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खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्प्बन्िी ऐन, २०७५
रमााीीकरी धमाधत
२०७५।६।२
सं वत् २०७५ सालको ऐन नम्प््बर १३
खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभ ुताको अधिकारको सम्प्बन्िमाा व्यवस्था गनन बनेको ऐन
रस्तावना नेपालको संवविान बमाोजिमा रदत्त नागररकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभ ुता
सम्प्बन्िी माौधलक हकलाई कायानन्वयन गने र त्यसको लाधग उपयुक्त सं यन्र धनमाानी गनन तथा
खाद्यमाा नागररकको पहुुँच सुधनजित गने सम्प्बन्िमाा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
रारजम्प्भक
१.

संजक्षप्त नामा र रारम्प्भ: (१) यस ऐनको नामा “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभ ुता
सम्प्बन्िी ऐन, २०७५” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरून्त रारम्प्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा: ववषय वा रसङ्गले अको अथन नलागेमाा यस ऐनमाा,–
(क)

“आिारभूत खाद्य” भन्नाले नेपाल सरकारले समाय समायमाा नेपाल रािपरमाा
सूचना रकाशन गरी तोकेको खाद्य पदाथन सम्प्झनु पछन।

(ख)

“वकसान” भन्नाले कृवषलाई माुख्य पेशा वा व्यवसाय बनाई त्यसबाट नै
आफ्नो िीववकोपािनन गने नागररक सम्प्झनु पछन र सो शब्दले त्यस्तो
नागररकमाा आजित पररवारका सदस्य वा वषनको छ मावहना वा सोभन्दा
बढी अवधि कृवष कायनमाा िमा गने वा परम्प्परागत कृवष औिार धनमाानी
गने नागररक वा त्यस्तो नागररकमाा आजित पररवारका सदस्यलाई समाेत
िनाउुँछ।

(ग)

“कृवष योग्य भूधमा” भन्नाले कृवषको लाधग रयोग हुने, कृवषिन्य उत्पादन
गने वा रचधलत कानून बमाोजिमा कृवष कायनमाा उपयोगको लाधग धनिानरी
गररएको भूधमालाई सम्प्झनु पछन।
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(घ)

“खाद्य” भन्नाले िैववक स्रोतबाट राप्त सांस्कृधतक रूपमाा स्वीकायन रशोधित,
अिनरशोधित वा अरशोधित माानव उपभोग्य पदाथन सम्प्झनु पछन र सो
शब्दले त्यस्तो पदाथनको तयारी, रशोिन वा उत्पादनमाा रयोग हुने कच्चा
पदाथनलाई समाेत िनाउुँछ।

(ङ)

“खाद्य सम्प्रभ ुता” भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा ववतरी रीालीमाा वकसानले
उपभोग वा अभ्यास गने दे हायको अधिकार सम्प्झनु पछन (१)

खाद्य सम्प्बन्िी नीधत धनमाानी रवियामाा सहभागी हुने,

(२)

खाद्य उत्पादन वा ववतरी रीालीसुँग सम्प्बजन्ित कुनै पधन
व्यवसाय रोज्ने,

(३)

कृवष योग्य भूधमा, िमा,

बीउ वविन,

रववधि, औिारको

छनौट गने ,
(4)

कृवष

व्यवसायको

ववश्वव्यापीकरी

वा

व्यापारीकरीको

रधतकूल रभावबाट माुक्त रहने।
(च)

“खाद्य सुरक्षा” भन्नाले सविय र स्वस्थ माानव िीवनयापन गनन आवश्यक
हुने खाद्यमाा रत्येक व्यजक्तको भौधतक तथा आधथनक पहुुँच सम्प्झनु पछन।

(छ)

“तोवकएको’ वा “तोवकए बमाोजिमा’ भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयमामाा
तोवकएको वा तोवकए बमाोजिमा सम्प्झनु पछन।

(ि)

“पररषद्”

भन्नाले दफा ३२ बमाोजिमाको राविय खाद्य पररषद् सम्प्झनु

पछन।
(झ)

“मान्रालय” भन्नाले कृवष सम्प्बन्िी ववषय हेने नेपाल सरकारको मान्रालय
सम्प्झनु पछन।

(ञ)

“लजक्षत घर पररवार” भन्नाले दफा ५ बमाोजिमा पवहचान भएका घर पररवार
सम्प्झनु पछन।

(ट)

“स्थानीय तह” भन्नाले गाउुँपाधलका वा नगरपाधलका सम्प्झनु पछन।
पररच्छे द-२
खाद्य अधिकार तथा खाद्य असुरक्षाबाट सं रक्षी

३.

खाद्य सम्प्बन्िी अधिकारको सम्प्माान, सं रक्षी र पररपूधतन: (१) रत्येक नागररकलाई खाद्य
सम्प्बन्िी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ।
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(2) उपदफा (1) बमाोजिमाको अधिकारको सम्प्माान, सं रक्षी र पररपूधतनको लाधग
नेपाल सरकार, रदे श सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्पररक समान्वयमाा आवश्यक
व्यवस्था धमालाउने छ।
(3) उपदफा (१) को सवनसामाान्यतामाा रधतकूल रभाव नपने गरी रत्येक
नागररकलाई दे हायको खाद्य सम्प्बन्िी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ –
(क)

ववना भेदभाव पयानप्त, पोषीयुक्त तथा गुीस्तरीय खाद्यमाा धनयधमात
पहुुँच हुन,े

(ख)

भोकबाट माुक्त हुने,

(ग)

खाद्यको अभावमाा िीवन िोजखमामाा पने अवस्थाबाट सुरजक्षत रहने,

(घ)

भोकमारी वा खाद्य असुरक्षाको िोजखमामाा रहे का व्यजक्त वा
पररवारले खाद्यमाा दीगो पहुुँच र पोषी सहायता राप्त गने,

(ङ)
४.

