
1 
 

स्वास््य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

नेपाल सरकार 
स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय 

रामशाहपथ, काठमाडौं 
२०७७ 

  



 

58 
 

रि सञ्चार सेवा सभिन्त्धी मापदण्ड 
५०. रि सञ्चार केन्त्रको वगीकरण सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) रि सञ्चार केन्त्रहरु “ए" “िी" “सी" “बड" र “ई" समूहका 

हनेुछन।्  
(२) रि सञ्चार केन्त्रको समहूगत मापदण्ड देहाय िमोम्जम हनेुछ:- 

(क) “ए" समहूको रि सञ्चार केन्त्र: 
(१) “ए" समहुको रि सञ्चार केन्त्रले स्वेम्च्छक अवैतबनक रि दाताहरुिाि आफ्न ैपररसरमा वा सयाभप लगाई 

रि सङ्कलन गना ससदछ। 
(२) िषामा ५० हजार वा सो िन्त्दा िढी यबुनि रगत संकलन गना ससन ुपदाछ। 
(३) सभपूणा सङ्कबलत रगतको न्त्यूनतम ९० प्रबतशत रि तत्व प्रशोधन गनुा पदाछ। 
(४) रगत प्रशोधन गनाको लाबग एफेरेबससको पबन व्यवस्था हनु ुपनछे।  
(५) थेराप्यहुिक एफेरेबससको क्षमता उपलव्ध हनु ुपनेछ। 
(६) रिदातालाई काउन्त्सेबलङको सहुवधा हनु ुपनछे। 
(७) रगतको माग गने म्चहकत्सक र सेवाग्राहीलाई परामशा ददनको लाबग मबेडकल परामशादाताको व्यवस्था हनु ु

पदाछ। 
 

(ख) “िी" समूहको रि सञ्चार केन्त्र: 
(१) “िी" समहुको रि सञ्चार केन्त्रले स्वेम्च्छक अवैतबनक रि दाताहरुिाि आफ्नै पररसरमा वा सयाभप 

लगाई रि सङ्कलन गना ससदछ। 
(२) िषामा २५ हजार वा सो िन्त्दा िढी यबुनि रगत संकलन गना ससन ुपदाछ। 
(३) सभपूणा सङ्कबलत रगतको न्त्यूनतम ८० प्रबतशत रि तत्व प्रशोधन गनुा पदाछ। 
(४) रगत प्रशोधन गनाको लाबग एफेरेबससको पबन व्यवस्था हनु ुपनछे।  
(५) रिदातालाई काउन्त्सेबलङको सहुवधा हनु ुपनछे। 
(६) रगतको माग गने म्चहकत्सक र सेवाग्राहीलाई परामशा ददनको लाबग मेबडकल परामशादाताको व्यवस्था 

हनु ुपदाछ। 
 

(ग) “सी" समूहको रि सञ्चार केन्त्र: 
(१) “सी" समहुको रि सञ्चार केन्त्रले स्वेम्च्छक अवैतबनक रि दाताहरुिाि आफ्नै पररसरमा वा सयाभप 

लगाई रि सङ्कलन गना ससदछ। 
(२) िषामा ५ हजार वा सो िन्त्दा िढी यबुनि रगत संकलन गना ससन ुपदाछ। 
(३) सभपूणा सङ्कबलत रगतको न्त्यूनतम ८० प्रबतशत रि तत्व प्रशोधन गनुा पदाछ। 
(४) रिदातालाई काउन्त्सेबलङको सहुवधा हनु ुपनछे। 
 

(घ) “बड" समूहको रि सञ्चार केन्त्र: 
(१) “डी" समहूको रि सञ्चार केन्त्रले स्वेम्च्छक अवैतबनक रि दाताहरुिाि आकम्स्मक सेवाको लाबग मार ै

रि सङ्कलन गना ससदछ। 
(२) रि सञ्चार सेवा उपलब्ध िएको केन्त्रहरुसँग समन्त्वय गरी रगत तथा रि तत्व प्राप्त गरेर आफ्नो रि 

सञ्चार केन्त्रमा िण्डारण गने तथा आवश्यकता अनसुार हवतरण गनुा पनेछ।  
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(ङ) “ई" समूहको रि सञ्चार केन्त्र: रि सञ्चार सेवा उपलब्ध िएको केन्त्रहरुसँग समन्त्वय गरी रगत तथा रि तत्व 
प्राप्त गरेर आफ्नो रि सञ्चार केन्त्रमा िण्डारण गन ेतथा आवश्यकता अनसुार हवतरण गनुा पनछे। 

 
५१. एकल रिसञ्चार केन्त्रको स्थापना सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) एकल रि सञ्चारकेन्त्र “ए" समहूको हनु ुपनेछ। 

(१) गैरनाफामूलक सामाम्जक संघ संस्थाहरुले एकल रि सञ्चार केन्त्र सञ्चालन गना ससनछेन।् 
(२) यस्ता संघ संस्थाहरु न्त्यूनतम पन्त्र वषा रि सञ्चार के्षरमा सहक्रय िूबमका खेलेको तथा योगदान गरेको 

