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जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

          

 २०६८।२।१८ 

संशोधन गने ऐन 

१. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२         
२०७२।११।१३ 

२. जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा भेदभाव  (कसूर र सजाय)  

      (पहहलो संशोधन) ऐन, २०७५          २०७५।६।२ 

३. नेपालको संहवधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

   संशोधन गने ऐन, २०७५                                          २०७५।११।१९ 

 

संवत २०६८ को ऐने नं. ४ 

जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा भेदभावको कसूर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गनन 
बनकेो ऐन 

प्रस्तावनााः प्रत्येक व्यजिको अमधकार र मानवीय मयानदामा समान हनुे मसद्धान्तलाई आत्मसात ्गदै 
प्रथा, परम्परा, धमन, संस्कृमत, रीमतररवाज वा अन्य कुनै नाममा  जात, जामत, वंश, समदुाय, पेशा वा 
व्यवसाय वा शारीररक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा भेदभाव नहनुे 
अवस्था मसजनना गरी प्रत्येक व्यजिको समानता, स्वतन्रता र सम्मानपूवनक बााँच्न पाउने अमधकारको 
संरक्षण गनन तथा कुनै पमन स्थानमा गररने छुवाछूत, बहहष्कार, प्रमतबन्ध, मनष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै 
अन्य मानवता हवरोधी भेदभावजन्य कायनलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कायनबाट पीमडत व्यजिलाई 
क्षमतपूमतनको व्यवस्था गरी सवनसाधारणबीच ससुम्बन्ध सदुृढ गरी राहिय एकता अक्षुण्ण राखी समतामूलक 
समाजको मसजनना गने सम्बन्धमा समयानकूुल व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

 नेपालको अन्तररम संहवधान २०६३ को धारा ८३ बमोजजमको व्यवस्थाहपका–संसदको 
हैमसयतमा संहवधान सभाले यो ऐन बनाएको छ  । 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१)  यस ऐनको नाम “जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा 
भेदभाव  (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८” रहेको छ । 

                                                 
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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(२) यो ऐन नेपालभर लागू हनुेछ र नेपालबाहहर बसी नेपाली नागररक हवरुद्ध यस ऐन 
बमोजजमको कसूर गने नेपाली नागररकलाई समेत लागू हनुेछ । 

(३) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः हवषय वा प्रस·ले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत र भेदभाव” भन्नाले दफा ४ बमोजजमको 
कायन सम्झन ुपछन । 

(ख)    “कसूर” भन्नाले दफा ३ बमोजजमको कायन सम्झन ुपछन । 

(ग) “सावनजमनक स्थान” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कायानलय, शैजक्षक वा    
औद्योमगक प्रमतष्ठान, प्राचीन स्मारक, पाटी–पौवा, धारा, इनार, कुवा, पोखरी, चौतारी, 
सडक वा बाटो, सावनजमनक यातायातका साधन, मसानघाट, उद्यान–बगैंचा, कुनै 
पमन हकमसमको धाममनक स्थल जस्ता सावनजमनक प्रयोजनमा रहेका स्थान सम्झन ु
पछन र सो शब्दले सावनजमनक रुपमा वस्त ुवा सेवा मबक्री हवतरण गने अन्य 
कुनै पमन स्थान समेतलाई जनाउनेछ । 

(घ) “सावनजमनक सेवा” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कायानलय, सावनजमनक संस्था, 
यातायात, औद्योमगक वा शैजक्षक प्रमतष्ठान, कम्पनी, फमन, पसल, होटल, ररसोटन, लज, 

रेषु्टरेण्ट, क्याफे, मसनेमा हल वा नाचघर सम्झन ुपछन र सो शब्दले कुनै पमन 
सरकारी वा गैर सरकारी मनकायबाट प्रदान गररने सावनजमनक प्रयोग वा 
उपयोगका कुनै पमन सेवा र सहुवधा समेतलाई जनाउनेछ । 

(ङ)  “सावनजमनक समारोह” भन्नाले सावनजमनक रुपमा आयोजना गररएको भोज–भतेर, 

पूजा–पाठ, यज्ञ, अनषु्ठान, जन्म, नामाकरण, हववाह, मतृ्य ुजस्ता जनुसकैु प्रकारका 
धाममनक, सामाजजक वा सांस्कृमतक समारोह सम्झन ुपछन । 

