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िन्यवाद ज्ञापन
नेपालको सं र्विानको िारा २८७ को प्राविानअनुसार नेपाल सरकारले २०७३ साल भाद्र
२३ गिे भाषा आयोगको गठन गरे पश्चाि् र्वतिवि् रूपमा आयोगको कायि प्रारम्भ भएको
हो । नेपालको सं र्विानको िारा २८७ (६) िथा िारा ७ (३) र भाषा आयोग ऐन,

२०७४ को दफा ३ ले तनिािरण गरे को कायिर्ववरणका आिारमा आयोगले कायि सम्पादन
गदै आएको छ । आयोगले आ.व. २०७७/७८ मा सम्पन्न गरे का काम-कारवाहीका

आिारमा प्रतिवेदन ियार गरी भाषा आयोग ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको

व्यवस्थाबमोखिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेस गनि पाउँदा िुसी लागेको छ । यो
अवसर र प्रेरणाका लातग सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति भाषा आयोगका िफिबाि हार्दिक आभार
व्यक्त गदिछु ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू बाि नेपालका भाषाहरूको सं रक्षण, सं वििन र उन्नयनका लातग प्रदान
गनुभ
ि एको हौसला र व्यक्त गनुभ
ि एको र्वचार हाम्रा लातग प्रेरणाको स्रोि रर्हआएको छ ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू िथा सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूले भाषाका र्वषयमा चासो राख्दा
नेपालका भाषाहरूप्रति सकारात्मक सन्दे श प्रवाह भएको आयोगले अनुभतू ि गरे को छ ।

भाषा आयोगले पेस गरे को यो पाँचौं प्रतिवेदन हो । कोतभड-१९ को महामारीका कारण
भाषा आयोगका लातग आ.व. २०७७/७८ अत्यन्ि च ुनौिीपूण ि रह्यो । हाम्रा प्रायः सबै

पूवति निािररि कायिक्रमहरू र्वद्युिीय माध्यमबाि सञ्चालन गनुप
ि ने अवस्था तसििना भयो ।
तनकै कर्ठन पररखस्थति र अन्यौलका बीच पतन आयोगले सञ्चालन गरे का कायिक्रमहरूमा

अत्यन्ि उत्साहिनक सहभातगिा रह्यो । आयोगका सहकमी साथीहरूको मेहनि र
लगनशीलिाका कारण हामीले प्रायः स्थानीय िहका सबै कायिक्रम सञ्चालन गनि सफल
भयौं । स्थानीय िहको अन्िरर्क्रयापश्चाि् प्रत्येक प्रदे शमा रािनीतिक पदातिकारी र सम्बद्ध

तनकायका प्रतितनतिहरूतसि सघन छलफल गने कायिक्रम भने प्रतिकूल पररखस्थतिले गदाि
सञ्चालन गनि सर्कएन ।

आ.व. २०७७/७८ आयोगका लातग सरकारी कामकािको भाषासम्बन्िी राय-सुझाव सङ्कलन
गनि र्वशेष रूपमा उल्लेख्य रह्यो । सञ्चालन भएका कायिक्रममा स्थानीय िहका पदातिकारी,
प्रतितनति, प्रदे शका सम्बद्ध कमिचारी, स्थानीय भाषाका वक्ता, भार्षक समुदायका प्रतितनति,
सङ्घ-सं स्था, अतभयन्िा, खशक्षक, प्राध्यापक एवं भाषावैज्ञातनकहरूको सहभातगिा उल्ले िनीय

रह्यो । प्रदे शका भाषाहरूका बारे मा िानकारी राख्ने शीषि िहका प्राखज्ञक व्यखक्तहरूको
नेित्ृ वमा भाषावैज्ञातनक िथा भाषार्वज्ञ सखम्मतलि प्रदे शगि समूहबाि कायिक्रम सञ्चालन,
समन्वय र प्रतिवेदन ले िन कायि गररएको तथयो। सरकारी कामकािको भाषासम्बन्िी
प्रदे शगि प्रतिवेदन ियार गरी कायिपत्र ले ख्ने कायि गररएको तथयो। भाषा आयोगका लातग
यो अति नै महत्त्वपूण ि उपलखधि हो।

भाषाहरूको सं रक्षण, सं वििन र र्वकाससम्बन्िी प्रायः सबै कायिक्रम सम्पन्न गरी महत्त्वपूण ि
उपलखधि हातसल गनि आयोग सफल रह्यो । मािृभाषाहरूको कायिक्रममा महामारीको केही

प्रभाव परे पतन मािृभाषाको र्वकासको स्िर मापन गरी प्रयोगको सम्भाव्यिासम्बन्िी अध्ययन

कायिक्रमले तनरन्िरिा पायो । अध्ययन, अनुसन्िान र अनुगमनसम्बन्िी कायिमा पतन आ.व.
२०७७/७८ को उपलखधि सन्िोषिनक नै रह्यो ।
आ.व. २०७७/७८ का उल्ले ख्य उपलखधिमध्ये स्थानीय िहको भाषागि र्ववरण ियार हुन ु
हो। यसबाि नगरपातलका र गाउँपातलकाहरूको अद्यावतिक भार्षक अतभले ि ियार भएको
छ ।

