थप जानकार�को ला�ग स्रोतहरु  

यो पुिस्तकाको के�ह अंशहरु तपाइलाई काम नलाग्न सक्छ। हरेक अंशको 
शुरुमा भएको प्रश्नहरुले तपाइलाई काम लाग्ने वा नलाग्ने अंश छान्न मदत 
गछर् । 
 
यो जान्न जरुर� छ �क भमार्न्ट्मा धेरै केटाकेट�ले धातुको धूलो खाइ धातु 
�वषाक्तता हुने गदर्छन ्। सन ्१९७८ भन्दा अगाडी  बनेको घरमा भएको  
धातुको पेन्ट नै धातु-धूलोको सबै भन्दा साधारण जहाँसुकै पाइने स्रोत हो। 
१९७८ मा धातुलाई घरको पेन्टमा प्र�तबन्ध लगाइएको �थयो । 
 
बच्चाहरुले धातु-पेन्ट भन्दा अन्य स्रोतबाट प�न धातु �वषाक्तता प्राप्त गनर् 
सक्छन।् जल, माटो, र धेरै उत्पादनहरुमा धातु हुनसक्छ। कामबाट घरमा 
आउँदा धातु आएको हुनसक्छ या वयस्कहरुले शौ�खन 
वा मोजमस्तीकाला�ग प्रयोगगदार् या समय �बताउन धातु प्रयोगगदार् उक्त धातु 
घर आएको हुनसक्छ ।  
 
सबै बच्चाहरुको १ र २ बषर्को उमेरमा रगतमा धातुको पर��ण गनुर्पछर् । 
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पेन्टमा धातु  
तपा� जो�खममा हुनुहुन्छ  

तपाई सन ्१९७८ भन्दा अ�घ बनकेो घरमा बस्नुहुन्छ ? 
 हो     हैन  
यद� हो भन े, मान्नुहोस तपाइको घरमा धात ुभएको पेन्ट छ। 

तपाई के गनर् सक्नुहुन्छ  

• को�त्रएको, उिक्कएको वा �वच�लत भएको रंगको ला�ग �नय�मत 
जाँच गनुर्होस।् 

• को�त्रएको, उिक्कएको वा �वच�लत भएको रंगमा आफ्नो 
बच्चालाई पहँुच हुन न�दनुहोस । 

• तपा� भाडामा बस्न ुभएको छ भने र तपा�ले को�त्रएको, 
च्या�तएको वा �वच�लत भएको पने्ट भेट्नु भएमा, आफ्नो घर 
धनीलाई सम्पकर्  गनुर्होस ्। भमार्न्ट्को �नयम अनसुार, घर 
मा�लकले पेन्टको ब्यवस्था अ�न अवस्था राम्रो कायम गनर् 
आवश्यक छ। 

• तपा�को आँफ्नै घर छ भन,े फुटेको, बोक्रा उक�एको , वा �वच�लत 
रंग ममर्त गनर् धातु-सुर��त पेन्ट प्रयोग गनुर्होला। 

• धातुको चोईटा  र धूलो सफा गनर् HEPA �फल्टर भएको वैक्यूम 
मात्र प्रयोग गनुर्होस।् HEPA �फल्टर �बनाको वैक्यूमले धातु 
भएको धुलोलाई हावामा पनु: �फतार् फाल्छ।  

• धातुको चोईटा र धलूो सफा गनर्, �भजेको फ्काँक्न �मल्न े 
(�डस्पोजेबल) टावेल प्रयोग गनुर्होस।् सुक्खा बढान� गदार् धात ु
भएको धूलो व�रपर� फै�लन्छ। 

• तपा� आफ्नो घर पुन�नर्माण गदार् धातु-सुर��त त�रका प्रचलन 
गनुर्होस ्या अपनाउनुहोस।्  

