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अमृत योनजन-तामाङ

पररचय 
अधययेता वैरािी काइँलालये भनयेका छन्, “एकीकरणपषछ राजय पूवावाग्ाही भएर प्भुतवशाली 
संसककृ षतको पकृष्ठपोिक हुँदा एकातमक राष्ट्र-राजय र एकल संसककृ षतमा जोड षदनये एकातमक 
मूलय पद्धषतलाई जनम षदयो ।” यसरी नयेपालको भौिोषलक एकीकरण अषि आफनै िमवा र 
संसककृ षत भएका आषदवासी जनजाषत समुदायमाषि राजय वयवसिाबाट भािा र संसककृ षतमा 
षनरनतर रूपमा भयेदभावपूणवा नीषत र वयवहार िररएको भनदै काइँलालये लयेखछन्, “यसलये 
आषदवासी जनजाषतको जातीय पषहचानलाई नै संकटग्सत बनायो” (काइँला २०६२ : 
२–३) ।

काइँलालये माषि संकये त िरयेजसतै नयेपालमा भएका एक सय तयेइसभनदा ियेरै भािामधयये 
एउटालाई षवशयेिाषिकार षदइएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) लये यहाँका भािालाई 
“सरकारी कामकाजको भािा” (िारा ७) र “मातकृभािा” (िारा ३१) मा षकत्ाकाट िरयेको 
छ ।1 खस-आयवा समुदायलये बोलनये नयेपाली भािालाई “सरकारी कामकाजको भािा” को 
रूपमा सिाषपत िररएको छ भनये अनय समुदायलये बोलनये भािालाई “मातकृभािा” भषनएको 
छ । “मातकृभािा” लाई आिारभूत तह (कक्ा १–८) सममको शैषक्क प्णालीमा सीषमत 
िररएको छ । संवैिाषनक प्ाविान हयेदावा नयेपाली भािा मातकृभािा होइन र अभयासमा पषन 

1 नेपाल अवधराज्यको संविधान, २०४७ र नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ लये पषन 
यसै प्कारको षवभयेद िरयेका षिए ।
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तयसतो दयेषखँदैन ।2 यसिवा नयेपाली भािा सत्ासीन समुदायको शासकीय भािा हो । भाषिक 
तिा सा ंसककृ षतक षवषविताको चयेतना बढाउन र बहुभाषिकता प्वद्धवान िनवा फये ब्ुअरी २१ मा 
अनतरावाषष्ट्रय मातकृभािा षदवस मनाइनछ ।  

यस लयेखमा षव.सं. २०४६ पषछको ३० विषे अवषिमा राजयको भाषिक नीषतबारये  मूलतः 
दुइटा कुराको उतखनन िररनये छ : पषहलो, राजयको भाषिक नीषत षवरुद्ध नािररक समाजको 
भूषमका कये -कसतो रह्ो ?3 दोस्ो, मातकृभािाको संरक्ण, संवद्धवान र षवकासका लाषि नािररक 
समाजको प्ाषञिक भूषमका कये -कसतो रह्ो ? भाषिक नीषतबारये  नािररक समाजको भूषमका 
उद् िाटन िररएका लयेख हालसमम नदयेषखएकोलये यो लयेख यसै षवियमा कये षनरित हुनयेछ । 

 यस अधययनका क्रममा पैरवी र प्ाषञिक दुवै क्येत्रमा कायवारत संसिाको षवश्येिण 
िररएको छ । यी दुई क्येत्रमा िररएको कामको खोजीनीषत िनुवा यस लयेखको मुखय उद्येशय 
हो । यहाँ म यो लयेखको समीक् अवषि (षव.सं. २०४६ दयेषख २०७५ समम) मा राजयलये 
षलएको भाषिक नीषत र यसको षवरुद्धमा नािररक समाजलये षनरनतर षनवावाह िरयेको भूषमकाको 
सषवसतार चचावा िनषेछु । यसका सािै राजयबाट षसषजवात षविम पररषसिषत र पररवयेशमा पषन 
मातकृभािी समुदाय र नािररक समाजलये आफना मातकृभािाको षवकासमा खयेलयेको भूषमकालाई 
षवसतारका साि उठान िनषेछु । 

यस लयेखमा पाँच खणड छन् । पररचय पषछको दोस्ो खणडमा भािा आनदोलनका 
ऐषतहाषसक सनदभवा, संषविानबाट भएको भाषिक षवभयेद षवरुद्ध नािररक समाजलये उठान 
िरयेका भाषिक समान अषिकारबारये  चचावा िनषे छु । यस अनतिवात यी संि-संसिा र समूहलये 
राजयशषतिसँि िरयेका संििवा, आनदोलनको रणनीषत र यी आनदोलनलये उठाएका मुद्ालाई 
खोतलनयेछु । तयेस्ो खणडमा मातकृभािाको संरक्ण, संवद्धवान र षवकासका सािै भािा संरक्णका 

2 संषविानलये िरयेको भािा विगीकरणको प्षतषबमब सरकारी षनकायहरूमा दयेखन सषकनछ । 
रये षडयो नयेपालमा “मातकृभािा समाचार डयेसक” छ । पाठ्यक्रम षवकास कये नरिलये तय िरयेको षवद्ालय 
पाठ्यक्रममा “नयेपाली भािा” पषहलो र “मातकृभािा” छैटौ ँषवियको रूपमा छ र नयेपाली षविय सषमषत 
र मातकृभािा षवकास सषमषत छुट्ाछुटै् छन् । यसै िरी नयेपाल प्ञिा-प्षतष्ठानमा नयेपालीका षविाित 
षवभािहरू छन् भनये मातकृभािा षवभाि र मातकृभािा साषहतय षवभाि पषन छन् । मातकृभािाको लाषि 
शुरू िररएको गोरखापत्र दैषनकको “नयाँ नयेपाल” पकृष्ठमा नयेपाली भािा छैन । 

3 भाषिक समान अषिकार प्ाषति र मातकृभािाको संरक्ण, संवद्धवान र षवकासका लाषि सषक्रय 
भाषिक समूह वा सामाषजक संसिालाई यस लयेखमा “नािररक समाज” भनयेको छु । यही अिवामा 
“नािररक सामाषजक संसिा” शबदावलीको पषन प्योि िरयेको छु । प्सतुत लयेख भािाको सनदभवामा 
हुनालये “भािा समबनिी नािररक समाज” भनयेर बुझन आवशयक छ । नािररक समाजलये समाज, 
समुदाय वा राष्ट्रको षहतका लाषि शूनय-लाभमा काम िदवाछ र लाभको षहसाबलये यो संसिा सरकारी 
संसिाभनदा फरक हुनछ ।
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लाषि नािररक समाजलये िरयेका संिषठत प्यास र प्ाषञिक कमवाबारये  जानकारी षदनयेछु । यसका 
सािै दईु अग्णी नािररक सामाषजक संसिा षकरात याकिुम चुमलुङ र नयेपालभािा एकये दषमलये 
उठाएका भाषिक मुद्ा र िरयेका प्ाषञिक कमवाबारये  उजािर िनषेछु । र, चौिो खणडमा भाषिक 
आनदोलनमा नािररक समाजको भूषमकाको लयेखाजोखा िददै अनतयमा अधययनको षनचोड 
प्सतुत िनषेछु । 

भाषिक षिभेद षिरुद्ध नािररक समाजको सषरियता 
नयेपालको भाषिक आनदोलन राषष्ट्रय जनआनदोलनसँि जोषडएको छ तर जनआनदोलनमा 
भाषिक नािररक समाजलये उठाएका मुद्ालाई राजयबाट पटक-पटक बयेवासता िररएको छ । 
षव.सं. २०४६ मा भएको जनआनदोलनको अिुवाइ िरयेका नयेपाली काँग्येसका सववोचच नयेता 
िणयेशमान षसंहको तकवा  षियो, “प्जातनत्रको पुनसिावापनापषछ सबै प्कारका भाषिक समसया 
हल िनवा सषकनछ ।” तयही तकवा लाई पछयाउँदै नयेपालभािा मंकाःखलः का अधयक् पद्मरतन 
तुलािर, उपाधयक् दिुावालाल श्येष्ठ र महासषचव मलल कये . सुनदरलये षसंह समक् जनआनदोलनमा 
सहभािी हुनये प्षतबद्धता जनाएका षिए ।4 फािुन ७, २०४६ दयेषख पञचायती शासन-सत्ा 
षवरुद्ध नयेपाली काँग्येस र वामपनिी दलहरूको अिुवाइमा संयुति जनआनदोलन शुरू भयो । 
यस आनदोलनमा षवषभनन राजनीषतक पाटगीसँिै नयेपालभािा मंकाःखलः, सयोमहयेनदो ियेतमा 
लिायतका जाषत र भािासँि समबषनित संि-संसिाको पषन सषक्रय सहभाषिता रह्ो ।5 

अनततः चैत २६, २०४६ मा ३० विषे षनदवालीय पञचायती सत्ा ढलयो र बहुदलीय 
प्जातनत्रको पुनसिावापना भयो । यस पषछको खुला वातावरणमा षवषभनन आषदवासी संि-
संसिाको सषक्रयतामा नयेपाल आषदवासी जनजाषत महासंि िठन भयो ।6 नयाँ संषविान 
षनमावाणको क्रममा २०४७ सालमा भाषिक समान अषिकारका लाषि महासंि लिायत 
नािररक समाजको सषक्रयता बढ्यो । महासंि र यस संसिामा आबद्ध नयेपालभािा 
मंकाःखलः, षकरात याकिुम चुमलुङ, नयेपाल तामाङ ियेदुङ, नयेपाल मिर संि लिायतका 
संि-संसिालये बहस पैरवी िददै दबाब षदए । 

4 मलल कये . सुनदरसँि असोज ३०, २०७६ मा िररएको कुराकानी । 
5 जयेठ २०४५ दयेषख काठमाडौबँाट प्काषशत स्योम्ने्ो (षबहानीको फूल) माषसकसँि समबषनित 

सयोमहयेनदो ियेतमा (पररवार) लये चयेतनामूलक सामग्ी प्काशन िनुवाका सािै जनआनदोलनको कायवाक्रम, 
षनदषेशन, पचावा आषद तामाङ भािामा छापदै, षवषभनन तामाङ संि-संसिा र बुषद्धजीवीहरूको भयेला 
िददै नयेपाल तामाङ ियेदुङको सिापना (जयेठ २०४७) समयेत िरयेर जनआनदोलनमा भाषिक समुदायको 
भूषमका खयेलयेको षियो । 

6 यसबारये  षवसतकृतमा बुझन यही पुसतकको अधयाय ५ (कैलाश राईको लयेख) हयेनुवाहोस् ।
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जनआनदोलन र यस पषछका अनयेकौ ँसंििवापषछ षनषमवात नेपाल अवधराज्यको संविधान, 
२०४७ लये नयेपाललाई “बहुभाषिक मुलुक” को रूपमा सवीका¥यो । भािा समानताको 
आनदोलन मातकृभािीहरूका लाषि ऐषतहाषसक पररिटना साषवत भयो । यसै संषविानलये 
“मातकृभािामा षशक्ा” पाउनये हकको वयवसिा ि¥यो तर यो िारा वयवहारमा लािू िनषे 
क्रममा षववाषदत बनयो । नयेपाली भािीभनदा बाहयेकका समुदायलये “मातकृभािामा षशक्ा” 
पाउन आफनै लिानीमा मातकृभािी षवद्ालय खोलनुपनषे भयो । नयेवार, मिर आषद समुदायलये 
मातकृभािी षवद्ालय खोलयेर चलाउनये प्यास पषन िरये  ।7 एकषतर खस-आयवा समुदायलये नयेपाली 
मात्र होइन नयेपालीको माउ भािा दाबी िररएको संसककृ त भािा समयेत पढ्न सरकारी सुषविा 
पाउनये, अकावाषतर अनय समुदायलये चाषहँ आफनो मातकृभािा पढ्न आफैलये खचवा वयहोनुवापनषे 
जसता षवभयेदपूणवा नीषतलये मातकृभािीहरूको मन साहै् षखनन बनायो । 

