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वैदेशिक रोजगारीको मृत य्ुपशि आश थ्िक कारणले 
पररवारमा परेको सामाशजक र मनोसामाशजक असर

उमा पौडेल

पषृ्ठभूशम
नेपालको पररवेिमा अत्न्त लोकशरि् रोजगारको रूपमा वैदेशिक रोजगारलाई शलन 
सशकनि । जनगणना २०६८ ले औस्तमा ५६ रिश्ति्त घरधयुरी वैदेशिक रोजगारबाट रिाप्त 
हुने शवरेिषणमा शनर्भर रहेको देखाउँि । वैदेशिक रोजगार वाशष्भक सवा चार लाख ्युवा खप्त 
गनने श्रम बजारको रूपमा रहेको ि । ्युवाहरू शवदेि जानयुमा शवशरनन कारण िन् । मयुलयुकशरत्र 
सीशम्त रोजगारका अवसर, कृशष क्ेत्रमा अरुशच, श्रमको उशच्त मूल्ाांकनको अराव र 
उचच गररबीका कारण वैदेशिक रोजगाररिश्त आकष्भण बढ्दो ि । पररवार र िोरािोरीको 
लालनपालनको शजममेवारी एउटा बाध््ता हो । शवदेिी जीवनिैली र कमाइ आकष्भक 
पक् हो । हवाईजहाज चढ्ने र शवदेिको अनयुरव शलने देखाशसकी पशन कम िैन । मनग् 
आमदानी र सयुनदर रशवष्को सपना रिवल ि । श्नै कारणवि नेपालको शवमानस्थलबाट 
मातै्र शदनहुँ १२–१५ स् ्युवा वैधाशनक रिशरि्ाबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका िन् ।

शव.सां. २०४० को दिकमा ्ततकालीन सरकारले खाडी लगा््तका मयुलयुकमा नेपाली 
कामदार पठाउने नीश्त अगाशड सा¥्ो (खत्री २०७३/२०७४) । वैदेशिक रोजगारलाई 
व्वशस्थ्त गन्भ २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन ्तजयु्भमा गरर्ो । ्ो ऐनमा कामदारको 
मतृ्युपशि आश्थ्भक सहा््ता पाउने समबनधी कयु नै पशन व्वस्था गररएको श्थएन । ्स ऐन 
पूण्भ का्ा्भनव्न हुँदा नहुँदै २०४६ सालको जनआनदोलन र्ो । त्ही आनदोलनबाट 
रिाप्त रिजा्ताशनत्रक िासन व्वस्था अन्तग्भ्त खयुला अ्थ्भ्तनत्रको अभ्ास हुन ्थाल्ो र 

तीन
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नेपालीहरू आफनो पेिा वा रोजगारको लाशग जहाँसयुकै जान सव्तनत्र रए । वैिाख ११, 
२०६१ मा शवश्व व्ापार सांगठनको १४७ औ ँ सदस्को रूपमा नेपालले रिवेि पा्ो । 
त्सपशि नेपाल पशन शवश्व बजारमा औपचाररक रूपमै एक अांगको रूपमा स्थाशप्त र्ो । 
शवश्व श्रम बजारमा नेपाली श्रमिशति अझ बढी आकशष्भ्त हुन ्थाल्ो । 

वैदशेिक रोजगार ऐन २०६४ आएपशि औपचाररक रूपमा वैदशेिक रोजगार खयुला र्ो । 
ऐन अनयुसार कयु नै पशन देिमा (रार्त बाहेक) ्तलब पाउने गरी शन्युति रई काम गररएको वा 
शवदेिमा शन्शम्त रूपमा काम गन्भ रना्भ रएको अवस्थालाई वैदेशिक रोजगारको अ्थ्भमा 
बयुशझनि । हालसमम सरकारले ११० मयुलयुकमा जान र पठाउन सकने गरी सवीकृश्त रिदान 
गरेको ि । वैदेशिक रोजगारीको सयुरक्ा र सयुशवधाको लाशग रोजगारदा्ता मयुलयुक र कामदार 
पठाउने मयुलयुकका सरकारबीच शविपक्ी् श्रम समझौ्ता हुनयु जरुरी हुनि । 

्सरी रोजगारमा जाने सबै जनाको सपना सोचेझै ँ ््था्थ्भमा बदशलएको पाइँदैन । 
समपूण्भ रूपमा सवस्थ रहेको रिमाशण्त रएर जाने कामदार पशन शबरामी रएर, “मेशडकलली 
अनशिट” रएर र मृत्यु रएर िका्भइएका उदाहरण कम िैनन् ।1 दैशनक सरदर ३ देशख 
४ िव नेपालको शवमानस्थलबाट शरशत्रनिन् । धेरैजसो रिाकृश्तक मृत्यु, आतमहत्ा र 
दयुघट्भनाका कारण मृत्यु हुने गरेको ्तथ् खयुलाइएको पाइनि । वैदेशिक रोजगार रिवर््भन 
बोड्भको रिश्तवेदन अनयुसार बोड्भको स्थापना काल २०६४2 देशख २०७५ असोज मसान्तसमम 
शवदेिमा ज्ान गयुमाउनेको सांख्ा ६,९२१ ि जसमा पयुरुष ६,७६६ र मशहला १५५ िन् । 
मतृ्यु हुनेमा मलेशस्ामा का ््भर्त कामदार धेरै िन् । मानशसक सन्तयुलन गयुमाएर ्त्था अपाांग 

1 वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मृत्युको कयु रा गदा्भ, पशहलो र दोस्ो शवश्व ्युर्मा र 
त्स पशिका पशन ्युर्हरूमा लाहुरेको मतृ्यु रएका िन् । ्तर ्ती मतृ्युपशि त्सले पारेको आश्थ्भक, 
सामाशजक र मनोवैज्ाशनक असरबारे ऐश्तहाशसक रूपले अध््न रएको देशखँदैन । ्युर्मा सैशनकको 
रूपमा लाहुरेको मृत्यु वा अन् अवस्थामा रएको मृत्युरनदा व्त्भमानमा खाडी र अन् मयुलयुकमा 
गैर-सैशनकको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मतृ्यु िरक िन् । ्ी दयुई रिकारका मतृ्युले 
पानने सामाशजक र मनोवैज्ाशनक असरमा धेरै समान्ता िन्, ्त्थाशप केही महत्वपूण्भ शरनन्ता पशन 
िन् । उदाहरणको लाशग, ्युर्मा माररएको खबर मात्र पररवारको गाउँघरसमम आउँ्ेथ, लाि नै 
आउँदैनथ्ो । ्तर हाल वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मतृ्युको खबर पशहले आउँि र पशि 
लाि आउँि, जसले िोकमा पशन असर पाि्भ  । रार्त वा अन् देिमा सैन् सेवाका अश्तररति 
अनौपचाररक क्ेत्रमा व्शतिग्त ्तवरमा काम गन्भ जाने नेपालीको सांख्ा अत्शधक रहेको ि, 
्तर श्तनको मतृ्युको रिकृश्त र असरबारे अध््न रएको िैन । ्ो लेखमा रने ्ती मतृ्युको चचा्भ 
नगररकन हालैको वैदेशिक रोजगारमा गएकाको मतृ्युलाई मात्र समेशटएको ि ।

2 बोड्भको स्थापनाअशघ, २०६१ साल (सन् २००४) मा इराकमा १२ जना नेपाली माररएका 
श्थए ।
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रएर िक्भ नेहरूको सांख्ा पशन उशतिकै ि । ्स्ता घटनाले गदा्भ पररवारजन अशररावक 
शवहीन हुने एवां अपाांग ्त्था म्ृतकका पररवारको शवचलली हुने गरेको ि ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने रिममा शबमा र श्रम गरे बाप्त श्रम अवशधमा3 कामदारको 
मतृ्यु रएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार रिवर््भन बोड्भ शन्मावली (चौ्ँथो सांिोधन २०७५) 
ले श्रम, रोजगार ्त्था सामाशजक सयुरक्ा मनत्राल् अन्तग्भ्त वैदेशिक रोजगार शवराग 
माि्भ ्त आश्थ्भक सहा््ता र शबमा कमपनीले शबमाको रकम नशजकको हकवालालाई शदने 
व्वस्था ि । सोही व्वस्थालाई आधार मानी वैदेशिक रोजगारीको पररवारजनले बोड्भ र 
शबमामा क्श्तपूश्त्भ रकमको दाबी गरेको हुनि । ्हाँ आश्थ्भक सहा््ता र शबमाको रकम घर 
शरशत्रएपशि व्शति ्त्था पररवारमा परेको आश्थ्भक ्त्था मनोसामाशजक असरबारे अध््न 
गररएको ि । ्ो अध््न नवलपरासीको सयुस्ता बद्भघाट पशचिमका मशहला, बालबाशलका 
्त्था वरृ्वरृ्ामा परेको सामाशजक ्त्था मनोसामाशजक असरमा केशनरि्त ि ।

मृतकका पररवारले पाउने आश थ्िक सहा्ता र क्षशतपूशतथिको प्ावधान 

नेपालको कानून र अभ्ास
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दिा ३८(घ) र वैदेशिक रोजगार शन्मावली २०६४ 
को शन्म २८ बमोशजम वैदेशिक रोजगारीका रिममा मतृ्यु रएका कामदारका पररवारलाई 
आश्थ्भक सहा््ता उपलबध गराउने व्वस्था ि । त्सका लाशग वैदेशिक रोजगार रिवर््भन 
बोड्भले वैदेशिक रोजगारीको रिममा मृत्यु रएको रिमाशण्त गनने कागजा्तका आधारमा 
शनशचि्त रिशरि्ा पूरा गद्भि ।4 ्सरी आश्थ्भक सहा््ता रिदान गररएको रिमाशण्त कागजा्तका 
आधारमा शबमा कमपनीले पशन क्श्तपूश्त्भको रकम शदनि । 

कामदारको मतृ्यु हुँदा गन्तव् मयुलयुक र उतपश्तको मयुलयुक दयुवैमा उसको कानूनी अवस्था 
लेखबर् ि वा िैन, ्थाहा पाउनयुपि्भ  । वैदेशिक रोजगार शवरागबाट श्रम सवीकृश्त शलई 

3 श्रम अवशध मलेशस्ामा ्तीन वष्भ र खाडीका ि देि (्ूएई, क्तार, साउदी अरब, कयु वे्त, 
ओमान र बहराइन) मा दयुई वष्भ ि ।

4 िवसँग आएका समपूण्भ कागजा्त (म्ृतकको कामदारको पासपोट्भ, श्रम सवीकृश्त, समझौ्तापत्र, 
रोजगारदा्ता मयुलयुकबाट रिाप्त मृत्यु रिमाणपत्र, समबशनध्त देिमा रहेको नेपाली राजदू्तावासको 
शसिाररस पत्र) ्त्था नेपालको मतृ्यु द्ता्भ रिमाणपत्र, म्ृतकको नागररक्ताको रिश्तशलशप, हकवालाको 
नागररक्ता वा नाबालकको हकमा जनम द्ता्भ ्त्था ना्ता रिमाशण्त पत्र र दयुई रिश्त पासपोट्भ साइजको 
िोटो, म्ृतक अशववाशह्त रए सोको रिमाशण्त कागजा्त नगर वा गाउँपाशलकाको शसिाररस ्त्था 
नोटरी पशबलकबाट रिमाशण्त गरी बोड्भले ्त् गरेको ढाँचा अनयुसार शनवेदनको सा्थमा रु. दिको 
हुलाक शटकट टाँस गरी नेपालमा िव रिाप्त रएको एक वष्भशरत्र पेि गनयु्भपनने हुनि ।
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वैदेशिक रोजगारमा गएको, करार अवशध समाप्त रएको एक वष्भशरत्र मतृ्यु रएको हुनयुपि्भ  । 
्सरी मतृ्यु रिमाशण्त रएको एक वष्भशरत्र म्ृतक कामदारको नशजकको हकवालाले बोड्भको 
सशचवाल्मा शनवेदन पेस गरेको अवस्थामा आश्थ्भक सहा््ता रिाप्त गन्भ सकने व्वस्था ि ।

आश्थ्भक सहा््ता पाउनका लाशग वैदेशिक रोजगार शवरागमा श्रम सवीकृश्त शलने बेलामा 
कामदारले कल्ाणकारी कोषमा रकम बयुझाउनयुपि्भ  । वैिाख २०७३ अशघ कल्ाणकारी 
कोषमा रु. एक हजार जममा गरेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार रिवर््भन बोड्भबाट आश्थ्भक 
सहा््ता बाप्त रु. ्तीन लाख र जीवन शबमा बाप्त रु. पाँच लाख मात्र शदने व्वस्था 
श्थ्ो । वैिाख २०७३ देशख लागू हुने गरी शबमाको शरिशम्म रकम ्तीन वष्भ सममको 
श्रम अवशधका लाशग रु. एक हजार पाँच स् र ्तीन वष्भ माश्थको श्रम अवशधका लाशग 
रु. दयुई हजार पाँच स् ्तोशकएपशि कामदारको वैदेशिक रोजगार जीवन शबमा वशृर् गरी 
१५ लाख रुपै्ाँ पयु¥्ाइएको ि । जीवन शबमा पशहले रु. पाँच लाख पाउनेमा बढाएर रु. 
दि लाख पयु¥्ाएको र वैदेशिक रोजगारका रिममा नेपाली कामदारलाई लागन सकने १५ 
रिकारका गमरीर रोग लागेमा उपचार गन्भ ्थप रु. पाँच लाख सममको सवासथ् उपचार 
शबमाको व्वस्था शमलाइएको ि । बोड्भले साउन १६, २०७५ देशख वैदेशिक रोजगारमा 
जाने कामदारको मृत्यु रएमा पररवारलाई शदइने आश्थ्भक सहा््ता रु. सा्त लाखसमम र 
कामदार अांगरांग रएको अवस्थामा उपचार खच्भ रु. सा्त लाखसमम शदने व्वस्था गरेको ि । 

आश्थ्भक सहा््ता ्त्था शबमा रकम पाउनेमा नशजकको हकवालाहरूको श्रेणी बनाइएको 
ि । नशजकको हकवालाले रनेको आिूले पालनपोषण गनयु्भपनने पश्त, पतनी वा िोरा, िोरी 
हुन् । म्ृतकको श्रीम्तीलाई पशहलो हकवाला ्तोशकएको ि । म्ृतक अशववाशह्त रएमा त्सको 
रिामाशणक कागजा्तका आधारमा बयुबाआमालाई आश्थ्भक सहा््ता शदने व्वस्था ि ।

गनतव् देिको कानून र अभ्ास
गन्तव् देिको श्रम कानून अनयुसार क्श्तपूश्त्भ दाबीका लाशग जयुन कमपनी रनेर गइएको 
हो, सोही कमपनीमा काम गरररहेको र शनजको करार अवशध का्म रएको हुनयुपद्भि । 
कमपनीसँग गररएको समझौ्ता बमोशजम काम गदा्भगददै मृत्यु रएको अवस्थामा क्श्तपूश्त्भ 
पाउने व्वस्था ि । सडक दयुघ्भटना र का ््भस्थलमा दयुघ्भटनाबाट हुने मृत्युको क्श्तपूश्त्भको 
िरक-िरक व्वस्था ि । ्ो कानून देि ्त्था कमपनीले गरेको शबमा अनयुसार िरक-िरक 
रएको हुनाले क्श्तपूश्त्भको रकम पशन शरननाशरननै ि । 

रोजगारदा्ता कमपनीले गररशदएको शबमा बाप्त आउने रकम, काजशरि्ाको लाशग शदने 
सह्ोग र बाँकी रहेको पाररश्रशमक पशन उपलबध गराउँि । ्ो रकम मृ्तक कामदारको 
पररवारले शनवेदन शदएको आधारमा नेपालको राजदू्तावास माि्भ ्त परराषट्र मनत्राल्को 
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काठमाडौशँस्थ्त कनसयुलर सेवा शवरागले समबशनध्त शजलला रििासन का्ा्भल्मा पठाउने 
व्वस्था शमलाएको हुनि । 

