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१. ऩररचय 

ऩषृ्ठभूमी 

सभग्रभा कुन ै ऩनन सभाज एवॊ याष्ट्रको साभाजजक-आर्थिक अवस्था त्महाॉका भहहरा तथा फारफालरकाहरूको 
स्वास््म अवस्थारे प्रनतबफजबफत गयेको हुन्छ । ऩरयवायको खशुी य सभजृदद भहहराको स्वास््मफाट उत्ऩत्ती बइि 
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, गबािवस्थाभा उऩमुक्त हेयचाहको कभी, गबािवस्था तथा 
प्रसव अवस्थाका जहटरताहरूको अनऩुमुक्त व्मवस्थाऩन, प्रसव अवस्था तथा सुत्केयी बएको ऩहहरो एक घण्टा 
लबत्रको सयसपाइभा कभी तथा बखिय 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 गदिछ । 

ववश्व स्वास््म सॊगठनको अनुभान अनुसाय ववश्वभा फषेनी १३,००,००,००० फच्चाहरू जन्भन्छन ्बने ६०,००,००० 
बन्दा फढी ऩाॉच फषि उभेय नऩुग्दै भदिछन ्जसभदमे ऩनन ५०,००,००० फच्चाहरू त एक फषि नऩुग्दै भदिछन ्। 
ववश्व स्वास््म सॊगठनकै अनुभान अनुसाय झण्ड ैफषेनी ३०,००,००० फच्चाहरू जन्भेको सात हदन लबत्र ैभदिछन ्
बने २६,००,००० फच्चाहरू भतृ जन्भन्छन ् । मस भदमे प्रसव अवस्थाभा भने एक नतहाइ फच्चाराइि सजजरै 
फचाउन सक्रकने अवस्था हुन्छ । सोहह आॉकडा अनुसाय ५,७०,००० ऩेरयनेटर भतृ्मु भदमे करयफ ९० प्रनतशत भतृ्म ु
ववश्वव्माऩी रूऩभा कभ ववकलसत भुरुकभा नै हुने गदिछ । ऩेरयनेटर तथा फार भतृ्म ुदयको त्माॊक हेने हो बने 
ववश्वव्माऩी रूऩभा ऩाॉच फषि भुनीका फच्चाको भतृ्मदुय सन ्१९९६ को १३९ प्रनत हजाय जीववत जन्भ फाट घटेय 
सन ्२०१४ भा ३८ ऩुगेको छ । साथै एक फषि 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 भतृ्मुदय ४५ प्रनत हजाय 
जीववत जन्भ फाट घटेय सन ्२०११ भा ३७ ऩुगेको छ । 

भातभृतृ्मकुो सन्दबिभा अर्धकाॊश कभ ववकलसत भुरुकहरूभा भातभृतृ्मु न ैप्रजनन ्उभेयका भहहराहरूको भतृ्मुको 
प्रभुख अॊश फननयहेको छ । सन ् २०१० को त्माॊक अनुसाय ववश्वव्माऩी रुऩभा फसेनन अनुभाननत २८७,००० 
भहहराहरू गबि वा गबिसॉग सबफजन्धत जहटरताहरूको कायणरे भने गयेका छन,् जसभदमे ९९ प्रनतशत भतृ्म ु 
कभ ववकलसत भुरुकका यहेका छन ् । मी प्रनतवेदनभा प्राप्त भतृ्मुको आॉकडारे ववश्वव्माऩी रूऩभा करयफ ३० 
प्रनतशत सबभ कभ हुने आॉकरन गयेको हुन्छ । कुनै कुन ैभुरुकभा त मस्तो प्रनतशत ७० प्रनतशत सबभ कभ 
अनुभान ऩनन  गरयएको छ । भातभृतृ्मकुो जोखखभ कभ ववकलसत भुरुकभा हयेक सोह्र जनाभा एक जना हुन्छ 
बने ववकलसत भुरुकभा हयेक ३८०० जनाभा एक जना हुन्छ ।  

नेऩारभा सन ्१९९६ को भातभृतृ्म ुअनऩुात ५३९ प्रनतराख जीववत जन्भ यहेकोभा मो अनऩुात उकरेखनीम रूऩभा 
घटेय सन ्२०१५ भा २५८ प्रनतराख जीववत जन्भभा ऩुगेको छ । महद सही योकथाभका उऩाम अफरबफन गने य 
उऩमुक्त हेयचाह उऩरब्ध गयाउने हो बने अर्धकाॊश भात्री भतृ्मुराइि योक्न सक्रकन्छ । सुयक्षऺत भाततृ्व सबफन्धी 
ववववध प्रमासफाट भात,ृ नवलशशु तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु घटाउनभा प्रगनत उन्भुख बएता ऩनन  अर्धकाॊश कभ 
ववकलसत भुरुकहरूभा मो सॊख्मा घटाउन धेयै प्रमास गनुि ऩने आवश्मकता देखखन्छ । 



2 
 

भातसृ्वास््मभा हुने सुधाय नै भुरुकको भातभृतृ्मु घटाउने अचुक उऩाम हो । मसरे लशशु तथा फच्चाहरूको 
जीवन यऺाभा प्रगनत गनि सभेत ठूरो मोगदान हदएको हुन्छ । सयकायरे ननमलभत रूऩभा गयेको ननशुकक प्रसुती 
सेवा तथा मातामात खचि फाऩतको आर्थिक सहामता रगामतका प्रोत्साहनरे ववगत दश फषिको अन्तयारभा 
स्वास््म सॊस्थाभा प्रसुती गयाउनेको सॊख्मा उकरेखनीम रूऩरे (सन ्२००६ को १८ प्रनतशत फढेय सन ्२०१४ भा 
५५ प्रनतशत) फजृदद बएको छ  । 

तसथि भातभृतृ्मकुा त्माॊकका अनतरयक्त भातभृतृ्म ु घटाउनका रार्ग अझै याम्रोसॊग के गनि सक्रकन्छ बन्ने 
सूचना प्राप्त गनुि अत्मन्त भहत्वऩूणि 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 प्रनतकामि सबफन्धी मो ननदेलशकारे स्वास््म सॊस्थाभा हुने 
भातभृतृ्मकुा सबबाववत सुधाय गनि सक्रकने कायण ऩत्ता रगाइि बववष्ट्मभा सेवाको गुणस्तय सुधाय गनि सहमोग 
ऩ–ुमाउने छ । मो प्रक्रिमारे भात्र स्वास््म सूचकभा उकरेखननम सुधाय गनि तथा सो को रार्ग स्वास््म ऺेत्र 
तथा सभुदामरे गनुिऩने आवश्मक कामिहरूको फोध गयाउन ऩनन भदत गदिछ । 
 

विगतका प्रयासहरू 

 

ववगतभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सभीऺा गनि सन ्१९९० देखख ववलबन्न उकरेख्म प्रमासहरू बएको ऩाइन्छ । 
१९९० ववश्व स्वास््म सॊगठनको प्राववर्धक सहमोगभा ऩरयवाय स्वास््म भहाशाखाको डभेोग्राक्रप 

शाखारे भातभृतृ्मु सभीऺाको डडजाइन गयी ऩयोऩकाय भात्री तथा भहहरा अस्ऩतारफाट शुरू 
गयेको 

१९९६/९७ भातभृतृ्मु सभीऺाकै अॊगको रूऩभा कैरारी, ओखरढुङ्गा य रूऩन्देही जजकराभा भातभृतृ्मु तथा 
बफयाभी (MMM) अदममन १९९८ सॊचारन गरयएको 

२००२/०३ एनएसएभऩी (NSMP), मनुनसेप (UNICEF), नेसोग (NESOG) को सहमोगभा सयकायी  
अस्ऩतारका डाक्टय तथा नसिहरूराइि भातभृतृ्मु सभीऺा सबफन्धी तालरभ प्रदान गरयएको 

२००३ ववश्व स्वास््म सॊगठन (WHO) को सहमोगभा ऩरयवाय स्वास््म भहाशाखाको डभेोग्रापी 
शाखारे ननदेलशका तमाय गयी भातभृतृ्मु सभीऺा कामिराइि ऩरयस्कृत गनुिका साथै ऩेरयनेटर 
भतृ्म ुसभीऺा शुरू गरयको 

२००६ याजष्ट्रम भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुसभीऺा सलभनत (NMPRC) रे देशका छ वटा अस्ऩतारभा 
भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सभीऺा रागु गयेको 

२००८/०९ एसएसएभऩी (SSMP) को सहमोगभा दोस्रो भातभृतृ्मु तथा बफयाभी (MMM) अदममन 
२००८/२००९ सॊचारन गनुिको साथै भातभृतृ्म ुसभीऺाभा प्रमोग हुने पायाभहरू ऩरयभाजिन गयेको 

२०११/१२ ऩरयवाय स्वास््म भहाशाखारे थऩ अस्ऩतारभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुसभीऺा कामििभराइि 
ववस्ताय गयी २१ वटा अस्ऩतारभा कामििभ ऩमुािएको 

२०१३ देशका ४२ वटा अस्ऩतारहरूभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सभीऺा कामििभ रागु बएको तथा 
ऩरयवाय स्वास््म भहाशाखारे भातभृतृ्म ुसभीऺा तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुसभीऺा गने पायाभहरू 
ऩरयभाजिन गयेको 
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मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्य ुननगरानी तथा प्रनतकायय (MPDSR) 
 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुननगयानी तथा प्रनतकामि एउटा ननमलभत प्रक्रिमा हो जसरे स्वास््म सूचना प्रणारीका 
साथै गुणस्तय सुधाय गने प्रक्रिमाराइि स्थाननम तह देखख याजष्ट्रम तह सबभ जोडकेो हुन्छ । मसरे भात ृतथा 
ऩेरयनेटर भतृ्मकुा ननरूऩण गनि सक्रकने उऩामहरू य कायणहरूको ननमलभत ऩहहचान गने, सूचना हदने, गणना 
गने कामिका साथ साथ ैप्राप्त सूचनाहरूको प्रमोगफाट बववष्ट्मका सबबाववत भतृ्मुहरूराइि फचाउन गनुि ऩने कामि 
जस्ता कुयाहरूराइि सभावेश गयेको हुन्छ । जनस्वास््म सुधाय गने अभ्मासका रार्ग ननगयानीराइि मोजना 
तजुिभा, कामािन्वमन तथा भूकमाङ्कन गने औजाय को रूऩभा लरइन्छ । फचाउन सक्रकने हयेक भातभृतृ्मु घटाउन ु
नै भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामिको प्रभुख रक्ष्म हो । 
 
भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु ननगयानी तथा प्रनतकामिको प्रनतकामि शब्दरे ननगयानीको कामािन्वमन ऩऺराइि जोड 
हदएको छ । बववष्ट्मभा हुने सबबाववत भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु योकथाभ गनि भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु
ननगयानी तथा प्रनतकामिफाट प्राप्त सूचनाको आधायभा हयेक भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको प्रनतकामि गनुि अनत  
आवश्मक हुन्छ । हयेक भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुा सूचनारे भातभृतृ्मु अनऩुात य ऩेरयनेटर भतृ्मदुय भाऩन 
गनि तथा सभम सान्दलबिक प्रवतृ्ती अनुगभन गनि याज्मराइि 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 प्रनतकामि (MPDSR) को कामािन्वमन बयऩने हुन्छ । 
मसरे हार सञ्चारनभा यहेको भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु सभीऺा प्रणारीराइि प्रबावकायी फनाउनकुा साथ ै
सूचनाको गुणस्तयभा सुधाय कमाउॉछ ।  
र्चत्र १.१: भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामि चि 

 

घटना 
ऩहहचान 

सूचना 
सॊकरन 

ननतजा 
ववश्रेषण 

कामािन्वमन
का रार्ग 

सझुाव 

भूकमाङ्रकन 

य ऩरयभाजिन 
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मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्यु ननगरानी तथा प्रनतकायय (MPDSR) को औचचत्य 

सहस्राब्दी ववकास रक्ष्मको ५ औँ रक्ष्म हालसर गनिका रार्ग नेऩाररे भातभृतृ्मु अनुऩात सन ्१९९६ को ५३९ 
प्रनतराख जीववत जन्भ राइि घटाएय सन ्२०१५ भा १३४ प्रनतराख जीववत जन्भभा झनुि ऩने र्थमो । तय सन ्
२०१५ सबभभा नेऩारको भात्री भतृ्मू अनऩुात २५८ प्रनत राख जीववत जन्भ यहेको छ बने हार सारै तमाय 
गरयएको नेऩार स्वास््म ऺते्र यणनीनत २०१५-२०२० भा सन ् २०२० सबभभा नेऩारको भात्री भतृ्मू १२५ प्रनत 
राख जीववत जन्भभा झाने उकरेख गरयएको छ बने हदगो ववकास रक्ष्म (SDG) हालसर गनि सन ्२०३० सबभ 
भा नेऩारको भात्री भतृ्मू ७० प्रनत राख जीववत जन्भभा झाने रक्ष्म यहेको छ । मो रक्ष्म नेऩारको रार्ग एउटा 
चुनौती को रुऩभा यहेको छ । तय सभुदामभा हुने भातभृतृ्मकुो सॊख्मा िभश स्वास््म सॊस्थाभा स्थानान्तयण 
बएको सन्दबिभा मसराइि एउटा अवसयको रूऩभा प्रमोग गयी अनतरयक्त प्रमासको थारनी गदै भातभृतृ्मुका 
कायण ऩत्ता रगाउने, हटाउन सक्रकने कायणहरू ऩहहचान गने, गुभाएका अवसयका फायेभा सचेत हुने, गुणस्तयीम 
सेवा प्रदान गने तथा सफतुभा आधारयत बएय गनतववर्धभा सुधाय गने कामिहरू भापि त गुणस्तयीम सेवाभा सुधाय 
कमाइ भात्री भतृ्मू घाटाउन सक्रकने अवसय ऩनन हाभी सॊग छन ्। 

भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु ननगयानी तथा प्रनतकामि (MPDSR) रे याष्ट्रसॊघीम कामििभ (Commission on 

Information and Accountability, CoIA) तथा सॊमुक्त याष्ट्र सॊघको भहहरा य फारफालरकाको स्वास््म 
सबफन्धी ववश्वव्माऩी यणनीनतका प्रभुख ववषमहरूराइि आधाय भानेको छ । CoIA को एउटा प्रभुख सन्देश बनेको 
याम्रो ननतजाका रार्ग सही सूचना प्राप्त गनुि हो । मसरे सॊस्थाफाट प्राप्त हुने त्माॊक, प्रशासननक स्रोतका 
त्माॊक तथा सवेऺणका त्माॊक प्रबावकायी तरयकारे सभामोजन हुने गयी स्वास््म प्रणारीराइि व्मवजस्थत गनि 
जोड हदएको छ ।  

भहहराको अवस्था सबफन्धी सॊमकु्त याष्ट्र सॊघीम आमोग (UN Commission on the Status of Women) रे 
योकथाभ गनि सक्रकने भात ृभतृ्मु तथा बफयाभीदय न्मनूीकयण गनि ऩरयवाय ननमोजन, दऺ प्रसुतीकभॉ, आधायबूत 
तथा फहृद् आकजस्भक प्रसुती सेवा (CEOC) भा सविसुरब ऩहुॉचराइि रक्षऺत गयेको छ । 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामि (MPDSR) राइि योकथाभ गनि सक्रकने भतृ्मु न्मनूीकयण गने 
कुनै ऩनन यणनीनतको आधायका रूऩभा लरइन्छ । मसरे भात ृभतृ्मु तथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुा योक्न सक्रकने कायक 
तत्वहरूका फायेभा जानकायी हदन्छ य सूचनाहरूको प्रमोग गयी अत्मावश्मक कामिकराऩहरूराइि सभुदाम, 
औऩचारयक स्वास््म सेवा प्रणारी य अन्तय ननकामस्तयभा सञ्चारन गनि ननदेलशत गयेको हुन्छ जुन बववष्ट्मभा 
उस्त ैप्रकायका भतृ्मुहरू योकथाभ गनि अऩरयहामि छ । 

