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THE DEATHS OF MIGRANTS IN THE GULF

पहिलो भाइटल साइन्स प्रहिवेदनले गल््फ कोअपरेशन काउहन्सलका ६ 
सदस््य राष्ट्रिरूमा का्य्यरि न््ययून आ्य भएका आप्रवासी श्रहमकिरूको 
शारीररक र मानहसक स्वास््थ््यले कसरी एक पहि अकको हवहभन्न प्रकारका 
जोहिम सामना गि्यन् भन्ने ि्थ््यलाई हवस्िारमा प्रस्ितुि गरेको ि । ्यी 
जोहिम का्य्यस््थल, बसोबासको अवस््था (बासस््थान ि्था सेरो्ेफरोको 
समग्र अवस््था) र वािवरणका कारण उत्पन्न हुन्िन्  । त््यसमा गममी 
र आर्द्यिा, प्रदयूषण, अत््याहिक लामो का्या्यवहि  र कठोर शाररररक 
श्रमसहििका दतुर्व्यविारपयूण्य अवस््थामा, र्वावसा्यीक स्वास््थ््य र सतुरक्ा  
अभ््यासमा लापरवािी, मनोसामाहजक िनावसँगै लामो अवहिसम्म 
काम गनने बाध््यिा र  महिला घरेलतु श्रहमकिरूको िकमा हवषम शारीररक, 
मनोवैज्ाहनक र ्यौन दतुर्व्यविारका जोहिमिरू आदद पद्यिन् ।

आप्रवासी श्रहमकको मृत््यतुसम्बहन्ि उपलब्ि ि्थ््याङ्कमा कहमकमजोरी 
भएिा पहन दहक्ण र दहक्णपयूवमी एहस्याका कररब १० िजार माहनसको 
िरेक वष्य िाडीमा मृत््यतु हुने गरेको पहिलो प्रहिवेदनको आंकलन ि । 
अन््य दशेका आप्रवासी श्रहमकको मृत््यतु समावेश गदा्य ्यो संख््या अझै बढ्ने 
स्पष्ट ि । प्रत््येक दतुई मृत््यतुमध््ये एकभन्दा िेरै मृत््यतुको कारण ितुलेको िैन 
भहनएकोि । अ्था्यि् कतु नै अन्िर्न्यहिि कारणसँग नजोडी मृत््यतु प्रमाहणि 
गन्यका लाहग नै  “प्राकृहिक कारण” वा “हृद्यघाि” जस्िा शब्दावली 
प्र्योग गररन्िन् ।

अ्थ्यिन्त्र हभत्रका न््ययून पाररश्रहमक पाइने क्ेत्रका श्रहमकिरूमा पतुनः 
ध््यान केहन्र्दि गददै संख््यात्मक र गतुणात्मक हवहि प्र्योग भएको हमहश्रि 

अध््य्यनमा आिाररि ्यो दोस्ो प्रहिवेदन मतुख््यिः िाडीमा आप्रवासी 
श्रहमकिरूको स्वास््थ््य सेवासम्म पहुचँको अवस््थामाह्थ केन्र्दीि ि । 
्यसका मतुख््य हनष्कष्यिरू हनम्नअनतुसार िन्:

• िाडीमा न््ययून पाररश्रहमक पाउन ेआप्रवासी श्रहमकिरूलाई कामका 
कारण िरैे प्रहिकतुल स्वास््थ््य अवस््था हसज्यना हुनसके् हुनाले 
स्वास््थ््य सवेामा उनीिरूको सिज पहुचँ अत््यन्ि मित्तवपयूण्य हुन्ि 
। िाडी राष्ट्रिरूका स्वास््थ््य सवेािरू सामान््यि्या आप्रवासी 
श्रहमकिरूको हवशषे आवश््यकिािरू अनतुरूप बनाइएका िैनन,् र 
त््यिा ँ उनीिरूको लाहग स्वास््थ््य सवेा पहुचँमा भदेभावको स्पष्ट 
प्रमाण पाईन्ि । औपचाररक कागजािको उपलब्ििा नहुनतु र सवेा 
सतुहविाका लाहग आवश््यक िच्य गनने क्मिा नहुनतु न ैपहुचँमा मतुख््य 
अवरोि हुन ्।

• न््ययून पाररश्रहमक पाउन े आप्रवासी श्रहमकिरूले गैर-आकहस्मक 
स्वास््थ््य सवेामा सिज पहुचँ नपाउँदा त््यसले उनीिरूको शारीररक 
र मानहसक स्वास््थ््यमा िाहनकारक प्रभाव पाि्य । रोक्थाम गन्य 
सदकन ेमृत््यतु ि्था कारण नितुलेका मृत््यतुको दर उच्च हुनतुका पिाडी 
्यो पहन एक प्रमतुि कारण हुन सक्दि । 

• ्यस भगेका राष्ट्रले क्रमशः अँगाल्द ै गएको अहनवा्य्य हनजी 
स्वास््थ््य बीमाको पररपाटीले न््ययून पाररश्रहमक पाउन े आप्रवासी 
श्रहमकिरूको स्वास््थ््य सवेासम्म पहुचँ सतुिार गनतु्यभन्दा सवेामा 
पहुचँमा ्थप अवरोि िडा गन्य सके् सम्भावना बढी ि ।

का्य्यकारी सारांश
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स्वास््थ््य सेवासम्म पहुचँमा अवरोिका 
रूपमा कागजािको र क्र्यक्मिा अभाव   
साउदी अरेहब्यामा का्य्यरि द्फहलहपनो श्रहमक िोजे रेमन्ड भनेर हचहनने 
जे आरले कसरी बारम्बार मतुिदै पानने पेट दतुिाइको बाबजतुद आ्फयू ले िेरै 
ददनसम्म रर्यादको एक क्फी शपमा कतु नै हवश्राम नहलई िरेक ददन 
लामो सम्य काम गरे भन्ने भाईटल साईन्स् पाट्यनरहसपलाई बिाए । 
“म हबरामी हुदँा पहन काममा गएको ह्थएँ - मेरो सट्ा काम गनने कोिी 
ह्थएन,” उनी सम्झन्िन् । “[जे आरको रोजगारदािाले] स्वास््थ््य बीमाबारे 
पहि िाकेिा गनने बिाएका ह्थए, दकनदक त््यिाँ ‘पहिला भतुक्ानी गनतु्यपनने 
अन््य चीज’ ह्थए ।” जे आर द्फहलहपन्स ्फकने पहि उनको ठयूलो आन्र्दाबाट 
क््यान्सरको ठयूलो ट्तुमर िटाउनतु पनने भ्यो । किारमा बागवानी क्ेत्रमा 
काम गनने ३३ वषमी्य नेपाली लतुर्दलाई काठ काट्ने मेहसनको नहजकै काम 
गनतु्यपदा्य पहन आँिाको सतुरक्ाका लाहग कतु नै सामाग्री ददईएको ह्थएन । 
लतुर्दको रोजगारदािाले सहुहल्यिपयूण्य स्वास््थ््य सेवामा पहुचँ पाउनका 
लाहग आवश््यक किारी पररच्य पत्र नबनाइददएकाले आँिाको गम्भीर 
समस््या हुदँा पहन उनी उपचारका लाहग अस्पिाल जान सकेनन् । एउटा 
आँिा दखे्न नसके् भएपहि  रोजगारदािाले एम्बतुलेन्स बोलाईदलेान् भन्ने 
आसामा बेिोस भएको नाटक गरे । “मरणासन्न नभए सम्म कम्पनीले 
गम्भीरिापयूव्यक ललँदनै,” उनले भने । सं्यतुक् अरब इहमरेट्समा हनमा्यण 
क्ेत्रमा काम गनने पादकस्िानी श्रहमक अिमदले भाईटल साईन्स् 
पाट्यनरहसपलाई भने, “िेरै जसो श्रहमकलाई कतु नै न कतु नै प्रकारको 
शारीररक समस््या ह्थ्यो … र कालान्िरमा सबैलाई मानहसक िनाव 
हुन््थ््यो ।” िर कसैसँग पहन स्वास््थ््य सेवा प्राप्त गन्य आवश््यक स्वास््थ््य 
हबमा भने ह्थएन ।

