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 तथा  

नेपालको भािषक ि थित 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

राि ट्रय भाषा नीित सझुाउ आयोग 

प्रज्ञाभवन,कमलादी 
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िव.स.ं२०५० चैत्र ३१ वुधवार 



राि ट्रय भाषा नीित सझुाउ आयोग 

प्रज्ञाभवन,कमलादी 
काठमाड ,नेपाल 

िमित २०५०/१२/३१/४ 

माननीय म त्री य,ू 
ी गोिव दराज जोशी, 

िशक्षा,सं कृित तथा समाजक याण म त्रालय 

केसरमहल,काठमाड  । 
 

माननीय म त्री य,ू 
िव.स.ं २०४६ सालको सफल जनआ दोलनले ३० वष िनरङ् कुश प चायती तानसाही 
यव थालाई तोडी बहुदलीय प्रजाताि त्रक यव थाको पुनबर्हाली गरी गरी जनभावना अनुकुल 
िनमार्ण भएको नेपाल अिधरा यको सिंवधान २०४७ ले नेपाललाई बुहभािषक र बहुसां कृितक 
रा ट्र मानेर देशिभत्र बोिलने सबै मातभृाषाह लाई राि ट्रय भाषाको मा यता पिन िदएको छ 

भने सिंवधानमा प्राथिमक तहस म मातभृाषाका मा यमबाट िशक्षा िदन सिकन ेप्रावधान पिन 
छ।सिंवधानमा गिरएका प्रावधानअनु प िविभ न सं कृित, जात-जाित, भाषाभाषीह बीच व थ 
र समुुधरु स ब धको िवकास र राि ट्रय एकताको सु ढीकरणका लािग भाषािवकास ब धी 
नीित र कायर्क्रम तथा प्राथिमक िशक्षामा मातभृाषाको मा यमबाट िशक्षा िददाँ अपनाउने 
कायर्नीितबारे िशक्षा, सं कृित तथा समाजक याण म त्रालयलाई राय सुझाउ िदन ी ५को 
सरकारले राि ट्रय भाषा नीित सझुाउ आयोगको गठन गरेको िथयो। 
२०५० जेठ १४ गते गिठत यस आयोगको कायर्क्षेत्र मुख्यतः राि ट्रय भाषाह को िवकास र 
मातभृाषामा प्राथिमक िशक्षासँग स बि धत िथयो।उक्त कायर्क्षेत्र र त स ब धी अ य 
पक्षह लाई समेत यानमा राखी आयोग वारा कायर्योजनाको तयारीका साथ चतै्र मसा तस म 
ज मा ११ मिहना  कायर् गरी यो प्रितवेदन तयार पािरएको छ।यस क्रममा आयोगले 
कायर्के्षत्रका िविवध पक्षह लाई समे ने गरी गो ठी, थलगत भ्रमण, भेटघाट, छलफल, 
अ तवार्तार् तथा िविभ न स दभर्सामग्रीह का मा यमबाट रायसुझाउ सङ्कलन गरेको िथयो र 
ितनलाई आयोगका िनयिमत बैठकह मा छलफल तथा िव लेषण गरी अि तम िन कषर्मा 
पुिगएको िथयो। 
प्रितवेदनलाई चार अ यायमा बाँिडएको छ। अ याय एकमा नेपालको भािषक ि थितको छोटो 
िदग्दशर्न िदइएको छ भने अ याय दईुमा राि ट्रय भाषाह को िवकास तथा सरंक्षणबारे चचार् 
गिरएको छ।अ याय तीनमा मुख्यतः प्राथिमक िशक्षामा राि ट्रय भाषाह (मातभृाषाह ) को 



प्रयोगका स ब धमा छलफल गिरएको छ भने अ याय चारमा सुझाउह  प्र तुत गिरएका 
छन।् 

१ नेपालमा बोिलने भाषाह को पिहचान र िनधार्रणका िनि त भािषक सवक्षण हुनपुन, 
२ राि ट्रय भाषाह को िवकासका िनि त भाषा-योजना तजुर्मा गरी ितनमा मानकको 

चयन, लेखनपद्धित(वणर्माला, िलिप, िह जे) को िनधार्रण, श दभ डारको िवकास, 
श दकोष र याकरणको िनमार्णका साथ ैप्रयोगक्षेत्रको िव तार(स चार,प्रशासन आिदमा) 
का लािग कायर् गिरन ुपन, 

३ लोपवान ्भाषाह को पिहचान गरी ितनको सरंक्षणका लािग िवशेष कायर्क्रम स चालन 
गिरन ुपन, 

४ राि ट्रय भाषाह को अ ययन, अनुस धान र िवकासका लािग योजना तथा कायर्क्रम 
बनाई ितनको कायार् वयन र अनुगमनस ब धी कायर्ह  सं थागत पमा स चालन 
गनर् राि ट्रय भाषा पिरष  गठन गिरन ुपन, 

५ प्राथिमक तहमा मातभृाषामा िशक्षा िदँदा लेख्य पर परा भएका, लेख्य पर परा उ मखु 

र लेख्य पर परा नभएका गरी राि ट्रय भाषाह लाई तीन समूहमा राखी प्राथिमकताका 
आधारमा िशक्षा  िदने कायर्क्रमको थालनी गिरन ुपन, 

६ शतप्रितशत मतभृाषी िव याथीर्ह  भएका प्राथिमक िशक्षाह मा मातभृाषाका मा यममा 
िशक्षा िदइन ु पन, दईु िकिसमका मातभृाषी िव याथीर्ह  भएका िव यालयह मा 
िवभािषक िशक्षा (मातभृाषा र रा ट्रभाषा  दवुैमा) बुहभाषी िव यालयह मा रा ट्रभाषाको 
मा यममा िशक्षा िदइन ुपन, 

७ जनसहभािगतामा खोिलएका र खोिलने मातभृाषी प्राथिमक िव यालयलाई ी ५ को 
सरकारले वीकृित र  अनदुान िदनु पन, 

८ मातभृाषी, िवभाषी र रा ट्रभाषी तीने प्रकारका प्राथिमक िव यालयह मा िवषयको 
पमा आ नो मातभृाषा प न पाउने यव था हुनु पन, 

९ िन नमा यिमक तहको वतर्मान पा यक्रमको ढाँचाअ तगर्तको सं कृत िवषयको सट्टा 
वैकि पक िवषयका पमा मातभृाषा पढाउने यव था हुन ुपन , 

१० भाषाह को अ ययन-अनुस धान तथा पठनपाठनका लािग आव यक जनशिक्त 
उ पादन गनर् िव विव यालयअ तगर्त भाषािवज्ञान िवभाग खोिलन ुपन, 

११ नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रित ठानअ तगर्त छुटै्ट भाषािनकायको यव था गनर्का साथै 
राि ट्रय भाषाह मा खोिलएका प्रािज्ञक सं थाह लाई मा यता र आिथर्क सहयोग िदने 
यव था हुनु पन, 

१२ मातभृाषाह मा िशक्षाका लािग पा यसामग्री िनमार्ण, कायार् वयन र अनुगमनका लािग 
िशक्षा म त्रालय, पा यक्रम िवकास के द्रअ तगर्त छुटै्ट शाखाको थापना हुन ुपन, 



१३ राि ट्रय जनगणनामा भाषास ब धी त याङ्कह लाई भरपद  बनाउने कायर्का लािग 
भाषावैज्ञािनकह लाई समेत िवशेषज्ञको पमा संलग्न गराउनु पन। 

भाषािवकासस ब धी नीित र कायर्क्रम तथा मातभृाषाको मा यमबाट िशक्षाबारेमा यापक 

अ ययन, सुझाउह को सङ्कलन, छलफल र िव लेषण गरी प्रितवेदनका पमा सझुाउह को 
िसफािरस राि ट्रय भाषा नीित सझुाउ आयोगको तफर् बाट प्र तुत गदर्छु। यसरी सझुाउह  

प्रितवेदनका पमा प्र तुत गन गहन उ तरदािय वपूणर् कायर्भार िदइएकोमा यस राि ट्रय 
भाषा नीित सझुाउन आयोगको तफर् बाट माननीय म त्री यमूाफर् त ी ५ को सरकारमा 
हािदर्क कृतज्ञताज्ञापन गद सझुाउह को शीघ्र कायार् वयन हुने कुरामा िव व त छु। 
 

ितलिवक्रम ने बाङ 

सयंोजक 

राि ट्रय भाषा नीित सझुाउ आयोग 



राि ट्रय भाषा नीित सझुाउ आयोगका  

सद यह  

 
 
 
 

१ ितलिवक्रम ने बाङ (वैरागी काइँला)                  सयंोजक 
(सािह यकार तथा भाषासेवी, सारताप, पाँचथर  

२ भीमबहादरु तामाङ (समाजसेवी, दोलखा)   सद य 
३ डा. हषर्बहादरु बुडा मगर(समाजसेवी,िसद्धाथर्नगर, प देही) सद य 
४ धनबहादरु लािमछाने गु ङ(भाषासेवी, पोखरा,का की)  सद य 

५ डा. योगे द्रप्रसाद यादव      सद य 

 (सहप्रा यापक,अङ्गे्रजी िवभाग, ित्र.िव.,िकितर्पुर) 
६ ी काशीनाथ तमोट      सद य 

 (उपप्रा यापक, नेवारी िवभाग,पाटन सयंकु्त क्या पस,ित्र.िव.) 
७ डा.नोवलिकशोर राई      सद य 

 (सहप्रा यापक, भाषाकला िवभाग, ित्र.िव. कीितर्पुर) 
८ ी अमतृ यो जन तामाङ     सद य 

 (भाषासेवी, ित पुङ रामेछाप) 
९ डा.हेमाङ्गराज अिधकारी      सद य 

 (प्रा यापक, भाषाकला िवभाग, ित्र.िव.,कीितर्पुर) 
१० ी उमाशंकर िववेदी      सद य 

 (भाषासेवी,बीरग ज,पसार्) 
११ सीतारामशरण चौधरी      सद य 

 (उपप्रा यापक, इितहास िवभाग, ठाकुरराम क्या पस, ित्र.िव., पसार्) 



कृतज्ञता 
 

राि ट्रय भाषानीित सुझाउ आयोगलाई कायार्लय थापना गनर् कोठा तथा अ य 
आव यक सहयोग उपल ध गराइिदने नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रित ठानका उपकुलपित, 
सद य-सिचव र सद यह का साथै कमर्चारीवगर्मा यो आयोग हािदर्क कृतज्ञता यक्त 
गदर्छ।साथै राि ट्रय भाषाह को िवकास, सरंक्षण, सवंद्धर्न तथा मातभृाषामा िशक्षाका 
स ब धमा िविभ न रायसुझाउ िदई सहयोग गन सं थाह , महानुभावह , गो ठी 
आयोजकह  र कायर्पत्र लेखकह प्रित आयोग कृतज्ञता यक्त गदर्छ। आयोगको कायर् 
तथा गितिविधमा िवशेष अिभ िच िलई राि ट्रय भाषाका िविवध िवषयमा समाचार, 
लेखिट पणीह  प्रसािरत गन रेिडयो नेपाल, नेपाल टेिलिभजन र य ता सामग्रीह  

प्रकािशत गन पत्रपित्रकाह  ध यवाद प्रकट गनुर् यस आयोगले आ नो कतर् य स झकेो 
छ।अ यमा दैिनक कायर्स प न गनर् सहयोग पुर् याउने कायार्लयका कमर्चारी ी सरोज 

तु बाहाङ्फे र ी दगुार्बहादरु राना मगरलाई आयोग ध यवाद िद छ। 



िवषयसचूी 



भिूमका 
२०४६ सालको जनआ दोलनपिछ थािपत प्रजाताि त्रक यव थाअनु प िनमार्ण 

गिरएको नेपाल अिधरा यको सिंवधानले नेपालमा बसोबास गन िविभ न जातजाितका भाषा, 
सं कृितको सरंक्षण तथा सवंद्धर्नका लािग ठोस मागर्दशर्न गरेको छ।उक्त िस वधानमा 
उि लिखत प्रावधानले आ नो भाषासं कृितको िवकासका लािग िविभ न जातजितह मा 
जाग कता बढाउन प त िमलेको देिख छ। जनिनवार्िचत प्रजाताि त्रक सरकारले पिन िविभ न 
भाषाभाषीह को चाहनाअनु प मातभृाषाह को िवकासका लािग अग्रसर हुन ुपन र उनीह लाई 
सहयोग तथा प्रो सािहत गनुर् पन आव यकता महससु गरी जनआवाजलाई समेत यानमा 
राखी राि ट्रय भाषानीित सझुाउ आयोग गठन गरेर यसतफर्  उपयकु्त पाइला चालेको अनभुव 
गिरएको छ। 

उपयुर्क्त स दभर्मा ी ५ को सरकारले नेपाल अिधरा यको सिंवधान २०४७ को धारा 
६(२), १८(२) र २६(२) मा भएको यव थाअनु प िविभ न धमर्, जातजाित, स प्रदाय र 
भाषाभाषीह बीच व थ एवम ्समुधरु स ब ध िवकिसत गरी देशको सां कृितक िविवधता 
कायम ैराखी राि ट्रय एकतालाई सु ढ गन नीित कायार् वयन गद जाने िसलिसलामा ी ५ को 
सरकार िशक्षा, सं कृित तथा समाजक याण म त्रालयलाई रायसुझाउ िदन आयोग गठन 
गिरएको कुरा उि लिखत छ। 
ी ितलिवक्रम ने वाङ (वैरागी काइँला) को संयोजक वमा ११ सद यीय राि ट्रय भाषानीित 

सझुाउ आयोगको गठन २०५० जे ठ १४ गते भएको िथयो। 
कायर्के्षत्र 

ी ५ को सरकारबाट आयोगको कायर्क्षेत्र िन नानुसार िनधार्िरत गिरएको िथयोः 
१.  राि ट्रय भाषा िवकासको स ब धमा नीित तथा कायर्क्रमबारे रायसुझाउ िदने। 
२. प्राथिमक तहमा मातभृाषामा िशक्षा प्रदान गदार् अपनाउने कायर्नीितबारे राय िदने तथा 

राि ट्रय भाषा मा यम वा िवषयका पमा समावेश गरी िशक्षा िदन उपयुक्त हु छ, 

िसफािरस गन। 
३. राि ट्रय भाषामा प्राथिमक िशक्षा प्रदान गन क्रममा प्राथिमकताका आधारह  तयार पान। 
४. मािथ िसफािरस गिरएका रायसुझाउह  कायार् वयनका लािग केक ता प्रिक्रया अपनाउन 

उपयकु्त हु छ,सझुाउ िदने। 
५. अ य उपयुक्त स झेका सझुाउह । 
बैठक र छलफल 

राि ट्रय भाषानीित सझुाउ आयोगको पिहलो बैठक २०५०।२।२८ िबहीबार बसेको िथयो। िमत 
२०५०।२।२८ देिख िमित २०५०।१२।३० स म कूल बैठक ६१ पटक ब यो। 
कायर्योजना 



िमित २०५०।३।१० मा बसेको बैठकले िन नानुसारको कायर्योजनाको परेखा तयार गरी 
सोहीअनु प कायर् अगािड बढाउने िनणर्य गर् योः 
१. कायार्लय थापना र कायार्लय यव थापन 

२. स बि धत सामग्रीको सङ्कलन। 
३. कायर्लेख तयारी र छलफल। 
४. सझुाउ सकंलन र अ ययनः 

क. थलगत अ ययन, प्रवचन तथा गो ठीबाट रायसुझाउ सङ्कलन 

ख. स बद्ध क्षेत्रका िविश ट यिक्तह सँग अ तवार्ता तथा अ य राि ट्रय पत्रपित्रकाबाट 
सझुाउ सङ्कलन 

ग. सझुाउह को वगीर्करण/िव लेषण 

घ. राि ट्रय तरमा िवचारगो ठीको आयोजना।  

५ प्रितवेदन तयारी 
कायर्लेख तयारी र छलफल 

जनगणनाका िविभ न प्रितवेदनह को आधारमा "जात-जाितगत िव लेषण " मातभृाषागत 
जनसङ्ख्याको िव लेषण" तथा "राि ट्रय भाषाको पिरभाषा " शीषर्कका कायर्लेखह  क्रमशः 
िन निलिखत सद य तथा अ य महानभुावह बाट आयोगको बैठकमा प्र तुत गरी छलफल 
गिरयोः 
१ डा हेमाङ्गराज अिधकारी 
२ डा योगे द्रप्रसाद यादव 

३ ी काशीनाथ तमोट 

“िविभ न मातभृाषाको वतर्मान अव था र प्रकाशनको ि थित” शीषर्कका कायर्लेखह  

िन निलिखत सद य तथा अ य महानभुावह बाट आयोगको बैठकमा प्र तुत गरी छलफल 
गरीयोः 
१.  ी अमतृ यो जन तामाङ 

२.  ी काशीनाथ तमोट 

३. ी धनबहादरु लािमछाने गु ङ 

४. ी तेजनारायण पि जयार 

५. ी ङावाङ वोशरे लामा 
६. ी ितलिवक्रम ने वाङ 

७. डा. योगे द्रप्रसाद यादव 

८. डा·नोवलिकशोर राई 

९. डा हषर्बहादरु बुडा मगर 



१०. डा हेमाङ्गराज अिधकारी 
११. ी उमाशंकर िववेदी 
१२. ी सीतारामशरण चौधरी 
रायसङ्कलन 

गो ठीबाट रायसङ्कलन 

क िमित २०५०।५।३० मा बसेको आयोगको बैठकको िनणर्यानुसार नेपाल जनजाित 
महासङघलाई दईु िदने गो ठी गनर् अनरुोध भएअनसुार २०५० असोज २९ र ३० गते 
प्रज्ञाभवनमा गो ठी स प न भयो।सङ्कलन गिरएका रायसुझाउह  प्रितवेदनका पमा उक्त 
जनजाित महासङ्घबाट प्रा त भएको िथयो। उक्त गो ठीमा िविभ न के्षत्रका िविश ट 
िव वान भाषािव , प्रा यापक, िशक्षक, समाजसेवी, पत्रकार, राजनीितज्ञ, सािह यकारह का 
साथै िविभ न भाषा तथा जातजाितसँग स बद्ध सं थाका प्रितिनिधह को सहभािगता िथयो। 
ख िमित २०५०।७।२१,२२ र २३ गते प्रज्ञाभवनमा राि ट्रय भाषानीित सगंो ठीको आयोजना 
गिरयो। सो तीनिदने राि ट्रय भाषा सङ्गो ठीमा िन निलिखत यिक्तह बाट कायर्पत्रह  

प्र तुत गरी छलफल तथा िवचारिवमशर् गिरयोः 
१ डा चडुामिण ब ध–ु नेपालको स दभर्मा भाषायोजना 
२ डा माधवप्रसाद पोखरेल– नेपालले अङ्गीकार गनुर्पन भािषक नीित र भािषक योजना 
३ डा नोवलिकशोर राई– मातभृाषामा प्राथिमक िशक्षा 
४ डा योगे द्रप्रसाद यादव– नेपालको स दभर्मा भाषािवकास 

उक्त तीनिदने सङ्गो ठीमा िविभ न क्षेत्रका िविश ट िव वान, सांसद, भाषािव , प्रा यापक, 

िशक्षक, समाजसेवी, पत्रकार, राजनीितज्ञ, सािह यकार तथा सङ्घ सं थाका सद यह  गरी 
ज मा ६९ यिक्तह को सहभािगता रहेको िथयो। 
गो ठी तथा थलगत रायसङ्कलन 

िमित २०५०।७।१ को बैठकको िनणर्यअनुसार िन निलिखत थानह मा आयोगका 
सद यह वारा थलगत रायसङ्कलनका लािग भ्रमण गरी कायर्स प न गिरयोः 
पोखरा (गो ठी) ी काशीनाथ तमोट, धनबहादरु लािमछाने गु ङ 

बुटवलः (गो ठी) डा हषर्बहादरु वुढा मगर 
जनकपरु र वीरग जः (छलफल) डा योगे द्रप्रसाद यादव, डा हेमाङ्गराज अिधकारी, ी 
उमाशंकर िववेदी 
धरान र दमकः (गो ठी/छलफल) डा नोवलिकशोर राई 
काभे्रपला चोक र रामेछापः (गो ठी/छलफल) ी अमतृ यो जन तामाङ 

सं थागत तथा यिक्तगत रायसङ्कलन 

४४ िविभ न सङ्ध सं थाह बाट सं थागत रायसुझाउ प्रा त भयो। 



साथै आयोगलाई िविभ न के्षत्रका महानभुावह बाट पिन यिक्तगत पमा समेत 
रायसुझाउह  प्रा त भए। यसरी प्रा त भएका सझुाउह को सङ्ख्या ज मा १५७० िथयो। 
अ तवार्तार् 
भाषा र िशक्षाका के्षत्रमा कायर्रत तथा त स ब धमा िच राख्ने ६० जना िव वान 
महानभुावह सँग मातभृाषाको िवकास र िशक्षाका िविवध पक्षमा अ तवार्तार् िलइएको िथयो। 
अ य स दभर्सामग्रीबाट रायसङ्कलन 

उि लिखत ोतका साथ ै िन निलिखत सामग्रीह बाट समेत आव यक जानकारी तथा 
सझुाउह  प्रा त गिरएका िथएः 
१ कायर्लेख 

मिैथली, भोजपुरी, तामाङ, मगर, गु ङ, नेवारी, थकाली, िल बू, राई, नेपाली, था , अवधी, 
िहमाली भाषा (लामा, सेपार् आिद) स ब धी कायर्लेखह  

२ लेखिट पणी 
िविभ न पत्रपित्रकामा प्रकािशत लेखह  

३ कायर्पत्र 

राि ट्रय भाषानीित सङ्गो ठी र िविभ न के्षत्रीय तरमा आयोिजत गो ठीमा पेस गिरएका 
कायर्पत्रह  

४ प्रकािशत कृित 

सामािजक भाषािवज्ञान, भाषायोजना,िशक्षा, िवभािषक िशक्षा, नेपालका भाषाह  आिदसँग 
स बद्ध ग्र थ, लेख तथा िट पणीह  

५ जनगणनाको त याङ्क 

जनगणना २००९–११  देिख २०४८ स मका त स ब धी त याङ्क तथा लेख िट पणीह  

उि लिखत िविभ न मा यमबाट सङ्कलन गिरएका रायसुझाउह लाई सदै्धाि तक एवम ्
यावहािरक आधारह मा आयोग वारा वगीर्करण तथा िव लेषण गरी म यौदा प्रितवेदन 
तयार गिरयो। यसपिछ स बि धत के्षत्रका केही िव वानह को सहभािगतामा उक्त म यौदा 
प्रितवेदनमािथ छलफल गराई आव यक सशंोधनका लािग सझुाउ िलइयो र आयोगले यस 
प्रितवेदनको अि तम तयारी गर् यो। 
 

 
 

 



१ नेपालको भािषक ि थित 

१.१ वगीर्करण 

नेपाल भािषक तथा सां कृितक िविवधता भएको रा ट्र हो।क्षेत्रफलमा सानो भए तापिन 
यस रा ट्रमा धेरै भाषाह  बोिल छन ् तर ती भाषाह को यथाथर् सङ्ख्याचािहँ 
अिहलेस म िनि चचत गनर् सिकएको छैन।िव.स.ं२००९-११ र २०१८ को जनगणनामा ३६ 
भाषाह को नाम उ लेख भएको पाइ छ भने २०२८,२०३८ र २०४८ को जनगणनाले 
क्रमशः १७,१८ र १९ भाषाह को त याङ्क मात्र जनसमक्ष प्र तुत गरेका छन।् समग्रमी 
यी पाँच ैजनगणनाको आधारमा नेपालमा बोिलने भाषाह को पिरवारगत िववरण यस 
प्रकार छ। 
१) भारोपेली पिरवार(१५ भाषाह ) 