सॊस्थाभा आधारयत भतृ्मु सभीऺा प्रणारी (MDR) सॊस्थाभा हुने भातभृतृ्मु तथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुा कायक तत्वहरू 
तथा अवस्थाहरूको गहन अनुसन्धान गने गुणस्तयीम ऩद्दती हुन ्बने सभुदामभा आधारयत भातभृतृ्मु सभीऺा 
प्रणारी, भतृ्मकुो व्मजक्तगत, ऩरयवाय अथवा सभुदामगत कायक तत्वहरू ऩत्ता रगाउने ववर्ध हो । 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामि (MPDSR) बनेको भातभृतृ्मु सभीऺा (MDR) य भात ृतथा 
ऩेरयनेटर भतृ्म ु सभीऺा (MPDR) का ववस्तारयत कामिहरू हुन ् जसरे भातभृतृ्म ु तथा ऩेरयनेटर भतृ्मुसॊग 
सबफजन्धत घटनाहरूको फोध गयाउॉ दै त्मस्ता भतृ्मु सभफन्धी सूचनाभा सुधाय कमाउॉछ । भात ृतथा ऩेरयनेटर 
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भतृ्म ु ननगयानी तथा प्रनतकामिरे सॊस्थाभा हुने य सभुदामभा हुने भातभृतृ्मु तथा सॊस्थाभा हुने ऩेरयनेटर भतृ्म ु
सबफन्धी त्माॊक सॊकरन गनि जोड हदॊदै मस्ता त्माॊकफाट प्राप्त हुने सूचनाको प्रमोग गयी स्वास््म सेवा 
प्रदान गने प्रणारीका कभी कभजोयीहरूका फायेभा जानकायी प्रदान गदिछ । मसरे त्माॊक ववश्रेषणको भहत्व, 
येस्ऩोन्सका रार्ग उऩरब्ध हुने सूचनाको प्रमोग, येस्ऩोन्स गने उत्तयदानमत्व य भात ृ तथा फार स्वास््म 
सुधायभा रागेका साझेदाय ननकामहरूराइि ऩषृ्ट्ठऩोषण गनि जोड हदन्छ । मसरे भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुप्रनत 
दमान केन्रीत गयाउन प्रबावकायी प्रनतकामिका रार्ग सभेत प्रोत्साहन गछि । 

ननदेशिकाका प्रयोगकताय 

मो ननदेलशका ववश्व स्वास््म सॊगठनको भागिदशिनका आधायभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सभीऺा य ननगयानी 
तथा प्रनतकामि का साथै सभकालरन ववषमहरू सभेतराइि सभावेश गयी नेऩारको सन्दबि अनुकुर ऩरयभाजिन 
गरयएको छ । तसथि, सफ ै स्वास््म ऩेशाकभॉहरू, स्वास््म सेवा मोजनाकायहरू, व्मवस्थाऩकहरू य नीनत 
ननभािताहरूका रार्ग मो एउटा उऩमकु्त ननदेलशका हो ।  

२.० ऱक्ष्य तथा उद्देश्यहरू 

भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु ननगयानी तथा प्रनतकामि (MPDSR) को प्रभुख उद्देश्म बनेको हयेक भात ृ तथा 
ऩेरयनेटर भतृ्मकुा आवश्मक सूचनाहरू प्राप्त गने तथा मी सूचनाको प्रमोग गयी योक्न सक्रकने भात ृ तथा 
ऩेरयनेटर भतृ्मुराइि ननवायण गयी जनस्वास््म क्रिमाकराऩराइि ननदेलशत गनुि तथा तीननहरूको प्रबावराइि 
अनुगभन गनुि हो । 
मसरे सेवाको गुणस्तयभा फहृद्द गनि तथा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुराइि घटाउन सूचनाहरू उऩरब्ध गयाउॉछ जनु 
नमा कामििभ तमाय गरय रागू गनि प्रमोग गरयन्छन ्। 
 
प्रभुख उद्देश्महरू् 

 स्वास््म सॊ्था तथा सभुदामभा हुने भातभृतृ्म ु य स्वास््म सॊस्थाभा हुने ऩेरयनेटर भतृ्म ु घटाउन 
तत्कार य दीघिकारभा गनुि ऩने क्रिमाकराऩहरू प्रबावकायी रूऩभा तम गनि आवश्मक सूचनाहरू उऩरब्ध 
गयाउने   

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

 
ववशषे उद्देश्महरू् 

१. ननबनानुसायका ववषमभा सभेत त्माॊक प्राप्त हुने गयी भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुसबफन्धी सही 
त्माॊक सॊकरन गने  
क) ऩहहचान बएका तथा प्रनतवेदन गरयएका सफै भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको अवस्था 
ख) भतृ्मकुा कायण य तत्वहरू खोजी 

 

२. ननबनानुसायका ववषम सभेत सभेट्ने गयी त्माॊक ववश्रेषण तथा व्माख्मा 
क) भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो प्रवतृ्ती य प्रकृती 
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ख) भतृ्मकुा भेडडकर कायण य भतृ्म ुगयाउन बूलभका खेकने ववलबन्न तत्वहरू (सेवाको गुणस्तय, 
अन्म गैय भेडडकर कायणहरू) 

ग) उऩचाय वा व्मवस्थाऩन गनि सक्रकने तत्वहरूभा केन्रीत यही भतृ्मु योक्न सक्रकने अवस्था 
घ) खतयाजन्म तत्वहरू 

ङ) जनसाॊखखक, साभाजजक य आर्थिक ऩऺहरू 

३. भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु न्मूननकयणका रार्ग आवश्मक क्रिमाकराऩहहरू सबफन्धी सुझावहरूराइि 
त्माॊकको प्रमोग गयी प्रभाणभा आधारयत फनाउन ननबन ववषमभा प्रदान गयीने सुझावहरू् 
क) साभुदानमक लशऺा तथा सहबार्गता 
ख) सभमभै गरयने पे्रषण सबफन्धी 
ग) सेवा प्रवाह तथा ऩहुॉच 

घ) सेवाको गुणस्तरयमता 
ङ) स्वास््मकभॉहरूराइि तालरभको आवश्मकता तथा प्रोटोकर सबफन्धी 
च) नीनत तथा ननमभहरू 

छ) प्रबाव ऩानि सक्ने श्रोत साधनको प्रमोग 

४. नागरयक सभाज, स्वास््मकभॉ, ननणिमकताि, नीनत ननभािताराइि ननष्ट्कषि तथा सुझावहरू ववतयण 
गयी भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुा साभाजजक असय य फचाउन सक्रकने अवस्थाका फायेभा चेतना 
अलबफहृद्द गने  

५. सुझावहरूको कामािन्वमनको अवस्थाराइि अनुगभन गयी आवश्मक क्रिमाकराऩ सञ्चारन बइियहेको 
सुननजश्चत गने  

६. स्वास््म ऺेत्रका व्मवस्थाऩकहरूराइि भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु न्मनुीकयणका रार्ग गरयएका 
कामिको प्रबावकारयताका फायेभा जानकायी प्रदान गने  

७. वास्तववक आवश्मकताको ऩहहचान गयी श्रोत साधनहरूको सभुर्चत ऩरयचारन गने 

८. भात ृतथा नवलशशु स्वास््मभा उत्तयदानमत्व अलबवहृद्द गने 

९. भात ृभतृ्मु तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सबफन्धी त्माॊकभा सुधाय गने य व्मजक्तगत घटना ऩजञ्जकयणभा 
सहमोग ऩुमािउने  

१०. भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सबफन्धी अनुसन्धान प्रवददिन गने 
 

 

३. मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्य ुननगरानी तथा प्रनतकायय (MPDSR) सारसॊऺऩे 
 

भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो  कायण तथा उक्त कायणहरुभा मोगदान ऩरु् माउने तत्वहरुको फायेभा सही, 
सभमानुकुर, गुणस्तयीम य प्रमोगभा कमाउन सक्रकने त्माङ्क उऩरब्ध गयाउने उद्देश्मरे ननयन्तय गरयने 
ननगयानी नै भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानीहो। ननगयानीफाट प्राप्त त्माङ्कको आधायभा उऩमुक्त एवॊ 
प्रबावकायी मोजना ननभािण य कामािन्वमन गनुि प्रनतकामि हो। मसको रार्ग सभुदाम तथा स्वास््म सॊस्थाभा 
बएका सबऩूणि भात ृभतृ्मु य स्वास््म सॊस्थाभा बएका सबऩूणि ऩेरयनेटर भतृ्मुहरुराई ऩहहचान गने, सबफजन्धत 
ननकामभा सुर्चत गने य सलभऺा गयी बववष्ट्मभा त्मस क्रकलसभको भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु राई कभ गनिको 
ननलभत्त प्रबावकायी कदभ चाकन सहमोग ऩरु् माउनु न ै मसको प्रभुख रक्ष्म हो। मसका भुख्म चयण हरु 
ननबनानुसाय यहेका छन।् 

३.१ मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्युको ऩहहचान र सुचचतीकरण 
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सभुदामभा १२ देखख ५५ वषिको भहहराको कुनै ऩनन कायणरे भतृ्मु बएभा सो को ऩहहचान गरय सुचना हदन ु
ऩने व्मजक्तरे सबफजन्धत ननकामभा सुर्चत गनुि ऩदिछ य उक्त भतृ्मु शॊकास्ऩद भात ृभतृ्म ुहो होईन एक्रकन 
गनिको रार्ग ननबनलरखखत भाऩदण्डहरुको प्रमोग गनुि ऩदिछ। 

 के उनको भतृ्मु हुॉदाको सभमभा उनी गबिवती र्थइन?्  

 के उनको भतृ्मु प्रसुनतको सभमभा बएको हो? 

 के उनको भतृ्मु सुत्केयी बएको ४२ हदन लबत्र बएको हो? 

 के उनको भतृ्मू गबिऩतन गयाएको वा गबि खेय गएको ४२ हदन बएको हो? 

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

स्वास््म सॊस्थाभा बएको कुनै ऩनन शॊकास्ऩद भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुराई तत्कारै ऩहहचान गरय तरुुन्त (२४ 
घण्टा लबत्र) सबफजन्धत जजकराको स्वास््म अर्धकायी य ऩरयवाय स्वास््म भहाशाखाराई सुर्चत गनुि ऩदिछ। मस ै
गयी घय वा वाटोभा बएका भातभृतृ्मकुा वायेभा सबवजन्धत सभुदामभा यहेका स्वास््म सॊस्था भापि त जजकराको 
स्वास््म अर्धकायी सभऺ २४ घण्टालबत्र सुचना हदनुऩनेछ ।  

३.२ मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्यु सशमऺा 

सभुदामभा यहेका भात ृभतृ्म ुसलभऺा सलभनतहरुरे भात ृभतृ्मकुा सॊबाववत र्चक्रकत्सकीम (medical) तथा अन्म 
(non-medical) तत्वहरुऩत्ता रगाई उक्त तत्वहरुको ननयाकयण फाये रेखाजोखा गयी बववष्ट्मभा भातभृतृ्म ु हुन 
नहदनको रार्ग आवश्मक सुझावहरु ऩहहचान गयी सभुदामभै कामािन्वमन गनि सक्रकने सुझावहरुराई तत्कार 
रागु गयाउनु ऩदिछ। मसै गयी अस्ऩतारहरुभा यहेका भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सलभऺा सलभनत (MPDR 

Committee) हरुरे अस्ऩतारभा बएका सफ ै भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मुहरुको त्मभा आधारयत सलभऺा गयी 
जजकरा जस्थत स्वास््म कामािरमसॊग सुचना आदानप्रदान य भतृ्मु न्मनुनकयण कामि गनुि ऩदिछ ।   

३.३ ननतजाहरुको विष्ऱेषण तथा व्याख्या  

भात ृभतृ्मुको हकभा प्रत्मेक भतृ्म ुसॉगै य ऩेरयनेटर भतृ्मकुो हकभा सभजष्ट्टगत  रुऩभा जजकरातहभा सभीऺा गयी 
प्राप्त त्माङ्कको ववष्ट्रेषण तथा व्माख्मा सॉगै प्राथलभकताको आधायभा आवश्मक कामि अनघ फढाउन ुऩदिछ य 
आवश्मक सुझाव सहहत ऺेत्र तथा केन्रभा प्रनतवेदन ऩेश गनुि ऩदिछ।  

३.४ प्रनतकायय र अनुगमन 

सलभऺा सलभनतरे हदएको सुझाव तथा एकबत्रत सुचनाको ववश्रेषणफाट प्राप्त ननतजाको आधायभा उऩमुक्त 
प्रनतकामि (Response) कोऩहहचान गयी सो को कामािन्वमन गनुिऩदिछ। प्रनतकामि सभस्मा सभाधानको रार्ग कुन ै
खास सभुदाम, खास स्वास््म सॊस्था तहभा रक्षऺत हुन सक्नकुो साथै अन्तय ऺेत्रीम तथा फहु-ऺेत्रीम ननकामको 
तहभा ऩनन हुन सक्दछ। मोजना भुताबफक प्रनतकामि कामािन्वमन बए नबएको एक्रकन गनिको ननलभत्त 
ननयन्तयरुऩभा अनुगभन गनुि ऩदिछ। 
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अनुगभन तथा भुकमाङ्कन MPDSR को प्रत्मेक तहभा ननयन्तयरुऩभा चलरयहने प्रक्रिमा हो। मोजना अनुसायको 
कामािन्वमन बएको सुननजश्चत गनिको साथै कामििभको गुणस्तयीमता तथा सुचनाको ऩूणिताको रार्ग ऩनन 
अनुगभन तथा भुकमाङ्कन भहत्वऩूणि हुन्छ। मसको चि मसप्रकाय हुन्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मो प्रणारी बफलबन्न तहभा 
घटनाहरुको ऩहहचान गयी ऺभता य 
साधनस्रोतको आधायभा बफलबन्न 
सयोकायवाराहरु सॉग सहकामि गयी प्रनतकामिगनुिऩने प्रक्रिमाभा आधारयत यहेको छ। हार बफलबन्न 
अस्ऩतारहरुभा सॊचारन बईयहेकोभात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुसलभऺा (MPDR) य सभुदामभा सॊचारन हुने भात ृ
भतृ्म ुननगयानी तथा सलभऺा (MDSR) का ऩऺहरु सभेटेय सॊमुक्तरुऩभा जजकरा तहभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु
ननगयानी तथा प्रनतकामि (MPDSR) प्रणारी ववकास बएको हो । सॊयचनागत तहराई भदमनजय गदै मो प्रणारी 
ननबनानुसाय स्थावऩत गरयन्छ । भातभृतृ्मु य ऩेरयनेटर भतृ्मुका प्रकृमाहरुराई ननबनानुसाय अरग्ग देखाईएको छ 
। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identify & notify deaths 

Review maternal & 

perinatal deaths 

Analyze & make recommendations 

Respond and monitor 

response 

Monitoring 

and 

Evaluation 

Maternal Death Surveillance and Response [MDSR] 

Community  

FCHV identifies and notifies death of WRA (12-55 yrs) 
to HF   

[Notification Form within 24 hours] 
HF screens pregnancy related death   

 [Screening Form] 

HF notifies pregnancy related death to DHO/DPHO    
 [Phone call/Form] 

District VA team with HF completes Verbal Autopsy  
[VA Form] 

Medical team within D-MPDSR-C reviews the VA and 
assigns cause of death    [Cause assignment] 

District VA team prepares Summary Report for D-
MPDSR-C 

[Summary report] 
D-MPDSR Committee reviews the death 

 [D-MPDSR-C Review] 

D-MPDSR-C identifies and prioritizes the response 
activities 

 [Prioritization Form] 

D-MPDSR Committee prepares an action plan and acts  
 [District: Action plan - Action] 

Health Facility MPDSR-C prepares an action plan and 
acts  

 [HF: Action plan - Action] 

