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स वत ्२०७७ सालको ऐन नं. 

खा  अ धकार तथा स भतुा सु नि त गन बनकेो वधेयक 
 

तावना: कणाल  देशमा थानीय उ पादनको संर ण र वधन गद यि  तथा नाग रकलाई 
गणु तर य खा ा मा सहज उपल धता, पया ता र पहुँच था पत गर  खा  अ धकार तथा खा  
स भतुाको सु नि तताका ला ग कानूनी यव था गन वा छनीय भएकोले नेपालको सं वधानबमोिजम,  

कणाल  देश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
 

प र छेद–१ 

ारि भक 

1. संि  नाम र ार भ : (१) यस ऐनको नाम “खा  अ धकार तथा स भतुा ऐन, २०७७” 

रहेको छ। 

(२) यो ऐन तु त ार भ हनुछे। 

(३) यो ऐन कणाल  देशभर लागू हनेुछ। 

2.  प रभाषा: वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस ऐनमा, 
(क) “खा  व त”ु भ ाले जै वक ोतबाट ा  शो धत, अध शो धत वा अ शो धत 

मानव उपभो य पदाथ स झनपुदछ र सो श दले य तो पदाथको तयार , 

शोधन वा उ पादनमा योग हनु े क चा पदाथसाथै तयार  व तसुमेत 
जनाउँदछ।   

(ख) “ कसान” भ ाले कृ षलाई मु य पेशा वा यवसाय बनाई यसबाट नै 
जी वकोपाजन गन यि  स झनपुदछ र सो श दले य तो यि मा आि त 
प रवारका सद य तथा भू मह न कसान र कृ ष मजदरुलाई समेत जनाउँदछ।  

(ग) “खा  अ धकार” भ ाले यि को पया , गणु तर य तथा पोषणयु  खा ा मा 
नय मत उपल धता र सहज पहुँचको सु नि ततालाई जनाउँदछ।  

(घ)  “खा  स भतुा” भ ाले खा  उ पादन तथा वतरण णाल मा कसानले 
उपभोग, अ यास, वा म व, उ पादनका साधन र ोतमा थको पहुँच तथा 
नय ण कायम गन दफा ५ बमोिजमका अ धकार स झनपुदछ। 

(ङ) “खा  व ध” भ ाले खा ा को उ पादन, शोधन, वतरण तथा उपभोगको 
स दभमा योग हनेु व ध स झनपुदछ र सो श दले थानीय, पर परागत वा 
आधु नक पमा योग हनु स ने खा स ब धी सबै क समका व धलाई 
समेत जनाउँदछ।  

(च) “खा  सरु ा” भ ाले स य र व थ मानव जीवनयापन गन आव यक हनु े
खा मा येक यि  तथा नाग रकको भौ तक तथा आ थक पहुँच 
स झनपुछ। 

(छ) “कृ षयो य भू म” भ ाले कृ ष योजनमा योग हनुे भू मलाई स झनपुदछ। 

(ज)  “दू षत खा  पदाथ” भ ाले उपभोगको ला ग अयो य हनेु दफा २१ 
बमोिजमका खा  पदाथ स झनपुदछ। 
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(झ) “ यून गणु तर” भ ाले कुनै खा  पदाथको वभा वक गणु भ दा कमसल हनुे 
गर  मखु त वको प रमाण घटाइएको वा अक  कुनै पदाथ म ण ग रएको 
खा  पदाथ स झनपुदछ र सो श दले दफा २५ बमोिजम वा यस ऐनअ तगत 
बनेको नयम वा आदेशमा तो कएको यूनतम आव यक गणु तरभ दा घटेको 
वा अ धकतम गणु तर तो कएकोमा सोभ दा बढ  भएको खा  पदाथसमेतलाई 
स झनपुदछ। 

(ञ) “पोषण” भ ाले वा य द, पौ क त व समावेश भएको खा  पदाथ 
स झनपुदछ।  

(ट) “ योगशाला” भ ाले खा  पदाथ तथा पोषणको शु ता, पूणता वा गणु तर 
पर ण गन स ब धमा दफा २० बमोिजमको थापना भएको योगशाला 
स झनपुछ। 

(ठ) “ देश खा  प रष  ” भ ाले नेपालको सं वधानबमोिजम द  यि  तथा 
नाग रकको खा  सरु ा तथा खा  स भतुास ब धी मौ लक हकलाई 
काया वयन गन र यसका ला ग उपयु  संय  नमाण गन देश तरमा दफा 
३३ बमोिजम गठन हनु ेप रष   स झनपुदछ।  

