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ऩरयचम  

ऩरयचम   

सभग्रभा कुनै ऩनन सभाज एवॊ याष्ट्रको साभाजजक-आर्थयक अवस्था त्महाॉका भहहरा तथा फारफालरकाहरूको 
स्वास््म अवस्थारे प्रनतबफजबफत गयेको हुन्छ । ऩरयवायको खशुी य सभजृदद भहहराको स्वास््मफाट उत्ऩत्ती बइय 
फारफालरकाको भुस्कानफाट झजककन्छ । तय प्राकृनतक प्रजनन ्प्रक्रिमारे ऩनन कहहरेकाॉही अनामासै अत्मन्त 
असहज य ववमोगान्त अवस्था सजृना गरयहदन्छ । 

एउटा आभाको भतृ्मुरे उनको फच्चाको स्वास््म तथा फवृि ववकासभा प्रनतकुर असय गयी सभग्र ऩरयवायकै 
स्वास््मभा असय ऩायेको हुन्छ । कभजोय भातसृ्वास््म, गबायवस्थाभा उऩमुक्त हेयचाहको कभी, गबायवस्था तथा 
प्रसव अवस्थाका जहटरताहरूको अनऩुमकु्त व्मवस्थाऩन, प्रसव अवस्था तथा सुत्केयी बएको ऩहहरो एक घण्टा 
लबत्रको सयसपाइभा कभी तथा बखयय जन्भेको लशशुको स्माहाय सुसायभा बएको कभीका कायणरे नवलशशुको 
भतृ्म ुवा भतृ जन्भ हुने अवस्था आउॉछ । कनतऩम अवस्था, साॊस्कृनतक भान्मता तथा हानीकायक व्मवहायहरूका 
कायणरे ऩनन फच्चाको स्वास््म अवस्था नाजकु हुने गदयछ । 

ववश्व स्वास््म सॊगोनको अनुभान अनुसाय ववश्वभा फषननी १३,००,००,००० (१३ कयोड) फच्चाहरू जन्भन्छन ्बने 
६०,००,००० (६० राख) बन्दा फढी ऩाॉच फषय उभेय नऩुग्दै भदयछन ्जसभदमे ऩनन ५०,००,००० (५० राख) 
फच्चाहरू त एक फषय नऩुग्दै भदयछन ्। ववश्व स्वास््म सॊगोनकै अनुभान अनुसाय झण्ड ैफषननी ३०,००,००० (३० 
राख) फच्चाहरू जन्भेको सात हदन लबत्र ैभदयछन ्बने २६,००,००० (२६ राख) फच्चाहरू भतृ जन्भन्छन ्। मस 
भदमे प्रसव अवस्थाभा भनन एक नतहाइ फच्चाराइय सजजरै फचाउन सक्रकने अवस्था हुन्छ । सोहह आॉकडा अनुसाय 
५,७०,००० ऩेरयनेटर भतृ्म ुभदमे करयफ ९० प्रनतशत भतृ्म ुववश्वव्माऩी रूऩभा कभ ववकलसत भुरुकभा नै हुने 
गदयछ । ऩेरयनेटर तथा फार भतृ्म ुदयको त्माॊक हेनन हो बने ववश्वव्माऩी रूऩभा ऩाॉच फषय भुनीका फच्चाको 
भतृ्मदुय सन ्१९९६ को १३९ प्रनत हजाय जीववत जन्भ फाट घटेय सन ्२०१४ भा ३८ ऩगेुको छ । साथै एक फषय 
भुनीका लशशु भतृ्मदुय ऩनन सन ्१९९६ को ९३ प्रनत हजाय जीववत जन्भ फाट घटेय सन ्२०१४ भा ३३ ऩुगेको छ 
। एक भहहना लबत्रका नवलशशु भतृ्मुदय सन ्१९९६ को ५८ प्रनत हजाय जीववत जन्भ फाट घटेय सन ्२०१४ भा 
२३ ऩुगेको छ । सन ्२००६ को ऩेरयनेटर भतृ्मदुय ४५ प्रनत हजाय जीववत जन्भ फाट घटेय सन ्२०११ भा ३७ 
ऩुगेको छ । 

भातभृतृ्मकुो सन्दबयभा अर्धकाॊश कभ ववकलसत भुरुकहरूभा भातभृतृ्मु नै प्रजनन ्उभेयका भहहराहरूको भतृ्मकुो 
प्रभुख अॊश फननयहेको छ । सन ्२०१५ को त्माॊक अनसुाय ववश्वव्माऩी रुऩभा फसननन अनुभाननत ३०३,००० 
भहहराहरू गबय वा गबयसॉग सबफजन्धत जहटरताहरूको कायणरे भनन गयेका छन,् जसभदमे ९९ प्रनतशत बन्दा 
फढी भतृ्मु कभ ववकलसत भुरुकका यहेका छन ्। मो प्रनतवेदनभा प्राप्त भतृ्मकुो आॉकडारे ववश्वव्माऩी रूऩभा सन ्
१९९० को तरुनाभा सन ्२०१५ भा भात ृभतृ्मु करयफ ४५ प्रनतशतरे घटेको छ । एलसमा का कुनै कुनै भुरुकभा 
भात ृभतृ्मु अनऩुात ७० प्रनतशत बन्दा फढीरे घटेको ऩनन ऩाइएको छ । भातभृतृ्मकुो जोखखभ कभ ववकलसत 
भुरुकभा हयेक १५० जनाभा एक जना हुन्छ बने ववकलसत भुरुकभा हयेक ४९०० जनाभा एक जनाभा हुने गयेको 
छ ।  
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नेऩारभा सन ्१९९६ को भातभृतृ्म ुअनुऩात ५३९ प्रनतराख जीववत जन्भ यहेकोभा मो अनऩुात उकरेखनीम रूऩभा 
घटेय सन ्२०१५ भा २५८ प्रनतराख जीववत जन्भभा ऩुगेको छ । महद सही योकथाभका उऩाम अफरबफन गनन य 
उऩमुक्त हेयचाह उऩरब्ध गयाउने हो बने अर्धकाॊश भात्री भतृ्मुराइय योक्न सक्रकन्छ । सुयक्षऺत भाततृ्व सबफन्धी 
ववववध प्रमासफाट नेऩारभा भात,ृ नवलशशु तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु घट्दै गएको बएता ऩनन भात ृभतृ्मु सबफजन्ध 
हदगो ववकास रऺ (७० प्रनत १ राख जजफीत जन्भ) हालशर गनय नेऩाररे धेयै प्रमास गनुय ऩनन आवश्मकता 
देखखन्छ । 

भातसृ्वास््मभा हुने सुधाय नै भुरुकको भातभृतृ्म ुघटाउने अचकु उऩाम हो । मसरे लशशु तथा फच्चाहरूको जीवन यऺाभा 
प्रगनत गनय सभेत ोूरो मोगदान हदएको हुन्छ । सयकायरे ननमलभत रूऩभा गयेको ननशुकक प्रसुती सेवा तथा मातामात 

खचय फाऩतको आर्थयक सहामता रगामतका प्रोत्साहनरे ववगत दश फषयको अन्तयारभा स्वास््म सॊस्थाभा प्रसुती 
गयाउनेको सॊख्मा उकरेखनीम रूऩरे  फजृदद बएको छ  (सन ्२००६ को १८ प्रनतशत फाट फढेय सन ्२०१४ भा ५५ 
प्रनतशत)। तसथय भातभृतृ्मकुा त्माॊकका अनतरयक्त भातभृतृ्मु घटाउनका रार्ग अझै याम्रोसॊग के गनय सक्रकन्छ 
बन्ने सूचना प्राप्त गनुय अत्मन्त भहत्वऩूणय हुन्छ । बफगतभा सॊस्थागत य सभुदामभा आधारयत भातभृतृ्मु 
सभीऺा मो  सूचनाको याम्रो स्रोतको रूऩभा यहेको बएता ऩनन मस ऺेत्रको गुणस्तरयम सूचना उत्ऩादन तथा 
सॊकरन आजको टड्कायो आवश्मकता हो ।  

नेऩार सयकाय, स्वास््म भन्त्रारमरे सभुदाम तथा स्वास््म सॊस्थाभा हुने भातभृतृ्मु घटाउन भतृ्मकुा कायण 
ऩत्ता रगाइय बववष्ट्मभा त्मस्तै प्रकृनतका भतृ्मु हुन नहदन सेवाको गुणस्तय सुधाय गनय सहमोग ऩ–ुमाउने उद्देश्मरे 
भातभृतृ्म ुननगयानी तथा प्रनतकामय सबफन्धी कामयिभ (MPDSR) सॊचारन गरययहेको छ । MPDSR कामयिभ 
फाये जजकरा स्वास््म कामायरम य अस्ऩत्तार अन्तगयत कामययत स्वास््मकभी तथा अन्म सयोकाय ननकामका 
कभयचायीहरुभा MPDSR सबफजन्ध ऺभता अलबववृि गनय ननबन लरखखत तालरभ साभग्रीहरु तमाय गरयएको छ । 

I. अस्ऩत्तार स्तयीम MPDSR तालरभ प्माकेज  
II. जजकरा स्वास््म कामायरम स्तयीम तालरभ प्माकेज  

i. जजकरा स्तयीम सयोकाय सभूह को MPDSR अलबभूखीकयण प्माकेज   
ii. जजकरा स्तयीम भौखखक ऩरयऺण (Varbal Autopsy) सभूहको MPDSR तालरभ प्माकेज 

iii. HP/PHC स्तयीम SN/SANM/ANM, HA/SAHW/AHW को रार्ग तालरभ प्माकेज  
iv. भहहरा स्वास््म स्वमभ सेववका को रार्ग mpdsr तालरभ प्माकेज  
v. भौखखक ऩरयऺण (Varbal Autopsy) को आधायभा भतृ्मकुो जक्रननकर कायण ऩत्ता रगाउन 

Cause of Death Assignment तालरभ प्माकेज  

मो जजकरा स्तयीम भौखखक ऩरयऺण (Varbal Autopsy) सभूह तथा जजकरा सुऩेरयफेऺकहरुराई MPDSR 
तालरभ सॊचारन गनय मो तालरभ प्माकेज तमाय गरयएको छ । मो ननदनलशकाभा ननबन साभाग्रीहरु सभाफेश 
गरयएको छ । 
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 ऩूफय ऩयीऺा प्रस्नावरी  
 उत्तय ऩयीऺा प्रस्नावरी  
 ११ वटा ऩावय ऩोइन्ट प्रस्ततुीकयण 
 लबडडओ  
 सहबागी ऩजुस्तका  
 ऩूफय तथा उत्तय ऩयीऺाका उत्तयहरु  

 

मो तालरभ प्माकेज अन्तयक्रिमात्भक प्रकृनतको छ । जसभा व्मजक्तगत य साभुहहक क्रिमाकराऩ भापय त 
सहबागीहरुरे नेऩारभा MPDSR प्रणारीभा प्रमोग गरयने ववलबन्न पायभ तथा MPDSR कामय सॊचारन 
प्रक्रिमाको फायेभा जानकायी ऩाउनेछन ्। तालरभका सहजकतायरे तालरभभा सहबागीहरुको सक्रिम सॊरग्नता गयाई 
MPDSR कामयिभ सॊचारन गनय उनीहरुको ऺभता फढाउन ब्माफहारयक ऻान हदन ुऩदयछ । मो तालरभ सॊचारन 
गदाय सभुदाम स्तयभा भात ृभतृ्म ुहुन नहदन MPDSR प्रणारी को भहत्त्वऩूणय बूलभका छ बन्ने कुयाभा जोड 
हदने ऩदयछ ।  मो तालरभ सकेसबभ फहुऩक्षऺम ववऻता बएको प्रलशऺकको सभूह फाट हदन ुऩदयछ । 
 

ताशरभ को सभग्र उदे्दश्म  

नेऩारभा प्रबावकायी तथा प्रनतकामय उन्त्भुख MPDSR प्रणारी रागू गनय सहबागीहरुराई भात ृभतृ्म ुननगयानी 
तथा प्रनतकामय सम्फन्त्ध भा ब्मफहारयक ऻान ददने । 

ताशरभ को ववशिष्ट उदे्दश्म  

 नेऩारको स्वास््म ऺेरको प्रत्मेक तहभा MPDSR प्रणारीको अफधायाणा सभान रुऩरे रागु बएको 
सुननजस्चत गने । 

 प्रफचन तथा व्मजततगत य साभुदहक छरपरको भाध्मभ फाट सहबागीहरुराई नेऩारको MPDSR 
प्रणारीको फायेभा ऩरयचचत गयाउने । 

 जजल्रा तथा स्थानीम तहका स्वास््म सॊस्था य सभुदामस्तयभा MPDSR प्रणारीराई सपरताऩफूयक 
सॊचारन गनय सहबागीहरुभा MPDSR कामयक्रभ को सॊचारन प्रक्रक्रमाका फायेभा आधायबूत ऻान तथा 
शिऩको ववकास गने । 

 सहबागीहरुराई MPDSR सम्फजन्त्ध याजष्िम ननदेशिका, त्माॊक सॊकरन तथा प्रनतफेदनको प्रक्रक्रमा य 
त्माॊक सॊकरन तथा प्रनतफेदनको राचग प्रमोग गरयने अशबरेख तथा प्रनतफेदन पायभका फायेभा 
ऩरयचचत गयाई प्रमोग गनय सऺभ गयाउने । 
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ताशरभका सहबागीहरु  

 जजल्रा स्वास््म कामायरमका सुऩेरयफेऺक तथा Verbal Autopsy टीभका सदस्महरु  

ताशरभको उऩरजब्ध   

ताशरभको अन्त्तभा सहबागीहरुरे ननम्न बफषमहरुभा जानकायी ऩाउने छन ् 

 MPDSR प्रणारी रागू बएऩनछ कसरय भात ृभतृ्म ुकभ हुन्त्छ ? 
 नेऩार भा MPDSR प्रणारीको कामय सॊचारन प्रक्रक्रमा तथा MPDSR प्रणारी रागु गनय सॊरग्न गुने 

ववशबन्त्न ननकाम तथा व्मजततहरुको बूशभका तथा जजम्भेवायी 
 नेऩार भा MPDSR कामयक्रभ सॊचारन गदाय प्रमोग गरयने ववशबन्त्न पायभहरुकोफायेभा जानकायी तथा 

प्रमोग गने तरयका  
 सॊकरन तथा प्रनतफेदन गरयएका सूचनाको आधायभा उऩमतुत प्रनतकामयको छनोट गने तथा कामयमोजना 

फनाउने  
 MPDSR कामयक्रभ सॊचारन का ववशबन्त्न ननकामका फीच सूचनाको आदान प्रदान य ऩषृ्ठऩोषणको 

आफश्मकता तथा प्रक्रक्रमा  
 उऩमुतत प्रनतकामयको छनोट तथा कामायन्त्वमनको राचग ववशबन्त्न ननकाम फीच सूचना प्रवाहको भहत्वो 

तथा तरयका  

MPDSR कामयक्रभ सॊचारन गनुय ऩूफय स्वीकृत MPDSR याजष्िम ननदेशिका तथा MPDSR कामयक्रभ सॊचारन 
भा प्रमोग गुने पायभहरु कामयक्रभ सॊचारन गने जजल्राभा ऩुगेको सुननजस्चत गने तथा कामयक्रभभा सॊरग्न हुने 
सफ ैकभयचायीहरुराई MPDSR ताशरभको ददएको सुननजस्चत गनुय ऩनेछ ।  

ताशरभ कामयक्रभ को तमायी  

MPDSR ताशरभराई प्रबाफकायी रुऩभा सॊचारन गनय तऩशसर फभोजजभ का गनतववचधभा ध्मान ददन ुऩदयछ । 

सहबागी सॊख्मा: २५-३५ जना  

प्रशिऺक को सॊख्मा  

MPDSR ताशरभ एकजना प्रशिऺक फाट सभेत सॊचारन गनय सक्रकने बएऩनन ताशरभ राई प्रबाफकायी फनाउन 
ववशबन्त्न सरहरुभा प्रशिऺकको अनुबव य ववऻताको आधायभा छुट्टा छुटै्ट प्रशिऺक हुने गरय ३-४ जना प्रशिऺकको 
व्मवस्था हुन ुउऩमुतत हुन्त्छ । 

ताशरभ हुने स्थान  
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MPDSR ताशरभका सहबागीहरुराई सहजता ऩफुयक ताशरभ ददन य ताशरभको क्रभ भा कुन ैअफयोध बफना न ै
ऩावय ऩोइन्त्ट तथा शबडडओ प्रस्तुतीकयण देखाउन ऩमायप्तभाराभा ठाउॉ बएको ताशरभ कऺको आफस्मकता ऩदयछ 
। अभ्मासको िभभा साभुहहक छरपरको रार्ग ऩमायप्त भात्राभा टेफुर तथा कुशीको ब्मफस्था हुन ुऩदयछ ।   

ताशरभ साभग्री 

ताशरभ सुरु गनुय ऩूफय MPDSR याजष्िम ननदेशिका, पायभहरू, ताशरभ ऩूफय य उत्तय ऩयीऺा प्रस्नावरी, साभुदहक 
छरपर को राचग चादहने साभाग्रीहरु, जलरऩ चाटय, भाकय य, भेटा काडय, न्त्मजुवप्रन्त्ट ऩेऩय आदद को व्मवस्था गनुय 
ऩदयछ । प्रस्तनुतको राचग ऩावय ऩोइन्त्ट प्रोजेतटय, जस्क्रन, कम्म्ऩुटय य जस्ऩकय उऩरब्ध हुन ुऩदयछ ।    

ताशरभ को सभम  

मो ताशरभ सॊचारन को राचग साभान्त्मतमा ३ ददनको सभम ऩमायप्त हुन्त्छ । तय सहबागीहरुको ऺेत्रगत 
आफस्मकता अनुसाय ऩरयभाजयन गनय ऩनन सक्रकन्छ । उदाहयॊको रार्ग कुन ैभोड्मुर थऩगनय अथवा घटाउन ऩनन 
सक्रकन्छ ।  

ताशरभको ऩूफय य उत्तय ऩयीऺा  

MPDSR सम्फजन्त्ध शसद्धान्त्त य कामायन्त्वमन सम्फन्त्धभा सहबागीहरुको ताशरभ अनघ य ऩछीको ऻानको फायेभा 
थाहा ऩाउन ताशरभ िुरु हुनबुन्त्दा अनघ य ताशरभ ऩछी तोक्रकएका प्रश्नहरुको आधायभा ऩयीऺा शरन ुऩदयछ ।  
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ताशरभ को एजेन्त्डा 

सभम क्रक्रमाकराऩ सहजकताय 
ऩदहरो ददन  

३० शभनेट  नाभ दताय   

३० शभनेट ताशरभ को उद्घाटन   

३० शभनेट  ताशरभ ऩूफय ऩयीऺा   

६० शभनेट  MPDSR को ऩरयचम तथा औचचत्म   

१५ शभनेट   चचमा बे्रक   

३० शभनेट  शबडडओ प्रस्तनुत: सान ुभामा क्रकन भरयन ?  

