
नेऩार सयकाय 
उद्योग, वाणिज्म तथा आऩूर्ति भन्त्रारम 

अत्मावश्मक वस्तहुरुको आऩूर्ति व्मवस्थाको णस्थर्त 
(२०७८ वैशाख २१) 

 

१. खाद्य ऩदाथिको भौज्दात अवस्था्- 

खाद्यऩदाथि खाद्य व्मवस्था 
तथा व्माऩाय 
कम्ऩनी 

साल्ट टे्रर्िङ 
कऩोयेशन 
र्रर्भटेि 

र्नजी ऺेर जम्भा 

चाभर 
(भेट्रट्रक टन) 

जम्भा 11,२३3 - 

 

१३,७1२ (५००० 
भेट्रट्रक टन चाभर 
फोरऩर प्रट्रिमाफाट 
खरयद हनुे िभभा 
यहेको) 

दगुिभ 
णजल्रा 

2४७९ - 

नून (भेट्रट्रक 
टन) 

जम्भा  - १,४९,७७५.३८ - 

१,५२,४७२.३८ दगुिभ 
णजल्रा 

- २,६९७ - 

णचनी (भेट्रट्रक टन)  ७१२.७४५५ ५०२११ ५०,९२३.७४५५ 

गहुॉ (णववन्त्टर) 5,047.95 - - 5,047.95 

 

२. खाद्यान्नको आऩूर्ति, र्फिी एवॊ भौज्दात णस्थर्त  ्



खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेिको खाद्यान्न भौज्दात एवॊ र्फिी 
ट्रवतयिको अवस्था देहाम फभोणजभ यहेको छ्- 

 

 

 

खाद्यान्न र्फिी तथा भौज्दातको सायॊश ट्रववयि (ववीन्त्टरभा) 
 

सगुभ णजल्राहरुभा चाभर भौज्दात            87,५३८.६४  

२४ दगुिभ  णजल्राहरुभा चाभर भौज्दात       2४,७९१.७६  

कूर  चाभर भौज्दात     11२,३३०.४0  

धान  भौज्दात     176,300.80  

गहुॉ  भौज्दात        5,047.95  

कुर  खाद्याणन्न भौज्दात     29३६७९.१5  

वोरऩरको  भाध्मभफाट प्राप्त हनुे चाभर       50,000.00  

सगुभ णजल्राहरुभा र्फिी ऩरयभाि 1११३3९.7८ 

२४ दगुिभ णजल्राहरुभा र्फिी ऩरयभाि 7५6२४.३३ 

जम्भा र्फिी ऩरयभाि 18६९६४.११4 

 
 

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



 उऩबोक्ताको ट्रहतराई ध्मान ददई हार नेऩार सयकायफाट जायी गरयएको 
र्नषधेाऻाको सभमभा खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेिफाट 
कम्ऩनीको थाऩाथरी णस्थत प्रादेणशक कामािरम य नख्ख ुगोदाभफाट र्फहान 
७:०० फजेदेणख फेरकुा ७ :०० फजेसम्भ खाद्यान्नको र्फिी ट्रवतयि 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 र्रर्भटेिफाट उऩबोक्ताराई सविसरुब 
रुऩभा खाद्य वस्तहुरु चाभर , दार , तेर , र्सभी , भासी  चाभर , खाना 
ऩकाउने एर. ऩी. गमाॉस र्सर्रण्िय उऩरव्ध गयाउने उदे्दश्मरे चिऩथ र्बर 
अनराइनफाट र्फिी ट्रवतयिको व्मवस्था थरयएको छ। 

 कम्ऩनीफाट उऩबोक्ताराई सहज रुऩभा अत्मावश्मक खाद्य वस्तहुरु र्न्शलु्क 
उऩरव्ध गयाउन सस्तो र्िरसॉग सभन्त्वम गयी उऩत्मकाबयी home 

delivery को व्मवस्था गरयएको छ। 

 

आमोर्िनमकु्त नून तथा णचनी 
 साल्ट टे्रर्िङ कऩोयेशन र्रर्भटेिसॉग आमोर्िनमकु्त ननु १,४९,७७५.३८ भेट्रट्रक 

