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यदि तपाईंलाई िोभाषे चादिन्छ भने, आफ्नो डाक्टरलाई अनुरोध गनुुिोस।् यो नन:शुल्क 

सेवा िो।   

यो जानकारी पढ्न मद्ितको लागग फोन गनुुिोस:्  

• बिुसाांस्कृनतक जडान लाइन (Multicultural Connect Line) ननिःशुल्क िटलाइन 

नम्बर: 1300 079 020 

• िोभाषे सेवा (अांग्रेजीको लागग मद्ित): 13 QGOV (13 74 68) र िोभाषेको लागग 

अनुरोध गनुुिोस ्

• अनुवाि र िोभाषे सेवा: 13 14 50 

कदिन शब्ििरू 

यस पुस्तकमा केिी कदिन शब्ििरू छन।्  

पदिलो पटक िामी कदिन शब्ि लेख्छौं: 

• शब्ि नीलो रांगमा छ 

• िामी त्यो कदिन शब्िको अर्ु लेख्छौं।  

यस पुस्तकको बारेमा 
यो पुस्तक क्वीन्सल्याण्ड स्वास््य (Queensland Health) द्वारा लेखिएको िो।  

यो पुस्तकस्वेच्छिक सहायताप्राप्त मरणका बारेमा ि।  

स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण भनेको केिी व्यच्क्तिरूले आफ्नो जीवन समाप्त गनु मद्ित माग्न सक्छन।् 
त्यस्ता माननसिरू जो धेरै बबरामी छन ्र १२ मदिनाभन्िा कम समयमा मनेछन ्भने मात्र उनीिरुले आफ्नो जीवन 

समाप्त गनु मद्ित माग्न सक्छन।्  
यो पुस्तकले तपाईंलाई स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण भनेको के िो भनेर जान्न मद्ित गनु सक्छ।  

यो पुस्तक स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको बारेमा र्प जान्न चािने व्यच्क्तिरूको लागग िो।  
 

तपाईंले ननम्न कुराहरू गनन कसैसँग मद्दत ललन सक्नुहुन्ि : 

• यस पुस्तक पढ्न 
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• यो पुस्तक के बारेमा छ र्ािा पाउन 

• र्प जानकारी पत्ता लगाउन 

 

मृत्यु र मरणको बारेमा फरक ववश्वास राख्ने केिी माननसिरूलाई यो पुस्तक पढ्न उिेकलाग्िो िुन सक्छ। 
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स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणमागर् पिुुँच का लागग 

के गन े

पिुुँच भनेको स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको प्रयोग गरेर तपाईं कसरी मनु सक्नुिुन्छ भनेर जब तपाईं पत्ता लगाउन 

सक्नुिुन्छ 

तपाईं स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण रोज्न सक्नुिुन्छ 

तपाईं आफैं  स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणका लागग अनुरोध गनुुिुन्छ। 

अरू कसैले तपाईंको लागग स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणका लागग भन्न सक्िैन।  

कसैले तपाईंलाई स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको लागग सोध्न लगाउन सक्िैन।  

तपाईं कुनै पनन समयमा स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण रोक्न सक्नुिुन्छ।  

 

तपाईंको डाक्टर र स्वेच्छछक 

सिायताप्राप्त मरण 

तपाईंको डाक्टरले स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण गनुु पिैन  

 

 

 

यदि तपाईंको डाक्टरले स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण गनुुिुन्न भने तपाईंले क्वीन्सल्याण्ड 

स्वेच्छिक सहायताप्राप्त मरण सहायता सेवा (QVAD-सहायता) लाई कल गनु सक्नुिुन्छ।  

क्वीन्सल्याण्ड स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण सिायता सेवा (QVAD-Support) ले 

तपाईंलाई स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण गने डाक्टर िोज्न मद्ित गनु सक्छ। 
तपाईंले QVAD सिायतालाई सोमबारिेखि शुक्रबार, बबिान ८.३० बजेिेखि ४ बजेसम्म 

सम्पकु गनु सक्नुिुन्छ 

इमेल: QVADSupport@health.qld.gov.au  

फोन: 1800 431 371 
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कसले स्वेच्छछक  

 सिायताप्राप्त मरणमागर् पिुुँच गनु सक्छ 

तपाईंले स्वेच्छिक सहायताप्राप्त मरणमा तब मात्र पहुँच गनन सक्नुहुन्ि यदद तपाईंमा: 

• १२ मदिनाभन्िा कममा तपाईंको मृत्युको कारण िुने रोग छ 

 

धेरै शारीररक वा मानससक पीडा िुने बबमारी छ जुन तपाईंलाई असह्य लाग्छ 

 

