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प्रलिऺक ननदेलिकाको संक्षऺप्त जानकायी 
मो ननदेशिका ववश्व स्वास््म सॊगठनको भागयदियनका आधायभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सभीऺा य 
ननगयानी तथा प्रनतकामय का साथै सभकाशरन ववषमहरू सभेतराइय सभावेि गयी नेऩारको सन्दबय 
अनुकुर ऩरयभाजयन गरयएको छ । तसथय, सफै स्वास््म ऩेिाकभॉहरू, स्वास््म सेवा मोजनाकायहरू, 
व्मवस्थाऩकहरू य नीनत ननभायताहरूका राचग मो एउटा उऩमुक्त ननदेशिका हो ।  

भात ृ तथा ऩेरयनाटर भतृ्मु ननगयानीतथा प्रनतकामयताशरभभाभहहरा स्वास््म स्वम+ सेववकाकोराचग 
तमाय गरयएको मस ताशरभराई एकरुऩता हदन  य प्रबावकायीढॊगफाट सन्चारन गनय सककमोस बन्न े
अशबप्रामरे मो प्रशिऺक  ननदेशिका तमाय गरयएको छ। तसथय ताशरभ सुरु गनुयबन्दा ऩहहरा 
प्रशिऺकरे मो ननदेशिका बफस्त[त रुऩभा अध्ममन गयी मसताशरभ प्रबावकायी ढॊगफाट सन्चारन गनुय 
ऩदयछ। 
ित्र१ 

मस ित्रभा सहबागीहरुराई स्वागत य ऩरयचम गयाउदै कामयक्रभको उदेश्म, मस कामयिाराको ननमभतथा 
सॊक्षऺप्त वववयण स्ऩiट गरयएको छ । 
ित्र२  

मस ित्रभा भात ृतथा ऩेरयनाटर भतृ्मु ननगयानीतथा प्रनतकामयको ऩरयचम तथा औचचत्म, मसका रक्ष्म 
तथा उदेश्मयभुख्म शस¢fनतहरुकोफायेभा वयण गरयएको छ ।  

ित्र३ 

मस ित्रभाMrs X नाभको एक भहहराको फायेभा आधारयत एउटा सानो कपल्भ देकाइन्छ जसभा एक 
जना दबुायग्म भहहराको गबयवती देकी सुत्केयी अवस्थासम्भको जीवन मात्राको फायेभा देकाईएको छ। 
मस कपल्भरे बफिषेगयी बफकािोन्भुक देिहरुका गबयवती तथा सुत्केयी भहहराहरुरे बोचगयहेका 
कतयाका रऺणहरु य  सभस्माहरुको फायेभा चचत्रण गयेको छ य हयेक तहफाट मस अवस्थाभा उत्ऩन्न 
हुन सक्ने जहटरताराई न्मुननकयण गयी भात[ स्वास््मको प्रफधयन गनुय अहहरेको ठुरो आवश्मकता 
यहेको छ बन्ने गहककरो सन्देि हदएको छ। 

ित्र४   

मस ित्रभा भात ृ तथा ऩेरयनाटर भतृ्मु ननगयानीतथा प्रनतकामयभा प्रमोग गरयएको भुख्म िब्दावरी 
फायेभा वयण गरयएको छ ।  

ित्र५    

भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयभाभहहरा स्वास््म स्वमभ सेववकाको बूशभकाय 
मसभा प्रमोग हुने १२ देकी ५५ वif{ सम्भका भहहराभतृ्मुको सुचना पायभ य त्मस्को अभ्मास फायेभा 
वयण गरयएको छ ।  
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१. ऩरयचम 

१.१ऩषृ्ठबूभी 

सभग्रभा कुन ै ऩनन सभाज एवॊ याष्रको साभाजजक-आचथयक अवस्था त्महाॉका भहहरा तथा फारफाशरकाहरूको 
स्वास््म अवस्थारे प्रनतबफजम्फत गयेको हुन्छ । ऩरयवायको किुी य सभजृध्द भहहराको स्वास््मफाट उत्ऩत्ती बइय 
फारफाशरकाको भुस्कानफाट झजल्कन्छ । तय प्राकृनतक प्रजनन ् प्रकक्रमारे ऩनन कहहरेकाॉही अनामासै अत्मन्त 
असहज य ववमोगान्त अवस्था सजृना गरयहदन्छ । 

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

ववश्व स्वास््म सॊगठनको अनुभान अनुसाय ववश्वभा फषेनी १३,००,००,००० फच्चाहरू जन्भन्छन ्बने ६०,००,००० 
बन्दा फढी ऩाॉच फषय उभेय नऩुग्दै भदयछन ्जसभध्मे ऩनन ५०,००,००० फच्चाहरू त एक फषय नऩुग्दै भदयछन ्।ववश्व 
स्वास््म सॊगठनकै अनुभान अनुसाय झण्ड ैफषेनी ३०,००,००० फच्चाहरू जन्भेको सात हदन शबत्र ैभदयछन ्बने 
२६,००,००० फच्चाहरू भतृ जन्भन्छन ्। मस भध्मे प्रसव अवस्थाभा भने एक नतहाइ फच्चाराइय सजजरै फचाउन 
सककने अवस्था हुन्छ ।सोहह आॉकडा अनुसाय ५,७०,००० ऩेरयनेटर भतृ्मु भध्मे करयफ ९० प्रनतित भतृ्म ु
ववश्वव्माऩी रूऩभा कभ ववकशसत भुरुकभा नै हुने गदयछ ।ऩेरयनेटर तथा फार भतृ्म ुदयको त्माॊक हेने हो बने 
ववश्वव्माऩी रूऩभा ऩाॉच फषय भुनीका फच्चाको भतृ्मदुय सन ्१९९६ को १३९ प्रनत हजाय जीववत जन्भ फाट घटेय 
सन ्२०१४ भा ३८ ऩुगेको छ । साथै एक फषय भुनीका शििु भतृ्मदुय ऩनन सन ्१९९६ को ९३ प्रनत हजाय जीववत 
जन्भ फाट घटेय सन ्२०१४ भा ३३ ऩुगेको छ । एक भहहना शबत्रका नवशििु भतृ्मुदय सन ्१९९६ को ५८ प्रनत 
हजाय जीववत जन्भ फाट घटेय सन ्२०१४ भा २३ ऩुगेको छ । सन ्२००६ को ऩेरयनेटर भतृ्मुदय ४५ प्रनत हजाय 
जीववत जन्भ फाट घटेय सन ्२०११ भा ३७ ऩुगेको छ । 

भातभृतृ्मकुो सन्दबयभा अचधकाॊि कभ ववकशसत भुरुकहरूभा भातभृतृ्मु न ैप्रजनन ्उभेयका भहहराहरूको भतृ्मुको 
प्रभुक अॊि फननयहेको छ । सन ् २०१० को त्माॊक अनुसाय ववश्वव्माऩी रुऩभा फसेनन अनुभाननत २८७,००० 
भहहराहरू गबय वा गबयसॉग सम्फजन्धत जहटरताहरूको कायणरे भने गयेका छन,् जसभध्मे ९९ प्रनतित भतृ्म ु 
कभ ववकशसत भुरुकका यहेका छन ् ।मी प्रनतवेदनभा प्राप्त भतृ्मकुो आॉकडारे ववश्वव्माऩी रूऩभा करयफ ३० 
प्रनतित सम्भ कभ हुने आॉकरन गयेको हुन्छ । कुनै कुन ैभुरुकभा त मस्तो प्रनतित ७० प्रनतित सम्भ कभ 
अनुभान ऩनन गरयएको छ । भातभृतृ्मुको जोखकभ कभ ववकशसत भुरुकभा हयेक सोह्र जनाभा एक जना हुन्छ 
बने ववकशसत भुरुकभा हयेक ३८०० जनाभा एक जना हुन्छ ।  

नेऩारभा सन ्१९९६ को भातभृतृ्म ुअनऩुात ५३९ प्रनतराक जीववत जन्भ यहेकोभा मो अनऩुात उल्रेकनीम रूऩभा 
घटेय सन ्२०१५ भा २५८ प्रनतराक जीववत जन्भभा ऩुगेको छ । महद सही योकथाभका उऩाम अफरम्फन गने य 
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उऩमुक्त हेयचाह उऩरब्ध गयाउने हो बने अचधकाॊि भात्री भतृ्मुराइय योक्न सककन्छ । सुयक्षऺत भाततृ्व सम्फन्धी 
ववववध प्रमासफाट भात,ृ नवशििु तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु घटाउनभा प्रगनत उन्भुक बएता ऩनन  अचधकाॊि कभ 
ववकशसत भुरुकहरूभा मो सॊख्मा घटाउन धेयै प्रमास गनुय ऩने आवश्मकता देखकन्छ । 

भातसृ्वास््मभा हुने सुधाय न ैभुरुकको भातभृतृ्म ुघटाउने अचुक उऩाम हो ।मसरे शििु तथा फच्चाहरूको जीवन 
यऺाभा प्रगनत गनय सभेत ठूरो मोगदान हदएको हुन्छ । सयकायरे ननमशभत रूऩभा गयेको ननिुल्क प्रसुती सेवा 
तथा मातामात कचय फाऩतको आचथयक सहामता रगामतका प्रोत्साहनरे ववगत दि फषयको अन्तयारभा स्वास््म 
सॊस्थाभा प्रसुती गयाउनेको सॊख्मा उल्रेकनीम रूऩरे (सन ् २००६ को १८ प्रनतित फढेय सन ् २०१४ भा ५५ 
प्रनतित)फजृध्द बएको छ  । 

तसथय भातभृतृ्मकुा त्माॊकका अनतरयक्त भातभृतृ्म ु घटाउनका राचग अझै याम्रोसॊग के गनय सककन्छ बन्ने 
सूचना प्राप्त गनुय अत्मन्त भहत्वऩूणय हुन्छ । बफगतभा सॊस्थागत य सभुदामभा आधारयत भातभृतृ्म ुसभीऺा मो  
सूचनाको याम्रो स्रोतको रूऩभा यहेको बएता ऩनन मस ऺेत्रको गुणस्तरयम सूचना उत्ऩादन तथा सॊकरन आजको 
टड्कायो आवश्मकता हो । भातभृतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय सम्फन्धी मो ननदेशिकारे स्वास््म सॊस्थाभा हुने 
भातभृतृ्मकुा सम्बाववत सुधाय गनय सककने कायण ऩत्ता रगाइय बववष्मभा सेवाको गुणस्तय सुधाय गनय सहमोग 
ऩ–ुमाउने छ । मो प्रकक्रमारे भात्र स्वास््म सूचकभा उल्रेकननम सुधाय गनय तथा सो को राचग स्वास््म ऺेत्र 
तथा सभुदामरे गनुयऩने आवश्मक कामयहरूको फोध गयाउन ऩनन भदत गदयछ । 
 