िाडी राष्ट्रका अनेक साव्यजहनक अस्पिाल ि्था नीहज स्वास््थ््य केन्र्दसम्म 
न््ययून पाररश्रहमक आज्यन गनने आप्रवासी श्रहमकिरूको पहुचँ हुन नसक्तु को 
कारण आवश््यक कागजािको अभाव िो भन्ने ि्थ््य न््ययून पाररश्रहमकमा 
काम गनने १ िजार १ स्य १ जना आप्रवासी श्रहमकिरूसँग सन् २०२२ 
को मे र जतुलाईका बीच कतु वेिमा गररएको ्यो प्रत््यक् सवनेक्णको हनष्कष्यले 
समेि प्रहिहबहम्बि गि्य । 

सवनेक्णले न््ययून पाररश्रहमक पाउने आप्रवासी श्रहमकिरूले स्वास््थ््य सेवा 
प्राप्त गन्यमा सामना गनने अवरोििरूको स्पष्ट हचत्रण गरेको ि । ३० 
प्रहिशि उत्तरदािाले स्वास््थ््य सेवा उपभोग गन्य हवरलै सके् वा कहिल््यै 
पहन नसके् बिाएकाले  र केवल १८ प्रहिशि उत्तरदािािरूले मात्र सिैँ  
स्वास््थ््य सेवा उपभोग गन्य सके् बिाएकाले  स्वास््थ््य सेवामा लाग्े िच्य 
एक मित्तवपयूण्य अवरोि माहनएको ि । सििी रूपमा िदेा्य  स्वास््थ््य 
सेवामा अनतुदान ददएर प्रवासी श्रहमकका लाहग स्वास््थ््य सेवा सतुलभ 
बनाउने कतु वेि सरकारको नीहिसँग ्यो िोजको हनष्कष्य बाहझएको 
दहेिन्ि । उहचि कागजािको अभाव नै स्वास््थ््य सेवामा पहुचँमा मतुख््य 
अवरोि भएको पाईएको ह्थ्यो । आिा भन्दा बढी उत्तरदािािरू अ्था्यि् 
५१ प्रहिशिले आ्फयू सँग भौहिक पररच्य पत्र नभएकै कारण स्वास््थ््य 
सेवा हलन िोज्नबाट हनरुत्साहिि भएको वा हनषेि गररएको बिाएका 
ह्थए ।

स्वास््थ््य सेवाको सन्दभ्यमा उहचि कागजािको अभावले हवहभन्न रूप 
हलन सक्िन्  । बसोबास अनतुमहिको म््याद सदकएको वा प्य्यटक ि्था 

आगन्ितुक हभसामा िाडीमा आइपतुगेका कारण बसोबास र का्य्य अनतुमहि 
नभएकाले िेरै श्रहमकिरू त््यसै कागजािहविीन भएका िन् । प्रा्य: 
श्रहमकिरू रोजगारका औपचाररक माध््यमबाट आएका भएिा पहन 
हिनका रोजगारदािािरूले साउदी अरब र सं्यतुक् अरब इहमरेट्समा 
सबै हवदशेी श्रहमकसँग हुनैपनने राहष्ट्र्य पररच्यपत्र वा स्वास््थ््य बीमा 
उपलब्ि नगराइददएका वा नहवकरण नगररददएका हुन सक्िन् । जे 
जस्िा कारणले भएपहन आप्रवासी श्रहमकिरूले एकाहिर आकहस्मक 
अवस््थामा बािके सहुहल्यिपयूण्य स्वास््थ््य सेवामा पहुचँ पाउन सक्दनैन् 
भने अककोहिर उनीिरूको पाररश्रहमक ्थोरै हुने हुदँा सहुहल्यि हबनाको 
स्वास््थ््य सेवाका लाहग उनीिरूसँग प्या्यप्त िच्य हुदँनै । िामीले कतु राकानी 
गरेका आप्रवासी श्रहमकिरूले उनीिरूलाई िेरै दकहसमका बािािरूले 
स्वास््थ््य सेवामा पहुचँ पाउन हनरुत्साहिि गनने वा रोके् बिाए । िेरैले 
जािी्य भेदभावलाई पहन एक प्रमतुि कारण बिाए । “िामी अस्पिालमा 
जाँदा िाम्ो कतु नै मित्तव िैन भन्ने मिसतुस गिछौं,” कतु वेि सवनेक्णमा िामीले 
भेटेको एक द्फहलहपनो श्रहमकले भने । उक् सवनेक्णमा आ्फयू ले जािी्य 
भेदभाव भोग्े गरेको बिाउनेमध््ये २५ प्रहिशिले आ्फयू लाई स्वास््थ 
उपचार गन्य नै नददइएको बिाएका ह्थए ।

स्मरण रिोस् -- िाडीका सबै राष्ट्रमा औपचाररक कागजाि नभएको 
अवस््थामा पहन आकहस्मक स्वास््थ््य सेवा हनःशतुल्क उपलब्ि गराइन्ि 
। िामीले भेटेका िेरै आप्रवासी श्रहमकिरूले रोगको उपचारका लाहग 
आ्फयू  आकहस्मक कक्मा भना्य हुदँा सकारात्मक अनतुभव भएको बिाए 
। आप्रवासी श्रहमकिरूको स्वास््थ््य समस््या वा चोटपटकले हन:शतुल्क 
आकहस्मक सेवा प्राप्त हुने मापदण्ड पतुरा नगदा्य भने स्वाभाहवक रूपमै 
समस््या आइपि्यन् । “दतुघ्यटनामा मध््यम दकहसमको मात्र चोटपटक लाग्तु 
सबैभन्दा नराम्ो अवस््था िो,” दतुबईको एक ्फतु ड डहेलभरी चालकले 
भाईटल साईन्स् पाट्यनरहसपलाई भने । “चोटपटक सानो ि भने दतुिाइ 
कम गनने औषहि हलन सदकन्ि वा नहजकैको हक्लहनकमा डाक्टरलाई 
भेट्न सदकन्ि र आफ्नो काममा ्फर्क्य न सदकन्ि । बीमा नभएपहन मिगँो 
पददैन । मनदै लागेको िो भने इमजनेन्सीमा गइन्ि । िर बीचको चोटपटक 
लाग््यो भने आफ्नो बीमाहभत्र पनने हक्लहनक पत्ता लगाउने झन्झट गनतु्य 
पि्य । काम पहन गतुमाउनतुपि्य । र दतुिाई पहन सिनतुपि्य ।” उनले दतुबईमा 
आकहस्मक कक्िरूमा प्राप्त हुने सेवाको स्िरको प्रशंसा गरे, िर सडक 
दतुघ्यटनामा पनने उनी ि्था उनका िेरैजसो सिकममीले गैर-आकहस्मक 
उपचारका लाहग िच्य िान्न नसके् बिाए  ।

