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मातृ मृत्यु परीक्षणको लानग मौनखक प्रश्नावली भने ननदेनशका 

१. पररचय 

१.१ पृष्ठभूनम 

नेपालमा मात ृमतृ्यु ऄनपुात समय ऄन्त्तरालसङ्गै घट्दै गएको देवखएता पवन यसको तह ऄझै ईच्च भएको मावनन्त्छ। सन् १९९६ मा प्रवत एक लाख जीववत जन्त्ममा ५३९ मात ृ

मतृ्य ुहुने गरेको देवखएकोमा सन ्२००६ मा यो घटेर २८१ भएको नेपाल घरपररवार स्वास््य ससवेक्षणले देखाएको छ । त्यसपवछ त्यस्तो रावरियस्तरको सभेक्षण नभएता पवन सन 

२००८ मा सम्पन्त्न भएको ८ वजल्लाको ऄध्ययनले २२९ र सन ्२०११ को जनगणनाले ४७० मात ृमतृ्य ुऄनपुात रहकेो देखाएको छ। यसै गरी संयकु्त रारिसंघीय ऄन्त्तवनसकाय 

ऄनमुान ऄनसुार सन ्२०१५ मा २५८ देखाएको छ । यसरी हदेास यो ववगतमा भन्त्दा घटेको देवखएतापवन संसारका ऄन्त्य मलुकुहरुसङ्ग तुलना गरी हदेास ऄत्यन्त्त ईच्च रहकेो 

देवखन्त्छ। हालका दशकमा यसको मापन गने कुनै भरपदो अधार नभएको ऄवस्था समेत देवखएको छ। नेपालले सन ्२०१४ मा मात ृमतृ्य ुऄनपुातलाइ १३४ मा झाने सहश्राव्दी 

ववकास लक्ष्य राखेता पवन सो को यथोवचत मापन हुन सकेको छैन। 

नेपाल सरकारले सरुवक्षत माततृ्व सेवा ऄन्त्तसगत गभसवती सेवा (Antenatal Care) प्रसतूी सेवा (Delivery Care), सतु्केरी सेवा (Post Natal Care) तथा सुरवक्षत गभसपतन 

सेवाहरु प्रदान गदै ता पवन यी सेवाहरुले मार मात ृमतृ्य ुघटाईन सवकदैन भन्त्ने वववभन्त्न रावरिय तथा ऄन्त्तसरावरिय ऄध्ययनहरुले देखाएका छन।् त्यसैले मातमृतृ्यु घटाईन यसको 

ऄनगुमनको भरपदो संयन्त्र तयार गरी हरेक मतृ्यकुा कारणहरुको ऄध्ययन र ववशे्लषण गरी ववद्यमान कारणहरुको वनदान गनुसपने देवखन्त्छ। ऄतः मात ृमतृ्य ुपश्चात घरपररवारमै पगुी 

मतृ्यकुो कारण र पररवेश पत्ता लगाईन मौवखक परीक्षणको व्यवस्था गररएको छ। 

यस पररपे्रक्षमा सरूवक्षत माततृ्वको लावग मवहलाहरुले ववशेष गरेर गभासवस्थामा, सतु्केरी हुुँदा र सतु्केरी भैसकेपवछ पवन अपतकालीन सेवा वलन ुपने हुन सक्छ तर ईवनहरुले 

अवश्यकता ऄनसुार यी सेवा वलने गरेका छन ् वक छैनन ् भन्त्ने जानकारी प्राप्त गनस यो मौनखक परीक्षणको ववकास गनस लावगएको छ। यस पररक्षणवाट प्राप्त जानकारीका 

अधारमा नेपाल सरकारलाइ सरुवक्षत माततृ्व सेवाको ववकास तथा सुविृढीकरण गनस सहज हुनेछ। यस प्रकारको प्रणालीले नेपालमा बसेनी ऄकालमै मतृ्यु हुने मवहलाहरुलाइ 

वचाईन समेत ठूलो योगदान पगु्ने ऄपेक्षा गररएको छ। 

१.२ मौनखक परीक्षण 

मौवखक परीक्षण भनेको ववरामीको मतृ्यू हुनका लावग श्रृंखलावद्धरूपमा घटेका घटना, पररस्थीवत, संकेत तथा लक्षणहरू केलाआ मतृ्यकूो प्रमखु कारण पत्ता लगाईन मतृकका 

नातेदार तथा अफन्त्तहरूसङ्ग गररने प्रश्नावलीमा अधारीत ऄन्त्तवासता हो। यसरी प्रश्नावली तथा ऄन्त्य सचूनाको अधारमा समदुायमा भएका मतृ्यकूो प्रमखु कारणहरूको 

ऄनमुान गररन्त्छ। ऄको ऄथसमा भन्त्ने हो भने मौवखक परीक्षण भनेको यस्तो वववध हो जसवाट मतृ्य ूभएको व्यवक्तको स्वास््य सम्वन्त्धी सचूना संकलन गरी ईसको मतृ्यकूो कारण 

पत्ता लगाईन ुहो। 

मौवखक परीक्षण वववधको प्रमखु ईद्देश्य भनेको समदुाय तथा जनसंख्या तहमा मतृ्यकूा कारक तत्व पत्ता लगाईनु हो, ववशेष गरी व्यवक्तगत घटना दतास प्रणाली तथा मतृ्यकूो 

प्रमाणपर वदने प्रणाली कमजोर, ऄपणूस तथा बेवठक भएको, धेरैजसो व्यवक्त घरमा मतृ्य ूहुने वा स्वास््य संस्थाको सम्पकस  नभआकन मतृ्यहुूने ठाुँईमा प्रयोग गररन्त्छ। स्तरीय मौवखक 

परीक्षणका औजारको रूपमा प्रश्नावली, मतृ्यकूो कारणहरूको सचूी ऄथवा मतृ्यूको कारणहरूको बवगसकरण, रोग वनदान गने मापदण्डका अधार अवद प्रयोगमा ल्याआ मतृ्यकूो 

कारण पत्ता लगाआन्त्छ। यसरी मतृ्यकूो कारण पत्ता लगाईन या त ववशेषज्ञ ऄथवा कम्यटूरमा अधारीत प्रोग्राम ईपयोगमा ल्याआन्त्छ। समग्रमा भन्त्नपुदास मौवखक परीक्षण दआु चरणमा 

सम्पन्त्न हुन्त्छ। प्रथम, ऄनभुवी ऄन्त्तवासताकारवाट मतृकका नातेदार ऄथवा अफन्त्तवाट मनुसभन्त्दा ऄवघका वववभन्त्न पररवस्थवत, ऄवस्था, लक्षण अवद प्रश्नावलीको माध्यमवाट 

सचूना संकलन गनुस हो। विवतय, त्यसरी प्राप्त भएका सचूनाहरू वफवजवसयनले सवमक्षा गरी वा कम््यटूर सफ्टवेयरको माध्यमवाट रोगको ऄन्त्तरासवरिय ववगसकरणको अधारमा 

रोगको नाम तथा संकेत वनधासरण गनुस हो। 
१.३ मातृमृत्य ूमौनखक परीक्षण 

यसरर मौवखक परीक्षण वववधवाट जसरी समदुायमा भएका मतृ्यूहरूको कारणहरूको ऄनुमान गररन्त्छ त्यसैगरी मात ृमतृ्यकूो पवन यवह वववध प्रयोग गरर मतृ्यकूो मखु्य कारक 

रोगलाआस पवहचान गनस सवकन्त्छ। यस वववधले वचवकत्सा तथा वचवकत्सा बावहरका सूचनाहरू समेत प्रयोग गने तथा पररवार र समदुायको समेत समावेश हुने भएकोले यसलाआ एक 

व्यापक तथा ववस्ततृ वववधको रूपमा वलआसन्त्छ जसले गदास यसवाट वनकावलएका वनरकषसहरू बास्तववकताको नवजक हुन्त्छ। यद्यवप मात ृ मतृ्य ू हुनभुन्त्दा ऄगावड नातेदार तथा 

अफन्त्तले सम्झेर भनेका घटना, लक्षण तथा त्यहरू कवहलेकाुँही ऄन्त्य वयस्कहरूको जस्तै मतृ्यकूो कारणहरूको लक्षण हुने भएकोले कारण पत्ता लगाईन गाह्रो हुन्त्छ।  

यसैगरी यस वववधवाट वववभन्त्न वनवश्चत रोगहरू वकटान गनसका लावग केवह पथृक लक्षणहरूको सवूच अवश्यकता पदसछ र जसको ऄभावमा मतृ्यकूो कारण वनरक्यौल गनस जवटल 

हुन्त्छ जस्तै ऄन्त्य वयस्कहरूको मतृ्यकूो कारणहरू जस्तै फोक्सोको क्यान्त्सर, क्षयरोग, मधमेुह, वववभन्त्न प्रकारका कलेजोको रोगहरू अवद। त्यसकारण हालसम्मको 

ऄनसुन्त्धानको ऄनभुवले के वसकाएको छ भने मातृ मतृ्यकूो मौवखक परीक्षण गदास प्रश्नावलीको ऄलावा घरपररवारमा ईपलव्ध भएका वचवकत्सा संववन्त्ध डकुमेण्ट तथा 

सचूनाहरूको समेत सङ्कलन गनुसपदसछ जसले गदास मातमृतृ्यकूो कारणको नवजक ऄनमुान गनस सहज हुन्त्छ। 

१.४ मातृमृत्य ूमौनखक परीक्षणको महत्वपूणय पक्ष 

मातमृतृ्यकूो मौवखक परीक्षण गनुसपवूस वववभन्त्न कुराहरूमा ध्यान वदनपुदसछ। जसलाआस वनम्नवलवखत बुुँदामा वणसन गनस सवकन्त्छ। 

क) स्तररय सभे औजार जस्तैः वि टेक्स्ट सारांश, संगवठत प्रश्नावली वववधवाट जसरी समदुायमा भएका मतृ्यहूरूको कारणहरूको ऄनमुान गररन्त्छ त्यसैगरी मातृ, 

घरपररवारमा भएको वचवकत्सा सम्ववन्त्ध डकुमेण्ट तथा सचूनाको संकलन तथा रेकवडसङ्ग, 

ख) ऄन्त्तवासताकारको शैवक्षक योग्यता, ऄनभुव, तावलम तथा आमान्त्दाररता अवद 
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ग) सही ईत्तरदाताको चयनः मतृकको नातेदार तथा हरेचाहमा खवटएका अफन्त्तको ईपलव्धता, शैवक्षक योग्यता, वलङ्ग, ईमेर तथा ऄन्त्य साुँस्कृवतक पक्षहरू 

घ) सम्झनाको ऄन्त्तरालः न्त्यूनतम तथा ऄवधकतम सम्झने ऄन्त्तराल, 

ङ) मतृ्यकूो कारण वनधासरण तथा रोगको ऄन्त्तरासवरिय ववगसकरणको संकेवतकरण, ऄनुभवव वफवजवसयन/ दक्ष स्वास््यकमीको ईपलव्धता, स्तरीय प्रोटोकलको अधारमा 

सवमक्षा, कम््यटूर प्रोग्राम ऄल्गोररदम, रोगको ऄन्त्तरासवरिय ववगसकरणको तावलका, 

च) औवचत्यता ऄध्ययन अवद। 

२. ऄन्तवायता नलदा प्रश्नकतायले ध्यान नदनु पने प्रमुख बुुँदाहरु 

कुनैपवन कायसक्रम तजुसमा गनसका लावग वास्तववक, सही तथा ववश्वसनीय सचूनाहरुको अवश्यकता पदसछ। यस ऄध्ययनमा हामीले मातमृतृ्य ुघटाईन ेईद्देश्यले सरुवक्षत माततृ्व 

कायसक्रम तजुसमा गनसका लावग अवश्यक पने सचूनाहरु संकलन गदैछौं। यवद हामीले संकलन गरेका सचूनाहरु गलत ऄथवा शंकास्पद छन ्वा हाम्रो गाुँईघरको यथाथस वस्थवत 

भन्त्दा फरक छन ्भन ेत्यस्ता सचूनाहरुको अधारमा हामीले तयार गने सरुवक्षत मातृत्व कायसक्रमबाट मात ृमतृ्य ुघटाईन ेहाम्रो ईद्देश्य परूा हुन सक्दैन। 

यस प्रश्नावलीमा रावखएका सम्पणूस प्रश्नहरु ज्यादै महत्वपणूस छन् र प्रत्येक प्रश्नको अ-अफ्नै ईद्देश्य र महत्व छ। ऄन्त्तवासता वलने व्यवक्तलाइ कुन प्रश्नबाट के जानकारी वलन 

खोवजएको हो र प्रश्नहरु कसरी सोध्नु पदसछ भन्त्ने सम्बन्त्धमा स्पष्ट हुन ुऄत्यावश्यक हुन्त्छ। ऄतः यस वनदेवशकामा ती सबै कुराहरु व्याख्या गररएको छ। ऄन्त्तवासता वलने काम एक 

प्रकारको कला हो र संकलन गररएका सचूनाहरुको त्यता र ववश्वसनीयता प्रश्नकतासको व्यवक्तगत क्षमता र कौशलतामा भर पदसछ। ऄतः सत्य त्य सचूना संकलन गनसका लावग 

ऄन्त्तवासता वलने व्यवक्तले अफूमा त्यस वकवसमको क्षमता तथा कौशलताको ववकास गनुस जरुरी हुन्त्छ । 

प्रत्येक ऄन्त्तवासता एईटा नयाुँ जानकारीको स्रोत हो, तसथस यसलाइ रोचक र अनन्त्ददायी बनाईन ुपदसछ। ऄन्त्तवासता वलने कला ऄभ्यासका क्रममा वनखाररंदै जान्त्छ। तर ऄन्त्तवासता 

वलनकुा पवन केही अधारभतू वसद्धान्त्तहरु छन ् जसलाइ प्रत्येक सफल ऄन्त्तवासताकारले पालन गनुसपदसछ। वनदेवशकाको यस भागमा ऄन्त्तवासता वदन े ब्यवक्तसङ्ग कसरी राम्रो 

सम्बन्त्ध बनाईने र सफल ऄन्त्तवासता कसरी वलने भन्त्ने वारेमा केही वनदेशन र सझुावहरु प्रस्तुत गररएका छन ्। 

२.१ ऄन्तवायताको प्रारम्भ र औपचारीकतामा ध्यान नदनुहोस ्

ऄन्त्तवासतासका लावग ईत्तरदातासुँग समय वमलाइएको छ भन ेसमयमै हामीहरु पगु्नुपदसछ । समय नै वमलाआएको छैन भन ेपवन समयको ववचार परुय्ाएर जानपुदसछ । खाना खाने 

समयमा, सतु्ने समय तथा व्यस्त रहन ेसमयमा जानहुुुँदैन । ईत्तरदातासुँग भेट हुुँदा अफैले नमस्कार गनुसपदसछ । ईत्तरदातालाइ खलेुर कुरा गनस सक्न ेवातावरणको तयारी गराईन ुनै 

सफल ऄन्त्तवासतासकारको गुण हो । धेरै ठाईुँमा स्थानीय बावसन्त्दाहरुले बावहरबाट अईने मावनसहरुलाइ शंकाको िृवष्टले हनेे गदसछन ् । त्यसैले वफल्डमा खवटदा कमसचारीहरुल े

ससवप्रथम ईत्तरदाता/ घरपररवार समक्ष अफ्नो पररचय, ईद्देश्य/ प्रयोजन तथा त्याङ्कको महत्व अवद वारेमा राम्ररी सम्झाइ बुझाइ सकेपवछ मार ऄन्त्तरवातास वलन शरुु गनुस पदसछ 

। ऄन्त्तरवातासकारले अफ्नो चालचलन एवं बानी व्यहोरा राम्रो छ भन्त्न ेकुराको भान (अभास) ईत्तरदातालाइ वदलाईन सक्न ुपदसछ र सम्भव भए सम्म स्थानीय चालचलन, वोली 

(भाषा), रीवतररवाज अवदलाइ ऄुँगाल्नु पदसछ । यसका साथै ईत्तरदाताले संकवलत सचूनाको प्रयोग बारेमा जानकारी वलन चाहमेा त्यसको लावग पवन मागस दशसक बन्त्न ुपदसछ।  

२.२ ईत्तरदातासङ्ग घननष्ठ सम्बन्ध राख्नुहोस ्

कुनैपवन मावनस अफूले राम्ररी नवचनेको ऄको व्यवक्तसङ्ग अफ्नो कुरा ऄथवा ववचार खलुस्त रुपमा भन्त्न वहवच्कचाईुँछ। ऄन्त्तवासता वदन ेब्यवक्तले तपाइलाइ राम्ररी नवचनेको हुन 

सक्छ र तपाइले सोधेका प्रश्नहरुको सही जवाफ नवदन सक्छ। त्यसकारण ऄन्त्तवासता वलन शरुु गररहाल्नु भन्त्दा पवहले ईत्तरदातासङ्ग अफू राम्ररी पररवचत हुनहुोस।् ईत्तरदाताकै 

बारे ऄथवा ईनका छोरा छोरीको स्वास््य, पढाइ लेखाइ अवद ववषयमा सोधेर ईनीसङ्ग बढी घवनष्ट हुने कोवशस गनुसहोस। साथै अफू के कामले कहाुँबाट अएको र सचूना 

सङ्कलन गनुसको ईद्देश्य के हो भन्त्न ेस्पष्टसङ्ग जानकारी वदनहुोस र ईनीले तपाइलाइ ठूलो सहयोग गनस सक्छन ् र ईनले वदएको जानकारीले मातमृतृ्यु घटाईन ेकाममा ठूलो 

सहयोग पगु्छ भन्त्न े ववश्वास वदलाईन ु होस।् त्यसपवछ ईनीलाइ तपाइले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ वदएर सहयोग गनसका लावग ववनम्रतापवूसक ऄनरुोध गनुसहोस । ईत्तरदाता 

ऄन्त्तवासताका लावग तयार भएपवछ मार प्रश्न सोध्न शरुु गनुसहोस् । 

२.३ ईत्तरदाताको ऄनुकूल समयमा ऄन्तवायता नलनुहोस ्

तपाइ ऄन्त्तवासता वलन गएको समयमा ईत्तरदातालाइ घरको कामल ेऄथवा ऄन्त्य कुनै कारणवश फुससद नहुन सक्छ। फुससद नहुुँदा नहुुँदै हतार हतारमा प्रश्नहरु सोध्न थाल्नु भयो भन े

ईनीले प्रश्न नै नबुवझकनै जवाफ वदन सक्छन ऄथवा सवह जवाफ नवदएर जवत सक्यो चाुँडो ऄन्त्तवासता टंुग्याईने वतर लाग्न सक्छन ्जसले गदास चाहे ऄनसुार यथाथस सचूना हामीलाइ 

प्राप्त नहुन सक्छ। त्यसकारण ऄन्त्तवासताको लावग ईत्तरदातालाइ फुससद छ/छैन, यवद छैन भन ेऄको ईपयकु्त समय कुन हुनसक्छ भन्त्न ेबारे ईनीसङ्ग सोधेर ईनलाइ ऄनकूुल हुने 

समयमा मार ऄन्त्तवासता वलनहुोस।् 

२.४ गोपनीयता बारे ईत्तरदातालाइ अश्वस्त बनाईनुहोस ्

ईत्तरदाताको जवाफ वबल्कुलै गो्य रावखन े र ऄध्ययनका लावग मार प्रयोग गररनेछ भन्त्न े सम्बन्त्धमा ईनीलाइ ववश्वास वदलाईनु होस।् ऄन्त्यथा ईत्तरदाताले जवाफ वदन 

वहवच्कचाईने वा डराईन सक्छन ्र हामील ेयथाथस जानकारी प्राप्त नगनस पवन सक्छौं। साथै गोपनीयता कायम राख्नका लावग सकेसम्म ऄरु ऄसम्बवन्त्धत मावनसहरु भन्त्दा टाढा, 

