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भाग-१
स्थानीय भाषा ऐन, २०७९

नगर सभाबाट पाररत लमलताः२०७९।०३।१९
प्रमाणीकरण लमलताः२०७९।०३।२७
प्रस्तवाना
नेपािको सं ववधानको धारा ३२ को भाषा तथा सं स्कृलतको हक (१) मा प्रत्येक
व्यक्ति र समुदायिाई आफ्नो भाषाको प्रयोग गने हकको प्रावधान छ।त्यसैगरी

सं ववधानको धारा २८७ को उपधारा ६ बमोक्तजमका आयोगका काम, कततव्य र
अलधकारअन्तगतत सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गनुप
त ने

आधारहरूको लनधातरण गरी नेपाि सरकारसमक्ष भाषाको लसफाररस गने, भाषाहरूको
सं रक्षण, सं वर्द्तन र ववकासका िालग अविम्बन गनुप
त ने उपायहरूको नेपाि
सरकारसमक्ष लसफाररस गने, मातृभाषाहरूको ववकासको स्तर मापन गरी क्तिक्षामा
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सरकारसमक्ष

सुझाव

पेस

गने

एवम्

भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गने प्रावधान समाववष्ट छन् । धारा
५१ ग (७) मा बहभ
ु ावषक नीलत अविम्बन गने उल्िेख छ ।
भाषा आयोग ऐन, २०७४ पररच्छे द २ को दफा ३ को

(ख) मा नेपािमा बोलिने

मातृभाषाको सं रक्षण, सं वर्द्तन र ववकासका िालग नेपाि सरकार, प्रदे ि सरकार वा
स्थानीय तहका सरकारिे अपनाउनुपने नीलतगत वा सं स्थागत उपायहरूका बारे मा
नेपाि सरकारसमक्ष लसफाररस गने ग) नेपािमा बोलिने मातृभाषा तथा लिवपको
सं रक्षण, सं वर्द्तन र ववकासका िालग आवश्यक कायतक्रम तजुम
त ा गरी कायातन्वयन
गनत तथा गराउन सम्बक्तन्धत लनकायिाई लसफाररस गने प्रबन्ध गररएको

छ।

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा ११ (फ) बमोक्तजम गाउँसभािे
(गाउँपालिकाको हकमा) वा नगरसभा (नगरपालिकाको हकमा) यो ऐन तजुम
त ा गरी
जारी गररएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारक्तम्भक
१.

सङक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “स्थानीय भाषा ऐन, २०७९”

रहेको छ ।
(२) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएपलछ िागू हन
ु ेछ ।
२.

