
 

नेऩार सयकाय 

उद्योग, वाणणज्म तथा आऩूर्ति भन्त्रारम 
अत्मावश्मक वस्तहुरुको आऩूर्ति व्मवस्थाको णस्थर्त 

(२०७८ जेठ २०) 
 

१. खाद्य ऩदाथिको भौज्दात अवस्था्- 

खाद्यऩदाथि खाद्य व्मवस्था 
तथा व्माऩाय 
कम्ऩनी र्र. 

साल्ट टे्रर्डङ 
कऩोयेशन 
र्रर्भटेड 

र्नजी ऺेर जम्भा 

चाभर 
(भेट्रट्रक टन) 

जम्भा     10,853 - 

- 

1४,१११(५००० 
भेट्रट्रक टन चाभर 
फोरऩर प्रट्रिमाफाट 
खरयद हनुे िभभा 
यहेको) 

दगुिभ 
णजल्रा 

     32,58 - 

आमोर्डनमकु्त 
नून (भेट्रट्रक 
टन) 

जम्भा  - १,५२,६१८.२३ - 

१,५५,३१५.२३ दगुिभ 
णजल्रा 

- २,६९७ - 

णचनी (भेट्रट्रक टन)  ६९९ २१०५७ २१,७५५ 

गहुॉ(णववन्त्टर)      12,079.08 - -      12,079.08 

 

 

 



२. खाद्य ऩदाथि एवॊ ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि (एर.ट्रऩ.गमाॉस सभेत) को आमात अवस्था  ्
 २०७८ जेठ १९ गते १ ,८०९ भेट्रट्रक टन खाद्यान्न., १३९९ भेट्रट्रक टन 

दरहन/्गेडागडुी, ९२६ भेट्रट्रक टन तयकायी, ६१३ भेट्रट्रक टन परपूर, 
८ टन दगुधजन्त्म ऩदािथ , एर .ट्रऩ.णज. ५८० ,  र्डजर १८९२ के .एर., 
ऩेट्रोर ४१२ के .एर., ४० ,०११ फयाफयको औषधीको कच्चा ऩदाथि य 
रु.५,०९,८७७ फयाफयको तमायी औषधी आमात बएको छ। तरको 
तार्रकाभा आमातको ऩरयभाण देखाइएको छ। 

 

र्भर्त खाद्यान्नआ 

(भे.टन) 

दरहन/गेडा

गडुी 

(भे.टन) 

तयकायी 

(भे.टन) 

परपूर 

(भे.टन) 

दगुधज

न्त्म 

(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 

ऩट्रहरो हप्ता 

(जेठ२-८) ४८५३७ 5304 ६८०४ ५४१८ ५३ १७८४ ८९६८ ५७८० २८५७८२ २०५७८८ 

दोश्रो हप्ता 

(जेठ ९-१५) 
३४३७८ ३३७५ ५१९९ ६५२९ ६.०३४ १०४२४ ५६९९२ ५०७० २४२७९३ ८६१४३७ 

जेठ-१६ ८३१८ २४८ २३२९ १०५२ २ २७०३ २८८० २३५६ ४१७६५ २६९०२३ 

जेठ-१७ ३८९९ ९१० १५७७ ५०३ ०.०१ १६२५ ३३२ ११६ १७२८७ ६९०५४ 

जेठ-१८ ५८२९ १२२३ १५३२ ६०३ २ १०९८ १२५६ ११०४ ७२७४० १६४०५७७ 

जेठ-१९ १८०९ १३९९ ९२६ ६१३ ८ ५८० १८९२ ४१२ ४००११ ५०९८७७ 

 

 



 

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 (णववन्त्टरभा) 
 

सगुभ णजल्राहरुभा चाभर भौज्दात      75,954.43  

२४ दगुिभ णजल्राहरुभा चाभर भौज्दात      32,582.53  

कुर चाभर भौज्दात     108,536.96  

धान भौज्दात     149,205.04  

गहुॉ भौज्दात      12,079.08  

कुर खाद्यान्नद भौज्दात     269,821.08  

वोरऩरको भाध्मभफाट प्राप्त हनुे चाभर      50,000.00  

सगुभ णजल्राहरुभा ट्रविी ऩरयभाण 81176.29 

२४दगुिभ णजल्राहरुभा ट्रविी ऩरयभाण 109397.89 

जम्भा ट्रविी ऩरयभाण 190574.180 

 

 खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडरे हारको ट्रवषभ ऩरयणस्थर्तराई 
ध्मान ददई अनराइन व्माऩायराई प्राथर्भकता ददएको छ। 



 खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडफाट उऩबोक्ताराई सविसरुब 
रुऩभा खाद्य वस्तहुरु चाभर , दार, तेर, र्सभी, भासी  चाभर चिऩथ र्बर 
उऩरव्ध गयाउन अनराइन भापि त र्फिी ट्रवतयणको व्मवस्था गरयएको 
छ।थऩ जानकायीको रार्ग कम्ऩनीको वेवसाइट-
www.nepalfood.gov.np यहेको छ। 

 

 

आमोर्डनमकु्त नून तथा णचनी सम्फन्त्धभा ्
 

 साल्ट टे्रर्डङ कऩोयेशन र्रर्भटेडसॉग आमोर्डनमकु्त ननु १,५५,३१५.२३ भेट्रट्रक 
टन भौज्दात यहेको हुॉदा आऩूर्ति व्मवस्थाभा कुनै सभस्मा छैन। णचनीको हकभा 
हार साल्ट टे्रर्डङ्ग कऩोयेशन र्रर्भटेडसॉग ६९९ भेट्रट्रक टन भौज्दात यहेको 
छ।मसैगयी र्नजी ऺेरसॉग जम्भा २१०५७ भेट्रट्रक टन णचनी भौज्दात यहेको 
छ।  

 

ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि एवॊ खाना ऩकाउने एर.ट्रऩ.गमाॉस सम्फन्त्धभा ्
 

 नेऩार आमर र्नगभ र्रर्भटेडफाट ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि एवॊ खाना ऩकाउने 
एर.ट्रऩ.गमाॉसको 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 ५१,७६३ ट्रक.र्र. ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि 
(ऩेट्रोर, र्डजेर, भट्टीतेर, हवाई इन्त्धन) भौज्दात यहेको छ।  

 २०७८ जेठ १९ गते ऩेट्रोर १३०९  के.एर , र्डजेर ४३५६ के.एर. , 
भट्टीतेर १२ के.एर. , हवाई इन्त्धन १०० के.एर. य खाना ऩकाउने 
एर.ट्रऩ.गमाॉस ४४४ भे.टन र्फिी ट्रवयतण बएको छ।  



 २०७८ जेठ १ गते देणख १९ गते सम्भ एर.ट्रऩ.गमाॉस १४ ,४७३ य ऩेट्रोर्रमभ 
ऩदाथि ९२०८२ के.एर. र्फिी ट्रवतयण बएको छ। 

 गहृ भन्त्रारम , प्रहयी प्रधान कामािरम , नवसारका अनसुाय र्भर्त 
२०७८/०१/१५ गते देणख र्भर्त २०७८/०२/२० 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 गयेकाभार 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 

ऩट्रहरो 
हप्ता(जेठ०२

-०८) 

९ २२ १५४ १० ८६ ६४ २५ ९२ १३८ १९१ १०१ १२१ ६३ ३४ १६ २३ ८८ २५८ 

दोश्रो हप्ता 
(जेठ०९-
१५) 

१४ ३९ २२८ १६ १५५ १३३ ४३ १५७ २३३ ३१३ १५९ १८० ८९ ४८ १४ २८ १४६ ९३५ 

जेठ-१६ १ ३ २७ २ १७ १२ ४ १९ ३२ ४६ १७ १६ १२ ७ ३ ३ २१ ५३ 

जेठ-१७ १ ५ २१ २ १२ ११ ७ ९ ३१ ३७ १८ २९ ७ ५ ० ४ १९ ५२ 

जेठ-१८ १ ७ २३ १ २१ ७ ५ ९ ३६ ४६ १३ २३ ९ ४ ३ २ १७ ५७ 



जेठ--१९ १२ ४ २७ १ २१ ११ ४ १४ ३२ ४१ १६ २२ ११ ७ ९ ३ २३ ५६ 

जेठ--२० २ ५ ३१ ३ २१ १२ ७ १८ ३६ ४१ १७ ३२ १२ ६ २ ३ १७ ५४ 

 

