
एक र �तन वष	 
बचका बाल- बा�लकाह�मा हुने

�वल�नताका (अ�टज़म �पे��म �डसअडरको)ला"ग

प$रमािज	त जांचसूची, साथै संशो"धत अनुवत. (एम-चाट-

आर/एफ) �टएम

(Follow-Up M-CHAT-R/F)TM

थप जानकार�का ला"ग, कृपया यसमा www.mchatscreen.com हेनु	 होला अथवा

डाइना र
ब4सलाई यसमा DianaLRobins@gmail.com स6पक	 गनु	 होला।
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एम-चाट-आर/एफ 	टएम (M-CHAT-R/FTM) 
योग गन�का ला�ग अनुम�त

एक र �तन वष	 
बचका बाल- बा�लकाह�मा हुने �वल�नतका ला"ग प$रमािज	त जांचसूची साथै
संशो"धत अनुवत. ((फलो-अप) (M-CHAT-R/F; Robins, Fein, & Barton, 2009)  आमा/बाबा को
खबर बाट Autism Spectrum Disorder (ASD) �वल�नताको खतरा थाह पाउने २- अव�था-
आमा/बाबा - खबर छान
बन साधन हो । ि�ल�नकल, अनुस4धान र शै<=क काय	ह>का ला"ग एम-

चाट-आर/एफ
( M-CHAT-R/F) डाउनलोड �नशु?क उपल@ध छ। एम-चाट-आर/एफ ( M-CHAT-R/F) र स6बि4धत
जानकार�ह> डाउनलोड गन	 यहाँ बाट- www.mchatscreen.com. 

अनुम�त छ। एम-चाट-आर/एफ (M-CHAT-R/F) एउटा कपीराइटेड साधन हो र एम-

चाट-आर/एफ (M-CHAT-R/F) लाई Bयोग गदा	 �न6न �नदD�शकाह> अ�नवाय	 पालन
गनु	पछ	।

1. एम-चाट-आरको(M-CHAT-R) पुनमु	Eण/B�तकृ�त गदा	, B�त�लGप अ"धकार
/copyright (© 2009 Robins, Fein, & Barton).  तल समावेश गनH पछ	।
लेखकको अनुम�त 
बना Gवषय/व�तुह>, �नदDशनह> अथवा Gवषय/व�तु Iम
प$रमाज	नह> गन	 पाइ4दैन।

2. एम-चाट-आरको Bयोग पुरै त$रकाले गनH पछ	। Bमाणले य�तो सकेंत �द4छ Jक
कुनै Gवषय/व�तुह>को उपसमहुह>ले पया	Kत मनो�म�तय गुणह> देखाउँदैन।

3. एम-चाट-आर/एफको (M-CHAT-R/F) पुनमु	Eण (ज�तै, एउटा Jकताब वा जन	ल
Gवषय/व�तु) गन	 खोLने अथवा अ>का ला"ग इले��ो�नक पाराले (ज�तै, 

�डजीटल मे�डकल रेकड	को एउटा �ह�सा अथवा अ> सMNवेर Kयाकेजह�) Bयोग
होस ्भ4ने इQछुक प=ह>ले डाइना रबी4सलाई अनुमतीको ला"ग �नबेदन गन	
स6पक	 गनH पछ	। (DianaLRobins@gmail.com)    

4. य�द तंपाई "चJकRसा @यवसाय �भS हुनुहु4छ, र तंपाईको आMनै @यवसायको
इले��ो�नक मे�डकल रेकड	 (इ एमआर) �भS एम-चाट-आरको प�हलो- अव�था
BTनह> समावेश गन	 चाहनुहु4छ भने, तंपाईलाई �वागत छ। तर य�द कुनै �दन
तंपाईको आMनु @यवसाय भ4दा बा�हर आMनु इएमआर पाना Gवतरण गन	 चाहनु
भयो भने, कृपया डाइना रबी4सलाई(DianaLRobins) लाइसे4स स6झौताका ला"ग
�नबेदन गन	 स6पक	 गनु	 होला।
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योगका ला�ग �नद�शनह�

एम-चाट-आर सु�वा�Wय- बQचा Xमणमा Bयोग ग$र मू?याYकन/BाKतांक �दन सJक4छ, साथै GवशषेZह>
र अ4य @यावसा�यकह>ले प�न एयसडीको (ASD) खतरा हेन	लाई Bयोग गन	 स�छन। एम-चाट-आरको
Bथम ल[य संवेदनशीलता लाई अ"धक माSामा बढाउने, मतलब ज�त स�दो
एयसडीको(ASD)अव�था/केसह� पRता लाउने। Rयसकारण, Rयहाँ गलत सकाराRमक दर उQच हु4छ, 

मतलब खतराको BाKतांक (�कोर) पाउने सबै बालबा�लकाह>मा एयसडीको �नदान हँुदैन। यसलाई
स6भोधन गन	का ला"ग, हामीले अनुवत. (फलो-अप) BTनह>को (M-CHAT-R/F).(एम-चाट-आर/एफ) 

Gवकास गरेका छ]। Bयोगकता	ह>लाई यो थाहा हुनुपछ	 Jक अनुवत. (फलो-अपले) प�न, एम-चाट-आर बाट
जाँचदा सकाराRमक दे^खएका बQचाह> खास सं_यामा एयसडी (ASD) �नदान हँुदैनन;्  तर प�न यी
बQचाह>लाई अ> कुराको Gवकासमा गडबडह> अथवा �ढलाई हुने उQच खतरा छ, र Rयसैले गदा	 छनोट
BJIयामा सकाराRमकआउँने बQचाह>को मु?यांकन गन	 ज>$र छ। एम-चाट-आर दइु �मनट भ4दा कममा
BाKतांक/�कोर गन	 सJक4छ। छनोट BJIयाको �नदDशनह> यहाँ बाट http://www.mchatscreen.com.  

