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१. पषृ्ठभमूी 

स्वतन्त्र, सक्षम, तिटो िरितो न्त्यायपातलकाको अस्स्तत्व यसले प्रदान गने सेवाको परिवेशले 
तनर्ाािण गदाि । न्त्यायपातलकाले प्रदान गने सेवामा सवासार्ािणको सहज पह ुँच स तनस्ित गना 
न्त्यायपातलकाको पञ्चवषीय िणतनततक योजनाहरू मार्ा त ववतभन्न प्रयासहरू भएको पाइन्त्ि । 
जब सम्म न्त्यायमा सवासार्ािणको पह ुँच सहज ि सिल ह दैन तब सम्म यस प्रततको 
जनभावनाले सकािात्मक रूप तलन सक्दैन भन्ने मान्त्यता समेत िही आएको ि । यस 
सन्त्दभामा साांकेततक भाषाको प्रयोग नेपालका अदालतहरूका लातग कतत आवश्यक ि भन्ने 
ववषयमा अध्ययन ि ववष्लेषण ह न   जरूिी ि सान्त्दतभाक देस्िएको ि । न्त्यायपातलकाको 
नीततकोरूपमा िहेको न्त्यायपातलकाको तेस्रो पञ् चवषीय िणनीततक योजना ( २०७१-०७६) 
मा न्त्यायप्रणालीलाई पह चयोग्य बनाउने लक्ष्य अन्त्तगात साांकेततक भाषा प्रयोग गने ि नेपाली 
भाषा नब झ्नेहरूका लातग दोभाषकेो ब्यवस्था गने भन्त् ने उल्लेि गरिएको ि । 

ह नत देवनागिी तलपीमा लेस्िने नेपाली भाषालाई नेपालको सांववर्ानको र्ािा ७ ले नै सिकािी 
कामकाजको भाषाको रूपमा पवहलो प्राथतमकतामा िािेकोले1 यसको प्रयोग त आर्ािभतू 
रूपमा भएकै ि । सो वाहेक सांस्ियतामा गैसकेको हालको अवस्थामा स्थानीय वह सांख्यकले 
वोल्ने भाषालाई समेत सिकािी कामकाजको भाषाको रूपमा तनिाािण गना िाज्य सिकािलाई 
अतर्काि समेत ददएकै ि2 । ति यो तभर अल्पसांख्यकको रूपमा िहेका साांकेततक भाषा 
प्रयोगकतााको भाषाले स्थान पाउन सक्ने अवस्था िैन । जन्त्मदै वा पति बोल्न स न्न नसक्ने 
व्यस्िहरू जो साांकेततक भाषाको प्रयोग गना बाध्य िन ्त्यस्ता व्यस्िहरूको पतन अदालतमा 
सहज ि सिल पह ुँच बनाउनका लातग त्यस्ता र्िक क्षमता भएका व्यस्िहरूले प्रयोग गने 
नेपाली साांकेततक भाषाको प्रयोग आदालतबाट गन ा पने आवश्यिा ि औस्चत्यका सम्बन्त्र्मा 
अध्ययन गने सन्त्दभामा यो भाषाका प्रयोगकतााको तथयाांक हेन ा आवश्यक ि । 

िाविय जनगणना २०५८ सालको भाषागत जनसांख्याको तथयाांक हेदाा नेपाली साांकेततक 
भाषाको प्रयोगकतााको कूल सांख्या ५७४३ िहेको देस्िन्त्ि । यो सांख्या ग्रातमण क्षेरमा बढी 
ि शहिी क्षेरमा कम अथाात ्ग्रातमण क्षेरमा ५३१२ ि शहिी क्षेरमा ४३१ देस्िएको ि । 

