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पररच्छे द-७

हवशेषज्ञ तथा हवम्श म्टिकृ त से वा सभिन्त्धी मापदण्ड

२९. हवशेषज्ञ तथा हवम्शम्टिकृत सेवा सभिन्त्धी व्यवस्था: हवशेषज्ञ तथा हवम्शम्टिकृत सेवा सभिन्त्धी मापदण्ड दे हाय
िमोम्जम हुनप
ु नेछ:(क) हवशेषज्ञ सेवा सभिन्त्धी: (१) जनस्वास््य सेवा बनयमावली, २०७७ को अनुसूची-३ मा उल्लेख िएका
हवशेषज्ञ सेवाहरु ददने अस्पताललाई हवशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा िुम्झने छ।
(ख) हवम्शम्टिकृत सेवा सभिन्त्धी: जनस्वास््य सेवा बनयमावली, २०७७ को अनुसूची ४ मा उल्लेख िएका
हवम्शम्टिकृत सेवाहरु ददने अस्पताललाई हवम्शम्टिकृत अस्पतालको रुपमा िुम्झने छ।
(ग) खण्ड (क) र खण्ड (ख) सभिन्त्धी अन्त्य मापदण्डहरु हवबिन्न पररच्छे द र दफाहरुमा उल्लेख िए
िमोम्जम हुनछ
े ।

पररच्छे द-८

प्रयोगशाला सञ्चालन सभिन्त्धी मापदण्ड

३०. प्रयोगशाला सञ्चालन सभिन्त्धी: प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन सभिन्त्धी मापदण्डहरु दे हाय िमोम्जम हुन ु पनेछ:(क) क्षेरफल सभिन्त्धी: (१) प्रयोगशालाको न्त्यूनतम क्षेरफल दे हाय िमोम्जमको हुन ु पनेछ:वगा

वगा 'A'

वगा 'B'

वगा 'C'

वगा 'D'

वगा 'E'

क्षेरफल

४०००*

१५०० वगा हफि

४०० वगा हफि

२५० वगा

१५० वगा

वगा हफि

हफि

हफि

(२) प्रयोगशालाको नसशांकन (Lay-Out) नमूना सङ्कलन गने दे म्ख बलएर बिसजान सभम हुने गरी लम्जकल फ्लो
(Logical Flow) बमलाएको हुन ु पनेछ।

(३) नमूना संकलन, नमूना प्रोसेबसङ, नमूना परीक्षण, ररपोहििंग आददको लाबग छु ट्टा छु ट्टै क्षेर हुन ु पनेछ।

(४) तोहकएको कुल क्षेरफलको न्त्यूनतम ७०% िाग प्रयोगशालासँग सभिम्न्त्धत प्राहवबधक परीक्षण कायाको लाबग

छु ट्याइएको हुन ु पनेछ l िाँकी ३०% िागमा प्रयोगशालासँग सभिम्न्त्धत अन्त्य कायाहरु जस्तै: नमूना संकलन,
प्रबतक्षालय, बमहिङ हल, कायाालय क्षेर, िण्डार, शौचालय आददको लाबग व्यवस्था गना सहकनेछ।

(५) 'A' वगाको प्रयोगशालाको हकमा एउिै िवनमा अथवा एउिै प्राङ्गणमा सिै सेवा ददन नसहकने अवस्थामा
अबधकतम ५०० बमिर बिर रहेको अको िवनिाि पबन केही सेवाहरु सञ्चालन गना सहकनेछ।

(ख) जनशम्ि सभिन्त्धी: (१) प्रयोगशालामा दे हाय िमोम्जमको न्त्यूनतम प्राहवबधक जनशम्ि रहनु पनेछ:मानव सं साधन
(प्राहवबधक)
जनशम्िको हववरण

वगा 'A'

वगा 'B'

प्राहवबधक जनशम्ि

प्राहवबधक जनशम्ि

प्राहवबधक

न्त्यूनतम चार

प्राहवबधक

५०% जनशम्ि

५०% जनशम्ि

न्त्यूनतम छ

जसमध्ये एक

न्त्यूनतम दुई

न्त्यूनतम तीस जना;
स्नातक अथवा सो
िन्त्दा माबथको

योग्यताको हुनप
ु ने।
काया हवहवधता

अनुसार प्रबतबनबधत्व
हुने गरी पाँच जना

न्त्यूनतम िाह्र जना;
स्नातक अथवा सो
िन्त्दा माबथको
योग्यताको

हुनप
ु ने। तीन जना
स्नातकोत्तर िएको
हुनप
ु ने।

वगा 'C'

जनशम्ि

जना; ५०%
जनशम्ि

स्नातक अथावा
सो िन्त्दा
माबथको

योग्यताको

वगा 'D'

जना;

जना स्नातक
वा सो िन्त्दा
माबथल्लो
तहको

हुनप
ु ने।

वगा 'E'

जनशम्ि

जना ल्याव

अबसटिे न्त्ि वा
सो िन्त्दा

माबथल्लो
तहको

हुनप
ु ने।
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स्नातकोत्तर िएको

हुनप
ु ने। एक

हुनप
ु ने।

जना स्नातकोत्तर
योग्यता िएको
हुनप
ु ने।

चौहवसै घण्िा आकम्स्मक

प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन
गनुप
ा ने स्वास््य

न्त्यूनतम दश जना;

न्त्यूनतम पाँच जना;

