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औषधि उत्पादन गने उद्योगले आयुर्वेददक औषधि उत्पादन गनन पैठारी गने कच्चा पदार्न को पैठारी सिफाररिको 
लाधग बनेको कायनवर्वधि– २०७७ 

प्रस्तार्वना 

नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ऐन २०७७ को दफा १५ को नेपाल सरकारको 
सम्म्बन्धत ननकार्को ससफाररसमा महसुल छुट हुनेेः उपदफा (२) (फ) भन्सार महसुल एक प्रनतशत लाग्ने, आरु्वेद 
तर्ा वैकम्पपक चिककत्सा ववभागको ससफाररसमा आरु्वेददक औषचध उत्पादन गने उद्र्ोगले आरु्वेददक औषचध 
उत्पादन गनथ पैठारी गने कच्िा पदार्थ को पैठारी ससफाररसको लाचग र्ो कार्थववचध बनेको हो। 

आरु्वेद तर्ा वैकम्पपक चिककत्सा ववभागले ननम्न बमोम्िमको ववचध, प्रकिर्ामा रही आरु्वेददक औषचध उत्पादन गने 
उद्र्ोगको ननवेदन अनुसार आरु्वेददक औषचध उत्पादन गनथपैठारी गने कच्िा पदार्थको पैठारीको लाचग ससफाररस गने 
छ। 

(१) िंक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

र्स कार्थववचधको नाम “औषचध उत्पादन गने उद्र्ोगले आरु्वेददक औषचध उत्पादन गनथ पैठारी गने कच्िा पदार्थको 
पैठारी ससफाररसको लाचग बनेको कार्थववचध–२०७७“ रहेको छ । 

(२) यो कायनवर्वधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। 

(३) पररभाषा-  ववषर् वा प्रसगंले अकोअर्थ नलागेमा, 

 (क)“ऐन”भन्नाले नेपालसरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ऐन २०७७ सम्झनु पदथछ। 

(ख) “मन्रालर्“ भन्नाले स्वास््र् तर्ा िनसंख्र्ा मन्रालर् सम्झनु पदथछ। 

(ग)  “ववभाग” भन्नाले आरु्वेद तर्ा वैकम्पपक चिककत्सा ववभाग सम्झनु पदथछ। 

(घ) “कच्िा पदार्थ” भन्नाले आरु्वेददक औषचध उत्पादन गने उद्र्ोगले आरु्वेददक औषचध उत्पादन गनथप्रर्ोग हुने 
िडिबुटी तर्ा अन्र् कच्िा पदार्थ सम्झनु पदथछ। 

(ङ)“प्रनतवम्न्धत िडिबुटी”भन्नाले नेपाल सरकारल ेरािपरमा सूिना प्रकासशत गरर कच्िा पदार्थको रुपमा ननकासी, 
पैठारी वा ओसार पसारमा रोक लगाएका औषधिन्र् वा सुगम्न्धत तेल िन्र् वनस्पवि, खननि तत्व वा प्राणीिन्र् 
औषधीर् पदार्थ वा ऋक्ष्त्त््क् महासम्न्ध अनुसार अन्तराम्रिर् व्र्ापारमा प्रनतवम्न्धत िडिबुटी, खननि वा प्राणीिन्र् 
पदार्थ सम्झनु पदथछ। 

(ि) “व्र्वानर्/मदकारी िडिबुटी”भन्नाले सवथशरीरमा व्र्ापत भइ किर्ा देखाउने तदन्तर पररपाक हुने औषधीर् पदार्थ 
वा औषधीर् मारा भन्दा बढी प्रर्ोग गदाथ मद उत्पन्न गने िडिबुटी सम्झनु पदथछ। 
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४. (क) औषचध उत्पादन प्रर्ोिनार्थ मुख्र् कच्िा पदार्थ वा सहार्क कच्िा पदार्थ पैठारी गनथ सम्वम्न्धत 
व्र्म्ततले रु. १० को दटकट टााँसी अनुसूिी–१ वमोम्िमको ननवेदन ददनु पने छ। 

(ख) त्र्स्तो ननवेदन उपर ववभागले देहार्को बुाँदा ४ (ग) बमोम्िमका संलग्न कागिातहरु रहेको स्पेशससकफकेनको 
आधारमा अनुसूिी–२ बमोम्िम दताथ ककताबमा दताथ गनुथ पनेछ। 

