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पृ भिूम र साराशं 

ूःततु ूितवेदनमा मािटर्न चौतारीले आिथर्क वषर् २०७२/७३ अथार्त ् (२०७२ साउन १ देिख २०७३ असार ३१ 
तदनसुार १७ जलुाई २०१५ देिख १५ जलुाई २०१६) सम्म गरेका कायरू् गितको िववरण समेिटएको छ। चौतारीले 
गदआएका कृयाकलापको ूकृितअनसुार नै यस ूितवेदनलाई पिन िविभ  खण्डमा िवभाजन गिरएको छ। त्यसअनसुार 
पिहलो खण्डमा छलफल तथा ूसार कायर्अन्तगर्त पन चौतारीका िनयिमत तथा अितिरक्त छलफल, िविभ  एकाईअन्तगर्त 
गिरएका िवशेष छलफल, कायर्शाला तथा सम्मेलन; ूकाशन र पःुतकालयसम्बन्धी गितिविधको िववरण समेिटएको छ। 
दोॐो खण्डमा अनसुन्धान कायर्सँग सम्बिन्धत कृयाकलाप समेिटएको छ। यसअन्तगर्त चौतारीका िविभ  अनसुन्धान 
एकाईले गरेका कामको फेहिरःत छु ाछु ै उपखण्डमा विणर्त छ। मखु्य गरी चौतारीका िविभ  अनसुन्धान 
पिरयोजनालाई राजनीितक ूवाह‐पथ,  ान उत्पादन र िवतरण   तथा भौितक पान्तरण गरी तीन ओटा एकाईमा  
िवभाजन गिरएअनु प नै यहा ँ सम्बिन्धत पिरयोजनाअन्तगर्तका गितिविधलाई तत ् तत ् उपखण्डमा समावेश गरी चचार् 
गिरएको छ। अिन्तम खण्डमा चौतारीको ूशासिनक गितिविधअन्तगर्त ूशासन र िव , अनगुमन तथा मूल्यांकन एवं 
जनसम्पकर्  र साझेदारीसँग सम्बिन्धत कायरू् गितको िववरण उल्लेख गिरएको छ। साथै, यस आिथर्क वषर्मा सकृय रहेको 
कायर्सिमित र चौतारीको कृयाकलापसम्बन्धी केही अनसूुचीलाई ूितवेदनको अन्तमा रािखएको छ। 
 यो आिथर्क वषर्मा दइुटा पःुतक, िमिडया अध्ययनको एक अंक र िसन्हास जनर्लका तीन अंक गरी छ ओटा 
पःुतक पिुःतका ूकाशन हनु सके। त्यसबाहेक यो आ.व.मा चार ओटा शोध-संक्षेप ूकाशन गिरए भने िविभ  िवधाका 
५ ओटा सन्दभर् साममी चौतारीको वेबसाइटमा अपलोड गिरए। चौतारीले स ालन गरेको िविभ  पिरयोजनामा आब  
अनसुन्धानकतार्का आफ्ना अनसुन्धानमा आधािरत दजर्न  िटप्पणी नेपालका िविभ  पऽपिऽका तथा अनलाइनमा यस वषर् 
पिन छािपए। त्यःतै, ९८ ओटा छलफल, ८ ओटा िवशेष कायर्शाला तथा गो ी र ३ ओटा सम्मेलन सम्प  भए। 
चौतारीले गरेका छलफलमा यस वषर् कुल २,९५८ जनाले भाग िलए जसमा िवशेष कायर्शाला एवं सम्मेलनमा उपिःथत 
सहभागीलाई गणना गिरएको छैन। यस वषर् चौतारीको पःुतकालयमा झन्डै ५७५ ओटा पःुतक तथा अन्य साममी 
थिपए। त्यःतै, किरब ९ सय जना आगन्तकुह ले यो पःुतकालयको सेवा िलएका िथए। 
 समममा चौतारीको िव ीय अवःथा यो वषर् सन्तोषजनक र ो। िविभ  ७ ओटा पिरयोजना तथा ूशासिनक 
गितिविधको लािग यस आ.व. २०७२/७३ मा चौतारीले कुल ३१,५२९,४७१।५० पैया ँखचर् गन लआयका साथ 
बजेट ूःततु गरेको िथयो। त्यसमध्ये यस आ.व.को अन्त्यसम्ममा ३२,३१०,१३८।५७ पैया ँखचर् भयो। आ. व. को 
सु मा चौतारीमा १६,५८३,८९२।२४ पैयाँ नगद मौज्दात रहेकोमा यो वषर्भरीमा िविभ  दात ृसंःथाबाट ूा  सहयोग 
तथा अन्य आम्दानीसमेत गरी ३३,०९३,५५०।५३ पैयाँ ूा  भई कुल नगद ूवाह ४९,६७७,४४२।७७ पैयाँ 
पगुेको िथयो। त्यसमध्ये वषर् भरीमा खचर् भई आगामी वषर्का लािग नगद मौज्दात १७,३६७,३०४।२० पैयाँ छ। 
बाँकी रकममध्ये िविवध पिरयोजनाका गितिविध सम्प  गनर् छु ाइएको मौज्दात ४,८९६,८८१।२५ पैया ँछ भन े
चौतारीको मलु कोष (Core Fund) मा ८,७७४,१०८।१० पैयाँ नगद मौज्दात रहनेछ। मलु कोषमा गत आ.व.भन्दा 
यस वषर् १,६९७,९६७।३२ पैया ँथिपन गएको छ। चौतारीले गत वषर्देिख अवलम्बन गरेको QAC नीितका कारण 
पिन मूल कोषमा उक्त रकम थप्न सम्भव भएको हो। यस वषर् चौतारीका िविभ  पिरयोजनाअन्तगर्त इकोनोिमक एन्ड 
सोिसयल िरसचर् काउिन्सल र आइसेट नेपाल  गरी दईु नयाँ दाताह बाट आिथर्क सहयोग ूा  भयो भने िवगतका 
दाताह  फोडर् फाउन्डेसन, डािनडा फेलोिसप सेन्टर, द एिसया फाउन्डेसन, फाउन्डेसन ओपन सोसाइटी इिन्ःटच्यूट र 
भारतीय राजदतुावास अन्तगर्तको बीपी कोइराला फाउन्डेसन र आइिसिटजेको सहयोग यस वषर्मा िनरन्तर र ो। 
 यस वषर् चौतारीमा ३ जना कमर्चारीह ले रािजनामा िदनभुयो भन े ४ जना नया ँकमर्चारी थिपनभुयो। यो 
आिथर्क वषर्मा मिहला कमर्चारीको सहभागीता २७ ूितशत र ो। चौतारीको कमर्चारी तथा कायर्सिमितका सदःयह को 
िवदेशमा भएका िविभ  ६ ओटा सम्मेलन तथा तािलमका अवसरमा सहभािगता र ो। 
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 मािटर्न चौतारीका गितिविधलाई अझ बढी व्यविःथत, ूभावकारी र पारदशीर् बनाउने उ ेँयले यस वषर् िविभ  
नीितगत सधुारका काम भए। त्यसअन्तगर्त ःथलगत अनसुन्धान खचर्को पनुरावलोकनसम्बन्धी व्यवःथामा समयानकुुल 
पिरमाजर्न, कमर्चारी छनोट एवं भनार्सम्बन्धी िनदिशका तजुर्मा, सम्बन्धनसम्बन्धी नीित र कायर्थलोमा हनुसेक्ने यौनजन्य 
दवु्यवर्हार िनयन्ऽणसम्बन्धी नीित तजुर्मा गिरयो। साथै, भएका नीितमा आवँयक संशोधन गरी चौतारीका गितिविध र 
िनणर्यलाई बढी जवाफदेही बनाइयो। त्यःतै, यो वषर् चौतारीको नयाँ तलवमान (Generic Salary Structure)  िनधार्रण 
गरी लागू गिरयो। 
 
१। छलफल र ूसार 
१.१। चौतारी छलफल शृं ला 
मािटर्न चौतारीमा सातामा दईु िदन (आइतबार र मंगलबार) िविभ  िवषयमा छलफल हनु्छ। यस आ.व. २०७2/७3 
मा मािटर्न चौतारीमा िनयिमतअन्तगर्त ८९ ओटा छलफल, ९ अितिरक्त छलफल गरी जम्मा ९८ ओटा छलफल सम्प  
भए (हेन ुर्होस ्अनसूुची १)। आइतबार हनुे छलफल अनसुन्धानमा आधािरत हनु्छन ्भन,े मंगलबार िविभ  समसामियक 
िवषयमा र िमिडयासम्बन्धी छलफल गिरन्छ।  
 यस आ.व.मा सावर्जिनक िवदा र चौतारीमा आयोजना भएका िवशेष सेिमनार तथा कायर्बमह का कारण ७ 
ओटा िनयिमत छलफल हनु सकेनन।् जम्मा १३७ जना मखु्य वक्ताको पमा सहभागी भए। जम्मा वक्तामध्ये १०५ 
जना (७७ ूितशत) पु ष र ३२ जना (२३ ूितशत) मिहला िथए। चौतारीमा हनुे िनयिमत छलफललाई लिगक र 
िवषयगत पमा सन्तिुलत बनाउन े ूयासःव प अिघल्ला वषर्मा झ माचर् (फागनु/चैत) मिहनाका चौतारीका िनयिमत 
छलफलमा वक्ताका पमा बोल्न आउने सबै मिहला नै हनुपुन िनयम यस आ.व.मा पिन लागू गिरयो। यस वषर् माचर् 
मिहनाभरको छलफल मिहलाका िवषयमा काम गन एउटा संःथा ‘चौखट’सँगको सहकायर्मा सम्प  गिरएको िथयो। 
 आ.व. २०७२/७३ मा जम्मा ४४ ओटा आइतबारे छलफल सम्प  भए। आइतबारका ३ ओटा छलफल 
सावर्जािनक िवदा र चौतारीमा आयोिजत िवशेष कायर्बमका कारण हनु सकेनन।् त्यःतै यस वषर् मंगलबारका छलफल 
जम्मा ४५ ओटा भए। सावर्जिनक िवदा र चौतारीमा आयोिजत िवशेष कायर्बमका कारण ४ ओटा मंगलबारे छलफल 
हनु सकेनन।् समसामियक िवषय जःतै, राजनीित, समाजिव ान, पःुतक, सािहत्य, कला संःकृित, वातावरण, परम्परागत 
ान आिदबारे यस शृंखलामा बहस भए। िनयिमतबाहेक यसै आ.व.मा ९ ओटा अितिरक्त छलफल सम्प  भए। 

 
छलफलमा सहभािगता  
कुल २ हजार ९ सय ५८ जनाले चौतारीका िनयिमत छलफलमा भाग िलएका िथए। यो चौतारीमा िनयिमत छलफलमा 
भाग िलन आउने सहभागीह ले उपिःथित रिजःटरमा दतार् गराएको आधारमा गणना गिरएको संख्या हो। यसरी हेदार् 
ूत्येक छलफलमा सरदर ३० जनाको उपिःथित देिखन्छ। यसभन्दा अिघल्लो वषर्सँग दाजेँर हेदार् यस वषर् ५३१ जना 
सहभागी बढेका छन ्जनु उत्साहजनक तथ्याकं हो। छलफलमा उपिःथत हनुे कितपय सहभागीले रिजःटरमा नाम लेख्न 
छुटाउन ेभएकाले वाःतिवक सहभागी योभन्दा केही बढी िथए भ  सिकन्छ। चौतारीले गत वषर्सम्म आफ्नो सूचीमा 
भएका किरब ५ हजार जना जितलाई इमेलमाफर् त सम्बिन्धत ह ाको कायर्बम तािलका पठाउँथ्यो। साथै,  सामािजक 
स ालको पिन उपयोग गदर्थ्यो। यस वषर् चािहँ चौतारीको आइएसपी, मकर् न्टाइल कम्यिुनकेशन, ले एकमु  (बल्क) इमेल 
पठाउने सिुवधामा कटौती गिरिदएकोले इमेल पठाउन सिकएको िथएन। तैपिन चौतारीको छलफलमा त्यसले उःतो 
ूभाव पारेन भनेर यसपालीको सहभािगताबाट अनमुान लगाउन सिकन्छ। 
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सम्मेलन, सेिमनार, कायर्शाला र िवशेष छलफल 
चौतारीले यस आिथर्क वषर् सेिमनार, कायर्शाला सम्मेलन र अन्य छलफलसमेत गरी ११ ओटा िवशेष कायर्बम 
आयोजना गरेको िथयो (हेन ुर्होस ्अनसूुची २)। यीमध्ये ५ ओटा भकुम्पसम्बन्धी कायर्बम काठमाड बािहर सम्प  भएका 
िथए। त्यःतै यस नेपालको मध्यकालीन इितहास र समाजसम्बन्धी अिधगो ी पिन यो वषर् आयोजना गिरयो (हेन ुर्होस 
अनसूुची ३)। २०११ बाट सु  गिरएको यवुा अनसुन्धान कायर्शाला र सन ्२०१० बाट सु  िमिडया अनसुन्धान 
सम्मेलनलाई यस वषर् पिन िनरन्तरता िदइयो (हेन ुर्होस ्अनसुचुी ४ र  ५)। 
 
१.२। ूकाशन 
यस आ.व.मा पःुतक, जनर्ल र शोध‐संक्षेप गरी १० ओटा साममीको ूकाशन भए। ती िनम्निलिखत छन ्: 
Pandey, Bikash. 2016. Track II – Nepal’s Pluralistic Hydropower Development Post-Arun 

(Chautari Book Series 87). 

Raj, Yogesh and Bhaskar Gautam. 2015. Courage in Chaos: Early Rescue and Relief after the 
April Earthquake (Chautari Book Series 86). 

हमुागाईं, देवराज, ूत्यूष वन्त, शेखर पराजलुी, हषर्मान महजर्न र अजुर्न पन्थी, सं. । २०७२ । िमिडया अध्ययन १०  
(चौतारी पःुतक शृंखला ८५) 

Onta, Pratyoush, Mark Liechty, Seira Tamang, Tatsuro Fujikura, Lokranjan Parajuli and Yogesh 
Raj, eds. 2014. Studies in Nepali History and Society, Vol 19, No 2. 

Onta, Pratyoush, Mark Liechty, Seira Tamang, Tatsuro Fujikura, Lokranjan Parajuli and Yogesh 
Raj, eds. 2015. Studies in Nepali History and Society, Vol 20, No 1. 

Onta, Pratyoush, Mark Liechty, Seira Tamang, Tatsuro Fujikura, Lokranjan Parajuli and Yogesh 
Raj, eds. 2015. Studies in Nepali History and Society, Vol 20, No 2. 

Martin Chautari. 2015. Proposed Higher Education Policy. Research Brief no. 13, August. 

मािटर्न चौतारी । २०७२ । िऽभवुन िव िव ालयमा िवकेन्िीकरण र ःवाय ता । शोध-संक्षेप नं. १६, साउन । 

मािटर्न चौतारी । २०७३ । १९९० को भकूम्पपिछका राहत िवतरण, पनुिनर्मार्ण र व्यवःथापन । शोध-संक्षेप नं. १७, 
जेठ । 

Martin Chautari. 2016. Deliver through Mobiles First. Research Brief no. 18, June. 

