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पृ भूिम

मािटर्न चौतारी अनौपचािरक छलफल समूहका

पमा ०४८ को मध्यितर ःथापना भएको हो। त्यो छलफलको मुख्य

ूयोजन ०४६ को पिरवतर्नपिछ िवकासका कायर्बमले नेपाली समाजमा ल्याउन थालेको हलचल ठम्याउनु रहेको िथयो।
०४९ साउनमा त्यो छलफल समूहका सं ःथापक मध्येका एक र ०४६ को पिरोतनबारे रिचएको पुःतक िःूङ्

अवेक्अिनङ् (वसन्त जागरण) का सहलेखक इितहासिव

मािटर्न हफ्टनको एउटा जहाज दुघट
र् नामा मृत्यु भयो। ०५२

ितर उनै मािटर्नको सम्झनामा छलफल समूहलाई मािटर्न चौतारी भ

थािलयो। पिछ सामािजक िवकास तथा अनुसन्धान

केन्िको व्यवःथापनमा छ वषर्सम्म मािटर्न चौतारी स ािलत र ो। ०६१ मा आएर मािटर्न चौतारी एउटा गैरसरकारी
सं ःथाको

पमा काठमाड मा िविधवत् दतार् गिरयो।

चौतारीको ःथापनादे िख नै यसको ूमुख उ ेँय नेपाली सावर्जिनक वृ को िवःतार र िवकास गनुर् र ो।

ानको उत्पादन र िवतरण, सुसूिचत सावर्जिनक सं वाद र बहसको अवसरको िसजर्ना र

त्यसको लािग नयाँ र सान्दिभर्क

त्यःता गुणःतरीय बहससम्म आम नेपालीको पहुँच सुिनि त गनुर् उि कै मह वपूण र् हुन्छ। शु आती िदनमा सावर्जिनक
बहस गन थलोको

पमा रहे पिन चौतारी बमशः अनुसन्धान, नीित िव ष
े ण र ूकाशनमा सिबय हुन थाल्यो। यसले

आफूलाई ूाि क सं ःथाको

पमा हेन गरे को छ। िवधानअनुसार यसको गितिविधक्षेऽ नेपालभरी हो। यसका

िबयाकलाप केन्ि र मोफसलबीच रहेको असमान सावर्जिनक वृ लाई फरािकलो र समावेशी बनाउने साथै नेपाली
समाजमा रहेका िविभ खाले िवभेद र बिहंकरणलाई हटाउनेतफर् केिन्ित छन्।

चौतारीले गन पाँचै ओटा काम छलफल, अनुसन्धान, अनुसन्धान ूिशक्षण, ूकाशन र पुःतकालय स ालन,

एकआपसमा अन्तरसम्बिन्धत छन्। यो मािटर्न चौतारीको २०७१ साउन १ दे िख २०७२ असार ३१ तदनुसार १७
जुलाई २०१४ दे िख १६ जुलाई २०१५ सम्म मािटर्न चौतारीका गितिविधका िववरण समेिटएको ूितवेदन हो।
१। छलफल र ूसार

१.१। चौतारी छलफल ौृ ला

मािटर्न चौतारीमा सातामा दुइ िदन (आइतबार र मंगलबार) िविभ

िवषयमा छलफल हुन्छ। आ.व. २०७१/७२ मा

मािटर्न चौतारीको सभाकक्षमा ८१ ओटा िनयिमत, ५ अितिरक्त र ५ ओटा युिनभसर्ल कनेिक्टिभटीसम्बन्धी िवशेष गरी

जम्मा ९१ ओटा छलफल सम्प

भए (हेनह
र्ु ोस् अनुसूची १)। यो आिथर्क वषर्मा सावर्जिनक िवदा, उपत्यका बन्द र

चौतारीमा आयोिजत िवशेष सम्मेलन, सेिमनार तथा कायर्बमले गदार् २३ ओटा िनयिमत छलफल हुन सकेन।

आइतबार हुने छलफल ूाि क र नीितगत अनुसन्धानमा आधािरत हुन्छन् भने मंगलबार समसामियक िवषयमा

र िमिडयासम्बन्धी छलफल गिरन्छ। यो आ.व.मा जम्मा ४१ ओटा आइतबारे छलफल सम्प

भए। ११ ओटा

आइतबारे छलफल सावर्जिनक िवदा, नेपाल बन्द, महाभ ुकम्प र चौतारीमा आयोिजत िवशेष कायर्बमका कारण हुन

सकेनन्। यो आ.व.मा जम्मा ४० ओटा िनयिमत मं गलबारे छलफल भए। मािथ उल्लेिखत िविवध कारणले १२ ओटा
मं गलबारे छलफल हुन सकेनन्। िनयिमत छलफलबाहेक यो आ.व.मा कला तथा अितिरक्त छलफल गरी अ
छलफल पिन सम्प

भए।

५ ओटा

यसै आिथर्क वषर् जुन मिहनादे िख सामािजक ूितरक्षा ूिविध अनुसन्धान केन्ि, नेपाल इिन्जिनयिरङ कलेज

(िसआरएसिडिट/नेक) सँगको सहकायर्मा युिनभसर्ल कनेिक्टिभटी मािसक छलफल शृंखलाअन्तगर्त जम्मा पाँच ओटा

छलफल भए। गत आ.व.दे िख शुबबार गिरँदै आएको युिनभसर्ल कनेिक्टिभटी २०७२ असारबाट मं गलबार सािरएको छ
भने मेन्टल हेल्थ फाउन्डेसनको सहकायर्मा सु

भएको मानिसक ःवाःथ्यसम्बन्धी मंगलबारे छलफल िनरन्तर र ो। यो

आिथर्क वषर्का छलफलमा जम्मा १३० जना मुख्य वक्ताको

पमा सहभागी भए। तीमध्ये ९० जना (६९ ूितशत)

पु ष र ४० जना (३१ ूितशत) मिहला िथए। चौतारीमा हुने िनयिमत छलफललाई लिगक

ि ले सन्तुिलत बनाउने

ूयासःव प अिघल्ला वषर्मा झ यो आिथर्क वषर्को फागुन/चैत (माचर् २०१५) मिहनाभर मिहला वक्ता नै हुनपु न िनयम
4

ि कोण राखी काम गन सं ःथा 'चौखट' सँगको सहकायर्मा

लागू गिरयो। माचर् मिहनाभरको सो छलफल मिहलावादी
सम्प

गिरयो।

यो आ.व.मा २,४२७ जनाले चौतारीका िनयिमत छलफलमा भाग िलए। गत आ.व.को तुलनामा यो सं ख्या

१४१ जनाले कम हो। यो वषर् छलफलको सं ख्या नै गत वषर्भन्दा झन्डै एक दजर्न कम भएकोले सहभागीको सं ख्या

त्यही अनुपातमा घटे को दे िखन्छ। िनयिमत छलफलमा भाग िलन आउने सहभागीह ले उपिःथित रिजःटरमा दतार्

गराएको सं ख्या गनेर यो सं ख्या िनःकेको हो। सबै सहभागीले रिजःटरमा नाम नलेख्ने भएकाले वाःतिवक सहभागी केही
बढी िथए भ

सिकन्छ।

सम्मेलन, सेिमनार, कायर्शाला र िवशेष छलफल

चौतारीले यो आ.व.मा सेिमनार, कायर्शाला र अन्य छलफलसमेत गरी १२ ओटा िवशेष कायर्बम आयोजना ग-यो।

तीमध्ये ४ ओटा कायर्बम काठमाड बािहर भएका िथए। िवशेष कायर्बममध्ये ६ ओटा अ

ँ को
सं ःथा र िव िव ालयसग

सहकायर्मा आयोजना गिरएको िथयो। बाँकी ६ ओटा मािटर्न चौतारी आफैले आयोजना गरे को िथयो (हेनह
र्ु ोस् अनुसूची

२)। पाँच युवा अनुसन्धान सम्मेलन २०७१ पुस २० मा मािटर्न चौतारीको सभाहलमा सम्प

भयो। यो सम्मेलन

आयोजना गनुक
र् ो उ ेँय समाज िव ानमा युवा अनुसन्धाताह को उपिःथितलाई ूोत्साहन गन र समसामियक सामािजकराजनीितक बहसमा युवाह को आवाज बुलन्द गन िथयो। यो सम्मेलनमा िविभ

िवषयका ९ ओटा अनुसन्धान कायर्पऽ

ूःतुत भए (हेनह
र्ु ोस् अनुसूची ३)। सम्मेलनमा समाज िव ानसम्बन्धी अनुसन्धानमा चासो राख्ने युवा पुःताका किरब ९०
जना सहभागी िथए।
१.२। ूकाशन

यो आ.व.मा िनम्न पुःतक, जनर्ल र नीितपऽ ूकाशन गिरए:

!=
@=
#.
$.

Power for Nepal: Odd Hoftun and the History of Hydropower Development by Peter
Svalheim, translated by Katherine Parent (2015, Chautari Book Series 84).
Studies in Nepali History and Society, Vol 18, No 1, Pratyoush Onta, Mark Liechty, Seira
Tamang, Tatsuro Fujikura, Lokranjan Parajuli and Yogesh Raj, eds.
Studies in Nepali History and Society, Vol 18, No 2, Pratyoush Onta, Mark Liechty, Seira
Tamang, Tatsuro Fujikura, Lokranjan Parajuli and Yogesh Raj, eds.
Studies in Nepali History and Society, Vol 19, No 1, Pratyoush Onta, Mark Liechty, Seira
Tamang, Tatsuro Fujikura, Lokranjan Parajuli and Yogesh Raj, eds.

५.

जानकारी पऽ ११: सं िवधानसभा २ मा उपिःथित र ूकृया (असोज २०७१)।

७.

नीित समीक्षा पऽ १३: ूःतािवत उच्च िशक्षा नीित (पुस २०७१)।

६.

८.

९.

शोध-सं क्षेप १२: नेपालमा सर्व-सं योजकतासम्बन्धी नीितको समीक्षा (चैत २०७१)।
जानकारी पऽ १४: िऽिव 'टु क्र्याएर' नयाँ िव िव ालय बनाउँदाका जिटलता (चैत २०७१)।
शोध-सं क्षेप १५: नेपालमा सवर्-सं योजकताका सरोकारवालाह

(वैशाख २०७२)।

यो आिथर्क वषर् जम्मा एउटा पुःतक र िसन्हास जनर्लका दुइ अंक ूकाशन हुन सके। त्यसबाहे क यो आ.व.मा पाँच

ओटा नीितपऽ, शोध-सं क्षेप या जानकारी पऽ ूकाशन गिरए। यो वषर् ूकाशन गन योजना गिरएका केही पुःतक िविभ

कारणले गदार् अक वषर् धकेिलए। यो वषर् ूकाशन हुनपु न िमिडया अध्ययनको दश अंक पिन अक आ.व.को सु मा

माऽ ूकाशन हुनेछ। ःमरणीय छ, िसन्हास जनर्लको सम्पादन र िू-ूेससम्बन्धी सम्पूण र् काम मािटर्न चौतारीमा गिरन्छ
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तर ूकाशन भने मण्डला बुक पोइन्टले गद आएको हो। त्यःतै िव.सं . २०७१ (अंक ९) दे िख िमिडया अध्ययनको

ूकाशन भृकुटी एकेडेिमक पिब्लकेसन्सले गनर् थालेको हो।
िनम्निलिखत पुःतक, जनर्ल तथा नीितपऽह

आ.व.का लािग ःथिगत हुन पुगेका छन्ः

भने यो वषर् ूकाशन गन लआय रािखए पिन समयाभावका कारण आउँदो

१. िव.सं . २०६७ र २०६८ मा ूदान गिरएको उच्चिशक्षामा समावेशीकरणसम्बन्धी वृि
व्यिक्तह ले तयार पारे का लेखह को सम्पािदत पुःतक। यो पुःतकका िविभ

सम्पादन सु

लेखह को अिन्तम मःयौदा ूा

भई

भए पिन सम्पादकको समयाभावका कारण आ.व. २०६८-६९ दे िख यो पुःतक ूकाशनको योजना ःथिगत

हुँदैआएको छ।

२. शैिक्षक सं ःथाबािहर

िविभ

(फेलोिसप) मा सं लग्न

ान उत्पादनको अवःथा -Knowledge Production beyond Academia) । यो पुःतकका

पिरच्छे द सम्पादन तथा लेखक ारा पिरमाजर्नको ूिबयामा छन्।

३. नेपालमा भारतीय सहयोगमा िनिमर्त सडक िनमार्णसम्बन्धी मोनोमाफ लेखनको चरणमा छ।
४. नेपालमा भारतीय सहयोगमा िनिमर्त कोशी बराजसम्बन्धी मोनोमाफ लेखनको चरणमा छ।
५. िसन्हास जनर्ल १९(२) का लेख अिन्तम चरणमा छन्।

६. िमिडया अध्ययन १० का लेख अिन्तम चरणमा छन्।

७. नीितपऽ १६: िऽभ ुवन िव िव ालयको िवकेन्िीकरणसम्बन्धी नीितपऽ मःयौदाको चरणमा छ ।
चौतारीले खास गरी अंमज
े ीमा तयार गन पुःतक आफैले ूकाशन नगरी अन्तरार् ीय र भारतीय ूकाशकबाट गनर् ूयास

ु
गन िनणर्यलाई कायार्न्वयन गिरँदैछ। चौतारी र सोआसको सं यक्त
पिरयोजना पिब्लक िमिनङ अन्तगर्त ूकाशन गिरने

भिनएको पुःतक िविभ

चरणबाट गुळी क्यािम्ॄज युिनभिसर्टी ूेसबाट ूकाशन हुन लागेको छ। िसन्हास जनर्लमा

ूकािशत इितहाससम्बन्धी लेखको सं मह ूकाशनका लािग

टलेज ूकाशन गृहले ःवीकृित ूदान गरे को छ। सो पुःतक

ँ चौतारीबाट तयार गिरएका अंमज
सम्पादनको चरणमा छ। यही सं ःथासग
े ी पुःतक ूकाशन गन सम्बन्धमा छलफल

भैरहेको छ।

चौतारीले अनुसन्धान गरे का र तयार पारे का कितपय साममी (खास गरी अनुसन्धान ूितवेदन र सन्दभर्सूची) मुिण नगरी

वेबसाइटमा माऽ पिन ूकाशन गन गिरएको छ। यही आ.व.मा चौतारीको वेबसाइटमा रािखएका सन्दभर्सूची िनम्नानुसार
रहेका छन् :

Budhathoki, Shak Bahadur and Ramita Maharjan. 2015. Bibliography of Nepali Scholarship on
India. [version 1.0; 15 March]. http://www.martinchautari.org.np/files/BibliographyOf
NepaliScholarshipOnIndia_15March2015.pdf
Budhathoki, Shak Bahadur, Ramita Maharjan and Pratyoush Onta. 2015. Bibliography of Indian
Scholarship on Nepal. [version 1.0; 15 March].
http://www.martinchautari.org.np/files/BibliographyOfIndianScholarshipOnNepal_15March
2015.pdf
Ghimire, Birat, Sambeg Panthi and Yogesh Raj. 2015. A Bibliography of Indian Contribution to
the Infrastructure Development in Nepal: The Koshi Barrage and Tribhuvan Rajpath.
[version 1.0; 15 March].
http://www.martinchautari.org.np/files/ABibliographyOfIndianContributionToTheInfrastruct
ureDevelopmentInNepal.pdf
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Maharjan, Harsha Man. 2015. Panchayati Vyavasthama Nepali Midiyasambandhi Lekhani: Ek
Sandarbhasuchi [Writings on Nepali Media during Panchayat Period: A Bibliography].
[version 1.0; 03 April].
http://www.martinchautari.org.np/files/WritingsOnPanchayatMediaDuringPanchayatPerod_
HarshaManMaharjan_2015.pdf
चौतारीले िनकालेका पुःतक वा यहाँबाट उत्पािदत अनुसन्धानमूलक लेखह

