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राष्ट्रिय स्वास््य प्रयोगशाला नीति
2069

नेपाल सरकार
स्वास््य िथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
रामशाहपथ, काठमाण्डौं।
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1.

पृष्ठभूतम
स्वास््य उपचार से वालाई सुदृढ िुल्याउन र स्वास््य से वा प्रणालीलाई स्थानीयस्िरमा सहजरुपले
उपलब्ध िथा प्रभावकारी वनाउँ दै वहुसं्यक नागररकको स्वास््यस्िरमा सुधार ल्याउनको लातग
स्वास््य प्रयोगशालाहरुको महत्वपूण ण भूतमका रहे कोस ष्ट्रवकासको सहस्राब्दी लक्ष्य िथा साकणको
ष्ट्रवकास लक्ष्य प्राप्तीको लातग र हाल प्रादुणभाव भएका िथा पुनःप्रादुणभाव हुने (Emerging and Reemerging) रोगको पष्ट्रहचान गरी राष्ट्रिय रोग तनयन्त्रण कायणक्रमका लक्ष्यहरु हासील गनण
आवश्यक भएको; जनस्वास््य एवं चचष्ट्रकत्सकीय (Clinical) से वासं ग सम्बचन्त्धि कायणहरु जस्िै
रोगको खोजपडिाल, तनदान, रोकथाम, उपचार, अनुसन्त्धान र स्वास््य प्रवद्र्धनका कायणहरु
प्रभावकारी िथा सबण सुलभरुपमा कायाणन्त्वयनका लातग ष्ट्रवश्वसनीय प्रयोगशाला से वा उपलव्ध
गराउनु पने भएको र स्वास््यसं ग सम्बचन्त्धि अतधकांश तनणणयहरु प्रयोगशालाका नतिजामा भर
पने हुँदा प्रयोगशालाको महत्वलाई आत्मसाि गदै नेपालमा स्वास््य प्रयोगशालालाई समयसापेक्ष
ष्ट्रवश्वसनीय र गुणस्िरीय बनाउदै स्थानीय स्वास््य सं स्थासम्म प्रयोगशाला से वाको पहुँच बढाउन
यो नीति िजुम
ण ा गररएको छ । यो नीति नेपाल सरकार मन्त्री पररषद्को तनणणय अनुसार लागु
भएको छ ।

2.

ष्ट्रवगिको प्रयास
ष्ट्रवगिमा प्रयोगशाला सम्बन्त्धी छु ट्टै नीति िजुम
ण ा नभएिा पतन नेपाल सरकारले स्वास््य िथा
जनसं ्या मन्त्रालय अन्त्िगणि ‘राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशाल’ स्थापना गरी से वा प्रदान गररएको
तथयो । यस बारे छु ट्टै नीति तनमाणण नभएको भए पतन राष्ट्रिय रक्त सञ्चार नीतिमा भएको
व्यवस्था अन्त्िगणि रही स्वास््य प्रयोगशालाहरु सञ्चालनमा रहे का छन् ।
ष्ट्रवक्रम सम्वि २०२१ (सन १९६५) सालदे चख नेपालमा प्रयोगशालाको शुरुवाि वीर
अस्पिालको प्याथोलजी ष्ट्रवभागबाट भएको तथयो । यसलाई ष्ट्रव.सं . २०३४ (सन १९७८) मा
केन्त्रीय स्वास््य प्रयोगशालामा स्िरोन्नति गरर प्रयोगशालाको ष्ट्रवकासमा थप टे वा ददएको
पाइन्त्छ । यसै लाई आधार मानी ष्ट्रव.सं . २०५० (सन १९९१) सालमा छु ट्टै तनकायको रुपमा
राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालाको स्थापना गरी हालसम्म सोही अनुसार कायण हुँदै आएकोछ ।
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3.

विणमान अवस्था
स्वास््य प्रयोगशालालाई केन्त्रीय, क्षेरीय, उपक्षेरीय, अञ्चल, चजल्ला र प्राथतमक स्वास््य
केन्त्रस्िरसम्म ष्ट्रवतभन्न चरणमा तबस्िार गरी हाल स्थानीयस्िरसम्म यसको तबस्िार हुन पुगेको
छ । हालसम्म स्वास््य िथा जनसं ्या मन्त्रालय अन्त्िगणि २९४ वटा स्वास््य सं स्थामा
प्रयोगशाला से वा तबस्िार भैसकेकोछ । जसमध्ये केन्त्रीयस्िरमा ८ वटा, क्षेरीयस्िरमा ३,
उपक्षेरीयस्िरमा २, अञ्चलस्िरीय ११, चजल्लास्िरीय ६६ र प्राथतमक स्वास््य केन्त्रस्िरीय
२०४ प्रयोगशालाहरु मार्णि से वा प्रवाह भै रहे कोछ । त्यसै गरी, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय,
चशक्षा मन्त्रालय, श्रम िथा यािायाि व्यवस्था मन्त्रालय िथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय अन्त्िगणि
सञ्चातलि अस्पिालहरुमा रहे का प्रयोगशालाहरु र कृष्ट्रष मन्त्रालय अन्त्िगणि रहे का प्रयोगशालाहरु,
स्वास््य प्रतिष्ठानहरु, अस्पिालहरु एवं सामुदाष्ट्रयक िथा तनजी क्षेरबाट सञ्चालनमा रहे का
अस्पिालहरुका प्रयोगशाला िथा तनजी प्रयोगशालाहरुबाट पतन प्रयोगशाला से वाहरु उपलव्ध
भई रहे का छन् ।
राष्ट्रियस्िरमा स्थाष्ट्रपि राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालाले सामान्त्य र ष्ट्रवशेष से वाहरुको साथ साथै
जनस्वास््यसं ग सम्बचन्त्धि ष्ट्रवतभन्न प्रयोगशाला परीक्षणहरु, प्रयोगशालामा आधाररि रोगहरुको
खोजपड्िाल (Lab Based Surveillance), प्रयोगशाला सम्बन्त्धी िातलमहरु िथा गुणस्िर अतभबृष्ट्रि
कायणक्रमका साथ साथै अनुगमन िथा मूल्यांकनको कायणहरु सञ्चालन गरी आएकोछ ।स्वास््य
िथा जनसं ्या मन्त्रालय अन्त्िगणि रहे का स्वास््य सं स्थाहरुका अतिररक्त र अन्त्य मन्त्रालय
अन्त्िगणिका तनकायहरुले पतन प्रयोगशाला से वा पुयाणउदै आएका छन् । िर स्वास््य प्रयोगशाला
सम्बन्त्धी छु ट्टै नीतिको अभावमा सबै तनकायहरुका बीच समन्त्वयको अभाव हुदा यस नीतिले
उल्लेचखि अभावलाई पररपूिी गने अपेक्षा राचखएको छ ।

4.