                                                           
1 नेपालको संविधान, धारा ७(१) 
2 नेपालको संविधान, धारा ७(२) 
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नेपाली साांकेततक भाषाको प्रयोग गने जनसांख्या १० वषामा कम भई २०६८ सालको 
जनगणनामा ४७७६ भएको देस्िएको ि । यो जनसांख्या ग्रातमण क्षेरमा ३७५९ ि शहिी 
क्षेरमा ७१७ िहेको देस्िएको ि । त्यसमध्ये पतन वहमाली क्षेरमा ५३७, पहाडी क्षेरमा 
२२९६ ि तिाई क्षेरमा १६४३ िहेको ि । देशभरि िरिएि िहेका यस्ता जनसांख्यालाई 
अझै ववस्तािमा ववकास क्षेरको आर्ािमा हेने हो भने पूवााञ्चल ववकास क्षेरमा १०५४ जना, 
मध्यमाञ्चल ववकास क्षेरमा १०८८ जना, पस्िमाञ्चल ववकास क्षेरमा १२२० जना, मध्य 
पस्िमाञ्चल ववकास क्षेरमा ५७२ जना ि स द ि पस्िमाञ्चल ववकास क्षेरमा ५४२ जना िहेको 
देस्िन्त्ि ।3 

यसिी नेपाली साांकेततक भाषाको प्रयोग कताा जनसांख्याको ववस्ताि हेदाा पस्िमाञ्चल ववकास 
क्षेरमा सवैभन्त्दा वढी ि स द ि पस्िमाञ्चलमा सवैभन्त्दा कम िहेको देस्िन्त्ि । भौगोतलक 
क्षेरको आर्ािमा हेदाा पहाडी क्षेरमा यस्ता भाषाको प्रयोगकताा अन्त्य क्षेरको त लनामा बढी 
देस्िएको ि । अदालतमा यस्तो साांकेततक भाषाको प्रयोगको आवश्यिाको सम्भावनालाई 
मूल्याांकन गना उल्लेस्ित तथयाांकहरूले समेत रे्िै हद सम्म सहयोग प ग्न सक्ि । 

२. अन्त्य देशको अन भव 

साांकेततक भाषाको प्रयोगकतााका लातग अदालती सांयन्त्रहरूमा अन्त्य वावहिी देशहरूमा के 
कस्तो स ववर्ा, सह तलयत ि वा मान्त्यता के ि भनी हेन ा पतन समय सापेक्ष ह ने भएकोले 
केही देशका अन भवलाई हेरिएको ि । 

ववश्वका रे्िै देशहरूमा पतिल्लो दशकतति आएि साांकेततक भाषालाई मान्त्यता ददने क्रम 
वढेको पाइन्त्ि । केही देशका सांववर्ानले नै यो भाषालाई मान्त्यता ददएको देस्िएको ि । 
वर्नल्याण्डले सन ्१९९५ मा आफ्नो सांववर्ानमा मान्त्यता ददएको ि । सन ्१९९९ मा 
भेनेज एलाको सांववर्ानले मान्त्यता ददएको पाइन्त्ि । त्यस्तैगिी अवियाको सांववर्ानले सन ्
२००५ देस्ि मान्त्यता ददएको ि भने सन ् १९९५ मा य गाण्डाको सांववर्ानले त्यहाुँका 
साांकेततक भाषालाई सांबैर्ातनक मान्त्यता ददएको देस्िन्त्ि । १७ ज न १९८८ मा य िोवपयन 
य तनयनले एक प्रस्ताव सवासम्मततले पारित गिी आफ्ना हिेक सदस्य िािलाई आफ्नो देशको 

                                                           
3 राष्ट्रिय जनगणना,२०६८ 
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साांकेततक भाषालाई कायाालयको भाषा (official language) को रूपमा मान्त्यता ददन आह्वान 
गिेको तथयो । 

सो वाहेक पतन कानूनीरूपमा कततपय देशले मान्त्यता ददएको देस्िन्त्ि जसमा मेस्क्सको, 
माल्टा, बेस्ल्जयम, अमेरिका, ब्रास्जल, स्चली जस्ता रे्िै देश यस वगामा पदािन ्। भाित, 
इटाली जस्ता केही देशमा भने यसले औपचारिक कानूनको माध्यमबाट मान्त्यता पाउन 
सकेको देस्िदैन। तापतन community भाषाको रूपमा यसले मान्त्यता पाइिहेको ि  भाितीय 
सवोच्च अदालतका कततपय रै्सलाहरूले साांकेततक भाषाले मान्त्यता पाउने गिी तनणाय गिेको 
पाइन्त्ि । केही म द्दामा अदालतमा साक्षीले साांकेततक भाषामा बकपर गना पाउने गिी आदेश 
भएको पतन देस्िन्त्ि । 

