
पे्रस बिज्ञप् ती 

मिमि २०७९।०६।०२ गि े

िागमती प्रदेश स्तरिय आत्महत्या िोकथाम सम्िन्धी सचेतनामुलक काययक्रम २०७९ सम्पन्न 
 

बागििी प्रदशे प्रहरी कार्ाालर् हटेौंडाको आर्ोजनािा “िागमती प्रदेश स्तरिय आत्महत्या िोकथाम 

सम्िन्धी सचेतनामुलक काययक्रम-२०७९” आज एक कार्ाक्रिवीच सम्पन्न भएको छ । बागििी प्रदशेका 

िाननीर् िुख्र्िन्री राजने्र प्रसाद पाण्डेको प्रिुख आमिथ्र्िािा मजल्ला प्रहरी कार्ाालर् िकवानपरुको 

प्राङगढबाट प्लेकाडा, िाईमकङ, प्रहरी व्र्ाड समहि प्रभािफेरी शुरुभई रोर्ल पाटी प्र्ालेस हटेौंडािा एक 

सिारोहवीच कार्ाक्रि गररएको मिर्ो ।  

मवश्व आत्िहत्र्ा रोकिाि मदवसको रुपिा नेपाल प्रहरीले उपत्र्कािा केमन्रर्स्िरको, ७ वटा प्रदशे राजधानीिा 

प्रदशेस्िररर् र ७७ वटै मजल्ला सदरिुकाििा मजल्ला स्िररर् आत्िहत्र्ा रोकिाि सम्बन्धी र् र्ाली समहिको 

सचेिनािुलक कार्ाक्रि आज दशैेभरी एकैपटक संचालन गरेको छ । र्सको फलस्वरुप आज हटेौंडािा प्रदशे 

स्िररर् कार्ाक्रि संचालन गररएको हो । 

कार्ाक्रिका प्रिुख अमिमि िाननीर् िुख्र्िन्री राजने्र प्रसाद पाण्डेल ेआज प्रहरील ेदशेव्र्ापी संचालन गरेको 

र्स कार्ाक्रि अत्र्न्ि िहत्वपुर्ा रहकेो ह ुँदा र्सल ेप्रदशे सरकार लगार्ि सरोकारवाला मनकार्हरुलाई एकपटक 

झकझकाएको छ । कार्ाक्रििा प्रहरीले प्रस्िुि गरेको कार्ापरले प्रदशे सरकारलाई आत्िहत्र्ा रोकिािको लमग 

नीमि बनाउन फलदार्ी ह नेछ बिाउनु भर्ो । िामनसको जीवन सवभैन्दा िहत्वपुर्ा भएको ह ुँदा र्सलाई जोगाउन 

सव ैपक्षले नैमिक मशक्षा मलन र मदन जरुरी रहकेो सििे उहाुँले बिाउनभुर्ो ।  

त्र्सैगरी कार्ाक्रिा िकवानपुर मजल्लाका प्रिुख मजल्ला अमधकारी राजने्र दवे पाण्डेले िामनसको जीवन अिलु्र् 

भएकोले र्सलाई जोगाउन सव ैपक्षल ेआ-आफ्नो िबरबाट लाग्नुपन ेर र्स मकमसिको सचेिनािुलक कार्ाक्रि 

मनर्मिि गनुापनेिा जोड मदनुभर्ो । 

कार्ाक्रििा बोल्द ैप्रदशे प्रहरी प्रिुख मकरर् बज्राचार्ाले बढ्दो आत्िहत्र्ाको दरलाई न्र्ुमनकरर् गना बागििी 

प्रदशे प्रहरीले मवगिदमेखनै मवमभन्न मकमसिका सचेिनािुलक कार्ाक्रिहरु गद ैआईरहकेोिा र्सलाई अझ बढी 

प्रभावकारी बनाउन प्रदशे सरकार, स्िानीि िह लगार्ि मवमभन्न सरोकारवाला मनकार्हरुसंगको सिन्वर् र 

सहकार्ािा बढोत्तरी गद ै आगािी मदनहरुिा अझबढी समक्रर्िाका साि कार्ा गने कुरािा जोड मदनुभर्ो । 

