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प्रकाशनकाे बारेमा

नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक समिनधधी व्यिस्ामा सामाविक िा सांसककृ वतक दृवटिले वपछविएका 
मवहला, दवलत, आवदिासधी, आवदिासधी िनिावत, मधशेधी, ्ारू, मवुसलम, उतपधीवित िर्ग, वपछिा िर्ग, अलपसंख्यक, 
सधीमानतधीककृ त, वकसान, श्रवमक, ्यिुा, बालबावलका, ज्ेयष्ठ नारररक, लैंवरक त्ा ्यौवनक अलपसंख्यक, अपांरता भएका 
व्यवति, रभा्गिस्ाका व्यवति, अशति िा असहा्य, वपछविएको क्ेत्र र आव ््गक रूपले  विपनन खस आ्य्ग लरा्यत नारररकको 
संरक्ण, सशतितीकरण िा विकासका लावर काननू बमोविम विशषे व्यिस्ा रन्ग सवकने व्यिस्ा छ ।

 नेपालधी समािको बनोट र सामाविक विविधतालाई समबोधन रन्ग सामाविक सांसककृ वतक समदुा्यलाई साि्गिवनक 
नधीवत वनमा्गण र का्या्गनि्यनको काममा न्या्यपणू्ग सहभावरता रराउँद ै लैिान, समािमा रहकेो विभदे, असमानता, उपेक्ा, 
उतपधीिन, िव्चिवतमा परेका िातिावत, क्ेत्र, िर्ग, वलङ्र, व्यवति र समदुा्यलाई राज्यशवति, श्रोतसाधन, अिसर, उतपादन 
र वितरणसमम पहुचँि परु ््याउन, उनधीहरुको पवहचिान स्ावपत रन्ग, प्रवतवनवधति का्यम ररधी सहभावरता र सिावमति सवुनवचित 
रन्ग सकारातमक विभदेको नधीवतलाई  अिलमिन रररएको छ । सकारातमक विभदे नधीवतको का्या्गनि्यन रनने एउटा माध्यम 
आरक्ण हो ।

आरक्ण सकारातमक विभदेको एउटा सशति उपा्य हो । आरक्णको व्यिस्ाले वनवचित कोटावभत्र वनवचित िर्ग िा 
समहूको मात्र प्रवतवनवधति र सहभावरता रहने प्रबनध रद्गछ । छोटो अिवधवभत्रै कमिोर, वपछविएका िर्गको सहभावरता 
सवुनवचित रन्ग सविलो र प्रभािकारधी माध्यमका रूपमा आरक्णलाई  वलइनछ ।

तर आरक्ण अलपकालधीन अिाधारणा हो । आरक्णले लवक्त िर्गलाई समटेन ुपद्गछ, ्यसको वनवचित अिवधमा 
पनुरािलोकन रररन ुपद्गछ अन्य्ा दधीर्गकालमा नकारातमक पररणाममा परु ््याउने िोवखम   रहनछ । ्यसै अिधारणामा रहधी 
वनिामतधी सेिा ऐन, २०४९ मा दश िष्गमा पनुरािलोकन रनने व्यिस्ा   रहकेो छ । वनिामतधी सेिा लरा्यत काननूमा 
विशषे व्यिस्ा रररएका आव ््गक सामाविक रुपले पछावि परेका समदुा्यको वििरण रािपत्रमा प्रकाशन रनने र विशषे 
व्यिस्ाको काननू अनसुार पनुरािलोकन रनने प्रािधान हालसमम का्या्गनि्यन हुन सकेको छैन । फलसिरुप विशषे िर्गको 
लावर  आरवक्त व्यिस्ामा समिवनधत िर्गका समभ्ानत समहू (Creamy Layer) ले बढधी मात्रामा फाइदा उठाएको लरा्यत 
विष्य साि्गिवनक हुन ्ालेका छन ्। सा्ै आव ््गक, सामाविक त्ा मानि विकास सचूिकांकको वस्वत समतेका वनधा्गररत 
सचूिकको आधारमा लवक्त समहूलाई सधीमानत िर्ग,  सवुिधा िव्चित िर्ग, उचचि िर्ग िसता समहूमा विभािन ररधी आरक्ण 
पाउने िर्गको पवहचिान रनने लरा्यत काम हुन सकेको छैन ।  

नेपालको संविधानको धारा २५८ मा रावट्रि्य समािेशधी आ्योरको रठन त्ा धारा २५९ ले आ्योरको काम, 
कत्गव्य र अवधकारको व्यिस्ा ररेको छ। खस आ्य्ग, वपछिा िर्ग, अपाङ्रता भएका व्यवति, िेष्ठ नारररक, श्रवमक, वकसान, 
अलपसङ्ख्यक, सधीमानतधीककृ त समदुा्य त्ा वपवछिएको िर्ग र कणा्गलधी, वपछविएको क्ेत्र त्ा आव ््गक रुपले विपनन िर्ग 
लरा्यतका समदुा्यको हक अवधकारको संरक्ण र समबर््गन त्ा त्यसतो समदुा्यको सशतितीकरण रन्गका लावर रावट्रि्य 
समािेशधी आ्योरको व्यिस्ा रावट्रि्य समािेशधी आ्योर ऐन, २०७४ बाट भएको छ ।

आ्योरको काम, कत्गव्य र अवधकारले रावट्रि्य समािेशधी आ्योरको स्ापना राज्यका सबै क्ेत्र, तह, संरचिनामा सबै 
िर्ग, वलङ्र, िातिातधी समदुा्य एिं क्ेत्रको  समवुचित प्रवतवनवधति रराउन, स्ोत, साधन, अवधकार, अिसर र प्रवतफलमा 
पहुचँि र समता अवभिकृवर् रन्ग, कमिोर िर्ग र क्ेत्रको सामाविक सरुक्ा र संरक्ण रददै सामाविक न्या्य स्ापना रनने तफ्ग  
राज्यका नधीवत, काननू त्ा का्य्गक्रम लवक्त रराउद ैलैिान अध्य्यन अनसुनधान रन्ग त्ा सरकारलाई वसफाररस र सझुाि 



वदन व्यिस्ा भएको मानन सवकनछ । संक्ेपमा रावट्रि्य समािेशधी आ्योर सामाविक न्या्य स्ापनामा सरकारलाई सझुाि त्ा 
वसफाररस रनने वनका्य हो ।

नेपालको संविधानको धारा २५९ (र) मा  खस आ्य्ग, वपछिा िर्ग, अपाङ्रता भएका व्यवति, िेष्ठ नारररक, श्रवमक, 
वकसान, अलपसङ्ख्यक, सधीमानतधीककृ त समदुा्य त्ा वपवछिएको िर्ग र कणा्गलधी, वपछविएको क्ेत्र त्ा आव ््गक रुपले विपनन 
िर्ग लरा्यतका  समदुा्य,िर्ग र क्ेत्रको राज्य सं्यनत्रमा उवचित प्रवतवनवधति भए नभएको अध्य्यन ररधी त्यसतो समदुा्य, िर्ग 
र क्ेत्रको प्रवतवनवधतिका लावर रररएको विशषे व्यिस्ाको पनुरािलोकन रन्ग नेपाल सरकारलाई सझुाि वदने व्यिस्ाले 
आ्योरलाई ्यस तफ्ग  अध्य्यन र अनसुनधान रन्ग अझ ैविममिेार बनाएको छ ।

्यसै पररपे्रक्मा रावट्रि्य समािेशधी आ्योरले नेपालको संविधानले प्रत्याभतू ररेको समानताको हक, सामाविक 
न्या्यको हकमा भएको व्यिस्ाको का्या्गनि्यनका लावर आिश्यक नधीवत त्ा काननूको पवहचिान रनने, समानपुावतक 
प्रवतवनवधति र आरक्ण समिनधधी विद्यमान काननूको का्या्गनि्यनको  प्रभािको मलू्यांकन रनने, प्रभाि मलु्यांकनका आधारमा 
नधीवत त्ा काननूको आिश्यकता पवहचिान ररधी सधुारका लावर नेपाल सरकारलाई सझुाि वदने लरा्यतका उद्शे्य राखरे 
विशषे व्यिस्ाको अध्य्यन अनसुनधान रन्ग उप्यतुि ठानेको हो । आरक्णको विष्यको अध्य्यन क्ेत्र धरैे ठूलो रहकेो र ्यसको 
लावर ठूलो लारत पवन लागने भएकोले चिरणबर् रुपमा अध्य्यन रनने आ्योरको सोचि अनसुार सरकारधी सेिामा आरक्णको 
प्रभाि अध्य्यन रनने आ्योरले प्र्यास ररेको हो । 

्यो अध्य्यनमा वसवमत उद्शे्य र केहधी वसवमतता रहकेो छ । अध्य्यनको विवशटि उद्शे्यमा  समािेवशकरण त्ा 
आरक्ण प्रणालधीको सैर्ावनतक पक्, अनतरावट्रि्य अभ्यास र नेपालमा ्यसको प्र्योरबारे िानकारधी  वलने, आरक्ण  समबनधधी 
विद्यमान काननुको का्या्गनि्यन व्यिस्ा विशे्षण ररधी आरक्णको  प्रभाि मलू्याङ्कन रनने र ्यसका आधारमा रनु्ग पनने 
काननुधी र नधीवतरत सधुारका क्ेत्र पवहचिान रनने रहकेो छ । ्यसै उद्शे्यका लावर नेपालको वनिामतधी सेिाको क्ेत्रमा अभ्यास 
भएका आरक्णका प्रािधान र त्यसबाट उतपनन अनकूुल र प्रवतकूल  प्रभािहरू त्ा सधुारका क्ेत्रहरू पवहचिान रनने  र वनिधी 
क्ेत्रमा आरक्णको व्यिस्ा लार ूरनने समभािनाको आकँलन रनने ररधी अध्य्यनको क्ेत्रलाई सधीमाङ्कन रररएको  व््यो ।

अध्य्यनले सबै सरकारधी सेिा समट्ेन सकेको छैन । वनिामतधी सेिा र नेपाल सिास्थ्य सेिामा भएको व्यिस्ामा  
सधीवमत भएको छ । लोक सेिा आ्योरबाट सरकारधी सेिामा पदपवूत्ग हुने भएकोले अध्य्यनले आरक्ण पवछका लोकसेिा 
आ्योरका प्रकाशन एिं स्लरत सभनेक्णलाई मखु्य आधार बनाएको छ  ।  

वनिामतधी सेिामा आरक्णको व्यिस्ा लार ुभएको चिौध िष्ग पगुन लागदा वनिामतधी सेिाको पदपवूत्ग त्ा कम्गचिारधी 
संरचिनामामा खलुा प्रवतसपधा्ग र आरवक्त समािेशधी िर्गको उपवस्वत त्ा का्य्गसमपादन प्रभािकाररता समिनधमा ्यस 
अध्य्यनले ्ोरै भएपवन प्रकाश पान्ग सकछ र वनिामतधी सेिाको पदपवूत्गमा के भ ैरहकेो  छ, कुन िर्गको कवत प्रवतवनवधति हुन 
पगु्यो र कवत व्यवतिले आरक्णबाट फाइदा वलए त्ा आरक्णको अिस्ा अवहले कसतो छ भनने िसता विष्यमा नधीवत वनमा्गण 
रनने त्ा ्यस विष्यमा अध्य्यन अनसुाधान रनने सरोकारिाला सिैले ्यस अध्य्यनबाट फाइदा वलन सकुन ्भनने उद्शे्यले 
आ्योरद्ारा ्यो प्रवतिेदन प्रकाशन रररएको छ । ्यस अध्य्यनका लावर नधीरा कनसवलटङ ग्पु प्रा.वल. त्ा अध्य्यनका 
लावर विशषेज्ञता सेिा वदन ुभएकोमा नेपाल सरकारका पिू्ग सवचिि शरदचिनद्र पौिल त्ा प्रवतिेदन त्यारधीका क्रममा आफना 
महतिपणू्ग सललाह, सझुाि वदनहुुने ्यस आ्योरका सबै माननधी्य पदावधकारधीज्यहूरु त्ा कम्गचिारधीहरुलाई धन्यिाद वदन 
चिाहानछु ।

वमवतः २०७९/०३/१५ रते
डा. रामकृष्ण तिमल्ेना 

अध्यक् 
रावट्रि्य समािेशधी अा्याेर 
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अधययनको रूपरेखा

१. पषृ्ठभूतम
संित् २०७२ मा िारधी नेपालको संविधानले समानुपावतक, समािेशधी र सहभावरतामूलक वसर्ानतमा आधाररत 
समतामूलक समाि वनमा्गणको पररकलपना ररेको छ । संविधानको धारा (१८)को समानताको हकमा राज्यका 
नरररकहरू बधीचि कुनै पवन आधारमा भेदभाि नरररने र कानुनको प्र्योरमा समानता र संरक्णबाट िव्चित नरनने 
विष्यलाई नराररकको हककोरूपमा स्ावपत रररएको छ । ्यहधी धाराको प्रवतबनधातमक िाक्यांशमा वनवचित िर्ग र 
समुदा्यको संरक्ण, सशतितीकरण िा विकासका लावर विषेश कानुन बनाउन सवकने कुरा उललेख भएको छ । ्यहधी 
संिैधावनक व्यिस्ा अनुसार राज्यका अङ्रलाई समािेशधी बनाउन सरकारधी सेिामा सकारातमक विभेदको नधीवत 
अवखत्यार रररएको छ । ्यो नधीवत का्या्गनि्यन रन्ग २०६४ सालमा वनिामतधी सेिा ऐन, २०४९ संशोधन रररएको 
व््यो । ्यो संशोधनले वनिामतधी सेिाको खुला प्रवतसपधा्गबाट पदपूवत्ग रररने मध्ेय ४५ प्रवतशत पद विवभनन छ समूहको 
लावर आरवक्त रररएको व््यो । वनिामतधी सेिाको ऐन संशोधनसँरै अन्य सरकारधी सेिाका ऐनहरू पवन संशोधन 
ररधी वनिामतधी सेिाको िसतै अनुपातमा आरक्णको व्यिस्ा समािेश रररएको व््यो । वनिामतधी सेिा ऐनको उति 
संशोधनले ्यस प्रकार वनधा्गररत पदपूवत्ग प्रवतशतको प्रत्ेयक दश दश िष्गमा पुनरािलोकन रनने व्यिस्ा ररेको व््यो1 । 
्यो व्यिस्ा का्या्गनि्यमा आएको १४ िष्ग व्यवतत हुन लागदा पवन पुनरािलोकन भएको छैन ।

एकावतर, वनिामतधी सेिा ऐनमा सकारातमक विभदेको नधीवत अनतर्गत आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा रदा्ग समवेटएका समहू मध्ेय 
मवहला, आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी र दवलत भननाले सो समहूका आव ््गक र सामाविक रूपमा पछावि परेका भनधी रररएको 
पररभाषालाई वनिामतधी सेिा वन्यमािलधी, २०५१ ले ्यसतो सचूिधी प्रकाशन नहुदँासमम ्यो समहूमा पनने सबैलाई समट्ने व्यिस्ा 
ररेको व््यो भने अककोवतर, दश िष्ग परुेपवछ रनु्गपनने पनुरािलोकन नहुदँा ्यो व्यिस्ाको प्रभािकाररता मलू्याङ्कन हुन सकेको 
छैन । फलसिरूप, ्यो व्यिस्ामा रनु्ग पनने सधुारबारे िानकारधी नहुने अिस्ा विद्यमान रहन र्यो। वबना मलू्याङ्कन भईरहकेो 
व्यिस्ाले वनरनतरता पाईरहने भ्यो । ्यस अिवधमा आरक्ण समबनधधी व्यिस्ालाई वलएर विवभननकोणबाट वनतानत ्योग्यता 
प्रणालधीमा स्चिालन हुन ुपनने सरकारधी सेिाको चिररत्रमा ्यसले असर परु ््या्यो, लवक्त िर्ग भनदा केहधी हुने खाने सभ्ानत िर्गले नै 
्यसको फाइदा उठाए, एकै व्यवतिले पटक पटक सवुिधा वलए, सवुिधा वलनकै लावर िालसािधी बढ््यो, का्या्गनि्यन िैज्ञावनक 
नहुदँा ्यसबाट हावसल हुन ुपनने उद्शे्य हावसल हुन सकेन आवद िसता आिािहरू उठन ्ालेको छ । 

्यहधी पकृष्ठभवूममा नेपालको संविधानको धारा (२५८) मा खस आर ््य, पधीछिा िर्ग, अपाङ् रता भएका व्यवति, िेष्ठ नारररक, 
श्रवमक, वकसान, अलपसङ्ख्यक एिं सधीमानतककृ त समदुा्य त्ा वपछविएको िर्ग र कणा्गलधी एिं आव ््गक रूपले विपनन 
लरा्यतका समदुा्यको हक अवधकारको संरक्ण र समिर््गन रन्ग अध्य्यन अनसुनधान रनने, तधी िर्ग समदुा्य र क्ेत्रसँर 
समबवनधत काननु का्या्गनि्यन अिस्ाको अनरुमन ररधी नेपाल सरकारलाई वसफाररस र सझुाि वदने उद्शे्य सवहत रवठत 
रावट्रि्य समािेशधी आ्योरले सरकारधी सेिामा आरक्ण समबनधधी व्यिस्ाको प्रभािकाररताको मलू्याङ्कन रनने वनण्ग्य ररेको 
व््यो । आ्योरले संविधान प्रदत्त दाव्यति अनरुुप सरकारधी सेिामा समािेवशकरणको लावर नेपाल सरकारले का्या्गनि्यन 
ररेको वनिामतधी सेिा ऐनको आरक्ण समबनधधी व्यिस्ाको अध्य्यन रन्ग र आ्योरको का्य्ग क्ेत्र वभत्रका समदुा्य, िर्ग र 

1	 x]g{'xf];\ lghfdtL ;]jf P]g, @)$( sf] bkmf -&_ kbk"lt{ ;DaGwL Joj:yf,g]kfn sfg'g lstfj Joj:Yff ;ldlt, sf7df8fF} . 
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क्ेत्रको प्रवतवनवधतिको लावर रररएको ्यो व्यिस्ामा पनुरािलोकन रन्गको लावर नेपाल सरकारलाई सझुाि वदन आ्योरले 
सरकारधी सेिामा आरक्णको प्रभािको मलू्याङ्कनको लावर ्यो अध्य्यन रराएको हो । 

२. अधययनको उदे्शय 
रावट्रि्य समािेशधी आ्योरले वनमन दईु उद्शे्य राखरे ्यो अध्य्यन रराएको हो । 

(क)  समािेवशकरण त्ा आरक्ण प्रणालधीको सैर्ावनतक पक्, अनतरावट्रि्य अभ्यास र नेपालमा ्यसको प्र्योरबारे 
िानकारधी वदन । 

(ख) आरक्ण समबनधधी विद्यमान काननुको का्या्गनि्यन व्यिस्ा विशे्षण ररधी आरक्णको प्रभाि मलू्याङ्कनको 
आधारमा रनु्ग पनने काननुधी र नधीवतरत सधुारका क्ेत्र पवहचिान ररधी नेपाल सरकारलाई सझुाि वदन।

३. अधययनको के्त्र 
उवललवखत उद्शे्य हावसल रन्गको लावर अध्य्यनको क्ेत्रलाई वनमन बमोविम सधीमाङ्कन रररएको छ:

(क)  नेपालको सरकारधी क्ेत्रमा अभ्यास भएका आरक्णका प्रािधान र त्यसबाट उतपनन अनकूुल र प्रवतकूल 
प्रभािहरू त्ा सधुारका क्ेत्रहरू पवहचिान रनने ।

(ख)  वनिधी क्ेत्रमा आरक्णको व्यिस्ा लार ुरनने समभािनाको आकँलन रनने । 

सरकारधी सेिामा आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा अध्य्यनको आिश्यकता महससु रददै रावट्रि्य सामािेशधी अ्योरले माव् उललेख 
भए िमोविमको उद्शे्य र क्ेत्र वनधा्गरण ररधी अध्य्यन प्रवतिेदन त्यार रन्गको लावर वनिधी क्ेत्रसँर सेिा करार ररेको व््यो । ्यो 
प्रवतिेदन त्यहधी सेिा करारको उतपादन हो । 

४. अधययन तिति 
सरकारधी सेिामा सकारातमक विभदेको नधीवत अङ्रधीकार रददै वनिामतधी सेिा र अन्य सरकारधी सेिामा संित ्२०६४ सालको 
वनिामतधी सेिा ऐन, २०४९को दोस्ो संशोधनबाट आरक्णको काननुधी व्यिस्ाको सरुुिात भएको व््यो । उति संशोधनले 
्यो व्यिस्ा का्या्गनि्यनको लावर लोक सेिा आ्योरलाई मखु्य अङ्र बनाएको व््यो । आरक्णको व्यिस्ा अनतर्गत 
लोक सेिा आ्योरबाट वसफाररस भएकालाई मात्र सरकारले वन्यवुति रनने व्यिस्ा रररएको व््यो । वनिामतधी सेिा ऐनको 
दोस्ो संशोधनको आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा लोक सेिा आ्योरले २०६४ पषु मवहना दवेखको पदपवूत्गको विज्ञापनबाट 
का्या्गनि्यनमा ल्याएको व््यो । ्यसकारण ्यो अध्य्यन मखु्यत: लोक सेिा आ्योरले खलुा र समािेशधीतफ्ग का भनधी विज्ञापन 
ररेर उममदेिार छनोट ररधी वसफाररस रन्ग सरुु ररेदवेख २०७८ साल असार मसानत भएका वसफाररसको विशे्षणमा आधाररत 
छ । ्यस प्र्योिनको लावर दहेा्य िमोविमको विवध अङ्रधीकार रररएको व््यो ।

क. दोस्ो िहका ्ामग्रीहरूको अधययन र पुनरािलोकन

(१) समािेवशताको अिधारणा समबनधधी सामग्धीहरूको अध्य्यन 

(२) समािेवशता समबनधमा नेपालकोबारेमा भएका अध्य्यन प्रवतिेदन 

(३) समािेवशता समबनधमा नेपालको संिैधावनक, काननुधी र नधीवतरत व्यिस्ाको अध्य्यन

(४) वनिामतधी र अन्य सेिाको आरक्ण समबनधधी काननुधी व्यिस्ा
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(५) लोक सेिा अ्योर ऐन, वन्यमािलधी र का्य्गविवध वनदनेवशका 

(६) लोक सेिा अ्योरका प्रवतिेदनहरू 

ख. िथयाङ्क ्ङ्कलन, उतपादन, प्रशोिन र तिशे्ष्ण 

(१) लोक सेिा आ्योरका प्रवतिेदनमा प्रसततु भएका दरखासत समबनधधी त्थ्याङ्कहरू 

(२) लोक सेिा आ्योरले वन्यवुतिको लावर उममदेिारको वसफाररस समबनधधी बलेुवटनमा प्रकावशत ररेका सचूिनाहरू

(३) आरक्ण समबनधमा कम्गचिारधी र सपुरधीिेक्कको धारणा सभनेक्ण

(४) प्रमखु विलला अवधकारधी र प्रमखु प्रशासकती्य अवधककृ त पदमा का्य्गरत कम्गचिारधीको वििरण 

ग  . ्रोकारिाला्गँको अनिरतरिया र छलफल

(१) िर्ग िा समहू िा समदुा्यको वहतसँर समबवनधत सात संिैधावनक आ्योर

(२) संरधी्य मावमला त्ा सामान्य प्रशासन र मवहला बालिवलका त्ा िेष्ठ नारररक मनत्राल्य

(३) लोक सेिा आ्योर र का्या्गल्यहरू 

(४) वनिधी क्ेत्रका छाता संरठनहरू

५. अधययनको ्ीतमििा
(क)  वनिामतधी सेिा ऐनमा आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा रररएपवछ सबै सरकारधी र साि्गिवनक सेिामा आरक्णको 

व्यिस्ा लार ु रररएको भए पवन ्यो अध्य्यन हाललाई वनिामतधी सेिा र नेपाल सिास्थ्य सेिामा भएको 
व्यिस्ामा सधीवमत रररएको व््यो । 

(ख)  लोक सेिा आ्योरले २०७२ सालदवेख दरखासतको विद्यतुधी्य अवभलेख राखन ्ालेको भए पवन ्यो अवभलेख 
रावट्रि्य समािेशधी अ्योरको अनरुोधमा पवन आ्योरले उपलबध रराउन असिधीकार रर ््यो । फलसिरुप, दरखासत 
समबनधमा अ्योरको प्रवतिदनेमा प्रकावशत वनवचित र तधीन िष्गको त्थ्याङ्क मात्र उप्योर रररएको छ ।

(र)  वन्यवुतिको लावर वसफाररस रनने वनका्य लोक सेिा आ्योर भए पवन आ्योरमा वसफाररसको एकतीककृ त विद्यतुधी्य 
वििरण राखने व्यिस्ा नभएको र वसफाररसपवछ वन्यवुति वददँा खलुा र आरक्ण भनधी छुट््याउन अदालतधी 
आदशेको कारण समभि नभएकोले वन्यवुति वदने वनका्य लरा्यत वनिामतधी वकताबखानामा रहकेो आरक्ण 
र खलुातफ्ग का कम्गचिारधीको वििरण विशे्षणको लावर उप्योर रन्ग वमलने खालको पाइएन । त्यसकारण खलुा 
र आरक्णतफ्ग  वसफाररस भएका उममदेिारको विसतकृत वििरण रहने लोक सेिा आ्योरको वसफाररस समबनधधी 
सचूिना प्रकाशन भएका बलेुवटनका त्थ्याङ्कहरू मात्र उप्योर रररएको छ । बलेुवटनमा सचूिना प्रकावशत नभएको, 
बलेुवटन नै फेला नपरेको िा अन्य कारणले प्रकावशत नभएका वििरण प्रसततु त्थ्याङ्कमा समािेश छैन ।

(र)  लोक सेिा आ्योरबाट वसफाररस भएका सबैले वन्यवुति वलनछन ्भनने सवुनश ्वचित नहुने भए पवन लोक सेिा 
आ्योरको वसफाररसलाई वन्यवुति सरह मावनएको छ र वसफाररसको वििरण कै आधारमा विशे्षण रररएको छ । 

(ङ)  लोक सेिा आ्योरले केहधी िष्गसमम मवहला र परुुष छुट््याएर बलेुवटनमा वसफाररसको सचूिना प्रकाशन रनने 
नररेकोले नामको आधारमा मवहला र परुुष छुट््याइएको छ । ्यो िासतविकतासँर ठ््याककै मले नखान सकदछ । 



ljBdfg ;/sf/L ;]jfdf cf/If0fsf] k|efj cWoog k|ltj]bg @)&(4

(चि)  लोक सेिा आ्योरले बलेुवटनमा प्रकावशत वसफाररसको सचूिनामा उममदेिारको ठेराना आव ््गक िष्ग २०६७।६८ 
समम उललेख भएको छैन । त्यसैले भौरोवलक वििरणको त्थ्याङ्क त्यार रदा्ग सबै िष्ग नभई बलेुवटनमा ठेराना 
प्रकाशन रन्ग ्ालेको आव ््गक िष्ग २०६८।६९ दवेखकोमात्र समािेश रररएको छ ।

(छ)  लोक सेिा आ्योरको बलेुवटनमा प्रकावशत उममदेिारको ्र दिेनाररधी वलपधीमा लेखदा एउटै ्र पवन विवभनन 
वकवसमले लेवखने ररेको र ्रको प्र्योरलाई व्यिवस्त रनने काननुधी व्यिस्ा पवन नरहकेोले प्रशोधन र 
प्रसततुधीकरणमा एकै्र विवभनन ठाउँमा उललेख हुने िोवखम रहकेो त्ा वभनन ढङ्रले लेवखएकै कारण ्र 
वितरणको सवहपनमा सामान्य कमिोरधी रहन रएको छ । 

(ि)  आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत वसफाररस भई का्य्गरत कम्गचिारधी र उनधीहरूको का्य्ग समपादन क्मताबारेमा रररएको 
सभनेक्ण खालधी समबवनधत कम्गचिारधी र उसको वनकटतम सपुरधीिेक्कमा मात्र सधीवमत रररएको छ । त्यसै ररधी 
सभनेक्णमा संलगन सङ्ख्या, सेिा, समहू र भौरोवलक सधीवमतता पवन रहकोले सभनेक्ण त्थ्याङ्क शास्त्रको 
प्रवतवनवधति प्रणालधीमा आधाररत छैन । सभनेक्णलाई सामान्य रटनारत प्रमाण (Anecdotal Evidence) को 
रूपमा वलनमात्र ्योग्य छ ।

(झ)  एक व्यवतिले आरक्ण व्यिस्ाको बारमबारको उप्योर ररेको विष्यमा अन्य पवहचिान नहुदँा नाम दोहोररएकै 
आधारमा समभावित उप्योरको वििरण त्यार रररएको छ । ्यद्यवप, फरक फरक व्यवतिको एकै नाम पवन हुन 
सकने समभािना भने रहनछ । 

(ञ)  सरोकारिाला अनतरवक्र्यामा रावट्रि्य मवहला आ्योर र वनिधी क्ेत्रको उद्योर िावणज्य महासंर र नेपाल उद्योर 
पररसंरसँर सम्य नपाएको कारण अनतरवक्र्या हुन सकेको व्एन । 

६ अधययन प्रतििेदनको ढाँचा 
्यो अध्य्यन प्रवतिेदनलाई मलूत: तधीन खणिमा विभावित रररएको छ । पवहलो खणिमा सामाविक छुटाइको सैर्ावनतक 
पक् र नेपालमा समािेवशता समबनधधी नधीवतरत र काननुधी व्यिस्ाको विष्य समािेश छ । अध्य्यनको रूपरेखा र का्य्गकारधी 
सारांशपवछ रहकेो पवहलो खणिमा सामाविक छुटाइ, सामाविक समािेवशता, नेपालमा सामाविक समािेवशता, सकारातमक 
विभदे र नेपालको नारररक सेिामा सकारातमक विभदे ररधी पाँचि अध्या्यहरू छन ् । प्रवतिेदनको दोस्ो खणिमा नारररक 
सेिामा सकारातमक विभदेको नधीवत अवखत्यार ररेपवछको कम्गचिारधी भना्गको अिस्ा र ्यो नधीवत का्या्गनि्यनप्रवत कम्गचिारधी र 
कम्गचिारधीप्रवतको धारण विशे्षणको आकँलन रन्गको लावर दरखासतको अिस्ा, वसफाररसको अिस्ा, सङवक्प्त सभनेक्ण 
र आरक्ण व्यिस्ाको िोवखम ररधी चिार अध्या्यहरू समािेश छन ्। त्यसै ररधी तेस्ो खणिमा सकारातमक विभदेको नधीवत 
अनतर्गतको आरक्ण व्यिस्ाको प्रभािको मलू्याङ्कन, ्प प्रभािकारधी बनाउन रनु्ग पनने वसफाररस र सझुाि र आरामधी 
वदनमा रनु्ग पनने का्य्गकोबारेमा भावि का्य्गवदशा ररधी तधीन अध्या्यहरू छन ्। प्रवतिेदनका अनत्यमा अनसुचूिधीहरू समािेश छ ।
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१.१ ्ामातिक छुटाइ 
िब राट्रि वभत्र िात, िावत, िर्ग, समदुा्य, समाि िा भरूोल आवद कारण अनौपचिाररक सांसककृ वतक विविधता धरैे हुनछ 
तब रावट्रि्य संसककृ वतसँर ्यसको तादाम्यता चिनुौवतपणू्ग हुनछ । धरैेको लावर ठधीक भएको सामाविक विकास सबैको लावर 
ठधीक नहुने अिस्ा आउँछ । औपचिाररक मलू्य मान्यता र संसककृ वतसँर समािको अनौपचिाररक मलू्य, मान्यता र संसककृ वतको 
तादाम्यता रह्यो भने मात्र समपणू्ग समािको सामाविक विकास संभि हुनछ । राट्रिको औपचिाररक र समािको अनौपचिाररक 
दिुै संसककृ वत वस्र भने रहदनै पररित्गन भई रहनछ । 

रावट्रि्य संसककृ वतको िरेना्ग संचिालक िा टाठाबाठाको अकको व्यवतिप्रवतको धारणा (Attitude), विश्ास (Perception) 
र अरुलाई कलङ्वकत (Sitgatization) रनने िा अनधविश्ासमा पवन वनभ्गर रहनछ वकनवक मावनसहरू िे अनभुतू (feel) 
रद्गछन,् त्यहधी अनसुारको कम्ग रद्गछन ्। समािका टाठाबाठा बाहके पवन कमिोर िर्गको धारणा, विश्ास, अनधविश्ास र 
कलङ्क (Stigma)को कारणले पवन रावट्रि्य संसककृ वतको का्या्गनि्यनमा अिरोध रद्गछ । आफूलाई अरुभनदा कमिोर ठानने 
उनधीहरूको मान्यता आफैले परूा रनने भविट््यिाणधी (Self-fulfiling Prophesy) बनन पगुदछ । 

औपचिाररक र अनौपचिाररक मलू्य, मान्यता र संसककृ वत बधीचिको खािल र व्यवतिरत रूपमा व्यवतिको धारणा र विश्ासको कारण 
विकासको रावट्रि्य प्र्यासमा सबैको समान सहभावरता हुन सकदनै । औपचिाररक रावट्रि्य संसककृ वत धरैेको लावर फाइदािनक 
(Advantageous) भए पवन ्यसतो सांसककृ वतक खािल र व्यवतिरत सोचि वबचिार केहधी मावनस िा समहू िा समदुा्यको लावर 
बेफाइदा रनने (Disadvantageous) हुनछ । 

सामाविक करार र वचिनतनका कारण समग् समाि विकासमा केहधी िा अलपसङ्ख्यक समहू िा िर्ग िा समदुा्य िा भरूोल 
आवद छुट्ने का्य्गलाई सामाविक छुटाइ (Social Exclusion) भवननछ । छुटाइ वनवचित सांसककृ वतक समहूसँर समबवनधत हुनछ 
र समािका समबनधहरूमा िेवलएको हुनछ । ्यो वनरपेक् रररबधी भनदा सापेक् रररबधीसँर समबवनधत हुनछ । ्यो रररबधीको कारण 
र पररणतधी दिुै हुनछ । ्यो समपवत्त र आ्यको वितरण एिं सामाविक पछौटेपन र समािमा शवति र आिाि वबहधीनतासँर पवन 
िोविएको हुनछ । सामाविक छुटाइको आ्याम खालधी िर्ग र समहूमा मात्र सधीवमत हुदँनै । ्यसमा भौरोवलकता र अनतरपसुता 
(Intergenerational)को आ्याम पवन िोविएको हुनछ। 

सामाविक छुटाइ कुनै राट्रि िा स्ान विषशेको उतपवत्त होइन, सबै दशेमा छुटाइमा परेका समहूको उपवस्वत रहकेो 
हुनछ । छुटाइको समहूको उपवस्वत सबै धनधी िा रररब िा प्रिातावनत्रक िा अन्य व्यिस्ा भएका दशेमा पाइनछ । समहूहरू 
अलपसङ्ख्यक नै हुन ुपद्गछ भनने पवन हुदँनै, कवतप्य अिस्ामा िनसङ्ख्याको ठूलो वहससा छुटधी रहकेो हुनछ । ्यसरधी छुटेका 
समहूहरूले अिरोधको समाना रनु्ग पनने हुनछ िसले उनधीहरूलाई राट्रिको रािनधीवतक, सामाविक र आव ््गक िधीिनमा पणू्ग 
सहभारधी हुन रोकती रहकेो हुनछ ।

व्यवति िा समहू छुट्ने िा समािेश हुने कुरा पवहचिानमा वनभ्गर रहकेो हुनछ । धरैे िसो छुटाइमा दवेखने समहूरत पवहचिानमा 
वलङ्र, िण्ग (Race), िात (Caste), िावत्यता (Ethnicity), धम्ग, भौरोवलकता, अपाङ्रता आवद पद्गछन ्। सामाविक 
छुटाइ मापन रन्ग सवकने (Tangible) िा नापन नसवकने (Intangible) व्यिहार िा प्रवक्र्याबाट दखेा पन्ग सकदछ । खास ररेर 
अिसरमा समानता र स्ोतमा पहुचँि नहुने, सेिामा समान पहुचँि नहुने र आिाि र उत्तरदाव्यति विद्यमान नरहने तधीन अिस्ा 

काय्यकारी ्ारांश 
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छुटाइएमा दखेा पद्गछ । छुटाइ कुनै पवन समािको लावर महरंो हुनछ । छुटाइको रािनधीवतक, आव ््गक िा सामाविक मलू्य 
एकदम ैचिकको हुनछ । अिसर र समानतामा आधाररत सामाविक नधीवतले सबै िर्ग र समदुा्यलाई समट्ेन नसकने ठहर ररधी छुटेको 
समहूलाई समािेश रनने ररधी सामाविक नधीवतलाई पनुससंरचिना रनने काम सबै दशेमा सरुु रररएको व््यो ।

१.२ ्ामातिक ्मािेतशिा 
सामाविक समािेवशता भनेको व्यवतिहरू िा समहूहरूलाई समािमा भार वलनको लावर व्यिवस्त शत्गहरू (Social 
Contracts) सधुार रनने प्रवक्र्या हो । ्यो पवहचिानको आधारमा बेफाइदामा परेका मावनसहरूलाई समािमा सहभावरताको लावर 
उनधीहरूको क्मता (Ability), अिसर (Opportunities) र म्या्गदा (Dignity) अवभिकृवर् रनने प्रवक्र्या हो । व्यवति िा समहू 
एक आपसमा समबवनधत तधीन मखु्य आ्याम बिार, सेिा र स्ान (Space) मा समािेश हुन चिाहनछन ्। ्यधी तधीन आ्यामहरूले 
समािेवशताको लावर अिरोध र अिसर दिुैको प्रवतवनवधति रद्गछन ्। छुटेको समहूलाई समािमा पणू्ग सहभावरताको लावर 
क्मता अवभिकृवर्, अिसरमा पहुचँि र म्या्गदाको पनुस्ा्गपना महतिपणू्ग हुनछ। ्यधी तधीन वचििले सहभावरताको लावर बेफाइदाको 
कारण सकृवित अिरोध हटाउन मद्त रद्गछन ्। सामाविक समािेवशताको धरातल सध ैएकैनास हुदँनै वनरनतर पररित्गन भई 
रहनछ । रािनधीवतक, आव ््गक र सामाविक पररित्गनको प्रभािबाट ्यो पवन अछुतो रहदनै । 

१.३ नेपालमा ्ामातिक ्मािेतशिा 
नेपाल दशे सानो भए पवन १२६ िात, १२३ मातकृभाषा र १० धावम्गक समदुा्य सवहतको िात र िावत्यताको सांसककृ वतक 
विविधताको सनुदर संवमश्रण (Mosaic) हो । कुनै पकेट क्ेत्रमा एक िा अकको समहूरूको एकै वकवसमको िनसङ्ख्याको 
बहुमत भए पवन रावट्रि्य रूपमा अलपमतमा रहने र अन्य क्ेत्रमा परैू िनसंख्यामा विविधता रहकेो छ । 

विरतको नेपालको शासकती्य व्यिस्ा मलूत: अवधना्यिादधी चिररत्रको व््यो । अवधना्यकिादधी व्यिस्ा िफादाररतामा 
आधाररत हुने हुनाले राज्यको व्यिहार नै विभदेकारधी हुनछ । संित ्२०४७ सालमा िब फेरर बहुदलधी्य प्रिातनत्र स्ापना भ्यो 
तब सामाविक समािेवशता नेपालको रावट्रि्य विकासको मखु्य एिेणिा बनन रएको व््यो ।

नेपाल अवधराज्यको संविधान, २०४७को धारा (४) मा नेपाल एक बहुिावत्य, बहुभावषक प्रिातावनत्रक अवधराज्य हुने 
कुरा उललेख व््यो । आठौ ँ ्योिना (१९९२-९७) मा पवहलो पटक रररबधी वनिारणलाई तधीन मध्ेयको एक मखु्य लक््य 
बनाइएको व््यो । ्यो ्योिनामा वनण्ग्य प्रवक्र्यामा मवहला सहभावरताको लावर िोि वदइएको व््यो । सं्यतुि राट्रि संरका 
अवभसवनधहरूको अनमुोदनबाट सामाविक समािेवशता नेपालको रावट्रि्य दाव्यति बनन रएको छ । सं्यतुि राट्रि संरको कोहधी 
छुट्न नहुने अिधारणामा आधाररत वदरो विकास लक््य का्या्गनि्यन अकको दाव्यति छ । दशौ ँ्योिनामा अिाि विहधीनता, 
रािनधीवतक प्रवतवनवधति र सशतितीकरणलाई रररबधीको महतिपणू्ग कारण ठहर ््याई खलेको मदैान सबैको लावर उप्यतुि हुने ररधी 
सम्र बनाउन सकारातमक विभेद (Affirmative Action)को हसतक्ेप प्रसताि रररएको व््यो । 

स्ानधी्य सिा्यत्त शासन ऐन, २०५३ मा स्ानधी्य तहमा मवहलाको सहभावरतालाई अवनिार ््य रराइएको व््यो । संित ्२०५२ 
मा मवहला त्ा समाि कल्याण मनत्राल्य र सन ्२००२ मा रावट्रि्य मवहला आ्योर, रावट्रि्य दवलत अ्योर र आवदिासधी 
िानिावत प्रवतष्ठानको स्ापना रररएको व््यो । मवहला लरा्यत विवभनन िर्ग समदुा्यको पहुचँि प्रिध्गन रन्ग वशक्ा र सिास्थ्यमा 
विवभनन नधीवतरत र प्रवक्र्यारत सधुार रररएको व््यो । विद्याल्य छात्रिकृवत्तलाई बावलका, अपाङ् र र विवभनन समदुा्यलाई 
लवक्त रररएको छ । उचचि वशक्ामा आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा छ । सामाविक सरुक्ाको का्य्गक्रमलाई विसतार ररधी विवभनन 
समदुा्य र िर्गलाई समािेश रररएको छ । 

मवंसर ५, २०६३को बकृहत ्शावनत समझौतामा भदेभाि र िात, िावत र लैङ्वरक आधारमा हुने छुटाइलाई अनत्य रनने कुरालाई 
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राज्यको सधुार र पनुससंरचिना रनने का्य्गको अवभनन अङ्र बनाइएको व््यो । समझौताको बुँदा ३.५ मा सबै आधारमा हुने 
विभदेको अनत रनने कुरा उललेख भएको व््यो। नेपालको अनतररम संविधान, २०६३को प्रसतािनामा विद्यमान िरगी्य, 
िावत्य, क्ेत्रधी्य, लैङ्वरक समस्या समाधान रन्ग राज्यको पनुससंरचिना रनने कुरा उललेख व््यो । संविधान सभामा उममदेिारधी 
वददा र रठन रदा्ग विवभनन समदुा्यको प्रवतवनवधति सवुनवचित रररएको व््यो । 

वनिामतधी सेिामा संित ् २०६४ सालमा मवहला, दवलत, मधसेधी, आवदिासधी/िनिावत, अपाङ् र र वपछविएको क्ेत्रको 
सहभावरताको लावर आरक्णसमबनधधी व्यिस्ा समािेश ररधी का्या्गनि्यनमा ल्याइएको व््यो। त्यस पवछ वनिामतधी सेिाको 
अनसुरण रददै नेपालधी सेना, नेपाल प्रहरधी, शसस्त्र प्रहरधी लरा्यत समपणू्ग नारररक सेिामा वनिामतधी सेिाको िसतै आरक्ण 
समबनधधी व्यिस्ा समािेश ररधी का्या्गनि्यन भई रहकेो छ । 

बाहौ ँ ्योिनामा शावनत, पनुस्ा्गपना र समािेशधी विकासको लावर छुटै् अध्या्यको व्यिस्ा ररधी समािेवशकरणलाई 
आवदिासधी/िनिावत, दवलत, मधसेधी, मवुसलम, वपछविएको समदुा्य त्ा लोपोनमखु िावत, कणा्गलधी क्ेत्र समतेका दरु्गम 
पहािधी र वहमालधी विललाका बावसनदा र विपनन र मवहलाको न्या्योवचित विकासको औिारको रूपमा वलइएको व््यो रररएको 
व््यो । तेहौ ँ्योिनामा लैङ्वरक समानता, समािेवशकरण र मलूप्रिाहधीकरणलाई दशेको समग् विकासको अनतरसमबवनधत 
नधीवतको रूपमा प्रसततु रररएको व््यो । 

संित ् २०७२ असोि ३ रते िारधी भएको नेपालको संविधानमा विहङ्रम रूपमा सामाविक समािेवशतासँर समबवनधत 
व्यिस्ाहरू समावहत छन ् । संविधानको प्रसतािनामा िावत्य, भावषक, धावम्गक, सांसककृ वतक बहुलता र भौरौवलक 
विविधतालाई नेपालधी समािको विषशेताको रूपमा सिधीकार ररधी िरगी्य, िावत्य, क्ेत्रधी्य, भावषक, धावम्गक, लैङ्वरक विभदे र 
सबै प्रकारका िावत्य छुिाछुतको अनत ररधी समानपुावतक, समािेशधी र सहभावरतामलूक वसर्ानतको आधारमा समतामलूक 
समाि वनमा्गण रनने संकलप रररएको छ ।

१.४ ्कारातमक तिभेद 
समािेवशता खास ररेर बिार, सेिा, र स्ान ररधी तधीन आ्याममा िरुरधी हुनछ । हावसल रनने तररकामा भने क्मता, अिसर 
र म्या्गदाको आिश्यकता हो । समािेवशता बढाउनको लावर सामाविक, रािनधीवतक र आव ््गक वक्र्याकलापसँर प्रत्यक् 
समबवनधत बिार, सेिा र स्ान िा ठाउँ तधीन आ्याममा हसतक्ेप रनु्ग पद्गछ । सकारातमक विभदेको नधीवत एक वकवसमको 
छुटेका समहू लवक्त नधीवत हो, कुनै व्यवति िा समहूलाई उसको पवहचिानको अधारमा बाँकती व्यवति िा समहूभनदा फरक 
व्यिहार रनने । इवतहासदवेख नै छुट्द ैआएका समहूलाइ विशषे व्यिहार ररेर अरु िनसङ्ख्याको औसतलाई भटेाउने उद्शे्य 
राखरे ्यसतो नधीवत बनाइएको हुनछ । 

सकारातमक विभदेको लावर छुटेको समहूलाई लवक्त रदा्ग वनवचित भौरोवलक क्ेत्रलाई वलएर िा वनवचित समहू िा व्यवतिलाई 
वलएर रररनछ । अन्य आधारमा रररबधीको अिस्ा, उमरे, अपाङ्ताको सतर, वलङ्र, िा ्यधी सबै िा केहधीको वमवश्रत आधारलाई 
वलन सवकनछ । ्यो अिसर उपभोरको लावर प्रचिार प्रसार ररेर पे्रररत रनने िा विवभनन प्रोतसाहन सवुिधा प्रदान रनने न्यनूतम ्
सकारातमक विभदे (Minimun Affirmative Action) र बिार, सेिा र स्ानमा छुटै् स्ान लवक्त समहूको लावर सरुवक्त 
रनने अवधकतम ्सकारातमक विभदे (Maximum Affirmative Action) ररधी दईु ्रधीको हुनछ। अवधकतम ्सकारातमक 
विभदेको पक् िा विपक्मा प्रशसत तक्ग हरू प्रसततु हुने ररेको पाइनछ। 

सकारातमक विभदेको नधीवत वनपणु सामाविक औिार होइन तर, विरतका खराब नधीवतको कारण सकृिना भएको विभदे र 
छुटाइको अिस्ा हटाउन र फेरर त्यसतै अिस्ा आउन नवदनको लावर ्यसले सह्योर चिाहधी ँरद्गछ । ्यो नधीवत खालधी विभदे 
अत्य रनने माध्यम मात्र हो, ्यसलाई अरु वचििको लावर उप्योर रनु्ग हुदँनै । ्यसलाई समानपुावतक प्रवतवनवधतिसर िोि्न 
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हुदँनै । 

१.५ नेपालको नागररक ्ेिामा ्कारातमक तिभेद 
नारररक सेिाका उचचि पद शवतिशालधी हुनछन ्। ्यसमा भना्ग, वन्यवुति, सरुिा, बढुिा सबै नै तोवकएको मापदणिको आधारमा 
रररनछ । िधीिन िकृवत्तको रूपमा अराँवलने हुनाले सेिा र सेिा वनिकृवत्त पवछको सरुक्ा र सवुिधा राम्ो हुनछ । ठूलो स्िाल र 
सबै वकवसमका काम हुनाले उतपे्ररणा पवन सकृिना रद्गछ । नारररक सेिामा रहरे दशे र िनताको सेिा रनने चिाहना धरैेमा हुनछ । 

संित ्२०६४ सालमा आरक्णको व्यिस्ा समावहत रन्ग वनिामतधी सेिा ऐन, २०४९ मा दोस्ो संशोधन रररएको व््यो । ्यसरधी 
संशोधन भएको कररब १५ िष्ग भईसकेको छ । वनिामतधी सेिाको अनसुरण रदने अन्य सेिामा पवन उसतै ढाँचिामा आरक्ण 
व्यिस्ा समावहत रररएको व््यो भने पवछ रठन भएका साि्गिवनक सेिामा पवन सोहधी अनरुुप हुदँ ैआएको छ । 

संित ्२०७२ मा नेपालको संविधान िारधी भएपवछ संर, प्रदशे र स्ानधी्य ररधी तधीन तहको सरकार रहने र प्रत्ेयक सरकारको 
आ-आफ् नै नारररक सेिा रहने व्यिस्ा छ । प्रत्ेयक तहका सरकारले आ-आफनो नाराररक सेिा रठनको लावर छुट्ा छूटटै 
काननुधी व्यिस्ा रनु्ग पद्गछ ।

वनिामतधी सेिा रािपत्राङ्वकत र रािपत्र अनङ्वकत ररधी दा्याँ बा्याँ (Horizontally) दईु िर्गमा विभावित छ । 
रािपत्रअनङ्वकतमा तलदवेख माव् श्रेणधी वबहधीन लरा्यत पाचिौ,ँ चिो्ौ, तकृतधी्य, वद्तधी्य र प्र्म ररधी छ र रािपत्राङ्वकतमा 
तलदवेख माव् तकृतधी्य, वद्तधी्य, प्र्म र विवशटि ररधी चिार श्रेणधीको व्यिस्ा छ । ्यसमा हाल १० सेिामा ४१,८०६ िनशवति 
का्य्गरत छन ्। संित ्२०५३ सालमा व्यिवस्त नेपाल सिास्थ्य सेिामा अवधककृ त र सहा्यक ररधी दईु ंिर्गमा तलदवेख माव् 
चिौ्ो दवेख सरुु भएर बाहरौं तहसममका दश तहमा ११,१०० िनशवति का्य्गरत छन ्। 

वनिामतधी सेिा ऐनको दफा(७)को पदपवूत्ग समबनधधी व्यिस्ामा विवशटि श्रेणधी बाहकेका पदमा खलुा र बढुिाद्ारा पदपवूत्ग 
रररने प्रवतशत वनधा्गरण ररधी खलुाद्ारा पदपवूत्ग रदा्ग कुल पदको पैतालधीस प्रवतशत पद विवभनन समहू र भरूोलको लावर 
आरक्ण रररएको छ । बढुिाद्ारा पवूत्ग रररने पदमा आरक्णको व्यिस्ा छैन । खलुा प्रवत्योवरताको लावर वनधा्गररत मध्ेय 
पैतँालधीस प्रवतशत का्यम हुन आएकोलाई शतप्रवतशत मानधी मवहला, मधसेधी, आवदिासधी/िनिावत, दवलत, वपछविएको क्ेत्र 
र अपाङ् र ररधी छ समहूमा बढधीमा तेत्तधीसदवेख कममा चिार प्रवतशतसमम रहने ररधी आरवक्त रररएको छ । 

आरक्णको पवहचिानको लावर वनिामतधी सेिा वन्यमािलधी, २०५०को वन्यम (१४)को उपवन्यममा (४) मा संस्ारत व्यिस्ा 
छ । मधसेधी, दवलत र आवदिासधी/िनिावतको लावर आधारभतू ततिको रूपमा ्रलाई वलइएको छ । अपाङ् रको हकमा 
समाि कल्याण पररषद ्बाट अपाङ्ता प्रमावणत ररेको र वपछविएको क्ेत्रका हकमा अछाम, कावलकोट, िािरकोट, िमुला, 
िोलपा, बझाङ, बािरुा, हुमला र मरु ु ररधी नौ विललामा स्ा्यधी बसोबासको प्रमावणत आधारमा पवहचिान रनने व्यिस्ा 
वमलाइएको छ । 

आरक्ण प्र्योिनको लावर आव ््गक त्ा सामाविक रूपमा पछावि परेका मवहला, आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, दवलत 
समदुा्यको वििरण नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सचूिना प्रकाशन ररधी तोके बमोविम हुनेछ भवनएको छ । तर, नेपाल 
रािपत्रमा सचूिना प्रकाशन नभएकोले हाल समपणू्ग मवहला, आवदिासधी/िनिावत,मधसेधी, दवलतलाई आव ््गक त्ा सामाविक 
रूपमा पछावि परेको समदुा्य मावनएको छ ।

आरक्णको का्या्गनि्यन लोक सेिा आ्योरले नेपाल सरकार समक् वन्यवुतिका लावर उममदेिार वसफाररस ररेपवछ हुनछ । 
नेपाल सरकारको पणू्ग िा आवंशक सिावमति रहकेा संस्ामा आरक्णको का्या्गनि्यन पवन लोक सेिा आ्योरको वलवखत 
परधीक्ाको नवतिा प्रकाशनबाट सरुु हुनछ ।
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२.१ दरखासिको अिस्ा 
आव ््गक िष्ग २०७४।७५ मा सबै भनदा धरैे ५ लाख ६७ हिार ८५३, २०७५।७६ मा वनककै कम १ लाख ४३ हिार ८४० र 
२०७६।७७ मा ४ लाख ५१ हिार ५२६ िनाले वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिाका विवभनन ११ वकवसमका पदमा प्रिेशको 
लावर दरखासत वदएका व्ए । उपरोति तधीनै िष्गमा वनिामतधी सेिाको सबै भनदा तललो पद रािपत्र अनङ्वकत वद्तधी्य श्रेणधीमा 
सबै भनदा धरैे त्यसपवछ रािपत्र अनङ्वकत प्र्म श्रणेधी र तेस्ोमा रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रणेधीमा दरखासत परेको व््यो ।

उति अिवधमा बधीस हिार भनदा बढधी दरखासत सप्तरधी, वसराहा र धनषुामा, पनध्र हिार भनदा माव् बधीस हिारसमम दरखासत 
मोरङ, महोत्तरधी, सला्गहधी र रौतहटमा र दश हिारभनदा माव् पनध्र हिारसमम दरखासत झापा, सनुसरधी, बारा, रुपनदहेधी, दाङ, 
िवद्ग्या, रुकुम पवचिम, कैलालधी र क्चिनपरु ररधी दश विललाबाट परेको छ । सबैभनदा कम दरखासत मनाङ, मसुताङ र रसिुामा 
धरैे परेको िष्ग २०७४।७५ मा क्रमश: १९२, २२९, ५७२ मात्र दरखासत परेको व््यो । तधीन आव ््गक िष्गको कुल दरखासतमा 
मवहला परुुषको अनपुात ०.७८ रहकेो छ । 

आरक्णमा परेको िमुलाबाट ९ हिारभनदा बढधी, आछाम, कावलकोट, िािरकोट र बझाङमा ५ हिारभनदा माव् र बाँकती 
चिार विललामा १,३२६ दवेख ३,२५०को बधीचिमा दरखासत परेको छ । लोक सेिा आ्योरमा परेका कुल दरखासतमा ्यधी नौ 
विललाको औसत प्रवतशत सबैभनदा धरैे बझाङको १.५ छ भने सबै भनदा ्ोरै मरुकुो ०.२३ मात्र छ । ्यधी सबै नौ विललाबाट 
परेको दरखासतको रावट्रि्य वहससा खालधी ७.६७ प्रवतशत मात्र छ । ्यधी नौ विललामा मवहला परुुष अनपुात सबैभनदा धरैे 
िोलपामा ०.६८ र कम रहकेो हुमलामा ०.२१ छ । 

दरखासत वदनेहरू मध्ेय २१ दवेख ३० िष्ग समहूका ६० प्रवतशत, ३१ दवेख ३५ िष्ग समहूका १५ प्रवतशत र १८ दवेख २० 
िष्गका कररब १२ प्रवतशत छ । आव ््गक िष्ग २०७५।७६ मा खलुातफ्ग  प्रवतसपधा्गको सतर अरु दईु िष्गको तलुनामा वनकै 
बढधी ११० परुेका दवेखनछ भने आव ््गक िष्ग २०७६।७७ मा ्यो ९९ प्रवत पद रहन रएको छ । मवहलातफ्ग  प्रवत पद दरखासत 
खलुातफ्ग को भनदा दोबबरभनदा बढधी २०७६।७७ मा २२५ परुेको व््यो । बाँकती आरक्ण समहू आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, 
दवलत, अपाङ् र र वपछविएको क्ेत्रमा प्रवत पद दरखासतको सङ्ख्या खलुातफ्ग भनदा वनकै कम छ । विरत तधीन िष्गमा ्यो ह्ात्त ै
रटेको छ ।

आिेदकहरू मध्ेय सबैभनदा धरैे वशक्ा र त्यसपवछ व्यिस्ापन, वचिवकतसा र विज्ञान संका्यका छन।् ९० प्रवतशत भनदा बढधीको 
्योग्यता न्यनूतम ्भनदा माव् छ । बहुमत अ्ा्गत ६० प्रवतशतभनदा बढधी आिेदकको मातकृभाषा नेपालधी छ । आिेदक मध्ेय 
करधीब ८० प्रवतशतको आमा िा बाब ुसाक्र िा सो भनदा माव्को शवैक्क ्योग्यताका छन ्। करधीब ९० प्रवतशत भनदा बढधी 
उममदेिारको अवभभािकको पेशा ककृ वष छ ।

२.२ त्फारर्को अिस्ा 
कररब चिौध िष्गको अिवधमा लोक सेिा आ्योरले वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिा अनतर्गतका विवभनन सेिा, श्रेणधी िा 
तहमा ३९,९७९ िनालाई वन्यवुतिको लावर वसफाररस ररेको छ । ्यस मध्ेय खलुातफ्ग  २५,०२३ र आरक्णतफ्ग  विवभनन छ 
समहूमा १४,९५६ िना वसफाररस भएका छन।् खलुातफ्ग का १२ प्रवतशत पदमा खलुा आनतररक प्रवत्योवरताबाट वसफाररस 
भएको छ भने आरक्णतफ्ग  खालधी ५३ िना मात्र ्यसरधी वसफाररस भएका छन ्। आरक्णतफ्ग  वसफाररस भएकामा मवहलामा 
५,१८० (३४.६३ प्रवतशत), वपछविएको क्ेत्रबाट ५४३ (३.६३ प्रवतशत), आवदिासधी/िनिावतको ४,०५७ (२७.१२ 
प्रवतशत), मधसेधीमा ३,१९९ (२१.३८ प्रवतशत), दवलतमा १,३०८ (८.७४ प्रवतशत) र अपाङ् रमा ६९८ (४.६६ प्रवतशत) 
वसफाररस भएको छ । 
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वसफाररसमा नेपाल प्रशासन सेिामा र नेपाल सिास्थ्य सेिामा क्रमश: १२,८०९ (३२ प्रवतशत) र १२,३६९ (३१ प्रवतशत) 
ररधी ६३ प्रवतशत र बाँकती ३१ प्रवतशत मात्र विवभनन नौ सेिामा वितरण भएको छ । खलुातफ्ग  धरैे वसफाररस नेपाल सिास्थ्य 
सेिामा ८,०२२ (३२.०३ प्रवतशत) छ भने नेपाल प्रशासन सेिामा ७,७५९ (३०.९८ प्रवतशत) छ । नेपाल परराट्रि सेिा, 
नेपाल आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क सेिा र नेपाल लेखापरधीक्ण सेिा प्रत्ेयकमा चिौध िष्गको अिवधमा २०० िना भनदा 
कम क्रमश: १६६ (०.६ प्रवतशत), १३७ (०.५४ प्रवतशत) र १५७ (०.६ प्रवतशत) िना मात्र वसफाररस भएको छ । बाँकती 
८,८१३ िना नेपाल इवनिवन्यररङ सेिा, नेपाल िन सेिा, नेपाल न्या्य सेिा, नेपाल विविध सेिा, नेपाल ककृ वष सेिा र नेपाल 
वशक्ा सेिा ररधी ६ सेिामा वितरण भएको छ । 

आरक्णतफ्ग  नेपाल प्रशासन सेिामा सबैभनदा बढधी ५,०४४ (३३.७२ प्रवतशत) वसफाररस केवनद्रत छ भने नेपाल सिास्थ्य 
सेिामा ४,३४७ (२९.०६ प्रवतशत) छ । त्यसै ररधी नेपाल आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क सेिामा सबैभनदा कम ९३ िना 
(०.६२ प्रवतशत), नेपाल परराट्रि सेिामा १०२ िना (०.६८ प्रवतशत) र नेपाल लेखापरधीक्ण सेिामा १०६ िना (०.७ 
प्रवतशत) रहकेो छ । बाँकती ५,२६४ (३६.२२ प्रवतशत) नेपाल इवनिवन्यररङ सेिा, नेपाल िन सेिा, नेपाल ककृ वष सेिा, नेपाल 
विविध सेिा र नेपाल आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क सेिामा वितरण भएको छ । वसफाररसमा खलुा र आरक्ण तफ्ग  ५५ र 
४५ प्रवतशतको अनपुात केिल नेपाल लेखापरधीक्ण सेिामा मात्र वमलेको छ भने सबैभनदा धरैे अनतर नेपाल विविध सेिामा 
६७.७७ र ३२.२२ प्रवतशत रहकेो छ ।

सबैभनदा धरैे वसफाररस वनिामतधीतफ्ग को रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा ११,१६० (२७.९८ प्रवतशत) छ । त्यसपवछ क्रमश: 
रािपत्र अनङ्वकत वद्तधी्य श्रेणधीमा ७,८६२ (१९.६५ प्रवतशत) र रािपत्र अनङ्वकत प्र्म श्रेणधीमा ६,०४७ (१५.११ प्रवतशत) 
वसफाररस भएको छ । बाँकती रािपत्राङ्वकत वद्तधी्य श्रेणधीमा १,०६९ (२ं.६७ प्रवतशत), रािपत्राङ्वकत प्र्म र रािपत्र 
अनङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा वनकै कम क्रमश: २९७ िना (०.६९ प्रवतशत ) र १४० िना (०.३५प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । 
शवैक्क ्योग्यता नचिावहने श्रणेधी विहधीन पदमा उलेख्य १,०३५ (२.५८ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ ।

नेपाल सिा्थ्य सेिातफ्ग  सबैभनदा बढधी वसफाररस चिौ्ो तहमा ७,१७८ (१७.९४ प्रवतशत) र त्यसपवछ पाँचिौ ँतहमा ३,५४५ 
(८.८६ प्रवतशत) छ । ्यो सेिामा सबैभनदा कम वसफाररस एरारौ ँतहमा ९२ (०.२३ प्रवतशत) छ । ्यहाँ पाचिौ ँर चिौ्ौ ँतहमा 
कुल वसफाररसको कररब एक चिोै्ाई २६.८ प्रवतशत भएको छ । 

वनिामतधीको खलुातफ्ग  रािपत्र अनङ्वकत वद्तधी्य श्रेणधीमा सबैभनदा धरैे ५,९७६ (२२.६६ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । 
त्यस पवछ रािपत्र अनङ्वकत प्र्ममा ४,६५४ (१८.५८ प्रवतशत) र रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा ४,०३४ (१६.१४ प्रवतशत 
) भएको छ । सबैभनदा कम रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधी १३७ िना (०.५४ प्रवतशत) वसफाररस भएको दवेखनछ । 
वनिामतधीतफ्ग को श्रणेधी विहधीन पदमा १२२ िनाको मात्र वसफाररस भएको छ । 

नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग  चिौ्ौ तहमा सबैभनदा बढधी ४,४४६ (१७.७५ प्रवतशत) र त्यस पवछ पाचिौमँा २,४५३ (९.७९ 
प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । ्यस सेिामा तेस्ो ठूलो वसफाररस आठौ ँतहमा ६२५ (२.४९ प्रवतशत) भएको छ । निौ ँतहमा 
२४५ र एरारौ ँतहमा ८० िनाको वसफाररस भएको दवेखनछ ।

आरक्ण तफ्ग  सबैभनदा धरैे रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा ७,१२६ (४७.५५ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । त्यसपवछ रािपत्र 
अनङ्वकत वद्तधी्य श्रेणधीमा १,८८६ (१२.६१ प्रवतशत) र रािपत्र अनङ्वकत प्र्म श्रेणधीमा १,३९३ (९.३१ प्रवतशत) छ । 
आरक्णतफ्ग को कुल वसफाररसमा ्यधी तधीनको ्योर ६९.४८ प्रवतशत हुनछ । रािपत्राङ्वकत प्र्म, वद्तधी्य र रािपत्र अनङ्वकत 
तकृतधी्य श्रेणधीमा वनकै कम क्रमश: १६ िना (०.१ प्रवतशत), ६३ िना (०.४ प्रवतशत) र ३ िना (०.०५ प्रवतशत)को मात्र 
वसफाररस भएको छ । 



ljBdfg ;/sf/L ;]jfdf cf/If0fsf] k|efj cWoog k|ltj]bg @)&( 11

नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग  सबैभनदा धरैे चिो्ौ तहमा २,७३२ (१८.२६ प्रवतशत) छ । पाचिौ ँर आठौ ँतहमा क्रमश: १,०९२ 
(७.३ प्रवतशत) र ३६९ (२.४६ प्रवतशत) छ । ्यो सेिाको एरारौ ँत्ा सातौ ँतहमा वनकै कम क्रमश: १६ (०.१) प्रवतशत र 
१०० (०.६६ प्रवतशत) मात्र वसफाररस भएको छ । आ्योरले विरत चिौध िष्गमा ररेको वसफाररसमा १८ िना अन्य वलङ्रका 
व्ए भने मवहला १२,१५३ िना (३०.३९) प्रवतशत र परुुष २७,८२६ िना (६७.६०) प्रवतशत रहकेो छ।

खलुा वसफाररसमा मवहलाको सङ्ख्या ५,२१७, परुुषको सङ्ख्या १९,८०६ र वलङ्र नखलेुको सङ्ख्या १८ रहकेो छ । ्यो 
सङ्ख्या अनसुार खलुातफ्ग  मवहलाको सङ्ख्या करधीब एक चिौ्ाईभनदा कम २०.८४ प्रवतशत रहकेो पाइनछ भने परुुषको 
सङ्ख्या दईु वतहाईभनदा बढधी ७९.१५ प्रवतशत रहकेो छ । आरक्णतफ्ग  मवहलाको सङ्ख्या ६,९३६ र परुुषको सङ्ख्या 
८,०२० रहकेो दवेखनछ । ्यसरधी मवहलाको प्रवतशत ४६.३७ र परुुषको प्रवतशत ५३.६२ छ । विरत १४ िष्गमा भएका 
वसफाररसमा मवहला परुुषको अनपुात आव ््गक िष्ग २०६४।६५ मा बढधी ३.३ र आव््गक िष्ग २०६९।७० मा कम ०.२७ छ । 

खलुातफ्ग  सबैभनदा कम मवहला परुुष अनपुात आव ््गक िष्ग २०७६।७७ मा ०.०९ दवेखनछ भने सबैभनदा बढधी ०.५३ आव ््गक 
िष्ग २०७७।७८ मा दवेखनछ । आरक्णतफ्ग को कुल वसफाररसमा मवहला र परुुषको अनपुात सबैभनदा कम आव ््गक िष्ग 
२०६९।७० मा ०.६७ व््यो भने सबैभनदा बढधी आव््गक िष्ग २०७७।७८ मा १.३७ रहकेो व््यो । 

वनिामतधीका दश र नेपाल सिास्थ्य सेिा ररधी एरार सेिामा सबैभनदा बढधी मवहला र परुुषको अनपुात नेपाल विविध सेिामा 
१.०९ छ भने सबैभनदा कम इवनिवन्यररङ सेिामा ०.२० छ । नेपाल सिास्थ्य सेिामा अनपुात उललेख्य ०.९० रहकेो छ । 
नेपाल िन, नेपाल परराट्रि र नेपाल प्रशासन सेिामा मवहला परुुष अनपुात ०.३० भनदा कम छ ।

खलुातफ्ग  मवहला परुुष अनपुात विविध सेिामा सबैभनदा बढधी १.१२ छ भने कम नेपाल इवनिव्यररङर र नेपाल िन सेिामा 
०.०४ रहकेो छ । नेपाल सिास्थ्य सेिामा अनपुात ०.७६ रहकेो छ । नेपाल वशक्ा सेिा बाहकेका सबै सेिामा ्यसतो अनपुात 
०.२० भनदा कम छ । ्यस मध्ेय पवन नेपाल िन, नेपाल प्रशासन, नेपाल परराट्रि र नेपाल लेखापरधीक्ण सेिामा ्यसतो अनपुात 
साहै नै कम क्रमश: ०.०४,०.०८, ०.१० र ०.०८ रहकेो छ ।

आरवक्त पद मध्ेय मवहला परुुषको अनपुात सबैभनदा धरैे नेपाल सिास्थ्य सेिामा १.५९ रहकेो छ भने कम वनिामतधीतफ्ग को 
प्रशासन सेिामा ०.६१ छ । नेपाल विविध सेिा र नेपाल आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क सेिामा ्यसतो अनपुात एकभनदा बढधी 
क्रमश: १.०६ र १.३३ रहकेो छ । आरक्णतफ्ग  वनिामतधीतफ्ग का बाँकती सबै सेिामा ०.६० भनदा बढधी अनपुात रहकेो दवेखनछ।

श्रेणधीरत र तहरत वितरणमा सबैभनदा बढधी मवहला परुुष अनपुात वनिामतधीतफ्ग को रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा ४५.६६ 
रहकेो । त्यसपवछ नेपाल सिास्थ्य सेिाको सातौ ँर चिौ्ौ ँतहमा क्रमश: १.१८ र १.१७ रहकेो छ । सबैभनद कम मवहला परुुष 
अनपुात वनिामतधीतफ्ग को रािपत्राङ्वकत प्र्म श्रेणधीमा खालधी ०.०५ रहकेो छ । त्यसतै वनिामतधीको श्रेणधी विहधीनमा ०.०५ 
मात्र रहकेो छ। 

खलुातफ्ग  वनिामतधीतफ्ग को रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा िममा १३७ िनामा मवहला १३६ रहन रई मवहला र परुुष 
अनपुात सबैभनदा धरैे १३६ दवेखनछ । त्यसपवछ नेपाल सिास् सेिातफ्ग को सातौ ँतहमा अनपुात १.०१ रहकेो पाइनछ । नेपाल 
सिास्थ्य सेिातफ्ग का चिौ्ो र पाचिौ ँतहमा ्यसतो अनपुात क्रमश: ०.८५ र ०.५८ रहधी बाँकती सबै श्रेणधी र तहभनदा वनकै नै बढधी 
रहकेो छ। बाँकती मध्ेय नेपाल सिास्थ्य सेिाको निौ ँतहको ०.२९ बाहके कुनै पवन श्रेणधी र तहमा मवहला परुुष अनपुात ०.२० 
भनदा माव् छैन । वनिामतधीतफ्ग को रािपत्राङ्वकत प्र्म र श्रेणधी विहधीन तहमा त ्यसतो अनपुात खालधी ०.०२ मात्र रहकेो छ । 

आरवक्ततफ्ग  मवहला परुुषको अनपुात सबैभनदा बढधी नेपाल सिास्थ्य सेिाको एरारौ ँतहमा १२ िना वसफाररस भएकोमा 
११ िना मवहला हुन रई अनपुात ११ छ । नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग का निौ,ँ सातौ,ँ पाचिौ,ँ र चिौ्ौ तह त्ा वनिामतधीतफ्ग को 
रािपत्राङ्वकत प्र्म र वद्तधी्य श्रेणधीमा मवहला परुुष अनपुात १ भनदा बढधी क्रमश: १.५८,१.५६,१.२२,२.००,१.२८ र १.१७ 
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रहकेो छ । श्रेणधी विहधीनमा ्यो अनपुात केहधी कम ०.३७ छ । बाँकती सबै श्रेणधी र तहमा ्यो अनपुात ०.५० भनदा माव् रहकेो छ । 
मवहला परुुषको अनपुातको अपाङ् रमा ०.१९, आवदिासधी/िनिावतमा ०.२६, दवलतमा ०.२३, वपछविएको क्ेत्रमा ०.१५ 
र मधसेधीमा ०.१७ रहकेो छ । 

अपाङ् रतफ्ग  आव ््गक िष्ग २०७२।७३ मा मवहला परुुष अनपुात ०.४२ प्रवतशतसमम परुेको दवेखनछ भने पवछलला दईु िष्ग 
शनू्य रहकेो व््यो । आव ््गक िष्ग २०६६।६८ मा ्यसतो अनपुात ०.०५ प्रवतशत मात्र व््यो । आवदिासधी/िनिावत समहूमा 
मवहला परुुषको अनपुात आव ््गक िष्ग २०७१।७२ मा सबैभनदा धरैै ०.५२ परुेको दवेखनछ भने आव ््गक िष्ग २०६५।६६ केिल 
०.०६ मात्र रहकेो दवेखनछ । दवलततफ्ग  आव ््गक िष्ग २०७३।७४ मा सबैभनदा धरैे ०.५२ र आव ््गक िष्ग २०६५।६६ मा ०.०२ 
मात्र रहन रएको दवेखनछ । वपछविएको क्ेत्रबाट मवहलाको सहभावरता अन्य समहूको तलुनामा न्यनू दवेखनछ । वपछविएको 
क्ेत्रबाट पाँचि आव ््गक िष्ग २०६५।६६ दवेख २०६९।७० समम र २०७६।७७ मा मवहलाको वसफाररस नै भएको दवेखदनै 
भने सबैभनदा बढधी मवहला परुुषको अनपुात आव ््गक िष्ग २०७३।७४ मा ०.४० व््यो । न्यनू वसफाररस भएको आव ््गक िष्ग 
२०६७।६८ मा ्यो अनपुात केिल ०.०२ मात्र रहकेो व््यो । मधसेधीतफ्ग  आव ््गक िष्ग २०६५।६६ र २०७६।७७ मा कुनै पवन 
मवहलाको वसफाररस भएको व्एन । ्यस समहूमा सबैभनदा बढधी मवहला परुुष अनपुात आव ््गक िष्ग २०७१।७२ मा ०.४१ 
व््यो भने सबैभनदा कम आव ््गक िष्ग २०६९।७० मा ०.०६ व््यो ।

नेपाल सिास्थ्य सेिामा सबैभनदा बढधी (अपाङ् रतामा ०.७७, आवदिासधी/िनिावतमा ०.८०, दवलतमा ०.५७, वपछविएको 
क्ेत्रमा ०.६२ र मधसेधीमा ०.५७) छ भने वनिामतधीतफ्ग को इवनिवन्यररङ सेिामा सबैभनदा कम (अपाङ् रतामा ०.०२, 
आवदिासधी/िनिावतमा ०.०६, दवलतमा ०.०४) अनपुात रहकेो छ । अपाङ् रता र वपछविएको समहूबाट वनिामतधी सेिाको 
नेपाल लेखापरधीक्ण सेिामा मवहलाको वसफाररस नै हुन सकेको छैन । त्यसै ररधी नेपाल आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क 
सेिामा दवलत, वपछविएको क्ेत्र र मधसेधी समहूबाट विरत चिौध िष्गमा कुनै पवन मवहलाको वसफाररस हुन सकेको छैन । नेपाल 
इवनिवन्यररङ सेिा, नेपाल न्या्य सेिा, नेपाल नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग को एरारौ ँतहमा अपाङ् रता, दवलत, वपछविएको 
र मधसेधी समहूबाट कुनै पवन मवहलाको वसफाररस भएको छैन। नेपाल सिास्थ्य सेिाको निौ ँतहमा अपाङ् रता, दवलत र 
वपछविएको क्ेत्रबाट मवहलाको वसफाररस भएको छैन । वनिामतधीतफ्ग को रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा अपाङ् रता, 
आवदिासधी/िनिावत, दवलत, वपछविएको क्ेत्र र मधसेधी कुनै पवन समहूबाट मवहलाको वसफाररस भएको छैन । त्यसै ररधी 
वपछविएको क्ेत्रबाट रािपत्र अनङ्वकत वद्तधी्य, रािनपत्रअनंवकत प्र्म, रािपत्राङ्वकत वद्तधी्य, रािपत्राङ्वकत प्र्म र 
श्रेणधी विहधीन पदमा पवन मवहलाको वसफाररस भएको पाइदनै। अपाङ् रताको समहूबाट रािापत्रावकत वद्तधी्य, प्र्म त्ा श्रेणधी 
विहधीन पदमा मवहलाको वसफाररस भएको छैन । नेपाल परराट्रि सेिा र नेपाल प्रशासन सेिामा मवहलाको वसफाररस नै हुन 
नसकेको अिस्ा छ । 

आरवक्त वपछविएको क्ेत्रको समहूका नौ विलला मध्ेय समग् वसफाररसमा मवहला परुुषको अनपुात कावलकोट विललामा 
सबैभनदा बढधी ०.४४ रहकेो छ भने सबैभनदा कम आछाममा केिल ०.१६ मात्र रहकेो दवेखनछ । खलुातफ्ग को वसफाररसमा 
सबैभनदा बढधी मवहला परुुष अनपुात कावलकोट र हुमला विललामा ०.३३ रहकेो छ भने सबैभनदा कम अनपुात िािरकोट 
विललामा ०.१ रहकेो छ। आरक्णतफ्ग को मवहला र परुुषको अनपुात सबैभनदा बढधी कावलकोट विललामा ०.६८ रहकेो छ 
भने सबैभनदा कम अछाममा ०.२३ छ । 

बढधी वसफाररस भएका १० विललाको सचूिधीमा रलुमधी, स्याङिा र काठमािौ ँबाहकेका बाँकती सबै सात विलला सप्तरधी, सला्गहधी, 
मोरङ, धनषुा, झापा, रौतहट र वसराहा तराईका छन ्। कुल वसफाररसको १,०५३ (३.६३ प्रवतशत) सप्तरधी विललाका छन ्। 
दशौमँा पनने काठमािौबँाट ६९३ िना (२.३९ प्रवतशत) छ । त्यसै ररधी कम वसफाररस भएका दशमा िोटधी सबैभनदा माव् र तल 
मनाङ छन ्। िोटधीबाट १४१ िना (०.४८ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ भने मनाङबाट एरार िष्गमा खालधी ३ िना (०.०१ 
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प्रवतशत) मात्र वसफाररस भएको छ ।  

खलुातफ्ग  बढधी वसफाररस भएका दश विललामा रलुमधी, स्याङिा, रुकुम, काठमािौ र अरा्गखाँचिधी ररधी पाँचि विलला पहािधी 
छन ्भने बाँकती पाँचि झापा, मोरङ, सला्गहधी, सप्तरधी र धनषुा तराईका छन ्। सबैभनदा बढधी वसफाररस भएको रलुमधी विललाबाट 
६९२ िना (४.०२ प्रवतशत) भएको छ । दशौ ँधनषुाबाट ३८८ िना (२.२५ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । कम वसफाररस 
भएका दशमा सबै पहािधी र वहमालधी विलला रहकेा छन ्। कम वसफाररस भएको दशको सबैभनदा माव् पनने सोलखुमुबबुाट 
८२ िना (०.४७ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ भने सबैभनदा कम मनाङबाट एरार िष्गको अिवधमा केिल एक (०.००५) 
प्रवतशत मात्र वसफाररस भएको छ ।

आरक्णतफ्ग  बढधी वसफाररस भएका दश मध्ेय सप्तरधी, सला्गहधी, धनषुा, मोरङ, वसराहा, रौतहट, महोत्तरधी, बारा र सनुसरधी ररधी 
नौ विलला तराईका छन ्भने पहािको विललामा काठमािौ ँमात्र परेको छ । वशष्गस्ानको सप्तरधीबाट आरक्णतफ्ग  ५६८ िना 
(४.८३ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । दशौ ँसनुसरधीबाट २९५ िना (२.५१ प्रवतशत) भएको छ । कम वसफाररस भएका 
दशमा पहािधी र वहमालधी विलला मात्र छन ्। ्यो समहूको सबैभनदा माव्को मरुबुाट ५१ िना (०.४३ प्रवतशत) र सबै तलको 
मनाङबाट केिल २ िना (०.०१ प्रवतशत) भएको छ ।  

वसफाररसमा सबैभनदा धरैे परेका दश ् रमा ्यादि, श्रेष्ठ, चिौधरधी, पौिेल, ् ापा, शमा्ग, राई, अवधकारधी, साह र आचिा्य्ग छन ्। ्यधी 
दश ्रका मात्र १०,१९७ (२५.४९ प्रवतशत) वसफाररस भएका छन।् सबैभनदा धरैे वसफाररस भएका पाँचि ्र प्रत्ेयकको कुल 
वसफाररसमा ्यादिको ३.६५ प्रवतशत, श्रेष्ठको ३.२२ प्रवतशत, चिौधरधीको ३.११ प्रवतशत र पौिेलको २.९६ प्रवतशत वहससा 
रहकेो छ । पाँचि स्यभनदा बढधी वसफाररस भएको ्रको सङ्ख्या १७ रहकेो छ भने १०० िना भनदा बढधी वसफाररस भएको 
्रको सङख्या ९१ रहकेो छ । त्यसै ररधी १०० िनादवेख १० िनासमम वसफाररस भएको ्रको सङ्ख्या १७८ रहकेो छ । 

खलुातफ्ग को वसफाररसमा ५०० स्यभनदा बढधी पनने ्रहरू पौिेल, ्यादि, अवधकारधी, शमा्ग, आचिा्य्ग ्ापा र श्रेष्ठ ररधी सात 
छन ्। ्यधी ्रका मात्र ४,६३७ िना वसफाररस २५,०४१को १८.५१ प्रवतशत छ । ्यस अिवधमा खलुातफ्ग  १०० िना भनदा 
बढधी वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या एकसट्धी रहकेो छ भने १०० िनाभनदा कम २५ िनाभनदा बढधी वसफाररस भएका ्रको 
सङ्ख्या पैतालधीस रहकेो छ । ्यसरधी पचचिधीस िना भनदा बढधी वसफाररस हुने ्र एक स्य तेह छ । 

आरक्णतफ्ग  ५०० भनदा बढधी चिौधरधी, ्यादि, श्रेष्ठ र राई ररधी चिार ्रबाट भएको छ । ्यधी चिार ्रबाट वसफाररस मध्ेय २,८४५ 
िना अ्ा्गत १९.२० प्रवतशत भएको छ । एक स्य भनदा बढधी वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या ४५ रहकेो छ भने स्य भनदा कम 
र दश भनदा बढधी उममदेिार वसफाररस भएका ्रको सङ्ख्या १४८ रहकेो छ । धरैे ्रबाट ११ भनदा कम उममदेिार वसफाररस 
भएका छन ्।  

मवहलातफ्ग को वसफाररसमा एक स्य भनदाबढधी हुने ्रको सङ्ख्या १० छ । शमा्ग, अवधकारधी, आचिा्य्ग, वरवमरे, ्ापा, पोख्ले, 
पौिेल, भट्राई, राई र श्रेष्ठ ्रबाट कुल ५,१६० मध्ेय १,३४७ िना ( २६.१०) प्रवतशत वसफाररस भएको छ । मवहलामा 
चिौबधीसभनदा बढधी एकाउनन िनासमम उममदेिार वसफाररस भएका ्रको सङ्ख्या ४३ रहको छ । 

आवदिासधी/िनिावत समहूमा चिौधरधी, श्रेष्ठ र राई तधीन ्र प्रत्ेयकबाट ४०० भनदा बढधी उममदेिार वसफाररस भएको छ । 
्यधी तधीन ्रबाट मात्र कुल ४,०५७ मध्ेय १,५७९ िना (३८.९२ प्रवतशत) उममदेिारको वसफाररस भएको छ । ्यो समहूमा 
स्य िनाभनदा बढधी वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या नौ रहकेो छ । ्यधी नौ ्रबाट २,१८० िना (५३.४९ प्रवतशत) उममदेिार 
वसफाररस भएको छ। चिौबधीस भनदा माव् स्य िनासमम वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या चिौध रहकेो छ । ्यसरधी चिौबधीसभनदा 
बढधी वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या ्यो समहूमा २३ मात्र रहकेो छ । 

मधसेधी समहूमा १०० भनदा बढधी उममदेिार वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या छ । ्यादि, साह, चिौधरधी, झा, महतो, र शाह 
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्रबाट कुल ३,१९९ मध्ेय १,६२० िना (५०.६४ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । चिौबधीसदवेख माव् १०० समम वसफाररस 
भएका ्रको सङ्ख्या १३ छ । मधसेधी समहूका धरैे उममदेिार वसफाररस भएका १९ ्रबाट २,४२५ िना (७५.८० प्रवतशत) 
वसफाररस भएको छ । बाँकती ७४४ अरु ्रका छन ्।  

दवलत समहूमा १०० भनदा बढधी वसफाररस हुने वि क, नेपालधी र विश्कमा्ग ररधी तधीन ्र छन ्। ्यधी तधीनबाट कुल ४९० िना 
(३७.४६ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । ्यो समहूमा २४ भनदा बढधी वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या खालधी आठ रहकेो छ । 
्यधी आठ ्रबाट ७५५ िना (५७.७२ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । बाँकती ५५३ िना अन्य विवभनन ्रबाट वसफाररस 
भएको छ । 

अपाङ् रमा बधीसभनदा बढधी वसफाररस एउटै पौिेल ्रबाट भएको छ । पनध्र भनदा माव् वसफाररस पौिेल, शाहधी, वरवमरे र 
आचिा्य्ग चिार ् रबाट ७३ िना (१०.४५ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । ्यो समहूमा ९ िनाभनदा बढधी वसफाररस भएका बाइस 
्रबाट ३०३ िना (४३.४० प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । 

वपछविएको क्ेत्र भनधी पवहचिान रररएका नौ विललाको लावर १६ िनाभनदा बढधी वसफाररस भएका िोशधी, बढुा, शाहधी, 
उपाध्या्य, र ्ापा ररधी पाँचि ्रबाट १४६ िना (२७.३४ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । तधीसभनदा माव् वसफाररस भएका 
तधीन ्र िोशधी, बढुा र शाहधीबाट १०६ िना (१६.७१ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । ्यहाबाट ९ िना भनदा बढधी १५ 
िनासमम वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या १० छ । ्यो समहूबाट ९ भनदा बढधी वसफाररस भएका पनध्र ्रबाट २७१ िना 
(५०.७४ प्रवतशत) वसफाररस भएको छ । बाँकती २६३ िना अन्य विवभनन ्रबाट वसफाररस भएको छ ।

२.३ ्ङ् तक्प्त ्भभेक््ण  
सेिामा रहकेा मध्ेय ४० प्रवतशतले समपणू्ग शवैक्क ्योग्यता सामदुाव्यक र १७.७७ प्रवतशतले वनिधी शवैक्क संस्ाबाट मात्र 
हावसल ररेका व्ए । सामदुाव्यक र वनिधी दिुै वकवसमका शवैक्क संस्ाबाट शवैक्क ्योग्यता हवसल रननेको प्रवतशत भने 
४२.२२ व््यो । कम्गचिारधीका बाब ुमध्ेय ३५.५ प्रवतशतले १२ कक्ासमम अध्य्यन ररेका व्ए भने आई ए िा सो सरहभनदा 
बढधी पढ्ने ४२.२२ प्रवतशत व्ए । वनरक्र बाबकुो प्रवतशत केिल २२.२२ मात्र व््यो भने आमाको ५३.३३ प्रवतशत। 
कम्गचिारधीका ४० प्रवतशत बाब ुककृ वष पेशामा व्ए भने साि्गिवनक सेिामा रहकेाको प्रवतशत ३३.३३ र व्यापार व्यिसा्यमा 
रहकेाको प्रवतशत ८.८ मात्र व््यो ।  

करधीब ९५.५५ प्रवतशत कम्गचिारधीले अवहलेको विममिेारधी परूा रन्ग चिावहए िवत ज्ञान र ७३.३३ प्रवतशतले प्या्गप्त वसप विद्यमान 
भएको बताएका व्ए । त्यसतै २२.२२ प्रवतशतले अवलल नपरुेको र ४.४४ प्रवतशतले बढधी रहकेो बताएका व्ए । सेिारत 
८२.२२ प्रवतशतले कामको का्य्गसमपादनसतर अरु समकक्धी सरह र १७.७७ प्रवतशतले समकक्धीको भनदा राम्ो रहकेो 
प्रवतवक्र्या वदएका व्ए । सेिारत ८२.२२ प्रवतशतले कामको लावर आिश्यक िातािरण रहकेो र १३.३३ प्रवतशतले उप्यतुि 
िातािरण नभएको बताएका व्ए । सहभारधी ६२.२२ प्रवतशतको सामान्य का्य्ग सनतवुटि र ३१.११ प्रवतशतको राम्ो का्य्ग 
सनतवुटि प्राप्त भएको प्रवतवक्र्या व््यो ।  

कम्गचिारधीमा का्य्ग समपादनको लावर आिश्यक ज्ञान पा्या्गप्त मात्रामा रहकेो भनने सपुरधीिेक्क ९०.९० प्रवतशत व्ए । कररब 
८७.८७ प्रवतशतको मातहत कम्गचिारधीमा तोवकएको का्य्गसमपादनको लावर प्या्गप्त मात्रामा र १२.१२ प्रवतशतले ठधीकक सतरमा 
मात्र वसप रहकेो प्रवतवक्र्या व््यो । िनसमपक्ग  रनने क्मता र रणुसतर राम्ो रहकेो ८४.८४ प्रवतशतको र ठधीकै रहकेो १२.१२ 
प्रवतशत सपुरधीिेक्कको प्रवतवक्र्या व््यो । 

सपुरधीिेक्कको ७५.७५ प्रवतशतले मातहतको कम्गचिारधीमा का्य्गसमपादनको क्रममा उतपनन हुने समस्या समाधान रन्ग सकने 
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क्मता राम्ो र २४.७५ प्रवतशतले ठधीकै मात्रामा रहकेो प्रवतवक्र्या वदएका व्ए । मातहतमा कम्गचिारधीको नेतकृति क्मता राम्ो 
रहकेो प्रवतवक्र्या ५१.५१ प्रवतशत र बाँकती ४८.४८ प्रवतशतले ठधीकै रहकेो प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए । सपुरधीिेक्कको 
७५.७५ प्रवतशतको कम्गचिारधीको निप्रित्गन क्मता राम्ो र २१.२१ प्रवतशतको ठधीकै मात्र रहकेो प्रवतवक्र्या व््यो । न्यनू ३.०३ 
प्रवतशत सपुरधीिेक्कले भने मातहत कम्गचिारधीमा निप्रित्गनको क्मता कमिोर रहकेो धारणा व्यति ररेका व्ए ।  

सम्य पालना र अनशुासनमा मातहतको कम्गचिारधी राम्ो रहकेो प्रवतवक्र्या ८७.८७ प्रवतशत सपुरधीिेक्कको व््यो भने बाँकती 
१२.१२ प्रवतशतले ठधीकक मात्र रहकेो धारणा व्यति ररेका व्ए । सपुरधीिेक्कको ९६.९६ प्रवतशतको मातहतको कम्गचिारधीमा 
आचिरण र नैवतकताको सतर राम्ो रहकेो र ३.०३ प्रवतशतले ठधीकक मात्र रहकेो प्रवतवक्र्या व््यो । कररब ८१.८१ सपुरधीिेक्कले 
समग् का्य्गसमपादन सतर उत्तम र बाँकती १८.१८ प्रवतशतले राम्ो रहकेो धारणा व्यति ररेका व्ए ।  

संित ्२०७८, फारनु १० रतेसमम नेपालका सतहत्तर विललामा का्य्गरत प्रमखु विलला अवधकारधीको पदमा मधसेधी ् र भएका 
चिार िना (५.० प्रवतशत), आवदिासधी/िनिावत ्र भएका तधीन िना (३.८९ प्रवतशत), दवलत ्र भएका दईु िना (२.५ 
प्रवतशत) र मवहलाहरूको सङ्ख्या चिार (५.० प्रवतशत) रहकेो छ । ्यहधी चितै्र १, २०७८ समम प्रमखु प्रशासकती्य अवधककृ त 
पदपवूत्ग भएका ४२३.पावलका (राँउ, नरर, उपमहानरर र महानरर) मा मधसेधी ्र भएका ७४ िना (१७.४९ प्रवतशत) 
आवदिासधी/िनिावत ्र भएका ८१ िना (१९.१४ प्रवतशत), दवलत ्र भएका ११ िना (२.६ प्रवतशत) र मवहला ८ िना 
(१.८९ प्रवतशत) का्य्गरत छन ्। 

२.४ आरक््ण वयिस्ाको िोतखम 
आकष्गणको कारण बढधी प्रवतसपधा्ग हुने साि्गिवनक सेिामा आरक्णको माध्यमबाट रररने सधीवमत प्रवतसपधा्ग लवक्त समहूको 
लावर महतिपणू्ग सवुिधा हुन पगुदछ । बकृहत ् र किा प्रवतसपधा्गमा आफूलाई विवशटि बनाउन नसकनेहरूको लावर सधीवमत 
प्रवतसपधा्ग सेिा प्रिेशको सविलो बाटो हुन पगुदछ । ्यसमा प्रवतसपधा्ग साँररुो रहकेो िा साँररुरद ैरएको अिस्ामा त सवुिधा 
प्राप्त रनने समभािना पवन हिात्त ैबढ्ने हुनछ । ्यसतो सवुिधा प्राप्त रन्ग समहू वभत्र र बावहरका मावनसहरूले अनेक उपा्य रद्गछन ्।  

आरक्णलाई आफनो अिसर रमुकेो रूपमा वलने बहुसङ्ख्यक समहूले आरक्ण व्यिस्ा वभत्रका चिर पवहल्याएर िा नधीवत 
बनाउदा नै चिर राखरे ्यसको दोहन रद्गछन ्। समहू वभत्रका पवन आरक्णको आिश्यकता नभएका समभ्ानत िर्गका मावनसले 
आिश्यकता र मनसा्य विपररत अवििेकती भएर ्यसको अवधक दोहन रद्गछन ्। बावहरकाले समहू वभत्र प्रिेश ररेर उप्योर रन्ग 
अनेक उपा्य अिलमबन रद्गछन ्।  

आरक्णको मधसेधी, दवलत र आवदिासधी/िानिावत समहू िात (Race) र िावत (Ethnicity) मा अधाररत छ भने िात िावत 
छुट््याउने आधार केिल ्रलाई मात्र वलएको छ, अरु आधार छैन । अ्ा्गत वनिामतधी सेिाको सकारातमक विभदेको नधीवतले 
्रलाई समहू पवहचिानको आधारभतू तति सिधीकारेको छ । ्र बाहके अन्य आधारमा मावनसको पवहचिान वनक्ययौल रनने 
व्यिस्ा छैन । आरक्णमा व्यिवस्त भरूोलको क्ेत्र नेपालको वनवचित भरूोलमा बसोबास रननेहरूको लावर सरुवक्त रररएको 
छ । त्यसै ररधी अपाङ् रताको व्यिस्ा अपाङ् रताको सतरसँर वनरपेक् छ, अपाङ् रताको वचिवकतसकती्य पररभाषामा पनने सबै 
्यो समहूमा समावहत हुनछन ्।  

्र का्यम रनने कुरा वनतानत सामाविक प्रचिलनमा आधाररत छ । ्रको आधारमा पाउने सवुिधा वलनको लावर वन्योवित 
रूपमा नै ्र पररित्गन ररधी िा अन्य उपा्य अपनाउन सकदछन ्। मवहलाले आरक्णको सवुिधा वलन कै लावर नककलधी वििाह 
ररधी पवतको ्र का्यम रराएर िा वििाह पवछको ्र पररित्गन नै नररधी सवुिधाको उप्योर रन्ग सकदछन ्।  

बसोबास भननाले सामान्यत: िगगरा िवमन र ररबास भएको िा अस्ाई िा स्ाईरूपमा बसोबास ररेको समतेलाई बझुाउँछ । 
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बावहरका मावनसले आरवक्त क्ेत्रमा पनने भरूोल वभत्र िगरा िवमन वकनेर रर छाप्रो बनाई िा केहधी सम्य बसोबास ररधी बसाई 
सरेको कारिपत्र िनाएर सवुिधाको लावर नारररकता बनाउने र ्यसको आधारमा सवुिधा वलईरहने अिस्ा आउन सकदछ । 
पवहले त्यस क्ेत्रमा बसोबास भएका तर बसाई सरधी अन्य सवुिधा समपनन ठाउँ िा विदशेमा बसोबास ररधी रहकेा समभ्ानत 
िर्गका मावनसले पवन पवहले छोिधीसकेको िगरा िवमन िा ररबास िा आफनतलाई दखेाएर आफूलाई उति क्ेत्रको हो भनधी 
दािधी रन्ग सकदछन ्। ्यसैबाट पसुतौ पसुता कारिपत्र बनाएर आरक्णको सवुिधाको लावर आफूलाई प्रसततु ररररहन सकदछन ्।  