(च) “सावनजमनक पद धारण गरेको व्यजि” भन्नाले संहवधान, अन्य प्रचमलत कानून वा 
सम्बजन्धत मनकाय वा अमधकारीको मनणनय वा आदेश बमोजजम कुनै सावनजमनक 
अजततयारी प्रयोग गनन पाउने वा कुनै कतनव्य पालन गनुन पने वा दाहयत्व मनवानह 
गनुन पने पदमा बहाल रहेको व्यजि सम्झन ु पछन र सो शब्दले सावनजमनक 
संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदामधकारी वा कमनचारी समेतलाई जनाउनेछ 
। 
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(छ) “तोहकएको” वा “तोहकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा 
तोहकएको वा तोहकए बमोजजम सम्झन ुपछन । 

२क. जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत र भेदभाव हवरुद्धको अमधकार : (१)   प्रत्येक व्यजिलाई 
जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा भेदभाव हवरुद्धको अमधकार  हनुेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम प्रत्येक व्यजिलाई देहायको अमधकार प्राप्त हनुेछाः- 
)क (  अदालत वा अन्य न्याहयक मनकायबाट समान व्यवहार पाउने अमधकार, 
)ख (  कुनै सरकारी मनकायबाट उपलब्ध गराइने सेवा तथा सहुवधामा समान 

संरक्षणको अमधकार, 
)ग (  सावनजमनक सेवामा समान पहुाँचको अमधकार, 
)घ (  नेपालमभर र बाहहर आवत जावत र बसोवास गनन पाउने अमधकार, 
)ङ (  सांस्कृमतक कृयाकलापमा समान सहभामगताको अमधकार, 
)च (  हववाह गने तथा बरबध ुछाने्न अमधकार, 
)छ (  शाजन्तपूवनक भेला हनु 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 पहुाँचको अमधकार,  
)ट (  जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा भेदभाव हवरुद्ध शीघ्र न्याहयक 

उपचार र उजचत क्षमतपूमतन पाउने अमधकार। 
३. जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत र भेदभाव  गनन नहनुाेः (१) कसैले पमन जातीय तथा 

अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा भेदभाव गनन वा गराउन हुाँदैन । 

(२) कसैले जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत र भेदभाव गने कायन गनन कुनै 
प्रकारको मद्दत गनन, दरुुत्साहन गनन, उक्साउन वा त्यस्तो कायनको उद्योग गनन हुाँदैन । 

(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको कुनै कायन गरेमा यस ऐन बमोजजमको 
कसूर गरेको मामननेछ । 

                                                 


  पहिलो संशोधनद्वारा थप । 



www.lawcommission.gov.np 

4 

 

४. जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा भेदभाव  गरेको मामननाेः (१) कसैले कुनै पमन 
व्यजिलाई प्रथा, परम्परा, धमन, संस्कृमत, रीमतररवाज, 

जात, जामत, वंश, समदुाय, पेशा वा व्यवसाय 
वा शारीररक अवस्था आधारमा यस दफा बमोजजमको कुनै काम गरे वा गराएमा जातीय तथा 
अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा भेदभाव  गरेको मामननेछ । 

(२) कसैले कुनै पमन व्यजिलाई प्रथा, परम्परा, धमन, संस्कृमत, रीमतररवाज,  जात, जामत, 
वंश, समदुाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीररक अवस्था आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजजक 
छुवाछूत र भेदभाव गरी सावनजमनक वा मनजी स्थानमा देहायको कुनै पमन कायन गनन वा गराउन 
हुाँदैनाः– 

(क)  प्रवेश गनन, उपजस्थत हनु वा भाग मलन मनषधे गने वा कुनै हकमसमले रोक, 

मनयन्रण वा प्रमतबन्ध लगाउने, वा 
(ख) व्यजिगत वा सामूहहक रुपमा सावनजमनक स्थान वा समारोहबाट मनष्काशन, 

सामाजजक बहहष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गने वा त्यस्तो कायनमा प्रमतबन्ध 
लगाउने वा अन्य कुनै हकमसमको असहहष्ण ुव्यवहार प्रदशनन गने । 

(३) कसैले कुनै पमन व्यजिलाई  जात, जामत, वंश, समदुाय, पेशा वा व्यवसाय वा 
शारीररक अवस्थाका आधारमा सावनजमनक सेवाको प्रयोग गनन वा उपभोग गननबाट वजित गनन 
हुाँदैन । 