समस्या र च ुनौति
प्रयोगशाला सञ्चालनमा दे चखएका समस्या र च ुनौिीहरु दे हाय बमोचजम प्रस्िुि गररएको छ ।
जसलाई नीतिगि व्यवस्था गरी सम्बोधन गनण आवश्यक दे चखएको छ ।
4.1 समस्या
प्रयोगशाला से वाको माध्यमबाट रोगको सही पष्ट्रहचान र तनदान हुन्त्छ भन्ने मान्त्यिालाई
स्वास््यकमी एवं चचष्ट्रकत्सकहरुलाई सै िाचन्त्िक जानकारी भएिापतन यसलाई उपयुक्त एवं सही
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ढं गले व्यवहाररकरुपमा प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु नै मु्य समस्याको रुपमा रहे कोछ ।
जसलाई दे हायको बुदाँहरुमा प्रस्िुि गररएकोछः–
क) उपयुक्त सं गठनात्मक सं रचनाको अभाव ।
ख) सू चना व्यवस्थापन प्रणालीको ष्ट्रवकास र ष्ट्रवतभन्न तनकायसं गको समन्त्वयको अभाव ।
ग) प्रयोगशालाजन्त्य पदाथणको व्यवस्थापन, जैष्ट्रवक सुरक्षा लगायि वािावरणीय समस्या ।
घ) प्रयोगशालामा पयाणप्त भौतिक पूवाणधारको अभाव ।
ङ) प्रयोगशाला सामाग्रीको आपूिी व्यवस्था िथा उपकरणहरुको ममणि सं भारको अभाव ।
च) दक्ष जनशचक्त एवं पयाणप्त बजेटको अभाव ।
छ) उपयुक्त तनयामक सं यन्त्रको अभाव ।
ज) प्रयाप्त अध्ययन िथा अनुसन्त्धानको अभाव ।
4.2 च ुनौति
मातथ उल्लेख गररएका समास्याहरुको अतिररक्त नेपालमा हाल भैरहे का स्वास््य सं रचना र
जनशचक्तलाई सष्ट्रहरुपमा पररचालन गनणको लातग नेपालको भौगोतलक अवचस्थिी, भूधरािलीय
बनोट, ष्ट्रवश्वभर बढ्दो प्रतिस्पधाणत्मक वािावरण, ष्ट्रवश्वव्यापीकरणको प्रभाव, तनजी क्षेरको बढ्दो
माग, सं क्रामक एवं असं क्रामक रोगहरुमा तिब्र बृष्ट्रि िथा जलवायु एवं प्रदुषणयोग्य
वािावरणका कारण प्रयोगशाला से वामा समयसापेक्ष सुदृढ गदै जानु नै प्रमुख च ुनौिी रहे को
छ । जसलाई दे हायका बुंदाहरुमा प्रस्िुि गररएको छः–
क. समुदायस्िरसम्म प्रयोगशालाको तबस्िार गनुण ।
ख. रोगको तनदानमा प्रेषण प्रयोगशालाको रुपमा क्षेरीय जनस्वास््य प्रयोगशाला स्थापना
गनुण ।
ग. समय र माग अनुसार दक्ष जनशचक्तको आपूिी िथा वृचि ष्ट्रवकास ।
घ. प्रयोगशालामा कायणरि जनशचक्तहरुलाई समय सापेक्ष से वाकातलन िातलमको व्यवस्था र
अध्ययनको अवसर ।
ङ. प्रयोगशाला दिाण िथा गुणस्िरको मापदण्ड कायम गनण तनयामक सं यन्त्रको ष्ट्रवकास ।
च. आधुतनक प्रयोगशाला परीक्षणप्रष्ट्रवतधको तबस्िार ।
छ. गुणस्िरीय प्रयोगशाला से वाको ष्ट्रवकास र तबस्िार ।
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5. औचचत्य र अवश्यकिा
नेपालको अन्त्िररम सं ष्ट्रवधान, २०६३ ले प्रत्येक नागररकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोचजम
आधारभूि स्वास््य से वाको सुतनचिििा गने व्यवस्था गरे कोछ । त्यसै गरी दोस्रो दीघणकालीन
स्वास््य योजनाले स्वास््य प्रवर्द्ण न, रोगको रोकथाम, स्वास््य से वाको ष्ट्रवकेन्त्रीकरणलाई प्राथतमकिा
दददै सं क्रामक िथा असं क्रामक रोगको न्त्यूनीकरण र उपचार गने कायणमा जोड ददएकोछ । यस्िै
तरबष्ट्रषय
ण अन्त्िररम योजना (आ.ब.२०६४।६५, ०६६।६७) ले ष्ट्रवतभन्न रोगका जीवाणुहरुको
परीक्षण गरी उपचार कायणलाई प्रभावकारी बनाउन केन्त्रीयस्िरको सवै िहका प्रयोगशालालाई सुदृढ
गररनेछ । तनजी क्षेरका प्रयोगशालाको अनुगमन गने र चजल्लास्िरसम्म प्रयोगशाला सम्बन्त्धी
से वालाई ष्ट्रवस्िार र सुदृढ गररने िथा Evidence Based Medical Practice को तसिान्त्िलाई मध्यनजर
गरी उपचार से वालाई प्रभावकारी बनाउन ष्ट्रवतभन्न रोगको चजवाणुको पररक्षण िथा अन्त्य
प्याथोलोचजकल डायग्नोचस्टक से वा उपलव्ध गराउन प्रा.स्वा.केन्त्रसम्म PCL in Laboratory Science
योग्यिा भएको प्राष्ट्रवतधबाट स्वास््य प्रयोगशाला सम्बन्त्धी से वा तबस्िार गने गरी व्यवस्था गरे को
छ । जसका लातग प्रयोगशालाको अहं म भूतमका रहन्त्छ । यसका लातग नेपाल स्वास््य क्षेर
कायणक्रम –२ (Nepal Health Sector Program - NHSP II) मा सबै िहका जनस्वास््य प्रयोगशालाको
क्षमिा अतभवृिी गने कायणक्रम रहे कोछ । उक्त कायणक्रमले प्रयोगशाला नीति, मागणदशणन र
प्रयोगशालाको क्षमिा अतभवृष्ट्रि गने र खाका तनमाणणका लातग राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालालाई
िोकेको छ । स्थाष्ट्रपि प्रयोगशालाहरुलाई गुणस्िरीय से वा प्रदान गनण सक्षम िुल्याउनको लातग
थप सुदृढीकरण गनुप
ण ने भएकाले अत्यावश्यक उपकरण, सामग्री र जनशचक्तको उपलब्धिा सुतनचिि
गनुप
ण ने हुन्त्छ । उपलव्ध जनशचक्तको क्षमिा अतभबृष्ट्रि गने, आवश्यकिा अनुरुपको दरबन्त्दी सृजना
गरी जनशचक्त आपूिी गने र समय सापेक्ष भौतिक पूवाणधारको व्यवस्था गरी प्रयोगशालाको
सुदृढीकरणमा जोड ददइनु आवश्यकछ ।
प्रयोगशाला