(ड) “खा  सरु ा सूचना के ” भ ाले देशअ तगत दफा ३६ बमोिजम खा  
सरु ा अनगुमन तथा वधनको ला ग था पत सूचना के लाई स झनपुदछ।  

(ढ) “ थानीय खा  सम वय स म त” भ ाले थानीय तहमा था पत हनेु दफा ३५ 
बमोिजमको सम वय स म तलाई जनाउँदछ।  

(ण) “म ालय” भ ाले भू म यव था, कृ ष तथा सहकार  म ालय स झनपुछ। 
 

प र छेद–२ 

खा  अ धकार, खा  सरु ा तथा खा  स भतुास ब धी यव था 
3. खा  अ धकारः (१) देशमा रहेका येक यि  तथा नाग रकलाई खा  अ धकार, खा  

सरु ा तथा खा  स भतुाको अ धकार हनेुछ।  

(२) देशमा रहेका येक यि  तथा नाग रकलाई वना भेदभाव पया  पोषणयु  
तथा गणु तर य खा ा मा नय मत, सहज र सवसलुभ पहुँचको यव था हनुेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजमका अ धकारह को स मान, संर ण र प रपू तको 
ला ग देश सरकार तथा थानीय तहले सम वय गर  आव यक यव था मलाउनेछ। 

4. खा  सरु ास ब धी अ धकारः (१) देशमा रहेका येक यि  तथा नाग रकलाई 
देहायबमोिजमको खा  सरु ाको हक हनुछेः-  

(क) खा ा को अभावमा जीवन जोिखममा पन अव थाबाट सरुि त रहने,  

(ख)  भोकबाट मु  हनुे, 
(ग)  भोकमर  वा खा  सरु ाको जोिखममा रहेका नाग रक वा प रवारले 

खा मा दगो पहुँच र पोषण सहायता ा  गन।  

(२) देश तथा थानीय सरकारले भोकमर को रोकथाम र यसको नय णको ला ग 
आपसी सम वयमा देहायका कामह  गनछन:्- 
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(क) भोकमर  तथा खा  सरु ाको जोिखममा रहेका नाग रक, प रवार, समदुाय 
र े को नय मत पमा प हचान गन र यसको अ भलेख रा  ने, 

(ख)  भोकमर को जोिखम नय णको ला ग आव यक खा ा  सि  च त र 
यायोिचत वतरणको यव था गन,  

(ग)  भोकमर  रोकथाम तथा नय णको ला ग त काल न, अ पकाल न तथा 
द घकाल न योजनाह  नमाण तथा काया वयन गन।  

(३) देश सरकार वा थानीय तहले लि त घर प रवारलाई तो कएबमोिजमको 
मापद डअनसुार सहु लयत मू यमा वा नःशु क खा  सहायता उपल ध गराउन ुपनछ। सोको 
ला ग थानीय तहले लि त घर प रवारको अ ाव धक ववरणको आधारमा तो कएको ढाँचामा 
खा  सहायता प रचयप  जार  गनपुनछ।  

(४) देश सरकार र थानीय तहले पार प रक सम वयमा खा  तथा पोषण सरु ामा 
कुनै कारणले पन स ने तकूल भावलाई यूनीकरण गन तथा आपत ्काल न अव थामा 
यथाशी  खा  पदाथ उपल ध गराउन आव यक उपायह  अवल बन गनछ।  

(५) यस ऐनबमोिजम खा  तथा पोषणको ब ध गदा थानीय तरमा उ पादन भएको 
खा ा लाई ाथ मकता दई वतरण ग रने छ।  

5. खा  स भतुास ब धी अ धकारः (१) खा  स भतुा स ब धमा येक कसानले देहायका 
अ धकारह  पाउनेछन:्- 

(क) देशि थत येक कसान वा खा  उ पादकले प हचान र स मान पाउने, 

(ख) खा स ब धी ऐन, कानून, नी त, काय म नमाण यामा अथपूण पमा 
सहभागी हनेु,  

(ग) खा  पदाथको उ पादन तथा वतरण णाल सँग स बि धत कुनैप न 
यवसाय छनौट गन, 

(घ) कृ ष पेशाबाट वञ् िचत गन काय व  संर ण ा  गन,  

(ङ) कृ षयो य भू म, म, बीउ बजन, व ध तथा औजार आ दको छनौट गन, 

(च) चरन े  र कृ ष भू मको संर ण र वा म व नधारण वा कायम गन, 

(छ) आफूले उ पादन गरेको व तकुो मू य नधारण र बजार करण गन पाउन,े  
(ज) कसान ारा उ पा दत पर परागत तथा रैथाने खा  पदाथको संर ण गन 

