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“शल्यक्रियाद्वारा बच्चा जन्माउने प्रक्रियाको अनगुमन  र व्यवस्थापनका लागग कायाान्वयन 
गनरे्दशशका, २०७८”  

 
  

प्रस्तावना: नेपालको संक्रवधानको धारा ३८(२) ले सरुशित माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अगधकारलाई मौगलक 
हकको रुपमा अङ्गीकार गरेको छ ।संक्रवधानद्धारा प्रर्दत्त मक्रहलाको यी हकको सम्मान, संरिण र पररपूगता 
गनाका लागग माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य सेवालाई सरुशित, गणुस्तरीय, सवासलुभ तथा पहुुँचयोग्य बनाउने 
उद्देश्य तथा यसको कायाान्वयनका लागग सरुशित माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अगधकार ऐन, २०७५को 
र्दफा ४० ले दर्दएको अगधकार प्रयोग गरर सरुशित माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य अगधकार गनयमवगल , 
२०७७ को गनयम ३, ४, ५ , ६, ७, ८ र ९ लाई कायाान्वायन गना यो गनरे्दशशका जारी गररएको छ । 

दर्दगो गबकास लक्ष्यप्रगत नेपालको अन्तरााक्रिय प्रगतबद्धता अनरुुप मात ृमतृ्यरु्दर सन ्२०३० सम्ममा प्रगत एक 
लाख जीक्रवत जन्ममा ७० पयुााउन ेउपाय अवलम्बन गनुा अपररहाया छ। शचक्रकत्सकीय कारणले गरेको  

गसजररयन सेक्सनले आमा र नवजात शशशकुो जीवन बचाउने क्रवश्व स्वास््य संगठनको अनसुन्धानले स्थाक्रपत 
गरेको छ र पपलेुशन लेवलमा सी-सेक्सनको उपयकु्त र्दायरा  (रेन्ज)  ५ रे्दशख १५ प्रगतशत हनुपुने भनेको 
छ साथै आवश्यक भएको अवस्थामा मात्र सी-सेक्सनको फाइर्दा हनुे प्रमाण पाइएको कुरामा पगन जोड 
दर्दएको छ। शचक्रकत्सकीय दृक्रिले सी-सेक्सन र्दर १५ प्रगतशत भन्र्दा धेरै हनु ुयशुक्तसङ्गत नहनु ेर यसले मात ृ
तथा नवशशशकुो स्वास््यमा गम्भीर वा कक्रहलेकाुँही स्थायी जक्रिलता, अपाङ्गता वा मतृ्यगुसत पगन सम्बशन्धत 
हनुे बताइएको छ।  

हरेक  स्वास््य संस्थाको तहमा सी–सेक्सन र्दर कगत छ भनेर तय गना वा आम रुपमा यसको अभ्यासको 
क्रहसाब गनकाल्न कठीन हनु्छ । स्वास््य संस्था तहको सी–सेक्सन र्दर सो संस्थाबाि सेवा गलन आउन े
मक्रहलाहरुको प्रसूगत शस्थगत र प्रोफइल (आगथाक–शैशिक अवस्था) मा गनभार हनु्छ । स्वास््य संस्था स्तरमा, 
स्वास््य संस्थाहरुबीच, प्ररे्दशहरुबीच, िेत्रहरुबीच वा रे्दशहरुबीच सी–सेक्सनको र्दर स्तरीकृत, भरपर्दो, एकरुप 
र कायाकेशन्ित  तररकाले अनगुमन र तलुना गना गमल्ने एक वगीकरण प्रणाली हनु ुवाञ्छनीय हनु्छ जसले 
ती क्रवशशि अवस्थाहरुलाई गमल्नेगरी कायािमहरु तयार पाना मद्दत पगु्छ।क्रवश्व स्वास््य संगठनले स्वास््य 
संस्था स्तरको सी–सेक्सन र्दरहरुलाई अनगुमन गने सबैभन्र्दा उपयकु्त संयन्त्रका रुपमा रब्सन वगीकरणलाई 
गसफाररस गरेको छ। यसैलाई अङ्गीकार गरर यो कायाान्वयन गनरे्दशशका नेपालको सन्र्दभा अनसुार तयार 
पाररएको छ । 

 

पररच्छेर्द -१ 
प्रारशम्भक 

 
संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस गनरे्दशशकाको नाम “शल्यक्रियाद्वारा बच्चा जन्माउने प्रक्रियाको 
अनगुमन  र व्यवस्थापनका लागग कायाान्वयन गनरे्दशशका, २०७८” रहेको छ । 

 
   (२) यो गनरे्दशशका तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ।  
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१. पररभाषा: गबषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस गनरे्दशशकामा; 
 
(क) 'जन्म' भन्नाले एक हजार ग्राम वा सो भन्र्दा बढी तौल र २८ हप्ता  भन्र्दा बढी समय गभामा रहेर 

जन्मकेो नवजात लाई सम्झन ुपर्दाछ। 
(ख) “स्वास््य संस्था” भन्नाले बहृत आकशस्मक प्रसतुी तथा नवशशश ुसेवा प्रर्दान गने अस्पतालहरुलाई 

सम्झन ुपर्दाछ। 
(ग) “सी–सेक्सन” सेवा भन्नाले शल्यक्रिया द्वारा बच्चा जन्माउने प्रक्रियालाई सम्झन ुपर्दाछ। 
(घ) "मन्त्रालय" भन्नाले सङ्घीय स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सम्झन ुपर्दाछ। 
(ङ) “महाशाखा" भन्नाले स्वास््य सेवा क्रवभाग अन्तगातको पररवार कल्याण महशाखालाइा सम्झन ुपर्दाछ। 
(च) "क्रवभाग" भन्नाले स्वास््य सेवा क्रवभाग सम्झन ुपर्दाछ। 
(छ) “रब्सन वगीकरणमा प्रयोग हनुे मखु्य भेररयवलहरुको पररभाषा” अनसूुची १ बमोशजम हनुेछ । 

 
 

 
पररच्छेर्द -२ 

उद्दशे्य 
 

२. यस गनरे्दशशकाको मखु्य उद्दशे्य सी–सेक्सनको बढ्र्दो र्दरलाई सम्बोधन गना र केस लेखाजोखा र 
पषृ्ठपोषणको प्रणाली क्रवकास गनाको लागग नेपालका स्वास््य संस्थाहरूमा रब्सन वगीकरणका आधारमा 
सी–सेक्सन अनगुमन कसरी गने भनी स्पि गनरे्दशन उपलब्ध गराउन ुहो ।   

 

 

पररच्छेर्द -३ 

सम्पूणा अस्पतालहरुमा रब्सन वगीकरण प्रणालीको पररचय 

 

४. पररचय: त्याङ्क खण्डीकरणका आधारमा, माइकल रब्सनले सन ्२००१ मा सी–सेक्सनका लागग १० 
अलग अलग समूहका मक्रहलाका लागग एक स्तरीकृत वगीकरण प्रणाली प्रस्ताव गरे र सी–सेक्सन 
गराएका सबै प्रकारका मक्रहलालाई त्यसमा समावशे गरे (थप क्रववरणका लागग अनसूुची २ मा उल्लेख 
गररएको छ) । 'गसजररयन सेक्सन र्दर अगत धेरै भयो वा अगत कम भयो भने्न सोचमा नभई सबै 
सान्र्दगभाक सूचनालाई क्रवचार गर्दाा के त्यो र्दर ठीक हो वा होइन' भने्न सोचमा त्यो प्रणाली आधाररत 
गथयो।  

सतु्केरीका लागग भनाा भएका मध्ये गनधााररत पररभाषा गभत्र पने, शचक्रकत्सकीय क्रहसाबले सान्र्दगभाक मक्रहला 
समूह पक्रहचान गना र मोिामोिी उस्तै समूहका मक्रहलाहरुबीच सी–सेक्सन र्दरको गभन्नतालाई अनसुन्धान 
गना यो र्दश समूहको रब्सन वगीकरण प्रणाली गसजाना गररएको गथयो । सी–सेक्सनको इन्डीकेसनमा मात्र 
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आधाररत वगीकरण जस्तो नभई, रब्सन वगीकरण चाही गनशित स्वास््य संस्था वा िते्रहरुमा सतु्केरी हनुे 
सबै मक्रहलाका लागग हो । यो एक पूणा पेररनेिल (गभावती भएको २८  हप्ता रे्दशख सतु्केरी भएको १ 
हप्तासम्मको समयावगध) बगगाकरण हो l सबै जनालाई यसअनसुार र्दशमध्ये कुनै एक वगामा मात्र वगीकरण 
गना सक्रकन्छ र यो वगीकरणमा कोही छुट्रै्दन क्रकनभने यी समूहहरु एक आपसमा अलग-अलग भएपगन सबै 
प्रकारका मक्रहलालाई समेट्छन ्।  

