
व्यवहार

• वेवास्ता गनुर्
• आश�� पैदा हुने वा नभई नहुने 
   आचरण
• आराम महससु गनर् क�ठन हुने
• साम�जक अवस्थामा िच�न्तत हुन ु
• अिल रा�ो महससु गनर्का लािग 
   औषिधमा भर पन�

अनभुिूत

• िच�न्तत
• आशं�कत
• अ�ािलएको
• भाव�व�ल हुने
• डराएको
• झट्ट �रसाउने

शार��रक स्वास्थ्य

• मटुुको धड्कन बढ्नु
• तातो वा िचसो हुन ु 
• तातो वा िचसो हुनु
• वाकवाक� लाग्नु
• चक्कर लाग्नु
• मांसपेशी दखुाइ
• सास फेनर् गा�ो हुनु
• काम्न/ुहल्ल्नु
• िन�ा ऐंठन हुनु
• थकान
• एका�ताको कमी

तपा�को मानिसक स्वास्थ्य महत्वपूणर् छ!
अ�हलेको �व� महामार� जस्तो चनुौतीपूणर् र तनावपूणर् आवस्थाको सामना गनुर्पदार् 
िचन्ता महसुस गनुर् सामान्य कुरा हो । िचन्ताले फरक मािनसलाई फरक त�रकाले 

असर गनर् सक्छ ।

�वचारहरू

• 'म आफ� लाई िनयन्�ण गनर् स�क्दनँ ।'
• 'मािनसहरूले मेरो कुरा का�टरहेका छन ्।'
• 'म पागल हँुदैछु ।'
• द:ुखी बनाउने सपना दे� ुवा कुन ै
  आघातपूणर् घटनाको याद आइरहनु
• िचन्ता िलन बन्द गनर् क�ठन हुने

य�द यी अनूभिूत र �वचारहरू दईु ह�ा भन्दा बढ� समयसम्म र�हरहेमा मानिसक स्वास्थ्य 
अनलाइन 16000 मा सम्पकर्  गनुर्होस ्।



व्यवहार

• काममा गरेका कुराहरू नबुझ्नु
• न�जकका प�रवार र साथीहरूसँग 
   घलुिमल नहुने 
• िनयिमतका मनोरञ्जनात्मक 
   गित�विध नगन�
• कुन ैकुरामा ध्यान �दन नसक्ने
• नशाल ुपदाथर् र लागूपदाथर्मा 
  िनभर्र रहने

अनभुिूत

• दःुखी �ने
• िनराश
• िनराश
• भाव िवह्वल �नु
• आत्मग्लािन
• आत्मिव�ासको कमी
• खुसी �न नस�े
• िनणर्य िलन नस�े
• िनराशावादी
• दयनीय महसुस गनुर्

शार��रक स्वास्थ्य

• जितबेला पिन थाकेको महसुस गनुर् ।'
• आफ्नो शरीरलाई िलएर बारम्बार 
   वा नखुलेको गुनासो उत्प� �नु
• सु�े र खाने बानीमा प�रवतर्न 
• तौल िनकै घट्नु वा बढ्नु
• िवरामी वा कमजोर �नु
• टाउको तथा मांसपेशी दखुाइ
• पेट गडबड �नु

तपा�को मानिसक स्वास्थ्य मह�वपूणर् छ!
अ�हलेको �व� महामार� जस्तो चुनौतीपूणर् र तनावपूणर् आवस्थाको सामना गनुर्पदार् िचन्ता महसुस गनुर् 

सामान्य कुरा हो । य�द यी अनुभिूतहरू लामो समयसम्म आइर�ो भने तपा�लाई �ड�ेसन भएको 
हुनसक्छ । अन्य रोगलाई जस्त ै�ड�ेसन िनको पानर् पिन उपचार आवश्यक पछर् । �ड�ेसनले फरक 

मािनसलाई फरक असर गनर् सक्छ ।

�वचारहरू

• 'म असफल छु ।'
• 'मेरो कुन ैमह�व छैन ।'
• 'जीवन बेकार हो ।'
• 'यो मेरै गल्ती हो ।'
• म भइनँ भने मािनसहरू खसुी 
   हुन्छन ्।'

य�द मािथका लक्षणहरू दईु ह�ा भन्दा बढ�सम्म महससु भएमा सहायता खोज्नहुोस ्र मानिसक 
स्वास्थ्य हटलाइनलाई 16000 मा सम्पकर्  गनुर्होस ्।



स्वथ्य हुन ुभनेको हा�ो शार��रक स्वास्थ्यको हेर�वचार गनुर् मा� होइन । हा�ो म�स्तष्कको हेरचाह 
गनुर् पिन उ��कै मह�वपणूर् छ । �वशेष गर� अ�हलेको जस्तो अवस्थामा । मानिसक स्वास्थ्य र 
तन्दरुुस्तीको हेर�वचार गनर्का लािग ल्याउनपुन� केह� सामान्य प�रवतर्नहरू यहाँ �दइएका छन ्। 

