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सम्वत ्२०७५ सालको ऐन नं. १३ 

खाद्य तथा खाद्य सम्रभतुाको अधिकारको सम्बन्िमा व्यवस्था गनन बनकेो वविेयक 
रस्तावनााः नेपालको संवविान बमोजिम रदत्त नागररकको खाद्य, खाद्य सरुक्षा तथा खाद्य 
सम्रभतुा सम्बन्िी मौधलक हकलाई कायानन्वयन गने र त्यसको लाधग उपयकु्त संयन्र 
धनमानण गनन तथा खाद्यमा नागररकको पहुुँच सधुनजित गने सम्बन्िमा कानूनी व्यवस्था गनन 
वाञ्छनीय भएकोले, 

सङ् घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेद-१ 
रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभतुा 
सम्बन्िी ऐन, २०७५” रहेको छ।  

(२) यो ऐन तरुून्त रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा: ववषय वा रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आिारभतू खाद्य” भन्नाले नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल 
रािपरमा सूचना रकाशन गरी तोकेको खाद्य पदाथन सम्झन ु
पछन।  

(ख) “वकसान” भन्नाले कृवषलाई मखु्य पेशा वा व्यवसाय बनाई 
त्यसबाट नै आफ्नो िीववकोपािनन गने नागररक सम्झन ुपछन र 
सो शब्दले त्यस्तो नागररकमा आजित पररवारका सदस्य वा 
वषनको छ मवहना वा सोभन्दा बढी अवधि कृवष कायनमा िम 
गने वा परम्परागत कृवष औिार धनमानण गने नागररक वा त्यस्तो 
नागररकमा आजित पररवारका सदस्यलाई समेत िनाउुँछ। 

(ग)  “कृवष योग्य भधूम” भन्नाले कृवषको लाधग रयोग हनुे, कृवषिन्य 
उत्पादन गने वा रचधलत कानून बमोजिम कृवष कायनमा 
उपयोगको लाधग धनिानरण गररएको भधूमलाई सम्झन ुपछन। 
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(घ) “खाद्य” भन्नाले िैववक स्रोतबाट राप्त सांस्कृधतक रूपमा स्वीकायन 
रशोधित, अिनरशोधित वा अरशोधित मानव उपभोग्य पदाथन 
सम्झन ुपछन र सो शब्दले त्यस्तो पदाथनको तयारी, रशोिन वा 
उत्पादनमा रयोग हनुे कच्चा पदाथनलाई समेत िनाउुँछ। 

(ङ)  “खाद्य सम्रभतुा” भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा ववतरण रणालीमा 
वकसानले उपभोग वा अभ्यास गने देहायको अधिकार सम्झन ु
पछनाः- 

(१) खाद्य सम्बन्िी नीधत धनमानण रवियामा 
सहभागी हनुे, 

(२)  खाद्य उत्पादन वा ववतरण रणालीसुँग 
सम्बजन्ित कुनै पधन व्यवसाय रोज्ने, 

(३)  कृवष योग्य भधूम, िम,  बीउ वविन,  रववधि, 

औिारको छनौट गने, 

(4) कृवष व्यवसायको ववश्वव्यापीकरण वा 
व्यापारीकरणको रधतकूल रभावबाट मकु्त 
रहने। 

(च) “खाद्य सरुक्षा” भन्नाले सविय र स्वस्थ मानव िीवनयापन गनन 
आवश्यक हनुे खाद्यमा रत्येक व्यजक्तको भौधतक तथा आधथनक 
पहुुँच सम्झन ुपछन।  

(छ)  “तोवकएको’ वा “तोवकए बमोजिम’ भन्नाले यस ऐन अन्तगनत 
बनेको धनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोजिम सम्झन ुपछन। 

(ि)  “पररषद्”  भन्नाले दफा ३२ बमोजिमको राविय खाद्य पररषद् 
सम्झन ुपछन। 

(झ)  “मन्रालय” भन्नाले कृवष सम्बन्िी ववषय हेने नेपाल सरकारको 
मन्रालय सम्झन ुपछन। 

(ञ)  “लजक्षत घर पररवार” भन्नाले दफा ५ बमोजिम पवहचान भएका 
घर पररवार सम्झन ुपछन। 
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(ट) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउुँपाधलका वा नगरपाधलका सम्झन ु
पछन। 

पररच्छेद-२ 
खाद्य अधिकार तथा खाद्य असरुक्षाबाट संरक्षण 

३. खाद्य सम्बन्िी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पररपूधतन: (१) रत्येक नागररकलाई 
खाद्य सम्बन्िी अधिकार तथा खाद्य सरुक्षाको अधिकार हनुेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र 
पररपूधतनको लाधग नेपाल सरकार, रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्पररक 
समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था धमलाउन ेछ। 

(3) उपदफा (१) को सवनसामान्यतामा रधतकूल रभाव नपने गरी रत्येक 
नागररकलाई देहायको खाद्य सम्बन्िी अधिकार तथा खाद्य सरुक्षाको अधिकार 
हनुेछाः– 