Health Facility 

Identification and notification of suspected maternal 
death to MDR Committee   

Attending team screens the death  
 

Attending team completes MDR Form and notify FHD 
and DPHO    

 [MDR Form within 24 hours] 

Medical Team reviews the MDR form and assigns 
cause of death   

 [Cause assignment] 
 Medical Team within MPDR-C prepares summary 

report for the H-MPDR-C [Summary Report] 

 [Summary report] 
H-MPDR-C reviews the death and upload the data 

 [H-MPDR-C Review within 72 hours] 

H-MPDR-C identifies and prioritizes the response 
activities [MDR Form] 

H-MPDR Committee prepares an action plan and acts  
 [Hospital: Action plan]  

Note: [Examples of possibilities] 
Both VA and MDR: If a woman of Dhanding district dies in a 
hospital in Dhading district.   
VA only: If a woman of Lamjung district dies in a community 
of Dhading district.  
If a maternal death occurs in PHCC or Health Post the 
Hospital MPDR team does the REVIEW.  
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अस्ऩतार, सभुदाम य जजकरा तहभा भार्थ देखाईएका कामि सबऩन्न बएऩनछ िभश: ऺेत्र य केन्र सबभ सलभऺा 
य प्रनतकामिको प्रक्रिमा सदै जान्छ । अस्ऩतार य जजकरावाट उऩरव्ध सूचना ववश्रेषण गयी ती तहहरुवाट 
सभाधान हुन नसकेका ववषमहरूभा ऺेत्र य केन्ररे आवश्मक सहमोग य सहजजकयण गदिछ । 
 
४. मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्य ुननगरानी तथा प्रनतकायय प्रणाऱीका मूऱभूत तत्िहरु 

 

मो प्रणारीको प्रभुख उद्देश्म सभुदामभा बएका सबऩूणि भात ृभतृ्मु तथा अस्ऩतारभा बएका सबऩूणि भात ृतथा 
ऩेरयनेटर भतृ्मुराई ऩहहचान गरय सो भतृ्मुका सॊबाववत कायकतत्वहरु ऩत्ता रगाई बववष्ट्मभा त्मस क्रकलसभको 
भतृ्मु हुन नहदन आवश्मक प्रनतकामि गनुि हो । तर उकरेखखत तत्वहरुरे मस प्रणारीराई तहगतरुऩभा वझु्न थऩ 
भद्दत गदिछन।्  

 

४.१ मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्युको ऩहहचान गरी सम्बन्धधत ननकायऱाई सुचचत गने 

मो MPDSR को ऩहहरो चयण हो । १२-५५ वषिको भहहराको कुनै ऩनन कायणफाट बएको भतृ्म ुतथा ऩेरयनेटर 
भतृ्मुराई कसयी ऩहहचान गने य सबफजन्धत ननकामराई सुर्चत गने बन्ने ववस्ततृ जानकायी तर हदइएको छ । 
महद भहहराको भतृ्मु सॊबाववत भात ृभतृ्मु बएको खण्डभा Verbal Autopsy (VA) गरयन्छ।  

Perinatal Death Surveillance and Response [PDSR] 

D-MPDSR Committee reviews the death 
 [D-MPDSR-C meeting] 

D-MPDSR Committee identifies and prioritizes the 
response activities 

 [Prioritization of response activities]  

D-MPDSR Committee prepares an action plan and 
acts [District: Action plan & Actions] 

Hospitals 

Identification and notification of perinatal death to 
MDR Committee   

[Perinatal death notification] 

PDRC screens death   
 [Perinatal death screening] 

Attending team completes PDR Form    
 [PDR Form within 72 hours] 

Doctors review the PDR form and assign cause of 
death  [Cause assignment] 

 

PDR team prepares summary report for the 
hospital MPDR Committee [Summary report] 

Hospital MPDR Committee reviews the death 
 [H-MPDR-C meeting, once a month] 

H-MPDR Committee identifies and prioritizes the 
response activities 

[Prioritization of response activities] 

H-MPDR Committee prepares an action plan and 
acts  [Hospital: Action plan & Actions]  
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सभुदामभा हुने भातभृतृ्म ु     अस्ऩतारभा हुने भातभृतृ्म ु

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समुदाय तह 

 

भात ृ भतृ्म ु ननगयानी तथा प्रनतकामि सभुदाम स्तयफाटै शुरु हुने बएताऩनन ऩेरयनेटर भतृ्म ु को सलभऺा तथा 
प्रनतकामि अस्ऩतार तहफाट भात्र ैशुरु हुन्छ ।  

सभुदामभा १२-५५ वषिको कुन ैऩनन भहहराको भतृ्मु बएभा भहहरा स्वास््म स्वमॊसेववका वा तोक्रकएका व्मजक्तरे 
सो को ऩहहचान गरय नजजकैको स्वास््म सॊस्थाराई २४ घण्टालबत्र सुर्चत गनुि ऩदिछ । सबफजन्धत स्वास््म 
सॊस्थारे भहहराको भतृ्मु हुॉदा उनी गबिवती र्थईन वा र्थईनन,् उनको भतृ्म ुप्रसुनत हुने िभभा बएको हो होईन 
य उनको भतृ्म ुसुत्केयी बएको ४२ हदन लबत्रभा बएको हो होईन अथवा उनको भतृ्मू गबिऩतन गयाएको वा गबि 
आपै खेय गएको ४२ हदन लबत्र बएको हो होइन एक्रकन गनि भातभृतृ्मु ऩहहचान पायभ बने य महद सॊबाववत 
भात ृभतृ्मु बएको खण्डभा जजकरा जस्थत focal person राई सकेसबभ चाॉडोखवय गनुि ऩदिछ।  

सुर्चत गने तरयका वा ववर्ध  

 पोन तथा सन्देश पे्रषण 

 लरखखत वा भौखखक सुचना 

कुन ैभात ृभतृ्म ुबएको खण्डभा उक्त भतृ्मरुाई २४ 
घण्टा लबत्र जजकरा जस्थत focal point राई सुर्चत 

गने 

सभुदामभा कुन ैऩनन १२-५५ वषिको भहहराको भतृ्म ु
बएको खण्डभा ऩहहचान गयी थाहा ऩाएको २४ घण्टा 
लबत्र सबफन्धीत ननकामभा सुर्चत गने य सॊबाववत 

भात ृभतृ्म ुहो होईन एक्रकन गने 

सॊबाववत भात ृभतृ्म ुबएको २१ हदन लबत्रभा Verbal 

Autopsy (VA) गने 
MPDR पायभ बने 

भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो सलभऺा गयी आवश्मक 
सुझाव सहहत MPDR पायभ ऩणूि रुऩभा बने 

अस्ऩताररे तोक्रकएको सफ्टवमयभा data entry 

Verbal autopsy गयी जजकरा जस्थत MPDSR सलभनतरे 

सलभऺा गने 

जजकरा तहभा verbal autopsy को सचुना वा त्माङ्क 

software भा entry गने 

जजकरा (जन) स्वास््म कामािरमद्वाया 
त्माङक व्मवस्थाऩन तथा ववष्ट्रेषण 
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 ई-भेर तथा फ्माक्स 

सुचना हदने व्मजक्त: 

भहहरा स्वास््म स्वमॊसेववका, ऩरयवायका सदस्म, लशऺक, सभाजसेवी, धालभिक अगुवाहरु आहद 

मौखिक ऩररऺण (Verbal Autopsy):  

भतृकका नजहदकी आपन्त वा हेयचाह गने व्मजक्त सॊग अन्तवाितािका भादमभद्वाया भतृ्मकुो कायण मकीन गने 
ववर्धराई भौखखक ऩयीऺण बननन्छ । मस्तो अन्तवािताि लरदा स्तयीम प्रश्नावरीको प्रमोग गयी भतृ्मु हुनु बन्दा 
अनघ य तत्कारीन अवस्थाभा देखखएका र्चन्ह, रऺण, योग य उऩचायको इनतहास य भतृ्मकुो ऩरयवेशका वायेभा 
सूचना लरइन्छ । मसयी आएका सूचनाहरुराई ववऻ वा कबप्मटुयभा आधारयत ववर्ध भापि त ववशरेषण गयी 
भतृ्मकुो कायण ऩत्ता रगाईन्छ । 

घयभा भतृ्मु हुने गयेको, भतृ्मकुो प्रभाणऩत्र अऩुयो हुने गयेको य व्मजक्तगत घटना दतािको कभजोय अवस्था यहेको 
अवस्थाभा भौखखक ऩयीऺणको भहत्वऩूणि बूलभका यहेको हुन्छ । 

सॊबाववत भात ृभतृ्मु बएको शॊका बएको अवस्थाभा २१ हदन लबत्र कबतीभा २ जनाको टीभरे Verbal Autopsy 

गनुि ऩदिछ। Verbal Autopsy द्वाया भात ृभतृ्मु बएको ननजश्चत बएऩनछ भात्र स्वास््म व्मवस्थाऩन सुचना 
प्रणारी (HMIS) भा भात ृभतृ्मु बनी जनाउनु ऩदिछ। सभुदामभा verbal autopsy गये ऩश्चात सो पायभ अको 
एक प्रती तमाय गयी १ प्रनत स्थानीम स्वास््म सॊस्थाभा याखी अको प्रनत जजकरा (जन) स्वास््म कामािरमभा 
ऩठाउन ुऩदिछ। VA फाट प्राप्त सुचना स्थानीम स्वास््म सॊस्था य जजकरा जस्थत MPDSR सलभनतरे बफश्रेषण 
गनुि ऩदिछ। 

Verbal Autopsy कहाॉ गने? 

भतृकको नजजकको व्मजक्त वा भहहराको भतृ्म ुहुने सभमभा सॉगै यहेको व्मजक्त सॉग Verbal Autopsy सबवन्धी 
अन्तवािताि लरनु ऩदिछ। साभान्मतमा verbal autopsy गदाि जहाॉ भहहराको भतृ्म ुबएको हो त्मही सभुदामभा गएय 
गनुि ऩदिछ। महद भहहराको भतृ्म ु स्वास््म सॊस्था रैजाने िभभा बएको हो बने उसको प्राम: फसोफास गने 
घयभा गई verbal autopsy लरन ुऩदिछ। तथाऩी verbal autopsy गदाि भतृकका वायेभा भतृ्म ुहुन ुबन्दा केहह अनघ 
देखीको अवस्थाका वायेभा जहाॉ फढी सूचना प्राप्त हुन्छ सोहह स्थानभा गनुि ठीक हुन्छ ।  

साभान्मतमा भतृकको भतृ्म ु बएको स्थानवाट प्राप्त सूचनाका आधायभा भौखखक ऩयीऺण गरयने बएताऩनन 
अक्सय वसोवास गरययहेको स्थान बन्दा अन्मत्र गई भतृ्मु बएकाहरुका हकभा सूचनाका श्रोत पयक ऩनि 
सक्छन। तसथि ननबन सुचनाका श्रोतहरु प्रमोग गनुिऩदिछ, 

क) सोही सभुदामका सूचकहरु 

ख) भतृ्म ुबएका अस्ऩतारका सुचक 

ग) ऩरयवाय स्वास््म भहाशाखाका कभिचायी 
घ) अन्म जजकराका स्वास््मकभॉ वा जजकरा जनस्वास््मका कभिचायीहरु 
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Verbal autopsy गने टीभरे बौगोलरक सूचना प्रणारी (GIS technology) को भद्दतरे GPS (Global Positioning 

System) मन्त्र भापि त भतृक भहहराको प्राम: वसोवास गने स्थानको अवजस्थती लरई पायभभा सभेत उकरेख 
गनुि ऩदिछ। 

अस्ऩतार वा स्थानीम स्वास््म सॊस्थारे सुर्चत गये अनुसाय भात ृभतृ्म ुबएको २१ हदन लबत्र जजकरा (जन) 
स्वास््मभा यहने VA टीभरे verbal autopsy गनुि ऩदिछ। 

महद जजकरा वाहहय भहहराको भतृ्मु बएको हो बने ऩनन भतृक भहहराको प्राम् फसोफास गने घयभा गई verbal 

autopsy लरनु ऩदिछ। महद भहहराको भतृ्मु देश वाहहय, अको कुनै जजकराभा, घय वा वाटोभा बएको हो बने 
भतृ्मु बएको ठाउॉ भै वा भतृ्म ुहुॉदाका अवस्थाका वायेभा बयऩदो सूचना प्राप्त हुने स्थानभा गई सही सुचना हदन 
सक्ने व्मजक्त सॉग Verbal autopsy लरने कामि गनुि ऩदिछ। 

भौखखक ऩयीऺणका रार्ग हयेक जजकराभा तारीभ प्राप्त व्मजक्तहरुको सभुह यहेको हुन्छ । सो सभुहवाट १ वा २ 
जना य सबफजन्धत स्वास््म सॊस्थाका अनभी सहहतको सभुहवाट उऩमुक्त उत्तयदाता छनौट गयी मो कामि 
सबऩादन गरयन्छ । 

जजकरास्तयीम सभीऺा: 

जजकराभा प्राप्त verbal autopsy पायभहरुराई जजकराको MPDSR टीभरे MPDR Report प्राप्त बएको बए सो 
सभेतको आधायभा ववश्रेषण गयी भहहना लबत्रभा सभीऺा गरयसक्नु ऩदिछ।  

न्जल्ऱा स्तरमा तथ्याङ्क व्यिस्थाऩन: 

जजकराभा प्राप्त सबऩूणि त्माङ्क य भौखखक ऩयीऺणको वववयण प्राप्त हुना साथ त्माङ्क अर्धकृत वा 
त्माङ्क सहामकरे तोक्रकएको सफ्टवेमयभा entry गनुि ऩदिछ। मसयी entry गरयएको त्माङ्क सफ ै
सयोकायवाराहरु रगामत केन्र स्तय सबभभा ऩठाउनु ऩदिछ।  

अस्ऩताऱ स्तर 

 

अस्ऩतारभा हुने भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको हकभा उक्त भतृ्मु ऩहहचान गने, MPDR पायभ बने तथा भात ृ
तथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको सलभऺा गनुि ऩदिछ।  

भात ृभतृ्मु सुर्चत गने : 

अस्ऩतारभा हुने सबऩूणि भात ृभतृ्मु २४ घण्टा लबत्र भतृकको स्थामी फसोफास बएको जजकराको जजकरा (जन) 
स्वास््म कामािरम य ऩरयवाय स्वास््म भहाशाखाभा सुर्चत गनुि ऩदिछ। सोही सुचना अनुसाय जजकरा (जन) 
स्वास््म कामािरमरे भतृकको स्थामी फसोफास यहेको ऺेत्रको स्थानीम स्वास््म सॊस्थाराई जानकायी गयाई 
भतृ्मकुो ऩुष्ट्टी गयाई भौखखक ऩयीऺण गयाउन ुऩदिछ।  

भहहनाबयभा अस्ऩतारभा कुनै भात ृ नबए ऩनन आफ्नो भालसक HMIS प्रनतवेदनभा (शुन्म) उकरेख गयी 
प्रनतवेदन ऩेश गनुि ऩदिछ। 
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सुचचत गने व्यन्तत: 

 डाक्टयहरु 

 भेडडकर येकडि अर्धकृत वा सहामक 

 नसिहरु 

 ऩायाभेडडक्सहरु 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सलभऺा: 

अस्ऩतारभा प्रत्मेक भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु बएसॉगै बरयएका MPDR पायभहरुको आधायभा सभीऺा गनुि 
ऩदिछ। सलभऺा प्रक्रिमा मस ननदेलशकाभा तोक्रकए वभोजजभ हुनेछ।  

सुचनाको श्रोत (Sources of information) 
 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो सुचना प्राप्त गने भुख्मतमा ३ वटा श्रोतहरु यहेका छन।्  