पररभाषााः ववषय प्रसङ्गिे अकको  अथत निागेमा यस ऐनमा,

(क) “सरकारी कामकाजको भाषा” भन्नािे राज्य (सङ्घ, प्रदे ि र स्थानीय सरकार)
कानुनी

मान्यता

प्रदान

गरे को,

सरकारी

(व्यवस्थावपका,

कायतपालिका

र

न्यायपालिकाको कामकारबाही), क्तिक्षा, सावतजलनक, लनजी क्षेत्रका कायातिय, प्रलतष्ठान,
नेपाि सरकारका लनकायमा दतात भएका सङ्घसं स्थाहरूका कायातिय, कायतक्षेत्र, सेवा
सुववधाप्रदायक क्षेत्र, सूचना प्रवाहिगायतमा लिक्तखत, मौक्तखक वा साङ्केलतक वा
हाउभाउबाट अलभव्यि गररने प्रचलित कानुनमा उक्तल्िक्तखत तथा नेपाि सरहदलभत्र
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उत्पक्ति भएका मातृभाषा, समूह वा समुदायको भाषा र सम्पकत भाषा समेतिाई
जनाउनेछ ।
(ख) “सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग हन
ु े क्षेत्र” भन्नािे राज्यका तीनवटै तह र
अङ्गहरू (कायतपालिका, व्यवस्थावपका र न्यायपालिकाका कामकारबाहीसँग सम्बक्तन्धत
क्षेत्र) क्तिक्षा, सावतजलनक, लनजी क्षेत्रका कायातिय, प्रलतष्ठान, नेपाि सरकारका
लनकायमा दतात भएका सङ्घसं स्था, कम्पनीसमेतका (कायातिय, कायतक्षेत्र, सेवा सुववधा
प्रदायक) क्षेत्र ।
(ग) “मातृभाषा” भन्नािे कुनै समुदाय वा समूहिे बोल्ने, प्रयोग गने, नेपाि उत्पक्ति
वा ऐलतहालसक रूपमा नेपाि सरहदसँग सम्बक्तन्धत स्थानीय भाषासरह प्रयोगमा
रहेका भाषािाई जनाउने छ ।
(घ) “भाषाको आधारमा गररने कसूर” भन्नािे भाषा वा भाषा प्रयोग गरे को आधारमा
कसैिे, कसैिाई, कुनै प्रकारिे सावतजलनक र लनजी स्थानहरूमा समेत प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्ष भेदभाव, बवहष्करण, सीमान्तीकरण वा अपमानजन्य व्यवहार वा प्रलतष्ठामा
ँ आउने कुनै पलन कायत वा भाषा आयोगिे लसफाररस गरी यस ऐनमा सरकारी
आच
कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यताप्राप्त कुनै भाषामा सरकारी कामकाज तथा सेवा
ददन इन्कार गने कायतसमेतिाई जनाउने छ।
(ङ) “सङ्घीय सरकारको अलधकार क्षेत्र” भन्नािे नेपािको सं ववधानको धारा ५७ को
उपधारा (१) धारा १०९ सँग सम्बक्तन्धत अनुसूची (५) अनुसार उक्तल्िक्तखत सङ्घको
अलधकारको सूची सम्झनु पदतछ ।
(च) “प्रदे ि सरकारको अलधकार क्षेत्र” भन्नािे नेपािको सं ववधानको धारा ५७ को
उपधारा (४), धारा १२४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा
२२६ को उपधारा (१) सम्बक्तन्धत अनुसूची (६) अनुसार उक्तल्िक्तखत प्रदे िको
अलधकारको सूची सम्झनु पदतछ ।
(छ) “स्थानीय सरकारको अलधकार क्षेत्र” भन्नािे नेपािको सं ववधानको धारा ५७
को उपधारा (२), धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २३१ को
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उपधारा ३, धारा २३२ को उपधारा (७), धारा २७४को उपधारा (४) र धारा
२९६ को उपधारा (४) सँग सम्बक्तन्धत अनुसूची (८) अनुसार उक्तल्िक्तखत स्थानीय
तहको अलधकारको सूची सम्झनु पदतछ ।
(ज) “सङ्घ र प्रदे ि कायतक्षेत्र” भन्नािे नेपािको सं ववधानको धारा ५७ को उपधारा
(२), धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २३१ को उपधारा ३, धारा
२३२ को उपधारा (७), धारा २७४को उपधारा (४) र धारा २९६ को उपधारा
(४) सँग सम्बक्तन्धत अनुसूची-८ बमोक्तजमको अलधकारको साझा सूचीिाई सम्झनु
पनेछ ।
(झ) “सङ्घ, प्रदे ि र स्थानीय तहको अलधकार क्षेत्र” भन्नािे नेपािको सं ववधानको
धारा ५७ को उपधारा (५), धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा (४), धारा
१९७, धारा १२४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६
ँ सम्बक्तन्धत अनुसूची-९ बमोक्तजमको सङ्घ, प्रदे ि र स्थानीय
को उपधारा (१) सग
तहको अलधकारको साझा सूचीिाई सम्झनु पनेछ ।
(ञ) “भाषा आयोग” भन्नािे नेपािको सं ववधान, २०७२ को धारा २८७ बमोक्तजम
गठन भएको भाषा आयोगिाई जनाउनेछ ।
पररच्छे द-२
भावषक समता, सम्मान र प्रयोगको नैसलगतक अलधकार
३.भावषक समानता, समता र सम्मानाः (१) भाषा प्रयोग गनत पाउने व्यक्ति वा
समुदायको जन्मलसर्द् र नैसलगतक मानव अलधकार हो।भाषा तथा भाषा प्रयोग गरे को
आधारमा कसैिे, कसैिाई, कुनै प्रकारिे सावतजलनक र लनजी स्थानहरूमा समेत
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भेदभाव, बवहष्करण, सीमान्तीकरण वा अपमानजन्य व्यवहार वा
ँ आउने कुनै पलन कायत गनुत वा गराउनु हँद
प्रलतष्ठामा आच
ु ैन ।
(२) सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यताप्राप्त नेपािमा बोलिने मातृभाषी
समुदाय र आददवासीहरूको मातृभाषासँग जोलडएको सं स्कृलत, सम्पदा, पवहचान,
प्रलतष्ठािगायतका सं वेदनिीि ववषयहरू सं रक्तक्षत र अनलतक्रम्य हन
ु ेछ। यी ववषयमा
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नेपािको सं ववधानअनुसार सम्बक्तन्धत मातृभाषी समुदाय र आददवासी मातृभाषी
समुदायको स्वायि अलधकार रहनेछ ।
(३) उपदफा (२)मा उक्तल्िक्तखत ववषयबारे समुदायको सरोकार तथा प्रभाववत पाने
लनणतयहरूमा