नेपाल अवधराज्यको संविधान, २०४७ को िारा ११(२) मा भषनएको छ : “सामानय 
कानूनको प्योिमा कुनै पषन नािररकमाषि िमवा, वणवा, षलंि, जात, जाषत वा वैचाररक आसिा 
वा तीमधयये कुनै कुराको आिारमा भयेदभाव िररनये छैन ।” तर “बहुभाषिक मुलुक” को नयाँ 
संषविानलये पषन “समानताको हक” मा समयेत भािालाई समावयेश िरयेन । यसरी एकषतर 
नयेपाली भािा बाहयेक नयेपालकै अनय भािालाई षवभयेद िनषे वयवसिा संषविानलये नै ि¥यो । 
अकावाषतर, खस-आयवा समुदायको मातकृभािा नयेपाली भािालाई मातै्र “राष्ट्रभािा” र अनय 
समुदायका मातकृभािालाई चाषहँ “राषष्ट्रय भािा” भनयेर भाषिक षवभयेद ि¥यो । वयवहारमा 
पषन अनय मातकृभािीहरूलये षवशयेिाषिकार प्ाति नयेपाली भािीबाट हयेपाइ सहनुप¥यो । यसता 
हयेपाइ र षवभयेद षवरुद्ध अनयेक खालका संििवा भए ।

षव.सं. २०६२–२०६३ को दोस्ो जनआनदोलनमा पषन षवषभनन मातकृभािी समुदाय र 
नािररक समाजको योिदान रह्ो ।8 यस आनदोलनको सफलतापषछ लयेषखएको नेपालको 
अन्तररम संविधान, २०६३ लये नयेपालमा बोषलनये सबै भािालाई “राष्ट्रभािा” भनयेर समान 
सतर कायम ि¥यो । समानताको हकमा भािालाई पषन प्वयेश षदलायो भनये सिानीय तहमा 
मातकृभािामा सरकारी कामकाज िनवा पाउनये हकको समयेत वयवसिा ि¥यो (नयेपाल सरकार 
२०६३) । तर वतवामान नेपालको संविधान (२०७२) लये सिानीय तहमा मातकृभािामा सरकारी 
कामकाज िनवा पाउनये िारालाई हटाएर भाषिक षवभयेदलाई पुनः षनरनतरता षदएको छ (नयेपाल 

7 नयेवार समुदायलये काठमाडौकँो चािल, लखुतीिवामा जित सुनदर बवनये कुषि र मिर समुदायलये 
पालपामा प्िम सषहद लखन िापा मिर प्ािषमक षवद्ालय सञचालन िरररहयेका छन् ।

8 यस अषतररति षवषभनन मातकृभािी समुदायलये ततकालीन नयेपाल कमयुषनसट पाटगी माओवादीमा 
भ्ातकृ संिठन षनमावाण िरयेर जाषत र भािाको समान अषिकारको मुद्ालाई उठाएका षिए । माओवादी 
षवरिोहको  बयेला छापामारहरूलये षवद्ालयमा पुियेर मातकृभािा षवरुद्ध लािू िररएका संसककृ त भािाको 
पठनपाठनलाई अवरुद्ध पारयेका षिए । 



भाषिक समान अषिकार प्ाषतिको लाषि नािररक समाजको योिदान | 191

सरकार २०७२) । “मातकृभािामा सूचनाको हक,” “अदालतमा मातकृभािामा बयान षदन 
पाउनये” र “लोकसयेवामा मातकृभािा प्योि िनवा पाउनये” हकको समयेत वयवसिा िरयेको छैन ।9

यसरी हयेदावा नयेपालको इषतहासमा राणाकालदयेषख नै मातकृभािाका अषभयनताहरूलये 
राजय-सत्ासँि लिभि एउटै प्ककृ षतका दुइटा माि राखदैआएको दयेषखनछ : (१) भाषिक 
षवभयेदको अनतय िररयोस्, र (२) भाषिक समान अषिकारको हक सिापना िररयोस् । 
यहाँ कये  कुरामा प्सट हुनुपदवाछ भनये २०४७ सालको संषविानलये नै मातकृभािामा षशक्ा षदनये 
वयवसिा िरये  पषन, २०६३ सालको अनतररम संषविान लािू िररएपषछ अिावात् १७ विवापषछ 
मात्र बललतलल आठ ओटामा मातकृभािा षशक्ा शुरू भएको षियो जसलाई “बहुभाषिक 
षशक्ा” पषन भषननछ । यसको परीक्ण चरण पषछको कायावानवयन पक् कषत षफतलो बनाइयो 
भनये भाषिक समुदायलये चाहयेर पषन सो षशक्ा लािू िनवा सकये नन् । नयेपाललये मातकृभािामा 
षशक्ा समबनिी िुपै् प्कारका अनतरावाषष्ट्रय सषनि-महासषनि र िोिणापत्रहरूमा हसताक्र 
िरये  तापषन सरकारलये तयसलाई लािू िनवामा कुनै जाँिर दयेखाएको छैन ।10

समीक् अवषिमा बालअवधकार समबनधधी म्ासवनध सन् १९८९, आव्िासधी जनजाव्त 
समबनधधी अन्तरारावट्रि्य श्रम संगठनको म्ासवनध १६९, आव्िासधी जनजाव्त समबनधधी सं्युक्त 
राट्रिसंघधी्य घोषणापत्र सन् २००७, आषद महासषनि र िोिणापत्रमा हसताक्र िरयेर नयेपाल 
पक्-राष्ट्र बनयेको छ । यी महासषनि र िोिणापत्रमा भाषिक षवभयेदको अनतय र भाषिक 
समान अषिकारमा जोड षदइएको छ । तर राषष्ट्रय तिा अनतरावाषष्ट्रय कानून माफवा त प्ाति 
भाषिक अषिकार नयेपाल सरकारलये कायावानवयन िरयेको छैन बरु संषविानलाई षमचयेर अषिकार 

9 वतवामान संषविानमा मातकृभािालाई सरकारी कामकाजको भािाको रूपमा प्योिका लाषि 
वयवसिा िददै निररएको होइन । संषविानको िारा ७(२) मा “नयेपाली भािाका अषतररति प्दयेशलये 
आफनो प्दयेशषभत्र बहुसंखयक जनतालये बोलनये एक वा एकभनदा बढी अनय राष्ट्रभािालाई प्दयेश कानून 
बमोषजम प्दयेशको सरकारी कामकाजको भािा षनिावारण िनवासकनये छ” भषनएको छ । यस िारालाई 
षक्रयाशील बनाउन पाँच विवाषभत्र षसफाररस पयेस िनवा भािा आयोिलाई षजममा षदइएको पषन छ । 
तर झनझषटलो कानूनी प्षक्रया हयेदावा समयमै कायवा प्ारमभ हुनयेमा शंका छ । यो उपिारा षक्रयाशील 
भएमा भाषिक समानताको हक एक हदसमम प्ाति हुनयेछ र भाषिक आनदोलनलये कोलटये फये नषेछ । 

10 यस प्कारका अनतरावाषष्ट्रय सषनि-महासषनिहरू नयेपाल कानून सरह लािू हुनछ । नयेपालको 
राषष्ट्रय कानून र अनतरावाषष्ट्रय कानून बाझयेमा राषष्ट्रय कानून अमानय हुनछ । नेपाल सवनध ऐन, 
२०४७ (दफा ९) मा भषनएको छ : “संसद् बाट अनुमोदन, सषममलन, सवीककृ षत वा समिवान भई 
नयेपाल राजय वा नयेपाल सरकार पक् भएको कुनै सषनिको कुरा प्चषलत कानूनसँि बाषझएमा सो 
सषनिको प्योजनको लाषि बाषझएको हदसमम प्चषलत कानून अमानय हुनयेछ र ततसमबनिमा 
सषनिको वयवसिा नयेपाल कानून सरह लािू हुनयेछ ।” 



192 |  अमकृत योनजन-तामाङ

षनयनत्रण िनवाषतर लाषिरहयेको छ । यसिवा भाषिक अषभयनता वा नािररक समाज भाषिक 
समान अषिकार प्ाषतिका लाषि षनरनतर संििवारत छन् । 

२०४६ सालमा प्जातनत्र पुनसिावापना भएपषछ आषदवासी जनजाषतलये आ-आफना 
समुदायको षहतका लाषि संि-संसिा बनाएका षिए । यसै अवषिमा भािाको क्येत्रमा पषन 
अनयेक िैरसरकारी संि-संसिाका सािै आषदवासी संि-संसिा (इषनडषजषनयस षपपुलस 
अिवानाइजयेसन [आइपीओ]) को उदय भयो । नयेपाल आषदवासी जनजाषत महासंि (महासंि) 
बनयेपषछ २०५८ सालमा आषदवासी जनजाषत उतिान राषष्ट्रय प्षतष्ठान (आजउराप्) सिापना 
भयो । आजउराप्र ऐन, २०५८ को सूचीमा नपरयेका आषदवासी समुदायलये एनषजओ-फोरम 
फर नयेषपलज् इषनडषजषनयस नयासनाषलषटज् (फोनइन) [२०६१] सिापना िरयेर सूचीकरणको 
माि बुलनद िरये  । यसता षवषभनन नािररक समाजलये मातकृभािाको संरक्ण र संवद्धवान िददै 
भाषिक समान अषिकारको वकालत िरररहयेका छन् । 

समयसँिै षवषभनन नािररक समाज बननये तिा अषभयनता र अधययेताहरूको पषन उदय 
भएको छ, जुन भाषिक आनदोलनकै षभननाषभननै पाटा हुन् । उनीहरूलये समीक् अवषिमा 
आ-आफना तहमा मातकृभािाको संरक्णका लाषि प्ाषञिक कमवा मात्र िरयेका छैनन्, भाषिक 
समान अषिकारको मािलाई राषष्ट्रय-अनतरावाषष्ट्रय तहमा पु¥याउन अिुवाइ समयेत िरयेका 
छन् । यीमधयये अग्णी भूषमका खयेलयेका नयेपालभािा मंकाःखलः, षकरात याकिुम चुमलुङ, 
नयेपाल आषदवासी जनजाषत महासंि, भाषिक अषिकार संयुति संििवा सषमषत नयेपाल आषद 
नािररक समाजको भूषमका उललयेखनीय रहयेको छ ।11 यस बीचमा उदय भएका अनय 
दजवानौ ँ भाषिक तिा मातकृभािा साषहषतयक संसिालये भािा षवकासका काम िरये  । तीमधयये 
कषतपय असत भए पषन कषत अझै कायवारत छन् । 

