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THE DEATHS OF MIGRANTS IN THE GULF

खाडी क्षेत्रका तषेलका धनी ६ राष्ट्रहरू (बहराइन, कुवषेत, ओमान, कतार, 
साउदी अरषेबबया र संयुक्त अरब एबमरषेट्स) को अर््थतन्तत्र भारत, नषेपाल, 
पाककस्तान, बङ्लादषेश, श्ीलङ्का र किबलबपन्तस जस्ता एबसयाली 
राष्ट्रहरूका न्तययूनतम पाररश्बमकमा काम गनने आप्रवासी श्बमकहरूमा 
बनकै बनभ्थर छ । यी श्बमकहरूलषे घरषेलु सषेवा, आबतथ्यता/पय्थटन क्षेत्रदषेबख 
बनमा्थण क्षेत्रसम्मका बवबवध क्षेत्रहरू धानषेका छन् । अन्ततरा्थबष्ट्रय सञ्ार 
माध्यममा उनीहरू माबर्को संरचनागत दरु्व्थवहार र शोषणको र्वापक 
आलोचना भइरहषेका छन् । बवशषेष गरी कतारमा सन् २०२२ मा आयोजना 
हुनषे बवश्वकपको लाबग तयारी सन्तदभ्थमा समषेत आलोचना भइरहषेको छ 
। यसका बावजुद खाडी राष्ट्रहरूलषे संरचनात्मक श्म सुधारलाई धषेरै 
हदसम्म बषेवास्ता गरषेका छन् भनषे उद्गम राष्ट्रहरू (Origin States) पबन 
बवदषेशमा रहषेका आफ्ना नागररकहरूको लाबग उबचत सुरक्ा सुबनबचित 
गन्थ असमर््थ भएका छन् । आप्रवासनका कारण हुनषे उद्गम राष्ट्रहरूको 
अपषेबक्त लाभ दबक्ण एबसयाली र दबक्णपयूववी एबसयाली श्बमक भना्थ 
उद्ोगको (Recruitment Industry) यससँग बनबहत स्वार््थहरू र 
खाडी राष्ट्रहरूको आफ्नो आर्र््थक र राजनीबतक लाभको प्रभावकारी 
प्रयोग जस्ता दषृ्ान्ततहरूलषे उद्गम राष्ट्रहरूलषे ककन कबहल्यै पबन आफ्ना 
श्बमकहरूका लाबग सामयूबहक रूपमा राम्ो सुरक्ाको माग गरषेनन् भन्षे 
बवषयलाई धषेरै हदसम्म प्रष्ट्ाउँदछ । अबधकारकमवी समयूह, ट्षेड युबनयन, 
प्राज्ञ तर्ा सञ्ार माध्यमहरूलषे यी श्बमकहरूका बनयबमत रूपमा भोग्ु 
पनने गम्भीर दरु्व्थवहारहरूको र्वापक रूपमा अबभलषेखीकरण गरी सम्बध्द 
नीबत, कानयून, तर्ा अभ्यासहरू समषेत पबहचान गरषेका छन् । तर्ाबप यस 

अध्ययनलषे वास्तबवक रूपमा कबत सङ् ख्यामा यी श्बमकहरूको मृत्यु 
भइरहषेको छ वा उनीहरूको मृत्युका कारणहरू कषे  हुन् भन्षे र्ाहा नपाउनु 
एउटा उल्लषेख्य ररक्तता हो । 

यो पररयोजनालषे यी र यस्ता प्रश्नहरूका जवाि कदनषे कोबशस गनु्थका 
सार्ै खाडीमा न्तययून पाररश्बमकमा काम गनने आप्रवासी श्बमकहरूको 
स्वास्थ्य र जीवनलाई र्प सुरबक्त गरी अनाहक जीवन गुमाएकाहरूको 
पररवारलाई क्बतपयूर्त्थ सुबनबचित गनने नीबतहरूको प्रस्ताव र पैरवी गन्थ 
प्रयत्न गननेछ । यस बवषयमा हामीलाई हालसम्म प्राप्त भएका जानकारीका 
आधारमा प्रस्तुत बवषयको सामान्तय बचत्रण गनु्थ र सन् २०२२ र २०२३ 
मा बवस्तृत रूपमा यसको बवषयगत पयूरक प्रबतवषेदनहरु क्रमशः प्रस्तुत 
गददै जानु यो प्रारबम्भक प्रबतवषेदनको उद्षेश्य रहषेको छ । 

न्तययून पाररश्बमकमा काम गनने आप्रवासी 
श्बमकहरूको स्वास्थ्यमा बढ्दो क्रममा दषेखा 
परषेका जोबखमहरू

अरबका खाडी राष्ट्रहरूको कुल जनसङ् ख्या ५ करोड ८० लाख को 
५२% सङ् ख्या, लगभग ३ करोड, आप्रवासीहरूको रहषेको छ1 । यी 
आप्रवासीहरूको उल्लषेख्य सङ् ख्या, ७०  दषेबख ८० प्रबतशतलषे, खाडी 
राष्ट्रहरूको न्तययून पाररश्बमक भएका आर्र््थक क्षेत्रहरूमा काम गद्थछन् ।
खाडीमा न्तययून पाररश्बमकमा काम गनने आप्रवासी श्बमकहरूलषे बवबभन् 

काय्थकारी सारसंक्षेप

1.   This statistic is based on the estimates provided in the United Nations Department of Economic and Social Affairs International Migrant Stock 2019.

सन ्२०२० जुनमा नषेपालको बत्रभुवन अन्ततराबष्ट्रय बवमानस्र्ल, काठमाण्डौंमा, 
खाडीमा काम गनने आफ्नी छोरीको स्वदषेश िका्थईएको शव बनयाल्द ैएक नषेपाली आमा
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शारीररक र मानबसक स्वास्थ्यसम्बन्तधी जोबखमहरू भोग्ुपनने सम्भावना 
रहन्तछ । यी जोबखमहरू काय्थस्र्ल, उनीहरूको जीवनयापनका 
अवस्र्ाहरू (उनीहरूको आवास र छरबछमषेकको अवस्र्ाद्ारा बसर्ज्थत) 
र वरपरको वातावरणबाट उत्पन् हुन्तछन् । यी गाम्भीय्थका आधारमा 
बभन् बभन् हुन्तछन् तर यसका बारषेमा बनकै कम मात्र अध्ययन गररएका 
तथ्य जानकारीमा आएका छन् । कषे ही जोबखमहरु अरूभन्तदा मापनयोग्य 
छन् तर यी क्रमशः बढ्द ैजानषे प्रकृबतका हुन्तछन्, जब यी एक आपसमा 
र्बपइन्तछन् (जुन प्रायः हुन्तछ), यसको नकारात्मक प्रभाव पन्थ सक्षे  
सम्भावना रहन्तछ ।

गमवी र आर्द्थता सबैभन्तदा सबजलै मापन गन्थ सककनषे जोबखमहरू मध्यषे 
पद्थछन् तर यसको सुरक्ा सतक्थ ताको भनषे स्पष् रूपमा अभाव दषेबखन्तछ 
। कुवषेतका अनुसन्तधानकता्थहरूलषे गैर-कुवषेती पुरुषहरू तातो तापक्रमबाट 
‘दोब्बर दषेबख तषेब्बर मृत्युको जोबखमका सार्’ प्रभाबवत रहषेका छन् भन्षे 
तथ्य सन् २०२० मा पत्ा लगाएका बर्ए2 । गमवी र कतारमा रहषेका 
नषेपाली आप्रवासी श्बमकहरूको मृत्युबीचको अन्ततरसम्बन्तध रहषेको 
तथ्य सन् २०१९ मा प्रकाबशत एक अनुसन्तधानलषे पत्ा लगाएको 
बर्यो3 । त्यसैगरी, न्तययूयोक्थ  बवश्वबवद्ालयका प्रध्यापक प्रोिषे सर नताशा 
इस्कन्तदरलषे कतारका बवबभन् बनमा्थण स्र्लहरूको अनुसन्तधान गरी 
श्बमकहरूमा गमवीको प्रभावलाई उल्लषेख गरषेकी बछन4् । 