नेपाली, मिैथली, भोजपुरी, था , अवधी, उदूर्, िह दी, राजवंशी, वंगाली, दनवुार, 
मारवाडी, माझी, दरै, कुमाल र अङ्गे्रजी। 
२) भोट-बमली पिरवार (१९ भाषाह ) 

तामाङ, नेवारी, राई, मगर, िल बू, गु ङ, भोटे/सेपार्, चेपाङ, िधमाल, थामी, थकली, 
िजरेल, यासी, सनुवुार, ला चे, मेचे, पहरी, हायु र राजी। 
३) आग्नेय पिरवार(१ भाषा) 
सतार/ स थाल 

४ द्रिवड पिरवार(१ भाषा) 
झाँगड/धाँगड 
(हेनुर्होस पिरिश ट एक) 
उक्त िविभ न जनगणना बाहेक नेपालका भाषाह को िनधार्रणका स ब धमा भएका  
केही अ ययनह मा नेपालमा ७० भ दा बढी भाषाह  बोिलने अनुमान गिरएको 
पाइ छ।य ता  केही अ ययनह मा हा सन (१९९१ इ.) र िनसी(१९९२ इ.) का अनसुार 
िन निलिखत ३२ वटा राई भाषाह को िनधार्रण उ लेखनीय मािन छः 
बािहङ, थुलुङ, खािलङ, जे ङ, दमुी, कोयु/कोई, कुलङु, नािछिरङ, बाङ्देल, चाक्वा, 
प.मेवाहाङ, पू. मेवाहाङ, चाि लङ,  पो माचा, पुमा, साङपाङ, वा तवा, दङु्माली, वािलङ, 
या फू/या फे, उ.लोहो ङ, द.लोहो ङ, याक्खा, लु बा-याक्खा, िछ ताङ, लाि बछोङ, 
मगुाली, बे हारे, आठपहिरया, फाङ्दवुाली र छुलुङ। 
यस अितिरक्त िनसीको अ ययनमा भोट-बमली पिरवारअ तगर्त जनगणना 
प्रितवेदनह मा समािव ट १९ वटा भाषाह  बाहेक िन निलिखत भाषाह  पिन थप 
गिरएको पाइ छः 



राउटे, खाम, काइके, छ तेल, माफार्, याङ, मनाङ, नार, घले, उ बुले, चौरासे, छथरे, 
िल बू, साम, िलङ्िखम, टोटो र भ्रामु। 
य तै म ल (१९९९इ.) मा बोटे र चुरौटे भाषाह  भारोपेली भाषा पिरवार अ तगर्त थप 
गिरएका छन।्केही भाषाभाषीह ले यो मलुाई पथृक् भाषाको पमा मानेका छन।् 
य तै भोटे(लामा) लाई अलग्ग ैभाषा मािनएको छ। 
यी भाषाह म ये केही भाषाह को िनधार्रण िववादमुक्त छैन।ज तै मनाङ र धले पथृक 

भाषा हुन ्वा गु ङ भाषाका दईु भािषका हुन ्भ ने कुरा प ट छैन। कितपय कारणले 
िव वसनीय नमािनएका जनगणना त याङ्क र केही अ य प्रारि भक अ ययनह लाई 
मात्र आधार मानी भाषाह को िनधार्रण गनुर्पन ि थित हालस म रिहरहेकाले पिन 
ियनको सही सखं्यािनधार्रणका िनिम त व तुपरक भािषक सवक्षणको िनता त खाँचो 
ट कारो पमा देिखएको छ। 
१.२ भौगोिलक िवतरण 

नेपालमा बोिलने भाषाह को िनधार्रणबारे मािथ चचार् गिरयो तर यी भाषाह को िवकास, 
सरंक्षण, िशक्षा, स चार आिद के्षत्रमा प्रयोग ज ता कुरा स ब धी नीित र कायर्क्रम 
तजुर्मा गनर् खो दा ितनको िनधार्रण मात्र प्रया त हँुदैन। यसका साथै ती भाषाह  कुन 
कुन थानमा बोिल छन ्  भ ने कुराको जानकारी पिन उि त न ै मह वपूणर् 
देिख छ।यसै उ े यले यस ख डमा नेपालका तीन भौगोिलक के्षत्र(िहमाल, पहाड र 
तराई) मा िविभ न भाषाह को िवतरणबारे एउटा छोटो िववरण प्र तुत गन प्रयास 
गिरएको छ।यो िववरण जनगणना २०४८  मा आधािरत छ। 
१.२.१  िहमाली क्षेत्र 

भाषाभाषीह को जनसंख्या र िवतरणका आधारमा िहमाली क्षेत्रमा १२ िज लाह म ये ९ 
िज लाह (ता लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखु बु, दोलखा, िस धुपा चोक, डो पा, मगुु, हु ला 
र दाचुर्ला) मा नेपाली पिहलो थानमा देिखएको छ।यस क्षेत्रमा तामाङ रसुवा िज लामा 
पिहलो र दोलखा तथा िस धपुा चोकमा दो ो थानमा रहेको पाइ छ।राई समुहका 
भाषाह  संखुवासभा र सोलुखु बुमा दो ो थानमा देिख छन।् गु ङ भाषाको िवतरण 

मु ताङ र मनाङमा पिहलो तथा हु लामा ते ो थानमा देिख छ।यस बाहेक नेवारी 
िस धपुा चोकमा र थकाली मु ताङमा ते ो थानमा देिखएको छ।साथ ैयस के्षत्रमा 
सेपार् भाषाभाषीह को बसोबास ता लेजुङ, सखुंवासभा, सोलुखु बु र दोलखामा उ लेख्य 
देिख छ। यासी भाषा दाचुर्लामा बोिलएको पाइ छ। 
१.२.२ पहाडी क्षेत्र 

पहाडी के्षत्रमा पूवर् पाँचथरदेिख पि चम बैतडीस मका ४३ िज लाह म ये ३९ 
िज लाह मा नेपाली पिहलो थानमा र बाँकी ४ िज लाह मा यो दो ो थानमा 



देिखएको छ। भाषाभाषीह को सखं्याको िहसाबले तामाङ पहाडी के्षत्रको दो ो प्रमखु 

भाषा हो।यो भाषा मकवानपुरमा पिहलो थानमा हुनकुा साथ ै५ िज लाह  (िस धलुी, 
रामेछाप, काभे्र, नवुाकोट र धािदङ) मा दो ो र ७ िज लाह  (ते थमु, भोजपुर, 
ओखलढुङ्गा, लिलतपुर, काठमा ड , भक्तपुर र लमजङु) मा ते ो थानमा रहेको 
देिख छ। 
पहाडी के्षत्रको अक  प्रमखु भाषा नेवारी हो।काठमा ड  उप यकाका िज लाह म ये 
लिलतपुर र भक्तपुरमा यस भाषाले पिहलो र काठमा ड  िज लामा दो ो थान 
ओगटेको पाइ छ।यो भाषा ७ िज लाह  (काभे्र, रामेछाप, नवुाकोट, मकवानपुर, का की, 
बाग्लुङ र पा पा) मा ते ो थानमा देिखएको छ भने यसका वक्ताह  अ य 
िज लाह मा पिन छिरएर रहेका छन।् 
मगर  भाषा १२ िज लाह (तनहँु, याङ्जा, पवर्त, यठूान, अधार्खाँची, याग्दी, रो पा, 
स यान, बाग्लुङ, कुम सखुत र गु मी) मा दो ो र ३ िज लाह (खोटाङ,उदयपुर र 
िस धलुी) मा ते ो थानमा रहेको पहाडी के्षत्रको अक  प्रमखु भाषा हो। 
राई समूहका भाषाह  पूवीर् पहाडी के्षत्रका ६ िज लाह  (भोजपुर, धनकुटा, ओखलढुङ्गा, 
खोटाङ, उदयपुर र इलाम)मा दो ो र पाँचथरमा ते ो थानमा देिखएका छन।्िल बू 
भाषा यस के्षत्रका ३ िज लाह  (पाँचथर, ता लेजुङ र ते थमु) मा दो ो र अ  २ 
िज लाह  इलाम र धनकुटामा ते ो थानमा रहेको पाइ छ।साथै संखुवासभामा पिन 
िल बू भाषाभाषीह को उ लेख्य बसोबास देिखएको छ।यस बाहेक ३ िज ला (लमजङु, 
का की र गोरखा)मा गु ङ भाषा दो ो र २ िज लाह  (तनहँु र याङ्जा)मा ते ो 
थानमा छ।था  भाषा सखुतमा र चेपाङ भाषा धािदङमा ते ो थानमा देिखएका छन।् 
पहाडी के्षत्र नेपालको सबभ दा बढी जनसखं्या भएको के्षत्र पिन हो।उि लिखत भाषाह  

बाहेक यस के्षत्रमा अ य िविभ न भाषाह  बोिल छन।्ती म ये सनुवुार रामेछाप, 
ओखलढुङ्गा र िस धलुीमा, कुमाल अधार्खाँची र गु मीमा, माझी र दनवुार काठमाड  

िज लाको पूवीर् दिक्षणी भेग र िस धपुा चोकमा, थामी रामेछाप, दोलखा र िस धुली 
िज लाह मा बोिलएको पाइ छ। 
१.२.३ तराई क्षेत्र 

नेपाली भाषा तराई क्षेत्रका ६ िज लाह  (झापा, मोरङ, िचतवन,नवलपरासी, दाङ र 
क चनपुर)मा पिहलो थानमा, ११ िज लाह (सुनसरी, धनषुा, महो तरी, सलार्ही, बारा, 
पसार्, प देही, किपलव तु, बाँके, बिदर्या र कैलाली)मा दो ो थानमा र ३ 
िज लाह (स तरी, िसरहा र रौतहट)मा ते ो थानमा छ। 
वक्ताको संख्याको िहसाबले नेपालमा मिैथली भाषाको दो ो थान रहेको छ। यो  
भाषा ६ िज लाह  (सनुसरी,स तरी,िसरहा, धनषुा, महो तरी र सलार्ही)मा पिहलो 



थानमा छ भने मोरङमा दो ो थानमा छ।यो भाषा रौतहट, बारा, पसार् िज लाह मा 
पिन केही मात्रामा बोिलने गिरएको पाइ छ।तराईको अक  प्रमखु भाषा भोजपुरी हो।यो 
४ िज लाह  ( रौतहट, बारा, पसार् र प देही)मा पिहलो थानमा र नवलपरासीमा 
दो ो थानमा छ।झापादेिख क चनपुरस म फैिलएको था  भाषा तराईका २ 
िज लाह (बिदर्या र कैलाली) मा पिहलो थानमा र ६ िज लाह  (मोरङ,सनुसरी, बारा, 
प देही, किपलव तु र बाँके)मा ते ो थानमा छ। 
२ िज लाह  ( किपलब तु र बाँके) मा पिहलो थानमा र अ य २ िज लाह  (दाङ र 
बिदर्या) मा ते ो थानमा रहेका अवधी भाषाभाषीह  पि चमी तराईका िज लाह मा 
छन।्उदूर् तराईको रौतहटमा दो ो थानमा छ  भने २ िज लाह (धनषुा र महो तरी) मा 
ते ो थानमा छ। राजवंशी तराईको झापामा दो ो थानमा छ।यसका केही 
भाषाभाषीह  मोरङमा पिन छन।् 
तराईमा तामाङ ३ िज ला (सलार्ही, िचतवन र पसार्)मा, िल बू झापामा र मगर 
नवलपरासीमा ते ो थानमा रहेका छन।्सुनसरी र मोरङ िज लामा पिन िल बू 
भाषाभाषी उ लेख्य मात्रामा पाइ छन।्यस बाहेक िधमाल झापा र मोरङमा, 
सतार/स थाल झापामा, झाँगड मोरङमा, दरै िचतवन र नवलपरासीमा, दनुवार धनषुा र 
सलार्हीमा, बंगाली झापा र मोरङमा, राजी कैलाली र क चनपुरमा, मेचे झापामा र 
कुमाल नवलपरासीमा अिन माझी रौतहट र सलार्हीितर बोिलने भाषाह  हुन।्मारवाडी 
भाषाभाषीह  पिन तराईका सहरी क्षेत्रमा केही मात्रामा भेिट छन।् 
राि ट्रय र के्षत्रीय तरमा देखा परेका भािषक िविवधता िज ला तरमा पिन पाइएको 
छ।खास गरेर सहरी क्षेत्र र तराईको उ तरी भेगमा यस ि थितको जिटलता बढी 
मात्रामा भेिट छ।यसका मखु्य कारणह  बसाइँसराइ, रोजगारीको अवसर, आवागमनको 
सिुवधा, नेपालमा िव यमान बहुभािषक समुदायको बसोबास आिद हुन सक्छन।् 
उि लिखत िज लाह मा बहुसङ्ख्यक भाषाका साथै अ पसङ्ख्यक भाषाह  पिन बोिलने 
हुनाले अ पसङ्ख्यक समुदायको िहतलाई पिन यान पुर् याउन ुआव यक हु छ। भािषक 

िविवधताबाहेक पहाडी र िहमाली क्षेत्रका केही िज लाह मा एउटै अथवा दईुवटा भाषाको 
मात्र प्रचलन भएको पाइ छ। 
१.३ बहुभािषकता 
नेपाली समाजमा रहेको भािषक िविवधताले गदार् िविभ न भाषाभाषीह बीच िवचारको 
पार पिरक आदानप्रदान सगुम नहुन सक्छ तर नेपालमा यथाथर् भािषक ि थित यस 
भ दा िभ न िकिसमको देिख छ।कुनै िव वसनीय अ ययनको अभावमा िनि चत पले 
केही भ न गा ो भए तापिन यस स ब धमा दईु प्रकारका प्रविृ तह लाई औं याउन 
सिक छ। 



पिहलो तराई क्षेत्रमा पूवर्मा मेचीदेिख पि चम महाकालीस म बोिलने भाषाह  (राजवंशी, 
मिैथली,भोजपुरी, अवधी आिद) बोधग यताको ि ट्रकोणले अिवि छ न पले स बद्ध 
भएका देिख छन।् अथार्त कुन ठाउँमा एउटा भाषाको अ त हु छ र अक  भाषाको 
सु वात हु छ भ न ेकुरा िनि चत गनर् गा ो हु छ।यसै कारणले तराई के्षत्रका कुन ैदईु 
िनकटवतीर् ठाउँका बािस दाह  एकअकार्का बोली सिजलैसँग बु न सक्छन।्िनकटतम 
दरूीमा य तो भए पिन ठाउँको दरूी जितजित ब दै जा छ उितउित बोली बु नमा कमी 
आई स पे्रषणमा किठनाई ब दै जा छ।फल व प दईु भाषामा अि तम दरूीमा रहने 
बािस दाह बीच स पे्रषण हुन किठन हु छ। य तो ि थितमा तराईमा खास गरेर 
िशिक्षत वगर्ले िह दीलाई स पकर्  भाषाको पमा प्रयोग गरेको पाइ छ।मेची देिख 

महाकाली स म तराई भेग र िभत्री मधेसमा बोिलने था  भाषाको स ब धमा पिन 
य तै क्रम पाइ छ। 
स पे्रषणका ि टकोणले िहमाली र पहाडी क्षेत्रह मा पिन नेपालीका िविभ न 
भािषकाह बीच तराईमा बोिलने िविभ न भाषाह सरह अ तसर् ब ध रहेको पाइ छ तर 
यी के्षत्रह मा बोिलने बढी िभ नता भएका भोट-बमली पिरवारका भाषाह का 
वक्ताह बीच आ ना मातभृाषाको मा यमबाट स पे्रषणको क्रम िव छेद भएको ि थित 
पाइ छ।य तो ि थितमा यी भाषाभाषीह ले सामा यतः स पकर् भाषाको पमा नेपालीको 
प्रयोग गरेको पाइ छ। 
यस प्रकार बहुभािषकता नेपाली समुदायको वा तिवकता हो।स पकर्  भाषा बाहेक 

अिधकांश गैर नेपाली भाषाभाषीह  अ  िविभ न प्रयोजन( िशक्षा, अ ययन, प्रशासन, 
प्रकाशन आिद) का लािग नेपालीलाई दो ो भाषाको पमा िसक्ने गदर्छन।्फल व प 
बहुभािषकता नेपाल अिधरा यको अिधकांश भागमा दैिनक जीवन चलाउन एक 

आव यकता भइसकेको छ। 
१.४ बहुभािषकताको पिरणाम  

नेपालमा िव यमान बहुभािषक ि थितले एक वा एकभ दा बढी भाषाह मािथ िविभ न 
िकिसमको प्रभाव पारेको देिख छ। तीम ये प्रसारण(Convergance) ि थित धेरै 
भाषाह मा पाइ छ। यस प्रिक्रया वारा कुन ै भािषक िवशेषता एक भाषाबाट अक  

भाषामा सछर्।फल व प एउटै भाषामा िविभ न भाषाह को स पकर् को कारणले िभ नता 
देिख छ।यसै कारणले मनाङको गु ङ भाषा (मनाङ्वा) का की र लमजुङको भ दा 
फरक छ। य तै तराईमा बोिलने नेपाली पहाडी क्षेत्रमा बोिलने नेपालीभ दा श दभ डार 
र सरंचनाका ि टले केही िभ न छ। 
बहुभािषकताको अक  उ लेख्य पिरणामको पमा भाषाको लोप पिन नेपालमा देिखएको 
छ।धेरै जातजाितले  अक  भाषा िसक्ने/बो ने क्रममा आ नो मातभृाषा िब तारै 



िबसर/छाडरे अक  भाषालाई मातभृाषाका पमा ग्रहण गरेका छन।्खास गरेर नेपाली 
भषाभाषीह को बाहु य भएका पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गरेका र बसाइँ सरेका 
अ पसङ्खयक भाषाभाषीह ले नेपालीलाई मातभृाषाका पमा ग्रहण गरेको पाइ छ। 
यस स दभर्मा दशवटा राई भाषाह को लोप भइसकेको र  अ य बा वटा राई भाषाह  

लोप हुने ि थितमा पुिगरहेको कुरा िनसी(१९९२ इ ) ले उ लेख गरेका छन।् साथ ै
कुसु डा भाषा प्रायः लोप भइसकेको ठािनएको छ।लोप हुने ि थितितर नेपालमा अ य 
अ पसङ्ख्यक भाषाह  पिन लाग्न थालेका छन।्दरुा भाषा एउटा यसको वल त 
उदाहरण हो।यी भाषाह को लोप हुनअुिघ एउटा िछटोछिरतो अ ययनको मा यमबाट 
ियनको पिहचान गरी संरक्षण र अिभलेखन गन कायर्क्रमको िनता त खाँचो देिख छ। 
१.५ जातजाितगत ि थित र भाषा 
१.५.१ जातजाितको वगीर्करण 

नेपालमा िविभ न जातजाितका मािनसह  बसोबास गछर्न।्ियनीह  िहमाली, पहाडी र 
िभत्री मधेश तथा तराईका क्षेत्रह मा िवतिरत छन।्मूलतः ठाउँका आधारमा ियनीह  

िहमाली, पहाडी र मधेसीका पमा िचिन छन।् २०४८ को जनगणनामा यस अिघका 
जनगणनाका अपेक्षा जातजाितको प ट पमा उ लेख भएको पाइ छ।उक्त 
जनगणनामा िहमाली, पहाडी र मधेसी गरी नेपालमा बसोबास गन जातजाितह को 
ज मा सङ्ख्या ६० देखाइएको छ। 
सेपार्, थकाली, भोटे र यासीह  िहमाली जाितका पमा िचिन छन।्पहाडी जाितह मा 
मगर, तामाङ, राई, गु ङ, िल वू, सनुवुार, चेपाङ, थामी, थकाली, िजरेल, ला चे (ले चा) 
का साथै जातले िचिनने के्षत्री, बाहुन, कामी दमाई, साकीर्, स यासी, बादी, चरुौटे र 
गाइने पदर्छन ्भने नेवारह  पहाडी जात र जाित दवुै ि टले िचिन छन।् 
िभत्री मधेसमा ब ने जाितह मा कुमाल, माझी, दनुवार, दरै, बोटे, राउटे, राजीलाई 
मािन छ।ियनीह को मूल ब ती िभत्री मधेस मािनए पिन बसाइँसराइको प्रविृ त वा 
अ य कारणले पहाडी क्षेत्र र कतै तराई(मधेस)मा पिन ियनीह  बसेका देिख छन।् 
तराई क्षेत्रका जातले िचिननेह मा यादव, तेली, चमार, बिनया, दसुाध, म लाह, कानू, 
धोबी, धानुक, ख वे, काय थ, कु हार, राजपुत, हलवुाई, मारवाडी, राजभाट, कुसबाहा, 
बाहुन(तराई), सडुी, कलवार, कुमीर्, मसुहर, केवट गरी २२ जात उ लेख छन।् यस 
के्षत्रमा जाितका पमा मािननेह मा था , राजवंशी, सतार, ग गाई(गणेश), झाँगड, 

िधमाल र मेचेह  हुन।्मसुलमान, िसखज ता धािमर्क आधारमा जाित र थानगत 
आधारका बङ्गालीह को पिन बसोबास तराईमा रहेको छ। 
उक्त जातजाितह म ये कितपयको बसोबास पूवर्–पि चमका धेरैजसो के्षत्रमा फैिलएको 
छ भने केहीको बसोबास खास क्षेत्र वा िज लामा मात्र सीिमत रहेको देिख छ। जाितका 



पमा िचिननेह का तुलनामा प्रायः जातले िचिननेह को बसोबास धेरै िज ला वा 
के्षत्रमा फैिलएको पाइ छ।ज त ै पहाडी क्षेत्रमा क्षेत्री, बाहुन, दमाई, ठकुरी, स यासी 
आिद र तराई क्षेत्रमा यादव, तेली, चमार, कुसवाहा आिद य ता वगर्मा पदर्छन।् 
य तै २०४८ को जनगणनामा प ट उ लेख नभएका पहाडी जातजाितह मा पहरी, हायु, 
दरुा, भजेुल, घतीर्, कुसु डा हुन ्भने तराईका जातजाितह मा बढई, लोहार, कोइरी आिद 
हुन।् 
१.५.२ जातजाित र मातभृाषा 
नेपाल िविभ न जातजाितह को  देश हो।भाषागत िविवधताका साथै जातजाितगत 
िविवधता पिन यसको प्रमखु िविश टता हो।जातजाित र ितनीह को प्रयोग गन 
मातभृाषाह बीचको स ब धलाई िवचार गदार् मखु्यतः िन निलिखत पाँच ि थितलाई 
औ याउन सिक छः 

क) एक जाित र एक भाषा 
प्र येक जाितले िभ नािभ न ै भाषा प्रयोग गन ि थितमा जाितह  र भाषाह को 
सङ्ख्यामा समानता रहन ु वभािवक छ।नेपालमा मगर, था , तामाङ, गु ङ, िल बू, 
सेपार्, राजवंशी, सनुवुार, कुमाल, माझी, दनवुार, चेपाङ, थामी, थकाली, भोटे, िधमाल, 

दरै, लो चे(ले चा), यासी, राउटे, राजी आिद जाितका आ–आ न ै बेग्लाबेग्लै भाषा 
छन।् उक्त ि थितमा ियनीह का बीच एक जाित र एक भाषाको सहस ब ध कायम 
रहेको देिख छ यसलेै यस िकिसमको स ब ध दसार्उने भाषाह लाई जातीय भाषा 
भ न सिक छ। 

ख) एक जाित र अनेक भाषा 
सामा यतः एउटै जाितका पमा िच ने भए पिन सो जाितअ तगर्त पन मािनसह ले 
िविभ न भाषाह  बो ने ि थित पिन हामीकहाँ िव यमान छ। य तो जाित हो राई 
िकराती र य ता भाषाह  हुन–् वा तवा, चाि लङ, थलुङु आिद। य यिप ियनलाई 
िभ निभ न जाितका िभ निभ न भाषा मा न पिन सिकएला तर भाषाह  

