
आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थस्थर्त 

(२०७७ साउन ३२) 

१. खाद्य पदार्िको मौज्दात पर्ािप् त रहेको छ। 

खाद्यपदार्ि खाद्य व्यवस्था तर्ा 

व्यापार कम्पनी 

साल्ट ट्रेर्िङ 

कपोरेशन ललर्मटे्ि 

र्नजी क्षेत्र जम्मा 

चामल (मे. ट्न) 
जम्मा १०,२३९ - 

८५,००० ९५,२३९ 
दरु्िम लजल्ला २,५२९ - 

नून (मे. ट्न) 
जम्मा  - १,३५,१९४ - 

१,३५,१९४ 
दरु्िम लजल्ला - २,४०० - 

लचनी (मे. ट्न)  ९४७ १५,००० १५,९४७ 

फापर (क् वीन्टल) ५८ - - ५८ 

र्हुँ ४६५ - - ४६५ 

दाल तर्ा र्ेिार्ुिी (मे. ट्न) ५२ - २०,००० २०,०५२ 

खाने तेल (मे. ट्न) - - ७५,४५० ७५,४५० 

२. खाद्य पदार्िको आर्ात भइरहेको छ। 

• साउन २८ र्ते ८,८३८ मेर्ट्रक ट्न खाद्यान् न, ७४४ मेर्ट्रक ट्न दलहन, १,१५६ मेर्ट्रक ट्न तरकारी, ३३८ 

मेर्ट्रक ट्न फलफूल, ४ मेर्ट्रक ट्न दगु्धजन्य पदार्ि, रु. २,८१,४७,००० बराबरको औषधीको कच् चापदार्ि 

र रु. ४९,५७,००० बराबरको तर्ारी औषधी आर्ात भएको छ। तलको ताललकामा आर्ातको पररमाण 

देखाइएको छ। 

र्मर्त खाद्यान् न 

(मे.ट्न) 

दलहन 

(मे.ट्न) 

तरकारी 

(मे.ट्न) 

फलफूल 

(मे.ट्न) 

दगु्धजन्य 

(मे.ट्न) 

औषधी कच्चापदार्ि 

(रु. '०००) 

तर्ारी औषधी 

(रु. '०००) 

चैत मर्हना (११-३०) ४६,८३१ १६,१९२ २६,०९० ६,५२८ ८० १२,७७,५७ ६९,०१,१६ 

बैशाख मर्हना (१-३१) १,२०,४४४ २८,३८१ ३८,६६६ १७,५७३ ११,०५० ४३,४१,४५ १,९२,४८,८१ 

जेठ मर्हना (१-३२) १,४५,६०६ ३३,६५४ ३४,६१७ १५,३४७ १,१८१ ७७,४७,१५ १,९५,७९,९६ 

असार (१-३१) १,७१,९०० ३९,७२६ ३५,९१४ १०,८९७ २७८ १,००,५३,७२ २,२५,२८,८३ 

साउन (१-२८) १,७७,९५८ १९,१४३ ४६,९२० १८,१२७ १९६ ४८,३५,९१ १,७८,९९,३० 

कुल जम्मा ६,६२,७३९ १,३७,०९६ १,८२,२०७ ६८,४७२ १२,७८५ २,८२,५५,८० ८,६१,५८,०६ 

• लकिाउन शुरु भएपलछ २०७६ चैत ११ देलख २०७७ साउन २८ सम्मको १४२ र्दनमा ६,६२,७३९ मेर्ट्रक 

ट्न खाद्यान् न, १,३७,०९६ मेर्ट्रक ट्न दलहन, १,८२,२०७ मेर्ट्रक ट्न तरकारी, ६८,४७२ मेर्ट्रक ट्न 



फलफूल, १२,७८५ मेर्ट्रक ट्न दगु्धजन्य पदार्ि, रु. २,८२,५५,८०,००० बराबरको औषधीको कच् चापदार्ि 