गमवीलषे उनीहरूको शरीरलाई क्बत पुर् याएको बर्यो । उनीहरूलषे 
बान्तता हुनषे, टाउको र मांसपषेशी दखु्षे, एक्ासी सास िषे न्थ गाह्ो हुनषे 
वा तीव्र र्कान महसुस भई शारीररक पीडालषे आियू लाई बर्चषेको 
जस्तो महसुस भएको अनुभव गरषेका बर्ए । असहजताका कारण 
कदनको अन्तत्यमा उनीहरू खान, नुहाउन वा लुगा िषे न्थ समषेत 
नसक्षे  बस्र्बतमा पुगषेको उनीहरुको अनुभव बर्यो । उनीहरूको 
शरीरभरर गमवीका घमौरा खरटरा िैबलएका बर्ए भनषे शरीर 
र्रर्राएर असहज भएको बर्यो । यी सबै ‘बहट स्ट्षेस ईन्तजुरी’का 
(heat stress injury) लक्णहरू बर्ए जसलाई अक्सर 
अङ्गमा आघात भएको सयूचक माबनन्तछन् ।

अत्यन्तत कठोर मौसमका कारण बाह्य काम गनने बवदषेशी श्बमकहरूलाई 
हुन सक्षे  जोबखम न्तययूनीकरण गनने कानुन कुनै पबन खाडी राष्ट्रहरूसँग 
छैन । खाडीका प्रत्यषेक राष्ट्रलषे गमवीका मबहनाहरूमा अपररपक्व काय्थ 
घण्टा प्रबतबन्तध (rudimentary summer working hours ban) 
लागु गद्थछन् । जस अन्ततग्थत कदनका बनबचित घण्टाहरूमा काम गन्थ 
पयूण्थ प्रबतबन्तध लगाइन्तछ । संरक्णको यस बवबधलाई पुबष् गनने बनबचित 
प्रमाणको अभाव छ । सार्ै यस्ता प्रबतबन्तधहरू लागु हुनषे दबैनक समय 
र अवबधहरूमा एकरूपताको अभाव छ । यसलषे यी सुरक्ा उपायहरूको 
गैर-वैज्ञाबनक चररत्रलाई औंल्याउँदछ।

नषेपालका बमबहादरु कषे सीको ३० वष्थको उमषेरमा २०२१ को मषे मबहनामा 
कतारमा बनधन भएको बर्यो । मृत्युको समयमा उनी बनमा्थण क्षेत्रमा 
काय्थरत बर्ए। उनलषे पररवारलाई आफ्नो काम शारीररक रूपमा जोड 

पनने खालको रहषेको बताएका बर्ए। बम २०२१ मषे मबहनाको १० ताररख 
राबत कररब १० बजषे सुत्न गएका बर्ए । बबहान उनका सहकमवीहरूलषे 
उनलाई ओछ्ानमा मृत अवस्र्ामा पाए । भाइटल साइन्तस पाट्थनरबशप 
(Vital Signs Partnership) लाई उनको पररवारलषे दषेखाएको मृत्यु 
प्रमाणपत्रमा बमको मृत्युको प्रमाबणत कारण “प्राकृबतक कारणलषे गदा्थ 
तीव्र हृदयाघात” भएको दशा्थउँदछ। उनको मृत्यु भएको समयमा कदनको 
तापमान ४० बडग्ी सषेबन्तटग्षेड पुबगसक्दा पबन काम गनने समयमा कुनै 
प्रबतबन्तध लाबगसकषे को बर्एन5 । 

खाडीमा आप्रवासी श्बमकहरू एक प्रकारको मृगौला सम्बन्तधी दीघ्थ रोग 
‘CKDnt’ बाट पीबडत हुन सक्छन् भन्षे स्वास्थ्य अनुसन्तधानकता्थहरूको 
बवश्वास रहषेको छ । यसलषे कडा काम गनने पुरुषहरूलाई तातो मौसममा 
बवबभन् अनुपातमा असर गरषेको दषेबखन्तछ6 । खाडीका आप्रवासी 
श्बमकहरूमा यो रोगको र्वापकता बारषे तथ्याङ्क र अनुसन्तधानको 
अभाव रहषेको छ । यद्पी नषेपालको एक बवबशष्ठ हषेरचाह कषे न्तर्दमा सन् 
२०१९ को जनवरी दषेबख जुलाईमा गररएको एउटा अध्ययनका अनुसार 
खाडी राष्ट्रहरू र मलषेबसयाबाट िर्क्थ नषे नषेपाली आप्रवासी श्बमकहरूमा 
दीघ्थकालीन मृगौला रोगको प्रकोप बढषेको पाइएको छ7 ।

खाडीमा बाह्य काम गनने श्बमकहरूलषे सामना गनने पया्थवरणीय 
जोबखमहरूमा गमवी र आर्द्थता मात्र पददैनन् । सबै खाडी राष्ट्रहरूमा वषदैभरर 
प्रायः धुलोको आँधी आइरहन्तछ । कुवषेतमा सन् २००० दषेबख २०१६ सम्म 
१७ वष्थको समयावबधमा प्रदबुषत वायुको संक्रमण र तीव्र मृत्युदर बीचको 
सम्बन्तधलाई सन् २०१९ को एक प्रबतवषेदनलषे अन्तवषेषण गरषेको बर्यो8 । 
उक्त प्रबतवषेदनको बनष्कष्थमा गैर-कुवषेती पुरुषहरूमा धुलो नभएका कदनहरू 
भन्तदा धुलो आँधीका कदनहरूमा मृत्युको जोबखम ५% बढी रहषेको उल्लषेख 
गररएको छ ।

दरु्व्थवहारपयूण्थ काम गनने अवस्र्ालषे गदा्थ यी जोबखमहरू अझ जरटल हुन्तछन् 
। जसमा अक्सर अत्यबधक काम गनने घण्टाहरू पबन पद्थछन्। पषेसागत 
स्वास्थ्य बवशषेषज्ञहरु पुरुषहरुको बवषम अनुपातमा पषेसागत रोगहरुबाट 
उच्च दरलषे मृत्यु हुनुको कारणका रुपमा भारी शाररररक पररश्ममा संलग् 
हुनुलाई आंबशक रुपमा बजम्मषेवार ठान्तदछन् । पषेसागत रोगका कारण मृत्यु 
हुनषे बवश्वर्वापी कुल सङ् ख्याको ८०% पुरुषहरूको रहषेको छ9 । बनमा्थण 
क्षेत्रमा काय्थरत श्बमकहरूलषे यस्ता कामहरूमा रहनषे अन्ततर्न्थबहत खतराहरू 
र पषेसागत स्वास्थ्य र सुरक्ाका (Occupational Health and Safety 
(OHS) अनुपयुक्त अभ्यासहरूका कारण आफ्नो शारीररक स्वास्थ्यमा 
जोबखमहरूको सामना गरररहषेका हुन्तछन् । उदाहरणका लाबग  मस्कटको 
सुल्तान काबयूस बवश्वबवद्ालयको बसबभल र आर्क्थ टषेक्चरल इबन्तजबनयररङ 
बवभागका अनुसन्तधानकता्थहरूलषे साधारणतया ‘बनमा्थण उद्ोगमा 
OHS बारषे ज्ञान र जानकारीको कमी’ लाई औंल्याएका छन् र कसरी 
यस क्षेत्रमा ‘यससम्बन्तधी बनयमहरूको काया्थन्तवयनमा नाटकीय बभन्ता 
छ ।’ भन्षे बारषे बवस्तृत प्रमाण उपलब्ध गराएका छन1्0 । सुपरभाइजरलषे 
अबक्सजन बसबलन्तडर बबना नै ढल बनकासको मङ्गालमा प्रवषेश गन्थ 
बनदनेशन कदएका कारण बङ्गलादषेशको तङ्गैल बजल्लाका ३७ वषवीय 
ककसान जुल्हास उकद्नको अक्टोबर २०१७ मा मृत्यु भएको बर्यो । उनको 

2. Barak Alahmad, Ahmed F. Shackarchi et al., “Extreme temperatures and mortality in Kuwait: Who is vulnerable?”, Science of the Total Environment, 
vol. 732, (25 August 2020).

