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स्वास््म कामाारम अन्तगात प्रमोगशारा सेवा सदुृढीकयण सम्फन्धी भागादशान, २०७७ 
(भाननीम भन्त्न्िज्मूफाट स्वीकृत मभमत २०७७/११/०५ गते) 

१) प्रस्तावना : 

स्थानीम तहभा सॊचामरत भाइक्रोस्कऩी केन्र रगामतका प्रमोगशारा सेवाको गणुस्तय अनगुभन, प्राववमधक 
सहजीकयण तथा न्त्जल्रास्तयभा खानेऩानी गणुस्तय मनगयानीका रामग नभूना ऩरयऺण सम्फन्धी आवश्मक 
व्मवस्था गना स्वास््म कामाारम अन्तगात प्रमोगशारा सेवाराई सदुृढीकयण गनुाऩने आवश्मकता यहेको य 
आ.व. २०७७/७८ भा स्वास््म कामाारमहरुभा प्रमोगशाराको स्तयोन्नमत (गणुस्तयीम प्रमोगशारा सॊचारन, 
खानेऩानी गणुस्तयको मनगयानी य स्थानीम तहको प्रमोशाराको नभनुा गणुस्तय जाॉच गना) सम्फन्धी फावषाक 
कामाक्रभ बएकोरे सोको सॊचारनका रामग सदूुयऩन्त्िभ प्रदेश सयकाय साभान्त्जक ववकास भन्िारमफाट मो 
भागादशान तमाय गरयएको हो । 
 
२) प्रमोगशारा सदुृढीकयणका उद्दशे्महरु : 

स्वास््म कामाारमहरुभा प्रमोगशाराको सदुृढीकयण एवॊ स्तयोन्नमत कामाक्रभका उद्देश्महरु देहाम फभोन्त्जभ छन ्
। 

२.१ स्थामनम तहभा सॊचारनभा यहेका भाईक्रोस्कोवऩक केन्रहरु रगामत सयकायी य गैयसयकायी 
ऺेिफाट सञ्चामरत प्रमोगशारा सेवाको गणुस्तय कामभ गना स्थरगत अननु्त्शऺण, सहजीकयण य 
ऩरयऺण गरयएका नभनुाहरुको गणुस्तय जाॉच (क्रस चेक) का रामग आवश्मक व्मवस्था गना । 
२.२ भहाभायी मनमन्िण तथा अनसुन्धान कामाभा सहमोग ऩगु्नेगयी नभनुा सॊकरन एवॊ ऩरयऺण 
सम्फन्धी व्मवस्थाऩन गना ।   
२.३ प्रदेश जनस्वास््म प्रमोगशारा तथा अन्म मनकामफाट प्राप्त रयएजेंट, ऩरयऺण वकट रगामतका 
प्रमोगशारा साभग्रीहरु स्थामनम तहभा आऩमुता गना आवश्मक व्मवस्थाऩन गना । 
२.४ यावष्डम खानेऩानी गणुस्तय मनगयानी मनदेन्त्शका, २०७० (प्रथभ सॊशोधन 2076) य यावष्डम 
खानेऩानी गणुस्तय भाऩदण्ड, २०६२ रे तोके फभोन्त्जभको ऩायामभटय अनसुाय खानेऩानी नभूना ऩरयऺण 
गना आवश्मक व्मवस्था गना । 
२.५ खानेऩानी आमोजनाहरुको नकशाॊकन गने, खानेऩानी सयुऺा मोजना रागू बएका आमोजनाको 
वातावयणीम ऩरयऺण तथा अफरोकन गने य सधुाय गनुाऩने ऺेिहरुफाये उऩबोक्ता समभमतराई जानकायी 
गयाउने ।  

 