न्त्यूनतम तीन

न्त्यूनतम

५०% जनशम्ि

जसमध्ये दुई जना

जना; न्त्यूनतम

एकजना

िन्त्दा माबथको

अथवा सो िन्त्दा

स्नातक योग्यता

स्नातक अथवा सो

संस्थाहरुमा आवश्यक
थप मानव संसाधन

योग्यताको हुनप
ु ने।
न्त्यूनतम दुई जना

स्नातकोत्तर िएको
हुनप
ु ने

जनशम्ि स्नातक

माबथको योग्यताको
हुनप
ु ने। एक जना
स्नातकोत्तर िएको

एक जना
िएको

हुनप
ु ने

हुनप
ु ने

(२) प्रयोगशालामा काम गने प्राहवबधक जनशम्ि सभिम्न्त्धत काउम्न्त्सलमा दताा िएको हुन ु पनेछ l
(३) प्राहवबधक जनशम्िलाई काया िमोम्जमको आवश्यक ताबलमको व्यवस्था गरे को हुन ु पनेछ l

(४) न्त्यूनतम मानव संसाधनको सं्या गणना गदाा प्रयोगशालाको काया वोझको आधारमा फुल िाइम र बनयबमत
पािा िाइम जनशम्ि हुन ु पनेछ। बनयबमत पािा िाइम जनशम्ि िन्नाले दै बनक रुपमा न्त्यूनतम तीन घण्िा
उपलव्ध हुने जनशम्िलाई मारै माबनने छ। न्त्यूनतम जनशम्ि प्रयोग गदाा (दुई जना पािा िाइम कमाचारी
िरावर १ जना फुल िाइम) कमाचारी माबननेछ।

(५) एकल प्रयोगशालाको हकमा न्त्यूनतम एक जना सुपरिाइजर फुल िाइम हुन ु पनेछ। "ए" र "िी" वगाको

हकमा प्रयोगशाला सुपरिाइजर प्रयोगशाला हवधामा स्नातकोत्तर तहको हुन ु पनेछ। कायाानि
ु वको हकमा "ए"

वगाको लाबग सुपरिाइजरको सभिम्न्त्धत हवषयमा स्नातकोत्तर पश्चात अबधकृतस्तरमा तीन वषाको कायाानि
ु व
हुन ु पनेछ र "िी" वगाको लाबग स्नातकोत्तर पश्चात अबधकृतस्तरमा एक वषाको कायाानि
ु व हुनप
ु ने छ। "सी"
वगाको लाबग प्रयोगशाला सुपरिाइजर स्नातकोत्तर र “डी” वगाको लाबग स्नातक उत्तीणा हुन ु पनेछ।

(६) "ए" र "िी" वगाको हकमा काउन्त्सेबलङको व्यवस्था हुन ु पनेछ। काउन्त्सेबलङ ल्याव सुपरिाइजर वा तोहकएको
व्यम्िले

गना

ससनेछ।

आवश्यकता

अनुसारका

काउन्त्सेबलङकतााले

सेवाग्राही

र

परीक्षण

पठाउने

म्चहकत्सकहरुलाई परामशा ददने, परीक्षण ररपोिाको नबतजालाई मूल्याङ्कन गरी रोग पत्ता लगाउने र अन्त्य
म्चहकत्सकलाई रोग अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण छनौि गना सहयोग गनेछन्।

(७) “ए” र “िी” वगाको प्रयोगशालाको परीक्षणिाि प्राप्त नबतजा कम्भतमा स्नातकोत्तर तह उबतणा प्राहवबधकिाि
िेररफाई गनुप
ा नेछ। अन्त्य वगाका प्रयोगशालाको परीक्षणिाि प्राप्त नबतजा कम्भतमा स्नातक तह उबतणा
प्राहवबधकिाि िेररफाई गनुप
ा नेछ।

(ग) उपकरण सभिन्त्धी: (१) प्रयोगशालाको वगीकरण र आवश्यक उपकरण तथा सामाग्रीहरु दे हाय िमोम्जम हुन ु
पनेछ:-

प्रयोगशालाको

वगीकरण

"E" (इ)

आवश्यक उपकरण तथा सामाग्रीहरु
All "Basic Equipments", consumables, reagents/kits including (but not limited to):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"D" (बड)

Binocular Microscope
Centrifuge

Colorimeter

Water bath

VDRL Shaker
Hot air oven

Micropipettes
DC counter

Power backup
Autoclave

All "Basic Equipments", consumables, reagents/kits including (but not limited to):
All All of “E” Category plus
• Incubator,

• Semi-automated Biochemistry analyzer
"C" (बस)

All "Basic Equipments", consumables, reagents/kits including (but not limited to):
All of “D” Category plus
• Automated Hematology analyzer
• Electrolyte analyzer
• Coagulometer

• ELISA set/CLIA

• Cytology stain set up
*For Hospital based: Automatic tissue processor, Floatation Waterbath, Microtome,
Hot plate
"B" (िी)

All "Basic Equipments", consumables, reagents/kits including (but not limited to):
All All of “C” Category plus

• Fully Automated Biochemistry analyzer
Fully Automated ELISA set/ CLIA

"A" (ए)

All "Basic Equipments", consumables, reagents/kits including (but not limited to):
All of “B” Category plus
•
•
•
•
•
•
•

Histopathology set up

Automatic tissue processor, Floatation Waterbath, Microtome, Hot plate
Basic molecular facility (PCR-Conventional/real Time)
IHC set up