 

क. रब्सन वगीकरणको प्रयोगले स्वास््य संस्थाहरुलाई गनम्न कायामा सहयोग गछा:  

१. समग्र सी–सेक्सन र्दरमा सबैभन्र्दा धेरै र सबैभन्र्दा कम योगर्दान गने मक्रहलाहरुको तोक्रकए बमोशजम 
समूह पक्रहचान र क्रवश्लषेण गना  

२. एउिा स्वास््य संस्था तहमा गनशित मक्रहलाहरुको समूहमा हनुे अभ्यासहरुलाई अन्य अपेशित 
पररणाम भएका संस्था वा अस्पतालहरूसंग तलुना गना र अभ्यासहरुमा पररवतान गना;  

३. सी–सेक्सनको प्रयोगलाई अनकुुलन गने सम्बन्धी रणनीगत वा कायािमहरुको प्रभावकाररता मूल्याङ्कन 
गना ।  

४. गनशित समूहका मक्रहलाहरुको पररणामलाई क्रवश्लषेण गरी सेवाको गणुस्तर र शक्लगनकल व्यवस्थापन 
अभ्यासहरुको मूल्याङ्कन गना ।  

५. सङ्कगलत त्याङ्कको गणुस्तर मूल्याङ्कन गना र सो त्याङ्कको महत्व, ब्याख्या र प्रयोगबारे सेवा 
प्रर्दायकहरूको सचेतना बढाउन । 

ख. रब्सन वगीकरण प्रयोग गनुाको औशचत्य गनम्न छन ्: 
रब्सन वगीकरणको मखु्य सबल पि भनकेो यसको सरलता, सघनता, क्रवश्वसनीयता र लचकता हो। 

१. कायािम सम्बशन्ध उपयोगीता: रब्सन वगीकरण प्रगतवरे्दनको ब्याख्याले त्याङ्क संकलनको गणुस्तर, 

अस्पतालले सेवा पयुााएका मागनसको प्रकार, प्रत्यके समूहमा सी–सेक्सनको र्दर, कुनै क्रवशेष अवस्थामा 
र्दशविा समूहले सी–सेक्सनको समग्र र्दरमा गरेको योगर्दान र कुनै मातसेृवा इकाइले दर्दने समग्र 
हेरचाहसम्बन्धी उपयोगी दृक्रिकोणतफा  डोयााउन सक्छ ।   

२. सी–सेक्सन र्दरको लेखाजोखा: यो सूचनालाई  क्रवश्लषेण गना सक्रकन्छ, जस्तै सी–सेक्सन सेवा गलने 
मक्रहलाको सङ्खख्या केही मक्रहना वा वषाको अन्तरालमा पररवतान भएको वा शस्थर रहेको हेना । 

३. स्वास््य सेवाको  लेखाजोखा गना: रब्सन वगीकरणलाई सेवाको  गसफाररस गनेभन्र्दा त्यसको 
मूल्याङ्कन गने औजारका रुपमा प्रयोग गना सक्रकन्छ । त्यसबाि प्रत्येक अस्पतालले पररणाम वा 
अन्य प्रमाणका आधारमा कुन उपयकु्त सेवा  हो भनी आफैले गनणाय गना सक्छन ्। 

 

ग. नेपालको सन्र्दभामा यसका मखु्य प्रयोगकतााहरु गनम्नानसुार छन््ः 

१. प्रसूगत तथा स्त्रीरोग क्रवशषेज्ञ र सम्पूणा अस्पतालको स्वास््य मेिरनीक्रि/प्रसव इकाइमा कायारत अन्य 
शचक्रकत्सकहरु  

२. सम्पूणा स्वास््य संस्थाको मिेरनीक्रि/प्रसव इकाइमा कायारत  गमडवाइफ/नगसाङ्ग कमाचारीहरु  

३. कुनै पगन सरकारी तथा गनजी स्वास््य संस्थामा कायारत स्वास््य संस्था प्रशासकहरु  
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४. जनस्वास््य गनकायहरु र नीगत गनमााताहरु जस्तै पररवार कल्याण महाशाखा, प्रारे्दशशक स्वास््य 
गनरे्दशनालय, सामाशजक क्रवकास मन्त्रालय, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अस्पताल व्यवस्थापन 

५. अगभलेख राख्न ेकमाचारी तथा त्याङ्कक्रवर्दहरु 

६. अन्य सरोकारवालाहरु जस्तै व्यावसाक्रयक गनकायहरु, राक्रिय/अन्तरााक्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु 

 

घ. रब्सन वगीकरण अनसुार मक्रहलाहरुलाई वगीकरण गने मखु्य प्रसूगत भेररयवलहरू : 

रब्सनका १० समूहहरू ६ विा प्रमखु प्रसूगत भेररयवलहरूमा आधाररत छन।् सबै मक्रहलाहरूलाई ६ विा 
आधारभतू अवस्था जस्तै; गभावती मक्रहलाको गभा रहेको जम्मा पिक, २८ हप्ता वा बढीको अवगधमा बच्चा 
जन्माए/नजन्माएको, गभामा रहेको शशशकुो आसन, सी–सेक्सनलगायत पक्रहलेका प्रसूगतसम्बन्धी जानकारी, 
प्रसव र सतु्केरी अवगध आदर्दको आधारमा तरुुन्तै वगीकरण गना सक्रकन्छ। ती भेररयवलहरू अनसूुची ३ मा 
राशखएकोछ। 

 

 

पररच्छेर्द -४ 

 

स्वास््य संस्थामा रब्सन वगीकरण प्रणालीको संचालन प्रक्रिया 
 
 

५. रब्सन वगीकरण प्रणाली सी–सेक्सन सेवा उपलब्ध गराउने सम्पूणा अस्पतालहरुले प्रयोगमा 
ल्याउनपुछा ।मखु्यतया, सी–सेक्सन र्दर उच्च रहेका अस्पतालहरुमा यो बगगाकरण प्रणालीलाई 
प्राथगमकतामा राखी कायान्वयन गनुापनेछ ।  

क. मक्रहलाहरुलाई रब्सनका १० समूह र गतनका उप-समूहमा क्रवभाजन गनुापनेछ। 

रब्सनका १० समूहहरु आधारभतू प्रसूगत क्रवशेषताहरुमा आधाररत हनु्छन ्जनु सूचना प्राय्ः गभाावस्थामा र 
सतु्केरी हनु भनाा हुुँर्दा गनयगमत रुपमा संकलन गनुापनेछ। सतु्केरीका लागग भनाा हनु आएका 
मक्रहलाहरुलाई ६ विा मखु्य भेररयवलहरु प्रयोग गरी अनसूुची २ मा उल्ल्लेख गररए अनसुार १० विा 
समूहमा वगीकरण गनुापनेछ ।यदर्द क्रवरामीको अगभलेखमा एक वा बढी भेररयवल हरुको सूचना पाउन वा 
बझु्न नसक्रकएमा सतु्केरी हनु आएकी मक्रहलालाई कुनै पगन १० समूह अन्तगात वगीकरण गना सक्रकुँ रै्दन। 
यसरी वगीकरण नगररएको समूहका मक्रहलालाई रब्सन वगीकरण प्रगतवरे्दन तागलकाको अङ्गका रुपमा (थप 
क्रववरण अनसूुची ७ मा दर्दइएको छ) तागलकाको पछुारमा सकभर फुिनोिको रुपमा उल्लेख गनुापनेछ। 

 

ख. मक्रहलाहरुलाई वगीकरण गने व्यावहाररक कर्दमहरु गनम्न छन ्: 
१. मात ृशाखामा गभावती मक्रहलालाई प्रवशे क्रवन्र्दकुो गनणाय गने। त्यस्ता प्रवेश क्रवन्र्द ुया त 

आकशस्मक कि वा बक्रहरङ्ग क्रवभाग वा सोझै मात ृशाखा वा प्रसूगत वाडा हनुसक्छन ्। 
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२. स्तरीकृत शक्लगनकल प्रक्रियाअनसुार भनाा गर्दाा मक्रहलाको सम्पूणा र क्रवस्ततृ क्रववरण गलने र उनको 
प्रसूगत र तल्लो पेिसमते शारीररक परीिण गने । 

३. ६ विा प्रमखु भेररयवलहरुका आधारमा गभावती मक्रहलाको प्रोफाइल गनधाारण गने ।र्दश रब्सन 
समूहमध्ये कुन ैएकमा उनलाई वगीकरण गरेर राख्न े। (अनसूुची २ र ४ हेनुाहोस)् 

