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पररचय  
पररवार गनयोजन सेवाले मात,ृ स्शश ु र बाल मतृ्यलुाई रोकथाम गनभ सहयोग पयुाभउने  र लागत 
अनसुारको अनपुातमा धेरै प्रगतफल ददने एउटा महत्वपणुभ कायभक्रम हो¹। पररवार गनयोजनका 
साधनहरुको उस्चत प्रयोगबाट अगनस्छित गभभधारणको संख्या लाई घटाई मात ृ मतृ्य ु लाई एक 
गतहाइसम्म कम गने अध्ययनहरुले देखाएको ि²। पररवार गनयोजन सेवाले गररबी घटाउन, लैविक 
समानता बढाउन, वकशोरावस्थामा हनुे अगनस्छित गभभधारण घटाउन र स्शश ुमतृ्य ुन्त्यून गनभ योगदान 
गदभि³ । 
 

नेपालमा आधगुनक गभभगनरोधक साधनको प्रयोग दर केवल ४३% मार रहेको ि भने करीब आधा 
जगत गभभधारण अगनस्छित भएको पाइएको ि⁴। वावषभक रुपमा कररव ३ लाख २३ हजार गभभपतन 
हनुे गदभि जस मध्ये ५०% भन्त्दा बढी गभभपतन असरुस्क्षत तररकाले हनुे गरेको ि । सरुस्क्षत गभभपतन 
सेवा सम्बन्त्धी अनकूुल नीगत र सेवाहरू भएतापगन सरुस्क्षत गभभपतन सेवा पहुाँचमा नहदुा यस्ता गभभधारणले 
मतृ्यदुर र रुग्णता गराउने उछच संभाबना हनु्त्ि आकस्स्मक गभभगनरोधका गबधीहरुको प्रयोगले अगनस्छित 
गभभधारणमा कगम ल्याउन सवकन्त्ि⁴। 
 
सरुस्क्षत माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अगधकार ऐन २०७५ मा हरेक व्यस्िलाई गभभगनरोधक ववगध 
तथा साधनको प्रयोग एवम ्यस सम्बन्त्धमा जानकारी, सूचना, परामशभ सेवा पाउने अगधकार रहेको   
ि⁶ । सरुस्क्षत माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अगधकार गनयमावली २०७७ ले स्वास््य संस्थाहरूमा 
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की सवहत ८ प्रकारका गभभगनरोधक साधन र ववगध उपलब्ध हनुपुने बारे 
उल्लेख गरेको ि । सो बमोस्जम प्रत्येक स्वास््य संस्थाबाट आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की सवहतको 
पररवार गनयोजन सेवालाई गनयगमत गररएको ि । यो सेवाबाट असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  हनु ेजोस्खममा 
रहेका र यौन वहंसामा परेका मवहला र वकशोरीहरू बवढ लाभास्न्त्वत हनुेिन।्  
 
यस आकस्स्मक गभभगनरोधक सेवा कायभक्रम कायाभन्त्वयनका लागग सहस्जकरण सामाग्री गनम्नानसुार तीन 
भागमा ववभाजन गररएको ि । 
 
खण्ड १: स्थानीय तहका लागग आकस्स्मक गभभगनरोधक सेवा कायभक्रम कायाभन्त्वयनका लागग सहस्जकरण 

सामाग्री  
खण्ड २ : स्वास््यकमीका लागग आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की प्रयोग सम्बन्त्धी सन्त्दभभ पसु्स्तका 
खण्ड ३ : मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूका लागग आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की प्रयोग 

सम्बन्त्धी सन्त्दभभ पसु्स्तका 
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खण्ड १: स्थानीय तहका लागग आकस्स्मक गभभगनरोधक सेवा कायभक्रम 
कायाभन्त्वयनका लागग सहस्जकरण सामाग्री  
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१.१. खण्ड १ को उद्देश्य  
स्थानीय तहमा आकस्स्मक गभभगनरोधक सेवा कायभक्रमको कायाभन्त्वयन, अगभलेख, प्रगतवेदन र 
अनगुमनलाई सहस्जकरण गनुभ “खण्ड १: स्थानीय तहका लागग आकस्स्मक गभभगनरोधक सेवा कायभक्रम 
कायाभन्त्वयनका लागग सहस्जकरण सामाग्री ” को प्रमखु उदे्दश्य रहेको ि ।  
 
१.२. पररभाषा: 

१) पररवार गनयोजन भन्नाले गभभगनरोधको साधन प्रयोग गरी वा नगरी आफ्नो इछिा अनसुार 
िोरािोरीको संख्या वा गभभधारण गबचको अन्त्तराल गनधाभरण गनभ प्रयोग गररने योजनालाई 
बझु्नपुिभ । 

२) सरकारी स्वास््य संस्था भन्नाले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले संचालन गरेका स्वास््य संस्थालाई  
बझु्नपुिभ । 

३) गैरसरकारी वा गनस्ज स्वास््य संस्था भन्नाले प्रचगलत कानून बमोस्जम स्वीकृत गलएर गैरसरकारी 
वा गनस्ज क्षेरको लगानी तथा स्वागमत्वमा संचालन भएका स्वास््य संस्था बझु्नपुिभ। 

 

१.३. आकस्स्मक गभभगनरोधक सेवा कायभक्रम  
आकस्स्मक गभभगनरोधक सेवा कायभक्रम संचालन गनम्नानसुार गनुभ पनेि । 

(क) सरकारी स्वास््य संस्थाहरूबाट कुनै पगन उमेरका व्यस्ि वा मवहलालाई 
आवस्यकता परेको खण्डमा आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको रूपमा 
Levonorgestrel (लेवोनोरजेस्रल) (1.5 mg एक मारा) गनशलु्क ववतरण 
गररनेि। यसरर ववतरण हनुे आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की औषधी व्यवस्था 
ववभागबाट स्वीकृत गररएको हनुपुनेि ।  

(ख) यदद गैरसरकारी तथा गनजी स्वास््य संस्था (औषधी पसल बाहेक) मा आकस्स्मक 
गभभगनरोधक सेवा कायभक्रम संचालन गनुभ परेमा/चाहेमा स्थानीय सरकारसंग 
साझेदारी गरी आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की गनशलु्क ववतरण गनभ सरकारी 
गनकायबाट आपूती गनभ सक्नेि ।  

(ग) प्राकृगतक वा मानव ससृ्जत ववपद् वा मानवीय सहायताको आवश्यकता भएको 
अवस्थामा (जस्तै बाढी, पवहरो, भकूम्प, महामारी, द्वन्त्द, बन्त्द आदद) हनु सक्ने 
अगनस्छित गभभ रोक्नलाई अग्रीम रुपमा आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की संभाववत 
सेवाग्राहीलाई ववतरण गनभ सवकनेि। यस्तो समयमा स्थानीय तहले चक्कीको थप 
खररद गरर मौज्दात व्यवस्थापन गनुभपनेि । 
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१.४. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की प्रदायक  
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की देहायका व्यस्िहरूले प्रदान गनभ सक्नेिन ्।  
   (क) सरकारी स्वास््य संस्थाहरूमा कायभरत स्वास््यकमीहरु। 

(ख) स्थानीय सरकारबाट अगभमखुीकरण पाएका कुनै पगन मवहला सामदुावयक स्वास््य 
स्वंयमसेवीकाहरू ।  

 

(ग) गैरसरकारी तथा गनजी स्वास््य संस्था र औषधी पसलमा कायभरत स्वास््यकमीहरु । 
 

१.५. अगभमखुीकरण  
यस कायभक्रम अन्त्तगभत स्थानीय तहले खण्ड २ र खण्ड ३ को सन्त्दभभ पसु्स्तका अनसुार तल 
उल्लेख गररएका सरोकारवालाहरुलाई आकस्स्मक गभभगनरोधक सेवा कायभक्रम र यसको औस्चत्य 
तथा महत्वबारे अगभमखुीकरण गनुभपनेि ।  

(क) स्थानीय सरोकारवाला (मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, स्शक्षक, राजनीगतक नेततृ्व, 
सरुक्षाकमी, गमगडयाकमी र अन्त्य सम्बस्न्त्धत सरोकारवालाहरू) । 

(ख) स्थानीय सरकारका क्षेरागधकारका स्वास््य संस्थाहरूमा कायभरत स्वास््यसेवा 
प्रदायकहरू । 

(ग) सम्बस्न्त्धत स्थानीय तहका मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेवीकाहरू । 
 

१.6. आपूगतभ व्यवस्थापन  
स्थानीय तहले आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको आपूगतभ व्यवस्थापन गनम्नगलस्खत प्रवक्रयाबाट 
गनुभपनेि :  

(क) कायभक्रम सरुुवात हनुे पवहलो आगथभक वषभ (२०७८/७९) को लागग आकस्स्मक 
गभभगनरोधक चक्की खररद गदाभ स्थानीय तहले ५% प्रजनन उमेरका मवहलाहरूको 
50% लाई आधार बनाएर संख्या गनधाभरण गने । 

 (ख) स्थानीय सरकारले आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको संख्या गनधाभरण गदाभ गनम्न 
अनसुारको आधारमा पगन पूवभ अनमुान गनभ सवकन्त्ि ।  

१. मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेवीकासंग कम्तीमा ५ देस्ख १० डोज 
(चक्की) सम्म मौज्दातमा रहने गरी  