Immunoflourescence
Flowcytometry

Other Equipment as per super-specialized test performed

नोि: माबसक १०० िन्त्दा िढी वायप्सी नमूना आएमा (Histocytopathology) सेिअप राख्नु पनेछ। सो
िन्त्दा कम नमूना आउने सी र िी वगाको प्रयोगशालामा साइिोलोजी सेवा हुन ु पनेछ। हीस्िोप्याथोलोजी तथा
आइ एच सी को हकमा आउिसोसा सेवा प्रोसेबसङ गना सहकनेछ।
(२) उपकरणहरुको सभिार ताबलका िनाइ बनयबमत रुपमा सभिारका कायाहरु गनुा पनेछ।
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(३) अत्यावश्यक परीक्षणहरूका लाबग सोही क्षमताको ब्याकअप उपकरणको व्यवस्था हुन ु पनेछ।
(घ) परीक्षण सभिन्त्धी: देहाय िमोम्जमका प्रयोगशालामा दे हाय िमोम्जमका परीक्षण उपलब्ध हुन ु पनेछ:वगा
E

परीक्षण
•

Hematology: TC, DC, hemoglobin, ESR, blood grouping for non transfusion purpose, BT,
CT

•

Biochemistry: Sugar, Urea, BilirubinT& D, S. UricAcid, Total protein, serum albumin

•

Microbiology: sputum AFB stain (z-N stain)

•

Tests by RDTS: With simple interpretation

•

Miscellaneous: Routine urine analysis, routine stool analysis, urine pregnanry test, Stool for
reducing substances.

D

All tests of E category plus following
•

Hematology: RBC Count, PT, APTT, Platelet count, Hematocrit, Red cell Indices

•

Biochemistry: SGOT, SGPT, ALP, lipid profile, creatinine, sodium, potassium

•

Microbiology: Gram stain and KoH mount for fungi

•

Serological tests: RPR, Widal test, ASO Titre, RA Factor, CRP, Tests by RDTS: All

•

Miscellaneous: Stool for occult blood, Urine ketone bodies, urobilinogen, bile salt, bile
pigment, Bence Jones protein.

C

All tests of D category plus following:
•

Hematology: Absolute counts, Blood grouping for transfusion purpose, Cross matching (if
blood bank present), reticulocyte count, peripheral blood smear examination

•

Biochemistry: Cardiac Enzymes, other enzymes, Thyroid Function Test (T3, T4, TSH)

•

Microbiology: All Routine bacteriology culture, ELISA for infectious disease, e.g.: HlV,
HBSAg & HCV, etc.

B

A

•

Hlstopathology/Cytopathology*, Bone Marrow aspiration and biopsy service

•

Miscellaneous: CSF and body fluid analysis, Semen analysis

All tests of C category plus following
•

special coagulation profile,

•

hormone analysis,

•

lmmuno-histo chemistry (lHC) *

•

Tumor marker.

•

Advance C/S (anaerobic culture, fungus culture),

•

hemolytic profile

•

tests performed by ELISA/CLIA technique as per requirement

All tests of B category plus following
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•

Molecular tests

•

Superspecialised tests

•

Minimum 40 tests among tests listed in Annex 2

नोि: "सी" र "िी" वगाको हकमा माबसक १०० िन्त्दा िढी वायप्सी नमूना आएमा Histocytopathology
सेि अप राख्नु पनेछ। सो िन्त्दा कम नमूना आउने सी र िी वगाको प्रयोगशालामा साइिोलोजी सेवा हुन ु
पनेछ। हीस्िोप्याथोलोजी तथा आइ एच सी को हकमा आउिसोसा सेवा प्रोसेबसङ गना सहकनेछ।
३१. 'ए' वगाको प्रयोगशालामा हुनपु ने थप व्यवस्था: 'ए' वगाको प्रयोगशालामा दे हाय िमोम्जमको थप व्यवस्था हुन ु
पनेछ:(क)

प्राहवबधक कमाचारीको फेस ररबडङिाि गररने इ-हाम्जरी रे कडा तथा सिै कमाचारीको तलि िैंक खातामा
जाने व्यवस्था हुन ु पनेछ।

(ख)

प्रबत ददन औसत २०० विा बिरामीको नमूना प्राप्त हुन ु पने र सो नमूना सोहह ल्यािमा परीक्षण गररनु
पनेछ l

(ग)

कम्भतमा ४०० प्रकारका परीक्षणहरु गना सक्षम हुन ु पनेछ l

(घ)

Biochemistry, serology, Immunology जस्ता मेबसनहरुले बछिो र छररतो सेवा ददन १ घन्त्िामा
कम्भतमा २०० विा िे स्ि गना ससने क्षमता िएको हुन ु पनेछ l

(ङ)

प्रयोग हुने मेबसनहरु तथा िे स्ि kit हरु European CE अथवा US FDA मान्त्यताका गुणस्तर युि
हुन ु पनेछ l

(च)

ठू ला तथा प्रमुख उपकरणहरुको िाहषाक ममात सभझौता (ए. एम. सी) हुनप
ु नेछ।

(छ)

प्राहवबधक कमाचारीहरुलाई नयाँ प्रबिबधको ज्ञान र म्शपको क्षमता अबिवृम्द्धको लाबग बनयबमत ताबलमको
व्यवस्था हुनप
ु नेछ।

(ज)

प्रबतक्षालय, पुस्तकालय, कायाालय प्रमुखको कोठा, िैठक हल तथा सेबमनार हलको व्यवस्था हुन ु पनेछ
।

(झ)

