सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. १८
जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई सं शोधन गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावनााः जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई सं शोधन
गनन वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
१.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत
(कसूर र सजाय) (पविलो सं शोधन) ऐन, २०७५” रिे को छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ।

२.

जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रस्तावनामा
सं शोधनाः जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ (यस पछछ

“मूल ऐन” भछनएको) को प्रस्तावनामा रिेका “जात, जाछत, वंश, समुदाय वा पेशा”
भन्ने शब्दिरूको सट्टा “उत्पक्षि, जात, जाछत, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा
शारीररक अवस्था” भन्ने शब्दिरू राक्षिएका छन्।
३.

मूल ऐनमा दफा २क. थपाः मूल ऐनको दफा २ पछछ दे िायको दफा २क.
थवपएको छाः“२क.

छु वाछूत तथा भेदभाव ववरुद्धको अछधकार: (१) प्रत्येक व्यक्षिलाई
छु वाछूत तथा भेदभाव ववरुद्धको अछधकार िुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रत्येक व्यक्षिलाई दे िायको
अछधकार प्राप्त िुनेछाः(क)

अदालत

वा

अन्य

न्यावयक

छनकायबाट

समान व्यविार पाउने अछधकार,
कुनै सरकारी छनकायबाट उपलब्ध गराइने

(ि)

सेवा

तथा

सुववधामा

समान

सं रिणको

अछधकार,
सावनजछनक सेवामा समान पिुुँचको अछधकार,

(ग)
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(घ)

नेपालछभत्र र बाविर आवत जावत र बसोवास
गनन पाउने अछधकार,
सांस्कृछतक

(ङ)

कृयाकलापमा

समान

सिभाछगताको अछधकार,
(च)

वववाि गने तथा बरबधु छान्ने अछधकार,

(छ)

शाक्षन्तपूवक
न
भेला िुन तथा सङ्गठन गनन
पाउने अछधकार,

(ज)

रोजगारी छनौट गनन तथा काम गनन पाउने
अछधकार,

(झ)

समान काम गरे बापत समान तलब पाउने
अछधकार,

(ञ)

सावनजछनक

स्थानमा

समान

पिुुँचको

अछधकार,
छु वाछूत तथा भेदभाव ववरुद्ध शीघ्र न्यावयक

(ट)

उपचार

र

उक्षचत

िछतपूछतन

पाउने

अछधकार।”
४.

मूल ऐनको दफा ४ मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा ४ को,–
(१)

उपदफा (९) मा रिेको “व्यक्षिलाई” भन्ने शब्दपछछ “िररद वा प्राप्त

गननबाट रोक लगाउने वा कुनै िास जात वा जाछतको व्यक्षिलाई” भन्ने
शब्दिरू थवपएका छन्।

(२)

उपदफा (१२) को सट्टा दे िायको उपदफा (१२) राक्षिएको छाः“(१२) कसै ले कुनै पछन व्यक्षि वा समुदायलाई श्रव्यदृष्य

सामग्री, लेि रचना, क्षचत्र, आकार, काटुनन, पोष्टर, पुस्तक वा सावित्यको

प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदशनन गरे र वा ववद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै
तररकाले कुनै व्यक्षि वा समुदायलाई त्यस्तो व्यक्षि वा समुदायको

उत्पक्षि, जात वा जाछतको आधारमा उच्च वा नीच दशानउन, जात, जाछत
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वा छु वाछूतको आधारमा सामाक्षजक भेदभावलाई न्यायोक्षचत ठिर्याउन
वा छु वाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधाररत ववचारको प्रचार

प्रसार गनन वा जातीय ववभेदलाई कुनै पछन वकछसमले प्रोत्सािन गनन वा
गराउन िुुँदैन।”
(३)

ठाउुँ ठाउुँमा रिेका “जात, जाछत, वंश, समुदाय वा पेशा वा शारीररक
अवस्था” भन्ने शब्दिरूको सट्टा “उत्पक्षि, जात, जाछत, वं श, समुदाय, पेशा
वा व्यवसाय वा शारीररक अवस्था” भन्ने शब्दिरू राक्षिएका छन्।

(४)

ठाउुँ ठाउुँमा रिेका “जात, जाछत, वंश वा समुदाय” भन्ने शब्दिरूको सट्टा
“उत्पक्षि, जात, जाछत, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय” भन्ने शब्दिरू
राक्षिएका छन्।

५.