६० शभनेट  MPDSR सॊग सम्फजन्त्धत प्रभुख िब्दावरीहरु    

६० शभनेट   खाजा बे्रक    

६० शभनेट  MPDSR कामयक्रभ सॊचारन प्रक्रक्रमा   

३० शभनेट  MPDSR कामयक्रभ सॊग सम्फजन्त्धत सयोकायवाराहरुको जजम्भेवायी    

३० शभनेट  ऩदहको ददनको सरफाये छरपर य ननष्कषय    

दोश्रो ददन  

३० शभनेट ऩदहरो ददन को सशभऺा   

३० शभनेट  अन्त्तयफाताय शरदा ध्मान ददनऩुने कुयाहरु   

३० शभनेट  सभुदामस्तरयम MPDSR कामयक्रभ भा प्रमोग हुने पायभहरू   

६० शभनेट  भात ृभतृ्मु सम्फजन्त्ध भौखखक प्रस्नावारी (Maternal Death 
Verbal Autopsy) को ऩरयचम   

 

६० शभनेट   खाजा बे्रक    

१२० शभनेट  भात ृभतृ्मु सम्फजन्त्ध भौखखक प्रस्नावारी बने सभूह कामय य प्रस्ततुी   

३० शभनेट  दोश्रो ददनको सरफाये छरपर य ननष्कषय    

तेश्रो ददन  

३० शभनेट  दोश्रो ददन को सशभऺा   

३० शभनेट  भौखखत प्रश्नावरी को साय सॊऺ ेऩ य Cause Of Death 
Assignment पायभ को ऩरयचम  

 

६० शभनेट  भात ृभतृ्म ुको कायक तत्व फाये ऩरयचम   

९० शभनेट  प्रनतकामय तथा कामय मोजना   

६० शभनेट   खाजा बे्रक    

३० शभनेट  MPDSR का अनुगभन सूचकहरु   

३० शभनेट  स्वा.चौ. तथा प्रा.स्वा.के. य भदहरा स्वास््म स्वमभ सेववका को 
ताशरभको ऩरयचम य कामय मोजना  

 

३० शभनेट  ताशरभ उत्तय ऩयीऺा   

३० शभनेट  ताशरभ सभाऩन   
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सभुदाम स्तयको MPDSR ताशरभ सेसन प्रान    

सभम  क्रिमाकराऩ  तालरभ/क्रिमाकराऩ सॊचारन बफर्ध  तालरभ साभग्री   
ऩहहरो हदन  

६० लभनेट   ऩहहरो सत्र: नाभ दताय य उद्दशे्म   
उद्देश्म: सत्रको अन्तभा सहबागीहरु 

 तालरभको उद्देश्म फाये फताउन सक्नेछन ् 
 सहबागी य प्रलशऺकहरु एक अकायभा ऩरयर्चत हुनेछन  

१० लभनेट नाभ दताय    
१० लभनेट  स्वागत तथा तालरभको 

उद्देश्म  

सहबागीहरुराई तालरभभा स्वागत गदै प्रलशऺकरे 
तालरभको उद्देश्म तथा बफषम वस्त ुको फायेभा 
प्रकाश ऩानन  

 

Powerpoint Slide (अनुसूची)   

२० लभनेट  ऩरयचम तालरभक सहबागीहरुराई ऩुग्ने गरय भेटाकाडय लरने 
। तालरभको बफषमवस्तु सबफजन्ध भहत्वऩूणय 
शब्दावरीहरू छनोट गनन । सफ ैसहबागीहरुराई 
एउटा- एउटा भेटाकाडय ववतयण गनन य 
सहबागीहरुराई आपु सॊग यहेको काडयभा रेखखएको 
शब्दावरी बएको अको साथी खोजज गनय बन्ने । 
सफैरे आआफ्नो जोडीको खोजज गरयसकेऩनछ जोडी 
जोडी भा एकरे अको साथीको ऩरयचम गयाउने । 

भेटा काडय, भाकय य  

२० लभनेट  तालरभको उद्घाटन 
भन्तब्म  

सहजकताय य स्रोत व्मजक्तहरुके आफस्मकता 
अनुसाय उद्घाटन भन्तब्म हदने  

प्रफचन  

३० लभनेट  दोश्रो सत्र: ऩफूय ऩयीऺा  
उद्देश्म: मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुको तालरभको बफषमवस्तु सबफजन्ध ऻान-लसऩ को अवस्थाका फायेभा थाहा हुनेछ 
।  

३० लभनेट   ऩूफय ऩयीऺा सहबागीहरुराई ऩफूय ऩयीऺा प्रस्नावरी ववतयण गनन 
य २० लभनेटको सभम हदई प्रस्नावारी ऩूया गनन 
रगाउने । सहबागीहरुराई प्रस्नावारी भा हदनमएको 
प्रश्न सही बए "ोी" य गरत बए "ग" रेख्न्न 
ननदनशन हदने । 

ऩूफय ऩयीऺा प्रस्नावारी  

९० लभनेट  तेस्रो सत्र: भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय को ऩरयचम तथा और्चत्म  
उद्देश्म: मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुरे ननबन बफषमभा फताउन सक्नेछन ्। 

 नेऩारभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुननगयानी तथा प्रनतकामय कामयिभ सॊचारनको अवस्था फाये फताउन 
 भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुननगयानी तथा प्रनतकामय कामयिभ सॊचारनको रक्ष्म, उद्देश्म तथा क्रिमाकराऩको 

फायेभा फताउन  
 नेऩार भा भात ृतथा ऩेरयनातर भतृ्मुको अवस्था य कायक तत्वको फायेभा फताउन  

५ लभनेट  सत्रको उद्देश्म  सत्र को उद्देश्म फायेभा Powerpoint Slide देखाई Powerpoint Slide 
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ब्माख्मा गनन  

१० लभनेट  भात ृभतृ्मु घटनाको 
छरपर  

सहबागीहरुराई भात ृभतृ्मु सबफजन्ध कुनै घटनाको 
फायेभा प्रस्ततुीकयण गनन य भतृ्म ुसॊग सबफजन्धत 
कुयाहरुको फायेभा प्रस्नहरु सोधी छरपर गनन   

Powerpoint Slide 

४५ लभनेट  भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु 
ननगयानी तथा प्रनतकामय 
को ऩरयचम तथा और्चत्म 
फाये ब्माख्मा गनन  

Powerpoint Slide को सहमोग रे 
सहबागीहरुराई  
 भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा 

प्रनतकामयको ऩरयचम तथा और्चत्मका फायेभा 
फणयन गनन  

 MPDSR को रक्ष्म, उद्देश्म तथा अॊग 
(Component) को फायेभा फताउने 

 नेऩारभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु को 
अवस्थाको फायेभा सभुहभा छरपर गनन  

 MPDSR को लसिान्त (Principle) को फायेभा 
फताउने  

Powerpoint Slide (Annex) 
भेटाकाडय  

३० लभनेट  चौथो सत्र: Mrs. x क्रकन भरयन ? भात ृभतृ्म ुका कायक तत्वहरुको फायेभा जानकायी हदने लबडडओ सो  
उद्देश्म: मस सत्र को अन्त्म भा सहबागीहरुरे ननबन बफषमभा फताउन सक्नेछन । 

 भात ृभतृ्मुका सबबाववत कायणहरु तथा योकथाभ गनय  सक्रकने कायक तत्वहरु  
 भात ृभतृ्मु घटाउन स्थानीम स्तयभा स्वास््म सेवाराई कसयी प्रबावकायी फनाउन  सक्रकन्छ बन्ने फाये  
 भहहरा य फच्चाको ज्मान जोगाउनको रार्ग बफलबन्न सयोकायवाराहरुको बूलभका तथा आपु, ऩरयवाय, सभुदाम, 

सभुदामका स्वास््मकभी, स्वास््म सॊस्थाको सहमोगफाट भहहरा य फच्चाको ज्मान कसरय जोगाउने सक्रकन्छ 
बन्ने फाये  

 सकृम प्रनतकामयफाट स्वास््म सेवाराई प्रबावकायी फनाई भात ृभतृ्मु कसयी घटाउन सक्रकन्छ बन्ने फाये  
५ लभनेट  सत्रको उद्देश्म  सत्र को उद्देश्म फायेभा Powerpoint Slide देखाई 

ब्माख्मा गनन य Mrs x क्रकन भरयन बन्ने 
लबडडओको कथा फाये सॊक्षऺप्तभा फताउने  

Powerpoint Slide (Annex) 
 

१५ लभनेट  Mrs x क्रकन भरयन ? 
लबडडओको प्रस्ततुीकयण  

 सहबागीहरुराई नेऩारी ऩरयवेशभा 
MPDSR कसरय प्रबाफकायीरुऩभा रागु 
गनय सक्रकन्छ ? बन्ने जानकायी गयाउन  
लबडडओ देखाउने  

 लबडडओ देखाउन ुआगाडी लबडडओभा 
बएको भूख्म भूख्म फुदाहरुको फायेभा 
फताउने  

Mrs x क्रकन भरयन ? लबडडओ  
Powerpoint Slide (Annex) 
सुन्तरी क्रकन भरयन? लबडडओ को 
नेऩारी अनफुाद ऩजुस्तका  
Video Player, जस्ऩकय, प्रोजेक्टय  

१० लभनेट  Mrs x क्रकन भरयन ? 
लबडडओको सायसॊऺ ेऩ 

Mrs x को भतृ्म ुसॊग सबफजन्धत ऩरयवेशभा यहेय 
भतृ्म ुका कायक तत्व तथा गुणस्तय सुधायका कामय 
गनय MPDSR को बूलभकाको फायेभा फणयन गनन   

Powerpoint Slide (Annex) 
 

६० लभनेट  ऩाचौ सत्र: MPDSR सबफजन्ध भूख्म भूख्म शब्दावरी  
सत्रको उद्देश्म: मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुरे ननबन बफषमभा फताउन सक्नेछन 
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 MPDSR कामयिभ तथा भात ृय ऩेरयनेटर भतृ्मु सॊग सबफजन्ध शब्दावरीहरुको फायेभा फताउन  
५ लभनेट  सत्र को उद्देश्म  Powerpoint Slide को भदमभरे मस सत्र को 

उद्देश्मको फायेभा सहबागीहरुराई फताउने  
Powerpoint Slide (Annex) 
 

५० लभनेट  MPDSR सॊग 
सबफजन्धत प्रभूख 
शब्दावरीहरु  

हाजजयी जवाप प्रनतमोर्गता तथा छरपरको भद्दत 
रे MPDSR सॊग सबफजन्धत प्रभूख 
शब्दावरीहरुको फायेभा जानकायी हदने  

 सहबागीहरुराई सॊख्मा हेयी ३-५ सभूह भा 
बफबाजन गनन  

 प्रत्मेक सभूहभा ४-४ जना सहबागी को 
छनोट गनन 

 ४ सभूहका सदस्महरु फस्न ४ वटा टेफर को 
व्मवस्था गनन  

 प्रत्मक सभुहफाट १ जना सभूह नेता को 
छनोट गनय रगाउने  

 प्रनतमोर्गताको ननमभ को फायेभा 
Powerpoint Slide फाट ब्माख्मा गनन  

 Powerpoint Slide को भद्दत रे प्रश्न हरु 
१-१ गरय सोिै जाने  

 महद कुनै सभूहरे प्रश्न को सही जवाप हदन 
सकेन बने सोहह प्रश्न अको सभूहराई सोदने  

 महद कुनै सभूहफाट ऩनन सही जवाप आउन 
सकेन बने Powerpoint Slide फाट सही 
जवाप फाये फताउने 

 सभूह फाट सही जवाप आएको बएता ऩनन 
शब्दावरीहरुको फायेभा सहजकतायरे बफस्ततृ 
रुऩभा फताउने 

 सफै बन्दा फढी प्रश्नहरुको जवाप हदने सभूह 
राई बफजमी घोषणा गनन  

Powerpoint Slide 
न्मजुवप्रन्ट  
Whiteboard 
भाकय य  

५ लभनेट  सत्रको शायॊस  
६० लभनेट  छैोौ सत्र: MPDSR कामय सॊचारन प्रक्रिमा  

सत्रको उद्देश्म: मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुरे ननबन बफषमभा फताउन सक्नेछन  

 सभुदामस्तयभा MPDSR कामयिभको सॊचारन प्रक्रिमा फाये फताउन 
 सभुदाम, जजकरा, अस्ऩत्तार, ऺेत्रीम, तथा याजष्ट्रम स्तयभा गोन हुने MPDSR सलभनत का सदस्महरुको 

ऩहहचान गनय  
 जजकरा देखख केन्रस्तयभा गोन बएका MPDSR सलभनतहरुको बूलभकाको फायेभा फताउन  

५ लभनेट  सत्र को उद्देश्म  Powerpoint Slide को सहमोगरे सत्रको उद्देश्मको 
फायेभा फताउने  

Powerpoint Slide (Annex) 
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२० लभनेट  सभुदाम स्तयभा 
MPDSR कामयिभ 
सॊचारन प्रकृमा  

Powerpoint Slide को सहमोगरे सहबागीहरुराई 
सभुदामस्तयको MPDSR कामयिभ सॊचारन 
प्रक्रिमाको फायेभा फताउने । प्रस्ततुीकयणको फीच 
फीच भा सहबागीहरुको MPDSR को अनुबफको 
फायेभा छरपर गयाउने  

Powerpoint Slide (Annex) 
जफ्रऩ चाटय, भाकय य  
 

१५ लभनेट  MPDSR सलभनत को 
गोन य बूलभका  

सभुदाम देखख केन्र स्तयसबभका MPDSR 
सलभनतहरुको गोन प्रक्रिमा तथा सलभनतको 
बूलभकाको फायेभा फणयन गनन  

Powerpoint Slide (Annex) 
 

१५ लभनेट  MPDSR सलभनतका 
सदस्महरुको बूलभका  

MPDSR सलभनतका सदस्मको बूलभकाको ऩहहचान 
गनय खेर खेराउने: । सहबागीहरुराई MPDSR 
सलभनत वा MPDSR सलभनतका सदस्मको नाभ 
रेखेको भेटाकाडय हदने । सहबागीहरुराई भेटाकाडयभा 
रेखखएफभोजजभको MPDSR सलभनत वा सदस्म 
यहेको ककऩना गनय रगाउने । Powerpoint Slide 
फाट एक एक गरय MPDSR सलभनत was 
MPDSR सलभनतका सदस्महरुको बूलभका देखाउने 
य सहबागीहरुराई आपुसॊग यहेको भेटाकाडय अनुसाय 
आफ्नो बूलभका ऩहहचान गनय रगाउने ।  

Powerpoint Slide (Annex) 
भेटाकाडय  

५ लभनेट  सत्र को सायाॊश  
दोश्रो ददन 

३० लभनेट  ऩहहरो हदनको ऩनुयावरोकन: 
ऩहहरो हदनको ऩनुयावरोकनको रार्ग भनोनमन बएका एक जना सहबागीराई उनकै बफर्ध अनुसाय सफै सहबागीहरुको 
सॊरग्नता हुने गयी अनघकरो हदन लसकेका बफषमवस्तकुो फायेभा छरपर गनय रगाउने य कुन ैकुया छुट्न गएभा 
प्रलशऺकरे फताउने   

६० लभनेट  सातौ सत्र: बयफर अटप्सी (Verbal Autopsy) को ऩरयचम य बयफर अटप्सी गनय जादा दमान हदनुऩनन कुयाहरु  
सत्रको उद्देश्म: मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुरे ननबन बफषमभा फताउन सक्नेछन  

 सभुदामस्तयभा प्रमोग गरयने बयफर अटप्सीको भहत्वको फायेभा फताउन  
 सभुदामस्तयभा बयफर अटप्सी गनय जादा दमान हदनऩुनन कुयाहरुको फायेभा फताउन  

५ लभनेट  सत्र को उद्देश्म को फायेभा 
फताउने  

Powerpoint Slide को भद्दत रे सत्रको उद्देश्म 
फाये फताउने  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  

२५ लभनेट  बयफर अटप्सी को 
ऩरयचम य भहत्व  

Powerpoint Slide को भद्दत रे बयफर अटप्सी 
को ऩरयचम य भहत्व फाये फताउने 

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  

२५ लभनेट  बयफर अटप्सी गनय जादा 
दमान हदनु ऩनन कुयाहरु  

Powerpoint Slide को भद्दत रे बयफर अटप्सी 
गनय जादा दमान हदनु ऩनन कुयाहरुको फायेभा 
फताउने  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  

५ लभनेट  सत्र को  सायाॊश    
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६० लभनेट  आोौ सत्र: सभुदाम स्तयभा प्रमोग हुने पायभहरु  
सत्रको उद्देश्म: मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुरे ननबन बफषमभा फताउन सक्नेछन  

 सभुदामस्तयभा प्रमोग गरयने पायभहरुको उऩमोर्गता य प्रमोग ऺेत्रका फायेभा फताउन  
 १२-५५ फषय उभेयका भहहरा भतृ्म ुसूचना पायभ, सॊकास्ऩद भात ृभतृ्मु ऩहहचान पायभ, बयफर अटप्सी पायभ 

तथा भात ृभतृ्मकुो कायण ऩहहचान पायभका बफषमवस्तुका फायेभा फताउन      

५ लभनेट  सत्र को उद्देश्म को फायेभा 
फताउने  

Powerpoint Slide को भद्दत रे सत्रको उद्देश्म 
फाये फताउने  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  

५० लभनेट  सभुदाम स्तयभा प्रमोग 
गरयने पायभ हरुका 
फायेभा बफस्ततृ छरपर 
गनन  

 सफै सहबागीहरुराई पायभहरु ववतयण गनन 
 पायभका सफ ैखण्ड तथा प्रश्नहरुको फायेभा 

ब्माख्मा गनन ब्माख्माको िभभा फीच बफचभा 
सकेसबभ उदाहयणहरु प्रस्तुत गनन  

 पायभ बनन तरयकाको फायेभा बफस्ततृ रुऩभा 
पायभ बनन ननदनलशकाभा सभेत उकरेख बएको 
फायेभा फताउने   

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  
सभुदाम स्तयभा प्रमोग हुने सफै पायभ 
हरु 
पायभ बनन ननदनलशका   

५ लभनेट  सत्र को  सायाॊश    
१८० लभनेट  नवौ सत्र: सभुदाम स्तयभा प्रमोग हुने बयफर अटप्सी को ऩरयचम  

सत्रको उद्देश्म: मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुरे ननबन बफषमभा फताउन सक्नेछन  

 बयफर अटप्सी को रार्ग प्रभुख उत्तयदाताको छनोट कसरय गनन बन्ने फताउन  
 अन्तयफातायको रार्ग सूर्चत भन्जुयीको कसरय लरने तथा मसको भहत्व फाये फताउन  
 बयफर अटप्सी को सायाॊश कसरय रेख्ने तथा सायाॊश भा उकरेख गनुयऩनन कुयाहरुका फायेभा फताउन  
 बयफर अटप्सी िभ का अन्म खण्डहरु ोीक तरयकारे कसरय बनन फाये फताउन  

५ लभनेट  सत्र को उद्देश्म को फायेभा 
फताउने  

Powerpoint Slide को भद्दत रे सत्रको उद्देश्म 
फाये फताउने  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  

६० लभनेट  बयफर अटप्सी पायभ 
कसरय बनन बन्ने फाये 
बफस्ततृ रुऩभा फताउने  

 सफै सहबागीहरुराई बयफर अटप्सी पायभ 
ववतयण गनन 

 पायभका सफ ैखण्ड तथा प्रश्नहरुको फायेभा 
ब्माख्मा गनन ब्माख्माको िभभा फीच बफचभा 
सकेसबभ उदाहयणहरु प्रस्तुत गनन  

 पायभ बनन तरयकाको फायेभा बफस्ततृ रुऩभा 
पायभ बनन ननदनलशकाभा सभेत उकरेख बएको 
फायेभा फताउने   

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  
बयफर अटप्सी पायभ  
पायभ बनन ननदनलशका   

११० लभनेट  बयफर अटप्सी पायभ 
बनन अभ्माश  

सभूह अभ्माश य प्रस्ततुीकयण  
 सफै सहबागीहरुराई ५ सभूहभा बफबाजन गनन 

(प्रत्मक सभूह भा ४-६ जना सहबागी याख्ने) 
 सफै सभूह भा भात ृभतृ्म ुसबफजन्ध घटनाको 

सायाॊश उऩरब्ध गयाउने  

भात ृभतृ्मु सबफजन्ध घटनाको सायाॊश- 
बयफर अटप्सी पायभ 
न्मजु वप्रन्ट 
भेटाताकाडय 
भाकय य  
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 उऩरब्ध घटनाको आधायभा सभूह भा छरपर 
गरय बयफर अटप्सी पायभ बनय रगाउने (सभूह 
भा छरपर गरय पायभ बदाय सहबागीहरुरे 
बयफर अटप्सी को िभ भा सॊरग्न हुनु ऩनन 
कुनै एक व्मजक्त को अलबनम गने)(पायभ बनय 
५० लभनेट सभम उऩरब्ध गयाउने) 

 प्रत्मक सभूह फाट एक जना टोलर नेता छनोट 
गरय प्रस्तनुत गनय रगाउने (प्रत्मक सभूह राई 
प्रस्तनुतकयण  गनय ९ लभनेट उऩरब्ध गयाउने)  

 सहजकताय रे सभूह अभ्माश फाट बयेको पायभ 
अफरोकन गरय आफश्मकता अनुसाय सुझाफ 
हदने (१५ लभनेट) 

 

५ लभनेट  सत्रको सायाॊश य सभाऩन    
तेश्रो ददन 

३० लभनेट  दोश्रो हदनको ऩनुयावरोकन: 
दोश्रो हदनको ऩनुयावरोकनको रार्ग भनोनमन बएका एक जना सहबागीराई उनकै बफर्ध अनुसाय सफै सहबागीहरुको 
सॊरग्नता हुने गयी अनघकरो हदन लसकेका बफषमवस्तकुो फायेभा छरपर गनय रगाउने य कुन ैकुया छुट्न गएभा 
प्रलशऺकरे फताउने   

६० लभनेट  दशौ सत्र: बयफर अटप्सी पायभ को साय सॊऺ ेऩ य Cause Of Death Assignment पायभ को ऩरयचम  
सत्रको उद्देश्म: मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुरे ननबन बफषमभा फताउन सक्नेछन  

 बयफर अटप्सी पायभ को साय सॊऺऩे य Cause Of Death Assignment पायभका बफषम वस्तु फाये फताउन  
 बयफर अटप्सी पायभ को साय सॊऺऩे य Cause Of Death Assignment पायभ बनन तरयका का फाये फताउन   

५ लभनेट  सत्र को उद्देश्म को फायेभा 
फताउने  

Powerpoint Slide को भद्दत रे सत्रको उद्देश्म 
फाये फताउने  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  

५० लभनेट  बयफर अटप्सी पायभ 
को साय सॊऺऩे य Cause 
Of Death 
Assignment पायभका 
फायेभा ब्माख्मा गनन  

 सफै सहबागीहरुराई बयफर अटप्सी पायभ को 
साय सॊऺऩे य Cause Of Death 
Assignment पायभ ववतयण गनन 

 पायभका सफ ैखण्ड तथा प्रश्नहरुको फायेभा 
ब्माख्मा गनन ब्माख्माको िभभा फीच बफचभा 
सकेसबभ उदाहयणहरु प्रस्तुत गनन  

 पायभ बनन तरयकाको फायेभा बफस्ततृ रुऩभा 
पायभ बनन ननदनलशकाभा सभेत उकरेख बएको 
फायेभा फताउने   

बयफर अटप्सी पायभ को साय सॊऺऩे 
Cause Of Death Assignment 
पायभका 
भायभ बनन ननदनलशका  
 

५ लभनेट  सत्रको सायाॊश   
६० लभनेट  एघायौ सत्र: भात ृभतृ्म ुको कायक तत्व फाये ऩरयचम  

सत्रको उद्देश्म: मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुरे ननबन बफषमभा फताउन सक्नेछन  
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 भात ृभतृ्मु का कायक तत्वका फाये फताउन  
 भात ृभतृ्मु का कायण य कायक तत्वका लबन्नता फाये फताउन  
 भात ृभतृ्मु का कायक तत्वहरुराई Three Delay Model का आधायभा फर्गयकयण गनय  

५ लभनेट  सत्र को उद्देश्म को फायेभा 
फताउने  

Powerpoint Slide को भद्दत रे सत्रको उद्देश्म 
फाये फताउने  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  

२५ लभनेट  भात ृभतृ्म ुको कायण, 
कायक तत्व तथा Three 
Delay Model क फायेभा 
ब्माख्मा गनन  

Powerpoint Slide को सहमोगरे सहबागीहरुराई 
भात ृभतृ्म ुको कायण तथा कायक तत्व य कायक 
तत्वहरुराई  Three Delay Model को आधायभा 
फर्गयकयण कसरय गनन बन्ने फायेभा फताउने । 
प्रस्ततुीकयणको फीच फीच उदाहयण हदई 
सहबागीहरु सॊग छरपर गनन  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  

२५ लभनेट  सभूह कामय: भात्री भतृ्मु 
का कायण, सबफजन्धत 
कायक तत्व य कायक 
तत्व राई Three Delay 
Model को आधायभा 
फर्गयकयण गनन  

 भात ृभतृ्मु का कुनै ५ प्रभुख कायण हरुको 
छनोट गनन  

 सफै सहबागी हरुराई ५ सभूह भा बफबाजन 
गनन य एउटा सभूहराई भात ृभतृ्म ुको कुनै 
एउटा कायण उऩरब्ध गयाउने  