ऐनमा अपाङ् रता मात्र भवनएको छ तर ्यसलाई विवशटिकरण रररएको छैन । वचिवकतसकले िसलाई अपाङ् र हो भनेर 
प्रमावणत रररवद्यो उ नै आरक्णको सवुिधाको लावर ्योग्य हुनछ । आफूमा रहकेा ससाना फरकपन (औलँाको भार कटाउने, 
नङ वबरानने, खोच्याउने, भकभकाए िसतो रनने) सकृिना ररेर पवन वचिवकतसकबाट प्रमाण पत्र वलएर सवुिधामा दािधी प्रसततु रन्ग 
सकदछन ्। अपाङ् रता ठहनने अिस्ामा बनाएको परुानो प्रमाणपत्रलाई आधार बनाएर सवुिधाको हकदारको रूपमा सदाबहार 
उपवस्त भइरहन सकदछन ्। 

एक व्यवतिले आरक्णको सवुिधाको प्र्योर कवत पटकसमम रन्ग पाउँछ भनधी सधीमा वनधा्गरण रररएको छैन । सेिाको संरचिना वभत्र 
रहकेोले कवतप्य अिस्ामा अिसरलाई उलटपलुट रन्ग सकने हनछन,् िनु क्मता बावहरका प्रत्यासधीमा हुदँनै । भविट््यिाणधी 
रन्ग वमलने प्रवतसपधा्ग खासमा प्रवतसपधा्ग नै रहदनै र ्यसले विवभनन वकवसमका विककृ वत (पद सङ्ख्या उलटपलुट रनने, ्परट 
रनने, वन्योवित रूपमा अरुलाई पनछाउने आवद) उतपनन रनने िोवखम हुनछ । 

३.१ आरक््णका ्कारातमक प्रभाि  
सबै सेिा र सेिा अनतर्गतका समहू, सबै श्रेणधी र तह ररधी २०७८ असार मसानतसमम खलुातफ्ग  २५,०२३ र आरक्णतफ्ग  
१४,९५६ ररधी कुल ३९,९७९ िनालाई वन्यवुतिको लावर वसफाररस भई सकेको छ । व्यनधीहरूले वन्यवुति पाई वनिामतधी र 
नेपाल सिास्थ्य सेिा अनतर्गतका विवभनन श्रेणधी र तहका पदमा रहधी विममिेारधी परूा ररररहकेा छन ् । आरक्ण व्यिस्ाले 
साि्गिवनक सेिा विविधता्यतुि मात्र बनेको छैन आव ््गक सामाविक रवतवशलतामा पवन महतिपणू्ग ्योरदान परु ््याएको छ । 
साि्गिवनक का्य्गस्ल र बावहर सकृिना ररेको समहू समहू बधीचिको सवहट्णतुा र सद ्भािले दशकौदवेख परमपराको रूपमा रहकेो 
र काननुधी व्यिस्ाले सधुान्ग नसकेको विभदेको संसककृ वत कमिोर बनद ैरएको छ । 

वनिामतधी सेिा ऐन, २०४९ संशोधनको अनसुरण रददै साि्गिवनक सेिा (सरकारधी र सरकारको पणू्ग िा आवंशक सिावमति 
भएका) वन्यमन रनने सेना प्रहरधी लरा्यतका सबै ऐन र वन्यममा वनिामतधी सेिा कै व्यिस्ा अनरुुप कै अनपुातमा पद आरक्ण 
ररधी सोहधी ऐन अनसुारकै छ समहूमा पदहरू वितरण ररधी पदपवूत्ग भईरहकेो छ । वनिामतधी सेिा ऐनको आरक्ण समबनधधी 
व्यिस्ाले नेपालको समपणू्ग साि्गिवनक सेिालाई आरक्णको माध्यमबाट समािेशधी सेिा बनाउन महतिपणू्ग ्योरदान ररेको 
छ । 

आरक्ण अनतर्गत सेिा प्रिेश ररेका सबै एरार सेिा र सो अनतर्गतका समहूमा र वनिामतधीतफ्ग को विवशटि िाहके सबै श्रेणधी र 
सिास्थ्य सेिाको बाह्रौ ँतह बाहके सबै तहमा समबवनधत समहूका कम्गचिारधीको उललेख्य उपवस्वत उनधीहरूको रर पररिार र 
नविकका आफनत मात्र होइन िषयौदवेख विवभनन वकवसमका भदेभािमा परधी साि्गिवनक सेिा प्रिेशबाट अलर रहद ैआएका 
िात, िावत, िर्ग, वलङ्र, समहू िा समदुा्यमा आफैलाई परावित रनने िसता िरा राविएर रहकेा मलू्य मान्यता तोि्न पे्ररणाको 
श्रोत बनेको छ । सरकारधी सेिामा सबैले प्रिेश रन्ग सकदछन ््यो कुनै िर्ग िा िात विषशेको लावर मात्र होइन । ्यो एउटा रवतलो 
पेशा हो र वमहनेत रदा्ग ्यसमा प्रिेश रन्ग असमभि छैन भनने मान्यता स्ावपत रन्ग मद्त परुेको छ । विवभनन पद र श्रेणधीमा बसेर 
समपादन ररेको कामले समबवनधत कम्गचिारधीमा हामधी सबै वकवसमका र सबै विममिेारधीका काम रन्ग सकदछौ भनने आतमविश्ास 
बढेको छ । ्यसले बावहर रहकेा ्यसता समहूका सदस्यको आतमविश्ास पवन बढाएको छ ।  
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खलुातफ्ग  दरखासत वदने मवहलाहरूको सङ्ख्या प्रत्ेयक िष्ग बढद ैरएको छ । आरक्ण मा मात्रै वसफाररस हुने साँसककृ वतक समहू 
दवलत, मधसेधी, आवदिासधी/िनिावत आवदको पवहचिान वदने ्रको सङ्ख्या प्रत्ेयक िष्ग रटद ैरएको छ । आरक्ण र खलुा 
दिुैतफ्ग  वसफाररस भएका ्रको सङ्ख्या बढद ैरएको छ । वपछविएको क्ेत्र र अपाङ् रबाट पवन खलुातफ्ग  वसफाररस िढेको 
छ । ्यसले नेपालको साि्गिवनक सेिा विसतारै समािको ऐना बनद ैरएको छ ।  

आरक्ण  माफ्ग त शवतिपिू्गक सरकारधी िा शासकती्य सेिामा ्यस प्रकारको मावनसको प्रिेश र उललेख्य उपवस्वतले ्यसता 
मावनससँरै अरुले पवन काम रनु्गपनने पररवस्वत वनमा्गण भएको छ । नेपालको महतिपणू्ग पद प्रमखु विलला अवधकारधी र प्रमखु 
प्रशासकती्य अवधककृ त पदमा आवदिासधी/िानिावतको क्रमश: ३.८९ र १९.१४ प्रवतशत, मधसेधीको क्रमश: ५ र १७.४९ 
प्रवतशत, दवलतको क्रमश: २.५ र २.६ प्रवतशत त्ा मवहलाको क्रमश: ५ र १.८९ प्रवतशत उपवस्वतले उनधीहरू प्रशासवनक 
संसककृ वत पररित्गन रन्ग मात्र होइन परैू समािको संसककृ वत पररित्गन रनने क्मता राखदछन ्भनने सङ्केत रद्गछ । बहुसङ्ख्यकहरूले 
आफनो अनभुि र िाध्यताको पिूा्गग्हधी धारणा कमतधीमा का्य्गस्लमा पररित्गन रनु्गपनने अिस्ा वनमा्गण हुदँा परमपरारत 
एकोहोरो पिूा्गग्ह्यतुि धारणाहरूमा पररित्गन आउन ्ालेको छ । सबै समान हुन ्क्मता महतिपणू्ग हो भनने धारण विसतारै 
बढद ैरएको छ । ्यस अरावि विभािनमा आधाररत सामाविक संरचिना, समनि्य र सामाविक सद ्भािमा रूपानतरण भएको 
छ । नेपालधी समाि क्रमश: समतामलूक बनद ैरएको छ । 

आरक्णको व्यिस्ा सरुु नहुदँासमम सरकारधी पदमा कुनै वनवचित िात, िावत, िर्ग, समहू र समदुा्यका मावनसहरूको िचि्गसि 
व््यो । समाि समग् रूपमा एक िर्ग शासक र बाँकती शावसत िर्गमा विभावित व््यो । शासकती्य व्यिस्ामा एक ठूलो 
िमातले सिावमतिको महससु रन्ग पाएको व्एन । ्यसले रावट्रि्य एकता र सामाविक सद ्भािलाई कमिोर बनाएको व््यो । 
वनिामतधी सेिामा आरक्णको व्यिस्ासँरै सरुु भएको समपणू्ग साि्गिवनक सेिामा आरक्णले पवहले बावहर पाररएका िात, 
िावत, वलङ्र, िर्ग, समहू र समदुा्यको प्रिेश र पररचिालनले नेपालको शासकती्य व्यिस्ाप्रवत सबै िात, िावत, वलङ्र, 
िर्ग, समहू र समदुा्यमा अपनतिको भिना बढेको छ । ्यसले रावट्रि्यतालाई बवल्यो िनाएको छ भने सामाविक सद ्भाि पवन 
अवभिकृवर् ररेको छ ।  

आरक्ण माफ्ग त सापेक् रूपमा पेशारत र आव ््गक सरुक्ा रहकेो सरकारधी सेिामा प्रिेश ररेका सबै िात, िावत, िर्ग, वलङ्र, 
समहू िा समदुा्यले कमिोर आव ््गक अिस्ाको पकृष्ठभवूमबाट सामाविक विकासको रवतवशलताको वसँढधीमा आफूलाई माव् 
चिढाउने अिसर पाएका छन ्। व्यनका सनततधीहरू अवभभािकती्य पे्ररणा, दिाि र सह्योरका कारण अझ माव्ललो सामाविक 
सतरमा पगुदछन ्। ्यसरधी आरक्णले सेिा प्रिेश ररेको एक पसुताम ैआव ््गक रूपानतरणलाई समभि बनाई वदएको छ । आरक्ण 
माफ्ग त परमपरारत रूपमा छुटेको िर्ग सरकारधी वनका्यको नधीवत वनमा्गण तहमा पगुदा सि्गिवनक नधीवतको संिेदनवशलता बढ्ने, 
कमिोरधीहरू हट्ने र नधीवत संिकृर् हुने अिस्ा सकृिना भएको छ ।

३.२ आरक््णको नकारातमक प्रभाि  
लोक सेिा आ्योरमा परेको दरखासतको आधारमा प्रवतपद दरखासतको सङ्ख्यामा खलुा र आरक्ण  बधीचि र आरक्णका छ 
समहू बधीचिमा व्यापक अनतर दवेखनछ । खलुा र आरक्ण  समहू बधीचि पवन बढधी अङ्क ल्याएर वसफाररस हुन नसकनेको अङ्क 
र आरक्ण अनतर्गत पवहला भई वसफाररस हुनेको अङ्क बधीचिको दरूधी बढदा ्योग्यता प्रणालधी कमिोर हुदँ ैिानछ । पवछललो 
सम्य केहधी समहूमा दवेखएको खलुा र अन्य समहूको तलुनामा वनकै कम प्रवतसपधा्गको सतरले ्योग्यता प्रणालधी कमिोर हुने 
िोवखम वनमत्याएको छ । ्यो अिस्ाले वसफाररस भएर एकै ठाउँमा काम रनने दईु ्रधी (खलुा र आरक्ण) कम्गचिारधी बधीचि पवन 
नदवेखने िा मनोिैज्ञावनक विभािन (Psychological Division) ल्याउँछ । ्यसले भारतमा िसतै आरक्णबाट आएका 
कमिोर र खलुाबाट अएका बढधी क्मताका ररधी दईु भारमा कम्गचिारधी विभावित हुने िोवखम वनमत्याउँछ ।  
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साि्गिवनक प्रशासन उतककृ टि िनशवतिको समहू बनन ुपनने मान्यतालाई आरक्ण व्यिस्ाले कामिोर बनाउन सकदछ । अझ 
सेिा प्रिेश पवछको बढुिा आवदमा समते आरक्ण व्यिस्ाले त साि्गिवनक प्रशासनको दक्ता र प्रभािकाररता कमिोर बनने 
िोवखम हुनछ । ्यसको मलू्य अनतत: वनिधी क्ेत्र र समािले नै चिकुाउन ुपनने हुनछ ।  

समानताको हकको प्रवतबनधातमक िाक्यांशमा आव ््गक त्ा सामाविक दृवटिले पधीछविएका मवहला, दवलत, 
आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, ्ारु, मवुसलम उवतपवित िर्ग, पधीछिा िर्ग, अलपसङ्ख्यक, वसमानतधीककृ त वकसान, श्रवमक, 
्यिुा, बालबावलका, िेष्ठ नाराररक, लैङ्वरक त्ा ्यौवनक अलपसङ्ख्यक, अपाङ् रता भएका व्यवति, रभा्गिस्ाका व्यवति, 
अशति िा असहा्य, वपछविएको क्ेत्र त्ा आव ््गक रूपले विपनन खस आर ््य लरा्यतका नारररकको संरक्ण, सशतितीकरण 
र विकासका लावर काननु िमोविम विशषे व्यिस्ा रन्ग रोक लराएको मावनने छैन उललेख भएको छ । ्यस प्रकारको विशषे 
व्यिस्ालाई सामाविक न्या्यको वहसाबले उवचित ठहर ््याइएर संविधानमा रावखएको सपटि छ ।  

आरक्ण समबनधधी विषशे व्यिस्ा रदा्ग संविधानको समानताको हकको प्रवतबनधातमक व्यिस्ालाई ध्यान वदएर ्यसतो 
सवुिधा केिल आव ््गक त्ा सामाविक रूपमा वपछविएका नारररकले मात्र पाउने ररधी सचूिधी प्रकावशत हुन ु पनने व््यो । 
तर, मवहला, आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, दवलत, अपाङ् र र वपछविएको क्ेत्रका सबैलाई आरक्णको सवुिधा वदने ररधी 
का्या्गनि्यन भई रहकेो छ । ्यो व्यिस्ाले नराररक बधीचि वलङ्र, िात, िावत, असतिता र भरूोलको आधारमा विभदे ररेको 
दवेखनछ । ्यो मानि अवधकारको अनतरावट्रि्य अवभसनधधी अनरुुप पवन छैन । ्यसले राज्यप्रवत एक ्रधी मावनसमा नैराश्यता 
उतपनन रराएको छ ।  

आरक्णले एउटा समहू र समहू वभत्र पवन वनवचित िर्ग र त्यस वभत्र पवन सधीवमत पाररिाररक समहूलाई लाभावनित रराउने 
िोवखम रहनछ । सधीवमत प्रवतसपधा्गको फाइदा समहू वभत्रका समभ्ानत िर्गले वलई उनधीहरू र उनका सनततधी नै सधै ँपवहला हुने 
अिस्ा आउँछ । ्यसले समािलाई सवुिधा पाउने र नपाउने िर्गमा विभावित रनने िोवखम रहनछ ।  

सकारातमक विभदेको नधीवत भनेको उपचिारातमक विवध हो, विभदेले वनमत्याएको असमानता ठधीक पानने । ्यसको उप्योर 
सामाविक रवतवशलतासँरै िात, िावत, वलङ्र, िर्ग, समहू िा समदुा्य बधीचिको विभदे कमिोर भएपवछ िा अनत भएपवछ 
्यसलाई रोकन ुपद्गछ । नेपालमा आरक्ण व्यिस्ाकोबारेमा सबै सरोकारिालामा एकैनासको धारणा पाइदनै । आरक्ण बारे 
विविध तपकामा रहकेो विविध बझुाईले साि्गिवनक सेिामा सरुु भएको आरक्ण व्यिस्ालाई प्रभावित रद्गछ । िनसङ्ख्याको 
अनपुातमा आरक्णमा प्रवतवनवधति हुन ुपछ्ग भनने मान्यता सकारातमक विभदेको नधीवत विरुर् हुनछ।  

साि्गिवनक क्ेत्रको कररब ५ लाखको रोिरारधी औपचिाररक र अनौपचिाररक क्ेत्रका ९,२३,३५६ आव््गक रवतविवधका संस्ा 
(Entity) मा संलगन ३२,२८,४५७ िनशवतिको तलुनामा केिल १५ प्रवतशत मात्र छ । रोिरारधीको ठूलो वहससा ओरट्ने 
र अझ बढधी ओरट्द ैिाने वनिधी क्ेत्रमा समािेवशतालाई महति नवदने हो भने साि्गिवनक सेिामा रहकेो आरक्णको प्रभाि 
नेपालको सामाविक अिस्ामा महतिपणू्ग रूपमा पन्ग सकदनै । वनिधी क्ेत्रले ्यस प्रकारको व्यिस्ालाई आतमसात नरदा्गसमम 
विरतमा विभदेले सकृिना ररेको असनतलुन वछटो सनतलुनमा आउन सकदनै ।  

बहुसङ्ख्यकमा आफूभनदा फरक समहूका मावनसप्रवतको एकोहोरो पिूा्गग्ह्यतुि धारणाबाट सकृवित भदेभािपणू्ग व्यिहार 
समानताको काननुधी व्यिस्ाबाट मात्र हटाउन सवकदनै भनने मान्यतामा आधाररत भएर एक समहूको मलू्यमा अकको समहूलाई 
विभदे रनने सकारातमक विभदेको नधीवत सरुु रररएको हो। ्यसलाई विभदे हटाउने औिार भनदा छुटेका समहूले सवुिधा िा 
हकको रूपमा वलन ्ाल्यो भने ्यो विककृ त हुनछ । ्यसले स्ाव्यति पा्यो भने समाि ्यसतो सवुिधा वलने िर्ग र ्यसतो सवुिधा 
उप्योर नरनने िर्गमा विभावित हुनछ ।  

आव ््गक सामाविक रवतवशलतासँरै आउने िात, िावत, िर्ग समहू िा समदुा्य बधीचिको अनतर र एक समदुा्य र अकको 
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समदुा्य बधीचि हुने रवतवशलता आरक्णले कमिोर हुनछ । एक्रधी मावनसहरू ्यसतो सवुिधा वलनकै लावर अनतर र समदुा्य 
बधीचिको रवतवशलतालाई ठधीक मानदनैन ्। ्यसले समािलाई झन ्ध्रिुधीककृ त रराउने िोवखम उतपनन हुनछ । आरक्ण अनतर्गत 
एकै व्यवतिले पटक पटक सवुिधा उप्योर रदा्ग खलुातफ्ग बाट प्रिेश ररेका सबल उममदेिारको प्रवतसपधगी क्मतालाई पवहले 
नै विश्ास नररेको हुनछ । ्यसले अबबल कम्गचिारधीको मनोबल वरराउछ र सेिाको रणुसतरमा िोवखम उतपनन रद्गछ । सेिा 
प्रिेशमा राहो हुनछ भनेर आरक्णको व्यिस्ा ररेर मदैानमा प्रिेश रराई सकेपवछ खलेको वन्यम अनसुार खलेन ुनै उप्यतुि 
हुनछ । िवतखरे पवन सवुिधाको मार उवचित हुदँनै ।  

लोक सेिा आ्योरले आफना पनध्र का्या्गल्य माफ्ग त परधीक्ा स्चिालन रद्गछ । ्यधी का्या्गल्यले सामान्यत: का्या्गल्य रहकैे 
विललामा परधीक्ा केनद्र तोकती परधीक्ा स्चिालन रद्गछन ्। ्यसरधी वनवचित ठाउँमा रररने परधीक्ा फरक र त्यो पवन दरु्गम र धरैे दरूधी 
भएका विललाका उममदेिारको लावर समबवनधत विललाको उममदेिारलाई भनदा कम अनकूुल हुनछ । आरक्णको एक समहू 
मधसेधीलाई ऐनहरूमा कुनै एक भौरोवलक क्ेत्रमा बसने िा कुनै खास साँसककृ वतक समहू िा वनवचित िात िा िावतलाई बझुाउँछ 
भनने कुरा सपटि नररेको कारण वद्विधा दवेखएको छ । समािेवशता अब रावट्रि्य नधीवत भई सकेको ित्गमान अिस्ामा सबै 
साि्गिवनक वनका्यलाई आरक्ण व्यिस्ा समबनधमा मार्गदश्गन रनने सामाविक समािेवशता समबनधधी छुटै् ऐन अझसमम बनन 
नसकदा एउटा वनका्यले अकको ऐनको अनकुरण रनने प्रवक्र्या चिवलरहकेो छ ।

३.३ त्फारर् र ्झुाि 
आरक्णको व्यिस्ा ऐवतहावसक विभदेबाट सकृवित असमानता सच्याउने अलपकावलन हसतक्ेपको नधीवतरत औिार हो । ्यो 
नधीवत सानो समदुा्यको लावर ठूलो समदुा्य विरुर् रररने भदेभािमा आधाररत छ । अ्ा्गत ्यो भदेभाि सच्याउन रररने भदेभाि 
हो, बहुसङ्ख्यक विरुर्को असमान व्यिहार हो । ्यो समानता र अनतरावट्रि्य मानि अवधकार समबनधधी अवभसवनधको समते 
प्रवतकूल हो। सामाविक रूपमा भदेभाि कमिोर हुदँ ैरइ सकेपवछ पवन ्यसलाई वनरनतरता वदइ रहदा ्यो लवक्त समहूको लावर 
सवुिधामा पररणत हुदँा बहुसङख्यकहरू आफू माव् राज्यले अन्या्य ररेको महससु रद्गछन ्। त्यसकारण आरक्णको नधीवत 
समबनधमा सबै सरोकारिालामा समान धारणाको वनमा्गण रनु्ग आिश्यक छ ।  

सामाविक समािेवशताको लावर नबबेको दशकदवेख प्रबध्गन रररएको सकारातमक विभदेको नधीवत केबल सरकारधी पदको 
आरक्णमा मात्र सधीवमत हुदँनै, छुटेको समहूको र समहू वभत्रको िात, िावत, िर्गको लावर आरक्ण, उनधीहरूको सक्मता 
विकासको लावर सबलधीकरण, साि्गिवनक सेिा प्रिाहमा प्रा्वमकता, सेिामा पहुचँि अवभिकृवर् र भौरोवलक क्ेत्रको लावर 
विशषे का्य्गक्रम िसता सबै रवतविवध ्यस वभत्र पद्गछन ्। आरक्णमा सबैले िोि वददा र ्यसैलाई नै चिनुौवतको विष्य बनाउदा 
छुटेको समहूको आव ््गक सामाविक विकासमा व्यापक सहभावरताको लावर आिश्यक अन्य रवतविवध ओझलेमा पनने िोवखम 
रहनछ । आरक्णलाई अलपकावलन नधीवतको रूपमा ग्हण ररधी छुटेको समहूको आव ््गक सामाविक सहभावरताको लावर 
सबलधीकरण, सेिा प्रिाहमा प्रा्वमकता, साि्गिवनक सेिामा पहुचँि, भौरोवलक क्ेत्र विकासका लावर विषशे का्य्गक्रममा िोि 
वदन ुपद्गछ । ्यसता का्य्गक्रमहरूले आरक्ण व्यिस्ा उप्योरमा मात्र सराउदनै बरु विभदेको अनत्य रददै आव ््गक सामाविक 
विकासमा सबैको पणू्ग सहभावरताको अिस्ा सकृिना ररेर आरक्ण व्यिस्ा आिश्यक नपनने अिस्ा वनमा्गण रद्गछ ।  

आधवुनक साि्गिवनक सेिा ्योग्यता प्रणालधीमा आधाररत छ । नेपालमा पवन साि्गिवनक सेिामा ्योग्यता प्रणालधीलाई 
अङ्रधीकार रररएको छ । ्योग्यता प्रणालधी भनेको विद्ता (Talent) र लरन (Efforts) मा आधाररत ककृ वत्रम क्मतालाई 
सिकोपरधी महति वदने हो, िनम, समपवत्त िा ्यसतै अन्य आधारमा सकृिना हुने प्रककृ वतक क्मतालाई पनछाउने हो । साि्गिवनक 
सेिामा उत्तम व्यवतिको प्रावप्त प्रवतसपधा्गबाट हुनछ । िवत बढधी प्रवतसपधा्ग हुनछ त्यवत नै ्योग्य व्यवति प्राप्त हुने समभािना बढ्छ।  
सधीवमत प्रवतसपधा्गको आरक्ण व्यिस्ाले खलुातफ्ग को विसताररत प्रवतसपधा्गको अिस्ामा िसतो उत्तम व्यवति प्राप्त रनने 
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समभािना कमिोर बनाउँछ । फेरर, हामधीले बढुिाको प्रवतसपधा्गतमक व्यिस्ामा समते आरक्णको व्यिस्ा रदा्ग ्योग्यता 
प्रणालधी अझ कमिोर हुने िोवखम हुनछ । त्यसकारण वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा प्रवतसपधा्ग बढाएर बढधी ्योग्य व्यवति 
प्राप्त रनने आधवुनक साि्गिवनक प्रशासनको अनतरनधीवहत मान्यतामा िोवखम कम रन्गको लावर सबै प्रवतसपधा्गमा सहभावरता 
बकृवर्को लावर प्रिध्गनातमक र प्रवक्र्यातमक उपा्यहरू अिलमबन रनु्ग पद्गछ ।  

सेना र प्रहरधी कटाउदा नेपालको नारररकतफ्ग को साि्गिवनक सेिामा केिल ३ लाखको मात्र रोिारारधी छ । ित्गमान अिस्ामा 
िवत नै िोि वदए पवन ्यहधी तधीन लाख वभत्र मात्र आरक्ण माफ्ग त विवभनन छ समहूले प्रिेश रनने हो । अिकासको हदलाई 
२८ िष्ग सेिा अिवध मानने हो भने आरक्ण माफ्ग त अठ्ाइस िष्गको अिवधमा खालधी ्यधी सेिा एक लाख पैतधीस हिारको मात्र 
प्रिेश हुनेछ । एक अनमुान अनसुार नेपालभरका आव ््गक संस्ामा ३२ लाखभनदा बढधी िनशवति संलगन छन ्। वनिधी क्ेत्रको 
रोिाररधीलाई बाहके ररधी साि्गिवनक क्ेत्रको रोिरारधीमा मात्र िोि वदएर हामधीले प्राप्त रन्ग खोिेको सामाविक सहभावरतामा 
िढाउने बकृहत्तर ्योिनामा ठोस ्योरदान पगुन सकदनै । नेपालको वनिधी क्ेत्रमा परमपरारत पिूा्गग्हधी मलू्य मान्यता हािधी रहकेोले 
का्य्गस्लमा िनशवतिको विविधताको कारण प्राप्त हुने दक्ता हवसल रनने अिसरबाट िव्चित भई रहकेो छ । त्यसकारण 
वनिधी क्ेत्रले का्य्गस्लको विविधताबाट हावसल हुन सकने दक्ता प्राप्तधीको लावर पवन सकारातमक विभदेको नधीवत अनतर्गत 
िनशवति प्राप्त रनु्ग िानछनधी्य हुनछ । वनिधी क्ेत्रमा ्यो कुराको चितेना फैलाउने र ्यसतफ्ग  सरकारले उतपे्रररत रदा्ग ्यसले महतिपणू्ग 
्योरदान वदन सकदछ ।  

अवधककृ तसतरमा सेिा प्रिेशको औसत आ्य ुअठ्ाइस रहकेो छ । वनिामतधी सेिामा आरक्णको व्यिस्ा ररेको १४ िष्ग भई 
सकेको र ४५ प्रवतशत पदमा विवभनन िात, िावत, िर्ग, समहू र समदुा्यको प्रवतवनवधति होस ्भनने विधाव्यकती आकाङ्क्ा 
अबको १४ िष्गमा वनवचित रूपमा परूा हुनछ। खलुातफ्ग को पदपवूत्गको संरचिनालाई वन्यालने हो भने ्यो अिस्ा अझ अरावि 
नै आउने हुनछ। खलुातफ्ग  मवहलाको सहभावरता कररब २० प्रवतशत हराहारधीमा आएको छ । नेपाल सिास्थ्य सेिामा ्यो अझ 
बढधी छ । ्यसले वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा मवहलाहरूको उपवस्वत अबको केहधी िष्गमा आरक्ण  र खलुातफ्ग को 
िोिेर ३३ प्रवतशत नाघने वनवचित छ । त्यसै ररधी ्रको विशे्षण रदा्ग खलुातफ्ग  आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी र दवलतमा पनने 
्रहरूको सङ्ख्या पवन उललेख्य दवेखनछ। त्यसै ररधी खलुातफ्ग को वसफाररसमा वपछविएको क्ेत्र भनधी उललेख भएका नौ 
विललाको उपवस्वत पवन महतिपणू्ग हुदँ ैरएको छ ।  

विधाव्यकाले कलपना ररेको वनिामतधी सेिामा कमतधीमा ४५ प्रवतशत िनशवतिमा तोवकएका छ समहूबाट प्रवतवनवधति भई 
सेिा समािेशधी होस ्भनने चिाहना विक्रम संित ्२०९१ भनदा अरावि नै परूा हुने दवेखनछ । ्यसकारण आरक्णको प्रणालधीलाई 
आरामधी १४ िष्गभनदा बढधी अिवधसमम अ्ा्गत २०९१ पवछ पवन का्यम राखन ुिा्छनधी्य हुदँनै । नेपाल सिास्थ्य सेिामा 
अवनिार ््य अिकासको अिवध वनिामतधी सेिाकोभनदा दईु िष्ग बढधी छ । ्यसलाई दृवटिरत रनने हो भने विधाव्यकती चिाहना 
अनरुुपको समािेशधी सिास्थ्य सेिाको अिस्ा १६ िष्गभनदा अरावि नै पगुने दवेखनछ । त्यसकारण नेपाल सिास्थ्य सेिामा 
आरामधी १६ िष्ग भनदा बढधी अिवध अ्ा्गत २०९३ पवछ पवन का्यम रनु्ग उप्यतुि हुदँनै । 

आरक्णका समहू मध्ेय मवहलाको समहूमा खासै समस्या नभए पवन ्रको आधारमा आरक्णको व्यिस्ा वभत्र पनने िा 
नपनने वनधा्गरण हुने भएकोले आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी र दवलततफ्ग बाट लोक सेिा आ्योरमा दरखासत वदन ्रलाई 
उलटपलुट (बारमबार ्र फेनने, झकु्याएर प्रमावणत रराउने, वििाहपवछ पररिवत्गत ्रलाई आरक्णमा प्र्योर रनने आवद) रनने 
िोवखम दवेखएको छ । ्रलाई उलट पलुट ररधी प्रिेश रनने का्य्गले खलुा र आरक्ण  अनतर्गत वसफाररस भएका दिुै ्रधीमा 
्यसरधी वसफाररस हुने प्रवत नराम्ो धारणा बनदछ, बनन रएको छ । त्यसै ररधी आपाङ्रताको मापदणि वनधा्गरण नभएकोले 
वचिवकतसकती्य पररभाषामा अपाङ् रतामा परे पवन शारधीररक र मानवसक अिस्ामा खासै असर नपानने खालका साधारण 
वकवसमका अपाङ् रता भएकाहरू पवन अपाङ् रतामा समवेटद ैआएका छन ्। सरकारले वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिा वभत्र 
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अपाङ् रता भएकाले समते रन्ग सकने काम अनसुारको पद र सोको लावर आिश्यक अपाङ् रताको मापदणि वनधा्गरण नरदा्ग 
िनुसकैु पदको लावर पवन िनुसकैु वकवसम (सामान्यदवेख हदसमम) का अपाङ् रता भएका व्यवतिहरू वसफाररस हुने अिस्ा 
छ । पवछललो सम्य अपाङ् रता नभएका व्यवतिहरूले पवन पवहले कै प्रमाणको आधारमा पटक पटक सवुिधा वलई रहने 
अिस्ा पवन दवेखएको छ ।  

औपचिाररक रूपमा बसाई सराई नररेका तर अन्यत्रै सवुिधा समपनन ठाउँमा बसोबास ररधी रहकेाले बाब ुआमाको नारररकताको 
आधारमा िा बसोबास रहकेो प्रमाण बनाई नारररकता बनाएर वपछविएको क्ेत्रको सवुिधा वलने ररेको पाइएको छ । वििाह 
ररेको कारणले पवत िा पतनधी मध्ेय एक वपछविएको क्ेत्रको पदा्ग अककोले पवन ्यो व्यिस्ाको उप्योर रनने िोवखम दवेखएको 
छ । एक पटक आरक्णको समहूमा समािेश हुन प्रसततु भएको ्र िा बासस्ान िा अपाङ्तालाई बढुिा िा एकै सेिा 
अनतर्गतको अन्य पदमा िान प्र्योर रनने प्रिकृवत्त दवेखएको छ । कवतप्य अिस्ामा त पररिवत्गत हवैस्यतलाई समते बढुिा 
लरा्यतका अन्य प्र्योिनमा उप्योर रररएको पवन दवेखएको छ । ्यसले सेिा प्रिेशमा अलपकालधीन व्यिस्ा अनतर्गत 
सधीवमत प्रवतसपधा्ग अवंरकार रररएको आरक्ण व्यिस्ामा सेिा प्रिेश ररधी सके पवछ पवन र बारमबारको उप्योरले ्योग्यता 
प्रणालधीलाई ्प कमिोर बनाउँछ । समस्या समाधनको लावर वनिामतधी सेिा त्ा नेपाल सिास्थ्य सेिा ऐनमा ्र र बसोबास 
समबनधमा सिरोषणा र पटक पटक उप्योर रन्ग वनषरे रनने ररधी संशोधन रन्ग उप्यतुि हुनछ ।  

वसफाररस पवछ वन्यवुति वदने नेपाल सरकारका वनका्यले अदालतको आदशेको कारण छुट््याएर वन्यवुति रन्ग नपाउने हुदँा 
खलुा र आरक्णतफ्ग का क-कसले वन्यवुति पाए भनेर ्यवकन सा् भनन सकने अिस्ा छैन । ्यहधी प्राविवधक समस्याको कारण 
कम्गचिारधीको अवभलेख राखने वनिामतधी वकताबखानामा खलुातफ्ग  र आरक्णतफ्ग  वन्यवुति वलएकालाई छुट््याएर अवभलेख 
राखने रररएको छैन। अवभलेखको अभािमा आरक्णका विविध पक्मा अध्य्यन अनसुनधान रन्ग र प्रमाणमा आधाररत 
नधीवतरत वनण्ग्यहरू वलन अपठेरो पनने अिस्ा छ । त्यसकारण भविट््यमा आरक्ण व्यिस्ाका विवभनन आ्यामको अध्य्यन 
ररधी ्यसलाई सधुार रददै लौिानको लावर समते आरक्णतफ्ग का वसफाररस र वन्यवुतिको छुट्ा छुटै् त्थ्याङ्कको अवभलेख 
िरुरधी हुनछ ।  

आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गतको वपछविएको क्ेत्रका नौ विललाबाट वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा वसफाररस भएका 
उममदेिारमा मवहला र परुुषको अनपुात कावलकोट र िमुला (०.६० भनदा बढधी) बाहके सबै विललामा एकदम कम छ । ्यो 
समहू अनतर्गत मवहलाको सहभावरता िकृवर् रन्ग वशक्ा, लोक सेिा आ्योरको आिेदनमा सहिधीकरण र परधीक्ा समिनधमा 
विवभनन उ्या्यहरू अिलमबन रनु्ग आिश्यक छ ।  

आरक्ण अनतर्गत वसफाररस भएका केहधी समहूमा सधीवमत ्रहरूको िचि्गसि दवेखएको छ । आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, 
दवलत र वपछविएको क्ेत्रमा ्यो प्रिकृवत्त सपटि दवेखएको छ । आवदिासधी/ िनिावतमा चिौधरधी, श्रेष्ठ र राईबाट मात्र ३८.९२ 
प्रवतशत र मधसेधीमा ्यादि, साह, चिौधरधी, महतो र शाहबाट ५०.६४ प्रवतशत र दवलतमा वि के, नेपालधी र विश्कमा्गबाट 
३७.४६ प्रवतशत र वपछविएको क्ेत्रमा िोशधी, बढुा, शाहधी, उपाध्या्य र ्ापाबाट २७.३४ प्रवतशत उममदेिारको वसफाररस 
भएको छ । वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा ्यधी सेिाको िनशवतिको विविधता अवभिकृवर् रददै समािेवशतालाई प्रिध्गन 
रनने प्र्यास भए पवन समहू वभत्रको विविधता सधीवमत भएको छ। त्यसकारण समहू वभत्रको विविधतालाई प्रिध्गन रन्ग वशक्ा, 
आिेदन र परधीक्ा आवदमा सधुार रन्ग उप्यतुि हुनछ । 

सरकारले पदपवूत्गको लावर लोक सेिा अ्योरसँर मार ररेपवछ आ्योरले विज्ञापन ररेर दरखासत आह्ान रद्गछ । ्यसरधी परेका 
दरखासतहरू मध्ेयबाट आ्योरले विवभनन परधीक्ण विवधबाट परधीक्ण ररेर उत्तधीण्ग भएका मध्ेय माव्का उममदेिारहरूलाई 
सरकार समक् वन्यवुतिको लावर वसफाररस रद्गछ । लोक सेिा आ्योरको सचूिना सि्गसाधारण िा न्याँ दरखासत वदनेको लावर 
िोधरम्य छैन। कसैले वसकाई वदएको िा दोहोर ््याएर वदनेको लावर मात्र उप्योरधी छ । आ्योरको दरखासत आह्ान रदा्ग रनने 
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विज्ञापन एकदम ैपरमपरारत र अकम्गक विवध (Passive Method) मा आधाररत छ, प्रिध्गनातमक विवधमा आधाररत छैन । 
सचूिना धरैे उममदेिारहरू समक् पगुने र सहभावरताको लावर रचरच्याउने खालको छैन । 

दरखासतको आह्ानको तौर तररकाले दरखासत वदनेको सहभावरता प्रभावित हुनछ । िवत धरैे प्रिध्गन हुन सक्यो उवत धरैेको 
सहभावरता हुनछ । फेरर, आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत समहूरत प्रवतसपधा्ग हुने भएकोले सहभावरता विसतार र सहभावरताको 
विविधताको लावर त प्रिध्गन झनै महतिपणू्ग हुनछ । आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत परमपरारत रूपमा सहभारधी हुन नसकेका 
िात, िावत, िर्ग, समहू िा समदुा्यलाई आकवष्गत रन्ग खोविएको हो । ्यसरधी सहभावरता नै साँररुरएपवछ ्यो लक््यबाट प्राप्त 
हुने प्रवतफल प्राप्त हुदँनै । परधीक्ाको भौरोवलक सधीवमतता र परधीक्ाको त्यारधीमा हुने खचि्गले पवन आव ््गक रूपमा कमिोरको 
सहभावरतालाई वन्यनत्रण रद्गछ, खमुच्याउँछ । ्यसको प्रभाि खलुा र आरक्ण दिुैतफ्ग  परे पवन आरक्णतफ्ग  ्यसको असर झन ्
बढधी हुनछ । आ्योरको का्या्गल्य रहकेा विललाका उममदेिारहरू बढधी वसफाररस भएको त्थ्यले ्यसको सपटि सङ्केत रद्गछ । 
त्यस कारण आिेदनको प्रवक्र्याको सहिधीकरण त्ा परधीक्ाको स्ानहरू विसतार रन्ग आिश्यक हुनछ ।

आरक्ण व्यिस्ाबाट संिकृर् िर्गले लाभ वलने र एकै ठाउँमा ् ेवग्न नवदई विसताररत रन्ग आरक्ण अनतर्गत साि्गिवनक सेिामा 
संिकृर् र एकै पररिार िा पररिारसँर सबवनधत िर्गको उपवस्वतलाई सधीवमत रन्ग वबवभनन वनषधेातमक उपा्यहरू अिलमबन रनु्ग 
पद्गछ । मसुताङ, मनाङ र रसिुा विललाबाट वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा सबैभनदा कम प्रवतवनवधति भएको दवेखएकोले 
्यधी विललाहरूलाई वपछविएको विललामा समािेश रनने िा छुटै् मापदणि वनधा्गरण ररधी कम प्रवतवनवधति भएका विललाको 
वििरण त्यार ररधी वशक्ा र दरखासत वदनेदवेख परधीक्ामा संलगन हुने सममको का्य्गमा उममदेिारहरूलाई प्रोतसाहन रनने का्य्गक्रम 
स्चिालन रनु्ग पद्गछ । 

तराईका झापा, मोरङ र रुपनदहेधी बाहके र उचचि पहािधी िा वहमालधी विललाहरूमा दरखासत र उममदेिार वसफाररस दिुैमा मवहला 
परुुष अनपुात पहािधी विललाहरूको भनदा वनकै कम रहकेोले ्यसता विललाहरूबाट मवहलाको सहभावरता अवभिकृवर् रन्ग 
विद्याल्यदवेख उचचि वशक्ासमम र लोक सेिा आ्योर लरा्यत अन्य सि्गिवनक सेिामा दरखासतदवेख परधीक्ामा सहभावरता 
अवभिकृवर्को लावर तधी क्ेत्रका मवहलाहरूलाई प्रोतसावहत रनने का्य्गक्रम आिश्यक छ । सकारातमक विभदे नधीवत अनतर्गत 
आरक्णको व्यिस्ा ित्गमान नेपालको रावट्रि्य नधीवत हो । ्यो नधीवत समबनधमा सबै साि्गिवनक वनका्यलाई मार्गदश्गन रन्ग 
आरक्ण समबनधधी छुटै् ऐन वनमा्गण ररधी का्या्गनि्यनमा ल्याउन आिश्यक छ ।

३.४ आगामी काय्यतदशा 
आरक्णको सबल पक्हरूले नधीवतको औवचित्य स्ावपत रन्ग मद्त रद्गछ भने आलोचिना रननेहरूको लावर आरक्ण व्यिस्ा 
र ्यसको का्या्गनि्यनमा दवेखएका कमिोरधीहरू बवल्यो समाउने हाँरो बनन सकदछ । फेरर, नधीवतको पररमाि्गन ररधी सधुार रददै 
लैिान पवन का्या्गनि्यनमा रहकेो आरक्णका विविध पक् उिारर हुन ुवनतानत िरुरधी हुनछ । विरत चिौध िष्गदवेख नेपालको 
साि्गिवनक क्ेत्रमा संचिावलत आरक्ण व्यिस्ाको समिनधमा रावट्रि्य समािेशधी आ्योरद्ारा संचिावलत ्यो अध्य्यनबाट 
आरक्ण व्यिस्ाका विविध पक् अरावि आएका छन ् । प्रवतिेदन त्यार रनने क्रममा अरावि आएका केहधी क्ेत्रमा ्प 
अध्य्यन र अनसुनधान हुन ुपनने दवेखएको छ । आरामधी वदनमा ्यधी विष्यमा ्प अध्य्यन अनसुनधान हुन सक्यो भने हाल 
का्या्गनिन्यमा रहकेो आरक्ण नधीवतलाई पररमाि्गन रन्ग र सदुृढ रन्ग मद्त हुनेछ । 

वनिामतधी सेिा लरा्यतका सबै साि्गिवनक सेिामा विसताररत सभनेक्णको माध्यमबाट रणुातमक पक्को प्रभािबारे व्यापक 
अध्य्यन आिश्यक छ । ्यसतो अध्य्यन सबै साि्गिवनक सेिा (सरकारधी, संस्ान, विकास सवमवत) मा छुट्ा छुटै् ररेर विसतार 
रनु्ग उप्यतुि हुनछ । शवति प्र्योर रनने र विशरु् आदशे सकृखला (Chain of Command) मा स्चिालन हुने भएकोले नेपालधी 
सेना र प्रहरधीमा ्यसको प्रभािबारे छुटट्ा छुटै् अध्य्यन रनु्ग पद्गछ । सहभावरतातमक असनतलुन हटाउन र प्रवतसपधा्ग बढाउन 
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लावर लोक सेिा आ्योरले स्चिालन रनने प्रवक्र्यामा सहभावरता बढाउने उपा्यहरू पत्ता लराउन अध्य्यन उप्यतुि हुनछ । 

आरक्ण व्यिस्ालाई सामाविक न्या्यको दृवटिकोणबाट समते विचिार रन्ग सधीवमत िर्गमा मात्र ्यसलाई ्ेवग्न नवदन संिकृर् 
िर्गलाई के कसरधी ्यसतो सवुिधाको उप्योर रन्गबाट हतोतसाहन िा िव्चित रनने हो त्यसको उपा्य र तररकाबारे अध्य्यन 
आिश्यक छ । अपाङ् रताको व्यिस्ा का्या्गनि्यनमा समस्या दवेखएकोले ्यसलाई व्यिवस्त रनु्ग पनने उपा्यको खोिधीको 
लावर अध्य्यन िरुरधी छ । एक ठाउँको आरक्णले अकको ठाउँमा पवन असर रनने हुनाले रािनधीवत र उचचि वशक्ामा रररएको 
आरक्णको प्रभािबारे अध्य्यन हुन ुपद्गछ । वनिधी क्ेत्रको ठूलो रोिरारधीको क्ेत्रलाई सकारातमक विभदेको नधीवततफ्ग  उतपे्रररत 
रनने तररका र उ्या्यकोबारेमा अध्य्यन आिश्यक छ । विवभनन दशेमा का्या्गनि्यन भई रहकेा सकारातमक विभदे नधीवत 
अनतर्गत आरक्ण व्यिस्ाको प्रभािकाररताबारे पवन तलुनातमक अध्य्यन हुन पवन िरुरधी छ । 





खणड - १
्ामातिक ्मािेतशिा र नेपाल
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१.१. पषृ्ठभूतम  
संसारका लाखौ िधीवित िधीि मध्ेयको ित्गमान मानि प्रिावत होमो स्यवप्यनस ् (Homo Sapiens) सिचितेना (Self 
Awareness) का कारण अरूभनदा फरक छ । अरू कुनै पवन िधीिमा सिचितेना पाइदनै खालधी मानिमा मात्र छ । ्यहधी 
सिचितेना कै करण अरू िधीिको िसतो मानि सभ्यताको विकास खालधी प्राककृ वतक छनोट (Natural Selection) मा मात्र 
सधीवमत छैन, सामाविक छनोटमा (Social Selction) पवन उवत्तकै आधाररत छ । मानिले ्यहधी सामाविक छनोटको प्रवक्र्या 
अनतर्गत िधीिनलाई व्यिवस्त र पनुससंरवठत रनने दक् र बढधी अनकूुलन (Adaptable) उपा्यहरूद्ारा आफूलाई विकास 
रददै लरेको छ । सामाविक छनोटले नै मानिलाई ज्ञानको संग्ह र स्ानानतरण रन्ग त्ा संस्ाहरूको स्ापना र सामाविक 
समबनधलाई पनुव्य्गिवस्त (Reorder) रन्ग सक्म िनाएको छ । ्यसैले रदा्ग नै मानि समाि सामाविक विकास प्रवक्र्याबाट 
वनरनतर रजु्धी रहकेो हुनछ1 ।

मावनस सामाविक प्राणधी हो । सरुक्ाको लावर मानि सभ्यताको विकास क्रमश: पररिार, िावत (Tribe), समदुा्य, समाि र 
अनतमा राट्रिको रूपमा हुदँ ैआएको हो । ्यधी सबै मानि सकृवित संस्ाहरू हुन,् ्यधी संस्ा संचिालनका शत्ग मावनसले नै वनधा्गरण 
ररेका हुन,् समािले नै बनाएको हो। सबै संस्ाको आआफनो मलू्य, मान्यता र संसककृ वत रहकेो हुनछ, वलवखत िा अवलवखत 
िा औपचिाररक िा अनौपचिाररक । राट्रिलाई पवछललो सम्यमा ठूलो एकाईको रूपमा धरैे भरूोल र िनसंख्या व्यिवस्त 
औपचिाररक र सबैलाई समट्ेने र माव्ललो (Overarching) संस्ा बनाइएको भए पवन अरु संस्ाहरू विवलन भएका छैनन,् 
कुनै न कुनैरूपमा रहकेा हुनछन ्। ्यसरधी एक राट्रि वभत्र औपचिाररक मलू्य, मान्यता र संसककृ वतको सा्मा िात, िावत, िर्ग, 
समदुा्य, समाि िा भरूोल आवदको आधारमा अनौपचिाररक मलू्य, मान्यता र संसककृ वत विद्यमान रहकेो हुनछ2 । 

१.२.्ांसकृतिक ्ामनिसयिा 
एक राट्रिवभत्र एकै वकवसमको संसककृ वत भएका मावनस (Homogenous Population) रहकेो अिस्ामा ्यस प्रकारको 
औपचिाररक र अनौपचिाररक सांसककृ वतक (मलू्य, मान्यता र संसककृ वत) विविधता बधीचि खासै अनतर रहकेो हुदँनै र सामाविक 
विकासमा खासै समस्या रहकेो हुदँनै । धरैेको लावर ठधीक सामाविक विकास सबैको लावर ठधीक हुनछ । तर, िब राट्रि वभत्र 
िात िावत, िर्ग, समदुा्य समाि िा भरूोल आवद कारण अनौपचिाररक सांसककृ वतक विविधता धरैे हुनछ तब रावट्रि्य संसककृ वतसँर 
्यसको तादाम्यता चिनुौवतपणू्ग हुनछ, कवतप्य अिस्ामा त तनािमा समते रहकेो हुनछ । धरैेको लावर ठधीक भएको सामाविक 
विकास सबैको लावर ठधीक नहुने अिस्ा आउँछ ।

सामाविक विकासका अध्ेयताहरूले विकावसत र कम विकवसत मलुकुको विकासमा दवेखएको ठूलो खािलको व्याख्या रन्ग 
समाि सकृवित संसककृ वतको ठूलो भवूमका हुने कुरा औलँ्याएका छन ्। िनु समािले संस्ारत व्यिस्ा अनतर्गत सकृिना ररेको 
प्रोतसाहन (Incentive) र हतोतसाहन (Disincentive) ले समािका सबै सदस्यको व्यिहारलाई समान रूपमा प्रभावित रछ्ग 
1 Dani, Anis, A., and Hann, de Arjan edited Inclusive States: Social Policy and Structural Inequalities, The World Bank, 

Washington DC, USA, 2088, pp - XIII
2 Bennet, Lynn., Policy Reform and Cultrural Change:Contesting Gender, Caste, and Ethnic Exclusion in Nepal in Inclusive 

states Dani, Anis, A., and Hann, de Arjan edited Inclusive States: Social Policy and Structural Inequalities, The World Bank, 
Washington DC, USA, 2088, pp -197-224

्ामातिक छुटाइ
(SoCIAL ExCLuSIoN)
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र वदरो हुनछ त्यसतो समाि विकवसत र सबैको व्यिहारलाई समान रूपमा प्रभावित रन्ग नसकने र वदरो हुदँनै त्यसतो समाि 
कम विकवसत रहने वनट्कष्ग वनकालेका छन्3	।

्यसरधी राट्रिले वनधा्गरण ररेको औपचिाररक मलू्य मान्यता र संसककृ वतसँर राट्रि वभत्रका सबै िात, िावत, िर्ग, समदुा्य, समाि 
िा भरूोलमा बसनेहरूको अनौपचिाररक मलू्य मान्यता र संसककृ वतको तादाम्यता रह्यो भने मात्र समपणू्ग समािको सामाविक 
विकास संभि हुनछ ।

अकको महतिपणू्ग कुरा संसककृ वतको पररित्गनवशलता हो । राट्रिको औपचिाररक र समािको अनौपचिाररक दिुै संसककृ वत वस्र 
रहदनै सम्य अनसुार पररित्गन भई रहकेो हुनछ, विकास हुदँ ैिानछ । ्यस क्रममा कवतप्य मलू्य, मान्यता र संसककृ वत छोविनछन ्
भने कवतप्यलाई पररमाि्गन रररनछन ्भने कवतप्य न्याँ विकास रररनछन ्। विषशेत: मलू्य, मान्यता र संसककृ वतको विकवसत 
रूपलाई राट्रि संचिालक िा टाँठािाँठा िर्गले अङ्रधीकार रन्ग सकदा मात्र न्याँ संसककृ वतको वनमा्गण हुनछ । दईु अिस्ामा 
विकवसत संसककृ वत अनकूुलनमा समस्या दखेा पद्गछ, व्यवतिरत मलू्य मान्यतासँर न्याँ संसककृ वत तनािमा भ्यो िा न्याँ 
संसककृ वतको अिलमबनले आफनो िा िरगी्य सिा ््गमा िाधा परु ््या्यो भने। त्यसकारण रावट्रि्य संसककृ वतको िरेना्ग संचिालक िा 
टाठाबाँठाको अकको व्यवतिप्रवतको धारणा (Attitude), विश्ास (Perception) र अरुलाई कलङ्वकत (Sitgatization) 
रनने िा अनधविश्ासमा पवन वनभ्गर रहनछ वकनवक मावनसहरू िे अनभुतू (feel) रद्गछन,् त्यहधी अनसुारको कम्ग रद्गछन ् । 
उनधीहरूले आफनो व्यिहार पररित्गन रन्ग आिश्यक ठानेनन ्िा चिाहनेन ्भने न्याँ मलू्य, मान्यता र संसककृ वत औपचिाररकता 
पाएर पवन का्या्गनि्यन हुन सकदनै । समािका टाठाबाठा बाहके पवन कमिोर िर्गको धारणा, विश्ास, अनधविश्ास र कलङ् क 
(Stigma)को कारणले पवन रावट्रि्य संसककृ वतको का्या्गनि्यनमा अिरोध रद्गछ । आफूलाई अरु भनदा कमिोर ठानने उनधीहरूको 
मान्यता आफैले परूा रनने भविट््यिाणधी (Self-fulfiling Prophesy) बनन पगुदछ । 

१.३. ्ामातिक छुटाइ 
्यसरधी सामवूहकरूपमा सांसककृ वतक विविधताको कारण उतपनन हुने औपचिाररक र अनौपचिाररक मलू्य, मान्यता र संसककृ वत 
बधीचिको खािल र व्यवतिरत रूपमा व्यवतिको धारणा र विश्ासको कारण समाि विकासको रावट्रि्य प्र्यासमा सबै मावनसको 
समान सहभावरता हुन सकदनै । औपचिाररक रावट्रि्य संसककृ वत धरैेको लावर फाइदािनक (Advantageous) भए पवन ्यसतो 
सांसककृ वतक खािल र व्यवतिरत सोचि वबचिार केहधी मावनस िा समहू िा समदुा्यको लावर बेफाइदा रनने (Disadvantageous) 
हुनछ। ्यसतो संसककृ वतमा आधाररत विद्यमान औपचिाररक िा अनौपचिाररक सामाविक करार िा सामाविक व्यिस्ा उनधीहरूको 
लावर प्ररवत र विकासको मार्गमा अिरोधक बनन पगुछ, उनधीहरूको सहभावरता (अिसर, आिाि र उत्तरदाव्यति) लाई 
पनछाउने िा हतोतसाहन रनने औिार बनन पगुदछ । अनतत: उनधीहरू आव ््गक सामाविक विकासबाट अलर हुन िानछन ्। ्यो 
कुरालाई बाँकती समािले ध्यान वदएन भने सामाविक विकासको मलूधारबाट उनधीहरूर ्छुट्छन ्। ्यसरधी

 
 ljBdfg ;fdflhs s/f/ / lrGtgsf sf/0f ;du| ;dfh ljsf;df s]xL jf cNk;ª\Vos ;d"x jf ju{ jf 

;d'bfo jf e"uf]n cflb 5'6\g] sfo{nfO{ ;fdflhs 5'6fO-Social Exclusion_ elgG5 .

सं्यतुि राट्रि संरधी्य विकास का्य्गक्रमले सामाविक छुटाइलाई त्यसको प्रवतफल र तररकाको रूपमा व्याख्या ररेको छ । उसले 
सामाविक छुटाइले िासतिमा एउटा त्यसतो अिस्ाको व्याख्या रद्गछ िसमा दईु वचिि समािेश भएको हुनछ भनदछ : पवहलो 
हो, व्यवतिहरू आव ््गक, रािनधीवतक, सामाविक र सांसककृ वतक िधीिनमा पणू्ग रूपमा सहभारधी हुन असम ््ग भएको अिस्ा र 

3 See Wydick, Bruce, " Games in Economic Development",Cambridge University Press, Cambridge, Masachusstes, USA, 2012
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अकको हो, त्यसतो अिस्ा उतपनन रनने र का्यम रन्ग सह्योरधी प्रवक्र्या4

विकास का्य्गक्रम अनसुार अन पररभाषा अनसुार 

 ;fdflhs 5'6fO c;dfg zlQm ;DaGwsf] sf/0faf6 lgb]{lzt Pp6f ultzLn / jx'cfoflds k|lqmof xf] . 
vf; u/L cfly{s, ;fdflhs, /fhgLlts / ;f+:s[lts u/L rf/ cfofdsf] cGtl/lqmofdf c;dfg zlQm 
;DaGw -Unequal power relationship_ b]vf k/]kl5 5'6fOsf] cj:yf >[hgf x'G5 . of] Pp6f hl6n / 
jx'cfoflds k|lqmof xf] . o;df vf; u/]/ ;fwg >f]t, clwsf/, ;]jf / j:t' k|fKt gx'g] jf k|fKt ug{ glbOg] 
/ ;fdfGo cj:yfsf ;DaGw / ultljlwx¿df ;dfhsf jx';ª\Vos ;/x c?n] ;xefuL x'g c;dy{ x'g] 
cj:yf cfpF5 . 

१.४. छुटाइका चररत्र 
सामाविक छुटाइ बहुआ्यावमक हुनछ र ्यसले धरैे व्यिहारलाई असर ररेको हुनछ । ्यस अ ््गमा आफू बसेको समािको 
आधारभतू रािनधीवतक, आव ््गक र सामाविक वक्र्याकलापमा सहभावरताको लावर व्यवतिरत असम ््गतालाई सामाविक 
छुटाइ भनन सवकनछ5 । अझ संवक्प्तरूपमा भनने हो भने समािको वनवचित समहूले अकको समहूलाई पहुचँिको समान अिसरबाट 
िव्चित रनने का्य्गलाई6 सामाविक छुटाइ भनन सवकनछ । अ्ा्गत ्यो वनवचित सांसककृ वतक समहूसँर समबवनधत हुनछ र समािका 
समबनधहरूमा िेवलएर रहकेो हुनछ ।

सामाविक छुटाइ तब दखेा पछ्ग िब कुनै समहूको सदस्य भएको कारणले व्यवतिरत पहुचँिको समान अिसरमा महतिपणू्ग प्रभाि 
पद्गछ िा समहू समहू बधीचिको अनतरवक्र्यामा समानता नभई शवतिशालधी र कमिोर िर्ग बधीचिको (Power Subordinate) 
समबनध िसतो हुनछ । धरैे मावनसले ्यसलाई रररबधीसँर िोिने ररे पवन ्यो वनरपेक् रररबधी भनदा सापेक् रररबधीसँर समबवनधत 
हुनछ । ्यो रररबधीको कारण र पररणतधी दिुै हुनछ । ्यो आव ््गकभनदा पवन व्यापक सामाविक असमानतासँर िोविएको हुनछ । 
्यो खालधी समपवत्त र आ्यको वितरणसँर मात्र समबवनधत हुदँनै, सामाविक पछौटेपन र समािमा शवति र आिाि वबहधीनतासँर 
पवन िोविएको हुनछ । सामाविक छुटाइ ि्ाभािधीढङ्र (Arbitrary) बाट ्ोपररएको हुनछ : मावनसलाई उनधीहरूले के ररे 
भनने कुराको आधारमा होइन, बरु उनधीहरूको हुन ्भनने अधारमा छुटाइएको हुनछ, व्यवतिको कम्ग र विममिेारधीलाई बेिासता 
रररएको हुनछ ।

अवधकांश अिस्ामा िर्ग र समहूसँर समबवनधत भए पवन सामाविक छुटाइको आ्याम खालधी िर्ग र समहूमा मात्र सधीवमत 
हुदँनै । ्यसमा भौरोवलकता र अनतरपसुता (Intergenerational)को आ्याम पवन िोविएको हुनछ । सामाविक छुटाइको 
इवतहास भएको िनसंख्यामा ्यसको उतपत्तधी, सामाविक पवहचिान र एिेणिा र छुटाइको श्रोतको आधार एकदम ैफरक फरक 
हुनछ िा प्रत्ेयकको आधार विवशटि हुनछ । एक िर्ग िा समहूको अकको िर्ग िा समहूसँर वमलदनै तर पवन छुटाइको प्रकार र 
्यसको तररकाकोबारेमा भने ्यसरधी छुटेकामा केहधी समानताहरू पाइनछ । ्यसता समानताहरूमा रावट्रि्य त्थ्याङ्कमा स्ान 
नभएको कारण अदृश्य रहने, रररबधी र बेफाइदा िोविन िादा रररब िनसंख्यामा ्यसताको िनसंख्याको मात्रा बढधी हुने, 

4 Leaving No One Behind : The Imperative of Inclusive Development, The report on the world social situation 2016, Department of 
Economic and Social Affairs, United Nations, New York, 2016, pp-18

5 Tsakloglu, P. and Papadopolus F., Dani, Anis, A., and Hann, de Arjan edited Inclusive States: Social Policy and Structural Inequali-
ties, The World Bank, Washington DC, USA, 2088,pp-124

6 Behrman,JR., Graviria A. and Szekley M.quoted in Dani, Anis, A., and Hann, de Arjan edited Inclusive States: Social Policy and 
Structural Inequalities, The World Bank, Washington DC, USA, 2088, pp-124 
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मवहलाहरूको आमदानधी अझ कम हुने, छुटेका समहूमा रररबधी अनतररम भनदा पवन स्ा्यधी िसतै हुने, रररबधी र ्यसबाट उतपनन 
हुने अभािको कारण छुटेको िर्ग प्रवत अकसर कलङ्क र भदेभािको अिस्ा बनने, ्यसतो कलङ् कले िधीिनको अिसरको 
वितरणमा असर रनने, कलङ् क आफैले का्या्गनि्यन रनने भविट््यिाणधी बनन पगुने र सि्ंय छुटने (Self Exclusion) अिस्ा 
वनमा्गण हुने िसता चिाररत्र छुटेकामा दवेखनछन ्। फेरर, कलङ् कले भदेभाि सकृिना रनने र ्यसतो भदेभाि समाि िा सि्ंय आफैले 
्ोपदा्ग व्यवतिरत प्ररवत र विकासमा बाधा पगुन िाने हुनछ ।

१.५ छुटाइको तििर्ण 
सामाविक छुटाइ कुनै राट्रि िा स्ान विशषेको उतपत्तधी होइन । सबै दशेमा ्यसप्रकार छुटाइएका समहूको उपवस्वत रहकेो 
हुनछ । सध ैर सबै अिस्ामा ्यसता समहूहरू अलपसङ्ख्यक नै हुन ुपद्गछ भनने पवन हुदँनै, कवतप्य अिस्ामा िनसंख्याको 
ठूलो वहससा छुटधी रहकेो हुनछ । सबै दशेमा ्यसरधी छुटाइएका समहूहरूले अिरोधको समाना रनु्ग पनने हुनछ िसले उनधीहरूलाई 
राट्रिको रािनधीवतक, सामाविक र आव ््गक िधीिनमा पणू्ग सहभारधी हुन रोकती रहकेो हुनछ । अकसर ्यसता समहूहरूलाई िाह्य 
भनदा पवन आफनै कारणले छुटेको भनने रररनछ, आरोप लराइनछ । उनधीहरूलाई एकोहोरो (Stereotype), कलङवकत र 
अनधविश्ासधीको वबलला वभिाइएको हुनछ । उनधीहरू सदिै असरुक्ाको अिस्ामा बाँवचिरहकेा हुनछन ् । ्यसता बेफाइदाले 
उनधीहरूलाई राम्ो िधीिन विउन पाउने अिसर उप्योर रन्गबाट मात्र पनछाइ रहकेो हुदँनै, उनधीहरूको म्या्गदा (Dignity) लाई 
पवन शोषधी रहकेो हुनछ । 

सामाविक िधीिनबाट छुटेकाको समहूको उपवस्वत सबै धनधी िा रररब िा प्रिातावनत्रक िा अन्य व्यिस्ा भएका दशेमा 
पाइनछ । कवतप्य दशेमा त व्यनधीहरूलाई रावट्रि्य त्थ्याङ्कबाट लकुाइएको समते हुनछ । उनधीहरू अरु समहूबाट हुन सकने 
प्रतािनाको िरले लकेुर बसेका पवन हुनछन ् । छुटाइएको समहूलाई बहुसङ्ख्यक िनसंख्यालाई िसतो अिसर वदइदनै । 
सरकारले रनने विकास लरानधीबाट प्राप्त हुने फाइदाको उपभोर रनने अिसर पवन ्यो िर्गलाई कम हुनछ । फेरर, रररब, रररबधी र 
छुटाइ पवन एकै होइन, धनधी िा मध्यम िर्ग पवन छुटधी रहकेा हुन सकछन ्। 

१.६ छुटने ्मूह र िररका 
व्यवति िा समहू छुट्ने िा समािेश हुने कुरा पवहचिानमा वनभ्गर रहकेो हुनछ । धरैे िसो छुटाइमा दवेखने समहूरत पवहचिानमा 
वलङ्र, िण्ग (Race), िात (Caste), िावत्यता (Ethnicity), धम्ग, भौरोवलकता, अपाङ् रता आवद पद्गछन ्। ्यस प्रकारको 
समहूरत पवहचिानमा आधाररत सामाविक छुटाइले सामाविक म्या्गदा मात्र रटाउदनै सा्मा अकसर आ्य, मानिधी्य पूँिधीको 
उपलबधता (Endowment), रोिरारधी र सेिामा पहुचँि र रावट्रि्य र स्ानधी्य वनण्ग्य प्रवक्र्यामा हुने आिािको प्रवतफलमा पवन 
कमधी ल्याउँछ । 

केहधी िष्ग अरावि सामाविक छुटाइको श्रोतको रूपमा नवलइएका केहधी सामवूहक पवहचिानलाई वहिो आि छुटाइको श्रोतको 
रूपमा सिधीकार रन्ग ्ावलएको छ । ्यसतो पवहचिानमा रावट्रि्यता, एचि आई वभ एिस ्र ्यौवनकता (Sexual Orienatation) 
लाई वलन सवकनछ ।

व्यवतिहरू एकै पटक धरैे समहूको सदस्य हुन सकदछन ्। ्यस अिस्ामा कुनै एक पवहचिानको आधारमा छुटाइमा परे अककोमा 
नपनने हुन सकदछ । ्यस प्रकारको अनतरविभािन (Intersectionality)को अिधारणा मावनसहरू बहुसामाविक बनािट 
र अिस्ामा एकै पटक रहकेा हुन सकछन ्भनने मान्यता आधाररत छ । ्यस अिस्ामा रहकेा मावनसहरू अनतरवक्र्या रदा्ग 
पवहचिानहरूले ्पैु्र फाइदा िा बेफाइदा उपनन रद्गछन ्।
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फेरर, समहूहरू पवन एकै वकवसमका हुदँनैन,् वमवश्रत (Heterogenous) हुन सकदछन ्। ्यस अिस्ामा छुटेकाहरू समहूहरू 
वभत्रै पवन अवसततिमा रहन सकदछ । समहूका सदस्यहरूको आव ््गक र सामाविक अिस्ा, िधीिन चिक्रमा अिवस्वत िा 
पररवस्वत िसता चिररत्रहरूले पवन फाइदा िा बेफाइदाको अिस्ा सकृिना रन्ग सकदछन ्। कवतप्य अिस्ामा त छालाको 
रङले पवन फरक पाद्गछ ।  

अकको महतिपणू्ग कुरा छुटाइको रवतवशलता हो, ्यसले कसरधी काम रद्गछ भनने हो । ्यसको रवतवशलता एकदम ै कुवटल 
हुनछ । सामाविक छुटाइ मापन रन्ग सवकने (Tangible) िा नापन नसवकने (Intangible) व्यिहार िा प्रवक्र्याबाट दखेा पन्ग 
सकदछ । छुटाइ मापन रन्ग सवकने प्रवतफलको रूपमा दखेा पनने भए पवन ्यो मापन रन्ग नसवकने सामाविक मलू्य र मान्यतामा 
आधाररत भएको हुनछ । ्यसतो मलू्य मान्यताले एकोहोरोपन, पिूा्गग्ह र कलङ् कको अिस्ा सकृिना रद्गछ। ्यधी मापन रन्ग 
नसवकने ततिहरूको बनािट सामाविक हुनछ, ्यसको उप्योर रनने काम छुटाउने (Excluder) र छुटाइएका (Excluded) 
दिुैले रद्गछन ्। 
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१.७ छुटाईको तिषय  
सामाविक छुटाइले सामाविक सहभावरता कमिोर पद्गछ र ्यसले अनतत व्यवतिरत विकासमा प्रत्यक् असर पाद्गछ । खास 
ररेर अिसरमा समानता र श्रोतमा पहुचँि नहुने, सेिाहरूमा समान पहुचँि नहने र आिाि र उत्तरदाव्यति विद्यमान नरहने तधीन 
अिस्ा छुटाइएकाहरूमा दखेा पद्गछ ।

१.८ छुटाइको अ्र 
छुटाइ कुनै पवन समािको लावर महरंो हुनछ । छुटाइको आकँलन रनने तररका चिनुौवतपणू्ग भए पवन रािनधीवतक, आव ््गक 
िा सामाविक िनु सकैु वकवसमको छुटाइ होस ्सोको मलू्य एकदम ैचिकको हुनछ। पेशारत विभािनले विर्ता (Talent) र 
श्रोतको सितनत्र आिरमनमा अिरोध सकृिना ररेर, समग् अ ््ग व्यिस्ाको उतपादकति िकृवर्लाई खमुच्याउँछ । संरचिनारत 
असमानताको आव ््गक मलू्य चिकको हुनछ । ्यसतो असमानताले विकासको रतधीलाई रटाउने मात्र होइन सामाविक अवस्रता 
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र र्नदको अिस्ा पवन सकृिना रन्ग सकदछ ।  

सामाविक छुटाइले संिकृवर्को लावर आिश्यक पनने रािनधीवतक िातािरण विराद्गछ7 । छुटेको कारण आव ््गक र रािनधीवतक 
शवतिको उप्योर रन्ग नपाउदा भख्गर भख्गर प्रिातनत्रमा रूपानतरण भएका मलुकुहरूमा त्यसता समहूबाट विद्रोहका अिस्ा 
सकृिना हुनछ । छुटाइ चिकको हुदँा त ्यसले शहरधी क्ेत्रमा हुलदङ्रा र ्यिुाहरूमा रािनधीवत प्रवत वितकृट्णा समते उतपनन रद्गछ ।  

रररबधी, आव ््गक असमानता र छुटाइले दटु्चिक्र (Vicious Circle) वनमा्गण रद्गछ । रररबधी वनिारणले सहभावरतातमक 
विकासमा ्योरदान रद्गछ । विश्मा सन ् १९९० दवेख २०१३ सममको अिवधमा वनरपेक् रररबधी ३७ प्रवतशतबाट १० 
प्रवतशतमा झरेको भए पवन चिरम रररबधीको अिस्ामा रहकेा मावनसहरूको अिस्ामा महतिपणू्ग सधूार हुन सकेन भने 
रररबधीबाट उवमकएकाहरू पवन रररबधीप्रवत संिेदनशधील नै रहकेा व्ए8 । फेरर, संिकृवर्को वितरणमा समानता नहुदँा समािमा 
असमानता झन ्िढ्द ैरएको व््यो । असवुिधामा परेको समहू ररधीि नै रहने समभािना मात्र िढधी हुदँनै, उनधीहरूले रररबधीको 
चिकको मार पवन सहन ुपद्गछ । फलसिरुप, बाँकती िनसंख्या भनदा ्यधीनधीहरू लामो अिवधसमम रररब नै रहने िोवखम रहनछ ।  

श्रम बिारमा छुटेको समहूले बाँकती िनसंख्याले भनदा १० दवेख ३० प्रवतशत कम कमाउछन्9 । श्रम ििारमा ्यिुाहरूको 
छुटाइले उनधीहरूको िधीिन ्यापनमा दधीर्गकालधीन असर रद्गछ । ्यसले सामाविक सद ्भाि र वस्रता नै प्रभावित हुने िोवखम 
सकृिना रद्गछ । 

रािनधीवतक, नारररक र साँसककृ वतक रवतविवधमा सहभावरता सामाविक िधीिनको महतिपणू्ग वहससा मात्र हुदँनै, सामाविक 
समािेवशताको लावर पवन आिश्यक हुनछ । ्यसतो रवतविवधबाट बावहर परेको व्यवति िा समहूमा सामाविक छुटाइलाई 
िढाउने खालका धारणा, मलू्य, मान्यता, संस्ा र नधीवतलाई प्रभावित रन्ग रनने आिाि र तारत दिुै हुदँनै । ्यसले छुटाइलाई 
झन ्राढा िनाउँछ । कुनै व्यवति िा समहूको रािनधीवतक रवतविवधमा सहभावरता नहुदँा प्रवतवनवधति, काननुको शासन र 
्यसबाट सितनत्रता र अवधकारको संरक्ण िसता प्रिातनत्रका आधारहरू कमिोर हुन िानछन ् । ्यसता व्यवति िा समहूमा 
विद्यमान हुने साि्गिवनक नधीवत र अदालतप्रवतको अविश्ासले ्यसता संस्ाको काननुको शासन सरक्ण रनने र सशुासन र 
प्रिातावनत्रक शासनको रक्ा रनने िैधावनक क्मतामा नै चिनुौवत खिा रन्ग सकदछ 10। 

सामाविक िधीिन र सामाविक स्िालमा सहभावर हुदँा नै छुटाइमा परेको व्यवति, समहू िा समदुा्यलाई सामाविक छुटाइको 
सामना रन्गको लावर सम ््गन, शवति र क्मता प्राप्त हुनछ । पररिार, वमत्रहरू र वछमकेतीहरूसंरको बारमबारको समपक्ग ले 
सामाविक सम ््गन मात्र प्राप्त हुदँनै सिास्थ्य र अन्य सामाविक लाभ पवन प्राप्त हुनछ । छुटेको समहू िा समदुा्यले ्यसतो लाभ 
प्राप्त रन्ग सकदनै।

7 Atkinson, A. B.and Marlier, E., Analysing and Measuring Social Inclusion in Global Context, Department of Social and Economic 
Affairs, United Nations, New York, USA, 2010, pp-

8 Leaving No One Behind: the imperitive of inclusive development, Report on the World Social Situation 2016 , United Nations 
2016 pp-3

9 Hall and Patrinos quoted "Leaving No One Behind: the imperitive of inclusive development," Report on the World Social Situation 
2016 , United Nations 2016 pp-6 Hall and Patrinos quoted "Leaving No One Behind: the imperitive of inclusive development," 
Report on the World Social Situation 2016 , United Nations 2016 pp-6

10 Leaving No One Behind: the imperitive of inclusive development, Report on the World Social Situation 2016 , United Nations 
2016 pp-6
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२.१ पषृ्ठभूतम  
दोस्ो विश् ्यरु्पवछ विशषेररधी सधीवमत सरकारको आिधारणामा आधाररत प्रिातावनत्रक व्यिस्ा अनतर्गतका अमरेरका 
र पवचिम ्यरुोपमा आव ््गक िकृवर् तधीव्र भ्यो । असधीवमत राज्यको अिधारणमा आधाररत साम्यिादधी व्यिस्ा अनतर्गतका 
सोवभ्यत संर लरा्यतका राट्रिहरू पवन आव ््गक सामाविक विकासको न्याँ नमनूाको रूपमा आरवि आए । ्यधी दईु शासकती्य 
व्यिस्ा बधीचि कुन ठधीक भनने बहस चिलन ्ाल्यो । आआफनो प्रभाि विसतार रनने दौि सरुु भ्यो । ्यहधी पकृष्ठभवूममा सधीवमत 
राज्यको अिधारणामा संचिावलत अमरेरका र पवचिम ्यरुोपका राट्रिहरूले राज्यको भवूमका बढाउद ैलरे, वशक्ा, सिास्थ्य िसता 
सामाविक सेिामा राज्यको लरानधी बढाउँद ैलरे । उनधीहरूको सह्योर र पे्ररणामा संसारका अन्य कम विकावसत राट्रिहरूले 
पवन आव ््गक सामाविक विकासको लावर साि्गिवनक सेिामा लरानधी बढाउँने सामाविक नधीवत अङ्रधीकार रन्ग ्ाले । 

्यरुोपको सामाविक नधीवतमा सामाविक समािेवशताको उप्योर रनने चिलन सन ्साठधीको दशक म ैसरुु भएको भए पवन सि्गप्र्म 
फ्ानसमा सन ्१९७४ मा त्यहाँका सामाविक विकास मनत्रधी रेने वलनो्यरले सामाविक छुटाइ (Exclusion) िाक्यांशको प्र्योर 
ररेका व्ए1। ्यद्यवप, उनको छुटेको िर्गमा अपाङ्गता भएका, एकल पररिार (Single Parent), लार ुऔषध दवु्य्गसनधी, 
आपरावधक मनोिकृवत्तका बालबावलका र िकृर्िकृर्ा समािेश व्ए । उनले आव ््गक र सामाविक रूपमा छुटेका व्यनधीहरूलाई 
सामाविक वबमाको रूपमा राज्यको सह्योर चिावहने रोषणा ररेका व्ए2। ्यहधी अिधारणाको वसको रददै त्यसपवछ सबैवतर 
सामाविक नधीवतको विशे्षण सरुु भ्यो । राज्यले सामाविक क्ेत्रमा लरानधी बढाउद ै लरेपवछ सबैमा पवुरहालछ भनने 
अिधारणमा कमिोरधी दवेख्यो । अिसर र समानतामा आधाररत सामाविक नधीवतले सबै िर्ग र समदुा्यलाई समट्ेन नसकेको 
अिस्ा दखेा पन्ग ्ाल्यो । सामाविक नधीवतलाई पनुससंरचिना रनने काम सरुु भ्यो ।  

सं्यतुि राट्रि संर र कम विकवसत मलुकुको रररबधी वनिारणमा काम रदने आएका वद्पक्धी्य र बहुपक्धी्य सहा्यता र वित्तधी्य 
वनका्यहरूले पवन नबबेको दशकमा कम विकवसत मलुकुको सामाविक नधीवतको विशे्षण रन्ग ्ाले । ्यहाँ पवन आव ््गक 
सामाविक विकासमा सबैको सहभावरता हुन नसकेको त्थ्य बावहर आ्यो, विकास प्र्यासको मलू प्रिाहबाट केहधी समहू 
छुटेको दवेख्यो । ्यस पवछ आव ््गक सामाविक विकासमा सबैलाई सहभारधी रराउन सामाविक समािेवशतामा आधाररत 
सामाविक नधीवत आिश्यक पनने अिधारणा रावट्रि्य र अनतरावट्रि्य सतरमा अरावि बढाइएको व््यो । 

२.२ ्ामातिक ्मािेतशिाको अििार्णा 
सामाविक समािेवशता महतिपणू्ग छ भनने कुरामा सबै एकमत भए पवन समािेवशता िसतो अमतू्ग र रािनधीवतक शबद अरु कम ै
होला । ्यो धरैे मावनसको लावर धरैे अ ््ग वदने शबद भएको छ । समािेवशता विशे्षणतमक भनदा रािनधीवतक विष्य भएको 

1	 ;g\ @)$& sf] ef/tsf] ;+ljwfgdf ;fdflhs ;dfj]lztf eGg] jfSof+z st} pNn]v geP klg dlxnf, afnaflnsf, cfly{s / ;fdflhs ?kdf k5fl8 
k/]sf] ju{ jf ;"lrs[t hft, hftLsf] pTyfgsf] nflu ljif]z Joj:yf ug{ ;Sg] / lrlsT;f lzIffsf] egf{ / ;fj{hlgs /f]huf/Lsf] lgo'lSt / kbdf 
cfly{s / ;fdflhs ?kdf k5fl8 k/]sf] ju{ jf ;"lrs[t hft / hftLsf] nflu /fHon] cf/If0f ug{ ;Sg] Joj:yf ;dfj]z lyof] . lj:t[t hfgsf/Lsf] 
nflu x]g'{xf];\ v08 – ! sf] cWofo – #_

2 Inclusion Matters , The Foundartion for Shared Prosperity, New Frontier for Social Policy paper number 81478, The World Bank, 
Washington DC, USA, 2023, pp-49
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कुरा िवत सत्य छ त्यवत नै ्यसको आधार समाि कल्याणका नमनूाको पवहचिान र सामाविक न्या्य र मानिधी्य म्या्गदाको 
वसर्ानतमा आधाररत छ भनने कुरा पवन सत्य छ ।  

सामाविक समािेवशतालाई दईु वकवसमले पररभावषत रन्ग सवकनछ । पवहलो पररभाषा विसतकृत र नधीवत वनमा्गतालाई सह्योर पगुने 
खालको हुनछ । ्यो पररभाषा अनसुार 

सामाविक समािेवशता भनेको व्यवतिहरू िा समहूहरूलाई समािमा भार वलनको लावर व्यिवस्त शत्गहरू सधुार रनने 
प्रवक्र्या हो । 

दोस्ो, अवल बढधी सपटि पररभाषा सामाविक समािेवशताको शत्गहरू कसरधी र कसको लावर सधुार रन्ग सवकनछ भनने कुरामा 
केवनद्रत हुनछ । िस अनसुार सामाविक समािेवशता भनेको 

पवहचिानको आधारमा बेफाइदामा परेका मावनसहरूलाई समािमा सहभावरताको लावर उनधीहरूको क्मता (Ability, 
अिसर (Oppertunities) र म्या्गदा (Dignity) अवभिकृवर् रनने प्रवक्र्या हो । 

सं्यतुि राट्रि संरधी्य विकास का्य्गक्रमले सामाविक समािेवशतालाई अझ बढधी विसतकृतधीकरण रदने ्यस प्रकार पररभावषत ररेको 
पाइनछ । 

उमरे, वलङ्र, अपाङ्रता,िण्ग, िात िावत, उतपत्तधी, धम्ग, िा आव ््गक िा अन्य अिस्ाको कारण समािका बेफाइदा 
रहकेा समहूलाई अिसर अवभिकृवर् ररेर, श्रोतमा पहुचँि िढाएर, अिाि र अवधकारको सममान ररेर समािका अन्य सदस्य 
सरह हुने ररधी सहभावरताका शत्गहरू सधुार रनने प्रवक्र्या नै सामाविक समािेवशता हो3 ।

सामाविक समािेवशता िासतिमा त्यसतो प्रवक्या हो, िसमा रररबधीको िोवखम र सामाविक छुटाइमा परेकाहरूले आफू बसेको 
समािका अन्य साधारण सदस्यले िसतै िधीिनसतर हावसल रन्गको लावर आव ््गक, सामाविक, रािनधीवतक र सांसककृ वतक 
िधीिनमा सहभारधी हुनको लावर श्रोत र अिसर प्राप्त रद्गछन ्। ्यसतो प्रवक्र्यामा उनधीहरूलाई आफनो िधीिनलाई असर रनने 
वनण्ग्य प्रवक्र्यामा सहभावरता र आफनो हक अवधकारमा पहुचँि सवुनवचित रररएको हुनछ । अ्ा्गत सामाविक समािेवशतामा 
साि्गिवनक हसतक्ेप माफ्ग त बेफाइदामा परेर छुटेकाले अरु नछुटेका िर्गका मावनसहरूले िसतै औसत िधीिन विउने अिसर 
प्राप्त रद्गछन,् अरु सदस्य िसतै सामाविक हवैस्यत प्राप्त रद्गछन ्र समान अिस्ामा पगुदछन ्।

२.३ ्मािेतशिा ्मबनिी केही महतिपू्ण्य तिषय  
मावनसहरू अकसर सामाविक छुटाइको व्याख्या रन्ग सविलो ठानदछन ्तर, ्यो त्यवत सविलो भने छैन । उनधीहरू धरैे िसो 
सामाविक छुटाइलाई रररबधी र असमानतासँर िोि्दछन ्। सामाविक समािेवशता रररबधी रटाउने कुरासँर समबवनधत भए पवन 
धरैे िसो अिस्ामा ्यो रररबधीभनदा बढधी हुनछ भने कवतप्य अिस्ामा त ्यो रररबधीसँर कवत्त पवन समबवनधत हुदँनै । आव ््गक 
र सामाविक पछौटेपनको (Deprivation) कारण उतपनन धरैे र एक अपासमा िोविएका बेफाइदाहरूले रदा्ग छुटाइले 
रररबधीसँर अनतरवक्र्या रन्ग सकदछ । तर, रररबहरू एकै प्रकारको िमात (Homogenous Mass) होइनन,् व्यनधीहरू पेशा, 
िवत्यता (Ethnicity), बसोबासको ठाउँ र िण्ग (Race) आवदमा विभावित भएको हुनछन ्भनने कुरा नधीवत वनमा्गताहरूले 
बझुन ुवनतानत िरुरधी हुनछ ।  

सामाविक समािेवशताले रररबधीको विशे्षणलाई पवहचिानमा भनदा अन्य आधारभतू कारण उिारर रनने कुरालाई महति 
वदनछ । ्यसले रररबको िमातमा वकन केहधी समहू बढधी दखेा पद्गछ ? भनने कुरालाई ध्यान वदनछ । त्यसै ररधी राज्य प्रदत्त 
3 Leaving No One Behind : The Imperative of Inclusive Development, The report on the world social situation 2016, Department of 

Economic and Social Affairs, United Nations, New York, 2016, pp-20
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वशक्ा, सिास्थ्य अन्य सामाविक सेिामा वकन केहधीको पहुचँि छैन िा वकन उनधीहरूले प्राप्त ररेको सेिा कम रणुसतरको छ ? 
भनने कुराको विशे्षण रद्गछ । ्यसले िरा रािेर रहकेो पछौटेपनको बहुआ्यावमकतालाई उिारर रद्गछ । ्यसले सामाविक 
छुटाइको कारण उतपनन पछौटेपनलाई विवभनन ततिहरूसँर िोि्दछ ता वक कुनै एक ततिमा मात्र सधुार ररेर ्यसलाई हटाउन 
सवकदनै भनने कुराको िोध नधीवत वनमा्गतालाई रराउँछ । ्यसले सामाविक छुटाइका कारणको रूपमा रहकेा मलू्य, मान्यता र 
विश्ास प्रणालधीको पदा्गलाई खोलधी वदनछ ।  

सामाविक समािेवशता भनेको समानता िसतो होइन, ्यो समानताभनदा फरक छ । सामाविक समािेवशताले समानताको 
विचिारमा ्प ्ाप रद्गछ तर, ्यसले महतिपणू्ग रूपमा ्यसले वकन केहधी असमानता विद्यमान छ िा वकन केहधी असमानता धरैे 
सम्य रहधी रहकेा छन ्? भनने कुराको व्याख्या रनने काम रद्गछ । श्रोतको बराबर वहससेदारधी नभए पवन ्यसता ्पैु्र तररकाहरू छन ्
िसले मावनसहरूको पणू्ग सहभावरता र समािेवशता सवुनवचित रद्गछ । ्यसको विपररत आ्यको उपललोसतरमा भएकाहरूले 
उमरे, वलङ्र, ्यौवनकता िा अपाङ्गताको कारण रािनधीवतक हत्या िा भदेभाि िसता सामाविक छुटाइको सामना रनु्ग परेको 
हुनछ4 । ्यसकारण छुटाइ दा्याँ बा्याँ (Horizontal) फैवलएको हुन सकदछ, एकै समहूका धरैे सदस्यलाई असर रनने ररधी, 
रररब र धनधी वनरपेक् रूपमा नछुटाइकन । ्यो एक प्रवक्र्या हो िहाँ असमानता पररणामको रूपमा कवहले काहधी दखेा पद्गछ 
तर सध ैहोइन । 

२.४ ्मािेतशिाको तिषयिसिु 
व्यवति िा समहू एक आपसमा समबवनधत तधीन मखु्य 
आ्याम : बिार, सेिा र स्ान (Space) मा समािेश हुन 
चिाहनछन ् । ्यधी तधीन आ्यामहरूले समािेवशताको लावर 
अिरोध र अिसर दिुैको प्रवतवनवधति रद्गछन ्। िसरधी एक 
व्यवतिको िधीिनका विवभनन आ्यामहरू एक आपसमा 
अनतरवक्र्या रद्गछन ् त्यसै ररधी ्यधी तधीन आ्याम पवन 
अनतरवक्र्या रद्गछन ्। अरु आ्यामलाई बेिासता ररेर एक 
आ्याममा मात्र रररने हसतक्ेप नै समािेवशताको नधीवत िा 
का्य्गक्रमहरूको सधीवमत मात्र सफलताको महतिपणू्ग कारण 
हुन िानछ । 

२.४.१ बिार 

 आफूले रनने दवैनक अनतरवक्र्यामा मावनसहरू समािसँर 
चिार वचििको बिार िवमन, आिास, श्रम र किा्गमा 
संलगन हुनछन ् । ्यधी चिारै बिार व्यवतिरत र रर पररिार 
तहमा अनतरवक्र्या रद्गछन ्। िवमन िधीिन ्यापनको मखु्य 
श्रोत । त्यसैले िवमन इवतहासदवेख नै छुटाइको संिाहक हो । 
आवदिासधीको बासस्ान, िवमनको ककृ वषसँरको समबनध, 
िवमनको पहुचँिमा शहरधी र ग्ामधीण िनसंख्यामा पनने प्रभाि, 
िवमनको अससमान वितरण, िवमनको सिावमति र िवमन 
4 Warschauer, 2003 quoted "Inclusion Matters , The Foundartion for Shared Prosperity, New Frontier for Social Policy paper number 

81478, The World Bank, Washington DC, USA, 2013
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र आिास सवुिधा बधीचिको समबनध आवद समािेवशतासँर प्रत्यक् समबवनधत हुनछ । िवमनको सिावमतिले हवैस्यत र सरुक्ा 
प्रदान ररेर समािेवशतामा ्योरदान रन्ग सकदछ । िवमनको बिार िसतै श्रमको बिार पवन सामाविक समबनधको वक्रिास्ल 
हो । श्रम बिारले समािमा अवहले विद्यमान र इवतहासमा रहकेो असमानतालाई उिारर रद्गछ । ्यो समािको तहरत प्रणालधी 
(Statification) सँर आबर् भएको हुनछ, िसले वन्योवित रूपमा नै केहधी समहूहरूलाई छुटाइ रहकेो हुनछ । श्रम बिारको 
प्रवतफल पवन विविधतासँर िोविएको हुनछ : प्रा्वमकतामा पननेले धरैे कमाउछन ्भने छुटाइमा परेकाले कम मात्र कमाउछन ्। 
िवमन र श्रम बिार एक आपसमा छुट््याउन नसवकने ररधी आबर् भएका हुनछन ्िसले किा्गको बिारलाई प्रत्यक् प्रभाि पारधी 
रहकेो हुनछ विशषेररधी कम विकवसत मलुकुमा ।

२.४.२ ्ेिा  

सेिामा पहुचँि सामाविक समािेवशताको अिस्ा सधुार रन्ग नभई हुदँनै । सिास्थ्य र वशक्ा सेिाले मानिधी्य पूँिधी िकृवर्मा ्योरदान 
रद्गछ । सामाविक सरुक्ा सेिाले संिेदनशधील समहूलाई भई परधी आउने िोवखमबाट बचिाउन मद्त रद्गछ भने उनधीहरूको 
कल्याणमा पवन सह्योर रद्गछ । ्याता्यात सेिाले उनधीहरूको आित िाितलाई अवभिकृवर् रद्गछ र व्यवतिलाई अिसरसँर 
िोिन सह्योर परु ््याउछ । पानधी र सरसफाई असल सिास्थ्यको लावर आिश्यक हुनछ । उिा्गमा पहुचँिले िधीविकोपाि्गन र 
मानिधी्य पूँिधी अवभिकृवर्मा ्योरदान रद्गछ । सचूिना सेिाले एक अका्ग बधीचिको समपक्ग  (interconnectedness) बढाउछ भने 
न्याँ अ ््ग व्यिस्ामा सहभारधी हुन मद्त रद्गछ । 

२.४.३ स्ान िा ठाउँ 

भौवतक स्ानमा सामाविक, रािनधीवतक र सांसककृ वतक चिररत्र हुनछ िसले छुटाइको प्रणालधी र प्रवक्र्यालाई अझ बवल्यो 
बनाउँछ । छुटेको समहूले ्यधी बेफाइदाप्रवतको प्रवतवक्र्या सिरूप आफूलाई वनवचित स्ानमा एकठ्ा रद्गछन ्। छुटेको समहूले 
्यसरधी छुटै् स्ानमा िममा भएर सामाविक र आव ््गक रवतवशलता बढाउने भए पवन ्यसता बसतधीहरूमा ्प बेफाइदाहरू 
सकृिना रद्गछ । िासतिमा समािेवशता नारररकप्रवतको राज्यको उत्तरदाव्यति हो । समािेवशताको लावर बिार र सेिामा 
समान वहससाको दरकार भए िसतै रािनधीवतमा बढधी स्ान ओरट्ने कुरासँर पवन ्यो उवत्तकै महतिपणू्ग हुनछ । रािनधीवतमा 
सहभावरताले आिाि र उत्तरदाव्यति बढाउँछ । 

२.५ ्मािेतशिाको िररका  
छुटेको समहूलाई समािमा पणू्ग सहभावरताको लावर तधीन वचिि क्मता अवभिकृवर्, अिसरमा पहुचँि र म्या्गदाको पनुस्ा्गपना 
महतिपणू्ग हुनछन ्। ्यधी तधीन वचििले सहभावरताको लावर बेफाइदाको कारण सकृवित अिरोध हटाउन मद्त रद्गछन ्। 

२.५.१ क्मिा अतभितृधि  

क्मता व्यवतिमा अनतरवनहधीत हुनछ भवनए पवन मापन रदा्ग धरैे िसो अिस्ामा ्यो ि्ाभािधी (Random) वकवसमले वितरण 
भएको पाइदनै । अझ ्यसलाई त समािले मध्यस् ररेको हुनछ । आरावि रहकेाहरू सधैं अरावि र पछावि रहकेा सध ैपछावि 
रहने अिस्ा दवेखनछ । सानो उमरेमा मापनमा कमिोर हुने बचचिाहरू विवभनन पकृष्ठभवूमबाट प्रभावित भएका हुनछन ्। व्यवतिरत 
क्मता िवतरत पूँिधी (Ethnic Capital) र पे्ररणको क्मता (Capacity to Aspire) मा पवन भर पद्गछ । क्मता आफनो 
िरपर दवेखएका मावनसहरू र आफूले उप्यतुि ठहर ््याएका रोल मोिल (Role Model) बाट पवन प्रभावित हुनछ । उचचि 
क्मता समहूका व्यवतिहरूले राम्ो क्मता पवन दखेाउछन ्। बेफाइदामा परेका समहूका व्यवतिहरूले आफनो िरपर कम क्मता 
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रहकेाहरू दखेदछन ्र आफनो लावर पवन वनमन सतर नै वनधा्गरण रद्गछन ्। त्यसै ररधी छुटेकाहरूले हामधी माव् भदेभाि हुनछ, 
हामधीले राम्ोको लावर प्र्यास रनु्ग व्य ््ग छ भनेर छुटाइलाई आतमसात ्रद्गछन ्। विभदेका रटनाहरूले वसकाइको क्मता पवन 
प्रभावित हुनछ । ्यसलाई वसकाइको वनररहपन भवननछ । ्यसरधी छुटाइले व्यवतिरत र समहूरत तहमा रनुासोको अिस्ा सकृिना 
रद्गछ र मानिधी्य पूँिधीलाई ्प कमिोर बनाउछ । प्र्यास रन्गमा पवन अिरोध रद्गछ । हामधी केहधी रन्ग सकदनैौ ँभनने भािना 
सकृिना ररेर प्र्यास नै नरनने समते बनाउँछ ।

