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होम काककी । २०७७ । सनैया : मरुभूमममा जीवन खोजननेहरूलाई पछयाउँदै । 
काठमाडौ ँ : ककताब पक्लिसस्स प्ा.कलि. ।

व्त्तमषान नेपषालको आर््तक र सषामषारिक लगषाय्त हरेक क्ेत्रमषा वैदेरिक रोिगषारीको गरहरो 
प्रभषाव छ । तयसको प्रर्तरिमि नेपषालको अ ््त्तन्त्रकषा सूचकदेरि रलएर यहषँा हुने सषाव्तिरनक 
िहस, सषारहरतयक/सषंागीर्तक ्त्षा प्रषारञिक उतपषादनमषा देखन पषाइन्छ । अ्षा्त्त् वैदेरिक 
रोिगषारी नेपषालको आर ््तक रवशे्षणको रवषयमषात्र होइन रक सषारहरतयक, सषंागीर्तक र 
प्रषारञिक उतपषादन र सषाव्तिरनक िहसको रवषय िन्न पुगेको छ । यसै रसलरसलषामषा वैदेरिक 
रोिगषारीमषा गएकषा पषात्र र रवषयहरूमषार् केरन्रि्त परछललो कृर्त हो पत्रकषार होम कषाककीद्षारषा 
रलरि्त पुस्तक सनैया । कान्तिपुर दैरनकको क्तषार बयूरो प्रमुिकषा रूपमषा तयहषाँ कषाय्तर्त 
रहँदषा आफनो दैरनक पेिषाग्त कम्तसँगै वयरतिग्त रुरच र प्रयषासमषा लेिकले संकलन गरेकषा 
सूचनषा र ्तथयमषा यो पुस्तक ्तयषार हुन पुगेको देरिन्छ ।

सनैया फरक-फरक पषात्रहरूको वैदेरिक रोिगषारीकषा संघष्त र भोगषाइलषाई समेटी १८ 
ओटषा िीष्तकमषा रवभषािन गरेर लेरिएको पुस्तक हो । पुस्तकको परहलो अधयषायमषा 
क्तषारसँग नेपषालको वैदेरिक रोिगषारीको इर्तहषास कसरी िुरू भयो भन्ने वृत्षान््त छ । 
यो िषाहेक वैदेरिक रोिगषारीसँग समिरन्धि्त मुद्षा वषा रवषयवस्तुकषा रहसषािले हेन्त हो भने 
पुस्तकले मोटषामोटी नौ ओटषा रवषयलषाई उठषाएको छ भन्न सरकन्छ । र्तनमषा वैदेरिक 
रोिगषारीमषा िषँादषा गररने सम्ौ्तषा, सेवषा िुलक अरन तयसकषा नषाममषा रदइने िषासनषा सषा्ै 
गइसकेपरछ गन््तवय देिमषा लषागू हुने कषानूनी प्रिन्धिले रनमतयषाएकषा ्ञ्ट; कषाय्तस्लमषा 
कषामदषारको कमिोर सुरक्षा प्रिन्धि; गन््तवय देि िषारेको श्ररमकको पररकलपनषा र य्षा ््त 
िीचको िेमेल; अदषाल्ती प्रररियषा सषा्ै कषानून पषालनषाकषा प्रिन्धिरिममषा िेहोनने हैरषानी; 
वैदेरिक रोिगषारीको सषामषारिक मूलय; पे्रम; दषासप्र्षा ्ै ँलषागने श्ररमकको रकनिेच; वैदेरिक 
रोिगषारीमषा प्रषाप्त सफल्तषा सषा्ै परदेिमषा मरेपरछ परन आइलषागने कषानूनी अड्चन िस्तषा 
रवषय पद्तछन् । श्ररमकसँग गररने सम्ौ्तषा, सेवषा िुलक अदषाल्ती र कषानूनी प्रररियषाकषा 
नषाममषा पषाइने दःुि र प्र्तषाडनषाकषा सषा्त ओटषा क्षा छन् भने वैदेरिक रोिगषारीको अकको पषाटो 
सषामषारिक मूलय समिन्धिी दुई ओटषा क्षा छन् । िषँाकी अन्य क्षाले रवरवधि सषामषारिक 
पररवेिकषा वण्तन गरेकषा छन् । अकको कोणिषाट हेनने हो भने १६ अधयषायमषा मरुभूरमकषा 
दुःि र वेदनषाकषा क्षा छन् भने दुई ओटषा अधयषायले पे्रम र हौसलषाकषा गषा्षा गषाएकषा छन् ।