१.२भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय (MPDSR) 
 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुननगयानी तथा प्रनतकामय एउटा ननमशभत प्रकक्रमा हो जसरे स्वास््म सूचना प्रणारीका 
साथै गुणस्तय सुधाय गने प्रकक्रमाराइय स्थाननम तह देखक याजष्रम तह सम्भ जोडकेो हुन्छ । मसरे भात ृतथा 
ऩेरयनेटर भतृ्मकुा ननरूऩण गनय सककने उऩामहरू य कायणहरूको ननमशभत ऩहहचान गने, सूचना हदने, गणना 
गने कामयका साथ साथ ैप्राप्त सूचनाहरूको प्रमोगफाट बववष्मका सम्बाववत भतृ्मुहरूराइय फचाउन गनुय ऩने कामय 
जस्ता कुयाहरूराइय सभावेि गयेको हुन्छ । जनस्वास््म सुधाय गने अभ्मासका राचग ननगयानीराइय मोजना 
तजुयभा, कामायन्वमन तथा भूल्माङ्कन गने औजाय को रूऩभा शरइन्छ । फचाउन सककने हयेक भातभृतृ्मु घटाउन ु
नै भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयको प्रभुक रक्ष्म हो । 
 
भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु ननगयानी तथा प्रनतकामयको प्रनतकामय िब्दरे ननगयानीको कामायन्वमन ऩऺराइय जोड 
हदएको छ । बववष्मभा हुने सम्बाववत भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु योकथाभ गनय भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु
ननगयानी तथा प्रनतकामयफाट प्राप्त सूचनाको आधायभा हयेक भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको प्रनतकामय गनुय अनत  
आवश्मक हुन्छ । हयेक भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुा सूचनारे भातभृतृ्मु अनऩुात य ऩेरयनेटर भतृ्मदुय भाऩन 
गनय तथा सभम सान्दशबयक प्रवतृ्ती अनुगभन गनय याज्मराइय प्रभाण उऩरब्ध गयाउॉ दछ । 
हार सञ्चारनभा यहेका भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सभीऺा (MPDR) को सफरता य गुणस्तयीम सूचना प्राप्तीको 
अवस्थाभा नै भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु ननगयानी तथा प्रनतकामय (MPDSR) को कामायन्वमन बयऩने हुन्छ । 
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मसरे हार सञ्चारनभा यहेको भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु सभीऺा प्रणारीराइय प्रबावकायी फनाउनकुा साथ ै
सूचनाको गुणस्तयभा सुधाय ल्माउॉछ ।  
चचत्र १.१: भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय चक्र  
 

 

१.३ रक्ष्म तथा उद्देश्महरू 
भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु ननगयानी तथा प्रनतकामय (MPDSR) को प्रभुक उद्देश्म बनेको हयेक भात ृ तथा 
ऩेरयनेटर भतृ्मकुा आवश्मक सूचनाहरू प्राप्त गने तथा मी सूचनाको प्रमोग गयी योक्न सककने भात ृ तथा 
ऩेरयनेटर भतृ्मुराइय ननवायण गयी जनस्वास््म कक्रमाकराऩराइय ननदेशित गनुय तथा तीननहरूको प्रबावराइय 
अनुगभन गनुय हो । 
 
मसरे सेवाको गुणस्तयभा फहृद्द गनय तथा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुराइय घटाउन सूचनाहरू उऩरब्ध गयाउॉछ जनु 
नमा कामयक्रभ तमाय गरय रागू गनय प्रमोग गरयन्छन ्। 
 
प्रभुक उद्देश्महरू् 

 स्वास््म सॊ्था तथा सभुदामभा हुने भातभृतृ्म ु य स्वास््म सॊस्थाभा हुने ऩेरयनेटर भतृ्म ु घटाउन 
तत्कार य दीघयकारभा गनुय ऩने कक्रमाकराऩहरूप्रबावकायी रूऩभा तम गनय आवश्मक सूचनाहरू उऩरब्ध 
गयाउने  

 हयेक भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो गणना गयी वास्तववक आॉकडा ऩत्ता रगाउन तथा मस्ता भतृ्म ु
न्मनूीकयणका कामयक्रभ सन्चारन गयी सोको प्रबाव भाऩन गने  

वविषे उद्देश्महरू् 

घटना 
ऩहहचान 

सूचना 
सॊकरन 

ननतजा 
ववश्रेषण 

कामायन्वमन
का राचग 

सझुाव 

भूल्माङ्रकन 

य ऩरयभाजयन 
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१. ननम्नानुसायका ववषमभा सभेत त्माॊक प्राप्त हुने गयी भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुसम्फन्धी सही 
त्माॊक सॊकरन गने  
क) ऩहहचान बएका तथा प्रनतवेदन गरयएका सफै भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको अवस्था 
क) भतृ्मकुा कायण य तत्वहरू कोजी 

 

२. ननम्नानुसायका ववषम सभेत सभेट्ने गयी त्माॊक ववश्रेषण तथा व्माख्मा 
क) भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो प्रवतृ्ती य प्रकृती 
क) भतृ्मकुा भेडडकर कायण य भतृ्म ुगयाउन बूशभका केल्ने ववशबन्न तत्वहरू (सेवाको गुणस्तय, 

अन्म गैय भेडडकर कायणहरू) 
ग) उऩचाय वा व्मवस्थाऩन गनय सककने तत्वहरूभा केन्रीत यही भतृ्मु योक्न सककने अवस्था 
घ) कतयाजन्म तत्वहरू 

ङ) जनसाॊखकक, साभाजजक य आचथयक ऩऺहरू 

३. भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु न्मूननकयणका राचग आवश्मक कक्रमाकराऩहहरू सम्फन्धी सुझावहरूराइय 
त्माॊकको प्रमोग गयी प्रभाणभा आधारयत फनाउन ननम्न ववषमभा प्रदान गयीने सुझावहरू् 
क) साभुदानमक शिऺा तथा सहबाचगता 
क) सभमभै गरयने पे्रषण सम्फन्धी 
ग) सेवा प्रवाह तथा ऩहुॉच 

घ) सेवाको गुणस्तरयमता 
ङ) स्वास््मकभॉहरूराइय ताशरभको आवश्मकता तथा प्रोटोकर सम्फन्धी 
च) नीनत तथा ननमभहरू 

छ) प्रबाव ऩानय सक्ने श्रोत साधनको प्रमोग 

४. नागरयक सभाज, स्वास््मकभॉ, ननणयमकताय, नीनत ननभायताराइय ननष्कषय तथा सुझावहरू ववतयण 
गयी भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुा साभाजजक असय य फचाउन सककने अवस्थाका फायेभा चेतना 
अशबफहृद्द गने  

५. सुझावहरूको कामायन्वमनको अवस्थाराइय अनुगभन गयी आवश्मक कक्रमाकराऩ सञ्चारन बइययहेको 
सुननजश्चत गने  

६. स्वास््म ऺेत्रका व्मवस्थाऩकहरूराइय भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु न्मनुीकयणका राचग गरयएका 
कामयको प्रबावकारयताका फायेभा जानकायी प्रदान गने  

७. वास्तववक आवश्मकताको ऩहहचान गयी श्रोत साधनहरूको सभुचचत ऩरयचारन गने 

८. भात ृतथा नवशििु स्वास््मभा उत्तयदानमत्व अशबवहृद्द गने 

९. भात ृभतृ्मु तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सम्फन्धी त्माॊकभा सुधाय गने य व्मजक्तगत घटना ऩजञ्जकयणभा 
सहमोग ऩुमायउने  

१०. भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सम्फन्धी अनुसन्धान प्रवध्दयन गने 

 
 



 
 

[8] 
 

ljifo zq  

ljifo zq 

Tfflndsf] gfd :भात ृतथा ऩेरयनाटर भतृ्मु ननगयानीतथा प्रनतकामयसम्फन्धीभहहरा स्वास््म स्वम + 
सेववकाकोरागगतालरभ 
Dff]8'n gDa/ M१ 

Dff]8'nsf] gfd:१२दखेि५५बषषसम्मकामखहलाकोमतृ्यसुचूना 

nlIft ;d"xMMभहहरा स्वास््म स्वम + सेववका हदन:१/२ सभम:३ घण्टा 

बफधी   िैक्षऺक साभाग्री सन्दबय साभाग्री 
k|:t'lts/0f प्रोजेक्टय, ऩावय ऩोइन्ट, ल्माऩटऩ   १२ देकी ५५ विय सम्भका 

भहहराभतृ्मुको सुचना पायभ            

;d"x 5nkmn ऩेन, नोट फुक, ऩेऩय भात ृतथा ऩेरयनाटर भतृ्मु 
ननगयानीतथा प्रनतकामयताशरभ 
ननदेशिका २०७२ 

k'gf{jnf]sg वप्रन्ट गरयएको ऩानाहरु         

ऩषृ्ठ ऩोषण भेटा काडय, भाकेय  

सभम (लभनेट) बफषम  

१० 

 
 

 :jfut tyf kl/ro 
 sfo{s|dsf] p2]Zo 

 sfof{zfnfsf] lgod  

 sfo{zfnfsf] ;+lIfKt ljj/0f tyf k"j{cjnf]sg 

३०  sfo{s|dsf] nIo tyf p2]Zo  

 dft[ d[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{sf] cf}lrTo tyf d'Vo l;4fGtx?  

 dft[ d[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{sf] r/0f 

 dft[ d[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{sf] k|s[of 

३०  कपल्भ : Mrs Xककन भरयन? 

३०  भुख्म िब्दावरी 
८०  भातभृतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयभाभहहरा स्वास््म स्वमभ सेववकाको 

बूशभका 
 १२ देकी ५५ विय सम्भका भहहराभतृ्मुको सुचना पायभ    

 अभ्मास         
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ित्र१.१ 

स्वागत तथा उदेश्म 

!=!=! स्वागत तथा ऩरयचम 

 ;a} ;xefuLx?nfO{ :g]x / ;Ddfg ub}{ cfkm\gf] tflnddf :jfut ug'{xf];\ . 

 cfkm\gf] kl/ro / k[i7e'ld 5f]6s/Ldf lbg'xf];\ / pQm sfo{s|ddf cfkm\gf] s] s:tf] e'ldsf 

/x]sf] 5 / dft[ tyf k]l/gf6nd[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{dfcfkm\gf] sfo{ cg'ejsf] af/]df 

hfgsf/L lbg'xf];\ . 