से वाको

सुदृढीकरणको

लातग

ष्ट्रवश्व

स्वास््य

सं गठनको

महासभाले

(WHA

Resolution27.62, 1974) आफ्नो सदस्य रािहरु माझ प्रभावकारी, चजम्मेवारी िथा लागि प्रभावी
प्रयोगशाला से वाको माध्यमबाट गुणस्िरीय स्वास््य से वा ददएर मानव मृत्यूदर, Morbidity िथा
Misery कम गनण सष्ट्रकन्त्छ भन्ने तबषयमा प्रस्िाव गदै आइ रहे कोछ । शहस्राव्दी ष्ट्रवकास लक्ष्यले
अपेक्षा गरे को प्रतिर्ल प्राप्त गनणका लातग सं क्रामक र असं क्रामक रोगहरुको तनदान हुन जरुरी
छ । साथै साकणले तलएको ष्ट्रवकास लक्ष्य हातसल गनणकालातग पतन प्रयोगशालाको अंहम भूतमका
5
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हुने हुँदा प्रयोगशला सुदृढीकरणमा यो नीतिले महत्वपूण ण भूतमका तनवाणह गनेछ । अन्त्िराष्ट्रिय
स्वास््य तनयमावली, २००५ (International Health Regulation – IHR 2005) मा नेपालले गरे को
प्रतिबििालाई सुतनचिि गनणका लातग पतन प्रयोगशालाको सुदृढीकरण हुन जरुरी छ । यसका लातग
जनस्वास््य प्रयोगशालाको अगुवाईमा ष्ट्रवशेषगरी तनजी क्षेरबाट सञ्चालनमा आएका प्रयोगशाला र
अन्त्य तनकाय अन्त्िगणिका प्रयोगशालाहरुलाई समन्त्वयमा ल्याई स्वास््य से वा सुधारमा थप भूतमका
खे ल्ने अपेक्षा गररएकोछ । विणमान अबस्थामा मानव मानव बीचबाट सने रोगहरुका अलावा पशु
पं क्षी िथा अन्त्य जैष्ट्रवक पदाणथ (खाद्यबाट सने, पानीबाट सने, हावाबाट सने) बाट समेि ष्ट्रवतभन्न खाले
रोगहरु दे खा परे को पररप्रेक्षमा िी रोगहरुको पष्ट्रहचान गनणकालातग आधुतनक प्रयोगशालाको
आवश्यकिा रहन्त्छ । रक्त सञ्चार नीतििारा सुतनचिि गररएको रगि िथा रगि जन्त्य पदाथणको
सुरचक्षि सञ्चारकालातग गुणस्िरीय प्रयोगशाला से वाको तबस्िार गनुण आवश्यक दे चखन्त्छ । गुणस्िरीय
प्रयोगशाला से वाले रोगको रोकथाम, परीक्षण, तनगरानी, उपचार, अनुसन्त्धान र स्वास््य प्रवर्द्ण न जस्िा
गतिष्ट्रवतधहरुको कायाणन्त्वयनमा मद्दि पुयाणउदछ । त्यसै गरी रोगको दक्षिापूण ण पष्ट्रहचानले पतन
स्वास््यचस्थिीको वास्िष्ट्रवक जानकारी ददई राष्ट्रिय स्वास््य योजनालाई प्रभावकारी वनाउन सहयोग
गने हुँदा यो नीतिको आवश्यकिा महशुस भएको हो । यसै पररवेशमा स्वास््य प्रयोगशालाको
क्षेरमा प्राष्ट्रवतधक, भौतिक, मानव सं साधनसम्बन्त्धी पूवाणधारको तनमाणण गनण र तनजी क्षेरलाई समेि
नीतिगिरुपमा सहभातग गराउन नयाँ सोच, उदे श्य र रणनीतिगिरुपमा कायाणन्त्वयन गनण यो नीति
आवश्यक भएकोछ ।
6. लक्ष्य
सरकारी एवं तनजी क्षेरबाट सञ्चातलि स्वास््य प्रयोगशालालाई प्रभावकारी र समन्त्वयात्मकरुपमा
सञ्चालन गरी आम नागररकलाई गुणस्िरयुक्त प्रयोगशाला से वाको पहुँचमा बृष्ट्रि गराउने ।
7. उद्देश्य
यस नीतिको मू्यिया दे हाय अनुसारका उदे श्यहरु रहे का छन्
7.1 रोगको पष्ट्रहचान, तनदान, उपचार र रोकथामको लातग स्वास््य प्रयोगशाला से वालाई
समयसापेक्ष सुदृढीकरण गरी क्रतमक रुपमा स्थानीयस्िरसम्म तबस्िार गने ।
7.2 गुणस्िरीय प्रयोगशाला प्रणालीको ष्ट्रवकास गरी प्रयोगशाला से वाहरुको सञ्चालन िथा
व्यवस्थापन गने ।
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7.3 प्रयोगशाला दिाण िथा गुणस्िर मापदण्डको लातग तनयामक सं यन्त्रको ष्ट्रवकास गने ।
7.4 प्रयोगशाला से वामा अनुसन्त्धान र सहकायण गने गराउने ।
8.

नीति
यो नीति अन्त्िगणि दे हाय बमोचजमका कायण गररनेछन्
8.1

स्वास््य प्रयोगशालाको सं गठन िथा सं स्थागि सं रचना ष्ट्रवकास गरी सुदृढीकरण गररनेछ ।

8.2 स्वास््य प्रयोगशाला से वाको उपलव्धिा र सञ्चालन गने सम्बन्त्धमा तनयामक सं यन्त्रको
ष्ट्रवकास गररनेछ ।
8.3

प्रयोगशालाको भौतिक पूवाणधार, उपकरण आपूिी, ममणि सं भारको सुदृढीकरण गररनेछ ।

8.4 मानवीय स्रोिको व्यवस्थापन िथा क्षमिा अतभबृष्ट्रिका साथै उपलव्ध जनशचक्तको अतधकिम
उपयोग र से वाको तनरन्त्िरिा सुतनचिि गररनेछ ।
8.5 प्रयोगशाला परीक्षण िथा परीक्षण ष्ट्रवतधको मापदण्ड तनधाणरण गरी गुणस्िरीय प्रयोगशाला
पििीको अवलम्बन गररनेछ ।
8.6

स्वास््य से वा प्रवाह र प्रयोगशाला से वा बीचको सूचना एष्ट्रककृि गरी सू चना व्यवस्थापन
प्रणालीको ष्ट्रवकास गररनेछ ।

8.7 वािावरणीय सुरक्षा िथा प्रयोगशालाबाट तनचस्कएका र्ोहरजन्त्य बस्िुहरुलाई उपयुक्त
व्यवस्थापन गररनेछ ।
8.8 से वा प्रदायक र से वाग्राही बीचको गोपनीयिालाई मध्यनजर गरी प्रयोगशाला सुरक्षा
प्रणालीअवलम्बन गररनेछ ।
8.9 स्वास््य प्रयोगशाला सञ्चालन व्यवचस्थि गनण आतथणक स्रोिको पररचालन एवं उपयोग गररने
छ ।
8.10 स्वास््य प्रयोगशाला सञ्चालन गने सरोकारवाला पक्षहरु बीच अन्त्िर तनकाय समन्त्वय र
सहकायण गने सं यन्त्रको ष्ट्रवकास गररनेछ ।
8.11 स्वास््य क्षेरमा ष्ट्रवद्यमानरुपमा रहे का र हुन सक्ने सं क्रामक एवं असं क्रामक रोगहरुको
अध्ययन एवं अनुसन्त्धान गरी त्यसको उपयोग गने व्यवस्था गररनेछ ।
8.12 नेपाल सरकारले िोके बमोचजम प्रयोगशाला से वामा लैष्ट्रिक समानिा र सामाचजक
समावेशीकरणको तबषयलाई सम्बोधन गनुक
ण ा साथै ष्ट्रवपन्न नागररकलाई प्रयोगशाला पररक्षण
से वामा सहुतलयि ददने व्यवस्था गररनेछ ।
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9.