सांस्कृधतक रूपमाा स्वीकायन खाद्य उपयोग गने।

भोकमारीको रोकथामा र धनयन्री: नेपाल सरकार, रदे श सरकार र स्थानीय तहले
भोकमारीको

रोकथामा

र

त्यसको

धनयन्रीको

लाधग

पारस्पररक

समान्वयमाा

राथधमाकीकरीको आिारमाा दे हायका कामा गनेछ (क)

भोकमारी वा भोकमारीको िोजखमामाा रहे का व्यजक्त, पररवार, समाुदाय र
क्षेरको धनयधमात रूपमाा पवहचान गने र त्यसको अधभलेख राख्ने,

(ख)

भोकमारी वा भोकमारीको िोजखमा धनयन्रीका लाधग आवश्यक पने
खाद्यको सजिधतको व्यवस्था गने,

(ग)

भोकमारी वा भोकमारीको िोजखमा धनयन्रीको लाधग खाद्य ववतरीको
व्यवस्था गने ,

(घ)

भोकमारी रोकथामा तथा धनयन्रीको लाधग तत्कालीन, अल्पकालीन तथा
दीघनकालीन उपायहरूको अवलम्प्वन गने।

५.

लजक्षत घर पररवारको पवहचान: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेरधभर रहे को गररबी,
भौगोधलक ववकटता, ववपद् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारीले खाद्य असुरक्षाको िोजखमामाा
रहेका लजक्षत घर पररवारको तोवकए बमाोजिमा पवहचान गरी त्यसको अधभले ख तोवकएको
ढाुँचामाा राख्नु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमाोजिमाको अधभले खको वववरी दफा ३४ बमाोजिमाको रदे श
खाद्य पररषद् र मान्रालयमाा समाेत अधभले खको लाधग पठाउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमाोजिमाको अधभले खमाा खाद्य असुरक्षाको िोजखमामाा नरहे का
घर पररवारको वववरी समाेत समाावेश भएको पाइएमाा वा अधभलेखमाा परे को घर पररवार
कुनै कारीबाट लजक्षत घर पररवारमाा नपने भएमाा िुनसुकै अवस्थामाा स्थानीय तहले
त्यस्तो पररवारको वववरी अधभले खबाट हटाउन सक्नेछ।
(४) उपदफा (२) बमाोजिमा राप्त अधभलेखको आिारमाा रत्येक रदे शले आफ्नो
रदे शधभरका र मान्रालयले नेपालभरका खाद्य असुरक्षाको िोजखमामाा रहे का लजक्षत घर
पररवारको एकीकृत र अद्यावधिक अधभले ख राख्नु पनेछ।
(५) यस दफा बमाोजिमाको अधभले ख स्थानीय तहले समाय समायमाा अद्यावधिक
गनुन पनेछ र त्यसको िानकारी रदे श खाद्य पररषद् र नेपाल सरकारलाई ददनु पनेछ।
(६) यस दफा बमाोजिमाको अधभले ख ववद्युतीय मााध्यमाबाट समाेत राख्ने गरी नेपाल
सरकारले आवश्यक रीालीको ववकास गनन सक्नेछ।
(७) लजक्षत घर पररवारको पवहचानका अन्य आिार तथा रकृया तोवकए बमाोजिमा
हुनेछ।
६.

खाद्य सहायता पररचयपर: (१) स्थानीय तहले लजक्षत घर पररवारको अद्यावधिक
वववरीको आिारमाा तोवकएको ढाुँचामाा खाद्य सहायता पररचयपर िारी गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोजिमा पररचयपर िारी गदान लजक्षत घर पररवारमाा अठार
वषन उमाेर पूरा भएको मावहला सदस्य भएमाा त्यस्ता सदस्यमाध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नामामाा र
अठार वषन उमाेर पूरा भएको मावहला सदस्य नभएमाा पररवारको अन्य सदस्यमाध्ये िेष्ठ
सदस्यको नामामाा तोवकए बमाोजिमा खाद्य सहायता पररचयपर िारी गनुन पनेछ।
तर लजक्षत घर पररवारमाा अठार वषन उमाेर पुगेका कुनै पधन सदस्य नभएको
अवस्थामाा यस उपदफामाा ले जखएको कुराले त्यस्तो पररवारका उमाेर नपुगेका सदस्यको
नामामाा खाद्य सहायता पररचयपर िारी गनन बािा पने छै न।
(३) उपदफा (२) बमाोजिमा अन्य सदस्यको नामामाा पररचयपर िारी गररएको
रहेछ भने मावहला सदस्यको उमाेर अठार वषन पुगेपधछ त्यस्तो सदस्यको नामामाा िारी
गररएको पररचयपर खारे ि गरी मावहला सदस्यको नामामाा पररचयपर िारी गनुन पनेछ।
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७.