(ग) देहार् बमोम्िमका संलग्न कागिातहरु रहेको स्पेशससकफकेनको आधारमा ववभागले अनुसूिी–३ वमोम्िमको 
दस्तुर सलई अनुमनत प्रदान गनेछ। 

अ. औषचध व्र्वस्र्ा ववभागबाट िारी गररएको म्र्ाद कार्म रहेको औषचध उत्पादन अनुज्ञा पर  

आ. औषचध व्र्वस्र्ा ववभागबाट िारी गररएको म्र्ाद कार्म रहेको औषचध वविी ववतरण दताथ प्रमाण पर  

इ. कच्िा पदार्थको स्पेससकफकेसन  

ई. सम्वम्न्धत ननकासी कताथले िारर गरेको इन्भोइस  

उ. सम्वम्न्धत ननकार् बाट िारी भएको Exim कोि  

ऊ. वावषथक खपत वववरण 

ऋ. ववभागले तोकेको अन्र् वववरण  

५. (क)आरु्वेद तर्ा वैकम्पपक चिककत्सा ववभागले अनुसूिी-४ वमोम्िमको पैठारी ससफाररस पर िारर गने छ। 
 (ख) उतत ससफाररस परको म्र्ाद १ बषथको हुनेछ।       

              (ग) ससफाररस परको म्र्ाद नाघेको ९० ददन सभर ववलम्व शुपक लाग्ने छैन । ९० ददन पनछ १२० ददन सभर 
नववकरण शुपकको २५प्रनतशत र १२० ददन पनछ सत प्रनतशत ववलम्व शुपक लाग्ने छ। 

६. औषचध अनुसन्धान तर्ा ववकास प्रर्ोिनार्थ लाचग कच्िा पदार्थ पैठारी गनथ सम्वम्न्धत व्र्म्ततले अनुसूिी– 

१ वमोम्िमको ननवेदन ददनु पने छ र त्र्स्तो ननवेदन उपर ववभागले देहार् बमोम्िमका सलंग्न कागिातहरु रहेको 
स्पेशससकफकेनको आधारमा अनुसूिी – ३ वमोम्िमको दस्तुर सलई अनुमनत प्रदान गनेछ। 

क. औषचध व्र्वस्र्ा ववभागबाट िारी गररएको म्र्ाद कार्म रहेको औषचध उद्र्ोग दताथ प्रमाण पर  

ख. कच्िा पदार्थको स्पेससकफकेसन  

ग. सम्वम्न्धत ननकासी कताथले िारर गरेको इन्भोइस 

घ. सम्वम्न्धत ननकार् बाट िारी भएको Exim  कोि  
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ङ. आवश्र्क पररमाण खुलेको पर 

ि. ववभागले तोकेको अन्र् वववरण  

७. पैठारी गनथ नपाइने  

क. औषचधमा उपर्ोग हुने बाहेकका व्र्वानर्/मदकारी तर्ा प्रनतवम्न्धत िडिबुटी पैठारी गनथ पाइने छैन। 

ख. सिे गलेका, म्र्ाद नाघेका, रुप, रंग र गुणमा कैकफर्त भएका कच्िा पदार्थ पैठारी गनथ पाइने छैन। 

ग. औषचधमा प्रर्ोग हुने कच्िा पदार्थ तर्ा िडिबुदटहरुको अपसमश्रण पदार्थ (Adulterants) पैठारी गनथ पाइने छैन । 

घ. औषचधमा प्रर्ोग हुने कच्िा पदार्थ तर्ा िडिबुदटहरुको स्वीकृत प्रनतननचध द्रव्र् (Substitute) बाहेकको प्रनतननचध 
द्रव्र् पैठारी गनथ पाइने छैन । 

८. औषचधमा प्रर्ोग हुने व्र्वानर्/मदकारी तर्ा प्रनतवम्न्धत िडिबुटीको छुट्टै असभलेख राखु्न पने छ र सो को 
ननरीक्षणको समर्मा र्र्ार्थ वववरण ननरीक्षकलाई पेश गनुथ पने छ। 