 यो आिथर्क वषर्मा दइुटा पःुतक, िमिडया अध्ययनको एक अंक र िसन्हास जनर्लका तीन अंक गरी छ ओटा 
पःुतक पिुःतका ूकाशन हनु सके। त्यसबाहेक यो आ.व.मा चार ओटा नीितपऽ या शोध-संक्षेप ूकाशन गिरए। यो 
वषर् ूकाशन गन योजना गिरएका केही पःुतक िविभ  कारणले गदार् अक  वषर् धकेिलए। अिघल्लै वषर् ूकाशन हनुपुन 
िमिडया अध्ययनको दश  अंक यो आ.व.को पिन अन्तितर माऽ ूकाशन हनु सक्यो। यसका पछािड ूकाशकको अ िच 
ूमखु कारण र ो। िव.सं. २०७१ (अंक ९) देिख िमिडया अध्ययनको ूकाशन भकुृटी एकेडेिमक पिब्लकेसन्सले गन 
गरी चौतारी र उक्त संःथाबीच सम्झौता भएको िथयो। सोही बमोिजम भकुृटीले अंक ९ ूकाशन गरेको िथयो। य िप 
त्यो अंक पिन केही समय िढला गरी ूकाशन भएको िथयो। िूूसेका सबै काम सकेर ८ मिहनाअिघ अंक १० बझुाए 
पिन ूकाशकले िविभ  बहाना गरी ूकाशन नगरेकाले बाध्य भएर उक्त संःथासँगको सहयाऽा तोडेर अंक १० आफ्नै 
खचर्मा ूकाशन गनर् थालेको हो। ःमरणीय छ, िसन्हास जनर्लको सम्पादन र िू-ूसेसम्बन्धी सम्पूणर् काम मािटर्न 
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चौतारीमा गिरन्छ तर ूकाशन भन ेमण्डला बकु पोइन्टले गदआएको छ र हालसम्म ूकाशनकै सम्बन्धमा कुनै ठूलो 
समःया बेहोनुर्परेको छैन। 

 िनम्निलिखत पःुतक, जनर्ल तथा नीितपऽह  भन ेयो वषर् ूकाशन गन लआय रािखए पिन समयाभावका कारण 
आउँदो आ.व.का लािग ःथिगत हनु पगुेका छनः् 

१. िव.सं. २०६७ र २०६८ मा ूदान गिरएको उच्चिशक्षामा समावशेीकरणसम्बन्धी विृ  (फेलोिसप) मा संलग्न 
व्यिक्तह ले तयार पारेका लेखह को सम्पािदत पःुतक। यो पःुतकका िविभ  लेखह को अिन्तम मःयौदा ूा  भई 
सम्पादन सु  भए पिन सम्पादकको समयाभावका कारण आ.व. २०६८-६९ देिख यो पःुतक ूकाशनको योजना ःथिगत 
हुँदैआएको छ। 

२. शैिक्षक संःथाबािहर ान उत्पादनको अवःथा -Knowledge Production beyond Academia) । यो पःुतकका 
िविभ  पिरच्छेद सम्पादन तथा लेखक ारा पिरमाजर्नको ूिबयामा छन।्  

३. नेपालमा भारतीय सहयोगमा िनिमर्त सडक िनमार्णसम्बन्धी मोनोमाफ लेखनको कायर् दाता बीपी कोइराला नेपाल 
भारत फाउण्डेसनका कारण ःथगन हनु पगु्यो। 

४. नेपालमा भारतीय सहयोगमा िनिमर्त कोशी बराजसम्बन्धी मोनोमाफ लेखनको कायर् दाता बीपी कोइराला नेपाल भारत 
फाउण्डेसनका कारण ःथगन हनु पगु्यो।  

५. िसन्हास जनर्ल २१(१) का लेख अिन्तम चरणमा छन।् 

६. िमिडया अध्ययनको नाम सामान्य पिरवतर्न भै अब समाज अध्ययन हनुछे। यसको सम्पादन समूह िवःतािरत हनुेछ। 
यसको अंक ११ िडसेम्बर २०१६ िभऽ ूकाशन गन लक्ष रािखएको छ र केही लेख ूारिम्भक चरणमा छन।् 

 चौतारीले खास गरी अंमजेीमा तयार गन पःुतक आफैले ूकाशन नगरी नेपालबािहर ूकाशकबाट गनर् ूयास 
गन िनणर्यलाई कायार्न्वयन गिरँदैछ। चौतारी र सोआसको संयकु्त पिरयोजना पिब्लक िमिनङ अन्तगर्त ूकाशन गिरने 
भिनएको पःुतक िविभ  चरणबाट गळुी क्यािम्ॄज यिुनभिसर्टी ूसेबाट ूकाशन हनु लागेको छ। िसन्हास जनर्लमा 
ूकािशत इितहाससम्बन्धी लेखको संमह ूकाशनका लािग टलेज ूकाशन गहृले ःवीकृित ूदान गरेको छ। सो पःुतक 
सम्पादनको चरणमा छ। यही संःथासँग चौतारीबाट तयार गिरएका अंमजेी पःुतक ूकाशन गन सम्बन्धमा छलफल भई 
सोही ूकाशन गहृले १९५० सम्बन्धी अक  पःुतक पिन ूकाशन गन िच देखाएको छ। यो पःुतकसम्बन्धी सम्झौता 
चाँडै नै हनुछे।  

 चौतारीले अनसुन्धान गरेका र तयार पारेका कितपय साममी (खास गरी अनसुन्धान ूितवेदन र सन्दभर्सूची) 
मिुण नगरी वेबसाइटमा माऽ पिन ूकाशन गन गिरएको छ। यही आ.व.मा चौतारीको वेबसाइटमा रािखएका 
सन्दभर्सूची िनम्नानसुार रहेका छन ्: 
Maharjan, Harshaman, et al. 2015. Writings on Internet in Nepal. [version 2; 18 December]. 

Chalaune, Ankalal. 2016. Karnali Studies: A Bibliography . [version 1; dated 19 April].  

Kharel, Pranab and Gaurab KC. 2016. Bibliography of the Works of Prayag Raj Sharma. [version 1; 11 
April].  

Onta, Pratyoush. 2016. Some Recent Articles on Kathmandu: A Short Bibliography. [version 1; 4 July].  

Uprety, Devendra, Shak B. Budhathoki and Pramod Bhatta. 2016. Bibliography of PhD Dissertations on 
Nepal’s School Education. [Version 1; 11 July].  
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 चौतारीले िनकालेका पःुतक वा यहाँबाट उत्पािदत अनसुन्धानमूलक लेखह  िऽ.िव. र मध्यपि मा ल 
िव िव ालयका िविभ  पा बममा ॐोत साममीका पमा समावेश हनुे बम िबःतारै बढ्न थालेको छ। य िप 
िव िव ालयका पा बम वसिन पिरमाजर्न नहनु े भएकाले पिन गत वषर् वा यस वषर् ूकािशत भएका साममी कुनै 
पा बममा समावेश भएको पाइएको छैन। हामीले अिहलेसम्म थाहा पाएकामध्ये िऽ.िव.को एमिफल समाजशा , 

एमिफल अंमजेी, एम.ए. समाजशा ÷मानवशा मा तथा मध्यपि मा ल िव िव ालयको बी.ए तथा एम.ए. तहको 
पा बममा पिन चौतारीबाट िवगतमा ूकािशत िविभ  पःुतकह  पा  साममी वा ॐोत साममीका पमा रािखएका 
छन।् 
 
१.३। मािटर्न चौतारी पःुतकालय  
मािटर्न चौतारी पःुतकालयमा २०७३ असारसम्ममा जम्मा २१,४२६ ओटा पःुतक, थेिसस, अूकािशत ूितवेदन आिद 
साममी संकिलत छन।् २०७२ साउन १ देिख २०७३ असार ३१ सम्ममा पःुतकालयमा ५७४ ओटा पःुतक थिपएका 
छन।् यी मध्ये ३११ ओटा िकिनएका र बाकँी २६३ ओटा पःुतक िविभ  व्यिक्त तथा संःथाबाट उपहारःव प ूा  
भएका हनु।् नपेालसँग सम्बिन्धत परुाना पःुतक संकलन गन कायर् पिन यो अविधमा भयो। साथै नपेालमा उपलब्ध 
नहनु ेवा िढलो आइपगु्ने आवँयक पःुतक बािहरबाट नपेाल आउन ेचौतारीका शभेुच्छुकह लाई आमह गरेर ल्याउन 
भिनन्छ। यसरी पिन यो वषर् केही पःुतक िकिनयो। हाल पःुतकालयमा नेपालबाट ूकािशत २६० सिहत जम्मा ३८१ 
शीषर्कका जनर्ल संकिलत छन।् यसमा िऽभवुन िव िव ालयका केन्िीय क्याम्पस, केन्िीय िवभाग, आिंगक क्याम्पस, 
िव ाथीर् समूह, व्यिक्त, िनजी तथा सरकारी कायार्लय, अनसुन्धान केन्ि आिदले ूकाशन गन जनर्ल रहेका छन।् पःुतक, 
जनर्लबाहेक िमिडयासम्बन्धी अनसुन्धानमूलक लेख र नपेालसम्बन्धी लेखको संकलन गन कायर् पिन भइरहेको छ। यी 
लेख िविभ  पःुतक, वेबसाइट, जनर्ल तथा म्यागेिजनबाट संकलन गिरन्छन।्  
 २०७० पसुदेिख चौतारी पःुतकालय आफले उच्च िशक्षाको ूसे िक्लिपङ्स बनाउन थालेको छ जनु काम गत 
आिथर्क वषर्मा पिन जारी रािखयो। २०७१ काि क २५ (11 नोभेम्बर २०१४) बाट थािलएको इ–िक्लिपङ्सकै 
कामलाई िनरन्तरता िदइयो। आवँयक ठानेका अन्य िवषयको पिन लेख तथा ूकाशन संकलन र व्यवःथापन गन 
कामले पिन िनरन्तरता पाएको छ। ियनमा महेशराज पन्त र रमेश ढंुगेलले लेखेका लेख, समाजशा सम्बन्धी लेख तथा 
समाचार र वी.पी. कोइरालाबारेका अनसुन्धानमूलक लेख पदर्छन।् पःुतकालय बारेका न्यूज िक्लिपङ्स पिन िमिडया 
शीषर्कमा ःक्यान गन गिरएको छ। यस वषर् फाइिलङमा ूयोग गिरएको िविध िडिजटल तथा हाडर्किप दवैु हो।  
 
पऽपिऽका र अनलाइन जनर्ल   
पःुतकालयमा सङ्मिहत १९ शीषर्कका नेपाली दैिनक अखबारमध्ये १३ िनयिमत र बाँकी बन्द भइसकेका वा अिनयिमत 
िनिःकरहेका छन।् अंमजेीमा आठ शीषर्कमध्ये चार िनयिमत र चार ओटा बन्द भइसकेका वा अिनयिमत पले 
िनिःकरहेका छन।् सा ािहकतफर्  २८ शीषर्कका अखबार संकिलत छन।् नेपाल तथा िवदेशबाट िनःकेका किरब ३० 
म्यागेिजन पिन पाठकका लािग उपलब्ध छन।् यहाँ उपलब्ध दैिनक, सा ािहक, म्यागेिजन र जनर्लको छु ाछु ै सूची 
चौतारीको वेबसाइटमा पःुतकालय सेक्सनिभऽ छ। जनजाित र राजनीितक म्यागिेजन पिन चौतारीमा संकलन गनर् 
थािलएको छ। यस काममा अजुर्न पन्थीले सहयोग गद आउनभुएको छ।  
 अनलाइन जनर्ल उपलब्ध गराउनेमध्ये नेपालमा २०६६ सालदेिख स ालनमा आएको Nepal Library and 

Information Consortium (NeLIC) ूमखु हो। यसैमाफर् त चौतारी पःुतकालयले अनलाइन जनर्ल सब्सबाइब 
गदआएको छ। NeLIC को सदःय भएबापत मािटर्न चौतारीले िविभ  e-resources सदःयबीच दामासाहीले रकम 
ितन व्यवःथाअनु प रकम ितरेर e-resources ूा  गदआएको छ। उपलब्ध अनलाइन जनर्लमध्ये Project MUSE, 
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JSTOR ;Mz'Ns Subscribe गिरएको छ। यो वषर् पिन NeLIC को सदःयता नवीकरण गरेर चौतारीले e-

resources को उपलब्धता चौतारी पःुतकालयमा जारी राखेको छ जसको म्याद २०७३ पसुमा सिकन ेछ।  
 
अनलाइन क्याटलगमा सधुार तथा पिरवतर्न 
चौतारी पःुतकालयको अनलाइन क्याटलगको नया ँसफ्टवयेर (Win/ISIS to Koha) मा सचर् गदार् item type मा 
गलत इन्शी भए no item available  भ  ेसन्देश आउन ेगदर्थ्यो। किरव १९ हजार डाटामध्ये १४ हजारभन्दा बढी 
डाटाले सही सन्देश िदन थालेका छन।् अनावँयक की वडर्स ् र िबिब्लयोमािफक सूचना अनपुयकु्त ःथानमा इन्शी 
गिरएकाले केही गलत सूचना अझै देिखँदैछ। यो आ.व.मा २ हजार डाटा सम्पादन गिरयो। बाँकी ५ हजार डाटा सधुार 
गनर् पःुतकालयमा कमर्चारी अभावका कारण लक्षअनसुार काम भएन।  
 चौतारी पःुतकालय क्याटालगको अनलाइन डाटाबेस नपेालमा अनलाइन सपोटर् िदने टेक आउट सोलसुन 
ूा.िल. काठमाड सँग डाटाबेस होिःटङको सम्झौता आ.व. २०७२/०७३ का लािग नवीकरण गिरयो।  
 २०७२ असार अिन्तम ह ादेिख काठमाड  िव िव ालयअन्तगर्त भाषा तथा आमस ार िवभागमा ःनातक तह 
चौथो वषर्मा अध्ययनरत ूकृित के.सी. र अिःमता दीिक्षतले चौतारीमा ४ मिहना लामो इन्टनर्िसप सकेर फकर् नभुयो। 
उहाँह लाई चौतारी पःुतकालयमा पिन इन्टनर् अविधमा ःक्यानको काम गनर् लगाइयो। 
 
ःटक भेिरिफकेसन 
मािटर्न चौतारी पःुतकालयमा यो वषर् ःटक भेिरिफकेसन गिरएन। तर ःटक भेिरिफकेसनसँग िमल्दोजलु्दो गरी दराजको 
सरसफाइ भयो। धिमराको आबमण भए नभएको अनगुमन तथा सरसफाइमा दलबहादरु ौे  र कुमारी काकीर्ले चैत र 
वैशाख मिहनामा १५ िदन काम गनुर्भयो। नयाँ पःुतक सेिल्भङमा देिखएको ःथान अभाव यस सरसफाइका बममा केही 
सिल्टन पगु्यो।  
 
साममी िडिजटाइजेशन 
पःुतकालयमा रहेका भौितक पले कमजोर कितपय साममी िडिजटाइजेशनका साथै पःुतकालयमा रहेका जनर्ल पिन 
ःक्यान गिरयो। संकलनमा रहेका िमिडया बारेका कायर्पऽ, लेख, नेपालसम्बन्धी लेख आिदलाई पिन ःक्यान गनर् 
थािलएको छ। अिघल्लो वषर् ७ शीषर्कका जनर्लका २८ ओटा भोल्यमु ःक्यान गिरएकामा यो वषर् थप ५१ ओटा 
जनर्लका ३४१ भोल्यमु ःक्यान गिरयो र जम्मा ५८ शीषर्कका ३६९ ओटा अंक िडिजटाइजेशन सम्प  गिरयो। 
नेपालसम्बन्धी १५० ओटा लेखह  िडिजटाइज गिरयो। िमिडया संकलनका सबै लेख र कायर्पऽ गरी जम्मा १,१७४ 
ओटा फाइल ःक्यान गिरयो। चौतारी पःुतकालयले िवगतमा गदआएको िमिडया िक्लिपङ्सका सबै फाइलको यो वषर् 
िडिजटल ूित तयार गिरयो। परुाना िमिडया िवधाका िविभ  न्यूज िक्लिपङ्स संकिलत जम्मा ११४ ओटा फाइल 
िडिजटाइज गिरयो, जसमा किरब ७ िगगाबाइट (िजबी) साममी तयार गिरएको छ। पःुतकालयका म्यागेिजन संकलन 
कक्षमा रािखएका यःता फाइल ःटोरमा राखेपिछ पःुतकालयमा आएको ःथान अभाव पिन केही हदसम्म समाधान 
हनुेछ। यस वषर् देिखएको उत्साहजनक काम साममी िडिजटाइजेशन हो। िवगतमा पाठकलाई उनीह ले माग गरेका 
साममीको फोटोकिप उपलब्ध गराउँदै आएकोमा २०७२ साउन १ देिख नै सशलु्क िपिडएफ फाइल िदन ेगिरएको छ। 
यस आ.व.मा िपिडएफ र पःुतकालय िवलम्ब शलु्कबापत पःुतकालयले . ५,२८० शलु्क उठायो।   
 