आ.व. २०७७/७८ मा आयोगको आवतिक योिनाको मागिखचत्र तनमािण गने कायि सम्पन्न
भयो । सबै प्रदे शको भौगतभिक भार्षक नक्सा तनमािण गने कायि आफैँमा एउिा महत्त्वपूण ि
उपलखधि हुन गएको छ । भाषाहरूको र्वद्युिीय शधदकोश तनमािण गने र अतभले िीकरण
पद्धतिको स्िरीकरण गने कायि सम्पन्न भएका छन् । नेपालका शास्त्रीय भाषाको िरोहरका

रूपमा रहे का सं स्कृि, पाली र भोिभाषासम्बन्िी महत्त्वपूण ि अध्ययन पूरा भएको छ ।
आयोगको तलर्पसम्बन्िी अध्ययनबाि पतन थप िानकारी प्राप्त भएको छ । साथै आयोगबाि
दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषाको अध्ययन कायिसमेि सम्पन्न भएको छ ।
आयोगका कायिहरूमा राष्ट्रपतिको कायािलय, उपराष्ट्रपतिको कायािलय र प्रिानमन्त्री िथा

मखन्त्रपररषद्को कायािलयबाि प्रोत्साहन र सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ । माननीय सं स्कृति,
पयििन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रीज्यू , माननीय खशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्त्रीज्यू ,
माननीय अथि मन्त्रीज्यू एवं मन्त्रालयका सखचवज्यूहरू िथा कमिचारी साथीहरूबाि

उल्लेिनीय सहयोग प्राप्त भएको छ । आयोगका िफिबाि उहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार
प्रकि गदिछु । रार्ष्ट्रय योिना आयोग िथा महाले िा तनयन्त्रक कायािलयको सहयोगका

लातग हार्दिक िन्यवाद र्दन चाहन्छु । भाषा आयोगको काममा महाले िा परीक्षकको
कायािलय िथा सं वैिातनक आयोगहरूले र्दनुभएको सल्लाहका लातग म र्वशेष िन्यवाद र्दन
चाहन्छु ।

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू एवं माननीय सामाखिक र्वकास मन्त्रीज्यू हरू िथा प्रदे शका

कमिचारी साथीहरूलाई िन्यवाद र्दन चाहन्छु । नगरपातलका सङ्घ एवं गाउँपातलका रार्ष्ट्रय
महासङ्घका पदातिकारीज्यू हरू िथा कमिचारी साथीहरूले आयोगको काममा महत्त्वपूण ि
सहयोग गनुभ
ि एको छ । म उहाँहरू सबैलाई िन्यवाद र्दन चाहन्छु । नगरपातलका िथा
गाउँपातलकाका प्रमुि, उपप्रमुि एवं पदातिकारी िथा कमिचारी साथीहरूले आयोगको
काममा उल्ले ख्य योगदान गनुभ
ि एकोमा म हार्दिक िन्यवाद व्यक्त गदिछु ।

आयोगतसिको सहकायिका लातग म नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, र्वश्वर्वद्यालय अनुदान आयोग,
र्वश्वर्वद्यालयहरू, भाषार्वज्ञान केन्द्रीय र्वभाग, खशक्षा र्वकास िथा अनुसन्िान केन्द्र िथा
क्याम्पसहरू, नेपाल आर्दवासी िनिाति उत्थान रार्ष्ट्रय प्रतिष्ठान, आर्दवासी िनिाति

महासङ्घ िथा रार्ष्ट्रय बर्हरा महासङ्घ, नेपालप्रति आभार व्यक्त गदिछु । साथै, युनेस्को,

यूएनडीपी, युतनसेफ, भीएसओ नेपाल, तिर्िस काउखन्सल, वल्डि एिुकेसन एवं भाषातसि
सम्बखन्िि

सङ्घ-सं स्थाहरू,

भाषावैज्ञातनकहरू,

भाषार्वज्ञहरू

िथा

आयोगलाई गनुभ
ि एको सहयोगका लातग हार्दिक आभार व्यक्त गदिछु ।

अनुसन्िािाहरूले

भाषा आयोगका सल्लाहकार समूहका आदरणीय सदस्यज्यू हरूले आयोगको काममा

पुर्याउनुभएको योगदानको उच्च सम्मान गदै हार्दिक कृिज्ञिा प्रकि गदिछु । भाषाका
वक्ता, भाषाका अतभयन्िा र भार्षक समुदायहरूका र्क्रयाशील साथीहरूले भाषाका क्षेत्रमा
पुर्याउनुभएको योगदानका लातग हृदयैदेखि नमन गनि चाहन्छु ।
यो प्रतिवेदन ले िन कायिमा महत्त्वपूण ि योगदान गनुह
ि न
ु े आयोगका सदस्य श्री उषा हमाललाई
र्वशेष िन्यवाद र्दन चाहन्छु । आयोगका का.मु. सखचव श्री लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले वार्षिक

कायिक्रमको कायािन्वयन िथा प्रतिवेदनको ियारी कायिमा पुर्याउनुभएको महत्त्वपूण ि
योगदानका लातग हृदयैदेखि िन्यवाद र्दन चाहन्छु ।

