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खाद्य ऐन, २०२३ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

  २०२३।५।२४ 

संशोधन गने ऐन 

१. खाद्य (पहहलो संशोधन) ऐन, २०३०      २०३०।१२।११ 

२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८      २०४८।२।१६ 

३. खाद्य (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४८     २०४८।२।२१ 

४. खाद्य (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९     २०४९।७।६ 

        प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

५. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु 

      संशोधन गने ऐन, २०६६         २०६६।१०।७ 

६. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२        २०७२।११।१३ 

७.   केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन  

 र खारेज गने ऐन, २०७४                २०७४।६।३० 

८.  नेपालको संहिधान अनूकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई 

 संशोधन गने ऐन, २०७५       २०७५।११।१९ 

 

२०२३ सालको ऐन नं. ८ 

............. 

खाद्य पदाथथमा हिशदु्धिा कायम राख्न बनकेो ऐन 

प्रस्िािना : सिथसाधारण जनिाको स्िास्थ िथा सहुिधा कायम राख्न खाद्य पदाथथमा कुनै 
अिान्छनीय ममसािट रोक्न िा खाद्य पदाथथमा रहेको स्िाभाहिक कुनै गणु िा उपयोमगिा घटाउन िा 
झिक्न नपाउने गनथ र खाद्य पदाथथको उझििस्िर बनाई राख्नको मनममत्त कानूनी व्यिस्था गनथ 
िान्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजामधराज महेन्र िीर हिक्रम शाहदेिबाट राहिय पन्िायिको सल्लाह र 
सम्ममिले यो ऐन बनाइिक्सेको छ । 

                                                           

     यो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेझख लागू भएको । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा झिहकएको । 
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१. संझिप्त नाम, हिस्िार र प्रारम्भ : (१)  यस ऐनको नाम “खाद्य ऐन, २०२३” रहेको छ । 

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाझशि गरी िोहकददएको 
िेरमा िोहकददएको मममिदेझख प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषा : हिषय िा प्रसंगले अको अथथ नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “खाद्य पदाथथ” भन्नाले साधारणिः मामनसले खाने हपउन,े अप्रशोमधि, अधथ 
प्रशोमधि, प्रशोमधि िा उत्पाददि खाद्य िा पेय पदाथथ सम्िन ुपछथ र सो शब्दले 
खाने हपउने पदाथथमा प्रयोग गररने मरमसला, खाद्य योगशील (फूड एमडहटभ) 
रंग िा सगुन्ध समेिलाई जनाउँछ । 

(ख) “दूहषि खाद्य पदाथथ” भन्नाले देहायको कुनै अिस्थाको खाद्य पदाथथ सम्िन ु   
पछथ :– 

(१) स्िास््यलाई हामन हनुे गरी सडेको गलेको िा फोहर मैला िा हिषाक्त 
अिस्थामा राझखएको िा ियार गररएको खाद्य पदाथथ, 

(२) मामनसको उपभोगको लामग अनपुयकु्त हनुे गरी केही िा सम्पूणथ भाग 
कुनै रोगी िा रोगकारक पश ुपंिी िा हामनकारक िनस्पमिबाट बनेको 
खाद्य पदाथथ, 

(३) कुनै खाद्य योगशील (फूड एमडहटभ), रंग परररिी (प्रीजिेहटभ), 

अन्र्िहिकमसि िा बहहममथझश्रि रसायन िा कीटानासक औषमधको लामग 
िोहकएको अमधकिम सीमा भन्दा बढी हनु गई स्िास््यलाई हामन हनु 
सक्ने खाद्य पदाथथ । 

(ग) “न्यूनस्िरको खाद्य पदाथथ” भन्नाले देहायको कुनै अिस्थाको खाद्य पदाथथ 
सम्िन ुपछथ :– 

(१) कुनै खाद्य पदाथथको स्िाभाहिक गणु भन्दा कमसल हनुे गरी प्रमखु 
अंगको पररमाण घटाइएको िा अको कुनै पदाथथ ममश्रण गररएको खाद्य 
पदाथथ, 

