
  

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 5) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, असार ७ गते, 2079 साल (अततररक्ताङ्क ६ 

भाग-२ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

भतूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्द्त्रालयको 
सूचना 

खाद्य अतिकार तथा सम्प्प्रभतुा तनयिावली, २०७९ 

 खाद्य अतिकार तथा सम्प्प्रभतुा ऐन, २०७७ को दफा ४८ ले 
ददएको अतिकार प्रयोग गरी कर्ााली प्रदेश सरकारले देहायका तनयिहरु 
बनाएको छ। 
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1. संशिप्त नाि र प्रारम्प्भ: (१) यी तनयिहरुको नाि "खाद्य अतिकार 
तथा सम्प्प्रभतुा तनयिावली, २०७९" रहेको छ। 

(२) यो तनयिावली तरुुन्द्त प्रारम्प्भ हनुेछ। 

2. पररभािा: षविय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस तनयिावलीिा,- 
(क) "ऐन" भन्द् नाले खाद्य अतिकार तथा सम्प्प्रभतुा ऐन, 

२०७७ सम्प्झन ुपछा। 

(ख)"स्थानीय तह" भन्द् नाले नगरपातलका वा गाउँपातलका 
सम्प्झन ुपछा। 

3. लशित घर पररवारको सूची  तयार गनुा पने: (१) ऐनको दफा ४ को 
उपदफा (३) बिोशजि सहतुलयत िूल्यिा वा तनिःशलु्क खाद्य 
सहायता उपलब्ि गराउने प्रयोजनको लातग स्थानीय तहले लशित 
घर पररवारको सूची तयार गनुा पनेछ। 

(२) उपतनयि (१) बिोशजि लशित घर पररवारको सूची 
तयार गदाा देहायका व्यशक्त, पररवार वा सिदुायलार्ा भोकिरी तथा 
खाद्य सरुिाको जोशखििा रहेको िातननेछिः- 

(क) असहाय अवस्थािा रहेको व्यशक्त, 
(ख) जातीय, लैषङ्गक वा अपाङ्गताका आिारिा 

संरिर्षवहीन अवस्थािा रहेका षहंसापीतडत व्यशक्त, 
पररवार वा सिदुाय, 
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(ग) प्राकृततक वा िानवीय षवपद्को कारर् खाद्य 
अभावको सािना गरररहेको व्यशक्त,  पररवार वा 
सिदुाय, 

(घ) षवपन्द् न तथा सीिान्द्तकृत सिदुायका गभावती, 
सतु्केरी तथा स्तनपान गरार्रहेका िषहला र 
तनजसगँ आशित बालबातलका, 

(ङ) भतूि तथा वासस्थानबाट षवस्थापनिा परी जीवन 
गजुारा गना असिथा व्यशक्त। 

(३) उपतनयि (१) बिोशजिको लशित घर पररवारको सूची 
स्थानीय तहले िन्द्त्रालयिा पठाउन ु पनेछ। त्यसरी प्राप् त भएको 
सूचीलार्ा िन्द्त्रालयले एकीकृत गरी वेवसार्ट िाफा त सावाजतनक गनुा 
पनेछ। 

(४) उपतनयि (१) बिोशजिको लशित घर पररवारको सूची 
स्थानीय तहले वाषिाक रुपिा अद्यावतिक गरी सोको जानकारी 
िन्द्त्रालयलार्ा ददन ुपनेछ।   

4. लशित घर पररवारलाई सहायता उपलब्ि गराउन:े (१) प्रदेश 
सरकारले तनयि ३ को उपतनयि (१) बिोशजिको सूचीिा रहेका 
लशित घर पररवारलाई स्थानीय तह िाफा त तत्कालको 
आवश्यकताको आिारिा सहतुलयत िूल्यिा वा तनिःशलु्क खाद्य तथा 
पोिर् सहायता उपलब्ि गराउन ुपनेछ।   
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(२) उपतनयि (१) बिोशजिको सहायता दोहोरो नपने गरी 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  

(३) उपतनयि (१) बिोशजिको सहायता स्थानीय तहले 
जारी गरेको खाद्य सहायता पररचयपत्रको आिारिा उपलब्ि गराउन ु
पनेछ।   

(४) स्थानीय तहले जारी गने खाद्य सहायता पररचयपत्रको 
ढाँचा खाद्य अतिकार तथा खाद्य सम्प्प्रभतुा सम्प्बन्द्िी ऐन, २०७५ ले 
तोके बिोशजि हनुेछ।  

