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प्रनतवेदिको साराांश 

 

१. पषृ्ठभनूम 
िेपालको सांटवधािको धारा २८७ मा भएको व्यवस्था अिसुार िेपाल सरकारबाि २०७३ साल 
भाद्र २३ गते भाषा आयोगको गठि भएको हो । सांटवधािको धारा २८७ को उपधारा (६) को 
खण्ड (क) बमोजजम सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउि पूरा गिुापिे आधारहरूको 
निधाारण गरी िेपाल सरकारसमक्ष भाषाको नसफाररस गिे भिी आयोगलाई प्रदाि गररएको कायाादेश 
को कायाान्वयिका लनग सोही धाराको उपधारा (७) अिसुार पााँच वषाको समयसीमा निधाारण गररए 
बमोजजम सङ्घ, प्रदेश र स्थािीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा भाषाका वक्ता, 
भाटषक समदुाय, भाषावैज्ञानिक एवम ् सम्बद्ध सरोकारवालाहरूनसतको सघि परामशा, देशव्यापी 
अन्तरटिया र राटिय अन्तरााटिय अभ्यास एवम ्अध्ययि, अिसुन्धािका आधारमा सांटवधािको धारा 
२८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) एवम ्धारा ७ को उपधारा (३) बमोजजम सरकारी 
कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा िेपाल सरकारसमक्ष आयोगले निम्िािसुार नसफाररसहरू पेस गरेको 
छ ।   

२. सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निधाारणका सम्बन्धमा 
सांटवधािको धारा ७ मा भएको व्यवस्थाअिसुार सरकारी कामकाजको भाषाअन्तगात उपधारा (१) 
मा “देविागरी नलटपमा लेजखिे िेपाली भाषा िेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हिुेछ” भने्न कुरा 
उल्लेख भएको र सोही धाराको उपधारा (२) मा “िेपाली भाषाका अनतररक्त प्रदेशले आफ्िो 
प्रदेशनभत्र बहसुङ््यक जिताले बोल्िे एक वा एकभन्दा बढी अन्य रािभाषालाई प्रदेश 
काििुबमोजजम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निधाारण गिा सक्िेछ” भन्ने प्रावधाि राजखएको 
छ । र, धारा ७ को उपधारा (३) मा “भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको नसफाररसमा िेपाल 
सरकारले निणाय गरेबमोजजम हिुेछ” भिी आयोगको कायाक्षेत्र तोटकएको छ ।  

सटवधािको धारा ७ (१) ले “ ... िेपाली भाषा िेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हिुेछ ।” 
भिी िेपाली भाषालाई सांवैधानिक मान्यता प्रदाि गररसकेको हुाँदा सङ्घको सरकारी कामकाजको 
भाषाका आधारहरूको निधाारणका सम्बन्धमा आयोगले थप व्या्या गरररहिपुिे देजखएि ।  

अतः यस प्रनतवेदिमा आयोगले प्रदेश र स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा 
मान्यता पाउि पूरा गिुापिे आधारहरूको निधाारण गरी भाषाको नसफाररसलाई मूल टवषयको रुपमा 
समावेस गरेको छ ।  
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२.१ प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निधाारण 

प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा िेपालको सांटवधािको धारा ७ (२) बमोजजम 
प्रदेशले िेपाली भाषाका अनतररक्त आफ्िो प्रदेशनभत्र बहसुङ््यक जिताले बोल्िे एक वा एकभन्दा 
बढी अन्य रािभाषालाई प्रदेश काििुबमोजजम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निधाारण गिा 
सक्िे गरी सांटवधािमा भएको व्यवस्थाको कायाान्वयिका लानग सम्बजन्धत प्रदेशको सरकारी 
कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउि पूरा गिुापिे आधारहरूको निधाारण गरी आयोगले िेपाल 
सरकारसमक्ष निम्िािसुार नसफाररस गरेको छः  

२.१.१ अनधक जिसङ््याको आधार 
राटिय जिगणिाको पनछल्लो आनधकाररक तथ्याङ्कलाई आधार मािी प्रदेशनभत्र बहसुङ््यक जिताले 
बोल्िे िेपाली भाषाबाहेक एक वा एकभन्दा बढी अन्य रािभाषामध्ये िेपाल उत्पजिको अनधक 
जिसङ््याको शीषा िममा पिे भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हिुपुिेछ । 

२.१.२ स्तरगत भाषा योजिाको सैद्धाजन्तक आधार 
प्रदेशनभत्र भाषाको छिौि, स्तरीकरण, कायाान्वयि र कायाटवस्तारको प्रटिया अवलम्बि गरेको भाषा 
हिुपुिेछ । 

२.१.३ लेखि प्रणालीको आधार 
लेखि प्रणाली टवकास भएको र शब्दकोश एवां व्याकरण प्रकाजशत भई पाठ्यसामग्री उपलब्ध भएको 
भाषा हिुपुिेछ । 

२.१.४ अनभलेखिको आधार 
प्रदेशनभत्र सरकारी अनभलेख राख्न ेर सूचिा सम्प्रषेणको काममा प्रयोग भएको भाषा हिुपुिेछ ।  

२.१.५ आधारभतू सेवामा प्रयोगको आधार 

प्रदेशनभत्र जशक्षा, स्वास्थ्य, सरुक्षा, सांस्कृनत, काििु निमााण, अड्डा अदालत, जिप्रशासि, जिजीटवका, 
कृटष, वातावरण, टविीय कारोबार, टवपद् व्यवस्थापि, िागररक सचेतिाजस्ता आधारभतू सेवा र 
कामकाजमा प्रयोग भइरहेको भाषा हिुपुिेछ ।  

२.१.६ जशक्षाको मध्यम भाषाको आधार 
प्रदेशनभत्र टवद्यालय, टवश्वटवद्यालय एवां जशक्षण सांस्थाहरूमा जशक्षाको माध्यमको रूपमा प्रयोग 
भइरहेको भाषा हिुपुिेछ । 

२.१.७ वक्ताहरूको सघिता र टवस्तारको आधार 
प्रदेशनभत्र वक्ताहरूको सघिता र फैलावि भएको भाषा हिुपुिेछ ।  
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२.१.८ भाषाको जीवन्तताको आधार  

