
आऩूर्ति व्मवस्थाको हारको स्स्थर्त 
(२०७७  असाय २२) 

 

१. खाद्य ऩदाथिको भौज्दात अवस्था ्

खाद्यऩदाथि खाद्य व्मवस्था 
तथा व्माऩाय 
कम्ऩनी 

साल्ट टे्रर्डङ 
कऩोयेशन 
र्रर्भटेड 

र्नजी ऺेत्र जम्भा 

चाभर (भे. 
टन) 

जम्भा १४,६४० - ६०,००० य 
धान 

९८,०५४ 

१,३७,८८५ 
धान कुटानी हुॉदा 
सभेत) 

दगुिभ 
स्जल्रा 

२,९५३ - 

नून (भे. 
टन) 

जम्भा  - १,२६,०८७.६५ - 
१,२८,८४०.६५ दगुिभ 

स्जल्रा 
- २,७५३ - 

स्चनी (भे. टन)  २,००९.१७७ ३६,४६६ ३८,५२१.०४२ 
पाऩय (क्वी.न्टर) ६५ - - ६५ 

गहुॉ भे.टन ५६० - - ५६० 
दार तथा गेडागडुी (भे. 
टन) 

१२ - १६,०८१ १६,०९३ 

पऩठो (क्वीन्टर) ८.३५ - - ८.३५ 
खाने तेर आमात 
प्रपिमाभा यहेको सभेत 
(भे. टन) 

- - 
८३,९६७ ८३,९६७ 

याहतका रार्ग खाद्यान्नन 
(भे. टन) 

७,६८७ १,०९२ - ८,७७९ 

 

२. ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि एवॊ एर.पऩ.गमाॉसको आमात तथा खऩत पववयण ्



र्स.नॊ. ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि एवॊ 
एर.पऩ.गमाॉस 

आमात 
२०७७/३/२१ 

पक.र्र. 

पविी 
२०७७/३/२१ 

पक.र्र. 

भौज्दात 

२०७७/३/२२ 

पक.र्र. 

१ र्डजेर 

ऩाइऩराइनफाट जनु 
१७-२४,२०२० भा 
५९,७५५ पक=र्र= 
आमात बएको छ। 

२,३६४ ५,९९२ ४०,०१७ 

२ ऩेट्रोर १,६५२ १,६७२ ६,३७१ 
३ भट्टीतेर ८० १३० १,२०९ 

४ हवाइ इन्धन ० ६५ ४,८४३ 
 जम्भा ४,०९६ ७,६८० ५२,४४० 
५ एर.पऩ.गमाॉस १४३२ भे.टन  

 

 ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथिको आमात य पविी पवतयण घटेको छ। खाना ऩकाउने 
एर.पऩ.गमाॉसको दैर्नक आमात पववयण भाग बन्दा फढी यहेको छ। 

 खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडभा १४,६४० भेपट्रक टन 
चाभर (जसभध्मे २ ,९५३ भेपट्रक टन दगुिभका स्जल्राहरूभा सभेत) , 

६५१.५१ क्वी,ण्टर पाऩय य ५०० .५२ क्वीसण्ट र र्सभी भौज्दात यहेको 
छ।मसैगयी १२ भेपट्रक टन दार य ५५० भेपट्रक टन गहुॉ खरयद बई 
भौज्दात यहेको छ। धान य गहुॉको खरयद कामि प्रपिमाभा यहेको छ।  

 खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडफाट उऩत्मकाका याभशाहऩथ , 
नख्ख,ु थाऩाथरी, बक्तऩयु य रर्रतऩयु स्स्थत पविी केन्रहरुका साथै घमु्ती 



सेवा ऩसर (भोवाइर भ्मान) य अनराइन भापि त उऩबोक्ताको भाग अनसुाय 
खाद्य ऩदाथि पविी पवतयण बईयहेको छ। 

 खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडफाट देशका ८ वटा अॊचर 
कामािरम सपहत आधरु्नक चाभर कायखाना, याजाऩयु, देशका पवर्बन्न स्थानभा 
यहेका २६ वटा शाखा कामािरमका साथै दगुिभ स्जल्राहरुका पवर्बन्न स्थान 
स्स्थत ५९ वटा र्डऩो कामािरम /पविी केन्र एवॊ सहकायी /र्डरयहरु 
सभेतफाट खाद्यान्न (चाभर) पविी पवतयण बइयहेको छ। 

 साल्ट टे्रर्डङ कऩोयेशन र्रर्भटेडका पवर्बन्न स्जल्रा स्स्थत २४ वटा 
कामािरमहरु य र्तनफाट र्नमकु्त र्डरयहरुका साथै देशका पवर्बन्न दगुिभ 
स्थानभा यहेका ५७ र्डऩो य पविी केन्रहरुफाट उऩबोक्ताराई सयर , सहज 
य सऩुथ भूल्मभा आमोर्डनमकु्त नून पविी पवतयण बई यहेको छ।   

