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खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभतुा सधुनश्चित गनन बनकेो धबिेयक 

 

रस्तावना:कर्ानली रदेशमा स्थानीय उत्पादनको संरक्षर् र रवर्द्नन गदै व्यश्चितथा नागररकलाई गरु्स्तरीय 
खाद्यान्नमा सहज उपलब्िता, पयानप्तता र पहुुँच स्थापपत गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभतुाको 
सधुनश्चितताका लाधग कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

 नेपालको संपविान बमोश्चजम कर्ानली रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

रारश्चम्प्भक 

 

१. संश्चक्षप्त नाम र रारम्प्भ :(१) यस ऐनको नाम “खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभतुा ऐन, २०७५” रहेको  
छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त रारम्प्भ हनुेछ । 

(३) यो ऐन कर्ानली रदेशभर लागू हनुेछ । 

२. पररभाषा: पवषय वा रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा, 
(क) “खाद्य वस्त”ु भन्नाले जैपवक स्रोतबाट राप्त रशोधित, अिनरशोधित वा अरशोधित मानव उपभोग्य 

पदाथन सम्प्झन ुपदनछ र सो शब्दले त्यस्तो पदाथनको तयारी, रशोिन वा उत्पादनमा रयोग हनु े
कच्चा पदाथनसाथै तयारी वस्त ुसमेत जनाउुँदछ ।   

(ख) “पकसान”भन्नाले कृपषलाई मखु्य पेशा वा व्यवसाय वनाई त्यसबाटनै आफ्नो र अन्य व्यवसायमा 
संलग्न हनुे सबै व्यश्चि तथा नागरीकको जीपवकोपाजनन गने व्यश्चि सम्प्झन ुपदनछ र सोशब्दले 
त्यस्तो व्यश्चिमा आश्चित पररवारका सदस्य तथा भधुमहीन पकसान र कृपष मजदरुलाई समेत 
जनाउुँदछ ।  

(ग) “खाद्य अधिकार”भन्नाले व्यश्चिले मयानददत रुपमा स्वस््य तथा सपिय जीवन जीउनका लाधग 
पोषर्यिु खाद्यान्न राप्त गरी खाद्यान्नको उपलव्िता, गरु्स्तरीयता, पयानप्तता, सरल र सहज 
पहुुँचको सधुनश्चितता समेतलाई जनाउुँदछ । 
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(घ) “खाद्य सम्प्रभतुा”भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा पवतरर् रर्ालीमा पकसानले उपभोग, अभ्यास, 

स्वाधमत्व, उत्पादनका सािन र िोतमाधथको पहुुँच तथा धनयन्रर् कायम गने दफा ५बमोश्चजमका 
अधिकार सम्प्झन ुपदनछ । 

(ङ) “खाद्य रपवधि” भन्नाले खाद्यान्नको उत्पादन, रशोिन, पवतरर् तथा उपभोगको सन्दभनमा रयोग हनु े
रधबधि सम्प्झन ुपदनछ । सो शब्दले स्थानीय वा आिधुनक रुपमा रयोग हनु सक्ने खाद्य सम्प्बन्िी 
सवै पकधसमका रधबधिलाईसमेत जनाउदछ ।  

(च) “खाद्य सरुक्षा”भन्नाले सपिय र स्वस्थ मानव जीवनयापन गनन आवश्यक हनु े खाद्यमा रत्येक 
व्यश्चि तथा नागरीकको भौधतक तथा आधथनक पहुुँच सम्प्झन ुपछन। 

(छ) “कृपष योग्य भधुम” भन्नाले कृपष रयोजनमा रयोग हनुे, कृपषजन्य उत्पादन तथा कृपष कायनमा 
उपयोगको लाधग धनिानरर् गररएको वा गररने भधुमलाई सम्प्झन ुपदनछ ।  

(ज) “दूपषत खाद्य पदाथन” भन्नाले उपभोगको लागी अयोग्य हनुे दफा २० बमोश्चजमका खाद्य 
पदाथनसम्प्झन ुपदनछ । 

(झ) “न्यूनगरु्स्तर” भन्नाले कुनै खाद्य पदाथनको स्वाभापवक गरु् भन्दा कमसल हनु ेगरी रमखु तत्वको 
पररमार् घटाइएको वा अको कुनै पदाथन धमिर् गररएको खाद्य पदाथन सम्प्झन ु पदनछ र सो 
शब्दले दफा २४बमोश्चजम वा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम वा आदेशमा तोपकएको न्यूनतम 
आवश्यक गरु्स्तरभन्दा घटेको वा अधिकतम गरु्स्तर तोपकएकोमा सो भन्दा बढी भएको खाद्य 
पदाथन समेतलाई सम्प्झन ुपदनछ । 

(ञ) “पोषर्” भन्नाले स्वास््यरद, पौपिक तत्व समावेश भएको खाद्य पदाथन सम्प्झन ुपछन । सो शब्दले 
रोपटन, काबोहाईडेड्र, धभटाधमन, पानी लगायत स्वास््यब्रर्द्नक तत्व समावेश भएको 
खाद्यपदाथनसमेतलाई जनाउुँछ । 

(ट) “रयोगशाला” भन्नाले खाद्य पदाथन तथा पोषर्को शरु्द्ता, पूर्नता वा गरु्स्तर परीक्षर् गने 
सम्प्बन्िमादफा १९ बमोश्चजमको स्थापना भएको रयोगशाला सम्प्झन ुपछन । 

(ठ) “रादेश्चशक खाद्य पररषद” भन्नाले नेपालको संपविान बमोश्चजम रदत्त व्यश्चि तथा नागररकको खाद्य 
सरुक्षा तथा खाद्य सम्प्रभतु्ता सम्प्बन्िी मौधलक हकलाई कायानन्वयन गनन र त्यसकालाधग उपयिु 
संयन्र धनमानर् गनन रदेशस्तरमा दफा ३२ बमोश्चजम गठन हनुे पररषद सम्प्झन ुपदनछ ।  
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(ड) “खाद्य सरुक्षा सचुना केन्र” भन्नाले रदेश अन्तगनत दफा ३५बमोश्चजमखाद्य सरुक्षा अनगुमन तथा 
रवनर्द्नको लाधग स्थापपत सचुना केन्रलाई सम्प्झन ुपदनछ ।  