प्रदेशनभत्र भाषाका वक्ताहरूको परुािो पसु्ताबाि ियााँ पसु्तामा भाषा सदै गएको हिुपुिेछ । 

२.१.९ सञ्चारमा प्रयोगको आधार  

प्रदेशनभत्र टवद्यतुीय एवां मदु्रण माध्यमबाि सञ्चारमा प्रयोग भइरहेको भाषा हिुपुिेछ ।  

२.१.१० प्रटवनध उन्मखु भाषाको आधार  

प्रदेशनभत्र प्रटवनधमा प्रयोग भइरहेको भाषा हिुपुिेछ ।  

२.१.११ भाषाका वक्ता र भाटषक समदुायको आधार 
प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरू निधाारण गदाा सम्बजन्धत भाषाका वक्ता र भाटषक 
समदुायको प्रनतबद्धता, सहभानगता र टियाशीलतालाई अन्योन्याजित आधारको रूपमा नलिपुिे 
हनु्छ ।  

३. प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको कायाान्वयि 

३.१ काििु निमााण 

सम्बजन्धत प्रदेशले सांटवधािको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजजम काििु निमााण गरी सरकारी 
कामकाजको भाषाको कायाान्वयि गिुापिे हनु्छ ।  

३.२ भाषाको पूणा वा निजित काया र क्षते्रमा प्रयोग 

मानथ उल्लेख भएका आधारहरूलाई सन्दभामा नलई सरकारी कामकाजको पूणा प्रयोगको भाषा वा 
निजित काया र क्षेत्रमा प्रयोग हिुे भाषाको रूपमा निधाारण गिुापिे हनु्छ । सरकारी कामकाजको 
पूणा प्रयोगको भाषाका रूपमा मान्यता पाउि व्यवस्थाटपका, न्यायपानलका र कायापानलकानसत 
सम्बजन्धत सबै कायाहरू सोही भाषामा सञ्चालि र सम्प्रषेण हिुपुिे हनु्छ । निजित काया र क्षेत्रमा 
प्रयोग हिुे भाषाको रूपमा निधाारण गदाा काििुबमोजजम तोटकएको काया र तोटकएको क्षेत्रमा भाषा 
लाग ुगिुापिे हनु्छ ।  

३.३ भाषाको चरणबद्ध टवकास 

प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउि उपयुाक्त सबै आधारहरू एकसाथ 
पूरा िभएको जस्थनतमा आयोगले नसफाररस गरेको अनधक जिसङ््याको आधारलाई अनिवाया मािी 
अन्य आधारहरू पूरा गिा स्तरगत भाषा योजिाको सैद्धाजन्तक आधारलाई अवलम्बि गिुापिे हनु्छ । 
तोटकएका आधारहरू पूरा गदै जााँदा सरकारी कामकाजको भाषाका कायाहरूको पनि टवस्तार हुाँदै 
जािे हनु्छ । 
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३.४ स्रोत, साधि र जिशजक्त 

प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निधाारण गदाा प्रदेशबाि भाषामा लागािीको प्रनतबद्धतासमेत 
आउिपुिे हनु्छ । प्रदेशमा सम्बजन्धत भाषाको जिशजक्त टवकासका लानग ध्याि ददि ुजरुरी हनु्छ । 
स्रोत, साधि र जिशजक्तको समजुचत व्यवस्था िभई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा 
प्रभावकारीरूपमा कायाान्वयिमा आउिे जस्थनत रहाँदैि ।  

३.५ पिुरावलोकि तथा सांशोधि 

सांवत ्२०६८ को राटिय जिगणिाको तथ्याङ्कका आधारमा आयोगले आफूले प्राप्त गरेको सांटवधािको 
धारा २८७ (६) को खण्ड (क) एवां धारा ७ (३) बमोजजमको कायाादेशको कायाान्वयि गरेको 
छ । आगामी जिगणिाको तथ्याङ्कका आधारमा नसफाररसहरूको पिुरावलोि र सांशोधि हिु 
सक्िेछ ।  

३.६ प्रदेशमा टवशषे व्यवस्था  

प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका अनतररक्त प्रदेशनभत्र बोनलि े रािभाषाहरूमध्ये प्रदेशको 
भगूोल, इनतहास र सांस्कृनतको मौनलक पटहचाि बोकेको भाषाको सम्माि, सांरक्षण र टवकासका 
लानग प्रदेशको भाटषक सम्पदाको रूपमा प्रदेश काििुबमोजजम कुिै भाषालाई टवजशष्ट पटहचाि ददि 
सटकिछे ।  

४. स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निधाारण 

सांटवधािको धारा २८७ (६) को खण्ड (क) एवां धारा ७ (३) बमोजजमको कायाादेशको आधारमा 
स्थािीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउि पूरा गिुापिे आधारहरूको 
निधाारण गरी आयोगले िेपाल सरकारसमक्ष निम्ि नसफाररसहरू गरेको छः  

४.१ अनधक जिसङ््याको आधारः  
राटिय जिगणिाको पनछल्लो आनधकाररक तथ्याङ्कलाई आधार मािी स्थािीय तहनभत्र बहसुङ््यक 
जिताले बोल्िे िेपाली भाषाबाहेक एक वा एकभन्दा बढी अन्य रािभाषामध्ये िेपाल उत्पजिको 
अनधक जिसङ््याको शीषा िममा पिे भाषा स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा हिु 
सक्िेछ ।  

४.२ स्तरगत भाषा योजिाको सैद्धाजन्तक आधारः  
स्थािीय तहनभत्र भाषाको छिौि, स्तरीकरण, कायाान्वयि र कायाटवस्तारको प्रटिया अवलम्बि 
गरेको भाषा हिुपुिेछ ।  
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४.३ लेखि प्रणालीको आधार  

लेखि प्रणाली टवकास भएको र शब्दकोश एवां व्याकरण प्रकाजशत भई पाठ्यसामग्री उपलब्ध भएको 
भाषा हिुपुिेछ । लेखि प्रणाली पूणा टवकास भई िसकेको भाषाको हकमा स्थािीय तहनभत्र निजित 
काया र क्षेत्रमा मौजखक परम्परालाई उपयोग गिा सटकिे हनु्छ ।  