तथा खा  व तकुो नवाध पमा पहुँच र वा म व कायम गन पाउन।े 

(२) खा  स भतुाको ला ग देश सरकार र थानीय तहले आपसी सम वयमा नी त, 

काय म र योजना तजमुा गर  लाग ुगनछन।् 

(३) खा  स भतुास ब धी अ य यव था तो कएबमोिजम हनेुछ। 

6. खा  व धस ब धी अ धकारः (१) खा  व धको छनौट र योग स ब धमा येक कसान 
तथा उपभो ाह को अ धकार हनेुछ। 

(२) देश तथा थानीय तहले आपसी सम वयमा खा  व धको गणु मापन तथा 
नय ण गनछन।् उ  कायको ला ग व धको उपयोग र नयमन तो कएबमोिजम हनुछे।  
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7. कसानको प हचान र स मानः (१) देश सरकारले कसानको अव था प हचान गर  वग करण 
गनछ।  

(२) थानीय तहले उपदफा (१) बमोिजमको वग करणको आधारमा प रचयप  जार  
गनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको वग करणको आधारमा कसानलाई ा  हनेु छुट, 
सु वधा वा सहु लयत उपल ध गराइन ेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोिजम जार  हनुे प रचयप को अव ध वग करण तथा तत ्स ब धी 
अ य यव था तो कएबमोिजम हनेुछ। 

8. कृ ष पशेाको संर ण र कसानको जीवन तरको वधनः देश सरकार र थानीय तहले आपसी 
सम वयमा कृ ष पेशाको संर ण र संवधन गर  कसानको जीवन तर मा थ उठाउन उपल ध 
ोत साधनको आधारमा आव यक यव था मलाउनेछ।  

9. कृ षयो य भू मको दगो उपयोगः कृ षयो य भू मको संर ण तथा दगो उपयोगको ला ग देश 
सरकार र थानीय तहले आपसी सम वयमा देहायबमोिजमको काय गनछन:्-  

(१) च लत कानूनबमोिजम प हचान ग रएका कृ षयो य भू ममा खेती गन ो साहन 
गन। कृ ष योजनको ला ग वग करणमा परेको भू ममा मना सब कारण वना खेती नलगाउने 
ज गाधनीलाई सरकारले दने सहयोग, सु वधा र अनदुानमा कटौती गन, 

(२) सहकार  खेती, कबु लयती खेती, करार खेती, बगर खेती वा सामु हक खेतीलाई 
वधन गर  बाँझो रहेको उ पादनशील भू मको अ धकतम उपयोगको यव था गन, 

(३) कृ षयो य भू मको प हचान गर  वग करण गन, 

(४) कृ षयो य भू मलाई बाँझो रा  तथा भू मको उपयोगको स ब धमा च लत 
कानूनबमोिजम तो कएको योजनबाहेक अ य योजनको ला ग उपयोग गन वा गराउन न दने, 

(५) कृ षयो य भू मलाई ख डीकरण गनबाट रोक लगाउने।  

10. कृ षयो य भू मको दगो यव थापनः देश तथा संघीय कानूनको अधीनमा रह  कृ षयो य 
भू मको दगो यव थापन गन िज मेवार  थानीय तहको हनुेछ।  

11. थानीय कृ ष तथा पशजु य उ पादनको वधनः थानीय कृ ष तथा पशजु य उ पादनको वधन 
गन देश सरकार र थानीय तहले देहायबमोिजमका उपायह  अवल बन गनछनः्-  

(क)  थानीय कृ ष तथा पशजु य उ पादन,  शोधन तथा बजार करणलाई वधन 
गन,  

(ख)  थानीय कृ ष तथा पशजु य उ पादनमा उपभो ाको सरल र सहज पहुँच 
सु नि त गन,  

(ग)  कृ ष बजार, कृ ष फम वा खेतबार बाट नै कसानले उपभो ालाई आ नो 
उ पादन ब  गन स ने वातावरणको सजृना गन,  

(घ)  पर परागत कृ ष बजार तथा हाट बजारको वधन गन,  

(ङ)  कृ ष उ पादनसगँ स बि धत थानीय ान तथा पर परागत खा  सं कृ तको 
संर ण गन,  

(च)  थानीय तरमा उ पा दत खा  पदाथको उपयोग गर  कृ ष पयटन वधन गन। 
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12. लि त समदुाय वशेष कृ ष वकास काय म स ालन गनः देश सरकार तथा थानीय तहले 
म हला, ग रब, द लत, पछ डएको े , लोपो मखु, आ दवासी, कसान वा भू मह न कसानको 
हक हतको संर णको ला ग लि त समदुाय कृ ष वकास काय म तयार गर  लाग ुगनछ। 