रणनीति र कायणनीति
मातथ उल्लेचखि लक्ष्य, उदे श्य िथा नीतिगि तबषयबस्िु हासील गनणका लातग दे हाय बमोचजमका
रणनीति िथा कायणनीति िय गरीएका छन् ।
9.1 प्रयोगशालाको सं स्थागि सं रचना ष्ट्रवकास एवं व्यवस्थापन
क. नेपाल

सरकार, स्वास््य

िथा

जनसं ्या

मन्त्रालयले

सम्पूण ण प्रयोगशालासम्बन्त्धी

ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन गनण, मापदण्ड व्यवस्थापनसम्बन्त्धी तनदे चशका बनाउनकालातग
उच्चस्िरको राष्ट्रिय स्वास््य प्रयोगशाला तनदे शक सतमति गठन गनेछ। यसरी गठन हुने
सतमतिको बनोट र कायण ष्ट्रववरण अनुसूची १ अनुसार हुनेछ ।
ख. राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालाले केन्त्रीय प्रयोगशालाको रुपमा रही प्राष्ट्रवतधक, प्रष्ट्रवतध
ष्ट्रवकास गने, गुणस्िर तनयन्त्रण गने , दे शभरीका स्वास््य प्रयोगशालाहरुलाई तनयामक
प्रणालीको दायरामा ल्याउने चजम्मेवारी बहन गनुक
ण ा साथै प्रेषण प्रयोगशालाको भूतमका
समेि तनवाणह गनेछ ।
ग. पाचै ष्ट्रवकास क्षेरमा क्षेरीय जन स्वास््य प्रयोगशालाको स्थापना गरी रोगको तनदान
से वामा सबै क्षेरलाई सशक्तीकरण गररनेछ । क्षेरीय स्वास््य प्रयोगशालाहरुले
सम्बचन्त्धि क्षेरको प्रेषण प्रयोगशालाको भूतमका समेि तनवाणह गनेछन् ।
घ. प्रयोगशाला से वालाई ष्ट्रवकेन्त्रीकरण गदै समुदायस्िरसम्म पहुँच हुने गरी स्वास््य
केन्त्रस्िरसम्म तबस्िार गदै लतगनेछ । प्रयोगशाला सेवा स्वास््य केन्त्रस्िरसम्म तबस्िार
गने क्रममा बतथणि केन्त्र, DOTS केन्त्र िथा PCL in Health Laboratory योग्यिा भएका
जनशचक्त भएका स्वास््य केन्त्रहरुलाई प्रथातमकिा ददइनेछ । सो से वा शुरु गनण स्थानीय
तनकायको समन्त्वयमा भौतिक पूवाणधार र मानवीय स्रोिको व्यवस्था तमलाइनेछ ।
उपकरण औजार र परीक्षणको लातग चाष्ट्रहने ष्ट्रकट्स िथा ररएजेण्टहरु राष्ट्रिय जनस्वास््य
प्रयोगशालाबाट कायणक्रम ियार गरी स्थानीय तनकायिारा सञ्चालन गने व्यवस्था
गररनेछ ।
ङ. प्रयोगशालाको से वा सू ष्ट्रवधाको आधारमा एउटा मापदण्ड िय गरी प्रयोगशालाहरुको
वगीकरण गररनेछ । वगीकरणको आधारमा सम्पूण ण प्रयोगशालाहरुको दाष्ट्रयत्व र
चजम्मेवारी प्रष्टसं ग पररभाष्ट्रषि गररनेछ ।
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9.2 तनयामक सं यन्त्रको ष्ट्रवकास र व्यवस्थापन
राष्ट्रिय जन स्वास््य प्रयोगशाला मार्णि प्रयोगशाला तनदे शक सतमतिले आवश्यकिा अनुरुप
राष्ट्रिय स्वास््य प्रयोगशाला तनदे चशकाको िजुम
ण ा गनेछ । यसरी जारी गररने तनदे चशकामा
तनयामक सं यन्त्रको ष्ट्रवकास र व्यवस्थापनकालातग दे हायका तबषयबस्िुहरु समेष्ट्रटनेछन् ।
क. तनजी क्षेरबाट सञ्चालन हुने दे शका सम्पूण ण स्वास््य प्रयोगशालाहरु र दे श तभर से म्पल
कलेक्सन गरी उक्त से म्पललाई अन्त्य दे शमा पठाइ प्रयोगशाला पररक्षण गने गराउने
अन्त्िराणष्ट्रिय सं घ सं स्थाहरुबाट सञ्चातलि प्रयोगशालाहरु समेिको दिाण, अनुमिी प्रदान,
नष्ट्रवकरण, प्रमाणीकरण, अनुगमन र मू ल्याङ्कन गने गराउने ।
ख. सरकारी, गैर सरकारी िथा तनजी क्षेरबाट सञ्चातलि प्रयोगशाला, प्रयोगशालासं ग सम्बचन्त्धि
उपकरण, परीक्षण गने औजार र ररएजेन्त्ट सष्ट्रहि प्रयोगशाला से वाकोस्िर तनधाणरण
ब्यवस्थालाई मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन गने , गराउने ।
ग. सम्पूण ण प्रयोगशालामा कायण गने प्रयोगशालाकमीहरु नेपाल सरकारले िोकेको वैधातनक
तनकायहरुबाट प्रमाचणि भएको हुन ु पने ।
घ. मापदण्ड ष्ट्रवपररि सञ्चालन हुने प्रयोगशालाहरुलाई आवश्यक कायणवाही गनणको लातग
तसर्ाररस गने ।
9.3 प्रयोगशालाको भौतिक पुवाणधार उपकरण आपुतिण िथा ममणि सं भारको व्यवस्था
स्वास््य प्रयोगशाला सञ्जालका प्रत्येक िहमा प्राष्ट्रवतधक दक्षिा, आवश्यक भौतिक पुवाणधार,
उपकरण, परीक्षण र प्रकृयाका लातग दे हायका तबषयबस्िुलाई समेटी राष्ट्रिय मापदण्डको िजुम
ण ा
गरीनेछः–
क. प्रत्येक प्रयोगशालामा सुरचक्षि वािावरणयुक्त स्थान िथा आवश्यक सामग्रीहरु सष्ट्रहिको
प्रयोगशालाको भौतिक सं रचनाको तनमाणण ।
ख. प्रयोगशालाका ष्ट्रवतभन्न िहहरुमा परीक्षणका लातग प्राष्ट्रवतधक ष्ट्रवशेषिा (Technical
Specification) गुणस्िरीय उपकरणको छनौट ।
ग. प्रयोगशालासं ग सम्बचन्त्धि सामाग्रीहरुको समयमै आपूिी व्यवस्था तमलाई उपयुक्त
भण्डारणको व्यवस्था ।
घ. प्रयोगशालामा प्रयोग हुने सामग्री िथा रसायनहरुको आपूिी गने सन्त्दभणमा सम्बचन्त्धि
प्राष्ट्रवतधकहरुको मुल्याङ्कनका आधारमा मार दाचखला गने व्यवस्था ।
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ङ. गुणस्िर सुतनचिििा र स्वास््य प्रयोगशालामा प्रयोगमा ल्याइने सामग्री र रसायनहरुको
पुव ण छनौटको लातग तनदे शक सतमतिले िोके बमोचजम राष्ट्रिय स्िरको एक केन्त्रको
पष्ट्रहचान गररनेछ ।
च. बस्िुगि सहायिा मार्णि प्राप्त हुने सामग्रीहरुको गुणस्िरीयिाको सुतनचिििा पिाि मार
ग्रहण गररनेछ ।
छ. प्रयोगशालामा आवश्यक सामग्री, केतमकल्स, ररएजेण्टस् आददको मौज्दाि व्यवस्थापनको
लातग स्िरीय व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गररनेछ ।
ज. परीक्षण मूल्यको आधारमा प्रचतलि कानून बमोचजम टे ण्डर प्रष्ट्रक्रयालाई अंतगकार
गररनेछ ।
झ.
9.4 मानवीय स्रोिको व्यवस्थापन िथा क्षमिा अतभवृष्ट्रि
स्थानीयदे चख