                                                           
      ऐन लागू भएका मममि र स्थान रष्टव्यमा उल्लेख गररएको छ । 


    िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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िर दईु िा दईु भन्दा बढी िस्ि ु ममश्रीि खाद्य पदाथथहरुमा 
त्यस्िो ममश्रीि खाद्य पदाथथहरुको नाम र पररमाण स्पष्ट उल्लेख छ र 
स्िास््यलाई हामन गदैन भने त्यस्िो खाद्य पदाथथलाई न्यूनस्िरको 
खाद्य पदाथथ मामनने छैन । 

(२) दफा ७ बमोझजम मनधाथरण गररएको गणुस्िर िा यस ऐन अन्िगथि 
बनेको मनयम िा आदेशमा िोहकएको न्यूनिम आिश्यक गणुस्िर 
भन्दा घटेको िा अमधकिम गणुस्िर िोहकएकोमा सो भन्दा बढेको 
खाद्य पदाथथ । 

(घ) “िोहकएको” िा “िोहकए बमोझजम” भन्नाले यो ऐन अन्िगथि बनेको मनयम िा 
आदेशमा िोहकएको िा िोहकए बमोझजम सम्िन ुपछथ । 

 

३. दूहषि खाद्य पदाथथ िा न्यूनस्िरको खाद्य पदाथथको उत्पादन िथा हिक्री हििरण गनथ मनाही : 
कुनै व्यझक्तले दहुषि खाद्य पदाथथ िा न्यूनस्िरको खाद्य पदाथथको उत्पादन, हिक्री हििरण, 

मनकासी िा पैठारी गनथ िा सो मध्ये कुनै कामका लामग त्यस्िो खाद्य पदाथथ राख्न हुँदैन । 

 

४. िकु्यानमा पारी खाद्य पदाथथ मबक्री हििरण गनथ नहनु े : कसैले कुनै एक खाद्य पदाथथलाई 
अको खाद्य पदाथथ हो भनी िा न्यून गणुस्िरको खाद्य पदाथथलाई उच्ि गणुस्िरको खाद्य 
पदाथथ हो भनी ढाँटी िा िकु्याई िा अखाद्य पदाथथ िा कुनै उच्ि गणुस्िरको खाद्य पदाथथमा 
न्यून गणुस्िरको खाद्य पदाथथ िा अखाद्य पदाथथ ममसािट गरी मबक्री हििरण गनथ हँदैन । 

 

४क. खाद्य पदाथथ रोक्न राख्न सहकन े: (१) कुनै खाद्य पदाथथ दूहषि िा न्यूनस्िरको हो भने्न शंका 
लागेमा िोहकएको अमधकारीले त्यस्िो खाद्य पदाथथ मसलबन्दी गरी सो खाद्य पदाथथका धनीलाई 
नै झजम्मा लगाई त्यसको भपाथई मलई रोक्का राख्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम रोक्का रहेको खाद्य पदाथथ दहुषि िा न्यूनस्िको हो भन्ने 
कुराको मनणथय अझन्िम रुपमा भईसकेपमछ दोषको मारा, दोषको प्रकृमि र त्यसबाट हनुसक्ने 

                                                           


    िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

     केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधि । 


     पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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हानीको हििार गरी िोहकएको अमधकारीको आदेशले सो खाद्य पदाथथ नेपाल सरकार लाग्न  
सक्नेछ । 

 

४ख. अनजु्ञापर मलन ु पने : (१) िोहकएको खाद्य पदाथथको उत्पादन, मबक्री हििरण, संिय िा 
प्रशोधन गनथ िाहने व्यझक्तले िोहकए बमोिेझजम अनजु्ञापर मलन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भएिापमन मसलबन्दी भएका खाद्य 
पदाथथहरुको हकमा अनजु्ञापर प्राप्त उत्पादक िा थोक मबके्रिाबाट िोहकए बमोझजम 
जमानिपर प्राप्त खरुा हिके्रिाले यस दफा बमोझजमको अनजु्ञापर मलनपुने छैन । 

 

