
 
 

 
 

एकअङ्ग तथा तन्तु दाताले 10 जना 

सम्ममाननसहरूको जीवन बचाउन सक्छ। 

यदद तपाईंले अङ्ग तथा तन्तु दाता बन्न ेननर्णय 

नलन ुभएको छ भनेतपाईंकोपरिवािसँग यसबािे 

छलफल गनुण महत्त्वपूर्ण हुन्छ।दकनभने 

अष्ट्रनेलयामाप्रत्येकअङ्ग तथा तन्तु दाताको 

परिवािलाई उनीहरूको दान गने ननर्णयको पुनि 

गनण लगाइन्छ।एकअकाणकोदान सम्बन्धी 

ननर्णयहरूबािे थाहा हुन ेपरिवािहरू 

उक्तननर्णयहरूमा कायम िहन ेसम्भावना बढी 

हुन्छ। 

यो महत्त्वपूर्ण छ दकनभने 

बहुसङ््यकअष्ट्रनेलयाइहरूल ेदान गने इच्छा गिे 

तापनन, कमैल ेमात्र यो अवसि 

पाउँछन्।अस्पतालमा मृत्य ुहुन ेलगभग 1% 

माननसहरूल ेमात्र सम्भानवतअङ्ग दानको ननर्दणि 

परिनस्थनतहरूमा यसो गनण पाउँछन् ि 

कुनैपननसमयमा लगभग 1,500 माननसहरू 

प्रतीक्षा सूचीमा िहकेा हुन्छन्। 

अङ्ग तथा तन्तु दानभनेको तपाईंकोपरिवािमा 

चचाणका लानग उठाउन गाह्रो नवषय जस्तो लाग्न 

सक्छ।अथवा यसबािे कुिा गने अवसि ननकाल्न नै 

मुनस्कल भए जस्तो तपाईंलाई लाग्न सक्छ।योपचाणल े

तपाईंलाई वाताणलाप शुरु गने केही 

साधािर्व्यावहारिकसुझावहरू ददन्छ। 

तपाईंले आफ्नोइिनमत्रलाई पनन अङ्ग तथा तन्तु 

दानबािे छलफल गनण (ि याद िाख्न) सहयोग गनण 

सकु्नहुन्छ। 

पनहला, अङ्ग तथा तन्तु दानबािे तथ्यहरू फेला 

पानुणहोस्। 

तपाईंले आफ्नोभाषामा उपलब्ध हुन ेलगायतका 

स्रोतहरू वा अङ्ग तथा तन्तु दान सम्बन्धमा 

तपाईंकोधमणको धािर्ाबािे 
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सकु्नहुन्छ। 

तसथणयोछलफल गनण कुन समय िाम्रो हुन्छ िकसिी 

शुरु गनुण? 

परिवािमाछलफल शरुुगन े

कुन समय िाम्रो हुन्छ? 
आजै।तपाईंले अङ्ग तथा तन्तु दान सम्बन्धी ननर्णय 

लगायतका जीवनको महत्त्वपूर्णमुद्दाहरूका बािेमा 

छलफल शुरु गनण दनैनक परिनस्थनतहरूको प्रयोग 

गनण सकु्नहुन्छ।नयनीहरूमा ननम्न कुिाहरु सलंग्न छन्: 

 तपाईंकोपरिवाि अको पटक खाना खान 

बस्दा 

 जीवननबमा ललँदावाइच्छापत्र बनाउँदा 

 प्रथम पटक घि छाडिे कतै जाँदा 

 कुनै पारिवारिक वार्षणक जयन्तीमनाउँदा 

वाअन्यनवशेषअवसिमा  

 तपाईंको GP द्वािा जाँचगिाउँद ैगदाण 

 दान ददएका, अङ्ग प्रत्यािोपर् आवश्यक 

पनेवा भखणिैअङ्ग प्रत्यािोपर् गिाएका कुनै 

व्यनक्तको कुिा सुन्दा। 



 

 
 

तपाईंकोपरिवािसँग एकअकाणकोदान सम्बन्धी 

ननर्णयहरूबािे एक पटक छलफल गरि सकेपनछ, 

उक्त अवसिहरूले आफ्नो ननर्णयदोहोयाणएि 

उनीहरूलाई याद गिाउने मौका ददन्छ। 

वाताणलापशरुु गन े

केहीतरिकाहरू 
अङ्ग तथा तन्तु दानबािे छलफलशुरु गनुण कसै 

कसैलाई गाह्रो पनण सक्छ।मृत्यकुो नवषयमा कुिा 

उठाउनु अप्ठ्यािोहुन सक्छ वा बनहष्कृत पनन 

ठाननन सक्छ, खास गरि युवाहरू सलंग्न भएको 

अवस्थामा। 

छलफल शुरु गनण सहयोग गनण, वाताणलापशुरु गने 

ननम्नतरिकाहरू उपयोगी हुन सक्छ: 

 मैले भखणि सुनेको मिेो साथीलअेङ्ग तथा 

तन्तु दाता बन्न दताण गिेको छ ि म 

पननदताणगने नवचाि गदछुै।अङ्ग तथा तन्तु 

दानबािे तपाईंको कस्तो िाय छ? 