यहाँ समीक् अवषिमा भएका ऐषतहाषसक महत्वका पाँच पररिटना र मातकृभािी 
समुदायमा परयेको प्भावका सािै नािररक समाजको भूषमकालाई प्सतुत िररएको छ । 

विद्यालयमया “अविियाय्य ससं क्ृ त भयाषया्ो विक्या” विरुद्ध्ो आन्ोलि 
“षशक्ामा संसककृ त भािा अषनवायवा” िनवा नयेपाली काँग्येस (नयेकाँ) का ततकालीन सांसद 
नरहरर आचायवाको पहलमा ७६ जना सांसदको हसताक्र सषहत राषष्ट्रय षशक्ा आयोिलाई 
सुझाव-पत्र (२०४९) पयेस िररयो ।12 सुझाव-पत्रमा सत्ापक् नयेकाँसँिै ततकालीन प्मुख 

11 मलल कये . सुनदरसँि असोज ३०, २०७६ मा िररएको कुराकानी । यसै िरी चुमलुङका पूववा 
अधयक् अजुवान षलमबू र वतवामान अधयक् योिराज षलमबूसँि काषत्क २, २०७६ मा र अषभयनता 
काजीमान षिङसँि काषत्क ४, २०७६ मा िररएको कुराकानी । 

12 पाषल, भोट र लयाषटनजसतै संसककृ त भािा शास्तीय भािा हो । यसता भािा कमवाकाणड र 
ततकालीन समयका ञिानका प्मुख स्ोत हुन् तर बोषलचालीमा भनये होइनन् । षवद्ालय षशक्ामा 
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षवपक्ी दल नयेपाल कमयुषनसट पाटगी एकीककृ त माकसवावादी लयेषननवादी (एमालये), संयुति 
जनमोचावा (संजमो) नयेपाल, राषष्ट्रय प्जातनत्र पाटगी (राप्पा), नयेपाल सद्ावना पाटगीका 
सांसदलये हसताक्र िरयेका षिए । हसताक्र िनषेहरूमा सुशील कोइराला (नयेकाँ), अजुवान 
नरषसंह कये सी (नयेकाँ), मदन भणडारी (एमालये), झलनाि खनाल (एमालये), प्षदप नयेपाल 
(एमालये), लीलामषण पोखरयेल (संजमो), षसनिुनाि पयाकुरयेल (संजमो) जसता प्जाताषनत्रक 
र क्राषनतकारी कहषलएका सांसद पषन षिए ।

“अषनवायवा संसककृ त षशक्ा” समबनिी तयस सुझाव-पत्रलये षनकै खैलाबैला मचचायो । 
नयेपाल आषदवासी जनजाषत महासंि र यसमा आबद्ध संि-संसिा र भाषिक समुदायलये 
तयसको चकवो षवरोि िरये  । हकवा  िुरुङ (२०४९)13 र कमलप्काश मलल (२०४९)14 जसता 
षवञिहरूलये पषन संसककृ त षशक्ा अषनवायवा िनषे कदमलाई प्षतिामी भनदै आलोचनातमक लयेख 
लयेखये र समभािण िरये  । वयापक षवरोि र षवमशवापषछ एमालये र संजमोजसता पाटगीहरू दोिारमा 
परये  । महासंिद्ारा काठमाडौकँो राषष्ट्रय सभािकृहमा २०४९ सालमा आयोषजत कायवाक्रममा 
एमालयेका महासषचव मदन भणडारीलये अषनवायवा संसककृ त षशक्ा आफनो पाटगीको िारणा होइन, 
भनयेपषछ हलमा “दुई षजब्ये” भनदै होहलला मषचचयो । संजमोका नयेता षनमवाल लामालये पषन 
आफनो पाटगी अषनवायवा संसककृ त षशक्ाको पक्मा नरहयेको िारणा अषभवयति िरयेका षिए ।15

यस समबनिमा महासंिलये सडक आनदोलन, िोष्ठी आषद िनुवाका सािै प्िानमनत्री 
समक् षवषभनन माि प्सतुत ि¥यो । महासंिलये उठाएका माि षिए :16

अषनवायवा िनवा चाहयेको हुनालये यसको षवरुद्ध मातकृभािीहरू सडकमा उत्रयेका हुन् । कषतपय मातकृभािालाई 
बयेवासता िददै २०५१ सालमा रये षडयो नयेपालमा संसककृ त भािाको समाचार प्सारण िररँदा पषन षवरोि 
भएको हो । २०७७ सालको शैषक्क सत्रदयेषख कक्ा १ मा ऐषचछक रूपमा संसककृ त भािालाई लाि ू
िनवा खोषजँदै छ । 

13 िुरुङ कइरनमा लयेखछन् : “टनवार (सन् १९३०) का अनुसार संसककृ तबाट सोझै नयेपालीमा 
आएका शबदहरू १३ प्षतशत मात्र हुन आउँछ ।...टनवारलये नयेपालीमा भएका संसककृ त शबदहरू सोझ ै
संसककृ तबाट नभई अनय भारोपयेली समपकवा  भािाबाट आएको ियेरै समभावना पषन उललयेख िरयेका 
छन्” (िुरुङ २०४९ : १२–१३ ) । 

14 मलललये भनयेका छन् : “संसककृ तबाट सोझै नयेपाली भािा आएको हो भननये कुरा अनिषवश्ास 
मात्र हो । वासतवमा नयेपाली भािा संसककृ तबाट आएको हैन, नयेपाली भािा अपभ्ंशबाट आएको 
हो तर कुन अपभ्ंशबाट आएको हो भननये कुनै सवदयेशी वा षवदयेशी भािा वैञिाषनकहरूलये पषन ठोस 
प्माण षदन सकये का छैनन्” (मलल २०४९ : १४) । 

15 म आफै पषन महासंिको संिीय पररिदक्ो सदसयको नातालये उति कायवाक्रमको आयोजनामा 
सषक्रय षिएँ ।

16 महासंिलये मातकृभािाको संरक्ण, संवद्धवान र षवकास जसता प्ाषञिक कमवाभनदा पषन यस 
मातकृभािा समबनिी साझा मुद्ाहरूको बहस-पैरवी र जन दबाबको षसजवाना िरयेको छ । अषनवायवा 
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१) श्ी ५ को सरकारलये षत्रभािी (क. मातकृभािा, ख. दयेशको अकवो समदुायको कुनै एक भािा र 
ि. अनतरावाषष्ट्रय भािा) नीषत लाि ूिररयोस ्। 

२) संसककृ त षशक्ालाई षवद्ालयदयेषख षवश्षवद्ालय सममका कुनै पषन तहमा अषनवायवा षविय 
नबनाइयोस ्।17

३) श्ी ५ को सरकारलये संसककृ त षवद्ालय र षवश्षवद्ालय खोली एक जाषत षवशयेि—ब्ामहणलाई 
षददँआैएको छात्रवकृषत्, षनःशलुक खानये बसनये आषद षवशयेि सषुविाहरू अनय जनजाषतका 
भािाहरूका लाषि पषन प्दान िरोस ् र अषवलमब पठनपाठनको वयवसिा िरोस ् (मलल 
२०४९ : १३) ।

यसता संििवा र दबाब हुँदाहुँदै पषन रावट्रि्य विक्ा आ्योगको प्रव्तिे्न, २०४९ लये 
कक्ा ६–८ मा ५० पूणाांकको संसककृ त भािा अषनवायवा िनवा सुझाउ पयेस ि¥यो र सरकारलये 
दयेशभरका षवद्ालयमा लािू पषन ि¥यो ।18 यसका सािै २००९ दयेषख २०४८ साल 
सममका राषष्ट्रय जनिणनामा उललयेख नभएको संसककृ त भािा २०५८ र २०६८ सालको 
जनिणनामा दयेषखयो । षव.सं. २०५१ मा पररिटनाको कये ही विवापषछ नै नयेकपा एमालयेका 
अधयक् मनमोहन अषिकारी प्िानमनत्री हुँदा नयेता शंकर पोखरयेलको संयोजकतवमा िषठत 
सषमषतलये रये षडयो नयेपालमा संसककृ त भािामा समाचार प्सारण िनवा षसफाररस ि¥यो । तयसको 
लित्ै ततकालीन सञचारमनत्री प्षदप नयेपाललये चैत २०५१ दयेषख रये षडयो नयेपालमा संसककृ त 
भािाको समाचार प्सारण प्ारमभ िराए । 

षवषभनन नािररक समाजलये यी र यसता मातकृभािा षवरोिी सरकारी कायवाको चकवो षवरोि 
िरये  । भाषिक समान अषिकारका लाषि अषभयनता मलल कये . सुनदरको संयोजकतवमा 
२०५४ सालमा िषठत नयेपालभािा संििवा सषमषतलये टोलटोलमा जनजािरण आनदोलन 

संसककृ त भािा षशक्ा षवरुद्ध राषष्ट्रय िोष्ठीको आयोजना िददै प्िानमनत्री समक् ञिापनपत्र बुझाइएको 
षियो भनये “मातकृभािा राषष्ट्रय सममयेलन सन् २०००” समपनन िददै भाषिक अषिकार समबनिी राषष्ट्रय 
िोिणापत्र समयेत जारी िररएको षियो । हालका विवामा यो संसिा षवशयेि िरी भाषिक तिा शैषक्क 
मुद्ामा षशषिल दयेषखएको छ । 

17 राषष्ट्रय षशक्ा आयोि (२०४९) लये षनमन माधयषमक षवद्ालय तह (कक्ा ६–८) मा ५० 
पूणाांकको “अषनवायवा संसककृ त षशक्ा” पठनपाठनको लाषि सुझाव पयेस ि¥यो । हयेनुवाहोस्, राषष्ट्रय 
षशक्ा आयोिको प्षतवयेदन (२०४९) मा ताषलका ५, जहाँ षनमन माधयषमक कक्ा (६–८ समम) 
का षवियहरू समयेषटएको छ  । 

18 आषदवासी अषभयनता िोरयेबहादरु खपांिी मषहला, बालबाषलका तिा समाजकलयाण मनत्री 
हुँदा उनको षवशयेि पहलमा पुस २०५९ मा मषनत्रपररिद्को षनणवायबाट संसककृ त भािाको षशक्ालाई 
षनमन माधयषमक षवद्ालय तहबाट हटाइएको षियो । 
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शुरू ि¥यो । भदौ ३०, २०५४ मा उपतयका बनद समयेत ि¥यो । नयेवार समुदायका १५९ 
ओटा संि-संसिाको सषक्रयतामा “भाषिक समान अषिकारको प्श्न र संषविान संशोिन” 
शीिवाकको राषष्ट्रय षवचार िोष्ठी िरयेर अविारणापत्र समयेत अनुमोदन िररयो । र, नौ ओटा 
शीिवाकमा संषविानमा संशोिनका लाषि प्सताव पयेस िररयो ।19