(५) यस तनयि बिोशजि उपलब्ि गराउन ेखाद्य तथा पोिर् 
सहायताको षकतसि, पररिार् र अवति प्रदेश सरकारले तनर्ाय गरे 
बिोशजि हनुेछ। 

5. खाद्य सम्प्प्रभतूा सम्प्बन्द्िी व्यवस्थािः प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले 
सम्प्बशन्द्ित सरोकारवालाहरुको संलग्नतािा खाद्य सम्प्प्रभतूा सम्प्बन्द्िी 
नीतत, कायाक्रि र योजना तजुािा गनुा पनेछ। 

6. पोिर्यकु्त खाद्य पदाथाको अभाव हनु नददन:े पोिर्यकु्त खाद्य 
पदाथाको अभाव हनु नददन नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको 
सिन्द्वयिा प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था गनेछ। 

7. खाद्य पदाथा तथा पोिर् सम्प्बन्द्िी सचेतना कायाक्रि: ऐनको दफा 
१४ बिोशजि प्रदेश सरकारले खाद्य पदाथा तथा पोिर् सम्प्बन्द्िी 
हकको प्रचलनका लातग देहाय बिोशजिका सचेतनािूलक कायाक्रि 
सञ् चालन गना सक्नछेिः- 
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(क) खाद्य अतिकार तथा खाद्य सम्प्प्रभतुा सम्प्बन्द्िी 
नीतत, कानून र संस्थागत व्यवस्थाका बारेिा 
सवासािारर्लाई ससूुशचत गराउने, 

(ख)  कुपोिर्, खाद्य असरुिा तथा भोकिरीबाट बच्न े
उपायका बारेका सूचना प्रवाह गने,  

(ग)  स्वस्थकर वा सरसफार्यकु्त खाद्य तथा पोिर् 
आतनबानीको षवकास गने,  

(घ)  खाद्य प्रर्ालीिा लैषङ्गक तथा सािाशजक 
सिावेशीकरर् गने। 

8. िततपूतता सम्प्बन्द्िी: (१) ऐनको दफा १९ बिोशजि षकसानलाई कुनै 
षकतसिको ितत भएिा पीतडत षकसानले िततको षववरर् सषहत तीस 
ददनतभत्र सम्प्बशन्द्ित स्थानीय तह िाफा त शजल्लाको कृषि षवकास 
कायाालयिा तनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपतनयि (१) बिोशजि तनवेदन प्राप् त भएिा कृषि 
षवकास कायाालयले षवज्ञ सषहतको टोली खटाई सात ददनतभत्र 
िततको षववरर् तलन ुपनेछ। 

(३) उपतनयि (२) बिोशजि प्राप् त षववरर् कृषि षवकास 
कायाालयले प्रिाशर्त गरी िन्द्त्रालयिा पठाउन ुपनेछ। 

(४) उपतनयि (३) बिोशजि षववरर् प्राप् त भएपतछ 
िन्द्त्रालयले सम्प्बशन्द्ित सरकारी तनकाय, संघ-संस्था, कम्प्पनी वा 
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फिाबाट षकसानलार्ा िततपूतता उपलब्ि गराउन े व्यवस्था गनुा 
पनेछ। 

(५) उपतनयि (४) बिोशजिको व्यवस्था गनुा अशघ 
िन्द्त्रालयले षवज्ञद्बारा स्थलगत अनगुिन तथा तनरीिर् गराई 
प्रततवेदन तलन सक्नछे। 

9. अनसुन्द्िान तथा वैज्ञातनक प्रषवतिको षवकास: ऐनको दफा २८ 
बिोशजि कृषिको ददगो षवकास, खाद्य उत्पादनको अतभवृषि वा खाद्य 
तथा पोिर् सरुिाको प्रविान गना आवश्यक अध्ययन, अनसुन्द्िान 
तथा वैज्ञातनक प्रषवतिको षवकासको लातग स्थानीय तहसँग सिन्द्वय 
गरी प्रदेश सरकारले देहायको व्यवस्था तिलाउनेछ:- 

(क) बजेट षवतनयोजन गने, 
(ख)  अध्ययन तथा अनसुन्द्िान गने वा गराउने, 
(ग)  अध्ययन तथा अनसुन्द्िानबाट प्राप् त प्रततवेदन 