3. Bandana Pradan, Tord Kjellstrom, Dan Atar, Puspa Sharma, Birendra Kayastha, Ghita Bhandari, Pushkar K. Pradhan, “Heat Stress Impacts on 
Cardiac Mortality in Nepali Migrant Workers in Qatar”, Cardiology, 2019,

4. Natasha Iskander, “Does Skill Make Us Human?: Migrant Workers in 21st-Century Qatar and Beyond”, Princeton University Press, (November 2021).
5. Historical daytime temperature data available at timeanddate.com and May 2021 temperatures for Doha available at https://www.timeanddate.com/

weather/qatar/doha/historic?month=5&year=2021 
6. CKDnt stands for Chronic Kidney Disease of unknown etiology.
7. N. Dhakal, N. Bhurtyal, P. SIngh, D. Shah Singh, “Chronic Kidney Disease in Migrant Workers in Nepal”, Kidney International Reports (2020), p. 58.
8. Barrak Alahmad et al,. “Acute effects of air pollution on mortality: A 17-year analysis in Kuwait”, Environment International, (March 2019).
9. See Paivi Hamalainen, Juka Takala, Kaija Leena Saarela, “Global Estimates of Fatal Work-Related Diseases,” American Journal of Industrial 

Medicine 50, 2007, p. 29.
10. Amjaad Al Ghafri et al, “Evaluating the Occupational Health and Safety Practices in Small and Medium Construction Companies in Oman”, 

International Journal of Structural and Civil Engineering Research, (November 2020).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32438154/
https://www.business-humanrights.org/es/últimas-noticias/heat-stress-impacts-on-cardiac-mortality-in-nepali-migrant-workers-in-qatar/
https://www.business-humanrights.org/es/últimas-noticias/heat-stress-impacts-on-cardiac-mortality-in-nepali-migrant-workers-in-qatar/
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691217567/does-skill-make-us-human
https://www.timeanddate.com/weather/qatar/doha/historic?month=5&year=2021
https://www.timeanddate.com/weather/qatar/doha/historic?month=5&year=2021
https://id.elsevier.com/ACW/?return=https%3A%2F%2Fsecure.jbs.elsevierhealth.com%2Faction%2FconsumeSsoCookie%3FredirectUri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kireports.org%252Faction%252FconsumeSharedSessionAction%253FJSESSIONID%253DaaaOlISJSbWz4elpfDT9x%2526MAID%253DgGXD1XFc2n3D37sdGKDXfw%25253D%25253D%2526SERVER%253DWZ6myaEXBLF7C%25252B0zm%25252FX%25252BaQ%25253D%25253D%2526I2KBRCK%253D1%2526ORIGIN%253D518948338%2526RD%253DRD%2526exp%253DDX262Zn8FkLTQyVcoUm1Yg%2525253D%2525253D%26code%3Dnull#seccesectitle0015
https://www.researchgate.net/publication/331630098_Acute_effects_of_air_pollution_on_mortality_A_17-year_analysis_in_Kuwait
http://www.ijscer.com/uploadfile/2020/1111/20201111055707941.pdf


3

THE DEATHS OF MIGRANTS IN THE GULF

पररवारलषे भाईटल साईन्तस् पाट्थनरबसप (Vital Signs Partnership) 
लाई बताएअनुसार कुन पररबस्र्बतमा उनको मृत्यु भयो भन्षे बारषेमा कुनै 
अनुसन्तधान भएको बर्एन र उनको मृत्यु प्रमाणपत्रमा मृत्युको कारण ‘मुटु 
र श्वासप्रश्वास रोककएको’ भनषेर उल्लषेख गररएको बर्यो । नोभषेम्बर २०१८ 
मा अदील ररयाजको साउदी अरबमा मृत्यु हुदँा उनी २२ वष्थका मात्र बर्ए 
। उनकी आमालषे भाईटल साईन्तस् पाट्थनरबसपलाई बताएअनुसार अकदलको 
काम गनने अवस्र्ा ‘भयानक’ बर्यो। अकदल तर्ा उनका सहकमवीहरू प्रायः 
जसो कुनै पबन पय्थवषेक्ण बबना नै काम गनने गरषेको उनकी आमालषे बताइन् 
। ‘साइटमा सबैजना तल्लो पदका बर्ए । उनीहरूलषे बबजुलीका नाङ्गा 
तारहरू भएको गलत ठाउँमा भर् याङ राखषेका रहषेछन् । उनीहरू सबैलाई 
करषेन्तट लाग्यो । दईु जना गम्भीर घाइतषे भए भनषे अन्तय दईु जनाको मृत्यु 
भयो।’ अदीलको मृत्यु प्रमाणपत्रमा भनषे मृत्युको कारण ‘बवद्ुत सट्थ सर्क्थ ट’ 
भनषेर जनाइएको र ‘प्राकृबतक’ मृत्यु भएको उल्लषेख गररएको छ ।

माबर् उबल्लबखत जोबखमहरूलषे पुरुष श्बमकहरूलाई बवषम अनुपातमा 
असर गरषेता पबन आप्रवासनको लैबङ्गक पक्बाट हषेदा्थ मबहलाहरू 
पबन आफ्ना काम गनने अवस्र्ाहरूका कारण गम्भीर जोबखममा छन् । 
मबहलाहरूलाई घरषेलु कामलषे शारीररक, मानबसक र यौन दरु्व्थवहारको 
जोबखममा पाद्थछ भन्षे कुरा लामो समयदषेबख स्र्ाबपत भइसकषे को छ । 
यस्ता दरु्व्थवहारहरू खाडीमा र्वापक रूपमा अबभलषेख गररएका छन् । 
ह्युमन राइट् स् वाचको (Human Rights Watch) ओमान र संयुक्त 
अरब इबमरषेट्समा घरषेलु श्बमकहरू माबर् हुनषे दरु्व्थवहारको अबभलषेखीकरण 
गरषेको एक प्रबतवषेदनमा अन्ततरवाता्थ बलइएका ८७ मध्यषे २१ घरषेलु 
श्बमकहरूलषे‘खाडीमा शोषणयुक्त काय्थ अवस्र्ाका कारण स्वदषेश किता्थ 
पचिात मनोवैज्ञाबनक वा स्वास्थ्य समस्याहरू ’भोगषेको भनी उल्लषेख छ11 

। Migrant-Rights.org को २०१० मा प्रकाबशत प्रबतवषेदनअनुसार 
कुवषेतमा दईु मबहनाको अवबधमा गररएको अध्ययनमा लगभग हरषेक 
दईु कदनमा एक आप्रवासी श्बमकलषे आत्महत्या वा आत्महत्याको प्रयास 
गरषेको र तीमध्यषे धषेरैजना घरषेलु श्बमक भएको पाइयो12 । (आत्महत्या 
प्रयासको बवशषेषतः यो उच्च दर रहषेको यस प्रबतवषेदनलषे उल्लषेख गरषेको बर्यो 
। यद्पी यसलाई समस्याको सामान्तय सयूचकको रूपमा प्रस्तुत गररएको 
बर्यो।) दोहाबस्र्त हमाद अस्पतालको मनोबचककत्सक इकाइमा काय्थरत 
एक बचककत्सकलषे २०१२ मा एउटा स्र्ानीय पबत्रकालाई बताएअनुसार 
आत्महत्याका बवचार र प्रयासहरू लगायतका उद्षेग, दबुष्चन्तताको 
उपचारका लाबग दबैनक रूपमा १२ दषेबख १५ जना घरषेलु श्बमकहरू उक्त 
इकाईमा आउनषे गरषेका बर्ए13 ।

धषेरै आप्रवासी श्बमकहरू दीघ्थकालीन मनोसामाबजक तनावको जोबखममा 
हुन्तछन् । वैज्ञाबनक प्रमाणहरूका अनुसार यसलषे उनीहरूको मानबसक 
र शारीररक स्वास्थ्यमा हाबनकारक प्रभाव पानने सम्भावना हुन्तछ । 
उनीहरू लामो समयसम्म आफ्नो पररवारबाट टाढा बस्ु पद्थछ (अझ 
घरषेलु श्बमकहरूको हकमा त प्रायः सामाबजक सहायताका संरचनाहरू 
समषेत हुदँनैन्) । उनीहरू लामो र अक्सर अपमानजनक काय्थ अवस्र्ामा 
हुन्तछन् । उनीहरूलाई साँघुरो र स्वच्छताको राम्ो सुबवधा नभएको 
आवास उपलब्ध हुन्तछ र प्रायः गम्भीर दरु्व्थवहारहरू भोग्ु पद्थछ । यस 
बवषयमा अनुसन्तधान र तथ्याङ्कको भनषे स्पष् रूपमा अभाव दषेबखन्तछ । 