३) प्रमोगशारा सॊचारन सम्फन्धी व्मवस्था : 
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३.१) स्वास््म कामाारमहरुरे अनसूुची-१ भा मनर्दाष्ट सूचीको आधायभा तथा प्रदेश जनस्वास््म 
प्रमोगशाराको ऩयाभशाभा मस भागादशानको उद्दशे्महरु ऩरयऩूमता गना प्रमोगशारा सॊचारनका रामग 
आवश्मक ऩने बौमतक ऩूवााधाय, जनशन्त्क्त, उऩकयण, वकट रगामतको सूची तमाय गयी आवश्मक 
व्मवस्थाऩन गनुाऩनेछ । 
३.२) स्वास््म कामाारमहरुरे प्रमोगशाराका रामग आवश्मक उऩकयण, वकट य अन्म साभग्रीहरु 
खरयद गयी खानेऩानी गणुस्तय ऩरयऺण सेवा मथान्त्शघ्र सॊचारनभा ल्माउन ुऩनेछ । 
३.३) स्वास््म कामाारम कैरारी य कॊ चनऩयुभा हार सॊचारनभा यहेको प्रमोगशाराराई नै थऩ 
व्मवन्त्स्थत गयी सोही स्थानफाट गणुस्तय मनमन्िण प्रमोगशाराको  सेवा र्दने व्मवस्था गनुाऩनेछ । 
३.४) कैरारी य कॊ चनऩयु फाहेक अन्म सात वटा स्वास््म कामाारमहरुरे ऩमन गणुस्तय मनमन्िण 
प्रमोगशारा स्थाऩना गयी सॊचारनभा ल्माउन ुऩनेछ । 
३.५) कैरारी य कॊ चनऩयु फाहेक अन्म सात वटा स्वास््म कामाारमहरुरे सकु्ष्भदशाक मन्ि 
रगामतका प्रमोगशाराका रामग आवश्मक उऩकयण, वकट य अन्म साभग्रीहरु खरयद गयी प्रमोगशारा 
सॊचारनभा ल्माउन ुऩनेछ बने कैरारी य कॊ चनऩयुरे सकु्ष्भदशाक मन्ि फाहेक अन्म आवश्मक साभग्री 
खरयद गयी प्रमोगशारा सॊचारनभा ल्माउने छ । 
 

४) खानऩेानी गणुस्तय मनगयानीका रामग नभूना ऩरयऺण सम्फन्धी व्मवस्था : 

४.१) प्रमोगशाराभा यावष्डम खानेऩानी गणुस्तय मनगयानी मनदेन्त्शका २०७० (प्रथभ सॊशोधन २०७६) 
य यावष्डम खानेऩानी गणुस्तय भाऩदण्ड, २०६२ रे तोके फभोन्त्जभको ऩायामभटय अनसुाय खानेऩानी 
नभूना ऩरयऺण गना जैववक य यसाममनक ववश्लशेण गना सकने ऺभता सवहतको जाॉच वकटफाट (जस्तै: 
Wagtech portable water analysis and testing kit) खानेऩानी गणुस्तय जाॉच सम्फन्धी व्मवस्था 
गनुाऩनेछ । 
४.२) खानेऩानी गणुस्तय जाॉचका रामग तामरभ प्राप्त प्रमोगशाराकभीको व्मवस्था गनुाऩनेछ । 
स्वास््म कामाारमहरुरे खानेऩानी ऩरयऺणका रामग तोकेको प्राववमधकराई प्रदेश जनस्वास््म 
प्रमोगशाराको सभन्वमभा खानेऩानी गणुस्तय मनगयानी सम्फन्धी तामरभभा सहबागी गयाउन ुऩनेछ ।  
४.३) स्वास््म कामाारमहरुरे खानेऩानी तथा सयसपाई मडमबजन कामाारमको सभन्वमभा खानेऩानी 
आमोजनाहरुको नकसाॊकन गनेछ । साथै खानेऩानी सयुऺा रागू बएका आमोजनाफाट यावष्डम खानेऩानी 
गणुस्तय भाऩदण्ड, २०६२ य यावष्डम खानेऩानी मनगयानी मनदेन्त्शका, २०७० (प्रथभ सॊशोधन २०७६) 
रे तोके अनसुाय मनममभत रुऩभा नभूना सॊकरन तथा ऩरयऺणको व्मवस्था मभराउन ुऩनेछ । 
४.४) स्वास््म कामाारमहरुरे खानेऩानी आमोजनाहरुको वातावयणीम ऩरयऺण तथा अवरोकन गनेछ 
। अवरोकन ऩिात सूधाय गनुाऩने ऺेिहरु फाये उऩबोक्ता समभमत य सम्फन्त्न्धत मनकामराई मरन्त्खत य 
भौन्त्खक जानकायी सभेत गयाउन ुऩनेछ ।  
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५) प्रमोगशाराभा जनशन्त्क्त व्मवस्थाऩन : 
५.१) स्वास््म कामाारमहरुभा एक जना भाि ल्माफ टेकनेमसमनको दयफन्दी यहेकोरे कयायभा थऩ 
जनशन्त्क्त बनाा गयेय प्रमोगशारा सॊचारन गनुाऩनेछ । 
५.२) स्वास््म कामाारम अन्तगात प्रमोगशारा सॊचारनका रामग मनम्न अनसुाय जनशन्त्क्त कयायभा बनाा 
गना सवकनेछ । 

