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SWYC माइलस्टोन स्कोरिङ गाइड1                                 
 

माइिस्टोनहरु प्रमाणमा आिाररि प्रश्नहरु हुन ्जुन प्रारम्भिक पिकासशीि िरीक्षणको िाधि िा समय बित्दै जााँदा  िच्चाको 
पिकासको तनरीक्षण िननको िाधि उियुक्ि छन।् 9-, 18-, 24-, 30-, 36-, र 48-महहने माइिस्टोनहरु नेिािीमा उििब्ि छन।् 
कुनै एउटा माइिस्टोन फाराम चयन िननको िाधि ििको िालिकाको प्रयोि िनुनहोस;् यहद िच्चा <37 हप्िा ििानिधि उमेरमा 
जन्मेको हो िने अिररिक्ििाको िाधि जााँचनुहोस।् 
 

SWYC माइिस्टोनको िाधि अङ्क प्राप्ि िने तनदेशनहरु: 

1. माइिस्टोन फारामको िाधि कूि अङ्क जोड्नुहोस।् प्रत्येक प्रश्नको िाधि, अहहिे सभम छैन=0, केहह हद सभम = 1, र 

िक्का हो = 2। 
2. िालिकामा िच्चाको आजको उमेर देखाउने िंम्क्िमा जानुहोस।् कूि अङ्किाई अङ्कको तनहदनष्ट सीमासाँि िुिना 

िनुनहोस।् 
3. अङ्कको तनहदनष्ट सीमािन्दा कम िा िरािर (≤) कूि अङ्किे अझ अधिक कायन िनन प्रोत्साहहि िराउनुिछन , जस्ि ै

पिकासात्मक पिशेषज्ञ िा अन्य धचककत्सकीय िा शैक्षक्षक सेिाहरुमा लसफाररश। 
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1 अंगे्रजी स्रोररङ तनदेश संस्करण 2, 10/7/2013. स्मरण रहोस , ममति 3/2014 सम्म SWYC माइलस्टोन अनुवाद भएको छ िर 
नेपाली भाषी पररवारहरुका लागि मान्यिा प्राप्ि िरेको छैन I 
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आमाबाबुको सामाजिक  

अन्तिक्रियाको पयिवेक्षण (POSI) स्कोरिङ गाइड2 

 

POSI 16 देखी 36 महहनाको िाििालिकाहरुमा अहटजम र अहटजम स्िेक्रम पिकारहरु प्रारम्भिक 
िरीक्षणको िाधि हो। U.S. मा िएको प्रारम्भिक SWYC अध्ययनमा, POSI िे 83% अहटजम स्िेक्रम 

पिकारहरु िएका िाििालिकाहरु ित्िा ििाएको धियो। यद्यपि, अहटजम स्िेक्रम पिकार निएका 
26% िाििालिकाहरुको POSI अङ्क ितन असामान्य धियो। यी िाििालिकाहरु मध्ये, 49% (n=28) मा 
पिकासात्मक हििाइ धियो। 
 

POSI का िाधि अङ्क प्राप्िी तनदेशनहरु: 

1. अम्न्िमको 3 िटा िंम्क्िहरुमा कभिीमा एउटा उत्िर िएको प्रश्निरुको सङ््यािाई जोड्नुहोस ्
। केही प्रश्नहरुको िेरै उत्िरहरु हुन्छन।् यहद अम्न्िमको 3 िटा िंम्क्िहरुमा एउटै प्रश्नको िेरै 

उत्िरहरु छन ्िने, अङ्कको िणना िदान यो प्रश्नको केिि एक पटक मात्र िणना िररनुिछन। 
2. यहद अम्न्िमको 3 िटा िंम्क्िहरुमा 3 वा बढी प्रश्निरुको उत्िर िा उत्िरहरु छन ्िने, िच्चा 

POSI मा असफि िएको छ।    
3. असफििािे सङ्केि िछन कक िच्चामा अहटजम स्िेक्रम पिकार िा अन्य पिकास सभिन्िी 

हििाइका केही िक्षणहरु हुन सक्छन ्र अझ अधिक मूल्याङ्कन आिश्यक छ। 
 

 

 

 

 

 

  