र रु. ८,६१,५८,०६,००० बराबरको तर्ारी औषधी आर्ात भएको छ। 

• मालसक रूपमा हेदाि चैतदेलख साउनसम्म आर्ात क्रमश: बढ्दै र्एको छ। र्समध्ये खाद्यान् न साउन 

मर्हनामा, दाल तर्ा र्ेिार्ुिी असारमा, तरकारी तर्ा फलफूल साउनमा, दगु्धजन्य पदार्ि बैशाखमा, 

औषधीको कच् चापदार्ि असारमा र तर्ारी औषधी जठेमा सबैभन्दा बढी आर्ात भएको छ।  

समग्र आपूर्ति स्थस्थर्त 

खाद्यान् न 

• खाद्यान् नको आपरू्ति स्थस्थर्त सन्तोषजनक छ। हालै खाद्य व्यवस्था तर्ा व्यापर कम्पनील ेबजारबाट् १०,००० 

मेर्ट्रक ट्न चामल खररद र्रेकाले र्सको मौज्दात अझ बढेको छ।  

• आन्तररक उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउन सहजीकरण र्ररएको र आर्ात पर्न भइरहेकाल े कुन ैपर्न 

स्थानमा खाद्यान् नको अभाव छैन। दरु्िमका लजल्लाहरूमा समेत खाद्यान् नको मौज्दात रहेको छ। हाल खाद्य 

व्यवस्था तर्ा व्यापार कम्पनीका दरु्िमका लजल्लाहरूमा रहेका र्िपोहरूमा २,५२९ मेर्ट्रक ट्न खाद्यान् न 

मौज्दात रहेको छ, जुन र्वर्तका वषिहरूका तुलनामा अलधक नै हो। तर दरु्िमका केही स्थान र्वशेषमा 

चामलको अभाव देलखएकाले लजल्ला सदरमुकामबाट् र आवश्यक परेको अवस्थामा अन्यत्रबाट् समेत 

लछट्ो साधनद्वारा चामल आपूर्ति र्ररएको छ।  

• खाद्य व्यवस्था तर्ा व्यापर कम्पनीले हालको प्राकृर्तक प्रकोपबाट् प्रभार्वत स्थानहरूमा लछट्ो साधनद्वारा 

खाद्यान् न आपूर्ति र्रेको छ। र्सबीचमा बझाङ, लसन्धपुाल्चोकमा खाद्यान् न पठाइएको छ भन ेदाचुिलाको 

छाङ् रुमा समेत खाद्यान् न ढुवानी र्ररएको छ। 

• बजारमा खाद्यान् नको मूल्यमा खासै वरृ्ि भएको छैन। दाल तर्ा र्ेिार्ुिीमा केही मूल्यवरृ्ि भएको 

देलखएता पर्न बजार अनुर्मनलाई तीब्र पारी मलू्य स्थस्थर राख् न ेप्रर्ास र्ररएको छ।    

तरकारी तर्ा फलफूल 

• जेठ मर्हनाको दोस्रो हप् तामा आर्ातीत तरकारी र फलफूलको उपभोर् नर्ने भनी केही भन्सार 

नाकाहरूमा भएको अवरोधले र्दाि आर्ातमा कमी आएको लर्र्ो। त्यसैर्री उद्योर्, वालणज्य तर्ा आपूर्ति 

मन् त्रालर्ले कृर्ष तर्ा पशपुन्छी मन् त्रालर्, कृर्ष सहकारीहरू र स्थानीर् तहसुँर् समेत समन्वर् र्री 



काठमािौ ौं उपत्यका नलजकका कृषकहरूबाट् तरकारी बजारसम्म ल्याउन सहजीकरण र्रेका कारण आर्ात 

कम हन र्एको लर्र्ो। तर्ार्प बजारमा तरकारी तर्ा फलफूलको खासै अभाव भएन। 

• असारको अस्थन्तम सातादेलख साउनको तेस्रो सातासम्म तरकारी तर्ा फलफूलको मूल्यमा वृर्ि भएको 