२. प्रगत स्वास््य संस्थाले कम्तीमा २० देस्ख ३० डोज (चक्की) सम्म 
मौज्दातमा रहने गरी  
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३. यदद सो भन्त्दा थपको आवश्यक भएमा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट 
व्यवस्थापन गनुभ पनेि  । 

(ग) आगामी आगथभक वषभहरुका लागग योजना तथा बजेट तजुभमा स्थानीय तहमा ववगत 
वषभमा खपत वा उपभोग भएको आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको संख्याको आधारमा 
गनुभपनेि । 

(घ) स्थानीय तहले आवश्यकता अनसुार सावभजगनक खररद ऐन बमोस्जम आकस्स्मक 
गभभगनरोधक चक्कीको खररद गनुभपनेि । 

(ङ) स्थानीय तहले आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की अनसूुची १ मा तोवकएको 
स्पेगसवफकेसन अनसुार खररद गनपुनेि । 

(च) स्थानीय तहले ववद्यमान आपूगतभ प्रणाली माफभ त स्थानीय स्वास््य संस्थाहरूमा 
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की ववतरण गनपुनेि । स्वास््य संस्थाहरूले त्यसपगि 
आफ्नो सम्बस्न्त्धत मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वंसेवीहरूकालाई ववतरण    
गनुभपनेि। 

(ि) मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेवीकाहरूलाई ववतरण गनभको लागग आकस्स्मक 
गभभगनरोधक चक्कीको पयाभप्त मौज्दात रहेको स्वास््य संस्थाहरूले सगुनस्ित    
गनुभपनेि ।  

(ज) आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीलाई कोठाको सामान्त्य तापक्रम (१५ गडग्री देस्ख 
२५ गडग्री सेस्ल्सयस) मा र सयुभको गसधा प्रकाश नपने गरी सकु्खा ठाउाँमा भण्डारण 
गनुभपनेि । यसको गभरी प्याकेज टुटफुट, क्षगत भएको वा खोगलएको ि भन े
त्यस्ता चक्की प्रयोग गनुभहुाँदैन । 

 
१.७. पैरवी तथा सचेतना कायभक्रम  
    सरुस्क्षत माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अगधकार गनयमावली २०७७ अनसुार सम्बस्न्त्धत संघ, प्रदेश 

र स्थानीय सरकारले आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको औस्चत्य र महत्वको तथा आवश्यकता 
बारे सचेतना तथा पैरवी कायभक्रम गनम्न अनसुार सञ्चालन गनभ सक्नेिन ्। 

(क) संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा रहेका स्वास््य र मवहलासंग सम्बस्न्त्धत ववगभन्न 
सगमगत तथा अन्त्य सरोकारवालासंग समन्त्वय गरर जनचेतनामूलक कायभक्रम 
सञ्चालन गनभ सवकनेि । 

(ख) मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेवीकाहरू पररचालन गरर समदुायमा रहेको 
मवहलालाई आकस्स्मक गभभगनरोधक सेवा कायभक्रम बारे औस्चत्य र महत्व बारे 
जानकारी प्रदान गनभ सवकनेि । 
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(ग) आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीबारे जानकारी तथा सूचना बारे रेगडयो, वटभी वा 
सामास्जक सञ्जाल जस्ता ववगभन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार गनभ सवकनेि । 

 
१.८. अगभलेख तथा प्रगतवेदन 

सेवा प्रदान गररसकेपगि सोको अगभलेखीकरण सम्बस्न्त्धत गनकायमा गनुभपनेि र सोको प्रगतवेदन 
DHIS 2 र LMIS मा प्रववष्ट गनुभपनेि। DHIS 2 र LMIS मा प्रववष्ट गने ब्यवस्था नहुाँदा सम्म 
अनसूुची २ को ढााँचामा मागसक रुपमा स्थानीय तहले सम्बस्न्त्धत स्जल्लाको स्वास््य कायाभलयमा 
र स्वास््य कायाभलयले प्रदेश स्वास््य गनदेशनालयमा प्रगतवेदन पठाउन ुपनेि । 
 

१.९. अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण 
(क) कायभक्रमको अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गनकायबाट 

गनुभपनेि । 
(ख) आकस्स्मक गभभगनरोधक सेवा कायभक्रमको अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण अन्त्य 

कायभक्रमसाँगै एकीकृत रुपमा पगन गनभ सवकनेि ।  
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खण्ड २ : स्वास््यकमीका लागग आकस्स्मक 

गभभगनरोधक चक्की प्रयोग सम्बन्त्धी सन्त्दभभ पसु्स्तका 
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२.१. आकस्स्मक गभभगनरोध र आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की 
आकस्स्मक गभभगनरोध भनकेो असरुस्क्षत यौनसम्पकभ  पगि गभभधारण हनुबाट रोक्न मद्दत गने एउटा 
ववगध हो। यसलाई असरुस्क्षत यौनसम्पकभ  भएको १२० घण्टा गभर प्रयोग गनुभ पदभि ⁷ तर असरुस्क्षत 
यौनसम्पकभ  पगि जगत चााँडो खाए त्यगत बढी प्रभावकारी हनु्त्ि ।१२० घन्त्टाको गणना गदाभ असरुस्क्षत 
यौनसम्पकभ  भएको समय देस्ख गणना गनुभपिभ ।         
 
२.२.आकस्स्मक गभभगनरोधका गबगधहरु प्रयोग गने अवस्थाहरु  

गभभधारणको योजना नभएकाहरुमा असरुस्क्षत यौनसम्पकभ  भएमा गनम्न अवस्थाहरुमा आकस्स्मक 
गभभगनरोधका गबगधहरु प्रयोग गनभ सवकन्त्ि । 

१. लगातार ३ ददनसम्म गभभगनरोधको गमस्ित चक्की (COC Pills) खान िुटेमा वा पनुः 
नया पत्ता सरुु गनभ ३ ददन वा बवढ वढलो भएमा  

२. गतन मवहन ेसईु (गडपोप्रोभेरा) गलन ुपने गमगत भन्त्दा चार हप्ता बढी समय सम्म गलन 
वढलो भएमा 

३. ववयभ बावहर खसाल्ने ववगध असफल भएमा 
४. आई.य.ुडी. वा हमोनयिु गभभगनरोध इम्प्लान्त्ट आंस्शक वा पूणभ रुपमा बावहर 

गनस्स्कएमा, 
५. कन्त्डम स्चप्लेमा, चवुहएमा वा फुटेमा 
६. प्रजनन सतभकतामा आधाररत गबगधको गलत गणना भएमा 
७. बलात्कार भएको अवस्थामा 
8. कुनै पगन गभभगनरोधको साधन प्रयोग नगरेमा  

 

२.३. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रयोग गनभ सक्न ेव्यस्ि (मेगडकल योग्यताको 
मापदण्ड)  
कुनै पगन मवहलाले अगनस्छित गभभधारण रोक्न प्रभावकारी गभभगनरोधको साधन प्रयोग गनुभपदभि 
तर बुाँदा २.२ मा उल्लेख गररएको अवस्थाहरुमा आकस्स्मक गभभगनरोधका गबगधहरु आवश्यक 
पनभ सक्ि। आकस्स्मक गभभगनरोधको गबगधहरु प्रयोग गनै नहनुे कुनै अवस्था वा उमेरको सीमा 
िैन । आकस्स्मक गभभगनरोधक साधनको मेगडकल योग्यताको वववरण अनसूुची ३ मा उल्लेख 
गररएको ि। 
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यदद मवहलाले आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीलाई गनयगमत गभभगनरोधको साधनको रूपमा बारम्बार 
प्रयोग गरेमा त्यसता मवहलाहरुलाई अझ भरपदो, सरुस्क्षत, उपयिु र प्रभावकारी हनुसक्ने अन्त्य 
गनयगमत गभभगनरोधका साधन तथा गबगधहरुको परामशभ र सेवा ददनपुदभि । आकस्स्मक गभभगनरोधक 
चककीको बारम्बार प्रयोगले स्वास््यमा जोस्खमहरु हनुे बारेमा हाल सम्म कुनै ठोस प्रमाणहरू 
नभए तापगन कसैकसैमा यसको प्रयोगले मावहनावारीमा अगनयगमतता जस्ता सामान्त्य असरहरू 
हनुसक्ि  ।   
 

धेरै तौल भएका वा मोटोपना वा गबएमआई (BMI) बढी भएका मवहलाहरुमा आकस्स्मक 
गभभगनरोधक चक्कीको प्रभावकारीता कम देस्खएको ि (शरीरको तौल अनसुार मारा नपगेुर) तर 
यस्ता मवहलाहरुलाई पगन आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की आवश्यक परेमा यसको प्रयोग गनभ रोक्न ु
हुाँदैन । 
 

२.४. आकस्स्मक गभभगनरोधका ववगधहरू  
 हाल नेपालमा गनम्नानसुार आकस्स्मक गभभगनरोधका ववगधहरू उपलब्ध िन ्: 

(क) लेवोनोरजेस्रल-मार भएको गभभगनरोधक चक्की (१२० घण्टागभर) 
• १.५ mg को एक मारा 
• ०.७५ mg को दईु मारा एकै पटक वा १२ घण्टा को फरक मा  

