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जातीय तथा अन्य छुवाछूत तथा भेदभाव (कसरू र सजाय) ऐन, २०६८
प्रमाणीकरण र प्रकाशन ममति
२०६८।२।१८
संशोधन गने ऐन
१. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

२. जािीय िथा अन्य सामाजजक छुवाछूि िथा भेदभाव

(कसूर र सजाय)

(पहहलो संशोधन) ऐन, २०७५

२०७५।६।२

३. नेपालको संववधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई
संशोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

४. मुलुकी संहहिा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन
गनन बनेको ऐन,

२०७५

२०७६।०१।०२
संवत २०६८ को ऐेन नं. ४

जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा भेदभावको कसूर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था
गनन बनेको ऐन
प्रस्िावनााः प्रत्येक व्यजतिको अधधकार र मानवीय मयानदामा समान हुने मसद्धान्िलाई आत्मसाि ्
गदै प्रथा, परम्परा, धमन, संस्कृति, रीतिररवाज वा अन्य कुनै नाममा



जाि, जाति, वंश, समुदाय, पेशा

वा व्यवसाय वा शारीररक अवस्थाका आधारमा जािीय िथा अन्य सामाजजक छुवाछूि िथा भेदभाव
नहुने अवस्था मसजनना गरी प्रत्येक व्यजतिको समानिा, स्विन्रिा र सम्मानपूवक
न बााँच्न पाउने
अधधकारको संरक्षण गनन िथा कुनै पतन स्थानमा गररने छुवाछूि, बहहष्कार, प्रतिबन्ध, तनष्काशन,
अवहे लना वा त्यस्िै अन्य मानविा ववरोधी भेदभावजन्य कायनलाई दण्डनीय बनाई त्यस्िो कायनबाट
पीडडि व्यजतिलाई क्षतिपूतिनको व्यवस्था गरी सवनसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राजष्िय एकिा
अक्षुण्ण राखी समिामूलक समाजको मसजनना गने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गनन वाञ्छनीय
भएकोले,
नेपालको अन्िररम संववधान २०६३ को धारा ८३ बमोजजमको व्यवस्थावपका–संसदको
है मसयिमा संववधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।



पहहलो संशोधनद्वारा संशोधधि ।.
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१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१)
िथा भेदभाव

यस ऐनको नाम “जािीय िथा अन्य सामाजजक छुवाछूि

(कसूर र सजाय) ऐन, २०६८” रहे को छ ।

(२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालबाहहर बसी नेपाली नागररक ववरुद्ध यस
ऐन बमोजजमको कसरू गने नेपाली नागररकलाई समेि लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन िरु
ु न्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषाः ववषय वा प्रस·ले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“जािीय िथा अन्य सामाजजक छुवाछूि िथा भेदभाव” भन्नाले दफा ४
बमोजजमको कायन सम्झनु पछन ।

(ख)
(ग)

“कसरू ” भन्नाले दफा ३ बमोजजमको कायन सम्झनु पछन ।
“सावनजतनक स्थान” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कायानलय, शैक्षक्षक वा
औद्योधगक प्रतिष्ठान, प्राचीन स्मारक, पाटी–पौवा, धारा, इनार, कुवा, पोखरी,
चौिारी, सडक वा बाटो, सावनजतनक यािायािका साधन, मसानघाट, उद्यान–
बगैंचा, कुनै पतन ककमसमको धाममनक स्थल जस्िा सावनजतनक प्रयोजनमा
रहे का स्थान सम्झनु पछन र सो शब्दले सावनजतनक रुपमा वस्िु वा सेवा
बबक्री वविरण गने अन्य कुनै पतन स्थान समेिलाई जनाउनेछ ।

(घ)

“सावनजतनक सेवा” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कायानलय, सावनजतनक
संस्था, यािायाि, औद्योधगक वा शैक्षक्षक प्रतिष्ठान, कम्पनी, फमन, पसल, होटल,
ररसोटन , लज, रे ष्टुरे ण्ट, तयाफे, मसनेमा हल वा नाचघर सम्झनु पछन र सो शब्दले
कुनै पतन सरकारी वा गैर सरकारी तनकायबाट प्रदान गररने सावनजतनक प्रयोग
वा उपयोगका कुनै पतन सेवा र सुववधा समेिलाई जनाउनेछ ।

(ङ)