  ;xefuLx?nfO{ klg cfkm\gf] kl/ro -gfd, sfd u/]sf] kf]i6 / ;+:yf_ sf] af/]df 5f]6f] 

hfgsf/L lbg cg'/f]w ug'{xf];\ .   

!=!=@ अऩेऺा 
;xefuLx?nfO{ :jfut tyf kl/ro u/fO;s]kl5 pgLx?n] pQm sfo{s|daf6 s] s:tf] l;Sg] OR5f 

tyf ck]Iff /fv]sf 5g\ eGg] s'/f ;f]Wg'xf];\ / इच्छुक सहबागीहरुराईएक एक गयी ऩारऩैारो बन्न 
रगाउनुहोस ् l n]lvPsfअऩेऺाहरुराई न्मुज वप्रन्टभा रेख्नुहोस ् य मी अऩेऺ ाहरु ताशरभभा कसयी 
ऩूया हुनेछ बनेय फुझाउनुहोस l त्मसऩनछ मस ित्रभा हदएका अऩेऺाहरु ऩावयऩोइयGटको भाध्मभफाट 
देकाउनुहोस य pQm sfo{s|d kZrftdft[ tyf k]l/gf6n d[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{ ;DalGw lgDg 

जानकायी/सूचना य ऻानk|fKt ug]{ 5g\ eGg] s'/f k|i6 kfg{'xf];\M 

!= ;xefuLx?n] dft[ tyf k]l/gf6nd[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{sf] kl/ro tyf cf}lrTo af/] 

la:t[t ?kdf hfgsf/L kfpg] 5g\ . 

@= g]kfnsf] dft[ tyf k]l/gf6nd[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{sf] k|0ffnL af/] la:t[t ljj/0f / 

/fli6«o :jf:Yo k|0ffnLsf] k|To]s txdf s;/L ;+rfng ug]{ eGg] hfgsf/L k|fKt ug]{ 5g\ . 

#= ;xefuLx? /fli6«o lgodfjnL / Toolssf] lgDg lnlvt ls|ofsnfk af/] kl/lrt x'g]5g\ M tyfÍ 

;+sng ug]{, ljZn]if0f ug]{, sfo{ of]hgf agfpg], k|ltsfo{ug]{ / k|ltj]bg agfpg] . 

$= dft[ tyf k]l/gf6nd[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{sf] k|0ffnLsf] x/]s cË af/] ;xefuLx?n] 1fg 

tyf l;k k|fKt ug]{5g\ .  

%= ;xefuLx?n] gjhft lzz' tyf cfdfsf] hLjg /Iff ug{ :yflgo Ifdtf ;'b[9Ls/0f ug{ ;S5g\. 



 
 

[10] 
 

१=१=३  कामयिाराको संक्षऺप्त वववयण 

o; tflndnfO{ k|:t'lts/0f, cEof; / 5nkmn u/L tLg efudf ljefhg ul/Psf] 5 eg]/ ;'lrt 

u/fpg'xf];\. 

१=१=४कामयिाराको ननमभ 

कामयक्रभ सुरु गनुय अनघ तर हदईएका ननमभहरुस्ऩiट रूऩभा फुझाउनुहोस ्l  

!= sfo{zfnf cjlwMकामयिाराको अफचधआधा हदनको हुनेछ, जुन बफहान .........फजे देखक 
......फजेसम्भ सॊचारन हुनेछबन्ने जानकायी हदनुहोस \l ताशरभ तोककएको सभमभानै सुरु बएय 
सभमभा सम्ऩन्न गयाउनको राचग सहबागीहरुराई सभमभा उऩजस्थत हुन बन्नुहोस\l सहबागीहरुरे 
हाजजयी ऩानाभा हाजजयी गनय छुट्नु बएको कण्डभा हाजजय गनय रगाउनुहोस.् 

@= सहबागीहरुराई कामयक्रभको अफचधभाs[kof df]afOn kmf]gsf] k|of]u gu/Llbg'xf]nf बनेय 
सम्झाउनुहोस ्अथवा बाईब्रेट वा साइरेन्टभा याख्न अनुयोध गनुयहोस.् 

#= हयेक सहबागीहरुराई एकअकायप्रनत आदयको बावना याख्न बन्नुहोस ्.;a} ;xefuLx?sf] 

k|lts[of / k|Zgx? plQs} dxTjk"0f{ x'G5g\ eg]/ a'emfpg'xf];\ . 

 मो कामयक्रभ सहबागीभूरक बएको कायण सहबागीहरुराई रागेको जजऻासा वा प्रस्नहरु 
सोध्न प्रेरयत गनुयहोस ्. मो कामयिारा एकसहबागीभूरक कामयक्रभ हो बनेय फुझाउनुहोस ्l  

 सहबागीहरुराई प्रस्नहरु सोध्न अनघ हात उठाएय भात्र एक एक गरय सोध्न बन्नुहोस य  
ऩारै ऩारो गयी फोल्न रगाउनुहोस.् 

$= k|zf;lgs jf ;xof]uLDesk, ;Gbe{ ;fdfu|L, Zff}rfno / sfo{tflnsfsf] af/]df yfxf lbg'xf];\. 

%= सहबागीहरुराई भूल्माॊकन पायभ बनय रगाउनुहोस ्. सहबागीहरुराई मसको उदे्दश्म ताशरभभा 
सुधाय गनय भद्त ऩुमायउनु हो बनेय स्ऩस्ट बन्नुहोस ्l  

^=cGtodf,k|zf;lgs kmf/d e/]/ ;DalGwt JolQmnfO{ a'emfpg'xf];\ eg]/ cg'/f]w ug'{xf];\. 
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१=१=५कामयिाराको ऩुवयअवोरोकन 

कामयक्रभको छोटो ऩरयचम हदएय, तर हदईएका वववयणको ववस्ततृ जानकायी आगाभी ित्रभा 
हदईनेछ बनेय जानकायी हदनुहोस l  

 dft[ tyf gjhft lzz' d[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{sf] af/] / o;sf] cf}lrTo af/] hfgsf/L . 

 g]kfnsf] dft[ tyf gjhft lzz' d[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{sf] k|0ffnL tyf o;sf] b[li6 af/] 

lj:t[t ljj/0f / /fli6«o :jf:Yo k|0ffnLsf] k|To]s txdf s;/L ;+rfng ug]{ eGg] hfgsf/L . 

 d'Vo zAbfjnL / ltgsf kl/efiff . 

 ljleGg txdf k|of]u ul/Psf tools sf] ljj/0f . 

 s]; kQf nufpg] tyf ;'rgf lbg] JolQm h:t}M dlxnf :jf:Yo :j+od ;]ljsfsf nflu 

cled'lvs/0f sfo{s|d lbg] . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ऩहहरो ित्र सम्ऩन्न बएको जानकायी गयाउनुहोस।् सहबागीहरुराई आफ्नो कुनै बनाइ, कुन ै
दबुफधा वा सुझाफ याख्नको राचग अनुयोध गनुयहोस ् य कुनै कुया प्रi6 नबएको कन्डभा सयर य 
स्ऩस्ट रुऩभा फताइहदनुहोस।् मसका राचग आपैरे वा सम्फजन्धत व्मजक्तको भद्दत शरएय प्रस्ट 
ऩानुयहोस l महद त्महहन ैप्रस्ट ऩानय नसकेको कण्डभा सहबागीहरुराई कामयक्रभको सभम अफचध 
शबत्र स्ऩस्ट गयाउने कुया फुझाउनुहोस ्l   
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ित्र१. २ 
भात ृभतृ् मु ननगयानी तथा प्रनतकामयको अवरोकन 

 

o; ljifo zqdf dft[d[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{sf]sfo{s|dsf] nIo tyf p2]Zo, 

cf}lrTo tyf d'Vo l;4fGtx?sf]af/]df hfgsf/L lbg'xf];\. ;xefuLx?nfO{ dft[ d[To' 

lgu/fgL tyf k|ltsfo{sf] r/0f / o; sfo{s|dsf] k|s[ofaf/] :ki6 ?kdf a'emfpg'xf];\. 

१.२.१ रक्ष्म 

हयेक भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुराई ऩहहचान गरय सशभऺा गदै योक्न सककने भात ृतथा ऩेरयनेटर 

भतृ्मुराइय ननभूयर गरय dft[ तथा नवजात शििुको स्वास्थभा सुधाय ल्माउने. 

१.२.२ उदेश्म 
 o; sfo{s|dsf] p2]Zo eg]sf] dft[ d[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{sfaf6 k|fKt ePsf] ;"rgfn] 

:jf:Yo ;+:yf / ;d'bfoaf6 /f]syfd ug{ ;lsg] dft[ d[To' x6fpg k|efjzfnL ?kdf sfo{ 

lgb]{zg ug{ d2t ug{' xf] .  

 dft[ d[To'sf] ;xL kl/df0fsf] n]vfhf]vf ug]{ / To;af6 cfPsf] hfgsf/Laf6 dft[ :jf:Yo 

kl/0ffdnfO{ ;'wf/ ug{] . 

बफिषेउदेश्म 

 dft[ d[To' ;DaGwL ;xL ;"rgf ;+sng ug]{, h:t}M ;+Vof– ;a} dft[ d[To' klxrfg u/L 

l/kf]6{ ug]{Ù  d[To'sf] sf/0f / To;sf] contributing sf/0fM ;a} dft[ d[To' k"j{cjnf]sg 

ug{] . 

 ;+sng ul/Psf] ;"rgfnfO{ ljZn]if0f u/L lgisif{ lgsfNg], h:t}M  

 dft[ d[To' cg'kftsf] ;do cg';f/sf] cj:yf,  

 d]l8sn tyf d]l8sn afx]ssf sf/0fx? . 

 d[To'af6 aRg]M d[To'af6 aRg ;lsg] sf/0fx? Dffly Wofg lbg] . 

 hf]lvdsf sf/0fx?, hf]lvddf /x]sf ;d'xx? / dft[ d[To'sf] gSzf -e/an 

c6f]k;L kl5 ;dfj]z ug]{ _ 
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 Demographic / ;fdflhs–/fhgLlts kl/l:ylt 

 o;af6 k|fKt ePsf] ;"rgfn] dft[ d[To' 36fpg ljleGg ljifodf k|df0f :j?ksf] ;'emfj 

lbg d2t k'¥ofpg, h:t}M ;fd'bflos lzIff tyf ;xeflutfÙ ;dodf k|]if0f ug]{Ù kxF‘'r 

a9fpg] / ;]jf k|bfg ug]{ ;DaGwL .  