डाउनलोड गन	 सJक4छ। स6ब` कागजातह� प�न डाउनलोडका ला"ग उपलaध छन।्

�ेणीकरण /मू!या"कन गन� 
#$या वा �नयमह�

२,५ र १२ बाहेक, सबै Gवषय/व�तुह>को 'होइन' जवाबले एयसडीको खतरा देखाउँछ, २,५ र १२
Gवषय/व�तुह>को 'हो' जवाबले एयसडीको खतरा देखाउँछ। �न6न मू?याYकन गनD BJIया वा �नयमह>ले
एम-चाट-आरको मनो�मतीय गुणह> अ"धकतम बनाउँछ।

कम-खतरा ज6मा BाKतांक(�कोर) ०-२, य�द बQचा चौ
बस म�हना भ4दा कम छ भने,  दोeो ज4म �दवस
प�छ फे$र जाँQनु हवस।् थप काय	 (जाँच) गन	 ज>$र छैन, जब स6म �नगरानीले एयसडीको खतरा
देखाउँदैन।

मfयम-खतरा ज6मा BाKतांक(�कोर ३-७,  खतरा जवाबको बारेमा थप जानकार� �लनको ला"ग, फलो-अप
एम-चाट-अर/एफको (M-CHAT-R/F). दोeो अव�था) Bयोग गनु	 हवस ्। य�द एम-चाट-अर/एफको
BाKतांक(�कोर) २ वा Rयो भ4दा मा"थ रiयो भने, बQचा को जाँच सकाराRमकआयो। काय	 आवTयक छ, 

नैदा�नक मु?यांकन र �छटो ह�त=ेपका �नि6त योjयता मु?यांकन गन	 बQचालाई �सफा$रस गनु	हवस।् ।
य�द फलो- अपको BाKतांक(�कोर) ०-१ रiयो भने, बQचाको जाँच नकाराRमकआयो। जब स6म �नगरानीले
एयसडीको खतरा देखाउँदैन. थप काय	 (जाँच) गन	 ज>$र छैन,। भGवkयको सु�वा�Wय- बQचा Xमणमा
बQचालाई फे$र (छनोट BJIया)जाँQनुपछ	।

उQच-खतरा : ज6मा BाKतांक(�कोर)  ८-२, फलो अपलाई छोmन(बाइपास) गन	 �म?छ र नैदा�नक मु?यांकन
र �छटो ह�त=ेपका �नि6त योjयता मु?यांकन गन	 तुर4तै �सफा$रस गनु	पछ	।
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M-CHAT-RTM

यी BTनह>को जवाफ तपाnको नानीको बारेमा �दनुहोस यसो गदा	 सो नानीको �दनB�त�दनको आनीबानी मनमा रा_ने यहाँ सोधेको कुनै
आनीबानी एक- दइु प?ट माS सो नानीले गरेको य�द दे_नु भाको हो तर सदा होइन भने Rयसको उRतर "होइन " मा "च4ह लगाएर �दनुहोस
तलका सबै BTनह>को उRतर "हो " या "होइन " शaदमा गोलाकार "च4ह लगाएर �दनु होस ् सो गरे बापत हजुरलाई धेरै ध4यबाद

1. तपाइंले कोठाको प?लो छेउमा के�ह कुरालाई हातले देखाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले Rयसलाई हेनु	 हु4छ? 

(ज�तै: कुनै खेलौना या जनावरलाई देखाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले Rयो खेलौना या जनावरलाई हेनु	 हु4छ?)

हो होइन

2. तपाइंलाई क�ह?यै आMनो नानी कान पो सु4दैनJक ज�तो लागेको छ?                               हो होइन

3. तपाइंको नानीले के�ह कुरा गरेको न�कल वा नाटक गनु	 हु4छ ? (ज�तै: खाल� कप बाट Gपएको
ज�तो गनD, फोनमा कुरा गरेकोज�तो गनD, गु�डया या नरम कपडा भरेर बनाएको जनावरलाईखाना _वाए ज�तो गनु	 हु4छ?)                                                                                                      

हो होइन

4. तपाइंको नानी िज�नसह> मा"थ चmन मन पराउनु हु4छ? (ज�तै: फन.चर (सोफा, टेबल, कुस.) खे?ने ठाउँको खे?ने
िज�नसह> या �सढ�मा?)   

हो होइन

5. तपाइंको नानीले आMनो आँखा अगा�ड औलंाह� अनौठो पाराले चलाउनु हु4छ ? (ज�तै: आँखा अगा�ड औलंाह�
नचाउने/ह?लाउने गनु	 हु4छ?)                                                                    

हो होइन

6. तपाइंको नानीले के�ह कुरा माjदा अथवा सहायता चा�हँदा एउटा औलंाले देखाउनु हु4छ? (ज�तै, भेNन नसJकने
ठाउँको खाने कुरा या खेलौनालाई औ?ंयाउने)                                 

हो होइन

7. कुनै चाखलाjदो कुरा,तपाइंको नानीले तपाइंलाई औलंाले देखाउनु हु4छ?(ज�तै: आकाशमा हवाई जहाजलाई या

सडकमा ठूलो �कलाई)

हो होइन

8. तपाइंको नानीले अ> नानीह�लाई मन पराउनु हु4छ?  (ज�तै: अ> नानीह>लाई हेनD, हेरेर मुसु�क हा�ने या
छेउमा जाने गनु	 हु4छ?)                                                                                         

हो होइन

9. तपाइंको नानीले के के जा�त ?याएर मा"थ उचालेर तपाइंलाई देखाउनु हु4छ - सहायता �लनको ला"ग होइन
तपाइंलाई देखाउनको ला"ग माSै? (ज�तै: एउटा फूल, नरम कपडा भरेर बनाएको जनावरया खेलौना �क?)                        

हो होइन

10. तपाइंको नानीले वहाँको नाम बोलाउँदा B�तJIया गनु	 हु4छ? (ज�तै: नाम बोलाउँदा हेरने, बोलने, बड़बड़ाउने
, या गर�रहेको काम छोmने गनु	 हु4छ ?)                                                                            

हो होइन

11. तपाइंको नानी संग तपाn मुसु�क हाँ�दा ,वहाँ प�न हाँ�नु हु4छ?                                 हो होइन

12. तपाइंको नानी, �दन�दनै हुने आवाजह> सु4दा, >ने या "चQयाउने गनु	 हु4छ? (ज�तै: धुलो सोसने म�शनको
आवाज (sया�युम ि�लनर).जोडले बजेको गीत/संगीत)                                                

हो होइन

13. तपाइंको नानी �हmंनु हु4छ?                                                                           हो होइन

14. तपाइंको नानी संग तपाइं बो?दा, खे?दा अथवा लुगा लगाइ�दँदा, नानीले तपाइंको आँखामा हेनु	 हु4छ?   हो होइन

15. तपाइंको नानीले तपाइंले जे गनु	 हु4छ Rयसको न�कल गनु	 हु4छ? (ज�तै: बाइ-बाइ गनD, ताल� बजाउने , 

मुखले अनौठो आवाजह> �नका?दा Rय�तै गनु	 हु4छ?)                                           

हो होइन

16. तपाइंले के�ह कुरा हेन	लाई टाउको घुमाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले प�न के रहेछ भनेर Rयतै हेनु	 हु4छ? हो होइन

17. तपाइंको नानीले वहाँलाई याद ग>न, हे>न भनेर Rय�तो के�ह गनु	 हु4छ? (ज�तै: तपाइंले ‘Tयाबाश/राuो’ 
भ4नु हु4छ Jक भनेर तपाइंलाई हेनD,‘ हेनु	 होस’् ‘मलाई हेनु	 होस ्त’ भ4ने गनु	 हु4छ ?)                        