हनु ुपनेछ। 
(३) एकल रि सञ्चार केन्त्र सञ्चालन गना इच्छुक संस्थाले स्थापनापूवा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको 

बनकायिाि आशयपर प्राप्त गनुा पनछे। 
(४) आशयपर प्राप्त गनाको लाबग देहायका हवषयवस्तहुरु समेिी प्रस्ताव प्रस्ततु गनुा पदाछ:- 

(क) लगानीको श्रोत, 
(ख) सेवा प्रवाह सरुु गने समयावबध, 
(ग) उपलव्ध हनेु पूवााधार, मानव संसाधन, सहुवधा, उपकरणहरुको हववरण, 
(घ) रगत संकलन गदाा आयोजना गररन ेसयाभपहरुको िारेमा हवस्ततृ योजना, 
(ङ) रि सञ्चार केन्त्र रहन ेस्थानको उपयिुता र जग्गाको पयााप्तता, 
(च) प्रस्ताहवत केन्त्रले परु् याउन ेथप योगदानिारे खुलाउने, 
(छ) मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको बनकायिाि तोहकएको शलु्कमा सेवा ददन ेप्रबतवद्धता, 
(ज) मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको बनकायिाि माग गरेको अन्त्य कुन ैजानकारी। 

(५) यसरी बनवेदन प्राप्त िए पश्चात मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको बनकायिाि अनगुमन सबमबत खिाउन 
ससनेछ र सो अनगुमन सबमबतको प्रबतवेदनका आधारमा पूवााधार बनमााणको लाबग अनमुबत ददन उपयुाि 
देम्खएमा प्रबतवेदन प्राप्त िएको पन्त्र ददन बिरमा िहढमा तीन वषासभमको समयावबध ददई पूवााधार बनमााणका 
लाबग बनवेदकलाई आशयपर प्रदान गना सहकन ेछ। 

(६) आशयपर नबलई स्थापना िएका एकल रि सञ्चार केन्त्रहरुलाई सञ्चालन अनमुबत जारी गना मन्त्रालय 
िाध्य हनेु छैन। 

(७) यस्ता एकल रि सञ्चार केन्त्रले न्त्यूनतम पाँच विा अस्पतालहरुलाई रि आपूबता गने म्जभमा बलन ुपनेछ। 
(८) यस्ता रि सञ्चार केन्त्रहरुले सञ्चालन अनमुबत बलएको तीन वषा पबछ मार हवबिन्न अस्पताल पररसर बिर 

रि सञ्चार सेवाको इकाईहरु खडा गना ससनेछन।् 
(९) यस्ता केन्त्रहरुले सो अस्पतालमा मार निएर आवश्यकता पन ेअन्त्य अस्पतालमा पबन सेवा ददन ुपनेछ र 

त्यसको अबिलेख राख्न ुपनछे। 
(१०) सरकारसँग समन्त्वय: 

(क) एकल रि सञ्चार केन्त्रले संचालक सबमत गठन गनुा पनछे। 
(ख) यसरी गठन गररएको सबमतमा मन्त्रालयको उपसम्चव स्तरको कमाचारी सदस्य हनेुछन।्  
(ग) सरकारी अस्पताल पररसरमा िए सो अस्पतालका बनदेशक वा नीजले तोकेको प्रबतबनबध सदस्य 

रहनेछ।  
(घ) यस सबमतको िैठक अबधकतम ६ महहनामा िस्न ुपनछे।  
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५२. रि सञ्चार केन्त्र सञ्चालन इजाजतपर सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) रि सञ्चार सेवा सञ्चालन गराउन चाहन ेसंस्थाले 
अनमुबत परको लाबग तोहकए िमोम्जमको ढाँचामा बनवेदन ददन ुपनेछ। 
(२) उपदफा (१) िमोम्जम दरखास्त ददने संस्थाले यस मापदण्डमा उल्लेख िए अनसुारको जनशम्ि, औजार-

उपकरण, परीक्षण र िौबतक पूवााधार सभिन्त्धी मापदण्ड पूरा िएको हनु ुपनेछ। 
(३) उपदफा (१) िमोम्जम दरखास्त प्राप्त िएमा प्रयोगशालाले उपदफा (२) िमोम्जमको मापदण्ड पूरा िए 

निएको सभिन्त्धमा पैबतस ददन बिर आवश्यक स्थलगत जाँचिझु बनरीक्षण गरी मापदण्ड िमोम्जम िएको 
देम्खएमा यस्तो संस्थालाई तोहकए िमोम्जमको ढाँचामा अनमुबत पर नभिर र समूहको प्रकार उल्लेख गरी 
रि सञ्चार केन्त्र सञ्चालनको लाबग अनमुबत प्रदान गररनेछ। 

(४) उपबनयम (३) िमोम्जम जारी गररएको अनमुबत परको अवधी तीन वषा हनेुछ।  
(५) कुन ैअनमुबत प्राप्त रि सञ्चार केन्त्रले अन्त्य कुन ैअस्पतालमा इकाई खडा गने िए त्यसको लाबग छुटै्ट अनमुबत 