िभ नािभ नै बोले पिन राई समुदायका पमा िच ने–िचनाउने प्रचलन रहेकाले राईलाई 
जाित र ियनीह ले प्रयोग गरेका भाषाह को िभ नतालाई ि टमा राखेर ितनलाई 
अनेक भाषाका पमा िलन सिक छ। 

ग) अनेक जात र एक भाषा 
नेवार समुदाय धेरै जातसँग स बि धत भए पिन एउटै नेवारी भाषा बो नेह को 
समुदाय हो यसलेै जात वा उपसमुदायह मा िवभक्त नेवारह  एउटै भाषामा 
आबद्ध रहेका छन।् 

घ) एउटै जातजाित र अनेक भाषा 



एउटै जातजाितका मािनसह  िभ निभ न भािषक के्षत्रमा रहँदा सोही क्षेत्रको 
भाषा प्रयोग गन गरेको पिन पाइ छ।आ नो जात तथा जाित वको आधारमा 
भाषाह  िलने प्रविृ त तराईमा ब ने धेरैजसो बािस दाह मा भेिटँदैन। तराईका 
िभ निभ न जाितह  (ज तैः यादव, तेली, कुमीर्, कुसबाहा, चमार आिद) 

मिैथली के्षत्रमा मिैथलीभाषी, भोजपुरी के्षत्रमा भोजपुरी भाषी र अवधी के्षत्रमा 
अबधीभाषीका पमा िचिन छन।् यसरी तराईमा जाित वका आधारमा भाषाको 
पिहचान केही कम रहेको देखा पछर्। 

ङ)  अनेक जातजाित र एक भाषा 
नेपाली भाषा अनेक जात( के्षत्री, बाहुन, कामी, दमाई, ठकुरी, साकीर्, स यासी 
आिद)को मातभृाषा भएकाले यो अनेक जातको भाषा हो।साथै यसलाई मातभृाषाका 
पमा यवहार गन मगर, गु ङ, राई, िल बू, नेवार आिद अनेक जाितको समेत भाषा 
भएकाले यसलाई अनेक जातजाितको भाषा भ न सिक छ। िभ निभ न जातजाितका 
बीचको स पकर् को भाषाका पमा प्रयोग हुने हुनाले यस भाषालाई “अ तजार्तीय 
भाषा” भ न पिन सिक छ। 
 

१·६ लेख्य पर परा¸ सािह य र साक्षरता 
नेपालका धेरैजसो भाषाह  अिहलेस म पिन क य(मौिखक) पर परामा मात्र सीिमत 
छन।् लेख्य पर परा भएका भाषाह मा नेपाली ¸ नेवारी¸ मिैथली¸ िल बू¸ भोजपुरी र 
अवधी आिदलाई िलन सिक छ। अ य केही भाषाह  भरखरै लेख्य पर पराको 
खु िकलामा उक्लँदैछन।्य ता भाषाह मा था , तामाङ, मगर, गु ङ र राई समुदायका 
भाषाह म ये थलुङु, बा तावा, चाि लङ, खािलङ, कुलङु आिद हुन।् 
लेख्य पर परा भएका भाषाह म ये नेपाली भाषा सािह यका ि टले िवकिसत र 
स प न भाषाह म ये मािन छ। यस भाषामा सामा य शैिक्षक प्रयोगका लािग 
आव यक पूवार्धारह  तयार भइसकेका हुनाले उक्त ि टले यसमा िवशेष प्रयासको 
खाँचो नहुन सक्छ तर नेपाली रा ट्रभाषाका साथ ैसरकारी कामकाजको समेत भाषा 
भएकाले य तो भिूमका िनवार्ह गनर्का लािग आव यक हुने िवकासको यसमा पिन 
ज रत पछर्। नेवारी र मिैथली भाषाह  पिन लेख्य पर परा र सािह यका ि टले 
िवकिसत भाषा मािन छन।् ऐि छक िवषयका पमा मा यिमक तहदेिख 

नातको तरस म पठनपाठन हुने यव था भइसकेका यी भाषाह लाई शैिक्षक प्रयोगका 
ि टले सामा य पूवार्धार रहेका भाषाका पमा िलन सिक छ। 
िसिक्कममा उ चमा यिमक तहस म पठनपाठनको यव था भएको िल बू भाषा हाल 
वदेशमा भएका भािषक तथा सािहि यक गितिविधबाट पिन शैिक्षक प्रयोगका लािग 
सामा य पूवार्धार बनाउन सक्षम रहेको देखा पछर्।य तै भोजपुरी र अवधी भाषामा पिन 



िविभ न सािहि यक रचनाको उपल धतालाई हेदार् ियनलाई शैिक्षक ि टले पूवार्धार 
भएका भाषाका पमा िलन सिक छ। 
था , तामाङ, मगर र गु ङ भाषामा लेख्य पर परा सु   भएको धेरै नभए तापिन यी 
भाषाको िवकासमा स बि धत भाषाभाषीह को अिभ िच तथा जाग कता केही वषर्यता 
िनकै बढेको पाइ छ।साथ ै सािह य लेखन तथा प्रकाशनका गितिविधमा पिन िनकै 

अग्रसरता देिखएकाले ियनको शैिक्षक प्रयोगको स भावना प ट हुन थालेको छ।य तै 
राईसमूहका भाषाह म ये बा तावा, थलुङु, चाि लङ, खािलङ, कुलङु आिदमा पिन केही 
भािषक तथा सािहि यक गितिविध ब न थालेको छ।साथ ैसेपार् र थकाली भाषामा पिन 
उक्त गितिविधमा अग्रसरता देिखएको छ। 
२०४८ को जनगणनामा िह दी, उदूर्, भोटे(लामा/ित बती), अंगे्रजी आिद भाषाह को 
समेत उ लेख पाइ छ।यी भाषाह  सािह यस प न मािन छन।् 
उि लिखत भाषाह का साथै नेपालका अ य भाषाह मा पिन क्रमशः आ नो 
मातभृाषाप्रितको सचेतता ब दै जाने देिखएको छ।यस कुरालाई यानमा राखेर 
नेपालका सबै मातभृाषीह को चाहनाअनु प आ–आ ना मातभृाषाका मा यममा 
प्राथिमक िशक्षाको यव था गद जानु पन हु छ। 
सबै भाषाको िवकासको गित र तर समान िकिसमको हँुदैन। भाषाको िवकासको 
गितलाई ती  बनाउन स बि धत भाषाभाषीह मा शैिक्षक तरको िवकास र भािषक 

प्रितबद्धताको ठूलो मह व रह छ। भाषाभाषीह मा जित िशिक्षत तथा साक्षरह को 
सखं्या बढदै गयो उित स बि धत भाषाको उ नित र प्रगितमा योगदान पुग्न 
सक्छ।आ नो भाषामा िशिक्षतह  बढे भने यसमा उनीह ले स बि धत सािहि यक 

गितिविधमा भाग िलई भाषाको अिभविृद्धमा सघाउन सक्छन ्भने साक्षरह को सङ्ख्या 
बढेमा सो भाषामा लेिखएका पा यसामग्रीह का लािग पाठकह  पिन ब दै जाने हु छन ्
तर नेपालमा कितपय भाषभाषीह  य ता पिन छन ्जो गिरबी र िनरक्षरताको जीवन 
गुजािररहेका छन।्जबस म ितनीह लाई उक्त िन नतम जीवन तरबाट उका न 
सिकँदैन तबस म ितनीह मा आ नो भाषा–सं कृितको जगेनार् गनर् सक्ने क्षमता र 
जाग कता कम ै िवकिसत हुन सक्छ। यसरी िशिक्षत तथा साक्षरह को सङ्ख्याको 
अिभविृद्धमा आिथर्क कुरा पिन िनणार्यक हुन आउँछ।हाल साक्षरताको प्रितशत बढी  
भएका भाषाभाषीह मा आ नो भाषा–सं कृितको िवकास प्रितको जाग कतामा िवशषे 
विृद्ध हुनु र साक्षरताको प्रितशत कम भएका भाषाभाषीह मा चािहँ उक्त जाग कताको 
असर कम देिखनबुाट पिन यस कुराको पुि ट हु छ।  
 



२ राि ट्रय भाषाह को िवकास र संरक्षण 
२·१ पृ ठभूिम 

भाषालाई एउटा सामािजक स पदाको पमा िलन सिक छ।यस ोतको सही 
पिरचालनबाट राि ट्रय सं कृितको सरंक्षण र स बद्धर्नका साथ ैिशक्षामा सगुमता र लोकिप्रयता 
ब न सक्छ। यसअितिरक्त िविभ न भािषक समुदायह बीच स पकर्  अिभविृद्ध भई राि ट्रय 
सद्भाव तथा एकताको भावनामा प्रो साहन िम ने हु छ।भािषक स पदा तथा ोतको पूणर् 
क्षमताको उपयोगका िनि त राि ट्रय िवकासस ब धी अ य कायर्क्रमह  सरह भाषािवकास पिन 
योजनाबद्ध पमा गनुर् अित आव यक देिख छ। 
नेपालमा प्रजात त्रको पुन थार्पनापिछ रा ट्रले भाषािवकासस ब धी उक्त िकिसमको प्रिक्रया 
अवल बन गन नीित िलएको त य नेपाल अिधरा यको सिंवधान २०४७ को धारा २६()२मा 
उि लिखत तलको उदाहरणबाट छलर्ङ्ग हु छः 
िविभ न धमर्,जात,जाित, स प्रदाय र भाषभाषीह का बीच व थ एवम ् समुधरु समािजक 

स ब ध िवकिसत गरी सबैको भाषा, सािह य, िलिप, कला र सं कृितको िवकास वारा देशको 
सां कृितक िविवधता कायम ै राखी राि ट्रय एकतालाई सु ढ गन नीित रा यले अवल बन 
गनछ। 
यस सवंैधािनक प्रावधानअ तगर्त नेपालका सबै भाषाह को िवकासलाई राि ट्रय (भाषा) नीितको 
एक  पक्षको पमा अँगािलएको कुरा प्र ट छ। 
कुन ैपिन समुदायमा भािषक िवकासस ब धी नीतिनमार्ण गनुर् एउटा जिटल र बहुआयािमक 

प्रिक्रया हो।तसथर् यस प्रिक्रयामा स बि धत िविभ न पक्षह लाई समे ने प्रयास गिरएको 
छ।सवर्प्रथम सामािजक भाषा िवज्ञानमा प्रितपािदत िसद्धा तह लाई (हौगन, ई· फगुर्सन १९६८, 

यु पसी १९७०, िफमसन, १९७४) भाषािवकासका िनि त सदै्धाि तक अवधारणाका पमा 
ग्रहण गिरएका छन।् यसअितिरक्त नेपालका भाषाह स ब धी जनगणनात याङ्कलाई अक  

आिधकािरक िवक पका अभावमा पूणर्तः िव वसनीय नभए तापिन प्रयोग गिरएको छ। 
भाषािवकास भािषक प्रिक्रया मात्र नभई सामािजक र मनोवैज्ञािनक प्रिक्रया पिन भएकाले 
िविभ न समुदायह को भािषक अिभविृ तस ब धी त यमािथ पिन भाषािवकासको नीित 
तजुर्मा गदार् यथास भव यान पुर् याइएको छ। 
२·२ प्रिक्रया 
 राि ट्रय भाषाह को िवकासका िनिम त तल िदइएका पाँच चरणह  अपनाउनु आव यक 

देिख छः 
१.  राि ट्रय  भाषाह को पिहचान तथा िनधार्रण गन, 

२. िनधार्िरत गिरएका भाषाह को सरंचनागत योजना (Corpus Planning)तजुर्मा गन, 

३. ती भाषाह को तरगत योजना(Status Planning)तजुर्मा गन, 



४. लोपवान ्भाषाह को सरंक्षणका लािग कायर्क्रम तजुर्मा गन र  

५. तजुर्मा गिरएको योजनालाई कायार् वयन, अनगुमन र मू याङ्कन गन। 
२·२·१ राि ट्रय भाषाह को पिहचान तथा िनधार्रण 

मािथ उ लेख भएअनसुार नेपालका सबै राि ट्रय भाषाह को िवकास गन सवैंधािनक प्रावधान 
छ।तर यो प्रिक्रया आर भ गनुर्अिघ नेपालका कुन कुन  भाषा राि ट्रय भाषाह (मातभृाषाह ) 

हुन ्भ ने कुराको पिहचान र िनधार्रण पिहलो आव यकताको पमा देिख छ। यसिनिम त 
कुन ैव तुपरक र िव वशनीइ भािषक सवक्षण नहु जेलस म हालका लािग केही सधुारसिहत 
के द्रीय त याङ्क िवभागबाट तयार पािरएका प्रितवेदनह लाई न ैआधार मा न ुपन बा यता 
देिख छ।यी प्रितवेदनह (२००९–११ देिख २०४८) का आधारमा नेपालमा बोिलन े भाषाह को 
पिरवारगत िववरण ख ड १·१ मा प्र तुत गिरएको छ। 
२·२·२ राि ट्रय भाषाह को सरंचनागत योजना 
क मानकको चयन 

भौगोिलक तथा समािजक िभ नताका कारणले प्र येक भाषाका भािषकाह  हु छन।् तर ती 
भाषाको िवकास गदार् कुन ै खास एक भािषकालाई मानकका पमा चयन गनुर् पन 
हु छ।मानकको चयन गनुर्भ दा अगािड स बद्ध भाषाका भािषकाह बीचको तुलना मक 

अ ययनको आव यकता पछर्।यी भािषकाह बीच कम अ तर भएमा मानकको चयन 
सिजलैसगं गनर् सिक छ। यस स दभर्मा िशिक्षत वगर्ले बो ने(स भव भएमा लेख्य पर परा 
भएको) तरीय भािषकालाई मानकको पमा चयन गरी सरलीकृत पमा िवकिसत गद 
लजैान ु पिन एउटा िवक पका पमा देिख छ िकनभने य तो भािषकामा प्रश त 
श दभ डारका साथ ै यसका याकरणमा पिन बढी िनयिमतता देिख छ तर कुनै भाषाका 
थानीय भािषकाह बीच ठूलो अ तर भएमा म यवतीर् भािषका(Central Dialect) लाई 
मानकको पमा चयन गनर् उपयकु्त देिख छ। 
ख) लेखनपद्धित 
अ िलिप 
िलिपको पिरपे्रक्षमा नेपालका राि ट्रय भाषाह लाई हेदार् अिधकांश भाषाह  देवनागरी िलिपमा 
लेिखने गिरएको पाइ छ।नेपाली भाषा देवनागरी िलिपमा सरकारी कामकाजको भाषा हो। 
मिैथली भाषाको आ न ैप्राचीन िलिप छ जसलाई िमिथलाक्षर वा ितरहुता िलिप भिन छ तर 
देवनागरी िलिप भएको िह दी भाषाको मिैथली भाषभाषीमािथ परेको अ यिधक प्रभाव र 
देवनागरी िलिपमा मदु्रणको सलुभताले गदार् अचेल मिैथली भाषा देवनागरी िलिपम ैलेिख छ 

र यस भाषाको प्रकाशन यस ै िलिपमा हु छ। नेवारी भाषाका कितपय प्राचीन ग्र थह मा 
भिुजमोल तथा र जना आिद िलिपको प्रयोग देखापरे तापिन अिधकांश ग्र थमा चािहँ 
प्रचिलत नेवारी िलिपकै प्रयोग पाइ छ तर अचेल यो भाषाले पिन देवनागरी िलिप न ै



अगँालेको छ।भोजपुरी भाषाले पिन आ नो कैथी(िमिथलाअक्षर ज तै) िलिप यागेर देवनागरी 
िलिपलाई ग्रहण गरेको पाइ छ।यसबाहेक िल बू िकराँती (िसिरजंगा) िलिपमा, ला चे भाषा 
रोङ(ला चे) िलिपमा, खास गरेर धािमर्क सां कृितक ग्र थह मा तामाङ, सेपार् आिद भाषाह  

लामा(ित बती) िलिपमा लेिख छन।् हालै मगर भाषामा आक्खा िलिपलाई मगर भाषाको 
आ नो िलिप हो भनी प्रयोगमा याउने प्रयास भएको पाइ छ तर आधिुनक समयमा 
नेपालका धेरैजसो भाषाह मा देवनागरीको प्रयोग गन प्रविृ त देखा परेको छ। अवधी र था  

देवनागरीमा न ैिलिपबद्ध छन।् यसबाहेक राई समूहका भाषाह  तथा राजवंशी, दनवुार, चेपाङ, 
दरै, माझी, कुमाल भाषाह लाई देवनागरी िलिपमा िलिपबद्ध गन प्रयास भएको 
पाइ छ।िलिपका स दभर्मा नेपालमा बोिलने भाषाह को उपयुर्क्त असमान ि थितमािथ िवचार 
गदार् सबै भाषाह को िलिपमा एक पता भएमा िन निलिखत फाइदा हुन सक्छनः् 
१ नेपाल ज तो बहुभािषक समुदायमा बसोबास गन यिक्तह लाई अ  भाषाभाषीसँग 
स पे्रषण र स पकर् का लािग आ नो मातभृाषाबाहेक अ य भाषाह  िसक्न ुउनीह को दैिनक 

जीवनको सामा य आव यकता हो।य तो ि थितमा िविभ न भाषाह को िलिपमा एक पता 
भएमा मातभृाषाका अितिरक्त अ  भाष िसक्नमा केही सहुिलयत हुन सक्छ िकनभने कुन ै
नयाँ भाषा िसक्नका िनिम त छुटै्ट अक  िलिप िसिकरहन ुपदन। 
२ सिंवधानको धारा १८(२) अनु प प्र येक समुदायका बालबािलकाह लाई प्राथिमक 

तहस म आ नो मातभृाषामा िशक्षा िदने गरी िव यालय स चालन गनर् सिकने यव था छ। 
यसपिछ रा ट्रभाषा पिन िसक्न ु पन हँुदा य तो सङ्कमणीय िवभािषक 

िशक्षा(Transitional Bilingual Education) को स दभर्मा िविभ न मातभृाषाह  र 
रा ट्रभाषा दवुैको िलिप समान भएमा िशक्षा हािसल गनर् सहुिलयत हुने कुरा प्र ट देिखएको 
छ। 
भाषावैज्ञािनक र अ  यावहािरक सिुवधानका ि टकोणले भाषाह का िनिम त देवनागरी 
िलिपको प्रयोग बढी उपयकु्त देिखए तापिन यस स ब धमा स बद्ध भाषाभाषीह को 
समािजक तथा मनोवैज्ञािनक अिभविृद्धमािथ िवभार गनुर् अित न ैप्रासङ्िगक देिख छ िकनभने 
यी भाषाभाषीह को इ छािवपरीत िलिपको चयन गिरएमा यसको सफल कायार् वयन गनर् 
गा ो हुनेछ।िलिपको चयनका स ब धमा यस िकिसमका िवचार देखा पदर्छनः् 
१ एक पता, भाषिसकाइमा सहजता आिद ि टकोणले नेपालका भाषाह मा देवनागरी 
िलिपको प्रयोग हुन ुपन, 
२ नेपालका सबै भाषाह मा देवनागरी िलिपको प्रचलन हुन ु पन तर कुनै भाषाको 
पर परागत िलिपलाई सां कृितक धरोहर मानी संरक्षण गिरनु पन, 
३ पर परागत िलिप भएका भाषाह को आ नै िलिपलाई बढी उपयकु्त बनाई प्रचलनमा 
याउन ुपन। 



आ) वणर्माला 
देवनागरी िलिपमा प्रचिलत वणर्मालाका मा यमले र भाषािशक्षणमा सरलता याउने 
ि टकोणले केही सधुारको आव यकता देिख छ। सं कृत भाषाको विनप्रणालीमा आधािरत 
यो वणर्माला नेपालमा बोिलने भाषाको विनप्रणालीसँग पणूर् पमा मेल खाने नदेिखएकाले 
नेपालमा राि ट्रय भाषाका सबै विनत वको प्रितिनिध व गनर् नसक्ने हँुदा यसलाई नेपालमा 
बोिलने  भाषाह को विनप्रणाली अनुकुल बनाउन ु उपयकु्त हु छ।यस स ब धमा दईु 
िकिसमको प्रिक्रया अपनाउन ुपनुर् देिख छः 
१ कुन ैभाषाको विनलाई प्रितिनध व गन वणर्मात्र कायम राख्ने, 
२ कुन ै विनलाई प्रितिनिध व गन वणर् नभएमा य तो विनलाई प्रितिनिध व गन नयाँ 

वणर् अथवा उपयुक्त मात्रािच ह(Diacritic) थ ने। 
यसरी कुन ैभाषाको बोलाइ र लेखाइका बीचको अ तर हटाउने प्रयसबाट मातभृाषािशक्षणमा 
मात्र ैनभएर दो ो भाषा िशक्षणमा पिन सहयोग हुनेछ। यस प्रयासका िनिम त नेपालका 
िविभ न राि ट्रय भाषाह को विनप्रणालीको अ ययन गरी यसमा आव यकता अनु प मािथ 
उि लिखत सधुार गनुर् आव यक देिख छ। यी प्रिक्रयाह लाई अँगा दा कुन कुरा िनि चत 
देिख छ भने िविभ न भाषाह ले प्रयोग गन वणर्मालामा धेरै हदस म एक पता भए पिन 
व या मक िभ नताले गदार् केही असमान रहने प ट छ। 
इ िह जे 
वणर्मालाको वनीकरण (Phoneticization) पिछ वभािवक पले िह जेमा पिरवतर्न आउन 
सक्छ। फल व प कुन ै भाषाका श दह को उ चारण र िह जेबीच समानता आउनेछ। 
यसबाहेक िह जेमा अि थरता पिन भाषाको िवकास वा मानकीकरण/ तरीकरणको के्षत्रमा 
एउटा ठूलो बाधकका पमा देिखएको छ।नेपालका भाषाह मा सबभ दा बढी समदृ्ध भए 
तापिन रा ट्रभाषा नेपाली पिन यसबाट मकु्त छैन।यस सम याको समाधानका लािग भाषाका 
लेख्य र मौिखक प बीचको अ तरलाई कम पारी िह जेमा एक पताितर लजैाने प्रयास गनुर् 
पन खाँचो देिख छ।यस स दभर्मा स बि धत भाषाह का लेखकह  र िशक्षण तथा मदु्रण 

पेसामा सलंग्न यिक्तह का साथै पत्रकारह को अग्रणी भूिमका रह छ िकनभने वणर् र 
िह जेको सुधारबाट ियनीह  न ैसबभ दा बढी प्रभािवत हुनेछन।् 
ग) श दभ डार 
प्रायः हरेक भाषामा आ नो समुदायसँग स बि धत प्रचिलत िव वास, धारणा आिदलाई 
यक्त गनर् यथे ट श दभ डार रहेको पाइ छ र नयाँ अनुभवलाई यक्त गन प्रयास गदार् 
पुराना श दह को अथर्मा पिरवतर्न हुने तथा नयाँ श दह को प्रयोग हुने गरेको पाइ छ तर 
कुन ैभाषाको कायर्क्षेत्रिव तार भएको ि थितमा वाभािवक श दभ डारको िवकास मात्र पयार् त 
नभएर यसको योजनाबद्ध िवकासको खाँचो पछर्। 