सामान््यि्या िाडीका अस्पिालिरूमा आकहस्मक उपचार उच्च 
स्िरको भएिा पहन अस्पिालिरूमा भना्य हुन नै करठनाइ हुन सके् 
आप्रवासी श्रहमकिरूले बिाए । “गहम्भर अवस््थामा मात्र आकहस्मक 
कक्मा लहगन्ि । नत्र आकहस्मक कक्मा ठाउँ नपतुग्े हुनाले ्यिाउिा 
पठाइददन्िन् । ितुट्ा दतुिेर मात्रै पतुग्दनै, ितुट्ा कारट्यो भने मात्र वास्िा 
गि्यन्,” ५३ वषमी्य पादकस्िानी ड्ाइभर नवाजले भने । जेद्ािको 
एक साव्यजहनक अस्पिालमा का्य्यरि एक डाक्टरले भाईटल साईन्स् 
पाट्यनरहसपलाई भने अनतुसार कागजाि हविीन श्रहमकिरूले आकहस्मक 
उपचारमा पहुचँ प्राप्त नगदा्य उनीिरूलाई गम्भीर जोहिम हुन सक्ि 
। उनी भन्िन्, आकहस्मक कक्मा रिकेा स्वास््थ््यकममीिरूले कागजाि 
नभएका हबरामीलाई हजवन रक्ा हुने उपचार गरेपहि हबरामीबारे 
आहिकाररक हनका्यलाई जानकारी गराउनतु पद्यि । ्यसै जानकारीको 
आिारमा साउदी अहिकारीिरूले ऊक् र्वहक्लाई जररवाना वा दशे 
हनकाला गन्य सक्िन् ।

श्रहमकको संरक्ण र दतुर्व्यविारबारे अन््य िेरै के्त्रमा जस्िै, श्रहमकिरूले 
स्वास््थ््य सेवामा पहुचँ बनाउन नसक्तु मा पहन िाडीमा हवद्यमान 
‘क्फाला’ प्रणालीको केन्र्दी्य भयूहमका ि । दकनभने ्यस प्रणाली अन्िग्यि 
सतुलभ उपचार प्राप्त गन्यका लाहग आवश््यक कागजाििरू आप्रवासी 
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श्रहमकलाई उपलब्ि गराउले मतुख््य हजम्मेवारी प्रा्योजकको िो । 
िाडीमा ितु टै् कानतुनी िहैस्यि भएका घरेलतु श्रहमकको िकमा ि झन् 
का्फाला प्रणालीको प्रभाव हवशेष गहिरो ि ।

स्वास््थ््य सेवामा महिला घरेलतु श्रहमकको 
पहुचँ
घरेलतु श्रहमकिरूले स्वास््थ््य सवेािरूमा पहुचँ पाउन हवशषे र हभन्न 
प्रकृहिका  बािा सामना गनतु्यपद्यि ।

साउदी अरेहब्यामा घरेलतु श्रहमकको रूपमा काम गनने ३५ वषमी्या 
बंगलादशेी महिलाले कतु वेिमा भएका हन्यहमि दतुर्व्यविारले उनको 
शारीररक र मानहसक स्वास््थ््यमा गम्भीर र ददघ्यकाहलन असर पारेको 
भाईटल साईन्स ्पाट्यनरहसपलाई बिाइन ्। उनलाई अत््याहिक कामको 
बोझ ह्थ्यो, कतु टहपट पहन गररन््थ््यो, र घरबाट बाहिर हनस्कन नददए 
पहन आफ्नो औषहि र महिनावारीका सरसामानिरू आफ्न ैिच्यले दकन्नतु 
पद्य्थ््यो  । बंगलादशेबाट आ्फयू सगैँ ल््याएको औषहिमा भर परेकी ह्थइन् 
िर हिटै् िी औषहि सदकए । आ्फयू  चार महिनामै गम्भीर हबरामी भएको 
िर पतुरै ्थला नपरुञ्ले रोजगारदािाले डाक्टरलाई भेट्न नददएको 
नहसमाले बिाइन ् । बंगलादशे ्फकने पहि उनलाई जहन्डस भएको र 
कलेजोमा क्हि पतुगेको पत्ता लागेको ह्थ्यो । उनी ग््यास्ट्ोइंटेस्टाइनल 
समस््याबाट पीहडि भएकी ह्थईन ्। कतु वेिमा काम गन्य आफ्नो स्िनपान 
गराइरिकेो नौ महिनाको िोरोलाई िोडरे गएकी एक द्फहलहपनी 
घरेलतु श्रहमकले अत््याहिक कामको बोझले गदा्य गम्भीर रूपमा मानहसक 
सन्ितुलन गतुमाउनतुपनने अवस््था भ्यो । त््यसपहि मात्र उनको रोजगारदािाले 
उनलाई अस्पिाल लगे, िर उनी िीन ददन पहि हडस्चाज्य हुनहेबहत्तकै 
काममा ्फर्क्य न,् जिा ँ उनका रोजगारदािािरूले उनलाई पानाडोल 
(हसटामोलजस्ि ैऔषहि) िान ददए ।