वार्षिक कायिक्रमको कायािन्वयन िथा प्रतिवेदन लेिन कायिमा मेहनिसाथ काम गनुह
ि न
ु े

आयोगका उपसखचवहरू डा. लोकबहादुर लोप्चन, श्री गेहनाथ गौिम, श्री सरस्विी पोिरे ल,
श्री सुरेन्द्र आचायि, श्री कमला भण्डारी पाण्डे िथा श्री बलबहादुर अतिकारीलाई हार्दिक
िन्यवाद र्दन चाहन्छु । साथै शािा अतिकृिहरू श्री भक्तबहादुर पाण्डे , श्री रमेश कुमार

भट्टराई, श्री महेश पौडे ल, श्री कुमारप्रसाद पौडे ल एवं ले िा अतिकृि श्री चेिनाथ आचायि
र ले िापाल श्री सूयप्र
ि साद भट्टराईलाई हार्दिक िन्यवाद र्दन चाहन्छु ।

कम्प्युिर अपरे िर श्री कृष्ण नन्दन महिो, प्रार्वतिक सहायक श्री सङ्गीिा भण्डारी एवं

ु ई योगदान गनुह
प्रतिवेदनको ियारी कायिमा सं लग्न हुनभ
ि न
ु े आयोगका सम्पूण ि कमिचारी
साथीहरूलाई हार्दिक िन्यवाद र्दन चाहन्छु ।

प्रतिवेदनको भाषा-सम्पादनमा सहयोग गनुह
ि न
ि खचव श्री अखम्बकाप्रसाद
ु े आयोगका पूवस
रे ग्मीलाई र्वशेष िन्यवाद र्दन चाहन्छु ।
िन्यवाद ।
डा. लवदे व
अवस्थी
अध्यक्ष
२०७८ साल भाद्र २० गिे

प्रतिवेदनको सारांश
सं वि् २०७३ साल भाद्र २३ गिे भाषा आयोगको स्थापना भएदे खि हालसम्म आयोगले
पर्हलो वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूसमक्ष पेस गरे को तथयो भने िीनविा

वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेस गररसकेको छ । भाषा आयोगको यो
पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन हो ।
सं वि् २०६८ सालको िनगणनाले नेपालमा १२३ भाषाहरू बोतलने गरे को दे िाएको छ ।
भाषा आयोगले र्वगिका वषिमा गरे का अध्ययनहरूबाि थप ८ विा भाषाहरू पर्हचान गरी
प्रतिवेदनमाफिि साविितनक गरे को छ । यी मािृभाषाहरूका वक्ताहरूको सङ्ख्या र र्विरण
२०७८ सालको िनगणनाबाि यर्कन हुने आयोगले र्वश्वास तलएको छ ।
नेपालतभत्र चीन-तिधबिी, भारोपेली, आग्नेली, द्रर्वड, अष्ट्रो-एतसयाली र पररवार निुलेको
कुसुन्डा भाषा गरी ६ भाषा-पररवारका भाषाहरू र नेपाली साङ्केतिक भाषासमेि प्रयोगमा
छन् । नेपालमा अङ्रेिी भाषाको प्रभावका कारण नेपाल उत्पखिका नेपालको सरकारी

कामकािको भाषा िथा अन्य राष्ट्रभाषाहरूको िीवन्ििा र पुस्िान्िरण कमिोर बन्दै गएको
र खशक्षामा मािृभाषाको प्रयोगको सम्भाव्यिासमेि सीतमि हुन पुगेको अवस्था छ ।

वक्ता-सङ्ख्याका दृर्िकोणले नेपालमा बोतलने १९ विा भाषाहरू एक लािभन्दा बढी वक्ता

भएका भाषाका रूपमा रहेका छन् । यो सङ्ख्या नेपालको कुल िनसङ्ख्याको ९५.९१
प्रतिशि हो । बाँकी १०४ विा भाषा बोल्ने िनसङ्ख्या ४.०९ प्रतिशिमात्र रहे को छ ।
िसमध्ये दश हिारभन्दा बढीदे खि एक लािसम्म वक्ता-सङ्ख्या भएका भाषाहरू ३० विा
रहेका छन् भने दश हिारभन्दा कम वक्ता-सङ्ख्या भएका ७४ विा भाषाहरू छन् ।

िसमध्ये मौखिक परम्परामा आिाररि र अत्यन्ि थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तिलुङ,
बराम र लुखङ्िम िस्िा भाषाहरू लोपोन्मुि अवस्थामा छन् । पूवीय दशिन र सभ्यिाका
आिार बनेका सं स्कृि, पाली र भोिभाषािस्िा शास्त्रीय भाषाहरूले नेपालको महत्त्वपूण ि
तबरासि बोकेका छन् ।

नेपालको पतछल्लो िनगणना सं वि् २०६८ को िथ्याङ्कलाई र्वश्लेषण गदाि नेपाली भाषाका
मािृभाषी वक्ताहरू ४४.६४ प्रतिशि र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गने
िनसङ्ख्या ३२.२८ प्रतिशि रहे को दे खिन्छ ।

प्रदे शगि रूपमा मािृभाषा बोल्नेको सङ्ख्यालाई र्वश्लेषण गदाि एक लािभन्दा बढी वक्ताले