देि अनयुसार क्श्तपूश्त्भ दाबी गन्भ शनवेदन शदने रिशरि्ा पशन िरक-िरक हुनि । रकम 
गल्त व्शतिको हा्तमा नपरोस् रनी ्ो रिशरि्ा अशल लामो बनाइएको ि र रिमाशण्त गनने 
धेरै रिकारका कागजा्त गन्तव् देिको समबशनध्त का्ा्भल्मा पेस गनयु्भपनने रिावधान ि । 

रोजगारदा्ता कमपनीले कामदारको २४ घणटे शबमाको व्वस्था कमै मात्र गरेको पाइनि, 
घरमा रहँदा रिाकृश्तक मतृ्यु वा आतमहत्ा रनेर रिमाशण्त रएको अवस्थामा कमपनीबाट 
शलन बाँकी ्तलब बाहेक कयु नै पशन क्श्तपूश्त्भ पाइँदैन ।

आश थ्िक सहा्ता शवतरणको अवस्ा
२०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार रिवर््भन बोड्भ स्थापना रएदेशख २०७५ असोज मसान्तसमम 
वैदेशिक रोजगारको रिममा मृत्यु रएका ६,९२१ जना कामदारका पररवारलाई आश्थ्भक 
सहा््ता रकम रु. १ अब्भ ६७ करोड ८४ लाख ८४ हजार शव्तरण गरेको देशखनि (श्रेष्ठ 
२०७५ : ११) । आश्थ्भक वष्भ (आ.व.) २०७४/७५ मा मात्र बोड्भको सशचवाल्मा शनवेदन 
पेस गनने ८२१ जना म्ृतक कामदारका पररवारले ४५ करोड ७० लाख आश्थ्भक सहा््ता 
रिाप्त गरेको देशखनि । ्सरी शदइएको रकममा ५७१ जना पररवारले रु. सा्त लाखको दरले 
१८८ जना कामदारका पररवारले रु. ्तीन लाखका दरले, दयुई जना कामदारको पररवारले 
रु. एक लाख पचास हजारका दरले आश्थ्भक सहा््ता रिाप्त गरे । त्स्ैत, शवशरनन कारणले 
आश्थ्भक सहा््ता रिाप्त गन्भ ्ोग् नरएका ६० कामदारका पररवारले सोही शन्मावलीको 
शन्म २८ (६) अनयुसार रु. दि हजारको दरले रकम पाए ।5 ्सअशघ, आ.व. २०७२/७३ 
मा जममा ८१६ जनाको मतृ्यु रएको श्थ्ो । ्सै गरी, आ.व. २०७३/७४ मा जममा ७५६ 
जनाको मृत्यु रएको श्थ्ो । ्ी ्तथ्ाांक अनयुसार मृत्युको सांख्ामा खासै कमी आएको 
पाइएको िैन (श्रेष्ठ २०७५ : ११) ।

रिादेशिक ्तथ्ाांक हेदा्भ साउन २०६५ देशख जेठ २०७५ समम सबैरनदा धेरै रिदेि नां. 
१ बाट कामदारले श्रम सवीकृश्त शलएको देशखनि । मतृ्यु र अांगरांग हुनेमा पशन रिदेि नां. 
१ कै कामदारको सांख्ा अत्शधक देशखनि । त्स्ैत, श्रम सवीकृश्त शलने, मतृ्यु र अांगरांग 
हुनेमा रिदेि नां. २ दोस्ोमा र रिदेि नां. ५ ्ेतस्ोमा िन् ।

बोड्भले श्रम सवीकृश्त नशलई अवैधाशनक रूपमा रोजगारमा गएका र श्रम अवशध नाघेका 
कामदारको मृत्यु रएमा क्श्तपूश्त्भ शदँदैन । त्सरी मृत्यु रएर िशक्भ ने कामदारको एशकन 
्तथ्ाांक बोड्भसँग िैन । अवैधाशनक रूपमा शवदेि पयुगेर मतृ्युवरण गरेका कामदारका पररवारले 
सरकारबाट कयु नै क्श्तपूश्त्भ नपाउने रएकाले म्ृतकको सांख्ा सा्त हजाररनदा शनकै हुन सकि ।

5 हेनयु्भहोस् www.fepb.gov.np; रदौ १०, २०७५ मा हेररएको ।
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अध््न के्षत्र र शवशध

अध््न के्षत्र 
वैदेशिक रोजगारको शवशे्षण गदा्भ राशषट्र् पररवेि जस्तो ि शजललाको पररवेि पशन 
त्स्ैत रेशटनि । शवरागको ्तथ्ाांकले आ.व. २०७४/७५ मा नवलपरासी (शजलला नटयुरँिदै) 
वैदेशिक रोजगारमा श्रशमक पठाउने सा्तौ ँ शजललामा परेको देखाउँि । ्स शजललाका ११ 
हजार ४० जना ्युवा श्रम सवीकृश्त शलएर वैदेशिक रोजगारमा गएको देशखनि । ्हाँका 
धेरैजसो गाउँका ७० देशख ८० रिश्ति्त घरधयुरी वैदेशिक रोजगारमा शनर्भर िन् (सामी 
परर्ोजना २०७३) । धेरै कामदारको मृत्यु हुने र िव शरशत्रने शजललामा नवलपरासी 
(शजलला नटयुरँिदै) िैटौ ँ नमबरमा परेको श्थ्ो । 

नवलपरासी सयुस्ता बद्भघाट पशचिममा मात्र िागयुन २०७१ देशख असोज २०७५ समम 
सयुरशक््त आरिवासन (सामी) परर्ोजनाको केि रशजसटरमा वैदेशिक रोजगारमा हुँदा ७१ 
जनाको मतृ्यु रएको देशखनि जसमा ७० जना पयुरुष र एक जना मशहला श्थए । जसमध्े 
६३ जनाले वैदेशिक रोजगार रिवर््भन बोड्भबाट आश्थ्भक सहा््ता ्त्था शबमाबाट क्श्तपूश्त्भको 
रकम जममा रु. ५ करोड ९१ लाख ९६ हजार ४ स् ७० (शजलला रििासनको ्तथ्ाांक 
बाहेक) रिाप्त गरेका िन् । आ.व. २०७४/७५ मा नवलपरासीका २४ जना मृ्तकका 
पररवारले बोड्भबाट मातै्र आश्थ्भक सहा््ताबाट १ करोड ३६ लाख रकम बयुझी शलए रने 
शबमा रकम दयुई गयुणा बढी बयुझी शलएको अनयुमान गन्भ सशकनि ।6

वैदेशिक रोजगारमा जाने सामान् श्रशमकले चैत्र २०७५ को शवशनम् दर अनयुसार 
औस्तमा २७ हजार रुपै्ाँ माशसकको दरले कमाउँदा दयुई वष्भमा पाँदेशख सा्तलाख 
रुपै्ाँसमम कमाउन सकि । उसको मृत्यु हुँदा पररवारले क्श्तपूश्त्भ सवरूप सा्त देशख २२ 
लाख रुपै्ाँसमम पाउँिन् । पैसाले कयु नै पशन व्शतिको जीवनको क्श्तपूश्त्भ गन्भ ्त सकदैन ्तर 
कसैको मतृ्युपशि आएको पैसा पररवारको बाँकी जीवनका लाशग राह्त हुन सकि । त्ही 
राह्तको रकमको बाँडिाँटमा हकवालाहरूबीच विनवि र्ो रने पीडामाश्थ पीडा ्थशपने 
ख्तरा हुने रहेि । एकश्तर पररवारको जीवन समरृ् र सयुखद् बनाउन वैदेशिक रोजगारमा 
गएको व्शतिको मतृ्युले पररवारमा पयु¥्ाएको आघा्त, अककोश्तर अचानक ठूलो रािीको 
रकम पाइँदा त्सले मलम लगाएको ि शक पीडा शदएको ि ? ्ो अध््नको शवष् हो । 

आश्थ्भक सहा््ता पाउने पैसाको पशहलो हकवाला शवधवालाई घर, माइ्ती र समाजले 
कसरी हेि्भ  वा कस्तो व्हार गि्भ  ? पैसा हुँदा वा नहुँदा के कस्ता समस्ा उशबजएका िन ्

6 आश्थ्भक सहा््ता दाबी रएका म्ृतकको सांख्ा, श्रम अवशध नाघेका, दोस्ो देिको बाटो 
रि्ोग गरेकाले आश्थ्भक सहा््ता दाबी गन्भ नपाउने हुँदा म्ृतकको सांख्ा २४ रनदा बढी हुन सकि ।
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र ्सले पररवारमा ्त्था व्शतिको जीवनमा कस्तो असर पारेको हुन सकि ? ्ी शवष् 
समे्त अध््नमा समेशटएको ि ।

नवलपरासी शजललामा पहाडबाट बसाइँसराइ गरेर आएका शमशश्र्त जा्तजाश्तहरूको 
बसोबास ि । ्ो शजललाको राजमाग्भ वरपर ब्ाह्मण, क्त्री, जनजाश्त, दशल्त लगा््त 
पहाडी जा्तजाश्तको बसाइ ि । हुलाकी माग्भ वरपर रने ्थारूहरूको र शरत्री मधेसमा 
्ादव, केवट, गयुप्ता, दशल्त लगा््त जा्तजाश्तको बसाइ ि । जनगणना २०६८ अनयुसार 
्ो शजललामा ्थारू र मधेसी जा्तजाश्तको बाहुल् रहेको ि । वैदेशिक रोजगारमा जानेमा 
पशन श्नै जाश्तको जनसांख्ा बढी ि । अध््नका लाशग शमशश्र्त जा्तजाश्तका पररवारलाई 
आधार बनाइएको रए ्तापशन ्थारू र मधेसी जा्तजाश्तको घटना अध््न सांख्ातमक 
रूपमा धेरै ि ।

अध््नको लशक््त समूहको रूपमा नवलपरासी बद्भघाट सयुस्ता पशचिममा वैदेशिक 
रोजगारमा रहेका कामदारको मृत्यु पचिा्त् वैदेशिक रोजगार रिवर््भन बोड्भबाट आश्थ्भक 
सहा््ता ्त्था शबमा रकम रिाप्त गरेका पररवार रहेका िन् । शविेष रूपमा म्ृतक कामदारका 
शवधवामा पैसा पाएको कारणले परेको व्शतिग्त, पाररवाररक, सामाशजक र मनोसामाशजक 
असरबारे अध््न केशनरि्त रहेको ि । 

अध््न शवशध
सामाशजक, आश्थ्भक, मनोवैज्ाशनक पक्मा केशनरि्त रही गयुणातमक ्त्था अनवेषणातमक 
ढाँचाको रि्ोग गरी ्ो अनयुसनधान समपनन गररएको ि । अध््न गनने रिममा मतृ्यु पचिा्त् को 
आश्थ्भक सहा््ता बाप्त पाउने रकमको पशहलो हकवाला म्ृतकको श्रीम्ती शवधवा हुने हुँदा 
आश्थ्भक सहा््ताको रकम घरशरत्र रिवेि रएपशि पररवारमा शसज्भना हुने विनवि र विनविका 
कारण पैदा हुने मानशसक ्तनावबारे, लैंशगक दृशटिकोणबाट मशहलाको परमपराग्त ्त्था 
बदशलँदो व्त्भमान सामाशजक ्त्था पाररवाररक हैशस््तबारे अनयुसनधान गररएको ि । ्ो 
अध््न समपनन गन्भ वैदेशिक रोजगारसँग समबशनध्त सनदर्भ साशहत्को अध््न, घटनाको 
शवस्तृ्त अध््न, लशक््त समूहसँग शविेष अन्तवा्भ्ता्भ, जानकार व्शतिहरूसँग कयु राकानी 
गनयु्भका सा्थै पाररवाररक र सामाशजक पररवेि अवलोकन गररएको श्थ्ो । आश्थ्भक सहा््ता 
पाएका म्ृतकका श्रीम्तीमध्े ११ जना ्त्था बाँकी नौ जनाका पररवारका अन् सदस्सँग 
शवस्तृ्त कयु राकानी गररएको श्थ्ो । 

अनयुसनधानका लाशग मयुख् स्ो्तका रूपमा सयुरशक््त वैदेशिक रोजगारको लाशग काम 
गददै आएको इनरिेनी सामाशजक शवकास मञच अन्तग्भ्तको सयुरशक््त आरिवासन (सामी) 
परर्ोजनाको नवलपरासी सयुस्ता बद्भघाट पशचिममा द्ता्भ रएको मतृ्युको घटना र पररवारलाई 
रिदान गररएको शनःियुलक कानूनी सहजीकरण र आश्थ्भक सहा््ता ्त्था व्शतिग्त मनोपरामि्भ 
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सेवा र मनोपरामि्भक्ता्भहरूले ्त्ार गरेका घटना अध््नलाई आधार माशनएको ि । 
वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु रएका कामदारका शनवेदन परेका समग्र ७१ ओटा घटनाको 
अध््न गररएको श्थ्ो । ्तीमध्े आश्थ्भक सहा््ता रिाप्त गरेका २० ओटा घटनाको शविेष 
अध््न अनयुसनधान गररएको हो । ्ी घटनालाई नमूनाका रूपमा ्हाँ समेशटएको ि ।

अध््नबाट प्ाप्त नशतजा
शवशवध्ता रएको नेपाली समाजमा िरक-िरक समयुदा्मा शरनन साांसकृश्तक पर्श्त, मूल्, 
मान््ता, सामाशजक व्वहार, समबनध र शरि्ाकलापबाट पररवार र समाज रिराशव्त रएको 
पाइनि । मधेसी पररवेिमा वैदशेिक रोजगारीको मतृ्युसँग जोशडएका आश्थ्भक सनदर्भमा शवशिटि 
सामाशजक ्त्था साांसकृश्तक समबनध बयुझनयु शन्तान्त आवश्क हुनि जयुन, आिैमा जशटल ि ।

मधेसी समाज आफनै रीश्तररवाज, मलू् मान््ता, सांसकृश्तबाट शनदनेशि्त ि । अझै पशन 
ग्रामीण क्ेत्रमा बयुहारीलाई अरू पयुरुषको नजरबाट टाढै राखन घयुमटोमै बसोस्, आश्थ्भक कयु रामा 
उसले चासो नराखोस् रनी बनदेजमा राशखएको पाइनि । ्ी कयु रा मशहलालाई साांसकृश्तक 
म्ा्भदाका रूपमा बयुझाइएको हुनि । घरको चौघेराबाट बाशहर शहडँडयुल गनने, कयु राकानी गनने, 
शवचार राखने, आफनो शनण्भ् आिै गनने कयु रा सामान््त्ा पररवार र समाजलाई सवीका ््भ 
िैन । ्समा पशन ग्रामीण रेगमा श्रीमान् शबना सव्तनत्र रूपमा श्रीम्तीलाई बाशहर शहडँडयुलको 
अनयुमश्त हुदँनै । 

अध््न गररएका २० ओटा घटनामा म्ृतक ्युवाहरूको उमेर ३० देशख ३५ रेशटएको 
ि र उनीहरूका श्रीम्तीको उमेर पशन ३५ वष्भ रनदा कमै ि । ्ो उमेरमा मशहलाको हकमा 
एकल रएर शजउनयु शनकै कशठन हुनि । िोरािोरीको दाश्तव र घरव्वहार समहालदा, कसैको 
सह्ोग शलँदा लाञिना र िांकाको शिकार हुँदा मशहलाको जीवन कटिपूण्भ हुनि । िोराको 
मतृ्युले बयुबाआमालाई पशन आघा्त परेको हुनि ्तर श्रीम्तीको ्तयुलनामा बयुबाआमामा पनने 
आघा्तको अवशध कम रहेको पाइ्ो । २० ओटै घटनामा म्ृतकका श्रीम्तीहरूमा आघा्तको 
असर दीघ्भकालीन देशखनि । सबैमा कामदारको मृत्युले पररवारको सदस्मा मानशसक 
्तनाव रहेि, ्तर लाञिना, आरोप र िांका गररएकाले बयुहारीहरूमा मानशसक ्तनाव अरू 
सदस्हरूको ्तयुलनामा लामो सम् रहेको पाइ्ो ।

