
नेपाल सरकार 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

अत्यावश्यक वस्तहुरुको आपूर्ति व्यवस्थाको णस्थर्त 

(२०७८ वैशाख २९) 
 

१. खाद्य पदाथिको मौज्दात अवस्थााः- 

खाद्यपदाथि खाद्य व्यवस्था 
तथा व्यापार 
कम्पनी 

साल्ट टे्रर्िङ 
कपोरेशन 
र्लर्मटेि 

र्नजी क्षरे जम्मा 

चामल 
(मेट्रट्रक टन) 

जम्मा     10,604 - 

 

१3,098 (५००० 
मेट्रट्रक टन चामल 
बोलपर प्रट्रियाबाट 
खररद हनुे िममा 
रहेको) 

दगुिम 
णजल्ला 

24,94 - 

आयोर्िनयकु्त 
नून (मेट्रट्रक 
टन) 

जम्मा  - १,४९,६३७.५३ - 

१,५२,३३४.५३ दगुिम 
णजल्ला 

- २,६९७ - 

णचनी (मेट्रट्रक टन)  ७१२.७४५५ ५०२११ ५०,९२३.७४५५ 

गहुुँ (णववन्त्टल) 11,590.35 - - 11,590.35 

 

२. 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 (ववीन्त्टलमा) 
 

सगुम णजल्लाहरुमा चामल मौज्दात 81,103.74 
२४ दगुिम  णजल्लाहरुमा चामल मौज्दात 24,942.25 

कूल  चामल मौज्दात 106,045.99 
धान मौज्दात 174,918.18 

गहुुँ  मौज्दात 11,590.35 

कूल खाद्यान्त् न मौज्दात 292,554.52 
वोलपरको  माध्यमवाट प्राप्त हनु ेचामल 50,000.00 
सगुम णजल्लाहरुमा ट्रविी पररमाि 113664.99 

२४ दगुिम णजल्लाहरुमा ट्रविी पररमाि 76095.55 

जम्मा र्बिी पररमाि 189760.544 

 

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

• उपभोक्ताको ट्रहतलाई ध्यान ददई हाल नपेाल सरकारबाट जारी गररएको 
र्नषेधाज्ञाको 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 ट्रवतरि खलुा 
गररएको छ। 



• यसैगरी कम्पनीको रामशाहपथ र भक्तपरुको सूयि ट्रवनायक 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 ट्रवतरिको व्यवस्था थररएको छ। 

 

आयोर्िनयकु्त नून तथा णचनी 
• साल्ट टे्रर्िङ कपोरेशन र्लर्मटेिसुँग आयोर्िनयकु्त ननु १,५२,३३४.५३ मेट्रट्रक 

टन मौज्दात रहेको हुुँदा आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या छैन। णचनीको हकमा 
हाल साल्ट टे्रर्िङ्ग कपोरेशन र्लर्मटेिसुँग ७१२.७४५५ मेट्रट्रक टन मौज्दात 
रहेको छ। साथै र्नजी के्षरसुँग कररव ५० हजार मेट्रट्रक टन णचनी मौज्दात 
रहनकुा साथै आयात पर्न र्नयर्मत रुपमा भई रहेको हुुँदा आपूर्तिमा समस्या 
नरहेको। 

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

 

पेट्रोर्लयम पदाथि एवं खाना पकाउने एल.ट्रप.गयाुँस सम्बन्त्धमााः- 

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



र्लर्मटेिसुँग ४८,२४५  ट्रक.र्ल. पेट्रोर्लयम पदाथि (पेट्रोल, र्िजेल, मट्टीतेल, 
हवाई इन्त्धन) मौज्दात रहेको छ भने  र्नगमबाट यस मट्रहना खाना पकाउन े
एल.ट्रप.गयाुँसको कोटा ४६३३२ मेट्रट्रक टन ट्रवतरि गरेको हुुँदा गयाुँसको 
आयात एवं आपूर्ति व्यवस्था र्नयर्मत रुपमा भईरहेकोले यसमा कुनै समस्या 
नहनु ेदेणखन्त्छ।  

• प्रहरी प्रधान कायािलय, नवसालका अनसुार र्मर्त २०७८/०१/२८ गते र्बर्भन्न 
नाकाहरूबाट र्भर्रएका ईन्त्धन लगायतका सवारी साधनहरूको संख्यात्मक 
ट्रववरि देहाय बमोणजम रहेको छाः- 

 

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

जोगबनी  ० ० ० ० ६५ 

वीरगञ्ज ०  ० २ ० ९३ 

बेलट्रहया ० ० ९ ० १०० 

जमनुाहा ० ० ० ० १० 

र्रनगर ० ० ० ० ७ 

जम्मा ७ ३८ २९ ० २७५ 

 

• गहृ मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कायािलय, नवसालका अनसुार र्मर्त 
२०७८/०१/१५ गते देणख र्मर्त २०७८/०१/२९ गते र्बहान ६:०० 
बजेसम्म खाद्यान्न, तरकारी, र्लरू्ल, औषर्ध लगायतका दैर्नक अत्यावश्यक 
वस्तहुरु बोकी उपत्यका प्रवेश गरेका मालबाहक ट्रकहरुको ट्रववरि देहाय 
बमोणजम रहेको छाः- 

 उपत्यका प्रबेश गरेका माल बाहक ट्रकहरूको ट्रववरि/संख्या 

र्मर्त धान मकै चामल गहुुँ मैदा णचनी ननु दाल अण्िा कुखरुा र्लरु्ल दधु औष राुँगा अणवसजन खसी घ्यूतेल तरकारी 
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➢ कोर्भि महामारीको दोस्रो चरि शरुु भए पर्छ उद्योग व्यवसाय तथा आपूर्ति 
व्यवस्थाको सञ्चालन/सहजीकरिका लार्ग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति 
मन्त्रालयबाट भएका कायिहरु:- 

