
 

नेऩार सयकाय 

उद्योग, वाणणज्म तथा आऩूर्ति भन्त्रारम 
अत्मावश्मक वस्तहुरुको आऩूर्ति व्मवस्थाको णस्थर्त 

(२०७८ जेठ १९) 
 

१. खाद्य ऩदाथिको भौज्दात अवस्था्- 

खाद्यऩदाथि खाद्य व्मवस्था 
तथा व्माऩाय 
कम्ऩनी र्र. 

साल्ट टे्रर्डङ 
कऩोयेशन 
र्रर्भटेड 

र्नजी ऺेर जम्भा 

चाभर 
(भेट्रट्रक टन) 

जम्भा   10,880 - 

- 

1४,१४१(५००० 
भेट्रट्रक टन चाभर 
फोरऩर प्रट्रिमाफाट 
खरयद हनुे िभभा 
यहेको) 

दगुिभ 
णजल्रा 

     32,61 - 

आमोर्डनमकु्त 
नून (भेट्रट्रक 
टन) 

जम्भा  - १,५३,४७५.७३ - 
१,५६,१७२.७३ दगुिभ 

णजल्रा 
- २,६९७ - 

णचनी (भेट्रट्रक टन)  ६९९ २१०५७ २१,७५५ 

गहुॉ(णववन्त्टर)      12,079.08 - -      12,079.08 

 

२. खाद्य ऩदाथि एवॊ ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि (एर.ट्रऩ.गमाॉस सभेत) को आमात अवस्था  ्
 २०७८ जेठ १८ गते ५ ,८२९ भेट्रट्रक टन खाद्यान्न., १२२३ भेट्रट्रक टन 

दरहन/्गेडागडुी, १५३२ भेट्रट्रक टन तयकायी, ६०३ भेट्रट्रक टन परपूर, 



२ टन दगुधजन्त्म ऩदािथ , एर .ट्रऩ.णज.१०९८,  र्डजर १२५६ के .एर., 
ऩेट्रोर ११०४ के .एर., ७२ ,७४० फयाफयको औषधीको कच्चा ऩदाथि य 
रु.१६,४०,५७७फयाफयको तमायी औषधी आमात बएको छ। तरको 
तार्रकाभा आमातको ऩरयभाण देखाइएको छ। 

 

र्भर्त खाद्यान्नआ 

(भे.टन) 

दरहन/गेडा

गडुी 

(भे.टन) 

तयकायी 

(भे.टन) 

परपूर 

(भे.टन) 

दगुधज

न्त्म 

(भे.टन) 

LPG 

(भे.टन) 

र्डजर ऩेट्रोर औषधी 

कच्चाऩदाथि 

(रु. '०००) 

तमायी औषधी 

(रु.'०००) 

वैशाख भट्रहना 

(१६-३१) 
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३.खाद्यान्नको आऩूर्ति, र्फिी एवॊ भौज्दात णस्थर्त ्  

खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडको खाद्यान्न भौज्दात एवॊ र्फिी 
ट्रवतयणको अवस्था देहाम फभोणजभ यहेको छ्- 

 
 
 
 
 
 



खाद्यान्न र्फिी तथा भौज्दातको सायॊश ट्रववयण (णववन्त्टरभा) 
 

सगुभ णजल्राहरुभा चाभर भौज्दात      76,195.63  

२४ दगुिभणजल्राहरुभा चाभर भौज्दात      32,611.55  

कुरचाभर भौज्दात     108,807.18  

धानभौज्दात     149,387.04  

गहुॉभौज्दात      12,079.08  

कुर खाद्यान्न  भौज्दात     270,273.30  

वोरऩरको भाध्मभफाट प्राप्त हनुे चाभर      50,000.00  

सगुभ णजल्राहरुभा ट्रविी ऩरयभाण 81176.29 

२४दगुिभ णजल्राहरुभा ट्रविी ऩरयभाण 109319.68 

जम्भा ट्रविी ऩरयभाण 190495.970 

 

 खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडरे हारको ट्रवषभ ऩरयणस्थर्तराई 
ध्मान ददई अनराइन व्माऩायराई प्राथर्भकता ददएको छ। 

 खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडफाट उऩबोक्ताराई सविसरुब 
रुऩभा खाद्य वस्तहुरु चाभर , दार, तेर, र्सभी, भासी  चाभर चिऩथ र्बर 
उऩरव्ध गयाउन अनराइन भापि त र्फिी ट्रवतयणको व्मवस्था गरयएको छ। 