(क)  ववना भेदभाव पयानप्त, पोषणयकु्त तथा गणुस्तरीय 
खाद्यमा धनयधमत पहुुँच हनुे, 

(ख)  भोकबाट मकु्त हनुे, 
(ग) खाद्यको अभावमा िीवन िोजखममा पने अवस्थाबाट 

सरुजक्षत रहने, 
(घ)  भोकमरी वा खाद्य असरुक्षाको िोजखममा रहेका व्यजक्त 

वा पररवारले खाद्यमा दीगो पहुुँच र पोषण सहायता 
राप्त गने, 

(ङ) सांस्कृधतक रूपमा स्वीकायन खाद्य उपयोग गने। 

४. भोकमरीको रोकथाम र धनयन्रण: नेपाल सरकार, रदेश सरकार र स्थानीय तहले 
भोकमरीको रोकथाम र त्यसको धनयन्रणको लाधग पारस्पररक समन्वयमा 
राथधमकीकरणको आिारमा देहायका काम गनेछाः- 
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(क)  भोकमरी वा भोकमरीको िोजखममा रहेका व्यजक्त, पररवार, 

समदुाय र क्षेरको धनयधमत रूपमा पवहचान गने र त्यसको 
अधभलेख राख्न,े 

(ख)  भोकमरी वा भोकमरीको िोजखम धनयन्रणका लाधग आवश्यक 
पने खाद्यको सजिधतको व्यवस्था गने, 

(ग) भोकमरी वा भोकमरीको िोजखम धनयन्रणको लाधग खाद्य 
ववतरणको व्यवस्था गने, 

(घ)  भोकमरी रोकथाम तथा धनयन्रणको लाधग तत्कालीन, 

अल्पकालीन तथा दीघनकालीन उपायहरूको अवलम्वन गने। 

५. लजक्षत घर पररवारको पवहचान: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेरधभर रहेको गररबी, 
भौगोधलक ववकटता, ववपद् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले खाद्य असरुक्षाको 
िोजखममा रहेका लजक्षत घर पररवारको तोवकए बमोजिम पवहचान गरी त्यसको 
अधभलेख तोवकएको ढाुँचामा राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधभलेखको वववरण दफा ३४ 
बमोजिमको रदेश खाद्य पररषद् र मन्रालयमा समेत अधभलेखको लाधग पठाउन ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधभलेखमा खाद्य असरुक्षाको िोजखममा 
नरहेका घर पररवारको वववरण समेत समावेश भएको पाइएमा वा अधभलेखमा 
परेको घर पररवार कुनै कारणवाट लजक्षत घर पररवारमा नपने भएमा िनुसकैु 
अवस्थामा स्थानीय तहले त्यस्तो पररवारको वववरण अधभलेखबाट हटाउन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोजिम राप्त अधभलेखको आिारमा रत्येक रदेशले 
आफ्नो रदेशधभरका र मन्रालयले नेपालभरका खाद्य असरुक्षाको िोजखममा रहेका 
लजक्षत घर पररवारको एकीकृत र अद्यावधिक अधभलेख राख्न ुपनेछ। 

(५) यस दफा बमोजिमको अधभलेख स्थानीय तहले समय समयमा 
अद्यावधिक गनुन पनेछ र त्यसको िानकारी रदेश खाद्य पररषद् र नेपाल 
सरकारलाई ददन ुपनेछ। 
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(६) यस दफा बमोजिमको अधभलेख ववद्यतुीय माध्यमबाट समेत राख्न े
गरी नेपाल सरकारले आवश्यक रणालीको ववकास गनन सक्नेछ। 

(७) लजक्षत घर पररवारको पवहचानका अन्य आिार तथा रकृया तोवकए 
बमोजिम हनुेछ। 

६. खाद्य सहायता पररचयपर: (१) स्थानीय तहले लजक्षत घर पररवारको अद्यावधिक 
वववरणको आिारमा तोवकएको ढाुँचामा खाद्य सहायता पररचयपर िारी गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम पररचयपर िारी गदान लजक्षत घर पररवारमा 
अठार वषन उमेर पूरा भएको मवहला सदस्य भएमा त्यस्ता सदस्यमध्ये ज्येष्ठ 
सदस्यको नाममा र अठार वषन उमेर पूरा भएको मवहला सदस्य नभएमा पररवारको 
अन्य सदस्यमध्ये िेष्ठ सदस्यको नाममा तोवकए बमोजिम खाद्य सहायता पररचयपर 
िारी गनुन पनेछ।  

तर लजक्षत घर पररवारमा अठार वषन उमेर पगुेका कुनै पधन सदस्य 
नभएको अवस्थामा यस उपदफामा लेजखएको कुराले त्यस्तो पररवारका उमेर 
नपगुेका सदस्यको नाममा खाद्य सहायता पररचयपर िारी गनन बािा पने छैन। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम अन्य सदस्यको नाममा पररचयपर िारी 
गररएको रहेछ भन ेमवहला सदस्यको उमेर अठार वषन पगुेपधछ त्यस्तो सदस्यको 
नाममा िारी गररएको पररचयपर खारेि गरी मवहला सदस्यको नाममा पररचयपर 
िारी गनुन पनेछ। 