सम्बक्तन्धत

मातृभाषी

समुदाय

र

आददवासी

समुदायको

अथतपूणत

प्रलतलनलधत्व र अलिम सुसूक्तचत मञ्जुरी लिइनेछ।
(४) उपदफा (३) अनुसार प्रलतलनलधत्वको लनक्तम्त सम्बक्तन्धत मातृभाषी समुदायिे
चयन गरे का सम्बक्तन्धत ववषयका ववज्ञहरूको सहभालगता गनु/
त गराउनु पनेछ ।
सम्बक्तन्धत मातृभाषी समुदाय र आददवासी समुदायको अलिम सुसूक्तचत स्वतन्त्र
मञ्जुरीका ढाँचा र प्रवक्रयाको िालग लनयमाविीमा व्यवस्था गररनेछ ।
४.ववभेद र अपमानजन्य व्यवहारववरूर्द् व्यवस्था: सरकारी कामकाजको भाषाको
रूपमा नेपािमा उत्पक्ति भएका मातृभाषा प्रयोग हन
ु े सरकारी, सावतजलनक र लनजी
कायातियहरूमा भाषा प्रयोग गरे को आधारमा ववभेद, बवहष्करण र अपमानजन्य
व्यवहार रोक्न र त्यस्तो कायत भएमा तत्काि कारबाही गने गराउने व्यवस्था
सम्बक्तन्धत कायातियिे गनुप
त नेछ ।
५. भाषाको समतामूिक ववकासाः सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा यस ऐनद्वारा
मान्यताप्राप्त, अनुसूचीअनुसारको

मातृभाषाहरू

एवम्

स्थानीय

तहमा

बोलिने

भाषाहरूको ववकास, सुदृढीकरण र स्तरोन्नक्ति िगायतको कायत गनत र सरकारी
कामकाजको भाषा प्रयोग स्थानीय सरकारिे गने योजना, कायतक्रम तथा बजेटको
व्यवस्था गनुत पनेछ ।
पररच्छे द-३
कसूर, अनुसन्धान, तहवककात तथा दण्ड सजाय
६.

भाषाको आधारमा गररने कसूर (१) भाषा वा भाषा बोिेको वा प्रयोग गरे को

आधारमा गररने कुनै पलन प्रकारको कसूर वा उद्योग दण्डनीय हन
ु ेछ ।
(२) उपदफा (१) अनुसारको कसूरमा तीन वषतसम्म कैद वा तीस हजार
जररवाना वा दुवै सजाय हन
ु ेछ ।
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सावतजलनक पदधारण गरे का वा सावतजलनक पदमा बहाि रहेका व्यक्तिहरूिे

कसूर गनत नहन
ु ाःे सावतजालनक पद धारण गरे का वा सावतजलनक पदमा बहाि रहेका
व्यक्तिहरूिे यस ऐनअनुसार कसूर गरे वा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गनत
इन्कार गरे बापत सजाय भएमा लनजको व्यक्तिगत फाइिमा अलभिेख राख्नुपनेछ ।
८.

