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अन्तरक्रिया काययिमको उदे्दश्यहरु

• मानससक स्वास््य अवस्थाको बारेमा छलफल गने।

• प्रदेशका क्रवसिन्न जिल्लाहरुमा िएका आत्महत्या सम्वजन्ि त्याङ्क क्रवश् लेषण गने।

• आत्महत्या रोकथाम र सनयन्रण गनय सक्रकने उपायहरुको बारेमा अन्तरक्रिया गने।

• आत्महत्या रोकथाम तथा सनयन्रण गनयको लासग क्रवसिन्न सरोकारवाला सनकायहरुको
जिम्मेवारी बारेमा छलफल गने ।
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dfgl;s :jf:Yo (Mental Health)

मानससक स्वास््य िन्नाले कुनैपसन व्यजिको त्यस्तो अवस्था हो िव व्यजिले
आफ्नो क्षमतालाई पक्रहचान गदयछ, िीवनका सामान्य तनाबको अवास्थासंग
सामना गदयछ असन उत्पादनशील एवं प्रिावकारी तररकाले काम गनय र
समदुायमा केक्रह योगदान ददन सक्षम हनु्छ।

-क्रवश्व स्वास््य संगठन
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पषृ्ठिसूम
 नेपालको संक्रविानमा प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आिारितू स्वास््य सेवा सन:शलु्क
प्राप्त गने र स्वास््य सेवामा समान पहँचु हनेु हकको व्यवस्था गरेको छ ।

 िनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मानससक स्वास््य
सेवालाई आिारितू स्वास््य सेवाको सूचीमा समावेश गररएको छ।

 अपाङ्गता िएका व्यजिको असिकार सम्बन्िी ऐन २०७४ को पररच्छेद -७ मा स्वास््य,
पनुस्थायपना, सामाजिक सरुक्षा तथा मनोरन्िनको व्यवस्था गररएको छ।

 ऐ. ऐनको दफा ३५ र ३६ ले मानससक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता िएका व्यजिका
लागी थप सेवा सकु्रविाको समेत ससुनजितता गरेको छ ।
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पषृ्ठिसूम
• संयिु राष्ट्र संघको ददगो सबकास लक्ष्य (२०१६-२०३०) मा पसन मानससक स्वास््यलाई
प्राथसमकतामा राखी मानससक स्वास््यको प्रवर्द्यन गने, नसने रोगहरुबाट हनेु मतृ्यदुरलाई एक
सतहाईले कम गने र लागु पदाथय दवु्ययसनीको रोकथाम, उपचार र पनुस्थायपना गने लक्ष्य
राजखएको छ।

• नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तरायक्रष्ट्रय महासन्िीहरु िस्तै अपाङ्गता िएका व्यजिहरुको असिकार
सम्बन्िी महासन्िी, यातना क्रपसितहरुको असिकार सम्बन्िी महासन्िी, बालअसिकार सम्बन्िी
महासन्िी लगायतमा उल्लेख िए बमोजिम मानससक स्वास््यको प्रवर्द्यन, रोकथाम, उपचार र
पनुस्थायपनाको असिकारको ससुनजितता गनुय राज्यको दाक्रयत्व बनेको छ ।
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मानससक रोगको अवस्था
• सबश्वस्वास््य संगठनका अनसुार Dffgl;s :jf:Yo / nfu' cf}ifw b'Ao{;gn] ljZjAofkL ?kdf % dWo] ! ckfËtf ;[hgf u/]sf] 5

eg] कम आम्दानी िएको देशहरुमा हरेक ४ िना मध्ये १ िना मासनस मानससक समस्याबाट प्रिाक्रवत छन् ।

• of] cj:yf g]kfn nufotsf Go"g tyf dWoम cfo:t/ ePsf b]zx?df cem} al9 5 .