९. कच्िा पदार्थ सञ्िर् गने, धुने, पखापने, र्वकुट बनाउने, कुटवपस गने, भने र भााँिो बन्द गने, ननमथलीकरण 
गन,े प्र्ाककङ्ग र लेबुल गने छुट्टै कोठाको व्र्वस्र्ा हुनु पने लगार्त असल भण्िारणका मापदण्िहरु सारै् कच्िा 
पदार्थको गुण ननर्न्रणको लाचग आवश्र्क पने साधनहरु, कुनै पनन कच्िा पदार्थको गुणस्तर मूपर्ाड्न गनथ वा गुण 
ननर्न्रणको लाचग आवश्र्क पने ववचध र साधनहरु आचधकाररक शास्रीर् वा आधुननक ग्रन्र् तर्ा ववभागबाट िारर 
गुणस्तरीर् िडिबुटी भण्िारण ददग्दशथन २०७६ वा ववभागले तोकेका अन्र् सन्दभथ सामग्रीमा उपलेख भएबमोम्िम 
हुनुपनेछ । 

११. कच्िा पदार्थको असभलेखेः  र्स प्रकारको असभलेखमा कच्िा पदार्थको नाम, श्रोत (उत्पादन र व्र्ाि नम्बर) 
प्राप्त गरेको पररमाण, प्राप्तगरेको समनत, परीक्षण गरेको समनत, सञ्िर् तररका गुणस्तर ननर्न्रणबाटप्रर्ोग गनथ 
स्वीकृनत ददइएको समनत, उत्पादनमा प्रर्ोग भएको पररमाण,सञ्िर्मा मौज्दात रहेको पररमाण आदद कुरा खुलाउनु 
पदथछ । र्सको लाचग ववभागबाट िारर गुणस्तरीर् िडिबुटी भण्िारण ददग्दशथन २०७६ बमोम्िमका मापदण्िहरु पालन 
गररनुपदथछ ।   

१२. कच्िा पदार्थको लेबसलगं अनुसूिी– ५ बमोम्िम हुनेछ । 

१३. उद्र्ोगले कच्िा पदार्थको असभलेख राखु्न पनेेः  म्र्ाद नाघेका, नरट भएका,नरट गररएका वा कुनै प्रकारले 
गुणरु्तत र िनसुरक्षक्षत नहुने कच्िा पदार्थको उचित रुपमा असभलेख राखु्न पदथछ । र्स प्रकारका कच्िा पदार्थहरु 
मध्रे् कुनै कच्िा पदार्थ पुनेः प्रशोधन गररएको भएसोको ननणथर्, प्रशोधन गररएको समनत, प्रशोधनको तररका र पुनेः 
प्रर्ोग सम्बन्धी असभलेख समेत राखु्न पदथछ । 

१४. गुणस्तर कार्म राखु्न पने :  
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(क) सम्बम्न्धत कच्िा पदार्थ हो वा होइन भन्ने परीक्षण गनुथ पने, 

(ख) सम्वम्न्धत उद्र्ोगको गुणस्तर ननर्न्रणबाट ववश्लेषण गराई प्रमाणणत भएको हुनु पने, 

(ग) गुणस्तर ननर्न्रणबाट स्वीकृनत ददइएका कच्िा पदार्थहरुको तोककए बमोम्िम लेबुल गरी अन्र् कच्िा पदार्थसंग 
नसमससने गरी राख्ने,  

(घ) परीक्षणबाट उत्पादन कार्थमा प्रर्ोग गनथ नसमपने देणखएका वा काम नलाग्ने भननएका कच्िा पदार्थहरु प्रर्ोगमा 
नपर्ाउने गरी छुट्र्ाउनु पने । 

१५. ववशेषज्ञ टोसल गठन गनथ सतने :  प्राप्त कच्िा पदार्थमा शकंा लागेमा प्रर्ोगको र्ककन गनथ  उत्पादनकताथले 
ववशेषज्ञहरुको एक टोली बनाई कच्िा पदार्थहरुको गुणस्तर र्ककन गरेर मार प्रर्ोग गनुथ पनेछ र सो को प्रनतवेदनको 
समेत असभलेख राखु्न पने छ। 

१६. महाननदेशकले आवश्र्कतानुसार ननरीक्षक तोतनु पने छ। 

क. ननरीक्षण टोलीमा आवश्र्क परेमा सम्वम्न्धत ववषर्को ववज्ञ समेत खटाउन सककने छ । 

ख. ननरीक्षकले अननवार्थ रुपमा पररिर् पर लगाउनु पने छ। 

ग. ननरीक्षकले सुर्ोदर् देणख सुर्ाथस्त सम्म मार ननरीक्षण गनुथ पने छ। 

१७. औषचध संग सम्बम्न्धत नदेणखएको पदार्थलाई हटाउन सतने :   