बाइिन्डङ 
यो आ.व. मा म्यागेिजन, पःुतक र अखबार गरी ३ थरी साममी बाइिन्डङ गिरयो। त्यःतै, पःुतकालयमा िकिनएका 
म्यागेिजनको ूकृितका आधारमा िनि त समयको अन्तरमा बाइिन्डङ गन काम भयो। पःुतकालयमा च्याितने अवःथामा 
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रहेका वा च्याितएका कितपय पःुतकको पिन बाइिन्डङ गिरएको छ। दैिनक पऽिपऽका बाइिन्डङ गनर् अडर्र गरेर 
आवँयकता अनसुारको फाइल बनाएर फािइलङ गन काम जारी रािखएको छ। यो आ.व. म्यागेिजन र पःुतक गरी 
जम्मा ५१ थान बाइिन्डङ तथा अखबार २०० थान फाइिलङ गिरयो।   
 
ूयोगकतार् 
पःुतकालयमा रािखएको गटे रिज रमा यो आ.व. िभऽ ८९६ जनाले आफ्नो नाम दतार् गरेका छन।् य िप सबैले 
रिज रमा नाम नलेख्न ेहुँदा आगन्तकुको संख्या योभन्दा केही बढी िथयो भ  सिकन्छ। पःुतकालयले ूदान गन िविभ  
सेवामध्ये पऽपिऽकाका परुाना अंक हेन ूयोगकतार्को संख्या माऽ १,४३० छ। त्यःतै िपिडएफ सेवा िलने ८०९ जना 
छन।् अध्ययन कक्षमा वाइफाइ तथा तारमाफर् त इन्टरनेट सेवा िलन ेव्यिक्त पिन बढेको देिखन्छ। इन्टरनेट सेवा िलन े
यस वषर् ६०१ जना िथए। यी सबै तथ्याकंमा चौतारी सदःय वा कमर्चारीले िलएको सेवा गणना गिरएको छैन। यो 
आ.व.मा चौतारीका कमर्चारी, अनसुन्धाता तथा सदःयह ले ५७६ पःुतक घर लगेर पढेको पाइयो। यसमा िरन्य ुगरेको 
संख्या गणना गिरएको छैन। इमेलमाफर् त पटक पटक पःुतक िरन्य ुगन सिुवधा जारी रािखएको छ। यो पःुतकालयमा 
उपलब्ध साममीबारे जितसक्दो धेरै पाठकले जानकारी पाउन र ूयोग ग न ्भनेर चौतारीले आफ्ना िनियमत छलफल 
तािलकामाफर् त अ ाविधक सूचना िदन ेकाम भइरहेको छ। 
 
अन्य 
अिसःटेन्ट लाइॄेिरयन रिमता महजर्नले २०७२ साउन ६ देिख मािटर्न चौतारी छोड्नभुयो। उहाँले सम्हाल्दै आउनभुएको 
काम गनर् २०७३ असोज ६ मा िविनता िगरीलाई लाइॄेरी अिसःटेन्टका पमा िनयकु्त गिरयो। उहाँले पिन २०७२ 
चैत २८ मा रािजनामा िदनभुयो। त्यसपिछ िगरीको ःथानमा २०७३ जेठ १२ देिख रेनकुा गरुागाईंलाई िनयकु्त गिरएको 
छ। यसरी बारम्बार भएको कमर्चारी पिरवतर्नको नकारात्मक असर पःुतकालयको काममा परेको छ। 
 
२। अनसुन्धान 
२.१। राजनीितक ूवाह-पथ: लोकतन्ऽ र शासनप ित 
२.१.१ 'सत्य' र 'सत्यको खोजी'बारे भए-गरेका अभ्याससम्बन्धी अनसुन्धान 
गत आिथर्क वषर् गिरएको नेपालको शािन्त ूिबयासगँ सम्बिन्धत पिरयोजनाअन्तगर्त चौतारीले गनुर्पन काम सम्प  भए 
पिन दातसंृःथाकै िढलासःुतीका कारण पूणर् पले सम्प  हनु सकेको छैन। र, त्यसअन्तगर्त चौतारीले ूा  गनुर्पन अिन्तम 
िकःताबापतको रकम पिन पाउन सकेको छैन। नेपाल सरकारले शािन्त ूिबयालाई सम्प  गन बममा सत्य िन पण 
तथा मेलिमलाप आयोग र बेप ा छानिबन आयोग गठन गरी काम अिघ बढाउन लागेको सन्दभर्मा मंिसर २०७१ देिख 
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-गरेका अभ्याससम्बन्धी अनसुन्धान गरेको िथयो। 
अध्ययन बममा चौतारीका अनसुन्धानकतार्ह ले आठ िजल्ला (झापा, किपलवःत,ु विदर्या, कुम, दैलेख, अछाम, धनषुा 
र सखुत) का १०५ जना न् पीिडत, राजनीितक दलका सदःय, नागिरक समाजका ूितिनिध, विु जीवी, पूवर्लडाकु 
आिदसँग कुराकानी गरी 'सत्य' का सम्बन्धमा उनीह को बझुाइ र संःमरण संकलन गरी केलाउन ेकाम गिरएको 
िथयो। साथै, िव षेक सीके लालले नेपालमा राजनीितक संःकृित र सत्यबारे िवचार-पऽ लेख्नभुएको िथयो। सो िवचार-
पऽ र अनसुन्धेय अन्तवार्तार्मा आधािरत भई सत्यबारे एउटा ूितवेदन सम्बिन्धत दात ृसंःथालाई गत आिथर्क वषर्मा नै 
बझुाइएको िथयो। सीके लालको िवचार‐पऽ आइिसटीजेले नै मोनोमाफका पमा ूकाशन गन र चौतारीले बझुाएको 
ूितवेदनका आधारमा नेपालग , पोखरा र िवराटनगर गरी तीन ओटा क्षेऽीयःतरको र काठमाड मा एउटा राि यःतरको 
छलफल कायर्बम आयोजना गिरने भिनएकोमा यो वषर् आइिसटीजेले ती कामह  सम्प  गरेको पाइएन।  
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२.१.२  यु देिख शािन्तसम्मको संबमण 
यस पिरयोजनाअन्तगर्त मािटर्न चौतारीले ःकूल अफ ओिरयन्टल एन्ड अिृकन ःटिडज (सोआस) सँगको सहकायर्मा 
यु देिख शािन्तसम्मको संबमणबारे अध्ययन ूारम्भ गरेको छ। यो पिरयोजना, इकोनोिमक एन्ड सोिसयल िरसचर् 
काउिन्सल (इएसआरसी),  बेलायतको सहयोगमा स ािलत छ। िडसेम्बर २०१५ देिख नोभेम्बर २०१७ सम्म कायम 
रहने यस अनसुन्धान पिरयोजनाको मखु्य उ ेँय संबमणकालीन राजनीितक र आिथर्क–सामािजक पिरवतर्नलाई सूआम 
पमा बझु्न ुहो। 

 दईु वषर्को पिरयोजना अविधमा कणार्ली अ लको डोल्पा र हमु्ला तथा तराईका स री र बिदर्याकेिन्ित 
ःथलगत अध्ययन गन योजना छ। संबमणकालको अविधमा यी क्षऽेका आिथर्क–सामािजक पाटाह  कसरी पिरवतर्न 
भए र ती फेरबदलले राजनीितक ूिबयामा के कःतो ूभाव पार ्यो आिद ू  विरपिर अध्ययन केिन्ित रहने छ। मूलतः 
अनसुन्धान पिरयोजनाले छानेका क्षेऽ र काठमाड बीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमबाट सबमणकालका िविभ  
पक्षह लाई बझु्ने िव ास अध्ययन पिरयोजनाको छ।  
 अध्ययन बममा चौतारीका अनसुन्धानकतार्ह ले सबै क्षेऽमा पिहलो चरणको ूारिम्भक अध्ययन ॅमण सम्प  
गरे। उनीह ले ःथानीय अिधकारी, राजनीितक दलका नतेा, नागिरक समाजका ूितिनिध, व्यापारी, ःथानीयवासीसगँ 
कुराकानी गरे। त्यःता कुराकानीलाई केलाउन ेकामले संबमणकालका जिटलताबारे बझु्न सघाउँछ भ े िव ास गिरएको 
छ। ती अन्तवार्तार्लाई रेकडर् गरी िलिपब समेत गिरएको छ। त्यसको आधारमा अनसुन्धानका आगामी कायर्बमह  
तय हनुछेन।्  
 यस पिरयोजनाअन्तगर्त इन्टरनेसनल एलटर्सँगको सहकायर्मा एउटा र चौतारीको आफ्नै पहलमा एउटा गरी 
दइुटा सावर्जिनक कायर्बम आयोजना गिरयो । दवैु कायर्बमको उ ेँ य अनसुन्धानका िवषयवःतलुाई धािरलो बनाउन ुर 
अनसुन्धान गन िविध र ूिबयालाई पिरःकृत गनुर् िथयो। 
 
२.२। ान उत्पादन र िवतरण 
२.२.१ िशक्षा अनसुन्धान 
२.२.१क अनसुन्धान र अन्तिबर् यामाफर् त नेपालमा उच्चिशक्षा सधुारबारे सावर्जिनक बहसको ूव र्न 
मािटर्न चौतारीले नेपालको उच्च िशक्षा सधुारबारे सावर्जिनक बहस अगािड बढाउँदै आएको छ। गत वषर् ओपन 
सोसाइटी फाउण्डेशनको सहयोगमा पिरयोजना स ालन भएको िथयो जसअन्तगर्त नेपालको उच्च िशक्षा क्षेऽमा भएका 
सधुार र सधुार ूिबयालाई निजकबाट िनयाल्ने लआय रािखएको िथयो। मािटर्न चौतारीले ओपन सोसाइटीसँग गरेको 
सहकायर्ले यस वषर् िनरन्तरता पाउन सकेन। त्यसो हनुमुा सो संःथाको संरचनामा भएको पिरवतर्न कारक िथयो। बािहरी 
सहयोग नजटेु पिन उच्च िशक्षामा सम्भव भएसम्म अनसुन्धान गिररहने र उच्च िशक्षासम्बन्धी सावर्जिनक बहसमा सामेल 
भइरहने िनणर्य गिरएको िथयो।  
 िऽिवलाई अन्बन्डल गनर् गिरएका ूयास, ूकृया र पिरणामलाई ओपन सोसाइटीको सहयोगमा गत वषर् बझु्न 
खोिजएको िथयो। सो बममा िऽिवलाई िवकेिन्ित गनर् गिरएका ूयास अनसुन्धान गन र हालसम्म भएका ूयास असफल 
हनुाका कारण केलाउने र अगािडको बाटो के हनु सक्छ सोबारे सझुाव िदन नीित पऽ ूकाशन गन लआय रािखएको 
िथयो। सोहीबमोिजम यस वषर् िऽभवुन िव िव ालयमा िवकेन्िीकरण र ःवाय ता शीषर्क राखी एक शोध–संक्षेप ूकाशन 
गिरयो। िऽिवको िवकेन्िीकरणका लािग िव  बकको सहयोगमा पिहलो उच्च िशक्षा पिरयोजनाअन्तगर्त पथृ्वीनारायण 
क्याम्पस पोखरामा क्षेऽीय क्ल रको कायर्बम सु  गिरएको िथयो र पोखरामा सोही बममा पोखरा िव िव ालय पिन 
ःथापना हनु पगु्यो। चौतारीले यी ूयासबारे अध्ययन गरी एउटा अनसुन्धानमूलक लेख तयार भएको िथयो। सो लेख 
िसन्हास जनर्लको वषर् १९ अंक २ मा ूकाशन भयो। सन ्१९९० पिछ नेपालको उच्चिशक्षामा भएको िनजीकरण र 
िवःतारबारे ूमोद भ को लेख िसन्हास जनर्लको वषर् २० अंक २ मा ूकाशन भएको छ। त्यःतै पूवार् ल 
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िव िव ालयबारे गिरएको अनसुन्धानको उपजःव प देवेन्ि उूतेीको लेख िसन्हास जनर्लको वषर् २१ अंक १ मा आउँदो 
वषर् ूकाशन हुँदैछ। काठमाड मा िनयिमत पमा वषनी आयोजना हनु थालेको अन्तरार्ि य सम्मेलनमा मािटर्न चौतारीको 
उच्च िशक्षा समूहले एउटा प्यानल ूःताव गरेको र सो ःवीकृत पिन भएको िथयो। सोही बमोिजम चौतारीले उक्त 
सम्मेलनमा उच्च िशक्षा िवषयमा तीन ओटा कायर्पऽ पेश गरेको िथयो। सो सम्मेलनमा ूःततु गिरएकोमध्ये एउटा 
जनर्लमा ूकाशन भइसकेको छ र अन्य पिन बमशः ूकाशन गदजान ेलआय रािखएको छ।  
 अध्ययन अनसुन्धानबाहेक यो आ.व.मा उच्चिशक्षामा केिन्ित रही चौतारीमा दइुटा िवशेष सेिमनारको आयोजना 
गिरएको िथयो। तीमध्ये एउटा एकीकृत उच्च िशक्षा ऐनसम्बन्धी गोलमेच छलफल िथयो भन ेअक  नेपालमा उच्च 
िशक्षामा भएका सधुारमा केिन्ित आधािदन ेसेिमनार िथयो।  
 

१। नेपालमा उच्च िशक्षामा सधुार। २८ जलुाई २०१५। 

२। एकीकृत उच्च िशक्षा ऐनको सान्दिभर्कताः राउण्ड टेबल । ११ जनवरी २०१६ ।  
 यसबीच मािटर्न चौतारी र िशक्षक मािसकबीच सो पिऽकामा चौतारीले तयार गन अनसुन्धानात्मक लेखलाई 
संक्षेपीकृत गद ूकाशन गन सहमित बन्यो। सु मा चौतारीले किरब चार मिहनाजित लगातार उच्च िशक्षामा आखँा 
ःतम्भमा लेख ूदान गन र पिछ सो ःतम्भमै उक्त मािसक पिऽकाले अन्यह को पिन साममी छाप्दै जान ेसहमित बनेको 
िथयो। सोबमोिजम चौतारीले सु का चार मिहना सो पिऽकामा लेख तयार गरी पठायो र पिऽकाले पिन उपयकु्त ःथान 
िदयो। दवैु पक्षबीच सो पिऽकामा थप केही मिहना चौतारीले लेख पठाउने समझदारी बनेबमोिजम चालू आ.व. भरी नै 
लेखह  ूकािशत गिरए। यीमध्ये दइुटा लेख िव ालय िशक्षासम्बन्धी िथए भने बाँकी उच्च िशक्षासम्बन्धी।  
 चाल ुआ.व.मा मािटर्न चौतारीका अनसुन्धाताले उच्च िशक्षाका क्षेऽमा तयार गरेका र िविभ  ूकाशनबाट 
ूकािशत भएका साममीको सूची तल िदइएको छ M 

अिधकारी, कृंण । २०७२ । उच्चिशक्षाको ःतर । नागिरक, २४ असोज, प.ृ ९ । 

अिधकारी, कृंण र लोकर न पराजलुी  । सन ्२०१४। पोखरामा िव िव ालय ःथापनाथर् भएका ूयास र उच्च 
िशक्षाको राजनीित। ःटिडज इन नेपाली िहःशी एन्ड सोसाइटी १९(२) : ३२३-३४५।  

उूतेी, देवेन्ि र ूत्यूष वन्त । २०७२ । िविवमा केन्िीकृत सेवा आयोग । नागिरक, १० भदौ, प.ृ ७ ।  

उूतेी, देवेन्ि, ूमोद भ , लोकर न पराजलुी र ूत्यूष वन्त । २०७२।   उच्च िशक्षा नीित, २०७२ को लेखाजोखाः 
समःया आन्तिरक, समाधान बािहरी। िशक्षक, मंिसर, प.ृ ३४-३७।  

उूतेी, देवेन्ि, लोकर न पराजलुी र ूत्यूष वन्त। २०७२। उच्च िशक्षामा छापाको कभरेज : संिक्ष  िटप्पणी। िमिडया 
अध्ययन १०: १५१-१७०।  