भएता पर्न हाल मूल्य घट््न र्ालकेो छ। र्वशेषर्री बाढीपर्हरोका कारण ठाउुँ  ठाउुँ मा सिक अवरुि 

भएकोले र्कसानको उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउन नसर्कएको एवम् आर्ातीत तरकारी तर् फलफूल 

पर्न र्न्तव्यसम्म पुर् र्ाउन केही कर्ठन भएकाल े तरकारी तर्ा फलफूलको मलू्यवृर्ि भएको लर्र्ो। 

उद्योर्, वालणज्य तर्ा आपरू्ति मन् त्रालर्ले सम्बि र्नकार्हरूसुँर् समन् वर् र्री र्समा सहजीकरण र्रेका 

कारण आपरू्ति व्यवस्था भने आम रूपमा सहज नै भर्ो। हाल तरकारी तर्ा फलफूलको आपरू्ति सुचारु 

हनुका सार्ै मलू्यमा समते र्र्रावट् आएको छ। 

दगु्धजन्य पदार्ि 

• नेपाल दगु्धजन्य पदार्िमा क्रमश: आत्मर्नभिर बनै्द र्एता पर्न आपरू्ति श्ृौंखला सबल बनाउन नसर्कएकाले 

केही स्थानमा अभाव हने भएको हुँदा आर्ात र्रररहनु परेको छ। र्सले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन 

त सहर्ोर् र्रेको छ तर समर्समर्मा नेपाली उत्पादकहरू र्नरुत्सार्हत हन ेर्रेका छन् तर्ार्प र्सको 

आपूर्ति श्ृौंखला सबल बनाउन सर्कर्ो भने उपभोक्ता र उत्पादक दवुै फाइदामा रहने देलखन्छ। उद्योर्, 

वालणज्य तर्ा आपूर्ति मन् त्रालर्ले र्सका लार्र् आवश्यक समन्वर् र सहजीकरण र्रररहेको छ।  

औषधी तर्ा औषधीको कच् चापदार्ि 

• हाल नेपालमा औषधीको आपूर्ति व्यवस्था सामान्य छ। कोलभि-१९ को शरुुवाती चरणमा भारतल ेकेही 

औषधीको कच्चापदार्ि र्नर्ाितमा रोक लर्ाएको भएता पर्न नेपालको प्रर्ास समतेका कारणल ेहाल कुन ै

पर्न कच्चापदार्िको अभाव छैन। चीन तफि बाट् समते औषधीको कच् चापदार्ि आर्ात भइरहेकाल ेर्समा 

समस्या छैन।  

• भारतल ेभलेन्टलटे्रको र्नर्ाितमा प्रर्तबन्ध लर्ाएका कारण केही अभाव रहने देलखन्छ। र्स सम्बन्धमा 

भारतसुँर् औपचाररक अनौपचाररक पहलहरू र्ररएको छ। 

• कोलभि-१९ को शुरुका र्दनहरूमा सलजिकल तर्ा एन ९५ मास्कको अभाव भएको भएता पर्न हाल 

नेपालमा र्सको पर्ािप् त उत्पादन भएका कारण समस्या छैन। एन ९५ मास्कको उत्पादनमा वृर्ि भएकाल े



बजार मलू्यमा भारी र्र्रावट् आएको छ। तर सलजिकल मास्कको मलू्य भने स्थान र्वशेषमा केही फरक 

रहेकाले अनरु्मनलाई तीब्र पाररएको छ।  

• फेशनेबल मास्क बाहेक सलजिकल र एन ९५ मास्कको र्नर्ाित अनौपचाररक रूपमा रोर्कएको छ। उत्पादन 

वृर्ि भएसुँर् ैउत्पादकहरूल ेर्ी मास्क पर्न र्नर्ाित र्निका लार्र् सहजीकरण र्नि अनुरोध र्रररहेका छन।् 

