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प�ृभुमी 
नेपाली यवुा तथा यवुतीहरु बदेैशीक रोजगारको िसलिसलामा �त्येक �दन �वदेिशने �म 

जार� छ। नेपालको राजनिैतक अ�स्थरता, आिथर्क दलुर्बता तथा �व�को गितको 
�वकासलाई आत्मासाथ गनर्को लािग यो ठूलो हुल नेपाल बा�ह�रने गदर्छ। �िमकहरुको 
लािग मखु्य गन्तब्य मािनएको खा�ड मलुकुमा धेरै नेपालीहरु आफ्नो प�र�म बेिचराखेका 
छन।् तत्काल ै मा� रोजगारको आकषर्ण बनेको द�क्षण को�रयामा नेपालीहरुको संख्या 
�दनान�ुदन ब�ढरहेको अवस्था छ भने दघुर्टना र �विभन्न कारणले मतृ्य ुहुनेहरुको दर पिन 

बढ्दो छ। को�रयामा मा� नभएर अन्य मलुकुहरुमा पिन नेपालीहरुले आत्माहत्या गन� 
तथा सतेुको ठाउँमा अचानक मतृ्य ु हुने घटना  दे�खएका छन।् को�रयामा २००७ बाट 

अ�हलेसम्म ५७ जनाको मतृ्य ुभइसकेको छ यी मध्ये ५०% भन्दा व�ढको आत्माहत्याबाट 

र अचानक मतृ्य ुभएको छ | थोरै मा� सवार� साधान दघुर्टनाबाट मतृ्य ुभएको छ भने 

कलकारखानामा काम गदार् भएका केशहरु दो�ो दजार्मा पदर्छन। यस्ता घट्नाहरुलाई 

अध्ययन गदार् धेरै केशहरुमा वातावरणीय प�रवतर्न, कामको �कृती र अज्ञानता, काम गन� 
तालीका (�दन र रात काम गन� तालीका), भाषाको अभाब तथा बोलीचालीमा समस्या, 
साहुको ब्यवहार, खान�पनको प�रकार, वासस्थानको �कृती जस्ता कुराहरुले �मखु भिूमका 
िलएका छन।् सतुाईको तालीकामा फरकपन, थाकेको बेलामा अत्यिधक इलेक्�ोिनक 

समानको �योगबाट �दमागमा तनाव, कायर् के्ष�मा तनाबपणुर् वातावरण र डर �ासमा काम 

गनुर्पन� तथा पा�रवा�रक �वछोडले अवस्थालाई अझ ब�ढ उजार् थपेको छ यस्ता घट्नाहरुको 
लािग। सोचेभन्दा फरकपनको सामना गरेपिछ, अन्त्यमा गएर �ड�ेशनको िसकार भई उ 

�कत आत्मा हत्या गनर्ितर सोच बनाउछ �क त �ग तथा र�क्सको सहरा िलन पगु्छ। लामो 
समयसम्म ��पेसनबाट �प�ढत भएका मािनसमा स्वभाबलेै पिन मटुु सम्बन्धी  
क�ठनाईहरु हुने तथा सतुाईमा अिनयमीतता हुने र स्वास�स्वास सम्बन्धी  समस्या आएर 

अचानक मतृ्य ु हुने हुन्छ। यस बाहेक, �वषेश गरेर यवुा अवस्थामा व�ढ दे�खने अचानक 

नसोचेको मतृ्यकुो लक्षण (Sudden Unexpected Death Syndrome, SUDS)बाट पिन 

पी�डत भएको पाईएको छ, जसमा मटुुको �डसओडरको कारणले मािनसको सतेुको बेलामा 
मतृ्य ुहुन्छ र यो वंशाण ु रुपले सन� गदर्छ। 
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यस्ता घट्नाहरुलाई सवाधान गनर्को लािग साम�ुहक तथा सरकार� तहमा �बिभन्न 

उपायहरु अपनाउन स�कन्छ।  
जस्तै :- 

१. को�रयामा आउन ुभन्दा प�हले न ैमानिसक रुपले तयार हुने, काम गनर् �वेश गनुर् 
भन्दा प�हले न ैपणुर् जानकार हुने र काम पणुर् दक्षता र �व�ासका साथ गन�,  

२. भाषाको ब्यवहा�रक ज्ञान िलने र कायर् स्थलमा िसक्न ुपन� आधारभतु कुराहरुको 
बारेमा जानकार हुने जसले काम सम्बन्धी  समस्याबाट �प�ढत हुन नपरोस,  

३. कामसँग सम्व�न्धत वा अन्य व्यवहा�रक तथा कुटनीितक तहमा नेपाल सरकार 

तथा नेपाली समदुायले खेल्ने भिुमकालाई �जम्बेवार�पवुर्क परुा गन�।  
४. आफुलाई कुन ै �कारको अस�जलो तथा असहज वातावरणको अनभुिुत भएमा 

तुरुन्त सम्ब�न्धत ठाउँमा सम्पकर्  गर� सवाधानका उपायहरुको बारेमा छलफल 

गन�।  
५. नेपाल सरकारले कुटनीितक रुपले सहमित गदार्, आफ्ना कामदारहरुका 

अिधकारहरुको बारेमा �� कुराहरु रा�े जसले गदार् कायर् स्थलमा कुन ैपिन मानव 

अिधकार सम्ब�न्धका �वषयहरु उलंघन नहुन र स्वस्थ र सहजरुपमा काम गन� 
वातावरण रहोस। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
प्राक्थन 
 
को�रयामा आत्मा हत्या तथा अचानक हुने मतृ्यदुर अिधक बढेको छ जुन सब ैनेपाली तथा 
नेपाल सरकारको चासोको �बषय भएको छ। यस ैसन्धभर्मा, आत्मा हत्या तथा अचानक 
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हुने मतृ्यहुरुकोबारेमा अध्ययन गनर्को लािग नेपाल सरकारको तफर् बाट नेपाली 
राजदतूावासले के�ह समय प�हले ५ सदस्य: �ी अटोिनर् िसयोन �क पाकर् , डा. देवी वहादरु 

वस्नेत, �ी कृष्ण राई, �ी अशोक मनैाली र �ी बकु� पाकर्  रहने ग�र एक अध्ययन सिमती 
बनाएको िथयो। नेपाली राजदतूावासले जुन �व�ासको साथ यो महत्वपणूर् कायर् �जम्मा 
�दयो यसकोलािग नेपाल सरकार, नेपाली राजदतुावास र यससँग संलग्न कमर्चार�हरुलाई 

धन्यावाद �दन चहान्छौ। �वषेश: माहाम�हम �ी कमान मानिसह लामा, उपिनयोग �मखु 

�ी राजाराम बत�ला र �मसहचायर् �ी अिनल गुरुङ लगायत अन्य कमर्चार�हरुको सब ै

�कारको सहयोगको लािग धन्यबाद �दन चहान्छौ। 
यसकायर्लाई सफल पानर्को लािग महत्वपणूर् सल्लाह तथा सझुाव �दने नेपाली समदुाय, 

को�रयन कम्पनीमा �मण गदार् सहयोग पयुार्उने कम्पनी मालीक तथा �वन्धकहरुलाई 

पिन धन्यवाद �दन चहान्छौ। मजुदरहरुका समस्याहरुसँग लामो समयदे�ख प�रिचत रहन ु

भई समस्याको बारेमा छलफलमा सहयोग पयुार्उने पा�र �ी यज्ञ राज सवेुद� र �ी उदय 

राई, ओनलाईनको माध्ययमबाट नेपाली समदुायमा समाचार �वाह ग�र रहने ��कारहरु 

साथ ै�ी देवेन्� समबाहाम्फेलाई यस किमट�ले हा�दर्क धन्यावाद �कट गदर्छ। हा�ो यस 

कायर् सम्पन्न गनर्मा �त्यक्ष वा अत्यक्ष सहयोग पयुार्उन ुभएको िथयो। 
नेपालबाट पाल्न ु हुने डा. यम रोक्का न्यरुोलो�ज�हरुलाई वहाहरुको बहुमलू्य समय �दएर 

�ड�ेशन सम्बन्धीको सेिमनार �दन ुभएकोमा धन्यवाद �दन चहान्छौ। अन्यत्यमा, सम्पणुर् 
को�रयामा रहने नेपाली समदुायहरुलाई यहाँहरुको लामो धयैर्ताको लािग धन्यवाद �ददै यस 

�ितवेदनमा पेश ग�रएका �वषयवस्तुहरुलाई ग�म्भरतापवुर्क मनन ् ग�र रोजगारको 
िशलिसलामा आउने नेपाली यवुा तथा यवुतीहरुलाई स�ह मागर् िनद�शन �दई भ�वश्यमा हुने 

यस्ता दघुर्ट्नाहरुलाई न्यिुनकरण गनर् सहयोगको लािग हा�दर्क अनरुोध गदर्छौ।  
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१. भ�ुमका  
नेपाल र को�रया�वचको कुटनिैतक सम्बन्ध १९७४ दे�ख सरुु भएको हो। सो�ह वषर् द�क्षण 

को�रयाले नेपालमा आफ्नो राजदतूावास खोलेर यसलाई िनरन्तरता �दएको िथयो। नेपाल र 

को�रया�वचमा �बिभन्न सरकार� तहका �मणहरूबाट यसलाई अझ मजवदु बनाउने काम 

भएको छ। को�रयन सरकारले नेपाल�ितको चासो �वषेशत: को�रयन नाग�रकहरुको पहाड 

चढ्ने रुची तथा गौतम ब�ुको जन्मथलो भएको कारणले बौ� धमार्वलम्वीहरुले देखाएको 
अिभरुचीका कारणले देखाएको छ। सायद यस ै कारणले हुन सक्छ को�रयाले नेपालमा 
�विभन्न के्ष�मा लगानी गद� आएको छ। जुलाई, २०१२ सम्मको जानकार�लाई हेन� हो भने, 
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क�रब १७१ वटा �ोजेक्टहरु को�रयन लगानीकतार्माफर् त चलेका छन भने यसले नेपालमा 
क�रब ६८२० कामदारहुरलाई काम �दएको छ। नेपालीहरु �विभन्न स-साना सरकार� तथा 
ब्य��गत �मणबाट को�रया आउने गरेतापिन, बधैािनक रुपले औधोगीक �िशक्षाथ�को 
रुपमा को�रया आउने �म सन ् १९९३/९४ बाट सरुु भएको िथयो। �िशक्षाथ�हरुको रुपमा 
आएपिन उनीहरु को�रयामा �म कम�को रुपमा रहने गथ�, यो �म २००५ सम्म वढेतापिन 

२००७ दे�ख पणुर्रुपमा बन्द ग�रयो। २००४ मा को�रयाले ईपीएस (Employment Permit 

System) अन्तगर्त �वदेशी कामदारहरु िभ�ाउने �ममा, जुलाई २००७ मा नेपालसँग पिन 

सम्झौता ग�र रोजगार अनमुित  �णाली लाग ु गय� तत ् प�ात नेपाली कामदारहरु 

बढ्दोरुपमा को�रया आइरहेका छन।् यस �णाली अनशुार दबु ै देश�वचमा एक �कारको 
सम्झौता भयो जसले काम �दने तथा काम िलने देशहरुलाई फाइदा हुनकुो साथ ै

�मकतार्हरुको पिन उिचत सरुक्षा तथा ब्यवस्थापन हुन �व�ास ग�रयो। �िमकले 

तो�कएको िनयम काननुमा र�ह सम्झौतामा रहेका के्ष�मा मा� काम गनुर् पन� हुन्छ। उ� 

तो�कएका के्ष�हरुमा िनमाणर् सम्ब�न्धका कारखाना, कृषी तथा पश ुपालन, माछा उत्पादन 

तथा अन्य सेवाहरु (होटेल, साम�जक सेवा, सरसफाई, गहृ कायर् तथा कायर्लय सहयोग) 

आ�दमा पदर्छन।् मखु्यरुपमा को�रया आउने  ठुलो समदुाय ईपीएसबाट आउने भएतापिन, 

सम्पणूर् नेपालीहरुलाई िनम्न समहुमा बग�करण गनर् स�कन्छ।  
१. �िशक्षाथ�हरुको रुपमा  
२. पठन पाठनको लागी 
३. ब्यापार व्यवसाय  

४. सरकार� काम काजको लािग  

५. ववैा�हक सम्बन्धबाट   

६. रोजगार अनमुित �णालीबाट  

यसमा पिन सब ैभन्दा ब�ढ रोजगार अनमुित �णालीबाट आउने र �िशक्षाथ�हरूको रुपमा 
आउनेको संख्या पदर्छ, जुन को�रयाका कुल नेपालीहरुको झण्डै ९०% छ। �व�का �वकिशत 

मलुकु बराबरको हैिसयत रा�े तथा द�ो आिथर्क उपाजर्न गनर् स�कने, सामा�जक सरुक्षा 
तथा अनशुासनको प�ित भएको, नेपाल र को�रया�वचको धािमर्क तथा सास्कृितक 

7 
 



समानता, �वकशीत �वज्ञान तथा �ा�वधीक िशक्षा �णाली आद�का कारणले को�रयालाई 

रोजगारको रुपमा एक आक�षर्त स्थल मािनन्छ। 

को�रयालाई सफल गन्तब्य मािनएता पिन, यहाँका रोजगार तथा वसोवास गन� नेपालीहरु 

�बिभन्न समस्याहरुबाट जेिलन्दै छन ् । �वधाथ� तथा ब्यापार�हरुको आ-आफ्न ैसमस्या 
छन भने ववैा�हक सम्बन्धवाट तथा रोजगार�को िशलिशलामा आउनेहरुका त्यस्त ैज�टल 

समस्याहरु दे�खएका छन।् मखु्यत : को�रयामा रोजगारको िशलिसलामा को�रया जाने 

नेपालीहरु तीनवटा के्ष�मा आएका छन ्। उत्पादन, कृ�ष र माछापालन। उत्पादन के्ष�मा 
काम क�ठन, पा�र�िमक तथा स�ुवधा सामान्य र काम गन� समय �ाय िन��त हुन्छ तथा 
बढ� काम गदार् ओभर टाइम भ�ा पिन पाइने तथा �ायः जसो कम्पनीमा खाना बस्न 

स�ुवधा हुने हुन्छ भने माछा पालन तथा कृ�षमा काम पिन अत्यन्तै क�ठन हुने, 

पा�र�िमक पिन एकदम ैकम हुने, एकाध कम्पनीमा बाहेक �ाय बस्न खान स�ुवधा न�दने, 

�दए पिन तलबबाट कटाउने, ओभर टाइमको �हसाव नहुने र काम गदार् खुला ठाउँमा गनुर् 
पन� हँुदा कृ�षमा धेरै नेपालीहरुलाई काम गनर् क�ठन भएको पाईएको छ। धेरैलाई उपचार 