सर्यारी ्याम्याजमया मयातकृभयाषया प्रयोगमया रो्
काठमाडौ ँमहानिरपाषलकालये असार १०, २०५४ मा महानिरपाषलकामा नयेपालभािा तिा 
राजषवराज निरपाषलकालये मंषसर ३, २०५४ मा र षजलला षवकास सषमषत, िनुिालये मंषसर 
२४, २०५४ मा मैषिलीलाई सरकारी कामकाजको भािाको रूपमा प्योि िनषे षनणवाय िरयेर 
कायवा प्ारमभ िरये  । सो षनणवाय षवरुद्ध लालबहादुर िापा, यञिषनषि दाहाल, अचयुतरमण 
अषिकारी समयेतलये सववोचच अदालतमा मुद्ा दतावा िरये  । यस समबनिमा सववोचच अदालतका 
नयायािीशद्य ककृ ष्णजंि रायमाझी र टोपबहादुर षसंहको संयुति इजलासलये जयेठ १८, २०५६ 
मा ती षनणवाय बदर हुनये फैसला सुनायो : “काठमाडौ ँनिरपाषलकामा आषिकाररक भािाका 
रूपमा नयेपालभािालाई तिा राजषवराज निरपाषलका र षजलला षवकास सषमषत, िनुिालये 
मैषिली भािालाई पषन कामकाजमा प्योिमा लयाउनये भनी िरयेका षनणवायहरू संषविानको 
िारा ६(१) को प्षतकूल भएकालये उतप्येिणको आदयेशद्ारा बदर हुनये ठहछवा” (षशवाकोटी 
‘षचनतन’ २०५९) ।

सववोचच अदालतको यस प्कारको षनणवाय षवरुद्ध नयेपाल आषदवासी जनजाषत महासंि, 
महासंिमा आबद्ध संि-संसिा, मातकृभािी संि-संसिा र नािररक समाजलये ततकाल नै सडक 
आनदोलन चकावाउन िालये । यसै क्रममा नयेपाल मैषिल समाजका अमरयेशनारायण झाको 
संयोजकतवमा २०५६ सालमा भाषिक अषिकार संयुति संििवा सषमषत नयेपाल िठन भयो । 

19 बुँदा (ि) भािाको मानयतामा भषनएको छ : “नयेपाल बहुभाषिक दयेश हो । राजयको साम ु
सबै भािाहरू समान हुन् । नयेपालको षवषभनन भािमा मातकृभािाका रूपमा बोषलनये सबै भािालाई 
राष्ट्रभािाको रूपमा संषविानमा उललयेख िररनु पदवाछ र ती सबै भािाहरूलाई सरकारलये समान रूपमा 
मानयता षदनुपदवाछ । सरकारी कामकाज र समपकवा  भािाको रूपमा षवषभनन तह र क्येत्रमा षवषभनन 
भािाहरू प्योि हुनसकनये प्ाविान हुनुपदवाछ । सिानीय षनकायहरूमा कामकाजको भािाको रूपमा 
सिानीय सतरमा बोषलनये राष्ट्रभािाको प्योि िररनुपदवाछ । सािै संषविानमा मुलुकषभत्रका भािाहरूको 
अनुसूचीको वयवसिा िररनुपदवाछ ।” यसतै बुँदा (ङ) मौषलक अषिकारमा “राजयलये नािररकहरूका 
बीच भािाको आिारमा पषन भयेदभाव निररनये कुरा संषविानलये प्तयाभूषत षदनुपदवाछ । नािररकहरूलये 
बुझनये भािामा साववाजषनक महत्वका सूचना हाषसल िनवासकनये अषिकारको प्तयाभूषत हुनुपदवाछ । सबै 
नािररकहरूलये आ-आफनो मातकृभािाको माधयमबाट षशक्ा हाषसल िनषे अषिकारको सुरक्ा िनषे र 
तयसको आवशयक वयवसिा राजयलये िनुवापनषे कुरा संषविानमा प्सट हुनुपदवाछ ।” 



196 |  अमकृत योनजन-तामाङ

यस सषमषतमा षवषभनन भािाका संि-संसिासँिै राजनीषतक दल आबद्ध जनजातीय भातकृ 
संिठनहरूको सहभाषिता षियो । यस सषमषतलये प्तययेक विवाको जयेठ १८ मा “कालो षदवस” 
मनाउनये षनणवाय ि¥यो । “भाषिक समान अषिकार बहाली” को माि िददै प्तययेक विवा भािा 
िोष्ठी िरयेर र पलयेकाडवा सषहत माइतीिरको मञचमा उषभएर कालो षदवस मनाउनये क्रम जारी 
छ । यस अषतररति यो सषमषतलये अनय कुनै दबाबमूलक कायवाक्रम वा भािा अषिकार 
समबनिी ठोस कायवा बाषहर लयाएको दयेषखँदैन ।

मयातकृभयाषयामया वलए्ो िपथ ब्र
षव.सं. २०६२–२०६३ को दोस्ो जनआनदोलनको पररणाम सवरूप नयेपालमा संिीय 
लोकताषनत्रक िणतनत्रातमक राजयको सिापना भयो । अनयेक िटना र संििवापषछ बनयेको 
नेपालको अन्तररम संविधान, २०६३ लये सरकारी कामकाजको भािाबारये  लोकताषनत्रक 
वयवसिा ि¥यो । “सिानीय षनकाय तिा कायावालयमा मातकृभािा प्योि िनवा कुनै बािा 
पु¥याएको माषननये छैन” (उपिारा ५.२) भननये संवैिाषनक वयवसिा िररनुका सािै सबै 
भािालाई “राष्ट्रभािा” को मानयता प्दान िररयो । समानताको हकमा भािालाई समावयेश 
िनुवाका सािै सिानीय तहमा सरकारी कामकाजको भािाको रूपमा मातकृभािा प्योि िनवा 
सषकनये हकको सिापना भयो तर ती वयवसिा कायावानवयन नहुँदा मातकृभािी समुदायलये प्ाति 
हकको अनुभूत िनवा पाएनन् । भाषिक समान अषिकार प्ाषतिका लाषि संििवारत समुदायलाई 
षनरुतसाषहत िनषे खालका िुपै् िटना भए । तीमधयये मातकृभािामा षलइएको शपिलाई अमानय 
िोिणा िददै दोहो¥याएर िररएको उपराष्ट्रपषत परमाननद झाको षहनदी भािामा शपि ग्हण 
एक उदाहरण हो ।20 सववोचच अदालतको पूणवा इजलासलये भदौ ७, २०६६ मा यो शपि 
बदरको षनणवाय ि¥यो । तयस षनणवायमा भषनएको षियो : “शपि बदर भएको अवसिा हुँदा 
नयेपालको अनतररम संषविानलये वयवसिा िरये  बमोषजम शपिको प्षक्रयालाई अिाषड बढाई 
उपराष्ट्रपषतबाट षलइनये शपिलाई संषविानसममत एवं षववादमुति राखनु आवशयक हुनछ । 
त्रुषट सुिानवा कषहलये षढलो हुनन ।”21

20 वतवामान संषविान र विक्ा ऐन, २०७५ लये “मातकृभािा” मात्र भनयेका तर पररभािा षदएका 
छैनन्, न मातकृभािाको सूची नै षदएका छन् । तर सन् २०११ को राषष्ट्रय जनिणनाको प्षतवयेदनलये 
१२३ मातकृभािाको सूची षदएको छ र यस अनुसार षहनदी, अंग्येजी, फ्ानसयेली, बंिाली, मराठी, षचनी, 
नािा, कुकी, षतवबती लिायतका भािाहरू नयेपालका मातकृभािा हुन् । नयेपाल सरकारको आषिकाररक 
संसिा भािा आयोिलये पषन यसै सूचीलाई आिार मानयेको छ र षहनदी भािालाई मातकृभािाको 
सूचीमा राखयेको छ । संसद् मा कये ही सांसदलये आफनो पदको शपि ग्हण षहनदीमा िरयेका छन् ।

21 http://supremecourt.gov.np/nkp/full_detail/8035 मा उपलबि; साउन १८, 
२०७७ मा हयेररएको । 
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सववोचच अदालतको यस आदयेशको षवरुद्ध जनमानस तरंषित भयो तर ठूलो प्भाव 
पनषे िरी कुनै आनदोलनको षसजवाना भएको दयेषखएन । नयेपालको भौिोषलक एकीकरणको 
समयदयेषख नै राजयलये नयेपाली भािा मातै्र प्योि षवसतार िनषे भािा नीषत षलँदैआएको छ 
र यस नीषतलाई सिानीय तहसमम कायावानवयन िददैआएको छ र कुनै पषन मातकृभािालाई 
सिानीय तहको सरकारी कामकाजमा समयेत षनियेि िररएको छ । 

्ोभयाषे रयाखि वजललया अ्यालतमया ्बयाब र सिी क्ृ वत
मानछये मारयेको अषभयोिमा २०६६ सालमा षसनिलुी, कयानयेश्र िाषवस, सानो ढाटखोलाका छ 
जना तामाङभािी पक्राउ परयेका षिए । उनीहरूलये नयेपाली भािा नबुझनये हुनालये समसया उतपनन 
भयो । अदालतमा उनीहरूलये आफनो मातकृभािामा बयान षदन पाउनुपछवा  भनयेर तामसाषलङ 
संयुति संििवा सषमषत षसनिुली षजललाका संयोजक काषजमान षिङ तामाङको नयेतकृतवमा 
जयेठ २२, २०६६ मा षसनिुली षजलला अदालतमा षनवयेदन षदइयो (षिङ २०६६) ।22 सािै 
भािा पीषडत तामाङहरूको पक्मा बहस -पैरवी िददै, जनचयेतना फैलाउँदै जनदबाब षसजवाना 
िररयो । यी संििवाको क्रममा षजलला अदालतबाट जयेठ २६ मा अषभयुतिहरूलये दोभािये 
राखन पाउनये अनुमषत-पत्र प्ाति िरये  । अदालतमा तामाङ भािामा बहस समभव पषन भयो । 

यसरी भाषिक अषभयनताहरूलये सरकारी संयनत्रमा मातकृभािा प्योि िरयेर एउटा सफलता 
प्ाति िरये  ।23 यद्षप, हालसमम अषभयुतिलये आफनो बचाउका लाषि अदालतमा मातकृभािामा 
बोलन पाउनये वा दोभािये राखन पाउनये संवैिाषनक तिा कानूनी प्ाविान छैन । तर पषन हाल 
षसनिुली, लषलतपुर, पाँचिर, इलाम, मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट, कासकी आषद षजलला 
अदालतहरूलये षवञिापन षनकालयेरै दोभाियेको षनयुषति िरररहयेका छन् । यसबारये  अषिवतिा 
शंकर षलमबूको दषलल छ : “नािररक तिा राजनीषतक अषिकार समबनिी अनतरावाषष्ट्रय 
अनुबनि (सन् १९६६) मा नयेपाल सरकारलये हसताक्र िरयेकोलये दोभािये षनयुषति कानून 
सममत हुनसकदछ ।”24

22 यो तामाङ समुदायको जातीय संसिा, नयेपाल तामाङ ियेदङुको सषक्रयतामा षवषभनन पाटगीमा 
आबद्ध नौ ओटा भातकृ संसिाहरूको सहभाषितामा िषठत संसिा हो । यस संसिालये तामाङ प्दयेश 
तामसाषलङ प्ाषतिको लाषि संििवा िदवाछ । 

23 षसनिुली षजलला, मररन िाउँपाषलका-५ को नयेपाल तामाङ ियेदुङका षजलला सषचव समयेत 
रहयेका अषभयनता काजीमान षिङलये प्राङ् बोला छारन्ान नामक तामाङ माषसक पषत्रकाको समपादन 
िदवाछन् र अनय आमसञचार माधयममा पषन सषक्रय छन् । हाल उनी नयेपाल तामाङ ियेदुङ, भािा 
तिा षशक्ा षवभािका प्मुख हुन् । 