राष्ट्रियस्िर

सम्म

आवश्यक

पने

प्रयोगशालाकमीहरुलाई

समय

सापेक्ष

बनाइनेछ । यसका लातग दे हाय अनुसारका कायणनीति अबलम्बन गररने छः–
क. सं गठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षणलाई प्राथतमकिा ददई प्रयोगशालाहरुमा आवश्यक
दरबन्त्दीको समय सापेक्ष बृष्ट्रि गदै लतगनेछ ।
ख. ष्ट्रवद्यमान एवं नयाँ स्थापना भएका स्वास््य सं स्थाहरुमा आवश्यक मारामा ष्ट्रवशेषज्ञ
प्रयोगशालाकमीको दरबन्त्दी क्रमश पररपूिी गने प्रष्ट्रक्रया अचघ बढाइनेछ ।
ग. तबशेषगरी

माइक्रोबायलोचजष्टहरु

इतमनोलोजीष्ट (MMLT/MSC

(MD Microbiology 2/MSC in Microbiology*),

इतमनोलोजी), हे माटोलोचजष्ट (MD/MSC हे माटोलोजी),

बायोकेतमष्ट (MD/MSC बायोकेमेष्ट्रष्ट), बायोमेतडकल इचन्त्जतनयर, इलेचक्िक इचन्त्जतनयर,
सू चना प्रष्ट्रवतध अतधकृि आदद जस्िा पदहरुको दरबन्त्दी सृजना गने प्रष्ट्रक्रयालाई अगातड
बढाइनेछ ।
घ. स्वास््य िथा जनसं ्या मन्त्रालय अन्त्िगणि कायणरि स्वास््यकमीहरुलाई MD प्याथोलोजी,
MD/MSC ष्ट्रहमाटोलोजी, MD Microbiology/MSC in Microbiology, MMLT, BMLT िथा
CMLT लगायि तबषयमा अध्ययन गनण सरकारी, तनजी िथा स्वायि क्षेरमा स्थाष्ट्रपि चशक्षण
सं स्थाहरुमा तनचिि प्रतिशि कोटा आरक्षण गररनेछ ।
ङ. प्रयोगशाला से वाका ष्ट्रवतभन्न िहहरुमा कायणरि सवै कमणचारीहरुको कायण ष्ट्रववरण
िोष्ट्रकनेछ ।
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च. प्रयोगशालाका कमणचारीहरुलाई िातलम, ष्ट्रवतभन्न अवसर (कायणशाला गोष्ठी, अवलोकन भ्रमण
आदद) लगायि बृचि ष्ट्रवकासका ष्ट्रवतभन्न कायणक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।
छ. प्रयोगशालामा कायणरि कमणचारीकोलातग जोचखम भिाको तनरन्त्िरिा एवं प्रोत्साहनको
व्यवस्था गररनेछ ।
9.5 परीक्षण िथा परीक्षण ष्ट्रवतधको तनधाणरण र गुणस्िरीय प्रयोगशाला पििीको ष्ट्रवकास
स्वास््य प्रयोगशाला से वाका सम्पुण ण ष्ट्रवधा िथा िहमा गुणस्िर ब्यवस्थापन प्रणालीको समय
सापेक्ष अतभबृष्ट्रि गररनेछ। गुणस्िर व्यवस्थापनको लातग दे शभरीका सम्पूण ण प्रयोगशालामा
एकरुपिा ल्याउनको लातग गुणस्िर पितिको व्यवस्थापनलाई पतन राष्ट्रिय जनस्वास््य
प्रयोगशाला तनदे चशकामा समेष्ट्रटनेछ ।
क. प्रत्येक स्िरका स्वास््य केन्त्र/अस्पिाल/प्रयोगशालामा चाष्ट्रहने आवश्यक परीक्षण र
ष्ट्रवतधको तनधाणरण
ख. प्रत्येक स्वास््य प्रयोगशालाले नमुना सं कलन, परीक्षण, भण्डारण, परीक्षण ष्ट्रवतध र ढु वानी
लगायि प्रष्ट्रक्रयाको लातग राष्ट्रियस्िरमा तनधाणरण गररएको कायण सञ्चालन तनदे चशका
(Standard Operating Procedure - SOP) समय सापेक्ष अद्यावतधक गरी सो अनुरुप कायण
गनुण गराउनु पने ।
ग. स्वास््य प्रयोगशालाहरुमा हुने परीक्षणको प्रकार र आवश्यक नमूनाहको आवश्यकिा
अनुरुप ष्ट्रवश्लेषण र अद्यावतधक गने ।
घ. वगीकरण गररएका प्रयोगशाला से वाको लागि प्रभावी, लागि प्रभावकारीिाको तनरन्त्िर
समीक्षा ।
ङ. प्रयोगशालाहरुमा Internal Quality Control अभ्यासको ष्ट्रवकास गरी लागु गने ।
च. प्रयोगशालाहरुमा गुणस्िर कायम गनणका लातग National External Quality Assessment
Scheme (NEQAS) लाई सुदृढ गररनेछ ।
छ. सबै

प्रयोगशालाहरुले

आर्ुले

ददने

से वाशुल्क

सष्ट्रहिको

सू ची अतनवायणरुपमा

सावणजतनकरुपमा दे चखने गरी राख्नु पनेछ ।
ज. सबै प्रयोगशालाहरुमा गुणस्िरीय परीक्षणको ष्ट्रवकास र कायाणन्त्वयन गने सन्त्दभणमा अनुगमन
गने व्यवस्था गररनेछ।
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9.6 प्रयोगशला सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था
क) स्वास््य सं स्था र अस्पिाल अन्त्िगणिको प्रयोगशाला सम्बन्त्धी अतभलेख ष्ट्रवश्लेषण र प्रगति
प्रतिबेदनलाई Health Management Information System (HMIS) मार्णि एष्ट्रककृि गने
सं यन्त्र ष्ट्रवकास गररनेछ ।
ख) सबै प्रयोगशालाहरुमा तनगरानी र रोग तनयन्त्रणको से वा योजना र स्रोि परीचालनको
अतभलेख अद्यावतधक गररनेछ ।
ग) स्थानीयदे चख राष्ट्रिय प्रयोगशालाहरुमा गररने परीक्षणहरुको ि्यांकको ष्ट्रवश्लेषण गरी
सञ्जालका माध्यमबाट चौमातसक/बाष्ट्रषक
ण प्रतिवेदन सावणजतनक गररनेछ । जसका लातग
अन्त्य क्षेरबाट सञ्चातलि प्रयोगशालाहरु पतन समेष्ट्रटनेछन् ।
घ) प्रयोगशाला क्षेरबाट भएका कायणहरुको ष्ट्रववरणलाई बाष्ट्रषक
ण
रुपमा प्रकाशन एवं
सावणजतनक गररनेछ ।
9.7 वािावरण सुरक्षा िथा प्रयोगशालाजन्त्य पदाणथहरुको व्यवस्थापन
स्वास््य प्रयोगशालामा सं क्रमणयुक्त सामग्रीहरुको सुरचक्षि प्रयोग र तिनीहरुलाई सुरचक्षि
रुपले नष्ट गने कामको सुतनचिििा गनणको लातग जैष्ट्रवक सुरक्षा, जैष्ट्रवक सुरक्षण, वािावरण
सुरक्षा र प्रयोगशाला र्ोहोर ब्यवस्थापनका लातग ‘राष्ट्रिय जन स्वास््य प्रयोगशाला
तनदे चशकामा’ तनददणष्ट गररने छ ।
क) Bio-security, Bio-safety, Bio-hazard, Environment safety सम्बन्त्धी व्यवस्था ।
ख) सम्पुण ण प्रयोगशालाहरुमा तनमणलीकरण, सं क्रमण रष्ट्रहि र उपयुक्त सर–सर्ाईको
ब्यवस्था ।
ग) प्रयोग भैसकेका वा काम नलाग्ने