धन शुल्क वा सहुधलयत माूल्यमाा खाद्य सहायता उपलब्ि गराउने: (१) नेपाल सरकार, रदे श
सरकार वा स्थानीय तहले लजक्षत घर पररवारलाई सहुधलयत माूल्यमाा र खास रकृधतका
लजक्षत घर पररवारलाई तोवकए बमाोजिमा धन शुल्क खाद्य सहायता उपलब्ि गराउनु
पनेछ।
(२) उपदफा (१) माा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए तापधन कुनै क्षेरमाा वा कुनै
स्थानीय तहमाा कुनै वकधसमाको ववपद् उत्पन्न भई नेपाल सरकारले ववपद्ग्रस्त क्षेर घोषीा
गरे को अवस्थामाा त्यस्तो अवस्था कायमा रहे को अवधिभर र खाद्य सङ्कटरस्त क्षेर घोषीा
गरे को अवस्थामाा त्यस्तो सङ्कट कायमा रहे को अवधिभर त्यस्तो क्षेरमाा रहे का व्यजक्त तथा
पररवारलाई तोवकए बमाोजिमा धन शुल्क वा सहुधलयत माूल्यमाा खाद्य सहायता उपलब्ि
गराउनु पनेछ।
(३) नेपाल सरकार वा रदे श सरकारले उपदफा (१) वा (२) बमाोजिमा धन शुल्क
वा सहुधलयत माूल्यमाा खाद्य सहायता उपलब्ि गराउुँदा स्थानीय तह मााफनत् ववतरी गने
व्यवस्था धमालाउनु पनेछ।
(4) नेपाल सरकार, रदे श सरकार वा स्थानीय तहले यस दफा बमाोजिमा रदान
गने धन शुल्क वा सहुधलयत खाद्य सहायता तोवकएको क्षेरका व्यजक्त वा पररवारको
तत्कालको आवश्यकता, भौगोधलक अवस्था, खाद्यको उपलब्िता तथा परम्प्परागत वा
सांस्कृधतक रूपमाा स्वीकायनता समाेतको आिारमाा त्यस्तो खाद्य सहायताको स्वरूप तथा
पररमााीलाई समाय समायमाा पुनरावलोकन गनन सक्नेछ।

८.

खाद्यको पोषी तत्त्वको माापदण्ड तोक्ने: दफा ७ बमाोजिमा खाद्य सहायता रदान गने
रयोिनका लाधग आवश्यक पने खाद्यको पोषी तत्त्वको माापदण्ड तोवकए बमाोजिमा
हुनेछ।

९.

आपतकालीन खाद्य तथा पोषी सुरक्षा: (१) नेपाल सरकार, रदे श सरकार र स्थानीय
तहले पारस्पररक समान्वयमाा खाद्य तथा पोषी सुरक्षामाा कुनै कारीले पनन सक्ने रधतकूल
रभावलाई न्यूनीकरी गनन तथा आपतकालीन अवस्थामाा यथाशीघ्र खाद्य उपलब्ि गराउन
आवश्यक उपाय अवलम्प्बन गनेछ।
स्पष्टीकरी: यस

दफाको रयोिनको

लाधग “आपतकालीन

अवस्था” भन्नाले

नेपाल

सरकारले कुनै क्षेरमाा भूकम्प्प, बाढी, पवहरो, वहमापात, जशतलहर वा आगलागी िस्ता ववपद्
परी आपतकालीन अवस्था भनी घोषीा गरे को अवधि सम्प्झनु पछन।
5
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(२) नेपाल सरकार, रदे श सरकार र स्थानीय तहले पारस्पररक समान्वयमाा
आफ्नो खाद्य भण्डारी सुवविाको ववस्तार तथा आिुधनकीकरी गरी िुनसुकै पररजस्थधतमाा
पोषीको आवश्यकता पूरा गनन चावहने खाद्य सजित गनुन पनेछ।
(३) यस दफा बमाोजिमा आपत्कालीन खाद्य तथा पोषी सहायता उपलब्ि गराउने
कायनको सं योिन तोवकएको धनकायले गनेछ।
(४) नेपाल सरकारले आपतकालीन अवस्थामाा खाद्य तथा पोषी सुरक्षाको
जस्थधतलाई सुदृढ गनन आवश्यकता अनुसार राविय तथा अन्तरानविय सहयोग पररचालन गनन
सक्नेछ।
१०.

खाद्य सङ्कटरस्त क्षेर घोषीा गनन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले भूकम्प्प, अधतवृवष्ट, अनावृवष्ट,
बाढी, पवहरो, आगलागी, माहामाारी, भोकमारी िस्ता कारीले कुनै क्षेरमाा खाद्य सङ्कट उत्पन्न
भएमाा त्यस्तो क्षेरलाई धनजित अवधिका लाधग खाद्य सङ्कटरस्त क्षेर घोषीा गनन
सक्नेछ।
(2) खाद्य सङ्कटरस्त क्षेरमाा आवश्यक पने खाद्य तथा पोषी सुरक्षाको रबन्ि
सम्प्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमाोजिमा हुनेछ।

११.

स्थानीय खाद्यलाई राथधमाकता ददने: (१) यस ऐन बमाोजिमा खाद्य तथा पोषीको रबन्ि
गदान स्थानीयस्तरमाा उत्पादन भएको परम्प्परागत खाद्यलाई राथधमाकता ददई ववतरी गनुन
पनेछ।
(2) स्थानीयस्तरमाा उत्पाददत परम्प्परागत खाद्य तथा पोषीको रबन्ि गने
सम्प्बन्िी व्यवस्था तोवकए बमाोजिमा हुनेछ।
पररच्छे द-३
खाद्य सम्प्रभ ुताको अधिकारको संरक्षी र रवर्द्नन

१२.