पुस्तककषा १२ ओटषा अधयषायमषा क्तषारकषा क्षा छन् । तयस िषाहेक अरू अधयषायले 
कुवे्त, सषाउदी अरि र मलेरियषाकषा क्षा परन समेटेकषा छन् । यहषँा क्षा भरनए परन यी 
सषारहतयमषा परिने क्षा होइनन् क्षा िस्तषा लषागने वषास्तरवक्तषा हुन् । लेिक आफै चषार 
वष्तभन्दषा ििी समय क्तषारमषा िसेको भएर परन हुनसकछ पुस्तकमषा क्तषारकषा क्षा नै धिेरै 
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छन् । लेिकले पुस्तकमषा रषािेकषा यषा भेटेकषा धिेरै पषात्रको भूगोल परन संयोगवि हो यषा 
अवस्षा नै तयस्ैत हो, कणषा्तली पूव्तकषा पषात्रकषा क्षा नै धिेरै छन् । कणषा्तली र सुदूरपरचिमकषा 
धिेरै श्ररमकहरू अन्य के्त्रकषा ्तुलनषामषा भषार्तको रोिगषारीमै धिेरै भएकषाले परन हुनसकछ । 
्त्षारप, कणषा्तली र तयस पषारीको भूभषाग पुस्तकमषा रकन छुट्यो भन्नेिषारे पुस्तक मौन छ ।

सन् १९८६ नोभेमिर २० मषा परहलो पटक क्तषार टेकेकषा सयषाङ्िषाकषा अरमर हमिषाको 
आँिषािषाट क्तषारको समरृ्त वण्तन गददै परहलो अधयषाय िुरू भएको छ । “पुरषानो दोहषादेरि 
नयषँा दोहषासमम” नषामको यो अधयषायमषा लेिकले ३१ वष्त क्तषारमषा रि्तषाएकषा अरमर, 
कररम र अबदुललषाहकषा आँिषािषाट क्तषारमषा यी ्तीन दिकमषा आएको पररव्त्तन देिषाउन 
िोिेकषा छन् । एउटषा वयरतिको िीवनकषा ३१ वष्त उसको समग्र िीवनको उतपषादनमूलक 
कषाममषा सररिय रहने एक िुनी सरह नै हो । आधिुरनक क्तषार रनमषा्तणकषा यो ्तीन दिकको 
अन््तरषालमषा क्तषार आफू ्त कषायषापलट भएको छ ्तर क्तषारलषाई कषायषापलट गन्त सघषाउने 
पररश्रमी मिदूरकषा दुःि र वेदनषा भने अ्ै उस्ैत रहेको य्षा ््त पुस्तक पि्दै िषँादषा ्षाहषा 
हुन्छ । अरमर क्तषार उरत्रएको चषार वष्तपरछ मषातै्र दोहषा िहर रनमषा्तणको गुरुयोिनषा 
कषायषा्तन्वयनमषा आएको र्यो र अरहले वैदेरिक रोिगषारीको आकष्तक गन््तवयकषा रूपमषा 
क्तषार स्षारप्त छ । अरमर हमिषाले ३१ वष्तअरघ मषारसक पषँाच सय ररयषाल ्तलिमषा कषाम 
पषाएकषा र्ए । अरहले उनीिस्ैत लषािौ ँ नेपषाली पुरगसकदषा परन श्ररमकको न्यून्तम ्तलि 
यो ्तीन दिकमषा दोबिर अ्षा्त्त् एक हिषार ररयषाल परन भएको छैन । मिदूरकषा श्रमको 
मूलय ्षाहषा पषाउन यो एक उदषाहरण कषाफी छ ।

कषाय्तस्लमषा हुने श्ररमकको कमिोर सुरक्षा प्रिन्धििषारे “ररयषालमषा ्ुर्डएको िीवन” 
िीष्तकको अकको अधयषायमषा रनकै पीडषादषायी वण्तन छ । गगनचुमिी रनमषा्तणषाधिीन घरमषा 
रियषाउल पलरमिङको कषाम गरररहेकषा र्ए । रलफटिषाट उकलने रिममषा एक रदन उति रलफट 
अकसमषा्त् चलेपरछ सन््तुलन गुमषाएर ३५ औ ँ्तलषािषाट िसेर भुइँमषा ििषाररँदषा उनको तयही ँ
प्रषाणषान््त भयो । यसले कषाय्तस्लमषा कषामदषारको सुरक्षा अवस्षा िोधि गरषाउँछ । रियषाउल 
िसेर रग्तको आहषाल िन्दषा रवरक्प्त िनेकषा उनकषा सषा्ी रगररन्रिको मनोदिषा मषात्र होइन, 
रियषाउलको िव घर लयषाउने रिममषा श्ररमकको पररवषार र सषा्ीभषाइले भोगनुपनने पषाइलै 
रपचछेको सषास्तीको इर्तवृत्षान््त परन यस अधयषायमषा छ । सषा्ै, लषास नेपषाल पठषाउने 
रिममषा कमपनीिषाट म्ृतक श्ररमककषा पररवषारले पषाउने सुरवधिषािषाट वरञच्त गररने अन्यषायपूण्त 
वयवहषारको वण्तनले परन पुस्तक पि्नेको करन्सरी ्त्तषाउँछ । 