• cfTdxTofnfO{ कमिोर dfgl;s :jf:Yo cj:yfsf] b[i6fGt dfGb} ljZje/df x/]s jif{ cfTdxTofsf sf/0f & nfv eGbf al9

dflg;x?sf] d[To" x'g] cj:yf 5, h'g Pr=cfO{=eL= P08 P8\;, dn]l/of jf dlxnfsf] :tg SofG;/ jf o'4 / xTof eGbf Hofbf

5, o;n] sDhf]/ dfgl;s :Jff:Yosf] cj:yfnfO{ k।dfl0ft ub{5 .

• नेपालमा १०-२०% मासनसहरु एक अथवा त्यो िन्दा िेरै सामान्य खालको मानससक समस्या बाटप्रिाक्रवत छन् ।

• मिमेुह, मटुुका रोगीहरु तथा दमका सबरामीहरु अरु सामान्य मासनस िन्दा २-३ गनुा बक्रि उदाशीपन बाट ग्रससत छन् ।
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• g]kfnsf] /fli6«o :jf:Yo ;j]{If0f @)&& sf cg';f/ hDdf hg;+Vofsf] $Ü -nueu !! nfv_ dflg;x?n] dflg;s :jf:Yo

;d:of ef]lu/x]sf 5g\ .

• ^=%Ü ao:sx?n] tTsfnLg cj:yfdf cfTdxTofsf] ;f]r /x]sf] cg'ej u/]sf 5g\ .

• The Global Ministerial Mental Health Summit (2018) का अनसुार सनम्न
आसथयक अवस्था िएका देशहरुले आफ्नो मानससक स्वास््यको बिेटलाई बिाएर
५% सम्म पयुायउने हो िने, २०३० सम्ममा मानससक स्वास््यले अरु सरह समान
उपचार गनय पाउनेछन् ।

• नेपालमा मानससक स्वास््यको बिेट १% िन्दा कम छ ।
• यो सबषयबस्तलेु मानससक स्वास््यको ससुबिा असमान रहेको कुरालाई उिागर
गदयछ।

• सनम्न आसथयक अवस्था िएका देशहरुमा ७५-९०% मानससक समस्या िएका12/6/2022 7

मानससक रोगको अवस्था

स्वास््य मन्रालय, बागमती प्रदेश



• क्रवश्व स्वास््य संगठनका अनसुार संसारिर १५ देजख २९ वषय समहुमा आत्महत्या मतृ्यकुो दोश्रो प्रमखु
कारण हो िने नेपालमा प्रिनन उमेरका मक्रहलाको मतृ्यु कारण आत्महत्या रहेको पाईन्छ ।

• िेरै मक्रहलाहरु लैंसगक क्रविेदमा आिाररत क्रहंसाका कारण आत्महत्या गनय वाध्य िएको पाईन्छ ।

• कोरोना- १९को महामारीको कारणले पसन मासनसको मानससक स्वास््यमा महत्वपूणय असर पारेको छ ।

• सबशेषगरर स्वास््यकमी र अग्रपंसतमा काययरत स्वास््यकमी, क्रविाथीहरु, एक्लै बस्ने मासनसहरु र िो पक्रहले
देजख नै मानससक समस्यािएका मासनसहरुलाई िेरै असर गरेको छ ।

• World Health Assembly in May 2021 अनसुार सरकारले क्रवश्वमा मानससक स्वास््यको आवश्यकतलाई
पक्रहचान गरेर सबै तहमा गणुस्तरीय मानससक स्वास््यको ससुबिा प्रदान गनुयपछय।
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आत्महत्या
•s'g} Joltmn] cfkmgf] hLjg cfkm}n] ;dfKt ug]{ jf cfkm\gf] xTof cfkm}+n]

ug]{ sfo{nfO{ cfTdxTof elgG5 . dflg;sf] afFRg kfpg]dfq xf]Og dg{

kfpg] klg clwsf/ x'g'k5{ eGg] s'/f Jofks ax; tyf 5nkmnsf]

ljifo ag]sf] 5 eg] sltko d'n'sn] JolQmsf] ;xh d/0fsf]

clwsf/nfO{ ;'lglZrt ug{ sfg"gL Joj:yf ;d]t u/]sf] kfOG5 .
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आत्महत्या
•World Health Organization (WHO) sf cg';f/ cfTdxTofn]

dg;fok"j{s jf :j]lR5s ¿kdf cfkm\gf] hLjgnfO{ ;dfKt kfg]{ sfo{nfO{

OlËt ub{5 .