सरकारवादी हन
ु ाःे

यस

ऐनअनुसारको

कसूर

ु ी
मुिक

फौजदारी

अपराध

कायतववलध सं वहता, २०७४ को अनुसूची बमोक्तजमको सरकारवादी फौजदारी अपराध
हन
ु ेछ ।
९.

सक्तषक्षप्त कायतववलधाः यस ऐनअन्तगततको मुद्दाको कारबाही र वकनारा गदात

सक्तषक्षप्त कायतववलध अपनाउनु पनेछ ।
१०. भाषा आयोगको लसफाररसाः यस ऐनअन्तगततको कसूरमा कारबाही चिाउन वा
चिेको कारबाहीमा सम्बक्तन्धत लनकायिे मागेको बखतमा आवश्यक सुझावसवहत
भाषा आयोगिे लसफाररससमेत गनत सक्नेछ ।

पररच्छे द-४
सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था
११.(१) गाउँसभा र नगरसभाको कामकारबाहीसम्बन्धी भाषााः गाउँसभा र
नगरसभामा प्रस्तुत वा पेस हन
ु े ववधेयक प्रलतवेदन वा प्रस्तावहरू अनुसूचीमा
उक्तल्िक्तखत भाषाहरूमा समेत अनुवाददत प्रलत पेस गनुप
त नेछ ।
(२) अनुसूचीमा उक्तल्िक्तखत भाषासमेत छिफि र बहस हन
ु ेछन् र त्यसको
अन्य

सरकारी

कामकाजको

भाषामा

मौक्तखक

रूपमा

अनुवादको

व्यवस्था

गनु/
त गराउनु पनेछ।स्थानीय तहको व्यवस्थावपका, कायतपालिकीय र न्यायपालिकीय
कामकारबाहीमा स्थानीय तहमा बोलिने भाषाहरूमा मौक्तखक स्वरूपको प्रयोग गनत
पाउने प्रबन्ध गनुप
त नेछ।
(३) गाउँसभा वा प्रमुख, नगरसभा र नगरप्रमुख समक्ष पेस हन
ु े प्रलतवेदनहरू
अनुसूचीका भाषाहरूमा अनुवाद गनुप
त नेछ ।
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(४) स्थानीय सरकार र सम्बक्तन्धत लनकायहरू, स्थानीय सरकार र सङ्घीय
सरकार, स्थानीय सरकार प्रदे ि सरकारबीच तथा स्थानीय र स्थानीय सरकारबीच
अनुसूचीको भाषामा समेत पत्रचार गनुपत नेछ ।
५) स्थानीय कायतपालिकािे भाषा आयोग अध्ययन र लसफाररसको आधारमा
सरकारी कामकाजका िालग सूचीकृत भाषाबाहेक पलन स्थानीय तह र वडागत
सरकारी कामकाजको भाषा लनधातरण गरी सरकारी कामकाजमा प्रयोग गनत सक्नेछ
।नगरपलिकालभत्र भावषक स्वायि, वविेष वा सं रक्तक्षत क्षेत्र घोषणा गरी स्थानीय
भाषाको सं रक्षण, सं वर्द्तन र ववकास गनत सक्नेछ ।
१२. सरकारी

कामकाजको

भाषाको

दस्तावेजीकरण

र

अलभिेखीकरणाः

(१)

सरकारी कामकाजको भाषाको दस्तावेजीकरण र अलभिेखीकरण सबै सरकारी
कामकारबाही, कायातियमा