 मैले भखणिै अङ्ग तथा तन्तु दानबािे यो पचाण 

हिँेे।एक जना अङ्ग तथा तन्तु दाताले 10 

जना सम्म माननसहरूको जीवन बचाउन 

सक्छ भन्ने तपाईंलाई थाहा छ?यहाँ 

मसँगदताणफािाम छि म आफू पनन दाताबन्न 

दताणगने नवचाि गदछुै। 

 मैले हालैमा यसभयानकदघुणटनाबािे 

समाचािमा हिँेे ि यसबाट मलाईअङ्ग तथा 

तन्तु दानबािे नवचाि आयो।मैल ेकेही खोजी 

गिँेि अष्ट्रनेलयामाअझ धिैेअङ्ग तथा तन्तु 

दाताहरूको आवश्यकता भएको ि एक 

जनादाताले 10 जना भन्दा बढीमाननसहरूको 

जीवन बदल्न सके्न कुिा थाहा पाए।ँ 

 लगभग 1% जनतमाननसहरूको मात्र, अङ्ग 

दानसम्भव हुन,े ननर्दणि परिनस्थनतहरूमा 

अस्पतालमा मृत्यु हुन्छजब दक अन्य धेिै 

जनालाईतन्तुदान गने अवसिहुन्छ।अङ्ग दान 

सघनउपचाि सेवामा वाअस्पतालकोदघुणटना 

तथा आकनस्मक नवभागहरूमा अत्यन्तननर्दणि 

परिनस्थनतहरूमा मात्र हुन सक्छ।मलाई 

लाग्छ म अझै केही बुझेिदाता बन्नका लानग 

दताण गनेछु। 

 म यो सामुदानयक पवणमा उपनस्थत नथए ँजहा ँ

उनीहरूले केही समय जीवनलाई हनेे ि दान 

ददने नवषयमा सोच्ने गिेका नथए।मलैे अङ्ग 

तथा तन्तु दाता बन्न ेबािेमा सोचँेि मैल े

यसबािे िाम्रिी बुझ्ने ननर्णय गिँे।यसो गनुण 

िाम्रो काम हो जस्तो लाग्छ। 

 झन्ड ैसबधैमणहरूलेअङ्ग तथा तन्तु दानको 

समथणन गछणन् भन्न ेतपाईंलाई थाहा छ?अङ्ग 

तथा तन्तु दानका सम्बन्धमा हाम्रो धमणले 

पनन सही ठान्छ जस्तो लाग्छ।अब मैल ेयो 

स्वीकिर्ीय छ भन्ने थाहा पाएपनछम 

अष्ट्रनेलयाइअङ्ग दाता िनजििमा दताण 

गनेछु।मेिो नवचािमा यसो गनुण िाम्रो काम हो 

ि म यदद अङ्ग तथा तन्तु दाता भए ँभने मलैे 

धेिै जीवन बचाउन सक्छु भन्न ेलाग्छ। 

के तपाईंलाई थाहा छ? 
दाता बन्न ेननर्णयव्यनक्तगत होिमहत्त्वपूर्णपनन 

हो।आफ्नो लानग सहीननर्णयनलनका लानग, 

तपाईंलेसूनचत ननर्णय नलन तपाईंलाई सही 

तथ्यहरूको आवश्यक पछण।तपाईंकोपरिवािलाई 

पनन सही तथ्यहरू जान्न ि उनीहरूको आफ्ननैनर्णय 

बनाउन केही समय लाग्न सक्छ। 

अङ्ग तथा तन्तु दानबािे सही तथ्यहरूजान्नहुोस ्

दाता बन्न ेनवषयमा ननर्णय नलनहुोस,् 

ितपाईंकोननर्णयअष्ट्रनेलयाइअङ्ग दाता िनजििमा 

दताण गनुणहोस् 



 

 
 

तपाईंको ननजकका माननसहरूसँग आफ्नो 

ननर्णयबािे छलफलगनुणहोस।् 

थप जानकािीका लानग अथवा अस्रेनलयाइअङ्ग 

दाता िनजस्टिमा आफ्नो ननर्णय दताण गनणका 

लानगwww.donatelife.gov.au मा जानुहोस।् 

 

Make a positive 
difference – say YES! 