खाद्य सम्प्रभ ुताको अधिकारको सम्प्माान, सं रक्षी र पररपूधतन: (१) रत्येक वकसानलाई खाद्य
सम्प्रभ ुताको अधिकार हुनछ
े ।
(२) उपदफा (१) को सवनमाान्यतामाा रधतकुल रभाव नपनेगरी रत्येक वकसानलाई
दे हायको खाद्य सम्प्रभ ुताको अधिकार हुनेछ –
(क)

रत्येक वकसान वा खाद्य उत्पादकले पवहचान र सम्प्माान पाउने,

(ख)

खाद्य तथा कृवष उत्पादन रीालीमाा सहभागी हुने,

(ग)

कृवष कायनका लाधग आवश्यक पने सािन र िोतमाा पहुुँच हुन,े
6
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(घ)

स्थानीय बीउ धबिन, रववधि, औिार र कृवष रिाधतको छनौट तथा त्यसको
बौवर्द्क सम्प्पजत्तको सं रक्षी राप्त गने,

(ङ)

परम्प्परागत तथा रै थाने खाद्यको सं रक्षी गने,

(च)

कृवष पेशाबाट स्वेच्छाचारी रूपले वजित गने कायन ववरुर्द् सं रक्षी राप्त
गने।

१३.

कृवष पेशाको संरक्षी र वकसानको िीवनस्तरको रवर्द्नन: नेपाल सरकार, रदे श सरकार र
स्थानीय तहले पारस्पररक समान्वयमाा कृवष पेशाको सं रक्षी गरी वकसानको िीवनस्तरको
रवर्द्नन गनन उपलब्ि स्रोत सािनको आिारमाा दे हाय बमाोजिमाको व्यवस्था धमालाउनेछ (क)

कृवष तथा खाद्य उत्पादनको क्षेरमाा लगानी अधभवृवर्द् गने,

(ख)

खाद्य उत्पादनमाा उन्नत रववधि, वातावरी माैरी माल, बीउका ववधभन्न
रकार, िीवनाशक ववषादद वा कृवष सामारीको ददगो रयोग तथा
पहुुँचलाई ववस्तार गने,

(ग)

नगदे बाली वा धनकासी योग्य बालीलाई ववशेष राह्यता ददने,

(घ)

बीउ, बाली वा पशुपंक्षी बीमाामाा वकसानको सरल तथा सहि
पहुुँचलाई ववस्तार गने,

(ङ)

कृवष बिारमाा वकसानको पहुुँचलाई अधभवृवर्द् गने,

(च)

िैववक

खेतीका

लाधग

आवश्यक

पने

पूवानिारमाा

वकसानको

पहुुँचलाइन ववस्तार गने,
(छ)

रासायधनक, ववषादीयुक्त वा आनुवांवषक अधभयाजन्रक (िेनेवटकल्ली
माोधडफाइड अगानधनज्मा) खेतीबाट हुने हाधनबाट सं रक्षी रदान गने,

(ि)

लामाो समायसम्प्मा सिय गनन सवकने तोवकएका बालीको न्यू नतमा
समाथनन माूल्य तोक्ने,

(झ)

अधतवृवष्ट, अनावृवष्ट वा खडेरी लगायत माौसमाको बारे माा पूव न सूचना
ददने रीालीको ववकास गने,

(ञ)

िैववक ववववितामाा आिाररत दीगो कृवष रीाली रवर्द्नन गने,

(ट)

कृवष पेशाको सं रक्षी गनन कृवषको व्यवसायीकरी, औद्योधगकीकरी,
आिुधनकीकरी र रवविीकरी गने,
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(ठ)

मावहला

वकसान

तथा

कृवषमाा

आिाररत

भूधमाहीन

पररवारलाई

राथधमाकताको आिारमाा कृवष योग्य भूधमा तथा कृवष सामारीमाा
पहुुँच ववस्तार गने,
(ड)

कृवष बाली, फलफूल तथा पशुपक्षी उत्पादनमाा रयोग भएको
िलस्रोतको

त्यस्तो

उत्पादनलाई

रधतकूल

हुने

गरी

अन्यथा

उपयोग गनन नददने,
(ढ)

कृवष उत्पादन वा कृवषबालीको हाधन, नोक्सानी ववरुर्द् वकसानलाई
तोवकएको अवस्थामाा तोवकए बमाोजिमाको क्षधतपूधतन रदान गने
व्यवस्था धमालाउने,

(ी)

लागत माूल्यमाा आिाररत भई कृवष उत्पादनको समाथनन माूल्य
तोक्ने ।

१४.

वकसानको पवहचान र सम्प्माान: (१) नेपाल सरकारले वकसानको तोवकए बमाोजिमा पवहचान
गरी वगीकरी गनेछ।
(२) स्थानीय तहले उपदफा (१) बमाोजिमाको वगीकरीको आिारमाा पररचयपर
िारी गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमाोजिमाको वगीकरीको आिारमाा वकसानलाई राज्यबाट राप्त
हुने सहुधलयत, छु ट, सुवविा तथा रचधलत कानून बमाोजिमा योगदानमाा आिाररत
धनवृत्तभरी उपलब्ि गराइनेछ।
(४) पररचयपरको माान्य अवधि नवीकरी तथा तत् सम्प्बन्िी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमाोजिमा हुनेछ।

१५.