४. मक्रहलाहरुलाई वगीकरण गररसकेपगछ क्रवरामी अगभलेखमा र मेिरगनिी रशजिर (डेगलभरी रुम 
बकु) वा शल्यक्रिया किको रशजिरमा सबैको रब्सन समूह नम्बर लेख्न े। यो हातैले लेखेर राख्न े
सामान्य नोि वा रब्सन समूह नम्बर भएको छाप पगन हनुसक्छ ।मेिरगनिी रशजिरमा (डेगलभरी 
रुम बकु) वा शल्यक्रिया किको रशजिरमा समूह क्रवशेषलाई उपयकु्त महल वा नयाुँ बनाइएको 
महलमा राख्नपुछा। यो संकेत (रब्सन समूह नम्बर) प्रत्यके समूहका मक्रहलाको आवगधक (जस्तै 
मागसक) क्रहसाब राख्न प्रयोग गना सक्रकन्छ । 

५. मागसक रुपमा प्रगतबेर्दन तयार पानाका लागग सबै क्रववरण संकलन गने र प्रगतवेर्दन तागलकामा 
उतानुापनेछ (अनसुचुी ७ हेनुाहोस)् । 

६. मागसक प्रगतबेर्दन सम्बद्ध गनकायमा (जस्तै प्रारे्दशशक स्वास््य गनरे्दशनालय र पररवार कल्याण 
महाशाखा) पठाउनपुनेछ । 

७. त्याङ्क नपगेुका (६ विामध्ये एक वा बढी मखु्य भेररयवलहरुमा सूचना नभएको) मक्रहलाहरुलाई 
वगीकरण नगररएको समूहका रुपमा नपगेुको भेररयवलको जानकारी नोि गरी राख्नपुनेछ जसले 
गर्दाा उनीहरुको क्रवश्लषेण गना सशजलो हनु्छ ।अनसूुची ५ को फ्लो चािाले वगीकरण कसरी गना 
सक्रकन्छ भने्न रे्दखाउुँछन ्। 

 

   

ग. अगभलेखीकरण तथा प्रगतवेर्दन:  

 
यो वगीकरणलाई कायाान्वयन गने पक्रहलो कर्दम सम्भव भएसम्म कसैलाई सम्पका  व्यशक्त (शक्लगनगसयन, नसा 
वा अरु कोही जो मात ृवाडामा काम गछा) तोक्न ुहो जो त्याङ्क सङ्कक्लन गना र मागसक रुपमा रब्सन 
प्रगतवरे्दन तागलका तयार पाना शजम्मेवार हनु्छ । यो सम्पका  व्यशक्तले आकशस्मक कि, बक्रहरङ्ग क्रवभाग, अन्य 
मात ृतथा प्रसूगत वाडाहरु, शल्यक्रिया कि लगायतका कमाचारीगसत काम गनुापछा र नयाुँ भनाा भएका गभावती 
मक्रहलाका आवश्यक सबै प्रसूगत भेररयवलहरुको सूचना गलइएको सगुनशित गना समन्वय गनुापछा । यसबाि 
ती मक्रहलालाई रब्सनका १० समूहमा वगीकरण गना सहयोग हनु्छ । सबैभन्र्दा महत्वपूणा कुरा प्रत्येक 
क्रवरामीको अगभलेखमा र रशजिरमा उनीहरुको रब्सन समूह नम्बर उल्लेख गनुा हो ।  

 

रब्सन वगीकरणबाि उपलब्ध सूचनाको स्थानीय संस्थाहरुमा अगधकतम उपयोग र गतनीहरुबीच तलुनाका 
लागग त्याङ्क स्तरीकृत ढाुँचामा राख्न ुजरुरी हनु्छ । 

 

 

घ. वगीकरण र अगभलेखीकरण  

१. सतु्केरी हनु भनाा भएका प्रत्येक मक्रहलाको वगीकरणलाई सशजलो बनाउन अनसूुची ४ र ५ लाई 
छापेर भनाा गने कोठा वा आकशस्मक कि वा जहाुँ वगीकरण गररन्छ र त्यो अनसुार छाप लगाइन्छ, 
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त्यहाुँ िाुँस्न े। शल्यक्रिया कि र सतु्केरी किमा अनसूुची ४ र ५ का एक एकविा लेगमनेि 
गररएका प्रगत दर्दनपुछा ।  

२. मक्रहलाहरु भनाा हनुे बेला नै अनसूुची ५ मा दर्दइएको फ्लो चािा प्रयोग गरी उनीहरुलाई वगीकरण 
गने र नोि बनाएर वा रब्सन वगीकरणको छाप बनाई क्रवरामीको चािाको पक्रहलो पन्नामा सो लगाई 
अगभलेख राख्न े।  

३. माततृ्व इकाइका कमाचारी वा सम्पका  व्यशक्तले अनसूुची ६ मा दर्दइएको ट्याली शीि अनसुार 
मागसक अगभलेख जम्मा पानुापर्दाछ र प्रत्यके मक्रहनाको अन्त्यमा रब्सन समूहअनसुार जम्मा सतु्केरी 
संख्या र सतु्केरी गराइएको क्रवगधअनसुार संख्याको सारांश (अनसूुची ७ प्रगतवरे्दन तागलका अनसुार) 
क्रवश्लषेणका लागग गनकाल्नपुर्दाछ । 

 

कृपया ध्यान दर्दनहुोस््ः माततृ्व रशजिरमा पररवतान आवश्यक छ्ः हाल सतु्केरी गराउने कोठामा वा शल्यक्रिया 
किमा भएका माततृ्व वा सतु्केरी रशजिरमा ‘यो गभामा प्रसव व्यथाको शरुुवात' र रब्सन समूहका लागग 
र्दईुविा महलहरु थप्नपुछा । नयाुँ रशजिर नआउन्जेल पररचयको महलमा रब्सन समूह र कैक्रफयत महलमा 
‘यो गभामा प्रसव व्यथाको शरुुवात' राख्न सक्रकन्छ । 

 
ङ. प्रगतवेर्दन प्रक्रिया 
रब्सन समूहसम्बन्धी र गतनीहरुको सतु्केरी क्रवगधबारे त्याङ्क सङ्कलन गना सम्पका  व्यशक्त शजम्मवेार हनुछे र 
प्रत्येक मक्रहनाको अशन्तममा प्रगतवरे्दन तागलका भनेछ । भररएको तागलका पररवार कल्याण महाशाखा र 
प्रारे्दशशक स्वास््य गनरे्दशनालयमा मक्रहनाको पक्रहलो सातागभत्र पठाउनपुनेछ । 

अनसूुची ७ बमोशजमको प्रगतवेर्दन तागलकामा ७ विा महलहरु छन ्। र्दोस्रो महल (जम्मा सी–सेक्सनको 
संख्या) बाि भना शरुु गने र तेस्रो महलमा १० समूहमध्येका प्रत्येक समूहका जम्मा मक्रहलाको संख्या भने 
। त्यसपगछ प्रगतशतको क्रहसाब गनुापछा । वगीकरण नगररएका मक्रहलाहरु, जस्तै एक वा बढी भेररयवलहरुमा 
सूचना नपाइएका मक्रहलाहरुलाई जम्मा संख्यामा राख्न ुहुुँरै्दन । 

 

अस्पतालहरुमा रब्सन वगीकरण प्रणालीको कायाान्वयनको अनगुमनका लागग र ती अस्पतालहरुमा सी–
सेक्सनको उशचत प्रयोगलाई सधुाना प्ररे्दशहरुलाई प्राक्रवगधक सल्लाह सझुाव दर्दनका लागग पररवार कल्याण 
महाशाखाले एक कायासमूह स्थापना गनेछ । 

 

६. महत्वपूणा मागा र्दशान 

  

१ रब्सन वगीकरण स्वास््य संस्थास्तरमा सी–सेक्सन र्दरमा आएको पररवतान र के कारणले घट्ने र 
बढ्ने रहेछ भनेर अनगुमन गना सहयोग गने एक साधन हो । यसको जोड नीगत गनमााणका लागग 
त्याङ्क प्रयोगमा हनु्छ जसले गर्दाा सी–सेक्सनको अभ्यासमा स्वास््य संस्थाहरुले यार्द नगररकन ै
आइरहेको पररवतानलाई सच्याउन सकून ् । त्याङ्कको सम्भाक्रवत सङ्कलनले सतु्केरीको क्रववरण 
अगभलेखीकरणको गणुस्तर सधुार गनेछ र यो अनवरत रुपले मागसक गनुा महत्वपूणा हनु्छ।अनसूुची 
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८ मा दर्दइएको तागलकाले ग्लोवल रेफरेन्स रेि (वैशश्वक सन्र्दभा र्दर) हरुसम्बन्धी थप मागागनरे्दश दर्दन्छ 
जसलाई स्वास््य संस्थास्तरका र्दर र प्रचलनलाई तलुना गना र अथ्र्याउन प्रयोग गना सक्रकन्छ । 