िव िव ालयका िविभ
िव िव ालयका पा

पा

बममा ॐोत साममीका

िऽ.िव. र मध्यपि मा ल

पमा समावेश हुने बम िबःतारै बढ्न थालेको छ । य िप

बम वसिन पिरमाजर्न नहुने भएकाले पिन गत वषर् वा यस वषर् ूकािशत भएका साममी कुनै

पा

बममा समावेश भएको पाइएको छै न । हामीले अिहलेसम्म थाहा पाएकामध्ये िऽ.िव.को एमिफल समाजशा ,

पा

बममा पिन चौतारीबाट िवगतमा ूकािशत िविभ

एमिफल अंमज
े ी, एम.ए. समाजशा ÷मानवशा मा तथा मध्यपि मा ल िव िव ालयको बी.ए तथा एम.ए. तहको
छन् -हेनह
र्ु ोस् अनुसूची ४_।

पुःतकह

पा

साममी वा ॐोत साममीका

पमा रािखएका

१.३। मािटर्न चौतारी पुःतकालय

मािटर्न चौतारी पुःतकालयमा २०७२ असारसम्ममा जम्मा २०,८५१ ओटा पुःतक, थेिसस, अूकािशत ूितवेदन आिद

साममीह

सं किलत छन्। २०७१ साउन १ दे िख २०७२ असार ३१ सम्ममा पुःतकालयमा ६५० ओटा पुःतक

थिपएका छन्। यीमध्ये ४३४ ओटा िकिनएका र बाँकी २१६ ओटा पुःतक िविभ
उपहारःव प ूा

व्यिक्त तथा सं ःथाबाट

् नेपालसँग सम्बिन्धत पुराना पुःतक सं कलन गन कायर् भइरहेको छ। साथै नेपालमा
भएका हुन।

उपलब्ध नहुने वा िढलो आइपुग्ने आवँयक पुःतक बािहरबाट नेपाल आउने चौतारीका शुभेच्छु कह लाई आमह गरे र
ल्याउन भिनन्छ। हाल पुःतकालयमा नेपालबाट ूकािशत २३५ सिहत जम्मा ३७४ शीषर्कका जनर्ल सं किलत छन्।

ियनमा िऽभ ुवन िव िव ालयका केन्िीय िवभाग, आि ग क्याम्पस, िव ाथीर् समूह, व्यिक्त, िनजी तथा सरकारी कायार्लय,

अनुसन्धान केन्ि आिदले ूकाशन गन जनर्ल रहेका छन्। पुःतक, जनर्लबाहेक िमिडयासम्बन्धी अनुसन्धानमूलक लेख र

नेपालसम्बन्धी लेखको सं कलन गन कायर् पिन भइरहेको छ। यी लेख िविभ

पुःतक, जनर्ल तथा म्यागेिजनबाट सं कलन

गिरन्छन्। २०७० पुसदे िख चौतारी पुःतकालय आफैले उच्च िशक्षाको ूेस िक्लिपङ्स बनाउन थालेको िथयो जुन काम

यो वषर् पिन गिरएको छ। तर २०७१ काि क २५ (11 November 2014) दे िख यःता िक्लिपङ्स ःक्यान गरे र
िडिजटल

पमा माऽ राख्न थािलएको छ। आवँयक ठानेका अन्य िवषयको पिन लेख तथा ूकाशन सं कलन र

व्यवःथापन गदआएको छ। ियनमा महेशराज पन्त र रमेश ढुं गेलले लेखेका लेख, समाजशा सम्बन्धी लेख तथा

समाचार र वी. पी. कोइरालाबारे का अनुसन्धानमूलक लेख पदर्छन्।
पऽपिऽका/अनलाइन जनर्ल

पुःतकालयमा सङ्महीत १९ शीषर्कका नेपाली दै िनक अखबारमध्ये १३ िनयिमत र बाँकी बन्द भइसकेका वा अिनयिमत
पले िनिःकरहेका छन्। अङ्मेजीका आठ शीषर्कमध्ये पाँच िनयिमत र तीन ओटा बन्द भइसकेका वा अिनयिमत

पले

िनिःकरहेका छन्। सा ािहकतफर् २८ शीषर्कका अखबार सं किलत छन्। नेपाल तथा िवदे शबाट िनःकेका किरब २८

म्यागेिजन पिन पाठकका लािग उपलब्ध छन्। यहाँ उपलब्ध दै िनक, सा ािहक, म्यागिजन र जनर्लको छु ाछु ै सूची

चौतारीको वेबसाइटमा पुःतकालय सेक्सनिभऽ छ।

अनलाइन जनर्ल उपलब्ध गराउनेमध्ये नेपालमा ०६६ सालदे िख स ालनमा आएको Nepal Library and

Information Consortium (NeLIC) ूमुख हो । यसै माफर्त चौतारी पुःतकालयले अनलाइन जनर्ल सब्सबाइब गद
आएको छ। NeLIC को सदःय भएबापत मािटर्न चौतारीले िविभ
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e-resources सदःयबीच दामासाहीले रकम ितन

व्यवःथा अनु प रकम ितरे र ूा

गदआएको छ। उपलब्ध अनलाइन जनर्लमध्ये Project MUSE, JSTOR

;Mz'Ns

Subscribe गिरएको छ। यो वषर् पिन NeLIC को सदःयता नवीकरण गरे र चौतारीले e-resources ह को उपलब्धता

चौतारी पुःतकालयमा जारी राखेको छ जसको म्याद २०७२ पुसमा सिकने छ।
अनलाइन क्याटलगमा सुधार तथा पिरवतर्न

चौतारी पुःतकालयको अनलाइन क्याटलगको नयाँ सफ्टवेयर (Win/ISIS to Koha) मा सचर् गदार् item type मा गलत
इन्शी भए no item available भ े सन्दे श आउने गदर्थ्यो। किरव १८ हजार ३ सय डाटामध्ये ११ हजारभन्दा बढी

डाटाले सही सन्दे श िदन थालेका छन् । अनावँयक की वडर्स् र िबिब्लयोमािफक सूचना अनुपयुक्त ःथानमा इन्शी

गिरएकाले केही गलत सूचना अझै दे िखँदैछ। यो आ.व.मा २ हजार २ सय जित डाटा एिडट गिरयो। बाँकी ७ हजार

१ सय डाटा सुधार गनर् अध्ययन कक्षमा कमर्चारी अभावका कारण लआय अनुसार काम भएन।
नभएपिछ

चौतारी पुःतकालयको क्याटालगको अनलाइन डाटाबेस हो

गद आएको हेल्थनेट नेपालको सेवा गुणःतिरय

िवदे शमा सभर्र िकनेर नेपालमा अनलाइन सपोटर् िदने टे क आउट सोलुसन ूा.िल. काठमाड सँग डाटाबेस

होिःट को सम्झौता गिरयो। सो सम्झौताको ६ मिहने परीक्षणकाल माघ २०७१ मा समा
िच

भयो। सो ूा.िल.को सेवा

बुझ्दो रहेकाले आ.व. २०७२/७३ का लािग सम्झौता नवीकरण गन िनणर्य भइसकेको छ। क्याटलगमा इन्शी

भएका डाटाको व्याकअप कोहा सफ्टवेयर इन्ःटल भएको एउटा ल्यापटपमा पिन रािखएकोले अनलाइन डाटाबेससम्म
पहुँच नहुँदा पिन डाटा एिडट गनर् सिकने अवःथा छ।
अल्पकालीन कमर्चारी/इन्टनर्

सह-अनुसन्धाता शकबहादुर बुढाथोकीले अध्ययन कक्षमा रहेर आफ्नो काम गन साथै पुःतकालय ूयोगकतार्ह लाई सेवा
िदँदैआउनु भएको छ। जनर्ल लगायतका साममी सं कलनमा पिन उहाँले ूत्यक्ष सहयोग गद आउनुभएको छ। कायार्लय

सहायक बु

ौे ले साताका दुइ िदन आधा समय काम गद आउनुभएको िथयो। २०७२ वैशाख १ गतेबाट दलबहादुर

ौे लाई छ मिहनाका लािग अध्ययन कक्षमा काम गनर् िनयुक्त गिरयो। २०७२ असार अिन्तम ह ादे िख काठमाड

िव िव ालय अन्तगर्त भाषा तथा आमस ार िवभागमा ःनातक तह चौथो वषर्मा अध्ययनरत ूकृित के. सी. र अिःमता

दीिक्षत चौतारीमा ४ मिहने इन्टनर्िसप गनर् आउनुभएको छ। उहाँह लाई पुःतकालय साममी ःक्यािनङ गन काममा
आउँदो आिथर्क वषर् सिरक गराउने योजना छ।
ःटक भेिरिफकेसन

मािटर्न चौतारी पुःतकालयमा यो वषर् ःटक भेिरिफकेसन गिरएन। तर २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपिछ ःटक

भेिरिफकेशनिसत िमल्दोजुल्दो गरी दराजको सरसफाइ भयो। धिमरा/िकराको आबमण भए नभएको अनुगमन गनर्
पाइयो। नयाँ पुःतक सेिल्भ

गनर् ठाउँ अभाव दे िखएकोमा खाली ठाउँ िनकालेर ितनलाई अटाइयो। िमिडया सेक्सन

एकैितर सािरयो भने चौतारी सं कलनका थेिसस पिन िमिडया सं कलनिभऽै व्यविःथत गिरयो। २०६८ सालमा गिरएको
उपचारप ात् पुःतकालयमा धिमरा दे िखएको छै न।
भूकम्पको क्षित

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पुःतकालयमा िवशेष क्षित नभए पिन काम कारबाही भने ूभािवत भयो।

पुःतकालयका ३७ मध्ये २२ ओटा दराज ढल्दा १४,५२० जित पुःतक, थेिसस, िरपोटर् आिद साममी भ ुइँमा झरे का
िथए। ूेस िक्लिपङ्स रािखएका दुइमध्ये एक दराज लड्दा ४४ ओटा फाइल भूइँमा खसेका र केहीका फाइल िछ िभ

भएका िथए। ३० ओटा जित पुःतकका बाइिन्डङ िबिमएको र कल नम्बर खुिःकएको िथयो। दराज लडेर
8

पुःतकालयको िून्टरमा सामान्य क्षित पुगेको िथयो। वैशाख १३ दे िख १९ गतेसम्म पुःतकालयको सबै काम बन्द

र ो। वैशाख २० दे िख २५ गतेसम्म पुःतकालय र चौतारीका अन्य कमर्चारीह

ूयोग गरी खसेका/ढलेका पुःतक/दराजह

गरी ३८ जना बराबरको जनशिक्त

िमलाउने काम गिरयो। वैशाख २७ दे िख पुःतकालय सेवा िनयिमत गनर्

सम्भव भयो। भूकम्पपिछका दुइ ह ामा लेनदे न गिरएन र िवलम्ब शुल्क निलने िनणर्य गिरयो।
साममी िडिजटाइजेशन

पुःतकालयमा रहेका भौितक

पले कमजोर कितपय साममी िडिजटाइजेशन गनर् फोटोकिप मेिसनमा ःक्यािनङ सफ्टवेयर

थिपयो। सफ्टवेयर थपेपिछ उच्च िशक्षाको ूेस िक्लिपङ्सको िडिजटल ूित राख्न थािलयो भने पुःतकालयमा रहेका

जनर्ल पिन बमश: ःक्यान गनर् थािलएको छ। सं कलनमा रहेका िमिडया बारे का कायर्पऽ, लेख, नेपालसम्बन्धी लेख

आिदलाई पिन ःक्यान गन र िडिजटल ूित तयार गनर् थािलएको छ। यो वषर् सात ओटा जनर्लका २८ ओटा अंक

िडिजटाइज्ड गिरयो। त्यःतै २१६ थान िमिडयाका कायर्पऽ र ५२ थान अन्य िविभ

साममीका िडिजटल ूित तयार

गिरयो। कागजको गुणःतर र तौललगायतका कारण सोचेजित ूगित भएन। िडिजटाइजेशन गदार् कितपय साममी

अड्कने र मेिसनै ममर्त गनुप
र् न अवःथा आइपरे को छ। कम तौलमा ूकािशत साममीलाई फोटोकिप गरे र माऽ ःक्यान

गदार् साममी सुरिक्षत हुने दे िखन्छ। हाल जनर्ल वा सं किलत लेख/रचना िडिजटाइजेशनको काम केिन्ित भए पिन आउँदो
आ.व.मा कुनै एक सं कलनको पूरै साममी िडिजटल बनाउने योजना छ। आगामी वषर्देिख फोटोकिप माग गन
पाठकलाई सशुल्क िपिडएफ सेवा ूःताव गन योजना छ।
बाइिन्डङ

यो आ.व. म्यागेिजन, पुःतक र अखबार गरी ३ थरी साममी बाइिन्डङ गिरयो। त्यःतै, पुःतकालयमा िकिनएका

म्यागेिजनको ूकृितका आधारमा िनि त समयको अन्तरमा बाइिन्डङ गन काम िनरन्तर र ो। पुःतकालयमा च्याितने

अवःथामा रहेका वा च्याितएका कितपय पुःतकको पिन बाइिन्डङ गिरएको छ। दै िनक पऽपिऽका बाइिन्डङ गनर् अडर्र
गरे र आवँयकता अनुसारको फाइल िक े र त्यसैमा पि

गन गिरएको छ। पिऽकालाई ूत्येक मिहनाको एउटा

फाइल बनाएर फाइिलङ गनर् थािलयो। २०७२ वैशाखदे िख अध्ययन कक्षमा नयाँ कमर्चारी आएकाले पऽपिऽका

फाइिलङको काम शु

भएको छ। आगामी िदनमा सा ािहक पऽपिऽका पिन आवँयकता अनुसारका फाइल िकनेर

फाइिलङ गिरनेछ। िबगत वषर् गन गिरएका जनर्लको बाइिन्डङ नगरी ितनलाई िडिजटाइज्ड गन काम थािलयो। यो

आ.व. म्यागेिजन र पुःतक गरी जम्मा १३ थान तथा अखबार ४३ थान फाइिलङ गिरयो।
ूयोगकतार्

पुःतकालयमा रािखएको गेट रिज रमा यो आ.व.िभऽ ७५१ जनाले आफ्नो नाम दतार् गरे का छन्। य िप सबैले
रिजःटरमा नाम नलेख्ने हुँदा आगन्तुकको सं ख्या योभन्दा केही बढी िथए भ

सिकन्छ। पुःतकालयले ूदान गन िविभ

सेवामध्ये पऽपिऽकाका पुराना अंक हेन ूयोगकतार्को सं ख्या माऽ ७८२ छ। त्यःतै फोटोकिप सेवा िलने ७१२ जना

छन्। अध्ययन कक्षमा इन्टरनेट सेवा िलने ४४५ जना भए। गत बषर्देिख अध्ययन कक्षमा वाइफाइ तथा तारमाफर्त

इन्टरनेट सुिवधा िदन थालेपिछ व्यिक्तगत ल्यापटप ूयोगकतार् बढे को दे िखन्छ। यी सबै तथ्यांकमा चौतारी सदःय वा

कमर्चारीले िलएको सेवा गणना गिरएको छै न। यो आ.व.मा चौतारी कमर्चारी र सदःयह ले १,१५३ पुःतक घर लगेर

पढे को पाइयो। तोकेको अविधभन्दा बढी घरमा पुःतक राखेबापत उठाइएको िवलम्ब शुल्क १,१९०

पैयाँ पुग्यो।

िवशेष पिरिःथितमा आमह गिरएका साममीको िवलम्व शुल्क िलने गिरएको छै न। यो पुःतकालयमा उपलब्ध साममीबारे

जितसक्दो धेरै जानकारी पाउन् र ूयोग गरन् भनेर चौतारीले आफ्ना िनयिमत छलफल तािलकामाफर्त अ ाविधक सूचना
िदने काम भइरहेको छ।
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अन्य

यो आ.व.मा रिमता महजर्नले शकबहादुर बूढाथोकीसँग िमलेर तयार गिरएका दुइ ओटा सन्दभर् सूची Bibliography of

Nepali scholarship on India / Bibliography of Indian scholarship on Nepal चौतारीको वेबसाइटमा अपलोड
भए। ूयोगकतार्का लािग पुःतकालय ूयोगसम्बन्धी छु ै म्यानुअल योगेश राजले तयार गनुभ
र् यो र असारको सु दे िख नै

यसको मःयौदा ूयोगकतार्लाई िवतरण गिरयो। २०७१ पुसदे िख चौतारीको वेबसाइटमा पिन यसलाई अपलोड गिरएको
छ, जसको िलं क यसूकार छ: http://martinchautari.org.np/files/LibraryUserManual.pdf

.

