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अिग् हेरचाह िनद�शक (Advance Care Directive)

जानकारी िववरण
तपाईको
ं सा�ीले यो जानकारी िववरण पढ्नको लािग भन्ने,
र त्यसपिछ तपाईलाई अिग् हेरचाह िनद�शन को बारे मा
तपाईले बुझ्नु भएको छ छ ैन यिकन गनर्कलोलािग केिप्र�
सोध्नु ह�ने।

अिग्रम हेरचाह िनद�शन के ह
१८ वषर् को उमेर मा मान्ह�लाई अिग्रम हेरचाह िनद�श
अनुमित िदने काननु ी त�रका हो जनु नेम्न छन्
• भिवष्यमा स्वास, जीवन को अन्तम, जीिवका व्यवस्पन
र व्यि�गत कुराह�मा लािग आफ्नो इच, प्राथिमकता
िनद�शन लेख्न रवा /
• जब उिनह� आफु आफैले िनणर्यका लािग असमथर् ह�न्छ
त्यस बेला एक वा त्यो भन्दा बढी प्रतस्थािपत िनणर
व्या��को मनोनयन गन�

तपाईले नयाँ अिग्रम हेरचाह िनद�शक फारामपूरा गरेतपाईले
कुनै पिन समयमा आफ्नो अिग्रम हेरचाह िनद�शक प�रवतर्न
सक्नुह�न।
तपाईको
ं नयाँ अिग्रम हेरचािनद�शक फारमले अन्य सबै
कागजात प्रितस्थापन गनउदाहरणका लािग, तपाईलेँ पिहले
परू ा गनर्ु भएक संर�णको को एक िचरस्थायी शि, को
मेिडकल सम्बन्धी अिधकारना वा सामान् िदशा पदर्छन।

यसको प्रयोग किहले ग?
तपाई ं आफ्न लािग आफै िनणर्य गन असमथर्ह�नु भएको
खण्डमा)मात्प्रयोग गनर् सि (मात तपाईको
ं अिग्
हेरचाह िनद�शक चाहे अस्थाय वा स्थायी �पम �पमा प्रयो
गनर् सिकन।

यो िव�ीय िनणर्य गनर् प्रयोग गनर्  सिक

यिद तपाईलें सक्द सक्नुह�न भने :

यिद तपाईको
ं स्वास्थ्योपचा अस्वीकार भि लेिखएको छ
भने, समयमा प�रिस्थितअनुसार उपयु�ह�ने ग�र समापन गनर्ु
पदर्। तपाईको आफ्नो अिग्रम हेरचाह िनदमा लेिखएको
सबै अन्य जानकारी सलाहका�ताको लािग मात हो र तपाईको
आफ्नो सट्टामा िय(ह�) गन� व्याि� लाई बदलेर
त्यसकोलािग आवश्यक आधारको �पमा मात्रै िलनु ,
जसमा तपाईको आफ्नो स्वास्थ्य िचिकत्सकह� वा
तफर्बाट िनणर्व्यि�ह� पदर्छन

• िनणर्यकोबारे मा जानकारी बुझ्नहोला

अिग्रम हेरचाह िनद�शक राख्ने िकन नराख्ने तप आफ्नो
िवकल्पछनौट हो। कसैलेपिन तपाईलें चहानु भएको कुनैपिन
कुराह� लेख्न बाध्य गनर् सक्दैनन्। यी व्यवस्थाको अ
अपराध हो।

यसको मतलब तपाईलें ) किहलेकाहींभ् िनणर् �मता
भिनन् (िनणर् गनर् सक्नुह� र अ� कसैले तपाईको
ं लािग
िनणर् ग�रिदनु आवश्यक ह�ने।

• छनौटको बारे मा बुझ् र आत्मिनणर्य जोिखम र लाभ

कदर

• एक समयको लािग जानकारी सम्झन; र
• िनणर् के हो कसैले भन्नहोला र िकन यो िनणर्य गनुभएको

हो।

अिग्रम हेरचाह िनद�शकAdvance Care Directive)

जानकारी िववरण
तपाईले नसक्नुह�ँदा तपाईकोलािग कसले िनणर्
ग�रिदनेछ?