13. खा  पदाथ तथा पोषणस ब धी अ धकार: (१) देश भ  रहेका हरेक नेपाल  नाग रकलाई 
पोषणस ब धी हक हनुछे। 

(२) पोषणयु  खा  पदाथको अभावमा येक नाग रकको जीवन जोिखममा पन 
अव था भएमा देश सरकारले तो कएबमोिजम आव यक यव था गनछ। 

(३) देश सरकार तथा थानीय तहले खा  पदाथ तथा पोषणस ब धी कायलाई 
नय मत तथा यवि थत तवरले स ालन गर  खा  स भतुा तथा पोषणस ब धी हकको 
सु नि तताको ला ग देहायबमोिजमको काय गन स नेछ:- 

(क) कृ ष तथा पशजु य उ पादन वृ  गर  आधारभूत आपू त बढाई खा  
पदाथ तथा पोषण उपभोग ि थ तमा सधुार गन,  

(ख) खा  पदाथको ले जोिखममा रहेका े  र समदुायको प हचान गर  
गणु तरयु  खा  व तमुा पहुँच बढाउँदै खा  पदाथको सु नि तता दान 
गन, 

(ग) ग रब तथा खा  सरु ाका कोणबाट जोिखममा रहेका म हला, द लत, 

आदवासी जनजा त, लोपो मखु समदुाय तथा बालबा लकाह को समूह 
गठन गर  वशेष खा  पदाथ काय म स ालन गन, 

(घ) समानपुा तक तथा सम या यक खा  पदाथ तथा पोषणको वतरण 
णाल लाई यवि थत तथा था पत गन, 

(ङ) कृ षमै ी भौ तक पवूाधारको वकास र पौ कयु  दै नक उपभो य एवं 
उ च मू यका कृ ष व त ुउ पादन गन ो साहन गन, 

(च) थानीय तहमा उ पादन हनेु बाल नाल  तथा खा  पदाथका व भ  
प रकारको वकास तथा वधन गन, 

(छ) खा  पदाथको गणु तरको पर ण, माणीकरण एवं नयमन यालाई 
भावकार  बनाउन योगशालाको सेवालाई यवि थत गन, 

(ज) खा  पदाथ तथा पोषण व तकुो उपयोगबारे अ ाव धक ि थ तको 
आकलन गन खा  तथा पोषण उपभोग सव ण गन, 

(झ) खा  तथा पोषण सरु ालाई सरुि त गनका ला ग चा लनपुन कदमह  र 
आव यक लगानीस हतको देश खा  तथा पोषण सरु ा काय योजना 
तयार  गन, 

(ञ) खा  असरुि त े मा मौसम अनकूुल हनुे क समका बाल नाल को 
वकास र व तार गन, 

(ट) यावसा यक कृषकलाई ो साहन गन सहु लयत ऋणको यव था गन, 
(ठ) तो कएबमोिजमका अ य काय गन। 
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(४) देश सरकारले आ थक, सामािजक तथा भौगो लक पमा पछा ड परेका वग तथा 
समदुायका ला ग पोषणयु  खा  पदाथको सु नि तताको ला ग वशेष यव था गन स नेछ। 

14. खा  पदाथ तथा पोषणस ब धी सचेतना काय म स ालन गन स न:े देश सरकारले खा  
स भतुा तथा पोषणस ब धी हकको उपयोगका ला ग खा  पदाथ तथा पोषणस ब धी 
तो कएबमोिजमका सचेतनामूलक काय म स ालन गन स नेछ। 

15. ा ा रक (अगा नक) उ पादन: देश सरकारले ा ा रक (अगा नक) खा  पदाथको उ पादनमा 
वृ  गर  य तो उ पादनलाई वधन गन तो कएबमोिजमको काय गनछ। 

16. थानीय तथा रैथाने जातका खा  बाल को संर ण: देश सरकारले देश भ  उ पादन हनुे 
व भ  क समका थानीय तथा रैथाने जातका खा  बाल को आव यक संर ण तथा संवधन 
गनछ। 

17. बीमाको यव थाः कृ ष तथा पशजु य यवसायको संर ण तथा संवधनको ला ग देश सरकार 
र थानीय तहको सहभा गतामा ाकृ तक वप  बाट हनेु तसमेतलाई समे ने गर  बीमाको 
यव था ग रनेछ। 

18. जलवाय ु प रवतनबाट हनुस न ेअसर यूनीकरणः देश सरकारले जलवाय ु प रवतनका कारण 
खा  उ पादनमा पन स न े तकूल भाव वा यसबाट हनु स ने जोिखम यूनीकरणका ला ग 
संघीय सरकारसगँको सहकायमा नवारणा मक उपायह  अपनाउन आव यक यव था गनछ। 

