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                 DEVELOPMENTAL MILESTONES/ विकास कोशढे ुंगा 
यी प्रश्नहरु  तपाईको  बच्चाको विकासका बारेमा ह न ् I  तपाईको बच्चाल ेयी क राहरु कतत सम्म गनन सक्छ , कृपया हामीलाई बताउन होस ्I यदि तपाईको बच्चाल ेअब केदह 

क रा गिैन भने , पदहल ेकतत गर्थ्यो भन्ने ब झाउने उत्तर दिन होस I  कृपया सब ैप्रश्नको उत्तर अिश्य दिन होस I 

               Not Yet (0)  Somewhat (1)  Very Much (2) 

1 माथि उठाईयोस भनेर हात उचाल्छ  I अहिलेसम्म चाल्दैन  केहिमात्रामा उचाल्छ  धेरै मज्जल ेउचाल्छ 

  
2 हात टेकेर बस्ने स्स्िततमा आफै आउँछ I अहिले सम्म आउँदैन  केहिमात्रामा आउँछ  मज्जल ेआउँछ 

  
3 खाना दटपेर खान्छ I अहिले सम्म खाँदैन  केहिमात्रामा खान्छ  मज्जल ेखान्छ 

  
4 उभभनका लाथग केदह समातरे उठ्छ I अहिले सम्म उठदैन  केहिमात्रामा उठ्छ   मज्जल ेउठ्छ 

  
5 क क- क  िेखें" स्तो खेल खेल्छ  I अहिले सम्म खेल्दैन  केहिमात्रामा खेल्छ  मज्जल ेखेल्छ 

  
6 तपाईलाई "मामा" या "बाबा" अििा यस्ता नामले बोलाऊँछ I अहिलेसम्मबोलाऊँदन  केहिमात्रामा लाऊँछ  मज्जल ेबोलाऊँछ 

  
7 "ततम्रो बोत्तल कुं हा छ?"  "ततम्रो कम्बल कुं हा छ ?" जस्ता क रा भन्िा 

िर पर हेछन   I   
अहिले सम्म िेदैन  केहिमात्रामा िेछछ   मज्जल ेिेछछ  

  
  

8 तपाईले बनाएको आिाजको नक्कल गछन  I                                             अहिले सम्म गदैन  केहिमात्रामा गछछ   मज्जल ेगछछ  
  

9 बबना सहयोग कोठामा िर पर दहुंडछ I                    अहिले सम्म हििंडदैन  केहिमात्रामा हििंडछ  मज्जल ेहििंडछ 

  
10 "यहाँ आऊ " या “ बल िेउ" जस्ता तनिेशन मान्छ I अहिले सम्म मान्दैन  केहिमात्रामा मान्छ  मज्जल ेमान्छ 

  
                                

copyright ©   www.theswyc.org   2013 
 

English version 8/27/2013 

SWYC: 9 months 

(९ महिना) 
9 months, 0 days to 11 months, 31 days 

९ महिना 0 हदन देखख ११ महिना ३१ हदन 

Child's Name / बच्चाको नाम  
Birth Date / जन्म भमतत 

Today's Date / आजको भमतत 



NEPALI 
Translated 12/13/2013 

 

 
 

 

      

 

      

 

 
 

     

 

 

      

 

 
 

     

 

 

      

                 

  
             

                 DEVELOPMENTAL MILESTONES/ विकास कोशढे ुंगा 
यी प्रश्नहरु  तपाईको बच्चाको विकासका बारेमा ह न ् I  तपाईको बच्चाले यी क राहरु कतत सम्म गनन सक्छ , कृपया हामीलाई बताउन होस ्I यदि तपाईको बच्चाले 

अब केदह क रा गिैन भने , पदहले कतत गर्थ्यो भन्ने ब झाउने   उत्तर दिन होस I  कृपया सबै प्रश्नको उत्तर अिश्य दिन होस I I 
               Not Yet (0) Somewhat (1)  Very Much (2) 

1 क द्छ  I  अहिले सम्म कुदै्दन  केहिमात्रामा कुद्छ  मज्जले कुद्छ 

2 सहयोगसुंग भसुंडी उस्क्लन्छ I   अहिले सम्म उक्लिंदैन  केहिमात्रामा उक्लन्छ  मज्जले उक्लन्छ 

3 लात्तले भक ण्डो दहकानउँछ  I    अहिले सम्म हिकाछउँदैन  केहिमात्रामा हिकाछउँछ  मज्जले हिकाछउँछ 