 साल्ट टे्रर्डङ कऩोयेशन र्रर्भटेडफाट रर्रतऩयु , कारीभाटी , सतुॊगर , 
कोटेश्वय, बक्तऩयु य फनेऩा स्स्थत पविी केन्रका घमु्ती सेवा ऩसर (भोवाइर 
भ्मान) भापि त जनघनत्व य उऩबोक्ताहरुको भाग बएका स्थानहरुराई 
प्राथर्भकता ददई उऩत्मकाका र्फर्बन्न स्थानहरुका साथै अनराइनफाट खाद्यान्न 
पविी पवतयण बइयहेको छ।  

 साल्ट टे्रर्डङ कऩोयेशन र्रर्भटेडसॉग २००९.१७७भेपट्रक टन स्चनी य 
१,२६,०८७.६५ भेपट्रक टन नून (आमात प्रपिमाभा यहेको सभेत) भौज्दात 
यहेको छ। दगुिभ स्जल्राहरूभा २,७५३भेपट्रक टन आमोर्डनमकु्त नून 
भौज्दात यहेको छ।र्नजी स्चनी उद्योगहरुसॉग ३६ ,४६६ भे .टन स्चनी 
भौज्दात यहेको छ। 

 र्नजी ऺेत्रका उद्योगहरूसॉग  ६० ,००० भेपट्रक टन चाभर , ९८,०५४ 
भे.टन धानको चाभर ६३ ,२४५ भे .टन गयी जम्भा १ ,२३,२४५ भे .टन 



चाभर भौज्दात यहेको छ। मसैगयी कृषक तथा उद्योगहरूसॉग धान 
भौज्दातभा यहेकारे चाभर उत्ऩादन गनि सभस्मा यहेको छैन।   

 र्नजी ऺेत्रका व्माऩायीसॉग दार , केयाउ य चना गयी १६ ,०८१ भेपट्रक टन 
भौज्दात यहेको छ। 

 तेर उद्योगहरूसॉग ऩाभ आमर १०० .८ भेपट्रक टन , ऩाभोर्रन २८६८ .३ 
भेपट्रक टन , सोमार्फन तेर १८२९ .९ भेपट्रक टन , सूमिभखुी तेर १३६४ .५ 
भेपट्रक टन भौज्दात यहेको छ बने ६८८३ .८ भेपट्रक टन तेर आमातको 
िभभा यहेको छ।मसैगयी करकत्ताभा ५३ ,२६३.६ भे .टन तेर भौज्दात 
यहेको छ।मस्तै िुड तेर १७,६५६.४४ भे.टन भौज्दात यहेको छ। 

३. खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडरे पवर्बन्न् स्जल्राका 
ऩार्रकाहरूराई याहत स्वरुऩ करयफ ७,६८७  भे.टन चाभर १० % छुटभा 
र्फिी पवतयण गयेको छ।  

४. खाद्य ऩदाथिको आमात अवस्था ्
 असाय २१ गते७,५२७भेपट्रक टन खाद्यान्न.,९८१ भेपट्रक टन 

दरहन,१,३१७ भेपट्रक टन तयकायी,५५१ भेपट्रक टन परपूर,१३ 
भेपट्रक टन दगुधजन्म ऩदाथि, रु. ३,५८,४६,००० फयाफयको 
औषधीको कच्चाुुऩदाथि यरु.१७,८०,६६,००० फयाफयको तमायी 
औषधी आमात बएको छ। तरको तार्रकाभा आमातको ऩरयभाण 
देखाइएको छ। 

 असाय २१ गते तमायी औषधीको आमात उच्च बएको छ। मो ददन 
भात्र १७ कयोड ८० राख ६६ हजाय रुऩैमाॉको तमायी औषधी 
आमात बएको छ, जनु रकडाउन शरुु बएऩर्छको दैर्नक आमातभध्मे 
सफैबन्दा फढी भूल्मको हो।   



र्भर्त खाद्यान्नफ 
(भे.टन) 

दरहन 

(भे.टन) 
तयकायी 
(भे.टन) 

परपूर 

(भे.टन) 
दगुधजन्म 

(भे.टन) 
औषधी 

कच्चाऩदाथि 
(रु. '०००) 

तमायी औषधी 
(रु. '०००) 