 सहबागीह्हरुराई उक्त भात ृभतृ्मकुो सबबाववत 
कायक तत्वहरु रेखन रगाउने  

 उक्त कायक तत्वहरुराई Three Delay 
Model को आधायभा फर्गयकयण गनय रगाउने  

भात ृभतृ्मु का कुनै प्रभुख ५ कायण  
न्मजु वप्रन्ट 
भेटाताकाडय 
भाकय य  
 

२५ लभनेट  प्रस्ततुीकयण   सफै सभूह राई सभूह कामय फाट आएको कायक 
तत्व हरु य कायक तत्वहरु को फर्गयकयण फाये 
प्रस्ततुीकयण गनय रगाउने  

 सहजकतायरे प्रस्तुतीकयण भा आफस्मकता 
अनुसाय सकराह/ सुझाफ हदने  

 

५ लभनेट  सत्रको सायाॊश   
१५० लभनेट  फाहौ सत्र: प्रनतकामय तथा कामय मोजना 

सत्रको उद्देश्म: मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुरे ननबन बफषमभा फताउन सक्नेछन  

 ऩूणय रुऩभा बरयएको कुनै बयफर अटोप्सी फाट प्रभाणभा आधारयत प्रनतकामय को छनोट कसरय गनन बन्ने फताउन  
 छनोट बएका प्रभाणभा आधारयत प्रनतकामयहरुको प्राथलभकीकयण कसरय गनन बन्ने फताउन  
 प्राथलभकीकताभा ऩयेका प्रभाणभा आधारयत प्रनतकामयहरु सॊचारन गनन कामय मोजना कसरय तमाय ऩनन बन्ने 

फताउन  
 तमाय गरयएको कामयमोजना कसरय सॊचारन गनन बन्ने फताउन  

५  लभनेट  सत्र को उद्देश्म को फायेभा 
फताउने  

Powerpoint Slide को भद्दत रे सत्रको उद्देश्म 
फाये फताउने  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  

२० लभनेट  प्रभाणभा आधारयत 
प्रनतकामय य प्रनतकामय 

Powerpoint Slide को भद्दतरे सहबागीहरुराई 
भात ृभतृ्मु सबफजन्ध कुनै काकऩननक घटनाको 

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  
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सॊचारन बफर्ध को फायेभा 
ब्माख्मा  

आधायभा के कस्ता प्रनतकामय सॊचारन गनय 
सक्रकन्छ बनन छरपर गनन  

२० लभनेट  प्रनतकमयको 
प्राथलभकीकयण गनन  

Powerpoint Slide को भद्दतरे सहबागीहरुराई 
छनोट बएका प्रनतकामयराई कसरय प्राथलभकीकयण 
गनन बन्ने फाये  छरपर गनन  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  

९० लभनेट  सभूह कामय: प्रनतकामय को 
प्राथलभकीकयण य कामय 
मोजना तमायी  

सभूह कामय य प्रस्तनुतकयण: 
 सहबागीहरुराई ५ सभूह भा बफबाजन गनन  
 सफै सभूह भा ऩूणय रुऩभा बयेको बयफर 

अटप्सी पायभ उऩरब्ध गयाउने  
 बयफर अटप्सी पायभ बरय भतृ्मकुो कायण 

ऩत्ता रगाउने  
 तेस्त ैभतृ्मु पेयी हुन नहदन गनुय ऩनन सबबाववत 

प्रनतकामयहरु रेखन रगाउने 
 प्राथलभकीकयण तालरका को आधायभा उक्त 

प्रनतकामयहरुको प्राथलभकीकयण गनय रगाउने 
 उक्त प्रनतकामय सॊचारन को रार्ग कामय मोजना 

फनाउन रगाउने  
 सफै सभूह का टोलर नेता रे सभूह कामयको 

प्रस्तनुत गनन 
 सभुहकामय-६० लभनेट, प्रस्ततुीकयण- ३० लभनेट   

बयफर अटप्सी पायभ 
प्राथलभकीकयण तालरका 
न्मजु वप्रन्ट 
भेटाताकाडय 
भाकय य  
 
 

१० लभनेट  कामयमोजना सॊचारन 
कसरय गनन बन्ने फाये 
ब्माख्मा  

Powerpoint Slide को भद्दतरे सहबागीहरुराई 
कामयमोजना सॊचारन कसरय गनन बन्ने फाये 
ब्माख्मा गनन  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  

५ लभनेट  सत्रको सायाॊश   
६० लभनेट तेहौं सर: वेफसाइटभा आधारयत MPDSR सूचना प्रणारी य अनुगभन सूचकहरु 

सत्रको उद्देश्म: मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुरे ननबन बफषमभा फताउन सक्नेछन  

 MPDSR कामयिभको अनुगभन सूचकका फायेभा फताउन   
 वेफसाइट भा आधारयत MPDSR सूचना प्रणारी फाट सूचना प्रफाह य ब्मफस्थाऩन गनन तरयका फाये फताउन  

५  लभनेट  सत्र को उद्देश्म को फायेभा 
फताउने  

Powerpoint Slide को भद्दत रे सत्रको उद्देश्म 
फाये फताउने  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  

३० लभनेट  MPDSR को अनुगभन 
तथा भूकमाॊकन ढाॊचा 
तथा अनुगभन सूचकहरु  

 Powerpoint Slide को भद्दतरे 
सहबागीहरुराई MPDSR कामयिभ को 
अनुगभन तथा भूकमाॊकन ढाॊचाका फायेभा 
बफस्ततृ भा फताउने  

 सभुदाम, जजकरा, अस्ऩत्तार तथा केन्र तह 
सबभका ननकामहरुरे प्रमोग गनन MPDSR 
कामयिभका सूचकहरु तथा सूचकको भहत्व का 

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  
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फायेभा फताउने  
२५ लभनेट  वेफसाइटभा आधारयत 

MPDSR सूचना प्रणारी  
 Powerpoint Slide को भद्दतरे 

सहबागीहरुराई वेफसाइटभा आधारयत 
MPDSR सूचना प्रणारी को फायेभा जानकायी 
गयाई MPDSR सबफजन्ध सूचनाहरुको 
अलबरेख तथा प्रनतफेदन कसरय गनन बन्ने कुया 
बफस्ततृ भा फताउने  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  
अनराइन MPDSR सूचना प्रणारी  

५ लभनेट  सत्रको सायाॊश   
३० लभनेट  चौधौं सत्र: स्वा.चौ. तथा प्रा.स्वा.के. य भहहरा स्वास््म स्वमभ सेववका को तालरभको ऩरयचम य कामय मोजना 

सत्रको उद्देश्म: मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुरे ननबन बफषमभा फताउन सक्नेछन  

 स्वा.चौ. तथा प्रा.स्वा.के. य भहहरा स्वास््म स्वमभ सेववका स्तयीम MPDSR तालरभ को बफषमवस्तु हरु फाये 
फताउन  

 स्वा.चौ. तथा प्रा.स्वा.के. य भहहरा स्वास््म स्वमभ सेववका स्तयीम MPDSR तालरभ को कामयमोजना तमाय 
गनय  

५  लभनेट  सत्र को उद्देश्म को फायेभा 
फताउने  

Powerpoint Slide को भद्दत रे सत्रको उद्देश्म 
फाये फताउने  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide  

१५ लभनेट  स्वा.चौ. तथा प्रा.स्वा.के. 
य भहहरा स्वास््म 
स्वमभ सेववका स्तयीम 
MPDSR तालरभ को 
बफषमवस्त ु

Powerpoint Slide को भद्दतरे सहबागीहरुराई 
स्वा.चौ. तथा प्रा.स्वा.के. य भहहरा स्वास््म 
स्वमभ सेववका स्तयीम MPDSR तालरभ को 
बफषमवस्त ुका फायेभा बफस्ततृ रुऩभा फताउने  

अनुसूची भा यहेको Powerpoint 
Slide 

१० लभनेट  स्वा.चौ. तथा प्रा.स्वा.के. 
य भहहरा स्वास््म 
स्वमभ सेववका स्तयीम 
MPDSR तालरभ को 
कामयमोजना  

तालरभ का सहबागीहरुराई सभूह भा बफबाजन 
गनन य आआऩनो ऺेत्रको स्वा.चौ. तथा प्रा.स्वा.के. 
अन्गगयत स्वास््म सॊस्था तथा MPDSR तालरभ 
भहहरा स्वास््म स्वमभ सेववका स्तयीम MPDSR 
तालरभ को कामयमोजना  फनाउन रगाउने  

न्मजुवप्रन्ट ऩेऩय  
भाकय य  
भेटाकाडय   

३० लभनेट  ऩन्रौँ सत्र: तालरभ उत्तय ऩयीऺा 
सत्रको उद्देश्म: तालरभ ऩनछ MPDSR सबफजन्ध ववलबन्न बफसमफस्तकुा फायेभा  सहबागीहरुको फुझाईको स्तयको रेखा 
जोखा गनन  

३०  लभनेट  तालरभ उत्तय ऩयीऺा तालरभ का सहबागीहरुराई तालरभ उत्तय ऩयीऺा 
प्रस्नावरी ववतयण गनन य प्रश्नको होक उत्तयभा 
र्चन्ह रगाउन ननदनसन हदने  

तालरभ उत्तय ऩयीऺा प्रस्नावरी 

३० लभनेट  सभाऩन  
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भारी तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुननगयानी तथा प्रनतकामय  
जजल्रा स्तयीम प्रशिऺक प्रशसऺण ताशरभ ऩूफय य उत्तय ऩयीऺा प्रश्नावरी  

प्रत्मक प्रस्नहरुको सही उत्तयभा गोरो रगाउनुहोस  
१. MPDSR बन्त्नारे के फखुझन्त्छ? 

a. Maternal and perinatal death system and response  
b. Maternal and perinatal death surveillance and response 
c. Maternal and perinatal death surveillance and review 
d. Maternal and perinatal death systematic register 

२. भारी भतृ्मु घटाउन MPDSR को कुन ऩऺ रे भहत्वऩूणय बूशभका ननफायह गनय सतछ ? 
a. भतृ्म ुको ऩदहचान  
b. भतृ्म ुको ऩनुयाफरोकन  
c. भतृ्म ुको घटना बफस्रेषण  
d. प्रनतकामय 

३. तर ददइएका भतृ्मुहरु भध्मे कुन भतृ्मुको सूचना स्थानीम स्वास््म सॊस्था भा ददनु ऩदैन ?  
a. फच्चा जन्त्भाउने क्रभ भा १३ फषयकी भदहरा को भतृ्मु बएभा   
b. २४ फषयकी भदहरा को सुनत यहेको अवस्था भा भतृ्मु बएभा    
c. ३ भदहना को फच्चा क्रक आभा जसको उभेय ३६ फषयको छ य उनको ननभुननमा को कायण रे भतृ्मु बएभा   
d. ५६ फषय क्रक भदहरा जसको भतृ्म ुसडक दघुयटना फाट बमो    
e. २९ फषय क्रक भदहरा जसको भतृ्म ुगबयवती अफस्थाभा अत्त्मचधक यततस्राफको कायण रे बमो   

४. तर ददइएका भतृ्मुहरु भध्मे कुन भतृ्मु भारी भतृ्मु नहुन सतछ ? (प्रत्मक सही उत्तय को राचग २ अॊक) 
a. ४५ फषय क्रक भदहरा जसको भतृ्म ुएतकाशस फेहोस बएय बमो य उनको २ भदहना देखख भदहनाफायी योक्रकएको 

चथमो       
b. एक ३५ ददनको फच्चा क्रक आभा राई भतृ्मु हुनु अगाडी ३ ददन देखख ज्वोयो आएको चथमो   
c. एक १६ फषय क्रक भदहरा जसरे १६ फषय को उभेयभा ऩदहरो ऩल्ट असुयक्षऺत मोन सम्ऩकय  फाट गबयवती बईन य 

असुयक्षऺत गबयऩतन गयाएको १ भदहना ऩछी उनको भतृ्मु बमो   
d. एक hiv ऩीडडत भदहराको भतृ्मु ननभुननमाको कायण रे बमो तय उनको अजन्त्तभ भदहनावायी कदहरे बएको 

चथमो बन्त्ने थाहा चथएन ?    
e. एक २६ फषय क्रक भदहरा को ४ भदहनाको गबय खेय गमो, गबय खेय गएको १ हप्ता ऩछी उनराई ज्वोयो आमो य 

उनन ५ हप्ता सम्भ बफयाभी ऩरयन य एक ददन सुनत यहेको फेराभा उनको भतृ्मु बमो      
५. भात ृभतृ्मुको ऩदहचान, सुचचनतकयण तथा त्माॊक सॊकरन सम्फन्त्धभा तर रेखखएका वातमहरु भध्मे फेठीक उत्तय 

छुट्टाउनुहोस ्
a. सभुदामभा बएका प्रजनन उभेयका भदहरा भतृ्मुको सुचचनतकयण गने भूख्म व्मजतत भदहरा स्वास््म 

स्वमभसेववका हुन ्      
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b. सभुदामभा बएका भात ृभतृ्मकुो सूचना भदहरा स्वास््म स्वाभ सेववका भापय त स्थानीम स्वास््म सॊस्था भा २४ 
घण्टा शबर ददनु ऩदयछ    

c. गबय सम्फजन्त्ध भतृ्मु बएको अथवा नबएको ऩदहचान गने भूख्म जजम्भेवायी ऩजब्रक हेल्थ नसय को हो     
d. गबय सम्फजन्त्ध भतृ्मु बएको मक्रकन बएऩछी भतृ्म ुबएको १३ देखख २१ ददन शबर बयफर अटप्सी गरय सतनु 

ऩदयछ       
e. सफै क्रकशसभ का भात ृभतृ्मुहरुभा भतृ्मु बएको भदहराको घयै भा गइ बयफर अटप्सी गनुय ऩदयछ    

६. जजल्रा स्तयीम MPDSR सशभनत भा तर ददएको भध्मे को सदस्म यहदैन 
a. जजल्रा स्वास््म कामायरम प्रभूख 
b. जजल्रा प्रहयी कामायरम का प्रभूख  
c. जजल्रा स्वास््म कामायरम का जनस्वास््म अचधकृत  
d. सयकायी अथवा नीजी अस्ऩत्तारका स्री योग बफिेिऻ 
e. जजल्राको प्रजनन स्वास््म सभन्त्वमसशभनत का सदस्महरु  

७. नेऩारको ग्राशभण सभुदामभा स्वास््म सेवाको उऩमोग गने सम्फन्त्ध भा साभान्त्मतमा ऩरुुषहरुरे ननणयम गने गछयन 
त्मसैरे मदद श्रीभान वा घयका अन्त्म ऩरुुषहरुराई गबयवती अवस्थाभा जनुसुकै फेरा ऩनन आकजस्भक रुऩभा जदटरता हुन 
सतछ बन्त्ने ववश्वास बएन बने उऩचाय भा दढराई हुन सतछ     (ठीक / फेदठक) 

८. सभुदामभा सफै जना राई गबय तथा सुत्केयी सॊग सम्फजन्त्ध जदटरता को सही जानकायी बएभा उनीहरुरे ऩरयवायका 
सदस्महरुराई उचचत सल्राह ददएय उऩचाय गने ननणयम गनय हुने दढराई कभ गनय सतछन  (ठीक / फेदठक) 

९. Third Stage Labour को गुणस्तयीम ब्मफस्थाऩन गनय Oxytocin औषचध को आफस्मकता ऩदैन (ठीक / फेदठक) 
१०. MPDSR सम्फजन्त्ध त्माॊक ववश्रेषण गदाय स्वास््म सॊस्था भा ददएको आकजस्भक सेवा फाहेक पे्रषण प्रणारी को 

गुणस्तय, बनाय प्रक्रक्रमा जस्ता बफषमभा छरपर गनुय ऩदैन  (ठीक / फेदठक) 
११.  अस्ऩत्तारभा बएको भात ृभतृ्मकुो हकभा भतृ्मु बएको भदहराको घयभै गई बयफर अटप्सी गनय ऩदैन (ठीक / फेदठक) 
१२.  सभुदामभा बएको भात ृभतृ्मु को जजल्रा स्तयीम MPDSR सशभनत भा छरपर गरय कामय मोजना तमाय गरयसकेऩनछ 

स्थानीम तहको MPDSR सशभनत भा छरपर गयी प्रनतकामयका क्रक्रमाकराऩ सॊचारन गनुय ऩदयछ (ठीक / फेदठक) 
१३. तरका क्रक्रमाकराऩ भध्मे कुन क्रक्रमाकराऩहरु स्थानीम तहको MPDSR ऩुनयावरोकन सशभनतरे  प्रनतकामय को रुऩभा 

सॊचारन गनुय हुदैन  
a. आधायबूत तथा आकजस्भक प्रसुतीसेवा ताशरभ नशरएका स्मस््मकभॉराई उतत ताशरभको राचग शसपारयस गने  
b. स्थानीम तहका प्रिाननक ननकाम सॊग सभन्त्वम गयी स्वास््म सॊस्थाभा बफजुरी तथा ऩानन को ननमशभत आऩनूत य 

को राचग ऩहर गने    
a. स्वास््म सॊस्थाभा भात ृभतृ्म ुबएभा भतृ्मुको सभमभा स्वास््म सॊस्था ड्मटुीभा यहेको SBA राई कायफाही गने  
b. स्वास््म सॊस्था भा सफै गबयवती भदहरा राई ऩुग्ने गरय आइयन चतकी उऩरब्ध हुने ब्मफस्था गने   
c. स्थानीम स्वास््म सॊस्था भा आभा कामयक्रभ ननदेशिका, RH प्रोटोकर, Job Aid उऩरब्ध गयाउने   

     

****सभाप्त**** 
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भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय 
Maternal & Perinatal Death Surveillance and Response [MPDSR] 

सत्र १ (Session One) 

सरको उदे्दश्म 

 सहबागीहरुरे अन्तयाजष्ट्रम, याजष्ट्रम य आफ्नो जजकरास्तयको भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको अवस्थाफाये 
फताउन सक्ने छन।्  

 सहबागीहरुरे भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ननगयानी तथा प्रनतकामयको ऩरयचम तथा और्चत्मफाये प्रस्ट रुऩभा 
बन्न सक्नेछन।्  

 सहबागीहरुरे भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयको भुख्म लसदान्तफाये फताउन सक्न े
छन।् 

 सहबागीहरुरे भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयको उदे्दश्म फताउन सक्ने छन।् 

ववषमवस्तु (Contents) ववर्ध 
(Methods) 

भादमभ 
(Media)  

 सन्दबय 
साभाग्री 
(References) 

प्रनतक्रिमा 
(Feedback) 

 भात ृभतृ्मुको अवस्था 
 MPDSR को ऩरयचम 

 MPDSR को लसदान्त 

 MPDSR को और्चत्म 
तथा उदे्दश्महरु 

 भजष्ट्तष्ट्क 
भन्थन 

 प्रस्तुतीकयण 

 सभूहगत 
छरपर 

 कबप्मुटय 

 LCD 

Projector 

 MPDSR 

Guideline 

 NMMMS 

2008/09 

 NDHS 

2006 

 Question and 

Answers 

 Quiz 

 

भात ृभतृ्मुको ऩरयचम (Introduction to Maternal Mortality): गवयवती अवस्था, प्रसुती अवस्था य सुत्केयी बएको 
४२ हदन लबत्र गबयसॊग सबफजन्धत कुनै ऩनन कायणरे भहहराको भतृ्मु बएभा त्मसराई भात ृभतृ्मु बननन्छ। तय 
भार्थ रेखखएका अवस्थाहरुभा भहहराको कुनै कायण दघुयटना ऩयेय जस्तै सडक दघुयटना वा आत्भहत्मा गयेय भतृ्मु 
बएको छ बने त्मसराई भात ृभतृ्मु भाननदैन।  
 
तथाऩी ICD-10 रे गबयवती अवस्था, प्रसुती अवस्था, य सुत्केयी बएको वा गबयऩतन बएको ४२ हदन लबत्र 
गबयसॊग सबफजन्धत नबएय अन्म कायणरे जस्तै सडक दघुयटना, आत्भहत्मा वा अन्म कायणरे  भतृ्मु बएको छ 
बने त्मसराई गबय सबफजन्ध भतृ्मु (Pregnancy Related Death) बएको हो बनन ऩरयबावषत गयेको छ । 
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भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको अवस्था (Status of maternal mortality in world, Nepal and District) 

 भात ृभतृ्मुको ववश्वव्माऩी अवस्था (Global  Situation of Maternal  Mortality): ववश्व स्वास््म सॊगोन 
(WHO) 2015 त्माङ्क अनुसाय, 

 प्रत्मेक हदन ववश्वभा ८३० जना गबयवती वा सुत्केयी भहहराहरु योकथाभ गनय सक्रकने कायणफाट भतृ्मु 
हुन्छ जसभदमे ९९% ववकासोन्भुख देशहरुभा हुने गयेको छ। 

 ववकलसत देशहरुभा भात ृभतृ्मुदय १२ प्रनत राख जजवीत जन्भ छ बने ववकासोन्भुख देशहरुभा भात ृ
भतृ्मुदय २३९ प्रनतराख जजवीत जन्भ यहेको छ।  

 १९९० देखख २०१५ सबभभा भात ृभतृ्मुदयभा ४४ % दयरे कभी आएको छ 

 २०१६ देखख २०३० सबभ हदगो ववकासका रक्ष्म अनुरुऩ भात ृभतृ्मुराई ७० प्रनत राख जजबफत जन्भ बन्दा 
कभभा झानन रक्ष्म याखखएको छ।  

 भातभृतृ्मको जोखखभ कभ ववकलसत भुरुकभा हयेक सोह्र जनाभा एकजना हुन्छ बने ववकलसत भुरुकभा 
हयेक ३८०० जनाभा १ जना हुन्छ। 

 भात ृभतृ्मुका प्रभुख कायणहरुभदमे ननबन कायणहरुफाट ७५% भात ृभतृ्मु हुने गयेको छ। 
o अत्मार्धक यक्तश्राव 

o सॊिभण 

o वप्र-ईक्राजबप्समा/ईक्राजबप्समा 
o प्रसुनतको सभमभा हुने जहटरता 
o असुयक्षऺत गबयऩतन 