क) स्वास््म सॊस्था (Health-care facility): भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो सुचना भतृकराई उऩचायको रार्ग 
बनाि गरयएको स्वास््म सॊस्था फाट प्राप्त गनि सक्रकन्छ। त्माङ्क सॊकरकरे भेडडकर येकडिको अदममन गयेय, 
भतृकको भतृ्मु हुॉदाको सभमभा उऩजस्थत वा ड्मटुीभा यहेका स्वास््मकभॉ सॊग अन्तवािता गयेय त्माङ्क 
सॊकरन गनि सक्दछ। मसयी त्माङ्क सॊकरन गदाि स्टापको ऩहहचान अत्मन्त गोप्म याख्नु ऩदिछ। 

ख) सभुदाम (Community): कुनै ऩनन भहहरा गबिवती अवस्थाभा वा वच्चा जन्भाउने िभभा वा वच्चा 
जन्भाईसकेऩनछ फर्थिंङ् सेन्टय वा अस्ऩतार फाहेक अन्म कुनै ठाउॉ  जस्त ै घय, फाटोभा वा स्वास््म सॊस्था 
फाहेकका अन्म कुन ैसॊस्थाभा भतृ्म ुबएभा सभुदामभा बएको भतृ्मु बन्ने फुझ्न ुऩदिछ। मस्तो क्रकलसभको भतृ्मुभा 
ऩरयवायका सदस्म वा भतृकको नजजकको व्मजक्त सॊग अन्तवािता गयी verbal autopsy फाट आवश्मक सुचना 
सॊकरन गनुि ऩदिछ। सूचनाको श्रोतको रूऩभा भहहरा स्वास््म स्वमॊसेववका, ऩरयवायका सदस्महरु वा सभुदामका 
अन्म व्मजक्तहरु हुन सक्दछन । अन्मभा जस्तै मसभा ऩनन गोऩनीमताराई अत्मन्त ैख्मार याख्न ुऩदिछ।  

ग)व्मजक्तगत घटना दताि प्रणारी (Vital event registration system) (VERS): स्थानीम ननकामभा गयाईने 
भहत्वऩूणि घटना दतािरे ऩनन भात ृको फायेभा थऩ जानकायी प्राप्त गनि भद्दत गदिछ।  

 

४.२. मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्यु ननगरानी तथा प्रनतकायय प्रक्रिया तथा सॊस्थागत व्यिस्था (Maternal Perinatal 

Death Review process and institutional arrangement) 
 

नेऩारभा सन ्१९९० को दशकको शुरुवात सॉगै सॊस्थागत रुऩभा भात ृभतृ्मुको सलभऺा गने प्रक्रिमा शुरु बएको 
हो । अस्ऩतारहरुभा भात ृ भतृ्मकुा कायणहरु तथा तत्कालरन ऩरयजस्थनतको अनसुन्धान गयी योकथाभ गनि 
सक्रकने तत्वहरु ऩत्ता रगाई उक्त सुचनाराई बववष्ट्मभा हुने भात ृ भतृ्म ु हुन नहदन नीनत तथा कामििभभा 
आवश्मक ऩरयवतिन गने उद्देश्मरे मो कामििभ शुरु बएको हो। मसका साथै भात ृभतृ्मुको सभीऺारे अस्ऩतार, 
जजकरा, ऺेत्र तथा केन्रका सबफजन्धत अर्धकायीहरुराई सुयक्षऺत भाततृ्वको ऺेत्रभा आवश्मक यणनीनत तम 
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गनिको साथै र्चक्रकत्सा तथा जनस्वास््मको ऺेत्रभा गरयदै आएको अभ्मासभा ऩनन प्रबाव ऩानि सक्दछ। भात ृ
भतृ्म ुसलभऺा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुननगयानी तथा प्रनतकामिको एक भहत्वऩूणि अङ्ग हो। मस क्रकलसभको 
सलभऺाफाट भात ृभतृ्मकुो आधायबुत कायकतत्व, सेवाको ऩहुॉच तथा प्रमोग य सेवाको गुणस्तयीमताको फायेभा 
ववश्रेषण गरयन्छ । भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामिका ३ वटा ऩऺहरू यहेका छन,् 

क) अस्ऩतारभा भात ृभतृ्मु सभीऺा, ऩेरयनेटर भतृ्म ुसभीऺा जसको सभष्ट्टीगत रूऩ MPDR हो 
ख) सभुदामभा भात ृभतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामि (MDSR) 

ग) जजकराभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामि 

मसका अरावा ऺेत्र य केन्र तहभा सभेत आवश्मक अनुगभन, सहजजकयण य प्रनतकामिका रार्ग सलभनतहरु 
यहेका हुन्छन ्। 
 

४.२.१ समुदाय स्तर मात ृमतृ्यु ननगरानी तथा प्रनतकायय (Community level MDSR) 

 

४.२.१.१ सुचचत गने (Notification) 

 

सुर्चत गने व्मजक्त (notifiers): भहहरा स्वास््म स्वमॊसेववकाहरु, लशऺकहरु,  वडाका भहहरा सदस्महरु, 
धालभिक अगुवाहरु 
सुर्चत गने ववर्धहरु 

 सूर्चत गने तोक्रकएको ढाॉचाको पायभ प्रमोग गयी सभुदामको स्थानीम स्वास््म सॊस्था वा जजकराको 
MPDSR को पोकर ऩसिनराई पोन वा सन्देश ऩठाएय  

 कुनै व्मजक्त भापि त लरखखत वा भौखखक खफय ऩठाएय 

 ई-भेर वा फ्माक्स गयेय 

 

सूचकको न्जम्मेिारी (Role of notifying team or member) 

 

क) सभुदामभा कुनै १२-५५ फषिको भहहराको  भतृ्मु बएभा त्मसको सुचना स्थानीम स्वास््म सॊस्थाराई २४ 
घण्टा लबत्रभा उऩरब्ध गयाउने 

ख) सभुदामभा महद कुन ै १२-५५ फषिको भहहराको भतृ्मु बएभा २४ घण्टा लबत्रभा सबफजन्धत ननकामराई 
सुर्चत गनुि ऩछि बन्ने वायेभा जनचेतना पैराउने। 

 

प्रक्रिया (Process) 
सभुदामभा कुनै कायणफस कुनै १२-५५ फषिको भहहराको भतृ्मु बएको खण्डभा भार्थ उकरेखखत सूचकरे भतृ्म ु
बएको २४ घण्टा लबत्रभा स्थानीम स्वास््म सॊस्थाभा खफय गनुि ऩदिछ। त्मस ऩश्चात स्थानीम स्वास््म 
सॊस्थारे भतृ्मु बएको घयभा गई भातभृतृ्मऩुहहचान पायभ बयी उक्त भतृ्मु सॊबाववत भात ृभतृ्मु हो मा होईन 
बनी छुट्माउनु ऩछि । मसभा ४ वटा प्रश्नहरु भदमे कुनकैो ऩनन हो बन्ने उत्तय आएभा सॊबाववत भात ृभतृ्म ु
ठानी भौखखक ऩयीऺणका रार्ग जजकराभा सूर्चत गनुिऩदिछ । 
 

के उहाॉ (भतृक) भतृ्मु हुॉदाकावखत गबिवती हुनुहुन््मो ? 
के उहाॉ (भतृक) रे गबिऩतन गयाउनुबएको वा आपै खेय गएको ४२ हदन लबत्र भतृ्मु बएको र्थमो ? 
के उहाॉ (भतृक) को भतृ्मु वच्चा जन्भाउदा (Delivery को फेराभा) बएको र्थमो ? 
के उहाॉ (भतृक) को भतृ्मु वच्चा जन्भाएऩनछ ४२ हदन लबत्र बएको र्थमो ? 



16 
 

 

एक्रकन बएऩनछ उक्त भतृ्म ु अस्ऩतार, फर्थिङ् सेन्टय, घय वा फाटोभा कहाॉ बएको हो सो को एक्रकन गरय 
जजकरा (जन) स्वास््म कामािरमभा खफय गनुि ऩदिछ। जजकराभा सॊबाववत भात ृ भतृ्मु बएको खफय प्राप्त 
बएऩनछ जजकराफाट कबतीभा २ सदस्मीम verbal autopsy टीभ स्थानीम स्वास््म सॊस्थाको प्रनतननर्ध (सॊबव 
बए सबभ अनभी) सहहत भतृकको नजजकको आपन्त (भतृ्मु हुॉदा सॉगै यहेको) सॊग verbal autopsy को 
अन्तवाितािको रार्ग जानु ऩदिछ। सो टीभरे भतृकको भतृ्मु बएको २१ हदनको हायाहायीभा verbal autopsy गनुि 
ऩदिछ। महद कुनै कायणवश २१ हदन लबत्र सॊबव नबएभा मथासक्म नछटो verbal autopsy गनुि ऩदिछ। verbal 

autopsy को २ प्रनत फनाईएउटा पायभ स्थानीम स्वास््म सॊस्थाभा याख्न ुऩदिछ बने अको पायभ जजकराभा 
ऩठाउनु ऩदिछ। स्थानीम MDSR सलभनतरे उक्त verbal autopsy पायभको सलभऺा गयी बववष्ट्मभा त्मस 
क्रकलसभको भात ृभतृ्मु हुन नहदन आवश्मक के के गनि सक्रकन्छ,  सोहह अनुसाय आवश्मक कदभ चाकनु ऩदिछ।  

 

४.२.१.२ मात ृमतृ्यु ननगरानी तथा प्रनतकायय सशमनत (MDSR committee) 
 

1. स्वास््म सॊस्था सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सलभनतका अदमऺ- अदमऺ 

2. स्वास््म सॊस्थाको अनभी - सदस्म 

3. भ.स्वा.स्व.से. प्रनतननर्ध - सदस्म* 

4. स्थानीम लशऺक प्रनतननर्ध - सदस्म* 

5. सभुदाम स्तयीम सॊस्थाका प्रनतननर्ध - सदस्म* 

6. स्वास््म सॊस्था ईन्चाजि – सदस्म सर्चव 

 

* MDSR सलभनतको अदमऺरे भनोननत गने 

 
४.२.१.३ मात ृमतृ्यु ननगरानी तथा प्रनतकायय सशमनतको न्जम्मेिारी 

 

a) सभुदामभा बएका प्रत्मेक १२-५५ वषिको भहहराको भतृ्म ु सुर्चत बएको ननजश्चत गयी सॊबाववत भात ृ
भतृ्म ुबएको बएभा सलभऺा गने। 

b) सॊबाववत भात ृभतृ्मकुो सलभऺा गयी verbal autopsy को व्मवस्था लभराउने 

c) प्रत्मेक भतृ्मुराई HMIS प्रनतवेदनभा सभावेश गने 

d) सलभऺा फाट प्राप्त सुचनाहरुराई एकततृ गयी स्वास््म सॊस्था तथा जजकराको MPDSR सलभनतराई 
आवश्मक ऩषृ्ट्ठऩोषण हदने 

e) भात ृभतृ्मु हुन नहदन आवश्मक सुझावहरु हदने 

f) सुझावहरु कामािन्वमन गनि साधन स्रोत ऩरयचारन गने 

g) सुझावहरु कामािन्वमन बए नबएको फाये ननयन्तय Follow up गने 

h) सलभऺाफाट प्राप्त सुझावहरुराई जजकरा (जन) स्वास््म कामािरम सभऺ प्रस्ततु गने  

i) भात ृभतृ्मुको कायणहरु य योकथाभहरुका उऩामहरु फाये सभुदामभा जनचेतना पैराउने। 
 

४.२.१.४ प्रक्रिया (Process) 
 

महद कुनै कायणवश स्थानीम स्वास््म सॊस्थाभा सॊबाववत भात ृभतृ्मु बएको खण्डभा स्थानीम स्वास््मरे २४ 
घण्टा लबत्र जजकराको MPDSR सलभनतभा सुर्चत गनुि ऩदिछ। जजकराको VA टीभरे स्थानीम स्वास््म सॊस्थाको 
डाक्टय/स्टाप नसि/अनभी सॉग लभरेय २१ हदन लबत्रभा verbal autopsy गनुिऩदिछ। महद भहहराको भतृ्म ु
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सभुदामभा बएको बए स्थानीम स्वास््म सॊस्थारे screening गयी सॊबाववत भात ृ भतृ्मु बएको खण्डभा 
जजकराको MPDSR सलभनतको focal person राई सुर्चत गनुि ऩदिछ य verbal autopsy गनिको रार्ग VA टीभराई 
सहमोग गनुि ऩदिछ। स्थानीम स्वास््म सॊस्थारे verbal autopsy को पायभ प्राप्त गरयसकेऩनछ जजकराजस्थत 
MPDSR सलभनतको फैठक फस्ने लभनत ऩत्ता रगाई सो भतृ्मकुा रार्ग फस्ने फैठकभा सहबार्गता जनाउनु ऩदिछ 
।जजकराजस्थत MPDSR सलभनतको फठैकफसेऩनछ सो को कामािन्वमन तथा स्थानीम ववषमहरु सभेत सभेट्ने 
गयी आफ्नो सॊस्थाको MDSR सलभनतको फैठक फोराउन ुऩदिछ। उक्त सलभनतरे भतृ्मकुा कायणहरुको ववश्रेषण 
गयी बववष्ट्मभा त्मस क्रकलसभको भतृ्मु हुन नहदनस्थानीम स्तयभा तथा जजकरा स्तयभा गनुिऩने सुधायका 
काभहरुफाये कामिमोजना तमाय गयी कामािन्वमन गनुिऩदिछ। 
 

४.२.२. अस्ऩताऱहरुमा मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्यु सशमऺा (MPDR in the Hospitals) 
 

अस्ऩतारहरु बन्नारे सफै तहका सयकायी तथा साभुदानमक अस्ऩतारहरु, भेडडकर करेज लशऺण अस्ऩतारहरु, 
ननजी अस्ऩतारहरु, गैय सयकायी सॊस्थाका अस्ऩतारहरु, लभसन अस्ऩतारहरु, नलसिङ् होभहरु आहद राई फुझ्न ु
ऩदिछ। अस्ऩतारभा बएको भातभृतृ्मकुो र्चक्रकत्सकीम ऩयीऺण (clinical audit) गरय सकेऩनछ थऩ ववस्ततृ 
अनुसन्धानको रार्ग verbal autopsy गरयन्छ। त्मसैरे अस्ऩतारभा हुने भात ृ भतृ्मकुो २ ऩटक पयक पयक 
उद्देश्मको रार्ग ऩयीऺण हुन्छ। तय ऩेरयनेटर भतृ्मकुा रार्ग बने verbal autopsy गरयने छैन ।  

४.२.३ मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्यु सशमऺा तथा प्रनतकायय सशमनतहरु (MPDSR committees) 

अस्ऩतार, स्थानीम स्वास््म सॊस्था, जजकरा जन/स्वास््म कामािरम, ऺेत्रीम स्वास््म ननदेशनारम य केन्रीम 
तहभा ववलबन्न कामि वववयणका साथ सलभनतहरु गठन हुने व्मवस्था गरयएको छ । 
 

४.२.३.१ अस्ऩताऱ स्तरीय मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्यु समीऺा सशमनत (MPDR Committee) 

 
अस्ऩतारभा कामियत ववलबन्न स्वास््म कभॉको उऩरब्धता अनसुाय MPDR सलभनतहरुको गठन हुन्छ।  

 

क) जुन अस्ऩतारभा ववलबन्न ववबागहरु (जस्तै स्त्री योग तथा प्रसुनत ववबाग, फार योग ववबाग आहद) छन ्
त्मस्तो अस्ऩतारहरुभा ननबनानुसाय MPDR सलभनत हुन्छ।  

