
 

 

A समूहको स्वास््य प्रयोगशाला निरीक्षण चेकनलस्ट 

 

निरीक्षण गरेको नमनि :...............निरीक्षण गिे निकाय ............... 
 

 

१. निरीक्षण गरेको प्रयोगशालाको िाम र ठेगािा :  

......................................................... 
 

२. निरीक्षणको उद्धशे्य 

ियााँ संचालि स्वीकृिी    िववकरण 

समूह बनगिकरण    समूह पररवििि     

३. निवेदि गरेको समूह  

A समूह            

४. प्रयोगशालाबाट ददइि ेसेवाको प्रकारहरु :  

हेमाटोलोजी    केमेस्री   माइक्रोबायोलोजी     सेरोलोजी 

वहस्टोसाइटोप्याथोलोजी  इम्यिुोवहस्टोकेमेस्ट्स्र   मोनलकुलर   जेिेवटक  

फ्लोसाइटोमेवर   इम्यिुोफ्लोरोसेन्स   अन्य  

५. प्रयोगशाला सम्बस्ट्न्ि नबबरणहरु : 

नस.िं  प्रयोगशालाको वववरण आवश्यक न्यिुिम मापदण्ड छ छैि कैवियि 

१ प्रयोगशालाको कुल क्षते्रिल   4000 वगि विट    

२ प्रयोगशालाको परीक्षण कायिको क्षेत्रिल 
अिपुाि  

2800 वगि विट    

३ आकस्ट्स्मक प्रयोगशाला सेवा प्रदाि  सो सवुविा उपलव्ि भएमा 
अिूससु्ट्च ४ मा वववरण 
उल्लेख गिुिपिे 

   

४ मािब संसािि * 

(प्राववनिक) 
स्िाकोत्तर (पााँच जिा)    

BMLT    

CMLT    

LA    

५ कुल प्राववनिक जिशस्ट्ि ३० जिा    

६ प्रयोगशाला सपुरभाइजर  सम्बस्ट्न्िि ववषयमा स्िािकोत्तर 
पश्चाि अनिकृि स्िरमा ३ 
बषिको कायाििभुव 

   

िुलटाइम    

७ िेस ररनडङबाट गररिे ई-हास्ट्जरी रेकडि    



 

 

८ िलव बैंक खािामा जािे व्यवस्था    

९ प्रनि ददि औषि २०० वटा ववरामीको िमिुा प्राप्त हिुे गरेको    

10 उल्लेस्ट्खि २०० वटा िमूिाको परीक्षण सोही प्रयोगशालामा परीक्षण 
हिुे  

   

11 कस्ट्म्िमा ४०० प्रकारका परीक्षणहरु गिे व्यवस्था    

12 प्रनि घण्टा २०० वटा सम्म परीक्षण गिे उपकरणहरु    

13 उपकरणहरुिथा टेस्ट Kit हरु European CE/USFDA मान्यिा प्राप्त    

14 प्रमखु िथा ठुला उपकरणहरुको ए. एम. सी. को व्यवस्था     

15 ISO:15189 मान्यिा प्राप्त   

(िभएमा ISO:15189 प्रमास्ट्णकरणको योजिाको वववरण) 

   

16 NEQAS Participation **    

17 क्वानलटी म्यािजेर    

18 वायोसेफ्टी अविसर    

* कैफियतमा िुल टाइम हो वा पाटट टाइम हो जनाउने। **Not applicable for new labs 

६. अनभलेख सम्बन्िमा  

नस.िं  अनभलेख सम्बन्िी छ छैि कैवियि 
१ SOP    
२ Equipment User Manual    
३ Equipment Maintenance Record    
४ IQC/EQA  Record    
५ कमिचारीको व्यस्ट्िगि वववरण    
६ प्रषेण गररएका परीक्षणको अनभलेख    
७ प्रषेक र प्रापक प्रयोगशाला बीचमा भएको MOU    
८ संस्थाको कािूिी मान्यिा दिाि सम्बन्िी सम्पूणि 

कागजाि 
   

९ बावषिक स्वमूल्याङ्कि प्रनिवेदि*    
१० मानसक परीक्षणहरुको वववरण (स्थापिा भएको १ वषि 

सम्मका लानग)  
   

*Not applicable for new labs 

  



 

 

7. उपकरण सम्बन्िी 
 

नस.िं  उपकरण छ छैि कैवियि 

१ Automated Hematology analyzer    
२ Electrolyte analyzer    
३ Coagulometer    
४ Fully Automated ELISA/CLIA    
५ Fully Automated biochemistry analyzer    
६ Automatic tissue processor    
७ Floatation Waterbath    
८ Microtome    
९ Hotplate    
१० Cytology stain set up    
११ PCR (Conventional/RT)    
१२ IHC set up    
१३ Immunoflourescence    
१४ Flowcytometry    
१५ Other Basic Equipments    
     