बोल्ने प्रदे श १ मा १०, प्रदे श २ मा ७, वाग्मिी प्रदे शमा ४, गण्डकी प्रदे शमा ४, लुखम्बनी
प्रदे शमा ६, कणािली प्रदे शमा १ र सुदूरपखश्चम प्रदे शमा ५ भाषाहरू दे खिन्छन् । दश
हिारदे खि एक लािसम्म वक्ता भएका भाषाहरू प्रदे श १ मा २४, प्रदे श २ मा ४, वाग्मिी
क

प्रदे शमा १२, गण्डकी प्रदे शमा ४, लुखम्बनी प्रदे शमा ५, कणािली प्रदे शमा २ र सुदूरपखश्चम
प्रदे शमा ३ विा दे खिन्छन् ।
त्यस्िै , १० हिारभन्दा कम िनसङ्ख्या भएका भाषाहरूको प्रादे खशक र्विरणको अवस्थालाई
हेदाि प्रदे श १ मा ७२, प्रदे श २ मा ७८, वाग्मिी प्रदे शमा ९७, गण्डकी प्रदे शमा ८०,
लुखम्बनी प्रदे शमा ७४ दे खिन्छ भने कणािली प्रदे श र सुदूरपखश्चम प्रदे शमा क्रमश: ५२ र

७७ विा भाषाहरू रहेका छन् । प्रदे शगि कुल भाषा सङ्ख्यालाई र्वश्लेषण गदाि वाग्मिी
प्रदे शमा सबभन्दा बढी ११३ भाषा र कणािली प्रदे शमा सबभन्दा कम ५५ विा भाषा
प्रयोगमा रहेका दे खिन्छन् ।

आयोगले सं वि् २०६८ सालको िनगणनाको िथ्याङ्कका आिारमा सािविै प्रदे श र ७५३

विै स्थानीय िहको र्वस्िृि भार्षक र्ववरण ियार गरे को छ । यसबाि नेपालमा बोतलने
भाषाका वक्ताहरूको सङ्ख्या र वक्ताहरूको भौगोतलक र्विरणबारे िानकारी प्राप्त गनि सहि
भएको छ ।

आयोगले सबै प्रदे शहरूमा सामाखिक र्वकास मन्त्रालयसँगको सहकायिमा प्रदे श िहमा नेपाली
भाषाका अतिररक्त प्रदे शको सरकारी कामकािको भाषा तनिािरणका आिार ियार गनि र्वज्ञसमूहको सं लग्निामा स्थानीय िहका पदातिकारी, भाषाका वक्ता, भार्षक समुदाय, भाषाका
अतभयन्िा, नीति-तनमाििा, भाषावैज्ञातनक, भाषाका क्षेत्रमा काम गने सङ्घ-सं स्था एवं

व्यखक्तहरूतसिको अन्िरर्क्रया र छलफलका माध्यमबाि राय-सुझाव तलने कायि सम्पन्न गरी
सरकारी कामकािको भाषा तनिािरणका आिार र भाषासम्बन्िी प्रतिवेदन ियार भएको छ ।
आ.व. २०७७/७८ मा २६ विा भाषाहरूको सं रक्षण र र्वकास सम्बन्िमा र्विागि
अतभलेिीकरणका कायि सम्पन्न भएका छन् । िी २६ भाषाहरूमा वणि तनिािरण, शधद
सङ्कलन, शधदकोश तनमािण, व्याकरण ले िन, भाषाको इतिहास ले िन र पाठ सङ्कलन
कायि भएका छन् भने सङ्किापन्न अवस्थामा रहे का कुसुन्डा, बराम र तिलुङ भाषामा दोस्रो
चरणको भाषाकक्षा सञ्चालन भएका छन् ।
आयोगले अनुसन्िानका आिारमा लोपोन्मुि भाषाहरूको शधद सङ्कलन गरी एउिा भाषाका
शधदलाई अको भाषामा र्वद्युिीय माध्यमबाि रूपान्िरण गनि सक्ने बहुभार्षक र्वद्युिीय
भाषाकोश तनमािण गने काम सुरु गरे को छ । २८ विा भाषाहरूका शधदहरूलाई उक्त
र्वद्युिीय बहुभार्षक भाषाकोशमा प्रर्वर्ि गने कायि भएको छ ।
गि आ.व. २०७७/७८ मा दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोगसम्बन्िी मैतथली

र मगर भाषाको सघनिा रहे का क्षेत्रमा स्थलगि अध्ययन गने कायि सम्पन्न भई एकीकृि
प्रतिवेदन ियार गररएको छ ।

ि

आयोगले र्वश्वर्वद्यालयहरूमा भाषासम्बन्िी शोिकायि गने र्वद्याथीहरूका लातग शोिवृखि
उपलधि गराएको छ । गि िीन आतथिक वषिमा १३ िना शोिाथीलाई शोिवृखि प्रदान
गररएको छ ।
गि आ.व.मा िाह्मी, गुप्त र कुर्िला तलर्पहरूको अध्ययन गने कायि सुरु गररएको छ ।
गि वषिदेखि नेपालको भार्षक िरोहरका रूपमा रहे का शास्त्रीय भाषाहरू(सं स्कृि, पाली र