ईत्तरदाताको जवाफ ऄरु ऄसम्बवन्त्धत ब्यवक्तहरुले नसनु्त्ने एकान्त्त ठाुँईमा बसेर ऄन्त्तवासता वलनहुोस।् 

यवद ईत्तरदाताले जवाफ वदन संकोच या वहचवकचाहट व्यक्त गरेमा ऄथवा यो त्याङ्क के का लावग प्रयोग गररने हो भनरे सोधेमा ईनलाइ सङ्कवलत त्याङ्क वववरण गो्य 

रहन्त्छ, कुनै पवन नाम कतै पवन प्रयोग गररने छैन र सवै वववरण, त्याङ्क एक ठाईुँमा जम्मा पारी प्रवतवेदन तयार गने काममा मार प्रयोग हुन्त्छ भन्त्न ेकुरा ववश्वास वदलाईनहुोस।् 

साथै कसैसङ्ग वलएको ऄन्त्तवासताको वववरण ऄरु कसैलाइ भन्त्न ेवा ईत्तरदाताको ऄगाडी ऄरुवाट भररएका प्रश्नावलीहरु सपुररवेक्षक वा ऄरुलाइ देखाईन ेअवद काम कवहल्यै 

गनुसहुदंैन। यस्तो कवहल्यै गररने छैन भन्त्न ेववश्वास वदलाईनहुोस।् 
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२.५ अफूलाइ सधै ननष्पक्ष राख्नुहोस ्

धेरै जसो मावनसहरु ववनम्र हुन्त्छन् र तपाइ जस्तो चाहनहुुन्त्छ वा तपाइलाइ जस्तो मनपछस त्यस्तै जवाफ वदन्त्छन।् तससथ, ऄन्त्तवासताको क्रममा तपाइ पणूसतया तटस्थ देवखन ुऄत्यन्त्त 

महत्वपणूस हुन्त्छ। तपाइको हाईभाईल,े आशाराले वा वोलीले ईत्तरदातालाइ सही वा गलत ईत्तर वददैछु भन्त्न ेनपरोस।् ईत्तरदाताले वदएको जवाफलाइ समसथन गन ेवा नगन ेजस्तो 

व्यवहार कवहल ेपवन देखाईन ुहुदैन। 

ईत्तरदाताले वदएको जवाफ तपाइको ववचारसङ्ग नवमल्न सक्छ। यवद ईत्तरदाताले वदएको जवाफसङ्ग तपाइ सहमत हुन ुभएन भन्त्न ेईनील ेथाहा पाए भन ेप्रश्नको जवाफ वदंदा 

बढी होवशयारी ऄपनाईन सक्छन ्र अफ्नो ववचार जे भएपवन तपाइको ववचारसङ्ग वमल्ने गरी जवाफ वदने कोवशस गनस सक्छन।् त्यसकारण ईत्तरदाताको जवाफ प्रवत अफ्नो कुनै 

प्रवतवक्रया नदेखाईनहुोस र जवहले पवन अफू वन्पक्ष भएर प्रश्न सोध्नुहोस।् 

प्रश्नहरु तटस्थ रहने गरी तयार गररएका छन।् प्रश्नावलीले यो भन्त्दा त्यो ईत्तर वा जवाफ राम्रो हुन्त्छ भनेर आङ्वकत गरेको छैन। तर प्रश्नावलीको प्रश्न पणूस रुपमा सोवधएन भन ेयो 

तटस्थता नरहन सक्छ। यवद ऄन्त्तवासता वदन ेव्यवक्तले ऄस्पष्ट वा ऄथस नलाग्ने जवाफ वदएमा प्रष्ट जवाफ प्राप्त गनस तपाइल ेफेरर सोध्नपुने हुन्त्छ। ईदाहरणका लागीः 

 "यसलाइ ऄझ ैप्रष्ट पाररवदनु हुन्त्छ वक?" 

 "मैल ेराम्रोसङ्ग सवुनन, एकचोवट फेरर भवनवदनु हुन्त्छ वक?"  

 "हतार गनुस पदैन, एकवछन सोचेर जवाफ वदन ुभए हुन्त्छ"  ,अवद।  

२.६ ईत्तरदातालाइ सम्मान गनुयहोस ्

तपाइका ईत्तरदाताहरु मध्ये कुनै ऄवशवक्षत, साधारण गाईुँल ेहुन सक्छन,् कुनै पढेलेखेका र बढी जान्त्न ेहुन सक्छन,् कुनै सम्पन्त्न ऄथवा कुनै ववपन्त्न पररवारको पवन हुन सक्छन।् ज े

भएतापवन सबै ईत्तरदाताहरु तपाइको लावग बराबर हुन। त्यसकारण तपाइल ेकुनै पवन भेदभाव नगरी सबैलाइ समान रुपल ेव्यवहार गनुसहोस र ईवत्तकै अदर सम्मान वदनहुोस। 

२.७ ईत्तरदाताले सोधेका कुराहरुको प्रष्टसङ्ग जवाफ नदनुहोस ्

ऄन्त्तवासता वदन सहमत हुन ुऄवघ ईत्तरदाताले सवेक्षणको वारेमा वा सवेक्षणमा अफू कसरी पररयो भन्त्न ेवारेमा जानकारी वलन सक्नेछ। यस्ता प्रश्नको जवाफ राम्रोसङ्ग सोझो 

प्रकारले हुँवसलो मदु्रामा वदनपुदसछ। ईत्तरदाताले ऄन्त्तवासता वदन लाग्ने समयवारे सोध्न सक्छन।् यवद कवत समय लाग्छ भनेर कसैले प्रश्न सोध्छ भन ेऄनमुावनत लाग्ने समय बताइ 

वदनहुोस।् यवद ऄन्त्तवासता वदन ेव्यवक्त ऄवहले तयार छैनन् भन ेईनलाइ अफू ऄको ऄनकूुल समयमा अईनसक्ने कुराको जानकारी वदनहुोस।् 

२.८ प्रश्नहरु स्पष्ट बुनझने गरी सोध्नुहोस ्

यस प्रश्नावलीमा सोवधएका प्रश्नहरु सकेसम्म सरल भाषामा सवजलैसङ्ग बुवझने गरी लेख्ने प्रयास गररएको छ। त्यसकारण प्रश्न गदास प्रश्नावलीमा जे लेवखएको छ त्यसैलाइ "प्रश्न 

सोध्ने" तरीकाबाट पढनहुोस।् प्रश्न सोध्दा ववस्तारै ईत्तरदाताले बुझ्ने गरी पढनहुोस।् तपाइल ेसोधेको प्रश्न ईत्तरदाताले बुझेको छ वा छैन भन्त्न ेयकीन गनस जवहले पवन ईत्तरदाताको 

ऄनहुारमा हरेेर प्रश्न सोध्नहुोस।् प्रश्नावलीमा रहकेो शब्दावली हरेफेर गनुस हुुँदैन। यवद ईत्तरदाताले प्रश्न वझुेन भन ेववस्तारै प्रष्ट ववुझने गरी फरर सोध्न ुपछस। यवद यसो गदास पवन प्रश्न 

ववुझएन भन ेतपाइल ेकुनै कुनै शब्द बदल्न सक्नहुुन्त्छ तर यसो गदास प्रश्नमा रहकेो वनवहत ऄथसमा कुनै पररवतसन अईन वदन ुहुुँदैन। ईपयकु्त जवाफ प्राप्त गनस ऄत्यावश्यक जानकारी 

मार ईत्तरदातालाइ प्रदान गनुस पछस। 

२.९ नस्कप ऄुनसार प्रश्न सोध्नुहोस ्

प्रश्नावलीमा सबै प्रश्नहरु क्रमबद्ध गरी रावखएको छ। त्यसकारण क्रमैसङ्ग प्रश्नहरु सोध्दै जानपुछस। तर कुनै कुनै प्रश्नहरुको "जवाफ" को अधारमा ऄको कुन प्रश्न सोध्ने भन्त्न े

यकीन गनुस पने हुन्त्छ। यसका लावग प्रश्नको जवाफ वटपीसकेपवछ संगैको "मा जाने" भन्त्न ेमहल हनेुसहोस र जवाफको अधारमा ऄब ऄको कुन प्रश्न सोध्ने भन्त्न ेयकीन गनुसहोस।् 

२.१० ईत्तरदातालाइ प्रश्नको ईत्तर सकेंत नगनुयहोस ्

यस प्रश्नावलीमा सोवधएका प्रश्नहरुको प्राय सबै सम्भाब्य ईत्तरहरु प्रश्न संगै रावखएका छन ्र ईत्तरदाताको जवाफको अधारमा कुनै एक ईत्तरमा गोलो लगाईन ुपछस । तर प्रश्न 

सोध्दा ईत्तरदाताको जवाफलाइ प्रभाव पने गरी प्रश्न गनुसहुुँदैन। ईदाहरणको लावगः "तपाइको गाुँईघरमा कसैले गभसपतन गराएको त तपाइलाइ थाहा छैन होला? यवद यसरी प्रश्न 

सोध्न ुभयो भन ेईत्तरदातालाइ गभसपतन गराएको थाहा भएपवन "ऄहुँ, थाहा छैन" भन्त्न ेजवाफ वदन सक्छन।् 

२.११ ऄन्तवायता नदन ऄननच्छुक र ऄसनजलो मान्नेहरुलाइ मनाईनुहोस ्

कवहलेकाुँही कुनै ईत्तरदाताले जे सोधे पवन "मलाइ थाहा छैन" भन्त्न सक्छ; ऄसान्त्दवभसक जवाफ वदन सक्छ वा ऄन्त्तवासता प्रवत रुवच नभएको प्रदशसन गनस सक्छ वा पवहले वदएको 

जवाफको ववपरीत हुने गरी जवाफ वदन सक्छन।् यस्तो ऄवस्थामा तपाइल ेकुराकानीिारा ईसलाइ ऄन्त्तवासता वदन ऄवभपे्रररत गनुसपछस। ईदाहरणको लावग, यवद तपाइलाइ कुनै 

मवहला र परुुष ऄन्त्तवासता वदन लजाईने वा डराईने जस्तो लाग्यो भन ेऄन्त्तवासता वलनु ऄवघ ऄरु नै कुराकानी गरेर ईनलाइ ऄन्त्तवासता वदन प्रेररत गनस सवकन्त्छ। यस्ता कुराकानी 

त्यहाुँको गाईुँ, वस्ती, मौसम, दैवनक कामकाज अवदको वारेमा गनस सवकन्त्छ। 

यवद कुनै ईत्तरदाताले ऄसान्त्दवभसक र लम्वाचौडा जवाफ वदन थाले भन ेईनलाइ तत्काल ठाडै नरोक्नहुोस् वरु ईनले भनेका कुरा सनु्त्नहुोस् र ववस्तारै ईनलाइ सोधेको प्रश्नवतर 

ईन्त्मखु गराईनहुोस।् ऄन्त्तवासता ऄववधभर एईटा सखुद र सौहादसपणूस वातावरण कायम भएको हुनपुछस। यस्तो वातावरण तवमार सम्भव हुन्त्छ जव ईत्तरदाताले प्रश्नकतासलाइ एईटा 

वमरवत ्सहानभुवूत राख्ने र ववश्वावसलो व्यवक्तको रुपमा पाईुँछ। यवत भएमा मार ऄन्त्तवासता वदने व्यवक्तले वनधसक्कसङ्ग अफूलाइ लागेका कुरा भन्त्न सक्छ। यसमा एईटा मखु्य 

समस्या ऄन्त्तवासता वलने स्थानको पनससक्छ वकनभने ऄन्त्तवासता भआरहदा ऄरु व्यवक्तको ईपवस्थवत हुन ु हुदैन। ऄरु व्यवक्त अएर "वडरिव" नगन े स्थलको चयन हुन सकेमा 

ऄन्त्तवासता सफल हुनसक्छ। 
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यवद ईत्तरदाता जवाफ वदन ऄवनच्छुक छन ्भने, ईनको यस ऄवनच्छालाइ हटाईन ेप्रयास गनुसहोस।् यसको लावग यस्तै प्रश्नहरु देशका वववभन्त्न भागमा वववभन्त्न मावनसहरुलाइ 

सोवधएको छ र यस ऄन्त्तवासताको नतीजालाइ ऄरु नतीजासङ्ग वमलाएर त्याङ्क प्रशोधन, ववशे्लषण गररने कुरा बताईनहुोस।् यवद प्रयासका वावजदु पवन ऄन्त्तवासता वदन 

नमानेमा प्रश्नावलीमा 'ऄन्त्तवासता वदन नचाहकेो' भन्त्न ेईल्लेख गनुसपछस । स्मरणीय छ कसैलाइ पवन ऄन्त्तवासता वदन वाध्य गनस वमल्दैन । 

२.१२ ईत्तरदाताको वारेमा कुनै पूवय धारणा नराख्नुस ्

प्रश्नावली भदास ईत्तरदाताले जवाफ वदएको पररवध भन्त्दा बावहर जान ुहुुँदैन, ऄथासत् सकेसम्म ईत्तरदाताको भनाआलाइ अफ्नो ऄथस नलगाइ लेख्ने गनुस पदसछ । ईत्तरदाताको योग्यता र 

ज्ञानको वारेमा कुनै पवूस धारणा राख्न ुहुुँदैन । ऄन्त्तवासताकारले ईत्तरदातासुँग प्रश्न गदास वदएको जवाफ प्रवत कुनै पवन प्रकारको पवूस धारणा नराखी ज ेभवनएको छ सोही लेख्नपुदसछ । 

अफैले कुनै पवन प्रकारको ईत्तर ऄनमुान गरी लेख्न ुहुुँदैन । ईदाहरणको लावग, ग्रामीण के्षरका ऄवशवक्षत मावनसहरु स्वास््यकमी, स्वास््य संस्था तथा ईपचार वववधका बारेमा 

केही पवन जान्त्दैनन ्भन्त्न ेसोचाइ नराख्नहुोस।् त्यसकारण ऄन्त्तरवातास वलुँदा पवहलेका कुराहरुलाइ अधार मानी वा ऄनभुव छ भन्त्न ेभरमा ईत्तरहरुको ऄनमुान कवहल्यै पवन गनुस 

हुुँदैन । वकनभने समयको ऄन्त्तरालमा मावनसका आच्छा, चाहाना, मलू्य तथा मान्त्यता र ववकासको क्रममा अएका पररवतसन अवद सबै कुराहरुले ऄनसुन्त्धानको ईद्देश्यलाइ नै 

प्रभाव पारररहकेो हुन्त्छ । यससथ कवहल्यै पवन कुनै पवन प्रश्नहरुको ईत्तर ऄनमुानको भरमा लेख्न ुहुुँदैन ।  

२.१३ ऄन्तवायता सम्पन्न गनय कनहल्यै हतार नगनुयहोस ्

प्रश्नहरु ववस्तारै सोध्नपुछस  ता वक जवाफ वदन े व्यवक्तले राम्रोसङ्ग वझुेर मार जवाफ वदन सकोस।् एईटा प्रश्न सोधेपवछ जवाफ प्राप्त गनस केही वेर पखसनपुने हुन सक्छ। यवद 

ऄन्त्तवासता वदन ेव्यवक्तलाइ तपाइ हतारमा हुनहुुन्त्छ भन्त्न ेलागेमा वा तपाइल ेप्रश्नको जवाफ वदन पयासप्त समय वदएको छैन भन्त्न ेलागेमा मलाइ थाहा छैन भन्त्न ेवकवसमको र गलत 

जवाफ पाईने सम्भावना वढी रहन्त्छ। यवद तपाइलाइ ऄन्त्तवासता वदन ेव्यवक्तले नसोवचकन जथाभावी जवाफ वदआरहकेो छ भन्त्ने लागेमा यसमा हतार गनुस पदैन; तपाइको ईत्तर वा 

जवाफ धेरै महत्वपणूस छ, तससथ ववस्तारै सोचेर मार जवाफ वदनहुोस् भन्त्न ुपछस। 

२.१४ ऄन्तवायताको भाषा 

ऄन्त्तवासता वलने स्थानमा तपाइ पगु्न ुभएपवछ तपाइले गने पवहलो काम त्यहाुँ वोवलने भाषाको वनक्र्यौल गनुस हो। तपाइहरु स्थानीय व्यवक्त भएको हुनाले ईत्तरदाताहरुले तपाइको 

भाषा नवझु्ने सम्भावना ऄत्यन्त्त कम हुन्त्छ। यवद भाषा नवमल्ने ईत्तरदाता परेमा दवुै थरी (प्रश्नकतास र ईत्तरदाता) ले बुझ्ने ऄको दोश्रो भाषामा ऄन्त्तवासता वलन ुपछस। तालीमको 

दौरानमा हामी स्थानीय भाषाहरुमा ऄन्त्तवासता वलने ऄभ्यास गनेछौं। तथापी, प्रश्नावलीको शब्द-वनौटलाइ स्थानीय वोवलचालीको भाषा (लवज) मा वदल्न ुपने वेला पवन अईन 

सक्छ। प्रश्नावलीको शब्द-वनौट बदल्दा वा प्रश्नलाइ ऄको भाषामा वणसन गदास प्रश्नको माने र अशय जस्ताको त्यस्तै राख्न ु(नवदल्न)ु ऄत्यन्त्त महत्वपणूस हुन्त्छ। 

२.१५ ईत्तरदातालाइ प्रश्नको जवाफ यस्तो होला भनेर कनहल्यै सझुाव ननदनुहोस ्

यवद ईत्तरदाताको जवाफ प्रश्नसङ्ग सान्त्दवभसक छैन भन ेतपाइल ेकदावप "तपाइल ेयस्तो भन्त्न ुभएको होला, होआन?" भनेर अफ्नो ववचार नराख्नहुोस।् धेरै जसो ईत्तरदाताहरु 

ईनीहरुले वदएको जवाफको तपाइल ेलगाईन ेऄथस प्रवत सहमत हुन पगु्छन्; जव वक ईनीहरुले भन्त्न खोजेको ऄथस फरक हुन सक्छ। तपाइल ेईनीहरुलाइ जवाफ वदनेतफस  ऄवभप्रेररत 

गनुसपछस, अफै जवाफ बनाएर वदनहुुुँदैन। तपाइले प्रश्नावलीमा रहकेा साङ्केवतक ईत्तरहरु भन्त्न ु हुुँदैन। ईत्तरदातालाइ जवाफ वदन ऄ्ठेरो परेको वेलामा समेत साङ्केवतक ईत्तर 

नभन्त्नहुोस।् 

२.१६ ऄन्तवायता समापन गनुयऄनघ प्रश्नावली पूणय रुपमा भरेको छ/छैन यकीन गनुयहोस ्

ईत्तरदातासुँग ऄन्त्तरवातास वलआसकेपवछ ऄन्त्तरवातासको समापन कसरी गने भन्त्न ेकुरा एईटा महत्वपणस चरण हो । त्यसकारण ऄन्त्तवासता परूा भएपवछ एक पटक प्रश्नावलीको शरुु 

देवख ऄन्त्त्य सम्म सरसरती हनेुसहोस् र सोध्नु पने कुनै प्रश्न छुटेको छ वक  ?यकीन  गनुसहोस। यवद छुटेको छ भन ेतत्कालै सोध्नहुोस।्ऄन्त्तवासतासको समापन सौहादसपणूस एवं वमरतापणूस 

वातावरणमा हुनपुछस । यसरी समाप्त गररएको ऄन्त्तरवातासको प्रभाव ऄन्त्तरवातासकार केही ऄरु सचूनाको लावग फेरर अईन सक्दछ भन्त्न े हुन्त्छ । ऄन्त्तवासतासमा सहभागी सबैल े