हो होइन

18. तपाइंको नानीले यसो - उसो गनु	 भ4दा बुvनु हु4छ? (ज�तै: हातले नदेखाई कन "यो Jकताब कुस. मा"थ राख
" या " उ Rयो ओxने/क6मल मलाइ ले ले " भ4दा बुvनु हु4छ ?                                          

हो होइन

19. के�ह नौलो कुरो भयो भने, नानीले तपाइंको मुखमा हेनु	 हु4छ, तपाइंलाई क�तो लाjयो भनेर?(ज�तै: अनौठो
या हासउyदो आवाज सु4दा या नया खेलौना दे_दा, तपाइंको मुखमा हेनु	 हु4छ?)                           

हो होइन

20. तपाइंको नानीले वहाँ लाई चहलपहल गराएको मनपराउनु हु4छ? (ज�तै GपYग खेलाएको अथवा घुगुती
खेलाएको मनपराउनु हु4छ?)                                                                                

हो होइन
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M-CHAT-R (एम-चाट-आर) अनुवत& (फलो-अप) M-CHAT-R/FTM

(एम-चाट-आर/एफ �टएम) Bयोगका ला"ग अनमु�त

एक र �तन वष	 
बचका बाल- बा�लकाह�मा हुने �वल�नताका ला"ग
प$रमािज	त जांचसचूी, साथै सशंो"धत अनवुत. (Follow-Up) (M-CHAT-R/F; Robins, Fein, & Barton, 2009) चा�हँ
M-CHAT-R.( एम-चाट-आरलाई) साथ �दनका �नि6त बनाइएको हो। M-CHAT-R/F  यहाँ बाट. 

www.mchatscreen.com. डाउनलोड गन	 सJक4छ।

The M-CHAT-R/F(एम-चाट-आर/एफ) एउटा कपीराइट साधन हो, र यसको Bयोग लेखकह> र कपीराइट धारकह>
zवारा �स�मत छ। M-CHAT-R(एम-चाट-आर)  र M-CHAT-R/F(एम-चाट-आर/एफ) ि�ल�नकल, अनसु4धान र
श<ै=ककाय	ह>का ला"ग Bयोग गन	 सJक4छ। य�ता कामका ला"ग हामी यो साधन �नश?ुक उपलaद गराउँदैछ], भए
प�न यो कपीराइट साधन हो र यो खुला eोत होइन। जुनै @यापा$रक र इले���नक सामानह>मा एम-चाट-आर/एफ
(M-CHAT-R/F) Bयोग गन	 कसलैाई इQछा भए, डाइना रबी4सलाई अनमुतीको ला"ग �नबेदन गन	 यसमा
DianaLRobins@gmail.com स6पक	 गनHपछ	।.


योगका ला�ग �नद�शनह�
The M-CHAT-R/F(एम-चाट-आर/एफ) चा�हंM-CHAT-R(एम-चाट-आरका) साथ Bयोग गन	लाई बनाइएको हो; M-

CHAT-R(एम-चाट-आर)  १६-३० म�हना उमेर पगेुका बQचाह> लाई जाँच गन	का ला"ग Gव"धमा4य छ, अ�टज़म
�पे��म �डसअडरको (ASD) खतरा थाह पाउनलाई।. Bयोग कता	ह>लाई यो कुरा थाह हुनपुछ	 Jक M-CHAT-R(एम-

चाट-आरको) जाँचमा खास स_ंयामा फेल हुने बQचाह> प�न अनवुत.मा (फलो-अप) एयसडी(ASD) �नदान हँुदैनन;् तर
प�न यी बQचाह>लाई अ> कुराको Gवकासमा गडबडह> अथवा �ढलाई हुने उQचखतरा छ, र Rयसै कारण सकाराRमक
आउने बQचालाई अनवुत. (Follow-up)गन	 ज>$र छ। .  

बाबा/आमाले एम -चाट-आर(M-CHAT-R) परुा Bयोग ग$रसके प�छ, �नदDशन अनसुार साधनलाई BाKतांक(score) 

�दनपु|यो। य�द बQचा सकाराRमकआयो भने, एम -चाट-आरको (M-CHAT-R) कुन-कुन Gवषय/व�तहु>मा फेल
भएको छ;, Rयसको आधारमा अनवुत.(Follow-Up) Gवषय/व�तहु> छा4नपु|यो। जुन Gवषय/व�तहु>मा प�हला फेल
भएको छ, �तनीह>लाई माS Bयोग गरेर परुा अ4तवा	ता	 �लनपुछ	।

एक पkृठमा एम-चाट-आर (M-CHAT-R)  बाट एउटाआइटमको अ4तवा	ता	 हुनेछ।

Bवाह ता�लका ढांचालाई मानेर, जब स6म पास वा फेल BाKतांक(�कोर) आउँदैन , तब स6म BTनह> सोधीरहनु प|यो
। कृपया याद गनु	 हवस,् अ4तब	ता	मा सोधेको BTनह>को जवाब बाबा/आमाले ''हुन स�छ'' भ4लान। बाबा/आमाले
''हुन स�छ'' भ4ने जवाब �दँदा, सोfनु प|यो Jक Rयो धेरै प?ट ''हो'' वा ''होइन'' अ�न Rयसकोआधारमा
अ4तरबाता	लाई जार� रा_न.ु प|यो। ‘’अ4य'' जवाबआउनस�ने ठाउँह>मा, BTनकता	ले आMनु �नण	य उपयोग ग$र
''पा�सगं'' जवाब हो Jक होइन �नधा	रण गनH पछ	। .

