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महिलाका लाहि 
परिवाि हनयोजनका 
अस्ायी साधन 

ििेक महिलाको 
परिवाि हनयोजन 
िनने ि सन्ान पाउने 
सिी समय छाने् 
अहधकाि हुनछ।

अस्थायी सथाधन (Contraception) लथाई जन्मननयन्त्रण 
अ्थाथात गरथाननरोधक पनन रननन्छ। यसमथा कुनै व्यवहथार, 
यन्त्र, औषनध, वथा तौरतररकथा लगथायतकथा गरथाधथारण रोक्ने 
कुरथा प्छथा न्। 

यस जथानकथारीपत्रलने अष्ट् नेनलयथामथा उपलब्ध अस्थायी 
सथाधनकथा उपथायहरुको सथारसंक्नेप प्रदथान ग्छथा । तपथाईलथाई 
उपयुक्त हुनने कुनै एक रोज्नु तपथाईकथा लथानग महत्वपूणथा हुन्छ। 
तपथाईकथा लथानग सही अस्थायी सथाधन पत्था लगथाउन डथाक्टर 
वथा नसथासँग कुरथा गनुथाहोस्।

यनद तपथाईलने कुनै पुरुषसँग शथारीररक सम्पकथा  अ्थाथात 
सहवथास रथाख्नहुन्छ र तपथाई गरथावती हुन चथाहनुहुन्न रनने 
तपथाईलने अस्था्ी सथाधन प्रयोग गनुथापनने हुन्छ। तपथाईलने 
जीवनको फरक समयमथा फरक फरक तररकथाहरु 
अपनथाउनुपनने हुन सक्छ।
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जब पुरुषबथाट ननस्किएको वीयथा शथारीररक सम्पकथा को 
बनेलथामथा मनहलथाको योनीमथाफथा त उनको शरीरनरत्र प्रवनेश ग्छथा  
गरथाधथारण हुन सक्छ। वीयथामथा शुक्रकीट हुन्छ। शुक्रकीट 
योनीबथाट गरथाथाशयको द्थारमथाफथा त पथाठने घर (cervix) त्था 
नडम्बबथानहनी नली (fallopian tubes) सम्म यथात्रथा गनथा 
सक्छ, त्थानप धनेरैलने यो सबै बथाटो पथार गनथा सकै्नन्। 
मनहलथाको नडम्बथाशयलने हरनेक एक मनहनथामथा नडम्बबथानहनी 
नली नरत्र अण्था उत्थादन ग्छथा , जसलथाई नडम्ब उत्सजथान 
रननन्छ। यनद शुक्रकीटलने त्ो अण्थालथाई अण्बथानहनी 
नलीमथा रनेट्ो रनने ती दुईलने गरथाधथारण गनथा सफल हुन्छन् 
जसको कथारणलने गरथा बस्छ।
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िर्भधािण कसिी हुनछ

तपथाईसँग नवनरन्न नवकल्पहरू ्छलफल गनथा।

तपथाईकोउमनेर, जीवनशैली र स्थास्थ्यसमस्थाहरू सम्बस्धि नवचथार गनथा।

अस्था्ी सथाधन(गरथाननरोधक)को लथानग औषधी कथागज (प्रनेकिकृ पसन) लनेस्िनदन।

अस्था्ी सथाधनलने कथाम गरररहनेको ्ैछन रनने त्सको समीक्था र सथाधन पररवतथान गनथा।

प्ायः अस्ा्ी  साधन डाक्टिले हसफारिस िन्भ आवश्यक छ।  
यसको कािण डाक्टिले :
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महिलािरुको लाहि उपलब्ध अस्ायी साधन

कण्ोम (पुरुष त्ा महिला)

यसले कसिी काम िछ्भ ? 

कण्ोम मथात्र एक त्स्ो अस्थायी सथाधन हो जसलने 
शथारीररक सम्पकथा बथाट सनने संक्रमण (Sexually 
Transmitted Infections, STI) को जोस्िमलथाई कम 
ग्छथा । 

कण्ोमलने शुक्रकीटलथाई गरथाथाशयमथा प्रवनेश गनथाबथाट रोक्छ। 
पुरुष त्था मनहलथाहरुकथा लथानग कण्ोमहरु उपलब्ध ्छन्।

पुरुष कण्ोम

महिला कण्ोम
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अस्ायी साधन प्त्ािोपण (IMPLANON)
यसले कसिी काम िछ्भ ? 