व्यवक्तगत वववरण र ऄमलू्य समय वदएर गुन (सहयोग) लगाईन ुभएको हुन्त्छ । ईनीहरुको त्यस्तो सहयोगलाइ अफूले महशसु गरी ऄत्यन्त्त खशुी भएको कुरा व्यक्त गनुसहोस् । 

ऄन्त्त्यमा पररवारले गरेको सहयोगका लावग धन्त्यवाद वदनहुोस् र फेरर भेट्ने अशा राखेर र वशष्टतापवूसक ववदा वलनहुोस । 

३. प्रश्नावली सम्बन्धी जानकारी 

यस सवभसलेन्त्सको लावग अवश्यक त्याङ्क संकलन गनस तपाइल ेहरेक प्रश्नहरु कसरी सोध्नु पछस, त्यस प्रश्नबाट कस्तो जानकारी हावसल गनस खोवजएको हो र ऄन्त्तवासताको 

क्रममा अइ पने समस्याहरु कसरी समाधान गने अवद कुराहरु ऄवश्य जानेको हुनपुछस। साथै, ईत्तरदाताले वदएको जवाफ प्रश्नावलीमा ठीक तरीकासङ्ग कसरी लेख्ने र 

प्रश्नावलीमा रहकेा ववशेष वनदेशनहरु कसरी पालना गनेर ् भन्त्न ेवारे जानकारी हावसल भएकै हुनपुछस । वनदेवशकाको यस भागमा तपाइलाइ यस सवभसलेन्त्सको प्रश्नावलीसङ्ग 

पररवचत गराआन ेछ । 

३.१ प्रश्न सोध्ने तरीका 

प्रश्नावलीमा जसरी लेवखएको छ त्यसरी नै प्रश्न सोध्ने कुरा एकदमै महत्वपणूस छ। प्रश्न सोध्दा ववस्तारै तर प्रष्टसङ्ग सोध्नहुोस ्ता वक ईत्तरदातालाइ प्रश्न सनु्त्न र बुझ्न कुनै ऄ्ठेरो 

वा गाह्रो नहोस।् कवहलेकाहीं तपाइल ेप्रश्न दोहोरय्ाएर पवन सोध्नु पने हुन्त्छ ता वक ईत्तरदाताले प्रश्न बुझेको छ भन्त्न ेकुरा सवुनवश्चत होस।् यसरी दोहोरय्ाईुँदा प्रश्न बदवलन ुहुुँदैन, 

पवहले जसरी सोवधएको छ वा प्रश्नावलीमा जसरी लेवखएको छ त्यसरी नै सोवधनु पदसछ। 

यवद कुनै प्रश्न दोहोरय्ाएर सोध्दा पवन ईत्तरदाताले बुझ्न सकेनन् भन ेतपाइल ेईनले बुझ्ने गरी प्रश्न सोध्नपुछस। यसरी प्रश्न सोध्दा केही शव्द पररवतसन गनस सवकन्त्छ तर प्रश्नको ऄथस 

कदावप बदल्न पाआदैन। यदाकदा तपाइल ेऄवतररक्त प्रश्नहरु सोध्नपुने हुन्त्छ र यसबाट पणूस जवाफ प्राप्त गनस सवकन्त्छ। तर यसो गदास तपाइल ेसोधेका थप प्रश्नहरु तटस्थ हुनपुने कुरामा 

ध्यान वदनपुछस र ईत्तरदातालाइ कुनै पवन हालतमा सम्भाव्य ईत्तर बताईन ुवा संकेत गनुसहुुँदैन। 
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३.२ ईत्तर लेख्ने तरीका 

प्रश्नकतासले ईत्तरहरु लेख्दा नीलो मसी भएको कलमले लेख्नपुछस। सपुररवेक्षकले अफ्नो काममा रातो मसीको प्रयोग गनेछन।् प्रश्नावली भदास पेवन्त्सलको प्रयोग कवहल्यै नगनुसहोस।् 

यस ऄध्ययनको प्रश्नावलीमा वववभन्त्न वकवसमका प्रश्नहरु छन ्जनु यस प्रकार छनः् 

)क(  पवूस संकेत ईत्तर भएका प्रश्नहरु 

केही प्रश्नहरुको ईत्तरदाताबाट प्राप्त हुन सक्ने जवाफ ऄनमुान गनस सवकन्त्छ । यस्ता प्रश्नका सम्भाव्य जवाफहरु प्रश्नावलीमा वदआएका छन।् ईत्तरदाताको जवाफ लेख्न तपाइले 

ईत्तरदाताले वदएको ईत्तरको वमल्दो नम्बर (संकेत) मा गोलो लगाईन ुपछस। यसरी गोलो लगाईुँदा एईटा गोलो वचन्त्हले एईटा संकेतलाइ मार गोलो गरेको (घेरेको) हुनु पदसछ। 

प्रश्नावलीमा सम्भाववत ईत्तरहरुको संकेत ऄङ्क सवै नेपालीमा वदआएको छ। तपाइले जहाुँ जहाुँ ऄङ्क लेख्नपुने हुन्त्छ त्यहाुँ नेपालीमा लेख्नुहोस् । 

ईदाहरण 

प्र.नं. प्रश्नहरु कोवडङ्ग बगीकरण मा जाने 

 ईहाुँ (मतृक) को तपाइ (ईत्तरदाता) संगको नाता, 

सम्वन्त्ध के छ? 

अमा/वावु ...............................................................  १ 

छोरा/छोरी  ...............................................................  २ 

पररवारको ऄन्त्य सदस्य ...............................................  ३ 

सावथ  .....................................................................  ४ 

सेवा प्रदायक ............................................................  ५ 

ऄन्त्य सरकारी कमसचारी  ..............................................  ६ 

ऄन्त्य (खलुाईने) ______________________ ........... ७ 

 

कवहलेकाहीं पवूस सांकेवतक जवाफहरुमा "ऄन्त्य" भन्त्न ेश्रेणी पवन रावखएको हुन्त्छ। ईत्तरदाताको जवाफ पवूस सांकेवतक ईत्तरहरु भन्त्दा फरक अएमा "ऄन्त्य" को संकेतमा गोलो 

लगाईन ुपछस। "ऄन्त्य" को संकेतमा गोलो लगाईन ुऄवघ, तपाइलें यो वनवश्चत गनुसपछस वक ईत्तरदाताले वदएको जवाफ त्यहाुँ वदआएका पवू सांकेवतक जवाफहरु भन्त्दा फरक छ। यसरी 

कुनै प्रश्नको जवाफमा "ऄन्त्य "संकेतमा  वचन्त्ह लगाआयो भन े त्यसको लावग छुट्याआएको स्थानमा ईत्तरदाताले वदएको जवाफ लेख्नपुछस। यवद बढी स्थान चावहन्त्छ भन ेपषृ्ठको 

छेईछाई वा ऄन्त्तमा लेख्नपुछस  र ".....मा हनेुसहोस्" भनेर "नोट" लेख्नपुछस। 

 )ख(  बहु ईत्तर अईन ेप्रश्नहरु 

कुनै कुनै प्रश्नहरुमा एक भन्त्दा बढी जवाफहरु अईन सक्ने हुन्त्छ। तपाइले ईत्तरदाताले वदएका सवै ईत्तरहरुको संकेतमा गोलो लगाईनपुछस। प्रश्नावलीमा जनु जनु प्रश्नमा बहु ईत्तर 

अईन सम्भावना हुन्त्छ ती प्रश्नसङ्ग "बहु ईत्तर सम्भव छ" लेवखएको हुन्त्छ। यस्तो लेवखएको प्रश्नमा मार बहु ईत्तर वलनुहोस ्वा एक भन्त्दा बढी ईत्तरका संकेत ऄङ्कमा गोलो 

लगाईनहुोस।् बहुईत्तर सम्भव छ भन्त्ने नलेवखएका कुनै पवन प्रश्नमा बहुईत्तर अईन ुहुुँदैन । बहुईत्तर अईने प्रश्नमा ईत्तरदाताले जवाफ वदआसके पवछ यी बाहके ऄरु पवन केही छ की 

भनी सोध्नहुोस।् 

ईदाहरण 

प्र.नं. प्रश्नहरु कोवडङ्ग बगीकरण मा जाने 

 त्यहाुँ ईहाुँलाइ कसले जाच्न ुभएको वथयो? सडेुनी  ................................................................  १  

 )बहु ईत्तर सम्भव छ ।(  मवहला स्वास््य स्वयं सेववका  ...................................... २  

  ऄ .न.मी/.स्टाफ नसस  ................................................... ३  

  सहायक स्वास््य कायसकतास  ..................................... ४  

  हे .ऄ/.वस.ऄ.हे.व .  ..................................................... ५  

  डाक्टर  .................................................................... ६  

  ऄन्त्य______________________________________  

७ 

 

  खलुाईने  

  थाहा छैन् ................................................................. ८   

(ग) पवूस संकेत नगररएका जवाफहरु लेख्न ुपने प्रश्नहरु 

कुनै ऄवस्थामा ईत्तरदाताले वदएको जवाफ ईनकै शव्दमा लेख्नै पने हुन्त्छ। यस्तो प्रश्नमा ईत्तर जसरी वदआएको छ त्यसरी नै लेख्ने कोवशश गनुसपदसछ। यवद कुनै लामो ईत्तरलाइ 

छोट्याएर लेख्नपु्यो भने त्यस ईत्तरको वास्तववक ऄथस नववग्रने कुरामा ववशेष ध्यान पयुासईनु पछस। अवश्यक परेमा प्रश्नावलीको पषृ्ठको छेई वा पछुारमा "नोट" लेखेर बणसन गनस 

सवकन्त्छ। 

ईदाहरण 

प्र.नं. प्रश्नहरु कोवडङ्ग बगीकरण मा जाने 
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 तपाइको ववचारमा वहाुँलाइ कसरी बचाईन सवकन्त््यो? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

(घ) वदआएको बाकसमा नम्बर (ऄङ्क) वा वमवत भनुसपने प्रश्नहरु 

कुनै कुनै प्रश्नहरुको लावग वदआएको बाकस (हरु) मा तपाइलें नम्बर (ऄङ्क) वा वमवत लेख्न ुपने हुन्त्छ । 

जहाुँ जवाफ लेख्न ईपलब्ध गराआएको बाकसहरु भन्त्दा थोरै संख्याको ऄङ्कहरु भएको जवाफ अईुँछ, यस्तो जवाफलाइ पछावडको बाकसमा लेखेर ऄगावडको बाुँकी 

बाकसहरुमा शनू्त्य |०| लेख्नपुछस । ईदाहरणको लावगः यवद कुनै प्रश्नको जवाफ नौ (९) अयो, तर ईक्त जवाफ लेख्न ईपलब्ध कोष्ठहरु दआुवटा छन् भने बाकसमा |०|९|   

लेख्नपुछस। यवद तीनवटा बाकसहरु छन् भने बाकसमा |०|०|९| लेख्न ुपदसछ। 

ईदाहरण 

यवद ईत्तरदाताले मतृ्य ुभएकी मवहलालाइ ३ घण्टा ऄवघ भेटेको भन्त्न ेजवाफ अएमा बाकसमा |०|३| लेख्नहुोस् र त्यसपवछको संकेत ऄङ्क "१ "मा  गोलो लगाईनहुोस् । 

प्र.नं. प्रश्नहरु कोवडङ्ग बगीकरण मा जान े

 (नाम) को मतृ्य ुहुनभुन्त्दा कवत समय ऄवघ तपाइले 

ईहाुँलाइ भेट्न ुभएको वथयो 

(हप्तामा जवाफ अएमा वदनमा सोधेर लेख्नहुोस्।) 

 

 घण्टा ऄवघ  ------------------------  ० ३ १ 
    

वदन ऄवघ ---------------------------    २ 

 

 (ङ) छाुँटनी गनुसपने प्रश्नहरु 

प्रश्नावलीको ईवचत प्रवाहको लावग तपाइले कवहलेकाुँही ईत्तरदाताले पवहले सोवधएको प्रश्नमा वदएको जवाफ रुजु वा चेक गनुसपने हुन्त्छ। यस्तो व्यवस्था ईत्तरदातालाइ 

ऄसान्त्दवभसक लाग्ने खालका प्रश्न सोध्नवाट बच्नको लावग गररन्त्छ। यस्ता प्रश्नहरुमा ऄवघल्ला प्रश्नका जवाफ चेक गनस भवनएको हुन्त्छ। अफ्नो स्मरण शवक्तमा मारै भर नपनुसहोस।् 

ईत्तरदातालाइ एईटै प्रश्न दोश्रो पटक सोध्न वा सोध्न नपने प्रश्न सोध्न अवश्यक छैन। ऄवघका प्रश्नहरु चेक गरेर "मा जाने" वनदेशनको ऄनुसरण गदै जान ुपदसछ। 

(च) वसधै ऄको प्रश्नमा जानुपने प्रश्नहरु 

प्रश्नावलीको वववभन्त्न ठाईुँमा भएका "वसध ैऄको प्रश्नमा जाने" सम्बवन्त्ध वनदेशनहरुका लावग तपाइलें ववशेष ध्यान परुय्ाईन ुपदसछ। ईत्तरदातालाइ सान्त्दवभसक नहुने प्रश्न ईनलाइ 

सोध्न ुहुुँदैन। जस्तैः यवद कुनै मवहला गभसवती छैनन ्भन ेईनलाइ 'गभसरहकेो कवत मवहना भयो' भनेर सोध्नु हुुँदैन। जहाुँ कुनै जवाफ प्राप्त भए पवछ, त्यसपवछ तुरुन्त्तै सोवधने प्रश्न 

ऄसान्त्दवभसक हुन जान्त्छ, प्रश्नावलीमा यस्तो ऄवस्थामा ऄको ईपयकु्त प्रश्नमा जाने वनदेशन लेवखएको हुन्त्छ। ऄको प्रश्नमा जाने वनदेशन राम्ररी ऄनशुरण गनुस ऄत्यावश्यक छ। 

ईदाहरणः 

प्र.नं. प्रश्नहरु कोवडङ्ग बगीकरण मा जान े

११४ 
)नाम )  को  पररवारको  कुनै  सदस्यको नाईुँमा कुनै 

कृवष योग्य जवमन छ? 

छ ................................................................................. १  

 ११६ छैन ्............................................................................... २ 

११५ 

)नाम ) को पररवारका सदस्यहरको नाईुँमा कवत 

वबघाररोपनी जग्गा छ? 

 

 ववघा  .........................................     १ 
     

रोपनी .........................................     २ 

थाहा छैन ्........................................................................ ८ 

मावथको प्रश्नको जवाफमा यवद ईत्तरदाताले "छैन" भन्त्ने जवाफ वदएमा (वा संकेत मा गोलो लगाएको भएमा) प्रश्न नं. ११५ सोध्न वमल्दैन। त्यसैले प्रश्न नं. ११६ सोध्न ुपदसछ। 

(छ) मखु्य प्रश्न ऄन्त्तसगसत धेरै सहायक प्रश्नहरु 

कुनै कुनै प्रश्न ऄन्त्तसगत दआु वा दआु भन्त्दा बढी सहायक प्रश्नहरु हुन सक्छन। यस्ता प्रश्नहरु सोध्दा प्रत्येक सहायक प्रश्नलाइ एईटा छुटै्ट प्रश्नको रुपमा सोवधन ुपदसछ र प्रत्येक प्रश्नको 

एक वमल्दो जवाफमा गोलो लगाईनपुदसछ। सोधेको प्रश्न ईत्तरदाताले राम्रोसङ्ग बुझ्न ुभयो भन्त्न ेयवकन गनुसहोस।् त्यस पवछ मार वमल्दो जवाफमा गोलो लगाईनहुोस एईटा हरफमा 

वदआएको प्रश्नको जवाफ लेखे पवछ मार ऄको प्रश्न सोध्नुहोस।् 

ईदाहरणः 

प्र.नं. प्रश्नहरु कोवडङ्ग बवगसकरण मा जाने 

 यो ऄवन्त्तम पटक गभसवती हुदंा ईहाुँ (नाम) लाइ यी मध्ये कुन कुन रोगहरु लागेका वथए?  

रोगहरु वथयो वथएन थाहा छैन  

१. मधमेुह? १ २ ३  

२. ईच्च रक्तचाप? १ २ ३  

३. हपेाटाआवटस? १ २ ३  

४. मटुुको रोग? १ २ ३  



10 

 

 

५. छारे रोग? १ २ ३  

६. क्षयरोग? १ २ ३  

७. रक्त ऄल्पता? १ २ ३  

८. कुपोषण? १ २ ३  

९. एच.अआ.वभ./एड्स? १ २ ३  

१०. औलो/मलेररया? १ २ ३  

११. कमलवपत्त/जवण्डस? १ २ ३  

१२. मानवसक रोग? (खुलाईने)   १ २ ३  

१३. क्यान्त्सर? (खलुाईने)   १ २ ३  

१४. ऄन्त्य? (खलुाईने)   १ २ ३  

वदआएका सवै सहायक प्रश्नहरु एक एक गरी सोधेर जवाफ लेवखसकेपवछ यसबाहके ऄरुपवन केही वथयो वक भनेर सोध्नपुदसछ र यवद भएमा स्पष्टसङ्ग खलुाईनपुदसछ। 

३.३ गल्ती सच्याईने तरीका 

तपाइल ेसबै ईत्तरहरु शदु्ध र सफासङ्ग ईल्लेख गनुस ऄत्यन्त्त महत्वपणूस कुरा हो। पवूस सांकेवतक जवाफहरुमा तपाइल ेईत्तरसङ्ग वमल्ने संकेतमा नै वचन्त्ह लगाईन ुभएको छ भन्त्न े

कुरामा वनवश्चत हुनपुछस। खलुा प्रश्नहरुको जवाफ सवजलैसङ्ग पढ्न सवकने गरी सफासङ्ग लेवखएको हुनपुछस। यवद ईत्तरदाताको कुनै जवाफ लेख्न तपाइल ेगल्ती गनुसभयो वा 

ईत्तरदाताले अफनो ईत्तर फेर-बदल गरय्ो भन ेगल्तीलाइ सच्याएर सही ईत्तर लेख्न ववससन ुहुुँदैन। ईत्तर मेट्ने प्रयास नगनुसस।् गलत वाक्य वा शव्दमा दआुवटा तेर ्ससो लाआन मार 

तान्त्नहुोस।् स्मरणीय छ, यवद एईटा प्रश्नको जवाफ दआुवटा अयो भन ेपवछ गएर जब त्याङ्कलाइ संकेतबद्ध गने बेला अईुँछ कुन चावहं सही ईत्तर हो वकटान गनस सम्भव नहुन 

सक्छ। गल्ती सच्याईन ेएक ईदाहरण तल वदआएको छ। 

ईदाहरण 

प्र.नं. प्रश्नहरू कोवडङ्ग बवगसकरण मा जाने 

 (नाम) को वजन (तौल) घटद ैगएको वथयो वथयो  ....................................................................  १  

वथएन्  ...................................................................  २ 

थाहा छैन ् ...............................................................  ८ 

यस प्रश्नमा यवद ईत्तरदाताले पवहला वथयो भन्त्न ुभयो र तपाइल े"१" मा गोलो लगाईन भयो तर केवह समय पवछ वहाुँले होआन "घटेको वथएन" भन्त्न ुभयो भन ेपवहला लेखेको 

ईत्तरलाइ दआु वटा तेस्रा धकास लाइनले काटी "२" मा गोलो लगाईनु पदसछ। 

३.४ पूरा गरेका प्रश्नावली रुजु गने तरीका 

ऄन्त्तवासता सवकएपवछ तपाइल ेप्रत्येक प्रश्नको ईत्तर राम्ररी रुज ुगनुस पदसछ। तपाइल ेसवै वनदेशनहरु पालन गनुसभएको छ र कुनै पवन प्रश्न वा प्रश्नको भाग छुटेको छैन भन्त्न ेकुरा 