(ढ) “स्थानीय खाद्य समन्वय सधमती” भन्नाले स्थानीय तहमा स्थापपत हनु े दफा ३४बमोश्चजमको 
समन्वय सधमतीलाई जनाउुँदछ ।  

(र्) “मन्रालय” भन्नाले भधुम व्यवस्था, कृपष तथा सहकारी मन्रालय सम्प्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

खाद्य अधिकार, खाद्य सरुक्षा तथा खाद्य सम्प्रभतुा सम्प्बन्िी व्यवस्था 

 

३. खाद्य अधिकारः(१) रदेशमा रहेका रत्येक व्यश्चि तथा नागररकलाई खाद्य अधिकार, खाद्य सरुक्षा तथा 
खाद्यसम्प्रभतुाको अधिकार हनुेछ ।  

(२) रदेशमा रहेका रत्येक व्यश्चि तथा नागररकलाई पवना भेदभाव पयानप्त पोषर्यिु तथा गरु्स्तरीय 
खाद्यान्नमा धनयधमत, सहज र सवनसलुव पहुुँचको व्यवस्था हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजमका अधिकारहरुको सम्प्मान, संरक्षर् र पररपधुतनको लाधग रदेश 
सरकार तथा स्थानीय तहले समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था धमलाउने छ । 

४. खाद्य सरुक्षा सम्प्बन्िी अधिकारः(१) रदेशमा रहेका रत्येक व्यश्चि तथा नागररकलाई देहाय बमोश्चजमको 
खाद्य सरुक्षाको हक हनुेछः  

  (क) खाद्यान्नको अभावमा जीवन जोश्चखममा पने अवस्थाबाट सरुक्षीत रहने,  

  (ख) भोकबाट मिु हनुे, 

(ग) भोकमरी वा खाद्य असरुक्षाको जोश्चखममा रहेका नगररक वा पररवारले खाद्यमा ददगो 
पहुुँच र पोषर् सहायता राप्त गने ।  

(२) रदेश तथा स्थानीय सरकारले भोकमरीको रोकथाम र त्यसको धनयन्रर्को लाधग आपसी 
समन्वयमा देहायका कामहरु गनेछनः 
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(क) भोकमरीमा परेका वा जोश्चखममा रहेका नगररक, पररवार, समदुाय र के्षरको धनयधमत 
रुपमा पपहचान गने र त्यसको अधभलेख राख्न े। 

(ख) भोकमरीको जोश्चखम धनयन्रर्को लाधग आवश्यक खाद्यान्न सश्चिती र पवतरर्को व्यवस्था 
गने ।  

(ग)भोकमरी रोकथाम तथा धनयन्रर्को लाधग तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीघनकालीन 
योजनाहरु धनमार्न तथा कायान्वयन गने ।  

(घ)खाद्य सरुक्षाको जोश्चखममा रहेका नगररक तथा पररवारको पपहचान गने ।  

(३) रदेश सरकार वा स्थानीय तहले लश्चक्षत घर पररवारलाई सहधुलयत मलु्यमा तोपकए बमोश्चजम 
मापदण्ड परुा भएको धनःशलु्क खाद्य सहायता उपलव्ि गराउन ुपनेछ । सोको लाधग स्थानीय 
तहले लश्चक्षत घर पररवारको अद्यावधिक पववरर्को आिारमा तोपकएको ढाुँचामा खाद्य सहायता 
पररचयपर जारी गनुनपनेछ ।  

(४) रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्पररक समन्वयमा खाद्य तथा पोषर् सरुक्षामा कुनै कारर्ले 
पनन सक्ने रधतकुल रभावलाई न्यधुनकरर् गनन तथा आपतकालीन अवस्थामा यथाधसघ्र खाद्य पदाथन 
उपलव्ि गराउन आवश्यक उपायहरु अवलम्प्बन गनेछ ।  

(५) यस ऐन बमोश्चजम खाद्य तथा पोषर्को रवन्ि गदान स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको खाद्यान्नलाई 
राथाधमकता ददई पवतरर् गररने छ ।  

५. खाद्य सम्प्रभतुा सम्प्बन्िी अधिकारः(१) खाद्य सम्प्रभतुा सम्प्बन्िमा रत्येक पकसानले देहायका अधिकारहरु 
पाउुँनेछन:् 

(क) रदेशश्चस्थत रत्येक पकसान वा खाद्य उत्पादकले पपहचान र सम्प्मान पाउने, 
(ख) खाद्य सम्प्बश्चन्ि ऐन, कानून, नीधत, कायनिम धनमार्न रपियामा अथनपरु्न रुपमा सहभागी हनुे,  
(ग) खाद्य पदाथनको उत्पादन तथा पवतरर् रर्ालीसंग सम्प्बश्चन्ित कुनैपधन व्यवसाय छनौट गने, 

(घ) कृपष पेशाबाट बश्चन्चत गने कायन धबरुर्द् संरक्षर् राप्त गने,  

(ङ) कृपषयोग्य भधुम, िम, बीउ पवजन, रपवधि तथा औजार आददको छनौट गने, 

(च) चरर् क्षेर र कृपष भधुमको संरक्षर् र स्वाधमत्व धनिानरर् वा कायम गने, 

(छ) आफुले उत्पादन गरेको वस्तकुो मलु्य धनिानरर् गनन पाउने र उि वस्तकुो बजारीकरर्को 
लाधग उपयिु स्थान र मलु्यको छनौट गनन पाउने,  
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(ज) पकसानद्वारा उत्पाददत परम्प्परागत तथा रैथान ेखाद्य पदाथनको संरक्षर् गने तथा खाद्य बस्तकुो 
धनवानि रुपमा पहुुँच र स्वाधमत्व कायम गनन पाउने । 

(२) खाद्य सम्प्रभतुाको सम्प्मान, संरक्षर् र पररपधुतनको लाधग रदेश सरकार र स्थानीय तहले आपधस 
समन्वयमा नीधत, कायनिम र योजना तजुनमा गरर लाग ुगनेछन ।  