एम-चाट-आर/एफ-को(M-CHAT-R/F) BRयेक Gवषय/व�तकुो (आइटमको) जवाबलाई BाKतांक/�कोर �दनु हवस।्
BाKतांक/�कोर पाना(जसमा सबै Gवषय/व�तहु> एम-चाट-आरमा( M-CHAT-R) ज�तै छन ्तर ''हो''/होइन'' हटाएर
''पास''/ फेल'' रा^खएको छ। य�द बQचा अनवुा�त 	को (फलो-अपको) कुनै प�न दइुटा Gवषय/व�तहु>मा (आइटमह>मा) 
फेल भयो भने, अ4तरबाता	को जांच सकाराRमकआयो भनेर जा4नपुछ	। य�द एम-चाट-आर/एफ(M-CHAT-R/F) मा
बQचाको जाँच सकाराRमकआयो भने, �छटो ह�त=ेप र नदैा�नक जाँचका ला"ग बQचालाई �छटो भ4दा �छटो लान
कडा �सफा$रस ग$र4छ।.कृपया याद गनु	 हवस ्- य�द �वा�Wय सेवा Bदायक वा आमा/बाबालाई एयसडीको(ASDs) 

"च4ता भयो भने, एम-चाट-आर/एफमा (M-CHAT-R/F) ज�तसकैु BाKतांक(�कोर) आवोस, बQचाह>लाई म?ुयांकनका
�नि6त �सफा$रस गनु	 पछ	।
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एम-चाट-आर अनुवत& 
ा(तांक/*कोर पाना
(M-CHAT-R Follow-UpTM Scoring Sheet)

कृपया fयान �दनु हवस,्: ''हो''/होइन'' हटाएर ''पास''/ फेल'' रा^खएको छ।

1. तपाइंले कोठाको प!लो छेउमा के	ह कुरालाई हातले देखाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले 2यसलाई हेनु� हु4छ? 

(ज*तै: कुनै खेलौना या जनावरलाई देखाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले 2यो खेलौना या जनावरलाई हेनु� हु4छ?)

पास फेइल 

2. तपाइंलाई क	ह!य ैआ9नो नानी कान पो सु4दैन#क ज*तो लागेको छ?                               पास फेइल 
3. तपाइंको नानीले के	ह कुरा गरेको न:कल वा नाटक गनु� हु4छ ? (ज*तै: खाल; कप बाट =पएको
ज*तो गन�, फोनमा कुरा गरेकोज*तो गन�, गु>डया या नरम कपडा भरेर बनाएको जनावरलाईखाना @वाए ज*तो गनु�
हु4छ?)                                                                                                      

पास फेइल 

4. तपाइंको नानी िज�नसह� मा�थ चCन मन पराउनु हु4छ? (ज*तै: फन&चर (सोफा, टेबल, कुस&) खे!ने ठाउँको
खे!ने िज�नसह� या Eसढ;मा?)   

पास फेइल 

5. तपाइंको नानीले आ9नो आँखा अगा>ड औलंाहH अनौठो पाराले चलाउनु हु4छ ? (ज*तै: आँखा अगा>ड औलंाहH
नचाउने/ह!लाउने गनु� हु4छ?)                                                                    

पास फेइल 

6. तपाइंको नानीले के	ह कुरा माIदा अथवा सहायता चा	हँदा एउटा औलंाले देखाउनु हु4छ? (ज*तै, भेJन नस#कने
ठाउँको खाने कुरा या खेलौनालाई औ!ंयाउन)े                                 

पास फेइल 

7. कुनै चाखलाIदो कुरा,तपाइंको नानीले तपाइंलाई औलंाले देखाउनु हु4छ?(ज*तै: आकाशमा हवाई जहाजलाई या

सडकमा ठूलो Kकलाई)

पास फेइल 

8. तपाइंको नानीले अ� नानीहHलाई मन पराउनु हु4छ?  (ज*तै: अ� नानीह�लाई हेन�, हेरेर मुसु:क हा*ने या
छेउमा जाने गनु� हु4छ?)                                                                                         

पास फेइल 

9. तपाइंको नानीले के के जा�त !याएर मा�थ उचालेर तपाइंलाई देखाउनु हु4छ - सहायता Eलनको ला�ग होइन
तपाइंलाई देखाउनको ला�ग माLै? (ज*तै: एउटा फूल, नरम कपडा भरेर बनाएको जनावर या खेलौना Kक?)                        

पास फेइल 

10. तपाइंको नानीले वहाँको नाम बोलाउँदा 
�त#$या गनु� हु4छ? (ज*तै: नाम बोलाउँदा हेरने, बोलने, बड़बड़ाउने , 

या गर;रहेको काम छोCने गनु� हु4छ ?)                                                                            

पास फेइल 

11. तपाइंको नानी संग तपाN मुसु:क हाँ*दा ,वहाँ प�न हाँ*नु हु4छ?                                 पास फेइल 
12. तपाइंको नानी, 	दन	दनै हुने आवाजह� सु4दा, �ने या �चOयाउने गनु� हु4छ? (ज*तै: धुलो सोसने मEशनको
आवाज (Qया:युम ि:लनर).जोडले बजेको गीत/संगीत)                                                

पास फेइल 

13. तपाइंको नानी 	हCंनु हु4छ?                                                                           पास फेइल 

14. तपाइंको नानी संग तपाइं बो!दा, खे!दा अथवा लुगा लगाइ	दँदा, नानीले तपाइंको आँखामा हेनु� हु4छ?   पास फेइल 

15. तपाइंको नानीले तपाइंले जे गनु� हु4छ 2यसको न:कल गनु� हु4छ? (ज*तै: बाइ-बाइ गन�, ताल; बजाउने , 

मुखले अनौठो आवाजह� �नका!दा 2य*तै गनु� हु4छ?)                                           

पास फेइल 

16. तपाइंले के	ह कुरा हेन�लाई टाउको घुमाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले प�न के रहेछ भनेर 2यतै हेनु� हु4छ? पास फेइल 

17. तपाइंको नानीले वहाँलाई याद ग�न, हे�न भनेर 2य*तो के	ह गनु� हु4छ? (ज*तै: तपाइंले ‘Sयाबाश/राTो’ 
भ4नु हु4छ #क भनेर तपाइंलाई हेन�,‘ हेनु� होस’् ‘मलाई हेनु� होस ्त’ भ4ने गनु� हु4छ ?)                        