२ त्याङ्क सङ्कलनको क्रवगधलाई वणान गना, यो प्रणालीलाई अगधकतम प्रयोग गना र यसका पररणामहरुलाई 
अथ्र्याउन सम्बशन्धत सबै सरोकारवालाहरु र स्वास््य संस्थास्तरका सम्बशन्धत सबैलाई तागलम प्रर्दान 
गनुा महत्वपूणा हनु्छ । 

३ राक्रिय स्तरमा यो रब्सन प्रणालीको अनमुोर्दन पगन महत्वपूणा हनु्छ ।  
४ रब्सन वगीकरण कायाान्वयन गने अस्पतालहरुले यदर्द स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाि वा 

सामाशजक क्रवकास मन्त्रालयबाि वा स्थानीय सरकारबाि बजेि प्राप्त गछान ्भने सरकारको वाक्रषाक 
कायायोजना तथा बजेिको कायाान्वयन गनरे्दशशकालाई अनशुरण गनुापनेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेर्द-५ 

 

कायािमको अनगुमन प्रणाली 
 

७. अनगुमन प्रणाली  

अस्पतालहरुमा रब्सन वगीकरण प्रणालीको कायाान्वयनको अनगुमनका लागग र ती अस्पतालहरुमा सी–
सेक्सनको उशचत प्रयोगलाई सधुाना प्ररे्दशहरुलाई प्राक्रवगधक सल्लाह सझुाव दर्दनका लागग पररवार कल्याण 
महाशाखाले एक कायासमूह स्थापना गनेछ । 

 

१. संघीय तहमा रब्सनको र्दश समूह वगीकरण प्रणाली (िी.शज.सी.यस.) कायासमूह:   

1) पररवार कल्याण महाशाखा, गनरे्दशक – अध्यि  

2) परोपकार प्रसूती तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथली, गनरे्दशक – सर्दस्य 

3) पररवार कल्याण महाशाखा- -फोकल व्यशक्त (मात ृतथा नवाशशश ुस्वास््य कायािम) - सर्दस्य 

4) उपचारात्मक सेवा महाशाखा – प्रगतगनगध – सर्दस्य 

5) नगसाङ्ग तथा सामाशजक सरुिा महाशाखा – प्रगतगनगध – सर्दस्य 

6) राक्रिय स्वास््य तागलम केन्ि – प्रगतगनगध – सर्दस्य 

7) राक्रिय स्वास््य शशिा सूचना संचार केन्ि- प्रगतगनगध – सर्दस्य 

8) पेशागत गनकाय नेपाल प्रसूगत तथा स्त्रीरोग समाजका वतामान वा पूवा अध्यि – सर्दस्य 

9) पेशागत गनकाय नेपाल प्रसूगत तथा स्त्रीरोग समाज- प्रगतगनगध – सर्दस्य 

10) पररवार कल्याण महाशाखा, मात ृतथा नवशशश ुशाखा प्रमखु – सर्दस्य सशचव 

11) साझेर्दारहरु: सहयोग गने अन्य गैर सरकारी संघ-संस्थाहरुलाई आवस्यकता अनसुार आमन्त्रण गना 
सक्रकने छ । 
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२. संघीय तहको सगमगतको शजम्मेवारी   

1) संघीय सगमगतको बैठक सञ्चालन गने (हरेक ३ मक्रहनामा) 

2) राक्रिय गनरे्दशशका गनमााण तथा पनुरावलोकन गने 

3) आवश्यकता अनसुार राक्रिय अनगुमन तथा प्रगतवरे्दन प्रणालीको क्रवकास गने  

4) TGCS कायान्वयनका लागग प्ररे्दशहरुको िमता क्रवकास गने  

5) सावाजगनक तथा गनजी अस्पतालहरु, मेगडकल कलेजहरु र पेशागत संगठनहरु गसत रब्सनको 
TGCS कायाान्वयनका लागग राक्रिय तहमा योजना तथा समन्वय गने  

6) राक्रिय तहमा पनुरावलोकन (राक्रिय पनुरावलोकनसंगै)  तथा योजना गने  

7) सावाजगनक तथा गनजी अस्पतालहरुमा (खासगरी संघीय अस्पतालहरु र मेगडकल कलेजहरु) 
अनगुमन तथा सहयोगात्मक सपुरीवेिण गने 

8) प्ररे्दशहरु र अस्पतालहरुले उठाएका मदु्दाहरु आवश्यकता अनसुार सम्बोधन गने  

रब्सनको िी.शज.सी.यस. अनगुमनका ठम्याइहरु लाई प्ररे्दश तहमा कायाान्वयन, अनगुमन र मदु्दाहरु 
सम्बोधनका लागग प्ररे्दश गणुस्तर सधुार गनकाय/सगमगत शजम्मेवार हनुछेन ्। 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेर्द-६  

 

क्रवक्रवध 

८. स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था:  

यस कायािम संचालन तथा व्यवस्थापनका लागग आवश्यक स्रोत सङ्घीय, प्ररे्दश सरकार तथा स्थागनय 
तहबाि क्रवगनयोशजत हनुेछ। गनशज अस्पतालहरुको हकमा संशघय, प्ररे्दश सरकार र स्थागनय-तहले समेट्न 
नसकेको खण्डमा आफ्नो गनशज श्रोतबाि पगन बजेि गबगनयोजन गना सक्रकनेछ । 
 

९. व्याख्या गने अगधकार:  

यो गनरे्दशशका कायाान्वयनको गसलगसलामा कुनै र्दगुबधा उत्पन्न भएको खण्डमा ब्याख्या गने अगधकार 
मन्त्रालयलाइा हनुेछ ।  
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अनसूुची  १ 

(र्दफा २ को छ संग सम्बशन्धत) 

रब्सन वगीकरणमा प्रयोग हनुे मखु्य भेररयवलहरुको पररभाषा 
 

प्रसूगत भेररयवलहरु पररभाषा अवलोकन अन्य नोिहरु 

१. २८ हप्ता  वा सो 
भन्र्दा बढीको गभा 
रहेको पिक * 

पक्रहले सतु्केरी भएको पिक  एक हजार ग्राम वा सोभन्र्दा बढी तौलको वा २८ 
हप्ता वा सोभन्र्दा बढी अवगधको, जीक्रवत वा मतृ, 

क्रवकृगतसक्रहत वा रक्रहत, जनुसकैु मागाबाि बच्चा 
जशन्मएको । (पक्रहलेका गभा पतन वा गभापातको 
गन्ती नहनुे) ।   

*यो पररभाषाले अक्रहलेको 
सतु्केरीलाई गणनामा गलुँरै्दन । 
मक्रहलाले बच्चा जन्माउन ुअशघ 
वगीकरण गनुापछा । 

नगलपारा  (एउिा पगन 
नभएको)  

पक्रहले बच्चा नजन्माएको  पक्रहलो पिक गभावती भएकी मक्रहला मात्र यो 
समूहमा पगछान ्भने्न छैन । उर्दाहरणको लागग यदर्द 
कुनै मक्रहला पक्रहले ४ पिक गभावती भइन ्र ३ 
विा गभापतन भयो भने (G4 P0 A3) उनीलाई पगन 
यही समूहमा राशखन्छ ।  

जस्तै कुन ैमक्रहला पक्रहलो बच्चा 
जन्माउन भनाा भएकी भए पगन 
उनले बच्चा जन्माइसकेपगछ मात्र 
फाराम भररयो भन ेपगन उनलाई 
'नगलपरा' भनेरै वगीकरण गनुापछा 
।  

मल्िीपारा (र्दईु वा 
सोभन्र्दा बढी भएको) 

पक्रहले कम्तीमा एउिा बच्चा 
जन्माएको  

एक हजार ग्राम वा सोभन्र्दा बढी तौलको वा २८ 
हप्ता  वा सोभन्र्दा बढी अवगधको, जीक्रवत वा मतृ, 

क्रवकृगतसक्रहत वा रक्रहत, जनुसकैु मागाबाि बच्चा 
जशन्मएको ।   

 