मनोबचककत्सक बवशषेषज्ञहरूलषे उल्लषेख गरषे अनुसार खाडीमा आप्रवासी 
श्बमकहरूको मानबसक स्वास्थ्यको ‘अबभलषेखीकरण, अनुसन्तधान तर्ा 
प्रकाशन अत्यन्तत न्तययून छ’14 । तर हाल यस समस्याको सम्भार्व बवस्तार र 
गाबम्भय्थका प्रमाणहरू भषेरटन र्ालषेका छन् । खाडी राष्ट्र वा मलषेबसयामा ६ 
मबहनाभन्तदा बढी समय बबताएका ४०३ नषेपाली आप्रवासी श्बमकहरूको 
२०१८ मा गररएको अध्ययनमा झण्ड ैएक चौर्ाइलाई मानबसक स्वास्थ्य 
समस्याहरू भएको दषेबखएको छ । उक्त अध्ययनको प्रबतवषेदनमा ‘नषेपाल र 
गन्ततर्व राष्ट्रहरूका नीबत बनमा्थताहरूलषे सम्बोधन गनु्थपनने एउटा महत्तवपयूण्थ 
मुद्ा स्वास्थ्य बबबग्एको स्वघोषण र अपषेबक्त काम गनने वातावरण बीचको 
बबलयो अन्ततर सम्बन्तध हो’ भन्षे बनष्कष्थ बनकाबलएको छ15 ।

नकारात्मक मानबसक स्वास्थ्य पररणामहरू बनम्त्याउनषे धषेरै कारकहरूलषे 
श्बमकहरूको शारीररक स्वास्थ्यलाई पबन असर गछ्थन् । कबहल्यै वैदषेबशक 
रोजगारीमा नगएकाहरूको तुलनामा खाडीमा आप्रवासी श्बमक भई 
काम गरषेर िर्क्थ एकाहरुमा हाइपरटषेन्तसनको दर उल्लषेख्य रूपमा उच्च 
भएको कषे रलामा गररएको एक सवनेक्णमा पाईएको बर्यो16 । यी बवशषेष 
बनष्कष्थहरूमा मनोसामाबजक तनाव पैदा गनने तत्तवहरूलषे कुन हदसम्म 
योगदान पुया्थयो भन्षे यककन गन्थ सककँदनै। तर हाइपरटषेन्तसनलाई योगदान 
पुया्थउनषे एउटा कारक बचककत्सकहरूलषे ‘साइलषेन्तट ककलर’ भन्षे गरषेको तनाव 
हो भन्षे कुरामा भनषे कुनै शङ्का छैन । कषे रलाका श्बमक इजाक जोन 
भाककीकी श्ीमतीलषे बताएअनुसार तनाव र आफ्नो पररवारबाट टाकढएको 
एक्लोपनलषे उनको श्ीमानको मृत्युमा बल पुगषेको हो भन्षेमा उनलाई 
बवश्वास लागषेको बताइन् । खाडीमा प्रयोजनबवहीन भई बस्ु परषेको 
पाँच मबहनापबछ उनको मृत्यु भएको बर्यो भनषे उनको रोजगारदातालषे 
मृत्यु भएको सात हप्तासम्म पबन सषेवा अन्तत्य पबछ प्राप्त हुनषे लाभ भुक्तान 
गरषेका बर्एनन् ।‘ उनका सार्ीहरूलाई उनको अवस्र्ा बारषे र्ाहा बर्यो 
तर उनलषे हामीलाई आफ्नो हालतका बारषेमा कबहल्यै बताएनन्’ उनलषे 
भबनन् । अबभलषेखमा भनषे उनको मृत्युको आबधकाररक कारण ‘प्राकृबतक 
कारणहरूलषे गदा्थ तीव्र हृदयघात ’ भबनएको बर्यो ।

कोबभड-१९ महामारीका कारण आप्रवासी श्बमकहरूलषे सामना गरररहषेका 
धषेरै स्वास्थ्य जोबखमहरू अझ वृबधि भयो। सधैं जसो भीडभाड भइरहनषे 
आवासका कारण सामाबजक दयूरी र हात धुनषे बनदनेशनहरुलाई कमजोर 
बनायो भनषे कफ्ययू्थ लाग्ालषे ‘आवास खुकुलो बवकको लगाएको भाँडा ‘पषेट्ी 
बडश’ जस्तोमा पररणत भई संक्रमण पैबलयो र आप्रवासी श्बमकहरुलाई 
भावनात्मक त शारीररक कष्पयूण्थ सीमा वध्दतामा कैद गयको17’। यससँगै 
‘कोबभड – १९’ को शुरुवातलषे बनकृष् आवासको पररबस्र्बत अझ गम्भीर 
हुदँ ैगयो’ भनी कुवषेती अन्तवषेषक शररि अल्शािानलषे लषेखषेका छन् । २०२० 
मा साउदी अरषेबबयामा कबम्तमा पबन सयौँ इबर्योबपयाली आप्रवासीहरू 
बनष्कासनको पखा्थइका क्रममा अत्यन्तत नाजुक अवस्र्ामा बनकृष् बस्र्बतको 
र्ुनामा राबखएका बर्ए । ह्युमन राइट्स वाच (Human Rights 
Watch) सँग गरषेको कुराकानीका क्रममा आप्रवासीहरूलषे ३०० दषेबख ५०० 
मबहला र कषे टीहरूलाई एउटै कोठामा साहदै भीडभाड भएको अवस्र्ामा 
राबखएको अनुमान लगाएका बर्ए18 । महामारीलषे ‘GCC राष्ट्रहरूका 
आप्रवासी श्बमकहरूको मानबसक स्वास्थ्यमा कहर बनम्त्याएको बर्यो19 

भनी Migrant-Rights.org लषे प्रबतवषेदन कदएको बर्यो । ’

11. Human Rights Watch, “‘Working Like a Robot’: Abuse of Tanzanian Domestic Workers in Oman and the United Arab Emirates”, (14 November 2017).      
12. Migrant-Rights.org, “Almost every two days a migrant worker commits suicide in Kuwait”, (5 October 2010).
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यस महामारीलषे आप्रवासी श्बमकहरूको स्वास्थ्य सषेवा पहुचँसँग सम्बबन्तधत 
पधिबतगत समस्याहरू पबन खुलासा गयको । श्बमकहरुलषे ककिायती, 
सहुबलयतपयूण्थ सषेवामा पहुचँका लाबग आवश्यक पनने स्वास्थ्य काड्थहरू 
प्राप्त गन्थ प्रायः उनीहरू रोजगारदातामा बनभ्थर हुनु पद्थछ । महामारीको 
बषेलामा साउदी अरषेबबया र युएईलषे जुनसुकै अध्यागमन बस्र्बतका 
आप्रवासी श्बमकहरूलाई पबन बन:शुल्क बचककत्सा उपचार गन्थ अनुमबत 
कदएका उदाहरण जस्ता कषे ही सकारात्मक कदमहरू चाबलए तापबन 
‘धषेरै आप्रवासीहरू त्यसमा पबन बवशषेष गरी अबनयबमत आप्रवासीहरूलषे 
रोजगारी र पयूण्थ स्वास्थ्य बबमा ‘कभरषेज’को पहुचँमा नभएको कारण 
स्वास्थ्य असुरक्ाको सामना गनु्थ पनने सम्भावना रहन्तछ20’ भन्षे कोनराड 
एडषेनाउर बस्टफ्टुङ (Konrad Adenauer Stiftung)को आप्रवासी 
श्बमकहरूको स्वास्थ्यमा पहुचँ सम्बन्तधी २०२० को प्रबतवषेदनलषे बनष्कष्थ 
बनकालषेको बर्यो । उक्त प्रबतवषेदनमा महामारीलषे बनम्त्याएको बषेरोजगार र 
बबमा नगररएका आप्रवासीको सङ् ख्यामा वृबधि हुनु, उनीहरूको बवचारमा, 
स्वास्थ्य असुरक्ा बढ्नषे अरू कारणहरू मध्यषे एक कारण हो । खाडीका 
स्वास्थ्यकमवीहरूलषे बबमाको महत्तव र लामो समयसम्म स्वास्थ्य सषेवा 
उपभोग नगनने आप्रवासी श्बमकहरूको प्रवृबत्लाई औंल्याएका छन् । 
यस्तो प्रवृबत्लषे उनीहरूको स्वास्थ्यमा र्दतु ह्ास बनम्त्याउँदछ। बहराइनको 
अमषेररकन बमसन अस्पतालका डाक्टर बाबु रामचन्तर्दनलषे ‘बहराइनमा 
स्वास्थ्य सषेवासाँच्चै नै महगँो छ, त्यसैलषे उनीहरू औषधी ललँदनैन्, 
सबैजनाको बबमा हुदँनै’21 भनषेका बर्ए।