बलन ुपनेछ। 
(६) अस्पतालहरुले रि सञ्चार केन्त्र सञ्चालनका लाबग प्रयोगशालािाि छुटै्ट अनमुबत बलन ुपनछे। 
(७) कुन ैएक समूहको रि सञ्चार केन्त्रले समूह पररवतान गना खोजमेा अनमुबत पाएको ६ महहना पबछ पनु: 

बनवेदन ददई समूह पररवतान गना ससनछे।  
(८) अनमुबत पर जारी गदाा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको बनकायले आवश्यक शताहरु तोसन ससनछे। 

 
५३. अनमुबत परको नवीकरण तथा खारेजी सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) अनमुबत पर प्राप्त सिै प्रकारका रि सञ्चार केन्त्रहरुले 

ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) िमोम्जम प्रत्यके ३ िषामा अनमुबत परको नवीकरण गराउन ुपनछे।  
(२) अनमुबत प्राप्त रि सञ्चार केन्त्रले बनयमावलीको बनयम (५) िमोम्जम अनमुबत परको भयाद सहकन ुिन्त्दा ३ 

महहना अगावै नवीकरणको लाबग बनयमावलीको अनसूुची ७ िमोम्जमको ढाँचामा मन्त्रालयले तोकेको बनकाय 
समक्ष बनवेदन ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) िमोम्जम जाँचिझु गदाा दफा ३ को उपदफा (२) िमोम्जम मापदण्डहरुको बनयबमत रुपमा 
व्यवस्था गदै आएको र मन्त्रालय वा मातहतका बनकायले ददएका बनदेशनहरुको पालना गरेको पाइएमा 
त्यस्तो रि सञ्चार केन्त्रको अनमुबत पर नवीकरण गररददन ुपनछे।  

(४) कुन ैमापदण्ड नपगुेको िएमा सो परु् याउनको लाबग अबधकतम पैबतस ददनको भयाद ददइनछे र सो अवबधमा 
पबन मापदण्ड पूरा गना नसकेको खण्डमा जनु समूहको मापदण्ड पगु्ने हो सोही समूहको अनमुबत पर जारी 
गररनेछ। 

(५) बनयमावलीको दफा २० को उपदफा (१०) िमोम्जम अनगुमन तथा बनरीक्षणिाि मापदण्ड अनसुार सेवा 
सञ्चालन नगरेको पाइएमा तत्काल सधुारको लाबग िहढमा पैबतस ददनको भयाद ददइने छ र तत ्पश्चात 
समूह पररवतान/घिुवा गना सहकन ेवा प्रदान गदै आएको सेवा पूणा वा आंम्शक रुपमा िन्त्द गना सहकने वा 
संस्थाको इजाजतपर खारेज गना सहकने छ। 

(६) इजाजतपर खारेज गनुा अगाबड रि सञ्चार केन्त्रहरुलाई सफाइ पेश गने मौका ददइने छ।  
 

५४. थप सेवा हवस्तार गना अनमुबत बलन ुपने: रि सञ्चार केन्त्रले आफुले सेवा सञ्चालन गना अनमुबत पाएको सेवाको 
अबतररि थप सेवा हवस्तार गना यस मापदण्ड िमोम्जमको प्रहक्रया पूरा गरी अनमुबत बलन ुपनछे। जस्तै: एफेरेबसस, 
स्िेम सेल/सेल थेरापी सभिन्त्धी सेवा। 
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५५. रि सञ्चार केन्त्रहरुले पालना गनुा पन ेआधारितू व्यवस्था: उम्ल्लम्खत सिै प्रकारका रि सञ्चार केन्त्रहरुले देहाय 
अनसुारको व्यवस्था पालना गनुा पनेछ:- 

(क) रि सञ्चार केन्त्रहरु गैर नाफामलुक हनु ुपनेछ।  
(ख) नेपाल सरकारले रगत र रि तत्वको परीक्षण, प्रशोधनलगायतका कायाका लाबग सेवा शलु्क तोकेमा सोही 

िमोम्जम हनु ुपनछे। 
(ग) मानव रगत र रि तत्व हकन िेच गना पाइने छैन।  
(घ) रिदान सरुम्क्षत तवरले स्वेम्च्छक र अवैतबनक रिदाताहरुिाि गराउन ुपनछे। 
(ङ) रिदाता अथवा रि संकलनमा आवद्ध संस्थालाई कुन ैहकबसमको आबथाक वा अन्त्य प्रलोिन देखाई रि संकलन 

गना पाइने छैन। 
(च) कुन ैपबन रगत आवश्यक पन ेबिरामीलाई सोधिनाा हवना नै रगत उपलव्ध गराउन ुपनेछ। 
(छ) रगत आपूबता गदाा कुन ैिेदिाव नगरी आवश्यकता अनसुार गनुा पनेछ। 
(ज) रगत उपलब्ध हुँदासभम म्चहकत्सकले बसफाररश गरेको र तत्काल आवश्यकता रहेको व्यम्िलाई नददई अन्त्य 