रहने

सावतजलनक

दस्तावेजहरू

कानुनी

मान्यताप्राप्त

सरकारी कामकाजको भाषामा दस्तावेजीकरण र अलभिेखीकरण गररनेछ र प्रचलित
कानूनअनुसार सेवािाहीिे चाहेको सरकारी कामकाजको भाषामा लिक्तखत तथा
मौक्तखक सूचना प्रदान गररनेछ ।
(२) यस ऐनमा उपदफा (१) मा उक्तल्िक्तखत कायातियहरूमा सेवािाहीिे कुनै
पलन सरकारी कामकाजको भाषामा पेस गने लनवेदन, प्रमाण, कागजपत्रिगायतका
सम्बक्तन्धत दस्तावेजहरूको सोही भाषामा दस्तावेजीकरण र अलभिेखीकरण गररनेछ
।
१३. भाषा अनुवादकको व्यवस्था (१) अड्डा अदाित, न्यायाधीकरण, प्रिासलनक
लनकाय तथा कायातिय, आयोग, सुरक्षा लनकायहरूमा न्यू नतम १ दरबन्दी रहने गरी
सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोगका िालग भाषा अनुवादकको व्यवस्था गररनेछ ।
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पररच्छे द-५
सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग र कानुनी समाजस्यता
१४. सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोगसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा सामञ्जस्यतााः (१)
सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था यस
ऐनसँग सामञ्जस्यता कायम रहने गरी प्रयोग तथा व्याखया गररने छ ।
(२) यस ऐनमा िेक्तखएको कुरा यसै ऐन बमोक्तजम हन
ु ेछ ।
पररच्छे द-६
भाषा आयोगाः समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण
१५. सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोगमा समन्वय, अनुगमन र सहजीकरणाः (१)
सरकारी कामकाजको भाषा प्रभावकारी रूपिे प्रयोग गनत तथा गराउन सम्बक्तन्धत
कुनै पलन सरकारी तथा अन्य कायातियिाई भाषा आयोगिे समन्वय, अनुगमन र
सहजीकरणका िालग आवश्यक कायत गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम बाहेकका अन्य कामकारबाही गनत बाधा अड्चन
परे आवश्यक सहयोगका िालग दफा २ (ख) मा उक्तल्िक्तखत कायातियिे भाषा
आयोगको सेवा लिन सक्नेछ ।
(३) सरकारी भाषाको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा गनत गराउने भाषा आयोगिे
अनुगमन गनेछ।सम्बक्तन्धत कायातियिे भाषा आयोगिे मागेको आवश्यक प्रमाणहरू
उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(४) भाषा आयोगिे ददएको लसफाररस सम्बक्तन्धत लनकाय तथा कायातियहरूिे
पािना गनुप
त नेछ ।
१६. मातृभाषासम्बन्धी सहयोग लिन सक्नेाः (१) सरकारका कुनै पलन लनकायिे
सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग सम्बन्धमा मातृभाषी सङ्घसं स्थाहरूसँग समन्वय
गरी प्राववलधक, ववज्ञ तथा जनिक्तिहरू प्राप्त गनत सक्नेछ ।
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(२) सरकारी लनकाय, आयोग, अड्डा अदाितिे भाषाको आलधकाररकता, सं स्कृलत, ज्ञान,
अथतजस्ता प्राववलधक सहयोग मागेको अवस्थामा सम्बक्तन्धत मातृभाषामा काम गने
आददवासी जनजालतका सङ्घसं स्था वा मातृभाषी सं स्थािे सहयोग उपिब्ध गराउन
सक्नेछ।
(३) उपदफा (२)अनुसारको सहयोगको िालग सम्बक्तन्धत भावषक समुदाय वा
सं स्थािे भाषामा दखि भएकाहरूको रोष्टर वा समूह बनाउने छ । यसका लनक्तम्त
सम्बक्तन्धत सरकार (सङ्घ, प्रदे ि, स्थानीय सरकार), सावतजलनक र लनजी सं स्थाहरूिे
समेत बजेट सम्बक्तन्धत सं स्था वा समुदायिाई उपिब्ध गनु/
त गराउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (२) अनुसार सहयोग उपिब्ध गराएबापत सहयोग माग गने
लनकायिे िाग्ने खचतिगायत सम्बक्तन्धत सं स्थािाई उपिब्ध गराउनेछ ।
पररच्छे द-७
क्तिक्षामा भाषा प्रयोग र ववस्तार
१७. क्तिक्षाको माध्यम भाषााः (१) स्थानीय तहलभत्रका ववद्यािय एवम् क्तिक्षण
सं स्थाहरूमा क्तिक्षाको माध्यम भाषाको रूपमा नेपािीबाहेक प्रदे िको सरकारी
कामकाजको भाषामा सूचीकृत भाषािाई प्रयोग गररनेछ ।
उपदफा (२) मा

