आत्महत्या रोकथाम एक विश्वब्यापी चुनौती हो।
मध्ये आत्महत्या एक पर्ष छ। हरे क

विश्व तथ्याङ्क अनु सार सबै

८००००० मृ त्यु मध्ये

उमे रका मावनसमा हरे क िर्ष मृ त्युका २० िटा कारण

४० सेकेन्डमा हुने मृ त्युको एक कारणमा आत्महत्या पर्ष छ।

हरे क गुमेको ज्यानमा कसैको जीिनसाथी, सन्तान, साथी अथिा बाऊआमा पनष सक्छन। प्रत्येक आत्महत्यामध्ये लगभग १३५ जना मावनस
प्रबल शोक या अन्य र्ु खका वशकार भएका छन। प्रत्येक िर्ष १० लाख ८० हजार मावनसमा आत्महत्याका व्यिहारका गहन असर छन् ।
आत्महत्याका व्यिहारमा आत्महत्या, आत्महत्याका प्रयास तथा आत्महत्याका सोच पवन पर्ष छन। प्रत्येक आत्महत्यामा, २५ मावनसले हत्याका
प्रयास र अन्यले गम्भीर सोच हुन्छन।
आत्महत्या कुनै पवन िंसाणु मनोसामावजक तथा सास्कृवतक मे लको पररणाम या अन्य जोखखम पूणष कारणहरुले हुन सक्दछ।
कवहले काही कुनै सर्मा या नोक्सानीको कारणले पवन हुन सक्दछ। आत्महत्या गने मावनस धे रैजस्तो वभन्न समु हका , पृथक,
जवटल तथा विवभन्न पाटा भएका अनौपचाररक कायषले उनीहरुको अखन्तम कायषलाई सहयोग गर्ष छ। यो सखिश्रणले आत्महत्या
रोकथाम विज्ञलाई चुनौती वर्एको पाइन्छ। यो चुनौतीलाई वजत्न विवभन्न तहका पहुच संग वमले र कायष गनुष पर्ष छ।
आत्महत्या रोकथाम सम्भि छ, र तपाई आफै यसको मु ख्य पात्र हुनु हुन्छ। तपाइले केवह फरक पानष सक्नु हुने छ-सामावजक पात्र
भएर, एउटा बालक भएर , आम बुिा भएर , एउटा सावथ भएर, एउटा वछमे की भएर। र्ै वनक कायष हरु साथै वबश्व आत्महत्या
रोकथाम वर्िसको वर्न पवन यवत धे रै कायष छन् आत्महत्या तथा त्यस्ता व्यिहार रोकथाम गनष सक्ने । तपाई यो विर्यमा चनाखोपन
र्े खौन सक्नु हुन्छ। स्वयम् लाइ तथा अरुलाई आत्महत्या यसका लक्ष्यणका बारे मा वशक्षा वर्नु होस।समाजमा र्ु :खमा परे कालाई माया तथा
सहानु भूवत प्रर्ान गनुष होस।समाज आत्महत्या र त्यस्ता व्यिहारलाई कलं कको रूपमा वलइने व्याबहारमावथ प्रश्न गनुष होस साथै आत्महत्याक
व्यबहार तथा मानवसक समस्या प्रवत आफ्नो अनु भि बार्् नु होस।
आत्महत्या रोकथाम गनष काम गनष आिश्यक

हुन्छ। यस कायषका सकरात्मक फायर्ा अनन्त वर्गो हुन्छन। यो कायषले र्ु खमा

परे कालाई मात्र नभई उनीहरुको आफ़न्त र समाजको लावग फायर्ा गर्ष छ। हामीले विश्वको सबै भागमा संघर्ष गरररहे का लाई
प्रमाण सवहत आत्महत्या रोकथाममा कायष गनष कोवसश गनुष पर्ष छ।
आत्महत्या रोकथामको लावग वमले र काम गनुष नाजुक खथथवत हो। यो रोकथाम गनष सबैको साथ चावहन्छ- जस्तै ; साथी, सहयोगी गुरु
पुरोवहत

स्वथथाकमी राजनै वतक तह र सरकार। आत्महत्या रोकथाम गनष समािेशी रणवनवतमा एकल सथथा या समाजमा रहे र कायष

गनुष पर्ष छ। केवह अनु सन्धानका अनु सार आत्महत्या रोकथाम अन्य तह तथा अन्य कायषमा संलग्न भएमा राम्रो वबस्तार हुन सक्दछ। यो
तेती बेला हुन्छ जवतबेला समाज तथा अन्य सामावजक तथा नीवतगत सुधार हुने कायष हुन्छ। आत्महत्या रोकथामको एउटै सामान्य
लक्षमा पुग्न हावम आम नागररक एक सथथा एक सांसर् भएर सहकायष गनष आिस्यक हुन्छ।
आत्महत्या रोकथाममा सबैले केवह योगर्ान गनष सक्छौ। आत्महत्याका व्यबहार सिषव्यापी हो, यसको
सबैलाई असर परे को हुन्छ। अरबौ मावनसहरु प्रत्यक िर्ष आत्महत्याको व्यिहारको

वसकार

कुनै वसमाना हुर्ै न त्यसैले

छन् जसको आिाज पृथक हुन्छ।

उनीहरुको अनु भि आत्महत्या रोकथामका लावग बहुमु ल्य हुन्छन। साथै यस्ता सोच भएका व्यखिको लावग सहयोग पवन प्रर्ान गर्ष छ
र सूचना श्रोतको काम गर्ष छ।
यो िर्ष पवहलो विश्व आत्महत्या रोकथाम वर्िस यस

प्रसंगका साथ मानाऊ "आत्महत्या रोकथाममा सहकायष ". यो प्रसङ्ग आत्महत्या

रोकथाम वर्िस २०१९ र २०२० सि लागु हुने छ। यो प्रसङ्ग ले सबै आिश्यक अं शलाई र्े खाउने हुर्ा हामीले यो प्रसंगलाई
वबश्वब्यापी आत्महत्या रोकथाममा सहकायष

हौ। हामी सबैको आफ्नो भूवमका हुन्छ र आत्महत्या रोकथाममा संगै हामीले समाजमा

आउने समस्यालाई सुल्जाउन सक्छौ।
सेप्टेम्बर १० आउनु स हामीसंग या विश्व का अन्य भागमा जहााँ आत्महत्या रोकथाम मा सहभागी बन्नुहोस। विश्व आत्महत्या रोकथाम वर्िस
२०१८ मा सहभागी बन्नुहोस या बनाउनु होस