 
धातु पेन्ट खतराहरु र सुर��त काम प्रचलनको बारेमा अ�धक जानकार�को 
ला�ग बाल्यकाल धात ु�वषाक्तता रोकथाम कायर्क्रममा फोन गनुर्होस ्।   
800-439-8550 ८०० -४३९ -८५५० वा 802-865-7786 ८०२ -८६५ -७७८६ 
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यो कहाँ पाइन्छ  

सबै पेन्ट भएको ठाँउमा को�त्रएको, उिक्कएको वा �वच�लत भएको 
रंगको जांच गनुर्पछर् । घरको के�ह भागमा �बशेष ध्यान �दनु 
पछर्  
• झ्यालहरु   

झ्यालहरु खोल्दा र बन्द गदार् झ्यालहरु बाट पेन्ट 
को�त्रएर झनर् सक्छ । धुलो झ्यालको पलामा (�सलमा) अ�न 
झ्यालमा झछर् ।  

 
• ढोकाहरु  

ढोकाहरु खोल्दा र बन्द गदार् ढोकाहरुबाट धातुको  धुलो 
भुइमा झनर्सक्छ । साबधान हुनुहोस �क ढोकामा लगाइएको  
बच्चाको गेटले पेन्टलाई कोट्याउन सक्छ अ�न धातुको 

धुलो र चोइटा  �निस्कन सक्छ । 
 

• बेसबोडर्  

दै�नक जीवनमा बेसबोडर्मा उ�फ्रन स�कन्छ र कोट्टीन्छ ।  

• तल्ला र �सढ�हरु 

मान्छे �हड्दा तल्ला र �सढ�हरुको पेन्ट �नस्कन्छ । 

बा�हरको माटोमा भएको धातु प�न �भ�त्रन सक्छ । 

• कौसी  

भमार्न्टको मौसम, घरबा�हरका सतहहरुकोला�ग कठोर छ। धेरै  
कौसीहरुको बारमा, रे�लङ्मा
 र भुँइमा 
को�त्रएको चोइट�एको वा 
�वच�लत भएको पेन्ट 
हुन्छन ्।  
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माटोमा धातु  
 

तपा� जो�खममा हुनुहुन्छ 

तपा�को मा सन ्१९७८ अ�घ �नमार्ण भएको भवन (घर/ग्यारेज 
/गोठ ) �तर खुला माटो छ ? 
 छ     छैन   
के तपाई व्यस्त सडकको निजक बस्नुहुन्छ ? 
 हो     हैन     

 
तपाई के  गनर् सक्नुहुन्छ 

• जुत्ता ढोकामा खोल्नुहोस ता �क धातु भएको माटो घर 
�भत्र जानबाट रो�कयोस ्।  

• बच्चाहरुलाई पुरानी भवन र बाटो निजकको खुला माटोमा 
खेल्न न�दनुहोस ।  

• धातु नभएको स्यान्डबक्स (बालुवाको बाकस)् �दनुहोस । 

• खुला माटोलाई ६ दे�ख ८ इन्चको पात , ढंुगा , वा धातु 
नभएको माटोले छोप्नुहोस । 

• खुला माटोमा घासँ रोप्नुहोस । 

• पुरानो भवन, बाटोको  छेउ,वा धातु पाइने माटोमा तरकार� 
नारोप्नुहोस । 

• साबधान रहनुस �क माटोको सतहको मा�थल्लो  भागमा 
बष� सम्म धातु रहन्छ । धातुको स्रोत हराइसकेको 
प�न हुनसक्छ, जस्तै धातु �म�सएको ग्यास; तर धातु 
माटोमा अझ हुन्छ । 
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यो कहाँ पाइन्छ  

धातु माटोको मा�थको भागमा बष� सम्म रहन्छ । 
• धातु �म�सएको पेन्टले रङरोकन ्(पेन्ट) गरेको घरको 