२.५.२ अि्रमा पहुचँ  

अिसरमा असमानता, मानिधी्य समभाव्यता (Human Potential)को का्या्गनि्यनमा अकुंश लराउने मखु्य बाधक हो । 
नधीवत वनमा्गताहरूले िधीिन चिक्रको सरुुदवेख नै अिसरमा समानता रहने ररधी लरानधी रनु्ग पद्गछ । ्यसबाट मात्रै सबैलाई आफनो 
क्मताको उप्योर रनने र कल्याण रनने विष्यमा बराबर अिसर उपलबध हुने ररधी सेिाको उपलबधतामा समानता का्यम हुन 
सकदछ । धरैे दशेहरूमा खालधी पणू्ग अिसर उपलबध रराउने कुरा मात्र संस्ारत चिनुौवतको रूपमा रहकेो हुदँनै, िकृवर् भएको 
अिसर पवन छुटाउने खालको हुन रई अिसरको आपवूत्ग र मार दिुैमा अिरोध पगुन िाने हुनछ । फेरर, अिसरहरू विशषे 
आिश्यकता अनसुार वनमा्गण रररएको पवन हुन ु पद्गछ । महतिपणू्ग कुरा त अिसरहरू िधीिन चिक्र अनसुार पररित्गन हुदँ ै
िानछन ्। िधीिनको सरुुमा उपलबध अिसरको समानताले िधीिनको सबै सम्यमा एकै वकवसमको पररणाम वदन सकदनै । िधीिन 
चिक्रका महतिपणू्ग अिस्ाहरूमा आपवूत्ग र मारको आधारमा अिसरहरू पनुवि्गतरण रनु्ग पनने हुनछ । त्यसै ररधी िरलागदा, 
िोवखम्यतुि र अनमुान रन्ग नसवकने रटनाहरूको अिस्ामा पवन असिसरको पनुवि्गतरण िरुरधी हुनछ । व्यवतिरत तहमा 
दरू्गटना र पररिारमा हुने मकृत्यलेु पवन सधैकँो लावर अिसरमा पहुचँिलाई पररित्गन रराई वदनछ ।

२.५.३ मया्यदाको स्ापना  

सामाविक समािेवशताको सनदभ्गमा म्या्गदा भनेको आदर (Respect) र सममान (Recognitions) हो। आफनो संस्ा र मलू्य 
मान्यता माफ्ग त िब मखु्य संसककृ वत र प्रवक्र्याहरूले सह्योरधीहरूलाई अपमान रद्गछन,् तब छुटाइमा परेको व्यवति िा समहू 
वक बावहर िसछ, वक समप्गण रद्गछ, वक विरोध रद्गछ। सममानको अभािले कुनै व्यवति िा समपणू्ग समहूलाई नै अवधकाररक 
त्थ्याङ्क बाट अदृश्य बनाई वदन सकदछ । कवतप्य अिस्ामा त प्रवतशोधको िरले कुनै समहूले आवधकाररकताको लावर 
समपक्ग  पवन रददैनन,् बरु आफूलाई लकुाउने िा मखु्य समहूको रूपमा वचिनाउने काम रद्गछन ्। ्यसता पवहचिान नभएका व्यवति 
िा समहूले सेिाहरू पवन वलन सकदनैन ् । िासतिमा आदर र सममान भनने कुरा मखु्य समहू र राज्यले सह्योरधी समहू िा 
व्यवतिप्रवत कसतो व्यिहार रद्गछ भनने कुराले वनधा्गरण रद्गछ । ्यसतो व्यिहार सह्योरधी समहूको संसककृ वत र अभ्यासहरूप्रवत 
रकृणा रनने र प्र्योवित िा अप्रा्योवित रूपमा उनधीहरूप्रवत एकोहोरो व्यिहार ररेर सामाविक रवतविवधमा संलगन हुन बाट 
रोकनेसममको हुन सकदछ । 

२.६ ्मािेतशिाको बदतलदो सिरूप  
सामाविक समािेवशताको धरातल सध ैएकैनास हुदँनै, ्यसमा पवन वनरनतर पररित्गन आई रहनछ । समािमा आउने रािनधीवतक, 
आव ््गक र सामाविक पररित्गनको प्रभािबाट ्यो पवन अछुतो रहन सकदनै । अवहले विश्मा सामाविक रूपानतरणको लावर 
रािनधीवतक उहपोह भईरहकेो छ । ्यसतो उहापोह विशषेररधी िनसंख्याको बनोट, भरूोल, आव ््गक र ज्ञानको सङक्रमणसँर 
समबवनधत छ । वबतेको केहधी दशकदवेख सरुु भएको ्यधी सङक्रमणहरूले समवटिरूपमा विश् समदुा्यको पररचि्य नै बदवलएको 
छ भने सामाविक समािेवशताका मदु्ाहरूमा पवन व्यापक पररित्गन ल्याएकोछ । िासतिमा ठूला ्यधी संक्रमणहरूले छुटाइ र 
समािेवशताको लावर न्याँ न्याँ अिसर सकृिना ररेर समािेवशताको पकृष्ठभवूम नै पररित्गन रररवदएका छन ्।  

िवटल िनसंख्याको सङक्रमणले ठूलो सामाविक प्रभाि उतपनन ररेको छ । रट्दो प्रिनन र मकृत्य ुदर, प्रौढ िनसंख्याको िढ्द ै
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रएको उपवस्वत र ्यिुा समहूको ठूलो िमातले सामाविक विकासलाई अभतूपिू्ग रूपमा प्रभावित ररेको छ । दशे वभत्र र 
बावहरको दिुै आप्रिासन नाटकती्य र एकदम ैपररित्गनवशल िानसंवख्यक प्रवक्र्या हुन परुेको छ, िनम र मकृत्य दरलाई उवछनेर । 
एकै दशे वभत्रको बसाई सराई पवन आकारमा ठूलो र महतिपणू्ग बनद ैरएको छ । वबतेको शतावदधीमा सरुु भएको नाटकती्य 
शहररकरण ्यो शतावदधीमा पवन िारधी छ । ग्ावमण क्ेत्रबाट शहरधी क्ेत्रमा िनसंख्याको स्ानानतरणसँरै परुाना मलू्य मान्यताको 
ठाउँमा न्याँ शहरधी मलू्य मान्यता स्ावपत हुदँ ैरएका छन।् न्याँ मलू्य मान्यता सबै समािेवशतालाई उतपे्रररत रनने खालका छन ्
भनने पवन छैन, कवतप्यले छुटाइलाई बढाई रहकेा पवन छन ्। शहरमा धनधी र रररब बधीचिको खािल बढद ैछ भने आधारभतू 
सेिाको पहुचँि पवन असमान बनद ैरएको छ । शहरमा अपराधको मात्रा पवन बढधी रहकेो छ । 

िलिा्य ुपररित्गन पवन ्यो शतावदधीको सङक्रमण उतपनन रनने एक प्रमखु कारक हो । िलिा्य ुपररित्गनले िधीिन वनिा्गह, 
बालधीनालधी र पाररवस्वतक प्रणालधीमा दरूरामधी प्रभािहरू पन्ग ्ालेको छ। िलिा्य ुपररित्गनको प्रभाि समपनन भनदा कमिोर 
िर्गमा बढधी पनने र छुटाइको समहूको उपवस्वत रररब िर्गमा बढधी हुनाले ्यसबाट पवन सामाविक समािेवशतामा महतिपणू्ग 
प्रभाि पननेछ । 

अरु सङक्रमणसँरै आव ््गक सङक्रमणले पवन विश्भर रवहरो प्रभाि पारररहकेो छ । विश्भर आव््गक िकृवर् र रररबधी रटाउने 
काममा महतिपणू्ग प्ररवत भएको छ, िनसंख्याको ठूलो वहससा मध्यम िर्गमा पररणत भएको छ । मध्यम िर्गको ्यो सङक्रमणसँरै 
सामाविक मलू्य, मान्यता र लक््यमा पररित्गन भएको छ । रररब िर्गको भनदा ्यो िर्ग राज्यसँरको समबनध वनतानत फरक छ । 
उनधीहरू राज्यबाट आिाि र उत्तरदाव्यति अवधकारको रूपमा मार रद्गछन,् वनराहकोरूपमा होइन। मध्यम िर्ग सध ैपररित्गन 
रुचिाउने र पररित्गनप्रवत सकारातमक िर्ग हो । त्यसै ररधी ज्ञानमा भएको क्रावनत, सामाविक सनिालधीकरण र नारररक सिरताले 
नारररकको अपेक्ा परूा भएन भने सरकारको लावर चिनुौवत बनछ भनने कुरा पवुटि ररररहकेो छ ।  

वशक्ाले सामाविक पररिेशलाई महतिपणू्ग रूपमा पररित्गन ररधी रहछे । सामाविक पररित्गनको एक मखु्य संिाहक हो वशक्ा । 
वशवक्त न्याँ पसुतामा आकाङक्ा, आशा र सफलताको चिाहना आफनो बािे बरािमुाभनदा वनतानत वभनन छ । वशवक्त 
िर्गले आिाि र आतमविश्ास हावसल रद्गछन ्। उनधीहरू राज्य र सेिा प्रदा्यकहरूलाई ििाफदहेधी बनन दिाि वदनछन ्भने 
उनधीहरूबाट आदर र सममानको मार पवन रद्गछन ्। पढेका मवहलाहरू रर पररिारको वनण्ग्य प्रवक्र्यामा बढधी अवधकारको मार 
रद्गछन ्भने परमपरा तोि्द ैरर बावहर काम रन्ग िान ्ालदछन ्। मवहला वशक्ाले पररिार वभत्रको शवति सनतलुन पररित्गन 
रद्गछ । विशषेररधी मवहला वशक्ाले मवहलाहरूलाई बिार, सेिा र स्ानमा समािेश रन्ग मद्त रद्गछ । त्यसै ररधी शैवक्क 
संस्ाहरू छुटाइका महतिपणू्ग केनद्र रहकेा हुन सकदछन ्।  
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३.१ पषृ्ठभूतम  
नेपाल दशे सानो भए पवन िात र िावत्यताको सांसककृ वतक विविधताको सनुदर संवमश्रण (Mosaic) हो । ्यहाँ दवक्णबाट 
बसाई सरेका इनिो आर ््यन र उत्तरबाट बसाई सरेका वतिेटो िम्गन पररिार अनतर्गतका विवभनन िात र िावतको बसोबास रहकेो 
छ । ्यहाँ कररब २००० िष्गदवेख विवभनन चिरणमा मावनसहरू उत्तर र दवक्णबाट बसाई सरेको अनमुान छ । लामो सम्य नेपालधी 
समािमा रलुवमल भएर रहकेो भए पवन उनधीहरू बधीचिको विसतकृत संसककृ वत र अनकुुलनतामा व्यापक अनतर पाइनछ । खास 
ररधी िधीििाद, वहनद,ू बौर् र अन्य प्राककृ त धम्ग र उनधीहरू बधीचिको सांसककृ वतक समपक्ग ले ्यो अनतरलाई बढाउन मद्त ररेको छ । 

सन ्१९६० दवेख पहािका मावनसहरूलाई तराईमा पनुिा्गस रराउन ्ावलएपवछ तराईको िनसंख्याको बनौटमा आधारभतू 
पररित्गन आ्यो । तराईका िनसंख्याको बनौट विविधता्यतुि र िवटल भएको छ । त्यसै ररधी दवक्णको खलुा सधीमानाको कारण 
नेपाल र भारत बधीचि मावनसहरू िारपार र बसाई सनने चिलन शतावदधी्यौदँवेख चिलधी आएको छ । फलसिरुप, नेपालको सानो 
क्ेत्रमा ठूलो सामाविक अिस्ा विद्यमान छ । कुनै पकेट क्ेत्रमा एक िा अकको समहूरूको एकै वकवसमको िनसंख्याको बहुमत 
भए पवन रावट्रि्य रूपमा अलपमतमा रहने र अन्य क्ेत्रमा परैू िनसंख्यामा विविधता रहकेो छ1 । ्यो सामाविक सांसककृ वतक 
विविधताले िात, िावत, समहूवभत्र मवहलाको पररिार सँरको समबनधमा पवन विविधता ल्याएको छ ।  

कररब १ लाख ४७ हिार १४१ िर्ग वकलोवमटरको क्ेत्र भएको वहमाल, पहाि र तराईको भरूोलमा विभावित नेपाल एक 
बहुसांसककृ वतक मलुकु हो । उत्तर दवक्ण ९० दवेख २३० वकलोवमटर र पिू्ग पवचिम ८०० वकलोवमटरको क्ेत्र वभत्र २०६८को 
िनरणना अनसुार २ करोि ६० लाख िनसंख्या रहकेो मध्ेय १२६ िात िावत र १२३ मातकृ भाषा र १० धावम्गक समदुा्य 
छन्2 । बढधी दश िनसंख्यामा सबै भनदा धरैे पनने क्ेत्रधीको िनसंख्या कररब १६ प्रवतशत मात्र छ । त्यसै ररधी बढधी दश 
िनसंख्यामा सबै भनदा धरैेमा पनने नेपालधी मातकृ भाषा भएकाको प्रवतशत कररब ४५ मात्र छ । बढधी िनसंख्या भएका दश िात 
िावत र भाषाको वििरण तावलका - १ मा वदइएको छ ।

िातलका - १ ः नेपालको िाि िाति र भाषागि तििर्ण

रि ्ं िाि िाति िन्खंया हिारमा प्रतिशि भाषा िन्खंया प्रतिशि

१ क्ेत्रधी ४३९८ १६.६ नेपालधी ११८२६ ४४.६

२ ब्ाह्मण पहाि ३२२६ १२.२ मै् लधी ३०९२ ११.७

३ मरर १८८७ ७.१ भोिपरुधी १५८४ ५.९८

४ ्ारु १७३७ ६.६ ्ारु १५२९ ५.७७

५ तामाङ १३५३ ५.११ तामाङ १३५३ ५.११

६ नेिार १२२१ ५ नेिार ८४६ ३.२

1 Pradhan, Rajendra and Ava Shrestha., Caste and Ethnic Diversity:Implicatio for Development, Asian Development Bank, NMR 
Working Paper Series Number 4, Asian Development Bank, Resident Mission, Kathmandu, Nepal ,2005 pp-1

2 Ministry of Foreign Affairs , Nepal profile https://mofa.gov.np/about-nepal/nepal-profile/

नेपालमा ्ामातिक ्मािेतशिा
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रि ्ं िाि िाति िन्खंया हिारमा प्रतिशि भाषा िन्खंया प्रतिशि

७ कामधी १२५८ ४.८ िाविका ७९३ २.९९

८ मसुलमान ११६४ ४.४ मरर ७८८ २.९८

९ ्यादि १०५४ ४ िोटेलधी ७८७ २.९७

१० राई ६२० २.३ उदू्ग ६९१ २.६१

िममा १७९१८ ६८.११ िममा २३२८९ ८७.९१

श्रोत : केन्द्रीय तथययाङ्क विभयाग 

३.२ ्ामातिक ्मािेतशिा  
कररब अढाई शताबदधी अरावि ससाना राज्यहरू एकतीकरण भई बनेको ित्गमान नेपालको शासकती्य व्यिस्ा मलूत: 
अवधना्यिादधी चिररत्रको व््यो, बधीचिको छोटो कालखणि र कररब तधीन दशकदवेखको ित्गमानमा मात्र प्रिातनत्रको अभ्यास 
भएको व््यो । अवधना्यकिादधी व्यिस्ा व्यवति िा समहूको शासकसँरको िफादाररतामा आधाररत हुने हुनाले राज्यको 
व्यिहार नै विभदेकारधी हुनछ र समािेवशताको कुरा असानदवभ्गक हुन िानछ । राणाकालको उत्तराध्गवतर पद्म शमसेरले हतार 
हतार िारधी ररेको नेपालको संिैधावनक र नारररक अवधकार काननु, २००५ मा पवहलो पटक धम्ग, िण्ग, िात, वलङ्र, िावत 
िा विचिारको अधारमा भदेभाि रनने का्य्गलाई वनषधे रररएको व््यो । ्यद्यवप, ्यो का्या्गनि्यमा नै आउन सकेको व्एन । संित ्
२००७ दवेख बहुदलधी्य प्रिातावनत्रक व्यिस्ा सङक्रमणकालमा रहदा नै २०१७ मा समाप्त भएर पवछ विक्रम संित ्२०४७ 
सालमा िब फेरर बहुदलधी्य प्रिातनत्र स्ापना भ्यो तब सामाविक समािेवशता नेपालको रावट्रि्य विकासको मखु्य एिेणिा 
बनन रएको व््यो । 

भारिमा आरक््ण

सन ्२०४७ मा भारतको संविधान िारधी हुदा भदेभािलाई वनषशे रनने दफा (१५)को उपदफा (३) मा मवहला र िालिावलकाको 
लावर राज्यले विषशे व्यिस्ा रन्ग सकने व्यिस्ा रररएको व््यो भने दफा (२४४) मा वनवचित िावतको िसोिास रहकेो 
क्ेत्रलाई सवूचिककृ त क्ेत्र (Scheduled Areas) र त्यहाका िसोिास रनने सवूचिककृ त िावत (Scheduled Tribes)को लावर छुटै् 
रािनधीवतक प्रवतवनवधति र अवधकारको आरक्ण रररएको व््यो । त्यस पवछ सन ्१९५१ मा धारा (१५) मा उपधारा (३) ्प 
ररधी राज्यले आव ््गक र सामाविक रुपमा पछावि परेका िा सवूचिककृ त िात र िनिावतको उत्ानको लावर विषशे व्यिस्ा रन्ग 
सकने र सन ्२००५ मा उपदफा (४) ्प ररधी राज्यले आव ््गक र सामाविक रुपमा पछावि परेका िा सवूचिककृ त िात र ितधीको 
वचिवकतसा वशक्ामा भना्गको लावर विषशे व्यिस्ा रन्ग सकने व्यिस्ा समािेश रररएको व््यो । त्यसै ररधी सविधानको धारा 
(१६)को साि्गिवनक रोिरारधीमा समान अिसरको व्यिस्ा रनने धाराको उपधारा (४) मा राज्यले साि्गिवनक वन्यवुति िा 
पद आरक्ण रन्ग सकने व्यिस्ा रररएको व््यो3 । सन ्१९९० अरसत ७ मा भरतधी्य संसदमा ररेको संिोधनमा भारतका 
तातकावलक प्रधानमतं्रधी विश्ना् प्रताप वसहले सन ् १९८० मा प्रसततु भएको सरकारधी सेिाको २७ प्रवतशत वसट अरु 
वपछविएको िर्ग (Other Backward Classes)को लावर आरक्णको वसफाररस समिनधधी मणिल आ्योरको प्रवतिदने 
आफनो सरकारले सिधीकार रनने रोषणा ररेका व्ए 4 ।

वछमकेती मलुकु भारतको सन ् २०४७ मा भारतको सविधान िारधी हुदा र त्यस पवछ विवभनन सम्यमा आरक्ण व्यिस्ा 
3 Bakshi, P.M., The Constitution of India, Universal Law Publishing Co. New Delhi, India, 2010 pp-26-29
4 Ol08og PS;k]|;sf] l8;]Dj/ !,@)!% sf] ;dfrf/
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समिनधमा भएका पररित्गनहरुले पवन नेपालमा कुनै न कुनै प्रभाि पारेको व््यो। त्यसै ररधी विवभनन कालखणिमा भएका 
रािनधीवतक पररित्गनसँरै सामाविक समािेवशताको विष्यको महति र शासकती्य व्यिस्ामा ्यसतो स्ानमा सपटि पररित्गनहरू 
दखेा परेको दवेखनछ । ्यस पकृष्ठभवूममा नेपालको सामाविक समािेवशतातफ्ग को अभ्यासलाई तधीन काल खणिमा विभािन ररधी 
अध्य्यन रन्ग उप्यतुि हुनछ ।

३.२.१ ्िंि ्२०४७ देतख २०६३ ्मम 

नेपाल अवधराज्यको संविधान, २०४७को धारा (४) मा नेपाल एक बहुिावत्य, बहुभावषक प्रिातावनत्रक अवधराज्य हुने कुरा 
उललेख भएको व््यो । त्यसै ररधी धारा (११)को (३) मा राज्यका नारररकहरूका बधीचि धम्ग, िण्ग, वलङ्र, िात िा िावत िा तधी 
मध्ेय कुनै पवन कुराको अधारमा भदेभाि रररने छैन भनधी समानताको हक समबनधधी व्यिस्ा रररएको व््यो । राज्यका वनदनेशक 
वसर्ानत अनतर्गतको धारा (२४) मा सबै वकवसमका आव ््गक सामाविक असमानता हटाइ विवभनन िात, िावत, धम्ग, भाषा, 
िण्ग र संप्रदा्यहरू बधीचि सामनिस्यता स्ापना रनने र धारा (२६) मा सबैको भाषा, वलवप, कला र संसककृ वतको विकासद्ारा 
सांसककृ वतक विविधता का्यम रनने कुरा उललेख व््यो । त्यसतै धारा (२६) म ैमवहला िर्गको वशक्ा, सिास्थ्य, रोिरारधीको 
विशषे व्यिस्ा ररधी विकासमा सहभारधी रराउने, अना् बालबावलका, असहा्य मवहला, िकृर्, अपाङ् र, अशतिहरूको 
संरक्ण र उननवतका लावर वशक्ा, सिास्थ्य र सामाविक सरुक्ाको व्यिस्ा रनने र वशक्ा, सिास्थ्य र रोिरारधीको विशषे 
व्यिस्ा ररधी वपछविएको िनिावत र समदुा्यको उत्ान रनने कुरा उललेख व््यो 5।  

लामो सम्यपवछ विश्का प्रिातावनत्रक मलुकुको समदुा्यमा समािेश नेपालले ्यस अवरको वनद्गलधी्य व्यिस्ाले संस्यका 
सा् हरेेको उदारिादधी व्यिस्ालाई प्रिध्गन रनने अनतरावट्रि्य सवनध समझौताहरूको पक् राट्रि बनने अवभ्यान नै चिलाएको 
व््यो । ्यस क्रममा नेपालले सं्यतुि राट्रि संरका मानि अवधकार समबनधधी ्पैु्र अवभसवनधहरूमा हसताक्र ररेर अनमुोदन 
ररेको व््यो6 । ्यो क्रम अवहले पवन िारधी छ । व्यवतिरत, सामवूहक, लैङ्वरक र अलपसङ्ख्यकको अवधकारसँर समबवनधत 
्यधी अवभसवनधको अनमुोदनबाट अवधकारको आधारमा सामाविक समािेवशता नेपालको रावट्रि्य दाव्यति बनन रएको छ । 
पक् राट्रिका हवैस्यतले नेपालले ्यधी अवभसवनधको दाव्यति वनिा्गह रन्ग रावट्रि्य काननु, नधीवत, का्य्गक्रम र प्रवक्र्याहरू न्याँ 
बनाउने र भई रहकेाहरूको पररमाि्गन रनने काम ररधी ररेको व््यो । ्यो काम अवहले पवन िारधी छ । त्यसै ररधी सदस्य राट्रिको 
हवैस्यतमा राट्रिको सिा्गङ्वरण विकासको लावर राट्रि संरको सहस्ाबदधी विकास लक््य का्या्गनि्यन रनु्ग पनने महतिपणू्ग दाव्यति 
पवन व््यो ।  

प्रिातनत्रको पनुस्ा्गपनापवछ सरकारले बनाएको पवहलो तर आठौ ँं ्योिना (१९९२-९७) मा पवहलो पटक रररबधी वनिारणलाई 
तधीन मखु्य मध्ेयको एक लक््य बनाइएको व््यो । िसबाट िात र िावतको मदु्ामा केनद्रधीत ्यो नै नेपालको सबैभनदा पवहलो 
सरकारधी कारिात बनन रएको व््यो । त्यस पवछको निौ ँ्योिनामा पवहलो पटक दवलत आवदिासधी/िनिावत विकासको 
का्य्गक्रम रोषणा ररेर रकमको व्यिस्ा रररएको व््यो । मवहला विकासको लावर ्योिनाबर् प्र्यास चिावह ँछैठौ ँ्योिनाबाट 
सरुु रररएको व््यो । आठौ ँ्योिनामा भने वलङ्रमा आधाररत भदेभािलाई पवहलो पटक सिधीकार ररधी वनण्ग्य प्रवक्र्यामा 
मवहला सहभावरताको लावर िोि वदइएको व््यो ।  

रररबधी वनिारणको रणनधीवतक ्योिनाको रूपमा रहकेो दशौ ँ्योिना (२००२ दवेख२००७) मा आव ््गक र मानि विकासको 
आ्याम बाहके पवन अिाि विहधीनता, रािनधीवतक प्रवतवनवधति र सशतितीकरणलाई रररबधीको महतिपणू्ग कारण ठहर ््याई 
खलेको मदैान सबैको लावर उप्यतुि हुने ररधी सम्र िनाउन सकारातमक विभदे (Affirmative Action)को हसतक्ेप 
5 x]g{'xf];\ g]kfn clw/fHosf] ;ljwfg, @)$&, uf]/vf ;}lgs cjfh k|sfzg, sf7df8f}, @)$& k[i7 ^ b]lv (
6 ;g\ !(() b]lv @))& sf] cjlwdf g]kfnn] !@ eGbf a9L dxTjk"0f{ dfgj clwsf/ ;DaGwL cle;lGw / ltgsf P]lR5s k|f]6f]snx¿ cg'df]bg 

u/]sf] lyof] . x]g{'xf];\ dfgj clwsf/ ;DaGwL cGt/fli6«o dxf;lGwx¿sf] ;+ufnf], g]kfn ;/sf/, sfg'g, Gofo tyf ;+;bLo Joj:yf dGqfno, 
l;+xb/jf/ sf7df8f}, @)^$ .
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प्रसताि रररएको व््यो ।  

नबबेको दशक अरावि मवहलाका समस्या समाधानकोबारेमा उललेख हुने ररेको भए पवन त्यो खालधी विकास र कल्याणकारधी 
का्य्गमा मात्र सधीवमत व्ए, मवहलाको अवधकारको रूपमा अरावि साररएको व्एन । नेपाल अवधराज्यको संविधानमा 
वलङ्रको आधारमा भदेभाि नरररने कुराको अलािा मवहलाहरूको संरक्ण र प्रिध्गनको लावर विशषे व्यिस्ा रन्ग सवकने 
प्रािधान पवन समाविटि व््यो। संित ्२०५३को स्ानधी्य सिा्यत्त शासन ऐनमा स्ानधी्य तहमा मवहलाको सहभावरतालाई 
अवनिार ््य रराइएको व््यो । संित ्२०५२ मा मवहला त्ा समाि कल्याण मनत्राल्यको स्ापना रररएको व््यो । सन ्२००२ 
मा रावट्रि्य मवहला आ्योर रठन रररएको व््यो । दवलतको हक वहत प्रिध्गनको लावर सन ्२००२ मा रावट्रि्य दवलत अ्योरको 
रठन रररएको व््यो । त्यसै ररधी सन ्२००२ मा आवदिासधी/िनिावतको हक र वहत प्रिध्गनको लावर आवदिासधी/िानिावत 
प्रवतष्ठानको स्ापना रररएको व््यो ।  

्यसै ररधी मवहला लरा्यत विवभनन िर्ग समदुा्यको पहुचँि प्रिध्गन रन्ग वशक्ा र सिास्थ्यमा विवभनन नधीवतरत र प्रवक्र्यारत सधुार 
रररएको व््यो । विद्याल्यमा वदइने छात्रिकृवत्तलाई बावलका, अपाङ् र र विवभनन समदुा्य लवक्त िनाइएको छ । सा्ै, विवभनन 
समदुा्यको प्रवतवनवधतिको लावर उचचि वशक्ामा आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा सरुु रररएको व््यो । ्यो क्रम अवहले पवन िारधी 
छ । त्यसै ररधी सामाविक सरुक्ाको का्य्गक्रमलाई विसतार ररधी विवभनन वकवसमका अपाङ् र लरा्यत विवभनन समदुा्य र 
िर्गलाई समवेटएको छ । 

३.२.२ ्िंि ्२०६३ देतख २०७२ ्मम  

संित ्२०६२/२०६३को िनआनदोलन र ्यसपवछ मवंसर ५, २०६३ मा नेपाल सरकार र नेपाल कम्यवुनटि पाटगी (माओिादधी) 
बधीचि भएको बकृहत ्शावनत समझौतामा भदेभाि र िात, िावत र लैङ्वरक आधारमा हुने छुटाइलाई अनत रनने कुरालाई राज्यको 
सधुार र पनुससंरचिना रनने का्य्गको अवभनन अङ्र बनाइएको व््यो । शावनत समझौताको बुँदा ३.५ मा िरगी्य, िावत्य, लैङ्वरक, 
सांसककृ वतक, धावम्गक र क्ेत्रधी्य भदेभािको अनत्य रददै मवहला, दवलत, आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, उवतपवित, उपेवक्त, 
अलपसङ्ख्यक समदुा्य, वपछविएको क्ेत्र लरा्यतका समस्या समबोधन रन्गको लावर िर्ग, िात, भाषा, वलङ्र, संसककृ वत, धम्ग 
र क्ेत्रधी्य आधारमा हुने विभदेको अनत रनने कुरा उललेख भएको व््यो । सा्ै, समझौतामा भसूिावमति विसतार रन्ग िैज्ञावनक 
भवूमसधुार लार ुरनने र वशक्ा, सिास्थ्य, आिास, रोिरारधी र खाद्य सरुक्ामा सबै नारररकको अवधकार स्ावपत रनने प्रवतबर्ता 
पवन व््यो7 ।  

शावनत समझौतालाई आधार बनाई िारधी भएको नेपालको अनतररम संविधान, २०६३ मा सामाविक समािेवशताको विसतकृत 
व्यिस्ा रहकेो व््यो । संविधानको प्रसतािनामा नेपालमा विद्यमान िरगी्य, िावत्य, क्ेत्रधी्य, लैङ्वरक समस्या समाधान रन्ग 
राज्यको पनुससंरचिना रनने कुरा उललेख व््यो । धारा (७) मा नेपाललाई बहुिावत्य, बहुभावषक, बहुधावम्गक, बहुसांसककृ वतक 
विषशेता्यतुि राट्र्िर भवनएको व््यो । धारा (१३) मा राज्यले धम्ग, िण्ग, वलङ्र, िात, िावत, उतपवत्त, भाषा िा िैचिाररक 
आस्ाको आधारमा भदेभाि नरनने र मवहला र परुुष बधीचि पाररश्रवमक र सामाविक सरुक्ामा भदेभाि नरनने कुरा उललेख 
व््यो । धारा (१४) मा कुनै पवन व्यवतिलाई िात, िंश, समदुा्य िा पेशाको आधारमा छुिाछुत र िावत्य भदेभािलाई वनषधे 
रददै दणिनधी्य बनाउने कुरा उललेख व््यो । त्यसै ररधी धारा (१७) मा प्रत्ेयक समदुा्यलाई आफनो भाषा, वलवप, संसककृ वत, 
सांसककृ वतक सभ्यता र समपदाको संरक्ण र समिर््गनको हक सवुनवचित रररएको व््यो । धारा (१८) मा मवहला, श्रवमक, िकृर्, 
अपाङ् र त्ा असति र असहा्यलाई सामाविक सरुक्ा र प्रत्ेयक नारररकलाई खाद्य समप्रभतुाको हकको व्यिस्ा व््यो 8।  

मवहलाको हक समबनधधी छुटै् धारा (२०)को व्यिस्ा ररधी सिास्थ्य र प्रिननको हक, पैतकृक समपवत्तमा छोरा सरहको हक र 
7 x]g{'xf];\ g]kfnsf] cGtl/d ;+ljwfg, @)^#, klxnf], bf]>f] / t]>f] ;+zf]wg ;lxt, o'g Pg l8 kL g]kfn, o' Pg xfp;, k'Nrf]s, sf7df8f}, g]kfn .
8 x]g'{xf];\ g]kfnsf cGtl/d ;+ljwfg, @)^#, klxn], bf]>f] / t]>f] ;+;f]wg ;lxt, o'g Pg\ l8 kL g]kfn, o' Pg\ xfp;, k'Nrf]s, sf7df8f}, g]kfn .
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मवहला विरुर् शारधीररक, मानवसक र अन्य कुनै वकवसमको वहसंालाई वनषधे रददै दणिनधी्य बनाइएको व््यो । धारा (२१) मा 
आव ््गक, सामाविक र शवैक्क दृवटिले पवछ परेका मवहला, दवलत, आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी समदुा्य, उवतपिधीत िर्ग, रररब 
वकसान र मिदरूलाई समानपुावतक समािेशधी वसर्ानतको आधारमा राज्यको संरचिनामा सहभावरतालाई मौवलक हकको 
रूपमा रावखएको व््यो । संविधानमा पावहलो पटक बालबावलकाको हक समबनधधी व्यिस्ाको धारा (२२) समािेश रररएको 
व््यो । धारा (२९) मा प्र्ा, परमपरा र प्रचिलनको नाममा िा कुनै पवन वकवसमले कसैलाई शोषण रन्ग नपाईने कुरा उललेख 
व््यो ।  

राज्यका वनदनेशक वसर्ानतको धारा (३३) मा िरगी्य, िावत्य, भावषक, लङैवरक सांसककृ वतक, धावम्गक र क्ेत्रधी्य भदेभािको 
अनत्य रददै मवहला, दवलत, आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, उवतपवित, उपेवक्त र अलपसङ्ख्यक समदुा्य वपछविएका क्ेत्र 
लरा्यतका समस्या समाधान रन्ग राज्यको समािेशधी, लोकतावनत्रक र अग्रामधी पनुससंरचिना रनने कुरा उललेख रररएको व््यो । 
त्यसै ररधी राज्य संचिालनको सबै अङरहरूमा मधसेधी, दवलत, आवदिासधी/िनिावत, मवहला, मिदरू, वकसान, अपाङ् र, 
वपछविएको िर्ग र क्ेत्र सबैलाई समानपुावतक समािेवशताको आधारमा सहभारधी रराउने कुरा समािेश व््यो 9। 

अनतररम संविधानका व्यनै व्यिस्ा अनतर्गत नेपालको रािनधीवतक इवतहासमा पवहलो पटक २०६४ सालमा भएको संविधान 
सभाको वनिा्गचिनमा उममदेिारधी वददा र संविधान सभामा मवहला लरा्यत विवभनन समदुा्यको प्रवतवनवधति सवुनवचित रररएको 
व््यो । त्यसै ररधी नेपालको साि्गिवनक सेिाको नेतकृति रनने वनिामतधी सेिामा संित ्२०६४ सालमा मवहला, दवलत, मधसेधी, 
आवदिासधी/िनिावत, अपाङ् र र वपछविएको क्ेत्रको सहभावरताको लावर आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा समािेश ररधी 
का्या्गनि्यनमा ल्याइएको व््यो10 । त्यस पवछ वनिामतधी सेिाको अनसुरण रददै नेपालधी सेना, प्रहरधी लरा्यत समपणू्ग नारररक 
सेिामा वनिामतधी सेिाको िसतै आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा समािेश ररधी का्या्गनि्यन रररएको व््यो ।  

बाहौ ँ्योिना (२०६७।६८ दवेख २०६९।७० समम) मा शावनत, पनुस्ा्गपना र समािशेधी विकासको लावर छुटै् अध्या्य ७को 
व्यिस्ा ररधी समािवेशकरणलाई आवदिासधी/िनिावत, दवलत, मधसेधी, मवुसलम, वपछविएको समदुा्य त्ा लोपोनमखु 
िावत, कणा्गलधी क्ेत्र समतेका दरु्गम पहािधी र वहमालधी विललाका बावसनदा र विपनन र मवहलाको न्या्योवचित विकासको 
औिारको रूपमा वलइएको व््यो । ्यो ्योिनाले विकासको प्रवतफलमा मलूप्रिावहकरण ररधी, श्रोत, साधन र साि्गिवनक 
सेिामा पहुचँि बढाउने र राज्यका सबै वनण्ग्य प्रवक्र्या र संरचिनामा न्या्योवचित प्रवतवनवधति सवुनवचित रनने रणनधीवत वलएको 
व््यो । ्योिनामा लैङ्वरक समानता त्ा सशतितीकरण सवहत मधसेधी, मवुसलम र वपछविएका समदुा्यको विकास, दवलत 
समदुा्यको समािवेशकरण, आवदिासधी/िनिावत र अपाङ् रता भएका व्यवतिको लावर बेगला बेगलै का्य्गक्रमहरू वनधा्गरण 
रररएको व््यो11।

तेहौ ँ ्योिना (२०७०।७१ दवेख २०७२।७३ समम) मा लैङ्वरक समानता, समािवेशकरण र मलूप्रिाहधीकरणलाई दशेको 
समग् विकासको अनतर समबवनधत नधीवतको रूपमा पररचछेद ६ मा प्रसततु रररएको व््यो । ्योिनामा मवहला, दवलत, 
आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, मवुसलम समदुा्य, वपछिा िर्ग, त्ा समदुा्यहरूको आव ््गक, सामाविक, मानिधी्य, सांसककृ वतक, 
भावषक अवधकारको संरक्ण रददै तधी िर्गको आव ््गक, सामाविक र सांसककृ वतक उत्ान रनने लक््य रावखएको व््यो । ्यसको 
लावर तधी िर्गका व्यवति लवक्त का्य्गक्रम स्चिालन रनने, सकारातमक विभदे त्ा आरक्ण का माध्यमबाट राज्यका सबै 
क्ेत्रमा पहुचँि र सहभावरता सवुनवचित रनने, क्मता विकास र सशतितीकरणका का्य्गक्रम स्चिालन रनने त्ा परंपरारत वसप भाषा, 
संसककृ वतको संरक्ण, समबर््गन र विकास रनने का्य्गलाई रणनधीवतको रूपमा अरावि साररएको व््यो12। 
9 x]g'{xf];\ g]kfnsf cGtl/d ;+ljwfg, @)^#, klxn], bf]>f] / t]>f] ;;f]wg ;lxt, o'g Pg\ l8 kL g]kfn, o' Pg\ xfp;, k'Nrf]s, sf7df8f}, g]kfn .

10 x]g'{xf];\ lghfdtL ;]jf P]g, @)$(, sfg'g lstfj Joj:Yff ;ldlt, aa/dxn, sf7df8f},@)&^ 
11 x]g{'xf];\ lqjlif{o of]hgf -@)^&.^*–@)^(.&)_, g]kfn ;/sf/, /fli6«o of]hgf cfof]u, l;xb/jf/, sf7df8f}, c;f/ @)^*, k[i7 @^)–@(*
12 x]g{'xf];\ t]x|f} of]hgf -@)&).&!b]lv@)&@.&#_ g]kfn ;/sf/, /fli6«o of]hgf cfof]u, l;xb/jf/, sf7df8f}, @)&!,c;f/, k[i7 @*)–@*(
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३.२.३ ्िंि ्२०७२ देतख हाल्मम  

नेपालमा रणतनत्रलाई संस्ारत ररेर राज्यलाई संरधी्य संरचिनामा पनुससंरचिना रनने ररधी संित ्२०७२ असोि ३ रते संविधान 
सभाबाट आफूमा वनहधीत साि्गभौमसत्ता प्र्योर ररधी िारधी भएको नेपालको संविधानमा विहङरम रूपमा सामाविक 
समािवेशतासँर समबवनधत व्यिस्ाहरू समावहत छन ् । संविधानको प्रसतािनामा िावत्य, भावषक, धावम्गक, सांसककृ वतक 
बहुलता र भौरौवलक विविधतालाई नेपालधी समािको विषशेताको रूपमा सिधीकार ररधी िरगी्य, िावत्य, क्ेत्रधी्य, भावषक, 
धावम्गक, लैङ्वरक विभदे र सबै प्रकारका िावत्य छुिाछुतको अनत ररधी समानपुावतक, समािशेधी र सहभावरतामलूक 
वसर्ानतको आधारमा समतामलूक समाि वनमा्गण रनने संकलप रररएको छ । त्यसै ररधी धारा (३) मा नेपाललाई बहुिावत्य, 
बहुभावषक, बहुधावम्गक, बहुसाँसककृ वतक विशेषता्यतुि र भौरोवलक विविधता रहकेो राट्रि भवनएको छ ।  

्यो संविधानमा सामाविक समािवेशतासँर समबवनधत प्रचिवलत मान्यतालाई नेपालधी नारररकको हक र अवधकारको रूपमा 
भार (३) मा समािशे रररएको छ । ्यो भारको मौवलक हक र कत्गव्यसँर समबवनधत धारा (१८) मा काननुको दृवटिमा सबै 
समान हुने र समान संरक्ण प्राप्त रनने कुरा उललेख भएको छ । काननुको प्र्योर र राज्यको व्यिहारमा उतपवत्त, धम्ग, िण्ग, िात, 
िावत, वलङ्र, शारधीररक अिस्ा, अपाङ् रता, सिास्थ्य वस्वत, िैिावहक वस्वत, रभा्गिस्ा, आव ््गक अिस्ा, भाषा िा 
क्ेत्र, िैचिाररक आस्ा र ्यसतै अन्य कुनै पवन आधारमा भदेभाि रररने छैन भवनएको छ । सा्ै, पररश्रवमक, सामाविक सरुक्ा 
र पैतकृक समपवत्त माव्को हकमा लैङ्वरक भदेभाि नरररने उललेख छ। ्यो धाराको प्रवतबनधातमक िाक्यांशमा सामाविक 
र सांसककृ वतक दृवटिले वपछविएको समहू, वपछविएको क्ेत्र र आव ््गक रूपमा विपनन खस आर ््य लरा्यतका नारररकको 
विकासको लावर विशषे व्यिस्ा रन्ग सवकने कुरा समाविटि छ । 

धारा (२४)को छुिाछुत त्ा भदेभाि विरुर्को हकमा कुनै पवन व्यवतिलाई वनिको उतपत्तधी, िात, िावत, समदुा्य, पेशा, 
व्यिसा्य िा शारधीररक अिस्ाको अधारमा वनिधी र साि्गिवनक स्लमा छुिाछुत िा भदेभाि रन्ग वनषधे रररएको छ । 
कुनै िसत,ु सेिा िा सवुिधा उतपादन िा वितरण रदा्ग विभदे रन्ग नपाइने, कुनै व्यवति िा समदुा्यलाई उचचि िा वनचि दशा्गउने, 
सामाविक भदेभािलाई न्या्योवचित ठानने िा छुिाछुत िा िावत्य उचचिता िा रकृणामा आधाररत विचिारको प्रचिार प्रसार र 
िावत्य विभदेलाई प्रोतसाहन रनने का्य्गलाई वनषधे रररएको छ । त्यसै ररधी का्य्गस्लमा िावत्य आधारमा छुिाछुत ररधी 
भदेभाि रन्ग नपाइने र सबै वकवसमका छुिाछुत र भदेभाििन्य का्य्गलाई दवणित रनने र पधीवित पक्लाई क्वतपवूत्ग वदने कुरा पवन 
उललेख छ । धारा (२६)को धावम्गक सितनत्रता अनतर्गत धम्गमा आस्ा राखने प्रत्ेयक व्यवतिलाई आफनो आस्ा अनसुारको 
धम्गको अिलमबन, अभ्यास र संरक्ण रनने सितनत्रता, धावम्गक समदुा्यलाई धावम्गक स्ल त्ा धावम्गक रठुधी स्चिालन र 
संरक्ण रनने हक छ भवनएको छ । धारा (२९) शोषण विरुर्को हकमा प्रत्ेयक व्यवतिलाई शोषण विरुर्का हक रहने, धम्ग, 
प्र्ा, परमपरा, संसकार, प्रचिलन िा अन्य कुनै आधारमा शोषण रन्ग नपाइने, कसलैाई बेचिवबखन, दास िा बाँधा बनाउन र 
इचछ विरुर् काममा लराउन नपाउने र शोषण रननेलाई दवणित रददै क्वतपवूत्ग वतराउने व्यिस्ा रररएको छ ।  

धारा (३१)को वशक्ा समबनधधी हकमा प्रत्ेयक नराररकलाई आधारभतू वशक्ामा पहुचँिको र राज्यबाट आधारभतू तहसममको 
वशक्ा अवनिार ््य र वन:शलुक त्ा माध्यवमक तहसममको वशक्ा वन:शलुक पाउने हकको व्यिस्ा रररएको छ । त्यसै ररधी 
अपाङ् रता भएका र आव ््गक रूपले विपनन नारररकलाई वन:शलुक उचचि वशक्ा पाउने र दृवटिवबहधीन नारररकलाई उप्यतुि 
माध्यमबाट वन:शलुक वशक्ा पाउने हकको व्यिस्ा रररएको छ । सा्ै प्रत्ेयक समदुा्यलाई आफनो मातकृ भाषामा वशक्ा 
पाउने र त्यसको लावर विद्याल्य त्ा शवैक्क संस्ा खोलने र स्चिालन रनने हक प्रदान रररएको छ। धारा (३२)को भाषा 
र सँंसककृ वतको हक अनतर्गत प्रत्ेयक व्यवति र समहूलाई आफनो भाषा प्र्योर रनने, समदुा्यको साँसककृ वतक िधीिनमा सहभारधी 
हुन पाउने र आफनो भाषा, वलवप, संसककृ वत, साँसककृ वतक सभ्यता र समपदाको संिर््गन र संरक्ण रनने हक प्रदान रररएको छ । 

धारा (३३)को रोिरारधीको हकमा प्रत्ेयक नरररकलाई रोिरारधी र रोिरारधी छनोट रनने हकको व्यिस्ा छ । त्यसै ररधी धारा 
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(३४)को श्रमको हकमा प्रत्ेयक श्रवमकलाई सामाविक सरुक्ाको हक प्रदान रररएको छ । धारा (३५)को सिास्थ्य समबनधधी 
हकमा प्रत्ेयक नारररकलाई राज्यबाट आधारभतू सिास्थ्य सेिा वन:शलुक प्राप्त रनने हक र आकवसमक सिास्थ्य सेिाबाट 
िव्चित रन्ग नपाइने व्यिस्ा छ । त्यसै ररधी उपचिारकोबारेमा िानकारधी पाउने, सिास्थ्य सेिामा समान पहुचँि र सिचछ 
खोनेपानधी र सरसफाईमा समान पहुचँिको हकको व्यिस्ा रररएको छ ।  

धारा (३६) मा प्रत्ेयक नारररकलाई खाद्य िसतकुो अभािमा िधीिन िोवखममा पनने अिस्ाबाट सरुवक्त हुने र खाद्य 
समप्रभतुाको हक रहने व्यिस्ा छ । त्यसै ररधी धारा (३७) मा प्रत्ेयक नारररकलाई आिासको हकको व्यिस्ा रररएको छ । 
धारा (३८)को मवहलासमबनधधी हकमा समान िंशधी्य, सरुवक्त मातकृति र प्रिनन सिास्थ्यसमबनधधी हकको व्यिस्ा छ । त्यसतै 
मवहला विरुर् कुनै पवन आधारमा शारधीररक, मानवसक, ्यौनिन्य, मनोिजै्ञावनक िा अन्य कुनै वकवसमको वहसंा र शोषणलाई 
वनषधे रददै ्यसता का्य्गलाई दणिनधी्य बनाउने र पधीवितलाई क्वतपवूत्ग वदने व्यिस्ा रररएको छ । सा्ै, मवहलाहरूलाई राज्यका 
सबै वनका्यमा समानपुावतक समािशेधी वसर्ानतको अधारमा सहभारधी हुने, वशक्ा, सिास्थ्य, रोिरारधी र सामाविक सरुक्ामा 
सकारातमक विभदेको अधारमा विशेष अिसर र समपवत्त त्ा पाररिाररक मावमलामा समान हक हुने व्यिस्ा छ । 

धारा (३९)को बालबावलका समबनधमा प्रत्ेयक बालबावलकालाई पवहचिान,नामकरण र िनम दता्गको र प्रारवमभक बाल 
विकास त्ा बाल विकासमा सहभावरताको हक रहने व्यिस्ा रररएका छ । त्यसै पररिार र राज्यबाट वशक्ा, सिास्थ्य, पालन 
पोषण, उवचित स्याहार, खलेकूद, मनोर्िन त्ा सिा्गङ्रधीण व्यवतिति विकास र बाल अनकूुल न्या्य र विशषे अिस्ाका 
बालबावलकाको लावर विशषे संरक्ण र सवुिधाको हक उललेख छ । सा्ै, बालबावलकालाई बाल वििाह, रैरकाननुधी ओसार 
पसार र अपहरण िा बनधक राखन, कुनै पवन मध्यम िा प्रकारले दवु्य्गिहार, उपेक्ा िा शारधीररक, मानवसक, ्यौनिन्य िा अन्य 
कुनै प्रकारको शोषण रन्ग िा अनवुचित प्र्योर रन्ग त्ा कुनै पवन वकवसमको ्यातना वदन वनषेध रररएको छ । 

धारा (४०)को दवलतको हकमा राज्यका सबै वनका्यमा दवलतलाई समानपुावतक समािशेधी वसर्ानतको आधारमा सहभारधी 
हुने, आफनो परमपरारत पेशा, ज्ञान, सधीप र प्रविवधको प्र्योर संरक्ण र विकास रनने हक प्रदान रररएको छ । सा्ै, दवलतको 
सहभावरताको लावर विशषे व्यिस्ा रनने, प्रा्वमकदवेख उचचि वशक्ासमम वन:शलुक छात्रिकृवत्तको व्यिस्ा रनने र प्राविवधक 
र व्यािसाव्यक उचचि वशक्ामा विशषे व्यिस्ा रनने कुरा उललेख भएको छ । त्यसतै राज्यले आिास वबहधीन उनधीहरूलाई 
बसोबास त्ा भवूमहधीनलाई एक पटक िवमन उपलबध रराउने कुरा उललेख छ । ्यधी सबै सवुिधालाई दवलत मवहला, परुुष र 
समदुा्यमा न्या्योवचित वितरणको व्यिस्ा रनने प्रािधान पवन समािेश छ । 

संविधानको धारा (४१) मा िेष्ठ नारररकहरूलाई राज्यबाट विशषे संरक्ण त्ा सामाविक सरुक्ाको हक व्यिवस्त छ । धारा 
(४२) मा सामाविक न्या्यको हक समबनधमा विसतकृत व्यिस्ा रररएको छ । आव ््गक, सामाविक िा शवैक्क दृवटिले पछावि 
परेका मवहला, दवलत, आवदिासधी/ िनिावत, मधसेधी, ्ारु, मवुसलम, वपछिा िर्ग, अलपसंख्यक, सधीमानतककृ त, अपाङ् रता 
भएका व्यवति, लैङ्वरक त्ा ्यौवनक अलपसङ्ख्यक, वकसान, श्रवमक, उतपधीवित, िा वपछविएको क्ेत्रका नारररक त्ा 
आव ््गक रूपले विपनन खस आर ््यलाई समािशेधी वसर्ानतका आधारमा राज्यका वनका्यमा सहभारधी हुने हक हुने व्यिस्ा 
छ । त्यसै ररधी, आव ््गक रूपले विपनन त्ा लोपोनमखु समदुा्यका नारररकको संरक्ण, उत्ान, सशतितीकरण र विकासको 
लावर वशक्ा, सिास्थ्य, आिास, रोिरारधी, खाद्यानन र सामाविक सरुक्ामा विशषे अिसर र लाभ पाउने र अपाङ् रता भएका 
नारररकलाई विविधताको पवहचिान सवहत मा्या्गदा र आतमसममानपिू्गक िधीिन ्यापन रन्ग पाउने र साि्गिवनक सेिा र सवुिधामा 
समान पहुचँिको हक रहने व्यिस्ा छ । सा्ै प्रत्ेयक वकसानलाई ककृ वष का्य्गका लावर भवूममा पहुचँि, परमपरारत रूपमा प्र्योर 
र अिलमबन रररएको स्ानधी्य विउ, वििन र ककृ वष प्रिावतको छनोट र संरक्णको हक हुने व्यिस्ा पवन छ । त्यसै ररधी विशषे 
पररवस्वत र अिस्ाका व्यवतिहरूलाई उवचित सममान सवहत वशक्ा, सिास्थ्य, रोिरारधी, आिास र सामाविक सरुक्ामा 
प्रा्वमक अिसर हुने कुरा पवन उललेख रररएको छ । 
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्यो संविधानले सामाविक सरुक्ालाई हकको रूपमा स्ावपत ररेको छ । धारा (४३) मा आव ््गकरूपले विपनन, अशति र 
असहा्य अिस्ामा रहकेा, असहा्य एकल मवहला, अपाङ् रता भएका, बालबावलका, आफनो हरेचिाह रन्ग नसकने त्ा 
लोपोनमखु िावतका नारररकलाई सामाविक सरुक्ाको हक प्रदान रररएको छ । संविधानको भार (२९) मा व्यिवस्त 
रािनधीवतक दल समबनधधी व्यिस्ाको धारा (२६९) मा दलको विवभनन तहका का्य्गकाररणधी सवमवतमा नेपालको विविधतालाई 
प्रवतवबवमबत रनने ररधी समािशेधी प्रवतवनवधतिको व्यिस्ा रररएको हुन ुपछ्ग भवनएको छ ।  

अवहलेको संविधानको भार (४) मा व्यिवस्त राज्यका वनदनेशक वसर्ानत, नधीवत त्ा दाव्यतिको धारा (५०) मा लैङ्वरक 
समानता, समानपुावतक समािवेशकरण, सहभावरता र सामाविक न्या्यलाई रािधीवतक उद्ेशे्यको विष्य िसत ुबनाइएको छ । 
त्यसै ररधी, धम्ग, संसककृ वत, संसकार, प्र्ा, परमपरा, प्रचिलन िा अन्य कुनै पवन आधारमा हुने सबै प्रकारका विभदे, शोषण र 
अन्या्यको अनत्य र साँसककृ वतक विविधताको सममानलाई सामाविक र साँसककृ वतक उद्शे्यको आ्याम बनाइएको छ । सा्ै, 
धारा (५१)को राज्यको नधीवतमा सामाविक र साँसककृ वतक रूपानतरण समबनधधी नधीवत अनतर्गत संसककृ वतको विकास, स्ानधी्य 
वसि्गनवशलता प्रिध्गन र पररचिालन, रावट्रि्य समपदाको संरक्ण र विकास, सामाविक विभदे, असमानता, शोषण र अन्या्यको 
अनत्य र साँसककृ वतक विविधताको संरक्ण र विकास रनने कुरा समाविटि रररएको छ । त्यसतै ककृ वष त्ा भवूमसधुार समबनधधी 
नधीवतमा वकसानको वहतको लावर िैज्ञावनक भवूमसधुार रनने कुरा उललेख छ ।  

नारररकका आधारभतू सेिा समबनधधी नधीवतमा वशक्ा, सिास्थ्य, ्याता्यात र अन्य आधारभतू सेिा क्ेत्रमा लरानधी बढाएर र 
वनिधी क्ेत्रलाई प्रोतसाहन र वन्यमन ररेर नारररकको पहुचँि अवभिकृवर् रनने कुरा समािशे छ । सामाविक न्या्य र समािवेशकरण 
समबनधधी नधीवतमा एकल र िोवखममा परेका, सामाविक र पाररिाररक िवहट्करणमा परेका मवहलाको वहत, प्रिनन सेिामा पहुचँि, 
मवहलाहरूको कामको आव ््गक मलू्याङकन, बालबावलकाको वहत र ्यिुाको सशतितीकरणको कुरा उललेख भएको छ । त्यसै 
ररधी ्यो नधीवतमा मतुि कम्ैया, कमहलरधी, हरूिा, चिरुिा, हवल्या, भवूमहधीन, सकुुमबासधीको पनुस्ा्गपन, आवदिासधी/िनिावतको 
पवहचिान र सममान, अलपसङ्ख्यकको पवहचिान र अिसर र लाभ अवभिकृवर्, मधसेधी समदुा्य र वपछिा िर्गको लावर अिसर 
र लाभ अवभिकृवर्, उतपधीवित त्ा वपछविएको क्ेत्रका नारररकको संरक्ण, सशतितीकरण र विकास, सबै वलङ्र र समदुा्य 
वभत्रका विपननको लावर सामाविक न्या्य र सरुक्ा, खलेकूदको विकास र संर संस्ाको लरानधी र भवूमकाको पनुवि्गतरणको 
विष्य समािेश रररएको छ ।  

संविधानको भार (२७) मा लैङ्वरक र समहूरत वहत प्रिध्गनको लावर विवभनन सात अ्योरहरूको व्यिस्ा छ । ्यधी 
आ्योरहरूमा मवहलाको वहतसँर समबवनधत रावट्रि्य मवहला आ्योर, दवलतको वहतसँर समबवनधत रावट्रि्य दवलत आ्योर, 
खस आर ््य, वपछिा िर्ग, अपाङ् रता भएका व्यवति, िेष्ठ नारररक, श्रवमक, वकसान, अलपसङ्ख्यक समदुा्य, वपछविएको 
िर्ग र कणा्गलधी र आव ््गक रूपले विपनन समदुा्यको वहतको लावर रावट्रि्य समािेशधी आ्योर, आवदिासधी/िनिावतको वहतसँर 
समबवनधत आवदिासधी/िानिावत आ्योर, मधसेधीको वहतसँर समबवनधत मधसेधी आ्योर,्ारूको वहतसँर समबवनधत ्ारू 
आ्योर र मवुसलमको वहतसँर समबवनधत मवुसलम आ्योरको व्यिस्ा रररएको छ ।  

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान िारधी भई सकेपवछ बनेको आव ््गक िष्ग २०७३।७४ दवेख २०७५।७६ समम अिवधको 
चिौधौ ँ्योिनामा आव ््गक, सामाविक र शवैक्क अिसरबाट िव्चिवतमा परेका दवलत, आवदिासधी, मधसेधी, ्ारू, मवुसलम 
समदुा्य, वपछिा िर्ग, सधीमानतककृ त, अपाङ् रता भएका व्यवति, लैङ्वरक त्ा ्यौवनक अलपसङ्ख्यक, वकसान, श्रवमक, 
उवतपिधीत िा वपछविएको क्ेत्रका नारररक त्ा आव ््गकरूपले विपनन खस आर ््यका लावर मलुकुमा उपलबध साधन श्रोत, 
सेिा त्ा सवुिधामा पहुचँि सवुनवचित रनने लक््य वलइएको व््यो । ्यस प्र्योिनको लावर राज्यका साधन श्रोतमा पहुचँि बढाउने, 
सकारातमक विभदे र आरक्णको मध्यमबाट सहभावरता सवुनवचित रनने, वसप विकास ररधी रोिरारधीका अिसरमा पहुचँि बढाउने 
त्ा भाषा र संसककृ वतको संरक्ण र समिध्गन रनने रणनधीवत अङ्रधीकार रररएको व््यो । ्योिनामा पवहलो पटक लोपोनमखु, 
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अवतसधीमानतककृ त त्ा सधीमानतककृ त िावत िनिावतको विष्य छुटै् समािशे ररधी राज्यको समग् विकास अवभ्यानमा व्यनधीहरूको 
पहुचँि िकृवर् ररधी िधीिनसतर उकासने कुरा उललेख रररएको व््यो । 

पनध्रौ ँ प्चििषगी्य ्योिना (२०७६।७७ दवेख २०८०।८१) मा मानि विकास सचूिकाङ्कको आधारमा पछावि परेका 
समदुा्यको सशतितीकरण र समानपुावतक विकास रनने लक््य वनधा्गरण ररधी मलुकुको आव ््गक, सामाविक र रािनधीवतक 
अिसरबाट िव्चितधीमा परेका लवक्त िर्गको लावर दशेमा उपलबध साधन श्रोत त्ा सवुिधामा समानपुावतक समािशेधी 
पहुचँिको सवुनवचिता रन्गको लावर साधन श्रोतमा पहुचँि बढाउने, राज्यको वनण्ग्य प्रवक्र्या र ्यसका प्रशासवनक संरचिनामा 
सकारातमक विभदे र आरक्णका मध्यमबाट सहभावरता सवुनवचित रनने, वसप विकास ररेर रोिरारधीका अिसर िकृवर् रनने त्ा 
भाषा त्ा संसककृ वतको संरक्ण एिं समिध्गन रनने रणनधीवत वलइएको 13छ ।  

सं्यतुि राट्रि संरले सहस्ाबदधी विकास लक््यको प्ररवत सवमक्ा रदने अझ पवन राट्रिहरूले सामाविक विकासको लावर ्प 
काम रनु्ग पनने वनट्कष्ग सन ्२००० मा वनकालद ैसन ्२०१५ दवेख २०३० सममको लावर वदरो विकास लक््यको खाका अरावि 
ल्याएको व््यो । ्यो खाकाले खास ररेर दईु कुरालाई िोि वदएको व््यो : पवहलो सामाविक विकास प्र्यास धरैेको लावर 
भएर हुदँनै, ्यसले कसलैाई छुटाउन नहुने र दोस्ो ्यसतो प्र्यास वदरो हुन ुपनने । ्यसको लावर सं्यतुि राट्रि संरले सामाविक 
समािवेशतालाई अपररहा्य्ग ठहर ््याएको व््यो । सवक्र्य सदस्य र सहा्यताग्ाहधी राट्रिको हवैस्यतले वदरो विकास लक््य प्रवतको 
प्रवतिर्ताले नेपालले पवन सरन रूपमा सामाविक समािवेशतालाई ध्यान वदन ुपनने अिस्ा सकृिना भ्यो । चिौधौ ँर त्यसपवछका 
आिवधक ्योिनाले ्यसलाई समते दृवटिमा वलद ैसमािेवशतालाई महतिपणू्ग स्ान वदएका छन ्।

13 x]g{'xf];\ kG„f}+ of]hgf -cfly{s jif{ @)&^.&&–@)*).*!_, g]kfn ;/sf/, /fli6«o of]hgf cfof]u, l;+xb/jf/, sf7df8f}, @)&^ kmfu'g, k[i7 #$)–
#$@ 
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४.१ पषृ्ठभूतम  

सत्तरधीको दशकदवेख िताततै साि्गिवनक क्ेत्रबाट का्या्गनि्यन भई रहकेा सामाविक नधीवतको प्रभािकाररताको खोिधी हुन 
्ाल्यो । विशषे ररेर साि्गिवनक लरानधीको प्रवतफलको पररमाणातमक र रणुातमक अिस्ा र प्रोतसाहन सवुिधाको पररमाण 
र उप्योरको अिस्ाको विशे्षणमा राट्रिहरूको ध्यान केवनद्रत भ्यो । साि्गिवनक लरानधी र प्रोतसाहनका कारण आव ््गक 
सामाविक विकासमा उललेख्य प्ररवत हावसल भएर धरैे मावनस रररबधीको अिस्ाबाट बावहर आएको भए पवन लरानधीको 
प्रवतफल र लाभ प्रावप्तमा असमानता दखेा पर ््यो । िनसंख्या मध्ेय केहधीले प्रवतफल र लाभ प्राप्त रन्गबाट नै िव्चित भएको 
पाइ्यो भने केहधीले िवत प्राप्त रनु्ग पनने हो त्यवत प्राप्त रन्ग नसकेको पाइ्यो। लरानधीको प्रवतफल र लाभ प्राप्त रन्ग नसकने र कम 
प्राप्त रननेको सकु्म विशे्षण रदा्ग ्यो विशरु् रटना (Mere incidence) मात्र नभई ्यसमा सपटि प्रिकृवत्त(Trend) दखेा पर ््यो ।  

केहधी मावनसहरू उनधीहरूको अनतरवनवहत रणु, चिररत्र, मलू्य, मान्यता, संसककृ वत र भौरोवलक अिवस्वत र अरुको उनधीहरू 
प्रवतको धारणा, विश्ास र दृवटिकोणका कारण ्यसरधी आव ््गक सामाविक विकासमा छुट्न रएको दवेख्यो । ्यसबाट राज्यले 
बनाउने र का्या्गनि्यन रनने सामाविक नधीवतमा पनुससंरचिनाको (नधीवतरत, प्रवक्र्यारत र व्यिहाररत) आिश्यकता टि्कारो भ्यो । 
सामाविक व्यिहारलाई महतिपणू्ग रूपमा वन्यमन रनने भवूमकामा रहकेा सरकारहरूले प्रवतफल र लाभ सबैले अवधकत ्रूपमा 
प्राप्त रन्ग सकुन ्भनधी सामाविक नधीवतमा पररित्गन रन्ग सरुु ररे । ्यो उपक्रमलाई नै सामाविक समािेवशता भनन ्ावलएको हो ।  

समािेवशता खास ररेर बिार, सेिा र स्ान ररधी तधीन आ्याममा िरुरधी हुनछ भने हावसल रनने तररकामा भने क्मता, अिसर 
र म्या्गदाको आिश्यकता पद्गछ । िासतिमा छुटाइएकालाई समाविटि रन्गको लावर छुटेकाहरूको िधीविकोपाि्गनका श्रोत र 
सेिामा पहुचँि िसले क्मता बढाउन मद्त रद्गछ, आिाि, प्रभाि र एिेनसधीको क्मता िसले आदर र सममान प्रदान ररेर म्या्गदा 
वदनछ र सबै नारररकले सहभारधी हुन पाउने खलेका वन्यम सवहतको समतामलूक अिसर िसले सबैको पहुचँि सवुनवचित रद्गछ, 
त्यसको आिश्यकता पद्गछ । िधीविकोपाि्गनका श्रोत र सेिामा पहुचँि र अिाि, प्रभाि र एिेनसधी क्मता सशतितीकरणसँर 
समबवनधत हुनछ भने पररित्गनको अकको आ्याम खलेका वन्यम िहाँ सामाविक समािेवशता हुनछ िा हुदँनै भनने कुरासँर 
समबवनधत हुनछ । त्यसकारण सशतितीकरण र सामाविक समािेवशता व्यवति र संस्ाहरू बधीचिको समबनध पररित्गन रनने माध्यम 
हुन ्। ्यधी दईुले एक अका्गको पररपरूकको रूपमा काम रनु्ग पनने हुनछ1 । 

४.२ ्मािेशी ्ामातिक नीति  
समािेवशता बढाउन समािको सामाविक, रािनधीवतक र आव ््गक वक्र्याकलापसँर प्रत्यक् समबवनधत बिार, सेिा र स्ान िा 
ठाउँ तधीन आ्याममा हसतक्ेप रनु्ग पद्गछ । समािेवशताको लावर रररने हसतक्ेपको सङ् वक्प्त चिचिा्ग तल रररएको छ । 

४.२.१ बिार हसिके्प  

िवमनको पनुवि्गतरणले संरचिनारत बेफाइदाहरूलाई हटाउन महतिपणू्ग मद्त रद्गछ । भवूमसधुार मात्र समािेवशताको एक मात्र 
औषधधी नभए पवन कम विकवसत मलुकु िहाँ धरैे मावनस ककृ वषमा वनभ्गर रहकेा हुनछन,् त्यहाँ ्यसले ककृ वषको संरचिना पररित्गन 
1 Unequal Citizen, Gender, Caste and Ethnic Exclusion in Nepal, Summary, Paper Number – 37966, The World Bank and Depart-

ment of International Development, Kathmandu, Nepal, 2006, pp-xvii

्कारातमक तिभेद
(AffIRmATIvE ACTIoN )
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रन्ग सराउ परु ््याएर समािेवशतामा ्योरदान रद्गछ । भवूम सधुारको प्रभािलाई वदरो िनाउन मल, वबउ, प्रविवध आवदमा 
लरानधी रनु्ग पद्गछ । मवहलाहरूलाई एकल िा सं्यतुि सिावमति र आवदिासधीहरूले प्र्योर ररधी आएको सामदुाव्यक िवमनलाई 
मान्यता वदने का्य्गले समािेवशतालाई बढाउँछ । त्यसै ररधी आवदिासधीहरूले पवहलेदवेख प्र्योर ररधी आएको िवमन माव्को 
परमपरारत अवधकारलाई मान्यता वददा िवमनको उप्योर र म्या्गदा बढन िानछ । वसप विकासका का्य्गक्रमहरू स्चिालन ररेर 
मवहलाहरूले बिारबाट पाउने प्रवतफल अवभिकृवर् रन्ग सवकनछ । त्यसै ररधी बाल हरेचिाहमा सह्योरले मवहलाहरूको अमदानधी 
मात्र बढाउदनै अरु िाह्य सकारातमक प्रभाि पवन सकृिना रद्गछ । उप्यतुि र क्मता अनकूुलको वित्तधी्य सेिामा पहुचँि स्ावपत 
रन्ग सह्योर रनने समािेशधी वित्तधी्य बिार समािेवशता िकृवर्को लावर अपररहा्य्ग हुनछ ।

४.२.२ ्ेिाहरूमा हसिके्प  

साि्गिवनक सेिाहरूमा राम्ो र म्या्गवदत पहुचँिले मानिधी्य पूँिधी अवभिकृवर् रन्ग सह्योर पगुदछ िनु सामाविक समािेवशताको 
लावर महतिपणू्ग बाटो हो । सेिामा पहुचँि बढाउन समहूको सबै वकवसमको विविधतालाई ध्यान वदएर सेिाको पनुससंरचिना 
रनु्गपद्गछ । िोवखममा रहकेा अलपसङ्ख्यकको लावर सबैको लावर उप्यतुि हुने भनदा पवन लवक्त का्य्गक्रम उप्यतुि हुनछ । 
्यसबाट उनधीहरूको क्मता, अिसर र म्या्गदा अवभिकृवर् रन्ग सवकनछ । सेिाको रणुसतर सधुानने र सेिाको सम्य र स्ानलाई 
लचिकदार बनाउने कुरा पवन महतिपणू्ग हुनछ । छुटेका समहूलाई भािामा अनदुान सह्योर र मवहला, िकृर्िकृर्ा लरा्यत सबैको 
पहुचँि्योग्य साि्गिवनक ्याता्यात सेिाले भौवतक पहुचँिलाई बढाएर समािेवशतामा ्योरदान वदनछ । सेिामा एकाहोरोपन 
सेिाको प्रभािकाररताको लावर बाधक हुनछ, त्यसैले सेिा प्रदा्यकहरूलाई तालधीम आवदको माध्यमबाट सेिाग्ाहधीमतै्रधी 
बनाउन ुपद्गछ । काननुधी सेिा रररब धनधी सबैको पहुचँि ्योग्य हुन ुपद्गछ । 

४.२.३ स्ान िा ठाउँमा हसिके्प  

स्ानको विचिार भनेको िासतविक र सांकेवतक दिुै हो । समािेवशताको पवहलो खि्ुवकलो प्रत्ेयक व्यवति र समहूको अवसततिलाई 
सिधीकार रनने भनेको सरकारधी अवभलेखमा दवेखने बनाउन ुहो । भौवतक र सामाविक स्ानमा हसतक्ेप पवन महतिपणू्ग हुनछ । 
भौवतक स्ानमा समािेवशता बढाउन सरुक्ा र सेिाहरूको उपलबधता पवन आिश्यक हुनछ । भाषा पवहचिानको महतिपणू्ग पक् 
हो । ्यसले साँसककृ वतक र रािनधीवतक स्ानको दािधीलाई बवल्यो बनाउछ । भाषा प्रवतको सममानले मावनसप्रवत पवन सममान 
बढाउछ । विवभनन समहूका सदस्यहरू बधीचिको सकारातमक समपक्ग ले समहू समहू बधीचिको पिूा्गग्ह रटाउन मद्त रद्गछ । 
सांकेवतक का्य्गले पवन समहूहरू बधीचिको पनुवम्गलनलाई सह्योर परु ््याउँछ । रािनधीवत र राज्यका सं्यनत्रहरूमा छुटेको समहूको 
लावर ठाउँ उपलबध रराउदा समािेवशतामा ्प ्योरदान पगुदछ । 

४.३ ्कारातमक तिभेद  

साि्गिवनक नधीवत र का्य्गक्रम अनतर्गत उतपादन हुने सेिा र िसतकुो वितरण सामान्यत्या दईु वकवसमले रररनछ । सबैको बराबर 
पहुचँि हुने ररधी वितरण रररने सि्गव्यापधी सेिा (Universal Service) र कुनै िर्ग, समहू िा क्ेत्र विशषेको मात्र पहुचँि सधीवमत 
रहने लवक्त सेिा (Targeted Service)। सेिाको वितरणको तररकालाई वलएर कुन ठधीक हो भननेबारेमा धरैे पवहलेदवेख नै 
तनाि रहकेो पाइनछ ।

;sf/fTds lje]bsf] gLlt eg]sf] Ps lsl;dsf] nlIft gLlt xf], s'g} JolSt jf ;d"xnfO{ p;sf] klxrfgsf] 
cwf/df afFsL JolSt jf ;d"x eGbf km/s Jojxf/ ug]{ . 
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साकारातमक विभदेको नधीवत सामाविक समािेवशताको लावर साि्गिवनक क्ेत्रबाट अङ्रधीकार रररने तोपखानाका ् पैु्र औिार 
मध्ेय एक हो ।  

अकको वकवसमले भनने हो भने सकारातमक विभदे भनेको प्रा्वमकतापणू्ग व्यिहार हो, प्रवतवनवधति हुन नसकेका, विरतमा 
अन्या्यपणू्ग व्यिहार रररएका र वनमखुाको पक्मा रररने विभदे हो । त्यसै कारण कसै कसैले ्यसलाई पवहलेको कमिोरधी 
सधुान्गको लावर रररने उलटो िा सकारातमक विभदे (Reverse or Positive Discrimination) पवन भनदछन ्भने केहधीले 
्यसलाई पवहले रररएको विभदेको भरणपरूणको लावर रररने विभदे (Compensatory Discrimination) पवन भनदछन ्।  

सकारातमक विभदेको लावर छुटेको समहूलाई लवक्त रदा्ग पवन विवभनन वकवसमले रन्ग सवकनछ, वनवचित भौरोवलक क्ेत्रलाई 
वलएर िा वनवचित समहू िा व्यवतिलाई वलएर । त्यसै ररधी लवक्त रनने आधारमा पवन रररबधीको अिस्ा, उमरे, अपाङ्गताको 
सतर, वलङ्र, िा ्यधी सबै िा केहधीको वमवश्रत आधारलाई वलन सवकनछ । ्यस बाहके पवन सेिाको शत्गलाई पवन अधारको 
रूपमा वलन सवकनछ।

ljlzli6s[t ¿kdf eGbf ;sf/fTds lje]bsf] gLlt eg]sf] ;fdflhs 5'6fOdf k/]sf ;d"xnlIft gLlt xf] . of] 
gLlt Oltxf;b]lv g} 5'6\b} cfPsf ;d"xnfO{ ljz]if Jojxf/ u/]/ c? hg;+Vofsf] cf};tnfO{ e]6\6fpg] p2]Zo 
/fv]/ agfOPsf] x'G5 . 

 

सकारातमक विभदेको नधीवत विवभनन प्रकार र सतरमा आएको पाइनछ । उपलबध अिसर उपभोरको लावर प्रचिार प्रसार ररेर 
पे्रररत रनने िा विवभनन प्रोतसाहन सवुिधा प्रदान रनने न्यनूतम ्सकारातमक विभदे (Minimum Affirmative Action)। 
्यसमा समहूहरू िा व्यवति बधीचि अिसरमा पहुचँिको लावर कुनै पवन विभदे रररदनै । अकयौ छ बिार, सेिा र स्ानमा छुटै् स्ान 
लवक्त समहूको लावर सरुवक्त रनने अवधकतम ्सकारातमक विभदे (Maximum Affirmative Action)। ्यसमा लवक्त 
िर्गको लावर स्ान नै सरुवक्त रररएको हुनछ र ्यसको उप्योरको अिसरमा पहुचँिको लावर उसले आफनो समहूका सदस्यसँर 
मात्र प्रवतसपधा्ग रद्गछ, अरु समहूकासँर रददैन । अ्ा्गत पवहले िा अवहले विभदेको कारण छुटेका समहूका व्यवतिहरूलाई 
रोिरारधीको लावर भना्ग रन्ग ्यसतो सकारातमक विभदेको नधीवत अवखत्यार रररनछ । ्यसतो नधीवतले खराब वचििलाई सधुार रन्ग 
खराब रनु्ग ठधीक हो भनने मान्यता राखदछ । ्यधी दईु एकदम फरक सकारातमक अशं भएका नधीवतको बधीचिमा पवन सकारातमकताको 
अशं फरक फरक भएका ्पैु्र नधीवतहरू पाइनछन ्।  

आरक्ण िा कोटा प्रणालधी खालधी एक खालको सकारातमक विभदे मात्र हो । ्यसतोकोटा प्रणालधी पवन दईु वकवसमको हुनछ, 
लवक्त िर्गको लावर सङख्या नतोवकएको तर अदृश्य र सङख्या तोवकएको दृश्य िा रोवषत । पवहलोलाई न्यनूतम ्र दोस्ोलाई 
अवधकतम ्सकारातमक विभदे भनन सवकनछ भने रोिरारधी, अिास, ऋण र वशक्ामा समान पहुचँिको सवुनवचितता रनने काननुधी 
व्यिस्ालाई ्यधी दईु बधीचिको सकारातमक विभदे भनन सवकनछ । नेपाल लरा्यत कवतप्य दशेको संविधानले नै ऐवतहावसक 
असनतलुनलाई समबोधन रन्गको लावर छुटाइएको समहूको लावर प्रा्वमकता प्राप्त नधीवतहरू वनमा्गणको का्य्गलाई स्ान 
उपलबध रराएको छ । अिसर अवभिकृवर् रनने र खलेको मदैान सम्याउने ्यसता नधीवतहरूमा वशक्ा, साि्गिवनक रोिरारधी र 
विधाव्यकती क्ेत्रमा स्ान सरुक्ण रररएको हुनछ । ्यसलाई अवधकतम ्सकारातमक विभदेको नधीवत भनन सवकनछ ।

४.४ आरक््ण ्मबनिी तििाद  
सामाविक समािेवशताको सबै अिस्ाको विपक्मा तक्ग हरू आउने ररेको पाइदनै । खास ररेर ्यसको विपक्मा आउने 
तक्ग हरू कुनै एक समहू िा िर्गलाई उनधीहरूको पवहचिानका अधारमा अकको िर्ग िा समहू भनदा फरक व्यिहार ररधी िावररमा 
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स्ान सरुक्ा रनने नधीवत िा आरक्णसँर समबवनधत भएको पाइनछ । अिसरको पहुचँिमा विभदे नरनने न्यनूतम ्सकारातमक 
विभदेकोबारेमा खासै वििाद नभए पवन अिसरको पहुचँिमा नै समहूहरू बधीचि विभदे ररेर स्ान संरक्ण रनने अवधकतम ्
सकारातमक विभदेको पक् िा विपक्मा प्रशसत तक्ग हरू हुने ररेको पाइनछ । विशषे ररेर ्यसको पक् र विपक्मा वनमन तक्ग हरू 
अरावि सानने रररएको पाइनछ ।

४.४.१ पक्का िक्य 2  

संविधान र सो अनतर्गतको काननुले मात्र परंपराको रूपमा चिलधी अएको विभदेलाई हटाउन सकदनै। ्यो कुरा सबै दशेको 
अिस्ाले दखेाउँछ3 । कवतप्य विभदेहरू मावनसको मलू्य मान्यता र विश्ासमा अधाररत हुनछ । विभदे अनैवतक का्य्ग हो भनेर 
वनषधे ररेर मात्र पवन ्यो मवेटन सकदनै । विभदे पत्ता लराउन नसवकने ररधी सकु्म रूपमा भईरहकेो हुनछ । ्यसले पधीवितहरूलाई 
ममा्गहत बनाई रहकेो हुनछ । विभदे नदवेखने पिूा्गग्हको रूपमा र प्रणालधीरत पक्पातको रूपमा रहकेो हुनछ । ्यस अिस्ामा 
काननुधी व्यिस्ा मात्र प्या्गप्त हुदँनै । ्यसतो अिस्ामा पररित्गन ररधी संविधान र काननुले रोषणा ररेको सबै समान रहकेो 
समाि िनाउन सकारातमक विभदेका नधीवत िरुरधी हुनछ। ्यसको मतलि हो अरु विवधले दक्तापिू्गक काम नररेको अिस्ामा 
र त्यो पवन विभदे विद्यमान भएको अिस्ामा मात्र आरक्णको प्रणालधी उप्योर रनु्ग पद्गछ । अन्य विवधले काम ररेको र विभदे 
नभएको अिस्ामा ्यसलाई उप्योर रन्ग हुदँनै । 

िासतिमा भनने हो भने आधवुनक समािका सबै मावनस विभदेको अनत भएको दखेन चिाहनछन ्। सैर्ावनतक रूपमा विभदे 
कसैलाई पवन मन पददैन । सबै समािले कसैलाई पवन पवहचिानको अधारमा विभदे नहोस ् भनने चिाहनछन ् । ्यस अ ््गमा 
सकारातमक विभदेका पक्पावत र विरोधधी दिुैको विभदे उनमलुन हुन ुपनने लक््यमा मतानतर दवेखदनै । खालधी विभदे हटाउने 
तररकाकोबारेमा मात्र फरक मत रहकेो हुनछ । ्यसको विरोध रननेहरू विभदे अनतको लावर भदेभाि नरनने समान अिसहरू नै 
प्या्गप्त हुनछ भनदछन ्भने पक्पावतहरू ्यसतो अिसर मात्र प्या्गप्त हुदँनै र ्यसको लावर काननुधी सा्ै सकारातमक विभदेको नधीवत 
आिश्यक हुनछ भनदछन ्।  

आरक्ण भनने विवत्तकै धरैे मावनसहरू लवक्त समहूमा उपलबध भएका मध्ेयबाट ्योग्यता कम भएकालाई पवन भना्ग, वन्यवुति र 
बढ’िा रनने कुरा िझुदछन ्। तर, सकारातमक विभदे भनेको त्यो होइन, तोवकएको न्यनूतम ््योग्यता नपरुेकोलाई पवन वलने भनने 
होइन । ्यस अ ््गमा आरक्ण भनेको असल मनसा्य राखरे सािधानधीपिू्गक पुरूा रररने सङख्यातमक लक््य मात्र हो । ्यसकारण 
्यसको विरोध महतिपणू्ग हुदँनै ।  

सकारातमक विभदेको नैवतक समस्या भनेको आरक्णको लावर तोवकएकोकोटा िैधावनक वकवसमले उप्योर हुनछ वक हुनन 
? भनने हो । विभदे विरुर्को हवत्यारको रूपमा सकारातमक विभदेलाई सम ््गन रनने भनेको सबै संस्ाहरूमा ्यसलाई लार ु
रनु्ग पछ्ग भनने कदावप होइन । िहाँ विभदेको समस्या छैन, त्यहाँ ्यसको आिश्यकता नै हुदँनै । विवभनन कारणबाट विभदेको 
समस्या भएको ठाउँमा मात्र ्यसको आिश्यकता पद्गछ । ्यस प्रकार सकारातमक विभदेको हसतक्ेपको लावर विभदेको पकृष्ठभवूम 
विद्यमान हुन ुपद्गछ र विभदेको पकेट क्ेत्रले मात्र ्यसलाई आकष्गण रनर’् पद्गछ।  

सकारातमक विभदेको नधीवतले भ्मलाई विस्ावपत ररेर र कमिोर िर्गलाई सरुक्ा प्रदान ररेर संविधान र काननुले पररकलपना 
ररेको पिू्ग रोवषत रावट्रि्य प्रवतज्ञा परूा रन्ग मद्त मात्र रद्गछ । एउटा ्य्ा ््गता के हो भने, सामाविक समािेवशताको लावर 
उप्योर रररने सङख्यातमक सतू्र कवहले अत्यािश्यक ओिैार बनदछ, कवहले आिश्यकता भनदा बढधीको औिार बनदछ भने 

2 Tom Beauchamp n] ;sf/fTds lje]bsf] gLltsf] kIfdf k|;:t ts{x¿ x¿ k|;:t' ug{' ePsf] 5 . x]g{' xf];\ Tom L Beauchamp, In Defense of 
Affirmative Action, The Journal of Ethics, Vol 2 No 2, pp 143-158, 1998

3 cfw'lgs ;+ljwfg / ;f] cGt/ut jg]sf sfg'g /x]sf ljsfl;t / sd ljsl;t ;a} b]zdf lje]bnfO{ lgif]w ul/Psf] dfq 5}g b08gLo ck/fw 
jgfOPsf] 5 t/ ;a} b];df lje]b s'g] g s'g} ¿kdf ljBdfg 5 . 
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कवहले रहरौं तर ऐवचछक औिार बनदछ । प्रत्ेयक अिस्ा फरक हुनछ, त्यसकारण सङख्यातमक सतू्रको रोषणा रदा्ग सािधानधी 
अत्यािश्यक हुनछ । िहाँ पवन सकारातमक विभदेको नधीवतलाई उप्योर रनु्ग हुदँनै, ्यसलाई खालधी ठूला र औवचित्य स्ावपत 
रन्ग सवकने सामाविक उद्शे्य प्राप्त रनने काममा मात्र उप्योर रनु्ग पद्गछ । 

िवतरत र लैङ्वरक विभदे आफूलाई अरु भनदा माव् दखेने िा ठानने र अरु समहूको वनमन सतर नै ठधीक हुनछ भनने मान्यतामा 
आधाररत हुनछ । सकारातमक विभदेको नधीवतले ्यसतो मनसा्य र धारणालाई स्ान वददनै । ्यसको उद्शे्य भनेको उनधीहरूलाई 
अन्या्यपिू्गक िव्चित रररएको स्ानमा पनुर्स््ा्गवपत रनने हो, उनधीहरूलाई कलङवकत हुनबाट बचिाउने हो र समािमा एक 
आपसमा िोविने (Interconnectednes) ररधी समबनधको प्रिध्गन रनने हो । त्यसकारण ्यो माध्यम उवचित छ ।  

िावत्यता र लैङ्वरकतालाई सामान्यत्या: मनसा्यरत पक्पात र छुटाइको मनसा्यरत तररका भवनए तापवन विभदे रनने 
मनसा्य विभदेको आिश्यक करण चिाहधी ँहोइन । संस्ारत समबनधका संनिाल (Institutional Network) ले मनसा्य 
नहुदँा नहुदँ ैपवन पछावि पारेर छुटाइको अिस्ा सकृिना रद्गछ। वमत्रता र भनसनुको आधारमा भना्ग रनने प्रचिलन संसारभर 
प्रशसत पाइनछ, भने िेष्ठताको आधारमा बढुिा रनने चिलन पवन उवत्तकै पाइनछ । सकारातमक विभदेको सङख्यातमक लक््य 
्यसता छोवपएका क्ेत्रको लावर महतिपणू्ग उपचिार हुनछ । ्यसले विभदेको प्रिकृवत्तलाई तोि्न र समतामलूक िातािरणको 
पनुसंरचिना रन्ग सराउछ । मनसा्यरत र मनसा्य विनाको विभदे हटाउनको लावर सकारातमक विभदेको नधीवत आिश्यक 
हुनछ । सकारातमक विभदेको नधीवत रोिरारधीको समान अिसरको सवुनचिता रन्ग र समािमा रवहरो िरा रािेको विभदे अनत 
रन्गको लावर एउटा उप्यतुि तररका हुन सकदछ ।  

सकारातमक विभदेलाई खालधी विभदे हटाउने उपा्यको रूपमा मात्र पवन बझुन ु हुदँनै । ्यसबाट उतपनन हुने िनशवतिको 
विविधता (Workforce Diversity) संस्ाको तारत पवन हुन िानछ । संस्ारत विभदेिन्य व्यिहारको कारण संस्ाहरूले 
उचचिसतरको िनशवतिसँर समपक्ग  रनने र प्राप्त रनने अिसर रमुाई रहकेा हुनछन ्। ्यसबाट उनधीहरूको प्रवतसपधा्गतमक क्मता 
कमिोर बनन िानछ। िनशवतिको विविधता उचचि रणुसतरका कम्गचिारधी प्राप्त रन्ग, विभदे रररएको दािधीको मदु्ा मवमलाको 
कारण उतपनन हुने खचि्ग कम रन्ग र अनपुवस्वत र िावरर छोिने प्रिकृवत्त कम रन्ग र ग्ाहकको सनतटुिधी बढाउन सह्योरधी हुने 
पाइएको छ4 ।  

सरकारको सकारातमक विभदेको नधीवत कै कारण वनिधी क्ेत्रमा बाध्यातमक नभए पवन कवतप्य वनिधी संस्ाहरूले भना्गमा दखेा 
पन्ग सकने व्यिस्ापकती्य पक्पात र एकरुपता (Sterotype)को प्रिकृवत्त रटाउन मद्त रद्गछ । ्यसले दृवटिकोण पररित्गन रन्ग पवन 
सराउँछ । ्यसरधी ्यसले नदवेखने र रैरकाननुधी नठहनने विभदेिन्य व्यिहारलाई कम रददै लैिान मद्त रद्गछ ।  

वनवचित रूपमा सकारातमक विभदेको उलटो विभदे रनने विवधले फाइदा पाउन ु पननेले नपाई अरुले पाइरहदा कवहले काहधी 
वनराशाको अिस्ा ल्याउछ । तर, ्यस प्रकार सकृिना हुने केहधी विभदेका रटनालाई, िषयौ दवेख हवेपएर रहकेाहरूको उपचिारको 
सनदभ्गमा उप्यतुि नै मानन ुपद्गछ । कुनै एक व्यवतिलाई पन्ग रएको मका्ग महतिपणू्ग हुदँनै भनने होइन तर समािमा समाविक 
नधीवतको कारण उतपनन एक िर्गको फाइदा र अकको िर्गको लावर बेफाइदाको अिस्ासँर तलुना रन्ग भने उप्यतुि हुदँनै । फेरर, 
सकारातमक विभदेको नधीवतले बहुसङख्यक िर्गको केहधीलाई असर रनने कुराको चिचिा्ग रदा्ग विद्यमान प्रणालधीमा अरु पवन ्पैु्र 
एक पक्लाई फाइदा रनने र अकको पक्लाई बेफाइदा रनने कुरा हुनछन ्भनने कुरा विस्गन वमलदनै । सकारातमक विभदेको नधीवतले 
्यस खालका विभदे अनत रन्गको लावर नैवतक तारत पवन प्रदान रद्गछ ।

4 Fergusion, Jerry T. and Johnston R. Wallace.,”Managing Diversity”,Mortgage Banking Number 55, pp 32-36L, 1995
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४.४.२ तिपक्का िक्य 5 
भवननछ सफलताको लावर सफल मावनसको पे्ररणा आिश्यक हुनछ । पवहलो तक्ग  आरक्णले सफलताको लावर छुटेको 
समहूलाई रोल मािेल वनमा्गण रन्ग मद्त रद्गछ भनने सकारातमक विभदेको नधीवत विरुर् छ । हाम्ो पे्ररणाको लावर हामधी िसतै 
मावनस चिावहनछ भनने छैन । हामधीले आफू िसतै भनदा पवन ्योग्यता र सद्णु भएका व्यवतिका सफलताबाट उतपे्रररत हुन ुपद्गछ । 
िात, िावत िा वलङ्रको अधारमा भनदा रणुका आधारमा सफलता हावसल रननेहरू नै रोल मोिेल हुन सकदछन।् त्यसकारण 
्यो रोल मोिेलको तक्ग  सानदवभ्गक छैन ।  

अकको तक्ग  भरपरुणसँरसमबवनधत छ । पवहले कुनै समहू विरुर् िेठधीक भ्यो र हानधी पगुन र्यो, त्यसकारण बहुसङख्यक समािले 
्यसरधी हानधी पगुन रएका समहूका सदस्यलाई रोिरारधी, करार र छात्रिकृवत्तमा अग्ावधकार वदन ुपद्गछ भनेर सकारातमक विभदेको 
नधीवतले भनदछ । ्यो तक्ग  क्वतपवूत्गको सामान्य अिधारणसँर वमलदनै । सामान्यत्या: क्वतपवूत्ग भनेको एक व्यवतिले अकको 
व्यवतिलाई परु ््याएको हानधीको भरपरुण रन्ग वदइनछ । समाि कै कुनै िर्ग िा समदुा्यको विभदेको कारण क्वत पगुन रएको हुनछ, 
व्यवतिरत भनदा पवन र त्यसतो क्वत पवन एकै समहू वभत्र पवन सबै सदस्यमा बराबर परुेको पवन हुदँनै, ्यवतसमम कती कसैलाई 
त क्वत परुे कै हुदँनै । ्यस अ ््गमा राज्यले क्वतपवूत्ग वदने का्य्ग ठधीक होइन । त्यसै ररधी क्वत नै नपरुेकोलाई क्वतपवूत्ग वदने का्य्ग 
पवन कदावप ठधीक होइन । फेरर, क्वतपवूत्ग भनेको पैसाको रूपमा वदन उप्यतुि हुनछ न वक ्योग्यता र क्मताको अधारमा प्राप्त हुन ु
पनने साि्गिवनक पद कम ्योग्यता र क्मताको आधारमा प्राप्त रन्गको लावर प्रा्वमकता वदने ररधी ।  

अकको कुरा, क्वत परु ््याउनेले मात्र क्वतपवूत्ग वतनने हो अरुले होइन । हालको वनदकोषलाई पवहले कसैले ररेको क्वतको क्वतपवूत्ग 
वतन्ग लराउदा रनुासो रन्ग पाइदनै भवननछ । उनधीहरू वनदकोष हुदँा हुदँ ै पवन उनधीहरूले ्ाहा नै नपाइकन विभदेको फाइदा 
पाइरहकेा हुनछन ्। खराबधीबाट िानेर होस ्िा निानेर नै फाइदा पाउनेले क्वतपवूत्ग भतुिानधीमा सह्योर रनु्ग पद्गछ भवननछ । 
सामान्यत्या: क्वतपवूत्ग व्यवतिरत र विवशटि (Specific) हुनछ । क्वतपवूत्ग भनेको क्ावत रननेले नै वतनने हो । क्वत रननेको मतु्य ु
भ्यो िा उ हरा्यो भने क्वत पगुनेले समािबाट क्वतपवूत्ग दािधी रन्ग नैवतक रूपमा वमलदनै, तर वबमा छ भने वबमा दािधी रन्ग भने 
वमलदछ । कवतप्य अिस्मा खराबलाई भरणपोषण. (Compensate) रन्ग सवकदनै, हामधीले खालधी अपणू्ग (Imperfect) 
संसारलाई राम्ो बनाउनकोवशस मात्र रनने हो तर ्यसको सवुनवचितता रन्ग भने सकदनैौ ।  

विपक्को अकको तक्ग  सकारातमक विभदेको कारण सकृिना हुने विविधताबाट प्राप्त हुने फाइदासँर समबवनधत छ । भवननछ धरैे 
अिस्ामा विविधता फाइदािनक हुनछ तर कुनै अिस्ामा भने ्यो ज्याद ैमहतिपणू्ग हुनछ । विविधता्यतुि समािमा साि्गिवनक 
वनका्यहरू पवन विविधता्यतुि हुदँा मात्र ्यसले समािका सबैको विश्ास आि्गन रन्ग सकदछ । ्यसबाट कुनै पवन समहूले 
आफूलाई अकको समहूको व्चिोवमचिोमा रहन ुपरेको छैन भनने महससु रन्ग सकदछन ्। विविधताको ्यो अिधारणाले हाम्ो मलू्य 
मान्यताको छनोटमा चिनुौवत प्रसततु रद्गछ । विविधता्यतुि चिलनको नैवतक र राम्ो दवेखने महति छ, ्यसले हामधीलाई िधीिनको 
सबै अि्यि र पक्लाई सिधीकान्ग वसकाउछ । विविधताले हाम्ो नैवतक वक्वतिलाई बढाउँछ । विविधतालाई महतिपणू्ग ठानदा 
ठानद ैपवन प्रत्ेयक व्यवतिलाई समान आदर सममान रनने नैवतक आधारलाई विविधताले पनछाई वदनछ । विविधताको लावर 
विविधता नैवतक अनाचिार हो, ्यसले तक्ग पणू्ग विवशटिता (Distinction) लाई छा्याँमा पाद्गछ, व्यवतिलाई साध्यको रूपमा हनेने 
का्य्गलाई कमिोर पाददै उनधीहरूलाई विशरु् माध्यम बनाउँछ । अझ भना्ग रररएका व्यवतिहरू उचचि ्योग्यताका भएनन ्भने त 
विविधता झन ्औवचित्यविहधीन लराि बनन िानछ । माव्ललो तहका पेशाहरूमा त विविधता भनदा दक्ता नै महतिपणू्ग हुनछ । 
आवखर तपाई हामधी सबैले विविधताबाट आएका भनदा राम्ो िाकटर र िवकल नै रोजदछौ । 

केहधी दाश्गवनक त्ा सामाि िैज्ञावनक सामान्यत्या: मावनसको प्रककृ वत औसतमा समान हुनछ भनद ै तटस् (Fair) खले 
मदैानमा समानपुावतक रूपमा सबै िात, िावत, समहू र वलङ्रले िधीिनको सबै प्र्यासमा उचचि स्ान हवसल रन्ग सकन ु
5 x]g{'xf];\ Pojman, Louis P,The Case Against Affirmative Action.html 
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पद्गछ भनदछन ् । उनधीहरूको अनसुार असमान प्रवतफल िा नविता नै असमान अिसरको प्रमाण हो । अ्ा्गत िासतविक 
समानताले नवतिामा पवन समानताको मार रद्गछ । ्यो तक्ग  आफैमा ठधीक छैन वकन कती सबै मावनस कवहल्ैय बराबर हुदँनैन,् 
िातािरण र िंशाणलेु केहधी न केहधी फरक पारेकै हुनछ । िनसंख्याको बनािट र बचचिा हुका्गउने अभ्यासहरूले सफलतालाई 
महतिपणू्गरूपमा प्रभाि पाद्गछन ्। मावनसहरूले आफनो का्य्गको विममिेारधी केहधी हदसमम वलनै पद्गछ । सबै कुरा सामाविक 
संस्ालाई मात्र दोष वदएर हुदँनै । 

