
 

नेपाल सरकार 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 
अत्यावश्यक वस्तहुरुको आपूर्ति व्यवस्थाको णस्थर्त 

(२०७८ जेठ २५) 
 

१. खाद्य पदाथिको मौज्दात अवस्थााः- 

खाद्यपदाथि खाद्य व्यवस्था 
तथा व्यापार 
कम्पनी र्ल. 

साल्ट टे्रर्िङ 
कपोरेशन र्लर्मटेि 

र्नजी क्षरे जम्मा 

चामल 
(मेट्रट्रक टन) 

जम्मा     10,909 - 

- 

1४,१४२ (५००० 
मेट्रट्रक टन चामल 
बोलपर प्रट्रियाबाट 
खररद हनुे िममा 
रहेको) 

दगुिम 
णजल्ला 

32,33 - 

आयोर्िनयकु्त 
नून (मेट्रट्रक 
टन) 

जम्मा  - १,५०,४२०.१३ - 

१,५२,८८२.१३ दगुिम 
णजल्ला 

- २,४६२ - 

णचनी (मेट्रट्रक टन)  ६९९ २१०५७ २१,७५५ 

गहुुँ(णववन्त्टल)      
12,079.08 

- -      12,079.08 

 



 

 

२. खाद्य पदाथि एवं पेट्रोर्लयम पदाथि (एल.ट्रप.गयाुँस समेत) को आयात अवस्थााः 
• २०७८ जेठ २४ गते ४६३३ मेट्रट्रक टन खाद्यान्त् न, ७३४ मेट्रट्रक टन 

दलहन/्गेिागिुी, १५४२ मेट्रट्रक टन तरकारी, १३४२ मेट्रट्रक टन 
फलफूल, ० टन दगुधजन्त्य पदािथ, एल.ट्रप.णज. ११९८,  र्िजल ३०४४० 
के.एल., पेट्रोल ११२ के.एल., २२७५७ बराबरको औषधीको कच् चापदाथि 
र रु.१४०३६२ बराबरको तयारी औषधी आयात भएको छ। आयात 
अवस्था तलको तार्लकामा देखाइएको छ। 

 

र्मर्त खाद्यान्त् न 

(मे.टन) 

दलहन/गिेा

गिुी 

(मे.टन) 

तरकारी 

(मे.टन) 

फलफूल 

(मे.टन) 

दगुधज

न्त्य 

(मे.टन) 

LPG 

(मे.टन) 

र्िजल पेट्रोल औषधी 

कच्चापदाथि 

(रु. '०००) 

तयारी औषधी 

(रु.'०००) 

वैशाख मट्रहना 

(१६-३१) 
१४१०५५ १३३३६ २१५९३ १२७९८ १४१ २३८४४ ५४४६८ २१९६० ५८११४४ १३८६६९० 

पट्रहलो हप्ता 
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दोश्रो हप्ता 

(जेठ ९-१५) 
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तेश्रो हप्ता (जेठ 

१६-२२) 
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३. खाद्यान्नको आपूर्ति, र्बिी एवं मौज्दात णस्थर्ताः  

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेिको खाद्यान्न मौज्दात एवं र्बिी 
ट्रवतरिको अवस्था देहाय बमोणजम रहेको छाः- 

खाद्यान्न र्बिी तथा मौज्दातको सारंश ट्रववरि (णववन्त्टलमा) 
 

सगुम णजल्लाहरुमा चामल मौज्दात      76,760.51  

२४ दगुिम णजल्लाहरुमा चामल मौज्दात      32,334.88  

कुल चामल मौज्दात     109,095.39  

धान मौज्दात     147,157.64  

गहुुँ मौज्दात      12,079.08  

कुल खाद्यान्त् न मौज्दात     268,332.11  

वोलपरको माध्यमबाट प्राप्त हनु ेचामल      50,000.00  

सगुम णजल्लाहरुमा ट्रविी पररमाि 81307.84 

२४ दगुिम णजल्लाहरुमा ट्रविी पररमाि 110305.99 

जम्मा ट्रविी पररमाि 191613.830 

  

• खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेिले हालको ट्रवषम पररणस्थर्तलाई 
ध्यान ददई अनलाइन व्यापारलाई प्राथर्मकता ददएको छ। 



• खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेिबाट उपभोक्तालाई सविसलुभ 
रुपमा खाद्य वस्तहुरु चामल, दाल, तेल, र्समी, मासी चामल चिपथ र्भर 
उपलव्ध गराउन अनलाइन माफि त र्बिी ट्रवतरिको व्यवस्था गररएको 
छ।थप जानकारीको लार्ग कम्पनीको ववेसाइट 
www.nepalfood.gov.np  मा हेनि सट्रकनेछ। 

 

आयोर्िनयकु्त नून तथा णचनी सम्बन्त्धमााः 
 

• साल्ट टे्रर्िङ कपोरेशन र्लर्मटेिसुँग आयोर्िनयकु्त ननु १,५२,८८२.१३ मेट्रट्रक 
टन मौज्दात रहेको हुुँदा आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या छैन। णचनीको हकमा 
हाल साल्ट टे्रर्िङ्ग कपोरेशन र्लर्मटेिसुँग ६९९ मेट्रट्रक टन मौज्दात रहेको 
छ।यसैगरी र्नजी के्षरसुँग जम्मा २१०५७ मेट्रट्रक टन णचनी मौज्दात रहेको 
छ।  