• ननको िुन नसक्ने रोग छ र तपाईंलाई िुिाइ दिन कदिल्यै रोक्ने छैन 

• आफ्नो ननणुय आफैँ  गनु सक्षम िुनुिुन्छ 

 

• स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणमागर् पिुुँच गनु चािनुिुन्छ।  
 

• १८ वषुभन्िा मागर्को िुनुिुन्छ 

 

• क्वीन्सल्याण्डमा बस्नुिुन्छ र ननवासी िुनुिुन्छ 

 

 

तपाईंले स्वेच्छिक सहायताप्राप्त मरणमा पहुँच गनन सक्नुहुन्न यदद तपाईंमा: 

• एक मानससक रोग छ तर अको १२ मदिनामा तपाईंको मृत्युको कारण िुने रोग छैन 

 

• अपाांगता छ तर अको १२ मदिनामा तपाईंको मृत्युको कारण िुने कुनै रोग छैन 

 

• आफ्नो ननणुय आफैँ  गनु सक्नुिुन्न 

 

• बबरामी िुनु िुुँिैन।  
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स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणमागर्को पिुुँचका 
लागग गनुुपने कामिरु 

स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणमा पिुुँच गनु तपाईंले यसका लागग तीन पटक अनुरोध गनुुपछु र िुई डाक्टरिरूलाई 

भेट्नुपछु।  

 

पदिलो अनुरोध 

पदिलो अनुरोध भनेको तपाईंले आफ्नो डाक्टरलाई स्वेच्छछक सिायताप्राप्त 

मरणका लागग अनुरोध गनुु िो।  

पदिलो मूल्याङ्कन 

पदिलो मूल्याङ्कन तब िुन्छ जब: 

• तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण िुनसक्छ वा 
सक्िैन भनेर बताउुँछ। 

• तपाईं स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणमा पिुुँच गनु चािनुिुन्छ भन्ने ननणुय 

गनु मद्ित गनु तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई जानकारी दिन्छ। 
 

परामशु मूल्याङ्कन 

एक परामशु मूल्याङ्कन तब िुन्छ जब: 

• तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई अको डाक्टरलाई भेट्न आग्रि गिुछ। 

• िोस्रो डाक्टरले यदि तपाईंको स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण िुन सक्छ 

भनेर उनीिरू सिमत छन ्भने बताउुँछन।्  
 



 
 

Nepali (नेपाली) - Voluntary assisted dying Page 7  

 

िोस्रो अनुरोध 

िोस्रो अनुरोध तब िुन्छ जब: 

• तपाईंले सलखितरूपमा स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणका लागग अनुरोध 

गनुुिुन्छ।  

• तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई यो गनुको लागग एउटा फाराम दिन्छ।  

• तपाईंले फाराममा िस्ताक्षर गरेको िुई साक्षीले िेछुन।्  

• यदि तपाईंले फाराममा िस्ताक्षर गनु सक्नुिुन्न भने अरू कसैले तपाईंको 
लागग िस्ताक्षर गनु सक्छ, यदि तपाईंले नतनीिरूलाई आग्रि गनुुभयो भने। 
 

अच्न्तम अनुरोध  

अच्न्तम अनुरोध तब िुन्छ जब: 

• स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको लागग तपाईं तेस्रो पटक तपाईंको डाक्टरलाई 

अनुरोध गनुुिुन्छ।  

• तपाईंको पदिलो र अच्न्तम अनुरोधबीच कच्म्तमा नौ दिन िुनुपछु। यो तपाईंलाई 

स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको लागग ननच्श्चत गनु समय दिनको लागग िो।  

• तपाईंले आफ्नो डाक्टरलाई शब्ििरू प्रयोग गरेर, शब्ििरू लेिेर वा आफ्नो िातले 

वा अन्य तररकाले िेिाउन सक्नुिुन्छ। 
 

अच्न्तम समीक्षा 
अच्न्तम समीक्षा तब िुन्छ जब: 

• तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण िुनसक्छ वा सक्िैन 

भनेर बताउुँछ। तपाईंको डाक्टरले प्रक्रक्रया सिी भएको जाुँच गनेछ।  
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तररकाको ननणुय 

तररकाको ननणुय तब िुन्छ जब: 

• तपाईंले कसरी स्वेच्छिक सहायताप्राप्त मरणको पदार्न (औषधी) ललन  चािनुिुन्छ 

भन्नेबारे तपाईंले छनौट गनुुिुन्छ।  

स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण पिार्ु भनेको मृत्यु ननम्त्याउने औषगध िो। 
• त्यिाुँ िुई ववकल्पिरू छन:् 