२। अनुसन्धान

२.१। राजनीितक ूवाह-पथ: लोकतन्ऽ र शासन प ित

यो अनुसन्धान एकाइअन्तगर्त समसामियक राजनीितक िवकासबम र खास गरी सं िवधान िनमार्ण ूिबयालाई निजकबाट

िनयाल्ने र सोबारे जानकारी पऽ ूकाशन गन लआय रािखएको िथयो। यो आ.व.मा दुइटा जानकारी पऽ ूकाशन गन

भिनए पिन दोॐो सं िवधानसभामा उपिःथित र ूिबया केलाइएको एउटा जानकारी पऽ माऽ ूकाशन हुन सक्यो। दोॐो

जानकारी पऽमा सं िवधान िनमार्ण भैसकेपिछ सोमािथ र समम सं िवधान िनमार्ण ूिबयामािथ िटप्पणी गन लआय रािखए

पिन सं िवधान िनमार्ण तोिकएको समयमा हुन नसक्दा जानकारी पऽ लेख्ने कायर् ूभािवत र ो।
नेपाल सरकारले शािन्त ूिबयालाई सम्प

गन बममा सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग र बेप ा

छानिबन आयोग गठन गरी काम अिघ बढाउन लागेको सन्दभर्मा मं िसर २०७१ दे िख असार २०७२ सम्म मािटर्न
चौतारीले इन्टरनेशनल सेन्टर फर शािन्जशनल जिःटस (आइिसिटजे) को आिथर्क सहयोगमा 'सत्य' र 'सत्यको खोजी'

बारे नेपालका िविभ

ःथान र समयमा भए-गरे का अभ्याससम्बन्धी अनुसन्धान गरे को िथयो। यो अनुसन्धानले नेपालको

ऐितहािसक, सामािजक-राजनीितक तथा सांःकृितक पिरवेशमा यहाँको वतर्मान र भावी सत्य िन पण अभ्यास (औपचािरक

तथा अनौपचािरक दुवै) बारे िवःतृत

पमा बुझ्न सघाउने िव ास िलइएको छ।

अध्ययन बममा चौतारीका अनुसन्धानकतार्ह ले आठ िजल्लाका १०५ जना

न् पीिडत, राजनीितक दलका

सदःय, नागिरक समाजका ूितिनिध, वुि जीवी, पूवल
र् डाकू आिदसँग कुराकानी गरी 'सत्य' का सम्बन्धमा उनीह को
बुझाइ र सं ःमरण सं कलन गरी केलाउने काम गरे । सु मा झापा, किपलवःतु, बिदर्या,

कुम, दै लेख र आछाम गरी छ

ओटा िजल्लामा अन्तवार्तार् गन लआय िलइए पिन अनुसन्धान बममा धनुषा र सुखतका व्यिक्तलाई पिन अनुसन्धानमा

समेिटएको िथयो। ती अन्तवार्तार्लाई रे कडर् गरी शान्सबाइबसमेत गिरयो। भूकम्पपिछको अःतव्यःतताले पिरयोजना िढलो

हुन गयो। त्यसैले िव ष
र् एको िवचार पऽ र सो
े क सीके लालले नेपालमा राजनीितक सं ःकृित र सत्यबारे लेख्दै गनुभ
िवचार पऽ र अनुसन्धेय अन्तवार्तार्मा आधािरत भई सत्यबारे एउटा ूितवेदन अगामी आ.व.मा तयार गिरनेछ। सो

ूितवेदनका आधारमा नेपालग , पोखरा र िवराटनगर गरी तीन ओटा क्षेऽीय र काठमाड मा एउटा राि य ःतरको

छलफल कायर्बम आयोजना गिरनेछ।
२.२।

ान उत्पादन र िवतरण

क। िशक्षा अनुसन्धान

क.१। अनुसन्धान र अन्तिबर्यामाफर्त नेपालमा उच्चिशक्षा सुधारबारे सावर्जिनक बहसको ूव न
र्

मािटर्न चौतारीले नेपालको उच्च िशक्षा सुधारबारे सावर्जिनक बहस अगािड बढाउन ओपन सोसाइटी फाउन्डेशनको

सहयोगमा यो पिरयोजना स ालन गरे को िथयो। यो पिरयोजनाअन्तगर्त चौतारीले नेपालको ूःतािवत उच्च िशक्षा नीित र
छाता ऐनबारे अध्ययन गरी त्यससम्बन्धी सावर्जिनक बहस स ालन गन र ती सबैका आधारमा एउटा नीितपऽ ूकाशन

गन योजना बनाएको िथयो। िऽिवका भूतपूव र् िडन र लुिम्बनी िव िव ालयका पूव र् उपकुलपित िऽर
10
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ूःतािवत मःयौदामािथ िटप्पणी लेख्न आमह गिरयो। उहाँ नै उपत्यकाबािहर भएका छलफलमा मुख्य िटप्पणीकतार्को
ु यो। यो बममा िविभ
पमा सहभागी हुनभ

ूा

सरोकारवालासँग उच्च िशक्षा नीितमािथ छलफल पिन गिरयो। ती सबैबाट

सुझाव र ूःतािवत नीित िव ष
े ण गरी जानकारी पऽ ूकािशत गिरयो।

यो पिरयोजनामा िऽिवलाई टु बयाउन िवकेिन्ित उच्चिशक्षातफर् चािलएका कदम र ितनको असफलता पछािडका

कारण केलाउने र अगािडको बाटो सुझाउने खाले नीित पऽ ूकाशन गन लआय रािखएको िथयो। िव

बकको

सहयोगमा स ािलत पिहलो उच्च िशक्षा पिरयोजनाअन्तगर्त पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई क्षेऽीय क्ल र बनाउने

कायर्बम थािलएको िथयो। यो अवधारणा असफल भएर िकन पोखरामै पोखरा िव िव ालय ःथापना हुन पुग्यो भ े
िवषयमा एउटा अनुसन्धानमूलक लेखको खेॐा तयार भएको छ, जुन सम्भवतः जनर्लमा ूकाशन गिरनेछ।
त्यःतै िऽिवअन्तगर्तका केही क्याम्पसलाई िवकेिन्ित र ःवाय

ःवाय ता ूदान गरे को भिनएको इलामिःथत महेन्िर

तुल्याउन भएका ूयासबारे बुझ्न िऽिवले

क्याम्पसको केस ःटडी गिरएको िथयो। त्यसबाहेक िऽिवको

अंगबाट बनाइएका नयाँ िव िव ालयह को पिन अध्ययन गिरएको िथयो। िऽिवसँग आब

क्याम्पसलाई केन्िमा राखी

सन् २०१० मा ःथापना गिरएका तीन िव िव ालयले सं बमणकालीन समयमा भोग्नु परे का किठनाई पिन केलाइयो।
यो बममा सबै िव िव ालय ॅमण गिरएको िथयो र मध्यपि मा ल िव िव ालयको केस ःटडी गिरएको िथयो।

िऽिवको समम िवकेन्िीकरणबारे अक

नीित पऽ ूकाशोन्मुख छ। त्यःतै सम्बन्धन प ितको ूिबया र त्यसको

ूभावलाई बुझ्न उच्च िशक्षाको िवःतारमा सम्बन्धन प ितको भूिमका र त्यसको अथर्राजनीितबारे अनुसन्धान गनर्
खोिजएको िथयो।

पिरयोजना कायार्न्वयनको बममा िनम्न साममी ूकािशत भएका छन् :
उूेती, दे वेन्ि, ूमोद भ
६।

र ूत्यूष वन्त। २०७१। समीक्षामा उच्च िशक्षा नीित। कािन्तपुर, २६ असार, पृ.

वन्त, ूत्यूष। २०७१। सम्पादकलाई िचठी (उच्च िशक्षामा अवःथा शीषर्कमा गोपालूसाद पाण्डेको नागिरक

दै िनकको ६ असोजमा छािपएको लेखमािथ िटप्पणी)। नागिरक, ९ असोज, पृ. ६।

उूेती, दे वेन्ि। २०७१। िव िव ालयको क्षयीकरण। अ पूण र् पो , १८ काि क, पृ. ६।

Raj, Yogesh and Pratyoush Onta. 2014. Advancing History. The Kathmandu Post, 12
November, p. 6.
Uprety, Devendra. 2014. Institutional Failure. The Kathmandu Post, 21 November, p. 6.
वन्त, ूत्यूष र दे वेन्ि उूेती। २०७१। सावर्जिनक िव िव ालयका सं ःथागत असफलता। नेपाल, ७ मं िसर,

पृ. १८-९।

Tamang, Seira and Pratyoush Onta. 2014. Keeping Track. The Kathmandu Post, 15
December, p. 6.
Uprety, Devendra, Pratyoush Onta and Lokranjan Parajuli. 2015. The Challenges of
Rightsizing Tribhuvan University. Published online at http://setopati.net/opinion/6245/
यःतै, उच्च िशक्षामा सुधारबारे ूकािशत र अूकािशत साममीको एउटा सन्दभर्सूची मािटर्न चौतारीको वेबसाइट -

<http://www.martinchautari.org.np/files/BibliographyOfWritingsOnHigherEducationReformsIn
Nepal.pdf> मा उपलब्ध छ। उच्च िशक्षा सुधारसम्बन्धी दुंूाप्य साममीलाई मािटर्न चौतारीको वेबसाइटमा राख्ने कायर्
भइरहेको छ।

यो पिरयोजना बममा मािटर्न चौतारी पिरसरमा र काठमाड बािहर भएका छलफल र बहस कायर्बमको सूची यस ूकार

ँ को सहकायर्; िवराटनगरमा २० अगःटमा
छ: पोखरामा ३० जुलाईमा इितहास िवभाग, पृथ्वी नारायण क्याम्पससग
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ँ को सहकायर्; िवरगन्जमा १ सेप्टे म्बरमा समाजशा , मानवशा
इितहास िवभाग, महेन्ि मोरङ क्याम्पससग

ठाकुरराम क्याम्पससँगको सहकायर्; महेन्िनगरमा ३ िडसेम्बरमा समाजशा

सहकायर्; सुखतमा ५ िडसेम्बरमा शािन्त,

न्

ँ को
िवभाग, सुदूरपि मा ल िव िव ालयसग

ँ को सहकायर्।िऽिव
र आमस ार िवभाग, मध्यपि मा ल िव िव ालयसग

िवकेन्िीकरण र उच्च िशक्षाबारे यसबममा चौतारीको बहस शृंखलामा सात ओटा छलफल कायर्बम समािव










िवभाग,

भए।

1 June, ‘Five Decades of My Association with Tribhuvan University: Personal Reflections’ by
Soorya Lal Amatya, Retired Professor of Geography and Ex-Rector, TU.
13 July, ‘The Possibility of Forming a Public University in Nepal’ by Narendra Koirala, General
Secretary, Community Campus Teachers’ Association.
17 August, ‘Reform Initiatives in Higher Education during the 1990s’ by Kedar Bhakta Mathema,
ex-Vice Chancellor, TU.
28 September, ‘Open and Distance Learning: Quality Issue for Enhancing Higher Education in
Nepal’ by Jiwak Raj Bajracharya, International Christian University, Japan.
9 November, ‘Higher Education in Nepal: Common Issues and Problems’ by Dr Mana Prasad
Wagle, Professor of Education, Kathmandu University.
23 November, ‘Teaching Sociology in Higher Education: Two Cases from Outside of
Kathmandu’ by Birendra Prasad Shah, Department of Sociology and Anthropology, Thakur Ram
Multiple Campus, TU and Pirt Bahadur Bista, Department of Sociology, Far-Western University.
16 December, ‘Higher Education Reforms: Views of the Main Political Parties’ by Chandra
Bhandari of Nepali Congress, Rabindra Adhikari of Communist Party of Nepal (Unified Marxist
Communist) and Agni Sapkota of the Unified Communist Party of Nepal (Maoist).

क.२। नेपाली सावर्जिनक िव ालयह मा िसकाइको ःतर अिभवृि

फाउन्डेशन ओपन सोसाइटी इिन् च्युटको सहयोगमा स ािलत यो पिरयोजनाअन्तगर्त नेपालको सावर्जिनक िव ालयह मा
िसकाइको ःतर अिभवृि

गनर् सघाउने लआय रािखएको िथयो। लोकतािन्ऽक पिरवतर्न भएयता सन्दभर् अनुकूल िशक्षा

ूणालीमा समसामियक सुधार गनर् यसबीच आएको एसएलसी अध्ययन ूितवेदनलाई समेटेर नेपाल सरकारले
२०६३।१०।२५ मा राि य पा

बम ूा प ःवीकृत ग-यो। कक्षा १० का िव ाथीर्ह ले जम्मा आठ ओटा िवषय

अध्ययन गनुप
र् न हुन्छ। तीमध्ये छ ओटा िवषय नेपाली, अंमज
े ी, गिणत, िव ान, सामािजक अध्ययन र ःवाःथ्य,

् यो पिरयोजनाअन्तगर्त अिनवायर् िवषयको
जनसं ख्या तथा वातावरण िशक्षा अिनवायर् र दुइ ओटा िवषय ऐिच्छक हुन।
िसकाई र पाठयबम समेिटएको छ। आ.व. २०७१/७२ मा सम्प
ँ सम्बिन्धत पा
कक्षा १० का ६ ओटा अिनवायर् िवषयसग

कायर्ह

िनम्न बमोिजम छन् :

बमको िव ष
े ण।

ँ सम्बिन्धत िव.सं . २०६५ दे िख लागू गिरएको िविश ीकरण तािलकाको िव ष
यी िवषयसग
े ण।
कक्षा १० का ६ ओटा अिनवायर् िवषयको पा

पुःतक िव ष
े ण।

िव ालयतहमा िव ाथीर् मूल्या नसँग सम्बिन्धत िविभ

सन्दभर् सािहत्यको

समीक्षा गरी

थािलएको

यो

पिरयोजनाअन्तगर्त मध्यमा ल र पूवार् ल िवकास क्षेऽअन्तगर्त िव.सं . २०६५-२०७१ सम्मका एसएलसीका ू पऽको