24  मंषसर ५, २०७६ मा षलमबूसँि िररएको कुराकानी । उनलये कुराकानीको क्रममा 
“इनटरनयेशनल कषनभनयेनट अन षसषभल एणड पोषलषटकल राइट्स (षडसयेमबर १९६६)” को िारा 
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अविियाय्य तथया वि:िुल् विक्या समबन्ी वि्ेय्, २०७५ मया मयातकृभयाषया थपि 
पहल
नेपालको संविधान (२०७२) लये षशक्ामा मातकृभािा (िारा ३१) र बहुभाषिक नीषत (िारा 
५१) को वयवसिा िरयेको छ । यी सकारातमक वयवसिा हुँदाहुँदै पषन सरकार मातकृभािाप्षत 
सकारातमक रहयेको अनुभूषत मातकृभािीहरूलाई भएको छैन । अवनिा्यरा ्तथा वन:िुलक 
विक्ाको समबनधमा व्यिसथा गनरा बनेको विधे्यक, २०७५ पाररत िनवा संसद्  सषचवालयमा 
दतावा हुँदा उति षवियेयकमा “मातकृभािा” राषखएको षिएन । उति षवियेयकको दफा २५(१)मा 
लयेषखएको षियो : “षशक्णको माधयम भािा : षवद्ालयलये प्दान िनषे षशक्णको माधयम 
नयेपाली भािा, अंग्येजी भािा वा दुवै भािा हुनसकनये छ ।” 

उति षवियेयक मसयौदा सषमषतलये संषविानको िारालाई कुलचनये आँट िरयेको दयेखयेर 
मसषहत बहुभाषिक षशक्ा समाज, नयेपालका पदाषिकारी, भािासयेवी र सहकमगीहरू सषक्रय 
भयौ ँ। तयसपषछ तुरुनतै षवियेयक माषिको छलफल र भयेटिाटलाई तीव्र बनाइयो । महासंि, 
चुमलुङ लिायतका नािररक संसिा र प्ाञि वैरािी काइँलासँिै षवषभनन षवञिसँि भएका 
दुई/तीन ओटा छलफलबाट ठोस सुझावका लाषि पूववा सभामुख ओनसरी ितगीमिरसँि 
भयेटिाट भयो । उनलये वयावहाररक उपाय सुझाए अनुसार नै संसद् को षशक्ा सषमषतका 
सदसय सांसदहरूसँि पषन भयेटिाट र छलफल िररयो र लषबङलाई षनरनतरता षदइयो । 

अनततः असोज ३, २०७५ मा षवियेयकमाषि छलफल हुँदा दफा २६ मा “मातकृभािा” 
िषपयो र “मातकृभािामा षशक्ा” को पररभािा पषन िषपयो । यसरी संवैिाषनक मात्र होइन, 
कानूनी षहसाबलये पषन नयेपाल बहुभाषिक मुलुकको रूपमा सिाषपत भयो । मुलुकलाई 
एक भाषिक हुनबाट बचाउन सबैको प्यास सािवाक भयो । मातकृभािी बालबाषलकाहरू 
पषन कानूनतः “राषष्ट्रय समुदाय” (खस-आयवा) का बालबाषलका सरहकै सयेवा सुषविा : 
“षन:शुलक षशक्ा,” “षन:शुलक पाठ्यपुसतक” र “खाजा” समयेत पाउनये हकदार हुनये भए । 
अवनिा्यरा ्तथा वन:िुलक विक्ा समबनधधी ऐन, २०७५ को पररचछयेद-४ मा “मातकृ भािामा 
षदइनये षशक्ा तिा षवद्ालय सञचालन” बारये  भषनएको छ : “नयेपालमा बसोबास िनषे 
प्तययेक नयेपाली समुदायका नािररकलाई आफनो मातकृभािामा आिारभूत तह वा माधयषमक 
तहसममको षशक्ा प्ाति िनषे अषिकार हुनयेछ । तर तयसतो षशक्ा प्चषलत कानून बमोषजम 
षनिावारण भएको पाठ्यक्रम बमोषजम हुनु पनषेछ” (नयेपाल सरकार २०७५ ) ।

यी पाँच उदाहरणलये भाषिक समानताका लाषि नािररक समाज र यसमा आबद्ध 
वयषतिलये भाषिक समनताका लाषि संििवा िरररहयेको दयेखाउँछ । तर २०७२ सालपषछ यसता 
संििवामा नािररक संसिाको सहभाषिता र चासो िटयेको पषन संकये त िछवा  । 

१४(३)एफ उद्धकृत िरयेका षिए : “To have the free assistance of an interpreter if he 
cannot understand or speak the language used in court.” 
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मातृभािाको सरंक्षण, सिंद्धद्धन र षिकाससिैँ प्ाषञिक कायद्धमा सषरियता 
नािररक सामाषजक संसिाहरू भािाको आनदोलनमा मात्र होइन भािाको संरक्ण (सुरक्ा, 
जियेनावा), संवद्धवान (पालन-पोिण, हुकावाउनये काम) र षवकास (षवसतार वा फैलावट) का सािै 
प्ाषञिक कायवामा पषन षनरनतर सषक्रय रहयेको दयेषखनछ । मातकृभािी समुदाय र नािररक समाजलये 
िरयेका कये ही प्यासलाई यस खणडमा प्सतुत िररएको छ । यस क्रममा षलमबूहरूको षकरात 
याकिुम चुमलुङ र नयेवारहरूको नयेपालभािा एकये दषमको षवसतकृतमा चचावा िररएको छ । 

मातकृभािाको संरक्ण कसरी िनषे ? यस प्श्नको सोझो र सटीक उत्र हो—बोलयेर । बोलन ु
भनयेको कुराकानी िनुवा, संवाद िनुवा, बकनु, फलाकनु र िाउनु पषन हो । अषन संवद्धवान िनषे 
उपाय हो—भािालाई षलषपबद्ध िनुवा । आफना मनका बह, अनुभव र अनुभूषत, आकांक्ा 
र ञिान-सीप आषदलाई लयेखनु हो । शबदकोश, वयाकरण, पाठ्य सामग्ी, सनदभवा सामग्ी 
आषद तयार िनुवा हो । अब त अषडयो-षभषडयो, षवद्ुतीय तवरबाट पषन भािालाई हुबहु 
अषभलयेखन र पुसतानतरण िनवा सषकनछ । यसतै भािा षवकासको अिवा हुनछ सरकारी स ंयनत्र 
माफवा त सञचार, षशक्ा, प्शासन, अदालत आषदमा मातकृभािाको प्योि षवसतार िनुवा हो । 
समग्मा भािामा अषभलयेखन िनषे यसतै मूतवा वा अमूतवा कायवालाई नै प्ाषञिक कमवा भषननछ । 
षकरात याकिुम चुमलुङ र नयेपालभािा एकये दषमबारये  यहाँ छलफल िनुवा अषि कये ही संसिाका 
काम-कारबाहीबारये  छलफल तल उललयेख िररएको छ ।

भाषिक समानताका लाषि सरकारलये िठन िरयेका नािररक समाजका संसिालये कये ही 
सुझाव षदएका छन् । संसककृ त भािाको षवरुद्ध र भाषिक समान अषिकारको माि सषहत 
नािररक समाजलये िरयेको लिातारको जनदबाबकै पररणाम सवरूप जयेठ १४, २०५० मा 
षशक्ा मनत्रालयलये प्ाञि वैरािी काइँलाको अधयक्तामा ११ सदसयीय राषष्ट्रय भािा नीषत 
सुझाव आयोि िठन ि¥यो । नयेपाल आषदवासी जनजाषत महासंि, षकरात याकिुम चुमलुङ, 
नयेपालभािा मंकाःखलः, नयेपाल तामाङ ियेदुङ, नयेपाल मिर संि लिायतका ४४ ओटा 
संि-संसिालये मातकृभािाको संरक्ण, संवद्धवान र षवकासको लाषि सुझाव पयेस िरये  ।25 यस 
आयोिलये चैत ३१, २०५० मा ५८ बुँदये सुझाव सषहतको आफनो प्षतवयेदन षशक्ामनत्री समक् 
प्सतुत ि¥यो । योजनाकार, भािाषवद् र षशक्ाषवद्हरूका लाषि यो प्षतवयेदन राम्ो सनदभवा 
सामग्ी त बनयो, तर सरकारलये लािू िरयेन । षव.सं. २०५४ मा िषठत राषष्ट्रय जनजाषत 
षवकास सषमषतलये भािा संरक्णका लाषि कये ही कायवा शुरू ि¥यो । राषष्ट्रय जनजाषत षवकास 
सषमषत (िठन) आदयेशमा सववाप्िम नयेपालका ६१ ओटा जनजाषतको सूची प्काषशत 
भयो । तर पषछ संशोिन माफवा त ५९ ओटा षनिावारण िररयो । आव्िासधी जनजाव्त उतथान 
प्रव्तष्ान ऐन, २०५८ जारी भएपषछ यसै नाममा (माि २०५८) मा संसिाको िठन भयो 

25 हयेनुवाहोस्, रावट्रि्यभाषा नधीव्त सुझाि आ्योगको प्रव्तिे्न, २०५० मा रहयेको पररषशष्ट ५, 
जसमा सुझाव षदनये संि-संसिाको नाम षदइएको छ । 
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र यस संसिाबाट आषदवासी जनजाषतका भाषिक षक्रयाकलाप समपननताको लाषि िररनये 
मािहरू कये ही हदसमम समबोिन हुन िालयेका छन् । यसरी नै अनतरावाषष्ट्रय मातकृभािा षदवस 
(फये ब्ुअरी २१) को अवसरमा नयेपाल प्ञिा-प्षतष्ठान र आषदवासी जनजाषत उतिान राषष्ट्रय 
प्षतष्ठानलये आयोजना िनषे कषवता िोष्ठीमा सहभािी हुनये िदवाछन् । तयहाँ पाठ िररनये कषवता 
समबषनित संसिालये प्काषशत िरयेका छन् । 

तयसतै, डा. हकवा  िुरुङको संयोजकतवमा जनजाषत षवकास-समनवय कये नरि खोलयेर जनजाव्त 
विकासको जुवक्त प्काशन िरयेको दयेषखनछ (िुरुङ र अरू सन् २०००) । उति पुसतकमा 
जनजाषतको पषहचान िददै, जाषतका सािै भाषिक समसया र चुनौती कये लाउँदै समािानका 
उपाय खोषजएको र भावी कायवाक्रम पषन तय िररएको छ । महासंिलये काठमाडौमँा 
“मातकृभािा राषष्ट्रय सममयेलन सन् २०००” आयोजना िरये र “भाषिक अषिकार समबनिी 
राषष्ट्रय िोिणा-पत्र” चैत ४, २०५६ मा जारी ि¥यो । यस िोिणा पत्रमा भाषिक षवभयेद 
हटाएर भाषिक समान अषिकारको माि िररएको षियो ।