निजक धातु पाउन स�कन्छ । 

• कारबाट �नस्केको धातु भएको धुवाँ सडक सँगसँगकैो 
माटोमा �म�सन सक्छ ।   

• धातुले पेन्ट गरेको बस्तुहरुलाई जलाउदा, धातु हावामा जान्छा र 
पछ� माटोमा झछर् । 

• श्याउखे�तमा �नय�मत रुपमा धातु आसर्नेट नामक क�ट्नासक 

औष�धको  प्रयोग ग�रन्थ्यो ।  उक्त खेतीको माटोमा जहाँ खे�त 
ग�रएको �थयो त्यहाँ धातु पाउन स�कन्छ । 

• कोट्टयाउने, सुक्खा-बालुवा, पानीको फोहरा, वा धातु-पेन्टलाई जोडले 
धुदा वा �हट-गन प्रयोग गदार्, धातु हावामा जानसक्छ अ�न पछ� 
माटोमा झछर् । 

• उत्पादन प्र�क्रयामा धातु प्रयोग ग�रएको  उधोग निजकको 
माटोमा धातु हुनसक्छ । 

• बा�हर गो�ल हान्न ेमैदान (शू�टङ् रेन्ज) को माटोमा धातु 
हुनसक्छ । 
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काममा धातु  
तपा� जो�खममा हुनुहुन्छ 

के तपाई काममा धातु संग काम गनुर्हुन्छ ? 
 गछुर्     ग�दर्न  
धातु सगं्लन हुन सक्ने कामको उदारहणको ला�ग अक� 
पानाको �लस्ट हेनुर्होस । 

तपाई के  गनर् सक्नुहुन्छ 

• हो�शयार हुनुस �क काम बाट घरमा धातु नआओस । 

• काममा कामको लुगा र जुत्ता हटाउनुहोस । 

• काममा वा घर जाने �बित्तकै नुहाउनुहोस तथा हात र खुट्टा 
धुनुहोस । 

• बा�हर �हड्दा लाउन ेर काममा लाउने लुगा �भन्न दराजमा 
राख्नुहोस ्।  

• अरु बेला लगाउन ेलुगा र काममा लाउने लुगा, �भन्दै धुनुहोस 
। 

• ठाउँ सरदा वा धुन ुभन्दा प�हले कामको लुगा र जुत्ता 
प्लािस्टकको झोलामा हाल्नुहोस । 

• कामबाट आएको धातकुो धुलो कारमा पस्न न�दनोस; 
बच्चाको कारको �सटमा धातकुो धुलो पुगेको छैन भनेर 
�निश्चत गनुर्होस ।  

• साबधान हुनुहोस �क सामु�द्रक बाहन, गाडी, साइकल वा 
अरु ब्यापा�रक पेन्टमा अझ प�न धातु हुन ्सक्छ । 

 
 

कामबाट आउन ेधातु र धातलुाई घरमा पस्न न�दनको ला�ग अ�धक 
जानकार�को ला�ग बाल्यकाल धात ु�वषाक्तता रोकथाम कायर्क्रममा फोन 
गनुर्होस ्।   

 800-439-8550 ८०० -४३९ -८५५० वा 802-865-7786 ८०२ -८६५ -७७८६  
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यो कहाँ पाइन्छ  

ओटोमोबाइल 
ओटो बडी �चत्रकला वा मरम्मत 
ओटो र ट्रक जोड्ने र तोड्ने  
ब्या�ट्र �नमार्ण, र�साइिक्लंग वा मरम्मत 
रे�डएटर �नमार्ण वा मरम्मत 
 
�नमार्ण ब्यापार (टे्रड) 
घषर्ण नष्ट वा धातु रंग खुइ�लने 
पेन्ट गन� वा व्यापा�रक प�ट हटाउने 
प्लं�बगं या धारा-नाला ममर्त ्बारे  
मरम्मत / �रमोड�ेलगं भवन वा धातु संरचना  
बचाउने / डुबेर खत्तम हुने / टचर् टुक्रा  संरचना 
वेिल्डगं, कस्ने , या भवन धातु संरचना 
 
