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जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) (पहिलो 
संशोधन) ऐन, २०७५ 

प्रमाणीकरण मममत 

२०७५।६।२ 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नम्बर १८ 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गनन 
बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई 
संशोधन गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।  
१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “जातीय भेदभाव तथा 

छुवाछूत (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५” रिेको छ।  
(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ।  

२.  जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को 
प्रस्तावनामा संशोधनाः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) 
ऐन, २०६८ (यस पमछ “मूल ऐन” भमनएको) को प्रस्तावनामा रिेका 
“जात, जामत, वंश, समदुाय वा पेशा” भने्न शब्दिरूको सट्टा “उत्पक्षि, जात, 
जामत, वंश, समदुाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीररक अवस्था” भने्न 
शब्दिरू राक्षिएका छन।् 

३. मूल ऐनमा दफा २क. थपाः मूल ऐनको दफा २ पमछ देिायको दफा 
२क. थहपएको छाः- 
“२क. छुवाछूत तथा भेदभाव हवरुद्धको अमधकार: (१) प्रत्येक 

व्यक्षिलाई छुवाछूत तथा भेदभाव हवरुद्धको अमधकार िनुेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रत्येक व्यक्षिलाई 
देिायको अमधकार प्राप्त िनुछेाः- 

(क)  अदालत वा अन्य न्याहयक मनकायबाट 
समान व्यविार पाउने अमधकार, 

(ि)  कुनै सरकारी मनकायबाट उपलब्ध 
गराइने सेवा तथा सहुवधामा समान 
संरिणको अमधकार, 

(ग)  सावनजमनक सेवामा समान पिुुँचको 
अमधकार, 

(घ)  नेपालमभत्र र बाहिर आवत जावत र 
बसोवास गनन पाउने अमधकार, 

(ङ)  सांस्कृमतक कृयाकलापमा समान 
सिभामगताको अमधकार, 

(च)  हववाि गने तथा बरबध ुछाने्न अमधकार, 
(छ)  शाक्षन्तपूवनक भेला िनु तथा सङ्गठन गनन 

पाउने अमधकार, 
(ज)  रोजगारी छनौट गनन तथा काम गनन 

पाउने अमधकार,  

(झ)  समान काम गरे बापत समान तलब 
पाउने अमधकार, 

(ञ)  सावनजमनक स्थानमा समान पिुुँचको 
अमधकार,  
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(ट)  छुवाछूत तथा भेदभाव हवरुद्ध शीघ्र 
न्याहयक उपचार र उक्षचत िमतपूमतन 
पाउने  अमधकार।” 

 

 

 
४. मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ४ को,– 

(१)  उपदफा (९) मा रिेको “व्यक्षिलाई” भने्न शब्दपमछ “िररद वा 
प्राप्त गननबाट रोक लगाउन े वा कुनै िास जात वा जामतको 
व्यक्षिलाई” भने्न शब्दिरू थहपएका छन।्  

(२)  उपदफा (१२) को सट्टा देिायको उपदफा (१२) राक्षिएको 
छाः- 

“(१२) कसैले कुनै पमन व्यक्षि वा समदुायलाई 
श्रव्यदृष्य सामग्री, लेि रचना, क्षचत्र, आकार, काटुनन, पोष्टर, पसु्तक 
वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदशनन गरेर वा हवद्यतुीय 
माध्यमबाट वा अन्य कुनै तररकाले कुनै व्यक्षि वा समदुायलाई 
त्यस्तो व्यक्षि वा समदुायको उत्पक्षि, जात वा जामतको आधारमा 
उच्च वा नीच दशानउन, जात, जामत वा छुवाछूतको आधारमा 
सामाक्षजक भेदभावलाई न्यायोक्षचत ठिर् याउन वा छुवाछूत तथा 
जातीय उच्चता वा घृणामा आधाररत हवचारको प्रचार प्रसार गनन 
वा जातीय हवभेदलाई कुनै पमन हकमसमले प्रोत्सािन गनन वा 
गराउन िुुँदैन।” 