कतार िाउन्तडषेसन र जज्थटाउन बवश्वबवद्ालय कतारद्ारा प्रकाबशत 
२०१९ को नीबतपत्रमा स्वास्थ्य काड्थको अभावलषे आप्रवासी श्बमकहरू 
माबर् ‘ठयूलो बोझ पछ्थ’ र ‘रोजगारदाताहरूलषे आफ्ना कम्थचारीहरूलाई 
कतार पररचयपत्र र स्वास्थ्य काड्थहरू बनयबमत रूपमा र समयमै जारी 
गरषेको सुबनबचित गन्थका लाबग जवािदषेबहताका कठोर उपायहरू अवलम्बन 
गररनु पद्थछ’ भनषेर उल्लषेख गररएको छ22 ।

तथ्याङ्क

आप्रवासी श्बमकहरूको खाडीमा भएको मृत्यबुारषे उपलब्ध तथ्याङ्क 
अपयूण्थ छ । कषे ही तथ्याङ्कहरूमा अन्ततर समषेत दषेबखन्तछ । जसका कारण 
समस्याको दायरा र गाम्भीय्थताको प्रभावकारी बवश्षेषण गन्थ करठनाइ 
हुनषे गद्थछ । पारदर्श्थताको सामान्तय अभावलषे यी समस्याहरू अझै बढषेका 
छन ् । तथ्याङ्कका कमजोरीहरूको बावजुद, दबक्ण र दबक्णपयूववी 
एबसयाका १०,००० जबत आप्रवासी श्बमकहरूको हरषेक वष्थ खाडीमा 
मृत्य ुहुनषे गरषेको दषेबखन्तछ (अन्तय दषेशका आप्रवासी श्बमकहरू समषेतलाई 
गणना गदा्थ यो सङ् ख्या अवश्य बढी हुनषेछ)। आधाभन्तदा बढी मृत्य ुस्पष् 
रूपमा र्वाख्या गररएको पाइँदनै । जसको अर््थ ‘प्राकृबतक कारणहरू’ वा 
‘हृदयघात’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरषेर मृत्यकुो अन्ततर्न्थबहत कारणसगँ 
कुन ैसन्तदभ्थ न ैनजोडी मृत्यहुरू प्रमाबणत गररन्तछन ्।

उदाहरणका लाबग पाककस्तानमा यस बवषयसँग सम्बबन्तधत उपलब्ध 
तथ्याङ्क भनषेको राज्य जीवन प्रवासी बबमा कोष (State Life 
Emigrants Insurance Fund) मा क्बतपयूर्त्थका लाबग गररएका 

दावीहरूको वगवीकरण नगररएको सतही सङ्ख्याहरू मात्र हो । 
अन्तयत्रभन्तदा तुलनात्मक रूपमा बढी तथ्याङ्क उपलब्ध भएको भारतमा 
पबन खाडी राष्ट्रहरू मध्यषे सबभन्तदा बढी आप्रवासी श्बमकहरूलाई 
रोजगारी कदनषे साउदी अरषेबबयामा ज्यान गुमाउनषे नागररकहरूको 
सङ् ख्यामा नै गम्भीर अन्ततर भषेरटन्तछ । भारतीय बवदषेश माबमला 
राज्यमन्तत्रीलषे सन् २०१५ दषेबख अक्टोबर २०१९ सम्ममा उक्त राज्यमा 
१२,५९५ भारतीयहरूको मृत्यु भयो भनषेका बर्ए जबकी कषे रलाबस्र्त 
अन्ततरा्थबष्ट्रय आप्रवासन अध्ययन कषे न्तर्द (Center for International 
Migration Studies) को सयूचनाको हकको अनुरोधलाई सम्बोधन गददै 
साउदी अरषेबबया बस्र्त भारतीय दयूतावासलषे लगभग सोही अवबधमा 
७,४४४ भारतीयहरूको मृत्यु भएको जानकारी गराएको बर्यो । 
ती दईु सङ् ख्यामा ५,१५१ को बभन्ता दषेबखन्तछ । साउदी अरषेबबयालषे 
ठयूलो सङ् ख्यामा आप्रवासी श्बमकहरूलाई रोजगारी कदएता पबन कुनै 
मृत्युदर सँग सम्बबन्तधत अर््थपयूण्थ तथ्याङ्क प्रकाशन गददैन । त्यसैलषे साउदी 
अरषेबबयाद्ारा प्रकाबशत कुनै पबन प्रबतवषेदनसँग भारतको तथ्याङ्क 
दाँजषेर बनक्यकोल गन्थ सककदनै।

मृत्यकुा कारणहरूको वगवीकरणमा अझ धषेरै पधिबतगत अन्ततर स्पष् दषेबखन्तछ 
। कुवषेत बस्र्त भारतीय अबधकारीहरूका अनसुार ४२% मृत्यकुो कारण 
हृदयघात भनषेर वगवीकृत गररएका बर्ए। त्यस ैसमयमा बहराइन बस्र्त 
भारतीय अबधकारीहरूलषे भारतीय मृत्यमुध्यषे ४% मात्र हृदयघातका 
कारण भएको भनषेका बर्ए भनषे ४७% मृत्ययूको कारण ‘कार्ड्थयक अरषेस्ट’ 
भबनएको बर्यो । यी अन्ततरहरू अत्यन्तत महत्तवपयूण्थ छन ्र यसलषे गम्भीर 
समस्या औंल्याउँछ । यस्ता समस्याहरू अनसुन्तधानसगँ प्रमाणीकरणसगँ 
वा मृत्यहुरूको वगवीकरणसगँ सम्बबन्तधत हुन सक्छन ् अर्वा तीनै 
समस्याहरूको सयंोजन पबन हुन सक्छन ्। हृदयघात एक यस्तो अवस्र्ा 
हो जसलाई बचककत्सकहरूलषे मृत्यकुो अन्ततर्न्थबहत कारण भनषेर बनक्यकोल 
गन्थ सक्छन ्र यो उबचत रूपमा तयार पाररएको मृत्य ुप्रमाणपत्रमा दषेखा 
पन्थसक्छ । जबकक ‘कार्ड्थएक अरषेस्ट’ लषे मृत्यकुो अन्ततर्न्थबहत कारणको 
बारषेमा कुन ैजानकारी कददँनै जसका कारण यो मृत्य ुप्रमाणपत्रमा दषेखा 
पनु्थ हुदँनै। (हाट्थ अट्ाक/हृदयघात भनषेको कुन ैअवरोधका कारण मुटुमा 
रक्तसञ्ार बन्तद हुनषे अवस्र्ा हो । सरल भाषामा कार्ड्थयक अरषेस्टलषे 
मुटुको धड्कन रोककन ु भन्षे बुझाउँछ । कषे  कारणलषे रोककयो भन्षे कुरा 
यसलषे खलुाउँदनै) बहराइनमा दषेबखएको कार्ड्थयक अरषेस्टको ४७% मा 
रहषेको उच्चदर भनषेको मृत्यकुो अन्ततर्न्थबहत कारण पबहचान गन्थ पधिबतगत 
असिलताको सङ्कषे त हो । त्यसगैरी, कुवषेतमा हृदयघातको ४२% मा 
रहषेको असमान उच्च दरलषे या त उस्त ैबनष्कष्थति्थ  औंल्याउँछ या मृत्यकुो 
बचककत्सकीय कारण पबहचान नगररकन एक ‘सहज अनमुान’ को रूपमा 
हृदयघातलाई प्रयकु्त भएको हुन ुपद्थछ । अबन, दोस्ो सम्भावना कषे  हो 
भनषे बहराइनका स्वास्थ्य अबधकारीहरूलषे ‘कार्ड्थयक अरषेस्ट’ प्रमाबणत 
गरषेका मृत्यहुरूलाई भारतीय अबधकारीहरूलषे हृदयघातका कारण भनी 
पुन: वगवीकरण गरररहषेको ति्थ  यसलषे सङ्कषे त गरषेको हो । कुवषेतमा रहषेका 
भारतीयहरूमा हृदयघातको दर बवश्वर्वापी दरभन्तदा उल्लषेखनीय रूपमा 
उच्च छ भनु् सबैभन्तदा न्तययून सम्भावना भएको तषेस्ो र्वाख्या हुन सक्छ । 
यस्तो भएमा बवश्वभररका हृदयरोग बवशषेषज्ञहरूका लाबग यो अत्यन्तत 
जरुरी चासो र बचन्तताको बवषय हुन सक्छ23 । 

मृत्युका कारणहरू प्रकाशमा ल्याउँदा पधिबतगत समस्याहरूको र्प 
प्रमाण कतारी अबधकारीहरूलषे प्रकाबशत गरषेको तथ्याङ्कमा उपलब्ध छ। 
सन् २०१० दषेबख २०१५ को अवबधमा उल्लषेख्य सङ्ख्यामा भएको गैर-