वनवश्चत गनुसपदसछ। अवश्यक भएमा तपाइल ेअफ्नो लेखाइ सच्याईन सक्नहुुन्त्छ वा कुनै ईत्तर ऄझ प्रष्ट पानस सक्नु हुन्त्छ। तपाइले प्रश्नावलीको रुज ुईक्त घरपररवारवाट वहड्नु ऄवघ 

नै गनुस पछस, तावक यवद ईत्तरदातालाइ कुनै प्रश्न सोध्नपुने देवखएमा सोध्न सवकयोस।् ऄन्त्तवासताको वारेमा तपाइल ेकुनै वट्पणी लेख्न सक्न ुहुन्त्छ जसले गदास प्राप्त ईत्तरलाइ ऄझ प्रष्ट 

पानस मद्दत पगुोस ्ऄथवा तपाइको सपुररवेक्षकलाइ चाखलाग्दो होस् । यवद कुनै ईत्तर लेख्न वा रेकडस गनस तपाइलाइ केवह ऄ्ठ्यारो वा समस्या परय्ो भन े वटपेर राख्नहुोस् र 

सपुररवेक्षकलाइ सोध्नहुोस।् 

४. प्रश्नावली ननदेनशका 

४.१ प्रश्नावलीको स्वरुप 

यस मौवखक परीक्षण प्रश्नावलीमा जम्मा ... ... पाना छन।् पवहलो पानामा ऄध्ययनको नाम र वतनवटा ठूला बाकसहरु छन।् पवहलो बाकसको बाुँया खण्डमा मतृ्य ु भएको 

मवहलाको पररचय खलु्ने वकवसमले सातवटा जानकारीहरु सोवधएका छन।् सोवधएका जानकारीहरु वदआएको खावलठाईुँमा स्पष्टसङ्ग बुवझने गरी लेख्नुहोस।् पवहलो बाकसको 

दायाुँ खण्डमा वदआएका साना बाकस (कोष्ठ) हरुमा तपाइ (प्रश्नकतास) ले केही लेख्न ुपदैन। यी साना बाकसहरु कायासलय प्रयोजनका लावग मार हुन। त्यसैले सम्बवन्त्धत व्यवक्तले 

कायासलयमा नै भनुसहुनेछ। 

प्रश्नावलीको दोस्रो पानामा पवन दआुवटा ठूला बाकसहरु छन। पवहलो बाकसमा प्रश्नकतासलाइ नोट लेवखएको छ । यसलाइ राम्रोसङ्ग पढ्नहुोस।् यसले तपाइलाइ यो मौवखक 

परीक्षण प्रश्नावली भनसका लावग कस्तो व्यवक्तसङ्ग ऄन्त्तवासता वलनपुछस भन्त्ने जानकारी वदन्त्छ। नोटमा भने बमोवजम तपाइले कुराकानी गनुस भएका धेरै व्यवक्तहरु मध्येबाट कुनै 

ईपयकु्त एक व्यवक्तलाइ प्रमखु ईत्तरदाताका रुपमा छनौट गनुसहोस ्र ईहाुँ (प्रमखु ईत्तरदाता) को नाम वदआएको खावल ठाईुँमा स्पष्टसङ्ग लेख्नहुोस।् यस पवछ तपाइले बहाुँलाइ 

प्रमखु ईत्तरदाताको रुपमा वकन छनौट गनुसभएको हो वमल्ने सवै सम्भाववत ईत्तरहरुमा गोलो लगाईनहुोस।् वदइएका सम्भाववत कारणहरु बाहके ऄन्त्य कारणले गदास तपाइल े

वहाुँलाइ प्रमखु ईत्तरदाताको रुपमा छनौट गनुस भएको भए ७ मा गोलो लगाइ वदआएको खाली ठाईुँमा स्पष्टसङ्ग खलुाआ लेख्नहुोस।्  

यसै गरर दोस्रो प्रश्नमा प्रमखु ईत्तरदाताको मतृक मवहलासङ्ग के नाता पछस  भन्त्ने जान्त्न खोवजएको छ। वमल्दो जवाफमा गोलो लगाईनहुोस।् त्यसै गरी प्रश्न नं. ३ मा के तपाइ (मखु्य 

ईत्तरदाता) ईहाुँ (मतृक) को मतृ्य ूहुने समयमा ईहाुँ (मतृक) संगै हुनुहुन्त््यो भन्त्ने कुरा सोवधएको छ। ईपयकु्त जवाफमा गोलो लगाईनहुोस।् 
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दोस्रो पानाको दोस्रो बाकसमा सवूचत मञ्जरुी सम्बवन्त्ध जानकारी वदइएको छ। ऄन्त्तवासता शरुु गनुस ऄवघ यस ऄध्ययनमा भाग वलनका लावग ईत्तरदाताको सवूचत मौवखक मञ्जरुी 

वलनु ऄवत अवश्यक छ। यसमा वदआएको सम्पणूस कुराहरु ईत्तरदाताले बुझ्ने गरी हुबहु स्पष्टसङ्ग पढेर सनुाईनु होस।् यस सवूचत मञ्जरुी बक्तब्यले तपाइलाइ अफ्नो पररचय वदन र 

यस ऄध्ययनको ईद्देश्य तथा प्रवक्रया बारेमा ईत्तरदातालाइ बुझाईन सहयोग परुय्ाईुँछ। साथै यस बक्तब्यले ईत्तरदातालाइ ईहाुँले वदएका सम्पणूस जानकारीहरु धेरै महत्वपणूस छन् र 

ऄवत गो्य रहनेछन् भन्त्न ेववश्वास वदलाईन तपाइलाइ मद्दत परुय्ाईुँछ। यस बाहके यसले यस ऄन्त्तवासतामा भाग वलन ुर नवलनु ईत्तरदाताको स्वेच्छाको कुरा हो भन्त्न ेपवन बुझाईुँछ। 

यस बक्तव्यमा भवनए बमोवजम यस ऄध्ययनमा भाग वलनका लावग ईत्तरदाताको मौवखक मञ्जरुी वलनहुोस।् ईत्तरदाता मञ्जरु भएमा "१" मा गोलो लगाईनहुोस् र ऄन्त्तवासता शरुु 

गनुसहोस।् यवद ईत्तरदाताले मञ्जरुी नवदएमा वा ऄध्ययनमा भाग वलन नमानेमा "२" मा गोलो लगाइ ऄसल मदु्रामा ऄन्त्तवासता टुङ्गग्याईनहुोस।् 

ईत्तरदातासुँग मौवखक सूवचत मञ्जरुी वलए पवछ ऄन्त्तवासता शुरु भएको समय लेख्नहुोस।् समय लेख्दा वदआएको बाकसमा बजे र वमनेट लेख्नहुोस ्र ववहान भए "१" मा र वदईुँसो 

भए "२" मा गोलो लगाईनहुोस।् 

यस प्रश्नावलीको पाना नं. ३ मा रहकेो बाकसमा मवहलाको मतृ्यसुङ्ग सम्बवन्त्धत ववस्ततृ वववरण वलन खोवजएको छ। मतृ्य ुभएको मवहलालाइ मतृ्यु हुनु भन्त्दा पवहला के-कस्ता 

स्वास््य समस्याहरु वथए, के के ईपचारहरु भए सबै ववस्तारमा लेख्नुपने हुन्त्छ । त्यसैले ईत्तरदातालाइ अफु खशुी शरुु देवख क्रमैसङ्ग भन्त्न वदनहुोस।् तर ईहाुँसङ्गको 

कुराकानीको क्रममा प्रश्नावलीमा वदआएका १२ वटा बुुँदाहरुलाइ सम्झनुहोस् र यस बारेमा ववस्ततृ जानकारी वलनहुोस।् ईत्तरदाताले वदएका यी सबै जानकारीहरु क्रमै सङ्ग 

नछुटाआकन लेख्नहुोस।् यस ऄध्ययनका लावग यी जानकारीहरु ऄत्यन्त्तै महत्वपणूस हुन्त्छन।् वदआएको खाली ठाईुँमा नऄटाएमा ऄको खाली पाना प्रयोग गनुसहोस ्र प्रश्नावलीसङ्ग 

सम्लग्न (न्थी) गनुसहोस।् 

यसैगरी यस प्रश्नाववल जम्मा ९ वटा खण्डहरूमा ववभक्त भएको छ। जसलाआ वनम्नवलवखत रूपमा प्रस्तुत गनस सवकन्त्छ। 

खण्ड १ - मतृकको बारेमा सचूना 

यस खण्डमा मतृक मवहलाको ब्यवक्तगत वववरण प्राप्त हुने गरी प्रश्नावली तयार गररएको छ। यसमा मतृ्य ुभएको मवहलाको जाती, वैवाहीक वस्थवत, शैवक्षक वस्थवत, तथा पेशा 

अवद प्रश्नहरु समावेश गररएको छ। प्रश्नकतासले यस खण्ड १ मा भएका प्रश्नहरु क्रवमक रुपमा स्पष्टसंग सोध्नपुदसछ र जवाफको अधारमा ईपयकु्त ईत्तरमा गोलो लगाईने वा ईत्तर 

वट्नपुदसछ। 

खण्ड २ - ऄवन्त्तम पटक ववरामी हुुँदा पवहचान भएका रोगहरु 

यस खण्डमा मवहला ऄवन्त्तम पटक ववरामी हुुँदा पवहचान भएका वववभन्त्न रोगहरूको बारेमा जानकारी राख्न खोवजएको छ। त्यसकारण ईक्त ऄवन्त्तम पटक ववरावम हुुँदा ऄस्पताल 

ऄथवा ऄन्त्य स्वास््य संस्थामा जुँचाईने क्रममा भएका ववहरङ्ग ववभाग, ऄन्त्तरङ्ग ववभाग ऄथवा अकवस्मक ववभाग अवदमा जुँचाएका कागजातबाट समेत कवतपय रोगका 

पवहचान यथाथसपरक हुने भएकोले सम्ववन्त्धत कागजात सम्भव भएसम्म सोवधखोजी लेख्नपुदसछ। यो खण्डमा प्रश्न सोध्दा वनकै ख्याल गरी गवम्भर भआ सोवधखोजी गरी यथाथसमा 

पवुग एवकन भएपवछ मार रोगको नामहरूको वकटावन गरी ईत्तरदाताले भनेबमोवजम ईपयकु्त ऄंकमा गोलो वचन्त्ह लगाईनु पदसछ। 

खण्ड ३ - ऄवन्त्तम पटक ववरामी हुुँदा देवखएका लक्षणहरु 

यस खण्डमा मवहला ऄवन्त्तम पटक ववरामी हुुँदा कुन कुन लक्षणहरू देवखएको वथए, ती लक्षण कवत ऄववधसम्म रह ेर ती लक्षणहरू कुन स्तरका वथए भन्त्ने जान्त्न खोवजएको छ। 

सम्भाववत लक्षणहरू तावलकामा वदआएको छ । तावलकामा वदआएका प्रत्येक लक्षणहरूलाइ छुट्टाछुटै्ट सोध्नहुोस् र ऄववध लेख्दा कवत वदनसम्म रह्यो सोवध वदनलाआ ऄंकको रूपमा 

बाकसमा ईल्लेख गनुसहोस तथा प्रत्येक प्रश्नको वमल्दो कुनै एक जवाफमा गोलो लगाईनहुोस् । लक्षणको नाम मार पढेर सनुाईदा ईत्तरदाताले नबुझ्नसक्न ु हुन्त्छ । त्यसैले वत 

लक्षणहरु ववस्तार पवूसक बुझ्ने गरी बताइ वदनहुोस ्। सोधेको प्रश्न ईत्तरदाताले राम्रोसंग बुझ्न ुभयो भन्त्ने यकीन गनुसहोस ्। त्यस पवछ मार वमल्दो जवाफमा गोलो लगाईनहुोस ्। 

एईटा हरफमा वदआएको प्रश्नको जवाफ लेखे पवछ मार ऄको प्रश्न सोध्नुहोस् । 

खण्ड ४ - गभस ऄवस्थासंग सम्वन्त्धीत संकेत वचन्त्ह तथा लक्षणहरू 

यस खण्डमा मवहलाको पवछल्लो पटकको गभासवस्थाको बेलामा देखा परेका स्वास््य समस्याहरुको वववरण वलन खोवजएको छ । स्वास््य समस्याहरुको संकेत वचन्त्ह तथा 

लक्षणहरू तावलकामा वदआएको छ । प्रत्येक समस्या तथा लक्षणहरुलाइ छुट्टाछुटै्ट प्रश्नको रुपमा सोध्नहुोस ्र प्रत्येक प्रश्नको वमल्दो कुनै एक जवाफमा गोलो लगाईनपुदसछ। 

खण्ड ५ - चोटपटक तथा दघुसटना सम्वन्त्धी आवतहास 

यस खण्डमा मवहलाको चोटपटक तथा दघुसटना सम्वन्त्धी आवतहासको वववरण वलन खोवजएको छ । त्यस्ता चोटपटक तथा दघुसटना सम्वन्त्धी आवतहासको प्रश्नहरू तावलकामा 

वदआएको छ । प्रत्येक चोटपटक तथा दुघसटनाका प्रकारलाआ छुट्टाछुटै्ट प्रश्नको रुपमा ववस्ततृ रूपमा सोध्नुहोस् र प्रत्येक प्रश्नको वमल्दो कुनै एक जवाफमा गोलो लगाईनहुोस् । 

सोवधएको प्रश्नको जवाफ वथयो अएमा १ मा गोलो लगाईनहुोस् र नदेवखएको भएमा २ मा गोलो लगाईनहुोस् । यवद ईत्तरदातालाइ समस्याका बारेमा थाहा नभएमा ९८ मा 

गोलो लगाईनहुोस ्। 

खण्ड ६ – जोवखमयकु्त व्यवहार 

यस खण्डमा मवहलाको स्वास््य संग सम्ववन्त्धत जोवखमयकु्त व्यवहार सम्ववन्त्ध वववरण वलन खोवजएको छ । वकनभने स्वास््यको ऄवस्था भन्त्ने कुरा जोवखमयुक्त व्यवहारमा 

समेत भर पदसछ। यसरी केही त्यस्ता जोवखमयकु्त प्रश्नहरू तावलकामा वदआएको छ । प्रत्येक जोवखमयकु्त व्यवहारलाआ छुट्टाछुटै्ट प्रश्नको रुपमा सोध्नहुोस ्र प्रत्येक प्रश्नको वमल्दो कुनै 

एक जवाफमा गोलो लगाईनहुोस ् । सोवधएको प्रश्नको जवाफ वथयो अएमा १ मा गोलो लगाईनहुोस ्र नदेवखएको भएमा २ मा गोलो लगाईनहुोस ् । यवद ईत्तरदातालाइ यस 

समस्याका बारेमा थाहा नभएको भए ९८ मा गोलो लगाईनुहोस ्। 

खण्ड ७ – स्वास््य सेवाको ईपयोग 
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यस खण्डमा मवहलाले स्वास््य संस्थावाट वलएको सेवा सम्ववन्त्ध वववरण वलन खोवजएको छ । यसका साथै मतृ्य ुहुनभुन्त्दा ऄगावड ईपचारका लावग लवगएको स्थानको बारेमा 

पवन सोवधएकाले वत स्थानवाट ईपलव्ध स्वास््य सेवा संग सम्ववन्त्धत कागजात भएमा सो समेत ऄध्ययन गनुसपने हुन्त्छ। यसरी तावलकामा वदआएको स्वास््य सेवा ईपयोग 

सम्ववन्त्ध प्रश्नहरूलाआ छुट्टाछुटै्ट प्रश्नको रुपमा सोवध प्रश्नको वमल्दो कुनै एक जवाफमा गोलो लगाईनहुोस ्। 

 खण्ड ८ – पषृ्ठभमूी र सन्त्दभस 

यस खण्डमा मवहलाको मतृ्य ू हुनकुा पछावड रहकेा वनणसय तथा व्यवहारसंग सम्ववन्त्धत वववरण वलन खोवजएको छ। जस ऄन्त्तगसत घरमा, समदुायस्तरमा तथा स्वास््य संस्था 

स्तरमा सेवा पाईनका लावग भएका वनणसयगत रटुी, व्यवहारहरू, झण्झटहरूको वारेका सचूनाहरू पदसछन।् त्यसैगरी स्वास््य ईपचारमा खचस हुने रकमको कारणले सवह समयमा 

वनणसय हुन नपाईुँदा वसवजसत समस्याले पवन ठुलो भवूमका खेल्ने कुरालाआ नकानस सवकदैन।् त्यसकारण मतृ्यू हुनकुा पछावडका घरायसी, सामाजीक पररवेश तथा स्वास््य स्तरमा 

भएगरेको यथाथस वववरण वलन सकेमा मार ईक्त मतृ्यकूो वचर ईतासन सवकने भएकोले यस खण्डको सचूना संकलन गदास ववशेष ध्यान पयुासईन ुऄवत अवश्यक छ।  यसरी प्रत्क 

सन्त्दभसलाआ तावलकाको रूपमा प्रस्तुत गरी प्रश्नको माध्यमवाट प्रत्येक सन्त्दभसलाआ छुट्टाछुटै्ट प्रश्नको रूपमा सोध्नहुोस र ईपयकु्त जवाफमा गोलो वचन्त्ह लगाईनहुोस।्  

खण्ड ९ – मतृ्य ूदतास तथा सवटसवफकेसन 

यस खण्डमा यवद मतृ्य ूस्वास््य संस्थामा भएको भए ईक्त स्वास््य संस्थाको मतृ्य ूदतास प्रमाणपर ऄथवा गा.वव.स./नगरपालीकामा दतास भएको भए मतृ्यू दतास प्रमाणपरको बारेमा 

जानकारी वलन खोवजएको छ। मतृ्यू दतास प्रमाणपर ऄवत नै अबश्यक पने कागजात हो वकनभने ईक्त परमा मतृ्यु भएको वमवत, दतास नम्वर, मतृ्यू हुनका पछावड भएको रोगहरूको 

वववरण हुने भएकोलेको यस सवभसलेन्त्सको मखु्य ईद्देश्य मात ृमतृ्यकूो कारण पत्ता लगाईन सवकन्त्छ। यसकारण यस खण्डलाआ गवम्भरतापवूसक प्रत्येक प्रश्नलाआ सोवध ईपयकु्त जवाफ 

ईतानुसहोस।् 

यसरर ९ वटा खण्डमा ववभक्त भएको प्रश्नावली भररसकेपवछ सवै प्रश्नको ईत्तर रूज ुगरर ईत्तरदातालाआ धन्त्यवाद वदआसकेपवछ तपाआ प्रश्नावली भने ब्यवक्तको वववरण लेवखएको 

बाकसमा तपाइको नाम, पद, कायासलयको नाम, प्रश्नावली भरेको वमवत लेवख दस्तखत गनुसहोस ्र यस बाकसको दोस्रो खण्डमा रावखएको प्रश्नावली सवमक्षकलाआ यो भररएको 

प्रश्नावली सवमक्षाको लावग वदनहुोस्र । त्यसैगरी यो प्रश्नावली सवमक्षा गने सवमक्षकले पवन अफ्नो नाम, पद, कायासलयको नाम, र यो प्रश्नावली सवमक्षा गरेको वमवत लेखी अफूले 

दस्तखत गनुसहुन्त्छ र मात ृमतृ्य ूवनगरावन तथा प्रवतकायस २०७२ बमोवजम मात ृमतृ्यूको सवमक्षा, प्रवतवक्रया तथा कायस योजना बनाआ यस प्रश्नावलीलाआ पणूस र ऄवन्त्तम रूप वदआनेछ। 