उूतेी, देवेन्ि, लोकर न पराजलुी र मधसुदुन सवुेदी । २०७२। नपेालका कलेजमा समाजशा को पठन -पाठन 
जनशिक्तिवनाको िवःतार। िशक्षक, पसु, प.ृ ४३–४५।  

पराजलुी, रमेश र देवेन्ि उूतेी । २०७२। नयाँ िव िव ालय कःतो हनुपुछर् ? कािन्तपरु (सम्पादकलाई िचठी), ६ 
साउन, प ृ. ६।  

पराजलुी, लोकर न, देवराज हमुागाईं, ूत्यूष वन्त र देवेन्ि उूतेी ।२०७३। कःतो ब पुछर् समाज िव ान  अनसुन्धान 
पिरष  ? िशक्षक, असार, प.ृ ४२–४५।  

पराजलुी, लोकर न, देवेन्ि उूतेी र ूत्यूष वन्त । २०७२। सीुलेा नेपालको उच्च िशक्षा ? िशक्षक, भदौ, प.ृ ३४–

३९।  

पराजलुी, लोकर न, देवेन्ि उूतेी र ूत्यूष वन्त । २०७२।    नेपालमा िव िव ालयको िवःतार र िऽिवको असहयोग। 
िशक्षक, असोज, प.ृ ३७-४१।   
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पराजलुी, लोकर न, देवेन्ि उूतेी र ूत्यूष वन्त । २०७२। २५ वष पिरवतर्नको लेखाजोखा। िशक्षक, माघ, प.ृ ५०–

५३।  

पराजलुी, लोकर न, देवेन्ि उूतेी र ूत्यूष वन्त । २०७३ । उच्च िशक्षामा मिहला । नागिरक, १४ वैशाख, प.ृ ६ । 
पराजलुी, लोकर न, देवेन्ि उूतेी र ूत्यूष वन्त । २०७३ । उच्च िशक्षा र समतामूलक िवकास । नागिरक, १६ 

जेठ, प.ृ ८ । 

पराजलुी, लोकर न र ूत्यूष वन्त। २०७३। िव िव ालय ूाि क अनसुन्धान र ूकाशन : दयनीय छ अवःथा ! 
िशक्षक, जेठ, प.ृ ४६–४८।  

भ , ूमोद, देवेन्ि उूतेी र लोकर न पराजलुी । २०७२।    उच्च िशक्षाको िवःतार = िनजीकरण। िशक्षक, काि क, प.ृ 
४६-४९।  

मािटर्न चौतारी। २०७२। िऽभवुन िव िव ालयमा िवकेन्िीकरण र ःवाय ता । शोध-संक्षेप नं. १६, साउन । 

वन्त, ूत्यूष, देवेन्ि उूतेी र लोकर न पराजलुी । २०७२।  उपकुलपितको िनयिुक्तमा सावर्जिनक चासो। नागिरक, 

३० साउन, प ृ. ६।  

वन्त, ूत्यूष, लोकर न पराजलुी र देवेन्ि उूतेी । २०७३। िव िव ालय प ितमा बहलुताको खोजी। िशक्षक, वैशाख, 

प.ृ ४०–४२।  

Bhatta, Pramod. 2015. Privatization through Affiliation: Trajectories of Higher Education 
Expansion in Post-1990 Nepal. Studies in Nepali History and Society 20(2): 303–333.  

Onta, Pratyoush, Lokranjan Parajuli, Devendra Uprety and Pramod Bhatta. 2015. Changing 
Focus. The Kathmandu Post, 28 September, p. 6. 

Onta, Pratyoush, Devendra Uprety and Lokranjan Parajuli. 2015. Creative Destruction. The 
Kathmandu Post, 7 August, p. 6. 

Onta, Pratyoush. 2015. The Price of Information. The Kathmandu Post; 24 August, p. 6. 
Onta, Pratyoush. 2015. Beyond Plagiarism: How Honest Research could be promoted in Nepal’ 

in Setopati, 30 August. Available at http://setopati.net/opinion/8910/Beyond-Plagiarism:-
How-honest-research-could-be-promoted-in-Nepal/. 

Uprety, Devendra, Pramod Bhatta and Pratyoush Onta. 2015. The Proposed Higher Education 
Policy: It will not do! Setopati, 21 August. Available at http://setopati.net/opinion/8720/ 
The-Proposed-Higher-Education-Policy:-It-Will-Not-Do!/ 

 
२.२.१ख िव ालय िशक्षा 
आिथर्क वषर् २०७२/७३ मा िव ालय िशक्षाअन्तगर्त दइुटा पिरयोजनाह  स ालनरत िथए : (१) नेपालका सावर्जिनक 
िव ालयमा िसकाइको सधुार (Improving the quality of learning in Nepal's public schools) र  (२) 
नेपालको िशक्षा क्षेऽमा सावर्जिनक िव को गितिशलता (Locating Public Finance Dynamics in Education in 

Nepal)। यी पिरयोजनाअन्तगर्त सम्प  भएका िनम्न कायर्ह  िनम्निलिखत छन।् 
 
नेपाली सावर्जिनक िव ालयह मा िसकाइको ःतर अिभविृ  
फाउन्डेसन फर ूोमोसन अफ ओपन सोसाइटी, न्यूयोकर् को सहयोगमा स ािलत यस पिरयोजनाको मखु्य उ ेँ य परीक्षा र 
िशक्षण–िसकाईबीचका अन्तसर्म्बन्धबारे अनसुन्धान गनुर् रहेको छ, जसलाई दईु चरणमा सम्प  गन कायर्योजना सु देिख 
नै रहँदैआएको छ। पिहलो चरणअन्तगर्त कक्षा १० का ६ ओटा अिनवायर् िवषयह  (नेपाली, अंमजेी, गिणत, िव ान, 
सामािजक अध्ययन र ःवाःथ्य, जनसंख्या तथा वातावरण िशक्षा) का िव.सं. २०६५ देिख िव.सं. २०७१ सम्मका 
एसएलसी ू ूऽह को सं ानात्मक िव षेण तथा दोॐो चरणअन्तगर्त एसएलसीमा तलुनात्मक पमा उत्कृ  र कमजोर 
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ूदशर्न गन िव ालयह मा सभ अनसुन्धान। यस पिरयोजनाअन्तगर्त आिथर्क वषर् २०७२/७३ सम्ममा सम्प  गिरएका 
कायर्ह  िनम्नबमोिजम बुदँागत गिरएका छन।् 

१। कक्षा दशका अिनवायर् िवषय अन्तगर्तका छ ओटा िवषयह सँग सम्बिन्धत पा बमको िव षेण, कक्षा दशका 
अिनवायर् िवषय अन्तगर्तका छ ओटा िवषयह सँग सम्बिन्धत िविश ीकरण तािलकाको िव षेण, कक्षा दश अन्तगर्तका 
ूत्येक अिनवायर् िवषयको पा पःुतक िव षेण, मध्यमा ल र पूवार् ल िवकास क्षेऽअन्तगर्त िव.सं. २०६५ देिख िव.सं. 
२०७१ सम्म एसएलसीमा ूत्येक अिनवायर् िवषयअन्तगर्त सोिधएका ू ूऽह को सं ानात्मक िव षेणमाफर् त आएका 
नितजालाई समेटेर अिन्तम साफ्ट ूितवेदन तयार गिरसिकएको छ। आगामी आिथर्क वषर्मा यस ूितवेदनलाई अनसुन्धान 
ूितवेदनका पमा मािटर्न चौतारीबाट ूकाशन गिरन ेछ। यसका साथै यस अध्ययन ूितवेदनमा आधािरत भई एउटा 
नीितपऽ ूकाशनको कायर् पिन अिन्तम चरणमा पगुेको छ। 

२। यस पिरयोजनाअन्तगर्त सवक्षण गिरन ेआठ िजल्लाको छनोट गिरएको छ। यसको लािग एसएलसीमा िव.सं. 
२०६८ देिख िव.सं. २०७० सम्म राॆो ूदर्शन गरेका चार िजल्ला (लिलतपरु, भक्तपरु, काःकी र बझाङ) र राॆो 
ूदर्शन नगरेका चार िजल्ला (इलाम, स री, धनषुा र सल्यान) रहेका छन।् यी िजल्लाको छनोट गदार् िशक्षा मन्ऽालय, 
पिरक्षा िनयन्ऽण कायार्लयले उपलब्ध गराएको िव ालयगत तथ्या लाई आधार मािनएको छ।  

३। सवक्षणको लािग िविभ  ू ावलीह  तयार भएका छन।् यःता ू ावली ूधानाध्यापक, िशक्षक, िव ाथीर् तथा 
िव ालय व्यवःथापन सिमितका पदािधकारीका लािग तयार गिरएका छन।् २०७२ फागनुमा दईु ठाउँमा (पाल्पा र 
काठमाड ) यी ू ावलीको पाइलट टेःट पिन गिरएको िथयो। तर पाइलट टेःटको नितजाले देखाएअनसुार त्यित बेला 
नेपालले भोगेको नाकाबन्दीका कारण सो सभ त्यित बेला गनुर् उपयुर्क्त ठहिरएन। सो काम आिथर्क वषर् २०७३/७४ 
को पूवार् र्मा सम्प  गिरन ेछ। 
 
नेपालको िशक्षामा सावर्जिनक िव  ूवाहका िविवध आयामबारे अध्ययन 
यस पिरयोजनाअन्तगर्त आिथर्क वषर् २०७२/७३ मा सम्प  गिरएका कायर्ह  िनम्न बमोिजम छन।्  
 यस पिरयोजनाअन्तगर्त एक जना पो  डक्टरल अनसुन्धाता तथा चार जना िव ावािरिधका लािग फेलोिसप ूदान 

गिरएको छ। पो डक्टरल अनसुन्धान फेलोिसपका लािग डा. उमा ूधानलाई छनोट गिरएको छ। उहाँले सन ्
२०१६ मे मिहनादेिख आहसु यिुनभिसर्टी, डेनमाकर् मा आब  भएर काम सु  गनुर्भएको छ। त्यःतै िव ावािरिध 
फेलोिसपअन्तगर्त रेबतकुमार ढकाल, पा मनुाकमीर्, स य हमाल र कुलूसाद खनाललाई छनोट गिरएको छ। 
उहाँह ले काठमाड  िवि िव ालयअन्तगर्त रहेर अध्ययन कायर् गिररहन ुभएको छ। िव ावािरिध फेलोिसप छनोटमा 
परेकालाई आवँयकता अनसुारका िविभ  िवषयमा मािटर्न चौतारीमा कक्षा स ालन गन गिरएको छ। यसअन्तगर्त 
मािटर्न चौतारीमा नौ ओटा कक्षा स ालन भएका छन ्र आगामी आिथर्क वषर्मा थप कक्षाह  स ालन हनुेछन।्  

 मािटर्न चौतारीमा माचर् २१ र २३ मा सावर्जिनक िव को गितिशलता पिरयोजनाअन्तगर्त कायर्शाला सम्प  भयो। 
उक्त कायर्शालामा पिरयोजनामा संलग्न मखु्य एवं सहायक अनसुन्धाता, पोःटडक्टरल अनसुन्धाता एवं िव ावािरिध 
शोधकतार् उपिःथत हनुहुनु्थ्यो। कायर्शालामा पिरयोजनाको ूगित िववरण अ ाविधक गनुर्का साथै आगामी योजनाको 
बारेमा पिन छलफल भएको िथयो।  

 िविभ  राि य एवं अन्तरार्ि य संघ संःथा एवं व्यिक्तह ले नेपालको िशक्षा तथा िवि य व्यवःथा तथा ॅ ाचारबारे 
गरेका अध्ययन ूितवदेन, िकताब, लेख समेटेर सन्दभर् मन्थसूची (िबिब्लओमाफी) तयार गिरएको छ।  

 अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कायार्लयका २०६७ देिख २०७१ सम्मका वािषर्क 
ूितवेदनको आधारमा ‘िशक्षा क्षेऽमा हनु ेगरेका आिथर्क अिनयिमतताका ःव पह ’नामक दईु ओटा छु ाछु ै िरभ्य ु
आिटर्कल तयार गिरएको छ ।यसैमा आधािरत भई शकबहादरु बढुाथोकी र ूमोद भ को एउटा लेख िशक्षकको 
२०७२ फागनु अंकमा छािपएको छ।  
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 महालेखा परीक्षकको कायार्लयले वािषर्क ूितवेदन िलन अनमुित िदएपिछ चार वषर्को ूितवेदन िलएर ःक्यान गरी 
इलेक्शोिनक फाइल तयार गिरएको छ। बाकँी ूितवेदन पिन ःक्यान गरी इलेक्शोिनक फाइल तयार गन कायर् 
जारी छ। त्यसै गरी िविभ  पऽपिऽकामा ॅ ाचारसम्बन्धी छािपएका लेखह  पिन संगिृहत गिरएका छन।् 

 िविभ  राि य एवं अन्तरार्ि य संघ संःथाह ले नेपालको िशक्षा तथा िवि य व्यवःथाबारे गरेका अध्ययन ूितवेदन, 
िशक्षासम्बन्धी ऐन िनयम, िकताब, लेखह को समीक्षा गन बम जारी छ।  

 यस पिरयोजनाअन्तगर्त गनर् लािगएको सवक्षणका लािग सवक्षण ढाचँासगँ सम्बिन्धत कायर्ह  सम्प  गिरसिकएको 
छ। यस पिरयोजनाअन्तगर्त गनर् लािगएको सवक्षणका लािग ू ावली तयार गन कायर् जारी छ। 

 
अन्य कायर्ह : 

 यस आिथर्क वषर्मा नेपालको िव ालय िशक्षासगँ सम्बिन्धत किरब चार दजर्न साममीह  (िविभ  समयमा गठन 
भएका िशक्षा आयोगका ूितवेदन, ःकूल िशक्षासम्बन्धी ऐन, िनयम, िविनयम, िनदिशका र अन्य) लाई ःक्यान 
गरी मािटर्न चौतारीको वेबपेजमा अपलोड गिरएको छ। यो कायर्लाई आउँदो वषर् पिन िनरन्तरता िदइन ेछ।  

 यस आिथर्क वषर्मा नेपालको िव ालय िशक्षासँग सम्बिन्धत दईुओटा सन्दभर्मन्थसूची (िबिब्लओमाफी) मा काम 
भएको छ। पिहलो सन्दभर्मन्थसूची Bibliography of PhD Dissertations on Nepal’s School Education 
शीषर्कमा मािटर्न चौतारीको वबेसाइटमा अपलोड भइसकेको छ भन ेदोॐो सन्दभर्मन्थसूचीमा नेपालको िव ालय 
िशक्षाबारे हालसम्म ूकािशत साममीह  रहेका छन ्र यसलाई आगामी वषर्मा चौतारीको वेबसाइटमा अपलोड 
गिरने छ।    

 
आिथर्क वषर् २०७२/७३ मा िव ालय िशक्षाअन्तगर्त िनम्न छलफलह  सम्प  भए। 

18 August 2015/1 Bhadau 2072 
Running a Community School (Successfully) in a Remote Village: Some Experiences 
Poorna Gautam, Principal, Shree Melamchi Ghyang Secondary School, Helambu 
  
6 September 2015 / 20 Bhadau 2072 
Testing Our Students' Cognitive Skills: Analysis of the SLC 
Pramod Bhatta, Martin Chautari and Sudeep Singh Nakarmi, Tribhuvan University 
  
17 November 2015 / 1 Mangsir 2072 
“Retelling Histories” Education Program: A Reflection 
Sharareh Bajracharya and Niranjan Kunwar, Nepal Picture Library 
  
23 March 2016/ 10 Chaitra 2072 
New Languages of Schooling: Ethnicity, Equality and Mother Tongue Education in 
Nepal 
Uma Pradhan, University of Oxford 
  
3 April 2016/ 21 Chaitra 2072 
The Politics of Parental Participation: A Comparative Study of School Management 
Committees (SMCs) in Public and Private Schools 
Shak Bahadur Budhathoki, Researcher, Martin Chautari 
 
22 May 2016/9 Jeth 2073 
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Hindu School in a Secular State: Interpreting Secularism in Nepal Ved Vidhyashram 
Avash Bhandari, Tribhuvan University 
 
27 May 2016/14 Jeth 2073 
Screens, Screens Everywhere:  Challenges and Opportunities for Children’s 
Development, Learning and Behavior Today and in the Future (Jointly organized with 
CWIN-Nepal and Global Family Village Nepal) 
Prof. Dr. Diane Levin, Wheelock College, USA 
 
23 June 2016/ 9 Asar 2073 
Panel Discussion: Grading System in SLC: Managing the Current Confusion and the 
Way Ahead 
Hari Lamsal, Spokesperson, Ministry of Education 
Krishna Prasad Kapri, Controller, Office of the Controller of the Examination 
Man Prasad Wagle, Professor, Kathmandu University 
Sushan Acharya, Professor, Tribhuvan University 
Pramod Bhatta, Researcher, Martin Chautari 

 
आिथर्क वषर् २०७२/७३ मा िव ालय िशक्षाअन्तगर्त िनम्न ूकाशनह  सम्प  भए : 
बूढाथोकी, शकबहादरु । २०७३ । शलु्क िनधार्रणसम्बन्धी िनदिशका कायार्न्वयन होला ? समयबम ३(१) : २७—

३० । 
बूढाथोकी, शकबहादरु र ूमोद भ  । २०७२ । अिख्तयार र महालेखा ूितवेदनमा िव ालयतहमा हनु ेअिनयिमतता । 

िशक्षक ८(९५) : ५०–५३ । 
भ , ूमोद र सदुीप िसं नकमीर् । २०७२ । एसएलसीका लािग हाॆा िव ाथीर्ले के िसक्छन ्? िशक्षक  ८(९६) : ४०-

४३ । 
भ , ूमोद र सदुीप नकमीर् । २०७२ । ‘घोकन्ते’ र ‘ओकन्ते’ िव ा जाँच्ने एसएलसी । कािन्तपरु, २२ चैत, प.ृ ७ 

। 
Bhatta, Pramod. 2016. State and Education Privatization in Nepal. In Neoliberalism, Critical 

Pedagogy and Education. Ravi Kumar, ed., pp. 105–121. Oxford and New York: 
Routledge. 