िव ष
े ण गन र बेन्जािमन ब्लुम्सको वगीर्करणअनुसार ूत्येक ू को सं ानात्मक तह छु

Øfउने

ूारिम्भक ूितवेदन तयार गिरसिकएको छ। ू पऽलाई माऽै आधार बनाएर र ू पऽलाई पा

दुइ तिरकाले सं ानात्मक तह छु

Øfइएको

हो। ियनै ू पऽलाई पा

पुःतकसँग तुलना गरी पा

काम सम्प

गरी

पुःतकसँग तुलना गरे र

पुःतक र ू पऽबीच

साम ःयताको परीक्षण गिरने छ। त्यःतै यी ू पऽमा रहेको पुन िक्त पिन जाँिचने योजना छ। यो पिरयोजनाअन्तगर्त
गिरएका कायर्को ूितफल ःव प एक ूितवेदनको लेखन कायर् आगामी आ.व.मा गिरने छ।

क.३। नेपालको िशक्षामा सावर्जिनक िव

ूवाहका िविवध आयामबारे अध्ययन
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डािनडा फेलोिसप सेन्टरको सहयोगमा डेनमाकर्िःथत आहुस िव िव ालय र काठमाड िव िव ालयको सहकायर्मा मािटर्न

चौतारीको यो पिरयोजना पाँच वषर्सम्म (आ.व. २०७१/७२ दे िख २०७६/७७) का लािग यसै आिथर्क वषर्को दोॐो
ऽैमािसकमा ःवीकृत भएको हो। यो पिरयोजनाअन्तगर्त यो आ.व.मा सम्प
िविभ

गिरएका कायर्ह

िनम्न बमोिजम छन् :

राि य एवं अन्तरार् ीय सं घ सं ःथाले नेपालको िशक्षा तथा िवि य व्यवःथाबारे गरे का अध्ययन ूितवेदन,

िशक्षासम्बन्धी ऐन िनयम, िकताब, लेखह को समीक्षा भइरहेको छ; यस पिरयोजनाअन्तगर्त गनर् लािगएको सवक्षणका
लािग सवक्षण ढाँचा तयार भएको छ; यो पिरयोजनाअन्तगर्त एक जनालाई पो

डक्टरे ट र चार जनालाई िव ावािरिधका

लािग फेलोिसपको व्यवःथा गिरएको छ जसका लािग मािटर्न चौतािरको वेबसाइट र सूचना पाटी, र डेनमाकर्िःथत आहुस
िव िव ालयको वेवसाइटमा िव ापन गिरसिकएको छ।
ख। िमिडया अनुसन्धान शाखा

गत आ.व.को वैशाख २०७१ दे िख चौतारीले फोडर् फाउन्डेसनको सहयोगमा इन्टरनेटको पहुँच र ूयोगसम्बन्धी दुइ-वष
पिरयोजना ("Connected Futures: Framing Interventions to Universal Connectivity in Nepal",

छोटकरीमा सवर्-सं योजकता वा युिनभसर्ल कनेिक्टिभटी) थालेको िथयो। यो अनुसन्धान पिरयोजनामा नेपाल इिन्जिनयिरङ

कलेजिःथत सेन्टर फर िरसर्च इन सोसल िडफेन्स टे क्नोलोजी (िसआरएसिडटी/नेक) साझेदारको
पिरयोजनाअन्तगर्त िनम्निलिखत ूकाशन, अनुसन्धान, छलफल/सेिमनारसम्बन्धी काम भएका छन्

पमा रहेको छ। यो

ूकाशन

यो आ.व.मा सवर्-सं योजकतासम्बन्धी दुइ ओटा शोध-सं क्षेप नेपाली र अंमज
े ी सं ःकरणमा ूकािशत भए। तीमध्ये सवर्-

सं योजकतासम्बन्धी सं वैधािनक, कानुनी, नीितगत ूावधान, योजना र ितनको कायार्न्वयनको समीक्षा-सार पिहलो हो

(शोध-सं क्षेप नं. १२)। कुल ८ पृ को यो सं क्षेप अंमज
े ीमा १ हजार र नेपालीमा १५ सय ूित छािपएको िथयो।
यसको

इलेक्शोिनक

सं ःकरण

चौतारीको

वेबसाइट

http://www.martinchautari.org.np/files/ResearchBrief12-

UniversalConnectivityInNepal_APolicyReview.pdf मा
सं योजकताका सरोकारवालाह

पिन

अपलोड

गिरएको

छ।

दोॐो,

नेपालमा

सवर्-

शीषर्कको शोध-सं क्षेप (नं. १५) मा नेपालमा इन्टरनेट ूिविधको ूयोग र पहुँचको

िवःतारका िनिम्त ूय रत सरोकारवालासँग चौतारीले गरे को छलफलको िव ष
े ण गिरएको छ। यसमा सरकारी

ँ सम्बिन्धत कलेज,
अिधकारी, िनजी तथा सावर्जिनक टे िलफोन सेवाूदायक, िनजी इन्टरनेट सेवाूदायक, सूचनाूिविधसग

र आइटी व्यवसायमा लागेका २० जनासँग अन्तवार्तार् तथा सामूिहक छलफलबाट ूा

िनंकषर् समेिटएको छ। नेपाली

र अंमज
े ी गरी दुइ सं ःकरण दुवै शोध-सं क्षेप १२-१२ पेजका र एक-एक हजार ूित छािपएका छन्। यसको

इलेक्शोिनक

सं ःकरण

चौतारीको

वेबसाइट

http://www.martinchautari.org.np/files/ResearchBrief15
StakeholdersFor UniversalConnectivityInNepal.00pdf मा पिन अपलोड गिरएको छ ।
यो आ.व.मा िमिडया अध्ययन जनर्लको दश अंक ूकाशनका लािग काम भइरहेको छ। अिधकांश लेखको

अिन्तम मःयौदा लेखकह बाट ूा

भइसकेर सम्पादन गिरँदैछ भने केही लेखका अिन्तम मःयौदा आउन बाँकी छन्।

आउँदो आ.व.को सु मै यो अंक छपाइका लािग ूकाशकलाई हःतान्तरण गिरने छ।

अनुसन्धान

यो पिरयोजनाअन्तगर्त इन्टरनेटसम्बन्धी ूकािशत/अूकािशत साममी खोजी ितनको िवःतृत सन्दभर्-सूची बनाउने कायर्
गत आ.व. सम्प

भई चौतारीको वेबसाइटमा अपलोड गिरसिकएको छ। कुल १२ पेजमा झन्डै २०० ूिवि

रहेको यो

सूची चौतारीको वेबपेज http://www.martinchautari.org.np/ files/Writings_on_the_Internet_in_Nepal_

A_Bibliography.pdf मा अपलोड गिरएको छ। यसले म्यागेिजन, शोधपऽ, पुःतक, ूकािशत तथा अूकािशत िरपोटर्,
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नीित अध्ययन, कानुनी तथा सं वैधािनक दःतावेजलाई समेटेको छ। यसलाई अध्याविधक गन कायर् २०७२ असारमा

थािलएको छ भने आगामी आ.व.को सु मै थप साममीसिहत पिरंकृत सूची अपलोड गिरनेछ। पिरयोजनाअन्तगर्त

इन्टरनेटसम्बन्धी नीित र योजनाह को समीक्षा तथा इन्टरनेटका सरोकारवालाह ले इन्टरनेटको ूसारमा खेलेको
भूिमकासम्बन्धी दुई ओटा अनुसन्धान सम्प

्
गिरयो। ियनै अनुसन्धानको ूितफल उिल्लिखत दुइ शोध-सं क्षेप हुन।

यसै िसलिसलामा ःथानीय क्षेऽमा इन्टरनेटको पहुँच र ूयोगका िवषयमा नेपालका िविभ

समेटेर अक

पाँच ःथानलाई

अनुसन्धान-सवक्षण गिरएको िथयो। यो गितिविध पिरयोजनाको सबैभन्दा मुख्य गितिविध हो। यो

अध्ययनको उ ँ
े य मुख्य गरी ती ःथानमा इन्टरनेटको पहुँच, पूवार्धारको अवःथा तथा मामीण र शहरी क्षेऽमा ूयोगको

िःथित पिहल्याउनु हो। अध्ययनलाई सहज तुल्याउन मािटर्न चौतारीले सम्बिन्धत ठाउँमा सिबय चार ओटा ःथानीय
सं ःथालाई साझेदारको

पमा छनोट गरी िमलेर काम गरे को िथयो (सं लग्न तािलका १ हेनस
र्ु )् । साझेदारले चौतारीका

अनुसन्धानकतार्ह को बसोवासको व्यवःथा, ितनको सुरक्षा तथा ःथानीय क्षेऽमा सवक्षण अनुसन्धानका लािग आवँयक

वातावरण िमलाइिदन सहयोग गरे का िथए।

तािलका १: सवर्-सं योजकता पिरयोजनाको अनुसन्धान क्षेऽ र साझेदार सं ःथा
बसं
१

अनुसन्धान

िजल्ला

गािवस÷नपा

वडा

ःथानीय साझेदार

िवशेषता

ताङितङ

काःकी

नामजुङ
र्

१,२,३

िहमालय िमलन मािव

एकै

क्षेऽ

,४,५

-सन् १९५६_

िवशेषता

बाहुल्य

सांःकृितक

खालको

भएको

र

क्षेऽ, टे िलफोन

गु ङ
सेवा

भएको िहमाली गाउँ

२

ु ारायण
चाँगन

ु ारायण
चाँगन

भक्तपुर

३ र ५

३

भलाँचे

काॅेपला ोक

पनौती

६

४

छऽेबाँझ

काॅेपला ोक

दाप्चा

७,८र९

५

मनोहरा

भक्तपुर

मध्यपुर

१६

काठमाड को
सीमाना

र

िठमी

ूगितशील

मिहला

समूह (सन् २०११)_

काठमाड बाट
टे िलकम

सुिवधा

पूवम
र् ा

पमा िमिौत ठाउँ

आिथर्क

नसन्चा

पुचः

(सन्

नेवार बाहुल्य ठाउँ

नसन्चा

पुचः

(सन्

नेवार

१९८७)
१९८७)

मनोहरा टोल सुधार
सिमित

-अनौपचािरक

िकिसमको साझेदारी_

जातीय

पन

र

तामाङ

र

समुदाय

बाहुल्य रहेको मामीण क्षेऽ

नेपालकै सबभन्दा ठू लो -किरब

७००

सुकुम्बासी

राजनीितक
क्षेऽ ।

पिरवार
बःती

।

गितिविध

रहेको_
तीॄ

भएको

त्यःतै, िमिडया अनुसन्धान समूहका अनुसन्धाताह ले यो आ.व.मा पाँच ओटा िवषय/शीषर्कमा अनुसन्धान पऽ तयार

पारे का िथए।

१। महजर्न, हषर्मान र योगेश राज। नेपालमा सवर्-सं योजकतासम्बन्धी नीितको समीक्षात्मक िटप्पणी। यो लेख िमिडया
ँ ै छ।
अध्ययन जनर्ल, अंक १० मा छािपद
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२। Pandey, Shailesh and Nischal Regmi. An Insight into ICT’s Energy Consumption and its

Implications. यो लेख Annual Kathmandu Conference on Nepal and the Himalaya 2015, 22-24
July मा ूःतुत गिरयो।

३। पन्थी, अजुन
र् । 'िव -ःथानीय' गाउँ: िहमाली क्षेऽ ताङितङमा इन्टरनेटले ल्याएको सामािजक पिरवतर्न। यो लेख
छै ट िमिडया अनुसन्धान सम्मेलनमा ूःतुत गिरएको िथयो। यसको पिरमािजर्त
एउटा लेख र छु ै शोध सं क्षेपको िनिम्त तयार गिरनेछ।

प िमिडया अध्ययनको आगामी अंकमा

४। BK, Prakash. The Impact of Information Communication Technologies on the Different

Aspect of Human Activities: A Case Study of Changu Village. यो चाँगनु ारायण गािवसमा गिरएको

ःथलगत अनुसन्धानको ूितवेदन हो। यसलाई आगामी वषर् ूकाशन हुने जनर्ल लेख तथा शोध सं क्षेपको साममीका
पमा उपयोग गिरने छ।

५। िशल्पकार, शुभराज। पनौती र दाप्चाली समाजमा इन्टरनेट। यो लेख पिन पनौती र दाप्चा गािवसमा गिरएको

ःथलगत अनुसन्धानको ूितवेदन हो। यसलाई आगामी वषर् ूकाशन हुने जनर्ल लेख तथा शोध सं क्षेपको साममीको
पमा पिरमाजर्न गिरँदैछ।

६। Maharjan. Harshaman. Rise and fall of High Level Information Technology Commission in

Nepal. यो लेख Annual Kathmandu Conference on Nepal and the Himalaya 2015, 22-24 July मा
ूःतुत गिरयो।

छलफल, सेिमनार, कायर्शाला र सम्मेलन

चौतारीले िमिडयासम्बन्धी िबहीबारे िनयिमत छलफल ौं ृखला जुलाई २०१३ दे िख बन्द गरे पिन आइतबारे र मं गलबारे

छलफल ौं ृखलामा नेपाली िमिडयाका िविभ

पक्षबारे छलफल चलाईरहेकै छ। त्यःतै, इन्टरनेटसम्बन्धी िविभ

सवालमा छलफल गन उ ेँयले गत आ.व.दे िख नै युिनभसर्ल कनेिक्टिभटी (सवर्-सं योजकता) छलफल शृंखला (शुबबार)
स ालन गिरएको िथयो। यो आ.व.दे िख शुबबारको स ा यसलाई पिन आइतबारे र मंगलबारे छलफलमा नै िमसाइएको

छ। सवर्-सं योजकतासम्बन्धी यो आ.व.मा पाँच ओटा छलफल भए (हेनह
र्ु ोस् अनुसूची १)। त्यसै गरी िवशेष
कायर्बमअन्तगर्त दुई ओटा कायर्शाला, दुई ओटा िनबन्ध ूितयोिगता तथा एउटा अनुसन्धान सम्मेलन पिन यो आ.व.मा

आयोजना गिरए :

तािलका २ िमिडया अनुसन्धान समूहअन्तगर्त यस आ.व.मा भएका िवशेष कायर्बमको िववरण
ब=सं =

sfo{qmdsf] gfd

१

अनुसन्धान िविध

कायर्शाला

ldlt
१–३

२०७१

मं िसर

;xsfo{÷jQmf

;xefuL ;+Vof

p2]Zo

िसएसआरिडटी/

२३

अनुसन्धाता

३ ःथानीय

सिहत)_

नेक र उल्लेिखत
साझेदार सं ःथा

२

िनबन्ध ूितयोिगता–

पनौती

२८ भदौ
२०७१

िसएसआरिडटी/

नेक र ःथानीय

साझेदार सं ःथा

(८

सभयरलाई

मिहला

िविभ

ःकूलका

कक्षा ९ दे िख १२ सम्मका

िशक्षक

िव ाथीर्

अनुसन्धान

िविध

ूिबयाबारे जानकारी िदन

तथा

िव ाथीर्ह ले

वाचन

कायर्बममा ३ उत्कृ
पुरःकृत

गिरएको

ूितयोिगताको
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तथा

र

गरे को

िनबन्ध

िथयो

।

िवषय

इन्टरनेटको पहुँच र ूयागबारे
िथयो ।

3

िनबन्ध ूितयोिगता–
ु ारायण
चाँगन

३

२०७१

असोज

िसएसआरिडटी/

नेक र ःथानीय

साझेदार सं ःथा

ःकूलका

िशक्षक

िव ाथीर्

तथा

कक्षा ९ दे िख १२ सम्मका
िव ाथीर्ह ले

वाचन

कायर्बममा ३ उत्कृ
पुरःकृत

गिरएको

ूितयोिगताको

गरे को

िनबन्ध

िथयो

।

िवषय

इन्टरनेटको पहुँच र ूयागबारे
िथयो ।

4

A
consultative
workshop on state
and Dynamics of
Internet
Connectivity
in
Nepal

८

२०७१

फागुन

मािटर्न चौतारी र

३३

क

सिहत)_

िसएसआरिडटी÷ने

-९

मिहला

फागुन

सं योजकताका

२०७१

सरोकारवालाह सँग
कुराकानीबाट ूा

शैलेशबहादुर
पाण्डेऽ

८

उनीह कै

अजुन
र्

माझ

सवर्–

मुख्य

गिरएको

नितजालाई

सुझावका

लािग ूःतुत गिरएको ।

पन्थी र िन ल

रे ग्मी

िवगत वषर्ह माझ मािटर्न चौतारीले २०७२ वैशाख ६ गते लिलतपुरको हाि वनमा िमिडया अनुसन्धान