 (३) खाद्य सम्प्रभतुा सम्प्बश्चन्ि अन्य व्यवस्था तोपकए बमोश्चजम हनुेछ । 

६. खाद्य रपविी सम्प्बश्चन्ि अधिकारः(१) खाद्य रपविीको छनौट र रयोग सम्प्बन्िमा रत्येक पकसान तथा 
उपभोिाहरुको अधिकार हनुछे । 

(२) रदेश तथा स्थानीय तहले आपसी समन्वयमा खाद्य रपवधिको गरु् मापन तथा धनयन्रर् गनेछन।् 
उि कायनको लाधग रपविीको उपयोग र धनयमन तोपकए बमोश्चजम हनुेछ ।  

७. पकसानको पपहचान र सम्प्मानः(१) रदेश सरकारले पकसानको के्षर र अवस्था पपहचान गरी बगीकरर् 
गनेछ ।  

(२) स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोश्चजमको बगीकरर्को आिारमा पररचयपर जारी गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको बगीकरर्को आिारमा पकसानलाई राप्त हनु ेछुट, सपुविा वा सहधुलयत 
उपलव्ि गराइने छ । 

(४) उपदफा (२) बमोश्चजम जारी हनु े पररचयपरको अवधि बगीकरर् तथा तत ् सम्प्बन्िी अन्य 
व्यवस्था तोपकए बमोश्चजम हनुेछ । 

८. कृपष पेशाको संरक्षर् र पकसानको जीवनस्तरको रवनर्द्नःरदेश सरकार र स्थानीय तहले आपसी 
समन्वयमा कृपष पेशाको संरक्षर् गरी पकसानको जीवनस्तर माथी उठाउन उपलव्ि स्रोत सािनको 
आिारमा आवश्यकता अनसुार उपयिु व्यवस्था धमलाउन ेछ ।  

 

९. कृपषयोग्य भधूमको ददगो उपयोगः कृपषयोग्य भधूमको संरक्षर् तथा ददगो उपयोगको लागी रदेश सरकार र 
स्थानीय तहले आपधस समन्वयमा देहाय बमोश्चजमको कायन गनेछनः  

1) रचधलत कानून बमोश्चजम पपहचान गरीएका कृपषयोग्य भधुममा खेती गनन रोत्साहन गने । कृपष 
रयोजनको लाधग बगीकरर्मा परेको भधुममा मनाधसव कारर् पवना खेती नलगाउने जग्गािनी लाई 
सरकारले ददन ेसहयोग, सपुविा र अनदुानमा कटौती गने, 
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2) सरकारी खेती, कबधुलयती खेती, करार खेती, बगर खेती वा सामपुहक खेतीलाई रवनर्द्न ग री बाुँझो 
रहेको उत्पादनशील भधुमको अधिकतम उपयोगको व्यवस्था गने, 

3) कृपषयोग्य भमूीको पपहचान गरर बगीकरर् गने, 

4) कृपषयोग्य भधूमलाई बाुँझो राख्न तथा भधूमको उपयोगको सम्प्बन्िमा रचधलत कानून बमोश्चजम 
तोपकएको रयोजन बाहेक अन्य रयोजनको लाधग उपयोग गनन वा गराउन नददने, 

5) कृपषयोग्य भधूमलाई खण्डीकरर् गननबाट रोक लगाउन,े 

6) पवकाश धनमार्नका कायनहरु गदान रादेश्चशक खाद्य योजना रधतकुल नहनुे गरी सिालन गने । 

 

१०. कृपषयोग्य भधूमको ददगो व्यवस्थापनः रदेश तथा संघीय कानूनको अधिनमा रही कृपषयोग्य भधूमको 
ददगो व्यवस्थापन गने श्चजम्प्मेवारी स्थानीय तहको हनुेछ ।  

 

११. स्थानीय कृपष बाली तथा पशजुन्य उत्पादनको रवनर्द्नः स्थानीय कृपष बाली तथा पशजुन्य उत्पादनको 
रवनर्द्न गनन रदेश सरकार र स्थानीय तहले देहाय बमोश्चजमका उपायहरु अवलम्प्बन गनेछनः्  

1) स्थानीय कृपष तथा पशजुन्य उत्पादन तथा बजारीकरर्लाई रवद्र्िन गने,  

2) स्थानीय कृपष तथा पशजुन्य उत्पादनमा उपभोिाको सरल र सहज पहुुँच सधुनश्चित गने,  

3) कृपष बजार, कृपष फमन वा खेतबारी (फामनगेट) बाटनै पकसानले उपभोिालाई आफ्नो उत्पादन 
धबपि गनन सक्न ेवातावरर्को सजृना गने,  

4) परम्प्परागत कृपष बजार तथा हाट बजारको रवनर्द्न गने,  

5) कृपष उत्पादनसंग सम्प्बश्चन्ित स्थानीय ज्ञान तथा परम्प्परागत खाद्य संस्कृधतको संरक्षर् गने,  

6) स्थानीयस्तरमा उत्पाददत खाद्य पदाथनको उपयोग गरर कृपष पयनटन रविनन गने । 

 

१२. लश्चक्षत कृपष धबकाश कायनिम सिालन गनेःरदेश सरकार तथा स्थानीय तहले मपहला, गररव, दधलत, 

लोपोन्मखु, आददवासी, पकसान वा भधूमहीन पकसानको हक हीतको संरक्षर्को लाधग लक्षीत कृपष पवकाश 
कायनिम तयार गरी लाग ुगनेछ । 

 

१३. खाद्य पदाथन तथा पोषर् सम्प्बन्िी अधिकार: (१) रदेशधभर रहेका हरेक नेपाली नागरीकलाई पोषर् 
सम्प्बन्िी हक हनुेछ । 

(२)पोषर्यिु खाद्य पदाथनको अभावमा रत्येक नगररकको जीवन जोश्चखममा पने अवस्था भएमा रदेश 
सरकारले तोपकए बमोश्चजम आवश्यक व्यवस्था गनेछ । 
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(३) रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले खाद्य पदाथन तथा पोषर् सम्प्बन्िी कायनलाई धनयधमत तथा 
व्यवश्चस्थत तवरले सिालन गरी खाद्य सम्प्रभतुा तथा पोषर् सम्प्बन्िी हकको सधुनश्चितताको लाधग 
देहाय बमोश्चजमको कायन गनन सक्नेछ:- 