Budhathoki, Shak Bahadur. 2016. Cost of Education. The Kathmandu Post, 11 January, p. 6.  
Budhathoki, Shak Bahadur. 2016. Private Education Regulation: Middle Path is Best. The 

Himalayan Times, 14 January, p. 8. 
Budhathoki, Shak Bahadur. 2016. Disappearing Ink. The Kathmandu Post, 8 March, p. 7.  
Budhathoki, Shak Bahadur. 2016. A Bad Lesson. The Kathmandu Post, 12 April, p. 6.  
Budhathoki, Shak Bahadur. 2016. Education and Policy. The Kathmandu Post, 5 July, p. 7.  
Uprety, Devendra, Shak B. Budhathoki and Pramod Bhatta. 2016. Bibliography of Doctoral 

Dissertations on Nepal’s School Education. Available at http://www.martinchautari. 
org.np/files/BibliographyOfDoctoralDissertationsOnNepalsSchoolEducation.pdf 

 
२.२.१ग । ूाि क अनसुन्धान लेखन कायर्शाला 
गत आ.व. देिख नै सु  गिरएको ूाि क अनसुन्धान लेखन कायर्शालाले यस वषर् पिन िनरन्तरता पाएको छ। यो 
कायर्शालाको मूल उ ेँय नेपालमा एमए वा सोभन्दा मािथका शैिक्षक योग्यता हािसल गरी शोध लेिखसकेका व्यिक्तलाई 
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उनीह ले सम्प  गिरसकेका शोधमा आधािरत रही जनर्ल वा पःुतकमा ूकाशनयोग्य ूाि क लेखनका लािग सहयोग 
गनुर् हो। अिहलेसम्म स ािलत तीन कायर्शालामध्ये गत वषर् पिहलो तथा यस वषर् दोॐो (२०१५ जलुाई देिख २०१६ 
जनवरीसम्म) र तेॐो कायर्शाला (फेॄअुरी २०१६ देिख सु ) स ालन भएका हनु।् यस कायर्शालाको संयोजन सु देिख नै 
ूत्यूष वन्तले गदआउनभुएको छ। तीन ओटा सऽमा भाग िलएका कूल १७ जना (बमश: ४+७+६) अनसुन्धानकतार्मध्ये 
एक जनाको लेख ूकाशन भइसकेको छ, अकार् एक जनाको ूकाशनका लािग ःवीकृत भइसकेको छ भने बाँकी १५ 
मध्ये ३ जनाले drop out गरे र बाँकीले आफ्नो लेख पिरमाजर्न गिररहेका छन ्। 
 
2.2.2। िमिडया अनसुन्धान शाखा  
आ.व. २०७१/७२ को वैशाख सु देिख चौतारीले फोडर् फाउन्डेसनको सहयोगमा इन्टरनेटको पहुँच र ूयोगसम्बन्धी 
दइु-वष पिरयोजना 'Connected Futures: Framing Interventions to Universal Connectivity in Nepal', 
छोटकरीमा 'सवर्‐संयोजकता' वा 'यिुनभसर्ल कनेिक्टिभटी' स ालन गदआएको िथयो। २०७२ चैत मसान्त (१४ अिूल 
२०१६) मा यो पिरयोजनाको अविध समा  भए पिन भकुम्प, नाकाबन्दीको ूत्यक्षअूत्यक्ष ूभाव तथा यस पिरयोजनामा 
काम गन अनसुन्धाता हषर्मान महजर्न उच्च अध्यनको िसलिसलामा लामो िवदामा देशबािहर जानभुएकोले लक्षअनसुार 
पिरयोजना अविधिभऽ काम सम्प  हनु सकेन। तसथर् फोडर्सँग साढे छ मिहनाका लािग नो कःट एक्सटेन्सनको 
ःवीकृती िलई यस पिरयोजना  अन्तगर्तका बाँकी काम ३१ अक्टोबर २०१६ सम्ममा सम्प  गिरसक्नपुन छ। 
इन्टरनेटसम्बन्धी पिरयोजनाको कामका अलावा नेपाली िमिडयासम्बन्धी अन्य नया ँगितिविध गनर् नसिकए पिन िवगतदेिख 
िनरन्तरता पाएको िमिडया अनसुन्धान सम्मेलन र िमिडया अध्ययन जनर्लको ूकाशन तथा केही छलफल यस वषर्मा पिन 
भए। यस आ.व.मा िनम्निलिखत ूकाशन, अनसुन्धान, छलफल/सेिमनारसम्बन्धी काम भएका छन ्: 
 
अनसुन्धान/ूकाशन 
यो आ.व.मा सवर्-संयोजकतासम्बन्धी एउटा शोध-संक्षेप ूकािशत भयो। यसुी पिरयोजनाअन्तगर्त गत वषर्मा गिरएको 
नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच र ूयोगसम्बन्धी घरधरुी सवक्षणको नितजालाई यस शोध-संक्षेपमा समेिटएको छ। अंमजेीमा 
'Deliver through Mobile First' शीषर्कमा उक्त संक्षेप (शोध-संक्षेप नं. १८) ूकािशत भइसकेको छ भन ेत्यसको नेपाली 
अनवुाद सम्पादनको चरणमा छ। यसलाई २०७३ कै साउन मिहनािभऽ ूसेमा पठाइन ेछ। यसको इलेक्शोिनक 
संःकरण चौतारीको वेबसाइट http://www.martinchautari.org.np/files/ResearchBrief18_Deliver-

through-Mobiles-First_June 2016.pdf मा अपलोड गिरएको छ। सोही घरधरुी सवक्षणका बममा संकिलत 
तथ्यांकमा आधािरत अंमजेी भाषाको अनसुन्धानमूलक लेख तयार पारी ःटिडज इन नपेाली िहःशी एन्ड सोसाइटी जनर्लमा 
ूकाशनाथर् पठाइएकोमा त्यसको समीक्षा भई समीक्षकह बाट ूा  सझुावका आधारमा पिरमािजर्त मःयौदा बझुाइएको छ 
र यो जनर्लको वषर् २१ अंक १ मा आउँदो वषर् ूकािशत हुँदैछ।  
 यस पिरयोजनाअन्तगर्त सम्प  हनुपुन बाकँी ूकाशनको काममध्ये एउटा शोध‐संक्षेप तथा तीनओटा 
अनसुन्धानमूलक लेखमध्ये इन्टरनेट ूयोगकतार्को समाजशा ीय अध्ययनसम्बन्धी शोध‐संक्षेपको काम मःयौदा लेखनको 
चरणमा छ। यो वषर् लेिखनपुन अनसुन्धानमूलक तीन लेखमध्ये इन्टरनेट कनेिक्टिभटीका लािग हाडर्वयेर र सफ्टवेयरको 
ि कोणबाट देिखएका चनुौतीबारेको आलोचनात्मक लेख अंमजेी भाषामा तयार भइसकेको छ। यसलाई 

Telecommunication Policy जनर्लमा ूकाशनाथर् पठाइनेछ भने नेपाली र अंमजेी दवैु भाषामा यसको छोटो प शोध‐
संक्षेपका पमा चौतारीको वेबसाइटमा अपलोड गन पिन योजना छ। इन्टरनेट ूयोगकतार्को ूोफाइलसम्बन्धी 
अध्ययनमा आधािरत लेखको ूारिम्भक मःयौदा तयार भई समीक्षा हुँदैछ। इन्टरनटे टेक्नोलोजीले नेपालको सेवा क्षेऽको 
उत्पादकत्वमा पारेको ूभावसम्बन्धी अनसुन्धानमूलक लेखका लािग ूारिम्भक अनसुन्धानको काम हुँदैछ। 
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अिघल्लो आ.व.मै साममी जम्मा भइसकेको िमिडया अध्ययन जनर्लको दश  अंक यस वषर् सम्पादन गरी 
काि कमै ूकाशक भकुृटीलाई हःतान्तरण गिरएको िथयो। भकुृटीले सु मा नाकाबन्दीका कारण कागज अभाव भई धेरै 
महँगो पन हुँदा केही सहज भएपिछ छाप्ने भन्दै चैतसम्म कुरायो। तर पिछ पिन एक वा अक  बहाना बनाई यस वषर्को 
असारसम्म पिन छपाइको काम गन कुनै सरुसार नदेखाएपिछ उसँग गिरएको सम्झौता भंग गरी असार चौथो ह ा चौतारी 
आफले ूसेमा पठायो। भकुृटीले गएको अंक ९ पिन छपाइमा ६ मिहना िढला गिरिदएको िथयो। किरब २४० पृ को 
िमिडया अध्ययनको १० औ ँ अंकमा ४ ओटा लेख, ३ िटप्पणी, १ संःमरण, ३ पःुतक समीक्षा र िमिडया अध्ययनका 
दसओटै अंकमा छािपएका साममीका सूची छन।्  
 यो पिरयोजनाअन्तगर्त इन्टरनटेसम्बन्धी ूकािशत/अूकािशत साममी खोजी ितनको िवःततृ सन्दभर्-सूची बनाउने 
कायर् गत आ.व. मै सम्प  भई चौतारीको वेबसाइटमा अपलोड गिरसिकएको िथयो। यसलाई यो वषर् अ ाविधक गरी 
दोॐो भसर्न चौतारीको वेबसाइटमा अपलोड गिरयो। कुल ४ सयभन्दा बढी ूिवि  रहेको २९ पेजको यो सूची 
चौतारीको वेबपेज http://www.martinchautari.org.np/files/Writings_on_the_Internet_in_Nepal_ 
A_Bibliography.pdf मा हेनर् सिकन्छ। यसले म्यागेिजन, शोधपऽ, पःुतक, ूकािशत तथा अूकािशत िरपोटर्, नीित 
अध्ययन, काननुी तथा संवैधािनक दःतावजेलाई समेटेको छ। यो सन्दभर् सूची हरेक वषर् अ ाविधक गन योजना छ।  
 िमिडया अनसुन्धान समूहका अनसुन्धाताह ारा यो आ.व.मा िनम्निलिखत साममीह  उत्पादन भई ूकाशनको 
िविभ  चरणमा रहेका छन।्   
  
१।Pandey, Shailesh and Yogesh Raj. 2016. Free Float Internet Policies of Nepal. यो लेख मािथ 
उिल्लिखत शोध‐संक्षेप Deliver through Mobile First  कै िवःतािरत प हो । सात  वािषर्क िमिडया अनसुन्धान, 
२०७२ मा यो पऽ ूःततु गिरएको िथयो। यो लेख िसन्हास जनर्लको वषर् २१ अंक १ मा आउँदो आिथर्क वषर्मा 
छािपन ेछ।  
२। Regmi, Nischal. 2016. Implications from Internet Infrastructure Assessment at Panauti and 

Changu Narayan. यो लेख सात  वािषर्क िमिडया अनसुन्धान, २०७२ मा ूःततु गिरएको िथयो। यसको पिरमािजर्त 
प चौतारी िभऽ बा बािहरको Telecommunication Policy ूकाशन गिरनेछ। 

३।महजर्न,  हषर्मान र अ  । २०१६ । नपेालमा इन्टरनेटसम्बन्धी लेखन :  सन्दभर् सूची (दोॐो संःकरण)। 
http://www.martinchautari.org.np/files/Writings_on_the_Internet_in_Nepal_A_Bibliography.pdf 
मा उपलब्ध । 
४। मािटर्न चौतारी । २०१६ । नपेालमा इन्टरनेटको पहुँच र ूयोग : सवक्षणबाट ूा  आधारभतू तथ्या  (ूितवेदन) 
। यो ूितवेदन सम्पादनको चरणमा छ । सम्पादनप ात ्वबेसाइटमा अपलोड गिरने छ। 
५। पन्थी, अजुर्न । २०१६ ।नेपालमा अनलाइन िमिडयाका पाठक : परम्परागत िमिडया ढाचँाकै िवःतार । 
यो लेख सात  वािषर्क िमिडया अनसुन्धान, २०७२ मा ूःततु गिरएको िथयो। यसको पिरमािजर्त प चौतारी िभऽ वा 
बािहरको कुनै जनर्लमा ूकाशन गिरनेछ। 
६। पन्थी, अजुर्न। २०१५ । 'िव -ःथानीय' गाउँ : िहमाली क्षेऽ ताङितङमा इन्टरनेटले ल्याएको सामािजक 
पिरवतर्न। यो लेखको ूारिम्भक मःयौदा गत आ.व.मै तयार पारी छैट  िमिडया अनसुन्धान सम्मेलन २०१५ मा ूःततु 
गिरएको िथयो।त्यसमा लेखकले यो वषर् पिरमाजर्नसिहत दोॐो मःयौदा तयार पारी चौतारीको जनर्लमा ूकाशनाथर् 
बझुाउनभुएको छ जसको िरभ्य ुहुँदैछ । 
७। Regmi, Nischal and Shailesh Pandey. 2015. A Regression Analysis into Nepali ICT’s Energy 

Consumption and its Implications.  यो लेख  9th International Conference on Software, Knowledge, 

Information Management & Applications, SKIMA 2015  मा ूःततु गिरएको िथयो । सो सम्मेलनको 
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ूोिसिडङ्समा (पेज २५७‐२६४)  यो लेख ूकािशत छ । हेन ुर्होस ् http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails. 
jsp?reload=true&arnumber=7400034 
८। महजर्न, हषर्मान र योगेश राज। २०७२। इन्टरनटेसम्बन्धी नेपाली नीित : एक िटप्पणी । िमिडया अध्ययन १०: 
११९-१४०। 
 
यीबाहेक केही छोटा िटप्पणीह  पिन िविभ  मूलधारका पऽपिऽकामा छािपएका छन,् ती यसूकार छन ्: 
पन्थी, अजुर्न । २०७२ । इन्टरनेट िवःतारका लािग नीितगत सधुार । िलिभङ वीथ आइिसटी, असोज, प.ृ ४०‐४१ । 
पन्थी, अजुर्न । २०७२ । इन्टरनेट िवःतारमा आइएसपी । िलिभङ वीथ आइिसटी, पसु, प.ृ ४८‐५० । 
पन्थी, अजुर्न । २०७२ । इन्टरनेट िवःतारमा टेिलकम कम्पनी । िलिभङ वीथ आइिसटी, फागनु, प.ृ ४२‐४३ । 
पन्थी, अजुर्न । २०७३ । कम्प्यटुरको देवत्वकरण । नागिरक, जेठ ८, प.ृ ८ । 
रेग्मी, िन ल र शैलेश पाण्डे ।२०७२ । दाउराले इन्टरनटे चल्दैन । नागिरक, २२ भदौ, प.ृ ७ । 
Pandey, Shailesh and Nischal Regmi. 2015. The Efficiency Dilemma. The Kathmandu Post, 11 

September, p. 7. 
 