सम्मेलन-६ आयोजना ग-यो। पिहलो र दोॐो िमिडया अनुसन्धान सम्मेलन चौतारी एक्लैले गरे कामा त्यसपिछ काठमाड

िव िव ालयको भाषा तथा आमस ार िवभागसँग सहकायर् गरी सम्मेलन आयोजना गिरँदै आएको हो। यसका लािग

अनुसन्धानको सारसिहतको आवेदन आ ान गदार् जम्मा ७ जनाको आवेदन परे को िथयो। तोिकएको अविधसम्म २

जनाले अनुसन्धानपऽको पूणप
र् ाठ पठाएनन्। अनुसन्धानपऽको कमी र कमजोर गुणःतरलाई हेरी चौतारी र काठमाड

िव िव ालयबाट अनुसन्धानपऽ थप्ने कुरा चल्यो। समयसीमापिछ ूा
समावेश गिरयो। तर िव िव ालयबाट कुनै अनुसन्धानपऽ ूा

भएको इन्िध्वज क्षेऽीको अनुसन्धानपऽ पिन

नभएपिछ चौतारीतफर्बाट अजुन
र् पन्थीले आफ्नो ःथलगत

अनुसन्धानका आधारमा आलेख ूःतुत गरे (हेनह
र्ु ोस् अनुसूची ५)। सातै ओटा कायर्पऽ छु ाछु ै िटप्पणीकतार्को व्यवःथा

िथयो। सम्मेलनलाई तीनओटा सऽमा बाँिडएको िथयो। अिन्तम सऽमा "नेपालको स ार नीितः मौजुदा मःयौदामािथ

बहस"

शीषर्कमा

प्यानल

छलफल

गिरएको

िथयो।

चौतारी

एक्लैले

सम्मेलन

आयोजना

गनुभ
र् न्दा

काठमाड

िव िव ालयसँग सहकायर् गदार् कायर्बमको पहुँच र ूभाव केही फरािकलो भएको तथा कायर्बोझ बाँिडएको मूल्यांकन
पिहले िथयो। छै ट सम्मेलनमा भने यी दुवै कुरा अनुभव नभएको दे िखयो। सम्मेलनको व्यवःथापनमा पिन केही

कमजोरी दे िखएको िथयो।
ग।भौितक

ग.१।बमभ

पान्तरण

अनुसन्धान: िवप

व्यवःथापन र सम्भार

२०७२ वैशाख १२ को िवनाशकारी भूकम्पले सबैलाई ःतब्ध बनायो। धेरै जनधनको क्षित भयो। यही पृ भूिममा

मािटर्न चौतारीले िवनाशकारी भूकम्पबाट ूभावमःत क्षेऽमा उ ार, राहत र पुनःःथापना कायर्लाई सहज र ूभावकारी
बनाउने उ ेँयसिहत सामािजक मूल्यांकन कायर् गन िनधो ग-यो। भूकम्पपिछको वःतुिःथित सहज बनाउन लािगपरे का
16

आन्तिरक र बा

ूयासलाई बुझन दुइ अन्योन्यािौत पक्षलाई मिसनोसँग ध्यान िदनुपन िथयो। एकातफर् उ ार, राहत र

पुन:ःथापनाका ूयासलाई सघाउन ज री िथयो। यो अझै आवँयक छ। अक तफर् यी जम्मै ूयासह

छन् त्यसमािथ मिसनो िनगरानी राख्न ज री िथयो र यो झन् टड्कारो दे िखँदैछ।

कसरी भइरहेका

चौतारीले सामािजक मूल्यांकन कायर्को थालनी उपत्यकाको तीन अित ूभािवत क्षेऽबाट ग-योः भक्तपुरको जला,

ँ ु र लिलतपुरको लेले। यस कायर्मा चौतारीले गल्लीगल्ली, एक्टफरक्वेक र बुकाहोिलक्ससँग सहकायर्
काठमाड को ग गब
ग-यो। अध्ययन गन ूारिम्भक खचर्का लािग चौतारीका इच्छु क सहकमीर्ले आफ्नो तलबबाट एउटा कोषको िनमार्ण

गरे । यही कोषमा मािथ उिल्लिखत सं ःथालगायत अन्य व्यिक्त र सं घसं ःथाबाट आिथर्क सहयोग ूा

भयो। सं ःथागत

सहयोगबाहेक किरब ७२ जना ःवयंसेवीले यस कायर्मा हामीलाई साथ िदए। ूारिम्भक काम गनर् ःवयंसेवीको योगदान
महत्वपूण र् र ो। यो आ.व.मा बमभ

पिरयोजनाअन्तगर्त िनम्न कायर् भए :

अनुसन्धानअन्तगर्तको िवप

व्यवःथापन र सम्भारको सामािजक मूल्यांकन

जला, गोगंब ु र लेलेमा १२ दे िख २२ जनासम्मको टोलीले ःथानीय आवँयकता हेरी किम्तमा ७ िदनदे िख

बढीमा १५ िदनसम्मको ूारिम्भक ःथलगत अध्ययन गरे । यी तीन ठाउँमा केही िदनको अन्तरालमा अध्ययन ूारम्भ
भयो। पिहलो चरणको अध्ययनको आधारमा बढीमा ७ िदनसम्मको लािग दोॐो चरणको पूरक अध्ययन गिरयो।

ःथानीय क्षेऽमा गिरएको अध्ययनलाई टे वा पु-याउन िविभ

िवषयमा थप २६ जना ःवयंसेवीले किम्तमा १४ िदनदे िख

बढीबाट २८ िदनसम्म अध्ययन गरे । यी अध्ययनको आधारमा सामािजक मूल्यांकन ूारिम्भक ूितवेदन लेख्ने कायर्

भइरहेको छ। उक्त ूितवेदनलाई ६ भदौ २०७२ मा चौतारीको िनयिमत छलफल ौं ृखलामाफर्त ूःतुत गिरयो।

आगामी आ.व.को शु मा त्यसलाई ूकािशत गिरनेछ।

ग.२। नेपाल-भारतबीच ूाि क र नीितगत अनुसन्धान आदानूदान ूव र्न

यो पिरयोजना िबिप कोइराला नेपाल-भारत फाउन्डेशनको सहयोगमा स ािलत छ। ूाि क र नीितगत अनुसन्धानमा

सं लग्न नेपाल र भारतका िवशेष

र शोधाथीर्ह को र ितनीह बाट उत्पािदत

फरािकलो पाद लैजाने उ ेँयले यो पिरयोजना सु

ानको आदानूदानका िव मान बाटो अझ

गिरएको हो। २०७१ असोजदे िख २०७२ असारको नौ मिहने

अविधमा चल्ने भिनएको यो पिरयोजना पूविर् नधार्िरत समयभन्दा केही पर धकेिलएको छ। २०७२ वैशाख १२ को

भ ुकम्प र वैशाख २९ को अक ठू लो पराकम्पले यो पिरयोजनाको अन्तितर हुने भिनएको बृहत् सम्मेलनको तयारीलाई

अःतव्यःत पा-यो। खास गरे र सो सम्मेलनमा बृहत् छलफलका िनिम्त ूःतुत हुने ६ ओटा कायर्पऽ लेख्ने िजम्मा
िलएका अनुसन्धाताह ले िनधार्िरत िमितमा फेरबदल गनर् अनुरोध गरे पिछ सम्मेलनको िमित सो फाउन्डेशनसँग छलफल

गरी पर सािरएको हो। अब यो सम्मेलन आगामी आ.व.को सेप्टे म्बरमा तोिकएको छ। य िप एक जना अनुसन्धाताले
व्यिक्तगत

कारण

दशार्ई

कायर्पऽ

लेख्न

नसक्ने

जानकारी

िदएका

छन्

।

पिरयोजनाको

सफल

स ालनमा

फाउन्डेशनतफर्बाट चौतारीले अपेक्षा गरे अनुसारको ितु र ूभावकारी सं वाद िविनमयमा पिन समःया दे िखँदैछ।
पिरयोजनाको गुणःतरीय पिरणामलाई सुिनि त गनर् गिठत पिरयोजना परामशर् सिमितको बैठक पिन िविवध कारणले बःन

सिकरहेको छै न। य िप धेरै गितिविध पूण र् र केही गितिविध आंिशक

पमा सम्प

भइसकेका छन्।

पिरयोजनाअन्तगर्त िनधार्िरत गितिविधह मध्ये गम्भीर ूाि क िवचार, िबयाकलाप र शोधाथीर्ह को आदानूदान ूव र्नको

उ ेँय राखी िनम्न कायर् सम्प

भएका छन् :

(अ) िवगत ७० वषर्मा नेपाली अनुसन्धाताह ले गरे का भारतसँग सम्बिन्धत ूाि क उत्पादनको बृहत् सन्दभर्-सूची िनमार्ण
गन,

(आ) सोही अविधमा भारतीय अनुसन्धाताह ले नेपाल िवषयमा गरे का ूाि क उत्पादनको बृहत् सन्दभर्-सूची िनमार्ण गन,

17

(इ) यी दुइ सन्दभर्सूचीका आधारमा चौतारीले तयार गरे को ूारिम्भक समीक्षाउपर छलफल गनर् काठमाड मा कायर्शाला
स ालन गन,

(ई) नेपालको पूवार्धार िवकासमा भारतीय सहयोगबारे बृहत् सन्दभर्-सूची िनमार्ण गन,

(उ) भारतको सहयोगमा स ािलत िऽभ ुवन राजपथ र कोशी बाँधसँग सम्बिन्धत अिभलेखको अध्ययन, र
(ऊ) यी दुई पिरयोजनामा सं लग्न नेपाली योजनािव , ूािविधक िवशेष , अ

तहमा बसी काम गरे का ःथानीय मािनस र

पिरयोजना-ूभािवतह सँगको मौिखक इितहास लेख्न ःथलगत सवक्षण-ॅमण र अनुसन्धान गन।

साथै, िनम्न िकिसमका कामह

भने आंिशक सम्प

भएका छन्:

ँ ाका आधारमा छ ओटा अनुसन्धान पऽ लेखाउने,
(क) काठमाड को कायर्शालामा उठे का बूद
(ख) मािथ (अ), (आ) र (उ) मा विणर्त सन्दभर्-सूचीको िव ष
े ण गन,
(ग) नेपाल-भारतका ूाि क र नीित अनुसन्धाताह

समेट्ने एउटा इमेल फोरम बनाउने, र

ँ सम्बिन्धत नेपाल र भारतका अिभलेखालयमा
(घ) उल्लेिखत दुई ठू ला पिरयोजना (िऽभ ुवन राजपथ र कोशी बाँध) सग
उपलब्ध साममीको अध्ययन गन काम कुनै आंिशक

छन्।

पले सम्प

भएका र कुनै योजनाअनुसार सम्प

हुने अवःथामा

यीमध्ये उल्लेिखत सन्दभर्-सूची मािटर्न चौतारीको वेबसाइटको िनम्न िलं कमा उपलब्ध छन् :

a) http://www.martinchautari.org.np/files/BibliographyOfNepaliScholarshipOnIndia_15March
2015.pdf; b) http://www.martinchautari.org.np/files/BibliographyOfIndianScholarshipOnNepal
15March2015.pdf; and c) http://www.martinchautari.org.np/files/ABibliographyOfIndian
ContributionToTheInfrastructureDevelopmentInNepal.pdf । यीबाहेक अ गितिविधका पिरणाम पिन

बमश उपयुक्त माध्यमबाट सार्वज
र् िनक हुँदै जाने छन् ।

पिरयोजना स ालन गदार् दुइटा ठू ला अनपेिक्षत च ुनौती दे खापरे का छन्। चौतारीले आफूिसत सहकायर् गन सं ःथाबाट

अपेक्षा गन ितु र ूभावकारी सं वाद िविनमय यस पिरयोजनामा सहयोगी िबिप कोइराला नेपाल-भारत फाउन्डेशनसँग

भइरहेको छै न। यसबारे पटक पटक फाउन्डेशनलाई अनुरोध पठाए पिन खासै सुधार आउन नसकेको िःथित छ।

पिरयोजनालाई आफ्नो कायर् समयतािलका अनुसार टु ङ्ग्याउन गिठत पिरयोजना परामशर्को बैठक बसाल्दा चौतारीले यो
अवःथाको अन्त्य गनर् पहल गनछ। साथै, भारतीय सहयोगमा बनेका िऽभूवन राजपथ र कोशी बाँधका िवषयमा

नेपालिःथत अिभलेखालयमा अपेक्षा गरे अनुसारको सरकारी साममी पाइएको छै न। यो अभावलाई भारतमा रहेका केन्िीय

र ःथानीय अिभलेखागारका साममीले पूितर् गन छन् भ े िव ास िलइएको छ।
३. ूशासन

क। ूशासन तथा िव

गत आ.व.मा फोडर् फाउन्डेशन नामक सं ःथाबाट सवर्-सं योजकता (Connected Futures: Framing Interventions

to Universal Connectivity in Nepal) पिरयोजना, फाउन्डेशन ओपन सोसाइटी इिन् च्युट नामक सं ःथाबाट
अनुसन्धान र अन्तिबर्यामाफर्त नेपालमा उच्चिशक्षा सुधारबारे सावर्जिनक बहसको ूव र्न (Promoting Public
Debate on Higher Education Reforms in Nepal through Research and Public Interactions)
पिरयोजनामा काम गनर् अनुदान ूा

भए बमोिजम येा आ.व मा सो पिरयोजनाह लाई िनरन्तरता िदइयो। यस आ.व.मा

भारतीय राजदुतावासलाई गत वषर् बुझाएको ूःताव ःवीकृत भएर िबिप कोइराला नेपाल-भारत फाउन्डेशनको सहयोगमा
'नेपाल-भारतबीच ूाि क र नीितगत अनुसन्धान आदानूदान ूव न
र् ' पिरयोजना शु

र तेॐो िकःताःव प कुनै रकम ूा

ूितिबया ूा

गिरयो। तर सम्झौता अनु प दोॐो

भएको छै न। न त ूथम ऽैमािसकको ूितवदे नउपर नै उक्त सं ःथाबाट कुनै

भएको छ। ICTJ, Nepal

ारा

नेपालमा सत्यको खोजीसम्बन्धी अनुसन्धान र बहस ौं ृखला
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(Research & Dialogue Series on Truth Seeking in Nepal) नामक पिरयोजना, फाउन्डेशन ओपन सोसाइटी
इिन् च्युट नामको सं ःथाबाट नेपाली सावर्जिनक िव ालयह मा िसकाइको ःतर अिभवृि (Improving Quality of
Learing in Nepali Public Schools) र डािनडा फेलोिशप सेन्टरबाट पाँच वषर्को लािग नेपालको िशक्षामा
सावर्जिनक िव ूवाहका िविवध आयामबारे अध्ययन (Locating Public Finance Dynamics in Education in
Nepal) पिरयोजनामा काम गनर् आिथर्क सहयोग ूा भयो । चौतारीको ःथापनामा घिन योगदान पु-याएका अड
हफ्टनको जीवनी छाप्न र पुःतक िवमोचनका लािग यो वषर् एिरक हफ्टनबाट