४.४ अनभलेखिको आधार  

स्थािीय तहनभत्र सरकारी अनभलेख राख्न ेर सूचिा सम्प्रषेणको काममा प्रयोग भएको भाषा हिुपुिेछ ।  

४.५ आधारभतू सेवामा प्रयोगको आधार 
स्थािीय तहनभत्र जशक्षा, स्वास्थ्य, सरुक्षा, सांस्कृनत, काििु निमााण, न्याय निसाफ, जिप्रशासि, 
जिजीटवका, कृटष, वातावरण, टविीय कारोबार, टवपद् व्यवस्थापि, िागररक सचेतिालगायतका 
आधारभतू सेवा र कामकाजका क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको भाषा हिुपुिेछ ।  

४.६ जशक्षाको मध्यम भाषाको आधार 
स्थािीय तहनभत्र टवद्यालय एवां जशक्षण सांस्थाहरूमा जशक्षाको माध्यमको रूपमा प्रयोग भइरहेको 
भाषा हिुपुिेछ ।  

४.७ वक्ताहरूको सघिता र टवस्तारको आधार 
स्थािीय तहनभत्र वक्ताहरूको सघिता र फैलावि भएको भाषा हिुपुिेछ । भाषाका वक्ताहरूको 
सघिता र टवस्तारको आधार स्थािीय तहमा एउिै भाषाका एक भन्दा बढी पानलकाहरूमा पनि 
लाग ुहिुे स्थनत रहि सक्छ । 

४.८ भाषाको जीवन्तताको आधार  

स्थािीय तहनभत्र भाषाका वक्ताहरूको परुािो पसु्ताबाि ियााँ पसु्तामा भाषा सदै गएको हिुपुिेछ । 

४.९ सञ्चारमा प्रयोगको आधार 
स्थािीय तहनभत्र टवद्यतुीय एवां मदु्रण माध्यमबाि सञ्चारमा प्रयोग भइरहेको भाषा हिुपुिेछ ।  

४.१० भाषाका वक्ता र भाटषक समदुायको आधार 
सम्बजन्धत भाषाका वक्ता र भाटषक समदुायको प्रनतबद्धता, सहभानगता र टियाशीलता  स्थािीय 
तहमा सरकारी कामकाजको भाषा निधाारणको प्रमखु आधारको रुपमा नलि ुपिे हनु्छ ।  

५. स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको कायाान्वयि 

५.१ काििु निमााण  

स्थािीय तहले काििु निमााण गरी सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निधाारण र 
कायाान्वयि गिुापिे हनु्छ ।  
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५.२ भाषाको पूणा वा निजित काया र क्षते्रमा प्रयोग  

आयोगले नसफाररस गरेका आधारहरूलाई सन्दभामा नलई स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको पूणा 
प्रयोगको भाषा वा निजित काया र क्षेत्रमा प्रयोग हिुे भाषाको रूपमा निधाारण गिुापिे हनु्छ । 
स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको पूणा प्रयोगको भाषाको रूपमा मान्यता पाउि व्यवस्थाटपका, 
न्यायपानलका र कायापानलकानसत सम्बजन्धत सबै कायाहरू सोही भाषामा समेत सञ्चालि र सम्प्रषेण 
हिुपुिे हनु्छ । स्थािीय तहको निजित काया र क्षते्रमा प्रयोग हिुे भाषाको रूपमा निधाारण गदाा 
काििुबमोजजम तोटकएको काया र तोटकएको क्षेत्रमा भाषा लाग ुगिुापिे हनु्छ ।  

५.३ भाषाको चरणबद्ध टवकास  

स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउि आयोगले नसफाररस गरेका 
सबै आधारहरू एकसाथ पूरा हिुे जस्थनत िदेजखएमा मानथ िमसङ््या ५.३.१ मा उल्लेख भएको 
अनधक जिसङ््याको आधारलाई अनिवाया मािी अन्य आधारहरू चरणबद्ध रूपमा पूरा गिा स्तरगत 
भाषा योजिाको सैद्धाजन्तक आधारलाई अवलम्बि गिुापिे हनु्छ ।  

५.४ पूवााधारको रूपमा मातभृाषामा जशक्षाको कायाान्चयि 

स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको पूवााधारको रूपमा मातभृाषामा जशक्षालाई अङ्गीकार 
गरी सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग टवस्तार हिु सक्िे देजखन्छ । स्थािीय तहको सरकारी 
कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउि तोटकएका आधारहरू पूरा गिा िसकेका भाषाहरूमा 
मातभृाषा जशक्षाको कायािम टवस्तार गरी सरकारी कामकाजको भाषाको जग निमााण गिा सटकि े
देजखन्छ । यसबाि चरणबद्ध रूपमा सरकारी कामकाजको भाषाको काया टवस्तारसमेत हिुे 
देजखन्छ ।  

५.५ स्रोत, साधि र जिशजक्त 

सरकारी कामकाजको भाषा निधाारण गदाा स्थािीय तहबाि भाषामा लागािीको प्रनतबद्धता आउि ु
आवश्यक हनु्छ । स्थािीय तहमा सम्बजन्धत भाषाको जिशजक्त टवकासका लानग ध्याि जाि ुजरुरी 
छ । स्रोत, साधि र जिशजक्तको समजुचत व्यवस्था िभई स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको 
भाषा कायाान्वयिमा आउि सक्िे जस्थनत रहाँदैि ।  

५.६ पिुरावलोकि तथा सांशोधि 

सांवत ्२०६८ को राटिय जिगणिाको तथ्याङ्कका आधारमा आयोगले आफूले प्राप्त गरेको सांटवधािको 
धारा ७ (३) को कायाादेशलाई आधार मािी स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका 
आधारहरूको निधाारण गरेको छ । आगामी जिगणिाको तथ्याङ्कका आधारमा नसफाररसहरूको 
पिुरावलोि र सांशोधि हिु सक्िेछ ।  
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५.७ स्थािीय तहमा लोपोन्मखु भाटषक समदुायका लानग टवशषे व्यवस्था  

