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सरकारी कामकाजमा मातभृाषा प्रयोग सम्बन्धि नीतत 

(कायययोजनासहित)-२०७९ 
१.प्रस्तावनााः 

नेपालको संविधान २०७२ को अनसुचूी ८ को २२ मा भएको भाषा, संस्कृति  र 
लललिकलाको संरक्षण र विकासको व्यिस्था भएअनसुार स्थानीय िह सरकार 
सञ्चालन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (फ) को १ मा भाषाको संरक्षण र 
विकाससम्बन्धी स्थानीयस्िरको नीति, काननू, मापदण्ड, योजना, 
कायाान्ियन, अनगुमन र तनयमनको व्यिस्थाका साथ ैउपदफा ५ मा भाषा 
संरक्षण र विकाससम्बन्धी अन्य काया गने संिधैातनक िथा काननूी व्यिस्था 
भएअनसुार स्थानीय िहमा विकास र भाषा संरक्षण नीति (२०७९) ियार  
पाररएको छः  

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गल ेअको अथा नलागेमा, 

क) सरकारी काजकाजमा मािभृाषा भन्नाले स्थानीय िहलभत्र बहुसंख्यक जनिाले 
बोल्न ेमािभृाषालाई यस गाउँपाललकाको व्यिस्थावपका, कायापाललका र न्यातयक 
सलमतिमा प्रयोग गररने भाषालाई जनाउनेछ । 

ख) भाषाको संरक्षण भन्नाल ेएक पसु्िाबाट अको पसु्िामा भाषाको पसु्िैनी 
हस्िारणलाई बझुाउनेछ । 

ग) मािभृाषा भन्नाले कुन ैपतन व्यक्तिले घरपररिार र समदुायबाट जीिनमा 
पहहलो पटक लसकेको भाषा िा आमा बबुा लगायि पररिारका सदस्य िा 
संरक्षकबाट पहहलोपल्ट लसकेको व्यक्तिको भाषालाई जनाउनेछ । 

घ) मािभृाषामा लिक्षा भन्नाल ेकक्षाकोठाको लिक्षणलसकाइ प्रक्रियामा नेपाली िा 
अङ्रेजी भाषाबाहेक बालबाललकाले मािभृाषाबाट समेि पठनपाठनलाई जनाउनेछ 
। 
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ङ) बहुभावषक लिक्षा भन्नाल ेकक्षाकोठाको लिक्षणलसकाइ प्रक्रियामा नेपाली र 
अंरेजीका अलािा मािभृाषा समेि प्रयोग गरी पठनपाठन गनुालाई जनाउँनेछ । 

च) मािभृाषामा आधाररि बहुभावषक लिक्षा भन्नाल ेमािभृाषाको प्रयोग राक्रिय 
िथा अन्िरााक्रिय माध्यम भाषाको रूपमा एकसाथ प्रयोग गरी पठनपाठन गने 
पद्धतिलाई जनाउनेछ । 

पररच्छेद- एक 

स्थानीय तिमा  भाषा संरक्षण र ववकाससम्बधिी नीततगत पक्षिरू 

३. सरकारी कामकाजमा मातभृाषाको प्रयोग 

क) नेपाली भाषाका अतिररति गाउँपाललकालभत्र बहुसङ्ख्यक 
जनसङ्ख्याले बोल्न े भाषालाई पाललकाको काननू बमोक्जम 
पाललकाको सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गने, 

िर अल्पसङ्ख्यकले स्थानीय िहमा बोल्न ेभाषाहरूलाई संविधानिः 
वििषे संरक्षक्षि िा स्िायत्त के्षत्रको धारणाअनुसार रैथान ेभाषालाई 
सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगका लागग स्थान प्रदान 
गररनेछ । 
ख)  स्थानीय िहमा बोललन ेभाषाहरूमा आिश्यकिानसुार स्थानीय 

िहको सेिा प्रिाह गना भाषा अनिुादकको व्यिस्था गने,  

ग) स्थानीय िहमा खहटएको रारिसेिकलाई स्थानीय िहको भाषा 
लसतन प्रोत्साहन गने, 

घ) गाउँपाललकाका प्रत्येक व्यक्ति र समदुायलाई आफ्नो मािभृाषामा 
सेिा पाउन ेहक हुने, 