चैतभपहना 
(११-
३०) ४६,८३१ १६,१९२ २६,०९० ६,५२८ ८० १२७,७५७ ६९०,११६ 
फैशाख 
भपहना 
(१-३१) १२०,४४४ २८,३८१ ३८,६६६ १७,५७३ ११,०५० ४३४,१४५ १,९२४,८८१ 
जेठ 
भपहना 
(१-३२) १४५,६०६ ३३,६५४ ३४,६१७ १५,३४७ १,१८१ ७७४,७१५ १,९५७,९९६ 
असाय 
१-७ ४३,७९७ ९,३२६ ६,५१० २,७५५ ११८ १४१,८५० ४२,७३,९२ 
असाय 
८-१४ ३४,१९३ १०,६०४ ७,८८९ २,१२७ ३१ २०,०८,३४ ४८,२७,४२ 
असाय 
१५-२१ ३४,२५३ ९,३६८ ८,८४१ २,४७८ ४५ २५,४५,३७ ५६,७०,२७ 
कुरजम्भा ४,२५,१२४ १,०७,५२५ १,२२,६१३ ४६,८०८ १२,५०५ १,९३,३८,३८ ६,०५,०१,५४ 

 रकडाउन शरुु बएऩर्छ २०७६ चैत ११ देस्ख २०७७ असाय २१  

सम्भको १०४ददनभा ४,२५,१२४ भेपट्रक टन खाद्यान्न , १,०७,५२५ 
भेपट्रक टन दरहन, १,२२,६१३ भेपट्रक टन तयकायी, ४६,८०८ 
भेपट्रक टन परपूर, १२,५०५ भेपट्रक टन दगुधजन्म ऩदाथि, रु. 
१,९३,३८,३८,००० फयाफयको औषधीको कच्चा,ऩदाथि य रु. 
६,०५,०१,५४,००० फयाफयको तमायी औषधी आमात बएको छ।  



 भार्सक रूऩभा हेदाि चैतको तरुनाभा फैशाख य फैशाखको तरुनाभा 
जेठभा आमात फढेको छ। तय तयकायी, परपूर य दगुधजन्म 
ऩदाथिको आमात बने फैशाखको तरुनाभा जेठभा घटेको छ।  

 जेठ भपहनाको दोस्रो हप्ताभभा आमातीत तयकायी य परपूरको 
उऩबोग नगने बनी केही बन्साय नाकाहरूभा बएको अवयोधरे गदाि 
आमातभा कभी आएको र्थमो। त्मसैगयी उद्योग, वास्णज्म तथा आऩूर्ति 
भन्त्राकरमरे कृपष तथा ऩशऩुन्छी भन्त्रायरम, कृपष सहकायीहरू य 
स्थानीम तहसॉग सभेत सभन्वम गयी काठभाडौं उऩत्मका नस्जकका 
कृषकहरूफाट तयकायी फजायसम्भ ल्माउन सहजीकयण गयेका कायण 
ऩर्न आमात कभ हनु गएको र्थमो। 

 दगुधजन्म ऩदाथिको आमात बने फैशाख ५ गते एकै ददन १०,८४८ 
भेपट्रक टन आमात बएकोरे फैशाखभा अत्मर्धक आमात बएको 
देस्खन्छ। त्मसऩर्छका ददनहरूभा बने दगुधजन्म ऩदाथिको आमात कभ 
नै बइयहेको छ। 

 असाय भपहनाको तीन हप्ताुाको आमातको प्रवसृ्त्त हेदाि खाद्यान्नक, 
परपूर य दगुधजन्म ऩदाथि ऩपहरो हप्ता भा फढी आमात बएको छ। 
त्मसैगयी तयकायी य औषधीजन्म ऩदाथि (कच्चाऩदाथि य तमायी औषधी 
दवैु) तेस्रो हप्तादभा फढी आमात बएको छ। 



  

 

५. यसवुागढी नाकाफाहेक अन्म सफै सीभानाकाहरूफाट साभान आइयहेका छन,् 
ढुवानी बइयहेको छ। यसवुागढी नाका असाय २२ देस्ख सञ्चाइरनभा आएको 
छ।  

 असाय २१ गतेको स्स्थर्त मसप्रकाय छ।  

स्थान  एकाई र्बर्त्रएको फापहरयएको फाॉकी 
वीयगञ्जक ICP ट्रक ४७९ ५०९ ४०४ 

वीयगञ्जक ICD TEUs ९० १३३ १६५१ 

बैयहवा ट्रक २७० ५१२ २४४ 

पवयाटनगयICP ट्रक १५७ ४३४ १०९ 

पवयाटनगयICD ट्रक ० ० १ 

काकयर्बत्ता ट्रक २०३ १८३ ५२ 

तातोऩानी ट्रक १६ २७ ३६ 

 

  

० 

२०,००० 

४०,००० 

६०,००० 

८०,००० 

१००,००० 

१२०,००० 

१४०,००० 

१६०,००० 

खाद्यान्न दलहनतथा

गेडागुडी 

तरकारी फलफूल 

चतैदेखखजेठसम्मकोआयात(मे.टन)

चैत बैशाख जेठ 

० 

५००,००० 

१,०००,००० 

१,५००,००० 

२,०००,००० 

२,५००,००० 

चैत बैशाख जेठ 

औषधीकोआयात(रु. हजारमा)

औषधीकोकच्चापदाथथ तयारीऔषधी 



 

 