स्थािीय तहमा लोपोन्मखु अवस्थामा रहेका आददवासी अल्पसङ््यक भाटषक समदुायको सघि 
उपजस्थनत रहेका क्षेत्रमा जशक्षा, स्वास्थ्य, सरुक्षा, सांस्कृनत, न्याय निसाफ, जिजीटवका, कृटष, 
वातावरण, जिप्रशासि, टविीय कारोबार, टवपद् व्यवस्थापि, िागररक सचेतिालगायतका आधारभतू 
सेवा प्रवाह एवां कामकाजको भाषाका रूपमा समदुाय टवशेषमा केजन्द्रत रही निजित काया र क्षेत्रका 
लानग लोपोन्मखु भाषा निधाारण गिा सटकिेछ ।  

६. सरकारी कामकाजको भाषाको पररभाषा र चरणबद्ध कायाान्वयि 

सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले राज्यले काििुी मान्यता प्रदाि गरेको र स्तरगत योजिा भएको 
भाषा सजम्ििपुिे हनु्छ । सरकारी कामकाजको भाषा पूणा प्रयोगको जस्थनतमा निम्ि तीिविै क्षेत्रमा 
लाग ुगररिपुिे हनु्छः 

(क)  व्यवस्थाटपकाको कामकारवाहीनसत सम्बजन्धत क्षेत्रमा । 

(ख)  न्यायपानलकाको अदालती कामकारवाहीको क्षेत्रमा ।  

(ग)  कायापानलकाको प्रशासि सञ्चालि, अनभलेखि तथा सेवा सम्प्रषेणको क्षेत्रमा । 

तर, प्रदेश र स्थािीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउि भाषाको छिौि, 
स्तरीकरण, कायाान्वयि र प्रयोग टवस्तारका सबै प्रटिया एकसाथ पूरा हिुे जस्थनत िरहेमा 
व्यवस्थाटपका, न्यायपानलका र कायापानलकाको कामकारवाहीमा प्रयकु्त हिु े भाषाको टवकास र 
स्तरीकरणको अवस्था हेरी चरणबद्ध रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा टवस्तार गदै लैजािे िीनत 
नलिपुिे हनु्छ । प्रारजम्भक चरणमा सरकारी कामकाजको भाषालाई निजित काया र क्षेत्रमा प्रयोगका 
लानग मान्यता प्रदाि गिा सटकिे गरी व्यावहाररक समाधाि खोज्ि सटकि ेहनु्छ । उदाहरणका 
लानग पटहलो चरणमा सरकारी कामकाजको भाषाको निजित कायाअन्तगात जशक्षाको माध्यम भाषाका 
रूपमा कायाान्वयि गरी भाषा सबल हुाँदै जााँदा िमशः स्तरगत योजिाको क्षते्र पनि टवस्तार गिा 
सटकिे हनु्छ ।  

७. सरकारी कामकाजको भाषा, बहभुाटषकता र अङ्ग्रजेी भाषा 
सांटवधािको धारा ७ को उपधारा (१) मा “...िेपाली भाषा िेपालको सरकारी कामकाजको भाषा 
हिुेछ” भिी उल्लेख भएको आधारमा िेपाली भाषा सङ्घ, प्रदेश र स्थािीय तहमा सरकारी 
कामकाजका लानग काििुी मान्यता प्रदाि गररएको िेपालभरर प्रयोग हिुे भाषाका रूपमा मानु्नपिे 
हनु्छ । यसका साथै सांटवधािको धारा ५१ मा राज्यका िीनतहरूअन्तगात (ग) को (७) मा 
“बहभुाटषक िीनत अवलम्बि गिे” भिी राज्यको निदेशक नसद्धान्त निमााण गरेको देजखन्छ । यस 
सन्दभामा सङ्घ, प्रदेश र स्थािीय तहमा िेपाली भाषा एकल भाषाको रूपमा प्रयोग हिुे अवस्था 
रहाँदैि । िेपालका तीिविै तहका व्यवस्थाटपका, न्यायपानलका र कायापानलका कायाहरूमा 
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बहभुाटषकतालाई सांटवधािको धारा ५१ ले अांगीकार गरेको देजखन्छ । यस अथामा सङ्घको 
व्यवस्थाटपका, न्यायपानलका र कायापानलका र प्रदेश एवां स्थािीय तहको व्यवस्थाटपका, न्यायपानलका 
र कायापानलकाको कामकारवाहीका लानग सांटवधािको धारा ३२ ले भाषा तथा सांस्कृनतको 
हकअन्तगात उपधारा (१) मा “प्रत्येक व्यजक्त र समदुायलाई आफ्िो भाषा प्रयोग गिे हक हिुेछ” 
भिी भाषाको हक स्थाटपत गरेको अवस्था छ । सांटवधािको प्रावधािअिसुार व्यजक्त र समदुायलाई 
आफ्िो भाषा प्रयोगको अवसर सनुिजित गिुा सङ्घ, प्रदेश र स्थािीय तहको काििुी दाटयत्व रहि े
देजखन्छ । धारा ३२ (१) मा प्रयकु्त “आफ्िो भाषा” भन्नाले व्यजक्त र समदुायको मातभृाषा 
सजम्ििपुिे हनु्छ ।  

सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा दृटष्टटवहीि तथा बटहरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता 
भएका व्यजक् तका लानग िपेाली साङ्केनतक भाषा र बे्रल एवां स्पशा सङ्कतेका भाषालाई सङ्घ, प्रदेश र 
स्थािीय तहमा भाटषक मान्यता प्रदाि गरी सांटवधािको धारा ३२ (१) को प्रावधािबमोजजम भाषामा 
समावेजशता सनुिजित गिुापिे देजखन्छ ।  
िेपालको सन्दभामा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सांटवधािले िजचिाएको अङ्ग्रजेी भाषालाई 
समकक्षी भाषाको रूपमा प्रयोग गरराँदै आएको अवस्था छ । सांटवधािको धारा ७ (१) ले िेपालको 
सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा िेपाली भाषालाई जचिाएको देजखन्छ भिे सोही धाराको उपधारा 
(२) ले प्रदेश काििुबमोजजम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निधाारण हिु सक्िे अवस्था 
रहेको छ । तर, सांवैधानिक आधार िभएको अङ्ग्रजेी भाषाको सरकारी कामकाजमा प्रयोग टवस्तार 
सांटवधािले अङ्गीकार गरेको सरकारी कामकाजको भाषाको प्रावधािअिकूुल भएको पाइाँदैि । 
उदाहरणका लानग यातायातका सवारी साधिमा अङ्ग्रजेी भाषाको माध्यमबाि टवद्यतुीय सङ्कते सङ््या 
(एम्बस्ड िम्बर प्लेि) को अनिवाया व्यवस्था गिे, सरकारी कामकाजमा अङ्ग्रजेी भाषालाई समकक्षी 
भाषाको रूपमा ग्रहण गिे र अङ्ग्रजेी माध्यमको जशक्षालाई प्राथनमकता ददिेजस्ता कायाहरू 
सांटवधािसम्मत भएको माने्न अवस्था देजखाँदैि । 