२. पक्रहले सी–सेक्सन 
भइसकेको* 

सतु्केरी हनु भनाा भएपगछ पक्रहले 
गररएका सी–सेक्सन  

अरु प्रकारका पाठेघरका र्दागहरु (जस्तै 
मायोमेक्िोमी, क्रहस्िेरोिोमी गर्दााका र्दाग) लाई 
पक्रहले सी–सेक्सन गरेको मागनुँरै्दन ।  

(पक्रहले पाठेघर च्यागतएर  उपचार 
गररएको भए त्यसलाई पगन 
समावेश गने) 

 

पक्रहले सी–सेक्सन 
नभएको 

पक्रहलेका सबै बच्चा योगनबाि 
जन्मेका 

 * कुनै मक्रहलाले पक्रहले २ बच्चा 
योगनबाि जन्माएको र तेस्रो बच्चा 
शचक्रकत्सकको सल्लाहअनसुार सी–
सेक्सनबाि जन्माइएको भए र तेस्रो 
बच्चा जन्मेपगछ मात्र फाराम 
भरेको भएपगन उनलाई पक्रहले सी–
सेक्सन नभएको समूहमा राख्नपुछा 
।  

एक वा बढी भएको  एक वा बढी बच्चा योगनबाि 
जन्माएको भएपगन पक्रहले कम्तीमा 
एक पिक सी–सेक्सनबाि बच्चा 
जन्माएको  

  

३. प्रसब पीडाको 
शरुुवात 

अक्रहलेको गभामा प्रसव पीडा 
कसरी शरुु भयो र बच्चा जसरी 
जन्माउने योजना बनाएको भएपगन 
कसरी बच्चा जशन्मयो 

प्रसव वा सतु्केरी वाडामा मक्रहलालाई भनाा 
गररसकेपगछ उनको इगतहास, स्वास््यकमीले गरेको 
शारीररक परीिण र गनणायका आधारमा यो तय 
हनुपुछा  

 

स्वतस्फूता  

 

सतु्केरीका लागग भनाा भएपगछ 
मक्रहलालाई स्वतस्फूता रुपमा 
प्रसव पीडा भएको  

पक्रहले बच्चा जन्माएकी वा नजन्माएकी मक्रहला 
सतु्केरी व्यथा लाग्नअुशघ न ैसी–सेक्सनको 
योजनामा रहेकी मक्रहला भएपगन स्वतस्फूता प्रसव 
पीडासक्रहत आएमा यो समूहमा राख्नपुछा । पक्रहले 
स्वतस्फूता प्रसव पीडा शरुु भएका तर त्यसलाई 

नोि: पाठेघरमा र्दाग भएकालाई 
समावेश नगने  
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प्रसूगत भेररयवलहरु पररभाषा अवलोकन अन्य नोिहरु 

तीब्रता दर्दन अशक्सिोगसन दर्दइएका वा एशम्नओिोमी 
गररएका मक्रहला पगन यो समूहमा पछान ् 

अन्य उपाय लगाएर 
व्यथा लागेको  

 

सतु्केरी हनु भनाा भएका बलेा 
मक्रहलालाई प्रसव वेर्दना नभएको 
तर पगछ अरु उपाय लगाई प्रसव 
वेर्दना शरुु गराइएको  

एशम्नओिोमी, गमजोप्रोस्िल, अशक्सिोगसन, 
इन्रासगभाकल फोगलज  बलनु वा लागमनाररया 
लगायत कुन ैपगन क्रवगधलाई यसमा परेको मागनन्छ 
। स्वतस्फूता रुपमा सतु्केरी व्यथा शरुु भएर  
पगछ प्रसव वेर्दनालाई गछिो गना वा कुनै अप्यारो 
अवस्था सधुाना अशक्सिोगसन दर्दइएको वा 
एशम्नओिोमी गररएको मक्रहला यो समूहमा पदर्दानन ्
बरु उनी ' स्वतस्फूता' समूहमा पगछान ् 

(प्रषेण गररएका क्रवरामीगसत प्रसव 
वेर्दना शरुु हनुभुन्र्दा अगागड न ैअरु 
उपाय लगाइएको गथयो क्रक गथएन 
भनी क्रवस्ततृ क्रववरण गलनपुछा ।) 

प्रसव पीडा नै नभएको 
(प्रसव पीडा सरुु नभई  
सी–सेक्सन गररएको )  

सतु्केरी हनु भनाा हुुँर्दा प्रसव 
व्यथा नलागेकी र व्यथा शरुु 
हनुभुन्र्दा पक्रहले न ैसी–सेक्सन 
गरी बच्चा जन्माउन गनणाय 
गररएकी मक्रहला  

स्वतस्फूता वा अन्य उपाय लगाएर व्यथा लागेको 
तर पगछ सी–सेक्सन गरी बच्चा जन्माएका मक्रहला 
यो समूहमा परै्दनन ् 

 

४. गभामा रहेको 
बच्चाको संख्या  

सतु्केरी हनु भनाा हुुँर्दा गभामा 
रहेका बच्चाहरुको संख्या  

गभा रहेको २८ हप्ता पगछ वा १००० ग्राम पगेुको 
बच्चाको मतृ्य ुभएको समेत  

 

एक एक गभाको बच्चा   जमु्ल्याहा बच्चा  भएपगन २८ हप्ता अशघ नै वा 
१००० ग्राम नपगु्रै्द मतृ्य ुभएकोमा एक बच्चा 
भएकोमा गगनन्छ  

 

धेरै एकभन्र्दा बढी गभाको बच्चा  एकभन्र्दा बढी बच्चा भएकोमा एक वा बढी बच्चा 
२८ हप्ता पगछ वा १००० ग्राम पगेुपगछ मतृ्य ु
भएकोमा समेत  

 

५. गभा रहेको अवगध  हालको बच्चा जन्माउन भनाा हुुँर्दा 
गभा रहेको अवगध  

सवोत्तम अनमुानका आधारमा (मक्रहनावारी वा 
सबभन्र्दा पक्रहले गररएको अल्रासाउण्ड) वा गभाको 
जाुँचका आधारमा वा नेपालमा प्रयोगमा रहेका 
पररभाषाका आधारमा (जस्तै प्रजनन स्वास््य 
प्रोिोकल) 

 

अवगध पगेुको  ३७ हप्ता  वा बढी (गमगत नाघकेो 
समय समेत) 

  

अवगध नपगेुको  ३७ हप्ता भन्र्दा कम   

६. गभाको बच्चा  
बसेको आसन 

सतु्केरी गराउन ेगनणायभन्र्दा वा 
प्रसव व्यथा लागेको थाह हनुभुन्र्दा 
अशघ गभाको बच्चाको अशन्तम 
आसन  

गब्रच आसनको बच्चा सक्रहत भनाा भएकी तर बाह्य 
क्रवगध लगाएर सलु्िो आसनमा पारेर बच्चा 
जन्माएकी मक्रहलालाई सेफागलक कै रुपमा 
बझु्नपुछा । बच्चा गनकाल्नअुशघ तेसो परेको मतृ 
शशश ुआन्तररक क्रवगध लगाएर जन्माएकी 
मक्रहलालाई गब्रच मा राख्नपुछा । 

 

सेफागलक वा सलु्िो 
  

गभाको बच्चा को िाउको तलगतर 
फकेको  

भिेक्स आसन, अनहुार वा गनधार वा िाउको (हात 
सक्रहत) तलगतर परेको  

 

गब्रच वा खटु्टा तलगतर 
परेको  

गभाको बच्चा को गनतम्ब अथवा 
एक वा र्दवैु खटु्टा तलगतर परेको  

सबै प्रकारका गब्रच वा उल्िो अवस्था (खटु्टा र 
गनतम्ब तल परेको, गनतम्ब मात्र तल परेको वा 
एक वा र्दवैु खटु्टा तल परेको) 

 

छड्के वा तेसो परेको  आमाको ढाडसुँग बच्चाको ढाड 
नब्ब ेगडग्रीमा वा छड्के परेर 
रहेको  

गभाको बच्चाको कुम वा  पाखरुाको भाग तलगतर 
परेको वा कुन ैभाग गनशस्कन तयार नरहेको  
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अनसूुची २ 

(र्दफा ३ र र्दफा ५ को उपर्दफा (१ ) र (२ ) संग सम्बशन्धत) 

रब्सनका १० समूह र उपसमूहहरुको वगीकरण 

 

समूह  प्रसूगत जनसंख्या  

१ पक्रहलो पिक बच्चा जन्माउन लागेकी, एउिा मात्र सेफागलक (सलु्िो) शस्थगतको गभा भएकी ३७ हप्ता वा  बढीको गभा भएकी, 
स्वस्फुता प्रसव वेर्दना भएकी मक्रहला 