ङ) स्थानीय सरकारल ेबहुभावषक नीति अिलम्बन गने, 

च) गाउँपाललकामा मािभृाषा कक्ष िा सहायिा कक्ष डसे्कको व्यिस्था 
गने, 
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छ) अन्िराक्रिय मािभृाषा हदिसलाई स्थानीय सरकारल े
कायािमसहहि मनाउन ेव्यिस्था गने । 

४.  भाषाको संरक्षण तथा ववकास 
क) अल्पसङ्ख्यक समदुायको मािभृाषाको पसु्िान्िरण (बाजेपसु्िादेखख 

नातिपसु्िा) गना प्रोत्साहन गने, 

ख) अत्यन्ि लोपोन्मखु (मिृप्रायः) भाषाहरूको संरक्षणका लागग ललवप 
िथा ितिा संरक्षणका लागग भाषािवृत्त प्रदान गने, 

ग) भाषाहरूको िणातनधाारण, लेख्य पद्धति, िब्दकोि, ब्याकरण, 
साहहत्य आहद अलभलेखीकरण गने, 

घ) पाललकालभत्र बोललन ेभाषाहरूलाई आम सञ्चार, लिक्षा, अदालि, 
सरकारी सेिा, लोकसेिा, लिक्षक सेिा, सचूना आहदमा प्रयोग 
गने,  

ङ) स्थानीय िहमा  भावषक िथा सांस्कृतिक सङ्रहालय र  
अलभलेखालय स्थापना गने, 

च) प्रचललि र रैथान े ललवपहरूको संरक्षण, संिधान र प्रयोग विस्िार 
गने, 

छ) लोकिािाा सङ्कलन िथा अलभलेखन गने र गराउने, 

ज) विद्यालयहरूमा मािभृाषालाई माध्यम भाषा र विषयका रूपमा लाग ू
गने, 

झ) भावषक सङ्घसंस्थाहरूसँग भाषा संरक्षण र विकासका लागग सहकाया 
र साझदेारी गने, 

ञ) स्थानीय िहमा भाषा र संस्कृति संरक्षण िथा विकासको लागग 
खखजीदेम्बा िाङ्मय प्रतिरठान गठन गने । 

५. मातभृाषामा शिक्षा सम्बधिी  

क) प्रत्येक मािभृाषी बालबाललकाले आफ्नो मािभृाषामा विद्यालय लिक्षा 
प्राप्ि गने,  
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ख) विद्यालयको भावषक नतसाङ्कन गने  

ग) विद्यालय िहका पाठ्यिममा व्यिस्था भएअनसुारको स्थानीय 
पाठ्यिम ियार गरी मािभृाषा विषय लागू गने, 

घ) मािभृाषामा लिक्षा कायाान्ियन गना मािभृाषामा आधाररि बहुभावषक 
लिक्षा लागू गने, 

ङ) बहुभावषक लिक्षाबमोक्जम मािभृाषी पाठ्यसामरी ियार पाने िा 
पाना सहयोग गने,  

च) लिक्षकको क्षमिा विकासका लागग बहुभावषक लिक्षामा 
अलभमखुीकरण गने, 

छ) गाउँपाललकाबाट बहुभावषक लिक्षाका लागग लिक्षकको व्यिस्था र 
व्यिस्थापन गने, 

ज) समदुायसम्म बहुभावषक लिक्षासम्बन्धी सचिेना अलभिदृ्गध गने,  

झ) मािभृाषा लिक्षाका लागग पाठ्यिम िथा पाठ्यसामरी विकास 
सलमति गठन गने, 

ञ) संस्थागि िथा सामदुातयक विद्यालयहरूमा बहुभावषक नीतिलाई 
समान रूपमा कायाान्ियन गने 

६.भाषाको अध्ययन अनसुधिान सम्बधिी  

क) गाउँपाललकालभत्र बोललन े भाषाहरूको सिेक्षण गरी भावषक पाश्िागचत्र 
(प्रोफाइल) ियार गने, 

ख) गाउँपाललकालभत्र बोललन े सब ै भाषाहरूको स्िर मापन गरी प्रयोगको 
सम्भाव्यिा अध्ययन गने, 

ग) स्थानीय िहमा बोललन ेभाषा िथा ललवपको प्रयोग अिस्थाको अध्ययन 
गरी प्रयोग विस्िारको उपाय खोजी गने,  