(४) कसैले कुनै पमन व्यजिलाई  जात, जामत, वंश, समदुाय, पेशा वा व्यवसाय वा 
शारीररक अवस्थाका आधारमा सावनजमनक समारोह आयोजना गनन वा सावनजमनक रुपमा 
आयोजना हनुे कुनै कायन गननबाट वजित गनन हुाँदैन । 

(५) कसैले पमन जातीय छुवाछूत वा भेदभाव हनुे कायन गनन कसैलाई भड्काउने, 
उक्साउने वा त्यस्तो कायन गनन दरुुत्साहन हनु ेकुनै कायन गनन वा त्यस्तो कुनै हक्रयाकलापमा 
जानी–जानी सहभागी हनु ुहुाँदैन । 

(६) कसैले कुनै पमन व्यजिलाई  जात, जामत, वंश, समदुाय, पेशा वा व्यवसाय वा 
शारीररक अवस्थाका आधारमा कुनै पमन पेशा वा व्यवसाय गनन प्रमतबन्ध वा रोक लगाउने वा 
कुनै पमन व्यजिलाई कुनै पेशा वा व्यवसाय गनन बाध्य पानन हुाँदैन । 

                                                 
   नेपालको संववधान अनुकूल बनाउन केिी नेपाल ऐनलाई  संशोधन गन ेऐन, २०७५ द्वारा संशोधधत । 
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(७) कसैले कुनै पमन व्यजिलाई  जात, जामत, वंश, समदुाय, पेशा वा व्यवसाय वा 
शारीररक अवस्थाका आधारमा कुनै धाममनक कायन गननबाट वजित गनन वा गराउन हुाँदैन । 

(८) कसैले कुनै पमन व्यजिलाई  जात, जामत, वंश, समदुाय, पेशा वा व्यवसाय वा 
शारीररक अवस्थाका आधारमा कुनै वस्त,ु सेवा वा सहुवधा उत्पादन, मबक्री वा हवतरण गननबाट 
रोक्न वा रोक लगाउन हुाँदैन । 

(९) कसैले कुनै वस्त,ु सेवा वा सहुवधा उत्पादन, मबक्री वा हवतरण गदान त्यस्तो वस्त,ु 

सेवा वा सहुवधा कुनै खास जात वा जामतको व्यजिलाई खररद वा प्राप्त गननबाट रोक लगाउन े
वा कुनै खास जात वा जामतको व्यजिलाई मार मबक्री हवतरण गने गरी उत्पादन, मबक्री वा 
हवतरण गनन वा गराउन हुाँदैन । 

(१०) कसैले जात वा जामतका आधारमा पररवारका कुनै सदस्यलाई बहहष्कार गने, 

घरमभर प्रवेश गनन निदन ेवा घर वा गाउाँबाट मनकाल्ने वा मनस्कन बाध्य तलु्याउने कायन गनन 
वा गराउन हुाँदैन । 

(११) कसैले प्रचमलत कानून बमोजजम उमेर पगेुका वर–वधवुाट मञ्जूर भएको 
अन्तरजातीय हववाह गननबाट कुनै पमन व्यजिलाई  जात, जामत, वंश, समदुाय, पेशा वा 
व्यवसायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो हववाहबाट जजन्मएका सन्तानको न्वारान नगराउन 
वा भइसकेको हववाह हवच्छेद गराउन कुनै हकमसमले कर गनन वा गनन लगाउन हुाँदैन । 



(१२) कसैले कुनै पमन व्यजि वा समदुायलाई श्रव्यदृष्य सामग्री, लेख रचना, जचर, 

आकार, काटुनन, पोष्टर, पसु्तक वा साहहत्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदशनन गरेर वा हवद्यतुीय 
माध्यमबाट वा अन्य कुनै तररकाले कुनै व्यजि वा समदुायलाई त्यस्तो व्यजि वा समदुायको 
उत्पजि, जात वा जामतको आधारमा उच्च वा नीच दशानउन, जात, जामत वा छुवाछूतको आधारमा 
सामाजजक भेदभावलाई न्यायोजचत ठहर् याउन वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा 
आधाररत हवचारको प्रचार प्रसार गनन वा जातीय हवभेदलाई कुनै पमन हकमसमले प्रोत्साहन गनन 
वा गराउन हुाँदैन। 