साांकेततक भाषा मान्त्यता प्राप्त भाषाको रूपमा िहेका रे्िै जसो देशहरूमा अदालतमा आवश्यक 
पिेमा साांकेततक भाषाका अन वादक उपलब्र् गिाई तनजको सहायता मार्ा त कामकाज गने 
गरिएको पाइन्त्ि । अमेरिकाको सन्त्दभामा हेने हो भने त्यहाुँ कान कम स न्ने वा कान नस न्न े
व्यस्िहरूलाई समेत वकालत गना पाउने व्यवस्था गरिएको ि ।4  यस्तै गिी न्त्य स्जल्याण्डको 
व्यवस्था हेने हो भने न्त्य स्जल्याणड साांकेततक भाषा ऐन, २००६ ले न्त्य स्जल्याण्डको साांकेततक 
भाषा अदालत तथा न्त्यायातर्किणमा प्रयोग गना पाउने अतर्काि नै ददएको ि । म द्दाका 
पक्ष, साक्षी, अदालत वा न्त्यायातर्किणका क नै सदस्य, वकील, न्त्यायार्ीश वा अतर्कािीले 
अन मती ददएका क नै पतन पक्षले यस्तो साांकेततक भाषाको प्रयोग गना पाउने व्यवस्था िहेको 
देस्िन्त्ि ।5 भने अन वादकलाई लाग्ने िचा अदालतले नै व्यहोने व्यवस्था िहेको ि । 

३. नपेालमा साांकेततक भाषाको अवस्था  

सावाजतनक जीवनमा हेदाा नेपाल टेतलतभजनबाट ददइने साांकेततक भाषाको समाचाि नै एउटा 
महत्वपूणा उदाहिणको रूपमा िहेको देस्िन्त्ि । साांकेततक भाषाको अध्ययन अध्यापनको 
लातग केही ववद्यालयहरू सञ्चालन गरिएका िन ् । साांकेततक भाषालाई औपचारिकरूपमा 
कायाालयको भाषाकोरूपमा हामी कहाुँ कानूनले मान्त्यता ददएको अवस्था देस्िएको िैन । ति 
यस सम्बन्त्र्मा अदालतमा बोल्न नसक्ने व्यस्ि पक्ष ववपक्ष भई कागज गिाउन  पने अवस्था 
आउन सक्ि भन्ने क िालाई म ल की ऐनले आत्मसात गिेको भने पाइन्त्ि । म ल की ऐन, 

                                                           
4 www.huffingtonpost.com/entry/john 
5 New Zealand Sign Language Act, 2006. 
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२०२० अदालती बन्त्दोबस्तको २५ नां. मा िहेको “अन्त्र्ा अन्त्र्ी ि वक्क लाटा लाटीको 
कागज गिाउन  पदाा ...लाटा लाटीले िोजेका सिजमीनका मातनस िािी ...लाटा लाटीले 
इसािा गिे बमोस्जन ...सिजमीन वा सांिक्षक वा हकवालाको पतन सोवह कागजमा सवहिाप 
गिाई िाख्न  पिा“ भन्ने कानूनी व्यवस्थाका आर्ािमा थोिै मारामा भएपतन अदालतमा 
आवश्यक पदाा इसािा व झ्ने मातनसको सहायता तलई कािवाही अस्ि वढाउन सवकने देस्िन्त्ि 
। तापतन सो व्यवस्थालाई प्रभावकािी ि भनेि भन्न सवकने अवस्था चावह िैन। अपाङ्ग, 