िाडीका घरेलतु श्रहमकका अहिकारबारे हवज् वाणी सरस्विीले 
घरेलतु श्रमको सन्दभ्यमा प्रा्योजक माह्थको हनभ्यरिा कसरी बढ्दि 
भने्नबारे र्वाख््या गररन ्। “िाडी क्ते्रका घरेलतु श्रहमकका लाहग आफ्नो 
रोजगारदािाको घरबाहिर हनहस्कएर आफ्नोलाहग स्वास््थ््य काड्य हलने 
क्मिा राख्नतु… हबरामी हुदँा कतु न ैडाक्टरलाई भेट्न ेस्विन्त्र हनण्य्य हलनतु 
जस्िा कतु रा सम्भव न ैिैन । घरेलतु श्रहमकिरूको दहैनक लामो सम्य काम 
गनने हुनाले र कम ज््याला कमाउन ेहुनाले आकहस्मक हचदकत्सा सवेामा 
उनीिरूको पहुचँ असमान ि भने्न सरस्विीले उल्लेि गररन ्। “्यदी घरेलतु 
श्रहमकले हचदकत्सा सतुहविा पाइिाल्न ेिो भन ेपहन त््यो रोजगारदािाको 
्फतु स्यदमा र रोजगारदािाले िोकेको सम्यमा हनभ्यर हुन्ि । उदािरणका 
लाहग, श्रहमकिरू ददनभरर पेट दतुख्न ेसमस््याबाट पीहडि हुन सक्िन ्िर 
उनीिरूलाई रािी अबेर मात्र कामबाट ्फतु स्यद हुन्ि । त््यसलेै आकहस्मक 
कक्मा को हबरामी भएर आईपतुग्ि भने्न ्यसले दिेाउँि ।”  सरस्विीको 
भनाईलाई सन ्२०१६ मा साउदी स्वास््थ््य सवेामा सलंग् र्वहक्िरूद्ारा 
गररएको एक अध््य्यनले पतुहष्ट गद्यि जसमा “आकहस्मक कक्को अत््यहिक 
प्र्योग साव्यजहनक स्वास््थ््य समस््या िो” भने्न उल्लेि गररएको ि । ्यस 
अध््य्यनले साव्यजहनक स्वास््थ््य मंत्राल्यका जेद्ाहस््थि अस्पिालिरू 

हवशषेरूपमा समस््याग्रस्ि भएको र आकहस्मक कक्को अत््यहिक 
प्र्योगमा न््ययून आ्य भएका हबरामीिरू प्रमतुि कारक भएको औँल््याईएको 
ह्थ्यो ।

सेवा प्रवािमा हनजी स्वास््थ््य हबमाका 
कारण ्थप अवरोि
 “राम्ो बीमा सस्िो हुदँनै र सस्ि बीमा राम्ो हुदँनै,” कम र मध््यम 
आ्य भएका आप्रवासी श्रहमकिरूको लाहग अहनवा्य्य स्वास््थ््य बीमाले 
हनम्त््याउने समस््यािरूको सन्दभ्यमा सं्यतुक् अरब इहमरेट्सका एक बीमा 
अहभकिा्यले भाईटल साईन्स् पाट्यनरहसपलाई बिाए । िाडी राष्ट्रिरू 
कम पाररश्रहमक पाउने आप्रवासी श्रहमकिरू सहिि सबैका लाहग हनजी 
स्वास््थ््य बीमा अहनवा्य्य गनने क्रम रिकेाले ्यसले स्वास््थ््य सेवा पहुचँमा 
्थप अवरोि िडा गन्य सके्ि भन्ने ्यस प्रहिवेदनका लाहग गररएको 
अध््य्यन हनष्कष्य रिकेो ि ।

न््ययून पाररश्रहमक पाउने आप्रवासी श्रहमक लगा्यिका गैर-नागररकिरू 
िाडीको सामाहजक संरचनामा जनसंख््याको सबैभन्दा ठयूलो हिस्सा हुन् 
र उनीिरू नै सबैभन्दा जोहिममा रिकेा िन् । ह्यनै महनसिरू हन:शतुल्क 
गैर-आकहस्मक उपचारका लाहग ्योग््य िैनन् र सरकारी अस्पिाल वा 
हनजी हक्लहनकमा सतुलभ पहुचँको लाहग उनीिरूसँग  हनजी स्वास््थ््य 
बीमा वा सरकारले जारी गरेको स्वास््थ््य काड्य अहनवा्य्य हुनतुपद्यि 
। (कागजाि नभएका आप्रवासी श्रहमकिरूको िाडी क्ेत्रमा स्वास््थ््य 
सेवाका औपचाररक माध््यमिरू सामान््यि्या पहुचँ हुदँनै ।)  गैर-
नागररकिरूको लाहग हनजी स्वास््थ््य बीमाको प्र्योग साउदी अरेहब्या 
र सं्यतुक् अरब इहमरेट्समा राम्ोसँग स््थाहपि ि  िर किारजस्िा अन््य 
िाडी राष्ट्रिरूले ्यो प्रदक्र्या िालै मात्र अवलम्बन गरेका िन्, वा गनने 
प्रदक्र्यामै िन् ।

स्वास््थ््य सेवा ि्था त््यसको आर््थ्यक स्ोिलाई नीहजकरणि्फ्य  लैजाने 
प्रवृहत्त न्याँ राजस्वको माग्य िोल्द ै िेलको आ्यमा हनभ्यर िाडीको 
अ्थ्यिन्त्रलाई सघाउ पतु्या्यउने कामनाबाट अहभप्रेररि भए झैँ  दहेिन्ि । 
सन् २०२२ मा दतुबईमा हनजी स्वास््थ््य बीमाको प्रभावबारे गररएको 
अध््य्यनमा ्यसले माहनसिरूलाई ्थप स्वास््थ््य सेवा उपभोग गन्य 
प्रोत्साहिि गरेको दहेिए िापहन न््ययून पाररश्रहमक पाउने आप्रवासी 
श्रहमकिरूमाझ ्यसको प्रभाव नपरेको पाइ्यो । उनीिरूमाझ प्रहिर्वहक् 
स्वास््थ््य सेवा प्र्योगमा वृहधि भएको ह्थएन । साउदी अरब र सं्यतुक् 
अरब ईहमरेट्सका श्रहमकिरू बीच गररएको भाइटल साईन्स पाट्यनरहसप 
अध््य्यनले हवहभन्न दकहसमका समस््या दिेा्यो जसमध््ये प्रा्य: समस््या 
नीहज स्वास््थ््य हबमासँग सम्बहन्िि ह्थए । 

श्रहमकले कहि स्फलिा सहिि स्वास््थ््य सेवा उपभोग गि्यन् भन्ने कतु रा 
उनीिरूको रोजगारदािािरूले त््यस प्रदक्र्यामा सि्योग गि्यन् दक गददैनन् 
भन्नेमा भर पनने साउदी अरेहब्यामा अन्िवा्यिा्य हलइएका आप्रवासी 
श्रहमकिरूले बिाए । जेद्ािमा काम गनने ४४ वषमी्य भारिी्य हनमा्यण 
श्रहमक िसनका अनतुसार सन् २०२२ मा कामका क्रममा आगोमा जलेर 
आ्फयू लाई गम्भीर चोट लागेपहि उनका रोजगारदािाले अस्पिालमा 
आवश््यक सबै र्ववस््था गररददएको बिाए । उनका सिकममीका अनतुसार 
रोजगारदािाले अन्ििः स्वीकृि भएको शल््यदक्र्या बीमा दाबीमा 