(क) कृपष तथा पशजुन्य उत्पादन वृपर्द् गरी आिारभतू आपूधतन बढाई खाद्य पदाथन तथा पोषर् 
उपभोग श्चस्थधतमा सिुार गने,  

(ख) खाद्य पदाथनको दृपिले जोश्चखममा रहेका के्षर र समूहहरुको पपहचान गरी गरु्स्तरयिु 
खाद्य वस्तमुा पहुुँच बढाउुँदै खाद्य पदाथनको सधुनश्चितता रदान गने, 

(ग) गररब तथा खाद्य सरुक्षाका दृपिकोर्बाट जोश्चखममा रहेका मपहला, दधलत, आददवासी 
जनजाती, लोपोन्मखु समदुाय तथा बालबाधलकाहरुको समहु गठन गरी पवशेष खाद्य पदाथन 
कायनिम सिालन गने, 

(घ) समानपुधतक तथा समन्यायीक खाद्य पदाथन तथा पोषर्को पवतरर् रर्ालीलाई व्यवश्चस्थत 
तथा स्थापीत गने, 

(ङ) ग्रामीर् के्षरमा कृपषमैरी भौधतक पूवानिारको पवकास र शहरी के्षर र शहर नश्चजकका 
ग्रामीर् के्षरमा पौपिक तत्वयिु तरकारी एवं उच्च मूल्यका कृपष वस्त ु उत्पादन गनन 
रोत्साहन गने, 

(च) स्थानीय तहमा उत्पादन हनु ेबाली नाली तथा खाद्य पदाथनका पवधभन्न पररकारको पवकास 
तथा रबनर्द्न गने, 

(छ) खाद्य पदाथनको गरु्स्तरको परीक्षर्, रमार्ीकरर् एवं धनयमन रकृयालाई रभावकारी 
बनाउन रयोगशालाको सेवालाई सदुृढ गने, 

(ज) खाद्य पदाथन तथा पोषर् वस्तकुो उपयोग बारे अद्यावधिक श्चस्थधतको आुँकलन गनन खाद्य 
तथा पोषर् उपभोग सवेक्षर् गने, 

(झ) खाद्य तथा पोषर् सरुक्षालाई सरुश्चक्षत गननका लाधग चालीनपुने कदमहरु र आवश्यक 
लगानी सपहतको रदेश खाद्य तथा पोषर् सरुक्षा कायन योजना तयारी गने, 

(ञ) खाद्य असरुक्षीत के्षरमा मौसम अनकुुल हनुे पकधसमका बालीनालीको पवकास र पवस्तार 
गने, 

(ट) तोपकए बमोश्चजमका अन्य कायन गने । 

(४) रदेश सरकारले आधथनक तथा सामाजीक रुपमा पछाडी परेका मपहला, बालबालीका, दधलत, 

अपाङ्गता भएका नगररक, जेष्ठ नागरीक, अल्पसङ्खख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मखुसमदुायको लाधग 
पोषर्यिु खाद्य पदाथनको सधुनश्चितताको लाधग धबशषे व्यवस्था गनन सक्नेछ । 
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१४. खाद्य पदाथन तथा पोषर् सम्प्बन्िी सचेतना कायनिम सिालन गनन सक्न:ेरदेश सरकारले खाद्य सम्प्रभतुा 
तथा पोषर् सम्प्बन्िी हकको अधभवृदर्द्को लाधग खाद्य पदाथन तथा पोषर् सम्प्बन्िी देहाय बमोश्चजमका 
सचेतनामूलक कायनिम सिालन गनन सक्नेछ ःः– 

(क)कृपष श्चशक्षा, अनसुन्िान र रसारलाई सरकारी, धनजी तथा सहकारीको माध्यमबाट समन्वयात्मक 
रुपमा सिालन गने, 

(ख)वातावरर्मैरी कृपष रवर्द्न गरी उत्पादन र हानीकारक रसायन र रसायनीक पवषादीको रयोग 
हटाउनको लाधग बाली संरक्षर् कायनिम सिालन गने, 

(ग)खाद्य पदाथन तथा पोषर् रपविी सम्प्बन्िीसन्देश तथा सूचना रापिय तथा स्थानीय भाषामा िब्य दृश्य 
सिार माध्यमबाट रसारर् एवम रवाह गने, 

(घ)कृपष तथा पोषर्का पवधभन्न पविाहरुवारे श्चशक्षालाई औपचाररक तथा अनौपचाररक माध्यमहरु माफन त 
सिालन तथा रसार गने, 

(ङ)कृपषमा लैधगक, वगीय र सामाजीक बनोटका आिारमा समावेशीताको सधुनश्चित गने रकृतीका 
क्षमतामूलक कायनको अधभवृपर्द् गने ।  

(च)खाद्य पदाथन तथा पोषर् सरुक्षाका दृपिकोर्ले पहीचान भएका स्थानीय स्तरमा उपलब्ि खाद्य 
सामग्रीको सही उपयोग गनन जनचेतनामूलक कायनिम सिालन गने,  

(छ)रदेश तथा पवधभन्न स्थानीय तहमा खाद्य संकट व्यवस्थापन क्षमता वृपर्द् गनन तालीम तथा मानव 
संसािनको पवकास गने, 

(ज)कृपष ज्ञान केन्र माफन त कृपष सम्प्बन्िी अध्ययन अनसुन्िान र ददगो पवकासका लाधग योजना धनमार्न 
तथा कायानन्वयन गराउने,   

(ज)तोपकए बमोश्चजमका अन्य कायन सिालन गने । 

१५. राङ्गारीक (आगाननीक) उत्पादन:रदेश सरकारले राङ्गारीक (आगाननीक) खाद्य पदाथनको उत्पादनमा वदृर्द् 
गरी त्यस्तो उत्पादनलाई पवनर्द्न गनन तोपकए बमोश्चजमको कायन गनेछ । 