 

a. अस्ऩतारको प्रभुख (भे.सु.) – अदमऺ 

b. स्त्री योग तथा प्रसुनत ववबाग प्रभुख –उऩादमऺ 

c. फार योग ववबाग प्रभुख – उऩादमऺ 

d. नलसिङ प्रभुख (भेरोन) - सदस्म 

e. भेडडकर येकडि शाखा प्रभुख – सदस्म सर्चव 

f. आभजन्त्रत सदस्महरु*  

*सलभनत अदमऺरे तोके अनसुाय 

ख). जुन अस्ऩतारभा ववबागहरू छैनन महाॉ ननबनानुसाय MPDR सलभनतको गठन हुन्छ। 
a) अस्ऩतार प्रभुख  – अदमऺ  

b) स्त्री योग तथा प्रसुनत सबफजन्ध डाक्टय – सदस्म 

c) फार योग सबफजन्ध डाक्टय – सदस्म 

d) नलसिङ प्रभुख (भेरोन) - सदस्म 
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e) भेडडकर येकडि शाखा प्रभुख – सदस्म सर्चव 

f) आभजन्त्रत सदस्म*  

*सलभनत अदमऺरे तोके अनसुाय 

MPDR सलभनतको जजबभेवायी (Responsibilities of MPDR committee) 
 अस्ऩतारभा हुने भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो सलभऺा गने  

 सफै भात ृभतृ्म ुसुर्चत बएको य सही तरयकाफाट सलभऺा बएको एक्रकन गने  

 भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सबफन्धी त्माङ्कको उर्चत व्मवस्थाऩन बएको एक्रकन गने  

 प्राप्त ननतजाहरुराई एकभुष्ट्ठ गयी अस्ऩतारको टीभराई आवश्मक ऩषृ्ट्ठऩोषण हदने।  

 भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो सलभऺा अनुसाय जजकराको MPDSR सलभनतराई आवश्मक सुझावहरु हदने  

 प्राप्त सुझावहरु कामािन्वमन गनि कामि मोजना फनाई साधन स्रोतको ऩरयचारन गने  

 सुझावहरु कामािन्वमन बएको एक्रकन गनि ननयन्तय Follow up गने 

 सलभऺाफाट प्राप्त त्महरु तथा सुझावहरुराई जजकरा, ऺते्र य केन्र स्तय सबभ प्रस्ततु गने 

 अस्ऩतारभा सेवाको गुणस्तय अलबवहृद्द गनिको ननलभत्त ववलबन्न सयोकायवाराहरुसॊग सहकामि तथा 
सभन्वम गने  

 

१. प्रक्रिमा् 
 

जफ अस्ऩतारभा कुनै भात ृभतृ्मु हुन्छ, भतृ्मु हुॉदाको सभमभा उऩजस्थत स्वास््मकभॉरे भतृ्मु बएको २४ घण्टा 
लबत्रभा MDR पायभ बनुि ऩदिछ य ७२ घण्टा लबत्रभा भतृ्मकुो सलभऺा गरयसकेऩनछ ऩरयवाय स्वास््म 
भहाशाखाराई तरुुन्त खफय गनुि ऩदिछ। भहाशाखारे सबफजन्धत जजकरा (जन) स्वास््म कामािरमराई मस 
फायेभा मथासक्म नछटो खफय गनुि ऩदिछ। जजकरा (जन) स्वास््म कामािरमरे भतृकको अक्सय वसोवास यहेको 
सभुदामभा यहेको स्वास््मसॊस्था भापि त सो भतृ्मुको ऩहहचान गयाई भात ृभतृ्म ुबएको २१ हदन लबत्रभा verbal 

autopsy गदिछ। मसयी सबवजन्धत जजकराभा खवय गयेऩनछ अस्ऩताररे सो भतृ्मुको सबऩूणि ऩऺहरु केराई 
बववष्ट्मभा सभान प्रकायका भतृ्मु हुन नहदन आवश्मक उऩामहरु ऩत्ता रगाई ढाॉचा वभोजजभ कामिमोजना तमाय 
गनुि ऩदिछ । सो कामिमोजनाभा अस्ऩतारकै सेवाको गुणस्तय (Quality of Care) सुधायराई प्राथलभकताभा याखी 
अन्म ननकामहरुवाट गरयनु ऩने कामि सभेत सभावेश गनुि ऩनेछ । कामिमोजना भा ऩयेका अस्ऩतारवाट हुनुऩने 
कामिहरु तदारुकताका साथ सबऩन्न गयी सो कामिमोजना थऩ कामिका रागी जजकरा जन/स्वास््म कामािरम 
भापि त पे्रषण गनुिऩदिछ । जजकराबरयका मस्ता कामिमोजना सभेटी जजकरा जन/स्वास््म कामािरमरे भात ृतथा 
ऩेरयनेटर भतृ्म ुननगयानन तमा प्रनतकामि सलभनत भापि त आफश्मक कामि गनेछ ।  
ऩेरयनेटर भतृ्मकुो हकभा भतृ्म ु बएको ७२ घण्टा लबत्रभा PDR पायभ बरयसक्न ु ऩदिछ य प्रत्मेक भहहना 
ऩेरयनेटर भतृ्मुको सलभऺा गयी आवश्मक कामिमोजना तमाय गयी कामािन्वमन गनुिका साथै जजकरा (जन) 
स्वास््म कामािरमको MPDSR सलभनतभा ऩठाउन ु ऩदिछ। जजकराजस्थत MPDSR सलभनतरे उक्त ऩेरयनेटर 
भतृ्मकुो थऩ सलभऺा गयी आवश्मक सुधायका कामिहरु औकमाई अन्म ननकामहरुरे चाकनु ऩने आवश्मक 
कदभहरु फाये सुझाव सहहत सफ्टवेमयभा त्माङ्क entry गयी ऺेत्र तथा केन्रभा ऩठाउनु ऩदिछ। 
MPDR सलभनतरेसभेत भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुा पायभहरु ऩरयवाय स्वास््म भहाशाखारे तमाय गयेको 
सफ्टवेमयभा प्रववष्ट्ट गयाउन ुऩदिछ । 

MPDR फैठक फस्दा भतृ्मुको सलभऺा सॉगसॉगै मस अनघ प्रदान गरयएका सुझावहरु के कनत कामािन्वम बए वा 
हुने िभभा छन ्बनी सलभऺा गनुि ऩदिछ। जबभा भतृकको सॊख्मा, सलभऺा गरयएका भतृ्मुहरु, सलभऺाफाट प्राप्त 
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त्महरु, सयोकायवाराहरुको रार्ग सुझावहरु, तथा कामािवन्मन गरयएका सुझावहरुफाट प्राप्त ननतजाहरु उकरेख 
गयी प्रनतवेदन तमाय गयेय सभीऺा गनुिऩदिछ।  

 

District, Region and Central level

HOSPITAL LEVEL

Occurrence of maternal deaths in hospital

Attending medical officer/nurse completes MDR 
forms within 24 hours of death

Convene MPDR Committee within 72 hrs of death
- Identify cause(s) of death
- Identify leading factors
- Make recommendations for actions, implement         
and forward for further actions

Ensure recommendations from facility 
reviews and national committees 

are acted upon

Enter forms into the computer
Analyse data from all MPDR hospitals

Different level MPDSR Committee 
meet 

Action National and 
international forums

Feedback findings to 
facilities

Maternal Death 
Review and response

Notify to D/PHO

 
 

 

District, Region and Central level

HOSPITAL LEVEL

Occurrence of perinatal deaths in hospital

Attending medical officer/nurse completes PDR 
forms within 72 hours of death

Convene MPDR Committee  once a month
- Identify cause(s) of death
- Identify leading factors
- Make recommendations for actions, implement         
and forward for further actions

Ensure recommendations from facility 
reviews and national committees 

are acted upon

Enter forms electronically at hospital
Analyse data from all MPDR

hospitals

Different level MPDR Committee 
meet 

Action National and 
international forums

Feedback findings to 
facilities

Perinatal Death 
Review and response

 
 

प्राथलभक स्वास््म केन्र तथा अन्म फर्थिङ् सेन्टय हरुभा MDSR सलभनतरे जजकरा जस्थत MPDSR सलभनतको 
सहमोगभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो सलभऺा तथा प्रनतकामि गने छ । सो को रार्ग जजकरा (जन) स्वास््म 
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कामािरमरे स्वास््म सॊस्थाको अनुयोध अनुसाय मो ऺेत्रभा ऩमािप्त ऻान बएको एक जना र्चक्रकत्सक ऩठाईहदन ु
ऩदिछ।   

 

 

४.२.३.२ न्जल्ऱा स्तरीय मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्यु ननगरानी तथा प्रनतकायय सशमनत (MPDSRCommittee) 

 

१. न्जल्ऱा स्तरीय मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्यु ननगरानी तथा प्रनतकायय सशमनतको गठन 

 

a) जजकरा (जन) स्वास््म प्रभुख–अदमऺ 

b) जनस्वास््म अर्धकृत- सदस्म 

c) त्माङ्क अर्धकृत – सदस्म 

d) सयकायी वा ननजी अस्ऩतारको स्त्री योग तथा प्रसुनत ववशेषऻ : सदस्म *  

e) भतृ्मकुो कायण ववश्रेषण सबवन्धी ववऻ र्चक्रकत्सक – सदस्म* 

f) प्रजनन स्वास््म सभन्वम सलभनत (RHCC) सदस्महरु - सदस्म* 

g) बफलबन्न ननकामहरुफाट आभजन्त्रत सदस्महरु - सदस्म* 

h) ऩजब्रक हेकथ नसि (PHN) –सदस्म सर्चव 

 

* सलभनतको अदमऺफाट छनोट हुने 

 

२. MPDSR सलभनतको जजबभेवायी (Responsibilities of MPDSR committee) 
a) जजकरा अन्तगितको स्वास््म सॊस्थाभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको सलभऺा गने  

b) ऺभता अलबवहृद्द क्रिमाकराऩ सॊचारन गने  

c) सुर्चत बएको सॊबाववत भात ृभतृ्मुको भौखखक ऩयीऺण गने 

d) भतृ्म ुबएको ऩहहचान गने तथा सेवा प्रदान गने व्मजक्तको गोऩनीमता कामभ गने 

e) त्माङ्क व्मवस्थाऩन गने 

f) MPDR Form य Verbal Autopsy प्रनतवेदनसहहत भात ृभतृ्मकुो सलभऺा गयी उक्त सलभऺाको ननतजा य 
सुझावहरु जजकराका सलभऺाहरु तथा प्रजनन स्वास््म सभन्वम सलभनतको वैठकभा प्रस्ततु गने  

g) सुझावहरु तमाय गने, उक्त सुझावहरुको आधायभा कामिमोजना तमाय गने य सयोकायवाराहरुसॉग सॊचाय 
गने  

h) MPDSR को मोजना फनाउने, साधन स्रोतको व्मवस्था गने य अनुगभन गने।  

i) गुणस्तयीम स्वास््म सेवाको व्मवस्था गनि सबफजन्धत स्वास््म सॊस्थाराई ऩषृ्ट्ठऩोषण हदने।  

j) सयोकायवाराहरु सॉग सभन्वम गने 

k) अस्ऩतारहरुराई भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो सलभऺाभा सहमोग गने, सुझावहरु प्राप्त गने  य 
सुझावहरु कामािन्वमन गनि सहमोग गने 

l) भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु कभ गनि वकारत गने।  

 

३. Verbal Autopsy (VA) गने टीभका सदस्महरु 
जजकराभा जजकरा (जन) स्वास््म प्रभुख, प्राथलभक स्वास््म केन्र, सयकायी तथा ननजी अस्ऩतारका स्वास््म 
कभॉहरु तथा भतृकको सभुदामको स्वास््म सॊस्थाको SBA /ANM सहहत verbal autopsy को रार्ग ८-१० 
जनाको प्रलशक्षऺत सभूह हुनेछ।  
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Verbal Autopsy (VA) टीभको जजबभेवायी (Responsibilities of VA team) 
 

a) सॊबाववत भात ृभतृ्मु सुर्चत बएको २१ हदन लबत्रभा verbal autopsy गने 

b) Verbal autopsy को रार्ग ननजश्चत पायभ प्रमोग गने य verbal autopsy गरयसकेऩनछ सलभऺाको रार्ग 
MPDSR सलभनतराई पायभ उऩरब्ध गयाउने। 

 

२. न्जल्ऱास्तरमा मात ृ तथा ऩेररनेटऱ मतृ्यु ननगरानी तथा प्रनतकाययको प्रक्रिया (District level MPDSR 

Process) 
 

जजकरा जनस्वास््म कामािरम भात ृ तथा फार भतृ्मुको सलभऺा गने भहत्वऩूणि भञ्च हो। मस कामििभ 
अन्तगित जजकरा लबत्रका बएका सफै भात ृभतृ्मु य अस्ऩतारभा बएका ऩेरयनेटर भतृ्मुहरुको ननगयानी तथा 
ववश्रेषण गयी न्मूनीकयणका रार्ग प्रबावकायी उऩामहरुको अवरबफन गनुि ऩने बएकोरे सभुदाम य 
अस्ऩतारहरुवाट प्राप्त सूचनाका आधायभा २१ हदन लबत्रभा verbal autopsy गनुि ऩदिछ। भात ृभतृ्मुका सन्दबिभा 
verbal autopsy को प्रनतफेदन य अस्ऩतारभा भतृ्मु बएको बए MPDR Report सभेत याखी भतृ्मुको कायण  य 
ऩरयजस्थतीको बफश्रेषण गयेय जजकरास्तयीम भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामि सलभनतको वठैक 
तरुुन्त याखी ऩेश गनुिऩदिछ । सो फठैकभा सबफजन्धत सभुदामको स्वास््म सॊस्थाका प्रभुख सभेतराई सॊरग्न 
गयाई ढाॉचा वभोजजभ भात ृ भतृ्मु न्मनुनकयण कामिमोजना तमाय गयी कामािन्वमन गनुिऩदिछ । मस िभभा 
अस्ऩतारवाट MPDR Committee रे ऩठाएको कामिमोजना य सुझाव बए सो सभेत आधायका रुऩभा लरन ु
ऩदिछ । मस्तो कामिमोजनाभा बफलबन्न तहका ननकामहरुरे गनुिऩने कामि खोरी कामािन्वमन गनुि गयाउनु ऩदिछ 
। जजकराभा कामिमोजना फनेऩनछ सबफजन्धत सभुदामको स्वास््म सॊस्थाभा MDSR Committee को वठैक 
याख्न रगाई स्थानीम कामिहरु सभेत थऩ गयी सभष्ट्टीगत प्रनतकामिको व्मफस्था लभराउनु ऩछि । जजकरारे 
फनाएको सवै कामिमोजना ऺेत्रीम स्वास््म ननदेशनारमभा ऩठाई जजकरा तहभा सभाधान हुन नसकेका 
ववषमहरुभा सहमोग लरन ुऩदिछ । जजकरा जनस्वास््म कामािरमरे VA फाट प्राप्त त्माङ्क सफ्टवेमयभा entry 

गनिको रार्ग त्माङ्क अर्धकृत वा त्माङ्क सहामकराई जजबभेवायी तोक्न ु ऩदिछ। जजकराको MPDSR 

सलभनतरे सभुदाम फाट प्राप्त VA पायभ य अस्ऩतारफाट प्राप्त MPDR पायभभा प्राप्त त्महरुराई ववश्रेषण 
गयी सुझावहरु तमाय गने य सबफजन्धत ननकामहरुभा प्रस्ततु गने गनुि ऩदिछ । 

 

४.२.३.३ ऺेत्रीय स्तरमा मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्यु ननगरानी तथा प्रनतकायय (Regional level MPDSR) 

 

१. ऺेत्रीम स्तयभा MPDSR सलभनत (Regional MPDSR Committee) 
a) ऺेत्रीम ननदेशक - अदमऺ 

b) वरयष्ट्ठ नलसिङ् प्रशासक – सदस्म 

c) ऺेत्रीम वा उऩऺेत्रीम अस्ऩतार प्रभुख – सदस्म 

d) जनस्वास््म अर्धकृत – सदस्म 

e) त्माङ्क अर्धकृत – सदस्म सर्चव 

f) आभजन्त्रत सदस्म * 

 

* ऺेत्रीम ननदेशक (अदमऺ) रे तोके अनुसाय 

२. ऺेत्रीम भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामि सलभनतको जजबभेवायी 
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 ऺेत्र अन्तगितका जजकरा तथा अस्ऩतारभा हुने भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको सलभऺाभा एकरुऩता 
कामभ गने 

 ववलबन्न तहको अस्ऩतारहरुभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो सलभऺा प्रक्रिमा कामािन्वमन बएको एक्रकन 
गने. 