बीमा नग�र�दने, बस्न उपय�ु ठाउँको व्यवस्था नहुने, बस्न �दएका ठाउँहरुपिन पयार्� 

मा�ामा स�ेु ठाउँ नहुन ुतथा आवश्यक पन� जित हावादार कोठा नहुन,ु कामको समयको 
एकरुपता नहुनाले श�रर�क तथा मानिसक िसिथलता आउन,ु सम्झौतामा तो�कएको समय 

भन्दा कैय� घण्टा बढ� काममा लगाउन,ु �बरामी भएको कयौ पटक जानकार� गराउँदा पिन 

उपचार नग�रएका समस्याहरु �बिभन्न प� प��काबाट मा� नभएर पी�डत �िमकहरुबाट 

समेत थाहा पाउन स�कन्छ। 
 
द�क्षण को�रयामा ववैा�हक िभषामा आएका नेपाली म�हलाहरुको आफ्न ै �कारका 
समस्याहरु छन।् के�ह म�हलाहरु काग�ज रुपमा मा� �ववाह गन� र को�रयामा आएर काम 

गन� मानिसकता िलएर आएका हुन्छन। तर पिछ को�रया आइसकेपिछ सोचे मतुा�वकको 
काम नपाइने, िभसा न�वकरण गन� बेलामा �ववाहको कागज बनाउनको लािग नक्कली 
जो�डले पनु: मोटो रकम माग्ने, नक्कली �ववाह गरेको खुलासा भएमा थनुामा प�र देश 

िनकाला हुनपुन� आ�द समस्या भोग्ने गरेका छन।् सक्कली न ै�ववाह गरेकाहरुमा धेरैजसो 
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आफू भन्दा धेरै पाको, अिश�क्षत र िनम्न जीवनस्तर भएकाहरु छन।् यहाँ नेपाली 
म�हलाहरु क�रब हजार भन्दा ब�ढ िभ��सकेका छन।् 
 
को�रयामा अध्ययनरत �व�ाथ�हरुको लािग �मखु क�ठनाई बोलीचािलमा हुने भाषा रहेको 
छ। भाषाकै कारणले �व��वध्यालयले �दान गरेको �बिभन्न स�ुवधा तथा को�रयाको 
रहनसहनमा घलुिमल हुनबाट ब�ञ्चत भएका हुन्छन।् यस्तै अध्ययनपिछ आ�जर्त 

ज्ञानको �योगात्मक अनभुवको लािग को�रयाम ै काम गन� स�ुवधा पिन कम न ै छ र 

नेपालमा गएर त्यसको सदपुयोग गनर् पिन सहज छैन। के�ह केशहरु यस्ता पिन छन जहाँ 
�वधाथ�हरुले आफुले �डि�को लािग चा�हने सम्पणुर् कायर् सकेर पिन �ाध्यापकको कारणले 

आफ्नो परुा भसैकेको ड��ी पाउन सक्दैनन।् 
 
अक� सानो समहु भनेको ब्यापार�हरुको छ। उनीहरुका अन्य समदुाय भन्दा नगन्य 

समस्याहरु छन।् लगानी व�ृ� गरे पिन नक्कली ब्यापार�हरुको कारण िभषा न�बकरण गन� 
बेलामा समस्याहरु हुने गरेका गुनासाहरु आउने गरेका पाईन्छन। को�रयाले समय 

समयमा �बिभन्न िनयम र काननुहरु प�रवतर्न गन� भएकोले पिन धेरै समस्याहरु दे�खने 

गदर्छन।् 
 
काम गदार् तथा अध्ययनको �ममा देखा पन� समस्याहरु नेपालीहरुको बढ्दो संख्यासँग ै

�दन�ित �दन वढ्दै गएका छन ्भने मतृ्य ुहुने संख्या पिन अ�त्यािसत रुपमा बड्दै गएको 
छ । को�रयामा नेपालीहरुमा वढ्दै गरेको आत्महत्या वा सतेुको ठाउँमा मतृ अवस्थामा 
फेला पन� मतृ्यहुरु न ैमखु्य हुन। आत्महत्या गनुर् पछा�ड �वषेशत: मतृकको न ै�जम्बेवार� 
देखाइन्छ जुन काननुी रुपले हेन� र दे�े ग�रन्छ। सतेुको ब्य�� भोिलपल्ट �वहान मतृ 

अवस्थामा भे�टनकुो पछा�ड �बिभन्न कारणहरु हुन सक्छन ् त्यसकोबारेमा �वशेषरुपले 

अध्ययन नग�र केशलाई साधारणतय टुङ्याउने �हसावले �ितवेदन बनाई लास उठाउने 

कायर् गन� ग�रन्छ। यसको मखु्यकारण, �वासी कामदार भएको कारणले पिन यसले त्यित 

महत्व पाएको पाईदैन र त्यसलाई �वस्ततृ रुपले खोजी गन� काम हा�ो नेपाल सरकारले 

पिन गरेको पाईदैन। वजै्ञािनक रुपले �वषय बस्तुहरुलाई अध्ययन गन� हो भने, मतृकको 
मा� स्वास्थ्यको कारणले सो नभई उसँग सम्ब�न्धत �वषयबस्त ुपिन �जम्बेवार� भएको 
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हुन सक्छ। धेरै नेपालीहरुलाई �दमागमा चाप परेर आत्माहत्या गन�सम्मका धेरै 

उदाहरणहरु पाउन स�कन्छ। �कन को�रयामा काम गन� नेपालीहरुमा आत्माहत्या गन� 
वातावरण बन्दछ, सतेुको स्थानमा �कन मतृ्य ु हुने गदर्छ तथा शार��रक रुपले व�ढ काम 

गनुर्पन� ठाउँमा �कन �दमागी चापबाट समस्याहरु ब�ढ दे�खन्छन जस्ता ��हरु जो कोह�मा 
आउन सक्छ। यसका पछा�ड कस्ता �कारका तत्वहरुको �मखु भिुमका रहन सक्छ, 

यसका रोगथाम कसर� गनर् स�कन्छ र अन्तमा नेपाल सरकारले कुटनिैतक रुपमा कस्तो 
भिुमका खेल्न ुपछर् तथा को�रयामा रहेका १० औ सघ संस्थाहरुको �मखु दाियत्व के हुन 

सक्छ भन्ने बारेमा यस �रपोटर्ले जानकार� �दनेछ। 
 
२. उ�ेश्य  

नेपालबाट ईपीएसमाफर् त को�रया िभ�ने �म सँगसगै नेपालीहरुको मतृ्य ु हुने संख्या पिन 

सँगै बढ्दैछ। को�रयामा गन� काम भनेको �ीड� , डेन्जर, ड�टर् एण्ड �ड�फकल्ट अथार्त 

खतरानाक फोहोर र क�ठन हुन्छ । काम गदार् औला का�टन,ु हात का�टन ुअिन सतेुकै 

अवस्थामा मतृ्य ु हुन ुत यहाको दैिन�क जस्तो भइसक्यो। मतृ्यहुुनेहरुमा आत्महत्या तथा 
सतेुको ठाउमा मतृ्य ुहुने �म असाध्य ैव�ढ छ। अ�हले सम्मको साधारण �वषय बस्तुलाई 

सरसत� हेन� हो भने, आत्महत्या गनर्का कारणहरु तथा आत्म हत्या गनर्सम्म कोशीस गन� 
अवस्थासम्म पगु्न ुर कोठामा मतृ अवस्थामा फेला पन�का कारणहरु �� छैनन।् द:ुखको 
कुरा यो �म �दनान�ुदन बढ्दो छ। यसका मलुभतु आधार थाहा पाउने हो भने यसबाट 

रोगथाम गनर् स�कने कुरामा कसकैो दईु मत नरहला। नेपालबाट पणूर् रुपमा स्वस्थ जाँच 

ग�र (१८ दे�ख ४० वषर् मिुन) नेपाली यवुाहरु �कन को�रयामा आएर आएको के�ह समयमा न ै

को�ह हाम फाल्न पगु्दछन ् त को�ह झ�ुण्डन त को�ह सतेुको ठाउँमा मतृ अवस्थामा 
भे�टन्छन? ितनीहरु को�रयामा आएर त्यती छोटो समयमा �कन त्यो अवस्थामा पगु्दछन,् 

रहस्यमय कुरा छ। यस्ता घट्नाहरुले सम्ब�न्धत ब्य��को प�रवार तथा आफन्तहरुलाई 

मा� नभई वदेैशीक रोजगारमा जाने सम्पणूर् नेपाली तथा नेपालमा रहने नेपालीहरुलाई 

बदेैशीक रोजगार �ित �वतषृ्णा फैिलने मा� नभई रोजगारमा आउनेहरुको मनमा उठ्ने 

शंका उपशंकाले कामको गणुस्तर घट्न गई यसले अ�त्यक्ष रुपमा नेपालीहरुको कायर् 
कुशलता तथा नेपालले बदेैशीक रोजगारबाट पाउने आय घट्न जाने हुन्छ। यस्ता 

10 
 



घट्नाहरुका कारणहरु ��रुपमा बा�हर नआउनाले सम्बन्धीत देशका रोजगारदाताहरुले 

समेत संवेदनशील नभई नेपाली रोजगारकतार्हरुलाई सध ै त्यस्ता �कारका समस्या 
आइरहने हुनाले पिन यस्तो अध्ययनको आवश्यकता महशसु ग�रएको हो। घ�टसकेका 
घट्नाहरुको �िमक अध्ययनबाट िनस्कन सक्ने प�रणामबाट त्यस्तै �कृितका घट्नाबाट 

जोिगनलाई रोजगारकतार्लाई मा� नभई नेपाली सरकार तथा रोजगारदातालाई समेत एक 

�कारको िनद�शन हुन सक्छ जसको प�रणामस्वरुप अस�जला कायर् �णालीहरुलाई 

प�रवतर्न ग�र सहज र कम जो�खममलुक �णालीलाई लागु गन� स�कन्छ। 
 
रोजगारको अभाबमा भौता�रएका नेपाली यवूा तथा यवूतीहरु को�रया जस्तो �वकिशत तथा 
आिथर्कोपाजर्नको रुपले आकर् �षर्त मलुकुमा आउन पाउनासाथ भ�वस्यका सपनाकासाथ 

को�रयाका ठु-ठुला गगन च�ुम्ब महल र पसैाको लोभमा वास्त�वकता नव�ुझकन आउने 

गदर्छन।् वास्त�वकता अलग पाउनसाथ उनीहरु मानिसक रुपमा कमजोर हुने, त्य�ह बेला 
रोजगारदाताहरुको कामको चाप, ब्यवहार, भाषागत समस्या, आधिुनक कलपजुार्को 
अध्ययनको कमी तथा लगातार कामको चापले छोटो समयमा न ै िनरािशन थाल्दछन।् 
वास्तवमा यी उदृत ग�रएका �वषय बस्तहुरु स�ह हुन। य�द त्यस्तो अवस्था लामो 
समयसम्म रहेमा वा कसकैो स�ह िनद�शन तथा सल्लाह पाउन नसकेमा, उिनहरुलाई 

मानिसक रुपमा असर प�र आत्मा हत्या गन� सक्ने, �विभन्न �कारको कु-लतमा लािग 

हृदयघात भइ मतृ्य ुसमेत हुन सक्ने वा�स्वकतालाई पिन यस अध्ययनको मखु्य �वषय 

बनाईएको छ। यी �वषय बस्तुहरुको अध्ययन गन� �ममा नेपाली रोजगारहरु तथा अन्य 

िशलिशलामा – �वषेशत: को�रयन नाग�रकहरुसँग ववैा�हक सम्बन्धमा आउने 

म�हलाहरुको बारेमा पिन जानकार� राखेर छलफल ग�रएको छ। यस्ता �वषयहरुलाई 

मध्यनजर गद� सम्भा�वत खतराहरू अध्ययन ग�र नेपाल सरकार तथा को�रयन सरकारको 
सम्ब�न्धत िनकायलाई ध्यानाकषर्ण गराउने र को�रया वा नेपालमा रहेका �विभन्न नेपाली 
संघ सगठनहरुले यस्ता दघुर्टनालाई कसर� रोगथाम गनर्मा टेवा �दन सक्छन ्भन्ने बारेमा 
समेत यस अध्ययनको �रपोटर्ले िनद�शन गन�छ। 
 
३. खोजका त�रकाहरु  
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यस अध्ययनलाई परुा गनर्को लािग, यस सिमतीले �बिभन्न त�रकाबाट तथ्यांक संकलन 

गरेको िथयो, जुन यस �कार छ। 
 
३.१. मतृ्यकुो प्रकृ�त, ठाउँ र प�रिस्थतीको अध्ययन 

यो �ितबेदन तयार पान� बेलासम्मका मतृ्य ुभएका केशहरुको �कृितलाई अध्ययन ग�रयो। 
मतृ्य ुकहाँ, क�हले, नेपालबाट आगमन भएको कित समयपिछ, कसर� (मतृ्यकुा �बिभन्न 

�कृतीहरुको बारेमा �वस्ततृ �ववरण संकलन) र सम्भा�वत कारण के हुनसक्छ जस्ता 
�वषयहरुमा साधन, �ोत र समयले भ्याएसम्म तथ्याङक संकलन ग�रयो। काम गदार्गद� 
मतृ्य ुभएको भए, कुन अवस्थामा भएको र तत्कालको �रपोटर्मा कस्तो �कारको �ववरण 

पेश ग�रएको िथयो भन्नेबारेमा पिन ध्यान �दएको िथयो। य�द कायर्स्थलमा नभई अन्य 

ठाउँमा भएको भए, कुन प�र�स्थतीमा भएको र मतृकले सेवन गरेको �विभन्न �कारको 
प�रकारहरु, सतेुको वा नसतेुको, कससँैग �वषेश वातार्लाप भएको वा नभएको, काम 

ग�ररहेको वा नगरेको, उसका �दनाहु �दनका बानीहरु आ�दकोबारेमा जानकार� संकलन 

ग�रयो। 
 
३.२. मतृकको प�हलेको स्वास्थ्यको अवस्थाको अध्ययन (जानकार�) 
सम्भब भएसम्म, मतृकको काममा आउन ुभन्दा प�हले कुन ै�कारको रोग िथयो वा िथएन, 

लामो समय सम्म औषिध सेवन गरेको िथयो वा िथएन भन्ने बारेमा पिन जानकार� 
संकलन ग�रयो। 
 