(ख) गभभगनरोधको गमस्ित चक्कीको (COC pills) उछच मारा (Yuzpe ववगध-१२० 
घण्टागभर)  

गभभगनरोधको गमस्ित चक्कीको ४ ट्याब्लेट (४ ट्याब्लेट = जम्मा 
१०० μg ethinyl estradiol  र ०.५० mg  लेवोनोरजेस्रलको 
मारा) तरुुन्त्तै खाने र १२ घण्टापगि फेरर सोवह मारा दोहोयाभउन े  
 

(ग) कपर आई.य.ुडी .(१२० घण्टा गभर) 
 

 २.५. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीले गभभ रहनबाट बचाउने तरीका  
यस चक्कीले सम्भावीत रुपमा गनम्न प्रवक्रयाबाट गभभगनरोधको कायभ गदभि: 

१. गडम्ब गनस्कासन हनु रोक्ने वा वढलो गराउने  
२. गडम्ब गनषचेन हनुबाट रोक्ने  
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२.६. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको फाइदाहरू  
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रयोगको ववगभन्न फाइदाहरु गनम्नानसुार िन ्:  

(क) सरुस्क्षत तथा प्रभावकारी   
(ख) प्रयोग गनभ सस्जलो  
(ग) मवहनावारीको कुनै पगन समयमा प्रयोग गनभ सवकन े
(घ) सबै उमेरका मवहला तथा वकशोरीले प्रयोग गनभ सवकन े 
(ङ) शारीररक जााँच र पररक्षणको आवश्यक नपने 
(च) हमोनहरूको मारा तलुनात्मक रूपमा न्त्यून हनुे भएकोले हमोनयिु गभभगनरोधक 

चक्कीले असर गने मवहलाले पगन खान सवकने  
(ज) सस्जलै बजारमा उपलब्ध हनुे  
(झ) यसको प्रयोगले गभभको भ्रणुलाई असर वा जन्त्मजात दोष नहनुे  
(ञ) आवश्यकता अनसुार प्रयोग गनभ सवकने तर यो गनयगमत गभभगनरोधको रुपमा प्रयोग 

गनभ नहनुे 
(ट) प्रसे्स्क्रप्सन गबना खररद गनभ सवकने 
(ढ) आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की वा अन्त्य गबगधहरुको प्रयोग पगि प्रजनन क्षमता 

फकभ नमा कुनै वढलाइ नहनुे । 
      
 
  

1. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीले एचआईभी तथा अन्त्य यौन संक्रमणहरूबाट बचाउाँदैन । 

2. यदद गनषसे्चत गडम्बको गडम्बरोपण (Implantation) हनुे प्रवक्रया सरुु भइसकेको ि भने 
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की प्रभावकारी हुाँदैन । 

3. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीले गडम्बरोपण भैसकेको अवस्थामा असर गदैन, तसथभ यो गभभपतन 
गराउने औषगध होइन । 
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२.७. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रभावकाररता 

 

 
२.८.आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीका सामान्त्य असरहरु 
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रयोग पगि गनम्न गलस्खत असरहरु सामान्त्यतया कोही कोही मवहलामा 
देख्न सवकन्त्ि । यी सामान्त्य असरहरु सामान्त्यतया केवह ददनभन्त्दा बढी देस्खाँदैन ।  

(क) मवहनावारीमा पररवतभन 
1. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की खाएको १-२ ददनसम्म हल्का अगनयगमत 

रगत बग्ने 
2. मवहनावारी अपेक्षा गरेभन्त्दा गिटो वा वढलो सरुु हनु सक्ि  

(ख) वाकवाकी लाग्ने वा बान्त्ता हनुे 
(ग) टाउको दखु्न े 
(घ) स्तन दखु्न े
(ङ) थकान हनुे  
(च) ररिटा लाग्न े
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२.९. सामान्त्य समस्याहरू भएको अवस्थामा अपनाउन ुपने कायभहरु बारे सझुावः 
(क) वाकवाकी भएमा: आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की खाए लगतै्त केही खान सझुाव 

ददने।बान्त्ता रोक्ने औषगध खााँदा वाकवाकी कम हनु्त्ि ।यदद मवहलालाई चक्की 
खाएर बान्त्ता हनुे थाह भएमा आधा देस्ख १ घण्टा अगाडी बान्त्ता रोक्ने औषगध 
खान ददने । 

(ख) बान्त्ता भएमा: चक्की खाएको दईु घण्टागभर बान्त्ता भएमा पूरै मारालाई बान्त्ता 
रोक्ने औषगधसंग आधा घण्टा अगाडी खाएर फेरर गभभगनरोधक चक्की          
खानपुिभ।यदद त्यसपगि पगन बान्त्ता गरेमा अनसूुची ४ अनसुार चक्कीलाई योगन 
गभरको मागथल्लो भागमा राख्न सवकन्त्ि । अन्त्यथा थप चक्की गलनहुुाँदैन । 

(ग) चक्कीलाई पानी, दधु वा अन्त्य खानेकुरासाँग गलन सवकन्त्ि । यसो गदाभ वाकवाकी 
वा बान्त्ता हनुे सम्भावना कम हनु्त्ि। 

(घ) गसफाररस गररएको मारा भन्त्दा बढी प्रयोग गरेमा यसको प्रभावकाररतामा ववृि 
हुाँदैन तर यसले शरीरमा प्रगतकुल असरहरु बढााँउन सक्ने जानकारी ददनपुिभ। 

(ङ) कसैकसैमा मवहनावारी अगनयगमत हनुसक्ने सम्भावना भएकोले यो सामन्त्य हो भगन 
स्चन्त्ता नगलन सल्लाह ददनपुिभ । 

(च) १० देस्ख १५ प्रगतशत मवहलामा आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीले अको 
मवहनावारीमा रगतको मारा, अवगध र समयमा पररवतभन ल्याउन सक्ने जानकारी 
ददनपुिभ।  

(ि) मवहनावारी हनु ुपने समय भन्त्दा १ हप्ता बढी वढलो भएमा गभभ नरहेको यकीन 
गनभ वपसाबबाट गभभ परीक्षण गनुभपिभ । 

(ज) स्तन दखु्न ेर टाउको दखु्न ेजस्ता सामान्त्य असर देस्खएमा यस्तो असर केवह ददनसम्म 
मार रहने बारे सेवाग्राहीलाई आस्वासन ददनपुिभ, तर मवहलाले खान चाहेमा 
Paracetamol वा ibuprofen पगन खान सक्नेिन।् 

(झ) ररिटा लाग्ने र थकान हनुे जस्ता असर देखेमा सेवाग्राहीलाई यी सामान्त्य असर 
हो भगन आस्वासन ददनपुिभ । 
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२.१०. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रभावकारीता कम हनु सक्ने अवस्थाहरू 
गनम्न गलस्खत अवस्थाहरुमा आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रभावकारीता कम हनु सक्ि : 

(क) सामान्त्यतया मवहनावारी हनुे २ हप्ता अस्घको समयमा असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  
भएको बेला खाएमा 

(ख) असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  भएको १२० घण्टा पगि खाएमा  

२.११. स्वास््यकमीलाई सम्पकभ  गनुभपने अवस्थाहरू 
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की खाएपगि तल लेस्खएका अवस्थाहरू आएमा मवहलाले 
स्वास््यकमीलाई सम्पकभ  गनपुिभ :  

(क) अवस्थाहरू र सम्भाववत संकेत 

क्र. स. अवस्थाहरू सम्भाववत संकेत  

१ औषगध खाएपगिको मवहनावारी चक्रमा अस्वाभाववक 
हल्का र थोरै रगत बगेमा  

गभभ रहेको  

 

२ मवहनावारी गनयगमत हनुे समय भन्त्दा १ हप्ता पर 
सरेमा  

गभभ रहेको  

 

३ मवहनावारी हुाँदा तल्लो पेटमा अस्वाभाववक दखुाइ 
भएमा  

पाठेघर बावहर गभभधारण 
भएको  

४ योगनबाट गन्त्हाउने पानी बगेमा वा तल्लो पेट दखेुमा  यौन संक्रमण भएको 

 

       

(ख) यदद गनयगमत गभभगनरोधक ववगध सरुु गने गनणभय भएमा ।  
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२.१२. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीका सेवाग्राहीहरू 
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की बारे सबैलाई जानकारी तथा पहुाँच हनुपुने भए तापगन गनम्न 
अवस्थाका अगनस्छित गभभधारणको जोस्खममा रहेका लस्क्षत समहुलाई ववशेष रुपमा सचुना,  
परामशभ तथा सेवा ददन ुआवश्यक हनु्त्ि । 

(क) गनयगमत पररवार गनयोजन साधन प्रयोग नगने यौनकायभमा सवक्रय सबै व्यस्िहरु1  

(ख) गनयगमत पररवार गनयोजनका सेवाग्राही, ववशेषगरी कन्त्डम, गनयगमत गभभगनरोधक 
गमस्ित चक्की, तीन मवहने सईु (गडपोप्रोभेरा) वा बावहर स्खलन गने ववगध वा प्रजनन 
सतभकतामा आधाररत ववगध जस्ता परम्परागत प्रयोगकताभहरू तथा बुाँदा २.२ मा 
ददएका अवस्थामा परेका मवहलाहरु  

 

 

 

 

 