                                            
2 अंगे्रजी स्कोररङ तनदेश संस्करण 1, 9/5/2013. स्मरण रहोस , ममति 3/2014 सम्म POSI अनुवाद भएको छ िर नेपाली भाषी 
पररवारहरुका लागि मान्यिा प्राप्ि िरेको छैन I 
 



   Nepali 

Rev. 3/11/2014     3  प्रतिलिपिअधिकार ©   www.theswyc.org   2013 

 

 बेबी बाल चिक्रकत्सा लक्षण िााँिसूिी  
(BPSC) स्कोरिङ गाइड3 

 

 

18 महहना को उमेर मुतनका िाििालिकाहरुको िाधि BPSC िे तिन प्रकारको व्यिहारको िारेमा प्रश्नहरु 

सोध्छ: िाि 1 - ररसाउने, िाि 2 - अिररििननशीि , िाि 3 - हदनचयानहरु संि कहिनाइ। यी प्रश्नहरुिे 

आमािुिाहरु र धचककत्सकहरुिाई सामाम्जक िा िािनात्मक व्यिहार सभिन्िी कहिनाइहरु िएका 
िाििालिकाहरु िहहचान िनन मद्दि िनन सक्छ। 
 

संयुक्ि राज्यमा िररएको प्रारम्भिक SWYC अध्ययनमा, उमेर ििा चरण प्रश्नाििी-
सामाम्जक/िािनात्मक (ASQ-SE) मा असामान्य अङ्कहरु िएका िाििालिकाहरु मध्ये 79% 
िाििालिकाहरुिे BPSC मा असामान्य अङ्क प्राप्ि िरेका छन।् यद्यपि, सामान्य ASQ-SE अङ्क 

िएका मध्ये 26% िाििालिकाहरुिे ितन BPSC मा असामान्य अङ्क प्राप्ि िरेका छन।् यस कारणका 
िाधि, BPSC अङ्कहरुिाई साििानीिूिनक  व्या्या िनुनिछन। 
 

BPSC का िाधि अङ्क प्राम्प्ि तनदेशनहरु: 

1. प्रत्येक िािका िाधि अङ्क जोड्नुहोस ्। प्रत्येक प्रश्नको िाधि, िटक्कै होइन=0, केहह हद 

सभम=1, र िक्का हो=2।4 

2. कुनैपनन भागको प्राप्ताङ्क ≥3 भएमा, त्यसले सङ्केत गर्ि क्रक िाििालिकाहरुिे 

सामान्यिन्दा ििी सामाम्जक/िािनात्मक कहिनाइहरुको सामना िरररहेको छ। 

  

                                            
3 अंगे्रजी स्कोररङ तनदेशन डाउनिोड लमति 11/25/13, https://sites.google.com/site/swycscreen/. स्मरण रहोस , ममति 3/2014 सम्म 
BPSC अनुवाद भएको छ िर नेपाली भाषी पररवारहरुका लागि मान्यिा प्राप्ि िरेको छैन I  
4 यहद आमािुिािे कुनैितन प्रश्नको िाधि एउटा िन्दा िेरै उत्िर चयन िनुनियो िन,े अधिक धचन्िाजनक प्रतिकरयाको िणना िनुनहोस ्

(जसको सङ््यात्मक मान उच्च छ)। 

https://sites.google.com/site/swycscreen/
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प्रप्रस्कूल मनोिोग लक्षण  

िााँिसिूी (PPSC) स्कोरिङ गाइड5 
 

 

PPSC िे 18-60 महहनाको उमेर िएका िाििालिकाहरुको िाधि व्यिहारको िारेमा प्रश्नहरु सोध्छ। यी 
प्रश्नहरुिे आमािुिाहरु र धचककत्सकहरुिाई व्यिहाररक कहिनाइहरु िएका िाििालिकाको िहहचान िनन 
मद्दि िनन सक्छ। संयुक्ि राज्यमा िररएको प्रारम्भिक SWYC अध्ययनमा, व्यिहाररक पिकार 
िएका 85% िाििालिकाहरुको PPSC मा असामान्य प्राप्िाङक धियो। यद्यपि, व्यिहाररक पिकार 
निएका मध्ये  18% िाििालिहरुकोPPSC मा असामान्य प्राप्िाङ्क धियो। 
 

PPSC का िाधि अङ्क प्राम्प्ि तनदेशनहरु: 