 

१६. स्थानीय तथा रैथान ेजातका खाद्य बालीको संरक्षर्: रदेश सरकारले रदेशधभर  उत्पादन हनु ेपवधभन्न 
पकधसमका स्थानीय तथा रैथाने जातका खाद्य बालीको आवश्यक संरक्षर् तथा सम्प्बिनन गनेछ । 
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१७. जलवाय ु पररवतननबाट हनुसक्न े असर न्यूनीकरर्ःरदेश सरकारले जलबाय ु पररवतननका कारर् खाद्य 
उत्पादनमा पनन सक्ने रधतकुल रभाव वा त्यसबाट हनु सक्न े जोश्चखम न्यधुनकरर्का लाधग संघीय 
सरकारसंगको सहकायनमा धनवारार्त्मक उपायहरु अपनाउन आवश्यक व्यवस्था गनेछ । 

 

१८. क्षधतपतुी ददनपुनेः(१) कुनै सरकारी धनकाय, संघ, संस्था वा कम्प्पनी वा फमनले धसफारीस गरेको 
धबउवीजन, धसफारीस गरेको के्षर र समयमा धसफारीस गरेको धबिी, रपिया बमोश्चजम गरेको खेती तथा 
बस्तभुाउ पालनमा यस्तो पवउ वा वीजन रयोग गरेको कारर्बाट कुनै पकधसमको क्षधत भएमा उि फमन 
वा नगररक वा कम्प्पनीले तोपकए बमोश्चजम क्षधतपधुतन ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको संस्था, धनकाय, कम्प्पनी वा फमनबाट धसफारीस गररएको धबउ, वीजन, 

धबिी, रपिया वा मल धसफारीस गरेको तररका बमोश्चजम रयोग गरेको अवस्थामा कसैको बाली 
उत्पादन हनु नसकेमा वा सारभतु रुपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो धबउ, बीजन, धबिी, 
रपिया वा मल धसफारीस गने संस्था, धनकाय, कम्प्पनी वा फमनले तोपकए बमोजीम क्षधतपधुतन 
ददनपुनेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

खाद्य पदाथन तथा पोषर् सम्प्बन्िी रयोगशालातथा धबिी पवतरर् 

१९. खाद्य पदाथन तथा पोषर्को जाुँच:(१) कुनै खाद्य पदाथन तथा पोषर् दूपषत वा न्यूनगरु्स्तरको छ वा 
छैन भने्न कुराको आवश्यक जाुँच र परीक्षर् गननको लाधग रदेशभीर रहेको  रयोगशाला माफन त वा 
आफ्नै बहउुपयोगी रयोगशालाहरुको स्थापना र सिालन गरी जाुँच र पररक्षर् गररन ेछ  । 

(२) उपदफा (१) बमोजीम रहेको रयोगशालाको रेखदेख,समन्वय र सहकायन संघीय सरकारसंगको 
सहकायन र समन्वयमा रदेश सरकारले गनेछ । 

(३)कुनै नगररक वा संस्थाले नीश्चज के्षरमा रयोगशाला स्थापना र सिालन गनन चाहेमा अनमुधतका 
लाधग तोपकए बमोश्चजमको दस्तरु सहीत तोपकए बमोश्चजमको ढाुँचामा तोपकएको अधिकारी समक्ष 
धनवेदन ददनपुनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम राप्त धनवेदन उपर छानबीन गरी उपयिु देखेमा तोपकए बमोश्चजमका 
शतनको अिीनमा रही रदेशधभरको कुनै श्चजल्लामा रयोगशाला स्थापना र संचालन गनन तोपकएको 
अधिकारीले अनमुधतपर ददन सक्नेछ । 
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(५)उपदफा (३) बमोश्चजम स्थापना हनुे रयोगशालाको काम, कतनव्य र अधिकार तोपकए बमोश्चजम 
हनुेछ । 

(६)यस ऐन बमोश्चजम स्थापना भएका नीश्चज रयोगशालाको तोपकए बमोश्चजम रत्येक बषन नवीकरर् गनुन 
पनेछ । 

(७)उपदफा (४) बमोश्चजम स्थापना भएका रयोगशालाले तोपकएको अविीधभर अनमुधतपर नवीकरर् 
नगराएमा त्यस्तो अनमुधतपर स्वतः रर्द् हनुछे । 

२०. दपुषत खाद्य पदाथन: दपुषत खाद्य पदाथन अन्तगनत देहायका पदाथन पदनछन:्- 

(१)स्वास््यलाई हानी हनुे गरी सडेगलेको, गरु्स्तरहीन, म्प्याद नाघेको वा फोहर मैला वा पवषाि 
अवस्थामा राश्चखएको वा तयार गररएको खाद्य पदाथन र दपुषत पानी, 

(२)माधनसको उपभोगको लाधग अनपुयिु हनु ेगरी केही वा सम्प्पूर्न भाग कुनै रोगी वा रोगकारक पश ु
पन्छी वा हाधनकारक वनस्पधतबाट बनेको खाद्य पदाथन, 

(३)कुनै खाद्य योगशील (फूड एधडपटभ), रङ्ग परररक्षी (रीजवेपटभ), अन्तपवनकधसत वा बपहधमनश्चित रसायन 
वा कीटनाशक औषधिको लाधग तोपकएको अधिकतम सीमा भन्दा बढी हनु गई स्वास््यलाई हानी 
हनु सक्ने खाद्य पदाथन,   

(४) स्वास््यलाई हानी हनुे पकधसमले धमसावट गररएको खाद्य वा अखाद्य पदानथ वा उि धमसावटबाट 
बनेको कुनै पदाथन ।  

२१. दपुषत खाद्य पदाथन वा न्यनुगरु्स्तरको खाद्य पदाथनको उत्पादन तथा धबिी पवतरर् गनन रधतवन्ि गनन 
सक्न:े रदेशधभर कुनै नगररकले दूपषत खाद्य पदाथन वा न्यूनगरु्स्तरको खाद्य पदाथनको उत्पादन, धबिी 
पवतरर्, धनकासी वा पैठारी गनन वा सोमध्ये कुनै कामका लाधग त्यस्तो खाद्य पदाथन राख्नको लाधग रदेश 
सरकारले तोपकए बमोश्चजम रधतवन्ि लगाउन सक्नेछ । 