 

  



 

 

8. नियनमि परीक्षण सम्बन्िी वववरण 

 

नस.िं  परीक्षणहरु  छ छैि कैवियि 

१ CBC    
२ Blood Grouping     
३ Cross Matching     
४ Reticulocyte Count    
५ PBS    
६ Cardiac Enzymes    
७ Other Enzymes    
८ TFT(T3,T4,TSH)    
९ Routine Bacteriology Culture    
१० ELISA  for Infectious diseases    
११ Histology Service    
१२ Cytology Service    
१३ Bone Marrow Aspiration and Biopsy    
१४ Body Fluid/Semen analysis    
१५ Coagulation Profile    
१६ Hormone Analysis    
१७ IHC    
१८ Tumor Marker    
१९ Anaerobic/Fungus Culture    
२० Hemolytic Profile    
२१ Tests Performed by ELISA/CLIA     
२२ Molecular Tests    
२३ Super specialized  Tests    
२४ Others    

 

 

 

 

 



 

 

9. थप सेवाहरु (निम्ि नलस्ट्खि परीक्षणहरुबाट कुिै ४० वटा अनिवायि गिुिपिे) 
 

सख्या परीक्षण छ छैि कैवियि 
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    

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    

61.  JAK-2 mutation    

62.  Kappa/ Lambda Assay    

63.  Lupus anticoagulant (Beta-2 GP1, Cardiolipin, 
antiphospholipid 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 
 

   

 

10. प्रयोगशालामा हिु ेआकस्ट्स्मक पररक्षण 

S.N परीक्षणहरु छ छैि कैवियि 
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.  आकस्ट्स्मक उपचारका लानग स्ट्चवकत्सकले अत्यावश्यक 
ठािेको अन्य परीक्षण 

   

*"E" वगिको लानग लाग ुिहिुे । 

  



 

 

 

11. ववववि 

सि.न ं प्रयोगशाला सम्बन्िी थप वववरणहरु छ छैन कैफियत 

१ प्रयोगशाला सम्म सस्ट्जलो पहुाँच छ ?    

२ वािावरण िथा सर-सिाईको व्यवस्था राम्रो छ ?    

३ प्रयोगशालामा पयािप्त प्रकाशको व्यवस्था छ ?    

४ प्रयोगशाला नभत्र पयािप्त भेस्ट्न्टलेसिको व्यवस्था छ ?    

५ ररसेप्सिको व्यवस्था छ ?    

६ प्रनिक्षा स्थलको व्यवस्था छ ?    

७ काउस्ट्न्सनलङको व्यवस्था    

८ पसु्िकालयको व्यवस्था छ ?    

९ सभा कक्षको व्यवस्था छ?    

१० सिा शौचालयको व्यवस्था छ?    

११ प्रयोगशालानभत्र निरन्िर पािी  आउिे िारा र नसन्क छ?    

१२ काम गिे ठाउाँको सर-सिाई राम्रो छ ?    

१३ िमिुा संकलि गिि छुटै्ट कोठाको व्यवस्था छ ?    

१४ िनििचर र उपकरणको लानग आवश्यक क्षेत्रिल छ?    

१५ प्रयोगशलामा जरुरी उपकरणहरुको लानग ववद्यिु व्याकअप  छ?    

१६ ररपोटि वविरणको लानग छुटै्ट काउण्टरको व्यवस्था छ ?    

१७ प्रयोगशला प्रयोजिको लानग टेनलिोि छ?    

१८ प्रयोगशालाको ववनभन्न कायिहरुको लानग कायि के्षत्र छुट्याइएको छ ?    

१९ इन्टरिेट र वप्रन्टर सवहिको कम्प्यटुर छ?    

२० प्रयोगशाला कमिचारीलाई इन्टरिेटमा पहुाँच छ ?    

२१ प्रयोगशाला प्रमखुको लानग छुटै्ट कोठाको व्यवस्था छ ?    

२२ नियनमि िानलमको व्यवस्था    

२३ पयािप्त भण्डारण क्षमिा (ररएजेन्ट, कागजपत्र र अन्य प्रयोगशला 
सामाग्रीहरुको लानग) छ ?  

   

२४ आवश्यकिा अिसुार एयर कस्ट्ण्डसिर छ ?    

२५ िमूिा संकलि र व्यवस्थापि सम्बन्िी  

 िमूिा परीक्षणको लानग ररक्वेष्ट िमि उपलव्ि छ ?    