४.२ प्रश्नावलीको नवस्तृत ननदेशन 

यस पररच्छेदमा प्रश्नावलीको हु-बहु स्वरूपमा नै प्रत्येक खण्ड तथा प्रश्न ऄनसुार नै अवश्यक देवखएको ठाुँईमा वनदेशन सवहत प्रस्तुत गररएको छ। जस ऄनसुार पररचयात्मक 

वववरण, ईत्तरदाताको वववरण, सूवचत मञ्जरुी, मवहलाको मतृ्य ुसम्ववन्त्ध ववस्ततृ वववरण भररसकेपवछ मार प्रश्नाववलको मुख्य भाग जसलाआ ९ वटा खण्डमा बाुँवडएको छ सो को 

वारेमा ववस्ततृ रूपमा प्रश्नको प्रत्युत्तर प्रावप्तको लावग वनदेशन वदआएको छ। 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

१.  पररचयात्मक नववरण 

क्र.स.ं मृत्यू भएको मनहलाको नववरण कायायलय प्रयोजनको लानग (कोड) 

१. मतृक मवहलाको नाम र थर        

२. मतृ्य ूभएको मवहलाको श्रीमानको नाम र थर        

३. मतृ्य ूभएको मवहलाको घरमलूीको नाम र थर        

४. बसोबास गरेको वजल्लाको नाम        

५. 
गा.वव.स. भए गा.वव.स. को नाम        

नगरपावलका भए नगरपावलकाको नाम        

६. वडा नम्वर        

७. गाईुँ वा टोल        

 
मृत्यू भएको घरको भौगोनलक 

ऄवनस्थती 

ऄक्षांश (वडवग्र, दशमलव) – ईत्तर देशान्त्तर (वडवग्र, दशमलव) – पवूस ईचाइ (वमटर) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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२. ईत्तरदाता सम्वन्धी नववरण 

यस ऄनचु्छेदमा तपाइलाइ यो मौवखक परीक्षण प्रश्नावली भनसका लावग कस्तो व्यवक्तसङ्ग ऄन्त्तवासता वलनपुछस  भन्त्न ेजानकारी वदन्त्छ। मौवखक परीक्षणको गुणस्तर ईत्तरदातामा 

भर पने भएकोले ईत्तरदाता छान्त्दा ववशेष ध्यान पयुासईनपुदसछ। ईत्तरदाता छनोट गनसका लावग धेरै व्यवक्तहरुसंग जानकारी वलनहुोस ्। मखु्य ईत्तरदाता छनोट गदास वनम्न कुरामा ध्यान 

वदनहुोसः (क) मवहलाको मतृ्य ूभएको पररवस्थवत, मतृ्य ूहुुँदाको ऄवस्था र ईपचार सम्वन्त्धमा वताईन सक्ने, (ख) मतृ्य ूहुुँदा संगै भएको, (ग) मतृ्य ूभएकी मवहलासंग नवजकको 

सम्वन्त्ध भएको र (घ) ऄन्त्तवासताको लावग ईपलब्ध भएको व्यवक्त, अवद। यसरी सम्भाववत ईत्तरदातामध्येवाट कुनै ईपयकु्त एक व्यवक्तलाइ मावथ ईल्लेवखत बुुँदाका अधारमा 

प्रमखु ईत्तरदाताका रुपमा छनौट गनुसपदसछ। यसरी प्रमखु ईत्तरदाता छनोट भआसकेपवछ ईहाुँ )प्रमखु  ईत्तरदाता) को नाम वदआएको खावल ठाईुँमा स्पष्टसङ्ग लेख्नहुोस।्  

प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर प्रत्यूत्तर ननदेशन 

००१ ईत्तरदाताको नाम के हो? ____________________________________  

००२ 
ईहाुँ (मतृक) को तपाइ (ईत्तरदाता) 

संगको नाता, सम्वन्त्ध के छ? 

अमा/वावु ........................................................................  १ 

छोरा/छोरी  .......................................................................  २ 

पररवारको ऄन्त्य सदस्य ........................................................  ३ 

सावथ  ..............................................................................  ४ 

सेवा प्रदायक .....................................................................  ५ 

ऄन्त्य सरकारी कमसचारी  .......................................................  ६ 

ऄन्त्य (खलुाईने) ______________________ .................... ७ 

 

यस प्रश्नमा प्रमखु ईत्तरदाता मतृक मवहलाको के नाता पछस 

भन्त्न े जान्त्न खोवजएको छ । वमल्दो जवाफमा गोलो 

लगाईनहुोस् । 

००३ 
के तपाइ ईहाुँ (मतृक) को मतृ्य ूहुने 

समयमा ईहाुँ (मतृक) संगै हुनहुुन्त््यो? 

वथुँए  ........................................................................  १ 

वथएन  ......................................................................  २ 
यस प्रश्नमा मखु्य ईत्तरदाता मवहलाको मतृ्य ूहुने समयमा संगै 

हुनहुुन्त््यो वा हुनहुुन्त्न्यो भवन जान्त्न खोजीएको छ। ईपयकु्त 

जवाफमा गोलो लगाईनहुोला। 

यस पानाको बाकसमा  सवूचत मञ्जरुी सम्बवन्त्ध जानकारी वदइएको छ। ऄन्त्तवासता शरुु गनुस ऄवघ यस ऄध्ययनमा भाग वलनका लावग ईत्तरदाताको 

सवूचत मौवखक मञ्जरुी वलनु ऄवत अवश्यक छ। यसमा वदआएको सम्पणूस कुराहरु ईत्तरदाताले बुझ्ने गरी हुबहु स्पष्टसङ्ग पढेर सनुाईनु होस।् यस सवूचत 

मञ्जरुी बक्तब्यले तपाइलाइ अफ्नो पररचय वदन र यस ऄध्ययनको ईद्देश्य तथा प्रवक्रया बारेमा ईत्तरदातालाइ बुझाईन सहयोग परुय्ाईुँछ। साथै यस 

बक्तब्यले ईत्तरदातालाइ ईहाुँले वदएका सम्पणूस जानकारीहरु धेरै महत्वपणूस छन् र ऄवत गो्य रहनेछन ्भन्त्न ेववश्वास वदलाईन तपाइलाइ मद्दत परुय्ाईुँछ। 

यस बाहके यसल े यस ऄन्त्तवासतामा भाग वलनु र नवलनु ईत्तरदाताको स्वेच्छाको कुरा हो भन्त्न े पवन बुझाईुँछ। यस बक्तव्यमा भवनए बमोवजम यस 

ऄध्ययनमा भाग वलनका लावग ईत्तरदाताको मौवखक मञ्जरुी वलनहुोस।् ईत्तरदाता मञ्जरु भएमा "१" मा गोलो लगाईनहुोस् र ऄन्त्तवासता शरुु गनुसहोस।् 

यवद ईत्तरदाताले मञ्जरुी नवदएमा वा ऄध्ययनमा भाग वलन नमानेमा "२" मा गोलो लगाइ ऄसल मदु्रामा ऄन्त्तवासता टुङ्गग्याईनहुोस।् 

सनूचत मञ्जुरी 

नमस्ते, मेरो नाम ...................................... हो । म वजल्ला जनस्वास््य/स्वास््य कायासलय .............वाट अएको हुुँ । यस पररवारमा भएको 

दखुद वनधनको घटनाले हामीलाइ पवन दुःखी वनाएको छ । यस घटनावाट पाठ वसकेर अगामी वदनमा यस्ता घटना दोहररन नपाओस भन्त्ने ईदे्धश्यले 

हामी जानकारी वलन अएका हौ । तपाआले वदन ुभएको जानकारीहरुले नेपाल सरकारलाइ सरुवक्षत माततृ्व सेवामा सधुार ल्याआ मवहलाहरुलाइ 

ऄकालमा हुने मतृ्यबुाट जोगाईन मद्दत पुग्नेछ । यस सोधपछुका लावग कररव एक घण्टा समय लाग्नेछ । तपाआले वदन ुभएका सम्पणुस जानकारीहरु 

गो्य रावखने छन र स्वास््य सेवा सधुारका लावग मार प्रयोग गररनेछ ।  यस छलफलमा सहभागी हुने वा नहुने तपाआको स्वेच्छाको कुरा हो । यवद 

तपाइ कुनै प्रश्नको जवाफ वदन चाहन ुहुन्त्न भने नवदन पवन सक्न ुहुन्त्छ र तपाआले चाहन ुभयो भने कुनै पवन बेला यो ऄन्त्तरवातास टुङग्याईन सक्न ुहुन्त्छ । 

तथापी, सम्पणुस प्रश्नहरुको सही जवाफ वदइ स्वास््य सेवा सुधार सम्वन्त्धी यस कायसमा साथ वदनहुुन म अग्रह गदसछु ।  

 

के तपाइ यस ववषयमा कुनै कुरा सोध्न चाहन ुहुन्त्छ ?   

के तपाइ यस ऄन्त्तरवातासमा सहभागी हुन चाहन ुहुन्त्छ ?     

 

ईत्तरदाताले ऄन्त्तरवातास वदन नमानेको  ....................१  (ऄन्त्तरवातास समाप्त गने)  

ईत्तरदाताले ऄन्त्तरवातास वदन मानेको   ....................२ 
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ननदेशनः ईत्तरदातासुँग मौवखक सवूचत मञ्जरुी वलए पवछ ऄन्त्तवासता शरुु भएको समय लेख्नहुोस।् समय लेख्दा वदआएको बाकसमा बजे र वमनेट 

लेख्नहुोस ्र ववहान भए "१" मा र वदईुँसो भए "२" मा गोलो लगाईनहुोस।् 

ऄन्त्तवासता शरुू भएको समय ... ... बजे ... ... वमनेट ववहान १ बेलुकी २ 

३. मनहलाको मृत्यृ सम्वन्धी नवस्तृत नववरण 

यस बाकसमा मवहलाको मतृ्यसुङ्ग सम्बवन्त्धत ववस्ततृ वववरण वलन खोवजएको छ। मतृ्य ुभएको मवहलालाइ मतृ्यु हुनु भन्त्दा पवहला के-कस्ता स्वास््य 

समस्याहरु वथए, के के ईपचारहरु भए सबै ववस्तारमा लेख्नपुने हुन्त्छ । त्यसैल े ईत्तरदातालाइ अफु खशुी शरुु देवख क्रमैसङ्ग भन्त्न वदनहुोस।् तर 

कुराकानीको दौरानमा तल प्रश्नावलीमा वदआएका १२ वटा बुुँदाहरुलाइ समेटी थप स्पष्ट पानस सहयोग गनुसहोस ्। यस बारेमा ववस्ततृ जानकारी वलनहुोस।् 

ईत्तरदाताले वदएका यी सबै जानकारीहरु क्रमै सङ्ग नछुटाआकन लेख्नहुोस।् यस ऄध्ययनका लावग यी जानकारीहरु ऄत्यन्त्तै महत्वपणूस हुन्त्छन।् वदआएको 

खाली ठाईुँमा नऄटाएमा ऄको खाली पाना प्रयोग गनुसहोस् र प्रश्नावलीसङ्ग सम्लग्न (न्थी) गनुसहोस।् 

कृपया, ईहाुँको मृत्यृ सम्वन्धमा शुरु देखीका थाहा भएका कुराहरु नवस्तारपुवयक बताआनदनुहोस ्।  

मृत्य ृसम्वन्धी नवस्तृत नववरण 

• ईहाुँ ववरामी हुनभुएको वथयो, वथयो भने कवहलेदवख र कसरी थाहा भयो ? 

• के कस्ता लक्षणहरु देवखएका वथए? 

• घरमा के के गररयो, कसले गरे? 

• ईपचार गराईनपुछस भन्त्ने वनणसय गरेको भए कसले गयो, वकन गररयो? 

• वनणसय गरुन्त्जेल कवत समय खचस भयो? 

• ईपचार कहाुँ गराईने वनणसय भयो, वकन? 

• ईपचार गराईनका के व्यवस्था गररयो   (जस्तैः यातायात, पैसा, साथी 

अदी) 

• स्वास््य सस्थामा पवुगसकेपवछ के भयो? 

• स्वास््यकमीले जाुँच्नभुन्त्दा ऄगाडी कवत समय लाग्यो?  

• कसले जाुँच्यो, के के गररयो? 

• कवत खचस लाग्यो? 

• ऄन्त्य के के समस्याहरु भए? 
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खण्ड १ - मृतकको बारेमा सचूना 

यस खण्डमा मतृक मवहलाको ब्यवक्तगत वववरण प्राप्त हुने गरी प्रश्नावली तयार गररएको छ। यसमा मतृ्य ुभएको मवहलाको जाती, वैवाहीक वस्थवत, शैवक्षक वस्थवत, तथा पेशा अवद प्रश्नहरु 

समावेश गररएको छ। प्रश्नकतासले यस खण्ड १ मा भएका प्रश्नहरु क्रवमक रुपमा स्पष्टसंग सोध्नपुदसछ र जवाफको अधारमा ईपयुक्त ईत्तरमा गोलो लगाईन ेवा ईत्तर वट्नपुदसछ। 

प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर प्रत्यूत्तर ननदेशन तथा कैनफयत 

१०१ ईहाुँ (मतृकको) नाम के वथयो?  _____________________________________________  मतृकको बोलाईने नाम लेख्नहुोस्। 

१०२ ईहाुँ (मतृकको) थर के हो?  _____________________________________________  मतृकको घरको थर लेख्नहुोस्। 

१०३ ईहाुँ (मतृकको) जातजावत के हो? 
 _____________________________________________  

जनगणना २०६८ ऄनसुार ईपलव्ध 

जातजातीको नाम लेख्नहुोस्। 

१०४ 

के ईहाुँको मतृ्य ूवनम्न ऄवस्थामा भएको वथयो?   हो होआन थाहा छैन यस प्रश्नमा मात ृमतृ्यू हो वा होआन भवन 

छुट्टाईन खोवजएको छ। यो प्रश्नावली 

मात ृमतृ्य ूभएपश्चात भररने भएकोले 

ईपयुक्त ४ प्रश्न मध्ये कुनै एईटामा 

गोलो वचन्त्ह लगानपुदसछ।    

 गभसवती ऄबस्थामा १ २ ९८ 

 वच्चा खेर गएको वा गभसपतन गराएको ४२ वदन वभर  १ २ ९८ 

 वच्चा जन्त्माईन ेबेलामा  १ २ ९८ 

 वच्चा जन्त्माएको ४२ वदन वभर १ २ ९८ 

१०५ ईहाुँको जन्त्म कवहले भएको वथयो ? 
 

यस प्रश्नमा मतृक मवहला जन्त्मेको 

वमवत जान्त्न खोवजएको छ । गते, 

मवहना र साललाइ ऄंकमा लेख्न ु

पदसछ। जस्तैः बैशाख मवहनालाआ ०१ र 

माघलाआ १०  लेख्न ु पदसछ । थाहा 

नभएमा ९८ मा गोलो लगाईनपुदसछ। 

वमवत   
 

        

 गते मवहना  साल  

थाहा छैन ..................................................................९८ 

१०६ ईहाुँको मतृ्य ूकवहले भएको वथयो ? 
 

यस प्रश्नमा मवहलाको मतृ्य ु कुन 

वमवतमा भएको जान्त्न खोवजएको छ । 

प्रश्न नं. १०५ को वनदसशन ऄनसुार 

लेख्नहुोला। 

वमवत   
 

        

 गते मवहना  साल  

थाहा छैन ..................................................................९८ 

१०७ मृत्य ुहुुँदा ईहाुँ कवत वषसको हुनुहुन्त््यो? (पूरा गरेको बषस) 
 

ईमेर लेख्दा परुा गरेको ईमेर लेख्नहुोस् 

जस्तैः २८ वषस १० मवहना भएको भए 

२८ लेख्नहुोस्। 

ईमेर वषसमा लेख् नहुोस ्    

 

१०८ ईहाुँ कहाुँको नागररक हुनुहुन्त््यो? नेपाली ...........................................................................  १ 

ववदशेी  ..........................................................................  २ 

थाहा छैन् .....................................................................  ९८ 

यस प्रश्नमा मतृक मवहलाको 

नागररकता वारेमा जान्त्न खोवजएको 

छ। वमल्दो जवाफमा गोलो 

लगाईनहुोस्। 

१०९ ईहां कुन ठाुँईमा जन्त्मन ुभएको वथयो (जन्त्मस्थान)? वजल्ला  यहाुँ मतृक मवहलाको जन्त्मस्थानको 

ठेगाना जान्त्न खोवजएकोले वजल्ला, 

गाववस/नपा तथा गाुँई/टोलको वववरण 

लेख्नहुोला। 

गाववस/नपा  

गाईुँ/टोल  

११० ईहाुँको हाल ऄक्सर वसोवास गने ठाुँई कहाुँ वथयो? वजल्ला  यस प्रश्नमा मतृक मवहलाको ऄक्सर 

बसोवास (ववगत १ वषसवभर) गरेको 

ठाुँई ठेगाना जान्त्न खोवजएको छ प्रश्न 

नं. १०९ को वनदेशन ऄनसुार 

लेख्नहुोस्।  

गाववस/नपा  

गाईुँ/टोल  

१११ मृत्य ूहुनुभन्त्दा १ दवेख ५ वषसको ऄववधमा ईहाुँको ऄक्सर 

वसोवास गने ठाुँई कहाुँ वथयो?  

वजल्ला  यस प्रश्नमा मतृक मवहलाको ववगत १-

५ वषस वभर ऄक्सर बसोवास गरेको 

ठाुँई जान्त्न खोवजएको छ। प्रश्न नं. 

१०९ को वनदेशन ऄनसुार लेख्नहुोस।् 

गाववस/नपा  

गाईुँ/टोल  

११२ ईहाुँको मृत्य ुकहाुँ भएको वथयो? वजल्ला  यस प्रश्नमा मवहलाको मतृ्यु भको ठाुँई 

जान्त्न खोवजएको छ प्रश्न नं. १०९ को 

वनदेशन ऄनसुार लेख्नहुोस।्  
गाववस/नपा  

गाईुँ/टोल  

११३ ईहाुँको मृत्य ुकुन ठाईुँमा भएको वथयो? ऄस्पताल  .......................................................................... १ 

ऄन्त्य स्वास््य संस्थामा  ........................................................ २ 

घरमा  ................................................................................ ३ 

यस प्रश्नमा मवहलाको मतृ्यू भएको 

स्थानको वारेमा जान्त्न खोवजएको छ। 

यवद स्वास््य संस्थामा भएमा 
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प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर प्रत्यूत्तर ननदेशन तथा कैनफयत 

घरवाट स्वास््य संस्था जाुँदा बाटोमा ........................................ ४ 

एईटा स्वास््य संस्थावाट ऄको स्वा.सं. जाुँदा बाटोमा ................. ५ 

ऄन्त्य (खलुाईने) _______________________________ ......६ 

थाहा छैन  ........................................................................ ९८ 

जवाफ वदन नमानेको ...........................................................  ९९ 

सोवधखोजी गरी वमल्दो जवाफमा 

गोलो वचन्त्ह लगाईनहुोला, यवद 

ईपलव्ध सूची बमोवजमको ठाुँईमा 

मतृ्यू नभआ ऄन्त्य ठाुँईमा भएको भए 

खलुाएर लेख्नहुोस्। 

११४ मतृ्य ूहुुँदा ईहांको वैवाहीक वस्थवत के वथयो? ऄवववावहत  .......................................................................  १ 

वववावहत  ..........................................................................  २ 

लाआफ पाटसनर  ....................................................................  ३ 

पारपाचकेु भएको  ...............................................................  ४ 

ववधवुा भएको   ..................................................................  ५ 

छुरट्टएको   .........................................................................  ६ 

थाहा छैन  ........................................................................ ९८ 

जवाफ वदन नमानेको ..........................................................  ९९ 

यस प्रश्नमा मतृ्य ुहुन ुभन्त्दा ऄगावड 

मवहलाको वैवावहक वस्थवत के वथयो 

भन्त्न ेजान्त्न खोवजएको छ । यवद मतृ्य ु

हुुँदा मवहला वववावहत र श्रीमानसंगै 

वसेकी भए २ मा गोलो लगाईनहुोस ्। 

त्यसै गरी ईत्तरदाताको जवाफ ऄनसुार 

वमल्दो ईत्तरमा गोलो लगाईनहुोस ्। 

११५ ईहाुँको वववाह कवहले भएको वथयो? 
 

