
नेऩार सयकाय 
उद्योग, वाणणज्म तथा आऩूर्ति भन्त्रारम 

अत्मावश्मक वस्तहुरुको आऩूर्ति व्मवस्थाको णस्थर्त 
(२०७८ जेठ ०६) 

 

१. खाद्य ऩदाथिको भौज्दात अवस्था्- 

खाद्यऩदाथि खाद्य व्मवस्था 
तथा व्माऩाय 
कम्ऩनी 

साल्ट टे्रर्डङ 
कऩोयेशन 
र्रर्भटेड 

र्नजी ऺेर जम्भा 

चाभर 
(भेट्रट्रक टन) 

जम्भा 11,331 - 

- 

1४,०९३.09(५००० 
भेट्रट्रक टन चाभर 
फोरऩर प्रट्रिमाफाट 
खरयद हनुे िभभा 
यहेको) 

दगुिभ 
णजल्रा 

27,62 - 

आमोर्डनमकु्त 
नून (भेट्रट्रक 
टन) 

जम्भा  - १,४८,९७५.८३ - 

१,५१,६७२.८३ दगुिभ 
णजल्रा 

- २,६९७ - 

णचनी (भेट्रट्रक टन)  ६९९ ५०२११ ५०,९१० 

गहुॉ (णववन्त्टर) 12,606.98 - - 12,606.98 

 

२. खाद्य ऩदाथिको आमात अवस्था  ्



 २०७८ जेठ ५ गते ६ ,९६८ भेट्रट्रक टन खाद्यान्नच, १५०० भेट्रट्रक टन 
दरहन/्गेडागडुी, १,०४३ भेट्रट्रक टन तयकायी, ७३६ भेट्रट्रक टन परपूर, 
६ टन दगु्धजन्त्म ऩदािथ , एर .ट्रऩ.णज. १ ,५४८, र्डजर १ ,०७६ के .एर., 
ऩेट्रोर १ ,७७२ के.एर., १७ ,५६०२ फयाफयको औषधीको कच्चा,ऩदाथि य 
रु.१,५६,१८२ फयाफयको तमायी औषधी आमात बएको छ। तरको 
तार्रकाभा आमातको ऩरयभाण देखाइएको छ। 

र्भर्त खाद्यान्नआ 

(भे.टन) 

दरहन/
गेडागडुी 

(भे.टन) 

तयकायी 

(भे.टन) 

परपूर 

(भे.टन) 

दगु्धजन्त्म 

(भे.टन) 

LPG 

(भे.टन) 

र्डजर ऩेट्रोर औषधी 
कच्चाऩदाथि 

(रु. '०००) 

तमायी औषधी 

(रु.'०००) 

वैशाख भट्रहना 
(१६-३१) 

१४१०५५ १३३३६ २१५९३ १२७९८ १४१ २३८४४ ५४४६८ २१९६० ५८११४४ १३८६६९० 

जेठ-१ १०८३ - २५६ ४०६ - ४४३ - ३२० ३३२० ७४८६ 

जेठ-२ १०९८१ ९७७ ९६६ १००२ २२ ३२८० १२४० ९६० ४१३५० ४१४०३ 

जेठ-३ ६८५४ ९७० ८९० ३८८ - १२८४ ७७६ ५६८ ५४९९० १५०९७८ 

जेठ-४ ८१७३ ५८७ ९५२ ८०३ ८ १२९४ २३५२ ८१२ ३६५३० ११५३३९ 

जेठ-५ ६,९६८ १,५०० १,०४३ ७३६ ६ १,५४८ १,०७६ १,७७२ १७,६०२ १,५६,१८२ 

 

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 (ववीन्त्टरभा) 
 
 

सगुभ णजल्राहरुभा चाभर भौज्दात            85,690.55  

२४ दगुिभ णजल्राहरुभा चाभर भौज्दात       27,624.45  



कूर चाभर भौज्दात     113,315.00  

धान भौज्दात     157,645.87  

गहुॉ भौज्दात      12,606.98  

कूर खाद्यान्नद भौज्दात     283,567.85  

वोरऩरको भाध्मभवाट प्राप्त हनुे चाभर       50,000.00  

सगुभ णजल्राहरुभा ट्रविी ऩरयभाण 80115.41 

२४दगुिभ णजल्राहरुभा ट्रविी ऩरयभाण 94651.20 

जम्भा ट्रविी ऩरयभाण 174766.614 

 

 

 खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडफाट online व्माऩायराई 
प्राथर्भकता ददएको छ। 

 उऩबोक्ताको ट्रहतराई ध्मान ददई हार नेऩार सयकायफाट जायी गरयएको 
र्नषधेाऻाको सभमभा खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडफाट 
कम्ऩनीको थाऩाथरी णस्थत प्रादेणशक कामािरम य नख्ख ुगोदाभफाट र्फहान 
७:०० फजेदेणख फेरकुा ७ :०० फजेसम्भ खाद्यान्नको र्फिी ट्रवतयण खरुा 
गरयएको छ। 

