
 

 

D  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  

D समूह         

 
४. प्रयोगशालाबाट ददइि ेसेवाको प्रकारहरु :  

हेमाटोलोजी    केमेस्ट्री   माइक्रोबायोलोजी      
सेरोलोजी  अन्य  

 

५. प्रयोगशाला सम्बन्धी नबबरणहरु : 

नस.िं  प्रयोगशालाको  वववरण आवश्यक न्यूििम मापदण्ड छ छैि कैवियि 

१ प्रयोगशालाको कुल क्षते्रिल   २५0 वगि विट    

२ कुल प्राववनधक जिशक्ति ४ जिा    

३ मािब संसाधि * 

(प्राववनधक) 
स्ट्नाकोत्तर     

BMLT    

CMLT    

LA    

४ प्रयोगशाला सपुरभाइजर  सम्बन्न्ित विषयमा स्ट्नातक     

िुलटाइम    

* कैफियतमा िुल टाइम हो िा पाटट टाइम हो जनाउने। 

 
  



 

 

६. अनभलेख सम्बन्धमा  

नस.िं  अनभलेख सम्बन्धी छ छैि कैवियि 

१ संस्थाको कािूिी मान्यिा दिाि सम्बन्धी सम्पूणि 
कागजाि 

   

२ IQC/EQA  Record*    
३ Equipment Maintenance Record    
४ Equipment User Manual    
५ कमिचारीको व्यक्तिगि वववरण    
६ प्रषेण गररएका परीक्षणको अनभलेख    
७ प्रषेक र प्रापक प्रयोगशाला बीचमा भएको MOU 

( D समूहका लानग) 
   

८ SOP    
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 Binocular Microscope    
२ Centrifuse    
३ Colorimeter    
४ Water Bath    
५ VDRL Shaker    
६ Hot air oven    
७ Micropipettes    
८ DC counter    
९ Power backup    
१० Autoclave    
११ Incubator    
१२ Semi-automated Biochemistry analyzer    



 

 

८. परीक्षण सम्बन्धी वववरण 

 

नस.िं  परीक्षणहरु छ छैि कैवियि 
१ Hematology  TC, DC, Hemoglobin, ESR, Blood grouping for 

non transfusion purpose, BT, CT 
   

RBC Count, PT, APTT, Platelet count, 

Hematocrit, Red cell Indices 
   

२ Biochemistry Sugar, Urea, Bilirubin (total and Direct), Uric 

Acid, Total protein, serum albumin 
   

SGOT, SGPT, ALP, lipid profile, creatinine, 

sodium, potassium 
   

३ Microbiology Sputum AFB stain (Z-N stain)    
Gram stain and KoH mount for fungi    

४ Serological tests RPR, Widal test, ASO titre, RA Factor, CRP, 

Tests by RDTs (all) 
   

५ 

 

Miscellaneous Routine urine analysis, routine stool analysis, 

urine pregnancy test, stool for reducing 

substances 
   

Stool for occult blood, Urine ketone bodies, 

urobilinogen, bile salt, bile pigment, Bence Jones 

Protein. 

   

िोट: उल्लेक्तखि बाहेकका अरु परीक्षणहरु भएमा समावेश गिुिहोला 
 

  



 

 

९. ववववध 

सि.न ं प्रयोगशाला सम्बन्धी थप वववरणहरु छ छैन कैफियत 

१ प्रयोगशाला सम्म सक्तजलो पहुाँच छ ?    

२ वािावरण िथा सर-सिाईको व्यवस्था राम्रो छ ?    

३ प्रयोगशालामा पयािप्त प्रकाशको व्यवस्था छ ?    

४ प्रयोगशाला नभत्र पयािप्त भेक्तन्टलेसिको व्यवस्था छ ?    

५ सिा शौचालयको व्यवस्था छ?    

६ प्रयोगशालानभत्र निरन्िर पािी  आउिे धारा र नसन्क छ?    

७ िनििचर र उपकरणको लानग आवश्यक क्षेत्रिल छ?    

८ प्रयोगशलामा जरुरी उपकरणहरुको लानग ववद्यिु व्याकअप  छ?    

९ प्रयोगशालाको ववनभन्न कायिहरुको लानग कायि के्षत्र छुट्याइएको छ ?    

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

   

११ िमूिा परीक्षणको लानग ररक्वेष्ट िमि उपलव्ध छ ? 

(निम्ि जािकारीहरु उपलव्ध गररएको - ववरामीको िाम, नलङ्ग, उमेर, 
िमूिाको प्रकार, अिरुोध गररएको पररक्षणको िाम) 

   

 

१० D समूह प्रयोगशालाबाट परीक्षण रेिरल गिे सम्बन्धमा  

रेिरल सम्बन्धी वववरण छ छैि कैवियि 

प्रापक प्रयोगशालासाँग (MOU)    

ररिरल गिे परीक्षणको सचुी (शलु्क सवहि)    

ररिरल गररएका परीक्षणको record    

िमिुा ढुवािी ववनध/ ििीजा प्रवाह ववनध स्पष्ट रहेको    



 

 

११. निरीक्षणको समयमा उपक्तस्थि संस्थाको प्रनिनिनधको वववरण 

िाम :  

संस्थामा रहेको पद:  

सम्पकि  िं.  

हस्िाक्षर :  

संस्थाको छाप :  

 

 

 

 

१२. प्रमखु निरीक्षकको मन्िव्य: 

 

 

 

 

 

१३. निरीक्षण गिे व्यक्तिहरुको वववरण  

िाम :   

पद :   

शैक्तक्षक योग्यिा :   

आवद्ध रहेको संस्था :   

हस्िाक्षर :   

 


