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प्रारम्भिक पहिचान प्रश्नावली प्रयोग मागगदर्गनको हवस्ततृीकरण  
(Q2Q Guideline) 

(२ देम्ि ४ वर्ग उमेर समूि) 

 
सस.नं. हवर्य वा प्रश्न हववरण र प्रसतहिया Question Skip Logic 

 

म तपाईँको बालक/बासलकामा िनुसक्ने कठिनाइिरूका बारेमा केिी प्रश्निरू सोध्न चािन्छु । 

के्षत्र 

(Domain) 

दृहिसभबन्धी 
 

यस क्षते्रको उद्देश्य बालबासलकामा 
फरक-फरक मात्रामा िनुे दृहिसभबन्धी 
कठिनाइ पहिचान गनुग िो । दृहिसभबन्धी 
कठिनाइअन्तगगत ठदन वा रातमा देख्नमा 
िनुे कठिनाइ, नम्िक वा टाढाको बस्त ु
वा दृश्य देख्नमा िनुे कठिनाइ, एउटा वा 
दइुवटै आिाले देख्न सक्ने क्षमतामा कसम 
र ससधा िेदाग आिाले देख्नपुने दाया 
बायाका वस्तिुरु वा दृश्यिरु देख्न सक्ने 
क्षमतामा सीसमतता िस्ता कुरािरू  
पदगछन ्।     

 

CF1. के (नाम) ले चश्मा लगाउँछन ्?  
(नोटः चस्मा िन्नाले पावरवाला चस्मा 
िने्न बझु्नपुछग।) 

१. लगाउँछन ्     
२. लगाउँदैनन ्

उत्तर २ िो िने, 
ससधै प्रश्न नं. ३ मा 
िानिुोस ्। 

(@CF3) 
CF2. के (नाम) लाई चस्मा लगाउँदा पसन 

देख्नमा कठिनाइ छ ?  
१. कठिनाइ छैन    
२. केहि कठिनाइ छ  
३. धेरै कठिनाइ छ    
४. पटकै्क देख्दैनन ् 

उत्तर १ देम्ि ४ िो 
िने, ससधै प्रश्न नं .४ 
मा िानिुोस ्। 

 
!CF4 
@CF4 
#CF4 
$CF4 

CF3. के (नाम) लाई देख्नमा कठिनाइ  
छ ?  
(नोटः यो प्रश्नको आर्य चस्मा 
नलगाउँदा पसन देख् नमा कठिनाइ छ वा 
छैन िने्न बझु्नपुछग ।)  

१. कठिनाइ छैन    
२. केहि कठिनाइ छ  
३. धेरै कठिनाइ छ    
४. पटकै्क देख्दैनन ्
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के्षत्र 

(Domain) 

सनुाइसभबन्धी यस के्षत्रको उद्देश्य बालबासलकामा िनु े
सनुाइ क्षमतामा ह्रास वा सनुाइसभबन्धी 
कुनै पसन कठिनाइ पहिचान गनुग िो । 
यसअन्तगगत एक वा दवैु कानको सनेु्न 
क्षमतामा कसम, िोिल्ला वा र्ान्त 
वातावरणमा सनु्न सक्ने क्षमतामा कसम 
अथवा हवसिन्न स्रोतबाट आउने 
आवािलाई छुट्याउन नसक्ने क्षमता 
िस्ता कुरािरु पदगछन ्। यस के्षत्रले सनु्न 
सक्ने तर सनुेर नबझु्ने र बझेुर पसन 
वेवास्ता गनग िोज्ने बालबासलकालाई 
समेट्दैन । यी हवर्यिरुलाई 
संचारसभबन्धी के्षत्रमा समेहटने छ ।   

 

CF4. के (नाम) ले सनु्न सियोग गने यन्त्र 
(हियररङ एड) प्रयोग गछगन ्?  
(नोटः सनु्न सियोग गने यन्त्र िन्नाले 
सनेु्न क्षमता कम िएका व्यम्िले  
आवाि सनु्नका लासग कानमा प्रयोग गने 
यन्त्र वा साधन िने्न वमु्झन्छ ।) 

१. गछगन ् 
२. गदैनन ्

उत्तर २ िो िन,े 
ससधै प्रश्न नं. ६ मा 
िानिुोस ्। 

 

(@CF6) 

CF5. के (नाम) लाई सनु्न सियोग गने यन्त्र 
(हियररङ एड) लगाउँदापसन मासनसका 
आवाि वा गीत सङ्गीत िस्ता आवाि 
सनु्नमा कठिनाइ छ ? 