ऩेरयनेर भतृ्मुको ववश्वव्माऩी अवस्था: ववश्व स्वास््म सॊगोन अनुसाय  

 ववश्वभा हुने कुर १३,००,००,००० जन्भ भदमे कयीफ ३०,००,००० फच्चाहरु जन्भेको ७ हदन लबत्र ैभदयछन ्
बने २६,००,००० फच्चाहरु भतृ जजन्भन्छन।्  

 कयीफ ९० प्रनतशत ऩेरयनेटर भतृ्मु ववकासोन्भुख देशभा हुने गदयछ 

नेऩारभा भात ृभतृ्मुको अवस्था (Status of Maternal Mortality in Nepal) 

 सन ्१९९६ भा बएको NFHS अनुसाय नेऩारभा भात ृभतृ्मुदय ५३९ प्रनत १ राख जजववत जन्भ र्थमो जुन 
२००६ को NDHS अनुसाय मो दय २८१ प्रनत एक राख जजवीत जन्भ यहेको र्थमो। 

 सन ्२००८/२००९ भा बएको NMMMS अनुसाय नेऩारको भात ृभतृ्मु २२९ प्रनत राख जजवीत  जन्भ यहेको 
छ। सोही सवनऺणका अनुसाय प्रजनन उभेय (१५-४९ वषय)का भहहराको भतृ्मु भदमे ११% भतृ्मु गबय 
सबवजन्धत कायणफाट बएको र्थमो। 
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 भात ृभतृ्मुका प्रभुख कायणहरु ननबनानुसाय यहेका छन।् 
o अदमार्धक यक्तश्राव 

o वप्र-ईक्राजबप्समा/ ईक्राजबप्समा 
o प्रसुनतको सभमभा हुने जहटरता 
o सॊिभण 

o असुयक्षऺत गबयऩतन 

 कुर भात ृभतृ्मु भदमे गबायवस्थाभा कयीफ एक नतहाई, प्रसुनतको सभमभा कयीफ एक नतहाई, य सुत्केयी 
अवस्थाभा कयीफ एक नतहाई भहहराहरुको भतृ्मु हुने गयेको छ। 

 कुर भात ृभतृ्मु भदमे सफै बन्दा धेयैको भतृ्मु (४१%) अस्ऩतारभा हुने गयेको छ बने कयीफ ४०% 
भहहराको भतृ्मु घयभा हुने गयेको छ। 

 अस्ऩतारभा हुने भात ृभतृ्मु भदमे धेयै जसो भहहराहरु (८३%) अत्मन्तै नाजुक अवस्था बनाय हुने 
गदयछन।् 

 नेऩाररे सन ्२०१५ भा भात ृभतृ्मु १३४ भा झानन रक्ष्म याखेको र्थमो। 
 नेऩार स्वास््म ऺेत्र यणनीनत (2015-2020) रे भात ृभतृ्मु २०२० भा १२५ भा झानन रक्ष्म लरएको छ। 
 दीगो ववकास रक्ष्मरे सन ्२०३० सबभभा भात ृभतृ्मु दय ७० प्रनत राख जीववत जन्भ भा झानन रक्ष्म 

लरएको छ। 
 मी रक्ष्महरु हालसर गनुय चनुौनतऩूणय छ  

 भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनय सके उऩयोक्त रक्ष्महरु हालसर 
गनय सबबव छ। 

भात ृभतृ्मु तथा सॊस्थागत प्रसुनतको अवस्था 

 नेऩारभा ऩेरयनेटर भतृ्मुको अवस्था: NDHS 

2006 य NDHS 2011 अनुसाय, 
1. नेऩारभा ऩेरयनेटर भतृ्म २००६ भा ऩेरयनेटर 

भतृ्मदय ४५ प्रनतहजाय गबयवती भहहरा यहेको छ 
बने २०११को सवनऺण अनुसाय मो दय ३७ 
प्रनत हजाय गबयवती भहहराहरु यहेको छ। 

2. सन ्२००६ भा कुर ऩेरयनेटर भतृ्मु भदमे भतृ 
जन्भदय २२.२ प्रनतहजाय गबयवती भहहरा 
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MPDSR 

घटना ऩहहचान 

सुचना सॊकरन 

ननतजा 
ववश्रेषण 

कामायन्वमनका 
रार्ग सुझाव 

भुकमाङ्कन य 
ऩरयभाजयन 

यहेकोभा २०११ भा उक्त दय ९.७ प्रनतहजाय गबयवती भहहरा यहेको छ 

3. सन ्२००६ भा सात हदन लबत्रभा हुने नवजात लशशु भतृ्मुदय २२.२ प्रनतहजाय गबयवती भहहरा यहेकोभा 
सन ्२०११ भा मो दय २७.४ प्रनतहजाय गबयवती भहहरा यहेको छ। 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु घटाउने नेऩार सयकायको प्रनतफद्धता:  

 नेऩाररे अन्तयाजस्रम सभुदामभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय (MPDSR) कामयिभ 
सॊचारन गरय भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु घटाउने प्रनतफिता जाहेय गयेको छ  

 मसै अनुरुऩ ऩरयवाय स्वस्थ भहाशाखारे MPDSR रागु गनय आवस्मक ननदनलशका तथा पायभहरु तमाय 
गरय २०७३ देखख ५ जजकरा (सोरुखबुफु, धाहदॊग, कास्की, फाॉके, य कैरारी) फाट भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु
ननगयानी तथा प्रनतकामय कामयिभ सॊचारन गनय सुरु गयेको छ  

 
जजल्राभा भात ृभतृ्मको अवस्था (Status of Maternal and Perinatal Mortality in District): (तालरभ प्रदान 
गनन व्मजक्तरे  सबफजन्धत जजकराको भात ृतथा ऩेरयनेटर भृत्मुको अवस्थाफायेभा छरपर गयाउने) 

 तऩाईको जजकराभा भात ृभृत्मु / भात ृभृत्मु अनुऩात कनत यहेको छ? 

 तऩाईको जजकराभा भात ृस्वास््मको अवस्था देखाउने अन्म सूचकहरुको अवास्थाका फायेभा छरपर 
गनुयहोस  

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयको ऩरयचम (Introduction to Maternal and Perinatal Death 

Surveillance and Response) 

भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको कायण तथा कायक 
तत्वको फायेभा सही, सभमानुकुर, गुणस्तयीम 
त्माङ्क उऩरब्ध गयाउन ननयन्तय गरयने प्रक्रिमा नै 
भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी हो  
ननगयानीफाट प्राप्त त्माङ्कको आधायभा उऩमुक्त 
एवॊ प्रबावकायी मोजना ननभायण य कामायन्वमन गनुय 
प्रनतकामय हो 
 

 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयको औचचत्म तथा उदे्दश्म (Rational and Objectives of 

Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response) 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयको ऩरयचम तथा और्चत्म  



 

26 

 

 कुनै ऩनन भुरुकको आर्थयक ववकासको अवस्था त्महाका भहहरा तथा फारफालरकाको स्वास््म जस्थनतरे 
देखाउछ 

 कुनै भहहराको भतृ्मुरे उनको सन्तान, ऩरयवाय य सभाजकै स्वास््मभा असय ऩायेको हुन्छ 

 बफश्व स्वास््म सॊगोनको सन ्२०१५ को अनुभान अनुसाय सॊसाय बरय प्रत्मक फषय ३ राख जनत भहहरा 
गबय सबफजन्ध जहटरतारे भनन गदयछन जस भदमे ९९ प्रनतसत कभ बफकलसत भुरुकका यहेका छन ् 

 मो त्माॊक अनुसाय नेऩारभा प्रत्मक फषय १७०० जनत भहहरा गबय सबफजन्ध जहटरतारे भनन गदयछन  

 नेऩारभा सुयक्षऺत भाततृ्व सबफजन्ध बफबफध प्रमास फाट नेऩारभा भात ृतथा नव लशशु भतृ्मु उकरेखनीम 
रुऩभा घटेको बएऩनन तुरनात्भक रूऩभा मो अझै उच्च यहेको छ    

Countries  MMR/100000 LB  Countries  MMR/100000 LB  

Sierra Leone  1,360  Austria  4  

Central African 

Republic  

882  Belarus  4  

Chad  856  Czech Republic  4  

Nigeria  814  Italy  4  

South Sudan  789  Kuwait  4  

Somalia  732  Sweden  4  

Liberia  725  Finland  3  

Burundi  712  Greece  3  

Gambia  706  Iceland  3  

Congo  693  Poland  3  

Nepal  258    

 सफै भात ृभतृ्मुको खोज ऩड्तार गरय भतृ्मुको कायण ऩत्ता रगाइ आगाभी हदनभा त्मस्ता भतृ्मु हुन 
नहदन आफश्मक गुणस्तय सुधायका कामयहरु गनय सके भात ृभतृ्मु थऩ घटाउन सक्रकन्छ  

 सभुदाम तथा स्वास््म सॊस्थाभा हुने सफै भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको, ऩहहचान गनन, सुर्चनतकयण गनन, 
भतृ्मुका कायणहरु ऩत्ता रगाउने य थऩ भतृ्मु हुन नहदन सुधायका कामय गनय MPDSR को सुरुवात 
गरयएको हो  । 

MPDSR प्रणारीको शसदान्त्त (Principle of MPDSR System) 
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सर २ (Session Two) 

श्रीभनत ‘क’ (Mrs ‘X’) को कथा 

सरको उदे्दश्महरु (Session Objectives): 
मो जफ्रभ हेये ऩनछ सहबागीहरुरे ननबन कुयाहरु फताउन सऺभ हुनेछन ् :  

 भात ृभतृ्मुका सबबाववत कायणहरु तथा योकथाभ गनय  सक्रकने कायक तत्वहरु फताउन  सक्नेछन ् 

 भहहरा य लशशुको ज्मान जोगाउनको रार्ग बफलबन्न सयोकायवाराहरुको बूलभकाको फायेभा फताउन 
सक्नेछन ् 

 सक्रिम प्रनतकामयफाट स्वास््म सेवाराई प्रबावकायी फनाई भात ृभतृ्मु कसयी घटाउन सक्रकन्छ बन्ने फाये 
फताउन सक्नेछन ् 

श्रीभनत ‘क’ (Mrs „X‟) को कथा (मो केवर एक भातृ भृत्मुको कथा हो । कसैको व्मजक्तगत घटनाको रूऩभा 
नदेखाउनको रार्ग मी भहहराराई Mrs. X को नाभ हदइएको छ) 
 Mrs. X को भतृ्मु प्रसुतीको सभमभा एउटा अस्ऩतारभा बएको र्थमो। डाक्टयहरुराई उनको भतृ्मुको कायण 

अत्मार्धक यक्तस्रावफाट बएको हो बन्ने कुयाभा कुनै दईु भत र्थएन। उनको सार नार झयेय तर 
ऩाोेघयसबभ आएको र्थमो। मस कायण त्मस भहहराको गबयअवस्था य प्रसुतीऩनछ यक्तस्राव बएको र्थमो। 
डाक्टयहरु आपुरे ऩत्ता रगाएको भतृ्मुको कायणराई लरएय ववश्वस्त र्थए। उनरे अन्तयाजष्ट्रम योगहरुको 
फर्गयकयण गयेको क्रकताफ हेयेय, त्मस आधायभा उक्त कायणको/अवस्थाको कोड नॊ. याखेय पाइर फन्द 
गरयहदए।   

 शबडडमो प्रदियन गन:े  

https://www.youtube.com/watch?v=gS7fCvCIe1k&ebc=ANyPxKpbsEGR1Et8qf77_9raO6GZKLEdb

Sufo4xbNtlPhLwFQW6H0wxYe0DEGfjLyfDsygR9EogcA9r1hPut2wjalAWd83bL2g  

श्रीभनत ‘क’ (Mrs „X‟) को भत्मुको कायण के चथमो? 

 साभाजजक य आर्थयक जस्थनत  

 घयऩरयवायको जस्थनत   

 साभुदानमक स्वास््म सेवा  

 स्वास््म सॊस्था य स्वास््म सेवाभा ऩहुॉच  

 स्वास््म सॊस्थाभा स्वास््म सेवाको गुणस्तय  

उनराई के गयेको बए फचाउन सक्रकन्त््मो? 

 साभजजक य आर्थयक जस्थनत  

 घयऩरयवायको जस्थनत  

https://www.youtube.com/watch?v=gS7fCvCIe1k&ebc=ANyPxKpbsEGR1Et8qf77_9raO6GZKLEdbSufo4xbNtlPhLwFQW6H0wxYe0DEGfjLyfDsygR9EogcA9r1hPut2wjalAWd83bL2g
https://www.youtube.com/watch?v=gS7fCvCIe1k&ebc=ANyPxKpbsEGR1Et8qf77_9raO6GZKLEdbSufo4xbNtlPhLwFQW6H0wxYe0DEGfjLyfDsygR9EogcA9r1hPut2wjalAWd83bL2g
https://www.youtube.com/watch?v=gS7fCvCIe1k&ebc=ANyPxKpbsEGR1Et8qf77_9raO6GZKLEdbSufo4xbNtlPhLwFQW6H0wxYe0DEGfjLyfDsygR9EogcA9r1hPut2wjalAWd83bL2g
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 साभुदानमक स्वास््म सेवा  

 स्वास््म सॊस्था य स्वास््म सेवाभा ऩहुॉच  

 स्वास््म सॊस्थाभा स्वास््म सेवाको गुणस्तय  

सभूह अभ्माश (१० लभनेट) 
 

आपु सगै को साथी तपय  पकय नुहोस  

बखययै हेयेको लबडडओको बफषमफस्तुराई दमानभा याखेय ननबन बफषम भा छरपर गनुयहोस  

 सानुभामाको भतृ्मु को कायण के र्थमो? 
 के भतृ्मुका अऩत्मयऺ  कायणहरु र्थए ? (र्थए, Anaemia) 
 रयभ्मु कलभहट रे कुन कुन प्रभाणको आधायभा स्वास््म सॊस्थाको गुणस्तय सुधाय का कामयिभहरु तम 

गमो ? (सानुभामा रगामत अन्म भतृ्मु सबफजन्ध अलबरेखहरुको ऩुनयावरोकन, सभुदाम स्तयभै गइ 
घयका अन्म सदस्महरुसॊग अन्तयफाताय, साभाजजक, साॉस्कृनतक तथा रैंर्गक अवस्था को अफरोकन तथा 
स्वास््म सॊस्थाभा उऩरब्ध साधन स्रोतको अवस्था, गबयवती जाॊच तथा प्रसुती सबफजन्ध तालरभ)  

 स्वास््म सॊस्था तथा सभुदाम स्तयभा गरयएको सलभऺाको आधाय भा अस्ऩतार स्तय तथा याजष्ट्रम स्तय 
भा रागु गरयएका कुनै २ क्रिमाकराऩहरुको सूची तमाय गनुयहोस  (अस्ऩत्तार भा यक्त सॊचाय को 
व्मवस्था य लसजरयमन सेक्शनको व्मवस्था) 

 १० लभनेट ऩनछ सफै सहबागीहरुराई सुधाय गनय सक्रकने बफषमका फायेभा सभूहभा छरपर गयाउनुहोस य 
सहबागीहरुरे सानुभामाको भतृ्मुको प्रत्मऺ कायण, अऩत्मयऺ  कायण तथा भतृ्मु सॊग सबफजन्धत सभुदाम 
स्तयका कायकतत्वका फायेभा थाहा ऩाएको सुननजस्चत गनुयहोस   
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सत्र ३ (Session Three) 

केही खास िब्दावरीहरु 

सत्रका उदे्दश्महरु (Session Objectives): 

 मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुरे  

 भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको ऩरयबाषा फताउन सक्नेछन।् 
 ववलबन्न प्रकायका भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु फाये फणयन गनय सक्ने छन।् 
 भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयको प्रक्रिमाभा प्रमोग हुने भुख्म शब्दावरीफाये 

फताउन सक्ने छन।् 
भात ृभतृ्मु (Maternal Death): International Classification of Diseases- 10 (ICD-10) का अनुसाय कुनै दघुयटना 
वा घटनाको कायणफाट नबई गबयवस्था वा गबायवस्था अन्त बएऩनछको ४२ हदन लबत्रभा गबय सबफन्धी कायण वा 
गबायवस्थाको कायण फजकझएको सभस्मा वा सो सभस्माको व्मवस्थाऩनको िभभा हुने भहहराको भतृ्मुराई 
भातभृतृ्मु बननन्छ। (“The death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, 

irrespective of the duration and the site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the 

pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes.") 

 

भात ृभतृ्मुका कायणहरुराई २ प्रकायभा ववबाजन गनय सक्रकन्त्छ 

प्रत्मऺ कायणहरु (Direct Causes): गबायवस्था वा प्रसुनत वा सुत्केयी अवस्था हुने जहटरता, वा उऩचायको िभभा 
हुने ववलबन्न जहटरताहरु  जस्तै PPH, Eclampsia, Obstructed Labor etc. 
 
अप्रतक्ष्म कायणहरु (Indirect Causes): गबय यहुनु बन्दा ऩहहरे देखखको योग वा गबयवती अवस्थाभा उत्ऩन्न 
बएको नमाॉ योग, जुन प्रसुनतसॊग प्रत्मऺ रुऩभा सबवजन्धत नबई, गबयवती अवस्थाको प्रबावरे सभस्मा फढ्न गई 
हुने भतृ्मुका कायणहरुराई अप्रतक्ष्म कायणहरु बननन्छ। (“Deaths resulting from previous existing disease, or 

disease that developed during pregnancy and which was not due to direct obstetric cause but was aggravated 

by the physiologic effect of pregnancy.” )  
 
गबय सम्फजन्त्धत भतृ्मु (Pregnancy related Death): International Classification of Diseases -10 (ICD-10) का 
अनुसाय “कुनै ऩनन कायण (दघुयटना वा घटना सभेत) फाट गबायवस्था वा गबायवस्था अन्त बएको ४२ हदन लबत्रभा 
हुने भहहराको भतृ्मुराई गबय सबफजन्धत भतृ्मु (pregnancy related death) बन्ने वुखझन्छ” । (“Death Occurring in 

women while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the cause of death” ) 
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ऩेरयनेटर भतृ्मु (Perinatal Death): International Classification of Disease-9 (ICD-9) का अनुसाय गबय यहेको २२ 
हप्ता देखख जन्भेको ७ हदन सबभभा ५०० ग्राभ वा सो बन्दा फढी तौर बएको लशशु भतृ्मुराई ऩरेयनेटर भतृ्मु 
बन्ने वुखझन्छ। मस अन्तगयत जन्भद भतृ जन्भेको वा जन्भेको ७ हदन लबत्रभा भतृ्मु बएको लशशु ऩनन सभावेश 
हुन्छ (“Death of fetus after 22 weeks of gestation or weighing 500 gm or more upto 7 days following birth. it 

includes stillbirths and early neonatal deaths.” ) 
 

नवजात शििु भतृ्मु (Neonatal Death): फच्चा जन्भेदेखख २८ हदनसबभ कुनै ऩनन कायणरे लशशुको भतृ्मु बएभा 
त्मसराई नवजात लशशु भतृ्मु बननन्छ। (“Death of new born before reaching 28 days of age due to any cause”) 
 
भतृ जन्त्भ (Still Birth): गबय यहेको २२ हप्ता देखख जन्भनु अनघ भतृ लशशु जजन्भएभा वा गबयको अवर्ध ऩत्ता 
नरागेको अवस्थाभा ५०० ग्राभ वा सो बन्दा फढी तौरको भतृ लशशु जजन्भनुराई ऩनन भतृ जन्भ बननन्छ । 
(“Death prior to complete expulsion or extraction from its mother of a fetus/baby of 22 weeks gestation or 

weighing at least 500 gms if gestation is unknown death of fetus before the onset of labor or death during 

labor.”) 
 

गबयऩतन (Abortion):  गबय यहेको २२ हप्ता लबत्रभा गबय खेय गएभा वा कुनै औषधी/औजायको प्रमोग गयी गबय 
खेय पालरएभा त्मसराई गबयऩतन बननन्छ। (Termination of pregnancy before 22 weeks of gestation with or 

without using any drugs/instruments). 
 