१.२.३ भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयको ऩरयचम तथा चगचत्म 

सहबागीहरुराई मस कामयक्रभको औचचत्म के हो य मो कामयक्रभ ककन आवश्मक ऩदयछ बनेय प्रस्ट 
ऩाहदयनुहोस।्तर उल्रेक गरयएका औचचत्मराई आधाय भानेय स्राईडभा देकाएको फुदाराई व्माख्मा 
गनुयहोस।् 

सहस्राब्दी ववकास रक्ष्मको ५ औ ँरक्ष्म हाशसर गनयका राचग नेऩाररे भातभृतृ्म ुअनऩुात सन ्१९९६ को 
५३९ प्रनतराक जीववत जन्भ राइय घटाएय सन ्२०१५ भा १३४ प्रनतराक जीववत जन्भभा झनुय ऩने चथमो । 
तय सन ्२०१५ सम्भभा नेऩारको भात्री भतृ्म ूअनऩुात २५८ प्रनत राक जीववत जन्भ यहेको छ बने हार 
सार ैतमाय गरयएको नेऩार स्वास््म ऺेत्र यणनीनत २०१५-२०२० भा सन ्२०२० सम्भभा नेऩारको भात्री 
भतृ्म ू१२५ प्रनत राक जीववत जन्भभा झाने उल्रेक गरयएको छ बने हदगो ववकास रक्ष्म (SDG) हाशसर 
गनय सन ्२०३० सम्भ भा नेऩारको भात्री भतृ्म ू७० प्रनत राक जीववत जन्भभा झाने रक्ष्म यहेको छ । मो 
रक्ष्म नेऩारको राचग एउटा चुनौती को रुऩभा यहेको छ । तय सभदुामभा हुने भातभृतृ्मकुो सॊख्मा क्रभि 
स्वास््म सॊस्थाभा स्थानान्तयण बएको सन्दबयभा मसराइय एउटा अवसयको रूऩभा प्रमोग गयी अनतरयक्त 
प्रमासको थारनी गदै भातभृतृ्मकुा कायण ऩत्ता रगाउने, हटाउन सककने कायणहरू ऩहहचान गने, गभुाएका 
अवसयका फायेभा सचेत हुने, गणुस्तयीम सेवा प्रदान गने तथा सफतुभा आधारयत बएय गनतववचधभा सधुाय 
गने कामयहरू भापय त गणुस्तयीम सेवाभा सधुाय ल्माइ भात्री भतृ्म ूघाटाउन सककने अवसय ऩनन हाभीसॊग 
छन ्। 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुननगयानी तथा प्रनतकामय (MPDSR) रे याष्रसॊघीम कामयक्रभ (Commission on 

Information and Accountability, CoIA) तथा सॊमकु्त याष्र सॊघको भहहरा य फारफाशरकाको स्वास््म 
सम्फन्धी ववश्वव्माऩी यणनीनतका प्रभकु ववषमहरूराइय आधाय भानेको छ । CoIA को एउटा प्रभकु सन्देि 
बनेको याम्रो ननतजाका राचग सही सचूना प्राप्त गनुय हो । मसरे सॊस्थाफाट प्राप्त हुने त्माॊक, प्रिासननक 
स्रोतका त्माॊक तथा सवेऺणका त्माॊक प्रबावकायी तरयकारे सभामोजन हुने गयी स्वास््म प्रणारीराइय 
व्मवजस्थत गनय जोड हदएको छ ।  
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भहहराको अवस्था सम्फन्धी सॊमकु्त याष्र सॊघीम आमोग (UN Commission on the Status of Women) र े
योकथाभ गनय सककने भात ृ भतृ्म ु तथा बफयाभीदय न्मनूीकयण गनय ऩरयवाय ननमोजन, दऺ प्रसतुीकभॉ, 
आधायबतू तथा फहृद् आकजस्भक प्रसतुी सेवा (CEOC) भा सवयसरुब ऩहुॉचराइय रक्षऺत गयेको छ । 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुननगयानी तथा प्रनतकामय (MPDSR) राइय योकथाभ गनय सककने भतृ्म ुन्मनूीकयण 
गने कुन ै ऩनन यणनीनतको आधायका रूऩभा शरइन्छ । मसरे भात ृभतृ्म ु तथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुा योक्न 
सककने कायक तत्वहरूका फायेभा जानकायी हदन्छ य सचूनाहरूको प्रमोग गयी अत्मावश्मक कामयकराऩहरूराइय 
सभदुाम, औऩचारयक स्वास््म सेवा प्रणारी य अन्तय ननकामस्तयभा सञ्चारन गनय ननदेशित गयेको हुन्छ 
जुन बववष्मभा उस्त ैप्रकायका भतृ्महुरू योकथाभ गनय अऩरयहामय छ । 

सॊस्थाभा आधारयत भतृ्म ुसभीऺा प्रणारी (MDR) सॊस्थाभा हुने भातभृतृ्म ुतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुा कायक 
तत्वहरू तथा अवस्थाहरूको गहन अनसुन्धान गने गणुस्तयीम ऩद्दती हुन ् बने सभदुामभा आधारयत 
भातभृतृ्म ुसभीऺा प्रणारी, भतृ्मकुो व्मजक्तगत, ऩरयवाय अथवा सभदुामगत कायक तत्वहरू ऩत्ता रगाउने 
ववचध हो । 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुननगयानी तथा प्रनतकामय (MPDSR) बनेको भातभृतृ्म ुसभीऺा (MDR) य भात ृ
तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु सभीऺा (MPDR) का ववस्तारयत कामयहरू हुन ् जसरे भातभृतृ्म ु तथा ऩेरयनेटर 
भतृ्मसुॊग सम्फजन्धत घटनाहरूको फोध गयाउॉ दै त्मस्ता भतृ्म ु सभफन्धी सचूनाभा सधुाय ल्माउॉछ । भात ृ
तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु ननगयानी तथा प्रनतकामयरे सॊस्थाभा हुने य सभदुामभा हुने भातभृतृ्म ुतथा सॊस्थाभा 
हुने ऩेरयनेटर भतृ्म ुसम्फन्धी त्माॊक सॊकरन गनय जोड हदॊदै मस्ता त्माॊकफाट प्राप्त हुने सचूनाको प्रमोग 
गयी स्वास््म सेवा प्रदान गने प्रणारीका कभी कभजोयीहरूका फायेभा जानकायी प्रदान गदयछ । मसरे 
त्माॊक ववश्रेषणको भहत्व, येस्ऩोन्सका राचग उऩरब्ध हुने सचूनाको प्रमोग, येस्ऩोन्स गने उत्तयदानमत्व य 
भात ृतथा फार स्वास््म सधुायभा रागेका साझेदाय ननकामहरूराइय ऩषृ्ठऩोषण गनय जोड हदन्छ । मसरे 
भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मपु्रनत ध्मान केन्रीत गयाउन प्रबावकायी प्रनतकामयका राचग सभेत प्रोत्साहन गछय । 

१.२.४ भखु्म लसधान्त 

मस कामयक्रभको बफिषे गयी नौ वटा शसधान्त यहेको छ। एक एक गयी स्ऩस्ट हुने गयी व्माख्मा 
गनुयहोस ्।  
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१=कुन ैऩनन भहहरारे फच्चा जन्भाउने क्रभभा आफ्नो ज्मान गभुाउन ुहुदैन l  

भातभृतृ्मकुो सन्दबयभा अचधकाॊि कभ ववकशसत भरुकुहरूभा भातभृतृ्म ु न ै प्रजनन ् उभेयका भहहराहरूको 
भतृ्मकुो प्रभकु अॊि फननयहेको छ ।भातभृतृ्म ुहुनकुो एक प्रभकु कायण यक्तश्राफ हो l महद सही योकथाभका 
उऩाम अफरम्फन गने य उऩमकु्त हेयचाह उऩरब्ध गयाउने हो बने अचधकाॊि भात ृ भतृ्मरुाइय योक्न 
सककन्छ। कुन ैऩनन भहहरारे फच्चा जन्भाउने क्रभभा आफ्नो ज्मान गभुाउन ुहुदैन l  

२.हयेक भतृ्मुको गणना हुन्छ l  

हयेक भतृ्मुको गणना हुन्छ l भातभृतृ्म एक वा फडी कायणरे ऩनन हुनसक्छ, हयेक भतृ्मुराई 
प्राथशभकता हदनुऩछय य बववष्मभा हुनसक्ने सम्बावनाराई न्मुननकयण गने प्रमास गनुयऩछय l     

३.भातभृतृ्मु संख्माभा भात्र लसलभत हुदैनl  

भातभृतृ्म ुसॊख्माभा भात्र शसशभत हुदैन, भतृ्मको कायण ऩत्ता रगाएय बववष्मभा मस्तो हुन नहदन 
प्रमास गनुयऩछय l सहह भुल्माॊकन गरय स्वास््म सॊस्था य सभुदामराई उचचत सल्रहा य सुझाव 
हदनुऩछय l   

४.मो प्रक्रक्रमाफाट आएको ननतजाको आधायभा व्मक्ततराई कानुनी आधायभा रगगदैन l  

मो प्रकक्रमाफाट आएको ननतजाको आधायभा व्मजक्तराई कानुनी कायफाही गरयदैन l मो प्रकक्रमाभा 
कुनै ऩनन व्मजक्तरे सजाए ऩाउदैन l  

No woman 
should die giving 

birth 

Every death 
counts 

Beyond the 
numbers 

Not used for 
litigation 

No blame 

No name 
No punitive 

action 

Black Box 

Survivors live to 
tell stories 
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५=of] k|s[ofdf s'g} klg JolQmnfO{ sfdsf] cfwf/df bf]if nfUb}g .   

मो प्रकक्रमाभा कुनै ऩनन व्मजक्तराई दोषी फनाइदैन l मसफाट ऩाठ शसकेय बववष्मभा हुनसक्न े
सम्बाववत घटनाराई योक्न सककन्छ l भातभृतृ्मको एक व्मजक्तको गजल्तका कायण भात्र हुने हैन, 
अरु कायणहरु ऩनन हुन सक्छन ्l  

६.मो प्रक्रक्रमाभा कुनै ऩनन व्मक्ततको नाभ खरुाईदैन l  

मो प्रकक्रमाभा कुनै ऩनन व्मजक्तको नाभ करुाईदैन l मसभा भुल्माॊकन गदाय गोऩनीमता अऩनाउनु 
ऩछय l भतृकका आपन्तराई ऩनन भुल्माॊकनको फाये स्ऩस्ट रूऩभा जानकायी गयाउनु ऩदयछ l  

७=of] k|s[ofaf6 cfPsf] glthfsf] cfwf/df Joltmn] ;hfo kfpFb}g .  