4

THE DEATHS OF MIGRANTS IN THE GULF

उनको ि्फ्य बाट िस्िक्ेप नगररददएको भए उनले बीमा प्रदा्यकलाइ 
चतुनौिी ददन सके् ह्थएनन् र शल््यदक्र्या नै नहुने वा पयूरा िच्य आ्ैफले 
हिनतु्य पनने अवस््था हसज्यना हुन््थ््यो । आफ्नो बीमा दावी अस्वीकार भए 
त््यसलाई कसरी चतुनौिी ददने ्थािा नभएको र त््यसरी चतुनौिी  गरेर 
आ्फयू  “समस््यामा पन्य” नचािकेो बिाएका ह्थए । साउदी अरबमा 
स्वास््थ््य सेवाको पहुचँमा सबैभन्दा गम्भीर समस््या उत्पन्न हुने भनेकै दक 
ि रोजगारदािािरूले आप्रवासी श्रहमकिरूलाई स्वास््थ््य बीमा प्रदान 
गन्य नै अस्वीकार गरेको अवस््थामा वा श्रहमकिरू कागजपत्रहविीन हुदँा 
ि्था उनीिरूसँग वैि आवास अनतुमहि इकामा काड्य नहुदँा िो । माह्थ 
उल्लेि गररए झैं हसधिान्िि: सबै न््ययून पाररश्रहमक पाउने आप्रवासी 
श्रहमकिरूले आफ्नो अवस््था गम्भीर नै ि र उनीिरू आ्फयू लाई भना्य 
गराउने प्रदक्र्या पतुरा गन्य सक्िन् भने उनीिरूले आकहस्मक स्वास््थ््य 
सेवा उपभोग गन्य पाउँिन्  । िर  भाषागि अवरोि ि्था हवभेद्यतुक् 
रवै्याले उल्लेख््य अवरोि हसज्यना गन्य सके् सम्भावना भने रहिरिन्ि ।

सं्यतुक् अरब इहमरेट्सका प्रत््येक अहमरािले नीहज स्वास््थ््य बीमा सम्बहन्ि 
आ-आफ्नो नीहि हन्यम बनाउँदिन् । िामीले दतुबईमा अि्यस्विन्त्र रूपमा 
िै्यारी िाना डहेलभरी गनने  काम गरररिकेा चालकिरूसँग कतु रा गर् ्यौं  
। उनीिरूले कसरी रोजगारदािािरूले आफ्ना श्रहमकिरूलाई स्वास््थ््य 
बीमा उपलब्ि नगराउन हवहभन्न हन्यमिरूको ्फाइदा हलन्िन् र कसरी 
स्वास््थ््य बीमा प्रदा्यकिरूले आप्रवासी श्रहमकिरूलाई स्वास््थ््य सेवा 
उपभोगमा सीमा िोके्, दढलासतुस्िी गनने वा सेवाबाट वहचिि गि्यन् भन्ने 
वण्यन गरे । चार चालकमध््ये िीनले उनीिरू दतुबईमा काम गनने भएिा 
पहन उनीिरूको रोजगारदािा शारजाि र अजमानमा दिा्य भएका 
िेस्ो-पक् एजेन्ट हुन् भन्ने बिाए । िी शिरमा रोजगारदािाले आफ्ना 
कम्यचारीिरूलाई स्वास््थ््य बीमा उपलब्ि गराउनतु पनने कानतुनी बाध््यिा 
िैन । २७ वषमी्य भारिी्य श्रहमक अहमरले आ्फयू सँग रोजगारदािाले 
प्रदान गरेको बीमा पोहलसी भएको िर ्थोरै हक्लहनकले मात्रै उक् 
पोहलसी स्वीकानने गरेको गतुनासो गरे । “मसँग मेरा एजेन्टले दकहनददएको 
बीमा ि िर ्यसले मेरो लाहग कतु नै सेवा उपलब्ि गददैन,” उनले भने 
। बीमा पोहलहसमा पनने भनी पहिले बिाइएको भएिा पहन बीमा 
प्रदा्यकले दाबी अस्वीकार गनने गरेको दषृ्टान्ि भएको सबै चालकले 
बिाए । िामीले दतुबईमा उच्च आ्य भएका आप्रवासी श्रहमकिरूसँग 
पहन कतु रा ग्यछौं । उनीिरू न््ययून पाररश्रहमक पाउने आप्रवासी श्रहमकिरू 
जस्िो स्वास््थ््यसम्बहन्ि जोहिममा नपनने भएिा पहन ्यतुएईको अहनवा्य्य 
हनजी स्वास््थ््य बीमाका कारण स्वास््थ््य सेवामा पहुचँ पाउन  उनीिरूले 
करठनाइ सामना गनतु्य परेको बिाए।

२५ वषमी्या द्फहलहपनो श्रहमक हजनी आबतु िाबीहस््थि ठयूलो 
आउटसोर्स्यङ कम्पनीमा काम गर्ि्यन् । आ्फयू सँग भएको बीमा पोहलसीले 
उपचारका लाहग पैसा हिररददने जम्मा िीनवटा अस्पिाल भएको र िी 
िीनैवटा अस्पिाल आ्फयू  बसोबास गनने ठाउँबाट एक-एक घण्टा टाढा 
भएको हजनीले भाईटल साईन्स् पाट्यनरहसपलाई बिाइन् ।  “भाग््यवश 
मलाई डाक्टरकिाँ गइराख्नतु पददैन िै पहन हचन्िा भने लाग्दो रििे,” उनी 
भहन्िन् । “केिी र्वहक्िरूले आफ्नो बीमा पोहलसीको दा्यरा बढाउन 
[आफ्नै पाकेटबाट पैसा] हिरररिकेा िन् । म पहन अकको वष्य त््यसै गितु ्य 
िोला, दकनभने अहिलेको अवस््था वेकार नै ि ।” दतुबईमा ग्राद्फक 
हडजाइनरको रूपमा का्य्यरि ३३ वषमी्य द्फहलहपनो ब्ा्यनका अनतुसार 
उनका रोजगारदािाले उनलाई आफ्नो पतुरानो रोगको लाहग बीमा शतुल्क 
उनले आ्ँैफ हिनतु्य पनने बिाएका ह्थए । “मेरो पतुरानो स्वास््थ््य हस््थहिको 
लाहग ्थप रकम हिनतु्यपदा्य मेरो वार्ष्यक बीमा शतुल्क अरब एहमरािी 
ददनार ८५ िजार अ्था्यि् अमेररकी डलर २३ िजार १ स्य ४० सम्म 

पतुग््यो । ्यो ्थप िच्य मैले आ्ँैफ हिनतु्य पनने भहन्यो, जतुन  मेरो वार्ष्यक कमाइ 
भन्दा िेरै ि ।”