र प्रयोगशालाबाट तनचस्कएको र्ोहरमैलाको

ब्यवस्थापन ।
घ) रसायन र प्रयोगशालामा प्रयोग हुने सामग्रीहरुको प्रदुषणरष्ट्रहि सुरचक्षि तबसजणनका लातग
स्िरीय मापदण्डको ब्यवस्था ।
ङ) सुक्ष्म चजवाणुहरुको सं रक्षण र भण्डारको व्यवस्था ।
च) वािावरण सं रक्षण सम्बन्त्धी प्रचतलि कानून अनुसार प्रयोगशालाका र्ोहरमैलाको
ष्ट्रवसजणन ।
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9.8 से वा प्रदायक र से वाग्राहीको गोपनीयिा सम्बन्त्धमा प्रयोगशाला सुरक्षा प्रणाली
से वाग्राही र से वा प्रदायकको ष्ट्रहिमा हुने गरी ‘राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशाला तनदे चशका’ मा
सुरक्षासम्बन्त्धी व्यवस्थालाई समावेस गरी लागु गररनेछ ।
क)

से वा प्रदायक िथा से वाग्राहीको सुरक्षाकोलातग सम्पूण ण प्रयोगशालाहरुको भौतिक अबस्था,
उपयुक्त स्थान, उपयुक्त वािावरणको सुष्ट्रवधा भएको हुनपु नेछ ।

ख)

प्रयोगशालामा कायणरि कमणचारीहरुलाई काम गदाण लाग्न/हुन सक्ने रोगवाट वच्नको
लातग पयाणप्त सुरक्षा (खोप, रोकथाममुलक औषधोपचार, ब्यचक्तगि सुरक्षाका उपकरणहरु,
Post - Exposure Prophylaxis (PEP) प्रयोग आदी) हरुको सुतनचिििा ।

ग)

से वा प्रदायक र से वाग्राहीको गोपतनयिा सम्बन्त्धी व्यवस्था ।

9.9 आतथणक स्रोिको व्यवस्थापन र उपयोग
प्रयोगशालाहरुको आतथणक स्रोिको व्यवस्थापन िथा उपयोगकोलातग दे हायका तबषयबस्िुहरु
‘राष्ट्रिय जनस्वास््यप्रयोगशाला तनदे चशका’ मा समावेस गररनेछः–
क) नेपाल सरकार, प्रतिष्ठान, गैर सरकारी सं स्था िथा तनजी क्षेरबाट सञ्चातलि अस्पिाल
अन्त्िगणि चलाईने प्रयोगशाला से वाकालातग सम्बचन्त्धि तनकायले प्रयाप्त बजेट ष्ट्रवतनयोजनको
व्यवस्था ।
ख) प्रयोगशाला से वाको शुल्क तनधाणरण िथा त्यसबाट हुने आम्दानीको व्यवस्थापन ।
ग) प्रत्येक प्रयोगशालाले प्रयोगशाला से वाको आन्त्िररक िथा बाह्य गुणस्िर तनयन्त्रकालातग
आवश्यक पने बजेटको व्यवस्थापन ।
घ) प्रयोगशाला दिाण, प्रमाणीकरण, गुणस्िरका लातग पयाणप्त बजेटको व्यवस्था ।
ङ) जैष्ट्रवक सुरक्षा, र्ोहर व्यवस्थापन, प्रयोगशाला सुदृढीकरण जस्िा कायणको लातग पयाणप्त
बजेट व्यवस्था ।
9.10
क)

समन्त्वय र सहकायण
स्वास््य िथा जनसं ्या मन्त्रालय र स्वास््य से वा ष्ट्रवभाग अन्र्िगिका महाशाखाहरु र
अन्त्य केन्त्रहरुको प्रयोगशालासं ग सम्बचन्त्धि कायणक्रमहरु प्रयोगशालाबाट सञ्चालन गने
वा राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालासं ग समन्त्वय गरी एष्ट्रककृि रुपमा मार सञ्चालन
गररनेछ ।
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ख)

सरकारी, प्रतिष्ठान, गैर सरकारी, िथा तनजीस्िरबाट सञ्चातलि प्रयोगशालाहरुसं ग अति
तबशेषज्ञ से वामा दोहोरोपना नहुनको लातग, तबशेषज्ञ से वाको उपयोतगिा, गुणस्िरीय एवं
सं स्थागि प्रयोगशाला से वा आदद उपयुक्त रुपमा सञ्चालनको लातग समन्त्वय एवं सहकायण
गररनेछ ।

ग)

ष्ट्रवतभन्न मन्त्रालय, ष्ट्रवभाग िथा प्रतिष्ठान अन्त्िगणिका प्रयोगशालासं ग समन्त्वय गरी
प्रादुणभाव िथा पुनःप्रादुणभाव हुने (Emerging and Re-emerging) रोग तनयन्त्रण िथा
तनवारण क्षमिालाई अतभवृष्ट्रि गररनेछ ।

घ)

खाद्यान्न, हावा पानीबाट सने सं क्रामक रोगहरु, पशु पं क्षीबाट सने Emerging and Reemerging Zoonotic रोगहरु पष्ट्रहचान र तनदान जस्िा कायणहरुमा सहकायण गनणको
लातग एक िार नीति (One Health Hub) को अवधारणामा राष्ट्रिय जनस्वास््य
प्रयोगशालालाई र्ोकल पोइन्त्टको व्यवस्था गरी समन्त्वयात्मक सं यन्त्रको तनमाणण
गररनेछ ।

ङ)

केन्त्रीय/राष्ट्रिय रक्त सञ्चार केन्त्रसं गको समन्त्वयमा समेि कायण गने प्रणालीको ष्ट्रवकास
गररनेछ ।

च)

प्रयोगशालासं ग आवि पेशागि व्यवसाष्ट्रयक सं घ सं स्थाहरुसं ग आवश्यकिा अनुरुप
सहकायण गरी कायाणन्त्वयन गने व्यवस्था तमलाइनेछ ।

9.11 अध्ययन अनुसन्त्धानको व्यवस्थापन
क)

प्रयोगशाला ष्ट्रवज्ञानको अनुसन्त्धान कायण प्रवर्द्ण न र सुदृढ पारी अवसर उपलब्ध
गराइनेछ ।

ख)

स्वास््य से वा प्रयोगशालाहरुले सं चालन गने अनुसन्त्धानमूलक ष्ट्रक्रयाकलापहरु प्रचतलि
कानून अन्त्िगणि गनेछन् । प्रयोगशाला सम्बन्त्धी अनुसन्त्धान कायणलाई थप प्रभावकारी
िुल्याउनको लातग नेपाल स्वास््य अनुसन्त्धान पररषद्मा राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालाको
प्रतितनतधत्व गराउन आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।

ग)

प्रयोगशालासं ग सम्बि अनुसन्त्धानकिाणहरुलाई अनुसन्त्धान गनण हौसला प्रदान गनणकालातग
आवश्यक वजेट ष्ट्रवतनयोजन गनण नेपाल स्वास््य अनुसन्त्धान पररषद्को समन्त्वयमा
आवश्यक पहल गररनेछ ।
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9.12 प्रयोगशाला से वामा सहुतलयिको व्यवस्था
क) नेपाल सरकारले िोके बमोचजम ष्ट्रवपन्न नागररकहरुलाई प्रयोगशाला से वामा (कडा
रोगहरुको तनदानमा) सहुतलयि ददने व्यवस्था गररनेछ ।
ख) नेपाल सरकारको नीति अनुरुप प्रयोगशाला से वामा लैष्ट्रिक समानिा र समाचजक
समावेशीकरणको तबषयलाई लागु गररनेछ ।
10.