घ) स्थानीय िहमा भावषक अपसरण िा स्थानान्िरण सम्बन्धी अध्ययन 
गने,  

ङ) लिक्षामा मािभृाषाको प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान गने,  
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७.भाषा र सचूना प्रववधि सम्बधिी  

क) स्थानीय िहमा बोललन ेमािभृाषाहरूको विद्यिुीय अलभलेखन गने, 

ख) स्थानीय मािभृाषाका  पाठ्यसामरी सामरीहरूको प्रकािन िथा 
प्रसारण गने,  

ग) स्थानीय मािभृाषाहरूमा ितृ्तगचत्र, यटु्यिु, काटुान, पाठ्यसामरी 
ियार गने, 

घ) स्थानीय मािभृाषाहरूमा बहुभावषक िब्दकोि ियार गनुाका साथ ै
अन्य पाठ्यसामरीहरू विकास गरी उपलब्ध गने,  

८.अनगुमन तथा तनयमनसम्बधिी 

क) मािभृाषा संरक्षण िथा विकास अनगुमन र तनयमन सलमति गठन गने, 

ख) सलमतिले चौमालसक अनगुमन गरी तनयमनका लागग परृठपोषण िथा 
आिश्यक कारिाही गने  

ग) भाषा संरक्षण िथा विकाससम्बन्धी अनगुमन प्रतििेदनको सािाजतनकीकरण  
गने  

घ) भावषक संरक्षण र विकासका लागग अनगुमन सचूक ियार गने, 

ङ) स्थानीय सरकारको अनमुति ललएर मात्र बाह्य सङ्घ संस्थाले भाषासम्बन्धी 
काया गना पाउने  

 
पररच्छेदाः दईु 

सरकारी कामकाजमा मातभृाषाको प्रयोग िुने 

९.सरकारी कामकाजको भाषा सम्बधिी 

क) भाषा आयोगबाट भएका लसफाररस एिं स्थानीय िहमा सरकारी 
कामकाजको भाषा चयनका आधार ियार पश्चाि भाषा छनोट गरी स्थानीय 
मािभृाषालाइा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायाान्ियन गररनछे । 
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ख) स्थानीय सरकारबाट सािाजतनक सेिा प्रिाहका लागग गाउँसभाबाट 
दरबन्दीसहहि भाषा अनिुादक र मािभृाषा लिक्षकको व्यिस्था गररनछे । 

ग) स्थानीय िहका सम्पणूा लिक्षक िथा कमाचारीलाई बहुभाषा िाललमको 
व्यिस्था गररनछे । 

घ) स्थानीय सरकारको िावषाक बजेट िथा कायािममा भाषा संरक्षण िथा 
विकास समािेि गररनेछ । 

१०.भाषाको संरक्षण तथा संवियन सम्बधिी 

क) भावषक पसु्िान्िरणका लागग समदुाय सचिेना कायािम गररनछे । 
ख) स्थानीय िहमा मौजुदा अत्यन्ि लोपोन्मखु भाषाहरूका भावषक 

ितिा संरक्षणका कायािम लागू गररनछे। ितिाका लागग भाषािवृत्त 
मालसक रूपमा स्थानीय िहल ेप्रदान गना सतनेछ।  

ग) समदुाय र विद्यालयमा मािभृाषामा कक्षा सञ्चालन र मािभृाषा 
विषय स्थानीय पाठ्यिममा गररनछे । 

घ) सरकारी सेिा प्रिाहमा मािभृाषाको प्रयोगलाई अतनिाया गना 
स्थानीय िहका कमाचारीहरूलाई भावषक िाललम सञ्चालन गररनछे 
। 

ङ) भावषक सङ्घसंस्थासँगको सहकाया र साझदेारी गररनछे । 

च) भावषक अलभलेखालय र भाषा कक्ष िा सहायिा कक्ष स्थापना 
गररनछे ।  

छ) स्थानीय िहमा विलभन्न भाषा र ललवपको प्रयोग विस्िार गररनेछ 
। 

११. मातभृाषामा शिक्षा सम्बधिी 

क) विद्यालयको भावषक नतसाङ्कन गररनछे । विद्यालयको भावषक 
नतसाङ्कन गरी समदुाय र विद्याथीको भावषक सक्षमिा परीक्षण 
गररनछे । 

ख) मािभृाषा विषय पठनपाठन गने व्यिस्थाको कायान्ियन गररनछे ।  
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ग) विद्यालमा कायारि लिक्षकलाई िाललम, लिक्षकको कायाक्जम्मेिारी 
प्रदान, बहुभावषक लिक्षक कोटाको लसजाना गररनछे ।  