यसको मतलब तपाईको आफ्न स्वास्थ्य व्यवले तपाईलें
अस्वीकार गरेका स्वास हेरिवचार ह�मा उपचार गनर सक्ने छ ै।

चाहे तपाईले िनणर्य गन� व्य�� एउटा वा वैकिल्पक �प
मनोनयन गनर् वा नगनुर् तपाईको
ईच्छा हयिद तपाईले एक वा
ु
त्योभन्दा बढी िनणर्य गन� व्य��ह�को मनोनयन गनुर् भए
ितिनह�ले तपाईको स्वास्थ्य हेरिवचार, आवास व्यवस्था
अन्य व्याि�गत कुराह�को लािग कानूनी हैिसयतले िनणर
ग�रिदन सक्दछन्। तपाईले कस्तो प्रकारको िनणर्य गनर् िद
उ� कुरा अग्रीम हरेचाह िनद�शन खण्२बी मा खल
ु ाउन
सक्नुह�नेछ

यिद तपाईले स्वास्थ्य हेरिवचार अस्वीकार गनुर् भएको छ र क
बाट लागू ह�ने लेख्नु भएको छ ैन भने यो सदाको लािगलागू ह�नेछ।

यिद तपाईलें आफ्नो मातहतम िनणर्-बनाउन अ�लाई िनयु�
गनर् 
ु भएक छैन भने तपाई ं निजकका नाताका मािनसह�ले
तपाईको
ं (उ�रदायी व्य) समथरनको लािग मनोनयन ग�रिदन
सक्नेछन् उिनह�ले तपाईको
ं आफ्न अिग् हेरचाह िनद�शकमा
लेिखएको कुनै पिन प्रासंि इच्छा य िनद�शन पालन गनर्पछ
ु ।

एक स्वास्थ्य व्यव ले तब मात अिधरोहण गनर् सक यिद
तपाईलें आफ्न मन प�रवतर्न गरेक तर आफ्न अिग् हेरचाह
िनद�िशका मा उल्लेख नगनुर् भए, वा स्वास्थ्य व्यवलाई
हालको प�रिस्थतीम तपाईको
ं प�रवतर्न नगन� मनासा िथएन भन्ने
िव�ास भएमा अिग् हेरचाह िनद�िशका मा उल्लेखग�रएका
कुराह� पालना नगनर् सक्द
यिद यस्त भएमा उिनह�लाई प्रितस्थापीत िनणर्य कतार
स्वीक ृतीको ज�री पदर्छ, यिद तपाई संकुनै पिन, वा िजम्मेवा
एक व्यि छ भने ितनीह�ले कुनै पिन स्वास् सेवा प्रदान गमा
सहमित जनाउन सक्ने।

तपाई ंको लािग िनणर् गदार कुनै पिन िनणर् कतारह�ले ितनीह�
आफू पिन तपाईकै प�रिस्थतीमा भएको जस्तै गरेर िनणर्य गन
पन�छ।

तपाईले अिनवायर् �पमा ग�रनु पन� मािनिसक स्वास्उपचार जनु
समदु ायमा सूचीकृ त छ वा यिद तपाईको कुनै पिन अनैि�क
उपचारको आदेश छ भने तपाईलें अस्वीकार गनर् सक्नुह�ने छ

स्वास्थ्य हेरिवचारको लािग अस

थप जानकारी

तपाईलें के िह िवशेष स्वास्थ्य स अस्वीकार गन� कुरा
तपाईको आफ्न अिग् हेरचाह िनद�िशकामा लेख्नु भएको ह�न
सक्, यसलाई स्वास्थ्य हेरिवचारको असहमती पिन भि।
यो िनि�त गनर् ज�री छ िक
तपाईलें कस्तो अवस्था कस्ता
ु
कस्तास्वास्थ्य हेरिव गन� हो राम्रो संग खुलाउनु ज�र
ह�नेछ।

यिद तपाईलाई थप जानक�को ज�री परे मा कृ पया अनलाईनको
अग्रीम स्वास्थ्य िनद�िशका मा पढ्नुहोला।
www.advancecaredirectives.sa.gov.au

यिद तपाईलें अिग् हेरचाह िनद�िशका मा िवशेष स्वास्
हेरिवचार अस्वीकार गरनु भएको छ भने, यिद हालको
प�रिस्थतीमा िमल्दो छ भने तपाईको िनणर्य गन� व्य��
(उ�रदायी व्यि) र तपाईको स्वास्थ्यह�ले उ�
िनद�िशका पालना गनर् पन� 
ह�न्
ु