२० ओटा घटनामध्े ्तीन ओटामा पररवारमा मेलशमलाप श्थ्ो रने बाँकी १७ 
ओटामा विनवि, ररस, मनमयुटाव, लाञिना र दयुव ््भवहार श्थ्ो । अशधकाांि घरमा आश्थ्भक 
सहा््ताको पैसा मनमयुटाव र झगडाको बीउ पशन रएको रहेि । शववादको केनरि आश्थ्भक 
सहा््ताको रकम कसको सवाशमतवमा रहने रनने रहेि । पररवारमा पैसा वा समपशतिको 
माशलक मशहला हुनयु हुँदैन रनने रावना राखेको पाइ्ो । पैसा शवधवा बयुहारीको नाममा 
हुँदा पररवारमा उसको रिराव बढ्ने कयु रा पररवारका अन् सदस्का लाशग शचन्ताको शवष् 
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बनेको पाइ्ो । आश्थ्भक सहा््ताको रकम मृ्तकको श्रीम्तीकै नाममा आउँदा पयुख्यौली 
समपशतिको अांिबणडामा समे्त शववाद रएको पाइ्ो । 

मेलशमलाप रएका ्तीन ओटै पररवारमा सासू-ससयुरा, देवर, जेठाजयु, ननद, आमाजू, माइ्ती 
सबैको राम्ो सह्ोग रहेको पाइ्ो । ससयुरा ्त्था अन् पयुरुष सदस् जाशगरे, आतमशनर्भर, 
जगगाजशमन रएको र एक मात्र िोरा रएको वा पशहले अांिबणडा रएको पररवारमा मनमयुटाव 
िैन । ्स्ता पररवारमा बयुहारीलाई घरव्वहार चलाउन सघाएको पाइ्ो । सोनम्ती केवट 
(पररवश्त्भ्त नाम) को सनदर्भमा मातै्र कयु नै समस्ा नरहेको पाइ्ो । 

पररवारका सदस्हरू र बयुहारीबीच मेलशमलाप रएको; पररवार र माइ्ती बीचको 
समबनध राम्ो रएको; आश्थ्भक सहा््ताको पैसाको आिैले घर सललाहमा उप्ोग गरेको; 
पररवार, माइ्ती र उनीबीच सह्ोग, शवश्वास र सममानको समबनध रहेको पाइ्ो । समाजले 
म्ृतकको श्रीम्तीलाई सममान पूव्भक व्वहार गरेको अवस्थामा मशहलाको सामाशजक हैशस््त 
पशन सममाशन्त रहेको पाइ्ो । सां्युति पररवारमा श्रीमान् गयुमाएका मशहलाहरू िोरािोरी र 
आफनो लाशग चाशहने साबयुन, सि्भ , स्ामपू, लयुगा कपडामा लागने सामान् खच्भका शनशम्त 
पशन पररवारका सदस्सँग शनर्भर रहेको पाइ्ो । २० घटनामध्े चार ओटामा बयुहारीहरू 
सामान् खच्भका लाशग पशन पररवारमा पूण्भ्तः शनर्भर श्थए । चारमध्े दयुई ओटा घटनामा 
आश्थ्भक सहा््ता रकमको चेक ससयुरालाई बयुझाएकाले र दयुई ओटा घटनामा पैसा बैंक 
र जगगामा लगाएकाले पशन उनीहरू पररवाररिश्त आशश्र्त रहेको रेशट्ो । शवधवाहरूको 
आतमबल कमजोर हुँदा र आघा्तको अवशध लामो हुने हुँदा परशनर्भर्ता बढेको पाइ्ो । 
्स्ता मशहलाहरूले शजललादेशख कशहल्ै बाशहर शहँडडयुल नगरेको ्तर बेहोसीकै अवस्थामा 
पशहलो पटक श्रीमान् को मतृ्युको क्श्तपूश्त्भको रकम शलन काठमाडौ ँ जानयु पदा्भ शनकै पीडा 
रएको ब्ताए ।

आघा्तमा रहेका श्रीम्तीहरूमा आश्थ्भक सहा््ता र शबमाको क्श्तपूश्त्भ रकम पाएपशि 
मनशस्थश्त र व्वहारमा िेरबदल आएको देशखनि । उनीहरूले बालबचचाको रशवष्को 
लाशग ्ोजना बनाउने र पीडा रयुलेर दृशटिकोणमा पररव्त्भन ल्ाउने गरेको पाइ्ो । शन्शम्त 
व्शतिग्त मनोपरामि्भले पीशड्तमा सकारातमक सोचको शवकास गरेको पाइ्ो । समग्र घटनामा 
म्ृतक कामदारका िोरािोरीले पैसाको धेरै माग गरेको वा खच्भ गरेको पाइएन । ्तर आफना 
िोरािोरी अरूका िोरािोरीरनदा पिाशड नपरून् र बयुबाको अनयुपशस्थश्त महसयुस नगरून ्
रनने सोचाइले गदा्भ आमाहरूले िोरािोरीका लाशग कपडा, पढाइमा खच्भ गनने गरेका िन् । 

अशधकाांि घटनामा िोरािोरीको शबमा गररशदने, उनीहरूको शिक्ामा, औषधी उपचार 
गन्भमा पैसा रि्ोग गररएको ि । पैसा बैंकमा राशखएको र ब्ाजमा लगाएको पशन पाइनि 
जसबाट आएको ब्ाजले घर खच्भ चलाएको देशखनि । ११ जनाले घर बनाउने, खे्त 
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शकनने, घडेरी शकनने, कयु खयुरा बाख्ा पालने, पसल खोलने काममा लगानी गरी पैसाको 
व्वस्थापन गरेका िन् । 

अध््न गररएका नौ ओटा घटनामा श्रीमान् को मृत्यु र पैसाको कारण पररवारले 
एकल्ाएको र कयु नै पशन समस्ामा सह्ोग नगरेको अवस्थामा मशहलाको का ््भबोझ बढेको 
रहेि । उनीहरू घर, खे्तीपा्ती, बालबचचा, पियुचौपा्ाको शजममेवारीदेशख बाशहरी व्वहार, 
ज्ालामजदयुरीमा पशन सांलगन िन् । ्स्तो अवस्थामा सबै काम समपनन गन्भ आिैले शनण्भ् 
शलने माशमलामा एकदम आशतिने र आिूलाई असहा् महसयुस गरेको उनीहरूले ब्ताए । 

्सै गरी १२ जनाको समबनधमा पैसाको कारण घरशरत्र र बाशहरका सदस्बाट 
शवधवाहरूले आिू र िोरािोरी माश्थको असयुरक्ा र जोशखम महसयुस गरेका िन् । ्सरी 
समबनध शबग्रँदा उनीहरूले आिूलाई असयुरशक््त ठानेको पाइनि । गी्ता, सानयुमा्ा लगा््त 
१३ जनाको पररवारको सदस्सँग र ्तीन जनाको माइ्तीसँग समबनध शबग्रेको ि । ्तर पयुनम 
र िोबाको सनदर्भमा पररवारसँग समबनध शबग्रने डरले वादशववाद नगनने गरेको पशन पाइ्ो । 
िव ल्ाउने, शकरर्ा सांसकार समपनन गन्भ सह्ोग गनने व्शतिले पैसा सापटी वा ॠण मागने 
र उनीहरूलाई सापटी शदने काम पशन रएको ि । आिन्त र शिमेकीले सापटी मागने गरेको 
र पैसा निका्भएको अवस्थामा मनमयुटाव रएका दि ओटा घटना जानकारीमा आएको 
ि । त्सैले आिन्त र घरपररवाररनदा बाशहरको माशनससँग पैसाको कारोवार गन्भ सहज 
मानेको पाइनि । घरपररवारसँग आश्थ्भक कारोबार गदा्भ पैसा निका्भउने जोशखम रएकोले 
बाशहरका मानिेसँग पैसा शि्ता्भको शनशचि्त्ताका लाशग शध्तो शलने र कागज बनाउन सशजलो 
हुने हुँदा सयुरशक््त महसयुस गरेको पाइनि । 

“पैसा रएको मानिेलाई शकन सह्ोग गनने आिै सबै गररहालि शन” रनी आिन्त र 
पररवारजनमध्े कसैले सह्ोग नगरेका घटना पशन रेशटएका िन् । ्स्ता घटनामा पैसाबारे 
एउटा दृशटिकोण बनाई व्शतिको समस्ालाई बेवास्ता गददै उसको रावनाको कदर नगररकन 
पररवार र समाजले एकल्ाएको पाइनि । ्सकारण पशन पररवारमा एक रिकारको विनवि 
बढेको र चौ्तिफी रूपमा म्ृतकका श्रीम्तीहरू पीशड्त रहेको पाइ्ो ।

आश थ्िक कारणले पररवारमा देशिएको सामाशजक र मानशसक असर 

परशनभथिरता
पररवारशरत्र अन्तर-सदस् परशनर्भर्ता रहेको पाइनि । शविेष गरी पयुरुषमाश्थ मशहला शनर्भर 
रहेका िन् जयुन असमान िशति समबनधको कारण शसज्भना रएको हुनि । एउटा सदस् अकको 
सदस्को अधीनमा रहेको हुनि । पररवारमा ्ो मनोवैज्ाशनक रूपमा पशन सवीका ््भ हुनि । 
्स्तो परशनर्भर मनोशवज्ान शबस्तारै मनोसामाशजक समस्ाको रूपमा शवकास रएको ि । 
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मानशसक रोग शवज् गे्रगोरी जानटज् का अनयुसार मशहलाको रिसांगमा दैशनक रूपमा शलनयुपनने 
शनण्भ् अरूको सललाहशबना शलन कशठनाइ हुनयु, आफनो शजममेवारी सबै अरूले शलइशदऊन ्
रनने लागनयु, डरको कारण अरूको कयु रामा असहमश्त रिकट गन्भ कशठनाइ हुनयु, कयु नै काम 
ियुरूआ्त गन्भ सकियु  शक सशकदनँ रनने सोचाइमा सांघष्भ गरररहने हुनयु, जयुनसयुकै काममा पशन 
अरूको अनयुमश्त र सह्ोगको बढी चाहना राखनयु ्सका मनोवैज्ाशनक लक्ण हुन् ।7 ्ो 
अध््नमा परशनर्भर्ताका कारण मशहलाको रिसांगमा देशखएका समस्ाहरू समेट्ने रि्ास 
गररएको ि ।

मधेसको समाजमा सबै बाशहरी काम रिा्ः पयुरुषले नै गि्भन्, मशहलालाई बाशहर शहँडडयुल 
गनने कयु रामा बनदेज नै लगाइएको हुनि । मशहलालाई माइ्ती र घरमा कडा अनयुिासनमा 
राशखएको हुनि । ्सकारण पशन दैशनक गररने घर व्वस्थापनको काम बाहेक आश्थ्भक 
व्वस्थापनको काम गनने र शनण्भ् शलने, मलखाद, शबउ-अनन शकनबेच, व्ापार-व्वसा् 
पयुरुषकै शजममेवारी शरत्र आउँि; ्स्ता काममा मशहलाको सहराशग्ता कमै पाइनि । ्सले 
गदा्भ पशन सानोरनदा सानो कयु रामा मशहलाहरू पररवारका अन् सदस्सँग, शविेष गरी पयुरुष 
सदस्सँग शनर्भर रहनिन् । 

म्ृतकका श्रीम्तीहरूको अनयुरवमा श्रीमान्  शजउँदै रहँदा पशन सानोरनदा सानो कयु रामा 
श्रीमान् को शनण्भ्मा, नरए ससयुरा, जेठाजयु, देवर लगा््तको शनण्भ्मा पररवार चलेको 
पाइ्ो । श्रीमान् को मतृ्युपशि पशन सां्युति पररवारमा उनीहरू ससयुरा, जेठाजयु, सासूको शनण्भ् 
र सह्ोगमा शनर्भर िन् । पररवारबाट अलग रएर बसेका मशहलाहरू माइ्तीका सदस्रिश्त 
शनर्भर िन् । ्ो परशनर्भर्ता श्रीमान् को िव ल्ाउन, आवश्क कागजा्त ्त्ार गन्भ, आश्थ्भक 
सहा््ता र शबमाको क्श्तपूश्त्भको रकम शलन र पैसा व्वस्थापन गन्भ, िोरािोरी पढाउन र 
शववाह गररशदन, घर बनाउन, खे्तीशकसानी गन्भ, व्वसा् ियुरूआ्त गन्भ, ॠण लेनदेन गन्भ, 
दैशनक सामान् खच्भ गन्भमा रहेको ि । 

सामान् िरथिका लाशग परशनभथिरता
शविेष गरी सां्युति पररवारमा बसने मशहलाहरू, श्रीमान् को मतृ्यु हुनयुअशघ र पशि पशन सामान् 
खच्भका लाशग पशन पररवारका सदस्सँग शनर्भर िन् । आिू सक्म रए पशन उनीहरूमा 
आफनो र बालबचचाको रेखदेख र दैशनक काममा पररवारका अन् सदस्ले सह्ोग गररशदए 
हुनथ्ो रनने अपेक्ा राखने, उनीहरूको सा्थशबना केही गन्भ सशकँदैन रनने बयुझाइ रहेको ि । 
्ो परशनर्भर्ता शविेष गरी आश्थ्भक पक् र पाररवाररक व्वस्थापनसँग जोशडएको हुनि । 

7  हे नयु्भ ह ो स् ,  h t t p s : / / w w w . p s y c h o l o g y t o d a y . c o m / i n t l / b l o g / h o p e -
relationships/201601/9-things-dependent-people-will-do; पयुस १६, २०७६ मा 
हेररएको ।
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रामग्राम-४ शक हररमश्त ्ादव (पररवश्त्भ्त नाम) ले श्रीमान् को मृत्युपशि आश्थ्भक 
सहा््ता र शबमाबाट आएको ११ लाख रुपै्ाँ मयुद्द्ती खा्तामा राखेकी शिन् । उनको मनमा 
पशन अरूले आफनो सबै शजममेवारी शलइशदऊन् रनने अपेक्ा रहेि । उनी रशनिन्, “सबैको 
लयुगा धयुन बस्ो रने सि्भ  साबयुन शदनिन् ्तर आफनो मात्र नयुहाई धयुवाई गन्भ आिैले ियु टै् 
शकननयुपि्भ  । िोरािोरीको सकूल डे्स िाटेको ि ्तर कपडा शकनन पैसा नरएर शसलाइशदन 
पशन पाएको िैन ।” श्रीमान्  शजउँदो हुँदा सानो काममा पशन पररवारको सह्ोग रहनेमा 
मृत्युपशि सह्ोग नपाएको उनको गयुनासो ि । उनको कानिो देवर शवदेिबाट आएपशि 
दोस्ो शववाह गनने र रागबणडा गनने कयु रा रइरहेकोले िोरािोरी शलएर अलगगै बसने कयु राले 
उनको मनमा डर पैदा गरेको ि (हेनयु्भहोस्, अनयुसूची) । 

पसा्भवालकी परशमला चौधरी (पररवश्त्भ्त नाम) की एउटी िोरी िन् । वैदेशिक रोजगार 
रिवर््भन बोड्भबाट म्ृतकका िोरािोरीले पाउने िात्रवशृतिको लाशग शिक्ा का्ा्भल्मा शनवेदन 
बयुझाउन परासी जान उनलाई ससयुराले स् रुपै्ाँ गाडी राडा शदएपशि सासूले रा्तशदन 
झगडा गददै ्ा्तना शदन ्थाशलन् । त्ो पैसा सासूलाई िका्भएर उनी राइसँगै परासी सूचना 
केनरि र शिक्ा का्ा्भल्समम गइन् । 

्ी घटनाले सां्युति पररवारमा सामान् खच्भको लाशग पशन पररवारसँग शनर्भर रहनयुपनने 
रएकाले बयुहारीहरूमा मानशसक ्तनाव रहने गरेको पाइनि । ्ी दयुवै मशहला आिूसँग लयुगा 
शसलाउने सीप रहेको ्तर पररवारको अनयुमश्त नपाएर बाशहर शनसकन र काम गन्भ नपाएको 
ब्ताउँिन् । पररवारको असह्ोगी वा्तावरण र अनयुमश्तशबना बाशहर शनसकने मशहला राम्ो 
हुँदैनन् रनने सामाशजक सोचाइको कारण सीप हुँदाहुँदै पशन आतमबल कमजोर रएकोले र 
पैसाको व्वस्थापन गन्भ नजानेर पशन पूण्भ रूपमा पररवारमा शनर्भर रहेको पाइ्ो ।