२.१३.  आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की आवस्यक भएको सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गने प्रवक्रया  
     सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गदाभ सेवाप्रदायकले गनम्न गलस्खत प्रवक्रया अगनवायभ अवलम्बन गनुभपिभ  

क्र.स. प्रवक्रया  ववषय 
१. सोध्ने  क) असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  भएको समय  

ख) गभभ रहेको हो होइन यवकन गनभ पगिल्लो मवहनावारीको समय  
२.  मूल्याङ्कन 

जााँच गरर 
चक्की ददने  

असरुस्क्षत यौन सम्पकभ को समय अवगधको मूल्याङ्कन गरेपगि मवहलाको लागग आकस्स्मक 
गभभगनरोधक चक्की उपयिु ि िैन मूल्याङ्कन गने  

                         
1(ववशेष गरी वकशोरवकशोरी, अपागंता भएका व्यस्ि, आप्रवासी कामदारका िीमतीहरूका िीमान घर आउदा गभभगनरोधको तयारी 

नगरेका अवस्थामा) 

 

सरुस्क्षत माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अगधकार ऐन २०७५ अनसुार कसैलाई पगन गनजको उत्पस्त्त, धमभ, 
वणभ, जातजागत, गलि, समदुाय, पेशा, व्यवसाय, यौगनक तथा लैविक पवहचान, शाररररक वा स्वास््य अवस्था, 
अपािता, वैवावहक स्स्थगत, वैचाररक आस्थाको आधारमा प्रजनन सेवा प्रदान गनभ इन्त्कार गनुभ नहनुे साथै 
कुनै वकगसमको भेदभाव गनुभ हदैुन । 
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क) यदद यौन सम्पकभ  १२० घण्टा गभर भएको हो भन ेलेवोनोरजेस्रल-मार भएको  
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की ददन सवकन्त्ि । 

ख) यदद १२० घण्टा कवटसकेको ि वा गभभको सम्भावना ि भने मवहलालाई अको 
मवहनावारी सरुु हनुे समयसम्म पखभन भनु्नपिभ वा गभभ रहेको/नरहेको जााँच 
गराउन सवकन्त्ि । 

३.  जानकारी 
तथा 
परामशभ 
ददने  

क) आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको मारा र प्रभावकाररता । 
ख)  यसको सामान्त्य असरहरु र सामान्त्य समस्याहरू भएको अवस्थामा अपनाउन ु

पने कायभहरु बारे सझुाव । 
ग) आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रभावकारीता कम हनु सक्ने अवस्थाहरू । 
घ) स्वास््यकमीलाई सम्पकभ  गनुभपने अवस्थाहरू । 
ङ) आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीले यौन संक्रमण वा एचआईभीबाट नबचाउाँने का 

साथै गभभपतन नगराउने बारे जानकारी । 
च) मवहलाले अन्त्य गभभगनरोधक ववगध सरुु गनभ नचाहेमा कन्त्डम प्रदान गनुभहोस ्। 
ि) आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की आकस्स्मक अवस्थामा मार प्रयोग गने र गनयगमत 

पररवार गनयोजनका साधनहरु बारे परामशभका साथै पररवार गनयोजनका साधन 
प्रयोग गनभ प्रोत्सावहत गने । 

 
२.१४. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की प्रयोगपगि गनयगमत गभभगनरोधका साधन तथा गबगध सरुु 

गने समय  
सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई गनयगमत गभभगनरोधको ववगध प्रयोग गनभ प्रोत्साहन गनुभपिभ (ससूुस्चत 
िनौटको माध्यमबाट) वा पवहलेकै ववगध पनुः प्रयोग गनभ सझुाउनपुिभ ।                       

(क) गभभगनरोधक गमस्ित चक्की:  

1. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की गलएको ददनमा नै सरुु गनभ सक्ने ।  
2. प्रयोगकताभले गमस्ित गभभगनरोधक खाने चक्कीको नयााँ पत्ता सरुु गनुभपिभ । 
3. सबै मवहलाले गमस्ित गभभगनरोधक खाने चक्की ववगध प्रयोगको पवहलो ७ 

ददनसम्म ब्याकअप ववगध (यौन सम्पकभ  नगने वा कन्त्डमको प्रयोग गने) 
प्रयोग गनुभपिभ । 
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4. मवहनावारी सरुु नभएमा असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  भएको गमगतबाट २१ 
ददनपगि गभभ परीक्षण गरी आकस्स्मक गभभगनरोधक असफल भएर गभभ 
नरहेको यकीन गनुभपिभ ।  

(ख) गतन मवहने सईु: 

1. आकस्स्मक गभभगनरोधक प्रयोग गरेकै ददन सरुु गनभ सवकने वा मवहनावारी 
सरुु भएको ७ ददन गभरमा पगन लगाउन सवकने । 

2. सूई लगाएको पवहलो ७ ददनसम्म ब्याकअप ववगध (कन्त्डम) प्रयोग गनुभपने 
हनु्त्ि । 

3. मवहनावारी सरुु नभएमा असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  भएको गमगतबाट २१ 
ददनपगि गभभ परीक्षण गरी आकस्स्मक गभभगनरोधक असफल भएर गभभ 
नरहेको यकीन गनुभपिभ । 

(ग) इम्प्लान्त्ट: 

1. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की प्रयोग गरेकै ददन सरुु गनभ सवकन े वा 
मवहनावारी सरुु भएको ७ ददन गभरमा पगन लगाउन सवकने । 

2. मवहनावारी सरुु नभएमा असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  भएको गमगतबाट २१ 
ददनपगि गभभ परीक्षण गरी आकस्स्मक गभभगनरोधक असफल भएर गभभ 
नरहेको यकीन गनुभपिभ । 

3. इम्प्लान्त्ट लगाएको पवहलो ७ ददनसम्म ब्याकअप ववगध (यौनसम्पकभ  नगने 
वा कन्त्डमको प्रयोग गने) प्रयोग गनुभपने हनु्त्ि । 

(घ) आईयसुीडी: 

1. आई.य.ुडी कस्स्मक गभभगनरोधको लागग पगन प्रयोग गनभ सवकन्त्ि । 
2. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की गलएकै ददन सरुु गनभ सवकन्त्ि वा मवहनावारी 

सरुु भएको १२ ददनगभर पगन लगाउन सवकन्त्ि । 
3. ब्याकअप ववगधको आवश्यकता पदैन । 
4. मवहनावारी नभएमा सरुस्क्षत यौन सम्पकभ  भएको गमगतबाट २१ ददनपगि 

गभभ परीक्षण गरी आई.य.ुडी असफल भएर गभभ नरहेको यकीन गनुभपिभ 
। 
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२.१५. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की खाए पगन गभभ रहेमा  
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की असफल भएर गभभधारण हनु सक्ने सम्भावना कम भएता पगन 
कुनै-कुनै मवहलामा अगनस्छित गभभधारण हनुसक्ि ।यदद कुनै मवहलाको अगनस्छित गभभधारण 
भएमा मवहलालाई गनम्न बमोस्जम उस्चत परामशभ र जानकारी तथा प्रषेण गनुभपनेि ।  

(क) यदद मवहलाले गभभलाई गनरन्त्तरता ददने भए मवहलालाई गभभवती जााँचका लागग 
प्रषेण गनुभपनेि ।  

(ख) गभभपतन गराउन चाहने मवहलाको हकमा ती मवहलालाई सरुस्क्षत गभभपतन सेवा 
बारे परामशभ ददने र सोवह संस्थामा उपलब्ध नभएमा नस्जकका सूस्चकृत स्वास््य 
संस्थामा प्रषेण गनुभपनेि । 

२.१६. सेवाग्राहीलाई गनयगमत गभभगनरोधका साधन तथा ववगधहरु बारे परामशभ ददन ुपने ववषय 
(क) यदद सेवाग्राहीले कुनै पगन पररवार गनयोजनको साधन वा ववगध प्रयोग गरेको िैन 

भने गनम्न बुाँदाबारे जानकारी र परामशभ ददनपुिभ। 

१. गभभगनरोधको लागग सेवाग्राहीको आवश्यकता तथा मेगडकल योग्यता 
अनसुार उपलब्ध रहेका साधन गनयगमत गभभगनरोधकका साधन तथा 
ववगध, कसरी र कवहले प्रयोग गने साथै फाइदा तथा प्रगतकूल असर 
बारे जानकारी ददने ।  

२. यी सेवा कहााँ उपलब्ध हनु्त्ि सो बारे जानकारी ददने । 

३. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रयोगपगि अन्त्य कुन गनयगमत 
गभभगनरोधक साधन वा ववगध कवहले र कसरी प्रयोग गने बारे जानकारी 
ददने । 

ख. यदद सेवाग्राहीले गनयगमत पररवार गनयोजन साधन वा ववगध प्रयोग गरेको तर केवह 
कारण असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  भएमा गनम्न बुाँदाबारे जानकारी तथा परामशभ 
ददनपुिभ। 

१. सेवाग्राहीले प्रयोग गदै आएको साधन वा ववगधको सही प्रयोग बारेमा 
जानकारी तथा परामशभ ददन े। 
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२. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की पगि प्रयोग गदै आएको गनयगमत पररवार 
गनयोजन साधन वा ववगधलाई कसरी गनरन्त्तरता ददने भने्न बारेमा 
जानकारी तथा परामशभ ददने। 