नेपालमा पिन राि ट्रय भाषाह को सरंक्षण र सवंद्धर्न गन तथा मातभृाषालाई प्राथिमक 

तहस म िशक्षाको मा यम बनाउन सिकने स वैधािनक प्रावधान रहेको पिरपे्रक्षमा िविभ न 
राि ट्रय भाषाह मा श दभ डारको क्षमतालाई विृद्ध गन उपयकु्त योजनाको तजुर्मा गनुर् पन 
देिख छ तर य तो योजनाको तजुर्मा र यसको कायार् वयन गदार् िविभ न राि ट्रय भाषाह को 
भािषक व पका साथ ैसमािजक आव यकता र अिभविृ ततफर्  पिन समुिचत पमा यान 
िदनुपछर्। िवगतका वषर्ह मा िविभ न देशमा अँगािलएको श दभ डारको िवकासयोजना 
अ यावहािरक भएकाले असफल िसद्ध भएको पाइ छ। यस स ब धमा यनेु को प्रितवेदन 
(१९५३इ) मा प्रितपािदत िन निलिखत मागर्दशर्क िसद्धा तह  भाषाह का श दभ डारको 
सवंद्धर्नका लािग पिन उपयकु्त हुन सक्छनः् 
१ प्रयोगमा आएका श दह को अ ययन गन, 
२ मातभृाषामा श द उपल ध भएमा अथवा मातभृाषाका श दको अथर् िव तार गरेर नयाँ 

कुरा यक्त गनर् सक्ने ि थत भएमा नयाँ श दको अथर् कृितम पमा िनमार्ण नगन, 
३ श दभ डारको अिभविृद्धका िनिम त कुनै नयाँ श द थ नुभ दा अिघ उक्त श दको 

त काल ैअथवा िनकट भिव यमा आव यकता छ िक छैन भ ने कुराको िवचार गन, 
४ िवज्ञान र प्रिविधका क्षेत्रमा पुरै पािरभािषक श दह  र ितनको िनमार्ण तथा ोतमा 

िनयिमतता  कायम राख्ने 
५ प्रयोग गिरने भाषाको व या मक सरंचना र याकरण यव थाअनसुार श दह मा 

आव यक पिरवतर्न गन र  
६ नयाँ श दको चयनपिछ यसप्रित भाषाभाषीह को प्रितिक्रया जा ने। 
नेपालका राि ट्रय भाषामा सधुािरएको िलिप, वणर्माला, िह जे तथा उ चारणका साथसाथै 
श दभ डार र यसको प्रयोगमा एक पता र ि थरता याउन श दकोशिनममार्णको ठूलो 
मह व छ। एकाितर नयाँ श दकोश नमार्ण प्रिक्रयालाई अपनाउन ुपन आव यकता छ भने 
अक ितर नेपाली, नेवारी, मिैथली, िल ब ू आिद भाषाह मा िनमार्ण भइसकेका 
श दकोशह को ियने िसद्धा तका आधारमा पिरमाजर्न गनुर् पिन ज री छ।साथ ै िविभ न 
भाषाभाषीह लाई अ य भाषा िसक्न सहयोग पुर् याउने एकभाषीबाहेक िवभािषक तथा 
बहुभािषक श दकोशको िनमार्णतफर्  पिन जोड िदनु आव यक छ। 
घ) याकरण 
नेपालका धेरैजसो राि ट्रय भाषाह को भािषक व पमा िविवधता हुनाको प्रमखु कारण यी 
भाषाह को लेख्य प नहुन ु हो। अक  कारण मानकको पमा थािपत कुन ै तरीय 
याकरण नहुन ुपिन हो। रा ट्रभाषा नेपाली सरकारी र शैिक्षक मा यम तथा स पकर्  भाषाको 
पमा थािपत भएको र समदृ्ध िलिखत सािह य भए पिन यसको लेख्य पमा एक पता 
देिखदैन।तसथर् भािषक सरंचनामा देिखएका अिनयिमतताको खोजी गरी यसलाई िनयिमत 



गरी स बि धत भाषाह मा मानक याकरण तयार पानुर् उपयकु्त देिख छ। नेपाली भाषलाई 
अ य भाषाभाषीह ले पिन दो ो वा िवदेशी भाषाका पमा िसक्ने गदर्छन।् 
नेपालका राि ट्रय भाषाह को याकरण तयार गदार् सवर्प्रथम शैिक्षक प्रयोजनलाई यानमा 
राखी आधारभतू शैक्षिणक याकरण(Pedagogical Grammar)को िनमार्ण गनुर् बढी 
उपयकु्त देिख छ। नेपाली, मिैथली, नेवारी, भोजपुरी, िल बूज ता  भाषाह मा याकरण 

लेख्ने पर परा थािपत भइसकेकाले ती भाषाह को शैक्षिणक याकरणको साथसाथै स दभर् 
याकरण (Reference Grammar) तयार गन क्रम प्रार भ हुनु ज री छ। यस 
पिरपाटीलाई अ  भाषामा पिन क्रमशः लागू गद जानपुछर्।कुन ैभाषाको स दभर् याकरण 

तयार गदार् िलिखत सािह यको साथसाथ ैमौिखक प्रयोग र िविभ न भािषकाह बाट पिन 
त यको सङ्कलन गरी यस भाषालाई आधिुनक भाषावैज्ञािनक िसद्धा तका आधारमा 
िव लेषण गनुर् आव यक हु छ। 
२·२·३ राि ट्रय भाषाह को तरगत योजना 
पृ ठभूिम 

नेपाल अिधरा यको सिंवधान, २०४७ को धारा ६(१) अनसुार देवनागरी िलिपमा नेपाली भाषा 
नेपालको रा ट्रभाषा मािनएको छ।िवगतका सिंवधानह  (२०१५ र २०१८) र अ य काननुी 
प्रावधानमा पिन नेपालीले रा ट्रभाषाको मा यता पाउँदै आएको कुरा सवर्िबिदतै छ। 
नेपालीले य तो िकिसमको मा यता पाउन ुयिुक्तसङ्गत न ैमािनएको छ िकनभने यो भाषा 
बहुसङ्ख्यकको मातभृाषा, अिधकांश नेपालीह को स पकर् भाषा हुनाका साथै यसमा समदृ्ध 
लेख्य पर परा पिन छ। यसबाहेक, धेरैजसो अ य भाषाभाषीह ले पिन नेपालीलाई दो ो 
भाषाको रमा प्रयोग गिररहेका छन।्फल व प नेपाली सरकारी कामकाजको भाषा हँुदै जानु 
वाभािवकै हो। 
तर िवगतका वषर्ह मा नेपालीको प्रयोगक्षेत्र सरकारी काकाजस म मात्र ैसीिमत नराखेर यस 
भाषालाई प्रायः हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गन नीित अवल बन गिरयो।फल व प नेपाली सरकारी 
कामकाजबाहेक िशक्षा, आमस चार तथा रोजगारी आिद क्षेत्रमा एकमात्र मा यमको पमा 
प्रयोग हुन था यो र यो ि थित अिहले पिन धेरै हदस म जारी रहेको देिख छ। 
नेपाली भाषालाई य तो प्रो साहन िदनाको पछािड के तकर्  प्र तुत गिरयो भने यस 
िकिसमको भाषानीितको मा यमबाट राि ट्रय एकताको सु ढीकरणमा बल पुग्नेछ।यसको 
िवपरीत वा तिवकता के छ भने नेपाल एकभाषी रा ट्र होइन, ब  यो भािषक िविवधता 
भएको रा ट्र हो। य तो ि थितमा एउटा भाषाको चयन गरेर यसलाई रा ट्रका प्रायः सब ै
स पे्रषणीय आव यकता पूरा गन भार सिु पनु तकर् सङ्गत देिखदैन। 
नेपालज तो बहुभािषक समुदायमा कुन ैएउटा भाषालाई य तो प्रधानता िदइयो भने प्रयोगको 
अभावमा अ य भाषाह  समीित हँुदै जान सक्छन।् अ य मलुुकह मा पिन य ता 



उदाहरणह  धेरै पाइएका छन।्य तै र केही अ य कारणले प्रजात त्रको पुन थार्पनापिछ 

िनमार्ण गिरएको नेपाल अिधरा यको सिंवधान २०४७ को धारा ६(२)मा नेपालका िविभ न 
भागमा बोिलने मातभृाषालाई राि ट्रय भाषाको मा यता प्रदान गिरएको छ। यस सवंैधािनक 

मा यताबाट नेपाली सरकारी कामकाजको एक मात्र मा यम िनधार्िरत भए तापिन 
नेपालीसिहत नेपालका सबै भाषाह लाई राि ट्रय भाषाको थान प्रदान गरेर सबै भाषाह  र 
भािषक समुदायबीच समानता थािपत गन अिभप्राय प्र ट भएको छ। यस ैआकाङ्क्षाअनु प 
सबै राि ट्रय भाषाको संरक्षण र संवद्धर्न गन अिधकार सिंवधानको धारा १८(१) मा उ लेख 

गिरएको छ। 
यी िविभ न सवंैधािनक प्रावधानह बाट नेपालमा भािषक िविवधताको धारणालाई 
ि वकािरएको देिख छ तर भािषक िविवधताको उपयोग लगायत िविभ न भाषाह को सरंक्षण 

र सवंद्धर्न गन कायर् तबस म स भव हँुदैन जबस म यी भाषाह को प्रयोग जीवनका 
िविभ न क्षेत्रमा गिरँदैन।यसबाट मातभृाषाह को प्रयोगलाई बढी प्रचिलत गराई ितनलाई 
कायम राख्न स बि धत भाषभाषीह लाई प्रो साहन िम छ। 
कायर्क्षेत्र 

िविभ न राि ट्रय भाषाह को प्रयोगके्षत्र िनधार्रण गनर् िनणर्य िलन ुआव यक देिख छ। यस 
िदशामा नेपाल अिधरा यको सिंवधान २०४७को धारा १८(२) मा प्र येक समुदाले 
बालबािलकालाई प्राथिमक तहस म आ नो मातभृाषामा िशक्षा िदने गरी िव यालय 
स चालन गनर् सक्ने प्रावधान भएको कुरा िविदतै छ। प्राथिमक र अ य तहमा मातभृाषाको 
प्रयोगका स ब धमा अ याय ३ मा सिव तार वणर्न गिरएको छ।िशक्षाबाहेक मातभृाषका 
अ य प्रयोगक्षेत्रह म ये  मखु्यतः िन निलिखत हुन सक्छनः् 
(क) स चार 

देशमा सचूनाको प्रवाहका िनि त तीन प्रकारका आमस चारमा यमह  अपनाइ छनः् 
अ य मा यम 

आ पा य मा यम र 

इ य य मा यम 

यी सबै मा यमका लािग भाषा मह वपूणर् हु छ िकनभने भाषा न ैस पे्रषणका िनिम त 
मखु्य पले प्रयोग गिर छ। 
अ य मा यम 

नेपालको स दभर्मा रेिडयो आमस चारमा यमह म ये सबभ दा बढी सगुम र सलुभ 
मा यम हो िकनभने यो कम खिचर्लो हुनाका साथ ै रेिडयो नेपालको कायर्क्रम देशका प्रायः 
हरेक कुनका चामा सु न सिक छ। साथ ैयस मा यमबाट िनरक्षरह  पिन समाचार र अ य 
कायर्क्रम बु न सक्ने हु छन।् 



सबै नागिरकह लाई सावर्जिनक मह वसँग स बि धत कुराका बारेमा सिूचत हुने सवंैधािनक 

अिधकार रहेको स दभर्मा रेिडयो नेपालबाट प्रसािरत हुने कायर्क्रमलाई अझ प्रभावकारी र 
लाभदायक तु याउन दईु (तीन)िकिसमको सुधारको आव यकता देिख छः 

१) नेपाली स पकर्  भाषा र सरकारी कामकाजको भाषा तथा िशक्षाको मा यम भएकाले 
बढीभ दा बढी ोताह लाई बोधग य बनाउन यस भाषालाई बोलचालको भाषासरह 
सरलीकरण गनुर्पन आव यकता देिख छ। 

२) सावर्जिनक, सां कृितक र थानीय मह वका कुराह लाई समाचार र अ य 
कायर्क्रम वारा प्रसार गनर् क्रिमक पमा िविभ न राि ट्रय भाषाह को प्रयोग गद 
लजैानु पन हु छ। हाल मिैथली, नेवारी र िह दीमा ज तै केही अ य राि ट्रय 
भाषाह मा पिन समाचार प्रसारण आर भ गनर् सिक छ। के द्रीय र क्षेत्रीय दवुै 
प्रसारणह को यव था गरेर भए पिन राि ट्रय भाषाह को प्रयोगलाई िव तार गद 
लजैान सिक छ। 

३) अिवकिसत भाषाह को सरंक्षणका िनिम त रेिडयो, टेिलिभजनबाट िवशेष कायर्क्रम 
तजुर्मा गरी प्रसारण गन यव था िमलाउन सिक छ। 

आ) पा य मा यम 

१) सवर्साधरणको जानकारीका लािग प्रकािशत हुने सरकारी सचूनाह , गजेटह  र 
अ य प्रकाशनह को प्रकृित हेरी आव यकताअनसुार िविभ न राि ट्रय 
भाषाह मा अनवुाद हुनु पछर्। 

२) िविभ न राि ट्रय भाषाह मा पत्रपित्रका सरकारी तरबाट प्रकािशत हुन ु पन 
देिख छ। िकनभने य ता िक्रयाकलापबाट यी भाषाह को िवकास र सवंद्धर्नका 
साथ ैयीसँग स बि धत सं कृितको पिन सरंक्षण हुन जानेछ। 

३) िविभ न राि ट्रय भाषाह मा भइरहेको सािहि यक र अ य गितिविधलाई 
समे ने गरी प्रकाशनलाई प्रो सािहत गनुर् आव यक देिख छ। य तो प्रयासबाट 
िविभ न भाषाभाषीह बीच समझदारी र सम वय कायम गनर् म त िम नेछ। 

४) मातभृाषाह लाई प्राथिमक िशक्षाको मा यमको पमा लागू गदार् 
बालबािलकाह  प्र यक्ष पले प्रभािवत हुन सक्ने हुनाले िविभ न राि ट्रय 
भाषाह मा बाल पा यसामग्रीको प्रकाशनतफर्  िवशेष यान िदनु आव यक 

देिख छ। 
इ) य य मा यम 

टेिलिभजन स चारको य य मा यम हो। हाम्रो मलुुकमा पिन यसको क्षेत्रलाई 
क्रमशः िव तार गद िविभ न राि ट्रय भाषाह मा समाचारलगायत अ य 
कायर्क्रमह  आर भ गद लजैान ुआव यक देिख छ। 



कुन ैराि ट्रय भाषालाई स चारमा यममा प्रयोग गदार् स बि धत भाषाको भािषक 

क्षमता र प्रयोगक्षेत्रको व पको पिरपे्र यमा हेनुर् आव यक छ। 
क) लेखन/ अ ययन 

यस अ तगर्त िविभ न राि ट्रय भाषाह मा सािहि यक सजृना, सां कृितक र 
भािषक अ ययन अनसु धान लोकसािह यको सङ्कलन र अनवुादज ता मह वपूणर् 
कुरामािथ जोड िदनु आव यक छ। 
यी कायर्ह लाई प्रो सािहत गनर् सरकारी गैरसरकारी तरबाट प्रयास हुनु ज री 
देिख छ। प्रो साहनका पमा प्रकाशनमा सिुवधा, विृ तको यव था, पुर कार 
आिद हुन सक्छन।् साथ ै भािषक अनसु धान र लोकपर पराको अ ययनका 
िनिम त स बि धत वदेशी र िवदेशी सङ्घसं थाबाट ोतको पिरचालन गनर् 
सिक छ। 
ख) सरकारी कामकाजको भाषा 
भारत, िसगंापुर, ि व जर या डज ता बहुभािषक रा ट्रसरह नेपालमा पिन 
िविभ न भािषक समुदायका यिक्तह लाई सहुिलयत िदन एकभ दा बढी सरकारी 
कामकाजको पिरक पना गनुर् पिन युिक्तसङ्गत हुन सक्छ।सरकारी कामकाजको 
भाषाको पमा नेपालीलाई कायम ैराखी अ  राि ट्रय भाषाको क्षमता, वक्ताह को 
प्रविृ तसँगै राि ट्रय िहतलाई समेत यानमा राखी यस स ब धमा िनणर्य िलनु 
उिचत हुन सक्छ। 
ग) धािमर्क�सां कृितक कायर्क्रम 

थानीय धािमर्क अथवा सां कृितक कायर्क्रमह मा थानीय भाषाको प्रयोग गन 
पर परा बसा न ुपन आव यकता देिख छ। 
२·२·४ लोपवान ्भाषाह को संरक्षण र पुनजीर्वन 

कुन ै पिन भाषालाई जीिवत राख्न भाषाभाषीह को आ नो भाषाप्रित प्रितबद्धता 
आव यक हु छ तर यस भाषाको प्रयोगको अभावमा प्रितबद्धताको क्रमशः ास 
हँुदै जा छ र फल व प यो भाषा मरणाव थामा पुग्छ। य तो ि थितमा 
नेपालको भािषक र सां कृितक िविवधतालाई जगेनार् गन उ े यले मरणाव थामा 
रहेका भाषाह को खोजी गरी ितनको अ ययन हुन ुअ य त ज री भएको छ। 
साथ ैितनलाई पुनजीर्िवत गन कायर्को थालनी गनुर् पन आव यकता देिख छ। 
२·२·५ कायार् वयन तथा मू याङ्कन 

भाषािवकाससिहत भाषानीित र अ य िविभ न ल य हािसल गनर् यसको 
कायार् वयनका साथ ैसोको मू याङ्कन गन प्रिक्रयाको आव यकता पछर्।यो प्रिक्रया 
कुन ै िनि चत ल यको प्राि तका लािग स बि धत योजनालाई कायार् वयका 



िनिम त एउटा छुटै्ट राि ट्रय भाषाको पिरष  हुन ु ज री हु छ।राि ट्रय 
भाषास ब धी उि लिखत योजनाअनु पको कायर्क्रम कायार् वयनका लािग सझुाउ 
ख ड(ख) को राि ट्रय भाषापिरष अ तगर्त वणर्न गिरएको छ। 

 
 

 



३ िशक्षामा राि ट्रय भाषाको प्रयोग 
 

राि ट्रय भाषा भ नाले नेपाल अिधरा यको सिंवधान २०४७ धारा ६(२) अनसुार नेपालका 
िविभ न भागमा मातभृाषाका पमा बोिलने सब ैभाषाह लाई जनाउँछ। सोही सिंवधानको धारा 
१९(२) प्र येक समुदायले बालबािलकाह लाई प्राथिमक तहमा आ नो मातभृाषामा िशक्षा िदने 
गरी िव यालय सचंालन गनर् पाउने मौिलक हक प्रदान गरेको छ। यस अनु पको शैिक्षक 

प्रयोजनका लािग स बि धत िवषयव तुबारे यहाँ उ लेख गिर छ। 
३.१ मातभृाषाः प्राथिमक िशक्षाको मा यमका पमा 
मातभृाषािशक्षास ब धी यनेु को प्रितवेदन(१९५३ इ) अनुसार बा यकालमा प्रा त गरेका अनभुव 
र िवचार तथा स पे्रषणको सामा यतः सहज मा यमका पमा प्रयकु्त भाषा नै मातभृाषा 
हो।बा यकालमा खे दाखे दै िसकेको भाषा हुनाले यस भाषामा बालकको वैचािरक र 
भावना मक िनकटता रहेको हु छ।मातभृाषाबाट न ैप्र येक यिक्त सवर्प्रथम आफू र आ नो 
विरपिरको िव वबारे धारणा बनाउन र अिभ यिक्त िदन सक्छ। बालकले सवर्प्रथम िसकेको 
भाषा भएकोले य तो भाषालाई पिहलो भाषा पिन भिन छ।कितपय ि थितमा बालकह को 
सबभ दा पिहले िसकेको भाषा मात्र नभएर यसपिछ सिकएपिन बालकको िवचार र 
स पे्रषणको सहज मा यमका पमा प्रयकु्त छ भने य तो भाषालाई पिन मातभृाषा 
भिन छ।यसरी बालकको पिरपक्वता सँगसँगै िसिकने भाषा हुनाले आफू हुकबढेको सां कृितक 

पिरवेशमा यसको बढी मह व रह छ। सवर्प्रथम बालकलाई सो ने, स झने र आ नो इ छा 
तथा आव यकता यक्त गन मा यमका पमा मातभृाषा बालकका लािग सहज र सगुम हुनु 
वभािवक छ। 
३.१.१ औिच य 

बालकलाई िसकाउने सबभ दा उ तम मा यम उसको मातभृाषा हो भ ने कुरा वयमिसद्ध 
छ।मनोवैज्ञािनक ि टले मातभृाषा अथर्पूणर् सङ्केतह को यव था हो जसले बालकको 
मि त कमा बोध र अिभ यिक्तका लािग वचािलत कायर् गछर्। समाजशा त्रीय ि टले 
मातभृाषा आ ना समुदायका सद यह का बीच पिहचानको मा यम हो।शैिक्षक ि टले 
अपिरिचत भाषाका मा यमले भ दा यसबाट उ िछटो िसक्न सक्छ।(यनेु कोः १९५३ इ.) 
साक्षर हुन मातभृाषा सिजलो हु छ।मातभृाषामा लेिखएका पु तकह  भाषाका सामािजक 

सां कृितक पिरवेशका ि टले पिन बालकलाई सहज र सगुम हु छन।्साक्षर भए पिछ उसमा 
ज्ञानको भोक जाग्न था छ।उक्त भोकलाई समन गनर् मातभृाषाले मात्र पयार् त नभएमा उ 
िनकट स पकर् का अ य भाषा तथा उपायह को अबल बनितर लाग्छ। यसरी िशक्षाप्रित 
बालकह लाई डोर् याउन सवर्प्रथम उनीह लाई साक्षर बनाउनु पछर्। साक्षरता विृद्ध गनर्का लािग 



मातभृाषामा प्रारि भक िशक्षालाई प्रो सािहत गनुर् ज री हु छ। १९९० इ.मा थाइ या डमा 
भएको सबैका लािग िशक्षािवषयक िव वस मेलनले यसतफर्  िवशेष जोड िदएको उ लेख्य छ। 
हाल नेपालमा प्राथिमक िव यालय जाने उमरेका ६५ प्रितशत बालबािलकाह  मात्र िव यालय 
जा छन।्२०५७(२००० इ.) स ममा सबै बालबािलकाह लाई साक्षर बनाउने ी ५ को सरकारको 
ल य रहेको पिरपे्रक्षमा प्राथिमक िशक्षामा यापक िव तार र सु िढकरणको खाँचो छ। िशक्षाको 
अवसरलाई यसरी सवर्सुलभ बनाउने िदशामा कायर् गदार् बालबािलकाह लाई मातभृाषाका 
मा यमबाट िशक्षा िदएमा उक्त ल य हािसल गनर् अझ सरल र सगुम हुने देिख छ। 
प्राथिमक तहमा भनार् हुने धेरैजसो िव याथीर्ह मा बीचम ै िव यालय छा ने प्रविृ त रहेको 
छ।केही चािहँ िव यालय छा दै फेिर आउँदै गन पिन हु छन।्य ता कितपय िव याथीर्ह लाई 
प्राथिमक तह पूरा गनर् ९ देिख १२ वषर्स म लागेको पाइ छ।(राि ट्रय िशक्षा आयोगको 
प्रितवेदन २०४९ ◌ः २३) । यसले ठूलो शैिक्षक नोक्सानीको सङ्केत गछर्।िव यालय छाडरे 
जानेह  प्रायः त ला कक्षा (१-२) का िव याथीर्ह  बढी सङ्ख्यामा हु छन।्यसबाट के प ट 
हु छ भने स-साना बालबािलकाह लाई िव यालयको वातावरणसँग धुलिमल हुन किठनाई 
भएको छ।यसका िविभ न कारणह  म ये एउटा प्रमुख कारण घर र िव यालयका 
वातावरणमा देिखने दरूी कम गनर् र बालबािलकाह मा बीचम ै िव यालय छा ने प्रविृ तलाई 
समेत घटाउन मातभृाषाका  मा यममा िशक्षा िदन सु  गनुर् उिचत हु छ। 
समग्रमा मातभृाषामा प्राथिमक शीषा िदनुका िन निलिखत अपेक्षा हुन सक्छनः् 
१ आ नो घरपिरवार र आ नो पिरवेशसँग पिरिचत गराउन,ु 
२ आ नो सामािजक-सां कृितक िवशेषतालाई निजकबाट िच न,बु न सक्ने बनाउनु, 
३ आ नो भाषा, सािह य र सं कृितप्रित ची जगाउन,ु 
४ बालसुलभ, सहज र सगुम ढङ्गले िशक्षा हािसल गनर् पे्रिरत गनुर्, 
५ िशक्षालाई िचपूणर्, आकषर्णयकु्त र सवर्सुलभ बनाउनु, 
६ बालकमा अ तिनर्िहत सजं्ञाना मक र सजृनशील क्षमतालाई बढाउन म त गनुर्, 
७ घर िव यालय बीचको  दरूी कम गनुर्। 
३.१.२ केही प्रमखु सवालह  
मातभृाषामा िशक्षाको उपयुर्क्त औिच यको चचार् गदार् मखु्यतः मनोवैज्ञािनक पक्षलाई यानमा 
रािखएको छ।तर प्र येक रा ट्रले आ नो देशको िशक्षानीितिनधार्रण गदार् उका अगािड देशको 
भौगोिलक-सामािजक पिरवेश र आिथर्क तथा राजनिैतक पिरपे्रक्षह  पिन उपि थत हु छन।्साथ ै
रा ट्रिभत्रका िविभ न सामािजक, भािषक समुदाय र ितनीह को बीचको अ तसर् ब ध तथा 
अनेकतािभत्रको एकतालाई ि टगत गरेर न ैिशक्षाको नीित तय गिरने हु छ। 
िशक्षाको अिभप्राय कुन ै पिन बालबािलकाह लाई उनीह मा अ तिनर्िहत अिधकतम 
स भावनाह लाई उ  धािटत गनुर् हो यसलेै यसलाई कुन ैतह( प्राथिमक, मा यिमक आिद) मा 