८. प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा  

सांटवधािको धारा ७ को उपधारा (२) मा “िेपाली भाषाका अनतररक्त प्रदेशले आफ्िो प्रदेशनभत्र 
बहसुङ््यक जिताले बोल्िे एक वा एकभन्दा बढी अन्य रािभाषालाई प्रदेश काििुबमोजजम प्रदेशको 
सरकारी कामकाजको भाषा निधाारण गिा सक्िेछ” भिी उल्लेख भएको हुाँदा सांवत ्२०६८ को 
राटिय जिगणिाको केन्दीय तथ्याङ्क टवभागको भाटषक तथ्याङ्कका आधारमा प्रदेशनभत्रको 
जिसङ््याको १ प्रनतशतभन्दा बढी वक्तासङ््या भएका भाषाहरूको पटहचाि गरी मानथ नसफाररस 
गररएका सरकारी कामकाजको भाषा निधाारणका आधारहरूको सन्दभामा आयोगले प्रदेशगत 
भाषाहरूको टवश्लषेण गरेको छ । िपेालको सांटवधािको धारा ७ (२) ले प्रदेशको सरकारी 
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कामकाजको भाषा निधाारणका लानग भाषाका वक्ताहरूको सङ््या अनिवाया सताको रूपमा अङ्गीकार 
गरेको हुाँदा प्रदेशका भाषाहरूमध्ये प्रदेशको जिसङ््याको १% भन्दा बढी वक्तासङ््या भएको 
भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य भाषाको पररनधनभत्र समावेश गररएको छ । आयोगले 
िेपाली भाषाका अनतररक्त प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको िेपाल सरकारसमक्ष प्रदेशगत 
निम्िािसुार नसफाररस गरेको छः  

८.१ प्रदेश िां. १ को सरकारी कामकाजको भाषा  

प्रदेश िां. १ मा प्रदेशनभत्रको जिसङ््याको १ प्रनतशतभन्दा बढी वक्तासङ््या भएका भाषाहरूको 
अवस्था निम्िािसुार रहेको देजखन्छ ।  

ि.स. भाषा वक्तासङ््या प्रनतशत 

१ िेपाली १९५३३९६ ४३.०७% 

२ मैनथली ५०७२७५ ११.१९% 

३ नलम्बू ३३१६८५ ७.३१% 

४ थारू १७७७८९ ३.९२% 

५ तामाङ १७७६१३ ३.९२% 

६ मगर १४६२५२ ३.२३% 

७ बान्तवा १३०९५८ २.८९% 

८ उदूा १२५६२५ २.७७% 

९ राजवांशी १२१२९१ २.६७% 

१० राई १२०७९१ २.६६% 

११ िेवार ७७५५९ १.७१% 

१२ चाजम्लङ ७५०६१ १.६६% 

१३ शेपाा ६७३०५ १.४८% 

१४ सन्थाली ४८९२१ १.०८% 

मानथ प्रस्ततु प्रदेश िां. १ को भाटषक तथ्याङ्कको टवश्लषेण गदाा प्रदेशगत जिसङ््याको १ प्रनतशतभन्दा 
अनधक वक्तासङ््या भएका भाषाहरूको शीषा िमका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको 
सम्भाव्य सूचीमा िेपालीबाहेक १३ विा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले स्थाटपत गरेको 
प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निधाारणका आधारहरू पूरा गिे अवस्थामा रहेका मैनथली र 
नलम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायाान्वयिमा ल्याउि नसफाररस 
गररएको छ । साथै, प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजिाको निमााणको िममा रहेका थारू, तामाङ, 
मगर, बान्तवा, उदूा, राजवांशी, राई (साांस्कृनतक पटहचािको रूपमा रहेको), िेवार, चाजम्लङ, शेपाा 
र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा काया टवस्तार गिा पटहलो चरणमा 
सरकारी कामकाजको निजित काया र क्षेत्रका लानग मान्यता पाउिे गरी नसफाररस गररएको छ ।  
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८.२ प्रदेश  िां. २ को सरकारी कामकाजको भाषा 
प्रदेश िां. २ मा प्रदेशनभत्रको जिसङ््याको १ प्रनतशतभन्दा बढी वक्तासङ््या भएका भाषाहरूको 
अवस्था निम्िािसुार रहेको देजखन्छ । 

ि.स. भाषा वक्तासङ््या प्रनतशत 

१ मैनथली २४४७९७८ ४५.३०% 

२ भोजपरुी १००३८७३ १८.५८% 

३ बजज्जका ७९१६४२ १४.६५% 

४ िेपाली ३६०२७६ ६.६७% 

५ उदूा ३१७०६० ५.८७% 

६ थारू २०३५७५ ३.७७% 

७ तामाङ १०४९८४ १.९४% 

मानथ प्रस्ततु प्रदेश िां. २ को भाटषक तथ्याङ्कको टवश्लषेण गदाा प्रदेशगत जिसङ््याको १ प्रनतशतभन्दा 
अनधक वक्तासङ््या भएका भाषाहरूको शीषा िमका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको 
सम्भाव्य सूचीमा िेपालीबाहेक ६ विा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले स्थाटपत गरेको प्रदेशगत 
सरकारी कामकाजको भाषा निधाारणका आधारहरू पूरा गिे अवस्थामा रहेका मैनथली, भोजपरुी र 
बजज्जका भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायाान्वयिमा ल्याउि नसफाररस 
गररएको छ । मैनथली भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउि सक्षम देजखन्छ। 
भोजपरुी भाषा लौटकक साटहत्यमा अत्यन्त समदृ्ध देजखन्छ । बजज्जका भाषाको टवकासिम अगाडी 
बढेको पाइन्छ । भोजपरुी र बजज्जका भाषाको टवकास कायालाई थप टवस्तार गिुा पिे हनु्छ । 
साथै, प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजिाको निमााणको िममा रहेका उदूा, थारू र तामाङ भाषालाई 
सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा काया टवस्तार गिा पटहलो चरणमा सरकारी कामकाजको 
निजित काया र क्षेत्रका लानग मान्यता पाउिे गरी नसफाररस गररएको छ ।  