नेपालबाट १,५०,००० सहयोग ूा
चौतारीले िवप

भयो। २०७१ वैशाख १२ को िवनाशकारी भूकम्पपिछ २१ वैशाखमा मािटर्न

व्यवःथापन र सम्भारको सामािजक मुल्यांकन कायर् स ालनमा ल्याएको िथयो। सो पिरयोजना स ालन

गनर् सहयोगःव प एिसया फाउन्डेसन नामक सं ःथाबाट

सं ःथाबाट

. ७,६०,७८३.७५ तथा यूएमएन

. ४६,५०० रकम ूा

. ८,४५,००० र चौतारीूित स ाव राख्ने व्यिक्त तथा

भयो। गभनन्स फेिसिलटी, नेपाललाई शािन्त ःथापना र लोकतािन्ऽक िवकास

कायर्बम (Peace Building and Democratic Development Component) नामक ूःताव तथा गत आ.व.मा

नेसनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोबेसीमा सं िवधानसभासम्बन्धी कायर्बम स ालन गनर् बुझाइएको ूःताव भने छनोट हुन
सकेन।

गत आ.व.मा चौतारीको कामलाई िनरन्तरता िदन िविभ

गिरएको Fund Raising Campaign माफर्त यो आ.व.मा
चौतारीको कोर अकाउन्टबाट

व्यिक्त तथा सं ःथाबाट कोष उपलब्ध गराउन सु

. ३,२९,४६४

. ६५ लाख लुिम्बनी बकमा मु ती िनक्षेपको

यो आ.व.मा चौतारीको मूल कोषमा ःथान्तरण गिरयो।

पैयाँ सं कलन भयो। गत आ.व.मा

पमा जम्मा गिरएको िथयो। सो रकम

मािटर्न चौतारीले कलासम्बन्धी िवषयमा सहकायर् गन उ ेँयले लसना लाइभ आटर्हबलाई आफ्नो ूा णमा

जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा यो आ.व.दे िख सो सहकायर्लाई िनरन्तरता िदइएन। मािटर्न चौतारीको ूा णमा रहेको

जग्गाको उपयोिगता बढाउन तथा सो जग्गालाई थप आम्दानीको ॐोतको

लािग ूःताव आ ान गिरयो। िनवेदन ूा

पमा पिरचालन गनर् बुक क्याफे स ालनका

भए पिन चौतारीले राखेको शतर् पूरा गरी क्याफे स ालन गनर् िनवेदकह

इच्छु क नदे िखएकाले सो योजना अिहलेलाई थाती रािखयो। यो आ.व.मा पिन मािटर्न चौतारीले आफ्नो ूकाशनको बजार

ूव न
र् गनर् िहमाल िकताबसँग कुराकानी गरे पिन चौतारीका ूकाशनलाई उपत्यकाबािहर लैजान र बजारमा ितनको
सुलभता बढाउन सो सं ःथा इच्छु क नदे िखएकोले कुनै सम्झौता गिरएन।

जनशिक्त व्यवःथापनतफर् यस आ.व.मा छलफल सं योजक दे वेन्ि उूेतीलाई चैतदे िख लागु हुने गरी सह-

अनुसन्धाताको पदमा ःथानान्तरण गिरयो। विर

अनुसन्धाता लोकर न पराजुलीले गत आ.व.मा पाउनुभएको

फेलोिसपको अविध सिकएपिछ उहाँ पुस मिहनादे िख पुन: आफ्नो पदमा काम गनर् फिकर्नु भयो। चौतारीका पिब्लक
नलेज फेलो योगेश राजको करार २०७० मं िसरमा सिकएपिछ उहाँ करारबेगर चौतारीमा अनुसन्धान िनदशकको

ु न्ु थ्यो। उहाँलाई २०७१ साउनदे िख लागू हुने गरी अनुसन्धान िनदशकको
कायर्रत हुनह

पमा

पमा पूणक
र् ालीन करारमा

िनयुक्त गिरयो। तर यो आ.व.मा उहाँलाई मं िसरदे िख माऽ चौतारीले पािरौिमक उपलब्ध गरायो। विर

अनुसन्धाता

शैलेशबहादुर पाण्डेलाई ६ मिहनाको परीक्षणकाल प ात् पूणक
र् ालीन करारमा िनयुक्त गिरयो। ूशासन तथा िव ीय
सहायक व्यवःथापक रोिजना िसटौलालाई काि कदे िख लागू हुने गरी ूशासन तथा िव

िनयुक्त गिरयो। विर

अनुसन्धाताको

व्यवःथापन ूमुख (िनिम ) मा

पमा काम गनर् ूमोद भ लाई पूणक
र् ालीन करारमा िनयुक्त गरी उहाँलाई

िडएफसी र ओएसएफ नामक सं ःथाबाट ूा

अनुदानबाट स ािलत पिरयोजनामा काम गनर् मािटर्न चौतारीको

कमर्चारीह का सेवाका शतर्, सुिवधा र सहुिलयतसम्बन्धी िनयमावली अनुसार काजमा स वा गिरयो। सह-अनुसन्धाताको
पमा कायर्रत शकबहादुर बुढाथोकीको तलब आ.व २०७०-७१ मा अ

सबै कमर्चारीको झ वृि

नभएको र आ.व.

२०७१-७२ को करारमा पिन सोही कमजोरी दोहोिरएकोमा उहाँलाई हुन गएको नोक्सानीको भपार्इसिहत उहाँको
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करारमा हुँदैआएको ऽुिट सच्याइयो। क न के.सी.लाई सहायक ूशासन तथा िव
परीक्षण कालसिहत र जुही ौे लाई ूोजेक्ट म्यानेजरका

व्यवःथापकका

पमा ६ मिहनाको

पमा ३ मिहनाको परीक्षण कालसिहत िनयुक्त गिरयो।

नेपाल-भारतबीच ूाि क र नीितगत अनुसन्धान आदानूदान ूव न
र् पिरयोजनामा काम गनर् आन्तिरक तवरबाट

सं वेग पन्थी र िवराटचन्ि िघिमरे लाई सहायक अनुसन्धाताको

सामािजक मूल्यांकनमा पिरयोजना व्यवःथापकको

िनयुक्त गिरयो। चौतारीको िव

परामशर्दाताको

पमा छोटो करारमा िनयुक्त गिरयो। िवप

व्यवःथापनको

पमा काम गनर् भाःकर गौतमलाई आन्तिरक छनोटबाट वैशाखदे िख

पमा िववेककुमार शाह र ूव र्न तथा स ाल परामशर्दाताका

कृंणूसाद अिधकारीलाई िनयुक्त गिरयो। कायार्लय सहयोगीको

पमा

पमा काम गनर् आन्तिरक छनोटबाटै कुमारी काकीर् र

दलबहादुर ौे लाई िनयुक्त गिरयो। कायार्लय सहयोगी सन्तोषी तामाङ सुत्केरी िबदामा बःदा उहाँले गदआउनु भएको

काम कुमारी काकीर्लाई िजम्मा िदइएको हो। यही आ.व.मा िवि य व्यवःथापकका

पमा कायर्रत िववेककुमार शाह,

सह-अनुसन्धाता कैलाश रानी राई तथा अनुसन्धान िनदशक सेरा तामाङ ारा िदइएको ःवेिच्छक रािजनामा ःवीकृत

गिरयो। यही आ.व.मा सह-अनुसन्धाता य रमेश राई र िचरन मानन्धरलाई मािटर्न चौतारीको कमर्चारीह का सेवाका

शतर्, सुिवधा र सहुिलयतसम्बन्धी िनयमावली अनुसार कसुर गरे को दे िखएकोले कायर्सिमितको िनणर्यअनुसार सेवाबाट मुक्त

गिरयो। मािटर्न चौतारीको िविभ

पिरयोजनाह मा काम गनर् आवँयकताअनुसार िफल्ड सुपरभाइजर, िरसचर्र, सभयर,

पिब्लक कम्युिनकेटर, टे क्नोलोिजःट, सह-अनुसन्धाताह

पिन िनयुक्त गिरए।

मािटर्न चौतारीको २०७१ असोज ४ गते बसेको साधारणसभाको िनणर्यअनुसार लेखापरीक्षकमा नवराज

थपिलयालाई िनयुक्त गिरयो। यसै गरी कायर्सिमितको ७० औ ँ बैठकमा मािटर्न चौतारीको कमर्चारीह का सेवाका शतर्,
सुिवधा र सहुिलयतसम्बन्धी िनयमावली-२०६२ को लािग पेश गिरएका िनिम

पद िनयुिक्त, पािरौिमक पुनरावलोकन

मापदण्ड, काजसम्बन्धी सं शोधनका ूःतावह , ७२ औ ँ बैठकमा िनि त गुणःतर अनुपालन (क्वािलिट अँयोरे न्स

कम्प्लाएन्स) नीित र आिथर्क िनयमावली सं शोधन ूःतावह

तथा ७३ औ ँ बैठकमा मािटर्न चौतारीको कमर्चारीह का

सेवाका शतर्, सुिवधा र सहुिलयतसम्बन्धी िनयमावली-२०६२ को लािग ूःतुत पिरक्षण कालसम्बन्धी ूावधान,

उच्चतहको िडमी ूा

गनर् लामो अध्ययन िबदा, आिथर्क िनयमावली तथा िनि त गुणःतर अनुपालन सं शोधन ूःतावह

पािरत गिरयो। यही आ.व.मा वैयिक्तक िववरण नीित तथा सदःयतासम्बन्धी नीित पिन पािरत गिरयो। यो आ.व.मा

कायर्थलोमा हुनसक्ने यौनजन्य दुव्यर्वहार िनयन्ऽणसम्बन्धी नीित बनाई लागू गन भिनए पिन नीित िनमार्ण गनर् उपयुक्त

परामशर् अनुपलब्ध हुँदा सो नीित बनाउन सिकएन। यो ूितवेदन लेिखँदासम्म सो नीितको मःयौदा तयार भएर त्यसउपर

गम्भीर छलफल चिलरहेको छ।

यही आ.व.को शु ितर कायर्सिमितले चौतारीमा कायर्रत कमर्चारीको पािरौिमक बढाउनु पछर् या पदन र यिद

बढाउनु पछर् भने कित बढाउनु पछर् भ े कुरा िसफािरस गनर् योगेश राम िमौ, रोिजना िसटौला र दे वराज हुमागाईं
सिम्मिलत ३ सदःयीय पािरौिमक पुनरावलोकन सिमित गठन गरे को िथयो। सो सिमितले कमर्चारीह को तलब

सं रचनामा वृिद गनसम्बन्धी िसफािरशसिहत ूःतुत ूःतावमािथ कायर्सिमितले आ.व.को शु मै कमर्चारीह को तलब वृि
गरी सिकएकोले र सं ःथाको आिथर्क अवःथाअनुसार तत्कालै तलबमानमा वृि

गनर् अनुकूल नभएकोले तलब

पुनरावलोकन सिमितले ूःतुत गरे को मापदण्डलाई आउने आ.व.मा तलब पुनरावलोकन गदार् आधार बनाउने िनणर्य
गिरयो। यो ूितवेदन लेिखँदासम्म ितनै मापदण्डलाई आधार मानेर चौतारीको सामान्य तलब सं रचनामा सं शोधन गिरएको

छ। यही आ.व.मा चौतारी ारा स ािलत अनुसन्धान पिरयोजनाका िनिम्त आवँयक पन सरसामान िजन्सीको आपूितर्
सहज गनर् खिरद सिमित गठन गिरयो। सो सिमितमा चौतारीका कोषाध्यक्ष र िव -ूमुख पदे न सदःय रहने र सिमितको

कामकारबाहीमा उपयुक्त िविध अपनाई नेतत्ृ व ूदान गनर् ूमोद भ लाई िनयुक्त गिरयो। िवगतका आिथर्क वषर्ह मा झ

पूणक
र् ालीन कमर्चारीको हकमा गिरँदै आएको ःवाःथ्य बीमाको व्यवःथालाई िविभ
पिन िनरन्तरता िदन सिकएन।
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वैकिल्पक ूःतावमा छलफल भए

कमर्चारीको क्षमता अिभवृि

गनर् यसै आ.व.मा ृन्टडेःक अिफसर अंकलाल चलाउनेले ग्लोबल एक्सनएड

प्ल्याटफमर् नेपाल ारा ूदान गिरएको ४ मिहने ग्लोबल िसिटजन कोषर्मा भाग िलनुभयो। बेला बेला हुने लाइॄे रीसम्बन्धी

कायर्शाला तथा तािलममा रमेश िनरौलाले यो आ.व.मा पिन भाग िलनुभयो। यही आ.व.मा अनुसन्धान िनदशक य सेरा

तामाङ र ूत्यूष वन्त, विर

अनुसन्धाता लोकर न पराजुली तथा अनुसन्धाता हषर्मान महजर्नले सोसल साइन्स बहा: ारा

आयोिजत कायर्शालामा कायर्पऽ ूःतुत गनुभ
र् यो। अनुसन्धान िनदशक सेरा तामाङले जापानमा Contemporary India

Areas Studies, Kyoto University ारा आयोिजत “The International Advisory Board meeting of INDAS मा
वक्ताको

पमा र नेदरल्यान्डमा आयोिजत “200th anniversary of the Constitution of the Netherlands” नामक

कायर्शालामा भाग िलनुभयो। अनुसन्धान िनदशक ूत्यूष वन्त दोहा (कतार) र बेलायतमा आयोिजत कायर्शालामा

कायर्पऽ ूःतुत गनर् जानुभयो। छलफल सं योजक दे वेन्ि उूेतीले Centre for Lifelong Learning, Tata Institute of

Social Sciences and Asia South Pacific Bureau of Adult Education in Mumbai ारा आयोिजत २ िदने

'Building Capacities of Researchers in South Asia for Publishing in Academic Journals नामक कायर्शालामा

भाग िलनुभयो। त्यःतै, फोडर् फाउन्डेसन ारा आयोिजत Policy Research Seminar मा विर

बहादुर पाण्डे र अनुसन्धाता हषर्मान महजर्नले भाग िलनुभयो।

अनुसन्धाता शैलेश

यो आ.व.मा चौतारीको कायर्कारी सिमितले नीित अयार्ल खनाल र गौरव के.सी.लाई नयाँ सदःयता ूदान ग-

यो। पुराना सदःय राजु पला ोकेले चौतारी सदःयता नवीकरण नगरे को र बारम्बार ूयास गदार् पिन सम्पकर् हुन
नसकेकाले उहाँको सदःयता खारे ज गिरयो।
ख। अनुगमन तथा मूल्यांकन

मािटर्न चौतारीमा छु ै औपचािरक अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाई छै न। तर, अनुगमन तथा मूल्यांकन फोकल पसर्नको
पमा दे वराज हुमागाईंलाई तोिकएको छ। उहाँले िविभ

एकाईसँग समन्वय गरी वािषर्क कायर्योजना र बजेटमा

उल्लेख भएका लआय तथा िबयाकलापको िःथितको अधर्वािषर्क जानकारी िलनु भई पुस मसान्तसम्ममा सो वािषर्क
कायर्योजना र बजेट पिरमाजर्न गनर् ूितवेदन िदनुहन्ु छ। यःतो पिरमाजर्न किहलेकाही ँ तेॐो वा चौथो चौमािसकमा पिन
गिरन्छ। गएको वषर्सम्म चौतारीको वािषर्क अनुगमन तथा मूल्यांकन ढाँचा अ ाविधक गन गिरएकोमा चौतारीको नयाँ
प वषीर्य रणनीितक योजना (सन् २०१५-१९) को मःयौदा छलफलको बममा रहेको चौतारीमा पुरानो अनुगमन तथा