4 "भक ण्डो" या "ि ध" जस्ता कस्म्तमा पाँचिटा पररथचत बस्त हरुको नाम 
भन्छ I 

अहिले सम्म भन्दैन  केहिमात्रामा भन्छ  मज्जले भन्छ 
 

5 नाक, हात या पेट जस्ता कस्म्तमा शरीरका पाुंचिटा अुंगहरुको नाम 

भन्छ I 

अहिले सम्म भन्दैन  केहिमात्रामा भन्छ  मज्जले भन्छ 

6 बच्चाहरुको खेलमैिानमा भसुंडी चडछ I अहिले सम्म चडदैन  केहिमात्रामा चडछ  मज्जले चडछ 

7 "म" या "मेरो" जस्ता शब्िहरुको प्रयोग गछन   I अहिले सम्म गदैन  केहिमात्रामा गछछ   मज्जले गछछ  
8 ि िै ख ट्टाले भ इँ छोडरे उफ्रिन्छ I अहिले सम्म उफ्रिन्दैन  केहिमात्रामा उफ्रिन्छ  मज्जले उफ्रिन्छ 

9 "अझै पानी " या "तनन्न गने" जस्ता ि ई शब्िहरु जोडछ I   अहिले सम्म जोडदैन  केहिमात्रामा जोड्छ  मज्जल जोड्छ 

10 सहायता माग्न शब्िहरुको प्रयोग गछन   I अहिले सम्म गदैन  केहिमात्रामा गछछ   मज्जले गछछ  
                                

copyright ©   www.theswyc.org   2013 
 

English version 8/27/2013 

SWYC: 18 months 

(१८ महिना)  
18 months, 0 days to 22 months, 31 days 

१८ महिना 0 हदन देखख २२ महिना ३१ हदन  

Child's Name / बच्चाको नाम  
Birth Date / जन्म भमतत 

Today's Date / आजको भमतत 



NEPALI 
Translated 12/13/2013 

 

 

 
 

 

      

 

      

 

 
 

     

 

 

      

 

 
 

     

 

 

      

                 

  
             

                 DEVELOPMENTAL MILESTONES/ विकास कोशढे ुंगा 
यी प्रश्नहरु  तपाईको बच्चाको विकासका बारेमा ह न ् I  तपाईको बच्चाले यी क राहरु कतत सम्म गनन सक्छ , कृपया हामीलाई बताउन होस ्I यदि तपाईको बच्चाले 

अब केदह क रा गिैन भने , पदहले कतत गर्थ्यो भन्ने ब झाउने उत्तर दिन होस I  कृपया सबै प्रश्नको उत्तर अिश्य दिन होस I 

               Not Yet (0) Somewhat (1) Very Much (2) 

1 नाक, हात या पेट जस्ता कस्म्तमा शरीरका पाुंचिटा अुंगहरुको  नाम 

भन्छ I  
अहिले सम्म भन्दैन  केहिमात्रामा भन्छ  मज्जले भन्छ 

2 बच्चाहरुको खेलमैिानमा भसुंडी चड्छ I  अहिले सम्म चड्दैन  केहिमात्रामा चड्छ  मज्जले चड्छ 

3 "म" या "मेरो" जस्ता शब्िहरुको प्रयोग गछन   I अहिले सम्म गदैन  केहिमात्रामा गछछ   मज्जले गछछ  

4 ि िै ख ट्टाले भ इँ छोडरे उफ्रिन्छ  I अहिले सम्म उफ्रिन्दैन  केहिमात्रामा उफ्रिन्छ  मज्जले उफ्रिन्छ 

5 "अझै पानी " या "तनन्न गने" जस्ता ि ई शब्िहरु जोड्छ  I अहिले सम्म जोड्दैन  केहिमात्रामा जोड्छ  मज्जले जोड्छ 

6 सहायता माग्न शब्िहरुको प्रयोग गछन   I अहिले सम्म गदैन  केहिमात्रामा गछछ   मज्जले गछछ  
7 कस्म्तमा एक रुंगको नाम भन्छ I अहिले सम्म भन्दैन  केहिमात्रामा भन्छ  मज्जले भन्छ 

8 "मलाई हेनोस " भनेर तपाई को ध्यानाकर्नण गने प्रयास गछन  I  अहिलेसम्म गदैन  केहिमात्रामा गछछ   मज्जले गछछ  
9 सोथधुंिा आफ्नो नाम भन्छ I अहिले सम्म भन्दैन  केहिमात्रामा भन्छ  मज्जले भन्छ 

10 धकान कोछन   I अहिले सम्म कोदैन  केहिमात्रामा कोछछ   मज्जले कोछछ  
                                

copyright ©   www.theswyc.org   2013 
 

English version 8/27/2013 

SWYC: 24 months 

(२४ महिना)  
23 months, 0 days to 28 months, 31 days 
२३ महिना 0 हदन देखख २८ महिना ३१ हदन 

Child's Name / बच्चाको नाम  
Birth Date / जन्म भमतत 

Today's Date / आजको भमतत 



NEPALI 
Translated 12/13/2013 

 