हनजी स्वास््थ््य बीमाको अभ््यासले साउदी अरेहब्या र सं्यतुक् अरब 
इहमरेट्सका न््ययून पाररश्रहमक पाउने आप्रवासी श्रहमकहवरुधि हवभेदपयूण्य 
प्रभाव पाि्य भन्ने स्पष्ट प्रमाण िन् । सबै िाडी राष्ट्र सव्यर्वापी र 
अहनवा्य्य नीहज स्वास््थ््य हबमा ि्फ्य  अग्रसर भइरिकेो सन्दभ्यमा ्यो 
आ्ँैफमा सरोकारको हवष्य बनेको ि । र  ्यसलाई स्वास््थ््य सेवा 
प्रदा्यनको  अभ््यासमा हुनेगरेको हवभेदको प्रमाण ि्था स्वास््थ््य 
सेवालाई नीहजकरण गनतु्यमा हवभेदपयूण्य अहभप्रा्य ि भन्ने आरोप समेिको 
सन्दभ्यमा रािेर िरेरनतु पद्यि ।  िाम्ो कतु वेि सवनेक्णका लगभग आिा 
उत्तरदािा अ्था्यि् ४७ प्रहिशिले उनीिरूले स्वास््थ््य सेवा प्राप्त गन्य 
िोज्दा भेदभाव मिसतुस गरेका बिाएका ह्थए । कस्िो दकहसमको 
भेदभाव मिसतुस गनतु्य भ्यो भन्ने प्रश्नको जवा्फ ददनेमध््ये २५ प्रहिशिले 
स्वास््थ््यकममीले स्वास््थ््य उपचार नददईनतुमा आ्फयू प्रहि जािी्य हवभेद 
गररएको आफ्नो बतुझाई रिकेो बिाएका िन् । सन् २०११ मा कतु वेिी 
डाक्टरिरूको एक समयूिले स्वास््थ््य सेवालाई हनजीकरण गनने कतु वेिको 
्योजनाको साव्यजहनक आलोचना गर् ्यो । ्यसलाई “प्रवासीिरूका लाहग 
ितु टै् स्वास््थ््य प्रणाली हसज्यना गनने ्योजना” भहन्यो र ्यसले  “राष्ट्रको 
सबैभन्दा असिा्य जनसंख््याले पहिलेदहेि नै भोग्तु परेको हवद्यमान 
र्वविारजन््य र आर््थ्यक िगारोमा ्थप भौहिक अवरोि हसज्यना गननेि” 
भहन्यो । स्वास््थ््य सेवा सम्बहन्ि प्राविानको सन्दभ्यमा उनीिरूले ्यो 
प्रक्ेपण दश वष्य अहघ गरेको भएिा पहन स्वास््थ््य सेवाका आर््थ्यक 
स्ोिको हनजीकरणको क्ेत्रमा ्यसको समसामह्यक सान्दर्भ्यकिा ि ।

 स्वास््थ््य सेवाका अनौपचाररक माध््यम 
र प्रेहस्क्रप्सन हबनाका औषहि प्र्योग
आप्रवासी श्रहमकिरूले औपचाररक स्वास््थ््य सेवाको पहुचँमा हवहभन्न 
बािा अड्चन सामना गनतु्यपना्यले उनीिरूले प्रा्यः अनौपचाररक 
माध््यममा्फ्य ि स्वास््थ््योपचार िोज्दिन्  । साउदी अरेहब्याको 
जेद्ािमा न््ययून पाररश्रहमक पाउने िेरै आप्रवासी श्रहमकिरूले प्रा्यः 
डाक्टरिरूको सःशतुल्क वा हनःशतुल्क सिा्यिा िोज्ने गरेको बिाए । ३९ 
वषमी्या ्यमनी महिला सलमाले उनको पररवारले हवगि दतुई दशकदहेि 
स्वास््थ््य सेवाका लाहग जेद्ामा रिकेा ्यमनी नस्य र डाक्टरिरूमाह्थ 
भर परेको बिाईन् । ्यमनी अप्रवासीलाई दशेबाट हवस््थाहपि गनने 
साउदी सरकारको प्र्यासका कारण उनको पररवारले हचनेका सबै 
्यमनी स्वास््थ््यकममीले दशे िोड्द ै गएकले ्यी अनौपचाररक स्वास््थ््य 
सेवा माध््यमसम्म पतुग् ठयूलो करठनाइ भइरिकेो उनले बिाइन् । 
“्यिाँ ‘वास्िा’ सम्बन्ि मा्फ्य ि जे पहन गन्य सदकन््थ््यो िर जब आ्फयू ले 
हचनेजानेका ‘वास्िा’ सम्बन्ि  नै बाँकी रिदँनैन्, िब के हुन्ि?” उनले 
सोहिन् । झण्ड ै दतुई दशकदहेि जेद्ािको साव्यजहनक अस्पिालमा 
का्य्यरि एक पादकस्िानी डाक्टरले उहिले आप्रवासी श्रहमकिरूलाई 
औपचाररक रूपमा दिा्य नगरी साव्यजहनक अस्पिालमा उपचार गन्य 
सदकने र आप्रवासीका लाहग आवश््यक शल््यदक्र्याको र्ववस््था समेि 
गररएको िेरै घटनाबारे आ्फयू लाई ्थािा भएको बिाए । िर अब त््यसो 
गन्य िेरै करठन भएको उनले सतुनाए । “अब सबै कतु रा कम्प््ययूटराइज्ड 
भइसकेकाले प्रणालीमा नआएसम्म हबरामीलाई सहजलै िने्य सककँदनै,” 
उनले भने । ्यहि हुदँा हुदँपैहन साव्यजहनक अस्पिालिरूमा डाक्टरिरूले 
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आप्रवासी श्रहमकिरूलाई औपचाररक रुपमा भना्य नगरी अत््यावश््यक 
शल््यदक्र्याको र्ववस््था गरेको िेरै घटनािरू उनलाई ्थािा ि । अवस््था 
अत््यन्िै  गम्भीर भए र आ्फयू ले मद्ि गन्य नसके् भए त््यस्िा आप्रवासी 
श्रहमकलाई आफ्नो दशे ्फक्य न सल्लाि ददने गरेको उनले बिाए ।

औपचाररक वा अनौपचाररक रूपमा डाक्टरिरूसम्म पहुचँ पतुग् नसके् 
श्रहमकिरूले प्रा्यः डाक्टरको सल्लाि हवना नै औषहि प्र्योग गनने गरेका 
िन् । ्यस्िा प्रेहस्क्रप्शन हबनाका औषहि उनीिरूले ्या ि आफ्नो दशेबाट 
ल््याएका हुन्िनन् ्या  ्फामनेसी ि्था  सिकममीिरू मा्फ्य ि पाउने गि्यन् । 
िाम्ो कतु वेि सवनेक्णमा ६५ प्रहिशि श्रहमकिरूले राम्ो स्वास््थ््य सेवामा 
पहुचँ नपतुगेपहि “गम्भीर रोग” को उपचार गन्य समेि डाक्टरको सल्लाि-
हनदनेशन हबना नै औषहि सेवन गरेको बिाए । प्रेहस्क्रप्शन हबनाको 
औषहि सेवन गरेकामध््ये ६५ प्रहिशिले दतुिाइ कम गनने ‘पानाडोल’ 
सेवन गरेको प्रहिदक्र्या ददएका िन् । डाक्टरको सल्लाि-हनदनेशन हबना 
औषहिको प्र्योग गनतु्य िामीले कतु रकानी गरेका न््ययून पाररश्रहमक पाउने 
आप्रवासी श्रहमकिरूका बीचमा बारम्बार दोिोररने हवष्य ह्थ्यो 
। दतुबईमा कारिानामा काम गनने ३६ वषमी्य पादकस्िानी श्रहमकले 
एउटा प्रिीकात्मक  क्था सतुनाए । “मेरो हभसा र रटकटिरूको र्ववस््था 
गनने र्वहक्ले मलाई ‘पानाडोल’, र ‘ब्तु्ेफन’ दतुबई लैजान सल्लाि ददए 
दकनभने दतुबईमा ्यी औषहि भेट्ाउन गाह्ो हुन्ि । िामीले जहिले पहन 
पादकस्िानबाट आउने जो-कोिीलाई आ्फयू सँग औषहि ल््याउन आग्रि 
ग्थ््य्ँयौ । लेबर क््याम्पमा सबैजनाको आ-आफ्नो औषहि हुन््थ््यो । एक 
पटक मेरो घाँटी दतुख््यो र िेरै ज्वरो पहन आएको ह्थ्यो । सतुपरभाईजर 
मेरो समस््या सतुन्न ि्यार ह्थएन त््यसैले मैले दतुबईमा रिकेो एक 
पादकस्िानी सतुहचकारलाई औषहि ल््याइददन अनतुरोि गनतु्यपरेको ह्थ्यो । 
मेरो रोजगारदािाले िाम्ो लाहग कहिल््यै पहन डाक्टरको वा अस्पिाल 
लैजाने र्ववस््था गरेनन् । िर कारिानामा प्रा्थहमक उपचार सामाग्री 
राख्ने एकजना सतुपरभाईजर ह्थए जसले मलाई उपचार गन्य भारिी्य 
औषहििरू ददएका ह्थए।”