 ल्माफ अमसस्टेन्ट एक जना । 
 स्वीऩय (प्रमोगशारा सहमोगी) एक जना । 

५.३) कयायभा जनशन्त्क्त बनाा गदाा ववगतभा स्वास््म ऺेिभा काभ गयेका य औरो ऺमयोग, कुष्ठयोग 
सम्फन्धी भाइक्रोस्कोऩी तामरभ, खानेऩानी नभूना गणुस्तय जाॉच सम्फन्धी तामरभ मरएका प्राववमधकराई 
प्राथमभकता र्दनऩुनेछ ।  
५.४) प्रदेश जनस्वास््म प्रमोगशारारे स्वास््म कामाारम प्रभखु, प्रमोगशारा सऩुयबाईजय य खानेऩानी 
ऩरयऺणका रामग तोवकएको प्राववमधकराई प्राववमधक सहजीकयणको व्मवस्था गरयनेछ । 

 

६) प्रमोगशारारे सम्ऩादन गनुाऩने कामाहरु : 
६.१) स्थानीम तहभा सॊचामरत भाईक्रोस्कोऩी केन्रहरु रगामत सयकायी य गैयसयकायी ऺेिफाट 
सञ्चामरत प्रमोगशारा सेवाको गणुस्तय कामभ गना स्थरगत अननु्त्शऺण, सहजीकयण य ऩरयऺण 
गरयएका नभूनाहरुको गणुस्तय जाॉच (क्रस चेक) गने । 
६.२) ऺमयोग, कुष्ठयोग य औरौयोगको ऩरयऺण गरयएका स्राईडहरु चौभामसक रुऩभा Lot Quality 

Assurance Survey (LQAS) ववमधफाट सॊकरन गयी न्त्जल्रा बरयका स्राईडहरु गणुस्तय मनमन्िण 
ऩरयऺणका रामग प्रदेश जनस्वास््म प्रमोगशारा वा सम्फन्त्न्धत मनकामभा ऩठाउन ेय प्रदेश जनस्वास््म 
प्रमोगशाराको ऩषृ्ठऩोषण अनसुाय सधुाय मोजना तमाय गना आवश्मक सहजीकयण गने । 
६.३) स्थानीम तहभा सॊचामरत सयकायी तथा गैय सयकायी प्रमोगशारा सेवाको गणुस्तय मनमन्िणका 
रामग आवश्मकता अनसुाय औरो, ऺमयोग तथा कुष्ठयोग फाहेकका अन्म जाॉचका नभूनाहरु सभेत 
क्रसचेक गना सवकन े। 
६.४) न्त्जल्रा बयीभा कुनै योगको भहाभायी देन्त्खएभा मनमन्िण य अनसुॊधानका रामग प्रमोगशारा 
सम्फन्धी कामा गने । 
६.५) डेंग,ु स्क्रफ टामपस तथा कोमबड-१९ रगामतको भहाभायी देन्त्खएको अवस्थाभा नभूना 
सॊकरनका रामग वपल्ड जाने, आवश्मकतानसुाय नभूना ऩरयऺण गने य ऩरयऺण हनु नसकने नभूनाहरु 
प्रदेश जनस्वास््म प्रमोगशारा वा अन्म मनकामभा  ऩठाउन व्मवस्था  मभराउने । 
६.६) स्वास््म सॊस्थाहरुफाट प्राप्त बएका ऺमयोगका नभूनाहरुको चौभामसक रुऩभा क्रसचेक गयी 
गणुस्तय ऩरयऺण गने । 
६.७) हयेक भवहना स्वास््म सॉस्थाहरुफाट प्राप्त औरो योगको सफै ऩोन्त्जवटब नभूनाहरु तथा १० 
प्रमतशत नेगेवटब नभनुाहरुको ऩरयऺण गणुस्तय क्रसचेक गयी नमतजाको रयऩोटा सम्फन्त्न्धत प्रमोगशारा, 
स्वास््म मनदेशनारम य साभान्त्जक ववकास भन्िारमराई ऩठाउने । 