मशहलामा कसरी परशनर्भर मनशस्थश्त शसज्भना रएको हुनि रनने रिश्नमा नवलपरासीमा 
सांचाशल्त सामी परर्ोजना अन्तग्भ्त मनोसामाशजक परामि्भ का ््भमा सयुपररवेक्ण गददै आएकी 
मनोशवद् समृश्त शघशमरेका अनयुसार िोरीलाई सानैदेशख श्तमी कमजोर िौ रनने महसयुस 
गराइएको हुनि र त्स्तो सामाशजकीकरणले गदा्भ ्ो कयु रा बढी मशहलामा लागू हुनि ।8 

पैसाको व्वस्ापनमा समस्ा 
मृत्युको क्श्तपूश्त्भ पैसा हुन सकदैन । ्तर मृत्युको क्श्तपूश्त्भ बाप्त आउने पैसाको सही 
व्वस्थापन महत्वपूण्भ हुनि । मृ्तकको पररवारले पाउने आश्थ्भक सहा््ताको रकमले 
जीशवकोपाज्भन गन्भ र रशवष्को ्ोजना बनाउन केही सहज बनाउँि । वैदेशिक रोजगारमा 
जान ४६.५ रिश्ति्त कामदारले ॠण शलने गरेका िन् (शसजापश्त र अरू सन् २०१७ : 
१३) । उनीहरूले पठाउने रेशमटेनसको ७ रिश्ति्त ॠण श्तन्भ रि्ोग हुनिन् । रेशमटेनसको पैसा 

8 शघशमरेसँग सयुपररवेक्णको रिममा रामग्राममा मांशसर २१, २०७५ मा गररको कयु राकानी ।
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व्वस्थापन गनने ्ोजना अनयुसार घरजगगाको खररद गनने र पररवार शवरामी रई उपचार गनने 
रिममा पशन ॠण शलइएको हुनि । ॠण चयुतिा नहुँदै कामदारको मृत्यु रएको अवस्थामा 
ॠण श्तन्भ आश्थ्भक सहा््ता र शबमा बाप्तको रकम रि्ोग गररएको पाइनि । 

म्ृतकका श्रीम्तीहरूका अनयुसार पशहले मशहना शबराएर घरमा पैसा आउने गरेको र त्ो 
पैसा घरखच्भ, खानशपन, िोरािोरीको पढाइ, औषधी उपचार, हाटमा खच्भ हुनथ्ो । ्तर 
आश्थ्भक सहा््ता र शबमा बाप्त एकमयुसट धेरै पैसा आउँदा कसरी पैसाको सदयुप्ोग वा 
व्वस्थापन गनने कयु रामा शनण्भ् शलन नसकदा अरूको रर पनयु्भपरेको उनीहरूको रनाइ ि । 
दयुई ओटा बाहेक सबै घटनामा उनीहरूले पैसाको व्वस्थापन राम्री गरेका िन् । उनीहरूले 
िोरािोरी र आफनो नाममा बैंकमा वच्त ्त्था शबमा गनने, जगगा शकनने, ब्ाजमा पैसा लगाउने 
काम पशन गरेका िन् । ्ी सबै काम गदा्भ उनीहरू मानशसक ्तनावबाट गयुशरिएका श्थए ।

बडेसारकी सोनम्तीले क्श्तपूश्त्भ रकम २१ लाख रुपै्ाँको व्वस्थापन राम्री गरेकी 
शिन् । उनले ्तीन जना िोरािोरीको नाममा एक लाख ८० हजारको दरले मयुद्द्तीमा राखेकी 
शिन् । पाँच लाख रुपै्ाँ पाँच रुपै्ाँ ब्ाजमा चार कठ्ा खे्त हुनडामा ्तमसयुक बनाइशदएकी 
शिन् । त्सबाट मशहनाको २५ हजार रुपै्ाँ ब्ाज मात्र आउने र घरखच्भ राम्ोसँग चलेको 
कयु रा पशन उनले ब्ताइन् । गाउँको समूहमा रु. ि स् वच्त गनने गरेको समे्त ब्ताउँदै उनी 
रशनिन्, “्ी सबै काम मेरो बयुशर्ले भ्ाएसमम गरेको ियु  ्तर श्रीमान् सँगै रइशदएको रए 
धेरै सशजलो हुनथ्ो रनने सधै ँ लाशगरहनि ।” 

श्रीमान् को मतृ्यु हुँदा सोनम्ती १–२ मशहनासमम बेहोसीको हाल्तमा रहेकी श्थइन् । उनी 
अशहले सासू-ससयुरासँग सललाह शलएर काम गशि्भन् । उनको पररवारमा राम्ो मेलशमलाप, 
सरसह्ोग र मा्ारेिम ि । “हामी बयुढाबयुढीसँग कानिो िोरा ि । घरमा पाकेको शमठो नशमठो 
बाँडेर खानिौ ँ। बयुहारीले घरसललाहमै ्ो ६ धयुर जगगा शलएको ि, दयुई ओटा नाश्तलाई दयुई 
ओटा घडेरी रइहाल्ो ।” आँगन जोशडएको जगगा देखाउँदै सोनम्तीका ससयुराले ब्ताए । 

“बाठो मानिेले िाइदा शलन गल्त सललाह शदने रिममा ब्ाजमा पैसा लगानी गन्भ र 
सस्तो जगगालाई पशन महगँो राउमा शकनन लगाउने गि्भन्”, सोनम्ती केवटको घटना हरेररहकेा 
सामी परर्ोजनाका रमेि चौहान ब्ताउँिन् । सम्मै सही परामि्भ पाइएकोले सोनम्ती 
ठशगनबाट बचेको र पैसाको सही व्वस्थापन गरेको समे्त उनको शजशकर ि । उनका 
शिमेकीले सोनम्तीले पैसा, पररवार र बाशहरी काम एकदमै राम्री व्वस्थापन गरेको रनी 
रििांसा गरेका िन् ।

पैसा व्वस्थापनको ज्ान कम हुँदा र परशनर्भर हुँदा पैसा शहनाशमना रएका घटना पशन 
िन् । पैसाको व्वस्थापन गन्भ र िोरािोरीको सयुरशक््त रशवष्का लाशग ्ोजना बनाउन 
धेरैजसो एकल मशहलाहरू पररवारको सा्थ सह्ोगरिश्त शनर्भर हुनिन् । सोनम्तीका घटनामा 
बाहेक बाँकी १९ ओटा घटनामा पैसाकै कारण गयुनासो र शववाद रहेको पाइनि । आश्थ्भक 
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अरावबीच बाँशचरहेको पररवारमा ससयुरा, सासू, जेठाजयु, देवर लगा््त धेरैजनाले एकैपटक 
त्ो रकममाश्थ दाबी गदा्भ मशहलाहरू शविशवधामा पनने गरेका िन् । पररवार सदस्हरूको 
माग पूरा गनने वा नगनने रनने शविशवधाको अवस्थामा रहने बयुहारीले सही शनण्भ् शलन नसकने 
पररशस्थश्त शसज्भना हुँदा पररवारशरत्र मनमयुटाव पैदा हुनि र उनीहरू एकलो पनने गि्भन् । 
आघा्त र शविशवधाको अवस्थामा मा्ा र सह्ोगको आवश्क्ता पनने हुनाले गल्त मानिेले 
सहानयुरूश्त देखाइ िाइदा उठाउने गरेको पशन पाइनि । ्सबारे अकको खणडमा चचा्भ गररनि ।

आश थ्िक सहा्तामा भाग मागने र समपशति भागबणडा समबनधी शववाद

आश थ्िक सहा्तामा भाग मागने
परापूव्भ कालदेशख समपशति ्त्था अन् आश्थ्भक स्ो्त साधनमाश्थ पयुरुषको शन्नत्रण 
रहेको ि । साधारण्त्ा समपशतिको सवाशमतव एक पयुरुषबाट अकको पयुरुषमा हस्तान्तरण 
हुनि । नेपाली समाजमा पशन समपशतिको उतिराशधकारी िोरालाई नै माशननि । मधेसमा 
पशन िोरालाई शविेष महत्व शदइनि । िोरीहरूलाई शववाहमा दाइजोमा जगगा, जशमन शदने 
वा समपशतिको उतिराशधकारी बनाउने चलन िैन । ्द्यशप, नेपालको सांशवधान २०७२ को 
धारा १८ समान्ताको हक अन्तग्भ्त उपधारा ५ मा पै्तृक समपशतिमा लैंशगक रेदरावशबना 
सबै सन्तानको समान हक हुनेि रनी समपशतिमा िोरीको अशधकारलाई पशन सयुशनशचि्त 
गररएको ि । पश्तको समपशतिमा पतनीको समान अशधकार पशन स्थाशप्त गररएको ि । 
कानूनमा शवधवाले जयुनसयुकै बेला पश्तको अांिमा दाबी गन्भ र जशहलेसयुकै अांि शलई शरनन 
हुन सकने व्वस्था पशन गररएको ि ।

नेपालको कानूनले सगोलको समपशति र शनजी समपशतिको हकमा िरक-िरक व्वस्था 
गरेको ि । मयुलयुकी देवानी ऐन अन्तग्भ्त अांिबणडा समबनधी व्वस्थामा सगोलको समपशति 
(पयुख्यौलीबाट रिाप्त) मा पश्त पतनी, बयुबाआमा, िोरािोरी सबै जना अांशि्ार माशनने र 
अांिको समान हकदार हुने व्वस्था ि । शनजी समपशतिमा रने कसैको पशन हक नलागने 
र आिूखयुिी गन्भ पाउने रनने व्वस्था ि । ्तर श्रीमान् को मतृ्यु पचिा्त् श्रीम्तीले बोड्भबाट 
पाउने श्रीमान् को नामको आश्थ्भक सहा््ता र शबमा बाप्तको रकम शनजी हुने शक नहुने 
रननेमा असपटि्ता ि । ्द्यशप, वैदेशिक रोजगार शन्मावलीले आश्थ्भक सहा््ता पाउने 
नशजकको हकवाला श्रीम्ती र िोरािोरी रनी व्वस्था गरेको ि । 

पररवार अलग नरइसकेको अवस्थामा आज्भन गरेको आ्ले जोरेको समपशति पशन 
पररवार अलशगएको अवस्थामा समे्त सगोलकै समपशति मानी बराबर अांिबणडा लगाइएको 
पाइनि । मधेसमा सगोलमा हुँदा धेरैजसो बयुबा वा दाइलाई पैसा पठाएको पाइनि रने अलग 
बशससकेको अवस्थामा श्रीम्तीलाई नै पैसा पठाउने गररएको ि । ्सरी बयुबा वा दाइले 
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पाइरहेको पैसा राइ मरेपशि अचानक बयुहारीले पाउन ्थालदा असहज अवस्था शसज्भना 
हुनि । अलग बसेको अवस्थामा रेशमटेनसजस्ैत आश्थ्भक सहा््ताको र क्श्तपूश्त्भको रकम 
पशन बयुहारीले नै पाउने अवस्थामा श्रीमान् का बयुबाआमा र दाजयुराइले समे्त शहससेदारी 
खोजने गरेको पाइनि । म्ृतकका बयुबाआमा र दाजयुराइ रएको अवस्थामा सगोलकै समपशति 
मानी आश्थ्भक सहा््ताको रकममाश्थ दाबी गररएको ि । 

देवगाउँकी मीनाका श्रीमान् ले ्युएईमा आतमहत्ा गरेका श्थए । श्रीमान् को मृत्युपशि 
उनी ्तीन िोरािोरी र आश्थ्भक सहा््ताको रकम शलएर माइ्त बसदै आएकी िन् । उनका 
जेठाजयुको दाबी ि, “शबरामी बयुबाआमा पालने, बशहनीहरूको शववाह गनने, ॠण व्वहार 
शमलाउने, घर चलाउने सबै शजममेवारी मेरो टाउकोमा आ्ो । अशहले अपठ््ारो पदा्भ पैसा 
्त काम लागनयुप¥्ो शन !” 

त्स्ैत, दाउननेदेवीकी शनरुमा्ा ठकयु रीका सासू-ससयुराले उनलाई पराईका रूपमा शलएको 
पाइ्ो । उनी एकै घरमा अलग कोठामा रानसा गरी बशसिन् । बयुहारीले आश्थ्भक सहा््ताको 
रकम शलने आिांका गरेर सासू-ससयुराले िवसँग आएका सबै कागजपत्र लयुकाइशदएका श्थए । 
समाज बसेर कयु रा गरेपशि मात्र उनले कागजा्त पाएकी श्थइन् । ॠण श्तन्भ, ससयुरालाई 
शदन र घडेरी शकननमा पैसा रि्ोग गरेको उनी ब्ताउँशिन् । उनी रशनिन्, “िोरा जीशव्त 
हुँदा पशन सबै पैसा उसैलाई पठाउँथ्ो, मरेपशि पशन सबै पैसा उसैले पाउने, चलाउने रनी 
सासूले जोसँग पशन रननयुहुनि । ्स्ता कयु रा अरूले सयुनाउँदा मानशसक ्तनाव बढेको ि ।”

्स्ैत गरी साउदी अरबमा रएको दयुघ्भटनामा श्रीमान् को मृत्यु पचिा्त् पाइएको आठ 
लाख रुपै्ाँले पसा्भवालकी परशमला चौधरीले आफनो र िोरीको नाममा मावली गाउँमा 
घडेरी शकनेकी श्थइन् । त्सपशि शवदेिबाट पाउने शबमाको रकम बयुहारीलाई नशदने रनद ै
जेठाजयुले दराज खोलेर सबै कागजपत्र लगेको उनी ब्ताउँशिन् । काजशरि्ा सकेर क्श्तपूश्त्भ 
बयुझी घर िककं दा उनलाई घरको पयुरुष सदस्ले शकरर्ा खच्भ, िव शझकाउन, काठमाडौ ँ
जाँदाआउँदा लागेको आशद खच्भ देखाए । उनका श्रीमान् लाई शवदेि पठाउन वा शवदेि 
रहँदाकै अवस्थामा घर खच्भ चलाउन, पररवारको औषधी उपचार गन्भ लागेको ॠण श्तन्भ 
रनी पैसा मागे । मागे जश्त पैसा नशदँदा श्रीमान् का दाजयुराइसँग बोलचाल नै बनद हुने र 
उनीहरूले बयुबाआमालाई समे्त बयुहारीको शवपक्ी बनाउँदै ित्रयुव्त् व्वहार गनने गरेको गयुनासो 
सयुशननि । अध््न गररएका नौ ओटा पररवारमा ्स्तो समस्ा पाइएको ि ।

गी्ता खवास र परशमला चौधरीका सासू-ससयुराले जेठो िोरालाई सा्थ शदई शवधवा 
बयुहारीलाई र नाश्तनीहरूलाई बेवास्ता गरी बोलचाल बनद गनयु्भको कारण पशन शरनन िैन । 
गी्ताका जेठाजयु घर नामसारी गन्भ र अांि शदन आवश्क नरहेको अडानमा िन् । परशमलाका 
जेठाजयुले परशमलाकी िोरीको बैंकका कागजा्त समे्त लगेको र सासू-ससयुराले मौन सम्थ्भन 
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जनाएको पाइ्ो । पशहले मा्ा गनने सासू-ससयुराले जेठाजयु र जेठानीको पक्मा शलई नाश्तनी 
र आिूलाई पटककै मा्ा नगरेको दाबी गी्ता र अरुणाको ि । 

मृ्तकको पशहलो हकवाला रएकै कारण श्रीम्तीकै नाममा आश्थ्भक सहा््ताको 
रकमको चेक बनि । चेक बनेपशि पररवारमा शवग्रह आउन ्थालि । दाहसांसकार गदा्भसमम 
शमलेका पररवार पशन आश्थ्भक सहा््तामा हाना्थापले गदा्भ शवचशल्त हुँदै विनविमा िसेको 
पाइनि । आश्थ्भक सहा््ताको रकमलाई सगोलकै समपशतिको रूपमा बयुझने र सबैले दाबी गनने 
चलनकै कारण पररवारमा विनवि रएको देशखनि । कश्तप् अवस्थामा पररवारमा शरत्रशरत्र 
मनमयुटाव मात्र हुनि र कश्तप् अवस्थामा मनमयुटाव विनविकै रूपमा स्तहमा देशखनि र 
अड्डा अदाल्तसमम पशन पयुगि । 