मत्र सीिमत भएर सोिचन ु उपयकु्त मािनदैन। िशक्षाले यिक्तलाई उसको स पणूर् जीवनका 
लािग उपयोगी हुने ज्ञान र दक्षताितर अग्रसर गराउँछ।प्राथिमक िशक्षा सु  गदार्देिख न ै
बालबािलकाह का उक्त असीिमत स भावनाह लाई खुला राख्न सक्न ुपछर्।प्राथिमक िशक्षामा 
मातभृाषाको मह व रहँदारहँदै पिन कुन ैमातभृाषामा िशक्षा िदँदा उनीह को जीवनको आंिशक 

पक्षलाई मात्र ओग ने खालको भएमा यसिभत्र रहेर यिक्तको स पणूर्तालाई हेनर् स भव 
हँुदैन। यस कारण हाम्रो देशको भािषक िविवधता तथा पिरवेशलाई  ि ट िदँदा प्राथिमक 

िशक्षा पिन एउटै भाषामा सीिमत गनुर् उिचत नहुन सक्छ। 
मातभृाषामा िशक्षाका लािग स बि धत भाषाभाषीह को जनसङ्ख्या तथा जनघन वको पिन 
ठूलो मह व रह छ।सामा यतः देशको १० प्रितशत जनसङ्ख्या एका भाषाह मा उक्त प्र न 
िवचारयोग्य मािन छ (फेसो ड १९९२◌ः२९३) तर हाम्रो देशमा ५ प्रितशतस मका भाषाह  िलँदा 
पिन पाँचवटा भाषाभ दा बढी नपन ि थित छ।५० प्रितशत भ दा बढी एउटा भाषाले र पाँच 
प्रितशतस मका यी ५ भाषाले देशको किरव ८१ प्रितशत जनसङ्ख्या ओग छ।नेपालज तो 
देशको प्राथिमकता आधारभतू आव यकताका मलूभतू क्षेत्रमा केि द्रत हुने 
देिख छ।मातभृाषाह म ये धरैजसो लेख्य पर पराको सु वात न ै भएको छैन। ियनीह को 
भािषक अ ययन, लेखन पिद्धतको िनधार्रण देिख िलएर पा यसामग्रीिनमार्ण, पठन-पाठनको 
यव थापन आिदमा िनकै ठूलो प्रयासको खाँचो पछर्।मातभृाषी बालबािलकाह लाई राम्रो िशक्षा 
िदन प्र येक भाषामा पा यपु तक मात्र पयार् त हँुदैनन,् सहायक तथा पूरक सामग्रीह  पिन 
यथे ट मात्रामा हुन ुपछर् जसबाट उनीह  आ नो भाषामा प्रा त िशक्षालाई राम्ररी िव तार गनर् 
सकुन ्तर नेपालका धेरै जसो भाषाह मा य तो कायर् त काल स भव बनाउन किठन छ। जुन 
भाषा लेख्य पर परा, सािह य आिदका ि टले िवकिसत छ, भाषाभाषीको जनसङ्ख्याका 
ि टले पिन आकषर्क छ र जसमा सङ् घ /सं थाह को सिक्रयता पिन उ लेख्य छ, यसको 
भने िविभ न क्षेत्र तथा कायर्ह मा िव तार हँुदै जाने स भावना रह छ। 
३.१.३ मा यमका पमा मातभृाषाको छनोटका पूवार्धारह  
मातभृाषाह लाई िशक्षाको मा यमका पमा छनोट गनुर् भ दा पिहले ती भाषाह मा के क ता 
पवूार्धारह  िवकिसत भइसकेका छन ् वा छैनन ् र ितनमा कुन पूवार्धार िवकास गनुर् पन 
आव यकता छ र यो कसरी गनर् सिक छ आिद कुराको यान राख्न ुज री हु छ। यसै 
स दभर्मा प्राथिमक तहमा िशक्षाको मा यम बनाइने मातभृाषाह मा आव यक हुने केही 
पूवार्धारह को यहाँ चचार् गिर छ। 
क) लेखनपद्धितको िनधार्रण र प्रयोग 
कुन ैपिन  मातभृाषामा िशक्षाको कुरो गनुर्भ दा पिहला यो भाषा िलिखत पमा आएको छ 

छैन, सोको ख्याल गनुर् पछर्। यस भाषामा लेख्य पर परा सु  भएको छैन भने सोका लािग 
प्रयास था नु पछर्।यस क्रममा सवर्प्रथम स बि धत भाषाको वणर् तथा याकरण यव थाको 



अ ययन हुन ु आव यक छ। यसपिछ िलिपको छनोटका साथ ै लेखनपद्धित िनि चत गनर् 
सिक छ।लेखनपद्धित िनि चत गदार् भिव यमा भाषाभाषीह को यवहारमा चािहने िनकटतम 
भाषासँग वा अ य राि ट्रय भाषाह सँग िम दोजु दो भएमा अ य भाषा िसक्न र अनुभव तथा 
ज्ञानको िव तार गद जान सिजलो हु छ। यसरी लेखनपद्धित िनि चत भइसकेपिछ लेख्य 
सामग्रीह को तयारी गरी ितनको प्रयोग गनर् था न ुपन हु छ। 
जुन मातभृाषामा लेखनपद्धित िनधार्रण भइसकेको र लेखन पर परासमेत कायम भएको छ 

ितनमा लेखनपद्धितको िनधार्रण र प्रयोग स ब धी उक्त पूवार्धार पूरा भइसकेको हँुदा उपयकु्त 
कुरा मह वपूणर् हँुदैन तािपन प्रचिलत लेखनपद्धित एवम ् िह जेमा एक पता कायम गन 
ि टले सधुार गन प्रयास हुन ु पछर्। नेपालमा लेखनपद्धितको पूवार्धार पूरा गरेका भाषाह  

यादै सीिमत छन ् यसलेै उक्त पवूार्धार पूरा गनर् धेरै भाषामा त काल कायर् गनुर् आव यक 

छ। 
ख पा यसामग्री िनमार्ण 
लेख्य पर परा र सािह य भएका भाषाह मा पा यसामग्रीिनमार्ण गनर् जित सिजलो हु छऽ 
यित सिजलो अ य भाषाह मा हँुदैन।य ता भाषाह मा भाषाको एउटा मानक व प थािपत 
भइसकेको हु छ। यही ढाँचा तथा पर पराको अनसुरण गरेर अगािड ब न सिक छ। उक्त  
भाषाह को मौिखक प्रयोगमा िविवधता भए पिन लेख्य प्रयोगलाई एक िकिसमले सामािजक 

मा यता प्रा त भइसकेको हु छ तर भरखरै लेख्य पर पराको िनमार्ण गनर् सु  गरेका 
भाषाह मा चािहँ थानीय प्रयोगका िविवधताले अ झाइरहन सक्छऽ ती म ये कुन ैएक भेदको 
छनोट गरेर वा िविभ न भेदको सामा यीकरण गरेर पा यसामग्री तथा पा यपु तकह  तयार 
गनुर् पन हु छ र ितनको प्रयोगका क्रममा स बि धत भाषाका िशिक्षतह को सहमित प्रा त 
गद जान ुपिन आव यक हु छ। 
जुनसुकै भाषामा पा यसामग्रीिनमार्ण गनुर्भ दा पिहले कसका लािग ती सामग्रीह  लेिखन 
थालेका हुन ् उनीह को तरऽ िचऽ क्षमता तथा पृ ठभूिमको ख्याल राखेर 
पा यसामग्रीिनमार्णितर ल कन ु वेस हु छ। यसो भएमा मात्र जसका लािग तयार गिरएका 
हुन ् उनीह का लािग ती सामग्री अिधक उपयोगी हुन सक्छन।्िलिखत सािह यको लामो 
पर परा भएका भाषाह मा पा यसामग्री लेख्दा पुरानो अनभुवको पिन उपयोग गनर् पाइने 
हु छ र िविभ न रचनाह को सङ्कलन गरेर पिन पु तकह  तयार गनर् सिक छ तर मौिखक 

पर परामा मात्र खेिलरहेका भाषाह मा सबै कुरा नवसजृनाबाट पूरा गनुर् पन हँुदा यो कायर् 
िनकै किठन हु छ ।फेिर पा यपु तकलेखन एउटा प्रािविधक कुरा भएकाले यसमा सािहि यक 

रचनामा भ दा धेरै पक्षमा सचेत भई तथा पूवर्तयारीका साथ अग्रसर हुन ुपन देिख छ।हाल 
पा यपु तकिनमार्णस ब धी पूवार्धार पूरा गरेका वा त काल पूरा गनर् सक्ने मातभृाषाह  िनकै 



सीिमत देिख छन ् यसलेै प्राथिमक िशक्षामा मातभृाषाको उपयोग गनर् चाहने िविभ न 
मातभृाषीह ले यसतफर्  िवशेष सिक्रय हुन ुपन खाँचो छ। 
ग) िव याथीर् सखं्या 
प्राथिमक तहमा मातभृाषालाई िशक्षाको मा यम बनाएर पठनपाठन गनर्का लािग केकित 
िव याथीर्सङ्ख्या भएमा सु  गनर् सिक छ भ ने प्र न पिन मह वपूणर् हु छ।कुन ैपिन शैिक्षक 

सं थाले पठनपाठनको यव था गदार् उसको भौितक तथा जनशिक्तस ब धी क्षमताअनसुार 
िनि चत कोटा तोकी भनार् गन र िनि चत िवषयह  पठनपाठन गन यव था िमलाउने गरेको 
देिख छ। य तै कुनै प्राथिमक िव यालयमा कित िव याथीर्सङ्ख्या भए मातभृाषाको मा यममा 
िशक्षा गराउन सिक छ वा छुटै्ट मातभृाषी िव यालय खोली सो सिुवधा जुटाउन ुउपयकु्त हु छ 

अथवा यूनतम सङ्ख्यामा कित िव याथीर्ह  भए मातभृाषालाई िवषयका पमा िदन सिक छ 

ज ता कुराह  प्रासिंगक हु छन।् एउटा नयाँ िव यालय खो न ुपदार् िनकै ठूलो रकम लगानी 
गनुर् पछर् र एउटा िवषय थ दा नयाँ िशक्षकको यव था गनुर् पन हु छ यसलेै पिन 
िव याथीर्ह को यूनतम वा अिधकतम सङ्ख्याको िवशेष मह व रह छ। 
घ भािषक समुदायको जनसङ्ख्या तथा जनधन व 
मातभृाषामा िशक्षा प्रदान गनर्का लािग अक  मह वपूणर् पूवार्धार भािषक समुदायको 
जनसङ्ख्या तथा जनघन व हो।जनसङ्ख्या तथा जनघन व जित बढी हु छ उित भािषक 

समुदायलाई आ नो भाषाको सरंक्षण तथा स बद्धर्नमा टेवा िम छ।यसको आ नो भाषाप्रितको 
प्रितवद्धता बढाइराख्न समेत म त िम छ।नेपालमा जित मातभृाषीह  छनऽ् ितनम ये ५०·३ 
प्रितशत नेपाली भाषाभाषीह  छन।्१ प्रितशतभ दा बढी सङ्ख्याले बोिलने भाषाह मा 
नेपालीसमेत गरी ज मा १२ वटा भाषाह  पदर्छन।्बाँकी सबै भाषाह  १ प्रितशत भ दा कम 
सङ्ख्यामा रहेकाले धेरैजसो  मातभृाषाको िवकास तथा प्रयोग िव तार गन स भावनामा 
िविभ नता हुन ु वभािवक छ।िकतपय भाषाभाषीह  एकै के्षत्रमा जनघन वका साथ नबसी वा 
बसाइँ सराइको प्रविृ तले गदार् िविभ न के्षत्रमा छिरएर बसेकाले पिन उनीह लाई आ नो 
भाषाबाट मात्र सामा य यावहार च न सक्ने ि थित नभएकाले सान ै उमेरदेिख प्रायः 
िवभािषकसमेत बनेका पाइ छन।् 
जुन  क्षेत्रमा कुन ैभािषक समुदायको जनसङ्ख्या िनकै ठूलो छ र उनीह को बसोबास पिन 
सघन पमा छ भने य तो ठाउँमा प्राथिमक िव यालयह मा मातभृाषाका मा यमले िशक्षा 
िदने पूवार्धार सिजलै पूरा हुन सक्छ। य तो नभई कुन ैभाषाभाषीह को ठूलो सङ्ख्या भए 
पिन अ य भाषाभाषीसँग िमि त वा छिरएको बसोबास छ भने य ता िव यालयमा कुन ैएक 

भाषामा मात्र िशक्षाको यव था गनर् किठनाई पनर् जा छ। िवशेष गरी नेपालका सहरी क्षेत्र र 
कितपय ग्रामीण के्षत्रह मा पिन िविवध भाषाभाषीह को बसोबास िमि त पमा रहेको पाइ छ। 
ङ) भािषक समुदायको सकारा मक प्रविृ त र सहयोग  



कुन ैमातभृाषामा िशक्षा िदने िवषयमा स बि धत मातभृाषीह को ि टकोण के छ यसको 
ठूलो मह व रह छ।भािषक समुदाय मातभृाषाममा िशक्षा िदएर बालबािलकाह लाई आ नो 
पिहचान र परवेशप्रित गौरव गन बनाउन चाहा छनऽ् मातभृाषाको सझुबझु बालबािलकाह को 
भिव यका लािग सहयोगी ठा छन ् भने उनीह  यसप्रित सकारा मक रहेको प ट हु छ। 
मातभृाषीह  आ नो भाषाको िवकासका गितिविधमा उ सकु तथा जाग क छन ् र यस 
भाषाको लेख्य पर पराको िवकास र सािह यसजृनामा समेत सलंग्न हुन थालेका छन ्भने 
अव य न ैयसप्रित सहयोगी छन ्भ ने ठा न ुपछर्। 
भाषाको िवकासमा मातभृाषीह  सचेत नभएको वा सचेत हुन नसिकरहेको अव थामा कसैले 
सहयोग गरेर पिन उनीह  उक्त सहयोगलाई उपयोग गनर् सक्ने ि थितमा नरहन 
सक्छन।् यस अव थामा उनीह को मातभृाषाको िवकास हुन सक्ने स भावना कम हु छ। 
अिभभावकह ले  िशक्षालाई नयाँ अवसरऽ रोजगार र प्रित ठाको िवषय ठा ननका साथै 
मातभृाषाको िशक्षाले उक्त अवसरबाट बि चत भई बालबािलकाह लाई धरगाउँम ै सीिमत 
बनाउने आशङ्का गनर् सक्छन।्अतः य ता कितपय ि थितमा मातभृाषामा िशक्षा उनीह का 
लािग लाभदायक हु छ भ ने कुराको आ मिव वास जगाउन िवशेष प्रयास र प्रो साहनको पिन 
खाँचो पनर् सक्छ। 
च) मातभृाषी  िशक्षकह को उपल धत 

मातभृाषमा िशक्षा िदनाका लािग मुख्यतः यसै भाषाका िशक्षकह को आव यकता हु छ।उक्त 
भाषामा िशक्षक हुने योग्यता भएका यिक्तह  के कित उपल ध छन ्सो को िवशेष मह व 
रह छ।नेपालमा कितपय भाषाभाषीह  य ता पिन छन ्जसमा एस एल सी उ तीणर् गरेका 
यिक्तह  पिन यादै कम वा नग य सङ्ख्यामा छन।् य ता भाषाह मा त काल मातभृाषामा 
िशक्षा सु  गनर् किठन हु छ ।िशिक्षतह  नभएका भाषामा लेख्य पर पराका साथ ैसािहि यक 

रचनाको थालनी स भव नहुने हुनाले ितनीह लाई िशिक्षत गराउने प्रयासको िवशेष खाँचो 
पछर्।साक्षर तथा िशिक्षतह को प्रितशत उ च रहेका भाषाह मा भने य तो सम या आइपदन। 
छ) िशक्षकप्रिशक्षण 

मातभृाषामा िशक्षा िदने कायर्क्रमको सफलताको मलू आधार िशक्षक न ैहु छ।िशक्षकह  योग्य 
र दक्ष भएमा न ैयस िकिसमको कायर्क्रम सफल हुने स भावना रह छ।प्राथिमक िव यालयमा 
मातभृाषा पढाउने सबै िशक्षकह  नयाँ भनार् गनुर् पछर् भ ने छैन। हाल प्राथिमक 

िव यालयह मा िशक्षक भई काम गनह म ये िभ निभ न मातभृाषी िशक्षकह  पिन हुन 
सक्छन।् ितनका साथै मातभृाषाका थप िशक्षकह लाई समेत समावेश गरी मातभृाषी कक्षा र 
िवभाषी कक्षाह मा पठनपाठन गन सझुबझु र दक्षताका लािग िशक्षकप्रिशक्षण िदएमा 
उपयकु्त  िशक्षकह को आपूित र् गनर् सिकने देिख छ। 
ज) सरकारी सहयोग  



िव यालयको शैिक्षक यव था सरकारको नीितिनदशनअ तगर्त रहने हुनाले िनजी के्षत्रमा 
प्राथिमक िशक्षा चलाउन चाहेमा सरकारको वीकृित पूवर्सतर् हुन जा छ।अझ मातभृाषामा 
प्राथिमक िशक्षा चलाउन चाहनेह लाई सरकारले प्रो सािहत गनुर् आव यक छ र सरकार आफले 
पिन जनघन व रहेका क्षेत्रह  पिह याएर मातभृाषीह को चाहनाअनु प िव यालय खो नेतफर्  
चासो देखाउन ुपछर्।साथै पा यसामग्रीह  िनमार्ण गनऽ पठनपाठनका लािग िशक्षकह  उपल ध 
गराउनेऽ िशक्षकप्रिशक्षण गन आिद कुरामा सरकारी सहयोगको िवशेष मह व रह छ। 
३·२ िवभािषक िशक्षा 
दईुवटा भाषालाई मा यम बनाई िशक्षा िदइनुलाई िवभािषक िशक्षा मािन छ।य तो िशक्षाको 
उपयोग िवभाषी तथा बहुभाषी समाजमा गिर छ।बालकह को मातभृाषा र बहृत ्समाजको 
मलू  शैिक्षक प्रणालीको भाषा फरक परेमा य तो िशक्षाको प्रसङ्ग आउँछ।बालकह को 
सजं्ञाना मक(Cognitive) िवकासमा अवरोध नहुने गरी उनीह लाई शैिक्षक प्रणालीको मलू 
प्रवाहमा क्रमशः सि मिलत गराउन िवभािषक िशक्षा उपयोगी हुन सक्छ। 
हाम्रो देशमा धेरैजसो भागमा एकभ दा बढी भाषा बो नेह को बसोबास छ।उक्त पिरवेशमा 
घरपिरवारको भाषा एउटा र छरिछमेक वा िनकटवतीर् समाजको भाषा अक हु छ।बालक सध 
घरपिरवारमा मात्र सीिमत रहँदैन।जब उसको उमेर ब दै जा छ तब उ छरिछमेकको पिन 
सद य ब न था छ। यस ि थितमा ऊ खे दाखे दै छरिछमेकको भाषा पिन िसक्न 
था छ।मािनस सामािजक प्राणी भएकाले उसको घरपिरवारकै गितिविध पिन सध घरिभत्र मात्र 
सीिमत रहँदैन।समाजका कितपय यिक्तह  घरमा आवतजावत गदर्छन।्उक्त ि थितबाट पिन 
एकभ दा बढी भाषा बोिलने समाजको बालक प्रभािवत हुन था छ।जब बालक आ ना 
अिभभावकह सँग हाट बजार तथा मेला आिदमा जान था छ तब आ नो क्षमताअनसुारका घर 
बािहरका सानाितना कितपय काममा सलंग्न हु छ  तब अ य अ य भाषाभाषीह सँग स पकर्  
हुने अबसर ब छ।िव यालय जान थालेपिछ घर बािहरका पिरवेशको प्रभाव तथा स पकर्  अझै 
िव तार हँुदै जानु वभािवक छ।सहरबजारका बालकह मा भािषक अनुभवको िविवधता अझ 

बढी हुन सक्छ।रेिडयो, टेिलिभजनको प्रसारणऽ पत्रपित्रकाऽ पु तक आिदको पठनपाठनका 
गितिविधबाट समेत िशिक्षत यिक्तका घरको बालक प्रभािवत नभइ रहन सक्दैन।यसरी 
अनौपचािरक पमा न ैकितपय भाषाभाषी बालकह  िवभािषक हुने स भावनालाई वाभािवक 

मा न सिक छ।उि लिखत चचार्ले कितपय ि थितमा प्राथिमक कक्षाह मा िवभािषक िशक्षाको 
उपयकु्त वातावरण ब न सक्ने स भाबनालाई दसार्उँछ। 
बालकलाई िशक्षाप्रित िच जगाउन मातभृाषाका मा यमबाट िशक्षा सु  गिरए पिन उसको 
िचलाई िव तािरत गनर् र यापकता िदन पा य तथा पूरक सामग्रीह  पयार् त उपल ध हुन 
नसक्ने कारणले समेत मातभृाषामा मात्र सीिमत नगरी अक  भाषा प्रित उसलाई सक्षम 
बनाउँदै लजैान ुउपयकु्त मािन छ। िवभािषक िशक्षा िदनुको अिभप्राय बालकलाई मातभृाषामा 



मात्र सीिमत नरही ज्ञान र सीप िसक्ने अक  मा यममा क्रमशः सबल बनाउँदै लजैानु 
हो।आ नो समुदायको भाषा िसकेर मात्र भिव यमा यवहार च न गा ो हुन सक्छ। नेपाली 
समाजको बहृ तर पिरवेशमा प्रित पधार् गनार्का लािग आव यक हुने रा ट्रभाषाको क्षमता 
हािसल गद जान कक्षा ६ स मको पखार्इ िढलो हुन सक्ने भएकाले पिन प्राथिमक कक्षादेिख 