1. PPSC को िाधि कूि अङ्क जोड्नुहोस।् प्रत्येक प्रश्नको िाधि, िटक्कै होइन=0, केहह 

हदसभम=1, र िक्का हो=2।6 

2. कुल स्कोि ≥9 भएमा यसले सङ्केत िछन  कक िच्चािे सामान्यिन्दा ििी व्यिहाररक 

कहिनाइको सामना िरररहेको हुन सक्छ र िि मूल्याङ्कन हहिकारी हुन सक्छ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
5 अंगे्रजी स्रोररङ तनदेश संस्करण 1, 9/5/2013. स्मरण रहोस , ममति 3/2014 सम्म PPSC अनुवाद भएको छ िर नेपाली भाषी 
पररवारहरुका लागि मान्यिा प्राप्ि िरेको छैन I 
6 यहद आमािुिािे कुनैितन प्रश्नको िाधि एउटा िन्दा िेरै उत्िरको चयन िनुनियो िन,े अधिक धचन्िाजनक प्रतिकरयाको िणना िनुनहोस ्
(जसको सङ््यात्मक मान उच्च छ)। 
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पारिवारिक प्रश्निरु तथा  
आमाबाबुको चिन्तािरु स्कोरिङ गाइड7 

परिवारिक प्रश्निरु 

िािाररक प्रश्नहरुिाई संयुक्ि राज्यिाट िहहिे नै मान्यिा हदइएको प्रश्नाििीहरुिाट चयन िररएको धियो जसिाई 
सािारनिया मानलसक धचन्िा, महदरा र िािूिदािन दवु्यनसनी, घरेिु हहसंा, र अन्य जोखखम ित्त्िहरुिाई मािन िननको 
िाधि प्रयोि िररन्छ। यी प्रश्नहरु प्रति हदइएका प्रतिकरयाहरुिाई िि कुराकानी िने अिसरको रुिमा प्रयोि िनुनहोस।् 
 

सुती प्रयोग (Q1) 

आमािािहुरुिे सुिीजन्य प्रदािनको प्रयोि िरररहनुिएको छ िा छैन िन्ने कुरा ित्िा ििाउन प्रश्न 1 एउटा उियोिी 
िररका हो।  
 

नशालु पिाथिको िरुुपयोग (Q2-4) 

प्रश्न 2-3 टु-आइटम कोजोइन्ट म्स्रनर (TICS) िाट हुन,् जसिे िििि 80% संिेदनशीििा र पिलशष्टिाको सािमा 
नशािु िदािन दरुुियोि पिकारहरु ित्िा ििाउाँछ ितन ित्िा िािेको छ।स्कोररङ: दईुमध्ये कुनै एउटा प्रश्नको उत्िर 

"हो" छ िने त्यसिे सङ्केि िछन  कक आमािुिाहरुमा नशाि ुिदािन दरुुियोि पिकार हुन सक्छ। 
 

िररिारका अन्य सदस्यहरुद्िारा िररएको नशािु िदािनको प्रयोिको प्रिािको िारेमा िाहा िाउन प्रश्न 4 एउटा 
उियोिी िररका हो। 
 

खाद्य असुिक्षा (Q5) 

प्रश्न 5 धचल्रेन्स ्सेम्न्टनि न्यूहरशन एसेसमेन्ट (C-SNAP) िाट हो। यस प्रश्निे 99% संिेदनशीििा र 82.5% 

पिलशष्टिा को सािमा खाद्य असुरक्षा ित्िा ििाउाँछ ितन ित्िा िािेको छ। 
 

आमाबुवा सम्बन्धी मानलसक चिन्ता (Q6-7) 

प्रश्न 6-7 आमािुिा स्िास््य प्रश्नाििी-2 (PHQ-2) ) िाट हो, जसिाई  मानलसक धचन्िा जााँच्न प्रयोि िररन्छ।  
स्कोररङ: कूि अङ्किाई जोड्नुहोस;् प्रत्येक प्रशनको िाधि िटक्कै होइन = 0, िेरै हदन=1 हदन, आिा िन्दा ििी 
हदन=2, र िििि प्रत्येक हदन=3। ≥3 को कूल प्राप्ताङ्कले PHQ-9 को िूणन संस्करण िा अको मान्यिा प्राप्ि 
मानलसक धचन्िा-िरीक्षण प्रश्नाििी िा अझ अधिक मुल्याङ्कनको िाधि लसफाररश प्रयोि िरेर अझ अधिक 
मुल्याङ्कनको िाधि प्रोत्साहहि िनुनिनेछ। 
 