छलफल, सेिमनार, कायर्शाला र सम्मेलन 
चौतारीले िमिडयासम्बन्धी िबहीबारे िनयिमत छलफल ौंृखला जलुाई २०१३ देिख बन्द गरे पिन आइतबारे र मंगलबारे 
छलफल ौंृखलामा नेपाली िमिडयाका िविभ  पक्षबारे पिन छलफल चलाईरहेकै छ। इन्टरनेटसिहत िमिडयासम्बन्धी यो 
आ.व.मा ९ ओटा छलफल भए (हेन ुर्होस ्अनसूुची १)। त्यसै गरी िवशेष कायर्बमअन्तगर्त एक कायर्शाला तथा एउटा 
अनसुन्धान सम्मेलन पिन यो आ.व.मा आयोजना गिरए : 
 
तािलका २ िमिडया अनसुन्धान समूहअन्तगर्त यस आ.व.मा भएका िवशेष कायर्बमको िववरण 
ब=

सं= 
कायर्बम सम्प  िमित  सहकायर्÷वक्ता सहभागी संख्या उ ेँय 

1  इन्टरनेटमािथ पहुँच 
र ूयोगबारे ःथलगत 
अनसुन्धानको नितजा 
(िरपोिटर्ङ कायर्शाला) 

२९ पसु
२०७२ (१३ 
जनवरी 
२०१६) 

शैलेश पाण्डे, 
िन ल रेग्मी, 
अजुर्न पन्थी, 
शभुराज 
िसल्पकार र 
ूकाश िवक 

४८ जना 
(३७ पु ष र 
११ मिहला) 

ःथलगत अनसुन्धानको नितजा 
अध्ययन गिरएको ःथानीय 
क्षेऽमा ूःततु गरी सझुाव िलन 
। 

२ सात  िमिडया 
अनसुन्धान 
सम्मेलन-२०७२ 

७ चैत 
२०७२ (२० 
माचर् २०१६) 

मािटर्न चौतारी र
इिन्टमटेेड 
आइिसटी ूा.िल. 

(अनसूुची ५) 

53 -३८ 
पु ष र १५ 
मिहला) 

वािषर्क कायर्बम,  यो वषर् 
इन्टरनेट केिन्ित 

 
 िवगत वषर्ह मा झ मािटर्न चौतारीले २०७२ चैत ७ गते चौतारीकै सभाकक्षमा 'िमिडया अनसुन्धान सम्मेलन-
७' आयोजना ग-यो। पिहलो र दोॐो िमिडया अनसुन्धान सम्मेलन चौतारी एक्लैले गरेकामा त्यसपिछ छैट  सम्मेलनसम्म 
काठमाड  िव िव ालय (कािव) को भाषा तथा आमस ार िवभागसँग सहकायर् गरेको िथयो। यसुी पिरयोजनामा 
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क्षेऽीयःतरको इन्टरनेट केिन्ित सम्मेलन गन भनी ूःताव गिरएबमोिजम यो वषर्को िमिडया सम्मेलन त्यसैलाई मा े भनी 
थप संःथाह सँग पिन आिथर्कलगायत िविभ  िकिसमको साझेदारी गन ूयास गिरयो।कािवसँग गिरँदै आएको सह‐
आयोजकको पमा भन्दा पिन सहयोगी संःथाको हैिसयतमा अन्य संःथालाई संलग्न गराउन ेनीितअनु प कािव, नेपाल 
टेिलकम, एनसेल, दरुस ार ूािधकरण, कम्प्यटुर एसोिसएसन नेपाललगायत संःथाह लाई एब्ःशाक्ट आ ान गरेदेिख नै 
िचठीमाफर् त अनरुोध गिरएको िथयो। तर कसैबाट पिन ूितब ता आएन। सम्मेलनको केही ह ाअिघ इिन्टमटेेड 
आइिसटी ूा.िल.ले एउटा प्यानल चलाउन ेचाहना देखाएकाले मौिखक समझदारीका आधारमा उसगँ सहकायर् भएको 
िथयो।  
 सम्मेलनका लािग अनसुन्धानको सारसिहतको आवेदन आ ान गदार् जम्मा ९ जनाको आवेदन परेको िथयो र 
सबै अनसुन्धान सार छनोट गिरएको िथयो। बािहर (भारत र पािकःतान) का कसैले पूणर् अनसुन्धानपऽ बझुाएनन।् 
कसैले आउन असमथर्ता जनाए र कसैले सम्पूणर् खचर् बेहोरेमाऽ आउन सिकने बताए। त्यसैले चौतारीका ३ जनाबाहेक 
अनसुन्धान सार बझुाउनमेध्येबाट कोही पिन सम्मेलनमा उपिःथत हनु े अवःथा नभएपिछ सम्मेलनको किरब एक 
मिहनाअिघ काठमाड मा रहेका िविभ  अनसुन्धानकतार्लाई िमिडया समूहका िविभ  व्यिक्तह ले सम्पकर्  गरी वक्ता वा 
ूःतोताका पमा बोल्न आमह गिरयो र सम्मेलन सम्प  भयो। सम्मेलनमा एउटाबाहेक अ  सबै ूःतिुत इन्टरनेटसँग 
सम्बिन्धत िथए (अनसूुची ५) । सम्मेलनलाई तीनओटा सऽमा बाँिडएको िथयो। अिन्तम सऽमा 'Is IT Education 

Producing Graduates Ready for Local Development and Global Competence?' शीषर्कमा प्यानल 
छलफल गिरएको िथयो।  
 
अन्य गितिविध 
िमिडया समूहमाफर् त यस आ.व.मा गरेका अन्य गितिविधह मा चौतारीको वेबसाइट पनुसर्ंरचना गन र इन्टरनेटको पहुँच 
र ूयोगबारे डकुमेन्शी िनमार्ण गन पदर्छ। यी दवैु कामको लािग कन्सल्टेन्टलाई िजम्मा िदइएको िथयो। वेबसाइट 
िनमार्णको काम गत वषर् नै सु  गिरए पिन कन्सल्टेन्टको तफर् बाट भएको िढलाइका कारण काम बेलैमा सम्प  हनु 
सकेन। यसै आ.व. को अिन्तमदेिख चौतारीको नया ँवेबसाइट ूयोगमा आउन थािलसकेको छ। यो वेबसाइट िविभ  
प्लेटफमर्का िनिम्त उपयकु्त र िविभ  खाले र  देख्न नसक्नेह को आवँयकता समेतलाई ध्यानमा राखी बनाइएको 
हनुाले पहुँचका िहसाबले बढी फरािकलो वगर् र समूहसम्म पगु्नेछ भ  ेिव ास गिरएको छ। 

इन्टरनेटको पहुँच र ूयोगबारे डकुमेन्शी बनाउन ेकाममा पिन कन्सल्टेन्टको तफर् बाट िढलाइ भइरहेको छ। 
जानकारी पाएअनसुार यस आ.व.को अन्तमा उक्त डकुमेन्शीका लािग चौतारीले ःथलगत अनसुन्धान गरेका पाँच ठाउँमा 
गएर आवँयक सिुटङ कायर् सिकएको छ र ःबीप्ट पिन तयार भइसकेको छ भन ेआउँदो आ.व. को सु ितरै त्यो तयार 
भई ूदशर्न गिरने छ।  
 
२.२.३।भौितक पान्तरण 
२.२.३क। बमभ  अनसुन्धान : भकूम्पपिछको पनुिनर्मार्णमा सशुासन र उ रदाियत्वको सिुनि तता 
मािटर्न चौतारीले पनुिनर्मार्णको कायर्लाई सवु्यविःथत पमा बझु्न िद एिसया फाउन्डेसनको सहयोगमा अनसुन्धान 
पिरयोजना स ालन गरेको िथयो। यो पिरयोजनाको ध्येय भकूम्पपिछको पनुिनर्मार्णमा सशुासन र उ रदाियत्वको 
सिुनि ताबारे अनसुन्धान गनुर् िथयो। यस पिरयोजनाअन्तगर्त चौतारीले भकूम्प ूभािवतमध्ये तीन िजल्लामा तीन मिहना 
ःथलगत अध्ययन गन, १९९० सालको भकूम्पमा राज्यबाट भएका ूयासको ऐितहािसक शोध गन र पनुिनर्मार्ण कायर् 
विरपिर िविभ  िवषयमा शोध कायर् गन योजना बनाएको िथयो। नेपालको ऐितहािसक, सामािजक–राजनीितक र 
सांःकृितक पिरवेशमा िवगत र वतर्मानको पनुिनर्मार्णका अभ्यासबारे िवःततृ पमा बझु्न ेउ ेँय साथ यो अनसुन्धान 
स ालन गिरयो।  
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 यो पिरयोजनाअन्तगर्त भकूम्पपिछको उ ार र राहतबारे चौतारीले गरेको अनसुन्धानमा आधािरत रही 'Courage 

in Chaos: Early Rescue and Relief after the April Earthquake' नामक पःुतक यसै वषर् ूकाशन गिरयो। 
झन्डै एक सय पृ को सो पःुतक पाचँ अध्यायमा िवभािजत छ। यसको लेखन योगेश राज र भाःकर गौतमले गनुर्भएको 
हो। त्यःतै, चौतारीले १९९० सालको भकूम्पपिछ राज्यले उ ार, राहत र पनुिनर्मार्णको कायर् कसरी गर ्यो भ ेबारे 
अध्ययन आधािरत रही चौतारीले 'िव.सं. १९९० को भकूम्पपिछ राहत िवतरण, पनुिनर्मार्ण र व्यवःथापन' (शोध–संक्षेप 
नं.  १७) ूकािशत गरेको छ। यो शोध–संक्षेप चौतारीको वेबसाइट http://www.martinchautari.org.np/ 

mc/files/ResearchBriefNo_17NEPALI.pdf मा पिन उपलब्ध छ।साथै १९९० सालको भकूम्पबारे तत्कालीन 
समयको अिभलेखमा आधािरत रहेर योगशे राज ारा लेिखएको लेख 'Management of the Relief and 

Reconstruction after the Great Earthquake of 1934' िसन्हास जनर्ल वषर् २० अंक २ मा छािपएको छ 
।जानकारीका लािग हेनुर्होस ् http://www.martinchautari.org.np /index.php/52-publications/journals1/ 

sinhas/628-sinhas-volume-20-number-2। 

 वैशाख २०७२ तथा १९९० सालको भकूम्प र यसको विरपिर चौतारीका अनसुन्धानकतार्ह ले मूलधारका 
िमिडयामा िटप्पणी पिन लेख्नभुएको छ। ती यसूकार छन ्: 

राज, योगेश र दीपक अयार्ल । २०७३ । िवचौिलया जन्माउने रोग । िहमाल खबरपिऽका,१२-१८ असार, प.ृ 

१८-२२ ।  
Ghale, Sradda. 2015. The Heart of the Matter: The effects of two centuries of exploitation in the 

Tamang heartland are inhibiting its recovery from the earthquake (Parts 1-3). The Record, 
10, 23, & 29 September. Available at http://recordnepal.com/perspective/heart-matter. 

Ghale, Sradda. 2016. A Year After Nepal’s Killer Quake, the Tamangs Continue to Struggle on 
the Margins. The Wire. 22 May. Available at http://thewire.in/37305/a-year-after-nepal-
earthquake-tamang-community-continues-to-struggle/. 

Ghale, Sradda. 2016. The Great Divide. The Kathmandu Post. 24 April, p. 6. 
Parajuli, Lokranjan. 2016. Flawed Category. The Kathmandu Post. 26 May, p.6. 

  भक्तपरु, रसवुा र मकवानपरुमा यो अध्ययन पिरयोजना केिन्ित र ो। अध्ययनबममा चौतारीका 
अनसुन्धानकतार्ह ले तीन िजल्लाका िविभ  ूभािवत क्षेऽह मा भकूम्प ूभािवत व्यिक्त र पिरवारका सदःय, ःथानीय 
अिधकारी, राजनीितक दलका नेता, नागिरक समाजका ूितिनिध, व्यापारी, ःथानीयवासी आिदसँग कुराकानी गरे। 
उनीह को भोगाइ र बझुाइ संकलन गरेर केलाउन ेकामले पनुिनर्मार्णका जिटलताबारे बझु्न सघाउँछ भ  े िव ास 
गिरएको िथयो। ती अन्तवार्तार्लाई रेकडर् गरी िलिपब समेत गिरयो। पिरयोजनाको अविधमा रसवुा र मकवानपरुमा दईु 
दईु ओटा र भक्तपरुमा एउटा सावर्जिनक कायर्बम आयोजना गिरयो। ती पाचँ कायर्बमको सूची िनम्नबमोिजम छ : 

५ अिूल २०१५ । रसवुा । वक्ताह  : अवधेश िव , ूहरी िनरीक्षक, कृंणूसाद अिधकारी, ूमखु िजल्ला अिधकारी, 
उिमर्ला काफ्ले, कायर्बम अिधकृत, िजल्ला िवकास सिमित । 

िजल्ला र ःथानीय तहमा कायर्रत सरकारी अिधकारीका कायर्प ित, सम्भावना र चनुौती तथा भावी योजनामा यो 
कायर्बम केिन्ित िथयो । 

२० अिूल २०१५ । मकवानपरु । भकूम्पप ात ्को पनुसर्ंरचना : िवगतका चनुौती र भावी रणनीित । वक्ताह   डा. 
मानबहादरु िवक, ूमखु िजल्ला अिधकारी, कृंणूसाद िधताल, सभापित, गैसस महासंघ मकवानपरु ।  
 यो कायर्बम िजल्ला र ःथानीय तहमा सरकारी अिधकारीका कायर्प ित, सम्भावना र चनुौती तथा भावी योजना,
 साथै सरकारी र गैरसरकारी क्षऽेबीचको समन्वयका जिटलतामा केिन्ित िथयो । 
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२ मे २०१५ । रसवुा । वक्ताह  : िवजय लामा, सिचव, नेकपा (एमाले), इन्ि गोतामे ‘जगतजंग, एनेकपा 
(माओवादी), पेम्वा िछिरङ, नपेाली काँमस, ूमे तामाङ, नयाशँिक्त नेपाल ।  

यो कायर्बमलाई मूलतः दलका ूितिनिधह ले गरेका कामकारवाही र ःथानीय वासीका भोगाइ, समःया र 
अपेक्षाबीचको अन्तरसंवादको पमा हेिरएको िथयो ।   

२ मे २०१५ । मकवानपरु । वक्ताह  : राम सात्याङ (िटःटुङ), िसताराम मोक्तान (नामटार), िूती माया मोक्तान 
(िटःटुङ)।  

यो कायर्बमका सबै वक्ता भकूम्प ूभािवतह  िथए भने सभागीह मध्ये राजनीितक दलका ःथानीय र िजल्ला 
तहका ूितिनिधह  पिन िथए। यो कायर्बमको मूल उ ेँ य भकूम्प ूभािवतह का भोगाइ र समःयाबारे 
सावर्जिनक पमा छलफल गनुर् िथयो ।  

१३ मे २०१५ । भक्तपरु । वक्ताह  : गोिवन्द दवुाल, िजल्ला िवकास सिमितका पूवर् सभापित; कृंणबहादरु ौे , 
सम्भार र संरक्षण इि िनयर; ँयामसनु्दर ूजापित, मानवीय आःथा नेपाल; डा. इन्ि केसी, पनुिनर्मार्ण अनगुमन र 
पयर्वेक्षक; महेन्ि ख्यामली, पूवर् वडा अध्यक्ष; लआमीूसाद कुसी; पूवर् वडा अध्यक्ष ।  