4 
 

६.८) न्त्जल्रा मबि सॊचारनभा यहेका खानेऩानी मोजनाहरुको नकसाॊकन गने, सयुऺा मोजना रागू 
बएका मोजनाहरुको खानेऩानी गणुस्तय मनगयानीका रामग मनममभत नभनुा ऩरयऺण गने, ऩानीजन्म 
योगको बाय अत्मामधक यहेको सभदुामरे प्रमोग गने खानेऩानीको नभनुा सॊकरन गयी ऩरयऺण गने 
तथा सम्फन्त्न्धत स्वास््म सॊस्थाराई ऩरयऺण नमतजाफाये जानकायी गयाउने । 
६.९) स्थानीम तहरे सॊचारन गयेका प्रमोगशाराहरुको अनगुभन गयी गणुस्तय कामभ गना स्थरगत 
अननु्त्शऺण गने । 
६.१०) प्रदेश स्वास््म आऩूमता केन्र तथा प्रदेश जनस्वास््म प्रमोगशाराफाट प्राप्त केमभकर तथा 
ऩरयऺण वकटहरु स्थानीम तहसम्भ सहज आऩमुताका रामग आवश्मक व्मवस्थाऩन गने ।   
६.११) ऩहुॉच नऩगेुका स्थानभा औरोयोग, कुष्ठयोग ऺमयोग तथा अन्म वकटजन्म योगहरुको खोज 
ऩड्तारभा सहमोग गने । 
६.१२) भहाभायी मनमन्िण तथा व्मवस्थाऩनका रामग प्रमोगशाराकमभाहरुराई अमबभनु्त्खकयण गने । 
६.१३) सम्ऩादन गयेको काभको प्रमतफेदन सभमभै सम्फन्त्न्धत मनकामभा ऩेश गने । 
 

७) कामाक्रभ सऩुरयवेऺण, अनगुभन तथा प्रमतवेदन : 
७.१) कामाक्रभको अनगुभन स्वास््म कामाारम प्रभखु य स्वास््म कामाारमका कामाक्रभ पोकर 
व्मन्त्क्तरे गनेछ । 
७.२) साभान्त्जक ववकास भन्िारम, स्वास््म मनदेशनाराम य जनस्वास््म प्रमोगशारारे कामाक्रभको 
आवश्मक प्रामफमधक सहजीकयण, सऩुरयफेऺण य अनगुभन गनेछ । 
७.३) खानेऩानी नभूना ऩरयऺण रयऩोटा सम्फन्त्न्धत खानेऩानी मोजना वा व्मन्त्क्तराई अनसूुची-३ अनसुाय 
तोवकएको ढाॉचाभा र्दन ुऩनेछ । 
७.४) मस कामाक्रभको प्रमतवेदन स्वास््म व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी भापा त गनुाऩनेछ । स्वास््म 
व्मवस्थाऩन प्रणारीभा नसभेवटएका सूचनाहरु स्वास््म मनदेशनारमरे तोकेको ढाॉचाभा भामसकरुऩभा 
मनदेशनारमराई प्रमतवेदन गनुाऩनेछ । 
 