“सावनजतनक समारोह” भन्नाले सावनजतनक रुपमा आयोजना गररएको भोज–
भिेर, पूजा–पाठ, यज्ञ, अनष्ु ठान, जन्म, नामाकरण, वववाह, मत्ृ यु जस्िा जुनसुकै
प्रकारका धाममनक, सामाजजक वा सांस्कृतिक समारोह सम्झनु पछन ।

(च)

“सावनजतनक पद धारण गरे को व्यजति” भन्नाले संववधान, अन्य प्रचमलि
कानून वा सम्बजन्धि तनकाय वा अधधकारीको तनणनय वा आदे श बमोजजम
कुनै सावनजतनक अजतियारी प्रयोग गनन पाउने वा कुनै किनव्य पालन गनुन
पने वा दातयत्व तनवानह गनुन पने पदमा बहाल रहे को व्यजति सम्झनु पछन र
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सो शब्दले सावनजतनक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहे को पदाधधकारी वा
कमनचारी समेिलाई जनाउनेछ ।
(छ)

“िोककएको” वा “िोककए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयममा
िोककएको वा िोककए बमोजजम सम्झनु पछन ।



२क. जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा भेदभाव ववरुद्धको अधधकार : (१)

प्रत्येक

व्यजतिलाई जािीय िथा अन्य सामाजजक छुवाछूि िथा भेदभाव ववरुद्धको अधधकार
हुनेछ।
(२) उपदफा बमोजजम प्रत्येक व्यजतिलाई दे हायको अधधकार प्राप्ि हुनेछ (१)ःाः(क)

अदालि वा अन्य न्यातयक तनकायबाट समान व्यवहार पाउने
अधधकार,

(ख) कुनै सरकारी तनकायबाट उपलब्ध गराइने सेवा िथा सवु वधामा
समान संरक्षणको अधधकार,
(ग)

सावनजतनक सेवामा समान पहुाँचको अधधकार,

(घ)

नेपालमभर र बाहहर आवि जावि र बसोवास गनन पाउने
अधधकार,

(ङ)

सांस्कृतिक कृयाकलापमा समान सहभाधगिाको अधधकार,

(च)

वववाह गने िथा बरबधु छान्ने अधधकार,

(छ)

शाजन्िपूवक
न भेला हुन िथा सङ्गठन गनन पाउने अधधकार,

(ज)

रोजगारी छनौट गनन िथा काम गनन पाउने अधधकार,

(झ) समान काम गरे बापि समान िलब पाउने अधधकार,
(ञ)

सावनजतनक स्थानमा समान पहुाँचको अधधकार,

(ट)

जािीय िथा अन्य सामाजजक छुवाछूि िथा भेदभाव ववरुद्ध
शीघ्र न्यातयक उपचार र उधचि क्षतिपूतिन पाउने

३.

जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा भेदभाव

गनन नहुनेः (१) कसैले पतन जािीय

िथा अन्य सामाजजक छुवाछूि िथा भेदभाव गनन वा गराउन हुाँदैन ।



पहहलो संशोधनद्वारा थप ।
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(२) कसैले जािीय िथा अन्य सामाजजक छुवाछूि र भेदभाव गने कायन गनन कुनै
प्रकारको मद्दि गनन, दरु
ु त्साहन गनन, उतसाउन वा त्यस्िो कायनको उद्योग गनन हुाँदैन ।
(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको कुनै कायन गरे मा यस ऐन बमोजजमको
कसरू गरे को मातननेछ ।
४.

जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा भेदभाव

गरे को मानननेः (१) कसैले कुनै पतन

व्यजतिलाई प्रथा, परम्परा, धमन, संस्कृति, रीतिररवाज, जाि, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा
व्यवसाय वा शारीररक अवस्था आधारमा यस दफा बमोजजमको कुनै काम गरे वा गराएमा
जािीय िथा अन्य सामाजजक छुवाछूि िथा भेदभाव

गरे को मातननेछ ।

(२) कसैले कुनै पतन व्यजतिलाई प्रथा, परम्परा, धमन, संस्कृति, रीतिररवाज,



जाि,

जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीररक अवस्था आधारमा जािीय िथा अन्य
सामाजजक छुवाछूि र भेदभाव गरी सावनजतनक वा तनजी स्थानमा दे हायको कुनै पतन कायन
गनन वा गराउन हुाँदैनाः–
(क)

प्रवेश गनन, उपजस्थि हुन वा भाग मलन तनषेध गने वा कुनै ककमसमले रोक,
तनयन्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, वा