७. धनाःशलु्क वा सहधुलयत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ि गराउन:े (१) नेपाल 
सरकार, रदेश सरकार वा स्थानीय तहले लजक्षत घर पररवारलाई सहधुलयत मूल्यमा 
र खास रकृधतका लजक्षत घर पररवारलाई तोवकए बमोजिम धनाःशलु्क खाद्य सहायता 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन कुनै क्षेरमा 
वा कुनै स्थानीय तहमा कुनै वकधसमको ववपद् उत्पन्न भई नेपाल सरकारले 
ववपद्ग्रस्त क्षेर घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था कायम रहेको अवधिभर 
र खाद्य सङ्कटरस्त क्षेर घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो सङ्कट कायम रहेको 
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अवधिभर त्यस्तो क्षेरमा रहेका व्यजक्त तथा पररवारलाई तोवकए बमोजिम धनाःशलु्क 
वा सहधुलयत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(३) नेपाल सरकार वा रदेश सरकारले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम 
धनाःशलु्क वा सहधुलयत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ि गराउुँदा स्थानीय तह 
माफन त ्ववतरण गने व्यवस्था धमलाउन ुपनेछ। 

(4) नेपाल सरकार, रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस दफा बमोजिम 
रदान गने धनाःशलु्क वा सहधुलयत खाद्य सहायता तोवकएको क्षेरका व्यजक्त वा 
पररवारको तत्कालको आवश्यकता, भौगोधलक अवस्था, खाद्यको उपलब्िता तथा 
परम्परागत वा सांस्कृधतक रूपमा स्वीकायनता समेतको आिारमा त्यस्तो खाद्य 
सहायताको स्वरूप तथा पररमाणलाई समय समयमा पनुरावलोकन गनन सक्नेछ। 

८. खाद्यको पोषण तत्त्वको मापदण्ड तोक्न:े दफा ७ बमोजिम खाद्य सहायता रदान 
गने रयोिनका लाधग आवश्यक पने खाद्यको पोषण तत्त्वको मापदण्ड तोवकए 
बमोजिम हनुेछ। 

९. आपतकालीन खाद्य तथा पोषण सरुक्षा: (१) नेपाल सरकार, रदेश सरकार र 
स्थानीय तहले पारस्पररक समन्वयमा खाद्य तथा पोषण सरुक्षामा कुनै कारणले 
पनन सक्ने रधतकूल रभावलाई न्यूनीकरण गनन तथा आपतकालीन अवस्थामा 
यथाशीघ्र खाद्य उपलब्ि गराउन आवश्यक उपाय अवलम्बन गनेछ।  

स्पष्टीकरण: यस दफाको रयोिनको लाधग “आपतकालीन अवस्था” भन्नाले नेपाल 
सरकारले कुनै क्षेरमा भकूम्प, बाढी, पवहरो, वहमपात, जशतलहर वा आगलागी िस्ता 
ववपद् परी आपतकालीन अवस्था भनी घोषणा गरेको अवधि सम्झन ुपछन। 

(२) नेपाल सरकार, रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्पररक 
समन्वयमा आफ्नो खाद्य भण्डारण सवुविाको ववस्तार तथा आिधुनकीकरण गरी 
िनुसकैु पररजस्थधतमा पोषणको आवश्यकता पूरा गनन चावहन े खाद्य सजित गनुन 
पनेछ। 

(३) यस दफा बमोजिम आपत्कालीन खाद्य तथा पोषण सहायता उपलब्ि 
गराउने कायनको संयोिन तोवकएको धनकायले गनेछ।  
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(४) नेपाल सरकारले आपतकालीन अवस्थामा खाद्य तथा पोषण सरुक्षाको 
जस्थधतलाई सदुृढ गनन आवश्यकता अनसुार राविय तथा अन्तरानविय सहयोग 
पररचालन गनन सक्नेछ। 

१०. खाद्य सङ्कटरस्त क्षरे घोषणा गनन सक्न:े (१) नेपाल सरकारले भकूम्प, अधतववृष्ट, 

अनाववृष्ट, बाढी, पवहरो, आगलागी, महामारी, भोकमरी िस्ता कारणले कुनै क्षेरमा 
खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएमा त्यस्तो क्षेरलाई धनजित अवधिका लाधग खाद्य सङ्कटरस्त 
क्षेर घोषणा गनन सक्नेछ। 

 (2) खाद्य सङ्कटरस्त क्षेरमा आवश्यक पने खाद्य तथा पोषण सरुक्षाको 
रबन्ि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

११. स्थानीय खाद्यलाई राथधमकता ददन:े (१) यस ऐन बमोजिम खाद्य तथा पोषणको 
रबन्ि गदान स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको परम्परागत खाद्यलाई राथधमकता ददई 
ववतरण गनुन पनेछ। 

(2) स्थानीयस्तरमा उत्पाददत परम्परागत खाद्य तथा पोषणको रबन्ि 
गने सम्बन्िी व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ।  

पररच्छेद-३ 
खाद्य सम्रभतुाको अधिकारको संरक्षण र रवर्द्नन 

१२. खाद्य सम्रभतुाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पररपूधतन: (१) रत्येक वकसानलाई 
खाद्य सम्रभतुाको अधिकार हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) को सवनमान्यतामा रधतकुल रभाव नपनेगरी रत्येक 
वकसानलाई देहायको खाद्य सम्रभतुाको अधिकार हनुेछाः– 