20. Konrad-Adenauer-Stiftung, “Migration and The COVID-19 Pandemic in the Gulf”, (October 2020).
21. Migrant-Rights.org interview with Dr Babu Ramachandran, American Mission Hospital in Bahrain, (date).
22. Qatar Foundation, World Innovation Summit for Health, and Georgetown University Qatar, “Improving Single Male Laborers’ Health in Qatar: Policy 

Brief”, (2019).
23. There is no precise data on the percentage of global deaths attributable to heart attacks. The WHO has said (see factsheet) that 27% of global deaths 

are caused by heart attacks and strokes, but provides no further breakdown. More detailed information comes in peer-reviewed literature, but these 
do not report mortality statistics in crude percentages, and what is most clear is how the mortality rate for cardiac-related diseases varies in different 
countries and across different socio-economic groups. See Fang Wang et al., “Global Burden of Ischemic Heart Disease and Attributable Risk 
Factors, 1990–2017: A Secondary Analysis Based on the Global Burden of Disease Study 2017”, Clinical Epidemiology, September 2021.

https://www.kas.de/documents/286298/8668222/Policy+Report+No+15+Migration+and+The+COVID-19+Pandemic+in+the+Gulf.pdf/87dd88bd-ed47-41c7-be23-48c5a5eb8d7c?version=1.0&t=1603448109241
https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1056859/PolicyBrief_ImprovingSingleMaleLaborersHealthInQatar2019_Spread.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/1056859/PolicyBrief_ImprovingSingleMaleLaborersHealthInQatar2019_Spread.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
https://www.dovepress.com/global-burden-of-ischemic-heart-disease-and-attributable-risk-factors--peer-reviewed-fulltext-article-CLEP#:~:text=Globally%2C%20the%20incident%20cases%20of,in%202017%20(Table%201).
https://www.dovepress.com/global-burden-of-ischemic-heart-disease-and-attributable-risk-factors--peer-reviewed-fulltext-article-CLEP#:~:text=Globally%2C%20the%20incident%20cases%20of,in%202017%20(Table%201).
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24. Salah Al-Waheeb et al.,”Forensic autopsy practice in the Middle East: comparisons with the West”, Journal of Forensic and Legal Medicine, (February 
2015). Mohammed Omar Sohaibani, “Autopsy and Medicine in Saudi Arabia”, Annals of Saudi Medicine, (1 May 1993).

25. Salah Al-Waheeb et al.,”Forensic autopsy practice in the Middle East: comparisons with the West”, Journal of Forensic and Legal Medicine, (February 
2015).

26. Eamon Tierney et al.,”Is It Time for a Virtual Autopsy Service in Bahrain?”, Bahrain Medical Bulletin, (December 2014). See information on post-
mortems at the website of the British Embassy in Bahrain.
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कतारी मृत्युहरूलाई कारण अज्ञात रहषेको जनाउनषे सङ्कषे त समयूहहरूमा 
वगवीकरण गररएको बर्यो। सन् २०१६ दषेबख भनषे यी सङ् ख्याहरुमा 
नाटकीय रूपमा बगरावट आयो । जबकक त्यही समयमा ‘रक्तप्रवाह 
सम्बन्तधी रोगहरू’ भनी वगवीकृत भएका मृत्युहरूको सङ्ख्या तदनुरूप 
नै बढ्ो । यसको बचत्रणका लाबग सन् २०१५ मा सबै उमषेर समयूहका 
३७६ गैर-कतारीहरूको अज्ञात कारणलषे मृत्यु भएको आबधकाररक 
कतारी तथ्याङ्कमा भबनएको बर्यो । जुन सन् २०१६ मा ८२ मा 
झरषेको बर्यो । यसको तुलनामा रक्तप्रवाह सम्बन्तधी रोगहरूको समकक् 
तथ्याङ्क सन् २०१५ मा २२१ बाट बढषेर सन् २०१६ मा ४६४ पुगषेको 
बर्यो। कतारी अबधकारीहरुलषे आप्रवासीहरुको मृत्युको अनुसन्तधान 
गनने तररकामा ठयूलो पररवत्थन ल्याएको नभएसम्म (यसको कुनै प्रमाण 
छैन) सन् २०१६ दषेबख ‘रक्तप्रवाह सम्बन्तधी रोगहरु’ बाट मृत्यु भएको 
आप्रवासी श्बमकहरुको भनी वगवीकरण गररएकाहरुको बढ्दो सङ् ख्यालषे 
धषेरै मामलाहरुमा उनीहरुको मृत्युको कारण अज्ञात रहषेको तथ्यलाई 
ढाकछोप गरषेको दषेबखन्तछ । 

सीबमतताहरूका बावजुद यो तथ्याङ्क बवबभन् सन्तदभ्थमा ज्ञानवध्थक छ 
र यसलषे र्प अनुसन्तधान योग्य धषेरै मुद्ाहरू औँल्याउँदछ । उदाहरणका 
लाबग कुवषेती अबधकारीहरूलषे उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कलषे कुवषेतीहरू 
र गैर-कुवषेतीहरूको बाह्य कारणहरूबाट कसरी मृत्यु हुन्तछ भन्षे कुराको 
बचरिार गद्थछ । दषेशको कयू ल जनसङ् ख्याको ६९% गैर-कुवषेतीहरूलषे 
ओगटषे तापबन दषेशमा हुनषे आत्महत्याको भनषे ८९% बहस्सा उनीहरूको 
नै भएको तथ्याङ्कलषे दषेखाउँछ । ध्यानमा कदनुपनने कुरा कषे  पबन हो भनषे 
आप्रवासीहरूको उमषेर र बलङ्ग संरचना सम्पयूण्थ कुवषेती जनसङ् ख्याभन्तदा 
िरक हुनषे भएकालषे यो सङ् ख्यालाई एकसमान तुलना गन्थ बमल्दनै । 
युएइका अबधकारीहरूलषे उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार मृतक 
गैर-इबमराती पुरुषहरूको उमषेर समयूह गैर-इबमराती मबहलाहरूको 
उमषेर समयूहभन्तदा उल्लषेख्य रूपमा िरक रहषेको दषेबखन्तछ। उदाहरणका 
लाबग सन् २०१८ र २०१९ मा मृत्यु भएका पुरुषहरू मध्यषे ४७% को 
उमषेर २० दषेबख ४९ बबच रहषेको बर्यो भनषे २४ % मबहलाहरू मात्र 
यो उमषेर समयूहका बर्ए । यो तथ्याङ्क राबष्ट्रयता वा पषेशाका आधारमा 
वगवीकरण भनषे गररएको छैन । अझ महत्तवपयूण्थ कुरा कषे  हो भनषे यी उमषेर 
समयूहका गैर-इबमराती पुरुष र मबहलाहरूको सङ् ख्याका बारषेमा सम्पयूण्थ 
जनसङ् ख्या सापषेक् कुनै जानकारी छैन । बवबभन् कारणहरूबाट हुनषे 
मृत्युदरहरूको गणना र तुलना गन्थ सबै मृत्युहरूका सटीक कारणहरू 
(तथ्याङ्कको भाषामा, मुख्य अंङ्क (Numerator) जानषेर मात्र 
पुग्दनै । कुनै पबन जनसङ् ख्यामा कबत जना र्वबक्तहरू उपबस्र्त 
बर्ए भनषेर जान् पबन आवश्यक हुन्तछ। यस्तो सङ् ख्यालाई भाजक 
(denominator) भबनन्तछ। उद्गम र गन्ततर्व राष्ट्रहरूद्ारा प्रकाबशत 
तथ्याङ्कमा भाजक आँकडाको अभाव एक गम्भीर र दोहोरररहनषे त्रुटी 
हो। भाजक आँकडाहरू प्रस्तुत गररँदा पबन समय इकाइमा आधाररत 
मृत्युदर मापन गन्थ समयको कुनै भाग (जस्तै, हप्ता, मबहना, आकद) 
आवश्यक हुन्तछ। मृत्युदरलषे सामान्तयतया बाह्य वातावरणीय तनावहरू 
जस्तै; ग्ीष्म ऋतुको गमवी, जस्ता मौसमी प्रवृबत् प्रदश्थन गद्थछन् । कुल 
वार्ष्थक अनुमानहरूलषे यी मृत्युका स्वरूपहरू उजागर गन्थ सक्दनैन्।