घिेलु हििंसा (Q8-9) 

प्रश्न 8-9 महहिा दवु्यनिहार िरीक्षण उिकरण (WAST-संक्षक्षप्ि) को छोटो ससं्करणिाट हो। यी प्रश्नहरु एउटा 
अलििािक (आमा) िाई िोप्य रूिमा सोध्नुहोस।् 

स्कोररङ: कुनै एक प्रशनको जिाफ "िेरै िनाि/िेरै कहिनाइ " िएमा यसिे सङ्केि िछन कक त्यहााँ घरेिू 
हहसंाको जोखखम छ र अझ अधिक कुराकानीिाई प्रोत्साहहि िनुनिछन  । 

 

 

आमाबुवाका चिन्तािरु 

आमािुिाका धचन्िाहरु प्रायः सही हुन्छन ्र त्यहााँ िािनात्मक, व्यिहाररक, िा पिकासात्मक कहिनाइहरु िएको सङ्केि हुन 
सक्छ जसिाई अझ अधिक मूल्यांकन िनुनिछन। यी प्रश्नहरुको उत्िरिाई िि कुराकानी िने अिसरको रुिमा प्रयोि िनुनहोस।् 

                                            
7 अंगे्रजी स्कोररङ तनदेशन डाउनिोड लमति 11/25/13, https://sites.google.com/site/swycscreen/. स्मरण रहोस, ममति 3/2014 सम्म 
पाररवाररक प्रश्नहरु िथा आमाबाबकुो गिन्िाहरु अनुवाद भएको छ िर नेपाली भाषी पररवारहरुका लागि मान्यिा प्राप्ि िरेको छैन 
I 

https://sites.google.com/site/swycscreen/
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बच्िािरुमा अहटिमका लाचग परिमाजिित िााँिसूिी 
(M-CHAT) स्कोरिङ गाइड8 

M-CHAT 16-30 महहनाका िाििालिकाहरुको आमािािुहरुको िाधि एउटा प्रमाणमा आिाररि प्रश्नाििी हो। अहटजम र 

अहटजम स्िेक्रम पिकारहरुको िाधि यो एउटा प्रारम्भिक िरीक्षण हो। 
 

संयुक्ि राज्यमा, अहटजम स्िेक्रम पिकारहरुको िाधि 0.06 र अहटजम स्िेक्रम पिकारहरु सहहि कुनैितन 
पिकासात्मक िा व्यिहाररक पिकारको िाधि 0.11 को सकारात्मक-िपिष्यसूचक मान केिि M-CHAT मात्र छ। M-

CHAT अनुितिन अनििानिान (M-CHAT/F) साँि प्रयोि िदान, सकारात्मक-िपिष्यसूचक मान अहटजम स्िेक्रम 
पिकारहरुको िाधि 0.54 र अहटजम स्िेक्रम पिकारहरु सहहि कुनैितन पिकासात्मक िा व्यिहाररक पिकारको िाधि 
0.98 छ  http://www2.gsu.edu/~psydlr/DianaLRobins/Official_M-CHAT_Website.html 

 

स्कोररङ तनदेशनहरु: 

1. यहद कुनैपनन 3 वस्तुिरु असफल भए भने ( िि िालिकामा हेनुनहोस)्, M-CHAT अनुििी अन्िरिािानिाई िूरा 
िनुनहोस ्िा अझ अधिक मूल्याङ्कनको िाधि लसफाररश िनुनहोस।् 

2. यहद कुनैितन 7 िस्िुहरु असफि िए िने ( िि िालिकामा हेनुनहोस)्, िच्चा M-CHAT मा असफि िएको छ र अझ 
अधिक मूल्यांकनको िाधि लसफाररश िररनुिछन। 
 

िालिका। असफि िनाउने उत्िरहरु 

1. होइन  

2. होइन  

3. होइन  

4. होइन  

5. होइन 

6. होइन  

7. होइन  

8. होइन  

9. होइन  

10. होइन  

11. िो  
12. होइन  

13. होइन  

14. होइन  

15. होइन  

16. होइन  

17. होइन  

18. िो  
19. होइन  

20. िो 
21. होइन  

22. िो  
23. होइन  
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