३.३. अनलाइन तथा प्रत्य� भेटघाटको श्रोतहरुबाट 

अध्ययनको �ममा संलग्न ग�रएका तथ्याङकहरुबाट आएको जानकार�लाई वजै्ञािनक 

त�रकाले �स्तुत गनर्को लािग आवश्यक जानकार�हरु अनलाईन तथा अनसुन्धानात्मक 

प�बाट संकलन ग�रयो। आिधका�रक तथ्याङकमा ले�खएका िसिमत जानका�रहरुलाई 

फरा�कलो बनाउनको लािग सम्ब�न्धत ब्य�� वा समहुसँग �विभन्न अन्त�कर् या माफर् त 

जानकार� िलइयो। 
 
४ . तथ्याङक् संकलनमा त्र�ुट 
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यो �ितवेदन तयार गदार् धेरै तथ्याङकहरु जस्ताको तस्त ैउपलब्ध गनर् स�कएन। त्यस्त ै

नेपाली राजदतूावास स्थापना गनुर्भन्दा प�हले घटेका घट्नाहरु आिधका�रक संघ र 

संस्थाको अभाबमा जानकार� संकलन गनर् स�कएन। नेपाल राजदतूावासमा दतार् ग�रएका 
केशहरुमा �ववरणहरु सं�क्ष� रुपमा मा� भएको र सम्ब�न्धत ठाउँमा �मण गदार् तत्काल 

काम गन� कमर्चार�हरु नभएको तथा भएपिन कम्पनी मािलकहरुले परुाना केशहरुलाई पनु 

उत्थान गनर् नचाहाने भएकोले यस सोधकतार्हरुले चाहे अनशुारको तथ्याङक संकलन गनर् 
नसकेता पिन समसाम�ुहक प�र�स्थतीहरुलाई मध्यनजर गद� वजै्ञािनक त�रकाबाट 

अध्ययन ग�रएका सोधप� तथा अनभु�व व्य��हरुसँगको कुराकानीको आधारमा धेरै 

�वषय बस्तुहरुलाई संलग्न गरेको छ। यस सोधकायर्ले भ�वश्यमा गनुर्पन� आवश्यक 

कामहरुलाई रा�ोसँग मागर् िनद�शन गन� कुरामा �व�स्त हुन स�कन्छ। 
 
५ . अध्ययनको �वस्ततृ �ववरण  
 
५ .१. नेपाली श्र�मकहरुको अवस्था 
को�रयामा आउने सबभैन्दा ठुलो समहु भनेको रोजगारमा आउने �िमकहरुको न ै हो। 
स्वभावलेै जित धेरै संख्या बढ्यो त्यसमा त्यित न ैसमस्याहरु देखा पदर्छन।् धेरै जसो 
समस्याहरु नेपालबाट �स्थान गदार् न ैगाँिसएर आएका छन।् को�रया �वेश गरेदे�ख काम 

गदार्, बस्दा, खादा, �हड्दा, सतु्दादे�ख नेपाल फ�कर् दासम्म समस्याहरु एकपिछ अक� गद� 
लाईन लाग्ने गदर्छन।् �वषेश ग�रकन, �िमकहरुका तत्काल ैदे�खने र सवाधान गन�पन� र 

गनर् स�कने समस्याको बारेमा यस अध्ययनबाट छोटो जानकार� �दने कोशीस ग�रएको छ। 
यस्तै समस्याहरुले नै नेपालीहरुलाई मतृ्यकुो मखुसम्म धकेल्ने वाध्य तुल्याउने भएकोले 

यसको बारेमा चचार् गनुर् उपय�ु ठािनएको छ। 
 
५ .१.१. नेपालमा ग�रने सम्झौता 
िश�क्षत धेरै नेपाली यवुा तथा यवुतीहरु आफ्नो अध्ययन प�ात वा अध्ययन कै �ममा 
पिन आिथर्कपानर्जको लािग भौता�र रहेको अवस्था छ। द�क्षण को�रया र नेपाल सरकार 

�वचको सम्झौता मतुावीक को�रयामा काम गनर् आउन पाउन ु एउटा रा�ो �बकल्प 

मािनएको छ। नेपालीहरु हजारौको संख्यामा भाषा प�रक्षाको लािग तयार गरेर प�रक्षामा 
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भाग िलन्छन।् यसका लािग  नेपालमा �जवनोपाजर्न गनर्को लािग पाएको सरकार� वा 
�ाईभेट कम्पिनको काम समेत छोडेर को�रया आउन सरु कस्छन।् यस �ममा धेरैले 

को�रयाको कामको र यहाँ भोग्न ुपन� क�ठनाई तथा को�रयाको �जवनशलैीको बारेमा बझेुका 
हुदैनन।् सबकैो मन को�रयाको रा�ो अथर् संकलन र यहाँ अव�स्थत गगन च�ुम्ब 

भवनहरुको कल्पनामा मा� रहन्छ। 

पर�क्षा उतीणर् भसैकेपिछ को�रयन कम्पिनसँगको सम्झौताको बारेमा �ाय: धेरैले ख्याल 

गरेको हुदैन। �वषेश ग�रकन कृषीमा आउने �मीकहरुमा यो प�रस्थीती दे�खन्छ। भाषा 

पास गनर् मा� पढ्ने तर बोलीचालीको भाषामा रा�ो ज्ञान नहुनाले साधारण 

को�रयनहरुसँको संवादमा समस्या हुने गदर्छ। तुलनात्मक रुपमा उत्पादन कम्पनीमा 

काम गनर् स�जलो मा� नभई उच्चस्तर�य �म िनयम लाग ुहुने हुदा कृ�ष तथा मत्स्यपालन 

भन्दा उत्पादनिशल कम्पनीमा काम गन� नेपालीहरुको पा�र�मीक के�ह हदसम्म रा�ो 

रहेको पाइन्छ । तर कृ�ष पशपुालन र मछ्यपालनमा आधारभतु �िमक काननु को पालना 

नहुने, काम गन�हरुको कायर् तािलकाको िन��त नहुने, धेरै िम�हनेत गनुर् पन�, खुला 

आकासमा काम गनुर् पन�, बस्नको लािग रा�ो ब्यवस्था नहुने, �िमकहरुको सँख्या कमहुने 

र धेरै बातिचत गनर् पिन मौका निमल्ने र एक्लोपनको महससु गन� अवस्था दे�खन्छ। 

नेपालमा ग�रएको सम्झौता भन्दा काम तथा तलब घट� रहेका धेरै गनुासाहरु पाईन्छन।्  

नेपालबाट टड्कारो रुपमा दे�खने समस्या भनेको नेपाली चेलीहरुको (जसले को�रयन 

परुूषहरुसँग �ववाह गरेर आउछन)् हो। उमेर धेरै खाइसकेका, �ववाह गरेर पारपाचकेु 

ग�रसकेका, शा�र�रक, मानिसक तथा आिथर्क रुपले सक्षम नभएका को�रयन परुुषहरुले 

नेपाली केट�हरुलाई छानी छानीकन �ववाह गन� गदर्छन।् नेपाली तथा को�रयन दलालहरुले 

नेपाली केट�हरुलाई नेपालमा �बिभन्न �लोभन देखाउने – उ� ब्य�� को�रयन कम्पिनको 
मालीक हो, को�रयामा को�रयन आइड� बनाउन िमल्ने, आफुले सोचेको काम गनर् पाउने र 

स्वदेशमा पसैा पठाउन िमल्ने तथा आद�- इत्याद� कुराहरु सनेुर को�रया आउने गदर्छन।् 
उनीहरूले ठूलो रकम खचर्गर� को�रयालीसँग �ववाह गरेर घरेल ुकामदारका रूपमा काम गन� 
र उनीहरुलाई यौन शोषण ग�र दवु्यार्वहार गरेका धेरै उदाहरणहरु पाइएका छन।् यसर� 
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�ववाह गरेर आएका नेपाली चेलीहरूमा धेरै जसोले को�रया आएपिछ अिधक क�ठनाई 

भोगेका छन। कागजी रूपमा �ववाह गरे पिन िन��त समयपिछ �ीमान ् र प�रवारबाट 

�विभन्न शोषणमा पन� गरेका छन।् रोजगार�का लािग सहजै िभसा पाइने आशमा कितपय 

नेपाली म�हलाले कन्सल्टेन्टमाफर् त को�रयाली नाग�रकसँग �ववाह गन� र उनीहरूसँगै जाने 

गरेका छन।्  
 
५ .१.२. को�रयाको कायर् तालीका तथा काम गन� वातावरण 

को�रयामा धेरै ब्यस्त कम्पनीहरु रात �दन ै चल्ने गदर्छन।् उ� कम्पिनमा काम गन� 
�िमकहरुले �ाय: जसो दईु िसफ्ट काम गनुर् पदर्छ। �ाय ७-७ �दन वा १४-१४ �दनको। 
ब्यस्त भएको र कामदारहरु �या� नभएको कारणले िनधार्�रत समय भन्दा ब�ढ काम 

गनुर्पन� हुन्छ। िनयमानसुार तो�कएको कायर् तालीका भन्दा ब�ढ काम गरेमा ब�ढ तलब 

पाउने भएकोले पिन कायर् तालीका भन्दाबाहेकको काम गनर् रुची �दने गदर्छन।् रातीको 
समयमा ग�रने थप कामको लािग �दउसो भन्दा १ सय ५० �ितशत वा  दोब्बर न ैहुने गदर्छ 

जसले गदार् �दउसो काम गरेर पिन राती अबेरसम्म काम गन� गरेका कम्पनीहरु �सस्त 

छन।् यसर� काम ग�ररहदा श�ररको थकाईको समेत ध्यान न�दने तथा आराम गनुर् पन� 
समय समेत कम्पटुर, स्माटर् फोन तथा इनटरनेटमा खचर् गन� गदर्छन।् काम गदार् ७ �दनमा 
७ तै �दन वा ६ �दन लगातारकाम गन� गरेको पाईन्छ। 

को�रयामा धेरै जसो �वदेशी काम गन� वातावरण र कामको �कृती �ाय तल्लो स्तरको वा 
फोहोर, खतरा र मसु्क�लका तथा शा�र�रक रुपले धेरै मेहेनत गनुर् पन� हुन्छन।् यस्ता 
कामहरु गदार् स्वास्थको बारेमा रा�ोसँग ध्यान �दनसकेन भने वा �या� मा�मा आराम 

गरेन भने श�ररलाई �दघर्कालीन असर पन� गदर्छ। �वषेशत: रसायन पदाथर्मा काम गन�, 
धलुो मलैोमा काम गन�, धेरै तातो वा फलाम र िससाको सामान बनाउने ठाउँमा काम गन� 
तथा लगातार भार� उचाल्ने कामदारहरुमा यो सम्भावना व�ढ हुन्छ। कम्पनीको 
उत्पादनको �कृती हे�रकन ठूला तथा मझौला कलकारखानाहरुमा काम गदार् सरुक्षाको 
ब्यवस्था समेत हुन्छ तर धेरै स-साना कारखानहरुमा त्यस्तो हुदैन। 
 
५ .१.३. वासस्थान तथा यसको प्रकृ�त 
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धेरै जसो काम गन� ठाउँमा, बस्ने ब्यवस्था कायर् स्थल छेउमा न ैग�रएको हुन्छ। के�ह रा�ा 
�कारका र िसस्टम बसाइसकेका कम्पनीहरुमा मा� बस्न तथा खानाको रा�ो �वन्ध 

िमलाईएको हुन्छ। काम गन� ठाउँको छेउमा, कन्टेनर जस्तो दे�खने ठाउँलाई न ैस�ेु कोठा 
बनाइएका उदाहरणहरु धेरै छन।् त्यस्ता ठाउँहरुमा जाडोको बेलामा रा�ो स�ु निमल्ने वा 
�या� मा�मा हावादार नहुने, सर-सफाईमा त्यित ध्यान न�दने, मेशीनहरुको चक� 
आवाजले असर पन�, एउटै कोठामा िसिमत मान्छे भन्दा धेरै स�ेु आद� पाइएको छ। कित 

ठाउँहरुमा जाडोमा तताउने िसस्टम समेत रा�ो क�न्डसनमा हुननै।् शा�र�रक रुपमा थ�कत 

भएको श�ररलाई रा�ोसँग आराम हुनसकेन भने वा सतुाईमा समस्या भएमा त्यसले पाँचन 

�णािल, र� संचार तथा न्यरुोको �णालीलाई समेत असर पानर् सक्छ। राती र �दनको 
समयमा काम गन� ठाउँमा स�ेु कोठा कम्पनी न�जकै भएको अवस्थामा �दउसो रा�ोसँग 

स�ु नसक्ने र लगातार रुपले थ�कत श�ररले काम गदार् कामको गणुस्तर घट्नेमा� नभई 

�िमकहरुको श�ररलाई �बिभन्न क�ठनाई पन� गदर्छ।  
 
५ .१.४ . खाना तथा समय ता�लका 
केह� अपवाद दे�ख बाहेक मझौला कलकारखानामा खानाको ब्यवस्था ग�रएको हुन्छ। १-२ 

पटक खाना कम्पनीले व्यवस्था ग�रएको हुन्छ भने, १ छाक आफैले ब्यवस्था गरेर खान ु

पन� हुन्छ। कृषी तथा मत्स्यपालनमा काम गन� दे�ख बाहेक, अन्य कम्पनीमा काम गन� धेरै 

जसो �िमकहरुको खाना खाने समय �ाय िन��त हुन्छ जुन स्वस्थको लािग अित न ै

आवश्यक र रा�ो हो। साधारण �कारको को�रयन खाना पिन पौ��क तत्वलाई ख्यालमा 
राखेर बनाईएको हुने भएकोले स्वस्थको हेराईबाट खानालाई रा�ो मान्न स�कन्छ तर 

नेपाली खाना भन्दा िभन्न �कारले तयार ग�रएको, नेपाली स्वाद भन्दा अलग लाग्ने खाना 
सरुू सरुूमा रुचाउन क�ठन ैपदर्छ। शरुुका �दनहरुमा को�रयन खाना नरुचाउने र खान गा�ो 
भ ैनरैाश्य आउन सक्छ। समय िमले सम्म धेरै नेपाली �िमकहरुले क�म्तमा पिन एक 

छाक आफ्न ै नेपाली स्वादको खाने गरेको पाईन्छ। बस्ने ठाउँमा खाना बनाउने ब्यवस्था 
भएमा नेपाली प�रकार खान सक्ने र �वस्तारै को�रयन खानामा आदत लाग्नाले समस्या 
कम हुन्छ। 
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को�रयन समाजमा पेय पदाथर्लाई ब�ढ �योग ग�रने ग�रन्छ। �ववाह भ�ेरमा, पा�टर्मा, कुन ै