२ 

 

पक्रहलो पिक बच्चा जन्माउन लागेकी,  एउिा मात्र सेफागलक (सलु्िो)  शस्थगतको गभा भएकी, ३७ हप्ता  वा बढीको गभा भएकी, अन्य 
उपाय अपनाएर प्रसव वेर्दना शरुु भएकी वा प्रसव वेर्दना नहुुँरै्द सी–सेक्सन गररएकी मक्रहला 

२क* अन्य उपाय अपनाएर प्रसव वेर्दना शरुु गराईएकी  

२ख** प्रसव वेर्दना नहुुँरै्द सी–सेक्सन गररएकी 
३ पक्रहले बच्चा जन्माइसकेकी, पक्रहले सी – सेक्सन नगरेकी , एउिा मात्र सेफागलक (सलु्िो) शस्थगतको गभा भएकी, ३७ हप्ता  वा 

बढीको गभा भएकी, स्वस्फुता प्रसव वेर्दना भएकी मक्रहला 

४ 

 

पक्रहले बच्चा जन्माइसकेकी, पक्रहले सी – सेक्सन नगरेकी, एउिा मात्र सेफागलक (सलु्िो) शस्थगतको गभा भएकी, ३७ हप्ता  वा बढीको 
गभा भएकी, अन्य उपाय अपनाएर प्रसव वेर्दना शरुु भएकी वा प्रसव वेर्दना नहुुँरै्द सी–सेक्सन गररएकी मक्रहला 

४क* अन्य उपाय अपनाएर प्रसव वेर्दना शरुु गराईएकी  

४ख** प्रसव वेर्दना नहुुँरै्द सी–सेक्सन गररएकी 
५ 

 

पक्रहले बच्चा जन्माइसकेकी,  ,  पक्रहले कशम्तमा एक पिक सी-सेक्सन गरेकी ,  एउिा मात्र सेफागलक (सलु्िो शस्थगतको गभा भएकी, 
३७ हप्ता  वा बढीको गभा भएकी सबै मक्रहला 

५.१ पक्रहले बच्चा जन्माइसकेकी र पक्रहले एक मात्र सी-सेक्सन गरेकी   

५.२ पक्रहले बच्चा जन्माइसकेकी र पक्रहले एक भन्र्दा बढी सी-सेक्सन गरेकी   

६ पक्रहलो पिक बच्चा जन्माउन लागेकी, एउिा मात्र गब्रच (खटु्टा तलगतर परेको) शस्थगतको गभा भएकी सबै मक्रहला 

७ पक्रहले बच्चा जन्माइसकेकी, एउिा मात्र गब्रच (खटु्टा तलगतर परेको) शस्थगतको गभा भएकी सबै मक्रहला पक्रहले सी-सेक्सन गराएकी 
मक्रहला सक्रहत 

८ गभामा धेरैविा बच्चा भएकी सबै मक्रहला पक्रहले सी-सेक्सन गराएकी मक्रहला सक्रहत 

९ गभामा एउिा मात्र रान्सभजा वा अशब्लक (तेसो वा छड्के परेको) शस्थगतको बच्चा भएकी सबै मक्रहला पक्रहले सी-सेक्सन गराएकी 
मक्रहला सक्रहत 

१० एउिा मात्र सेफागलक (सलु्िो) शस्थगतको गभा भएकी, ३७ हप्ता भन्र्दा कमको गभा भएकी सबै मक्रहला, पक्रहले सी-सेक्सन गराएकी 
मक्रहला सक्रहत 

*२क वा ४क: िमश्ः पक्रहले बच्चा नजन्माएका वा जन्माएका मक्रहला जो गमजोप्रोस्िोल, अशक्सिोगसन, एशम्नयोिोमी वा इन्रासक्रवाकल फोगलज  
क्याथिेर वा अरु केही प्रयोग गरी प्रसव व्यथा शरुु गररएका र तत्पिात योगनमाफा त वा सी-सेक्सन गरी बच्चा जन्माएका  

**२ख वा ४ख: िमश्ः पक्रहले बच्चा नजन्माएका वा  जन्माएका मक्रहला, जसलाई भनाा गरी प्रसव शरुु नहरैु्द सी-सेक्सन गरी सतु्केरी गराइएका 
। यी उपसमूहका सबै मक्रहलाको सी-सेक्सन गररने भएकोले यी उपसमूहमा सी-सेक्सन र्दर जक्रहले पगन शतप्रगतशत हनु्छ  
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अनसूुची ३ 

(र्दफा ४ को उपर्दफा (४) संग सम्बशन्धत) 

रब्सन वगीकरणका लागग प्रमखु प्रसूगत भेररयवलहरू  

 

 

प्रमखु प्रसूगत भेररयवलहरु 

अक्रहलेको वा पक्रहलेको 
गभाावस्थालाई लाग ु हनु े
भेररयवलहरु ? 

प्यारीक्रि (२८ हप्ता  वा 
सोभन्र्दा बढीको गभा रहेको 
पिक) 

- एउिा पगन नभएको  

- र्दईु वा सोभन्र्दा बढी भएको  

अक्रहले  

पक्रहले सी–सेक्सन गरेको  - हो (एक वा बढी) 

- होइन  

पक्रहले 

प्रसव वेर्दनाको शरुुवात  - स्वतस्फूता  

- अन्य उपाय लगाएर व्यथा सरुु गराएको   

- प्रसव पीडा न ैनभएको (प्रसव पीडा सरुु नभई  
सी–सेक्सन गररएको )  

अक्रहले  

गभामा रहेको बच्चाको  संख्या  - एक 

- धेरै  

अक्रहले  

गभा रहेको अवगध  - गभाको अवगध नपगेुको (३७ हप्ता भन्र्दा कम) 
- गभाको अवगध पगेुको  (३७ हप्ता  वा सोभन्र्दा 

बढी) 

अक्रहले  

गभाको बच्चा  बसेको आसन  - सेफागलक वा सलु्िो  

- उल्िो वा खटु्टा तलगतर परेको  

- छड्के वा तेसो परेको  

अक्रहले  
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अनसूुची ४ 
 

(र्दफा ५ को उपर्दफा (२) र (३) संग सम्बशन्धत) 

 
रब्सन वगीकरणका र्दश समूहहरु 

 

  
समूह 

१ 

पक्रहलो पिक बच्चा जन्माउन लागेकी, एउिा मात्र 
सेफागलक (सलु्िो) शस्थगतको गभा भएकी ३७ साता वा  
बढीको गभा भएकी, स्वस्फुता प्रसव वेर्दना भएकी मक्रहला 

 

समूह 

२ 

पक्रहलो पिक बच्चा जन्माउन लागेकी,  एउिा मात्र 
सेफागलक (सलु्िो)  शस्थगतको गभा भएकी, ३७ साता वा 
बढीको गभा भएकी, अन्य उपाय अपनाएर प्रसव वेर्दना शरुु 
भएकी वा प्रसव वेर्दना नहुुँरै्द सी–सेक्सन गररएकी मक्रहला 

 

समूह 

३ 

पक्रहले बच्चा जन्माइसकेकी, गभााशयमा र्दाग नभएकी, 
एउिा मात्र सेफागलक (सलु्िो) शस्थगतको गभा भएकी, ३७ 
साता वा बढीको गभा भएकी, सामान्य प्रसव वेर्दना भएकी 
मक्रहला 

 

समूह 

४ 

पक्रहले बच्चा जन्माइसकेक्रक, गभााशयमा र्दाग नभएकी, 
एउिा मात्र सेफागलक (सलु्िो) शस्थगतको गभा भएकी, ३७ 
साता वा बढीको गभा भएकी, अन्य उपाय अपनाएर प्रसव 
वेर्दना शरुु भएकी वा प्रसव वेर्दना नहुुँरै्द सी–सेक्सन 
गररएकी मक्रहला 

समूह 

५ 

पक्रहले बच्चा जन्माइसकेकी,  गभााशयमा कम्तीमा एक र्दाग 
भएकी,  एउिा मात्र सेफागलक (सलु्िो शस्थगतको गभा 
भएकी, ३७ साता वा बढीको गभा भएकी सबै मक्रहला 
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समूह 

६ 
पक्रहलो पिक बच्चा जन्माउन लागेकी, एउिा मात्र गब्रच 
(खटु्टा तलगतर परेको) शस्थगतको गभा भएकी सबै मक्रहला 

समूह 

७ 

पक्रहले बच्चा जन्माइसकेकी, एउिा मात्र गब्रच (खटु्टा 
तलगतर परेको) शस्थगतको गभा भएकी सबै मक्रहला 
गभााशयमा र्दाग भएकी मक्रहला लगायत  