 मसैगयी कम्ऩनीको याभशाहऩथ य बक्तऩयुको सूमि ट्रवनामक र्फिी कऺ 
र्फहान ७:०० फजेदेणख ११:०० फजेसम्भ खरुा गरयएको छ। 



 खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडफाट उऩबोक्ताराई सविसरुब 
रुऩभा खाद्य वस्तहुरु चाभर , दार , तेर , र्सभी , भासी  चाभर , खाना 
ऩकाउने एर. ऩी. ग्माॉस र्सर्रण्डय उऩरव्ध गयाउने उदे्दश्मरे चिऩथ र्बर 
अनराइनफाट र्फिी ट्रवतयणको व्मवस्था थरयएको छ। 

आमोर्डनमकु्त नून तथा णचनी 
 साल्ट टे्रर्डङ कऩोयेशन र्रर्भटेडसॉग आमोर्डनमकु्त ननु १,४८,९७५.८३ भेट्रट्रक 

टन भौज्दात यहेको हुॉदा आऩूर्ति व्मवस्थाभा कुनै सभस्मा छैन। णचनीको हकभा 
हार साल्ट टे्रर्डङ्ग कऩोयेशन र्रर्भटेडसॉग ६९९ भेट्रट्रक टन भौज्दात यहेको छ। 
साथै र्नजी ऺेरसॉग करयव ५० हजाय भेट्रट्रक टन णचनी भौज्दात यहेको छ।  

 

ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि एवॊ खाना ऩकाउने एर.ट्रऩ.ग्माॉस सम्फन्त्धभा्- 
 नेऩार आमर र्नगभ र्रर्भटेडफाट ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि एवॊ खाना ऩकाउने 

एर.ट्रऩ.ग्माॉसको 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 २०७८/०२/०६ 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 गयेका भार 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 
१५-३१ ३२ ६२ ४३३ ४० २९५ ३०३ ६९ २७५ ४५४ ५५३ २९८ ३३२ १५५ ८९ २३ ६६ ३१७ ६९२ 

जेठ ०२ १ ३ २६ २ ९ ७ ४ ११ २१ २५ १४ १२ १३ ५ ३ ४ १० ३७ 

जेठ ०३  २ ४ ३१ १ ७ ९ ४ १५ २३ ३४ १६ २४ १२ ८ ४ ६ १६ ५६ 

जेठ ०५ २ ५ २८ १ २३ १७ ६ १९ ३१ ४७ २१ ३८ १३ ७ २ ४ २५ ५७ 

जेठ ०६ २ ५ ३५ ३ २६ २१ ६ २४ ३२ ४७ २८ २८ १४ ८ ५ ५ १८ ५६ 

       

भार्थको तार्रका हेदाि २०७८ वैशाख १५ गते देणख ३१ गतेसम्भ धान ३२, भकै 
६२, चाभर ४३३ , गहुॉ ४० , भैदा २९५ , णचनी ३०३ , ननु ६९ , दार २७५ , 
अण्डा ४५४ , कुखयुा ५५३ , परपूर २९८ , दधु ३३२ , औषधी १५५ , याॉगा 
८९, अणवसजन २३ , खसी ६६ , घ्मूतेर ३१७ य तयकायी ६९२ ट्रक थानकोट 
नाकाफाट उऩत्मका प्रवेश गयेको छ। 

 



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

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

 र्नशेधाऻाको सभमभाअत्मावश्मक खाद्य साभग्री , स्वास््म उऩकयण , औषधी 
रगामतकावस्त ुतथा सेवाकोउत्ऩादन , ढुवानी, आऩूर्ति य ट्रवतयण प्रणारीराई 
सचुारु य सहज फनाइएको छ। 

 हार जायी र्न षधेाऻाको प्रबावकायी कामािन्त्वमन गने , अत्मावश्मक वस्ततुथा 
सेवा उत्ऩादन तथा आऩूर्ति गने उद्योग व्मवसामहरुको स ञ्चारन तथा 
आऩूर्तिसहजीकयण गने , अत्मावश्मक फाहेकका उद्योगहरुको हकभा उद्योग 
ट्रवबागफाटस्वीकृर्त र्रई न्त्मूनतभ जनशणक्तफाट सञ्चारन गनि सट्रकने व्मवस्था 
र्भराइएको छ। 

 खाद्यान्न तयकायी रगामत दैर्नक अत्मावश्मक वस्तहुरुको ढुवानी ब्मानययाखी 
गनि सट्रकने अन्त्म व्मणक्त ओसाय ऩसाय गनि नहनु।े 

 अणवसजन उत्ऩादन गने उद्योग तथा प्रान्त्टहरुभा बयऩदोसयुऺा व्मवस्था 
उऩरव्ध गयाउन गहृ भन्त्रारमभा ऩराचाय गरयएको छ। 