न ै बालकह लाई िवभािषक िशक्षा अनु प पठनपाठन गराउन सिकएमा समयऽ म र 
लगानीको अिधक सदपुयोग हुन सक्छ। 
प्राथिमक िशक्षा मातभृाषामा प्रा त गरेपिछ ६ कक्षामा पुगेका बालकह लाई रा ट्रभाषा 
नेपालीमा िशक्षा िलइरहेका बालकह  सँगसँगै  पढाइमा संलग्न हुन िनकै किठनाईको सामना 
गनुर् पन हु छ। य ता बालकह का लािग छुटै्ट समूह/उपसमूह बनाई पठनपाठनको  
यव थासमेत गनुर् पन हुन सक्छ।यो ि थित िव यालयमा रिहरहन ुसमाजीकरणका ि टले 
पिन उपयकु्त देिखँदैन। यापक स पे्रषणको भाषाबाट बि चत भइरहनऽु साथीह सँग घलुिमलमा 
भाषा बाधक हुन ुर िव यालयको पठनपाठनप्रित न ै िवतृ ठा हुने ि थित उनीह मा देखा पनुर् 
उिचत हँुदैन।उपयकु्त ि थितमा बालकह लाई समाजमा प्रयोग हुने यापक स पे्रषणको 
भाषाको अनुभव समेत प्रार भ देिख न ै िदँदै जान ुउनीह को ज्ञानविृद्धका लािग अक  ढोका 
खो न ुज तै हो िकनभने अक  भाषा िसक्न ुभनेको ज्ञानको िक्षितजलाई िव तार गन उयाप 
पिन हो। 
हाम्रो देशमा भािषक तथा सां कृितक ि टले मात्र िविवधतापूणर्  छैनऽ भौगोिलक िवकटताका 
ि टले पिन िविवधतापूणर् छ।सबैका लािग प्राथिमक िशक्षालाई सलुभ तथा सगुम बनाउन 
सहरी र तराईका िज लामा केही सिजलो भए पिन सदुरू र दगुर्म क्षेत्रका साथ ैपहाडी के्षत्रमा 
यित सिजलो छैन।पहाडी िवकटताले गदार् प्र येक गािवसका बडाह मा प्राथिमक िव यालय 
खोले पिन उपयुक्त मात्रामा बालबािलकाह लाई आ नो घरबाट सगुमताका साथ आवतजावत 
हुने गरी िव यालयको यव था िमलाउन नसिकएको स दभर्मा मातभृाषी िव यालयह  

थापना भएर मात्र सम या समाधान नहुन सक्छ।एउटै गाउँमा दईुतीन भाषाभाषीह  भएमा 
सोहीअनुसार िविभ न भाषाभािषह का लािग िव यालयह  थापना गरेमा िव यालयको संख्या 
मात्र ब ने होइन िशक्षकह  र भौितक सिुवधा पिन सोहीअनु प आव यक पन हु छ।देशको 
सामािजक बनोटऽ अ तसर् ब ध र अ तिनर्भरतालाई यान िदँदा एकै ठाउँमा एकभ दा बढी 
बढी भाषाभाषीह को बसोबास भएको के्षत्रमा उक्त कुरा िवशेष िवचरणीय छ।ग्रामीण पिरवेशमा 
आपसी सद्भावनाका साथ रहेका िविवध भािषक समुदायका बालबािलकाह  िव यालयमा गएर 
सोहीअनु प अनकूुिलत हँुदै जाने ि थितको सजृना गनुर् उपयकु्त हु छ। 
समग्रमा िबभािषक िशक्षाका केही िवशेषताह लाई िन निलिखत बुँदामा उ लेख गनर् 
सिक छ।(पटनायकऽ १९७७ ◌ः २२–२६)◌ः 



१ िबभािषक िशक्षाको प्रारि भक चरणमा मखु्यतः मातभृाषाको र गौण पमा दो ो 
भाषाको उपयोग गिरने हुनाले बालकह लाई िव यलयमा अनकुुिलत हुन सिजलो हु छ 

र उनीह मा िव यालयबाट िवरत हुने वा छोडरे जाने (drop out) प्रविृ तमा कम  हुन 
सक्छ। 

२ य तो िशक्षाले मातभृाषामा िसकेका अनभुव  दो ो भाषामा था तिरत गद जान म त 
हु छ। 

३ िभ निभ न पृ ठभूिम भएका बालबािलकाह का बीच आपसी सद्भाव बढाउन म त 
हु छ। 

४ िव यालयमा बालबािलकाह को समाजीकरणप्रिक्रया अझ गितशील हँुदै जान सक्छ। 
५ य तो िशक्षाले बालबािलकाह लाई मातभृाषाबाट क्रमशः दो ो भाषामा थानन तिरत 

गद लजैान सिजलो हु छ। 
६ मातभृाषाको अलग्ग ैिव यालय खो दा आिथर्क भार िनकै ब छ। यसका तुलनामा यस 

िकिसमको पद्धितबाट एउटै िव यालयमा पढाउन सिकने हँुदा आिथर्क भार कम हु छ। 
३·३ मातभृाषा िवषयका पमा 
भाषा कुन ै पिन िशक्षाको मा यम मात्र नभई यो वयम ् पिन िवषय हो।मातभृाषालाई 
िवषयका पमा िसक्ने भनेको मूलतः यस भाषाको िलिखत प िसक्ने भ ने हो तर 
मा यम वारा िशक्षा िदइन ु भनेको मौिखक मात्र पिन हुन सक्छ।िलिखत मा यम पिन 
बालबािलकाले जानेका छन ् भने उनीह लाई सो पिन प्रयोग गरी िसकाउन सिक छ तर 
बालबािलकाह मा स बि धत भाषाका पढाइ र लेखाइका सीपह  िसकाउन तथा िवकास 
गनर्का लािग चािहँ यसलाई िवषयका पमा पठनपाठन गनुर् पन हु छ। 
मातभृाषालाई िवषयका पमा सु  गदार् सवर्प्रथम यो भाषा िलिखत पमा आइसकेको हुनु 
पछर्। यस भाषामा अक्षरा भ गराउनलुाई िवषयका पमा िसकाउन थालेको मा न 
सिक छ।यसरी कुनै भाषालाई िलिखत मा यम बनाउनका लािग पिन यसलाई िवषयका पमा 
िसकाउन प्रार भ गनुर् पन आव यकता हु छ।लेख्य प न ैथाहा नपाई कुन ैभाषाको पठनपाठन 
िलिखत मा यममा गनर् नसिकने हँुदा मातभृाषाको मा यमका पमा स चािलत हुने िवषयमा 
लेख्य सामग्री भएका भाषाह मा उक्त भाषालाई िवषयको पमा पिन समावेश गनुर् आव यक 

हु छ। 
जुन भाषामा िलिखत सामग्री िवकिसत छ, यही भाषाले िवषयका पमा पठनपाठनबाट बढी 
फाइदा उठाउन सक्छ। तरअनु प िविभ न कक्षाका पा यपु तक जुन भाषामा िनिमर्त छन ्वा 
िछटै्ट िनमार्ण गनर् सिक छन ् ितनै भाषामा िवषयका पमा मातभृाषाको पठनपाठन अगािड 
बढाउने स भावना बढी मात्रामा रह छ यसैले सािहि यक ि टले िवकिसत भाषाह  यस 
क्षेत्रमा अगािड हुन ु वभािवक छ।िवकासशील भाषाह मा पिन िवषयका पमा पठनपाठनको 



सु आत गरेर ियनलाई प्रो सािहत गनर् सिक छ तर जसमा लेखनपद्धित तथा िलिखत 
सामग्रीको िवकासको प्रार भ भएको छैन, ितनमा उक्त स भावना कम ै हुनु वभािवक 

छ।यसरी िलिखत सामग्री तथा सािह य भएका भाषाह को सािह यको सरंक्षण तथा सवंद्धर्न 
गन उपायका पमा पिन यसलाई हेनर् सिक छ। 
िवषयका पमा मातभृाषाको पठनपाठन हँुदा यस भाषाको सुनाइ र बोलाइ क्षमताको पिर कार 
गनार्का साथै लेख्य बानीको िवकासमा क्रमशः जोड िदन सिक छ।भाषाको शुद्ध र तरीय 
प्रयोगसँग पिरिचत गराउन श दह को शुद्ध िह जे, वाक्यरचना आिदको सुझबझु िदन 
सिक छ।बालबािलकाह को मातभृाषाह प्रित िच बढाउन र उनीह लाई सो भाषामा लेखरचना 
गरी आ नो सािह यको भ डार बढाउनसमेत प्रो साहन िम छ। 
रा ट्रभाषाः मा यम र िवषयका पमा 
रा ट्रभाषा नेपाली बहुसङ्ख्यक(५०·३ प्रितशत) नेपालीह को मातभृाषा पिन हो  यसलेै यसले 
उक्त मातभृाषीह को िशक्षाको मा यम हुने भिूमका िनवार्ह गनुर् त आव यक छदैछ, साथ ैयो 
भाषा नेपालको रा ट्रभाषा तथा सरकारी कामकाजको भाषासमेत भएकाले सव भिूमका पूरा गनर् 
िविभ न मातभृाषाभाषी नेपालीह का लािग यसको क्षमता तथा दक्षता आव यक हु छ। य तै 
रा ट्रभाषा नेपाली मा यिमक तहको िशक्षाको मा यम हुनाका साथ ै उ च िशक्षामा समेत 
यसको प्रयोग ब दै गएको छ।यही भाषामा अनभार्िषक तथा अ तजार्तीय सामा य गितिवधका 
साथ ैराि ट्रय तरका यावसाियक, सामािजक, राजनिैतक आिद गितिविध स चालन भइरहेको 
पिरपे्र यमा प्रारि भक तहदेिख नै  अ य मातभृाषी बालबािलकाह का लािग पिन नेपाली 
भाषाको क्षमता प्रा त हँुदै जान ुआव यक मा न सिक छ। 
रा ट्रभाषामा आव यक हुने भािषक सीपह को िवकास गद लजैान नेपाली मातभृाषीह का साथै 
अ य मातभृाषी बालबािलकाह का लािग समेत प्रारि भक तह (दईु वा तीन  कक्षा) देिख न ै
नेपाली भाषालाई िवषयका पमा पिन पठनपाठन गराउनु उपयुक्त हु छ। 

३·५ रा ट्रभाषाः दो ो भाषाका पमा 
आधाजसो जनसङ्ख्या अ य मातभृाषीह  रहेको स दभर्मा नेपालमा रा ट्रभाषा नेपालीह लाई 
दो ो भाषाका पमा बो ने एवम ् यवहार गनह को सङ्ख्या पिन प्रश त रहेको छ।नेपाली 
भाषा िविभ न मातभृाषीह ले शैिक्षक तथा राि ट्रय गितिविधमा सलंग्नतामा लािग मात्र नभई 
यावहािरक तथा स पकर् जिनत आव यकताले समेत िसक्न ुपन हु छ।अ य मातभृाषीह लाई 
सामािजक, आिथर्क, राजनिैतक तथा राि ट्रय गितिविधमा समान पमा सहभागी बनाउन र 
िविभ न क्षेत्रमा हुने प्रित पधार्मा आइपन भािषक अवरोधलाई िनराकरण गनर् रा ट्रभाषाको 
उ े यपूणर् िशक्षण आव यक हु छ।यस कारण प्रारि भक कक्षाह मा रा ट्रभाषालाई दो ो 
भाषाका पमा िशक्षण गरी बालबािलकाह लाई तलैदेिख यसमा सक्षम बनाउँदै लजैान ुउिचत 
हु छ। 



िविभ न मातभृाषी पृ ठभूिम भएका कितपय बालबािलकाह ले िव यालय आउँदा नेपाली 
भाषाको भािषक वातावरण पाइसकेका हँुदैनन।्िव यालयस म आइपुग्दा रा ट्रभाषा नेपालीको 
िब कुलै अनभुव नभएकाह लाई यो भाषा िसकाउन किठन हुने हुनाले मातभृाषा सरहका पद्धित 
तथा िविधह को उपयोग गरी िसकाउन उपयुक्त हँुदैन।उनीह लाई दो ो भाषािसकाइका 
िसद्धा तअनु पका पद्धित तथा िविधह को उपयोग गरी रा ट्रभाषाको अनभुव सगुम र 
प्रभावकारी पमा िदन सिक छ।यस क्रममा बालबािलकाह लाई पिहलो भाषा र दो ो भाषामा 
िनिहत समानता र िभ नताको अ ययनका आधारमा तयार पािरएका पा यसामग्रीह लाई 
उपयोग गरी िशक्षण गनुर् आव यक हु छ। 
३·६ अनौपचािरक िशक्षा 
औपचािरक िशक्षा प्रणालीभ दा बािहरका कुन ैपिन शैिक्षक गितिविधह लाई अनौपचािरक िशक्षा 
मािन छ।राि ट्रय िशक्षा आयोगको प्रितवेदन २०४९◌ः१३२। सबैका लािग िशक्षा भ ने बहृत 
ल य हािसल गनर् िव यालयको औपचािरक िशक्षाका क्षेत्रिभत्र नसमेिटएका प्रौढ र 
बालबािलकाह लाई िशक्षाको अवसर तथा सहभािगता बढाउने मा यम, अनौपचािरक िशक्षा नै 
हुन सक्छ।जनगणना २०४८ को त याङ्कअनसुार ४१ प्रितशत मात्र साक्षर भएको हाम्रो देशमा 
अनौपचािरक िशक्षाको ठूलो मह व रह छ।हाल औपचािरक शैिक्षक वातावरण पाउन नसकेका 
प्रौढ(१५–२५ वषर्) तथा बालबािलका(८–१४वषर्) ह लाई अनौपचािरक िशक्षाअ तगर्त साक्षरता प्रदान 
गन गिरएको पाइ छ। यस क्रममा प्रौढह का लािग प्रौढ िशक्षा, िकशोरी तथा युवतीह का 
लािग चेलीबेटी कायर्क्रम र बालबािलकाह का लािग बाल िशक्षा सदन आिद कायर्क्रम स चालन 
गिरएका छन।् 
उक्त अनौपचािरक िशक्षाको मा यम हालस म प्रायः नेपाली भाषा न ैरहेको छ यसलेै य तो 
कायर्क्रम भािषक अवरोधले गदार् पिन नेपाली भाषाबाहेकका िविभ न मातभृािषह का लािग कम 
आकषर्क र अप्रभावकारी रहेको ठािन छ।उक्त कायर्क्रमलाई प्रभावकारी र यापक बनाई देशमा 
िनरक्षरता उ मलूनको अिभयानका पमा स चालन गनर् िविभ न मातभृाषामा पा यसामग्रीको 
तयारी र उपयोग आव यक हु छ।राि ट्रय िशक्षा आयोगको प्रितवेदन (२०४९◌ः१३८) ले 
अनौपचािरक िशक्षाका सामग्रीह  नेपाली भाषाका साथ ै राि ट्रय भाषा र भािषकाह मा पिन 
आव यक हुन सक्ने महससु गरेको छ।मातभृाषाका मा यमबाट अनौपचािरक िशक्षाको 
कायर्क्रम सु  गनर् सिकयो भने िविभ न भाषाभाषीह का आिथर्क तथा समािजक ि टले पिछ 

परेका यिक्तह लाई साक्षर बनाउन र साक्षरता कायर्क्रमका मा यमबाट उनीह को िवकासका 
आधारभतू ज्ञान र सीप िसकाउन सिजलो पछर्।यसबाट वा य, सरसफाइ, िशशु याहार, 
जनसङ्ख्या िशक्षा, वातावरण िशक्षाका साथ ैआयवद्धर्क तथा रोजगारीका उपायह  उनीह समक्ष 

पुर् याउन सगुम हुने देिख छ। 
  

 



 
 

 



४ सझुाउह  
ख ड कः राि ट्रय भाषाह को िवकास तथा सरंक्षण 

राि ट्रय भाषाह को पिहचान तथा िनधार्रण 

 

१.  राि ट्रय भाषाह को िवकास गनुर्अिघ ती भाषाह को िनधार्रण आव यक देिख छ। यस 
स दभर्मा जनगणना प्रितवेदनमा भाषास ब धी जानकारी िविभ न कारणले भरपद  

पाइएको छैन। तसथर् यसका िनिम त व तुपरक र िव वसनीय भािषक सवक्षणका 
आधारमा राि ट्रय भाषाह को पिहचना तथा िनधार्रण गनुर् पनछ। 

मानकको चयन 

२.  कुन ैभाषाको िवकास गदार् यसभाषाका भािषकाह म ये कुन ैएक भािषकालाई मानकको 
पमा चयन गनुर् आव यक छ तर य तो चयन गनुर् भ दा अिघ हरेक भाषाका 
भािषकाह को पिहचान हुनु पछर्। यसो गदार् ती भािषकाह को भािषक क्षमता, वक्ताह को 
सखं्या, लेख्य पर परा, भािषकाह  प्रित वक्ताह को अिभविृ त आिद कुरामािथ िवचार 
पुर् याउन ुपनछ। 

लेखनपद्धित 

३.  यवहािरक, शैिक्षक, भाषा- िसकाइ आिद ि टकोणले नेपालमा बोिलने भाषाह को िलिपमा 
एक पता हुन ुउपयकु्त देिख छ तर कुनै भािषक समुदायले आ नो पर परागत िलिपलाई 
न ैकायम राख्न चाहेमा य ता िलिपको प्रयोग गनर् पिन सिकनेछ। 

वणर्माला 
४.  नेपालमा बोिलने भाषाह को वणर्मालालाई ितनको विनप्रणालीअनकुुल बनाउन ुउपयकु्त 

देिख छ। यसका लािग स बि धत भाषाह को विनप्रणालीको अ ययन हुन ुआव यक छ। 
िह जे 

५.  िविभ न भाषाह को लेखाइ र बोलाइबीचको अ तरलाई कम गनर् ितनको िह जेमा 
आव यक सुधार हुन ुज री छ। साथै तरीय भािषकाको िलिखत अिभ यिक्तमा प्रयोग हुने 
िह जेमा एक पता तथा ि थरता याउनु आव यक हु छ। 

श दभ डार 

६.  शैिक्षक िव तार तथा आधिुनक ज्ञान- िवज्ञानका िवषयव तुह को स पे्रषणको अिभविृद्धका 
लािग िविभ न भाषाह मा श दभ डारको िवकास ज री हु छ। यस स ब धमा यनेु को 
प्रितवेदन (१९५३ इ)मा उि लिखत मागर्दशर्क िसद्धा तअनु प कायर् गनर् उपयकु्त हु छ। 

७.  िह जे र उ चारण तथा श दभ डारलाई यवि थत गनर् िविभ न भाषाह मा एकभािषक, 

िवभािषक तथा बहुभािषक श दकोषको िनमार्णमा जोड िदनु आव यक छ। 
याकरण 



८ िविभ न भाषाह लाई िनयिमत तथा यवि थत गनर् िविभ न भाषाह मा याकरण 

िनमार्णलाई आव यक पूवार्धारको पमा िलइ छ। नेपालको स दभर्मा िविभ न भाषाह मा 
आव यकता अनसुार स दभर् याकरण र शैक्षिणक याकरणको तयारी क्रमशः हुदै जानु 
आव यक छ। 

प्रयोगके्षत्र 

९ िविभ न भाषाह को क्षमता र स भा यतालाई ि टगत गरी ितनको प्रयोगक्षेत्र िनधार्रण 

गद जान ुपन छ। यसका क्षेत्रह  िशक्षा, स चार, प्रशासन, सािह य आिद हुन सक्छन।् 
स चार 

१० य मा यम(रेिडयो)◌ः सावर्जिनक, सां कृितक र थानीय मह वका िवषयह लाई 
राि ट्रय भाषाको मा यमबाट रेिडयो वारा प्रसारणको यव था गद लजैानु पनछ। क्षेत्रीय र 
के द्रीय दबुै प्रसारणमा भाषाह को क्षमतालाई यानमा राखी प्रयोगको क्रमशः िव तार गद 
जान ुपनछ। यसो गदार् लेख्य पर परा भएका र पर पराप्रित उ मखु भएका भाषाह लाई 
प्राथिमकता क्रममा राखी क्रमशः प्रयोग िव तार गद लजैान ुआव यक छ।हाल लेख्य 
पर परा नभएका तर लेख्य पर पराप्रित उ मखु हुन सक्ने भाषाह लाई समेत ितनको 
प्रयोगशील स भावनालाई ि टमा राखी प्रयोग गन र सोको िव तार गद लजैान ु पन 
हु छ। 

११ पा य मा यमः सवर्साधरणको जानकारीका लािग आव यक हुने सरकारी सचूना तथा अ य 
प्रकाशनह को अनुवाद राि ट्रय भाषामा हुने यव था गनुर् पनछ। िविभ न राि ट्रय 
भाषाह मा पत्रपित्रका र अ य पा यसामग्रीह को प्रकाशनतफर्  िवशेष यान िदनु आव यक 

छ। 
१२ य- य मा यमः भािषक क्षमता र प्रयोगको स भा यतालाई ि टगत गरी िविभ न 

राि ट्रय भाषाह मा टेिलिभजनको मा यम वारा समाचार आिद कायर्क्रमह  क्रमशः प्रसािरत 
गद जान ुपनछ। यसका लािग "राि ट्रय भाषा कायर्क्रम" अ तगर्त सबै राि ट्रय भषाह को 
प्रसारण गन यव था िमलाउन सिक छ। 

१३ रेिडयो तथा टेिलिभजनबाट िविभ न िवषयसँग स बि धत सूचना, िवज्ञापन आिद 
िवषयह लाई राि ट्रय भाषाह मा प्रसारण गन यव था गनुर् पनछ। 

प्रशासन 

१४ थानीय प्रशासनय त्रलाई बढी प्रभावकारी र जनमखुी तु याउन स बि धत के्षत्रमा 
थानीय भाषाको प्रयोग यावहािरकतालाई पिन ि टगत गरी  प्र य िदँदै जान ुउपयकु्त 
हुनेछ। 

१५ थानीय अ डा-अदालतका काम कारवाहीका िसलिसलामा रा ट्रभाषा नजा नेह का लािग 
दोभाषे उपल ध उिचत हुनेछ। 



सािह य 

१६ िविभ न राि ट्रय भाषाह मा सािहि यक गितिविधह लाई प्रो सािहत िदनु उिचत देिख छ। 
यसका लािग प्रकाशन सिुवधा, पुर कार आिदको यव था गनुर् आव यक छ। 

रा ट्रभाषाको सरलीकरण 

१७ रा ट्रभाषा नेपाली नेपालको यापक स पकर् को, सरकारी कामकाजको तथा िशक्षाको 
मा यमसमेत भएकाले यसको प्रयोग बढीभ दा बढी ोताह /पाठकह लाई बोधग य हुने 
गरी सरलीकृत गद लजैान ुआव यक देिख छ। 

लोपवान ्भाषाह को सरंक्षण 

१८ लेख्य पर परा नभएका र लोपवान ्भाषाह मा त काल िवशेष कायर्क्रम तयार गरी ितनको 
सरंक्षण गनुर् िनता त आव यक छ। 

 
 
 
 
 

 



ख ड खः राि ट्रय भाषा पिरष  

१९ नेपालका राि ट्रय भाषाह को िनधार्रण, सरंचनागत र तरगत योजना, सरंक्षण, 

अ ययन आिदसँग स बि धत नीितको तजुर्मा, कायार् वयन र मू याङ्कनको 
प्रयोजनका िनिम त एउटा राि ट्रय भाषापिरष को थापना हुन आव यक छ। 
गठन 