19. तपतु स ब धी यव थाः कुनै सरकार  नकाय, संघ, सं था वा क पनी वा फमले सफा रस 
गरेको बउ बजन, मल तथा औष ध सफा रस गरेको े  र समयमा सफा रस गरेको व ध, 

याबमोिजम गरेको खेती तथा व तभुाउ पालनमा य तो बउ वा बजन योग गरेको 
कारणबाट कुनै क समको त भएमा य तो सफा रसकता सरकार  नकाय, संघसं था, क पनी 
वा फमले तो कएबमोिजम पी डतलाई तपू त दनपुनछ। 

 
प र छेद–३ 

खा  पदाथ तथा पोषणस ब धी योगशाला तथा ब  वतरण 

20. खा  पदाथ तथा पोषणको जाँच: (१) कुनै खा  पदाथ पोषणयु  र गणु तर य छ वा छैन भ  े
कुराको आव यक जाचँ र पर ण गनको ला ग देश भ  रहेको आ धका रक योगशालामाफत ्
जाँच र पर ण ग रने छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम रहेको योगशालाको रेखदेख, सम वय र सहकाय संघीय 
सरकारसँगको सहकाय र सम वयमा देश सरकारले गनछ। 

(३) कुनै नाग रक वा सं थाले नजी े मा योगशाला थापना र स ालन गन चाहेमा 
अनमु तका ला ग तो कएबमोिजमको द तरुस हत तो कएबमोिजमको ढाँचामा तो कएको 
अ धकार सम  नवेदन दनपुनछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम ा  नवेदनउपर छान बन गर  उपयु  देखेमा 
तो कएबमोिजमका शतको अधीनमा रह  देश भ को कुनै िज लामा योगशाला थापना र 
स ालन गन तो कएको अ धकार ले अनमु तप  दन स नछे। 

(५) उपदफा (३) बमोिजम थापना हनुे योगशालाको काम, कत य र अ धकार 
तो कएबमोिजम हनेुछ। 
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(६) यस ऐनबमोिजम थापना भएका नजी योगशालाको तो कएबमोिजम येक वष 
नवीकरण गनपुनछ। 

(७) उपदफा (४) बमोिजम थापना भएका योगशालाले तो कएको अव ध भ  
अनमु तप  नवीकरण नगराएमा य तो अनमु तप  वतः र  हनुेछ। 

21. दू षत खा  पदाथ: दू षत खा  पदाथअ तगत देहायका पदाथ पदछन:्- 

(क)  वा यलाई हा न हनेु गर  सडेगलेको, गणु तरह न, याद नाघेको वा फोहर मैला 
वा वषा  अव थामा रािखएको वा तयार ग रएको खा  पदाथ र दू षत पानी, 

(ख)  मा नसको उपभोगको ला ग अनपुयु  हनेु गर  केह  वा स पूण भाग कुनै रोगी 
वा रोगकारक पश ुप छ  वा हा नकारक वन प तबाट बनेको खा  पदाथ, 

(ग)  कुनै खा  योगशील (फुड ए ड टभ), र  प रर ी ( जव टभ), अ त वक सत वा 
ब ह मि त रसायन वा क टनाशक औष धको ला ग तो कएको अ धकतम सीमा 
भ दा बढ  हनु गई वा यलाई हा न हनु स न ेखा  पदाथ,   

(घ)  वा यलाई हानी हनुे क समले मसावट ग रएको खा  वा अखा  पदाथ वा 
उ  मसावटबाट बनेको कुनै पदाथ।  

22. दू षत खा  पदाथ वा यून गणु तरको खा  पदाथको उ पादन तथा ब  वतरण गन तब ध 
गन स ने: देश भ  कुनै नाग रकले दू षत खा  पदाथ वा यून गणु तरको खा  पदाथको 
उ पादन, ब  वतरण, नकासी वा पैठार  गन वा सोम ये कुनै कामका ला ग य तो खा  
पदाथ रा को ला ग देश सरकारले तो कएबमोिजम तब ध लगाउन स नेछ। 

23. ढाँट , झु याई खा  पदाथ ब  गन नहनु:े कसैले कुनै खा  पदाथलाई अक  कुनै खा  पदाथ 
हो भ न वा कुनै यून गणु तरको खा  पदाथलाई उ चतम गणु तरको खा  पदाथ हो भ न 
ढाँट  वा झु याई ब  वा वतरण गन हुँदैन। 