(क)  रत्येक वकसान वा खाद्य उत्पादकले पवहचान र सम्मान 
 पाउन,े 

(ख)  खाद्य तथा कृवष उत्पादन रणालीमा सहभागी हनु,े  

(ग)  कृवष कायनका लाधग आवश्यक पने सािन र िोतमा पहुुँच हनु,े 

(घ)  स्थानीय बीउ धबिन, रववधि, औिार र कृवष रिाधतको छनौट 
तथा त्यसको बौवर्द्क सम्पजत्तको संरक्षण राप्त गने, 

(ङ)  परम्परागत तथा रैथान ेखाद्यको संरक्षण गने, 
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(च) कृवष पेशाबाट स्वेच्छाचारी रूपले वजित गने कायन ववरुर्द् 
संरक्षण राप्त गने। 

१३. कृवष पेशाको संरक्षण र वकसानको िीवनस्तरको रवर्द्नन: नपेाल सरकार, रदेश 
सरकार र स्थानीय तहले पारस्पररक समन्वयमा कृवष पेशाको संरक्षण गरी 
वकसानको िीवनस्तरको रवर्द्नन गनन उपलब्ि स्रोत सािनको आिारमा देहाय 
बमोजिमको व्यवस्था धमलाउनेछाः- 

(क) कृवष तथा खाद्य उत्पादनको क्षेरमा लगानी अधभववृर्द् 
गने,  

(ख) खाद्य उत्पादनमा उन्नत रववधि, वातावरण मैरी मल, 

बीउका ववधभन्न रकार, िीवनाशक ववषादद वा कृवष 
सामरीको ददगो रयोग तथा पहुुँचलाई ववस्तार गने, 

(ग) नगदे बाली वा धनकासी योग्य बालीलाई ववशेष 
राह्यता ददने,  

(घ) बीउ, बाली वा पशपंुक्षी बीमामा वकसानको सरल तथा 
सहि पहुुँचलाई ववस्तार गने,  

(ङ) कृवष बिारमा वकसानको पहुुँचलाई अधभववृर्द् गने, 

(च) िैववक खेतीका लाधग आवश्यक पने पूवानिारमा 
वकसानको पहुुँचलाइन ववस्तार गने, 

(छ) रासायधनक, ववषादीयकु्त वा आनवुांवषक अधभयाजन्रक 
(िेनेवटकल्ली मोधडफाइड अगानधनज्म) खेतीबाट हनुे 
हाधनबाट संरक्षण रदान गने, 

(ि) लामो समयसम्म सिय गनन सवकने तोवकएका बालीको 
न्यूनतम समथनन मूल्य तोक्ने, 

(झ) अधतववृष्ट, अनाववृष्ट वा खडेरी लगायत मौसमको बारेमा 
पूवन सूचना ददने रणालीको ववकास गने, 
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(ञ) िैववक ववववितामा आिाररत दीगो कृवष रणाली 
रवर्द्नन गने, 

(ट) कृवष पेशाको संरक्षण गनन कृवषको व्यवसायीकरण, 

औद्योधगकीकरण, आिधुनकीकरण र रवविीकरण गने, 

(ठ) मवहला वकसान तथा कृवषमा आिाररत भधूमहीन 
पररवारलाई राथधमकताको आिारमा कृवष योग्य भधूम 
तथा कृवष सामरीमा पहुुँच ववस्तार गने, 

(ड) कृवष बाली, फलफूल तथा पशपुक्षी उत्पादनमा रयोग 
भएको िलस्रोतको त्यस्तो उत्पादनलाई रधतकूल हनुे 
गरी अन्यथा उपयोग गनन नददन,े 

(ढ) कृवष उत्पादन वा कृवषबालीको हाधन, नोक्सानी ववरुर्द् 
वकसानलाई तोवकएको अवस्थामा तोवकए बमोजिमको 
क्षधतपूधतन रदान गने व्यवस्था धमलाउने, 

(ण) लागत मूल्यमा आिाररत भई कृवष उत्पादनको समथनन 
मूल्य तोक्ने । 

१४. वकसानको पवहचान र सम्मान: (१) नेपाल सरकारले वकसानको तोवकए बमोजिम 
पवहचान गरी वगीकरण गनेछ।  

(२) स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजिमको वगीकरणको आिारमा 
पररचयपर िारी गनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिमको वगीकरणको आिारमा वकसानलाई 
राज्यबाट राप्त हनुे सहधुलयत, छुट, सवुविा तथा रचधलत कानून बमोजिम 
योगदानमा आिाररत धनवतृ्तभरण उपलब्ि गराइनेछ। 

(४) पररचयपरको मान्य अवधि नवीकरण तथा तत ् सम्बन्िी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

१५. कृवष योग्य भधूमको ददगो उपयोग: कृवष योग्य भधूमको संरक्षण तथा ददगो उपयोगको 
लाधग नेपाल सरकार, रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्पररक समन्वयमा देहाय 
बमोजिमका कायन गनेछन:्– 
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(क)  रचधलत कानून बमोजिम पवहचान गररएका कृवष योग्य भधूममा 
बाली लगाउन रोत्साहन वा रवर्द्नन गने,  