अनुसूची २ मा िएका परीक्षणहरुमध्ये न्त्यूनतम चाबलस विा परीक्षण अबनवाया गनुा पनेछ।

(ञ)

प्रयोगशालाले “ए” वगाको मान्त्यता प्राप्त गरे को दुई वषा बिर उपलव्ध सेवाहरुमध्ये न्त्यूनतम पचास
विा परीक्षणहरु ISO 15189 मान्त्यता प्राप्त हुन ु पनेछ। सो अवधीमा यो प्रावधान पुरा गना नसकेमा
स्वत: “िी” वगामा जानेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाहरुले पबन यो मापदण्ड लागू िएको
दुई वषा बिर ISO 15189 प्रमाणीकरण िइससनु पनेछ। प्रयोगशालाले ए वगाको बनवेदन दददा ISO
15189 प्रमाणीकरणको योजना प्रस्तुत गनुा पनेछ।

(ि)

सवाबलिी हेने छु ट्टै प्राहवबधक जनशम्ि (सवाबलिी भयानेजर) तथा सेसयुरीिी वायोसेफ्िी हेने छु ट्टै
प्राहवबधक जनशम्ि (वायोसेफ्िी अहफसर) हुन ु पनेछ।

३२. िायोसेफ्िी सेसयुरीिी सभिन्त्धी: प्रयोगशालाको िायोसेफ्िी सेसयुरीिी सभिन्त्धी व्यवस्था दे हाय िमोम्जम हुनप
ु नेछ:(क) स्वास््य प्रयोगशाला न्त्यूनतम BSL-2 level को हुन ु पनेछ।

(ख) िायोसेफ्िी सेसयुरीिीको काया सभिन्त्धी म्जभमेवार जनशम्ि तोहकएको हुन ु पनेछ।
३३. गुणस्तर सभिन्त्धी: प्रयोगशालाको गुणस्तर सभिन्त्धी व्यवस्था दे हाय िमोम्जम हुनप
ु नेछ:-
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(क) प्रयोगशालाले राम्टियस्तरमा सञ्चालन गरे को वाह्यगुणस्तर सुबनम्श्चतता कायाक्रम (National External
Quality Assurance Scheme) मा सहिाबगता जनाउनु पनेछ।

(ख) आन्त्तररक गुणस्तर बनयन्त्रण (Internal Quality Control) को व्यवस्था दुरुस्त हुन ु पनेछ।
३४. परीक्षण ररफरल गने सभिन्त्धी: प्रयोगशालाले परीक्षण ररफरल गने सभिन्त्धी व्यवस्था दे हाय िमोम्जम हुनप
ु नेछ:(क)

प्रयोगशालाले आफुसँग उपलव्ध निएका परीक्षणहरु प्रेषण गना ससनेछ। प्रापक (Referral)
प्रयोगशाला न्त्यूनतम "िी" वगाको र प्रेषक (Referring) प्रयोगशाला न्त्यूनतम "बड"वगाको हुन ु पनेछ।

(ख)

प्रापक र प्रेषक प्रयोगशालािीच करार सभझौता (MOU) िएको हुन ु पनेछ।

(ग)

प्रेषक प्रयोगशालाले नेपालमा हुने प्रयोगशाला परीक्षण दे श िाहहरको प्रयोगशालामा प्रेषण गरे को हुन ु
हुँदैन।

(घ)

कुनै पबन प्रयोगशालाले आफ्नै प्रयोगशाला वा दे श बिरै रहेको शाखामा आफुले परीक्षण सेवा
सञ्चालन नगरे को परीक्षणको लाबग ररफरल प्रयोगशालाको िूमीका बनवााह गना पाउने छै न।

(ङ)

प्रेषण गररने परीक्षणहरुको सूची बनधााररत िएको हुन ु पनेछ।

(च)

सेवा ग्राहीलाई उसको परीक्षण प्रेषण गरीएको जानकारी हुन ु पदाछ। साथै सेवाग्राही आफै रे फरल
प्रयोगशालामा गई परीक्षण गराउँदा बतने शुल्क र ररफररङ प्रयोगशाला माफात जाँदा बतनुप
ा ने
शुल्कको िारे मा सेवाग्राहीलाई जानकारी हुन ु पदाछ।

(छ)

प्रेषण गररएका परीक्षणहरुको ररपोिा ररफरल प्रयोगशालाकै ररपोिा फारममा उपलव्ध गराउनु पनेछ।

(ज)

प्रेषण गने नमूनाको ढुवानी हवबध तथा नबतजा सूचना प्रवाह गने हवबध स्पटि हुन ु पदाछ।

(झ)

नेपालका प्रयोगशालामा नहुने परीक्षण मारै दे श िाहहर प्रेषण गना सहकने छ। तर दे श बिर
उपलव्ध िएका परीक्षणहरु कुनै सेवाग्राहीको इच्छा िएमा दे श िाहहरको प्रयोगशालामा पठाउन
सहकनेछ।

(ञ)

दे श िाहहर परीक्षण पठाउँदा अनुसच
ू ी ३ िमोम्जमको ढाँचामा सेवाग्राहीको अबनवाया बलम्खत सहमबत
(Written Consent) बलनु पनेछ।

(ि)