५.  दण्ड सजाय : (१) दफा ३ िा दफा ४ हिपरीिको कायथ गने व्यझक्तलाई पाँि िषथसम्म कैद 
िा पिास हजार रुपैयाँसम्म जररबाना िा दिैु सजाय हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा लेझखएदेझख बाहेक यो ऐन िा यस ऐन अन्िगथि बनेको मनयम 
िा आदेशको अन्य कुनै कुरा उल्लङ्घन गने व्यझक्तलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जररबाना   
हनुेछ । 

(३) कसैले यस ऐन बमोझजमको कुनै कसूर गरी कसैलाई हामन, नोक्सानी पयुाथएमा 
त्यस्िो कसूरदारबाट सम्बझन्धि पीमडिलाई मनामसब िमिपूमिथ समेि भराई ददन ुपनेछ । 

 

६. फमथ िा संगठीि संस्थाले गरेको अपराधको दाहयत्ि : कुनै फमथ िा संगठीि संस्थाले यो ऐन 
िा यस ऐन अन्िगथिको मनयम िा आदेश उल्लंघन गरेमा फमथको हकमा सो फमथका 
हहस्सेदार र कुनै संगदठि संस्था भए सो संस्थाको कामकाज गने मखु्य प्रशासकीय अमधकारी 
दफा ५ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग सजायको भागी हनुेछ । 

िर आफू हहस्सेदार िा त्यस्िो प्रशासकीय अमधकारी हनुभुन्दा अगािै गरेको काम 
कुराका हकमा िा सो उल्लंघन भएको कुरा थाहा पाउन नसक्न ेझस्थमि मथयो भने्न प्रमाझणि 
गरेमा सो व्यझक्त त्यस्िो सजायको भागी हनुेछैन । 

 

                                                           

     पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

     केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधि । 
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७. खाद्य पदाथथको गणु, स्िर िोक्न ेअमधकार : कुनै खाद्य पदाथथमा कुनै पदाथथको गणु, स्िर िा 
मारा कुन पररमधमभरको हनुपुदथछ भने्न कुराका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय समयमा 
आदेश ददन सक्नेछ । यस्िो प्रत्येक आदेश नेपाल राजपरमा प्रकाझशि गररनेछ । 

 

८. खाद्य पदाथथको जािँ : कुनै खाद्य पदाथथ दूहषि िा न्यूनस्िरको खाद्य पदाथथ हो िा होइन 
भने्न कुराको परीिण िोहकएको अनसुन्धानशालामा गराइनेछ र त्यस सम्बन्धमा सो 
अनसुन्धानशालाको िोहकएको अमधकारी िा अमधकारीहरुबाट प्रमििेदन मलइनेछ । 

 

९. खाद्य स्िर मनधाथरण समममि : नेपाल सरकारले समय समयमा खाद्य पदाथथको गणुस्िर 
मनधाथरण गनथ एउटा खाद्य स्िर मनधाथरण समममि गठन गनथ सक्नेछ । 

 

९क.  अनगुमन िथा मनरीिण गनथ सक्न े : (१) कसैले कुनै खाद्य पदाथथ यस ऐन बमोझजम 
िोहकएको गणु, स्िर, मारा िा पररमध भन्दा न्यून गणु, स्िर, मारा िा पररमधको िा दहुषि खाद्य 
पदाथथ िा कुनै खाद्य पदाथथलाई ढाँटी िकु्याई मबक्री हििरण गरे गराएको हिषयमा प्रदेश िा 
स्थानीय िहले आफ्नो िरेमा अनगुमन िथा मनरीिण गनथ सक्नेछन। 

(२) उपदफा (१) बमोझजम अनगुमन िथा मनरीिणको क्रममा कसैले यस ऐन 
हिपरीि कुनै काम गरेको पाइएमा प्रदेश सरकार िा स्थानीय िहबाट अनगुमन िा 
मनरीिणमा खहटएको अमधकृि िा मनरीिकले यस ऐनको दफा ४क. र दफा ८ बमोझजमको 
अमधकार प्रयोग गनथ सक्नेछ।त्यसको जानकारी अनसुन्धान अमधकारीलाई ददन ुपनेछ। 

(३) यस दफा बमोझजम अनगुमन िथा मनरीिण गदाथ कसै उपर यस ऐन बमोझजम 
मदु्दा िलाउन ुपने भएमा उपदफा (२) बमोझजमको अमधकारीले यस ऐन बमोझजम अनसुन्धान 
िथा अमभयोजन गने अमधकारी समि पठाउन ुपनेछ। 