भोिभाषा)को अध्ययन गने कायि पतन सुरु गररएको छ । यस वषि पतन यी कायिले तनरन्िरिा
पाएका छन् ।

खशक्षामा मािृभाषाको प्रयोग सम्भाव्यिासम्बन्िी गि वषि ६ विा भाषामा अध्ययन गररएको
तथयो । हालसम्म २७ विा भाषामा लोकवािाि सङ्कलन कायि सम्पन्न गररएको छ । यसै
गरी २१ विा भाषाका भार्षक सन्दे शहरूको ले िन र प्रारखम्भक स्वराङ्कन गने कायिसमेि
पूरा भएको छ ।
गि वषि आयोगले आफ्नो कायितसि सम्बखन्िि नेपालका कानुनको अध्ययन गनुक
ि ा साथै
भाषाको क्षेत्रतसि सम्बखन्िि अन्िरािर्ष्ट्रय सखन्ि-सम्झौिाहरूको समेि तसं हावलोकन गने कायि
सम्पन्न गरे कोमा यस वषि प्रदे श कानुनलाई र्वशेष रूपमा अध्ययन गररएको छ ।
ँ ीगि िचि र चालु िचि शीषिकअन्िगिि
आ.व. २०७७/७८ मा भाषा आयोगका लातग पूि
रु. ६,३९,००,०००।- र्वतनयोखिि रकममध्ये रु. ५,५४,४२,५१४।८१ रकम तनकासा
भई िचि भएको छ । आ.व. २०७६/७७ मा आयोगका लातग िम्मा स्वीकृि बिेि रु.

६,८२,४५,९९३।४२ र्वतनयोखिि रकममध्ये रु. ५,२५,०५,६६७।७० रकम तनकासा
भई िचि भएको छ । र्वतनयोखिि रकमको ले िापरीक्षण भई प्रचतलि आतथिक ऐन, तनयम
िथा तनयमावलीबमोखिम िचि भएको छ । हालसम्म आयोगको बेरूिू शुन्य रहे को छ।
भाषा आयोगका लातग आवश्यक पने स्थायी सं रचना तनमािण गनि र भवनको यथाशीघ्र

व्यवस्था तमलाइर्दन सं स्कृति, पयििन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालयमाफिि नेपाल
सरकारसमक्ष भाषा आयोगले अनुरोि गदै आएको छ ।

नेपालको सं र्विानको िारा २८७ (६) िथा भाषा आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ मा
उल्लेि भएका काम, कििव्य र अतिकारको पररतितभत्र रही भाषा आयोग ऐन, २०७४ को
दफा २१ बमोखिम भाषाका वक्ता, भाषा वैज्ञातनक, रािनीतिक पदातिकारी, नीति-तनमाििा,
सेवा प्रवाहमा सं लग्न र्वतभन्न तनकाय र सरोकारवालाहरूतसिको अन्िरर्क्रया िथा
छलफलबाि प्राप्त सुझाव र पृष्ठपोषणका आिारमा भाषा आयोगले आतथिक वषि २०७७/७८
मा सम्पादन गरे का काम-कारबाहीका सम्बन्िमा आयोगले र्वगिमा गरे का तसफाररस एवं
सुझावहरूको तनरन्िरिासमेि कायम रहने गरी भाषा आयोग ऐन, २०७४ को दफा २१
ग

बमोखिम आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष तनम्न तसफाररस िथा सुझावहरू पेस गरे को
छ ;
१. सरकारी कामकािको भाषातसि सम्बखन्िि तसफाररसहरूः
१.१ सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहमा सरकारी कामकािको भाषाप्रतिको उदासीनिाः
तसफाररसहरूः
(१) नेपालतभत्र प्रयोगमा रहेका सवारी सािनमा नेपालको सं र्विानले नखचनेको अङ्रेिी
भाषाको माध्यमबाि र्वद्युिीय सङ्केि सङ्ख्या (एम्बस्ड नम्बर प्ले ि) प्रयोग गने
अतनवायि व्यवस्था लागु गनु,ि सरकारी कामकािमा अङ्रेिी भाषालाई समकक्षी
भाषाको रूपमा रहण गनुि र अङ्रेिी माध्यमको खशक्षालाई प्रारखम्भक िहदे खि
र्वस्िार गने कायिहरू हुन ु सं र्विानको िारा ७ (१) को प्राविानतसि मेल िाने
नदे खिएको हुँदा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहमा उपयुक्त
ि
र्वषयहरूमा पुनर्विचार हुन ु
िरुरी दे खिन्छ । सं र्विानको िारा ७ (१) र ७ (२) ले मान्यिा प्रदान गरे को
नेपालको सरकारी कामकािको भाषा र नेपाली भाषाका अतिररक्त प्रदे शले तनिािरण
गरे को सरकारी कामकािको भाषामा प्रर्वतिअनुकूलन हुने गरी सवारी सािनहरूमा
र्वद्युिीय सङ्केि सङ्ख्या राख्ने कायि सं र्विानसम्मि हुने दे खिन्छ ।
(२) सं र्विानको िारा ७ (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदे श िहमा कानुन तनमािण
गरी प्रदे शको सरकारी कामकािको भाषा तनिािरण गने कायि प्राथतमकिासाथ अगातड
बढाउनुपने हुन्छ ।
(३) स्थानीय िहले सं र्विानको िारा ३१ (५) को प्राविानबमोखिम बालवातलकाहरूले
मािृभाषाको माध्यमबाि खशक्षा पाउने सं वैिातनक हकको प्रत्याभूति गराउने कायिका
लातग नगरपातलका र गाउँपातलकाको प्रतिबद्धिा आवश्यक छ ।
१.२ महामारी र प्रकोपका समयमा भाषाको प्रयोग र सूचना पाउने हकः
तसफाररसहरूः
(१) नेपालको सं र्विानको िारा २७ ले प्रत्येक नागररकलाई आफ्नो वा साविितनक
सरोकारको कुनै पतन र्वषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी सूचनाको
आतिकारको प्रत्याभूति गरे को हुँदा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहमा कोरोनािस्िा

