
निजि प्रयोगशालालाई कोनिड–१९ को मोनलक्यलुर परीक्षण 

(PCR) परीक्षण गिन अिमुनि दििे सम्बन्धी नििेजशका, २०७७ 

(स्वीकृि नमनि २०७७/०३/०८) 
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निजि प्रयोगशालालाई कोनिड–१९ को मोनलक्यलुर परीक्षण 

(PCR) परीक्षण गिन अिमुनि दिि ेसम्बन्धी नििेजशका, २०७७ 

 

प्रस्िाविा 
महामारीको रूपमा रहेको कोनिड–१९ िेपालमा पनि फैनलिँिै गएको सन्ििनमा पी.सी.आर. -

Polymerase Chain Reaction-PCR_ परीक्षण गिे कायन राष्ट्रिय ििस्वास््य प्रयोगशाला टेकु लगायि 
प्रिेश जस्थि प्रयोगशालाहरूबाट निरन्िर रूपमा िईरहेको छ । हाल प्रयोगशालाहरूमा परीक्षणका 
लानग िमिुाहरू आउिे क्रम दििािदुिि बढ्िै गईरहेकोले परीक्षणमा ष्ट्रिलाई हिुगई समस्या िष्ट्रटल 
बन्िै गएकोले परीक्षणको िायरा बिाउि एवं ष्ट्रपनसआर टेस्ट सबैका लानग सहि सलुि बिाउि निजि 
प्रयोगशाला िथा अस्पिालका प्रयोगशालाहरूलाई कोनिड–१९ को परीक्षण गिन अिमुनि दिि ु
आवश्यक िएकोले यो नििेजशका िारी गररएको छ । 

 

१. स्थापिा ष्ट्रवनध 

(क) कोनिड—१९ नििािको लानग ष्ट्रपनसआर परीक्षण गिन स्वास््य संस्था स्वास््य मन्रालय 
वा अन्िगनि निकायमा ििान िई िेपाल सरकारको िीनि नियम अिरुूप लेखा परीक्षण, कर 
निरेको र िवीकरण गरेको हिु ुपिनछ । 

(ख) ष्ट्रपनसआर परीक्षण गिन इच्छुक स्वास््य संस्थाले राष्ट्रिय ििस्वास््य प्रयोगशालाबाट 
संचालि पूवन आशयपर नलि ुपिेछ ।  

(ग) यस्िो स्वास््य संस्थाले राष्ट्रिय ििस्वास््य प्रयोगशालाले िोके बमोजिमको मापिण्ड परुा 
गरी बायोसेफ्टी लेवल २ को प्रयोगशाला स्थापिा गिुन पिेछ ।  

(घ) प्रयोगशाला स्थापिा गररसकेपनछ राष्ट्रिय ििस्वास््य प्रयोगशालामा सेवा संचालिको 
अिमुनिको लानग निवेिि दिि ुपिेछ । निवेिि दििँिा सेवा दििे आनथनक बर्नको कर चकु्ता 
प्रमाण पर समेि अनिवायन रूपमा पेश गिुन पिेछ । 

(ङ) राष्ट्रिय ििस्वास््य प्रयोगशालाले अिगुमि गरी मापिण्ड पगेुको िए संचालिको लानग 
अिमुनि दििेछ । 

(च) यसरी अिमुनि पाएका प्रयोगशालाले िेपाल सरकारले कोनिड–१९ परीक्षण सम्बन्धी 
िारी गरेको सबै िीनि, नियम िथा नििेजशका अनिवायन पालि गिुन पिेछ ।  

(छ) प्रयोगशालाको न्यूििम ्िैनिक २०० परीक्षण गिे क्षमिा हिु ुपिेछ ।   
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(ि) यसरी अिमुनि पाएका प्रयोगशालाले मापिण्ड परुा िगरेमा अथवा िीनि नियम 
नििेजशकाहरू पालि िगरेमा ििुसकैु बखि अिमुनिपर खारेि गिन सष्ट्रकिेछ । 