“मषान्छे रकन्नेहरूको िहर” िीष्तकको अधयषायमषा धिन आि्तन गरी सुिद् भरवषयको 
सपनषा सषँाचदै घरेलु कषामदषारको रूपमषा कुवे्त गएकी एरलनषाको वस्तुसरी भएको रकनिेचको 
वण्तन कम मषारम्तक छैन । तयस्ैत, उँट गोठषालषा गरनरषाम गुरुङको सषा्त वष्त लषामो एकषान््तवषास 
र यषा्तनषाको क्षा “िंगलमषा कषानून लषागदैन” िीष्तकको अधयषायमषा वरण्त्त छ । यसले 
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आधिुरनक युगमषा परन “दषासप्र्षा” कषायमै रहेको ्लको रदन्छ । यस िषाहेक न्यषायको 
िोिीमषा होस् अ्वषा मरुभूरममषा िच्त नभएर अलपत्र परेकषा मिदुर र र्तनको घर फक्त ने 
प्रयषासमषा नेपषाली दू्तषावषासको रनरीह्तषाले दू्तषावषासको औरचतयमै प्रश्न उठषाउँछ । पुस्तकमषा 
समेरटएकषा धिेरैको समषान भोगषाइ के छ भने एक कषामकषा लषारग भनेर लरगएकषा श्ररमक 
अकदै  कषाममषा िोर्तनु परेको छ । र, गन््तवय देिको कषानूनी अड्चन, प्रिन्धिकषा कषारण कैयौ ँ
सषास्ती िेपेकषा छन् । नषारकीय ्ै ँलषागने िषासस्षान, मषार्ललो ्तहकषा कम्तचषारीिषाट श्ररमकले 
पषाउने गषाली, अभरि वयवहषार र यषा्तनषा, रनदकोष हुँदषाहुँदै परन भोगनुपरेकषा िेलनेलकषा क्षा र 
कषाम गदषा्तगददै प्रषाण गुमषाएकषा लषािमषार् आइपरेकषा कषानूनी अड्चनको वण्तनले श्ररमकमषार् 
परषायषा भूरममषा हुने गरेको अतयषाचषारको दृष्षान््त उिषागर गछ्त  । यस्तषा दृष्षान््तले र्तनकषा लषारग 
आफनो देि वषा सरकषार कहषँा छ भन्ने पेरचलो प्रश्न िन्मषाउँछ । 

दुःि र वेदनषाकषा क्षा िषाहेक पुस्तकमषा दुई ओटषा अन्य अधयषाय छन्, िसमषा पे्रम 
र सफल्तषाको ियषान छ । पुस्तकको िषाहौ ँ अधयषाय “अहिक रषािकुमषार, अहिक” मषा 
सयषाङ्िषाकषा रषािकुमषार ित्रीको एक्तफकी पे्रमको रोचक क्षा छ । कषाम गनने कमपनीकै 
मषारलककी छोरी मररयमको रषािकुमषारसँग एक्तफकी पे्रमको वण्तन रमषाइलो छ । मररयमको 
वषास्तरवक ्तर एक्तफकी पे्रमको प्रसंग पि्दै िषँादषा वगकीय रूपमषा दुई ध्ुवमषा रहेकषा यी पे्ररमल 
िोडी वगकीय िषाडलकै कषारण एउटषाको पे्रम अकषा्तकषा लषारग गलपषासो िन्न पुगेको भषान 
हुन्छ । यस परछको अधयषाय “सञिीवको उडषान” भने वैदेरिक रोिगषारीमषा िषाने र िषान 
िोजनेहरूकषा लषारग पे्ररणषादषायी छ । औपचषाररक रिक्षा नभए परन नेपषालमै ्ोरै रसके/
िषानेको सीपलषाई आफनो कषाममषा उपयोग गन्त िषान्दषा पोिरषाकषा सञिीव रषानषाभषाटले क्तषारमषा 
पषाएको सफल्तषाको ियषान यो अधयषायमषा छ । िषँादषा मिदूरकै हैरसय्तमषा गए परन तयहषँा 
पुगेपरछ आफूले प्रदि्तन गरेको सीप र क्म्तषासँगै उनी कमपनीमषा प्रिषासनको ने्ततृव ्तहसमम 
पुगन सफल भएकषा र्ए । उनले प्रषाप्त गरेको उचषाइिषारे गररएको सिीव रचत्रणले प्रषारमभमषा 
सीपको मूलयलषाई कम आँरकए परन परछ तयसले कदर पषाउँछ र कषाम अनुसषारको जयषालषा 
पषाउन रनकै ठूलो सहयोग गछ्त  भन्ने देिषाउँछ । 