सांिक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दर्ा २(क ) मा अपाङ्ग भन्नाले सामान्त्य दैतनक चचाा 
गना शािीरिक वा मानतसक तविले असमथा वा असक्षम भएका नेपाली नागरिकलाई सम्झन  
पिा । सो शव्दले कानो, अन्त्र्ो, बवहिो, लाटो, लठ्व्रो, ल लो, द जो, लङ्गडो, िोिण्डो, व ढो 
वा स स्त मनस्स्थत भएको व्यस्िसमेतलाई जनाउुँि भन्ने उल्लेि गिी लाटो लेठेरो जस्ता 
साांकेततक भाषा प्रयोग गने व्यस्िलाई समेत समेटेको पाईन्त्ि। त्यस्तै ऐनका ववतभन्न 
दर्ाहरुमा अपाङ्गहरुको वहत सांिक्षणको प्रावर्ान िहेका िन ्। ति साांकेततक भाषा प्रयोग 
गने लाटा, लठेरोहरुको लातग ि टै्ट ववशेष सांिक्षणका प्रावर्ानहरु भन्ने िहेका िैनन ्।  

उल्लेस्ित व्यवस्थाले साांकेततक भाषाको सहज ि तन:श ल्क प्राप्तीको स तनस्ितता गिेको 
देस्िदैन ।  सांिक्षक वा हकवाला नभएको अवस्थामा के कसिी कािवाही सम्पन्न गने हो सो 
स्पष्ट िैन भने सिजतमनबाट त्यस्तो इसािा ब झी व्यि गना सक्ने मातनस कहाुँ, कसिी पाउने 
भन्ने समेत अस्पष्ट ि । अन वादकताा आतर्कारिक चावहयो त्यसको व्यवस्था कानूनले गिेको 
िैन । त्यस्तै गिी व्यवसायीक रूपमा अन वादकतााको काम गने तनकाय, व्यस्ि ि त्यस्ता 
अन वादकताा उत्पादन गने सांस्था वा तनकायको पतन तनतान्त्त अभाव ि ।  

यस्तो सन्त्दभामा अदालतमा तनयतमत रूपमा त्यस्ता व्यवसावयक अन वादकतााको कततको 
आवश्यिा ि । उतनहरूको सूस्चकिण ि प्रयोग कततको मारामा ह न सक्ि । त्यस्ता 
अन वादकतााको िचा कसले कसिी व्यहोने हो भन्ने अतनस्ित िहेको हालको अवस्थाम ती 
क िाहरूको व्यवस्थापन अवहलेकै अवस्थामा तभत्र्याउन  कततको सान्त्दतभाक ि अतनवाया ि, सो 
क िालाई तनम्न ४ आर्ािले अवलोकन गिी तनर्ाािण गन ा उपय ि ह न्त्ि ।  

i. नेपालमा नेपाली साांकेततक भाषाको प्रयोगकतााको कूल सांख्या 
ii. यो भाषाको प्रयोगकतााको क्षेरगत ववस्ताि 
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iii. हाल अदालतमा साांकेततक भाषाभाषीको सांलग्नता िहेको म द्दा सांख्या  

iv. यो भाषाको प्रयोगकतााको सांख्या बढ्दो वा िट्दो के ि ? 

उल्लेस्ित ववतभन्न आर्ािमा अवलोकन ि ववष्लेषण गिी हेदाा माथी प्रकिण १ मा उल्लेस्ित 
तथयाांक अन साि २०६८ सालको नेपालको जनगणना अन साि साांकेततक भाषाको 
प्रयोगकतााको सांख्या ४४७६ िहेको देस्िन्त्ि ज न अस्िल्लो २०५८ सालको जनगणनाको 
त लनामा िटेको देस्िएको ि । २०५८ सालमा यो जनसांख्या ५७४३ िहेको तथयो । 
क्षेरगत ववस्ताि हेदाा पतन िना जनसांख्या िहेको तिाई क्षेरमा यो भाषाका प्रयोगकतााको 
सांख्या त  लनात्मक रूपमा थोिै ि । ववकास क्षेरको आर्ािमा हेदाा पस्िमाञ्चल ववकास 
क्षेरमा वढी ि स द ि पस्िमाञ्चल ववकास क्षेरमा कम देस्िएको ि । 