२. िौनिक पूवानधार 

क) न्यूििम ्बायोसेफ्टी लेवल २ प्रयोगशालाको मापिण्ड परुा गरेको हिु ुपिेछ । 

ख) ष्ट्रपनसआरको लानग ३ ओटा छुट्टा–छुटै्ट कोठा हिु ुपिेछ । 

ग) मािव संसाधि िथा सामाग्री औिारको एकिफी आवििावि -Unidirectional workflow_ 

गिुनपिे र सोही अिसुार संरचिा बिेको हिुपुिे । 

घ) कोठाहरूको वािावरणीय अवस्था परीक्षण सम्बन्धी काम गिन अिकूुल हिु ुपिेछ । 

ङ) २४ सै घण्टा ल्याब सञ्चालिका लानग नबद्यिु ब्याक अप र सरुक्षा प्रबन्ध िएको हिु ु
पिेछ ।   

३. सामाग्री िथा औिार उपकरण  

क) प्रयोगशालामा कोनिड–१९ परीक्षण गिन चाहिे स्वास््य संस्थासिँग अिसूुची १ 
बमोजिमको न्यूििम ्औिार/उपकरण िथा प्रयोगशाला सामाग्रीहरू हिु ुपिेछ। 

ख) प्रयोगशालाले आफूलाई चाष्ट्रहिे औिार/उपकरण िथा सामाग्री स्वयमले व्यवस्था गिुन 
पिेछ । ष्ट्रपनसआर गिन चाष्ट्रहिे सामाग्रीहरू गणुस्िरयकु्त र राष्ट्रिय ििस्वास््य प्रयोगशालाले 
िोकेको मापिण्ड अिरुूप हिु ुपिेछ ।  

ग) ष्ट्रपनसआरको परीक्षणका लानग चाष्ट्रहिे ष्ट्रकट, स्वास््य सरुक्षा सामाग्री, मािव स्रोि र अन्य 
व्यवस्था प्रयोगशालाले िै गिुन पिेछ । 

 

४. मािव संसाधि  

क) ररपोट िेररष्ट्रफकेशि र प्रयोगशाला सपुरिाइि गिे प्राष्ट्रवनधक प्रयोगशाला ष्ट्रवधामा 
स्िािकोत्तर उनिनण गरी सम्बजन्धि पररर्िमा ििान िएको हिु ुपिे र ष्ट्रपनसआर सम्बन्धी ज्ञाि 
िएको र प्रयोगशालासिँग पूणनकानलि आबद्ध िएको हिु ुपिेछ ।  

ख) प्रयोगशालाले ष्ट्रपनसआर सम्बन्धी Extraction िथा Master Mix  िस्िा अन्य कायनका 
लानग प्रयोगशाला ष्ट्रवधामा न्यूििम ्स्िािक िह गरेका आवश्यक थप प्राष्ट्रवनधक राख्न ुपिेछ 
। सो प्राष्ट्रवनधक सम्बजन्धि पररर्िमा ििान िएको हिु ुपिेछ ।  

ग) ष्ट्रपनसआर सम्बन्धी कायनमा संलग्ि ििशजक्तले सो सम्बन्धी आवश्यक िानलम प्राप्त गरेको 
हिु ुपिेछ ।  
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घ) यस्िो मािव संसाधि सरकारी प्रयोगशालामा आबद्ध ििएको हिु ुपिेछ । यो व्यवस्था 
करार िथा सेवा करारमा सरकारी संस्थामा आबद्ध िएको कमनचारीको हकमा समेि लागू 
हिुेछ । 

५.गणुस्िर नियन्रण  

क) ष्ट्रपनसआर परीक्षण कायनमा संलग्ि प्रयोगशालाले राष्ट्रिय ििस्वास््य प्रयोगशालाले निदिनष्ट 
गरेको कोनिड–१९ सम्बजन्धि गणुस्िर नियन्रण कायनक्रममा अनिवायन िाग नलि ुपिेछ ।  

ख) आफूसिँग आएका सबै िमिुाहरू परीक्षण पश्चाि ् राष्ट्रिय ििस्वास््य प्रयोगशालामा 
बझुाउि ुपिेछ । 

ग) ल्याबको नियनमि निमनलीकरण गिे प्रबन्ध िएको हिुपुिेछ । 

 

६. फोहोर व्यवस्थापि 

क) प्रयोगशालासिँग फोहोर व्यवस्थापिको लानग नलजखि कायनष्ट्रवनध/नििेजशका हिु ुपिेछ । 
फोहोर व्यवस्थापि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्वास््य मन्रालय अथवा मािहि निकायले िोके 
बमोजिम हिुपुिेछ।  

७. सेवा शलु्क 

क)  निजि प्रयोगशालाले सरकारी प्रयोगशालाबाट आएको िमिुालाई मार परीक्षण  गिेछ । 
यस बापि  िपेाल सरकारले प्रनि िमिुा अनधकिम रु. ५५०० (अक्षरुष्ट्रप पािँच हिार पािँच 
सय) सोध ििान गिेछ  । 