 
 

 

      

 

      

 

 
 

     

 

 

      

 

 
 

     

 

 

      

                 

  
             

                 DEVELOPMENTAL MILESTONES/ विकास कोशढे ुंगा 
यी प्रश्नहरु  तपाईको  बच्चाको विकासका बारेमा ह न ् I  तपाईको बच्चाले यी क राहरु कतत सम्म गनन सक्छ , कृपया हामीलाई बताउन होस ्I यदि तपाईको 
बच्चाले अब केदह क रा गिैन भन े, पदहले कतत गर्थ्यो भन्ने ब झाउने उत्तर दिन होस I  कृपया सब ैप्रश्नको उत्तर अिश्य दिन होस I 

               Not Yet (0) Somewhat (1)  Very Much (2) 

1 कस्म्तमा एक रुंगको नाम भन्छ I  अहिले सम्म भन्दैन  केहिमात्रामा भन्छ  मज्जल ेभन्छ 

2 "मलाई हेनोस " भनेर तपाईको ध्यानाकर्नण गने प्रयास गछन  I  अहिलेसम्म गदैन  केहिमात्रामा गछछ   मज्जल ेगछछ  

3 सोथधुंिा आफ्नो नाम भन्छ I अहिले सम्म भन्दैन  केहिमात्रामा भन्छ  मज्जल ेभन्छ 

4 धकान कोछन   I अहिले सम्म कोदैन  केहिमात्रामा कोछछ   मज्जल ेकोछछ  
5 प्राय समय अरु मान्छेहरुल ेब झ्ने गरर बोल्छ I   अहिले सम्म बोल्दैन  केहिमात्रामा बोल्छ  मज्जल ेबोल्छ 

6 बबना सहायता हात ध न्छ र स काउछ  I अहिलेसम्म ध िंदैन अनन 

सकुाउँदैन 

 केहिमात्रामा धुन्छ अनन 

सकुाउँछ 

 मज्जल ेधुन्छ अनन 

सकुाउँछ 

7 "फ्रकन भमठाई छैन" जस्ता "फ्रकन" र "कसरी" बाट स रु ह ने प्रश्नहरु सोधछ I अिेलेसम्म सोधदैन  केहिमात्रामा सोध्छ  मज्जल ेसोध्छ 

8 जाडो भएकाल े स्िेटर चादहयो  भन्ने जस्ता समानहरु चादहने कारण बताउुंछ I अहिलेसम्म बताउिं दैन  केहिमात्रामा बताउिंछ  मज्जल ेबताउिंछ 

9 "अभल ठ लो" या "अभल छोटो" जस्ता शब्िहरुको प्रयोग गरर सामानहरुको 
त लना गछन  I  

अहिलेसम्म गदैन  केहिमात्रामा गछछ   मज्जल ेगछछ  

10 "जाडो ह ँिा ततमी के गछौ ? " या " तनन्रा लाग्िा .....? " जस्ता प्रश्नहरुको 
उत्तर दिन्छ ? 

अहिलेसम्म हदिंदैन  केहिमात्रामा हदन्छ  मज्जल ेहदन्छ 

                                

copyright ©   www.theswyc.org   2013 

English version 8/27/2013 

SWYC: 30 months 

(३० महिना)  
29 months, 0 days to 34 months, 31 days 
२९ महिना 0 हदन देखख ३४ महिना ३१ हदन 

Child's Name / बच्चाको नाम  
Birth Date / जन्म भमतत 

Today's Date / आजको भमतत 



NEPALI 
Translated 12/13/2013 

 

 
 

 

      

 

      

 

 
 

     

 

 

      

 

 
 

     

 

 

      

                 

  
             

                 DEVELOPMENTAL MILESTONES/ विकास कोशढे ुंगा 
यी प्रश्नहरु  तपाईको बच्चाको विकासका बारेमा ह न ् I  तपाईको बच्चाले यी क राहरु कतत सम्म गनन सक्छ , कृपया हामीलाई बताउन होस ्I यदि तपाईको 
बच्चाले अब केदह क रा गिैन भन े, पदहले कतत गर्थ्यो भन्ने ब झाउने उत्तर दिन होस I  कृपया सब ैप्रश्नको उत्तर अिश्य दिन होस I 

              Not Yet (0) Somewhat (1) Very Much (2) 

1 "अभल ठ लो" या "अभल छोटो" जस्ता शब्िहरुको प्रयोग गरर सामानहरुको 
त लना गछन  I  

अहिलेसम्म गदैन  केहिमात्रामा गछछ   मज्जले गछछ  

2 "जाडो ह ँिा ततमी के गछौ ? " या "तनन्रा लाग्िा .....? " जस्ता प्रश्नहरुको 
उत्तर दिन्छ I  