फायरआमर्स ्
गोल�, �वस्फोटक, वा चम्कने बस्तु �नमार्ण 
फायरआमर्स ्�नमार्ण, मरम्मत, वा शू�टगं 

 
धातु कायर् 
केबल / तार �नमार्ण, र�साइिक्लंग, कटान , वा मरम्मत 
धातु कािस्टंग, फोिज�ग, पीस, चमकाउने , वा ब�फंग 
धातु गम� उपचार / क्व��चगं  / ए�न�लगं 
धातु माइ�नगं ,पगाल्ने  वा शोधन 
प्ल�टङ  , �वद्युत प्ल�टङ  , सोल्ड�रगं, ब्रेिजंग वा टै�नगं  
टुक्राटुक्र� धातु संसाधन वा र�साइिक्लंग 
 
अन्य 
टा�सने  वा टाल्ने पदाथर्  �नमार्ण 
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�वमानको भाग �नमार्ण 
कम्प्यूटर �नमार्ण वा मरम्मत 
मसी, रंग, वा रोगन प्रयोग वा �नमार्ण 
अ�र ढाल्ने  छपाई  
�वद्युत आपू�तर् �नमार्ण 
रंग �नमार्ण 
रबर वा प्लािस्टक �नमार्ण 
जहाज, मरम्मत, वा सहयोग गदार्   
�च�नया माटो , बतर्न, सेरा�मक्स, �क्रस्टल, वा ग्लास संग 
काम गदार् 
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पानीमा धातु  
 

तपा� जो�खममा हुनुहुन्छ 

के तपाइको प्लं�बगं �सस्टम परुानो हो?  
 हो     हैन     
 
तपा� संग पीतल वा क्रोम �फक्स्चर छ? 
 छ     छैन  
 
तपाइले तपाइको पानीमा धातुको पर��ण गनुर्भएको छ  ?   
 छ     छैन   

 
 

तपाई के गनर् सक्नुहुन्छ 

• पकाउन, �पउन, फमुर्ला र बरफ-क्युब बनाउन प�न   
धारामा �चसो पानी नआउन्जलेसम्म चलाउनुहोस । 

• साबधान हुनुहोस �क पानी  तताएर धातु हटाउन स�कन्न। 

• तपाइको बच्चालाई पाइप बाट पानी �पउन न�दनुहोस ्
पाइपको भीनैलमा धातु हुनसक्छ । 

• भान्छाको धारा मा धातुको पर��ण गनुर्होस ्।  

 
पानीको पर��णकोला�ग  वरम�ट स्वास्थ्य प्रयोगशाला �वभागमा  फोन 
गनुर्होस ्।   
800-660-9997 ८०० -६६०-९९९७ वा 802-863-7335 ८०२ -८६३-७३३५ 
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यो कहाँ पाइन्छ 

घरको प्लं�बगं �सस्टमको �ब�भन्न ठाउमा धातु पाइन्छ  
• पुरानो पाइप र �फ�टगंमा क�हलेकाह�ं धातु पाइन्छ । 

• प्लं�बगंमा प्रोयोग भएको �मलापमा (जोडकेो ठाँउ) धातु 
हुनसक्छ । वरम�टको प्लं�बगं �नयमले खानेपानी 
प्रणाल�मा �मलापको प्रयोगमा १९८९ दे�ख प्र�तबन्ध 
लगाएको छ । 

• �फक्स्चर, �वशेषगर� कांच र क्रोमले बनेको, बस्तुमा धातु 
हुनसक्छ ।  

• कांच पानी �मटरमा थोरै मात्रामा धातु हुनसक्छ ।  

• �चसो पानीमा भन्दा तातो पानीमा धातु घुल्छ त्य�ह भएर 
पकाउन,खान र फमुर्ला बनाउनकोला�ग प�न �चसो पानी 
नआउन्जेलसम्म धारा चलाउनु पछर् ।  
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शो�खन र समय काट्ने  बस्तुमा धातु 
 

तपा� जो�खममा हुनुहुन्छ 

के तपाई धातु प्रयोग भएको शो�खन र समय काट्न ेबस्तु प्रयोग  
गनुर्हुन्छ ? 
 गछुर्     ग�दर्न    

 
धातु प्रयोग भएको शो�खन बस्तुको उदाहरणको ला�ग अक� पानामा 
भएको �लस्ट जांच गनुर्होस । 
 

तपाई के गनर् सक्नुहुन्छ 

• तपाइले प्रयोग गन� शो�खन कायर् र समय काट्न ेछेत्रमा 
केटाकेट�लाई आउन न�दनुहोस ।. 