• To;}u/L, k|l;4 ;dfhzf:qL Emile Durkheim sf cg';f/ the
term "suicide" is applied to all cases of death resulting
directly or indirectly from a positive or negative act of
the victim himself, which he knows will produce this
result.
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आत्महत्या
• ljZj :jf:Yo ;+u7g - WHO_ n] kl5Nnf] Ps bzsdf ljZjsf !&@

b]zsf] cfTdxTofsf] tYof+s ljZn]if0f u/L tof/ u/]sf] cWoog k|ltj]bg

cg';f/ ljZjdf x/]s $) ;]s]08df ! hgf dflg;n] cfTdxTof ug]{ u/]sf

5g\ .

• ljZjdf x/]s jif{ * nfv dflg;n] cfTdxTof ub{5g\ .

•cfTdxTofsf sf/0f dg]{ dflg;sf] ;+Vof åGå / k|fs[lts k|sf]ksf sf/0f

Hofg u'dfpg]sf] eGbf a9L 5 .

• ljZjdf x/]s jif{ csfndf Hofg u'dfpg] !% nfv dflg;dWo] cfwfh;f]n]

cfTdxTof ug]{ u/]sf] tYof+s 5 .
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आत्महत्या
• ljZjdf ;a}eGbf w]/} dflg;x?n] cfTdxTof ug]{ d'n's u'ofgf xf], hxfF

x/]s ! nfvdf $$=@ hgfsf] b/n] cfTdxTof u5{g\ .

•bf]>f]df k|ltnfv #*=% sf] b/ pQ/ sf]l/ofdf 5 .

•t];|f]df blIf0f sf]l/of -@*=(_, rf}yf :yfgdf >Ln+sf -@*=*_ kfFrf}

:yfgdf ;'l/g]d -@&=*_ / ;ftf}+ :yfgdf df]hflDas -@&=&_ /x]sf] 5 eg]

g]kfn / tfGhflgof b'j} ;+o'Qm ¿kdf a9L cfTdxTof x'g] d'n'ssf] ;"rLdf

cf7f}+ :yfgdf /x]sf] k|ltj]bgdf b]vfOPsf] 5 .

•a9L cfTdxTof ug]{ bzf}+ :yfgdf a'¿08L -@#=!_ /x]sf]5 .

•
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नेपालमा िएको आत्महत्याको क्रववरण स्रोत:नेपाल प्रहरी
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बागमती प्रदेशमा िएको आत्महत्याको क्रववरण स्रोत: प्रदेश प्रहरी कायायलय
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जिल्ला अनसुार आत्महत्याको घटनाको क्रववरण 
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सलङ्गको आिारमा आत्महत्याको क्रववरण
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उमेर समहुको आिारमा आत्महत्याको क्रववरण
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आत्महत्या घटना संख्या (माध्यम)
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आत्महत्या
g]kfndf ;g\ @)!( df ul/Psf] /fli6«o dfgl;s :jf:Yo ;j]{If0f अनसुार

• ^=%% jo:s hg;ª\Vofn] pgLx¿df cfTdxTofsf] ;f]r ePsf] atfPsf lyP .

• आ.व. @)&&/&* df प्रत्यक lbg xfdLn] g]kfndf cfTdxTof 36gfdf २० JolQm u'dfof}F+ .

• cfTdxTofsf] sf/0f x'g] d[To'b/ PrcfO{eL, dn]l/of, :tg SofG;/ jf o'4 tyf cfk/flws xTofaf6 x'g] d[To'eGbf w]/}

5 .