पास फेइल 

18. तपाइंको नानीले यसो - उसो गनु� भ4दा बुVनु हु4छ? (ज*तै: हातले नदेखाई कन "यो #कताब कुस& मा�थ राख
" या " उ 2यो ओXने/कYमल मलाइ ले ले " भ4दा बुVनु हु4छ ?                                          

पास फेइल 

19. के	ह नौलो कुरो भयो भने, नानीले तपाइंको मुखमा हेनु� हु4छ, तपाइंलाई क*तो लाIयो भनेर?(ज*तै: अनौठो
या हासउZदो आवाज सु4दा या नया खेलौना दे@दा, तपाइंको मुखमा हेनु� हु4छ?)                           

पास फेइल 

20. तपाइंको नानीले वहाँ लाई चहलपहल गराएको मनपराउनु हु4छ? (ज*तै =प"ग खेलाएको अथवा घुगुती
खेलाएको मनपराउनु हु4छ?)                                                                                

पास फेइल 
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1. तपाइंले कोठाको प?लो छेउमा के�ह कुरालाई हातले देखाउनु भयो भने , [राuो : नानीको नाम 
लाउने, योजना बी: हर BTनमा तपाइंको नानीलाउने ]_____________ Rयसलाई हेनु	 हु4छ? 

तपाइंले होइन भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै �दनु भएन

तपाइंले के�ह कुरालाई हातले देखाउनु भयो भने, तपाइंको नानीले…… 

तपाइंलाई वाTत ैगनु	हु4न हो   होइन  [फेइल]
कोठामा मेलसंैग हेनु	 हु4न हो  होइन   [फेइल]
Rयो चीजलाई हेनु	 हु4छ हो  होइन   [पास] 
Rयो चीजलाई औ?ंयाउन ुहु4छ हो  होइन  [पास]
Rयो चीजलाई हेरेर  के�ह भ4न ुहु4छ हो  होइन  [पास] 
तपाइंकोऔलंालाई हेनु	 हु4छ हो  होइन  [फेइल]
औलंाले देखाएर “हेर!” भ4नहुु4छ Jक भनेर तपाइलाई हेनु	 हु4छ

हो  होइन  [पास]

हो माS 
पास  

उदाहरणह� 

हो  दइुटै उदाहरणह� 
पास फ़ेइल र 

हो माS 
फेइल
उदाहरणह� 

वहा ंले कुन चा�ह ं
धेरै पटक 
गनु	हु4छ?

धेरै पटक 
पास

उदाहरण

धेरै पटक 
फ़ेइल 
उदाहरण

पास फेइल 
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2. तपाइंलाई क�ह?यै आMनो नानी कान पो सु4दैनJक ज�तो लागेको छ? 

तपाइंले हो भ4नु भयो अथवा यो BTनको जवाब नै �दनु भएन

वहाँले…

धेरैजसो आवाजह> वाTत ैगनु	हु4न? हो   होइन  

धेरैजसो मा4छेह>लाई वाTत ैगनु	हु4न? हो   होइन  

होइन
दइुटैलाई 

हो कुनै 
एउटालाई 

पास  फेइल

तपाइंको नानीको कानको जांच
ग$रएको छ ?

हो होइन

कानको जांच ग$रएको न�तजा क�तो "थयो ? (एउटा च4ुन)ु

 स4ुने - �ठकै तहमा 
�ठकै तह भ4दा तल 
न�तजा - �नचोड़ संग अथवा ठ6याएर भ4न नसJकने 
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3. __________ के�ह कुरा गरेको न�कल वा नाटक गनु	हु4छ ? 

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन

वहाँ क�ह?य ै…

खेलौना कप बाट Gपएको ज�तो गनु	 हु4छ ?                                हो   होइन 
खेलौना च6चा वा कांटा बाट खाएको ज�तो गनु	 हु4छ ?           हो होइन
टे�लफोनमा कुरा गरेको ज�तो गनु	 हु4छ ?                                   हो होइन 
गु�डया वा नरम कपडा भरेर बनाएको जनावरलाई साँQच ैवा 
स6झकेो/का?प�नक खाना _वाए ज�तो गनु	 हु4छ ? हो  होइन
स6झकेो/का?प�नक बाटोमा कारलाई ठेलेको ज�तो गनु	 हु4छ?     हो होइन   
रोबोट, हवाई जहाज, aयाले नत	क� (aयाले डा4स गनD केट�) वा  
कुन ैमनपद� च$रS पाS/�यारे�टर याकटर भए ज�तो 
नाटक गनु	 हु4छ ?                                                                      हो होइन  
खेलौना भाँडो बनौट�/ न�कल� चलुा माथी रा_न ुहु4छ ?                हो होइन 
स6झकेो/का?प�नक खाना चलाउनु हु4छ ?                                 हो होइन
Kलाि�टकको गु�डया/सपुर�हरो वा गु�डयालाई �ाइवर वा 
पसै�जेर ज�तो गरेर कार या �कमा रा_न ुहु4छ ?                           हो होइन  
कापDट @याकुम/सफा गनD, भुँइ बडानD वा चौरमा घाँस फाँडकेो 
ज�तो गनु	 हु4छ ?  हो होइन 

हो 
जनुैलाई  

होइन 
सबैलाई 

पास फेइल 
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4. ________ िज�नसह> मा"थ चmन मन पराउनु हु4छ?

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा यो BTनको जवाब न ै
�दन ुभएन

वहाँ िज�नसह> मा"थ चmन मन पराउनु हु4छ…..

�सढ�ह>?                                        हो होइन
कुस.ह>?                                         हो  होइन
फन.चर (सोफा, टेबल,)?                   हो  होइन  
खे?ने ठाउँको खे?ने िज�नसह>मा ?   हो  होइन 

होइन 
सबैलाई 

हो 
जनुैलाई  

फेइलपास 
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5.  ________ आMनो आँखा अगा�डऔलंाह� अनौठो पाराले चलाउनु हु4छ?