• तपाइले प्रयोग गन� शो�खन कायर्को छेत्रमा धातु-
�बशेष-सफाई-त�रका अपनाएर सफा गनुर्होस ्। 

• धातु प्रयोग गर� सकेप�छ राम्रर� हात धुनुहोस ।  

• शो�खन समयमा लाउने लुगा र बा�हर �हड्दा लाउने लुगा 
अलग अलग ठाँउमा राख्नुहोस ्।  

• शो�खन समयमा  धातु भएको बस्तु प्रयोग  गनार्साथ 
नुहाउनुहोस तथा मुख र कपाल धुनुहोस। 

• शो�खन समयमा  लगाएको  लुगा र  अरु लुगा, अलग 
अलग धुनुहोस । 

• साबधान हुनुहोस �क सामु�द्रक , अटो ,साइकल वा 
अरु ब्यापा�रक पेन्टमा अझ प�न धातु हुन ्सक्छ । 

• अरु काम लाग्ने सल्लाहको ला�ग पाना ६ मा भएको  
“काममा धातु ” हेनुर्होस । 
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यो कहाँ पाइन्छ 

कला र �शल्प 

कांस्य कािस्टंग 

सङ्कलन वा पेन्ट भएको धातु फोटो 

पो�तएको तामा  

आभूषण बनाउन 

ब�लयो ग्लास बनाउदा वा पेन्ट गदार् 

धातु लेपन (ग्लेज) र प�ट भएको भाँडो वा माटोको बतर्न 
बनाउन 

�चत्रकार� / �प्रिन्टंग / अन्य राम्रो कला (जब सेतो धातु ,सेतो 
फ्लेक र पहेलो क्रोम �पगमेन्ट पाइन्छ ) 

भवन र मरम्मत 

�चत्रकार� / ध�सएको  वा मरम्मत ग�रएको कार, डुङ्गा, वा 
साइ�कल 

घरमा वा फन�चरको �चत्रकार� भागहरु 

प्राचीन बस्तु पून�नर्मार्ण ् 

�रमोड�ेलगं मरम्मत, र नया बनाइएको घर 

सोल्ड�रगं 

फा�लएको भवनका उपकरण प्रयोग गदार्  

खेल र खेलकुद सामग्री  

�शकार, टाग�ट शू�टगं, धेरै धातु भएको माछा मान� अंकुश  

फायरआमर्स ्बनाउने वा मरम्मत 
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माछा मान� �सन्कर  वा गोल�हरुको पग्लेको धातु  

धातुको स्मारकसंग खेल्ने 

पूल क्यू चक प्रयोग गदार्  

गोल�हरु , शट, �वस्फोटक पदाथर्, आ�तशबाजी संग काम गरेर  

अन्य 
शुद्ध पा�रएको झोल  
धातु भएको पुराना उपकरण प्रयोग गरेर मेपल सुग�रगं गदार्  
कम्प्युटर मरम्मत 
इलेक्ट्र�नक्स संग धातु �मलाप प्रयोग गरेर 
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उपभोक्ता उत्पादनमा धातु : साधारण 
 

तपा� जो�खममा हुनुहुन्छ 

के तपाइको बच्चासंग मेटल वा पो�तएको काठको गहना छ ? 
 छ    छैन   
 
के तपाइको बच्चा मेटल चाबी संग खेल्छन ? 
 हो     हैन  
 
के तपाइको बच्चा उपभोक्ता उत्पादन सुर�ा आयोग द्वारा 
 पुन: �रहाइ ग�रएको उत्पादनहरु प्रयोग गछर्न ? 
 हो     हैन       