महामारी फैतलएको अवस्थामा वा प्राकृतिक प्रकोपका साथै अन्य कुनै र्वपद्को
खस्थतिमा नागररकले आफ्नो िीवन रक्षा र िनिनको सुरक्षाका लातग राज्यका
घ

िफिबाि खशक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षािस्िा आिारभूि र्वषयमा सूचना, सन्दे श प्रवाह
गदाि समुदाय र व्यखक्तले बुझ्ने भाषामा सम्प्रेषण हुन ु आवश्यक छ ।
(२) दृर्िर्वहीन िथा बर्हरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्िी अपाङ्गिा भएका व्यखक्िलाई
महामारी िथा प्राकृतिक प्रकोपको बेला भार्षक सहिीकारणका लातग सङ्घ, प्रदे श
र स्थानीय िहले भार्षक समावेखशिा सुतनखश्चि हुने व्यवस्था गनुि िरुरी छ ।
१.३ बहुभार्षकिामा आिाररि राज्य प्रणालीः
तसफाररसः
सं र्विानको प्रस्िावनाका साथै िारा ५१ (ग) (७) र िारा ३२ (१) को पालना हुने गरी
सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहमा व्यवस्थार्पका, न्यायपातलका र कायिपातलकाको सञ्चालन
बहुभार्षकिामा आिाररि हुन ु िरुरी छ । नेपालको बहुभार्षक समाि प्रतितबखम्बि हुने गरी
प्रत्येक िह, तनकाय र व्यखक्तले आफूलाई बहुभार्षकिामा रूपान्िररि गनुि अत्यावश्यक
दे खिएको छ । नेपाली समािले नैसतगिक रूपमा तनमािण गरे को बहुभार्षक चररत्र र नेपालको
सं र्विानले अङ्गीकार गरे को बहुभार्षकिाबाि नेपालको राज्यप्रणाली तनदे खशि हुनपु ने हुन्छ।
१.४ मािृभाषाको िगमा आिाररि सरकारी कामकािको भाषाः
तसफाररसः
सं र्विानको िारा ७ (३) ले आयोगलाई सरकारी कामकािको भाषाका सम्बन्िमा नेपाल
सरकारसमक्ष तसफाररस गने अतिकार प्रदान गरे को सन्दभिसमेिका आिारमा सरकारी
कामकािको भाषाको मान्यिा पाउन पूरा गनुप
ि ने पूवाििारको रूपमा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय
िहले सरकारी कामकािको भाषाको प्रवेशतबन्दुको रूपमा मािृभाषा खशक्षालाई अङ्गीकार
गरी सम्बखन्िि भाषाको िग तनमािण गनि र भाषाको िीवन्ििा सुतनखश्चि गनि सं र्विानको
िारा ३१ (५) को कायािन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु िरुरी छ । िारा ३१ (५) को
कायािन्वयन अनुसूची- ८ (८) तसि अन्िरसम्बखन्िि दे खिएको हुँदा यस कायिमा स्थानीय
िहको भूतमका सवोपरर रहने दे खिन्छ ।