यस प्रश्नमा वववाह भएको वमवत जान्त्न 

खोवजएको छ। गते, मवहना, साल 

ऄंकमा लेख्नहुोला। थाहा नभएमा ९८ 

मा गोलो लगाईनहुोस्। 

वमवत   
 

        

 गते मवहना  साल  

थाहा छैन ..................................................................९८ 

११६ ईहाुँको (मतृक) बाबकुो नाम के हो? नाम  यहाुँ मतृक मवहलाको बाबकुो नाम र 

थर लेख्नहुोस्। थर  

११७ ईहाुँको (मतृक) अमाको नाम के हो? नाम  यहाुँ मतृक मवहलाको अमाको नाम र 

थर लेख्नहुोस्। थर  

११८ ईहाुँ (मृतक) ले कवत कक्षा सम्म ऄध्ययन गनुस भएको 

वथयो? 

 

 

औपचाररक वशक्षा नवलएको .................................................. १ 

प्राथवमक   .......................................................................... २ 

माध्यवमक  ......................................................................... ३ 

ईच् च माध्यावमक  .................................................................. ४ 

स्नातक वा सो भन्त्दा मावथ  ...................................................... ५ 

थाहा छैन  ........................................................................  ९८ 

जवाफ वदन नमानेको ...........................................................  ९९ 

यस प्रश्नमा मवहलाको शैवक्षक स्तर 

जान्त्न खोवजएको छ । यवद मवहला 

कवहल्यै स्कूल नगएको भए १ मा 

गोलो लगाईनहुोस ्। यवद मवहला 

स्कूल गएर पढेकी भए ईनीले पास 

गरेको सवै भन्त्दा ठूलो कक्षा/तहमा 

गोलो लगाईनहुोस ्। पास गरेको कक्षा 

भन्त्नाले पढदै गरेको कक्षा नभएर 

ईवत्तणस गरेको कक्षा सम्झन ुपदसछ। 

११९ के ईहाुँ सामान्त्य लेखपढ गनस सक्नुहुन्त््यो? 

 

सक् नहुुन्त््यो  ......................................................................... १ 

सक् नहुुदैन्यो   ..................................................................... २ 

थाहा छैन  ........................................................................  ९८ 

जवाफ वदन नमानेको ...........................................................  ९९ 

यस प्रश्नमा यवद मवहला स्कूल नगएता 

पवन साधारण नेपाली वा मात ृभाषामा 

लेखपढ गनस सक्नहुुन्त््यो वक हुन्त्न्यो 

भवन सोवधएकोले ईत्तरदाताको जपाफ 

ऄनसुार वमल्दो ईत्तरमा गोलो 

लगाईनहुोस ्। 

१२० मृत्य ुहुनु भन्त्दा पवहले एक वषस वभरको समयको समयमा 

ईहाुँको अवथसक वक्रयाकलाप कस्तो वथयो? 

प्राय अवथसक रूपले सवक्रय   .................................................... १ 

रोजगार .............................................................................. २ 

बेरोजगार  ........................................................................... ३ 

अवथसक रूपले वनवरक्रय .......................................................... ४ 

गहृस्थी  .............................................................................. ५ 

ववद्याथी  ............................................................................. ६ 

वनववृत्तभरण ......................................................................... ७ 

ऄन्त्य (खलुाईने) _________________________________ ..८ 

थाहा छैन  ........................................................................  ९८ 

जवाफ वदन नमानेको ...........................................................  ९९ 

यस प्रश्नमा मवहलाको मतृ्यु हुनभुन्त्दा 

ऄवघको अवथसक वक्रयाकलापको 

बारेमा जान्त्न खोवजएको छ। यसरी 

अवथसक वक्रयाकलाप छुट्टाईुँदा ववगत 

१ वषस वभरको समयमा ऄक्सर गरेर 

बढी समय संलग्न वक्रयाकलापमा 

ईत्तरदाताको जवाफको अधारमा 

वमल्दो ईत्तरमा गोलो लगाईनपुदसछ। 

संलग्न सूचीभन्त्दा बावहरको ईत्तर 

अएमा खलुाआ लेख्नहुोस।् 

१२१ ईहाुँको पेशा के वथयो, ईहाुँले मुख्यता कस्तो काम 

गनुसहुन्त््यो? 

कृवष  ................................................................................. १ 

घरेलु व्यापार   ..................................................................... २ 

व्यापार   ............................................................................. ३ 

सरकारी नोकरी  ................................................................... ४ 

वनजी संस्थामा नोकरी ........................................................... ५ 

ज्यालादारी  ........................................................................ ६ 

वैदवेशक रोजगारी  ................................................................ ७ 

यस प्रश्नमा मवहला मतृ्यु हुनभुन्त्दा 

ऄवघको पेशा वारेमा जान्त्न खोवजएको 

छ। यसरी ईहाुँले ऄक्सर गरेर कृवष 

पेशामा संलग्न हुन ुभएको भए १ मा 

गोलो वचन्त्ह लगाईनहुोस्। त्यसैगरी 

ज्यालादारी मजदरुी गरी 

जीववकोपाजसन गरको भए ६ मा गोलो 
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प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर प्रत्यूत्तर ननदेशन तथा कैनफयत 

ऄन्त्य (खलुाईने) _________________________________ ..८ 

थाहा छैन  ........................................................................  ९८ 

जवाफ वदन नमानेको ...........................................................  ९९ 

वचन्त्ह लगाईनहुोस ्र जवाफ ऄनसुार 

वमल्दो ईत्तरमा गोलो वचन्त्ह 

लगाईनहुोस्।  

 

खण्ड २ - ऄनन्तम पटक नवरामी ह ुँदा पनहचान भएका रोगहरु 

यस खण्डमा मवहला ऄवन्त्तम पटक ववरामी हुुँदा पवहचान भएका वववभन्त्न रोगहरूको बारेमा क्रमैसंग सोध्नहुोस्। यस ऄवसरमा ऄस्पताल ऄथवा ऄन्त्य स्वास््य संस्थामा जुँचाईने क्रममा भएका 

ववहरङ्ग ववभाग, ऄन्त्तरङ्ग ववभाग ऄथवा अकवस्मक ववभाग अवदमा जुँचाएका कागजातबाट समेत कवतपय रोगका पवहचान हुनसक्दछ। यो खण्डमा प्रश्न सोध्दा वनकै ख्याल गरी गवम्भर भआ 

सोवधखोजी गरी यथाथसमा पवुग एवकन भएपवछ मार रोगको नामहरूको वकटावन गरी ईत्तरदाताले भनेबमोवजम ईपयुक्त ऄंकमा गोलो वचन्त्ह लगाईन ुपदसछ। 

प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर 

प्रत्यूत्तर 

ननदेशन तथा कैनफयत 
वथयो वथएन थाहा छैन 

जवाफ वदन 

नमानेको 

२०१ के ईहाुँ (मतृक) को मतृ्य ूऄकस्मात भएको वथयो? १ २ ९८ ९९ 
यस प्रश्नमा ऄकस्मात मतृ्यु भएको हो 

वा होआन एवकन गरी ईत्तर लेख्नहुोस।् 

२०२ ईहाुँ (मतृक) को मतृ्य ूहुनु ऄवघ कवत समयसम्म ववरावम पनुस भएको वथयो? 

 

९८  ९९  

यस प्रश्नमा लगातार रूपमा पवछल्लो 

पल्ट ववरामी भएको वदन लेख्नहुोस्। 
   वदन 

 

२०३ के ईहाुँलाइ क्षयरोग लागेको पवहचान भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२०४ के ईहाुँलाइ एच.अइ.भी. र एड्स लागेको पवहचान भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२०५ 
के ईहाुँको मतृ्य ुहुन ुभन्त्दा तत्काल ऄगाडी रगत जाुँच गरी औलो/मलेररया भएको 

पवहचान भएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

२०६ के ईहाुँको हालसालै औलो/मलेररयाको नकारात्मक जाुँच भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२०७ 
के ईहाुँ लाआ डाक्टर ऄथवा स्वास््यकमीले जाुँच गरर डेङ्गु रोगको पवहचान 

गररएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

२०८ के ईहाुँलाइ दादरुा लागेको पवहचान भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२०९ के ईहाुँलाइ ईच्च रक्तचाप रहकेो पवहचान भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२१० के ईहाुँलाइ मटुु सम्बन्त्धी कुनै रोगको पवहचान भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२११ के ईहाुँलाइ मधमेुह रोगको पवहचान भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२१२ के ईहाुँलाइ दम रहकेो पवहचान भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२१३ के ईहाुँलाइ छारे रोग (मगृी) रहकेो पवहचान भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२१४ के ईहाुँलाइ क्यान्त्सर रोग रहकेो पत्ता लागेको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२१५ 
के ईहाुँलाइ लामो समयदवेख दीघस प्रकृवतको स्वास-प्रश्वास समस्या रहकेो पत्ता 

लागेको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

२१६ 
के मतृकलाइ मनोभ्रंश रोग (सोच्न,े याद राख्ने र तकस  गन ेक्षमतामा ह्रास/कमी) 

रहकेो वनदान भएको (वा पत्ता लागेको) वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

२१७ के ईहाुँलाइ ईदास रहने रोग रहकेो वनदान भएको वा पत्ता लागेको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२१८ के ईहाुँलाइ मवरतश्कघात भएको पत्ता लागेको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२१९ के ईहाुँलाइ (वसकल सेल) रक्त ऄल्पता रहकेो पत्ता लागेको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२२० के ईहाुँलाइ मगृौला सम्बन्त्धी कुनै रोग रहकेो पत्ता लागेको वथयो? १ २ ९८ ९९  

२२१ के ईहाुँलाइ कलेजो सम्बन्त्धी कुनै रोग रहकेो पत्ता लागेको वथयो? १ २ ९८ ९९  
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खण्ड ३ - ऄनन्तम पटक नवरामी ह ुँदा देनखएका लक्षणहरु 

यस खण्डमा मवहला ऄवन्त्तम पटक ववरामी हुुँदा कुन कुन लक्षणहरू देवखएको वथए, ती लक्षण कवत ऄववधसम्म रह ेर ती लक्षणहरू कुन स्तरका वथए भन्त्ने जान्त्न खोवजएको छ। सम्भाववत 

लक्षणहरू तावलकामा वदआएको छ । तावलकामा वदआएका प्रत्येक लक्षणहरूलाइ छुट्टाछुटै्ट सोध्नहुोस ्र ऄववध लेख्दा कवत वदनसम्म रह्यो सोवध वदनलाआ ऄंकको रूपमा बाकसमा ईल्लेख गनुसहोस 

तथा प्रत्येक प्रश्नको वमल्दो कुनै एक जवाफमा गोलो लगाईनहुोस ्। लक्षणको नाम मार पढेर सुनाईदा ईत्तरदाताले नबझु्नसक्न ुहुन्त्छ । त्यसैले वत लक्षणहरु ववस्तार पवूसक बझु्ने गरी बताइ वदनहुोस ्

। सोधेको प्रश्न ईत्तरदाताले राम्रोसंग बझु्न ुभयो भन्त्न ेयकीन गनुसहोस ् । त्यस पवछ मार वमल्दो जवाफमा गोलो लगाईनहुोस ्। एईटा हरफमा वदआएको प्रश्नको जवाफ लेख ेपवछ मार ऄको प्रश्न 

सोध्नहुोस ्। 

प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर 

प्रत्यूत्तर 

ननदेशन तथा कैनफयत 
वथयो वथएन थाहा छैन 

जवाफ वदन 

नमानेको 

३०१ के ईहाुँलाइ ज्वरो अएको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

३०५  ३०५  ३०५ 

३०२ सो समयमा ईहाुँलाइ कवत लामो समयसम्म ज्वरो अएको वथयो? 

 

९८  ९९     वदन 
 

३०३ सो समयमा ईहाुँलाआ कवत कडा ज्वरो अएको वथयो? 

सामान्त्य ..............................................................  १ 

कडा  .................................................................  २ 

धेरै कडा  ............................................................  ३ 

 

३०४ के ईहाुँलाइ रावतमा पवसना अईन ेसमस्या (सामान्त्य भन्त्दा बढी अईने) वथयो? १ २ ९८ ९९  

३०५ के ईहाुँलाइ मतृ्युको समयमा खोकीको समस्या रहकेो वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

     

३०६ कवत समयदेवख ईहाुँलाइ खोकी लागेको वथयो? 

 

९८  ९९     वदन 
 

३०७ के खोकी सुँगसुँगै खकार पवन अई्यो? १ २ ९८ ९९  

३०८ के ईक्त खोवक धेरै कडा वथयो? १ २ ९८ ९९  

३०९ के ईहाुँलाइ खोक्दा खोक्द ैरगत देखा प्यो? १ २ ९८ ९९  

३१० के ईहाुँलाइ कुनै स्वासप्रस्वास सम्बन्त्धी समस्या वथयो? १ २ ९८ ९९  

३११ के ईहाुँले वछटोवटटो स्वास वलनहुुन्त््यो? १ 
२ ९८ ९९  

      

३१२ ईहाुँलाइ कवत समयसम्म वछटो वछटो स्वाश वलन ेसमस्या रहकेो वथयो? 

 

९८  ९९  

    वदन 
 

३१३ के ईहाुँलाइ स्वां-स्वां हुने समस्या वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

     

३१४ ईहाुँलाइ स्वाुँ-स्वाुँ हुने समस्या कवत समयसम्म रहकेो वथयो? 

 

९८  ९९  

    वदन 
 

३१५ 
के ईहाुँलाइ सास लीन गाहो पने समस्याका कारण दैवनक वनयवमत कायस गनस 

सक्न ुहुुँदैन वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

३१६ 
के ईहाुँलाइ ईत्तानो (वपठ्यूुँको बल वसधा सुत्दा) सास लीन गाहो पने समस्या हुने 

गरेको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

३१७ ईहाुँको मतृ्य ूहुनभुन्त्दा ऄगावड सासफेदास ऄ्ठ्यारो हुने गरेको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

      

३१८ 
यस्तो समस्या लगातार लामो  समयसम्म रवहरहन्त््यो वक अईन ेजान े

भआरहन्त््यो? 

लगातार रवहरहन्त््यो ...............................................  १ 

अईने जाने हुन्त््यो .................................................  २ 

 

३१९ के ईहाुँले सास फेदास घ्यार अवाज अई्यो? १ २ ९८ ९९  

३२० के ईहाुँलाइ कडा छाती दखुाइ भएको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

      

३२१ 
मतृ्य ुहुनभुन्त्दा कवत वदन ऄगावड ईहाुँलाआ कडा छावत दखु्ने समस्या देवखएको 

वथयो? 

 

९८  ९९ 
    वदन 

 

३२२ ईक्त दखुाआ (कडा छावत दखु्ने) कवत समय सम्म रहकेो वथयो? 

 

९८  ९९     वदन 
 

३२३ के ईहाुँलाइ मतृ्य ुहुनभुन्त्दा ऄगावड झाडा पखाला लागेको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

      

३२४ ईहाुँलाइ मतृ्य ुहुनभुन्त्दा ऄगावड कवत लामो समयसम्म पखाला लागेको वथयो? 

 

९८  ९९  

    वदन 
 

३२५ ईहाुँको मतृ्य हुनभुन्त्दा ऄगावड ऄवन्त्तम वबरामी ऄवस्थामा वदसामा रगत देवखएको १ २ ९८ ९९  
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प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर 

प्रत्यूत्तर 

ननदेशन तथा कैनफयत 
वथयो वथएन थाहा छैन 

जवाफ वदन 

नमानेको 

(अएको) वथयो?       

३२६ ईहाुँको मतृ्य ुहुनेवेला सम्म वदसामा रगत देवखएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

३२७ के ईहाुँले वान्त्ता (ईल्टी) गनुस भएको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

      

३२८ ईहाुँले कवत लामो समयसम्म वान्त्ता (ईल्टी) गनुस भएको वथयो? 

 

९८  ९९     वदन 
 

३२९ के ईहाुँले रगत वान्त्ता (ईल्टी) गनुस भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

३३० के ईहाुँको वान्त्ता (ईल्टी) कालो वथयो? १ २ ९८ ९९  

३३१ के ईहाुँलाइ पेट सम्बन्त्धी कुनै समस्या रहकेो वथयो? १ २ ९८ ९९  

३३२ के ईहाुँलाइ ऄत्यावधक पेट दखुने् ग्यो? १ 
२ ९८ ९९  

     

३३३ 
मतृ्य ुहुनभुन्त्दा पवहले कवत लामो समयसम्म ईहाुँको पेट ऄत्यावधक दखेुको 

वथयो? 

 

९८  ९९ 
    वदन 

 

३३४ 
यस्तो दखुाआ पेटको तल्लो भागमा भएको वथयो वक मावथल्लो भागमा भएको 

वथयो? 

मावथल्लो भागमा  .................................................. १ 

तल्लो भागमा  ....................................................... २ 

 

३३५ के ईहाुँको पेट सामान्त्य भन्त्दा बढी फुलेको वा सुवन्त्नएको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

 ३३७  ३३७  ३३७ 

३३६ 
ईहाुँको पेट कवत लामो समयसम्म ऄसामान्त्य रूपमा फुलेको वा सुवन्त्नएको 

वथयो? 

 

९८  ९९  

    वदन 
 

३३७ ईहाुँको पेट ऄसामान्त्य रूपमा फुल्ने प्रकृया कवत वछटो भएको वथयो? 
धेरै वछटो (वतव)  ...................................................  १ 

ववस्तारै   .............................................................  २ 

 

३३८ के ईहाुँको पेटमा कुनै डल्लो वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

 ३४०  ३४०  ३४० 

३३९ मतृ्य ुहुनभुन्त्दा कवत लामो समयदेवख ईहाुँको पेटवभर डल्लो रहकेो वथयो? 
 

९८  ९९  

    वदन 
 

३४० के ईहाुँलाइ कडा टाईको दखु्ने समस्या रहकेो वथयो? १ २ ९८ ९९  

३४१ के गदसन कडा (ऄरोरो) भएको कारणलेईहाुँको मतृ्य ुभएको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

 ३४५  ३४५  ३४५ 

३४२ 
मतृ्य ुहुनभुन्त्दा ऄगावड कवत लामो समयदवेख ईहाुँको गदसन कडा (ऄररो) भएको 

वथयो? 

 

९८  ९९ 
    वदन 

 

३४३ के मतृ्य ुहुनभुन्त्दा ऄगावड ववरामी हुुँदा ईहाुँलाआ गधसन दखु्ने समस्या भएको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

 ३४५  ३४५  ३४५ 

३४४ 
मतृ्य ुहुनभुन्त्दा ऄगावड ववरामी हुुँदा ईहाुँलाआ कवत लामो समय सम्म गधसन दखुने् 

समस्या भएको वथयो? 

 

९८  ९९ 
    वदन 

 

३४५ के  ईहाुँलाइ मानवसक भ्रम हुने सम्बन्त्धी समस्या भएको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

 ३४७  ३४७   ३४७ 

३४६ ईहाुँलाइ मानवसक भ्रम सम्बन्त्धी समस्या कवत लामो समय सम्म रहकेो वथयो? 
 