 
 

तपाई के गनर् सक्नुहुन्छ 

• धातु भएको उत्पादनबाट बच्चालाई टाढा राख्नुहोस ् 

• मेटल चाबी वा अरु मेटलको बस्तु संग बच्चालाई खेल्न 
न�दनुहोस  

• धातु भएको उत्पादनहरुको सम्झनाको ला�ग उपभोक्ता 
उत्पादन सुर�ा आयोग संग �नय�मत सम्पकर्  गनुर्होस।् 

सम्झने जानकार�को ला�ग : www.cpsc.gov   
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यो कहाँ पाइन्छ 
यो पानामा धातु भएको साधारण उत्पादनको उदाहरण �दइएको 
छ   
अरु देशमा बनेको बच्चाको उत्पादन  
छोराछोर�को गरगहना 
रं�गन पेिन्सल  
धातु खेल मैदान उपकरण 
धातु खेलौना  
�च�त्रत खेलौना 
 
अक्सर बच्चाले प्रयोग गन� उत्पादन  
कार र घरको छ�ब   
चाबीको झुत्ता या चेन  
िजपर तान्ने  
 
अन्य 
मोटर, सामुद्र�क, र व्यापा�रक (गरै-घर) प�ट 
उड्डयन �न्धन 
कार ब्याट्र� 
कम्प्यूटर भागहरु 
मत्स्य पालन �सन्कर  
कपडा र प्याकेिजङ्गमा प्रयोग हुने प्रयोग मसी र डाई  
धातु शट 
गाडीमा पीवीसी प्लािस्टक 
रे�डएटर र ओटो शर�र �मलाप 
टाटु मसी 
मोटर पाङ्ग्रामा लगाईएको  बोझ 
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उपभोक्ता उत्पादनमा धातु :घरायसी   
 

तपा� जो�खममा हुनुहुन्छ 

के तपा� संग प्राचीन फन�चर छ? 
छ     छैन     
 
के तपा�ले आफ्नो घर �नमार्णमा फ्याँ�कएको (साल्वेज) सामाग्री 
प्रयोग गनुर् भएको छ ? 
 छ     छैन     
 
के तपा� अन्य देशहरुमा �वशेष गर� मेिक्सको र चीनमा 
बनेको बतर्न वा सेरा�मक्स प्रयोग गनुर्हुन्छ? 
 हो     हैन 
 
के तपा� संग �भनायल पदार् छ जो धातु-मुक्त लेबल संग 
आएको �थएन?  
 छ     छैन  
 
के तपा� संग धातु �म�सएको मैनबत्तीको बाित्त छ? 
 छ     छैन  

 
तपाई के गनर् सक्नुहुन्छ 

• साबधान हुनुहोस �क प्रा�चन फ�नर्चरमा धातु पाइन सक्छ 
पुन नया बनाउने काम गदार् सरु��त काम प्रचलन प्रयोग 
गनुर्होस।् 

• पुन प्रयोगको फ्याँ�कएका �नमार्ण सामाग्री जस्तै पुरानो ढोका 
र झ्याल प्रयोग गदार् सुर��त काम प्रचलन प्रयोग गनुर्होस ्
खुल्ला सामग्रीमा प�न धातु हुन ्सक्छ 



18 
 

• खान वा �पउनको ला�ग हातले बनाइएको भाडा प्रयोग 
नगनुर्होस  

• खुला �डब्बा , बतर्न वा धातु �क्रस्टलमा खाना भण्डारण 
नगनुर्होस ्

• हो�शयार हुनुहोस�क भीनैल �म�नब्ल�डमा धातु हुन ्सक्छ    

• धातु भएको �वक �म�सएको मनैबत्ती नबाल्नुहोस  

 