जनस्वास्थ्य बवज्ञहरूलाई उबचत जानकारी उपलब्ध गराउनका लाबग 
राष्ट्रहरूलषे उमषेर, राबष्ट्रयता, बलङ्ग, पषेसा, मृत्यकुो बमबत, मृत्यकुो कारण 
आकदका आधारमा बवस्ततृ रूपमा वगवीकरण गररएका तथ्याङ्कलाई 

सबजलै उपलब्ध गराउन ुपद्थछ । सार् ैमृत्यदुरको गणनालाई सहज बनाउन 
एक भाजक आँकडा समषेत उपलब्ध भएको सबुनबचित गनु्थपद्थछ। मृत्यकुा 
कारणहरूलाई रोगहरुको अन्ततरराबष्ट्रय वगवीकरण (International 
Classification of Diseases - ICD) मा उबल्लबखत श्षेणीहरू र उप-
श्षेणीहरूमा प्रमाबणत गररनपुछ्थ। यो बवबभन् ठाउँ र समयबीच मृत्यदुर र 
बबरामी हुनकुा कारणहरूको तलुनात्मक तथ्याङ्कको आधार हो ।

अनुसन्तधान तर्ा क्बतपयूर्त्थ

माबर् उबल्लबखत तथ्याङ्कसँग सम्बबन्तधत समस्याहरू मृत्युहरूको सही 
अनुसन्तधान नहुनु बसत कषे ही हदसम्म जोबडएका छन् । परम्परागत शव 
परीक्ण प्रकक्रया खाडी क्षेत्रमा संवषेदनशीलताको बवषय हो । साउदी 
अरषेबबयाका बचककत्सकहरूलषे उल्लषेख गरषे अनुसार बनयबमत रूपमा 
परम्परागत शव परीक्ण प्रकक्रयाहरू नगररनुको कारण  ‘आंबशक रूपमा 
धार्म्थक हो’ । स्पष् रूपमा शङ्कास्पद दषेबखनषे पररबस्र्बतहरूमा बाहषेक 
अन्तय अवस्र्ामा बनयमवध्दताका सार् शव परीक्ण गन्थ साधारणतया 
बविलता वा बद्बवधा रहषेको पाइन्तछ24 । स्वास्थ्य बवशषेषज्ञहरू 
‘सकषे सम्म बचरिार नगन्थका लाबग दबाबमा रहषेको ’कुवषेतका स्वास्थ्य 
अनुसन्तधानकता्थहरूलषे उल्लषेख गरषेका छन्25 । कताराका अबधकारीहरूको 
दाबीअनुसार ‘कानयूनतः शव परीक्ण गररनु अगाबड मृतकको पररवारलषे 
स्वीकृबत कदनुपछ्थ’। यद्बप, मृत्युको कारण पबहचान गनने प्रार्बमक 
बवबधको रूपमा बनयमवधि शव परीक्णमा मात्र ध्यान कषे बन्तर्दत हुदँा 
स्वास्थ्य बवशषेषज्ञहरू लाबग उपलब्ध उपाय तर्ा प्रबवबधहरूमा आएका 
महत्तवपयूण्थ नवीनतम प्रगबतलाई उपषेक्ा हुन गएको छ ।

बहराइनका स्वास्थ्य अनुसन्तधानकता्थहरूलषे सन् २०१४ मा दषेशमा 
‘भचु्थअल’ शव परीक्ण प्रकक्रया बभत्याउनषे प्रस्ताव राखषेका बर्ए26 

। यस्ता प्रकारका शव परीक्ण प्रकक्रयामा ‘कम््पयुटषेड टोमोग्ािी’ 
(computed tomography-CT) र ‘मषेग्षेरटक रषेसोनषेन्तस इमषेबजङ’ 
(magnetic resonance imaging-MRI) स्क्यानहरू प्रयोग गररन्तछ 
। यसलषे धार्म्थक प्रबतबन्तधहरूको उल्लङ्घन नगररकन अझै बवस्तृत 
रूपमा मृत्युको अनुसन्तधान गन्थ स्वास्थ्य बवशषेषज्ञहरूलाई सक्म बनाउन 
सककन्तछ । त्यस क्षेत्रमा यस्तो प्रबवबध पबहलोपटक बभत्याउनषे गरी 
अबुधाबी (Abu Dhabi) सरकारलषे अक्टोबर २०२१ मा शव परीक्ण 
गन्थ आवश्यकताअनुसार शव परीक्ण ‘इमषेबजङ’ सुरु गनने घोषणा गयको27 । 

यस ररपोट्थमा उल्लषेख भएका कुनै पबन मृतक श्बमकका पररवारहरूलाई 
शव परीक्णको प्रस्ताव गररएको बर्एन र कसैको मृत्यु प्रमाणपत्रलषे 
उनीहरूको मृत्युको कारणका बवषयमा कुनै अर््थपयूण्थ अनुसन्तधान भएको 
सङ्कषे त गददैन। मृत्युका कारणहरू बारषे यर्ोबचत अनुसन्तधान नै खाडीमा 
मृत्यु हुनषे आप्रवासी श्बमकका पररवारहरूलषे आफ्ना बप्रयजनको मृत्यु 
बारषे बुझ्न पाएको सुबनबचित हुनषे एकमात्र उपाय हो । किबलबपन्तसका 
कालकोस डषे गुजम्यान इलाई जुबनयर (Carlos de Guzman Ely Jr.) 
को सन् २०२१ मा साउदी अरषेबबयामा ४५ वष्थको उमषेरमा बनधन भयो 
। साउदी अरषेबबयाको स्वास्थ्य मन्तत्रालयलषे जारी गरषेको उनको मृत्यु 
सम्बन्तधी सयूचनामा मृत्युको कारण “अज्ञात” भएको उल्लषेख गररएको भए 
तापबन किबलबपन्तस छोड्नु अबघ मुटुको समस्या र उच्च कोलषेस्ट्ोल भएको 

https://www.researchgate.net/publication/272523165_Forensic_autopsy_practice_in_the_Middle_East_comparisons_with_the_West
https://www.annsaudimed.net/action/oidcStart?redirectUri=%2Fdoi%2F10.5144%2F0256-4947.1993.213
https://www.annsaudimed.net/doi/10.5144/0256-4947.1993.213
https://www.researchgate.net/publication/272523165_Forensic_autopsy_practice_in_the_Middle_East_comparisons_with_the_West
https://www.researchgate.net/publication/270106340_Is_It_Time_for_a_Virtual_Autopsy_Service_in_Bahrain
https://www.mediaoffice.abudhabi/en/health/department-of-health-abu-dhabi-introduces-virtual-autopsy-for-mortuary-investigations/
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पत्ा लागषेर मुटुको समस्याको लाबग उनलषे औषधी सषेवन गरररहषेका 
बर्ए । कालकोसका छोरालषे उनको मृत्युलषे पररवारलाई ‘तहसनहस बनाई 
अन्तयोलमा ’पारषेको छ भन्तदछन् । एकाति्थ  आफ्ना बप्रयजनहरूको मृत्यु 
कसरी भएको भन्षे बारषे र्ाहा नपाउँदाको भावनात्मक प्रभाव त छँदछै 
अककोति्थ  सुरक्ाको अभाव वा अन्तय प्रकारका लापरवाहीको पररणाम 
स्वरूप मृत्यु भएको अवस्र्ामा पररवारहरूलषे क्बतपयूर्त्थ पाउनषे सुबनबचित 
गन्थको लाबग पबन अनुसन्तधान अत्यावश्यक छ । मृतक श्बमकहरूका 
पररवारलषे क्बतपयूर्त्थ पाउनका लाबग श्बमक आिँैलषे बबमा बलनुपनने वा 
बङ्लादषेशको वषेज अन्थस्थ वषेल्िषे र बोड्थ (Wage Earners Welfare 
Board) वा किबलबपन ओभरबसज वक्थ र वषेल्िषे र एबमिबनस्ट्षेसन 
(Philippine Overseas Worker Welfare Administration) 
जस्ता अबनवाय्थ बबमा योजनाहरूमा समावषेश हुनुपनने बवद्मान अवस्र्ा 
छ । यसर््थ मृतक श्बमकहरुका पररवारहरूलाई कषे ही हदसम्म भएपबन 
राहत उपलब्ध गराउनषे भार खाडी वा उद्गम राष्ट्रहरू माबर् नभई न्तययून 
पाररश्बमक पाउनषे श्बमकहरू आिँै माबर् पद्थछ ।