ङ

२. भाषाहरूको संरक्षण, संवििन र र्वकासतसि सम्बखन्िि तसफाररसहरूः
२.१ अन्िरािर्ष्ट्रय आर्दवासी भाषा दशक (सन् २०२२-२०३२) को कायािन्वयनः
तसफाररसः
अन्िरािर्ष्ट्रय आर्दवासी भाषा दशक (सन् २०२२–२०३२) को कायिक्रमलाई नेपालका
लोपोन्मुि भाषामा केखन्द्रि रही भाषाहरूको र्वद्युिीय अतभले िीकरण गनि र अध्ययनअनुसन्िान कायिलाई र्वस्िार गरी भार्षक समुदायलाई उत्प्रेररि गने र भाषा प्रखशक्षणलाई
प्रदे श र स्थानीय िहमा व्यापक रूपमा र्वस्िार गनुप
ि ने आवश्यकिा छ ।
२.२ भार्षक सं स्थाहरूको क्षमिा र्वकास र र्वज्ञ-सूचीको सेवा र्वस्िारः
तसफाररसः
सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहमा भार्षक समुदायको सं स्थागि क्षमिा र्वकास र भाषाका
र्वज्ञहरूको सेवा र्वस्िार गनि तनखश्चि स्रोिको व्यवस्था गररनु िरुरी छ । र्वपन्न समुदायमा
भाषाका क्षेत्रमा काम गने िनशखक्तको ठू लो अभाव रहे को छ र र्वज्ञहरूको सेवासमेि
उपलधि हुन सकेको अवस्था छै न । यस कायिमा र्वशेष गरी प्रदे श र स्थानीय िहको
भूतमका महत्त्वपूणि हुने हुँदा भाषाको सं रक्षण, सं वििन र र्वकासका लातग प्रदे श िथा
नगरपातलका, गाउँपातलकाबाि आवतिक योिनाका आिारमा तनयतमि रूपमा प्रतिबद्ध
स्रोिको व्यवस्था गरी भाषाका क्षेत्रमा काम गने स्थानीय समुदायतभत्रकै िनशखक्त र्वकास
गनि र छात्रवृखििस्िा प्रोत्साहनमुिी कायिक्रमका माध्यमबाि उच्च खशक्षामा अध्ययन गने
अवसर प्रदान गररनु अति नै आवश्यक छ ।
२.३ र्वद्युिीय अन्िरभार्षक अनुवाद पद्धतिको र्वकासः
तसफाररसः
पाठसङ्रहमा सम्पन्न भाषाहरूको पर्हचान गरी पर्हलो चरणमा अन्िरभाषा अनुवादको काम
सुरु गनि सर्कने दे खिन्छ । नेपाली भाषाको पाठ सङ्कलनको क्षेत्रमा मदन पुस्िकालय (भाषा
प्रर्वति केन्द्र) ले प्राप्त गरे को अनुभवसमेिका आिारमा र्वद्युिीय अन्िरभार्षक अनुवाद
पद्धतिको तनमािण गनि ले ख्य परम्परा राम्रोतसि र्वकास भएका र पाठसङ्रहमा व्यापक क्षेत्र
ओगिे का नेपाली, मैतथली, नेपाल भाषा, तलम्बू, सं स्कृि, पाली, भोिभाषा, नेपाली साङ्केतिक
भाषाहरूमा पाठसङ्रह ियार गनि सर्कने खस्थति छ । प्रर्वतिको प्रयोग गरी उपयुक्त
ि
भाषाहरूको बोिगम्यिा स्थार्पि गरी व्याकरण तमलान गनुप
ि ने हुन्छ । कृतत्रम बौर्द्धकिाका
आिारमा भाषाहरूबीचको सञ्चार सम्पकि तनमािण भएपतछ र्वद्युिीय अन्िरभार्षक अनुवाद
च

पद्धति सम्भव हुने दे खिन्छ । दोस्रो चरणमा, ले ख्य परम्पराको र्वकास गदै गरे का मौखिक
परम्परामा सशक्त दे खिएका िामाङ, थारू, भोिपुरी, बखज्िका, मगर, गुरुङ, डोट्याली,
वान्िबािस्िा भाषाहरूको र्वद्युिीय अन्िरभार्षक अनुवाद पद्धति तनमािण गनि सर्कने हुन्छ ।
क्रमागि रूपमा वक्ता-सङ्ख्या कम भएका भाषाहरूमा पतन पाठसङ्रह वृर्द्ध गरी अनुवाद
ु न र्वश्वर्वद्यालय, भाषार्वज्ञान
पद्धति र्वकास गनि सर्कने अवस्था रहन्छ । यसका लातग तत्रभव
केन्द्रीय र्वभाग, काठमाडौं र्वश्वर्वद्यालय एवं मदन भण्डारी प्रौद्यौतगक र्वश्वर्वद्यालयतसि
सहकायि गरे र भाषा आयोगले र्वद्युिीय अन्िरभार्षक अनुवाद पद्धति र्वकास गनुप
ि ने हुन्छ ।
यस कायिमा नेपाल सरकारको समन्वयकारी भूतमका अत्यन्ि महत्त्वपूण ि हुने दे खिन्छ ।
३. मािृभाषाहरूको र्वकासको स्िर मापन र खशक्षामा प्रयोग सम्भाव्यिाका सम्बन्िमा सुझाव
सुझावः
सं र्विानको िारा ३१ (५) ले प्रत्याभूति गरे को मािृभाषामा खशक्षाको हकको कायािन्वयनका
सन्दभिमा सं र्विानको िारा २८७ (६) (ग) मा भाषा आयोगलाई मािृभाषाहरूको र्वकासको
स्िर मापन गरी खशक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यिाका बारे मा नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव पेस
गने खिम्मेवारी र्दइएको छ । आयोगले गरे को सूक्ष्म अध्ययनका क्रममा सरोकारवाला एवं
सम्बद्ध क्षेत्रका र्वज्ञहरूबाि प्राप्त पृष्ठपोषण एवं राय-सुझावसमेिका आिारमा आ.व.
२०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमाफिि पेस गररएका सुझावहरू सत्यापन गरी सं शोिनसर्हि
मािृभाषाहरूको र्वकासको स्िर मापनका आिार तनम्नबमोखिम प्रस्िुि गररएका छन्;
(क) सं र्विानको िारा ३१ (५) को प्राविानबमोखिम मािृभाषामा खशक्षाको
कायािन्वयनका लातग सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहमा कानुनी आिार तनमािण
भएको हुनपु नेछ ।
(ि) मािृभाषामा खशक्षाको कायािन्वयनका लातग स्थानीय िहले नेित्ृ वदायी भूतमका
तनवािह गरे को हुनपु नेछ ।
(ग) मािृभाषामा खशक्षाको सम्बन्िमा अतभभावकहरू सुसूखचि भएको हुनपु नेछ ।
(घ) मािृभाषामा