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



 अत्मावश्मक खाद्यान्न, औषधी एवॊ दैर्नक उऩ बोगका वस्त ुतथा सेवाको 
आऩूर्ति, भौज्दात अवस्था य सो को ट्रवतयण प्रणारीको र्नमर्भत अनगुभन गने 
गरयएको छ। 

 उद्योग, व्माऩाय तथा आऩूर्ति स म्फन्त्धभा उद्योगी व्मवसामी तथा जनस्तयका 
णजऻासा एवॊ गनुासाहरु भन्त्रारमका प्रवक्ता, मा्िट्रऩड  ये स्ऩोन्त्सट्रटभका 
सहसणचवहरु, ट्रवबागीम प्रभखुहरु य सूचना अर्धकायी भापि त तत्कार 
सम्फोधन गने गरयएको छ। 

 स्वास््म उऩचायभा यहेका फाहेक र्फर्बन्न उद्योग व्मवसामभा यहेका ११३४ 
वटा अणवसजन र्सर्रण्डयहरु र्फर्बन्न अणवसजन उद्योगहरुभा ट्रपताि बएको 
हुॉदा ती र्सर्रण्डयहरु अस्ऩतारहरुभा ट्रवतयण गनि गहृ भन्त्रारमको उऩत्मका 
सयुऺा, अत्मावश्मक सेवा सञ्चारन एवॊ अनगुभन सर्भर्तभा जानकायी 
गयाइएको छ। 

 अणवसजनको आऩूर्ति सहज फनाउन उद्योग ट्रवबाग , वाणणज्म , आऩूर्ति तथा 
उऩबोक्ता सॊयऺण ट्रवबाग य अणवसजन ग्माॉस उत्ऩादन सॊघराई ऩराचाय 
गरयएको छ। 

 हार सञ्चारनभा नयहेका अणवसजन प्रान्त्टहरुको तत्कार भभित सम्बाय गने 
तथा आॊणशक ऺभताभा सञ्चार्रत उद्योगहरुको रार्ग आवश्मक श्रोत साधन 
व्मवस्था गयी ऩूणि ऺभताभा सञ्चारन गयाउने व्मवस्थाको रार्ग उद्योग 
ट्रवबागभा ऩराचाय गरयएको छ। 

 कोर्बड-१९ सॊिर्भत र्फयाभीहरुको उऩचायका रार्ग आवश्मक ऩने 
अणवसजन र्सर्रण्डय उत्ऩादन गने उद्योगहरुरे भार हारको फढ्दो भाग ऩयुा 
गनि नसवने बएकोरे हार अणवसजन प्रान्त्ट बएका अस्ऩतारहरुरे सभेत 
अणवसजन उत्ऩादन गने ऺभता फढाउने य ५० शैमा बन्त्दा फढीका 



अऩस्तारहरुरे अर्नवामि रुऩभा अणवसजन प्रान्त्टको सभेत व्मवस्था हनु 
स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमराई अनयुोध गरयएको छ। 

 हार सञ्चा र्रत अणवसजन उद्योगहरुफाट प्रर्तददन उत्ऩाददत अणवसजनको 
ऩरयभाण य अस्ऩतारहरुभा र्फिी ट्रवतयण गयेको ट्रववयण अद्यावर्धक गनि 
उद्योग ट्रवबाग य अणवसजन उत्ऩादक सॊघराई र्नदेशन ऩठाईएको छ।  

 नेऩार सयकाय , कोर्बड-१९ सॊकट व्मवस्थाऩन सञ्चारन केन्त्ि , छाउनी, 
काठभाण्डौंफाट सम्ऩूणि अणवसजन उद्योगहरुफाट तोट्रकएका अस्ऩतारहरुराई 
तोट्रकए फभोणजभ दैर्नक रुऩभा अणवसजन र्सर्रण्डय ट्रवतयण गने व्मवस्था 
र्भराउन सम्ऩूणि अणवसजन उद्योगहरुराई र्नदेशन ददइएको छ। 

 हार काठभाण्डौं उऩत्मका य देशबय सञ्चार्रत अणवसजन उत्ऩादक उद्योगहरु 
ऩूणि ऺभताभा सञ्चारन बएको अवस्थाभा सभेत भाग अनरुुऩ अणवसजन 
आऩूर्तिभा अबाव बईयहेको हुॉदा र्नजी ऺेरफाट सञ्चार्रत अणवसजन उद्योग 
फाहेकका अस्ऩतारहरुभा अणवसजन प्रान्त्ट सञ्चारनभा यहेकोरे सभानऩुार्तक 
य न्त्मामोणचत ट्रवतयण गनि/गयाउन अस्ऩतारहरुभा सञ्चार्रत अणवसजन 
प्रान्त्टको उत्ऩादन ऺभताको ट्रववयण उऩरव्ध गयाई ददन स्वास््म तथा 
जनसॊख्मा भन्त्रारमभा अनयुोध गरयएको छ। 

 

 

 

 

 