पिन कायर्�मको रा�� भोजमा तथा अन्य कायर्�ममा पेय पदाथर् अिधक �योग ग�रने 

ग�रन्छ। को�रयनको संस्कृती अनशुार, जस्ले ब�ढ पेय पदाथर् �पउन सक्छ त्यसलाई असल 

मान्ने चलन छ। यहाँ �स्तुत गनर् खो�जएको कुरा के हो भने, को�रयामा आइसके पिछ पेय 

पदाथर् �योग गन� बानी हुने र बानी प�रसकेकालाई रफ्तार बढ्ने हुन्छ। यसले गदार् 
को�रयनहरुसँग मा� नभई नेपाली नेपाली�बचमा बसेर पिन पेय पदाथर् �पउने चलन धेरैको 
पाईन्छ। मखु्य रुपमा रा��काम गन�हरुमा �दउसो स�ु गा�ो भएमा, के�ह मादक पदाथर्खाने 

र स�ु कोिशस गन� जुन पिछ गएर लत न ैबस्ने गदर्छ। 
 
५ .१.४ . तलब तथा भ�ा �दने व्यवस्था 
मझौला खालका कम्पनीहरुमा र अिलक ब्यव�स्थत कम्पनीहरुमा तलब तथा भ�ा �दने 

व्यवस्था गरेको भएता पिन धेरै जसो कम्पनीहरु जसमा थोरै कामदारहरु हुन्छन ्र आफ्नो 
कम्पनीको उत्पादन �व�� गनर्को लागी िसजन पखर्न ुपछर्, तलब समयमा न�दने र भ�ाको 
पिन रा�ो ब्यवस्था छैन।् �वषेश गरेर, कृषी, मत्स्यपालन तथा अवधैािनक कामदारहरुको 
लािग यस्ता समस्यहरु अिधक दे� स�कन्छ। साधारणतय काम गरेको न्यनुतम तलब 

�दने भएता पिन बस्न तथा खानको लािग पसैा कटाउने गरेका ठाउँहरु समेत भे�टएका 
छन।्  
 
५ .२. नेपालीहरुको मतृ्यकुा अवस्था 
को�रयामा रोजगारको िसलिसलामा  आएका नेपालीहरुको संख्या �दन-�दन ैबढ्दै गएको 
छ। यसको सँगै मतृ्य ुहुने सँख्या पिन बढ्दै गएको छ। मखु्यतय, को�रयामा  मतृ्य ुभएका 
नेपालीहरुलाई मतृ्य ुहुने त�रकाको आधारमा िनम्न �कारले विगर्करण गनर् स�कन्छ 
 
५ .२.१. साधारण मतृ्यु (कारण अवगत भएको वा खुलेको मतृ्य)ु 

यसमा मतृ्यहुुनकुा कारणहरु �� खुलेका हुन्छन।् जस्तै कुन ै ब्य��लाई अगा�ड दे�ख न ै

कुन ै�कारको रोग लागेको त्यसबैाट �भा�वत भएर मतृ्य ुहुन,ु  काल गितले गदार् हुने अथार्त 

औधोिगक दघुर्ट्ना तथा सवार� दघुर्ट्नावाट हुने मतृ्य ुवा झझैगडाबाट हुने मतृ्य।ु �वषेश 
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गरेर दघुर्टनाबाट हुने मतृ्य ुचाहे त्यो औधोिगत के्ष�मा होस वा सवार� दघुर्ट्नाबाट होस- 

यसमा पदर्छ। 
 
५ .२.२. असाधारण मतृ्य ु

यस बगर्मा ��सँग मतृ्यकुा कारणहरु नखुलेका अथार्त देख्दा कारणहरु साधारण भएपिन 

यसको पछा�ड कुन ै �वषेशकारण हुन सक्ने सम्भा�वत मतृ्यहुरु पदर्छन।् �वषेशत: यस 

सिमतीले यस्ता �कारका मतृ्यलुाई ग�हराईसम्म खोतेलेर यसका सम्भा�वत कारणहरुको 
बारेमा छलफल गरेको छ। यसलाई पिन दईु वगर्मा �वभाजन ग�रएको छ। 
 
क) आत्महत्या ग�र हुने मतृ्य ु

नेपालबाट रोजगारको िसलिसलामा आएका नेपाली �मीकहरु धेरै जना आफै झ�ुण्डएर वा 
अन्य त�रकाबाट आत्माहत्या गरेका छन।् आफ्नो प�रवारलाई नेपालमा छो�ड �वदेशमा 
गएर रा�ो आिथर्कोपाजर्न गन� र नेपालमा प�रवारहरुलाई सहयोग गन� तथा आफुलाई पिन 

आथ�क रुपमा द�रलो बनाउने मनासयबाट आएका नेपाली यवुा तथा यवुतीहरु अन्तमा 
मतृ्यकुो मखुमा जान वाध्यका कारणहरु के हुन सक्छन?् यस सिमतीले अध्ययन गरेका 
धेरै म�ुाहरुमा नेपालीहरु आफै हत्या गन� गरेका उदाहरणहरू छन।् मखु्यतय: आफ्नो 
आवास तथा काम गन� ठाउँमा वा  अन्य ठाउँमा �बिभन्न साधन �योग ग�र पासो लागेर वा 
अग्लो ठाउँबाट हाम फालेर मतृ्य ु भएको पाइएका छन।् यसर� आत्माहत्या गन�हरुमा 
साधारणतय ९०% मािनसहरु मानिसक �ड�ेशनको कारणले हुने गदर्छन।् �ड�ेशन �बिभन्न 

कारणले गदार् हुन सक्छ जस्तै मानसीक �वरामी, आशा�व�हन हुन,ु औसधीको असर, 

व्य��गत प�हचानको समस्या (आफ्नो ओहोदा गुमाउन ुतथा प�हचान गुमाउन)ु आ�द। 
अनसुन्धानबाट �मा�णत भसैकको छ�क, स्�ेस (�विभन्न �कारबाट हुने) �ड�ेशनसँग 

गािसएको हुन्छ भने �ड�ेसन आत्माहत्यासँग। यसर� हेन� हो भने, स्�ेस �त्यक्ष रुपमा 
आत्माहत्यासँग गािसएको हुन्छ। 

 
ख) सतेुको/बसेको अवस्थामा हुने मतृ्य ु

नेपाली कामदारहरु सतेुको ठाउँमा वा वसेको ठाउँमा अचानक अस�जलो भई तुरुन्तै �ाण 

त्याग्ने गरेको पाइको छ। यसर� हुने मतृ्यहुरुका पिुलस वा पोस्ट माटर्म �रपोटर्हरुमा 
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�वस्ततृ जानकार� नभई साधारणतया �क त हृदयघात वा स्वास�स्वासमा अबरु� वा 
अचानक मतृ्य ुवा (सड्न मेनहुड डेथ िसन�म )भन्ने कुराहरु उल्लेख गरेको छ। यसर� मतृ्य ु

हुने ब्य��हरुमा बा�ह�र चोट नदे�खने र आन्त�रक रुपमा अन�बज्ञ कारणले उसका सम्पणुर् 
शा�ररक अंगहरुमा िशिथलता आई हृदयघात भइ मतृ्य ु हुने सम्भावना दे�खन्छ। सतेुको 
ठाँउमा �बिभन्न कारणले हुन सक्ने मतृ्य ुमध्येमा र�चाप ब�ढ भइ हुने, मानिसक तथा 
शा�रर�क रुपले थ�कत श�ररमा पयार्�मा�मा आराम नभएमा वा सतुाई किम भएमा 
त्यसवाट अ�त्यक्ष रुपले हुने �भाबबाट तथा वंशाणुगत आएका रोगहरुबाट पदर्छन।् 
भखर्रैमा� अनसुन्धानबाट प�ा लगाएको रोग (प�हलो पटक �रपोटर्, १९९२ सन)् सड्न 

मेनहुड डेथ िसन�म (Sudden manhood death syndrome or) बाट यवुा तथा यवुतीको 
�वषेश गरेर सतेुको बेला तथा अचानक मतृ्य ु हुने गदर्छ। यस्तो �कारको लक्षण एिसयन 

मलुका मािनसहरुमा ब�ढ दे�खएको छ। साधारणतय मटुुको धड्कनमा अिनयिमतता 
आएर मतृ्यहुुने यस �कारको रोगबाट धेरै यवुा यवुितहरु �प�डत हुन्छन।् �बिभन्न 

अनसुन्धानप�बाट िलएको जानकार� अनसुार, यस रोगबाट मतृ्यहुुनेहरुमा ४ दे�ख १२% 

मान्छे अचानक हुने मतृ्यमुा पदर्छन ् भने यवुाहरुमा यो अझ बढ� छ। यसलाई मटुुको 
धट्कन मापक यन्�बाटमा� थाहा पाउन स�कन्छ, त्यसमा पिन यो सध ैएकै �कारले संकेत 

�दन �स्थितमा नरहने हुनाले प�ालगाउन म�ुस्कल पदर्छ। जापान र �ान्समा गरेको 
अनशुन्धानबाट १००० जना मध्ये १ जनालाई स्वस्थ्य मान्छेमा यसको लक्षण दे� 

स�कन्छ। यो लक्षण दे�खएका ६०% मान्छेहरुमा यो रोग बंशानगुत रुपमा सनर् सक्छ। 
 
५ .२.३. मतृ्यु भएका ब्य��हरुको पणूर् सचूी 
 
१) स्व. भीमकुमार गुरुङ  

नेपालको सनु्सर� धरान -११ घर भई पास पोटर् नम्बर: १९५१६६७ भएका, स�न्जब गरुुङको 
छोरा, स्व. भीम कुमार गुरुङको मे १५, २००७, का �दन अचानक मतृ्य ु भएको 
िथयो। सीपमा काम गन� उनी, मे १० को �दन सीपमा न ैसामान लो�डङ गनर्को 
लागी सहकिमर् स�हद क्वाङनाम पोटर्मा गएका िथए। उनी मे १५ को �बहान खाना 
खाने बेलामा खाना न ै नखाईकन ठाउँ बाट िन�स्कएर गएका िथयो। त्य�ह �दन 
�दनको ११ बजे, सो�ह सीपको उिन स�ेु कोठाको सोफामा मतृ अवस्थामा भे�टएका 
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िथए। उनी सँग ैबस्ने अकार् नेपाली, कृष्णराज पिन त्य�ह िथए। स्व. गुरुङको प�हले 
कुन ै �कारको रोग नभएको, को�हसँग पिन स�तुा नभएको तथा उनको श�ररमा 
(िभ� तथा बा�हर) कुन ै�कारको चोट पटक समेत नदे�खएकोले गदार् उनको मतृ्य ु
�ाकृितकरुपले स्वत: हुने श�ररको समस्याको कारणले भएको हुने कुरा �रपोटर्मा 
जनाईएको छ। 
 
२) स्व. �दपक सबेुद�  

द�पक सबेुद�को जन्म माचर् २८, १९८१ मा भएको हो। उनी आफूले काम गन� 
कम्पनीमा झ�ुन्डएको अवस्थामा फेला परेका िथए । �ववा�हत उनी से�ेम्बर १४ 
२००७ मा आत्मह्त्याको कारण मतृ्य ु भएको �हर� �रपोटर्मा उल्लेख छ। उनी 
को�रया �वेश गरेको कह�ले भन्ने खुलेको छैन।  
 
 ३) स्व. �नल कान्त न्यौपाने 

िनल कान्त न्यौपानेको जन्म जुलाई ११ ,१९६८ मा भएको हो।�ववा�हत उनको 

अ��ल १६,२००८ मा मतृ्य ु भएको हो। औधोिगक दघुर्टानमा उनको मतृ्य ु भएको 

�हर� �रपोटर्मा उल्लेख छ।  

४) स्व. पेमा लामा  

पेमा लामाको जन्म अक्टोबर ३ ,१९७८ मा भएको हो। अ��ल ४ ,२००८ मा मतृ्य ु
भएको उल्लेख छा तर सब ै�बवरण उपलब्ध हुन सकेन ।  
 
५ ) स्व. वाङ्द� �ब�  

वाङ्द� �ब� को जन्म जनवर� १८,१९७१ मा भएको हो। जुलाई २ २००८ मा मतृ्य ु
भएको तर थप �बवरण उपलब्ध हुन सकेन ।  
 
 ६)  स्व. स�ुशल राना  

सिुशल रानाको जन्म ड�सेम्बर २ ,१९७१ मा भएको हो। जुलाई २८ २००८ मा 
अज्ञात कारणले मतृ्य ुभएको �हर� �रपोटर्मा उल्लेख छ। उनी आफू काम गन� 
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कम्पनी अगाड�को रोडमा मतृ अवस्थामा फेला परेका िथए । उ� �रपोट याङ्ज ु
���ले बनाएको हो।  
 
७ ) स्व. रोशनकुमार शाह�  

रोशनकुमार शाह�को जन्म अग� १७ ,१९७३ मा भएको हो। �ववा�हत उनी अग� 
२ ,२००८ मा मतृ अवस्थामा फेला परेका िथए । थप �बवरण आउन सकेको छैन। 
 
८)  स्व. ऋषीराम  भन्डार�  

ऋषीराम  भन्डार�को जन्म �डसेम्बर ४ १९७९ मा भएको हो। उनको मतृ्य ुअक्टोबर 
७ २००८ मा भएको हो।  अक्टोबर २७ ,२००६ मा को�रया �वेश गरेका उनी काम 
गन� कम्पनी न�जकै रुखमा झ�ुन्डएको अवस्थामा फेला परेका िथए। �हर� �रपोटर्मा 
उनको मतृ्यकुो कारण आत्महत्या भएको उल्लेख छ। तर �कन आत्महत्या गरे 
भन्ने बारे केह� खुल्न सकेन ।  
 
९) स्व. श��मान तामाङ् 

श��मान तामाङ्को जन्म नोभेम्वर २५ ,१९८५ मा भएको राहदानीमा उल्लेख छ। 
अ�ववा�हत उनको माचर् २२ २००९ मा मतृ्य ुभएको हो। उनी को�रया मई २००८ मा 
आएका हुन।् �हर� �रपोटमा बताईए अनसुार फुट्बल खेल्दा खेल्दै उनको मतृ्य ु
भएको िथयो। अचानक बेहोस भएको र अस्पताल लांदा लांदै मतृ्य ु भएको 
बताईएको िथयो।  
 
१०) स्व. प्रताप गुरुङ  

अ��ल १९ ,१९७३ मा ज�न्मएका �ताप गरुुङको मतृ्य ुअ��ल २२ ,२००९ मा भएको 
हो। थप �बवरण उपलब्ध छैन।  
 
११) स्व. ब�ुराज गुरुङ  

�डसेम्बर ७ ,१९७० मा ज�न्मएका उनको मई २२ ,२००९ मा मतृ्य ुभएको हो। थप 
�बवरण उपलब्ध छैन।  
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 १२) स्व. इन्द ुकान्त कोईराला  