प्रहरीको सहकार्ािा हाििेालो गना अन्र् मनकार्हरुलाई र्स ै अवसरिा आह्वान सिेि गनुाभर्ो । व्र्मिल े

आत्िहत्र्ा गनुाअमि केही न केही प्रमिकृर्ा जनाउन ेह ुँदा त्र्सलाई सिर्िान ैपमहचान गरी परािशा मदन सकेिा 



र्सको दर न्र्ुमनकरर्िा सहर्ोग पुग्नेछ । बढ्दो आत्िहत्र्ा न्र्ुमनकरर्को लामग ित्काल ै नीमि बनाउन जरुरी 

रहकेो ििा सचिेनािुलक कार्ाक्रििा सिेि सव ैपक्षको सिन्वर् र सहकार्ा ह नुपनेिा उहाुँले जोड मदनुभर्ो । 

कार्ाक्रििा हटेौंडा अस्पिालका मचमकत्सक लव काकीले आत्िहत्र्ाको जोमखि क्षेर एव ंवगाको पमहचान गरी 

सिर्िान ैिनोपरािशा मदन ठाउुँ ठाउुँिा िनोपरािशा केन्र स्िापना गनुापनिेा जोड मदनुभर्ो । त्र्सैगरी सचंारकिी 

िर्ीराज गौििल े बढ्दो आत्िहत्र्ाको दरलाई न्र्ुमनकरर् गना सचंार िाध्र्िबाट मवमभन्न मकमसिका 

सचेिनािुलक कार्ाक्रिलाई व्र्ापक रुपिा लैजाने कुरािा उहाुँले बिाउन ुभर्ो ।  

कार्ाक्रििा मजल्ला प्रहरी कार्ाालर् िकवानपुरका प्रिखु प्रहरी उपरीक्षक बािदवे गौििल ेस्वागि िन्िव्र् व्र्ि 

गनुा भई बागििी प्रदशे प्रहरी प्रविा प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक मदपक रेग्िीले कार्ाक्रिबारे प्रकाश पानुाका सािै 

आत्िहत्र्ाको विािान अवस्िा, चुनौमिहरु ििा सम्भाव्र् रोकिािका उपार्बारे प्रस्िुमिकरर् गनुा भएको मिर्ो । 

कार्ाक्रििा प्रिुख अमिमि िाननीर् िुख्र्िन्री लगार्ि बागििी प्रदशे सरकारका आन्िररक िामिला ििा 

कानून िन्री िाननीर् कृष्र् प्रसाद शिाा खनाल, सािामजक मवकास िन्री िाननीर् कुिारी िोिान, मजल्ला 

सिन्वर् समिमि िकवानपुरका प्रिुख लमलि बहादरु िलान, हटेौंडा उपिहानगरपामलकाका प्रिुख मिना कुिारी 

लािा, िकवानपुर मस्िि मवमभन्न पामलकाहरुका प्रिखुहरु, िकवानपुर मजल्लाका प्रिुख मजल्ला अमधकारी 

राजने्रदवे पाण्डे, मजल्ला सरकारी वमकल कार्ाालर् िकवानपुरका प्रिुख, मजल्ला सुरक्षा समिमिका 

पदामधकारीज्र्ूहरु, मवमभन्न कार्ाालर्का प्रिुख एव ं प्रमिमनमधहरु, स्िामनर् जनप्रमिमनमधहरु, अस्पिाल एव ं

जनस्वास्थ्र् कार्ाालर्का प्रिुखहरु, सािुदामर्क प्रहरी सेवा केन्रका पदामधकारीहरु, मवमभन्न सिंसंस्िाका 

पदामधकारीहरु, आिा सिहुहरु, मशक्षक ििा मवद्यािीहरु, र्ुवा क्लबका पदामधकारीहरु, िनोपरािशा केन्रका 

व्र्मित्वहरु, संचारकिीहरु एव ंप्रहरी किाचारीहरु गरी कररब २,२०० जनाको सहभागी रहकेो कार्ाक्रि मवहान 