यो एक सथानो प्थास्टिकको नली हो जसलथाई डथाक्टरलने 
सुईमथाफथा त तपथाईको मथान्ल्ो पथािुरथाको ्छथालथामुनन 
रथाख््छन्। यसलने नवस्थारै हल्था मथात्रथा प्रोजनेटिोरन ग्रन्ी 
ननष्थाशन ग्छथा , जसलने हरनेक मनहनथा तपथाईको गरथाथाशयबथाट 
अण्था उत्थादनलथाई रोक्छ। यस प्रत्थारोपणलने तीन वषथासम्म 
कथाम ग्छथा । तपथाईलने आफनो डथाक्छर वथा नसथालथाई कुनै पनन 
समयमथा यो हटथाउनकथा लथानग अनुरोध गनथा सकु्हुन्छ।

अस्ायी साधन सुई

यसले कसिी काम िछ्भ ? 

यो एक सुई हो जसलने प्रोजनेटिोजनेन नथामक हथाममोनलथाई 
तपथाईको शरीरमथा ननष्थाशन ग्छथा । प्रोजनेटिोजनेनलने तपथाईको 
गरथाथाशयलने हरनेक मनहनथा अण्था ननकथालनने कथामलथाई बन्द 
ग्छथा । यसलने कथाम गनथाकथा लथानग डथाक्टरलने हरनेक 3 मनहनथा मथा 
सुई नदनु प्छथा । 

डायफ्ाम

यसले कसिी काम िछ्भ ? 

यो एक नरम नसनलकन टोपी हो जसलथाई गरथाथाशयको द्थार 
रोक्कथा लथानग योनीनरत्र लगथाइन्छ। यस डथायफ्थामलथाई 
तपथाईलने शथारीररक सम्पकथा रन्दथा अगथानड ट्थाम्पोन जसरी 
(मनहनथावथारीकथा बनेलथामथा रगत शोस्ने बसु्) आफनो योनीनरत्र 
रथाख्नप्छथा  र शथारीररक सम्पकथा पन्छ 6 घण्थानरत्र यसलथाई 
ननकथालनुप्छथा । डथायफ्थामलथाई ्ुपै्र पटक प्रयोग गनथा सनकन्छ। 
यो गरथाधथारण रोक्ने अरु उपथाय जनत्को रथाम्ो रनने ्ैछन। 
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िरा्भशयहरत्रको औजाि (INTRA UTERINE DEVICE, IUD) 

यसले कसिी काम िछ्भ ? 

यो एक सथानो अस्थायी सथाधथान औजथार हो जसलथाई तपथाईको 
गरथाथाशयनरत्र लगथाइन्छ। यसकथा दुई प्रकथार ्छनः

•  तथामथाको IUD  जसलने 5 दने स्ि 10 वषथासम्म  
कथाम ग्छथा

•  हथाममोन ननकथालनने IUD (Mirena) जुन 5 वषथासम्म 
नटक्छ

IUD लने अण्थासम्म पुग्न र त्सलथाई गरथाथाधथारण गनथा 
शुक्रकीटलथाई रोक्छ। यसलने तपथाईको गरथाथाशयको 
रनेिथाहरुलथाई पनन पररवतथान ग्छथा  तथानक गरथाथाधथारण रएको 
अण्था त्हथँा नटथँानसयोस्। IUD लथाई हटथाउनकथा लथानग 
तपथाईलने डथाक्टर वथा नसथालथाई अनुरोध गनथा सकु्हुन्छ।

खाने अस्ायी साधनको चक्ी (pill)   

यसले कसिी काम िछ्भ ? 

यो एक चक्ी हो जुन तपथाईलने ननलनुहुन्छ। नवनरन्न प्रकथारकथा 
चक्ीहरु उपलब्ध ्छन्। कुन तपथाईको लथानग रथाम्ो हुन्छ 
रन्नने ्थाहथा पथाउनकथा लथानग आफनो डथाक्टरलथाई सोध्नहोस्।

दुई मुख्य प्रकथारकथा अस्थायी सथाधनकथा चक्ीहरु हुन:

•  नमनरित िथानने अस्थायी सथाधन चक्ी (combined 
oral contraceptive pill, COC) यसमथा दुई 
हथाममोनहरु हुन्छन् (इटिट् ोजनेन त्था प्रोजनेटिोजनेन)। नतनलने 
तपथाईको गरथाथाशयलथाई हरनेक मनहनथा अण्था ननकथालन 
रोक्छन्। नतनलने शुक्रकीटलथाई पथाठने घरमथा तरल 
पदथा थ्ालथाई बथाक्ो गरथाएर पथाठने घरमथा पुग्नबथाट रोक्छन् । 

