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उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

अत्यावश्यक वस्तहुरुको आपूर्ति व्यवस्थाको णस्थर्त 

(२०७८ वैशाख १९) 
 

१. खाद्य पदाथिको मौज्दातअवस्थााः 

खाद्यपदाथि खाद्य व्यवस्था 
तथा व्यापार 
कम्पनी 

साल्ट टे्रर्िङ 
कपोरेशन 
र्लर्मटेि 

र्नजी क्षरे जम्मा 
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णजल्ला 
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जम्मा  - १,५२,१८४.४३ - 

१,५४,८८१.४३ दगुिम 
णजल्ला 

- २,६९७ - 

णचनी (मे. टन)  ७१४.५१३५ ५०२११ ५०,९२५.५१३५ 

गहुुँ (णववन्त्टल) ४,३८८.७१ - - ४,३८८.७१ 

 

२. खाद्यान्नको आपूर्ति, र्बिी एवं मौज्दात णस्थर्ताः 

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

 

 



खाद्यान्न र्बिी तथा मौज्दातको सारंश क्रववरि (ववीन्त्टलमा) 
 
 

 

सगुम णजल्लाहरुमा चामलमौज्दात 

  79,470.68  
 
  

 
24दगुिम णजल्लाहरुमाचामल मौज्दात 

  27,312.32  
  

 
कूल चामल मौज्दात 

  106,783.00  
  

 
धान मौज्दात 183,062.85  

 
गहुुँ मौज्दात 4,388.71  

 

कूल खाद्यान्त् नमौज्दात 
  2,94,234.56  

  

 

वोलपरको माध्यमबाटप्राप्त हनुे चामल 
  50,000.00  

  

 

सगुम णजल्लाहरुमा र्बिी पररमाि 
109289.42 

  

 

२४दगुिम णजल्लाहरुमाक्रविी पररमाि 
70841.49 

  

 

जम्मा र्बिी पररमाि 180130.914  

 

 खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेिबाट online व्यापारलाई प्राथर्मकता 
ददएको छ। 

 उपभोक्ताको क्रहतलाई ध्यान ददई हाल नेपाल सरकारबाट जारी गररएको 
र्नषधेाज्ञाको समयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेिबाट कम्पनीको 
थापाथली णस्थत प्रादेणशक कायािलय र नख्ख ुगोदामबाट र्बहान ७:०० बजेदेणख 
बेलकुा ७:०० बजेसम्म खाद्यान्नको र्बिी क्रवतरि खलुा गररएको छ। 

 यसैगरी कम्पनीको रामशाहपथ र भक्तपरुको सूयि क्रवनायक र्बिी कक्ष र्बहान 
७:०० बजेदेणख ११:०० बजेसम्म खलुा गररएको छ। 



 खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेिबाट उपभोक्तालाई सविसलुभ रुपमा 
खाद्य वस्तहुरु चामल, दाल, तेल, र्समी, मासी चामल, खाना पकाउने एल. पी. 
गयाुँस र्सर्लण्िर उपलव्ध गराउने उदे्दश्यले चिपथ र्भर अनलाइनबाट र्बिी 
क्रवतरिको व्यवस्था थररएको छ। 

 कम्पनीबाट उपभोक्तालाई सहज रुपमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तहुरु र्नाःशलु्क 
उपलव्ध गराउन सस्तो र्िलसुँग समन्त्वय गरी उपत्यकाभरी home delivery को 
व्यवस्था गररएको छ। 

 

आयोर्िनयकु्त नून तथा णचनी 
 साल्ट टे्रर्िङ कपोरेशन र्लर्मटेिसुँग आयोर्िनयकु्त ननु १५२१८४.४३ मेक्रट्रक टन 

मौज्दात रहेको हुुँदा आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या छैन। णचनीको हकमा हाल 
साल्ट टे्रर्िङ्ग कपोरेशन र्लर्मटेिसुँग ७१४.५१३५ मेक्रट्रक टन मौज्दात रहेको छ। 
साथै र्नजी के्षरसुँग कररव ५० हजार ववीन्त्टल मौज्दात रहनकुा साथै आयात पर्न 
र्नयर्मत रुपमा भई रहेको हुुँदा आपूर्तिमा समस्या नरहेको। 