कृवष योग्य भूधमाको ददगो उपयोग: कृवष योग्य भूधमाको सं रक्षी तथा ददगो उपयोगको लाधग
नेपाल सरकार, रदे श सरकार र स्थानीय तहले पारस्पररक समान्वयमाा दे हाय बमाोजिमाका
कायन गनेछन्:–
(क)

रचधलत कानून बमाोजिमा पवहचान गररएका कृवष योग्य भूधमामाा बाली
लगाउन रोत्साहन वा रवर्द्नन गने,

(ख)

कृवष योग्य भूधमाको वैज्ञाधनक पवहचान गरी छु ट्याउने वा वगीकरी गने ,
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(ग)

कृवष योग्य भूधमालाई बाुँझो राख्न तथा भूधमाको उपयोगको सम्प्बन्िमाा
रचधलत कानून बमाोजिमा तोवकएको रयोिन बाहे क अन्य रयोिनको लाधग
उपयोग गनन वा गराउन नददने,

(घ)

कृवष योग्य भूधमाको खण्डीकरी गनन नददने,

(ङ)

ववकास धनमाानीका कायन गदान दफा 2१ बमाोजिमाको राविय खाद्य योिना
रधतकूल नहुने गरी सिालन गने,

(च)

कृवष योग्य भूधमाको उपयोगको बारे माा सचेतना अधभवृवर्द् गने,

(छ)

कृवष रयोिनको लाधग वगीकरीमाा परे को भूधमामाा मानाधसब कारीववना
खेती नलगाउने िग्गािनीलाई सरकारले ददने अनुदान, सुवविा र सहयोग
कटौती गने,

(ि)

सहकारी खेती, कबुधलयती खेती, करार खेती वा सामाूवहक खेतीलाई
रवर्द्नन गरी बाुँझो रहे को उत्पादनशील भूधमाको अधिकतमा उपयोगको
व्यवस्था गने।

१६.

स्थानीय कृवष बाली तथा पशुिन्य उत्पादनको रवर्द्नन: स्थानीय कृवष बाली तथा पशुिन्य
उत्पादनको रवर्द्नन गनन नेपाल सरकार, रदे श सरकार र स्थानीय तहले दे हाय बमाोजिमाका
उपाय अवलम्प्बन गनेछन्:(क)

स्थानीय कृवष तथा पशुिन्य उत्पादन तथा बिारीकरीलाई रवर्द्नन गने,

(ख)

स्थानीय कृवष तथा पशुिन्य उत्पादनमाा उपभोक्ताको सहि पहुुँच सुधनजित
गने,

(ग)

कृवष बिार, कृवष फमान वा खेतबारीबाट नै वकसानले उपभोक्तालाई आफ्नो
उत्पादन धबिी गनन सक्ने वातावरीको सृिना गने ,

(घ)

परम्प्परागत कृवष बिार तथा हाटबिारको रवर्द्नन गने,

(ङ)

कृवष

उत्पादनसुँग

सम्प्बजन्ित

स्थानीय

ज्ञान

तथा

परम्प्परागत

खाद्य

सं स्कृधतको सं रक्षी गने,
(च)

स्थानीयस्तरमाा उत्पाददत खाद्यको उपयोग गरी कृवष पयनटन रवर्द्नन
गने।
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१७.

कृवष योग्य भूधमाको ददगो व्यवस्थापनको जिम्प्माेवारी: (१) सङ्घीय र रदे श कानूनको
अिीनमाा रही कृवष योग्य भूधमाको ददगो व्यवस्थापन गने जिम्प्माेवारी स्थानीय तहको
हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोजिमाको जिम्प्माेवारी पूरा गनन स्थानीय तहले दे हाय
बमाोजिमाको कायन गनेछ (क)

कृवष योग्य भूधमाको लगत तयार गने,

(ख)

स्थानीयस्तरमाा रहे का बाुँझो िग्गा तथा अन्य िग्गाको पवहचान
गने,

(ग)

खण्ड (क) र (ख) बमाोजिमा पवहचान गररएका भूधमाको अधभले ख
राख्ने,

(घ)

भूधमा सम्प्बन्िी अधभलेख अद्यावधिक गने,

(ङ)

बाुँझो भूधमाको रभावकारी व्यवस्थापन गनन अन्य आवश्यक कामा
गने वा गराउने।

१८.

लजक्षत कृवष ववकास कायनिमा सिालन: (१) नेपाल सरकार, रदे श सरकार तथा स्थानीय
तहले दधलत, लोपोन्माुख, आददवासी वकसान वा भूधमाहीन वकसानको हकवहतको सं रक्षीका
लाधग लजक्षत कृवष ववकास कायनिमा बनाई लागू गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोजिमाको कायनिमा सम्प्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए
बमाोजिमा हुनेछ।

१९.

िलवायु

पररवतननबाट

हुन

सक्ने

असरको

न्यूनीकरी:

नेपाल

सरकारले

िलवायु

पररवतननबाट खाद्य उत्पादनमाा पनन सक्ने रधतकूल रभाव वा त्यसबाट हुने िोजखमा
न्यूनीकरीका लाधग धनवारीात्माक उपायहरू अपनाउन आवश्यक व्यवस्था गनेछ।
२०.