जज्य इहन्स्टच््यतुट ्फर ग्लोबल िले््थ, भारिका का्य्यकारी हनदनेशक र 
इम्पेरर्यल कलेज लन्डनका ग्लोबल दकड्नी िले््थका अध््यक् प्रो्ेफसर 
हववेकानन्द झाले हचदकत्सकको सल्लाि-हनदनेशन हबना औषहिको 
अत््याहिक प्र्योग गना्यले स्वास््थ््यमा हुने हवहभन्न जोहिमबारे बिाए 
। “दतुिाई कम गन्य प्र्योग हुने औषहि ज्थाभावी सेवन गनतु्य समस््या 
हनम्त््याउनतु िो । ्यसले मृगौलाको रोग र इलेक्ट्ोलाइट असंितुलन जस्िा 
िेरै प्रकारका स्वास््थ््यसम्बहन्ि जरटलिा ल््याउन सक्ि भन्ने सामान््य 
बतुझाइ ि ।”

रोक्थाम गन्य सदकने ि्था कारण 
नितुलेका मृत््यतुको एक कारकको रूपमा 
स्वास््थ््य सेवामा पहुचँ  
 न््ययून पाररश्रहमक पाउने आप्रवासी श्रहमकिरूको स्वास््थ््य सेवामा 
बेलैमा र हन्यहमि पहुचँमा हुदँो िो ि कहि जनाको मृत््यतु रोक्थाम 
सदकन््थ््यो िोला भन्ने ठोकतु वा गरेर भन्न सम्भव िैन । िर भाइटल साइन्स 
पाट्यनरहसपसँगको कतु राकानीमा स्वास््थ््यकममीिरूले मृत््यतु र स्वास््थ््य 
सेवामा पहुचँ बीचको सम्भाहवि कहडबारे मात्र नभई स्वास््थ््य सेवामा 
सिज पहुचँ नहुनतु र कारण नितुलेका मृत््यतुको दरका हवष्यमा पहन दक् 
ज्ान प्रस्ितुि गरे । 

प्राध््यापक झाले कतु नै पहन जनसंख््याको लाहग स्वास््थ््यमा पहुचँ दकन 
आवश््यक ि भनेर भाईटल साईन्स् पाट्यनरहसपलाई बिाए ।”स्वास््थ््य 
सेवामा सिज पहुचँ नभएमा रोक्थाम गन्य सदकने रोगिरूको समेि 
उपचार हुदँनै र रोग अझ गम्भीर हुदँ ैजान्िन् ।  ददघ्यरोगिरू बेलैमा 
पत्ता लाग्दनैन् । दतुवै अवस््थामा ्यसले स्वास््थ््य सेवािरूमा ्थप भार पन्य 
जान्ि ।” ।  मनमोिन कार्ड्य्यक सेन्टरका एक वररष्ठ नेपाली डाक्टरले 
आफ्नो पररच्य नितुलाउने शि्यमा भाइटल साइन्स पाट्यनरहसपलाई 
बिाए, “सम्यमै स्वास््थ््य सेवामा पहुचँ हुनतुले िेरै संख््यामा अकारण 
मृत््यतुबाट जोगाउँि ।” बंगलादशेी मेहडकल एसोहसएसनका पयूव्य अध््यक् 
डा. रहशदी मिबयूबले श्रहमकिरूले िाडीमा सामना गनतु्य पनने जोहिमको 
सन्दभ्यमा न््ययून पाररश्रहमक पाउने आप्रवासी श्रहमकिरूको प्राकृहिक 
जनाइने मृत््यतुको उच्च दर भएकोबारे हचन्िा र्वक् गरे । उनले भाईटल 
साईन्स् पाट्यनरहसपलाई दहक्ण एहस्याली श्रहमकिरूका लाहग िाडीमा 
“अहिररक् साविानी” आवश््यक भएको बिाए  । प्राध््यापक झाले पहन 
्यस्िै िारणा रािे । “िामीलाई ्थािा ि दक ्यो जमािले जोहिमपयूण्य 
काम गरररिकेो ि । ्यसले िेरै प्रकारका प्रहिकयू ल स्वास््थ््य अवस््था 
हनम्त््याउन सक्ि भन्नेबारे  ि्थ््याङ्क एकदमै स्पष्ट ि -- चाि ेिी समस््या 
मतुटतु सम्बहन्ि िोउन् वा श्ास-प्रश्ास सम्बहन्ि वा अन््य प्रकारका रोग 
िोउन् । स्वास््थ््यमा ्यस्िा प्रहिकयू ल नहिजा रोक् उनीिरूलाई हन्यहमि 
जाँच आवश््यक पद्यि । बसी-बसी काम गननेिरूले भन्दा उनीिरूले िेरै 
हन्यहमि जाँच गनतु्यपद्यि ।” 

काठमाडौंको शिीद गंगालाल राहष्ट्र्य हृद्य केन्र्द ि्था मेट्ो अस्पिालका 
मतुटतुरोग हवशेषज् डा. हवराटकृष्ण हिहमहल्सनाले किार जाने आप्रवासी 
श्रहमकिरूको मतुटतु जाँच गददै आएका िन् । उनले भाईटल साईन्स् 
पाट्यनरहसपलाई भने, “स्वास््थ््यमा सिज पहुचँ ददन नसक्ाले रोक्थाम 
गन्य सदकने मृत््यतुको संख््या ्थपेको हुन सक्ि, हवशेषगरर त््यस्िा  
श्रहमकिरूमा जसले अत््याहिक गममी वा अन््य प्रहिकयू ल वािावरणी्य 
अवस््था र उच्च िनावको सामना गनतु्य परेको अवस््थामा । कारण नितुलेका 
मृत््यतुिरूको संख््या ्यहि ठयूलो हुनतुको पिाडी ्यिी हव्फलिा मित्तवपयूण्य 
हुनसक्ि ।’ प्रो्ेफसर झाका अनतुसार पहन श्रहमकिरू स्वास््थ््य सेवामा 
पहुचँ पतुग् असक्म हुनतु नै कारण नितुलेका मृत््यतुको दर उच्च हुनतु पिाहडको 
“मित्तवपयूण्य कारक” हुन सक्ि ।