(३)  ठाउुँ ठाउुँमा रिेका “जात, जामत, वंश, समदुाय वा पेशा वा 
शारीररक अवस्था” भने्न शब्दिरूको सट्टा “उत्पक्षि, जात, जामत, 
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वंश, समदुाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीररक अवस्था” भने्न 
शब्दिरू राक्षिएका छन।् 

(४)  ठाउुँ ठाउुँमा रिेका “जात, जामत, वंश वा समदुाय” भने्न 
शब्दिरूको सट्टा “उत्पक्षि, जात, जामत, वंश, समदुाय, पेशा वा 
व्यवसाय” भने्न शब्दिरू राक्षिएका छन।् 

५.  मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ७ को,- 
(१) उपदफा (1) को,- 

(क) िण्ड (क) मा रिेका “तीन महिनादेक्षि तीन वर्नसम्म 
कैद वा एक िजार रुपैयाुँदेक्षि पच्चीस िजार रुपैयाुँसम्म 
जररबाना वा दवैु सजाय” भने्न शब्दिरूको सट्टा “तीन 
महिनादेक्षि तीन वर्नसम्म कैद र पचास िजार 
रुपैयाुँदेक्षि दईु लाि रुपैयाुँसम्म जररबाना” भने्न शब्दिरू 
राक्षिएका छन।् 

(ि)  िण्ड (ि) मा रिेका “एक महिनादेक्षि एक वर्नसम्म 
कैद वा पाुँच सय रुपैयाुँदेक्षि दश िजार रुपैयाुँसम्म 
जररबाना वा दवैु सजाय” भने्न शब्दिरूको सट्टा “दईु 
महिनादेक्षि दईु वर्नसम्म कैद र बीस िजार रुपैयाुँदेक्षि 
एक लाि रुपैयाुँसम्म जररबाना” भने्न शब्दिरू राक्षिएका 
छन।्  

 (२) उपदफा (1) पमछ देिायको उपदफा (१क) थहपएको छाः- 
"(१क) दफा ४ बमोक्षजमको कुनै कसूरमा सजाय 

पाएको व्यक्षिले पनुाः सोिी दफा बमोक्षजमको कसूर गरेमा 
त्यस्तो व्यक्षिलाई पटकै हपच्छे उपदफा (१) को िण्ड (क) वा 
(ि) मा उक्षललक्षित सजायको दोब्बर सजाय िनुेछ।" 
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६.  मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ९ को सट्टा देिायको 
दफा ९ राक्षिएको छाः- 
"९. िमतपूमतन: (१) कसैले यस ऐन बमोक्षजमको कसूर गरेको ठिरेमा 

अदालतले कसूरदारबाट पीमडतलाई दईु लाि रुपैयाुँसम्म 
िमतपूमतन भराइददन ुपनेछ।   

(२) कसूरदारले पीमडतलाई कुनै शारीररक िामन, 

नोक्सानी परु् याएको रिेछ भन े अदालतले सोको प्रकृमतको 
आधारमा उपचार िचन वा थप िामन, नोक्सानी वापत 
कसूरदारबाट पीमडतलाई मनामसब रकम भराउने आदेश ददन ु
पनेछ। 

(३) उपदफा (1) वा (2) बमोक्षजमको रकम 
कसूरदारबाट तत्काल भराउन नसहकने भएमा त्यस्तो रकम 
प्रचमलत कानून बमोक्षजम पीमडत राित कोर्बाट भराइददन ुपनेछ 
र त्यसरी भराइएको रकम सम्बक्षन्धत कसूरदारबाट असूल उपर 
गरी सो कोर्मा शोधभनान गनुन पनेछ।"  

७.  रुपान्तराः मूल ऐनको ठाउुँ ठाउुँमा रिेका “जातीय भेदभाव तथा 
छुवाछूत” भने्न शब्दिरूको सट्टा “छुवाछूत तथा भेदभाव” भने्न शब्दिरू 
रािी रुपान्तर गररएको छ। 