िशक्षा स चार, सं कृित आिद क्षेत्रमा भाषाको प्रयोग लगायत 
भाषानीितस ब धी अ य कुराह  कायार् वयन गनर् सरकारी अनमुोदन 
चािह छ।तसथर् सरकारी सहयोगको अभावमा कुन ै पिन भाषानीितको सफल 
कायार् वयन किठन हुने भएकाले राि ट्रय भाषापिरष  गठन सरकारी तरबाटै 
गिरन ुवा छनीय देिख छ।भाषानीित िशक्षा र सं कृितसँग बढी िनकट भएकाले 
यस पिरष को थापना ी ५ को सरकार िशक्षा तथा सं कृित म त्रालयको 
सहयोगमा एक वाय त सं थाको पमा हुन उपयकु्त देिख छ।यस पिरष को 
गठन िन नानुसार हुन ुपनछः 
१ अ यक्ष १ 

२ भाषावैज्ञािनक २ सद य 

३ िशक्षािव  १ सद य 

४ िविभ न राि ट्रय भाषाह को प्रितिनिध व हुने गरी ७ सद य 

पदाविध 

पिरष का पदािधकारीह को पदाविध ५ वषर्को हुनेछ। 
आव यक योग्यता 
कुन ै यिक्त वा यस पिरष को अ यक्ष वा सद यको पदमा िनयिुक्तको लािग 
क तीमा नातको तर उपािध वा राि ट्रय भाषाह मा मह वपूणर् योगदान गरी 
ख्याित प्रा त गरेको हुन ुवा छनीय देिख छ। 
कायर् 
भािषक नीित र योजना 
क) यस अ यायको ख ड क मा उि लिखत राि ट्रय भाषाह को सरंचनागत 

र तरगत योजना तथा अ य सझुाउह  लागू गनर् कायर्क्रम तजुर्मा 
गन, 

ख) रा ट्रले अपनाउन ु पन भाषास ब धी नीितका स ब धमा रायसुझाउ  
िदने, 

ग) आव यक परेमा भाषानीितसँग स बि धत कुराह लाई याख्या गन। 
कायार् वयन 



राि ट्रय भाषाह बारे तजुर्मा गिरएका कायर्क्रम क्रमशः कायार् वयन र अनगुमन 
गनर् राि ट्रय भाषापिरष अ तगर्त एउटा िवशेषज्ञह को समूह हुन ुआव यक छ। 
यस समूहमा आव यकताअनसुार िविभ न िवभागह  हुनेछन,् ज तैः भािषक 

अ ययन, श दकोष र याकरणको िनमार्ण, पा यसामग्रीको तयारी, प्रकाशन 
आिद िनकायह । स बि धत के्षत्रका िवशेषज्ञह  यी िवभागह का संयोजक 

हुनेछन।् 
यस अितिरक्त राि ट्रय भाषाह सँग स बि धत उ े य र कायर्क्रम स प न गनर् 
यस अ यायको ख ड घ मा उि लिखत सं थाह  र अ य िनकाय/ यिक्तह सँग 
यस पिरष ले सम वय थािपत गनुर् पनछ। 
अनगुमन तथा मू याङ्कन 

कायार्ि वत कायर्क्रमह लाई यस पिरष ले समयसमयमा अनगुमन तथा 
मू याङ्कन गरी आव यकताअनुसार ती कायर्क्रमह मा सधुार र पिरमाजर्न 
गनछ। 



ख ड ग 

िशक्षामा राि ट्रयभाषाह को प्रयोग 

प्राथिमक िव यालय र िशक्षाको मा यम 

२० मातभृाषी बालबािलकाह  लगभग शतप्रितशत रहेका प्राथिमक िव यालयह लाई 
मातभृाषी िव यालयका पमा संचालन गनर् सिकनेछ।ती िव यालयह मा त काल 
मातभृाषामा लेिखएका पा यपु तकह  उपल ध भए सोही अनसुार मौिखक तथा 
िलिखत मा यममा पठनपाठन स चालन गनर् अनमुित िदनुपनछ। सो उपल ध 
नभइसकेका भाषाह मा रा ट्रभाषामा लेिखएका पा यपु तकह लाई मातभृाषाको मौिखक 

मा यम वारा पठनपाठन शु  गनर् सिकनेछ। य ता भाषाह मा लेखपढको मा यम 
चािह ंपा यसामग्रीह को उपल धता र थानीय मागलाई यानमा राखी मातभृाषा वा 
रा ट्रभाषाम ये कुन ैएक वा दवैुलाई बनाउन सिकनेछ। 

२१ िनजी के्षत्रमा खोिलएका मातभृाषी िव यालयह लाई सरकारले मा यता  र प्रो साहन 
िदनु पनछ। 

२२ एउटै मातभृाषीह को प्रश त जनघन व भएका ठाउँमा भािषक समुदायलाई पायक पन 
गरी थानीय जनसहभािगतामा मातभृाषी िव यालय खो न सिकनेछ। य ता 
िव यालयह लाई सरकारले अ य प्राथिमक िव यालह  सरह वीकृित तथा अनदुान 
िदने यव था गनुर् पनछ। 

२३ कुन ै िव यालयमा तीन वा सो भ दा बढी मातभृाषी बालबािलकाह  रहेमा उनीह का 
लािग िशक्षाको मा यम रा ट्रभाषा रहन ुउिचत हुनेछ। 

२४ प्राथिमक तहमा मातभृाषाको मा यम सफलतासाथ प्रयोगमा आएका र उपयकु्त 
पूवार्धार पूरा गरेका भाषाह मा थानीय मागलाई समेत यानमा राखी 
िन नमा यिमक तथा सोभ दा मािथ ला तहको िशक्षा मातभृाषाको मा यमबाट प्रदान 
गनर् अनमुित िदन सिकनेछ। 

२५  प्राथिमक तहमा मा यमका ि टले तीन िकिसमका िव यालयह  हुन ुउिचत देिख छ। 
क मातभृाषी प्राथिमक िव यालय 

 ख भािषक प्राथिमक िव यालय 

ग रा ट्रभाषी प्राथिमक िव यालय 

२६  मातभृाषी िव यालयह  खो दा थानीय भािषक समुदायको घना व ती भएको ठाउँ 
हेरी वा पायक पन गरी कक्षा १-३ लाई आधार िशक्षा मा ने ि टकोण अनु प 
सवर्प्रथम आधार िव यालयह  खो न ु पनछ।उक्त प्र येक आधार िव यालयमा 
मातभृाषी िशक्षकको यव था गनुर् पनछ। 
िवषयका पमा मातभृाषाको िशक्षा 



२७ मातभृािषक र िवभािषक िव यालयह मा मातभृाषालाई िवषयका पमा पिन 
पठनपाठन गराउने यव था हुन ुपनछ। 

२८ रा ट्रभाषाको मा यम भएका प्राथिमक िव यालयह मा अ य मातभृाषी 
बालबािलकाह का लािग िवषयका पमा मातभृाषाको पठनपाठनको माग भए सोको 
यव था िमलाउन ुपनछ। 
मातभृाषाः वकैि पक वा ऐि छक िवषयका पमा 

२९ िन नमा यिमक िव यालयको हाल प्रचिलत पा यक्रमको ढाँचा अ तगर्त रािखएको 
सं कृत िवषयको वैकि पक िवषयका पमा मातभृाषाको पठनपाठनको यव था 
त काल गनुर् उपयकु्त हुनेछ। भिव यमा िन नमा यिमक तहका िव यालयह मा 
मातभृाषाका पमा राि ट्रयभाषाह लाई १०० पूणार्ङ्कको छुटै्ट िवषयका पमा पढाउने 
यव था गनुर् उिचत हुनेछ। 

३० मा यिमक र उ चमा यिमक तहमा समेत ऐि छक िवषयका पमा मातभृाषाको 
पठनपाठन गराउने यव था हुनपनछ। 
प्राथिमक पा यक्रममा मातभृाषा र रा ट्रभाषा 

३१ मातभृाषी िव यालयह मा वतर्मान पा यक्रमको ढाँचािभत्रै रही इ छाधीनका सट्टा 
रा ट्रभाषा नेपालीको पठनपाठन कक्षा २ वा ३ देिख गिरन ुउपयकु्त हुनेछ। 

३२ रा ट्रभाषा नेपालीका मा यममा च ने िव यालयह मा अ य मातभृाषी िव याथीर्ह का 
िनि त इ छाधीन िवषयका सट्टा १०० पूणार्ङ्कको मातभृाषा िवषयका पमा पठनपाठन 
गराउन ुउिचत हुनेछ। 

३३ लेख्य पर परा भएका, लेख्य पर पराप्रित उ मखु भएका र लेख्य पर परा नभएका 
सवै िकिसमका भाषाह मा पठनपाठनको प्रार भ एकै चोिट गनर् किठन हु छ। यसैले 
भाषाह को अ ययन, पा यसामग्री िनमार्ण र पठनपाठनको प्रार भ आिदका लािग 
िन निलिखत तािलकामा उि लिखत चरण तथा क्रमलाई अगंा न ुउपयकु्त हुनेछ। 
चरण/क्रम लेख्य पर परा 

भएका भाषाह  

लेख्य पर परा उ मखु 

भाषाह  

लेख्य पर परा 
नभएका भाषाह  

पिहलो पठनपाठनको 
प्रार भ 

पाठयसामग्रीको तयारी भाषाको अ ययन 

दो ो � पठनपाठनको प्रार भ पाठयसामग्रीको 
तयारी 

ते ो �  पठनपाठनको 
प्रार भ 

 



उक्त तािलका अनसुार लेख्य पर परा भएका भाषाह मा पा यसामग्री तयार भइसकेका 
ि थितमा पिहलो चरणमै पठनपाठनको प्रार भ गनर् सिकनेछ भने लेख्य पर पराप्रित उ मखु 

भइरहेका भाषाह मा पिहलो चरणमा पा यसामग्रीह  तयार पारी दो ो चरणदेिख पठनपाठन 
कायर् सु  गनर् सिकने हु छ।लेख्य पर परा न ैसु  नभएका भाषाह मा चािह ंपिहलो चरणमा 
स बि धत भाषाको अ ययन, दो ो चरणमा पा यसामग्री तयारी र ते ो चरणमा 
पठनपाठनको प्रार भ हुन सक्नेछ। यसरी भाषाह को पठनपाठन पा यसामग्रीको उपल धता 
अनसुार कक्षा १ देिख ५ स म क्रमशः जारी राख्न सिकनेछ। लेख्य पर परा नभएका 
भाषाह मा चािह ं ितनको अ ययन गरी लेखनपद्धित, श दभ डार, याकरण आिदको िनधार्रण 

भएपिछ मात्र पा यसामग्री तयारी अग्रसर हुन ुपन देिख छ। 
पा यक्रम तथा पा सामग्रीको िनमार्ण 

३४ मातभृाषालाई िवषयका पमा पढाइने उ े यह  िनधार्रण गरी प्र येक मातभृाषाका 
लािग पा यक्रमको तजुर्मा गन र सोही अनसुार पा यपु तक लेखाउने यव थाका 
लािग कायर् गनुर् पनछ। 

३५ पा यपु तक लेखाउँदा स बि धत भाषाभाषी तथा जात–जाितका सामािजक, सां कृितक 

िवशेषताह  तर अनुसार आव यकमात्रामा समावेश हुन ुपनछ। 
३६ पा यक्रम तथा पा यपु तकको िनमार्ण पा यक्रमिवद र स बि धत मातभृाषी 

िवशेषज्ञह को सलंग्नतामा हुनपुनछ। 
३७ कुन ैमातभृाषामा िनजी क्षेत्रबाट उ पािदत सहायक वा पूरक सामग्रीह  भएमा ितनको 

समेत तर हेरी प्रयोग गनर् अनुमित िदइन ुपनछ। 
३८ त काल पा यसामग्रीह  उपल ध हुन नसकेका मातभृाषाह मा रा ट्रभाषा नेपालीमा 

लेिखएका भाषा िवषय बाहेकका सामािजक िशक्षा, वातावरण िशक्षा, वा य–शारीिरक 

िशक्षा आिद िवषयह मका पा यपु तकह लाई अनवुाद गरी काम चलाउन पिन 
सिकनेछ। यसो गदार् मातभृाषीह को थानीय पिरवेशअनसुार केही िवषयव तु थपघट 
गनर् पिन सिकनेछ। 

३९ मातभृाषाह मा पा यपु तक लेखाउँदा सवर्प्रथम स बि धत भाषाको आधारभतू लेखपढ 
(अक्षरिचनारी आिद) सगं स बद्ध पु तकह लाघ प्राथिमकता िदनुपनछ। यसपिछ 

िन निलिखत िवषयह को प्राथिमकता क्रमअनुसार पा यपु तक लेखाउनेतफर्  यान 
िदनु पनछः 

क सामािजक िशक्षा 
ख) वातावरण िशक्षा 
ग) वा य–शारीिरक िशक्षा 
घ) गिणत 



ङ) िवज्ञान 

तर गिणत र िवज्ञान ज ता िवषयह मा समेत पा यपु तक लेख्न कुन कुन 
मातभृाषामा के कित स भावना छ सो कुराको अ ययन गरेर यसतफर्  अग्रसर हुनु 
उपयकु्त हुनेछ। 
िवभािषक िशक्षा 

४० थानीय तहमा नेपाली मातभृाषीह  र अ य मातभृाषीह का बीच िवभाषी पिरवेश 
िनकै यापक  रही मातभृाषी समुदायह  अ तिमर्ि त रहेका कितपय ग्रामीण तथा 
सहरी पिरवेशका प्राथिमक िव यालयह मा िवभािषक िशक्षा लागू गनर् उपयकु्त हुनेछ। 
य तो िशक्षामा िशक्षकले आव यकताअनसुार मातभृाषा र रा ट्रभाषा दबुैको प्रयोग गनुर् 
पनछ। 

४१ िवभािषक िशषामा भाषा िवषयको पा यपु तक मातभृाषामा र अ य िवषयह मा चािहँ 
रा ट्रभाषामा न ैभएमा पिन पठनपाठन स भव हुनेछ तर िशक्षकह  भने दवुै भाषा 
जा ने हुन ुपनछ। 

४२ िवभािषक िशक्षामा परीक्षाको मा यम थानीय चाहनाअनसुार कुन ैएक वा दवु ैभाषा 
हुन सक्नेछ। 
रा ट्रभाषा िशक्षा 

४३ अ य मातभृाषा मा यम हुन नसक्ने ि थितका प्राथिमक िव यालयह मा िशक्षाको 
मा यम रा ट्रभाषा नेपाली हुन ुपनछ। 

४४ अ य मातभृाषी बालबािलकाह लाई प्रारि भक तहमा रा ट्रभाषा िवषयका पमा 
िसकाउँदा दो ो भाषा िशक्षणका पमा िसकाउनमा जोड िदनु पनछ। 

४५ रा ट्रभाषालाई दो ो भाषाका पमा िसकाउनका लािग छुटै्ट पा यक्रम तथा 
पा यपु तकह को यव था गन तफर्  कायर् गनुर् पनछ। 

४६ दो ो भाषाका पमा रा ट्रभाषाको िसकाइ- िशक्षणस ब धी सम याह को अ ययन गरी 
पा यक्रम, पा यपु तक तथा िशक्षणिविधमा सधुार गद जान ुआव यक छ। 
िशक्षकह को प्रव ध तथा प्रिशक्षण 

४७ हाल नेपाल अिधरा यभर िशक्षक भई काम गिररहेका िविभ न मातभृाषी िशक्षकह को 
िववरण तयार गरी उनीह लाई पायक पन मातभृाषी िव यालयह मा खटाउन ुउपयकु्त 
हुनेछ। साथै मातभृाषी िव यालयह को आव यकताअनसुार थप िशक्षकको समेत प्रव ध 
िमलाउनु पनछ। 

४८ मातभृाषामा िशक्षाको लािग खोिलएका प्र येक प्राथिमक िव यालयमा मातभृाषी 
िशक्षकको यव था गनुर् पनछ। 



४९ मातभृाषामा, िवभािषक कक्षामा र दो ो भाषाका पमा रा ट्रभाषामा िशक्षण गन 
िशक्षकह लाई प्रिशक्षणको समुिचत प्रब ध िमलाउन ुपनछ। 
अनौपचािरक िशक्षा 

५० देशमा साक्षरताको द्रतुतर िव तार गन अिभयान चलाउन अनौपचािरक िशक्षाका 
कायर्क्रमह  िविभ न मातभृाषाह मा त काल सु  गनर् आव यक कदम चा न ुपनछ। 

५१ उक्त कायर्क्रमह का लािग िविभ न मातभृाषाह मा आव यकताअनसुार 
पा यसामग्रीह को िवकास गनुर् पनछ। 

५२ अनौपचािरक िशक्षा कायर्क्रमह लाई मातभृाषाह मा प्रभावकारी पमा स चालन गनर् 
स बि धत मातभृाषी िशक्षक वा सहयोगी कायर्कतार्ह लाई प्रिशक्षण िदने यव था 
िमलाउनु पनछ। 



ख ड घः िविवध 
भाषािवज्ञान िवभाग 

 

५३ भाषाको अ ययन-अ यापन तथा पा यसामग्रीिनमार्णका लािग चािहने आव यक 

जनशिक्त तयार गनर् िव विव यालय अ तगर्त भाषािवज्ञान िवभागको यव थापन 
अित आव यक देिख छ। 
नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रित ठानमा भाषा िनकाय 

५४ नेपालका राि ट्रय भाषाह को प्रािज्ञक उ नयन तथा सरंक्षणका लािग वतर्मान नेपाल 
राजकीय प्रज्ञाप्रित ठानमा अ  िवषयसँग सि मिलत नगरी छुटै्ट भाषािनकाय खोली 
यसमाफर् त नेपालका राि ट्रय भाषाह मा िवशेष यान िदई काम गिरन ु बा छनीय 
देिख छ। 
राि ट्रय भाषाका प्रािज्ञक सं था 

५५ हाल खुलेका र भिव यमा खु ने राि ट्रय भाषाका प्रािज्ञक सं थाह लाई नेपाल राजकीय 
प्रज्ञाप्रित ठानले मा यता प्रदान गरी सम वय थािपत गनुर् उिचत हुनेछ र मा यता 
प्रा त य ता प्रािज्ञक सं थाह लाई आिथर्क सहयोग गनुर् उिचत हुनेछ। 
पा यक्रम िवकास के द्र 

५६ राि ट्रय भाषाह को पा यक्रम, पा यपु तक िनमार्ण तथा िवकास गनर्का लािग 
सझुाइएका सझुाउह को कायार् वयन गनर् िशक्षा म त्रालय, पा यक्रम िवकास के द्र 
अ तगर्त छुटै्ट  शाखा खो न ुपनछ। 

५७ राि ट्रय एकता र सद्भावनाको अिभविृद्धको लािग िव यालय तहदेिख न ै तरअनसुार 
उपयकु्त हेरी नेपालका सबै जातजाितका सामािजक, सां कृितक िविवधताको प्रितिब ब 
झ कने गरी पा यपु तक िनमार्ण गिरन ुउिचत हुनेछ। 
जनगणनामा भाषािवशेषज्ञ 

५८ राि ट्रय जनगणना स प न गदार् भाषास ब धी िनक्य ल गनर् भाषावैज्ञािनकह लाई 
िवशेषज्ञको पमा सलंग्न गराइन ुउिचत हुनेछ। 
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१२ दाचुर्ला १०१६८३ नेपाली(९७९१९) था·भा·(२०७३) -  

ख)  पहाडी के्षत्र    

१ पाँचथर १७५२०६ नेपाली(७०९९६) िल बू (६३६४८) राई(२२४४४),  
तामाङ(१०३१५),  



मगर(४६७७) 
२ इलाम २२९२१४ नेपाली(१३३७८४) राई (३७८७६) िल बू(२५९०३), 

तामाङ(९९५५), मगर(८३४६), 
सेपार्(२८२०), गु ङ(१९०३), 
नेवारी(१५९५), 

३ ते थमु १०२८७० नेपाली(५९८६८) िल बू (३१८७४) तामाङ(४७६१), राई(१८४६), 
मगर(१७९३) 

४भोजपुर १९८७८४ नेपाली(१२४०२२) राई (५१४७१) तामाङ(९११९), मगर(४३६१), 
नेवारी(४३६१), सेपार्(२२३६) 

५ धनकुटा १४६३८६ नेपाली(७००७६) राई (२७७९३) िल बू(१८९६९), 
मगर(११९३२), 
तामाङ(७३८९), 
नेवारी(३०५२) 

६ 
ओखलढुङ्गा 

१३९४५७ नेपाली(८९३४९) राई (१५८०७) तामाङ(११४९७), 
मगर(१०२६२), सेपार्(६६५८), 
नेवारी(१०४३) 

७ खोटाङ २१५९६५ नेपाली(१३४५३९) राई (५७५७३) मगर(२५६८१), 
तामाङ(५६७१), 
नेवारी(३०३७), सेपार्(११९८) 

८ उदयपुर २२१२५६ नेपाली(१२५३८३) राई (२८२३८) मगर(२५६८१), 
था (१९५१२), 
तामाङ(१२६३१), 
मिैथली(४०७२), 
नेवारी(१७०६),दनवुार(१४३७) 

९ िस धलुी २२३९०० नेपाली(१२३०१३) तामाङ(५०६०७) मगर(२०९४५), 
दनवुार(१०२९४), 
नेवारी(६३०८),  राई(३८७२), 
सेपार्(२२८०), मिैथली(२०१५), 
माझी(१६२८) 

१० रामेछाप १८८०६४ नेपाली(११०४१४) तामाङ (३७३७०) नेवारी(१३८२२), 
मगर(८७८०), सेपार्(४०७०), 
माझी(३६५२), थामी(११८०) 



११ काभे्र ३२४३२९ नेपाली(१७१९५९) तामाङ (१०४३३७) नेवारी(३९७५६), 
दनवुार(३५९९),  
मगर(२३०३),  

१२ लिलतपुर २५७०८६ नेवारी(११०८००) नेपाली (१०९१९६) तामाङ(२५६२६), राई(१५१२), 
मगर(१३७५), गु ङ(१२२८), 
सेपार्(१२२२) 

१३ भक्तपुर १७२९५२ नेवारी(१०५२६३) नेपाली (५९३७८) तामाङ(६६२८) 
१४ काठमाड  ६७५३४१ नेपाली(३४९१५८) नेवारी(२३३५४१) तामाङ(४३२४६),  

गु ङ(७९९४), िह दी(७४६६), 
सेपार्(६०६३), राई(४४९९), 
मिैथली(४०७४), 
मगर(३७८८), उदूर्(२६९४), 
भोजपुरी(१७६५), 
िल बू(१०१२), 
मारवाडी(१३४२)  

१५ नवुाकोट २४५२६० नेपाली(१४५१९६) तामाङ (८५४५७) नेवारी(८८६०), गु ङ(१७७१), 
सेपार्(११६४) 

१६ धािदङ २७८०६८ नेपाली(२०५३४४) तामाङ (५५८०५) मगर(४२७४), चेपाङ(३४४१), 
गु ङ(३२९७), नेवारी(२२८०), 
राई(१४३६)  

१७ 
मकवानपुर 

३१४५९९ तामाङ(१३९३९८) नेपाली (१३१२२६) नेवारी(१९२४१), 
चेपाङ(१०५९४), राई(२९१४), 
मगर(३१४८), 
मिैथली(१४८४), 
भोजपुरी(१२३८), 
िह दी(११८७) 

१८ गोरखा २५२५२४ नेपाली(१९६९०८) गु ङ(३१२१३) मगर(७१८८), सेपार्(४६२६), 
तामाङ(४२०१), राई(२९०९)*, 
नेवारी(१७३४) 

१९ लमजङु १५३६९७ नेपाली(९६५०७) गु ङ (४५०६०) तामाङ(७४८९), 
नेवारी(२३६७) 

२० तनहँु २६८०७३ नेपाली(१६८९४३) मगर(४६५१४) गु ङ(२५८७२), 



नेवारी(१३७७८), राई(४७०७)*, 
दरै(२२४६), उदूर्(१२९८), 
तामाङ(११६४) 

२१ याङ्जा २९३५२६ नेपाली(२१९४६२) मगर(३६४५८) गु ङ(२६१०१), 
नेवारी(५२६५), राई(४४७४) 