मसभा सहह भुल्माॊकनफाट बववष्मभा हुन सक्ने सम्बावनाराई सुधाय गनय सककन्छ तय फदराको 
बावनाराई प्रोत्साहन हदईदैन l of]k|s[ofaf6 cfPsf] glthfsf] cfwf/df Joltmn] ;hfo kfpFb}g . 

८. मो प्रक्रक्रमारे कुनै ऩनन भातभृतृ्मको प्रभुख कायण, जस्तै: साभाक्जक, िायीरयक, याजनीनतक 
आहद फाये बफस्ततृ रूऩभा जानकायी हदन्छ l 

मो प्रकक्रमारे बफयर अटोप्सी भापय त कुनै ऩनन भातभृतृ्मको प्रभुक कायण, जस्तै: साभाजजक, 
िायीरयक, याजनीनतक आहद फाये बफस्ततृ रूऩभा जानकायी हदन्छ lतसथय, भात ृ भतृ्मुको भुख्म 
कायण ऩत्ता रगाउन आवश्मक यहेको छ य मसको कायण ऩत्ता रगाएऩनछ बववष्मभाभात ृ
स्वास््मभा सुधाय ल्माउन सककन्छ। 

९. भातभृतृ्मको जोखखभफाट फचेका भहहरारे आफ्नो सपरताको कथा सनुाउने छन ्l  

भातभृतृ्मको जोखकभफाट फचकेा भहहरारे आफ्नो सपरताको कथा सुनाउने छन ्l  
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१=२=५ भाततृथा ऩेरयनाटर भतृ् मु ननगयानी तथा प्रनतकामयको खाका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

dft[ tyf k]l/gf6n d[To' lgu/fgL tyf k|ltsfo{sf] vfsf   

 

;d'bfo 

 

dlxnf :jf:Yo :j+od ;]ljsfn] k|hhgLo pd]/sf 

dlxnfsf] d[To' klxrfg tyf ;r]t u/fpg] -भतृ्म ुसूचना पायभ_  

 
:jf:Yo ;+:yfn] ue{jtL ;DaGwL dft[ d[To'sf] k|f/lDes hfFr 

ub{5. -k|f/lDes hfFr kmf/d_   

 

:jf:Yo ;+:yfn] ue{jtL ;DaGwL dft[ d[To' lh= :jf= sf= nfO{  

;'lrt u/fp5 -kmf]g_ 
 

lhNnfsf] e/an c6f]k;L ;d'xn] :jf:Yo ;+:yf;+u e/an 

c6f]k;L u5{ . - e/an c6f]k;L kmf/d_  

 

D-MPDSR-CcGt{utsf] d]l8sn ;d'xn] e/an c6f]k;L 

k"j{cjnf]sg  

u5{ / d[To'sf] sf/0f yfxf kfpFb5 . -sf/0f kQf nufpg]_ 

 

lhNnfsf] e/an c6f]k;L ;d'xn] D-MPDSR-C sf] 

nflu ;+lIfKt l/kf]6{ tof/ kf5{ -;+lIfKt l/kf]6{_ 

 
D-MPDSR-C n] d[To'sf] k"j{cnf]sg ug]{-D-

MPDSR-C k"j{cjnf]sg )       

 
D-MPDSR-C n] k|ltsfo{sf s[ofsnfkx? klxrfg 

u/L k|fyldstf ub{5 . 

-k|fyldstf_     

 

D-MPDSR-C n] sfo{ of]hgf tof/ kf/L sfo{Gjog u5{ . -

lhNnfsf] sfo{ of]hgf _  

 

 

:jf:Yo ;+:yfsf] MPDSR-C n] sfo{ of]hgf tof/ kf/L 

sfo{Gjog u5{ .  - :jf:Yo ;+:yfsf] sfo{of]hgf_  

 

c:ktfn 

 

k|hhgLo pd]/sf dlxnfsf] -!@–%% jif{_d[To' klxrfg tyf 

;r]t u/fpg] -भतृ्मु सूचना पायभ _ 

 

H-MPDR-C ue{jtL ;DaGwL dft[ d[To'sf] k|f/lDes hfFr ub{5. 

-k|f/lDes hfFr kmf/d_  

 

H-MPDR-C n] dft[ d[To' kmf/d eb{5 . - dft[ 

d[To' kmf/d_  

 

 
H-MPDR-C cGt{utsf] d]l8sn ;d'xn] dft[ d[To' 

kmf/d k"j{cjnf]sg u5{ / d[To'sf] sf/0fyfxf kfpFb5 . -

sf/0f kQf nufpg]_ 

 
H-MPDR-C cGt{utsf] d]l8sn ;d'xn] ;+lIfKt l/kf]6{ 

tof/ kf5{ -;+lIfKt l/kf]6{_  

 

H-MPDR-C n] d[To'sf] k"j{cnf]sg ug]{ (H-MPDR-
C) k"j{cjnf]sg 

H-MPDR-C n] k|ltsfo{sf s[ofsnfkx? klxrfg u/L 

k|fyldstf ub{5 .  

-k|fyldstf_     

 

H-MPDR-C sfo{ of]hgf tof/ kf/L sfo{Gjog u5{ .  -

c:ktfnsf] sfo{ of]hgf   

Gff]6M;Defljt pbfx/0fx? 

e/an c6f]k;L / dft[ d[To' k"j{cjnf]sgM M olb dlxnfsf] d[To' 

wflbªsf] c:ktfndf ePsf] 5 eg] .  

e/an c6f]k;L dfqM olb nDh'ª lhNnfsf] dlxnfsf] d[To' wflbªsf] 

;d'bfodf ePsf] 5 eg] . 

dft[ d[To' k"j{cjnf]sgMdfqM olb nDh'ª lhNnfsf] dlxnfsf] d[To' 

wflbªsf]c:ktfndf ePsf] 5 eg] . 

olb dft[ d[To' k|fylds :jf:Yo s]Gb| jf :jf:Yo rf}sLdf ePsf] 

v08df, c:ktfnsf]  dft[ tyf k]l/gf6n d[To' k"j{cjnf]sgM 

;d'xn] k"j{cjnf]sgMub{5. 
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सभुदामभा हुने भातभृतृ्म ु     अस्ऩतारभा हुने भातभृतृ्म ु

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सभुदाम तह 

 

भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय सभुदाम स्तयफाटै िुरु हुने बएताऩनन ऩेरयनेटर भतृ्मु को सशभऺा तथा 
प्रनतकामय अस्ऩतार तहफाट भात्र ैिुरु हुन्छ।  

सभुदामभा १२-५५ वषयको कुन ैऩनन भहहराको भतृ्मु बएभा भहहरा स्वास््म स्वमॊसेववका वा तोककएका व्मजक्तरे 
सो को ऩहहचान गरय नजजकैको स्वास््म सॊस्थाराई २४ घण्टाशबत्र सुचचत गनुय ऩदयछ । सम्फजन्धत स्वास््म 
सॊस्थारे भहहराको भतृ्मु हुॉदा उनी गबयवती चथईन वा चथईनन,् उनको भतृ्म ुप्रसुनत हुने क्रभभा बएको हो होईन 
य उनको भतृ्मु सुत्केयी बएको ४२ हदन शबत्रभा बएको हो होईन अथवा उनको भतृ्मू गबयऩतन गयाएको वा गबय 

कुन ैभात ृभतृ्म ुबएको कण्डभा उक्त भतृ्मरुाई २४ 

घण्टा शबत्र जजल्रा जस्थत focal point राई सुचचत गने 

सभुदामभा कुन ैऩनन १२-५५ वषयको भहहराको भतृ्म ु
बएको कण्डभा ऩहहचान गयी थाहा ऩाएको २४ घण्टा 
शबत्र सम्फन्धीत ननकामभा सुचचत गने य सॊबाववत 

भात ृभतृ्म ुहो होईन एककन गने 

सॊबाववत भात ृभतृ्म ुबएको २१ हदन शबत्रभा Verbal 

Autopsy (VA) गने 
MPDR पायभ बने 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो सशभऺा गयी आवश्मक 

सुझाव सहहत MPDR पायभ ऩणूय रुऩभा बने 

अस्ऩताररे तोककएको सफ्टवमयभा data entry 

Verbal autopsy गयी जजल्रा जस्थत MPDSR सशभनतरे 

सशभऺा गने 

जजल्रा तहभा verbal autopsy को सुचना वा त्माङ्क 

software भा entry गने 

जजल्रा (जन) स्वास््म कामायरमद्वाया 
त्माङक व्मवस्थाऩन तथा ववष्रेषण 
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आपै केय गएको ४२ हदन शबत्र बएको हो होइन एककन गनय भातभृतृ्म ुऩहहचान पायभ बने य महद सॊबाववत 
भात ृभतृ्मु बएको कण्डभा जजल्रा जस्थत focal personराई सकेसम्भ चाॉडोकवय गनुय ऩदयछ।  

सुचचत गने तरयका वा ववचध  

 पोन तथा सन्देि पे्रषण 

 शरखकत वा भौखकक सुचना 
 ई-भेर तथा फ्माक्स 

सुचना हदने व्मजक्त: 

भहहरा स्वास््म स्वमॊसेववका, ऩरयवायका सदस्म, शिऺक, सभाजसेवी, धाशभयक अगुवाहरु आहद 

१.२.६भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय (MPDSR) को चयण 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामय (MPDSR)कामयक्रभभा यहेका हयेक चयणहरुको 
फायेभा सहबागीहरुराई एक एक गयी फुझाउनुहोस ्।  

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो  कायण तथा उक्त कायणहरुभा मोगदान ऩुर् माउने तत्वहरुको फायेभा 
सही, सभमानुकुर, गुणस्तयीम य प्रमोगभा ल्माउन सककने त्माङ्क उऩरब्ध गयाउने उदे्दश्मरे 
ननयन्तय गरयन े ननगयानी नै भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानीहो। ननगयानीफाट प्राप्त 
त्माङ्कको आधायभा उऩमुक्त एवॊ प्रबावकायी मोजना ननभायण य कामायन्वमन गनुय प्रनतकामय हो। 
मसको राचग सभुदाम तथा स्वास््म सॊस्थाभा बएका सम्ऩूणय भात ृभतृ्मु य स्वास््म सॊस्थाभा 
बएका सम्ऩूणय ऩेरयनेटर भतृ्मुहरुराई ऩहहचान गने, सम्फजन्धत ननकामभा सुचचत गने य सशभऺा 
गयी बववष्मभा त्मस ककशसभको भात ृतथा ऩेरयनटेर भतृ्मुराई कभ गनयको ननशभत्त प्रबावकायी 
कदभ चाल्न सहमोग ऩुर् माउनु नै मसको प्रभुक रक्ष्म हो। मसका भखु्म चयणहरु ननम्नानुसाय 
यहेका छन।् 