                                                 
      नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केिी नेपाल ऐनलाई  संशोधन गन ेऐन, २०७५ द्वारा संशोधधत । 


  पहिलो संशोधनद्वारा थप । 
  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत । 
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(१३) कसैले उत्पजि, जात, जामत, वंश, समदुाय, पेशा वा व्यवसायका आधारमा कुनै 
पमन व्यजिलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गने वा श्रमबाट मनष्काशन गने वा 
पाररश्रममकमा भेदभाव गनन वा गराउन हुाँदैन । 

५. उजरु गनेाः (१) दफा ४ बमोजजमको कसूर कसैले गरेको वा गनन लागेको थाहा पाउने व्यजिले 
नजजकको प्रहरी कायानलयमा तोहकए बमोजजम उजरु गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन कसैले दफा ४ बमोजजमको 
कसूर नेपाल बाहहर गरेमा मनज बसोबास गरेको वा प्रमतवादी रहेको जजल्लाको नजजकको प्रहरी 
कायानलयमा उजरु गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम प्राप्त भएको उजरुी सम्बजन्धत प्रहरी कायानलयले 
दतान नगरेमा वा प्रचमलत कानून बमोजजम आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बजन्धत व्यजिले सो 
कुराको उजरुी तोहकए बमोजजम राहिय दमलत आयोग वा स्थानीय तहमा समेत गनन सक्नेछ 
। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम प्राप्त उजरुी राहिय दमलत आयोग वा स्थानीय तहले 
सम्बजन्धत प्रहरी कायानलयमा तोहकए बमोजजम लेखी पठाउनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोजजम लेखी आएमा सम्बजन्धत प्रहरी कायानलयले सो सम्बन्धमा 
आवश्यक जााँचबझु गरी त्यस्तो उजरुी उपर प्रचमलत कानून बमोजजम आवश्यक कारबाही 
अगामड बढाउन ुपनेछ ।  

६. मदु्दाको अनसुन्धानमा सहयोग मलन सक्नाेः यस ऐन अन्र्तगतको मदु्दाको अनसुन्धान गदान 
अनसुन्धान गने अमधकारीले आवश्यकता अनसुार दमलत समदुाय लगायत जातीय तथा अन्य 
सामाजजक छुवाछूत र भेदभावबाट पीमडत व्यजिको हक अमधकार वा उत्थान सम्बन्धी कायनमा 
संलग्न रहेका स्थानीय अगवुा, नागररक समाज वा संघ संस्थाका प्रमतमनमधको सहयोग मलन 
सक्नेछ ।  

७. सजायाः (१) कसैले देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोजजम सजाय हनुेछाः– 

                                                 
      नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केिी नेपाल ऐनलाई  संशोधन गन ेऐन, २०७५ द्वारा संशोधधत । 
       केिी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधधत । 
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(क)  दफा ४ को उपदफा (२), (३), (४), (५), (६) वा (७) बमोजजमको कसूर गने 
व्यजिलाई तीन महहनादेजख तीन वषनसम्म कैद र पचास हजार रुपैयााँदेजख दईु 
लाख रुपैयााँसम्म जररबाना, 

(ख)  दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजजमको 
कसूर गने व्यजिलाई दईु महहना देजख दईु वषनसम्म कैद र बीस हजार 
रुपैयााँदेजख एक लाख रुपैयााँसम्म जररबाना, 

(ग) जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत तथा भेदभाव गनन मद्दत गने, दरुुत्साहन 
गने, उक्साउने वा त्यस्तो कायन गनन उद्योग गने व्यजिलाई मतुय कसूरदारलाई 
हनुे सजायको आधा सजाय । 

 (क१) दफा ४ बमोजजमको कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यजिले पनुाः सोही दफा 
बमोजजमको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यजिलाई पटकै हपच्छे उपदफा (१) को खण्ड (क) वा 
(ख) मा उजल्लजखत सजायको दोब्बर सजाय हनुेछ । 

(२) सावनजमनक पद धारण गरेको व्यजिले उपदफा (१) बमोजजमको कसूर गरेमा 
मनजलाई सो उपदफामा उजल्लजखत सजायमा पचास प्रमतशत थप सजाय हनुेछ । 