भात ृभतृ्मु अनुऩात (Maternal Mortality Ratio):एक राख जजवीत जन्भ हुॉदा हुने भात ृभत्मुको सॊख्माराई भात ृ
भतृ्मु बननन्छ। ( No. of maternal deaths among one lakh live births) 

 

नवजात शििु भतृ्मुदय (Neonatal Mortality Rate): कुनै ननजश्चत सभमावर्धभा एक हजाय जजवीत जन्भभा 
भतृ्मुहुने नवजात लशशुको सॊख्माराई नवजात लशश ुभतृ्मुदय बननन्छ। (No. of neonatal deaths among one 

thousands live births) 
 
ऩेरयनेटर भतृ्मुदय (Perinatal Mortality Rate): कुनै ननजश्चत सभमावर्ध (प्राम १ वषय)भा कुनै खास जनसॊख्माभा 
प्रनत १००० जजवीत जन्भको तुरनाभा हुने ऩेरयनेटर भतृ्मुको सॊख्माराई ऩेरयनेटर भतृ्मुदय बननन्छ। (The number 

of perinatal deaths in a particular population in a given time (usually a year) expressed as the number of deaths 

for each 1000 live births in the same population and time period). 
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भतृ जन्त्भदय (Still Birth Rate): कुनै हदईएको सभम अवर्धभा प्रनत एक हजाय जजववत जन्भको तुरनाभा हुन े
भतृ जन्भको सॊख्माराई भतृ जन्भ दय बननन्छ। (The number of stillbirths in a particular population in a given 

time (usually a year) expressed as the number of stillbirths for each 1000 total births in the same population and 

time period) 
गबयवती अवस्थाभा हुने यततश्राव (Ante partum Hemorrhage): गबय यहेको २८ हप्ता ऩनछ, फच्चा जजन्भनु 
अनघ, मोनीफाट फाट यक्तश्राव हुन्छ बने त्मसराई गबयवती अवस्थाभा हुने यक्तश्राव बननन्छ। (Hamorrhage per 

vagina after 28 weeks of gestation before the delivery of baby) 
 
प्रसवऩनछको यततश्राव (Post Partum Haemorrhage): प्रसुनत बएऩनछ मोनीफाट कयीफ ५०० लभ लर वा सो बन्दा 
फढी यक्तश्राव हुनुराई प्रसवऩनछको यक्तश्राव बननन्छ। (Bleeding per vagina more than 500 ml blood after 

delivery of baby) 
 
भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय (Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response): कुनै ऩनन 
गबयवती वा सुत्केयी भहहरा वा गबय यहेको २२ हप्ता देखख जन्भेको ७ हदन सबभको लशशुको भतृ्मु बएभा उक्त 
भतृ्मु हुनुका कायणहरु सलभऺा गयी बववष्ट्मभा त्मस क्रकलसभको कायणफाट कुनै ऩनन गबयवती वा सतु्केयी भहहरा 
वा लशशुरे ज्मान गुभाउनु नऩयोस बनन सभमभ ैउऩमुक्त प्रनतकामय गनन प्रणारीराई भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु 
ननगयानी तथा प्रनतकामय बननन्छ। (MPDSR is a system in which factors behind maternal and perinatal deaths 

are identified, reviewed and appropriate actions are taken to prevent such maternal and perinatal death in future) 
 
भौखखक ऩयीऺण (Verbal Autopsy): Verbal Autopsy बनेको ववयाभीको भतृ्म ु हुनका रार्ग श्रृॊखरावि रूऩभा 
घटेका घटना, ऩरयस्थीनत, सॊकेत तथा रऺणहरू केराइ भतृ्मुको प्रभुख कायण ऩत्ता रगाउन भतृकका नातेदाय 
तथा आपन्तहरू सॉग गरयने प्रश्नावरीभा आधरयत अन्तवायता हो। मसयी प्रश्नावरी तथा अन्म सूचनाको आधायभा 
सभुदामभा बएका भतृ्मुको प्रभुख कायणहरूको अनुभान गरयन्छ। अको अथयभा बन्ने हो बने भौखखक ऩयीऺण 
(Vebal Autopsy) बनेको मस्तो ववर्ध हो जसवाट भतृ्मु बएको व्मजक्तको स्वास््म सबवन्धी सूचना सॊकरन गयी 
उसको भतृ्मुको कायण ऩत्ता रगाउनु हो।  
 

  



 

33 

 

भात ृभतृ्मु ऩहहचानका रार्ग व्मजक्तगत/साभहहक अभ्माश  

 

भहहराभतृ्मुको कुनै काकऩननक घटना उकरेख गनुयहोस य सहबागीहरुराई ननबन प्रस्नहरु सोधी छरपर गयाउनु 
होस  

 उक्त घटना (भतृ्मु) भात ृभतृ्मु हो क्रक होइन ? 
 भात ृभतृ्मु हो बने क्रकन हो ? य होइन बने क्रकन होइन  
 उक्त भतृ्मु को फर्गयकयण के हो? (प्रत्मऺ / अप्रत्मऺ, आहद) 
 उक्त भतृ्मु राई ऩुनयावरोकन गनुय ऩछय क्रक ऩदैन? 

मो अभ्मास सफै सहबागी हरुरे व्मजक्तगत रुऩभा गनुय ऩदयछ l कुनै घटनाभा सहबागीहरु फीच सहभनत नहुन 
सक्छा त्मसैरे प्रलशऺकरे सभुहभा छरपर गयाई होक जवक को ब्माख्मा गनुय ऩदयछ l मो अभ्मास को रार्ग २० 
देखख ३० लभनेट राग्नेछ   
मो व्मजक्तगत अभ्माश हो, तर उकरेख गरयएको घटनाको फायेभा याम्रयी ववचाय गनुयहोस य मो भात ृभतृ्मु हो क्रक 
होइन ? बन्ने ननधाययण गनुयहोस, महद भात ृभतृ्म ुहो बने कुन प्रिायको भतृ्मु हो ? य जजकरा भा सूचना गनुय 
ऩछय क्रक ऩदैन? य ऩुनयावरोकन गनुय ऩछय क्रक ऩदैन बन्ने ननणयम गनुयहोस l 
 
उदाहयण१. एकजना २४ फषयक्रक भहहरारे घयभा स्वस्थ फच्चाको जन्भ हदईन l फच्चा ज्जन्भेको दइु घण्टा ऩनछ 
उनराई धेयै यक्तस्राफबमो य उनको नाडीको गनत फढी हुने य यक्तचाऩ कभ हुने सभस्मा बमो l फच्चा जन्भेको ४ 
घण्टा ऩनछ उनको भतृ्मु बमो l ननबन लरखखत प्रश्नहरुको जवाप हदनुहोस l 
१. के मो भात ृभतृ्मु हो? (हो) 
२. महद हो बने कुन प्रकाय को भात ृभतृ्मु हो? (प्रत्मऺ) 
३. मो भतृ्मु राई MPDSR सलभनत भा सुर्चत गनुय ऩछय क्रक ऩदैन? (ऩछय) 
 

उदाहयण २,  
एकजना ३६ फषयक्रक भदहरा ऩाचौ ऩटक गबयवती बईन l गबयको ६ भदहना भा उनराई रयॊगटा राग्ने, यानतभा ऩशसना आउने, छोटो 
छोटो स्वास पेने, य खकायभा यगत सदहत को कागी यहने सभस्मा देखखमो l डातटयसॊग जचाउन जादा उनराई ऺमयोग य HIV 
Positive बएको ननदान बमो l गबय यहेको ७ भदहनाभा ननशभननमाको कायणरे उनको भतृ्म ुबमो l 
१. के मो भात ृभतृ्मु हो? (हो) 
२. महद हो बने कुन प्रकाय को भात ृभतृ्मु हो? (अप्रत्मऺ) 
३. मो भतृ्मु राई MPDSR सलभनत भा सुर्चत गनुय ऩछय क्रक ऩदैन? (ऩछय) 
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उदाहयण ३.  
एकजना ३१ फषयक्रक भदहरा चौथो ऩटक गबयवती बइन l गबयवती बएको ३८ हप्ताभा एक ददन स्थानीम सहयको भुख्म सडकभा  
नछन आलना ३ फच्चाहरुसॊग दहडदै गदाय उनराई फसरे ठतकय ददमो l फसको ठतकय ऩछी उनन फेहोस बईन य ४ घण्टा ऩनछ 
उनको भतृ्मु बमो l  
१. के मो भात ृभतृ्मु हो? (होइन) 
२. महद भात ृभतृ्मु होइन बने कुन प्रकाय को भतृ्मु हो? (Pregnancy Related Death, Accidantal-
Incidental) 
३. मो भतृ्मु राई MPDSR सलभनत भा सुर्चत गनुय ऩछय क्रक ऩदैन? (ऩछय) 
 

उदाहयण ४.  
एकजना भदहराको स्वास््म सॊस्था प्रसुती गयाउन आउने बफजत्तकै भतृ्मु बमो l उनको भतृ्मु फच्चा नजन्त्भाउदै 
बमो तय स्वास््म कभॉरे जाच गदाय मोनी शबर फच्चाको केदह अॊि यहेको भहसुस बएको फताए l बफयाभी सॊग 
स्वास््म सॊस्था जाने व्मजतत रे उनराई एक डढे ददन देखख तल्रो ऩेट दखेुको फताए तय बफस्ततृ वववयण 
फताउन सकेनन l  
१. के मो भात ृभतृ्मु हो? (हो) 
२. महद भात ृभतृ्मु हो बने कुन प्रकाय को भतृ्मु हो? (प्रत्मऺ) 
३. मो भतृ्मु राई MPDSR सलभनत भा ऩुनयावरोकन गनुय ऩछय क्रक ऩदैन? (ऩछय) 

 
उदाहयण ५. 
एक क्रकिोयी फरात्काय बएको कायणरे गबय यहन्त्छ को बाकी चचजन्त्तत चथनमन l फरात्कृत बएको २ ददन ऩछी उनरे मो कुया 
आलनो साथीराई बननन य साथीरे उनरी कुन ैजडीफटुी औसचध खान ददइन l उतत औसचध खाएको ४ घण्टा ऩछी उनन फेहोस 
बईन य उनको भतृ्मु बमो l  
१. के मो भात ृभतृ्मु हो? (होइन) 
२. महद भात ृभतृ्मु हो/होइन बने कुन प्रकाय को भतृ्मु हो? (Non Maternal, Accidental/Incidental) 
३. मो भतृ्मु राई MPDSR सलभनत भा ऩुनयावरोकन गनुय ऩछय क्रक ऩदैन? (ऩदैन) 

 

उदाहयण ६. 
एकजना क्रकिोयीरे आलनो साथी सॊग असुयक्षऺत मोन सम्ऩकय  गरयन य उनको भदहनावायी फन्त्द बमो l मो थाहा ऩाए ऩछी 
उनको केटा साथीरे गबयऩतन गयाउन बनन कुनै जडीफुटी औसचध बफमो l औषचध खाएको २ ददन ऩछी उनराइ 
यततस्राफ हुन थाल्मो य ५ ददनऩछी उनराई ज्वोयोआउने तथा मोनीफाट गन्त्हाउने ऩानन फग्न थाल्मो य मस्तो बएको २ ददन 
ऩछी उनको भतृ्म ुबमो l   
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१. के मो भात ृभतृ्मु हो? (हो) 
२. महद भात ृभतृ्मु हो बने कुन प्रकाय को भतृ्मु हो? (प्रत्मऺ) 
३. मो भतृ्मु राई MPDSR सलभनत भा ऩुनयावरोकन गनुय ऩछय क्रक ऩदैन? (ऩछय) 
 

उदाहयण ७. 
एकजना २३ फषयकी भदहराको २ भदहना देखख भदहनावायी योक्रकमो य उनरे बफसन्त्चो बएको भहसुस गरयन l  उनन धेयै धेयै 
कभजोय बएऩनछ स्थानीम स्वास््म सॊस्था जाने ननधो गरयन य जचाउन बनन एतरै स्थानीम स्वास््म सॊस्था गइन l स्वास््म 
सॊस्था घय फाट करयफ ४ घन्त्टाको दयुीभा चथमो तय फीच फाटैभा उनन फेहोस बइन य उनको भतृ्मु बमो l 
१. के मो भात ृभतृ्मु हो? (हो) 
२. महद भात ृभतृ्मु हो बने कुन प्रकाय को भतृ्मु हो? (अप्रत्मऺ) 
३. मो भतृ्मु राई MPDSR सलभनत भा ऩुनयावरोकन गनुय ऩछय क्रक ऩदैन? (ऩछय) 
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भात ृभतृ्म ु
तथा 

प्रनतकामय 

सबबाववत 
भात ृभतृ्मकुो 
ऩहहचान य 
सरु्चनतकयण 

भतृ्म ु
सलभऺा 

ननतजाको 
ववश्रेषण तथा 

व्माख्मा 

प्रनतकामय य 
अनगुभन 

सेसन ४ 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय कामयिभको सॊचारन प्रक्रिमा 
िरको उदे्दश्म  

मो शत्रऩनछ सहबागीहरुरे ननबन कुयाहरु फताउन सऺभ हुनेछन ् : 

 सहबागीहरुरे भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय कामयिभको सॊचारन प्रक्रिमाफाये फताउन सऺभ हुनछेन ् 

 सहबागीहरुरे भात ृ भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय कामयिभ अन्तगयत यहेका ववलबन्न सलभनतहरुको 
सॊयचना, गोन प्रक्रिमा तथा जजबभेवायी फाये फताउन सऺभ हुनेछन ् 

 सहबागीहरुरे भात ृ भतृ्म ु ननगयानी तथा प्रनतकामय कामयिभ भा सॊरग्न हुने ववलबन्न कभयचायी तथा 
ननकामहरुको बूलभका फाये फताउन सऺभ हुनेछन ् 

भात ृभतृ्म ु ननगयानी तथा प्रनतकामय कामयक्रभ को सॊचारन 
प्रक्रक्रमा  

1. सम्बाववत भात ृ भतृ्मकुो ऩदहचान य 
सुचचनतकयण 

• सभुदामभा १२ देखख ५५ वषयको भहहराको कुनै 
ऩनन कायणरे भतृ्मु बएभा भहहरा स्वास््म 
स्वमॊ सेववकारे सो को ऩहहचान गरय भहहरा 
भतृ्मुको सुचना पायभ बयी (Notification Form) 

सहहत सबफजन्धत ननकामभा सुर्चत गनुय ऩदयछ  

• उतत भतृ्म ु सम्बाववत भात ृ भतृ्मु हो होईन 
एक्रकन गनयको राचग स्वास््म कभॉरे भतृकको 
घयभै गई सॊबाववत भात ृभतृ्मुको ऩदहचान पायभ 
(Suspected Maternal Mortality Screening Form) भा उल्रेखखत ननम्नशरखखत भाऩदण्डहरुको प्रमोग 
गनुय ऩदयछ। 

• के उनको भतृ्मु हुॉदाको सभमभा उनी गबयवती र्थइन?्  

• के उनको भतृ्मु प्रसुनतको सभमभा बएको हो?  

• के उनको भतृ्मु सुत्केयी बएको ४२ हदन लबत्र बएको हो?  

• के उनको भतृ्मु गबयऩतन गयाएको वा गबय खेय गएको ४२ हदन बएको हो? 
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• मी ४ प्रश्नहरु भदमे कुनै १ प्रश्नको उत्तय हो बन्ने आएको खण्डभा भात ृ भतृ्मु बएको हुन सक्छ। 
त्मसैरे स्वास््मकभीरे सॊबाववत भात ृभतृ्मु ऩहहचान पायभ सहहत जजकरा जन/स्वास््म कामायरमभा खफय 
गनुय ऩदयछ। 

• जजकराभा खफय प्राप्त बएऩनछ भतृ्मु बएको १३ हदन देखख २१ हदन लबत्रभा जजकराभा यहेको Verbal 

Autopsy (VA) टीभरे भौखखक ऩयीऺण गनुय ऩदयछ। भौखखक ऩयीऺण (verbal autopsy) गयी सकेऩनछ 
मथाशीघ्र भतृ्मुको सलभऺा गनुयऩदयछ। 

भात ृभतृ्मु सशभऺा  

सलभऺा सलभनतहरुरे ववलबन्न स्तयभा भौखखक ऩयीऺणफाट प्राप्त त्मको आधायभा सलभऺा गयी भात ृभतृ्मुका 
सॊबाववत र्चक्रकत्सकीम (medical) तथा अन्म (non-medical) कायक तत्वहरु ऩत्ता रगाई बववष्ट्मभा भात ृभतृ्म ु
हुन नहदनको रार्ग आवश्मक कामयको  ऩहहचान गयी कामायन्वमन गनय सक्रकने कामयहरुराई तत्कार रागु गयाउनु 
ऩदयछ। सभुदाम तथा स्वास््म सॊस्था स्तयभा सभाधान हुन नसक्ने कामयहरु जज.स्वा.का., ऺेत्र तथा केन्र सॊग 
सभन्वम गरय भतृ्मु न्मुननकयणको रार्ग आफस्मक कामय गनुय ऩदयछ ।  भात ृभतृ्मुको हकभा प्रत्मेक भतृ्मु सॉगै य 
ऩेरयनेटर भतृ्मुको हकभा भहहनाभा १ ऩटक सभजष्ट्टगत  रुऩभा जजकरातहभा सभीऺा गयी प्राप्त त्माङ्कको 
ववष्ट्रेषण तथा व्माख्मा सॉगै प्राथलभकताको आधायभा सुधायका कामय अनघ फढाउनु ऩदयछ य आवश्मक सुझाव 
सहहत ऺेत्र तथा केन्रभा प्रनतवेदन ऩेश गनुय ऩदयछ।  

ननतजाको ववश्रेषण तथा व्माख्मा: ननतजाको ननबन प्रश्नहरुको आधायभा ववश्रेषण तथा व्माख्मा गयी सोहह 
अनुरुऩ जजकरा तथा सभुदाम स्तयभा सुधायको रार्ग कामयमोजना तमाय गनुय ऩदयछ। 

 कुन उभेय सभूहको भहहराको भतृ्मु बएको हो? 

 कुन सभुदाम वा जानतमताको भहहराको भतृ्मु बएको हो? 

 भहहराको भतृ्मु कहाॉ बएको हो? 

 भतृ्मुको कायण के हो? 

 भतृ्मुका medical तथा non medical कायकतत्वहरु के के हुन?् 

 कुन कुन कायक तत्वराई योकथाभ गनय सक्रकन््मो? 

भार्थका प्रश्नहरुको आधायभा ववस्ततृ वववयण तमाय गयी बववष्ट्मभा त्मस्तै प्रकृनतको भतृ्मु हुन नहदनको रार्ग 
सबफजन्धत ननकामहरुराई जजबभेवाय फनाउदै कामयमोजना तमाय गनुय ऩदयछ। 
प्रनतकामय य अनुगभन:  

 सलभऺा सलभनतरे हदएको सुझाव तथा एकबत्रत सुचनाको ववश्रेषणफाट प्राप्त ननतजाको आधायभा 
उऩमुक्त प्रनतकामय (Response ) को ऩहहचान गयी प्राथलभकतािभ अनुसाय सो को कामायन्वमन गनुयऩदयछ।  
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 प्रनतकामय कुनै खास सभुदाम वा सॊस्था तहभा अथवा अन्तय ऺेत्रीम वा  फहु-ऺेत्रीम ननकामको तहभा 
रक्षऺत हुन सक्दछ। 

 मोजना भुताबफक प्रनतकामय कामायन्वमन बए नबएको एक्रकन गनयको ननलभत्त ननयन्तयरुऩभा अनुगभन गनुय 
ऩदयछ। 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयका चयणहरु (Stages of Nepal MPDSR Process) 

 
 

MDSR in Community 

 
 

MPDR in Hospital 

 

Response  

Forms in use 

Name of review/investigation 

Setting where death occurred   

National System MPDSR  

Hospital  

MPDSR  

MDSR 

Review, Plan &  
Response 

PDSR 

Review, Plan &  
Response 

Community 

MDSR  

Notification, Screening 

Verbal autopsy 

Review, Plan &  
Response 

Death of women of age 
12-55 years 

Notification to nearest 
health facility by 

FCHVs 

Screeing of the death, 
whether it was was 
supected maternal 

death 

If suspected, maternal 
death, inform disctrict 
Public Health/Health 

office 

Verbal Autopsy by VA 
team from districts 

Cause Assingment 
Analysis of findings 

and interpretation 

Action plan 

Response and 
Monitoring 
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 MPDSR सॊग सबफजन्धत ववलबन्न सलभनतहरु  

 
 

 
Role of Key Stakeholders 

मस सत्रको अन्त्मभा सहबागीहरुरे ननबन बफषमहरु फाये फताउन सक्ने छन ्  

 सहबागीहरुरे  भात्री भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय कामयिभ अन्तगयत यहेको  ववलबन्न सलभनतको गोन 
प्रकृमा फाये फताउन सऺभ हुने छन ् 

Pregnancy related 
Death / Perinatal 

Death 
Identification 

 MDR/PDR Form 
fill up 

Cause Assingment 
Review of 

Maternal Death  
with in 72 hours 

Review of 
Perinatal Death 

with in one month 

Analysis and 
Interpretaion of 

Findings 
Action Plan 

Response and 
Monitoring 

Centre 

•National MPDSR Committee 

•MPDSR Technical Working CGroup 

Region 
•Regional MPDSR Committee 

District 

•District MPDSR Committee 

•Cause of Death Assingment Committee 

•Verbal Autopsy Team 

Hospital 
•Hospital MPDSR CCommittee 

Commu
nity 

•Community MDSR Committee 
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 सहबागीहरुरे आफ्नो तथा मस कामयिभभा सॊरग्न हुने ववलबन्न ननकामको बूलभभा फाये फताउन सऺभ 
हुने छन ् 

 

जजकरा स्तयीम भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय सलभनतको सॊयचना  

जजकरा (जन) स्वास््म प्रभुख  अदमऺ  

जनस्वास््म अर्धकृत  सदस्म  

त्माङ्क अर्धकृत  सदस्म  

सयकायी वा ननजी अस्ऩतारको स्त्री योग तथा प्रसुनत ववशषेऻ  सदस्म*  

भतृ्मुको कायण ववश्रेषण सबवन्धी ववऻ र्चक्रकत्सक  सदस्म*  

प्रजनन स्वास््म सभन्वम सलभनत (RHCC) सदस्महरु  सदस्म*  

बफलबन्न ननकामहरुफाट आभजन्त्रत सदस्महरु  सदस्म*  

ऩजब्रक हेकथ नसय (PHN)  सदस्म सर्चव  

* सलभनतको अदमऺफाट छनोट हुने  

 

Role of District Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response Committee: Review, Plan and 

Response  

 

अस्ऩतार तथा सभुदामफाट प्राप्त VA Forms / MDR forms /PDR forms को सलभऺा गनन 

योकथाभ गनय सक्रकने कायकत्वहरु ऩत्ता रगाउने  

प्रनतकामयको रार्ग प्राथलभकता ननधाययण गनन 

कामय मोजना तमाय गनन 

सयोकायवाराहरु सॊग सभन्वम गयी कामय मोजनाको कामायन्वमन गनन 

प्रनतकामयको ननयन्तय अनुगभन गनन 

अनुगभनको आधायभा आवश्मक कामय  गनन। 
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स्थानीम स्तयको MDSR सशभतीको सॊयचना  

स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सलभनतका अदमऺ  अदमऺ  

स्वास््म सॊस्थाको अनभी  सदस्म  

भ.स्वा.स्व.से. प्रनतननर्ध  सदस्म*  

स्थानीम लशऺक प्रनतननर्ध  सदस्म*  

सभुदाम स्तयीम सॊस्थाका प्रनतननर्ध  सदस्म*  

स्वास््म सॊस्था ईन्चाजय  सदस्म सर्चव  

* MDSR  सलभनतको अदमऺरे भनोननत गनन 1 

 

सभुदाम तहको भात ृभतृ्म ुननगयानी तथा प्रनतकामय सलभनतको जजबभेवायी  

1. सभुदामभा बएका प्रत्मेक १२-५५ फषयको भहहराको भतृ्मु सुर्चत बएको ननजश्चत गयी सॊबाववत भात ृ
भतृ्मु बएभा सलभऺा गनन 

2. सॊबाववत भात ृभतृ्मुको सलभऺा गयी Verbal Autopsy को व्मवस्था लभराउने 
3. प्रत्मेक भतृ्मुराई HMIS प्रनतवेदनभा सभावेश गनन 
4. सलभऺाफाट प्राप्त सुचनाहरुराई एकततृ यी स्वास््म सॊस्था तथा जजकराको MPDSR सलभनतराई 