कसैको लाबग सम्ञ्चत गरेर राख्न पाइने छैन। 
(झ) बनजी अस्पतालद्वारा संचाबलत रि सञ्चारकेन्त्रहरुले समेत आवश्यकता अनसुार अन्त्य अस्पतालमा उपचार पाइरहेका 

बिरामीलाई पबन िेदिाव नगरी रगत उपलब्ध गराउन ुपदाछ। 
(ञ) रगत अथवा रि तत्व म्चहकत्सकको बसफाररसमा बनयम अनसुार दताा िएका स्वास््य संस्थालाई मार उपलव्ध 

गराउन ुपदाछ। 
(ि) रगत वा रि तत्व घरमा प्रयोग गनाका लाबग अथवा अनाबधकृत रि सञ्चार केन्त्रहरुमा हवतरण गना पाइने छैन। 
(ठ) रि संचार केन्त्र बनयबमत रुपमा ित्ती र पानीको सहुवधा सहहत चौबिसै घण्िा बनरन्त्तर सञ्चालन हनु ुपनेछ। 
(ड) लोडसेबडङ िएमा अिोमहेिक बिजलुी व्याकअपको व्यवस्था हनु ुपनेछ। 
(ढ) आवश्यकता अनसुार तापक्रम बनयन्त्रणका लाबग एयर कम्न्त्डसनको व्यवस्था िएको हनु ुपनछे। 
(ण) क्रस कन्त्िाबमनेसन नहनेु गरी कायास्थलको व्यवस्था गरेको हनु ुपनेछ। 
(त) हवबिन्न प्रकृबतका काया अनसुार छुट्टाछुटै्ट कोठाको सहुवधा हनु ुपदाछ। 
(थ) रगत प्रशोधन, परीक्षण तथा िण्डारण के्षरमा अनाबधकृत आवतजावतमा प्रबतिन्त्ध लगाउन ुपदाछ। 
(द) गनुासो सनेु्न अबधकारीको व्यवस्था हनु ुपनछे। 
(ध) ररसेप्सन र हेल्प डेससको व्यवस्था हनु ुपनेछ। 
(न) संक्रमण रोकथाम तथा बनयन्त्रणको लाबग आन्त्तररक प्रणाली व्यवम्स्थत िएको हनु ुपनछे। 
(ऩ) रि सञ्चार केन्त्रले ददएको रगतिाि कुनै पबन हाबनकारक प्रबतहक्रया िएमा त्यसको छानहवन गरी कारण पत्ता 

लगाई यसको अबिलेख राख्न ुपनछे। 
(प) आफुसँग सम्ञ्चत रहेको हवबिन्न समूहका व्लड व्यागहरुको अबिलेख देम्खने गरी राख्न ुपनेछ वा कसैले खोजेमा 

देखाउन ुपनेछ। 
(फ) अन्त्य आवश्यक अबिलेखहरु चसु्त र दरुुस्त राख्न ुपनेछ। 
(ि) रि सञ्चार केन्त्रले आफुले प्रदान गरेको सेवाको गणुस्तर िए/निएको सभिन्त्धमा सो मूल्याङ्कन गराई सोको 

प्रबतवेदन आ.व. समाप्त िएको बमबतले तीन महहनाबिर अनमुबत ददन ेबनकायलाई िझुाउन ुपनेछ। 
(ल) रारीकालीन सेवा ददन ेकमाचारीलाई आराम गन ेिेडको व्यवस्था हनु ुपदाछ। 
(व) सिै कमाचारीहरुलाई हेपािाइहिस “िी" को भ्याम्ससनेसनको व्यवस्था हनु ुपनछे। 
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(श) रि सञ्चार सेवाका बनम्भत रगतको ग्रहुपङ्ग र क्रसभयाम्चङ्ग गने प्राहवबधकले कुन ै“ए" वा “िी" समहूको रि सञ्चार 
केन्त्रमा वा केन्त्रीय रि संचार केन्त्रमा न्त्यूनतम दईु हप्ताको सो सभिन्त्धी ताबलम बलएको हनु ुपदाछ र हरेक 
पाँच वषामा सो सभिन्त्धी ररिेसर ताबलम बलन ुपनेछ।  

 
५६. अबिलेम्खकरण सभिन्त्धी व्यवस्था: अनमुबत प्राप्त रि सञ्चार केन्त्रहरुले देहाय िमोम्जमका दस्तावेजहरुको अबिलेखहरु 

राख्न ुपदाछ:- 
(क) स्तरीय सञ्चालन हवबध (Standard Operating Procedure), 
(ख) प्रत्येक रगत र रि तत्वको श्रोत (रिदाता र संकलन केन्त्र देम्ख प्राप्तकताासभमको हववरण), 
(ग) रगत र रि तत्वहरुको अबिलेख, 
(घ) रिदाता तथा रगत प्राप्त कताामा हनेु प्रबतहक्रया, 
(ङ) रि तत्वको िण्डारण, हवतरण र हवसजानको अबिलेख, 
(च) रि प्रशोधनको अबिलेख, 
(छ) रगत प्राप्तकतााको अबिलेख, 
(ज) दलुाि ब्लड ग्रपु िएका दाताहरुको अबिलेख, 
(झ) सभपूणा उपकरणको खररदको बमबत, सयाबलिेसन, ममातसभिार सभिन्त्धी हववरण, 
(ञ) आयोजना गररएका सयाभपहरुको अबिलेख, 
(ि) राम्टिय िाह्य गणुस्तर परीक्षण प्रणाली (NEQAS)को अबिलेख। 