(ख)  कृवष योग्य भधूमको वैज्ञाधनक पवहचान गरी छुट् याउन े वा 
वगीकरण गने, 

(ग)  कृवष योग्य भधूमलाई बाुँझो राख्न तथा भधूमको उपयोगको 
सम्बन्िमा रचधलत कानून बमोजिम तोवकएको रयोिन बाहेक 
अन्य रयोिनको लाधग उपयोग गनन वा गराउन नददने, 

(घ)  कृवष योग्य भधूमको खण्डीकरण गनन नददने, 
(ङ)  ववकास धनमानणका कायन गदान दफा 2१ बमोजिमको राविय 

खाद्य योिना रधतकूल नहनु ेगरी सिालन गने, 

(च)  कृवष योग्य भधूमको उपयोगको बारेमा सचेतना अधभववृर्द् गने, 

(छ)  कृवष रयोिनको लाधग वगीकरणमा परेको भधूममा मनाधसब 
कारणववना खेती नलगाउने िग्गािनीलाई सरकारले ददने 
अनदुान, सवुविा र सहयोग कटौती गने, 

(ि)  सहकारी खेती, कबधुलयती खेती, करार खेती वा सामूवहक 
खेतीलाई रवर्द्नन गरी बाुँझो रहेको उत्पादनशील भधूमको 
अधिकतम उपयोगको व्यवस्था गने। 

१६. स्थानीय कृवष बाली तथा पशिुन्य उत्पादनको रवर्द्नन: स्थानीय कृवष बाली तथा 
पशिुन्य उत्पादनको रवर्द्नन गनन नेपाल सरकार, रदेश सरकार र स्थानीय तहले 
देहाय बमोजिमका उपाय अवलम्बन गनेछन:्- 

(क)  स्थानीय कृवष तथा पशिुन्य उत्पादन तथा बिारीकरणलाई 
रवर्द्नन गने, 

(ख)  स्थानीय कृवष तथा पशिुन्य उत्पादनमा उपभोक्ताको सहि 
पहुुँच सधुनजित गने, 
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(ग)  कृवष बिार, कृवष फमन वा खेतबारीबाट नै वकसानले 
उपभोक्तालाई आफ्नो उत्पादन धबिी गनन सक्न ेवातावरणको 
सिृना गने, 

(घ)  परम्परागत कृवष बिार तथा हाटबिारको रवर्द्नन गने, 

(ङ)  कृवष उत्पादनसुँग सम्बजन्ित स्थानीय ज्ञान तथा परम्परागत 
खाद्य संस्कृधतको संरक्षण गने, 

(च) स्थानीयस्तरमा उत्पाददत खाद्यको उपयोग गरी कृवष पयनटन 
रवर्द्नन   गने। 

१७. कृवष योग्य भधूमको ददगो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी: (१) सङ्घीय र रदेश कानूनको 
अिीनमा रही कृवष योग्य भधूमको ददगो व्यवस्थापन गने जिम्मेवारी स्थानीय तहको 
हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गनन स्थानीय तहले देहाय 
बमोजिमको कायन गनेछाः- 

(क)  कृवष योग्य भधूमको लगत तयार गने, 

(ख)  स्थानीयस्तरमा रहेका बाुँझो िग्गा तथा अन्य िग्गाको 
पवहचान गने, 

(ग)  खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पवहचान गररएका भधूमको 
अधभलेख राख्न,े 

(घ) भधूम सम्बन्िी अधभलेख अद्यावधिक गने, 

(ङ)  बाुँझो भधूमको रभावकारी व्यवस्थापन गनन अन्य 
आवश्यक काम गने वा गराउन।े 

१८. लजक्षत कृवष ववकास कायनिम सिालन: (१) नेपाल सरकार, रदेश सरकार तथा 
स्थानीय तहले दधलत, लोपोन्मखु, आददवासी वकसान वा भधूमहीन वकसानको 
हकवहतको संरक्षणका लाधग लजक्षत कृवष ववकास कायनिम बनाई लागू गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कायनिम सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोजिम हनुेछ।  
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१९. िलवाय ुपररवतननबाट हनु सक्न ेअसरको न्यूनीकरण: नेपाल सरकारले िलवाय ु
पररवतननबाट खाद्य उत्पादनमा पनन सक्न ेरधतकूल रभाव वा त्यसबाट हनु ेिोजखम 
न्यूनीकरणका लाधग धनवारणात्मक उपायहरू अपनाउन आवश्यक व्यवस्था गनेछ। 

२०. क्षधतपूधतन ददन ुपने: (१) कुनै सरकारी संस्था, धनकाय, कम्पनी वा फमनले धसफाररस 
गरेको बीउ, वविन धसफाररस गरेको क्षेर र समयमा धसफाररस गरेको ववधि, 

रविया वा तररका बमोजिम गरेको खेती वा त्यस्तो संस्था, धनकाय, कम्पनी वा 
फमनबाट धसफाररस गररएको बीउ, वविन, ववधि, रकृया वा मल धसफाररस गररएको 
तररका बमोजिम रयोग गरेको अवस्थामा कसैको वाली उत्पादन हनु नसकेमा वा 
सारभतू रुपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो बीउ, वविन, ववधि, रकृया वा 
मल धसफाररस गने संस्था, धनकाय, कम्पनी वा फमनले क्षधतपूधतन ददन ुपनेछ । 