अहिलेसम्म हदिंदैन  केहिमात्रामा हदन्छ  मज्जले हदन्छ 

3 टी. भी या फ्रकताबबाट तपाईलाई किा स नाउछ I   अहिलेसम्म सुनाउदैन  केहिमात्रामा सुनाउछ  मज्जले सुनाउछ 

4 ितृ(गोलो) िा िगन (चार क ना भएको) जस्ता साधारण आकारहरु कोछन  I हिलेसम्म कोदैन  केहिमात्रामा कोछछ   मज्जले कोछछ  

5 एक भन्िा बढी ख ट्टोलाई "ख ट्टा" र ढ ङ्गोलाई "ढ ुंगा" जस्ता शब्िहरु भन्छ I   अहिलेसम्म भन्दैन  केहिमात्रामा भन्छ  मज्जले भन्छ 

6 "दहुंजो" र "भोभल" जस्ता शब्िहरु सदह तररकाले प्रयोग गछन  I  अहिलेसम्म गदैन  केहिमात्रामा गछछ   मज्जले गछछ  
7 रातभर ऒछयानमा वपसाब नगरी स त्छ  I  अहिलेसम्म सुत्दैन  केहिमात्रामा सुत्छ  मज्जले सुत्छ 

8 "रुमाल ल काउने / टोपी ल काउने " अििा "ल की चोरी" जस्ता खेलहरु 

खेल्िा साधारण तनयम पालन गछन I  

अहिलेसम्म गदैन  केहिमात्रामा गछछ   मज्जले गछछ  

9 आफ्नो नाम लेख्छ  I  अहिलेसम्म लेख्दैन  केदहमात्रामा लेख्छ  मज्जले लेख्छ 

10 तपाईल ेथचन्न ेगरर  नक्सा कोछन  I  अहिलेसम्म कोदैन  केहिमात्रामा कोछछ   मज्जले कोछछ  
                                

copyright ©   www.theswyc.org   2013 

English version 8/27/2013 

SWYC: 48 months 

(४८ महिना)  
47 months, 0 days to 58 months, 31 days 
४७ महिना 0 हदन देखख ५८ महिना ३१ हदन 

Child's Name / बच्चाको नाम  
Birth Date / जन्म भमतत 

Today's Date / आजको भमतत 



NEPALI 
Translated 12/13/2013 

 

 
 

 

      

 

      

 

 
 

     

 

 

      

 

 
 

     

 

 

      

                 

  
             

                 DEVELOPMENTAL MILESTONES/ विकास कोशढे ुंगा 
यी प्रश्नहरु  तपाईको बच्चाको विकासका बारेमा ह न ् I  तपाईको बच्चाले यी क राहरु कतत सम्म गनन सक्छ , कृपया हामीलाई बताउन होस ्I यदि तपाईको बच्चाले 

अब केदह क रा गिैन भने , पदहले कतत गर्थ्यो भन्ने ब झाउने उत्तर दिन होस I  कृपया सबै प्रश्नको उत्तर अिश्य दिन होस I 

              Not Yet (0) Somewhat (1) Very Much (2) 

1 टी. भी या फ्रकताबबाट तपाई किा स नाउछ I   अहिलेसम्म सुनाउदैन  केहिमात्रामा सुनाउछ  मज्जले सुनाउछ 

2 ितृ(गोलो) िा िगन (चार क ना भएको) जस्ता साधारण आकारहरु कोछन  I 
 
 

अहिलेसम्म कोदैन  केहिमात्रामा कोछछ   मज्जले कोछछ  

3 एक भन्िा बढी ख ट्टोलाई "ख ट्टा" र ढ ङ्गोलाई "ढ ुंगा" जस्ता शब्िहरु 

भन्छ I   

अहिलेसम्म भन्दैन  केहिमात्रामा भन्छ  मज्जले भन्छ 

4 "दहुंजो" र "भोभल" जस्ता शब्िहरु सदह तररकाले प्रयोग गछन  I    
 

अहिलेसम्म गदैन  केहिमात्रामा गछछ   मज्जले गछछ  

5 रातभर ऒछयानमा वपसाब नगरी स त्छ  I अहिलेसम्म सुत्दैन  केहिमात्रामा सुत्छ  मज्जले सुत्छ 

6 "रुमाल ल काउन े/ टोपी ल काउने " अििा "ल की चोरी" जस्ता खेलहरु 

खेल्िा साधारण तनयम पालन गछन I 

अहिलेसम्म गदैन  केहिमात्रामा गछछ   मज्जले गछछ  

7 आफ्नो नाम लेख्छ  I अहिलेसम्म लेख्दैन  केहिमात्रामा लेख्छ  मज्जले लेख्छ 

8 तपाईले थचन्ने गरर  नक्सा कोछन  I  अहिलेसम्म कोदैन  केहिमात्रामा कोछछ   मज्जले कोछछ  
9 नक्सामा रुंग लगाउँिा रेखाभभत्र रहन्छ I  अहिलेसम्म रिदैन  केहिमात्रामा रिन्छ  मज्जले रिन्छ 