 MPDSR प्रणारी तथा Verbal Autopsy फायेभा आवश्मकता अनुसाय जजकरा तथा अस्ऩतारहरुराई 
तालरभ प्रदान गने  

 जजकराको MPDSR सलभनतको कामिराई ननयन्तय अनुगभन गने 

 जजकरा तथा अस्ऩतारहरुरे सफ्टवेमयभा याखेको त्माङ्क तथा सुझावहरुको ननमलभत सलभऺा गने  

 जजकरा (जन) स्वास््म कामािरम सॉग सभन्वम गयी सुझावहरुफाये सलभऺा गने  

 जजकरा तथा अस्ऩतारहरुराई ननमलभत रुऩभा ऩषृ्ट्ठऩोषण प्रदान गने  

 अस्ऩतार तथा स्वास््म सॊस्थाको गुणस्तयभा अलबवहृद गनिको रार्ग साधन स्रोतको ऩरयचारन गयी 
आवश्मक सुधायको ननबती सभन्वम गने  

 भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु कभ गनि जजकरा तथा अस्ऩतारहरुरे हदएका सुझावहरु कामािन्वमन गनि 
सहजीकयण तथा सभन्वम गने  

 ननतीगत सुधाय रगामत आवश्मक सहमोगका रार्ग जजकरा तहफाट प्राप्त सुझावहरुराई केन्रीम तहभा 
अगाडी फढाउने  

 MPDSR फाट प्राप्त त्महरुराई ऺेत्रीम तहभा सलभऺा गने  

 

३. ऺेत्रीय स्तरमा मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्य ुननगरानी तथा प्रनतकायय प्रक्रिया (Regional MPDSR Process) 

 

ऺेत्रीम स्तयभा यहेको MPDSR सलभनतरे भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु घटाउनको ननजबत जजकरा जस्थत MPDSR 

सलभनतफाट सुझावहरु प्राप्त गदिछ य वेवसाइट भा आधारयत त्माङ्क अदममन गयी ववश्रेषणात्भक प्रनतवेदन 
तमाय गयी आवश्मक सुझावहरु सहहत केन्रीम MPDSR सलभनतभा ऩठाउनु ऩदिछ। ऺते्रीम तहवाट सभाधान हुने 
ववषमहरुभा सोहह तहभा गयी बए गयेका कामिहरुको प्रनतवेदन सहहत केन्रवाट सभाधान गनुिऩने ववषमहरु खरुाई 
ऩरयवाय स्वास््म भहाशाखाभा ऩठाउनु ऩदिछ । त्मसै गयी जजकराको सुझावहरु के कनत कामािन्वमन बए बन्ने 
जानकायी जजकरा तहभा गयाउनु ऩदिछ। ऺेत्रीम तहभा यहने MPDSR सलभनत कबतीभा ३ भहहनाको १ ऩटक 
वैठक फस्नु ऩदिछ।  

 

४.२.३.४ रान्ष्िय स्तरमा मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्यु ननगरानी तथा प्रनतकायय (National Level MPDSR) 

 

क) याजष्ट्रम MPDSR सलभनत (National MPDSR committee) को गठन 

 

a) भहाननदेशक, स्वास््म सेवा ववबाग - अदमऺ 

b) ननदेशक, ऩरयवाय स्वास््म भहाशाखा- उऩादमऺ 

c) ननदेशक, वार स्वास््म भहाशाखा – सदस्म 

d) ननदेशक, व्मवस्थाऩन भहाशाखा – सदस्म 

e) सुयक्षऺत भाततृ्व पोकर ऩसिन – सदस्म 

f) ऩरयवाय ननमोजन पोकर ऩसिन–सदस्म 

g) ननजी स्वास््म सॊस्था सॊगठनको प्रनतननर्ध - सदस्म 

h) कुनै एक भेडडकर करेजको प्रनतननर्ध, -सदस्म 

i) ऩयोऩकाय स्त्री योग तथा प्रसुनत अस्ऩतारफाट वरयष्ट्ठ स्त्री योग तथा प्रसुनत ववशेषऻ - सदस्म 
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j) जनसॊख्मा अदममन तथा प्रजनन स्वास््म अनुसन्धान पोकर ऩसिन – सदस्म सर्चव  

k) आभजन्त्रत सदस्म* 

* अदमऺरे तोके अनुसाय हुने। 

तय मस याजष्ट्रम MPDSR सलभनतभा ११ जना बन्दा फढी सदस्म हुने छैनन।्  

ऩरयवाय स्वास््म भहाशाखा अन्तगित जनसॊख्मा अदममन तथा प्रजनन स्वास््म अनुसन्धान शाखाभा मस 
सलभनतको सर्चवारम यहने छ य देशभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु ननगयानी, सलभऺा तथा प्रनतकामिको रार्ग 
आवश्मक क्रिमाकराऩ सॊचारनको रार्ग जजबभेवाय हुनेछ।  

ख). याजष्ट्रम MPDSR सलभनतको जजबभेवायी (Responsibilities of MPDSR committee) 
 

 देशभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु ननगयानी तथा प्रनतकामि सबवन्धी गनतववर्धहरु सॊचारन गने  

 भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु कभ गनिको ननलभत्त जजकरा तहदेखख प्रदान गरयएका सुझावहरु य ती 
सुझावहरुको कामािन्वमनको जस्थनतफाये छरपर गनि वावषिक रुऩभा वैठक सॊचारन गने 

 सलभऺाहरु फाट प्राप्त सुझावहरु अनरुुऩ आवश्मकता अनसुाय नीनतगत ऩरयभाजिन गने  

 प्रजनन स्वास््म ननदेशन सलभनतराई प्रनतवेदन ऩेश गने। 

याजष्ट्रम MPDSR सलभनतको फैठक सॊबव बए सबभ ६ भहहनाभा एक ऩटक फस्नु ऩने छ तय कबतीभा वषिको १ 
ऩटक अननवामि रुऩभा मस सलभनतको फैठक वस्नु ऩने छ।  

    

ग). प्राविचधक कायय समुह (Technical Working Group) 

 

ऩरयवाय स्वास््म भहाशाखाका ननदेशकको नेततृ्वभा एक प्राववर्धक कामि सभुह (technical working group) यहने 
छ। जस अन्तगित ववलबन्न सॊस्थाहरुका सुयक्षऺत भाततृ्व पोकर ऩसिनका साथै IMCI, HMIS, जनसॊख्मा 
भहाशाखाका प्रनतननर्ध रगामत प्राववर्धक ववषेशऻ जस्तै स्त्री योग ववषेशऻ, वार योग ववषेशऻ, त्माङ्क 
शास्त्री हुन सक्नेछन।   

प्राविचधक कायय समुहको न्जम्मेिारी  

 

 MPDSR प्रणारी सॊचारनको रार्ग ववलबन्न स्वास््म सॊस्थाको ऺभता अलबवहृदको रार्ग तालरभ तथा 
अलबभुखीकयण कामििभ सॊचारन गने  

 MPDSR प्रणारीको कामािन्वमन फाये ननयन्तय अनगुभन, सुऩयीवेऺण तथा follow-up गने 

 MPDSR प्रनतवेदन सलभऺा गने  

 अनुगभन तथा सुऩयीवेऺणको िभभा अस्ऩतारहरुभा बरयएका पायभहरुको सलभऺा गने 

 MPDSR  प्रणारीराई ववस्ताय गदै रैजाने य सो को रार्ग मोजना तथा कामििभ तमाय गने  

 MPDSR प्रणारीका प्रनतपर तथा प्रगनत ववलबन्न ननकामहरु सभऺ प्रस्ततु गने जसको ननजबत 

 भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु बएका अस्ऩतारहरु, स्वास््म सॊस्था तथा बौगोलरक ऺेत्रहरु ऩत्ता रगाई प्राप्त 
सुझावहरुको ववश्रेषण गने  
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 अस्ऩतारहरु, जजकरा (जन) स्वास््म कामािरम तथा ऺेत्रीम स्वास््म ननदेशनारमराई आवश्मक 
ऩषृ्ट्ठऩोषण हदने।  

 MPDSR कामािन्वमन गरययहेका सॊस्थाहरुसॊग याजष्ट्रम सलभऺा गोष्ट्ठी सॊचारन गयी अनुबव तथा 
लसकाईहरुको आदान प्रदान गने  

 याजष्ट्रम MPDSR सलभनतरे प्रस्ततु गने वावषिक प्रनतवेदन तमाय गने 

 स्वास््मकभॉहरुको आधायबुत तालरभभा भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु सबफजन्ध ववषमवस्तु सभेहट 
आवश्मक प्राववर्धक सहमोग उऩरब्ध गयाउने  

 MPDSR रागु तथा कामािन्वमन गनि ऺभता अलबवहृदभा आवश्मक सहमोग गने  

 स्वास््म सेवा ववबागको फावषिक प्रनतवेदन (Annual Report) भा MPDSR सबफन्धी त्महरु सभावेश 
गने  

 

ङ). केधरीय स्तरमा मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्यु ननगरानी तथा प्रनतकाययको प्रक्रिया  

 

ऺेत्रीम स्तयभा यहेको MPDSR  सलभनतरे जजकरा तह तथा अस्ऩतारहरुफाट प्राप्त ननष्ट्कषि य सुझावहरु सभेटेय 
प्रनतवेतन केजन्रम MPDSR सलभनतभा ऩठाउॉछ य प्राप्त प्रनतवेदनराई केन्रीम स्तयभा यहेको MPDSR प्राववर्धक 
कामि सलभनतरे अदममन तथा सलभऺा गयीथऩ छरपरको रार्ग याजष्ट्रम MPDSR सलभनतभा ऩेश गदिछ। याजष्ट्रम 
MPDSR सलभनतरे आवश्मक कामािन्वमन गयी तकरो तहभा ऩषृ्ट्ठऩोषण य जानकायी ऩठाउॉछ। 
 

४.३ तथ्याङ्क तकत्रीकरणव विश्ऱेषण र भाषाधतरण (Data aggregation, analysis, and interpretation) 

 

कुनै ऩनन ननगयानी (surveillance) प्रणारीभा त्माङ्क ववष्ट्रेशण तथा त्मसको बाषान्तयण अत्मन्त भहत्वऩूणि 
हुन्छ जसरे कुनै ऩनन भतृ्मुको योकथाभ य स्वास््म प्रवधिनको रार्ग जनस्वास््म उऩामहरु सॊचारन गनि 
भागिननदेशन गदिछ।  

एकत्रीकयण (Aggregation) बन्नारे कुनै ननजश्चत सभमावर्धभासॊकरन गरयएका उस्त ै उस्तै त्महरुराई 
सायाशॊको रुऩभा एकबत्रत गनुि हो। मसयी सॊकरन गरयएको त्मको गुणस्तय एक्रकन गयी अथिऩूणि सुचनाको 
मसको ववश्रेषण गनुि ऩदिछ। कुनैऩनन त्मराई ववश्रेषण गदाि ऩरयजस्थनत य स्तयीम ऩरयबाषा तथा प्रक्रिमाराई 
दमानभा याखख गनुिऩदिछ। त्मको ववश्रेषण गदाि प्राप्त बएको ननतजाराई व्माख्मा गयी ननष्ट्कषि ननकाकनु न ै
बाषान्तयण हो। 

MPDSR प्रणारीफाट प्राप्त त्माङ्क इवऩडलेभमोरोजीको ऩनन ऻान तथा सीऩ बएको टीभरे ववश्रेषण गनुि 
ऩदिछ। स्थानीम तहभा ऩनन केही हदसबभ त्माङ्क ववश्रेषण गनि सक्रकने बएता ऩनन प्रायजबबक ववश्रेषण 
जजकरा तहभा गनुि ऩदिछ।  

त्माङ्को एकत्रीकयण, ववश्रेषण तथा बाषान्तयण, मसको आवश्मकता, ऺभता तथा सलभऺा य प्रनतकामिको 
अर्धकायको आधायभा गरयन्छ। हार कामभ यहेको सुचना प्रणारीको उच्चतभ प्रमोग गयी त्माङ्कभा हुने 
दोहोयोऩन योक्ने, त्माङ्कको आर्धकारयकता कामभ गने तथा त्माङ्कभा हुने असॊगनतहरु कभ गनुि ऩदिछ। 
मसको रार्ग ववलबन्न तहभा ननबनानुसाय कामि गनुि ऩदिछ।  

क) स्थानीय स्िास्थ्य सॊस्था (Local facility) 
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स्थानीम स्वास््म सॊस्थाभा साभान्म ववश्रेषण गनि सक्रकन्छ, जस्तै 
a) Verbal autopsy प्रनतवेदनको ववषमगत ववश्रेषण गने. 

b) स्थानीम सन्दबिभा भतृ्मु हुॉदाको सभमको ऩरयजस्थनतको ववश्रेषण गयी भतृ्मकुो सॊबाववत कायणहरु 
ऩहहचान गने  

c) भात ृभतृ्मुको सॊख्मा तथा भात ृभतृ्मदुयफाये छरपर गने 

d) जोखखभभा यहेको जनसॊख्माफाये ववश्रेषण गने 

e) सभुदामभा सेवाको प्रमोग तथा भात ृतथा लशशु स्वास््मभा बएको प्रगनतफाये सलभऺा गने 

f) सभग्रभा त्महरुको ववश्रेषण गरय सुझावहरु तमाय गने य स्थानीम स्तयभा कामािन्वमन गने य 
भार्थकरो ननकामरे गनुि ऩने सुधायको रार्ग सुझावहरु भार्थकरो ननकामभा ऩठाउने  

 

ि) अस्ऩताऱ (Hospitals) 
 

अस्ऩतारभा MPDR पायभ बरयसकेऩनछ ऩरयवाय स्वास््म भहाशाखारे तोकेको सफ्टवेमयभा त्माङ्क बनुि 
ऩदिछ। अस्ऩतारहरुरे ऩेरयनेटर भतृ्मकुो त्माङ्क ववश्रेषण गनुि ऩदिछ तय भात ृभतृ्मुको हकभा सलभऺा भात्र ै
गये ऩुग्दछ। अस्ऩतार आपैरे सफ्टवेमयभा बयेको त्माङ्क प्रमोग गयेय सफ्टवेमय फाटै प्रनतवेदन तमाय गनि 
सक्दछ । प्रनतवेदन तमाय बए सॊगै अस्ऩताररे सुधाय गनुि ऩने कामिहरु के के हुन सक्छन ्बनी ऩहहचान गनि 
भद्दत ऩरु् माउछ। अस्ऩतारभा कामियत कभिचायीहरुरे प्रनतवेदनरे औकमाएको कभी कभजोयीहरुफायेभा हटप्ऩणी गनि 
तथा बववष्ट्मभा गरयने सलभऺाभा सुधाय कमाउन सुझावहरु प्रदान गनि सक्दछन।्  

अस्ऩताररे आफ्नो सॊस्थाभा बएका भात ृभतृ्मकुो सॊख्माको आधायभा ववलबन्न सुचकहरुको भाऩ ऩत्ता रगाई 
भतृ्मकुो कायणहरु ऩहहचान गनुि ऩदिछ।  

अस्ऩताररे भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको त्माङ्क भालसक/चौभालसक/वावषिक रुऩभा ववश्रेषण गयी 
सयोकायवाराहरुको भञ्चभा प्रस्तुत गनुि ऩदिछ।  

 भालसक/चौभालसक/वावषिक रुऩभा भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मको व्माख्मात्भक तालरका,चाटि तथा ग्रापहरुको 
ननभािण गने 

 सुचकहरुको अशॊ (numerator) तथा हय (denominators) ऩहहचान गने  

 सुचकहरुको प्रवनृत (trend) तथा फतिभान ऩरयजस्थनतफाये व्माख्मा गने  

 अस्ऩतारको MPDR सलभनत सभऺ प्रनतवेदन ऩेश गने  

 