८.३ वाग्मती प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा  

वाग्मती प्रदेशमा प्रदेशनभत्रको जिसङ््याको १ प्रनतशतभन्दा बढी वक्तासङ््या भएका भाषाहरूको 
अवस्था निम्िािसुार रहेको देजखन्छ । 

ि.स. भाषा वक्तासङ््या प्रनतशत 

१ िेपाली ३१७५२४६ ५७.४२% 

२ तामाङ १०१२८६२ १८.३२% 

३ िेवार ६८००२७ १२.३०% 

४ मगर १००७९६ १.८२% 

५ थारू ७४२७९ १.३४% 

६ मैनथली ६७१४२ १.२१% 
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मानथ प्रस्ततु वाग्मती प्रदेशको भाटषक तथ्याङ्कको टवश्लषेण गदाा प्रदेशगत जिसङ््याको १ 
प्रनतशतभन्दा अनधक वक्तासङ््या भएका भाषाहरूको शीषा िमका आधारमा प्रदेशको सरकारी 
कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा िेपालीबाहेक ५ विा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले स्थाटपत 
गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निधाारणका आधारहरू पूरा गिे अवस्थामा रहेका 
तामाङ र िेवार (िेपाल भाषा) भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा 
कायाान्वयिमा ल्याउि नसफाररस गररएको छ । भाषाको टवकासका दृटष्टले िेवार (िेपाल भाषा) 
सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सबल देजखन्छ । तामाङ भाषाले टवकासिमलाई थप टवस्तार 
गिुा पिे देजखन्छ । प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजिाको निमााणका िममा रहेका मगर, थारू र 
मैनथली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा काया टवस्तार गिा पटहलो चरणमा सरकारी 
कामकाजको निजित काया र क्षेत्रका लानग मान्यता पाउिे गरी नसफाररस गररएको छ ।  

८.४ गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा 
गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशनभत्रको जिसङ््याको १ प्रनतशतभन्दा बढी वक्तासङ््या भएका भाषाहरूको 
अवस्था निम्िािसुार रहेको देजखन्छ । 

ि.स. भाषा वक्तासङ््या प्रनतशत 

१ िेपाली १८५६९६१ ६७.८८% 

२ मगर २४६९४३ ९.०३% 

३ गरुुङ २१४८४५ ७.८५% 

४ भोजपरुी १९३४८७ ७.०७% 

५ थारू ६४९६८ २.३८% 

६ िेवार ४३११२ १.५८% 

७ तामाङ ३६०६९ १.३२% 

मानथ प्रस्ततु गण्डकी प्रदेशको भाटषक तथ्याङ्कको टवश्लषेण गदाा प्रदेशगत जिसङ््याको १ 
प्रनतशतभन्दा अनधक वक्तासङ््या भएका भाषाहरूको शीषा िमका आधारमा प्रदेशको सरकारी 
कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा िेपाली भाषाबाहेक ६ विा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले 
स्थाटपत गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निधाारणका आधारहरू पूरा गिे अवस्थामा 
रहेका मगर, गरुुङ र भोजपरुी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा 
कायाान्वयिमा ल्याउि नसफाररस गररएको छ । मगर, गरुुङ र भोजपरुी भाषाले प्रदेशको सरकारी 
कामकाजको भाषाका रूपमा पूणा सक्षमता प्राप्त गिा थप काया गिुापिे देजखन्छ । प्रदेशमा भाषाको 
स्तरगत योजिाको निमााणको िममा रहेका थारू, िेवार (िेपाल भाषा) र तामाङ भाषालाई सरकारी 
कामकाजको भाषाका रूपमा काया टवस्तार गिा पटहलो चरणमा सरकारी कामकाजको निजित काया 
र क्षेत्रका लानग मान्यता पाउिे गरी नसफाररस गररएको छ ।  



12 

 

८.५ लजुम्बिी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा  

लजुम्बिी प्रदेशमा प्रदेशनभत्रको जिसङ््याको १ प्रनतशतभन्दा बढी वक्तासङ््या भएका 
भाषाहरूको अवस्था निम्िािसुार रहेको देजखन्छ । 

ि.स. भाषा वक्तासङ््या प्रनतशत 

१ िेपाली २३६४५४६ ५४.७०% 

२ थारू ५६८३५७ १३.१५% 

३ अवधी ४९८१८० ११.५२% 

४ भोजपरुी ३२६२६० ७.५५% 

५ उदूा २२८४१० ५.२८% 

६ मगर १९६३३३ ४.५४% 

७ मैनथली ४३९२७ १.०२% 

मानथ प्रस्ततु लजुम्बिी प्रदेशको भाटषक तथ्याङ्कको टवश्लषेण गदाा प्रदेशगत जिसङ््याको १ 
प्रनतशतभन्दा अनधक वक्तासङ््या भएका भाषाहरूको शीषा िमका आधारमा प्रदेशको सरकारी 
कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा िेपालीबाहेकका ६ विा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले स्थाटपत 
गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निधाारणका आधारहरू पूरा गिे अवस्थामा रहेका थारू 
र अवधी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कायाान्वयिमा ल्याउि नसफाररस 
गररएको छ । भाषाको टवकासका दृटष्टले अवधी भाषा सबल रहेको देजखन्छ । सरकारी 
कामकाजको भाषाका रूपमा पूणाता प्राप्त गिा थारू भाषाले थप काया गिुापिे देजखन्छ । साथै, 
प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजिाको निमााणको िममा रहेका भोजपरुी, उदूा, मगर र मैनथली सरकारी 
कामकाजको भाषाका रूपमा काया टवस्तार गिा पटहलो चरणमा सरकारी कामकाजको निजित काया 
र क्षेत्रका लानग मान्यता पाउिे गरी नसफाररस गररएको छ ।  