सं स्थागि सं रचना
प्रस्िाष्ट्रवि नीतिलाई कायाणन्त्वयन गनणको लातग साष्ट्रवक सं स्थागि सं रचनाहरुमा पररमाजणन गरी
सुदृढ बनाउन दे हाय अनुसार कायम गररनेछः

क) राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालालाई केन्त्रको रुपमा ष्ट्रवकास गरीनेछ र यसले स्वास््य िथा
जनसं ्या मन्त्रालय/स्वास््य से वा ष्ट्रवभाग अन्र्िगि प्रयोगशालाहरुको नेित्ृ वदायी तनकायको
रुपमा भूतमका खे ल्नेछ ।
ख) राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालामा सं सोतधि सं गठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षण अनुसार एक
तनदे शक (बाह्रौ िहको प्याथोलोचजष्ट), आवश्यकिा अनुसारका पदातधकारी र अन्त्य कमणचारी
रहनेछन् ।
ग) जनस्वास््य सम्बन्त्धी प्रयोगशाला से वाको लातग राष्ट्रियस्िरमा राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशाला
रहनेछ र यसले प्रेषण प्रयोगशालाको भूतमका तनवाणह गनेछ ।
घ) हरे क क्षेरमा एक/एक वटा क्षेरीय स्वास््य तनदे शनालय अन्त्िगणि क्षेरीय जनस्वास््य
प्रयोगशाला स्थापना गररनेछ । क्षेरीय जनस्वास््य प्रयोगशालामा प्रयोगशाला प्रमुख (एघारौ
िहको प्याथोलोचजष्ट) र अन्त्य आवश्यकिा अनुसार पदातधकारी र कमणचारीहरु रहनेछन् । यस
प्रयोगशालाले जनस्वास््य सम्बन्त्धी र प्रेषण प्रयोगशालाको से वा पुयाणउनुका साथै क्षेरीय अस्पिाल
प्रयोगशालासं ग समन्त्वय गरी प्रयोगशाला से वा प्रवाह गनेछ । साथै क्षेरीय जनस्वास््य
प्रयोगशालाले चजल्ला, प्रा.स्वा.केन्त्र र हे ल्थ पोष्टलाई प्रयोगशाला से वा सम्बन्त्धी कायणमा प्राष्ट्रवतधक
सहयोग पुयाणउनेछ ।
ङ) अञ्चल चस्थि रहे को चजल्ला जनस्वास््य कायाणलयले जनस्वास््य प्रयोगशाला से वा र अञ्चल
अस्पिालले पुयाणउने प्रयोगशाला सम्बन्त्धी तनदान से वालाई समन्त्वयात्मक रुपमा प्रवाह
गररनेछ ।
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च) चजल्लाको हकमा चजल्ला अस्पिालबाट पुयाणउने प्रयोगशाला तनदान से वा र जनस्वास््य
कायाणलयबाट प्रवाह हुने जनस्वास््य प्रयोगशाला से वा लाई एष्ट्रककृि रुपमा से वा ददइनेछ ।
त्यसै गरी चजल्ला अन्त्िगणिका स्वास््य सं स्थाहरु (प्रा.स्वा.केन्त्र र हे ल्थपोष्ट) बाट पतन एष्ट्रककृि
रुपमा से वा प्रवाह गररनेछ ।
छ) राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालाबाट अन्त्िरतनकाय समन्त्वय र सञ्जालका लातग सबै िहका
अस्पिाल प्रयोगशालाहरु, तनजी अस्पिाल प्रयोगशालाहरु, तनजी क्षेरका प्रयोगशालाहरु र पशु
अन्त्वेषण प्रयोगशाला (Central Veterinary Lab) सं ग सञ्जाल तनमाणण गरी समन्त्वयकारी कायण
गररनेछ ।
11.

आतथणक पक्ष
विणमान पररप्रेक्षमा नेपाल सरकार, Pool fund, नेपाल स्वास््य क्षेर कायणक्रम कायाणन्त्वयन योजना
–II र दोस्रो दीघणकालीन स्वास््य योजना मार्णि प्रयोगशालाहरुलाई आतथणक सहयोग
पुयाणइरहे कोछ । भावी आतथणक श्रोिको व्यवस्था र ददगोपन कायम गनण प्रयोगशाला ष्ट्रवकासका
लातग तनम्न कुराहरुलाई ध्यानमा राखी कोषको व्यवस्थापन गररनेछ ।
क) हाल प्रयोगशालाको लातग छु ट्याउने गरे को न्त्यून बजेटलाई क्रतमक रुपमा बृष्ट्रि गरी प्रस्िाष्ट्रवि
सं गठन सं रचना र सो अनुसार सृजना हुने थप दरबन्त्दीलाई पुग्ने गरी बजेट व्यवस्था
गररनेछ ।
ख) चजल्ला चस्थि चजल्ला जनस्वास््य कायाणलय अन्त्िगणिका स्वास््य सं स्थाहरुमा राष्ट्रिय
जनस्वास््य प्रयोगशाला र स्वास््य से वा ष्ट्रवभागको समन्त्वयमा बजेट व्यवस्थापन गने र
चजल्ला अस्पिाल िथा अञ्चल, क्षेरीय र केन्त्रीयस्िरका अस्पिालमा सञ्चातलि प्रयोगशालाको
लातग स्वास््य िथा जनसं ्या मन्त्रालय मार्णि बजेट व्यवस्थापन गररनेछ ।
ग) सबै िहका प्रयोगशालाको भौतिक पूवाणधार तनमाणण र आवश्यक उपकरणको लातग चाष्ट्रहने
प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गररनेछ । यसका लातग दे हायको रणनीति अबलम्बन गररनेछः–
अ.

राष्ट्रिय स्वास््य प्रयोगशाला नीति अनुरुप प्रयोगशाला से वाको ष्ट्रवकासको लातग नेपाल
सरकार, Pool fund, वैदेचशक तनकाय एवं अन्त्य दािृ तनकायबाट प्राप्त सहयोग र
प्रयोगशालाबाट समेि प्राप्त हुने आन्त्िररक आयलाई समेि पररचालन गररनेछ ।
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आ. आतथणक श्रोिको उपयुक्त पररचालन एवं प्रयोगशाला से वाहरुको कायणक्रम िथा खचण
सम्वन्त्धी

जवार्दे ष्ट्रहिाको

सुतनचिििाको

लातग

पारदशी

सं यन्त्रको

तनमाणण

गररनेछ ।
इ.

प्रयोगशालाबाट हुने खचणको अद्यावतधक गने र सोको जानकारी गने गराउने
चजम्मेवारी सम्बचन्त्धि स्वास््य सं स्था एवं अस्पिाल प्रमुखको हुनेछ ।

ई.

प्रयोगशालाबाट हुने सम्पूण ण कारोबारको आन्त्िररक िथा वाह्य लेखापररक्षण प्रचतलि
कानून अनुसार हुनेछ ।

12.

कानूनी पक्ष
प्रभावकारी जन स्वास््य प्रयोगशाला से वा सम्बन्त्धमा गररएका ष्ट्रवतभन्न महासचन्त्ध िथा
अतभसचन्त्धहरुको प्रभावकारी कायाणन्त्वयनको लातग आवश्यकिा अनुरुप नयाँ कानूनको िजुम
ण ा
गरी व्यवचस्थि गररनेछ । िर हालका लातग प्रचतलि कानूको अतधनमा रही नेपाल सरकारको
तनणणयबाट यस नीतिमा भएका बुदाहरुलाई समेटी लागु गररनेछ ।

13.