घ) बहुभावषक लिक्षा नमनुा विकास गररनछे । जसमा ०-३ कक्षामा 
मािभृाषामा आधाररि बहुभावषक कक्षा सञ्चालन गररनछे । कक्षा 
४ देखख मािभृाषा विषयको पठनपाठन गरी मािभृाषा लिक्षालाई 
तनरन्िरिा हदइनछे।  

ङ) पाठ्यिम अनसुारको मािभृाषा विषयको पठनपाठन अतनिाया 
गररनछे । जसमा स्थानीय विषय र मािभृाषा विषयलाई सँगसँग ै
लागू गररनछे । 

च) विद्यालयहरूमा बहुभावषक लिक्षा कायाान्ियनका लागग लिक्षकलाइा 
बहुभावषक लिक्षा विषयमा िाललम सञ्चालन गररनछे । 

छ) मािभृाषा लिक्षा सम्बक्न्ध साक्षरिा एिं सचिेना कायािम गररनेछ। 
ज) मािभृाषा लिक्षाका लागग स्थानीय पाठ्यिम र पाठ्यसामरी ियार 

गनाका लागग विज्ञसहहिको सलमति गठन गररनछे ।  

झ) विद्यालयहरूमा स्थानीय िहमा बोललन ेभाषाहरूमा प्रतियोगगिात्मक 
कायािम सञ्चालन गररनछे । 

१२.भाषाको अध्ययन अनसुधिान सम्बधिी 

क) स्थानीय िहको भावषक सिेक्षण गरी भावषक वििरण िा भावषक 
पाश्िागचत्र अथााि प्रोफाइल ियार गररनेछ । 

ख) स्थानीय िहका भाषाको अध्ययन गरी लिक्षामा प्रयोग 
सम्भाव्यिाको पहहचान गररनछे । 

ग) भावषक अपसरण िा स्थानान्िरणको प्रभाि अध्ययन गरी 
भावषक जीिन्ििाको लागग कायािम सञ्चालन गररनछे । 

घ) भाषा र ललवपको प्रयोग विस्िारको लागग अध्ययन र आधार 
खोजी गररनछे ।  
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ङ) स्थानीय भाषाहरूको अिस्था अध्ययन गरी स्िर मापन गररनछे 
। 

१३. भाषा तथा सचूना प्रववधि सम्बधिी 

क) स्थानीय िहमा बोललन ेभाषाहरूको विद्यिुीय अलभलेखन काया 
गररनछे ।  

ख) स्थानीय िहमा बोललन े भाषाका सामरीहरूको प्रकािन िथा 
प्रसारण गररनेछ ।  

ग) स्थानीय भावषक समदुाय र ितिाको सहजिाका लागग 
मािभृाषामा विद्यिुीय पाठ्यसामरी ियार पारी विद्यिुीय 
माध्यमबाट उपलब्ध गररनछे। 

घ) स्थानीय िहका भाषाहरूमा भावषक िब्दकोि ियार गरी प्रयोगमा 
ल्याइनेछ।  

१४. अनगुमन तथा तनयमन सम्बधिी 

क) स्थानीय िहमा मािभृाषाको प्रयोग सम्बन्धी अनगुमन र तनयमन 
सलमति गठन गरी कायाान्ियन गररनेछ।   

ख) भाषा सम्बन्धी ियार भएका िावषाक प्रतििदेनको लिक्षा िाखामाफा ि 
गाउँसभामा पेस गररनेछ । 

ग) सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोगसम्बन्धी अनगुमन सचूक ियार 
गरी नतिजामा आधाररि अनगुमन गररनछे । 

पररच्छेद- तीन 

           संस्थागत न्जम्मेवारीिरू 

१५. स्थानीय सरकारको न्जम्मेवारी 
क) भाषा संरक्षण र विकास सम्बन्धी नीति, योजना, मापदण्ड 

ियार गरी लागू गनुापनेछ। 
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ख) भाषा संरक्षण र विकासका लागग कायािमसहहि बजेटको व्यिस्था 
गनुापनेछ । 