− तपाईं स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको पिार्ु आफैं  सलन रोज्न सक्नुिुन्छ  

− तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको पिार्ु दिनका 
लागग तपाईं छनौट गनु सक्नुिुन्छ।  

• तपाईंको डाक्टरले तपाईंको लागग उत्तम ववकल्प के िुनेछ भन्नेबारे तपाईंसुँग कुरा 
गनेछ। 
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सम्पकु व्यच्क्तको ननयुच्क्त 

यदि तपाईंले पिार्ु लगाउने ननणुय गनुुभएको छ भने, तपाईंले एउटा सम्पकन  व्यच्क्त 

रोज्नुपछु।  

सम्पकु व्यच्क्त भनेको स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको अच्न्तम भागमा तपाईंलाई 

मद्ित गने व्यच्क्त िो। नतनीिरू १८ वषु वा मागर्को िुनुपछु। 

सम्पकु व्यच्क्त ननयुच्क्त तब िुन्छ जब: 

• तपाईं कसैलाई आफ्नो सम्पकु व्यच्क्त िुन छान्नुिुन्छ। नतनीिरू तपाईंको पाटुनर, 
पररवारका सिस्य, सार्ी, िेरचािकताु, स्वास््यकमी वा तपाईंले ववश्वास गने कोिी 
िुन सक्छन।्  

• तपाईंको मृत्यु कदिले भयो भनेर तपाईंको सम्पकु व्यच्क्तले तपाईंको डाक्टरलाई 

बताउुँछ। 

• यदि तपाईंको मृत्युपनछ स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको पिार्ु बाुँकी छ भने, 

तपाईंको सम्पकु व्यच्क्तले यसलाई फामेसीमा क्रफताु गिुछ। 
 

तपाईंको जीवन समाप्त गिा ु
यदद तपाईं स्वेच्छिक सहायताप्राप्त मरणको पदार्न आफैँ ले ददने िनौट गनुनहुन्ि भनेेः 
क्वीन्सल्याण्ड स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण फामेसी सेवा (Queensland Voluntary 

Assisted Dying Pharmacy Service) (QVAD-फामेसी) को एक फामाुससस्टले 

तपाईंलाई आफ्नो जीवन समाप्त गनु स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको पिार्ु उपलब्ध 

गनेछ।  
 

यदद तपाईंले आफ्नो डाक्टर वा नसनलाई स्वेच्छिक सहायताप्राप्त मरणको पदार्नको 
व्यवस्र्ापन गने िनौट गनुनभयो भने, तपाईंको डाक्टर वा नसुले तपाईंको जीवन समाप्त 

गने पिार्ु अको व्यच्क्तले िेख्ने गरी तपाईंलाई दिनेछ।  
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तपाईंको मतृ्यपनछ 

स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको पिार्ु फाल्न े

स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको पिार्ु तब ननपटाइन्छ जब: 

• यदि तपाईंले स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको पिार्ु आफैं  व्यवस्र्ापन गने 

छनौट गनुुिुन्छ भने, तपाईंको सम्पकु व्यच्क्तले कुनै पनन बाुँकी रिेको पिार्ु 
फामेसीमा क्रफताु गनुुपनेछ। उनीिरूलाई यो कसरी गने भनेर बताइनेछ।  

• यदि तपाईंले स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको पिार्ुको व्यवस्र्ापन गनु आफ्नो 
डाक्टर वा नसु रोज्नुिुन्छ भनेिः तपाईंको डाक्टर वा नसुले कुनै पनन बाुँकी रिेको 
पिार्ु फाल्नेछ।  

मतृ्युको सूचना 
तपाईंको डाक्टरले स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण समीक्षा बोडु (Voluntary Assisted 

Dying Review Board) लाई बताउनेछन ्क्रक तपाईंको मृत्यु भयो।  

मतृ्य ुप्रमाणपत्र 

मृत्यु प्रमाणपत्र भनेको कागजातिो जसले तपाईंको मृत्यु कसरी भयो भनेर बताउुँछ।  

मृत्यु प्रमाणपत्रले तपाईंको मौसलक रोगबाट मृत्यु भएको बताउनेछ 

(उिािरणका लागग, क्यान्सर)।  
 

स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको बारेमा कुरा गिाु 
मृत्यु र स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको बारेमा कुरा गनु गाह्रो र िुिःिलाग्िो िुन सक्छ।  