मूल्यांकन ढाँचामा काम गिरएन। नयाँ पाँचवष रणनीितक योजना (२०१५-१९) को ूारिम्भक मःयौदालाई अिन्तम

प

िदई कायर्सिमितबाट पािरत गराउन बाँकी छ। आगामी आ.व.मा सो रणनीितक योजना पािरत गिरने छ। त्यसमा
आधािरत भई अनुगमन तथा मूल्यांकन ढाँचा बनाई लागू गिरने छ।

सबै एकाईले आफ्नो कायर्बम तय गन र कायार्न्वयनको योजना पिन िनमार्ण गन हुनाले समयमा गुणःतरयुक्त

कायर् सम्प

गन दाियत्व समममा सम्बिन्धत एकाईको रहन्छ। योजनाअनुसार सम्प

पिन सम्बिन्धत एकाई नै हुन्छ। सम्बिन्धत एकाईका िविभ

गनर् नसकेमा सोको जवाफदे ही

कमर्चारी तथा अनुसन्धानकतार्ह लाई आ.व.को सु मा

सम्झौता गदार् िदइएको कायर् िववरण तथा सम्बिन्धत एकाईको योजनाअनुसार कायर् भइरहेको वा हुन नसकेकोबारे

मिहनाको कम्तीमा दुइ पटक सम्बिन्धत एकाईका सं योजकको उपिःथितमा एकाईिभऽ छलफल हुने गदर्छ। उक्त

छलफलमा अगािड नबढे को कामको सम्बन्धमा सम्बिन्धत व्यिक्तलाई घच्घच्याउने तथा अगािड कसरी जाने भ े िवषयमा
अल्पकालीन योजना बनाइन्छ। कामको ूकृित तथा अवःथा मूल्यांकन गद पूवय
र् ोजनामा पिरमाजर्न गनुप
र् न भएमा सबैको

सहमितमा पिरमाजर्न गिरन्छ।

यो वषर् चौतारीको कायर्सम्पादन तथा व्यवःथापन सं रचनामा गत वषर्भन्दा केही पिरमाजर्न भएको छ (हेनह
र्ु ोस्

अनुसूची ६)। जसअनुसार चौतारीका िविभ

एकाई सेरा तामाङ, ूत्यूष वन्त र योगेश राजलाई भाग लगाएर त्यसको

िनयिमत अनुगमन तथा िनदशनको िजम्मेवारी िदइएको िथयो। सेरा तामाङको मातहतमा लोकतन्ऽ र शासनप ित तथा
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ःकूल िशक्षा; ूत्यूष वन्तको मातहतमा उच्च िशक्षा, िमिडया, पुःतकालय, छलफल र ूकाशन; र योगश राजको

मातहतमा भौितक

पान्तरण र ूशासन तथा िव ीय एकाई िथए। तर, असार २०७२ दे िख सेरा तामाङले चौतारीबाट

रािजनामा िदनु भएपिछ उहाँले हेनभ
र्ु एका एकाईह को िजम्मेवारी पिन योगेश राजले नै िलनुभएको छ।
यसरी सदा झ चौतारीका िविभ

तवरले भएको िथयो।

एकाईअन्तगर्त हुने कामको आन्तिरक अनुगमन यो वषर् पिन अनौपचािरक

ग। जनसम्पकर् र साझेदारी

मािटर्न चौतारीले आफ्नो ूशासिनक र सं ःथागत सम्बन्ध िवःतार गन कायर् ूशासिनक तथा िव ूबन्धकमाफर्त गद

आएकोमा तत्कालीन ूशासन र िव

ूबन्धक िववेक शाहले रािजनामा िदनुभएपिछ चौतारीको कायर्सिमितको

िनणर्यअनुसार कृंणूसाद अिधकारीले गनुभ
र् यो। िलयाजो र नेटर्वकर् अिधकृतको

पमा उहाँलाई मािटर्न चौतारीको सं ःथा

दतार्, नवीकरण, पिरयोजना ःवीकृती आिद जःता कामको िजम्मेवारी तोिकयो। सो कामका लािग यो वषर् िजल्ला ूशासन
कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमित र समाज कल्याण पिरष मा गएर पिरयोजना ःवीकृत गराउने काम सम्प

िथयो।

यो वषर् िलयाजोको

भएको

पमा अिधकांश समय समाज कल्याण पिरष बाट पिरयोजना ःवीकृत गराउने कायर्मा नै

अिल्झन परे को िथयो। त्यसमा पिन चौतारीले अन्तरार्ि य ूितःपधार्बाट पाएको डेनमाकर् सरकार अन्तगर्तको िडएफसी
पिरयोजनालाई समाज कल्याण पिरषद्ले ःवीकृित िदन धेरै आलटाल ग-यो। किहले िशक्षा मन्ऽालय त किहले

पिरष िभऽ नै फाइल अगाडी नबढाइिदने गरे काले सो पिरयोजना ःवीकृत हुन ७ मिहना लागेको िथयो। समाज कल्याण
पिरष

आफैले भने यःतो ःवीकृित ४५ िदनिभऽ गन ूितब ता नागिरक बडापऽमा उल्लेख गरे को छ। यसरी सं ःथाको

नवीकरण र पिरयोजना ःवीकृितका लािग बढी समय लागेकोले अ खाले स ाल िनमार्ण गनतफर् ठोस कदम चाल्न

सिकएन। चौतारीका लािग घर तथा जग्गा खोज्ने काममा पिन केही समय िदइयो य िप उपयुक्त घर वा जग्गा फेला

भने पनर् सकेको छै न।
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Administrative Reform during BP Koirala’s Premiership (1959-1960)
Keshav Raj Pande, Tribhuvan University
31 August 2014
Climate and Environmental Policy in Nepal: Key Challenges and Experiences
Ganesh Shah, Former-Minister, Environment, Science and Technology
7 September 2014
Debates on Secularism in Nepali Dailies and Blogs
Johanna Buss, Institute of South Asian, Tibetan and Buddhist Studies, University of Vienna
14 September 2014
Language and Objecthood in Deaf Kathmandu
Peter Graif, University of Chicago, USA
21 September 2014
Formation of Ethnic Parties in Nepal
Jhakendra Gharti Magar, Sarshowati Multiple Campus, Tribhuvan University
28 September 2014/12 Asoj 2071
Open and Distance Learning: Quality Issue for Enhancing Higher Education in Nepal
Jiwak Raj Bajracharya, Department of Educational Technology, International Christian University, Japan
12 October 2014
Nose Piercing Practice among Newars: A Case Study of Dyahla Women
Janak Maharjan, Student, Tribhuvan University
19 October 2014
From Resistance to Reproduction: Learning Experiences of School Students
Roshan Baral, Independent Researcher
2 November 2014
The Life and Work of Chaitanya Mishra
Shyam Shrestha, Political Analyst and Madhusudan Subedi, Patan Academy of Health Sciences
9 November 2014
Discussion on Higher Education in Nepal’
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Mana Prasad Wagle, Kathmandu University
16 November 2014
CERD-MC Society &Environment Discussion Series
Effect of Climate Change in Himalayan Glaciers
Achyut Parajuli and Gunjan Silwal; Kathmandu University
23 November 2014
Teaching Sociology in Higher Education: Two Cases from Outside of Kathmandu
Birendra Prasad Shah, Department of Sociology and Anthropology, Thakur Ram Multiple Campus, TU and Pirt
Bahadur Bista, Department of Sociology, Far-Western University
30 November 2014
Dalit vs. Elite Groups in Nepal: A Study of the Resistance to Social-Structural Change
Prakash BK, Independent Researcher
7 December 2014
Expansion through Affiliation: Issues and Implications for Higher Education Governance
Pramod Bhatta, Martin Chautari
14 December 2014
Women Tempo Drivers: Shifting the Discourse of Womanhood in Post Conflict Nepal
Dr. Punam Yadav, University of Sydney
21 December 2014
CERD-MC Society &Environment Discussion Series
Understanding the Prospects of Nepali Summer Monsoon System
Sunil Kumar Pariyar, Bergen University, Norway and Ujjwal Tiwari, CERD Nepal
28 December 2014
Policy Discussion Series jointly (organized with Nepal Policy Research Network)
Nepal’s Economic Roadmap and the Need for a Revamped Policy and Planning Commission
Swarnim Wagle, Member, National Planning Commission
18 January 2015
20 January 2015
Rethinking South Asia through a Study of Nepal's Encounter with the Colonial Empire
Bal Bahadur Thapa, Tribhuvan University
25 January 2015

CERD-MC Society & Environment Discussion Series
Effects of Changing Climatic Variables on Forests and Vegetation
Rabin Shakya, Golden Gate International College and Sudeep Ghimire, CERD
1 February 2015
Legality and Legitimacy in the Construction of the Indian Nation
Mario Lopez Areu, University of Murcia, Spain
8 February 2015
Studies on Doteli, Kumauni and Yangmali Folk-life
Jaya Raj Pant, Tribhuvan University and Dil Bikram Angdangbe, Independent Researcher

15 February 2015

CERD-MC Society & Environment Discussion Series
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Water Management Issues of Wetlands and Shallow Groundwater: Case Studies from Nepal
Madhukar Khadka, Lake Conservation Development Committee and Yuba Raj Guragain, Centre for Environment
Research and Development
22 February 2015

MC Foundation Lecture
Track II – Nepal’s Pluralistic Hydropower Development Post-Arun
Bikash Pandey, Winrock International
1 March 2015
Key Note Speech
From Formal to Substantive Equality: What It Takes for Women?
Meena Acharya, Senior Social Scientist
Feminisms in Nepal I: Political Movements
Asta Laxmi Shakya, CPN (UML); Kamala Panta, Nepali Congress and Jaypuri Ghatri, Maoist Leader
8 March 2015
Feminisms in Nepal III: Identity Movements
Ranju Thakur, CA Member; Dhan Kumari Sunar, Women Rights Activist and Pratima Gurung, National Indigenous
Women's Federation
22 March 2015
Personal Narratives of Thakali Women: An Anthropological Inquiry
Dipti Sherchan, Martin Chautari
29 March 2015
‘Dependency’ and Gendered Mobilities: Changing Routes of Nepali Migrants in Denmark
Karen Valentin, Aarhus, University, Denmark
5 April 2015
Policy Options for Improved Electricity Transmission System in Nepal
Pramod Rijal, Samriddhi, The Prosperity Foundation
12 April 2015
Investigating Smallpox in Nepal before the Global Eradication Programme
Susan Heydon, University of Otago, New Zealand
Series on Disaster and its Aftermath (Sunday, 3:00pm)
10 May 2015/27 Baishakh 2072
Crisis of the 25 April Earthquake and its Aftermath
Govind Raj Pokharel, Coordinator, The Prime Minister’s Relief Fund/Vice Chairperson, National Planning
Commission
17 May 2015
Conceptual History of Bikas: The Formative Years
Bandana Gyawali, University of Helsinki
24 May 2015
Series on Disaster and its Aftermath (Sunday, 3:00pm)
A Geological Perspective on the Earthquake Disasters
Tara Nidhi Bhattarai, Engineering Geologist, Trichandra Multiple Campus