७:३० बज ेसुरु भई  मवहान १० बज ेसिापन भएको मिर्ो ।  

 

                                                                          प्रविा/सुचना अमधकारी 

      मदपक रेग्िी 

 (प्रहरी बररष्ठ उपरीक्षक) 

   (९८५५०९०२४०) 

     बागििी प्रदशे प्रहरी कार्ाालर् हटेौंडा, िकवानपुर 

 

 

 

  



काययक्रमको औबचत्य 

आत्िहत्र्ाको प्रिखु कारर् व्र्मिको िनोदशा वा िानमसक स्वास्थ्र् हो । िामनस िनोवैज्ञामनक रुपिा किजोर ह ुँद ैगएपमछ 

मनराशाको चरि रुप आत्िहत्र्ाको बाटो रोज्ने गदाछ । िसिा अबका मदनहरुिा व्र्मिको िानमसक स्वास्थ्र् ििा 

िनोपरािशालाई ध्र्ान मदद ै देशिा बढ्दो आत्िहत्र्ाको दरलाई न्र्मुनकरर् गना प्रहरीको एकल प्रर्ासले िार संभव नह न े

भएकोले बढ्दो आत्िहत्र्ा मवरुद्ध मिन िहका सरकार, मवमभन्न संिसंस्िा ििा सरोकारवाला मनकार्हरु सििेलाई एकिाबद्ध 

बनाउन नेपाल प्रहरीले आफ्नो वामषाक कार्ार्ोजना २०७९ िा आत्िहत्र्ा रोकिाि सम्बन्धी सचेिनािलुक कार्ाक्रि 

देशव्र्ापी रुपिा एकै पटक संचालन गना अवधारर्ापर िर्ार गरी कार्ाक्रि सचंालन गररएको हो ।  

नेपाल प्रहरीले उपत्र्कािा केमन्रर्स्िरको, ७ वटा प्रदेश राजधानीिा प्रदेशस्िररर् र ७७ वटै मजल्ला सदरिकुाििा मजल्ला 

स्िररर् आत्िहत्र्ा रोकिाि सम्बन्धी र् र्ाली समहिको सचिेनािलुक कार्ाक्रि आत्िहत्र्ा रोकिाि मदवसको रुपिा आज 

देशैभरी एकैपटक संचालन गरेको छ । र्सको फलस्वरुप आज हटेौंडािा प्रदेश स्िररर् कार्ाक्रि सचंालन गररएको हो । 
 

आत्महत्या सम्िन्धी तथ्याङकीय बिशे्लषण 

 बषनेी कररव ८ लाख िामनसले आत्िहत्र्ा गछान ्। ( Source:-WHO )  

 संसारभर बढी आत्िहत्र्ा ह ने दशेहरूिध्रे् नेपाल ६७ औ स्िानिा छ  

 मवश्विा प्रमि ४० सकेेण्डको अन्िरिा १ जना िामनसले आत्िहत्र्ा गदाछन ् 

 नेपालिा वषनेी औषि ७ हजार िामनसले आत्िहत्र्ा गन ेगरेका छन ् 

 मवश्व ििा नपेालिा िमहला भन्दा परुूषले बढी आत्िहत्र्ा गरेको देमखन्छ  

 मवश्वभर ह ने आत्िहत्र्ा िध्र्े ९० प्रमिशिभन्दा बढी आत्िहत्र्ाको कारर् िानमसक सिस्र्ा ह ने गरेको छ  

 आत्िहत्र्ाका कारर् िने िामनसको संख्र्ा द्धन्द्ध र प्रकृमिक प्रकोपका कारर् ज्र्ान गिुाउनेको भन्दा बमढ छ  

 

नेपालको प्रदेशगत आत्महत्याको अिस्था 

आबथयक िषय २०७६।०७७ २०७७।०७८ २०७८।०७९ 

प्रदेश नं. १ १३३७ १५१६ १४८७ 

लमुम्बनी प्रदेश १२०१ १३७८ १२९७ 

िागमती प्रदेश ९३५ १०३६ ९०२ 

िधेश प्रदशे ८०८ ९५५ १०१५ 

गण्डकी प्रदेश ५९० ६४३ ६९७ 

सदुरु पमिि प्रदेश ५४४ ६८१ ५७९ 

उपत्र्का ५४६ ५५० ५२६ 

कर्ााली प्रदशे २८६ ३६२ २९० 

जम्मा घटना संख्या ६२४७ ७१२१ ६७९३ 

 