३. यदद ती मवहलामा गनयगमत रुपमा प्रयोग गदै आएको पररवार गनयोजन 
साधन वा ववगधमा केवह समस्या आएको खण्डमा वैकस्ल्पक गनयगमत 
पररवार गनयोजन साधन वा ववगध बारेमा जानकारी तथा परामशभ ददने  
। 

२.१७. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीका सेवाग्राहीलाई परामशभ गदाभ ध्यान ददनपुने बदुााँहरू 
(क) सेवाग्राहीलाई सम्मानजनक र पूवाभग्रह नराखी सेवा प्रदान गने । 

(ख) सबै जानकारी गोप्य रास्खनेि भने्न यकीन गराउने । 

(ग) सेवाग्राहीले गभभधारण गनभ नचाहेको सगुनस्ित गने । 

(घ) सेवाग्राहीले आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको मारा र कवहले खाने बारे बझेुको ि-
िैन यवकन गने । 

(ª) सेवाग्राहीको स्जज्ञासालाई राम्ररी बझुी सम्बोधन गने । 

(च) आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की र गनयगमत गभभगनरोधकका साधन तथा ववगधहरुको 
ववस्ततृ जानकारी ददने। 

(ि) परामशभको समयमा मवहलाको मञ्जुरीमा परुुष साथीलाई पगन साँगै राख्न प्रोत्सावहत 
गने । 

२.१८. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की सम्बन्त्धी स्वास््यकमीको स्जम्मेवारी 
(क) कुनै पगन उमेर समूहका मवहला र गतनका यौनसाथीहरूलाई गनयगमत पररवार 

गनयोजन परामशभको समयमा आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको उपलब्धता बारे 
जानकारी ददनपुिभ ।  

(ख) आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रयोग पगि सोही ददन गिटो सरुु गने ववगध 
(Quick Start Method)  वा चााँडो सरुु गने गरी प्रभावकारी गनयगमत 
गभभगनरोधको साधन प्रयोग गनभ सहजीकरण तथा प्रोत्साहन गने । 
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(ग) सम्भाववत सेवाग्राहीमा सचेतना जगाउन आकस्स्मक गभभगनरोधक सम्बन्त्धी अध्ययन 
गनभ सूचना र स्शक्षाका सामग्री ववतरण गने । 

(घ) प्राकृगतक वा मानव ससृ्जत ववपद् वा मानवीय सहायताको आवश्यकता भएको 
अवस्थामा (जस्तै बाढी, पवहरो, भकूम्प, महामारी, द्वन्त्द, बन्त्द आदद) हनु सक्न े
अगनस्छित गभभ रोक्नलाई अग्रीम रुपमा आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की सम्भावीत 
सेवाग्राहीलाई ववतरण गनभ सवकनेि।  

(ङ) आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको अगभलेख राखी सम्बस्न्त्धत गनकायमा प्रगतबेदन 
बझुाउन ुपनेि । 
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खण्ड ३ :  आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की प्रयोगसम्बन्त्धी मवहला सामदुावयक 
स्वास््य स्वयंसेववकाहरूका लागग सन्त्दभभ पसु्स्तका 
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३.१. आकस्स्मक गभभगनरोध  

 
 
 
३.२. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की  

 
 
 
 
 
 

३.३. आकस्स्मक गभभगनरोध ववगध प्रयोग गने अवस्थाहरु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

असरुस्क्षत यौन सम्पकभ पगि अगनस्छित गभभलाई रोक्न १२० घण्टा गभर प्रयोग गररने गभभगनरोधक 
चक्कीलाई आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की भस्न्नि । यसलाई असरुस्क्षत यौन सम्पकभ पगि जगत सक्दो 
चााँडो प्रयोग गरे त्यगतनै बढी प्रभावकारी हनु्त्ि ।    

 

गभभधारणको योजना नभएको अवस्थामा भएको असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  जस्तै :  
 

१. लगातार ३ ददनसम्म गनयगमत गभभगनरोधक गमस्ित चक्की खान िुटेमा वा पनुः नया पत्ता 
सरुु गनभ ३ ददन वा बवढ वढलो भएमा ।  

२. गतन मवहने सईु (गडपोप्रोभेरा) गलन ुपने गमगत भन्त्दा चार हप्ता बढी समयसम्म गलन वढलो 
भएमा । 

३. ववयभ बावहर खसाल्ने ववगध असफल भएमा । 

४. आईयसुीडी वा हमोनयिु गभभगनरोध इम्प्लान्त्ट आंस्शक वा पूणभरुपमा बावहर      
गनस्स्कएमा । 

५. कन्त्डम स्चप्लेमा, चवुहएमा वा फुटेमा । 

६. प्रजनन सतभकतामा आधाररत गबगधको गलत गणना भएमा** । 

७. बलात्कार भएको अवस्थामा । 

८. कुनै पगन गभभ गनरोध साधन प्रयोग नगरेमा । 

**प्रजनन सतभकतामा आधाररत गबगध भनेको मवहनावारी चक्रमा प्रजनन समय (जब मवहला गभभवती हनु सक्ि) थाहा पाउन ुर पवहचान 
गनुभ हो र यस प्रजनन अवगधमा यौन सम्पकभ  गनभबाट बछन कन्त्डम जस्ता गभभगनरोधक साधन प्रयोग गनभ आवश्यक ि। 
 

 

आकस्स्मक गभभगनरोध भनेको असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  पिात गभभधारण हनुबाट रोक्न मद्दत गने 
एउटा ववगध हो ।यो दईु वकगसमको ि: 

     क. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की 
ख. आई.यू.डी  
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३.४. आकस्स्मक गभभगनरोधका ववगधहरू 
 
 
                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
३.५. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की प्रयोग गनभ सक्ने मवहला 

कुनै पगन उमेरका मवहला वा वकशोरीलाई असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  पगि अगनस्छित गभभधारण 
हनुबाट बचाउन आकस्स्मक गभभगनरोधक आवश्यक पनभ सक्ि । 

 
३.६. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको काम गने तररका 
          यसले सम्भावीत रुपमा स्चर नं १ अनसुारको प्रवक्रया बाट गभभगनरोधको कायभ गदभि 

 

लेवोनोरजेस्रल –मार 

 
1.5 mg एक मारा (१२० घण्टा 

गभर) 
  

 

 

लेवोनोरजेस्रल –मार 

 
०.७५ mg को दईु मारा ( १२० 
घण्टा गभर एकै पटक वा १२ घण्टा 

को फरक मा)  
  
 

 

 

 

कपर आईयसुीडी  (१२० घण्टा गभर) 
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स्चर १ आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको काम गने तररका  

३.७. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको फाइदाहरू 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  ECPs does not protect against transmission of 
STIs including HIV 
 
 
 
 

१) सरुस्क्षत तथा प्रभावकारी   

२) प्रयोग गनभ सस्जलो  

३) मवहनावारीको कुनै पगन समयमा खान सवकन े

४) सबै उमेरका मवहला तथा वकशोरीले प्रयोग गनभ सक्न े

५) शारीररक जााँच वा पररक्षणको आवश्यकता नपने 

६) हमोनयिु गभभगनरोधक चक्कीले असर गने मवहलाले पगन खान सवकन े

७) हमोनहरूको मारा तलुनात्मक रूपमा न्त्यून हनुे भएकोले शरीरमा असर नगने  

८) सस्जलै बजारमा उपलब्ध हनुे  

९) यसको प्रयोगले गभभमा रहेको भ्रणुलाई असर वा जन्त्मजात दोष/असर नहनुे  

१०) आवश्यकता अनसुार प्रयोग गनभ सवकने तर यो गनयगमत गभभगनरोधको रुपमा प्रयोग गनभ नहनु े

११) डाक्टरको पजुाभ (प्रसेवक्रप्सन) गबना पगन बजारमा सस्जलै खररद गनभ सवकन े

१२) आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की प्रयोगपगि प्रजनन क्षमतामा फकभ न कुनै वढलाइ नहनुे  
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३.८.  प्रयोग गने तररका  
 
 
 
 
 
 

 
३.९. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रभावकाररता  

  
 
 

• आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीले एचआईभी तथा अन्त्य यौन संक्रमणहरुबाट 
बचाउाँदैन 

• “आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीले बगससकेको गभभमा काम गदैन, तसथभ यो 
गभभपतन गराउने औषगध होइन” 

• आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीलाई असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  भएको १२० घण्टा  
गभर खानपुिभ , जगतगिटो खायो त्यगत प्रभावकारी ।  

• यौन सम्पकभ  पगि लगतै्त प्रयोग गरेमा सबभन्त्दा प्रभावकारी।  
• १२० घण्टाको गणना गदाभ असरुस्क्षत यौनसम्पकभ  भएको समय देस्ख गणना सरुु 

हनु्त्ि । 
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३.१०. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीका सामान्त्य असहरु  

कुनैकुनै मवहलामा तल उल्लेस्खत सामान्त्य असरहरु केवह ददन सम्म मार देस्खन्त्ि । 
 

 

 
  

मवहनावारी १ हप्ताभन्त्दा वढलो भएमा गभभ रहे/नरहेको 
सगुनस्ित गनभ वपसाबबाट गभभ परीक्षण गनुभपिभ । 
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३.११. सामान्त्य असरहरूका लागग सेवाग्राहीलाई ददनपुने सझुावहरु 

 
  