(2) उपदफा (१) बमोजिम ददइने क्षधतपूधतन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोजिम हनुेछ।  

पररच्छेद-४ 
खाद्य अधिकारको कायानन्वयन 

२१. राविय खाद्य योिना: (१) नेपाल सरकारले खाद्यसुँग सम्बजन्ित सङ्घ, रदेश र 
स्थानीय तहका धनकायसुँग समन्वय गरी राविय खाद्य योिना तिुनमा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम समन्वय गदान आवश्यकता अनसुार अन्य 
सरकारी, गैरसरकारी वा धनिीस्तरका धनकाय वा संस्थासुँग परामशन गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिम राविय खाद्य योिनामा समाबेश गनुन पने 
ववषय तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

(4) उपदफा (१) बमोजिम राविय खाद्य योिना तिुनमा गदान खाद्य 
अधिकारको कायानन्वयनमा भएको रगधत मापन तथा अनगुमनका सूचकाङ्कलाई 
आिार मान्नु पनेछ।  

(5) नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार, खाद्य तथा पोषण सरुक्षा तथा खाद्य 
सम्रभतूा अधिकारको रवर्द्ननका ववषयलाई आवधिक ववकास योिनामा समाबेश 
गनुन पनेछ। 
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२२. खाद्य तथा पोषण सरुक्षा कायनिम सिालन: स्थानीय तहले रत्येक वषन खाद्य तथा 
पोषण सरुक्षाका लाधग तोवकए बमोजिमका आवश्यक कायनिम सिालन गनेछ। 

२३. खाद्य अधिकार अनगुमनका सूचकाङ्क: (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको 
कायानन्वयनलाई अनगुमन गनन पररषद् तथा अन्य सम्बर्द् धनकायसुँग परामशन गरी 
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभतुाको अधिकारको अनगुमन सूचकाङ्क तयार गनुन 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको अनगुमन सूचकाङ्क 
सवनसािारणको िानकारीको लाधग सावनिधनक गनुन पनेछ। 

२४. खाद्य तथा पोषण जशक्षा र सूचना: नेपाल सरकार, रदेश सरकार र स्थानीय तहले 
समय समयमा खाद्य अधिकारसुँग सम्बजन्ित सूचना तथा जशक्षामूलक िानकारी 
रवाह गनुन पनेछ।  

२५. अनसुन्िान तथा वैज्ञाधनक रववधिको ववकास: नेपाल सरकार, रदेश सरकार र 
स्थानीय तहले कृवषको ददगो ववकास, खाद्य उत्पादनको अधभवृवर्द् वा खाद्य तथा 
पोषण सरुक्षाको रवर्द्नन गनन आवश्यक अध्ययन, अनसुन्िान तथा वैज्ञाधनक 
रववधिको ववकासको लाधग आवश्यक व्यवस्था धमलाउनेछ। 

पररच्छेद-५ 
खाद्यको उपलब्िता, आपूधतन तथा ववतरण रणाली 

२६. खाद्यको भण्डारण तथा सजिधत व्यवस्था: नेपाल सरकार तथा रदेश सरकारले दफा 
७, 9 वा 10 को रयोिनका लाधग खाद्य उपलब्ि गराउन तथा सङ्कटको समयमा 
खाद्यको आवश्यकता पूरा गनन तोवकए बमोजिम खाद्य सजिधतको व्यवस्था गनुन 
पनेछ। 

२७. खाद्य खररद: (१) दफा २६ बमोजिम भण्डारण तथा सजित गननको लाधग आवश्यक 
हनु ेखाद्य आन्तररक रूपमा खररद गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन आन्तररक 
खररदबाट पयानप्त खाद्य उपलब्ि हनु नसक्ने अवस्था भएमा पैठारी गनन सवकनेछ।  
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२८. खाद्यको ढुवानी तथा ववतरणाः नेपाल सरकार तथा रदेश सरकारले दफा २६ 
बमोजिम सजित तथा भण्डारण गरेको खाद्य ववतरण रकृया तोवकए बमोजिम 
हनुेछ। 

२९. आिारभतू खाद्यको मूल्य जस्थरता: आिारभतू खाद्यको मूल्यमा जस्थरता कायम गने 
जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हनुेछ। 

३०. खाद्य ववतरणको व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले 
तोवकए बमोजिम सपुथ मूल्यको पसल वा सावनिधनक खाद्य ववतरण केन्र माफन त 
खाद्य ववतरणको व्यवस्था धमलाउने छ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम सपुथ मूल्यका पसल वा सावनिधनक खाद्य 
ववतरण केन्र सिालन गदान मवहला समूह वा कृवष सहकारीलाई ववशेष राथधमकता 
ददन सवकनेछ।   

३१. वववरण सावनिधनक गने: (१) नपेाल सरकार, रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस 
पररच्छेद बमोजिम ववतरण हनुे खाद्यको सम्बन्िमा देहायका वववरणहरू तयार गरी 
अद्यावधिक गनुन पनेछाः- 

