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l;sfOsf] p2]Zo 
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e/an c6f]K;L eg]sf] s] xf] < 

e/an c6f]K;L भनेको विरामीको मतृ्यू हुनका लागि 
श्ृृंखलािद्ध रूपमा घटेका घटना, पररस्थीति, सृंकेि िथा 
लक्षणहरू केलाइ मतृ्यूको प्रमुख कारण पत्ता लिाउन 
मिृकका नािेदार िथा आफन्िहरूसङ्ि िररन े प्रश्नािलीमा 
आधारीि अन्ििाािा हो। यसरी प्रश्नािली िथा अन्य 
सूचनाको आधारमा समुदायमा भएका मतृ्यूको प्रमुख 
कारणहरूको अनुमान िररन्छ।  

 अको अथामा भन्न े हो भने e/an c6f]K;L यस्िो विगध हो 
जसिाट मतृ्यू भएको व्यक्तिको स्िास््य सम्िन्धी सूचना 
सृंकलन िरी उसको मतृ्यूको कारण पत्ता लिाइन्छ । 
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e/an c6f]K;L lsg rflxG5<  

e/an c6f]K;L विगधको प्रमुख उद्देश्य भनेको समुदाय िथा जनसृंख्या िहमा मतृ्यूका कारक ित्ि 
पत्ता लिाउनु हो . 

o;sf] k|of]u विशषे िरी व्यक्तििि घटना दिाा प्रणाली िथा मतृ्यूको प्रमाणपत्र ददने प्रणाली कमजोर , 

अपूणा िथा बेदिक भएको ; धेरैजसो व्यक्तिको घरमा मतृ्यू हुने िा स्िास््य सृंस्थाको सम्पका  नभइकन 
मतृ्यूहुने िााँउमा िररन्छ . 

यसरी e/an c6f]K;L विगधिाट माि ृमतृ्यूको मुख्य कारक रोि र ित्ि लाइा पदहचान िना सककन्छ। 

यस विगधले गचककत्सा िथा गचककत्सा बादहरका सूचनाहरू समेि प्रयोि िने िथा पररिार र समुदायको 
समेि समािेश हुने भएकोले यसलाइा एक व्यापक िथा विस्ििृ विगधको रूपमा ललइान्छ जसले िदाा 
यसिाट तनकाललएका तनष्कषाहरू बास्िविकिाको नक्जक हुन्छ।  
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e/an c6f]K;L s;/L ul/G5 < 

 स्िरीय e/an c6f]K;Lको प्रश्नािली, मतृ्यूको कारणहरूको सूची अथिा मतृ्यूको 
कारणहरूको बगिाकरण, रोि तनदान िने मापदण्डका आधार आदद प्रयोिमा ल्याइ 
मतृ्यूको कारण पत्ता लिाइन्छ। 

 अनुभिी अन्ििाािाकारबाट मिृकका नािेदार अथिा आफन्िबाट मनुाभन्दा अतघका 
विलभन्न पररक्स्थति, अिस्था, लक्षण आदद प्रश्नािलीको माध्यमबाट सूचना सृंकलन 

िररन्छ । 

 प्राप्ि भएका सूचनाहरू कफक्जलसयनले सलमक्षा िरी िा कम्प्यूटर सफ्टिेयरको 
माध्यमिाट रोिको अन्िरााक्ष्िय िगिाकरणको आधारमा मतृ्यूको कारण पत्ता लिाइन्छ।  
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s]xL ;'emfj jf l6Kk0fL < 
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धन्यबाद 