८.६ कणााली प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा  

कणााली प्रदेशमा प्रदेशनभत्रको जिसङ््याको १ प्रनतशतभन्दा बढी वक्तासङ््या भएका भाषाहरूको 
अवस्था निम्िािसुार रहेको देजखन्छ । 

ि.स. भाषा वक्तासङ््या प्रनतशत 

१ िेपाली  १३४६२०६ ९५.१४% 

२ मगर ३२०२९ २.२६% 

मानथ प्रस्ततु कणााली प्रदेशको भाटषक तथ्याङ्कको टवश्लषेण गदाा प्रदेशगत जिसङ््याको १ 
प्रनतशतभन्दा अनधक वक्तासङ््या भएका भाषाहरूको शीषा िमका आधारमा प्रदेशको सरकारी 
कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा िेपाली भाषाबाहेक एउिा भाषामात्र परेको छ । आयोगले स्थाटपत 
गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निधाारणका आधारहरू पूरा गिे अवस्थामा रहेको मगर 
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भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायाान्वयिमा ल्याउि नसफाररस गररएको 
छ । सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा पूणाता प्राप्त गिा मगर भाषाले थप काया गिुापिे 
देजखन्छ ।    

८.७ सदूुरपजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा  

सदूुरपजिम प्रदेशमा प्रदेशनभत्रको जिसङ््याको १ प्रनतशतभन्दा बढी वक्तासङ््या भएका 
भाषाहरूको अवस्था निम्िािसुार रहेको देजखन्छ । 

ि.स. भाषा वक्तासङ््या प्रनतशत 

१ डोट्याली ७७७२४७ ३०.४५% 

२ िेपाली ७७०३२२ ३०.१८% 

३ थारू ४३४३०४ १७.०१% 

४ बैतडेली २७१८३८ १०.६५% 

५ अछामी १४२५१६ ५.५८% 

६ बिाङी ६७४४० २.६४% 

मानथ प्रस्ततु सदूुरपजिम प्रदेशको भाटषक तथ्याङ्कको टवश्लषेण गदाा प्रदेशगत जिसङ््याको १ 
प्रनतशतभन्दा अनधक वक्तासङ््या भएका भाषाहरूको शीषा िमका आधारमा प्रदेशको सरकारी 
कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा िेपालीबाहेक ५ विा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले स्थाटपत 
गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निधाारणका आधारहरू पूरा गिे अवस्थामा रहेका 
डोट्याली र थारू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायाान्वयिमा ल्याउि 
नसफाररस गररएको छ । सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा पूणाता प्राप्त गिा डोट्याली र थारू 
भाषाले थप काया गिुापिे हनु्छ । भाषाको टवस्तार र टवकासका दृटष्टले डोट्याली भाषा सवल 
देजखन्छ भिे थारू भाषाले भाषाको छिौि, स्तरीकरण, कायाान्वयि र कायाटवस्तारको प्रटिया अगाडी 
बढाउि ु पिे देजखन्छ। प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजिाको निमााणको िममा रहेका बैतडेली, 
अछामी र बिाङी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा काया टवस्तार गिा पटहलो चरणमा 
सरकारी कामकाजको निजित काया र क्षेत्रका लानग मान्यता पाउिे गरी नसफाररस गररएको छ ।  

९. स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा  

सांटवधािको धारा ७ को उपधारा (१) ले िेपाली भाषा िेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हिुे 
गरी निधाारण गरेको छ भिे सोही धाराको उपधारा (२) मा “िेपाली भाषाका अनतररक्त प्रदेशले 
आफ्िो प्रदेशनभत्र बहसुङ््यक जिताले बोल्िे एक वा एकभन्दा बढी अन्य रािभाषालाई प्रदेश 
काििुबमोजजम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निधाारण गिा सक्िेछ” भने्न व्यवस्था गरेको 
छ । तर, स्थािीय तहको भाषाका बारेमा सांटवधािमा स्पष्ट उल्लेख िभए पनि सांटवधािको धारा ७ 
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को उपधारा (३) मा “भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको नसफाररसमा िेपाल सरकारले निणाय 
गरेबमोजजम हिुेछ” भिी राजखएको प्रावधािको आशय स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका 
सम्बन्धमा सांटवधािले आयोगलाई नसफाररस गिे दाटयत्व ददएको अथामा आयोगले बिेुको छ । 
स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा आयोगले िेपाल सरकारसमक्ष निम्िािसुार 
नसफाररस गरेको छः 

९.१ बहसुङ््यक जिताले बोल्ि ेस्थािीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा 
राटिय जिगणिाको पनछल्लो आनधकाररक तथ्याङ्कलाई आधार मािी स्थािीय तहनभत्र िेपाली भाषाका 
अनतररक्त बहसुङ््यक जिताले बोल्िे एक वा एकभन्दा बढी अन्य रािभाषालाई काििुबमोजजम 
स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा निधाारण गिुापिेछ ।  

९.२ स्थािीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता 
आयोगले नसफाररस गरेका स्थािीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउि निधाारण 
गरेका आधारहरू पूरा गिे भाषालाई सम्बजन्धत िगरपानलका वा गाउाँपानलकाले स्थािीय तहको 
सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदाि गिा िेपाल सरकारसमक्ष नसफाररस गरी 
पठाउिपुिेछ ।  

९.३ स्थािीय तहमा चरणबद्ध रूपमा सरकारी कामकाजको भाषाको टवस्तार 

स्थािीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउि भाषाको छिौि, स्तरीकरण, 
कायाान्वयि र प्रयोग टवस्तारका सबै प्रटिया एकसाथ पूरा हिुे जस्थनत िरहेको सन्दभामा स्थािीय 
तहको व्यवस्थाटपका, न्यायपानलका र कायापानलकाको कामकारवाहीमा प्रयकु्त हिुे भाषाको टवकास 
र स्तरीकरणको अवस्था हेरी चरणबद्ध रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा टवस्तार गदै लैजािे िीनत 
नलि ुउजचत हिुे देजखन्छ ।  