माचर् २२ ,१९६९ मा ज�न्मएका उनको अक्टोबर२५ २००९ मा मतृ्य ु भएको हो। 
�डसेम्बर १० ,२००६ मा को�रया आएका उनको मतृ्यकुो कारण अज्ञात भएको 
जनाईएको छ। काम सकेर आफ्नो कोठामा सतेुका उनी �बहान मतृ अवस्थामा फेला 
परेका िथए । �हर� �रपोटर्मा उनको मतृ्यमुा अन्य बा� कारण नभएको उल्लेख छ।  

 १३) स्व. कणर्बहादरू थापा  

माचर् २४, १९४६ ज�न्मएका कणर् बहादरू थापाको मतृ्य ुनोभेम्बर १२ ,२००९ मा 
भएको हो। �बवा�हत उनी �दसेम्बर १० ,२००९ मा को�रया आएका िथए। पाकर्  वे 
होटलमा िमतर् अवस्थामा फेला परेका िथए ।  

उनी �मण  िभषामा को�रया आएका िथए| उनी को�रया आउने जाने गन� गरेको 
उल्लेख छ। 
 
१४) स्व. श्यामबहादरू गुरुङ  

श्यामबहादरू गुरुङको जन्म िमती खुल्न सकेन । �ववा�हत उनको �दसेम्बर 
२९,२००९ मा मतृ्य ुभएको हो। �हर� �रपोटर्मा उल्लेख भए अनसुार उनको मतृ्यकुो 
कारण आन्त�रक नभएर बा� भएको उल्लेख छ। उनले आत्महत्या गरेका िथए । 
उनको कुन ैरोग नभएको उल्लेख छ।  
 
१५ ) स्व. �ानप्रसाद रेग्मी  

माचर् ७ ,१९८२ मा ज�न्मएका ज्ञान�साद रेग्मीको मतृ्य ु जनवर� १६ ,२०१० मा 
भएको हो। �हर� �रपोटर्मा उलेल्ख भए अनसुार ् उनको मतृ्यकुो कारण आन्त�रक 
नभएर बा� भएको उल्केख छ। उनी मोटेलमा मतृ अवस्थामा फेला परेका िथए। 
उनी १६० से�न्टिमटर अग्लो ठाउबाट झ�ुण्डएका िथए । अथार्त ्उनले झ�ुन्डएको र 
जिमनको भागको फरक १६० सेमी रहेको उलेल्ख छ।  
 
१६) स्व. बलराम न्यौपाने  
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जुन  १८ ,१९७२ मा ज�न्मएका बलराम न्यौपानेको मतृ्य ुफे�वुर� ४ २०१० मा 
भएको हो। �हर� �रपोटर्मा उल्लेख भए अनसुार उनले बाथरुमा झ�ुन्डएर आत्मह्त्या 
गरेका िथए ।   
 
 १७ ) स्व. पे्रमबहादरू तामाङ्  

मई १६ ,१९८६ मा ज�न्मएका �ेमबहादरू तामाङ्को मतृ्य ुजुलाई २३,२०१० मा भएको 
हो। �ववा�हत उनको औधोिगक दघुर्टनाको कारण मतृ्य ु भएको िथयो। मािथ 
झ�ुन्डएको दाई टाउकोमा खसेर उनको मतृ्य ुभएको �हर� �रपोटर्मा उल्लेख छ।  
 
१८) स्व. �ान ुछेत्री  

�डसेम्बर  ९,१९७० मा ज�न्मएका ज्ञान ुछे�ीको मतृ्य ुजनवर� २३ ,२०११ मा भएको 
हो। �ववा�हत उनको �ा�फक दघुर्टनामा मतृ्य ुभएको �हर� �रपोटर्मा उल्लेख छ।  
 
१९) स्व. �दनेश अ�धकार�  

अग� १० १९७६ मा ज�न्मएका �दनेश अिधकार�को मतृ्य ुनोभेम्बर १३ ,२०१० मा 
भएको हो। �बवा�हत उनको मतृ्य ुकारण बारे थप �बवरण आउन सकेन । घटना 
बारे ईन्छन �हर�ले हेरेको उल्लेख छ।  
 
२०) स्व. कनर् ब. राना  

अक्टोबर,२२ २०१० मा कनर् ब. रानाको राती सकेुको ठाउँमा न ैमतृ्य ुभएको िथयो। 
मटुुको गित बन्द भई अचानक मतृ्य ुभएको कुरा पिुलस �रपोटर्मा छ। सन ्१९७४ 
माचर्मा ज�न्मएकक, उनी करै�हया-२, रुपनदेह�बाट को�रया आएका िथए। 
 
२१)   स्व. मानबहादरू दलार्मी  

अग� २१,१९९० मा ज�न्मएका मानबहादरु दलार्मीको मतृ्य ु माचर् ३० ,२०११ मा 
भएको हो। अ�ववा�हत उनले झ�ुन्डएर आत्मह्त्या गरेका हुन।् �हर� �रपोटर्मा 
उल्लेख भए अनसुार उनको अन्य रोग नभएको र उनलाई झ�ुण्डएको अवस्थामा 
पाईएको उल्लेख छ।  
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२२) स्व. श्रवणराज पन्त  

अग� २२, २०८० मा ज�न्मएका �वण राज पन्तको मतृ्य ुमई ९,२०११ मा भएको 
हो। �बवा�हत उनी औधोिगक दघुर्टनाको कारण �जवन समा� पानर् �बवश भएका 
िथए। कम्पनीको काम सकेर सफा गन� �ममा माथीबाट डाई खसेर उनको टाउकोमा 
लागेको िथयो। घटना स्थलमा न ैबेहोश भएका उनलाई अस्पताले मतृ घोषणा गय� 
। त्यह� कम्पिनमा गएर बझु्दा �दउसो उ� �ेन सफा ग�रएको र पछ� �फ�टङ रा�ो 
नभएकोले झरेको त्यह� काम गन� नेपालीहरूले अनमुान लगाए । उनी भईु सफा गद� 
िथए एक्कासी डाई उनको टाउकोमा ब�न पगेुको िथयो।  
 
 २३) स्व. रुद्र गुरुङ  

जनवर� २१,१९७१ मा ज�न्मएका रु� गुरुङको मई २४,२०११ मा मतृ्य ुभएको हो। 
�बवा�हत उनको अस्पतालमा उपचारको �ममा मतृ्य ु भएको िथयो । सवुनको 
क्याथोिलक अस्पतालमा उपचारको �ममा उनको िनधन भएको हो।  
 
 २४) स्व. धनराज घले  

अक्टोबर ३१,१९७० मा ज�न्मएका धनराज घलेको जुन १२,२०११मा मतृ्य ुभएको हो। 
�बवा�हत उनले झ�ुन्डएर आत्मह्त्या गरेका िथए । �हर� �रपोटर्मा उनको मतृ्यकुो 
कारण बा� भएको उलेल्ख छ।  
 
२५ ) स्व. �बष्णुबहादरू केसी 
माचर् २८,१९७८ मा ज�न्मएका �बष्ण ु  बहादरु केसीक� जुन १८,२०११ मा मतृ्य ु
भएको हो। �बवा�हत उनको अचानक मतृ्य ु   भएको िथयो। राती सतेुको उनी 
�बहान मतृ अवस्थामा फेला परेका िथए। 
 
२६) स्व. उज्वल आचायर्  
 
उज्वल आचायर् अग� २२ ,१९८६ मा ज�न्मएका हुन।् अ�ववा�हत उनको जुन  
२९,२०११ मा अज्ञात रोगको कारण मतृ्य ुभएको हो। �हर� �रपोटर्मा उनी कोठामा 
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सतेुको ठाउमा मतृ फेला परेको र अन्य कुन ैचोट पटक नदे�खएको र आन्त�रक 
केह� कारण नखुलेको उल्लेख छ।  
 
२७ ) स्व. लोकबहादरू गुरुङ  

�डसेम्बर ११, १९६२ मा ज�न्मएका लोकबहादरू गुरुङको मतृ्य ु अग� ५,२०११ मा 
भएको हो। �बवा�हत उनी दगुर्घटनामा परेर मनर् वाध्य भएका िथए। �हर� �रपोटर् 
अनसुार बङु्गुर कम्पनीमा काम गदार्गद� दघुर्टनामा परेका िथए । बङ्गुरको खोर 
सफा गन� �म िच�प्लएर खाडल (बङु्गरुको �दशा रा�े खाडल )मा प�ुरएको 
अवस्थामा भेटेका िथए । उनको िभषा िथएन ।  
 
२८) स्व. इन्द्रबहादरू सनुवुार  

ईन्� बहादरू सनुारको  को�रयामा रहस्यमय मतृ्य ुभएको िथयो । उनको मतृ्यकुो 
कारण सम्म थाहा हुन नपाउँदै मतृक सनुारको शवलाई रहस्यमय ढङ्गले दईू साता 
अिघ को�रयाम ैअन्त्य�� ग�रएको समाचार �कािशत भएका िथए ।  गुल्मी घर 
भएका सनुार �ववा�हत हुन।् उनको को�रया आएको १३ बषर् पिछ मतृ्य ुभएको हो। 
 
२९) स्व. रमेश कोईराला  

मई १५,१९८५ मा ज�न्मएका रमेश कोईरालाको मतृ्य ु�डसेम्बर १९,२०११ मा भएको 
हो। अ�बवा�हत उनको औधोिगक दघुर्टनामा परेर मतृ्य ुभएको हो। �हर� �रपोटर्मा 
उनको मतृ्य ुकम्पनीमा अकमा गदार् गद� दघुर्टननामा परेर उपचारको �ममा िनधन 
भएको उल्लेख छ।  
 
३० ) स्व. पदम पन्त  

सेप्टेम्बर ३०, १९८५ मा ज�न्मएका पदम पन्तको मतृ्य ुमाचर् २३ ,२०१२ मा भएको 
हो। अ�ववा�हत उनको मतृ्य ुआत्महत्याको कारण भएको हो । �हर� �रपोटर्मा उनी 
सलले झ�ुण्डएको अवस्थामा फेला पारेको उल्लेख छ।  
 
३१) स्व. �ानबहादरू गोतामे  
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ज्ञानबहादरू गोतामे ई�पएस माफर् त एि�कल्चर सेक्टरमा काम गनर् आएका हुन।्  
उनी को�रया आएको ४० �दनम ैआत्माहत्या गन� �यास गदार् गद� संग ैरहेका उनका 
एक नेपाली साथीले उ�ार गर� छल्नानाम्दो यनूीभिसर्ट� ह�स्पटलमा लगी उपचार 
गराएका िथए । तर अस्पातामा उपचारको लािग �यास गरेपनी उनको उपचार भने 
सम्भव हुने सक� न र उनी मतृ घो�षत भए । 
 
३२) स्व. ल�लतप्रसाद फोम्बो 
ते�थमु �जल्ला स्थाई घर भएका २४ ब�षर्य लिलत �साद फोम्बोको मतृ्यकुो कारण 
स्वास �स्वासको कारण भएको �हर� �रपोटर्मा उल्लेख छ। को�रया आएको १ 
म�हनामा उनको िनधन भएको िथयो। लामाका अनसुार फेन्थेक �स्थत उन्सान्मी 
िछउ सान्नप कम्पनीमा कायर्रत फोम्बोको स्वास्�स्वासमा समस्या भए पिछ 
अस्पतालमा लांदै गदार् �बच बाटोमा न ैिनधन भएको िथयो। उनी अ�ववा�हत हुन।् 
 
३३) स्व. ल�मीप्रसाद गुरुङ 

अक्टोबर १३,१९७४ मा ज�न्मएका ल�मी�साद गुरुङको जुन,११,२०१२ मा मतृ्य ु
भएको हो। सेप्टेम्बर ६,१९९१ मा को�रया आएका उनको दरु्घर्टनामा मतृ्य ुभएको हो 
। कन्स्�क्सन सम्बन्धी काम गन� उनी अग्लो भवन बाट खसेको र घटना स्थलमा 
न ैउनको मतृ्य ुभएको उल्लेख छ।  
 
३४) स्व. ओमप्रसाद शेरचन 

 जुलाई २१ ,१९८९ मा ज�न्मएका शेरचनको मतृ्य ुजुलाई २३ ,२०१२ मा भएको हो 
। अ�ववा�हत उनको मतृ्य ुआत्महत्याको कारण भएको �हर� �रपोटर्मा उल्लेख छ। 
उनले आफू बस्ने अपाटर्मा रहेको बाथरुमा झ�ुन्डएर आत्मह्त्या गरेका िथए । 
 
 
 
 
३५ ) स्व. न�वनकुमार गुरुङ  
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अ��ल २५ ,१९८६ मा ज�न्मएका न�वनकुमार गुरुङको मतृ्य ुजुलाई २५,२०१२ मा 
भएको हो। अ�ववा�हत उनी अपाटर्को १५ औ ं तलाबाट हाम फालेर आत्महत्या 
गरेका िथए । उनले आत्मह्त्या गनुर् अिघ नेपाली दतूावासललाई आफूले आत्मह्त्या 
गन� जानकार� (धम्क�) �दएका िथए । उनको त्यस्तो धम्क� आएपिछ दतूावासले 
न�जकैको �हर�लाई खबर गरेको तर �हर� पगेुर नेट (जाली ) रा� नपाउंदै उनी 
हाम फालेका िथए । उनको घटना स्थलमा न ैमतृ्य ुभएको िथयो।  
 
 ३६) स्व. खेमबहादरू ढ�गा  

अक्टोबर ३१,१९७२ मा ज�न्मएका खेमाबहादरू ढ�गाको मतृ्य ु फे�वुर� १२,२०१३ मा 
भएको हो। �बवा�हत उनको अचानक मतृ्य ु भएको �हर� �रपोटर्मा उल्लेख छ। 
कम्पनीले �दएको अपाटर्मा सतेुको अवस्थामा न ैउनको मतृ्य ुभएको िथयो।  
 
३७ ) स्व. राजकुमार गुरुङ 

राजकुमार गुरुङको मतृ्यकुो कारण  आत्महत्या भएको �हर� �रपोटर्मा उल्लेख छ। 
तनहँु स्थाई घर भएका उनी २१ बषर्का िथए । गुरुङले कमाएको पसैा आमा र 
�ीमती दबुलेै आ आफूले रा� पाउनपुन� �बवाद हंुदै आएको जानकार� पाईएको 
िथयो। को�रया आएको २१ म�हनामा उनको मतृ्य ुभएको हो। 
 