• गहृ मन्त्रालय, कृट्रष तथा पशपंुक्षी ट्रवकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा 
आपूर्ति मन्त्रालयका (उद्योग, आपूर्ति र व्यापार) सहसणचवहरु रहन ेगरी एक 

र् याट्रपि रेस्पोन्त्स ट्रटमको गठन गररएको छ। 

• र्नशेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री, स्वास््य उपकरि, औषधी 
लगायतका वस्त ुतथा सेवाको उत्पादन, ढुवानी, आपूर्ति र ट्रवतरि प्रिालीलाई 
सूचुारु र सहज बनाइएको छ। 

• हाल जारी र्नषेधाज्ञाको प्रभावकारी कायािन्त्वयन गने,  अत्यावश्यक वस्त ुतथा 
सेवा उत्पादन तथा आपूर्ति गने उद्योग व्यवसायहरुको सञ्चालन तथा आपूर्ति 
सहजीकरि गने, अत्यावश्यक बाहेकका उद्योगहरुको हकमा उद्योग 
ट्रवभागबाट स्वीकृर्त र्लई न्त्यूनतम जनशणक्तबाट सञ्चालन गनि सट्रकन े
व्यवस्था र्मलाइएको छ। 

• खाद्यान्न तरकारी लगायत दैर्नक अत्यावश्यक वस्तहुरुको ढुवानी ब्यानर 
राखी गनि सट्रकने अन्त्य व्यणक्त ओसार पसार गनि नहनुे। 

• अणवसजन उत्पादन गने उद्योग तथा प्लान्त्टहरुमा भरपदो सरुक्षा व्यवस्था 
उपलव्ध गराउन गहृ मन्त्रालयमा पराचार गररएको छ। 

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



• अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधी एवं दैर्नक उपभोगका वस्त ु तथा सेवाको 
आपूर्ति, मौज्दात अवस्था र सो को ट्रवतरि प्रिालीको र्नयर्मत अनगुमन गने 
गररएको छ। 

• उद्योग, व्यापार तथा आपूर्ति सम्वन्त्धमा उद्योगी व्यवसायी तथा जनस्तरका 
णजज्ञासा एवं गनुासाहरु मन्त्रालयका प्रवक्ता, र् याट्रपि रेस्पोन्त्स ट्रटमका 
सहसणचवहरु, ट्रवभागीय प्रमखुहरु र सूचना अर्धकारी मार्ि त तत्काल 
समब्ोधन गने गररएको छ। 

• स्वास््य उपचारमा रहेका बाहेक र्बर्भन्न उद्योग व्यवसायमा रहेका ११३४ 
वटा अणवसजन र्सर्लण्िरहरु र्बर्भन्न अणवसजन उद्योगहरुमा ट्रर्ताि भएको 
हुुँदा ती र्सर्लण्िरहरु अस्पतालहरुमा ट्रवतरि गनि गहृ मन्त्रालयको उपत्यका 
सरुक्षा, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन एवं अनगुमन सर्मर्तमा जानकारी 
गराइएको छ। 

• अणवसजनको आपूर्ति सहज बनाउन उद्योग ट्रवभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा 
उपभोक्ता संरक्षि ट्रवभाग र अणवसजन गयाुँस उत्पादन संघलाई पराचार 
गररएको छ। 

• हाल सञ्चालनमा नरहेका अणवसजन प्लान्त्टहरुको तत्काल ममित सम्भार गने 
तथा आणंशक क्षमतामा सञ्चार्लत उद्योगहरुको लार्ग आवश्यक श्रोत साधन 
व्यवस्था गरी पूिि क्षमतामा सञ्चालन गराउने व्यवस्थाको लार्ग उद्योग 
ट्रवभागमा पराचार गररएको छ। 

• कोर्भि-१९ संिर्मत र्बरामीहरुको उपचारका लार्ग आवश्यक पने 
अणवसजन र्सर्लण्िर उत्पादन गने उद्योगहरुले मार हालको बढ्दो माग परुा 
गनि नसवन े भएकोले हाल अणवसजन प्लान्त्ट भएका अस्पतालहरुले समेत 
अणवसजन उत्पादन गने क्षमता बढाउन े र ५० शैया भन्त्दा बढीका 



अपस्तालहरुले अर्नवायि रुपमा अणवसजन प्लान्त्टको समेत व्यवस्था हनु 
स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनरुोध गररएको छ। 

• हाल सञ् चार्लत अणवसजन उद्योगहरुबाट प्रर्तददन उत्पाददत अणवसजनको 
पररमाि र अस्पतालहरुमा र्बिी ट्रवतरि गरेको ट्रववरि अद्यावर्धक गनि 
उद्योग ट्रवभाग र अणवसजन उत्पादक संघलाई र्नदेशन पठाईएको छ।  

• नेपाल सरकार, कोर्भि-१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्त्र, छाउनी, 
काठमाण्िौंबाट सम्पूिि अणवसजन उद्योगहरुबाट तोट्रकएका अस्पतालहरुलाई 
तोट्रकए बमोणजम दैर्नक रुपमा अणवसजन र्सर्लण्िर ट्रवतरि गने व्यवस्था 
र्मलाउन सम्पूिि अणवसजन उद्योगहरुलाई र्नदेशन ददइएको छ। 

 