 

 

 

 

 

 

d[To'sf] klxrfg ug]{ / ;"rgf lbg 

d[To' k"j{cjnf]sg  

 

ljZn]if0f u/L sfo{ of]hgf agfpg 

k|ltsfo{ / o;sf] lgl/If0f  

 

dft[ d[To' 

lgu/fgL tyf 

k|ltsfo 
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चयण१: भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुोऩहहचान य सुगचतीकयण 

सभुदामभा १२ देखक ५५ वषयको भहहराको कुनै ऩनन कायणरे भतृ्मु बएभा सो को ऩहहचान गरय सुचना हदनु ऩने 
व्मजक्तरे सम्फजन्धत ननकामभा सुचचत गनुय ऩदयछ य उक्त भतृ्मु िॊकास्ऩद भात ृभतृ्मु हो होईन एककन गनयको 
राचग ननम्नशरखकत भाऩदण्डहरुको प्रमोग गनुय ऩदयछ। 

 के उनको भतृ्मु हुॉदाको सभमभा उनी गबयवती चथइन?्  

 के उनको भतृ्मु प्रसुनतको सभमभा बएको हो? 

 के उनको भतृ्मु सुत्केयी बएको ४२ हदन शबत्र बएको हो? 

 के उनको भतृ्मू गबयऩतन गयाएको वा गबय केय गएको ४२ हदन बएको हो? 

महद मी ४ प्रश्नहरु भध्मे कुनै १ प्रश्नको उत्तय हो बन्ने आएको कण्डभा भात ृभतृ्मु बएको हुन सक्छ। 

स्वास््म सॊस्थाभा बएको कुनै ऩनन िॊकास्ऩद भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुराई तत्कारै ऩहहचान गरय तरुुन्त (२४ 
घण्टा शबत्र) सम्फजन्धत जजल्राको स्वास््म अचधकायी य ऩरयवाय स्वास््म भहािाकाराई सुचचत गनुय ऩदयछ। मस ै
गयी घय वा वाटोभा बएका भातभृतृ्मकुा वायेभा सम्वजन्धत सभुदामभा यहेका स्वास््म सॊस्था भापय त जजल्राको 
स्वास््म अचधकायी सभऺ २४ घण्टाशबत्र सुचना हदनुऩनेछ ।  

चयण२: भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सलभऺा 

सभुदामभा यहेका भात ृभतृ्म ुसशभऺा सशभनतहरुरे भात ृभतृ्मकुा सॊबाववत चचककत्सकीम (medical) तथा अन्म 
(non-medical)तत्वहरुऩत्ता रगाई उक्त तत्वहरुको ननयाकयण फाये रेकाजोका गयी बववष्मभा भातभृतृ्म ु हुन 
नहदनको राचग आवश्मक सुझावहरु ऩहहचान गयी सभुदामभै कामायन्वमन गनय सककने सुझावहरुराई तत्कार 
रागु गयाउनु ऩदयछ। मसै गयी अस्ऩतारहरुभा यहेका भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सशभऺा सशभनत (MPDR 

Committee) हरुरे अस्ऩतारभा बएका सफ ै भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मुहरुको त्मभा आधारयत सशभऺा गयी 
जजल्रा जस्थत स्वास््म कामायरमसॊग सुचना आदानप्रदान य भतृ्मु न्मनुनकयण कामय गनुय ऩदयछ ।   

चयण३: ननतजाहरुको ववष्रेषण तथा व्माख्मा  

भात ृभतृ्मुको हकभा प्रत्मेक भतृ्म ुसॉगै य ऩेरयनेटर भतृ्मकुो हकभा सभजष्टगत  रुऩभा जजल्रातहभा सभीऺा गयी 
प्राप्त त्माङ्कको ववष्रेषण तथा व्माख्मा सॉगै प्राथशभकताको आधायभा आवश्मक कामय अनघ फढाउन ुऩदयछ य 
आवश्मक सुझाव सहहत ऺेत्र तथा केन्रभा प्रनतवेदन ऩेि गनुय ऩदयछ।  
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चयण४: प्रनतकामय य अनुगभन 

सशभऺा सशभनतरे हदएको सुझाव तथा एकबत्रत सुचनाको ववश्रेषणफाट प्राप्त ननतजाको आधायभा उऩमुक्त 
प्रनतकामय (Response)कोऩहहचान गयी सो को कामायन्वमन गनुयऩदयछ। प्रनतकामय सभस्मा सभाधानको राचग कुन ै
कास सभुदाम, कास स्वास््म सॊस्था तहभा रक्षऺत हुन सक्नकुो साथैअन्तय ऺेत्रीम तथा फहु-ऺेत्रीम ननकामको 
तहभा ऩनन हुन सक्दछ। मोजना भुताबफक प्रनतकामय कामायन्वमन बए नबएको एककन गनयको ननशभत्त 
ननयन्तयरुऩभा अनगुभन गनुय ऩदयछ। 

अनुगभन तथा भुल्माङ्कन MPDSRको प्रत्मेक तहभा ननयन्तयरुऩभा चशरयहने प्रकक्रमा हो। मोजना अनुसायको 
कामायन्वमन बएको सुननजश्चत गनयको साथै कामयक्रभको गुणस्तयीमता तथा सुचनाको ऩूणयताको राचग ऩनन 
अनुगभन तथा भुल्माङ्कन भहत्वऩूणय हुन्छ। मसको चक्र मसप्रकाय हुन्छ । 

मो प्रणारी बफशबन्न तहभा घटनाहरुको ऩहहचान गयी ऺभता य साधनस्रोतको आधायभा बफशबन्न सयोकायवाराहरु 
सॉग सहकामय गयी प्रनतकामयगनुयऩने प्रकक्रमाभा आधारयत यहेको छ। हार बफशबन्न अस्ऩतारहरुभा सॊचारन 
बईयहेकोभात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु सशभऺा (MPDR) य सभुदामभा सॊचारन हुने भात ृ भतृ्मु ननगयानी तथा 
सशभऺा (MDSR) का ऩऺहरु सभेटेयसॊमकु्तरुऩभा जजल्रा तहभा भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा 
प्रनतकामय (MPDSR) प्रणारी ववकास बएको हो। सॊयचनागत तहराई भध्मनजय गदै मो प्रणारी ननम्नानुसाय 
स्थावऩत गरयन्छ। भातभृतृ्मु य ऩेरयनेटर भतृ्मकुा प्रकृमाहरुराई ननम्नानुसाय अरग्ग देकाईएको छ। 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

दोश्रो ित्र सम्ऩन्न बएको जानकायी गयाउनुहोस।् सहबागीहरुराई आफ्नो कुनै बनाइ, कुनै दबुफधा वा 
सुझाफ याख्नको राचग अनुयोध गनुयहोस ्य कुनै कुया प्रi6 नबएको कन्डभा सयर य स्ऩस्ट रुऩभा 
फताइहदनुहोस।् मसका राचग आपैरे वा सम्फजन्धत व्मजक्तको भद्दत शरएय प्रस्ट ऩानुयहोस l महद 
त्महहनै प्रस्ट ऩानय नसकेको कण्डभा सहबागीहरुराई कामयक्रभको सभम अफचध शबत्र स्ऩस्ट गयाउने 
कुया फुझाउनुहोस ्l   
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ित्र१.३ 
Mrs X  क्रकन भरयन? 

 

मस ित्रभा Mrs X  नाभको एक भहहराको फायेभा आधारयत एउटा सानो कपल्भ देकाइन्छ जसभा एक जना 
दबुायग्म भहहराको गबयवती देकी सतु्केयी अवस्थासम्भको जीवन मात्राको फायेभा देकाईएको छ। मस 
कपल्भरे बफिषेगयी बफकािोन्भकु देिहरुका गबयवती तथा सतु्केयी भहहराहरुरे बोचगयहेका कतयाका 
रऺणहरु य  सभस्माहरुको फायेभा चचत्रण गयेको छ य हयेक तहफाट मस अवस्थाभा उत्ऩन्न हुन सक्ने 
जहटरताराई न्मनुनकयण गयी भात[ स्वास््मको प्रफधयन गनुय अहहरेको ठुरो आवश्मकता यहेको छ बन्ने 
गहककरो सन्देि हदएको छ। 
 

नोट: स्थानननम श्रोत य साधन, जस्त:ै बफजुरी, प्रोजेक्टय शभराउन सकेको कन्डभा भहहरा स्वास््म स्वम 
सेववकाका राचग कपल्भ देकाउन सककन्छ।    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तेश्रो ित्र सम्ऩन्न बएको जानकायी गयाउनुहोस।् सहबागीहरुराई आफ्नो कुनै बनाइ, कुनै 
दबुफधा वा सुझाफ याख्नको राचग अनुयोध गनुयहोस ्य कुनै कुया प्रi6 नबएको कन्डभा सयर य 
स्ऩस्ट रुऩभा फताइहदनुहोस।् मसका राचग आपैरे वा सम्फजन्धत व्मजक्तको भद्दत शरएय प्रस्ट 
ऩानुयहोस l महद त्महहनै प्रस्ट ऩानय नसकेको कण्डभा सहबागीहरुराई कामयक्रभको सभम अफचध 
शबत्र स्ऩस्ट गयाउने कुया फुझाउनुहोस ्l   

 



 
 

[23] 
 