रव.सं. २०४६ को रषािनीर्तक पररव्त्तनपरछ नेपषाल उदषार अ ््त्तन्त्रमषा प्रवेि गरेसँगै 
िीरवकोपषाि्तनकषा रवकलपहरू परन फरषारकलो हुँदै िषाने र नषागररकको िीवनस्तर पररव्त्तन 
हुने अपेक्षा र्यो । यद्यरप अपेक्षा अनुरूप कृरषमषा रषाजयको लगषानी र आधिुरनकीकरणको 
अभषाव रह्ो भने देिरभत्र औद्योरगक वषा्तषावरण िन्न सकेन । देिरभतै्र उपयुति रोिगषारी 
्त्षा अन्य पेिषा वयवसषाय गनने अवस्षा नहुँदषा गररिी, िेरोिगषारी, असमषान्तषा र रवभेदले 
रपरलसएकषा पीधँिकषा मषान्छेकषा लषारग वैदेरिक रोिगषारी (रविेष गरी िषाडी रषाषट्रमषा अदक् 
कषामदषारकषा रूपमषा) रनरव्तकलप िन्न पुगयो । यसले सरल भषाषषामषा भन्नुपदषा्त गररि नेपषालीलषाई 
दईु छषाकको िोहो गन्त, सन््तषानलषाई रिक्षादीक्षा रदन र वदृ्ध अरभभषावक लगषाय्त पररवषारको 
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सवषासथयोपचषारमषा ्ोरै भए परन िच्त गन्तसकने र धिेरैिसोकषा लषारग िहरििषारमषा घरघडेरी 
िोड्नसकने अवस्षामषा पुऱयषायो । यो पषाटोलषाई निरअन्दषाि गन्त रमलदैन र धिेरैले यसिषारे 
िोलेकषा लेिेकषा छँदैछन् । ्ैतपरन तयसकषा पछषारड वैदेरिक रोिगषारीमषा िषाने श्ररमक र 
र्तनकषा पररवषारले ्ेलनुपरेकषा अनरगरन््त कहर परन उरत्कै महत्वपूण्त रहसषािले उठषाइनुपनने 
रवषय हुन् । पुस्तक िहषँािषाट यषा िुन अधयषायिषाट िुरू गदषा्त परन पषाठकलषाई ्तषान्छ । 
लेिक कषाककीले स्तहमषा लयषाएकषा क्षा र पषात्रहरू केही प्रर्तरनरधि उदषाहरणमषात्र भए परन 
वैदेरिक रोिगषारीलषाई सुवयवरस््त गददै नेपषाली श्ररमकले भोगेकषा समसयषाहरू समिोधिन गन्त 
आवशयक नीर्त रनमषा्तण गन्त र्तनले नीर्त रनमषा्त्तषाकषा आँिषा िोलछन् । 

लेिकले पुस्तक ्तयषार पषान्त ५४० िनषाको अरडयो र रभरडयो अन््तवषा्त्तषा्तको संग्रह सषा्ै 
समषाचषार लेखदषाकषा ्ुपै्र नोट रटपोटलषाई आधिषार िनषाएको उललेि गरेकषा छन् । नेपषाली 
मिदूरलषाई पछयषाउँदै उनीहरूसँगै िसेर उनीहरूकै िीवनिैली अपनषाएर श्ररमककषा मन 
रभत्रिषाट क्षा उरधिनेेकषा छन् । तयस िषाहेक तयहषँा भेटेकषा कर्तपय पषात्रहरूलषाई नेपषालमषा 
आएर परन उनीहरूको घरैसमम पुगेर पछयषाएकषा छन् । तयसैले पुस्तकमषा दृशय, पररदृशय, 
वषा्तषावरण, पररवेि, संके्त सिै भेट्न सरकन्छ । यसरी हेदषा्त पुस्तकले मषानविषास्तीय 
अनुसन्धिषानमषा प्रयोग हुने एथनोग्रषाफी रवरधि अँगषालेको देरिन्छ । पुस्तकको व्त्तमषान आकषार 
र तयसको रनमषा्तणकषा लषारग लेिकको वयरतिग्त आकषा्तइभ िरलयो देरिए परन ्तथय 
्तथयषंाकको प्रस्तुर्तलषाई अ् रवश्वसनीय िनषाउन तयो आकषा्तइभलषाई अ् वयवरस््त िंगले 
पुस्तकमषा प्रयोग वषा उद्धृ्त गन्त सरकन्थयो, िुन भएको देरिँदैन । उदषाहरणकषा लषारग कर्त 
सन्दभ्तहरूकषा िषारेमषा समिरन्धि्त पषृ्ठमै पषाद रटपपणी वषा कोष्ठकमषा अन््तवषा्त्तषा्त रलइएको रमर्त 
र स्षान रषाखन सरकन्थयो । आउँदो संसकरणमषा यस्तफ्त  धयषान रदन सरकन्छ ।