९८  ९९     वदन 
 

३४७ 
के ईहाुँ मतृ्य ुहुनभुन्त्दा ऄगावड २४ घण्टा भन्त्दा बढी समय सम्म बेहोस र ऄचेत 

हुन ुभएको वथयो? 
१ 

२ ९८ ९९  

      

३४८ के ईहाुँ एकै वदनमा एक्कावस र पटक पटक ऄचेत हुन ुभएको  वथयो? १ २ ९८ ९९  

३४९ के ईहाुँ मतृ्य ुहुने वेला सम्म पवन ऄचेत हुनहुुन्त््यो? १ २ ९८ ९९  

३५० के ईहाुँलाइ कम्पन अएको  वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

      

३५१ 
के ईहाुँको मतृ्य ूकम्पन्त्न (Generalized convulsions or fits) भएकै 

कारणले भएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

३५२ ईहाुँलाइ कवत समयसम्म ईक्त कम्पन रहकेो वथयो? 

 

९८  ९९  

    वदन 
 

३५३ के ईहाुँ कम्पन पवछ तरुुन्त्तै बेहोस हुनभुएको वथयो? १ २ ९८ ९९  
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३५४ के ईहाुँलाइ वपसाब सम्बन्त्धी कुनै समस्या वथयो? १ २ ९८ ९९  

३५५ के ईहाुँको वपसाब परैू रोवकएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

३५६ के ईहाुँ सामान्त्य भन्त्दा धेरै पटक वपसाब गनस जानहुुन्त््यो? १ २ ९८ ९९  

३५७ ईहाुँको ऄवन्त्तम पटक वबरामी हुुँदा वपसाबमा रगत देवखएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

३५८ के ईहाुँलाइ छाला सम्बन्त्धी कुनै समस्या वथयो? १ २ ९८ ९९  

३५९ के ईहाुँको शरररमा घाई खवटरा वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

      

३६० के ईक्त घाई खवटरामा पानी वा वपप भररएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

३६१ के ईहाुँको खटु्टा बाहके ऄन्त्य  कुनै ऄंगमा घाई खवटरा अएको  वथयो? १ २ ९८ ९९  

३६२ के ईहाुँको खटु्टामा घाई खवटरा अएको  वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

      

३६३ के  त्यो घाई खवटरा बाट वपप अएको  वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

     

३६४ त्यो घाई खवटरा बाट कवत समय सम्म वपप अएको  वथयो? 
 

९८  ९९  

    वदन 
 

३६५ 
के ईहाुँको खटु्टामा घाई खवटरा (काटेको बाहके) अएको वथयो (तर शरीरको 

ऄन्त्य भागमा नभएको)? 
१ २ ९८ ९९ 

 

३६६ 
ऄवन्त्तम पटक वबरामी हुुँदा जसले ईहाुँको मतृ्यु भएको वथयो, के त्यस समयमा 

ईहाुँको छालामा कुनै रातो ववववरा देवखएको वथयो? 
१ 

२ ९८ ९९  

     

३६७ ईक्त छालाको ववववरा कवत लामो समय सम्म रहकेो वथयो? 

 

९८  ९९  

    वदन 
 

३६८ ईक्त छालाको ववववरा कुन ठाुँईमा रहकेो वथयो? 

ऄनहुारमा ............................................................ १ 

पेटमा  ................................................................. २ 

Extermities  ...................................................... ३ 

मखुमा  ................................................................ ४ 

 

३६९ के ईहाुँको शरीरमा कवहल्यै दादरुा अएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

३७० 
के ईहाुँको शरीरमा कवहल्यै जन ैखवटरा (साना साना पानीको फोका अईने) 

अएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

३७१ 
ऄवन्त्तम पटक वबरामी हुुँदा जसले ईहाुँको मतृ्यु भएको वथयो, के त्यस समयमा 

शरीरको कुनै भागवाट रगत वगेको वथयो? 
१ 

२ ९८ ९९  

    

३७२ के ईहाुँको नाक, मखु वा मलिारबाट रगत बगेको वथयो? १ २ ९८ ९९  

३७३ के ईहाुँको शारीररक तौल वनकै (देवखने गरीकन) घटेको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

     

३७४ के ईहाुँ सारह् ैनै दबु्लो पातलो हुनहुुन्त््यो? १ २ ९८ ९९  

३७५ के ईहाुँको मखुमा वा वजभ्रोमा खवटरा वा सेता सेता दागहरू देवखएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

३७६ 
के ईहाुँको परूा शरीर  ऄररो (कडा) भएको वा मखु खोल्न नसक्न ेहुन ुभएको 

वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

३७७ के ईहाुँको ऄनहुार सुवन्त्नएको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

    

३७८ ईहाुँको ऄनहुार  कवत वदनदेवख सुवन्त्नएको वथयो? 

 

९८  ९९     वदन 
 

३७९ 
ऄवन्त्तम पटक वबरामी हुुँदा जसले ईहाुँको मतृ्यु भएको वथयो, के त्यस समयमा 

ईहाुँको कावखमा सुन्त्नीएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

३८० 
ऄवन्त्तम पटक वबरामी हुुँदा जसले ईहाुँको मतृ्यु भएको वथयो, के त्यस समयमा 

ईहाुँको खटु्टाको पाआतला सुन्त्नीएको वथयो? 
१ 

२ ९८ ९९  

     

३८१ ईहाुँको खटु्टाको पाआतला कवत वदन सम्म सुन्त्नीएको वथयो? 

 

९८  ९९     वदन 
 

३८२ के ईहाुँको दबैु खटु्टा सुवन्त्नएका वथए? १ २ ९८ ९९  
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प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर 

प्रत्यूत्तर 

ननदेशन तथा कैनफयत 
वथयो वथएन थाहा छैन 

जवाफ वदन 

नमानेको 

३८३ के ईहांको जीई भरी गाुँठाहरु देवखएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

३८४ के ईहाुँको शरीरमा कुनै डलल्ा वथयो? १ २ ९८ ९९  

३८५ के ईहाुँको मखुमा कुनै डल्लो वथयो? १ २ ९८ ९९  

३८६ के ईहाुँको घाुँटीमा कुनै  डल्लो वथयो? १ २ ९८ ९९  

३८७ के ईहाुँको काखीमा कुनै  डल्लो वथयो? १ २ ९८ ९९  

३८८ के ईहाुँको काछमा कुनै  डल्लो वथयो? १ २ ९८ ९९  

३८९ के ईहाुँको दधु गान्त्नीएको ऄथवा दधुमा गाुँठाहरु वथए? १ २ ९८ ९९  

३९० के ईहाुँको दधुमा घाई, खवटरा अएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

३९१ के ईहाुँको शरीरमा कुनै वकवसमले पक्षाघात भएको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

   

३९२ के ईहाुँको शरीर पक्षाघातका कारण एकातफस  नचल्न ेभएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

३९३ ईहाुँको शरीर को कुन भागमा पक्षघात भएको वथयो? 

दायाुँ भाग ............................................................  १ 

वायाुँ भाग ...........................................................  २ 

शरीरको तल्लो भाग ...............................................  ३ 

शरीरको मावथल्लो भाग ..........................................  ४ 

एईटा खटु्टा मार ....................................................  ५ 

एईटा हात मार  ..................................................... ६ 

परैू जीई ..............................................................  ७ 

ऄन्त्य (खलुाईने) ____________________ ............ ९६ 

 

३९४ के ईहाुँलाइ खाना वनल्न समस्या वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

      

३९५ ईहाुँ को मतृ्य ुहुन ुऄवध कवत वदन देवख  खाना वनल्न समस्या वथयो? 

 

९८  ९९     वदन 
 

३९६ ईहाुँलाइ कस्तो खाना खाुँदा वा वनल्दा समस्या वथयो? 

ठोस  ................................................................... १ 

तरल  .................................................................. २ 

दवैु  .................................................................... ३ 

 

३९७ के ईहाुँलाइ खाना वनल्दा दखु्ने समस्या पवन वथयो? १ २ ९८ ९९  

३९८ के ईहाुँ का अुँखा पहे ुँला देवखन्त्थे? १ 
२ ९८ ९९  

      

३९९ कवत समय देवख ईहाुँका अुँखा पहे ुँला देवखन्त्थे? 

 

९८  ९९     वदन 
 

३१०० के ईहाुँको कपालको रुँग खैरो वा पहे ुँलोमा पररवतसन भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

३१०१ 
के ईहाुँ फुस्रो र पहे ुँलो देवखन ुभएको वथयो वा ईहाुँको हत्केला, अुँखा र 

नङ्गहरू  फुस्रो र पहे ुँलो देवखएका वथए? 
१ २ ९८ ९९ 

 

३१०२ के ईहाुँ का अुँखा वभर गडेका वथए? १ २ ९८ ९९  

३१०३ के ईहाुँ सामान्त्य भन्त्दा बढी पानी वपईन ेगनुसहुन्त््यो? १ २ ९८ ९९  

 

खण्ड ४ - गभय ऄवस्थासगं सम्वन्धीत सकेंत नचन्ह तथा लक्षणहरू 

यस खण्डमा मवहलाको पवछल्लो पटकको गभासवस्थाको बेलामा देखा परेका स्वास््य समस्याहरुको वववरण वलन खोवजएको छ । स्वास््य समस्याहरुको संकेत वचन्त्ह तथा लक्षणहरू तावलकामा 

वदआएको छ । प्रत्येक समस्या तथा लक्षणहरुलाइ छुट्टाछुटै्ट प्रश्नको रुपमा सोध्नहुोस ्र प्रत्येक प्रश्नको वमल्दो कुनै एक जवाफमा गोलो लगाईनहुोस ्। सोवधएको स्वास््य समस्या देवखएको भएमा १ 

मा गोलो लगाईनहुोस ्र नदेवखएको भएमा २ मा गोलो लगाईनहुोस ्। यवद ईत्तरदातालाइ यस समस्याका बारेमा थाहा नभएको भए ९८ मा गोलो लगाईनहुोस ्। 

प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर 

प्रत्यूत्तर 

ननदेशन तथा कैनफयत 
वथयो वथएन थाहा छैन 

जवाफ वदन 

नमानेको 

४०१ के ईहाुँको कवहल्यै रजस्वला (मवहनावारी) भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  
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प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर 

प्रत्यूत्तर 

ननदेशन तथा कैनफयत 
वथयो वथएन थाहा छैन 

जवाफ वदन 

नमानेको 

      

४०२ के ईहाुँको मवहनावारीको बीचमा ऄत्यावधक रक्तस्राव भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

४०३ के ईहाुँको रजस्वला (मवहनावारी) अफै प्राकृवतक रुपमा रोवकएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

४०४ 
के ईहाुँको रजस्वला (मवहनावारी) रोवकएपवछ पवन योनी बाट रक्तश्राब 

भएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

४०५ 
के ईहाुँको मतृ्य ुभएको एक हप्ता ऄवघको समयमा योनीवाट ऄत्यवधक 

रक्तश्राब भएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

४०६ के ईहाुँको मतृ्य ुहुुँदा मवहनावारीको समय नावधसकेको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  
      

४०७ ईहाुँको मतृ्य ुहुुँदा मवहनावारीको समय नावधसकेको कवत हप्ता भएको वथयो? 

 

९८  ९९     हप्ता 
 

४०८ के मतृ्य ूहुन ुभन्त्दा केही समय ऄगाडी ईहाुँको पेट ऄध्यवधक दखेुको वथयो? १ २ ९८ ९९  

४०९ मतृ्युको समयमा के ईहाुँ गभसवती हुनहुुन्त््यो? 
१ 

२ ९८ ९९ 
 

 

४१० 
के ईहाुँको मतृ्य ुसुत्केरी भएको, गभसतन गराएको ऄथवा गभस तवुहएको ६ 

हप्ता वभर भएको वथयो? 
१ 

२ 
९८ ९९ 

 
 

४११ मतृ्युको समयमा ईहाुँ  कवत मवहनाको गभसवती हुनहुुन्त््यो? 

 

९८  ९९ 
     

मवहना 

४१२ 
तपाआको जवाफ ऄनसुार मतृ्युको समयमा ईहाुँ गभसवती नभएको र हालसालै 

वच्चा नजन्त्माएको कुरा वठक हो? 

१ 
२ ९८ ९९ 

 
  

४१३ 
के ईहाुँको मतृ्य ुबच्चा जन्त्मेको (वा सुत्केरी भएको) २४ घण्टा वभर भएको 

हो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

४१४ के ईहाुँको मतृ्य ुप्रसव वपडाको समयमा (बच्चा जन्त्मन ुऄवध) भएको हो? १ २ ९८ ९९  

४१५ के ईहाुँको मतृ्य ु बच्चा जन्त्म ेपवछ भएको हो? १ २ ९८ ९९  

४१६ 
के ईहाुँले मतृ्य ुहुनु भन्त्दा ६ हप्ता ऄवधका समयमा जीववत तथा स्वास््य 

बच्चाको जन्त्म वदनभुएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

४१७ के ईहाुँको मतृ्य ुजुम्ल्याहा बच्चाको जन्त्म वदुँदा वा वदआ सकेपवछ भएको हो? १ २ ९८ ९९  

४१८ के ईहाुँले मतृ्युको समयमा स्तनपान गराईन ुहुन्त््यो? १ २ ९८ ९९  

४१९ 
यो वशश ुजन्त्म वदनभुन्त्दा  पवहले  ईहाुँले कवत वटा जन्त्म वदनभुएको वथयो 

(मतृ वशशकुो जन्त्म सवहत)?   

 

९८  ९९ 
     

जन्त्म 

४२० के ईहाुँको यस भन्त्दा पवहले कुनै वसजररयन सेक्सन गररएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

४२१ के गभासवस्थाको बेलामा ईहाुँलाइ  ईच्च रक्तचाप सम्बन्त्धी समस्या वथयो? १ २ ९८ ९९  

४२२ 
के गभासवस्थामा वा सुत्केरी पवछको समयमा ईहाुँको योवनबाट मैलो गन्त्हाईन े

पानी वथया बगेको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

४२३ 
के गभासवस्थाको ऄवन्त्तम ३ मवहनामा ईहाुँलाइ कम्पन सम्बन्त्धी समस्या 

वथयो?  
१ २ ९८ ९९ 

 

४२४ 
गभासवस्थाको ऄवन्त्तम ३ मवहनामा के ईहाुँ अुँखा धवमलो दखे्ने समस्याबाट 

पीवडत हुनहुुन्त््यो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

४२५ 
गभासवस्थाको समयमा वा प्रसवूत पवछ ईहाुँको योवनबाट रक्तस्राव भएको 

वथयो? 
१ 

२ ९८ ९९  
     

४२६ 
गभासवस्थाकोमा पवहलो ६ मवहनाको समयमा के ईहाुँको योनीबाट रक्तस्राव 

भएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

४२७ 
के गभासवस्थाको ऄवन्त्तम वतन मवहनामा तर बेथा लाग्न ुऄगावड ईहाुँको 

योनीबाट रक्तस्राव भएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

४२८ के प्रसूवत हुने बेला योनीबाट ऄत्यावधक  रक्तस्राव भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

४२९ बच्चाको जन्त्म भएपवछ के ईहाुँको योनीबाट ऄत्यावधक रक्तस्राव भएको १ २ ९८ ९९  
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जवाफ वदन 
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वथयो? 

४३० के ईहाुँले वच्चा जन्त्माआसकेपवछ साल पणूसतया वनस्केको र झरेको वथयो? १ २ ९८ ९९  

४३१ 
के ईहाुँले ऄसामान्त्य ऄवस्थामा रहकेो बच्चा जन्त्माईन ुवा जन्त्माईन ेप्रयास 

गनुस भएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

४३२ ईहाुँलाइ वच्चा जन्त्माईदा कवत समय  बेथा लागेको वथयो? 

 

९८  ९९  

     

घण्टा 

४३३ के ईहाुँले गभसपतन गराईन ेप्रयास गनुस भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

४३४ 
के ईहाुँले हालसालै गभसपतन गराईनभुएको ऄथवा ईहाुँको गभस खेर गएको 

वथयो? 
१ 

२ ९८ ९९  
     

४३५ के ईहाुँको मतृ्य ूगभसपतन गराईदैगदास भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

४३६ के ईहाुँको मतृ्य ूगभसपतन गराएको ६ हप्ताको ऄववध वभर भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

४३७ ईहाुँले कहाुँ बच्चा जन्त्माईन ुभएको वथयो? 

ऄस्पत्ताल  .................................................................  १ 

ऄन्त्य स्वास््य संस्था ....................................................  २ 

घरमा  .......................................................................  ३ 

ऄस्पत्ताल वा स्वास््य संस्था जाुँद ैगदास वाटोमा    ................  ४ 

ऄन्त्य (खलुाईने) ________________________ .... 96 

 

४३८ 
के ईहाुँले बच्चा जन्त्माईुँदा तावलम प्राप्त व्यवक्त (डाक्टर, नसस, ऄनमी) बाट 

सहयोग पाईन ुभएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

४३९ 
ईहाुँको मतृ्य ुहुनु भन्त्दा तत्कालै ऄगाडी पाठेघर फाल्न ेशल्यवक्रया गररएको 

वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

 How did the mother deliver her baby?      

४४० 
के ईहाुँको सामान्त्य प्रसूवत (सामान्त्य रूपमा बच्चा जन्त्माईन ुवा प्राकृवतक 

डेलीभरर) भएको वथयो? 

१ 
२ ९८ ९९ 

 
 

४४१ के ईहाुँको भ्याकुम डेलीभरी (औजार प्रयोग गरी प्रसूवत) गराआएको वथयो? 
१ 

२ ९८ ९९ 
 

 

४४२ के ईहाुँको शल्यवक्रया गरी प्रसूवत (डेलीभरर) गराआएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

४४३ के ईहाुँले ऄनमुावनत समय भन्त्दा ऄवघ बच्चा जन्त्माईन ुभएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

 

खण्ड ५ - चोटपटक तथा दुघयटना सम्वन्धी आनतहास 

यस खण्डमा मवहलाको चोटपटक तथा दघुसटना सम्वन्त्धी आवतहासको वववरण वलन खोवजएको छ । त्यस्ता चोटपटक तथा दघुसटना सम्वन्त्धी आवतहासको प्रश्नहरू तावलकामा वदआएको छ । प्रत्येक 

चोटपटक तथा दघुसटनाका प्रकारलाआ छुट्टाछुटै्ट प्रश्नको रुपमा सोध्नहुोस ्र प्रत्येक प्रश्नको वमल्दो कुनै एक जवाफमा गोलो लगाईनहुोस ्। सोवधएको प्रश्नको जवाफ वथयो अएमा १ मा गोलो 

लगाईनहुोस ्र नदेवखएको भएमा २ मा गोलो लगाईनहुोस ्। यवद ईत्तरदातालाइ यस समस्याका बारेमा थाहा नभएको भए ९८ मा गोलो लगाईनहुोस ्। 

प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर 

प्रत्यूत्तर 

ननदेशन तथा कैनफयत 
वथयो वथएन थाहा छैन 

जवाफ वदन 

नमानेको 

५०१ के ईहाुँको मतृ्य ुकुनै प्रकारको चोटपटक वा दघुसटनाबाट भएको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  
      

५०२ के ईहाुँ कसैको प्रहारले घाआते हुनभुएको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  
      

५०३ के ईहाुँ गोवल बारुद हवतयारबाट घाआते हुनभुएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

५०४ के ईहाुँ चक्कु/छुरी वा धाररलो वस्त ुले  घाआते हुनभुएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

५०५ के ईहाुँ को घाुँवट वथवचएको वा कसैले वनसास्सीन ेगरर वथचेको वथयो? १ २ ९८ ९९  

५०६ के ईहाुँ वावहरर वस्तकुो चोटले घाआते हुनभुएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

५०७ के ईहाुँ अगोले या ऄन्त्य रसायनले जल्न ुवा पोवलन ुभएको वथयो? १ २ ९८ ९९  
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प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर 

प्रत्यूत्तर 

ननदेशन तथा कैनफयत 
वथयो वथएन थाहा छैन 

जवाफ वदन 

नमानेको 

५०८ तपाआको ववचारमा के ईहाुँले अत्महत्या गनुस भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

५०९ के ईहाुँको मतृ्य ुसडक दघुसटनामा भएको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  
     

५१० सडक दघुसटनामा ईहाुँको भवूमका के वथयो? 