 

२२. ढाुँटी, झकु्याई खाद्य पदाथन धबिी गनन नहनु:ेकसैले कुनै खाद्य पदाथनलाई अको कुनै खाद्य पदाथन हो 
भनी वा कुनै न्यूनगरु्स्तरको खाद्य पदाथनलाई उच्चतम गरु्स्तरको खाद्य पदाथन हो भनी ढाुँटीवा झकु्याई 
धबिी वा पवतरर् गनन  हदैुन । 

 

२३. खाद्य पदाथन रोक्का राख्न सपकन:े(१) कुनै खाद्य पदाथन दूपषत वा न्यूनगरु्स्तरको हो भने्न शंका लागेमा 
तोपकएको अधिकारीले त्यस्तो खाद्य पदाथन धसलबन्दी गरी रोक्का राख्न सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम रोक्का रहेको खाद्य पदाथन दूपषत वा न्यूनगरु्स्तरको हो भने्न कुराको धनर्नय 
अश्चन्तम रुपमा भइसकेपधछ दोषको मारा, रकृती र त्यसबाट हनुसक्ने हानीको समेत पवचार गरी 
तोपकएको अधिकारीले रचधलत कानून बमोश्चजम सजाय गनन सक्नेछ । 

२४. खाद्य पदाथन तथा पोषर्को गरु्स्तर तोक्न ेअधिकार:(१) कुनै खाद्य पदाथन वा पोषर्मा सो पदाथनको 
गरु्स्तर तथा मारा कुन पररधिधभरको हनु ु पने भने्न व्यवस्थाको सम्प्बन्िमा रदेश सरकारले समय 
समयमा राजपरमा सूचना रकाश्चशत गरी गरु्स्तर तोक्न सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोश्चजम खाद्य पदाथन तथा पोषर् तत्वको गरु्स्तर तोक्दा देहायका कुराहरु 
समेत समावेश गनुन पनेछ :- 

(क) खाद्य पदाथन तथा पोषर् तत्वको पकधसम, जात र अवस्था, 

(ख)खाद्य पदाथन तथा पोषर् तत्वको न्यूनतम गरु्स्तरको सीमा, 

(ग)रासायधनक पदाथन रयोग गरी उपचार गररएको भए सोको पववरर्, 

(घ) तोपकए बमोश्चजमका अन्य कुराहरु । 

 

पररच्छेद – ४ 

खाद्यको उपलव्िता, आपतुी, पवतरर् रर्ाली तथा अधिकारको कायानन्वयन 

२५. रादेश्चशक तथा स्थानीय तहको खाद्य तथा पोषर् सरुक्षा योजना सम्प्बन्िी व्यवस्थाः(१) रदेश सरकार 
तथा स्थानीय तहले खाद्यसंग सम्प्बन्िीत संघ र स्थानीय तहसंग समन्वय गरी रादेश्चशक तथा स्थानीय 
तहकोखाद्य तथा पोषर् सरुक्षा योजना तजुनमा तथा कायानन्वयन गनेछ ।  

(२)उपदफा (१) बमोश्चजम समन्वय गदान आवश्यकता अनसुार अन्य सरकारी, गैरसरकारी वा 
नीश्चजस्तरका धनकाय वा संघ संस्था तथा नागरीक समाज र सरोकारवालाहरुसंग परामशन 
गनुनपनेछ। 

(३)उपदफा (१) बमोश्चजम रादेश्चशक खाद्य योजना तजुनमा गदान खाद्य अधिकारको कायानन्वयनमा भएको 
रगती मापन तथा अनगुमनका सचुकाङ्कलाई आिार मानु्न पनेछ । 
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(४)रदेशको खाद्य सरुक्षाको अवस्थाका सम्प्बन्िमा त्यमा आिाररत सचुनाका आिारमा धनमार्न 
गनुनपनेछ । 

(५)उपदफा (४) बमोश्चजमको सचुना संकलन गनन आवश्यक त्य तथा जानकारी संकलन तथा 
धबश्लषेर् गनन रदेशस्तरमा एक खाद्य सरुक्षा सचुना रर्ालीको व्यवस्था गररनेछ ।  

(६)रदेश सरकारले खाद्य अधिकार, खाद्य तथा पोषर् सरुक्षा तथा खाद्य सम्प्रभतुा अधिकारको रवनर्द्नका 
धबषयलाई आवधिक रुपमा पवकाश योजनामा समावेश गनुनपनेछ । 

२६. खाद्य तथा पोषर् श्चशक्षाःरदेश सरकार र स्थानीय तहले समय समयमा खाद्य अधिकारसंग सम्प्बश्चन्ित 
सचुना तथा श्चशक्षामलुक जानकारी पवानह गनुनपनेछ । उि कायन गदान रदेशस्तरको माध्यधमक तहको 
श्चशक्षाको पाठ्यिममा समावेश गने तथा सो सम्प्बन्िमा आवश्यक अन्य रवर्द्ननात्मक कायनिमहरु 
सिालन गनेछ ।  

 

२७. अनसुन्िान तथा बैज्ञाधनक रपविीको पवकाशः रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृपषको ददगो पवकाश, 

खाद्य उत्पादनको अधभबपृर्द् वा खाद्य तथा पोषर् सरुक्षाको पवनर्द्न गनन आवश्यक अध्ययन, अनसुन्िान 
तथा बैज्ञाधनक रपविीको पवकाशको लाधग तोपकए बमोश्चजम व्यवस्था धमलाउने छ ।  

 

२८. खाद्यको भण्डारर् तथा सश्चितीः रदेश सरकारले यस ऐन बमोश्चजम खाद्यान्न उपलव्ि गराउन तथा 
संकटमा आवश्यकता परुा गनन खाद्य भण्डारर् र सश्चिती गरी खाद्य पवतरर् रपियालाई तोपकए बमोश्चजम 
व्यवस्था गननसक्नेछ ।  

 