यो कायर्बममा सु मा भकूम्प ूभािवतह ले आफ्ना भोगाइ र िवचार ूःततु गरे, त्यसपिछ िजल्ला र ःथानीय 
तहमा कायर्रत सरकारी अिधकारीका कायर्प ित, सम्भावना र चनुौती तथा भावी योजनामा यो कायर्बम केिन्ित 
र ो ।  
यस पिरयोजनाको अविधमा पनुिनर्मार्णका िविवध आयाम विरवपिरको अनसुन्धान ूिबयालाई सघाउन चौतारी 

छलफल शृ लामा िवपतसम्बन्धी िवषयमा छलफल कायर्बमह  पिन स ालन गिरयो (हेन ुर्होस ्अनसूुची १)।  
 
२.२.३ख। नपेाल-भारतबीच ूाि क र नीितगत अनसुन्धान आदानूदान ूव र्न 
यो पिरयोजना बीपी कोइराला नेपाल-भारत फाउन्डेशनको सहयोगमा स ािलत छ। ूाि क र नीितगत अनसुन्धानमा 
संलग्न नेपाल र भारतका िवशेष  र शोधाथीर्ह को र ितनीह बाट उत्पािदत ानको आदानूदानका िव मान बाटो अझ 
फरािकलो पाद लैजान ेउ ेँयले यो पिरयोजना सु  गिरएको हो। २०७१ असोजदेिख २०७२ असारको नौ मिहन े
अविधमा चल्न े भिनएको यो पिरयोजना पूवर्िनधार्िरत समयभन्दा केही पर धकेिलएको छ। २०७२ वैशाख १२ को 
भकुम्प र वैशाख २९ को अक  ठूलो पराकम्पले यो पिरयोजनाको अन्तितर हनु ेभिनएको बहृत ्सम्मेलनको तयारीलाई 
अःतव्यःत पार ्यो। खास गरेर सो सम्मेलनमा बहृत ्छलफलका िनिम्त ूःततु हनुे ६ ओटा कायर्पऽ लेख्न े िजम्मा 
िलएका अनसुन्धाताह ले िनधार्िरत िमितमा फेरबदल गनर् अनरुोध गरेपिछ सम्मेलनको िमित सो फाउण्डेशनसँग छलफल 
गरी पर सािरएको हो। य िप एक जना अनसुन्धाताले व्यिक्तगत कारण दशार्ई कायर्पऽ लेख्न नसक्ने जानकारी िदएका 
छन।् अब यो सम्मेलन आगामी आ.व.को फेॄअुरीमा तोिकएको छ। पिरयोजनाको सफल स ालनमा फाउण्डेशन 
तफर् बाट चौतारीले अपेक्षा गरे अनसुारको ितु र ूभावकारी संवाद िविनमयमा पिन समःया देिखँदैछ। फाउण्डेशनको 
तफर् बाट लामो समयसम्म भकू्तानी नपाएपिछ चौतारीले जून २०१५ देिख पिरयोजनालाई तामेलीमा राख्न ेयोजना ग-यो। 
पटक पटकको ूयासपिछ फाउण्डेशन पिरयोजनाको गणुःतरीय पिरणामलाई सिुनि त गनर् गिठत पिरयोजना परामशर् 
सिमितको बैठक बःयो। तर सो सिमितले फाउण्डेशनलाई चौतारीको खचर् बक्यौता यथाशीय भकु्तानी गरी िदन आमह 
गरेपिन ६ असारमा माऽ केही रकम िदयो। फाउण्डेशनले पनु: यो पिरयोजना सचुा  गनुर्पन आमह गनर् थालेको छ। 
य िप धेरै गितिविध पूणर् र केही गितिविध आिंशक पमा सम्प  भइसकेका छन।्    

पिरयोजनाअन्तगर्त िनधार्िरत गितिविधह मध्ये गम्भीर ूाि क िवचार, िबयाकलाप र शोधाथीर्ह को आदानूदान 
ूव र्नको उ ेँय राखी िनम्न कायर् सम्प  भएका छन ्:  
(अ) िवगत ७० वषर्मा नेपाली अनसुन्धाताह ले गरेका भारतसँग सम्बिन्धत ूाि क उत्पादनको बहृत ्सन्दभर्-सूची िनमार्ण 
गन,  
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(आ) सोही अविधमा भारतीय अनसुन्धाताह ले नेपाल िवषयमा गरेका ूाि क उत्पादनको बहृत ्सन्दभर्-सूची िनमार्ण गन,  
(इ) यी दईु सन्दभर्सूचीका आधारमा चौतारीले तयार गरेको ूारिम्भक समीक्षाउपर छलफल गनर् काठमाड मा कायर्शाला 
स ालन गन,  
(ई) नेपालको पूवार्धार िवकासमा भारतीय सहयोगबारे बहृत ्सन्दभर्-सूची िनमार्ण गन,  
(उ) भारतको सहयोगमा स ािलत िऽभवुन राजपथ र कोशी बाँधसँग सम्बिन्धत अिभलेखको अध्ययन, र  
(ऊ) यी दईु पिरयोजनामा संलग्न नेपाली योजनािव , ूािविधक िवशेष , अ  तहमा बसी काम गरेका ःथानीय मािनस र 
पिरयोजना-ूभािवतह  सँगको मौिखक इितहास लेख्न ःथलगत सवक्षण-ॅमण र अनसुन्धान गन। 
साथै, िनम्न िकिसमका कामह  भने आिंशक सम्प  भएका छन:् 
(क) काठमाड को कायर्शालामा उठेका बूदँाका आधारमा छ ओटा अनसुन्धान पऽ लेखाउन,े 
(ख) मािथ (अ), (आ) र (उ) मा विणर्त सन्दभर्-सूचीको िव षेण गन, 
(ग) उल्लेिखत दईु ठूला पिरयोजना (िऽभवुन राजपथ र कोशी बाँध) सँग सम्बिन्धत नपेाल र भारतका अिभलेखालयमा 
उपलब्ध साममीको अध्ययन गन काम कुनै आिंशक पले सम्प  भएका र कुनै योजनाअनसुार सम्प  हनुे अवःथामा 
छन।् 
 
यीमध्ये उल्लेिखत गत आ.व. मा तयार गरी अपलोड गिरएका सन्दभर्-सूची मािटर्न चौतारीको वेबसाइटको िनम्न िलंकमा 
उपलब्ध छन ्:  
a) Budhathoki, Shak Bahadur and Ramita Maharjan. 2015.  Bibliography of Nepali Scholarship 
on India. Available at  http://www.martinchautari.org.np/files/BibliographyOfNepaliScholarship 
OnIndia_15March2015.pdf;  

b) Budhathoki, Shak Bahadur, Ramita Maharjan and Pratyoush Onta. 2015. Bibliography of 
Indian Scholarship on Nepal.Available at 
http://www.martinchautari.org.np/files/BibliographyOfIndianScholarshipOnNepal_15March201
5.pdf. 

c) 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. 15 
March http://www.martinchautari.org.np/files/ABibliographyOfIndianContributionToThe 
InfrastructureDevelopmentInNepal.pdf । 

पिरयोजना स ालन गदार् दइुटा ठूला अनपेिक्षत चनुौती देखापरेका छन।् चौतारीले आफूिसत सहकायर् गन 
संःथाबाट अपेक्षा गन ितु र ूभावकारी संवाद िविनमय यस पिरयोजनामा सहयोगी बीपी कोइराला नेपाल-भारत 
फाउण्डेशनसँग भइरहेको छैन। यसबारे पटक पटक फाउण्डेशनलाई अनरुोध पठाए पिन खासै सधुार आउन नसकेको 
िःथित छ। साथै, भारतीय सहयोगमा बनेका िऽभवून राजपथ र कोशी बाँधका िवषयमा नेपालिःथत अिभलेखालयमा 
अपेक्षा गरेअनसुारको सरकारी साममी पाइएको छैन। यो अभावलाई भारतमा रहेका केन्िीय र ःथानीय अिभलेखागारका 
साममीले पूितर् गन छन ्भ  ेिव ास िलइएको छ। 

यो आ.व.को अन्तमा भारतीय राजदूतावासका िडिसएम र फाउण्डेशनका सिचवसँगको दईु भेट भएको छ। यी 
ूयासबाट पिरयोजनालाई यथाशीय टु ोमा परु ्याउन फाउण्डेशनले भकु्तानीमा िढलाई नगन र बाँकी रहेका गितिविध 
बमश: सम्प  गन िनणर्य गिरयो। तर पिरयोजनाको कायर्समय तािलका र गितिविधको ूाि क ूकृित अनकूुल  
फाउण्डेशनको भकु्तानी ूिबया नभएको हनुाले िवगतमा झ अड्चन दोहोरीरहन ेसम्भावना देिखन्छ। यसका लािग भकू्तानी 
ूकृयालाई पिरमाजर्न गनर् चौतारीले आमह गरेको छ।    
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३। ूशासन  
३.१। ूशासन तथा िव  
गत आ.व. मा Foundation Open Society Institute   नामक संःथाबाट Improving Quality of Learing in 

Nepali Public Schools र Danida Fellowship Center बाट पाँच वषर्को लािग Locating Public Finance 

Dynamics in Education in Nepal पिरयोजनामा काम गनर् आिथर्क सहयोग ूा  भएबमोिजम यो आ.व. मा सो 
पिरयोजनाह लाई िनरन्तरता िदइयो। Danida Fellowship Center सँग भएको सम्झौताअनसुार पिहलो वषर्को लािग 
उपलब्ध रकमको बेग्लै लेखा परीक्षण गरी Danida Fellowship Center  लाई बझुाइयो। Ford Foundation बाट 
Connected Futures: Framing Interventions to Universal Connectivity in Nepal पिरयोजनामा काम गनर् 
िदइएको आिथर्क सहयोगअनु प यस वषर् पिन सो कायर्लाई िनरन्तरता िदइयो। गत आ.व. मा भारतीय राजदतुावासबाट 
पिरयोजना ःवीकृत भएप ात ् सु  गिरएको पिरयोजना भारतीय राजदतुावासबाट सम्झौताअनसुार उपलब्ध गराउनपुन 
आिथर्क सहयोग उपलब्ध नगराएपिछ सो पिरयोजना अन्तगर्तका कायर्लाई यो वषर् िनरन्तरता िदइएन भन ेICTJ, Nepal 

ारा Research & Dialogue Series on Truth Seeking in Nepal नामक पिरयोजनामा गन भिनएका कायर्ह  
ICTJ, Nepal िढलाईको कारण हनु सकेनन।् यही आ.व मा School for Oriental and African Studies सँग 
िमलेर Economic and  Social research Council मा पेश गिरएको Borderlands, Brokers and 

Peacebuilding in Sri Lanka and Nepal: War to Peace Transitions viewed from the margins नामक 
पिरयोजना ूःताव ःवीकृत भई दईु वषर्को लािग कायर् गनर् आिथर्क सहयोग ूा  भयो। ISET Nepal र मािटर्न 
चौतारीबीच April 2015 Earthquake: An examination of materials, construction technology and 

regulatory regime नामक पिरयोजनामा कायर् गनर् सम्झौतापऽमा हःताक्षर गिरएको छ। Ford Foundation लाई 
Framing pathways to IT infrastructure development in Nepal नामक ूःतावको भने जवाफ आउन बाँकी 
छ।  
 Foundation Open Society Institute    नामक संःथाले Promoting Public Debate on Higher 

Education Reform नामक पिरयोजनाअन्तगर्त िदँदै आएको आिथर्क सहयोग यसै आ.व. देिख समा  भयो। The 

Asia Foundation  मा पेश गिरएको Ensuring Governance and Accountability in Post-Disaster 

Reconstruction in Nepal नामक पिरयोजना ःवीकृत भई कायर् गनर् आिथर्क सहयोग ूा  भयो र सो पिरयोजनाको 
ूकाशनबाहेक अ  कायर्ह  यही आ.व मा समा  भयो। Alliance for Social Dialogue लाई एफएम रेिडयोमा 
िवषयवःतकुो िविवधता र संकुचन : ःवािमत्व र बजारको ूभावबारे अध्ययन गनर् बझुाइएको ूःताव दोॐो चरणको छनौट 
ूिबयासम्म पगुरे सफल हनु सकेन।  
 यस आ.व. मा विर  अनसुन्धाताको िजम्मेवारीसिहत गनर् भाःकर गौतमलाई पूणर्कालीन करारमा िनयकु्त गिरयो। 
मािटर्न चौतारीको िविभ  पिरयोजनाह मा काम गनर् आवँयकताअनसुार अनसुन्धाता, सह–अनसुन्धाता र सहायक 
अनसुन्धाताह  िनयकु्त गिरए। लाइॄेरी अिसःटेन्टको पमा कायर् गनर् िविनता िगरी र रेणकुा गरुागाईंलाई खलुा 
ूितःपधार्बाट िनयकु्त गिरयो भन ेआन्तिरक तवरबाट अनसुन्धाताका पमा िन ल रेग्मीलाई छोटो अविध करारमा 
िनयकु्त गिरयो। सहायक ूशासन तथा िव  व्यवःथापक क न के.सी र ूोजेक्ट म्यानजेर जईु ौे लाई परीक्षण 
कालप ात ् पूणर्कालीन करारमा िनयकु्त गिरयो। ूशासन तथा िव  व्यवःथापन ूमखु (िनिम ) रोिजना िसटौलालाई 
ूशासन तथा िव  व्यवःथापन ूमखुमा िनयकु्त गिरयो।  

यही आ.व. मा अनसुन्धाता हषर्मान महजर्नले पीएचडीको लािग क्योटो यिुनभिसर्टीमा फेलोिसप पाउनभुयो र 
उहाँले उच्च तह िडमी हािसल गनर् मािटर्न चौतारीको कमार्चारीह को सेवाका, शतर् र सहिुलयतसम्बन्धी 
िनयमावलीअनसुार लामो अध्ययनको लािग िदनभुएको िनवेदनमािथ िवचार गरी उहाँलाई उच्चतह िडमी हािसल गनर् लामो 
िबदा िदइयो। मािटर्न चौतारीको Generic Salary Structure पिरमाजर्न गरी सबै कमर्चारीह को तलब संरचना 
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िनधार्रण गिरयो। यसै आ.व. मा कायार्लय सहायक बु कुमार ौे  र अंकलाल चलाउनेलाई २–२ मडे तथा सह-
अनसुन्धाता अजुर्न पन्थी, शकबहादरु बढुाथोकी र देवेन्ि उूतेीलाई बमश ३–३ र २ मडे बढुवा गिरयो। यही आ.व 
मा लाइॄेरी अिसःटेन्ट रिमता महजर्न र िविनता िगरी तथा ूोजेक्ट म्यानजेर जईु ौे ारा िदइएको ःवेिच्छक रािजनामा 
ःवीकृत गिरयो।  
 मािटर्न चौतारीको २०७२ असोज २३ गते बसेको साधारण सभाको िनणर्यअनसुार लेखापरीक्षकमा ूवीणध्वज 
जोशीलाई िनयकु्त गिरयो। यही आ.व. मा सम्बन्धनसम्बन्धी नीित तथा कायर्थलोमा हनुसक्न े यौनजन्य दवु्यर्वहार 
िनयन्ऽणसम्बन्धी नीित पिन पािरत गिरयो। यही आ.व. को अन्तितर मािटर्न चौतारीको कमर्चारीह को सेवाका शतर्, 
सिुवधा र सहिुलयतसम्बन्धी िनयामवली को दफा २.३, २.४ र २.५ मा भएका व्यवःथाले चौतारी ारा स ािलत 
पिरयोजनामा आवँयक कमर्चारीको िनयिुक्त ूिबयालाई ःप तः िनदिशत ग न ् भनेर पिरयोजना कमर्चारीको 
िनयिुक्तसम्बन्धी िनदिशका, २०७२ तयार गरी असार २०७३ देिख अध्यक्षको िनणर्यबाट लागू गिरयो।  
 यही आ.व. को अन्तितर चौतारीमा कायर्रत कमर्चारीह लाई कायार्लय तथा पिरयोजनाको कायर् सम्प  गनर् 
कायर्थलो बािहर जाँदा िदइने िफल्ड भ ा बढाउनपुछर् िक पदन र बढाउनपुछर् भन ेके आधारमा कित बढाउनपुछर् भ े 
िसफािरश गनर् देवराज हमुागाईं, ूमोद भ , भाःकर गौतम र रोिजना िसटौला सिम्मिलत ४ सदःयीय िडएसए 
पनुरावलोकन सिमित गठन गिरयो। सो सिमितले तयार पारेको ूितवदेनको ःवतन्ऽ मूल्या न गराई कायर्सिमितमा 
ूःताव लिगयो। यो ूितवेदन लेिखँदासम्म कायर्सिमितको िनणर्यअनसुार ःथलगत ॅमण खचर्सम्बन्धी िव मान बुदँामा 
केही संशोधन गिरएको छ। यो आ.व. को चैतदेिख पूणर्कालीन कमर्चारीको हकमा ःवाःथ्य बीमाको व्यवःथा गिरयो। 
बीमालेखअनसुार केही कमर्चारीले मेिडकल शलु्कअन्तगर्तको बीिमत रकम पाए।   
 कमर्चारीको क्षमता अिभविृ  गनर् िवगतका वषर्ह मा झ यो आ.व. मा पिन कमर्चारीह लाई िविभ  कायर्शाला 
तथा तािलममा भाग िलन पठाइयो । अनसुन्धान िनदशक ूत्यूष वन्तले जापानको टोिकयोमा आयोिजत 28th JASAS 

