
            Nepali  

तपाईकंो सा�ीले यो जानकारी िववरण पढ्नको लािग भननेे, 
र तयसपिे तपाईलंाई  अिग् हरेचाह िनद�शन को बारे्ा 
तपाईले बुझनु भभको े छेन यिकन गननकलोलािग केिह प्ह� 
सोधनु हहनेे।  

अिग् हेरचाह िनद�शन के होह 

१८ वषन को  ्ेर ्ा ्ानेेह�लाई अिग् हेरचाह िनद�शक 
अनु्ित िदने कानुनी त�रका हो जनु नेमन ेन्् 
• भिवषय्ा  वा ाय, जीवन को अनत्ा, जीिवका वयव सापन 
र वयििगत कुराहह्ा लािग  आनो ो ेा, पासि्कता र 
िनद�शन लेखन र  /वा  
• जब  िनह�  फु  फछ ले िनणनयका लािग अस्सन हहनेन् 
तयस बेला भक वा तयो भनदा बढी पत सािपत िनणनय गन� 
वयाि�को ्नोनयन गन�। 

 
यो िव�ीय िनणनय गनन पयोग गनन सिक्दछन। 
 
यिद तपाईकंो  वा ायोपचारको अ वीकार भिन लेिखभको े 
भने,  स्य्ा प�रि सितअनुसार  पयुि हहने ग�र स्ापन गनुन 
पदने। तपाईको  आनो अिग् हरेचाह िनद�शक्ा लेिखभको 
सबछ अनय जानकारी सलाहका�रताको लािग ्ात हो र तपाईको 
 आनो ससा्ा िनणनय )हह(  गन� वयािि लाई बदलेर 
तयसकोलािग  ववयक   ारको �प्ा ्ातछ िलनु पन�े, 
जस्ा तपाईको  आनो  वा ाय िचिकतसकह� वा  आनो 
तफन बाा िनणनय वयििह� पदनेन्। 

 

अिग् हरेचाह िनद�शक राखने िकन नराखने तपाईको  आनो 
िवकलप ेनौा हो। कसछलेपिन तपाईलें चहानु भभको कुनछपिन 
कुराहह लेखन बाधय गनन स्दछनन्। यी वयव साको अ ीन्ा 
अपरा  हो। 

 

 

 

 
 

तपाईले नया् अिग् हरेचाह िनद�शक फारा् प रा गरेर तपाईले 
कुनछ पिन स्य्ा  आनो अिग् हेरचाह िनद�शक प�रवतनन गनन 
स्नुहहने। 
 
तपाईकंो नया् अिग् हरेचाह िनद�शक फार्ले  अनय सबछ 
कागजात पित सापन गन�े  दाहरणका लािग, तपाईले् पिहले 
प रा गनुनभभको संर�णको को भक िचर सायी शिि, को 
्ेिडकल समबन ी अि कारना्ा वा सा्ानय िदशा पदनेन्। 

यसको पयोग किहले गन�ह 

तपाई ं आनो लािग  फछ  िनणनय गनन अस्सन हहनु भभको 
खणड्ा )्ात पयोग गनन सिकने (्ात तपाईकंो अिग् 
हरेचाह िनद�शक चाह ेअ सायी वा  सायी हप्ा �प्ा पयोग 
गनन सिकने।  
 
यिद तपाईलंे स्दछ स्नुहहनन भने ् 

 
•  िनणनयको बारे्ा जानकारी बुझनुहोला 
  

• ेनौाको बारे्ा बुझन र  त्िनणनयको जोिख् र लाभ     
कदर  

 
• भक स्यको लािग जानकारी सम्ना; र 
  
• िनणनय के हो कसछले भननुहोला र िकन यो िनणनय गनुनभभको                   
हो।  
 
यसको ्तलब तपाईलें  ) किहलेकाही भ् िनणनय �्ता 
भिनने (िनणनय गनन स्नुहहनन र अह कसछले तपाईकंो लािग 
िनणनय ग�रिदनु  ववयक हहनेे। 

अिग् हरेचाह िनद�शक (Advance Care Directive) 