क्षधतपूधतन ददनु पने: (१) कुनै सरकारी सं स्था, धनकाय, कम्प्पनी वा फमानले धसफाररस गरे को
बीउ, वविन धसफाररस गरे को क्षेर र समायमाा धसफाररस गरे को ववधि, रविया वा तररका
बमाोजिमा गरे को खेती वा त्यस्तो सं स्था, धनकाय, कम्प्पनी वा फमानबाट धसफाररस गररएको
बीउ, वविन, ववधि, रकृया वा माल धसफाररस गररएको तररका बमाोजिमा रयोग गरे को
अवस्थामाा कसै को वाली उत्पादन हुन नसकेमाा वा सारभूत रुपमाा बाली उत्पादनमाा कमाी
आएमाा त्यस्तो बीउ, वविन, ववधि, रकृया वा माल धसफाररस गने सं स्था, धनकाय, कम्प्पनी वा
फमानले क्षधतपूधतन ददनु पनेछ ।
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(2) उपदफा (१) बमाोजिमा ददइने क्षधतपूधतन सम्प्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए
बमाोजिमा हुनेछ।
पररच्छे द-४
खाद्य अधिकारको कायानन्वयन
२१.

ुँ सम्प्बजन्ित सङ्घ, रदे श र स्थानीय
राविय खाद्य योिना: (१) नेपाल सरकारले खाद्यसग
तहका धनकायसुँग समान्वय गरी राविय खाद्य योिना तिुमा
न ा गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोजिमा समान्वय गदान आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी,
गैरसरकारी वा धनिीस्तरका धनकाय वा सं स्थासुँग परामाशन गनुन पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमाोजिमा राविय खाद्य योिनामाा समाावेश गनुन पने ववषय
तोवकए बमाोजिमा हुनेछ।
(4) उपदफा (१) बमाोजिमा राविय खाद्य योिना तिुमा
न ा गदान खाद्य अधिकारको
कायानन्वयनमाा भएको रगधत माापन तथा अनुगमानका सूचकाङ्कलाई आिार माान्नु पनेछ।
(5) नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार, खाद्य तथा पोषी सुरक्षा तथा खाद्य
सम्प्रभूता अधिकारको रवर्द्ननका ववषयलाई आवधिक ववकास योिनामाा समाावेश गनुन
पनेछ।

२२.

खाद्य तथा पोषी सुरक्षा कायनिमा सिालन: स्थानीय तहले रत्येक वषन खाद्य तथा पोषी
सुरक्षाका लाधग तोवकए बमाोजिमाका आवश्यक कायनिमा सिालन गनेछ।

२३.

खाद्य अधिकार अनुगमानका सूचकाङ्क: (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको कायानन्वयनलाई
ुँ परामाशन गरी खाद्य अधिकार तथा
अनुगमान गनन पररषद् तथा अन्य सम्प्बर्द् धनकायसग
ु ाको अधिकारको अनुगमान सूचकाङ्क तयार गनुन पनेछ।
खाद्य सम्प्रभत
(२) उपदफा (१) बमाोजिमाको अधिकारको अनुगमान सूचकाङ्क सवनसािारीको
िानकारीको लाधग सावनिधनक गनुन पनेछ।

२४.

खाद्य तथा पोषी जशक्षा र सूचना: नेपाल सरकार, रदे श सरकार र स्थानीय तहले समाय
समायमाा खाद्य अधिकारसुँग सम्प्बजन्ित सूचना तथा जशक्षामाूलक िानकारी रवाह गनुन
पनेछ।

11

www.lawcommission.gov.np

२५.

अनुसन्िान तथा वैज्ञाधनक रववधिको ववकास: नेपाल सरकार, रदे श सरकार र स्थानीय
तहले कृवषको ददगो ववकास, खाद्य उत्पादनको अधभवृवर्द् वा खाद्य तथा पोषी सुरक्षाको
रवर्द्नन गनन आवश्यक अध्ययन, अनुसन्िान तथा वैज्ञाधनक रववधिको ववकासको लाधग
आवश्यक व्यवस्था धमालाउनेछ।
पररच्छे द-५
खाद्यको उपलब्िता, आपूधतन तथा ववतरी रीाली

२६.

खाद्यको भण्डारी तथा सजिधत व्यवस्था: नेपाल सरकार तथा रदे श सरकारले दफा ७, 9
वा 10 को रयोिनका लाधग खाद्य उपलब्ि गराउन तथा सङ्कटको समायमाा खाद्यको
आवश्यकता पूरा गनन तोवकए बमाोजिमा खाद्य सजिधतको व्यवस्था गनुन पनेछ।

२७.

खाद्य खररद: (१) दफा २६ बमाोजिमा भण्डारी तथा सजित गननको लाधग आवश्यक हुने
खाद्य आन्तररक रूपमाा खररद गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) माा िुनसुकै कुरा ले जखएको भए तापधन आन्तररक खररदबाट
पयानप्त खाद्य उपलब्ि हुन नसक्ने अवस्था भएमाा पैठारी गनन सवकनेछ।

२८.

खाद्यको ढु वानी तथा ववतरी नेपाल सरकार तथा रदे श सरकारले दफा २६ बमाोजिमा
सजित तथा भण्डारी गरे को खाद्य ववतरी रकृया तोवकए बमाोजिमा हुनेछ।

२९.

आिारभूत खाद्यको माूल्य जस्थरता: आिारभूत खाद्यको माूल्यमाा जस्थरता कायमा गने
जिम्प्माेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ।

३०.