समूह 

८ 
गभामा धेरैविा बच्चा भएकी सबै मक्रहला, गभााशयमा र्दाग 
भएकी मक्रहला सक्रहत  

समूह 

९ 

गभामा एउिा मात्र रान्सभजा वा अशब्लक (तेसो वा छड्के 
परेको) शस्थगतको बच्चा भएकी सबै मक्रहला, गभााशयमा 
र्दाग भएकी मक्रहला सक्रहत  

समूह 

१० 

एउिा मात्र सेफागलक (सलु्िो) शस्थगतको गभा भएकी, ३७ 
हप्ता भन्र्दा कमको गभा भएकी सबै मक्रहला, गभााशयमा 
र्दाग भएकी मक्रहला सक्रहत  
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अनसूुची -५  

(र्दफा ५ को उपर्दफा (२) र (३) संग सम्बशन्धत) 

 

होइ
न 

धेरैपिक गभावती 
भएको मक्रहला 

हो 

समूह ७ 

समूह ६ 

होइ
न 

गब्रच वा उल्िो बच्चा भएको हो 

होइ
न 

धेरैपिक गभावती 
भएको मक्रहला 

हो 

होइ
न 

समूह ५ 

पक्रहले गभााशयमा र्दाग 
रहेको  

हो 

होइ
न 

समूह ४ 

हो 

समूह ३ 

होइ
न 

समूह २ 

अरु उपाय लगाएर प्रसव 
व्यथा लगाइएको वा 

पक्रहले सी–सेक्न गरेको 
हो 

समूह १ 

होइ
न 

गभा रहेको ३७ साताभन्र्दा कम 
रहेको  

हो समूह १० 

होइ
न 

बच्चा  तेसो वा छड्के परेको  हो समूह ९ 

होइ
न 

गभामा एकभन्र्दा धेरै बच्चा   
भएको 

हो समूह ८  

रब्सन समूह अनसुार मक्रहलाहरुलाई वगीकरण गने फ्लो चािा 

अरु उपाय लगाएर प्रसव 
व्यथा लगाइएको वा 

पक्रहले सी–सेक्न गरेको 
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अनसूुची - ६  

(र्दफा ५ को उपर्दफा (३) संग सम्बशन्धत) 

मागसक ट्याली शीि 

 

रब्सनको TGCSका लागग मागसक ट्याली शीि                                                 

गमगत (गते/मक्रहना/वषा):  

मक्रहनाको लागग ट्याली:  

अस्पतालको नाम:  

रब्सन समूह  

ट्याली शीि (यो समूहमा 
गररएका सी–सेक्सनको 

संख्या) 

ट्याली शीि (vaginal delivery 
बाि सतु्केरी गराइएका मक्रहलाको 

संख्या )  

जम्मा सी–सेक्सन 
संख्या 
(A) 

जम्मा vaginal delivery 
बाि सतु्केरी गराइएका 

मक्रहलाको संख्या  
(B) 

जम्मा सतु्केरी 
गराइएका मक्रहलाको 
संख्या = c-section + 

vaginal) 
(A+B) 

१   
  

 

२   
  

 

२क   
  

 

२ख   
  

 

३   
  

 

४   
  

 

४क   
  

 

४ख   
  

 

५   
  

 

५.१   
  

 

५.२   
  

 

६   
  

 

७   
  

 

८   
  

 

९   
  

 

१०   
  

 

वगीकरणा 
नगररएका 
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अनसूुची - ७  

(र्दफा ५ को उपर्दफा (१) (२) र (३) संग सम्बशन्धत)  

प्रगतवेर्दन तागलका 
 

अस्पतालको नाम: 

__________________________________ 

समय अवगध: 

गमगत (गते/मक्रहना/साल)___________बाि____________सम्म (नेपाली पात्रो) 
महल 
१ 

महल २ 

(पक्रहले भने) 

महल ३ 

(र्दोस्रोमा भने) 

महल ४ 

 (क्रहसाब गने) 

महल ५ 

 (क्रहसाब गने) 

महल ६ 

(क्रहसाब गने) 

महल ७ 

(क्रहसाब गने) 

रब्सन 
समूह 

यो समूहमा 
गररएका सी-
सेक्सनको 
संख्या 

यो समूहमा प्रसतुी 
(C-section + 

vaginal) गररएका 
मक्रहलाको संख्या  

समूहको आकार1 (%) 

 

(
महल ३

महल ३ को जम्मा (ख)
) × १०० 

समूहमा सी–
सेक्सनको र्दर 

2(%) 
 

(
महल २

 महल ३ 
)  × १०० 

 

समग्र सी–सेक्सनमा यो 
समूहको गनरपेि योगर्दान 

 3(%) 
 

(
महल २

महल ३ को जम्मा(ख) 
)  × १०० 

समग्र सी–सेक्सनमा यो 
समूहको सापेि योगर्दान 

4(%) 
 

(
महल २

महल २ को जम्मा(क) 
)  × १०० 

१       

२       

३       

४       

५       

६       

७       

८       

९       

१०       

जम्मा* २क. जम्मा 
सी–
सेक्सनको 
संख्या  = 

३ख. सतु्केरी (c-

section+ vaginal) 

गराइएका जम्मा 
मक्रहलाको संख्या = 

१००% समग्र सी–
सेक्सन र्दर 

समग्र सी–सेक्सन र्दर १००% 

वगीक
रण 
नगररए
का 

वगीकरण 
नगररएका 
सी–सेक्सन 

= 

वगीकरण 
नगररएका कुल 
सतु्केरी (C-section 

+ vaginal) = 

    

महत्वपूणा नोिहरु:* तागलकाको त्याङ्कबाि यी कुल संख्या र प्रगतशत गनकाल्नपुछा । वगीकरण नगररएका मक्रहलालाई रब्सनका १० समूहको क्रहसाबमा 
समावेश गनुाहनु्न ।  

1. महल ४:  समूहको आकार (%) = महल ३ का मक्रहलाको संख्या / अस्पतालमा सतु्केरी गराएका जम्मा मक्रहलाको संख्या (महल ३ जम्मा)     x १०० 

2. महल ५: समूहमा सी–सेक्सन र्दर (%) = समूहमा महल २ अनसुार सी–सेक्सन संख्या / समूहमा महल ३ अनसुारको मक्रहलाको कुल संख्या x 

१०० 

3. महल ६: गनरपेि योगर्दान (%) = समूहमा सी–सेक्सन गराएकाको संख्या (महल २)  / अस्पतालमा सतु्केरी गराएका जम्मा मक्रहलाको संखया (महल 
३ जम्मा)   x १०० 

4. महल ७: सापेि योगर्दान (%) = समूहमा सी–सेक्सन गराएकाको संख्या (महल २)  / अस्पतालमा सी–सेक्सन गराएका जम्मा मक्रहलाको संखया 
(महल २ जम्मा) x १०० 

5. अशन्तम लाइन: वगीकरण गना नसक्रकन े(एक वा बढी भेररयवल नभेक्रिएको): वगीकरण नगररएका मक्रहलाको संख्या र प्रगतशत [जम्मा वगीकरण गना 
नसक्रकएका मक्रहला संख्या / वगीकरण गररएका र  नगररएका गरी जम्मा सतु्केरी गराइएका मक्रहलाको संख्या X १००] 
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अनसूुची- ८   

(र्दफा ५ को उपर्दफा (४) संग सम्बशन्धत) 

सन्र्दभा तागलका 
 

गनरे्दशशकामा मागथ उल्लेख गररएजस्तै क्रवगभन्न खाले क्रवरामीहरुको गमश्रण र प्रसूगत प्रोफाइलले सी–सेक्सनका 
लागग ग्लोवल रेफरेन्स रेि (वैशश्वक सन्र्दभा र्दर) को प्रयोग र सान्र्दगभाकतामा जक्रिलता आउुँछन ्। यो 
र्दस्तावेजमा सामान्य सन्र्दभाका लागग रब्सन वगीकरणको एउिा उर्दाहरण दर्दइएको छ । उर्दाहरणले एक 
ग्लोवल रेफरेन्स  जनसंख्याका लागग रब्सन १० समूहमा सी–सेक्सन र्दरको उर्दाहरण प्रस्ततु गरेको छ । 
यो एक उर्दाहरण मात्र हो र यसलाई मानक वा न्यनुतम स्तर वा लक्ष्यका रुपमा गलनहुुुँरै्दन । यो 
गनरे्दशशकाका प्रयोगकतााले आफ्ना पररणामहरुलाई अथ्र्याउन ेिममा यस तागलकालाई सन्र्दभा सामग्रीका 
रुपमा प्रयोग गना सक्नेछन ्जो रब्सनका १० समूहको सी–सेक्सन र्दरमा उस्तै तहमा पनासक्ने आशा 
गररएको छ । फेरर पगन हरेक स्वास््य संस्थास्तरमा सी–सेक्सन र्दरलाई नेपालको जानसांशख्यक र स्वास््य 
प्रणालीको कसीमा राखेर हेनुा जरुरी हनु्छ । 