सतुझाविरू  
िाडी सि्योग पररषद ् (GCC) राष्ट्रिरूका सरकारिरूलाई 
हस्फा ररसिरू

• न््ययून पाररश्रहमक पाउन े आप्रवासी श्रहमकको अध््यागमन हस््थहि 
जस्िोसतुकै भएिा पहन वा पहिचान कागजाि उपलब्ि नहुदँा 
पहन स्वास््थ््य ससं््थािरूमा सबै आवश््यक स्वास््थ््य सवेा हन:शतुल्क 
उपलब्ि गराइनतु पद्यि । 

• न््ययून पाररश्रहमक पाउन े आप्रवासी श्रहमकिरू ठयूलो सखं््यामा 
बसोबास गनने के्त्रिरू नहजकै सम्पयूण्य ससंािनले ्यतुक् हक्लहनक 
र आकहस्मक कक्िरू िन ् भने्न सतुहनहचिि गररनतु पद्यि र ्यी 
जनसखं््याका हवशषे आवश््यकिालाई सम्बोिन गनने प्रकृहिका सवेा 
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उपलब्ि िन ् भने्न सतुहनहचिि गररनतु पद्यि।
• कागजाि नभएका वा गभ्यविी आप्रवासी श्रहमकिरूको उपचार 

बारे स्वस््थ््यकममीले अहनवा्य्य अहिकारीिरूलाई िबर गनतु्य पनने सबै 
हन्यम कानतुनिरू िारेज गररनतु पद्यि र स्वास््थ््यकममीिरूलाई ्यसो 
गन्यबाट पयूण्यि्या: हनषिे गररनतु पद्यि । 

• घरेलतु श्रहमकिरूका लाहग हन्यहमि र अहनवा्य्य स्वास््थ््य जाचँको 
र्ववस््था हुनतुपद्यि र घरेलतु श्रहमकिरू आ्ँैफ उपहस््थि हुन नसकेको 
अवस््थामा स्वास््थ््यकममी ि्था अन््य सम्बहन्िि अहिकारीिरू 
रोजगारदािािरूको घरमै पतुगेर घरेलतु श्रहमकको स्वास््थ््य जाचँ 
गनतु्यपनने हनदनेशन ददनतुपद्यि ।

• प्रवासी श्रहमकिरूलाई स्वास््थ््य सवेामा पहुचँ पाउनबाट वहचिि 
हुन े गरी हन्यिवस वा भतुलवस (जस्िःै पररच्य ितुल्न े कागजाि 
ज्फि गनने वा नहवकरण नगररददन)े का्य्य गनने रोजगारदािा र 
प्रा्योजकमाह्थ प्रभावकारी प्रहिबन्ििरू लगाइनतुपद्यि र आवश््यक 
परेमा त््यसकालाहग न्या ँकानयून पाररि गनतु्यपि्य ।

• उच्च रक्चापजस्िा एकबाट अकको र्वहक्मा नसनने रोगिरूको लाहग 
र्वापक जाचँ र उपचार का्य्यक्रम सचिालन गररनतुपद्यि ।

• हचदकत्सकको सल्लाि-हनदनेशन हबना दतुिाई कम गनने औषहिको 
अत््यहिक प्र्योगसगँ सम्बहन्िि स्वास््थ््य जोहिमका बारे प्रवासी 
श्रहमकिरूलाई लहक्ि गरी साव्यजहनक चेिनामयूलक अहभ्यान 
सचिालन गराउनतु पद्यि ।

• मानहसक ि्था शारीररक स्वास््थ््य सवेामा आप्रवासी श्रहमकिरूको 
पहुचँलाई सतुहनहचिि गररनतु पद्यि । मानहसक स्वास््थ््य सम्बहन्ि नीहि 
भएका ठाउँमा न््ययून पाररश्रहमक पाउन े आप्रवासी श्रहमकिरूको 
हवशषे आवश््यकिा र जोहिमलाई ध््यानमा राख्द ैत््यस्िा नीहिलाई 
अध््यावहिक गररनतु पद्यि । 

श्रहमकिरूका उद्गमराष्ट्रका 
सरकारिरूलाई सतुझाविरू   
• प्रवासी श्रहमकिरूको स्वास््थ््य सवेामा पहुचँ सतुिार गन्यका लाहग 

िाडी राष्ट्रका सरकारिरूलाई साव्यजहनक रूपमा दबाब ददनतुपद्यि: 
हवद्यमान अवरोििरूलाई औँल््याई िी अवरोि िटाउन आग्रि 
गनतु्यपद्यि, र स्वास््थ््य सवेा हलन िोज्न े कागजाि नभएका वा 
गभ्यविी श्रहमकबारे अहिकारीिरूलाई जानकारी ददन पाइन ेिैन 
भने्नमाह्थ जोड ददनतुपद्यि ।

• िाडी राष्ट्रसगँको हद्पक्ी्य श्रम सम्झौिा ि्था समझदारीिरूमा 
पारदशमी र स्पष्ट स्वास््थ््य सवेा प्राविान समावेश गन्य हद्पक्ी्य 
ििमा र जनस्वास््थ््य हवशषेज्िरूको सतुझाव समेि हलई जोड 
ददनतुपद्यि । ्यसका लाहग अ्थ्यपयूण्य र हन्यहमि समीक्ा प्रदक्र्या 
स््थापना ि्था का्या्यन्व्यन गररनतु पद्यि ।

• बहुपक्ी्य ििमा, ‘कोलम्बो प्रोससे’, ‘आबतु िाबी डा्यलग’, र 
‘ग्लोबल ्फोरम अन माईगे्रसन एण्ड हडभलपमेण्ट’ जस्िा क्ते्री्य 
ि्था हवश्र्वापी मचििरूमा, अन््य उद्गम राष्ट्रिरूसगँ सिका्य्य गरी, 
िाडीका आप्रवासी श्रहमकिरूको स्वास््थ््यमा पहुचँ वृध्दी गनने लक्ष्य 
राहि हवस्ििृ िारणा प्रस्ितुि गनतु्य पद्यि । 

• प्रस््थानपयूव्य र आगमनपचिाि स्वास््थ््य पररक्ण सचिालन गरी 
स्वदशे द्फिा्य आएका श्रहमकिरूबाट उनीिरूको स्वास््थ््य सवेामा 
पहुचँ पाउन े क्मिा, हवदशेमा रिदँाको समग्र स्वास््थ््य अवस््था, 
ि्था उनीिरूको बसोबासस््थल ि्था का्या्यस््थलको अवस््थाबारे 
जानकारी सकंलन गररनतु पद्यि र ्यस्िा ि्थ््याङ्क  जनस्वास््थ््य 
हवज्िरूलाई उपलब्ि गराइनतु पद्यि ।