दःुिकषा यषाव्त ियषान र वेदनषाको वण्तन गददैगदषा्त पुस्तकले वैदेरिक रोिगषारीसँग अनन्य 
रूपमषा गषँारसएको सीपको के्त्रलषाई भने समेट्न सकेको छैन । वैदेरिक रोिगषारीलषाई नै 
लरक््त गरेर देिरभत्र सञचषालन भएकषा ्ुपै्र ्तषारलम प्रदषायक संस्षा परन छन् । वैदेरिक 
रोिगषारीमषा िषानुपूव्त र्तनले यहषँा रसकषाएको सीप वषास्तरवक कषाय्त क्ेत्रमषा कर्त कषाम लषागयो 
वषा केवल प्रमषाण पत्रमषा मषात्र सीरम्त भयो भन्ने पषाटो पुस्तकमषा िषासै केलषाइएको छैन । 
वैदेरिक रोिगषारीकषा नषाममषा हुने छोटषा प्रकृर्तकषा ्तषारलमको प्रचलन अद्यषारप कषायमै छ । 
वैदेरिक रोिगषारीमषा िषँादषा सीपको मषाग हुने र तयसको प्रर्तफल परन रषाम्ै आउने य्षा ््त 
हुँदषाहुँदै वैदेरिक रोिगषारीमषा अरहलेसमम परन कररि ८० प्रर्ति्त अदक् कषामदषार गएको 
्तथय सरकषारकै रनकषायले उललेि गरेकषा छन् । पुस्तकमषा देिमै सीप रसकेर गएकषाहरू र 
पूरै अदक् कषामदषारकषा रूपमषा तयहषाँ पुगेकषाहरू िीचको ्तुलनषातमक लषाभहषारनलषाई समेट्न 
सकेको भए ्तरसिर अ् सषंागोपषंागो आउँथयो ।
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वैदेरिक रोिगषारकषा क्षा-वय्षा समेरटएर लेरिएको पुस्तक यो परहलो भने होइन । 
यो पुस्तक रनसकनुभन्दषा अरघ परन यस्ैत रवषयवस्तुलषाई केन्रि िनषाएर पत्रकषार िनकरषाि 
सषापकोटषाको कहर ्त्षा अकषा्त पत्रकषार देवेन्रि भट्टरषाईको रेनिसतिान डायरी परन प्रकषािन 
भइसकेकषा छन् । अरघललषा दुई पुस्तकमषा भन्दषा यसमषा पषात्र र पररवेिको रचत्रण अ् ै
िीवन््त लषागछ । लेिक पेिषाले पत्रकषार भए परन उनले पत्रकषारको आँिषािषाट मषात्र िषाडी 
देिकषा नेपषाली श्ररमकको िीवन रनयषालेकषा छैनन्, िरु एक नेपषाली रमत्रकषा रूपमषा आफै 
र्तनकषा दुःिमषा सषामेल भएकषा छन्, कर्त रदन वषा रषा्त सँगसँगै रि्तषाएकषा छन् र फकने र 
नेपषालमषा र्तनकषा घरपररवषारसमम पुगेर भेटेको सममको चचषा्त गरेकषा छन् । लेिककषा रयनै 
गर्तरवरधिले नै रवषयलषाई अ् िीवन््त िनषाउन सहयोग पुऱयषाएको छ । समग्रमषा भन्नुपदषा्त 
वैदेरिक रोिगषारीमषा िषान चषाहने, यस रवषयिषारे सोधििोि गन्त रुरच रषाखने र नीर्त रनमषा्तण 
गनने सिैकषा लषारग पुस्तक पठनीय एवं संग्रहणीय छ ।
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