ववभागले ननरीक्षण वा िांिबुझ गदाथ सो ठाउाँमा अनुमनत ददएको औषचधिन्र् कच्िा पदार्थ बाहेक अन्र् कुनै पदार्थ 
फेला परेमा त्र्सरी फेला परेको पदार्थको प्रर्ोग बारेमा उद्र्ोगले सन्तोषिनक रुपले बताउन नसकेमा र सो पदार्थ 
औषचधसंग सम्म्मश्रण हुने सम्भावना छ भन्ने लागेमा ननरीक्षकले त्र्स्तो पदार्थलाई अववलम्ब त्र्हाबाट हटाउने 
आदेश ददन सतनेछ । 

क. र्स्तो आदेश पनछ औषचध उद्र्ोगले सो पदार्थ हटाउनु पनेछ । 

ख.  ननरीक्षण, जँfFच बुझ तर्ा खानतलासी गदाथ ननरीक्षकले त्र्स्तो पदार्थको को नमूना सलनेछ । 

ग. नमूना सलाँदा ननरीक्षकले परीक्षणवा ववश्लेषण गराउने प्रर्ोिनको लाचग ववभागबाट तोककददएको मारामा 
नघटाई नमूना सलनु पनेछ । 

घ. नमूना सलाँदा ननरीक्षकले त्र्स्तो नमूना सम्बम्न्धत उद्र्ोगी वा ननिको प्रनतननचधलाई ददन, परीक्षण वा 
ववश्लेषणको लाचग ववश्लेषक कहााँ पठाउन र ववभागमा समते राख्नको लाचग छुट्टा छुट्टै भााँिो सभरराखी ससलबन्दी 
गनुथ पनेछ । 



5 
 

ङ. ननरीक्षकले ववश्लेषक कहााँ र ववभागमा पठाउनको लाचग सलएका कच्िा पदार्थहरुको नमूनाहरुको पररक्षण 
गराउनु पनेछ। 

ि. नमूना पररक्षणको प्रनतवेदनको आधारमा सम्वम्न्धत ननकार्मा कारवाहीको लाचग ससफाररस गनुथ पने छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

अनुसुचिहरु  

अनुसूिी–१ 

(बुाँदा४(क)संग सम्बम्न्धत) 

श्रीमान महाननदेशक ज्रू्,            
आरु्वेद तर्ा वैकम्पपक चिककत्सा ववभाग । 

ववषर् : कच्िा पदार्थ पैठारी दताथ प्रमाणपरको लाचग दरखास्त । 

महोदर्, 

नेपालसरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ऐन २०७७ को दफा १५ को नेपालसरकारको 
सम्म्बन्धत ननकार्का ेेससफाररसमा महसलु छुट हुनेेः उपदफा (२) (फ) बमोम्िम आरु्वेद तर्ा वैकम्पपक चिककत्सा 
ववभागको ससफाररसमा आरु्वेददक औषचध उत्पादन गने उद्र्ोगले आरु्वेददक औषचध उत्पादन गनथ पैठारी गने कच्िा 
पदार्थ को पैठारी ससफाररसको लाचग बनेको कार्थ ववचध बमोम्िम कच्िा पदार्थ पैठारी ससफाररस दताथ प्रमाणपर पाउन 
देहार्का वववरण सदहत रु.१०/-को दटकट टााँसी  र्ो दरखास्त पेश गरेको छु÷छौ । 

१. पैठारी दताथ प्रमाणपर सलन िाहेको कच्िा पदार्थको वववरण :  

(क)वैज्ञाननक नाम :  

नेपाली नाम :                           शास्रीर् नामेः                 स्र्ानीर् नाम : 

(ख)प्रर्ोिन :     (ग) बनावटवा स्वरूप :          (घ) पररमाण : 

२. अन्र् वववरण (क)कच्िा पदार्थको आकार, रंग, नाप वा तौल, स्वाद र वासना, प्र्ाककङको तररका, लेवुलमा उपलेख 
भएका वववरण सम्बन्धी ववस्ततृ उपलेख भएको स्पेसशकफकेशन संलग्न छ/छैन । 

(ख) कच्िा पदार्थ परीक्षण ववश्लेषण गने ववचध संलग्न छ/छैन ।      

दरखास्त ददने व्र्म्ततको  

सही .......................    उद्र्ोगको नाम.......................... 