कायाान्द्वयन गने वा गराउने, 
(घ) कृषि तथा खाद्य उत्पादनको ददगो षवकास र खाद्य 

तथा पोिर् सरुिाको प्रविानका लातग आवश्यक 
सिन्द्वय र सहजीकरर् गने। 

10. खाद्य पदाथाको भण्डारर्, सशञ् चतत तथा षवतरर्: ऐनको दफा २९ र 
३१ बिोशजि खाद्य पदाथाको भण्डारर्, सशञ् चतत तथा षवतरर्को 
लातग प्रदेश सरकारले देहाय बिोशजिको व्यवस्था गना सक्नेछ:-  
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(क)  खाद्य पदाथाको उपलब्िता सतुनशश् चत गना 
आवश्यक संख्यािा भण्डारर् तथा सशञ् चतत 
केन्द्रको स्थापना र सञ् चालन गने, 

(ख) स्थानीय तह, सावाजतनक खाद्य षवतरर् केन्द्र, 
सपुथ िूल्य पसल वा कृषि सहकारीबाट खाद्य 
पदाथा षवतरर्को व्यवस्था तिलाउने,  

(ग)  यातायात सषुविा नपगेुका स्थानीय तहिा खाद्य 
आपूतता तथा ढुवानीिा सिन्द्वय र सहजीकरर् 
गने, 

(घ) खाद्य पदाथाको भण्डारर्, सशञ् चतत तथा षवतरर् 
गदाा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथतिकता ददन।े  

11. प्रदेश खाद्य पररिद्को गठन: (१) ऐनको दफा ३३ बिोशजि प्रदेश 
खाद्य पररिद्को गठन देहाय बिोशजि हनुेछ:- 

(क) िन्द्त्री, िन्द्त्रालय      - अध्यि 

(ख) सदस्य, (कृषि षविय हेने), प्रदेश योजना 
    आयोग,       - सदस्य 

(ग) सशचव, कानून िहाशाखा, िखु्यिन्द्त्री 
    तथा िशन्द्त्रपररिद्को कायाालय      - सदस्य 

(घ) सशचव, िन्द्त्रालय      - सदस्य 

(ङ) सशचव, आतथाक िातिला तथा 
     योजना िन्द्त्रालय      - सदस्य 
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(च) सशचव, उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरर्  

     िन्द्त्रालय          -सदस्य 

(छ) प्रतततनति, नगरपातलका संघ, कर्ााली  

     प्रदेश        - सदस्य 

(ज)  प्रतततनति, गाउँपातलका संघ, कर्ााली 
     प्रदेश        - सदस्य 

(झ)  प्रतततनति, षकसान सिूह िहासंघ,  
कर्ााली प्रदेश            - सदस्य  

(ञ) कृषि, खाद्य प्रषवति र ग्रातिर् षवकास सम्प्बन्द्िी 
षवियिा स्नातकोत्तर उपाति हातसल गरी 
सम्प्बशन्द्ित िेत्रिा कम्प्तीिा दश विा अनभुव प्राप् त 
गरेका व्यशक्तहरुिध्येबाट कम्प्तीिा एकजना 
िषहला सषहत प्रदेश सरकारले िनोनीत गरेका 
तीनजना षवज्ञ       - सदस्य 

(ट) प्रिखु, कृषि षवकास िहाशाखा, िन्द्त्रालय                                     

  –सदस्य सशचव। 

(२) प्रदेश खाद्य पररिद्ले आफ्नो बैठकिा आवश्यकता 
अनसुार सम्प्बशन्द्ित षवियका षवज्ञ वा किाचारीलार्ा आिन्द्त्रर् गना 
सक्नेछ। 
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(३) उपतनयि (१) को खण्ड (ञ) बिोशजि िनोनीत 
सदस्यको पदावति चार विाको हनुेछ र तनजहरु पनुिः िनोनीत हनु 
सक्नेछन।्  

(४) उपतनयि (३) िा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
िनोनीत सदस्यले र्िान्द्दारीपूवाक आफ्नो पदीय शजम्प्िेवारी पूरा 
नगरेिा तनजलाई जनुसकैु बखत सदस्य पदबाट हटाउन सषकनछे। 