 
५७. रगत र रितत्वहरु देश िाहहर लैजाने सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) रगत र रि तत्वहरु प्रशोधनको प्रहवबध देश बिर 

उपलव्ध निएको रि तत्वहरुको प्रशोधन आवश्यक िएमा म्चहकत्सकको बसफाररसमा देश िाहहरका रि सञ्चार 
केन्त्रहरु तथा तत ्सभिन्त्धी सेवा प्रवाह गना मान्त्यता प्राप्त बनकायिाि समेत प्रशोधन गराउन सहकनछे। 

(२) प्रशोधनको लाबग देश िाहहर रगत र रि तत्वहरु पठाउनको लाबग स्वास््य तथा जनसं्या मन्त्रालय वा 
मन्त्रालयले तोकेको बनकायिाि पूवा स्वीकृती बलन ुपनेछ। 

(३) पूवा स्वीकृती बलदा के कबत पररमाणमा पठाउदा यसरी पठाएको पररमाणिाि के कबत मारामा प्रशोधन िई 
प्राप्त हनु्त्छ िने्न हववरण प्रशोधनको लाबग पठाइने बनकायिाि प्राप्त गरी सो प्रबतवेदन सहहत पेश गनुा पनेछ। 

४) यसरी लबगएको रगत र रि तत्वहरुको परीणाम र प्रशोबधत प्रोडसिको हववरण र वाहहर बनकायिाि प्राप्त 
िएको प्रबतवेदन एक महहनाबिर मन्त्रालय वा स्वीकृती प्रदान गने बनकायमा िझुाउन ुपनेछ।  

५) कुन ैबिरामीले रगत वा रितत्व लगाइरहेको अवस्थामा बिरामीलाई हवदेश लैजान ुपरेमा यस व्यवस्थाले िाधा 
पयुााउने छैन।  

 
५८. अस्पतालस्तरीय िान्त्सफ्यजुन सबमबत: हरेक अस्पतालले रि सञ्चार सेवालाई व्यवम्स्थत गना देहाय िमोम्जमका 

प्रबतबनबधहरु रहने गरी अस्पताल िान्त्सफ्यजुन सबमबत गठन गनुा पनेछ:- 
१. मेबडकल सपुररिेण्डेन्त्ि/बनदेशक     - अध्यक्ष 
२. गाइनोकोलोम्जटि/सजान/अन्त्कोलोम्जटि/एनेटथबेसटि/हफम्जबसयन - सदस्य 
३. अस्पताल प्रशासक      - सदस्य 
४. रि सञ्चार सेवाका इन्त्चाजा      - सदस्य 
५. मेिोन/ नबसाङ इन्त्चाजा      - सदस्य 
६. मेबडकल अबधकृत       - सदस्य 



 

63 
 

७. प्याथोलोम्जटि/ हफम्जबसयन (अस्पताल प्रमूखले तोहकए अनसुार)  - सदस्य-सम्चव 
 

५९. ऐम्च्छक रि सञ्चार म्सलबनक: (१) अस्पताल िन्त्दा िाहहर िहहरङ्ग सेवाका रुपमा वैकम्ल्पक रुपले रगत र रि 
तत्व सञ्चार गनाका लाबग ऐम्च्छक रि सञ्चार म्सलबनक सञ्चालन अनमुबत बलन ुपनेछ र बनयमानसुार नहवकरण 
गराउन ुपनेछ। 
(२) रगत र रि तत्व प्राम्प्तको लाबग अन्त्य रिसञ्चार केन्त्रसँग करार सभझौता (MOU) गराउन ुपनछे। 

(३) यस्ता म्सलबनकहरु हेमोबिम्जलेन्त्स प्रणालीमा सहिाबगता जनाइ सिै रगत र रि तत्व सभिन्त्धी प्रबतकुल प्रबतहक्रया 
सभिन्त्धी अबिलेख राख्न ुपदाछ। 

(४) बिरामीको हकमा देहाय िमोम्जम गनुा पनेछ:- 

(क) सेवा बलने बिरामीहरु सचेत अवस्थामा हनु ुपदाछ।  
(ख) बिरामीसँग वा काननुी अबििावकसँग सहमबत बलन ुपदाछ। 
(ग) बिरामीको मिुु तथा स्वासप्रश्वास प्रणाली (Cardio- respiratory) म्स्थर अवस्थामा हनु ुजरुरी छ।  
(घ) रगत र रगत तत्वको सञ्चार म्चहकत्सकीय हहसावले आवश्यक हनु ुपदाछ। 
(ङ) ऐम्च्छक रि सञ्चार म्सलबनकमा आपतकाबलन रगत र रि तत्वको सञ्चार गनुा हुँदैन।  
(च) बिरामीलाई रगत र रि तत्व सञ्चार गदाा कुन ैहकबसमको प्रबतकुल प्रबतहक्रयाहरु जस्तै हेमोलाइहिक अथवा 