अकको तक्ग  िौवर्कता (Talent) सँर समबवनधत छ । सामाविक समािेवशताका पक्धरहरू सक्मता (Competency) 
िौवर्कता, उचचि चिररत्र, वमहनेत र अनशुासनको नविताबाट मात्र उतपनन हुने होइन, त्यसकारण उचचि स्ान पाउने कुरा ्यसता 
मावनसको अवधकारको कुरा होइन भनदछन ्। त्यसकारण ्यसता स्ानहरू वनमन ्योग्यताका भए पवन िात, िावत, िा लैङ्वरक 
रूपमा छुटाइएका िर्गलाई उपलबध रराउन ुअन्या्य होइन भनदछन ्। उनधीहरू साि्गिवनक पद सामाविक िसत ुहो र सामाविक 
िसत ुपाउनको लावरकोहधी पवन िानछनधी्य हुदँनै, ्यो त विशरु् रूपमा समािले वनधा्गरण ररेको आधारहरूमा मात्र प्राप्त हुने 
हो भनदछन ्। ्यसको विरोध रननेहरू व्यवतिरत भनदा समहूरत व्यिहार रनने ्यो तक्ग  नै असानदवभ्गक छ भनदछन ्। उनधीहरू 
व्यवतिलाई उसको ्योग्यताको आधारमा प्रदान रनने र सामाविक सवुिधा समहूरत पवहचिानको अधारमा वितरण रनने बधीचि 
नैवतकताको प्रश्न खिा हुनछ भनदछन ्। आिको ्योग्यतामा (Meritocracy) आधाररत समािमा6 ्यधी रणुहरू भएर सक्म 
भएकाले सवुिधा पाउने कुरासँर िात, िावत िा वलङ्रकै आधारमा सवुिधा पाउने कुरा सानदवभ्गक हुदँनै भनदछन ्। समािले 
कसैले दािधी रनु्गभनदा अरावि िसरधी सवुिधा वितरण ररे पवन दािधी ररे पवछ भने वक त ्यो अि्गन रनु्ग पद्गछ वक त पाउन्योग्य 
हुन ुपद्गछ । प्रवतफल वदन सकने रणुहरूलाई नसिधीकानने हो भने राम्ो प्रवतफल आउदनै । हामधीले सितनत्र रूपमा ररेको कामको 
लावर हामधी विममिेार हुनै पद्गछ । हामधीले हाम्ो श्रमको फल पाउने हो । राम्ो रदा्ग परुसकार र नराम्ो रदा्ग दणि पाउने हो । 

सकारातमक विभदेको नधीवतमा फरक समहू विरुर् विभदेको आिश्यकता हुनछ । ्यसले व्यवतिलाई साध्यको रूपमा हदेदैन, 
खालधी साधनको रूपमा मात्र वलनछ । ्यसले छुटेको समहूका सदस्यहरूलाई व्यवतिको रूपमा वलदनै, उनधीहरूको िात िा 
िावतको िा ्यसतै अधारमा उनधीहरूलाई विचिार रररनछ न वक उनधीहरूको ्योग्यताको आधारमा । मवहलाहरूको विष्यमा 
पवन ्यसतै हुनछ । उनधीहरूलाई व्यवतिको रूपमा होइन वक उनधीहरूको वलङ्रको आधारमा विचिार रररनछ न वक उनधीहरूको 
्योग्यताको आधारमा । त्यसै ररधी बहुसङ्ख्यक समहूका सदस्यहरूलाई पवन म्या्गवदत व्यवतिको रूपमा वलइदनै, उनधीहरूको 
पवन ्योग्यता भनदा िात, िावत िा िण्गको आधारमा विचिार रररनछ । ्यो उनधीहरू विरुर्को असमानता हो ।  

सबैभनदा महतिपणू्ग कुरा त सकारातमक विभदेले असक्मता र मध्यमसतर (Mediocrity) लाई प्रोतसाहन वदनछ र रनुासोको 
अिस्ा सकृिना रद्गछ । ्यसबाट समािले रमुाउन ुपनने हुनछ । परमपरारत रूपमा हामधीले सिधीकार ररेको व्यिस्ा भनेको 
समािको उचचि पद ्योग्यतम ्ले पाउन ुपछ्ग भनने हो । उतककृ टिलाई परुसककृ त रनने कुरा प्रवतसपधा्ग रननेको लावर मात्र न्या्यपणू्ग हुदँनै 
दक्ता बढाउन पवन उवत्तकै महतिपणू्ग हुनछ । आवखरमा समाि ्योग्यतमलाई मान्यता वददा नै राम्ो हुदँ ैिानछ । हामधी समािले 
उतपादन ररेका मध्ेय उत्तम नेता, वशक्क, िाकटर, इवनिवन्यर आवद नै चिाहनछौ ँ । त्यसै भएर हामधीले समान अिसरलाई 
्योग्यतमलाई परुसककृ त रनने ररधी उप्योर रदा्ग नै समािको वहत हुनछ । सामाविक समािेवशताले एकवतर अवत धरैे ्ोरै सम्यमा 
र अकको वतर अवत ्ोरै धरैे सम्यमाको अिस्ा सकृिना रद्गछ । ्यसबाट समािले फाइदा वलन सकदनै ।

४.५ पक् तिपक्को ्निुलन र ्ाििानी  
सकारातमक विभदे सि्ग्ा ठधीक छ ्यसले कुनै खराबधी उतपनन रददैन भनने होइन । ्यो दधूले धोएको नधीवत पवन होइन । 

6 Meritocracy eGg] zJb ;a} eGbf klxnf ;g\ !(%* df lj|l6«; ;dfhzf:qL dfOsn of]ªun] k|of]u u/]sf lyP . o;sf] dtnj ;Ifdtf -Ability_ 
/ k|of; -Efforts_ sf] cfwf/df k|lt:kwf{Tds9ª\un] lhDd]jf/L k|fKt ug]{ sfo{nfO{ j'emfpF5 . x]g{'xf];\ Adrian Wooldridge, The Aristocrach 
of Talent:How Meritocracy Made The Mordern World, Skyhorse Publising, Delaware, USA, 2021
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वनवचितरूपमा ्यसले केहधी खराबधीहरू उतपनन रद्गछ । ्यसको कारण नपाउन ुपननेहरूमा आव ््गक फाइदा पगुने अिस्ा आउछ, 
विभदे समबनधधी मदु्ा मावमलाको अिस्ा सकृिना हुनछ, कवतप्य सबैले पाउन िा हावसल रन्ग चिाहने स्ानहरू अलपसङ्ख्यको 
लावर आरक्ण रररनछ र उनधीहरूले मौका पाउदनैन,् भना्गको सतर कमिोर हुने र का्य्ग समपादनसतर रट्ने हुनछ, समािमा 
वमलेर बसेका समहू बधीचि द्नद् सकृिना रद्गछ, मवहला र अलपसङ्ख्यकले आरक्णको कारण मात्र पद पाएको आशकंा सबैले 
रदा्ग उनधीहरूको आतमसममानमा चिोट पगुन िाने हुनछ भने सहकमगीबाट प्राप्त हुने सममान रमुने अिस्ा आउँछ । सकारातमक 
विभदेको नधीवत वनपणू सामाविक औिार हुदँ ैहोइन । तर, ्यो अवहलेसमम सकृिना भएको उप्यतुि औिार चिावह ँपककै हो । 
विरतका खराब नधीवतको कारण सकृिना भएको विभदे र छुटाइको अिस्ा हटाउन र फेरर त्यसतै अिस्ा आउन नवदनको 
लावर ्यसले सह्योर रद्गछ ।  

उदार प्रिातावनत्रक व्यिस्ाको आधारभतू मान्यता भनेको अिसरमा समानता हो न वक पररणाममा। तर, सकारातमक विभदेको 
नधीवतले पररमाणमा समानतालाई िोि वदनछ । लक्णको आधारमा उपचिार रनने विवध सबै भनदा उत्तम हो तर उपचिार रनने र 
विरामधी कै व्यिहारको कारण उतपनन भएको लक्णको उपचिार रन्ग सवकदनै, ्यसको लावर छुटै् विवधको आिश्यकता पद्गछ । 
्यसतो विवध भनेको सकारातमक विभदेको नधीवत हो । त्यसकारण ्यसलाई बहुसङख्यक र अलपसङ्ख्यकको समते व्यिहार 
बेठधीक हुदँासमम ठधीक नै मानन ुपनने हुनछ ।  

सकारातमक विभदेको नधीवतलाई समानपुावतक प्रवतवनवधतिसमम पगुने वबनद ु बनाउन भने हुदँनै । कवतप्य अिस्ामा 
सङख्यातमक लक््य वनधा्गरण रदा्ग समानपुावतक प्रवतवनवधतिलाई आधार िनाइनछ। ्यो का्य्ग भने ठधीक होइन । सकारातमक 
विभदेको नधीवत खालधी विभदे अत्य रनने माध्यम मात्र हो, ्यसलाई अरु वचििको लावर उप्योर रनु्ग हुदँनै । ्यसको लक््य भनेको 
खालधी समान अिसर र व्यिहार िा विचिार (Considaration) रनने हो । समानपुावतक प्रवतवनवधति कवहल्ैय हावसल नहुने 
लक््य हो, ्यो मसुाले आफनो पचुछर खोिे िसतो हुनछ । एकै वकवसमका समहूवभत्र समहूसमहू बधीचि र समहू वभत्र पवन पररिार 
पररिार बधीचि र पररिार वभत्र पवन व्यवति व्यवति बधीचि समान प्रवतवनवधतिको कुरा कमश: उठद ैिानछ । त्यसो भएर ्यसलाई 
समान प्रवतवनवधतिसँर िोि्न हुदँनै ।  

४.६ नीतिको गतितशलिा  
दशेको विकास अवभ्यानमा केहधी समहू छुटन रएको ्य्ा ््गता अरावि आई सकेको भए पवन व्यनधीहरूलाई विकासमा समािेश 
रनने विष्यमा राट्रिहरू बधीचि एकै वकवसमको मत पाइदनै । सामाविक समािेवशताको लावर अङ्रधीकार रररने सकारातमक 
विभदेको नधीवत समबनधधी मरु्ा र चिासोहरूमा राट्रिहरू विभवित छन ्। सिै भनदा महतिपणू्ग मरु्ा नै छुटेकाहरूलाई समहूको 
रूपमा सिधीकार ररधी विभािनलाई छाप लराउने विष्यसँर समबवनधत छ । कवतप्य मलुकुहरूले ्यस प्रकार समहूको रूपमा 
छुटेकालाई सिधीकादा्ग विभदेको आधार िावत्य हुन रई समाि विभवित हुन िाने िोवखम हुनछ भनदछन ् । ्यहधी कारणले 
कवतप्य मलुकुले समहूरत िावत्य पवहचिानको सट्ा कुनै भौरोवलक क्ेत्रमा रहकेा आव ््गक सामाविक रूपमा पछावि परेको 
िर्ग भनधी नधीवतलाई लवक्त बनाउछन ्। कवतप्य मलुकुहरूले छुटेको समहूलाई िात िा िावतको रूपमा सकारातमक विभदेको 
काननुमा समािेश नररधी बेफाइदामा रहकेो िर्ग भनधी समािेश ररेको पवन पाइनछ । 

अकको महतिपणू्ग मदु्ा साधन श्रोत कम भएका मलुकुमा आरक्णको सवुिधा पवहलेदवेख नै फाइदा पाईरहकेो टाठाबाठा िर्गले नै 
दोहन रन्गबाट िव्चित रनने कुराको सवुनवचितासँर समबवनधत छ । आवखर िनुसकैु समहूमा पवन बढधी फाइदामा रहकेो िर्ग हुनछ 
नै । समहूवभत्रको ्यहधी टाठाबाठा िर्गले नै ्यसको फाइदा पाउने िोवखम टिकारो रहनछ । ्यसैसँर समबवनधत अकको विष्य हो, 
अरु समहूले सकारातमक विभदेको नधीवतवभत्र आफूलाई कमिोर दखेाएर समावहत ररधी राज्यले उपलबध रराइएको प्रोतसाहन 
सवुिधालाई आफूवतर वखचन उप्योर रनने िोवखमसँर समबवनधत छ । नधीवतले उपलबध रराउने सवुिधा वलनको लावर बावहर 
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परेका समहूले अनेकन ्वतरिम रन्ग सकदछन ्। ्यसबाट नधीवतको अनतरवनहधीत उद्शे्य परूा नहुने र नधीवतप्रवत नकारातमक धारणा 
बनने िोवखम पवन हुनछ ।  

अकको विष्य चिावह ँसकारातमक विभदेका नधीवतले बहुसङ्ख्यक समहूमा सकृिना रनने रनुासो हो । उनधीहरू सकारातमक विभदेको 
नधीवत अनतर्गत पदमा िसेकाहरूको ्योग्यता र क्मतामा प्रश्न उठाउद ैउनधीहरू प्रवतको आफनो कलङवकत धारणालाई अझ 
बवल्यो बनाउछन ् । फेरर, सकारातमक विभदेको नधीवतबाट महतिपणू्ग साि्गिवनक पदहरूमा केहधी समहूले फाइदा पाउने र 
केहधीले ्यसबाट हानधीको अिस्ा व्यहोनु्ग पनने हुनछ । हानधीको अिस्ामा रहकेो बहुसङख्यक िर्गले सकारातमक विभदेको 
नधीवत विरुर् मौका पाउने विवत्तकै पछावि धकेलन खोजदछन ्। पररित्गन सध ैवसधा हुदँनै । पररित्गनलाई समािेशधी बनाउदा 
वितने र हाननेहरू सकृिना हुनछन ् । पवहले सहा्यक समहूमा परेकाहरू समािेश भएर भई रहकेो मलू्य मान्यता भतकाउछन ्
तब मखु्य समहूले सवक्र्य प्रवतिाद रददै पररित्गनको प्रवक्यालाई पछावि फका्गउन लागदछन ्। ्यसको लावर उनधीहरूले सबै 
वकवसमको उपा्य उप्योर रद्गछन ्।  

सकारातमक विभदेको नधीवत बनाउने कुरा एक रािनधीवतक वक्र्याकलाप हो । रािनधीवत िवहले पवन आफना मतदाताको रुचिधी 
अनसुार चिलछ । दलधी्य व्यिस्ामा सबै दलहरू आफनो मतदाताको क्ेत्र विसतार रन्ग तवललन हुनछन ्। मतदाताको आधार 
फरक भएका रािनधीवतक दलहरूमा पवन सकारातमक विभदेको नधीवत र ्यसको सरनता खास ररधी सङख्यातमक अङ्क 
वनधा्गरण रनने विष्यमा फरक फरक मत रहकेो हुनछ । सकारातमक विभदेका नधीवतले केहधी समहूका मतदातालाई आकष्गण रनने 
र केहधी िा बहुसङख्यकलाई वबचकाउने हुनछ । त्यसकारण ्यसतो नधीवत बनाउने र सम्य अनसुार पररित्गन रनने का्य्ग रािनधीवतक 
रूपमा सदिै िोवखमपणू्ग हुनछ । सधीवमत मतदाता र क्ेत्रमा सवक्र्य साना दलको लावर सकारातमक विभदेको नधीवत आकष्गक 
भए पवन ठूला दलहरूको लावर ्यो सकसपणू्ग हुनछ । 

विभदे समािमा सध ैरहने विष्य होइन, सभ्यताको विकाससँरै ्यो पवन क्रमश: कम हुदँ ैिानछ र रई रहकेो पवन छ । सबै दशेको 
काननुले विभदेलाई प्रवतबनध लराएको मात्र छैनन ्दवणित रनने व्यिस्ा पवन ररेका छन ्। त्यसो भएर पवन ्यो सध ैरहने विष्य 
होइन । ्यहधी आधारमा अवधकांश सकारातमक विभदेका नधीवतहरू सम्यबर् असताउने काननु (Timebound Sunset Law) 
अनतर्गत बनेका हुनछन ्। ्यस प्रकार सम्यबर् हुदँा हुदँ ैपवन केहधी समहूलाई फाइदा पाउने ररधी बनेका ्यसता नधीवतहरू तोवकएको 
सम्य पवछ बनद रन्ग रािनधीवतक रूपमा वप्र्य हुदँनै र बनधीसके पवछ वनरनतर रहने िोवखम रहकेो हुनछ ।  

अकको महतिपणू्ग विष्य अन्य क्ेत्रको संलगनतासँर समबवनधत छ । आरक्णको नधीवत अनतर्गत सरकारले बेफाइदामा परेको 
िर्गलाई विचिार ररेकै छ हामधीले वकन विचिार रनर’् पर ््यो ? भनने धारणा नाफामलूक र सामाविक भवूमकामा रहकेा वनिधी 
क्ेत्रमा प्रसाररत हुने िोवखम रहनछ । ्यसतो िोवखमले समपणू्ग रावट्रि्य सामाविक िधीिनलाई समािेशधी बनाउने का्य्गमा मद्त 
रददैन । रोिरारधीको वहसािले हनेने हो भने िनुसकैु मलुकुमा पवन साि्गिवनक क्ेत्रमा भनदा वनिधी क्ेत्रमा रोिरारधीको आकार 
वनकै ठूलो हुनछ । ्यसले बेफाइदामा परेको िर्गको अिसर झन ्खमुचिन िाने अिस्ा आउँछ । ्यसरधी अनततः ्यो धरैेमा ्ोरै 
प्र्यास मात्र हुन िानछ ।  

सामाविक समािेवशताको मखु्य उद्शे्य भनेको विविधता सवहतको समतामलूक समािको वनमा्गण रनने हो । आरक्णको 
नधीवतको कारण समाि आफनो अिसर रमुकेो महससु रनने बहुसङख्यक र सधीवमत र साँररुो प्रवतसपधा्गबाट फाइदा पाउने 
अलपसङ्ख्यकको िर्गको रूपमा विभावित हुनछ । ्यसबाट बहुसङख्यक र अलपसङ्ख्यक बधीचिको द्नद् झन ्बढ्न िाने र 
वनरनतर रहधी रहने िोवखम हुनछ । सामाविक नधीवत वनमा्गणमा संलगन हुनेले ्यो कुरालाई सदिै ध्यानमा राखन ुपद्गछ । 
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५.१ पषृ्ठभूतम  
नेपालमा अगं्ेिधीको नारररक सेिा (Civil Service) लाई वनिामतधी सेिाको अगं्ेिधी रूपमा प्र्योर भएको पाइनछ । 
राणाकालमा िंरधी बाहकेको सबै सरकारधी सेिालाई वनिामतधी भनने चिलन भए पवन संित ्२०१३ मा वनिामतधी सेिा ऐन 
अनतर्गत वनिामतधी सेिाको रठन भई सके पवछ र त्यस पवछका िष्गमा विवभनन वकवसमका ऐन अनतर्गत ् पैु्र सरकारधी सेिा रठन 
भई सके पवछ नारररक सेिा र वनिामतधी सेिा प्या्गिाचिधी रहनेन ्। त्यसकारण नारररक सेिाको प्र्योरमा सािधानधी आिश्यक 
छ। कुनै पवन दशेको नारररक सेिा भननाले िाह्य सरुक्ाको लावर संरवठत सेना र आनतररक सरुक्ाको लावर व्यिवस्त 
प्रहरधी बाहकेको सबै साि्गिवनक सेिालाई िझुाउँछ । ्यो सेिा वभत्र साि्गिवनक सिावमति रहकेा सबै वकवसमका साि्गिवनक 
वनका्यमा का्य्गरत कम्गचिारधी समावहत हुनछन ्।  

नेपालको सनदभ्गमा नारररक सेिा वभत्र वनिामतधी कम्गचिारधी, सिास्थ्य सेिा, संसद सेिा, प्रदशे र स्ानधी्य सेिाका कम्गचिारधी, 
वशक्क सेिाका कम्गचिारधी लरा्यत सरकारको सिावमति रहकेा सबै साि्गिवनक संस्ान, विश्विद्याल्य, विकास सवमवत र 
अन्य साि्गिवनक क्ेत्रबाट संरवठत सबै संस्ामा का्य्गरत कम्गचिारधी पद्गछन ्। अकको रूपमा भनदा नेपालधी सेना, नेपाल प्रहरधी र 
सशस्त्र प्रहरधी बाहकेका सबै साि्गिवनक सेिा नारररक सेिा हुन ्।  

संित ्२००७ सालमा प्रिातावनत्रक व्यिस्ाको सतू्रपात भए पवछ नै नेपालको राज्य व्यिस्ाको आधवुनवककरण रनने काम 
सरुु भएको व््यो । सि्गप्र्म २०१३ सालमा नेपालमा नारररक सेिाको रूपमा वनिामतधी सेिाको रठन रररएको व््यो । ्यो 
नै नारररक सेिालाई संस्ारत रनने सबै भनदा पवहलो प्र्यास व््यो । वनिामतधी सेिाको अधारभतू चिररत्रलाई अङ्वरकार रददै 
त्यस पवछ नेपालमा अरु नारररक सेिाको स्ापना र रठन हुदँ ैरएको व््यो । ्यो क्रम अवहले पवन िारधी छ ।

५.२ ्ेिाको चाररत्र 
नारररक सेिाका केहधी विवशटि चिररत्रहरू हुनछन ्िसले ्यसलाई अन्य वनिधी क्ेत्रको सेिा भनदा आधारभतू रूपमा फरक 
बनाएको हुनछ । नारररक सेिा भनेको राट्रिको सेिा हो । त्यसै भएर ्यसलाई नारररकताको अवनिार ््यतासँर िोविएको छ । ्यो 
सेिामा काम रननेहरूले राट्रिकोतफ्ग बाट नारररकको लावर काम रद्गछन ्। ्यसमा काम रननेले राज्य प्रदत्त अवधकार र श्रोतको 
प्र्योर ररेर नारररक र वनिधी क्ेत्रको व्यिहारलाई प्रभावित रन्ग सकदछन ्। ्यसतो अवधकारको प्र्योरबाट ठूलो पररमाणमा लाभ 
हानधीको अिस्ा सकृिना रन्ग सवकनछ । ्यस अ ््गमा नारररक सेिामा अरुलाई प्रभावित रनने ठूलो तारत रहकेो हुनछ । नारररक 
सेिाका उचचि पदहरू त विशषे रूपमा शवतिशालधी हुनछन ्। राज्यकोतफ्ग बाट व्यिवस्त सेिा भएकोले ्यो अन्य वनिधी क्ेत्रको 
सेिा भनदा बढधी व्यिवस्त रररएको हुनछ । ्यसको स्चिालन काननुको आधारमा मात्र रररनछ । भना्ग, वन्यवुति, सरुिा, बढ’िा 
सबै नै तोवकएको मापदणिको आधारमा रररनछ । िधीिन िकृवत्तको रूपमा नारररक सेिा अरंावलने हुनाले सेिा र सेिा वनिकृवत्त 
पवछको सरुक्ा र सवुिधा राम्ो रहकेो हुनछ । नारररक सेिामा मौवद्रक बाहके पवन रैरमौवद्रक सवुिधाहरू प्रशसत िोविएको 
हुनछ । ठूलो स्िाल र सबै वकवसमका काम रररने हुनाले पवन कम्गचिारधीमा उतपे्ररणा सकृिना रद्गछ । ्यधी र ्यसतै अरु कारणले 
रदा्ग नारररक सेिा सबै दशेमा सापेक् रूपमा आकष्गक सेिाको रूपमा रहकेो हुनछ । नारररक सेिामा रहरे दशे र िनताको सेिा 
रनने चिाहना धरैेमा हुनछ । नारररक सेिालाई मावनसहरूले रवतलो रोिरारधी बाहके पवन भािनातमक रूपमा दशे र िनताको 

 नेपालको नागररक ्ेिामा ्कारातमक तिभेद
(AffIRmATIvE ACTIoN IN CIvIL SERvICE of NEPAL)
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सेिा रनने महतिपणू्ग अिसरको रूपमा वलएका हुनछन ्। 

राज्यले नारररक सेिा माफ्ग त ठूलो पररमाणमा सेिा र िसत ुउतपादन र वितरण ररधी रहकेो हुनछ। राज्यले उपलबध रराउने 
सेिा र िसतमुा सबैको अवधकार रहकेो हुनछ । त्यसकारण ्यसतो सेिा र िसत ुवनट्पक् रूपमा उपलबध रराउन ुपनने हुनछ । 
्यस अ ््गमा राज्य एक ठूलो सेिा प्रदा्यक पवन हो । ्यसले आफना नारररक िा सेिाग्ाहधीलाई सहि र सरल रूपमा सेिा र 
िसत ुउपलबध रराउद ैसनतटुि राखन ुपनने हुनछ । फेरर, ्यसका सेिाग्ाहधी साि्गिवनक सेिा र िसत ुउपभोर रनने उपभोतिा मात्र 
पवन होइनन ्। उनधीहरू राज्यको अवधकारको श्रोत र साधन श्रोत उपलबध रराउन कर वतनने असल नारररक पवन हुन ्। प्रत्यक् 
रूपमा रािनधीवतक का्य्गकारधीमा साि्गिवनक सेिाको सिवमति रह ेपवन प्रिातावनत्रक शासन व्यिस्ामा अप्रत्यक् रूपमा ्यसतो 
सिावमति नारररकमा नै रहकेो हुनछ ।  

साि्गिवनक खचि्ग सध ै सबैको वनररानधीमा रहकेो हुनछ । त्यसकारण सदािहार रूपमा साि्गिवनक सेिाको दक्ता र 
प्रभािकाररताको मार आरररकको अवधकार र दाव्यति दिुै हो । त्यसकारण नारररक सेिा सदिै कसरधी दक् र प्रभािकारधी 
सेिा वदने भनने तनािमा रहकेो हुनछ । सशुासनको अिधारणा साि्गिवनक सेिाको दक्ता र प्रभािकाररता मापनको लावर 
आविट्कार रररएको मापदणिको औिार हो । विकवसत र कम विकवसत दिुै ्रधी राट्रि सशुासनको िनुसकैु सतरमा भए पवन 
्प सशुासन प्रिध्गन रन्ग लावर परेका हुनछन ्।  

आधवुनक शासकती्य व्यिस्ामा साि्गिवनक सेिाको उतपादन र वितरण रनने विममिेारधी भएको साि्गिवनक वनका्यको 
वशष्गभारमा रािनधीवतक का्य्गकारधी बसेर ्यसको अनरुमन र सपुरधीिेक्ण रद्गछन।् रािनधीवतक का्य्गकारधी रािनधीवतक एिेणिाप्रवत 
संिेदनशधील हुने भएकोले ्योग्यता प्रणालधी अनतर्गत व्यिवस्त र अवनिा्गवचित हुदँा हुदँ ैपवन नारररक सेिा रािनधीवतक एिेणिा 
का्या्गनि्यनमा संलगन भएको हुनछ । 

५.३ नीतिको ्रुुिाि  
संित ्२०५१ साल फारनु १ दवेख िन्यरु् रोषणा ररेर भवूमरत भएको नेपाल कम्यवुनटि पाटगी माओिादधीसँर १० िष्ग पवछ 
नेपालका रािनधीवतक शवतिहरूले सहका्य्ग ररधी राितनत्रका रवतविवध विरुर् २०६२ मा िनआनदोलन स्चिालन ररेका 
व्ए । ्यो िनआनदोलन पवछ नेपालमा रािाद्ारा सधीवमत रररएको प्रिातनत्र फेरर बहाल भएको व््यो । ्यो िनआनदोलनको 
पकृष्ठभवूममा त्यसको केहधी सम्यपवछ २०६३ असोि २ रते सरकार र माओिादधी बधीचि बकृहत् ्शावनत समझौता भएको व््यो। 
्यो समझौतामा नेपालको एकातमक राज्य व्यिस्ालाई समािेवशताको आधारमा पनुससंरचिना रनने कुरा उललेख व््यो । ्यहधी 
समझौताको आधारमा िारधी भएको नेपालको अनतररम संविधानमा सामाविक समािेवशता समबनधधी विसताररत व्यिस्ा रददै 
्यसलाई नेपालधीको हक र अवधकारको रूपमा स्ावपत रररएको व््यो । शावनत समझौताको रािनधीवतक समझदारधी र अनतररम 
संविधान माफ्ग त रोषणा रररएको समािेवशताको नधीवत अनरुुप २०६४ साल श्रािण २३ रते नेपालको सबैभनदा परुानो, ठूलो 
र संरवठत नारररक सेिाको मखु्य अङ्रको रूपमा रहकेो वनिामतधी सेिामा सकारातमक विभदेको नधीवत अनतर्गत अरंक्णको 
व्यिस्ा समावहत रन्ग वनिामतधी सेिा ऐन, २०४९ मा दोस्ो संशोधन रररएको व््यो । नेपालको इवतहासमा पवहलो पटक 
रररएको ्यो आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा २०६४ सालदवेख नै लार ुभएको व््यो । ्यसरधी वनिामतधी सेिामा आरक्ण संमबनधधी 
व्यिस्ा लार ुभएको आवहले कररब १५ िष्ग भई सकेको छ । 

सबै नारररक सेिाको सना्यकुो रूपमा रहकेो वनिामतधी सेिामा आरक्णको नधीवत सरुु रररएपवछ ्यसैको अनसुरण रददै अन्य 
नारररक सेिामा पवन वनिामतधी सेिाकै ढाँचिामा आरक्ण व्यिस्ा समावहत रररएको व््यो । संित ्२०६४ पवछ रवठत र रठन 
हुदँ ैररेका सबै साि्गिवनक वनका्यको नारररक सेिामा आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा समाविटि हुदँ ैर सोहधी अनरुुप का्या्गनि्यन 
हुदँ ैआएको छ । नेपालमा समािेवशताको लावर अङ्रधीकार रररएको आरक्ण  समबनधधी नधीवत नारररक सेिा बाहके रािनधीवत 
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र वशक्ा क्ेत्रमा पवन का्या्गनि्यन भई रहकेो छ ।  

संित ्२०७२ मा नेपालको संविधान िारधी भए पवछ मलुकु संरधी्य शासकती्य व्यिस्ामा प्रिेश ररेको छ । ्यो संविधानले 
संर, प्रदशे र स्ानधी्य ररधी तधीन तहको सरकार र प्रत्ेयक सरकारको आ-आफनै नारररक सेिाको पररकलपना ररेको छ । ्यो 
व्यिस्ाले अब प्रत्ेयक तहका सरकारले आ-आफनो नराररक सेिा रठनको लावर छुट्ा छूटटै काननुधी व्यिस्ा रनु्ग पनने 
अिस्ा आएको छ। ्यहधी व्यिस्ा अनतर्गत हालको वनिामतधी सेिालाई विस्ापन रन्ग र अरु तहका सरकारको लावर 
नारररक सेिाको मापदणि वनधा्गरण रन्गको लावर संरधी्य सरकारले संरधी्य वनिामतधी सेिाको विध्ेयक संसदमा प्रसततु ररेको 
छ । ्यो विध्ेयक अवहले संसदको विचिारावधन छ । विचिारावधन विध्ेयकमा पवन आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा मलूभतू रूपमा 
्यताित राखधी केहधी फरक व्यिस्ा समािेश ररधी प्रसततु रररएको छ� ।  

५.४ तनिामिी ्ेिाको सिरूप   
वनिामतधी सेिामा हाल रािपत्राङ्वकत र रािपत्रअनङ्वकत ररधी दा्याँ बा्याँ (Horizontally) दईु िर्गमा विभािन 
रररएको छ । रािपत्रअनङ्वकतमा तलदवेख माव् श्रेणधी वबहधीन लरा्यत पाचिौ,ँ चिो्ौ, तकृतधी्य, वद्तधी्य र प्र्म ररधी छ श्रेणधी र 
रािपत्राङ्वकतमा तलदवेख माव् तकृतधी्य, वद्तधी्य, प्र्म र विवशटि ररधी चिार श्रेणधीको व्यिस्ा छ । ्यो श्रेणधीरत व्यिस्ा वभत्र 
समान्यत्या: सह्योरधी, िवहदार, मवुख्या, खररदार, ना्यि सवुिा, शाखा अवधककृ त, उपसवचिि, सहसवचिि र सवचिि नामाकरण 
रररएका पदहरू छन ्। कवतप्य सेिामा ्यधी पद नामहरूलाई का्य्ग प्रककृ वत अनसुार विवशवटिककृ त रररएको छ । वनिामतधी सेिाका 
सवचिि र सहसवचिि नधीवत वनमा्गण तहका पदहरू हुन ्भने उपसवचिि र शाखा अवधककृ त का्या्गनि्यन तहका र बाँकती पदहरू 
सह्योरधी तहका हुन ्। त्यसै ररधी वनिामतधी सेिामा तल माव् (Vertically) आव ््गक ्योिना र त्थ्याङ्क, इवनिवन्यररङ, ककृ वष, 
न्या्य, परराट्रि, प्रशासन, लेखापरधीक्ण, िन, विविध र वशक्ा सेिा ररधी दश सेिा रहने व्यिस्ा रररएको छ । ्यस मध्ेय पवन 
इवनिवन्यररङ, ककृ वष र िन सेिालाई प्राविवधक सेिा र बाँकतीलाई साधारण ररधी विभािन रररएको छ1 । 

्यो संरचिना वभत्र हाल दश वकवसमका पदमा ४१,८०६ िनशवति का्य्गरत छन ्। पद र िनशवतिको वितरणको वििरण तावलका 
-२ मा वदइएको छ । 

िातलका - २ ः तनिामिी ्ेिा अनिग्यि िनशततिको तििर्ण

रि ् ं प्रकार शे््णी ्खंया

१ रािपत्र अनङ्वकत श्रेणधी वबहधीन १०,३५९

२ पाँचिौ ८०२

३ चिौ्ो ६३

४ तकृतधी्य २५४

५ वद्तधी्य ७,२८८

६ प्र्म ११,४७३

िममा १९,८८०

७ रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य ७९४२

८ वद्तधी्य २८८७

1 s]xL ;do clw ;/sf/n] ;+;bsf] ljrf/flwg /xsf] ;+3Lo lghfdtL ;]jf ljw]os ;+;bjf6 lkmtf{ lnPsf] 5 .
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रि ् ं प्रकार शे््णी ्खंया

९ प्र्म ६६६

१० विवशटि ७२

िममा ११५६७

कुल िममा ४१,८०६

श्रोत : विजयामतरी वकतयाबखयािया   

्यस बाहके पवन पवहले वनिामतधी सेिावभत्र रहकेो तर २०५३ साल दवेख छुटै् ऐनद्ारा व्यिवस्त सिास्थ्य सेिामा भने अवधककृ त 
पदमा दा्याँ बा्याँ र सहा्यक पदहरूमा तलदवेख माव् पवहलो दवेख सरुु भएर पाचिौ ँतहसमम त्ा अवधककृ तमा तलदवेख माव् 
छैठौदँवेख सरुु भएर िाहौ ँतहसममका िाह तहका पदहरूको व्यिस्ा रररएको छ । ्यधी पद अनतर्गत हाल ११,१०० िनशवति 
का्य्गरत छन।् तह अनसुार वितररत िनशवतिको वििरण तलको तावलका - ३ मा वदइएको छ । 

िातलका - ३ ः नेपाल सिासथय ्ेिा अनिग्यि िनशततिको तििर्ण

रि ् ं प्रकार िह ्खंया

१ अवधककृ त बाहौ ँ २

२ एरारौ ँ ११८

३ दशौ ँ २६०

४ निौ ँ २०७

५ आठौ ँ ६२८

६ सातौ ँ ४४०

 छैठौ ँ २,९३३

७ सहा्यक पाचिौ ँ २,८४५

८ चिौ्ो ३,५९८

९ तेस्ो ६८

१० दोस्ो १

िममा पवहलो ०

कुल िममा ११,१००

 श्रोत : विजयामतरी वकतयाबखयािया  

५.५ तनिामिी ्ेिामा आरक््ण वयिस्ा  

वनिामतधी सेिाको सिरूप र स्ान वितरणको संरचिना वभत्र पदपवूत्ग रदा्ग आरक्ण रनने व्यिस्ा रररएको छ । बहुसङख्यक 
पदहरूलाई आरक्ण व्यिस्ा बावहर राखरे आरक्णलाई पदपवूत्गको अलपसङ्ख्या र पदमा सधीवमत रररएको छ । स्ान 
आरक्णको लावर वनिामतधी सेिा ऐनको दफा (७) मा पदपवूत्ग समबनधधी व्यिस्ा रररएको छ । ्यो दफामा वनिामतधी सेिाको 
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विवशटि श्रेणधीको पद बाहकेका अन्य पदहरूमा खलुा र बढुिाद्ारा पदपवूत्ग रररने प्रवतशत वनधा्गरण ररधी खलुाद्ारा पदपवूत्ग रररने 
कुल पदको पैतालधीस प्रवतशत पद वनिामतधी सेिालाई समािेशधी िानाउन विवभनन समहू र भरूोलको लावर आरक्ण ररधी सोहधी 
समहू र भरूोलका उममदेिारहरू बधीचि मात्र प्रवतसपधा्ग रराएर पवूत्ग रनने व्यिस्ा रररएको छ । बढुिाद्ारा पवूत्ग रररने सबै श्रेणधी 
र विवशटि श्रणेधीको पदमा आरक्णको व्यिस्ा रररएको छैन ।  

वनिामतधी सेिामा रहकेा दश वकवसमका पदहरू मध्ेय आठ वकवसमका पदमा मात्र खलुा प्रवत्योवरताद्ारा पदपवूत्ग हुने व्यिस्ा 
छ । रािपत्र अनङ्वकत िर्गको चिौ्ो र तकृतधी्य श्रेणधीमा खलुाद्ारा पदपवूत्ग हुने व्यिस्ा छैन, खालधी बढुिाद्ारा मात्र पदपवूत्ग 
हुन सकदछ । खलुाद्ारा पदपवूत्ग हुन सकने पदहरूमा पवन सबै खलुाद्ारा पवूत्ग हुने श्रेणधीवबहधीन पद बाहके अन्य पदहरूमा 
१० प्रवतशतदवेख ७० प्रवतशत पदहरू खलुाद्ारा पवूत्ग रनने व्यिस्ा छ । प्रवतशतको वितरणमा पवन एकरूपता छैन। रािपत्र 
अनङ्वकत िर्गको वद्तधी्य श्रेणधी र रािपत्राङ्वकत िर्गको तकृतधी्य श्रेणधीका पदहरू मध्ेय ७० प्रवतशत पद खलुाद्ारा पवूत्ग रनने 
व्यिस्ा छ भने रािपत्र अनङ्वकत िर्गको प्र्म श्रेणधीमा ४० प्रवतशत र रािपत्राङ्वकत िर्गको वद्तधी्य र प्र्म श्रेणधीमा 
कमश : १० प्रवतशत पदहरू खलुाद्ारा पवूत्ग रनने व्यिस्ा छ । विवशटि श्रेणधीमा बढुिाद्ारा मात्र पवूत्ग रनने व्यिस्ा छ । विसतकृत 
वििरणको लावर तावलका - ४ हनेु्गहोस ्। 

िातलका - ४ ः तनिामिी ्ेिाका पदहरू मा पदपूति्यको प्रतिशि

पद
खुला प्रतियोतगिा 

विारा
बढुिाविारा

रािपत्र अनङ्वकत िर्ग का्य्ग क्मताको 
मलू्याङ्कन 

आनतररक प्रवत्योवरतातमक
परधीक्ा

िेष्ठता र का्य्गसपादन 
मलू्याकन

१ श्रेणधी वबहधीन १०० प्रवतशत 

२ पाचिौ ँ ०

३ चिौ्ो ०

४ तकृतधी्य ०

 ५ वद्तधी्य ७० प्रवतशत २० प्रवतशत १० प्रवतशत

६ प्र्म ४० प्रवतशत २० प्रवतशत ४० प्रवतशत

रािपत्राङ्वकत िर्ग 

७ तकृतधी्य ७० प्रवतशत ३० प्रवतशत

८ वद्तधी्य १० प्रवतशत ३५ प्रवतशत २० प्रवतशत ३५ प्रवतशत

९ प्र्म १० प्रवतशत ३५ प्रवतशत २० प्रवतशत ३५ प्रवतशत

१० विवशटि ० १०० प्रवतशत

श्रोत : विजयामतरी सेिया ऐि, २०४९ 

्यसरधी खलुाद्ारा पवूत्ग रररने व्यिस्ा भएका पदहरूमा कूल पदसङ्ख्यालाई शतप्रवतशत मानधी त्यसको पैतालधीस प्रवतशत 
पदहरूलाई साँंसककृ वतक समहूमा मात्र सधीवमत नररधी लैङ्वरक, िात, िावतरत र शारधीररक असतिता भएका समहू र भौरोवलक 
क्ेत्र ररधी विवभनन छ ्ररका समहूको लावर आरक्ण रररएको छ । ऐनको दफा (७)को उपदफा (७) मा खलुा प्रवत्योवरताको 
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लावर वनधा्गररत मध्ेय पैतालधीस प्रवतशत का्यम हुन आएकोलाई शतप्रवतशत मानधी उललेवखत समहू र भौरोवलक क्ेत्रका समहू 
बधीचि मात्र प्रवतसपधा्ग हुने ररधी बढधीमा तेत्तधीसदवेख कममा चिार प्रवतशतसमम रहने ररधी आरवक्त रररएको छ । ्यसरधी समहूरत 
रूपमा आरवक्त पदको प्रवतशतको विसतकृत वििरण तावलका - ५मा वदइएको छ । 

िातलका - ५ ः तितभनन ्मूह र भौगोतलक के्त्रको लातग आरतक्ि पदको प्रतिशि

रि ्ं ्मूह र के्त्र प्रतिशि कुल पदको प्रतिशि

१ मवहला तेत्तधीस १४.८५

२ अवदिासधी/िनिावत सत्ताइस १२.१५

३ मधसेधी बाइस ९.९

४ दवलत नौ ४.०५

५ अपाङ् र पाँचि २.२५

६ वपछविएको क्ेत्र चिार १.८

िममा ्य ४५

 श्रोत : विजयामतरी सेिया ऐि, २०४९ 

्यसरधी छुट््याइएको वलङ्र, समहू र भारोवलक क्ेत्रलाई पवन ऐनमा ्प पररभावषत रररएको छ । ्यस प्रकार आरवक्त समहूका 
मवहला, आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, दवलत भननाले आव ््गक र सामाविक रूपमा पछवि परेका मवहला, आवदिासधी/िनिावत, 
मधसेधी र दवलतलाई संझन ुपद्गछ भनधी ऐनको दफा (७)को उपदफा (७)को दहेा्य (२) मा ्प सपटि पाररएको छ । ्यो व्यिस्ाले 
वनिामतधी सेिाको आरक्ण व्यिस्ाले समहू वभत्रका समपनन र बवल्या भनदा पवन कमिोर िर्गलाई समट्ेन खोिेको सपटि 
हुनछ । त्यसै ररधी वपछविएको क्ेत्रमा अछाम, कावलकोट, िािरकोट, िमुला ,िोलपा, िझाङ, बािरुा, हुमला र मरु ुररधी नौ 
विललाका बावसनदालाई मात्र समवेटएको कुरा ऐनको दफा  (७)को उपदफा (७)को दहेा्य (१) मा व्यिवस्त छ । मवहला र 
अपाङ् रको सहभावरतालाई ्प प्रिध्गन रन्ग ऐनको दफा (१०) मा मवहला र अपाङ् र उममदेिारको उमरेको हद चिालधीस 
का्यम रररएको छ भने बाँकतीको उमरेको हद खालधी पैतधीस िष्ग मात्र छ । त्यसै ररधी अपाङ् रता भएको समहू वभत्र पवन कुनै 
खास प्रककृ वतको कामको लावर तोवकए बमोविमका अपाङ् र बधीचि मात्र प्रवतसपधा्ग हुने ररधी प्रवत्योवरतातमक परधीक्ा रन्ग सवकने 
आरक्ण वभत्र पवन आरक्णको व्यिस्ा पवन रहकेो छ । 

५.६ पतहचानको वयिस्ा 
आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गतका विवभनन समहू र भरूोलको पवहचिानको लावर वनिामतधी सेिा वन्यमािलधी, २०५०को वन्यम 
(१४)को उपवन्यमा (४) मा संस्ारत व्यिस्ा रररएको छ । मधसेधी, दवलत र आवदिासधी/िनिावतको पवहचिानको लावर 
आधारभतू ततिको रूपमा ्रला2ई  वलइएको छ । आवदिासधी/िनिावत र दवलतको हकमा समबवनधत प्रवतष्ठान िा आ्योरले 
त्यार ररेको समहूका िात िावतको सचूिधीको आधारमा र सचूिधीबाट सपटि नभएकोमा स्ानधी्य वनका्यको वसफाररसमा प्रमखु 
विलला अवधकारधीले सवूचिककृ त िावत वभत्रको ् र भनधी प्रमावणत ररधी वदएको आधारमा पवहचिान रररने व्यिस्ा छ । अपाङ् रका 
हकमा सिधीककृ त वचिवकतसकको वसफाररसमा समाि कल्याण पररषद ्बाट अपाङ् रता प्रमावणत ररेको आधारमा, मधसेधीका 
हकमा नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सचूिना प्रकाशन ररधी तोके बमोविमको संस्ाबाट मधसेधी भनधी प्रमावणत ररेको 

2 y/ eGgfn] s'n k/Dk/fb]lv rNb} cfPsf] pkgfd, pkkb, k'vf{}nL gfd egL kl/eflift ul/Psf] 5 . x]g{'xf];\ j;Gt s'df/ zDd{f g]kfn, ;+lIfKt g]kfnL 
zJb;fu/, zJbfy{ k|sfzg, sf7df8f}, @)^@, k[i7 – #^$
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आधारमा, तर नेपाल रािपत्रमा सचूिना प्रकाशन ररधी संस्ा नतोकेसमम समबवनधत स्ानधी्य वनका्यको प्रमखुको वसफाररसमा 
प्रमखु विलला अवधकारधीबाट मधसेधी भनधी प्रमावणत ररेको आधारमा पवहचिान रनने व्यिस्ा छ । वपछविएको क्ेत्रका हकमा 
अछाम, कवलकोट, िािरकोट, िमुला ,िोलपा, बझाङ, बािरुा, हुमला र मरु ुररधी नौ विललामा स्ा्यधी बसोबास उललेख ररधी 
समबवनधत विललाबाट प्राप्त रररएको नारररकताको प्रमाणपत्र त्ा समबवनधत राउँ िा नररपावलकाबाट हाल सोहधी स्ानमा 
स्ा्यधी बसोबास भएको भनधी प्रमावणत ररेको आधारमा पवहचिान रनने व्यिस्ा वमलाइएको छ । 

ऐनको दफा (७)को उपदफा (७)को दहेा्य (२)को व्यिस्ा का्या्गनि्यनको लावर वनिामतधी सेिा वन्यमािलधीको दफा (१४)
को उपदफा (३) ऐनको दफा (७)को उपदफा (७)को प्र्योिनको लावर आव ््गक त्ा सामाविक रूपमा पछावि परेका 
मवहला, आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, दवलत समदुा्यको वििरण नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सचूिना प्रकाशन ररधी 
तोके बमोविम हुनेछ भवनएको छ। तर, ्यसरधी नेपाल रािपत्रमा सचूिना प्रकाशन ररधी नतोकेसममको लावर समपणू्ग मवहला, 
आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, दवलतलाई आव ््गक त्ा सामाविक रूपमा पछावि परेको समदुा्य मावननेछ भनने व्यिस्ा 
रहकेो छ । आरक्ण व्यिस्ा का्या्गनि्यन सरुु भएको २०६४ साल दवेख हालसमम नेपाल सरकारले ऐनको दफा (७)को 
उपदफा (७)को दहेा्य (२) अनसुार आव ््गक त्ा सामाविकरूपमा पछावि परेको मवहला, आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी 
र दवलत समदुा्यको वििरण प्रकावशत ररेको छैन । त्यसकारण वन्यमािलधीको वन्यम (१४)को उपवन्यम (३) िमोविमको 
प्रवतिनधातमक िाक्यांश अनसुार नै समपणू्ग मवहला, आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी र दवलतलाई नै आरक्ण व्यिस्ा वभत्र 
समवेटएको छ, समहू वभत्र आव ््गक सामाविक रूपले वपछविएको भनधी छुट््याउने काम हुन सकेको छैन । 

५.७ काया्यनियन वयिस्ा  
नेपालको संविधानको धारा (२४३) मा वनिामतधी सेिाको पदमा वन्यवुतिका लावर उप्यतुि उममदेिार छनोट रन्ग परधीक्ा 
स्चिालन रनर’् लोक सेिा आ्योरको कत्गव्य हुनेछ भवनएको 3छ । वनिामतधी सेिा ऐनको दफा (८) मा खलुा प्रवत्योवरता िा 
आनतररक प्रवत्योवरताद्ारा पवूत्ग हुने पदमा लोक सेिा आ्योरको वसफाररसमा मात्र सरकारद्ारा वन्यतुि हुने व्यिस्ा रररएको 
छ । ्यसरधी वनिामतधी सेिा ऐनमा व्यिवस्त आरक्ण समबनधधी व्यिस्ाको का्या्गनि्यन लोक सेिा आ्योरले पदपवूत्गको लावर 
ररेको विज्ञापन अनसुार दरखासत वदएका उममेदिारहरू मध्ेयबाट आ्योरले स्चिालन रनने परधीक्ाबाट छनोट भएकालाई 
नेपाल सरकार समक् वन्यवुतिका वसफाररस ररे पवछ मात्र हुने व्यिस्ा रररएको छ । लोक सेिा आ्योरको वसफाररस वबना 
आरवक्त पदहरूमा नेपाल सरकारबाट वन्यवुति हुन नसकने भएकोले लोक सेिा आ्योर वनिामतधी सेिामा आरक्ण व्यिस्ा 
का्या्गनि्यनको मखु्य वनका्य हो ।  

नेपाल सिास्थ्य सेिाको पदपवूत्ग र आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा पवन वनिामतधी सेिाकै िसतै रहकेो छ। ्यो सेिामा पवन खलुार्ारा 
पवूत्ग रररने सबै पदमा लोक सेिा अ्योरको वसफाररसमा मात्र सरकारले वन्यवुति वदने व्यिस्ा छ । ्यसरधी नेपाल सिास्थ्य 
सेिामा व्यिवस्त आरक्ण व्यिस्ाको का्या्गनि्यन रनने मखु्य वनका्य पवन लोक सेिा आ्योर नै हो ।  

वनिामतधी सेिाको पदपवूत्गको लावर विवभनन वकवसमका परधीक्ा स्चिालन ररधी उममदेिार छनोट रनने र वसफाररस रनने काम 
आ्योरले लोक सेिा आ्योर ऐन, २०६६ र लोक सेिा आ्योर वन्यमािलधी, २०६७ अनसुार रद्गछ4 । संित ्२०६४ सालमा 
श्रािण २३ रतेको वनिामतधी सेिा ऐन संसोधन ररधी व्यिवस्त आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा २०६४ साल पषुदवेख लोक 
सेिा अ्योरले पवहलो पटक फरक फरक समहू र भरूोलको लावर फरक फरक प्रवतसपधा्ग हुने ररधी उममदेिार छनोेटको लावर 
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प्रवत्योवरताहरू स्चिालन हुने सचूिना प्रकावशत ररेपवछ मात्र का्या्गनि्यनको क्रम सरुु भएको व््यो । आ्योरले पवहलो पटक 
२०६५को िेठ मवहनामा आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत वन्यवुतिको लावर उममदेिार वसफाररस ररेको व््यो । ्यो वसफाररसबाट नै 
आरक्ण व्यिस्ा का्या्गनि्यनको श्रधीरणशे भएको व््यो । लोक सेिा आ्योरले संित ्२०७८ असार मसानतसमम आरक्ण 
व्यिस्ा अनतर्गत विवभनन समहू र भरूोलका ररधी १४,९५६ उममदेिार वन्यवुतिको लावर सरकारलाई वसफाररस ररधी सकेको 
छ ।  

समािमा हुने आव ््गक सामाविक र अन्य पररित्गनसँरै आरक्ण समबनधधी ्यो व्यिस्ालाई समा्योिन रन्गको लावर ऐनमा 
व्यिस्ा रररएको छ । ऐनको आरक्ण समबनधधी व्यिस्ाको मलू्याङकन ररधी पररमाि्गन रददै िानको लावर वनिामतधी सेिा 
ऐनको दफा (७) अनसुार वितरण भएको प्रवतशतको आधारमा भएको पदपवूत्गको व्यिस्ाको प्रत्ेयक दश दश िष्गमा 
पनुरािलोकन रनने व्यिस्ा ऐनको दफा (७)को उपदफा (१०) मा रररएको छ ।

५.८ अनय नागररक ्ेिामा आरक््णको वयिस्ा 
वनिामतधी सेिा बाहके नेपाल सरकारको पणू्ग िा आवंशक सिावमति रहकेा संस्ासँर समबवनधत सबै नारररक सेिा समबनधधी 
ऐन िा वन्यममा वनिामतधी सेिाकै अनसुरण रददै खलुा प्रवत्योवरताद्ारा पवूत्ग रररने अलपसङ्ख्यक पदहरूमा मात्र आरक्णलाई 
सधीवमत रररएको छ । बढुिाद्ारा पवूत्ग रनने पदमा आरक्ण आकवष्गत हुने व्यिस्ा रररएको छैन । ्यसरधी खलुाद्ारा पवूत्ग 
रररने पद सङख्याको पैतालधीस प्रवतशत पद वलङ्रं, समहू र भौरोवलक आधारमा समहूवभत्रको प्रवतसपधा्गको आधारमा 
मात्र पवूत्ग रनने ररधी वलङ्र, समहू र भरूोलको लावर आरवक्त रररएको छ । ्यो पैतालधीस प्रवतशतको लैङवरक, समहूरत र 
भौरोवलक विभािन पवन वनिामतधी सेिाकै सरह मवहलाको लावर तेत्तधीस,आवदिासधी/िनिावतको लावर सत्ताइस, मधसेधीको 
लावर बाइस, दवलतको लावर नौ, अपाङ् रको लावर पाँचि र वपछविएको क्ेत्रको लावर चिार प्रवतशत वनधा्गरण रररएको 
पाइनछ (हनेु्गहोस ्तावलका - ५)। सा्ै, वपछविएको क्ेत्रमा पवन वनिामतधी सेिा कै नौ विलला समािेश रररएको छ । मवहला, 
आवदिासधी/िनिावत, दवलत समहू वभत्रका आव ््गक र सामाविक रूपमा वपछविएकाहरूलाई लवक्त रररएको भए पवन ्यसता 
समदुा्यको वििरण नेपाल सरकारले प्रकावशत नररेकोले ्यधी समहूमा पनने सबैलाई ्यधी सेिा अनतर्गतको आरक्ण व्यिस्ा 
अनतर्गत नै समवेटएको छ । त्यसै ररधी समहू र भरुोलको पवहचिानको लावर वनिामतधी सेिामा िसतै वलङ्रको लावर नारररकता 
र अन्य समहू र भरूोलको लावर बेगला बेगलै संस्ारत व्यिस्ा रररएको पवन पाइनछ (हनेु्गहोस ्५.६. पवहचिान समबनधधी 
व्यिस्ा)। 

्यस वकवमसको आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा सिास्थ्य सेिा ऐन, २०५३को दफा (८)5 मा, वत्रभिुन विश् विद्याल्य वशक्क 
र कम्गचिारधी सेिा समबनधधी वन्यम, २०५०को वन्यम (६)6 , वशक्क सेिा अ्योर समबनधधी वन्यमािलधी, २०५७को वन्यम 
(११)7, नेपाल दरू संचिार कमपनधी वलवमटेि कम्गचिारधी विवन्यमािलधी, २०६१को विवन्यम (१३)को उपवन्यम (७)8 , नेपाल 
विद्यतु प्रावधकरण कम्गचिारधी सेिा शत्ग विवन्यमािलधी, २०७५ उपविवन्यम (१५)को खणि (११)9 र नेपाल नारररक उि्ि्यन 
प्रावधकरण कम्गचिारधीहरूको सेिा शत्ग र सवुिधा समबनधधी वन्यमािलधी, २०५६को वन्यमािलधी (२.३)को (२)10 मा समाविटि 
भएका दवेखनछ11 ।

5 x]g{'xf];\ g]kfn :jf:y ;]jf P]g, @)%#
6 x]g{'xf];\ lqe'jg ljZjljBfno lzIfs / sd{rf/L ;DaGwL lgod, @)%)
7 x]g{'xf];\ lzIfs ;]jf cfof]u ;DaGwL lgodfjnL, @)%&
8 x]g{'xf];\ g]kfn b"/ ;+rf/ s+kgL lnld6]8 sd{rf/L ljlgodfjnL, @)^!
9 x]g{'xf];\ g]kfn ljB't k|flws/0f sd{rf/L ;]jf zt{ ljlgodfjnL,@)&%
10 x]g{'xf];\ g]kfn gful/s p8\8og k|flws/0f sd{rf/Lx¿sf] ;]jf, zt{ / ;'ljwf ;DaGwL lgodfjnL, @)%^
11 oxfF pbfx/0fsf] nflu s]xL km/s lsl;dsf gful/s ;]jfnfO{ dfq ;dfj]z ul/Psf] 5 .
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नारररक सेिा वभत्र नपनने सरुक्ा वनका्यहरूमा अन्य नारररक सेिा िसतै खलुा प्रवत्योवरताबाट पवूत्ग रररने पदको पैतालधीस 
प्रवतशत पद आरक्णको लावर छुट््याइएको भए पवन ्यसरधी आरवक्त पदको वितरण भने नारररक सेिाको भनदा फरक छ । 
नेपालधी सेना, नेपाल प्रहरधी र सशस्त्र प्रहरधीमा आरवक्त पदको वितरण मवहलाको लावर बधीस, अवदिासधी/िनिावतको लावर 
बत्तधीस, मधसेधीको लावर अठ्ाइस, दवलतको लावर पनध्र र वपछविएको क्ेत्रको लावर पाँचि प्रवतशत छुट््याइएको छ12। ्यधी 
सेिामा अपाङ् रको लावर आरक्णको व्यिस्ा रररएको छैन । 

नेपालको संविधानको धारा (२४३)को उपधारा (२) मा वनिामतधी सेिा बाहके नेपालधी सेना, नेपाल प्रहरधी, सशस्त्र प्रहरधी 
िल, अन्य संरधी्य सरकारधी सेिा र संरवठत संस्ाको पदमा पदपवूत्गको लावर वलइने वलवखत परधीक्ा लोक सेिा आ्योरले 
स्चिालन रननेछ भवनएको छ । ्यहधी उपधाराको सपवटिकरण खणिमा संरवठत संस्ाको पररभाषा रररएको छ । ्यसमा संरवठत 
संस्ा भननाले विश्विद्याल्य र वशक्क सेिा आ्योर बाहकेका पचिास प्रवतशत िा सो भनदा बढधी शे्यर िा िा्यिे्ामा 
नेपाल सरकारको सिावमति िा वन्यनत्रण भएको संस्ान, कमपनधी, िैंक, सवमवत िा संरधी्य काननु अनसुार स्ावपत िा नेपाल 
सरकारद्ारा रवठत आ्योर, संस्ान, प्रावधकरण, वनरम, प्रवतष्ठान, िोि्ग, केनद्र िा पररषद ्र ्यसतै प्रककृ वतका अन्य संरवठत 
संस्ा संझन ुपद्गछ भवनएको छ13 । 

्यो व्यिस्ाले नेपाल सरकारद्ारा रवठत िा नेपाल सरकारको सिावमति रहकेो प्रा्य: सबै साि्गिवनक वनका्यको पदपवूत्गको 
लावर स्चिालन रररने वलवखत परधीक्ा लोक सेिा आ्योरबाट हुन ु पद्गछ । ्यस अ ््गमा वनिामतधी सेिादवेख बाहकेका 
अन्य सबै नारररक सेिाको लावर विवशवटिककृ त िा साधारण काननुद्ारा व्यिवस्त आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा अनतर्गतको 
खलुातफ्ग को पदपवूत्गको लावर वलवखत परधीक्ा लोक सेिा आ्योरबाट स्चिालन हुनछ । लोक सेिा आ्योरद्ारा संचिावलत 
वलवखत परधीक्ामा उत्तधीण्ग भएका उममदेिारहरूलाई मात्र त्यस पवछको छनोट प्रवक्र्यामा संलगन रराइने हुनाले पदपवूत्गको 
लावर आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत समहूरत र भौरोवलक क्ेत्रको लावर समहूरत र भौरौवलक क्ेत्र सधीवमत वलवखत परधीक्ाको 
प्रवतसपधा्गमा उत्तधीण्ग भएकाहरूको वििरण अराविको छनोट प्रवक्र्याको लावर संरवठत संस्ालाई लोक सेिा आ्योरले 
उपलबध रराउँछ । वलवखत परधीक्ा पवछको छनोट प्रवक्र्या भने समबवनधत संस्ाले नै रनने व्यिस्ा छ । ्यस अिस्ामा 
वनिामतधी सेिाको िसतो उममदेिार वसफाररससममको काम नरररने भए पवन अन्य नारररक सेिाका पदमा पवन आरक्ण 
समबनधधी व्यिस्ा का्या्गनि्यनको प्रारवमभक काम लोक सेिा अ्योरले नै रद्गछ । 

12 x]g{'xf];\ ;}lgs lgodfjnL, @)^( sf] lgod -%_ sf] pklgod -@_, k|x/L lgodfjnL @)&! sf] lgod -(_ sf] pklgodf -%_ / z;:q k|x/L 
lgodfjnL, @)&! sf] lgod -(_ sf] pklgod -#_ 

13 g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f -@$#_ sf] pkwf/f -@_sf] :kli6s/0f v08, sfg'g lstfj Joj:yf ;ldlt, jj/dxn, sf7df8fF}, g]kfn, @)&^, k[i7 – 
!!^ 





खणड - २
्ाि्यितनक ्ेिामा ्मािेतशिाको 

अिस्ा र तिशे्ष्ण



ljBdfg ;/sf/L ;]jfdf cf/If0fsf] k|efj cWoog k|ltj]bg @)&(68

१. १. पषृ्ठभूतम  
सकारातमक विभदेको नधीवत अनतर्गत वनिामतधी सेिामा व्यिवस्त आरक्ण व्यिस्ाले वनवद्गटि ररेको खलुाद्ारा पवूत्ग रररने 
४५ प्रवतशत पदहरूमा वनिामतधी सेिामा प्रिेशको लावर लोक सेिा आ्योरले स्चिालन रनने प्रवतसपधा्गतमक परधीक्ालाई 
समबवनधत समहूका प्रवतसपधगीहरू बधीचि मात्र सधीवमत रररएको छ । ्यसरधी आरक्ण अनतर्गतका विवभनन छ समहू मवहला, 
आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, दवलत, अपाङ् र र वपछविएको क्ेत्रमा समबवनधत समहूका प्रवतसपधगी बधीचि मात्र प्रवतसपधा्ग 
रराइनछ । ्यसको विपररत आरक्णमा नपरेका ५५ प्रवतशत पदहरूका तोवकएको ्योग्यता परुेका िोसकैुले प्रवतसपधा्ग रन्ग 
पाउने व्यिस्ा छ । तर, खलुा र आरक्ण दिुैतफ्ग  सेिा प्रिेशको लावर तोवकएको ्योग्यता र परधीक्ा स्चिालन विवधमा भने 
कुनै अनतर छैन, एउटै ्योग्यता पगुन ुपद्गछ र एउटै परधीक्ामा िसन ुपद्गछ । प्रवतसपधा्गमा समािेश हुनको लावर खलुा र आरवक्त 
दिुैमा एकै वकवसमको न्यनूतम ्उमरे र शैवक्क ्योग्यता तोवकएको छ । आ्योरले विवभनन बाधा पार रनु्ग पनने ररधी आधारभतू 
परधीक्ा, वलवखत परधीक्ा र तोवकएका अन्य परधीक्ा र अनतिाता्ग परधीक्ाका सबै विवधमा खलुा र आरक्ण तफ्ग का दिुै ्ररले 
समान रूपमा सहभारधी हुन ुपद्गछ । दिुै ्ररका उममदेिारले आ्योरको परधीक्ा उत्तधीण्ग रन्ग आिश्यक न्यनूतम ्अङ्क प्राप्त 
रनदैपनने हुनछ । ्यसरधी परधीक्ा उत्तधीण्ग ररेका मध्ेयबाट सबैभनदा बढधी अङ्क प्राप्त रननेलाई मात्र वन्यवुतिको लावर आ्योरले नेपाल 
सरकार समक् वसफाररस रद्गछ ।  

वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा प्रिेश रन्ग चिाहने िो सकैुले सबैभनदा पवहला लोक सेिा आ्योरले आह्ान ररेको सचूिना 
अनसुार आफूलाई समबवनधत पदको लावर उममदेिारको रूपमा उभ्याउन आ्योरले तोकेको फाराम र आिेदन दसतरु सवहत 
तोकेको अिवध वभत्र तोवकएको ठाउँमा दरखासत िझुाउन ुपनने हुनछ । ्यसरधी दरखासत प्रसततु ररेपवछ मात्रै वनिामतधी र नेपाल 
सिास्थ्य सेिामा सेिा प्रिेशको प्रवक्र्या सरुु हुनछ । ्यहाँ ्यसरधी आ्योरमा वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा प्रिेशको लावर 
प्राप्त दरखासतको विवभननकोणबाट विशे्षण रनने प्र्यास रररएको छ । 

१.२ दरखासिको पररमा्ण  
वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा प्रिेशको लावर आव ््गक िष्ग २०७४।७५ मा सबैभनदा धरैे ५ लाख ६७ हिार ८५३, 
२०७५।७६ मा वनकै कम १ लाख ४३ हिार ८४० र २०७६।७७ मा ४ लाख ५१ हिार ५२६ िनाले वनिामतधी र नेपाल 
सिास्थ्य सेिाका विवभनन ११ वकवसमका पदको लावर लोक सेिा आ्योरमा दरखासत वदएको दवेखनछ । दरखासत वदनेहरूले 
आफू उवत्तण्ग हुने संभािनालाई दृवटिरत ररेर दरखासत वदने हुनाले दरखासतको सङ्ख्या विज्ञापन रररएको पदको सङख्यासँर 
प्रत्यक् समबवनधत हुनछ । सामान्यत: विज्ञावपत पद सङ्ख्या बढधी हुदँा दरखासतको सङ्ख्या पवन बढधी हुनछ । त्यसकारण कुनै 
िष्ग धरैे र कुनै िष्ग कमको अिस्ा दवेखएको हो ।  

पद अनसुार विशे्षण रदा्ग उपरोति तधीनै िष्गमा वनिामतधी सेिाको सबैभनदा तललो पद रािपत्र अनङ्वकत वद्तधी्य श्रेणधीमा 
सबैभनदा धरैे त्यस पवछ दोस्ोमा रािपत्र अनङ्वकत प्र्म र तेस्ोमा रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा दरखासत परेको दवेखनछ । 
नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग  पवन सिेै भनदा तललो पद चिोै्ो तहमा सबैभनदा धरैे, त्यस पवछ दोस्ोमा पाचिौ ँतह र तेस्ोमा सातौ ँ
तहमा दरखासत परेको दवेखनछ (हनेु्गहोस ्अनसुचूिधी - २.१.१)। ्यधी पदको धरैे प्रवतशत पद खलुाद्ारा पवूत्ग रररने भएको र धरैे 
सङ्ख्यामा विज्ञापन हुदँा ्यस प्रकारको प्रिकृवत्त दवेखएको हो ।  

दरखासिको अिस्ा
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१.३ दरखासिको तििर्ण 

१.३.१ िेरै दरखासि पनभे तिलला र मतहला पुरुष अनुपाि  

विरत तधीन िष्गमा विललारत आिेदनको वितरण हदेा्ग बधीस हिारभनदा बढधी दरखासत पनने ररेको विलला केिल तधीन सप्तरधी, 
वसराहा र धनषुा मात्र दवेखनछ । त्यसै ररधी पनध्र हिार भनदा माव् बधीस हिारसमम दरखासत पनने ररेको विलला मोरङ, महोत्तरधी, 
सला्गहधी रौतहट ररधी चिार दवेखनछ भने दश हिारभनदा माव् पनध्र हिारसमम दरखासत पनने ररेको विललामा झापा, सनुसरधी, 
बारा, रुपनदहेधी, दाङ, बवद्ग्या, रुकुम पवचिम, कैलालधी र क्चिनपरु ररधी दश छन ्।  

रावट्रि्य रूपमा धरैे दरखासत परेको आव ््गक िष्ग २०७४।७५ मा कुल दरखासतमा सप्तरधी, वसराहा र धनषुाको वहससा क्रमश: 
४.५५, ३.५२ र ३.५८ प्रवतशत रहकेो व््यो । त्यसै ररधी सबै भनदा कम दरखासत परेका विलला मनाङ, मसुताङ र रसिुामा 
धरैे दरखासत परेको िष्ग २०७४।७५ मा क्रमश: १९२, २२९, ५७२ िटा मात्र दरखासत परेको व््यो । विललारत वििरणको 
लावर अनसुचूिधी - २.१.२ हनेु्गहोस ्। त्यसै ररधी तधीन आव ््गक िष्गमा परेको कुल दरखासतमा मवहला परुुषको रावट्रि्य अनपुातको 
औसत ०.७८ रहकेो छ1, अ्ा्गत दरखासत वदनेमा मवहलाको तलुनामा परुुषहरूको सङ्ख्या बढधी रहने ररेकोछ । धरैे दरखासत 
परेका विलला र दरखासतको मवहला परुुष अनपुातको वितरण तावलका - २.१.१ मा वदइएको छ । 

िातलका - २.१.१

िेरै दरखासि पनभे तिलला र दरखासिको मतहला पुरुष अनुपाि (आत ््यक िष्य २०७४।७४ देतख २०७६।७७)

२०,००१ देतख 
मात् 

पतछललो िष्यको 
मतहला पुरुष 

अनुपाि 

१५,००१ देतख 
२०,००० ्मम 

पतछललो िष्यको 
महला पुरुष 

अनुपाि

१०,००१ देतख 
१५,००० ्मम 

पतछललो िष्यको 
मतहला पुरुष 

अनुपाि

सप्तरधी ०.३१  मोरङ ०.६६ झापा १.२६

वसराहा ०.३१ महोत्तरधी ०.३९ सनुसरधी ०.८२

धनषुा ०.३४ सला्गहधी ०.४० बारा ०.३९

रौतहट ०.३३ रुपनदहेधी १.०८

रलुमधी १.७२

दाङ १.३२

बवद्ग्या १.०४

रुकुम पवचिम ०.८२

कैलालधी १

कञ ्चिनपरु १.३
श्रोत : लरोक सेिया आयरोगकरो प्रवतिेदिहरू 

१.३.२ आरक््णमा ्मािेश तिलला र मतहला पुरुष अनुपाि  

वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिा ऐन अनसुार भौरोवलक आरक्णमा परेका नौ विललाहरू मध्ेय िमुलामा मात्र दरखासत 

1 dlxnf / k'?if cg'kft ! x'Fbf dlxnf / k'?ifsf] ;ªVof j/fj/ x'G5 eg] ) x'Fbf dlxnfsf] ;ªVof z"Go x'G5 . afFsL cg'kftdf ) b]lv dfly hlt 
a9\5 plt dlxnfsf] ;ªVof a9]sf] j'lemG5 . 
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वदने नौ हिारभनदा बढधी छन ्। अछाम, कावलकोट, िािरकोट र िझाङमा ५ हिारभनदा माव् छ भने बाँकती चिार विललामा 
१,३२६ दवेख ३,२५०को बधीचिमा रहकेो छ । लोक सेिा आ्योरमा परेका कुल दरखासतमा ्यधी नौ विललाको औसत प्रवतशत 
सबैभनदा धरैे िझाङको १.५ छ भने सबैभनदा ्ोरै मरुकुो ०.२३ मात्र छ । ्यधी सबै नौ विललाबाट परेको दरखासतको रावट्रि्य 
वहससामा केिल ७.६७ प्रवतशत मात्र छ । ्यधी नौ विललाबाट परेको दरखासतमा मवहला परुुषको अनपुात सबैभनदा धरैे रहकेो 
िोलपामा ०.६८ छ भने सबैभनदा कम रहकेो हुमलामा ०.२१ मात्र छ । ्यो भरूोलका सबै नौ विललाको मवहला परुुष अनपुात 
रावट्रि्य रावट्रि्य औसत ०.७८ भनदा वनकै कम दवेखनछ । आरक्णमा परेका नौ विललाको दरखासत र मवहला परुुष अनपुात 
वितरणको तावलका - २.१.२ मा वदइएको छ । 

िातलका - २.१.२

आरक््णमा परेका तिललाको दरखासि र मतहला पुरुष अनुपाि

रि ् ं तिलला िीन िष्यको 
अतिकिम ्दरखासि 

्ङ्खया

पतछललो िष्यको मतहला पुरुष 
अनुपाि

कुल दरखासिको 
प्रतिशि

१ आछाम ५०२४ ०.३४ ०.८८

२ कावलकोट ५२९९ ०.३५ ०.९३

३ िािरकोट ६४०६ ०.४८ १.१२

४ िमुला ९२७६ ०.४३ १.६३

५ हुमला २४९१ ०.२१ ०.४३

६ मरु ु २१४७ ०.३० ०.३८

७ िोलपा १३२६ ०.६८ ०.२३

८ बझाङ ६८०४ ०.४१ १ं.५

९ बािरुा ३२५० ०.३८ ०.५७

िममा ७.६७

 श्रोत : लरोक सेिया आयरोगकरो प्रवतिेदिहरू 

१.४ उमेर तििर्ण 
आ्योरमा दरखासत वदनेहरू मध्ेय साठधी प्रवतशतभनदा बढधी २१ दवेख ३० िष्ग समहूका दवेखनछन।् त्यस पवछका उमरे समहूमा 
३१ दवेख ३५ का १५ प्रवतशत रहकेो दवेखनछ । कम उमरे समहूकाहरूको १८ दवेख २० िष्गको सङ्ख्या पवन उललेख्य कररब 
१२ प्रवतशत छ । ३५ िष्गदवेख माव्को उमरे समहूको वहससा िवत उमरे बढद ैिानछ उवत कम हुदँ ैरएको दवेखनछ । ्यसतो 
प्रवतशत िष्ग ३६ दवेख ४० समम ३.३७, ४१ दवेख ४५ मा ०.३९ र त्यसदवेख माव् केिल ०.३९ मात्र रहकेो दवेखनछ । 
आिेदकहरूको उमरे वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.१.३ मा प्रसततु रररएको छ ।  

वनिामतधी सेिामा सेिा प्रिेशको लावर तोवकएको उमरे रािपत्र अनङ्वकतमा १८ िष्ग छ भने रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा 
२१ िष्ग तोवकएको छ । नेपाल सिास्थ्य सेिामा पवन अवधककृ त तहमा २१ िष्ग र सहा्यक तहमा १८ िष्ग तोवकएको छ । 
वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिा ऐनको व्यिस्ा अनसुार आनतररक प्रवत्योवरतातफ्ग  उमरेको हद रहकेो छैन । फेरर, खलुातफ्ग  
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पवन मवहला र अपाङ् रको लावर ४० िष्ग उमरेको हद वनधा्गरण भएको कारणले पवन ३५ िष्ग भनदा माव्को उमरे समहूका 
उममदेिारहरूको उपवस्वत दवेखएको हो ।  

्यसरधी दरखासत वदनेको उमरे समहू हदेा्ग अवधकांशले वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा प्रिेश रन्गको लावर उमरे पगुने विवत्तकै 
भनदा केहधी सम्य पवछ प्र्यास रनने ररेको दवेखनछ । ्यसबाट वनिामतधी सेिामा प्रिेश ररे पवछ ५८ िष्गमा वनिकृत्त हुदँा सेिा 
अिवध कम हुन पगुदछ । नेपाल सिास्थ्य सेिामा ्यसतो अवनिार ््य अिकासको हद ६० िष्ग रहकेो छ । ्यसबाट िधीिनिकृवत्तको 
लावर वनिामतधी सेिा प्रिेश रनने का्य्ग कमिोर हुन िानछ । ्यसबाट वनिामतधी सेिालाई सरुुम ैिधीिनिकृवत्तको रूपमा सिधीकारेर 
प्रिेशको प्र्यास रनने भनदा केहधी सम्य ्यता उता अलमवलएर िा विचिार ररेर मात्र सेिा प्रिेश रनने ररेको अनमुान लराउन 
सवकनछ । लामो अिवध सेिामा नरहदा िकृवत्त विकासको अिसर पवन साँररुरने हुनछ । 

िातलका - २.१.३

उमेरको तििर्ण (आत ््यक िष्य २०७४।७५ देतख २०७६।७७ ्मम)

उमेर ्मूह 
िष्य

आ ि २०७४।७५ आ ि २०७५।७६ आ ि २०७६।७७ कुल 
्ङ्खया

औ्ि 
प्रतिशि्ङ्खया प्रतिशि ्ङ्खया प्रतिशि ्ङ्खया प्रतिशि

१८-२० ८५,९६४ १५.१४ १२,८९२ ८.९६ ४४,०३४ ९.७५ १,४२,८९० १२.२८
२१-२५ २,१८,७२७ ३८.५२ ५१,१७६ ३५.५८ १,५१,८९३ ३३.६४ ४,२१,७९६ ३६.२६
२६-३० १,६३,०३० २८.७१ ४७,९७७ ३३.३५ १,५३,७६१ ३४.०५ ३,६४,७६८ ३१.३६
३१-३५ ७२,५७२ १२.७८ २५,५०५ १७.७३ ७८,७४६ १७.४४ १,७६,८२३ १५.२०
३६-४० २१,११८ ३.७२ ५,०८८ ३.५४ १७,१४२ ३.८० ४३,३४८ ३.३७
४१-४५ ४५२६ ०.८० ७४२ ०.५२ ३७८५ ०.८४ ९०५३ ०.७८
४५ माव् १९१९ ०.३४ ४६० ०.३२ २१६५ ०.४८ ४५४१ ०.३९

श्रोत : लरोक सेिया आयरोगकरो प्रवतिेदिहरू 

१.५ प्रतिसपिा्य सिर  
वनिामतधी सेिामा प्रवतसपधा्गको सतर पत्ता लराउन खलुा र आरक्णतफ्ग  प्रत्ेयक पदको लावर के कवत दरखासत पनने ररेको छ 
? भनने त्थ्याङ्क हदेा्ग खलुातफ्ग को आनतररक र खलुा प्रवत्योवरतातफ्ग  प्रवत पद दरखासतको सङ्ख्या क्रमश: बढद ैरएको 
दवेखनछ । आव ््गक िष्ग २०७५।७६ मा ्यो अरु दईु िष्गको तलुनामा वनकै बढधी ११० परुेका दवेखनछ भने आव ््गक िष्ग 
२०७६।७७ मा ्यो ९९ प्रवत पद रहन रएको दवेखनछ । आरक्णतफ्ग  विवभनन समहूमा प्रवतसपधा्गको सतरमा व्यापक अनतर 
पाइनछ । मवहलातफ्ग  प्रवत पद दरखासत खलुातफ्ग को भनदा दोबबर भनदा बढधी छ र ्यो वनरनतर बढेर आव ््गक िष्ग २०७६।७७ 
मा २२५ परुेको दवेखनछ । मवहलाहरूले सामान्यत: आरक्ण र खलुा दिुैतफ्ग  दरखासत रनने ररेको कारण ्यसतो दवेखएको हो । 
बाँकती पाँचििटै आरक्ण  समहू आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, दवलत, अपाङ् र र वपछविएको क्ेत्रमा प्रवत पद दरखासतको 
सङ्ख्या खलुातफ्ग  भनदा कम छ र ्यो विरत तधीन िष्गमा रट्ने क्रममा रहकेो दवेखनछ । आवदिासधी/ िनिावतमा प्रवतसपधा्गको 
सतर ११३ बाट रट्द ैपवछललो िष्ग ५८ मा झरेको दवेखनछ । खलुातफ्ग को तलुनामा पवहलो िष्गको सतर बढधी भए पवन त्यस 
पवछका िष्गमा ्यो सतर कररि आधा आधधी मात्र हुन आएको छ । मधसेधीतफ्ग  अवरललो दईु िष्गमा क्रमश: १३३ र २१७ परुेर 
खलुातफ्ग को भनदा बढधी प्रवतसपधा्गतमक रहकेो भए पवन पवछललो िष्ग ्यो खलुातफ्ग को तलुनामा कररब एक चिौ्ाईमा झरेर 
२६ मात्र हुन आएको छ । 
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िातलका - २.१.४

खुला र आरक््णिफ्य  प्रतिसपिा्यको सिर (आत ््यक िष्य २०७४।७५ देतख २०७६।७७ ्मम)

आ ि २०७४।७५ आ ि २०७५।७६ आ ि २०७६।७७

परीक्ाको तकत्म
दरखासि 
्ङ्खया

पद
्ङ्खया

प्रति पद 
दरखासि

दरखासि
्ङ्खया

पद
्ङ्खया

प्रति पद
दरखासि
्ङ्खया

दरखासि
्ङ्खया

पद
्ङ्खया

प्रति पद
दरखासि

१. खुलािफ्य
आनतररक र खलुा 
प्रवत्योवरता

३,१४,२६४ ४,०१५ ७८ ७९,८५६ ७२४ ११० २,५७,३०३ २५९५ ९९

२. आरक््णिफ्य  

मवहला १,१९,६२२ ५८५ २०४ ३०,१६४ १०९ २७७ ८९,१८५ ३९६ २२५
आवदिासधी/ 
िनिावत 

५३,९३६ ४७९ ११३ १२,९३९ ९० १४४ ४१,७१८ ३१० ५८

मधसेधी ५३,१३९ ४०१ १३३ १५,३९१ ७१ २१७ ४०,७६९ २५३ २६

दवलत १२,३१४ १७७ ७० ३,०२८ ३२ ९५ ९,५६५ १०४ २४

अपाङ् र ४,५८० ९२ ५० १,१३२ १४ ८१ ४,५५३ ६२ ११

वपछविएको क्ेत्र ९,९९८ ७३ १३७ १,३३० १० १३३ ८,४३३ ४३ ३३

िममा २,५३,५८९ १८०७ ३२६ ११६८

श्रोत : लरोक सेिया आयरोगकरो ियाव्षिक प्रवतिेदिहरू  

दवलततफ्ग  खलुातफ्ग  भनदा कम रहकेो प्रवतसपधा्गको सतर पवछललो िष्ग वनकै तल झरेर खलुातफ्ग को भनदा एक चिौ्ाईमा मात्र 
सधीवमत भएको छ । अपाङ् रताको िर्गमा त्यसै पवन खलुामा भनदा वनकै कम ५० रहकेो प्रवतसपधा्गको सतर पवछललो िष्गमा 
तल झरेर ११ परुधी सात रणुाले कम भएको छ। वपछविएको क्ेत्रतफ्ग  सबैभनदा अराविको िष्ग १३७ रहधी खलुातफ्ग  भनदा कररब 
दोविर रहकेोमा रट्द ैरएर पवछललो िष्ग खलुातफ्ग को भनदा आधाले कम भई ३३ मा झरेको छ । खलुा र आरक्णतफ्ग को 
प्रवतसपधा्ग सतरको वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.१.४ मा प्रसततु रररएको छ । 

१.६ तशक्ा, मािृ भाषा र शैतक्क योगयिाको तििर्ण  
आिेदकहरू मध्ेय सबैभनदा धरैे वशक्ा संका्यतफ्ग का छन ् । त्यस पवछ व्यिस्ापन, वचिवकतसा र विज्ञान संका्यका धरैे 
दवेखनछन ्। वनिामतधी सेिाको प्राविवधकतफ्ग का सेिाहरू आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क, ककृ वष, िनविज्ञान, इवनिवन्यररङर 
र नेपाल सिास्थ्य सेिाका सबैपदको लावर विवशवटिककृ त शवैक्क ्योग्यता आिश्यक पद्गछ । त्यसै ररधी प्राविवधक सेिामा नपरे 
पवन वशक्ा, लेखा परधीक्ण र न्या्य सेिामा पवन सबैपदको लावर समबवनधत शैवक्क ्योग्यता आिश्यक हुनछ । प्रशासन सेिामा 
भने िनुसकैु विष्यको शवैक्क ्योग्यता प्या्गप्त हुने भएकोले पवन प्रशासन सेिासँर समबवनधत दवेखए पवन मानविकतीतफ्ग  कम 
दवेखएको हो । आिेदकहरू मध्ेय ९० प्रवतशत भनदा बढधीमा दरखासत वदन आिश्यक न्यनूतम ्शवैक्क ्योग्यता भनदा माव् 
रहकेो दवेखनछ । माव्ललो ्योग्यताले प्रवतसपधा्गमा सहि बनाउने धारणा उममदेिारहरूले राखदा िा पढाई सकेर मात्र सेिा 
प्रिेशको लावर प्र्यास रन्ग उप्यतुि हुने सोचि रहदा िा परधीक्ा र पढाईलाई समानानतर रूपमा अरवि बढाउदा र एक िा कम 
प्र्यास म ैसफल हुन नसकदा ्यसतो भएको हुन सकदछ ।
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िातलका - २.१.५

तशक्ा, मािृ भाषा र शैतक्क योगयिाको तििर्ण (आत ््यक िष्य २०७४।७५ देतख २०७६।७७ ्ममको औ्ि)

रि ्ं
तशक्ाको 
्कंाय

िीन आत ््यक िष्य 
(२०७४।७५ देतख 

२०७६।७७ ्ममको 
औ्ि प्रतिशि

मािृ भाषा

िीन िष्य िष्य 
(२०७४।७५ देतख 

२०७६।७७ ्ममको 
औ्ि प्रतिशि 

दरखासि 
तददाको 
शैतक्क 
योगयिा 

िीन िष्य िष्य 
(२०७४।७५ देतख 

२०७६।७७ ्ममको 
औ्ि प्रतिशि

१ वशक्ा २९ नेपालधी ६३.८७ न्यनूतम् १०
२ वचिवकतसा १२.३७ मवै्लधी १५.०२ माव्ललो ९०
३ व्यिस्ापन १८.३२ भोिपरुधी ४.६९
४ इवनिवन्यररङ ७.४६ ्ारू ४.५४
५ विज्ञान १०.४४ िवनिका २.८६
६ ककृ वष २.८३ नेिारधी १.५७
७ मानविकती ६.७४ तामाङ १.३५
८ िनविज्ञान ०.७८ मरर १.३४
८ काननु १.०८ अिधधी १.११
९ संसककृ त ०.०८ वलमि ु ०.८२
१० अन्य १०.९० िानतिा ०.३३

ररुुङ ०.२८
राििंशधी ०.२२

 श्रोत : लरोक सेिया अयायरोगकरो प्रवतिेदिहरू 

अकको कारण चिावह ँिनु उद्शे्य राखरे पढेको छ त्यसबाट विचिवलत भएर िा उद्शे्य पररित्गन रदा्ग पवन अवतररति ्योग्यता 
सवहतका उममदेिारहरूको बाहुल्यता रहन रएको हुन सकदछ ।  

दरखासत वदने उममदेिारहरू मध्ेय साठधी प्रवतशत भनदा बढधीको मातकृ भाषा पवन नेपालधी रहकेो दवेखनछ। मातकृ भाषा नेपालधी 
नभएका उममदेिारहरूको सङ्ख्या सबै मातकृ भाषा समहूमा कम दवेखनछ। वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा प्रिेशको लावर 
लोक सेिा आ्योरले स्चिालन रनने परधीक्ामा नेपालधी र अगं्ेिधी भाषालाई मात्र मान्यता वदइएको छ । नेपालधी मातकृ भाषा 
रहकेालाई एक मात्र भाषा िाने पगुने तर अरु मातकृ भाषधीले दोस्ो तेस्ो भाषाको रूपमा नेपालधी िा अगं्ेिधी िानन ुपनने भएको पवन 
लोक सेिाको परधीक्ाको लावर नेपालधी मातकृभाषा भएकालाई बढधी सहि हुदँा ्यसतो भएको हुन ुपद्गछ । दरखासत वदनेको वशक्ा, 
मातकृ भाषा र शवैक्क ्योग्यता वितरणको वििरण तावलका - २.१.५ मा वदइएको छ । 

१.७ अतभभािकको शैतक्क योगयिा, पेशा र उममेदिारको रोिगारीको अिस्ा  
दरखासत वदएका मध्ेय कररब ८० प्रवतशतको आमा िा बाब ुसक्र िा सोभनदा बढधीको शवैक्क ्योग्यता भएका दवेखनछन ्। 
आमा भनदा पवन बाब ुसाक्र िा शवैक्क ्योग्यता भएका उममदेिारहरूको सङ्ख्या बढधी दवेखनछ । ्यसबाट दरखासतमा आमा 
िा बाबकुो शैवक्क अिस्ाले प्रत्यक् प्रभाि पारेको दवेखनछ । पढेकालाई नै पढाईको महति ्ाहा हुने भएकोले ्यसता 
अवभभािकले नै सनततधीको पढाईलाई प्रा्वमकतामा राखदछन ् । फलसिरुप, शवैक्क ्योग्यता र उमरे न्यनूतम ् शत्ग हुने 
वनिामतधी सेिाका पदमा सनततधीको वशक्ालाई महति वदएर पढाइएका सनततधीहरू नै बढधी हुन ुसिाभाविक हो ।
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िातलका - २.१.६

अतभभािकको शैतक्क तस्ति, पेशा र उममेदिारको रोिगारीको अिस्ा (आत ््यक िष्य २०७४।७५देतख 
२०७६।७७ ्ममको िीन िष्यको औ्ि प्रतिशि)

रि ्ं
शैतक्क 
योगयिा 

आमा बाबु
अतभभािकको 

पेशा 
प्रतिशि

दरखासि तदनेको 
रोिगारीको अिस्ा

प्रतिशि 

१ वनरक्र ४५.९३ २१.९७ ककृ वष ८९.९४ िेरोिरार ७१

२ साक्र ४६.८६ ५१.८० सरकारधी सेिा ६.६० सरकारधी सेिा १४

३ एस एल सधी ४.९१ १३.२१ वशक्ण ६.२२ रैरसरकारधी सेिा ०

४ उचचि वशक्ा २.३० १३ व्यिसा्य ४.५८ सिरोिरार ०

वनिधी १.७३ अन्य २

अन्य ०.९३

 श्रोत : लरोक सेिया आयरोगकरो प्रवतिेदिहरू  

अवभभािकको पेशामा पवन खासै विविधता दवेखदनै । कररब ९० प्रवतशतभनदा बढधी उममदेिारहरूको अवभभािकको पेशा 
ककृ वष रहकेो छ । सरकारधी सेिा, वशक्ण र अन्य व्यिसा्य रननेको वहससा क्रमश: ६.६०, ६.२२ र ४.५८ प्रवतशत मात्र छ । ्यधी 
सिैको वहससा २० प्रवतशत भनदा कम हुन आउँछ। िावरर खाई रहकेाहरूले आफना सनततधीलाई साि्गिवनक सेिामा िना 
पे्रररत ररधी रहकेो ्यो त्थ्याङ्कले दखेाउँछ । ्यसले वनिामतधी सेिामा भख्गर भख्गर आकष्गण िढ्द ैरएको र पढने पढाउने 
संसकारको विकास भई पढेका िनशवति उपलवध हुन ्ालेको सपटि रद्गछ भने नेपाल अझ ैपवन ककृ वष प्रधान दशे नै रहकेो पवुटि 
पवन हुनछ । अवभभािकको शवैक्क वस्वत, पेशा र उममदेिारहरूको रोिरारधीको अिस्ा समबनधधी वििरण तावलका - २.१.६ 
मा वदइएको छ । 
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२.१ त्फारर्को अिस्ा  
वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा हालको रूपमा आरक्णको व्यिस्ा लार ुभएको, २०७८ सालसमम आई पगुदा चिौध 
िष्ग व्यवतत भई सकेको छ । आव््गक िष्ग २०६४/६५ दवेख २०७७/७८ (२०७८ असार मसानत) सममको कररब चिौध िष्गको 
्यो अिवधमा तातकावलक लोक सेिा आ्योर र हालको संरधी्य लोक सेिा आ्योरले वनिामतधी सेिा ऐन, २०४९ र नेपाल 
सिास्थ्य सेिा ऐन, २०५३ अनतर्गतकाविवभनन सेिा, श्रेणधी िा तहमा ३९,९९७ िनालाई वन्यवुतिको लावर नेपाल सरकार 
समक् वसफाररस ररेको छ । चिौध िष्गको ्यो कालखणिमा आ्योरले वन्यवुतिको लावर ररेको वसफाररसको सङ्ख्यामा आव ््गक 
िष्गहरूमा एकरुपता दवेखदनै, बरु वनकै उतार चिढाि दवेखनछ । आव ््गक िष्ग अनसुार लोक सेिा आ्योरबाट वन्यवुतिको लावर 
वसफाररस भएका उममेदिारको सङख्यातमक वितरणको विसतकृत वििरण चिाट्ग - २.२.१ मा प्रसततु रररएको छ । 

चाट्य - २.२.१
 

आरक्ण व्यिस्ा लार ुभएको िष्ग २०६४/६५ मा खलुा र आरक्ण दिुैतफ्ग  ररधी िममा ७१ िनाको मात्र वसफाररस भएको 
पाइनछ भने आव ््गक िष्ग २०७४/७५ मा ्यो सङ्ख्या ७,३४१ परुेको दवेखनछ । आव ््गक िष्ग २०६४/६५ दवेख २०७३/७४ 
सममको दश िष्गसममको अिवधमा वसफाररस सङ्ख्यामा सामान्य उतार चिढाि दवेखए पवन वनरनतर िकृवर् हुदँ ैरएको दवेखनछ । 
आव ््गक िष्ग २०७४/७५ मा ्यो उचचितम ्विनदमुा परुधी त्यस पवछका दईु िष्गमा वनकै कम हुन रएको दवेखनछ ।  

संित ्२०७२ मा िारधी नेपालको संविधान पवछ मलुकु संरधी्य संरचिनामा प्रिेश ररेको र ्यस पवछ स्ानधी्य र प्रदशे तहको 
सेिा व्यिस्ापनको विममा समबवनधत तहको नै भएको छ । प्रदशे र स्ानधी्य सेिा अनतर्गतका पदहरूमा प्रदशे लोक सेिा 

 २. त्फारर्को अिस्ा
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आ्योरबाट पदपवूत्ग हुने संिैधावनक व्यिस्ा रररएको छ । प्रदशे र स्ानधी्य तहको पवहलो पटक पनुससंरचिना रररदा आव ््गक 
िष्ग २०७४/७५ मा ह्ात्त ैिढेको कम्गचिारधीको सङ्ख्या त्यस पवछको िष्गमा रट्नकुो कारण संरले प्रारवमभक िष्गहरूमा प्रदशे र 
स्ानधी्य तहको लावर समते कम्गचिारधीको व्यिस्ा ररेको र पवछलला िष्गहरूमा प्रदशे र स्ानधी्य तहका वनका्यमा कम्गचिारधीको 
व्यिस्ा रन्ग छोिेको र प्रदशे लोक सेिा आ्योरले पवन त्यसता पद पवूत्ग ररधी नसकेकोले हो । 

वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिा दिुैमा दईु अिस्ामा पदपवूत्गको दरकार पद्गछ । पवहला काम्गचिारधीको बढुिा, सरुिा, मकृत्य ु
िा अिकास िा बखा्गसधीका कारणले पद ररति भएर र दोस्ो, न्याँ सेिाको लावर न्याँ पद सकृिना भएर । ्यधी दईु अिस्ाले 
िावष्गक रूपमा पवूत्ग रररने पदको सङ्ख्या प्रत्यक् वन्यनत्रण रद्गछ । त्यसै ररधी पदपवूत्गलाई वन्यनत्रण रनने अकको तति प्रशासवनक 
पनुससंरचिना िा पनुससंरचिनाको संभािना हो । वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिाको सेिा समहू सञ ्चिालन रनने मनत्राल्य िा 
वनका्यका पदावधकारधीको पदसङ्ख्या उलट पलुट रन्ग सकने क्मता पवन अकको कारक हो ।  

लोक सेिा आ्योरको काम भनेको मार रररएका पदमा वन्यवुतिको लावर वसफाररस रनने मात्र हो । समबवनधत सेिा समहू 
स्चिालन रनने वनका्यले आफू र मातहत वनका्यमा पवूत्ग रनु्ग पनने पदको सङ्ख्या ्यवकन रनने र लोक सेिा आ्योरमा मार रनने 
व्यिस्ा छ । विशषे ररधी बढुिाद्ारा पवूत्ग रररने पदको सङ्ख्या खलुा पदको सङ्ख्याले वनधा्गरण रद्गछ । सेिा समहू सञ ्चिालन 
रनने वनका्य बढुिालाई प्रभावित रने क्मता राखदछन ्। िवत सानो सेिा र समहू हुनछ त्यवत नै बढुिा व्यवति लवक्त बनाउन 
सवकनछ । त्यसकारण पवन उनधीहरू पद सङ्ख्यालाई आफनो अनकूुलता अनसुार चिलाएर लोक सेिा आ्योरमा पवूत्गको लावर 
मार रद्गछन ्। ्यसले पवन पवूत्ग रररने पदको सङ्ख्या प्रभावित हुनछ ।  