(ख)

व्यजतिगि वा सामूहहक रुपमा सावनजतनक स्थान वा समारोहबाट तनष्काशन,
सामाजजक बहहष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गने वा त्यस्िो कायनमा
प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै ककमसमको असहहष्णु व्यवहार प्रदशनन गने
।

(३) कसैले कुनै पतन व्यजतिलाई



जाि, जाति, वंश, समद
ु ाय, पेशा वा व्यवसाय वा

शारीररक अवस्थाका आधारमा सावनजतनक सेवाको प्रयोग गनन वा उपभोग गननबाट वजञ्चि
गनन हुाँदैन ।
(४) कसैले कुनै पतन व्यजतिलाई



जाि, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा

शारीररक अवस्थाका आधारमा सावनजतनक समारोह आयोजना गनन वा सावनजतनक रुपमा
आयोजना हुने कुनै कायन गननबाट वजञ्चि गनन हुाँदैन ।



नेपालको संववधान अनक
ु ू ल बनाउन केही नेपाल ऐन लाई

संशोधन गने ऐनद्वारा संशोधधि ।
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(५) कसैले पतन जािीय छुवाछूि वा भेदभाव हुने कायन गनन कसैलाई भड्काउने,
उ त स ा उ ने

व ा

त् य स् ि ो

क ा यन

ग नन

द ु रु त् स ा ह न

हु ने

कु नै

कायन गनन वा त्य

जानी–जानी सहभागी हुनु हुाँदैन ।
(६) कसैले कुनै पतन व्यजतिलाई



जाि, जाति, वंश, समद
ु ाय, पेशा वा व्यवसाय वा

शारीररक अवस्थाका आधारमा कुनै पतन पेशा वा व्यवसाय गनन प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने
वा कुनै पतन व्यजतिलाई कुनै पेशा वा व्यवसाय गनन बाध्य पानन हुाँदैन ।
(७) कसैले कुनै पतन व्यजतिलाई



जाि, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा

शारीररक अवस्थाका आधारमा कुनै धाममनक कायन गननबाट वजञ्चि गनन वा गराउन हुाँदैन ।
(८) कसैले कुनै पतन व्यजतिलाई



जाि, जाति, वंश, समद
ु ाय, पेशा वा व्यवसाय वा

शारीररक अवस्थाका आधारमा कुनै वस्िु, सेवा वा सुववधा उत्पादन, बबक्री वा वविरण गननबाट
रोतन वा रोक लगाउन हुाँदैन ।
(९) कसैले कुनै वस्िु, सेवा वा सुववधा उत्पादन, बबक्री वा वविरण गदान त्यस्िो वस्िु,
सेवा वा सुववधा कुनै खास जाि वा जातिको व्यजतिलाई खररद वा प्राप्ि गननबाट रोक
लगाउने वा कुनै खास जाि वा जातिको व्यजतिलाई मार बबक्री वविरण गने गरी उत्पादन,
बबक्री वा वविरण गनन वा गराउन हुाँदैन ।
(१०) कसैले जाि वा जातिका आधारमा पररवारका कुनै सदस्यलाई बहहष्कार गने,
घरमभर प्रवेश गनन नहदने वा घर वा गाउाँ बाट तनकाल्ने वा तनस्कन बाध्य िुल्याउने कायन
गनन वा गराउन हुाँदैन ।
(११) कसैले प्रचमलि कानन
ू बमोजजम उमेर पग
ु ेका वर–वधव
ु ाट मञ्जरू भएको
अन्िरजािीय वववाह गननबाट कुनै पतन व्यजतिलाई



जाि, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा

व्यवसायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्िो वववाहबाट जजन्मएका सन्िानको न्वारान
नगराउन वा भइसकेको वववाह ववच्छे द गराउन कुनै ककमसमले कर गनन वा गनन लगाउन
हुाँदैन ।


(१२) कसैले कुनै पतन व्यजति वा समुदायलाई श्रव्यदृष्य सामग्री, लेख रचना, धचर,

आकार, काटुनन, पोष्टर, पस्
ु िक वा साहहत्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदशनन गरे र वा ववद्यि
ु ीय