गभिीर प्रकारको एलजी िएको इबतहास हनुहुदैुन। 

(५) िौबतक पूवााधार देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 

(क) रि सञ्चार गने कोठा आरामदायी, राम्रो प्रकाश आउने हनु ुपदाछ।  
(ख) न्त्यूनतम "E" सयािगोरीको रि सञ्चार केन्त्र हनु ुपदाछ।  
(ग) यस्ता संस्थाको हाताबिर रिदान गना ददन ुहुँदैन यद्यपी एफेरेबसस माध्यमिाि रगत र रि तत्व आफ्नो 

संस्थामा उपयोग गना र अरु रि सञ्चार सेवा निएका संस्थाका लाबग सङ्कलन गना ससनछेन।  

(६) उपकरण देहाय िमोम्जम हनु ुपनेछ:- 

(क) रगत र रि तत्व सञ्चारपबछ हनेु प्रबतकुल प्रबतहक्रयाहरुको तरुुन्त्त व्यवस्थापन गना आवश्यक उपकरण 
औषबधहरु हनु ुपदाछ।  

(ख) रगत र रि तत्वहरुको सही रुपमा िण्डारण गने उपकरणहरु हनु ुपदाछ।  

(७) मानव संसाधन देहाय िमोम्जम हनु ुपनछे:- 

(क) रगत र रि तत्व सञ्चार सभिन्त्धी ज्ञान िएको दताावाल म्चहकत्सक अथवा सो म्चहकत्सकको सपुररवेक्षणमा 
दताावाल नसाले रगत र रि तत्व सञ्चार गना ससनछेन।् 
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(ख) रि सञ्चारको समयमा र रि सञ्चार पबछको ३० बमनेिसभम सक्षम दइुजना दताावाल म्चहकत्सक वा एकजना 
म्चहकत्सकको साथमा एक जना नसा हनु ुजरुरी हनु्त्छ।  

(ग) रि सञ्चार सभिन्त्धी तत्काल तथा पबछ देम्खन ेप्रबतकुल प्रबतहक्रया (Immediate and delayed transfusion 
reaction) को लाबग म्चहकत्सकसँग सेवा / परामशा गने व्यवस्था हनु ुपनेछ।  

६०. रि सञ्चार सभिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था: रि सञ्चार सभिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था देहाय िमोम्जम हनेुछ:- 
(क) फोहोर व्यवस्थापन: रि सञ्चारिाि बनश्कने फोहोरहरु बनमालीकरण गरी जनस्वास््यमा असर नपने गरी 

उपयिु हवबधिाि सोको व्यवस्थापन गनुापन ेतथा भयाद सहकएका तथा प्रयोग गना नबमल्ने रगतलाई समेत 
म्जवाणु रहहत िनाई उम्चत व्यवस्थापन गनुा पनेछ। 

(ख) ररपोहिाङ्ग गनुापन:े रि सञ्चार केन्त्रले प्रयोगशालािाि जारी गररएको सफ्िवेयरमा हरेक महहना डािा ररपोहिाङ्ग 
गनुा पनेछ। 

(ग) आकम्स्मक अनगुमन तथा सपुररवेक्षण गना ससने: प्रयोगशालाले बनयबमत रुपमा तथा आवश्यकता अनसुार 
आकम्स्मक अनगुमन तथा सपुररवेक्षण गना ससनेछ।  

(घ) राम्टिय िाह्य गणुस्तर परीक्षण प्रणाली सभिन्त्धमा: सिै रि सञ्चार केन्त्रहरुले राम्टिय जनस्वास््य 
प्रयोगशालाको राम्टिय िाह्य गणुस्तर परीक्षण प्रणाली (NEQAS) कायाक्रममा अबनवाया सहिागी हनु ुपदाछ।  

(ङ) उपलव्ध बनदेम्शका तथा मापदण्ड पालना गनुापन े सभिन्त्धमा: सिै रि सञ्चार केन्त्रहरुले रि सङ्कलन, 
प्रशोधन, िण्डारण, हवतरण तथा फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञाबनक तरीकाले उपलव्ध बनदेम्शकाहरु तथा रि 
सञ्चार सेवा सञ्चालनको मापदण्ड, २०७७ िमोम्जम गनुा पदाछ।  

 
पररच्छेद-१७ 

हवपद् तथा महामारी व्यवस्थापन सभिन्त्धी मापदण्ड 
 
६१. हवपद् तथा महामारी व्यवस्थापन सभिन्त्धी व्यवस्था: (१) स्वास््य िवन पूवााधारको बडजाइन गदाा हवपद् जोम्खम, 

सरुक्षा तथा पूवातयारीका आधारिूत बसद्धान्त्तमा आधाररत िएर बडजाईन गररन ुपदाछ।  
(२) आगलागी, िाढी पहहरो, चट्याङ्ग, आदी जस्ता संिाहवत हवपद्को जोम्खम न्त्यूनीकरणका उपायहरु अवलभिन 