 

पेट्रोर्लयम पदाथि एवं खाना पकाउने एल.ट्रप.गयाुँस सम्बन्त्धमााः 
 

• नेपाल आयल र्नगम र्लर्मटेिबाट पेट्रोर्लयम पदाथि एवं खाना पकाउन े
एल.ट्रप.गयाुँसको आपूर्ति व्यवस्था र्नयर्मत एवं सहज रुपमा भईरहेको 
छ।आयातमा कुनै अवरोध र समस्या छैन। र्नगमको मोर्तहारी-अमलेखगञ्ज 
पेट्रोर्लयम पाइपलाइनबाट र्िजल र्नयर्मत रुपमा आयात भइरहेको छ।  

• हाल नेपाल आयल र्नगम र्लर्मटेिसुँग ४७,३८५ ट्रक.र्ल. पेट्रोर्लयम पदाथि 
(पेट्रोल, र्िजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्त्धन) मौज्दात रहेको छ। 

• गहृ मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कायािलय, नवसालका अनसुार र्मर्त 
२०७८/०१/१५ गते देणख र्मर्त २०७८/०२/२५ गते र्बहान ६:०० 
बजेसम्म खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, औषर्ध लगायतका दैर्नक अत्यावश्यक 



वस्तहुरु बोकी उपत्यका प्रवेश गरेका मालबाहक ट्रकहरुको ट्रववरि देहाय 
बमोणजम रहेको छाः- 

 

 उपत्यका प्रबेश गरेका  मालबाहक ट्रकहरूको ट्रववरि/संख्या 

र्मर्त धान मकै चामल गहुुँ मैदा णचनी ननु दाल अण्िा कुखरुा फल
फुल 

दधु औष
धी 

राुँगा अ
णवस
जन 

खसी घ्यूतेल तरका
री 

२०७८ 
वैशाख 
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मार्थको तार्लका हेदाि पट्रहलो हप्ताको तलुनामा जेठको दोश्रो हप्ता थानकोट 
नाकाबाट अणवसजन बाहेक अन्त्य खाद्य वस्तहुरु बोकेका ट्रकहरुको संख्या बढी 
देणखएको छ। 

 

➢ कोर्भि महामारीको दोस्रो सङ्क िमिको चरि शरुु भए पर्छ उद्योग व्यवसाय तथा 
आपूर्ति व्यवस्थाको सञ्चालन एवं सहजीकरिका लार्ग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति 
मन्त्रालयबाट भएका कायिहरु:- 

• गहृ मन्त्रालय, कृट्रष तथा पशपंुक्षी ट्रवकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा 
आपूर्ति मन्त्रालयका (उद्योग,वाणिज्य र आपूर्ति)सहसणचवहरु रहन ेगरी एक 
र् याट्रपि रेस्पोन्त्स ट्रटम(Rapid Response Team) को गठन गररएको छ। 

• यट्रह र्मर्त २०७८/०२/२१ गते देणख २०७८/०२/३१ सम्म लागू हनु े
गरी जारी गररएको र्नषेधाज्ञाको समयमा दैर्नक उपभोगय खाद्य वस्तहुरुखाद्य 
व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेिमाफि त अनलाइनका साथै आफ्ना 
र्बिी केन्त्र र साल्ट टे्रर्िङ्ग कपोरेशन र्लर्मटेिमाफि त आफ्नो र्बिी 
केन्त्रहरु माफि त र्बिी र्बतरि गने व्यवस्था र्मलाइएको छ। 

• हाल कम्पनीसुँग दाल, चामल लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्त ुपयािप्त रहेको 
र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन कम्पनी सदा तत्पर रहेको छ। 

• अणवसजन उद्योगहरुमा ट्रवद्यतु तथा पानीको र्नयर्मत एवं र्नवािध रुपमा 
आपूर्तिको सरु्नणितता गनि खानेपानी मन्त्रालय तथा नेपाल ट्रवद्यतु 
प्रार्धकरिको केणन्त्रय कायािलयमा पराचार गररएको छ। सो कायिमा 
आवश्यक समन्त्वयको लार्गप्रधानमन्त्री तथा मणन्त्रपररषद्क्ो कायािलयमा 
समेत अनरुोध गररएको छ। 

• आर्थिक वषि २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा र्नषेधाज्ञाको अवर्धभर खाद्य 
व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेि र साल्ट टे्रर्िङ्ग कपोरेशन 
र्लर्मटेिबाट र्बिी हनुे खाद्य वस्त ु (चामल, ट्रपठो, दाल, ननु, खान े तेल, 



णचनी) र खाना पकाउने गयाुँसको र्बिी मूल्यमा २० प्रर्तशत छुट ददन े
व्यवस्था भएकोले कम्पनी/कपोरेशनबाट तोट्रकएका खाद्य वस्तहुरु एवं खाना 
पकाउने एल.ट्रप.गयाुँसको र्बिी ट्रवतरिको बारेमा सविसाधारिको 
जानकारीको लार्ग ववेसाइटमा सूचना प्रकाणशत गरेको छ। यसको लार्ग 
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेिको वेवसाइट 
www.nepalfood.gov.np र साल्ट टे्रर्िङ्ग कपोरेशन र्लर्मटेिको ववेसाइट 
www.stcnepal.com मा हेनुिहनु अनरुोध छ। 

 

 

 