24. खा  पदाथ रो ा रा  सकन:े (१) कुनै खा  पदाथ दू षत वा यून गणु तरको हो भ े शंका 
लागेमा तो कएको अ धकार ले य तो खा  पदाथ सलब द  गर  रो ा रा  स नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम रो ा रहेको खा  पदाथ दू षत वा यून गणु तरको हो भ े 
कुराको नणय अि तम पमा भइसकेप छ दोषको मा ा, कृ त र यसबाट हनुस ने हा नको 
समेत वचार गर  तो कएको अ धकार ले च लत कानूनबमोिजम सजाय गन स नेछ। 

25. खा  पदाथ तथा पोषणको गणु तर तो ने अ धकार: (१) कुनै खा  पदाथ वा पोषणमा सो 
पदाथको गणु तर तथा मा ा कुन प र ध भ को हनुपुन भ े यव थाको स ब धमा देश 
सरकारले समयसमयमा राजप मा सूचना कािशत गर  गणु तर तो न स नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम खा  पदाथ तथा पोषण त वको गणु तर तो दा देहायका 
कुराह समेत समावेश गनपुनछ:- 

(क)  खा  पदाथ तथा पोषण त वको क सम, जात र अव था, 
(ख)  खा  पदाथ तथा पोषण त वको यूनतम गणु तरको सीमा, 
(ग)  रासाय नक पदाथ योग गर  उपचार ग रएको भए सोको ववरण, 

(घ)  तो कएबमोिजमका अ य कुराह । 
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प र छेद – ४ 

खा को उपल धता, आपू त, वतरण णाल  तथा अ धकारको काया वयन 

26. ादेिशक तथा थानीय तहको खा  तथा पोषण सरु ा योजनास ब धी यव थाः (१) देश 
सरकार तथा थानीय तहले खा सँग स बि धत संघ र थानीय तहसगँ सम वय गर  ादेिशक 
तथा थानीय तहको खा  तथा पोषण सरु ा योजना तजमुा तथा काया वयन गनछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम सम वय गदा आव यकताअनसुार सरोकारवालाह सँग 
सम वय गन ुपनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम ादेिशक खा  योजना तजमुा गदा खा  अ धकारको 
काया वयनमा भएको ग त मापन तथा अनगुमनका सूचका लाई आधार मा ु पनछ। 

(४) देशको खा  सरु ाको अव थाका स ब धमा त यमा आधा रत सूचनाका 
आधारमा नमाण गनपुनछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको सूचना स लन गन आव यक त य तथा जानकार  
स लन तथा व  लेषण गन देश तरमा एक खा  सरु ा सूचना णाल को यव था ग रनेछ।  

(६) देश सरकारले खा  अ धकार, खा  तथा पोषण सरु ा तथा खा  स भतुा 
अ धकारको वधनका वषयलाई आव धक पमा वकास योजनामा समावेश गनपुनछ। 

(7) नय मत पमा खा  सरु ाको अव थाबारे जानकार  लन देश र थानीय तहमा 
खा  सरु ा अनगुमन णाल को यव था ग रनछे। 

27. खा  तथा पोषण िश ाः देश सरकार र थानीय तहले समय समयमा खा  अ धकारसगँ 
स बि धत सूचना तथा िश ामूलक जानकार  वाह गनपुनछ। उ  काय गदा देश तरको 
मा य मक तहको िश ाको पा ममा समावेश गन तथा सो स ब धमा आव यक अ य 
वधना मक काय मह  स ालन गनछ।  

28. अनसु धान तथा वै ा नक व धको वकास: देश सरकार र थानीय तहले कृ षको दगो 
वकास, खा  उ पादनको अ भवृ  वा खा  तथा पोषण सरु ाको वधन गन आव यक 
अ ययन, अनसु धान तथा वै ा नक व धको वकासको ला ग तो कएबमोिजम यव था 
मलाउनेछ।  

29. खा को भ डारण तथा सि  च त: देश सरकारले यस ऐनबमोिजम खा ा  उपल ध गराउन 
तथा संकटमा आव यकता पूरा गन खा  भ डारण र सि  च त गर  खा  वतरण यालाई 
तो कएबमोिजम यव था गन स नेछ।  

30. खा  पदाथ ख रदः (१) दफा २९ बमोिजम भ डारण तथा सि त गनको ला ग आव यक हनेु 
खा  पदाथ यथास भव आ त रक पमा ख रद गनपुनछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न आ त रक ख रदबाट पया  
उपल ध हनु नस ने अव था भएमा अ य बाट पैठार  गन सकनेछ। 