तपाइंले हो भ4न ुभयो अथवा यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन

वहाँले क�ह?य ै…

आMनो आँखा अगा�डऔलंाह� नचाउने/ह?लाउने गनु	 हु4छ ?    हो होइन [फेइल] 
आMनो आँखा अगा�ड हात उठाउन ुहु4छ ?        हो  होइन  [फेइल] 
आँखाको छेउमा, एता /उताआMनो हातह� उठाउन ुहु4छ हो  होइन  [फेइल]
आMनो हातह�मा हेनु	 हु4छ ?    हो  होइन  [पास] 
Gपका-ब ू/छापा खे?दा, वांहले औलंाह� नचाउनु हु4छ ?               हो   होइन [पास]
आMनो अनहुारको छेउमा, एता /उता, तल/माथी 
हातह>ह?लाउनहुु4छ?     हो होइन [फेइल]                                                       

पास  

होइन सबलैाई 
फेइल 

Gवक?पह� 

हो 
जुनलैाई 
फेइल 

Gवक?पह� 

यो कुरा हKतामा दईु 
चोट� भ4दा धेरै हु4छ?

हो होइन 

फेइल 
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6. तपाइंको नानीले के�ह कुरा माjदा अथवा सहायता चा�हँदा ,एउटाऔलंाले देखाउनु
हु4छ ?

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन
भेNन नसJकने ठाउँको के�ह कुरा , तपाइंको नानीलाई चा�हयो भयो भने , ज�तै
खाने कुरा या खेलौना, वहाँ (ले )…

>न ुहु4छ ?                                                                      हो  होइन  [फेइल]
वहांको  हातले Rयो सामानलाई भेNन/ु�नका?नहुु4छ?         हो  होइन  [पास]
आंह�/उंह� गरेर कराउन ुहु4छ ?                                          हो  होइन  [फ़ेइल]
Rयो समान �तर तपाइंलाई लान ुहु4छ ?                              हो  होइन  [पास]
Rयो समानआMन ुला"ग �लन को�शस गनु	हु4छ ?               हो  होइन  [पास]
के�ह शaद वा आवाज �नकालेर माjनहुु4छ?                        हो  होइन  [पास]
के�ह गरेर/भनेर $रस  देखाउन ुहु4छ ?                                 हो  होइन  [फेइल]

होइन सबै
पास  लाई

हो जनुै
पास लाई 

तपाइंले ‘मलाई  देखाऊ’ भ4दा, 
वांहले Rयसलाई हातले देखाउन ु
हु4छ?

हो होइन  फेइल 

पास  
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7. कुनै चाखलाjदो कुरा,तपाइंलाई देखाउनको ला"ग तपाnको नानीले Rयसलाई 
एउटाऔलंाले देखाउनु हु4छ? 

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन

कुनै चाखलाIदो कुरा, तपाइंको नानीले क	ह!य ैतपाइंलाई
देखाउनु भएको छ ज*तै ….

आकाशमा हवाईजहाज हो होइन
रोडमा �क?  हो होइन
भइँुमा  क�रा ?                              हो होइन  
आँगन/ याड	मा जनावर ?              हो  होइन  

हो 
जनुैलाई 

होइन 
सबैलाई 

l

 तपाइंको नानीले Rयो कुरा 
तपाइंलाई कसर� देखाउनु हु4छ
अथवा तपाइंको fयान Rयस तफ	  
कसर� ?याउनहुु4छ ? वहाँले एउटा 
औलंाले देखाउनु हु4छ ?

हो होइन 

के यो वांहह>लाई राuो 
लागेको माS ैहो, 
सहायता चा�हएको 
होइन ?

होइन फेइल

हो पास 
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8. ____________अ> नानीह�लाई मन पराउनु हु4छ?

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दनु
भएन
तपाN ह� खे!ने ठाउं/चौर वा सपुर बजारमा हँुदा, तपाइंकोनानी…..  

अक� नानी संग खे?नहुु4छ?                                हो  होइन   [पास]
अक� नानी संग बो?नहुु4छ?                                 हो  होइन   [पास 
बड़बड़ाउने वा आवाजह> �नका?ने गनु	हु4छ ?        हो  होइन  [पास] 
अक� नानीलाई हेनु	हु4छ/याद गनु	हु4छ  ?             हो  होइन  [पास]
अक� नानी संग मसु�ुक हाँ�नु हु4छ?                     हो  होइन  [पास ]
प�हला लजाउने तर प�छ मसु�ुक हाँ�नु हु4छ?        हो होइन   [पास ]
अक� नानी संग? रमाउन ुहु4छ?                              हो  होइन  [पास]
अ> नानीह� दे^ख पर ब�न ुहु4छ?                         हो  होइन   [फेइल]

हो जनुै
पास  लाई 
र हो फेइल लाई

वहा ंले कुन चा�ह ं
धेरै चोट� /पटक 
गनु	हु4छ?

धेरै चोट� 
/पटक पास 
उदाहरण 

धेरै 
चोट�/पटक 
फेइल
उदाहरण

पास फेइल

होइन सब ैपास 
कुरालाई 

हो जुनै
पास लाई 
र होइन

फेइल लाई
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9.  ________ के के जा�त ?याएर मा"थ उचालेर तपाइंलाई देखाउनु हु4छ?  

सहायता ला"ग माSै होइन, तपाइंलाई देखाउनको ला"ग ?

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन
.

तपाइंको नानीले के�ह कुरा तपाइंकोमा ?याउनु हु4छ ……

एउटा न�सा वा खेलौना तपाइंलाई
देखाउनको ला"ग माSै ?                                            हो  होइन  
वांहले  बनाएको "चS /न�शा ? हो  होइन
वांहले �टपेको एउटा फूल?                                         हो होइन   
वांहले घाँस मा भेटाउन ुभएको एउटा क�रा ?               हो होइन
वांहले �मलाएको एक दइुटा aल�स/खेलौनाह� हो होइन  

हो जनुैलाई होइन 
सबैलाई 

यो कुरा क�हले काँह�
तपाइंलाई देखाउनको ला"ग
माS,ै सहायता �लनको ला"ग
होइन ?

हो होइन 

पास 

फेइल
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………………..नाम बोलाउँदा B�तJIया गनु	 हु4छ? 

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन

य	द वांह कुन ैखेल वा रमाइलो गन�मा हुनहुु4न अथवा 2यसमा सहभागी 
हुनहुु4न भने, तपाइंले वहाँको नाम बोलाउदा, क*तो 
�त#$या गनु�हु4छ? 