सरकारी कामकाजको िालग सूचीकृत भाषाको प्रयोग गने भलनए

तापलन कक्षाकोठामा उपक्तस्थत ववद्याथीको लभन्नलभन्न मातृभावषक पृष्ठभूलमको आधारमा
ववद्याथीको पवहिो वा मातृभाषामा आधाररत बहभ
ु ावषक क्तिक्षा प्रदान गनुत पनेछ ।
१८. मातृभाषा ववषयाः ववद्यािय क्तिक्षाको पाठ्यक्रमिे लनधातरण गरे अनुसार मातृभाषी
ववद्याथीिाई ववषयका रूपमा मातृभाषा ववषय पठनपाठन गनु/
त गराउनु पनेछ ।
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पररच्छे द-८
स्थानीय भाषाको सं रक्षण, सं वर्द्तन र ववकास
१९. स्थानीय भाषाको सं रक्षण, सं वर्द्तन र ववकासाः(१) स्थानीय तहमा बोलिने
भाषाहरूको पुस्तान्तरण गरे र मातृभाषाहरूको सं रक्षण गनतका िालग िोपोन्मुख
भाषाहरूमा कक्षा सञ्चािन र अन्य मातृभाषाहरूको अन्तपुस्त ता हस्तान्तरणका लनक्तम्त
नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवा सुववधाप्राप्त गनत सम्बक्तन्धत भावषक समुदायिे
आफ्नो धमत, सं स्कार, सं स्कृलत र सभा, भेिामा मातृभाषाको प्रयोग गरे को हन
ु पु नेछ
।
(२) स्थानीय भाषाको प्रयोगिाई व्यावहाररक र प्रभावकारी, स्थानीय सरकार तथा
तततत् सरकारका लनकायहरूमा दतात, अनुमलतप्राप्त सावतजलनक तथा लनजी सङ्घसं स्था
वा कानुनी व्यक्तिहरूिे

आवश्यक योजना, कायतक्रम तथा बजेट ववलनयोजन

गनु/
त गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कायत गनतको िालग भाषा आयोगिे आवश्यक
लसफाररस गनत सक्नेछ र उि लसफाररस सम्बक्तन्धत पक्षिे कायातन्वयन गरी
प्रलतवेदन आयोग समक्ष बुझाउनु पनेछ ।
२०. भाषा अध्ययन अनुसन्धान र मानक भाषा लनधातरणाः (१) स्थानीय सरकारिे
सरकारी कामकाजको भाषाबारे अध्ययन, अनुसन्धान, खोज गने र मानक भाषा
लनधातरण गरी प्रयोग गने गराउनेछ ।
(२) उपदफा (१) को स्थानीय सरकारहरूिे ववषय ववज्ञहरू सक्तम्मलित भाषा
ववकास प्रलतष्ठान, सं स्थान, सलमलत, लनयमक लनकाय गठन गररनेछ ।
२१. आधारभूत सेवामा सरकारी कामकाजको भाषाको सुदृढीकरण: (१) क्तिक्षा,
स्वास््य, सुरक्षा, सं स्कृलत, कानुन लनमातण, अड्डा अदाित, जनप्रिासन, जनजीववका, कृवष,
वातावरण, वविीय कारोबार, ववपद व्यवस्थापन, नागररक सचेततािगायतका आधारभूत
सेवामा

प्रभावकारी

रूपमा

सरकारी

कामकाजको

भाषा

प्रयोग, ववकास

तथा

सुदृढीकरणको िालग सम्बक्तन्धत सरकार तथा सरकारी लनकाय, सावतजलनक तथा
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लनजी सं स्थािे प्रत्येक आलथतक वषतमा कायतक्रम, योजना र बजेट ववलनयोजन गनुत तथा
गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) अनुसार भएको प्रगलत प्रलतवेदन वावषतक रूपमा भाषा आयोगिाई
सम्बक्तन्धत लनकाय तथा कायातियहरूिे बुझाउनु पनेछ ।
२२.सरकारी भाषासम्बन्धी कम््युटर सफ्टवेयर, प्रोिाम िगायतको व्यवस्थााः सरकारी
कामकाजको भाषा प्रयोगिाई आधुलनकीकरण