• olb xfdL cfTdxTofsf] a9\bf] b/sf] of] प्रवसृतलाई /f]Sg / pN6\ofpg ljkmn eof}+ eg] g]kfnn] lbuf] ljsf; nIox¿ /

ljZj :jf:Yo ;+u7gsf] ljZj dfgl;s :jf:Yo sfo{of]hgf xfl;n ug]{ 5}g .

• sf]le8–!(, e"sDk jf af/Daf/ cfpg] af9L h:tf cfkt\sfnLg cj:yfx¿n] klxNo} bafadf /x]sf :jf:Yo प्रणाली /

;]jfx¿df emg} bafa a9fPsf 5g\ .

• o:tf cfkt\sfnLg cj:yfx¿n] pRr प्राथसमकता kfpF5g\ / cGo ljifox¿nfO{ cf]em]ndf k5{g\ .

• cfkt\sfnLg cj:yfx¿n] dfgl;s :jf:YonfO{ emg} laufg]{] ePsfn] dfgl;s :jf:YonfO{ cfkt\sfnLg cj:yfsf]

;Gbe{ समेतमा प्राथसमकता lbOg'k5{ .
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•आत्महत्या व्यजिको कमिोरीको कारण निएर अनवुांजशक, मनोबैज्ञासनक,
सामाजिक, पाररवाररक वातावरण तथा अन्य िोजखमका कारणहरुले हनेु
गदयछ ।

•९० प्रसतशत िन्दा बिी आत्महत्या मानससक स्वास््य समस्याका कारणले
हनेु गरेको अनसुन्िानले देखाएको छ ।

•खतराका सूचक, िोजखम र सरुक्षाका उपायहरु साथै स्व:हेरचाह आददको
िानकारी िएमा आत्महत्यालाई रोकथाम गरर प्रत्येक िीवनलाई बचाउन
सक्रकन्छ ।
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आत्महत्याका सम्िाक्रवत कारणहरु

स्वास््य मन्रालय, बागमती प्रदेश



• बारम्बार सनराशा, एक्लोपन र फन्दामा परेको महसशु हनु ु ।

• लागु औषि, लागपुदाथय, मादकपदाथय सेवन गनुय ।
• सनरन्तर छटपक्रट र व्याकुलता बिेको हनु ु ।
• सनन्रामा गिबिी र िावनात्मक उतारचिाव हनुु ।

• आत्महत्या गने योिना बनाउनु ।
• सामाजिक संिालहरुमा आत्महत्या गने क्रवचार, योिना तथा सनराशािनक असिव्यजिहरु प्रकट गनुय
।

• िक्रवष्यप्रसत सनराशापन देखाउनु (िक्रवष्य अन्िकार देख्न)ु ।

• िेरै ररसाउनु तथा व्यवहारमा पररवतयन आउनु ।
• आफ्ना सनजि सरसामान अकायलाई ददनु र सामाजिक क्रियाकलाप बाट टािा हनु ु ।12/6/2022 23

आत्महत्याका सम्िाक्रवत लक्षणहरु 

स्वास््य मन्रालय, बागमती प्रदेश



• अरुको ध्यानाकषयण गनय मासनसहरु आत्महत्याबारे कुरा गछयन ।

• आत्महत्या सिै आवेगमा गररन्छ ।

• कमिोर आत्मबल िएका मासनसहरुले मार आत्महत्या गदयछन् ।

• बालबासलकाहरुले आत्महत्याको प्रयास गदैनन् ।

• आत्महत्याको प्रयास र सोच केक्रह मासनसहरुले मार गछयन ।
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आत्महत्याका बारेमा गलत िारणाहरु 