के वांहले …
के�ह प�न नगनD / कुन ैB�तJIया नदेखाउने ?       हो होइन  [फेइल]                                    
सनेुको ज�तो लाjछ तर तपाइंलाई वा�त ैनगनD ? हो होइन  [फेइल]                          
सीधा मा"थ हेनD ?                                                  हो  होइन [पास]
तपाइं वहाँको अनहुारको अगाडी हँुदा माS ै
B�तJIया गनD?                                                    हो  होइन [फेइल]
बो?ने वा बड़बड़ाउने ?                                             हो  होइन  [पास]
ग$ररहेको काम छोड़ने?                                           हो होइन [पास]
छँुदा माSै B�तJIया गनD?                                       हो  होइन  [फेइल]

हो माS 
फेइल
उदाहरणह� 

हो  दइुटै 
उदाहरणह� पास र 
फेइल

हो माS पास 
उदाहरणह� 

वहा ंले कुन चा�ह ंधेरै 
चोट� /पटक गनु	हु4छ?

पास फेइलपास 
जवाब

फेइल
जवाब
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11.  ____________, संग तपाn मसु�ुक हाँ�दा ,वहाँ प�न हाँ�नु हु4छ ?

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन

.

तपाइंको नानी…

 तपाn हाँ�दा हाँ�ने ?                                          हो  होइन  [पास]
संध ैहाँ�ने ?                                                       हो  होइन  [फेइल]
तपाn कोठामा प�दा  हाँ�ने?                               हो  होइन  [पास]
तपाn काह� ंटाढा गएर वापस आउँदा हाँ�ने ?         हो  होइन  [पास]
ज�तसकैुबेला वा  
बना कारण हाँ�ने ?                  हो होइन   [फेइल]
मनपरेको खेलौना वा कामकुरो संग हाँ�ने?           हो  होइन  [फेइल]

हो माS पास
उदाहरणह� 

हो  दइुटै उदाहरणह� 
पास र फेइल

हो माS 
फेइल
उदाहरणह� 

वहा ंले कुन चा�ह ंधेरै 
चोट� /पटक गनु	हु4छ?

पास फेइलपास  
जवाब

फेइल 
जवाब
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__________ �दन�दनै हुने आवाजह>स4ुदा, झक� मा4नु
हु4छ ? 
तपाइंले हो भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन

You answered Yes or did not answer this question.

तपाइंको नानीलाई यी तलका कुराह� बाट आउने 
आवाजह�स4ुदा, झक\ लाIछ /वहाँलाई मन पद]न……

लगुा  धनेु म�शन ?                              हो  होइन  
नानी >एको ?                                     हो होइन  

कपाल सकुाउ ने / हएइर �ायर ?          हो  होइन
भ�यमु ि�लनर/ धलुो सोसने म�शन ?  हो होइन  
सडकमा गाडी / �ाJफक ?                      हो होइन
नानी कराएको "चQयाएको  ?                 हो  होइन
टेल� फोन/ दैलोको घ4ट�  ?                     हो होइन
ह?ला हुने ठाउँ ह> ज�तै सपुर बजार वा 
खाना खाने पसल?                                  हो  होइन

हो दईु वा धेरै 

हो श4ुय वा एक = 

पास

तपाइंको नानीले के-क*तो/ 
�त#$या गनु�हु4छ ( 'हो' भ4ने कुराह� हा!ने ) 
तपाइंको नानी…

 "चQयाउनहुु4छ ?                                                       हो  होइन [फेइल]
 >नहुु4छ ?  हो  होइन [फेइल]
आराम संग कान ब4द गनु	हु4छ ?                                  हो होइन  [पास]
वहाँलाई  आवाज/ह?ला  मनपरेन भनेर 
तपाइंलाई भ4नहुु4छ?                                                  हो  होइन  {पास]
झक� लाjदा कान ब4द गनु	हु4छ ?                                  हो होइन  [फेइल]     

हो  माS पास
उदाहरणह� 

हो   दइुटै उदाहरणह� 
पास र फेइल
 

हो माS 
फेइल
उदाहरणह� 

पास
जवाब

फेइल
जवाब

वहा ंले कुन चा�ह ंधेरै 
चोट� /पटक गनु	हु4छ?

फेइल पास 
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13. __________ �हmंनहुु4छ?  

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन

. 
वहा ँफन.चर(टेबल/चौक�) वा मा4छेह>लाई समातेर
�हmंनहुु4छ?

हो होइन 

 वहा ँके�ह नसमा�तकन  
�हmंनहुु4छ ? 

हो होइन फेइल

पास
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14. तपाn वहाँ संग बो?दा, खे?दा अथवा लगुा लगाइ�दँदा, …….. ले
तपाnको आँखामा हेनु	 हु4छ?   

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन

वहाँले तपाइंको आँखामा हेनु	 हु4छ ……

वहाँलाई के�ह चा�हँदा,?                                             हो होइन  

तपाइं वहा ँसंग खे?दा ?                                             हो  होइन  
खाना _व]दा ?                                                          हो होइन   

डाइपर/थाँYना फेदा	 ?                                                 हो होइन  

तपाइंले वहाँको लागी कथा पढधा?                               हो होइन   

तपाइं वहा ँसंग बो?दा ?                                              हो  होइन  

हो दइुटा वा 
धेरैलाई 

 हो माS ैएउटालाई होइन 

सबलैाई 

तपाइंको नानीले तपाइंको
आँखामा �दनहँु/हरेक �दन हेनु	
हु4छ ?

हो होइन 

एक �दन �दनभर� तपाइंह> संगै 
हँुदा, तपाइंको नानीले तपाइंको
आँखामा  क6तीमा पाँच चोट� 
हेनु	हु4छ?

पास फेइलहो होइन 
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15. तपाइंले जे गनु	 हु4छ ……..Rयसको न�कल गन	 खोLन ु 
हु4छ ?

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ु
भएन

तपाइंको नानीले तपाइंले जे गनु	 हु4छ Rयसको न�कल गनु	 हु4छ? 

य	द तपाइंले…..

आMन ुिज�ो  बा�हर �नका?न ुभयो भने?                        हो  होइन   

हाँस उyदो आवाज �नका?न ुभयो भने?                          हो  होइन
बाई-बाई गनु	 भयो भने ?                                               हो  होइन  

ताल� बजाउनु भयो भने?                                             हो   होइन  

“चपु” भ4नको ला"ग आMन ुओठमा  औलंाह� 
रा_न ुभयो भने ?  हो होइन
च6ुमा उmIउन ुभयो भने ?                                             हो होइन

हो दइुटा वा 
धेरैलाई 

हो एउटालाई 
वा कुनलैाई 
प�न होइन 

पास फेइल
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16.  तपाइंले के�ह कुरा हेन	लाई टाउको घमुाउनु भयो भने, …………..प�न के
रहेछ भनेर Rयतै हेनु	 हु4छ ? 