फेरर, रािनधीवतक अवस्रताले पवन सरकारधी वनका्यबाट मार रररने सेिा तल माव् हुनछ । आवखर वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य 
सेिा सेिा प्रिाहको लावर नै हो । ्यसले पवन वनिामतधी सेिाको पदपवूत्गको रवतवशलता वन्यवनत्रत हुनछ । वनिामतधी र नेपाल 
सिास् सेिाको आकार र िनशवति आपवूत्गलाई प्रभावित रनने अकको महतिपणू्ग तति दशेको आव ््गक अिस्ा हो । आव ््गक 
अिस्ा राम्ो हुदँा िनशवति आपवूत्ग िढ्छ भने कमिोर हुदँा िनशवति आपवूत्ग लरा्यतमा रररने लरानधीमा संकुचिन आउछ । 
्यधी सि कारणहरूले रदा्ग वनिामतधी र नेपाल सिास् सेिाको लावर िनशवति आपवूत्गको लावर खलुाद्ारा पवूत्ग रररने पदहरूको 
सङ्ख्यामा एकरुपता हुदँनै, रटधी बढधी भई रहनछ ।

२.२ त्फारर्को खुला र आरक््णिफ्य को तििर्ण 

वनिामतधी सेिा ऐन, २०४९ र नेपाल सिास्थ्य सेिा ऐन, २०५३ दिुैमा खलुाद्ारा पदपवूत्ग रररने कुल पद सङ्ख्याको ४५ 
प्रवतशत पद आरक्ण ररधी विवभनन छ समहूमा वितरण ररधी समहू सधीवमत प्रवतसपधा्गको व्यिस्ा ररधी पदपवूत्ग रनने व्यिस्ा 
रररएको छ । आरक्णको व्यिस्ा सरुु रररएदवेख २०७८को असार मसानतसममको अिवधमा लोक सेिा आ्योरद्ारा 
वन्यवुतिको लावर वसफाररस भएका मध्ेय खलुातफ्ग  २५,०२३ िना र आरक्णतफ्ग का विवभनन छ समहूमा १४,९५६ िना छन ्। 
आव ््गक िष्गरत रूपमा लोक सेिा आ्योरले खलुा र आरक्णतफ्ग  वसफाररस ररेको उममदेिारहरूको सङख्यातमक वितरणको 
विसतकृत वििरण चिाट्ग - २.२.२ मा प्रसततु रररएको छ । 
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चाट्य - २.२.२
  

सरसतगी वहसाब रदा्ग कुल वसफाररसको ४५ प्रवतशत पद अ्ा्गत १७,९९९ पद आरक्णबाट पवूत्ग हुन ुपनने हो तर ्यो सङ्ख्या 
३,०४३ ले कम छ । ्यसरधी कम हुनमुा तधीन कारण प्रमखु छन ्। पवहलो, आव ््गक िष्ग २०६४/६५को आरक्णको व्यिस्ा 
केिल लोक सेिा आ्योरको पौष मवहनाको विज्ञापनदवेख मात्र लार ुभएको भए पवन ्यहाँ आव ््गक िष्ग भरधीमा वसफाररस 
सिैको वहसाि रररएको छ । अकको कारण चिाहधी ँवनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिा दिुैतफ्ग  विवभनन सेिा र सो सेिा अनतर्गतका 
समहूमा दरखासत अह्ान भए पवन आरक्णतफ्ग  दरखासत नपरेको िा दरखासत परेर पवन आ्योरको परधीक्णमा अनतु्तधीण्ग 
भएकोले वसफाररस हुन नसेकेको अिस्ा हो । दईु पटकसमम पवन आरक्ण अनतर्गत

पदपवूत्ग हुन नसकेका पदलाई खलुातफ्ग  समािेश रनने व्यिस्ा पवन छ । ्यसबाट आरक्णतफ्ग  सङ्ख्या कम मात्र हुदँनै खलुातफ्ग  
बढन िाने पवन हुनछ । त्यसै ररधी अकको कारण चिाहधी ँखलुा र आरक्ण दिुैतफ्ग  उत्तधीण्ग भएका उममदेिारहरूले सामान्यत: खलुा 
रोिेर आरक्णतफ्ग  छोिदा आरक्णमा कम हुन रएको हो । आरक्णमा कम हुन ुभनेको खलुातफ्ग को प्रवतशत सित: बढन ुहो। 

lj1fkg g+= !#!@÷)^^–^& -dlxnf_ Gofo ;]jf, sfg"g ;d"x, /f=k= låtLo >]0fL, pk;lrj ;/x kbsf] 
nflu lnOPsf] lnlvt k/LIffdf s'g} klg pDd]bjf/ ;lDdlnt gePsf] .

lj1fkg g+= !#!$÷)^^–^& -dlxnf_ Gofo ;]jf, ;/sf/L jlsn ;d"x, /f=k= låtLo >]0fL, pk;lrj ;/x 
kbsf] dfu ;ª\Vof Pssf] nflu s'g} klg pDd]bjf/ lnlvt k/LIffdf ;lDdlnt gePsf] . 

g]kfn :jf:Yo ;]jfsf] kfFrf} txsf ljleGg ;]jf ;d"xsf %# kbsf] nflu cfGtl/s k|ltof]lutfsf] nflu 
lj1fkg k|sflzt ePsf]df s;}sf] klg b/vf:t gk/]sf]n] pQm kbx? v'nftkm{ ;dfj]z ePsf] . 

g]kfn jg ;]jf, hg/n km/]i6«L, km/]:6/ /f=k= cglÍt låtLo >]0fL blnt / ckfªu ;d"xsf pDd]åf/ v'nftkm{ 
l;kmfl/; ePsf]n] o; tkm{ l;kmfl/; gePsf] -a'n]l6g, cÍ ##, @)&!.!!.@)_ .
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२.३ आनिररक प्रतियोतगिाको तििर्ण  
वनिामतधी सेिा ऐन, २०४९को दोस्ो संशोधनले बढुिाद्ारा पवूत्ग रररने क्रमश: रािपत्राङ्वकत वद्तधी्य र प्र्म श्रेणधीका १० 
प्रवतशत र नेपाल सिास्थ्य सेिा ऐन, २०५३को तेस्ो संशोधनले निौ ँतहमा २० र एरारौ ँतहमा १० प्रवतशत पदमा सेिा िा 
समहू वभत्रका सिैले सहभारधी हुन पाउने ररधी खलुा प्रवत्योवरताको व्यिस्ा ररेको छ । ्यसरधी खलुा प्रवत्योवरताद्ारा पवूत्ग 
रररने कुल पद सङख्यालाई खलुा सरह मानधी त्यसको ४५ प्रवतशत पद आरवक्त ररधी विवभनन समहूमा वितरण ररधी पदपवूत्ग 
रनने व्यिस्ा छ ।  

लोक सेिा आ्योरबाट वन्यवुतिको लावर वसफाररस भएका खलुातफ्ग का १२ प्रवतशत पदहरूमा खलुा आनतररक प्रवत्योवरताबाट 
र ८८ प्रवतशत खलुा प्रवतसपधा्गतमक प्रवत्योवरताको माध्यमबाट वसफाररस भएको छ । खलुा र आरक्णतफ्ग  आनतररक र खलुा 
प्रवत्योवरताद्ारा वसफाररसको सङ्ख्यातमक वितरणको विसतकृत वििरण चिाट्ग - २.२.३ मा प्रसततु रररएको छ । 

चाट्य - २.२.३

खुला र आरक््णिफ्य  आनिररक र खुला प्रतियोतगिाविारा पदपूति्यको तििर्ण

खलुा तफ्ग  पदपवूत्ग संख्या

आरक्णतफ्ग  भने आनतररक प्रवत्योवरताबाट वसफाररस हुनेको सङ्ख्या ज्याद ैन्यनू छ, केिल ५३ िटा पदमा वसफाररस भएको 
छ । बाँकती सबै नै समहूरत प्रवतसपधा्गको माध्यमबाट वसफाररस भएका छन ्। बढुिाबाट पवूत्ग हुने माव्लला पदको सङ्ख्या 
कम हुदँ ैिाने र ्यसरधी पदपवूत्ग हुने पदको वनिामतधीतफ्ग  १० प्रवतशत र नेपाल सिास्थ्य सेिाको पवन निौ तहमा २० प्रवतशत 
र एरारौ ँतहमा १० प्रवतशत मात्र आनतररक प्रवत्योवरताको लावर छुट््याइने र ्यसरधी छुट््याइएको पद मध्ेय ४५ प्रवतशत मात्र 
आरक्णतफ्ग का विवभनन छ समहूमा वितरण रदा्ग ्यसरधी नरण्य हुन आएको हो । फेरर,आनतररक प्रवत्योवरतामा सवममवलत 
हुन वनवचित सेिा अिवध परुेको हुन ुपनने हुनछ । आरक्णको सतू्र अनसुार पद वितरण हुने तर उममदेिार छ छैनन ्ख्याल नरररने 
हुनाले ्यसतो भएको पवन हुन सकदछ । प्रवतशत वनधा्गरण रदा्ग पवन सि्गप्र्म खलुातफ्ग को रररने भएकोले ्ोरै पद रहकेो 
अिस्ामा आरक्णतफ्ग  पद नै नरहने अिस्ा आउँछ ।
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२.४ आरक््ण अनिग्यिका ्मूहमा त्फारर्को अिस्ा  
लोक सेिा आ्योरबाट आरक्णतफ्ग  वसफाररस भएका कुल १४,९५६ मध्ेय सबैभनदा धरैै मवहलामा ५,१८० िना अ्ा्गत कुल 
वसफाररसको ३४.६३ प्रवतशत वसफाररस भएको छ भने सबैभनदा कम वपछविएको क्ेत्रबाट ५४३ िना अ्ा्गत ३.६३ प्रवतशत 
मात्र वसफाररस भएको छ । मवहला पवछ दोस्ो ठूलो सङ्ख्या आवदिासधी/िनिावतको ४,०५७ िना अ्ा्गत २७.१२ प्रवतशत 
रहकेो छ भने मधसेधीमा ३,१९९ िना अ्ा्गत २१.३८ प्रवतशत रहकेो छ । आरवक्त समहू मध्ेय दवलतमा १,३०८ िना (८.७४ 
प्रवतशत) र अपाङ् रमा ६९८ िना (४.६६ प्रवतशत)को वसफाररस भएको दवेखनछ । आरक्ण अनतर्गतका विवभनन छ समहूमा 
वितरण भएको वसफाररसको विसतकृत वििरण चिाट्ग - २.२.४ मा प्रसततु रररएको छ । 

चाट्य - २.२.४

आरक््ण अनिग्यिका ्मूहमा त्फारर्को तििर्ण

  

g]kfn :jf:Yo ;]jfsf] ljleGg ;d"xsf] tx P3f/, cfGtl/s k|ltof]lutf tkm{ ljeGg kbdf b/vf:t g} 
gk/]sf] -a'n]l6g,cÍ $!, @)&%.!.!@_.

g]kfn Gofo ;]jf ;/sf/L jlsn cflbjf;L hghflt tkm{ Pshgf / dw];L tkm{ b'O{ hgf pDd]bjf/ 
cGt/jftf{df pkl:yt ePsf]df o; cl3 glthf k|sfzg ePsf lj1fkgdf g} pQL0f{ eO;s]sf]n] sf]xL 
klg l;kmfl/; gePsf] -a'n]l6g,cÍ $@, @)&!.!.@$_.
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वसफाररस भएको सङ्ख्या र प्रवतशतलाई वनिामतधी सेिा ऐन र नेपाल सिास्थ्य सेिा ऐनमा रहकेो मवहला ३३, 
आवदिासधी/िनिावत २७, मधसेधी २२, दवलत ९, अपाङ् र ५ र वपछविएको क्ेत्रको ४ प्रवतशत पद आरक्ण रनने व्यिस्ासँर 
वमलान मवहलाको प्रवतशत केहधी बढधी दवेखनछ भने बाँकती समहूमा केहधी फरक भए पवन सामान्यत: वमलेको नै दवेखनछ । 

२.५ ्ेिागि तििर्ण  
वनिामतधी सेिा अनतर्गतका विवभनन दश र नेपाल सिास्थ्य सेिाको एक ररधी कुल एरार सेिा अनतर्गत वन्यवुतिको लावर 
वसफाररस भएकाहरूको सङ्ख्यामा पवन वनकै विविधता छ । चिौध िष्गको अिवधमा सबैभनदा बढधी वनिामतधी सेिा अनतर्गतको 
नेपाल प्रशासन सेिामा र नेपाल सिास्थ्य सेिामा क्रमश: १२,८०९ िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको ३२ प्रवतशत र १२,३६९ 
िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको ३१ प्रवतशत ररधी दईु 

चाट्य - २.२.५

 

सेिामा मात्र कुल वसफाररसको ६३ प्रवतशत वसफाररस भएको छ भने बाँकती ३१ प्रवतशत मात्र विवभनन नौ सेिामा वितरण 
भएको छ । वनिामतधी सेिा अनतर्गतका नेपाल आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क सेिा, लेखापरधीक्ण सेिा र नेपाल परराट्रि 
सेिा प्रत्ेयकमा तधीन स्य भनदा कम अ्ा्गत तधीन िटै सेिामा ररधी कररब दईु (१.८२) प्रवतशत मात्र वसफाररस भएको छ । 
वनिामतधीतफ्ग का बाँकती पाँचि नेपाल वशक्ा सेिा, नेपाल ककृ वष सेिा, नेपाल विविध सेिा, नेपाल न्या्य सेिा, नेपाल िन सेिा र 
नेपाल इवनिवन्यररङ सेिामा कुल वसफाररसको ३५ प्रवतशत विवभनन सङ्ख्यामा वितरण भएको छ। वनिामतधीका दश र नेपाल 
सिास्थ्य सेिामा वितरण भएको वसफाररसको विसतकृत वििरण चिाट्ग - २.२.५ मा प्रसततु रररएको छ । 
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चाट्य - २.२.६

खुलािफ्य  त्फारर्को ्ेिागि तििर्ण

वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा खलुातफ्ग  वसफाररस भएका २५,०२३ िना ११ सेिामा विवभनन सङ्ख्यामा वितरण 
भएका छन ् । खलुातफ्ग  सबैभनदा धरैे वसफाररस नेपाल सिास्थ्य सेिामा ८,०२२ िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको ३२.०३ 
प्रवतशत भएको दवेखनछ भने दोस्ोमा नेपाल प्रशासन सेिामा ७,७५९ िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको ३०.९८ प्रवतशत भएको 
दवेखनछ । ्यधी दईु सेिाको िोि्ने हो भने १५,७८१ जना अ्ा्गत कुल वसफाररसको ६३.०३ प्रवतशत हुन आउँछ । अककोवतर, 
नेपाल परराट्रि सेिा, नेपाल आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क सेिा र नेपाल लेखापरधीक्ण सेिा प्रत्ेयकमा चिौध िष्गको अिवधमा 
२०० िना भनदा कम क्रमश : १६६ िना (०.६ प्रवतशत), १३७ िना (०.५४ प्रवतशत) र िना १५७ (०.६ प्रवतशत) िना 
मात्र वसफाररस भएको दवेखनछ । ्यसरधी बाँकती हुन आउने नेपाल इवनिवन्यररङ सेिा, नेपाल िन सेिा, नेपाल न्या्य सेिा, नेपाल 
विविध सेिा, नेपाल ककृ वष सेिा र नेपाल वशक्ा सेिा ररधी ६ सेिामा िममा ८,८१३ िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको ३५ प्रवतशत 
वितरण भएको पाइनछ । खलुातफ्ग को वसफाररसको सेिारत वितरणको विसतकृत वििरण चिाट्ग - २.२.६ मा प्रसततु रररएको छ । 

२.५.२ आरक््णिफ्य को ्ेिागि तििर्ण  

आरक्णतफ्ग  वनिामतधी र नेपाल सिा्थ्य सेिामा वन्यवुतिको लावर वसफाररस भएका िममा १४,९५६ िनाको सेिारत वितरण 
पवन खलुातफ्ग को िसतै चिाख लागदो छ । दईु सेिामा अत्यवधक छ भने तधीन सेिामा एकदम कम मात्र वसफाररस भएको छ । 
वनिामतधीतफ्ग को नेपाल प्रशासन सेिामा सबैभनदा बढधी ५,०४४ िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको ३३.७२ प्रवतशत वसफाररस 
केनद्रधीत भएको छ । त्यस पवछ दोस्ो ठूला सङख्याको वसफाररस नेपाल सिास्थ्य सेिामा भएको छ । ्यहाँ वसफाररस सङ्ख्या 
४,३४७ िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको २९.०६ प्रवतशत छ । त्यसै ररधी नेपाल आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क 
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चाट्य - २.२.७ 

सेिामा सबैभनदा कम ९३ िना (०.६२ प्रवतशत), दोस्ो कम नेपाल परराट्रि सेिामा १०२ िना (०.६८प्रवतशत) र तेस्ो कम 
नेपाल लेखापरधीक्ण सेिामा १०६ िना (०.७ प्रवतशत) रहकेो छ । बाँकती ५,२६४ िना (३६.२२ प्रवतशत) वसफाररस नेपाल 
इवनिवन्यररङर सेिा, नेपाल िन सेिा, नेपाल ककृ वष सेिा, नेपाल विविध सेिा र नेपाल आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क सेिामा 
वसफाररस भएको छ । आरक्णतफ्ग को विशषे ररधी नेपाल सिास्थ्य सेिाको वसफाररस खलुातफ्ग को प्रिकृवत्तसँर मले खादनै । 
खलुातफ्ग  सबैभनदा धरैे वसफाररस नेपाल सिास्थ्य सेिा भएको छ भने नेपाल प्रशासन सेिा दोस्ो स्ानमा छ । आरक्णतफ्ग  
वसफाररस भएका उममेदिारहरूको सेिारत वितरणको विसतकृत वििरण चिाट्ग - २.२.७ मा प्रसततु रररएको छ । 

२.६ तितभनन ्ेिामा खुला र आरक््णको प्रतिशि  
आरक्ण समबनधधी काननुधी व्यिस्ा अनसुार लोक सेिा आ्योरले पदपवूत्गको लावर समबवनधत वनका्यबाट मार प्राप्त भएपवछ 
्यसलाई खलुातफ्ग  ५५ प्रवतशत र आरक्णका विवभनन समहूमा वितरण हुने ररधी ४५ प्रवतशत पद विभािन ररेर प्रवतसपधा्गको 
आधारमा वन्यवुतिको लावर वसफाररस रनु्ग पनने हुनछ । ्यस अ ््गमा कुल वसफाररस भएको पद सङ्ख्याको आधारमा खलुातफ्ग  
५५ प्रवतशत र आरक्णतफ्ग  ४५ प्रवतशत वसफाररस भएको हुन ुपद्गछ । तर, आ्योरबाट विरत चिौध िष्गमा भएको वसफाररसको 
कुल सङ्ख्या, खलुातफ्ग  र आरक्णतफ्ग को िममा सङ्ख्यामा ्यस प्रकारको अनपुात ठ्याककै वमलेको दवेखदनै । लोक सेिा 
आ्योरले ररेको वसफाररसको खलुा र आरक्णतफ्ग को वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.१ मा प्रसततु रररएको छ । 

िातलका - २.२.१

त्फारर्को खुला र आरक््णिफ्य  तििर्ण प्रतिशिमा

रि ्ं ्ेिा
त्फारर्

िममा खुला प्रतिशि आरक््ण प्रतिशि

१ नेपाल सिास्थ्य १२,३६९ ८,०२२ ६४.८८ ४३.४७ ३५.१४
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रि ्ं ्ेिा
त्फारर्

िममा खुला प्रतिशि आरक््ण प्रतिशि

२ नेपाल प्रशासन १२,८०३ ७,७५९ ६०.६० ५०४४ ३९.३९

३ नेपाल इवनिवन्यररङर ४,१९३ २,५६५ ६१.१७ १६२८ ३८.८२

४ नेपाल िन २,९९७ १,७३७ ५७.९५ १२६० ४२.०४

५ नेपाल ककृ वष १,९२६ १,२०५ ६२.५६ ७२१ ३७.४३

६ नेपाल न्या्य २,१०९ १,४१५ ६७.०९ ६९४ ३२.९०

७ नेपाल विविध २,०७९ १,४०९ ६७.७७ ६७० ३२.२२

८ नेपाल वशक्ा ७७२ ४८१ ६२.३० २९१ ३७.६९

९ नेपाल लेखापरधीक्ण २३३ १२७ ५४.५० १०६ ४५.४९

१० नेपाल परराट्रि २६८ १६६ ६१.९४ १०२ ३८.०५

११ नेपाल आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क २३० १३७ ५९.५६ ९३ ४०.४३

आ्योरको वसफाररसमा खलुा र आरक्णतफ्ग  ५५ र ४५ प्रवतशतको अनपुात केिल नेपाल लेखापरधीक्ण सेिामा मात्र वमलेको 
छ भने सबैभनदा धरैे अनतर नेपाल विविध सेिामा ६७.७७ र ३२.२२ प्रवतशत रहकेो छ । ्यसतो अनतर पवन सेिारत रूपमा 
फरक फरक छ । नेपाल विविध सेिामा ्यसतो अनतर खलुातफ्ग  ६० प्रवतशत भनदा बढधी र आरक्णतफ्ग  ४० प्रवतशत भनदा कम 
छ भने नेपाल सिास्थ्य सेिा, नेपाल प्रशासन सेिा, नेपाल इवनिवन्यररङ सेिा, नेपाल ककृ वष सेिा, नेपाल न्या्य सेिा, नेपाल 
विविध सेिा, वशक्ा सेिा र नेपाल परराट्रि सेिा छ भने खलुातफ्ग  ५५ प्रवतशत भनदा बढधी र आरक्णतफ्ग  ४५ प्रवतशत कम 
छ । नेपाल िन सेिा र नेपाल आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क सेिामा खलुातफ्ग  ६० भनदा कम पर आरक्ण तफ्ग  ४० भनदा 
कम छ । तोवकएको प्रवतशत ्यसरधी फरक पनु्गको मखु्य कारण आरक्णतफ्ग  सो पदमा प्रत्यासधी नै नहुन ुर भएका प्रत्यासधी पवन 
प्रवतसपधा्गमा उत्तधीण्ग हुन नसकन ुमखु्य कारण हो । विविध विधाको प्राविवधक दक्ता चिावहने सिास्थ्य र कुनै सेिामा समावहत 
नहुने विषशे

दक्ता चिावहने विविध सेिाका पदमा ्यस प्रकारको चिौिा फरक दवेखनकुो कारण आरक्णतफ्ग  उममदेिार नपाइने िा भएकाले 
पवन उत्तधीण्ग रन्ग नसकने भएर हो । न्या्य सेिाको लावर आिश्यक पनने काननुको वशक्ामा मवहला त्ा अन्य आरवक्त समहूका 
मावनसहरूको उपवस्वत कम हुन ुमखु्य कारण हो । फेरर, प्रवतशतको वहसािमा एकावतर रट्दा अककोवतर िढ्ने हुनछ । ्यसले 
पवन ्ोरैमात्र फरक पदा्ग पवन प्रवतशतमा धरैे दवेखन आउँछ । 

lj1fkg g+= !)$@÷@)^$–^%÷blnt, Ol~hlgo/ l;len, lalN8ª P08 cfl6{6]S6, /f=k=t[tLo, kb ;ª\
Vof Pssf] nflu lnlvt kl/Iffdf %$ hgf ;lDdlnt ePsf]df cGt/jftf{sf nflu s'g} klg pDd]bjf/ 
5gf]6 x'g g;s]sf]. lj1fkg g+= !!#%÷)^$–^% jg ;]jf, hg/n km/]i6«L ;d"x, /f=k= t[tLo >]0fL, ;xfox 
jg clwls[t -blnt_ tkm{sf] dfu kb ;ª\Vof ! -Ps_ sf nflu ldlt @)^%.!.@! ut] k/LIff lnOPsf]df 
pQm k/LIffdf %^ -5kGg_ hgf pDd]bjf/ ;lDdlnt ePsf]df lnlvt k/LIffaf6 cGtjf{tf{sf] nflu s'g} klg 
pDd]bjf/ 5gf]6 gePsf] . 
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२.७ त्फारर्को शे््णी िा िहगि तििर्ण 
लोक सेिा आ्योरले वसफाररस ररेका वनिामतधीतफ्ग को श्रेणधीरत र सिास्थ्यतफ्ग को तहरत वसफाररसमा पवन व्यापक अनतर 
दवेखनछ । सबैभनदा धरैे वसफाररस वनिामतधीतफ्ग को रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा ११,१६० िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको 
२७.९८ प्रवतशत भएको दवेखनछ भने त्यस पवछ क्रमश: रािपत्र अनङ्वकत वद्तधी्य श्रेणधीमा ७,८६२ िना (१९.६५ प्रवतशत) 
र रािपत्र अनङ्वकत प्र्म श्रेणधीमा ६,०४७ िना (१५.११ प्रवतशत) वसफाररस भएको दवेखनछ । ्यसरधी वनिामतधीतफ्ग को 
वसफाररसमा रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य र रािपत्र अनङ्वकत प्र्म र वद्तधी्य श्रेणधीले कुल वसफाररसको कररब दईु वतहाई ६२.६४ 
प्रवतशत ओरटेको छ । बाँकती रािपत्राङ्वकत वद्तधी्य श्रेणधीमा १,०६९ िना (२.६७ प्रवतशत) छ भने रािपत्रांङवकत प्र्म र 
रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा वनकै कम क्रमश: २९७ िना (०.६९ प्रवतशत) र १४० िना (०.३५ प्रवतशत) वसफाररस 
भएको दवेखनछ । वनिामतधीतफ्ग  नेपाल न्या्य सेिा बाहके

चाट्य - २.२.८

अनत रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा पदपवूत्ग रन्ग वनषधे रररएको अिस्ाले सो हुन रएको हो । त्यसै ररधी रािपात्राङ्वकत 
वद्तधी्य र प्र्ममा कम हुनकुो कारण माव्लला पदहरूको सङ्ख्या नै कम हुने भएकोले हो । नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग  सबैभनदा 
बढधी वसफाररस चिौ्ो तहमा ७,१७८ िना (१७.९४ प्रवतशत) र त्यस पवछ पाचिौ ँतहमा ३,५४५ िना (८.८६ प्रवतशत) 
वसफाररस भएको दवेखनछ । नेपाल सिास्थ्य सेिामा सबैभनदा कम वसफाररस एरारौ ँतहमा ९२ िना (०.२३ प्रवतशत) भएको 
दवेखनछ । सिास्थ्य सेिामा पवन पाचिौ ँर चिौ्ौ ँतहमा कुल वसफाररसको कररब एक चिौ्ाई २६.८ प्रवतशत समािेश भएको 
दवेखनछ । सबैभनदा कम शवैक्क ्योग्यता चिावहने श्रेणधी विहधीन पदमा पवन उललेख्य १,०३५ िना (२.५८ प्रवतशत) वसफाररस 
भएको दवेखनछ । वसफाररसको श्रणेधी र तहरत वितरणको विसतकृत वििरण चिाट्ग - २.२.८ मा प्रसततु रररएको छ । 
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२.७.१ खुलािफ्य को शे््णी र िहगि तििर्ण  

लोक सेिा आ्योरले विरत चिौध िष्गमा ररेको वसफाररस मध्ेय खलुातफ्ग को २५,०२३ मा वनिामतधीतफ्ग  रािपत्र अनङ्वकत 
वद्तधी्य श्रेणधीमा सबैभनदा धरैे ५९७६ िना अ्ात ्कुल खलुातफ्ग  भएको वसफाररसको २२.६६ प्रवतशत भएको दवेखनछ । त्यस 
पवछ धरैे वसफाररस रािपत्र अनङ्वकत प्र्ममा ४,६५४ िना (१८.५८ प्रवतशत) र रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा ४,०३४ 
िना (१६.१४ प्रवतशत) भएको दवेखनछ । ्यसरधी धरैे वसफाररस भएका तधीन श्रेणधी िोिने हो भने कुल वसफाररसको ५७.३८ 
प्रवतशत हुन आउँछ । वनिामतधीतफ्ग  सबैभनदा कम रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा १३७ िना (०.५४ प्रवतशत) वसफाररस 
भएको दवेखनछ । त्यसै ररधी सिास्थ्य सेिातफ्ग  चिौ्ौ तहमा सबैभनदा बढधी ४,४४६ िना (१७.७५ प्रवतशत) र त्यस पवछको 
दाश्रो ठूलो सङख्या पाचिौ ँतहमा २,४५३ िना (९.७९ प्रवतशत) वसफाररस भएको दवेखनछ । ्यो सेिामा तेस्ो ठूलो वसफाररस 
आठौ ँतहमा ६२५ िना (२.४९ प्रवतशत) भएको दवेखनछ । बाँकती निौ तहमा २४५ िना र एरारौ ँतहमा ८० िनाको वसफाररस 
भएको दवेखनछ । वनिामतधीतफ्ग को श्रेणधी विहधीन पदमा १२२ िनाको मात्र वसफाररस भएको छ । खलुातफ्ग को वसफाररसको 
तहरत वितरणको विसतकृत वििरण चिाट्ग - २.२.८ मा प्रसततु रररएको छ । 

चाट्य - २.२.८

खुलािफ्य  त्फारर्को शे््णी/िहगि तििर्ण

२.७.२ आरक््णिफ्य को शे््णी िा िहगि तििर्ण  

सकारातमक विभदेको नधीवत का्या्गनि्यन रन्ग व्यिवस्त आरक्णको व्यिस्ा अनतर्गत वसफाररस भएकाहरूको सबैभनदा 
धरैे सङ्ख्या रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा ७,१२६ िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको ४७.५५ प्रवतशत छ । त्यस पवछ क्रमश: 
रािपत्र अनङ्वकत वदतधी्य श्रेणधीमा १,८८६ िना (१२.६१ प्रवतशत) र रािपत्र अनङ्वकत प्र्म श्रेणधीमा १,३९३ िना (९.३१ 
प्रवतशत) रहकेो छ । आरक्णतफ्ग को वसफाररसको श्रेणधी र तहरत वितरणको विसतकृत वििरण चिाट्ग - २.२.९ मा प्रसततु रररएको 
छ । 
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चाट्य - २.२.९

आरक्णतफ्ग को कुल वसफाररसमा ्यधी तधीनको ्योरमा दईु वतहाई भनदा पवन बढधी ६९.४८ प्रवतशत हुन आउँछ । रािपत्राङ्वकत 
प्र्म, वद्तधी्य र रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा वनकै कम क्रमश: १६ िना (०.१ प्रवतशत), ६३ िना (०.४ प्रवतशत) र ३ 
िना (०.०५ प्रवतशत)को मात्र वसफाररस भएको छ । नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग  सबैभनदा धरैे चिो्ौ तहमा २,७३२ िना अ्ा्गत 
कुल वसफाररसको १८.२६ प्रवतशत छ । त्यस पवछ सबैभनदा धरैे वसफाररस पाचिौ ँर आठरौं तहमा क्रमश: १,०९२ िना (७.३ 
प्रवतशत) र ३६९ िना (२.४६ प्रवतशत) भएको छ । ्यो सेिाको एरारौ ँत्ा सातौ ँतहमा वनकै कम क्रमश: १६ िना (०.१ 
प्रवतशत) र १०० िना (०.६६ प्रवतशत) मात्र वसफाररस भएको छ । वनिामतधीको श्रेणधी विहधीनमा १२२ िना (०.८१ प्रवतशत) 
वसफाररस भएको छ । आरक्णतफ्ग को श्रणेधी/तहरत वितरणको विसतकृत वििरण चिाट्ग - २.२.९ मा प्रसततु रररएको छ । 

२.८ त्फारर्मा मतहला र पुरुषको तििर्ण 
लोक सेिा आ्योरले विरत चिौध िष्गमा ररेको वसफाररसमा १८ िना अन्य वलङ्रका व्ए भने मवहला १२,१५३ िना 
३०.३९ प्रवतशत र परुुष २७,८२६ िना ६७.६० प्रवतशत रहकेो छ । ्यसरधी कुल वसफाररसमा मवहलाको अनपुात कररब 
एक वतहाई रहन रएको दवेखनछ । खलुा र आरक्णतफ्ग को वसफाररसमा मवहला र परुुषको वितरणको विसतकृत वििरण चिाट्ग - 
२.९.१० मा प्रसततु रररएको छ ।  

खलुातफ्ग को वसफाररसमा मवहलाको सङ्ख्या ५,२१७, िना, परुुषको सङ्ख्या १९,८०६ र वलङ्र नखलेुको सङ्ख्या १८ 
रहकेो छ । ्यो सङ्ख्या अनसुार खलुातफ्ग  मवहलाको सङ्ख्या कररब एक चिौ्ाई भनदा कम २०.८४ प्रवतशत रहकेो पाइनछ भने 
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परुुषको सङ्ख्या दईु वतहाई भनदा बढधी ७९.१५ प्रवतशत रहकेो छ । आरक्णतफ्ग  मवहलाको सङ्ख्या ६,९३६ िना र परुुषको 
सङ्ख्या ८,०२० िना रहकेो दवेखनछ । ्यसरधी मवहलाको प्रवतशत ४६.३७ र परुुषको प्रवतशत ५३.६२ हुन आउँछ । ्यसरधी 
आरक्णतफ्ग को वसफाररसमा मवहला र परुुषको सङ्ख्या कररब बराबर हुन लारेको दवेखनछ । कुल आरक्णमा मवहलाको 
प्रवतशत पवन सबैभनदा धरैे ३३ प्रवतशत रहकेो र बाँकती मधसेधी, दवलत, आवदिासधी/िनिावत, अपाङ् र र वपछविएको क्ेत्रबाट 
पवन मवहलाको सहभावरता हुन सकने भएकोले आरक्णतफ्ग को वसफाररस ्यसतो अिस्ा दवेखएको हो । 

चाट्य - २.२.१०

त्फारर्मा मतहला र पुरुषको तििर्ण

२.८.१ मतहला र पुरुष अनुपाि 

लोक सेिा आ्योरको विरत १४ िष्गमा भएका वसफाररसमा मवहला परुुषको अनपुात क्रमश: बढद ैरएको दवेखनछ । सबैभनदा 
ररैे अनपुात आरक्ण सरुु भएको आव ््गक िष्ग २०६४।६५ मा ३.३ र सबैभनदा कम आव ््गक िष्ग २०६९।७० मा ०.२७ छ । 
अन्य िष्गहरूमा ्यो ०.३३ र सो भनदा माव् रहकेो पाइएको छ । सालाखाला ्यसतो अनपुात ०.४० भनदा माव् ०.५०को 
बधीचिमा रहको दवेखनछ । ्यसले वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा मवहलाको सहभावरता क्रवमक तर उललेख्य रूपमा िकृवर् 
हुदँ ैरएको दखेाएको छ । लोक सेिा आ्योरको वसफाररसमा मवहला र परुुषको वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.२ 
मा प्रसततु रररएको छ । 

िातलका - २.२.२

कुल त्फारर्मा मतहला र पुरुष अनुपाि

आत ््यक िष्य पुरुष मतहला मतहला पुरुष अनुपाि
२०६४/६५ १७८८ ११०६ ०.६१
२०६५/६६ २२७८ १०९९ ०.४८
२०६६/६७ ३०३६ १९६५ ०.६४
२०६७/६८ ५३२१ २२२२ ०.४१
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आत ््यक िष्य पुरुष मतहला मतहला पुरुष अनुपाि
२०६८/६९ २६०७ ११८३ ०.४५
२०६९/७० ३८६ १२९ ०.३३
२०७०/७१ १०९ ६५ ०.५९
२०७१/७२ १७८८ ११०६ ०.६१
२०७२/७३ २२७८ १०९९ ०.४८
२०७३/७४ ३०३६ १९६५ ०.६४
२०७४/७५ ५३२१ २२२२ ०.४१
२०७५/७६ २६०७ ११८३ ०.४५
२०७६/७७ ३८६ १२९ ०.३३
२०७७/७८ १०९ ६५ ०.५९

२.८.२ खुलािफ्य को मतहला पुरुषको अनुपाि  

कुल वसफाररस मध्ेयबाट खलुातफ्ग को छुट््याउदा मवहला परुुष अनपुातमा अवल फरक प्रिकृवत्त दखेा पद्गछ । खलुातफ्ग  सबैभनदा 
कम अनपुात आव ््गक िष्ग २०७६।७७ मा ०.०९ दवेखनछ भने सबैभनदा बढधी ०.५३ आव््गक िष्ग २०७७।७८ मा दवेखनछ ।

िातलका - २.२.३

खुलािफ्य को मतहला पुरुष अनुपाि

आत ््यक िष्य पुरुष मतहला मतहला पुरुष अनुपाि
२०६४/६५ ५३ १८ ०.३३
२०६५/६६ १५०७ ३९९ ०.२६
२०६६/६७ १३१४ ५९७ ०.४५
२०६७/६८ २०५३ २७३ ०.१३
२०६८/६९ १३३० २५० ०.१८
२०६९/७० १३४८ १४१ ०.१८
२०७०/७१ १६३७ ३६८ ०.२४
२०७१/७२ १२५४ ४७६ ०.३७
२०७२/७३ १५४३ ४५७ ०.२९
२०७३/७४ २०२५ ८९१ ०.४४
२०७४/७५ ३६१९ ७९५ ०.२०
२०७५/७६ १७७२ ४७५ ०.२६
२०७६/७७ २५० २३ ०.०९
२०७७/७८ १०१ ५४ ०.५३

्यधी दिुै िष्गमा वसफाररस भएको सङ्ख्या ज्याद ैन्यनू रहकेो पवन दवेखनछ । अन्य तधीन आव ््गक िष्ग बाहके बाँकतीमा मवहला 
परुुष अनपुात ०.२ भनदा बढधी नै रहकेो दवेखनछ । खलुातफ्ग को वसफाररसमा पवन मवहला सहभावरता उललेख्य रहकेो ्यसले 
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दखेाउँछ । आव ््गक िष्ग अनसुार खलुातफ्ग को वसफाररसमा मवहला र परुुषको वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.३ 
मा प्रसततु रररएको छ ।  

२.८.३ आरक््णिफ्य को मतहला पुरुष अनुपाि 

आरक्णतफ्ग को कुल वसफाररसमा मवहला र परुुषको अनपुात सबैभनदा कम आव ््गक िष्ग २०६९।७० मा ०.६७ रहकेो व््यो 
भने सबैभनदा बढधी आव ््गक िष्ग २०७७।७८ मा १.३७ रहकेो व््यो । अन्य आव ््गक िष्गमा ्यसतो अनपुात सरदर ०.८० भनदा 
बढधी नै रहन रएको छ । आरक्ण रररएका छ समहूमा सबैभनदा बढधी ििन भार ३३ प्रवतशत मवहला समहूमा रहकेोले ्यसतो 
हुन रएको हो। आव ््गक िष्ग अनसुार आरक्णतफ्ग  वसफाररस उममदेिारहरूको लैङ्वरक वितरणको विसतकृत वििरण तावलका 
- २.२.४ मा प्रसततु रररएको छ । 

िातलका - २.२.४

आरक््णिफ्य को मतहला र पुरुष अनुपाि

आत ््यक िष्य पुरुष मतहला मतहला पूरुष अनुपाि
२०६५/६६ ३०४ २४० ०.७८
२०६६/६७ २७४ २२२ ०.८१
२०६७/६८ ७०४ ५०८ ०.७१
२०६८/६९ ५२२ ३७८ ०.७२
२०६९/७० ५७१ ३८८ ०.६७
२०७०/७१ ६८४ ६०२ ०.८८
२०७१/७२ ५३४ ६३० १.१७
२०७२/७३ ७३५ ६४२ ०.८४
२०७३/७४ १०११ १०७४ १.०६
२०७४/७५ १७०२ १४२७ ०.८३
२०७५/७६ ८३५ ७०८ ०.८३
२०७६/७७ १३६ १०६ ०.७७
२०७७/७८ ८ ११ १.३७

२.८.४ ्ेिागि मतहला पुरुष तििर्ण र अनुपाि  

लोक सेिा आ्योरको विरत चिौध िष्गमा सरकार समक् वन्यवुतिको लावर वसफाररस ररेका वनिामतधीतफ्ग का दश र नेपाल 
सिास्थ्य सेिाको एक ररधी एरार सेिामा सबैभनदा बढधी मवहला र परुुषको अनपुात नेपाल विविध सेिामा १.०९ रहकेो छ भने 
सबैभनदा कम अनपुात इवनिवन्यररङ सेिामा ०.२० रहकेो छ । नेपाल सिास्थ्य सेिामा पवन ्यो अनपुात उललेख्य ०.९० रहकेो 
छ । नेपाल िन, नेपाल परराट्रि र नेपाल प्रशासन सेिामा मवहला परुुष अनपुात ०.३० भनदा कम दवेखएको छ । वसफाररस 
मवहला र परुुषको सेिारत वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.५ मा प्रसततु रररएको छ । 
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िातलका - २.२.५

कुल त्फारर्मा ्ेिागि मतहला र पुरुष अनुपाि

्ेिा पुरुष मतहला मतहला पुरुष अनुपाि 
आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क १७३ ५७ ०.४१
इवनिवन्यररङ ३४६६ ७२७ ०.२०
ककृ वष १४१८ ५०८ ०.३५
न्या्य १५८३ ५२६ ०.३३
परराट्रि २१२ ५६ ०.२६
प्रशासन १०२९७ २५०६ ०.२४
लेखापरधीक्ण १७१ ६२ ०.३६
िन २४७३ ५२४ ०.२१
विविध ९९४ १०८५ १.०९
वशक्ा ५५१ २२१ ०.४०
सिास्थ्य ६४८८ ५८८१ ०.९०

२.८.५ खुलािफ्य  ्ेिागि मतहला पुरुष तििर्ण 

सेिारत रूपमा खलुातफ्ग  मवहला परुुष अनपुात विविध सेिामा सबैभनदा बढधी १.१२ रहकेो छ भने सबैभनदा कम नेपाल 
इवनिव्यररङर र नेपाल िन सेिामा ०.०४ रहकेो दवेखनछ । नेपाल सिास्थ्य सेिामा ्यसतो अनपुात महतिपणू्ग ०.७६ रहकेो 
छ । बाँकती वशक्ा सेिा बाहकेका सिैमा ०.२० भनदा कम रहन रएको छ । ्यस मध्ेय पवन नेपाल िन, नेपाल प्रशासन र 
नेपाल परराट्रि र नेपाल लेखापरधीक्ण सेिामा ्यसतो अनपुात साहै नै कम क्रमश: ०.०४,०.०८, ०.१० र ०.०८ रहकेो छ । 
खलुातफ्ग को वसफाररसमा मवहला र परुुषको सेिारत वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.६ मा प्रसततु रररएको छ । 

िातलका - २.२.६

खुलािफ्य  ्ेिागि मतहला र पुरुष अनुपाि

्ेिा पुरुष मतहला मतहला पुरुष अनुपाि
आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क १२८ ९ ०.०७
इवनिवन्यररङ २४६१ १०४ ०.०४
ककृ वष १०५४ १५१ ०.१४
न्या्य ११८६ २२९ ०.१९
परराट्रि १५० १६ ०.१०
प्रशासन ७१८० ५७९ ०.०८
लेखापरधीक्ण ११७ १० ०.०८
िन १६५८ ७९ ०.०४
विविध ६६४ ७४५ १.१२
वशक्ा ३९३ ८८ ०.२२
सिास्थ्य ४८१५ ३२०७ ०७६
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२.८.६ आरक््ण िफ्य  ्ेिागि मतहला र पुरुष अनुपाि  

विवभनन छ समहूमा आरवक्त पद मध्ेय मवहला परुुषको अनपुात सबैभनदा धरैे नेपाल सिास्थ्य सेिामा १.५९ रहकेो छ भने 
सबैभनदा कम वनिामतधीतफ्ग को प्रशासन सेिामा ०.६१ रहकेो दवेखनछ । वनिामतधीकै नेपाल विविध सेिा र नेपाल आव ््गक 
्योिना त्ा त्थ्याङ्क सेिामा ्यसतो अनपुात एक भनदा बढधी क्रमश: १.०६ र १.३३ रहकेो छ । आरक्ण तफ्ग का वनिामतधी 
सेिाका बाँकती सबै सेिामा ०.६० भनदा बढधी अनपुात रहकेो पवन दवेखनछ । आरक्णतफ्ग को वसफाररसमा मवहला र परुुष 
वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.७ मा प्रसततु रररएको छ । 

िातलका - २.२.७

आरक््णिफ्य  ्ेिागि मतहला र पुरुष अनुपाि

्ेिा पुरुष मतहला मतहला पुरुष अनुपाि
आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क १००५ ६२३ ०.६१
इवनिवन्यररङ ३६४ ३५७ ०.९१
ककृ वष ३९७ २९७ ०.७४
न्या्य ६२ ४० ०.६४
परराट्रि ३११७ १९२७ ०.६१
प्रशासन ५४ ५२ ०.९६
लेखापरधीक्ण ८१५ ४४५ ०.५४
िन ३३० ३४० १.३०
विविध १५८ १३३ ०.८४
वशक्ा १६७३ २६७४ १.५९
सिास्थ्य १००५ ६२३ ०.६१

२.८.७ िहगि मतहला पुरुष अनुपाि  

वनिामतधी अनतर्गतका विवभनन सेिाको श्रेणधीरत र नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग को तहरत वितरण अिलोकन रदा्ग सबैभनदा बढधी 
मवहला परुुष अनपुात वनिामतधीतफ्ग को रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा ४५.६६ रहकेो पाइनछ त्यस पवछ नेपाल सिास्थ्य 
सेिाको सातौ ँ र चिौ्ो तहमा क्रमश: १.१८ र १.१७ रहकेो दवेखनछ । तहरत रूपमा सबैभनद कम मवहला परुुष अनपुात 
वनिामतधीतफ्ग को रािपत्राङ्वकत प्र्म श्रेणधीमा केिल ०.०५ रहकेो दवेखनछ । त्यस पवछ सबैभनदा कम वनिामतधीतफ्ग को श्रेणधी 
विहधीनमा ०.०५ मात्र रहकेो दवेखनछ । वनिामतधीतफ्ग को रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीको ०.४३ दवेख बाहके बाँकती रहकेा सबै 
श्रेणधीमा नेपाल सिास्थ्य सेिाको तलुनामा मवहला परुुष अनपुात वनकै कम रहकेो पाइनछ । रािपत्राङ्वकत वद्तधी्य, रािपत्र 
अनङ्वकत प्र्म र रािपत्र अनङ्वकत वद्तधी्य श्रेणधीमा मवहला परुुष अनपुात क्रमश: ०.१८, ०.२०, र ०.२३ मात्र रहकेो छ । 
लोक सेिा आ्योरको वसफाररसमा श्रेणधी/तहरत मवहला परुुष अनपुात वितरणको विसतकृत वििरण तावलका २.२.८ मा प्रसततु 
रररएको छ ।
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िातलका - २.२.८

कुल त्फारर्को शे््णी/िहगि मतहला र पुरुष अनुपाि

्ेिा पुरुष मतहला मतहला पुरुष अनुपाि 
एरारौ तह ६७ २५ ०.३७
रािपत्राङ्वकत प्र्म श्रणेधी २८२ १५ ०.०५
आठरौं तह ७४० २५२ ०.३४
निरौं तह २११ ७८ ०.३६
रािपत्राङ्वकत वद्तधी्य श्रणेधी ९०४ १६५ ०.१८
रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रणेधी ७७८५ ३३७५ ०.४३
सातरौं तह १२५ १४८ १.१८
पाँचिौ तह २०४१ १५०४ ०.७३
रािपत्र अनङ्वकत प्र्म श्रणेधी ५००२ १०४५ ०.२०
चिौ्ो तह ३३०४ ३८७४ १.१७
रािपत्र अनङ्वकत वद्तधी्य श्रणेधी ६३८३ १४७९ ०.२३
रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रणेधी ३ १३७ ४५.६६
श्रेणधी विवहन ९७९ ५६ ०.०५

२.८.८ खुलािफ्य  मतहला पुरुष अनुपाि  

समग्मध्ेय खलुातफ्ग  वसफाररस भएकाको श्रेणधी र तहरत वितरणमा वनिामतधीतफ्ग को रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा िममा 
१३७ िनामा मवहला १३६ रहन रई मवहला र परुुष अनपुात सबैभनदा धरैे १३६ दवेखनछ । त्यस पवछ नेपाल सिास् सेिातफ्ग को 
सातौ ँतहमा ्यो अनपुात १.०१ रहकेो पाइनछ । नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग का चिौ्ो ँर पाचिौ ँतहमा ्यसतो अनपुात क्रमश: ०.८५ 
र ०.५८ रहधी बाँकती सबै श्रेणधी र तह भनदा वनकै नै बढधी रहकेो दवेखनछ । बाँकती रहकेा मध्ेय नेपाल सिास्थ्य सेिाको निौ ँतहको 
०.२९ बाहके कुनै पवन श्रेणधी र तहमा मवहला परुुष अनपुात ०.२० भनदा माव् रहकेो छैन । वनिामतधीतफ्ग को रािपत्राङ्वकत 
प्र्म र श्रेणधी विहधीनमा त ्यसतो अनपुात केिल ०.०२ मात्र रहकेो पाइनछ । खलुातफ्ग  वसफाररस भएका मवहला र परुुषको 
श्रेणधी/तहरत वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.९ मा प्रसततु रररएको छ । 

िातलका - २.२.९

खुलािफ्य  शे््णी/िहगि मतहला र पुरुष अनुपाि

्ेिा पुरुष मतहला मतहला पुरुष अनुपाि 
एरारौ तह ६६ १४ ०.२१
रािपत्राङ्वकत प्र्म श्रणेधी २७५ ६ ०.०२
आठरौं तह ५२२ १०३ ०.१९
निरौं तह १९४ ५१ ०.२६
रािपत्राङ्वकत वद्तधी्य श्रणेधी ८७५ १३१ ०.१४
रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रणेधी ३५५४ ४८० ०.१३
सातौ तह ८६ ८७ १.०१



ljBdfg ;/sf/L ;]jfdf cf/If0fsf] k|efj cWoog k|ltj]bg @)&( 93

्ेिा पुरुष मतहला मतहला पुरुष अनुपाि 
पाँचिौ तह १५५१ ९०२ ०.५८
रािपत्र अनङ्वकत प्र्म श्रणेधी ४१४३ ५११ ०.१२
चिौ्ो तह २३९६ २०५० ०.८५
रािपत्र अनङ्वकत वद्तधी्य श्रणेधी ५२५३ ७२३ ०.१३
रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रणेधी १ १३६ १३६
श्रेणधी विवहन ८९० २३ ०.०२

२.८.९ आरक््णिफ्य  शे््णी र िहगि मतहला पुरुष अनुपाि  

आरवक्त समहूहरूतफ्ग  मवहला परुुषको अनपुात सबैभनदा बढधी नेपाल सिास्थ्य सेिाको एरारौ ँतहमा १२ िना वसफाररस 
भएकोमा ११ िना मवहला हुन रई अनपुात ११ भएको पाइनछ । नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग का निौ,ँ सातौ,ँ पाचिौ,ँ र 
चिौ्ो ँ तह त्ा वनिामतधीतफ्ग को रािपत्राङ्वकत प्र्म र वद्तधी्य श्रेणधीमा मवहला परुुष अनपुात १ भनदा बढधी क्रमश: 
१.५८,१.५६,१.२२,२.००,१.२८ र १.१७ रहकेो छ । वनिामतधीतफ्ग को श्रेणधी विहधीनमा ्यो अनपुात केहधी कम ०.३७ छ भने 
बाँकती सबै श्रेणधी र तहमा ्यो अनपुात ०.५० भनदा माव् रहकेो छ । आरवक्त समहूमा वसफाररस मवहला र परुुषको श्रेणधी र 
तहरत वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.१० मा प्रसततु रररएको छ। 

िातलका - २.२.१०

आरक््णिफ्य को शे््णी /िहगि मतहला पुरुष अनुपाि

्ेिा पुरुष मतहला मतहला पुरुष अनुपाि
एरारौ तह १ ११ ११
रािपत्राङ्वकत प्र्म श्रणेधी ७ ९ १.२८
आठरौं तह २१८ १४९ ०.६८
निरौं तह १७ २७ १.५८
रािपत्राङ्वकत वद्तधी्य श्रणेधी २९ ३४ १.१७
रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रणेधी ४२३१ २८९५ ०.६८
सातौ तह ३९ ६१ १.५६
पाँचिौ तह ४९० ६०२ १.२२
रािपत्र अनङ्वकत प्र्म श्रणेधी ८५९ ५३४ ०.६२
चिौ्ो तह ९०८ १८२४ २.००
रािपत्र अनङ्वकत वद्तधी्य श्रणेधी ११३० ७५६ ०.६६
रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रणेधी २ १ ०.५०
श्रेणधी विवहन ८९ ३३ ०.३७.

२.८.१० आरतक्ि ्मूह तभत्रको मतहला र पुरुष अनुपाि  

मवहला समहू अनतर्गत वसफाररस भएका ५,१६० िना बाहके रदा्ग अन्य समहूमा मवहला परुुषको अनपुात अपाङ् रमा ०.१९, 
आवदिासधी/िनिावतमा ०.२६, दवलतमा ०.२३, वपछविएको क्ेत्रमा ०.१५ र मधसेधीमा ०.१७ रहकेो छ । ्यसरधी आरवक्त 
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समहूमा सबैभनदा बढधी मवहला परुुष अनपुात आवदिासधी/िनिावतमा दवेखनछ भने सबैभनदा कम वपछविएको क्ेत्रमा दवेखनछ । 
समग्तामा नै आरवक्त समहू वभत्र मवहला परुुषको अनपुात कमिोर रहकेो दवेखनछ । आरक्णतफ्ग को वसफाररसमा मवहला र 
परुुषको समहूरत वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.११ मा प्रसततु रररएको छ। 

िातलका - २.२.११

आरक््णिफ्य को ्मूहगि मतहला र पुरुष अनुपाि

अपाङ् ग आतदिा्ी/िनिाति दतलि तपछतडएको के्त्र मिे्ी मिे्ी मतहला
पु म पु म पु म पु म पु म  

५८२ ११६ ३१९९ ८५८ १०५६ २५२ ४६२ ७२ २७२१ ४७८ ५१६०

२.८.११ आरतक्ि ्मूह तभत्र मतहला र पुरुषको आत ््यक िष्यगि अनुपाि  

आरवक्ततफ्ग  अपाङ् रता बाहके बाँकती सबै समहूमा कम पदपवूत्ग भएको िष्गलाई अपिाद मानने हो भने अवरललो िष्गको 
तलुनामा पवछलला िष्गमा मवहलाको वसफाररस समान्यत: बढद ैरएको दवेखनछ। अपाङ् रतामा भने मवहलाको सहभावरतामा 
सपटि प्रिकृवत्त दवेखदनै । ्यो समहूमा आव ््गक िष्ग २०७२।७३ मा मवहला परुुष अनपुात ०.४२ प्रवतशतसमम परुेको दवेखनछ भने 
पवछलला दईु िष्ग शनू्य रहकेो व््यो । आव ््गक िष्ग २०६६।६८ मा ्यासतो अनपुात केिल ०.०५ प्रवतशत मात्र रहकेो व््यो । 
आवदिासधी/िनिावत समहूमा मवहला परुुषको अनपुात आव ््गक िष्ग २०७१।७२ मा सबैभनदा धरैै ०.५२ परुेको दवेखनछ भने 
आव ््गक िष्ग २०६५।६६ केिल ०.०६ मात्र रहकेो दवेखनछ । दवलततफ्ग  आव ््गक िष्ग २०७३।७४ मा सबैभनदा धरैे ०.५२ र 
आव ््गक िष्ग २०६५।६६ मा ०.०२ मात्र रहन रएको दवेखनछ ।  

वपछविएको क्ेत्रबाट मवहलाको सहभावरता अन्य समहूको तलुनामा न्यनू दवेखनछ । वपछविएको क्ेत्रबाट पाँचि आव ््गक िष्ग 
२०६५।६६,२०६६।६७,२०६८।६९,२०६९।७० र २०७६।७७ मा मवहलाको वसफाररस नै भएको दवेखदनै भने सबैभनदा बढधी 
मवहला परुुषको अनपुात आव ््गक िष्ग २०७३।७४ मा ०.४० मात्र व््यो । न्यनू वसफाररस भएको आव ््गक िष्ग २०६७।६८ 
मा ्यो अनपुात केिल ०.०२ मात्र रहकेो दवेखनछ । मधसेधी समहूतफ्ग  आव ््गक िष्ग २०६५।६६ र २०७६।७७ मा कुनै पवन 
मवहलाको वसफाररस भएको व्एन । ्यस समहूमा सबैभनदा बढधी मवहला वहससा आव ््गक िष्ग २०७१।७२ मा मवहला परुुष 
अनपुात ०.४१ पगुदा भएको व््यो भने सबैभनदा कम आव ््गक िष्ग २०६९।७० मा अनपुात ०.०६ रहकेो िेला व््यो । 
आरवक्त समहूतफ्ग को आव ््गक िष्गरत वसफाररसमा मवहला र परुुष वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.१२ मा प्रसततु 
रररएको छ ।

िातलका - २.२.१२

आरतक्ि ्मूह तभत्र आत ््यक िष्यगि मतहला र पुरुष अनुपाि

अपाङ् ग
आतदिा्ी/
िनिाति

दतलि
तपछतडएको

के्त्र
मिे्ी

आ.ि. पु म पु म पु म पु म पु म
२०६५/६६ १६ ३ १४२ ९ ३८ १ १२ ९७
२०६६/६७ १७ १ १३३ १४ २८ २ १३ ८२ ६
२०६७/६८ ४८ ४ २९३ ४६ ८२ १० ३४ १ २४७ १६
२०६८/६९ ३४ ३ २०६ ४५ ८२ ५ २८ १७२ १८
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अपाङ् ग
आतदिा्ी/
िनिाति

दतलि
तपछतडएको

के्त्र
मिे्ी

२०६९/७० ३५ ४ २२९ ४१ ८१ १० २५ २०१ १४
२०७०/७१ ५३ १२ २७२ ६६ ९४ २६ ३७ ८ २२८ ४०
२०७१/७२ ३७ १६ २१४ ११४ ६३ ३७ ३० ११ १९० ७९
२०७२/७३ ४७ १३ २९० ८४ ९८ २२ ५२ १० २४८ ५०
२०७३/७४ ८० २३ ४०८ १४८ १२५ ६६ ५३ २० ३४५ १०३
२०७४/७५ १३४ २३ ६४० १८१ २३९ ४६ ११२ १५ ५७७ १०४
२०७५/७६ ७१ १४ ३१३ १०२ १०८ २६ ५८ ७ २८५ ४८
२०७६/७७ ८ ५५ ६ १८ १ ८ ४७
२७७/७८ २ ४ २ २

२.८.१२ आरक््णिफ्य को शे््णी िा िहगि मतहला पुरुष अनुपाि 

वनिामतधी सेिाको श्रेणधी र नेपाल सिास्थ्य सेिाको तहरत व्यिस्ा अनतर्गतको वसफाररसमा मवहला परुुषको अनपुातमा 
अनौठौ अिस्ा दखेा पद्गछ । नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग को एरारौ ँतहमा अपाङ् रता, दवलत र मधसेधी समहूबाट कुनै पवन 
मवहलाको वसफाररस भएको छैन । ्यो सेिाको निौ ँतहमा अपाङ्ता, दवलत र वपछविएको क्ेत्रबाट मवहलाको वसफाररस शनू्य 
छ । वनिामतधीतफ्ग को रािपत्र अनङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा आपङ्रता, आवदिासधी/िनिावत, दवलत, वपछविएको क्ेत्र र मधसेधी 
कुनै पवन समहूबाट मवहलाको वसफाररस भएको छैन । त्यसै ररधी वपछविएको क्ेत्रबाट रािपत्र अनङ्वकत वद्तधी्य, रािनपत्र 
अनंवकत प्र्म, रािपत्राङ्वकत वद्तधी्य, रािपत्राङ्वकत प्र्म र श्रेणधी विहधीन पदमा पवन मवहलाको वसफाररस भएको पाइदनै । 
अपाङ् रताको समहूबाट रािपत्राङ्वकत वद्तधी्य, प्र्म त्ा श्रणेधी विहधीन पदमा मवहलाको वसफाररस भएको छैन ।  

िातलका २.२.१३

आरक््णिफ्य  शे््णी/िहगि मतहला र पुरुष अनुपाि

शे््णी / िह

अपाङ् ग
आतदिा्ी/
िनिाति

दतलि तपछतडएको के्त्र मिे्ी मतहला

पु म पु म पु म पु म पु म म
रािपत्राङ्वकत 
प्र्म श्रणेधी 

१  ३  १  १  १ १ ८

एराररौं तह   १ १       १०
रािपत्राङ्वकत 
वद्तधी्य श्रणेधी

१  १५ १ १ १ १  ११ १ ३१

निरौं तह   ९ ५ १    ७ १ २१
रािपत्राङ्वकत 
तकृतधी्य श्रणेधी

३११ २१ १६८१ २४४ ५४१ ५३ २४८ १० १४५० १०२ २४५९

आठरौं तह १७ २ ८२ १३ २७ ५ १२ २ ८० ३ १२४
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शे््णी / िह

अपाङ् ग
आतदिा्ी/
िनिाति

दतलि तपछतडएको के्त्र मिे्ी मतहला

पु म पु म पु म पु म पु म म
सातरौं तह ३ २ १४ ११ ३ ४ ३ १ १६ १० ३३
रािपत्र अनङ्वकत 
प्र्म श्रणेधी

५९ ३ ३५० ३५ ११६ १० ४९  २८५ १० ४६८

पाँचिौ तह ३४ १९ १९९ ९७ ६२ ३५ २८ १५ १६७ ६६ ३७०
रािपत्र अनङ्वकत 
वद्तधी्य श्रणेधी

८७ २ ४७३ ६० १५८ १२ ५८  ३५४ २२ ६७४

रािपत्र अनङ्वकत 
तकृतधी्य श्रणेधी

  २        १

चिौ्ो तह ६२ ६७ ३३७ ३९१ १३२ १३१ ५७ ४४ ३२० २६२ ९२९
श्रेणधी विवहन ७  ३३  १४ १ ५  ३०  ३२

नेपाल सिास्थ्य सेिाको चिौ्ो तहमा सबै समहूमा मवहला र परुुषको अनपुात (अपाङ् रता १.६२, आवदिासधी/िनिावत 
१.१६, दवलत ०.९९, वपछविएको क्ेत्र ०.७७, मधसेधी ०.८१) बढधी रहकेो पाइनछ । अपाङ् रतातफ्ग  मवहला परुुषको अनपुात 
सबैभनदा कम वनिामतधीतफ्ग को रािपत्र अनङ्वकत वद्तधी्य श्रेणधीमा ०.०२ रहकेो छ । आवदिासधी/िनिावततफ्ग  सबैभनदा 
न्यनू अनपुात वनिामतधीतफ्ग को रािपत्राङ्वकत वद्तधी्य श्रेणधीमा ०.०६ रहकेो पाइनछ । दवलततफ्ग  सबैभनदा कम मवहला परुुष 
अनपुात वनिामतधीतफ्ग को श्रेणधी विहधीन पदमा ०.०७ रहकेो पाइनछ । वपछविएको क्ेत्रबाट कम अनपुात वनिामतधीतफ्ग को 
रािनपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधीमा ०.०४ रहकेो छ । त्यसै ररधी मधसेधी समहूबाट वनिामतधीतफ्ग को रािपत्र अनङ्वकत प्र्म 
श्रेणधीमा मवहला परुुष अनपुात केिल ०.०३ मात्र छ । आरक्णतफ्ग  श्रेणधी/तहरत वसफाररसमा मवहला परुुष अनपुात वितरणको 
विसतकृत वििरण तावलका - २.२.१३ मा प्रसततु रररएको छ । 

२.८.१३ आरतक्ि ्मूह तभत्रको मतहला पुरुषको ्ेिागि तििर्ण  

वनिामतधी सेिातफ्ग का विवभनन दश त्ा नेपाल सिास्थ्य सेिामा मवहला र परुुषको अनपुातमा व्यापक विविधता छ । एउटा 
प्रिकृवत्त चिावह ँसपटि छ वक सबैसमहूको वसफाररसमा मवहला र परुुषको अनपुातमा क्रवमक िकृवर् भई रहकेो छ । नेपाल सिास्थ्य 
सेिामा सबैभनदा बढधी (अपारङ्तामा ०.७७, आवदिासधी/िनिावतमा ०.८०, दवलतमा ०.५७, वपछविएको क्ेत्रमा ०.६२ र 
मधसेधीमा ०.५७) छ भने वनिामतधीतफ्ग को इवनिवन्यररंङर सेिामा सबैभनदा कम (अपाङ्रंतामा ०.०२, आवदिासधी/िनिावतमा 
०.०६, दवलतमा ०.०४) अनपुात रहकेो छ । अपाङ् रता र वपछविएको समहूबाट वनिामतधी सेिाको नेपाल लेखापरधीक्ण 
सेिामा मवहलाको वसफाररस नै हुन सकेको छैन । त्यसै ररधी नेपाल आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क सेिामा दवलत, वपछविएको 
क्ेत्र र मधसेधी समहूबाट विरत चिौध िष्गमा कुनै पवन मवहलाको वसफाररस हुन सकेको पाइदनै । त्यसै ररधी वपछविएको क्ेत्रबाट 
उललेवखत दईु सेिा बाहकेका नेपाल इवनिवन्यररंङर सेिा, नेपाल न्या्य सेिा, नेपाल परराट्रि सेिा र नेपाल प्रशासन सेिामा 
मवहलाको वसफाररस नै हुन नसकेको अिस्ा छ । आरवक्त समहूतफ्ग को सेिारत वसफाररसमा मवहला र परुुष वितरणको 
विसतकृत वििरण तावलका - २.२.१४ मा प्रसततु रररएको छ । 
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िातलका - २.२.१४

आरक््णको ्ेिागि मतहला र पुरुष अनुपाि

्ेिा अपाङ् ग
आतदिा्ी/
िनिाति

दतलि
तपछतडएको 

के्त्र
मिे्ी  

 पु म पु म पु म पु म पु म
नेपाल आव ््गक ्योिना त्ा त्थ्याङ्क १ १ १९ ३ २  २  २१  
नेपाल इवनिवन्यररङ ६८ २ ४२३ २९ ११४ ५ ४६  ३५४ ६
नेपाल ककृ वष २४ २ १४१ ४७ ५२ १३ ९ ३ १३८ ८
नेपाल न्या्य ३२ १ १५१ ३१ ४६ ११ २७  १४१ ७
नेपाल परराट्रि २ २ २८ २ ६ २ ४  २२ २
नेपाल प्रशासन २४७ ८ १२३४ १३६ ४२८ २३ २०१  १००७ ६९
नेपाल लेखापरधीक्ण २  ३४ ३ ३ १ ३  १२ १
नेपाल िन ६२ २ ३३५ १२ ११४ ४ ४३  १६१ ९
नेपाल विविध १७ ७ १३२ ६१ ४४ १७ १८ ६ ११९ ३०
नेपाल वशक्ा ११ १ ६० १६ २२ १ ९ १ ५६ ४
नेपाल सिास्थ्य ११६ ९० ६४२ ५१८ २२५ १७५ १०० ६२ ५९० ३४२

२.८.१४ तपछतडएको के्त्रको त्फारर् मतहला र पुरुष अनुपाि  

आरवक्त वपछविएको क्ेत्रको समहूका नौ विलला मध्ेय समग् वसफाररसमा मवहला परुुषको अनपुात कावलकोट विललामा 
सबैभनदा बढधी ०.४४ रहकेो छ भने सबैभनदा कम आछाममा केिल ०.१६ मात्र रहको दवेखनछ । मवहला परुुष अनपुात ०.३ 
भनदा बढधी रहकेा विलला कावलकोट, िमुला, िोलपा, बािरुा र मरु ुररधी चिार मात्र छन ्। वपछविएको क्ेत्रको वसफाररसमा 
मवहला र परुुष वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.१५ मा प्रसततु रररएको छ । 

िातलका - २.२.१५

तपछतडएको के्त्रको त्फारर्मा मतहला र पुरुष अनुपाि

तिलला पु म मतहला पुरुष अनुपाि
अछाम १२४ १६ ०.१२
कावलकोट १०६ ३५ ०.३३
िािरकोट १३९ १४ ०.१
िमुला ३३६ ४८ ०.१४
िोलपा १५ ४ ०.२६
बझाङ १८१ ३० ०.१६
बािरुा ५१ १५ ०.२९
मरुु ६० १४ ०.२३
हुमला ४२ १४ ०.३३
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२.८.१५ तपछतडएको के्त्रको खुलािफ्य बाट त्फारर् मतहला पुरुष अनुपाि  

वपछविएको नौ विललाबाट लोक सेिा आ्योरले ररेको खलुातफ्ग को वसफाररसमा सबैभनदा बढधी मवहला परुुष अनपुात 
कावलकोट र हुमला विललामा ०.३३ रहकेो छ भने सबैभनदा कम अनपुात िािरकोट विललामा ०.१ रहकेो छ । अनपुात 
०.३ रहकेा विललाको सङ्ख्या केिल दईु कावलकोट र हुमला मात्र रहकेो छन ् । मवहला परुुष अनपुात ०.२ भनदा कम 
रहकेा विललाको सङ्ख्या िािरकोट, आछाम, िमुला र बझाङ ररधी चिार रहकेो छ । वपछविएको क्ेत्रको खलुातफ्ग  भएको 
वसफाररसमा मवहला परुुष वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.१६ मा प्रसततु रररएको छ। 

िातलका - २.२.१६

तपछतडएको के्त्रको खुलािफ्य  मतहला र पुरुष अनुपाि

तिलला पु म मतहला पुरुष अनुपाि
अछाम १२४ १६ ०.१२
कावलकोट १०६ ३५ ०.३३
िािरकोट १३९ १४ ०.१
िमुला ३३६ ४८ ०.१४
िोलपा १५ ४ ०.२६
बझाङ १८१ ३० ०.१६
बािरुा ५१ १५ ०.२९
मरुु ६० १४ ०.२३
हुमला ४२ १४ ०.३३

२.८.१६ तपछतडएको के्त्रबाट आरतक्ि ्मूहमा त्फारर् मतहला र पुरुषको अनुपाि 

लोक सेिा आ्योरबाट आरक्णतफ्ग को वसफाररस भएका मध्ेय मवहला र परुुषको अनपुात सबैभनदा बढधी कावलकोट विललामा 
०.६८ रहकेो छ भने सबैभनदा कम आछाममा ०.२३ छ । आछाम बाहके बाँकती सबै विललामा अनपुात ०.४ भनदा बढधी रहकेो 
छ भने ०.५ भनदा बढधी रहकेा विलला मात्र दईु छन ्। वपछविएको क्ेत्रबाट आरक्णतफ्ग  वसफाररस मवहला र परुुषको वितरणको 
विसतकृत वििरण तावलका - २.२.१७ मा प्रसततु रररएको छ । 

िातलका - २.२.१७

तपछतडएको के्त्रबाट आरक््णिफ्य  मतहला र पुरुष अनुपाि

तिलला पुरुष मतहला मतहला पुरुष अनुपाि
अछाम ७३ १७ ०.२३
कावलकोट ४८ ३३ ०.६८
िािरकोट १०३ ४० ०.३८
िमुला १४९ ९८ ०.६५
िोलपा १७ ८ ०.४७
बझाङ ९९ ४६ ०.४६
बािरुा ४२ २३ ०.५४



ljBdfg ;/sf/L ;]jfdf cf/If0fsf] k|efj cWoog k|ltj]bg @)&( 99

तिलला पुरुष मतहला मतहला पुरुष अनुपाि
मरुु ३५ १६ ०.४५
हुमला २९ १४ ०.४८

२.९ त्फारर्को तिललागि तििर्ण

२.९.१ ्बैभनदा िेरै र ्ोरै त्फारर् भएका दश तिललाको तििर्ण  

लोक सेिा आ्योरले आव ््गक िष्ग २०६७।६८ दवेख मात्र वसफाररसमा ठेराना लेखन ् ालेकोले त्यस पवछ वसफाररस भएकाको 
मात्र वहसाि रदा्ग आ्योरको वसफाररस सङ्ख्या अनसुार सप्तरधी विलला शधीष्ग स्ानमा रहकेो छ । बढधी वसफाररस भएका १० 
विललाको सचूिधीमा रलुमधी, स्याङिा र काठमािौ ँबाहकेका बाँकती सबै सात विलला सप्तरधी, सला्गहधी, मोरङ, धनषुा, झापा, 
रौतहट र वसरहा तराईका छन ्। कुल वसफाररसको ३.६३ प्रवतशत अ्ा्गत १,०५३ िना सप्तरधी विललाबाट भएको दवेखनछ। धरैे 
वसफाररस भएका १० विललामा दशौमँा पनने काठमािौबँाट ६९३ िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको २.३९ प्रवतशत भएको छ ।  

त्यसै ररधी कम वसफाररस भएका दश विललामा िोटधी सबैभनदा माव् र सबैभनदा कम मनाङबाट वसफाररस भएको दवेखनछ । 
्यस समहूमा पनने विललाहरू सबै पहािधी र वहमालधी विललाहरू मात्र छन ्। िोटधीबाट १४१ िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको 
०.४८ प्रवतशत वसफाररस भएको दवेखनछ भने मनाङबाट एरार िष्गमा केिल ३ िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको ०.०१ प्रवतशत 
मात्र वसफाररस भएको दवेखनछ । धरैे वसफाररस भएको समहूका सबैभनदा माव्ललो र तललो विलला बधीचि केिल १.०७ 
प्रवतशतको अनतर दवेखनछ भने कम वसफाररस भएका दश विललाको अनतर ०.४७ प्रवतशत दवेखनछ । सबैभनदा धरैे वसफाररस 
भएको विलला सप्तरधी र कम वसफाररस भएको विलला मनाङ बधीचिका अनतर ३.३५ प्रवतशत रहकेो छ । सबै भनदा धरैै र ्ोरै 
वसफाररस भएका दश विलला र त्यहाँ भएको वसफाररसको वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.१८ मा प्रसततु रररएको 
छ। नेपालका सबै विललाको वसफाररस समबनधधी वििरणको अनसुचूिधी - २.२.२ मा संलगन छ । 

िातलका - २.२.१८

्मग्रमा ्बैभनदा िेरै र ्ोरै त्फारर् भएका दश तिललाको तििर्ण

तिलला ्ङ्खया कुल त्फारर्को प्रतिशि तिलला ्ङ्खया कुल त्फारर्को प्रतिशि
सप्तरधी १०५३ ३.६३ िोटधी १४१ ०.४८
सला्गहधी १००४ ३.४६ म्यागदधी १३३ ०.४५
रलुमधी ९५८ ३.३१ बािरुा १३१ ०.४५
मोरङ ८७४ ३.०२ तेह्मु १२७ ०.४३
धनषुा ८२३ २.८४ मरुु १२५ ०.४३
झापा ८२१ २.८३ हुमला ९९ ०.३४
स्याङिा ७६२ २.६३ िोलपा ४४ ०.१५
रौतहट ७५८ २.६१ रसिुा ४० ०.१३
वसरहा ७०६ २.४३ मसुताङ ११ ०.०३
काठमािौ ँ ६९३ २.३९ मनाङ ३ ०.०१
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२.९.२ खुलािफ्य  ्बैभनदा िेरै र ्ोरै त्फारर् भएका दश तिललाको तििर्ण  

खलुातफ्ग  सबैभनदा बढधी वसफाररस भएका दश विललामा रलुमधी, स्याङिा, रुकुम, काठमािरौं र अरा्गखाचिधी ररधी पाँचि विलला 
पहािधी छन ्भने बाँकती पाँचि झापा, मोरङ, सला्गहधी, सप्तरधी र धनषुा तराईका छन ्। कुल वसफाररसमा सबैभनदा बढधी वसफाररस 
रलुमधी विललाबाट ६९२ िना अ्ा्गत ४.०२ प्रवतशत भएको दवेखनछ । ्यस समहूको दशौ ँ विलला धनषुाबाट ३८८ िना 
अ्ा्गत २.२५ प्रवतशत वसफाररस भएको दवेखनछ । कम वसफाररस भएका दश विललामा सबै पहािधी र वहमालधी विललाहरू 
मात्र रहकेा छन ्। कम वसफाररस भएको दश विललामा सबैभनदा माव् पनने सोलखुमुिबुाट ८२ िना अ्ा्गत ०.४७ प्रवतशत 
वसफाररस भएको दवेखनछ भने नेपालकै सबैभनदा कम वसफाररसमा पनने मनाङबाट एरार िष्गको अिवधमा केिल एक िानाको 
अ्ा्गत ०.००५ प्रवतशत मात्र वसफाररस भएको छ । बढधी वसफाररस भएका दश विललामा शधीष्ग र पछुारको विललाको अनतर 
१.७७ प्रवतशत मात्र छ भने कम वसफाररस भएका समहूमा ्यसतो प्रवतशत ०.४६५ रहकेो छ । सबैभनदा बढधी वसफाररस भएको 
रलुमधी र कम वसफाररस भएको मनाङ बधीचिको अनतर भने ४.०१५ प्रवतशत रहन रएको छ । खलुातफ्ग को धरैे र ्ोरै वसफाररस 
भएका दश विलला र त्यहा वितरण भएको वसफाररसको विसतकृत वििरण तावलका २.२.१९ मा प्रसततु रररएको छ । सबै 
विललाको खलुातफ्ग को वसफाररसको वििरण अनसुचूिधी - २.२.२ मा संलगन रररएको छ । 

िातलका - २.२.१९

खुलािफ्य  ्बैभनदा िेरै र ्ोरै त्फारर् भएका दश तिललाको तििर्ण

तिलला ्ङ्खया कुल त्फारर्को प्रतिशि तिलला ्ङ्खया कुल त्फारर्को प्रतिशिमा 
रलुमधी ६९२ ४.०२ सोलखुमुबु ८२ ०.४७
झापा ५६५ ३.२८ म्यागदधी ७८ ०.४५
स्याङिा ५४९ ३.१९ तेह्मु ७८ ०.४५
मोरङ ५३२ ३.०९ मरुु ७४ ०.४३
सला्गहधी ५०० २.९० बािरुा ६६ ०.३८
सप्तरधी ४८५ २.८ हुमला ५६ ०.३२
रुकुम पवचिम ४२६ २.४ रसिुा २९ ०.१६
काठमािौ ँ ३९६ २.३० िोलपा १९ ०.११
अरा्गखाँचिधी ३८८ २.२५ मसुताङ ५ ०.०२
धनषुा ३८८ २.२५ मनाङ १ ०.००५

२.९.३ आरक््ण िफ्य  ्बैभनदा िेरै र ्ोरै त्फारर् भएका दश तिललाको तििर्ण  

आरक्णतफ्ग  सबैभनदा बढधी वसफाररस भएका दश विलला मध्ेय सप्तरधी, सला्गहधी, धनषुा, मोरङ, वसराहा, रौतहट, महोत्तरधी, 
बारा र सनुसरधी ररधी नौ विलला तराईका छन ्भने पहािको विललामा काठमािौ ँमात्र परेको छ । शधीष्ग स्ानको सप्तरधीबाट 
आरक्णतफ्ग  ५६८ िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको ४.८३ प्रवतशत वसफाररस भएको दवेखनछ । दशौ ँस्ानमा रहकेो सनुसरधीबाट 
२९५ िना अ्ा्गत २.५१ प्रवतशत वसफाररस भएको दवेखनछ । कम वसफाररस भएका दशमा पहािधी र वहमालधी विललाहरू 
मात्र पद्गछन ्। ्यो समहूको सबैभनदा माव् रहकेो मरुबुाट ५१ िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको ०.४३ प्रवतशत मात्र वसफाररस 
भएको छ । सबैभनदा कम वसफाररस भएको मनाङबाट केिल २ िनाको मात्र भई कुल वसफाररसको ०.०१ प्रवतशत रहकेो 
दवेखनछ । सबैभनदा बढधी वसफाररस भएको विलला सप्तरधी र ्यस समहूको दशौ ँस्ानको सनुसरधी बधीचि २.२९ प्रवतशतको अनतर 



ljBdfg ;/sf/L ;]jfdf cf/If0fsf] k|efj cWoog k|ltj]bg @)&( 101

छ भने सबैभनदा कम वसफाररस भएको मध्ेय सबैभनदा माव्को मरु ुर मनाङ बधीचिको अनतर ०.४२ प्रवतशत मात्र रहकेो छ । 
त्यसै ररधी सबैभनदा बढधी वसफाररस भएको सप्तरधी र सबैभनदा कम वसफाररस भएको मनाङको अनतर ४.४ प्रवतशत रहकेो छ । 
आरक्णतफ्ग  धरैे र ्ोरै वसफाररस भएका दश विलला र वसफाररस वितरणको विसतकृत वििरण तावलका - २.२.२० मा प्रसततु 
रररएको छ । आरक्णतफ्ग  वसफाररस भएका समपणू्ग विललाको वििरण अनसुचूिधी - २.२.३ मा संलगन छ। 

िातलका - २.२.२०

आरक््ण िफ्य  ्बैभनदा िेरै र ्ोरै त्फारर् भएका दश तिललाको तििर्ण

तिलला ्ङ्खया कुल त्फारर्को प्रतिशि तिलला ्ङ्खया कुल त्फारर्को प्रतिशि
सप्तरधी ५६८ ४ ८३ मरुु ५१ ० ४३
सला्गहधी ५०४ ४ २९ तेह्मु ४९ ० ४१
धनषुा ४३५ ३ ७० िोटधी ४५ ० ३८
वसरहा ४२३ ३ ६ हुमला ४३ ० ३६
रौतहट ३९९ ३ ३९ बैतिधी ३८ ० ३२

३ २१
ििेलधरुा

० २८
महोत्तरधी ३७७ ३३
मोरङ ३४२ २ ९१ िोलपा २५ ० २१
बारा २९९ २ ५४ रसिुा ११ ० ०९

२ ५२ ००५
काठमािौ ँ २९७ मसुताङ ६
सनुसरधी २९५ २ ५१ मनाङ २ ० ०१

२.१० ्रको तििर्ण1  
वनिामतधी सेिा र नेपाल सिास्थ्य सेिामा विरत चिौध िष्गमा लोक सेिा आ्योरले वन्यवुतिका लावर सरकार समक् वसफाररस 
ररेका ३९,९९७ िनाको ्रको वितरणको चिाख लागदो छ । वसफाररसमा सबैभनदा धरैे परेका दश ्रमा ्यादि, श्रेष्ठ, चिौधरधी, 
पौिेल, ्ापा, शमा्ग, राई, अवधकारधी, साह र आचिा्य्ग पद्गछन ्। ्यधी दश ्रका मात्र १०,१९७ िना अ्ा्गत २५.४९ प्रवतशत 
उममदेिार वसफाररस भएका छन ् । सबैभनदा धरैे वसफाररस भएका पाँचि ्र प्रत्ेयकको कुल वसफाररसमा ्यादिको ३.६५ 
प्रवतशत, श्रेष्ठको ३.२२ प्रवतशत, चिौधरधीको ३.११ प्रवतशत र पौिेलको २.९६ प्रवतशत रहकेो छ। लोक सेिा आ्योरको ५०० 
भनदा बढधी वसफाररस भएको ्रको सङ्ख्या १७ रहकेो छ भने १०० िना भनदा बढधी वसफाररस भएका ्रको सङ्ख्या ९१ 
रहकेो छ । त्यसै ररधी १०० िना दवेख १० िनासमम वसफाररस भएको ्रको सङ्ख्या १७८ रहकेो छ । लोक सेिा आ्योरको 
वसफाररसमा परेका ्र वितरणको सङवक्प्त वििरण तावलका - २.२.२१ मा प्रसततु रररएको छ । वसफाररसमा परेका ्र 
वितरणको विसतकृत वििरण अनसुचूिधी - २.२.४ मा संलगन छ। 

1 s'g} klg g]kfn sfg'gn] s;sf] y/ s] x'G5 < eGg] s'/f lgwf{/0f gu/]sf] x'gfn] y/nfO{ hft jf hftLut klxrfgsf] nflu pkof]u ubf{ s]xL hf]lvd 
eg] /x]sf] x'G5 tfklg clxn];Ddsf] ;fdflhs jgf}6df ;dfGotM y/ hft jf hftLsf] klxrfgsf] ?kdf /x]sf] 5 . oBlk, kl5Nnf] ;do y/sf] k|of]u 
hl6n jGb} uPsf] 5 . 
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िातलका २.२.२१

त्फारर् भएका उममेदिारहरूको ्र तििर्ण

रि ्ं त्फारर् ्ङ्खया ्र नाम ्र ्ङ्खया 
१ १४०० भनदा माव् ्यादि (१४६०) १
२ १३०१-१४०० ०
३ १२०१-१३०० श्रेष्ठ (१२९०), चिौधरधी (१२४६) १
४ ११०१-१२०० पौिेल (११८५) १
५ १००१-११०० ०
६ ९०१-१००० ०
७ ८०१-९०० ्ापा (८९३), शमा्ग (८८३) राई (८८३) अवधकारधी (८३५), साह (८०६) ५
८ ७०१-८०० आचिा्य्ग (७१६) १
९ ६०१-७०० वरवमरे (६२२) भट्राई (६११) २

१० ५०१-६००
भणिारधी (५८९) पोख्ले (५७०) खि्का (५४८) न्यौपाने (५१७) पाणिे 
(५०६)

५

११ ४५१-५०० काकगी (४७९), के सधी (४७३), िोशधी (४५५) ३

१२ ४०१-४५०
शाह (४४०), सिुेदधी (४३१), खनाल (४२७), रौतम (४२०), दाहाल 
(४१०)

५

१२ ३५१-४००
ढकाल (३९४), महतो (३९४), अ्या्गल (३८८), वि क (३५६), वसह 
(३५२)

५

१४ ३०१-३५० भट् (३३५), बसनेत (३१२), रेगमधी (३०६), सापकोटा (३०१) ४

१५ २५१-३००
मणिल (२९१), तामाङ (२८२), िलधी (२७८), झा (२७७), शाहधी (२७२), 
विटि (२६५), ररुुङर (२६०),खत्रधी(२६०) 

८

१६ २०१-२५०
बढुा (२५०), वररधी (२४५), ठाकुर (२३१), पन्धी (२२४), राना 
(२२४),कोईराला (२१५), पनु (२१२), खवतििा(२०२)

८

१७ १५१-२००

वतवमवलसना(२००),उपाध्या्य (१९४),ज्ञिालधी (१८९), दास (१८९), 
वमश्र (१८५), ररिाल (१८५), मरर (१८२), रा्य (१७९), लामा (१७९), 
भसूाल (१७८),नेपालधी (१७७), काफले (१७७), वनरौला (१७५),लावमछाने 
(१७५),परािलुधी (१७२), विश्कमा्ग (१७०), बराल (१६८), राउत 
(१६६),महि्गन (१५५), रपु्ता (१५३) 

२०

१८ १०१-१५०

बढुा्ोकती (१५०), नेपाल (१४५), ढुङराना (१४५), पनत (१३४), कण्ग 
(१३३), कँुिर (१३०), रतगी (१२९), दिेकोटा (१२६), चिौलाराई (१२५), 
वतिारधी (१२०), धामधी (१२०), ्ारु (११९), सनुार (११९), पवणित 
(११७), परर्यार (११६), वलमब ु(११६), किेल (११४), लमसाल (१०९), 
रािल (१०७), रोका्या (१०६), बोहरा (१०६), ओझा (१०२) 

२२

१९ ९१-१०० चिनद(९८), महेता (९४) २
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रि ्ं त्फारर् ्ङ्खया ्र नाम ्र ्ङ्खया 

२० ८१-९०
कटुिाल(८८), रैहे (८६), वि.वस.(८६), चिापाराई (८२), राित (८१), 
कुशिाहा (८१)

६

२१ ७१-८० कुमारधी (७६), मलल (७५), बस्याल (७५), िोहोरा (७४), ररुाराई (७४) ५

२२ ६१-७०
िैसधी (७०), वधताल (६८), पाठक (६३), प्रधान (६२), आले (६२), भिुेल 
(६१), मरावसनधी (६१), शाक्य (६१), वसगदले (६१)

९

२३ ५१-६०
सनुिुार (६०), साउद (६०), िाँरधी (५९), महत (५७), माननधर (५६), िागले 
(५६), हमाल (५४), क्ेत्रधी (५४), शपेा्ग (५३), राम (५१), खरेल (५१)

११

२४ ४१-५०
पटेल (५०), महरा (५०), माझधी (४८), दिे (४८), मनैालधी (४८), कठा्यत 
(४८), उपे्रतधी (४७), िासतोला (४७), अिस्धी (४५), ररमाल (४३), 
वशिाकोटधी (४३), धमला (४२), प्रिापवत (४१) 

१३

२५ ३१-४०

पाल (४०), पासिान (४०), ठरनुना (४०), परुधी (३९), पिुासैनधी (३९), 
िोरटधी (३९), ि्यसिाल (३८), चिौरावस्या (३८), लइुटेँल (३८), महतारा 
(३८), साकगी (३७), दलुाल (३७), िंरोल (३६), ्पवल्या (३६), बावन्याँ 
(३५), फु्याँल (३५), हुमाराई (३४), वसलिाल (३३), मोतिान (३२), रोका 
(३२), रा्यमाझधी (३२), वि. सधी.(३२), बम (३२), पनेरु (३२), ढुङरेल 
(३२),चिावलसे (३२), अनसारधी (३१), कुमाल (३१), दनिुार (३१), रोकका 
(३१) 

३०

२६ २१-३०

कटे्ल (३०), प्रसाद (२९), ्योरधी (२९), सहनधी (२७), प्याकुरेल (२७), 
खत्रधी (२७), चिौहान (२७), िोशधी (२६), ठकुरधी (२५), पन् (२५), रिक 
(२५), साहधी (२४), दरंाल (२४), खातनु (२४), कँुिर (२३), वत्रपाठधी (२३), 
बज्ाचिा्य्ग (२३), सबुबा (२३), श्रधीस (२३), सिुाल (२२), रािभणिारधी 
(२२), बढुामरर (२२), िेलिासे (२२), पंरेनधी (२२), दला्गमधी (२१), प्रसाई 
(२१), भतुनेल (२१), बासकोटा (२१), खातधी (२१), रेलाल (२१) 

३०

२७ ११-२०

रले (२०), बनिािे (२०), िैठा (२०), भारतधी (२०) दहाल (२०), ना् 
(२०), भरत (१९), विरेल (१९),सारु (१९), ्ापामरर (१९), दिगी 
(१९), वधमाल (१८), वमिार (१७), भाट (१७), दिािधी (१७), वि सधी 
(१७), छनत्याल (१७), रौवन्यार (१६), संिेल (१६), मररातधी (१६), 
कुमार (१६), दिुािधी (१५), ना्यक (१५), चिपाई (१५), रसाइलधी (१५), 
वमश्रा (१५), मवललक (१५), िुमे् (१५), रलान (१५), हररिन (१५), 
रानाभाट (१४), पनुमरर (१४), रतगीमरर (१४), पहािधी (१४), ऐिधी (१४), 
खिास (१४), वरवसङ (१३), मसुलमान (१३), कापर (१३), िैसिाल 
(१३), कुईकेंल (१३), ठािा (१३), साहु (१३), ताम्ाकार (१३), महासेठ 
(१२),कोहार (१२), कमा्गचिा्य्ग (१२), लेखक (१२), तणिुकार (११), 
कलौनधी (११), रमतेल (११), भोटे (११), बनिारा (११), बिाल (११), 
चिमलाराई (११), पावख्न (११), रोले (११)

५७
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रि ्ं त्फारर् ्ङ्खया ्र नाम ्र ्ङ्खया 

२८ १०
मणिल, ्योनिन, पवनि्यार, ििुिाल, रिरेुल, बदनेिा, सनुदास, दिेान, दत्त, 
दमाई, बटाला, केशरधी, ढुङ्रेल, पलुामधी, रोताम े

१५

३० १० भनदा कम १४०० ्र 

आ्योरको वसफाररसमा परेका कररब चिौध स्य ्रहरू चिौध िष्गको अिवधमा १० िना भनदा कम मात्र वसफाररस भएको छ । 
्यसरधी १० िना भनदा कम भएका ्रहरूको वििरण अनसुचूिधी -२.२.४ मा संलगन छ । 

२.१०.१ खुलािफ्य  ्रको तििर्ण  

लोक सेिा आ्योरले ररेको खलुातफ्ग को २५,०२३ िना उममदेिारको वसफाररसमा ५०० स्य भनदा बढधी पनने ्रहरू पौिेल, 
्यादि, अवधकारधी, शमा्ग, आचिा्य्ग, ्ापा र श्रेष्ठ ररधी सात ्र छन ् । ्यधी ्रका मात्र ४,६३७ िना अ्ा्गत कुल वसफाररस 
३९,९९७को ११.५९ प्रवतशत हुन आउछ भने खलुामा मात्र ्यो प्रवतशत १८.५३ हुन आउँछ । ्यस अिवधमा खलुातफ्ग  १०० 
िना भनदा बढधी वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या एकसठ्धी रहकेो छ भने १०० िना भनदा कम २५ िना भनदा बढधी वसफाररस 
भएका ्रको सङ्ख्या पैतालधीस रहकेो छ । ्यसरधी पचचिधीस िना भनदा बढधी वसफाररस हुने ्र एक स्य तेह हुन आउँछ । 
पचचिधीस भनदा कम वसफाररस हुने ्रहरूको सङ्ख्या धरैे छ। खलुातफ्ग  वसफाररस भएका ्र वितरणको सङवक्प्त वििरण 
तावलका - २.२.२२ मा प्रसततु रररएको छ । खलुातफ्ग  वसफाररस भएका ्र वितरणको विसतकृत वििरण अनसुचूिधी -२.२.५.मा 
संलगन छ। 

िातलका - २.२.२२

खुलािफ्य का उममेदिारहरूको ्र तििर्ण

रि ्ं त्फारर् ्ङ्खया ्र नाम ्र ्ङ्खया
१ ९०१ - १००० पौिेल (९८८) १
२ ८०१ - ९००
३ ७०१ - ८०० ्यादि (७१०) १
४ ६०१ - ७०० अवधकारधी (६३३), शमा्ग (६१३) २
५ ५०१ - ६०० आचिा्य्ग (५७७), ्ापा (५५३), श्रषे्ठ (५३६) ३

६ ४०१ - ५००
खि्का (४५९), वरवमरे (४८७), चिौधरधी (४५२), पोख्ले (४५६), भट्राई 
(४७८), भणिारधी (४७७), साह (४१३)

७

७ ३०१ - ४००
अ्या्गल (३१६), काकगी (३७४), के सधी (३७६), खनाल (३४४), रौतम 
(३४४), िोशधी (३३५), ढकाल (३१३), दाहाल (३४७), न्यौपाने (३८२), 
पाणिे (३८२), राई (३०९), सिुेदधी (३४५)

१२

८ २०१ - ३००
खत्रधी (२२५), बसनेत (२५०), भट् (२८५), रेगमधी (२४३), िलधी (२२७), 
विटि (२१०), शाह (२१७), सापकोटा (२५४)

८
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रि ्ं त्फारर् ्ङ्खया ्र नाम ्र ्ङ्खया

९ १०१ - २००

उपाध्या्य (१४४), काफले (१३८), कँुिर (१२५),कोइराला (१७२), 
खवतििा (१५६), वररधी (१९१), ज्ञिालधी (१५९), झा (१२४), ढुङ्राना 
(१२७), तामाङर (११३), वतवमवलसना (१५४), वनरौला (१३९), नेपाल 
(११९), पनत (१११), पन्धी (१८०), परािलुधी (१४८), बराल (११९), 
िढुा (१४७), बढुा्ोकती (११३), भषुाल (१५६), मणिल (११६), महतो 
(१७९), वमश्र (१०८), ररिाल (१६४), लावमछाने (१३४), शाहधी (१८६), 
वसंह (१८३), ठाकुर (११२)

२७

१० ५१ - १००

अिस्धी (४६), ओझा (८४), कटुिाल (८२), किेल (९१), कण्ग (६१), 
क्ेत्रधी (५१), रपु्ता (७१), ररुाराई (६५), ररुुङर (९६), रैहे (५९), चिनद 
(८०), चिापाराई (७१), चिौलाराई (७८), वि वस (६७), िैसधी (५१), िाँरधी 
(५४), वतिारधी (९३), दास (६४), दिेकोटा (१००), धामधी (८८), वधताल 
(५६), पवणित (६६), पनु (६४), बस्याल (५९), बोहरा (८६), बोहोरा 
(५६), मरर (५५), मलल (५९), महि्गन (६३), राउत (९७), राना (९७), 
रा्य (८४), राित (५८), रािल (८०), रोका्या (७१), लमसाल (९७), 
लामा (६८), वि क (७७), साउद (५५)