स्वास््य मन्रालय, बागमती प्रदेश



• मनोसामाजिक सहयोग र मानससक स्वास््य सेवामा सहि पहुँच

• साथीिाई,पररवार, समाि र अन्य महत्वपूणय व्यजिहरुको सहयोग

• सामदुाक्रयक क्रियाकलाप सहिासगता

• उत्पादनशील र सकारात्मक सामाजिक तथा साँस्कृसतक अभ्यास

• मनका कुरा खोल्न मैरीपूणय वातावरण

• पेशा अथवा िासगर माफय त समािमा घलुसमल हनेु र फुसयदको समयको सदपुयोग

• िासमयक तथा अध्याजत्मक क्रियाकलापमा संलग्नता
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आत्महत्या रोक्न सरुक्षाका केही उपायहरू

स्वास््य मन्रालय, बागमती प्रदेश



• व्यजि स्वयंमले गनय सक्ने

• मनोपरामशय वा मनोजचक्रकत्सक सेवा सलने

• आत्महत्याको सोच बारे मनसमल्ने साथी वा व्यजिलाई बताउने

• आवश्यक उपचार शरुु गने र सनरन्तरता ददने

• साथीहरु बिाउदै िाने र सहयोगी व्यजि, पररवारको सदस्य वा संस्थासँग सम्पकय समन्वय बिाउने

• सामाजिक, अध्याजत्मक र िासमयक क्रियाकलापमा सहिागी हनेु
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आत्महत्याको सोच र प्रकृसत व्यवस्थापन

स्वास््य मन्रालय, बागमती प्रदेश



१.सम्िासित लक्षणहरुको पक्रहचान गने
२.आत्महत्या सनरुत्साक्रहत गनय आ-आफ्नो िसूमका सनवायह गरर
सहयोग गने

३.मानससक रुपमा स्वस्थ रहन स्व:हेरचाहको अभ्यास गने
४.उपलब्ि सेवा बारे िानकारी र पहुँच
५.आत्महत्या बारे खलेुर कुरा गने
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आत्महत्या रोकथामका आिारितू पाँच चरणहरु 

स्वास््य मन्रालय, बागमती प्रदेश



• मलुकुी अपराि (संक्रहता) ऐन, २०७४ दफा १८५का अनसुार आत्महत्या गनय दरुुत्साहन ददन
नहनेु कुरा उल्लेख गररएको छ ।

• १. कसैले कसैलाई आत्महत्या गनय उक्साउन वा त्यस्तो काम गने सम्मको पररजस्तसथ खिा गनुय
वा गराउनु हुँदैन ।

• २. उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गने व्यजिलाई पाँच वषयसम्म कैद र पचास हिार रुपैयाँसम्म
िररवाना हनेुछ ।

त्यस्तो कसूर िएको कुरा थाहा पाएको समसतले ६ मक्रहना नाघेपसछ उिरु लाग्ने छैन ।
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आत्महत्या सम्बजन्ि काननुी प्राविानहरु 

स्वास््य मन्रालय, बागमती प्रदेश



गणुस्तरीय मानससक स्वास््य सेवा प्रवाह गनयका सनसमत्त समस्या र चनुिसतहरु 
• मानससक स्वास््य समस्याको रोगिारको अनपुातमा संचासलत काययिमहरु र सबसनयोिन हनेु बिेट न्यून

िएकोले लजक्षत वगय, िोजखम समूहका व्यजि तथा समदुायलाई पूणयरुपमा समेट्न सकेको छैन .

• मानससक स्वास््य समस्या िएका व्यजि र पररवारको सदस्यप्रसत रहेको ब्यापक लान्छना, अवहेलना,
क्रविेद र मानवासिकारको हननलाई रोक्न र कम गनय काययिम बनाएर काययन्वयनमा ल्याउन सक्रकएको

छैन .

• यस क्षेरमा रहेको दक्ष िनशजिको अिावलाई आवस्यकता अनसुार पूरा गरी समदुायस्तरसम्म सेवाको

पहँचु स्थाक्रपत गनय सक्रकएको छैन .