३.१२. स्वास््य सेवाप्रदायकलाई प्रषेण गनुभपने अवस्थाहरूः   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

वाकवाकी भएमा: औषगध खाइसके
लगतै्त केही खाने सझुाव ददने । 

वान्त्ता रोक्ने औषगध खााँदा वाकवाकी 
कम गनभ मद्दत गने देस्खएको ि ।

बान्त्ता भएमा: चक्की खाएको दईु 
घण्टागभर बान्त्ता भएमा पूरै डोज फेरर 
दोहो¥याउन ुपिभ । अन्त्यथा थप चक्की 

गलनहुुाँदैन ।

दोहोर्याएर चक्की खयदय 
फेरी बयन्तय भएमय 

स्वयस््र्कमीसगं सल्लयह 
ललन प्रेषण गननापर्ा

clgoldt /ut hfg] jf yf]kf 

yf]kf /ut uPdf M

o:tf] ePdf lgoldt मवहनावारी

xf] xf]Og osLg ug{ / 

:jf:YosdL{;+u ;Nnfx lng 

k|]if0f ug'{पिभ 

कसैकसैमा मवहनावारी अगनयगमत 
हनुसक्ने सम्भावना  भएको यो
सामन्त्य हो भगन स्चन्त्ता नगलने

सल्लाह ददनपुिभ  ।

स्तन दनखे्न/टयउको दनखे्न/ररङ्गटय 
लयग्ने/थकयन भएमय 

र्ी असरहरु केहह समर्मय कम हनदै 
जयन्र् । र्हद नभएमय 

स्वयस््र्कमी संग सल्लयह ललन 
पे्रषण गननापर्ा

1. चक्की खाएपगिको मवहनावारीको चक्रमा हल्का र थोरै रगत बगेमा  
2. मवहनावारी हनु ुपने ददन भन्त्दा १ हप्ता वढलो भएमा 
3. मवहनावारी हुाँदा अरु बेला भन्त्दा फरक प्रकारको दखुाइ भएमा  
4. योगनबाट गन्त्हाउन ेपानी बगेमा वा तल्लो पेट दखेुमा 
5. स्तन दखु्न/ेटाउको दखु्न/ेररिटा लाग्ने/थकान कम नभएमा  
6. दोहोयाभएर चक्की खााँदा पगन फेरी बान्त्ता भएमा  
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३.१3. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीका सम्भावीत सेवाग्राही  

 
 
 
३.१4. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की कायभक्रममा मवहला सामदुावयक स्वास््य 
स्वयंसेववकाहरूका भगूमका 
 
 

यौन कायभमा सवक्रय सबै व्यस्ि, 

जसले गनयगमत पररवार गनयोजन
साधान प्रयोग गदैनन*्

* जस्तै वकशोर वकशोरी, अपांगता 
भएका व्यस्ि, अप्रवासी कामदारका 

श्रीमतीहरू जो श्रीमयन घर आउदय 
गभालनरोधको तर्यरी नगरेकय अवस्थयमय

हनु्त्िन 

१. सबै मवहला र गतनका यौन साथीलाई गनयगमत गभभ गनरोधक साधनको परामशभको समयमा 
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको उपलब्धताबारे जानकारी ददने। 

२. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रयोग पगि जगत सक्दो चााँडो वा सोही ददन (गिटो सरुु गनभ 
सवकने ववगध) सरुु गने गरी प्रभावकारी गभभगनरोधक साधन प्रयोग गनभ सहजीकरण÷प्रोत्साहन    
गने । 

३. सम्भाववत सेवाग्राहीमा सचेतना जगाउन आकस्स्मक गभभगनरोध सम्बन्त्धी सूचना सामग्री ववतरण  
गने । 

४. प्रााकृगतक वा मानव ससृ्जत ववपद् वा मानवीय सहायताको आवश्यकता भएको अवस्थामा (जस्तै 
बाढी, पवहरो, भकूम्प, महामारी, द्वन्त्द, बन्त्द आदद) हनु सक्ने अगनस्छित गभभ रोक्नलाई अग्रीम रुपमा 
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की सम्भावीत सेवाग्राहीलाई ववतरण गने । 

५. ववतरण भएको आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीका संख्याको अगभलेख रास्ख प्रगतवेदन गने। 

६. मवहलाको गोपगनयता कायम राख्न े। 

७\. असामान्त्य असरहरूका देखेमा सेवाग्राहीलाई स्वास््य संस्थामा प्रषेण गने । 
 

 
कसैलाई गनजको उत्पस्त्त, धमभ, वणभ, जातजागत, गलि, 
समदुाय, पेशा, व्यवसाय, यौगनक तथा लैविक पवहचान, 
शाररररक वा स्वास््य अवस्था, अपािता, वैवावहक स्स्थगत, 

वैचाररक आस्थाको आधारमा कसैलाई पगन प्रजनन  
सेवा इन्त्कार 

 गनुभ नहनुेका साथैर कुनै वकगसमको भेदभाव गनुभ  
हदैुन । 
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३.१5. सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गदाभ मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाहरूले तलका गनदेस्शका 
अगनवायभ अवलम्बन गनुभपिभ 

 
३.16. सेवाग्राहीलाई गनयगमत गभभगनरोधको  ववगध बारे परामशभ गने 

मवहला सामदुावयक स्वास््य स्वयंसेववकाले गनयगमत गभभगनरोध ववगधको प्रयोग गनभ परामशभ गनुभपिभ 
(ससूुस्चत िनौटको माध्यमबाट) वा पवहले कै ववगध पनुः प्रयोग गनभ सझुाउनपुिभ । 

            गभभगनरोधक ववगध     यो कवहले सरुु गनभ सवकन्त्ि 
 
१. कन्त्डम 
 

आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की गलए लगतै्त 

२.गमस्ित 
गभभगनरोध खाने 
चक्की 

आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की गलइसकेपगि तरुुन्त्तै 

सोध्ने

•असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  को समय 
•पगिल्लो मवहनावारीको समय

मलु्यांकन गने

•यदद यौन सम्पकभ  भएको १२० घण्टा गभरै ि भने लेवोनोरजेस्रल-मार भएको आकस्स्मक 
गभभगनरोधक चक्की ददन सवकन्त्ि
•यदद १२० घण्टा कवटसकेको ि वा गभभ रहेको सम्भावना ि भने मवहलालाई अको 
मवहनावारी सरुु हनेु समयसम्म पखभन भन्नुपिभ वा गभभ रहे/नरहेको जााँच गराउन सवकन्त्ि

जानकारी तथा
परामशभ ददने

•सही मारा 
•प्रभावकाररता
•सम्भाववत सामान्त्य असर
•स्वास््य संस्थामा जान ुपने अवस्थाहरु 
•मवहनावारी चक्रमा पने असरहरु
•गनयगमत गभभगनरोधका साधन बारे परामशभ र प्रोत्साहन 
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३. इम्प्लान्त्ट/गतन मवहने सूई 

सोही ददन वा अका मवहनावारी भएको सात ददन गभर 

 
४. आई.य.ुडी. 

सोही ददन वा अको मवहनावारी भएको १२ ददनगभर 

 

 
५. मवहला वा परुुष बन्त्ध्याकरण 

आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की गलए लगतै्त 

 
३.१७. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रभावकारीता कम हनु सक्ने अवस्थाहरू 
गनम्न गलस्खत अवस्थाहरुमा आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रभावकारीता कम हनु सक्ि : 

(क) सामान्त्यतया मवहनावारी हनुे २ हप्ता अस्घको समयमा असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  
भएको बेला खाएमा 

(ख) असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  भएको १२० घण्टा पगि खाएमा  

३.१८. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की खाए पगन गभभ रहेमा   
  
 
 
 

 

 
सेवाग्राहीले गभभलाई गनरन्त्तरता ददन चाहेमा गभभगनरोधक 
चक्कीले भ्रणुलाई हागन नगने र प्रसगुत सेवाका लागग 

नस्जकको स्वास््य संस्थमा पठाउने । 

 
 

गभभपतन गराउन चाहेमा आवश्यक जानकारी सवहत 
नस्जकको सरुस्क्षत गभभपतन सेवाका लागग सूस्चकृत स्वास््य 

केन्त्रमा प्रषेण गने । 



 

30 

 

३.१९. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीका सेवाग्राहीसाँग प्रभावकारी सचुना र परामशभ गदाभ 
ध्यान ददन ुपने बदुााँहरू   

१. सबै जानकारी गोपनीय रास्खनेि भने्न यकीन गने ।  
२. सेवाग्राहीलाई सम्मानजनक र पवुाभधारणा नराखी सेवा प्रदान गने । 

३. सेवाग्राहीले गभभधारण नचाहको सगुनस्ित गने । 

४. सेवाग्राहीले गभभगनरोधक चक्कीको सवह मारा र खाने समय बझेुको सगुनस्ित गने । 

५. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीले गभभधारण हनुबाट रोक्ने तर प्रभावकारी नहनुे अवस्थाहरुबारे 
जानकारी ददने । 

६. सेवाग्राहीले गभभलाई गनरन्त्तरता ददन चाहेमा गभभमा रहेको भ्रणुमा हागन नहनु ेबारे बताउने । 

७. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीखाए पगन गभभ रहेमा सरुस्क्षत गभभपतन अथावा प्रसगुत सेवाको ववकल्प 
ददने । 