अदालतहरूमा म द्दाका पक्षका रूपमा साांकेततक भाषा प्रयोगकतााको सांख्या कतत िहेि ि 
यस्ता भाषा प्रयोगकताा सांलग्न भएका म द्दाहरू कतत िहेिन ्भनी तीनै तहका अदालतहरूबाट 
तथयाङ्क सांकलन गरिएको तथयो । २०७३ साल बैशाि मसान्त्त सम्मको प्राप्त तबविणबाट 
तबतभन्त् न अदालतहरूमा साांकेततक भाषाको प्रयोगकताा भएका म द्दाहरू ि साांकेततक भाषाको 
प्रयोगकतााको सांख्या समेतको तबविण देहायबमोस्जम िहेको ि ।अदालतहरूबाट प्राप्त 
तबविणको सांक्षेपीकिण अन स ची-१ मा ददइएको ि ।  

अदालत साांकेततक 
भाषा 
प्रयोगकताा 
को म द्दा 
भएका 
अदालत 
सांख्या 

साांकेततक 
भाषा 
प्रयोगकताा 
भएका 
म द्दा 
सांख्या 

साांकेततक 
भाषा 
प्रयोगकताा 
भएका 
म द्दाको नाम 

साांकेततक भाषा 
प्रयोगकतााको 
सांख्या 

साांकेततक भाषा 
प्रयोगकतााको 
हैतसयत(वादी, 
प्रततवादी, 
पीतडत) 

साांकेततक भाषा 
प्रयोगकतााको 
लैंतगकता 

स्जल्ला अदालत ९ १३ नाता 
कायम-१, 
जविजस्ती 
किणी-५, 
तलित 

१२ पीतडत-५, 
वादी-३, 
प्रततवादी-४ 

मवहला-८ 

प रूष-४ 
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बदि, 
अांश,सम्बन्त्र् 
तबच्िेद-४ 
,कताब्य 
ज्यान-१ 

चोिी-२ 

प निावेदन 
अदालत 

- - - - - - 

न्त्यायातर्किणहरू - - - - - - 

सवोच्च अदालत १ ४ अांश-२ 

उत्प्रषेण-२ 

४ प निावेदक-१ 

प्रत्यथी-१ 

रिट तनबेदक-
१ 

तबपक्षी-१ 

मवहला-० 

प रूष-४ 

  

प्राप्त तबविणअन साि प निावेदन अदालतहरु तथा न्त्यायातर्किणहरुमा साांकेततक भाषा 
प्रयोगकताा सांलग्न िहेको म द्दा िहेको िैन । स्जल्ला अदालतहरुमध्ये ९ वटा स्जल्ला 
अदालतहरुमा १३ वटा  म द्दा साांकेततक भाषा प्रयोगकताा सांलग्न म द्दा  िहेको देस्िन्त्ि । 
सवोच्च अदालतमा ४ वटा म द्दा िहेको तथयाङ्क ि। स्जल्ला ि सवोच्च अदालतमा िहेका 
म द्दाहरुमा साांकेततक भाषा प्रयोगकतााको सांख्या १२ जना िहेको देस्िन्त्ि । िासगिी नाता 
कायम, अांश, जविजस्ती किणी जस्ता म द्दामा वादी, प्रततवादी तथा पीतडतको रुपमा साांकेततक 
भाषा प्रयोगकताा व्यस्िहरु िहेका देस्िन्त्िन ् । त्यसमा पतन जविजस्ती किणी म द्दाका 
पीतडतका रुपमा लाटी, लठ्व्रो भएका अपाङ्ग मवहलाहरु बढी िहेका देस्िन्त्ि । प रुष भन्त्दा 
मवहला वढी (१२ जनामा ८ जना) िहेका िन ्।अदालतगत रुपमा हेदाा पूवादेस्ि देशको 
पस्िमसम्मका अदालतहरुमा यस्ता साांकेततक भाषा प्रयोग गने व्यस्िहरु पीतडत, वादी 
प्रततवादीकोरुपमा सांलग्न िहेका देस्िन्त्िन ्। पूवााञ्चल ि मध्यमान्त्चलमा भन्त्दा, पस्िमाञ्चल. 
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क्षेरमा वढी साांकेततक भाषा प्रयोग गने व्यस्िहरु अदालतमा िहेका म द्दामा जोतडएका पाईन्त्ि 
। जनसांख्याको ०.१६ प्रततशतमार साांकेततक भाषा प्रयोगकताा िहेकोमा त्यसमध्ये ०.२६ 
प्रततशत अदालतमा म द्दाको क्रममा  सांलग्न िहेको देस्िन्त्ि । २०६८ सालको जनगणना 
अन साि साांकेततक भाषा प्रयोगकतााको सांख्या ४४७६ को अन पातमा ०.२६ प्रततशत मार 
साांकेततक भाषा प्रयोगकताा अदालतमा म द्दामा जोतडएका पाईन्त्िन ्। ह नत कूल जनसांख्याको 
१५ प्रततशतले मार म द्दा मातमलाको क्रममा अदालत प्रवेश गने गिेको भन्ने केही वषा अस्ि 
नेपाल कानून समाजले गिेको अध्ययनबाट देस्िएको सन्त्दभामा यो सांख्यालाई न्त्यून मानी कम 
महत्व ददन तमल्ने देस्िदैन । 