नेपालको संववधान अनक
ु ू ल बनाउन केही नेपाल ऐन लाई
पहहलो संशोधनद्वारा थप ।
पहहलो संशोधनद्वारा संशोधधि ।
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माध्यमबाट वा अन्य कुनै िररकाले कुनै व्यजति वा समुदायलाई त्यस्िो व्यजति वा
समुदायको उत्पवि, जाि वा जातिको आधारमा उच्च वा नीच दशानउन, जाि, जाति वा
छुवाछूिको आधारमा सामाजजक भेदभावलाई न्यायोधचि ठहर्याउन वा छुवाछूि िथा जािीय
उच्चिा वा घण
ृ ामा आधाररि ववचारको प्रचार प्रसार गनन वा जािीय ववभेदलाई कुनै पतन
ककमसमले प्रोत्साहन गनन वा गराउन हुाँदैन।
(१३) कसैले

जाि,

जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसायका आधारमा कुनै पतन

व्यजतिलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गने वा श्रमबाट तनष्काशन गने वा
पाररश्रममकमा भेदभाव गनन वा गराउन हुाँदैन ।
५.

उजरु गननः (१) दफा ४ बमोजजमको कसरू कसैले गरे को वा गनन लागेको थाहा पाउने व्यजतिले
नजजकको प्रहरी कायानलयमा िोककए बमोजजम उजुर गनन सतनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन कसैले दफा ४ बमोजजमको
कसूर नेपाल बाहहर गरे मा तनज बसोबास गरे को वा प्रतिवादी रहे को जजल्लाको नजजकको
प्रहरी कायानलयमा उजुर गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम प्राप्ि भएको उजरु ी सम्बजन्धि प्रहरी कायानलयले
दिान नगरे मा वा प्रचमलि कानून बमोजजम आवश्यक कारबाही नगरे मा सम्बजन्धि व्यजतिले
सो कुराको उजुरी िोककए बमोजजम राजष्िय दमलि आयोग वा

स्थानीय

िहमा समेि गनन

सतनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम प्राप्ि उजुरी राजष्िय दमलि आयोग वा

स्थानीय

िहले

सम्बजन्धि प्रहरी कायानलयमा िोककए बमोजजम लेखी पठाउनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम लेखी आएमा सम्बजन्धि प्रहरी कायानलयले सो सम्बन्धमा
आवश्यक जााँचबुझ गरी त्यस्िो उजुरी उपर प्रचमलि कानून बमोजजम आवश्यक कारबाही
अगाडड बढाउनु पनेछ ।
६.

मुद्दाको अनुसन्धानमा सहयोग लिन सकनेः यस ऐन अन्र्िगिको मुद्दाको अनुसन्धान गदान
अनस
ु न्धान गने अधधकारीले आवश्यकिा अनस
ु ार दमलि समुदाय लगायि जािीय िथा
अन्य सामाजजक छुवाछूि र भेदभावबाट पीडडि व्यजतिको हक अधधकार वा उत्थान सम्बन्धी




नेपालको संववधान अनक
ु ू ल बनाउन केही नेपाल ऐन लाई
केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधधि ।
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कायनमा संलग्न रहे का स्थानीय अगुवा, नागररक समाज वा संघ संस्थाका प्रतितनधधको सहयोग
मलन सतनेछ ।
७.

सजायः (१) कसैले दे हायको कसूर गरे मा दे हाय बमोजजम सजाय हुनेछाः–
(क)

दफा ४ को उपदफा (२), (३), (४), (५), (६) वा (७) बमोजजमको कसरू गने
व्यजतिलाई िीस हजार रुपैयााँसम्म,

(ख)

दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजजमको कसूर गने
व्यजतिलाई

दई
ु

महहना दे खख दईु वषनसम्म कैद र बीस हजार रुपैयााँदेखख

एक लाख रुपैयााँसम्म जररबाना,
(ग)

जािीय िथा अन्य सामाजजक छुवाछूि िथा भेदभाव गनन मद्दि गने,
दरु
ु त्साहन गने, उतसाउने वा त्यस्िो कायन गनन उद्योग गने व्यजतिलाई मत
ु य
कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय ।



(१क) दफा ४ बमोजजमको कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यजतिले पुनाः सोही दफा

बमोजजमको कसूर गरे मा त्यस्िो व्यजतिलाई पटकै वपच्छे उपदफा (१) को खण्ड (क) वा
(ख) मा उजल्लखखि सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ ।
(२) सावनजतनक पद धारण गरे को व्यजतिले उपदफा (१) बमोजजमको कसूर गरे मा
तनजलाई सो उपदफामा उजल्लखखि सजायमा पचास प्रतिशि थप सजाय हुनछ
े ।
८.