खाद्य ववतरीको व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, रदे श सरकार तथा स्थानीय तहले तोवकए
बमाोजिमा सुपथ माूल्यको पसल वा सावनिधनक खाद्य ववतरी केन्र मााफनत खाद्य ववतरीको
व्यवस्था धमालाउने छ।
(२) उपदफा (१) बमाोजिमा सुपथ माूल्यका पसल वा सावनिधनक खाद्य ववतरी
केन्र सिालन गदान मावहला समाूह वा कृवष सहकारीलाई ववशेष राथधमाकता ददन
सवकनेछ।

३१.

वववरी सावनिधनक गने: (१) नेपाल सरकार, रदे श सरकार वा स्थानीय तहले यस
पररच्छे द बमाोजिमा ववतरी हुने खाद्यको सम्प्बन्िमाा दे हायका वववरीहरू तयार गरी
अद्यावधिक गनुन पनेछ 12
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(क)

खाद्य सजित अवस्था,

(ख)

सजित खाद्यको पररमााी,

(ग)

खाद्यको माूल्य,

(घ)

खाद्यको ववतरी रीाली र

(ङ)

खाद्यको वकधसमा।

(२) उपदफा (१) बमाोजिमाको वववरी

सवनसािारीको

िानकारीको

लाधग

सावनिधनक गनुन पनेछ।
पररच्छे द-६
राविय खाद्य पररषद्, रदे श खाद्य पररषद् तथा स्थानीय खाद्य समान्वय सधमाधत
३२.

राविय खाद्य पररषद्ग्को गठन: (१) खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभ ुता
सम्प्बन्िी अधिकारको सं रक्षी, रवर्द्नन तथा पररपूधतन गने कायनलाई व्यवजस्थत गनन कृवष
सम्प्बन्िी ववषय हे ने नेपाल सरकारको मान्रीको अध्यक्षतामाा तोवकए बमाोजिमा एक राविय
खाद्य पररषद् गठन हुनेछ।
(2) पररषद्ग्को कामा, कतनव्य र अधिकार तोवकए बमाोजिमा हुनेछ।

३३.

अनुगमान तथा सुपरीवेक्षी: (१) खाद्यको उपलब्िता, सजिधत, आपूधतन तथा ववतरी
रीालीको सिालनको धनयधमात रूपमाा अनुगमान र सुपरीवेक्षी गननका लाधग पररषद्ग्ले
तोवकए बमाोजिमा उपसधमाधत गठन गनन वा धनरीक्षी अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ।
(2) उपदफा (१) बमाोजिमा अनुगमान वा धनरीक्षी गने उपसधमाधत वा अधिकृतले
अनुगमान वा धनरीक्षी गरी त्यसको रधतवेदन पररषद् समाक्ष पेश गनुन पनेछ।

३४.

रदे श खाद्य पररषद् सम्प्बन्िी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमाोजिमाको अधिकार रदे शस्तरमाा
सं रक्षी, रवर्द्नन तथा पररपूधतन गनन रत्येक रदे शमाा कृवष ववषय हेने मान्रीको अध्यक्षतामाा
एक रदे श खाद्य पररषद् गठन हुनेछ।
(२) रदे श खाद्य पररषद् सम्प्बन्िी अन्य व्यवस्था रदे श सरकारले धनिानरी गरे
बमाोजिमा हुनेछ।

३५.

रदे श खाद्य पररषद्ग्को कामा, कतनव्य र अधिकार रदे श खाद्य पररषद्ग्को कामा, कतनव्य र अधिकार
रदे श सरकारले धनिानरी गरे बमाोजिमा हुनेछ।
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३६.

स्थानीय खाद्य समान्वय सधमाधत (१) स्थानीय तहमाा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा
ु ाको अधिकारको सं रक्षी एवं सम्प्वर्द्नन गने कामा समाेतको लाधग तथा
खाद्य सम्प्रभत
स्थानीयस्तरमाा खाद्य आपूधतन तथा ववतरी रीालीलाई सहि बनाउन नगरपाधलकाको
रमाुख वा गाउुँपाधलका अध्यक्षको अध्यक्षतामाा स्थानीय तहमाा एक खाद्य समान्वय सधमाधत
गठन हुनेछ।
(२) स्थानीय खाद्य समान्वय सधमाधतको सजचवालय सम्प्बजन्ित नगरपाधलका वा
गाउुँपाधलकामाा रहनेछ।
(३) स्थानीय खाद्य समान्वय सधमाधतको गठन, कामा, कतनब्य र अधिकार सम्प्बन्िी
व्यवस्था सम्प्बजन्ित स्थानीय तहले धनिानरी गरे बमाोजिमा हुनेछ।

३७.

उपसधमाधत वा कायनदल वा ववज्ञ समाूह गठन गनन सक्ने: (१) पररषद् वा रदे श खाद्य
पररषद्ग्ले आफ्नो कायन सिालन गननका लाधग आवश्यकता अनुसार उपसधमाधत वा कायनदल
वा ववज्ञ समाूह गठन गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोजिमा गठन भएका उपसधमाधत, कायनदल वा ववज्ञ समाूहको
कायन क्षेरगत शतन (टमासन अफ ररफरे न्स) तथा कायानवधि गठन गदानका बखत पररषद्ग्ले
धनिानरी गरे बमाोजिमा हुनेछ।

३८.