ग) न्जल्ऱाहरु (Districts) 
 

सभुदामफाट प्राप्त verbal autopsy को त्माङ्क जजकराभा तोक्रकएको सफ्टवेमयभा entry गनुि ऩदिछ। जजकराको 
टीभरे अस्ऩताररे सफ्टवेमयभा याखेको आवश्मक त्माङ्क ईन्टयनेट भापि त प्राप्त गयी HMIS प्रनतवेदनसॉग 
लभरे नलभरेको जाॉच गनि सक्दछ।  जजकरा (जन) स्वास््म कामािरमरे भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो 
ववश्रेषणको अरावा ननबन कामिहरु गदिछ। 

 सभुदामफाट HMIS प्रनतवेदन सॉगै VA पायभ प्राप्त गने 

 फर्थिङ् सेन्टयहरुफाट भात ृभतृ्मु सलभऺाको प्रनतवेदन प्राप्त गने 
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 भतृ्मकुो कायणको ICD coding गने 

 प्राप्त त्माङ्क तोक्रकएको सफ्टवेमयभा entry गने 

 आवश्मकता अनसुाय अस्ऩतारको वेवसाइट भा आधारयत त्माङ्क ईन्टयनेटभापि त प्राप्त गने। 
 त्माङ्कहरुको प्रमोग गयेय तालरका, चाटि तथा ग्रापहरु ननभािण गने य प्रदशिन गने 

 भहत्वऩूणि सुचकहरुको अवस्था अदमावर्धक गने 

 सुचकहरुराई सभम तथा बुगोर अनुसाय ववश्रेषण गयी प्रस्तुत गने  

 भालसकरुऩभा MPDSR सलभनतको फठैक सॊचारन गयी त्महरु प्रस्ततु गने  

 ववश्रेषणफाट प्राप्त ननतजाराई स्तयीम ऩरयबाषाको ख्मार गयी बाषान्तयण गने  

 

घ) ऺेत्र (Region) 
 

ऺेत्रीम तहभा ऺेत्रभा जजकरातहफाट तोक्रकएको सफ्टवेमयभा entry गरयएको त्माङ्क ईन्टयनेटफाट प्राप्त गयी 
ववश्रेषण गयी जजकरा तथा बौगोलरक ऺेत्रहरुफीचभा तुरना गनुिको साथ ैननबनानुसाय कामि गनुि ऩदिछ।  

 अस्ऩताररे सफ्टवेमयभा entry गयेको MPDR त्माङ्क ईन्टयनेटभापि त प्राप्त गने  

 प्राप्त त्माङ्क फाट तालरका, चाटि तथा ग्रापहरु ननभाणि गयी प्रस्ततु गने 

 भहत्वऩूणि सुचकहरुको अवस्था अदमावर्ध गने  

 सुचकहरुराई सभम तथा बुगोर अनुसाय ववश्रेषण गयी प्रस्तुत गने 

 भालसकरुऩभा MPDSR सलभनतको फठैक सॊचारन गयी त्महरु प्रस्ततु गने  

 ववश्रेषणफाट प्राप्त ननतजाराई स्तयीम ऩरयबाषाको ख्मार गयी बाषान्तयण गने  

 

ङ) केन्र (Center) 

 

केन्रीम स्तयभा यहने MPDSR सलभनतरे अस्ऩताररे सफ्टवेमयभा entry गयेको MPDR सबफजन्ध य जजकरारे 
entry गने VA को सुचना ईन्टयनेटभापि त प्राप्त गदिछ। सफ्टवेमयफाट ववलबन्न तहको सुचना प्राप्त गरयसकेऩनछ 
सो त्माङ्क य HMIS फाट प्राप्त त्माङ्क तुरना गयी हेरयन्छ। केन्रीम MPDSR सलभनत अन्तगित यहने 
MPDSR प्राववर्धक कामि सभूहरे प्राप्त त्माङ्कको ववश्रेषण तथा बाषान्तयण गदिछ। ननमलभत रुऩभा 
सलभऺाको रार्ग गरयने ववश्रेषण फाहेक प्राववर्धक कामि सभूहरे ननबन उद्देश्मको रार्ग त्माङ्क ववश्रेषण 
गदिछ।   

 

a) याजष्ट्रम तथा अन्तयाजष्ट्रम प्रनतवद्दता य रक्ष्म अनरुुऩ प्रगनत बए नबएको ऩत्ता रगाउन 

b) सभम तथा बौगोलरक अवस्था अनुसाय ववश्रेषण गने  

c) जोखखभभा यहेको सभुदाम य रैङ्र्गक तथा साभाजजक सभावेशीता अनुसाय ववश्रेषण गनि  

d) अन्म कामििभका सुचकहरुसॉग तुरना गनि 
e) फहुऺेत्रीम प्रमासहरु सॊग तुरना गनि  

 

केन्रीम स्तयभा यहने प्रावर्धक कामि सभुहरे ववलबन्न स्तयभा हुने त्माङ्क ववश्रेषण तथा बाषान्तयणको रार्ग 
खास भाऩदण्ड तथा प्रक्रिमाको व्मवस्था गनि सक्ने छ। मसको साथ ै सभमानसुाय प्रववर्ध तथा प्रणारीराई 
अदमावर्ध गदै सवै तहको कामिऺ भताभा अलबवहृद्द गनिभा भद्दत गने छ।  
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४.४ मात ृतथा ऩेररनेटऱ मतृ्यु प्रनतकायय (Maternal and Perinatal Death Response) 
 

प्रत्मेक भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मुराई गणना गयी बववष्ट्म सो क्रकलसभको भात ृ भतृ्मु हुन नहदन आवश्मक 
प्रनतकामि गनुि नै MPDSR को भुख्म उद्देश्म हो । कुनै ऩनन भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मरेु कुन ऺेत्रभा के कस्तो 
कभजोयीको कायणरे भतृ्मु बमो बन्ने जानकायी हदने हुनारे के कस्तो प्रनतकामि आवश्मक छ बनन ननणिम गनि 
सहज हुन्छ। ववलबन्न तत्वहरुको अन्तक्रिि माफाट ३ प्रकायको हढराई हुने हुनारे सोहहअनुसाय ववलबन्न तहभा 
प्रनतकामि आवश्मक हुन्छ। 

३ क्रकलसभको हढराईको खाकाभा प्रस्तुत गरयन्छ। 

 Figure 4.2 : Phases of delay and factors affecting service utilization 

 

ववलबन्न तहको MPDSR सलभनतरे हदएको सुझाव अनुसाय ववलबन्न तहभा सो को कामािन्वमन हुन जरुयी हुन्छ, 
जसफाट स्वास््म सेवा प्रवाहभा सकायात्भक सुधाय हुनकुो साथै सेवाको गुणस्तयभा ऩनन वहृद्द हुन्छ। प्रनतकामि 
गरयने तह वा ननणिम हुने तह, साधन स्रोतको उऩरब्धता, सुधायका कामििभ सॊचारन गने सलभनतको 
कामिऺ भता, सभुदामको आर्थिक साभाजजक अवस्था तथा प्रबाववत जनसॊख्माको आधायभा प्रनतकामिको स्वरुऩ 
पयक पयक हुन सक्छ। त्मसैरे MPDSR, MPDR, MDSR सलभनतरे आवश्मकता य ऺभता अनुसाय प्रनतकामि 
गनुि ऩदिछ।   

१. समुदाय तह (Community Level) 
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सभुदामभा कुनै भात ृभतृ्मु बएभा  स्वास््म सॊस्थाभा यहने MDSR सलभनत (जसभा स्वास््म सॊस्था सॊचारन 
तथा व्मवस्थाऩन सलभनतका सदस्महरु ऩनन यहेका हुन्छन)् को फैठक वस्नु ऩदिछ। भात ृभत्मु ऩनछको VA, 
तत्कालरन ऩरयजस्थनतको सलभऺा गयी ३ वटा हढराईको ढाॉचाभा भतृ्मु हुनकुो कायण ऩत्ता रगाउनु ऩदिछ। 
सभुदामको स्वास््म सॊस्थारे ऩहहरो य दोस्रो हढराईभा फढी केजन्रत बएय प्रनतकामिहरु गनुि ऩदिछ य महद 
स्वास््म सॊस्थाभा वर्थिङ्सेन्टय ऩनन छ बने तेस्रो हढराईराई ऩनन केन्रभा याखी आवश्मक प्रनतकामिहरु गनुि 
ऩदिछ।  

तत्काऱ गनुयऩने प्रनतकाययहरु (Immediate response): 

- भात ृभतृ्मुका भुद्दाहरुराई उऩमुक्त भञ्चहरु (जस्त ैआभा सभूहको वैठक) हरुभा प्रस्ततु गने य छरपर गने 

- ऩूवि प्रसुनत सेवा (ANC), सुत्केयी सेवा (Natal Care) तथा उत्तय प्रसुनत सेवा (PNC) को गुणस्तयराई (कमाव 
ऩरयऺण सहहत) सुननजश्चत गने 

- आकजस्भत सभमभा ववलबन्न क्रकलसभको कोषहरु (जस्त ैस्वमॊसेववका कोष, EOC कोष, पे्रषण कोष वा अन्म 
कुनै कोष) को ऩरयचारन गने व्मवस्था लभराउने।  

- पे्रषण प्रणारीभा सुधाय कमाउने  

- भात ृभतृ्मुको जोखखभ फढाउने तत्वहरुफाये सभुदामभा जनचेतना जगाउने 

- स्वास््मकभॉहरुको ड्मटुी सभमराई व्मवस्थाऩन गदै सॊस्था खकुरा हुने सभम लभराउने  

- स्वास््म सॊस्थाभा आवश्मक औषधी तथा औजायहरु ऩमािप्त भात्राभा यहेको एक्रकन गने 

- सॊिभणको योकथाभ गनिको रार्ग आवश्मक व्मवस्था गने य स्वास््म सेवा प्रवाह गदाि तोक्रकएको भाऩदण्ड 
अनुसाय गरयएको एक्रकन गने  

आिचधक प्रनतकायय: 

- भहहरा स्वास््म स्वमॊसेववकाहरुको सलभऺा वैठकभा भात ृभतृ्मु सलभऺाका प्राप्तीहरु फाये छरपर गने य 
आवश्मक जनचेतना पैराउने। 

- स्वास््म सॊस्थाहरुको सलभऺा फैठकहरुभा भात ृ भतृ्मु सलभऺाफाट प्राप्त त्महरु फाये छरपर गने साथ ै
उऩमुक्त कामिमोजना तमाय गने 

- भार्थकरो तहफाट प्राप्त सुझावहरु कामािन्वमन गने.  

- ववलबन्न स्वास््म प्रवदिनका कामििभहरु जस्त ै तालरभ, सडक नाटक, साॉस्कृनतक कामििभहरु स्थानीम 
बाषाभा सॊचारन गने  

 

िावषयक प्रनतकायय: 

- भात ृभतृ्मु सलभऺाफाट प्राप्त त्म वा जानकायीहरु नागरयक वडा भञ्च तथा सभाजभा केही प्रबाव ऩानि 
सक्ने  प्रनतजष्ट्ठत व्मजक्तहरु सभऺ प्रस्ततु गने  

- गाउॉ  ऩरयषद्को वैठकभा भात ृभतृ्मु योकथाभको रार्ग लसपारयश गने  

 

अस्ऩताऱहरु (Hospitals) 
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अस्ऩतारभा यहेको MPDR सलभनतरे कुनै ऩनन भात ृभतृ्म ुबएको ७२ घण्टा लबत्र य ऩेरयनेटर भतृ्मु बएभा १ 
भहहना लबत्रभा उक्त भतृ्मकुो सलभऺा गनुि गनुि ऩदिछ।  

 

तत्कारै गनुि ऩने प्रनतकामि (Immediate response): 

- भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुा भुद्दाहरु अस्ऩतारको MPDR सलभनत तथा स्टाप वैठकहरुभा छरपर गने।  

- स्वास््म सेवाको गुणस्तयभा सुधाय कमाउने 

- आकजस्भक अवस्थाभा अस्ऩतारको कोषको प्रमोग गनि सक्ने व्मवस्था लभराउने य कुनै कोष छैन बने 
आकजस्भक कोषको स्थाऩनाको व्मवस्था लभराउने 

- पे्रषण बई आउने ववयाभीहरुको रार्ग तमायी अवस्थाभा यहने य पे्रषण गयी ऩठाउन ुऩने ववयाभीको रार्ग 
जीवनफचाव उऩामहरुको व्मवस्था गयी पे्रषणको व्मवस्था लभराउने। 

- भात ृभतृ्मुको जोखखभ फढाउने तत्वहरुफाये सभुदामभा जनचेतना जगाउने 

- स्वास््मकभॉहरुको ड्मटुी सभमराई व्मवस्थाऩन गदै सॊस्था खकुरा हुने सभम लभराउने  

- अस्ऩतारभा आवश्मक औषधी तथा औजायहरु ऩमािप्त भात्राभा यहेको एक्रकन गने 

- सॊिभणको योकथाभ गनिको रार्ग आवश्मक व्मवस्था गने य स्वास््म सेवा प्रवाह गदाि तोक्रकएको भाऩदण्ड 
अनुसाय गरयएको एक्रकन गने  

 

आिचधक प्रनतकायय (Periodic response): 

- अस्ऩतारका आवर्धक फैठकहरुभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुको सलभऺाका ननतजाहरु छरपर गने 

- सयोकायफारा तथा साझेदाय सॊस्थाहरुको फैठकहरुभा सलभऺाका ननतजाहरुफाये छरपर गने  

- जजकरा (जन) स्वास््म कामािरम तथा अन्म सयकायी ननकामहरुरे हदएको ऩषृ्ट्ठऩोषण तथा सुझावका  
आधायभा सुधायका कामििभहरु कामािन्वमन गने 

- अस्ऩतारको कामिमोजनाभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु हुन नहदन आवश्मक सुधायका कामिहरु सभावेश गने 

- आवश्मकता अनसुाय अन्म कामिहरु गने । 
 

िावषयक प्रनतकायय (Annual response): 

- भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु सलभऺाफाट प्राप्त त्म तथा सुचनाहरु सयकायी तथा अन्म सयकायी 
ननकामहरुसॊग छरपर गने 

- भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु योकथाभको रार्ग वकारत गने 

- ववलबन्न स्वास््म सबफजन्ध सलभऺा फैठकहरुभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सबफजन्ध त्महरु, भुद्दाहरु तथा 
चालरएका कदभहरुफाये साविजननक गने  

- आवश्मकता अनसुाय अन्म कामिहरु गने 

 

३. न्जल्ऱातह (District Level) 
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जजकराहरुरे ववलबन्न कामििभहरु तथा स्वास््म प्रणारी भापि त ननबनानुसाय भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु प्रनतकामि 
गनुि ऩदिछ।  

तत्काऱै गनुय ऩने प्रनतकायय (Immediate response): 

- जजकराको MPDSR सलभनतरे हदएको सुझावहरु तथा ऩषृ्ट्ठऩोषण अनुसाय कामििभहरु कामािन्वमन गने  

- जजकराको MPDSR सलभऺाफाट प्राप्त त्महरु प्रजनन स्वास््म सभन्वम सलभनतको फैठकभा प्रस्ततु 
गनि।  

- स्वास््म सेवाका तीन हढराई (Delays) हरुको फायेभा छरपर गयी यणनीनतहरु तम गने  

- प्राववर्धक, आर्थिक तथा औजायहरुको सहमोगहरुको रार्ग जजकराका बफलबन्न सयोकायवाराहरु सॉग 
सभन्वम गने। 

- जजकराका तकरो तहभा MDSR सलभनतराई आवश्मक ऩषृ्ट्ठऩोषण प्रदान गने  

- अस्ऩतारको MPDR सलभनतराई आवश्मक सहमोग प्रदान गने य फजेट फाॉडपाॉडभा सहमोग गने  

- जजकरा (जन) स्वास््म कामािरमभा आकजस्भक कोषको व्मवस्था गने 

- HMIS रगामत स्वास््म सुचना व्मवस्थाऩन प्रणारीभा आवश्मक सुधाय गने  

- आवश्मकता अनसुाय अन्म क्रिमाकराऩहरु सॊचारन गने 

आिचधक प्रनतकायय (Periodic response): 