हवदे शी ररफरल प्रयोगशाला सूचीकरण सभिन्त्धमा
(१) दे श िाहहरका ररफरल प्रयोगशाला मन्त्रालय/तोहकएको बनकायमा सूचीकृत हुन ु पनेछ।
(२) हवदे शी रे फरल प्रयोगशाला ISO 15189 िमोम्जम प्रमाम्णकरण िएको हुन ु पनेछ।
(३) प्रेषण गररएका परीक्षणहरुको सूचीको अबिलेख रैमाबसक रुपमा राम्टिय जनस्वास््य प्रयोगशालमा
िुझाउनु पनेछ।
(४) हवदे शी ररफरल प्रयोगशालाले नेपालको कुनै एउिा प्रयोगशाला माफात मारै नमूना प्राप्त गना
ससनेछ।
(५) हवदे शी ररफरल प्रयोगशालाको दताा गराउने म्जभमा नेपाल बिरको सभिम्न्त्धत प्रेषक प्रयोगशालाको
हुनेछ।
(६) नयाँ हवदे शी ररफरल प्रयोगशालाको दताा गराउँदा सो को आवश्यकता र औम्चत्य पुम्टि हुन ु पनेछ।

(ठ) हवदे शिाि नेपालमा परीक्षणको लाबग नमूना प्रेषण सभिन्त्धमा दे हाय िमोम्जम हुन ु पनेछ:(१) नेपाली प्रयोगशाला “ए” अथवा “िी” वगाको हुन ु पनेछ।
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(२) सो प्रयोगशालाले कुनै दताावाला हवदे शी प्रयोगशाला माफात मार नमूना प्राप्त गना ससनेछ। यसरी
नमूना प्राप्त गना स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालयिाि पूवा स्वीकृती बलनु पनेछ।
३५. अबिलेख सभिन्त्धी: प्रयोगशालामा दे हाय िमोम्जमका अबिलेखहरु राख्नु पनेछ:(क) प्रयोगशालाका मु्य परीक्षणहरुको SOP
(ख) Equipment user manual
(ग) Equipment maintenance record
(घ) IQC रे कडा /EQA रे कडा
(ङ) कमाचारीको व्यम्िगत हववरण (रे कडा आददको अनुिव/ताबलम/योग्यता)
(च) प्रेषण गररएका परीक्षणको अबिलेख
(छ) प्रेषक र प्रापक प्रयोगशाला िीचमा िएको करारनामा (MOU)
(ज) संस्थाको कानूनी मान्त्यता स सभिन्त्धी दतााभपूणा कागजात
३६. आकम्स्मक प्रयोगशाला सभिन्त्धी: प्रयोगशालामा आकम्स्मक परीक्षण सभिन्त्धी व्यवस्था दे हाय िमोम्जम हुन ु
पनेछ:(क) अस्पतालमा आधाररत प्रयोगशालामा आकम्स्मक सेवा उपलव्ध हुन ु पनेछ।
(ख) आकम्स्मक परीक्षणको नबतजा नमूना प्राप्त गरे को अबधकतम दुई घण्िा बिर ददनु पनेछ।
(ग) छु ट्टै आकम्स्मक प्रयोगशाला निएका अस्पतालले आकम्स्मक परीक्षण रुहिन प्रयोगशालािािै हुने व्यवस्था
गना ससनेछन्। तर आकम्स्मक परीक्षणको नबतजा तोहकएकै समयमै प्रदान गनाको लाबग स्पटि कायाहवबध
तय गरे को हुन ु पनेछ।
(घ) आकम्स्मक परीक्षण अनुसूची ४ िमोम्जम हुनछ
े ।
३७. प्रयोगशाला सेवा हवस्तार सभिन्त्धी: प्रयोगशलाको सेवा हवस्तार सभिन्त्धमा दे हाय िमोम्जम हुन ु पनेछ:(क)

“ए” तथा “िी” वगामा दताा िएका एकल प्रयोगशालाले सेवा हवस्तार गना सङ्कलन इकाई (Collection
Center) वा शाखा प्रयोगशाला (Branch) वा िेन्त्चाइज प्रयोगशाला (Franchise) को व्यवस्था गना
ससनेछन्।

(ख)

सङ्कलन इकाई वा शाखा प्रयोगशाला वा िेन्त्चाइज प्रयोगशाला खोल्नु पूवा मु्य प्रयोगशालाले राम्टिय
जनस्वास््य प्रयोगशालािाि अग्रीम रुपमा एक पिकको लाबग मनासय पर बलनु पनेछ।

(ग)

सङ्कलन इकाई वा शाखा प्रयोगशाला वा िेन्त्चाइज प्रयोगशालाले पहहचान खुल्ने सभपूणा कागजातहरु
(जस्तै: लेिर हेड, वोडा, होबडङ िोडा, वेव साइि) मा आफ्नो प्रयोगशालाको वगा स्पटि रुपमा खुलाउनु
पनेछ।

(घ)

सङ्कलन इकाई वा शाखा प्रयोगशाला वा िेन्त्चाइज प्रयोगशालाका लाबग राम्टिय जनस्वास््य
प्रयोगशालािाि छु ट्टा छु ट्टै सञ्चालन अनुमबत बलएको हुन ु पनेछ।

३८. सङ्कलन इकाई वा शाखा प्रयोगशाला वा िेन्त्चाइज प्रयोगशालाका सभिन्त्धी व्यवस्था: सङ्कलन इकाई वा शाखा
प्रयोगशाला वा िेन्त्चाइज प्रयोगशलाको सभिन्त्धी व्यवस्था दे हाय िमोम्जम हुन ु पनेछ:(क) सङ्कलन इकाई:
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न्त्यूनतम कमाचारी सं ्या
न्त्यूनतम २ जना प्रयोगशाला
अबसस्िे न्त्ि वा माबथल्लो तह

