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Translated 12/13/2013 

Child's Name/ब�चाको नाम : ________________________________________________ Today's Date/आजको $म%त : ____________ 

Child's Date of Birth/ब�चाको ज(म $म%त : ____________________      

           M-CHAT 

           तपाईको ब�चा साधारणतय %न0नबारे क2तो छ कृपया भनु7होस ्I  कृपया सबै ;<नको उ>तर ?दने ;यास गनु7होला I य?द Cयवहार दलु7भ छ भने 

(उदाहरण - एक वा दईु पटक माG ) >यसलाई ब�चाले गदHन भ(ने उ>तर ?दनु होला I I 

         

Yes No 

1. के तपाईको ब�चा म�चाउदा, घंुडामा राखेर ?ढकO �याउ / घुगुि>त बासुि�त गराएकोमा  रमाउँछ ? रमाउँछ रमाउदैन 

2. के तपाईको ब0चा अ3 ब0चाह3मा चासो रा5छ ?      

  

रा5छ रा5दैन 

3. के तपाईको  ब0चालाई केह7 सामानमा च8न , ज:तै ;सडंीमा?थ  चAन मन पछB  ?   पछB  पदCन 

4. के तपाईको  ब0चालाई कुक कु -देखE / लुकF चोर7 खेGन मन पछB    
  

पछB  पदCन 

5. के तपाईको  ब0चाले कHहGयै कुरामा नJकल गछB  ? ज:तै फोनमा कुरा गरेको वा गुडीयालाई 

माया गरेको वा अMय कुराह3 ? 

गछB  गदCन 

6. के तपाईको  ब0चाले कुनै कुरा औGयाएर मOन चोर औलंाको Pयोग गछB  ?   

  

गछB  गदCन 

7. के तपाईको  ब0चाले आRनो 3?च देखाउन चोर औलंाले औGंयाउछ ?    औGंयाउछ औGंयाउदैन 

8. के तपाईको  ब0चा साना खेलौनाह3 (ज:तै गाडी ह3 या Tलक ह3 ) संग मुख मा नहाल$ , 

सUहाGन गाVो नभई वा नखसाल7 राXर7 खेGन सJछ ?    

  

सJछ सJदैन 

9. के तपाईको  ब0चाले तपाईलाई  (अZवभावकलाई ) देखाउनका ला?ग कHहGयै कुनै ?चज 

Gयाउनछ?    

Gयाउंछ Gयाउंदैन 

10. के तपाईको  ब0चाले एक वा दईु सेकेMड भMदा  बढ7 तपाईको   आँखामा हेछB  ?   हेछB  हेदCन 

11.  के तपाईको ब0चा आवाजह3 P\त अ&त संबेदनशील हुMछ  ?(उदाहरण- कान थुMने )   हुMछ हँुदैन 

12. के तपाईको  ब0चा तपाईको  अनुहार या मु:कानको P\त^_याम मु:कुराउछ?  

  

P\त^_यामा 

मु:कुराउछ  

P\त^_यामा 

मु:कुराउदैन 

13. के तपाईको  ब0चाले तपाईको   नJकल उतारछ ? ( उदाहरण - तपाईले  हाँसउ`दो अनुहार 

बनाउँदा तपाईक ब0चाले �यसको नJकल उतारछ ? ) 

उतारछ उतादCन 

14. के तपाईको ब0चाले तपाईले उसको नाम ;लएर बोलाउंदा P\त^_या HदMछ ?  

  

HदMछ Hददैंन 

15. यHद तपाईले  कोठामा केHह पर खेलौनातफB  औGंयाउदा के तपाईको  ब0चाले �यस तफB  हेछB  ? हेछB  हेदCन 

16. के तपाईको ब0चा Hहडंछ ?     

  

Hहडंछ Hहडंदैन 

17. के तपाईको  ब0चा तपाईले  हेर7रहेको ब:तुतफB  हेछB  ?  हेछB  हेदCन 

18. के तपाईको  ब0चाले आRनो अनुहार अगाcड असाधारण 3पमा औलंाह3 चलाउंछ ? 

  

चलाउंछ चलाउंदैन 

19. के तपाईको  ब0चाले उसको आRनो  ^_याकलापतफB  तपाईको  eयान आकZषBत गनB को;शस 

गछB  ?  

गछB  गदCन 

20. के तपाईको ब0चा बHहरो छ भMने बारेमा कHहGयै ?चMता ;लनु भएको छ ?  

  

छ छैन 

21. के तपाईको  ब0चाले अ3ले भनेको कुरा बुhछ ?      बुhछ बुhदैन 

22. के तपाईको  ब0चा iबनाकारण टोलाई रहMछ या टहGल7रहMछ ?  

  

रहMछ रहंदैन 

23. कुनै नौलो ?चज दे5दा के तपाईको ब0चा तपाईको  P\त^_या जाँ0न  तपाईको अनुहारतफB  हेछB  ? हेछB  हेदCन 
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