 

 



आमोर्डनमकु्त नून तथा णचनी सम्फन्त्धभा ्
 

 साल्ट टे्रर्डङ कऩोयेशन र्रर्भटेडसॉग आमोर्डनमकु्त ननु १,५६,१७२.७३भेट्रट्रक 
टन भौज्दात यहेको हुॉदा आऩूर्ति व्मवस्थाभा कुनै सभस्मा छैन। णचनीको हकभा 
हार साल्ट टे्रर्डङ्ग कऩोयेशन र्रर्भटेडसॉग ६९९ भेट्रट्रक टन भौज्दात यहेको 
छ।मसैगयी र्नजी ऺेरसॉग जम्भा २१०५७ भेट्रट्रक टन णचनी भौज्दात यहेको 
छ।  

 

ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि एवॊ खाना ऩकाउने एर.ट्रऩ.गमाॉस सम्फन्त्धभा ्
 

 नेऩार आमर र्नगभ र्रर्भटेडफाट ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि एवॊ खाना ऩकाउने 
एर.ट्रऩ.गमाॉसको आऩूर्ति व्मवस्था र्नमर्भत एवॊ सहज रुऩभा बईयहेको 
छ।आमातभा कुनै अवयोध य सभस्मा छैन। र्नगभको भोर्तहायी-अभरेखगञ्ज 
ऩेट्रोर्रमभ ऩाइऩराइनफाट र्डजेर र्नमर्भत रुऩभा आमात बइयहेको छ। हार 
नेऩार आमर र्नगभ र्रर्भटेडसॉग ५०,९२४ ट्रक.र्र. ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि (ऩेट्रोर, 
र्डजेर, भट्टीतेर, हवाई इन्त्धन) भौज्दात यहेको छ। 

 गहृ भन्त्रारम , प्रहयी प्रधान कामािरम , नवसारका अनसुाय र्भर्त 
२०७८/०१/१५ गते देणख र्भर्त २०७८/०२/१९ गते र्फहान ६ :०० 
फजेसम्भ खाद्यान्न , तयकायी , परपूर , औषर्ध रगामतका दैर्नक अत्मावश्मक 
वस्तहुरु फोकी उऩत्मका प्रवेश गयेका भारफाहक ट्रकहरुको ट्रववयण देहाम 
फभोणजभ यहेको छ्- 

 

 

 

 

 

 



 

 उऩत्मका प्रफेश गयेकाभार फाहक ट्रकहरूको ट्रववयण/सॊख्मा 
र्भर्त धान भकै चाभर गहुॉ भैदा णचनी ननु दार अण्डा कुखयुा पर

पुर 
दधु औष

धी 
याॉगा अ

णवस
जन 

खसी घ्मूतेर तयका
यी 

२०७८ 
वैशाख 
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भार्थको तार्रका हेदाि ऩट्रहरो हप्ताको तरुनाभा जेठको दोश्रो हप्ता थानकोट 
नाकाफाट अणवसजन फाहेक अन्त्म खाद्य वस्तहुरु फोकेका ट्रकहरुको सॊख्मा फढी 
देणखएको छ। 

 

 कोर्बड भहाभायीको दोस्रो चयण शरुु बए ऩर्छ उद्योग व्मवसाम तथा आऩूर्ति 
व्मवस्थाको सञ्चारन  एवॊ सहजीकयणकारार्ग उद्योग , वाणणज्म तथा आ ऩूर्ति 
भन्त्रारमफाट बएका कामिहरु:- 



 गहृ भन्त्रारम, कृट्रष तथा ऩशऩुॊऺी  ट्रवकास भन्त्रारम य उद्योग वाणणज्म तथा 
आऩूर्ति भन्त्रारम का (उद्योग ,वाणणज्म य आऩूर्ति)सहसणचवहरु यहने गयी 
एकमा्िट्रऩड  येस्ऩोन्त्स ट्रटभ(Rapid Response Team) को गठन गरयएको छ। 

