
 

 

B 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  

B समूह            

   

४. प्रयोगशालाबाट ददइि ेसेवाको प्रकारहरु :  

हेमाटोलोजी    केमेस्री  माइक्रोबायोलोजी      सेरोलोजी 

वहस्टोसाइटोप्याथोलोजी  इम्यिुोवहस्टोकेमेस्ट्स्र   मोनलकुलर   जेिेवटक  

फ्लोसाइटोमेवर   इम्यिुोफ्लोरोसेन्स   अन्य  

५. प्रयोगशाला सम्बन्धी नबबरणहरु : 

नस.िं  प्रयोगशालाको  वववरण आवश्यक न्यूििम मापदण्ड छ छैि कैवियि 

१ प्रयोगशालाको कुल क्षते्रिल   1500 वगि विट    

२ प्रयोगशालाको परीक्षण कायिको 
क्षेत्रिल  

1050 वगि विट    

३ मािब संसाधि * 

(प्राववनधक) 
स्िाकोत्तर (िीि जिा)    

BMLT    

CMLT    

LA    

४ कुल प्राववनधक जिशस्ट्ि १२ जिा    

५ प्रयोगशाला सपुरभाइजर  सम्बस्ट्न्धि ववषयमा स्िािकोत्तर 
पश्चाि अनधकृि स्िरमा १ 
बषिको कायाििभुव 

   

िुलटाइम    

* कैफियतमा िुल टाइम हो वा पाटट टाइम हो जनाउने। 

 



 

 

६. अनभलेख सम्बन्धमा  

नस.िं  अनभलेख सम्बन्धी 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 सम्बन्धी सम्पूणि 

कागजाि 
   

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

१ वषि सम्मका लानग)  
   

*Not applicable for new labs 

 

७. उपकरण सम्बन्धी 
 

नस.िं  उपकरण सम्बन्धी वववरण छ छैि कैवियि 
१ Automated Hematology analyzer    
२ Electrolyte analyzer    
३ Coagulometer    
४ Fully Automated ELISA/CLIA    
५ Fully Automated biochemistry analyzer    
६ Others Basic Equipments    
७     
८     
९     
१०     

 

  



 

 

८. परीक्षण सम्बन्धी वववरण 

 

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

 

िोट: उल्लेस्ट्खि बाहेकका अरु परीक्षणहरु भएमा समावेश गिुिहोला 
 

  



 

 

 

 

९. ववववध 

सि.न ं प्रयोगशाला सम्बन्धी 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 धारा 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 क्षते्र 
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 सम्बन्धी  

 िमूिा परीक्षणको लानग ररक्वेष्ट िमि उपलव्ध छ ?    

ररक्वेष्ट िमि भए िं त्यसमा निम्ि जािकारीहरु उपलव्ध 
छि?्  

   

ववरामीको िाम     

नलङ्ग    

उमेर     

परीक्षणको लानग पठाउिे व्यस्ट्िको पररचय     

िमूिा संकलिको .......    

िमूिाको प्रकार    

अिरुोध 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 
आनधकारीक व्यस्ट्ि िोवकएको छ ?  

   

खररदको अनभलेख रास्ट्खएको छ?    

अनभलेख राख्न ेगरेको भए निम्ि वववरणहरु उपलव्ध छि?्    

सामािको मात्रा वा इकाई    

सप्लायर    

लट िं.    

सामाि प्राप्त भएको नमनि    

म्याद समाप्त हिुे नमनि    

भण्डारण ववनध     

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? 

   

३3 विजमा भण्डारण गररएका केनमकलहरुको लानग पयािप्त ठाउ 
छ ? 

   

३4 उपकरणहरु   

 उपकरणहरुको सर-सिाईको अवस्था कस्िो छ ?    

उपकरणहरुको सूची रास्ट्खएको छ ?    

गरीिे परीक्षण अिसुार उस्ट्चि र पयािप्त उपकरणहरुको 
व्यवस्था छ। 

   

 

  



 

 

१० प्रयोगशाला परीक्षण रेिरल गिे सम्बन्धमा   

 

नस.िं रेिरल सम्बन्धी 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 ववनध/ ििीजा 
प्रवाह ववनध स्पष्ट रहेको 

   

२ ववदेशबाट 
िेपालमा 
परीक्षणको लानग 
िमूिा प्रषेण 
सम्बन्धमा  

स्वास््य िथा जिसंख्या 
मन्त्रालयबाट पूवि स्वीकृिी  

   

ववदेशी प्रयोगशाला दिािवाल 
रहेको 

 

*Not applicable for new labs   



 

 

 

११. निरीक्षणको समयमा उपस्ट्स्थि संस्थाको प्रनिनिनधको वववरण 

िाम :  

संस्थामा रहेको पद:  

सम्पकि  िं.  

हस्िाक्षर :  

संस्थाको छाप :  

 

 

 

 

१२. प्रमखु निरीक्षकको मन्िव्य: 

 

 

 

 

 

१३. निरीक्षण गिे व्यस्ट्िहरुको वववरण  

िाम :   

पद :   

शैस्ट्क्षक योग्यिा :   

आवद्ध रहेको संस्था :   

हस्िाक्षर :   

 