समपशति भागबणडा समबनधी शववाद
सयुनवल, जघा्भकी शिलपा चौधरीको शववाह रएको डेढ वष्भमै वैदेशिक रोजगारका रिममा 
श्रीमान् को मतृ्यु र्ो । आश्थ्भक सहा््ता ्त्था शबमाको रकम उनको नाममा आएपशि घरमा 
मनमयुटाव हुन ियुरू ्थाल्ो । उनी पीडा पोशखिन्, “घरमा पैसाबारे सधै ँ शकचलो हुनथ्ो । 
सासू-ससयुरा र जेठाजयुको व्वहार एकदम असहज लागथ्ो । मलाई मा्ा गनने को नै ि र 
जस्तो लागथ्ो । त्सपशि डेढ वष्भकी िोरी सशह्त माइ्तीघर बसन ्थाले ँ ।” 

पशिललो सम्मा पररवारमा सरसललाह नै नगरी ससयुरा र जेठाजयुले खे्त बेचन लागेको 
कयु रा ्थाहा पाएपशि उनले म्ृत श्रीमान् को ्ति्भ बाट िोरीले पाउने अांिबारे सोधखोज गररन् । 
सबै पैसा शलएर गएपशि शकन अांि चाशह्ो रनी जेठाजयुले झगडा गन्भ ्थालेकाले िोरीको 
अांिमा गडबड हुने ठानेर शिलपाले कानूनी बाटो अपनाउने कयु रा गररन् । त्सपशि मातै्र 
मालपो्तमा सबै पररवारका सदस् जममा रएर उनकी िोरीको नाममा अांि शदइ्ो । 
“िोरीको शिक्ादीक्ामा पैसा खच्भ गनने र िोरीको नाममा रएको समपशतिको उसको शबह े
नहुँदासमम सांरक्क रहने कागज बनाएकी ियु ,” शिलपाले ब्ताइन् । 

बयुहारीले आश्थ्भक सहा््ताको रकम शलएपशि दोस्ो शववाह गरेका एकाध घटनालाई 
नजीर बनाउँदै पररवारजनमा िांका र डर िैशलएको पशन पाइनि । पैसा र समपशति शवधवा 
बयुहारीकै नाममा र्ो रने अकको पयुरुषसँग शबहे गरी सबै समपशति हत्ाउन सकिे रनने आिांका 
देशखनि । त्स्ैत, म्ृतकका िोरीहरू मातै्र रएको अवस्थामा अांि समबनधी शववाद रएको 
र अांिै शदन नचाहने गरेको पशन पाइनि । िोरीहरू शववाहपशि अका्भको घर जाने आिांका 
गरी समपशति शदन नचाहेको बयुशझनि । सयुनवल नगरपाशलकाका शिलपासँगै गी्ता खवास, 
परशमला चौधरी र ्तारा चौधरीकाका ्तीन-्तीन जना िोरी मात्र िन् । उनीहरूले आफना 
िोरीहरू मातै्र रएकाले सासू-ससयुरा जेठाजयुले अांि शदने कयु रामा पक्पा्त गन्भ खोजेको ब्ताए ।
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सयुनवल जघा्भकी गी्ता खवासका ससयुराका ्तीन राइ िोरामध्े माइला र कानिा 
दयुवैको वैदशिक रोजगारकै रिममा मतृ्यु रएको श्थ्ो । माइला िोराकी श्रीम्ती गी्ताका 
्तीन िोरी मात्र िन् रने कानिा िोराका पशन एक िोरी िन् । कानिी बयुहारी शिलपाले 
कानूनी बाटो अपनाएर समपशतिमाश्थ िोरीको अशधकार सयुरशक््त गररन् । त्ही घरकी गी्ताले 
समपशतिमा अशधकार पाउन सकेकी िैनन् । उनी दयुखेसो पोशखिन्, “मैले दयु:ख सहेर गराएको 
[बनाएको] घर नामसारी गशद्भनू रनी पटक-पटक ससयुरालाई रनदा पशि गियु ्भ  रननयुहुनथ्ो, 
अशहले ्त बोलनयु पशन हुनन । शबमाबाट बयुझेको पैसा मैले नै रि्ोग गरेकोले जेठाजयु म र मेरा 
िोरीहरूसँग बोलनयुहुनन । पशहले सासू-ससयुराले मा्ा गनयु्भहुनथ्ो अशहले मा्ा गनयु्भहुनन ।” 

श्रीमान्  शजउँदो हुँदा नै गी्ता अलग बसदै आए पशन अांिबणडा रएको श्थएन । डेढ 
वष्भकी सानी िोरीलाई हेददै उनी रशनिन्, “मेरा िोरीहरू मातै्र रएकाले पशन समपशति शकन 
शदने रनेर मेरो नाममा शदन नखोजनयु रएको होला, जेठो िोरा र बयुहारीले जसो रनिन ्
उहाँहरू त्स्ैत गररराखनयु रएको ि ।” 

समपशतिको विनविको रिममा पररवारले घरबाट शनषकासन गनने रि्ास गररएको पाइएन ्तर 
मानशसक ्ा्तना शदएको रने पाइ्ो । पैसा रएको शवधवा बयुहारीलाई सा्थ शद्ो रने अन् 
सन्तानले सा्थ नशदने र बयुहारीले पशन अकको शबहे गनने जोशखम अनयुमान गरेर पशन होला, 
सासू-ससयुराले बयुहारीको सा्थ नशदएको शजशकर ि आरिवासी कामदारको अशधकारको लाशग 
काम गददै आएका रामयु रयुसालको ।9 अन् सन्तानको कयु रामा सम्थ्भन जनाइनयुका पिाशड 
रशवष्मा अरू िोराले पशन हेददैनन् शक रनने असयुरक्ा राव सासू-ससयुरामा रहेको देशखनि । 
बयुहारीले पैसा पाएको, पैसाको शहससा नलगाएको अवस्थामा बयुहारीको पक् शलँदा अरू 
सन्तानबाट पशन आमाबयुबाले असयुरशक््त महसयुस गरेका हुनिन् ।

्ी सबै घटनामा म्ृतकका श्रीम्तीहरू पैसाकै कारण पयुख्यौली समपशतिको अांिबणडामा 
समे्त पक्पा्त हुनि शक रनने मानशसक ्तनावमा रहेको पाइनि । जहाँ जहाँ मशहलालाई 
समपशतिमाश्थ हक रिाप्त ि त्हाँ त्हाँ पशन सामाशजक रीश्तररवाज, रावनातमक दबाब, 
ना्ताको राजनीश्त लगा््त जोरजबज्भस्ती गरेर पशन श्तनलाई आफनो हक रिाप्त गन्भमा बाधा 
खडा गररने रिसांग कमला राशसनले उठाएकी िन् । उनका अनयुसार मशहलाले पैसाको 
व्वस्थापन गन्भ सकदैनन्, ्सैले समपशति शदनयु हुँदैन रननयुको अ्थ्भ अशहले पशन मशहलालाई 
दोस्ो दजा्भको ठाननयु हो; एउटा शलांगमा लागू हुने गरी दोस्ो शलांगले हैकम जमाउनयु हो 
(राशसन सन् २००१ : ११) । 

्समा ्थप, बयुहारीको हैशस््त घरमा शनमनस्तरी् हुने कयु रा शहांसापीशड्त मशहलाहरूको 
पक्मा वकाल्त गददै आएकी, नवलपरासी पशचिमकी अशधवतिा सरसव्ती िमा्भ ब्ताउँशिन्, 
“पररवारमा बयुहारीलाई सधै ँअपररपकव, केही नबयुझेका, नजानेको, केवल असक्म सेवकको 

9 रयुसालसँग बद्भघाटको माकरमा रदौ २८, २०७५ मा गररएको कयु राकानी ।
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रूपमा व्वहार गरेका हुनिन् ।” आिूले हेरेका अशधकाांि घटनामा ्स्तो व्वहार महसयुस 
गरेको उनी ब्ताउँशिन् ।

्ी घटनाले सगोलको आमदानी वा समपशति मानी आश्थ्भक सहा््ताको रकम र शबमा 
रकममा दाबी गरेको देखाउँिन् । ्स्तो रकम सगोलको हुने शक शनजी हुने सपटि व्ाख्ा 
कानूनमा पशन गररएको िैन । त्सैले पशन आश्थ्भक सहा््ताको रकममा शववाद र विनवि 
रहेको ि । आश्थ्भक सहा््ताको रकम पाएकै कारण शवधवा र उनका िोरीलाई पै्तृक 
समपशति शदने माशमलामा पक्पा्त गनने मनसा् देखाएको पाइनि ।

पैसा सापटी र शहनाशमनाले पाररवाररक समबनधमा दयुष्प्भाव 
अ्थ्भिास्त्रको शन्म अनयुसार आिन्तसँग पैसाको कारोबार गदा्भ डयु बन सकने ख्तरा ि । 
वैदेशिक रोजगारीको मृत्युपशि पाइने पैसा डयु बने पशन ख्तरा िँदैि, पैसाको लनेदेनको 
कारण आिन्तसँग समबनध शबग्रेको पाइनि । पैसाको कारोवार गदा्भ घरपररवाररनदा 
बाशहरको माशनससँग व्वहार गन्भ सहज मानेको पाइनि । घरपररवार सँगको व्वहारमा 
पैसा निका्भउने जोशखम रहेको र बाशहरी मानिेसँग कागज बनाउने हुँदा सयुरशक््त महसयुस 
गरेको पाइ्ो । अध््न रिममा १६ ओटा घटनामा पैसाकै कारण आिन्तसँग समबनध 
शबगे्रको देशखनि । समबनध शबग्रँदा शवधवाहरूले आिूलाई असयुरशक््त महसयुस गरेका िन् । 

मनरीकी शवमला चौधरीलाई आश्थ्भक सहा््ताको पैसा शलन माइ्तीले सह्ोग गरेको 
श्थ्ो । घरपररवार सँगको समबनध राम्ो नरएपशि उनी माइ्त बसेकी श्थइन् । पैसा बैंकमा 
राखीशदनियु  रनी सबै पैसा शलएर शहनाशमना गररशदएकाले आफनै बयुबासँग उनको झगडा 
र्ो । माइ्तीबाट पशन शनकाशलएपशि उनी आफनै घरमा अलग रानसा गरेर बशसिन् । 
माइ्तीसँग उनको बोलचाल बनद ि । पैसाकै कारण माइ्तीले पूजा र रोजमा नसशमझने 
गरेको उनी ब्ताउँशिन्, “मेरा बाआमाले राइबशहनीको शबहेमा मेरै जेठानी, देउरानीलाई 
बोलाए ्तर मलाई बोलाएनन् ।” 

पैसा नशदएकै कारण घरका सदस्सँग रि्तापपयुरकी सयुनरर्ाको समबनध शबगे्रको ि; 
माइ्ती नै अनेक आरोप लगाउन उद्य्त देशखएका िन् । सयुनरर्ाले बयुबालाई समस्ा पदा्भ 
पैसा सह्ोग गनने आश्वासन शदएकी श्थइन् । उनले पैसा नपाउँदासमम माइ्तीले हरेक काममा 
सघाएको पशन श्थ्ो । पैसा पाएपशि उनका दाइले काठमाडौमँै दि लाख रुपै्ाँ सापटी 
मागे । पैसा नशदएपशि समबनध शबशग्रएको उनको अनयुरव ि । घर बनाउन जगगा शकनेर 
ढयुांगा झारेपशि बयुबाले पशन पैसा मागे । बयुबालाई पशन पैसा नशदएपशि माइ्तीका सबै जना 
उनीसँग ररसाए । उनकी आमाको आरोप ि, “पैसा नपाउँदा िोरीले पैसा शदनियु  रनेर 
बालाई आिा शदलाई ्तर पैसा पाएपशि केही सह्ोग गररन । मन लागेको गरी । अन् 
जा्तको शबहारी सयुकयु मबासी केटोसँग बसेकी ि ।” 
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घर र माइ्तीसँग समबनध शबग्रेपशि सयुनरर्ा लाञिना र सामाशजक बशहषकारको शिकार 
रएकी िन् । आिूलाई असयुरशक््त महसयुस रएपशि आरोप लगाइएकै व्शतिसँग जीवन 
ियुरू गरेको उनी सयुनाउँशिन् । 

त्स्ैत, दाउननेदेवीकी सानयुमा्ा ्थारूको माइ्तीसँग समबनध राम्ो रए पशन घरका 
सदस्हरूसँग उनको समबनध शबग्रेको ि । पैसा निका्भउने हो शक रनने आिांकामा पैसा 
नशदएकै कारण जेठाजयुले आफनोबारे घरपररवार र समाजमा अिवाह िैलाएको उनको रनाइ 
ि । घरपररवारले नराम्ो रनेसँगै समाजले पशन नराम्ो रनेपशि असयुरशक््त ठानदै माइ्तीगाउँ 
सरावल पटनीमा बसाइँ सन्भ लागेको उनले ब्ताइन् । 

माइ्तीको सह्ोगमा उनी जगगा शकनेर घर बनाउने ्तरखर गददैशिन् । साउदी अरबमा 
श्रीमान् ले चलाएको गाडीलाई लरीले ठोकेपशि उनीसँगै अन् चार जनाको पशन मृत्यु 
रएको श्थ्ो । ्ो घटनाबाट शवशक्प्त रएकी सानयुमा्ा िोराको मा्ा र पीरले पशन 
माइ्तीश्तरै ्ताशनएकी हुन् । श्रीमान् को मतृ्युपशि उनको िोरा घरमा बसन नमानी १ कक्ादेशख 
मावलीघरमा बसेर पशढरहेको ि । उनी पीर पोशखिन्, “िोरा नजरबाट टाढा रहँदा के हुने 
हो रनेर मनमनै डरलागि ।” 

आघा्तमा रहेका मशहलामा आफनो सन्तान ्त्था आिूलाई सह्ोग गनने आिन्तमाश्थ 
आउन सकने जोशखमलाई अश्तरशञज्त ढांगले मनले बढाइ चढाइ सोचने, सन्तान केही बेर 
घर आउन शढलो र्ो रने असाध् आशतिने र उनीहरूमा पशन कयु नै नराम्ो घटना हुनि शक 
रनेर बढी नै शचशन्त्त हुने लक्ण देशखने गि्भ  (सीएमसी नेपाल सन् २०१५) । 

अगाशड-पिाशड सह्ोग गनने कोही िैनन् रने मशहलाहरूले आिूलाई असयुरशक््त 
ठानिन् । ॠण शदँदा पैसा डयु बने समरावना र नशदँदा पशन समबनध शबग्रने ख्तराबीच ित्रयु 
बढ्ने र समस्ा हुँदा असह्ोग हुने समस्ा उनीहरूले रोगेका िन् । पररणाम सवरूप बदला 
शलन लाञिना लगाउने र पररवारसँगै समाजमा िांका उतपनन गराइशदने घटना पशन रएको 
पाइनि । ्स्ता घटनाले उनीहरूमा असयुरक्ा र डर पैदा गरेको रिसट देशखनि । 

्सरी श्रीमान् को मतृ्युपशि एकलो हुँदा पररवार, आिन्त, माइ्ती र शिमेकीको मा्ा, 
सा्थसह्ोग र सौहाद्भ व्वहार चाशहएको बेला पैसाको शनहुँमा असहज पररशस्थश्त शसज्भना 
रएको ि । श्रीमान्  मरेको पीडा, पररवार र शिमेकीको नकारातमक धारणा र िोरािोरीको 
रशवष्बारे सोचेर मशहलाहरूले असयुरशक््त महसयुस गनने कारणले उनीहरूमा मानशसक ्तनाव 
बढेको पाइनि ।

पैसाको कारणले िारीररक असयुरक्षा
श्रीमान्  वैदेशिक रोजगारमा गएको, मतृ्यु रएको र आश्थ्भक सहा््ता आएको र त्ो शवधवाको 
हा्तमा रहेको कयु रा गाउँघरमा सबैजसोलाई ्थाहा हुनि । ्सले आिू र िोरािोरीको 
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ज्ानलाई जोशखम शनमत्ाउने, आिन्तले सापटी मागदा नाई रनन गाह्ो हुने रएकोले 
शवधवाहरू आश्थ्भक सहा््ता, शबमा वा शवदेिबाट आएको क्श्तपूश्त्भको रकमबारे सहज ै
ब्ताउन चाहँदैनन् । माइ्तकै सदस्ले समे्त ज्ान मानने धमकी शदएको घटनाले उनीहरूको 
असयुरशक््त र असहज अवस्थालाई रिकट गि्भ  ।