४. तनष्कषा 

यसप्रकाि नेपाली साांकेततक भाषाको प्रयोगकतााको सांख्या नेपालको कूल जनसांख्याको 
०.०१६% मार िहेको देस्िन्त्ि । अदालतमा िहेका म द्दाहरुको सांख्या समेत न्त्य न िहेको 
देस्िएको ि । स्वास्थय व्यवस्थामा स र्ाि तथा सचेतना ववृिकै कािण पतिल्लो जनगणनामा 
पवहलेको भन्त्दा साांकेततक भाषा प्रयोग कतााको सांख्या िटेको देस्िएको अन मान गना सवकन्त्ि 
। स्वास्थय स ववर्ाको वढ्दो ववस्ताि, मात ृस्शस  स्याहाि प्रततको वढ्दो सचेतनाका कािण यो 
सांख्या भववष्यमा झन ्िट्न सक्ने सम्भावना देस्िन्त्ि ।  

साांकेततक भाषाको प्रयोगकतााको सांख्या िट्न  स िद पक्ष हो । ति जतत िन,् ततनको हक 
अतर्काि सांिक्षण ह न आवश्यक ि । अपाङ्ग सांिक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ मा 
अपाङ्गहरुको सांिक्षणवािे ववतभन्न व्यवस्थाहरु िन ्। ति ऐनले अपाङ्गको परिभाषातभर िािेको 
साांकेततक भाषा प्रयोग गने (लाटा, लाटी लठेरो) व्यस्िको हकमा ि टै्ट ववशेष प्रावर्ान 
िािेको िैन, न त अदालतमा म द्दा मातमलाको क्रममा प्रवेश गने साांकेततक भाषा 
प्रयोगकतााहरुको लातग अन वादहरुको व्यवस्था गने लगायतको प्रावर्ान नै ि । अदालतमा 
प्रवेश गने  साांकेततक भाषा प्रयोगकतााहरुको लातग अन वादहरुको व्यवस्था गने लगायतको 
प्रावर्ान नै ि । अदालतमा प्रवेश गने साांकेततक भाषा प्रयोगकतााहरुको लातग म लकी ऐन 
अदालती बन्त्दोबस्तको २५ नां. मा भएको व्यवस्था अन साि तनजहरुले इशािा गिे वमोस्जम 
िाम्रो तविबाट इशािा ब झी कागज गिाई लेस्िए बमोस्जम  कागज भएको हो भन्ने सजातमन 
वा सांिक्षक वा हकवालाको पतन सोही कागजमा सहीिाप गिाई िाख्न पने प्रावर्ानको प्रयोग 
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गरिएको ि। अदालतमा त्यस्ता भाषा ब झ्ने ववज्ञहरुको िोष्टि तयाि गिी अदालतको तर्ा बाट 
तनिःश ल्क सेवा ददने गरिएको िैन। साांकेततक भाषा प्रयोगकतााले पतन दोभाषकेो तनिःश ल्क 
सेवा पाउने अतर्काि िाख्दिन।् तथयाङ्कबाट म द्दामा अदालतमा आउने साांकेततक भाषा 
प्रयोगकतााको सांख्या न्त्यून देस्िएको ि। ति जतत िन,् ततनले भिपदो दोभाषकेो सेवा 
तनिःश ल्करुपमा प्राप्त गना आवश्यक ि । त्यस्तो सेवा साांकेततक भाषा प्रयोगकतााको िनौट 
महत्वपूणा होला। तनजले आर्न्त्त, सांिक्षक, हकवालाबाट अदालतबाट अन वादकको रुपमा 
प्रस्त त गना सििन ्। त्यो स्वभाववक क िा हो । ति त्यस्ता सहयोगी  व्यस्ि नभएको वा 
भएपतन सेवा ददन नसक्ने अवस्थामा िाज्यले दोभाष ेवा अन वादकको सेवा प्रदान गना इन्त्काि 
गना तमल्दैन । िाज्यको महत्वपूणा तनकायको रुपमा िहेको न्त्यायपातलकाले त्यस्तो सेवा 
तनिःश ल्करुपमा ददने प्रवन्त्र् गन ापदाि । न्त्यून सांख्याको लातग प्रवक्रया, सांिचना, जनशस्िको 
तनमााणको लातग स्रोत सार्न लाग्न सिि, दोभाषकेो वा अन वादकको सेवा प्रदान गने क िामा 
यी क िा वार्क ह न  ह ुँदैन । 