अनुगमन र मुल्याकंन
यस नीतिको कायाणन्त्वयनसम्बन्त्धी अनुगमन िथा मूल्याकंनको प्राथतमक चजम्मे वारी स्वास््य िथा
जनसं ्या मन्त्रालयको हुनेछ । मन्त्रालयले प्रयोगशाला से वाको र्ोकल पोइन्त्ट राष्ट्रिय
जनस्वास््य प्रयोगशालालाई िोकेको सन्त्दभणमा दे शभर सञ्चातलि प्रयोगशालाहरुको अनुगमन िथा
मूल्यांकन गने चजम्मेवारी राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालाको हुनेछ ।अनुगमन िथा मूल्याकंनलाई
प्रभावकारी बनाउनकालातग राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालाले अनुगमन िथा मूल्याकंनका
सू चकहरु ियार गरी प्रयोगशाला तनदे शक सतमतिबाट स्वीकृि गराई अनुगमन िथा मू ल्यांकन
कायण गनेछ । सम्बचन्त्धि मन्त्रालय/ष्ट्रवभाग/प्रतिष्ठान िथा तनजी अस्पिाल अन्र्िगि सञ्चातलि
प्रयोगशालाहरुले आर्ुले गरे को कायणको प्रगति राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालामा बुझाउनु
पनेछ ।यस नीति अनुसार गररने कायणनीतिहरुको कायाणन्त्वयनका सम्बन्त्धमा स्थानीयस्िरमा
रहे का स्वास््य सं स्था एंव अन्त्य तनकायको समन्त्वय, सम्लग्निा र सष्ट्रक्रयिामा अनुगमन िथा
मूल्यांकन गनण तनयामक सं यन्त्रको व्यवस्था गररनेछ । यस नीतिको हरे क ५ बषणमा मूल्याकंन
गरी अद्यावतधक गररनेछ ।
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14.

जोचखम
व्यवचस्थि प्रयोगशालाबाट गुणस्िरीय से वा प्रदानगनणकोलातग विणमान अबस्थामा दे हायका
च ुनौिीहरु रहे का छन्ः–
क) नीति िथा कायणक्रमको कायाणन्त्वयनकोलातग समन्त्वयको अभाव हुनक
ु ा साथै आवश्यक
प्राष्ट्रवतधक िथा आतथणक स्रोि जुटाउन नसक्नु ।
ख) स्थानीयस्िरसम्म प्रयोगशाला से वा तबस्िार गनणकोलातग तनजी सावणजतनक साझे दारीको
अवधारणा अनुरुप कायाणन्त्वयन गने कायणले प्राथतमकिा प्राप्त गनण नसक्नु ।
ग) स्वास््य प्रयोगशाला क्षेरमा कायणरि तनकायहरुबीच आवश्यक समन्त्वय गनण उपयुक्त
सं यन्त्रको ष्ट्रवकास नहुन ु ।
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अनुसचु च 1
राष्ट्रिय स्वास््य प्रयोगशाला तनदे चशका सतमति
स्वास््य प्रयोगशाला से वाहरुको सं चालन िथा अनुगमन गने कायण समेिको लातग दे हायको एक राष्ट्रिय
स्वास््य प्रयोगशाला तनदे शक सतमतिको गठन स्वास््य िथा जनसं ्या मन्त्रालयले गनेछ ।
१. सचचब, स्वास््य िथा जनसं ्या मन्त्रालय

– अध्यक्ष

२. महातनदे शक, स्वास््य से वा ष्ट्रवभाग

– उपाध्यक्ष

३. प्रमुख, चचष्ट्रकत्सा महाशाखा, स्वास््य िथा जनसं ्या मन्त्रालय

– सदस्य

४. तनदे शक, इष्ट्रपतडतमयोलोजी िथा रोग तनयन्त्रण महाशाखा

– सदस्य

५. तनदे शक, औषतध व्यवस्था ष्ट्रवभाग

– सदस्य

६. प्रमुख, नीति योजना मशाखा, स्वास््य िथा जनसं ्या मन्त्रालय

– सदस्य

७. प्रतितनतध, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास््य हे ने)

– सदस्य

८. प्रतितनतध, अथण मन्त्रालय (स्वास््य हे ने)

– सदस्य

९. प्रतितनतध, नेपाल मेतडकल पररषद्

– सदस्य

१०. प्रतितनतध, नेपाल स्वास््य अनुसन्त्धान पररषद्

– सदस्य

११. प्रतितनतध, नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषद्

– सदस्य

१२. प्रतितनतध, प्याथोलोजी एशोतसयसन

– सदस्य

१३. प्रतितनतध, प्रयोगशाला एशोतसयसनमध्येबाट
(रा.ज.स्वा.प्र.को तसर्ाररसमा स्वास््य िथा जनस्या
मन्त्रालयले मनोनयन गने) १ जना

– सदस्य

१४. प्रतितनतध, तनजी अस्पिाल एशोतसयसन

– सदस्य

१५. तनदे शक, राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशाला

– सदस्य सचचव

राष्ट्रिय प्रयोगशाला तनदे शक सतमतिका प्रमुख कायणहरु दे हाय बमोचजम हुने छ ।
1. स्वास््य प्रयोगशाला से वाहरुका सन्त्दभणमा राष्ट्रिय स्वास््य प्रयोगशाला नीति र समय सापेक्ष
स्वास््य िथा प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवकासका लातग स्वास््य िथा जनसं ्या मन्त्रालयलाई राय सल्लाह प्रदान
गने र राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालालाई नीति तनदे शन ददने ।

19

www.lawcommission.gov.np

2. समग्र स्वास््य प्रणालीका रणनीतिहरुमा स्वास््य प्रयोगशाला से वािारा योगदान पुग्न सक्ने
ष्ट्रवतभन्न प्रयास िथा योजना/प्रस्िावहरुको समन्त्वय गने ।
3. कानून िथा नीति तनमाणणमा आवश्यकिा हे री योगदान पुयाणउने ।
4. समय समयमा दे खापरे का सं क्रामक सरुवा रोगहरु र नसने रोगहरुका तनदानको सन्त्दभणमा
तनयतमि पुनरावलोकन अथवा राष्ट्रिय स्वास््य प्रयोगशाला वा योजना सं सोधनका लागी
आवश्यकिा अनुसार प्रस्िाव गने ।
5. नयाँ प्रयोगशाला स्थापना र प्रष्ट्रवतधहरुको मुल्याङ्कन गने ।
6. स्वास््य प्रयोगशाला से वासँग सम्वचन्त्धि ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवषयवस्िुहरुमा ष्ट्रवशेषज्ञिा हातसल गरे का
समुहवाट प्रष्ट्रवतधक योगदान गनण समन्त्वय गने ।
7. गुणस्िर सुतनचिििा र स्वास््य प्रयोगशालामा प्रयोगमा ल्याइने सामग्री र रसायनहरुको पुव ण
छनौटको लातग राष्ट्रिय स्िरको एक केन्त्रको पष्ट्रहचान गने ।
8. यस सतमतिलाई प्राष्ट्रवतधक सहयोगका लातग राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशालाका तनदे शकको
नेित्ृ वमा एउटा ‘राष्ट्रिय स्वास््य प्रयोगशाला प्राष्ट्रवतधक सतमति’ गठन गनेछ । साथै उक्त
सतमतिले आवश्यकिा अनुसार कायणसञ्चालन तनदे चशकाहरु ियार गनेछ । यसरी ियार गररएका
तनदे चशकाहरु राष्ट्रिय तनदे शक सतमतिले स्वीकृि गरर लागु गनेछ ।
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