 

१०. नपेाल सरकार िादी हनु े: यस ऐन अन्िगथिको मदु्दा नेपाल सरकार िादी भै िलाइनेछ । 

 

                                                           


    िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

     नेपालको संहिधान अनूकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप । 
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११. मदु्दा हेने अमधकारी : दफा ५ को उपदफा (१) बमोझजम सजाय हनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दाको 
शरुु कारबाही र हकनारा गने अमधकार झजल्ला अदालिलाई र अन्य कसूर सम्बन्धी मदु्दाको 
शरुु कारबाही र हकनारा गने अमधकार प्रमखु झजल्ला अमधकारीलाई हनुेछ ।  

 

१२. पनुरािेदन : दफा ११ बमोझजम भएको मनणथय उपर पैँमिस ददनमभर पनुरािेदन ददन सहकनेछ 
र प्रमखु झजल्ला अमधकारीले गरेको मनणथय उपर झजल्ला अदालिमा पनुरािेदन लाग्नेछ । 

 

१३. मनयम बनाउन सक्न े : (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायाथझन्िि गनथ नेपाल सरकारले मनयम 
बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको सिथ सामान्यिामा कुनै प्रमिकूल प्रभाि 
नपारी िी मनयमहरुमा खास गरेर देहायको व्यिस्था गनथ सहकनेछः– 

 (क) खाद्य पदाथथ हिश्लषेण िा अनसुन्धान गने प्रयोगशाला र त्यसको 
कायथहिमध िथा सो प्रयोगशालाको हिशेषज्ञ िा अमधकारीको योग्यिा 
सम्बन्धमा । 

(ख) खाद्य मनरीिकको व्यिस्था िथा मनजको अमधकार र 
किथव्यका सम्बन्धमा, 

(ग) खाद्य स्िर मनधाथरण समममिको काम, किथव्य, अमधकार, दाहयत्ि 
िथा अरु कायथहिमध सम्बन्धमा, 

(घ) नेपाल ............. मभर उत्पादन हनुे कुनै खाद्य पदाथथका 
उत्पादन िा मबके्रिाले सो खाद्य पदाथथमा कुनै खास हकमसमको 
लेबलु लगाउने सम्बन्धमा, 

(ङ) खाद्य पदाथथमा रङ्ग, सगुन्ध, मरमसला िा अरु कुनै िीज 
सममश्रण गनथ पाउने हद िोक्ने सम्बन्धमा, 

                                                           
      केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७२ द्धारा संशोमधि । 

     केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७४ द्वारा संशोमधि । 


    िेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा झिहकएका ] .  
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(ि) खाद्य पदाथथको उझिि स्िर कायम राख्न अपनाउन ुपने अन्य 
आिश्यक व्यिस्थाका सम्बन्धमा । 

 

 

रष्टव्य :–  (क)   ऐन लागू भएको मममि र स्थान :– 

१. खाद्य ऐन, २०२३ देहायका झजल्लाहरुमा मममि २०२९।९।१ देझख लागू हनु ेगरी नेपाल 
राजपरमा सूिना प्रकाझशि मममि २०२९।८।१९:– काठमाण्डौं झजल्लामा–कालीमाटी गाउँ 
हिकास समममि, मभमसेनगोला गाउँ हिकास समममि, महादेिस्थान गाउँ हिकास समममि, पशपुमि 
गाउँ हिकास समममि, डल्ल ुगाउँ हिकास समममि, भगिान स्थान गाउँ हिसका समममि, िािहहल 
गाउँ हिकास समममि, लमलिपरु झजल्लामा– लमलिपरु नगरपामलका, भक्तपरु झजल्लामा– भक्तपरु 
नगरपामलका । 

२. खाद्य ऐन, २०२३ देहायका नगरपामलका िेरहरुमा २०३०।६।१ देझख प्रारम्भ हनुे गरी 
नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाझशि मममि २०३०।६।२९:– भरपरु नगरपामलका, हिराटनगर 
नगरपामलका, जनकपरु नगरपामलका र हिरगंज नगरपामलका । 