खशक्षाको

कायािन्वयनमा

भार्षक

समुदायको

सहभातगिा

हुनपु नेछ ।
(ङ) मािृभाषामा खशक्षाको कायािन्वयनका लातग र्वद्यालयको व्यवस्थापान सतमति
र प्रिानाध्यापकको प्रतिबद्धिा रहे को हुनपु नेछ ।
(च) खशक्षक सेवा आयोगबाि मािृभाषी खशक्षकको छनौि भई र्वद्यालयमा उपलधि
भएको हुनपु नेछ ।
छ

(छ) खशक्षा िथा मानव स्रोि र्वकास केन्द्रको समन्वयमा मािृभाषी खशक्षकको
क्षमिा र्वकासको कायिक्रम सञ्चालन भएको हुनपु नेछ ।
(ि) पाठ्यक्रम

र्वकास

केन्द्रको

समन्वयमा

मािृभाषामा

खशक्षासम्बन्िी

सक्षमिाहरूका आिारहरूको तनिािरण भएको हुनपु नेछ ।
(झ) पाठ्यक्रम र्वकास केन्द्रको समन्वयमा मािृभाषामा खशक्षासम्बन्िी मूल्याङ्कन
प्रणालीको स्वरूप तनिािरण भएको हुनपु नेछ ।
(ञ) र्वद्यालयको समन्वयमा मािृभाषामा खशक्षासम्बन्िी ले ख्य एवं मौखिक पाठ
सङ्कलन भएको हुनपु नेछ ।
(ि) मािृभाषामा

खशक्षासम्बन्िी

पाठ्यपुस्िकलगायिका

ले ख्य

सामरीको

उपलधििा भएको हुनपु नेछ ।
(ठ) मािृभाषामा खशक्षाको कायािन्वयनका लातग वणि पर्हचान, शधदकोश र्वकास,
ले ख्य व्याकरणको तनमािण भएको हुनपु नेछ ।
(ड) मािृभाषामा खशक्षाको कायािन्वयनका लातग र्वद्यालयको समन्वयमा प्रार्वतिक
सहयोग र परामशिको उपलधििा भएको हुनपु नेछ ।
(ढ) मािृभाषामा खशक्षाको कायािन्वयनका लातग स्थानीय िहबाि आतथिक स्रोिको
सुतनखश्चििा भएको हुनपु नेछ ।
(ण) मािृभाषामा खशक्षाको कायािन्वयनका लातग स्थानीय िहको समन्वयबाि
समुदाय स्िरमा भाषा योिना (भाषाको कामकािको योिना, भाषा र्वकासको
योिना, भाषा आििनको योिना र भाषाको सम्मान प्रातप्तको योिना) तनमािण
भएको हुनपु नेछ ।
(ि) मािृभाषामा खशक्षाको कायािन्वयनका लातग स्थानीय िह, र्वद्यालय, समुदाय
र नागररक समािबीचको सहकायिको अनुबन्ि भएको हुनपु नेछ ।
४. भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्िान र अनुगमनका समबन्िमा तसफाररसः
तसफाररसहरूः
४.१ भाषा आयोगले गरे का तसफाररसहरूको कायािन्वयनको सुतनखश्चििाका लातग
माननीय सं स्कृति मन्त्रीज्यूको सं योिनमा समन्वयकारी सं यन्त्र तनमािण गररनु
उखचि हुने दे खिन्छ ।
४.२ भाषा आयोगको प्रार्वतिक सहयोगमा केन्द्रीय िथ्याङ्क र्वभागमाफिि नेपालमा
भार्षक सवेक्षण गने कायिको थालनी हुन ु िरुरी छ ।
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४.३ भाषा आयोगअन्िगिि भाषा अनुसन्िान केन्द्र स्थापना गरी भाषाहरूको र्वद्युिीय
िथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोिन र भण्डारण गने प्रयोिनका लातग नेपाल सरकारबाि
सहिीकारण हुनपु ने दे खिन्छ ।
४.४ भाषा आयोगमा भाषा सङ्रहालय स्थापना गनि र प्रदे श िहमा भाषा
प्रतिष्ठानहरूको स्थापना गनिका लातग नेपाल सरकारको अरसरिाको अपेक्षा
गररएको छ ।
४.५ उपयुक्त
ि
कायिहरूको सम्पादन गनि आयोगमा भाषासम्बन्िी उच्च खशक्षा प्राप्त
गरे को िनशखक्त आवश्यक दे खिएको सन्दभिमा नेपाल सरकारबाि यस
सम्बन्िमा आयोगको र्वद्यमान िनशखक्तको र्वषयगि पदपूतिि र योग्यिाको
र्वषयमा पुनरावलोकन हुन ु िरुरी दे खिन्छ ।
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