गररन ुपदाछ।  
(३)अस्पतालले हवपद् तथा महामारी व्यवस्थापनका लाबग देहाय िमोम्जमका प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय 

तयारी प्रिन्त्ध गनुा पदाछ:- 
(क) सिै अस्पतालले हवपद् तयारी तथा प्रबतकाया सबमबत (Disaster Preparedness and Response 

Committee) को गठन गनुा पनेछ र हवपद् तयारी तथा प्रबतकाया योजना समेत िनाउन ुपने हनु्त्छ। 
उि योजनामा आफ्न ैसंस्था हवपद्का कारण अबत प्रिाहवत हुँदाका अवस्थामा अस्पताल खाली गने तथा 
बनकासा गने हवबध र मागािारेको हववरण पबन समावेश गररएको हनु ुपदाछ। 

(ख) अस्पतालले तयार गरेको हवपद् व्यवस्थापनको योजना हि अस्पताल, प्रादेम्शक स्वास््य आपत्काबलन 
केन्त्र (Provincial Health Emergency Operation Center- PHEOC), र स्वास््य आपत्काबलन 
केन्त्रमा (Health Emergency Operation Center- HEOC) बनयबमत उपलब्ध गराउन ु पनछे र 
बनयबमत संपका मा रहन ुपनेछ। 



अनुसूची-१ 

रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र सञ्चालन गने अनुमतत पत्रको लागग दिइने तनवेिन 

 

श्री राष्ट्रिय जनस्वास््य प्रयोगशाला 
राष्ट्रिय रक्त सञ्चार व्यूरो, 
 

ववषय : अनुमतत पत्र उपलव्ध गराउने बारे। 
रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागग अनुमतत पत्र आवश्यक परेको हुनाले देहायका 

वववरण खोली ×रक्त सञ्चार सेवा सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७”बमोष्ट्जम यो दरखास्त पेश गररएको छ। 

िरखास्त दिने संस्थाको 
 
नाम : ................................... 
ठेगाना : .................................... 
संस्था दताा प्रमाणपत्र जारी गने कायाालय :................................. 
दताा नं : .................................. 
दताा ममतत : ................................ 
संस्थाको नवीकरण गराउनु पने भए म्याद समाप्त हुने ममतत :.................................  
 

रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालनको लागग यस संस्थासँग ववद्यमान रहेका साधन, जनशष्ट्क्त, 
उपकरण तथा अन्द्य आवश्यक सेवा तथा सुववधाको वववरण यसैसाथ संलग्न गररएको छ। 

मागथ उल्लेखखत व्यहोरा र यसैसाथ संलग्न वववरण ठठक साँचो हो झुट्ठा ठहरे सहँुला बुझाउँला।  
 
स्वास््य संस्थाको छाप 

संस्थाको तर्फ बाट िरखास्त दिने व्यक्क्तको 

नाम : ................................ 

दस्तखत : ............................ 

पद : ................................... 

ममतत : .................................. 

सम्पका  नं : ............................... 



अनुसूची-२ 
भौततक पूवाफधार  

MINIMUM HUMAN RESOURCES REQUIREMENT FOR “A” GROUP BTSC 

 

S. 

No. 

Description of Posts Minimum 

Number 

I.  Chief of Transfusion Medicine:  

MBBS with MD or equivalent intransfusion medicine or pathology or 

hematology or internal medicine with minimum five years experience 

in blood transfusion service post MD ;MBBS with ten years 

experience in blood transfusion services 

1 

II.  MD Pathology/MD in Transfusion medicineor MBBS with 5 years 

experience in transfusion services  

4 

III.  Medical officer  3 

IV.  Quality Officer :Masters degree in Transfusion medicine/transfusion 

scienceor any laboratory sciences 

2 

V.  Medical Technologists (BMLT)          8 

VI.  Lab. technician /Sr. Blood Bank Technician  12 

VII.  Nurse In-charge (B.Sc. Nursing/BNS) 1 

VIII.  Staff Nurse  (PCL Nursing) 3 

IX.  Biomedical Engineer  1 

X.  Public Relations Officer  1 

XI.  Public Relation Assistant 2 

*In hospital based BTSC , Human Resource from  S.No. VII to XI can avail in co-ordination with 

respective hospital staff 

 

नोट : मागथ उल्लेखखत बाहेक पतन कायफबोझ र कायफ प्रकृती अनुसारको प्रयाप्त मानव संसाधनको व्यवस्था हुनुपने छ।



अनुसूची-२ 

MINIMUM HUMAN RESOURCES REQUIREMENT FOR B , C , D AND E GROUP BTSC 

 

