
४५ अब�को औष�ध बजारमा नेपाली उ�ोगको �ह�ा ५० ��तशत 

�ािपटल नेपाल

काठमाड� । नेपालको औषधी बजारमा �देशी उ�ोगको �ह�ा बढ्दै गएको छ । एक दशकअ�घ १० ��तशत हारहार�मा रहेको नेपाली औषधीको

�ह�ा अ�हले बढेर ५० ��तशतस� पुगेको छ ।

-  +

टाइम फम��ुिटक�को �ापार बढ्दो, औषधी बेचेर ७९ करोड आ�ानी
टाइमले बजार रणनी�तह�मा प�रमाज�न गरेप�छ �वसाय वािष�क �पमा १५ ��तशतले �व�ार भएको जनाएको

छ । सन् २०२२ सु� भएयता टाइमको आ�ानी २० ��तशतले बढेको छ ।
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उ�ोगीकाअनुसार नेपाली उ�ोगले वािष�क २३ अब� �पैय�को औषधी उ�ादन तथा �ब�� �वतरण गद� आएका छन् । ब�क� औषधी भारत लगायतका

ते�ो मुुलुह�बाट आयात हुने गरेको छ ।

�े� फम��ुिटक�को �ापारमा वृ��, क�नील ेगय� २ अब�को
कारोबार 
उ�ोग सन १९९९ मा �ापना भएको हो । मुटु, मधुमेह र छालाका साथै अ� �व�भ� रोगह�का ला�ग �े�ले

१०० �कारका औषधी उ�ादन तथा �ब�� �वतरण गद� आएको छ ।
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�वशेष गर� �ा�र, मृगौला र मुटुलगायत ठूला रोगका औषधी �वदेशबाट आयात हुने गरेको छ । औषधीको बजार ��ेक वष� १८ दे�ख २०

��तशतले बढ्दै गएको स�� उ�ोगीह�ले बताएका छन् ।

सरकारको उ�चत सहयोग हुन स�ो भने अबको केही वष�मै मुलुकलाई आ��नभ�र बनाउन सिकने दावी उ�ोगीको छ । �देशी उ�ोगलाई

�ो�ाहन गन� सरकार� नी�त र उपयु� वातावरण ब� स�ो भने �छ�ै नेपाललाई औषधीमा ८० दे�ख ९० ��तशत आ��नभ�र बनाउन सिकने तक�

उ�ोगीह�को छ ।

औष�ध ऐन २०३५ लाई संशोधन गरे ९० ��तशत औषधीमा आ��नभ�र ब�े 
काठमाड� । नेपाललाई औषधीमा आ��नभ�र बनाउन सरकार� नी�त तथा कानुनमा प�रमाज�नका साथ सोही

अनुसार अनुुकु
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साउथ ए�सया वाच अन ट� ेड, इकोनो�म� ए� ए�ारोमे� (साउती) को त��कअनुसार नेपालमा वष�नी औषधी �योगकत�को सं�ा १५

��तशतले वृ�� भइरहेको छ । सो मागलाई पुरा हुने गर� �देशमै औषधी उ�ादन हुन सकेको छैन । 

साउतीका अ�� एवंम अथ�शा�ी डा. पोषराज पा�ेले ४५ अब� �पैय�को बजार �ह�ामा नेपाली औषधी उ�ादकह�को ५० ��तशत योगदान

रहेको उ�ेख गरेका छन् ।

डेढ अब� लगानीमा �वराटनगरमा खु�ो �न�ोन फम��ुिटक�, ६
�कारका औषधी उ�ादन गद�
अ�हले ६ �कारका औष�धको उ�ादन ग�ररहेको उ�ोगले जनाएको छ । उ�ोगल े१०० �कारका औषधी

उ�ादनका ला�ग औषधी �व�ा �वभागबाट अनुम�त पाइसकेको छ ।

�चतवनको जुगेडीमा १०२ करोड लगानीमा ओममेगा�ी औषधी उ�ोग,
युरोिपयन मापद�स�हत �नय�त गन�
पूव�धारको अ��म काम भइरहेको उ�ोगबाट आगामी ६ म�हना�भ� औषधी उ�ादन हुनेछ । अ�हले उ�ोगले

अनुस�ान तथा �वकास (आरए�डी) को काम ग�ररहेको छ । 

रे�डे�स�भर औषधीको उ�ादन नेपालमै हुन था�ो, बजारमा �ाउन नेसनल
हे�केयरको तयार� 
काठमाड� । कोरोनाका �बरामीको उपचारमा �योग ग�रएको रे�डे�स�भर औषधीको एक नेपाली क�नीले  उत्



https://capitalnepal.com/news/2608227059
https://capitalnepal.com/news/2608227059
https://capitalnepal.com/news/0707663453
https://capitalnepal.com/news/0707663453
https://capitalnepal.com/news/2105997868
https://capitalnepal.com/news/2105997868