२९. खाद्य पदाथन खररदः(१) दफा २८ बमोश्चजम भण्डारर् तथा सश्चित गननको लाधग आवश्यक हनुे खाद्य 
पदाथन यथासम्प्भव आन्तरीक रुपमा खरीद गनुनपनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको भएतापनी आन्तरीक खररदबाट पयानप्त उपलव्ि हनु 
नसक्ने अवस्थाभएमा अन्यन्रबाट पैठारी गनन सपकनछे । 

३०. खाद्य धबतरर्को व्यवस्थाः(१) रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले सपुथ मलु्यको पसल वा सावनजनीक 
खाद्य धबतरर् केन्रमाफन त खाद्य धबतरर्को व्यवस्थातोपकए बमोश्चजम धमलाउनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजीम सपुथ मलु्यका पसल वा सावनजनीक खाद्य धबतरर् केन्र सिालन गदान 
मपहला समहु वा कृपष सहकारीलाई धबशेष राथाधमकता ददनपुनेछ । 
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३१. पववरर् सावनजनीक गनुनपनेः(१) रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस पररच्छेद बमोजीम धबतरर् हनु े
खाद्य पदाथनको सम्प्बन्िमा देहायका पववरर्हरु तयार गरी अद्यावधिक गनुनपनेछः  

  (क) खाद्य सश्चितीको अवस्था, 

  (ख) सश्चित खाद्यान्नको पररमार्, 

  (ग) खाद्यान्नको मलु्य, 

  (घ) खाद्यान्नको पवतरर् रर्ाली, 

  (ङ) खाद्यान्नको पकधसम 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम तयार भएको पववरर् सवनसािारर्को जानकारीको लाधग समय समयमा 
सावनजधनक गनुनपने छ ।  

पररच्छेद–५ 

कर्ानली रदेश खाद्य पररषद तथा स्थानीय खाद्य समन्वय सधमती सम्प्बन्िी व्यवस्था 

३२. रदेश खाद्य पररषद सम्प्बश्चन्ि व्यवस्था:(१)रत्येक व्यश्चि तथा नागररकको खाद्य सरुक्षा तथा खाद्य 
सम्प्रभतुा सम्प्बन्िी मौधलक हक र अधिकारलाई संरक्षर्, रवनर्द्न तथा पररपूधतन गननसंघीयखाद्य अधिकार 
तथा खाद्य सम्प्रभतुा सम्प्बन्िी ऐन,२०७५अन्तगनत रपह रदेश मन्रालयको मन्रीको अध्यक्षतामा एक 
कर्ानली रदेश खाद्य पररषद गठन हनुेछ । 

(२) रदेश खाद्य पररषद सम्प्बन्िी अन्य व्यवस्था रदेश सरकारले धनिानरर् गरे बमोश्चजम हनुेछ । 

(३) रदेश खाद्य पररषदको काम, कतनव्य र अधिकार रदेश सरकारले धनिानरर् गरे बमोश्चजम हनुेछ । 

३३. उप–सधमती वा धबज्ञ समहुको गठनःयस ऐनको रभावकारी कायानन्वयनको लाधग रदेश सरकारले 
आवश्यकता अनसुार मपहला तथा परुुषको समानपुाधतक रधतधनधित्व गराउने गरीउप–सधमधत तथा 
धबज्ञहरुको समहु गठन गरी धबशेषज्ञ सेवा धलन सक्ने छ ।  

 

३४. स्थानीय खाद्य समन्वय सधमतीः(१) स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार, खाद्य सरुक्षा तथा खाद्य 
सम्प्रभतुाको अधिकारको संरक्षर् एवं सम्प्वर्द्नन गने काम समेतको लाधग तथा स्थानीयस्तरमा खाद्य आपूधतन 
तथा पवतरर् रर्ालीलाई सहज बनाउन स्थानीय तहमा एक खाद्य समन्वय सधमधत गठन हनुेछ । 
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(२) यस ऐनको कायानन्वयनको रयोजनको लाधग रदेश सरकारले स्थानीय तहसंगको समन्वय र 
सहकायनमा योजना तजुनमा तथा कायान्वयन गनेछ ।  

३५. खाद्य सरुक्षा सचुना केन्रः(१) रदेश सरकारले आवश्यकता अनसुार रदेश तथा स्थानीय तहमा खाद्य 
सरुक्षा अनगुमन रर्ालीलाई धनयधमत तथा रविनन गनन सूचना केन्रहरुको स्थापना गनन सक्नेछ ।  

 (२)  उपदफा (१) बमोश्चजमको केन्रको संख्या, मापदण्ड र सिालन तोपकए बमोश्चजम हनुछे । 

३६. धनरीक्षर् अधिकृत धनयिु गनन वा तोक्न सक्न:े खाद्य पदाथन तथा पोषर् सम्प्बन्िी आपूती व्यवस्थालाई 
रभावकारी बनाई नागरीकलाई उचीत मूल्यमा स्तरयिु खाद्य पदाथन तथा पोषर्यिु वस्त ु उपलब्ि 
गराउने कायनको अनगुमन गनन र यस ऐन अन्तगनतका मरु्द्ाको अनसुन्िान तथा दायरी गनन रदेश 
सरकारले तोपकए बमोश्चजम धनरीक्षर् अधिकृतहरु धनयिुी गनन वा धनरीक्षर् अधिकृतको रुपमा काम गनन 
कुनै अधिकृत कमनचारीलाई तोक्न सक्नछे । 

 

३७. कमनचारी सम्प्बन्िी व्यवस्थाः यस ऐनको रयोजनको लाधग आवश्यक पने कमनचारी वा धबषय पवज्ञको 
व्यवस्था रदेश सरकारले धमलाउनछे । 

 

३८. अनगुमन, मलु्याकंन र पषृ्ठपोषर्ः(१) यस ऐनको रभावकारी कायानन्वयन भए नभएको मलु्यांकन गरी 
धनयमीत पषृ्ठपाषेर्का लाधग स्वतन्र तथा समावेसी अनगुमन तथा मलु्यांकन सधमीत गठन गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अनगुमन तथा मलु्याङ्कनको लाधग रदेश तथा स्थानीय तहमा खाद्य 
अधिकार अनगुमनका सचुकाङ्क तयार पारी उि सचुकाङ्कका आिारमा अनगुमन तथा मलु्याङ्कनलाई 
व्यवश्चस्थत गररनेछ ।    