आवश्मक ऩषृ्ट्ोऩोषण हदने 
5. भात ृभतृ्मु हुन नहदन आवश्मक सुझावहरु हदने 
6. सुझावहरु कामायन्वमन गनय साधन स्रोत ऩरयचारन गनन 
7. सुझावहरु कामायन्वमन बए नबएकोफाये ननयन्तय follow up गनन 
8. सलभऺाफाट प्राप्त सुझावहरुराई जजकरा (जन) स्वास््म कामायरम सभऺ प्रस्तुत गनन 
9. भात ृभतृ्मुको कायणहरु य योकथाभहरुका उऩामहरुफाये सभुदामभा जनचतेना पैराउने 
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आफ्नो सभदुामभा बएको १२-५५ वषयका भहहराको भतृ्म ुऩहहचान गनन 

जानकायी बएको २४ घण्टा लबत्र भतृक भहहराको घय बेट गनन 

सचुना पायभ ऩणूय रुऩभा बनन 

स्वास््म सॊस्थाभा रयऩोटय गनन 

प्रायजबबक ऩहहचान य Verbal Autopsy लरन भद्दत गनन  

भात ृभतृ्म ुहुन नहदन कामयमोजना कामायन्वमन गनय भद्दत गनन 

भदहरा स्वास््म स्वमॊसेववकाको बुशभका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनभी/स्वास््म कभॉको बुशभका 

 

 

 

VA Team को बुशभका 

भ स्वा से फाट १२-५५ वषयको भहहराको भतृ्मकुो Notification form प्राप्त गनन 

भतृक भहहराको घयबेट गनन  

उऩमकु्त उत्तयदाताको ऩहहचान गनन 

Screening Form बनन य गबय सबफजन्धत भतृ्म ुऩहहचान गनन 

स्वास््म सॊस्थाभा प्रनतवेदन ऩेश गनन 

Verbal Autopsy गनय सहमोग गनन 

प्रनतकामयको कामयमोजना कामायन्वमन गनय सहमोग गनन 



 

43 

 

 
  

Role of Cause Assignment Team 

 

 

  

सभुदानमक स्वास््म सॊस्थाफाट Screening form प्राप्त गनन  

भतृक भहहराको घटबेट गनन 

उऩमुक्त उत्तयदाताको ऩहहचान गनन 

Verbal Autopsy पायभ बनन 

VA पायभ सहहतको प्रनतवेदन जजकरा जस्थत MPDSR Committee भा प्रनतवेदन ऩेश गनन 

जजकराको MPDSR Committee राई भतृ्मुको सलभऺा गयी कामयमोजना ननभायण गनय सहमोग गनन 

बववष्ट्मभा भात ृभतृ्मु कभ गनन कामयमोजना कामायन्वमन गनय सहमोग गनन। 

सभदुामफाट प्राप्त VA forms तथा  अस्ऩतारफाट MDR तथा  PDR forms प्राप्त गयी सलभऺा गनन 

योकथाभ गनय सक्रकने कायकतत्वहरु ऩत्ता रगाउन े

भतृ्मकुो अजन्तभ कायण तथा सहामक तत्वहरु ऩहहचान गनन 

योकथाभ गनय सक्रकने तत्वहरु राई सबफोधन गनय आवश्मक सझुावहरु प्रदान गनन 

जजकराको MPDSR Committee राई कामयमोजना ननभायण तथा कामायन्वमन गनय सहमोग गनन 
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सत्र ५ 

अन्त्तवायताय तथा अन्त्तवायताय शरने तरयका 
सरको उदे्दश्म 

सहबागीहरु भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय कामयिभ अन्तगयत भौखखक ऩयीऺण को 
लसरलसराभा ववलबन्न व्मजक्तहरु सॊग अन्तयवाताय लरने तरयकासॊग ऩरयर्चत बई अन्तयवाताय लरन सऺभ हुनेछन।् 
अन्त्तवायता शरदा प्रश्नकतायरे ध्मान ददनु ऩने प्रभुख फुॉदाहरु 

१. अन्त्तवायताको प्रायम्ब य औऩचायीकताभा ध्मान ददनुहोस ्

१) सभम लरने य सभमभै ऩुग्ने 
२) खाना खाने, सुत्ने वा व्मस्त सभमभा अन्तवायतायको रार्ग नजाने 
३) अलबवादन गनन, स्ऩष्ट्ट रुऩभा आफ्नो ऩरयचम हददै अन्तवायतायको उदे्दश्मफाये जानकायी हदने 

२. उत्तयदाता सङ्ग घननष्ट्ो सबफन्ध याख्नुहोस ्। 
३. उत्तयदाताको अनुकूर सभमभा अन्तवायता लरनुहोस ्। 
४. गोऩनीमता फाये उत्तयदाताराई आश्वस्त फनाउनुहोस ्। 
५. आपूराई सध ैननष्ट्ऩऺ याख्नुहोस ्। 
६. उत्तयदाताराई सबभान गनुयहोस ्। 
७. उत्तयदातारे सोधेका कुयाहरुको प्रष्ट्टसङ्ग जवाप हदनुहोस ्। 
८. प्रश्नहरु स्ऩष्ट्ट फुखझने गयी सोदनुहोस ्। 
९. जस्कऩ अुनसाय प्रश्न सोदनुहोस ्। 
१०. उत्तयदाताराई प्रश्नको उत्तय सॊकेत नगनुयहोस।्  
११. अन्तवायता हदन अननच्छुक य असजजरो भान्नेहरुराई भनाउनुहोस ्। 
१२. उत्तयदाताको वायेभा कुनै ऩूवय धायणा नयाख्नुस ्। 
१३. अन्तवायता सबऩन्न गनय कहहकमै हताय नगनुयहोस ्। 
१४. अन्तवायता सभाऩन गनुयअनघ प्रश्नावरी ऩूणय रुऩभा बयेको छ/छैन मकीन गनुयहोस ्। 
 

प्रश्नका प्रकायहरु: 
१. एउटा भार उत्तय आउने प्रश्नहरु 
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२. एक बन्त्दा फढी सही उत्तय आउन सतने प्रश्नहरु 

 

३. जस्कऩ गनय सक्रकने प्रश्नहरु 

 

४. नम्फय बने तरयका

 

५. शभनत बने तरयका 
०  ५ 

२  १ ०  २ २  ०  ७  ३ 



 

46 

 

 



 

47 

 

सर ७ 

MPDSR भा प्रमोग हुने पायभहरु(Tools) को ऩरयचम 

सरको उदेश्म  

 सफै सहबागीहरु MPDSR भा प्रमोग हुने प्रश्नावरीहरुको फायेभा फताउन य सफै प्रश्नावरीहरु बनय 
सऺभ हुनेछन  l   

MPDSR भा प्रमोगहुने केही औजायहरु (Tools)  
 MPDSR Tool 1: भतृ्मु सूचना पायभ  

 MPDSR Tool 2: भात ृभतृ्मुको प्रायजबबक ऩहहचान पायभ  

 MPDSR Tool 3: Verbal Autopsy पायभ 

 MPDSR Tool 4: Maternal Death Verbal Autopsy Cause of Death Assignment Form  

 MPDSR Tool 5: भौखखक ऩयीऺणको (Verbal Autopsy ) सायसॊऺेऩको ढाॉचा 
 MPDSR Tool 6: Maternal Death Review Form 

 MPDSR Tool 7: Perinatal Death Review Form 

 MPDSR Tool 8:Summary of Hospital Maternal Death Review Form 

 MPDSR Tool 9: Summary of Hospital Perinatal Death Review Form 

 MPDSR Tool 10: भात ृभतृ्मु सलभऺाका रार्ग प्रस्तुतीको ढाॉचा 
 MPDSR Tool 11:कामय मोजना तजुयभा तथा अनुगभन ढाॉचा  

 

MPDSR Tool 1: भतृ्मु सूचना पायभ  

भदहरा स्वास््म स्वमॊसेववकारे बने पायभः् मो पायभ भहहरा स्वास््म स्वमॊसेववकारे १२ देखख ५५ फत्र  
भहहराको भतृ्मु बएको जानकायी ऩाएको २४ घण्टा लबत्र घयबेट गयेय बनुय ऩननछ ।  

MPDSR Tool 2: भात ृभतृ्मुको प्रायजम्बक ऩदहचान पायभ  
अ.न.भी./स्वास््म कभॉरे रे बने पायभः् प्रजनन उभेयको भहहराको भतृ्मुको सूचना भहहरा स्वास््म 
स्वमॊसेववका फाट प्राप्त गयेऩनछ अ.न.लभ. रे भहहराको सॊबाववत भतृ्मु भात ृभतृ्मु हो वा होइन फुझये मो 
पायभ बयेय स्वास््म सॊस्थाराई रयऩोटय फुझाउनु ऩननछ। 
 
सॊबाववत भात ृभृत्मुको प्रायजबबक ऩहहचान पायभ को रार्ग अनुसुची.....हेनुयहोरा 
MPDSR 3: भौखखक ऩयीऺण पायभ (Verbal Autopsy Form) 
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भौखखक ऩयीऺण (Verbal Autopsy): भौखखक ऩयीऺण टोरी (Verbal Autopsy Team) रे भहहराको भतृ्मु 
बएको १३ देखी २१ हदन सबभभा स्थानीम स्वास््म सॊस्थासॊग लभरेय बयफर अटोप्सी प्रस्नावरी बनुय ऩननछ 
l  

भौखखक ऩयीऺण (Verbal Autopsy) बनेको के हो?  

 भौखखक ऩयीऺण (Verbal Autopsy) बनेको ववयाभीको भतृ्म ुहुनु अनघ श्रृॊखरावि रूऩभा घटेका 
घटना, ऩरयजस्थनत, सॊकेत तथा रऺणहरू केराइ भतृ्मुको प्रभुख कायण ऩत्ता रगाउन भतृकका 
नातेदाय तथा आपन्तहरूसङ्ग गरयने प्रश्नावरीभा आधारयत अन्तवायताय हो। मसयी प्रश्नावरी तथा 
अन्म सूचनाको आधायभा सभुदामभा बएका भतृ्मुको प्रभुख कायणहरूको अनुभान गरयन्छ।  

 अको अथयभा बन्ने हो बने Verbal Autopsy मस्तो ववर्ध हो जसवाट भतृ्मु बएको व्मजक्तको 
स्वास््म सबवन्धी सूचना सॊकरन गयी उसको भतृ्मुको कायण ऩत्ता रगाइन्छ ।  

Verbal Autopsy क्रकन चादहन्त्छ?   

 Verbal Autopsy ववर्धको प्रभुख उदे्दश्म बनेको सभुदाम तथा जनसॊख्मा तहभा भतृ्मुका कायक तत्व 
ऩत्ता रगाउनु हो । 

 Verbal Autopsy ववशषे गयी व्मजक्तगत घटना दताय प्रणारी तथा भतृ्मुको प्रभाणऩत्र हदने प्रणारी 
कभजोय , अऩूणय तथा मथाथय नबएको, धेयैजसो व्मजक्तको भतृ्मु घयभा हुने वा स्वास््म सॊस्थाको 
सबऩकय भा नआउदै भतृ्मु हुने ोाॉउभा गरयन्छ। 

 मसयी Verbal Autopsy ववर्धवाट भात ृभतृ्मुको भुख्म कायकतत्व राइय ऩहहचान गनय सक्रकन्छ।  
 मस ववर्धरे र्चक्रकत्सा तथा र्चक्रकत्सा फाहहयका सूचनाहरू सभेत प्रमोग गनन तथा ऩरयवाय य 

सभुदामको सभेत सभावेश हुने बएकोरे मसराइय एक व्माऩक तथा ववस्ततृ ववर्धको रूऩभा 
लरइयन्छ जसरे गदाय मसवाट ननकालरएका ननष्ट्कषयहरू फास्तववकताको नजजक हुन्छन।्  

बयफर अटोऩसीको वववयण  

 ऩरयचमात्भक वववयण: भतृ्मु बएको भहहराको वववयण  

 भतृक भहहराको घयको बौगोलरक अवजस्थती  
 उत्तयदाता सबवन्धी वववयण  

 सूर्चत भञ्जुयी  
 भहहराको भतृ्म ृसबवन्धी ववस्ततृ वववयण  

बयफर अटोऩसीको बफषमफस्तु  
खण्ड १: भतृकको फायेभा सूचना  
खण्ड २ : अजन्तभ ऩटक ववयाभी हुॉदा ऩहहचान बएका योगहरु  
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खण्ड ३ : अजन्तभ ऩटक ववयाभी हुॉदा देखखएका रऺणहरु  

खण्ड ४ : गबय अवस्थासॊग सबवन्धीत सॊकेत र्चन्ह तथा रऺणहरू  

खण्ड ५ : चोटऩटक तथा दघुयटना सबवन्धी इनतहास  

खण्ड ६ : जोखखभमुक्त व्मवहाय  

खण्ड ७ : स्वास््म सेवाको उऩमोग  

खण्ड ८ : भतृ्मु हुनु अगाडडको उऩचाय सबवजन्ध ऩषृ्ट्ोबूभी य सन्दबय  
खण्ड ९ : भतृ्मु दताय तथा सहटयक्रपकेसन  

प्रश् नावरी बनन य सलभऺा गनन व्मजक्तको वववयण  

Verbal Autopsy पायभफाये ववस्ततृ रुऩभा अनुसुची...........भा हेनुयहोस ्
MPDSR Tool 4: भौखखक ऩयीऺण/ Verbal Autopsy को सायसॊऺेऩको ढाॉचा 
मो भौखखक ऩयीऺण/ Verbal Autopsy को सायसॊऺेऩ ढाॉचाको रार्ग अनुसुची ....भा हेनुयहोस।् 
MPDSR Tool 4: Maternal Death Verbal Autopsy Cause of Death Assignment Form 

मो Maternal Death Verbal Autopsy Cause of Death Assignment Formको रार्ग अनुसुची ..... भा हेनुयहोस।् 
MPDSR Tool 5: भौखखक ऩयीऺणको (Verbal Autopsy) सायसॊऺेऩको ढाॉचा  
मो भौखखक ऩयीऺणको (Verbal Autopsy) सायसॊऺेऩको ढाॉचाको रार्ग अनुसुची ....... भा हेनुयहोस।् 
MPDSR Tool 6: Maternal Death Review Form  

मो Maternal Death Review Form को रार्ग अनुसुची ..... भा हेनुयहोस।् 
MPDSR Tool 7:  Perinatal Death Review Form 

मो Perinatal Death Review Form को रार्ग अनुसुची ..... भा हेनुयहोस।् 
MPDSR Tool 8: Summary of Hospital Maternal Death Review Form 

मो Summary of Hospital Maternal Death Review Form को रार्ग अनुसुची .... भा हेनुयहोस।् 
MPDSR Tool 9: Summary of Hospital Perinatal Death Review Form  

मो Summary of Hospital Perinatal Death Review Form को रार्ग अनुसुची .... भा हेनुयहोस।् 
MPDSR Tool 10: भात ृभतृ्मु सशभऺाका राचग प्रस्तुतीको ढाॉचा 
मो भात ृभृत्मु सलभऺाका रार्ग प्रस्तुतीको ढाॉचा को रार्ग अनुसुची .... भा हेनुयहोस।् 
MPDSR Tool 11: कामय मोजना तजुयभा तथा अनुगभन ढाॉचा  

मो कामय मोजना तजुयभा तथा अनुगभन ढाॉचा को रार्ग अनुसुची .... भा हेनुयहोस।् 
MPDSR Tool 12: भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय प्रमोजनका राचग कामय मोजना तजुयभा तथा 
अनुगभन ढाॉचा  
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Verbal Autopsy Questionnaire  

 

सरको उदे्दश्म  
मस सत्रको अन्त्मभा सहबागीहरुरे भौखखक ऩयीऺण पायभ सही तरयकारे बनय सक्ने छन।्  
भौखखक ऩयीऺण पायभ (Verbal Autopsy Form) 

ऩरयचमात्भक वववयण् भतृ्मु बएको भहहराको वववयण  

भतृक भहहराको घयको बौगोलरक अवजस्थती  
उत्तयदाता सबवन्धी वववयण  

सूर्चत भञ्जुयी  
भदहराको भतृ्म ृसम्वन्त्धी ववस्ततृ वववयण  

भात ृभतृ्मु प्रश् नावरी  
खण्ड १ भतृकको फायेभा सूचना  
खण्ड २ अजन्तभ ऩटक ववयाभी हुॉदा ऩहहचान बएका योगहरु  

खण्ड ३ अजन्तभ ऩटक ववयाभी हुॉदा देखखएका रऺणहरु  

खण्ड ४ गबय अवस्थासॊग सबवन्धीत सॊकेत र्चन्ह तथा रऺणहरू  

खण्ड ५ चोटऩटक तथा दघुयटना सबवन्धी इनतहास  

खण्ड ६ जोखखभमुक्त व्मवहाय  
खण्ड ७ स्वास््म सेवाको उऩमोग  

खण्ड ८ भतृ्मु हुनु अगाडडको उऩचाय सबवजन्ध ऩषृ्ट्ोबूभी य सन्दबय  
खण्ड ९ भतृ्मू दताय तथा सहटयक्रपकेसन  

प्रश् नावरी बनन य सलभऺा गनन व्मजक्तको वववयण  

उत्तयदाता छनोट  
उत्तयदाता छनोट गनयका रार्ग धेयै व्मजक्तहरुसॊग जानकायी लरनुहोस ्।  
तय भुख्म उत्तयदाता छनोट गदाय ननबन वुॉदाहरुभा दमान हदनु ऩदयछ ।  

 भहहराको भतृ्मू बएको ऩरयजस्थनत, भतृ्मू हुॉदाको अवस्था य उऩचाय सबवन्धभा वताउन सक्न े 

 भतृ्मू हुॉदा सॊगै बएको  
 भतृ्मू बएकी भहहरासॊग नजजकको सबवन्ध बएको  
 अन्तवायताको रार्ग उऩरब्ध बएको   
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Verbal autopsy group work 

 

एघायौ सर: भात ृभतृ्म ुको कायक तत्व फाये ऩरयचम  

सत्रको उद्देश्म: मस सत्रको अन्तभा सहबागीहरुरे ननबन बफषमभा फताउन सक्नेछन  

 भात ृभतृ्मु का कायक तत्वका फाये फताउन  
 भात ृभतृ्मु का कायण य कायक तत्वका लबन्नता फाये फताउन  
 भात ृभतृ्मु का कायक तत्वहरुराई Three Delay Model का आधायभा फर्गयकयण गनय  

भजस्तस्क भन्थन 
सहबागीहरुराई सानो सानो सभुहभा बफबाजन गरय गबायफस्थाभा अथवा फच्चा जन्भाउने िभभा अथवा फच्चा जन्भेऩछी ४२ हदन 
लबत्र हुने भात ृभतृ्म ुका ३-५ कायणहरु के हुन सक्छन य उऩयोक्त भतृ्म ुहुनुभा के कस्ता (कायक तत्व) साभाजजक अवस्थारे 
बूलभका खेकछ बन्ने हटऩोट गनय रगाउनुहोस l  
सहबागीहरुरे आलनो सभूहभा भतृ्मुका कायण य कायक तत्वको दटऩोट गरयसकेऩछी तऩशसर फभोजजभका बफषमका आधायभा ठुरो 
सभूहभा छरपर गनुयहोस l 
 

सानो सभूहफाट आएका ववलबन्न भतृ्मुका कायण य उक्त कायणभा बूलभका खेकन सक्ने साभाजजक अवस्था 
(कायक तत्व) हरुको सूची तमाय गनुयहोस  

उस्तै प्रकृनतका कायण य कायक तत्वहरुराई एकै सभूहभा याख्नुहोस  

कुनकुन कायक तत्वहरु स्वास््म प्रणारीसॊग सबफजन्धत छन ्य कुनकुन स्वास््म प्रणारी बन्दा फाहहयका हुन 
सक्छन बनन सहबागीहरुसॊग छरपर गनुयहोस   

छरपर फाट आएका कायक तत्वहरुराई जफ्रऩचाटयभा रेख्नुहोस य उक्त तत्वहरुराई सभानताको आधायभा 
ववलबन्न सभूह भा फर्गयकयण गनुयहोस जस्तै: मकभजोय आर्थयक अवस्थाम, ममातामात का साधन को कलभम, 
मसभस्माका फायेभा ऩमायप्त जानकायी नहुनुम  

ि.स. भतृ्मकुा कायण हरु  साभाजजक कायक तत्वहरु  
१ यक्तस्राफ (Haemorrhage) खयाफ ऩोषण अवस्था  
२  Ruptured Uterus / Obstructed Labour छोटो छोटो सभमभा गबयवती हुनु, ऩरयवाय ननमोजका 

साधनको प्रमोग नगनुय  
३ सेजप्सस (Sepsis) सुत्केयी गयाउने ोाउॉ  सपा नहुनु, स्वास््म सॊस्था भा सपा 

ऩानीको व्मवस्था नहुनु  
४ गबयऩतन को जहटरता  अनननछत गबय  
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शब्दका ऩरयबाषाहरु  
भतृ्मकुो कायण  कायक तत्व  

भहहरा भतृ्मु को प्रभुख र्चक्रकत्सकीम कायण (Clinical 
Cause) जसराई प्रत्मऺ अथवा अप्रत्मऺ कायण का फर्गयकयण 
गनय सक्रकन्छ   

भहहरा भतृ्मुको र्चक्रकत्सकीम कायणराई प्रबाफ ऩनन अन्म 
साभाजजक तथा स्वास््म सबफजन्ध कायणहरु (Causes of 
the Cause) 

 
भातभृतृ्मकुा प्रभुख कायक तत्वहरु  

1. ऩरयवाय ननमोजन तथा सुयक्षऺत गबयऩतनको ऩहुचभा कलभ  
2. ऩमायप्त भात्राभा गबयवती जाच नगनुय  
3. दऺ स्वास््मकभीको सहमोग बफना प्रसुती सेवा लरनु  
4. सभमभा मातामातका साधन उऩरब्ध नहुनु  
5. तालरभ प्राप्त स्वास््मकभी तथा अत्त्माफस्मक औजाय तथा उऩकयणको अबाव  
6. भहहराको साभाजजक अवस्था न्मनुहुनु  