८) ववत्तीम व्मवस्थाऩन : 
८.१) आ.व. २०७७/७८ को रामग स्वास््म कामाारमभा ववमनमोन्त्जत फजेट तथा कामाक्रभफाट 
प्रचमरत मनमभानसुाय आवश्मक खचा गनुाऩनेछ । 
८.२) कामाक्रभको प्रबावकारयता य आवश्मकता अनसुाय अगाभी वषाभा सभेत वावषाक फजेट तथा 
कामाक्रभ तजुाभा गदाा सम्फन्त्न्धत स्वास््म कामाारमरे कामाक्रभ तथा फजेट भाग गनुाऩने य सोवह 
अनसुाय स्वास््म मनदेशनारम य भन्िारमरे कामाक्रभको मनयन्तयताराई प्राथमभकताभा याख्न ुऩनेछ । 
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अनसूुची १ 

प्रमोगशारा अन्तगात सॊचारन हनु ेसेवा य आवश्मक उऩकयणहरु 
क्र.स. ऩरयऺण सेवा सेवा सॊचारन मफमध आवश्मक उऩकयण/वकटहरु 

१ न्त्जल्राबरयको भाइक्रोस्कऩी 
केन्रहरुफाट  मनममभत खकाय जाॉच 
सेवाराई सहजीकयण गने 

 

प्रदेश स्वास््म आऩमुता केन्र य 
प्रदेश जनस्वास््म प्रमोगशाराफाट 
प्राप्त रयएजेन्ट, वकट रगामत 
आवश्मक साभाग्रीको मनममभत 
आऩूमता गने 

AFB stain, slides, diamond 

pencil, spirit lamp, staining 

rack, slide box  

२ ऺमयोग य औरो योगको नभनुा 
ऩरयऺण क्रसचेक गने  

चौभामसक रुऩभा ऺमयोग य 
भामसक रुऩभा औरो योगको नभनुा 
ऩरयऺण क्रसचेक गने (स्थानीम 
तहफाट प्राप्त नभनुा)  

भाइक्रोस्कोऩ, स्राईड 

३ भहाभायीको मनमन्िण य अनसुन्धान 
सम्फन्धी ऩरयऺण सहजीकयण 

 

स्थरगत नभनुा  सॊकरन  गयी 
ऩरयऺणका रामग सम्फन्त्न्धत 
मनकामभा ऩठाउने 

RDT वकट, VTM, व्मन्त्क्तगत 
सयुऺा साभग्रीहरु 

४ खानेऩानीको गणुस्तय ऩरयऺण यावष्डम खानेऩानी गणुस्तय मनगयानी 
मनदेन्त्शका २०७० (प्रथभ सॊशोधन 
य यावष्टम खानेऩानी गणुस्तय 
भाऩदण्ड २०६२ रे तोके 
फभोन्त्जभको ऩायामभटय ऩरयऺण गने 

Wagtech portable  water 

analysis and testing kit 

५ मसकर सेर एनेमभमा न्त्स्क्रमनॊग गने मसकर सेर एनेमभमा प्रबाववत 
स्थानीम तहभा न्त्शववय सॊचारन गयी 
न्त्स्क्रमनग गने 

Reagent, slides 

६ स्वास््म कामाारमरे तोकेको 
आवश्मकता अनसुाय तोकेका अन्म 
जाॉचहरु 
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अनसूुची २ 

यावष्डम खानऩेानी गणुस्तय भाऩदण्ड २०६२ रे मनधाायण गयेको भाऩदण्ड 
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अनसूुची ३ 
Water Quality Test Report 

स्थान :   

सभमावमध :                                                                      

मभमत : 

 

S.N. Name of water safety Plan Turbidity(NTU) pH Conductivity(µS/cm) Faecal Coliform 

Count(E.coli)(CFU/100ml) 

FRC(mg/L) 

       

       

 

 

      

       

       

       

 

 

      

 
 

      

 

Note: Acceptable Range of different parameters for drinking water is as below: 

Turbidity—Up to 5(10) NTU 

PH ---------- 6 to 8 

Conductivity -------Up to 1500 Microsiemens /cm (µS/cm), 

Faecal Coliform Count (E.coli) ------- 0 CFU/100 ml 

Fractional Residual Chlorination (FRC)-------- 0.2 to 0.5 mg/L 

 

सझुावहरु : 

  

   

हस्ताऺय  

प्रमोगशारा सहामक  

 

 