अधिकार रत्यायोिन: पररषद्ग्ले आफूलाई राप्त अधिकारमाध्ये आवश्यकता अनुसार केही
अधिकार उपसधमाधत वा पररषद्ग्को अन्य कुनै अधिकृतस्तरको कमानचारीलाई रत्यायोिन गनन
सक्नेछ।

३९.

कमानचारी सम्प्बन्िी व्यवस्था: पररषद्ग्को कामा सुचारु रूपले सिालन गननका लाधग
आवश्यक पने कमानचारी नेपाल सरकारले उपलब्ि गराउनेछ।
पररच्छे द-७
कसूर तथा सिाय

४०.

कसूरिन्य कायन: कसै ले दे हाय बमाोजिमाको कामा गरे माा यस ऐन अन्तगनत कसूर गरे को
मााधननेछ :(क)

कसै लाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुुँचबाट वजित गरी गम्प्भीर हाधन
पुर्याउने वा भोकमारीको जस्थधत धसिनना गने कुनै कामा गरे माा,
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(ख)

आपत्कालीन सहायताको रयोिनका लाधग सजित तथा सङ्कधलत
खाद्य वस्तुलाई कब्िा गने वा नष्ट गने वा दुरूपयोग गने कायन
गरे माा,

(ग)

आपत्कालीन खाद्य सहायता ववतरीमाा अवरोि धसिनना गरे माा,

(घ)

आिारभूत खाद्यवस्तुको ढु वानी, आपूधतन, ववतरी तथा बिारीकरीमाा
सङ्गदठत वा असङ्गदठत रूपले बािा धसिनना गरे माा,

(ङ)

िीववकोपािननको आिारबाट धबमाुख पाने गरी बासस्थान ववहीन
बनाएमाा,

(च)

दफा ७ बमाोजिमा ववतरी गनुन पने खाद्य लजक्षत वगन वा वपछधडएको
वगनलाई ववतरी नगरे माा,

(छ)

यस ऐन वा यस ऐन बमाोजिमा बनेको धनयमा ववपरीतका अन्य कुनै
कायन गरे माा।

४१.

माुद्दाको अनुसन्िान र दायरी: (१) यस ऐन अन्तगनतको माुद्दाको अनुसन्िान दफा 4४
बमाोजिमाको धनरीक्षी अधिकृतले गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोजिमाको धनरीक्षी अधिकृतले माुद्दाको अनुसन्िान गदान
उिूरी राप्त भएको धमाधतले पैँ तीस ददनधभर सम्प्बजन्ित जिल्ला अदालत समाक्ष माुद्दा दायर
गनुन पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमाोजिमा माुद्दा दायर गदान धनरीक्षी अधिकृतले सरकारी
वकीलको राय धलनु पनेछ।

४२.

सिाय: कसै ले दफा ४० बमाोजिमाको कसूर गरे माा कसूरको गम्प्भीरताको आिारमाा दे हाय
बमाोजिमाको सिाय हुनेछ:(क)

खण्ड (क) बमाोजिमाको कसूर गरे माा वा गराएमाा दश वषनसम्प्मा कैद र दश
लाख रुपैयाुँसम्प्मा िररबाना,

(ख)

खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमाोजिमाको कसूर गरे माा वा गराएमाा तीन
वषनसम्प्मा कैद र तीन लाख रुपैयाुँसम्प्मा िररबाना,

(ग)

खण्ड (ङ) बमाोजिमाको कसूर गरे माा पाुँच वषनसम्प्मा कैद र पाुँच लाख
रुपैयाुँसम्प्मा िररबाना,
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(घ)

खण्ड (च) र (छ) बमाोजिमाको कसूर गरे माा एक वषनसम्प्मा कैद र एक
लाख रुपैयाुँसम्प्मा िररबाना।

४३.

क्षधतपूधतन: (१) यस ऐन अन्तगनतको कुनै कसूर गरे को कारीबाट कसै लाई कुनै रकारको
हाधन, नोक्सानी हुन गएमाा त्यस्तो हाधन, नोक्सानीको क्षधतपूधतन भराई पाउन माुद्दा हे ने
अधिकारी समाक्ष धनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोजिमा ददइने क्षधतपूधतन सम्प्बन्िी माापदण्ड तोवकए बमाोजिमा
हुनेछ।
पररच्छे द-८
ववववि

४४.

धनरीक्षी अधिकृत धनयुक्त गनन वा तोक्न सक्ने: (१) यस ऐनको रभावकारी कायानन्वयन
गनन तथा खाद्य सम्प्बन्िी ववषयको अनुगमान गनन मान्रालयले आवश्यकता अनुसार तोवकए
बमाोजिमा योग्यता पुगेको कमानचारीलाई धनरीक्षी अधिकृत धनयुक्त गनन वा तोक्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोजिमाको धनरीक्षी अधिकृत सम्प्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए
बमाोजिमा हुनेछ।

४५.

ुँ सम्प्पकन: पररषद्ग्ले नेपाल सरकारसुँग सम्प्पकन राख्दा मान्रालय मााफनत
नेपाल सरकारसग
राख्नु पनेछ।

४६.

धनयमा बनाउने अधिकार: यो ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक धनयमा
बनाउन सक्नेछ।

४७.

कायनववधि तथा धनदे जशका बनाउन सक्ने: (१) मान्रालयले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत
बनेको धनयमाको अिीनमाा रही आवश्यक कायनववधि वा धनदे जशका बनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमाोजिमा बनाएको कायनववधि वा धनदे जशका सावनिधनक गनुन
पनेछ।
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