ित्र१.४ 
भखु्म िब्दावरी 

मस ित्रभा भात ृ तथा ऩेरयनाटर भतृ्मु ननगयानीतथा प्रनतकामयभाप्रमोग गरयएको भुख्म 
िब्दावशरकोफायेभा वयण गनुयहोस।्िब्दवरीहरुराई फुझ्ने बाषाभा सयर तरयकारे प्रस्ट ऩानुयहोस ्य 
कसैरे नफुझये िब्दावशरभा सोधेको प्रश्नराई फुझाईहदनुहोसl्   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चौथो ित्र सम्ऩन्न बएको जानकायी गयाउनुहोस।् सहबागीहरुराई आफ्नो कुनै बनाइ, कुनै 
दबुफधा वा सुझाफ याख्नको राचग अनुयोध गनुयहोस ्य कुनै कुया प्रi6 नबएको कन्डभा सयर य 
स्ऩस्ट रुऩभा फताइहदनुहोस।् मसका राचग आपैरे वा सम्फजन्धत व्मजक्तको भद्दत शरएय प्रस्ट 
ऩानुयहोस l महद त्महहनै प्रस्ट ऩानय नसकेको कण्डभा सहबागीहरुराई कामयक्रभको सभम अफचध 
शबत्र स्ऩस्ट गयाउने कुया फुझाउनुहोस ्l   

 



 
 

[24] 
 

ित्र१.५ 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामयभाभहहरा स्वास््म स्वमभ सेववकाको बूलभका 
 

१.३.१.भहहरा स्वास््म स्वमभ सेववकाको भहत्वऩूणय बूलभका 
प्रशििकरे मस कामयक्रभभा भहहरा स्वास््म स्वमभ सेववकाको भहत्वऩूणय बूशभका यहेको प्रस्ट 
ऩानुयहोस।् 

१. आफ्नो सभुदमभा बएको १२ देखी ५५ फषयका प्रजननीम उभेयका भहहराको भतृ्मु ऩहहचान गने 

भहहरा स्वास््म स्वमभ सवेवकाको मस कामयक्रभभा ऩहहरो य भहत्वऩणूयप्रकृमा बनेको आफ्नो कामयऺ ेत्रभा 
बएको प्रजननीम उभेयका भहहराहरुको भतृ्मकुो ऩहहचान गने हो। स्वमभ सेववकाराई सभदुामको बफशबन्न 
श्रोतहरु भापय त सचुना प्राप्त हुन्छ,  जस्तMैd[तकका ऩरयवाय, सभदुमका नेताहरु, धाशभयक ब्माजक्तहरु, आभा 
सभहु, सभदुामका सदस्महरु।  स्वमभ सेववकारे मी व्मक्तीहरुराई सचुना हदनका राचग अनयुोध गनय 
सककन्छ।   

 

२. भतृ्मु बएको २४ घण्टा लबत्र भतृक भहहराको घय बेट गने ।   

भहहरा स्वास््म स्वम सेववकारे १२ देकी ५५ फषयको उभेयको भहहराको भतृ्मु बएको थाहा ऩाए 
ऩनछ, २४ घण्टा बन्दा हढरा नगरय घय बेट गनुय ऩछय। 

३.  सुचना पायभ बने ।  
भहहरा स्वास््म स्वम सेववकारे भतृक 
भहहराको घय ऩगेुऩनछ, उनीसॉग बएको 
भतृक भहहराको वववयण नाभक पायभ 
बनुयऩदयछ। वववयणभा भतृक भहहराको 
नाभ, भतृ्म ु बएको शभती, भतृ्म ु हुॉदाको 
उभेय, उनको फवुा वा ऩनतको नाभ, उनको 
हारको फसोफास गयेको जजल्रा, गाबफस 
वा नगयऩाशरका, टोरको नाभ य वडा 
नम्फय उल्रेक गनुयऩदयछ।भहहरा स्वास््म 
स्वम सेववकारे घयफाट बफदा शरन ुअनघ 
प्राप्तगरयएका सचुना सहह बएको य ऩणूय 
रुऩभा बयेको सनुनजश्चत गनुयऩदयछ।  

मृतक मवहलाको वववरण 

१. मतृकमखहलाकोनाम  

२. मतृ्यभुएकोखमखत ग ग म म सा सा सा सा 
 

३. मतृ्यहु ुँदाकोउमेर  

४. मतृककोश्रीमानवाअखभभावकको

नाम 

 

५. मतृककोश्रीमानवाअखभभावकको

फोन/मोवाइलनं. 

 

६. 

मतृककोवसो

वासरहकेोठेगा

ना 

खजल्ला  

गा.खव.स./नगर

पाखलका 

 

वडानम्बर  

गाउुँ/टोल  
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४. स्वास््म संस्थाभा रयऩोटय गने ।  

भहहरा स्वास््म स्वम सेववकारे भतृक भहहराको वववयण फाये बयेको पायभ स्थानननम स्वास््म 
सॊस्थाभा हदनुऩछय। उक्त रयऩोटयभा, पायभ बने  भहहरा स्वास््म स्वम सेववकाको ऩरयचमको 
वववयण ऩूणय रुऩभा बनुयऩदयछ य स्वास््म कभॉको सहहछाऩ रगाउनुऩदयछ। मसरे स्वास््म 
सॊस्थाफाट शिघ्र कामय गनय भहत्वऩूणय बूशभका केल्दछ।   

५. प्रायक्म्बक ऩहहचान य बफयर अटोप्सी गनय सहमोग गन े

 भहहरा स्वास््म स्वम सेववकाको बूशभका केफर सुचना सॊकरन गन े य स्वास््म सॊस्थाभा 
सुचचत गयाउने भात्र नबई प्रायजम्बक ऩहहचान य बफयर अटोप्सी गनय भद्दत गनुय ऩनन उजत्तकै 
भहत्वऩूणय यहेको छ।   

 भहहरा स्वास््म स्वम सेववका सभाजभा सम्भाननत य जजम्भेवाय ब्मजक्त बएको नातारे उनरे 
स्वास््म सॊस्थाका अचधकायीहरुराई भतृक भहहराको घय बेट गयी भतृ्मुको कायणफाये थऩ 
जानकायी शरन भद्दत ऩुमाउन सजक्छन। 

 उनको सभाजभा बएको याम्रो सम्फन्ध य उक्त सभाजको रयती रयवाज, स्थानननम सॊस्कृनतफाये 
याम्रो ऻान बएको कायणरे गदाय उनरे ऩरयवायका सदस्म, नातेदाय, सभदुमका सभुहहरु, तथा 
धाशभयक गुरुहरु वा भतृक भहहराको गबवती हुॉदा हेयचाह गयेका कोही ऩनन ब्मजक्तसॉग 
आवश्मक सुचना सॊकरन गयी भाt [ भतृ्मु सशभऺा गनय भद्दत ऩुमायउन सजक्छन। 

cfˆgf] ;d'bfodf ePsf] !@-%% pd]/sf dlxnfsf] d[To' 

klxrfg ug]{ 

Hffgsf/L ePsf] @$ 306f leq d[ts dlxnfsf] 

3/e]6 ug]{  

;"rgf kmf/d k"0f{ ?kdf eg{]  

:jf:Yo rf}sLdf l/kf]6{ ug{]   

Kf|f/lDes klxrfg / e/an c6f]k;L lng d2t ug{]   

dft[ d[To' x'g glbg sfo{ of]hgf sfo{Gjogdf d2t ug]{   
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६=भाt[ भतृ्मु योकथाभ गनय कामय मोजना कामायन्वमन गनय सहमोग गने। 
भाt[भतृ्मु बएको ऩiुटीबएऩनछ अको कामय बनेको कामय मोजना फनाउनु हो। भाt[ भतृ्मुको कायण 
ऩत्ता रगाउन य मस्तो भतृ्मुको कायण ऩत्ता रगाइ मस्ता भतृ्मुफाट कसयी फच्न य योकथाभ 
गनयको राचग बफयर अटोप्सी एउटा भहत्वऩुणय आधाय यहेको छ। 
भहहरा स्वास््म स्वम सेववकारे अन्म भात्री भतृ्मु योक्न य मसको राचग प्रनतकामय गनय 
भहहराहरुराई गबयवती अवस्थाभा गनुयऩने आवश्मक स्वास््म स्माहाय, गबयवती तथा सुत्केयी 
अवस्थाभा आउन सक्ने जहटरता य ् कतयाका चचन्ह य ् सभमभा नै स्वास््म सॊस्थाभा जाॉच 
गयाउनु ऩदयछ बन्ने सन्देि हदन सककन्छ।     

अभ्मास १ 

 

 

 

 

 

 

अभ्मास २ 

 

 

 

 

 

 

 

एक भाध्मशभक बफधारमका शिऺक शिव प्रसाद काफ्रे आफ्नो साथी दीऩक ऩौडरे (जसरे आफ्नी  
श्रीभती गुभाएका चथए) सॊग बेटेय घय पकय दै गदाय वाडय नॊ.३, ऩफयत जजल्रा भुडडकुवा गा.बफ.स की 
भहहरा स्वमभ सेववका कुभायी देवीराई बेट्छन ्l शिव प्रसादरे आफ्नो साथीकक श्रीभती वषय २७की 
भामा देवी ऩौडरे, जो त्महह वाडयभा फजस्थन, उनको धेयै यगत फगेय भतृ्मु बएको जानकायी हदए l 
उनरे गएको भहहना एक छोयाराईजन्भ हदएकी चथईन l उनरे कुभायीराई महद त्महाॉ बेट गनय जाने 
हो बने दीऩकको पोन नॊ. ९८४१६८८८८८ भा सम्ऩकय  गनय बने l  

प्रश्न: मो सूचना ऩाएऩनछ कुभायीरे के गनुय ऩराय? 