• प्रिनन उमेरका मक्रहलाहरुमा मतृ्यकुो पक्रहलो र यवुाहरुमा दोस्रो कारण बनेको आत्महत्या बषेनी बढ्दै

गएको देजखए तापसन यसलाई उपयिु काययिम बनाई सम्बोिन गनय सक्रकएको छैन .
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गणुस्तरीय मानससक स्वास््य सेवा प्रवाह गनयका सनसमत्त समस्या र चनुिसतहरु 
• वैदेजशक रोिगारीमा रहेका व्यजिहरु तथा लैंसगक क्रहंसाबाट प्रिाक्रवत ब्यजिमा ब्यापक
रुपमा रहेको मानससक स्वास््य समस्या र आत्महत्याको अवस्थालाई सम्बोिन गनय

सक्रकएको छैन .

• बालबासलका तथा क्रकशोरक्रकशोरीको जशक्षा, व्यजित्व सनमायण र िीवनको लक्ष्य छनिटमा

प्रत्यक्ष प्रिाव पाने मानससक स्वास््यलाई महत्व र प्राथसमकता ददन सक्रकएको छैन .

• मददरा र लागु पदाथयको दवु्ययसनलाई मानससक स्वास््यको कोणबाट बझु्न र बझुाउन

सक्रकएको छैन .

• कोसिि-१९ को कारणले गदाय पसन मानससक समस्यामा वकृ्रर्द् हनु गएको छ ।
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गणुस्तरीय मानससक स्वास््य सेवा प्रवाहको लासग बागमती प्रदेशले अवलम्वन गने रणनीसतहरु

मानससक स्वास््य सेवामा सबैको सहि, सलुि र समान पहँचु ससुनजित गने ।

मानससक स्वास््य तथा मनोसामाजिक सेवा प्रवाहका लागी आवश्यक सािन, श्रोत
तथा िनशजि व्यवस्थापन गने ।

मानससक स्वास््य प्रवर्द्यन गनय तथा मानससक रोगका बारेमा सबध्यमान अन्िक्रवश्वास,
भ्रम र सम्या कथन हटाउन िनचेतना असिवकृ्रर्द् गने ।

मानससक स्वास््य समस्या िएका व्यजि तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता िएका
व्यजिको आिारितू मानव असिकारको संरक्षण गने ।

मानससक स्वास््य काययिम अन्तगयत स्वास््य सूचना प्रणाली र अध्ययन
अनसुन्िानलाई प्रवर्द्यन तथा व्यवजस्थत गने।
बागमती प्रदेशका११९ वटै स्थानीय तहमा (४५९ वटा क्रवद्यालय) एक क्रवद्यालय,
एक नसय काययिम संचालन गररएको।
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आत्महत्या रोकथाममा सरोकारवालाहरुको िसूमका 

पररवार, आफन्त र साथीहरुले समस्या िएका व्यजिसँग माया र सदिावपूणय
व्यवहार गने, राम्रोसँग उसको कुरा सनुीददने, आत्महत्याका लक्षण देजखएमा वेवास्ता
नगने र दैसनक काययमा सक्रिय रहन सहयोग गने .

 सरकारले मानससक स्वास््य तथा मनोसामाजिक ससु्वास््यको प्रवर्द्यन गनय उजचत
नीसत सनमायण तथा प्रिावकारी काययन्वयन गने .

सरकारका नीसत तथा काययिम अन्तगयत स्वास््य सम्बजन्ि काययिमहरुमा मानससक
स्वास््य सम्बजन्ि काययिमहरुलाई प्राथसमकताका साथ समावेश गने .

प्रहरीले आत्महत्याको संवेदनजशलतालाई मध्यनिर गदै घटनाहरुको छानक्रवन गने .

स्वास््यकमीले आत्महत्याको प्रयास एवं सोच िएका व्यजिहरुलाई आवश्यक
मनोपरामशय प्रदान गने .

सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघ-संस्थाहरुले आत्महत्या न्यूनीकरण गनयको लासग
समन्वय गदै िनचेतनामलुक काययिमहरु संचालन गने.
योग, ध्यान एवं आध्याजत्मक जचन्तन गनय उत्प्ररेरत गने।
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िन्यवाद !!!
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