न्त्यूनतम उपकरण
•
•
•
•

सेन्त्िफ्युज र रे हिजेरेिर
वारकोडको व्यवस्था

न्त्यूनतम क्षेरफल
•
•

कभप्युिर (LIS) सहहत
फ्लेवोिोमी कुसी

१५० वगा हफि
छु ट्टै शौचालय र

प्रबतक्षालयको व्यवस्था)

(१) सङ्कलन इकाई सकेसभम िुई तल्लामा हुनप
ु ने छ सो निएको खण्डमा सङ्कलन इकाईसभम पुग्नको
लाबग बलफ्िको व्यवस्था हुन ु पनेछ।
(२) स्याभपल सेपरे सन तथा ओसार पसारको लाबग आवश्यक उपकरण तथा कन्त्जुमयवल (Tubes, Vials,
Pipets, Cold box, Ice pack etc) हरुको व्यवस्था गनुा पनेछ।
(३) नमूना सङ्कलन, राम्खएको रुपमा दैबनक अबिलेख ररपोिाको तथा ओसारपसार हुन ु पनेछ।
(४) मु्य प्रयोगशालाले सङ्कलन इकाई खोल्न मनासय परको लाबग बनवेदन ददनु अम्घ प्रयोगशाला न्त्यूनतम
एक वषा सञ्चालन िई न्त्यूनतम तीस हजार सेवाग्राहीको परीक्षण गरे को हुन ु पनेछ।
(५) नमूना सङ्कलन इकाई अन्त्य कुनै प्रयोगशालाको मातहतमा वा िवनबिर राख्न पाइने छै न।
(६) “ए” वगाको प्रयोगशालाले मुलक
ु िर अबधकतम पचास र “िी” वगाले अबधकतम िीस विासभम नमूना
सङ्कलन केन्त्र खोल्न ससनेछ।
(ख) शाखा प्रयोगशाला:

(१) मु्य प्रयोगशालाले शाखा प्रयोगशाला खोल्न मनासय परको लाबग बनवेदन ददनु अम्घ प्रयोगशाला
“ए” अथवा “िी” वगामा न्त्यूनतम एक वषा सञ्चालन िई पचास हजार सेवाग्राहीको परीक्षण गरे को
हुन ु पनेछ।
(२) शाखा प्रयोगशालाको सभपूणा स्वाबमत्व तथा व्यवस्थापन मु्य प्रयोगशालाको हुनछ
े ।
(३) शाखा प्रयोगशाला पबन “ए” अथवा “िी” वगाको हुन ु पनेछ।
(४) शाखा प्रयोगशालाको गुणस्तरको प्रमुख दाहयत्व मु्य प्रयोगशालाको हुनछ
े ।
(५) शाखा प्रयोगशालाको लाबग प्राहवबधक कमाचारी र उपकरणहरु छु ट्टै हुन ु पनेछ।
(६) शाखा प्रयोगशालामा उपलव्ध हुने सभपूणा सुहवधाहरुको पुणा हववरण प्रमुख प्रयोगशालामा उपलव्ध
राख्नुपने छ।
(७) “ए” वगाको प्रयोगशालाले मुलक
ु िर अबधकतम दश र “िी” वगाले अबधकतम पाँच विासभम शाखा
प्रयोगशाला खोल्न ससनेछ।

(ग) िेन्त्चाइज प्रयोगशाला:
(१)

ISO 15189 प्रमाणीिएका करण 'ए' वगाको एकल प्रयोगशालाले मारै स्वास््य तथा जनसं्या
मन्त्रालयले तोकेको शुल्क बतरी प्रयोगशालाको िेन्त्चाइज बिक्री गना पाउने छ।

(२)

िेन्त्चाइज प्रयोगशाला “कम्भतमा “िी” वगाको हुन ु पने र सञ्चालन पूवा राम्टिय जनस्वास््य
प्रयोगशालािाि स्वीकृती प्राप्त गरे को हुन ु पनेछ।

(३)

मु्य प्रयोगशालाले िेन्त्चाइज प्रयोगशाला खोल्न मनासय परको लाबग बनवेदन ददनु अम्घ प्रयोगशाला
न्त्यूनतम तीन वषा सञ्चालन िई िाहषाक सरदर पचास हजार सेवाग्राहीको परीक्षण गरे को हुन ु पनेछ।

(४)

िेन्त्चाइज प्रयोगशालाको स्वाबमत्व तथा व्यवस्थापन मु्य प्रयोगशालाको स्वाबमत्व तथा व्यवस्थापन
िन्त्दा बिन्न हुनेछ।
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(५)

िेन्त्चाइज प्रयोगशाला तथा मु्य प्रयोगशाला िीच आवबधक करारनामा हुन ु पदाछ।(MOU)

(६)

िेन्त्चाइज प्रयोगशालाको गुणस्तरको प्रमुख दाहयत्व मु्य प्रयोगशालाको हुनछ
े । मु्य प्रयोगशालाले
िाहषाक रुपमा आफ्ना िेन्त्चाइज प्रयोगशालाहरुको गुणस्तर सभिन्त्धी आन्त्तररक अबडि (Internal
Audit) गनुा पनेछ।

(७)