 र्नषधेाऻाराई थऩ प्रबावकायी फनाउन मट्रह र्भर्त २०७८ /०२/१४ गते देणख 
२०७८/०२/२० सम्भ रागू हनुे गयी जायी गरयएको र्नषधेाऻाको सभमभा 
दैर्नक उऩबोगम खाद्य वस्तहुरुको अबाव हनु नददन खाद्य व्मवस्था तथा 
व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडभापि त अनराइन य साल्ट टे्रर्डङ्ग कऩोयेशन 
र्रर्भटेडकातपि फाट भोफाइर गाडी भापि त स्थानीम तहको सभन्त्वमभा 
स्थानीम स्तयभा खाद्यान्न र्फिी र्फतयणको व्मवस्था र्भराइएको छ। 

 साल्ट टे्रर्डङ्ग कऩोयेशन र्रर्भटेडरे डेर्रबयी भ्मान भापि त उऩत्मकाका 
र्फर्बन्न स्थानभा दैर्नक उऩबोगम खाद्य साभग्रीहरु रगीभाइट्रकङ्गको भाध्मभरे 
सविसाधायणराई जानकायी गयाई र्फिी ट्रवतयणको कामि गदै आएको छ। 

 तोट्रकएको र्नषधेाऻाको अवर्धभा ट्रकयाना ऩसर , र्डऩाटिभेण्टर स्टोय रगामत 
फन्त्द यहने बएकोरे मस अवर्धभा दार , चाभर , ननु , तेर रगामतका 
अत्मावश्मक खाद्य वस्तकुो अबाव हनु नददन खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय 
कम्ऩनी र्रर्भटेडरे देहामको व्मवस्था र्भराएको छ। 

 कम्ऩनीफाट सञ्चार्रत e-commerce portal:www.nepalfood.gov.np 
भापि त काठभाण्डौं उऩत्मकाको चिऩथ र्बर य फाट्रहय (१ ट्रक .र्भ. 
सम्भको भोटय फाटो बएको स्थानसम्भ ) दार , चाभर , ननु , तेर 
रगामत अत्मावश्मक खाद्य वस्तहुरु उऩबोक्ताको घय 
दैरोसम्भऩमुािमउने सेवाराई र्नयन्त्तयता ददईनेछ। 

 कसैराई खाद्यान्नको अबाव बएभा कम्ऩनीकोतपि फाट देहामका 
ऩदार्धकायीहरु भापि त सोको जानकायी गयाउन सट्रकनेछ। प्राप्त 
जानकायीको आधायभा स्थानीम तह सभेतको सभन्त्वमभा उऩमकु्त 

http://www.nepalfood.gov.np/


स्थानहरु एट्रकन गयी स्थरगत रुऩभा नै र्फिी ट्रवतयणको व्मवस्था 
र्भराइनेछ य साविजर्नक सूचना भापि त सोको जानकायी गयाइनेछ। 

सम्ऩकि  ऩदार्धकायीहरु  ्

प्रभखु कामिकायी अर्धकृत श्री भोहन प्रकाश चन्त्द ९८५१३२०३१४ 

नामव भहाप्रफन्त्धक श्री श्रीभणणयाज खनार ९८५११४२२२२ 

सूचना अर्धकायी श्री शर्भिरा सवेुदी ९८४१३५२८२८ 

ट्रवबागीम प्रभखु श्री बीभ फहादयु थाऩा ९८५११३६७८५ 

प्रादेणशक प्रभखु श्री ऻान ुथाऩा ९८५११२१७८८ 

 खाद्यान्न आऩूर्ति व्मवस्था प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउन सम्फणन्त्धत 
ऺेर/र्नकामहरुफाट प्राप्त ऩषृ्ठ ऩोषणराई सभेत भध्मेनजय गयी सभमानकुर 
ऩरयभाजिन गदै रर्गनेछ। 

 हार कम्ऩनीसॉग दार, चाभर रगामत अत्मावश्मक खाद्य वस्त ुऩमािप्त यहेको 
य आऩूर्ति व्मवस्था सहज फनाउन कम्ऩनी सदा तत्ऩय यहेको छ। 

 अणवसजनउद्योगहरुभा ट्रवद्यतु तथा ऩानीको र्नमर्भत एवॊ र्नवािध  रुऩभा 
आऩूर्तिको सरु्नणितता गनिखानेऩानीभन्त्रारम तथा नेऩार ट्रवद्यतु 
प्रार्धकयणकोकेणन्त्िम कामािरमभा ऩराचाय गरयएको छ । सो कामिभा 
आवश्मक सभन्त्वमको रार्गप्रधानभन्त्री तथा भणन्त्रऩरयषदको कामािरमभा 
सभेत अनयुोध गरयएको छ। 

 

 

 

 