(क) खाद्य सजित अवस्था, 
(ख) सजित खाद्यको पररमाण, 

(ग) खाद्यको मूल्य,  

(घ) खाद्यको ववतरण रणाली र  

(ङ) खाद्यको वकधसम।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वववरण सवनसािारणको िानकारीको लाधग 
सावनिधनक गनुन पनेछ। 

पररच्छेद-६ 
राविय खाद्य पररषद्, रदेश खाद्य पररषद् तथा स्थानीय खाद्य समन्वय सधमधत  

३२. राविय खाद्य पररषद्ग्को गठन: (१) खाद्य अधिकार, खाद्य सरुक्षा तथा खाद्य सम्रभतुा 
सम्बन्िी अधिकारको संरक्षण, रवर्द्नन तथा पररपूधतन गने कायनलाई व्यवजस्थत गनन 
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कृवष सम्बन्िी ववषय हेने नेपाल सरकारको मन्रीको अध्यक्षतामा तोवकए बमोजिम 
एक राविय खाद्य पररषद् गठन हनुेछ। 

(2) पररषद्ग्को काम, कतनव्य र अधिकार तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

३३. अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण: (१) खाद्यको उपलब्िता, सजिधत, आपूधतन तथा ववतरण 
रणालीको सिालनको धनयधमत रूपमा अनगुमन र सपुरीवेक्षण गननका लाधग 
पररषद्ग्ले तोवकए बमोजिम उपसधमधत गठन गनन वा धनरीक्षण अधिकृतलाई तोक्न 
सक्नेछ। 

 (2) उपदफा (१) बमोजिम अनगुमन वा धनरीक्षण गने उपसधमधत वा 
अधिकृतले अनगुमन वा धनरीक्षण गरी त्यसको रधतवेदन पररषद् समक्ष पेश गनुन 
पनेछ।  

३४. रदेश खाद्य पररषद् सम्बन्िी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिमको अधिकार 
रदेशस्तरमा संरक्षण, रवर्द्नन तथा पररपूधतन गनन रत्येक रदेशमा कृवष ववषय हेने 
मन्रीको अध्यक्षतामा एक रदेश खाद्य पररषद् गठन हनुेछ। 

(२) रदेश खाद्य पररषद् सम्बन्िी अन्य व्यवस्था रदेश सरकारले धनिानरण 
गरे बमोजिम हनुेछ। 

३५. रदेश खाद्य पररषद्ग्को काम, कतनव्य र अधिकाराः रदेश खाद्य पररषद्ग्को काम, कतनव्य र 

अधिकार रदेश सरकारले  धनिानरण  गरे  बमोजिम  हनुेछ। 

३६. स्थानीय खाद्य समन्वय सधमधताः (१) स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार, खाद्य सरुक्षा 
तथा खाद्य सम्रभतुाको अधिकारको संरक्षण एवं सम्वर्द्नन गने काम समेतको लाधग 
तथा स्थानीयस्तरमा खाद्य आपूधतन तथा ववतरण रणालीलाई सहि बनाउन 
नगरपाधलकाको रमखु वा गाउुँपाधलका अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय तहमा एक 
खाद्य समन्वय सधमधत गठन हनुेछ। 

(२) स्थानीय खाद्य समन्वय सधमधतको सजचवालय सम्बजन्ित नगरपाधलका 
वा गाउुँपाधलकामा रहनेछ।  

(३) स्थानीय खाद्य समन्वय सधमधतको गठन, काम, कतनब्य र अधिकार 
सम्बन्िी व्यवस्था सम्बजन्ित स्थानीय तहले धनिानरण गरे बमोजिम हनुेछ। 
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३७. उपसधमधत वा कायनदल वा ववज्ञ समूह गठन गनन सक्न:े (१) पररषद् वा रदेश खाद्य 
पररषद्ग्ले आफ्नो कायन सिालन गननका लाधग आवश्यकता अनसुार उपसधमधत वा 
कायनदल वा ववज्ञ समूह गठन गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसधमधत, कायनदल वा ववज्ञ 
समूहको कायन क्षेरगत शतन (टमसन अफ ररफरेन्स) तथा कायानवधि गठन गदानका 
बखत पररषद्ग्ले धनिानरण गरे बमोजिम हनुेछ। 

३८. अधिकार रत्यायोिन: पररषद्ग्ले आफूलाई राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनसुार 
केही अधिकार उपसधमधत वा पररषद्ग्को अन्य कुनै अधिकृतस्तरको कमनचारीलाई 
रत्यायोिन गनन सक्नेछ। 

३९. कमनचारी सम्बन्िी व्यवस्था: पररषद्ग्को काम सचुारु रूपले सिालन गननका लाधग 
आवश्यक पने कमनचारी नेपाल सरकारले उपलब्ि गराउनेछ।  

पररच्छेद-७ 
कसूर तथा सिाय 

४०. कसूरिन्य कायन: कसैले देहाय बमोजिमको काम गरेमा यस ऐन अन्तगनत कसूर 
गरेको माधननेछ :- 