“ए” वगाको प्रयोगशालाले मुलक
ु िर अबधकतम दश विा विासभम िेन्त्चाइज प्रयोगशाला खोल्न
ससनेछ। सो िन्त्दा िहढ िेन्त्चाइज प्रयोगशाला खोल्न परे मा मन्त्रालयको पूवा सहमबत बलनु पनेछ।

(८)

मु्य प्रयोगशालाले िेन्त्चाइज प्रयोगशालाका लाबग सेवा सञ्चालन पूवा प्रयोगशालाको ले-आउि
योजना, उपकरण योजना, जनशम्िको योजना तयार गनुप
ा नेछ ।

(९)

मु्य प्रयोगशालाले िेन्त्चाइज प्रयोगशालाका लाबग प्रयोगशाला सभिन्त्धी प्राहवबधक तथा व्यवस्थापनका
प्रोिोकलहरु तयार गनुप
ा नेछ।

(१०) मु्य प्रयोगशालाले िेन्त्चाइज प्रयोगशालाका सेवा सञ्चालन पूवा तथा सेवा सञ्चालन पश्चातका
बनयबमत ताबलमहरु प्रदान गनुा पनेछ।
(११) मु्य प्रयोगशालाले िेन्त्चाइज प्रयोगशालाका लाबग LIS (Laboratory Information Software)
को व्यवस्था र िजार व्यवस्थापन सभिन्त्धी आवश्यक सहायता प्रदान गनुा पनेछ।
(१२) फेन्त्चाइज प्रयोगशालाले मु्य प्रयोगशालाले स्थापना गरे का प्रोिोकलहरुको पालना गनुा पनेछ।
(१३) िेन्त्चाइज सभिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था प्रचबलत कानून िमोम्जम हुनछ
े ।
३९. प्रयोगशाला सभिन्त्धी हवहवध व्यवस्था: प्रयोगशाला सभिन्त्धी हवहवध व्यवस्था दे हाय िमोम्जम हुन ु पनेछ:(क)

इजाजत प्राप्त गरे पबछको हरे क वषा आबथाक वषा समाप्त िएको बमबतले एक महहनाबिर इजाजतपर
प्रदान गरे को बनकाय समक्ष मन्त्रालयले तोके िमोम्जमको हववरण सहहतको स्वमूल्याङ्कन प्रबतवेदन पेश
गनुा पनेछ।

(ख)

स्थानान्त्तरण तथा नाम फेरवदल जस्ता प्रहक्रयाको हकमा इजाजत प्रदान गने बनकायिाि पूवा स्वीकृती
बलनु पनेछ।

(ग)

नेपाल सरकारद्धारा मान्त्यता प्राप्त ररफरे न्त्स र राम्टिय प्रयोगशाला िाहेक अन्त्य कुनैपबन प्रयोगशालाले
आफ्नो नाममा “ररफरे न्त्स” र “राम्टिय” शव्दको प्रयोग गना पाइने छै न।

(घ)

स्थापना िएको एक वषासभम हरे क महहना गरे का परीक्षणहरुको हववरण अनुमबत ददने बनकायमा
िुझाउनु पनेछ।

४०. अस्पताल तथा स्वास््य केन्त्रमा आधाररत प्रयोगशालाहरुको वगीकरण: अस्पताल तथा स्वास््य केन्त्रमा आधाररत
प्रयोगशालाहरुको वगीकरण दे हाय अनुसार हुन ु पनेछ:स्वास््य सं स्था

शैया सं्या

आधारिूत स्वास््य केन्त्र

न्त्यूनतम मापदण्ड
'E' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम

आधारिूत अस्पताल

१५ सभम

'D' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम

जनरल अस्पताल

२५- ५०

'C' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम (Histocytopathology)

१००-२००

'C' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम* Histocytopathology

२००- ३००

'B' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम

जनरल अस्पताल

सेवा िाहेक
सेवा समेत
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म्शक्षण अस्पताल )कम्भतमा
(३००शैया

३००- ५००

'B' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम

>५००

'A' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम

हवशेषज्ञ कम्भतमा १०० शैया

'C' वगाको प्रयोगशाला *

हवम्शम्टिकृत कम्भतमा ५० शैया

'C' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम*

अस्पतालले प्रदान गने हवम्शम्टिकृत सेवा अनुसारको
हवम्शम्टिकृत प्रयोगशाला सेवा ददनु पने।

पोबलम्सलबनकमा आधाररत प्रयोगशाला

'C' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम (Histocytopathology)

