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कोगभड-१९ परीक्षणको प्रमाणीकरण सम्बन्त्धमा । 

 

नयााँ स्थापपत प्रयोिशालाहरुले पपहलो १० वटा नेिेटीभ र १० वटा पोजेटीभ नमूनाहरु रापिय 
जनस्वास््य प्रयोिशालामा अथवा संभव नभए नजजकैको हव (HUB) प्रयोिशाला (पव.पप.कोइराला 
स्वास््य पवज्ञान प्रगतष्ठान, धरान, भरतपरु कोगभड-१९ डाइग्नोपिक ल्यावोरेटोरी, जितवन, भेरी 
अस्पताल बााँके मा पठाउन ुपनेछ ।  

 यसरी एकमषु्ठ १०/१० वटा नमूनाहरु एकै पटक उपलव्ध िराउन नसकेमा पटक पटक 
िरी (In Batches) पठाउन सपकनेछ ।  

 परीक्षण प्रमाणीकरण फाराम (Annex-1) यसरी पठाइन ेनमूनाहरुको साथैमा पठाउन ुपनेछ 
।  

 रापिय जनस्वास््य प्रयोिशाला वा हव प्रयोिशालाले प्राथगमकता दिई यस्ता नमूना परीक्षण 
िनुतपनेछ र नगतजा सम्बजन्त्धत प्रयोिशालालाई उपलव्ध िराउनपुनेछ ।  

यसरी पठाएको नमूनाको ररपोटत रापिय जनस्वास््य प्रयोिशालामा अथवा नजजकैको हव 
प्रयोिशालामा परीक्षण नभएसम्म पवरामीहरुलाई सम्बजन्त्धत परीक्षण िने संस्थाले गसधै पवतरण िनत 
पाउनेछैन ।  

यसरी पठाएको २० वटा नमूनाहरुको नगतजा रापिय जनस्वास््य प्रयोिशाला अथवा हव 
प्रयोिशालाबाट नै इपपगडगमयोलोजज तथा रोि गनयन्त्रण महाशाखा/स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालयलाई उपलव्ध हनु े र यसको त्यांक रापिय जनस्वास््य प्रयोिशाला अथवा हव 
प्रयोिशालामा नै जोगडनेछ ।  

 प्रमाणीकरणको प्रपिया परुा भए पश्चात सो सम्बन्त्धी प्रगतवेिन रापिय जनस्वास््य प्रयोिशाला 
अथवा हव ल्यावले सम्बजन्त्धत ल्यावलाई प्रिान िनेछ ।  

यसरी पठाएको १० वटा नमूना प्रमाणीकरण भएपगछ ररपोपटतङ्ग िने बारे । 

 परीक्षणको नगतजासम्बजन्त्धत प्रयोिशाला स्वयंले पवतरण िनत पाउनछे ।  

 सम्बजन्त्धत संस्थाले पोजेपटभ ररपोटत इपपडेगमयोलोजज तथा रोि गनयन्त्रण महाशाखाको ईमेलमा 
(ewarsedcd@gmail.com) तोपकएको फम्यातटमा दिनको २:००  बजे गभर अगनवायत 
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रुपमा पठाउन ुपने र आवश्यकता अनसुार प्रािेजशक गनकायहरुलाई पगन जानकारी िराउन 
सपकनेछ। सम्पूणत परीक्षणको नगतजा िैगनक रुपमा रापिय जनस्वास््य प्रयोिशालाको 
http://covid19.dolphin.com.np मा डाटा इन्त्री िनुतपने छ । सो को लागि यस 
प्रयोिशालाको डाटा मेनेज्मेन्त्ट तथा IT Unit  साँि सम्पकत  िनुत पनेछ । साथै कोगभड-१९ 
को गनयगमत प्रगतवेिन कायतका लागि स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रयोि िरररहेको 
IMU Software मा पगन अगनवायत रुपमा डाटा इन्त्री  िनुतपनेछ । सो का लागि 
मन्त्रालयको  IMU Unit मा सम्पकत  िनुतपनेछ ।  

कोगभड-१९ परीक्षणको िणुस्तर मापनमा सहभागिता सम्बन्त्धमा । 

  कोगभड-१९ परीक्षणको िने प्रयोिशालाले रापिय जनस्वास््य प्रयोिशालाबाट सञ्चालन िने 
िणुस्तर कायतिममा अगनवायत रुपमा सहभागिता जनाउन ुपनेछ । हाल िईु खालको िणुस्तर 
कायतिम सञ्चालन हुाँिै आएको छ ।  

(क) PT Panel Program : यो कायतिम अनसुार रापिय जनस्वास््य प्रयोिशालाले 
Proficiency Testing Panel (PT Panel) ल्यावहरुलाई उपलव्ध िराउने छ ।  

 सो कायतिम वर्तको िार पटक सञ्चालन हनुछे । सो बारेमा ल्यावहरुमा ई-मेल 
र फोन माफत त खवर िररने छ ।  

 नमूना प्राप्त िरेको एक हप्ता गभर त्यसको नगतजा Proficiency Testing Result 

Form  COVID-19 , NPHL (Annex-II) भरी neqas@nphl.gov.np  मा मेल 
िनुतपनेछ ।  

 

(ख) Retesting Program : यो कायतिम बमोजजम COVID-19 PCR Lab हरुले प्रत्येक 
मपहनाको पपहलो हप्ता अजिल्लो मपहना परीक्षण भएका १० वटा पोजेपटभ स्याम्पलहरु 
अगनवायत रुपमा यस प्रयोिशालामा ल्याउन ुपनेछ । 

 सो स्याम्पल तथा नगतजाको पूणत पववरण कोगभड-१९ EQA-form (Annex-III) 
भरी स्याम्पल साँिै पठाउनपुनेछ ।  

 

नमूना भण्डारण तथा जैव भण्डार (Bio-repository) 

१.  कोगभड-१९ पोजेपटभ नमनुाहरु -८०० मा ३ मपहनासम्म सरुजक्षत भण्डारण िने । 
सो िनत नसकेमा सरकारी कोगभड-प्रयोिशालाले रापिय जनस्वास््य प्रयोिशालासाँि 

mailto:neqas@nphl.gov.np


समन्त्वय िरी भण्डारणको लागि नमनुा पठाउन सपकनेछ । त्यसको लागि सम्बजन्त्धत 
फाराम (Annex-IV) भरी नमनुा साँिै पठाउन ुपनेछ ।  

२. सम्पूणत नेिेटीभ नमूनाहरु नगतजा प्रकाशन भएको १ मपहना सम्म राखेपश्चात सरुजक्षत 
तवरले गनमतलीकरण िरी पवस्थापन िनुतपनेछ ।   

नोट :  यस साँि सम्बजन्त्धत पारामहरु तथा पणूत गनिेजशका (Interim Guideline for SARS-CoV-2 PCR 

Laboratories in National Public Health Laboratory Network, Nepal) को लागि यस प्रयोिशालाको 
www.nphl.gov.np मा उपलव्ध िनत सक्नहुनेुछ ।  
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