- सलभऺाफाट प्राप्त सुचनाहरु बफलबन्न भञ्चहरु जस्तै प्रजनन स्वास््म सभन्वम सलभनत, अन्म सलभऺा 
फैठकहरुभा प्रस्ततु गने।  

- स्वास््म सॊस्थाहरु/फर्थिङ् सेन्टयहरुको अनुगभन तथा सुऩयीफेऺण गने  

- भात ृ भतृ्मुको सलभऺाका ननस्कषिहरु ईराका फैठकहरुभा छरपर गयी आवश्मक कामिमोजना ननभािण 
गने  

- भार्थकरो ननकामफाट प्राप्त सुझावहरु तथा ऩषृ्ट्ठऩोषण कामािन्वमन गने  

- आवर्धक मोजनाहरुभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु योकथाभको रार्ग आवश्मक कामििभहरु सभावेश गने  

- सभुदामभा सकेसबभ स्थानीम बाषाभा ववलबन्न प्रवधिनात्भक क्रिमाकराऩहरु जस्त ै तालरभ, सडक 
नाटक, स्थानीम साॊस्कृनतक कामििभहरु आहद सॊचारन गने 

िावषयक प्रनतकायय (Annual Response): 

- जजकरा तथा ऺेत्रीम सलभऺा फैठकहरुभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मुका सुचना तथा भुद्दाहरु प्रस्ततु गने  

- आवश्मकता अनुसाय जजकरा ववकास सलभनत तथा अन्म सयोकायवाराहरुसॉग लभरेय मोजना फनाउने 
तथा कामििभ कामािन्वमन गने  

- आवश्मकता अनसुाय अन्म क्रिमाकराऩहरु सॊचारन गने  

४. ऺेत्रीय तह(Regional Level) 
 

ऺेत्रीम तहभा यहने MPDSR सलभनतरे भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो सलभऺा गयी आवश्मकता अनुसाय प्रनतकामि 
गनुि ऩदिछ। प्रनतकामिहरु ननबनानुसाय हुन सक्छन।् 
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• जजकरा तथा केन्रीम MPDSR सलभनतफाट प्राप्त सुझाव तथा ऩषृ्ट्ठऩोषण अनुसाय सुधायका कामििभहरु 
सॊचारन गने 

• भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु योकथाभको रार्ग अनुगभन तथा सुऩयीवेऺण  गने  

• जजकराको प्रनतवेदनफायेभा आवश्मक ऩषृ्ट्ठऩोषण तथा भागिननदेशन प्रदान गने  

• भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो सलभऺाफाट प्राप्त ननस्कषि तथा भुद्दाहरु ऺेत्रीम तथा याजष्ट्रम सलभऺा 
गोष्ट्ठीहरुभा प्रस्ततु गने 

• भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु कभ गनिको ननलभत्त ववलबन्न कामििभहरु सॊचारन गदाि जजकरा तथा केन्रसॉग 
सभन्वम गने  

• जजकरा (जन) स्वास््म तथा अस्ऩतारहरुराई आवश्मक प्राववर्धक सहमोग उऩरब्ध गयाउने 

• आवर्धक मोजनाहरुभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु योक्नको रार्ग कामििभहरु सभावेश गने  

 

५.केधरीय तह (Central level) 
 

याजष्ट्रम MPDSR सलभनतरे स्थानीम स्वास््म सॊस्था, अस्ऩतार, जजकरा तथा ऺेत्ररे गयेका भात ृतथा ऩेरयनेटर 
भतृ्म ुसलभऺा य योकथाभका कामििभहरुको सलभऺा गरय आवश्मकता अनसुाय प्रनतकामि गनुि ऩदिछ जस्तै;  

 

• बफलबन्न तहका MPDSR सलभनतरे हदएका सुझावहरु कामािन्वमन गने 

• सभता तथा ऩहुॉच कामभ गने गयी ननती तथा कामििभहरुको सलभऺा गने  

• साधनस्रोतहरु (जस्तै्  भानव सॊसाधन, आर्थिक स्रोत, औजायहरु तथा सॊस्थागत ववकास) को व्मवस्था गयी 
त्मसराई ननयन्तयता हदनको रार्ग ऩहर गने  

• याजष्ट्रम तहभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो सलभऺा गयी उऩमुक्त प्रववर्धको प्रमोग गयी भात ृतथा ऩेरयनेटर 
भतृ्म ुकभ गनिको रार्ग आवश्मक ऩहर गने  

• सान्दलबिक भन्त्रारम तथा सयोकायवाराहरु सॊग ननयन्तय सभन्वम तथा सहकामि गने  

• आवर्धक मोजनाहरुभा भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु कभ गनिको रार्ग कामििभहरु सभावेश गने  

• याजष्ट्रम तथा अन्तयाजष्ट्रम प्रनतवद्दता अनुरुऩका कामििभहरु तमाय गयी रागु गने  

• भात ृ तथा लशशु स्वास््मभा आवश्मक सुधाय कमाउनको ननलभत्त ननणिम तहभा यहने अर्धकायीहरुसॊग 
ननयन्तय सबऩकि  गने  

• भात ृतथा लशशु स्वास््मको ऺेत्रभा आवश्मक अदममन अनुसन्धानभा प्राथलभता हदने  य सो को रार्ग 
सबफजन्धत ननकामहरुसॊग सभन्वम गने। 

 

कुनै ऩनन तहको MPDSR सलभनतको प्रत्मेक वठैकभा अनघकरो वैठकका सुझावहरु कामािन्वमन बए नबएको फाये 
सलभऺा गनुि ऩदिछ। सलभऺा फैठकको सायाशॊ प्रत्मेक तहको MPDSR सलभनतभा छरपर गनुि ऩदिछ।  

४.५.सशमऺाको ननष्कषयव सुझािहरु तथा प्रनतकाययको साियजननकीकरण (Dissemination of results, 

recommendations, and response mechanism) 
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प्रत्मेक भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मु सलभऺाफाट प्राप्त ननष्ट्कषिराई सबफजन्धत तहभा ननमलभत रुऩभा साविजननक 
गयी छरपर गनुि ऩदिछ। प्रत्मेक तहको सलभऺाको ननष्ट्कषि ववलबन्न सयोकायवाराहरु सॉगै जहाॉ भात ृ तथा 
ऩेरयनेटर भतृ्म ुबएको सो तहसबभ ऩुग्न ुऩदिछ।  

 

 

ननष्ट्कषिको साविजननकीकयणका ववलबन्न तरयकाहरु हुन सक्छन ् य सबफजन्धत रक्षऺत सभूह अनुसाय 
साविजननकीकयणको ववर्ध पयक पयक हुन सक्छ य साविजननकीकयण रक्षऺत स्रोताहरुरे फझु्न सक्ने बाषाभा 
हुनु ऩदिछ। सलभऺाको ननष्ट्कषि प्रस्ततु गदाि सो तहभा के कस्ता सुधायका कामि गनि सबबव छ, सोही अनुसाय 
ननष्ट्कषिको सन्देश ऩुर् माउनु ऩदिछ। प्राम जसो रुऩभा प्रमोग हुने साविजननकीकयणका ववर्धहरु ननबनानुसाय छन।्  

– वावषिक प्रनतवेदन (Annual Report) 
– वेव साईट (Web-site) 
– प्रस्ततुीकयण (Presentation) 
– डकुभेन्री (Documentary (Audio Video)) 
– छाऩा तथा वविनुतम भादमभ (Print/Electronic Media) 
– गोष्ट्ठी (Workshop) 
– जनिर तथा अन्म प्रकाशन (Journals and other publications) 
 

४.६.MPDSR प्रणाऱीको अनुगमनव मुल्याङ्कन तथा सुऩरीिेऺण  

 

MPDSR प्रणारीका प्रत्मेक तहभा सही तरयकारे कामि गरययहेको एक्रकन गयी िभश प्रणारीराई सभमअनुसाय 
थऩ भजफतु फनाउनको ननलभत्त ननयन्तय अनुगभन, भुकमाङ्कन तथा सुऩयीवेऺण गनुि ऩदिछ। मसको साथ ै
सभमभै सुचनाको प्रवाह तथा प्रणारीरे सभेटेको ऺेत्रफाये आवश्मक जाॉचफुझ गनिको ननलभत्त ऩनन अनुगभन, 
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भुकमाङ्कन तथा सुऩयीवेऺण गनुि आवश्मक हुन्छ ।अनगुभन भुख्मतमा केन्रीम तहफाट गरयन्छ तय ऩनन ऺेत्र 
तथा जजकरा तहफाट ऩनन मस MPDSR प्रणारीको सुधायभा मोगदान ऩरु् माउन सक्रकन्छ। कुन कुन 
सुचकहरुभापि त मस प्रणारीको अनुगभन गने बन्ने केन्रीम MPDSR सलभनतफाट ननणिम बएफभोजजभ हुने छ य 
उक्त सुचकहरुको वावषिक रुऩभा भाऩन गनुि ऩदिछ।   

अनुगभनका सुचकहरुको भाऩनरे प्रणारीको ववकासिभराई प्रनतववजबफत गयेताऩनन कहहरेकाॉही मसको सॉग सॉगै 
ववस्ततृ भुकमाङ्कन ऩनन आवश्मक हुन्छ। ववषेश गयी ननबन अवस्थाहरुभा ववस्ततृ भुकमाङ्कन आवश्मक ऩदिछ।  

१) महद सुचकको भाऩनफाट आशानतत रक्ष्म प्राजप्त हुन नसकेको देखखएको अवस्थाभा वा  

२) भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मदय कभ नबएको अवस्थाभा 

३) कामििभको प्रबावकारयता हेनुिऩयेभा 

महद भतृ्मुदयभा कभी आएको छैन बने मसरे प्रणारीरे याम्रो सॉग काभ गनि नसकेको बन्ने फखुझन्छ क्रकनक्रक 
MPDSR प्रणारीको प्रभुख उद्देश्म बनेको न ैभात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्मु घटाउनु हो। त्मसैरे प्रणारी के कनत 
कायणरे सही तरयकारे सॊचारन हुन सकेन बनी ववस्ततृ भुकमाङ्कन जरुयी हुन्छ। सबबव बएसबभ MPDSR 

प्रणारीभासुचनाको गुणस्तयको आवर्धक भुकमाङ्कन गनुि ऩदिछ। मस सॉगै प्रणारीको स्वीकामिता, त्माङ्कको 
गुणस्तय तथा हदगोऩनफाये ऩनन ननयन्तय भुकमाङ्कन गनुि आवश्मक हुन्छ। 

काययकुिऱता (Efficiency) 
MPDSR प्रणारीकाकेही भहत्वऩूणि चयणहरु जस्तै भात ृ तथा ऩेरयनेटर भतृ्म ु को ऩहहचान, सुचना, सलभऺा, 
ववश्रेषण, प्रनतवेदन तथा प्रनतकामि आहदको कामािन्वमनभा कुनै वाधा छ, छैन बन्ने आधायभा प्रणारीको 
कामिकुशरताको भाऩन गनि सक्रकन्छ। सुचना प्रणारी तथा त्माङ्क व्मवस्थाऩनभा कबप्मटुयको प्रमोगरे 
प्रणारीको कामिकुशरता (efficiency) फढाउन सहमोग गदिछ तय मसको रार्ग तालरभ प्राप्त जनशजक्तको 
आवश्मकता ऩदिछ। सॊबव बएसबभभा केन्रदेखख जजकरातह सबभभा वविनुतम प्रणारीको व्मवस्था हुन ुअत्मन्त 
जरुयी हुन्छ। 

प्रभािकारीता (Effectiveness) 
MPDSR प्रणारीको प्रबावकारयताको भुकमाङ्कन ववलबन्न तहभा प्रदान गरयएका सुझावहरु कामािन्वमन बए वा 
बएनन,् य महद कामािन्वमन बएको बए आशानतत ननतजा प्राप्त बमो वा बएन, सो को अदममन गयी महद 
उऩरजब्ध हालसर हुन नसकेको बए सो को खास कायण के हो बनी ऩहहचान गयी गनि सक्रकन्छ। मसयी गरयने 
भुकमाङ्कनका ववर्धहरु सभुदाम, स्वास््म सॊस्थाको तात्कालरन ऩरयजस्थनतभा ननबिय गदिछ। प्रबावकारयताको 
भुकमाङ्कन गदाि भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्मकुो सलभऺाको ननष्ट्कषि, सुझावहरु य सुझावहरु कामािन्वमनको अवस्था 
फाट शुरु बई महद कामािन्वमन हुन नसकेको बए के कनत कायणरे कामािन्वमन हुन नसकेको हो सो कायणको 
ऩहहचान, य महद कामािन्वमन बएको आशानतत उऩरजब्धहरु हालसर बएको वा नबएको आहदको भुकमाङ्कन फाट 
मस प्रणारीको प्रबावकारयता भाऩन गनि सक्रकन्छ। 

MPDSR प्रणाऱीका अनुगमनका सुचकहरु यसको अनुगमनको ढाॉचामा उल्ऱेि गररतका छन।् 



34 
 

सुऩरीिेऺण (Supervision) 

MPDSR प्रणारीरे सही तरयकारे कामि गयेको एक्रकन गनेको रार्ग केन्र, ऺेत्र तथा जजकरारे आपु भातहतका 
ननकामहरुभा सघन सहमोगी सुऩयीवेऺण गनुि आवश्मक हुन्छ । 

 केन्रीम तहफाट फावषिक रुऩभा जजकरा तथा अस्ऩतारहरुको सुऩयीवेऺण हुन ुऩदिछ।  

 ऺेत्रीम तहफाट अधिफावषिक रुऩभा जजकरा, अस्ऩतारहरु तथा स्वास््म सॊस्थाहरुको सुऩयीवेऺण हुन ु
ऩदिछ।  

 जजकरारे आपु भातहतका स्वास््म सॊस्था तथा सभुदामको चौभालसक रुऩभा सुऩयीवेऺण गनुि ऩदिछ। 
 सुऩयीवेऺण जहहरे ऩनन गकती ऩत्ता रगाउने नबई सहमोगी हुनु ऩदिछ। 
 सुऩयीवेऺकरे सुऩयीवेऺण गरयसकेऩनछ सबफजन्धत ननकामराई आवश्मक सहमोग तथा सुझावहरु प्रदान 

गयी सुऩयीवेऺण गदाि प्रमोग गरयएको चेक लरष्ट्ट आफ्नो सबफजन्धत कामािरम प्रभुखराई फुझाउन ु
ऩदिछ।  

 सुऩयीवेऺण टोरीरे प्रमोग गने चेक लरष्ट्ट अनुसुचीभा उकरेख गरयए अनुसायको हुनेछ।  

७. गोऩनीयता (Confidentiality) 

 

भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुसबफजन्ध सबऩूणि सुचनाहरु गोप्म यहनेछन।् कसैको ऩहहचान नखरुाईएको एकबत्रत 
सुचनाभात्र ै साविजननक गरयने छ । कुन ै खास घटना (भतृ्मु) को सुचना साविजननक गनुि ऩयेको खण्डभा 
व्मजक्तको ऩहहचान गोप्म याखख अन्म सुचना भात्र ै साविजननक गरयने छ। मसफाहेक सुचना हदने व्मजक्त, 
सलभऺा गने टोरी तथा भतृकको भतृ्मु हुने सभमभा सॉगै यहने स्वास््मकभॉ आहदको ऩनन ऩहहचान गोप्म 
याखखने छ।  कुनै ऩनन भतृकको सुचना भात ृतथा ऩेरयनेटर भतृ्म ुसलभऺा (MPDR) य VA को रार्ग भात्र प्रमोग 
गरयनेछ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