मुख्य बसिाररसहरू

गल्ि कोअपरषेशन काउबन्तसल(Gulf Cooperation 
Council) राष्ट्रका सरकारहरूलषे ध्यान कदनुपनने 
कुराहरू:

• अन्ततरा्थबष्ट्रय असल अभ्यासअनुसार आप्रवासी श्बमकको सबै 
मृत्युहरूको अनुसन्तधान र प्रमाणीकरण गररएको सुबनबचित गन्थ 
बनरीक्कहरू र स्वास्थ्य परीक्कहरूको बवशषेष टोलीहरू स्र्ापना 
गनने ।

• आप्रवासी श्बमकहरूको मृत्युका कारणहरूको स्वतन्तत्र अनुसन्तधान 
गराउनषे र सबै अनुसन्तधानलषे गमवी र आर्द्थता, अत्यबधक काम, वायु 
प्रदयूषण, मनोसामाबजक तनाव र श्बमकहरूको स्वास्थ्य सषेवामा 
पहुचँको क्मता आकदलषे खषेलषेको सम्भाबवत भयूबमकाहरूको समषेत 
जाँच भएको सुबनबचित गनने ।

• आप्रवासीहरूको मृत्युदरसम्बन्तधी तथ्याङ्कमा उपलब्ध 
आँकडाहरूको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनषे । ती आँकडालाई उमषेर, 
बलङ्ग, पषेसा, राबष्ट्रयता, मृत्युको बमबत, र मृत्युको अन्ततर्न्थबहत 
कारणका आधारमा पयूण्थ रूपमा वगवीकृत गरषेर बवबभन् श्षेणीमा 
तुलना गन्थ सककनषे बनाउनषे ।

• बनयमवध्दताका सार् सबै शव परीक्ण प्रकक्रयाहरू सम्भव नहुनषे 
बस्र्बत र सन्तदभ्थहरूलाई ध्यानमा राखी बवशषेषज्ञहरूसँगको 
परामश्थमा आवश्यक्ताअनुसार र ‘भचु्थअल’ शव परीक्ण प्रकक्रयाहरू 
बभत्याउनषे।

• जस्तोसुकै अध्यागमन बस्र्बत भएका र स्वास्थ्य काड्थ भएका वा 
नभएका सबै न्तययून पाररश्बमक पाउनषे आप्रवासी श्बमकहरूलाई 
सषेवा कषे न्तर्दमा प्रार्बमक र आपतकालीन स्वास्थ्य सषेवा बन:शुल्क 
उपलब्ध गराउनषे । न्तययून पाररश्बमक पाउनषे आप्रवासी श्बमकहरूको 
सङ् ख्या धषेरै भएका क्षेत्रहरू नबजकै पयूण्थ संसाधनयुक्त स्वास्थ्य कषे न्तर्द र 
आपतकालीन सषेवा प्रदान गररनषे ठाउँहरू उपलब्ध भएको सुबनबचित 
गनने । स्वास्थ्य काड्थ नभएका श्बमकहरूका रोजगारदाताहरूलाई 
श्म बनरीक्कहरूलषे ताकषे ता गनने प्रकक्रया सुबनबचित गनने । आफ्ना 
कम्थचारीहरूलाई अद्ावबधक स्वास्थ्य काड्थहरू उपलब्ध नगराउनषे 
रोजगारदाताहरूलाई अर््थपयूण्थ प्रबतबन्तध लगाउनषे।

• आप्रवासी श्बमकहरूको मानबसक र शारीररक स्वास्थ्य सषेवाको 
पहुचँलाई सुबनबचित गनने । न्तययून पाररश्बमक पाउनषे आप्रवासी 
श्बमकहरूका बवशषेष आवश्यकताहरू र उनीहरूलषे भोग्षे 
जोबखमहरूलाई सम्बोधन गनने गरी बवद्मान मानबसक स्वास्थ्य 
नीबतहरू अद्ावबधक गनने।

• रोजगारदाताहरूलषे बाह्य काम गनने श्बमकहरूका लाबग गमवीबाट हुनषे 
तनावको र्वावसाबयक जोबखम भएको अवस्र्ामा अबनवाय्थरूपमा 
शीतल, छ्हारी भएको स्र्ानहरूमा उपयुक्त अवबधको बवश्ाम 
उपलब्ध गराएको सुबनबचित गन्थ तत्सम्बन्तधी कानुन पाररत गनने 
। अबनवाय्थ बवश्ामका समयहरू तय गदा्थ वातावरणीय गमवीको 
तनाव सम्बन्तधी जोबखमहरूका सार्ै पररश्मको प्रकृबतलाई 
ध्यानमा राख्ुपनने ।

• ‘हाईपरटषेन्तसन’ सम्बन्तधी परीक्ण र उपचारका काय्थक्रमहरू र्वापक 
रूपमा सञ्ालन गनने।

• न्तययून पाररश्बमक पाउनषे आप्रवासी श्बमकहरूमा भएको CKDu 
वा प्रारबम्भक चरणको मृगौला रोगको प्राधान्तयताका बारषेमा 
अध्ययन गनने ।

उद्गम राष्ट्रका सरकारहरूलषे ध्यान कदनुपनने कुराहरू: 

• श्बमकहरूको बवदषेशमा भएको मृत्युबारषे सम्पयूण्थ ऐबतहाबसक 
तथ्याङ्कहरु गन्ततर्व, पषेसा, उमषेर, बलङ्ग, मृत्युको बमबत र मृत्युको 
कारणमा आधारमा वगवीकृत गरी उपलब्ध गराउनषे । उक्त तथ्याङ्क 
जनस्वास्थ्यबवद्हरूलाई प्रभावकारी बवश्षेषण गन्थ सहज हुनषे 
ककबसममा प्रस्तुत गरी ‘अनलाइन’ माध्यममा उपलब्ध गराइनु पनने 
। प्रत्यषेक खाडी राष्ट्रमा भएका नागररकहरूको सङ् ख्या सबहतको 
सही, बवस्तृत तथ्याङ्क हुनपनने।

• बवदषेशमा हुनषे नागररकहरूको मृत्युको तथ्याङ्क सङ्कलन र 
प्रकाशन गनने सरकारका सबै मन्तत्रालयहरूलषे अन्ततरा्थबष्ट्रय मापदण्ड 
(बवश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रोगहरूको अन्ततरा्थबष्ट्रय वगवीकरण/
International Classification of Diseases) अनुरूप 
भएको सुबनबचित गनने। मृत्युको अन्ततर्न्थबहत कारण नखुलाइएका 
(उदाहरणका लाबग  र्प सन्तदभ्थ वा र्वाख्या बबना “प्राकृबतक 
कारणहरू”, “हृदयघात”, “हृदय बविलता”, “तीव्र श्वासप्रस्वास 
बविलता” भनषेर प्रमाबणत गररएका) मृत्युदता्थ प्रमाणपत्रहरूको 
हकमा सरकारी अबभलषेखमा “राम्ोसँग र्वाख्या नगररएको वा 
मृत्युको कारण अज्ञात” भनषेर दशा्थउनषे ICD कोड अन्ततग्थत राख्षे।

• आप्रवासी श्बमकहरूको मृत्युबारषे अनुसन्तधान प्रकक्रयाको दायरा 
वृबधि गन्थ, आप्रवासी श्बमकहरूको मृत्युका कारणमा स्वतन्तत्र 
अनुसन्तधान अबघ बढाउन र अत्याबधक गमवीको तनाव (heat 
stress) बारषे कानुनी संरक्ण बढाउन खाडी राष्ट्रहरूलाई आह्वान 
गनने ।

• मृतक श्बमकको पार्र््थव शरीरलाई समयमा किता्थ पठाउन र 
पररवारलाई सहयोग प्रदान गन्थ (क्बतपयूर्त्थको हकदार मृतकका 
पररवारहरूको सन्तदभ्थमा समषेत) अरबको खाडीका राष्ट्रहरूमा 
अवबस्र्त राजदयूतावासहरूको क्मता अबभवृबधि गनने ।

• आप्रवासी श्बमकहरूको मृत्युको अनुसन्तधान, स्वास्थ्य जोबखमबाट 
सुरक्ा र उनीहरूको स्वास्थ्य सषेवामा पहुचँ जस्ता मुद्ाहरू 
अबुधाबी संवाद (Abu Dhabi Dialogue) र कोलम्बो प्रकक्रया 
(Colombo Process) जस्ता क्षेत्रीय परामश्थ प्रकक्रयाहरूको 
प्रस्तावमा पनने सुबनबचित गनने ।