१६. स्थानीय सङ्घसंस्थाको भावषक न्जम्मेवारी 

क) भावषक अगधकारको प्राक्प्िका लागग बहस, परैिी गरी अगिुाइ 
गनुापनेछ। 

ख) भावषक अगधकारका लागग समन्िय र सहकाया गनुापनेछ। 

१७. समदुायको भावषक न्जम्मेवारी 

क) मािभृाषाको पसु्िागि हस्िान्िरण गने, संस्कृति, संस्कारमा प्रयोग 
गनुा पनेछ। 

ख) भावषक आिश्यकिा र अपेक्षालाई सम्बद्ध तनकायमा पेस गनुापनेछ। 
 

पररच्छेद–४ 

ववववि 

१८. तनयम बनाउन सकनेाः भावषक नीति कायान्ियन गनाका लागग गाउँपाललकाले 
आिश्यक ऐन, तनयम िथा कायािगधहरू बनाउन सतनेछ र त्यस्िा ऐन, तनयम 
िथा कायाविगधहरू गाउँसभा िथा गाउँपाललकाबाट स्िीकृि भएपतछ लागू हुनेछन ्।  

 

 

आज्ञाले, 

 (डम्बरबिादरु रजनमगर)  

प्रमखु प्रिासकीय अधिकृत 
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१०. कायायधवयन कायययोजना  
  

 

क्र. 
सं. 

काययके्षत्र काययनीतत वा 
काययक्रम 

काययववधि  वा 
प्रक्रक्रया 

न्जम्मेवार 
तनकाय 

सियोगी 
तनकाय 

स्रोत 
व्यवस्थापन 

समयसीमा अनगुमन 

१. सरकारी  
कामकाजमा मात ृ
भाषाको 
प्रयोगसम्बधिी 

क)  भाषा  छनोट र 
प्रयोग  

ख)  भाषा अनिुादकको 
व्यिस्थ,  

ग)  कमाचारीका लागग 
िाललम 

घ) िावषाक कायािममा 
भाषा सरंक्षण र 
विकासको प्रबन्ध, 

क) भाषा चयनको 
आधार ियार गरी छनोट, 

ख) अनिुादको 
विकास र व्यिस्था, 

ग) लिक्षक र 
कमाचारीको लागग स्थानीय 
भाषा िाललमको व्यिस्था, 

घ) स्थानीय िहको 
कायािम र बजटेमा भाषा 
सरंक्षण र विकास समािेि 

गने, 

स्थानीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार, 
सङ्घीय 
सरकार, 
भावषक 
सङ्घससं्था, 

भाषा 
आयोग 

 

स्थानीय 
सरकार 

१ िषालभत्र प्रदेि 
सरकार, 
भाषा 
आयोग, 
भावषक 
सङ्घससं्था 
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२. भाषाको सरंक्षण 
तथा सवंियन 
सम्बधिी 

क)  भावषक पसु्िान्िरण 

ख) ितिा सरंक्षण  र 
भाषािवृत्त प्रदान, 

ग) मािभृाषाबाट 
सेिाप्रिाह,  

घ) भावषक अलभलेखालय  

ङ) भाषा र ललवपको प्रयोग 
विस्िार, 

च) िकै्षक्षक ससं्था 
स्थापनाको लागग 
अनदुान, 

छ)  सहकाया र साझेदारी 
। 

क) भावषक हस्िान्िरणका 
लागग सचेिना 

ख) ितिाका लागग 
प्रोत्साहन, भाषािवृत्त 

ग) सेिा प्रिाहमा स्थानीय 
भाषाको प्रयोग, 

घ) स्थानीय भाषाको 
िणातनधाारण, 
िब्दसङ्कलन, 
व्याकरण लखेन काया 
गने 

ङ) मािभृाषी विद्यालय 
स्थापना गना अनदुान 

च) भावषक र गसैससँगको 
समन्िय र सहकाया 
गने, 

स्थानीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार , 

सङ्घीय 
सरकार, 
भावषक 
सङ्घससं्था, 

भाषा 
आयोग 

 

स्थानीय 
सरकार 

१ िषालभत्र प्रदेि 
सरकार, 
भाषा 
आयोग, 
भावषक 
सङ्घससं्था 
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३. मातभृाषामा 
शिक्षासम्बधिी 