10 सातबारका नाम सदहक्रममा भन्छ I  अहिलेसम्म भन्दैन  केहिमात्रामा भन्छ  मज्जले भन्छ 
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NEPALI 
Translated 12/13/2013 

SWYC: 1 month, 0 days to 17 months, 31 days  

BABY PEDIATRIC SYMPTOM CHECKLIST (BPSC)/ बच्चा बाल चचफ्रकत्सा लक्षण जाँचस ची(BPSC) 

यी प्रश्नहरु तपाईको बच्चाको व्यिहारका बारेमा ह न ्I  एकै उमेरका अरु बच्चािरुको तलुनामा यी प्रत्येक वििरण तपाईको बच्चामा ककत्तको लाग ुिुन्छ , हामीलाई भन्न होस ्I 

Section 1 एकै उमेरका अरु बच्चािरुको तलुनामा   Not at all (0)      Somewhat (1)      Very Much (2)   

1 के तपाईको बच्चालाई नया मान्छे (उसले पदहल ेनभेटेको मान्छे) सुंग रहन 

कदठन ह न्छ ? 

िुदैन  केहिमात्रामा िुन्छ  धेरै कहठन िुन्छ 
  

2 के तपाईको बच्चालाई नया ठाउँमा गाह्रो ह न्छ ? िुदैन  केहिमात्रामा िुन्छ  धेरै गाह्रो िुन्छ   

3 के तपाईको  बच्चालाई पररबतननसुंग गाह्रो ह न्छ  ? िुदैन  केहिमात्रामा िुन्छ  धेरै गाह्रो िुन्छ   

4 के तपाईको  बच्चा अरुले बोक्िा झन्झट मान्छ ? मान्दैन  केहिमात्रामा मान्छ  धेरै झन्झट  मान्छ   

Section 2 एकै उमेरका अरु बच्चािरुको तलुनामा          

5 के तपाईको बच्चा धेरै रुन्छ ? रुदैन  केहिमात्रामा रुन्छ  धेरै रुन्छ   

6 के तपाईको  बच्चालाई शान्त ह न गाह्रो ह न्छ ? िुदैन  केहिमात्रामा िुन्छ  धेरै गाह्रो िुन्छ   

7 के तपाईको  बच्चा झगडाल  छ ? छैन  केहिमात्रामा छ  धेरै झगडाल ुछ   

8 के तपाईको  बच्चालाई   फकाउन गाह्रो ह न्छ ? िुदैन  केहिमात्रामा िुन्छ  धेरै गाह्रो िुन्छ   

Section 3 एकै उमेरका अरु बच्चािरुको तलुनामा          

9 के तपाईको  बच्चालाई समय ताभलका या िैतनक कायनताभलकामा राखन गाह्रो 
ह न्छ ? 

िुदैन  केहिमात्रामा िुन्छ  धेरै गाह्रो िुन्छ 
  

10 के तपाईको  बच्चालाई स ताउन गाह्रो ह न्छ ? िुदैन  केहिमात्रामा िुन्छ  धेरै गाह्रो िुन्छ   

11 के तपाईलाई  तपाईको  बच्चाका  कारण पयानप्त तनन्रा प यानउन गाह्रो ह न्छ ? िुदैन  केहिमात्रामा िुन्छ  धेरै गाह्रो िुन्छ   

12 के तपाईको  बच्चालाई तनिाईरहन गाह्रो ह न्छ ? िुदैन  केहिमात्रामा िुन्छ  धेरै गाह्रो िुन्छ   
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NEPALI 
Translated 12/13/2013 SWYC: 18 months, 0 days to 65 months, 31 days 

PRESCHOOL PEDIATRIC SYMPTOM CHECKLIST (PPSC)/ वप्रस्कूल मनोरोग लक्षण  जाँचस ची  (PPSC) 
यी प्रश्नहरु तपाइको  बच्चाको व्यिहारको बारेमा ह न ्I एकै उमेरका अरु बच्चािरुको तुलनामा यी प्रतेक वििरण तपाईको बच्चामा ककत्तको लागु िुन्छ, हामीलाई भन्न  
होस ्I 
एकै उमेरका अरु बच्चािरुको तुलनामा   Not at all (0) 

  
Somewhat (1) 

  
 Very Much (2)   

1 के तपाईको  बच्चा आततएको िा डराएको िेखखन्छ ?  िेखखिैन  केदहमात्रमा िेखखन्छ  धेरै िेखखन्छ   