तर त्यसरी सदस्य पदबाट हटाउन ुअशघ तनजलाई सफाईको 
िनातसब िौका ददन ुपनेछ। 

(५) िन्द्त्रालयको कृषि षवकास िहाशाखाले प्रदेश खाद्य 
पररिद्को सशचवालयको रुपिा काि गनेछ। 

12. प्रदेश खाद्य पररिद्को काि, कताव्य र अतिकार: प्रदेश खाद्य 
पररिद्को काि, कताव्य र अतिकार देहाय बिोशजि हनुछेिः- 

(क) खाद्य अतिकार तथा खाद्य सम्प्प्रभतुा सम्प्बन्द्िी 
षवियिा आवश्यक नीतत तथा कानून तजुािा र 
षवद्यिान नीतत तथा कानूनको पनुरावलोकन गना 
प्रदेश सरकार सिि तसफाररस गने, 

(ख) खाद्य तथा पोिर् सरुिा र खाद्य सम्प्प्रभतुा 
सम्प्बन्द्ििा आवश्यक योजना तथा कायाक्रि 
तजुािा र कायाान्द्वयन गना सिन्द्वय र सहजीकरर् 
गने,  
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(ग) भोकिरी तथा खाद्य सरुिाको जोशखििा रहेका 
व्यशक्त, पररवार, सिदुाय र िेत्रको पषहचान गना 
र लशित घरपररवारको अतभलेख अद्यावतिक राख्न 
सिन्द्वय गने,  

(घ) खाद्य पदाथाको भण्डारर् तथा सशञ् चतत केन्द्रको 
स्थापना, सञ् चालन र षवतरर् प्रर्ालीको व्यवस्था 
तिलाउन सिन्द्वय तथा सहजीकरर् गने, 

(ङ) खाद्य पदाथा तथा पोिर् सरुिाको लातग राषिय 
खाद्य पररिद्, स्थानीय खाद्य सिन्द्वय सतितत र 
अन्द्य सरोकारवालासँग सिन्द्वय गने, 

(च) खाद्य अतिकार तथा खाद्य सम्प्प्रभतुासँग सम्प्बशन्द्ित 
तथ्याङ्क सङ्कलन, षवश् लेिर् र प्रवाहको सम्प्बन्द्ििा 
आवश्यकता अनसुार प्रदेश खाद्य सूचना केन्द्रलार्ा 
तनदेशन ददने, 

(छ) प्रदेशतभत्र ददगो खाद्य तथा पोिर् सरुिा प्रविान 
गना आवश्यक अध्ययन, अनसुन्द्िान र  अनगुिन 
गने वा गराउने, 

(ज) प्रदेश खाद्य पररिद् बाट सम्प्पादन भएका काि 
कारबाहीको वाषिाक प्रततवेदन प्रदेश सरकार सिि 
पेश गने।  
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(झ) खाद्य पदाथाको भण्डारर्, सशञ् चतत र षवतरर् 
कायाको अनगुिन गने वा  गराउने। 

13. प्रदेश खाद्य पररिद्को बैठक सम्प्बन्द्िी व्यवस्थािः (१) प्रदेश खाद्य 
पररिद्को बैठक कम्प्तीिा विाको दईु पटक अध्यिले तोकेको 
तितत, सिय र स्थानिा बस्नछे। 

(२) सदस्य-सशचवले प्रदेश खाद्य पररिद्को बैठक बस्न े
सूचना र बैठकिा छलफल हनुे षवियको कायासूची चौबीस घण्टा 
अगावै सदस्यलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(३) प्रदेश खाद्य पररिद्को बैठकिा तत्काल कायि रहेका 
कूल सदस्य सङ्खख्याको पचास प्रततशतभन्द्दा बढी सदस्य उपशस्थत 
भएिा सो पररिद्को बैठकको लातग गर्पूरक सङ्खख्या पगेुको 
िातननेछ।   

(४) प्रदेश खाद्य पररिद्को बैठकको तनर्ाय अध्यिले 
प्रिाशर्त गनेछ। 

(५) प्रदेश खाद्य पररिद्को बैठकिा भाग तलए बापत 
सदस्य, षवज्ञ वा किाचारीले प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको 
िापदण्ड बिोशजिको बैठक भत्ता पाउनेछ।  

(६) प्रदेश खाद्य पररिद्को बैठक सम्प्बन्द्िी अन्द्य कायाषवति 
सो पररिद् आफैले तनिाारर् गरे बिोशजि हनुेछ। 