क) मािभृाषामा लिक्षा  

ख)  मािभृाषा विषय 
पठनपाठन, 

ग) लिक्षक व्यिस्थापन र 
सक्षमिा विकास,  

घ) बहुभावषक लिक्षा 
नमनुा विकास  

ङ) विद्यालयमा स्थानीय 
मािभृाषामा 
लसजानात्मक 
कायािम, 

क) विद्यालय भावषक 
नतसाङ्कन गने, 

ख)  ०-३ कक्षासम्म 
बहुभावषक कक्षा 
सञ्चालन गने, 

ग) पाठ्यअनसुार 
मािभृाषाको विषयको 
अतनिाया पठनपाठन 
गने (कक्षा १ देखख िा 
४ देखख), 

घ) लिक्षक व्यिस्थापन र 
िाललमको व्यिस्था 
गने, 

ङ) स्थानीय मािभृाषामा 
पाठ्यसामरी ियार 
गने, 

च) बहुभावषक प्रतियोगगिा 
सञ्चालन गने, 

स्थानीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार , 

सङ्घीय 
सरकार, 
भावषक 
सङ्घससं्था, 

भाषा 
आयोग 

 

स्थानीय 
सरकार 

१ िषालभत्र प्रदेि 
सरकार, 
भाषा 
आयोग, 
भावषक 
सङ्घससं्था 
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४. भाषाको अध्ययन 
तथा 
अनसुधिानसम्बधिी 

क) भावषक प्रोफाइल 
तनमााण  

ख) भावषक प्रयोग 
सम्भाव्यिाको 
अध्ययन 

ग) भावषक 
अपसरणसम्बन्धी 
अध्ययन 

घ) भाषा र ललवप प्रयोग 
विस्िारसम्बन्धी 
अध्ययन 

ङ) भाषाहरूको अध्ययन र 
स्िर मापन  

क)  स्थानीय िहको 
भावषक सिेक्षण गने, 

ख)  भाषाहरूको अध्ययन 
गरी स्िर मापन गने, 

ग) भाषा र ललवपका साथ ै
भावषक 
स्थानान्िरणको 
अध्ययन गने,  

स्थानीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार , 

सङ्घीय 
सरकार, 
भावषक 
सङ्घससं्था, 

भाषा 
आयोग 

 

स्थानीय 
सरकार 

१ िषालभत्र प्रदेि 
सरकार, 
भाषा 
आयोग, 
भावषक 
सङ्घससं्था 
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५. भाषा तथा सचूना 
प्रववधिसम्बधिी  

क) भाषाका 
सामरीहरूको 
प्रकािन 

ख) भाषाहरूको 
विद्यिुीय 
अलभलेखन 

ग) बहुभावषक 
िब्दकोि तनमााण  

घ) मािभृाषामा 
विद्यिुीय 
पाठ्यसामरी 
तनमााण  

क)  स्थानीय 
भाषामा सामरी 
प्रकािन गने 

ख) भाषाहरूको 
विद्यिुीय 
अलभलेखन गने 

ग) स्थानीय 
भाषाहरूमा 
बहुभावषक 
िब्दकोि ियार 
गने 

घ) मािभृाषामा 
विद्यिीय 
पाठ्यसामरी 
तनमााण गने  

स्थानीय 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार , 

सङ्घीय 
सरकार, 
भावषक 
सङ्घससं्था, 

भाषा 
आयोग 

 

स्थानीय 
सरकार 

१ िषालभत्र प्रदेि 
सरकार, 
भाषा 
आयोग, 
भावषक 
सङ्घससं्था 
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६. अनगुमन तथा 
तनयमनसम्बधिी 

क) चौमालसक 
अनगुमन  

ख) अनगुमन साधन 
र सचूक तनमााण  

ग) सरकारी 
कामकाजमा 
मािभृाषाको 
प्रयोगसम्बन्धी 
प्रतििेदनको 
सािाजतनकीकरण  

क) अनगुमन िथा 
तनयमन सलमति 
गठन गने 

ख) कायािम र 
अनगुमन आबद्ध 
गने 

ग) अनगुमनका 
लागग सचूक 
ियार पाने  

घ) सरकारी 
कामकाजमा 
मािभृाषाको 
प्रतििेदनको 
सािाजतनकीकरण 
गने, सािाजतनक 
सनुिुाइ गने  

स्थानी 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार , 

सङ्घीय 
सरकार, 
भावषक 
सङ्घससं्था, 

भाषा 
आयोग 

 

स्थानीय 
सरकार 

१ िषालभत्र प्रदेि 
सरकार, 
भाषा 
आयोग, 
भावषक 
सङ्घससं्था 
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