2 के तपाईको  बच्चा ि खखत या खखन्न िेखखन्छ ?  िेखखिैन  केदहमात्रमा िेखखन्छ  धेरै िेखखन्छ   

3 के तपाईको  बच्चा यदि क नै क रा तनस्श्चत तररकाल ेगरेन भने खखन्न ह न्छ ?  ह िैन  केदहमात्रमा ह न्छः  धेरै खखन्न ह न्छ  
4 के तपाईको  बच्चालाई पररितननसुंग गाह्रो ह न्छ ?   ह िैन  केदहमात्रमा ह न्छ  धेरै गाह्रो ह न्छ   

5 के तपाईको  बच्चा अरु बच्चाहरु सुंग खेल्िा समस्या ह न्छ ? ह िैन  केदहमात्रमा ह न्छ  धेरै समस्या ह न्छ   

6 के तपाईको  बच्चाल ेजानी जानी समान फ टाउुंछ ? फ टाउुं िैन  कदहल ेकादहँ फ टाउुंछ  धेरै फ टाउुंछ   

7 के तपाईको  बच्चा अरु बच्चाहरुसुंग लडाई गछन  ?  गिैन  कदहले कादहँ गछन   धेरै गछन    

8 के तपाईको  बच्चालाई ध्यान दिन समस्या ह न्छ?  ह िैन  केदहमात्रमा ह न्छ  धेरै समस्या ह न्छ    

9 के तपाईको  बच्चालाई शान्त ह न ्गाह्रो ह न्छ ?  ह िैन  केदहमात्रमा ह न्छ  धेरै गाह्रो ह न्छ  
10 के तपाईको  बच्चालाई एउटै फ्रक्रयाकलापमा रदहरहन समस्या ह न्छ ?  ह िैन  केदहमात्रमा ह न्छ  धेरै समस्या ह न्छ   

एकै उमेरका अरु बच्चािरुको तुलनामा    

11 के तपाईको  बच्चा आक्रामक छ ?   छैन  केदहमात्रमा छ  धेरै आक्रामक छ   

12 के तपाईको  बच्चा चुंचल ेया शान्त बस्न नसक्ने छ ?  छैन  केदहमात्रमा छ  धेरै .... छ   

13 के तपाईको  बच्चा ररसाहा छ ?   छैन  केदहमात्रमा छ  धेरै ररसाहा छ   

एकै उमेरका अरु बच्चािरुको तुलनामा    

14 के तपाइको  बच्चालाई बादहर अरु मान्छे भएको ठाउँमा लान गाह्रो छ ?  छैन  केदहमात्रमा छ  धेरै गाह्रो छ   

15 के तपाईको  बच्चालाई फकाउन गाह्रो छ ?  छैन  केदहमात्रमा छ  धेरै गाह्रो छ   

16 के तपाईको  बच्चाको आिस्यकता जान्न गाह्रो छ ?  छैन  केदहमात्रमा छ  धेरै गाह्रो छ   

17 के तपाईको  बच्चालाई िैतनक कायनताभलका या समय ताभलकामा राख्न गाह्रो छ ? छैन  केदहमात्रमा छ  धेरै गाह्रो छ   

18 के तपाईको  बच्चालाई तपाईले  भनेको मान्ने बनाउन गाह्रो छ ? छैन  केदहमात्रमा छ  धेरै गाह्रो छ   
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Translated 12/13/2013 

SWYC: 16 months, 0 days to 36 months, 31 days  

PARENT'S OBSERVATIONS OF SOCIAL INTERACTIONS (POSI)/ आमाबाबुको सामाकजक अन्तरफ्रियाको पयछिेक्षण (POSI) 

1  के तपाईको  बच्चाले तपाईलाई  िेखाउन 

सामानहरु ल्याउछ? 

हदनमा धेरै पटक 

ल्याउछ 

हदनमा केहि 

पटक 

िप्तामा केहि पटक िप्तामा एक पटक 

भन्दा कम 

कहिल्यॆ ल्याउदैन 

 

  
             

Always Usually Sometimes Rarely Never 

2  के तपाईको  बच्चा अरु बच्चाहरुसुंग खेल्न 

रुथच राख्छ? 

सध ैराख्छ प्राय जसो राख्छ कहिले काँहि राख्छ बबरलै राख्छ कहिल्यै राख्दैन 

3  तपाईले  एउटा शब्िभन्िा या हात हल्लाउिा 
के तपाईको  बच्चाले तपाईको  नक्कल गछन? 

सध ैगछछ  प्रायजसो गछछ  कहिले काँहि गछछ  बबरलै गछछ  कहिल्यै गदैन 

4  के तपाईको  बच्चाले तपाईले  उसको नाम 

बोलाउुंिा तपाईततर  हेछन? 