उऩयोक्त कायक तत्वहरुरे साभाजजक प्रबाफको ववलबन्न तहभा भतृ्मुका कायणहरुराई प्रबाफ ऩादयछन ्जसराई तीन हढराई भोडरे 
(Three Delay Model) बनेय ऩनन फुखझन्छ l 
 

तीन हढराई भोडरे (Three Delay Model) 

तीनहढराई भोडरेका आधायभा गबय सबफजन्ध जहटरता देखखएऩछी उक्त जहटरताको उऩचायलरने िभभा ववलबन्न तहभा साभना गनुयऩनन 
सभस्माहरुराई भूख्म रुऩभा ३ तहभा फाडडएको हुन्छ l 

१. गबय सबफजन्ध सभस्मा बएऩछी उऩचाय लरनुऩछय बनन ननणयमगनय हुने हढराई  
२. उऩचाय लरनजाने ननणयम बएऩनछ स्वास््म सॊस्था सबभ ऩुग्न हुने हढराई  
३. स्वास््म सॊस्था ऩुर्गसकेऩनछ सेवा ऩाउन हुने हढराई  

MPDSR कामयिभ सॊचारनको िभभा भात ृभतृ्मुका कायण सो सॊग सबफजन्धत कायक तत्वहरुको फर्गयकयण तीनहढराई भोडरेको 
आधायभा गनय सक्रकन्छ l 
 
ऩहहरो हढराई (First Delay): स्वास््म सेवा लरन जाने ननणयम गनय हुने हढराई  

सभस्माको ऩहहचान गरय सभमभै उऩचाय गनन ननणयमरे अत्त्मर्धक यक्तस्राफ जस्ता सभस्मा फाट भहहराको जीवन यऺा गनय भहत्वऩूणय 

बूलभका खेकछ l सभस्माको ऩहहचान बएऩनछ उऩचाय गनन ननणयम हुदा सबभको सभमराई ऩहहरो हढराई बाननन्छ ऩहहरो हढराईका 

कायक तत्वहरु ननबनलरखखत अवस्था हुन सक्छन l 

 सभस्माका फायेभा याम्रो ऻान नहुनु  
 उऩचायको रार्ग ननणयम गनन घयभुरी घयभा नहुनु  
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 स्वास््म सॊस्थाप्रनत आस्था नहुनु तथा सॊस्थाभा उऩरब्ध सेवाको फायेभा थाहा नहुनु  
 अलशऺा, साभाजजक रयनतरयवाज, कभजोय आर्थयक अवस्था, भहहराभा स्वननणयम गनन ऺभताको अबाव  

दोश्रो हढराई (Second Delay): स्वास््म सेवा लरने ननणयम बएऩनछ स्वास््म सॊस्था सबभ ऩुग्न हुने हढराई  

सभस्माको उऩचाय गनन ननणयम बएऩनछ ऩनन स्वास््म सॊस्थासबभ ऩुग्न ववलबन्न हढराईहरु हुन सक्छ l दोश्रो हढराई हुन ननबन 
अफस्थारे सहमोग गयेका हुन सक्छन (कायक तत्व हरु) 

 मातामातको रार्ग आफस्मक खचय जुटाउन नसक्नु  
 घय फाट स्वास््म सॊस्थाको दयुी फढी हुनु  
 स्वास््म सेवाको रार्ग आफस्मक खचय जुटाउन नसक्नु  
 एउटा सॊस्था फाट अको सॊस्था जादा पे्रषण प्रणारी याम्रो नहुनु  
 फाटो घाटो को याम्रो सुबफधा नहुनु  
 जजकराभा आधायबूत तथा अत्त्माफस्मक प्रसुती सेवा हदने सॊस्थाको असभान बफतयण हुनु (अबावहुनु)  

तशे्रो हढराई (Third Delay): स्वास््म सॊस्था ऩुगेऩनछ ऩनन सेवा प्राप्त गनय हुने हढराई  

ऩहहरो तथा दोश्रो हढराईरे भहहराहरुराई स्वास््म सॊस्था सबभ ऩुग्न अफयोध गदयछ बने तशे्रो हढराईको कायणरे भहहराहरु स्वास््म 

सॊस्था ऩुर्गसकेऩनछ ऩनन सेवा प्राप्त गनय नसकेय भतृ्मुको भुखभा जान सक्छन l तशे्रो हढराईका कायक तत्वहरु ननबन भदमे कुनै हुन 

सक्छन l 

 स्वास््म सॊस्थाभा स्वास््मकभी, औजाय उऩकयणहरु, औषर्ध तथा यगतको अबाव हुनु  
 स्वास््म सॊस्थाभा दऺ जनशजक्त को अबाव हुनु  
 स्वास््म सॊस्थाभा बफयाभी आइसकेऩनछ ऩनन उऩरब्ध सेवाअनुसाय उऩचाय ऩाउन हढरो हुनु  
 स्वास््म सॊस्थाभा गुणस्तयीम सेवाको अबाव हुनु  

सभुदाम स्तयका कायक तत्वहरुराई कसरय सबफोधन गनय सक्रकन्छ ?  

 ऩहहरो हढराई खासगयी घयऩरयवायको अवस्था सॊग सबफजन्न्धत छ  
 दोश्रो हढराई खासगयी सभुदामस्तयको अवस्था य ववकास सॊग सबफजन्धत छ  
 तशे्रो हढराई खासगयी स्वास््म प्रणारीको अवस्था सॊग सबफजन्धत छ  

सफै हढराईको ऩछाडी केहह वा धेयै कायणहरु रुकेका हुन सक्छन जस्तै: 

 भहहराहरुको लशऺा तथा आत्भननणयम गनन ऺभताभा कलभ  
 भहहराको प्रजनन स्वास््म अवस्था  
 साभाजजक रयनत रयवाज, भूकम-भान्मता, सॊस्कृनत, कानूनी प्राफधान, नीनत ननमभहरु  
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 सभूह कामय: नतन हढराई भोडरेको फुझाई (Understanding ३ Delay Model) 

 सहबागीहरुराई ५-६ जनाको सभुहभा बफबाजन गनुयहोस  
 प्रत्मक सभूहराई कुनै एक हढराई सबफजन्ध कामय हदनुहोस ् 
 नेऩारको सन्दबयभा उक्त हढराईराई सहमोग गनन कायक तत्वहरुक फायेभा छरपर गनय रगाउनुहोस  
 सभुहभा ऩहहचान बएका प्रत्मक कायक तत्वहरुराई हटाउन सबफजन्धत हढराई कभ गनय ३-५ यणनीनत / कामयिभहरुको 

ऩहहचान गनय रगाउनुहोस   

३ हढराई को अभ्माश  

३ हढराईहरु  कायक तत्व  हढराई कभ गनन यणनीनत  
स्वास््म सेवा लरने ननणयम 
गनय हुने हढराई  

सभस्माको फायेभा ऩमायप्त ऻान नहुन ु गबय सबफजन्ध जहटरताका फायेभा सभुदाम स्तयभा 
जनचेतना फढाउने    

आर्थयक अवस्था कबजोय हुन ु 
 

सभुदाम स्तयभा आकजस्भक मातामातको सबायसुरब 
व्मवस्था गनन   

स्वास््म सॊस्था प्रनत अववश्वास  स्वास््म सॊस्थाभा उऩरब्ध गुणस्तयीम सेवाहरुका 
फायेभा सभुदाम भा जानकायी गयाउने   
स्वास््म सॊस्था भा सेवा साभाजजक भान्मताहरुराई 
ऩनन दमान हदने ] 

स्वास््म सॊस्था ऩुग्न हुने 
हढराई   

घय देखख स्वास््म सॊस्था सबभको 
दयुी 

प्रसुती सेवाको रार्ग ऩफूय तमायीको रार्ग जनचेतना 
फढाउने  

कभजोय पे्रषण प्रणारी   दइु स्वास््म सॊस्थाफीचको सॊचाय सेवा राई सुहरध 
गनन  

मातामात खचयको ब्मास्था गनय 
नसक्नु  

खचय जटुाउन नसक्ने राई ननशुकक आकजस्भक 
मातामातको व्मवस्था लभराउने (Social Security 
Scheme) 

स्वास््म सॊस्था ऩुगे ऩनछ सेवा 
ऩाउन हुने हढराई  

सेवाप्रदामक ड्मुटी भा नहुनु   सेवा प्रदामक को योस्टय भा सधुाय गनन    
अत्माफस्मक औषर्ध, उऩकयण तथा 
अन्म साधन नहुनु  

stock taking य order प्रणारी राई ब्मफजस्थत 
गनन  

स्वास््म सॊस्थाभा बफयाभीको कभजोय  
परोअऩ हुनु (post CS) 

Recovery Room य बफयाभी परोअऩ को याम्रो 
व्मवस्था गनन  

३ हढराईको सायॊश  

• भात ृभतृ्मुका साभाजजक कायक तत्व बन्नारे भतृ्मुका कायणको ऩनन कायणहुन ्बनन फुझ्नु ऩदयछ य मस्ता कायक 
तत्वहरु धेयै जसो सभुदाम तहभा बफदमभान हुन्छन  

• भात ृभतृ्मु घटाउन स्वास््म सॊस्था स्तयभा भात्र नबई सभुदाम य घय ऩरयमाय स्तयभा ऩनन ववलबन्न कामयिभ गनुय ऩछय   
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• धेयैजसो भहहराहरु घयभा, स्वास््म सॊस्था जादैगदाय फाटोभा तथा स्वास््म सॊस्था ऩुग्ने बफजत्तकै भनन बएकोरे ३ हढराई 
भोडरे को जानकायी फाट भतृ्मुको कायक तत्व य प्रनतकामयका क्रिमाकराऩफाये ववश्रेषण गनय भदत गदयछ  

• MPDSR प्रणारीभा भात ृभतृ्मुका कायक तत्वहरुका फायेभा ३ हढराई राई आधाय भानन ववश्रेषण गरयन्छ  
• याजष्ट्रम स्तयभा भातभृतृ्मुका कायक तत्व तथा प्रनतकामय सबफजन्ध क्रिमाकराऩ छनोट गदाय Culture तथा Gender जस्ता ३ 

हढराई बन्दा फाहहयका कायक तत्वहरुभा ऩनन ववचाय ऩुमायउनु ऩदयछ 
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प्रनतकामय सॊचारन प्रक्रक्रमा य सहमोगी सॊस्थाहरुको बूशभका (Response Mechanism and Role of 

Stakeholders) 
सर को उदे्दश्म  

मस सत्रको अन्त्मभा सहबागीहरुरे ननबन कुयाहरु फताउन सऺभ हुनेछन  

 प्रस्तुत गरयएको केसको आधायभा उऩमुक्त Evidence Based प्रनतकामय छनोट गनय। 
 छनोट बएका प्रनतकामयहरुको प्राथलभकीकयण गनय।  

 छनोट बएका प्रनतकामयहरुको आधायभा कामय मोजना फनाउन। 

प्रनतकामय सॊचारन प्रक्रिमा Response Mechanism  

 महाॉ प्रनतकामय बन्नारे भात ृभतृ्मुका कायक तत्वहरुको ऩहहचान गरय योकथाभ गनय सॊचारन गरयने 
क्रिमाकराऩ बनन फुझ्नुऩदयछ । महह कामय नै भात्री भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय कामयिभ सॊचारन 
गनुयऩनन भूर कायण हो ।  

 प्रनतकामयको रार्ग छनोट गरयने क्रिमाकराऩहरू कुनै ननजश्चत सभम, ोाउॉ  तथा सभुदाम अनुसाय 
पयक पयक हुन सक्छन  

  तेसैरे उऩरब्ध आर्थयक स्रोत, सभस्मा को ब्माऩकता, सबबाव्मता तथा प्रनतकामय क्रिमाकराऩ को 
प्रबाफ जस्ता कुयाहरुको आधायभा प्राथलभकता ननधाययण गनुय ऩदयछ य सयर, व्माफहारयक, प्रभाणभा 
आधारयत (Evidence-Based) तथा आर्थयक रूऩभा उऩरजब्धभुरक क्रिमाकराऩ को छनोट गनुय ऩदयछ 
। 

 प्रनतकामय को रार्ग छनोट गरयएका सफै क्रिमाकराऩहरु सभुदाम तथा स्वास््म सॊस्थाको सेवाको 
गुणस्तय सॊग जोडडनु ऩदयछ । 

प्रनतकामयको राचग उऩमुतत क्रक्रमाकराऩ के हुन सतछन (What are appropriate actions) ?  

घटना ऩरयवेि (Case Scenario)  

 मक २१ फषीम भहहराको घयभा ३ जना फच्चाहरु र्थए । उनको ऩहहरो फच्चा प्रषफ व्मथाको 
कायणरे भतृ्मु बमो । उनको दोश्रो फच्चा सभम नऩुगी जन्भे ऩनन फाॉचकेो र्थमो । मसऩटकको 
गबयभा उनरे स्थानीम स्वास््म सॊस्थाभा गइ गबयवती जाॊच गयेकी र्थइन ्। मस ऩटक स्वस्थ फच्चा 
को जन्भ हदएको १ घण्टा ऩछी उनको मोनीफाट यगत फग्न थाकमो । यगत फग्न थारेको १ घण्टा 
ऩछी स्थानीम स्वस्थ सॊस्था फाट तालरभ प्राप्त स्वास््मकभी (SBA) घयभै आए । SBA रे जाॊच 
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गयीन य भहहरा ऩहेरो बएको य उनको स्वास््म धेयै नाजुक (Collapse) बएको फताइन य उनराई 
Oxytocin य  Misoprostal हदईन तय यगत फग्न नछोडऩेछी SBA रे भहहरा राई १ घण्टा दयुीभा 
यहेको स्थानीम अस्ऩत्तारभा रग्न सकराह हदईन । तय भहहराको श्रीभानरे भहहरा राई अस्ऩत्तार 
रग्न भानेनन ्य भहहरा को घयै भा भतृ्मु बमो । 

प्रमोगात्भक अभ्मास   

सफै सहबागीरे भाचथको घटना अध्ममन गयी तर ददइएका ९ वटा सम्बाब्म प्रनतकामय का क्रक्रमाकराऩ भध्म सफै 
बन्त्दा प्रबाफकायी ३ क्रक्रमाकराऩको छनोट गनुयहूस  

१. ........................................................................... 

२. .......................................................................... 

३. ..........................................................................  

सम्बाववत क्रक्रमाकराऩहरु (Possible Actions) 

1. स्वास््म सॊस्थाभा गबयवती भहहरा को रार्ग आइयन चक्की को उऩरब्धता को सुननजस्चत गनन  

2. स्वास््म सॊस्था भा SBA हरुको सॊख्मा फढाउने ?  

3. भहहराको श्रीभान तथा ऩरयवायका सदस्म हरु राई दण्ड हदने ?  

4. सभुदामभा ब्रड फैंक को व्मवस्था गनन ?  

5. SBA हरु राई आपुरे लसकेका सीऩ को उऩमोग गनय प्रोत्साहहत गनन ? 

6. सभुदामभा ऩरयवाय ननमोजन सेवा उऩरब्ध गयाउने ? 

7. स्वास््म सॊस्थाभा गुणस्तयीम गबयवती सेवा उऩरब्ध गयाउने ? 

8. स्वास््मकभी हरुराई आकजस्भक प्रसुती सेवाको तालरभ हदने ?  

9. स्वास््म सॊस्थाभा प्रसुती गयाउन सभुदामभा जनचतेना फढाउने ? 

प्रनतकामयको राचग छरपर भा आउने सफै क्रक्रमाकराऩ उऩमुतत न हुन ऩनन सतछन (जस्तै २, ३, ४) 
क्रक्रमाकराऩहरु evidence based हुनु ऩदयछ  
सम्बाब्म evidence based क्रक्रमाकराऩहरु   

1. स्वास््म सॊस्थाभा गबयवती भहहरा को रार्ग आइयन चक्की को उऩरब्धता को सुननजस्चत गनन   

2. SBA हरु राई आपुरे लसकेका सीऩ को उऩमोग गनय प्रोत्साहहत गनन ? 

3. सभुदामभा ऩरयवाय ननमोजन सेवा उऩरब्ध गयाउने ? 

4. स्वास््म सॊस्थाभा गुणस्तयीम गबयवती सेवा उऩरब्ध गयाउने ? 
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5. स्वास््मकभी हरुराई आकजस्भक प्रसुती सेवाको तालरभ हदने ?  

6. स्वास््म सॊस्थाभा प्रसुती गयाउन सभुदामभा जनचतेना फढाउने ? 

प्रस्तुत घटना भा ननम्न शरखखत क्रक्रमाकराऩहरु छनोट गनुय उऩमुतत हुननैन (Possible Actions Should Not 

Include)  

1. स्वास््म सॊस्था भा SBA हरुको सॊख्मा फढाउने ?  

2. भहहराको श्रीभान तथा ऩरयवायका सदस्म हरु राई दण्ड हदने ?  

3. सभुदामभा ब्रड फैंक को व्मवस्था गनन ?  

प्रभाणभा आधारयत प्रनतकामय बन्त्नारे के फुखझन्त्छ (What are Evidence Based Actions) ? 

 त्मस्ता क्रिमाकराऩ सॊचारन गरय सके ऩछी भात्री भतृ्मु तथा बफयाभी दय घट्छ बन्ने ऩमायप्त 
प्रभाणहरु बएको हुनु ऩछय  

 मस्ता प्रनतकामय हरु साभान्मतमा र्चक्रकत्सा सबफजन्ध, Clinical Trial तथा अन्म फैऻाननक अदममन 
अनुसन्धान फाट प्रभाखणत बएका तथा standard guideline हरुभा उकरेख गरयएको हुनु ऩदयछ   

 प्रत्मक भात्री भतृ्मु बए ऩछी भतृ्मुको ऩुनयावरोकन गदाय Evidence Based practice गये नगयेको 
भूकमाॊकन गनुय ऩदयछ  

 महद Evidence Based practice गये नगयेको देखखमभा बववष्ट्मभा त्मस्तै क्रकलसभको भतृ्मु हुन नहदन 
Evidence Based practice गयेको सुननजस्चत गनुय ऩदयछ    

इतराजम्समा को राचग Evidence Based प्रनतकामय (Evidence Based Actions for Eclampsia)  

 Diagnosis and treatment of high blood pressure 

 Magnesium Sulphate  

 Timely delivery  

अत्मचधक यतत श्राफ को राचग Evidence Based प्रनतकामय (Evidence Based Actions for Haemorrhage)  

 Active management for 3
rd

 stage labour  

 Misoprostol  

 Blood transfusion (depend on environment) 

Sepsis को राचग Evidence Based प्रनतकामय (Evidence Based Actions for Sepsis)  

 Clean delivery 

 Antibiotics for prolonged rupture of membrane 

 Antibiotics for C/S 

 Avoid prolonged delivery  
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 Evidenced Based Actions for Obstructed Labour  

 Facility delivery after 12 hours of labour  

 Use of Partograph  

 Availability of C/S  

 Non-Clinical Actions  

 Actions in the community 

 Changing health seeking behaviour  

 Addressing transportation 

 Reducing cost of accessing care 

नववनतभ प्रनतकामय हरु सभुदाम स्तय भा ऩमायप्त छरपर ऩछी रागु गरयमाभा तेस्त प्रनतकामय सपर हुने 
सबबावना फदछ (The actions are likely to be successful if they are innovative and came from community 

participation) 
प्रनतकामयहरुको प्राथशभकीकयण (Prioritizing Actions)  

    प्रनतकामयको रार्ग प्राप्त बएका धयै क्रिमाकराऩहरुभदमे उऩमुक्त क्रिमाकराऩ को छनोट कसरय गनन ?   

 भतृ्मु सॊग सबफजन्धत सफै सभस्माको एकै ऩटक सभाधान ऩाउन नसक्रकने हुन सक्छ त्मसैरे 
क्रिमाकराऩ को छनोट गदाय ननबन लरखखत कुयाहरुभा दमान हदनु ऩदयछ 

 सभस्मा को ब्माऩकता (Prevalence) – सभस्मा कनत common छ ? 

 त्मस्तो क्रिमाकाराऩ सॊचारन गनय सयर य ब्मफहारयक छ क्रक छैन (Feasibility of carrying out the 

action) ? 

 क्रिमाकराऩ रागु गनय थऩ जनशजक्तको आफस्मकता ऩछय क्रक ऩदैन ?  
 क्रिमाकराऩ सॊचारन गनय आर्थयक तथा प्राबफर्धक रुऩरे सबबफ छ क्रक छैन (Is it technologically 

and financially possible) ?  
 क्रक्रमाकराऩ सॊचारन को प्रबाफ कस्तो ऩछय (What is the potential impact of the action) ?  

 उक्त क्रिमाकराऩ सपरताऩुफयक सॊचारन गये ऩनछ कनत जना भहहरा रे सेवा ऩाउछन ? अथवा 
कनत जना भहहरा तेस्तै प्रकाय को सभस्मा रे भतृ्मु हुन फाट जोर्गन्छन (If successfully 

implemented how many women would be reached and how many lives saved)  

प्रनतकामय सबफजन्ध क्रिमाकराऩहरुको प्राथलभकीकयण गदाय तऩलसर फभोजजभ को तालरका प्रमोग गनय सक्रकन्छा   

क्रक्रमाकराऩ प्राथशभकीकयण ताशरका (Prioritization Matrix)  
क्रिमाकराऩ (Actions)  भुख्म सभस्माको सभाधान 

हदन सक्ने (Address most 

क्रिमाकराऩ 
सॊचारन गनय 

फढी उऩरजब्ध हदने 
क्रिमाकारऩ  
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Prevalent problem ) सजजरो  (most 

Feasible ) 
(Which deliver most 

Impact ) 
सभुदामभा आइयन चक्की 
उऩरब्ध गयाई यक्त अरऩता 
घटाउने   

सभुदाम भा आइयन चक्की 
लरने गबयवती भहहरा को 
प्रनतसत ( ...%) 

  

SBA हरु राई आकजस्भक प्रसुती 
सेवाको ब्मफस्थाऩन गनय 
उत्साहहत फनाउने   

धेयै जसो SBA हरु 
आकजस्भक प्रसुती सेवाको 
ब्मफस्थाऩन गनय अनुबवी 
नबएको  

  

सभुदामभा अननक्षऺत गबय 
हुनफाट योक्न ऩरयवाय ननमोजन 
सेवा उऩरब्ध गायाउने   

सभुदाम भा ऩरयवाय ननमोजन 
सेवाको अऩरयऩुतय भाग 
(Unmet need of FP ….. %)  

  

स्वास््म सॊस्थाभा गबयवती जाॊच 
को प्रोटोकर उऩरब्ध गयाउने 
(Guidelines for ANC available) 

स्वास््म सॊस्था भा ANC 
प्रोटोकरहरु नबएको  

  

स्वास््म सॊस्था भा प्रसुती 
गयाउन स्थानीम सभुदाम राई 
सचते गयाउने   

SBA फाट प्रसुती गयाएको 
प्रनतसत (…. % delivery is 

conducted by SBA ) 

  

PPH ब्मफस्थाऩन गनय स्वास््म 
कभी हरुराई सऺभ फनाउन 
आकजस्भक प्रसुती सेवाको 
तालरभ हदने  

स्थानीम स्वास््म सॊस्था भा 
आकजस्भक प्रसुती सेवा को 
तालरभ लरएको स्वास््म 
सलभय को सॊख्मा कनत छ ? 