िागमती प्रदेशको बििबषयय (आबथयक िषय २०७६।०७७ देबि २०७८।०७९ सम्म) आत्महत्याको बिििण: 

 आ.ब.२०७६।०७७ िा जम्िा अपराध दिाा ४५९४ को २०% आत्िहत्र्ा सम्बन्धी अपराध भएको देमखन्छ । 

 आ.ब.२०७७।०७८ िा जम्िा अपराध दिाा ४३४३ को २४% आत्िहत्र्ा सम्बन्धी अपराध भएको । 

 आ.ब.२०७७।०७८ िा जम्िा अपराध ४४०५ को २०% आत्िहत्र्ा सम्बन्धी अपराध भएको । 



बशषयकगत आत्महत्या घटना संख्या (िागमती प्रदेश उपत्यका िाहेक) 

आमिाक वषा २०७६।०७७ २०७७।०७८ २०७८।०७९ 

झणु्डी ६९७ ७७७ ७२४ 

मबष २२२ २४३ १५८ 

हािफालेर १२ १२ १७ 

आगो लगाएर 

 

२ १ 

करेन्ट लगाएर 

 

२ 

 औजार हमिर्ारबाट ४ 

 

२ 

जम्मा ९३५ १०३६ ९०२ 

 आ.ब.२०७६।०७७ िा भन्दा आ.ब.२०७७।०७८ िा ११% ले आत्िहत्र्ा अपराध बढेको  

 आ.ब.२०७७।०७८ िा भन्दा आ.ब.२०७८।०७९ िा १३% ले आत्िहत्र्ा अपराध िटेको  

 आ.ब.२०७७।०७८ िा सबै भन्दा बढी २१४ वटा आत्िहत्र्ा सम्बन्धी िटना मचिवन मजल्लािा भएको   
 

आत्महत्या मृतकको बलंगको आधािमा (िागमती प्रदेश उपत्यका िाहेक) 

आमिाक वषा िमहला परुुष जम्िा 

२०७६।२०७७ ३८२ ५५३ ९३५ 

२०७७।२०७८ ४१६ ६२० १०३६ 

२०७९।०८० ३६३ ५३९ ९०२ 

 आ.ब.२०७६।०७७ िा ९३५ वटा आत्िहत्र्ाको िटनािा ५५३ (५९%) परुुष र ३८२ (४१%) िमहलाको ितृ्र्ु भएको  

 आ.ब.२०७७।०७८ िा १०३६ वटा आत्िहत्र्ाको िटनािा ६२० (६०%) परुुष र ४१६ (४०%) िमहलाको ितृ्र्ु भएको  

 आ.ब.२०७८।०७९ िा ९०२ वटा आत्िहत्र्ाको िटनािा ५३९ (६०%) परुुष र ३३६ (४०%) िमहलाको ितृ्र्ु भएको  
    

मृतकको उमेि समूहको आधािमा आत्महत्या (िागमती प्रदेश उपत्यका िाहेक) 

आमिाक वषा ०७६।०७७ ०७७।०७८ २०७८।०७९ 

१६ बषा िमुन ४८ ७५ ५४ 

१६-२५ बषा १९२ १९६ १७४ 
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आत्महत्याको नयााँ प्रिृबि  
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बषाकी मकशोरीहरु (सािी) बर्रको रुखिा झणु्डी ितृ्र् ुभएको  

 मिमि २०७९।०४।२५ गिे बझाङ मजल्लािा एकािरका बषा २२ बषा, ५ बषा र ३ का व्र्िीहरु एउटै रुखिा सलको पासो 
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 िोक्ष प्रामिका लामग आत्िदाह गने  

 िमुस्लि सिदुार्िा Suicide Attack   