S.N Description of posts No. of 

Post in 

B group 

No. of 

Post in 

C group 

No. of 

Post in D 

Group 

No. of 

Post in E 

Group 

I Chief of transfusion services: MBBS with MD 

or equivalent in transfusion medicine or 

pathology or hematology or internal medicine  

with minimum 3 years full time experience in 

blood transfusion service post MD; MBBS with 

6 years  experience in blood transfusion service 

1 1 - - 

II MD Pathology/MD in Transfusion medicine or 

MBBS with 5 years experience in transfusion 

services 

2 1 - - 

III Quality Officer :Masters degree in Transfusion 

medicine/transfusion science or any  laboratory 

sciences 

1 1 - - 

IV Medical Officer 2 1 - - 

V Medical Technologist 5 3 2 1 

VI Bio-medical engineer/Assistant 1 1 - - 

VII Lab technician/ Sr. Blood Bank Technician 7 6 2 2 

VIII Staff Nurse 2 1 - - 

IX Public relation Officer/Adm. Officer 1 1 - - 

नोट : मागथ उल्लेखखत बाहेक पतन कायफबोझ र कायफ प्रकृती अनुसारको प्रयाप्त मानव संसाधनको व्यवस्था हुनुपने छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची-३ 

LIST OFMINIMUM EQUIPMENTS REQUIRED FOR DIFFERENT GROUP OF BTSC 

S.No

. 

Name of equipment Minimum

Quantity 

for A 

group 

Minimum 

Quantity for 

B group 

Minimum 

Quantity for 

C group 

Minimum 

Quantity for 

D group 

Minimum 

Quantity for 

E group 

1 Blood bank 

refrigerator 2 to 4٥ 

C 

8 6 4 1 1 

2 Cold Room (2-4 

degree c) 

1 - - - - 

3 Component 

preparation sets 

2 1 1 - - 

4 Apheresis Machine 1 1 - - - 

5 Automatic/Semi 

automatic ELISA 

Reader and washer 

1 

(optional) 

1(optional) 1 - - 

6 CLIA/E-CLIA 1 1 - - - 

7 Automatic cell 

counter 

1 1(optional) 1(optional) - - 

8 Semiautomated/ma

nual 

Hemogobinometer 

- 1 1 - - 

9 Capillary 

Hemoglobin 

Detector 

5 3 2 1 - 

10 Platelet agitator 

with incubator 

3 2 1 1 1 

11 Gamma radiation 

chamber 

1 1* Optional 1* Optional - - 

12 Ordinary 

centrifuge 

5 3 2 2 1 

13 Autoclave 2 1 1 1 1 

14 Incubator 2 2 1 1 1 

15 Water Bath 4 3 2 1 1 

16 Deep freezer (-

30°C) 

3 1 1 1 1 

17 Deep-freezer(-

80°C) 

2 1 1 - - 

18 Hot Air Oven 3 2 1 1 1 

19 Double Distillation 

plant 

1 1 - - - 

20 Microscope 4 3 1 1 1 



21 Blood bag segment 

joining device 

1 - - - - 

22 Equipments for 

donor unit (Donor 

bed ,Sealer, 

balance with 

shaker, Ice-pack, 

BP set,Weighing 

machine, Capillary 

Hb estimation 

device/CuSo4 

solution) 

10 sets 6 sets 4 sets 1 set - 

23 Generator 60 KVA 

(or within other 

capacity as per 

need) 

1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 

24 Needle destroyer 5 3 1 1 1 

25 Gel card 

Centrifuge and 

incubator and/or 

reader 

1 1 Optional Optional Optional 

 

नोट : मागथ उल्लेखखत बाहेक पतन कायफबोझ र कायफ प्रकृती अनुसारको प्रयाप्त उपकरणको व्यवस्था हुनुपने छ। 

 

 

 



अनुसूची-४ 
 

MINIMUM TESTS TO BE PERFORMED IN DIFFERENT CATEGORY OF BTSCs 

S.N Required tests Group-A Group-

B 

Group-C Group-D Group-E 

1 ABO/Rh Serology      

2 Cross-matching      

3 Method for ABO/Rh 

Serology and Cross-

matching 

Gel CAT 

method/Tu-

be method 

Gel 

CAT 

method/

Tu-be 

method 

Gel CAT 

method/Tu-

be method 

Gel CAT 

method/Tub

e method 

Gel CAT 

method/Tu

be method 

4 TTIs Screening     - 

5 Antibody Screening 

and Identification 

 - - - - 

6 Component 

Separation  

Manual/Aph

eresis 

Manual/

Apheres

is 

Manual - - 

*Separate segregated sections to be present for above mentioned processes. 

नोट : मागथ उल्लेखखत बाहेक पतन कायफबोझ र कायफ प्रकृती अनुसारको प्रयाप्त उपकरण तथा ककट्स केममकलको व्यवस्था हुनुपने छ।



अनुसूची-५ 

MINIMUM SPACE REQUIREMENTFOR A GROUP , B GROUP , 

C GROUP , D GROUP AND  E GROUP BTSC. 
 

S.N. Description A Group 
BTSC 

B Group 
BTSC 

C Group 

BTSC  

D Group BTSC E group BTSC 

2 Minimum Area of BTSC 
in sq. ft 

3,000 1,000 800 300 100 

 

नोट : मागथ उल्लेखखत बाहेक पतन कायफबोझ र कायफ प्रकृती अनुसारको प्रयाप्त भौततक पूवाफधारको व्यवस्था हुनुपने छ। 



 