८. गसफाररस गररएको मारा भन्त्दा बढी खाएमा चक्कीले प्रभावकाररता बढाउाँदैन बरु साइड इफेक्ट 
बढाउाँि, त्यसैले यसो गनुभ हुाँदेन भनी बताउने । 

९. सामान्त्य प्रगतकूल असर र यसको व्यवस्थापन बारेमा बताउने । 
१०. प्रगतकूल असर िोटो समयसम्म रहन्त्ि भनी आश्वस्त गराउने । 

११. स्वास््य सेवा प्रदयाककोमा सम्पकभ  गनुभपने अवस्थाबारे जानकारी ददने । 
१२. चक्की खाएपगि कुनै कुनै मवहलामा मवहनावारी अगनयगमत हनु सक्ि भने्न कुरा बझुाउने। 

१३. चक्की खाएपगि चक्कीले उि मवहनावारीमा धेरै पटक गररएको यौनसम्पकभ बाट हनुे गभभधारणबाट 
बचाउाँदैन भने्न बताउने । 

१४. गनयगमत गभभगनरोध साधन सम्बन्त्धमा परामशभ ददने । गभभगनरोध ववगधको लागग समय गमलेको 
िैन भन ेकम्तीमा कन्त्डम र यसको सही प्रयोग कसरी गने भने्न प्रयोग ववगध देखाउने । 

१५. गभभगनरोधक चक्कीले यौन संक्रमण र एचआईभीबाट जोगाउाँदैन र सेवाग्राही र उसको यौन साथी 
जोस्खममा िन ्भने कन्त्डम लगाउनपुिभ भनी बताउने । 

१६. परामशभको समयमा यौन साथीलाई पगन साँगै राख्न प्रोत्साहन गने । 
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३.२०.प्रचगलत भ्रम/गम्या र त्य 
क्र.
स. 

भ्रम/गम्या  त्य 

१. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको 
उपलब्धताले जोस्खमपूणभ यौन व्यवहार 
ववृि गिभ । 

होइन, आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको 
उपलब्धताले जोस्खमपूणभ यौन व्यवहार ववृि 
गदैन। यसले असरुस्क्षत यौनसम्पकभ  बाट हनुे 
अगनस्छित गभभ हनु बाट रोक्ि । 

२.  आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीले गभभपतन  
गरााँउि । 

होइन, यो चक्कीले  गडम्ब गनस्कासन हनु रोक्न 
वा वढलो गने अथवा गडम्ब गनषचेन हनु रोक्न े
काम गदभि तर गडम्बरोपण भैसकेको ि भन ेयो 
चक्की प्रभावकारी नहनु े भएकोले आकस्स्मक 
गभभगनरोधक चक्कीले गभभपतन गराउाँदैन ।  

३.  आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रयोगले 
भववष्यमा हनुे गभभलाई असर गिभ ।   

यो चक्कीको प्रयोगले भववष्यमा हनुे गभभमा  असर 
गिभ भने्न हाल सम्म कुनै प्रमाण िैन ।  

४ आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रयोगले 
भववष्यमा ववकलांग बछचा जस्न्त्मन्त्ि । 

आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रयोगले 
भववष्यमा ववकलांग बछचा जस्न्त्मन्त्ि भने्न बारे हाल 
सम्म कुनै प्रमाण िैन । 

५. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की खतरापूणभ  
ि । 

आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रयोगले केवह 
मवहलामा सामान्त्य प्रगतकूल असर देस्खएता पगन   
यसको प्रयोगले मवहलाको ज्यानलाई खतरा 
भएको  कुनै प्रमाण िैन । 

  
३.2१. गम्याहरुलाई न्त्यगुनकरण गने उपायहरु 

समदुाय अनसुार बुाँदा न ३.२० मा उल्लेस्खत भन्त्दा अलग भ्रम वा गम्याहरु पगन हनु सक्िन 
। तसथभ यस्ता गम्याहरुलाई न्त्यगुनकरण गनभ गनम्नानसुारका उपायहरु अपनाउन सवकन्त्ि । 

 
 
 
 

• गम्याहरु कहााँबाट आएको हो भनेर सोध्ने ।  
• त्यहरुको व्याख्या गने । 

• प्रश्नहरुको उत्तर ददने । 

• सधैं सत्यत्य बताउने । 

• जानकारी स्पष्ट गने । 

• उदाहरणहरुको प्रयोग गने । 

• स्वास््य सेवा प्रदायककोमा सल्लाहको लागग प्रषेण गने । 
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अनसूुची १ : आकस्स्मक गभभगनरोध चक्कीको स्पेगसवफकेसन 
( खण्ड १ को बुंदा १.६ को ङ संग सम्बस्न्त्धत ) 

 
आकस्स्मक गभभगनरोध चक्की 

INN/जेनेररक नाम लेभोनोरजेस्रल (Levonorgestrel) 
डोजको स्वरूप ट्याब्लेट 
क्षमता प्रत्येक ट्याबलेटमा लेभोनोरजेस्रल (Levonorgestrel) 1.5 mg रहन्त्ि 
मापदण्ड औषगध मापदण्ड गनयमावली २०४३ ले मान्त्यता ददएको कुनै पगन औषगध पसु्स्तका 

(फमाभकोवपया)मा ददइएको मोनोग्राफ अनसुार 
न्त्यूनतम आवश्यकता औषगध अगनवायभरूपमा औषगध व्यवस्थापन ववभागमा स्वीकृत भएको हनुपुनेि  

प्रस्तगुत एकल डोज ट्याबलेट 
प्याकेज एउटा मार ट्याब्लेट रहेको PVC/PVDC/aluminum blister र यसलाई खोलमा 

प्याक गररएको हनुपुने  
भण्डारण कोठाको गनयस्न्त्रत तापक्रम वा २५ गडग्री सेस्ल्सयस भन्त्दा कम  ।  

प्रकाश र ओसबाट बचाउन मूल प्याकेज र बावहरी खोलसवहत भण्डार गने । 

उपभोग्य आय ु(शेल्फ 
लाइफ) 

२ वषभसम्म (२० मवहनाभन्त्दा कम हनु नहनुे) 

 
लेबलमा हनुपुने 
वववरण   
 
 

कम्तीमा तलका जानकारी स्पष्ट उल्लेख गररएको हनुपुने: 
• औषगधको नाम 
• औषगधको उत्पादन इजाजतपर नम्बर 
• उत्पादकको नाम र ठेगाना 
• ब्याज नम्बर, उत्पादन गमगत र म्याद समाप्त हनु ेगमगत 
• गसफाररस गररएका भण्डारण शतभहरू 

पयाकेजमा रास्खन े
जानकारी 

सेवाग्राहीका लागग सूचना सामग्री (प्रयोगको गनदेशन, प्रयोग गने तररका/माध्यम र 
प्रगतकूल संकेत सम्बन्त्धी जानकारी र यसबाट देखा पनभसक्ने प्रगतवक्रया आदद) 
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अनसूुची २: अगभलेख र प्रगतवेदन ढााँचा 
( खण्ड १ को बुंदा १.८ संग सम्बस्न्त्धत ) 

 
    उमेर कुल संख्या 

 पररवार गनयोजन कायभक्रम २० 
वषभभन्त्दा 
कम 

२० वषभ वा 
सोभन्त्दा बढी 

आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की    
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अनसूुची ३: आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको लागग सेवाग्राहीको मेगडकल योग्यता मापदण्ड⁸ 

( खण्ड १ को बुंदा २.३ संग सम्बस्न्त्धत ) 
 

आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीले यौन संक्रमण र एचआईभीबाट जोगाउाँदैन । तसथभ, कन्त्डमको सही र 
गनयगमत प्रयोग गनुभपिभ । यसलाई एकल वा अन्त्य गभभगनरोधक ववगधसाँग प्रयोग गनभ सवकन्त्ि । 
 

अवस्था 
 

वगीकरण2 स्पष्टीकरण÷प्रमाण 
लेभोनोरजेस्रेल मार 
आकस्स्मक 
गभभगनरोधक चक्की 

गमस्ित 
गभभगनरोधक 
खानेचक्की 

गभाभवस्था लागू नहनुे लागू नहनुे स्पष्टीकरण: यस ववगध गभभवती मवहलामा 
प्रयोग गने नभगनएको भए पगन यसको 
प्रयोगपगि भ्रणुमा कुनै हागन भएको 
देस्खएको िैन । 

स्तनपान १ १  
पाठेघर बावहर हनुे गभभधारण वहस्री १ १  
मोटोपन (BMI≥30 kg/m22 १ १ BMI < 25 kg/m2 भएका मवहलामा 

भन्त्दा BMI ≥ 30 kg/m2 भएका 
मवहलामा आकस्स्मक गभभगनरोध चक्कीको 
प्रभावकाररता कम देस्खएको ि । यगत 
भएता पगन सरुक्षाको सम्बन्त्धमा स्चन्त्ता 
हनुपुने कुनै कारण देस्खएको िैन । 

मटुुको गम्भीर जवटलताको भएको 
(मटुुको कम रगत पम्प गने रोग, 
मस्स्तष्क घात वा नसामा रगत जम्ने 
समस्या आदद) 

२ २ 

 