१. कठिनाइ छैन    
२. केहि कठिनाइ छ  
३. धेरै कठिनाइ छ    
४. पटकै्क सनु्दैनन ् 

उत्तर १ देम्ि ४ िो 
िने, ससधै प्रश्न नं .
७  मा िानिुोस ्। 

 

!CF7 
@CF7 
#CF7 
$CF7 

CF6. के (नाम) लाई मासनसका आवाि वा 
गीत सङ्गीत िस्ता आवाि सनु्नमा 
कठिनाइ छ ? 

१. कठिनाइ छैन    
२. केहि कठिनाइ छ  
३. धेरै कठिनाइ छ    
४. पटकै्क सनु्दैनन ्

 

के्षत्र 

(Domain) 

हिडडलुसभबन्धी (मोसबसलटी) यस क्षते्रको उद्देश्य बालबासलकाको 
र्रीरका अंगिरूको चालमा िनुे कठिनाइ 
(Gross Motor Difficulty) पहिचान गने 
िो । र्रीरको चालसभबन्धी सीपको 
उपयिु मापन िनेको हिँडाइ िो हकनिने 
यसमा गरुूत्वको हवरूद्धमा र्रीरको चाल, 
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बल, सन्तलुनमा सनयन्त्रण गने एकीकृत 
क्षमताको आवश्यकता पछग । 

CF7. के (नाम) ले हिडँ्नका लासग कुनै 
सिायक सामग्री वा कसैको सियोग 
सलन्छन ्?  
( नोटः सिायक सामग्री िन्नाले व्यम्िले 
हिडडलु गनग प्रयोग गने सामग्रीिरू 
बझु्न ुपछग, िस्तै, बैर्ािी, वाकर, 
ह्वीलचेयर, क्यासलपर, लौरो आठद ।)   

१. सलन्छन ् 
२. सलँदैनन ्

उत्तर २ िो िन,े 
ससधै प्रश्न नं. १० 
मा िानिुोस ्। 

(@CF10) 

CF8. के (नाम) लाई कुनै सिायक सामग्री 
तथा कसैको सियोगसबना हिँड्न 
कठिनाइ छ ? 
(नोटः कसैको सियोग िन्नाले 
हिडडलुको लासग सलइने मानवीय 
सियोग िने्न बझु्न ुपदगछ, िस्तै 
डोर् याउने, समातेर हिडाउने, ह्वीलचेयर 
गडुाउन मद्दत गने ।)  
 

२. केहि कठिनाइ छ  
३. धेरै कठिनाइ छ    
४. पटकै्क हिँड्न सक्दैनन ्

 

CF9. के (नाम) लाई कुनै सिायक सामग्री 
तथा कसैको सियोग सलँदा पसन हिँड्न 
कठिनाइ छ? 

१. कठिनाइ छैन    
२. केहि कठिनाइ छ  
३. धेरै कठिनाइ छ    
४. पटकै्क हिँड्न सक्दैनन ्

उत्तर १ देम्ि ४ िो 
िने, ससधै प्रश्न नं 
११ मा िानिुोस।  
१CF11 

२CF11 

३CF11 

४CF11 

CF10. के (नाम) लाईग उिी उमेरसमूिका 
बालबासलकाको तलुनामा हिँडन 
कठिनाइ छ? 

१. कठिनाइ छैन    
२. केहि कठिनाइ छ  
३. धेरै कठिनाइ छ    
४. पटकै्क हिँड्न सक्दैनन ्\ 

 

के्षत्र 

(Domain) 

सूक्ष्म कायग ससपसभबन्धी यस के्षत्रको उद्देश्य बालबासलकाको सकु्ष्म 
मांसपेर्ीीको सञ्चालनमा िनुपुने 
समन्वयमा देिापने कठिनाइिरू पहिचान 
गनुग िो । िस्तै, पेम्न्सल उिाउन ेर 
समाउने, ि ुइँमा झरेका गेडागडुी हटप्ने, 
कैं ची चलाउने आठद । 
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CF11. के (नाम) लाईग उिी उमेरसमूिका 
बालबासलकाको तलुनामा स–साना 
म्चििरू िातले उिाउन कठिनाइ छ ? 