 

उर्दाहरण   

सन ्२०१५ मा सी–सेक्सन र्दरको ग्लोवल रेफरेन्स (वैशश्वक सन्र्दभा) गनकाल्न एक बहरेु्दशीय अध्ययन 
गररएको गथयो (Souza JP 2016) । यस अध्ययनले एक गशणतीय मोडेल क्रवकास गयो – सी–मोडेल – 
जसले क्रवगभन्न खाले प्रसूगत जनसंख्याका लागग तार्दात्म्य राख्नगेरी अपेशित सी–सेक्सन र्दरहरु गनकाल्न सक्यो 
। लेखकहरुले यसो भनकेा छन ्– 'यो सी–मोडेल प्रसूगत सेवा प्रर्दायकको समूहहरु, स्वास््य व्यवस्थापकहरु 
र सी–सेक्सनको समशुचत प्रयोग सगुनशित गने जक्रिल कायामा लागगपरेका अन्य सरोकारवालाहरुलाई 
दर्दशागनरे्दश गने एउिा औजार हो ।पररबेस अनकुुल  अनमुागनत सी–सेक्सन र्दरहरु माफा त सी–मोडेलले 
स्थानीय स्तरमा कुन सी–सेक्सन र्दर उपयकु्त हनुसक्छ भने्न एक सन्र्दभा दर्दनसक्छ ।'  

 

ग्लोवल रेफरेन्स (वैशश्वक सन्र्दभा) गनकाल्न तलका तीन चरण अवलम्बन गनुापछा्ः  

१ बहरेु्दशीय सन्र्दभा जनसंख्या गनमााण गने्ः सन्र्दभा जनसंख्या गनमााणका लागग क्रवश्व स्वास््य संगठनको 
मात ृतथा नवजात स्वास््यसम्बन्धी बहरेु्दशीय सवेिण लाई प्रयोग गररएको गथयो । गभावती भएको 
२८  हप्ता रे्दशख सतु्केरी भएको १ हप्ता सम्मको मतृ्यरु्दर (उर्दाहरणको लागग मतृ शशशकुो जन्म र 
जन्मकेो पक्रहलो दर्दनमा भएको शशश ुमतृ्यरु्दर) लाई सेवाको गणुस्तरको एक सूचकका रुपमा गलइएको 
गथयो । कम सी–सेक्सन र्दर भएका र पेररनेिल अवगधमा कम शशशमुतृ्य ुर्दर भएका स्वास््य 
संस्थाहरुलाई अनावश्यक सी–सेक्सन कम हनुे र राम्रो पररणाम दर्दन ेसंस्थाका रुपमा मागनयो । 
यो जनसंख्यालाई सन्र्दभा र गशणतीय मोडगलङ्गको आधारको रुपमा छागनएको गथयो ।  

 

२ एक गशणतीय मोडेल गनमााण (सी–मोडेल): क्रवश्व स्वास््य संगठनको बहरेु्दशीय सवेिणको 
जनसांशख्यक र शक्लगनकल तथा प्रसूगत क्रववरण प्रयोग गरेर सन्र्दभा जनसंख्यालाई रब्सन वगीकरण 
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बमोशजम समूहमा बाुँगडएको गथयो । यगुनभेररयत क्रवश्लषेण र लशजक्रिक ररग्रसेन मोडेगलङ्ग प्रयोग गरी 
सी–सेक्सन र्दर प्रिेपण गररएको गथयो । 

 

३ बहरेु्दशीय स्वास््य संस्थामा आधाररत त्याङ्कगसत मोडेलको परीिण्ः सी–मोडेलको वैधता क्रवगभन्न 
अन्तरााक्रिय डेिाबेसगसत परीिण गररएको गथयो । क्रवगभन्न डेिाबेसहरुको पररणामहरुको क्रवश्लषेणका 
आधारमा वास्तक्रवक र प्रिेक्रपत सी–सेक्सनको अनपुात (स्तरीकृत गसजररयन सेक्सन अनपुात) तय 
गररएको गथयो । 

 

सी–सेक्सन र्दरहरुको प्रिेक्रपत र वास्तक्रवक पररणामहरु अपेिा गरेअनसुार नै गथए जनु तलको तागलकामा 
दर्दइएको छ । 

 

रब्सन वगीकरण अनसुार सन्र्दभा जनसख्याको क्रववरण (N=४२,६३७) 

समूह रब्सन समूह क्रववरण  

प्रत्येक समूहमा 
सी–सेक्सन र्दर 

(%) 

 

सापेि आकार 
(%) 

सबै जन्ममा 
सी–सेक्सन 

(%) 

१ 

पक्रहलो पिक बच्चा जन्माउन लागेकी, एउिा मात्र सेफागलक (सलु्िो) 
शस्थगतको गभा भएकी ३७ साता वा  बढीको गभा भएकी, स्वस्फुता प्रसव 
वेर्दना भएकी मक्रहला 

९.८ २९.३ २.९ 

२ 

पक्रहलो पिक बच्चा जन्माउन लागेकी,  एउिा मात्र सेफागलक (सलु्िो)  
शस्थगतको गभा भएकी, ३७ साता वा बढीको गभा भएकी, अन्य उपाय 
अपनाएर प्रसव वेर्दना शरुु भएकी वा प्रसव वेर्दना नहुुँरै्द सी–सेक्सन 
गररएकी मक्रहला 

३९.९ ८.८ ३.५ 

३ 

पक्रहले बच्चा जन्माइसकेकी, गभााशयमा र्दाग नभएकी, एउिा मात्र सेफागलक 
(सलु्िो) शस्थगतको गभा भएकी, ३७ साता वा बढीको गभा भएकी, स्वस्फुता 
प्रसव वेर्दना भएकी मक्रहला 

३.० ४०.१ १.२ 

४ 

पक्रहले बच्चा जन्माइसकेकी, गभााशयमा र्दाग नभएकी एउिा मात्र सेफागलक 
(सलु्िो) शस्थगतको गभा भएकी, ३७ साता वा बढीको गभा भएकी, अन्य 
उपाय अपनाएर प्रसव वेर्दना शरुु भएकी वा प्रसव वेर्दना नहुुँरै्द सी–सेक्सन 
गररएकी मक्रहला 

२३.७ ६.४ १.५ 

५ 

पक्रहले बच्चा जन्माइसकेकी,  गभााशयमा कम्तीमा एक र्दाग भएकी,  एउिा 
मात्र सेफागलक (सलु्िो शस्थगतको गभा भएकी, ३७ साता वा बढीको गभा 
भएकी सबै मक्रहला 

७४.४ ७.२ ५.३ 

६ 
पक्रहलो पिक बच्चा जन्माउन लागेकी, एउिा मात्र गब्रच (खटु्टा तलगतर 
परेको) शस्थगतको गभा भएकी सबै मक्रहला ७८.५ १.२ ०.९ 

७ 
पक्रहले बच्चा जन्माइसकेकी, एउिा मात्र गब्रच (खटु्टा तलगतर परेको) 
शस्थगतको गभा भएकी सबै मक्रहला गभााशयमा र्दाग भएकी मक्रहला सक्रहत  

७३.८ १.५ 
१.१ 
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८ 
गभामा धेरैविा बच्चा भएकी सबै मक्रहला गभााशयमा र्दाग भएकी मक्रहला 
सक्रहत  

५७.७ ०.९ 
०.५ 

९ 
गभामा एउिा मात्र रान्सभजा वा अशब्लक (तेसो वा छड्के परेको) शस्थगतको 
बच्चा भएकी सबै मक्रहला गभााशयमा र्दाग भएकी मक्रहला सक्रहत  

८८.६ ०.४ 
०.३ 

१० 
एउिा मात्र सेफागलक (सलु्िो) शस्थगतको गभा भएकी, ३७ हप्ता भन्र्दा 
कमको गभा भएकी सबै मक्रहला, गभााशयमा र्दाग भएकी मक्रहला सक्रहत 

२५.१ ४.२ 
१.० 

 
समग्र 

 

१८.५ 

 

१०० 

 

१८.५ 

 

 

 
 