       

भार्थको तार्रका हेदाि ऩट्रहरो हप्ताको तरुनाभा जेठको दोश्रो हप्ता थानकोट 
नाकाफाट अणवसजन फाहेक अन्त्म खाद्य वस्तहुरु फोकेका ट्रकहरुको सॊख्मा फढी 
देणखएको छ। 

 

 कोर्बड भहाभायीको दोस्रो चयण शरुु बए ऩर्छ उद्योग व्मवसाम तथा आऩूर्ति 
व्मवस्थाको सञ्चारन  एवॊ सहजीकयणका रार्ग उद्योग , वाणणज्म तथा आ ऩूर्ति 
भन्त्रारमफाट बएका कामिहरु:- 

 गहृ भन्त्रारम, कृट्रष तथा ऩशऩुॊऺी  ट्रवकास भन्त्रारम य उद्योग वाणणज्म तथा 
आऩूर्ति भन्त्रारमका (उद्योग , वाणणज्म य आऩूर्ति) सहसणचवहरु यहने गयी 
एक मािमट्रऩड येस्ऩोन्त्स ट्रटभ (Rapid Response Team) को गठन गरयएको छ। 

 मट्रह र्भर्त २०७८ /०२/२१ गते देणख २०७८ /०२/३१ सम्भ रागू हनुे 
गयी जायी गरयएको र्नषधेाऻाको सभमभा दैर्नक उऩबोगम खाद्य वस्तहुरु 
खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडभापि त अनराइनका साथै 
आफ्ना र्फिी केन्त्र य साल्ट टे्रर्डङ्ग कऩोयेशन र्रर्भटेडभापि त आफ्नो र्फिी 
केन्त्रहरु भापि त र्फिी र्फतयण गने व्मवस्था र्भराइएको छ। 

 हार कम्ऩनीसॉग दार, चाभर रगामत अत्मावश्मक खाद्य वस्त ुऩमािप्त यहेको 
य आऩूर्ति व्मवस्था सहज फनाउन कम्ऩनी सदा तत्ऩय यहेको छ। 

 अणवसजन उद्योगहरुभा ट्रवद्यतु तथा ऩानीको र्नमर्भत एवॊ र्नवािध  रुऩभा 
आऩूर्तिको सरु्नणितता गनि  खानेऩानी भन्त्रारम तथा नेऩार ट्रवद्यतु 
प्रार्धकयणको केणन्त्रम कामािरमभा ऩराचाय गरयएको छ । सो कामिभा 



आवश्मक सभन्त्वमको रार्ग  प्रधानभन्त्री तथा भणन्त्रऩरयषद्  को कामािरमभा 
सभेत अनयुोध गरयएको छ। 

 आर्थिक वषि २०७८/७९ को फजेट वक्तव्मभा र्नषधेाऻाको अवर्धबय खाद्य 
व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेड य साल्ट टे्रर्डङ्ग कऩोयेशन 
र्रर्भटेडफाट र्फिी हनुे खाद्य वस्त ु (चाभर, ट्रऩठो , दार , ननु , खाने तेर , 
णचनी) य खाना ऩकाउने गमाॉसको र्फिी भूल्मभा २० प्रर्तशत छुट ददने 
व्मवस्था बएकोरे सविसाधायणको जानकायीको रार्ग कम्ऩनी/कऩोयेशनफाट 
सूचना जायी गरयएको छ। सविसाधायणको थऩ जानकायीको रार्ग खाद्य 
व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी र्रर्भटेडको वेव साइट 
www.nepalfood.gov.np य साल्ट टे्रर्डङ्ग कऩोयेशन र्रर्भटेडको वेव साइट 
www.stcnepal.com हेनुिहनु अनयुोध छ। 

 

 