टन भौज्दात यहेको हुॉदा आऩूर्ति व्मवस्थाभा कुनै सभस्मा छैन। णचनीको हकभा 
हार साल्ट टे्रर्िङ्ग कऩोयेशन र्रर्भटेिसॉग ७१२.७४५५ भेट्रट्रक टन भौज्दात 
यहेको छ। साथै र्नजी ऺेरसॉग करयव ५० हजाय ववीन्त्टर भौज्दात यहनकुा 
साथै आमात ऩर्न र्नमर्भत रुऩभा बई यहेको हुॉदा आऩूर्तिभा सभस्मा नयहेको। 

 कऩोयेशनफाट रर्रतऩयु, कारीभाटी, सतुॊगर, कोटेश्वय, बक्तऩयु य फनेऩा णस्थत 
ट्रविी केन्त्रका साथै घमु्ती सेवा ऩसर (भोवाइर भ्मान ) भापि त जनघनत्व य 



उऩबोक्ताहरुको भाग बएका स्थानहरुराई प्राथर्भकता ददई उऩत्मकाका र्फर्बन्न 
स्थानहरुभा खाद्यान्न ट्रविी ट्रवतयि बइयहेको छ।  

 

ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि एवॊ खाना ऩकाउने एर.ट्रऩ.गमाॉस 

 नेऩार आमर र्नगभ र्रर्भटेिफाट ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि एवॊ खाना ऩकाउने एर.ट्रऩ. 
गमाॉसको आऩूर्ति व्मवस्था र्नमर्भत एवॊ सहज रुऩभा बईयहेकोछ।आमातभा कुनै 
अवयोध छैन।र्नगभको भोर्तहायी-अभरेखगञ्ज ऩेट्रोर्रमभ ऩाइऩराइनफाट र्िजेर 
र्नमर्भत रुऩभा आमात बइयहेको छ। हार नेऩार आमर र्नगभ र्रर्भटेिसॉग 
४८,२४५  ट्रक.र्र. ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि य र्नगभफाट मस भट्रहना खाना ऩकाउने 
एर.ट्रऩ.गमाॉसको कोटा ४६३३२ भेट्रट्रक टन ट्रवतयि गयेको हुॉदा गमाॉसको 
आमात एवॊ आऩूर्ति व्मवस्था र्नमर्भत रुऩभा बईयहेकोरे मसभा कुनै सभस्मा 
नहनुे देणखन्त्छ। प्रहयी प्रधान कामािरम , नवसारका अनसुाय र्भर्त 
२०७८/०१/२१ गते र्फ र्बन्न नाकाहरूफाट र्बर्रएका ईन्त्धन रगामतका 
सवायी साधनहरूको सॊख्मात्भक ट्रववयि देहाम फभोणजभ यहेको छ्- 

 

नागढुङ्गा नाका 
र्फर्बन्न नाकाहरुफाट नेऩार प्रवेश गयेका ईन्त्धन रगामतभार फाहक ट्रकहरुको 
ट्रववयि/सॊख्मा 
ऩेट्रोर र्िजेर गमाॉस फरेुट हवाई ईन्त्धन भारफाहक गािी 

जोगफनी  ० ० ० ० ५० 

वीयगञ्ज ०  ० २ १० ० 

फेरट्रहमा ८ २० ० ० १२६ 

जभनुाहा ४ ४० ० ० ३९ 

र्रनगय ३ २१ १२ ० ० 

जम्भा १५ ८१ २ १० २१५ 

 



 गहृ भन्त्रारम , प्रहयी प्रधान कामािरम , नवसारका अनसुाय र्भर्त 
२०७८/०१/२० गते ६ :०० फजेदेणख र्भर्त २०७८/०१/२१ गते र्फहान 
६:०० फजेसम्भ खाद्यान्न , तयकायी , परपूर , औषर्ध रगामतका दैर्नक 
अत्मावश्मक वस्तहुरु फोकी उऩत्मका प्रवेश गयेका भारफाहक ट्रकहरुको 
ट्रववयि देहाम फभोणजभ यहेको छ्- 

उऩत्मका प्रफेश गयेका भार फाहक ट्रकहरूको ट्रववयि/सॊख्मा 

धान भकै चाभर गहुॉ भैदा णचनी ननु दार अण्िा कुखयुा परपुर दधु औषधी याॉगा अणवसजन खसी घ्मूतेर तयकायी 

२ ४ २३ ३ २१ १७ ५ १८ २३ ३४ १७ १८ ७ ५ २ ७ १६ ६२ 
धान मकै चामल 

२ ४ २३ 

घ्यूतेल छड सिमेन्ट 

१६ १७ ७९ 

 