•  सूक्ष्म चक्ी। यसमथा एक मथात्र हथाममोन हुन्छ। 
यसलने पथाठने घरको मुिको तरल पदथा थ्ालथाई बथाक्ो 
बनथाउँ्छ तथानक शुक्रकीट अण्थालथाई सनेचन गनथा 
त्हथँा पुग्न नपथाओस्। यस चक्ीलने तपथाईलथाई अण्था 
ननष्थाशनमथा रोकै्न त्था यसलथाई हरनेक नदन सोही 
समयमथा नलनु पनने हुन्छ।
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योनी चक्ा (रिङ्ग)

यसले कसिी काम िछ्भ ? 

यो एक नरम प्थास्टिकको चक्था हो जसलथाई योनीनरत्र 
पसथाइन्छ। यसलने नवस्थारै हल्था मथात्रथामथा दुई हथाममोनहरु 
ननकथाल्छ, इटिट् ोजनेन र प्रोजनेटिोजनेन जसलथाई तपथाईको 
शरीरनरत्र शोनसन्छ। योनी ररङ्गलथाई तीन हप्थाकथा लथानग 
न्छरथाइन्छ। तपथाईको मनहनथावथारीलथाई ननयनमत गनथाकथा लथानग 
यसलथाई एक हप्थाकथा लथानग हटथाइन्छ।  नवनथा ररङ्ग हप्थापन्छ, 
तपथाईलने नयथँा ररङ्ग पसथाउनु पनने हुन्छ।

नेपाली
जुलाई 2019महिलाका लाहि परिवाि हनयोजनका अस्ायी साधन 

आकस्मिक अस्ायी साधन
(EMERGENCY CONTRACEPTIVE PILL, ECP)

यसले कसिी काम िछ्भ ? 

यनद तपथाईलने शथारीररक सम्पकथा  गनुथारयो र अन्य 
अस्थायी सथाधन प्रयोग गरररहनुरएको ्ैछन रनने तपथाईलने 
गरथाधथारणलथाई घटथाउनकथा लथानग ननम्न कुरथा गनथा सकु्हुन्छः

•  तथामथाको IUD आकस्मिक अस्थायी सथाधनको एक 
उच्च प्ररथावकथारी उपथाय हो जब यसलथाई असुरनक्त 
यौनसम्पकथा  रएको पथँाच नदननरत्र प्रवनेश गरथाइन्छ 
रनने (जथानकथारी तल हनुथाहोस्)।

•  दुई िथालको आकस्मिक चक्ीहरु उपलब्ध 
्छन्। असुरनक्त यौनसम्पकथा पन्छ एउटथालथाई तीन 
नदनसम्म प्रयोग गनथा सनकन्छ रनने अकमोलथाई पथँाच 
नदनसम्म। तपथाईलने डथाक्टरको पूजजीनवनथा सबैजसो 
औषधी पसलबथाट चक्ीहरु नकन्न सकु्हुन्छ। 
यो गरथा रोक्कथा लथानग 100 प्रनतशत प्ररथावकथारी 
रनने हँुदैन तर यौनसम्पकथा पन्छ जनतसक्ो न्छटो 
प्रयोग गररयो रनने रथाम्ो कथाम ग्छथा । यसलथाई 
‘नबहथानीपश्थातको चक्ी’ पनन रननन्छ नकननक 
धनेरै मनहलथालने यसलथाई उनीहरुलने यौनसम्पकथा  
गरनेपन्छको नबहथान नलन्छन्।
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मद्दत किाँ पाइनछ?

1800 MY OPTIONS 

फोन. 1800 696 784 दोरथाषने 131450

https://www.1800myoptions.org.au

REFUGEE HEALTH (शिणा्थी स्ास्थ्य)

http://refugeehealthnetwork.org.au/refer/refugee-health-nurse-program 

COMMUNITY HEALTH SERVICE (सामुदाहयक स्ास्थ्य सेवा)   

https://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/community-health/community-

health-directory 

FAMILY PLANNING VICTORIA (परिवाि हनयोजन हरक्टोरिया) 

फोन. 1800 013 952 वथा 03 9257 0100 

https://www.fpv.org.au/for-you/contraception 

http://share.ceh.org.au/services-available

तपाईको GENERAL PRACTITIONER (GP, सामान्य हचहकत्सक) 

फामनेसी/केहमस्ट
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गरथाधथारण समबधिी नचत्रहरू नफ्नपक (Freepik) बथाट नलईएकथा सथाधनहरूबथाट बनथाईएकथा हुन्।