उपलब्ध तथ्याङ् कको र्वश् लेषण र्री र्समा अग्रीम कारबाही र्ररनछे। 

नून तर्ा लचनी 

• हाल नेपालमा रहेको मौज्दातले कररब ९ मर्हनाको मार् धान् न सक् दछ। तसर्ि ननूमा समस्या छैन। 

• लचनीको मौज्दात केही कम भएता पर्न साल्ट ट्रेर्िङ ललर्मटे्ि र खाद्य व्यवस्था तर्ा व्यापार कम्पनीले 

३० हजार मेर्ट्रक ट्न लचनी आर्ात र्ने प्रर्क्रर्ा शुरु र्ररसकेकाले र्समा समस्या आउन ेछैन। सार्ै र्नजी 

क्षेत्रले पर्न लचनी आर्ात र्रेकाले आपूर्तिमा खास ैसमस्या पने देलखएको छैन। 

इन्धन (पेट्रोललर्म पदार्ि) 

• पेट्रोललर्म पदार्िको आपरू्ति व्यवस्था सहज छ। आर्ातमा अवरोध छैन। साउन २८ र्ते मात्र १,०४० 

र्कलोललट्र र्िजेल, ६१२ र्कलोललट्र पेट्रोल र खाना पकाउन ग्ाुँस ५०५ मेर्ट्रक ट्न आर्ात भएको छ। 

लकिाउन शुरु भएपलछ साउन २८ र्तेसम्म र्िजले ४,४२,४४२ र्कलोललट्र, पेट्रोल १,१७,७७५ 

र्कलोललट्र र खाना पकाउने ग्ाुँस १,५२,१४३ मेर्ट्रक ट्न आर्ात भएको छ।  

• अन्तरािस्थट ट्रर् बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वरृ्ि हन र्ालेकाले सोको असर नपेालमा पर्न परेको छ। 

नेपाल आर्ल र्नर्मल ेस्वचाललत मूल्य प्रणाली अनरुूप मूल्य समार्ोजन र्रेकाले मूल्यमा सामान्य वृर्ि 

भएता पर्न लकिाउन शुरु हनु अर्ार्िको मूल्य भन्दा कम न ैरहेको छ। 

• र्नर्मको भैरहवा र्िपो र पेट्रोल पम्पमा रहेका कमिचारीहरूलाई सौंक्रमण भएकाल ेभैरहवाबाट् पेट्रोललर्म 

पदार्िको आपरू्ति बन्द र्ररएको छ। सोबाट् पनि जाने पेट्रोललर्म पदार्िको अभावलाई पूर्ति र्नि भैरहवाका 

लार्र् अमलखेर्ञ् जबाट् ढुवानी र्री आपरू्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइएको छ। 

• हाल भैरहवाबाट् हवाई उिान नहन ेभएकाले हवाई इन्धन र्िपो पर्न बन्द नै र्ररएको छ। 

 



कमिचारीमा सौं क्रमण 

• नेपाल आर्ल र्नर्मको भरैहवा र्िपो र पेट्रोल पम्पमा कार्िरत केही कमिचारीमा सौं क्रमण देलखएको छ। 

केन्द्रीर् कार्ािलर्मा कार्िरत केही कमिचारीको पररवारमा सौंक्रमण देलखएको छ। सौंक्रर्मतहरूलाई 

व्यवस्थापन र्नि र्नर्मले टे्कूस्थस्थत भवनमा आइसोलसेन सेन्टर तर्ार र्नि शुरु र्रेको छ। 

• खाद्य व्यवस्था तर्ा व्यापार कम्पनीको र्ापार्लीस्थस्थत र्बक्रीकक्षका १ जना कमिचारीमा सौंक्रमण देलखएको 

छ। र्स कम्पनील ेसमते काठमािौ ौं उपत्यकालभत्र कमिचारीका लार्र् आइसोलेसन सने्टर तर्ार र्नि शरुु 

र्रेको छ।  