३८) स्व. य�मतु� पाण्डे  

रुपन्देह� देबदह स्थाई घर भएका यज्ञमतु� पाण्डेको मतृ्यकुो कारण सडक दघुर्टना 
भएको �हर� �रपोटर्मा उल्लेख छ।  कम्पनीको काम सकेर बा�हर सडकमा �हड्दै 
गदार् एक एक नीजी कारले ठक्कर �ददा पाण्डे गम्भीर घाईते भएका िथए। दघुर्टना 
हुने �ब��कै उनी संग ै �हंडेका ब�ु गुरुङले न�जकैको हस्पतालमा परु्यार्एको र उ� 
अस्पतालले स�ु क्याथोिलक अस्पतालमा �रफर गर�पछ� सोह� अस्पतालको अती 
सघन उपचार कक्षमा उपचार हुदा हुदै उनको मतृ्य ुभएको िथयो। को�रया आएको २ 
बषर्मा उनको मतृ्य ुभएको उनी �बवा�हत हुन।् 
 
३९) स्व. �स��प्रसाद राई  
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इलाम माब ुवडा न ८ का ३२ ब�षर्या िस���साद राईको मतृ्यकुो कारण �हदर्यघात 
भएको �हर� �रपोटर्मा  उल्लेख छ। आफू स�ेु कोठामा मतृ अवस्थामा फेला परेका 
उनी  हुन्डाई कम्पनीको गाड�को िसट बनाउने आसान �स्थत एओमेओएन जीन 
इन्ड��र्यल कम्पनीमा कायर्रत िथए।  राती दश बजे सामान्य अवस्थामा सतेुको तर 
�बहान मतृ अवस्थामा भे�टएको िथए। उनी �बवा�हत हुन।् को�रया आएको २ बषर्मा 
उनको मतृ्य ुभएको हो। 
 
४०) स्व. सोमकुमार गैरे 

भरैहवाका ३६ ब�षर्या सोम  कुमार गरेै आफु सतुैकै कोठामा मतृ अवस्थामा फेला 
परेका िथए।  को�रयाको गङ्नाम�स्थत हानान्सीमा कम्पनीकै कोठामा उनी म�ृ 
अवस्थामा भेट�एका हुन।  �हर� �रपोट्मार् उनको मतृ्य◌ुकेो कारण ��घात भएको 
उल्केख छ। को�रया आएको ४ म�हना उनको मतृ्य ु भएको िथयो । मतृ्य ु हंुदा 
अवधैिनक रहेका उनी �बवा�हत हुन।् 
 
४१) स्व. राजेशकुमार राई  

झापा �बतार्मोडका राजेशकुमार राईको कम्बो�डयाली नाग�रकको आ�मण बाट मतृ्य ु
भएको हो। ईपीएसबाट को�रया आएका उनी आएको ११ म�हनापिछ मा�रएका िथए। 
३५ ब�षर्या राईलाई सामान्य �बवादका कारण आ�मण गर� मा�रएको हो। उनी 
�ववा�हत हुन।् उनले �बदेिश नाग�रक संग ै खाना बनाएर खाने गथ� । जानकार� 
अनसुार �कचेन एउटै भएकोले खान �बषयमा उनीहरू बीच प�हले पनी �बबाद हुने 
गथ्य�। 
 
४२) स्व. सीता दज�  

को�रयन नाग�रक संग �ववाह गरेर को�रया आएक� िसता दरजीको मतृ्य ु मई 
८ ,२०१३ मा भएको हो। �हर� �रपोटर् अनसुार उनको मतृ्य ुकारण �ाकृितक रहेको 
छ। उनको को�रयन नाग�रकको घरमा मतृ्य ुभएको उल्लेख छ। 
 
४३) स्व. अजुर्न पन्त  
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अजुर्न पन्त ई�पएस माफर् त को�रया आएका हुन।् गुल्मी हद�नेटा गा�वस वडा न ६ 
स्थाई ठेगाना रहेको पन्तको मतृ्यकुो कारण आत्महत्या भएको �हर� �रपोटर्मा 
उल्लेख छ। को�रया आएको १ बषर्मा उनको मतृ्य ुभएको िथयो।  

गुल्मी संपकर्  सिमती को�रयाका अध्यक्ष शंकर रानाले बताए अनसुार केह� समय 
अिघ देखी आफू घर (नेपाल) जाने बताउंदै आएका पन्त राती १ बजे आफू कायर्रत 
कम्पनीको गाड� पा�कर् ङ गन� ठाउंमा सल(खादा)ले झ�ुन्डएर आत्महत्या गरेको 
अवस्थामा फेला परेका िथए। २३  ब�षर्या पन्त थेग ु�स्थत िमहोङ सान्नप कपडा 
कम्पनीमा कायर्रत िथए। उनी एक ह�ा पछ� नेपाल जाने तयार� गद� िथए। उनी 
अ�ववा�हत िथए।   
 
४४) स्व. गौर� तामाङ  

गौर� तामाङ को�रयाली  नाग�रक संग �ववाह गर� सन ् २०१२ अग�मा को�रया 
िभ��एक� हुन ्। धा�दङ् घर भएक� २४ ब�षर्या तामाङको मतृ्यकुो कारण आत्महत्या 
भएको �हर� �रपोटर्मा उल्केख छ।  ख्यङ्बकु �स्थत आफू बसेको कोठामा झ�ुण्डएर 
उनको मतृ्य ु भएको �रपोटर्मा जनाईएको छ। �बहान काममा गएका उनका 
को�रयाली �ीमान ्मध्यान्ह घर आउँदा �ीमतीलाई कोठामा झ�ुन्डएको अवस्थामा 
फेला पारेपेछ� �हर�लाई खबर गरेका िथए। अिघल्लो रात दवु ैजना संगै सतेुको र 
उनीहरू बीच मनमटुाव रहेको वा नरहेको भने पता लाग्न सकेन। को�रया आएको 
१० म�हना पिछ उनको मतृ्य ुभएको िथयो।  
 
४५ ) स्व. लोकेन्द्र मगर  

लोकेन्� मगर ई�पएस माफर् त आएका भोजुपरु तम्मे ८ का ३१ ब�षर्या उनी आफु 
सतेुकै कोठामा मतृ फेला परेका हुन ्। को�रया आएको १३ म�हनामा उनको मतृ्य ु
भएको हो। ख्यडं◌्गीदो �स्थत पछुनमा रहेको फिनर्चर कम्पनीमा कायर्रत उनी त्यो 
�दन  �बहान ६ बजे मतृ अवस्थामा त्यह� कम्पनीमा कायर्रत एम गुरुड़्ले  भेटेका 
िथए।  ।  अनसुन्धानमा उनको मतृ्यकुो कारण हृदयघात भएको बताईएको िथयो।  
।सो कम्पनीमा दईु जना नेपाली कायर्रत िथए । उनका एक प�ी र एक छोर� 
रहेकाछन।् 
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४६) स्व. राजेश महजर्न  

राजेश महजर्न  ई�पएस माफर् त को�रया आएका हुन।् लिलतपरु झोछ� -२ स्थाई 
ठेगाना रहेको उनको मतृ्य ु�ास ��ासमा समस्याका कारण भएको र अन्य कुन ै
रोग नभएको �हर� �रपोटर्मा उल्लेख छ।  उल्सान �स्थत को�रया स्पेसल ग्याई�न्डङ् 
��ल कम्पनीमा काम गद� आएका  उनलाई �बहान साढे २ बजे �ास फेनर् समस्या 
भए पछ� सोह� कम्पनीमा कायर्रत नेपाली सािथहरूले कम्पनी मािलक र 
एम्बलेुन्सलाई फोन गरेको तर िच�कत्सक आउन नपाउंदै उनको मतृ्य ु भएको 
िथयो। ३२ ब�षर्या महजर्न  को�रया आएको ४ बषर्मा मतृ्य ु भएको हो । उनी 
�ववा�हत हुन।् 
 
४७ ) स्व. शलेैन्द्र थापा  

शलेैन्� थापाको कार दघुर्टनामा मतृ्य ु भएको हो। दाङ तुल्सीपरुका स्थाई ठेगाना 
रहेको उनको थेगुको ईल्याङ भन्ने ठाउँमा कार दघुर्टनामा पर� मतृ्य ुभएको िथयो। 
थेगु िभजन चचर्का पास्टर अमतृ थापा मगरका अनसुार मतृक थापा बेलकुा काम 
सकेर नवराज न्यौपाने र �वनोद �बकस�हत कारमा घमु्न बा�हर िनस्केका िथए । 
�वनोद �बकको नाममा रहेको सो कार िचतवनका नवराज न्यौपानेले चलाएका िथए। 
न�जकैको बजारमा मादक पदाथर् सेवन गरेर फकर् ने �ममा राित १२.३० बजेितर 
न्यौपानेले इल्याङ भन्ने ठाउँमा उिभइरहेको �कमा कार ठोक्काएका िथए ।  

�बक र न्यौपाने सरु�क्षत रहे पिन �न्ट सीटमा रहेका थापाको तत्काल उपचार हुन 
नसकेपिछ घटनास्थलम ैमतृ्य ुभएको �हर� �रपोटर्मा उल्लेख छ। अ�ववा�हत मतृक 
थापा मत्स्यपालन िभसामा को�रया आएर �बगत ४ वषर्दे�ख मोबाइलको पाटर्पजूार् 
बनाउने दे�ा नामक कम्पनीमा अवधैािनकरुपले काम गद� आएका िथए । त्यहाँ २१ 
नेपाली कायर्रत छन ्। को�रया आएको ४ बषर् १० म�हनामा उनको मतृ्य ुभएको हो। 
 
४८) स्व. तोयराज  भट्ट 

ईपीएस माफर् त को�रया आएको १६ म�हनामा तोयराज भट्टको मतृ्य ुभएको िथयो । 
कन्चनपरु महेन्�नगर-७ स्थाई घर भएका ३२ ब�षर्या भट्ट को�रयाको ख्यङगीदो 
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�स्थत याङजु शरमा रहेको योसङु फुड कम्पनीमा कायर्रत िथए। राती संग ैखाना 
खाएर सतेुका भट्ट् �बहान मतृ अवस्थामा फेला परे पछ� कम्पनी मािलक र 
�हर�लाई खबर गरेको िथयो।  मतृ्युक्ो कारण हृदयघात भएको �हर� �रपोटर्मा 
उल्लेख छ।  सो कम्पनीमा ३ जना नेपाली कायर्रत रहेका िथए। उनको एक �ीमती 
र दईु छोरा छन।् 
 
३९) स्व. रवी अयार्ल  

रवी अयार्लको स्थाइ घर गोरखा पथृ्वीनारायण नगरपािलका हो।  ३० वषर् उमेर 
रहेको उनको  अयार्लको शिनबार खोलामा डुबेर मतृ्य ु भएको हो । अयार्ल 
प्यान्थेक�स्थत सिसर्स िलप कम्पनीको कामदार हुन ्। त्यहा कायर्रत एक नेपालीका 
अनसुार अयार्ल गम� �बदाको अवसरमा कम्पनीले ख्याङगीदो आनसङ को खोला 
�कनारमा आयोजना गरेको वनभोज कायर्�ममा सहभागी िथए । वनभोजस्थल 
न�जकै जमेको पानीमा पौड� खेलीरहेका उनी धेरै समयसम्म नफक� पिछ सँगकैा 
साथीले उ�ार गरेका िथए तर, उनको मतृ्य ु भइसकेको िथयो । �हर� �रपोरट 
अनसुार अयार्लको डुबेर मतृ्य ुभएको उल्लेख छ । फिनर्चरको सामान उत्पादन गन� 
कम्पनीमा अरु एघार नेपाली कामदार कायर्रत िथए।   
 
५०) स्व. द�पक चौधर�  

िमित २०१३, मे १का �दन को�रया आएका द�पको कुमार चौधर�को टेलीफोनमा कुरा 
गद� गदार् अचानक बोल्न नसके पिछ अस्पताल लजैाने तरखर गदार् न ैमतृ्य ु  भएको 
िथयो। सेप्टेम्बर १ २०१३ मा साथीको कोठामा �दउसो नेपालमा फोन माफर् त कुरा 
गदार् गद� उ� घट्ना घटेको िथयो। उ� कम्पिनमा स्थल गत िन�रक्षण गदार् र 
अन्य जानकार� िलदा कुन ै�कारको अस�जलो अवस्था दे�खएको िथएन। कम्पनीमा 
काम गन� वातावरण तथा समय समयानकुुल रहेको, खाना खाने तथा आराम गन� 
समय छुट्याएको, बस्ने तथा काम गन� ठाउँमा पिन कुन ै �कारको समस्या 
नदे�खएको भएतापिन मतृकले लामो समय दे�ख पेटको लािग भनेर खाने गरेको 
औषधी पेट सम्ब�न्ध नभई, मटुुसम्ब�न्धको रहेको कुरा पोस्टमाटर्ममा सम्लग्न 
रहेका डाक्टरहरुले बताएको कुरा जानकार�मा आएको छ। यसबाट यो �� हुन्छ क� 
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मतृक कुन ै�कारको मटुु सम्ब�न्धको समस्या भएर औषधी खादै गरेको तर यसको 
जानकार� कुन ै साथीहरुलाई पिन न�दएकोले मटुु सम्ब�न्धकै समस्याबाट उनको 
मतृ्य ुभएको हुनपुछर्।  
 
५ १) स्व.  ईन्द्रबहादरु शेरचन 

ईन्� बहादरु शेरचनको मतृ्यकुो कारण �हदर्यघात भएको �हर� �रपोटमा उल्लेख छ। 
उनका साथीहरूले बताए अनसुार  कम्पनी मािलकको अनावश्यक दवाबको कारण 
उनी तनावमा िथए ।  उनी संग ै को�रया आई संग ै काम गद� आएका पवर्तका 
ताराबहादरू के्ष�ीले भने अनसुार कम्पनी मािलकले तलवमा गढबढ गन�, अनावश्यक 
रुपमा गाली गलौज गन� गरेको र उनले कम्पनी सनर् अनेक पटक �यास गरेको तर 
कम्पनी मािलकको असहयोगका कारण त्यो सम्भव नभएकोले गदार् पिछल्ला 
�दनमा उनी तनावमा रहेका िथए। को�रया आएको २१ म�हनामा उनको मतृ्य ुभएको 
िथयो। उनी अ�बवा�हत िथए। मानिसक तनावमा िथए । 
 