 कपोरेशनबाट लर्लतपरु, कालीमाटी, सतुंगल, कोटेश्वर, भक्तपरु र बनेपा णस्थत क्रविी 
केन्त्रका साथै घमु्ती सेवा पसल (मोवाइल भ्यान) मार्ि त जनघनत्व र उपभोक्ताहरुको 
माग भएका स्थानहरुलाई प्राथर्मकता ददई उपत्यकाका र्बर्भन्न स्थानहरुमा खाद्यान्न 
क्रविी क्रवतरि भइरहेको छ।  

 

पेट्रोर्लयम पदाथि एवं खाना पकाउन ेएल.क्रप.गयाुँस 

 नेपाल आयल र्नगम र्लर्मटेिबाट पेट्रोर्लयम पदाथि एवं खाना पकाउन े
एल.क्रप.गयाुँसको आपूर्ति व्यवस्था र्नयर्मत एवं सहज रुपमा भईरहेकोछ।आयातमा 
कुनै अवरोध छैन।र्नगमको मोर्तहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोर्लयम पाइपलाइनबाट र्िजेल 
र्नयर्मत रुपमा आयात भइरहेको छ। हाल नेपाल आयल र्नगम र्लर्मटेिसुँग 
४८,२४५  क्रक.र्ल. पेट्रोर्लयम पदाथि र र्नगमबाट यस मक्रहनाखाना पकाउन े
एल.क्रप.गयाुँसको कोटा ४६३३२ मेक्रट्रक टन क्रवतरि गरेको हुुँदागयाुँसको आयात 
आपूर्ति व्यवस्थार्नयर्मत एवं सहज रुपमा भईरहेकोले यसमाकुनै समस्या नहनुे 



देणखन्त्छ। प्रहरी प्रधान कायािलय, नवसालका अनसुार र्मर्त २०७८/०१/१९ गते 
र्बर्भन्न नाकाहरूबाट र्भर्रएका ईन्त्धन लगायतका सवारी साधनहरूको संख्यात्मक 
क्रववरि देहाय बमोणजम रहेको छाः- 

 

नागढुङ्गा नाका 
र्बर्भन्न नाकाहरुबाट नपेाल प्रवेश गरेका ईन्त्धन लगायतमाल बाहक ट्रकहरुको 
क्रववरि/संख्या 
पेट्रोल र्िजेल गयाुँस बलेुट हवाई ईन्त्धन मालबाहक गािी 

जोगबनी  ० ० ० ० ६० 

वीरगञ्ज ०  ० ० ० ९६ 

बेलक्रहया १० १९ ४३ ० ९१ 

जमनुाहा ७ २५ ० ० ३४ 

र्रनगर ० ० ० ० ० 

गड्डा  ० ० ०  ० ० 

जम्मा १७ ४४ ४३ ० २८१ 

 

 गहृ मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कायािलय, नवसालका अनसुार र्मर्त २०७८/०१/१८ 
गते ६:०० बजेदेणख र्मर्त २०७८/०१/१९ गते र्बहान ६:०० बजेसम्म खाद्यान्न, 
तरकारी, र्लरू्ल, औषर्ध लगायतका दैर्नक अत्यावश्यक वस्तहुरु बोकी उपत्यका 
प्रवेश गरेका मालबाहक ट्रकहरुको क्रववरि देहाय बमोणजम रहेको छाः- 

उपत्यका प्रबेश गरेका माल बाहक ट्रकहरूको क्रववरि/संख्या 

धान मकै चामल गहुुँ मैदा णचनी ननु दाल अण्िा कुखरुा र्लरु्ल दधु औषधी राुँगा अणवसजन खसी घ्यूतेल तरकारी 

२ ४ ३२ २ ८ १२ १ ६ १७ २१ १६ १२ १२ ७ १ २ ९ ५२ 
  

  

        
 