एक साभुदानमक स्वास््म कताय बफनोद प्रसाद काकी आफ्नो साथी सुयेि ऩाण्ड े(जसरे आफ्नी छोरय 
गुभाएका चथए) सॊग बेटेय घय पकय दै गदाय वाडय नॊ.३, ऩफयत जजल्रा कुश्भा न.ऩा कक भहहरा स्वमभ 
सेववका कभरा देवीराई बेट्छन ्l उनरे आफ्नो साथीकक छोरय फषय १६ कक भामा देवी ऩौडरे जो अको 
वाडय नॊ. ७ भा फजस्थन, उनको धेयै यगत फगेय भतृ्म बएको जानकायी हदए l उनरे गएको भहहना एक 
छोयाराईजन्भ हदएकी चथईन l उनरे कभराराई महद त्महाॉ बेट गनय जाने हो बने सुयेिको पोन नॊ. 
९८४१६८८८८८ भा सम्ऩकय  गनय बने l 

प्रश्न: मो सूचना ऩाएऩनछ कभरारे के गनुय ऩराय? के उनरे पायभ बनुयऩछय ? 
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१.३.२. पायभ बने तरयका 
फारम को पवहलो खन्त्ड  

सरुुको िाली ठाउमा खजल्लाको नाम लेख्नपुछष। दोश्रो िाली ठाउमा, स्वास््य संस्थाको नाम (स्वास््य चौकी वा 

प्राथखमक स्वास््य केन्द्र) उल्लेि गनुषपछष।  

फारमको दोश्रो खन्त्ड  

नम्बर १: खदएको िाली ठाउमा मतृक मखहलाको परुा नाम र थर लेख्नपुछष।  

नम्बर २ : यसमा खदएको कोठामा मतृ् य ुभएको खदनको खमती लेख्नपुछष। खमती लेख्दा पखहला खदन, त्यसपखछ मखहना र 

अखन्द्तममा साल लेख्नपुछष। खदन र मखहना २-२ अकंको लेख्नुपछष भने साल खबक्रम सम्बतमा लेिी ४ अकंको ह नपुछष। 

खदएको कोठामा लेखिएको 'ग'ले गते बझुाउछ, 'म'ले मखहना बझुाउछ र 'सा' ले साल बझुाउछ।  

यदी खदन र मखहना १ दिेी ९ सम्मको छ भने त्यसको अगाखड 'शनु्द्य' राख्नपुछष। जस्तै: 7 गते जठे मखहना २०७२ साल 

छ भने त्यसलाई लेख्दा : ०७ ०२ २०७२ लेख्नपुछष। 

नम्बर ३: यसमा मतृक मखहलाको उमरे लेख्नपुछष। उमरे लेख्दा हाल सम्मको परूा भएको उमेर लेख्नपुछष। जस्तै: मतृक 

मखहलाले ३५ बषष ९ मखहना परूा गरेकी भए, उनको उमरे ३५ बषष भएको लेख्नपुछष।  

नम्बर ४: मतृक मखहलाको पखत वा बवुाको परुा नाम, खबचको नाम र थर लेख्नपुछष। मतृक मखहलासुँगको नाता पखत वा 

बवुा हो भनेर गोलो घरेा वा ठीक खचन्द्ह लगाउनपुछष। उदाहरणको लाखग: पखतको नाम: गणशे प्रसाद छत्कुली  

नम्बर ५: पखत वा बवुाको घर वा मोबाईलको संपकष  नम्बर लेख्नहुोस।्  

नम्बर ६ : मतृक मखहलाको हालको बसोबास गरेको ठेगाना लेख्नपुछष। खजल्लाको नाम, नगरपाखलका वा गाखवस को 

नाममा गोलो घरेा वा ठीक खचन्द्ह लगाउनपुछष र त्यसको नाम लेख्नपुछष। र वडा नम्बर लेिी, गाउ वा टोल गोलो घरेा वा 

ठीक खचन्द्हले अखंकत गद ैनाम लेख्नपुछष।  

उदाहरण: खजल्ला: धाखदङ  

√गाखवस/नगरपाखलका: चौतारा 

वडा नम्बर: ४ 
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तेश्रो खन्ड  

नम्फय १ : नाभ: भहहरा स्वास््म स्वमभ सेववकाको ऩूया नाभ रेख्नुऩछय।  

नम्फय २ : ठेगाना:भहहरा स्वास््म स्वमभ सेववकाको गाववस वा नगयऩाशरका य वडा नम्फय 
रेख्नुऩछय। गाववस वा नगयऩाशरकाभा गोरो घेया वा ठीक चचन्ह रगाउनुऩछय।  

नम्फय ३: पायभ बयेको शभती रेख्नुऩछय। शभती रेख्दा ऩहहरा हदन, त्मसऩनछ भहहना य अजन्तभभा 
सार रेख्नुऩछय। हदन य भहहना २-२ अॊकको रेख्नुऩछय बने सार बफक्रभ सम्फ तभा रेकी ४ 
अॊकको हुनुऩछय। हदएको कोठाभा रेखकएको 'ग'रे गते फुझाउछ, 'भ'रे भहहना फुझाउछ य 'सा' रे 
सार फुझाउछ।  

नम्फय ४ : पायभ स्वास््म सॊस्थाभा ऩठाएको शभती रेख्नुऩछय। शभती रेख्दा ऩहहरा हदन, 

त्मसऩनछ भहहना य अजन्तभभा सार रेख्नुऩछय। हदन य भहहना २-२ अॊकको रेख्नुऩछय बने सार 
बफक्रभ सम्फतभा रेकी ४ अॊकको हुनुऩछय। हदएको कोठाभा रेखकएको 'ग'रे गते फुझाउछ, 'भ'रे 
भहहना फुझाउछ य 'सा' रे सार फुझाउछ।  

चौथो खन्ड: 

स्वास््म सॊस्थाभा पायभ फुखझशरएको ब्मक्तीको ऩूया नाभ, उनको दजाय, स्वास््म सॊस्थाको नाभ य 
पायभ प्राप्त गयेको शभती रेख्नुऩछय। 

पायभको नभुना: 
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अभ्मास ३ 

 

 

 

 

 

 नेपालसरकार 

 स्वास््य मन्द्रालय 

 स्वास््यसेवाखवभाग 

 खजल्लाजन/स्वास््यकायाषलय, ..wflbª....... 

 ...rf}tf/f............... प्राथखमकस्वास््यकेन्द्र/   √स्वास््यचौकी 

MPDSR Tool: 1 
गोप्य 

योसचूनामातमृतृ्यकुोखनगरानीरप्रखतकायषतथासामखुहकरुपमात्याङ्कीयप्रयोजनकालाखगनेपालसरकारकास्वास््यखनकायहरुलेमारप्रयोगगनेछन।् 

मातृमृत्युवनगरानीतथाप्रवतकायषसम्बन्त्धी 

१२देवख५५बषषसम्मकामवहलाकोमृत्युसचूनाफारम 

[मखहलास्वास््यस्वयंसेखवकाहरुलेमतृ्यभुएकोथाहापाएको२४घण्टाखभरसम्वखन्द्धतस्वास््यसुँस्थामासखूचतगनेप्रयोजनकालाखगे] 

मृतक मवहलाको वववरण 

१. मतृकमखहलाकोनाम ;flaqL 5t\s'nL 

२. मतृ्यभुएकोखमखत ! @ ! ) @ ) & @ 
 

३. मतृ्यहु ुँदाकोउमेर #% 

४. मतृकको√श्रीमानवाअखभभावककोनाम Uf0f]z 5t\s'nL 

५. मतृककोश्रीमानवाअखभभावककोफोन/मोवाइलनं. (*$!^***** 

६. मतृककोवसोवासरहकेोठेगाना 

खजल्ला wflbª 

गा.खव.स./नगरपाखलका Rf}tf/f 

वडानम्बर $ 

गाउुँ/टोल lkknaf]6 

    

योसूचनाफारमभनेस्वयंसेववकाको वववरण 

१. नाम ;Demgf ofbj 

२. ठेगाना (गा.खव.स./नगरपाखलका, वडा नं.) Rf}tf/f, $ 

३. फारमभरेकोखमखत (गते/मखहना/साल)  2 5 1 0 2 0 7 2 
 

४. योफारमसम्वखन्द्धतस्वास््यसंस्थामापठाएकोखमखत 2 9 1 0 2 0 7 2 
 

योसूचनाफारमबुविवलनेव्यविको वववरण 

१. नाम  

२. पद  

३. कायषरत स्वास््य सुँस्थाको नाम  

४. फारमवझुकेोखमखत (गते/मखहना/साल) ग ग म म सा सा सा सा 
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अभ्मास 

अभ्मास ३ य ४ गयाउन भद्दत ्गनुयहोस।् मी अभ्मासरे पायभ बनयको राचग सहज ऩाने बएकोरे 
मसराई याम्रोसॉग फुझ्न जरुयी बएको प्रस्ट ऩानुयहोस।् पायभ बनय सयर बएताऩनन मसराई ध्मान 
हदएय बनय आग्रह गनुयहोस।्       

अभ्मास ३ 

 

 

 

 

 

 

 

अभ्मास ४ 

 

 

 

 

 

 

.  
 

ऩाचौ ित्र सम्ऩन्न बएको जानकायी गयाउनुहोस।् सहबागीहरुराई आफ्नो कुनै बनाइ, कुनै दबुफधा 
वा सुझाफ याख्नको राचग अनुयोध गनुयहोस ् य कुनै कुया प्रi6 नबएको कन्डभा सयर य स्ऩस्ट 
रुऩभा फताइहदनुहोस।् मसका राचग आपैरे वा सम्फजन्धत व्मजक्तको भद्दत शरएय प्रस्ट ऩानुयहोस l 
महद त्महहनै प्रस्ट ऩानय नसकेको कण्डभा सहबागीहरुराई कामयक्रभको सभम अफचध शबत्र स्ऩस्ट 
गयाउने कुया फुझाउनुहोस ् l सफै सहबागीहरुराई मस एक हदने ताशरभभा आफ्नो सभम हदएय 
सकक्रम सहबागीता गरयहदनु बएकोभा धन्मवाद हदनुहोस ्। 

 

एक भहहरा स्वमभ ् सेववका, वडा नॊ. २, रम्जुॊग जजल्राको वऩऩरडाढा गा.बफ.स. कक सबफता 
थाऩाराई असाय १० गते, २०७२ भा एक भहहराको भतृ्मुको जानकायी प्राप्त बमो l उनरे भतृक 
भहहराको जानकायी शरएय भतृक भहहराको वववयण पायभ बयेय फुझाइन ्l उनरे असाय ११ गते, 
२०७२ भा पायभ स्वास््म सॊस्थाभा फुझाइन ्l 
प्रश्न: मो सूचनाको आधायभा स्वमभ ्सेववकाको वववयण पायभभा बनुयहोस।्   

 

 

धाहदङ जजल्राको चौताया गाववस-४ वऩऩरफोटभा फस्दै आएकी सबफत्री छत्कुरीको ३५ फषयको 
उभेयभा ननधन बमो। मस भतृ् मु बएको कफय स्थानननम स्व्मभ सेववका सम्झना नघशभयेराई 
हदइमो। स्व्मभ सेववकारे घय बेट गनय जादा उनरे भतृ् मु २०७२ सार, १२ भाघभा बएको कुया 
थाहा ऩाइन।् उनरे भतृकको ऩनतसॉग सोध्ऩुछ गदाय ऩनतको नाभ गणेि छत्कुरी य उनको 
सॊऩकय  पोन: ९८४१६८८८८८ बएको थाहा ऩाइन।्  

प्रश्न: मी सुचनाको आधायभा १२ देकी ५५ फषय सम्भका भहहराको भतृ् मुको सुचना पायभ 
बनुयहोस।् 

 

मी सुचनाको आधायभा १२ देकी ५५ फषय सम्भका भहहराको भतृ् मुको सुचना पायभ बनुयहोस।् 