माइग्रने २ २  
गम्भीर कलेजोको रोग २ २  
आकस्स्मक गभभगनरोध चक्की पटकपटक 
प्रयोग 

१ १ स्पष्टीकरण : आकस्स्मक गभभगनरोध 
चक्कीको पटकपटक प्रयोग गने 
मवहलालाई अन्त्य गभभगनरोध ववकल्पहरूमा 
परामशभ ददइनपुिभ । 

बलात्कार  १ १  
ववश्व स्वास््य संगठन Medical eligibility criteria for contraceptive use Fifth edition 2015 

2यहााँ वगीकरण भन्नाले: १. गभभगनरोध ववगधको प्रयोगका लागग कुनै अवरोध नभएको अवस्था । २.सैिास्न्त्तक वा प्रमास्णत 
जोस्खमभन्त्दा गभभगनरोध प्रयोगका फाइदाहरू बढी भएको अवस्था ।  
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अनसूुची ४ : आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीलाई योगनको गभर मागथल्लो भागमा राख्न ेप्रवक्रया 
( खण्ड २ को बुंदा २.९ को ख संग सम्बस्न्त्धत ) 

 
1. हात धनुे तररका     
   
 

 
 

 
२. मवहलालाई सहज हनुे गरर उत्तानो अथवा उगभएको 

आसनमा बस्ने   
 
 

 

3. चोरी औलंा वा मध्य औलंाले चक्कीलाई योनीमा 2 देस्ख 3 इन्त्च गभर गिराएर मागथल्लो भागमा 
राख्न े                  

   

 
 

४. चक्की राखे पगि आधा घण्टा सम्म उत्तानो परेर सतु्ने 
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अनसूुची ५: बारम्बार सोगधने प्रश्नहरू 
१. के आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की सरुस्क्षत ि ? 

यो सरुस्क्षत ि । आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीमा औषधी को मारा थोरै र खाने अवगध कम भएकोले 
हमोनयिु अन्त्य गभभगनरोधले असर गने मवहलाहरुले पगन यसलाई प्रयोग गनभ  सक्िन ्।  

 
२. के आकस्स्मक गभभगनरोध चक्कीले गभभलाई असर गिभ ? 

अहाँ, गदैन । यदद मवहला पवहले नै गभभवती गिन ्भने आकस्स्मक गभभगनरोध चक्कीले काम गदैन । यसले 
फरक चक्रमा फरक तररकाले कायभ गदभि । यसले गडम्ब गनस्कासन र गनषेस्चत गडम्बलाई पाठेघरमा 
टााँगसन रोके पगन यस्ले पवहल्यै नै टााँगससकेको भए सोलाई असर गने िैन ।   

 
३. के आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीले जन्त्मजात असर गराउाँि ? 
 अहाँ, गराउाँदैन । आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको प्रयोगपगि पगन मवहला गभभवती हनुे र भ्रणुमा कुनै 

प्रगतकूल असर नपने प्रमाणले देखाउाँि । 
 
४. के आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीले भावी असरुस्क्षत यौन सम्पकभ बाट हनु ेअगनस्ित गभभधारण बाट जोगाउाँि 

? 
अहाँ, जोगाउाँदैन । प्रत्येक असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  बाट हनुे गभभ रोक्नका लागग प्रत्येक पटक आकस्स्मक 
गभभगनरोधक चक्की खानपुिभ र यसले भावी असरुस्क्षत यौन सम्पकभ बाट जोगाउदैन । 

 
५. के आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीले यौन संक्रमण र एचआईभीबाट जोगाउाँि ? 

अहाँ ,जोगाउाँदैन। यौन संक्रमण र एचआईभीबाट बछन यौन जोडीले सही तररकाले गनयगमत रूपमा कन्त्डमको 
प्रयोग गनुभपिभ । 

 
६. के आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की एचआईभी भएका मवहलाको लागग सरुस्क्षत ि ? 

यो सरुस्क्षत ि। एचआईभी भएका र एस्न्त्टरेरोभाइरल थेरापीमा रहेका मवहलाले आकस्स्मक गभभगनरोधक 
चक्की खान सक्िन ्। तर संक्रगमत यौनजोडीले सही तररकाले गनयगमत रूपमा दोहोरो सरुक्षाका लागग 
कन्त्डमको प्रयोग गनुभपिभ । 
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७. के आकस्स्मक गभभगनरोध चक्की वकशोरीहरूका लागग सरुस्क्षत िन ्? 
यो सरुस्क्षत ि। १३ वषभदेस्ख १६ वषभसम्मका वकशोरीहरूमा⁹ आकस्स्मक गभभगनरोध चक्कीको प्रयोग सम्बन्त्धी 
अध्ययनले यो सरुस्क्षत रहेको पाएको ि । त्यसैगरी, अध्ययनमा रहेका सबै सहभागीहरू सही तररकाले 
आकस्स्मक गभभगनरोध चक्कीको प्रयोग गनभ सक्षम गथए । 
 

8. के मवहलाले आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीलाई गभभगनरोधको गनयगमत ववगधको रूपमा प्रयोग गनुभपिभ? 
अहाँ, गनुभहदैुन। आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की आकस्स्मक अवस्थाको लागग मार हो र गनयगमत रूपमा खादा 
यसले समान प्रभावकाररता प्रदान गदैन। 

 
9. यदद मवहलाले आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की आफैले मेगडकल सपुरीवेक्षण गबना सही रूपमा प्रयोग गनभ 

सस्क्िन?् 
 हो , सस्क्िन । आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की खान मेगडकल सपुरीवेक्षण आवश्यक पदैन । नेपाल र  

अन्त्य धेरै मलुकुहरुमा आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की औषगध पसलबाट गबना प्रसे्स्क्रप्सन सस्जलै बेछन पाउन े
गरी स्वीकृत गररएको ि । 

 
१0. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्कीको पवहलो मारापगि मवहलाले गम्भीर बान्त्ता गरर अको मारा गलन सवकनन ्

भने ती मवहलाले के गनुभपिभ ?  
यदद मवहलाले आकस्स्मक गभभगनरोध चक्की गलएको दईु घण्टागभर बान्त्ता गगिभन ्भन ेबान्त्ता रोक्ने औषगधसाँगै 
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की फेरर खानपुिभ। यदद त्यस मवहलाले फेरी पगन बान्त्ता गरेमा मवहलाले चक्कीलै 
योनी गभरको मागथल्लो भागमा राखी प्रयोग गनभ सवकन्त्ि ।  

 
१1. असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  भएको १२० घण्टा पगि मवहला आउाँगिन ्भने के उनले आकस्स्मक गभभगनरोध 

चक्की गलन सस्क्िन ्? 
 अहाँ, गलन गमल्दैन। लेवोनोरजेस्रल मारचक्की १२० घण्टा गभर मार गलन सवकन्त्ि । सो मावहलालाई 

अन्त्य ववकल्प हरु बारे परामशभ ददनपुिभ  । 
 
१2. के मवहलाले आकस्स्मक गभभगनरोध चक्की एकल मारामा नै गलन सस्क्िन ्? 
 हो, सवकन्त्ि । १.५ mg को लेवोनोरजेस्रल-मार चक्कीलाई एकल माराको रूपमा प्रयोग गनभ सवकन्त्ि, 

अथाभत ्असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  भएको १२० घण्टा गभर । 
 
१3. के मवहलाले यौन सम्पकभ  गनुभभन्त्दा पवहले नै आकस्स्मक गभभगनरोध चक्की खान सस्क्िन ्? 
 यसले असरुस्क्षत यौन सम्पकभ  भएपगिको अगनस्छित गभभधारणबाट बचाउाँि। यौनसम्पकभ  गनुभभन्त्दा पवहले नै 

आकस्स्मक गभभगनरोध चक्की उस्चत हुाँदैन ।   
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14.  के मवहलालाई आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की अगग्रम रुपमा ववतरण गनभ गमल्ि? के यसले अन्त्य गनयगमत 

गभभगनरोधक साधन को प्रयोगलाई हतोत्सावहत वा असर गदैन ? 
हो, गनभ गमल्ि। गबशेष पररस्स्थगतमा जस्तै प्रााकृगतक वा मानव ससृ्जत ववपद् वा मानवीय सहायताको 
आवश्यकता भएको अवस्थामा (जस्तै बाढी, पवहरो, भकूम्प, महामारी, द्वन्त्द, बन्त्द आदद) हनु सक्ने अगनस्छित 
गभभरोक्नलाई संभाववत सेवाग्राहीलाई आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की अगावै ववतरण गनभ सवकनेि। र यसले 
गनयगमत गभभगनरोधक साधन को प्रयोगलाई हतोत्सावहत गदैन ।  
 

१५. मवहलाले स्तनपान गराइरहेकी गिन ्भने के उनले आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की गलन सस्क्िन ्? 
  हो सस्क्िन। आकस्स्मक गभभगनरोध चक्कीले आमाको दूधको पररमाण र गणुस्तरमा कुनै असर नगने भएकोले 

स्तनपान गराइरहेकी मवहलालाई लेवोनोरजेस्रल-मार भएको आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की ददन सवकन्त्ि । 
 

१६. आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की प्रदान गदाभ कुनै शारीररक जााँच गने सल्लाह ददइन्त्ि ? 
आकस्स्मक गभभगनरोधक चक्की प्रदान गदाभ कुनै पगन शारीररक जााँचको आवश्यकता पदैन । 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