२२ का की २९२९४५ नेपाली(२३४१४८) गु ङ (३६९५८) नेवारी(८९६५), राई(२८०७), 
तामाङ(२६०२), मगर(१७६४), 
िह दी(१०७९) 

२३ याग्दी १००५५२ नेपाली(९५९०९) था·भा(२२५६) राई(१४०४)* 
२४ पवर्त १४३५४७ नेपाली(१३१३५३) गु ङ (७५१९) मगर(१७३९), नेवारी(१३२५), 

राई(१२४०)*, 
२५ बाग्लुङ २३२४८६ नेपाली(२२६९३३) राई(२२८०) नेवारी(१७७१) 
२६ गु मी २६६३३१ नेपाली(२५९०६०) नेवारी(२९६३) राई(२१७१) 
२७ पा पा २३६३१३ नेपाली(१६११५५) मगर(६४२३४) राई(२३२८) 
२८ अघार्खाँची १८०८८४ नेपाली(१७७०९४) राई(२३१६) -  

२९ यूठान १७५४६९ नेपाली(१६९१९९) मगर (१७९९) राई(१६३५)*, नेवारी(१४८०) 
३० रो पा १७९६२१ नेपाली(१५२७५९) मगर (१५१९०) था·भा·(१०३८७) 
३१ कुम १५५५५४ नेपाली(१४२५६०) था भा(७६८८) मगर(३६९१), 

राई (१३५३)* 
३२ स यान १८१७८५ नेपाली(१८०१४५) राई(१३६३) -  

३३ सखुत २२५७६८ नेपाली(२११४१६) मगर (५२९९) था (४४९८), 
थाभा(१७११), राई(११५१),  

३४ दैलेख १८७४०० नेपाली(१८५५०१)  -  

३५ जाजरकोट ११३९५८ नेपाली(११२५५०)  -  

३६ जु ला ७५९६४ नेपाली(७५३२०)  -  

३७ कािलकोट ८८८०५ नेपाली(८८१२२)  -  

३८ बाजुरा ९२०१० नेपाली(९०६८०)  -  

३९ बझाङ १३९०९२ नेपाली(१३५८९६) था भा(२७७३) -  

४० अछाम १९८१८८ नेपाली(१९७३६२)  -  

४१ डोटी १६७१६८ नेपाली(८७८२९) था भा(७५६२६) मगर(१७९३) 
४२ डडलेधरुा १०४६४९ नेपाली(१०३८२०)  -  

४३ बैतडी २००७१६ था·भा·(१८६८६३) नेपाली(११३१०) -  



ग तराई क्षते्र     

१ झापा ५९३७३७ नेपाली(३४६२९२) राजवंशी(६६२२४) िल बू(३०३६७), 
सतार(२१५३२), 
राई(२१२५४), 
मिैथली(१४८१४), 
िह दी(११०६१), 
तामाङ(१०८१९), उदूर्(७३१३), 
िधमाल(६४६५), 
मगर(६०५८), नेवारी(५१३२), 
था (४८०१), 
बङ्गाली(४६१३), 
भोजपुरी(१७४४), 
मारवाडी(१५८७), 

२ मोरङ ६७४८२३ नेपाली(२६३५०६) मिैथली(१४३२००) था (५२४६०), राई(२८१७७), 
िल बू(२४४००), 
उदूर्(१८४८०), 
िह दी(१८३४३), 
राजवंशी(१८२४३), 
मगर(१३५८४), 
तामाङ(१२०२४), 
सतार(९९७८), नेवारी(८८५४), 
िधमाल(८१४७), 
मारवाडी(५३०३), 
भोजपुरी(४६२८), 
झाँगड(२८१८), गु ङ(१७६३), 

३ सनुसरी ४६३४८१ मिैथली (१४०२९०) नेपाली(१३६८९४) था (७३२७४), उदूर्(२२७२७), 
राई(२०१३५), 
झाँगड(११७८९), 
िह दी(८४०५), 
िल बू(८२४७), 
नेवारी(६७३१), 
तामाङ(५९६७), 



वङ्गाली(४७३४), 
भोजपुरी(३८४४), 
मारवाडी(१८०७), 
गु ङ(१२६९) 

४ स तरी ४६५६६८ मिैथली(३३८२३७) था (८०५२६) नेपाली(२८८३१), उदूर्(९७४१), 
िह दी(१५७२), मगर(१५३१), 
बङ्गाली(१०१९) 

५ िसराहा ४६०७४६ मिैथली (३९४६४४) था (११५२३५) नेपाली(२४२३९), 
उदूर्(१३६८०), तामाङ(४४०६), 
िह दी(३९४१), मगर(२७६७) 

६ धनषुा ५४३६७२ मिैथली (४७३४१६) नेपाली(३७८५५) उदूर्(१२५४२), तामाङ(५४०४), 
मगर(४५७३), िह दी(२६३९), 
नेवारी(१८८९), 
दनवुार(१०२३), 

७ महो तरी ४४०१४६ मिैथली (३५९९४७) नेपाली(२९०८७) उदूर्(२२५४८), मगर(९५३६), 
िह दी(६५२६), 
तामाङ(४६९६), था (४५९८) 

८ सलार्ही ४९२७९८ मिैथली (२८१५५४) नेपाली(७३४४३) भोजपुरी(५००६४), 
तामाङ(२४१२८), 
िह दी(२२८९६), 
उदूर्(१३१७५), था (११३७१), 
मगर(७७३९), नेवारी(३०३१), 
दनवुार(११६२), 

९ रौतहट ४१४००५ भोजपुरी(२८८१४४) उदूर्(४६९६९) था (१४७५९), 
मिैथली(१३३७७), 
िह दी(६०३४), 
तामाङ(४०१५), राई(१३८२), 
मगर(१२०८), सेपार्(११६४) 

१० बारा ४१५७१८ भोजपुरी(३१६२६१) नेपाली(५५०२६) था (१९७७९), 
तामाङ(११८५१), उदूर्(३७६९), 
नेवारी(२०३८), राई(११८९), 
मिैथली(११६६) 



११ पसार् ३७२५२४ भोजपुरी(३०३५५७) नेपाली(३९२१५) तामाङ(५८१७), उदूर्(५०७०), 
नेवारी(४४१७), 
मिैथली(३०२६), 
मारवाडी(२९२४), 
िह दी(२०००), राई(१२२१), 
था (१२०३), 

१२ िचतवन ३५४४८८ नेपाली(२४४५२१) था (४४६४०) तामाङ(१४६७०), 
चेपाङ(९६९४), 
नेवारी(९५८६), गु ङ(८४०९), 
राई(५४३२), मगर(४३३७), 
दरै(३७३८), िह दी(२७४०), 
भोजपुरी(१८५९) 

१३ 
नवलपरासी 

४३६२१७ नेपाली(२०६४६०) भोजपुरी(१३३९५०) मगर(४४९६३), 
था (३१५९८), गु ङ(५१९७), 
नेवारी(४५०७), 
िह दी(२६३६), राई(२५३४), 
तामाङ(२५३१) 

१४ प देही ५२२१५० भोजपुरी(२६४२७२) नेपाली(१९२४३९) था (२००५६), िह दी(८२५९), 
मगर(७६२९), नेवारी(६६९०), 
उदूर्(५३०४), गु ङ(४८९०), 
अवधी(४३३०), राई(२६७८), 
मिैथली(२०८५) 

१५ 
किपलव तु 

३७१७७८ अवधी(२४८८८१) नेपाली(७५५९४) था (३७५७१), िह दी(२२४४), 
राई(१५३९), नेवारी(११४८), 
मगर(१०६२), उदूर्(१०५९), 

१६ दाङ ३५४४१३ नेपाली(२३३७०७) था (१०५०१८) अवधी(५३७८), 
िह दी(४१९४), मगर(१९९३), 
राई(१४४१) 

१७ बाँके २८५६०४ अवधी(९७५१०) नेपाली(९६९३३) था (४४१९७), 
िह दी(३५७६४), उदूर्(४४०७), 
मगर(१७३३) 

१८ बिदर्या २९०३१३ था (१४९८६५) नेपाली(१०६७११) अबधी(१५६१५), 



िह दी(१०५६४), उदूर्(१७४७) 
१९ कैलाली ४१७८९१ था (१९८४९७) नेपाली(१४६९६७) था भा(५७५६३), 

िह दी(५४५६), मगर(२२६८), 
मिैथली(१८९१), 

२० क चनपुर २५७९०६ नेपाली(१८४७९३) था (५९७९५) था भा(५५५८), 
तामाङ(४१०१), 
िह दी(१४७७) 

ोत टािटकल इयरबुक अफ नेपाल 

था·भा= थानीय भाषा 
* शङ्का पद 



पिरिश टः तीन 

जात-जाितको िज लागत िववरण 

क्र.सं िज ला पिहलो थान दो ो थान ते ो थान 

१ ता लेजुङ िल बू ४९०३७ बाहुन १३९०७ के्षत्री १३६५५ 

२ पाँचथर ल ब ू६९०३८ बाहुन २५०२९ राई २४०२० 

३ इलाम राई ५६३२६ बाहुन ३६५९९ िल बू ३०९६२ 

४ धनकुटा राई ३४३३६ क्षेत्री २९५५१ िल बू २१०२६ 

५ ते थमु िल बू ३५६५६ क्षेत्री २०१०१ बाहुन १८६८० 

६ सङ् खुवासभा राई ३३६०० क्षेत्री २७८०५ तामाङ ११९७१ 

७ भोजपुर राई ६५८७४ क्षेत्री ४१६३८ बाहुन १८९४१ 

८ सोलुखु बु राई २९६१८ सेपार् २०२४१ के्षत्री १५२५१ 

९ ओखलढुङ्गा के्षत्री ३४७४५ बाहुन १९०५० राई १६६७९ 

१० खोटाङ राई ८३७२५ क्षेत्री ४८१६८ बाहुन २१७७० 

११ उदयपुर के्षत्री ४६४९४ राई ३७८०४ मगर ३१८५२ 

१२ झापा बाहुन १४९९८६ क्षेत्री ९१४२७ राजवंशी ५२७५३ 

१३ मोरङ बाहुन ९३८१७ क्षेत्री ७५८३४ था  ६०३९१ 

१४ सनुसरी था  ५७०२९ मसुलमान ४५७३० बाहुन ३९२१५ 

१५ स तरी यादव ७८७४६ था  ६१६४० तेली ३५५१५ 

१६ िसराहा यादव १२०७०७ मसुलमान ३२१०९ मसुहर २६१७० 

१७ दोलखा के्षत्री ५९२०९ तामाङ २७०३६ बाहुन १९८०५ 

१८ रामेछाप के्षत्री ४९८४१ तामाङ ३८८४६ नेवार २६०४८ 

१९ िस धलुी तामाङ ५२४१४ क्षेत्री ३२६०० मगर ३१६१२ 

२० धनषुा यादव ११३४४३ मसुलमान ४१२२९ केवट ३५१७० 

२१ महो तरी यादव ७४७८३ मसुलमान ५३८४५ बाहुन(त) ३३७५९ 

२२ सलार्ही यादव ७९४०८ कुसवाहा ३५९७१ मसुलमान ३२७२४ 

२३ काभे्रपला चोक तामाङ १०६५३७ बाहुन ७६३५४ नेवार ४६६११ 

२४ भक्तपुर नेवार १०८६५३ क्षेत्री ३१६०४ बाहसन १५२६१ 

२५ लिलतपुर नेवार ११८४३९ क्षेत्री ५००५७ तामाङ २८८३६ 

२६ िस धपुा चोक तामाङ ८५९७२ बाहुन ४९०७७ बाहुन ३०९७४ 

२७ काठमाड  नेवार २५८२८० बाहुन १३०७६० के्षत्री ३३८६२ 

२८ नवुाकोट तामाङ ९३०४७ बाहुन ५३२५२ के्षत्री ३३८६२ 

२९ रसुवा तामाङ २३९०९ बाहुन ६१६९ गु ङ २०६० 



३० धािदङ तामाङ ५९८२२ बाहुन ५१९१० के्षत्री ४१५३८ 

३१ मकवानपुर तामाङ १४४५७५ बाहुन ४५२३२ के्षत्री ३३४५२ 

३२ िचतवन बाहुन १०४६९६ था  ४५३९२ के्षत्री ३७१०८ 

३३ पसार् मसुलमान ४५६५३ था  ३२७०१ कुमीर् ३१८६२ 

३४ बारा था  ४९३८९ मसुलमान ४८६४२ यादव ४५२८३ 

३५ रौतहट मसुलमान ७१३७६ यादव ५५१५९ तेली २४५५२ 

३६ गोरखा गु ङ ५३८७२ बाहुन ५०५८५ के्षत्री ३०२२८ 

३७ लमजुङ्ग गु ङ ५१५९० बाहुन २४८८९ के्षत्री २४८३२ 

३८ तनहँु मगर ६९८१४ बाहुन ३८१२० गु ङ ३४७२८ 

३९ याङ्जा बाहुन ९८३५० मगर ५९६७५ के्षत्री ३४४७५ 

४० का की बाहुन ९०७५९ गु ङ ५५७४४ के्षत्री ४३१८४ 

४१ मनाङ गु ङ ३४९४ सेपार् ६८९ � 

४२ मु ताङ गु ङ ७०२० थकाली २८१० मगर ६५७ 

४३ याग्दी मगर ४३७६८ क्षेत्री १७००० कामी ५१२० 

४४ पवर्त बाहुन ५५८७५ क्षेत्री २३२५५ मगर १५३१७ 

४५ बाग्लुङ मगर ६४६०५ बाहुन ५४६६० के्षत्री ३४०३५ 

४६ गु मी बाहुन ८०९६६ क्षेत्री ५९५९५ मगर ५२८०९ 

४७ पा पा मगर ११६६९४ बाहुन ४७९११ के्षत्री २०१५० 

४८ नवलपरासी था  ७३४९४ मगर ७२४६३ बाहुन ६०९०४ 

४९ प देही बाहुन ६४७५८ था  ५५८०३ मसुलमान ४२८२८ 

५० किपलव तु मसुलमान ६२५०३ था  ४३७०९ यादव ३६५५४ 

५१ अधार्खाँची बाहुन ७०३७३ क्षेत्री ३२३८४ मगर २८९६३ 

५२ यठूान मगर ५२१०५ क्षेत्री ४६९५२ बहसन २२२७१ 

५३ रो पा मगर ७९८४६ क्षेत्री ५७९२४ कामी २१८८९ 

५४ कुम के्षत्री ६१६५८ मगर ३९५८४ कामी २३११६ 

५५ स यान के्षत्री ९४९९५ मगर २६२२४ कामी २०६१९ 

५६ दाङ था  १११६७४ मगर ३९०५८ बाहुन ३८२४४ 

५७ बाँके मसुलमान ४५७८४ था  ४५५६४ के्षत्री ३११८४ 

५८ बिदर्या था  १५३३२२ क्षेत्री २८२६४ बाहुन २७४१४ 

५९ सखुत के्षत्री ६५३२७ मगर ४६०६८ कामी ४२१६६ 

६० दैलेख के्षत्री ६५७५१ कामी ३२०४४ बाहुन २३४६० 

६१ जाजरकोट के्षत्री ४२६७४ कामी २४९७४ ठकुरी १८९७७ 



६२ डो पा ठकुरी ११५२५ क्षेत्री ११२४३ गु ङ ४८९८ 

६३ जु ला के्षत्री ४५२६७ बाहुन ९४१० कामी ५४८६ 

६४ मगुु के्षत्री १७२४८ ठकुरी ५७९२ कामी ४०९० 

६५ कािलकोट के्षत्री २५२२८ ठकुरी २१९०२ बाहुन १७४६१ 

६६ बझाङ के्षत्री ७१४६१ बाहुन १२४०२ कामी ९२९६ 

६७ हु ला के्षत्री १४७०४ स यासी ६४५३ सेपार् २९०४ 

६८ बाजुरा के्षत्री ५१०९७ कामी ११८१० बाहुन ६९०६ 

६९ अछाम के्षत्री १०२०९० कामी ३८००२ बाहुन २२६८३ 

७० डोटी के्षत्री ८६७६७ कामी १८९२८ बाहुन १८०६२ 

७१ डडलेधरुा के्षत्री ५२१२५ बाहुन १९९६४ कामी ६९९५ 

७२ कैलाली था  २०६९३३ क्षेत्री ६०४२१ बाहुन ४००२३ 

७३ बैतडी के्षत्री ९५३०८ बाहुन ४१७३० कामी २५००३ 

७४ दाचुर्ला के्षत्री ६१०५४ बाहुन १९६८४ कामी ७५०८ 

७५ क चनपुर के्षत्री ७३००८ था  ७०५४४ बहुन ३८४६९ 

ोत जनगणना २०४८ त. तराई 



पिरिश टः चार 

१ लेख्य पर परा भएका भाषाह  

नेपाली  नेवारी 
मिैथली   िल ब ू  

भोजपुरी  अवधी   

अ यः िह दी, उदूर्,भोटे/लामा (ित बती) 
२ लेख्य पर पराउ मखू भाषाह  

था  तामाङ 

मगर गु ङ 

थलुङु(राई) बा तवा(राई) 
चाि लङ (राई) खािलङ(राई) 
कुलङु(राई) थकाली 
सेपार् राजवंशी 
बािहङ 

३ लेख्य पर परा नभएका भाषाह  

स तार/स थाल दनवुार 

चेपाङ मारवाडी 
थामी माझी 
झाँगड िधमाल 

दरै िजरेल 

छ याल खाम 

कागते काइके 

यो म ू राजी 
कुमाल बोटे 

यासी राई समूहका अ य भाषाह  

नािछिरङ पूवीर् मेवाहाङ 

पि चमी मेवाहाङ सा पाङ 

या फू/या फे उ तरी लोहो ङ 

याक्खा लु बायाख्खा 
आठपहिरया उ बूले 

४ लोपवान ्भाषाह  

हायु दरुा 



कुसु डा राउटे 

राई समूहका भाषाह ः 
कोयु पुमा 
जे ङ छुक्वा/चाक्वा 
ितलुङ दमुी 
पो माचा दङु्माली 
वािलङ िछ ताङ 

लाि बछोङ मगुाली 
बे हारे फाङ्दवुाली 
छुलङु  



पिरिश टः पाँच 

सझुाउ िदने सङ्ध-सं थाह का नाम 

१ अमरिसहं मा यिमक िव यालय, पोखरा 
२ कि टने टल िरसचर् फोरम, पोखरा 
३ कािलका मा यिमक िव यालय, पोखरा 
४ िकराँत धमर् तथा सािह य उ थान सङ्घ, काठमाड  

५ िकराँत याक्थङु चुमलङु, के द्रीय सिमित,काठमाड  

६ िकराँत याक्थङु चुमलङु,क 

७ िकराँत याक्थङु भाषा सिमित,ता लेजुङ 

८ िकराँत राई यायोक्खा, के द्रीय सिमित काठमाड  

९ िकराँत राई यायोक्खा, दमक, झापा 
१० िकराँत राई यायोक्खा, धरान, सनुसरी 
११ िकराँत राई भाषा तथा सािह य पिरष , के द्रीय कायार्लय दमक, झापा 
१२ िकराँत राई यायोक्खा, इलाम 

१३ गु वा यव था तथा िवकास सिमित, लिलतपुर 

१४ छ याल पिरवार सङ्घ, काठमाड  

१५ ड फू समूह, काठमाड  

१६ डोटेली भाषा समाज, काठमाड  

१७ तमु छ ज िध,ं के द्रीय सिमित, पोखरा 
१८ तमु िध ंपिरवार, का की 
१९ तामाङ ग्योइ सेङजाङ, काठमाड  

२० थकाली सेवा सिमित, काठमाड  

२१ थकाली सेवा सिमित, पोखरा 
२२ था  क याणकारी सभा, काठमाड  

२३ था  भाषा सािह य पिरष , नेपाल 

२४ दनवुार जागरण सिमित, जनकपुरधाम 

२५ िधमाल जातीय उ थान िवकास के द्र, झापा 
२६ नेपाल(गनगाई) गणेश क याण पिरष , झापा 
२७ नेपाल जनजाित महासङ्घ, काठमाड  

२८ नेपाल तामाङ घेदङु, काठमाड  

२९ नेपाल तामाङ सिमित,लिलतपुर 
३० नेपाल भाषा मकंा खलः,काठमाड  



३१ िनको थामी सेवा सिमित,दोलखा 
३२ नेपाल भोजपुरी सािह य कला  पिरष , बीरग ज 

३३ नेपाल मगर सङ्घ, काठमाड  

३४ नेपाल मगर सङ्घ,िज ला तदथर् सिमित, सखुत 

३५ नेपाल मिैथल समाज, काठमाड  

३६ नेपाल िव व बौद्ध मतै्री महासङ्घ, काठमाड  

३७ नेपाल सद्भावना पाटीर्, काठमाड  

३८ नेपाल संथाल भाषा सं कृित िवकास पिरष , झापा 
३९ नेपाल तामाङ सेवा सिमित, काठमाड  

४० मगराती इितहास तथा सं कृित पिरष , काठमाड  

४१ या बू यवार् िचछोग, काठमाड  

४२ ला सो थे मा, या बु 

४३ सामाखुसी तामाङ पिरवार कोष, काठमाड  

४४ सनुवुार सेवा समाज, काठमाड  



४५ पिरिश ट छ 

वतर्मान पा यक्रम र मातभृाषा 
१ प्राथिमक िशक्षा 

 िवषय कक्षा पूणार्ङ्क 

  १ २ ३ ४ ५ 

१ नेपाली १५० १५० १५० १०० १०० 
२ गिणत १५० १५० १५० १०० १०० 
३ अङ्गे्रजी - - - १०० १०० 
४ सामािजक तथा वातावरण िशक्षा १०० १०० १०० - -  

५ शारीिरक िशक्षा ५० ५० ५० ५० ५० 
६ िसजर्ना मक अिभ यिक्तशील कला ५० ५० ५० ५० ५० 
७ वातावरणीय िवज्ञान - - - १०० १०० 
८ सामािजक िशक्षा - - - १०० १०० 
९ इ छािधन १०० १०० १०० १०० १०० 
  ६०० ६०० ६०० ७०० ७०० 

 

                                                 
 राि ट्रय भाषा (मातभृाषा) हुनपुन 
 मातभृाषी िव यालयका रा ट्रभाषा(नेपाली) र रा ट्रभाषी िव यालयमा मातभृाषा (राि ट्रय भाषा) हुनपुन। 



२ िन न मा यिमक िशक्षा (साधारण) 
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२ गिणत १०० १०० १०० 
३ अङ्गे्रजी १०० १०० १०० 
४ सामािजक िशक्षा १०० १०० १०० 
५ िवज्ञान १०० १०० १०० 
६ वा य र शारीिरक िशक्षा ५० ५० ५० 
७ सं कृत

 ५० ५० ५० 
८ जनसंख्या र वातावरण 

िशक्षा 
५० ५० ५० 

९ कला वा पूवर् यावसाियक ५० ५० ५० 
  ७०० ७०० ७०० 

 
  कक्षा 
 िवषय ९ १० 

१ नेपाली १०० १०० 
२ गिणत १०० १०० 
३ अङ्गे्रजी १०० १०० 
४ सामािजक िशक्षा १०० १०० 
५ िवज्ञान तथा वातावरण १०० १०० 
६ वा य तथा शारीिरक िशक्षा अथवा 

क यटूर िवज्ञान अथवा जनसङ्ख्या 
िशक्षा 

१०० १०० 

७ ऐि छक िवषय
 १०० १०० 

  ७०० ७०० 
 

 
 

                                                 
 राि ट्रय भाषा(मातभृाषा) वैकि पक िवषयका पमा रािखन ुपन। 
 
 ऐि छक िवषयमा राि ट्रय भाषा (मातभृाषा) समावेश हुन ुपन। 



 
 
 