५२)  स्व. �पटर चािम्लङ 

द�क्षण को�रयाको छनान �स्थत एक कम्पनीमा कायर्रत मोरगं उलार्वार� िनवासी 
�पटर चामिलगंको मतृ्य ु सतेुको ठाउँमा न ै भएको हो। चा�म्लगं इ�पएस माफर् त 
को�रया आएको ३ म�हना पगु्न ३ �दन बाक� रहेको िथयो । बेलकुा खान�पन गरेर 
सतेुका चामिलगं सवा १२ बजे ितर छट्प�टएपिछ एम्बलेुन्स बोलाएर अस्पताल 
लजैादा मतृ्य ुभइसकेको बताइएको छ। पा�ल्स्टकको दाना बन्ने सो कम्पिनमा उिन 
स�हत ४ जना नेपाली कायर्रत िथए । उ� कम्पिनमा स्थलगत िन�रक्षणबाट गदार्, 
कम्पिन साधारण रहेको स्वस्थलाई �त्यक्षरुपमा हानीकारक पदाथर् नरहेको; बस्नको 
लािग २ कोठाभएको टहरो भएपिन िभ� प�ट्ट २ जनालाई स�ु पगु्ने ठाउँ रहोको, 
िनज ब्य��लाई कुन ै �कारको �दघर्रोग नलागेको, स्वभावले उ धेरै िमजािसलो र 
िमलनसार समेत रहेको कुरा थाहा भएको छ।  

िन�रक्षणको �ममा, स�ेु कोठा कम्पनीको बा�हर रहेको र त्यसको वरपर फलामको 
काम गन� ठुलो कम्पनी रहेको िथयो। सो कम्पिनमा रा��कािलन र �दवाकािलन 
काम हुने गरेको िथयो। सो�ह कम्पिनमा काम गन�को भनाई अनशुार, रातीको 
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िसफ्टमा काम ग�र �दउसो सतु्दा मेिशनहरुको आवाजले स�ुलाई गा�ो हुने कुरा 
बताएका छन।्  
 
५३) स्व. मोहन �बस्ट 

अक्टोबर १२ का �दन मा� ै को�रयामा डोट�का मोहन �बस्टले आत्महत्या गरेका 
िथए। को�रयामा न ै रहेका उनका एक आफन्तको भनाई अनसुार उिन कायर्रत 
कम्पिन मािलकले अनावश्यक गाली गलौज गन� कारणले उिन मानिसक तनावमा 
िथए। सँगै काम गन� साथीको भनाई अनशुार, �बस्टलाई कम्पनी मालीकले काम गन� 
�ममा चाह�ने भन्दा ब�ढ दबाव �दने, यित सम्मक� काम गरेको बेलामा पानी खान 
जानको लािग पिन सहज नभएको बताउछन।् कम्पनी प�रवतर्न गनर्को लािग समय 
नपगेुको र अक�मा सान� काम पिन सहज नभएकोले उनी �ड�ेशनको चरम िसमामा 
पगेुसकेको कारणले त्यस्तो घट्ना भएको हुन ुपछर्।  
 
५४) स्व. मनोज कुमार पाण्डे 

ईपीएस माफर् त २०१० मा को�रया आएका डडेलढुरा भोगे�र ५ का मनोजकुमार 
पाण्डेको य�ह नोवेम्बर १७ को राती मतृ्य ु भएको िथयो। ३५ बष�य पाण्डे 
ख्याङगीदो पोछन�स्थत �जन्स पाईन्ट बनाउने कम्पिनमा कायर्रत िथए। शिनबार 
बेलकु� साल छङयार्ङ�रमा रहेको चचर्मा गएर आइतबार ४ बजे कम्पिन फक� र 
सतेुका िथए । उनले मादक पदाथर् सेवन गरेका िथएनन । सोमबार �बहान ड्यटु� 
समयमा पिन नउठेपिछ कोठामा हेनर् जांदा मतृ अबस्थामा फेला परेको सबेुद�ले 
बताए । मतृकको �ीमती ८ बष�य छोर�, ५ बषर्को छोरा छन।्  

 
५५ ) स्व. कृष्ण बहादरु थापा 
ईपीएसबाट �करया आएका गुल्मी घर भएका २२ वष�य कृष्ण बहादरु थापाको मोटर 
साईकलबाट दघुर्ट्ना भई मतृ्य ुभएको िथयो। 
 
५६) स्व. �वकाश पौडेल 
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ईपीएसमाफर् त रोजगार�मा को�रया आएका लमजुङ �जता –९ िनवासी �वकास 
पौडेलको मंगलबार �दउसो ३. ५० बजे छल्ला नाम्दोको वन्दो समनु्� �कनारमा 
डुबेर मतृ्य ुभएको िथयो। जीन याँङ हो नामक कम्पनीको कामदारका रुपमा २००९ 
को �डसेम्बरमा यहाँ आएका २४ बष�य पौडेल माछा र अक्टोपस मान� काम गथ� । 
मत्स्यपालन िभसामा रहेका पौडेल मंगलबार पानी जहाजबाट अक्टोपस तान्ने 
�मामा हातमा जाल अ�ल्झएर समनु्�मा डुबेको बताईएको िथयो। पौडेललाई डुब्ने 
�ब��कै मेिशनको सहायताले समनु्� बा�हर िनकाल्दा उनीको मतृ्य ुभइसकेको िथयो 
।  वन्दो �हर� कयार्लयले सो घट्नाकोबारेमा छान�वन गरेको िथयो।  
 

 
 
 
�चत्र १. २००७ दे�ख २०१३ सम्म द�क्षण को�रयामा मतृ्यहुुने नेपालीहरुको संख्या, �विभन्न 

�कारलेहुने मतृ्यहुरु िच�मा देखाईएकोछ। २०१० को अचानक भएको मतृ्यलुाई पिन 

सम्लग्न ग�रएको छ। 
 
६. तथ्यांकको �व�ेषण :- 

यस अध्ययनको �ममा संकिलत तथ्याङ्कहरुको आधारमा अचानक हुने मतृ्य ु तथा 
आत्माहत्या गन� वातावरण सजृना गन� सम्भा�वत कारणहरुको बारेमा गहन अध्ययन ग�र 
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त्यसका बजै्ञािनक कारणहरुलाई आधार मािन यो �रपोटर् तयार पा�रएको छ। को�रयामा 
मतृ्य ु हुनेहरु मध्ये धेरै संख्याहरुमा एकरुपता पाईएको छ। यसर� हुने असामियक 

मतृ्यहुरुमा १ वषर् िभ�मा घटेका घट्नाहरु धेरै छन। नेपाल र को�रया�बचको वातारणमा 
फरकहुन,ु को�रयनहरुको लगातारकाम गन� कायर्तािलकामा वानी पनर् समय लाग्न,ु 

को�रयन भाषामा कुरा गनर् असहज हुन,ु कायर् स्थलमा मानिसक तथा शा�रर�क रुपले 

क�ठनाई हुन,ु काममा सध ैडर र �ासको वातावरण हुन ुआद� कारणले रोजगारमा आएका 
नेपाली यवुा तथा यवुतीहरुले धेरै क�ठनाई भोगेको पाईएकोछ। ईपीएस माफर् त रोजगारको 
िशलिसलामा आएका अिधकांश नेपालीहरु उच्चिशक्षा हािसल ग�रसकेका वा गद� गरेका 
यवुा यवुितहरुले आफुले आजर्न गरको िशक्षाको �वल्कुल ैफरक तथा महत्व नरहने अत्यन्त ै

क�ठनकासाथ कारखानामा काम गनुर् पन� कारणले उनीहरु सध� िनराश र मानिसक रुपले 

अप्ठ्यारो महशसु गरेका हुन्छन।् एकाितर कामको �कृती र लगातार काम गराई, नयाँ 
वातावरण छ भने अक� ितर भाषाको किम को�रयन साहुको गाली गौलज ! यस्तो 
वतावारणले जो को�हको पिन �ेनको रसायिनक बनावट प�रवतर्न भई कायर् �णालीमा 
असर पनर् सक्छ।  
 
�ाकृतीक रुपले न ै कुन ै ब्य��लाई नयाँ ठाउँमा िमलेर बस्न सहज हुदैन, त्यसमा पिन 

�वदेशमा जाने लगत ैनयाँ वातावरणमा निमिसकन शा�र�रक रुपले क�ठन प�र�म गनुर्, 

को�रयनमािलक तथा काम लगाउने िलडरहरुसँग भाषाको किमले गदार् रा�ोसँग कुराहरु 

आदान�धान नहुन ुतथा आफ्नो कामको बारेमा �ा�विधकरुपले कम  ज्ञान भई काम गदार् 

सध ै�ासमा मा हुन,ु सानो ग�ल्तको कारणले असहिनय गालीगौलज आउन ुआ�दबाट सध ै

िचन्तामा र�ह रहन ुपदर्छ। यस्तो िचन्तालाई अझ आगोमा िघउ थ�प�दने काम लगातार 

काम गन� िनयम तथा �दन र रात काम गन� समयतालीकाले गदर्छ। स्वाभाबलेै मान्छेलाई 

िनन्�ा रा�ोसँग नपगेुमा स्मरण श��मा �ावस आउने, �जउ िशिथल भई खान मन नलाग्ने 

तथा काममा मन नलाग्ने, िभ��रुपमा र�संचारसँग सम्ब�न्धत क�ठनाई हुने आ�द हुन्छ। 

७/७ �दनमा �दउसो र रातीको काम गन� तालीकाले मािनसको स्वास्थमा �ितकुल अशर 

पनर् जान्छ �वषेश ग�रकन य�द उसले पणूर्रुपले आराम गनर् पाएन भने। त्यस्त ैप�र�स्थती 
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हा�ो अध्ययनमा पाईयो। धेरै जसो साना कम्पिनहरुमा (जहा नेपालीहरु तथा �वदेशीहरुको 

संख्या व�ढछ) बस्ने (स�ेु ठाउँ) कम्पिनको न�जकै हुन्छ। रात र �दन चल्ने कम्पिनहरुमा 

�दउसो स�ुु पन� ब्य��लाई नरा�ो असर परेको पाईयो। यसर�लामो समय सम्म �दउसो 

आराम गनर् नसक्ने अवस्था भएमा उसमा आन्त�रक रुपले धेरै समस्या आउन सक्छन।् 

यस्तै िभन्न खाना तथा बोलीचालीले पिन मानसीक तनाबलाई बढाउने गदर्छ। यस 

अवस्थामा उसले सहज वातावरण भेटेन भने, उसको अवस्थामा नरा�ोअसर पनर् सक्छ 

फलस्वरुप उ एक्ल ैबस्न मनपाराउने, खान मन नलाग्ने, िचड िचडाउने ब्यवहार गन�, तथा 

सतुाइमा अिनयिम�ा आउने सक्छ। यस्तो �कारका बाट कुन ैब्य�� गु��नलुाई, �ड�शन 

भिनन्छ। जब मािनसमा �ड�ेशन शरुु हुन्छ र कुन ै�कारको रोगथामको उपाय अपनाईदैन, 

तब पिछ गएर भयानक रुप िलन सक्छ। यसको �स्ट उदाहरण छ, मोहन �ब�को। उनी 

कम्पनीमा काम गनर् थाले दे�ख न ैअस�जलो महशशु गरेको र आफ्नो दखेुसो साथीहरुलाई 

भन्ने गदर्थे। साहुको द�ु ब्यवहार र गाली गौलजले उनी धेरै �प�डत िथए। पिछ गएर उनेले 

आत्मा हत्या गरे। 

�वषेशत: स-साना कम्पनी र कृ�ष फामर्मा ब�ढमा�मा �वासी मजदरुहरु �योग ग�रने 

ग�रन्छ। यस्ता कम्पनीका मालीक वा �वन्धक (मेनजर) वा कायर्दल �मखु (�टम 

क्यप्टेन)को काम गराउने कायर् शलैीको अदक्षताको कारणले �वासी मजदरुहरुलाई मािनस 

भन्दा पिन ख�रद गरेर ल्याएको वस्तु सरह व्यवहार गन� गरेको पाईन्छ। हुन त यो ���या 
सध ैसबमैा लाग ुहुदैन।् 
माथी अध्ययन गरेका धेरै केशहरु मध्ये �त्यक्ष रुपमा काम गन� वातावरण वा उत्पादन 

गनर् �योग ग�रएका कच्चा पदाथर्हरुको असर कम दे�खएकोछ। धेरै जसो केशहरुमा स�ेु, 

बस्ने तथा खाने लगायत काम गन� ठाउँमा �व�दो �स्थित भने दे�खएन।् यसको अलवा, धेरै 

जसो नेपालीहरुमा काम गन� समय तथा कामको �कृतीलाई �मखु मान्न स�कन्छ। 
ओम�काश शेरचन, उनले आफु बस्ने ट्वाईलेटमा झ�ुण्डर आत्माहत्या गरेका िथए। 
ईलेक्�ोिनक्सका समानहरु बनाउने कम्पिनमा काम गद� आएका उनी धेरै काम गन� गदर्थे, 
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कम्पनी मािलकको भनाई अनशुार, उनी आफ्नो ज्यानले थेग्ने भन्दा पिन ब�ढ काम गन� 
भएकोले पिन बढ� �दमािग असर परेको हुन सक्छ।   
 

 
�चत्र २. िच�मा अध्ययनको पणुर्रुपलाई िच�ण ग�रएको छ जसमा मानिसक तनाव 

(Stress) हुने कारणहरु दे�ख आत्मा हत्या तथा अचानक हुने मतृ्यसुम्म देखाईएको छ। 
साथमा यसको रोगथाम गन� त�रका पिन �स्ततु ग�रएकोछ। 
 
 
यस्तै घटनाहरु  मध्ये �दपक चौधर�को छ। मटुुको रोगबाट �प�डत शंका ग�रएका उनीलाई 

समस्या हुने �व��कै अस्तपताल लजैान स�कएको भए सायद उनी बाच्ने िथए। आफु 

बसेको ठाउँको ठेगना रा�ोसँग थाहा नभएर एम्बलेुस समयमा आउन सकेन र उनको मतृ्य ु

भयो। काममा ख�टएका �मीकहरुलाई को�रयाको साधारण जानकार� नभएको कारणले 

यस्तो भएको हो।  
 
 
७ . �नस्कषर् 
हालकैा �दनमा लोक��य रोजगारस्थल बनेको द�क्षण को�रयाका उच्चिशक्षा हािसल गरेका 

यवुा यवुितहरुले - जसलाई भाषा पर�क्षा पास गनर् सहज हुन्छ- रा�ो रोजगार पाएका छन।् 
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साथ ैउिनहरु �वदेशबाट नेपालमा पठाउने रकम मध्येको ठुलो �हस्साको भागेदार छन ्भन्ने 