त्यसैले जनसांख्याको सानो माराको भए पतन नेपाली साांकेततक भाषालाई कायाालयहरूमा 
मान्त्यता ददने व्यवस्था गिी तभन्न वकतसमले सक्षम व्यस्िहरूको शासन व्यवस्थाको सेवा 
स ववर्ामा पह ुँच वढाउन मागा प्रशस्त भने गन ा पने देस्िएको ि । यसका लातग क्रमशिः बढी 
म द्दा भएका अदालतहरूमा िोष्टि सम्म िाख्न ेव्यवस्था गिेमा यसले गदाा एकातति साांकेततक 
भाषाको व्यवसायीक उत्पादनलाई मागा प्रशस्त ह ने, अन वाद कतााको सांख्या वढ्ने स्स्थतत 
ह न्त्ि भने अकोतर्ा  साांकेततक भाषाको अन वादकतााको प्राप्तीको बाटो समेत सहज ह ने ि ि 
भववष्यमा क्रमश: आवश्यिाको मूल्याांकन गिी अदालतमा समेत साांकेततक भाषाको प्रयोगको 
ववस्ताि गना सवकन्त्ि। न्त्यायपातलकाको तेस्रो पञ्चववषाय िणनीततक योजना (२०७१–२०७६) 
ले साांकेततक भाषा प्रयोग गनेहरुका लातग दोभाषकेो व्यवस्था गने, त्यसको लातग दोभाषहेरुको 
सूची तयाि गिी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने नीतत तय गिेको सन्त्दभामा तथा हालै सवोच्च 
अदालतले जािी गिेको दोभाषकेो सेवा सम्बन्त्र्ी तनदेस्शका, २०७२ मा समेत साांकेततक भाषा 
प्रयोग गनेहरुको लातग नसमेवटएको सन्त्दभामा साांकेततक भाषा प्रयोगकतााहरुलाई न्त्यायमा 
सहज पह ुँचको लातग अदालतहरुमा दोभाषकेो स ववर्ा उपलव्र् गिाउने प्रयोजनाथा स्थानीय 
स्तिमा दोभाषकेो स ववर्ा उपलव्र् गिाउने प्रयोजनाथा स्थानीय स्तिमा दोभाषकेो सूची तयाि 
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गिी िाख्न आवश्यक ि। अदालतका तनयमावलीहरुमा साांकेततक भाषाको प्रयोगकताालाई 
दोभाष ेवा अन वाद गिी सेवा उपलव्र् गिाउने क िालाई समावेश गना आवश्यक ि । 
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अन सूची 

qm=;+= k'g/fj]bg cbfntsf] gfd  ljj/0f ;f+s]lts efiff k|of]u ug]{ jfbL 

k|ltjfbL 

k|fKt 

ePsf] 
k|fKt 

gePsf 
ePsf] gePsf] 