अषन, संयतुि राष्ट्रसंिलये दषक्ण अषफ्काको डबावानमा अिसट ३१ दयेषख सयेपटयेमबर ८, २००१ 
समम आयोजना िरयेको “जाषतवाद, जातीय षवभयेद, षवदयेशी प्षतको िकृणा तिा ततसमबनिी 
असषहष्णुता षवरोिी षवश् सममयेलन” मा नयेपालको जातीय षवभयेद षवरुद्ध राषष्ट्रय मञच 
(एनकाडवा) लये भाि षलयो । यस मञचलये नयेपालमा भाषिक षवभयेदसँिै सबै खालये षवभयेदबारये 
अविारणा पयेस ि¥यो । सममयेलनमा अषभयनता मलललये “नयेपालमा भाषिक आिारमा िररनये 
षवभयेद बारयेको बकपत्र” प्सतुत िरये  । यसरी नयेपालको भाषिक षवभयेदको शकृंखलालाई संयुति 
राष्ट्रसंिको मञचमा समयेत पयेस िररएको षियो (मलल सन् २००२क : २३१) । 

्ुई ियागरर् सयामयावज् ससंथया्ो भूवम्या 
मातकृभािाको संरक्ण, संवद्धवान र षवकासको क्येत्रमा सषक्रय नािररक सामाषजक संसिामधयये 
अग्णी भूषमका षनवावाह िरररहयेका याकिुम (षलमबू) जाषतको संसिा षकरात याकिुम चुमलुङ 
(सिा. २०४५) र नयेवार समुदायका नयेपालभािा एकये दषम (सिा. २०५०) लये षनवावाह िरयेको 
भूषमकालाई यहाँ हयेनषे प्यास िरयेको छु । पषहलो संसिालये मातकृभािाको संरक्ण, संवद्धवान र 
षवकासका सािै भाषिक समान अषिकार र प्योि षवसतारमा पषन जोड षदइरहयेको दयेषखनछ 
भनये दोस्ो संसिाचाषहँ मातकृभािाको षवकास र प्ाषञिक कमवामा कये षनरित रहयेको छ । दुवै 
संसिालये जातीय ञिान उतपादनको क्येत्रमा ियेरै प्ाषञिक कमवा िरररहयेका छन् । यी दुई संसिाको 
कमवाबाट मातकृभािाको षवकासमा नािररक सामाषजक संसिाको भूषमका बुझन िप मद्त 
पुगनयेछ भननये मलाई लाियेको छ । 

चुमलुङलये “षलमबू भािा, साषहतय, िमवा, इषतहास, षकरात षसररजंिा षलषप र षलमब ू
संसककृ षतको उतिानको लाषि कायवारत रहनये” र “मानवअषिकार, आषदवासी जनजाषतको 
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अषिकार, मषहला तिा बालअषिकारको पक्मा काम िनषे” उद्येशय षलएको छ ।26 आफनो 
िोषित उद्येशय पररपूषतवामा यो संसिा दृढ दयेषखएको छ । लषलतपुर षजललाको षतखयेदयेवलमा 
अवषसित चुमलुङको कये नरिीय कायावालय भवन तीन तलाको छ । यो भवन षलमबू जाषत र 
भािा समबनिी सामाषजक-सांसककृ षतक, भाषिक, साषहषतयक तिा प्ाषञिक षक्रयाकलाप िनषे 
कये नरिको रूपमा सिाषपत छ । यसै भवनमा संसिाको कायावालय, पुसतकालय र संग्हालय रहयेका 
छन् । मातकृभािाको संरक्ण, संवर्वान र षवकासको क्येत्रमा चुमलुङको सषक्रयता उललयेखनीय 
छ । यस संसिाको सषक्रयतामा षलमबू भािामा साषहषतयक (बालसाषहतय, अनुषदत साषहतय 
आषद) तिा िैरसाषहषतयक ककृ षत (शैषक्क सामग्ी, सनदभवा सामग्ी, शबदकोश र वयाकरण 
आषद) प्काषशत भएका छन् । यी सामग्ी माफवा त षलमबू भािाको संरक्ण, संवर्वान र ञिान 
उतपादन षनरनतर जारी छ । षव.सं. २०७० मा सवायत् संसिाको रूपमा षलमबू अधययन 
कये नरिको सिापना िरये र प्ाषञिक अधययन अनुसनिान िनषे कायवाको प्ारमभ पषन चुमलुङलये 
िरयेको छ र पुसतकालयको पषन सिापना िरयेको छ । ित तीन विवादयेषख षलमबू अधययनका 
लाषि प्षतविवा दुई जना अनुसनिातालाई रु. ७५,००० को दरलये अनुसनिानवकृषत् पषन षदनये 
िररएको छ । चुमलुङको प्तयक् वा अप्तयक् सहयोिमा रये षडयो नयेपाल, एफएम रये षडयो, 
टयेषलषभजन, अनलाइन, सामाषजक सञजाल जसता आमसञचारका षवषभनन माधयम, आषदमा 
षलमबू भािाको पहुँच षवसतार भएको छ । तयसतै, दजवानौकँो संखयामा वाषिवाक, अिवा-वाषिवाक, 
माषसक पत्रपषत्रका र जनवाल समयेत प्काशन भएका छन् । यी प्काशन भाषिक संरक्ण, 
संवद्धवान र षवकास िनषे अषभयानकै अंिका रूपमा प्काषशत भइरहयेका छन् ।

चुमलुङलये अनौपचाररक षशक्ा क्येत्रका पाठ्य सामग्ी तीन ओटा पयाकये जमा तयार 
िरयेको छ भनये औपचाररक षशक्ामा पाठ्यक्रम षवकास कये नरि माफवा त प्ािषमक तह (कक्ा 
१–५) को पाठ्यक्रम तिा पाठ्यपुसतक तयार िरयेको छ । यी पाठ्यपुसतक षलमबुवान क्येत्रका 
षवषभनन षजललाका षवद्ालयमा पठनपाठन भइरहयेको दाबी चुमलुङका अधयक्लये िरयेका 
छन् ।27 षनमन माधयषमक षवद्ालय तह (कक्ा ६–८) को पाठ्यपुसतक षनमावाणमा पषन यो 
संसिा षक्रयाशील दयेषखनछ । उचच माधयषमक षवद्ालय तहमा षलमबू भािा पठनपाठनका 
लाषि सरकारी मानयता पाउन सषक्रय पहलकदमी भइरहयेको छ । सिानीय भाषिक समुदायको 
पहलमा कये ही प्ािषमक षवद्ालयमा मातकृभािाको माधयमबाट षदइनये, बहुभाषिक षशक्ा पषन 

26 यो सूचना चुमलुङको षविान, २०४६ (नवौ ँ संशोिनसषहत) मा आिाररत छ ।
27 योिराज षलमबूसँि काषत्क २, २०७६ मा िररएको कुराकानी ।
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प्ारमभ िररएको छ । तयसतै, संसककृ त षवश्षवद्ालय अनतिवात िरानषसित षपणडयेश्री माषवमा 
षलमबू भािा पठनपाठनका लाषि पहल भइरहयेको छ ।28 

चुमलुङलये प्ाषञिक कमवासँिै सामाषजक अषभयनताको भूषमका पषन खयेलदैआएको छ । 
नयेपाल सरकारका षवषभनन षनकाय, जसतो—षशक्ा मनत्रालय, पाठ्यक्रम षवकास कये नरि, 
अनौपचाररक षशक्ा कये नरि, शैषक्क जनशषति ताषलम कये नरि, भािा आयोि, आषदवासी 
जनजाषत उतिान राषष्ट्रय प्षतष्ठान, आषदमा—माि प्सतुत िददै मातकृभािाको पक्मा अषभयान 
चलाइरहयेको छ । यसलये आफनो मािको पक्मा जनदबाब षसजवाना िददै र सरकारको िलत 
नीषतको खबरदारी िरररहयेको छ । यस अषतररति चुमलुङलये नयेपाल आषदवासी जनजाषत 
महासंि, संयुति मातकृभािा संििवा सषमषत आषद संसिासँि सहकायवा िरये र मातकृभािाको 
आनदोलनलाई बल पु¥याइरहयेको छ । 

नयेपालभािा एकये दषम सिापनाको ऐषतहाषसक पकृष्ठभूषम नयेपालभािा र संसककृ षतको 
आनदोलनसँि जोषडएको छ । नयेपालमा २०३५–२०३६ सालमा भएको षवद्ािगी आनदोलनका 
कारण २०३६ सालमा षनदवालीय वा बहुदलीय वयवसिा छनोटका लाषि जनमत संग्हको 
िोिणा भएको षियो । यो िोिणालये लयाएको खुला राजनीषतक वातावरणमा भािा 
अषभयनताहरूलये साउन २०३६ मा नयेपालभािा मंकाःखलः सिापना िरये  । मंकाःखलः लये 
भाषिक चयेतको अषभयानलाई कषसलो बनायो, षवशयेि िरी नयेपाल संवत् लाई राषष्ट्रय मानयता 
षदलाउनये अषभयान चलायो ।29 २०४६ सालको राजनीषतक पररवतवानपषछ मंकाःखलः लये 
समान भाषिक अषिकार र जातीय मािलाई समयेत संसिाित रूपमा अिाषड बढायो । 
यसैबीच षनमावाण भएका मंकाःखलः लिायत षवषभनन जाषतका संसिाहरू षमलयेर २०४७ 
वैशाखमा नयेपाल आषदवासी जनजाषत महासंि सिापना भयो । यसै सनदभवामा भाषिक संसिालये 
जाषतको प्षतषनषितव िनवा नसकनये षवचारहरू सतहमा आउन िालयो । यही पकृष्ठभूषममा नयेवाः 
भािाको संरक्ण, संवद्धवान र षवकासका लाषि नयेपालभािा एकये दषम र जातीय अषिकार 
प्ाषतिको लाषि नयेवाः दयेय् दबू (सिा. २०५२) को सिापना भयो । नयेपालभािा मंकाःखलः 
दबूसँि आबद्ध भयो । र हाल यी दुवै संसिालये नयेवाः षहतका लाषि आ-आफना भूषमका 
षनवावाह िरररहयेका छन् । 

नयेपालभािाका समबषनित षवियमा प्ाषञिक कायवा िनषे एक मुखय िलो हो नयेपालभािा 
एकये दषम । यसको कायावालय भवन कीषतवापुरमा छ । २९ रोपनी ५ आना २ पैसामा 
फैषलएको यस भवनको पररसरषभत्र अरषनको श्येत चैतय गयालरी छ जहाँ अरषनको 
समबनिी सामग्ी सजाएर राषखएका छन् । यसै भवनको एकषतर कायावालय, बीचको कक्मा 

28 भारतको षसषककम राजयमा भनये प्ािषमक तहदयेषख सनातकोत्र तहसमम नै षलमबू भािाको 
अधययन-अधयापन हुनये िदवाछ ।

29 मलल कये . सुनदरसँि असोज ३०, २०७६ मा िररएको कुराकानी । 
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पुसतकालय र अकवोषतर दईु तलामा नयेवाः एफएम सटयेसनको सटुषडयो छ । यस संसिालये भवन 
षनमावाणका लाषि कीषतवापुर निरपाषलकाबाट, वागमती सभयता अधययनका लाषि काठमाडौ ँ
महानिरपाषलकाबाट र “दानयषहरा षसरपाः” पुरसकारका लाषि यञिरतन िाखवाःबाट रकम 
प्ाति िरयेको हो । यसरी नै अधययन अनुसनिानका लाषि षवषभनन संि-संसिाबाट रकम 
संकलन िनषे िररनछ । यो संसिा मूलतः दान दषक्णा र सहयोिसँिै अधययन अनुसनिानबाट 
प्ाति रकमबाट चलयेको छ ।30