(क)  कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुुँचबाट वजित गरी 
गम्भीर हाधन परु् याउने वा भोकमरीको जस्थधत धसिनना 
गने कुनै काम गरेमा, 

(ख)  आपत्कालीन सहायताको रयोिनका लाधग सजित तथा 
सङ्कधलत खाद्य वस्तलुाई कब्िा गने वा नष्ट गने वा 
दरुूपयोग गने कायन गरेमा, 

(ग) आपत्कालीन खाद्य सहायता ववतरणमा अवरोि धसिनना 
गरेमा, 

(घ)  आिारभतू खाद्यवस्तकुो ढुवानी, आपूधतन, ववतरण तथा 
बिारीकरणमा सङ्गदठत वा असङ्गदठत रूपले बािा 
धसिनना गरेमा, 
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(ङ)  िीववको पािननको आिारबाट धबमखु पाने गरी 
बासस्थान ववहीन बनाएमा, 

(च)  दफा ७ बमोजिम ववतरण गनुन पने खाद्य लजक्षत वगन 
वा वपछधडएको वगनलाई ववतरण नगरेमा,   

(छ) यस ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको धनयम ववपरीतका 
अन्य कुनै कायन गरेमा। 

४१. मदु्दाको अनसुन्िान र दायरी: (१) यस ऐन अन्तगनतको मदु्दाको अनसुन्िान दफा 
4४ बमोजिमको धनरीक्षण अधिकृतले गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको धनरीक्षण अधिकृतले मदु्दाको अनसुन्िान 
गदान उिूरी राप्त भएको धमधतले पैँतीस ददनधभर सम्बजन्ित जिल्ला अदालत समक्ष 
मदु्दा दायर गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम मदु्दा दायर गदान धनरीक्षण अधिकृतले सरकारी 
वकीलको राय धलन ुपनेछ। 

४२. सिाय: कसैले दफा ४० बमोजिमको कसूर गरेमा कसूरको गम्भीरताको 
आिारमा देहाय बमोजिमको सिाय हनुेछ:- 

(क)  खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा वा गराएमा दश वषनसम्म 
कैद र दश लाख रुपैयाुँसम्म िररबाना, 

(ख)  खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको कसूर गरेमा वा गराएमा 
तीन वषनसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाुँसम्म िररबाना,  

(ग) खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गरेमा पाुँच वषनसम्म कैद र पाुँच 
लाख रुपैयाुँसम्म िररबाना, 

(घ)  खण्ड (च) र (छ) बमोजिमको कसूर गरेमा एक वषनसम्म कैद 
र एक लाख रुपैयाुँसम्म िररबाना। 

४३. क्षधतपूधतन: (१) यस ऐन अन्तगनतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै 
रकारको हाधन, नोक्सानी हनु गएमा त्यस्तो हाधन, नोक्सानीको क्षधतपूधतन भराई 
पाउन मदु्दा हेने अधिकारी समक्ष धनवेदन ददन सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम ददइने क्षधतपूधतन सम्बन्िी मापदण्ड तोवकए 
बमोजिम हनुेछ। 

पररच्छेद-८ 
ववववि 

४४. धनरीक्षण अधिकृत धनयकु्त गनन वा तोक्न सक्न:े (१) यस ऐनको रभावकारी 
कायानन्वयन गनन तथा खाद्य सम्बन्िी ववषयको अनगुमन गनन मन्रालयले 
आवश्यकता अनसुार तोवकए बमोजिम योग्यता पगुेको कमनचारीलाई धनरीक्षण 
अधिकृत धनयकु्त गनन वा तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको धनरीक्षण अधिकृत सम्बन्िी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोजिम हनुेछ। 

४५. नपेाल सरकारसुँग सम्पकन : पररषद्ग्ले नेपाल सरकारसुँग सम्पकन  राख्दा मन्रालय 
माफन त राख्न ुपनेछ।   

४६. धनयम बनाउन ेअधिकार: यो ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक 
धनयम बनाउन सक्नेछ।  

४७. कायनववधि तथा धनदेजशका बनाउन सक्ने: (१) मन्रालयले यस ऐन तथा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको धनयमको अिीनमा रही आवश्यक कायनववधि वा धनदेजशका बनाउन 
सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको कायनववधि वा धनदेजशका सावनिधनक 
गनुन पनेछ। 

भदौ २९, २०७५ मा बसेको रधतधनधि सभाको बैठकले संशोिन सवहत पाररत गरेको र 
भदौ ३१, २०७५ मा बसेको राविय सभाको बैठकले यो वविेयकलाई संशोिनववना वफतान 
पठाउने गरी पाररत गरेको व्यहोरा नेपालको संवविानको िारा ११३ को उपिारा (१) 
बमोजिम रमाजणत गदनछु । 

 
........................ 
कृष्ण बहादरु महरा 
    सभामखु 
  रधतधनधि सभा 
 

रधतधनधि सभाका सभामखुबाट रमाजणत यो वविेयक  
नेपालको संवविानको िारा ११३ को उपिारा (२) बमोजिम 
रमाणीकरण गदनछु । 

 

 

                (ववद्यादेवी भण्डारी) 
धमधताः २०७५/०६/०२      रािपधत 
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