९.४ मौजखक परम्परामा आधाररत भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता 
मौजखक परम्परामा आधाररत भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता ददिपुिे 
अवस्थामा जशक्षा, सांस्कृनत, स्वास्थ्य, सरुक्षा, न्याय निसाफ, जिजीटवका, कृटष, वातावरण, 
जिप्रशासि, टविीय कारोबार, टवपद् व्यवस्थापि, िागररक सचेतिालगायतका आधारभतू सेवा 
प्रवाहका लानग सम्भव देजखएको क्षेत्रमा मौजखक एवां ले्य परम्पराको पूणा उपयोग गरी निजित 
काया र क्षेत्रका लानग सरकारी कामकाजको भाषा निधाारण गिा सटकिे देजखन्छ ।  

९.५ मातभृाषामा जशक्षा र सरकारी कामकाजको भाषा 
िेपालको भाटषक अवस्थाको टवश्लषेण गदाा स्थािीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको सम्पूणा 
रूपमा एकसाथ प्रयोग टवस्तार सम्भव िहिुे हुाँदा भाषा आयोगले मातभृाषालाई स्थािीय तहको 
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सरकारी कामकाजको भाषाको प्रवेशनबन्द ुर भाषाको जीवन्तताको आधारका रूपमा नलएको छ । 
िगरपानलका, गाउाँपानलकादेजख वडासम्म टवद्यालय तहको प्रारजम्भक चरणको जशक्षा मातभृाषाको 
माध्यमबाि उपलब्ध गराउिे व्यवस्था िभएसम्म स्थािीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको 
जग निमााण िहिुे र कायाान्वयिसमेत निष्प्प्रभावी हिु ेजस्थनत रहेकाले सांटवधािको अिसूुची- ८ (८) 
को कायाान्वयिनसत जोनडएको मातभृाषाको माध्यमबाि ददइिे जशक्षा र स्थािीय तहको सरकारी 
कामकाजको भाषाको अन्तरसम्बन्ध अन्योन्याजित देजखएको हुाँदा सांटवधािको धारा ३१ (५) र 
अिसूुची- ८ (८) को कायाान्वयिलाई स्थािीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको पूवााधारको 
रूपमा कायाान्वयि गिा सम्बजन्धत वडाको नसफाररसमा िगरपानलका, गाउाँपानलकाको 
व्यवस्थाटपकाबाि निणाय हिुपुिे देजखन्छ ।  

९.६ िगरपानलका, गाउाँपानलका र वडाकेजन्द्रत भाषाको स्तरगत योजिा  
भाषा आयोगले स्थािीय तहको प्रत्यक्ष सांलग्ितामा ३४० भन्दा बढी िगरपानलका र 
गाउाँपानलकाहरूका र सोअन्तगातका प्रत्येक वडाको भाटषक तथ्याङ्क सङ्कलि गरी भाषाको टववरण 
तयार गरेको छ । वडाहरूको टववरणका आधारमा स्थािीय तहमा बहसुङ््यक जिताले बोल्िे 
एक वा एकभन्दा बढी मातभृाषालाई जशक्षाको माध्यम भाषाको रूपमा लाग ुगिा तथा तोटकएको 
निजित काया र क्षेत्रका लानग स्थािीय तहको भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कायाान्विमा 
ल्याउि सटकिे देजखन्छ । यसका आधारमा स्थािीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको चरणबद्ध 
टवस्तार गिा र भाषाको स्तरगत योजिाको प्रटिया प्रारम्भ गिा सटकिे देजखन्छ । 

१०. प्रनतदेवि मस्यौदा तयारी तथा सल्लाहकार समूह   
सवािी बैरागी काइाँला (नतलटविम िेम्वाङ), डा. जगमाि गरुुङ, प्रा. हृदयरत्न वज्राचाया, प्रा. 
अम्मराज जोशी, प्रा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा. चडूामजण बन्ध,ु प्रा. तेजरत्न कां साकार, प्रा. माधवप्रसाद 
पोखरेल, प्रा. िोवलटकशोर राई, प्रा. जीवेन्द्रदेव नगरी, प्रा. दािराज रेग्मी, प्रा. दनुबिन्द ढकाल, डा. 
बलराम प्रसाईं तथा डा. रुद्रलक्ष्मी िेष्ठ,  

११. उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रनतवेदि मस्यौदा सनमनत  

११.१ प्रदेश िां. १  
सांयोजक िी बैरागी काइाँला (नतलटविम िेम्वाङ) तथा सदस्यहरू प्रा. िोवलटकशोर राई, डा. 
कणााखर खनतवडा र डा. तारामजण राई ।  
११.२ प्रदेश िां. २ 

सांयोजक प्रा. योगेन्द्रप्रसाद यादव तथा सदस्यहरू डा. गोपाल ठाकुर, िी रामभरोस कापरी (भ्रमर), 
डा. रामस्वरूप नसन्हा एवम ्डा. नडल्लीराम ररमाल । 
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११.३ वाग्मती प्रदेश 
सांयोजक प्रा. तेजरत्न कां साकार तथा सदस्यहरू प्रा. माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा. चनु्दा वज्राचाया, प्रा. 
दािराज रेग्मी; एवां िी अमतृ योञ्जि ।  

११.४ गण्डकी प्रदेश 
सांयोजक डा. जगमाि गरुुङ तथा सदस्यहरू प्रा. चडूामजण बन्ध ुएवम ्प्रा. दािराज रेग्मी ।  

११.५ लजुम्बिी प्रदेश 
सांयोजक प्रा. हृदयरत्न वज्राचाया तथा सदस्यहरू प्रा. दनुबिन्द ढकाल एवां िी अशोक चौधरी;  

११.६ कणााली प्रदेश 
सांयोजक प्रा. जीवेन्द्रदेव नगरी तथा सदस्यहरू िी गोटवन्द िेपाली एवां िी टवमल आचाया; 

११.७ सदूुरपजिम प्रदेश 
सांयोजक प्रा. अम्मराज जोशी तथा सदस्यहरू प्रा.डा. िेकराज पन्त एवां िी अनभलाल शाह । 
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