 

 

ररक्वेष्ट िमि भए िं त्यसमा निम्ि जािकारीहरु उपलव्ि छि?्     

ववरामीको िाम     

नलङ्ग    

उमेर     

परीक्षणको लानग पठाउिे व्यस्ट्िको पररचय     

िमूिा संकलिको .......    

िमूिाको प्रकार    

अिरुोि गररएको पररक्षणको िाम     

ववरामीको स्ट्क्लनिकल वहस्री     

२६ िरुुन्िै िजााँस्ट्चि ेपरीक्षणको लानग िमूिा भण्डारको उस्ट्चि व्यवस्था 
छ? 

   

27 िमूिा संकलिको लानग कुिै िाइल, ढड्डा, कम्प्यटुर अथवा अन्य 
िररकाले िमूिाको रकडि राख्न ेगररएको छ? 

   

28 रेकडि राख्न ेगररएको भए निम्ि वववरणहरु रास्ट्खन्छि ्?    

 यूनिक आइ नड.िं.    

िमूिा प्राप्त नमनि    

िमूिा प्राप्त समय    

29 िमूिाहरुको लानग acceptance and rejection criteria छ?    

30 संकलि केन्रहरुबाट सरुस्ट्क्षि िमूिा सरुस्ट्क्षि िमूिा सरुस्ट्क्षि रुपले 
प्रयोगशाला सम्म परु् याउिे व्यवस्था छ ? 

   

31 ररएजेन्ट, वकट्स र केनमकल्स  

 ररएजेन्ट, वकट्स र केनमकल्सको आपनुििको रेखदेख गिे आनिकारीक 
व्यस्ट्ि िोवकएको छ ?  

   

खररदको अनभलेख रास्ट्खएको छ?    

अनभलेख राख्न ेगरेको भए निम्ि वववरणहरु उपलव्ि छि?्    

सामािको मात्रा वा इकाई    

सप्लायर    

लट िं.    

सामाि प्राप्त भएको नमनि    

म्याद समाप्त हिुे नमनि    

भण्डारण ववनि     



 

 

ररएजेन्ट खोनलएको नमनिको वववरण छ? (ररएजेन्ट बट्टा, कम्प्यटुर 
अथवा िाइलमा) 

   

ररएजेन्ट र वकट्सहरु खपिको वववरण छ?    

ररएजेन्ट र वकट्सहरुमा प्रष्ट साँग देस्ट्खिे गरी लेबल टााँनसएको छ?    

३2 विजमा भण्डारण गररएका केनमकलहरुको लानग पयािप्त ठाउ छ ?    

३3 उपकरणहरु   

 उपकरणहरुको सर-सिाईको अवस्था कस्िो छ ?    

उपकरणहरुको सूची रास्ट्खएको छ ?    

गरीिे परीक्षण अिसुार उस्ट्चि र पयािप्त उपकरणहरुको व्यवस्था छ।    

 

 

 

 

 

 



 

 

12. प्रयोगशाला परीक्षण रेिरल गिे सम्बन्िमा   

 

नस.िं रेिरल सम्बन्िी वववरण छ छैि कैवियि 

१ परीक्षण ररिरल 
गिे खण्डमा 

प्रापक प्रयोगशालासाँग (MOU)    

ररिरल गिे परीक्षणको सचुी 
(शलु्क सवहि) 

   

ररिरल गररएका परीक्षणको 
record* 

   

देश बावहर परीक्षण पठाउिे 
खण्डमा नलस्ट्खि सहमनि 
राखेको* 

   

िमिुा ढुवािी ववनि/ ििीजा 
प्रवाह ववनि स्पष्ट रहेको 

   

२ ववदेशबाट 
िेपालमा 
परीक्षणको लानग 
िमूिा प्रषेण 
सम्बन्िमा  

स्वास््य िथा जिसंख्या 
मन्त्रालयबाट पूवि स्वीकृिी  

   

ववदेशी प्रयोगशाला दिािवाल 
रहेको 

 

*Not applicable for new labs   



 

 

 

१3. निरीक्षणको समयमा उपस्ट्स्थि संस्थाको प्रनिनिनिको वववरण 

िाम :  

संस्थामा रहेको पद:  

सम्पकि  िं.  

हस्िाक्षर :  

संस्थाको छाप :  

 

 

 

 

१4. प्रमखु निरीक्षकको मन्िव्य: 

 

 

 

 

 

१5. निरीक्षण गिे व्यस्ट्िहरुको वववरण  

िाम :   

पद :   

शैस्ट्क्षक योग्यिा :   

आवद्ध रहेको संस्था :   

हस्िाक्षर :   

 