३९

११ २५ - ५०

उपे्रतधी (३८), कटे्ल (३४), कठा्यत (३५), कुमारधी (३०), कुशिाहा (३३), 
खरेल (३८), रतगी (४८), ठरनुना (२७), ढुङ्रेल (२७), ढुङ्राना (१२७), 
्ारू (४३), दलुाल (२६), धमला (३३), नेपालधी (३९), पटेल (२५), पनेरु 
(२६), पाठक (४७), पिुासैनधी (३२), परुधी (३०), प्रधान (३०), फु्याँल 
(३३), बम (२७), बासतोला (४५), बोरटधी (२९), भिुेल (२७), मरावसनधी 
(५०), महत (४४), महरा (२५), महेता (३०), मनैालधी (३९), ्योरधी (२५), 
राििंसधी (२७), रा्यमाझधी (२९), ररमाल (३४), वलमब ु(४२), लईुटेल 
(४९), िागले (४६), विश्कमा्ग (४०), शाक्य (२५), वशिाकोटधी (३२), 
शपेा्ग (२८), वसलिाल (४२), हमाल (४०), हुमाराई (२९)

४५

१२ २५ भनदा कम  विवभनन ्र १५५२ वसफाररस

१.१०.२ आरक््णिफ्य  ्रको तििर्ण 

वसफाररस भएका मध्ेय आरक्णतफ्ग  ५०० भनदा बढधी चिौधरधी, ्यादि, श्रेष्ठ र राई ररधी चिार ्रबाट भएको छ । ्यधी चिार ्रबाट 
आरक्णतफ्ग को कुल वसफाररस १४,९५६ िना मध्ेय २,८४५ िना अ्ा्गत १९.२० प्रवतशत भएको छ । ्यहाँ एक स्यभनदा 
बढधी वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या ४५ रहकेो छ भने स्यभनदा कम र दश भनदा बढधी उममदेिार वसफाररस भएका ्रको 
सङ्ख्या १४८ रहकेो छ । धरैे ्रबाट ११ भनदा कम उममदेिार वसफाररस भएका छन ्। आरक्णतफ्ग को वसफाररसमा विद्यमान 
्र वितरण सङवक्प्त वििरण तावलका - २.२.२३ मा प्रसततु रररएको छ । ्यो वसफाररसमा विद्यमान ्र वितरणको विसतकृत 
वििरण अनसुचूिधी - २.२.६.मा संलगन छ । 
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िातलका - २.२.२३

आरक््णिफ्य का उममेदिारहरूको ्र तििर्ण

रि.्ं त्फारर् ्ङ्खया ्र नाम ्र ्ङ्खया
१ ७०१ - ८०० चिौधरधी (७९४), ्यादि (७५०), श्रषे्ठ (७५४) ३
२ ६०१ - ७००
३ ५०१ - ६०० राई (५७४) १
४ ४०१ - ५००
५ ३०१ - ४०० ्ापा (३४०), साह (३९३) २

६ २०१ - ३००
अवधकारधी (२०२), महतो (२१५), वि क (२७९), शमा्ग (२७२), शाह 
(२२३)

५

७ १०१ - २००

आचिा्य्ग (१३९), काकगी (१०५), खि्का (१०७), ररुुङ (१६४), वरवमरे 
(१३५), िोशधी (१२०), झा (१५३), ठाकुर (११९), तमाङ (१६९), दास 
(१२५), नेपालधी (१३८), न्यौपाने (१३५), पाणिे (१२४), पोख्ले (११४), 
पौिेल (१९७), बढुा (१०३ं), भट्राई (१३३), भणिारधी (११२), मरर 
(१२७), मणिल (१७५), राना (१२७), लामा (१११), विश्कमा्ग (१३०), 
वसह (१८३)

२४

८ ९१ - १०० के सधी (९७), परर्यार (९२), महि्गन (८२), रा्य (९५), सनुार (९६) ५

९ ८१ - ९०
खनाल (८३), रपु्ता (८२), रतगी (८१), ढकाल (८१), दाहाल (८३), िसनेत 
(८१), शाहधी (८६), सिुेदधी (८७)

८

१० ७१ - ८०
अ्या्गल (७२), कण्ग (७२), रौतम (७६), ्ारु (७६), वमश्र (७७), वलमि ु
(७४)

६

११ ६१ - ७० खत्रधी (६२) महेता (६४) राउत (६९) रेगमधी (६९) ४
१२ ५१ - ६० वररर (५४), पवणित (५१), िवल (५१), विटि (५५) ४

१३ ४१ - ५०

उपाध्या्य (५०), कुमारधी (४६), कँुिर (४३), कुशिाहा (४८),कोइराला 
(४३), खवतििा (४६), चिौलाराई (४७), ज्ञिालधी (४५), वतवमवलसना 
(४६), पन्धी (४४), बराल (४९), भट् (५०), लावमछाने (४४), शाक्य 
(४२), सापकोटा (४७)

१५

१४ ३१ - ४०
आले (४०), काफले (३९), धामधी (३२), वनरौला (३६), पासिान (३४), 
प्रधान (३२), बढुा्ोकती (३७), भिुेल (३४), भषुाल (४१), माझधी (४२), 
माननधर (३५), राम (४०ं), रोका्या (३५), साकगी (३१), सनुिुार (४०)

१५

२१ - ३०

अनसारधी (२१), कटुिाल (२४), किेल (२९), क्ेत्रधी (२१), रैहे (२७), 
िंरोल (२१), वतिारधी (२७), दनिुार (२१), दिगी (१७), दिे (२७), 
दिेकोटा (२६), नेपाल (२६), पटेल (२५), पनत (२३), परािलुधी (२४), 
प्रिापवत (२२), महरा (२५), रिक (२३), राििंशधी (२७), राित (२४), 
रािल (२७), ररिाल (३०), लमसाल (२२), शपेा्ग (२५)

२५
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रि.्ं त्फारर् ्ङ्खया ्र नाम ्र ्ङ्खया

११ - २०

ओझा (१८), कठा्यत (१३), कुमाल (१६), खरेल (१३), खिास (११), 
खातधी (८), खातनु (१६), रलान (११), वरवसङ (१२), चिनद (१८), चिपाई 
(११), चिापाराई (११), चिौरवस्या (१९), छनत्याल (१७), ि्यसिाल 
(१९), िधी सधी (१९), विरेल (१३), िैसधी (१९), ठरनुना (१३), ढुङ्राना 
(१८), ताम्ाकार (११), ्पवल्या (१६), ्ापामरर (१२), दमाई (१०), 
दला्गमधी (१४), दलुाल (११), वधताल (१२), पाठक (१६), पाल (१७), 
प्रसाद (१६), िज्ाचिार ््य (१३), बस्याल (१६), िवन्याँ (१५), बासकोटा 
(११), बाँसतोला (१३), बढुामरर (१२), बैठा (१८), बोहरा (२०), बोहोरा 
(१८), मररातधी (११), मरावसनधी (११), मलल (१६), मवललक (१२), महत 
(१३), महतारा (१५), वमिार (१४), मवुख्या (१२), मोतिान (१८), रमतेल 
(११), रसाइलधी (१२), रािभणिारधी (१३), रोका (१७), रोकका (१६), 
वशिाकोटधी (११), श्रधीिासति (१४), श्रधीस (१५), सहनधी (११), साउद 
(१२), सारु (१३), साहधी (११), वसगदले (१९), सबुबा (१५), सिुाल (१२), 
हमाल (१४), हररिन (१३), हुमाराई ं(६)

६६

११ भनदा कम

अिस्धी (६), उपे्रतधी (९), एिधी (६), ऐर (४), कटे्ल (८), कमा्गचिा्य्ग (३), 
कलौनधी (३), कापर (५), कुईकेल (४), कुमार (८), केशरधी (५),कोहार 
(९), ररुाराई (९), रेलाल (३), रोताम े (१), रोले (७), रवत्गमरर (७), 
रले (१०), चिमलाराई (४), चिावलसे (९), चिौहान (७), िैशधी (७), िैसिाल 
(८), ठकुरधी (४), ठािा (९), िाँरधी (५), वि सधी (२), िुमे् (२), ढुङ्रेल (५), 
तणिुकार (७), वत्रपाठधी (४), दरंाल (१), दत्त (९), दिािधी (३), दिुािधी (३), 
दिेान (४), धमला (९), वधमाल (१०), ना् (३), ना्यक (९), पंरेनधी (२), 
पवनि्यार (८), पनेरु (६), पन् (४), पहािधी (६), पावख्न (१०), पिुासैनधी 
(७), परुधी (९), पलुामधी (४), प्याकुरेल (४), प्रसाई (९), फ’ँ्याल (७), 
ििराई (६), बनिािे (३), बटाला (२), बिाल (४), बिुिाल (१), बनिारा 
(३), बम (५), बदनेिा (७), वि वस (१०), बेलबासे (६), बोरटधी (१०), भरत 
(९), भारतधी (५), भतुनेल (६), भोटे (४), मणिल (५), महासेठ (६), वमश्र 
(८), मसुलमान (१०), मनैालधी (९), ्योरधी (४), ्योनिन (७), रानाभाट (२), 
रा्यमाझधी (३), ररमाल (९), रौवन्यार (८), लईुटेल (१०), लेखक (२), िागले 
(१०), स्िेल (२), साहू (७), वसलिाल (९), सनुदास (९)

८५

१५ अन्य ्रबाट १४६७ वसफाररस 

२.१०.३ मतहलािफ्य  ्रको तििर्ण  

आरक्णको मवहलातफ्ग को वसफाररसमा एक स्यभनदा बढधी वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या १० रहकेो छ । शमा्ग, अवधकारधी, 
आचिा्य्ग, वरवमरे, ्ापा, पोख्ले, पौिेल, भट्राई, राई र श्रेष्ठ ्र ररधी १० ्रबाट कुल वसफाररस ५,१६० िना मध्ेय १,३४७ 
िना आ्ा्गत ्२६.१० प्रवतशत वसफाररस भएको छ । चिौिधीस भनदा बढधी एकाउनन िनासमम उममदेिार वसफाररस भएका 
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्रको सङ्ख्या ४३ रहको छ । ्यसरधी चिौिधीसभनदा बढधी उममदेिार वसफाररस भएका ्रको सङ्ख्या ५३ रहकेो दवेखनछ। 
्यधी ५३ ्रबाट २,३३६ िनाको वसफाररस भएको छ भने बाँकती २,८२४ उममदेिार अरु विवभनन ्रबाट वसफाररस भएको 
छ । आरक्णमा उममदेिार वसफररस भएका बाईस ्रबाट भने मवहलातफ्ग  कुनै वसफाररस भएको दवेखदनै । खलुातफ्ग  बढधी 
वसफाररस भएका ्रहरूबाट नै मवहलातफ्ग  बढधी उममदेिारहरूको वसफाररस भएको दवेखनछ । मवहला समहूतफ्ग  वसफाररस 
भएका ्र वितरणको सङवक्प्त वििरण तावलका - २.२.२४ मा प्रसततु रररएको छ । ्यो समहूको वसफाररसमा विद्यमान ्र 
वितरणको विसतकृत वििरण अनसुचूिधी - २.२.७ मा सलगन छ ।

िातलका २.२.२४

मतहलािफ्य  त्फारर् भएका उममेदिारहरूको ्र तििर्ण

रि ्ं ्ङ्खया ्र नाम ्र ्ङ्खया
१ २०१ - ३०० शमा्ग (२०७) १

२ १०१ - २००
अवधकारधी (१४१), आचिा्य्ग (११२), वरवमरे (१०३), ्ापा (१२८), पोख्ले 
(१०१), पौिेल (१६९), भट्राई (१०८), राई (१२१), श्रषे्ठ (१५७)

९

३ ५१ - १००
अ्या्गल (६४), काकगी (८९), के सधी (६९), खि्का (७८), खनाल (७०), रौतम 
(६५), चिौधरधी (९६), िोशधी (५७), ढकाल (६६), दाहाल (६९), पाणिे (७३), 
िसनेत (६१), भणिारधी (९५), ्यादि (६६), सिुेदधी (७९), न्यौपाने (९५)

१५

४ २५ - ५०

काफले (२९), कँुिर (२५),कोइराला (३९), खवतििा (४१), खत्रधी (४१), वररधी 
(२६), ररुुङ (३९), चिौलाराई (३१), ज्ञिालधी (४२), तामाङर (४०), वतवमवलसना 
(३७), वनरौला (२७), पन्धी (३८), पनु (२८), बराल (३५), भट् (४३), भषुाल 
(३३), महि्गन (३६), रेगमधी (५०), लावमछाने (३४), िलधी (३२), विटि (३४), शाह 
(२७), शाहधी (२८), सापकोटा (४०), साह (३६), वसह (३८) 

२८

५

आरक्णमा 
रहकेा तर 
मवहलामा 
नपरेका 
्रहरू 

अनसारधी, एिधी, कापर, कुमार, केशरधी,कोहार, रोताम,े रोले, दत्त, दमाइर, पासिान, 
पलुामधी, िटाला, ििुिाल, िदनेिा, मिंल, मररातधी, मवललक, वमिार, रिक, 
रसाइलधी, राम 

२२

२.१०.४ आतदिा्ी/िनिातििफ्य को ्रको तििर्ण 

्यो समहूमा चिौधरधी, श्रेष्ठ र राई तधीन ्र प्रत्ेयकबाट ४०० भनदा बढधी उममदेिार वसफाररस भएको दवेखनछ । ्यधी तधीन ्रबाट 
मात्र कुल वसफाररस ४,०५७ िना मध्ेय १,५७९ िना अ्ा्गत ३८.९२ प्रवतशत उममदेिारको वसफाररस भएको छ । ्यो समहूमा 
स्य िना भनदा बढधी वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या आठ रहकेो छ । ्यधी नौ ्रबाट २,१८० अ्ा्गत कुल वसफाररसको ५३.४९ 
प्रवतशत उममदेिार वसफाररस भएको छ । ्यो समहूमा चिौबधीसभनदा माव् स्य िनासमम वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या चिौध 
रहकेो छ । ्यसरधी चिौबधीसभनदा बढधी वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या ्यो समहूमा २२ मात्र रहकेो छ । बाँकती १,१४९ िनाको 
वसफाररस अन्य ्रहरूबाट भएको छ । आवदिासधी/िनिावत समहूबाट वसफाररस ्र वितरणको सङवक्प्त वििरण तावलका 
- २.२.२५ मा प्रसततु रररएको छ । ्यो समहूको वसफाररसमा विद्यमान ्र वितरणको विसतकृत वििरण अनसुचूिधी - २.२.८ मा 
संलगन छ । 
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िातलका - २.२.२५

आतदिा्ी/िनिातििफ्य  त्फारर् भएका उममेदिारहरूको ्र तििर्ण

रि. ्.ं ्ङ्खया ्र नाम ्र ्ङ्खया
१ ५०१ - ६०० चिौधरधी (५५३), श्रषे्ठ (५८८) २
२ ४०१ - ५०० राई (४३८) १
३ ३०१ - ४००
४ २०१ - ३००
५ १०१ - २०० ररुुङ (१२१), तामाङ (१२७), ्ापा (१७५), पनु (१०७), राना (१०१) ५

६ ५१ - १००
रतगी (६८), ्ारु (६०), मरर (९६), मणिल (८४), महि्गन (५६), लामा 
(९१), वलमब ु(५८), शाक्य (२५) 

८

७ २५ - ५०
आले (२७), प्रधान (२५), बढुा्ोकती (४५), माझधी (३०), वसंह (३२), 
सनुिुार (३१)

६

२.१०.५ मिे्ीिफ्य को ्रको तििर्ण  

्यो समहूमा १०० भनदा बढधी उममदेिार वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या छ रहकेो छ । ्यादि, साह, चिौधरधी, झा, महतो, र शाह 
्रबाट कुल वसफाररस ३,१९९ िना मध्ेय १,६२० िना अ्ा्गत ५०.६४ प्रवतशत वसफाररस भएको छ । चिौबधीसदवेख माव् 
१०० समम उममदेिार वसफाररस भएका ्रको सङ्ख्या १३ रहकेो छ । ्यसरधी मधसेधी समहूका धरैे उममदेिार वसफाररस भएका 
१९ ्रबाट २,४२५ िना अ्ा्गत कुल वसफाररसको ७५.८० प्रवतशत वसफाररस भएको छ । बाँकती ७४४ िना चिाहधी ँअरु 
्रबाट वसफाररस भएका छन ्। मधसेधी समहूमा वसफाररस उममदेिारहरूको ्र वितरणको सङवक्प्त वििरणको लावर तावलका 
- २.२.२६ मा प्रसततु रररएको छ । ्यो समहूमा वसफाररस ्रको विद्यमान वितरणको विसतकृत वििरण अनसुचूिधी - २.२.९ मा 
संलगन छ । 

िातलका - २.२.२६

मिे्ीिफ्य  त्फारर् भएका उममेदिारहरूको ्र तििर्ण

रि ्ं ्ङ्खया ्र नाम ्र ्ङ्खया
१ ६०१ - ७०० यादि (६५९) १
२ ५०१ - ६००
३ ४०१ - ५००
४ ३०१ - ४०० ्ाह (३४५) १
५ २०१ - ३००
६ १०१ - २०० चौिरी (१३३), झा (१३७), महिो (१७५), शाह (१७१) ४

७ ५१ - १००
क्ण्य (६५), गुप्ता (७८), ठाकुर (९७), दा् (७८), मणडल (६४), तमश् 
(६०), मेहिा (५६), राय (७६), त्हं (९०)

९

८ २५ - ५० कुशिाहा (४५), पतणडि (२६), राउि (३९), शमा्य (३१) ४
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२.१०.६ दतलििफ्य को ्रको तििर्ण  

आरवक्त दवलत समहूमा १०० भनदा बढधी उममदेिार वसफाररस हुने वि.क., नेपालधी र विश्कमा्ग ररधी तधीन ्र छन ्। ्यधी तधीन 
्रबाट कुल वसफाररस १,३०८ िना मध्ेय ४९० िना अ्ा्गत ३७.४६ प्रवतशत वसफाररस भएको छ । ्यो समहूमा २४ भनदा 
बढधी उममदेिार वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या केिल आठ रहकेो छ । ्यधी आठ ्रबाट ७५५ अ्ा्गत ५७. ७२ प्रवतशत 
वसफाररस भएको छ । बाँकती ५५३ उममदेिार अन्य विवभनन ्रबाट वसफाररस भएको छ । दवलत समहूमा वसफाररसमा ्र 
वितरणको सङवक्प्त वििरण तावलका - २.२.२७ मा प्रसततु रररएको छ । ्यो समहूको वसफाररसमा विद्यमान ्र वितरणको 
विसतकृत वििरण अनसुचूिधी - २.२.१० मा संलगन छ। 

िातलका - २.२.२७

दतलििफ्य  त्फारर् भएका उममेदिारहरूको ्र तििर्ण

रि ्ं ्ङ्खया ्र नाम ्र ्ङ्खया
१ २०१ - ३०० वि क (२५४) १
२ १०१ - २०० नेपालधी (१२९), विश्कमा्ग (१०७) २
३ ५१ - १०० परर्यार (८६), सनुार (८६) २
४ २५ - ५० दास (३८), राम (२७), साकगी (२८) ३

२.१०.७ अपाङ् गिफ्य  ्रको तििर्ण 

अपाङ् रतफ्ग  बधीस भनदा बढधी उममदेिार वसफाररस भएको एउटै ्र पौिेल छ । त्यसै ररधी १५ भनदा माव् उममदेिार वसफाररस 
भएका ्रको सङ्ख्या चिार मात्र रहकेो छ । पौिेल, शाहधी, वरवमरे र आचिा्य्ग चिार ्रबाट ्यस समहूतफ्ग को कुल वसफाररस 
६९८ िना मध्ेय ७३ िना अ्ा्गत १०.४५ प्रवतशत वसफाररस भएको छ । ्यो समहूमा ९ िनाभनदा बढधी वसफाररस भएका 
्रको सङ्ख्या बाइस मात्र छ । ्यधी बाइस ्रबाट ३०३ अ्ा्गत कुल वसफाररसको ४३.४० प्रवतशत वसफाररस भएको छ । 
बाँकती ३२२ िना आन्य विवभनन ्रबाट वसफाररस भएका छन ् । अपाङ् र समहूको वसफाररसमा ्र वितरणको सङवक्प्त 
वििरण तावलका - २.२.२८ मा प्रसततु रररएको छ । ्यो समहूको वसफाररसमा विद्यमान ्र वितरणको विसतकृत विितण 
अनसुचूिधी - २.२.११ मा संलगन छ। 

िातलका - २.२.२८

अपाङ् गिफ्य  त्फारर् भएका उममेदिारहरूको ्र तििर्ण

रि. ्.ं ्ङ्खया ्र नाम ्र ्ङ्खया
१ २१ र माव् पौिेल (२२) १
२ १६ - २० शाहधी (१६), वरवमरे (१९), आचिा्य्ग (१६) ३
३ १० - १५ अवधकारधी (१५), के सधी (१४), खि्का (१४), रौतम (१०), ढकाल (१२), 

्ापा (१४), दाहाल (१३), न्यौपाने (११), पाणिे (१४), पोख्ले (१२), िसनेत 
(१३), भट्राई (१५), ्यादि (१२), राई (१३), विटि (१०), शमा्ग (१२), शाह 
(१३), वसंह (१३)

१८
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२.१०.८ तपछतडएको के्त्रिफ्य  ्रको तििर्ण  

वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिा ऐनमा वपछविएको क्ेत्र भनधी पवहचिान रररएका नौ विललाको लावर आरवक्त पदमा १६ 
िनाभनदा बढधी वसफाररस भएका िोशधी, बढुा, शाहधी, उपाध्या्य, र ्ापा ररधी पाँचि ्र मात्र छन ् । ्यधी पाँचि ्रबाट कुल 
वसफाररस ५३४ िना मध्ेय १४६ िना अ्ा्गत २७.३४ प्रवतशत वसफाररस भएको छ । ्यस मध्ेय पवन तधीसभनदा माव् उममदेिार 
वसफाररस भएका तधीन ्र िोशधी, िढुा र शाहधीबाट मात्र १०६ अ्ा्गत १६.७१ प्रवतशत उममदेिारको वसफाररस भएको छ । 
वपछविएको क्ेत्रबाट ९ िना भनदा बढधी १५ िनासमम वसफाररस हुने ्रको सङ्ख्या १० रहकेो छ । ्यसरधी ्यो समहूबाट 
९ भनदा बढधी उममेदिार वसफाररस भएका पनध्र ्रबाट २७१ अ्ा्गत ५०.७४ प्रवतशत उममदेिारको वसफाररस भएको छ । 
बाँकती २६३ उममदेिार अन्य विवभनन ्रबाट वसफाररस भएको छ । ्यो समहूको वसफाररसमा ्र वितरणको सङवक्प्त वििरण 
तावलका - २.२.२९ मा प्रसततु रररएको छ । वपछविएको क्ेत्रतफ्ग को वसफाररसमा विद्यमान ्र वितरणको विसतकृत वििरण 
अनसुचूिधी - २.२.१२ मा संलगन छ ।

िातलका - २.२.२९

तपछतडएको के्त्रबाट त्फारर् भएका उममेदिारहरूको ्र तििर्ण

रि.्.ं ्ङ्खया ्र नाम ्र ्ङखया
१ ३१ र माव् िोशधी (३५), बढुा (३२), शाहधी (३९) ३
२ २६ - ३०
३ २१ - २५ उपाध्या्य (२२) १
४ १६ - २० ्ापा (१८) १
५ १० - १५ खत्रधी (१५), वररधी (११), चिौलाराई (१२), धामधी (१०), न्यौपाने (१२), 

भणिारधी (१०), राित (१३), रािल (११), रोका्या (१७), शमा्ग (१४)
१०
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३. १ ्भभेक््णको आिशयकिा 
वनिामतधी सेिा र नेपाल सिास्थ्य सेिामा संित ्२०६४ दवेख सरुु रररएको आरक्ण व्यिस्ा समबनधमा आमरूपमा स्ावपत 
केहधी प्रचिवलत मान्यता (Myth)को परधीक्णको लावर उपलवध श्रोत र सम्यलाई विचिार ररधी एक छोटो (Brief) र शधीघ्र् 
(Quick) सभनेक्ण रररएको व््यो । ्यो सभनेक्ण खास ररधी वनमन मान्यताको परधीक्णको लावर स्चिालन रररएको व््यो । 

१.  आरक्ण व्यिस्ाको उप्योर आरक्ण समहू वभत्र पनने केहधी समपनन िर्गले मात्र ररधी रहकेा छन ््यसमा व्यापक 
सहभावरता हुन सकेको छैन । 

२.  आरक्ण व्यिस्ाको फाइदा कुनै एक पररिार िा सानो ररेामा मात्र वसवमत हुदँ ैिमद ै(ossified) रएको छ । 

३.  आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गतको सधीवमत प्रवतसपधा्गको कारण वनिामतधी सेिामा कमिोर ज्ञान र वसप 
भएकाहरूको प्रिेश भई ्योग्यता प्रणालधी कमिोर हुदँ ैरएको छ । 

४.  आरक्ण सवुिधाको प्र्योरमा अकुंश नरहकेोले एकै िनाले बहुपक्धी्य प्र्योर ररधी सरकारधी सेिाको 
रवतवशलतामा अबबल भएकाहरूलाई उवछनन सफल भएका छन ्। 

५. आरक्ण अनतर्गत प्रिेश ररेकाहरू महतिपणू्ग विममिेारधीका लावर उप्यतुि छैनन,् व्यनधीहरूबाट कम रराउन 
राहो छ ।

३. २ ्भभेक््ण तिति
उललेवखत मान्यता परधीक्णको लावर दईु वकवसम प्रत्यक् र अप्रत्यक् सभनेक्णको विवध उप्योर रररएको व््यो । 

(क)  माव्का पाँचि मध्ेय पवहला चिार मान्यता परधीक्णको लावर प्रश्नािलधी प्र्योर ररधी प्रत्यक् सभनेक्ण रररएको 
व््यो । लोक सेिा आ्योरले आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिाका विवभनन 
पदहरूको लावर ररेको वसफाररसको सचूिधीबाट अवन्योवित नमनूा (Random Sampling)को आधारमा 
सबैआव ््गक िष्ग, सबैसेिा, वनिामतधी सेिाको रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधी र सो भनदा माव् त्ा नेपाल 
सिास्थ्य सेिाको छैठौ ँतह र सो भनदा माव्का तहमा का्य्गरत र सबै आरवक्त समहू पनने ररधी पचिहत्तर िनाको 
सचूिधी वनमा्गण रररएको व््यो । उति सचूिधीबाट काठमािौ ँउपत्यकाका विवभनन सरकारधी वनका्यमा का्य्गरत 
पचिास िना कम्गचिारधी र उनधीहरूका पचिास िना सपुरधीिेक्कसँर पिू्गवनधा्गररत (Predetermined) र सधीवमत 
उत्तर भएका प्रश्न(Closed Answer Questions) भएका दईु वकवसमका प्रश्नािलधी प्र्योर ररधी वििरण 
सङ्कलन रररएको व््यो । सभनेक्णमा प्र्योर भएको प्रश्नािलधी अनसुचूिधी - २.३.१ मा सलगन छ । 

 आरवक्त समहूका पचिास िना मध्ेय पाचि िना कम्गचिारधीले र सत्र िना सपुरधीिेक्कले विवभनन कारण दखेाई 
वितररत प्रश्नािलधी भन्ग नचिाहकेोले केिल पैतालधीस िना समबवनधत कम्गचिारधी र तेत्तधीस िना सपुरधीिेक्कबाट 
मात्र वििरण सङ्कलन रररएको व््यो । कम्गचिारधी मध्ेय एतितीस िना तकृतधी्य श्रेणधी िा छेठौ ँर सातौ ँतहका व्ए 
भने बाँकती चिौध मध्ेय वद्तधी्य िा आठरौं िा निौ ँतहका तेह र प्र्म श्रणेधीको एक िना व्ए । 

३. ्ङ् तक्प्त ्भभेक््ण
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(ख)  आरवक्त समूहबाट प्रिेश ररेका कम्गचिारधीको विममेिारधी वितरणको अध्य्यनको लावर वनिामतधीतफ्ग को 
विललाको प्रमुख प्रशासक, प्रमुख विलला अवधकारधी र स्ानधी्य तहको प्रशासकती्य प्रमुख, प्रमुख 
प्रशासकती्य अवधककृ त पदलाई मात्र महतिपूण्ग पद मावनएको व््यो। आरक्णबाट सबैभनदा धेरै प्रशासन 
सेिामा प्रिेश ररेको देवखएको र ्यधी दुई पदमा प्रशासन सेिाको लावर मात्र भएकोले ्यसरधी छनोट 
रररएको व््यो । ्यस प्र्योिनको लावर रकृह मनत्राल्यबाट प्रमुख विलला अवधकारधी र संरधी्य मावमला 
त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्यबाट स्ानधी्य तहका प्रमुख प्रशासकती्य अवधककृ तहरूको नामािलधी 
वििरण सङ्कलन रररएको व््यो । 

३. ३ ्भभेक््णको नतििा

उललेवखत दईु वकवसमका सभनेक्णबाट वनमन िमोविमको बेगला बेगलै नवतिा प्राप्त भएको व््यो । 

(क) प्रश्ािली उपयोग गरी गररएको प्रतयक् ्भभेक््णबाट प्राप्त नतििा 

१. कम्यचारीिफ्य  

१.१ ब्ोबा् 

संलगन पैतालधीस मध्ेय ६८.८८ प्रवतशत कम्गचिारधीको नारररकता अनसुारको विललामा मात्र बसोबास व््यो भने बाँकती ३१.११ 
प्रवतशतसँर नारररकता अनसुारको विललामा बाहके अन्यत्र विललामा पवन बसोबासको लावर रर व््यो । ्यस मध्ेय पवन 
वनिामतधीतफ्ग को रािपत्राङ्वकत तकृतधी्य श्रेणधी र नेपाल सिास्थ्य सेिाको छेठौ ँर सातौ ँतहका ८० प्रवतशतको नारररकतामा 
उललेवखत विलला बाहके अन्यत्र रर व्एन भने वद्तधी्य श्रेणधी र आठौ ँिा निौ ँतहका सत्ताउनन प्रवतशतको नारररकता भएको 
विललामा बाहके अनत पवन ररबास व््यो । 

्यसरधी आरक्ण सवुिधा अनतर्गत वसफाररस भएका एक वतहाई कम्गचिारधीको बसोबास नारररकता भएको विलला भनदा फरक 
विललामा पवन भएको दवेखनछ । ्यो अिस्ाले छ समहू मध्ेय पाँचि समहूमा असर नपारे पवन वपछविएको विललाको हकमा 
असर पान्ग सकदछ । बसोबास एकावतर भएका तर वपछविएको विललाको नारररकता उप्योर ररधी आरक्णको सवुिधा वलने 
प्रिकृवत्तको ्यसले सङ्केत रद्गछ। 

१.२ ्ेिा अिति 

सभनेक्णमा समािेश भएका कम्गचिारधी मध्ेय ४० प्रवतशतको सेिा अिवध ५ िष्ग भनदा कम रहकेो छ भने ५३.३३ प्रवतशतको 
सेिा अिवध १० िष्गभनदा कम छ । त्यसै ररधी बाँकती कररब २९ प्रवतशत चिावह ँ१० िष्ग भनदा माव्का व्ए । 

त्यसै ररधी कररब ४६.६६ प्रवतशत कम्गचिारधी हालको पदमा बढुिा भएका पाँचि िष्गभनदा कम अिवधका व्ए भने २४.४४ 
प्रवतशत सात िष्गसममका, १५.५५ प्रवतशत नौ िष्गसममका र बाँकती १३.३३ प्रवतशत चिाहधी ँनौ िष्ग भनदा माव्का व्ए । 

सभनेक्णमा संलगन मध्ेय हालको पदमा का्य्गरत अिवध ४ िष्गभनदा बढधी भएकाको वहससा ५१.११ प्रवतशत व््यो भने बाँकती 
मध्ेय दईुदवेख चिार िष्गसममका १७.७७, एकदवेख दईु िष्गसममका १७.७७ र एकभनदा कम अिवधका ११.११ प्रवतशत व्ए ।

वनिामतधीको वद्तधी्य र नेपाल सिास्थ्य सेिाको आठौ ँिा निौ ँतहमा रहकेा पाँचि िनाको हालको पदमा बढुिा भएको अिवध 
सात िष्गभनदा माव् छ भने चिार िनाको पाँचि िष्गभनदा माव् छ । बाँकती पाँचि िनाको पाँचि िष्गभनदा कम छ । 

्यसले आरक्ण अनतर्गतको सधीवमत प्रवतसपधा्गको कारण कम्गचिारधीको बढुिा बढधी सहि भएको सङ्केत रद्गछ । 
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१.३ शैतक्क योगयिा 

सभनेक्णमा समािेश आरक्णबाट सेिा प्रिेश ररेका पैतालधीस िना मध्ेय ६० प्रवतशतले बाह कक्ासममको पढाई सामदुाव्यक 
र ४० प्रवतशतले वनिधी विद्याल्यमा ररेका व्ए । सेिा प्रिेश ररेका मध्ेय ४६.६६ प्रवतशतले सामदुाव्यक र ५३.३३ प्रवतशतले 
वनिधी महाविद्याल्यबाट आई ए िा सो सरह उत्तधीण्ग ररेका व्ए । सनातक तह सामदुाव्यक महाविद्याल्यबाट रननेको प्रवतशत 
६४.४४ रहकेो व््यो भने वनिधी महाविद्याल्यबाट रननेको प्रवतशत ४२.२२ मात्र व््यो । एम ्ए िा सो सरह उत्तधीण्ग ररेका ३५ 
िना मध्ेय ६२.८५ प्रवतशतले सामदुाव्यक र ३७.१४ प्रवतशतले वनिधी महाविद्याल्यबाट उत्तधीण्ग ररेका व्ए । नमनूामा संलगन 
पैतालधीस मध्ेय एक िनाले मात्र एम ए भनदा बढधीको शवैक्क ्योग्यता हावसल ररेको पाइएको व््यो । 

त्यसै ररधी सेिामा रहकेा मध्ेय ४० प्रवतशतले समपणू्ग शवैक्क ्योग्यता सामदुाव्यक र १७.७७ प्रवतशतले वनिधी शवैक्क संस्ाबाट 
मात्र हावसल ररेका व्ए । सामदुाव्यक र वनिधी दिुै वकवसमका शैवक्क संस्ाबाट शवैक्क ्योग्यता हवसल रननेको प्रवतशत भने 
४२.२२ रहकेो व््यो । विशषे ररधी वनिामतधी सेिाको वद्तधी्य श्रेणधी र नेपाल सिास्थ्य सेिाको आठौ ँर निौ ँतहमा रहकेा शत 
प्रवतशतले नै समपणू्ग शवेक्क ्योग्यता सामदुाव्यक शवैक्क संस्ाबाट हावसल ररेका व्ए ।

अवल अरावि सेिा प्रिेश ररेका सबैनै सामदुाव्यक शवैक्क संस्ाका उतपादन भएको त्थ्यले पवछललो सम्यको आकँिाले 
सामदुाव्यक शवैक्क संस्ामा मात्र अध्य्यन ररेकाहरूको सेिा प्रिेशको क्मता कमिोर हुदँ ैरएको सङ्केत रद्गछ । दिुै ्ररमा 
पढने िा वनिधी शवैक्क संस्ाहरूमा पढेर सेिा प्रिेश रननेको सङ्ख्या बढद ैरएको दवेखनछ । वनिधी संस्ा समान्यत: महरंो 
भएकाले पहुचँिमा सधीवमतता रहनछ । ्यसबाट कमिोर आव ््गक अिस्ा भएकाहरूको सेिा प्रिेश अप्रत्यक् रूपमा प्रभावित 
हुदँ ैिाने समभािनाको सङ्केत सङ्केत ररेको छ । 

१.४ अतभभािकको शैतक्कसिर र पेशा 
सरकारधी सेिामा रहकेा कम्गचिारधीका बाब ुमध्ेय ३५.५ प्रवतशतले १२ कक्ासमम अध्य्यन ररेका व्ए भने आई ए िा सो सरह 
भनदा बढधी पढ्ने बाबहुरू ४२.२२ प्रवतशत व्ए । कवत्त पवन नपढेका अ्ा्गत वनरक्र बाबकुो प्रवतशत केिल २२.२२ मात्र 
व््यो । 

्यसरधी कररब ८० प्रवतशत कम्गचिारधीका बाबहुरू पढेका पाइएका व््यो । पढेका बाबहुरूले वशक्ाको महति िझुने र समान्यत: 
आफना सनततधीलाई पवन पढाउन िोि वदनछन ्। साि्गिवनक सेिाको लावर शवैक्क ्योग्यता आधारभतू शत्ग भएकोले पढेका 
बाबकुा छोराछोरधीको सेिा प्रिेशको समभािना बढदा ्यसतो प्रिकृवत्त दवेखएको हो । 

सभनेक्णमा संलगन कम्गचिारधीका ४० प्रवतशत बाबहुरू ककृ वष पेशामा व्ए भने साि्गिवनक सेिामा रहकेाहरूको प्रवतशत ३३.३३ 
रहकेो व््यो । व्यापार व्यिसा्यमा रहकेा बाबहुरूको प्रवतशत ८.८ मात्र व््यो । ककृ वष, साि्गिवनक सेिा र व्यापार व्यिसा्य 
बाहके अन्य पेशामा रहकेा बाबहुरूको प्रवतशत २० मात्र रहकेो व््यो । 

सामान्यत: पेशा िारेको पिू्गिानकारधी हुदँा सनततधीहरू अवभभािककै पेशा अरालदछन ्। ्यसमा अवभभािकको पे्ररणाले पवन 
काम रद्गछ । कम विकवसत मलुकुमा ्यो प्रिकृवत्त झन ्सरन हुनछ । नेपालमा पवन साि्गिवनक सेिामा रहकेा बाबहुरूको उललेख्य 
सङ्ख्याले आफना सनततधीलाई पवन साि्गिवनक सेिामा लागन पे्ररणा प्रदान ररेको ्यसबाट सपटि दवेखनछ । 

सेिा प्रिेश ररेका कम्गचिारधीको ५३.३३ प्रवतशत आमाहरू वनरक्र व्ए । वि ए िा सो भनदा माव् पढ्नेकोहधी व्एन भने आई 
ए समम अध्य्यन ररेका आमाहरूको प्रवतशत ४० व््यो भने १२ कक्ासमम पढ्नेको प्रवतशत ३३.३३ रहकेो व््यो । 

कम्गचिारधीका आमाहरू मध्ेय ४४.४४ प्रवतशत ककृ वष पेशामा रहकेो पाइएको व््यो भने रकृवहणधी लरा्यत अन्य पेशामा सलगन 
हुने आमाहरूको वहससा ४२.२२ प्रवतशत व््यो । साि्गिवनक सेिामा रहकेा आमाहरू ११.११ प्रवतशत व्ए भने व्यापार 
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व्यिसा्यमा मात्र २.२२ प्रवतशत मात्र व्ए । 

सभनेक्णमा संलगन कम्गचिारधीका आमाहरूमा बाबकुो भनदा फरक प्रिकृवत्त दखेा परेको छ । बाबकुो तलुनामा आमाको शैवक्क 
सतर कमिोर रहकेो दवेखनछ भने आमाहरूको ठूलो वहससा परमपरारत ककृ वष र रकृवहणधी पेशामा रहकेो पाइएको व््यो । मवहला 
वशक्ाले भख्गर भख्गर रवत वलन ्ालेकोले ्यसतो भएको हुन सकदछ । आमाको प्रभाि नै छैन भनेर त ्यवकन रन्ग सवकदनै तर 
कम्गचिारधीको आमाको शवैक्कसतर र पेशालाई कम्गचिारधीको सेिा प्रिेशसँर प्रत्यक् समबवनधत रराउन सवकने आधार ठम्याउन 
भने सवकदनै । 

१. ५ ज्ानको अिस्ा (Knowledge Level)
अवहलेको पदको विममिेारधी परूा रन्गको लावर आफूमा विद्यमान ज्ञानको अिस्ा कसतो रहकेो अनभुि रनु्ग हुनछ ? भनने 
प्रश्नमा ९५.५५ कम्गचिारधीले आफूमा चिावहएिवत ज्ञान रहकेो प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए भने ४.४४ प्रवतशतले चिावहने भनदा 
बढधी रहकेो िताएका व्ए । कुनै पवन कम्गचिारधीले आफूमा ज्ञानको कमधी रहकेो प्रवतवक्र्या व्यति ररेनन ्। 

समहू केनद्रधीत सधीवमत प्रवतसपधा्गबाट प्रिेश ररेको भए पवन का्य्गरत कम्गचिारधीहरू पद अनसुारको विममिेारधी िहन रन्गको लावर 
विद्यमान ज्ञानको सतरप्रवत आसिसत रहकेो पाइएको व््यो । 

१. ६ त्पको अिस्ा (Skill Level)
का्य्गरत कम्गचिारधीहरूलाई हालको पदधी्य विममिेारधी परूा रन्ग तपाईमा विद्यमान वसपको अिस्ा कसतो रहकेो छ ? भनने लगदछ 
भनने प्रश्नमा ७३.३३ प्रवतशत कम्गचिारधीले आफूमा प्या्गप्त वसप विद्यमान भएको प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए भने २२.२२ 
प्रवतशतले आवल नपरुेको िसतो र ४.४४ ले चिावहनेभनदा बढधी रहकेो प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए । तर, वनिामतधीतफ्ग का 
वद्तधी्य श्रेणधी र नेपाल सिास्थ्य सेिाका आठौ ँिा निौ ँतहमा का्य्गरत कुनै पवन कम्गचिारधीले आफूमा विद्यमान वसप अवल कम 
रहकेो प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्एनन ्। 

सभनेक्णमा समािेश कम्गचिारधीहरूमा आफनो लावर तोवकएको काम रन्गको लावर प्या्गप्त वसप रहकेो अनभुि रहकेो पाइएको 
व््यो ।

१. ७ काय्य्मपादन सिर (Preformence Level)
कम्गचिारधीलाई हालको तपाईले ररधी आउन ु भएको कामको का्य्ग समपादनसतरलाई कसरधी मलू्याङ्कन रनु्ग हुनछ ? भनधी 
सोवधएको प्रश्नमा ८२.२२ प्रवतशतले आफनो का्य्ग समपादनसतर अरु समकक्धी सरह नै रहकेो प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए 
भने १७.७७ प्रवतशतले अरु समकक्धी भनदा राम्ो रहकेो प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए । कुनै पवन कम्गचिारधीले आफनो का्य्ग 
समपादनसतर अरु सरह नभएको भनधी प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्एनन ्। 

१. ८ काय्य ििािर्ण (Work Environment)
का्य्ग समपादनको लावर का्या्गल्यमा िातािरण कसतो छ ? भनधी सोवधएको प्रश्नमा सभनेक्णमा समािेश ८२.२२ प्रवतशतले 
कामको लावर आिश्यक िातािरण छ भनधी प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए भने १३.३३ प्रवतशतले का्य्ग ितािरणप्रवत असनतटुिधी 
िनाउद ैउप्यतुि िातािरण छैन भनने प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए । एकदम ्ोरै ४.४४ प्रवतशतले मात्र कामको लावर अत्यनत 
राम्ो िातािरण छ भनधी प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए । 

्यसबाट आरक्णबाट प्रिेश ररेका कम्गचिारधीलाई कामको विममिेारधी वदने का्य्गमा कुनै वकवसमको विभदेको सामना रनु्ग नपरेको 
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सपटि दवेखनछ । ्यसले आरक्णका कम्गचिारधीले पवन अरु सरह नै का्य्ग समपादन रनने अिसरको उप्योर ररररहकेो सङ्केत 
रद्गछ । 

१. ९ काय्य ्निुष्ी (Work Satisfaction)
हाल ररधी आएको कामबाट तपाईले कवत्तको का्य्ग सनतटुिधी प्राप्त रनु्ग भएको छ ? भनधी सोवधएको प्रश्नमा सहभारधी ६२.२२ 
प्रवतशत कम्गचिारधीले सामान्य का्य्ग सनतटुिधी प्राप्त भएको छ भनधी प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए भने ३१.११ प्रवतशतले राम्ो 
का्य्ग सनतटुिधी प्राप्त भएको प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए । अन्यनत ्ोरै ६.६६ प्रवतशत कम्गचिारधीले भने हालको का्य्गबाट सनतटुि 
नभएको प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए । तर, ्यसतो असनतटुिधी भने रािपत्राङ्वकत वद्तधी्य श्रेणधी र आठौ ँिा निौ ँतहमा व्यति 
भएको व्एन ।

आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेश ररेका कम्गचिारधीहरू ऋाफनो का्य्गमा सनतटुि रहकेो वस्वतले कम्गचिारधीमा कामका.कारण 
वहनता िा कुनै वकवसमको Phrustation नरहकेो सङ्केत रद्गछ ।  

कम्गचिारधीको सभनेक्णबाट प्राप्त कम्गचिारधीको नवतिाको विसतकृत वििरण अनसुचूिधी - २.३.२ मा संलगन छ ।
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२.१ ्ेिा अिति 
मातहतका आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेश ररेका कम्गचिारधीको सपुरधीिेक्ण रनने दाव्यति भएका सपुरधीिेक्कको नोकरधी 
अिवध चिार िष्गभनदा बढधी हुनेको प्रवतशत ६३.६३ व््यो भने बाँकती सोभनदा कम अिवधका व्ए ।

सपुरधीिेक्कहरूमा कामको विममिेारधी र समपादनबारेमा राम्ो ज्ञान र अनभुि भएको ्यसले सङ्केत रद्गछ । 

२. २ शैतक्क योगयिा 
सभनेक्णमा समािेश सपुरधीिेक्क मध्ेय ६६.६६ प्रवतशत एम. ए. िो सो सरहको शैवक्क ्योग्यता हावसल ररेका व्ए भने 
बाँकती ३३.३३ प्रवतशत चिावह ँवि. ए. िा सो सरह ्योग्यता भएका व्ए । वि.ए. भनदा कम र एम. ए. भनदा माव्को ्योग्यता 
भएकाकोहधी सपुरधीिेक्क व्एनन ्। सपुरधीिेक्कहरूको शवैक्क ्योग्यताको सतर राम्ो रहकेो व््यो । 

२.३ ्पुरीिेक््ण गरेको अिति 
संलगन सपुरधीिेक्क मध्ेय ६०.६० प्रवतशतले एक िष्ग भनदा बढधी अिवधदवेख आरक्ण  अनतर्गत प्रिेश ररेको कम्गचिारधीको 
सपुरधीिेक्ण ररररहकेा व्ए भने ३३.३३ प्रवतशतले सपुरधीिेक्ण ररेको अिवध छ मवहना भनदा कम व््यो । बाँकती ६.६६ 
प्रवतशत सपुरधीिेक्कले भने एक िष्गभनदा कम अिवध मात्र सपुरधीिेक्ण ररेका व्ए । 

सपुरधीिेक्कहरूले लामो सम्यदवेख मातहतका कम्गचिारधीको कामको सपुरधीिेक्ण ररधी रहकेोले कम्गचिारधीको क्मता र का्य्ग 
समपादनकोबारेमा राम्ो िानकारधी भएको सङ्केत ्यसले रद्गछ । 

२. ४ ज्ानको सिर (Knowledge Level)
मातहतको कम्गचिारधीमा का्य्ग संमपादनको लावर आिश्यक ज्ञान पा्या्गप्त मात्रामा रहकेो भनने सपुरधीिेक्कहरू ९०.९० प्रवतशत 
व्ए भने बाँकती ९.०९ प्रवतशतले ठधीकक मात्रामा मात्र रहकेो प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए ।

्यसले कम्गचिारधीमा ज्ञानको मात्रा का्य्ग संमपादनको लावर प्या्गप्त रहकेो सङ्केत रद्गछ । कम्गचिारधीको धारणासँर सपुरधीिेक्कको 
धारणा ठ््याककै वमलन रएको छ । 

२. ५. त्पको सिर (Skill Level)
सपुरधीिेक्क मध्ेय ८७.८७ प्रवतशतले मातहत कम्गचिारधीमा तोवकएको का्य्ग समपादनको लावर प्या्गप्त मात्रामा वसप रहकेो 
प्रवतवक्र्या वदएका व्ए भने १२.१२ प्रवतशतले ठधीकक सतरमा मात्र वसप रहकेो प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए ।

्यसले कम्गचिारधीमा का्य्ग समपादनको लावर आिश्यक पनने वसपमा कुनै वकवसमको कमधी नरहकेो िरु प्या्गप्त रहकेो सङ्केत 
रद्गछ । सपुरधीिेक्कको ्यो धारणा कम्गचिारधीको सि्ंय मलू्याङ्कनसँर तादाम्यता राखदछ । 

२. ्पुरीिेक्किफ्य  
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२. ६ िन्मपक्य  क्मिा र गु्णसिर (Public Relation Capacity and Quality)
आफनो सपुरधीिेक्णमा रहकेो कम्गचिारधीको िनसमपक्ग  रनने क्मता र त्यसको रणुसतर राम्ो रहकेो कुरा ८४.८४ प्रवतशत 
सपुरधीिेक्कको प्रवतवक्र्या व््यो भने ठधीकै रहकेो भनने १२.१२ प्रवतशत व्ए। ज्याद ैन्यनू ३.३३ प्रवतशतले भने िनसमपक्ग  रनने 
क्मता र रणुसतर कमिोर रहकेो प्रवतवक्र्या वदएका व्ए ।

्यसले आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेश ररेका कम्गचिारधीको िनसमपक्ग  रनने क्मता र रणुसतर राम्ो रहकेो सङ्केत रद्गछ । 
्यसबाट साि्गिवनक सेिा प्रिाहमा उनधीहरूको उपवस्वतको कारण कुनै असर नपनने कुरा सवुनवचित हुनछ । 

२. ७ ्मसया ्मािानको क्मिा (Problem Solving Capacity) 
सपुरधीिेक्क मध्ेय ७५.७५ प्रवतशतले मातहतको कम्गचिारधीमा का्य्ग समपादनको क्रममा उतपनन हुने समस्या समाधान रन्ग सकने 
क्मता राम्ो रहकेो प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए भने २४.७५ प्रवतशतले ्यसतो क्मता ठधीकै मात्रामा रहकेो प्रवतवक्र्या वदएका 
व्ए ।

्यसले आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेश ररेका कम्गचिारधीको समस्या समाधान रन्ग सकने क्मतामा कुनै वकवसमको कमधी 
नरहकेो सपटि रद्गछ । 

२.८ नेिृति क्मिा (Leadership Capacity) 
ऋाफनो मातहतमा काम रनने कम्गचिारधीको नेतकृति क्मता राम्ो रहकेो प्रवतवक्र्या ५१.५१ प्रवतशत सपुरधीिेक्कको व््यो भने बाँकती 
४८.४८ प्रवतशतले नेतकृति क्मता ठधीकै मात्रामा रहकेो प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए ।

्यसले आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेश ररेका कम्गचिारधीको नेतकृति रन्ग सकने क्मतामा शङ्का रनने ठाउँ वददनै । 

२.९ निप्रिि्यन क्मिा (Innovation Capacity)
मातहतमा रहरे काम ररधी रहकेा कम्गचिारधीको निप्रित्गन क्मता ७५.७५ प्रवतशत सपुरधीिेक्कले राम्ो रहकेो प्रवतवक्र्या वदएका 
व्ए भने २१.२१ प्रवतशतको ्यसतो क्मता ठधीकै मात्र रहकेो प्रवतवक्र्या व््यो । अत्यनत न्यनू ३.०३ प्रवतशत सपुरधीिेक्कले 
भने मातहत कम्गचिारधीमा निप्रित्गनको क्मता कमिोर रहकेो धारणा व्यति ररेका व्ए ।

कम्गचिारधीमा हुन ुपनने निप्रित्गनको क्मता आरक्णको व्यिस्ाबाट आएका कम्गचिारधीमा अभाि नरहको सङ्केत ्यसले रद्गछ । 

२.१० ्मय पालना र अनुशा्न (Punctuality and Discipline)
सम्य पालना र अनशुासनमा मातहतको कम्गचिारधी राम्ो रहकेो प्रवतवक्र्या ८७.८७ प्रवतशत सपुरधीिेक्कको व््यो भने बाँकती 
१२.१२ प्रवतशतले ठधीकक मात्र रहकेो धारणा व्यति ररेका व्ए । 

्यसबाट सम्य पालना र अनशुासनमा कम्गचिारधीहरूमा कुनै कमधी नरहकेो दवेखएको छ । 

२.११ ्दाचार (Integrity) 
सपुरधीिेक्क मध्ेय ९६.९६ प्रवतशतले मातहतको कम्गचिारधीमा आचिरण र नैवतकताको सतर राम्ो रहकेो प्रवतवक्र्या व््यो भने 
३ं.०३ प्रवतशतले मात्र सदाचिारको अिस्ा ठधीकक मात्र रहकेो प्रवतवक्र्या व्यति ररेका व्ए । 

्यसले आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गतका कम्गचिारधीमा सदाचिारको सतर राम्ो रहकेो सङ्केत ररेको छ । 
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२.१२ ्मग्र काय्य ्मपादनसिर (Total Performance Level) 
मातहतमा रहरे का्य्ग समपादन रनने कम्गचिारधीको समग् का्य्ग संमपादन सतर उत्तम रहकेो प्रवतवक्र्या ८१.८१ प्रवतशत सपुरधीिेक्कको 
व््यो भने बाँकती १८.१८ प्रवतशत सपुरधीिेक्कले ्यसतो सतर राम्ो रहकेो धारणा व्यति ररेका व्ए । 

सिनेक्ण प्राप्त सपुरधीिेक्कको प्रवतवक्र्याको विसतकृत वििरण अनसुचूिधी.- २.३.३ मा संलगन छ । 

(ख) तििर्ण ्ङ्कलनबाट प्राप्त ्भभेक््ण नतििा

१. प्रमुख तिलला अतिकारी  

संमित ्२०७८, फारनु १० रतेसमम नेपालका सतहत्तर विललामा का्य्गरत प्रमखु विलला अवधकारधीको पदमा मधसेधी ्र 
भएका चिार िना (५.० प्रवतशत), आवदिासधी/िनिावत ्र भएका तधीन िना (३.८९ प्रवतशत) र दवलत ्र भएका दईु िना 
(२.५ प्रवतशत) रहकेो दवेखनछ । 

िातलका - २.३.१

प्रमुख तिलला अतिकारी पदमा ्रको तििर्ण

रि ्ं प्रदेश ्र नाम कैतफयि

१ १
पोखरेल, न्यौपाने, ढुङ्राना, खवतििा, वरवमरे, कटे्ल,कोइराला, 
खनाल, तामाङ, ्यादि (२), ररिाल, दाहाल (२) 

मधसेधी ्र ्यादि(२)
आवदिासधी/िनिावत ्र 
तामाङ (१)

२ मधसे रौतम (२), किारधी, पौिेल, दाहाल, शाहधी, कटुिाल, ढकाल मधसेधी ्र किारधी (१) 

३ िारमतधी 
वनरौला, पहािधी, न्यौपाने, पाणिे, खनाल, िैसधी, ररसाल, लमसाल, 
तामाङ, पाणिे, शमा्ग, उपाध्या्य, ररिाल 

आवदिासधी/िनिावत ्र 
तामाङर (१)

४ रणिकती आचिा्य्ग (३),िैद्य, अ्या्गल, पौिेल, शमा्ग, राना, खत्रधी, ढकाल, वरवमरे
आवदिासधी/िनिावत ्र 
राना (१)

५ लवुमिनधी
पनत, वतिारधी, पौिेल, वरवमरे, पाणिे, खिका, सापकोटा, भसुाल, 
रेगमधी, खत्रधी, वमश्र, सनुार 

मधसेधी ्र वमश्र(१)
दवलत ्र सनुार(१) 

६ कणा्गलधी 
आचिा्य्ग, अवधकारधी, महत, परर्यार, प्रसाई, शमा्ग,शाहधी प्याकुरेल, 
वरवमरे, ररिाल 

दवलत ्र परर्यार(१)

७ सदुरू पवचिम पौि््याल, अ्या्गल, मरावसनधी, विटि, ्ापा, उपाध्या्य, पाणिे, िोशधी 

 श्रोत : गहृ मन्त्यालय, कयाठमयाडौबँयाट प्रयाप्त सचूरीबयाट प्रशरोधि गरिएकरो 

रकृह मनत्राल्यबाट प्राप्त सचूिधी अनसुार त्यसै ररधी प्रमखु विलला अवधकारधीको पदमा का्य्गरत मवहलाहरूको सङ्ख्या चिार 
(काभ्पेलानचिोक, भतिपरु, हुमला र िमुला) अ्ा्गत ५.० प्रवतशत रहकेो दवेखनछ । 

रकृह मनत्राल्यबाट प्राप्त प्रमखु विलला अवधकारधीको वििरण अनसुचूिधी - २.३.४ मा संलगन छ । 

२. प्रमुख प्रशा्कीय अतिकृि 

संरधी्य मावमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्यबाट प्राप्त वििरण अनसुार चितै्र १,२०७८ समम प्रमखु प्रशासकती्य अवधककृ त 
पदपवूत्ग भएका ४२३.पावलका (राँउ, नरर, उपमहानरर र महानरर) मा मधसेधी ्र भएका ७४ िना अ्ा्गत १७.४९ प्रवतशत, 
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आवदिासधी/िनिावत ्र भएका ८१ िना अ्ा्गत १९.१४ प्रवतशत र दवलत ्र भएका ११ िना अ्ा्गत २.६ प्रवतशत रहकेो 
दवेखनछ । त्यसै ररधी मवहलातफ्ग  ८ िना (१.८९ प्रवतशत) मात्र प्रमखु प्रशासकती्य अवधककृ तको पदमा का्य्गरत भएको दवेखनछ ।  

िातलका - २.३.२

प्रमुख प्रशा्कीय अतिकृि पदमा ्रको तििर्ण

रि ्ं प्रदेश पातलका ्रको नाम कैतफयि

१ १
८९

राउँ
५७ 
पदपवूत्ग 

ईङनाम, तमुिापो, तमु्ोक, वलमब,ु वत्रखत्रधी, वलमब,ु चिौहान, श्रेष्ठ, 
रेगमधी, सिुेदधी, दाहाल, राई, श्रेष्ठ, ररुाराई, काकगी, कटे्ल, दाहाल, 
बसनेत, अङदमेिे, भट्राई, वरवमरे, ठाकुर, दाहाल,आचिा्य्ग, 
दाहाल, भणिारधी, शाक्य, न्यौपाने, ढकाल, काकगी, वरवमरे, 
वरवमरे, आचिा्य्ग, दाहाल,पौिेल, राई, पौिेल, ररुाराई, ्ापा, 
दरंाल, चिौधरधी, महेता, मरर, चिापाराई, राई, बराल, दिगी, राई, 
लामा, ररुुङ, राई, पौिेल राई, काकगी, ्यादि,्ापा, भट्राई 

आवदिासधी/िनिावत ्र 
(१८)
दवलत ्र (२)
मधसेधी ्र (३)
मवहला (३) 

नरर
३२ 

बसनेत,पौिेल, ररमाल, भटराई, दाहाल, भिुेल वतवमसना, 
न्यौपाने, रेगमधी, राई, न्यौपाने, दाहाल भट्राई, काकगी, लमसाल, 
खरेल, वरवमरे, अवधकारधी, भट्राइर,् चिौलाराइर,् के सधी, ्ापा, 
पौिेल, ढकाल, सिुेदधी, अवधकारधी, दाहाल, न्यौपाने, वनरौला, 
ढकाल, आचिा्य्ग, वकरातधी 

मवहला (१)
आवदिासधी/िनिावत 
्र (३)

२ मधशे
४९

राँउ 
३५

झा, ्यादि, वसंह, चिौधरधी, ्यादि, ्यादि, कुवश्ैयत, अवधकारधी, 
्यादि, लामा, वसह, झा, ्यादि, िोशधी, चिौधरधी, वमश्र, ठाकुर, 
साह, ्यादि, व्ङ, साह, चिौधरधी, साह, चिौरवस्या, साह, केशरधी, 
श्रधीिासति, वररधी , ्यादि, साह, साह,महेता, वररधी, साह, श्रेष्ठ, 
्यादि 

आवदिासधी/िनिावत 
्र (३)
मधसेधी ्र (२८)
दवलत ्र (१)
मवहला (१) 

नरर 
१४

पाणिे उपा्थ्या्य शमा्ग शमा्ग िराले ्यादि श्रेष्ठ िोशधी ढकाल 
प्रधान साह महि्गन ,मसुतफा ,्यादि 

मधसेधी ्र (४)
िनिावत ्र (२)

३ िारमतधी
१००

राँउ
५८ 

श्रेष्ठ, काकगी, न्यौपाने, दिगी, न्यौपाने, लामा, सिुेदधी, लावमछाने, 
सिुेदधी, दिेकोटा, श्रेष्ठ, ओलधी, प्याकुरेल, काफले, विश्कमा्ग, 
भणिारधी, पोखरेल, शमा्ग, वि क, सापकोटा, िसनेत, वतमलसेना, 
कुइकेल, अवधकारधी, भणिारधी, अ्या्गल, बढुा्ापा, राई, सिुेदधी, 
लमसाल, चिौलाराई, सापकोटा, पिुासैनधी, महि्गन,पिुासैनधी, 
श्रेष्ठ, रतयौला, नेपाल, दराल, अवधकारधी, वबटि, बम, वतिारधी, 
भिुेल, रािल, वररधी, नेपालधी, वधवमरे, उपाध्या्य, लमसाल, 
चिौधरधी, भट्राई, राई, शमा्ग, खवतििा, िस्याल 

 
आवदिासधी/िनिावत 
्र (८)
दवलत ्र (४)
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रि ्ं प्रदेश पातलका ्रको नाम कैतफयि

नरर 
४२

पौिेल, सिुदेधी, आ्या्गल, चिौलाराई, ढकाल, लामराद,े पौिेल, 
आचिा्य्ग, खि्का, पौिेल, वधताल, न्यौपाने, लइुटेल, पौिेल, 
उपेर्तधी, हुमरेाइर,् केसधी,कोइराला, ज्ञिालधी, पन्धी, किेल 
चिापाराई, वररधी, ् ापामरर, चिापाराइर,् काकगी, पाठक, लावमछाने, 
वरवमरे, रौतम, सापकोटा, पौिेल, लमसाल, खवतििा, मरावसनधी, 
पौिेल रेगमधी, परुधी, शमा्ग, पौिेल,भिुले, रौतम 

दवलत ्र (१)
मवहला (१)
आवदिासधी/िनिावत 
्र (२)

४ रणिकती
६३

राँउ 
४२

्यादि, आचिा्य्ग, खनाल, भणिारधी, श्रेष्ठ, िागले, अवधकारधी, ररुुङ, 
अ्या्गल, किेल, सिुेदधी, अवधकारधी, भट्, िसनेत अवधकारधी, 
बराल, उपाध्या्य, पौिेल, पोखरेल, सापकोटा ढंुराना, भटेिाल, 
आचिा्य्ग, उपाध्या्य, पौिेल,  पौिेल, सिुेदधी, लावमछाने, क्ेत्रधी, 
द्याल, ्ापा, काकगी, लमसाल, वि क, शाक्य, सिुेदधी, सिुेदधी, 
पौिेल, विश्कमा्ग, िस्याल 

आवदिासधी/िनिावत 
्र (३)
दवलत ्र (२)
मधसेधी ्र (१) 

नरर
२१ 

ररज्याल, अ्या्गल, दाहाल, वसगदले, सिुेदधी, ररुुङर, ररुुर, 
सापकोटा,कोइराला, सापकोटा, शमा्ग, भट्राइर,् ढकाल, स्ुयल, 
किेल, शमा्ग, पौिेल, भट्राइर,् भसुाल, रतगी, शमा्ग 

आवदिासधी/िनिावत 
्र (३)

५ लवुमिनधी

७२

राँउ
४४ 

वरवमरे, ज्ञिालधी, सिुेदधी पललधी, पाणिे, रेगमधी ,क्ेत्रधी, पौिेल, पन्धी, 
भसुाल, नेपाल, पनेरु, ढकाल, ज्ञिालधी, श्रेष्ठ, रतगी, अ्या्गल, 
पन्धी, क्ेत्रधी, पन्धी, अ्या्गल, वतमलसेना, मरावसनधी, रौतम, 
पोखरेल, भटटराई, न्यौपाने, भट्राइर,् िागले, वि सधी, पाणिे्य, 
खिका, ्योरधी, पौिेल, ररिाल, िारधी, मलल, ऐिधी, केसधी, 
उपाध्या्य, राना, न्यौपाने, ररुुङ, श्रषे्ठ

मवहला (१)
आवदिासधी/िनिावत 
्र (५)

नरर
२८

पौिेल, भारतधी, खनाल, अ्या्गल, पौिेल, सिुेदधी, अ्या्गल, चिौधरधी, 
पन्धी, पाणिे, पाध्या,कोइराला, मरावसनधी, भसुाल, िारधी, सिुेदधी, 
पाणिे, ररुुङ, ओलधी, शाहधी, दिेकोटा, ररिाल, ढकाल, वतिारधी, 
ज्ञिालधी, मरावसनधी, िेलिासे, पाणिे्य 

मधसेधी ्र (२)
आवदिासधी/िनिावत 
्र (१)

६ कणा्गलधी 
२८

राँउ
२० 

सोनधी, खत्रधी, पनु, खनाल, ओलधी, रतगी, ओलधी, हमाल दिेकोटा, 
कठा्यत, बढुा, पंरालधी, वररधी, आचिा्य्ग, दिेकोटा, शमा्ग, रािल, 
वधताल, शाहधी, बढुा

आवदिासधी/िनिावत 
्र (४) 
मवहला (१)

नरर  ८ वररधी, पनु, ढुरेल, रेगमधी, वतिारधी, पाणिे्य, खरेल खत्रधी िनिावत १



ljBdfg ;/sf/L ;]jfdf cf/If0fsf] k|efj cWoog k|ltj]bg @)&(122

रि ्ं प्रदेश पातलका ्रको नाम कैतफयि

७ सदुरू 
पवचिम
२२

राँउ
१४

परर्यार, उपाध्या्य, विटि, काकगी, ऐर, पाणिे ओझा, अिस्धी 
रोका, शमा्ग सापकोटा, तमाङ िोशधी रािल 

आवदिासधी/िनिावत 
्र (१)
दवलत ्र (१) 

नरर ८ शाहधी, विटि, शाहधी, वििारधी, भट्, चिनद, ऐरधी, भणिारधी 

 श्रोत : संघरीय मयावमलया तथया सयामयान्य प्रशयासि मन्त्यालयबयाट प्रयाप्त विििण प्रशरोधि गरिएकरो 

संरधी्य मावमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्यबाट प्राप्त पावलकाका प्रमखु प्रशासकती्य अवधककृ तको नामािलधी वििरण 
अनसुचूिधी - २.३.५ मा संलगन रररएको छ । 
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४.१ पषृ्ठभूतम  
सकारातमक विभदे िा आरक्ण विरतमा अन्या्यमा परेका र हाल पवन विभदेको कारण छुटाइमा परेका समहूहरूलाई 
विभदेको माध्यमबाट समािको मलूधारमा ल्याउने िा पनुरस््ा्गवपत रनने नधीवत हो । ्यसले साि्गिवनक पदलाई समहू वभत्रका 
उममदेिारहरू बधीचि मात्र प्रवतसपधा्ग रराएर साि्गिवनक सेिामा सहभावरता िढाउने माध्यमको उप्योर रद्गछ । साि्गिवनक सेिा 
विश्कै इवतहासमा सबैभनदा पवहला व्यिवस्त सेिा हो1 । ्यसका वनवचित मलू्य मान्यता छन,् त्यसकारण ्यो पिूा्गनमुान्योग्य 
पवन छ । करदाताको पैसा उप्योर रररने भएकोले ्यसमा सेिा प्रिेशको माध्यम पवन सामान्यत: वनट्पक् र विश्ावसलो रहकेो 
हुनछ । साि्गिवनक पद सरुक्ा, सवुिधा र शवतिको प्र्योरको दृवटिकोणबाट आकष्गक र प्रभािकारधी पद हो । विशषे ररधी कम 
विकवसत मलुकु िहाँ वनिधी क्ेत्रको विकास कम हुनछ त्यहाँ त ्यो राम्ो र स्ाव्यति सवहतको रोिरारधीको माध्यम पवन 
हो । त्यसकारण िधीिनिकृवत्तको रूपमा साि्गिवनक सेिामा प्रिेश रनु्ग नेपाल िसता मलुकुमा सामान्यत: सामाविक मा्या्गदा 
अवभिकृवर् र सवुनवचित भविट््यको पररचिा्यक हुनछ । साि्गिवनक सेिामा प्रिेश रनने कुराले ्यस अ ््गमा सामाविक र व्यवतिरत 
महति राखदछ ।  

आरक्ण भनेको वनवचित समहू वभत्रका बधीचि हुने सधीवमत प्रवतसपधा्गको सवुिधा हो । आरक्ण समहूमा परेकाले समहूभनदा 
बावहरकासँर प्रवतसपधा्ग रनु्ग पददैन । समहू वभत्रको प्रवतसपधा्ग भनेको सामाविक रूपमा समान अिस्ामा रहकेाहरू बधीचिको 
प्रवतसपधा्ग हो, असमान अिस्ामा रहकेाहरू बधीचिको प्रवतसपधा्ग होइन । आकष्गणको कारण बढधी प्रवतसपधा्ग हुने साि्गिवनक 
सेिामा आरक्णको माध्यमबाट रररने सधीवमत प्रवतसपधा्ग लवक्त समहूको लावर महतिपणू्ग सवुिधा हुन पगुदछ । िकृहत ्र किा 
प्रवतसपधा्गमा आफूलाई विवशटि बनाउन नसकनेहरूको लावर सधीवमत प्रवतसपधा्ग सेिा प्रिेशको सविलो बाटो हुन पगुदछ । 
्यसकारण आकष्गक साि्गिवनक सेिामा प्रिेशको लावर आरक्ण लवक्त समहूको लावर िैकवलपक र सङ्पेक् रूपमा सविलो 
बाटो बनन िानछ । 

४.२ ्ाि्यितनक ्तुििाको चररत्र  
सवुिधाले सखु िढाउने हुदँा मावनसहरू सदिै सवुिधाको खोिधीमा रहकेा हुनछन ्। ्यसकारण सवुिधाको लावर मावनसहरू सदिै तछाि 
मछाि रद्गछन ्। साि्गिवनक सवुिधालाई त मावनसहरू अवधकारको रूपमा वलनछन ्। त्यसकारण पवन साि्गिवनक सवुिधा वलनको 
लावर मावनसहरू सबै वकवसमका उपा्य प्र्योर रन्ग कवत्त पवन वहवचकचिाउदनैन ्। साि्गिवनक वनका्य अि्यवतिक (Impersonal) 
हुने, अवभभािकति पवन कमिोर रहने, आकार पवन िकृहत ्हुने, सवुिधाको मलू्य पवन नहुने िा वनकै कम हुने र वनररानधी व्यिस्ा पवन 
कमिोर रहने हुनाले आकष्गक साि्गिवनक सिेा सवुिधाको उप्योरमा मावनसहरू सािधानधी अपनाउदनैन ्बरु िसरधी हुनछ ? ि ेिसतो 
उपा्य ररेर हुनछ ? सवुिधा हत्याउन वतर लागदछन ्। अरुलाई झकु्याउन ुअनैवतक हो भननेहरू पवन सरकारलाई झकु्याउने का्य्गलाई 
सामान्यरूपमा वलनछन,् नैवतक र दणिनधी्य अपराध नै ठानदनैन ्। साि्गिवनक सिेा सवुिधा िसले पवन वलन हुने र सकनेले वलदा नराम्ो 
हुदँनै भनने मनोविज्ञान अवधकांशमा रहकेो हनुछ । फेरर साि्गिवनक सवुिधा वलनेको ठूलो िमातमा काननुको वछद्र पवहल्याएर िा 
अन्य उपा्यद्ारा झकु्याएर सवुिधा वलनेहरू पत्ता लागनै सकदनै भनने धारणा आम मावनसमा रहकेो हुनछ । सवुिधा वलए पवछ वलएको 
वल्ैय हुनछ भनठानछन ्मावनसहरू । नेपाल िसता कम विकवसत मलुकुको साि्गिवनक प्रशासन, िसको वन्यमन क्मता कमिोर रहकेो 
त्यहाँ त झन पत्ता लागने र पाएको सवुिधा खोवसने समभािना न्यनू रहकेो हुनछ । कवतप्य अिस्ामा त ्यसरधी सवुिधा वलनेहरूलाई 

1 cfw'lgs lghfdtL ;]jfsf] ljsf; rLgdf sl/a @%)) jif{ cufl8 ePsf] ljZjf; ul/G5 .

४. आरक््ण वयिस्ाको िोतखम
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रािनधीवतक सरंक्ण पवन प्राप्त भएको हुनछ । साि्गिवनक प्रशासनमा रहकेा बहसुङ्ख्यक समहूले उति समहूका मावनसले ्यसतो सवुिधा 
हत्याएकोमा रमभधीररूपमा वलदा पवन वलदनैन ्। 

४.३ ्कारातमक तिभेदको िोतखम  
सकारातमक विभदे िा आरक्ण सधीवमत समहूमा मात्र केनद्रधीत आकष्गक साि्गिवनक पद प्राप्त रनने महतिपणू्ग सवुिधा हो । ्यसमा 
पवन प्रवतसपधा्ग साँररुो रहकेो िा साँररुरद ैरएको अिस्ामा त सवुिधा प्राप्त रनने समभािना पवन हिात्त ैिढ्ने हुनछ । ्यसतो 
महतिपणू्ग सवुिधा प्राप्त रन्ग समहू वभत्र र बावहरका मावनसहरूले अनेक उपा्यहरू रद्गछन ्। विशषे ररधी बहुसङ्ख्यक समहू 
िसले आरक्णलाई आफनो अिसर रमुकेो रूपमा वलएको हुनछ । उनधीहरू आरक्ण व्यिस्ा वभत्रका चिरहरू पवहल्याएर िा 
नधीवत बनाउने बेलामा नै चिरहरू राखरे बनाउद ै्यसको दोहनमा लागदछन,् संरक्णको पखा्गल वभत्र बसेर ।  

िनु सकैु समहूवभत्र पवन समभ्ानत िर्ग रहकैे हुनछ, िसलाई आरक्णको आिश्यकता नै हुदँनै । तर, समहूवभत्रका समभ्ानत 
िर्गका मावनसले आिश्यकता र मनसा्य विपररत अवििेकती भएर ्यसको अवधक दोहन रद्गछन ्भने बावहरका मावनसले समहू 
वभत्र प्रिेश ररेर उप्योर रन्ग अनेक उपा्य अिलमबन रद्गछन ्। साि्गिवनक क्ेत्रको क्मता कमिोर हुदँा त ्यसतो प्रिकृवत्त झनै 
मौलाउछ । ्यसकारण सकारातमक विभदे नधीवतको ठूलो िोवखम भनेको ्यसको अिाव्छत र अवधक दोहन हो। नेपालको 
वनिामतधी सेिामा विद्यमान सकारातमक विभदेको नधीवत ्यसबाट अछुतो रहन सकदनै। 

वनिामतधी सेिामा रहकेो आरक्ण व्यिस्ा वलङ्र (मवहला/परुुष), समहू (िानिावत/ आवदिासधी, मधसेधी र दवलत) भरूोल 
(वपछविएको क्ेत्र) र शारधीररक अशतिता िा अपाङ् रतामा आधाररत छ । वलङ्रको पवहचिान र रूपानतरणमा खासै समस्या 
दवेखदनै । आरक्ण समहूमा पनने मधसेधी, दवलत र आवदिासधी/िानिावत समहू िात (Race) र िावत (Ethnicity) मा 
अधाररत छ । समहूमा पनने िात िावत छुट््याउने आधार केिल ्रलाई मात्र वलएको छ, अरु अधार छैन । अ्ा्गत वनिामतधी 
सेिाको सकारातमक विभदेको नधीवतले ् रलाई समहू पवहचिानको आधारभतू तति सिधीकारेको छ । ्यधी समहूमा ् र बाहके अन्य 
आधारमा मावनसको पवहचिान वनक्ययौल रनने व्यिस्ा छैन । आरक्णमा व्यिवस्त भरूोलको क्ेत्र नेपालको वनवचित भरूोलमा 
बसोबास रननेहरूको लावर सरुवक्त रररएको छ। तोवकएको भरूोल वभत्र बसने िो सकैुले ्यसतो सवुिधा उपभोर रन्ग पाउँछन ्। 
त्यसै ररधी अपाङ् रताको व्यिस्ा अपाङ् रताको सतरसँर वनरपेक् छ, अपाङ् रताको वचिवकतसकती्य पररभाषामा पनने सबै ्यो 
समहूमा समावहत छन ्। ससाना र मानवसक र शारधीररक क्मतामा तावतिक प्रभाि नपननेहरू पवन ्यो समहूमा अटाउछन ्। त्यसै 
ररधी सधीवमत नरररएकोले एक व्यवतिले पटक पटक आरक्णको सवुिधा वलई रहने अिस्ा पवन दवेखएको छ । ्यधी कारणले 
रदा्ग नेपालको वनिामतधी सेिामा दवेखन सकने र दवेखएका सकारातमक विभदेको सवुिधाको अवधक र अिाव्छत दोहनका 
समभािनाका क्ेत्रहरूलाई ्यसप्रकार औलँ्याउन सवकनछ । 

४.४ िोतखमका के्त्र 
सकारातमक विभदेको नधीवत का्या्गनि्यनको क्रममा ्र, भरूोल, अपाङ् रता र अवधक प्र्योरमा दवेखने िोवखमलाई ्यस प्रकार 
राखन सवकनछ ।  

(क) ्र : नेपालमा ्ामानयि: ्र दईु वकवसमले का्यम हुनछ । एउटा, िनमदाको अिस्ामा बाबकुो ्र का्यम रनने र 
अकको वििावहत मवहलाको हकमा वििाह पवछ पतधीको ्र का्यम रनने । बचचिा िनमरे नामकरण रदा्ग बाबकुो ्र िे छ सोहधी 
आधारमा रनने सामान्य प्रचिलन छ । ्यसरधी ्र का्यम रनने कुरा वनतानत सामाविक प्रचिलनमा आधाररत छ । नेपालको कुनै 
काननुले पवन कुनै व्यवतिलाई तेरो ्यो ् र हो िा ्यो ् र हुनछ भनेर भनदनै । ् र समिनधमा वििाद भएको अिस्ामा साि्गिवनक 
क्ेत्रबाट ्यसको ्र के हो ? िा के हुन ुपनने हो ? भनेर वनक्ययौल रनने िैज्ञावनक आधार िा विवध पवन केहधी छैन । मावनसहरूलाई 
आफूखसुधी ्र का्यम रनने सितनत्रता छ । ्रले औपचिावकता भने सरकारधी वनका्यमा प्र्योर ररे पवछ मात्र पाउँछ । स्ानधी्य 
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तहमा िनम दता्ग रदा्ग, विद्याल्यमा भना्ग रदा्ग िा नारररकता बनाउदा िे ्र का्यम रररनछ त्यसैले औपचिाररकता पाउँछ।  

सामान्यत: १६ िष्ग परु ेपवछ नारररकता बनाउन सवकने हुनछ । नेपालका अवधकांश साि्गिवनक करोिारमा नारररकतालाई 
अधारभतू कारिातको रूपमा वलइने हुनाले नारररकतामा ि े्र का्यम छ सोहधी ्रले नै औपचिाररकता पाउने हुनछ । फेरर, 
नारररकतामा एक पटक लेवखएको ्र फेन्ग केहधी राहो हुने भए पवन असमभि चिावह ँछैन । अरु कारिातमा ्र पररित्गन रन्ग 
अपठेरो पवन छैन, सविलोसरँ पररित्गन रन्ग सवकनछ । त्यसकारण ्रको आधारमा पाउने सवुिधा वलनको लावर मावनसहरूले 
वन्योवित रूपमा नै ्र पररित्गन ररधी िा अन्य उपा्य अपनाउन सकदछन ्। मवहलाहरूले आरक्णको सवुिधा वलनकै लावर 
नककलधी वििाह ररधी पवतको ्र का्यम रराएर सवुिधा पाउने िर्गमा आफूलाई समावहत रन्ग सकदछन ्िा फाइदा हुने भ्यो भने 
वििाह पवछको ् र पररित्गन नै नररधी िनमको आधारमा का्यम रनने िा वििाहपवछ पवतको ् र का्यम ररधी उप्योर रन्ग सकदछन ्।  

(ख) भूगोल : वनिामतधी सेिा ऐनमा वनवचित भरूोलमा बसोबास रननेहरूलाई आरक्णको सवुिधा प्राप्त छ । आरक्णको लावर 
भौरोवलक क्ेत्र वनधा्गरण रदा्ग भौरोवलक विकटता र मानि विकास सचूिकाङ्कको आधारमा प्रशासवनक सधीमानालाई समाएर 
विललारत विभािन रररएको छ । आरक्णको भौरोवलक क्ेत्र नौ विललाहरूको समहूबाट बनेको छ ।  

बसोबासको पररभाषा अ्ा्गत के र कसतो अिस्ालाई बसोबास भनने हो ? त्यो पवन कपटपणू्ग बनन सकदछ । बसोबासलाई िता पवन 
बङ्ग्याउन वमलने खालको हुनछ । बसोबास भननाले सामान्यत: िगरा िवमन र ररबास भएको िा अस्ाई िा स्ाई रूपमा बसोबास 
ररेको समतेलाई िझुाउँछ । नि प्रिेशधी िा न्याँ बसोबासधीले सामान्यत: स्ानधी्य वनका्यबाट बसाई सराईको प्रमावणत रराउन ुपनने 
व्यिस्ा छ । ्यसकारण बावहरका मावनसहरूले आरवक्त क्ते्रमा पनने भरूोल वभत्र िगरा िवमन वकनेर रर छाप्रो बनाई िा केहधी सम्य 
बसोबास ररधी बसाई सरेको कारिपत्र िनाएर सवुिधाको लावर सहि ैदािधी रन्गसकने हुनछन ्। ्यसरधी उति क्ते्रमा बसोबास दवेखने ररधी 
नारररकता बनाउने र त्यसकैो आधारमा पवछसमम सवुिधा वलई रहने अिस्ा आउन सकदछ । त्यस ैररधी पवहले त्यस के्त्रमा बसोबास 
भएका तर वहिो आि बसाई सरधी नेपाल कै अन्य सवुिधा समपनन ठाउँ िा विदशेमा बसोबास ररधी रहकेा समभ्ानत िर्गका मावनसले 
पवन पवहले छोिधी सकेको िगरा िवमन िा ररिास िा आफनतलाई दखेाएर आफूलाई उति क्ते्रको हो भनधी दािधी रन्ग सकदछन ्िा 
सोहधी प्र्योिन कै लावर भनेर बसाई सरे पवन केहधी िगरा र रर छाप्रो त्यस ैरावखराखन सकदछन ्। ्यसबैाट पसुतरौं पसुता कारिपत्र बनाएर 
आरक्णको सवुिधाको लावर आफूलाई प्रसततु ररधी रहन सकदछन ्।  

(ग) अपाङ् गिा : वनिामतधी र नेपला सिास्थ्य सेिा ऐनमा अपाङ् रतामात्र भवनएको छ तर ्यसलाई विवशटिकरण रररएको 
छैन । नेपाल सरकारले अपाङ् रताको पवहचिानको प्रमाणपत्र वदने विममिेारधी स्ानधी्य वनका्यमा रहकेो मवहला त्ा 
बालबावलका शाखालाई वदइएको छ । ्यो शाखाले सहा्यक प्रमखु विलला अवधकारधीको सं्योिकतिमा रहकेो अपाङ् रता 
पररचि्यपत्र वसफाररस सवमवतको वसफाररसको आधारमा परधीचि्य पत्र वदने काम रद्गछ । ्यो सवमवतले अन्य कुराको अवतररति 
वचिवकतसकको वसफाररसलाई आधार िनाउँछ । ्यस अ ््गमा वचिवकतसकले िसलाई अपाङ् र हो भनेर प्रमावणत रररवद्यो उ नै 
आरक्णको सवुिधाको लावर ्योग्य हुने अिस्ा छ ।  

वचिवकतसकती्य पररभाषामा अपाङ् रता भनेको अवधकतम ् रवतविवध रन्ग िाधा परु ््याउने, रवतविवध क्वत िा कम हुने र 
मावनसहरूसँर अनतरवक्र्या रन्ग बाधा परु ््याउने शारधीररक र मानवसक अिस्ालाई िझुाउँछ भवनएको छ2 । ्यहाँ बाधाको 
पररभाषा वनकै कुवटल छ िसरधी व्याख्या ररे पवन हुनछ । के कसतो रवतविवधको अवधकतम ्हो केहधी खलुदनै, रवतविवध क्वत 
िा कमको मात्रा के कवत भए अपाङ् रता हुने केहधी सपटि छैन, त्यसतै मावनससँर अनतरवक्र्या रन्ग अिरोध पगुने कुरा पवन सधीवमत 
रररएको छैन3। ्यधी सबैकुरा ्यसको पररभाषा रनने म ै वनभ्गर रहने हुनछ । अ्ा्गत ्यो पररभाषा अनसुार अपाङ् रताको विष्य 

2 https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html
3 g]kfndf cfkª\utfsf] kl/ro kq k"0f{c;St ckfªutf, cltc;St ckfªutf, dWod ckfªutf / ;fdfGo ckfª\utf u/L rf/ ju{df ljefhg u/L 

pknJw u/fOG5 . oBlk, c/If0f k|of]hgsf] nflu ;a} ju{nfO{ ;dfg dfGotf lbOG5 . 
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वचिवकतसकको व्यवतिरत सोचि, विचिार र व्याख्यामा वनहधीत हुन िानछ। ्यसलाई व्यिवस्त रन्ग साि्गिवनक वनका्यबाट कुनै 
मापदणि िा आधार िनाइएको पवन पाइदनै।  

फेरर, िो सकैु वचिवकतसकबाट प्रमावणत रराए पवन हुने तर मापदणि भने नहुने अिस्ाले रदा्ग वचिवकतसक बधीचि एकरुपता 
नहुने हुनछ, कुनै दईु वचिवकतसकको हरेाई र व्याख्यामा समानता अपेवक्त हुदँनै पवन । किा प्रककृ वतकाले आफै कठोर मापदणि 
बनाउँछन ्भने नरमको मापदणि पवन नरम ैहुनछ । व्याख्याको लचिकताले मलाई केहधी अपठेरो पनने होइन, मलेै रररवदएर हुनछ 
भने वकन नरनने? भनने अिस्ा समते वनमत्याउँछ । प्रमाण पत्र बनाउनेलाई पवन वचिवकतसकको असङ्ख्य विकलप उपलवध 
हुनछ । ्यसबाट सामान्य वकवसमका अङ्रभङ्र िा शारधीररक फरकपन पवन अपाङ् रताको कारण बनदछ । ्यस अिस्ामा 
मावनसहरूले आफूमा रहकेा ससाना फरकपन िा ससाना फरकपन (औलँाको भार कटाउने, नङ वबरानने, खोच्याउने, 
भकभकाएर िसतो रनने) नै सकृिना ररेर पवन वचिवकतसकबाट प्रमाण पत्र वलएर सवुिधामा दािधी प्रसततु रन्ग सकदछन ् । कुनै 
वकवसमको अपाङ् रता अनतरकावलन पवन हुनछ । ्यस अिस्ामा अपाङ् रता ठहनने अिस्ामा बनाएको परुानो प्रमाण पत्रलाई 
आधार बनाएर सवुिधाको हकदारको रूपमा सदािहार उपवस्त रराई रहन सकदछन ्।  

(र) एकभनदा बढधी प्र्योर : वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिा ऐनले सेिा प्रिेशमा आरक्णको व्यिस्ा ररेको छ तर, एक 
व्यवतिले आरक्णको सवुिधाको प्र्योर कवत पटकसमम रन्ग पाउँछ ? भनधी सधीमा वनधा्गरण ररेको छैन । त्यसकारण एक 
मावनसले आरक्ण सवुिधाको प्र्योर एक भनदा धरैे पटक रन्ग सकदछ । कुनै दईु कालखणि कवहल्ैय समान हुदँनै । त्यसै ररधी एक 
सम्यमा आरक्ण माफ्ग त पदमा परुेको मावनसको आव ््गक सामाविक अिस्ा पवहलेको िसतो कदापधी हुदँनै। िातािरणधी्य र 
पररिारमा समते ठूलै अनतर पररसकेको हुनछ । फेरर, सकारातमक विभदेको मखु्य उद्शे्य हो साि्गिवनक पदमा आवसन रराएर 
पवहले भएको विभदेको भरणपरूण रनने, कलङ्क मटेाउने र म्या्गदा पनुस्ा्गवपत रनने । एक पटक सवुिधा प्र्योर ररेर वनिामतधी 
सेिामा प्रिेश ररेर पद प्राप्त ररधी सकेपवछ ्यधी उद्शे्यहरू परूा भएको मानन ुपनने हुनछ । तर, आरक्णलाई अिसरको रूपमा पटक 
पटक अकको पदमा िान िा माव्ललो पदमा िान प्र्योर ररधी रहदा आरक्ण  सवुिधा भनदा पवन अिसरमा पररणत हुन िानछ । 
उसको ध्यान कामप्रवत भनदा आफनो लावर अिसर बढाउन वतर लागदछ वकन कती ्यसरधी आरक्णमा सेिा प्रिेश रनने का्य्ग 
समपादनसँर वनरपेक् हुनछ । वनिामतधी सेिाको संरचिना वभत्र रहकेोले कवतप्य अिस्ामा त उ अिसरहरूलाई उलट पलुट रन्ग 
सकने अिस्ामा पवन हुनछ, िनु क्मता बावहरका प्रत्यासधीहरुमा हुदँनै ।  

अझ खलुा प्रवत्योवरतातमक विवध अिलमबन ररधी बढुिाद्ारा पवूत्ग रररने आरवक्त पदमा त आरवक्त समहूबाट सेिा प्रिेश 
ररेका मध्ेयबाट प्रवतसपधा्ग रराइने हुदँा प्रवतसपधा्ग एकदम ैसाँररुरई सधीवमत वभत्रको पवन सधीवमत व्यवति बधीचि मात्र हुन रई 
भविट््यिाणधी रन्ग वमलने अिस्ा समते आउँछ । भविट््यिाणधी रन्ग वमलने प्रवतसपधा्ग प्रवतसपधा्ग नै रहदनै र ्यसले विवभनन 
वकवसमका विककृ वत (पद सङ्ख्या उलटपलुट रनने, ्परट रनने, वन्योवित रूपमा अरुलाई पनछाउने आवद) उतपनन रनने िोवखम 
हुनछ। प्रससत मान म्या्गदा, शवति र सवुिधा भएको वनिामतधी सेिाका माव्ललो पदमा ्यस प्रकार पगुन सवकने समभािनाले त 
उममदेिारहरूलाई िे पवन रन्ग उकसाउछ । 

्यसप्रकार वनिामतधी र नेपाल सिस््य सेिामा आरक्ण व्यिस्ालाई अिसरको रूपमा वलई पटक पटक प्र्योर ररेर फाइदा 
वलनेहरूको सङ्ख्या उलेख्य छ । ्यसमा खास ररेर खलुाबाट प्रिेश ररेर आरक्णको समहूमा प्रिेश ररधी सेिा पररित्गन रनने िा 
बढुिा हुने, आरक्णको एक समहूबाट अकको समहूमा प्रिेश ररधी सरुिा िा बढुिा हुने, आरक्णको एक पदमा प्रिेश ररधी अकको 
पदमा िाने िा माव्ललो पदमा बढुिा हुने िसता रटनाहरू प्रससत दवेखनछ । नामलाई आधार मानेर आरक्णतफ्ग  रएका र 
्यसैमा रहकेाहरूको चिौध िष्गको वििरण त्यार रदा्ग ्यसता समभावित रटनाको सङख्या कररब १,५०० िवत हुन आएको छ । 
आरक्णको समभावित बहुप्र्योरको वििरण अनसुचूिधी - २.४.१ मा संलगन छ ।



खणड - ३
मूलयाङ्कन र त्फारर् र ्झुाि

खणड - ३
मूलयाङ्कन र त्फारर् र ्झुाि
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१.१ पषृ्ठभूतम 
वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा २०६३ दवेख समबवनधत सेिाको ऐन संशोधन ररधी आरक्ण समबनधधी व्यिस्ा रररएपवछ 
वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिाका पदपवूत्गको लावर लोक सेिा आ्योरले विवभनन एरार सेिा ( वनिामतधीका दश र नेपाल 
सिास्थ्य सेिा एक) का विवभनन सात श्रेणधी (वनिामतधीतफ्ग ) र दश तह (नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग )को लावर आव ््गक िष्ग 
२०६३।६४को पषु मवहनादवेख खलुा र आरक्णतफ्ग को पद छुट््याई विज्ञापन ररेर सोहधी अनसुार उममदेिारहरू पवन छुट््याई 
वन्यवुतिको लावर वसफाररस रन्ग ्ालेको व््यो । ्यसरधी छुट्ा छुटै् विज्ञापन ररधी उममदेिार वसफाररस रन्ग ्ालेको २०७७।७८ 
समम कररब चिौध िष्ग भएको छ । ्यस चिौध िष्गको अिवधमा लोक सेिा आ्योरले सबै सेिा, सेिा अनतर्गतको समहू, सबै 
श्रेणधी र तह ररधी २०७८ असार मसानतसमम खलुातफ्ग  २५,०२३ र आरक्णतफ्ग  १४,९५६ ररधी कुल ३९,९७९ िनालाई 
वन्यवुतिको लावर वसफाररस ररधी सकेको छ । लोक सेिा आ्योरले वसफाररस ररे पवछ सरकारले ततकालै वन्यवुति वदने र 
अपिाद बाहके सबै उममदेिारले वन्यवुति वलने हुनाले वसफाररस भएका सबैले सरकारको वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिा 
अनतर्गतका विवभनन श्रणेधी र तहका विवभनन पदमा रहधी विममिेारधी परूा ररधी रहकेा छन ्। 

्यसरधी लोक सेिा आ्योरले वसफाररस ररेका खलुा र आरक्णतफ्ग का उममदेिारहरूको सेिा, श्रेणधी िा तह, वलङ्र, भौरोवलक 
र ्र वितरणको विवभननकोणबाट रररएको विशे्षण अराविको खणि - २को २ वसफाररसको अिस्ामा समािेश छ । त्यसै 
ररधी आरक्ण अनतर्गतका मवहला, मधसेधी, आवदिासधी/िनिावत, दवलत, अपाङ् रता र वपछविएको क्ेत्र ररधी छ समहूका 
उममदेिारहरूको छुट्ा छुटै् समहू अनसुार सेिा, श्रेणधी िा तह, वलङ्र, भौरोवलक र ्र वितरणको विशे्षण खणि- २को 
२ वसफाररसको अिस्ामा समािेश छ । लोक सेिा आ्योरको प्रवतिेदनमा प्रकावशत आव ््गक िष्ग २०७४।७५ दवेख 
२०७६।७७ सममको खलुा र आरक्णतफ्ग को दरखासतको सेिा, भौरोवलक क्ेत्र, वलङ्र, अवभभािकको ्योग्यता र पेशा, 
शवैक्क ्योग्यता वितरणको विवभननकोणबाट रररएको विशे्षण अराविको खणि - २को १ दरखासतको अिस्ामा समािेश 
छ । आरक्ण अनतर्गत वसफाररस भई वन्यवुति वलई का्य्गरत विवभनन सेिा, श्रेणधी िा तहमा का्य्गरत कम्गचिारधीको पकृष्ठभवूम र का्य्ग 
समपादन र उनधीहरूको सपुरधीिेक्कले ररेको का्य्ग समपादनको मलू्याङ्कन त्ा आरक्णका कम्गचिारधीको महतिपणू्ग विममिेारधी 
वितरणबारे रररएको सङ् वक्प्त सभनेक्णको नवतिा खणि - २को ३ सङ् वक्प्त सभनेक्णमा समािेश रररएको छ। 

्यहधी विशे्षण र सभनेक्णको नवतिाबाट उद ्रावटत त्थ्य त्ा विवभनन सरोकारिालासँरको अनतरवक्र्याको आधारमा 
वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा आरक्ण व्यिस्ा का्या्गनि्यनबाट परेको प्रभािको आकँलन रररएको छ । ्यधी दईु सेिा 
अनतर्गत सरकारधी सेिामा ठूलो सङ्ख्यामा कम्गचिारधी का्य्गरत भएको र वनिामतधी सेिा नेपालका सबै साि्गिवनक सेिाको 
मानक सेिा भएकोले ्यधी दईु सेिामा परेको प्रभािले समग् सरकारधी सेिाको प्रवतवनवधति रनने मान्यताका आधारमा ्यसको 
प्रभािको मलू्याङ्कन रररएको छ । नेपालको सरकारधी सेिामा आरक्णबाट पन्ग रएको प्रभािलाई वनमन िमोविम सकारातमक 
र नाकारातमक ररधी वनमन दईु खणिमा प्रसततु रररएको छ ।