३. खाद्य ऐन, २०२३ देहायका झजल्लाको सम्पूणथ िेरमा लागू हनुे गरी नेपाल राजपरमा सूिना 
प्रकाझशि मममि– २०३१।६।२८िः– (१) काठमाण्डौ (२) लमलिपरु (३) भक्तपरु (४) पसाथ 
(५) मकिानपरु (६) धनषुा (७) मोरङ्ग (८) सनुसरी र  (९) िापा । 

४. खाद्य ऐन, २०२३ मममि २०३२।१।११ देझख रुपन्देही र बाँके झजल्लाका सम्पूणथ िेरमा 
लागू हनुे गरी नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाझशि मममि २०३२।८।२२ 

५. खाद्य ऐन, २०२३ मममि २०३३।१२।१ देझख कास्की, स्याङ्गजा, पाल्पा र कहपलिस्ि ु
झजल्लाका सम्पूणथ िेरमा लागू हनुे गरी नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाझशि मममि 
२०३३।७।१६ 

६. खाद्य ऐन, २०२३ मममि २०३५।२।१ देझख इलाम, सप्तरी, बारा, रौहिट, झिििन र 
काभ्रपेलान्िोक झजल्लाका सम्पूणथ िेरमा लागू हनुे गरी नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाझशि 
मममि २०३५।१।२५ 

७. खाद्य ऐन, २०२३ मममि २०३८।१०।१९ देझख मसरहा, महोत्तरी, सलाथही, निलपरासी, दाङ्ग, 

बददथया, कैलाली, कन्िनपरु, बैिडी र दाि ुथला झजल्लाहरुमा लागू हनुे गरी नेपाल राजपरमा 
सूिना प्रकाझशि मममि २०३९।४।११ 

८. खाद्य ऐन, २०२३ गोखाथ, धाददङ्ग, निुाकोट, धनकुटा र सखेुि झजल्लामा सम्पूणथ िेरमा सूिना 
प्रकाशन भएको मममिदेझख प्रारम्भ हनुे गरी िोहकएको । नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाझशि 
मममि २०४५।३।२० 
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९. खाद्य ऐन, २०२३ देहायका झजल्लाहरुको सम्पूणथ िेरमा लागू हनुे गरी नेपाल राजपरमा 
सूिना प्रकाशन मममि २०५७।३।२६ 

   १. पाँिथर २. िाप्लेजङु ३. िे¥हथमु ४. संखिुासभा ५. भोजपरु 

   ६. खोटाङ्ग ७. उदयपरु ८. सोलखुमु्ब ु ९. ओखलढुङ्गा १०. दोलखा 
   ११. रामेछाप १२. मसन्धलुी १३. मसन्धपुाल्िोक १४. रसिुा १५. िनहुँ  

१६. लम्जङु्ग १७. मनाङ्ग १८. अघाथखाँिी १९. गलु्मी २०. पिथि  

२१. म्याग्दी २२. बाग्लङु्ग २३. मसु्िाङ्ग २४. प्यठुान २५. रोल्पा  

२६. सल्यान २७. रुकुम २८. डोल्पा २९. जाजरकोट    ३०. दैलेख 

   ३१. जमु्ला ३२. मगु ु ३३. कामलकोट   ३४. हमु्ला ३५. बाजरुा 
   ३६. अछाम ३७. डोटी ३८. बिाङ्ग ३९. डडेलधरुा 
 

(ख) रूपान्िरण:–  (१) खाद्य (िेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ द्वारा रूपान्िर गररएका शब्दहरूः– 

“खाद्य जाँिकी” भन्ने सट्टा “खाद्य मनरीिक” । 

(२) गाउँ हिकास समममि ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्िर गररएका शब्दहरूः– 

“गाउँ सभा” िा “गाउँ पञ्चायि” भन्ने सट्टा “गाउँ हिकास समममि” । 

   (३) केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर गररएका शब्दहरूः–  

             “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

(४) गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा 
रूपान्िर गररएका शब्दहरूः–  

               “नगर पञ्चायि” को सट्टा “नगरपामलका” । 

 

 