हररमश्तका श्रीमान् ले जेठानलाई एक लाख रुपै्ाँ सापटी शदएका श्थए । शि्ता्भ आउन 
बाँकी ५० हजार श्रीमान्  शब्ेतपशि मागदा निका्भएको र पैसा मागदा िोनै नउठाएको 
हररमश्तको गयुनासो ि (हेनयु्भहोस्, अनयुसूची) । बयुबाआमाले पशन बोलचाल बनद गरेकोमा 
दयुशख्त हररमश्त रशनिन्, “पैसा पाएको ्त ि, शकन अरू पैसा चाशह्ो रनदै राउजूले ्त 
पैसा माशगरह्ो रने असप्तालमै सयुई लगाएर मानने धमकी शदनयुर्ो ।” 

सामान््त्ा समपशति वा पैसा नरएको मानिेरनदा पैसा र समपशति हुने मानिे असयुरशक््त 
हुने गरेको पाइनि । पैसा र समपशति हुने मानिे कसैले पैसा लयुट्ने र लयुट्न नपा्ो रने ज्ान 
माि्भ  शक रनने वा अन् जोशखममा पनने जस्ता मानशसक ्तनावले घेररएको हुनि । सामान् 
शवधवाहरू गल्त रावना राखने परपयुरुषबाट असयुरशक््त हुनिन् ्तर पैसा पशन रएका शवधवा 
त्स्ता व्शतिबाट दोबबर असयुरशक््त हुनिन् । “मा्ा गियु ्भ  शबहे गियु ्भ” रनेर िसाउने र पैसा 
दयुरुप्ोग गररशदने जोशखम हुने गरेको पाइनि । बदमासी गनने व्शतिले पशन उनीहरूलाई 
सह्ोग गनने व्शति अगाशड पिाशड नदेखेपशि हमला गनने अवस्था हुनि । ्स्तो रिवशृतिले 
मशहलाहरूमा डर पैदा गरेको ि ।

मधेसका बयुहारी र पररवारजनसँग काम गददै आएको सयुआहारा का ््भरिमका अज् 
पटेल ब्ताउँिन्, “धनी पररवारका मशहलालाई रनदा गररब पररवारका मशहलालाई बाशहरी 
मानिेबाट असयुरक्ा हुनि । शकनरने गररब पररवारका एकल मशहला घरव्वहार चलाउन 
दैशनक ज्ालादारीको काममा जानयुपनने हुनि । काममा अन् पयुरुषको सह्ोग शलनयुपनने हुनि र 
उनीहरूको एकलो अवस्थाबाट िाइदा शलन खोजने हुनि । कशहले मा्ाले िकाएर ्त कशहले 
डरधमकी देखाएर पैसाको दयुरुप्ोग गररशदएका घटना पशन गाउँघरमा हुने गरेका िन् ।”10

श्रीमान्  गयुमाएका मशहलाहरू धेर्थोर पैसा चलाउँदै घरव्वहार शमलाउन सशरि् हुँदा 
धेरैलाई पचाउन कशठन हुनि । उनीहरू सामाशजक अवगालको शिकार हुने र बाशहरी 
मानिेबाट असयुरशक््त हुने गरेका िन् । घरशरतै्र पशन उनीहरूले मानशसक र िारीररक शहांसा 
बेहोनयु्भपनने जोशखम ि । 

आश थ्िक र का थ्िबोझ व्वस्ापन 
पररवार लैंशगक सांरचना र शवराजनको मूल आधार हो । पररवारको का ््भ शवराजनमा 
लैंशगक रूशमका पूव्भशनधा्भरर्त रहेको पाइनि । मशहला र पयुरुषबीच कसले के काम गनने रनी 

10 पटेलसँग पालहीननदन गाउँपाशलकाको कयु शमामा मांशसर २८, २०७५ गररएको कयु राकानी ।
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का ््भ शवराजन गररएको हुनि । घर शरत्रको काम मशहलाले र घर बाशहरको काम पयुरुषले 
गनने गरी सामाशजकीकरण रएको ि । 

परमपराग्त रूपमा मधेसी समाजमा घर बाशहरका काम हो : ॠण लेनदेन, खे्तीबारी 
खनजो्त, मलखाद, अनन स्ाहार, मजयुरी लगाउने, औषधोपचार गन्भ असप्ताल लैजाने, 
खानेपानी, शवद्ययु्त्, हाटबजार, िोरािोरी सकूल रना्भ गनने र ियुलक श्तनने । ्ी रिा्ः काम 
श्रीमान् को शजममामा हुनि । मधेसका गाउँमा शबहे गनने शबशतिकै पयुरुषहरू शवदेि जाने चलन 
बढेेको ि । श्रीमान् को अनयुपशस्थश्तमा मशहलाहरूको शजममेवारी बढेको ि । श्रीमान् को 
मतृ्युपशि झन् बढ्ाउँि । उनीहरूको हा्तमा पैसा आएपशि पररवारले रने अनयुसार पैसाको 
राग नलगाउँदा पररवारका सदस्हरूले उनीहरूलाई एकल्ाएको देशखनि । ्सैले परमपराग्त 
रूपमा पयुरुषले गनने काम पशन मशहलाले नै गनयु्भपरेको ि । 

नशमलेको सां्युति पररवारमा वा एकातमक पररवारमा आश्थ्भक सहा््ताको रकम म्ृतककी 
श्रीम्तीले बयुझेपशि पररवारको आश्थ्भक व्वस्थापनको रार, घरशरत्र र बाशहरको समपूण्भ 
रूपमा मशहलाको काँधमा आइपनने गरेको पाइनि । िोरािोरी हुका्भउन र घर व्वस्थापन 
गन्भ उनीहरूलाई ्ततकालै सह्ोग गनने कोही हुँदैन । उनीहरूले घर व्वहार मात्र नरई 
जीशवकोपाज्भनका लाशग घर बाशहर मजदयुरी र ज्ालादारीको पशन काम गन्भ ्थालेको पाइनि । 
शविेष गरी िोरािोरीको शवद्याल्को ियुलक श्तन्भ, लयुगािाटो शकशनशदन, शबरामी हुदँा औषधी-
उपचार र हाटबजार गन्भ पैसा जसरी पशन कमाउनयु पनने मात्र नरएर श्रीमान् को अनयुपशस्थश्तमा 
घर व्वस्थापन र सरसिाइ, बाशहरी व्वहार, िोरािोरीको पालनपोषण र स्ाहारसयुसार, 
गाईरैसँी, कयु खयुरा र बाख्ा पालने, खे्ती गनने काम सबै उनीहरूले नै गनयु्भपनने हुनि । ्ी काम 
समपनन गन्भ, शविेष गरी िोरािोरी हुका्भउन र घर व्वस्थापन गन्भ उनीहरूलाई ्ततकालै 
सह्ोग गनने कोही हुँदैन । उनीहरूले घर व्वहार मात्र नरई जीशवकोपाज्भनका लाशग घर 
बाशहर ज्ालादारीको पशन काम गन्भ ्थालेको पाइनि ।

अमरौटकी सयुिीला हररजनका श्रीमान् को मतृ्यु साउदी अरबमा सडक दयुघ्भटनामा रएको 
श्थ्ो । नेपाल सरकारबाट पाएको क्श्तपूश्त्भबाट आफनो र िोरािोरीको नाममा खा्ता खोलन 
बैंक जाने, घडेरी शकनेर दयुई कोठे घर बनाउन नकसा पास गनने, मजदयुर शमस्त्री खोजने काम 
उनी आिैले गररन् । शवदेिबाट आउन बाँकी शबमाको क्श्तपूश्त्भ र िोरािोरीको िात्रवशृतिको 
लाशग कागजा्त ्त्ार गनने र शसिाररस शलने काम पशन आिैले भ्ाइन् । 

“कसैको सह्ोग शलउँ रने उसैसँग आरोप लगाइशदनिन् । त्सकारण केही समस्ा 
परे सूचना केनरिमा र वडा का्ा्भल्को सरसँग सोधेर काम गियु ्भ  अरूसँग जाँशदनँ ।” ्सरी 
मनको पीडा र िांका पोखेकी सयुिीला अशध्ाँ खे्त लगाउने र मजदयुरी गन्भ जाने गरेको 
ब्ताउँशिन् । सबै कामको बोझ आफनै काँधमाश्थ पदा्भ आिूलाई शचन्ताले पलपल स्ताइरहने, 
मनमा धेरै कयु रा खेशलरहने, रा्तररर शननरिा नलागदा टाउको दयुखने, आँखा कमजोर हुने र 
मनमा िटपटी लागने गरेको सयुनाउँशिन् । 
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रामग्राम-४ की हररमश्तलाई घर बाशहर शहँडडयुल गनने अनयुमश्त िैन (हेनयु्भहोस्, अनयुसूची) । 
त्सैले पशन उनी बाशहरका काममा जाँशदनन् । सवासथ् ठीक नहुँदा नहुँदै पशन िोरािोरीलाई 
हुका्भउने र घर व्वस्थापन गनने शजममेवारी उनकै ्थापलोमा ि । “पैसा रएपशि अरूले शकन 
सह्ोग गनयु्भप¥्ो आिै गररहालि शन” रनने मानशसक्ता पररवार र समाजमा व्ाप्त ि । 
्स्ैत ्तनावका कारण मानशसक रोगको औषधी खाँदै आएकी हररमश्तको मनमा कसैले 
सह्ोग नगरेको गयुनासो ि । हररमश्तको श्रीमान् ले पशहले बयुबाआमालाई पैसा पठाउँ्ेथ, 
घरव्वहार पशन सगोलमै चलथ्ो । जेठी बयुहारी रएकीले रानसा र घरगोठको काम उनकै 
शजममेवारीमा श्थ्ो । श्रीमान् को मतृ्युपशि बाशहरी व्वहार पशन उनको काँधमा ्थशपएको ि । 

पशहले उनका दयुई जना देवरका पाँच जना बचचा र उनका दयुई जना बचचाको शिस 
एकैपटक श्तनने गररनथ्ो । श्रीमान्  मरेपशि उनका िोरािोरीको पाँच मशहनाको शिस बयुझाइएकै 
रहेनि । उनले िोरािोरीको शिस िात्रवशृतिको पैसा आएपशि मातै्र बयुझाउन सशकन् । ्सरी 
असह्ोग रएपशि हररमश्तले दयुखेसो पोशखन्, “अब घरधनदा भ्ाएर बाशहरी काम गनयु्भपनने 
र्ो, सकूलमा आिैले शिस पशन श्तनयु्भपि्भ  । िोरािोरीको सकूलको डे्स, कापी कलम, 
औषधी उपचार गन्भ पशन मैले नै पैसा जहाँबाट रए पशन जयुटाउनयु पि्भ  ।”

पैसाले घरमा मनमयुटाव जनमाएपशि पररवारले असह्ोग गदा्भ मशहलाको का ््भबोझ 
बढेको ि । अपठ््ारो काममा अन् व्शतिको सह्ोग शलँदा समपशतिको शहनाशमना गरेको 
र उसैसँग समबनध रहेको लाञिना समे्त लगाइएको पाइनि । बाशहरी मानिेको सह्ोग 
शलँदा समाजले नकारातमक सोच राखने रएकाले शवधवाहरू सकेसमम बाशहरी व्शतिको 
सह्ोग मागन शहशचकचाउँिन् । ्सरी शहशचकचाउँदा पशन मशहलामाश्थ नै का ््भबोझ बढ्ने 
गरेको ि । पशहले पररवारले सघाउँदा घरशरत्र र बाशहरका सहजै समपनन हुने काम अब 
आिैले गनयु्भपदा्भ का ््भबोझसँगै शचन्ता बढेको ि ।

शनष्करथि
्ो अध््नबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको मतृ्युले घरशरत्र शवशरनन रिकारका 
घटना-पररघटनाहरू शसशज्भ्त रएको पाइ्ो, जसमध्े आश्थ्भक सहा््ताको रकम रिाप्त गरेपशि 
रित्क् रूपमा म्ृतकका श्रीम्ती र त्सपशि बालबचचा र सासू-ससयुरा समे्त शवशरनन ्तवरबाट 
रिराशव्त रएको पाइ्ो । ्ो अध््नबाट शनमन बमोशजमको शनषकष्भ शनकालन सशकनि ।

पैसाको व्वस्ापन र शवधवाको रौतर्फी पीडा
वैदेशिक रोजगार मतृ्यु रएका कामदारका श्रीम्तीहरू चौ्तिफी रूपमा पीशड्त रएको पाइनि । 
उनीहरू श्रीमान् को मतृ्युको आघा्त र शबिोडको पीडा, बचचाको रशवष्को शचन्ता, पैसा 
व्वस्थापनको ्तनाव, घरा्सी मनमयुटाव, पररवारबाट हुने अपहेलना, शहांसा र शवधवालाई 
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समाजले गनने िांकालयु व्वहारसँगै लाञिनाको शिकार रएका िन् । कयु नै पशन व्शतिलाई 
आघा्तको अवस्थामा पैसा, पररवार र का ््भबोझको व्वस्थापन समानान्तर रूपले शनवा्भह 
गनयु्भ शनकै चयुनौ्तीपूण्भ हुनि । 

श्रीमान्  मरेको पीडा, अचानक ठूलो धनरािी घरमा शरशत्रनयु, पैसाकै कारण पररवार 
र शिमेकीले आिूरिश्त राखेको नकारातमक धारणा र िोरािोरीको रशवष्बारे सोचेर 
म्ृतकका श्रीम्तीहरूमा मानशसक ्तनाव बढेको पाइ्ो । मानशसक ्तनावकै कारण आफनो, 
बालबाशलकाको ्त्था पररवारको हेरचाहमा प्ा्भप्त ध्ान शदन नसकेको अवस्थामा उनीहरू 
घरपररवार, माइ्ती नशजकका आिन्तको सा्थ सह्ोगमा शनर्भर रहेको पाइ्ो । सह्ोग 
शलने रिममा उनीहरूमध्े कसैले पररवारले मा्ा गरेको, कसैले मानशसक ्ा्तना शदएको, 
कसैले बेवास्ता गरेको ्त सा्थीहरूले सह्ोग गरे बाप्त पैसाको अपेक्ा गरेको शमशश्र्त 
अनयुरव रेशटएको ि । पैसाकै कारण पररवार र शिमेकी सँगको समबनध शबशगँ्रदा असयुरक्ा 
बढ्ि जबशक एकलो हुँदा झन् पररवार, आिन्त, शिमेकी सबैको मा्ा, सा्थ, सह्ोग र 
सौहाद्भ व्वहारको आवश्क्ता पि्भ  । 

मयुख््त्ाः क्श्तपूश्त्भ बाप्तको रकमकै लाशग पररवारका सदस्ले कचकच गरररहने, 
घरपररवारमा गालीगलौज ्त्था हेलाहोचो गररने, आमदानीको स्ो्त नहुने र गररबीको 
कारण सधै ँ मानशसक ्तनाव रइरहने, िोरािोरीको सबै शजममेवारी एकल आमाले शलनयु 
पदा्भ मशहलाहरू मानशसक, रावनातमक, आश्थ्भक ्त्था सामाशजक शहांसामा परेको देशखनि । 
जसले गदा्भ शदकदारीपन (शडरेिसन), शचन्ता रोग (एङ्जाएटी) का लक्ण सँगसँगै अन् 
मानशसक सवासथ् समस्ा पशन देशखने गि्भ  । ्शद पररवारको एक जना सदस्लाई ्स्तो 
मानशसक समस्ा देशख्ो रने त्सले सबै पररवारलाई नै असर पयु¥्ाउन सकि, शविेष 
गरी बालबचचाहरूलाई बढी असर गरेको पाइनि ।