बाधा ववरोध गननिाई सजायः यस ऐन अन्िगनि सजाय हुने कसूरको अनुसन्धान वा
िहकककािको काममा कसैले बाधा ववरोध गरे मा तनजलाई अनुसन्धान िथा िहकककाि गने
अधधकारीको प्रतिवेदनको आधारमा अदालिले कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गनन
सतनेछ ।



९.

िनतपूतनः (१) कसैले यस ऐन बमोजजमको कसूर गरे को ठहरे मा अदालिले कसूरदारबाट
पीडडिलाई दईु लाख रुपैयााँसम्म क्षतिपतू िन भराइहदनु पनेछ ।





मुलुकी संहहिा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७५ द्वारा संशोधधि ।
पहहलो संशोधनद्वारा संशोधधि ।
पहहलो संशोधनद्वारा थप ।
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(२) कसूरदारले पीडडिलाई कुनै शारीररक हातन, नोतसानी पुर्याएको रहे छ भने
अदालिले सोको प्रकृतिको आधारमा उपचार खचन वा थप हातन, नोतसानी वापि कसूरदारबाट
पीडडिलाई मनामसब रकम भराउने आदे श हदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको रकम कसरू दारबाट ित्काल भराउन नसककने
भएमा त्यस्िो रकम प्रचमलि कानन
ू बमोजजम पीडडि राहि कोषबाट भराइहदनु पनेछ र
त्यसरी भराइएको रकम सम्बजन्धि कसूरदारबाट असूल उपर गरी सो कोषमा शोधभनान
गनुन पनेछ ।
१०.

हदम्यादः यस ऐन अन्िनगिको कसूरमा कसूर भए गरे को ममतिले िीन महहनामभर मुद्दा
दायर गनुन पनेछ ।

११.

सरकारवादी हुनेः यस ऐन अन्िगनिको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र त्यस्िो मुद्दा सरकारी
मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मातननेछ ।

१२.

संक्षिप्त कायनववधध अपनाउनु पननः यस ऐन अन्िगनिको मुद्दाको कारबाही र ककनारा गदान
संक्षक्षप्ि कायनववधध ऐन, २०२८ बमोजजमको कायनववधध अपनाउनु पनेछ ।

१३.

प्रचलित कानन
ू बमोजजम सजाय हुनेः यस ऐन अन्िगनि कसरू मातनने कुनै कायन अन्य
प्रचमलि कानून बमोजजम समेि कसूर हुने रहे छ भने त्यस्िो कसूरमा प्रचमलि कानून
बमोजजम मुद्दा चलाइ कारबाही गनन यस ऐनमा लेखखएको कुनै कुराले बाधा पुयानएको मातनने
छै न ।

१४.

यसै ऐन बमोजजम हुनेः यस ऐनमा लेखखएको ववषयमा यसै ऐन बमोजजम र अन्य कुरामा
प्रचमलि कानन
ू बमोजजम हुनेछ ।

१५.

सहयोग गनुन पननः यस ऐन अन्िगनिको मुद्दामा अनुसन्धान िथा िहकककािको कायनमा
सहयोग गनुन सम्बजन्धि सबैको किनव्य हुनेछ ।

१६.

ननयम बनाउन सकनेः यस ऐनको उद्दे श्य कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक
तनयम बनाउन सतनेछ ।

१७.

खारे जीः मल
ु क
ु ी ऐन, अदलको महलको १०क. नं. खारे ज गररएको छ ।
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द्रष्टव्यः
१

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारे ज गने ऐन, २०७५ द्वारा रुपान्िर भई मुलुकी
संहहिा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधधि शब्दहरुाः–

"सरकारी मद्
ु धा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची–१" को सट्टा "मल
ु क
ु ी फौजदारी कायनववधध संहहिा, २०७४
को अनुसूची–१" ।
२

पहहलो संशोधनद्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरुाः–
“जािीय भेदभाव िथा छुवाछूि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “छुवाछूि िथा भेदभाव” ।

३

नेपालको संववधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरुाः–

(लामो मशषनक, मसक्षक्षप्ि नाम र प्रारम्भमा समेि रुपान्िर गररएको)

“जािीय भेदभाव िथा छुवाछूि” , “छुवाछूि िथा भेदभाव” , “जािीय भेदभाव वा छुवाछूि” िथा

“जािीय छुवाछूि िथा भेदभाव” को सट्टा “जािीय िथा अन्य सामाजजक छुवाछूि र भेदभाव” ।
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