१.२ ्कारातमक प्रभाि 
साि्गिवनक सेिामा रररएको आरक्ण व्यिस्ाले साि्गिवनक सेिा विविधता्यतुि मात्र बनेको छैन आव ््गक सामाविक 
रवतवशलतामा पवन महतिपणू्ग ्योरदान परु ््याएको छ । राज्यको महतिपणू्ग वनका्यमा िनद ैरएको विविधता्यतुि का्य्गस्ल 

१. आरक््ण वयिस्ाको प्रभाि
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र त्यसले बावहर सकृिना ररेको समहू समहू बधीचिको सवहट्णतुा र सदभािले दशकौदँवेख परमपराको रूपमा रहकेो र काननुधी 
व्यिस्ाले सधुान्ग नसकेको विभदेको संसककृ वत कमिोर बनद ैरएको छ । आरक्ण व्यिस्ाका सकारातमक प्रभािलाई ्यस 
प्रकार औलँ्याउन सवकनछ । 

१.२.१ ्ाि्यितनक ्ेिाको ्मािेतशकर्ण 

नेपालको संिैधावनक विकास क्रममा राज्यलाई समािेशधी र सहभावरतामलूक बनाउने सबैभनदा बढधी िोि नेपालको अनतररम 
संविधान, २०६३ ले वदएको व््यो । ्यहधी संिैधावनक व्यिस्ालाई अनसुरण रददै २०१३ साल दवेख संरवठत नेपालको 
सबैभनदा ठूलो र व्यिवस्त सरकारधी सेिा वन्यमन रनने वनिामतधी सेिा ऐन, २०४९ मा २०६४ सालमा संशोधन ररधी वनिामतधी 
सेिामा आरक्णको व्यिस्ा का्या्गनि्यनमा ल्याइएको व््यो । ्यहधी ऐन संशोधनको अनसुरण रददै नेपाल सिास् सेिा लरा्यत 
समपणू्ग साि्गिवनक सेिा ( सरकारधी र सरकारको पणू्ग िा आवंशक सिावमति भएका) वन्यमन रनने सेना प्रहरधी लरा्यतका सबै ऐन 
र वन्यमहरूमा वनिामतधी सेिा ऐनमा भएको व्यिस्ा अनरुुप कै अनपुातमा पद आरक्ण ररधी सोहधी ऐन अनसुार कै छ समहूमा 
पदहरू वितरण ररधी पदपवूत्गको काम भई रहकेो छ । 

संित ्२०६४ अरावि संरवठत साि्गिवनक सेिामा मात्र होइन, त्यस पवछ संरवठत सबै सरकारधी सेिामा ्यहधी अनरुुप का्या्गनि्यन 
भई रहछे । त्यसै ररधी भविट््यमा संरवठत हुने कुनै पवन साि्गिवनक सेिामा पवन वनिामतधी सेिा ऐनको आरक्ण व्यिस्ा 
अनसुार कै आरक्णको व्यिस्ा का्या्गनि्यन हुदँ ै िाने छ । ्यसरधी वनिामतधी सेिा ऐनको आरक्ण समबनधधी व्यिस्ाले 
नेपालको समपणू्ग साि्गिवनक सेिालाई आरक्णको माध्यमबाट समािेशधी सेिा बनाउन महतिपणू्ग ्योरदान ररेको छ ।

१.२.२ मूलय मानयिामा पररिि्यन

वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिा अनतर्गत विरत चिौध िष्गमा लोक सेिा आ्योरबाट पदपवूत्गको लावर वसफाररस भएका कुल 
३९,९७९ उममदेिार मध्ेय १४,९५६ अ्ा्गत ३७.४० प्रवतशत आरक्ण  अनतर्गत वसफाररस भएका छन ् । आरवक्त मध्ेय 
मवहला ५,१६० िना अ्ा्गत १२.९ प्रवतशत, आवदिासधी/िनिावत ४,०५७ िना अ्ा्गत १०.१४ प्रवतशत, मधसेधी ३,१९९ 
िना अ्ा्गत ८.०० प्रवतशत, दवलत १,३०८ िना अ्ा्गत ३.२७ प्रवतशत, अपाङ् र ६९८ िना अ्ा्गत १.७४ र वपछविएको 
क्ेत्रका ५३४ िना अ्ा्गत १.३३ प्रवतशत छन ्। ्यसरधी सेिा प्रिेश ररेकाहरू सबै एरार सेिा र सो अनतर्गतका समहूमा र 
वनिामतधीतफ्ग को विवशटि बाहके सबैश्रेणधी र नेपाल सिास्थ्य सेिाको िाह्रौ तह बाहके सबैतहमा का्य्गरत छन ्। प्रत्ेयक िष्ग 
खलुाद्ारा पदपवूत्ग रररने सबै सेिा, श्रेणधी िा तहका पदहरू मध्ेय ४५ पदहरूमा उललेवखत छ समहूबाट समहूरत प्रवतसपधा्गबाट 
मात्र उममदेिारहरूको वसफाररस हुदँ ैआएको छ । ्यो क्रम चिौध िष्ग दवेख वनरनतर चिलधी रहकेो छ । साि्गिवनक क्ेत्रको रवतविवध 
प्रत्ेयक िष्ग िढ्द ैिाने र विद्यमान िनशवति मध्ेय केहधी अिकास, िखा्गसधी िा अन्य कारणले सेिाबाट अरल हुदँा िषनेनधी 
उललेख्य सङ्ख्यामा पदहरू पवूत्ग रनु्ग पनने हुनछ। ्यो क्रमले लामो सम्यदवेख वनरनतरता पाएको छ र आरामधी िष्गहरूमा पवन 
वनरनतरता पाउने वनचित छ । 

आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेश ररधी विवभनन सेिा र पदमा रहकेा समबवनधत समहूका कम्गचिारधीको उललेख्य उपवस्वत 
उनधीहरूको रर, पररिार र नविकका आफनत मात्र होइन िषयौ दवेख विवभनन वकवसमका भदेभािमा परधी साि्गिवनक सेिा 
प्रिेशबाट अलर रहद ैआएका िात, िावत, िर्ग, समहू िा समदुा्यमा साि्गिवनक सेिा हाम्ो लावर होइन, ्यसलाई हामधीले 
पेशाको रूपमा अरालन सकदनैौ, हामधीले िवत ररे पवन साि्गिवनक सेिामा प्रिेश रन्ग सकदनैौ भनधी आफैलाई परावित रनने 
िसता िरा रविएर रहकेा मलू्य मान्यता तोि्न उदाहरण बनधी पे्ररणाको श्रोत िनेको छ । व्यनधीहरूको कारण सरकारधी सेिामा 
सबैैले प्रिेश रन्ग सकदछन,् ्यो कुनै िर्ग िा िात विषशेको लावर मात्र होइन, ्यो एउटा रवतलो पेशा हो र वमहनेत रदा्ग ्यसमा 
प्रिेश रन्ग असमभि छैन भनने मान्यता स्ावपत रन्ग मद्त परुेको छ । सबै छ समहूको सबै सेिाका पदमा प्रत्ेयक िष्ग बढद ै
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रएको सहभावरताले ्यसको पवुटि ररेको छ । सा्ै, अवरलला िष्गहरूमा उममदेिार नपाएर पवूत्ग हुन नसकेका पदहरूमा पवन 
पछललो सम्य पवूत्ग हुने ररेको त्थ्यले पवन ्यसलाई बवल्यो बनाएकोछ । 

१.२.३ आतमतिश्ा् अतभितृधि 

आरक्णबाट वसफाररस भएकाहरूको उललेख्य उपवस्वत र उनधीहरूले विवभनन पद र श्रेणधीमा बसेर समपादन ररेको कामले 
समबवनधत कम्गचिारधीमा हामधी सबै वकवसमका र सबै विममिेारधीका काम रन्ग सकदछौ ँ भनन आतमविश्ास त बढेको छ नै 
बावहर रहकेा ्यसता समहूका सदस्यहरूको आतमविश्ास पवन बढाएको छ । खास ररधी आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत सेिा 
प्रिेश ररेका अवधककृ त सो भनदा माव्का अवधकारधीहरूमा दवेखएको ज्ञान र वसपको प्या्गप्तताको आकँलन र उनधीहरूका 
सपुरधीिेक्कले ररेको का्य्ग मलू्याङ्कनले उनधीहरूको का्य्ग क्मतामा शङ्का रनने ठाउँ वददनै । ्यसरधी सेिा प्रिेश ररेका मध्ेय 
८२.२२ प्रवतशतले आफनो का्य्ग समपादन समकक्धी सरह भएको र ९३.३३ प्रवतशतले हाल ररधी आएका कामबाट का्य्ग 
सनतटुिधी प्राप्त ररेको धारणा व्यति ररेका व्ए । ्यसता कम्गचिारधीको ८१.८१ प्रवतशत सपुरधीिेक्कले व्यनधीहरूको समग् का्य्ग 
समपादन सतर उत्तम रहकेो बताएका व्ए। ्यसबाट उनधीहरू अरुभनदा कमिोर नरहकेो प्रमावणत रद्गछ । िाह्य िा आनतररक 
कारणले साि्गिवनक सेिामा परमपरारत रूपमा कमिोर िा उपवस्वत नै हुन नसकेका साँसककृ वतक, लैङ्वरक, भौरोवलक र 
अशतिहरूको उपवस्वत पवछलला िष्गहरूमा खलुातफ्ग  पवन बढद ैरएको त्थ्यले पवन ्यसलाई पवुटि रद्गछ । 

मवहलाहरूको सहभावरता खलुातफ्ग  बढ्द ैरएको छ । खलुातफ्ग  वसफाररस हुने मवहलाहरूको प्रवतशत कररब २० िवत भई 
सकेको छ । खलुातफ्ग  दरखासत वदने मवहलाहरूको सङ्ख्या प्रत्ेयक िष्ग बढद ैरएको छ । कुनै कुनै िष्ग त परुुषको भनदा बढधी 
भएको पवन दवेखएको छ । आरक्णमा मात्रै वसफाररस हुने सांसककृ वतक समहू दवलत, मधसेधी, आवदिासधी/िनिावत आवदको 
पवहचिान वदने ्रहरूको सङ्ख्या प्रत्ेयक िष्ग रट्द ैरएको छ, ्यसता ्र भएकाहरू खलुातफ्ग  पवन उलेख्य मात्रामा वसफाररस 
भई रहकेा छन ् । आरक्ण र खलुा दिुैतफ्ग  वसफाररस भएका ्रहरूको संङ्ख्या बढद ै रएको छ। वपछविएको क्ेत्र त्ा 
अपाङ् रता भएकाहरूको उपवस्वत पवन खलुातफ्ग  बढद ैरएको छ । वनिामतधी सेिाको सधीवमत प्रवतशतमा मात्र सरुु रररएको 
्यो आरक्ण व्यिस्ाले नेपालका सबै िात, िावत, िर्ग समहू िा समदुा्यको आतमविश्ास िढाएर वनिामतधी सेिा लरा्यत 
सबै सेिाको रूपानतरण रन्ग सह्योर ररेको छ । नेपालको सि्गिवनक सेिा विसतारै समािको ऐना बनद ैरएको छ । 

१.२.४ िार्णा पररिि्यन 

समािेवशताको लावर छुटेको समहूको मलू्य मान्यता र धारणा मात्र अिरोधक हुदँनै बहुसङ्ख्यकको उनधीहरूकोप्रवतको धारणा 
पवन उवत्तकै अिरोधक हुनछ । शासनमा रहकेा ्यसता बहुसङ्ख्यक समहूको कुनै िात, िावत, िर्ग, समहू िा समदुा्य प्रवत 
उनधीहरूमा रहकेो एकोहोरो पिूा्गग्ह (Stereotyped Prejudice) विभदे उनमलूनको वदशामा झन ्बढधी अिरोधक हुनछ । 
व्यनधीहरू शासकती्य रवतविवधमा कुनै िात विशषे िा समहू िा समदुा्य विशषे उप्यतुि नहुन,े उनधीहरूको क्ेत्र अरु नै भएको 
बवल्यो मान्यता राखदछन ्र पिूा्गग्हधी व्यिहार दखेाउछन ्। आरक्ण माफ्ग त शवतिपिू्गक सरकारधी िा शासकती्य सेिामा ्यस 
प्रकारको मावनसको प्रिेश र उललेख्य उपवस्वतले उनधीहरूलाई ्यसता मावनससँरै काम रनु्ग पनने पररवस्वत वनमा्गण ररधी वदएको 
छ । उनधीहरूले व्यनधीहरूको क्मताको नविकबाट परख रनने अिसर पाएका छन ्। कतधीप्यले त आरक्णबाट आएकाहरूको 
मातहत बसेर काम रनु्ग पनने अिस्ा आएको छ भने कवतप्य अिस्ामा त समनि्यातमक ढङ्रबाट वमलेर काम रनु्ग पनने 
अिस्ा पवन आएको छ । 

विशषे ररधी रैरदवलत र अनतरदवलत विरुर्को भदेभािलाई नेपालको काननुले धरैे अरावि प्रवतबनध ररधी दवणित रनने व्यिस्ा 
ररेको भए पवन कुनै न कुनै रूपमा ्यो समािमा आिसमम विद्यमान छ। त्यसतै मवहला विरुर्को फरक वकवसमका मावनस 
हुन ् र कमिोर र ररको लावर मात्र उप्यतुि हुनछन ् भनने धारणा पवन ििरिसत रूपमा परुुषको वदरारमा राविएर रहकेो 
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छ । अपाङ् रलाई त फरक र अपणू्ग मावनसको रूपमा हनेने प्रिकृवत्त छ बहुसङ्ख्यक शासनमा भएकाहरूमा । ठूलो सङ्ख्यामा 
आरक्णबाट र केहधी त उनधीहरूसंरैको खलुा प्रवतसपधा्गमा अविल ठहररएर समते सरकारधी सेिामा प्रिेश ररधी सकेकाले 
बहुसङ्ख्यकको पिूा्गग्हमा पनने संसककृ वत, िात, िावत िर्ग िा समहू िा समदुा्यकासँर कामको वसलवसलामा सहका्य्ग नररधी 
सखु ैनहुने अिस्ा आएको छ । फेरर, सरकारधी काम कुनै एक व्यवति भनदा पवन तहरत सकृखलंामा आबर् बहुव्यवतिहरूबाट 
सामवूहक रूपमा समपादन हुने भएकोले पवन उनधीहरूलाई पनछाएर काम रन्ग वमलने अिस्ा छैन । 

नेपालको महतिपणू्ग साि्गिवनक वनका्य विलला प्रशासन का्या्गल्य र स्ानधी्य तह पावलकाको प्रशासकती्य नेतकृति कमश: 
प्रमखु विलला अवधकारधी र प्रमखु प्रशासकती्य अवधककृ त पदमा आवदिासधी िानिावतको क्रमश: ३.८९ र १९.१४ प्रवतशत, 
मधसेधीको क्रमश: ५ र १७.४९ प्रवतशत, दवलतको क्रमश: २.५ र २.६ प्रवतशत त्ा मवहलाको क्रमश: ५ र १.८९ प्रवतशत 
उपवस्वतले उनधीहरू प्रशासवनक संसककृ वत पररित्गन रन्ग मात्र होइन परैू समािको संसककृ वत पररित्गन रनने क्मता राखदछन ्भनने 
सङ्केत रद्गछ । 

्यसबाट बहुसङ्ख्यकहरूले आफनो अनभुि र बाध्यताको पिूा्गग्हधी धारणा कमतधीमा का्य्गस्लमा पररित्गन रनु्ग पनने अिस्ा 
वनमा्गण हुदँा परमपरारत एकोहोरो पिूा्गग्ह्यतुि धारणाहरूमा पररित्गन आउन ्ालेको छ । सबै समान हुन ्क्मता महतिपणू्ग हो 
भनने धारण वबसतारै िढ्द ैरएको छ । का्य्गस्लको ्यो सकारातमक धारणा का्य्गस्ल बावहर पवन वबसतार हुदँछै । ्यसले ्यस 
अरावि विभािनमा आधाररत सामाविक संरचिना, समनि्य र सामाविक सद ्भािमा रूपानतरण भएको छ । िात, िावत, िर्ग, 
वलङ्र, समहू िा समदुा्य बधीचिको अनतर र एक अका्ग बधीचिको विभदेको पिूा्गग्ह, आरक्ण र ्यससँरै सरुु भएको सबै िात, 
िावत, िर्ग वलङ्र, समहू र समदुा्यको सरकारधी सेिा भएको उललेख्य प्रिेशले कमिोर िनेको छ । नेपालधी समाि क्रमश: 
समतामलूक बनद ैरएको छ । 

१.२.५ शा्कीय अपनतिको भिना 

सरकारधी सेिामा आरक्णको व्यिस्ा सरुु नहुदँासमम सरकारधी पदमा कुनै वनवचित िात, िावत, िर्ग, समहू र समदुा्यका 
मावनसहरूको िचि्गसि व््यो । त्यसै ररधी मवहलाहरूको उपवस्वत पवन नरण्य मात्र व््यो । सन ्१९९९ मा रररएको एक अध्य्यनले 
सरकारधी सेिामा खस आर ््य र नेिार िावतको अत्यवधक िाहुल्यता, मधसेधीहरूको अत्यनतै न्यनू र दवलतहरूको उपवस्वत 
शनू्य रहकेो दखेाएको व््यो 1। त्यसै ररधी सन ्२००८ मा रररएको एक सभनेक्णमा नेपालको वनिामतधी सेिामा(वनिामतधी र 
सिास्थ्य) मवहलाको उपवस्वत १२.८ प्रवतशत रहकेो पाइएको व््यो । सन ्२००६ मा वनिामतधी सेिाको अवधककृ त तहमा 
आवदिासधी/िनिावतको १७ं.४९ प्रवतशत, मधसेधीको ९.९४ प्रवतशत, दवलतको ०.९२ प्रवतशत मात्र उपवस्वत रहकेो पाइएको 
व््य2ो । शासन र सरकारधी सेिामा नरहकेा बहुसङ्ख्यक िात, िावत, िर्ग, वलङ्र, समहू िा समदुा्यले आफूलाई शासकती्य 
व्यिस्ाको वहससाको रूपमा अनभुतू रन्ग पाएका व्एनन ्। समाि समग् रूपमा एक िर्ग शासक र बाँकती शावसत िर्गमा 
विभावित व््यो । शासकती्य व्यिस्ामा एक ठूलो िमातले आफनो सिावमतिको महससु रन्ग पाएको व्एन । शासकती्य 
व्यिस्ाप्रवत उनधीहरूमा असनतोष िा रनुासो रहकेो व््यो । शासकती्य व्यिस्ामा उनधीहरूको वनट्पकृ्यता र असनतटुिधीले रावट्रि्य 
एकता र सामाविक सद ्भािलाई कमिोर बनाएको व््यो । 

वनिामतधी सेिामा आरक्णको व्यिस्ासँरै सरुु भएको समपणू्ग साि्गिवनक सेिामा आरक्णको व्यिस्ा र ्यसको रवतवशलतासँरै 
साि्गिवनक सेिामा खलुा र आरक्ण व्यिस्ाबाट शासकती्य व्यिस्ामा पवहले बावहर पाररएका िात, िावत, वलङ्र, िर्ग, 

1 See 'Unequal Citizen: Gender,Caste and Gender Exclusion in Nepal", Summary number 37966, Department of International 
Development and the World Bank, Kathmandu, Nepal, 2006, Pp-60

2 Awasthy and Adhikary quoted in "Incluslion in Civil Service: Issues and Initiatives, United Nations Development Programme, 
Kathmandu, Nepal, November, 2013 pp-17
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समहू र समदुा्यको प्रिेश र शासकती्य व्यिस्ा वभत्र उनधीहरूको बढ्द ैरएको पररचिालनले नेपालको शासकती्य व्यिस्ाप्रवत 
सबैिात, िावत, वलङ्र, िर्ग, समहू र समदुा्यमा अपनतिको भिना बढेको छ । ्यसले रावट्रि्यतालाई बवल्यो बनाएको छ भने 
सामाविक सद ्भाि पवन अवभिकृवर् ररेको छ । शासकती्य व्यिस्ाको पवछललो सम्यको ्यो रूपानतरणले विविध संसककृ वत 
भएको ्यो मलुकुमा एक संसककृ वत र अकको संसककृ वत बधीचि एकले अका्गको पवहचिान र पवहचिानका सङ्केतहरूलाई सिधीकानने 
िा मान्यता वदने संसकारको विकास भएको छ भने समािमा सद ्भाि र सौहाद्गता बढद ैरएको छ । नेपालमा सबै संसककृ वतको 
फलने फूलने अिसर िकृवर् भएको छ ।

१.२.६ ्ामातिक गतितशलिा र आत ््यक रूपानिर्ण 

सामाविक समानतामा िवतसकैु िोि वदए पवन विविधता रहकैे हुनछ । वहिो आि अन्य विविधतालाई महति नवदए पवन 
्योग्यता र ्यसमा आधाररत आव ््गक प्ररवतलाई सबैले सिधीकारेका छन ्। ्योग्यतामा आधाररत आव ््गक विविधताले समािलाई 
आव ््गक सरुक्ा कमिोर भएको विपनन, आव ््गक असरुक्ा नभएको मध्यम िर्ग र आव ््गक समपननता हावसल ररेको समपनन 
िर्ग र अत्यवधक धन भएको धनाढ््य िर्गमा विभािन ररेको छ । सबै मावनसको चिाहना आफूलाई सामाविक तहरत ्यो 
सकृङ्खलामा विपननबाट धनाढ््यको तहतफ्ग  माव् माव् उवकलद ै िाने हुनछ । ्यसलाई सामाविक रवतवशलता भवननछ । 
आरक्ण अनतर्गत सेिा प्रिेश ररेका अवधकांश (४० प्रवतशत बाब ु र ४४ प्रवतशत आमा)को पाररिाररक पकृष्ठभवूम खतेधी 
वकसानधी रहकेो छ, व्यापार व्यिसा्यको पकृष्ठभवूमबाट आउने नरण्य अ्ा्गत ८.८ प्रवतशत मात्र छन ्। सेिा प्रिेश ररेका ४० 
प्रवतशतले सामदुाव्यक विद्याल्य र उचचि वशक्ाका संस्ाबाट नै शवैक्क ्योग्यता हावसल ररेका छन ्। सबै वशक्ा वनिधी शवैक्क 
संस्ाबाट हावसल रननेको सङ्ख्या केिल १७ प्रवतशत मात्र छ । वपछविएको क्ेत्र त त्यसै पवन मानि विकास सचूिकाङ्कमा 
तल छ । अपाङ् रहरूको त अरु िैकवलपक पेशा पवन सधीवमत छ । ्यसकारण आरक्ण माफ्ग त सापेक् रूपमा पेशारत र 
आव ््गक सरुक्ा रहकेो सरकारधी सेिामा प्रिेश ररेका सबै िात, िावत, िर्ग, समहू िा समदुा्यले कमिोर आव ््गक अिस्ाको 
पकृष्ठभवूमबाट सामाविक विकासको रवतवशलताको वसंढधीमा आफूलाई माव् चिढाउने अिसर पाएका छन ्। 

वशक्ा र क्मताको आधारमा सेिा प्रिेश ररेका व्यनधीहरू आफना सनततधीको वशक्ा वदक्ा र पेशारत सरुक्ाको लावर विशषे 
वचिवनतत हुनछन ्र ्यसमा प्रशसत लरानधी पवन रद्गछन ्। उनधीहरू सफलताको लावर सनततधीलाई दिाि वदइ रहनछन ्। व्यनधीहरूलाई 
सफल बनाउन आफूले रन्ग सकने सबै प्र्यास रद्गछन ्। पररिारको आकार र सिास्थ्यमा विशषे ध्यान वदनछन,् राम्ो सकुलमा 
पढाउछन,् प्राविवधक वशक्ामा िोि वदनछन,् विदशेमा पढाउछन ्आवद । सरकारधी सेिामा रहकेा वशवक्त मवहलाहरूको त 
पररिारको विकासमा त्यसै पवन ठूलो ्योरदान रहकेो हुनछ भनने कुरा स्ावपत भई सकेको छ । ्यस अिस्ामा व्यनधीहरूका 
सनततधीहरू अवभभािकको भनदा माव्ललो सामाविक सतरमा पगुदछन ्। ्यसरधी आरक्णले सेिा प्रिेश ररेको एक पसुता म ै
आव ््गक रूपानतरणलाई संमभि बनाई वदएको छ। 

१.२.७ नीतिगि ्िंधि्यनिा (Policy Enrichment)

वनिामतधी सेिामा रािपत्राङ्वकत प्र्म श्रेणधी िा सोभनदा माव् नेपाल सिास्थ्य सेिामा दशौ ँतहदवेख माव्लाई नधीवत वनमा्गणमा 
सहभारधी हुने कम्गचिारधीकोरूपमा वलइनछ । आरक्ण माफ्ग त प्रिेश ररेका मध्ेय वनिामतधी सेिातफ्ग  प्र्म श्रेणधीमा १६ िना र 
नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग  एरारौ ँतहमा १२ िना कम्गचिारधीहरू अवहले पवन नधीवत वनमा्गणको श्रेणधी िा तहमा का्य्गरत छन ्भने 
भविट््यमा ्यो सङ्ख्या झन ्बढद ैिाने हुनछ । नधीवत वनमा्गणमा समबवनधत पक्को सहभावरता कम भएकोले नधीवत समिकृर् हुन 
सकेन र केहधी िर्ग र समहू आव ््गक सामाविक विकासको मलुधारबाट छुट्न रए भनने धारणा समािेवशताको पक्मा िकालत 
रननेहरूको रहकेो छ । ्यस अिस्ामा ्यसरधी आरक्ण माफ्ग त परमपरारत रूपमा छुटेको िर्ग सरकारधी वनका्यको नधीवत वनमा्गण 
तहमा पगुदा सि्गिवनक नधीवतको संिेदनवशलता िढ्ने, कमिोरधीहरू हट्ने र नधीवत संिकृर् हुने अिस्ा सकृिना भएको छ । ्यसबाट 
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आरामधी वदनमा नेपालका साि्गिवनक नधीवतहरू हालकोभनदा बढधी प्रभािकारधी हुने अपेक्ा रन्ग सवकनछ। 

१.३ नकारातमक अ्रहरू 
नेपालको महतिपणू्ग सरकारधी सरकारधी सेिामा सकारातमक विभदेको नधीवत अनतर्गत स्चिालन भएको आरक्ण  व्यिस्ाले 
विवभनन वकवसमका विभदेको कारण छुटाइमा परेका वलङ्र, िात, िावत, िर्ग, समहू िा समदुा्यको सहभावरता अवभिकृवर् 
रराएर महतिपणू्ग र राम्ो प्रभाि उतपनन ररेको र भविट््यमा ्प उतपनन रददै िाने हुदँा हुदँ ैपवन ्यसका केहधी नराम्ा पक्हरू पवन 
उिारर हुदँ ैरएका छन ्। खास ररधी आरक्ण व्यिस्ाले उतपनन ररेका िा भविट््यमा उतपनन रन्ग सकने नराम्ा पक्हरूलाई 
्यसप्रकार औलँ्याउन सवकनछ । 

१.३.१ योगयिा प्र्णाली 

आधवुनक साि्गिवनक सेिाको विकास नै ्योग्यता प्रणालधीमा आधाररत हुनछ । नातािाद ककृ पािादमा आधाररत साि्गिवनक 
सेिामा अनतरवनहधीत हुने अदक्ता, अवन्यवमतता र भ्टिाचिार िसता दरुु्गण पनछाएर दक् र प्रभािकारधी शासन स्चिालन रन्गकै 
लावर ्योग्यतामा आधाररत साि्गिवनक प्रशासनको विकास भएको व््यो । इशापिू्ग ५०० िष्ग अरावि वचिनबाट सरुु भएको 
्योग्यतामा आधाररत साि्गिवनक प्रशासनको अिधारणा सि्गव्यापधी (Universal) र वनवि्गकलप (Inevitable) भई सकेको 
छ । राणकालधीन अवधना्यकिादधी व्यिस्ा अनतर्गत नातािाद ककृ पािादमा संचिावलत साि्गिवनक प्रशासनलाई विस्ापन रददै 
२०१३ सालदवेख नेपाल पवन ्योग्यतामा आधाररत साि्गिवनक प्रशासनको संस्ारत विकास सरुु रररएको व््यो । 

्योग्यता प्रणालधी भनेको व्यवतिको प्राककृ वतक क्मता, िौवर्कता र प्र्यासलाई मात्र ्योग्यता मानने हो। ्यसले िनम िा अन्य 
ककृ वत्रम क्मतालाई ्योग्यताको मानक मानदनै । साि्गिवनक प्रशासनमा ्योग्यता प्रणालधीको अिलमबन भनेको भना्ग, वन्यवुतिदवेख 
कम्गचिारधी प्रशासनका सबै रवतविवधमा ्योग्यता बाहके अन्य वचििलाई महति नवदने र कम्गचिारधी कम्गचिारधी बधीचि विममिेारधीको 
लावर फरक छुट््याउन ुपदा्ग केिल ्योग्यतालाई मात्र आधार बनाउने हो । 

साि्गिवनक प्रशासनमा ्योग्यता प्रणालधी अिलमबनको आधार भना्गबाट सरुु हुनछ । कम्गचिारधी भना्गको लावर ्योग्य व्यवतिको 
छनोट खलुा प्रवतसपधा्गको आधारमा रररनछ । ्यसतो प्रवतसपधा्गको लावर सबैलाई समान अिसर उपलवध रराउने रराइनछ । 
प्रवतसपधा्गमा उवत्तण्ग भएका मध्ेय सबैभनदा माव् रहकेाबाट वन्यतुि वदइनछ, पवहला हुनेले पवहला वन्यवुति पाउँछ । ्यसतो 
छनोटको काममा वनट्पाक्ताको लावर सबै दशेमा सरकारबाट तटस् वनका्यको व्यिस्ा रररएको हुनछ । ्यसतो वनका्यले 
प्रवतसपधा्गको आधारमा छनोट ररेकालाई सरकारले वन्यवुति वदने प्रचिलन मान्यताको रूपमा संसारभर स्ावपत भएको छ ।

नेपालमा पवन ्यहधी स्ावपत मान्यता अनरुुप प्रवतसपधा्गको आधारमा भना्गको लावर कम्गचिारधीको छनोट रनने काम संिैधावनक 
वनका्य लोक सेिा आ्योरले रद्गछ । वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिा दिुैका खलुाद्ारा पवूत्ग रररने पदहरूमा कम्गचिारधीको 
वन्यवुतिको लावर लोक सेिा आ्योरले वसफाररस रनने व्यिस्ा छ । आरक्णको व्यिस्ा खलुाद्ारा पदपवूत्ग रररने पदमा मात्र 
सधीवमत रररएकोले आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत लोक सेिा आ्योरको वसफाररसमा मात्र पदपवूत्ग हुनछ । 

खलुाद्ारा पदपवूत्गको लावर हुने आरक्णतफ्ग का वनवचित प्रवतशत पदहरू विवभनन छ समहूमा छुट््याई समहू वभत्रको प्रवतसपधा्गको 
आधारमा लोक सेिा आ्योरले वसफाररस रद्गछ । आ्योरले ्यसतो वसफाररस रदा्ग न्यनूतम अङ्क प्राप्त रन्ग नसकनेलाई 
अनतु्तधीण्ग रनने भए पवन खलुाद्ारा पवूत्ग हुने र समहू सधीवमत प्रवतसपधा्गमा प्रवतसपधा्गसतर समान हुदँनै । अझ आरवक्त ६ समहूमा 
समहू समहू बधीचिको प्रवतसपधा्गकोसतर पवन फरक पन्ग सकदछ । प्रवतपद दरखासतको सङ्ख्यामा खलुा र आरक्ण  बधीचि र 
आरक्णका ६ समहू बधीचिमा व्यापक अनतर दवेखनछ । आव ््गक िष्ग २०७६।७७ मा खलुातफ्ग  प्रवतपद दरखासत सङ्ख्या ९९ 
व््यो भने आरक्णतफ्ग को आवदिासधी/ िनिावतमा ५८, मधसेधीमा २६, दवलतमा २४, अपाङ् रमा ११ र वपछविएको क्ेत्रमा 
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३३ रहकेो व््यो । ्यसले कुनै समहूमा वसफाररस भएकोलेभनदा खलुातफ्ग  बढधी अङ्क ल्याएर पवन वसफाररस हुन नसकने 
अिस्ाको सपटि सङ्केत रद्गछ । त्यसै ररधी कुनै समहूमा वसफाररस भएकोभनदा अकको समहूमा बढधी अङ्क ल्याएर पवन 
वसफाररस हुन नसकेको अिस्ा पवन सकृिना हुनछ । 

खलुातफ्ग  िा समहू बधीचि पवन ्यसरधी बढधी अङ्क ल्याएर वसफाररस हुन नसकनेको अङ्क र आरक्ण अनतर्गत पवहला भई 
वसफाररस हुनेको अङ्क बधीचिको दरूधी बढदा ्योग्यता प्रणालधी कमिोर हुदँ ैिानछ। पवछललो सम्य केहधी समहूमा दवेखएको खलुा 
र अन्य समहूको तलुनामा वनकै कम प्रवतसपधा्गको सतरले ्योग्यता प्रणालधी कमिोर हुने िोवखम वनमत्याएको छ । ्यो अिस्ाले 
समहूमा नपननेहरूमा असनतोषको मात्रा पवन बढाउँद ैलैिाने त हुनछ नै वसफाररस भएर एकै ठाउँमा काम रनने कम्गचिारधी बधीचि 
पवन नदवेखने िा मनोिैज्ञावनक विभािन (Psychological Division) ल्याउँछ । वतव्र प्रवतसपधा्गबाट आएकोले आरक्ण 
व्यिस्ा अनतर्गत कम प्रवतपसधा्गबाट आएकालाई फरक दृवटिले हनेने प्रिकृवत्तको विकास हुनछ । आरक्णबाट आएकाको 
क्मतालाई कम आकँलन ररधी काम नवदने िा महतिपणू्ग विममिेारधी नवदने प्रिकृवत्त दवेखने िोवखम रहनछ । ित्गमानमा दवेखएको 
मवहलाको लावर भनधी वकटान भएका बाहके अन्य पदमा वन्यवुति भएका मवहलाहरूको उपवस्वत मोफसलका का्या्गल्यमा 
भनदा केनद्रधी्य वनका्यहरूमा दरबनदधी वबना पवन बढद ैरएको र मवहला कम्गचिारधी वलन नरुचिाउने व्यिहार साि्गिवनक वनका्यले 
दखेाउनलेु पवन ्यसतो प्रिकृवत्तको सङ्केत रद्गछ । 

त्यसै ररधी पद र अनभुि अनसुार ्योग्य भई सकदा पवन प्रमखु विलला अवधकारधी र प्रमखु प्रशासकती्य अवधककृ त िसता 
महतिपणू्ग पदमा मवहला, दवलत, आवदिासधी/िनिावत त्ा मधसेधीको उपवस्वत बढ्न सकेको छैन । आरक्ण अनतर्गत प्र्म 
श्रेणधीमा १६, वद्तधी्य श्रेणधीमा ६३ र तकृतधी्य श्रेणधीमा ७,१२६ िाना वसफाररस भई सकेका छन ्। प्रमखु विलला अवधकारधीमा 
वद्तधी्य र प्र्म श्रेणधी त्ा प्रमखु प्रशासकती्य अवधककृ तमा प्र्म, वद्तधी्य र तकृतधी्य श्रेणधीका नेपाल प्रशासन सेिातफ्ग का िोसकैु 
पवन का्य्गरत हुन सकदछ । आरक्णतफ्ग  सबैभनदा बढधी वसफाररस पवन प्रशासन सेिामा ५,०४४ भएको छ । ्यस अिस्ामा 
प्रशासनका महतिपणू्ग पदमा दवलत, मवहला, मधसेधी, आवदिासधी/ िनिावतको न्यनू उपवस्वतले नेपालको साि्गिवनक सेिामा 
अझ पवन बहुसङख्यकको पिूा्गग्हधी धारणाले िरा रािेको र मनोिैज्ञावनक विभािन बवल्यो रहकेो संङकेत रद्गछ । ्यसले 
अनतत: सरकारधी सं्यनत्र नै आरक्णबाट अएका कमिोर क्मताका र खलुाबाट अएका बढधी क्मताका ररधी दईु भारमा 
विभावित हुने िोवखम वनमत्याउँछ । लामो सम्य आरक्ण अभ्यास ररेको भारतमा ्यस प्रकारको विभािन सरन रहकेो 
विवभनन विद्ानहरूले औलँ्याउने ररेका छन्3।

१.३.२ ्ाि्यितनक दक्िा र प्रभाकाररिा 

साि्गिवनक प्रशासनको चिनुौवत वदन परवदन बढद ैरएको हुनछ । केहधी दशक अवरसमम सधीवमत मात्र काम रनने अिधारणा 
पवछललो सम्य सरकारले रनु्ग नपनने काम नै हुदँनै भनने मान्यतामा परुेको छ। वनिधी क्ेत्रले नरनने सबै काम सरकारले रनु्ग 
पद्गछ भनने धारणा बवल्यो हुदँ ैरएको छ । फलसिरुप, सरकारको कामको क्ेत्र र पररमाण मात्र बढद ैरएको छैन बढदो, 
विश्व्यापधीकरण, आव ््गक रवतवशलता र नारररक सचितेनाको कारण सरकारधी काम कारिाहधीमा दक्ता र प्रभािकाररताको 
मार पवन सदािहार रूपमा बढद ैरएको छ, पवहलेभनदा उचचिसतरमा मखुररत हुन ्ालको छ । बधीसौ शतावदधीमा साठधीको 
दशकपवछ वनिधी क्ेत्रले अभतूपिू्ग व्यिस्ापकती्य क्मता हावसल ररेको छ । ्यहधी सफलताबाट प्रभावित भएर साि्गिवनक 
क्ेत्रले पवन कवतप्य वनिधी क्ेत्रको व्यिस्ापकती्य क्मता अनकुरण रनने प्र्यास ररधी रहकेा छन ्। ्यसता उचचि व्यिस्ापकती्य 
क्मताका फम्गको समते वन्यमन रनु्ग पनने दाव्यति भएको साि्गिवनक क्ेत्रमा वनिधी क्ेत्रकोभनदा कमिोर क्मता ्यस अ ््गमा 
िा्छनधी्य हुदँनै । 

3 See Hann, Arjan De., Citizen, Identity and Public Policy:Affirmative Action in India in Dani, Anis A and Hann, Arjan De edited 
"Inclusive States : Social Policy a nd Structural Ineuqalities",The World Bank, Washinton DC, USA, 2008
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उतककृ टि कम्गचिारधीले नै उतककृ टि सेिा वदन सकदछन ्। त्यसकारण वहिो आि साि्गिवनक प्रशासनमा समािका उत्तम व्यवतिहरू 
वलन ुपछ्ग भनने मान्यता विकास हुदँ ैरएको छ । ्यस पकृष्ठभवूममा वदनानवुदन बढधी दक् र प्रभािकारधी सेिा वदनपुनने नेपालको 
साि्गिवनक क्ेत्रमा पवन उतककृ टि िनशवतिको खाँचिो बढद ैरएको छ । ्यो दरकार आरामधी वदनमा झन टि्कारो हुनेछ । एकावतर, 
नेपालको साि्गिवनक प्रशासनमा पवहलेभनदा बढधी सक्म मावनसको आिश्यकता पददै िाने अककोवतर, आरक्णको व्यिस्ा 
अनतर्गत उतककृ टितामा समझौता रदा्ग नेपालको साि्गिवनक प्रशासनको क्मता ्प िोवखममा पन्ग सकदछ । 

फेरर, साि्गिवनक प्रशासन भनेको िनताको करबाट चिलने वनका्य हो । करदाताहरू आफूले वतरेको कर वमतव्यव्यतापिू्गक 
र प्रभािकारधी ढङ्रबाट प्र्योर होस ्भनने चिाहनछन ् । उनधीहरू प्रशासन परोपकारधी संस्ा होइन, ्यसले ्ोरै पैसाबाट धरैे 
सेिा र सवुिधा सकृिना रनु्ग पद्गछ भनदछन ् । उनधीहरू त्यहधी सरकारलाई असल सरकार भनदछन ्िसले दक् र प्रभािकारधी 
ढङ्रबाट सेिा प्रदान रन्ग सकदछ । ्यस अिस्ामा साि्गिवनक प्रशासनमा उतककृ टि िनशवतिको समहू बनन ुपनने मान्यतालाई 
आरक्ण व्यिस्ाले कमिोर बनाउन सकदछ । अझ सेिा प्रिेश पवछको बढुिा आवदमा समते आरक्ण व्यिस्ाले त 
्योग्यता प्रणालधीलाई ्प कमिोर बनाउँछ । सापेक् रूपमा कमिोर ्योग्यता भएकाहरूसँर काम रदा्ग ्योग्य मावनसको क्मता 
पवन प्रभावित हुनछ। अदक्हरूबाट साि्गिवनक प्रशासनको दक्ता र प्रभािकाररता कमिोर बनने िोवखम हुनछ। साि्गिवनक 
प्रशासनको ्यो कमिोरधी आफूमा मात्र सधीवमत हुदँनै वनिधी क्ेत्रमा पवन प्रिावहत हुनछ। वनिधी क्ेत्र र समािले नै साि्गिवनक 
प्रशासनको कमािोर दक्ताको मलू्य चिकुाउन ुपनने हुनछ। 

१.३.३ ्मानिाको हक 

संित ्२०७२ मा िारधी नेपालको संविधानको धारा (१८)को समानताको हकमा काननुको दृवटिमा सबैसमान हुने र काननुको 
संरक्णबाट कसैलाई िव्चित नरररने त्ा काननुको प्र्योर त्ा नारररकहरू बधीचि उतपत्तधी, धम्ग, िण्ग, िात, िावत, वलङ्र , 
शरधीररक अिस्ा, अपाङ्रंता, सिास्थ्य वस्वत, िैिावहक वस्वत, रभा्गिस्ा, आव ््गक अिस्ा, भाषा िा क्ेत्र, औपचिाररक 
आस्ा िा ्यसतै अन्य कुनै आधारमा भदेभाि रररने छैन भनधी उललेख भएको छ । ्यो धाराको प्रवतबनधातमक िाक्यांशमा 
आव ््गक त्ा सामाविक दृवटिले वपछविएका मवहला, दवलत, आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, ्ारु, मवुसलम, उवतपवित िर्ग, 
पधीछिा िर्ग, अलपसङ्ख्यक, वसमानतधीककृ त वकसान, श्रवमक, ्यिुा, बालबावलका, िेष्ठ नाराररक, लैङ्वरक त्ा ्यौवनक 
अलपसङ्ख्यक, अपाङ् रता भएका व्यवति, रभा्गिस्ाका व्यवति, अशति िा असहा्य, वपछविएको क्ेत्र त्ा आव ््गक रूपले 
विपनन खस आर ््य लरा्यतका नारररकको संरक्ण, सशतितीकरण र विकासका लावर काननु बमोविम विशषे व्यिस्ा रन्ग 
रोक लराएको मावनने छैन उललेख भएको छ । ्यस प्रकारको विशषे व्यिस्ालाई सामाविक न्या्यको वहसाबले उवचित 
ठहर ््याइएर संविधानमा रावखएको सपटि छ । 

सकारातमक विभदेको नधीवत अनतर्गत सरकारधी सेिामा आरक्ण समबनधधी विशषे व्यिस्ा रदा्ग ्यो प्रवतबनधातमक व्यिस्ालाई 
ध्यान वदन ुपनने व््यो । सरकारधी सेिामा आरक्ण समबनधधी विशषे सवुिधा केिल आव ््गक त्ा सामाविक रूपमा वपछविएका 
नारररकले मात्र पाउने व्यिस्ा रनु्ग पनने व््यो । आरक्णको व्यिस्ा रनने समबनधधी वनिामतधी सेिा ऐन र सिास्थ्य सेिा ऐन संशोधन 
रदा्ग आव ््गक त्ा सामाविक दृवटिले वपछविएकाहरूको सचूिधी प्रकाशन ररधी आरक्ण व्यिस्ा का्या्गनि्यन रररने भवनएको भए 
पवन सरकारले ्यस प्रकारको सचूिधी प्रकाशन नरनने बरु सचूिधी प्रकावशत नहुदँासमम वनवचित समहू, मवहला, आवदिासधी/िनिावत, 
मधसेधी, दवलत, अपाङ् र र वपछविएको क्ेत्रका सबैलाई आरक्णको सवुिधा वदने व्यिस्ा वन्यमािलधीमा ररेर का्या्गनि्यन 
भइरहकेो छ । ्यो व्यिस्ा संविधान प्रदत्त समानताको हकसँर वमलेको दवेखदनै । ्यो व्यिस्ाले नारररक बधीचि वलङ्र, िात, 
िावत, अशतिता र भरूोलको आधारमा विभदे ररेको दवेखनछ । त्यसै पवन सकारातमक विभदेको नधीवत अनतर्गत पनने आरक्ण 
व्यिस्ालाई संविधानले व्यिस्ा रनने समानता र सितनत्रताको हक त्ा मानि अवधकारको अनतरा्गवट्रि्य अवभसवनध अनरुूप 
नभएको भनधी आलोचिना रररनछ । पक् राट्रिको वहसाबले अनतरावट्रि्य अवभसवनधको दाव्यति नेपाललाई हुनछ । 
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राज्यका रवतविवधले प्रवतफलमा समानता वदन सकदनै, ्यसले केिल अिसरमा मात्र समानता वदने हो । अिसरलाई कुवणठत 
ररधी प्रवतफलमा समानता वदन खोजने राज्यको ्यसतो रवतविवध कवहल्ैय नसवकने वििमिनापणू्ग िालोमा अिवकनछ भवननछ । 
त्यसकारण सकारातमक विभदेले सकृिना रनने बलपिू्गकको भदेभाििन्य व्यिहार ठधीक हुदँनै भनेर भवननछ । त्यसै ररधी अवरललो 
पसुताले ररेको विभदेको दणि अवहलेको पसुताले वतनु्ग ठधीक हुदँनै भनद ैसकारातमक विभदेले अन्या्य ररेको धारणा वलएका 
अवहलेको पसुतालाई ्यस प्रकारको व्यिस्ाले ्प उत्तवेित बनाउँछ । ्यस पकृष्ठभवूममा आरक्ण व्यिस्ाले राज्यद्ारा भदेभाि 
भई रहकेो भनधी राज्यप्रवत एक ्रधी मावनसमा नैराश्यता उतपनन रद्गछ । ्यासतो नैराश्यता विवभनन रूपमा प्रकट भई रहदा राज्य 
स्चिालन प्रभावित हुनछ । 

१.३.४ आरक््ण ्तुििाको अपहर्ण 

आरक्णको व्यिस्ा छोटो सम्यको भरणपरूणको लावर रररने व्यिस्ा हो । समहू वभत्रको प्रवतसपधा्गमा मात्र ्यसलाई सधीवमत 
रदा्ग त्यो समहू वभत्रका केहधीको लावर ्यो सवुिधा बनन िानछ । साि्गिवनक सवुिधा वलन राज्यको कमिोर वन्यमन क्मताका 
उप्योर रददै मावनसहरू िनुसकैु हतकणिा उप्योर रन्ग वहवचकचिाउदनैन ्छलकपट िालझले सबै रद्गछन ्। ्यसले सवुिधाकै 
लावर नराम्ो काम रननेहरूको चिक्र नै वनमा्गण रद्गछ । सवुिधा कै लावर बसोबास िा ्र ढाँट्ने िा पररित्गन रनने िा आपङ्रता 
सकृिना रनने िसता दटु्प्रिकृवत्त दवेखन िानछ । एकावतर, अपाङ् रतातफ्ग  शारधीररक रूपमा सामान्य क्वत भएकाले सवुिधा वलएको 
पाइनछ भने अककोवतर अपाङ् रताको लावर वनवचित पद नतोवकदा दिुै आखँा नदखेने मावसन समते लेखापढधी रनु्ग पनने प्रशासवनक 
काम रनने पदमा वन्यवुति भएको पवन दवेखनछ 4। 

आरक्णले एउटा समहू र समहू वभत्र पवन वनवचित िर्ग र त्यस वभत्र पवन सधीवमत पाररिाररक समहूलाई लाभावनित रराउने 
िोवखम रहनछ । ्यस प्रकारको सधीवमत प्रवतसपधा्गको फाइदा समहू वभत्रका समभ्ानत िर्गले वलने प्रिकृवत्त हािधी हुन सकदछ । 
सभ्ानत िर्गले नै आफना सनततधीलाई बेससरधी लरानधी ररधी पढाउने र वतनैले सधीवमत प्रवतसपधा्गको फाइदा उठाउदा, पवहला 
हुने सधै ँपवहला हुने अिस्ा आउँछ, आव ््गक सामाविक रवतवशलता वनवट्क्र्य हुनछ । एउटै पररिारका सबै सदस्यले ्यस 
प्रकारको सधीवमत प्रवतसपधा्गको उप्योर ररधी फाइदा वलन सकदछन ् । पवत र पतनधी दिुैले िनमदाको ्रबाट र वििाह पवछ 
पररिवत्गत ्र िनु प्र्योर रदा्ग फाइदा हुनछ त्यहधी सवुिधा उप्योर ररेकोसमते दवेखएको छ । 

समहू वभत्रको ्रको उपवस्वतलाई हदेा्ग ्यो आरक्ण व्यिस्ाबाट समहू वभत्रको सधीवमत ्रलाई अत्यवधक फाइदा परुेको 
दवेखनछ । फेरर, आरक्णको सवुिधालाई बहुपक्धी्य प्र्योर रन्ग नरोवकएको र लामो सम्यसमम चिवलरहदा ्यो अिसर हक िा 
अवधकारको रूपमा स्ावपत हुनछ । ्यसबाट एक ्ररले ्यो व्यिस्ालाई सवुिधाको रूपमा उप्योर रनने तर बहुसङ्ख्यक 
समहूले समान अिसरबाट िवनचित भई रहन ुपनने अिस्ा आउँछ । ्यसले समािलाई सवुिधा पाउने र नपाउने िर्गमा विभावित 
रनने िोवखम रहनछ । 

१.३.५ एक औिार बहु बुझाइ

सकारातमक विभदेको नधीवत भनेको उपचिारातमक विवध हो, विभदेले वनमत्याएको असमानता ठधीक पानने । ्यसको उप्योर र 
सामाविक रवतवशलतासँरै िात, िावत वलङ्र, िर्ग, समहू िा समदुा्य बधीचिको विभदे कमिोर भए पवछ िा अनत भए पवछ 
्यसलाई रोकन ुपद्गछ । 

नेपालमा सकारातमक विभदे अनतर्गत सरकारधी सेिामा सरुु रररएको आरक्ण व्यिस्ाकोबारेमा सबैसरोकारिालामा 
एकैनासको धारणा पाइदनै । एक ्रधी मावनसहरू साि्गिवनक सेिाको मखु्य तति ्योग्यता प्रणालधीको विरुर् छ आरक्ण 
भनदछन ्र िवत सकदो वछटो हट्न ुपद्गछ भनदछन ् । व्यनधीहरू आरक्णको नाममा समहू वभत्रको समपनन िर्गले अिाव्छत 

4 cfGtl/s /fh:j sfof{no sf:sLsf] ;fwf/0f kbdf b[li6ljxLg sd{rf/L sfo{/t ePsf] kfOPsf] lyof] .
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फाइदा वलएको आरोप लराउछन।् अका्ग्रधी, ्यसको उप्योर ररधी रहकेो िात, िावत, वलङ्र, िर्ग िा समहू िा समदुा्य 
भने शासकती्य सिावमति र रावट्रि्य एकताको लावर साि्गिवनक सेिामा आरक्ण माफ्ग त प्राप्त हुने प्रवतवनवधति आिश्यक 
छ भनदछन ्। उनधीहरू एक्रधीले शासनमा बसेर सवुिधा वलई रहने, अकको्रधीले व्यिस्ाबाट अलर बसधी सम ््गन ररधी रहन ु
पनने अिस्ा न्या्यपणू्ग नभएको तक्ग  रद्गछन ् । उनधीहरू िनसङ्ख्याको अनपुात अनसुार साि्गिवनक सेिामा प्रवतवनवधति 
नहुदँासमम ्यसलाई वनरनतता वदन ुपद्गछ भनदछन ्। उनधीहरू अिसरमा होइन नवतिामा समानपुावतकता हुन ुपद्गछ भनदछन ्। 

नेपालको सिकोचचि न्याव्यक वनका्य पवन ्यो व्यिस्ाकोबारेमा सपटि नभएको भान हुनछ । नेपालको सिकोचचि अदालत िसले 
्यस विष्यमा पटक पटक फैसला ररेको छ उसको फैसलाहरूमा समते साम्िस्यता पाइदनै । नेपाल सिास्थ्य सेिामा आरक्ण 
व्यिस्ा लार ुहुन ुपद्गछ भनधी परेको ररटमा वनिामतधी सेिा अनसुार नै नेपाल सिास्थ्य सेिामा पवन आरक्ण व्यिस्ा लार ु
हुन ुपद्गछ भनधी फैसला वदएको अदालत न्या्य पररषद ्माफ्ग त पदपवूत्ग रररने न्या्याधधीश पदमा भने ्यस प्रकारको व्यिस्ाको 
आिश्यकता दखेदनै5 । त्यसै ररधी उचचि वशक्ाको माव्ललो तहमा ्यस प्रकारको आरक्ण सेिाको रणुसतरको लावर अनपु्यतुि 
हुनछ भनधी फैसला रद्गछ6 ।

सकारातमक विभदेका नधीवतकोबारेमा ्यस प्रकार विविध तपकामा रहकेो विविध िझुाईले साि्गिवनक सेिामा सरुु भएको 
आरक्ण व्यिस्ालाई प्रभावित रद्गछ । िनसंख्याको अनपुातमा आरक्ण माफ्ग त सरकारधी सेिामा प्रवतवनवधति हुन ुपछ्ग भनने 
मान्यता सकारातमक विभदेको नधीवत विरुर् छ । ्यसतो धारणाले आरक्ण  व्यिस्ालाई पेनिोराको बकस बनाउछ, कवहल्ैय 
नसवकने चिनुौवत बनाउछ र समािलाई तनािवतर धकेलदछ ।

१.३.६ तनिी के्त्रको तनषपहृिा

संित ्२०६३ सालमा वनिामतधी सेिा ऐनमा आरक्णको व्यिस्ा रररएपवछ सबै साि्गिवनक सेिामा सोहधी अनसुार आरक्णको 
व्यिस्ा लार ुरररएको छ । हाल भएका र पवछ रठन हुने साि्गिवनक वनका्यमा ्यहधी व्यिस्ा लार ुहुनछ । नेपालको अ ््ग 
व्यिस्ाको आकारको तलुनामा साि्गिवनक सेिा वनिधी क्ेत्रको तलुनामा सानो छ । साि्गिवनक सेिाको रोिरारधी वनिधी 
क्ेत्रको तलुनामा सानो आकारको छ । साि्गिवनक क्ेत्रमा रहकेो कररब ५ लाखको रोिरारधी औपचिाररक र अनौपचिाररक 
क्ेत्रका ९,२३,३५६ आव ््गक रवतविवधका संस्ा (Entity) मा संलगन ३२,२८,४५७ िना िनशवतिको तलुनामा 7 केिल 
१५ प्रवतशत मात्र हुनछ । रोिरारधीको ठूलो वहससा ओरट्ने र अझ बढधी ओरट्द ैिाने वनिधी क्ेत्रमा समािेवशतालाई महति 
नवदने हो भने साि्गिवनक सेिामा रहकेो आरक्णको प्रभाि नेपालको सामाविक अिस्ामा महतिपणू्ग रूपमा पन्ग सकदनै । 
वनिधी क्ेत्रले ्यस प्रकारको व्यिस्ालाई आतमसात नरदा्गसमम विरतमा विभदेले सकृिना ररेको असनतलुन वछटो सनतलुनमा 
आउन सकदनै ।

नेपालको शासकती्य व्यिस्ाले साि्गिवनक सेिामा ्यसतो व्यिस्ा रदा्ग वनिधी क्ेत्रकोबारेमा भने कुनै रोषणा रररएको व्एन । 
फेरर, का्य्गस्लको विविधताले वनिधी क्ेत्रको उतपादकति बढाउन ्योरदान ररेको विवभनन अध्य्यनहरूले दखेाएको सनदभ्गमा 
वनिधी क्ेत्र आफै पवन ्यसतफ्ग  अग्सर हुन ुपननेमा त्यसतफ्ग  पवन अपेवक्त प्ररवत दवेखएको छैन8 । वनिधी क्ेत्रको रवतविवधमा 
साि्गिवनक हसतक्ेप िा्छनधी्य हुदँनै तर समािेवशताको लावर वनिधी क्ेत्रलाई उतपे्रररत रन्ग भने सवकनछ । ्यो काम पवन 

5 Gofo kl/ifb P]g, @)&# sf] bkmf -%_ df Jojl:yt Gofoflw; l;kmfl/;sf] cwf/df Gofo kl/ifbn] ;+ljwfgdf ePsf] ;dfg'kflts ;dfj]lztfsf] 
l;4fGtsf] cfwf/df GofofwLz lgo'lQmsf] nflu gfd l;kmfl/; ug]{ s'/f dfq pNn]v ePsf] 5 t/ o:tf] cg'kft / ju{ jf ;d"x v'nfO{Psf] 5}g . 

6 x]g'{xf];\ ljgo s'df/ klGhof/ lj?4 g]kfn ;/sf/ :jf:Yo tyf hg;+Vof dGqfno ;d]tsf] )&&–WO–)@#& sf] d'2fsf] km};nf 
7 "Economic Census Atlas-Nepal, Government of Nepal", National Planning Commission, Central Bureau of Statistics, Kathmandu, 

Nepal, March, 2021
8 lghL If]qn] hgzlSt k"lt{sf] nflu ljleGg klqsfdf k|sflzt ;"rgfdf g t ;fj{hlgs If]qsf] h:tf] ljleGg ;d"xsf] nflu klg pNn]v ePsf] 

kfOG5 g t o:tf ;d"xdf kg]{ hft, hftL, ju{, lnªu jf lk5l8Psf] If]qsf] nflu pTk|]l/t ug]{ vfnsf] g} ePsf] b]lvG5 .
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सरकारधी क्ेत्रबाट भएको दवेखदनै । फलसिरुप, रोिरारधीको ठूलो क्ेत्र रहकेो वनिधी क्ेत्रमा हालसमम ्यस प्रकारको व्यिस्ा 
का्या्गनि्यनमा छैन । वनिधी क्ेत्रको व्यिस्ापकमा रहकेो परमपरारत धारणा र मान्यताले रदा्ग का्य्गस्लमा विविधता्यतुि 
िनशवतिबाट प्राप्त हुन सकने दक्ता र प्रभाकाररताबाट वनिधी क्ेत्र विमखु भई रहकेो छ । प्रवतसपधा्गमा बाँचन ुपनने वनिधी क्ेत्र 
आरक्णको नाममा अदक्ता वभत््याउन सवकदनै, के आरक्णको साि्गिवनक नधीवतबाट सकृिना हुने अदक्ताको क्वतपवूत्ग 
सरकारले वदनछ ? िसता तक्ग  अरावि सारेर ्यसबाट पवनछइरहकेा छन ् । उनधीहरू सरकारले सरकारधी सेिामा आरक्णको 
व्यिस्ा ररेकै छ, सरकारलाई हामधीले कर वतरेकै छौ ँहामधीले पवन वकन रनु्ग पर ््यो भनने तक्ग  रद्गछन ्। 

्यसरधी वनिधी क्ेत्र सामाविक समािेवशताको समपणू्ग विममा सरकारको भएको तक्ग  ररेर वनट्पकृ्य बसेको छ । सरकारधी क्ेत्रमा मात्र 
का्या्गनि्य रनने र वनिधी क्ेत्रलाई ्यसप्रवत उतपे्रररत नरदा्ग समािेवशता सिैको रवतविवध नभई सरकारको विममिेारधी मात्र हुन 
रएको छ । फलसिरूप, ्यसबाट सधीवमत मात्र उपलववध हावसल हुन सकेको छ । 

१.३.७ ्ामातिक तिभािनको तनरनिरिा

असमान अिस्ाका मवनसहरू बधीचिमा अिसरमा समानताको िोिले झन ्बढधी असमानता उतपादन रद्गछ । बहुसङ्ख्यक 
मावनसमा आफूभनदा फरक समहूका मावनसप्रवत रहकेो एकोहोरो पिूा्गग्ह्यतुि धारणा र ्यसबाट उतपनन हुने भदेभािपणू्ग 
व्यिहार समानताको काननुधी व्यिस्ाबाट मात्र हटाउन सवकदनै भनने मान्यतामा आधाररत भएर बहुसङ्ख्यक अ्ा्गत एक 
समहूको मलू्यमा अकको समहूलाई विभदे रनने सकारातमक विभदेको नधीवत सरुु रररएको हो । ्यो नधीवत वबना िोवखमको र उत्तम 
साि्गिवनक नधीवत होइन । तर, अन्य विकलप नभएको अिस्ामा विरतको विभदे र सोबाट सकृवित असमानता सच्याएर 
छुटेकालाई मलहम लराउने अपररहार ््य प्र्यास हो । विभदेको कुनै पवन रुपलाई सिधीकान्ग सवकदनै भनधी सनदशे वदन बधीसौ ँ
शताबदधीको उत्तराध्गमा आविट्कार रररएको अलपकालधीन औिार हो सकारातम विभदेको नधीवत । 

्यसलाई विभदे हटाउने औिारभनदा छुटेका समहूले सवुिधा िा हकको रूपमा वलन ्ाल्यो भने ्यो विककृ त हुनछ । ्यसले 
स्ाव्यति पा्यो भने समाि ्यसतो सवुिधा वलने िर्ग र ्यसतो सवुिधा उपभोर नरनने िर्गमा विभावित हुनछ । आव ््गक सामाविक 
रवतवशलता सँरै आउने िात, िावत, िर्ग समहू िा समदुा्य बधीचिको अनतर र एक समदुा्य र अकको समदुा्य बधीचि हुने रवतवशलता 
कमिोर हुनछ । एक्रधी मावनसहरू ्यसतो सवुिधा वलनकै लावर अनतर र समदुा्य बधीचिको रवतवशलतालाई अिरुर् रनने 
कुरालाई ठधीक मानदनैन ्। ्यसले समािलाई झन ्ध्र’िधीककृ त रराउने िोवखम उतपनन हुनछ । उनधीहरू िवत लामो सम्यसमम ्यो 
िारधी रहनछ त्यतधी नै विभािको खािल बढ्द ैिानछ भनदछन ्। केहधी विद्ानले भारतमा सितनत्रतादवेख का्यम रहकेो आरक्ण 
व्यिस्ाले सामाविक सवहट्णतुा िढाउनकुो सट्ा िात, िावत िा समहूरत पवहचिानलाई अझ सरन बनाउद ैवबभािन बढाउँद ै
लरेको तक्ग  ररेका छन्9। ्यसरधी सवुिधा पाउने र नपाउने िर्गमा समाि विभवित भए पवछ ्यो रािनधीवतक विष्य बनन िानछ । 
बहुलिादमा आधाररत रािनधीवतले आफनो मतदाता बढाउन एक समहू र अकको समहू बधीचिको द्नद्लाई बढािा वदनछन ्। ्यसले 
आरक्ण व्यिस्ाले अझ वनरनतरता पाउँछ । फलसिरुप, सामाविक विभािन झन ्राढा हुदँ ैिाने िोवखम हुनछ । 

१.३.८ अनय

१.३.८.१ हाल सेिा प्रिेश र त्यसपवछका बढुिा लरा्यतका रवतविवधमा आरक्ण व्यिस्ा रररएको छ । फलसिरुप, 
एकै व्यवतिले पटक पटक आरक्णको व्यिस्ाको उप्योर ररेको पाइनछ । आरक्णको व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेश 
ररेको कम्गचिारधीको हकमा पटक पटक सवुिधा प्रदान रररएको हुने तर खलुातफ्ग बाट प्रिेश ररेकाको हकमा पवहले नै सबल 
उममदेिारको प्रवतसपधगी क्मतालाई विश्ास नररेको हुन िानछ । सेिा प्रिेशमा राहो हुनछ भनेर आरक्णको व्यिस्ा ररेर 
मदैानमा प्रिेश रराई सकेपवछ खलेको वन्यम अनसुार खलेन ुनै उप्यतुि हुनछ । िवतखरे पवन सवुिधाको मार उवचित हुदँनै । ्यसले 
9 See Hann, Arjan De., Citizen, Identity and Public Policy:Affirmative Action in India in Dani, Anis A and Hann, Arjan De edited 

"Inclusive States : Social Policy a nd Structural Ineuqalities",The World Bank, Washinton DC, USA, 2008
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अबबल कम्गचिारधीको मनोबल वरराउँछ र सेिाको रणुसतरमा िोवखम उतपनन हुनछ । सा्ै सेिा प्रिेशदवेखको मनोिैज्ञावनक 
विभािनलाई ्प दररलो िनाउँछ, सेिालाई खलुाबाट प्रिेश रनने र आरक्णबाट प्रिेश रनने ररधी दईु ्रधी कम्गचिारधीमा विभािन 
रद्गछ। 

१.३.८.२ वनिामतधी सेिा ऐन लरा्यतका साि्गिवनक सेिा वन्यमन रनने सबै ऐन िा वन्यम िा विवन्यम िा विवन्यमािलधी 
आवद सबैमा आरक्णको व्यिस्ा समवेटएर का्या्गनि्यन भएको आि १४ िष्ग भनदा बढधी भईसकेको छ । साि्गिवनक 
सेिामा आरक्ण हाल रावट्रि्य नधीवत भईसकेको छ । ्यसरधी आरक्ण रावट्रि्य नधीवत बनधीसकदा पवन सबै साि्गिवनक वनका्यलाई 
मार्गदश्गन रन्गसकने ररधी ्यससमबनधधी छुटै् ऐन बनन सकेको छैन । साि्गिवनक वनका्यहरूले एकले अका्गको व्यिस्ा हदेदै 
अनसुरण रददै आएका छन ्। 

१.३.८.३ लोक सेिा आ्योरले आफना पनध्र का्या्गल्य माफ्ग त परधीक्ा स्चिालन रद्गछ । ्यधी का्या्गल्यहरुले सामान्यत: 
का्या्गल्य रहकैे विललामा परधीक्ा केनद्र तोकती पररक्ा स्चिालन रद्गछन ्। ्यसरधी वनवचित ठाउँमा रररने परधीक्ा फरक र त्यो पवन 
दरु्गम र ररैे दरुधी भएका विललाका उमदेिारको लावर समिवनधत विललाको उमदेिारलाई भनदा कम अनकूुल हुनछ । परधीक्ा 
संचिालनको सधीवमतताले पवन उमदेिारको सवुिधा र सहभावरतालाई प्रत्यक् प्रभावित रद्गछ । लोक सेिा आ्योरको का्या्गल्य 
रहकेा विलललाहरुबाट िढधी उमदेिारहरु उवत्तण्ग ररेको त्थ्यले ्यसलाई पवुटि रद्गछ ।

१.३.८.४ आरक्णको एक समहू मधसेधी छ । तर ऐन वन्यम कहधी पवन ्यसलाई पररभावषत रररएको छैन । त्यसकारण ्यो 
समहूकोबारेमा मावनसहरूमा फरक फरक बझुाइ रहकेो छ । कसैले ्यसलाई वनवचित भरूोलमा बसोबास रनने सबै ्यो समहूमा 
पद्गछ भनदछन ्भनेकोहधी ्यसले वनवचित संसककृ वत भएको िात िा िावतलाई बझुाउँछ भनदछन ्। ्यधी दईु विचिार बधीचि ्यदाकदा 
वििाद पवन हुने ररेको कारणले का्या्गनि्यनमा पवन बेला बेलामा समस्या आउने ररेको छ ।
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२.१ पषृ्ठभूतम 
नेपालको वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिा लरा्यत समपणू्ग साि्गिवनक सेिामा सकारातमक विभदेको नधीवत अनतर्गत 
खलुाद्ारा पवूत्ग रररने ४५ प्रवतशत पदहरूमा मवहला, आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी, दवलत, अपाङ् र र वपछविएको क्ेत्र 
ररधी विवभनन छ समहूमा ४५ प्रवतशतबाट हुन आउने पदको क्रमश: ३३, २७, २२, ९, ५ र ४ प्रवतशत पदहरू आरक्ण ररधी 
समहू सधीवमत प्रवतसपधा्गको आधारमा पवूत्ग रन्ग व्यिस्ा रररएको चिौध िष्ग भईसकेको छ । ्यसरधी आरवक्त पदहरूमा लोक 
सेिा आ्योरको वसफाररसमा मात्र वन्यवुति वदने व्यिस्ा रररएको छ । ्यसरधी २०६४ पषुदवेख २०७८ असार मसानतसममको 
अिवधमा लोक सेिा आ्योरको बलेुवटनमा प्रकावशत वसफाररसको सचूिना अनसुार वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा ररधी 
खलुातफ्ग  २५,०२३ िना र आरक्णतफ्ग  १४,९५६ िना ररधी कुल ३९,९७९ िना उममदेिार वसफाररस भएको छ । आरक्णमा 
वसफाररस भएका मध्ेय मवहलातफ्ग  ५,१६० िना, आवदिासधी/िनिावततफ्ग  ४,०५७ िना, मधसेधीतफ्ग  ३,१९९ िना, दवलततफ्ग  
१,३०८ िना, अपाङ् रतातफ्ग  ६९८ िना र वपछविएको क्ेत्रबाट ५३४ िना वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिातफ्ग का विवभनन 
पदहरूमा वन्यवुतिको लावर वसफाररस भएका छन ्।

्यसरधी भएका वसफाररसको समहू, वलङ्र, भरूोल, ् र, सेिा, श्रेणधी िा तह अनसुार वितरणको विशे्षण, आरक्ण अनतर्गत सेिा 
प्रिेश ररेका कम्गचिारधी र उनधीहरूको सपुरधीिेक्कसँर रररएको सभनेक्ण र प्रमखु विलला अवधकारधी र प्रमखु का्य्गकारधी अवधककृ त 
पदमा मवहला, आवदिासधी/ िनिावत, मधसेधी र दवलतको वितरणको अध्य्यन र सरोकारिालासँरको अनतरवक्र्याबाट अरावि 
आएका नकारातमक प्रभािलाई दृवटिरत ररधी साि्गिवनक सेिाको विद्यमान आरक्ण व्यिस्ामा रनु्ग पनने सधुारको विष्यमा 
दहेा्य िमोविम वसफाररस िा सझुाि प्रसततु रररएको छ ।

२.२ त्फारर् र ्झुािहरू
हाल सरकारधी सेिामा का्यम रहकेो आरक्ण व्यिस्ाले नेपालको शासकती्य संरचिना र आव ््गक सामाविक विकासमा 
छुटेको समहूको सहभावरता अवभिकृवद् ररधी महतिपणू्ग ्योरदान ररेको छ । विरत चिौध िष्गदवेख वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य 
सेिामा स्चिावलत ्यो व्यिस्ालाई अझ पररमाि्गन ररधी बढधी प्रभािकारधी बनाउन, सरकारधी सेिाको ्योग्यता प्रणालधीलाई ्प 
प्रभािकारधी बनाउन त्ा समिेवशतालाई अझ व्यापक क्ेत्रमा विसतार ररधी समतामलूक आव ््गक समाविक विकास हावसल 
रन्गको लावर आरामधी वदनमा ध्यान वदन ुपनने विष्यहरू ्यस प्रकार रहकेा छन ्। 

२.२.१ आरक््णको अििार्णाबारेको ्मान प्रसटिा 

आरक्णको व्यिस्ा ऐवतहवसक विभदेबाट सकृवित असमानता सच्याउने अलपकावलन हसतक्ेपको नधीवतरत औिार हो । ्यो 
नधीवत सानो समदुा्यको लावर ठूलो समदुा्य विरुर् रररने भदेभािमा आधाररत छ । अ्ा्गत ्यो भदेभाि सच्याउन रररने भदेभाि 
हो, बहुसङ्ख्यक विरुर्को असमान व्यिहार हो । ्यसतो असमानता अनतरा्गवट्रि्य मानि अवधकार समबनधधी अवभसवनधको 
समते प्रवतकूल रहकेो हुनछ । केहधी सम्यसमम त बहुसङ्ख्यकले ्यसलाई सहन सकदछन ्तर सामाविक रूपमा भदेभाि कमिोर 
हुदँ ैरई सकेपवछ पवन ्यसलाई वनरनतरता वदई रहदा ्यो लवक्त समहूको लावर सवुिधामा पररणत हुदँा भने उनधीहरू आफूमाव् 
राज्यले अन्या्य ररेको महससु रद्गछन ्। आरक्ण व्यिस्ा सवुिधामा पररणत भई सकेपवछ ्यसले रािधीवतक रूप वलनछ र 
सरुुको उद्शे्यबाट विचिवलत हुनछ । नेपालमा पवन भारतमा िसतै आरक्णको छुटै् टाप ुबनने दटु्चिक्र सरुु हुने िोवखम रहनछ । 

२. त्फारर् र ्झुाि
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बहुसङ्ख्यकले ्यसलाई भदेभािपणू्ग व्यिहार ठानने, लवक्त समहू र समहूको हक अवधकारको िकालत रनने वनका्य र 
सरोकारिालाहरूले तधी समहूको हक अवधकार ठानद ैिनसंख्याको आधारमा समानपुावतक प्रवतवनवधतिसँर िोि्ने, वनिधी 
क्ेत्रले ्यसलाई अदक्ता वभत््याउने तररकाको रूपमा बझुने, अदालतले अरुलाई नधीवतको पालना रनु्ग पछ्ग भनने तर आफनो 
विष्यमा रणुसतर नै सबै हो कहाँ आरक्ण रनने ? भनने र रािनधीवतज्ञले ्यसलाई भोटको औिार बनाउँदा सकारातमक विभदेको 
आरक्ण नधीवत विककृ त हुन िाने िोवखम िढ्छ । त्यसैकारण आरक्णको नधीवत समिनधमा सबै सरोकारिालामा समान 
धारणाको वनमा्गण रनु्ग आिश्यक छ । ्यसको लावर साि्गिवनक सेिामा आरक्ण व्यिस्ाको सरुुिात रनने सरकारधी वनका्य 
संरधी्य मावमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्य र सिास्थ्य त्ा िनसङ्ख्या मनत्राल्यले नेतकृतिदा्यधी भवूमका खलेन ुपद्गछ 
भने समबवनधत समदुा्यका हक अवधकारको लावर िकालत रन्ग स्ावपत संिैधावनक वनका्यले पवन विचिार वनमा्गणमा मद्त 
रनु्ग पद्गछ । 

२.२.२ आरक््ण बाहेकका औिारहरू 

सामाविक समािेवशताको लावर नबबेको दशकदवेख प्रिध्गन रररएको सकारातमक विभदेको नधीवत केिल सरकारधी पदमा 
आरक्णमा मात्र सधीवमत हुदँनै । ्यसलाई साि्गिवनक पदमा आरक्णमा सधीवमत रनने भनेको आव ््गक सामाविक विकासमा 
छुटेका िा कमिोर िर्गलाई प्रा्वमकतामा राखधी समानताको हकको अपिादमा नधीवत वनमा्गण रनने व्यिस्ाको आस्य िझुन 
नसकन ुहो । आव ््गक सामाविक विकासमा छुटेको िात, िावत, िर्ग िा समहू िा समदुा्यलाई लवक्त ररधी बनने सबै नधीवत 
सकारातमक विभदे अनतर्गत पद्गछन ्। ्यसवभत्र छुटेको समहूको र समहू वभत्रको िात, िावत, िर्गको लावर आरक्ण, उनधीहरूको 
सक्मता विकासको लावर सबलधीकरण, सेिा प्रिाहमा प्रा्वमकता, सेिामा पहुचँि अवभिकृवद् र भौरोवलक क्ेत्रको लावर विशषे 
का्य्गक्रम िसता सबै रवतविवध पद्गछन ्। आरक्णमा सिैले िोि वददा र सिैले ्यसैलाई नै चिनुौवतको विष्य िनाउदा छुटेको 
समहूको आव ््गक सामाविक विकासमा व्यापक सहभावरताको लावर आिश्यक रवतविवध ओझलेमा पनने िोवखम रहनछ । 
आरक्णले त केिल समहू वभत्रका पवन वनवचित ्योग्यता भएकालाई मात्र फाइदा परु ््याउने मात्र हो। 

आरक्णलाई अलपकावलन नधीवतको रूपमा ग्हण ररधी छुटेको समहूको आव ््गक सामाविक सहभावरताको लावर सबवलकरण, 
सेिा प्रिाहमा प्रा्वमकता, साि्गिवनक सेिामा पहुचँि, भौरोवलक क्ेत्र विकासका लावर विशषे का्य्गक्रममा िोि वदन ुपद्गछ । 
आव ््गक सामाविक छुटाइको वनरनतर अध्य्यन अनसुनधान ररधी छुटेको समहू िा क्ेत्र र हसतक्ेपका तररका पवहचिान ररधी ्यसता 
का्य्गक्रमहरूमा लरानधी बढाउद ैलैिान ुपद्गछ । ्यसता का्य्गक्रमहरूले आरक्ण व्यिस्ा उप्योरमा मात्र सराउदनै बरु विभदेको 
अनत रददै आव ््गक सामाविक विकासमा सबैको पणू्ग सहभावरताको अिस्ा सकृिना ररेर आरक्ण व्यिस्ा आिश्यक नपनने 
अिस्ा वनमा्गण रद्गछ । त्यसकारण रावट्रि्य ्योिना आ्योरले समािमा राविएर रहकेो विभदेको अनत ररधी विकासलाई 
समािेशधी बनाउन सबवलकरण, सेिामा प्रा्वमकता, सेिामा पहुचँि बढाउने र भौरोवलक क्ेत्र विकासका का्य्गक्रमहरूमा िोि 
वदई लरानधी बढाउने ररधी ्योिना र का्य्गक्रम त्यार रनने र अनरुमन ररधी पररमाि्गन रददै लैिाने अभ्यासलाई िोि वदन ुपद्गछ ।

२.२.३ उतकृष्िाको लातग योगयिा प्र्णाली अपररहार ्य 

आधवुनक साि्गिवनक सेिा ्योग्यता प्रणालधीमा आधाररत छ । नेपालमा पवन साि्गिवनक सेिामा ्योग्यता प्रणालधीलाई अङ्रधीकार 
रररएको छ । ्योग्यता प्रणालधी भनेको विद्ता (Talent) र लरन (Efforts) मा आधाररत ककृ वत्रम क्मतालाई सिकोपरधी महति 
वदने हो । िनम, समपवत्त िा ्यसतो अन्य आधारमा सकृिना हुने प्राककृ वतक क्मतालाई पनछाउने हो । साि्गिवनक सेिा उत्तम हुदँा 
नै सेिा प्रभािकारधी भई आव ््गक सामाविक विकासले रवत वलन सकदछ । उत्तम साि्गिवनक सेिाको लावर उत्तम िनशवतिको 
अिश्यकता मात्र पददैन साि्गिवनक सेिाको भना्ग, वन्यवुति, सरुिा, बढुिा आवद सबै रवतविवधमा िनशवतिलाई परुसककृ त र 
दवणित रन्ग ्योग्यतालाई नै आधार बनाउन ुपद्गछ, ्योग्यता बाहके अरु मापदणिको उप्योर रनु्ग हुदँनै । 
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साि्गिवनक सेिामा उत्तम व्यवतिको प्रावप्त प्रवतसपधा्गबाट हुनछ । िवत बढधी प्रवतसपधा्ग हुनछ त्यवत नै ्योग्य व्यवति प्राप्त रनने 
सम्भंािना बढ्छ । सधीवमत प्रवतसपधा्गको आरक्ण व्यिस्ाले खलुातफ्ग को विसताररत प्रवतसपधा्गको अिस्ामा िसतो उत्तम 
व्यवति प्राप्त रनने समभािना कमिोर बनाउँछ । ्यद्यवप, न्यनूतम ्उत्तधीणा्गङ्क हावसल ररेकाहरूलाई वलएर तालधीम र विकासबाट 
्योग्य बनाउन सवकने धारणा आरक्णका पक्पातधीहरूले रद्गछन ्। आरक्णबाट आएकाहरूको ्योग्यता साि्गिवनक सेिाको 
लावर आिश्यक पनने क्मताको लावर प्या्गप्त हुनछ वक हुदँनै ? भनने िहस आफनो ठाउँमा होला तर, आरक्णबाट आएकामा 
खलुा प्रवतसपधा्गबाट आएकामा िसतो ्योग्यता नहुने कुरा चिावह ँसत्य हो । फेरर, हामधीले बढुिाको प्रवतसपधा्गतमक व्यिस्ामा 
समते आरक्णको व्यिस्ा रदा्ग ्योग्यता प्रणालधी अझ कमिोर हुने िोवखम हुनछ । ्यहधी व्यिस्ा अनतर्गत आरक्णको 
माध्यमबाट उनधीहरू अरु अबबलहरूलाई उवछनद ैवछटो वछटो बढुिा भएको दवेखएको छ । 

िनताको करबाट चिलने साि्गिवनक सेिामा प्रत्ेयक पैसाको मलू्य हुनछ । सरकारले ठधीक ढङ्रले पैसा खचि्ग भएको छ भनधी 
प्रमावणत रनु्ग पद्गछ । करदाताहरू आफनो ्योरदान साि्गिवनक प्रशासनको दक्ता र प्रभािकाररता हावसल रनने का्य्गमा खचि्ग 
होस ्भनने चिाहना राखदछन ्। फेरर, सरकारको काम कारिाहधीमा वदनान ुवदन ् वपद ैरएको चिनुौवत र भविट््यमा ् वपने चिनुौवतको 
समाना रन्ग पवन सरकारलाई ्योग्य मावनसको दरकार पद्गछ । त्यसै ररधी साि्गिवनक सेिा भनेको परोपकार रनने संस्ा पवन 
होइन । त्यसकारण वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा प्रवतसपधा्ग बढाएर बढधी्योग्य व्यवति प्राप्त रनने आधवुनक सारि््गिवनक 
प्रशासनको अनतरनधीवहत मान्यतामा िोवखम कम रन्ग दहेा्य बमोविमका उपा्यहरू अिलमबन रनु्ग पद्गछ ।

(क)  आरक्ण व्यिस्ालाई अलपकालधीन व्यिस्ाको रूपमा ग्हण ररधी िवत सकदो वछटो अनत रनु्ग पद्गछ । 

(ख)  आरक्णबाट प्रिेश ररेकाहरूलाई अन्य सरह नै तालधीम वदने व्यिस्ाको सा्ै व्यनधीहरूको लावर ् प तावलम 
र क्मता विकासको का्य्गक्रम पवन स्चिालन रनु्ग पद्गछ । 

(र)  आनतररक प्रवतसपधा्गतफ्ग को बढुिा व्यिस्ामा रहकेो आरक्णको व्यिस्ा हटाउन ुपद्गछ । बढुिाका कुनै पवन 
रवतविवधमा आरक्णको व्यिस्ा समािेश रन्ग हुदँनै । 

 ्यधी सझुािहरू का्या्गनि्यन रनने व्यिस्ा नेपालको वनिामतधी सेिा सं्चिालन रनने केनद्रधी्य वनका्य संरधी्य 
मावमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्य र नेपाल सिास्थ्य सेिा सं्चिालन रनने सिास्थ्य त्ा िनसंख्या 
मनत्राल्यले वमलाउन ुपद्गछ ।

२.२.४ तनिी के्त्रको ्तरिय ्हभातगिा

सामाविक समािेवशताको लावर सकारातमक विभदेको नधीवत अनतर्गत आरक्णको व्यिस्ा नेपालको शासकती्य व्यिस्ामा 
वशक्ा, रािनधीवतक र साि्गिवनक सेिामा मात्र सधीवमत छ । ्यसमा पवन विरत चिौध िष्गदवेख सबैभनदा पवहला वनिामतधी सेिा 
ऐन संशोधन माफ्ग त सरुु रररएको आरक्णको व्यिस्ा अवहलेसमम पवन साि्गिवनक सेिामा मात्र सधीवमत छ । सेना, प्रहरधी, 
वशक्क, प्राध्यापक आवद सबैररधी नेपालको साि्गिवनक सेिामा कररब पाँचि लाख िनशवति का्य्गरत छन ्। ्यसमा पवन सेना 
र प्रहरधीले वनिामतधीमा िसतै सबै समहूको लावर आरक्णको व्यिस्ा ररेका पवन छैनन ्। सेना र प्रहरधीको कररब २ लाखको 
सङ्ख्या कटाउने हो भने नेपालको नारररकतफ्ग को साि्गिवनक सेिामा केिल ३ लाखको मात्र रोिारारधी रहकेो छ । ित्गमान 
अिस्ामा िवत नै िोि वदए पवन ्यहधी तधीन लाख वभत्र मात्र आरक्ण माफ्ग त विवभनन छ समहूले प्रिेश रनने हो । सबैवतर सरदर 
का्या्गिवधको हदलाई २८ िष्य मानने हो भने आरक््ण माफ्य ि अठ्ाइ् िष्यको अिवधमा केिल ्यधी सेिा एक लाख पैतधीस 
हिारको मात्र प्रिेश हुनेछ । 

एक अनमुान अनसुार नेपालभरका आव ््गक संस्ामा ३२ लाखभनदा बढधी िनशवति संलगन छन ्। ्यो साि्गिवनक सेिाको ५ 
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लाख भनदा कै्यौ ँरणुा बढधी छ । वनिधी क्ेत्रको रोिाररधीलाई बाहके ररधी साि्गिवनक क्ेत्रको रोिरारधीमा मात्र िोि वदएर हामधीले 
प्राप्त रन्ग खोिेको सामाविक सहभावरतामा िढाउने बकृहत्तर ्योिनामा ठोस ्योरदान पगुन सकदनै । हालसमम न त वनिधी क्ेत्र 
सिसफूत्ग रूपमा का्य्गस्ललाई विविधता्यतुि बनाउन अग्सार हुन सकेको छ न त सरकारले नै वनिधी क्ेत्रलाई ्यस का्य्गमा 
उतपे्रररत रनने नधीवत वलएको दवेखनछ । सरकारधी क्ेत्रमा वनिधी क्ेत्रमा हसतक्ेप िा्छनधी्य हुदँनै भनने र वनिधी क्ेत्रमा आरक्णले 
दक्तामा हास ल्याउँछ भनने धारण राविएर रहकेो छ । अकको कुरा, हामधीले कर वतरेर सरकारको आरक्ण व्यिस्ालाई 
सराएकै छौ ँफेरर हामधीले वकन आरक्ण रनु्ग पर ््यो ? भने धारणा पवन वनिधी क्ेत्रमा प्रबल छ । सरकार र वनिधी क्ेत्रको ्यस 
प्रकारको संकतीण्ग विचिार र वनिधी क्ेत्रका व्यिस्ापकहरूको पिूा्गग्हधी मलू्य मान्यताले समतामलूक समाि वनमा्गण रनने हाम्ो 
चिाहनालाई सराउँदनै । वनिधी क्ेत्र खास ररधी संरवठत क्ेत्रमा मात्र भए पवन वनिामतधी सेिाको अनपुात भनदा फरक ररेर भए 
पवन सकारातमक विभदेको नधीवत अिलमबन रन्ग उतपे्रररत रन्ग सकने हो भने नेपालको सामाविक समािेवशताले उललेख्य रवत 
वलन सकदछ । 

्यस पकारको नधीवतले आव ््गक सामाविक विकासमा मात्र ्योरदान रनने होइन वनिधी क्ेत्रलाई पवन फाइदा नै हुनेछ । अमरेरका 
लरा्यत संसारका धरैे दशेमा रररएको अध्य्यनमा का्य्गक्ेत्रमा हुने िनशवतिको विविधताले वनिधी क्ेत्रका उद्यमहरूको 
उतपादकति िढाउन ्योरदान परु ््याउने वनट्कष्ग वनकावलएको छ1  । ्यसलाई ध्यान वदएर अमरेरका लरा्यतका धरैे दशेमा 
का्य्गस्लको विविधताको लावर िोि वदद ैसंरवठत वनिधी क्ेत्रले पवन सकारातमक विभदेको नधीवत अवखत्यार रददै िनशवति 
प्राप्त रनने का्य्ग रददै आएका छन्2 । नेपालको वनिधी क्ेत्रमा परमपरारत पिूा्गग्हधी मलू्य मान्यता हािधी रहकेोले का्य्गस्लमा 
िनशवतिको विविधताको कारण प्राप्त हुने दक्ता हावसल रनने अिसरबाट िव्चित भई रहकेो छ । त्यसकारण वनिधी क्ेत्रले 
का्य्गस्लको विविधताबाट हावसल हुन सकने दक्ता प्रावप्तको लावर पवन सकारातमक विभदेको नधीवत अनतर्गत िनशवति प्राप्त 
रनु्ग िा्छनधी्य हुनछ । वनिधी क्ेत्रमा ्यो कुराको चितेना फैलाउने र ्यसतफ्ग  सरकारले उतपे्रररत रदा्ग ्यसले महतिपणू्ग ्योरदान 
वदन सकदछ । ्यसले वनिधी क्ेत्रमा दवेखएको एकाङ्रधीपनलाई पनछाउन पवन मद्त रद्गछ । 

२.२.५. आरक््ण प्र्णालीको ्मय ्ीमा 

लोक सेिा आ्योरका अनसुार अवधककृ तसतरमा सेिा प्रिेशको औसत आ्य ुअठ्ाइस रहकेो छ3 । वनिामतधी सेिामा ५८ 
िष्गलाई अवनिार ््य अिकासको उमरे वनधा्गरण रररएको छ । ्यसरधी हदेा्ग सामान्यत: अवधककृ तसतरमा सेिा ररेको एक कम्गचिारधीले 
औसतमा तधीस िष्ग सेिामा विताउने हुनछ । वनिामतधी सेिामा आरक्णको व्यिस्ा ररेको १४ िष्ग भई सकेको छ । ्यस 
अिस्ामा सरसतगी वहसाि रदा्ग पवन अबको १६ िष्गमा वनिामतधी सेिा ऐनको व्यिस्ाले पररकलपना ररेको ४५ प्रवतशत 
खलुा पदपवूत्गको व्यिस्ाबाट वनिामतधी सेिाको समपणू्ग पद संख्याको ४५ प्रवतशत पदमा आरक्णबाट वसफाररस भएका 
उममदेिारबाट वन्यवुति पाएकाहरू रहने छन ्। ्यसबाट ४५ प्रवतशत पदमा विवभनन िात, िावत, िरर,् समहू र समदुा्यको 
प्रवतवनवधति होस ्भनने विधाव्यकती आकाङ्क्ा परूा हुने दवेखनछ। 

खलुातफ्ग को पदपवूत्गको संरचिनालाई वन्यालने हो भने ्यो अिस्ा अझ अरावि नै आउने सित: अनमुान लराउन सवकनछ । 
खलुातफ्ग  भएका वसफाररसमा मवहलाको सहभावरता कररब २० प्रवतशत हराहारधीमा आईपरुेको छ । नेपाल सिास्थ्य सेिामा 
त ्यो प्रवतशत अझ बढधी छ । र, ्यो प्रवतशत वनरनतर बकृवद् भई रहकेो छ । ्यसले वनिामतधी सेिामा मवहलाहरूको उपवस्वत 
अबको केहधी िष्गमा आरक्ण  र खलुातफ्ग को िोिेर ३३ प्रवतशत नाघने वनवचित छ । त्यसै ररधी ्रको विशे्षण रदा्ग खलुातफ्ग  
आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी र दवलतमा पनने ्रहरूको सङ्ख्या पवन उललेख्य दवेखनछ । त्यसै ररधी खलुातफ्ग को वसफाररसमा 
1 Fergusion Jerry T. and Jonston Wallace R.,Managing Diversityquoted in Beauchamp, Tom L.,"In Defense of Affirmative Action" 

The Journal of Ethics, Volume 2, Number 2, (1998), pp- 143-158
2 See Beauchamp, Tom L.,"In Defense of Affirmative Action" The Journal of Ethics, Volume 2, Number 2, (1998), pp- 143-158
3 Nff]s ;]jf cfof]usf ;b:o;+Fusf] cGt/lqmofdf cfwfl/t .
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वपछविएको क्ेत्र भनधी उललेख भएका नौ विललाको उपवस्वत पवन महतिपणू्ग हुदँ ैरएको छ । खलुातफ्ग  अपाङ् रता भएकाको 
उपवस्वत पत्ता लराउन वसफाररसको वििरणबाट मद्त नहुने भएकोले वकटान रन्ग सवकएन तर वनिामतधी सेिाको पदमा 
उममदेिार हुन अपाङ्ताले कुनै छेकिार नररेकोले उनधीहरूको उपवस्वत पवन छ भनेर वनवचिनत हुन भने सवकनछ। 

्यसरधी नेपालको विधाव्यकाले कलपना ररेको वनिामतधी सेिाको कमतधीमा ४५ प्रवतशत िनशवति मा तोवकएका छ समहूबाट 
प्रवतवनवधति भई सेिा समािेशधी होस ्भनने चिाहना आरामधी १६ िष्ग अ्ा्गत विक्रम संित ्२०९३ भनदा अरावि नै परूा हुने 
दवेखनछ । त्यसकारण वनिामतधी सेिाको सार ्योग्यता प्रणालधीलाई अझ सदुृढ बनाई बढधी दक् र प्रभािकारधी प्रशासन ्यनत्र 
वदनको लावर कुनै न कुनै रूपमा ्योग्यता प्रणालधीलाई प्रभावित रनने आरक्णको प्रणालधीलाई दईु बराबरको सहभावरता ्यस 
अिवधमा खलुातफ्ग बाट परूा भईसकने आधारमा आरामधी १४ िष्गभनदा बढधी अिवधसमम अ्ा्गत २०९१ पवछ पवन का्यम 
राखन ुिा्छनधी्य हुदँनै । संरधी्य वनिामतधी सेिा ऐन वनमा्गण रदा्ग संरधी्य मावमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्यले ्यो कुरालाई 
ध्यान वदन िरुरधी छ । 

नेपाल सिास्थ्य सेिामा अवनिार ््य अिकासको अिवध वनिामतधी सेिाको भनदा दईु िष्ग बढधी छ । ्यसलाई दृवटिरत रनने हो 
भने विधाव्यकती चिाहना अनरुुपको समािेशधी सिास्थ्य सेिाको अिस्ा १६ िष्ग भनदा अरावि नै पगुने दवेखनछ । त्यसकारण 
नेपाल सिास्थ्य सेिामा आरामधी १६ िष्ग भनदा बढधी अिवध अ्ा्गत २०९३ पवछ पवन का्यम रनु्ग उप्यतुि हुदँनै । सिास्थ्य त्ा 
िनसङ्ख्या मनत्राल्यले ऐन संशोधन रदा्ग ्यो कुरालाई ध्यान वदन ुिरुरधी हुनछ ।

२.३ आरक््ण  वयिस्ाको अपहर्ण
आरक्णका समहू मध्ेय मवहलाको समहूमा खासै समस्या नभए पवन ्रको आधारमा आरक्णको व्यिस्ा वभत्र पनने िा 
नपनने वनधा्गरण हुने भएकोले आवदिासधी/िनिावत, मधसेधी र दवलततफ्ग बाट लोक सेिा आ्योरमा दरखासत वदन ्रलाई उलट 
पलुट (बारमबार ्र फेनने, झकु्याएर प्रमावणत रराउने, वििाहपवछ पररिवत्गत ्रलाई आरक्णमा प्र्योर रनने आवद) रनने िोवखम 
दवेखएको छ । केहधी रटनाले ्यसलाई पवुटि पवन ररेका छन ्। फेरर, सामाविक रवतवशलता बढ्द ैिाँदा परमपरारत रूपमा ्रको 
प्र्योर कमिोर हुन िानछ । मावनसहरूले आफूखसुधी ्रको प्र्योर रन्ग ्ालने रद्गछन।् ्रलाई उलट पलुट ररधी प्रिेश रनने 
का्य्गले खलुा र आरक्ण अनतर्गत वसफाररस भएका दिुै ् रधीमा ्यसरधी वसफाररस हुनेप्रवत नराम्ो धारणा बनदछ, बनन रएको छ । 