14. प्रदेश खाद्य सरुिा सूचना केन्द्रिः (१) ऐनको दफा ३६ बिोशजि 
प्रदेश तथा स्थानीय तहिा खाद्य सरुिा अनगुिन प्रर्ालीलाई 
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तनयतित तथा व्यवशस्थत गना एक प्रदेश खाद्य सरुिा सूचना केन्द्र 
रहनेछ। 

(२) उपतनयि (१) बिोशजिको प्रदेश खाद्य सरुिा सूचना 
केन्द्र सञ् चालनका लातग देहाय बिोशजिका सदस्य रहेको 
सञ् चालक सतितत रहनेछिः-  

(क) सशचव, िन्द्त्रालय     - अध्यि 

(ख) प्रिखु, योजना शाखा, कर्ााली प्रदेश योजना 
आयोग             - सदस्य 

(ग) प्रिखु, योजना शाखा, िखु्यिन्द्त्री तथा 
िशन्द्त्रपररिद्को कायाालय     - सदस्य 

(घ) प्रिखु, योजना शाखा, उद्योग, पयाटन, वन तथा 
वातावरर् िन्द्त्रालय      - सदस्य 

(ङ) प्रिखु, योजना शाखा, आन्द्तररक िातिला तथा 
कानून िन्द्त्रालय            - सदस्य 

(च) प्रिखु, योजना शाखा, सािाशजक षवकास िन्द्त्रालय
             - सदस्य 

(छ) प्रिखु, योजना शाखा, िन्द्त्रालय   - सदस्य-सशचव  

(३) उपतनयि (१) बिोशजिको प्रदेश खाद्य सरुिा सूचना 
केन्द्रले देहायका काि गनेछिः- 

(क) खाद्य तथा पोिर् सरुिा सम्प्बन्द्िी सूचनाको 
सङ्कलन, षवश् लेिर् र प्रवाह गने, 
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(ख) प्रदेश खाद्य पररिद्लाई आवश्यक तथ्याङ्क तथा 
सूचना उपलब्ि गराउने, 

(ग) नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहद्वारा सञ् चातलत 
खाद्य सरुिा सूचना केन्द्रसगँ आवश्यक सिन्द्वय 
गने, 

(घ) खाद्य सरुिा सम्प्बन्द्िी सूचनािूलक जानकारीको 
आतिकाररकता एकीन गने, 

(ङ) प्रदेशतभत्र खाद्य सरुिाको अनगुिन गरी प्रदेश 
सरकार सिि प्रततवेदन पेस गने। 

(४) िन्द्त्रालयको योजना शाखाले प्रदेश खाद्य सरुिा सूचना 
केन्द्रको सशचवालयको रुपिा काि गनेछ। 

15. तनरीिर् अतिकृत: (१) ऐनको दफा ३७ बिोशजि खाद्य प्रषवति, 
जनस्वास्थ्य, बजार व्यवस्थापन वा कानूनिा स्नातक तह उत्तीर्ा 
गरी खाद्य अतिकार, खाद्य सम्प्प्रभतुा, खाद्य प्रषवति वा खाद्य तथा 
पोिर् सरुिाको िेत्रिा कम्प्तीिा दईु विाको अनभुव प्राप् त गरेको 
व्यशक्त तनरीिर् अतिकृत पदिा तनयशुक्तको लातग योग्य हनुेछ। 

 (२) उपतनयि (१) िा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
प्रदेश सरकारले सम्प्बशन्द्ित षवियिा स्नातक तह उत्तीर्ा गरी 
अतिकृतस्तरको पदिा कम्प्तीिा दईु विा अनभुव प्राप् त गरेको 
अतिकृत किाचारीलाई तनरीिर् अतिकृत तोक्न सक्नेछ।  
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   आज्ञाले, 
डा. लेखराज दाहाल  

कर्ााली प्रदेश सरकारको सशचव 

16. बजेट सम्प्बन्द्िी व्यवस्थािः प्रदेश खाद्य पररिद्  र प्रदेश खाद्य सरुिा 
सूचना केन्द्रको काया सञ् चालनका लातग आवश्यक पने बजेट प्रदेश 
सरकारले उपलब्ि गराउनछे।   

 

 

 

आन्द्तररक िातिला तथा कानून िन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतिा िदुरत 