+ + =मानिसक 
स्वास्थ्य

शार��रक
 स्वास्थ्य

सामा�जक 
स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

िनयिमत �व�ाम िलनुहोस ्

आफूलाई �व�ास लाग्ने मािनससँग आफ्ना 
अनभुिूतहरू बाँड्नहुोस ्

तनाव कम गनर्का लािग सास िलने/छाड्ने 
व्यायाम गनुर्होस ्

व्य��गत स्वीकायर्ता कायम गनुर्होस ्

मािनस रोगका �ार�म्भक लक्षणहरू प�हचान 
गनुर्होस ्र डाक्टरबाट सल्लाह िलनहुोस ्

तनावसँग जधु्न र यसलाई व्यवस्थापन 
गनर् िसक्नहुोस ्

अरुसँग सकरात्मक सम्बन्ध कायम गनुर्होस ्

सन्तिुलत आहार खानुहोस ्

आफ्नो प�रवार र साथीभाईसँग 
सम्पकर् मा रहनहुोस ्

आठ घन्टा िनदाउनुहोस ्

सकारात्मक सोच रा�हुोस ्

नयाँ सीपहरू िसक्नहुोस ्

नयाँ सीपहरू िसक्नहुोस ्

उत्पादनमखुी कायर् गनुर्होस ्

रा�ो स्वास्थ्यका लािग सामान्य कदमहरू

तपा�लाई मानिसक स्वास्थ्यकम�सँग कुन ै�कारको सहायताको लािग कुराकानी गनर् परेमा 
मानिसक स्वास्थ्य हटलाइनलाई 16000 मा सम्पकर्  गनुर्होस ्।



शार��रक गित�विधको फाइदाहरू

• तपा�को आत्म�व�ास बढाउँछ

• िचन्ता कम गछर्

• तपा�लाई द:ुखी म�ुाबाट खसुी बनाउँछ

• तपा�को म�स्तष्कले "खसुी हुने हम�नहरू" उत्पादन गछर्

• तपा�को तनावको स्तर कम गछर्

• दैिनक जीवनका गित�विधमा तपा�को ध्यान बढ्छ

• व्याकुलता हटाउँछ

• तपा�लाई �ड�ेसन हुने सम्भावना कम गछर्

कसर� थप स��य हुन सरुु गन�?

• आफूलाई रमाइलो लाग्ने गित�विध चयन गनुर्होस ्

• तपा�ले घरमै गनर् सक्ने व्यायामहरू इन्टरनेटमा खोज्नहुोस ्

• कम्तीमा पिन �दनको 30 िमनेट र ह�ाको 5 �दन स��य रहने ल�य रा�हुोस ्

• स-साना शार��रक गित�विध पिन गनुर्होस ्जसले तपा�को सा�ा�हक ल�य पूरा गनर् सहयोग 
  गछर् - सम्भव भएसम्म िलफ्ट वा सवार�साधनको सट्टा भयार्ङ �योग गनुर्होस ्वा �हड्नुहोस ्

तपा�को मानिसक स्वास्थ्य मह�वपूणर् छ!
तपा�को सम� स्वास्थ्यमा मानिसक स्वास्थ्यको मह�वपणूर् स्थान छ । शर�र र म�स्तष्कलाई स्वस्थ 
रा� दैिनक जीवनमा शार��रक गित�विधहरू समावेश गनुर् िनकै रा�ो बानी हो । जब हामी शार��रक र 
मानिसक दवु ैरूपमा स्वस्थ महससु गछ� हामी खसुी हुन्छ� झन ्बढ� सकारात्मक हुन्छ� र जीवनको 

पणूर् आनन्द िलन सक्छ� ।

हा�ा मािसक स्वास्थ्यकम�हरू�ारा थप सहायता �ा� गनर्का लािग मानिसक स्वास्थ्य 
हटलाइनलाई 16000 मा सम्पकर्  गनुर्होस ्।



अ�हलेको प�र�स्थितमा भय�वत हुन,ु तनाव हुन,ु वा िच�न्तत हुन ुसामान्य कुरा हो । भाइरस लाग्ला 
�क भनेर िच�न्तत हुन,ु दैिनक कायर्तािलकामा प�रवतर्न आउन,ु सामा�जक दरू� र डरलाग्दा समाचारहरू 
सनु्न/ुपढ्न ुजस्ता केह� पक्षहरूले हामीलाई तनाव�स्त बनाउनमा सहयोग गछर् । तपा�ले तल �दइएका 

केह� सझुावहरू पालना गरेर तनावसँग जधु्न सक्नहुुन्छ: 

स्वास्थ्य खानेकुरा खानुहोस ्

पयार्� िन�ा र व्यायाम गनुर्होस ्

कामबाट पयार्� �व�ाम िलनहुोस ्र धेरै पानी �पउनुहोस ्

धमूपान तथा म�पान त्याग्नुहोस ्

आफ्नो प�रवार र साथीभाइसँग कुराकानी गनुर्होस ्

सामा�जक सञ्जालमा समाचार हेरेर धेरै समयसम्म नबस्नहुोस ्

जनस्वास्थ्य मन्�ालय (MOPH) र WHO जस्ता �व�सनीय �ोतहरूबाट जानकार� िलनुहोस ्

मािनसहरूसँग सम्पकर् मा रहनहुोस ्। आफ्नो र अरुको िचन्ताका बारेमा कुराकानी गनुर्होस ्

तपा�को मानिसक स्वास्थ्य मह�वपूणर् छ!

तपा�ले आफूलाई िच�न्तत वा तनाव भएको महसुस गनुर्भयो र मानिसक स्वास्थ्यकम�सँग 
कुराकानी गनर् आवश्यक पय� भने मानिसक स्वास्थ्य हटलाइनलाई 16000 मा सम्पकर्  गनुर्होस ्।