पररच्छेद–६ 

कसरु, सजाय तथा पनुरावेदन सम्प्बन्िी व्यवस्था 

३९. कसरुजन्य कायनः कसैलेदेहाय बमोश्चजमको काम गरेमा यस ऐन अन्तगनत कसरु गरेको माधननेछः 

(क) कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुुँचबाट बश्चन्चत गरी गम्प्भीर हानी प¥ुयाउने वा भोकमरीको 
श्चस्थती िृजना गने काम गरेमा, 

(ख)अल्पकालीन सहायताको रयोजनको लाधग संकधलत तथा सश्चित खाद्यवस्तलुाई कब्जा वा नि गने 
वा दरुुपयोग गने कायन गरेमा, 
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(ग) आपतकालीन खाद्य सहायता धबतरर् कायनमा अवरोि गरेमा, 

(घ) आिारभतु खाद्य वस्तकुो ढुवानी, आपधुतन, पवतरर् तथा बजारीकरर्मा संगठीत वा असंगठीत रुपले 
बािा वा धबरोि गरेमा, 

(ङ) जीपवकोपाजननको आिारबाट धबमखु पानेगरी वासस्थान वीपहन बनाएमा, 

(च) धबतरर् गनुनपने खाद्य पदाथन लक्षीत वा पपछडीएको बगनलाई पवतरर् नगरेमा, 

(छ)तोपकएको मापदण्ड धबपररत मानव स्वास््यमा रधतकुल असर पने गरु्स्तरहीन वस्तकुोउत्पादन, 

धबपि, पवतरर् वा म्प्याद नाघेका खाद्य वस्तकुो धबपि पवतरर्गरे वा गराएमा, 

(ज)यस ऐन वा यस ऐन बमोश्चजम बनेको धनयम धबपरीतका अन्य कुनै कायन गरेमा ।  

४०. मरु्द्ाको अनसुन्िान तथा दायरीः(१) यस ऐन अन्तगनतको मरु्द्ाको अनसुन्िान दफा ३७ बमोश्चजमको 
राङ्गाररक कृपष धनरीक्षकले गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कृपष धनरीक्षकले मरु्द्ाको अनसुन्िान गदान उजरुी राप्त भएको धमधतले 
३५ ददनधभर सम्प्बन्िीत श्चजल्ला अदालत समक्ष मरु्द्ा दायर गनुनपनेछ ।   

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम मरु्द्ा दायर गदान अनसुन्िान अधिकृतले श्चजल्ला न्यायधिविाको राय 
धलनपुनेछ ।  

४१. पनुरावेदन: मरु्द्ा हेने अधिकारीले गरेको धनर्नयमा श्चचत्त नबझु्न े पक्षले त्यस्तो धनर्नय भएको धमधतले 
पैतीस ददनभीर सम्प्बन्िीत उच्च अदालतमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ । 

 

४२. सजाय: यस ऐनको वश्चखनलाप काम गने गराउनेलाई रचधलत कानून बमोश्चजम दण्ड र सजाय गररनेछ।  

 

४३. क्षधतपतुीः(१) यस ऐन अन्तगनतको कुनै कसरु गरेको कारर्बाट कसैलाई कुनै रकारको हानी, 
नोक्सानी हनु गएमा त्यस्तो हानी, नोक्सानीको क्षधतपूती भराई पाउन मरु्द्ा हेने अधिकारी समक्ष धनवेदन 
ददन सक्नेछ । 

 (२)  उपदफा (१) बमोश्चजम ददईन ेक्षधतपूती सम्प्बन्िी मापदण्ड तोपकए बमोश्चजम हनुेछ ।  
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पररच्छेद–७ 

पवपवि 

४४. अनमुतीपर धलनपुने:(१) तोपकएको खाद्य पदाथनको उत्पादन, धबिी पवतरर्, सिय वा रशोिन गनन 
चाहने नगररक वा संस्थाले तोपकए बमोश्चजम अनमुतीपर धलनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको भएतापधन खरुा पविेताले यस दफा बमोश्चजमको 
अनमुतीपर धलनपुने छैन । 

४५. समानपुाधतक समावेशी श्चशर्द्ान्तका आिारमा रधतधनधित्वको व्यवस्था गनेः यस ऐनको  कायानन्वयनका 
सम्प्बन्िमा गठन गररने पररषद, उप–सधमधत वा समहु धबज्ञ वा यस्तै अन्य सरोकारवालाहरु संग 
काम गदान रत्येक योजना, कायनिम वा सधमधतहरुको गठनमा मपहला  तथा अन्य समदुायको 
समानपुाधतक श्चशर्द्ान्तका आिारमा रधतधनधित्व सधुनश्चित हनुे गरी गररनेछ । 

 

४६. धनकासी तथा पैठारीमा रोक लगाउन सक्न:े राजपरमा सूचना रकाशन गरी रदेश सरकारले 
जनसरोकारको स्वास््यमा हानी वा रधतकूल रभाव प¥ुयाउने कुनै खास जातको खाद्य पदाथन, बाली 
उत्पादन तथा बस्तभुाउमा रयोग हनुे पदाथनको धनकासी तथा पैठारी गनन नपाउन े गरी रोक लगाउन 
सक्नेछ । 

 

४७. धनयम बनाउन े अधिकार: रदेश सरकारले यस ऐनको कायानन्वयनको लाधग आवश्यक धनयमहरु 
बनाउन सक्नछे ।  

 

४८. बचाउ: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेश्चखएको भएतापधन यो ऐन रारम्प्भ हनु ुअश्चघ रचलीत कानून 
बमोश्चजम कर्ानली रदेशमा स्थापना भएका नीश्चज के्षरका रयोगशालाले यो ऐन रारम्प्भ भएको धमतीले एक 
वषनभीर यस ऐन बमोश्चजम अनमुतीपर धलईसक्न ुपनेछ । 

 