�व�भ� चुनौतीह�लाई पार गद� नेपाली उ�ादकह�ले आव�क औषधीह� उ�ादन गद� लगेको र सरकारले आव�क सहजीकरण गन� सके

आ��नभ�रतफ�  उ�ुख भएको उनको भनाई छ । साउतीकै ��तवेदनअनुसार अ�हले नेपालमा २० हजार २३२ वटा खु�ा पसल र ३ हजार ३५१ वटा

थोक पसलबाट औषधीको कारोबार हँुदै आएको छ ।

कुल �ाह�थ उ�ादन (जीडीपी) मा औषधी उ�ोगको योगदान ६.७ ��तशत रहेको छ । सन २०१९ कै त��कलाई आधार मा�ै हाल मुलुकभर ७३

वटा औषधी उ�ोगह� स�ालनमा रहेको जनाएको छ । मुटुरोग थेरा�ूिटक समूहह�मा �देशी उ�ादकह�को �ह�ा लगभग ५० ��तशत छ भने

ए��बायोिटक, मधुमेह औष�धह�मा ३० दे�ख ४० ��तशत �योग हुने गरेको छ ।

इनहेलर, इ�े�ेबल, ि�िटकल केयर, �ा�र ��तरोधी, �ा��नह� �वदेशबाट आयात ग�रदै आएको छ । स�ालनमा रहेका म�े ३० औषधी

उ�ोगह�ले �व� �ा� संगठन (ड�ुटीओ)ले �नध�रण गरेको कुशल उ�ादन �व�ध (जीएमपी)मा सिट�फाइट गन� �ि�या अगाडी बढाएका छन्

।

नेपालमा सबैभ�ा बढ� औषधी �ा��ीक, �ास��ास, मुटु, दात, दखुाई कम गन� (पेनिकलर) रहेका छन् । साउतीले �दएको �रपोट�मा ७३ ��तशत

आ��रक उ�ादनमा भएका औषधीह� �योग हुने गरेको छ । य�ै काड�िटक थेरापी ५० ��तशत सेयर छ भने ए�ीबायोिट� ड�� ३० दे�ख ४०

��तशत �योग हुने गरेको छ ।  

औषधी उ�ादक संघका अ�� ��लजंग पा�ेले �व�भ� सम�ाका बाबजुद प�न उ�ादनमा जोड �दइरहेको बताए । सरकारको नी�तगत

सम�ाको कारणले पय�� मा�ामा औषधी उ�ादन गन� नसकेको उनको भनाई छ । औषधीह� उ�ादन गरे प�न सरकारले अनुम�त न�दएकै

कारण रोिकएको भ�ै सरकारले बाटो सह�जकरण ग�र�दनुपन� उनले बताए ।

संघले आ�ना सम�ाह� सुनाउन र समधानका ला�ग छलफल गन�का ला�ग उ�ोग वा�ण� तथा आपू�त� म�ालयका स�चव अजु�न�साद

पोखरेललाई बोलाएका �थए । तर, स�चव पोखरेल भने अ��म समयमा उप��त भएनन् । सहभागीह�ले जसलाई आ�नो सम�ाह� सुनाउनु पन�

हो तीनै �नकायका अ�धकार� उप��त नभएको भ�ै उ�ोगीह�ले आ�ोशसमेत पोखेका �थए ।

नेसनल हे�केयर सबैभ�ा अगाडी  



साउतीका अनुसार उ�ादन, बजारलगायत सब ै �हसावल ेनेसनल हे�केयर अ��ानमा रहेको छ । �सप�छ देउराली जनता फम��ुिटकल

रहेको साउतील ेजनाएको छ ।

य� ै नेपाल फम��ुिटकल, अ�र�ो फम��ुिटकल, लोमश फम��ुिटकल, ए�सएन फम��ुिटकल, टाइम फम��ुिटकल,आय� फम��ाब,

इनतास फम��ुिटकल, एमटीच मेड, मगनस फम� र �स फम��ुिटकल रहेका छन ्। यसैगर� 

अ��म �ाबराटो�रज, माइ�ो �ाब, सन फम��ुिटकल, �स�ा, ��नपाक�  फम��ुिटकल, अबोट र ��ूस �ाबराटो�रजको औषधीह�

नेपालमा बढ� आयात हुन ेगरेको छ । 

  म�लबार १० साउन २०७९ ०६:५० PM मा �का�शत



https://capitalnepal.com/news/2607436786
javascript:void(0)
https://capitalnepal.com/news/2707220412
https://capitalnepal.com/news/2707750071
https://capitalnepal.com/news/2707519727
https://capitalnepal.com/news/2707918048
https://capitalnepal.com/news/2707398999
https://www.capitalnepal.com/news/2207455282