सध ैिेछछ  प्रायजसो िेछछ  कहिले काँहि िेछछ  बबरलै िेछछ  कहिल्यै िेदैन 

5  यदि कोठामा केदह पर तपाईले  केदह समान 

औुंल्याउिा के तपाईको  बच्चाले हेछन? 

सध ैिेछछ  प्रायजसो िेछछ  कहिले काँहि िेछछ  बबरलै िेछछ  कहिल्यै िेदैन 

  

6  तपाईको  बच्चाले आफ ले चाहेको समान 

प्रायजसो तपाईलाई  कसरी िेखाउँछ? 

उसले चािेको 
सामानको लाचग 

शब्द भन्छ  

त्यसनतर एक 

औिंलाले देखाउँछ 
लकम्कन्छ 

मलाई तानेर लान्छ 

अथिा मेरो िात 

त्यसमाचथ राख्छ 

मुमुछररिंन्छ , रुन्छ िा 
चचच्च्याउन्छ 

(कृपया सब ैउपय क्त उत्तरहरु छान्न होस ्)     

7  तपाईको  बच्चाका मनपने खेल फ्रक्रयाकलाप 

के ह न?् 
गुडडयासिंग खेल्नु  

तपाईसिंग 

फ्रकताबिरु पद्नु 
चडनु , कुद्नु र 
सफ्रिय रिनु 

गुडडया िा अन्य 

बस्तु लाईनमा राखनु 

पिंखा या च्का 
जस्ता फनफनी 
घुमेका समान िेनुछ 

(कृपया सब ैउपय क्त उत्तरहरु छान्न होस ्)     
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PARENT'S CONCERNS/  आमाबाबुको चचन्तािरु 

                                          
  

    
 

Not at all Somewhat Very Much 

1 के तपाईलाई   आफ्नो बच्चाको भसकाई या बबकासका बारेमा क न ैथचन्ता छ ? छैन केदहमात्रामा छ धेरै छ 

2 के तपाईलाई  आफ्न  बच्चाको व्यिहारका बारेमा केदह थचन्ता छ? 

 
 
 
 

छैन केदहमात्रामा छ धेरै छ 

                               FAMILY QUESTIONS/ पाररिाररक प्रश्निरु 

                                                                          Yes No 

1 के घरमा कसलै ेध म्रपान गछन  ?  गछन  गिैन 

2 गत बर्न , के तपाईल े कदहल्य ै चाहेको भन्िा  बढी रस्क्स वपउन  भयो या  लाग पिािनको प्रयोग गन न भयो ?  गरें गररन 

3 के तपाईले गतबर्न तपाईको  रस्क्स या लाग पिािनको प्रयोग घटाउन चाहन  भयो या घटाउन आिस्यक ठान्न  भयो ? ठाँने ठाँतनन 

4 पररिारका सिस्यको वपयाई या लाग पिािनको प्रयोगले तपाईको  बच्चामा नराम्रो असर परेको छ ?   छ छैन 

5 गत मदहना के तपाई  या तपाईको  पररिारको क न ैसिस्य खानाका लाथग पसैा नभएका कारण क न ैदिन भोकै रहन  परेको थियो ?  थियो थिएन 

  

बबगत दईु िप्तामा तपाईल े ननम्न समस्यािरु ककत्तको अनुभि गनुछ भयो ? Not at all Several days 
More than half 

the days 
Nearly every day 

6 क न ैफ्रक्रयाकलाप गनन कम इच्छा या सन्तोर् ह न  ? कहिल्य ैभएन धेरै हदन आधा भन्दा बडी 
हदनिरु 

प्राय प्रत्येक हदन 

7 ि :ख लाग्ने , उिास ह ने या तनरास ह ने ? कहिल्य ैभएन धेरै हदन आधा भन्दा बडी 
हदनिरु 

प्राय प्रत्येक हदन 

  

   None Some A lot Not Applicable 

8 समग्रमा तपाईको  जीिन सािी (श्रीमान /श्रीमती ) सुंगको सम्बन्धलाई 

कसरी िणनन गन न ह न्छ ? 

 तनािरहित केहि तनाि तनािपणुछ ममा लाग ुिँुदैन 

9 के तपाई  र तपाईको  जीिन सािी वििािको समाधान ........................ 

गन न ह न्छ ? 