यसै िरी नयेपालभािा एकये दषमलये आफनो उद्येशयको पररपूषतवाका लाषि मातकृभािाको 
अधययन, अनुसनिान र पठन संसककृ षत षवकासका लाषि पुसतकालयको वयवसिा िरयेको 
छ ।31 यसै िरी नयेवाः एफएम रये षडयोबाट चौबीसै िणटा नयेवाः भािा, साषहतय र संसककृ षतबारये 
सामग्ी प्सार हुनये वयवसिा िररएको छ । यसका लाषि एकये दषमलये अनयेक षमषडयासँि 
दश विषे समझौता िरयेको छ । यसका सािै नयेवाः साषहतय र संिीत सािकलाई रु. एक 
लाखको “दानयषहरा षसरपाः” पुरसकारको वयवसिा िररएको छ । यसै क्रममा प्तययेक विवा 
काषत्कमा साषहतय-संिीत सयेवा पुरसकार (रु. ५० हजार), षसजवाना प्ोतसाहन पुरसकार (रु. 
२५ हजार) र षवञिान-प्षवषि पुरसकार (रु. २५ हजार) पषन षदनये वयवसिा िररएको छ । 
यसै क्रममा एकये दषमलये नयेवाः जाषतसँि समबषनित ४८ ओटा ऐषतहाषसक, सांसककृ षतक तिा 
साषहषतयक महत्वका ककृ षत प्काषशत िरयेको छ ।32 यस संसिालये नयेपालभािामै नेिाः प्रज्ा 
जनवाल प्काषशत िरररहयेको छ । हालसमम यो जनवाल सन् २०१८ मा १ र सन् २०१९ मा 
२ िरी जममा ३ अंक प्काषशत भइसकये को छ । 

यस खणडको अधययनलये कये  दयेखाउँछ भनये एकषतर जातीय संसिाहरू भाषिक समान 
अषिकारका लाषि राजयसँि लषडरहयेका छन् भनये अकवोषतर जातीय ञिान उतपादन कायवामा 
पषन षदलो जयानलये लाषिपरयेका छन् । नयेपालभािा एकये दषमलये नयेपालभािा र नयेवार समबनिी 
अनुसनिानका सािै आषिकाररक र िहनतम् ककृ षतहरूको लयेखन, समपादन र प्काशनको 
कायवा शुरू िरयेको छ । नयेपालभािा साषहतयका षवषवि षविामा समपादन कायवा िालयेको 
पषन दयेषखनछ । चुमलुङलये प्ाषञिक कमवाका सािै भाषिक मानवअषिकारका लाषि पषन 
लषडरहयेको छ । यी दुई संसिाको षसको अनय संि-संसिालये पषन िरयेमा भाषिक षवकासलये 
एउटा हदसमम उचाइ षलनसकनये दयेषखनछ ।

30 एकये दषमका कायावालय प्मुख शानतराज शाकयसँि मंषसर ३, २०७६ मा िररएको कुराकानी ।
31 नयेपालभािा एकये दयेषमको षविान २०५६ को उद्येशयमा लयेषखएको छ : “नयेपालभािा, यसको 

साषहतय एवं संसककृ षतको अनुसनिान, संरक्ण र संवद्धवान िनषे ।” 
32 नेिाः प्रज्ा विवा २ अंक ३ मा यी पुसतकहरूको सूची हयेनवा सषकनछ ।
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भाषिक आनदोलनमा नािररक समाजले धयान नषदएका पक्ष 
यस खणडमा भाषिक समान अषिकार सिापना िनवा र मातकृभािाको संरक्ण, संवद्धवान र 
षवकास िरी प्ाषञिक ञिान उतपादन िनवामा नािररक समाजलये खयेलयेको भूषमकाको लयेखाजोखा 
िनषे प्यास िररनयेछ । भाषिक क्येत्रमा उपलषबि हाषसल िदावािददै पषन कायावानवयनको क्येत्रमा 
मातकृभािी र भाषिक अषभयनताहरू चुकये का छन् । आम रूपमा मातकृभािी समुदायहरूलये 
संवैिाषनक हक अषिकारको अनुभूषत िनवा सषकराखयेका छैनन् । मातकृभािीहरू षलषप छनोटको 
षववादमा पषन अषलझनये िदवाछन् । मातकृभािालये हालसमम जयेजषत संवैिाषनक तिा कानूनी 
अषिकार प्ाति िनवासकयो तयसको कायावानवयमा अषभयनताहरू उदासीन दयेषखएका छन् । यो 
उदासीनता षवशयेि िरी २०७२ सालमा संषविान लािू भएपषछ दयेषखएको हो । अषिकारमुखी 
आनदोलनमा आनदोलनकमगीहरूको उपषसिषत शूनयप्ायःको षसिषतमा पुषिसकये को छ । 
प्तययेक विवा मनाउनये िरयेको कालो षदवसमा अषिकारकमगीहरूको उपषसिषत नयून दयेषखँदै छ । 

भाषिक समसयाको जरो नयेपालमा भाषिक समान अषिकार सिाषपत नहुनु नै 
हो । वासतवमा मातकृभािी बालबाषलकालाई राणाकालदयेषख नै “षशक्ामा भाषिक संहार” 
(षलंषगवषसटक जयेनोसाइड इन एजुकये शन) िररएको छ ।33 उनीहरूलये आ-आफना मातकृभािाको 
माधयमबाट पढ्न पाइरहयेका छैनन् । मातकृभािा षवियको पठनपाठन पषन समभव हुन सकये को 
छैन । राषष्ट्रय षशक्ा आयोिलये सन् १९५५ मा तयार िरयेको ररपोटवामा षशक्णको माधयम 
नयेपाली भािा हुनुपनषे, प्ािषमक सकूलमा अरू भािाको अधयापन आवशयकता नरहयेको, यषद 
रहयेमा तयसलये नयेपाली भािाको अधययनमा बािा पु¥याउनये र “षवदयेशी” भािाकै रूपमा रहनये 
राय षदएको षियो । आयोिको ररपोटवामा दाबी िररएको षियो, “नयाँ पुसताका षवद्ािगीलाई 
नयेपाली भािा उनीहरूको आिार भािाको रूपमा षसकाए अरू भािाहरू क्रमशः लोप हुँद ै
जानयेछन् र यसलये नयेपालको राषष्ट्रय एकतालाई अझ बढी मजबूत बनाउनये छ” (वनत २०५४ : 
२२) । यस बीचको साढये छ दशकमा राजयलये एकषतर संवैिाषनक हकको वयवसिा िददै 
जानये र अकवोषतर यी हकलाई कायावानवयन िनवा पहल निनषे पररपाटी बसालयेको छ । यसलये 
मातकृभािाका सािसािै आषदवासी संसककृ षतलाई समयेत ठूलो आिात पुियेको छ । “जीवन 
षनवावाहको षववशतामा राजयसत्ाद्ारा बाधय तुलयाइएको भािा षसकनये, बोलनये र प्योि िनषे 
क्रममा िुपै्लये आ-आफना मातकृभािाबाट षवचलन हुनुपनषे षसिषत भोगनुपरयेको छ” (मलल 
सन् २००२ख : २११) । 

वतवामान संषविान लािू भएको चार विवा पुगन लागदा पषन संिीय, प्दयेश तिा सिानीय 
तहमा “भािा नीषत” र “बहुभाषिक षशक्ा नीषत” बनयेको छैन र यसतफवा  नािररक समाजको 
पहल समयेत हुनसकये को छैन । िाउँपाषलका र निरपाषलका लिायतका सिानीय सरकारलये 

33 यसबारये  िप अधययनका लाषि कमलप्काश मललको लयेख “लयांगवयेज एणड सोसाइटी इन 
नयेपाल” (मलल सन् २०१५ : १३–३७) हयेनुवाहोस् ।
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भािा तिा मातकृभािा षशक्ा नीषत बनाएका छैनन् । सिानीय तहका सयेवा प्दायकहरू 
“नीषत नै छैन” भनयेर पषनछनये िरयेका छन् । भािा नीषत र षनदषेषशकाको अभावमा मातकृभािी 
बालबाषलकाहरू आफना मातकृभािाको माधयमबाट षशक्ा पाउनये संवैिाषनक अषिकारबाट 
वषञचत छन् । यसै िरी सिानीय तहका भािा, संसककृ षत र लषलतकलाको संरक्ण र 
षवकास (अनुसूची-८, बुँदा २२) िनषे अषिकार सिानीय सरकारसँि छ । यसका लाषि 
सिानीय तहहरूमा प्ञिा-प्षतष्ठान बषनसकनु पनषे हो तर हालसमम कतै पषन सुरसार छैन । 
यसरी संवैिाषनक र कानूनी अषिकारहरू वयवहारमा अनुवाद हुन सकये का छैनन् । प्दयेश 
सरकारको अवसिा पषन यसतै छ । वयवहारमा न भाषिक षवभयेदको अनतय भयो, न त 
भाषिक समानताको हक नै प्तयाभूत हुन सकयो । हालको यसतो षविम पररषसिषतमा 
नािररक समाज कतै दयेषखएको छैन । 

षव.सं. २०४७ को संषविानलये मातकृभािामा षशक्ाको वयवसिा िरये  तापषन षशक्ा 
मनत्रालय, पाठ्यक्रम षवकास कये नरिलये संषविानको िलत वयाखया िरी मातकृभािा षवियको 
षशक्ा अिावात् षवियको रूपमा मातकृभािाको षशक्ा षदनये तय ि¥यो । र, पषछ तयो पषन 
सिानीय षवियमा राखयेर ऐषचछक बनायो । जबषक राषष्ट्रय षशक्ा आयोिको प्षतवयेदन 
(२०४९) लये समयेत नयेपाली भािापषछ मातकृभािालाई दोस्ो क्रममा राखयेर षवियको रूपमा 
पाठ्यक्रमको ढाँचा तयार िररषदएको षियो । यसरी िलत वयाखया िरये र सरकारलये नै 
मातकृभािाको दुदवाशा बनाइषदयो । तयसै िरी मातकृभािा षवियको पठनपाठनलाई षनरुतसाषहत 
िनषे काममा मूलतः स्ोत वयषति (आरपी) हरूलये भूषमका षनवावाह िरये  । उनीहरूलये नै अंग्येजी 
पठनपाठनका लाषि अषभभावकलाई अषभप्येररत िरयेका िुपै् आिार प्सतुत िनवा सषकनछ । 
आफनो कायवाक्येत्रषभत्र पनषे मातकृभािाको सट्ा ऐषचछक अंग्येजी पठनपाठन िराउन आरपीहरूलये 
षवद्ालयलाई उकसाए । नािररक समाजलये यसको षवरोि िदावा मूल षवियको रूपमा पढाइनये 
भािालाई ऐषचछक भािाको रूपमा पठनपाठन िनवा नपाइनये भनी षशक्ा मनत्रालयलये पररपत्र 
जारी िरये  । यस पररपत्रमा आरपी र षवद्ालय प्शासनलये धयान षदएको उदाहरण छैन । यहाँ 
कये  प्सट पारौ ँभनये मातकृभािा षवियको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुसतक बनाएर लािू िनषे अषिकार 
र कतवावय आिारभूत षवद्ालयको हो तर नयेपालभररका कुनै पषन षवद्ालयलये मातकृभािाको 
पाठ्यपुसतक बनाएर लािू िरयेका छैनन् । 