१. कठिनाइ छैन    
२. केहि कठिनाइ छ  
३. धेरै कठिनाइ छ    
४. पटकै्क सक्दैनन ्

 

के्षत्र 

(Domain) 

सञ्चार र बोधसभबन्धी यस क्षते्रको उद्देश्य बालबासलकािरूको 
समदुाय, घर र हवद्यालयमा अरूसँग सूचना 
र हवचार आदानप्रदान गनगमा िनुे 
कठिनाइको पहिचान गनुग िो । यसमा 
बालबासलकिरूको दोिोरो संचार गनग 
सक्ने वा नसक्न ेर सूचना सलन र ठदनमा 
िनुे कठिनाइ पहिचान गररन्छ । 

 

CF12. के (नाम) लाई तपाईंले िनकेो कुरा 
बझु्न कठिनाइ छ ?  
(नोटः व्यम्िको घरपररवारमा बोल्ने र  
बझु्ने िार्ामा संचार गदाग पसन बझु्नमा 
िनेु कठिनाइ िने्न बझु्नपुछग ।)  

१. कठिनाइ छैन    
२. केहि कठिनाइ छ  
३. धेरै कठिनाइ छ    
४. पटकै्क बझु्दैनन ्

 

CF13. के (नाम) ले बोलेको कुरा बझुीन्मा 
तपाईंलाई कठिनाइ छ ?  
(नोटः बोलेको कुरा बझु्नमा कठिनाइ 
िन्नाले बोली स्पि निनुे, र्ब्द 
उच्चारणमा कठिनाइ, अम्ड्कएर बोल्ने 
वा बोल्न नसक्ने िस्ता कठिनाइ िने्न 
बझु्नपुछग ।) 

१. कठिनाइ छैन    
२. केहि कठिनाइ छ  
३. धेरै कठिनाइ छ    
४. पटकै्क बझु्दैनन ्

 

के्षत्र 

(Domain) 

ससकाइसभबन्धी यस के्षत्रले बालबासलकामा िएका 
संज्ञानात्मक कठिनाइका कारणले 
ससकाइमा िनुे कठिनाइ पहिचान गदगछ । 
बालबासलकाले ससकेका ससपलाई  
हवद्यालयमा िनुे वा अन्य हियाकलाप वा 
िेलमा प्रयोग गनग  
सक्दछन ्।     

 

CF14. के (नाम) लाई उिी उमेरसमूिका 
बालबासलकाको तलुनामा हवसिन्न कुरा 
ससक्नमा कठिनाइ छ ?  
(नोटः नयाँ सूचना, िार्ा, गणना, धारणा 
आठद ससक्नमा कठिनाइ िने्न बझु्नपुछग 
।)   
 

१. कठिनाइ छैन    
२. केहि कठिनाइ छ  
३. धेरै कठिनाइ छ    
४. पटकै्क ससक्दैनन ्
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के्षत्र 

(Domain) 

िेलसभबन्धी यस के्षत्रले िेल िेल्नसंग सभबम्न्धत 
कठिनाइ पहिचान गदगछ । दृहि देम्ि  
संज्ञानात्मक सभमका सबैिाले कायगगत 
सीसमततासंग िोसडन ेिएकोले, िेल एक 
व्यापक क्षेत्र िो । यो क्षेत्र बालबासलका 
रिने वातावरणबाट पसन प्रिाहवत  
िनु्छ ।    

 

CF15. के (नाम) लाई उिी उमेरसमूिका 
बालबासलकाको तलुनामा िेल्नमा 
कठिनाइ  
छ ?  
(नोटः िेल्नमा िनेु कठिनाइ िन्नाले 
अरुसंग सििागी िएर, समलेर, सनयम 
पालना गरेर िेल्नमा िनेु कठिनाइ 
िनेर बझु्नपुछग ।) 

१. कठिनाइ छैन    
२. केहि कठिनाइ छ  
३. धेरै कठिनाइ छ    
४. पटकै्क िेल्दैनन ्

 

के्षत्र 

(Domain) 

व्यविार सनयन्त्रणसभबन्धी यस क्षते्रको उद्देश्य बालबासलकाको 
त्यस्ता व्यविारिन्य कठिनाइ पहिचान 
गनुग िो िसले उनीिरूको अरूसँग सहि 
तररकाले गररन ेव्यविारिरूलाइ सीीसमत 
गछग । साना बालबासलकािरूको 
सन्दिगमा यसअन्तगगत अरूलाइ लाम्त्तले 
िाने्न, टोक्ने र हिकागउने िस्ता 
हियाकलापिरू पछगन ्। िुला 
बालबासलकाको िकमा यसअन्तगगत झटु 
बोल्न,े झगडा गने, सगज्याउने, घरबाट टाढा 
िाग्न,े हवद्यालय छोडेर िाग्ने, िेल्दा पालो 
समच्ने लगायतका व्यविारिरु पदगछन । 

 

CF16. के (नाम) ले उिी उमेरसमूिका 
बालबासलकाको तलुनामा अन्य 
बालबासलका वा व्यम्िलाई कम्त्तको 
हपट्ने, टोक्न,े म्चमोट्ने गछगन ्? 
 

१. कम्त्त पसन गदैनन ्   
२. अरुले िम्त्तकै वा कम गछगन ् 
३. धेरै गछगन ्           
४. एकदम धेरै गछगन ्
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