त्यसै ररधी आपाङ्रताको मापदणि वनधा्गरण नभएकोले वचिवकतसकती्य पररभाषामा आपाङ्रतामा परे पवन शारधीररक र मानवसक 
अिस्ामा खासै असर नपानने खालका आपाङ्रता भएकाहरू पवन आपाङ्रतामा समवेटद ैआएका छन ्। ्यसता सामान्य 
अपाङ् रता (खटु्ा केहधी छोटो भएका, औलँाका भारहरू नभएका, सामान्य भकभकाउने आवद) भएकाहरूले ्यो व्यिस्ा 
अनतर्गत वसफाररस हुदँा न्या्योवचित नभएको भनधी कम्गचिारधीमा असनतोष उतपनन भएको दवेखनछ । लोक सेिा आ्योरले पवन 
आफनो िावष्गक प्रवतिेदनहरूमा ्यो कुरा बारमबार औलँ्याई रहकेो छ । त्यसै ररधी सरकारले वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिावभत्र 
अपाङ् रता भएकाले समते रन्ग सकने काम अनसुारको पद र सोको लावर आिश्यक अपाङ् रताको मापदणि वनधा्गरण नरदा्ग 
िनुसकैु पदको लावर पवन िनुसकैु वकवसम (सामान्य दवेख हदसमम) का अपाङ् रता भएका व्यवतिहरू वसफाररस हुने अिस्ा 
छ । त्यसै ररधी अपाङ् रताको सवुिधा वलईसकेका तर पवछललो सम्य अपाङ् रता नभएका व्यवतिहरूले पवन पवहलेकै प्रमाणको 
आधारमा पटक पटक सवुिधा वलईरहने अिस्ा पवन दवेखएको छ ।

बसोबासको आधारमा आरक्ण व्यिस्ामा समेवटने वपछविएको क्ेत्रमा पवन समस्या दवेखएको छ । खास ररधी औपचिाररक 
रूपमा बसाई सराई नररेका तर अन्यत्रै सवुिधा समपनन ठाउँमा बसोबास ररररहकेाहरूले बाब ुआमाको नारररकताको आधारमा 
िा बसोबास रहकेो प्रमाण बनाई नारररकता बनाएर वपछविएको क्ेत्रको सवुिधा वलने ररेको पवन पाइएको छ । वििाह ररेको 
कारणले पवत िा पतनधी मध्ेय एक वपछविएको क्ेत्रको पदा्ग अककोले पवन ्यो व्यिस्ाको उप्योर रनने िोवखम दवेखएको छ । 
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त्यसै ररधी िानािान ्यधी क्ेत्रमा बसोबास भएको प्रमाण िटुाई नारररकता बनाएर ्यो व्यिस्ा उप्योर रनने िोवखम पवन छ ।

त्यसै ररधी एक पटक आरक्णको समहूमा समािेश हुन प्रसततु भएको ्र िा बासस्ान िा अपाङ् रतालाई बढुिा िा एकै 
सेिा अनतर्गतको अन्य पदमा िान प्र्योर रनने प्रिकृवत्त पवन दवेखएको छ । अझ कवतप्य अिस्ामा त पररिवत्गत हवैस्यतलाई 
समते बढुिा लरा्यतका अन्य प्र्योिनमा उप्योर रररएको पवन दवेखएको छ । ्यसले सेिा प्रिेशमा अलपकावलन व्यिस्ा 
अनतर्गत सधीवमत प्रवतसपधा्गलाई अङ्रधीकार रररएको व्यिस्ामा सेिा प्रिेश रररसकेपवछ पवन र बारमबारको लावर ्यसको 
उप्योरले ्योग्यता प्रणालधीलाई ्प कमिोर बनाउँछ । सिकोचचि अदालतको पवछललो वचिवकतसा वशक्ा अध्य्यनको लावर 
आरक्णसँर समबवनधत फैसलाले पवन बारमबार आरक्ण अनतर्गतको सधीवमत प्रवतसपधा्गलाई उप्योर रदा्ग रणुसतर कमिोर हुने 
कुरा औलँ्याउद ै्यसलाई उचचि वशक्ाको लावर पटक पटक उप्योर रन्ग नवमलने भनेको छ4  । 

्यधी समस्या समाधनको लावर वनिामतधी त्ा नेपाल सिास्थ्य सेिा ऐनमा दहेा्य बमोविम संशोधन रन्ग उप्यतुि हुने भएकोले 
वनिामतधी सेिा ऐनको हकमा संरधी्य मावमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्य र नेपाल सिास्थ्य सेिाको हकमा सिास्थ्य त्ा 
िनसङ्ख्या मनत्रला्यले ध्यान वदन ुपनने दवेखनछ । 

(क)  ्र समहू पवहचिानको आधार रहकेा आवदिासधी/िनिावत, दवलत र मधेशधीतफ्ग  ्र समबनधधी वििाद िैज्ञावनक 
रूपमा (ररत िा विएनएबाट) समाधान रन्गको लावर संरधी्य मावमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्रला्यले 
समबवनधत संिैधावनक आ्योरसंरको सहका्य्गबाट ्र पवहचिान वनदनेवशका िारधी रनने । 

(ख)  ्र उलट पलुट ररधी आरक्ण व्यिस्ामा पननेलाई रोकन िा सधुान्ग लोक सेिा आ्योरले वसफाररस रदा्गको 
िा सरकारले वन्यवुति वदने चिरणमा उममदेिारलाई आफूले ्र नढाँटेको र ढाँटेको भए ्यसै आधारमा मरेो 
वसफाररस िा वन्यवुति रद् ररधी वदएमा आपवत्त छैन भनने व्यहोराको सिरोषणा (Self Decleration) रन्ग 
लराएर मात्र वसफाररस िा वन्यवुति वदने व्यिस्ा रनने । ्र समबनधमा पवछ छानवबन भएर अन्य्ा ठहररएमा 
्यहधी सिरोषणालाई आधार बनाएर अिकास वदने व्यिस्ा वमलाउने । ्यसतो व्यिस्ा वमलाउन संरधी्य 
मावमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्यले लोक सेिा आ्योर त्ा वन्यवुतिको काम रनने समबवनधत 
मनत्राल्यलाई वनदनेशन वदने र सिास्थ्य त्ा िनसंख्या मनत्राल्यले पवन सोहधी अनसुार रनने। 

(र)  वनिामतधी िा नेपाल सिास्थ्य सेिाको आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत पवूत्ग रररने अपाङ् रतातफ्ग का पद वनवचित 
ररधी वतनको मापदणि समते वनधा्गरण ररधी सोहधी अनसुार मात्र पदपवूत्ग रनने व्यिस्ा संरधी्य मावमलात्ा 
सामान्य प्रशासन मनत्राल्य, सिास्थ्य त्ा िनसंख्या मनत्राल्य र कम्गचिारधी वन्यवुति का्य्गमा संलगन हुने अन्य 
मनत्राल्यहरूले वमलाउने । 

(र)  िासतविक बसोबास अन्य क्ेत्रमा भई बाबबुािेको नारररकताको आधारमा िा छोिधी सकेको बसोबासलाई 
काननुधी कमिोरधीको फाइदा उठाई हाल पवन बसोबास रहकेो प्रमावणत रराई सोहधी आधारमा नराररकता 
वलई वपछविएको क्ेत्रको समहूमा सहभारधी हुने प्रिकृवत्तलाई रोकन माव् (ख) मा उललेख भए अनसुार नै 
उममदेिारलाई सिरोषणा ररधी वसफाररस िा वन्यतुि रनने व्यिस्ा रनने र पवछ अन्य्ा ठहररएमा ्यसैलाई 
आधार बनाएर अिकास वदने व्यिस्ा वमलाउन संरधी्य मावमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्यले लोक 
सेिा आ्योर त्ा कम्गचिारधी वन्यवुतिको काम रनने अन्य मनत्राल्यलाई वनदनेशन वदने र सिास्थ्य त्ा िनसंख्या 
मनत्राल्यले पवन सोहधी अनसुार रनने ।

(ङ)  वनिामतधी िा नेपाल सिास्थ्य सेिामा खलुा िा आरक्ण िनु सकैु व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेश रररसकेका 
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मवहलाको हकमा वििाह पवछको नारररकतामा उललेख भएको ्र िा बासस्ानलाई मान्यता नवदने 
व्यिस्ाको लावर माव् (ख) उललेख भए िसतै सिारोषणाको विवध उप्योर रनने व्यिस्ा वमलाउन संरधी्य 
मावमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्यले लोक सेिा आ्योर त्ा कम्गचिारधी वन्यवुतिको काम रनने अन्य 
मनत्राल्यलाई वनदनेशन वदने र सिास्थ्य त्ा िनसंख्या मनत्राल्यले पवन सोहधी अनसुार रनने ।

(चि)  एक पटक आरक्णको व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेशको लावर उप्योर रररएको हवैस्यतलाई फेरर अन्य 
प्र्योरको लावर उप्योर रन्ग वनषधे रनने । ्यसको लावर अवभलेखन विवध विकास नहुदँासमम माव् (ख) मा 
उललेख भए िसतै सिरोषणाको विवध उप्योर रनने व्यिस्ा वमलाउन संरधी्य मावमला त्ा सामान्य प्रशासन 
मनत्राल्यले लोक सेिा आ्योर त्ा कम्गचिारधी वन्यवुतिको काम रनने अन्य मनत्राल्यलाई वनदनेशन वदने र 
सिास्थ्य त्ा िनसंख्या मनत्राल्यले पवन सोहधी अनसुार रनने । 

२.४ आरक््णको िथयाङ्कको अतभलेखन
लोक सेिा अ्योरले खलुा र आरक्ण त्ा आरक्णको पवन समहू खलुाएर पदपवूत्गको लावर विज्ञापन रनु्ग पद्गछ । विज्ञापन 
अनसुार दरखासत पनने हुनाले आ्योरमा आरक्णतफ्ग  दरखासत वदनेको वििरण दरुुसत रहकेो हुनछ । त्यसै ररधी आ्योरले 
आरक्ण समहू सधीवमत प्रवतसपधा्ग रराउन ुपनने हुनाले आ्योरका सबैवलवखत, अनतरिाता्ग िा अन्य परधीक्ामा आरक्णका 
उममदेिारहरूलाई समहू छुट््याएर प्रवतसपधा्ग रराउन ु पनने हुनछ । परधीक्ा उत्तधीण्ग भएका उममदेिारहरूको वन्यवुतिको लावर 
वसफाररस रदा्ग पवन समहू खलुाएर रनु्गपनने हुनछ । दरखासत पवछका सबैकाम चिरणबर् परधीक्ा र वसफाररस सबै बेगला बेगलै 
समहू र सम्यमा रररने हुनाले आ्योरसँर एकतीककृ त त्थ्याङ्क रहकेो छैन । ्यसको कारण आ्योरले एकमटुि रूपमा हालसमम 
कुन समहू अनतर्गत क-कसलाई कवहले कवहले वसफाररस ररेको व््यो भनेर भनन सकने अिस्ा छैन । 

लोक सेिा आ्योरको वसफाररस पवछ वन्यवुति वदने नेपाल सरकारले अदालतको आदशेको कारण खलुा र आरक्ण छुट््याएर 
वन्यतुि रन्ग नपाउने हुदँा खलुा र आरक्णतफ्ग का क-कसले वन्यवुति पाए भनेर ्यवकन सा् भनन सवकने अिस्ा छैन । ्यहधी 
प्राविवधक समस्याको कारण कम्गचिारधीको अवभलेख राखने वनिामतधी वकताबखानामा खलुा र आरक्णतफ्ग  वन्यवुति वलएकालाई 
छुट््याएर अवभलेख राखने रररएको छैन । त्यसै ररधी ्र प्रमावणत रनने समबवनधत आ्योर र विलला प्रशासन का्या्गल्यहरूमा 
पवन क-कसलाई वसफाररस ररर्यो भनेर व्यिवस्त त्थ्याङ्क राखने चिलन छैन । 

अवभलेखको अभािमा आरक्णका विविध पक्मा अध्य्यन अनसुनधान रन्ग र नधीवतरत वनण्ग्यहरू वलन अपठेरो पनने अिस्ा 
छ । ्यो अध्य्यन पवन त्थ्याङ्क नभएकै कारण लोक सेिा आ्योरले आफनो बलेुवटनमा प्रकावशत ररेको वसफाररसको 
सचूिनाको आधारमा विद्यतुधी्य वििरण त्यार ररेर रररएको व््यो । फलसिरूप, ्यसमा केहधी सधीवमतता अनतरनधीवहत छन ्। फेरर, 
्यो प्रवतिेदनमा रररएका कवतप्य वसफाररस का्या्गनि्यन रन्ग पवन व्यिवस्त अवभलेख िरुरधी पद्गछ । त्यसकारण भविट््यमा 
आरक्ण व्यिस्ाका विवभनन आ्यामको अध्य्यन ररधी ्यसलाई सधुार रददै लौिानको लावर समते आरक्णतफ्ग का वसफाररस 
र वन्यवुतिको छुटै् त्थ्याङ्कको अवभलेख िरुरधी हुनछ । ्यस प्र्योिनको लावर दहेा्य बमोविमको व्यिस्ा वमलाउन आिश्यक 
हुनछ ।

(क)  लोक सेिा आ्योरले आरक्णतफ्ग  वसफाररस ररेकाहरूको विसतकृत वििरण सवहत एकतीककृ त त्थ्यांङक राखने 
व्यिस्ा वमलाउने । ्यसतो वििरणको ढाँचिा संरधी्य मावमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्यले त्यार ररधी 
लोक सेिा आ्योरलाई उपलवध रराउने। 

(ख)  समहूसँर समबवनधत संिैधावनक आ्योरहरूले लोक सेिा आ्योरको समनि्यमा आआफनो समहूको 
एकतीककृ त त्थ्याङ्क राखने व्यिस्ा वमलाउने । 
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(र)  लोक सेिा आ्योरको वसफाररसको आधारमा वन्यवुति वदने मनत्राल्यहरूले वन्यवुति पत्रमा उललेख नररधी 
आरक्णतफ्ग  रररएको वन्यवुतिको विसतकृत र एकतीककृ त वििरण त्यार ररधी अद्यािवधक रददै िाने । ्यसतो 
वििरणको ढाँचिा संरधी्य मवमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्यले वनधा्गरण ररधी उपलवध रराउने । 

(र)  माव् उललेवखत (र) अनसुारको वन्यवुतिको वििरण समबवनधत मनत्राल्यले वन्यवमत रूपमा वकतािखानामा 
पठाउने र वकताबखानाले पवन ्यसलाई अद्यािवधक ररधी राखने ।

(ङ)  उपरोति बमोविमको व्यिस्ा वमलाउन संरधी्य मावमला त्ा समान्य प्रशासन मनत्राल्यले लोक सेिा आ्योर, 
समबवनधत संिैधावनक अ्योर, वन्यवुति रनने मनत्राल्य र वकताबखानालाई वनदनेशन वदने व्यिस्ा वमलाउने र 
सिास्थ्य त्ा िनसंख्या मनत्राल्यले पवन सोहधी अनसुारको व्यिस्ा वमलाउने । 

२.५ तपछतडएको के्त्रको ्मूहमा मतहलाको उपतस्ति अतभितृवि 
आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गतको वपछविएको क्ेत्रका नौ विललाबाट वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा वसफाररस भएका 
उममदेिारहरूमा मवहला र परुुषको अनपुात कावलकोट र िमुला (०.६० भनदा बढधी) बाहके सबै विललामा एकदम कम छ । 
्यो समहू अनतर्गत मवहलाको सहभावरता िकृवद् रन्ग वनमन उ्या्यहरू अिलमबन रन्ग आिश्यक छ । 

(क)  ्यधी क्ेत्रका मवहलाहरूको विद्याल्यदवेख उचचि वशक्ासमम पहुचँि िढाउन उतप्रररत रनने का्य्गक्रम सं्चिालन 
रनने । ्यसको लावर समबवनधत आ्योर, रावट्रि्य ्योिना आ्योर र वशक्ा त्ा विज्ञान प्रविवध मनत्राल्यले 
आिश्यक व्यिस्ा वमलाउने । 

(ख)  ्यधी क्ेत्रका ्योग्यता परुेका मवहलाहरूलाई लोक सेिा आ्योरको विज्ञापनमा दरखासत वदन (दरखासत वदनको 
लावर समबवनधत विलला प्रशासन का्या्गल्यहरूले सहिधीकरण ररधी वदने, दरखासत दसतरु सरकारले वतरधी वदने, 
एक पटक दरखासत वदएपवछ पटक पटक उप्योर रन्ग वमलने व्यिस्ा वमलाउने आवद) र परधीक्ाको त्यारधी 
रन्ग प्रोतसावहत (त्यारधी कक्ा स्चिालन रनने िा त्यारधी कक्ामा सहभारधी हुन आव ््गक सह्योर उपलवध 
रराउने, परधीक्ामा संलगन हुनको लावर आतेिाते खचि्ग उपलवध रराउने आवद) रनने का्य्गक्रम सं्चिालन रनने । 
्यसको लावर रावट्रि्य ्योिना आ्योर र समहू समबनधधी संिैधावनक आ्योरले आिश्यक व्यिस्ा वमलाउने र 
स्ानधी्य तहलाई पवन पररचिालन रनने । 

२.६ ्मूह तभत्रको तितिििा अतभितृवि 
आरक्ण समहू अनतर्गत वसफाररस भएका केहधी समहूमा सधीवमत ्रहरूको िचि्गसि दवेखएको छ । आवदिासधी/िनिावत, 
मधसेधी, दवलत र वपछविएको क्ेत्रको समहूबाट लोक सेिा आ्योरले ररेको वसफाररसमा ्यो प्रिकृवत्त सपटि दवेखएको छ । 
आवदिासधी/िनिावतमा चिौधरधी, श्रेष्ठ र राईबाट मात्र ३८.९२ प्रवतशत र मधसेधीमा ्यादि, साह, चिौधरधी, महतो र शाहबाट 
५०.६४ प्रवतशत र दवलतमा वि के, नेपालधी र विश्कमा्गबाट ३७.४६ प्रवतशत र वपछविएको क्ेत्रमा िोशधी, बढुा, शाहधी, 
उपाध्या्य र ्ापाबाट २७.३४ प्रवतशत उममदेिारको वसफाररस भएको छ । ्यसले समहूरतरूपमा सेिा प्रिेश रराएर वनिामतधी 
र नेपाल सिास्थ्य सेिामा ्यधी सेिाको िनशवतिको विविधता अवभिकृवद् रददै समािेवशतालाई प्रिध्गन रनने प्र्यास भए पवन समहू 
वभत्रबाट भएको प्रिेशमा विविधता सधीवमत भएको दवेखनछ । ्यसबाट आरक्णको व्यिस्ाले समहूवभत्रका सबैिात, िावत, 
िर्ग, समहू िा समदुा्य भनदा पवन सधीवमत िात, िावत, िर्ग िा समहू िा समदुा्यको लावर अिसर सकृिना ररेको अनमुान सहि 
लराउन सवकनछ । विधाव्यकाको मनसा्य अत्यावधक विविधता हो । त्यसकारण समहू वभत्रको विविधतालाई प्रिध्गन रददै 
वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा व्यापक सहभावरता अवभिकृवद्को लावर दहेा्य िमोविमको व्यिस्ा वमलाउन उप्यतुि 
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हुनछ ।

(क)  समहूसँर समबवनधत संिैधावनक अ्योरहरूले आआफनो समहू अनतर्गतका ्रहरूको वििरण त्यार रनने । 

(ख)  संिैधावनक आ्योरहरूले माव् (क) अनसुार त्यार पारेको समहूरत ्रको आधारमा समहूमा अवहले नै 
अत्यावधक प्रवतवनवधति रहकेा माव् उललेवखत ्र बाहकेका अन्य ्र भएकाहरूलाई विद्याल्यदवेख उचचि 
वशक्ासमम पहुचँि िढाउन उतपेर्ररत रनने का्य्गक्रम स्चिालन रनने । ्यसको लावर समबवनधत आ्योर, रावट्रि्य 
्योिना आ्योर र वशक्ा त्ा विज्ञान प्रविवध मनंत्राल्यले आिश्यक व्यिस्ा वमलाउने । 

(र)  ्यधी समहूका अवहलेसमम कम प्रवतवनवधति रहकेा बाँकती ्रका ्योग्यता परुेकाहरूलाई लोक सेिा आ्योरको 
विज्ञापनमा दरखासत वदन (दरखासत वदनको लावर समबवनधत विलला प्रशासन का्या्गल्यहरूले सहविकरण 
ररधी वदने, दरखासत दसतरु सरकारले वतरधी वदने, एकपटक दरखासत वदए पवछ पटक पटक उप्योर रन्ग वमलने 
व्यिस्ा वमलाउने आवद) र परधीक्ाको त्यारधी रन्ग प्रोतसावहत (त्यारधी कक्ा स्चिालन रनने िा त्यारधी कक्ामा 
सहभारधी हुन आव ््गक सह्योर उपलवध रराउने, परधीक्ामा संलगन हुनको लावर आतेिाते खचि्ग उपलवध रराउने 
आवद) रनने का्य्गक्रम स्चिालन रनने । ्यसको लावर रावट्रि्य ्योिना आ्योर र समहू समबनधधी संिैधावनक 
आ्योरले आिश्यक व्यिस्ा वमलाउने र स्ानधी्य तहलाई पवन पररचिालन रनने । 

२.७ परीक्ामा ्हभातगिा र तितिििा अतभितृवि 
सरकारले पदपवूत्गको लावर लोक सेिा अ्योरसँर मार ररे पवछ आ्योरले विज्ञापन ररेर दरखासत आह्ान रद्गछ । ्यसरधी 
परेका दरखासतहरू मध्ेयबाट आ्योरले विवभनन परधीक्ण विवधबाट परधीक्ण ररेर उत्तधीण्ग भएका मध्ेय माव्का उममदेिारहलाई 
सरकार समक् वन्यवुतिको लावर वसफाररस रद्गछ। ्यसतो विज्ञापन आ्योरले िावष्गक क्यालेणिर िनाएर सोहधी अनसुार िष्गको 
एक पटक वनवचित वमवतमा आफूले प्रकावशत रनने बलेुवटन र रोरखापत्र दवैनकमा एक पटक सचूिना प्रकाशन रद्गछ । ्यसतो 
सचूिना पवन सङ् वक्प्त रूपमा प्रकावशत ररधी विसतकृत वििरणको लावर आ्योरमा समपक्ग  राखन भवनएको हुनछ । र, ्यसैको 
आधारमा उममदेिार छनोटको काम अरावि िढाउछ । 

आ्योरको सचूिना सि्गसाधारण िा न्याँ दरखासत वदनेको लावर िोधरम्य छैन । कसैले वसकाई वदएमा िा दोहोर ््याएर वदनेको 
लावर मात्र उप्योरधी छ । आ्योरको दरखासत आह्ान रदा्ग रनने विज्ञापन एकदम ैपरमपरारत र अकम्गक विवध (Passive 
Method) मा आधाररत छ, प्रिध्गनातमक विवधमा आधाररत छैन । हाम्ो काम औपचिाररकता परु ््याउन विज्ञापन रनने हो 
सहभावरतासँर हामधीलाई कुनै सरोकार छैन भनने िसतो छ । धरैे उममदेिारहरू समक् पगुने र सहभावरताको लावर रचरच्याउने 
खालको छैन । प्रिध्गनातमक विवधको उप्योर सरकार र समबवनधत संिैधावनक अ्योरहरूकोतफ्ग बाट भएको पवन भएको 
पाइदनै । पवछललो समहूमा ्यो काम लोक सेिा अ्योरको हो भनने धारणा छ। 

दरखासतको आह्ानको तौर तररकाले दरखासत वदनेको सहभावरता प्रभावित हुनछ । िवत धरैे प्रिध्गन हुन सक्यो उतधी धरैेको 
सहभावरता हुनछ । फेरर, आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत समहूरत प्रवतसपधा्ग हुने भएकोले सहभावरताको विसतार र सहभावरताको 
विविधताको लावर त प्रिध्गन झनै महतिपणू्ग हुनछ। आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत परंपरारत रूपमा सहभारधी हुन नसकेका िात, 
िावत, िर्ग, समहू िा समदुा्यलाई आकवष्गत रन्ग खोविएको हो । ्यसरधी सहभावरता नै साँररुरएपवछ ्यो लक््यबाट प्राप्त हुने 
प्रवतफल प्राप्त हुदँनै । बरु, पवहलेदवेख सरकारधी सेिामा संलगन हुदँ ैआएका पररिार र सोसँर समबवनधत केहधीले मात्र ्यसतो 
अिसरको उप्योर रन्ग पाउने िोवखम सकृिना हुनछ । केहधी समहूमा साँररुरद ैरएको पद र दरखासतको अनपुात त्ा वसफाररस 
भएका उममदेिारहरूमा वनवचित ्रका उमदेरिारहरूको िचि्गसिले पवन ्यसलाई पवुटि रद्गछ । 
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दरखासतलाई वन्यनत्रण रनने अकको तति हो, दरखासत दसतरु । लोक सेिा आ्योरले दरखासत िापत पद अनसुार रु १००।०० दवेख 
रु १,५००।०० समम दरखासत दसतरु तोकेको छ 5 । आ्योरले दरखासत दसतरुलाई दरखासत प्रशोधन र परधीक्ा स्चिालनको 
शलुकसँर िोिेको छ । त्यसकारण ्यसतो दरखासत दसतरु िवतिटा पदको लावर दरखासत वदने हो त्यतधी िटाको लावर छुट्ा 
छुटै् वतनु्ग पद्गछ । ्यसतो दसतरु एक पटकको दरखासतलाई वतरेकोले अकको पटकको लावर हुदँनै । फेरर, दरखासत वददा पनु उवत्तनै 
वतनु्गपनने हुनछ । आ्योरले वनधा्गरण ररेको दरखासत दसतरु आफैमा ठूलो पररमाण होइन तर िेरोिरार र सामान्य पररिारका र 
अझ आरक्ण अनतर्गतका विवभनन समहू अनतर्गतका कमिोर िात, िावत, िर्ग समहू िा समदुा्यको लावर त ्यो रहरौं नै हुन 
िाने हुनछ । ्यसमा पवन अिसर िकृवद् रन्ग दईु िा तधीनिटा पदको लावर दरखासत वददा त ्यो पररमाण झनै रहरौं हुन िानछ । 

आ्योरले दरखासतको प्रशोधन र परधीक्ा स्चिालनको काम आ्योरका १५ िटा स्ानमा रहकेा का्या्गल्यहरू6 माफ्ग त मात्र 
रद्गछ । सामान्यत: परधीक्ाको स्चिालन का्या्गल्य रहकेो स्ानमा िा नविकैको स्ानमा हुनछ । आ्योरको का्या्गल्य रहकेा 
स्ान बाहके अन्यत्र स्ानबाट दरखासत वदनेहरूले का्या्गल्य रहकेो स्ानमा रएर दरखासतको प्रशोधन रराउने र परधीक्ा वदने 
काम रनु्ग पद्गछ । त्यसै ररधी प्रवतसपधा्गतमक परधीक्ामा िसने भनेको ्य्वस्वतमा सहभारधी हुने पवन होइन । ्यसको लावर आ्योरले 
वनधा्गरण ररेको पाठ््यक्रम अनसुारको त्यारधी रनु्ग पनने हुनछ । ्यसमा पवन उललेख्य खचि्ग हुन आउँछ । परधीक्ाको भौरोवलक 
सधीवमतता र परधीक्ाको त्यारधीमा हुने खचि्गले पवन आव ््गक रूपमा कमिोरको सहभावरतालाई वन्यनत्रण रद्गछ, खमुच्याउँछ । 
्यसको प्रभाि खलुा र आरक्ण दिुैतफ्ग  परे पवन आरक्णतफ्ग  ्यसको असर झन बढधी हुनछ । आरक्ण र खलुा दिुैतफ्ग को 
विललारत वसफाररसलाई वन्यालदा आ्योरको का्या्गल्य रहकेा विललाका उममदेिारहरू बढधी वसफाररस भएको त्थ्यले 
्यसको सपटि सङ्केत रद्गछ । स्ानधी्यलाई आ्योरका रवतविवध वन्यालन र त्यसमा सहभारधी हुन बावहरका उममदेिारलाई भनदा 
सविलो र आव ््गक रूपमा सहि भएकोले ्यसतो अिस्ा आएको हो । आव ््गक कारण पवन उममदेिारहरूको सहभावरताको 
लावर एक प्रमखु कारक बनन रएको छ । 

्यस अिस्ामा खलुा र आरक्ण दिुैतफ्ग  विविधता सवहतको सहभावरता विसतार रन्ग दहेा्य िमोविमको व्यिस्ा वमलाउन 
उप्यतुि हुनछ ।

(क)  नेपाल सरकारको संरधी्य मावमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्य, वन्यवुतिसँर समबवनधत मनत्राल्य, 
समबवनधत संिैधावनक आ्योरहरूले वनिामतधी, नेपाल सिास्थ्य सेिा लरा्यतका साि्गिवनक सेिामा 
रररएको आरक्ण व्यिस्ाकोबारेमा िानकारधी रराउद ैसेिामा प्रिेश ररधी राट्रि सेिा रन्गको लावर शैवक्क 
संस्ा लरा्यतमा प्रिध्गनातमक सचूिना िा विज्ञापनहरू प्रकावशत रनने । ्यो का्य्गमा स्ानधी्य वनका्यहरूलाई 
पवन पररचिालन रनने । 

(ख)  आरक्णतफ्ग  कम प्रवतवनवधति भएका ्रको लावर एक पटक र एउटा पदमा वदएको दरखासतलाई सोहधी 
दसतरुको आधारमा पटक पटकको लावर र एउटाभनदा बढधी पदको लावर उप्योर रनने वमलने व्यिस्ा 
वमलाउने र दरखासतको पटक र वकवसम अनसुार लोक सेिा अ्योरलाई समबवनधत अ्योर माफ्ग त दरखासत 
दसतरु उपलवध रराउने । ्यस प्र्योिनको लावर संरधी्य मावमला त्ा सामान्यत प्रशासन मनत्राल्य, सिास्थ्य 
त्ा िनसंख्या मनत्राल्य, समबवनधत संिैधावनक अ्योरहरू र लोक सेिा आ्योरलाई समनि्यातमक रूपमा 

5 b/vf:t b:t'/ cfof]un] lg0f{o u/]/ lgwf{/0f ub{5 . ;+jt\ @)&* sf] kmfu'g;Dd sfod /x]sf] b/ cg';f/ sfof{no ;xof]uLsf] ? !))., ;jf/L 
rfnssf] ? @))., /fhkq cgª\lst rt'y{ >]0fL !%)., /fhkq cgª\lst t[tLo >]0fL / låtLo tx @))., /fhkq cgª\lst låtLo >]0fL, rf}yf] tx 
jf 6fOlki6sf] ? #))., /fhkq cgª\lst k|yd >]0fL / kfrf}F tx ? $))., /fhkqfª\lst t[tLo >]0fL / 5]7f},F ;ftf}F / cf7f}{F txsf] ? !,)))., /fhkqfª\
lst låtLo >]0fL / gjf}F / bzf}F tx ? !,@)). / /fhkqfª\lst k|yd / P3f/f}F txsf] ? !,%)) 5 .

6 Nff]s ;]jf cfof]usf] s]Gb|Lo sfof{no nufot sf7df8f}, wgs'6f, kf]v/f, ;'v]{t, lbkfon, Onfd, vf]6u+, hn]Zj/, x]6f}8f, j'6jn, bfª, jfUn'ª, h'Dnf 
/ dx]Gb|gu/df sfof{no /x]sf 5g\ . 
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नेपाल सरकारले पररचिालन रनने । ्यो का्य्गमा स्ानधी्य वनका्यलाई पवन उप्योर रनने । 

(र)  लोक सेिा अ्योरले परधीक्ा स्चिालन का्या्गल्य रहकेा पनध्र विललाबाट मात्र नररधी बढधी भनदा बढधी 
उममदेिारलाई पा्यक पनने ररधी ् प उप्यतुि स्ानमा विसतार रदा्ग सहभावरता मात्र िढ्दनै उममदेिारको सवुिधा 
पवन बढ्न िाने हुनछ । ्यसबाट उममदेिारहरुको सफलता पवन विकेनद्रधीत हुनछन ्। ्यस प्रकारको सझुाि संरधी्य 
मावमला त्ा समान्य प्रशासन मनत्राल्य र सिास् त्ा िनसंख्या मनत्राल्यले लोक सेिा अ्योरलाई वदन ु
पनने। 

२.८ अनय 
२.११.१. आरक्ण व्यिस्ाबाट लाभ वलने का्य्गलाई एकै ठाउमा ्ेवग्न नवदई विसताररत रन्ग आरक्ण अनतर्गत 

साि्गिवनक सेिामा एकै पररिार िा पररिारसँर समबवनधत िर्गको उपवस्वतलाई सधीवमत रन्ग र आरक्णलाई 
सामाविक न्या्यको दृवटिकोणबाट पवन उप्यतुि बनाउन दहेा्य िमोविको व्यिस्ा वमलाउने । 

(क)  पवत िा पतनधी दिुै आरक्ण अनतरर्गत सेिा प्रिेश ररधी साि्गिवनक सेिामा रहकेाहरूको सनततधीलाई 
आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेशमा वनषधे रनने। 

(ख) आरक्णको व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेश ररधी वनिामतधी सेिातफ्ग को प्र्म श्रेणधी िा सो भनदा माव् 
परुेको िा नेपाल सिास्थ्य सेिा अनतर्गत दशौ ँिा सो भनदा माव्ललो तहमा परुेको कम्गचिारधीको 
सनततधीलाई आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेशमा वनषधे रनने ।

(र)  संर िा प्रदशे संसदको सदस्य भएको, एक िष्गभनदा बढधी अिवध मनत्रधी, राज्यमनत्रधी िा सहा्यक मनत्रधी 
भएका बाि ुआमाका सनततधीलाई आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेश रन्ग वनषधे रनने ।

(र) पवत िा पतनधी मध्ेय एकले िष्गको दईुलाख भनदा बढधी आ्य कर वतनने व्यिसा्यधी, व्यापारधी, उद्योरधी, 
िा िाकटर, इवनिवन्यर, िवकल िसता पेशिेर सेिा रनने बाब ुआमाका सनततधीलाई आरक्ण व्यिस्ा 
अनतर्गत सेिा प्रिेश रन्ग वनषधे रनने ।

(ङ)  पवत िा पतनधी मध्ेय एक िा दिुै सं्यतुि राट्रि संर लरा्यत अनतरावट्रि्य संर सस्ामा सेिा ररररहकेा 
बाब ुआमाका सनततधीलाई आरक्ण व्यिस्ा अनतर्गत सेिा प्रिेशमा वनषधे रनने ।

(चि)  विदशेधी आमा िा बाबकुा नेपालधी सनतानलाई आरक्ण अनतर्गत सेिा प्रिेशमा वनषधे रनने ।

(छ)  काठमािरौं महानररपावलकामा दईु रोपनधी िगरा िा ३००० िर्ग वफट क्ेत्रफल िा पाँचि करोि मलू्यको 
रर भएका िा उपमहानररपावलकामा चिार रोपनधी िगरा िा २,००० िर्ग वफट क्ेत्रफल िा चिार करोि 
मलू्यको रर भएका र नररपावलकामा पाँचि रोपनधी िगरा िा १,००० िर्ग वफट क्ेत्रफल िा तधीन करोि 
रुपै्या भनदा िढधी मलू्यको रर भएकाको सनततधीलाई आरक्ण अनतर्गत सेिा प्रिेशमा वनषधे रनने । 

२.११.२. मसुताङ, मनाङ र रसिुा विललाबाट वनिामतधी सेिामा सबैभनदा कम प्रवतवनवधति भएको दवेखएकोले 
्यधी विललाहरूलाई वपछविएको विललामा समािेश रनने िा छुटै् मापदणि वनधा्गरण ररधी कम प्रवतवनवधति 
भएका विललाको वििरण त्यार ररधी वशक्ा र दरखासत वदने दवेख परधीक्ामा सलगन हुने सममको का्य्गमा 
उममदेिारहरूलाई प्रोतसाहन रनने का्य्गक्रम सं्चिालन रनने । 

२.११.३ तराईका झापा, मोरंर र रुपनदहेधी बाहके र उचचि पहािधी िा वहमालधी विललाहरूमा दरखसत र उममदेिार 
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वसफाररस दिुैमा मवहला परुुष अनपुात पहािधी विललाहरूको भनदा वनकै कम रहकेोले ्यसता विललाहरूबाट 
मवहलाको सहभावरता अवभिकृवर् रन्ग विद्याला्यदवेख उचचि वशक्ासमम र लोक सेिा आ्योर लरा्यत अन्य 
सि्गिवनक सेिाको दरखासतदवेख परधीक्ामा सहभावरतासममको लावर तधी क्ेत्रका मवहलाहरूलाई प्रोतसावहत 
रनने ।

२.११.४ सकारातमक विभदे रावट्रि्य नधीवत भई सकेकोले सबै साि्गिवनक वनका्य र वनिधी क्ेत्र समतेलाई मार्गदशन 
रन्गको लावर नेपाल सरकारले आरक्ण समबनधधी छुटै् ऐन िारधी रन्ग उप्यतुि हुने भएकोले प्रधानमनत्रधी त्ा 
मवनत्रपररषद का्या्गल्यले आिश्यक व्यिस्ा वमलाउने ।

२.११.५ आरक्णमा समवेटएको एक समहू मधसेधीले भरूोल िा िात िा िावत िा संसककृ वत केलाई िनाउने हो ? भनने 
विष्यमा बेला बेलामा वििाद सकृिना हुने ररेकोले वनिामतधी सेिा र नेपाल सिास्थ्य सेिा वन्यमािलधीद्ारा 
्यसलाई पररभावषत ररधी सपटि रनने व्यिस्ा संरधी्य मावमला त्ा सामान्य प्रशासन मनत्राल्य त्ा सिास्थ्य 
त्ा िनसंख्या मनत्राल्यले वमलाउने । 
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सामाविक समािेवशताको लावर अङ्रधीकार रररने सामाविक नधीवतमा सकारातमक विभदेको नधीवत वनवि्गिाद नधीवत होइन । 
्यसतो नधीवतबाट आव ््गक सामाविक विकासमा हुने फाइदाहरूको वहससा र ्योरदान ्यसतो नधीवतका बेफाइदाभनदा बढधी भएकोले 
संसारभर विवभननरूपमा ्यसको उप्योर भई रहकेो छ । ्यसमा पवन सकारातमक विभदेको नधीवत अनतर्गतको आरक्णको उलटो 
िा भरणपरूणको विभदेपणू्ग नधीवतका पक् र विपक्मा प्रशसत तक्ग  र वितक्ग  हुने ररेको छ । आरक्णको सबल पक्हरूले नधीवतको 
औवचित्य स्ावपत रन्ग मद्त रद्गछ भने आलोचिना रननेहरूको लावर आरक्णमा दखेएका कमिोरधीहरू बवल्यो समाउने हाँरो 
बनन सकदछ । फेरर, नधीवतको पररमाि्गन ररधी सधुार रददै लैिान पवन का्या्गनि्यनमा रहकेो आरक्ण व्यिस्ाको विविध पक् 
उिारर हुन ुवनतानत िरुरधी हुनछ । 

विरत चिौध िष्गदवेख नेपालको साि्गिवनक क्ेत्रमा स्चिावलत आरक्ण व्यिस्ाको समबनधमा रावट्रि्य समािेशधी आ्योरद्ारा 
प्रा्योवित ्यो अध्य्यनबाट नेपालको साि्गिवनक सेिामा का्या्गनि्यन भई रहकेो आरक्ण व्यिस्ाका विविध पक् उिारर 
भएका छन ् । सम्य र विष्य क्ेत्रको व्यापकताका कारण ्यधी क्ेत्रहरूमा प्रवतिेदनलाई केनद्रधीत रन्ग अध्य्यनको का्य्ग क्ेत्र 
र व्यिहाररकताको कारण पवन संभि भएन । प्रवतिेदन त्यार रनने क्रममा आरावि आएका केहधी क्ेत्रमा ्प अध्य्यन र 
अनसुनधान हुन ुपनने दवेखएको छ । विषशेत: आरामधी वदनमा वनमन विष्यहरूमा ्प अध्य्यन अनसुनधान हुन सक्यो भने हाल 
का्या्गनिन्यमा रहकेो आरक्ण नधीवतलाई पररमाि्गन रन्ग र सदुृढ रन्ग मद्त हुनेछ । 

१.  आरक्ण व्यिस्ाको प्रभािकाररता अध्य्यनको लावर पररमाणातमक पक् मात्र महतिपणू्ग हुदँनै ्यसको 
रणुातमक पक् पवन उवत्तकै महतिपणू्ग हुनछ । वनिामतधी लरा्यतका सबै साि्गिवनक सेिामा विसताररत 
सभनेक्णको माध्यमबाट रणुातमक पक्को प्रभािबारे व्यापक अध्य्यन रनु्ग पनने हुनछ ।

२.  ्यो अध्य्यन केिल साि्गिवनक क्ेत्रका दईु वनिामतधी र नेपाल सिास्थ्य सेिामा मात्र सधीवमत भएकोले सिै 
साि्गिवनक सेिा (सरकारधी, संस्ान, विकास सवमवत) मा ्यस प्रकारको अध्य्यनलाई छुटटा छुटटै ररेर 
विसतार रनु्ग उप्यतुि छ । 

३.  शवति प्र्योर रनने र विशदु् आदशे सकृङ्खला (Chain of Command) मा स्चिालन हुने भएकोले नेपालधी 
सेना र प्रहरधीमा ्यसको प्रभािबारे छुट्ा छुटै् अध्य्यन रन्ग उप्यतुि हुनछ । 

४.  विद्यमान आरक्ण  व्यिस्ामा सहभावरतातमक असनतलुन सपटि दवेखएको छ । त्यसै ररधी प्रवतसपधा्गको 
अिस्ा पवन साँररुरद ै रएको पाइएको छ । त्यसकारण सबै िर्ग समदुा्यको सहभावरता बढाउद ै समग् 
प्रवतसपधा्गलाई अझ विसतार रन्ग पदपवूत्गको लावर लोक सेिा आ्योरले स्चिालन रनने परधीक्ण प्रवक्र्यामा 
सहभावरता बढाउने उपा्यहरू के कसता हुन सकदछन ्अध्य्यन रनु्ग उप्यतुि हुनछ ।

५.  आरक्ण व्यिस्ालाई सामाविक न्या्यको दृवटिकोणबाट समते विचिार रन्ग पद्गछ भने सधीवमत िर्गमा मात्र 
्यसलाई ् ेवग्न वदन ुहुदँनै । त्यसकारण के कसतो समभ्ानत िर्गलाई के कसरधी ्यसतो सवुिधाको उप्योर रन्गबाट 
हतोतसाहन िा िव्चित रनने होे त्यसको उपा्य र तररकाबारे अध्य्यन आिश्यक छ ।

६.  अपाङ् रताको व्यिस्ा का्या्गनि्यनमा ठूलो समस्या दवेखएकोले ्यसलाई व्यिवस्त रनु्ग पनने उपा्यहरूको 
खोिधीको लावर अध्य्यन रन्ग िरुरधी छ । 

४. आगामी काय्यतदशा
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७.  एक ठाउँको आरक्ण व्यिस्ाले अकको ठाउँमा पवन असर रनने हुनाले रािनधीवत र उचचि वशक्ामा रररएको 
आरक्णको प्रभािबारे अध्य्यन हुन ुपद्गछ ।

८.  ठूलो रोिाररधीको क्ेत्र रहकेो वनिधी क्ेत्रमा सकारातमक विभदेको नधीवत का्या्गनि्यनमा ल्याउन सकदा आव ््गक 
सामाविक विकासमा सामाविक समािेवशतालाई व्यापक बनाउन सवकनछ । त्यसकारण वनिधी क्ेत्रलाई 
सकारातमक विभदेको नधीवततफ्ग  उतपे्रररत रनने तररका र उ्या्यहरूकोबारेमा अध्य्यन अनसुनधान आिश्यक 
छ । 

८.  संसारका विवभनन दशेमा सकारातमक विभदेको नधीवत अनतर्गत आरक्ण व्यिस्ाका विवभनन रूप 
का्या्गनि्यनमा छन ्। तधी दशेहरूमा ्यसता नधीवतको प्रभािकाररताबारे पवन अध्य्यन भएको छ । त्यसकारण 
अरु राट्रिहरूमा का्या्गनि्यन भई रहकेा नधीवतहरूको तलुानातमक अध्य्यन ररधी नेपालमा का्या्गनि्यन भएको 
नधीवतलाई समकृद् बनाउन उप्यतुि हुनछ । 

उललेवखत क्ेत्रमा रररने अध्य्यन अनसुनधानले आरक्ण समबनधमा नेपालले अङरधीकार ररधी आएको विद्यमान सकारातमक 
विभदेको नधीवतलाई प्रमाण र औवचित्यको आधारमा सधुार रन्ग ठोस ्योरदान पगुदछ । ्यसले नधीवतका पक्धरहरूलाई दररलो 
बनाउद ैनधीवत विरुद्का सिरहरूलाई कमिोर पादने समान रावट्रि्य धारणा बनाएर अरावि बढ्न मद्त पगुदछ । 





अनु्चूीहरू
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२.२.१ त्फारर्को तिललागि तििर्ण

रि.्.ं तिलला ्खंया
१ इलाम ३५८
२ उद्यपरु ३९७
३ ओखलढुङ्रा ३१७
४ खोटाङ ५८५
५ झापा ८२१
६ तापलेिङु १४५
७ तेह्मु १२७
८ धनकुटा ३२६
९ पाँचि्र १७६

१० भोिपरु २८७
११ मोरङ ८७४
१२ संखिुासभा ३४६
१३ सनुसरधी १७१९
१४ सोलखुमुबु १४४
१५ धनषुा ८२३
१६ पसा्ग २५६
१७ बारा ५२३
१८ महोत्तरधी ६६९
१९ रौतहट ७५८
२० सला्गहधी १००४
२१ वसरहा ७०६
२२ काठमािौ ँ ६९३
२३ काभ्पेला्चिोक ४४४
२४ वचितिन ४३९
२५ दोलखा २१५
२६ धावदङ २४४
२७ निुाकोट १८४
२८ भतिपरु ३७३
२९ मकिानपरु ५३८
३० रसिुा ४०
३१ रामछेाप २४४
३२ लवलतपरु ३२४
३३ वसनधपुालचिोक १५६
३४ वसनधलुधी २९९
३५ कासकती ४४०
३६ रोरखा ३१६

रि.्.ं तिलला ्खंया
३७ तनहुँ २६३
३८ निलपरासधी(बद्गराट ससुता पिू्ग) ४४०
३९ पि्गत ५०४
४० बारलङु ४८५
४१ मनाङ ३
४२ मसुताङ ११
४३ म्यागदधी १३३
४४ लमिङु १५१
४५ स्याङिा ७६२
४६ अरा्गखाँचिधी ५१६
४७ कवपलिसतु २८०
४८ रलुमधी ९५८
४९ दाङ ५२९
५० पालपा ३८७
५१ प्यठूान २६६
५२ बवद्ग्या ४००
५३ बाँके २२८
५४ रुपनदहेधी ४३७
५५ रोलपा १६९
५६ कावलकोट २२२
५७ िािरकोट २९६
५८ िमुला ६३१
५९ िोलपा ४४
६० दलेैख ३८१
६१ मरुु १२५
६२ रुकुम पवचिम ६५०
६३ सल्यान २५४
६४ सखुनेत ५७३
६५ हुमला ९९
६६ अछाम २३०
६७ क्चिनपरु ४७५
६८ कैलालधी ४१९
६९ िँिेलधरुा १५०
७० िोटधी १४१
७१ दाचिु्गला २३८
७२ बझाङ ३५६
७३ बािरुा १३१
७४ बैतिधी २७२
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२.२.२ खुलािफ्य  त्फारर्को तिललागि तििर्ण 

रि.्.ं तिलला ्खंया
१ इलाम २१६
२ उद्यपरु २२९
३ ओखलढुङ्रा २०३
४ खोटाङ ३३४
५ झापा ५६५
६ तापलेिङु ८६
७ तेह्मु ७८
८ धनकुटा १७९
९ पाँचि्र ९०
१० भोिपरु १५९
११ मोरङ ५३२
१२ संखिुासभा १९७
१३ सनुसरधी ८५६
१४ सोलखुमुबु ८२
१५ धनषुा ३८८
१६ पसा्ग १०८
१७ बारा २२४
१८ महोत्तरधी २९२
१९ रौतहट ३५९
२० सला्गहधी ५००
२१ वसरहा २८३
२२ काठमािौ ँ ३९६
२३ काभ्पेला्चिोक २६३
२४ वचितिन २९२
२५ दोलखा १२७
२६ धावदङ १५६
२७ निुाकोट १२८
२८ भतिपरु २१०
२९ मकिानपरु २९२
३० रसिुा २९
३१ रामछेाप १३४
३२ लवलतपरु १७०

रि.्.ं तिलला ्खंया
३३ वसनधपुालचिोक १०२
३४ वसनधलुधी १७२
३५ कासकती ३२८
३६ रोरखा १८२
३७ तनहुँ १८१
३८ निलपरासधी(बद्गराट ससुता पिू्ग) २७३
३९ पि्गत ३८८
४० बारलङु २९६
४१ मनाङ १
४२ मसुताङ ५
४३ म्यागदधी ७८
४४ लमिङु ८९
४५ स्याङिा ५४९
४६ अरा्गखाँचिधी ३८८
४७ कवपलिसतु १५४
४८ रलुमधी ६९२
४९ दाङ ३४९
५० पालपा २४७
५१ प्यठूान १९४
५२ बवद्ग्या २२५
५३ बाँके १२९
५४ रुपनदहेधी २७३
५५ रोलपा ८३
५६ कावलकोट १४१
५७ िािरकोट १५३
५८ िमुला ३८४
५९ िोलपा १९
६० दलेैख २७१
६१ मरुु ७४
६२ रुकुम पवचिम ४२६
६३ सल्यान १७८
६४ सखुनेत ३५४
६५ हुमला ५६
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रि.्.ं तिलला ्खंया
६६ अछाम १४०
६७ क्चिनपरु ३२३
६८ कैलालधी २२२
६९ िँिेलधरुा ११७
७० िोटधी ९६
७१ दाचिु्गला १७९
७२ बझाङ २११
७३ बािरुा ६६
७४ बैतिधी २३४

२.२.३ आरक््णिफ्य  त्फारर्को तिललागि 
तििर्ण 

रि.्.ं तिलला ्खंया
१ इलाम १४२
२ उद्यपरु १६८
३ ओखलढुङ्रा ११४
४ खोटाङ २५१
५ झापा २५६
६ तापलेिङु ५९
७ तेह्मु ४९
८ धनकुटा १४७
९ पाँचि्र ८६

१० भोिपरु १२८
११ मोरङ ३४२
१२ संखिुासभा १४९
१३ सनुसरधी ८६३
१४ सोलखुमुबु ६२
१५ धनषुा ४३५
१६ पसा्ग १४८
१७ बारा २९९
१८ महोत्तरधी ३७७
१९ रौतहट ३९९
२० सला्गहधी ५०४

रि.्.ं तिलला ्खंया
२१ वसरहा ४२३
२२ काठमािौ ँ २९७
२३ काभ्पेला्चिोक १८१
२४ वचितिन १४७
२५ दोलखा ८८
२६ धावदङ ८८
२७ निुाकोट ५६
२८ भतिपरु १६३
२९ मकिानपरु २४६
३० रसिुा ११
३१ रामछेाप ११०
३२ लवलतपरु १५४
३३ वसनधपुालचिोक ५४
३४ वसनधलुधी १२७
३५ कासकती ११२
३६ रोरखा १३४
३७ तनहुँ ८२
३८ निलपरासधी(बद्गराट ससुता पिू्ग) १६७
३९ पि्गत ११६
४० बारलङु १८९
४१ मनाङ २
४२ मसुताङ ६
४३ म्यागदधी ५५
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शपेा्ग २८
श्रधीबासति १३
श्रधीस ८
श्रषे्ठ ५३६
संिेल १४
सहनधी १६
साउँद ५५
सापकोटा २५४
सारु ६
साकगी ६
साह ४१३
साहधी १३
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्र सामान्य
साहु ६
वसंह १८३
वसगदले ४२
वसलिाल २४
सनुार २३
सनुिुार २०
सनुदास १
सबुबा ८
सिुाल १०
सिुेदधी ३४५
हमाल ४०
हररिन २
हुमाराई २९
अन्य १४२५

२.२.६ आरक््णिफ्य  त्फारर् भएका उममेदिारको 
्र तििर्ण 

्र आरक््ण
अवधकारधी २०२

अनसारधी २१
अ्या्गल ७२
अिस्धी ६
आचिा्य्ग १३९
आले ४०
उपाध्या्य ५०
उपे्रतधी ९
एिधी ६
ऐर ४
ओझा १८
कटुिाल २४
कटे्ल ८
कठा्यत १३
किेल २३

्र आरक््ण
कण्ग ७२
कमा्गचिा्य्ग ३
कलौनधी ३
कापर ५
काफले ३९
काकगी १०५
कुईकेल ४
कुमार ८
कुमारधी ४६
कुमाल १६
कुिँर ४३
कुश्ाहा ४८
के.सधी. ९७
केशरधी ५
कोईराला ४३
कोहार ९
क्ेत्रधी २१
खि्का १०७
खवतििा ४६
खत्रधी ६२
खनाल ८३
खरेल १३
खिास ११
खातधी ८
खातनु १६
वररर ५४
रपु्ता ८२
ररुाराई ं ९
ररुूङ्र १६४
रेलाल २
रैहे २७
रोतामे १
रोले ७
रौतम ७६
रवत्ग ८१
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्र आरक््ण
रवत्गमरर ७
रलान ११
रले १०
वरवमरे १३५
वरवसङ्र १२
चिनद १८
चिपाई ११
चिमलाराई ं ४
चिापाराई ं ११
चिावलसे ९
चिौधरधी ७९४
चिौरावस्या १९
चिौलाराई ं ४७
चिौहान ७
छनत्याल १७
ि्यसिाल १७
वि.वस. १९
विरेल १३
िैशधी ७
िैसिाल ८
िैसधी १९
िोशधी १२०
ज्ञिालधी ४५
झा १५३
ठकुरधी ४
ठरनुना १३
ठाकुर ११९
ठािा ९
िंरोल २१
िाँरधी ५
वि.वस. २
िुमे् २
ढकाल ८१
ढंुरेल ५
ढुङ्राना १८

्र आरक््ण
तणिुकार ७
तामाङ्र १६९
ताम्ाकार ११
वतवमलवसना ४६
वतिारधी २७
वत्रपाठधी ४
्पवल्या १६
्ापा ३४०
्ापामरर १२
्ारु ७६
दरंाल १
दत्त ९
दनिुार २१
दमाई १०
दिगी १७
दला्गमधी १४
दिािधी ३
दास १२५
दाहाल ८३
दलुाल ११
दिुािधी ३
दिे २७
दिेकोटा २६
दिेान ४
धमला ९
धामधी ३२
वधताल १२
वधमाल १०
ना् ३
ना्यक ९
वनरौला ३६
नेपाल २६
नेपालधी १३८
न्यौपाने १३५
पंरेनधी २
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्र आरक््ण
पंवि्यार ८
पटेल २५
पवणित ५१
पनेरु ६
पनत २३
पन् ४
पन्धी ४४
परािलुधी २४
परर्यार ९२
पहािधी ६
पावख्न १०
पाठक १६
पाणिे १२४
पाल १७
पासिान ३४
पिुासैनधी ७
पनु १४८
पनुमरर ७
परुधी ९
पलुामधी ४
पोख्ले ११४
पौिेल १९७
प्याकुरेल ४
प्रिापवत २२
प्रधान ३२
प्रसाई ९
प्रसाद १६
फु्याल २
बिराइ्ग ६
बज्ाचिार ््य १३
ब्िािे ३
बटाला २
बिाल ४
बिुिाल १
बनिारा ३

्र आरक््ण
बम ५
बराल ४९
बदनेिा ९
बसनेत ८१
बस्याल १६
बावन्याँ १५
बासकोटा ११
बासतोला १३
वब.वस. १०
बढुा १०३
बढुा्ोकती ३७
बढुामरर १२
बेलबासे ६
बैठा १८
बोरटधी १०
बोहरा २०
बोहोरा १८
भरत ९
भट् ५०
भट्राई १३३
भणिारधी ११२
भारतधी ५
भिुेल ३४
भतुनेल ६
भषुाल ४१
भोटे ४
मिंल ५
मरर १२७
मररातधी ११
मणिल १७५
मरावसनधी ११
मलल १६
मवललक १२
महत १३
महतारा १५
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्र आरक््ण
महतो २१५
महरा २५
महि्गन ९२
महासेठ ६
माझधी ४२
माननधर ३५
वमिार १४
वमश्र ७७
वमश्रा ८
मवुख्या १२
मसुलमान १०
महेता ६४
मनैालधी ९
मोतिान १८
्यादि ७५०
्योरधी ४
्योनिन ७
रिक २३
रमतेल ११
रसाइलधी १२
राई ५७४
राउत ६९
रािभणिारधी १३
राििंशधी २७
राना १२७
रानाभाट २
राम ४०
रा्य ९५
रा्यमाझधी ३
राित २४
रािल २७
ररिाल ३०
ररमाल ९
रेगमधी ६३
रोका १७

्र आरक््ण
रोका्या ३५
रोकका १६
रौवन्यार ८
लमसाल २२
लामा १११
लावमछाने ४४
वलमबु ७४
लईुटेल १०
लेखक २
िवल ५१
िागले १०
वि.क. २७९
विश्कमा्ग १३०
विटि ५५
शमा्ग २७२
शाक्य ४२
शाह २२३
शाहधी ८६
वशिाकोटधी ११
शपेा्ग २५
श्रधीबासति १४
श्रधीस १५
श्रषे्ठ ७५४
संिेल २
सहनधी ११
साउँद १२
सापकोटा ४७
सारु १३
साकगी ३१
साह ३९३
साहधी ११
साहु ७
वसंह १८३
वसगदले १९
वसलिाल ९
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्र आरक््ण
सनुार ९६
सनुिुार ४०
सनुदास ९
सबुबा १५
सिुाल १२
सिुेदधी ८७
हमाल १४
हररिन १३
हुमाराई ६
अन्य १४६७

२.२.७ मतहलािफ्य  त्फारर् भएका उममेदिारको 
्र तििर्ण 

्र मतहला
अवधकारधी १४१

अ्या्गल ६४
अिस्धी ५
आचिा्य्ग ११२
आले ७
उपाध्या्य १७
उपे्रतधी ९
ऐर ३
ओझा १४
कटुिाल २१
कटे्ल ४
कठा्यत ५
किेल २०
कण्ग ६
कमा्गचिा्य्ग १
कलौनधी १
काफले २९
काकगी ८९
कुईकेल ३
कुमारधी २३

्र मतहला
कुमाल २
कुिँर २५
कुश्ाहा २
के.सधी. ६९
कोईराला ३९
क्ेत्रधी १३
खि्का ७८
खवतििा ४१
खत्रधी ४१
खनाल ७०
खरेल १०
खिास २
खातधी ३
खातनु ३
वररर २६
रपु्ता ३
ररुाराई ं ८
ररुूङ्र ३९
रेलाल २
रैहे २०
रौतम ६५
रवत्ग १३
रवत्गमरर २
रलान २
रले ५
वरवमरे १०३
वरवसङ्र ४
चिनद ८
चिपाई ११
चिमलाराई ं ४
चिापाराई ं १०
चिावलसे ८
चिौधरधी ९६
चिौरावस्या ३
चिौलाराई ं ३१
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्र मतहला
चिौहान ४
छनत्याल ५
ि्यसिाल २
वि.वस. ९
विरेल ५
िैशधी ४
िैसिाल ४
िैसधी ७
िोशधी ५७
ज्ञिालधी ४२
झा १४
ठकुरधी २
ठरनुना ९
ठाकुर १२
ठािा १
िंरोल ५
िाँरधी २
वि.वस. २
िुमे् २
ढकाल ६६
ढंुरेल ४
ढुङ्राना १२
तणिुकार ३
तामाङ्र ४०
ताम्ाकार ३
वतवमलवसना ३७
वतिारधी १२
वत्रपाठधी ३
्पवल्या १५
्ापा १२८
्ापामरर २
्ारु ६
दरंाल १
दनिुार ३
दिगी १

्र मतहला
दला्गमधी ४
दिािधी ३
दास ६
दाहाल ६९
दलुाल ७
दिुािधी ३
दिे ४
दिेकोटा १९
दिेान २
धमला ६
धामधी १६
वधताल १०
वधमाल ५
ना् २
ना्यक ३
वनरौला २७
नेपाल २३
नेपालधी ७
न्यौपाने ९५
पंरेनधी २
पंवि्यार १
पटेल ३
पवणित १२
पनेरु ६
पनत २१
पन् ४
पन्धी ३८
परािलुधी २०
परर्यार ६
पहािधी २
पावख्न १
पाठक ८
पाणिे ७३
पाल २
पिुासैनधी ७
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्र मतहला
पनु २८
पनुमरर १
परुधी ४
पोख्ले १०१
पौिेल १६९
प्याकुरेल २
प्रिापवत ८
प्रधान ५
प्रसाई ८
प्रसाद १
फु्याल १
बिराइ्ग ३
बज्ाचिार ््य ८
ब्िािे ३
बिाल ४
बनिारा २
बम १
बराल ३५
बसनेत ६१
बस्याल ७
बावन्याँ १२
बासकोटा १०
बासतोला १२
वब.वस. ३
बढुा १६
बढुा्ोकती २४
बढुामरर ५
बेलबासे ५
बैठा १
बोरटधी ९
बोहरा ८
बोहोरा ९
भरत १
भट् ४३
भट्राई १०८

्र मतहला
भणिारधी ९५
भारतधी ३
भिुेल ६
भतुनेल ४
भषुाल ३३
भोटे १
मरर २४
मणिल ८
मरावसनधी ८
मलल ८
महत ८
महतारा ४
महतो १९
महरा ६
महि्गन ३६
महासेठ १
माझधी १२
माननधर १४
वमश्र १५
वमश्रा १
मवुख्या २
मसुलमान ३
महेता ७
मनैालधी ६
मोतिान ३
्यादि ६६
्योरधी ४
्योनिन ४
रमतेल १
राई १२१
राउत १८
रािभणिारधी ५
राििंशधी २
राना २२
रानाभाट २
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्र मतहला
रा्य ६
रा्यमाझधी ३
राित ७
रािल १०
ररिाल २४
ररमाल ६
रेगमधी ५०
रोका २
रोका्या ९
रोकका ५
रौवन्यार २
लमसाल १८
लामा २०
लावमछाने ३४
वलमबु १५
लईुटेल ७
लेखक २
िवल ३२
िागले ८
वि.क. १४
विश्कमा्ग १६
विटि ३४
शमा्ग २०७
शाक्य १६
शाह २७
शाहधी २८
वशिाकोटधी १०
शपेा्ग ७
श्रधीबासति १
श्रधीस २
श्रषे्ठ १५७
संिेल २
सहनधी १
साउँद ६
सापकोटा ४०

्र मतहला
सारु २
साकगी २
साह ३६
साहधी ६
साहु १
वसंह ३८
वसगदले १६
वसलिाल ८
सनुार ८
सनुिुार ७
सनुदास २
सबुबा ८
सिुाल २
सिुेदधी ७९
हमाल ८
हररिन ३
हुमाराई ६

२.२.८ आतदिा्ी/िनिातििफ्य  त्फारर् भएका 
उममेदिारको ्र तििर्ण 

्र आतदिा्ी/िनिाति
अवधकारधी ५

आले २७
एिधी १
कमा्गचिा्य्ग २
कुमाल १२
कुिँर ९
कुश्ाहा १
के.सधी. ८
क्ेत्रधी ४
खि्का ४
खिास ९
वररर १
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्र आतदिा्ी/िनिाति
ररुूङ्र १२१
रोले ७
रवत्ग ६८
रवत्गमरर ५
रलान ९
रले ५
वरवमरे ५
वरवसङ्र ८
चिौधरधी ५५३
चिौहान १
छनत्याल ७
वि.वस. ७
विरेल ८
िैसधी ४
िोशधी १८
झा १
ठाकुर ४
ठािा ८
िंरोल १५
ढंुरेल १
तणिुकार ४
तामाङ्र १२७
ताम्ाकार ३
वतिारधी ४
्ापा १७५
्ापामरर ९
्ारु ६०
दनिुार १७
दला्गमधी १०
दिेान २
धामधी २
वधमाल ५
वनरौला १
न्यौपाने १०
पंवि्यार २

्र आतदिा्ी/िनिाति
पवणित ९
पावख्न ९
पाणिे ३
पनु १०७
पनुमरर ५
पलुामधी ४
पौिेल २
प्रिापवत १२
प्रधान २५
प्रसाद १
बज्ाचिार ््य ५
बराल ३
बसनेत ३
बढुा ४५
बढुा्ोकती ९
बढुामरर ७
बैठा १
भरत ३
भट् १
भट्राई ३
भिुेल २४
भोटे २
मिंल ३
मरर ९६
मररातधी १
मणिल ८४
मलल १
महतारा १
महतो १७
महरा ४
महि्गन ५६
माझधी ३०
माननधर २१
वमश्र १
मवुख्या ३
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्र आतदिा्ी/िनिाति
महेता १
मोतिान १५
्यादि १२
्योनिन ३
रिक १
राई ४३८
राउत २
रािभणिारधी ८
राििंशधी २२
राना १०१
रा्य ८
ररिाल २
रेगमधी १
रोका ९
रोका्या ६
रोकका ३
लामा ९१
लावमछाने २
वलमबु ५८
िवल २
वि.क. ६
विश्कमा्ग ३
विटि ५
शमा्ग ३
शाक्य २५
शाह २
शाहधी ३
शपेा्ग १८
श्रधीस १३
श्रषे्ठ ५८८
सहनधी १
सारु ११
साह १
वसंह ३२
सनुिुार ३१

्र आतदिा्ी/िनिाति
सबुबा ७
सिुाल १०
हररिन १

२.२.९ मिे्ीिफ्य  त्फारर् भएका उममेदिारको ्र 
तििर्ण 

्र मिे्ी
अवधकारधी ३१

अनसारधी २१
अ्या्गल १
आचिा्य्ग १
आले ६
उपाध्या्य ५
ओझा ३
कण्ग ६५
कापर ५
कुमार ६
कुमारधी २२
कुमाल १
कुिँर ३
कुश्ाहा ४५
के.सधी. ४
केशरधी ५
कोहार ९
क्ेत्रधी २
खि्का ४
खत्रधी १
खनाल २
खरेल १
खातनु १३
वररर १०
रपु्ता ७८
चिौधरधी १३३
चिौरावस्या १५
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्र मिे्ी
चिौहान २
ि्यसिाल १४
िैसिाल ४
िैसधी १
झा १३७
ठाकुर ९७
वतिारधी ७
वत्रपाठधी १
्ापा १
्ारु ८
दत्त ९
दास ७८
दाहाल १
दिे २२
धामधी १
ना्यक ६
नेपालधी १
न्यौपाने ४
पंवि्यार ५
पटेल २१
पवणित २६
पाठक ८
पाणिे २३
पाल १३
पासिान ९
पनु ४
परुधी १
पौिेल १
प्रिापवत २
प्रधान १
प्रसाद १३
बस्याल १
बावन्याँ ३
बैठा ८
भरत ५

्र मिे्ी
भट्राई ४
भारतधी २
भिुेल १
मिंल २
मरर ६
मणिल ६४
मवललक १२
महतो १७५
महरा ३
महासेठ ५
वमश्र ६०
वमश्रा ७
मवुख्या ७
मसुलमान ६
महेता ५६
्यादि ६५९
रिक १०
राई २
राउत ३९
राििंशधी १
राना १
राम १३
रा्य ७६
रोकका २
रौवन्यार ६
लावमछाने ३
वि.क. ४
विश्कमा्ग ४
विटि २
शमा्ग ३१
शाक्य १
शाह १७१
श्रधीबासति १३
श्रषे्ठ २
सहनधी ८
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्र मिे्ी
साह ३४५
साहु ६
वसंह ९०
सनुिुार १
हररिन ६

२.२.१० अपाङ् गिफ्य  त्फारर् भएका 
उममेदिारको ्र तििर्ण

्र अपाङ् र
अवधकारधी १५

अ्या्गल ७
आचिा्य्ग १६
उपाध्या्य ६
एिधी १
ऐर १
ओझा १
कटुिाल ३
कटे्ल ४
कठा्यत २
किेल ३
कण्ग १
कलौनधी २
काफले ९
काकगी ७
कुमार १
कुमाल १
कुिँर २
के.सधी. १४
कोईराला १
क्ेत्रधी २
खि्का १४
खवतििा ५
खत्रधी ५
खनाल ६

्र अपाङ् र
खरेल २
वररर ६
रपु्ता १
ररुाराई ं १
ररुूङ्र ३
रैहे १
रौतम १०
वरवमरे १९
चिनद ४
चिापाराई ं १
चिावलसे १
चिौधरधी ९
चिौरावस्या १
चिौलाराई ं ४
छनत्याल २
ि्यसिाल १
वि.वस. २
िैशधी १
िैसधी १
िोशधी ९
ज्ञिालधी ३
झा १
ठरनुना ४
ठाकुर १
िंरोल १
िाँरधी २
ढकाल १२
ढुङ्राना ४
तामाङ्र २
वतवमलवसना ४
वतिारधी २
्पवल्या १
्ापा १४
दनिुार १
दास ३
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्र अपाङ् र
दाहाल १३
दिे १
धमला १
धामधी ३
वनरौला ८
नेपाल २
नेपालधी १
न्यौपाने ११
पटेल १
पवणित १
पनत २
पन्धी ६
परािलुधी ४
पाणिे १४
पाल २
पासिान १
पनु ५
परुधी ३
पोख्ले १२
पौिेल २२
प्रधान १
प्रसाई १
प्रसाद १
फु्याल १
बिराइ्ग १
बनिारा १
बम १
बराल ३
बसनेत १३
बस्याल १
बासकोटा १
बासतोला १
वब.वस. ३
बढुा ९
बढुा्ोकती ३

्र अपाङ् र
बेलबासे १
बैठा १
बोहरा ३
बोहोरा २
भट् ४
भट्राई १५
भणिारधी ७
भतुनेल २
भषुाल ६
भोटे १
मणिल २
मरावसनधी २
महत २
महतारा ४
महतो ३
महरा २
मसुलमान १
मनैालधी ३
्यादि १२
राई १३
राउत ६
राना १
रा्य १
राित ४
रािल ६
ररिाल २
ररमाल १
रेगमधी ६
रोका १
रोका्या ३
लमसाल १
लावमछाने ३
वलमबु १
लईुटेल ३
िवल ८
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्र अपाङ् र
िागले २
वि.क. १
विटि १०
शमा्ग १२
शाह १३
शाहधी १६
श्रषे्ठ ७
सहनधी १
साउँद ५
सापकोटा ५
साकगी १
साह ९
साहधी १
वसंह १३
वसगदले ३
सनुार २
सिुेदधी ८
हमाल २

२.२.११ पीछतडएको के्त्रिफ्य  त्फारर् भएका 
उममेदिारको ्र तििर्ण 

्र तपछतडएको के्त्र
अवधकारधी ९

अिस्धी १
आचिा्य्ग ९
उपाध्या्य २२
एिधी ४
कठा्यत ६
काफले १
काकगी ७
कुईकेल १
कुिँर ४
के.सधी. २

्र तपछतडएको के्त्र
कोईराला २
खि्का ७
खत्रधी १५
खनाल ४
खातधी ३
वररर ११
ररुूङ्र १
चिनद ६
चिौलाराई ं १२
छनत्याल २
िैशधी २
िैसधी ६
िोशधी ३५
ठकुरधी २
ठाकुर १
िाँरधी १
ढकाल ३
ढुङ्राना २
वतवमलवसना ५
वतिारधी १
्ापा १८
दिेकोटा ७
धमला २
धामधी १०
वधताल २
ना् १
नेपाल १
न्यौपाने १२
पवणित ३
पाणिे ८
पनु १
पनुमरर १
पौिेल ३
प्याकुरेल २
बिराइ्ग २
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्र तपछतडएको के्त्र
बटाला २
बिुिाल १
बम ३
बराल ३
बसनेत ३
वब.वस. २
बढुा ३२
बढुा्ोकती १
बैठा १
बोरटधी १
बोहरा ९
बोहोरा ७
भट् २
भट्राई १
भणिारधी १०
भिुेल १
मरर १
मरावसनधी १
मलल ७
महत ३
महतारा ६
वमश्र १

्र तपछतडएको के्त्र
राउत ३
राना १
रा्य १
राित १३
रािल ११
ररिाल १
ररमाल २
रेगमधी ६
रोका्या १७
रोकका १
िवल ९
विटि ४
शमा्ग १४
शाह ९
शाहधी ३९
साउँद १
सापकोटा १
साह २
साहधी ४
वसंह ९
हमाल ४
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२.३.१ ्भभेक््णमा प्रयोग भएको प्रश्ािली

रातषरिय ्मािेशी आयोग

तनिामिी कम्यचारीको लातग प्रश्ािली 

(्यो प्रश्नािलधीको प्र्योर रावट्रि्य समािेशधी आ्योरले रन्ग लारेको वनिामतधी सेिामा समािेवशताको अिस्ा समिनधधी  
अिै्यवतिक अनसुनधान प्र्योिनको लावर मात्र उप्योर रररने छ । त्यसकारण प्रश्नािलधी अनसुारको वििरण उपलबध रराई 
वनिामतधी सेिामा समािेवशता समबनधमा ्यस आ्योरले रनने सधुारको वसफाररस त्यार रनने का्य्गमा सह्योर परु ््याई वदन आ्योर 
समबवनधत सबै कम्गचिारधीमा अनरुोध रद्गछ । सा्ै, ्यसबाट सङ्कलन रररएका व्यवतिरत सचूिनाहरू कुनै पवन वकवसमबाट 
प्रकाशन नरररने कुराको सवुनवचितता आ्योरले रद्गछ )।

१   पूरा नाम र ्र :(सिेवचछक)

 नाम.............. ........................

 ्र :.......................................

२.  ठेगाना (नागररकिाको प्रमा्णपत्र अनु्ारको ) : विलला ......................पावलका............

 हालको ठेगाना (ि्ाइ ्राइ गरी आएको भए ) : विलला ...................पावलका............

 (भािा वतरधी बसोबास ररररहकेको ठेरानालाई भने हालको ठेरानामा समािेश नरनर’्होला )

३  ्ेिा प्रिेश तमति : साल ..........मवहना .......रते .........

४  हालको पदको नाम :..............................  शे््णी िा िह : ................ 

५ हालको पदमा बढुिा भएको भए तमति : ्ाल ........मतहना ...... गिे ....... 

६.  हालको पदमा काय्यरि अिति कुनै ( कुनै एकको अगातड तचनो लगाउनु हो्)् :  

 (क) छ मवहनाभनदा कम  (ख) एक िष्गभनदा कम  (र) एक िष्गभनदा बढधी 

७.  शैतक्क योगयिा :

योगयिा शैतक्क ्सं्ाको नाम र ठेगाना           उत्ी्ण्य िष्य  (तिरिम ्िंतमा)

कक्ा १ दवेख कक्ा १२ 

आइ.ए. िा सो सरह

िधी. ए. िो सो सरह

एम. ए. िा सो सरह

एम. ए. भनदा माव्

द्रष्वय : तिद्ालयको हकमा पतछललो तिद्ालय मात्र उललेख गनर’्होस ्। शवैक्क संस्ाको ठेरानाको हकमा 
विलला मात्र उललेख रनु्गहोस ्।

८.  अतभभािकको शैतक्क योगयिा र पेशा 
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शैतक्क योगयिा बाबु आमा पेशा
कक्ा १ दवेख कक्ा १२ िाि ु:
आइ.ए. िा सो सरह आमा :
िधी. ए. िो सो सरह हिरुबा : 
एम. ए. िा सो सरह हिरुआमा :
एम. ए. भनदा माव्

द्रष्वय : ्बैभनदा मात्ललो योगयिामा मात्र तचनो लगाउनु हो् ्। पेशा उललेख गदा्य तििातहि मतहला 
कम्यचारीको हकमा माइिीिफ्य का हिुरबा र हिुरआमाको पेशा उललेख गनु्यहो् ्।  

९.  काय्य ्मपादन ्मबनिीिानकारी (देहायका प्रश्को बहुउत्रहरूमधये कुनै एकमा ठीक तचनो 
लगाउनु हो्)् 

 (क)  हालको तिममेिारी पूरा गन्य िपाईको ज्ानको अिस्ा कसिो छ िसिो लागछ ?

 १. अवल नपरुेको िसतो लागछ ।

 २. चिावहएको िवत छ िसतो लागछ  ।

 ३. चिावहए भनदा बढधी छ िसतो लागछ  ।

(ख)  हालको तिममेिारी पूरा गन्य िपाईमा तिद्मान ्ीपको अिस्ा कसिो छ िसिो अनुभि गनु्य हुनछ?

 १. अवल नपरुेको िसतो अनभुि रछु्ग  ।

 २. चिावहएको िवत भएको अनभुि रछु्ग ।

 ३ चिावहनेभनदा िढधी नै भएको अनभुि रछु्ग ।

(ग) हालको िपाईको काय्य ्मपादन सिरलाई आफैले कसिो मूलयाकन गनु्य हुनछ ?

 १. अरू समकक्धी सरह नभएको हो वक िसतो लागछ  ।

 २. अरू समकक्धी सरह नै भएको िसतो लागछ ।

 ३. अरू समकक्धी भनदा माव्ललो सतरको छ िसतो लागछ ।

(घ)  हालको तिममेिारी अनु्ारको काय्य ्मपादनको लातग काय्य िािािर्ण कसिो रहेको ठाननु हुनछ ?

 १. का्य्ग समपादनको लावर उप्यतुि िातािरण नै छैन ।

 २. का्य्ग समपादनको लावर आिश्यक िातािरण उपलबध छ ।

 ३. का्य्ग समपादनको लावर अत्यनत राम्ो िातािरण उपलबध छ  ।

(ङ)  हाल िपाईले गरी आउनु भएको कामबाट कतत्को काय्य ्निुतष् प्राप्त गनु्य भएको छ ?

 १. का्य्ग सनतवुटि प्राप्त हुने खालको काम नै छैन ।

 २. कामबाट सामान्य सनतवुटि प्राप्त भएको छ  ।

 ३. कामबाट राम्ो का्य्ग सनतवुटि प्राप्त भएको छ ।

मात्का तििर्णहरू मैले िाने बुझे्मम ्ही छन ्भनी प्रमात्णि गद्यछु ।

दसतखत : ...............................  वमवत :...................................
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रातषरिय ्मािेशी आयोग

कम्यचारीकोबारेमा ्पुरीिेक्कको मूलयाङ्कन

(्यो प्रश्नािलधीको प्र्योर रावट्रि्य समािेशधी आ्योरले रन्ग लारेको वनिामतधी सेिामा समािेवशताको अिस्ा समबनधधी  
अिै्यवतिक अनसुनधान प्र्योिनको लावर मात्र उप्योर रररने छ । त्यसैले, प्रश्नािलधी अनसुारको वििरण उपलबध रराई 
वनिामतधी सेिामा समािेवशता समबनधमा ्यस आ्योरले रनने सधुारको वसफाररस त्यार रनने का्य्गमा सह्योर परु ््याई वदन 
आ्योर समबवनधत सबै कम्गचिारधीमा अनरुोध रद्गछ । सा्ै, ्यसका रहकेा व्यवतिरत सचूिनाहरू कुनै पवन वकवसमबाट प्रकाशन 
नरररने कुराको सवुनवचितता आ्योरले रद्गछ ) ।

१.  नाम, ्र :.................................................... (सिेवचछक)                                       

२.   पद :............................शे््णी िा िह : ........................................ 

३.  नोकरी िष्य (्रुु तनयुततिदेतख हाल्मम) :..........िष्य 

४.  ्बैभनदा मात्ललो शैतक्क योगयिा :...................................

५. ्पुरीिेक््ण गरेको अिति (कुनै एकमा ठधीक वचिनो लराउन ुहोस)्  : 

(क)  छ मवहनाभनदा कम  (ख) एक िष्गभनदा कम  (र) एक िष्गभनदा बढधी 

६.  ्पुरीिेक््ण गररएको कम्यचारीको काय्य ्मपादनको अिस्ा :

(दहेा्यका विवभनन आधारहरू मध्ेय कुनै एकको अरावि ठधीक वचिनो लराउनहुोस)्  

(क)  का्य्ग समपादनको लारत आिशयक ज्ान 

(१) कम

(२)  ठधीकक 

(३)  प्या्गप्त 

(ख)  काय्य ्मपादनको लातग आिशयक ्ीप 

(१) कम

(२) ठधीकक 

(३) प्या्गप्त 

(ग)  िन्मपक्य  गन्य ्कने क्मिा र गु्णसिर 

(१) कमिोर

(२) ठधीकै 

(३) राम्ो 
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(घ)  ्मसया ्मािान गन्य ्कने क्मिा 

(१) कमिोर

(२) ठधीकै 

(३) राम्ो 

(ङ)  नेिृति गन्य ्कने क्मिा 

(१) कमिोर

(२) ठधीकै 

(३) राम्ो 

(च)  निप्रिि्यन क्मिा 

(१) कमिोर

(२) ठधीकै 

(३) राम्ो

(छ)  ्मय पालना र अनुशा्न

(१) कमिोर

(२) ठधीकै 

(३) राम्ो

(ि)  आचर्ण र नैतिकिा  

(१) कमिोर

(२) ठधीकै 

(३) राम्ो

(झ)  ्मग्र काय्य ्मपादन सिर 

(१) सामान्य 

(२) राम्ो

(३) उत्तम 

मात्का तििर्णहरू मैले िाने बुझे्मम ्ही छन ्भनी प्रमात्णि गद्यछु ।

दसतखत :

वमवत : 
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२.३.२ ्भभेक््णबाट प्राप्तकम्यचारीको प्रतितरियाको नतििा

रािपत्रातक ंि िृिीय िा छैठौं र ्ािौ िहको 

१.ि्ोिा् 

ि्ोिा्को तकत्म ्खंया िममा प्रतिशि

नरररकताअनसुारको स्ा्यधीिसोिास मात्र २५ २५ ८०.६४५१

अस्ाई िसोिासको लावर रर भएको ६ ६ १९.३५४८

२ ्ेिाप्रिेश गरेको अिति

्ेिाप्रिेश देतख हाल्ममको अिति ्खंया िममा प्रतिशि

५ िष्ग भनदाकम १५ १५ ४८.३८७०

५ िष्ग िा सो भनदामाव् १० िष्ग भनदाकम १० १० ३२.२५८०

१० िष्ग िा सो भनदामाव् १५ िष्ग भनदाकम ६ ६ १९.३५४८

३. िढुिा भएको अिति

मात्ललो पदमा िढुिा भएको अिति ्खंया िममा प्रतिशि

५ िष्ग भनदाकम १६ १६ ५१.६१२९

५ िष्ग भनदामाव् ७ िष्गसमम ७ ७ २१.२१२१

७ िष्ग भनदामाव् ९ िष्गसमम ४ ४ १२.१२१२

९ िष्ग र सो भनदामाव् ४ ४ १२.१२१२

४ हालको पदमाकाय्यरि अिति

काय्यरि अिति ्खंया िममा प्रतिशि

१ िष्गसमम १ १ ३.२२५८

१ िष्ग माव् २ िष्गसमम ६ ६ १९.३५४८

२ िष्ग माव् ४ िष्गसमम ५ ५ १६.१२९०

४ िष्ग भनदामाव् १९ १९ ६१.२९०३

५.शैतक्क योगयिा

शेतक्क ्सं्ाकातकत्म

शैतक्क योगयिा ्ामुदातयक शैतक्क ्सं्ाको ्खंया तनिीशैतक्क ्सं्ाको ्खंया

कक्ा १ देतख १२ कक्ा्मम १५ १६

आई एिो सो सरह १२ १९
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शेतक्क ्सं्ाकातकत्म

शैतक्क योगयिा ्ामुदातयक शैतक्क ्सं्ाको ्खंया तनिीशैतक्क ्सं्ाको ्खंया

वि ए िा सो सरह १९ १२

एम ्ए िा सो सरह ११ ११

एम ए भनदामाव् १

शैतक्क ्सं्ाको 
तकत्म

्ामुदातयक शैतक्क 
्सं्ामामात्र

तनिीशैतक्क ्सं्ामात्र ्ामुदातयक र तनिीदुिै ्री तमतश्ि

८ ८ १५

िममा ८ ८ १५

प्रतिशि २५.८०६४ २५ं८०६४ ४८.३८७०

६ अतभभािकको शैतक्क योगयिा र पेशा

िािुको शैतक्क योगयिा ्खंया प्रतिशि िािुको पेशा ्खंया प्रतिशि

१ दवेख १२ कक्ासमम
१३

४१.९३५४ ककृ वष १२ ३८.७०९६

आई एिा सो सरह २ ६.४५१६ व्यापार व्यिसा्य ४ १२.९०३२

वि ए िा सो सरह ६ १९.३५४८ सरकारधी सेिा १० ३२.२५८०

एम ए िो सो सरह ३ ९.६७७४ वशक्क १ ३.२२५८

एम ए भनदामाव् अन्य ४
१२.९०३२  

(भ.ूप ूशवैनक ३) वसलाई १

नधीरक्र ७ २२.५८०६

आमाको शैतक्क योगयिा ्खंया प्रतिशि आमाको पेशा ्खंया प्रतिशि

१ दवेख १२ कक्ासमम ९ २९.०३२२ ककृ वष १४ ४५.१६१२

आई एिा सो सरह १ ३.२२५८ व्यापार व्यिसा्य १ ३.२२५८

वि ए िा सो सरह ३ ९.६७७४ सरकारधी सेिा २ ६.४५१६

एम ए िो सो सरह ० ० वशक्क ०

एम ए भनदामाव् ० ० अन्य १४(रकृवहणधी १२ 
वसलाइ १ सहकारधी १)

४५.१६१२

नधीरक्र १८ ५८.०६४५
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७. हालको तिममेिारी पुरा गन्य िपाईको ज्ानको अिस्ा कसिो छ िसिो लागछ ?

उत्रको तकत्म ्खंया प्रतिशि

अवलनपरुे िसतो लागछ ० ०

चिावहएको िवत छ िसतो लागछ ३० ९६.७७४१

चिावहएभनदा िढधी छ िसतो लागछ १ ३.२२५८

८. हालको तिममेिारी पुरा गन्य िपाईमा तिद्मान तशपको अिस्ा कसिो छ िसिो अनुभि गनु्य हुनछ ?

उत्रको तकत्म ्खंया िममा प्रतिशि

अवलनपरुे िसतो अनभुि रछु्ग १० १० ३२.२५८०

चिावहएको िवतभएको अनभुि रछु्ग २१ २१ ६७.७४१९

चिवहने भनदा िढधी नै भएको अनभुि रछु्ग ० ० ०

९. हालको िपाइको काय्य्पादन सिरलाई आफैले कसिो मूलयाकन गनु्य हुनछ ?

उत्रको तकत्म ्खंया िममा प्रतिशि

अरु समकक्धी सरह नभएको ० ० ०

अरु समकक्धी सरह २६ २६ ८३.८७०९

अरु समकक्धीभनदामाव्ललो सतरको ५ ५ १६.१२९०

१०.हालको तिममेिारी अनु्ारको काय्य ्पादनको लातगकाय्य िािािर्ण कसिो रहेको ठाननु हुनछ?

उत्रको तकत्म ्खंया िममा प्रतिशि

उप्यतुििातािरण छैन ५ ५ १६.१२९०

आिश्यकिातािरण छ २४ २४ ७७.४१९३

अत्यनत राम्ो िातािरण छ २ २ ६.४५१६

११. हालिपाईले गरी आउनु भएको कामबाट कतत्को काय्य ्निुष्ी प्राप्त गनु्य भएको छ ?

उत्रको तकत्म ्खंया िममा प्रतिशि

का्य्ग सनतटुिधी प्राप्तहुने खालको छैन ३ ३ ९.६७७४

सामान्य सनतटुिधी प्राप्तभएको छ १८ १८ ५८.०६४५

राम्ो सनतटुिधी प्राप्तभएको छ १० १० ३२.२५८०
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रािपत्रातकि तधििीय िा आठँौ र निौिँह र ्ो भनदामात्को लातग

१.ि्ोिा् 

ि्ोिा्को तकत्म ्खंया िममा प्रतिशि

नरररकताअनसुारको स्ा्यधीिसोिास मात्र ६ ६ ४२.८५७

अस्ाई िसोिासको लावर रर भएको ८ ८ ५७.१४२

२ ्ेिाप्रिेश गरेको अिति

्ेिाप्रिेश देतख हाल्ममको अिति ्खंया िममा प्रतिशि
५ िष्ग भनदाकम ३ ३ २१ं४२८
५ िष्ग िा सो भनदामाव् १० िष्ग भनदाकम ४ ४ २८.५७१
१० िष्ग िा सो भनदामाव् १५ िष्ग भनदाकम ७ ७ ५०.००

३. िढुिा भएको अिति

मात्ललो पदमा िढुिा भएको अिति ्खंया िममा प्रतिशि
५ िष्ग भनदाकम ५ ५ ३५.७१४
५ िष्ग भनदामाव्७िष्गसमम ४ ४ २८.७५१
७िष्ग भनदामाव् ९ िष्गसमम ३ ३ २१.४२८
९ िष्ग र सो भनदामाव् २ २ १४.२८५

४ हालको पदमाकाय्यरि अिति

काय्यरि अिति ्खंया िममा प्रतिशि
१ िष्गसमम ४ ४ २८.५७१
१ िष्ग माव् २ िष्गसमम २ २ १४.२८५
२ िष्ग माव् ४ िष्गसमम ३ ३ २१.४२८
४ िष्ग भनदामाव् ५ ५ ३५.७१४

५.शैतक्क योगयिा

शैतक्क योगयिा
शेतक्क ्सं्ाका तकत्म

्ामुदातयक शैतक्क ्सं्ाको ्खंया तनिी शैतक्क ्सं्ाको ्खंया
कक्ा १ दवेख १२ कक्ासमम १२ २
आई एिो सो सरह ९ ५
वि ए िा सो सरह १० ४
एम ्ए िा सो सरह ११ २
एम ए भनदामाव्
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शैतक्क ्सं्ाको 
तकत्म

्ामुदातयक शैतक्क 
्सं्ामामात्र

तनिीशैतक्क ्सं्ामात्र ्ामुदातयक र तनिीदुिै 
्री तमतश्ि

िममा १० ० ४
प्रतिशि ७१.४२८५ २८.५७१४

६ अतभभािकको शैतक्क योगयिा र पेशा

िािुको शैतक्क योगयिा ्खंया प्रतिशि बाबुको पेशा ्खंया प्रतिशि
नीरक्र ३ २१.४२८

१ दवेख १२ कक्ासमम ३ २१.४२८ ककृ वष ७ ५०.००

आई एिा सो सरह २ १४.२८५ व्यापार व्यिसा्य ० ०

वि ए िा सो सरह ३ २१.४२८ सरकारधी सेिा ६ ४२.८५७

एम ए िो सो सरह ३ २१.४२८ वशक्क १ ७.१४२

एम ए भनदामाव् अन्य

आमाको शैतक्क योगयिा ्खंया प्रतिशि आमाको पेशा ्खंया प्रतिशि

नीरक्र ६ ४२.८५७

१ दवेख १२ कक्ासमम ६ ४२.८५७ ककृ वष ६ ४२.८५७

आई एिा सो सरह २ १४.२८५ व्यापार व्यिसा्य ० ०

वि ए िा सो सरह सरकारधी सेिा २ १४.२८५

एम ए िो सो सरह वशक्क १ ७.१४२

एम ए भनदामाव् अन्य ५ ३५.७१४

७. हालको तिममेिारी पुरा गन्य िपाईको ज्ानको अिस्ा कसिो छ िसिो लागछ ?

उत्रको तकत्म ्खंया िममा प्रतिशि

अवलनपरुे िसतो लागछ ० ० ०

चिावहएको िवत छ िसतो लागछ १३ १३ ९२.८५७१

चिावहएभनदा िढधी छ िसतो लागछ १ १ ७.१४२८

८. हालको तिममेिारी पुरा गन्य िपाईमातिद्मानतशपको अिस्ा कसिो छ िसिो अनुभि गनु्य हुनछ ?

उत्रको तकत्म ्खंया िममा प्रतिशि

अवलनपरुे िसतो अनभुि रछु्ग ० ० ०

चिावहएको िवतभएको अनभुि रछु्ग १२ १२ ८५.७१४२

चिवहने भनदा िढधी नै भएको अनभुि रछु्ग २ २ १४.२८५७
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९. हालको िपाइको काय्य्पादन सिरलाई आफैले कसिो मूलयाकन गनु्य हुनछ ?

उत्रको तकत्म ्खंया िममा प्रतिशि

अरु समकक्धी सरह नभएको ० ० ०

अरु समकक्धी सरह ११ ११ ७८.५७१४

अरु समकक्धी भनदा माव्ललो सतरको ३ ३ २१.४२८५

१०.हालको तिममेिारी अनु्ारको काय्य ्पादनको लातगकाय्य िािािर्ण कसिो रहेको ठाननु हुनछ ?

उत्रको तकत्म ्खंया िममा प्रतिशि

उप्यतुििातािरण छैन १ १ ७.१४२८

आिश्यकिातािरण छ १३ १३ ९२.८५७१

अत्यनत राम्ो िातािरण छ ० ०

११. हालिपाईले गरी आउनु भएको कामबाट कतत्को काय्य ्निुष्ी प्राप्त गनु्य भएको छ ?

उत्रको तकत्म ्खंया िममा प्रतिशि

का्य्ग सनतटुिधी प्राप्तहुने खालको छैन ० ० ०

सामान्य सनतटुिधी प्राप्त भएको छ १० १० ७१.४२८५

राम्ो सनतटुिधी प्राप्त भएको छ ४ ४ २६.५७१४

२.३.३ ्भभेक््णबाट प्राप्त ्पुरीिेक्को प्रतितरियाको नतििा

१. नोकरी अिति

अिति ्खंया िममा प्रतिशि

१ िष्ग भनदाकम ० ० ०

१ िष्ग माव् २ िष्गसमम ५ ५ १५.१५१५

२ िष्ग भनदामाव् ४ िष्गसमम ७ ७ २१.२१२१

४ िष्ग भनदामाव् २१ २१ ६३.६३६३

२. शैतक्क योगयिा

शैतक्क योगयिा ्खंया िममा प्रतिशि

िधी ए िा सो सरह ११ ११ ३३.३३३३

एम ए िा सो सरह २२ २२ ६६.६६६६

एम ए भनदामाव् ० ० ०
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३. ्पुरीिेक््ण गरेकोअिति

अिति ्खंया िममा प्रतिशि
६ मवहनाभनदाकम ११ ११ ३३.३३३३
१ िष्ग भनदाकम २ २ ६.६६६६
१ िष्ग भनदा िढधी २०. २० ६०.६०६०

४.काय्य ्पंादनको लातगआिशयक ज्ान 

ज्ानको अिस्ा ्खंया िममा प्रतिशि

कम ० ० ०

ठधीकक ३ ३ ९.०९०९

५.काय्य ्पंादनको लातग आिशयक तशप

तशपको अिस्ा ्खंया िममा प्रतिशि

कम ० ० ०

ठधीकक ४ ४ १२.१२१२

प्या्गप्त २९ २९ ८७.८७८७

६.िन्मपक्य  गन्य ्कने क्मिा र गु्णसिर 

िन्मपक्य ्खंया िममा प्रतिशि

कमिोर  १ १ ३.०३०३

ठधीकै ४ ४ १२.१२१२

राम्ो २८ २८ ८४.८४८४

७.  ्मसया ्मािानगन्य ्कने क्मिा

्मसया ्मािान ्खंया िममा प्रतिशि

कम ० ० ०

ठधीकै ८ ८ २४.२४२४

राम्ो २५ २५ ७५.७५७५

८. नेिृतिगन्य ्कने क्मिा

नेिृति क्मिा ्खंया िममा प्रतिशि

कमिोर  ० ० ०

ठधीकै १६ १६ ४८.४८४८

राम्ो १७ १७ ५१.५१५१
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९. निप्रिि्यन क्मिा

निप्रिि्यन ्खंया िममा प्रतिशि

कमिोर  १ १ ३.०३०३

ठधीकै ७ ७ २१.२१२१

राम्ो २५ २५ ७५.७५७५

१०. ्मयपालना र अनुशा्न

्मय र अनुशा्न ्खंया िममा प्रतिशि

कमिोर  ० ० ०

ठधीकै ४ ४ १२.१२१२

राम्ो २९ २९ ८७.८७८७

११. आचर्ण र नैतिकिा

्दाचार ्खंया िममा प्रतिशि

कमिोर  ० ० ०

ठधीकै १ १ ३.०३०३

राम्ो ३२ ३२ ९६.९६९६

१२. ्मग्र काय्य्पंादन सिर 

काय्य ्पंादन ्खंया िममा प्रतिशि

सामान्य ० ० ०

राम्ो  ६ ६ १८.१८१८

उत्तम २७ २७ ८१.८१८१

(footnotes)

१ Leaving No One Behind : The Imperative of Inclusive Development, The report on the 
world social situation २०१६, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New 
York, २०१६, pp-२०