नाम र र्र ...............    ठेगाना .................... 

सम्पकथ  नम्बर ...............                  सम्पकथ  नम्बर ............... 

 

समनत ............     छाप .....................  
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अनुसूिी–२ 

(बुाँदा४ (ख)संग सम्बम्न्धत)–कच्िा पदार्थदताथ ककताब 

पैठारीकताथकोेः 

नामेः                                                                  ठेगानाेः 

दताथ नं.                                                               सम्पकथ  नं. 

मिति  वैज्ञातिक 

िाि 

िेपाली 

िाि  

शास्त्रीय िाि स्त्थािीय िाि  प्रयोजि  विावट 

÷:j?k  

परििाण  तिकासी गिे देश  कैफियि  

दिाा िववकिण 

           

           

         

दताथ गनेअचधकारीको   

सही………………………………        

नाम र र्र …………………………       

पद ………………………………………..        

समनत …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

अनुसूिी–३ 

(बुाँदा४ (ग)संग सम्बम्न्धत) –पैठारी ससफाररस दस्तुर सम्वम्न्ध व्र्वस्र्ा 

मस. िं.  ववविण  सुरु दस्त्िुि िववकिण दस्त्िुि  

१ बुँदा १ (ग) बिोजजि कच्चा पदाथा पैठािी 

प्रिाण पर  

?=२०० प्रतिकच्चा 

पदाथा 

?=१०० प्रति कच्चा 

पदाथा 
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अनुसूिी–४ 

(बुाँदा५ संग सम्बम्न्धत) 

नेपालसरकारकोअर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेकोऐन २०७७ को दफा १५ 
कोनेपालसरकारकोसम्म्बन्धतननकार्कोससफाररसमामहसलुछुट हुनेेः उपदफा (२) (फ) बमोम्िम आरु्वेद तर्ा वैकम्पपक 
चिककत्सा ववभागको ससफाररसमा आरु्वेददक औषचध उत्पादन गने उद्र्ोगले आरु्वेददक औषचध उत्पादन गनथपैठारी 
गने कच्िा पदार्थको पैठारीको लाचग बनेको कार्थ ववचधबमोम्िमआरु्वेद तर्ा वैकम्पपक चिककत्सा ववभागद्वारा िारर 
गररएको  

कच्िा पदार्थ पैठारी ससफाररस पर 

दिाा िं  zf:qLo 

gfd 

वैज्ञातिक िाि िेपाली िाि  स्त्थािीय 

िाि  

प्रणाली  aिावट 

÷:j?k  

परििाण  तिकासी गिे 

देशको िाि  

कैफियि  

          

          

            

१. ससफाररस पाउने उद्र्ोगको नामेः    ठेगाना :      
                                          छाप :  

२. ससफाररसपर पाउने व्र्म्ततको :        

(क) नाम र र्र ..................    (ख) ठेगाना ........................   
      

३. ससफाररसपर कार्म रहेको म्र्ाद .............       

४. ससफाररसपर बुणझसलने व्र्म्ततको  

 सही ................  

नाम र र्र  : ……………………..    

समनत .....................        

५. ससफाररसपर ददने अचधकारीको :         
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सही ......................         

नाम र र्र ...................         

पद ..................    

समनत ....................     

    ( ससफाररसपरको पछाडिको परृठमा लेणखने कुरा)                              
ससफाररसपरको नवीकरण 

म्याद थप अवधि  नवीकरणगनेअधिकारीकोसही र 

मिति 

नववकरण दस्िुर  ववभागको छाप  कैफियि  

मिति देखि  मिति सम्ि  
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अनुसूिी–५ 

(बुाँदा१२ संग सम्बम्न्धत) –कच्िा पदार्थको लेबसलगं अनुसूिी– 

 

कच्िा पदार्थको  शास्रीर् नामेः   

वैज्ञाननक नाम :       नेपाली नाम :        
स्र्ानीर् नाम :                                   भाग/अङ्ग : 

पररमाण :       संकलन/प्राप्त समनत :  

आपूनतथकताथ :      संकलन/प्राप्त स्र्ान/श्रोत :   

प्रशोधन समनत :                  ननमथलीकरण समनत : 

भण्िारण समनत :                  ननरीक्षण समनत : 

प्रमाणणत गनेको नाम :            दस्तखत र समनत :    

 

 

 

 

 

 

 