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन
.

तपाइंले के	ह कुरा हेन�लाई टाउको घमुाउनु भयो भने, वहा ँले के गनु� हु4छ ? 
तपाइंको नानीले……
तपाइंलाई वा�त ैगनु	हु4न?                                  हो होइन  [फेइल]
तपाइंले हेरेकै कुरालाई हेनु	हु4छ ?   हो  होइन  [पास]
तपाइंले हेरेकै कुरालाईऔ?ंयाउन ुहु4छ ?             हो होइन [पास] 
तपाइंको अनहुारमा हेनु	 हु4छ?                             हो  होइन  [फेइल]
तपाइंले केलाई  हेनु	 भएको भनेर Rयतै हेनु	 हु4छ?  हो  होइन [पास]

 हो माS  पास 
जवाब(ह>) 

हो दइुटै पास र फेइल
जवाब(ह>) 

हो माS फेइल
जवाब(ह>) )

वहा ंले कुन चा�ह ंधेरै 
चोट� /पटक गनु	हु4छ?

पास फेइलपास 
जवाब

फेइल
जवाब
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17. _______ वहाँलाई याद ग>न, हे>न भनेर Rय�तो के�ह गनु	 हु4छ?

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन

तपाइंको नानी खेलेको बेलामा, वहाँले……..

"हेनु	होस!्” “मलाई हेनु	 होस ्त!" भ4नहुु4छ ?               हो  होइन  

वहाँले ग$ररहेको काम /कुरा तपाइंलाई देखाउनको ला"ग, 
बड़बड़ाउने वा के�ह आवाजह>  �नका?ने गनु	हु4छ ?       हो  होइन  

“Tयाबाश/राuो” वा अ> के�ह भ4नहुु4छ Jक भनेर
तपाइंलाई हेनु	हु4छ ?                                                    हो  होइन  
तपाइंले वहाँलाई हे$ररहन ुभएकोछ Jक भनेर हेनु	हु4छ?   हो  होइन

हो जनुैलाई हो कुनैलाई 
प�न नाई

पास फेइल
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18 ____________ तपाइंको नानीले यसो - उसो गनु	 भ4दा बvुनु हु4छ?

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन
.

ि�त"थ/अव�थाले छनक/सरुाग  �दयो भने, वहाँले 
अराको/भनेको बvुनहुु4छ? ज�तै तपाइं लगुा 
लगाएर कतै जानलाई तयार हुनभुएको छ,अ�न
तपाइंले, “�तuो जुRता ?याऊ” भ4दा, वहाँले 
बvुनहुु4छ? 

होइन हो

य�द बेलकुाको खाना खाने 
समय भएको छ, र खाना  
टेबलमा छ, तपाइंले
नानीलाई, "बस" भ4दा, वहा ँ
टेबलमा आएर ब�नहुु4छ ?

ि*त�थ/अव*थाले कुनै छनक/सुराग  	दएन भने, वहाँले 
अराको/भनेको बुvनुहु4छ? ज�तै…[एक चोट�मा एउटा 
सोfनुहोस, य�द "हो " जवाब आयो भने �सध ै"पास" मा 
जाने। य�द "होइन" जवाब आयो भने, अक� BTन 
सोfनुहोस।]
1) य�द तपाइंले, औ�लाले नदेखाई कन, इशारा नग$रकन 
वा छनकह> न�दकन, "मलाई �तuो जुRता देखाऊ 
भ4नु भयो भने, (तपाइं कतै जानलाई लुगा लगाएर तयार 
हुनुभएको छैन तपाइंको नानीले तपाइंलाई वहाँको जुRता 
देखाउनु हु4छ? हो  होइन  
2) य�द तपाइंले , औ�लाले नदेखाई कन, इशाराह> 
नग$रकन वा छनकह> न�दकन, “Rयो ओxने/क6मल
मलाइ ले ले ” वा अक�  कुरा माjनु भयो भने, तपाइंको
नानीले Rयो कुरा तपाइंको ला"ग ?याउनुहु4छ ?        

हो  होइन  
3) य�द तपाइंले,औ�लाले नदेखाईकन, इशाराह> नग$रकन 
वा छनकह> न�दकन, “Rयो Jकताब कुस. मा"थ राख
“भ4नु भयो भने, तपाइंको नानीले Rयो Jकताब कुस.
मा"थ रा_नुहु4छ?                       हो  होइन

होइन हो

होइन 
सबलैाई

हो जुनलैाई फेइल

पास
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19. के�ह नौलो कुरो भयो भने,………………. तपाइंको मखुमा हेनु	 हु4छ, तपाइंलाई
क�तो लाjयो भनेर ?

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन

तपाइंको नानीले के�ह अनौठो वा 
डरलाjदो आवाज स4ुनभुयो भने , 
B�तJIया-त�स	न/ुडराउनु भ4दा 
प�हला तपाइंलाई हेनु	हु4छ ?

हो होइन 

को�ह नया ँमा4छे छेउमा 
आउँदा, तपाइंको नानीले 
तपाइंलाई हेनु�हु4छ?

होइन होपास 

वहा ँको अगा�ड के�ह अनौठो वा 
अ�लक डरलाjदो कुरा भयो भने, 
तपाइंको नानीले तपाइंलाई हेनु�हु4छ?

हो होइन 

पास फेइल
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20.  ___________ वहाँलाई चहलपहल गराएको मनपराउनु हु4छ?

तपाइंले होइन भ4न ुभयो अथवा  यो BTनको जवाब न ै�दन ुभएन

तपाइंले =प"ग अथवा घगुुती खेलाउदा , वहाँले क*तो 
�त#$या
गनु�हु4छ?
तपाइंको नानी…
तपाn मसु�ुक हाँ�दा ,वहाँ प�न हाँ�नु हु4छ ? 

हाँ�नु वा मसु�ुक हाँ�नु हु4छ ?                            हो होइन  
बो?ने वा बड़बड़ाउने गनु	हु4छ ?                            हो  होइन  

हात अगा�ड सारेर फेर� गनु	होस भ4नहुु4छ?             हो होइन 

हो जुनलैाई होइन 
सबलैाई

पास फेइल
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