1=  ✓    ✓  

2=  ✓    ✓  

3=  ✓    ✓  

4=  ✓    ✓  

5=  ✓    ✓  

6=  ✓    ✓  

7=  ✓    ✓  

8=  ✓    ✓  

9=  ✓    ✓  

10=  ✓    ✓  

11=  ✓    ✓  

12=  ✓    ✓  

13=  ✓    ✓  

14=  ✓    ✓  

15=  ✓    ✓  

16=  ✓    ✓  

 hDdf  !$ ) ) !$ 
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s|=;+ cbfntsf] gfd ljj/0f ;f+s]lts efiff k|of]u ug]{ 

jfbL k|ltjfbL 

k|fKt 

ePsf] 
k|fKt 

gePsf 
ePsf] gePsf] 

1=  k|zf;sLo cbfnt  ✓    ✓  

2=  C0f c;'nL k'g/fj]bg Gofolws/0f ✓    ✓  

3=  >d cbfnt  ✓    ✓  

4=  a}b]lzs /f]huf/ Gofolws/0f ✓    ✓  

5=  C0f c;'nL Gofolws/0f ✓    ✓  

6=  ljz]if cbfnt  ✓    ✓  

7=  /fhZj Gofoflws/0f ✓    ✓  

 hDdf &   & 
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s|=;+  lhNnf cbfntsf] gfd  ljj/0f ;f+s]lts efiff k|of]u 

ug]{ jfbL k|ltjfbL 

k|fKt ePsf] k|fKt gePsf ePsf] gePsf] 

1=  ✓    ✓  

2=  ✓    ✓  

3=  ✓    ✓  

4=  ✓    ✓  

5=  ;+ ✓    ✓  

6=  ✓    ✓  

7=  ✓    ✓  

8=  ✓    ✓  

9=  ✓   ✓   

10=  ✓   ✓   

11=  ✓    ✓  

12=  ✓    ✓  

13=  ✓    ✓  

14=  ✓    ✓  

15=  ✓    ✓  

16=  ✓    ✓  

17=  ✓    ✓  

18=  ✓    ✓  

19=  ✓    ✓  

20=  ✓    ✓  
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21=  ✓    ✓  

22=  ✓    ✓  

23=  ✓    ✓  

24=  ✓    ✓  

25=  ✓    ✓  

26=  ✓    ✓  

27=  ✓    ✓  

28=  ✓    ✓  

29=  ✓    ✓  

30=  ✓    ✓  

31=  ✓    ✓  

32=  ✓    ✓  

33=  ✓    ✓  

34=  ✓    ✓  

35=  ✓    ✓  

36=  ✓    ✓  

37=  ✓    ✓  

38=  ✓    ✓  

39=  ✓    ✓  

40=  ✓    ✓  

41=  ✓    ✓  

42=  ✓    ✓  

43=  ✓    ✓  

44=  ✓    ✓  
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45=  ✓    ✓  

46=  ✓     

47=  ✓     

48=  ✓     

49=  ✓     

50=  ✓   ✓   

51=  ✓   ✓   

52=  ✓   ✓   

53=  ✓    ✓  

54=  ✓    ✓  

55=  ✓    ✓  

56=  ✓    ✓  

57=  ✓    ✓  

58=  ✓    ✓  

59=  ✓   ✓   

60=  ✓   ✓   

61=  ✓    ✓  

62=  ✓    ✓  

63=  ✓    ✓  

64=  ✓   ✓   

65=   ✓    

66=  ✓    ✓  

67=  ✓    ✓  

68=  ✓    ✓  
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69=  ✓    ✓  

70=  ✓   ✓  ✓  

71=  ✓    ✓  

72=  ✓    ✓  

73=  ✓   ✓   

74=  ✓    ✓  

75=  ✓    ✓  

 &$ ! !) ^$ 

 

 

 

 

 

 

 