बटुवा  ....................................................................... १ 

कार वा हल्का सवारीको यार ुवा चालक ............................ २ 

बस वा ठुला सवारीको यार ुवा चालक  ............................. ३ 

मोटरसाआकलको यार ुवा चालक  ..................................... ४ 

साआकलको यार ुवा चालक  ........................................... ५ 

 

५११ ईहाुँको सवारी दघुसटना हुुँदा के/को सुँग ठोवक्कएर घाआते हुन ुभएको वथयो? 

बटुवा  ......................................................................  १ 

वस्थर वस्त ु.................................................................  २ 

कार वा हल्का सवारी  ..................................................  ३ 

मोटरसाआकल  ............................................................  ४ 

साआकल  ...................................................................  ५ 

ऄन्त्य (खलुाईने) _________________ ...................... ९६ 

 

५१२ के ईहाुँ लडेर घाआते हुन ुभएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

५१३ के ईहाुँको मतृ्य ुपानीमा डुबेर भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

५१४ के ईहाुँ अगोले या ऄन्त्य रसायनले पोलेको कारणवाट वपवडत हुनहुुन्त््यो? १ २ ९८ ९९  

५१५ के ईहाुँ वारृय वस्तवुाट घाआते हुन ुभएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

५१६ 
के ईहाुँको मतृ्य ु कुनै प्रकारको वबरुवा, जनावर वा वकराको टोकाइ वा 

डसाआको कारणले भएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

५१७ त्यो कुन प्रकारको वबरुवा, जनावर वा वकरा वथयो? 

कुकुर .......................................................................  १ 

सपस  .........................................................................  २ 

ववच्छी .....................................................................  ३ 

ऄन्त्य (खलुाईने) ___________________ .............. ९६ 

 

५१८ के ईहाुँ कुनै प्राकृवतक घटनामा घाआते हुन ुभएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

५१९ के ईहाुँको मतृ्य ुकुनै  ववष वा ववषादीले भएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

५२० के ईहाुँ कुनै वहसंा वा अक्रमण को वशकार हुन ुभएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

५२१ के ईहाुँलाआ ववजलुीको झट्का लागेको वथयो? १ २ ९८ ९९  

 

खण्ड ६ – जोनखमयुक्त व्यवहार 

यस खण्डमा मवहलाको स्वास््य संग सम्ववन्त्धत जोवखमयुक्त व्यवहार सम्ववन्त्ध वववरण वलन खोवजएको छ । त्यस्ता जोवखमयकु्त प्रश्नहरू तावलकामा वदआएको छ । प्रत्येक जोवखमयकु्त 

व्यवहारलाआ छुट्टाछुटै्ट प्रश्नको रुपमा सोध्नहुोस ्र प्रत्येक प्रश्नको वमल्दो कुनै एक जवाफमा गोलो लगाईनहुोस ् । सोवधएको प्रश्नको जवाफ वथयो अएमा १ मा गोलो लगाईनहुोस ्र नदेवखएको 

भएमा २ मा गोलो लगाईनहुोस ्। यवद ईत्तरदातालाइ यस समस्याका बारेमा थाहा नभएको भए ९८ मा गोलो लगाईनहुोस ्। 

प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर 

प्रत्यूत्तर 

ननदेशन तथा कैनफयत 
वथयो वथएन थाहा छैन 

जवाफ वदन 

नमानेको 

६०१ के ईहाुँ रक्सी वपईनहुुन्त््यो? १ २ ९८ ९९  

६०२ 
के ईहाुँले सुती जन्त्य पदाथस (चरुोट,वसगार,पाआप अवद) वपईनहुुन्त््यो/सेवन 

गनुसहुन्त््यो? 
१ 

२ ९८ ९९ 
 

      

६०३ ईहाुँले कस्तो वकवसमको सूवतसजन्त्य पदाथस सेवन गनुसहुन्त््यो? 

चरुोट  .................................................................... १ 

पाआप  .................................................................... २ 

खैनी  ..................................................................... ३ 

स्थावनय सुवतस  .......................................................... ४ 

ऄन्त्य (खलुाईने) ____________________ ........... ९६ 

 

६०४ ईहाुँले दैवनक कवत वाट चरुोट, वबडी वपईने गनुसहुन्त््यो? 
 

९८  ९९  
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प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर 

प्रत्यूत्तर 

ननदेशन तथा कैनफयत 
वथयो वथएन थाहा छैन 

जवाफ वदन 

नमानेको 

चरुोट, वबडी संख् या          

 

खण्ड ७ – स्वास््य सेवाको ईपयोग 

यस खण्डमा मवहलाले स्वास््य संस्थावाट वलएको सेवा सम्ववन्त्ध वववरण वलन खोवजएको छ । यसका साथै मतृ्यु हुनभुन्त्दा ऄगावड ईपचारका लावग लवगएको स्थानको बारेमा पवन सोवधएकाले 

वत स्थानवाट ईपलव्ध स्वास््य सेवा संग सम्ववन्त्धत कागजात भएमा सो समेत ऄध्ययन गनुसपने हुन्त्छ। यसरी तावलकामा वदआएको स्वास््य सेवा ईपयोग सम्ववन्त्ध प्रश्नहरूलाआ छुट्टाछुटै्ट प्रश्नको 

रुपमा सोध्नहुोस ्र प्रत्येक प्रश्नको वमल्दो कुनै एक जवाफमा गोलो लगाईनहुोस ्। सोवधएको प्रश्नको जवाफ वथयो अएमा १ मा गोलो लगाईनहुोस ्र नदेवखएको भएमा २ मा गोलो लगाईनहुोस ्। 

यवद ईत्तरदातालाइ यस समस्याका बारेमा थाहा नभएको भए ९८ मा गोलो लगाईनहुोस ्। 

प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर 

प्रत्यूत्तर 

ननदेशन तथा कैनफयत 
वथयो वथएन थाहा छैन 

जवाफ वदन 

नमानेको 

७०१ मतृ्य ुहुन ुऄवघ ववरामी पदास ईहाुँले कुनै ईपचार पाईन ुभएको वथयो वक वथएन? १  
२ ९८ ९९ 

 
      

७०२ 
के ईहाुँलाइ ऄवन्त्तम ईपचारका बेला पनुजसलीय झोल (जस्तैः जीवनजल, 

नवजीवन) वदआएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९  

७०३ के ईहाुँलाइ नशाबाट सलाआन पानी वदआएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

७०४ 
के ईहाुँलाइ रगत चढाआएको वथयो वा वदन ुपने भनी डाक्टरले ईल्लेख गरेको वा 

सल्लाह वदन ुभएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९  

७०५ के ईहाुँलाइ नाक वाट पाआप लगाएर खाना ऄथवा औषवध वदआएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

७०६ 
के ईहाुँलाइ सुइले (नशा वा मास ुमाध्यमबाट) एण्टीबायोवटक औषधी वदआएको वा 

वदन डाक्टरले ईल्लेख गरेको वा सल्लाह वदन ुभएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९  

७०७ के ईहाुँलाइ एड्स सम्वन्त्धी एन्त्टी रेिोभाआरल ईपचार वदआएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

७०८ मतृ्य ुहुन ुऄवध ईपचार गदास ईहाुँलाआ सल्यकृया गररएको वथयो वक वथएन? १ २ ९८ ९९ 
 

      

७०९ 
के ईक्त सल्यकृया र ऄपे्रसन मतृ्य ुहुन ुभन्त्दा एक मवहना वभरको ऄववधमा भएको 

वथयो? 
१ २ ९८ ९९  

७१० 
के ईहाुँ लाइ वसवकस्त ववरामी भएकै ऄवस्थामा ऄस्पत्तालवाट वडस्चाजस गररएको 

वथयो? 
१ २ ९८ ९९  

७११ 
के ईहाुँ को मतृ्य ूहुनभुन्त्दा ऄगाडी ववरामी हुुँदा ईपचारको लावग घरभन्त्दा वावहर 

लवगएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 
      

७१२ ईहाुँ को मतृ्य ूहुनभुन्त्दा ऄगाडी ववरामी हुुँदा ईपचारकोलावग कहाुँ लवगएको वथयो? 

धावम-झाुँवक्र ...............................................................  १ 

धावमसक गरुू ...............................................................  २ 

होवमयो्याथी  ............................................................  ३ 

सरकारी ऄस्पताल .......................................................  ४ 

सरकारी स्वास््य केन्त्द्र/वक्लवनक ......................................  ५ 

वनजी ऄस्पताल ..........................................................  ६ 

समदुाय स्तरका स्वास््यकमी  .......................................... ७ 

तावलम प्राप्त सुुँडेनी ........................................................ ८ 

वनजी डाक्टर ...............................................................  ९ 

औषवध पसल ...........................................................  १० 

ऄन्त्य (खलुाईने) .................................................... ९६ 

 

७१३ 
ईहाुँ को मतृ्य ूहुनभुन्त्दा ऄगाडी ईपचारकोलावग लवगएको ऄस्पत्ताल, सेवाकेन्त्द्र 

ऄथवा वक्लवनकको नाम तथा ठेगाना रेकस ड गनुसभएको छ वक छैन? 
१ २ ९८ ९९  

७१४ 
स्वास््यकमीले ईहाुँ को मतृ्यूको कारण भन्त्नभुएको वथयो वक वथएन? 

 
१ २ ९८ ९९ 

 
      

७१५ स्वास््यकमीले ईहाुँको मतृ्यूको कारण के वताईनभुएको वथयो? _______________________________  

७१६ ईहाुँको स्वास््य संग सम्वन्त्धीत कुनै ऄवभलेखहरु छन वक छैनन?् १ २ ९८ ९९ 
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प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर 

प्रत्यूत्तर 

ननदेशन तथा कैनफयत 
वथयो वथएन थाहा छैन 

जवाफ वदन 

नमानेको 

७१७ के ईक्त ऄवभलेखहरु मलाआ देखाईन सक्नहुुन्त्छ? 
१ २ ९८ ९९ 

 
      

७१८ मतृ्य ूहुन ुऄवध ऄवन्त्तम पटक स्वास््य संस्था गएको वमवत 

 

 वमवत            

 गते  मवहना   साल   

७१९ 
मतृ्य ूहुन ुऄवध दोश्रो (Second last) ऄवन्त्तम पटक स्वास््य संस्था 

गएको वमवत 

 

 वमवत            

 गते  मवहना   साल   

७२० स्वास््य सम्वन्त्धी ऄवभलेखमा ऄवन्त्तम पल्ट नोट गररएको वमवत   

 

 वमवत            

 गते  मवहना   साल   

७२१  
ऄवन्त्तम पल्ट नोट गररएको ऄवभलेखमा ईल्लेख भएको नोट ऄनसुार 

ईहाुँको तौल 

 

९८  ९९  

     

वकलोग्राम 

७२२ दोश्रो ऄवन्त्तम पल्ट (Second last) नोट गररएको ऄवभलेखमा ईल्लेख 

भएको नोट ऄनसुार ईहाुँको तौल कवत वथयो  

 

९८  ९९  

     

वकलोग्राम 

७२३ 
ऄवन्त्तम पल्ट नोट गररएको ईहाुँको स्वास््य सम्वन्त्धी ऄवभलेख ईतार 

गनुसहोस। 

 

 वमवत            

 गते  मवहना   साल   

 

खण्ड ८ – पृष्ठभूमी र सन्दभय 

प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर 

प्रत्यूत्तर 

ननदेशन तथा कैनफयत 
वथयो वथएन थाहा छैन 

जवाफ वदन 

नमानेको 

८०१ के ईहाुँ मतृ्य ुहुन ुपवूसका ऄवन्त्तम वदनहरूमा ऄस्पताल जान ुभएको वथयो? १ 
२ ९८ ९९  

   

८०२ 
के ईहाुँले स्वास््य संस्था वा ऄस्पतालमा जानको लावग स्वचावलत यातायात (कार, 

िक, ि्याक्टर, मोटरसाआकल, स्कुटर वा एम्बलेुन्त्स) को प्रयोग गनुस भएको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

८०३ 
ऄस्पतालमा  भनास गदास कुनै समस्या (जस्तै सेवा पाईन वढलो हुन,ु फारामहरू भनस 

समस्या, पालो पखसन ुपरेको, स्वास््यकमी वा डाक्टर नहुन ुअवद) परेको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

८०४ 
ईहाुँको ईपचारको सम्बन्त्धमा ऄस्पतालमा कुनै समस्या (औषधोपचार, तौरतररका, 

ऄन्त्तरबैयवक्तक धारणा, सम्मान) वथए? 
१ २ ९८ ९९ 

 

८०५ 
के ईहाुँलाइ  ऄस्पतालमा औषधी ईपचार वा रोग परीक्षण गदास कुनै समस्या परेको  

वथयो (जस्तैः औषधी, सल्लाह, रगत पाईन, प्रयोगशाला परीक्षण, एक्स-रे अवद)? 
१ २ ९८ ९९ 

 

८०६ 
के मतृकको घरबाट नवजकको ऄस्पतालमा पगु्नको लावग २ घण्टा भन्त्दा बढी समय 

लाग्छ? 
१ २ ९८ ९९ 

 

८०७ 
के मतृ्य ुहुन ुभन्त्दा पवहलेका  ऄवन्त्तम वदनहरूमा औषधी ईपचारको अवश्यकता 

सम्बन्त्धमा कुनै विववधा रहकेो वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

८०८ मतृ्य ुहुन ुपवूसका ऄवन्त्तम वदनहरूमा परम्परागत घरेलु औषधी प्रयोग गररएको वथयो? १ २ ९८ ९९  

८०९ 
मतृ्य ुहुन ुपवूसका ऄवन्त्तम वदनहरूमा कसैले फोन गरेर सहयोगको लावग अग्रह गरेका 

वथए? 
१ २ ९८ ९९ 

 

८१० 
वबरामी भएको ऄववधमा लागेको ईपचार खचसको कारण घरायसी खचसमा कुनै 

समस्या वा कमी परेको वथयो? 
१ २ ९८ ९९ 

 

 

खण्ड ९ – मृत्यू दताय तथा सनटयनफकेसन 

प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर प्रत्यूत्तर ननदेशन तथा कैनफयत 

९०१ ईहाुँ (मतृक) को मतृ्य ूदतास गरेको भए दतास नम्वर कवत हो?   

९०२ ईहाुँ (मतृक) केा मतृ्य ूदतास कवहले गरेको वथयो?   

९०३ ईहाुँ (मतृक) केा मतृ्य ूदतास कहां गररएको वथयो? 

 

 वमवत            
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प्र.नं. प्रश्न तथा नफल्टर प्रत्यूत्तर ननदेशन तथा कैनफयत 

९०१ ईहाुँ (मतृक) को मतृ्य ूदतास गरेको भए दतास नम्वर कवत हो?   

९०२ ईहाुँ (मतृक) केा मतृ्य ूदतास कवहले गरेको वथयो?   

 गते  मवहना   साल   

९०४ ईहाुँ (मतृक) केा नागरीकता नम्वर के वथयो?   

९०५ के ईहाुँको मतृ्य ूदतास प्रमाणपर जारी भएको छ? 

छ .............................................................. १ 

छैन ्............................................................ २ 

थाहा छैन ्.................................................. ९८ 

Reference no. .......................................... १ 

 

९०६ के मैले ईहाुँको मतृ्य ूदतास प्रमाणपर हनेस सक्छु?  

सक्नहुुन्त्छ .................................................... १ 

सक्नहुुन्त्न ..................................................... २ 

थाहा छैन ्.................................................. ९८ 

Reference no. .......................................... १ 

 

९०७ 
मतृ्य ूदतास प्रमाणको अधारमा मतृ्यूको immediate cause (line 1a)* ऄवभलेख 

गनुसहोस ्
 

Duration 1(a) 

९०८ 
मतृ्य ूदतास प्रमाणको अधारमा मतृ्यूको first antecedent cause (line 1b) 

ऄवभलेख गनुसहोस ्
 

Duration 1(b) 

९०९ 
मतृ्य ूदतास प्रमाणको अधारमा second antecedent cause  (line 1c) ऄवभलेख 

गनुसहोस ्
 

Duration 1(c) 

९१० 
मतृ्य ूदतास प्रमाणको अधारमा मतृ्यूको third antecedent cause (line 1d) 

ऄवभलेख गनुसहोस ्
 

Duration 1(d) 

९११ 
मतृ्य ूदतास प्रमाणको अधारमा मतृ्यूको contributing cause(s) of death 

ऄवभलेख गनुसहोस ्(part 2) 
 

 

 

ऄन्त्तवासता सवकएको समय ... ... बजे ... ... वमनेट ववहान १ बेलुकी २ 

---: समाप्त :--- 

ऄन्त्तरवातासको शरुुमा लेख्न ुभएको मवहलाको मतृ्युसंग सम्ववन्त्धत ववस्ततृ वववरण पढ्नहुोस । ऄन्त्तरवातासको क्रममा ईत्तरदाताले वदएको जानकारीको अधारमा पवहला छुटेको भए वा थप 

जानकारीहरु अवश्यक भएमा सोधेर वदआएको खावल ठाईुँमा ववस्ततृ रुपमा लेख्नहुोस ् । प्रश्नावली भररसके पवछ सोवधएका सवै प्रश्नहरुको जवाफ अयो की अएन भनी चेक गनुसहोस् । कुनै 

प्रश्नमा केही थप जानकारी वलन अवश्यक भएमा लख्नहुोस ्। प्रश्नावली राम्रो संग भररयो भन्त्न ेयकीन भए पवछ ईत्तरदातालाइ ईहाुँले वदन ुभएको समय र सहयोगको लावग धन्त्यवाद वदनहुोस ्। 

तपाइले भरेको प्रश्नावली रुजु गरेर ईत्तरदातालाइ धन्त्यवाद वदआसकेपवछ तपाइको कुनै वट्पणीहरु भए प्रश्नावलीको ऄवन्त्तम पानामा वदआएका खाली ठाईुँमा ईल्लेख गनुसहोस ् । ईत्तरदाता पत्ता 

लगाईन, ऄन्त्तरवातासको वदन र समय वमलाईन तथा ऄन्त्तरवातासको क्रममा कुनै समस्या परेको भए के कस्ता समस्या परे बवुझने गरी स्पष्टसंग ईल्लेख गनुसहोस् । 

ऄन्त्त्यमा यस प्रश्नावली भने व्यवक्तले तावलकामा ईल्लेवखत वववरणहरू भरी प्रश्नावली सवमक्षककहाुँ प्रस्ततु गनुसहोस् ।  

प्रश्नावली भने व्यनक्तको नववरण 

 

 

प्रश्नावली सनमक्षा व्यनक्तको नववरण 

१. नाम र थरः _____________________________________________ १. नाम र थरः ______________________________________ 

२. पदः _________________________________________________ २. पदः __________________________________________ 

३. कायासलयको नामः ________________________________________ ३. कायासलयको नामः ___________________________________ 

४. प्रश्नावली भरेको वमवत 

          ४. प्रश्नावली सवमक्षा 

गरेको वमवत 

          

गते मवहना साल गते मवहना साल 

५. प्रश्नावली भने व्यवक्तको 

दस्तखतः 

 

 

५. प्रश्नावली सवमक्षा 

गनेको दस्तखतः 
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मृत्यूको सनमक्षा, प्रनतनक्रया तथा कायय योजना 

हटाईन सनकने कारक तत्वहरू प्रस्तानवत काययहरू नजम्मेवारी समय नसमा 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

    

    

    

    

 