(Jointly Organized with CERD-Nepal)
7 June 2015
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Series on Disaster and its Aftermath
Youth-led Relief Operation in Post Earthquakes Nepal: A Critical Reflection
Brabim Kumar KC, AYON; Samrat Katwal, Hands-On Institute and Suman Paudyal, Act4Quake
14 June 2015
Moving beyond its Colonial Heritage: Using Grounded Theory to Decolonize Social Work Practice in Nepal
Raj Kumar Yadav, University of Newcastle, Australia
21 June 2015
State Restructuring after the 16-Point Pact of the Major Political Parties
Rajendra Shrestha, Sanghiya Samajbadi Forum Nepal and Yug Pathak
28 June 2015
When Everyone Talks about Inclusion: Secondary Level Organizations and Exclusion in Nepal’s Community
Forestry
Ang Sanu Lama, Social Science Baha
5 July 2015
The Production Structure of Yarsagumba in Nepal
Ankalal Chalaune and Yogesh Raj, Martin Chautari
12 July 2015
Mahila Tamang’s Books
Michael Hutt, SOAS, University of London
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22 July 2014
Linguistic Survey of Nepal (2066-2073v.s): Preliminary Analysis
Tej Ratna Kansakar, Central Dept. of Linguistics, Kirtipur, Tribhuvan University
29 July 2014
Jointly Organized with Chaukath
Status of Orphanages and Sexually Abused Children in Nepal
Namuna Bhusal, Central Child Welfare Board, Government of Nepal
5 August 2014
Does Economic Freedom Affect Kirana Pasals in Nepal?
Arpita Nepal, Samriddhi, The Prosperity Foundation
12 August 2014
Jointly Organized with Chaukath
Parable of the Origin of Patriarchy
Alda Facio, Feminist Lawyer/Human Rights Jurist and Writer
19 August 2014
From Patrons to the Market Place: Methodologies Modern Theatre Group in Kathmandu Live By
Shiva Rijal, Tribhuvan University
26 August 2014
Jointly Organized with Chaukath
Security of Women in Public Spaces
Lok Mani Dhakal, former CA member, Jagaran Party; Ram Chandra Bhandari, Secretary of National Inter-Religious
Network, journalist, VOW and Seema Khan, Founder and Chairperson of Nepal Muslim Women Welfare Society
2 September 2014
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On Federalism for Nepal - The Case Against
David Seddon, Independent Researcher/Co-author, Nepal in Crisis: Growth and Stagnation at the Periphery (1980)
9 September 2014
HIV and Hepatitis C Risk among Injection Drug Users in Kathmandu
Gabriel Loewinger, Pitzer College, USA
16 September 2014
Mental Health Discussion Series (Jointly organized with Nepal Mental Health Foundation)
Mental Health beyond Facilities: Field Experiences
Mangesh Subba, Transcultural Psychosocial Organization (TPO) Nepal
23 September 2014
Jointly organized with Chaukath
Clearing the Uncertainty around LGBTI Community's Rights/Concerns in Nepal's Draft Code
Prem Thapa, Advocate and Pinky Gurung, Blue Diamond Society
21 October 2014
Mental Health Discussion Series (jointly organized with Nepal Mental Health Foundation)
Living with Schizophrenia: Sufferer Experiences
Nir Prakash Giri, Nepal Mental Health Foundation
4 November 2014
Causes of Road Accidents in Kathmandu Valley
Kashi Raj Dahal, Department of Transport Management and Keshav Kumar Sharma, Department of Road;
Government of Nepal
11 November 2014
Roles and Place of Sacrifice in Socio-political Organization in Nepal
Marie Lecomte-Tilouine, CNRS, France
25 November 2014
Jointly organized with Chaukath
Internal Politics and Position in the Constituent Assembly (CA) on the Issue of Citizenship
Laxman Lal Karna and Jitendra Dev, CA Members; Meera Dhungana, Chair, Forum for Women, Law and
Development
Commentators: Ushakala Rai, Former CA Member, Indu Tuladhar, Advocate and Subin Mulmi, Youth Campaigner
2 December 2014
Bhutanese Refuges in Nepal: A Protracted Case
Binod Sijapati, Build Nepal
9 December 2014
The Politics of Literary Writing: Selected Cases
Sangeet Srota, M. Phil Student, Tribhuvan University
16 December 2014
Higher Education Reforms in Nepal: Views of the Political Parties
Chandra Bhandari (Nepali Congress), Rabindra Adhikari (Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) and
Agni Sapkota (Unified Communist Party of Nepal-Maoist)
23 December 2014
Paralyzed Petro Trade Regime in Nepal
Akash Shrestha, Research Officer, Samriddhi, The Prosperity Foundation
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30 December 2014
Jointly Organized with Chaukath
Women's Leadership in Local Peace Committee
Dushala Adhikari and Ritu Thapa, ISIS WICCE
Facilitator: Pranika Koyu, Chaukath
6 January 2015/22 Pus 2071
“Making Paper, Working Hard”: Documenting Suffering among Nepali Migrants and Asylum Claimants in
the United States
Tina Shrestha, Leiden University, The Netherlands
13 January 2015
Discussion on Pandulipi a Nepali Literary Magazine
Deepak Sapkota, Editor, Pandulipi; Gurung Susanta, Tribhuvan University and Shekhar Kharel, Writer
27 January 2015
Jointly organized with Chaukath
Inadequate Sexual Violence Laws: The Way Forward?
Sarita Dhakal, Activist
3 February 2015
Innovations in Nepali College Classrooms: The Experiences of a Helmet Teacher
Sushil Kumar Pant, Tribhuvan University
10 February 2015
The Reincarnation of the Invisible Dam: Resuming Arun-3
Matthäus Rest, University of California, USA
24 February 2015
National Urban Policy 2007 and National Urban Development Strategy 2015: Why Do their
Implementation Matter for the Urban Development Sector?
Mahendra Subba, Ministry of Urban Development, Nepal
3 March 2015
Feminisms in Nepal II: Social Movements
Lily Thapa, Women for Human Rights, Single Women Group; Saru Joshi, UN Women and Sarita Pariyar, Samata
Foundation
10 March 2015
Jointly Organized with Nepal Mental Health Foundation
Sexual, Reproductive and Mental Health Rights of Women in Nepal
Bidushi Dhungel, Independent Researcher and Anshu Singh Manav, Feminist Dalit Organization
17 March 2015
State of Inclusion in Nepal's Civil Service
Rita Sah, Independent Researcher
21 April 2015
Experiences of Nepali Writer with Different Publishers: A Personal Reflection
Prakash A. Raj, Writer
24 March 2015
Feminisms in Nepal IV: Movements of the Marginal Groups
Ruby Khan, Nepal Muslim Development Society; Urmila Chaudhary, Mukta Kamiya Manch and Pinky Gurung,
Blue Diamond Society
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31 March 2015
How to Understand Feminisms in Nepal? A Review of the March Discussions
Series on Disaster and its Aftermath (Tuesday, 3:00pm)
19 May 2015
Post-earthquake Medical Care Response in Nepal
Saroj Dhital, Consultant General Surgeon, Kathmandu Model Hospital and Poonam Raut, Coordinator, Bibeksheel
Medical Relief Team
(Jointly Organized with Nepal Mental Health Foundation)
Series on Disaster and its Aftermath (Tuesday, 3:00pm)
26 May 2015
Marwari Trade and Charity in the Time of Crisis: Reflecting on Earthquakes and ‘Naya Nepal(s)’
Mallika Shakya, South Asian University, India
2 June 2015
Imbibing Eastern Wisdom: Nepal as Dharma Destination
Mark Liechty, University of Illinois at Chicago, Chicago
9 June 2015
Series on Disaster and its Aftermath
The Earthquakes Frames by Photo Journalists
Uma Bista, The Himalayan Times and Narendra Shrestha, European Pressphoto Agency
16 June 2015
Series on Disaster and its Aftermath
Waiting for Justice in Response: Dalit in Post Earthquake Relief Operation
Sushil BK and Prakash BK, Dalit Civil Society Massive Earthquake Victim Support and Coordination Committee
23 June 2015
Series on Disaster and its Aftermath
Rebuilding Langtang after the Earthquake
Dhindu Jangba and Suppa Lama, Local Leaders
30 June 2015/15 Asar 2072
Series on Disaster and its Aftermath
Mental Health and Psychosocial Issues in Post Earthquake Nepal: What We Saw in the Field
Kripa Sigdel, Global Peace Youth Corps Nepal and Gopal Dhakal, Mental Awareness Research Centre
(Jointly organized with Nepal Mental Health Foundation)
7 July 2015/22 Asar 2072
Institutionalizing a Quality Regime in the Construction Industry: Experiences over the Past Two Decades
Bijay Rajbhandary, CE Construction Pvt. Ltd.
14 July 2015/29 Asar 2072
25 April Earthquake: Resilience Analysis of Telecom Infrastructures and Lesson Learnt
Birodh Rijal, ICT Researcher, Shaligram Parajuli, Senior Engineer, NTC

cltl/Qm 5nkmn
28 July 2014
How Do Masculinities Influence Sexual and Gender-based Violence (SGBV)?
Matthew Maycock, University of Glasgow
7 August 2014
Art: Interior Design
Roshan Mishra, Freelance Visual Artist and Interior Designer
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6 November 2014
Narratives of Faith and Memory: Remembering the Lost Sculptures of Kathmandu
Joy Lynn Davis, Artist, USA
4 December 2014
A Pinch of My Mind
Shraddha Shrestha and Aditya Aryal; Artists
29 December 2014
David Durkan's Penguins on Everest
David Durkan, Writer
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8 August 2014
Present State of E-commerce in Nepal and Its Challenges
Niranjan Shrestha, Muncha.com, and Manish Shrestha, Bhatbhatenionline.com
12 September 2014
Visions of Nepali Information Technology Policies
Harsha Man Maharjan, Martin Chautari
19 Dec 2014
The Freedom in the Software Domain: Free and Open Source Software in Nepal
Hempal Shrestha, FOSS Solutions: A Knowledge Collaboration Enterprise
3 April 2015/20 Chait 2071
Current Trends of Cyber Crime in Nepal
Naresh Bahadur Malla, DSP, Central Bureau of Investigation
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1
2

Date and Place
3 July 2015
Martin Chautari
1 July 2015
Martin Chatari (MC)

3

31 May 2015

4

18, 21, 25, 28 May and
1, 4 June 2015

5

20 February 2015,MC

6

11-12 January 2015,
MC

7
8

1 January 2015, MC
5 December 2014,
Surkhet
3 December 2014,
Mahendranagar
1 September 2014,
Birgung

9
10

Seminar/Conference/Worshops
Citizenship Dialogue with Rita Sha and
Subin Mulmi
Power for Nepal: Odd Hoftun and the
History of Hydropower Development (Book
Launch Program)
Institutional Memory of Dealing with
Natural Disater
A Reading Seminar on “Culture
Theory/History: An Introduction to Cultural
Analysis” with Dr Mark Liechty
A consultative workshop on state and
Dynamics of Internet Connectivity in Nepal
Brainstorming Workshop to Foster
Academic and Policy Research Collaboration
between India and Nepal
Fifth Young Researchers’ Conference-2015
Proposed Higher Education Policy and
Challenges of New Universities
Proposed Higher Education Policy and
Challenges of Far- Western University
Workshop on the Proposed Higher Education
Policy 2014
30

Organizer
MC and Nepal Policy Center
MC

MC
MC

MC
MC

MC
MC and Research Management Cell,
Mid Western University
MC and Dept. Humanities and Social
Sciences, Far Western University
MC and Dept. of
Anthropology/Sociology, Thakur

11
12

20 August 2014,
Biratnagar
30 July 2014,
Pokhara

Workshop on the Proposed Higher Education
Policy 2014
Workshop on the Proposed Higher Education
Policy 2014

Ram M. Campus
MC and Dept. of History and Culture,
Mahendra Morang Campus
MC and Dept. of History and Culture,
Prithvi Narayan M. Campus
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Fifth Young Researchers’ Conference-2015, organized by Martin Chautari
Martin Chautari Seminar Hall, Thapathali, Kathmandu
4 January 2015, Sunday

==========================================================================
Hall A
9:00am
Tea and Registration
9:20am
Welcome to the Workshop
Yogesh Raj, Martin Chautari
Moderator: Sara Shneiderman, , Yale University, USA
9:30am
Paper 1: Messages Justifying Hindu State Campaigns in Nepal
Luke Wagner, Yale University, USA
Discussant: Surabhi Pudasaini, Chaukath
10:30am
Paper 2: Hindu Nationalisms: Inter-linkages between Religion, Nation-state and International Relation
Slok Gyawali, South Asian University, India
Discussant: Pranab Kharel, The Kathmandu Post
11:30am
Paper 3: Buddha was Born in (Secular) Nepal: Claims and Counter-claims of Nepali National Identity
Dannah Dennis, University of Virginia, USA
Discussant: Bal Bahadur Thapa, Tribhuvan University
Lunch Break (12:30 pm)
Moderator: Kailash Rai, Martin Chautari
1:30pm
Paper 4: Regionalism in South Asia: The Labor Migration Perspective
Sanjay Sharma, Centre for the Study of Labour and Mobility, Social Science Baha, Nepal
Discussant: Gaurav KC, Martin Chautari
2:30pm
Paper 5: Making and Un-making ‘Sukumbasi’: Contestations over Naming in Kathmandu’s Urban Politics
Sujit Shrestha, Emory University, USA
Discussant: Dipti Sherchan, Independent Researcher
31

3:30pm
Paper 6: Effect of Remittances on Decision to Acquire Education: Analyzing the Case of Nepal
Sandhya Karna, Merryland College
Discussant: Madhu Sudan Gautam, Kathmandu University
4:30pm
Concluding Remarks
Tea/Coffee (5:00pm)
Hall B
Moderator: Devendra Uprety, Martin Chautari
9:30am
Paper 7: The Contested Local Elections and the Customary Laws: The Case of Dolpo
Tashi Tsering Ghale, Nepa School of Social Sciences and Humanities
Discussant: Madhav Prasad Timalsina, Tribhuvan University
10:30am
Paper 8: Lived Experience of People with Physical Disability on Work Profession
Khusboo Gupta, Independent Researcher
Discussant: Obindra B. Chand, Social Science Baha
11:30am
Paper 9: Habit of Reading Non- academic Books in Kathmandu
Hem Krishna Shrestha, FACTS Research & Analytics Pvt. Ltd.
Discussant: Prakash Subedi, Kathmandu University
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A. Tribhuwan University, Kathmandu
M. Phil in English (Nepal Studies)
Lal, C.K. 2012. Nepaliya Hunalai, pp. 1-54. Kathmandu: Martin Chautari.
Lietchy, Mark. 2006. Kathmandu as Translocality: Multiple Places in Nepali Space. In Out Here in Kathmandu, pp.
269-306. Kathmandu: Martin Chautari.
Thapa, Deepak and Kesang Tsten, eds. 2002. An Other Voice. Kathmandu: Martin Chautari.
MA in English (Eng. 539.1: Nepal Studies)
Gurung, D. B. 2002. The Diary of a Threatened One. In An Other Voice. Deepak Thapa and Kesang Tsten, eds., pp.
129-131. Kathmandu: Martin Chautari.
Hutt, Michael. 2012. The Nepali Literature of the 1990 Democracy Movement and its Aftermath. In Eloquent Hills:
Essays on Nepali Literature. pp. 49-68. Kathmandu: Martin Chautari.
Hutt, Michal. 2012 .Eloquent Hills: Essays on Nepali Literature. Kathmandu: Martin Chautari,
Leichy, Mark. 2006. The Social Practice of Cinema and Video Viewing in Kathmandu. In Suitably Modern. pp.
151-182. Kathmandu: Martin Chautari.
MA in Sociology\Anthropology TU (Sociology of Education)
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Skinner, Debra and Dorothy Holland. 2009[1996]. School and the Cultural Production of the Educated People in a
People in a Nepalese Hill Community. In Education in Nepal: Problems, Reforms and Social Change. Pramod
Bhatta, ed., pp. 295-332. Kathmandu: Martin Chautari.
Robinson-Pant, Anna. 2009[2001]. Women and Literacy: a Nepali Perspective. In Education in Nepal: Problems,
Reforms and Social Change. Pramod Bhatta, ed., pp. 333-360. Kathmandu: Martin Chautari.
M. Phil in Sociology/Anthopology (Social Movements: Studies on Collective Action for Change)
Gautam, Bhaskar, ed. 2008. Madhesh Bidrohako Nalibeli (Details of Madhes Revolts). Kathmandu: Martin
Chautari.
M. Phil in Sociology/Anthopology (Studies on Poverty and Social Exclusion)
Gautam, Bhaskar, ed. 2008. Madhesh Bidrohako Nalibeli (Details of Madhes Revolts). Chapter 1 and 2.
Kathmandu: Martin Chautari.
M. Phil in Sociology/Anthopology (Nepali History and Society)
Raj, Yogesh. 2010. Introduction. In History as Mindscapes: A Memory of Peasant’s Movement of Nepal, pp. 1-21.
Kathmandu: Martin Chaturai.
M. Phil in Sociology/Anthopology (Anthopology of Globalization)
Liechty, Mark. 2010. Out Here in Kathmandu. Kathmandu: Martin Chautari.
B. Mid-western University, Surkhet
BA in Anthropology (Semester I)
Gautam, Bhaskar, Jagannath Adhikary and Purna Basnet (eds.). 2004. Nepal ma Garibi ko bahas (Discourses on
Poverty in Nepal). Kathmandu: Martin Chautari.
BA in Sociology (Semester I)
Gautam, Bhaskar, Jagannath Adhikary and Purna Basnet (eds.) 2004. Nepal ma Garibi ko bahas (Discourses on
Poverty in Nepal). Kathmandu: Martin Chautari.
MA in Anthropology (Semester II)
Liechty, Mark 2003. Suitably Modern : Making Middle Class Culture in Kathmandu. Princeton: Princeton
University Press. [South Asian Edition (2008). Kathmandu: Martin Chautari]. ( page 1-38, 61-116)
MA in Anthropology (Semester III):
Fujikura, Tatsuro (2013). Discourse of Awareness, Social Movements and the Practice of Freedom in Nepal.
Kathmandu: Martin Chautari.
Liechty, Mark, (2003). Suitably Modern: Making Middle-Class Culture in a New Consumer Society. Princeton:
Princeton University Press. [South Asian Edition (2008). Kathmandu: Martin Chautari].
MA in Anthropology (Semester IV)
Adhikari, Jagannath (2008). Food Crisis in Karnali: A Historical and Politico-economic Perspective. Kathmandu:
Martin Chautari.
MA in Sociology (Semester II)
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Adhikari, Jagannath. (2008). Food Crises in Karnali: A Historical and Politico-economic Perspective. Kathmandu:
Martin Chautari.
Pandey, Devendra Raj. (2011). Looking at Development and Donors: Essays from Nepal. Kathmandu: Martin
Chautari.
MA in Sociology (Semester III)
Liechty, Mark, (2003), Suitably Modern: Making Middle-Class Culture in a New Consumer Society. Princeton:
Princeton University Press.
Adhikari, Jagannath (2008). Food Crisis in Karnali: A Historical and Politico-economic Perspective. Kathmandu:
Martin Chautari.
MA in Sociology (Semester IV)
Gautam, Bhaskar (ed) 2008. Madhesh Bidhrohako Nalibeli (Details of Madhes Revolts) Kathmandu: Martin
Chautari.
BA in Journalism, Media and Communication (JMC)
Onta, Pratyoush, Shekhar Parajuli, Devraj Humagain, Komal Bhatta and Krishna Adhikary, eds. 2005. Radio
Patrakarita: Efemma samachar ra sambad. Kathmandu: Martin Chautari.
Parajuli, Shekhar. 2064. Media Sambad: Nepali Patrakaritabare Antarbarta. Kathmandu: Martin Chautari.
Parajuli, Shekhar and Pratyoush Onta. 2062. Radiosanga Hurkinda. Kathmandu: Martin Chautari.
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