 बबना कहठनाई केहि 

कहठनाईसहित 

धेरै कहठनाईसहित ममा लाग ुिँुदैन 
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NEPALI 
Translated 12/13/2013 

Child's Name/बच्चाको नाम : ________________________________________________ Today's Date/आजको भमतत : ____________ 

Child's Date of Birth/बच्चाको जन्म भमतत : ____________________      

           M-CHAT 

           तपाईको बच्चा साधारणतय तनम्नबारे कस्तो छ कृपया भन नहोस ्I  कृपया सबै प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गन नहोला I यदि व्यिहार ि लनभ छ भने 

(उिाहरण - एक िा ि ई पटक मात्र ) त्यसलाई बच्चाले गिैन भन्ने उत्तर दिन  होला I I 

         
Yes No 

1. के तपाईको बच्चा मच्चाउिा, घ ुंडामा राखेर दढकी च्याउ / घ ग स्त्त बास स्त्त गराएकोमा  रमाउँछ ? रमाउँछ रमाउिैन 

2. के तपाईको बच्चा अरु बच्चाहरुमा चासो राख्छ ?      

  

राख्छ राख्िैन 

3. के तपाईको  बच्चालाई केही सामानमा चढ्न , जस्तै भसुंडीमाथि  चद्न मन पछन  ?   पछन  पिैन 

4. के तपाईको  बच्चालाई क क क  -िेखें / ल की चोरी खेल्न मन पछन    
  

पछन  पिैन 

5. के तपाईको  बच्चाले कदहल्यै क रामा नक्कल गछन  ? जस्त ैफोनमा क रा गरेको िा ग डीयालाई 

माया गरेको िा अन्य क राहरु ? 

गछन  गिैन 

6. के तपाईको  बच्चाले क नै क रा औल्याएर मग्न चोर औुंलाको प्रयोग गछन  ?   

  

गछन  गिैन 

7. के तपाईको  बच्चाले आफ्नो रुथच िेखाउन चोर औुंलाले औुंल्याउछ ?    औुंल्याउछ औुंल्याउिैन 

8. के तपाईको  बच्चा साना खेलौनाहरु (जस्तै गाडी हरु या ब्लक हरु ) सुंग मुख मा निाली , 
सम्हाल्न गाह्रो नभई िा नखसाली राम्ररी खेल्न सक्छ ?    

  

सक्छ सक्िैन 

9. के तपाईको  बच्चाले तपाईलाई  (अविभािकलाई ) िेखाउनका लाथग कदहल्यै क नै थचज 

ल्याउनछ?    

ल्याउुंछ ल्याउुं िैन 

10. के तपाईको  बच्चाले एक िा ि ई सेकेन्ड भन्िा  बढी तपाईको   आँखामा हेछन  ?   

 

हेछन  हेिैन 

11.  के तपाईको बच्चा आिाजहरु प्रतत अनत सिंबेदनशील ह न्छ  ?(उिाहरण- कान ि न्ने )   ह न्छ ह ँिैन 

12. के तपाईको  बच्चा तपाईको  अन हार या म स्कानको प्रततफ्रक्रयाम म स्क राउछ?  

  

प्रततफ्रक्रयामा 
म स्क राउछ  

प्रततफ्रक्रयामा 
म स्क राउिैन 

13. के तपाईको  बच्चाले तपाईको   नक्कल उतारछ ? ( उिाहरण - तपाईले  हाँसउठ्िो अन हार 

बनाउँिा तपाईक बच्चाले त्यसको नक्कल उतारछ ? ) 
उतारछ उतािैन 

14. के तपाईको बच्चाले तपाईले उसको नाम भलएर बोलाउुं िा प्रततफ्रक्रया दिन्छ ?  

  

दिन्छ दिुंिैन 

15. यदि तपाईले  कोठामा केदह पर खेलौनातफन  औुंल्याउिा के तपाईको  बच्चाले त्यस तफन  हेछन  ? हेछन  हेिैन 

16. के तपाईको बच्चा दहुंडछ ?     

  

दहुंडछ दहुंडिैन 

17. के तपाईको  बच्चा तपाईले  हेरीरहेको बस्त तफन  हेछन  ?  हेछन  हेिैन 

18. के तपाईको  बच्चाले आफ्नो अन हार अगाडड असाधारण रुपमा औुंलाहरु चलाउुंछ ? 

  

चलाउुंछ चलाउुं िैन 

19. के तपाईको  बच्चाले उसको आफ्नो  फ्रक्रयाकलापतफन  तपाईको  ध्यान आकवर्नत गनन कोभशस 

गछन  ?  

गछन  गिैन 

20. के तपाईको बच्चा बदहरो छ भन्ने बारेमा कदहल्यै थचन्ता भलन  भएको छ ?  

  

छ छैन 

21. के तपाईको  बच्चाले अरुले भनेको क रा ब झ्छ ?      ब झ्छ ब झ्िैन 

22. के तपाईको  बच्चा बबनाकारण टोलाई रहन्छ या टहल्लीरहन्छ ?  

  

रहन्छ रहुंिैन 

23. क नै नौलो थचज िेख्िा के तपाईको बच्चा तपाईको  प्रततफ्रक्रया जाँच्न  तपाईको अन हारतफन  हेछन  ? हेछन  हेिैन 
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