मूल ऐनको दफा ७ मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा ७ को,(१)

उपदफा (1) को,(क)

िण्ड (क) मा रिे का “तीन मविनादे क्षि तीन वर्नसम्म कैद वा
एक िजार रुपैयाुँदेक्षि पच्चीस िजार रुपैयाुँसम्म जररबाना वा
दुवै सजाय” भन्ने शब्दिरूको सट्टा “तीन मविनादे क्षि तीन

वर्नसम्म कैद र पचास िजार रुपैयाुँदेक्षि दुई लाि रुपैयाुँसम्म
जररबाना” भन्ने शब्दिरू राक्षिएका छन्।
(ि)

िण्ड (ि) मा रिेका “एक मविनादे क्षि एक वर्नसम्म कैद वा
पाुँच सय रुपैयाुँदेक्षि दश िजार रुपैयाुँसम्म जररबाना वा दुवै
सजाय” भन्ने शब्दिरूको सट्टा “दुई मविनादे क्षि दुई वर्नसम्म

कैद र बीस िजार रुपैयाुँदेक्षि एक लाि रुपैयाुँसम्म जररबाना”
भन्ने शब्दिरू राक्षिएका छन्।
(२)

उपदफा (1) पछछ दे िायको उपदफा (१क) थवपएको छाः"(१क) दफा ४ बमोक्षजमको कुनै कसूरमा सजाय पाएको
व्यक्षिले पुनाः सोिी दफा बमोक्षजमको कसूर गरे मा त्यस्तो व्यक्षिलाई
पटकै वपच्छे उपदफा (१) को िण्ड (क) वा (ि) मा उक्षललक्षित
सजायको दोब्बर सजाय िुनेछ।"
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६.

मूल ऐनको दफा ९ मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा ९ को सट्टा दे िायको दफा ९
राक्षिएको छाः"९.

िछतपूछतन: (१) कसै ले यस ऐन बमोक्षजमको कसूर गरे को ठिरे मा

अदालतले कसूरदारबाट पीछडतलाई दुई लाि रुपैयाुँसम्म िछतपूछतन
भराइददनु पनेछ।

(२) कसूरदारले पीछडतलाई कुनै शारीररक िाछन, नोक्सानी

पुर्याएको रिेछ भने अदालतले सोको प्रकृछतको आधारमा उपचार िचन
वा थप िाछन, नोक्सानी वापत कसूरदारबाट पीछडतलाई मनाछसब रकम
भराउने आदे श ददनु पनेछ।
(३) उपदफा (1) वा (2) बमोक्षजमको रकम कसूरदारबाट
तत्काल भराउन नसवकने भएमा त्यस्तो रकम प्रचछलत कानून बमोक्षजम
पीछडत राित कोर्बाट भराइददनु 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 छु वाछूत” भन्ने
शब्दिरूको सट्टा “छु वाछूत तथा भेदभाव” भन्ने शब्दिरू रािी रुपान्तर गररएको
छ।

भदौ ३०, २०७५ मा बसेको प्रछतछनछध सभाको बैठकले सं शोधन सवित पाररत गरे को र
भदौ ३१, २०७५ मा बसेको राविय सभाको बैठकले यो ववधे यकलाई सं शोधनववना वफतान
पठाउने गरी पाररत गरे को व्यिोरा नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (१)
बमोक्षजम प्रमाक्षणत गदनछु ।
.........................
कृष्ण बिादुर मिरा
सभामुि

प्रछतछनछध

सभाका

सभामुिबाट

प्रमाक्षणत

यो

ववधेयक

नेपालको संववधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोक्षजम
प्रमाणीकरण गदनछु ।

प्रछतछनछध सभा
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(ववद्यादे वी भण्डारी)
रािपछत