८. बाधा हवरोध गनेलाई सजायाः यस ऐन अन्तगनत सजाय हनुे कसूरको अनसुन्धान वा तहहककातको 
काममा कसैले बाधा हवरोध गरेमा मनजलाई अनसुन्धान तथा तहहककात गने अमधकारीको 
प्रमतवेदनको आधारमा अदालतले कसूरदारलाई हनुे सजायको आधा सजाय गनन सक्नेछ । 

९.   क्षमतपूतेाः (१) सैले यस ऐन बमोजजमको कसूर गरेकोक ठहरेमा अदालतले कसूरदारबाट 
पीमडतलाई दईु लाख रुपैयााँसम्म क्षमतपूमतन भराइिदन ुपनेछ ।   

(२) कसूरदारले पीमडतलाई कुनै शारीररक हामन, नोक्सानी परु् याएको रहेछ भने 
अदालतले सोको प्रकृमतको आधारमा उपचार खचन वा थप हामन, नोक्सानी वापत कसूरदारबाट 
पीमडतलाई मनामसब रकम भराउने आदेश िदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको रकम कसूरदारबाट तत्काल भराउन नसहकने 
भएमा त्यस्तो रकम प्रचमलत कानून बमोजजम पीमडत राहत कोषबाट भराइिद न ु  पनेछ र 

                                                 
 

  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत ।  


  पहिलो संशोधनद्वारा थप ।  
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त्यसरी भराइएको रकम सम्बजन्धत कसूरदारबाट असूल उपर गरी सो कोषमा शोधभनान गनुन 
पनेछ । 

१०. हदम्यादाः यस ऐन अन्तनगतको कसूरमा कसूर भए गरेको मममतले तीन महहनामभर मदु्दा दायर 
गनुन पनेछ । 

११. सरकारवादी हनुाेः यस ऐन अन्तगनतको मदु्दा सरकारवादी हनुेछ र त्यस्तो मदु्दा मलुकुी फौजदारी 
कायनहवमध संहहता, २०७४ को अनसूुची–१ मा समावेश भएको मामननेछ । 

१२. संजक्षप्त कायनहवमध अपनाउन ुपनेाः यस ऐन अन्तगनतको मदु्दाको कारबाही र हकनारा गदान संजक्षप्त 
कायनहवमध ऐन, २०२८ बमोजजमको कायनहवमध अपनाउन ुपनेछ ।  

१३. प्रचमलत कानून बमोजजम सजाय हनुाेः यस ऐन अन्तगनत कसूर मामनने कुनै कायन अन्य प्रचमलत 
कानून बमोजजम समेत कसूर हनुे रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा प्रचमलत कानून बमोजजम मदु्दा 
चलाइ कारबाही गनन यस ऐनमा लेजखएको कुनै कुराले बाधा पयुानएको मामनने छैन । 

१४. यसै ऐन बमोजजम हनुाेः यस ऐनमा लेजखएको हवषयमा यसै ऐन बमोजजम र अन्य कुरामा प्रचमलत 
कानून बमोजजम हनुेछ । 

१५. सहयोग गनुन पनेाः यस ऐन अन्तगनतको मदु्दामा अनसुन्धान तथा तहहककातको कायनमा सहयोग 
गनुन सम्बजन्धत सबैको कतनव्य हनुेछ । 

१६. मनयम बनाउन सक्नाेः यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक मनयम 
बनाउन सक्नेछ । 

१७.  खारेजीाः मलुकुी ऐन, अदलको महलको १०क. नं. खारेज गररएको छ ।  

 

 

द्रष्टव्याः 
१ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गने ऐन, २०७५ द्वारा रुपान्तर भई मलुकुी संहहता सम्बन्धी 

केही नपेाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधत शब्दहरुाः– 

"सरकारी मदु्धा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची–१" को सट्टा "मलुकुी फौजदारी कायनहवमध संहहता, २०७४ को 
अनसूुची–१" । 

२ पहहलो संशोधनद्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुाः– 

 “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत” भने्न शब्दहरूको सट्टा “छुवाछूत तथा भेदभाव” । 

३ नेपालको संहवधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुाः–  (लामो 
जशषनक, मसजक्षप्त नाम र प्रारम्भमा समेत रुपान्तर गररएको) 
   “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत” , “छुवाछूत तथा भेदभाव” , “जातीय भेदभाव वा छुवाछूत” तथा “जातीय छुवाछूत 
वा भेदभाव” को सट्टा “जातीय तथा अन्य सामाजजक छुवाछूत र भेदभाव” । 