र यान्त्रीकरण गरी व्यवक्तस्थत र

सेवािाहीमैत्री बनाउन कम््युटर प्रोिाम, सफ्टवेयर िगायतका आवश्यक उपकरण,
भाषा

अनुवादसम्बन्धी

प्रववलध

र

यन्त्रहरूको

आवश्यक

व्यवस्था

सम्बक्तन्धत

कायातियहरूिे गनुत पनेछ ।
पररच्छे द-९
ववववध
२३. स्थानीय तहमा चावहने कमतचारी तथा जनिक्ति लनयुक्ति र भनातमा सरकारी
कामकाजको भाषा प्रयोग: स्थानीय तहमा चावहने कमतचारी तथा जनिक्ति लनयुक्ति र
भनात गदात लिइने लिक्तखत तथा मौक्तखक परीक्षाको पाठ्यक्रममा पररमाजतन, सं िोधन र
अनुवाद गरी सम्बक्तन्धत प्रदे ि सरकारी कामकाजका भाषाहरू यस ऐन िागू भएपलछ
कायातन्वयन गनुत पनेछ ।
२४. सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गरे को प्रगलत प्रलतवेदन सावतजलनक गनेाः
(१) यस ऐनअनुसार सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गने सरकारी लनकाय,
सावतजलनक तथा नीलत सङ्घसं स्थािे

भाषा आयोग, सं वैधालनक लनकायिगायतिे

सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोगसम्बन्धी प्रगलत प्रलतवेदन उपिब्ध गराउनु पनेछ
।
(२) उपदफा (१) अनुसारको प्रगलत प्रलतवेदन सावतजलनक गनुत पनेछ ।
२५. सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगबारे जानकारीाः सरकारी, सरकारी लनकाय,
सावतजलनक र लनजी सं स्थािगायतका कायातियहरूिे यस ऐनअनुसारको सरकारी
11

खण्ड- ६

मण्डनदे उपुर, असार ३१ गते २०७९ साि

सं खयााः६

कामकाजमा भाषाको प्रयोगबारे सेवािाहीिे दे ख्ने र बुझ्ने गरी कायातिय पररसरमा
सावतजलनक सूचना वा जानकारी बोडत राख्नु पनेछ ।
२६. लनयम बनाउने अलधकाराः यस ऐनको कायातन्वयनको िालग स्थानीय सरकारिे
आवश्यक लनयम, लनदे क्तिका, कायतववलध बनाई िागू
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गनत सक्नेछ ।

खण्ड- ६

मण्डनदे उपुर, असार ३१ गते २०७९ साि

सं खयााः६

अनुसूची-१
भाषा आयोगबाट लसफाररस गररएका प्रदे ि सरकारी कामकाजका भाषाहरू
प्रदे ि

सरकारी कामकाजको भाषा

लनक्तित कायत र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषा

प्रदे ि नं.१

१.मैलथिी २. लिम्बू

१.थारू २.तामाङ ३.मगर ४.बान्तावा ५.उदूत ६.

राजवंिी ७.राई ८.नेवार (नेपाि भाषा) ९. चाक्तम्िङ
९. िेपात १०.
सन्थािी

मधे ि प्रदे ि

१.मैलथिी २. भोजपुरी
३.बक्तज्जका

बागमती प्रदे ि १.तामाङ २. नेवार (नेपाि

१.उदूत २.थारू ३. तामाङ
१.मगर २.थारू ३. मैलथिी

भाषा)
गण्डकी प्रदे ि

१.मगर २.गुरूङ ३.

१.थारू २. नेवार (नेपाि भाषा) ३. तामाङ

िुक्तम्बनी प्रदे ि

१.थारू २. अवधी

१.भोजपुरी २.उदूत ३.मगर ४. मैलथिी

कनातिी प्रदे ि

१.मगर

सुदूर पक्तिम

१.डोट्यािी

प्रदे ि

भोजपुरी

२. थारू

१.बैतडेिी २. अछामी ३. बझाङी

आज्ञािे,
(डा.िोकबहादुर िो्चन)
प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत
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