कुरामा कुन ैदईुमत छैन।् यसको सँगै आफ्नो खाउखाउ र लाउलाउ गन� उमेरलाई आफ्नो 

प�रवारबाट टाढा रा�ख �वदेशी भिुममा �वताउन ुपदार्का �पडा पिन किम छैनन।् को�रयाको 

�फतलो �म ऐन र मािलकको अमानवीय व्यवहारले पिसना बगाउने र सस्तो ज्यालामा 

�म बेच्ने �वासी मजदरुहरू �दन �ित�दन मतृ्यकुो मखुमा धकेिलँदै छन ् । यस 

अध्ययनमा ५० भन्दा ब�ढ केशहरुको बारेमा अध्ययन गदार् धेरै कम मा�मा काम गन� 

वातावरणबाट �त्यक्ष रुपमा असरको कारणले घट्ना घटेको पाईयो। धेरै केशहरुमा कामको 

�कृित, िभन्न र असहज रहनसहन तथा वातावरण, माया ��तीसँग सम्ब�न्धत �वषय 

बस्तु तथा कामको ब�ढ चाप र �या� �व�ामको अपगु, काम गदार् व्यवहा�रक ज्ञानको 

किमले काम �व�ने डर तथा �ास आ�दको अ�त्यक्ष रुपमा ठुलो �भाव पाईयो।  

उल्ले�खत �वषयलाई िनयालेर  हेन� हो भने, आत्मा हत्या गन� तथा सतेुको ठाउँमा मतृ 

अवश्थामा भे�टने केशहरु धेरै जसो के�ह म�हनादे�ख १ वषर्�दनमा भएका पाईएको छ। 
यसले मािथ उल्ले�खत गरेको तथ्यलाई अझ ब�ढ �मा�णत गदर्छ। मानिसक रुपमा 
असन्तुलन हुन लागेका वा भएका केशहरु पिन सो�ह समयमा धेरै दे�खका छन।् यी सब ै

�कारका घट्नाहरु समयमा उिचत परामसर् तथा उपचार नभएको कारणले हुन गएको 
हुनपुछर्। �त्यक्ष वा अ�त्यक्षरुपले मानिसक तनाब हुने र पिछ �ड�ेशनको मािथल्लो 
चरणमा पयुार्उने माथी उल्ले�खत �वषय बस्तुहरुलाई न्यिुनकरण गनार्ले यस्ता 
घट्नाहरुबाट धेरै भन्दा धेरै बचाउन स�कन्छ र नेपालीहरुको �वाशी �जवन सखुमय बनाई 

नेपालमा आफ्नो प�रवार तथा सम�रुपमा देश �वकाशमा जुन �कारको टेवा �दई रहेको छ, 

एउटा वदेैिशक रोजगारको �हसाबले, सफलरुपमा �दन सक्छ। यस अनसुन्धानले नेपाल 

सरकार तथा को�रयन सरकारलाई �वासी सम्ब�न्ध िनयम काननु र स्वस्थ समस्या तथा 
ितिनहरुको िनराकरण गन� उपायको लािग िनद�शन गनर्सक्छ। 
 
 
८. सझुाब तथा सल्लाह   
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�वदेशी भिूम मा हुने आत्महत्या िनयन्�णको लािग सबकैो पहल को आवश्यक छ। 
मखु्यकुरा त यसमा फस्न ु प�हले न ै यसको रोगथाम गनुर् रा�ो हुन्छ। यस्ता 
समस्याहरुलाई िनयन्�ण गनर् �बिभन्न उपायहरु अवलम्बन गनर् स�कन्छ। रोगथाम 
गन� �म को�रयामा आएरमा� नभई, नेपालबाट न ैसरुु गनुर् पदर्छ। यस �रपोटर्मा, 
सल्लाह तथा सझुाबको रुपमा िनम्न �कार बिगर्करण गरेर �स्ततु ग�रएको छ। 

८.१. नेपालमा  

�वशेषत: रोजगारको �ममा आउने नेपालीहरुलाई तत्काल �दईएको तालीम तथा 
तालीम �दने त�रकामा के�ह प�रवतर्न ग�र यसको कायर्नयन भए नभएको । 
नेपालबाट �िमक पठाउँदा उच्चिशक्षा हािसल गरेका भएपिन उनीहरुलाई भाषाको ज्ञानमा� 

हैन�क ��विधक ज्ञानको समेत रा�ो हेक्का राखेको हुनपुदर्छ। द�क्षण को�रया आउने  

�त्येक ब्य��ले आफुले गन� कामको �कृित र त्यहाँको वस्त�ुस्थितको बारेमा पणुर् 
जानकार� �दनपुन� ब्यवस्था हुन ु पछर्। उदाहरणको लािग, को�रयाबाट भाषा पास 
ग�रसकेपिछ रोस्टरमा बस्ने �ममा �बिभन्न �कारका तालीमहरु �दने व्यवस्था गनुर् 
पन�, को�रया आउने िन��त भइसकेपिछ छोटो समयमा �दईने तालीम १ ह�ालाई २ 
ह�ामा प�रणत गन� र को�रयाको रहनसहन, सांस्कृितक तथा वातावरणको बारेमा 
जानकार� �दने र अक� ह�ामा चा�ह सम्ब�न्धत कामको बारेमा �ेिनङ �दने। 
�ेिनङलाई �भाबशाली बनाउनको लािग साधारण कक्षामा �वचन�दने नभई 
चलिच�को �योग गर� को�रयामा गन� वास्त�वक कामको बारेमा जानकार� �दन ु
पदर्छ। यसबाट को�रयामा गनुर् पन� काम मा� नभइ कामको �कृती कस्तो �कारको 
छ, को�रयनहरुसँग कसर� ब्यवहार गनुर्पछर् जस्ता कुराहरु पदर्छन। यस कायर्लाई 
�भाबकार� पानर्को लािग, को�रयामा काम गदार्, खाना खादा, सतु्दा, तथा अन्य 
कायर् गदार्का �त्येक्ष चलिच�हरु �खिच �स्तुत गनार्ले यसले �भाबका�रता �दन्छ। 
भाषा पर�क्षामा चा�हएको भन्दा धेरैको नाम िल� िनकाल्नकुो सट्टा, मे�रटको 
�हसाबले कोरयालाई चा�हने मा� नामावली िनकाली उ� बनाउने ���या अपनायमा 
पिन नेपालमा �दने तालीमलाई �भावशाली बनाउन स�कन्छ। कक्षा संचालनमा 
मनो�वज्ञानसँग सम्ब�न्धत र काननुसँग सम्ब�न्धत ब्य��त्वहरुको संलग्नता हुन ु
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पदर्छ। सम�स्टगत रुपमा भन्ने हो भने, �वदेश आउन ुपवूर् जसर� उिचत सीप िसकेर 
आउँदा स�जलो हुन्छ, त्यसर� न ै �वदेशीमा आउन सक्ने �विभन्न मानिसक र 
सामा�जक समस्याको उिचत तािलम र तयार� गरेर आउन स�कयो भने त्यहा हुन 
सक्ने आत्महत्या तथा नरैस्यता िनयन्�ण गनर् ठूलो सहयोग पगु्न सक्छ।  
ववैा�हक म�हलाहरुको समस्याको बारेमा धेरैमा�मा सम्ब�न्धत ब्य��ले न ै रा�ोसँग 

अध्ययन ग�र �ववाह गनर् लागेको ब्य��को बारेमा बझु्न ु पन� हुन्छ भने नेपालमा 
अवधैािनक रुपले �ववाह गराउने समहुलाई नेपाल सरकारले ब�ढ बन्दा ब�ढ िनगरानी रा�े 

र गलत ��विधमा लागेको लाई कडा कारवा�ह गन� ितर पहल गनुर् पदर्छ। 

८.२. को�रयामा  

साधारणतय, को�रया आईसके पिछ २-३ �दनसम्म ओ�रयनटेसन कक्षाहरु हुन्छन।् 
यी कक्षाहरुको �भाबकार�ताको बारेमा पिन ध्यान�दन ु पन�हुन्छ। को�रयाको 
कम्पनीमा �वेशगन� �व��कै, काम सरुुगनार्ले उसलाई घलुमील गनर्मा क�ठनाई 
हुनसक्छ। काम गन� स्थलमा नेपालीहरु न ैभएको अवस्थामा सायद त्यती फरक 
नपलार् तर को�रयनहरु मा� भएको अवस्थामा यो अित न ैआवश्यक हुन्छ। यसको 
अथर्, को�रया �वेश ग�रसकेपिछ �दईने तालीम को �भावका�रताको बारेमा पणुर् 
रुपले अवलोकन गनुर् पन� दे�खन्छ। 

यसवाहेक, काम गनर् सरुु ग�रसकेपिछ पिन, िनरन्तर रुपमा अवलोकन गन� र कुन ै
समस्या भए नभएको वा स�ह रुपले काम नगरेको वा नगरेको साथ ैउनीहरुले ब्यवस्था 
भए मतुा�वको तलब तथा स�ुवधा पाएको वा नपाएको, काम गन� स्थानमा मानव अिधकार 

सम्ब�न्धका िनयमहरु लाग ुभए नभएको जाँच बझु गन� एक सिमतीको (टोली)को व्यबस्था 
ग�रन ुपदर्छ वा नेपालसरकाले नेपाल राजुदतावास अन्तरगत यो काम गराउन ुपदर्छ। उ� 

टोलीका सदस्यहरु (कमर्चार�) तालीम �ा� र अनभु�व हुन ु पछर् जसले कायर् स्थलमा 
�िमकहरुको मानव अिधकार उलंघन भए नभएको िनर�क्षण गनर् सहज हुन्छ। यस्तो 
�कारको िनर�क्षण समय समयमा ग�ररहने जसले �िमकहरुको हकअिधकारको हनन ्भए 

नभएको वा भएको भए तुरुन्त यसको बारेमा कायर्नवयन गनर् स�कनेमा� नभई कुन ैपिन 

ब्य�� मानिसक तनाबबाट �प�ढत भए नभएको पिन समयमा न ैजानकार रहन स�कन्छ।  
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�मीकलाई कुन ै�कारको आप�ी परेको बेलामा उजुर� गन� �ावधान बनाईन ुपन� र त्यसको 
जित सक्दो कायर्नयन गन� व्यवस्था ग�रन ुपन�। यसको लािग नेपाल सरकारबाट �प�ढत 

ब्य��हरुको तफर् बाट वकालत गन� ब्य��को ब्यवस्था गनुर् पन�। 
सम्भा�वत नरैाश्यतालाई पलाउन न�दनको लािग नयाँ वा परुाना नेपाली कामदारहरुको 
�बचमा ब�ढभन्दा ब�ढ अन्तर��या  गन� वातावरण तयार गनुर् पछर्। यस कायर्मा को�रयामा 
रहेका धेरै सघ संस्थाहरुसँग हातेमालो ग�र नेपाली राजदतुावासले रा�ो पहल गनर्सक्छ। 
सरसल्लाह तथा सझुाव अनसुार �मश कानिून  त�रकाले �ोत साधनले भ्याएसम्म 

अनसुरण गन�। बेला बेलामा, सम्ब�न्धत के्ष�का �वषेशज्ञहरुलाई िनमन्�णा ग�र वा 
तालीम �ा� ब्य��हरुको सहायताबाट को�रयाको �बिभन्न के्ष�मा कायर्�म गनर् स�कन्छ 

जुन कायर्�ममा देखा पन� समस्याको बारेमा तथा �वषेशत: काम गदार्, बस्दा, सतु्दा तथा 
�हडडुल गदार् ध्यान �दन ु पन� बारेमा छलफल गन� तथा कामदारहरुमा पनर् आएका 
समस्याहरुको बारेमा सोधपछु गन� काम समेत गनर् स�कन्छ। 
 
८.३. नेपाल फकर् ने बेलामा  
बदेैिशक रोजगारमा आएका नेपालीहरुलाई आिथर्क रुपले द�ो हुने मा� हैन वरु उनीहरुलाई 

मानिसक रुपले पिन द�रलो बनाउन ुपछर्। भ�वश्यमा गएर के गन� भन्ने वारेमा पवूर् योजना 
बनाउन सक्ने हो भने उनीहरुमा मानिसक तनाबबाट म�ु गनर् स�कन्छ। जब जब 

को�रयामा �म गन� िभषा समा� हुदै जान्छ, तब तब उनीहरुलाई त्यस पिछ के गन� भन्ने 

बारेमा िचन्ता हुन थाल्छ, धेरै कम मा�मा भ�वश्यमा िन��त कायर् योजनासाथ अिग बढ्ने 

गरेको पाईन्छ। स�ह �दशा िनद�शनका साथ नेपालमा हुने सम्भा�वत अवसरहरुको बारेमा 
जानकार� �दने तथा तत ्सम्बन्धी  योजना वनाउने हो भने, उनीहरुमा एक �कारको सहास 

आउँछ। �वदेशबाट रोजगार सकाई सान ैभएपिन पुँ�ज िलएर नेपाल फकर् ने नेपालीहरुको 
लािग नेपाल सरकारले िन��त योजान ल्याउने र उनीहरुले िसकेका सीप तथा ज्ञानलाई 

सह� सदपुयोग गन� वातावरण बनाउनाले नेपाललाई सम्व�ृ बनाउन स�कन्छ। 
यस कायर्मा को�रयामा स्था�पत �बिभन्न संघ संस्थाहरुलाई उपयोग गर� काम िछटो र 

छ�रतो गनर् स�कन्छ। को�रयामा रहेकै बेलामा उस्तै �कारका कम्पिनमा काम गन� 
नेपालीहरुको समहु बनाई आफुले िसकेका �वषय बस्तुहरुमा छलफल ग�र त्यसको 
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नेपालमा सदपुयोग गनर् स�कन्छ। यस्ता अि�म कायर्�महरुले गदार् नेपालीहरुको सोचाई 

नकारात्मक �दशा ितरबाट �बमखु भई सकारात्मक सोचको �वकाश हुन ्गइ  सम्भा�वत 

��पेशनबाट जोगाउन स�कन्छ।  
 
८.४ . पेन्सनको ब्यवस्था 
कु�क्मन (को�रया सरकारले सन्चालन गरेको व�ृा भ�ा (पेन्सन) वा नाग�रक बचत �बमा) 
जसको लािग मजदरुले ५० �ितशत र कम्पनीले ५० �ितशत बझुाउनपुछर् । �वासी 
मजदरुले यो �बमा (कुक्मीन)पाउनको लािग �वासी मजदरुको आफ्नो देशमा �बमाको 
व्यवस्था गरेको हुनपुछर् । साथ ै यी दवु ै देशबीच समा�जक सरुक्षा सम्बन्धमा एमओय ु

(सोसल सेक्य�ुरट� "MOU"   मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्या�न्डङ) गरेको हुनपुछर् । ता�क 

को�रयनहरु त्यो देशमा गएर मजदरु� गनुर्पय� भने ितनीहरुले पिन यो �बमा गनर् पाउनपुछर् 
। नेपाल सरकार र को�रया �बचमा यस्तो संझौता नगरेको कारणले नेपाली मजदरुले यो 
�बमा गनर् पाईदैन । 
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