  



4 
 

८. सूचिा िथा ि्याङ्क व्यवस्थापि  

क) प्रयोगशालाले आफूले गरेको सम्पूणन परीक्षणको पररणाम िोष्ट्रकएको िािँचामा िैनिक रूपमा 
अनिवायन राष्ट्रिय ििस्वास््य प्रयोगशालालाई Software Link मा आबद्ध गरी पठाउि ुपिेछ । 
प्रनिवेिि कायनको लानग राष्ट्रिय ििस्वास््य प्रयोगशालाले निजि सेवा प्रिायक संस्थालाई Link 
उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

ख) राष्ट्रिय ििस्वास््य प्रयोगशालाले खोिेको बखि परीक्षण गरेको सम्पूणन प्रमाण दिि ुपिेछ 
।  

(ग) प्रयोगशालाले गरेको सम्पूणन परीक्षणको अनिलेख अनिवायन रूपमा परीक्षण गरेको नमनि र 
िमिुाको पष्ट्रहचाि खलु्िेगरी ष्ट्रपनसआर मेनसिको सफ्टवेयरमा िेजखि ु पिेछ र चाहेको बेला 
उपलब्ध गराउि ुपिेछ ।  

घ) प्रयोगशालाले िमिुाको गोपिीयिा िङ्ग गिन पाउिे छैि ।   

९. अन्य 

क) पलु टेष्ट्रष्टङ्ग गिन पाईि ेछैि । 

ख) यो सिनिामा िोहोरो सहमनिका आधारमा आवश्यकिा अिसुार संशोधि गिन सष्ट्रकिेछ । 

ग) यसमा उल्लेख िएको बाहेक थप आनथनक िाष्ट्रयत्व पिे ष्ट्रवर्यमा अथन मन्रालयको 
अनिवायन सहमनि नलि ुपिेछ । 

घ) यो नििेजशका कोनिड-१९ को महामारी अन्िको घोर्णा िएको नमनि सम्म कायम 
रहिेछ । 
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अिसूुची–१ 

 

प्रयोगशालालाई चाष्ट्रहि ेन्यूििम ्औिार उपकरण िथा सामाग्री 
● Functional and calibrated Bio safety cabinet type IIA2 – 2 

● Laminar Flow hood /PCR cabinet -2 

●  Functional and calibrated real time PCR  machines-1 

o with UPS for minimum two hour uninterrupted power supply (10KVA capacity) 

o Air-conditioned room to maintain the room temperature  

● Autoclave -1  

● Deep freezer (-20 0C):1 

● Deep freezer (-80 C):  for storage of samples. 

o With compartments for reagents and samples (better to have separate deep 

freezers for samples and reagent storage) 

● Refrigerator with temperature range of 2-8 0 C -1 

● Microfuge /Refrigerated centrifuge with adjustable rotors for Eppendorf tubes -1 

● Vortex Mixer-2 

● Spinner-2 (for PCR strip as well as Eppendorf tubes) 

● Automatic Pipette with stands: 

o Fixed volume: 1000µl-  1; 500µl-1, 200µl-1, 10µl-2 

o Adjustable:0.5 to 10 µl-2nos; 2 to 20 µl-  2nos; 10-100µl-2; 20 to 200 µl-  2 nos; 

100 to 1000 µl-  2 nos 
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Consumables: 

● Personnel Protective Equipment(disposable gowns, masks, gloves, eye cover and face 

shield, shoe covers etc.) –as required  

● Pipette tips with filters &compatible with pipette size – as per requirement, minimum 1000 

each  

● Sample and PCR tubes: Eppendorf tubes 1.8 ml capacity: minimum 1000 pcs. Cryovials with 

capacity of 2 ml as per requirement, minimum 1000 

● Steel container to store Eppendorftubes: 1 

● Cryobox with 81/100 slots for storage of reagents, samples, products-10   

    (can be more depending upon sample size) 

● Real time PCR compatible PCR strip (with cap)- as per requirement 

● PCR cooler -2 

● Icebox -2 

● Gel packs – as required  

● Dust bin -6 pieces ( minimum2 colour coded) 

● Biohazard bag as per requirement  

● Discard Jars -3 

● Aluminium foil as per requirement 

● Reagents required for PCR 

 

 
 