31. खा  वतरणको यव थाः देश सरकार तथा थानीय तहले सपुथ मू यको पसल वा 
सावज नक खा  वतरण के  वा तो कएबमोिजमका अ य मा यममाफत ् खा  वतरणको 
यव था तो कएबमोिजम मलाउनेछ। 
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32. ववरण सावज नक गनपुनः (१) देश सरकार वा थानीय तहले यस प र छेदबमोिजम वतरण 
हनु ेखा  पदाथको स ब धमा देहायका ववरणह  तयार गर  अ ाव धक गनपुनछः-  

   (क)  खा  सि  च तको अव था, 
   (ख)  सि त खा ा को प रमाण, 

   (ग)  खा ा को मू य, 

   (घ)  खा ा को वतरण णाल , 

   (ङ)  खा ा को क सम। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तयार भएको ववरण सवसाधारणको जानकार को ला ग 
समय समयमा सावज नक गनपुनछ।  

 
प र छेद–५ 

कणाल  देश खा  प रष   तथा थानीय खा  सम वय स म तस ब धी यव था 
33. देश खा  प रष  स ब धी यव था: (१) येक यि  तथा नाग रकको खा  सरु ा तथा 

खा  स भतुास ब धी मौ लक हक र अ धकारलाई संर ण, वधन तथा प रपू त गन संघीय 
खा  अ धकार तथा खा  स भतुास ब धी ऐन, २०७५ अ तगत रह  देश म ालयको 
म ीको अ य तामा एक कणाल  देश खा  प रष   गठन हनुछे। 

(२) देश खा  प रष  स ब धी अ य यव था देश सरकारले नधारण गरेबमोिजम 
हनुछे। 

(३) देश खा  प रष  को काम, कत य र अ धकार देश सरकारले नधारण 
गरेबमोिजम हनुेछ। 

34. उप–स म त वा व  समूहको गठनः यस ऐनको भावकार  काया वयनको ला ग देश सरकारले 
आव यकताअनसुार वशेष  सेवा लन स नछे। 

35. थानीय खा  सम वय स म त: (१) थानीय तहमा खा  अ धकार, खा  सरु ा तथा खा  
स भतुाको अ धकारको संर ण एवं संवधन गन कामसमेतको ला ग तथा थानीय तरमा खा  
आपू त तथा वतरण णाल लाई सहज बनाउन थानीय तहमा एक खा  सम वय स म त गठन 
हनुछे। 

(२) यस ऐनको काया वयनको योजनको ला ग देश सरकारले थानीय तहसँगको 
सम वय र सहकायमा योजना तजमुा तथा काया वयन गनछ।  

36. खा  सरु ा सूचना के ः (१) देश सरकारले देश तथा थानीय तहमा खा  सरु ा 
अनगुमन णाल लाई नय मत तथा वधन गन सूचना के ह को थापना गन स नछे।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको के को सं या, मापद ड र स ालन तो कएबमोिजम 
हनुछे। 

37. नर ण अ धकृत नयु  गन वा तो न स ने: खा  पदाथ तथा पोषणस ब धी आपू त 
यव थालाई भावकार  बनाई नाग रकलाई उिचत मू यमा तरयु  खा  पदाथ तथा 
पोषणयु  व त ु उपल ध गराउन े कायको अनगुमन गन र यस ऐनअ तगतका मु ाको 
अनसु धान तथा दायर  गन देश सरकारले तो कएबमोिजम नर ण अ धकृतह  नयिु  गन 
वा नर ण अ धकृतको पमा काम गन कुनै अ धकृत कमचार लाई तो न स नछे।  
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38. कमचार स ब धी यव थाः यस ऐनको योजनको ला ग आव यक पन कमचार  वा वषय 
व को यव था देश सरकारले मलाउनेछ। 

39. अनगुमन, मू या न र पृ पोषणः (१) यस ऐनको भावकार  काया वयन भए नभएको मु या न 
गर  नय मत पृ पोषणका ला ग वत  तथा समावेशी अनगुमन तथा मु या न स म त गठन 
ग रनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अनगुमन तथा मू या नको ला ग देश तथा थानीय 
तहमा खा  अ धकार अनगुमनका सूचका  तयार पार  उ  सूचका का आधारमा अनगुमन 
तथा मू या नलाई यवि थत ग रनेछ।    

 
प र छेद–६ 

कसरु, सजाय तथा पनुरावेदनस ब धी यव था 
40. कसरुज य कायः कसैले देहायबमोिजमको काम गरेमा यस ऐनअ तगत कसरु गरेको मा ननेछः 

(क) कसैलाई अ याव यक खा को पहुँचबाट वि  चत गर  ग भीर हानी पु  याउने वा 
भोकमर को ि थ त सजना गन काम गरेमा, 