  

 
क्रक्रमाकराऩ को प्राथशभकीकयण सम्फजन्त्ध व्मजततगत कामय  

 गनुयऩनन क्रिमाकराऩहरुराई तालरका को ोाडो भहर भा रेख्ने  

 प्राथलभकीकयण को आधाय राई तालरका को तेशो भहर भा रेख्ने  
 सबफजन्धत क्रिमाकराऩभा तोक्रकएको आधाय अनुसाय अॊक हददा सफै बन्दा कभराई + य सफै 

बन्दा फढी +++++ सबभ हदने (Use + to indicate your score for each criteria; minimum + ; 

maximum +++++) 
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 एवॊ यीतरे प्रत्मक क्रिमाकराऩ राइ हदइएको आधायभा उऩुक्त अॊक हददै जाने  

 प्रत्मक क्रिमाकराऩरे ३ भूकमाॊकनका आधाय भा प्राप्त गयेको अॊक जोडी कूर अॊक गणना गनन  
 सफै बन्दा फढी अॊक ऩाउने ३ क्रिमाकराऩहरु राई व्मजक्तगत अॊक को आधायभा कामायन्वनको 

रार्ग छनोट गनन (List the top 3 actions you would take according to your personal scoring)  

प्रशिऺकरे सहबागीहरुसॊग छरपर गनुयऩने बफषमहरु (Facilitated Discussion)  

 कुन कुन क्रिमाकराऩ सॊचारन गदाय भूख्म सभस्मा हार हुन्छ (Which action(s) address the most 

prevalent problems) ?  

 कुन कुन क्रिमाकराऩ सहजता ऩूफयक सॊचारन गनय सक्रकन्छ (Which action(s) are most feasible) ? 

(Why or why not?)  

 कुन कुन क्रिमाकराऩहरु फढी प्रबाफकायी होरान (Which action(s) will deliver the most impact )? 

क्रिमाकराऩहरुको प्राथलभकीकयण गदाय ववलबन्न ऺेत्रका सहबागीहरु (र्चक्रकत्सक, तथा अन्म गैह्र स्वास््म य 
सभुदाम तह) सभेत को सॊरग्नताभा सॊचारन गदाय फढी प्रबाफकायी हुन सक्छ (Reminder: that prioritization 

is subjective and best done in a multi disciplinary team including community members (especially non 

clinical)   

 

उत्तयहरु (Answers)  
व्माऩक स्तयको (Most Prevalent) सभस्मा सभाधान गनय सतने भूख्म दिमाकरापारू (Actions which 

address the most prevalent problems are) ;  

 SBA डलेरबयीको रार्ग सभुदाम स्तय भा सचतेना कामयिभ सॊचारन गनन 
 स्वास््म सॊस्थाहरुभा याजष्ट्रम नीदनलसका य प्रोटोकरहरुको उऩरब्धता फढाउने  
 सभुदाम स्तयभा आइयन चक्की को उऩरब्धता फढाउने  
 SBA हरुराई आफ्नो ऺेभता अनुसाय आकजस्भस प्रसुती सेवाको ब्मफस्थाऩन गनय प्रोत्साहहत गनन   

सफयसुरब रुऩभा सॊचारन गनय सक्रकने भूख्म दिमाकरापारू (Actions that are most feasible) are;  

 सभुदाम स्तयभा आइयन चक्की को उऩरब्धता फढाउने (Iron provision)  
 SBA हरुराई आफ्नो ऺेभता अनुसाय आकजस्भस प्रसुती सेवाको ब्मफस्थाऩन गनय प्रोत्साहहत गनन  

(Commending SBA)  
 स्वास््म सॊस्थाहरुभा याजष्ट्रम नीदनलसका य प्रोटोकरहरुको उऩरब्धता फढाउने (Making National 

Guidelines readily available)  
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फढी प्रबावकायी दिमाकरापारू (Actions that deliver the most impact) are;  

 SBA डलेरबयीको रार्ग सभुदाम स्तय भा सचतेना कामयिभ सॊचारन गनन (Education campaign to 

increase community awareness of SBA at delivery)  
 सभुदाम स्तय भा ऩरयवाय ननमोजन सेवा को उऩरब्धता (Family planning – globally shown to 

reduce maternal deaths by 30% ) 
 सभुदाम स्तयभा आइयन चक्की को उऩरब्धता फढाउने (Provision of iron – anemia makes women 

more susceptible to PPH)  
 SBA हरुराई आफ्नो ऺेभता अनुसाय आकजस्भस प्रसुती सेवाको ब्मफस्थाऩन गनय प्रोत्साहहत गनन 

(Commending the SBA- healthcare staff are the most valuable resource in a healthcare system, 

motivated staff are less likely to leave the profession)  

कामय मोजना तमाय गने सभूह कामय (Exercise: USING THE ACTION PLAN ) 

 प्रत्मक सभुहभा ५-६ सहबागी हुने गरय जजकरा स्तयीम / अस्ऩत्तार स्तयीम रयभ्मुकलभहट को रुऩभा 
सभूह गोन गनन 

 भार्थ उकरेख गरयएको केस सेनारयमोको आधाय भा तर हदएको तालरका को प्रमोग गरय 
रयभ्मुकलभहटरे ननदनशन गये फभोजजभ कामय मोजना फनाउने  

 हदएको केस सेनारयमोको अदममन गदाय उक्त भतृ्म ुसभुदामभा बएको रे कामय मोजना तमाय गदाय 
सभुदाम स्तयको प्रनतकामय सबफजन्ध क्रिमाकराऩहरु तमाय गनुय ऩदयछा (Note that this death occurred 

in the community as will be the case for the majority of maternal deaths reviewed at this level, so 

actions should consider responses beyond the health facility) 

कामय मोजना को ताशरका (Action Plan Template) 
योकथाभ गनय 
सक्रकने 
कायक 
तत्वहरु   

योकथाभ गनय 
सॊचारन गनुयऩनन 
क्रिमाकराऩहरु   

क्रिमाकराऩहरु 
सॊचारन गनय 
जजबभेवाय 
व्मजक्त  

सभम 
अफर्ध  

कामय सॊचारन भा 
आइ ऩनन फाधाहरु  

क्रिमाकारऩ 
सॊचारन बएको 
लभनत  
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कामय मोजना को ढाॊचा (Example of Good Action Plan ) 
 

योकथाभ गनय 
सक्रकने कायक 
तत्वहरु   

योकथाभ गनय 
सॊचारन गनुयऩनन 
क्रिमाकराऩहरु   

क्रिमाकराऩहरु 
सॊचारन गनय 
जजबभेवाय व्मजक्त  

सभम 
अफर्ध  

कामय सॊचारन भा आइ 
ऩनन फाधाहरु  

क्रिमाकारऩ 
सॊचारन 
बएको लभनत  

अननक्षऺत गबय  सभुदाम भा ऩ.नन. 
साधन को 
उऩरब्धताको 
सुननजस्चत गनन   

स्थानीम स्वास््म 
सॊस्था प्रभूख  

६ भहहना 
लबत्र  

- तालरभ प्राप्त 
जनशजक्त को उऩरब्धता  
- सभुदामभा ऩ.नन. 
सबफजन्ध जन चतेना  

- सभुदामभा ऩ.नन. 
साधन को उऩरब्धता   

              

- गबयवती 
जाॉच को कलभ  
- आइयन 
चक्की को 
अबाव  
- न्मून 
सॊस्थागत 
डलेरबयी   

- नसय/अनभी राई 
तालरभ हदने  
- स्वास््म सॊस्थाभा 
ननदनलशका य 
प्रोटोकोर ऩोाउने   

आइयन चक्की को 
उऩरब्धता फढाउने 

स्वास््म सॊस्था 
प्रभूख / नसय/अनभी 
स्वास््म सॊस्था 
प्रभूख / नसय/अनभी 
स्वास््म सॊस्था 
प्रभूख / नसय/अनभी 

३ भहहना  
 
१ हप्ता  
 
१ हप्ता   

तालरभ हदने कामयिभ 
नबएको रे जजकरा तथा 
केन्र भा छरपर गनन  

 

दऺ स्वास््म 
कभीको 
अनुऩजस्थनत 
भा प्रसुती 
गयाएको   

- भेडडमा फाट SBA 
डलेरबयीको रार्ग 
सभुदामभा 
जनचतेना जगाउने     
- भा.स्वा.स्व.से. 

स्वास््म सॊस्था 
प्रभूख / नसय/अनभी 
भा.स्वा.स्व.से  
आभा सभूह  

Community 

३ भहहना   सभुदाम य स्वास््म 
सॊस्था ववचको सबफन्ध 
तथा भा.स्वा.स्व.से  
आभा सभूह को बूलभका 
भा ननबयय यहने  
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फाट आभा सभूह भा 
छरपर गनन  

Leader हरु   

सभस्मा 
सभाधान गनय 
सभम भै 
उऩमुक्त 
सहमोग 
जुटाउन 
असपर हुनु  

स्वास््म सॊस्था 
डलेरबयी गयाउन 
सभुदाम स्तय भा 
व्माऩक जनचतेना 
जगाउने (भेडडमा, 
educational  
campaign आहद 
फाट) 

स्वास््म सॊस्था 
प्रभूख / नसय/अनभी 
Community leader  

३ भहहना   सभुदाम य स्वास््म 
सॊस्था ववचको सबफन्ध  

भा ननबयय यहने  

 

गरयफ ऩरयमाय राई 
रक्षऺत गयी स्थानीम 
तह भा आकजस्भक 
मातामात का साधन 
उऩरब्ध हुने 
व्मवस्था लभराउने 
(Emergency 
Fund 
Generation) 

स्वास््म सॊस्था 
प्रभूख, Community 

Leaders 

भा.स्वा.स्व.से  
आभा सभूह  

 

३ भहहना   याजष्ट्रम ननदनलशका भा नै 
गरयफ य असहाम 
ऩरयवायरे आफस्मक  
सुबफधा ऩाउने व्मवस्था 
लभराउन केन्र भा 
अनुयोध गयी ऩोाउने  
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भात ृभतृ्म ुननगयानी तथा प्रनतकामय  कामयक्रभ को अनुगभन तथा भूल्माॊकन 
 
िरको उदे्दश्म  

मो िरऩनछ सहबागीहरु  ननम्न बफषमहरुभा फताउन सऺभ हुनेछन ् 

 अनुगभन तथा भूल्माॊकन ढाॊचा तथा प्रक्रक्रमाका फायेभा फताउन 

 अनुगभन भूल्माॊकन सूचकहरुको फायेभा फताउन  

 
भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय कामयक्रभ को अनुगभन तथा भूल्माॊकन  

 भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय कामयक्रभ को प्रत्मक तह भा मोजना अनसुाय कामय बैयहेको छ वा छैन 
बन्त्ने ननतमौर गनय ननयन्त्तय अनुगभन तथा भूल्माॊकन गनुय ऩदयछ  

 
अनुगभन  

 भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयको अनुगभन केन्त्ि, ऺेर, तथा जजल्रा तहफाट गनुय ऩदयछ 
 

भूल्माॊकन: ननम्न अवस्था भा भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयको भूल्माॊकनको आफस्मकता ऩदयछ 

 अनुगभनफाट प्राप्त त्माॊकको आधायभा आिानतत उऩरजब्ध हाशसर नबएको देखखएभा  

 कामय मोजना फभोजजभक प्रनतकामयफाट ऩनन भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु कभ नबएभा  

 भारी भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयको प्रबावकायीता हेनुय ऩयेभा    

 
भूल्माॊकन गदाय ध्मान ददनुऩने कुयाहरु  

 भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय अन्त्तगयत सॊचारन गरयएका कामयहरुको भूल्माॊकन गदाय ननम्न 
कुयाहरुभा ध्मान ददनु ऩदयछ 

 Acceptability  

 Timeliness 

 Data Quality 

 Stability 

 भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय कामयक्रभ सपर बमो वा बएन बन्त्ने कुया उतत कामयक्रभको 
कामयकुसरता (Efficiency) य प्रबावकारयता (Effectiveness) रे देखाउछ  

कामयकुसरता (Efficiency)  
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 भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय प्रणारीका केदह भहत्त्वऩूणय चयणहरु जस्तै भारी तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु 
को ऩदहचान, सूचना, सशभऺा, ववस्रेषण, प्रनतफेदन, तथा प्रनतकामय आददको कामायन्त्वनभा कुनै फाधा छ, 
छैन बन्त्ने आधायभा प्रणारीको कामयकुसरताको भाऩन गनय सक्रकन्त्छ 

 त्माॊक ब्मफस्थाऩन तथा बफस्रेषणभा कम्प्मुटय को प्रमोगरे प्रणारीको कमयकुसराता फढाउन सहमोग 
गदयछ  

 
प्रबावकारयता (Effectiveness)  

 भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय प्रणारीको प्रबाफकारयताको भूल्माॊकन ववशबन्त्न तहभा प्रदान गरयएका 
सुझाफहरु कामायन्त्वमन बए वा बमनन, य मदद कामायन्त्वमन बएको बए आसानतत ननतजा प्राप्त बमो वा 
बएन सो को अध्ममन गयी मदद उऩरजब्ध हाशसर हुन नसकेको बए सो को खस कायण के हो बनन 
ऩदहचान गयी गनय सक्रकन्त्छ  

 मसरय गरयने भूल्माॊकनक बफचधहरु सभुदाम, तथा स्वास््म सॊस्थाको तत्काशरन ऩरयजस्थनतभा ननबयय गदयछ  

भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय अन्त्तगयत अनगुभन तथा भूल्माॊकन सूचक तथा रऺहरु  

Indicator  Target  

Overall System Indicator   

A system exists to notify all maternal deaths   

Number of  national MPDSR committee Meeting held   

Number of  MPDSR Technical Committee Meeting held   

% of districts with functioning MPDSR Committee   

% of hospitals with functioning MPDSR Committee   

% of PHC/HP with functioning MDSR Committee   

Identification and notification   

% of facility maternal deaths notified within 24 hours   

% of community maternal deaths notified within 48 

hours  

 

% of expected maternal deaths that are notified   

% of VDCs with “Zero” reporting monthly   

 

भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय अन्त्तगयत अनगुभन तथा भूल्माॊकन सूचक तथा रऺहरु  
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Indicator  Target  
Review   

% of verbal autopsies conducted for suspected maternal 

deaths  

 

% of hospital maternal deaths reviewed   

% of notified maternal deaths that are reviewed in 

district MPDSR Committee  

 

% of district review that include recommendation   

% of reviews that included community participation and 

feedback  

 

Data quality   

% of facility & same community  maternal deaths for 

which data was cross-checked  

 

% of WRA deaths checked to ensure that they are 

correctly identified as not maternal  

 

 

भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय अन्त्तगयत अनगुभन तथा भूल्माॊकन सूचक तथा रऺहरु  

Indicator  Target  
Response   

% of hospital MPDSR committee recommendations 

related to quality of care that are implemented  

 

% of hospital MPDSR committee recommendations 

related to other than quality of care that are 

implemented  

 

% of district MPDSR committee recommendations that 

are implemented  

 

Reports  

National MPDSR report produced   

District MPDSR report produced   

Impact   

District Maternal Mortality Ratio   

Hospital Maternal Mortality Ratio   

National Maternal Mortality Ratio  
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Website भा आधारयत MPDSR सूचना प्रणारी 
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Health Worker & FCHV Orientation 

सरको उदेश्म  

 सहबागीहरुरे स्थानीम स्तयका स्वास््मकभी तथा भहहरा स्वास््म स्वमभ सेववकाहरुको 
अलबभूखखकयण कामयिभ को मोजना गनय तथा अलबभूखखकयण कामयतालरका तमाय गनय सऺभ  
हुनेछन l   

FCHV Orientation Program  

MPDSR Tool 1: भतृ्मु सूचना पायभ- भदहरा स्वास््म स्वमॊसेववकारे बने पायभ  

मो पायभ भहहरा स्वास््म स्वमॊसेववकारे १२ देखख ५५ फत्र  भहहराको भतृ्मु बएको जानकायी ऩाएको २४ 
घण्टा लबत्र घयबेट गयेय बनुय ऩननछ 

Health Workers Orientation Program 

MPDSR Tool 2: भात ृभतृ्मुको प्रायजम्बक ऩदहचान पायभ-अ.न.शभ. रे बने पायभ  

प्रजनन उभेयको भहहराको भतृ्मुको सूचना भहहरा स्वास््म स्वमॊसेववका फाट प्राप्त गयेऩनछ अ.न.लभ. रे 
भहहराको भतृ्म ुभात ृभतृ्मु हो वा होइन फुझये स्वास््म सॊस्थाराई रयऩोटय फुझाउनु ऩननछ।  
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अनुसूची 
अनुसुचच१  
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अनुसुचच २  

 

g]kfn ;/sf/ 

:jf:Yo tyf hg;Vof dGqfno 

:jf:Yo ;]jf ljefu 

lhNnf hg÷:jf:Yo sfof{no =========== 

============= k|fylds :jf:Yo s]Gb|÷:jf:Yo rf}ls 

dft[ d[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{ k|of]hgsf nflu 

dft[ d[To'sf] k|f/lDes klxrfg kmf/d 

[:jf:YosdL{sf] k|of]usf] nflu] 

[dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf jf cGo ;"rs dfkm{t !@ jif{ b]vL %) jif{ ;Ddsf dlxnfsf] d[To' ePsf] ;"rgf k|fKt ePkl5 ;f] dft[ d[To' xf] jf xf]Og 

egL k|f/lDes osLg ug{ of] kmf/d eg'{ kb{5 .] 

!_ d[ts dlxnfsf] gfd M  

@_ d[To' ePsf] ldlt   =============ut] ==============dlxgf =================;fn 

#_ d[To' xF'bfsf] pd]/   ==================== -k"/f u/]sf] jif{_ 

$_ d[tssf] >Ldfg jf cleefjssf] gfd M ==============================÷================================ 

%_ kmf]g÷df]jfOn g+= M 

d[tssf] j;f]jf; /x]sf] 7]ufgf 

lhNnf M 

uf=lj=;=÷gu/kflnsf M 

j8f gDa/ M 

ufpF÷6f]n M 

 

Dfft[ d[To' 5'§ofpg] k|Zgx? (Maternal Death Screening Questions) 

1 
s] pxfF -d[ts_ d[To' x'Fbfsf jvt ue{jtL x'g' x'GYof] < 

xf] 

............................1 

x}g 

...........................2 

yfxf 

5}g....................9 

2 
s] pxfF -d[ts_ n] ue{ktg u/fpg' ePsf] jf cfkm} v]/ uPsf] $@ lbg 

leq d[To' ePsf] lyof] < 

xf] 

............................1 

x}g 

...........................2 

yfxf 

5}g....................9 

3 
s] pxfF -d[ts_ sf] d[To' jRrf hGdfpbf (Delivery) sf] a]nfdf 

ePsf] lyof] < 

xf] 

............................1 

x}g 

...........................2 

yfxf 

5}g....................9 

4 
s] pxfF -d[ts_ sf] d[To' jRrf hGdfPkl5 $@ lbg leq ePsf] lyof] < 

xf] 

............................1 

x}g 

...........................2 

yfxf 

5}g....................9 

uf]Ko 

of] ;"rgf dft[ d[To'sf] 

lgu/fgL / k|ltsfo{ tyf 

;fd'lxs ?kdf tYofÍLo 

k|of]hgsf nflu g]kfn 

;/sf/sf :jf:Yo lgsfox?n] 

dfq k|of]u ug]{5g\ . 

MPDSR Tool 

2 
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dflysf rf/ kZgx? dWo s'g} Ps k|Zgsf] 

hjfkm "xf]" eGg] cfPdf dft[ d[To' ePsf] 

x'g ;S5, 

 

lhNnf hg:jf:Yo÷:jf:Yo sfof{nodf df}lvs k/LIf0f 

(Verbal Autopsy) sf nflu t'?Gt vj/ ug'{xf];\ . 

dflysf ;a} rf/ k|Zgx?sf] hjfkm "xf]Og" 

eGg] cfPdf 

 

 

:jf:Yo ;+:yfdf clen]v ug'{xf];\ . 

kmf/d eg]{ sd{rf/L tyf cfufdL sfo{jfxL ;DjGwL ljj/0f 

 

 
 

  

of] dft[ d[To[sf] k|f/lDes klxrfg kmf/d eg]{ :jf:YosdL{sf]  

 

gfdM   

kbM  

sfo{/t ;+:yfsf] 7]ufgf M 

kmf/d e/]sf] ldltM 

 

dft[ d[To[ ePsf] x'g ;Sg] b]lvPsf]df df}lvs k/LIf0fsf nflu lhNnf hg:jf:Yo÷:jf:Yo 

sfof{nodf df}lvs k/LIf0fsf nflu ljj/0f k7fpg] :jf:YosdL{sf] 

gfdM   

kbM  

7]ufgf 

kmf/d k7fPsf] jf vj/ u/]sf] ldltM 

kmf/d k7fPsf] jf vj/ u/]sf] dfWod -h:t} x'nfs, xft] ;Gb]z, kmf]g cfbL_M 
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अनुसुचच ३  
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अनुसूची ४  
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अनुसूची ५ 
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