एउटा व्शतिको मतृ्युले व्शतिको शनजी जीवनमा, उसको बालबचचा, पररवार र शसांगो 
समाजमा समे्त नकारातमक असर पनयु्भका सा्ैथ हाशन समे्त पयु¥्ाइराखेको हुनि । आिूले 
मा्ा गरेको वा सव्भसव ठानेको व्शतिको अकसमा्त मृत्यु र्ो रने ्सले व्शतिलाई 
आघा्त पयु¥्ाएको हुनि र ्समाश्थ लाञिना ्थशप्ो रने मानशसक चोट पशन पयुगेको हुनि । 
्ो समस्ा बढ्दै गएर जशटल अवस्थामा पशन व्शति पयुगन सकि जसका कारण व्शतिले 
जोशखमपूण्भ व्वहार पशन अपनाएको पाइनि । पररवार, शिमेकी र समाजको सह्ोगशबना 
आघा्तमा परेका मशहलालाई आघा्तबाट बाशहर शनसकन र वृशति शवकास गन्भ असहज 
हुनि, ्सकारण पशन पैसालाई रिा्थशमक्तामा नराखी मशहलाका चौ्तिफी पीडालाई न्ून 
गन्भ पररवार र शिमेकीको ररपयुर मा्ा, सा्थ र सह्ोगको खाँचो पि्भ  । 

पररवारको असह्ोगी वा्तावरण र अनयुमश्तशबना बाशहर शनसकने मशहला राम्ो हुँदैन 
रनने सामाशजकीकरण बशल्ो ि । त्ही कारण सीप हुँदाहुँदै पशन आतमबल कमजोर रएर, 
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पैसाको व्वस्थापन गन्भ नजानेर पशन उनीहरू पररवारमा शनर्भर रहकेा िन् । पररवारमा अ्थ्भसँग 
जोशडएको शरि्ाकलापमा शनण्भ् गदा्भ मशहलाका सयुझाव सललाहलाई उपहास गररएको 
पाइनि । आफनो नाममा बैंकमा खा्ता र लाखौ ँरुपै्ाँ रहँदारहँदै पशन िारीररक र मानशसक 
रूपमा अत्न्त कमजोर ्त्था आतमशवश्वासमा कमीका कारण पैसा व्वस्थापनको मयुद्दा 
पशन जशटल बनेको ि । शहांसाको शिकारमा परेका मशहलालाई व्शतिग्त मनोपरामि्भ, पैसा 
व्वस्थापन र पररवार व्वस्थापन समबनधी शिक्ाको आवश्क्ता रहेको ि । क्श्तपूश्त्भको 
रकम शजललामा शदने सांरचना नरएकोले परशनर्भर रएर काठमाडौसँमम गएर पैसा शलन जानयु 
उनीहरूका लाशग अत्न्त पीडादा्ी रहेको देशखनि । वैदेशिक रोजगार रिवर््भन बोड्भबाट 
पाउने आश्थ्भक सहा््ता समबशनध्त शजललाबाट पाउने व्वस्था शमलाउन आवश्क सां्नत्र 
शवकास रएमा पीशड्त मशहलाहरूको पीडा केही कम हुन सकि । 

समपशतिमा समान अशधकार र पररवारमा शववाद 
शहनदू होस् ्ा इसलाम धमा्भवलमबी, पहाडी होस् ्ा मधेसी धेरैजसो समाजमा पयुरुष िासक 
र मशहला िाशस्त हुने सामाशजकीकरण रिबल ि । पयुरुषलाई पररवारको रिमयुख, बचचाहरूको 
सांरक्क ्त्था समपशतिको मयुख् अशधकारी माशननि । घरदेशख राज्का सबै अांगमा पयुरुष नै 
सवनेसवा्भ हुनिन् । पयुरुष नै सवनेसवा्भ हुनयुपनने समपशतिको माशलक बननयुपनने र समपशतिको मयुख् 
उतिराशधकारी पयुरुष नै हुनयुपि्भ  रनने मान््ताले पररवार र समाज शनदनेशि्त िन् । 

बयुहारीमाश्थ हुने शहांसाका न्ाँ कारणमध्े पशिलला वष्भमा आश्थ्भक सवाशमतवको मयुद्दा 
रिखर रएर देखा परेको ि । कानूनमा जे लेशखएको रए ्तापशन पयुरुष माशलक हुने समाजमा 
का्ा्भनव्नको ्तहमा पैसा घर शरशत्रएपशि पररवारमा विनवि ियुरू हुनि । बयुहारीले पैसाको चेक 
बयुझेर आफनै हा्तमा सयुशमपनयुपि्भ  रनने ससयुराको मनोराव हुनि । जब घर चलाउने शजममेवारी 
मेरो हो घरमूली नै मै हुँ रने पैसा पशन मलाई नै शदनयुपि्भ  रनने अडान पयुरुष सदस्को हुनि 
्तब पररवारमा अन्तरशवरोध हुनि । आिूले ॠण काढेर पठाएको िोरा वा राइको आमदानी 
वा आएको आश्थ्भक सहा््ताको रकममा समपूण्भ सवाशमतव आफनो हुनयुपनने बयुबा वा दाइको 
शजशकर हुनि । अककोश्तर श्रीम्ती रएपशि श्रीमान् को पैसामा आफनो पहुँच हुनयुपनने बयुहारीको 
दाबी हुनि । ्स्ता शजशकर र दाबीले पशन कश्तप् घरशरत्र झगडाको शबउ रोपेको पाइनि । 

शवधवा बयुहारीले दोस्ो शबहे गरेर जाने र समपशति समे्त लैजाने आिांका र डर सासू-
ससयुरा लगा््त अन् पयुरुष सदस्मा देशख्ो । ्सकारण पशन समपशतिमा पक्पा्त गन्भ 
खोशजएको पाइ्ो । िोराको क्श्तपूश्त्भको पैसा बयुबाआमाले दाबी गनयु्भ सवाराशवकै हो ्तर 
पैसा बयुबाआमाले शलई अन्त्र खच्भ गनने जोशखम रहनि । सगोलमा रहँदा ससयुराको नाममा 
रएको पैसा र शकशनएको घरजगगा बाँकी िोरालाई अांि लगाइशदन पशन रि्ोग हुने र 
पैसाको पशन रागबणडा लगाइशदने समरावना र जोशखम बयुहारीले देखेको हुनि । ्सकारण 
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पशन पैसाको सवाशमतव बयुबाआमाको नाममा हुने शक बयुहारीको नाममा हुने रनने शववाद 
अशधकाांि पररवारमा देशख्ो । 

पररवारशरत्र अझै पशन मशहलाको हा्तमा समपशति र शन्नत्रण हुनयुहुँदैन, शदने पयुरुष 
र ्थापने मशहला हुनयुपि्भ  रनने मान््ता ि । त्समा पशन मशहलाले केही जानेको हुँदैन, 
उसको समपशति व्वस्थापन गनने, कहाँ रि्ोग गनने रनने कयु रा शनण्भ् गनने, ्ोजना बनाउने 
क्म्ता नै हुँदैन रनने सोच ि । कानूनले समपशतिमाश्थ मशहलाको अशधकार सयुरशक््त गरे 
्तापशन व्वहारमा मशहलाले समपशति अशधकार उठाए पशन घरशरत्र विनवि रएको पाइनि । 
मशहलाले पैसा वा समपशतिको अशधकार पाउने कयु रामा पररवारमा शववाद नै हुँदै आएको 
हुनाले अशधकार सयुशनशचि्त गन्भ कानूनको सहारा शलनयुपनने अवस्था ि ।

आश थ्िक सहा्ताको रकम सगोलको ्ा शनजी समपशति भनने शववाद 
आश्थ्भक सहा््ता र क्श्तपूश्त्भको रकमलाई सगोलको आमदानी वा समपशति मानदै त्समा 
दाबी शववादको मयुख् शबनदयु हो । ्स्तो रकम सगोलको हुने शक शनजी हुने सपटि व्ाख्ा 
नरएकाले धेरैजसो पररवारमा आश्थ्भक शववाद ि ।

अांिबणडा गररएको वा रानसा अलग रएको िैन रने शवदेिबाट आउने रेशमटेनस 
र ्सबाट जोररएको समपशति सगोलकै समपशतिको रूपमा बयुशझएको र शहससा लगाइएको 
पाइनि । त्सै गरी आश्थ्भक सहा््ताको रकम सगोलकै समपशतिको रूपमा बयुझदै सबैले 
शहससा मागेको देशखनि । 

मयुलयुकी देवानी (सांशह्ता) ऐन, २०७४ को पररचिेद १ समपशति समबनधी सामान् 
व्वस्थाको दिा २५६ शनजी समपशतिको रिावधान ि । अांि, शचट्ा वा उपहार सवरूप 
रिाप्त गरेको, पाररश्रशमक, उपदान, शनवशृतिररण, उपचार खच्भ, सञच् कोष, शबमा वा अन् 
सामाशजक सयुरक्ण बाप्त रिाप्त गरेको पैसा वा समपशतिलाई ्स रिावधानले समेट्ि । त्समा 
श्रीमान् को मतृ्यु बाप्त श्रीम्तीले पाउने आश्थ्भक सहा््ता र श्रीमान् को शबमाको क्श्तपूश्त्भ 
शनजी हुने शक सगोलको हुने, उललेख िैन । ्सकारण आश्थ्भक सहा््ताको रकम राग 
नलगाएकै कारण मृ्तककी श्रीम्ती र उनका िोरीहरूलाई सगोलको पै्तृक समपशति शदने 
कयु रामा पक्पा्त गनने मनसा् राशखएको पाइनि । 

मयुलयुकी देवानी (सांशह्ता) ऐन, २०७४ पररचिेद १० अांिबणडा समबनधी व्वस्थामा 
दिा २०९ को उपदिा २ ले अांिबणडा नहुँदै पश्त वा बयुबाआमा मरेमा शनजले पाउने अांि 
शनजका पतनी वा िोरािोरीले पाउने अशधकार सयुशनशचि्त गरेको ि । ्तर व्वहारमा रने 
मृ्तकका श्रीम्ती र िोरी मात्र रएको अवस्थामा अांिमा समे्त पक्पा्त गन्भ खोशजएको 
पाइनि । आश्थ्भक सहा््ताको रकममा पररवारले दाबी गनयु्भ एउटा ्तक्भ  हुन सकि, ्तर ्सैको 
आधारमा पयुख्यौली अांिबाट वशञच्त गनयु्भ शवरेद हो ।
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आश थ्िक रूपले बशल्ो भए पशन मशहलाको सामाशजक हैशस्त पररवारको 
सह्ोगले शनधाथिरण गिथि
समाजका सबै व्शतिको हैशस््त समान िैन कसैको सामान्, कसैको शनमन र कसैको उचच 
खालको ि । शनमन ्त्था सामान् सामाशजक हैशस््त रएका व्शतिले पशन आ-आफनो 
हैशस््तलाई सयुधार गन्भ लाशगपरेका हुनिन् रने उचच स्थान रिाप्त गरेका व्शतिहरू पशन अझ 
त्ोरनदा बढी आफनो हैशस््तलाई बढाउन चाहनिन् । ्सै गरी एउटा कामदार सव ा्ं र 
पररवारको जीशवकोपाज्भनसँगै सामाशजक-आश्थ्भक हैशस््त सयुधान्भ वैदेशिक रोजगार रोजेको 
हुनि ्तर उसको मतृ्यु हुँदा समपूण्भ पररशस्थश्त नै पररव्त्भन हुनि । कामदारको मतृ्युसँगै उसरिश्त 
आशश्र्त पररवारको जीवनमा उ्तारचढाव आउँि । श्रीमान्  नहुँदा श्रीम्तीको पशहचान नै 
िेररनि । श्रीमान् को मतृ्युसँगै मशहलालाई शवधवाका रूपमा हेररनि । 

समाजमा शवद्यमान मूल्मान््ता एवां लैंशगक शवचार, दि्भनले मशहलाको समान मानवको 
हैशस््तलाई लत्ाएको पाइनि । समाजशरत्र व्शतिको पशहचान नै उसको वास्तशवक 
हैशस््त हो, समाजमा रहँदा एउटा व्शतिले आिा गनने व्वहार पशन हो । समाजले मशहला 
र पयुरुषको काम, क्त्भव्, व्वहार, रिवशृ्त, उतिरदाश्तव िरक-िरक ढांगले शचत्रण गरेको 
ि । पयुरुषलाई माशलक र मशहलालाई मजदयुरको रूपमा बयुझने बयुझाउने चलन बशल्ो ि । 
सव ा्ं मशहलाले पशन त्स हैशस््तलाई सवीकारेको पाइनि । मशहलाहरूले ्स्तो बयुझाइरनदा 
िरक रूशमका खेलेमा पररवारले शरनन ्तररकाले व्वहार गद्भि र शिमेकीले उसलाई अलग 
दृशटिकोणले हेन्भ ्थालि । शवधवा पैसा रएकी जवान िे रने उसले पररवार र समाजबाट 
नकारातमक व्वहार रोगनयुपि्भ , उसको चररत्रलाई िांकाको घेरामा राशखनि । िांका र 
नकारातमक शटकाशटपपणीले मशहलाको हैशस््तमाश्थ हमला गि्भन् । 

वैदेशिक रोजगारमा श्रीमान्  गयुमाउने मशहलाले धेर्थोर आश्थ्भक सह्ोग ्त पाएका 
हुनिन् । ्स माशमलामा उनीहरूसँग पैसा हुँदैमा आश्थ्भक सितिीकरण हुनि रनन सशकँदैन । 
परशनर्भर्ता, घरेलयु शहांसा, असयुरक्ाको वशृर्सँगै आश्थ्भक सहा््तामा र समपशति रागबणडा 
समबनधी शववादले उनीहरू चौ्तिफी पीडामा रएको देशखनि । उनीहरूलाई पररवारका सदस् 
र माइ्तीले गनने व्वहारका आधारमा शिमेकी र समाजले सममानजनक वा अपमानजनक 
व्वहार गनने गरेको पाइनि । सामाशजक हैशस््त एउटा समयुदा्मा रिश्तष्ठाको ्तह शनधा्भरण 
गनने रिशरि्ा पशन हो रनेर बयुशझनि र पाररवाररक समबनधले मशहलाको सामाशजक हैशस््त 
शनधा्भरण गरेको पाइ्ो । मशहलाको आश्थ्भक सितिीकरण र मशहलाशवरुर् शहांसा न्ूनीकरणको 
अन्तरसमबनधमा ्तथ्ाांकी् सारगशर्भ्ता पाइँदैन । ्सकारण आश्थ्भक सितिीकरणका 
पहललाई सामाशजक सितिीकरणबाट पूण्भ्ता शदइनयुपनने देशखनि ।
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धन्वाद
अध््नका रिममा आफना समस्ा र पीडा मसँग पोखनयुहुने मशहलाजन र उहाँहरूका 
पररवारका सदस्हरूलाई शविेष धन्वाद शदन चाहनियु  । सामाशजक सवालमा दखखल 
राखने समाजसेवीहरूको शवचार र शटपपणीका लाशग धन्वाद ि । इनरिेणी सामाशजक शवकास 
मञच, सामी परर्ोजना, नवलपरासीमा आबर् समपूण्भ सहकमफी सा्थीहरूको शनरन्तर 
सह्ोगका लाशग आरारी ियु  । सा्ैथ, मनोसामाशजक परामि्भक्ता्भ सयुशमत्रा चौधरी र पयुषपा 
चौधरीलाई धन्वाद ि । ्ो लेखको अवधारणालाई शवकशस्त गनने र लेखनका रिममा 
शनरन्तर शिडब्ाक शदनयु हुने माशट्भन चौ्तारीका महेिराज महज्भन र सोहन रिसाद साहरिश्त 
शविेष आरार व्ति गद्भियु  । ्ो लेखको अशन्तम खाका पढेर सयुझाव शदने र समपादनमा 
्ोगदान पयु¥्ाउने राजेनरि महज्भन र समपादन मणडलका सदस्हरूलाई धन्वाद ि ।
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अनयुसरूी : नमूना घटना अध््न
हररमश्त ्ादव, वष्भ : ३३, रामग्राम-४
समस्ा : श्रीमान् को मृत्यु, ्ौन दयुव ््भवहार, घरेलयु शहांसा, आश्थ्भक सहा््ताको रकममा 
पररवारको दाबी, पैसाको कारणले पररवार र माइ्तीसँग मनमयुटाव, जशटल मानशसक समस्ा, 
बालशववाह, सबै का ््भबोझ, असयुरक्ा
शिक्ा : साक्र
पररवार : सां्युति । १ िोरा, १ िोरी, ससयुरा, सासू, ३ जना देवर र २ जना देवरानी, 
उनीहरूका ५ िोरािोरी