(ख)  अ पकाल न सहायताको योजनको ला ग संक लत तथा सि त खा व तलुाई 
क जा वा न  गन वा दु पयोग गन काय गरेमा, 

(ग) आपत ्काल न खा  सहायता वतरण कायमा अवरोध गरेमा, 
(घ)  आधारभतू खा  व तकुो ढुवानी, आपु त, वतरण तथा बजार करणमा स ठत वा 

अस ठत पले बाधा वा वरोध गरेमा,  

(ङ)  जी वकोपाजनको आधारबाट वमखु पान गर  वास थान व हन बनाएमा, 
(च)  वतरण गनपुन खा  पदाथ लि त वा पछ डएको वगलाई वतरण नगरेमा, 
(छ)  तो कएको मापद ड वपर त मानव वा यमा तकूल असर पन गणु तरह न 

व तकुो उ पादन, ब , वतरण वा याद नाघेका खा  व तकुो ब  वतरण 
गरे वा गराएमा, 

(ज)  कालोबजार , कृ म अभाव र मू य वृ  गर  आपू तमा बाधा पु  याएमा,  

(झ)  यस ऐन वा यस ऐनबमोिजम बनेको नयम वपर तका अ य कुनै काय गरेमा।  

41. मु ाको अनसु धान तथा दायर ः (१) यस ऐनअ तगतको मु ाको अनसु धान दफा ३७ 
बमोिजमको नर ण अ धकृतले गनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको नर ण अ धकृतले मु ाको अनसु धान गदा उजरु  ा  
भएको म तले ३५ दन भ  स बि धत िज ला अदालतसम  मु ा दायर गनपुनछ।   

(३) उपदफा (२) बमोिजम मु ा दायर गदा अनसु धान अ धकृतले िज ला 
याया धव ाको राय लनपुनछ।  

42. पनुरावेदन: मु ा हेन अ धकार ले गरेको नणयमा िच  नबु ने प ले य तो नणय भएको 
म तले पतीस दन भ  स बि धत उ च अदालतमा पनुरावेदन गन स नछे। 

43. सजाय: यस ऐनको विखलाप गन गराउनलेाई च लत कानूनबमोिजम द ड र सजाय ग रनेछ।  
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44. तपू त: (१) यस ऐनअ तगतको कुनै कसरु गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै कारको हा न, 

नो सानी हनु गएमा य तो हा न, नो सानीको तपू त भराई पाउन मु ा हेन अ धकार सम  
नवेदन दन स नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम दइन े तपू तस ब धी मापद ड तो कएबमोिजम हनुछे।  
 

प र छेद–७ 

व वध 

45. अनमु तप  लनपुन: (१) तो कएको खा  पदाथको उ पादन, ब  वतरण, स य वा शोधन 
गन चाहने नाग रक वा सं थाले तो कएबमोिजम अनमु तप  लनपुनछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न खु ा ब े ताले यस 
दफाबमोिजमको अनमु तप  लनपुन छैन। 

46. समानपुा तक समावेशी स ा तका आधारमा त न ध वको यव था गनः यस ऐनको 
काया वयनका स ब धमा गठन ग रने प रष  , स म त, उप–स म त वा व  समूहमा समानपुा तक 
समावेशी स ा तका आधारमा त न ध व सु नि त ग रनेछ। 

47. नकासी तथा पैठार मा रोक लगाउन स ने: राजप मा सूचना काशन गर  देश सरकारले 
जनसरोकारको वा यमा हा न वा तकूल भाव पु  याउन े कुनै खास जातको खा  पदाथ, 

बाल  उ पादन तथा व तभुाउमा योग हनेु पदाथको नकासी तथा पैठार  गन नपाउने गर  रोक 
लगाउन स नेछ।  

48. नयम बनाउन ेअ धकार: देश सरकारले यस ऐनको काया वयनको ला ग आव यक नयमह  
बनाउन स नेछ।  

49. बचाउ: यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न यो ऐन ार भ हनुअुिघ च लत 
कानूनबमोिजम कणाल  देशमा थापना भएका नजी े का योगशालाले यो ऐन ार भ 
भएको म तले एक वष भ  यस ऐनबमोिजम अनमु तप  लइस नपुनछ। 

 
कणाल  देश सभाको स वत ् २०७७ साल जेठ २८ गते बसेको बैठक ारा पा रत यो वधेयक 

नेपालको सं वधानको धारा २०१ (१) बमोिजम मािणत गदछु ।  

 

 
 

 

राज बहादरु शाह  

सभामखु 

कणाल  देश 