हालसमम मातकृभािाको समसयालाई राष्ट्रको एउटा प्मुख मानवअषिकार समबनिी 
समसया हो भनयेर पषहचान िनषे संसिाको अभाव छ । सिानीय तहमा मातकृभािाको संरक्ण, 
संवद्धवान र षवकासका सािै मातकृभािामा षशक्ाका लाषि सुरसारै छैन । सरकारी कामकाजको 
भािाको रूपमा सिाषपत िनवा पहल हुनसकये को छैन । मातकृभािामा सूचनाको हकको वयवसिा 
िनवाका लाषि पषन पाइला चालन सषकएको छैन । 
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नयेपालमा खस-आयवा समुदायलये मातकृभािीहरूलाई उनीहरूको भािा बोलदा होचयाउनये, 
षखसी षटउरी िनषे प्वकृषत्लये पषन ियेरैजसोलये आफनो भािा बोलन छाड्नये िरयेको हुनसकछ । 
जसतो, बराम ९८.०९ प्षतशत, छनतयाल ९५.९१ प्षतशत, कुमाल ८९.९३ प्षतशत, 
भूजयेल ८१.९७ प्षतशत, माझी ७०.८३ प्षतशत, िुरुङ ६२.३० प्षतशत, िकाली ६०.३० 
प्षतशत र मिर समुदायका ५८.२३ प्षतशतलये आफना मातकृभािा षबषसवासकये को यिािवा रावट्रि्य 
जनगणनाको प्रव्तिे्न, २०६८ लये औलयाएको छ । नयेपाली भािाको उचचारण िनवा नसकदा 
पषन होचयाउनये प्वकृषत् छ । मातकृभािीहरूमा यसको षवरोि िनषे वा अडान षलनये क्मताको 
अभाव दयेषखनछ । नयेपाली भािीहरूमा शासकको र मातकृभािीहरूमा शाषसतको मानषसकता 
षवकास भइसकये को आभास हुनछ । नयेपालको संषविान (िारा ३९) लये “आफनो पषहचानसषहत 
नामको हक” प्तयाभूत िरयेको छ । यसको अिवा हो मातकृभािीहरूलये आफना बालबाषलकाको 
नाम आफना मातकृभािामा राखन सकछन् । तर मातकृभािामा नाम राखन उनीहरूमा उतसाह 
दयेषखँदैन । तयसै िरी िाउँ ठाउँको नाम मातकृभािामा राखनये, पुरानो नामको खोज अधययन 
िनषे काम पषन शुरू हुनसकये को छैन । पषछललो संषविान लािू भइसकये पषछ नािररक समाज 
षनषष्क्रय छ । सरकार संषविानको ममवा षवपरीत कानून बनाउँदैछ । 

पषछललो समय नयाँ ढंिलये मातकृभािा माषिको आक्रमण हुन िालयेको छ । एकषतर 
“नयेपाली भािा त मनवा लाषिसकयो भनये अरू मातकृभािाको कये  खैररयत छ र” भनदै षनरुतसाषहत 
िररँदैछ । अकवोषतर “आजको युिमा अंग्येजीको माि बढयेको हुनालये मातकृभािा पढयेर कये  पो 
हुनछ र” भनयेर हतोतसाषहत िररँदैछ । तयसतै, “संसककृ त त नासाका वैञिाषनकहरूलये प्योि 
िनषे भािा हो” भनदै मातकृभािीहरूलाई आफनो भािाबाट षवमुख पानवा शुरू िररएको छ । 
यसता भ्म षचनवा पषन नािररक समाज सषक्रय हुनु आवशयक छ । संषविानमा भाषिक समान 
अषिकारका लाषि सबै भािालाई आ-आफना तहमा सरकारी कामकाजको भािा बनाउन, 
मातकृभािामा सूचनाको हक प्ाति िनवा र लोकसयेवामा परीक्ा षदन पाउनये प्ाविानको लाषि 
नािररक समाजको पहल पषन जरुरी छ, जुन आजसमम हुन सकये को छैन । संषविानमा 
वयवसिा भएका भाषिक प्ाविानलाई ऐन कानूनमा प्षतषबषमबत िराउन र षनदषेषशका जारी 
िराउन दबाब षसजवाना िनवा पषन सषकएको छैन । 

यसै िरी मौजुदा ऐन कानूनको आिारमा भाषिक मानवअषिकारको उपभोिका 
लाषि उपभोतिालाई जािरुक िराउन सषकएको छैन । प्दयेश र सिानीय तहको सरकारलाई 
आ-आफना तहमा अनुसूची अनुसारको भािा तिा संसककृ षत प्ाषञिक संसिा िठनका लाषि 
आवशयक ऐन कानून र षनयमावलीको षनमावाण िनवा र कायावानवयन िराउन नािररक समाजको 
पहलकदमी बढाउनु पदवाथयो, यसमा नािररक समाज चुकये को छ । यसै िरी लिातारको 
आनदोलनबाट सिाषपत मातकृभािाको संरक्ण, संवद्धवान र षवकासका लाषि संषविानमा 
नै वयवसिा भए अनुरूप िठन भएको भािा आयोिलये कये  िरररहयेको छ ? भननयेबारये  पषन 
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नािररक समाजलये कुनै खोजी िरयेको छैन । षवशयेि िरी नयाँ संषविान जारी भएपषछ नािररक 
सामाषजक संसिा पूणवातः सयेलाएको अवसिामा छन् जसलये िदावा मातकृभािाको अषिकार 
सिाषपत िनषे आनदोलनलाई ियेरै िाटा भएको अनुमान लिाउन सषकनछ । 

षनषकिद्ध
भाषिक नीषत षनमावाणमा जनदबाब षसजवाना िरयेर कानूनमा पषन भाषिक समान हक सिापना 
िनवा र मातकृभािाको संरक्ण, संवद्धवान र षवकासका लाषि नािररक समाजलये महत्वपूणवा भूषमका 
षनवावाह िरयेको तथय यस अधययनबाट उजािर हुनछ । “सबै भािा समान हुन्” भननये सववामानय 
षसद्धानतको आिारमा नयेपालका सबै मातकृभािालाई समानताको हक षदनये र समान वयवहार 
िररनुपदवाछ भननये विषौं दयेषखको चाहनालाई नािररक समाजलये जोडतोडका साि उठान िरयेको 
छ । र, जनचयेतनामा अषभवकृषद्ध िरयेको तथय पषन प्सट छ । यसतो सषक्रयता र सजितामा 
समय र पररषसिषत अनुसार उतारचढाव दयेषखएको छ । पषहलो र दोस्ो संषविानसभाबाट 
संषविान षनमावाणको क्रममा दयेषखएको नािररक समाजको सषक्रय भूषमका संषविान लाि ू
भएपषछ, कानून षनमावाणको क्रममा भनये षशषिल हुनपुियेको छ । नयेपालमा कायवारत दजवानौ ँ
मानवअषिकारवादी संि-संसिाका लाषि पषन भाषिक षवभयेदहरू प्ािषमकतामा परयेनन् । 
उनीहरूलये हालसमम भाषिक षवभयेदबारये  बोलयेको खासै सुषनएको छैन । सायद ती सबै संसिामा 
सबै खस-आयवा समुदायकै प्भुतव हुनालये उनीहरू नबोलयेको हुन सकदछ । संषविान जारी 
भएपषछ नयेपाल आषदवासी जनजाषत महासंि लिायतका संसिाहरू जयेनतयेन िोष्ठी समपनन 
िनवा वा कालो षदवस मनाउनये संसकारमा मात्र सीषमत हुँदै िएका छन् । यसतो षशषिलतालये 
िदावा अषिकांश मातकृभािालये संकटग्सत अवसिाको सामना िनुवा परयेको छ । 

नयेपालको संषविान, २०७२ अनुरूप प्दयेश तिा सिानीय सरकार िठन र षक्रयाशील 
भइसकये को सनदभवामा सिानीय सरकार माफवा त भािा संरक्ण, संवद्धवान र षवकासका ियेरैजसो 
मुद्ालये षनकास पाउन सषकनये समभावनाषतर नािररक समाज र भाषिक अषभयनताको धयान 
जानु पदवाथयो । प्दयेश र सिानीय तह (िाउँपाषलका र निरपाषलका) मा भाषिक नीषत र 
बहुभाषिक षशक्ा नीषतको अभाव छ, मातकृभािीहरूलये भाषिक अषिकार उपभोि िनवा 
पाइराखयेका छैनन् । यस माषमलामा नािररक समाजहरूको उपषसिषत हुनुपदवाथयो, तर कतै 
दयेषखएको छैन । 

षकरात याकिुम चुमलुङ र नयेपालभािा एकये दषमजसता अग्िामी संसिाहरू प्ाषञिक 
कमवामा कये षनरित छन् । हाल उनीहरू भाषिक अषिकारको अषभयानको नयेतकृतव िनवा उतसाषहत 
दयेषखँदैनन् । नयेपाल आषदवासी जनजाषत महासंि र यसमा आबद्ध संसिामा भािा तिा 
षशक्ा षवभाि (वा सषमषत) िठन समयेत भएको पाइँदैन । यसतो अवसिामा एकषतर भाषिक 
िषतषवषिबारये  जानकारीको अभाव हुनछ भनये अकवोषतर नयेतकृतव षवकास पषन हुन सकदैन । 
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भािाका नयाँ-नयाँ मुद्ा षशषिल पनवा जानछन् । नािररक आनदोलन सवतः सुिुति अवसिामा 
पुगछ । हाल यसतै दयेषखँदैछ । 

नयेपाल प्ञिा-प्षतष्ठान, आजउराप् आषद सरकारी संसिाहरूमा मातकृभािाबारये  टुक्रये  नीषत 
मातै्र छ तर राषष्ट्रय तहमा भािा नीषतको अभाव छ । षशक्ाको क्येत्रमा षशक्ा षवभाि, 
पाठ्यक्रम षवकास कये नरि, राषष्ट्रय जनशषति ताषलम कये नरि, अनौपचाररक षशक्ा कये नरिका सािै 
रये षडयो नयेपाल, िोरखापत्र संसिान, नयेपाल प्ञिा-प्षतष्ठान, आजउराप् आषद सरकारी षनकायमा 
मातकृभािाको संरक्ण र षवकासका लाषि नीषत बनयेका छन्, कये ही मात्रामा कायावानवयन पषन 
भएका छन् । यी सबै क्येत्रलाई फाइदा हुनये िरी “राषष्ट्रय भािा नीषत” र “बकृहत् बहुभाषिक 
षशक्ा नीषत” जसता ठोस नीषत बनन सकये को छैन । वतवामान संषविानमा बहुभाषिक नीषत 
हुनये भषनएको छ र हालसमम यसबारये  कतैबाट पहल िररएको छैन । भािा आयोिलये भािाको 
नीषत षनमावाणमा पहल िनुवा पदवाथयो, सो पहल हालसमम हुनसकये को छैन । यी सबै नीषत 
षनयम र पहलको संयुति राष्ट्रसंिीय संसिा, द्ैपक्ीय संसिा र िैरसरकारी क्येत्रलये पषन कुनै 
ठोस काम िनवासकये को छैन । 
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