िैदेम्शक रोजगारमा आधाररत

'C' वगाको प्रयोगशाला िमोम्जम

प्रयोगशाला

सेवा िाहेक*

(Histocytopathology)* सेवा िाहेक

नोि: *माबथ ताबलकामा जे उल्लेख िए पबन माबसक १०० िन्त्दा िढी वायप्सी नमूना प्राप्त गने प्रयोगशालाले
हहस्िोसाइिोप्याथालोजी सेि अप राख्नु पनेछ। सो िन्त्दा कम नमूना प्राप्त गने प्रयोगशालाले वायोप्सी प्रोसेबसङ तथा
आइ एच सी सेवा आउिसोसा गना ससनेछ। आइ बस यू सेवा प्रदान गने अस्पतालमा Culture and Sensitivity गने
सुहवधा अबनवाया हुन ु पदाछ।
४१. एकल हवशेषज्ञ / हवम्शम्टिकृत प्रयोगशाला सभिन्त्धमा: (१) एकल हवशेषज्ञ /सभिन्त्ध प्रयोगशाला हवम्शम्टिकृतमा
जनस्वास््य सेवा बनयमावली, २०७७ को अनुसूची ३ र ४ मा उल्लेख िए िमोम्जमको सेवा कुनै अनुसार
प्रयोगशालाले हवशेषज्ञ वा ससनेछ गना प्रदान सेवा हवम्शम्टिकृतन्लाबग को सो । प्रयोगशालाको र क्षेरफल पूवााधार
संसाधन मानव न्त्यूप्रयोगशाला वगाको िी नतम िमोम्जम हुन ु पनेछ।
(२) सेवा अनुसार प्रयोगशालाले न्त्यूनतम तीस विा हवशेषज्ञ वा हवम्शम्टिकृत परीक्षण पनेछ। गराउनु उपलव्ध
प्रयोगशालाको प्रकृबत अनुसार परीक्षणहरुको सूची राम्टिय जनस्वास््य प्रयोगशालाले पूवा स्वीकृत गरे को
हुन ु पनेछ।
(३) प्रयोगशालामा सेवा अनुसारको उपकरण र मानव संसाधन उपलव्ध हुन ु पनेछ।
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अनुसूची २
(दफा ३१ सँग सभिम्न्त्धत)
ए वगाका प्रयोगशालाहरुले ददनुपने सेवाहरु

1.

17-OHP (hydroxy progesterone)

2.

ACTH

3.

AFB culture

4.

Aldosterone

5.

Allergy tests

6.

Alpha-1 antitrypsin

7.

Anaerobic culture

8.

ANCA

9.

Androgen

10.

Antithrombin III

11.

Antimullerian hormone

12.

Apolipoproteins

13.

Arsenic urine + Blood

14.

ASMA (Anti-smooth muscle Antibody)

15.

Aspergillus Ag/Ab

16.

BCR-ABL

17.

BRCA mutation

18.

Cadmium (Blood + Urine)

19.

Carbamazepine

20.

CD markers: ( for Leukemia/ Lymphoma)

21.

Ceruloplasmin

22.

Chromium (Blood + Urine)

23.

Coagulation Factor Assay

24.

Complement Assay

25.

Connective tissue disease markers

26.

Copper

27.

C-peptide
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28.

Cryoglobulin

29.

Cyclosporine

30.

Cystatin-C

31.

Cytogenetics

32.

Digitoxin

33.

Digoxin

34.

Drug of abuse panel

35.

Epstein-Barr Virus Antibody

36.

Erythropoietin

37.

Factor V leiden mutation

38.

FISH (Fluorscence in-situ Hybridisation

39.

GAD 65 (Glutamic acid decarboxylase)

40.

Galactomannan

41.

GBM Ab

42.

Haptoglobin

43.

HBV viral load

44.

HCV viral load

45.

HIV viral load

46.

HLA B27

47.

HLA profile for transplant

48.

Homocystein

49.

Homocysteine

50.

HPV testing

51.

Human Growth hormone

52.

IgE tests

53.

IGF-1

54.

IHC marker

55.

Immuno-Fluorescence Assay

56.

Immunofluroscent assay

57.

Infectious disease Immunoassay

58.

Inhibin

59.

Insulin

60.

Interleukins
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61.

JAK-2 mutation

62.

Kappa/ Lambda Assay

63.

Lupus anticoagulant (Beta-2 GP1, Cardiolipin, anti
phospholipid antibody)

64.

Maternal Blood for Fetal DNA

65.

Metanephrine

66.

Mg++

67.

NT-ProBNP

68.

Osteocalcin

69.

P-ANCA

70.

PAPPA

71.

PCR (infectious disease)

72.

Phenobarbital

73.

Platelet aggregation test

74.

Procalcitonin/ Calcitonine

75.

Protein C

76.

Protein S

77.

PTH

78.

SS- A/B

79.

Tacrolimus

80.

unconjugated Estriol

81.

Valproic Acid

82.

Virus Ab

83.

Virus PCR

84.

VMA
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अनुसूची ३
(दफा ३४ सँग सभिम्न्त्धत)
परीक्षणको लाबग हवदे श पठाउनु पने नमूनाहरुको हकमा हवरामीको मञ्जुरीनामा
मैले आफ्नो नमूना हवदे शी प्रयोगशालालाई परीक्षण गराउनको लाबग अनुमबत ददएको छु ।
नमूनाको प्रकार

परीक्षणको नाम

नमूनाको प्रकार

परीक्षणको नाम

कसको सल्लाहमा हवदे श पठाउन लाबगएको हो:
म्चहकत्सकको नाम र काउम्न्त्सल दताा नं
हवदे श पठाउने प्रयोगशालाको नाम ठे गाना
नमूना सङ्कलन गने प्रयोगशालाको नाम र ठे गाना
सेवाग्राहीको

नाम

फोन नंिर
ठे गाना
सेवाग्राहीको सही
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अनुसूची ४
(दफा ३६ सँग सभिम्न्त्धत)
प्रयोगशालामा हुने आकम्स्मक परीक्षण

1. Hb, TC, DC, platelet

2. Na+, K+, Blood sugar
3. Urea
4. Creatinine
5. Amylase
6. Lipase*
7. Blood grouping for transfusion purpose
8. BT, CT, PT, INR
9. Urine R/E
10. HIV/HCV/HBsAg Kit
11. Troponin
12. CPK/MB*
13. आकम्स्मक उपचारका लाबग म्चहकत्सकले अत्यावश्यक ठानेको अन्त्य परीक्षण
*ई वगाको लाबग लागू नहुने ।
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