गाउँको केनरिमा घरैघरको बीचमा हररमश्तको अध्भपककी घर ि । घरसँगै जोशडएको गोठमा 
्तीन ओटा गाईरैसँी, चार ओटा बाख्ा, दयुई ओटा गोरु र एउटा बाचिा श्थए । कयु खयुराको 
खोरमा दज्भन बढी कयु खयुरा श्थए । एउटा कोठाररर गाईरैसँीलाई खयुवाउन पराल काटेर 
राशखएको श्थ्ो । मानिे सयुतने खाट रने धेरै सामानसँगै गललीमा श्थ्ो । ्सले हररमश्तको 
घरमा रििस्ैत काम हुने देशख्ो । जेठी बयुहारी रएकोले पशन रानसामा पकाउने केटाकेटीलाई 
खयुवाउने शजममा पशन उनकै श्थ्ो ।

हररमश्तको शबहे रएको ६ मशहनामै श्रीमान्  मलेशस्ा गए र चार वष्भ उ्ैत बसे । श्रीमान ् 
नहुँदा उनका लाशग पररवारमा खासै सहज रएन । त्सैले उनी घर र माइ्ती गरेर जसो्तसो 
बशसन् । श्रीमान् ले शवदेि हुँदा पररवारको कयु रा सयुनेर टेशलिोनबाट गाली ग्थने, घर आउँदा 
रने मा्ा गरी समझाउने ग्थने । पररवारको कयु रा सयुनेर रकसी खाएर पटक-पटक शपट्ने गरे । 
दोस्ो पटक साउदी अरब गएर दयुई वष्भ उ्ैत बसे र ्ेतस्ो पटक पशन साउदी अरब नै गए । 
्तर पशिललो पटक गएको डेढ वष्भमै गाडी दयुघट्भनामा उनको मतृ्यु र्ो । 

शडसेमबर २०१६ मा श्रीमान् को मतृ्यु हुँदा हररमश्तको उमेर ३० वष्भ श्थ्ो । उनले सयुने 
अनयुसार “एक पटक ठककर शदएको गाडीले ब्ाक गरी कयु लचेर मारेको हो ।” श्रीमान् को 
मृत्युले उनलाई ठूलो आघा्त प¥्ो । १४ वषफी्ा िोरी र ९ वषफी् िोरासँगै रए पशन 
श्रीमान् को सा्थ र उपशस्थश्त सधै ँखट्शकरहनि उनलाई । “मोटामोटी गरेर १५ वष्भको वैवाशहक 
समबनधमा श्रीमान्  श्रीम्तीबीच ्तीन/चार वष्भ पशन लगा्तारको सँगै बसाइ नरएकाले सबै 
आनीबानी, व्वहार बयुझने मौकै रएन । त्ही रएर पशन सानोश्तनो कयु रामा पशन झगडा 
रइरहनथ्ो । ्तर मतृ्यु नै रएपशि त्ो पशन अब बनद र्ो” हररमश्तले रशनन् । 

शववाह हुँदा हररमश्त ्ादव दि वष्भकी मात्र श्थइन् । १५ वष्भको उमेरमा उनलाई 
घरबार गन्भ बयुबाआमाले श्रीमान् को घर पठाए । “नवशववाशह्त दयुलही शववाह रएर आएको 
शदन मेरो शबस्तारामा माइलो देवर लमपसार परेर सयु्ेतका श्थए । उनले देऊ त्ो शिटो देऊ 
रनदा ्त एकशिन आचि ््भमा परेकी श्थएँ म । ्तर, िेरर श्तम्ो सामान शिटो देऊ रशनरहेपशि 
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जसो्तसो जबज्भस्ती देवरलाई कोठाबाट शनकालन ्त सिल रएँ ।” उनले देवरको हक्भ ्त 
श्रीमान् लाई सयुनाइन् । “श्रीमान् ले उलटै मलाई गालामा एक ्थपपड हानी गाली गरे,” उनले 
शवग्त सशमझइन् ।

म्ृतकको क्श्तपूश्त्भ बाप्त बोड्भबाट पैसा पाइनि रनने खबर ्थाहा पाएपशि पररवारले 
सकेसमम आिै पैसा शनकालन चाह्ो । ्तर श्रीम्ती नै चाशहने रएपशि हररमश्तको ना्तारिमाणका 
कागज बनाइ्ो । ससयुरा र दाइसँगै काठमाडौ ँगएर शबमा र बोड्भबाट क्श्तपूश्त्भ बाप्त रु. ११ 
लाख पाइ्ो । त्ो रकम हररमश्तको नाममा मयुद्द्ती खा्तामा राशख्ो । 

“कशहले सासूले मेरो िोराको पैसा मलाई शन चाशह्ो रनेर कलह ियुरू गनने, कशहले 
ॠण श्तन्भ पैसा चाशह्ो रनेर पटक-पटक सयुनाउने । मेरो ्त कमाउने मानिे नै म¥्ो, अब 
म कसरी जीवन चलाउने, कसरी िोरािोरी हुका्भउने रनी पैसा शदन असवीकार गदा्भ झगडा 
रइरहनि,” उनले ब्ताइन् । 

“मेरो िोरो खाइस्” रनदै सासूले मानशसक ्ा्तना शदने गरेको उनी ब्ताउँशिन् । पैसाको 
कयु रा शनकालेर घरबाट बाशहर शनषकासन गनने रि्ास गरररहँदा शदकदार रएर झयुशणडएर मनने 
रि्ास गरेको पशन उनले ब्ताइन् । 

श्रीमान् को मतृ्युको शचन्ता लामो सम् रहँदा उनलाई शनरिामा समस्ा र्ो । त्सैले 
उनले डाकटरको सललाहमा ्तीन मशहनासमम शनरिा लागने औषधी खाइन् । औषधी खाएपशि 
उनलाई सयुश्तरहन मातै्र मन लागने र्ो । उनको िारीररक अवस्थाको िाइदा उठाउन आमाज ू
शददीको श्रीमान् ले हा्तपा्त गरे, “श्रीमान्  पशन िैन, श्तमीलाई पशन ्त चाशह्ो होला शन, 
देऊ शिटो” रनदै । रिश्तकार गरी उनले जसो्तसो आिूलाई बचाइन् । ्तर सां्युति पररवारमा 
बसने हररमश्तलाई ननद, देउरानी, सासू, ससयुराले पागल रइि रने आरोप लगाए । 

एक रा्त बचचासँगै सयुश्तरहँदा ढोका धकेलेर देवरले “रनेको मान्” रनदै कोठामा 
शिन्भ खोजे, ्तर उनले ढोका खोलनै शदइनन् । रोशलपलट उनले देउरानीलाई रशनन्, “श्तम्ो 
श्रीमान् ले मलाई नराम्ो व्वहार गन्भ खोशजरहेको ि ।” देउरानीले उलटै आक्ेप लगाइन्, 
“्ेतरै दोष ि अझ अरूलाई दोष लगाउँिस् ? चाल करे डयुडही मारजा् शगरही ।” 

्तीन ओटै देउरानीले उनलाई सह्ोग नगनने र िांकाको दृशटिले हनेने गरेको उनी ब्ताउँशिन् । 
त्श्त बेला उनलाई ररस पशन उठेको, डर पशन लागेको र रुन पशन मन लागेको जानकारी 
शदइन् । उनलाई ससयुराले राम्ो व्वहार गरे पशन सासूले सधै ँ पैसा चाशह्ो रनदै कचकच 
गश्थ्भन् र ससयुरा बयुहारी बीचको समबनधमाश्थ िांकाको दृशटिले हेनने गश्थ्भन् । 

घरका सदस्ले मात्र होइन शिमेकमा बसने श्रीमान् का राम्ा सा्थीहरूले पशन नराम्ो 
व्वहार गनने गरेको उनको अनयुरव ि । “ननदको श्रीमान्  ्हाँ आउँदा श्तमीलाई पशन ्त 
चाशह्ो होला रनदै मेरो कोठामा शिन्भ खोजने गि्भन् । ्सकारण पशन ज्ता्त्तैबाट एकदम 
असयुरशक््त रएको महसयुस हुनि,” कयु राकानी गनने रिममा राश्त सयुतदा दशव्ा (धाररलो हश्त्ार) 
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शलएर सयुतने गरेको हररमश्तले ब्ताइन् । उनकी सासूका अनयुसार उनी शबरामी हुँदा सबैलाई 
माियु ्भ  रनेर दशव्ा खोजने र शबस्तारामा राखेर सयुतने गश्थ्भन् । ्स्ता मानशसक समस्ा जशटल 
रएपशि उनी १५ शदन असप्तालमै रना्भ हुनयु प¥्ो । 

सासू र देउरानीले नै उनको शदमाग शबग्रेको रनने गि्भन् । धेरै कयु रा सोशचरहँदा शजब्ो 
मोटो रएर ्तल शखशचने, टाउको चलाउन नसकने, बोलनै नसकने हुनथ्ो रशनिन् उनी ।

“लामो सम् घरमा रेटघाट गन्भ शदइएन । त्सैले मनोपरामि्भ गन्भ शन सहज रएन । 
मानशसक ्तनाव जशटल हुँदै गएकाले उनलाई औषधी उपचार गनयु्भपनने अवस्था रैसकेको 
श्थ्ो । ्तर औषधी नखयुवाइ झारियु क गनने गरेका श्थए । मनोपरामि्भका लाशग िलिल 
चलाउन जाँदा राउजूलाई समझाइशदनयुस् रनेर साइँलो देवरले शवदेिबाट िोन गरेका 
श्थए । शक ्त उ मि्भ  शक श्तमीहरूलाई माि्भ  ्शद सबैको रलो चाहनयुहुनि रने सम्म ै
औषधी उपचार गनयु्भस् रनेपशि मात्र पररवारले उपचार गरेका श्थए,” सामी परर्ोजनाका 
मनोपरामि्भक्ता्भ पयुषपा चौधरीले ब्ताइन् ।

एकलोपना महसयुस हुने गि्भ , मनमा नकारातमक कयु रा खेशलरहने कसैसँग कयु रा गरी हालयुँ 
रने उलटै आरोप लगाउने हुँदा शरत्रशरतै्र दबाउने गरेको हररमश्त ब्ताउँशिन् । ्ौन दयुव ््भवहार 
हुनि शक रनने असयुरक्ा अनयुरू्त हुने, शनरिामा श्रीमान् सँग सधै कयु राकानी गनने ्त्था उनको 
दयुघ्भटना रएको दृश् देखने र झसकने गरेको उनी ब्ताउँशिन् । शरत्र कोठामा सयुतन जाँदा 
उनी सपनामा रग्तमा लतपश्तएको श्रीमान् को अनयुहार देखने र ्तशस्भने गश्थ्भन् । त्सैकारण 
पशन एकलै सयुतन नसकने, सासू र बचचाहरूलाई सँगै सयुतन रनने, कसैले मारी हालि शक 
रनेर िांका लागने, असवाराशवक व्वहार गनने कयु रा मनोपरामि्भका रिममा देखेको चौधरीले 
ब्ताइन् । खानशपन र शनरिामा कमी आएपशि उनको सवासथ् खराब हुँदै ग्ो । पशि ्त 
अरूको सहारामा मात्र शहँड्नयुपनने नत्र सयुश्तरहने समस्ा देशख्ो । पयुराना घटना सशमझरहने 
र रोइरहने गना्भले आँखा शरत्र गड्ने र टाउको दयुखने रएर चशमा लगाउनयुपनने शसिाररस हुँदा 
पशन उनले लाज लागेर चशमा लगाइनन् ।

िोरािोरीका लाशग िात्रवृशतिमा पशन पररवारजन नै बाधक बनेपशि उनको ्तनाब 
बढ््ो । बोड्भबाट रिाप्त हुने िात्रवृशतिको लाशग कोशसस गन्भ खोजदा माइला देवरले सबै 
कागजपत्र लयुकाइशदए । सबै पैसा आिैसँग राखेपशि अरू पैसा शकन चाशह्ो रनेर माइला 
देवरले घयुक्ा्भए । ्सैकारण उनले पशहलो वष्भको िात्रवशृतिका लाशग शनवेदन नै पेस गन्भ 
पाइनन् । दोस्ो वष्भ उनी आिैले सबै कागजपत्र बनाउन पहल गररन् र िोरािोरी दयुवै 
जनाले िात्रवशृतिको पैसा पशन पाए । त्ही पैसा पशन सासूले मागेको र नपाएपशि गाली 
गरेको हररमश्त ब्ताउँशिन् । 

“मानशसक रूपमा समस्ा हुँदा के गरे ँ के रने,ँ केही ्थाहा िैन । एक वष्भ नै र्ो 
माइ्तको कसैले पशन सोधखोज गरेनन् । मेरो बा आमा, दाइ राउजू, देउरानी कोही मसँग 
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बोलदैनन् । राउजूले ्त असप्तालमै सयुई लगाएर मानने धमकी शदनयुर्ो,” अनयुहार मशलनो 
बनाएर हररमश्तले रशनन् । 

सां्युति पररवारमा बसने रएकीले उनी हरेक काम गन्भ घरबाट शनसकँदा अनयुमश्त शलएर 
मात्र शनसकन पाउँशिन् । बाशहर एकलै शनसकन नशदने अवस्थामा काम गन्भ जान शदने कयु रै 
रएन, पररवारकै िरणमा बसनयुपरेको ि । लयुगा शसउने सीप र मेशसन पशन रएकोले ्थप 
्ताशलम शलएर शसलाइको काम ्थालियु  रनदा घरको इजज्त िालन खोजदैिस् रनी रोकावट 
र्ो । “मलाई लयुगा शसलाइ बयुनाइ गन्भ आउँि । अझै शसकेर काम गरे ँरने मेरो सामान् खच्भ 
मैले आिै जयुटाउन सकियु  । ्तर घरबाशहर शनसकन मलाई गाह्ो ि,” उनी गयुनासो गशि्भन् ।

ठूलो सां्युति पररवारमा बसने हररमश्तले अरूसँग बोलेको पशन पररवारका सदस्लाई 
मन पददैन । उनी रशनिन्, “कानिी देउरानीले दोस्ो शववाह गरेपशि पररवारले बाशहर शनसकन 
शदँदैन । कानिा देवर शवदेिबाट आएपशि दोस्ो शववाह गनने र रागबणडा गनने कयु रा ि । 
घरमा जे बनि िोरािोरीले खान पाएका िन् । अलग बसे रने कसरी घर चलि रनने 
शचन्ताले स्ताउने गरेको ि ।”

उनी ्थप रशनिन्, “मेशडकल कलेज रैरहवाका मनोशचशकतसकले िलोअप जाँचका 
लाशग बोलाएका श्थए । सँगै जाने कोही सा्थी नरएर म गइनँ । एक मशहना परासीको 
औषधी खाएँ, त्सपशि पाँच मशहनादेशख औषधी खाएकी िैन । असप्ताल जाँदा िेरर 
रना्भ गि्भ  रनने डर लागि । खयुट्ाको जोनफी दयुखेकोले दयुखाइ कम हुने औषधी खाएकी ियु  ।” 

उनीसँग अन्तवा्भ्ता्भ लगतिै पररवारसँग कयु राकानीको रिममा ्स अनयुसनधानक्ता्भले 
हररमश्तलाई असप्ताल लैजानयुपि्भ  है रनेर आग्रह गररन् । “्सको शदमागले काम गददैन, 
जे मन लाग्ो बोलिे, कसले ्सलाई असप्ताल पयुराउने, पशहलारनदा राम्ो रएको ि, 
असप्ताल नगए पशन हुनि । पहले जेसन नाही पगलाइल्ा अशरनवा के शचकने ्ेत्ा काह े
असप्ताल जाएके परी,” रानसाकै खाटमा पलटी रहकेी सासूले शखशसकक हाँसदै हपेेर बोशलन् ।

(हररमटतको घरमा यस अनुसनधानकताद्ध र मनोिरामिद्धदाता िुषिा िौधरीको संयुक्त 
भेिघाि िश्ात् यो घिना टववरण तयार गररएको हो । यसबारे अधययन र लेखनका लाटग 
सामी िररयोजनाका मनोिरामिद्ध प्रगटत प्रटतवेदनको सहयोग टलइएको टथयो) ।