माननसिरू आफ्नो बाुँकी समयको धेरै सिुपयोग गनु चािन्छन।्  

माननसिरूले गने छनौटिरू नतनीिरूका लागग धेरै व्यच्क्तगत र मित्त्वपूणु िुन्छन।्  

तपाईंका इछछािरूबारे कुरा गिाु तपाईंको पररवार र िेरचािकताुिरूलाई बुझ्न मद्ित 

गछु। स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको बारेमा कुरा गिाु, सबैभन्िा गाह्रो कुरा किाुँबाट 

सुरु गने भनेर जान्नु िो।  

यिाुँ केिी सुझाविरू छन:् 
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• "यसको बारेमा कुरा गनु गाह्रो छ, तर यसले मेरो लागग धेरै अर्ु राख्छ।" 

• “िामीले म मरेपनछ के िुन्छ भन्ने कुरा गरेका छौं। के िामी स्वेच्छछक 

सिायताप्राप्त मरणको बारेमा र्प कुरा गनु सक्छौं?" 

• "मैले मेरो डाक्टरसुँग कुरा गरररिेको छु। डाक्टरले मलाई म के गनु चािन्छु भनेर 
सोछन भन्नुभयो। 

पररवार र िेरचािकताुिरूको लागग सिायता 
तपाईंको मृत्युपनछ तपाईंको पररवार र िेरचािकताुिरूले िुिःिी वा ननराश मिसुस गनु सक्छन।्  

नतनीिरूको लागग सिाायता प्राप्त गराउने धेरै तररकािरू छन।्  

तपाईंको डाक्टरले तपाईंको पररवार र िेरचािकताुिरूलाई सिी सिायता िोज्न मद्ित गनु 

सक्छ।  

र्प मद्ितको लागग, उनीिरूले QVAD- सिायतालाई फोन गनु सक्छन:् 

         इमेल: QVADSupport@health.qld.gov.au   

         फोन: 1800 431 371 

  

mailto:QVADSupport@health.qld.gov.au
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स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण समीक्षा बोडु (Voluntary Assisted Dying 

Review Board) के िो? 

उनीिरूको काम भनेको सबैले स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको बारेमा कानूनको पालना गरेको सुननच्श्चत गनुु िो। 

QVAD-सिायता के िो? 

उनीिरूको काम िो: 

• स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण चािने माननसिरूलाई जानकारी र सिायता दिनु 

• स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण चािने माननसिरूलाई मद्ित गनुु 

• स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण गने स्वास््यकमी र सेवािरूसुँग माननसिरूलाई जोड्नु 

• स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरण गने स्वास््यकमीिरूलाई मद्ित गनुु। 

QVAD-फामेसी के िो? 

उनीिरूको काम भनेको स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको पिार्ुलाई सुरक्षक्षतरूपमा माननसिरूलाई दिइनु र 
सुरक्षक्षतरूपमा डडस्पोज गररन्छ भनी सुननच्श्चत गनुु िो।  

नतनीिरूले तपाईं, तपाईंको डाक्टर वा नसुलाई स्वेच्छछक सिायताप्राप्त मरणको पिार्ु कसरी प्रयोग गने भनेर र्ािा छ 

भनेर सुननच्श्चत गिुछन।्  

मद्ित प्राप्त गिाु 
कनतपयलाई यो पढेर िुिःि लाग्न सक्छ। यदि यो पढेर तपाईं वा कसैलाई उिास बनाएको 
छ र तपाईं मद्ित चािनुिुन्छ भने, कृपया तलका फोन नम्बरिरूमध्ये एकमा फोन 

गनुुिोस।्  

• क्वीन्सल्याण्ड ट्रान्सकल्चरल मानससक स्वास््य केन्र (Queensland 

Transcultural Mental Health Centre)फोन 3317 1234 वा 1800 188 189 

(बिस्बेन बादिरबाट) वा 1300 64 22 55 (24/7) 

• ववश्व कल्याण समूि (World Wellness Group) (बिुसाांस्कृनतक समर्ुन) 1300 

079 020 मा फोन गनुुिोस।् 

र्प जानकारी र सिायताको लागग https://www.qld.gov.au/health/mental-

health/help-lines िेनुुिोस ्। 

https://www.vision6.com.au/ch/100318/172y1/8/B4V4T6hS6qag7o.eWqQ0jY9io3Fwtkd2v.CscFVe.html
https://www.vision6.com.au/ch/100318/172y1/8/B4V4T6hS6qag7o.eWqQ0jY9io3Fwtkd2v.CscFVe.html
https://www.vision6.com.au/ch/100318/172y1/9/B4V4T6hS6qag7o.eWqQ0dNyR23lAWIbz0Ue8vG.Q.html
https://www.qld.gov.au/health/mental-health/help-lines
https://www.qld.gov.au/health/mental-health/help-lines