यो कहाँ पाइन्छ 

धेरै घरेलू उत्पादन र सामानमा धातु हुन सक्छ। यो सूचीमा 
उदाहरणहरू छन.् 
 
फ�नर्�शगं सामान 
इनामेल स्नान ट्युब र �सकं 
आया�तत भीनैल �म�नब्ल�ड  
�च�त्रत वा चिम्कलो प्राचीन फन�चर  
उिक्कएको, �च�रएको वा दागी लागेका बस्तुहरु लगायत फ्याँ�कए
का �नमार्ण सामा�ग्र  

 
खाना टेबलमा प्रयोग हुने सामाग्री र बतर्न 
धातु  �क्रस्टल 
धातु-का�चत बतर्न र माटोको बतर्न, �वशेष गर� मेिक्सको र 
चीन दे�ख ल्याइएको  

धातु �मलाप भएको धातु बतर्न (samovars) 
तामाको जग वा प्लेट 
 
घर सजावट 
प्राचीन पहाडी  कागज वा ढोका बन्द गन�  
प्राचीन �सपाह� खेलौना र अन्य मोडले 



19 
 

�वशेष गर� चीन र मेिक्सको दे�ख आया�तत धातु चुर (कोर) 
भएको मैनबत्तीको बात्ती    

 
अन्य 
�वद्युत तार 
पाइप  
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उपभोक्ता उत्पादनमा धातु: आया�तत 
 

तपा� जो�खममा हुनुहुन्छ 

के तपाइको बच्चाले मेिक्सकोको चकलेट खान्छन? 
 हो     हैन     
 
के तपाई आया�तत डब्बाको खान खानु हुन्छ? 
 हो     हैन     
 
के तपा� अन्य देशबाट आयातीत घरेलु उपचार वा कस्मे�टक्स 
प्रयोग गनुर्हुन्छ? 
 हो     हैन  

 
तपाई के गनर् सक्नुहुन्छ 

• साबधान हुनुहोस �क मेिक्सकोको चकलेटमा  धातु हुनसक्छ 

• साबधान हुनुहोस ्�क अरु देशबाट आएको �डब्बामा धातु 
�मलाप प्रयोग ग�रएको हुन्छ . 

• आयातीत घर उपचार वा कस्मे�टक्स प्रयोग सकेसम्म 
नगनुर्होस  
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यो कहाँ पाइन्छ 

केह� देशबाट आयातीत उत्पादनमा धातु हुन सक्छ। यो सूचीमा 
उदाहरणहरू छन.् 
 
घर उपचार 
Azarcon (मेिक्सको / मध्य अमे�रका) जसलाई Rueda, 
Corol, alarcon, Maria Luisa, Ligo प�न भ�नन्छ 

Ba-Baw-San(चीन) 
Bala Goli (ए�शयाल� भारतीय / मध्य पूवर्) 
Bint Al Zahab (इरान) 
Bint Dahab (साउद� अरब) 
Bakhoor (कुवेत) 
Hasard (ए�शयाल� भारतीय / मध्य पूवर्) 
Greta (मेिक्सको) 
Jin Bu Huan (चीन) 
Kandu (ए�शयाल� भारतीय / मध्य पूवर्) 
Pay-loo-ah (�भयतनाम) 
Po Ying Tan (चीन) 
Santorini (साउद� अरब) 
�तब्बती हबर्ल �भटा�मन 
परम्परागत साउद� औषधी 
 
आया�तत कस्मे�टक  
Kohl (मध्य पूवर्, भारत, पा�कस्तान, अ�फ्रका केह� भागहरु) 
जस्लाई Alkohl वा Hashmi Surma प�न भ�नन्छ  

Litargirio (डो�म�नकन गणतन्त्र) 
पा�कस्तानी आँखा कस्मे�टक्स 
Surma (भारत) 
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अन्य 
मेिक्सकोको चकलेट  
धातु �मलाप भएको खाद्य �डब्बा 



 
4/2011 
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