जानकारी िववरण 



तपाईले नस्नुहह्दा तपाईकोलािग कसले िनणनय 
ग�रिदनेेह 

चाह ेतपाईले िनणनय गन� वयि� भ ाा वा वछकिलपक �प्ा 
्नोनयन गनुन वा नगनुन तपाईको ई ेा हो। यिद तपाईले भक वा 
तयो भनदा बढी िनणनय गन� वयि�ह�को ्नोनयन गनुन भभ्ाभ 
ितिनह�ले तपाईको  वा ाय हेरिवचारभ  वास वयव सापन र 
अनय वयाििगत कुराह�को लािग कान नी हछिसयतले िनणनय 
ग�रिदन स्देन्। तपाईले क तो पकारको िनणनय गनन िदने हो 
 ि कुरा अगी् हरेचाह िनद�शनको खणड२बी ्ा खलुा न 
स्नुहहनेे। 
 
यिद तपाईलंे  आनो ्ातहत्ा िनणनय-बना न अहलाई िनयुि 
गनुन भभको छेन भने तपाई ंनिजकका नाताका ्ािनसह�ले 
तपाईकंो ( �रदायी वयि) स्सननको लािग ्नोनयन ग�रिदन 
स्नेेन्।  िनह�ले तपाईकंो  आनो अिग् हरेचाह िनद�शक्ा 
लेिखभको कुनछ पिन पासंिगक ो ेा या िनद�शन पालन गनुनप ने ।  
 
तपाई ंको लािग िनणनय गदान कुनछ पिन िनणनय कतानह�ले ितनीहह 
 फ  पिन तपाईकछ  प�रि सती्ा भभको ज तछ गरेर िनणनय गनुन 
पन�े।  

 वा ाय हरेिवचारको लािग असह्त 

तपाईलें केिह िवशेष  वा ाय सेवा अ वीकार गन� कुरा 
तपाईको  आनो अिग् हरेचाह िनद�िशका्ा लेखनु भभको हहन 
स्ेभ यसलाई  वा ाय हरेिवचारको असह्ती पिन भिनने। 
यो िनि�त गनुन ज�री े िक तपाईलें क तो अव सा्ा क ता 
क ता  वा ाय हरेिवचार गन� हो रामो संग खलुा नु ज�री 
हहनेे। 
 
यिद तपाईलंे अिग् हरेचाह िनद�िशका ्ा िवशेष  वा ाय 
हरेिवचार अ वीकार गरन्ु भभको े भनेभ यिद हालको 
प�रि सती्ा ि्लदो े भने तपाईको िनणनय गन� वयि�(ह�� 
( �रदायी वयिि) र तपाईको  वा ायक्यह�ले  ि 
िनद�िशका पालना गनुन पन� हहने। 

 

 
यसको ्तलब तपाईको  आनो  वा ाय वयवसायीले तपाईलें 
अ वीकार गरेका  वा ाय हरेिवचार ह�्ा  पचार गनन स्ने छेन। 
 
यिद तपाईले  वा ाय हरेिवचार अ वीकार गनुन भभको े र किहले 
बाा लाग  हहने लेखनु भभको छेन भने यो सदाको लािग लाग  हहनेे। 
 
भक  वा ाय वयवसायी ले तब ्ात अि रोहण गनन स्े यिद 
तपाईलें  आनो ्न प�रवतनन गरेको तर  आनो अिग् हरेचाह 
िनद�िशका ्ा  ललेख नगनुन भभको, वा  वा ाय वयवसायीलाई 
हालको प�रि सती्ा तपाईकंो प�रवतनन नगन� ्नासाय िसभन भनने 
िव�ास भभ्ा अिग् हेरचाह िनद�िशका ्ा  ललेख ग�रभका 
कुराह� पालना नगनन स्दे। 
 
यिद य तो भभ्ा  िनह�लाई पित सापीत िनणनय कतानबाा 
 वीकक तीको ज�री पदनेभ यिद तपाई संग कुनछ पिन, वा िजम्ेवार 
भक वयिि े भने ितनीहहले कुनछ पिन  वा ाय सेवा पदान गनन्ा 
सह्ित जना न स्नेे। 
 
तपाईले अिनवायन �प्ा ग�रनु पन� ्ािनिसक  वा ाय  पचार जनु 
स्दुाय्ा स चीकक त े वा यिद तपाईको कुनछ पिन अनछि�क 
 पचारको  देश े भने तपाईलें अ वीकार गनन स्नुहहने छेन। 

सप जानकारी 

यिद तपाईलाई सप जानक�को ज�री परे्ा कक पया अनलाईनको 
अगी्  वा ाय िनद�िशका गाईड ्ा पढ्नुहोला। 
www.advancecaredirectives.sa.gov.au   
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