Annual Conference मा "Patronage by Rana Elites of Public Cultural Production in Mid-20th 

Century Nepal" शीषर्कको कायर्पऽ ूःततु गनुर्भयो। सोही अवसरमा उहाँलाई क्योटो िवि व ालयले पिन ूवचनका 
लािग बोलाएको िथयो जहाँ उहाँले दईु ओटा छु ाछु ै ूवचन िदनभुएको िथयो । अनसुन्धान िनदशक योगेश राज 
जमर्नीमा आयोिजत "Studying Documents in Pre-Modern South Asia and Beyond: Problems and 

Perspective" नामक अन्तरार्ि य गो ीमा "Waking History Up from the Chronoligical Nightmares: A 

Perspective from the Medieval Newari Historiography" शीषर्कको कायर्पऽ, र भारतको िशमलामा आयोिजत 
"Religion and Social Diversity in South Asia" नामक अन्तरार्ि य गो ीमा "Public Enactments of Faith in 

Nepal" नामक कायर्पऽ ूःततु गनुर्भयो। मािटर्न चौतारीले भिवंयमा सहकायर् गनर्सक्न े संःथाह  सँगको ूितिनिधसगँ 
भेट्न र ती संःथाह लाई मािटर्न चौतारीको बारेमा जानकारी िदन अध्यक्ष योगेश राज िदल्ली जानभुयो। त्यसै 
िसलिसलामा उहाँले Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) र Indira Gandhi National Open 

University (IGNOU) को िनमन्ऽणामा त्यहा ँ गएर दईु ओटा छु ाछु ै ूवचन िदनभुयो । साथै, उहाँले यसै वषर्  
बग्लोरमा २७ जनु देिख १ जलुाईमा भएको 19th International Oral History Conference मा सहभागी भई 
“Structures of Orality” शीषर्कमा कायर्पऽ ूःततु गनुर्भयो। उक्त सम्मेलन International Oral History 
Association (IOHA), Oral History Association of India (OHAI) and the Shristi Institute of Art, Design 
and Technology, Bangalore (Shristi) को संयकु्त आयोजनामा सम्प  भएको िथयो। विर  अनसुन्धाता लोकर न 
पराजलुीले नयाँ िदल्लीमा आयोिजत "Use of Money in Politics and Its Effects on People's 

Representation” नामक अन्तरार्ि य गो ीमा तथा अनसुन्धाता देवराज हमुागाईंले British Association for 
International and Comparative Education (BAICE) and Comparative Education Society of Asia 
(CESA) ारा आयोिजत 'Research Writing Capacity Building Workshop' मा सहभािगता जनाउनभुयो। 
िवगतका वषर्मा झ बेला बेला हनुे लाइॄेरीसम्बन्धी तािलममा रमेश िनरौलाले यो आ.व. मा पिन सहभािगता 
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जनाउनभुयो। (चौतारीका कमर्चारी र अनसुन्धाताह को िविभ  राि य तथा अन्तरार्ि य कायर्शाला,  सम्मेलन  तथा 
तािलममा ूःतिुत र सहभािगतासम्बन्धी िवःततृ िववरणका लािग अनसूुची ६ हेन ुर्होस)् 
 मािटर्न चौतारीको ूा णमा रहेको जग्गाको उपयोिगता बढाउन सो जग्गामा चौतारीका कमर्चारीह को लािग 
कायर्ःथल िनमार्ण गिरयो। यो आ.व. मा पिन मािटर्न चौतारीको ूकाशनको बजार ूव र्न गनर्, ितनलाई उपत्यकाबािहर 
लैजान र बजारमा ितनको सलुभता बढाउन कुनै संःथा इच्छुक नदेिखएकोले कुनै संःथासँग सम्झौता हनु सकेन। 
काठमाड का मखु्य पःुतक पसलह ले चौतारीका पःुतक सीधै खिरद गरी लैजान ेतिरका त िनयिमत छँदैछ। 
 चौतारीको कामलाई िनरन्तरता िदन सहयोग आ ान गरेबमोिजम िविभ  व्यिक्त तथा संःथाबाट यो आ.व. मा 
. ६,५९,१९७ पैया ँ संकलन भयो। यो आ.व. मा चौतारीको कायर्कारी सिमितले देवेन्ि उूतेी र ूणव खरेललाई 
नया ँसदःयता ूदान गर ्यो। त्यःतै दईु जना सदःयह ले चौतारीको सदःयता समयमा नवीकरण नगरेकोले उहाँह को 
सदःयता खारेज गिरयो।  
 
३.२। अनगुमन र मूल्यांकन 
मािटर्न चौतारीमा छु ै औपचािरक अनगुमन तथा मूल्यांकन एकाई छैन। गएको दईु वषर्देिख चौतारीको वािषर्क अनगुमन 
तथा मूल्यांकन ढाँचा अ ाविधक गिरएको छैन। चौतारीको नयाँ प वषीर्य रणनीितक योजना (सन ्२०१६-२०) को 
मःयौदा छलफलको बममा रहेको चौतारीमा परुानो अनगुमन तथा मूल्याकंन ढाँचामा काम नगिरएको हो। नया ँपाँच 
वष रणनीितक योजना (सन ्२०१६-२०) को ूारिम्भक मःयौदामािथ व्यापक छलफल भएर अध्यक्ष योगेश राजले थप 
काम गरी त्यसलाई अिन्तम प िदइएको छ। आगामी आ.व. को पिहलो ऽैमािसकमै सो रणनीितक योजना चौतारीको 
साधारणसभाबाट पािरत गिरन ेछ। साथै आउँदो वषर्देिख त्यसै योजनामा आधािरत भएर वािषर्क कायर्बम, बजेट तथा 
अनगुमन तथा मूल्यांकन ढाँचा बनाई लागू गिरने छ। 
 सबै एकाईले आफ्नो कायर्बम तय गन र कायार्न्वयनको योजना पिन िनमार्ण गन हनुाले समयमा गणुःतरयकु्त 
कायर् सम्प  गन दाियत्व समममा सम्बिन्धत एकाईको रहन्छ। योजनाअनसुार सम्प  गनर् नसकेमा सोको जवाफदेही 
पिन सम्बिन्धत एकाई नै हनु्छ। सम्बिन्धत एकाईका िविभ  कमर्चारी तथा अनसुन्धानकतार्ह लाई आ.व. को सु मा 
सम्झौता गदार् िदइएको कायर् िववरण तथा सम्बिन्धत एकाईको योजनाअनसुार कायर् भइरहेको वा हनु नसकेको बारे 
मिहनाको कम्तीमा दईु पटक सम्बिन्धत एकाईका संयोजकको उपिःथितमा एकाईिभऽ छलफल हनुे गदर्छ। उक्त 
छलफलमा अगािड नबढेको कामको सम्बन्धमा सम्बिन्धत व्यिक्तलाई घच्घच्याउन ेतथा अगािड कसरी जान ेभ  ेिवषयमा 
अल्पकालीन योजना बनाइन्छ। कामको ूकृित तथा अवःथा मूल्यांकन गद पूवर्योजनामा पिरमाजर्न गनुर्पन भएमा सबैको 
सहमितमा पिरमाजर्न गिरन्छ। यो वषर् चौतारीको कायर्सम्पादन तथा व्यवःथापन संरचनाअनसुार चौतारीका िविभ  एकाई 
ूत्यूष वन्त र योगेश राजलाई भाग लगाएर त्यसको िनयिमत अनगुमन तथा िनदशनको िजम्मेवारी िदइएको िथयो। 
योगेश राजको मातहतमा भौितक पान्तरण, ःकूल िशक्षा र ूशासन तथा िव ीय एकाई; ूत्यूष वन्तको मातहतमा उच्च 
िशक्षा, िमिडया, पःुतकालय, छलफल र ूकाशनको िजम्मेवारी िथयो।  
 यो वषर्को अिन्तम ऽैमािसकमा आएर चौतारीमा कायर्रत अनसुन्धानकतार्ह को मािसक पमा छु ै बैठक बःन 
थािलएको छ। यस बैठकमा अनसुन्धानकतार्ह ले आफूले गिररहेको अनसुन्धानसँग सम्बिन्धत कायर्मा एक मिहनाको 
अविधमा के ूगित गनर् सिकयो र कःता समःया आए भ े कुरामा अ ाविधक जानकारी िलइन्छ। साथै आइपरेका 
समःया समाधानका लािग के गनर् सिकन्छ भनी अन्य सहकमीर्बाट सझुाव िलन ेअवसरका पमा पिन यस िकिसमको 
बैठकलाई उपयोग गनर् खोिजएको छ।  
 यसरी चौतारीका िविभ  एकाईअन्तगर्त हनुे कामको आन्तिरक अनगुमन यो वषर् पिन अनौपचािरक र 
औपचािरक तवरले भएको िथयो।  
३.३ जनसम्पकर्  र साझेदारी 
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यो आ.व. को सु आतमा कृंणूसाद अिधकारीलाई गत आ.व. मा िवगतको वषर्मा झै मािटर्न चौतारीका लािग जनसम्पकर्  
र साझेदारी (िलयाजो र नटेवकर् ) अिधकृतको पमा काम गनर् संःथा दतार्, नवीकरण, पिरयोजना ःवीकृती आिद जःता 
कामको िजम्मेवारी िदइयो। िलयाजोको पमा अिधकांश समय िजल्ला ूशासन कायार्लयबाट संःथा नवीकरण र समाज 
कल्याण पिरषद्को आवँयकताअनसुार कायर्बम स ालन गिरने िजल्लाह का िजल्ला िवकास सिमितबाट पूवर् सहमित 
पऽ िलने काममा अिल्झन प-यो। यःता काममा बढी समय लागेकाले यो आ.व. मा चौतारीको िविवध ूशासिनक तथा 
पिरयोजनासगँ सम्बिन्धत कायर्को िसलिसलामा नपेाल सरकार मातहतका िविभ  िनकाय जःतै समाज कल्याण पिरष , 
िजल्ला ूशासन कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमित, नगरपािलका तथा गाउँ िवकास सिमितसँग समन्वय गनर्, कानून 
बमोिजमका ूिबयामा सहयोग गनर् एवं चौतारीको आवँयकताअनसुार कानूनी सहायता एवं परामशर् ूदान गनर् 
परामशर्दाताको पमा सितशराज मैनालीलाई िनयकु्त गिरयो। यो आ.व. मा पिन स ाल िनमार्ण गनतफर्  ठोस कदम 
चाल्न सिकएन। चौतारीको लािग घर तथा जग्गा खिरद गन िवषयमा आन्तिरक छलफल भएता पिन अझैसम्म उपयकु्त 
ूःताव भन ेआएको छैन।  
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अनसूुचीह  

 

अनसूुची १ : मािटर्न चौतारीले आ.व. २०७२-७३ मा आयोजना गरेका िनयिमत छलफलको िववरण 

 

क. अनुस धान छलफल शृंखला (आइतबारे) 
 
26 July 2015/10 Saun 2072 
Public presentation by Daayitwa Fellows 
Post-quake Restoration of Cultural Heritage in Kathmandu Valley 
Shyam sunder Kawan 
 
Prospects of Youth Development Center in Rukum 
Aman Shrestha 
 
Developing a Strategy for Youth Employment and Migration 
Ganden Ukyub 
 
Planning Process in Local Development 
Shivaram Rijal 
(Jointly Organized with Daayitwa) 
 
2 August 2015/17 Saun 2072 
How and Why Should We Study Roads in Nepal? 
Katharine N Rankin, University of Toronto 
 
9 August 2015/24 Saun 2072 
Reclaiming Newar Urbanism from the Debris of 2072 Earthquake 
Dr. Sudharshan Raj Tiwari, Professor Emeritus, IoE, TU 
 
16 August 2015/31 Saun 2072 
Higher Education in Nepal: Some Proposals 
Pratyoush Onta, Pramod Bhatta, Devendra Uprety and Lokranjan Parajuli, Researchers, Martin Chautari 
 
23 August 2015/6 Bhadau 2072 
Social Audit of Disaster Management and Reconstruction 
Bhaskar Gautam and Yogesh Raj, Martin Chautari 
 
30 August 2015/13 Bhadau 2072 
Emigrants' Migrant Wives: Bridging Dichotomies in Migration 
Mahesh Raj Maharjan, Nepa School of Social Sciences and Humanities 
 
6 September 2015/20 Bhadau 2072 
Testing Our Students' Cognitive Skills: Analysis of the SLC 
Pramod Bhatta, Martin Chautari and Sudeep Singh Nakarmi, Tribhuvan University 
 
13 September 2015/27 Bhadau 2072 
‘Music for Peace’ Discourse and Local Understanding in Post-conflict Nepal 
Prabin Nanicha Shrestha, Conflict, Peace and Development Studies, Tribhuvan University 
 
20 September 2015/3 Asoj 2072 
Conceptualizing Informality in the Unjust Geographies of Kathmandu 
Tryambakesh Shukla, Independent Researcher 
 
27 September 2015/10 Asoj 2072 
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Decentralization of Corruption and Its Effect On Local Public Service Delivery: An Experience from Nepal 
Krishna Raj Panta, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India 
 
4 October 2015/17 Asoj 2072 
Realizing a Public University in Post 2000 Nepal: A Case of Mid Western University, Surkhet 
Devendra Uprety, Martin Chautari 
 
11 October 2015/24 Asoj 2072 
Mentoring Young Minds to Build Conservation Leaders of Tomorrow 
Dinesh Raj Bhuju, Resources Himalaya Foundation 
 
1 November 2015 / 15 Kartik 2072 
Retrofitting: an Option on Reducing the Earthquake Risk 
Hari Darshan Shrestha, Center of Resilient Development (CoRD) 
 
8 November 2015/22 Kartik 2072 
Discussion Series on Cities and Urbanization 
Housing the Poor:  Making Dreams Come True 
Lajana Manandhar, Executive Director, Lumanti Support Group for Shelter 
 
15 November 2015/29 Kartik 2072 
The Effect of Religious Conversion on Traditional Kinship Practices: A Micro-Study in Lalitpur, Nepal 
Sam Williams, Tribhuvan University 
22 November 2015/6 Mangsir 2072 
Inclusion in Political Parties and Government 
Deepak Thapa, Social Science Baha and Dhruba Simkhada, Journalist 
 
6 December 2015/20 Mangsir 2072 
Rethinking Geopolitics: The Case of Madhes 
Bhaskar Gautam, Martin Chautari 
 
13 December 2015/27 Mangsir 2072 
Discussion Series on Cities and Urbanization 
Prospects of Clean Energy Transport Vehicles in Metropolitan Kathmandu 
Bijaya Man Sherchan, Executive Chairman, Pashupati Energy Dev Co. Pvt. Ltd. 
 
20 December 2015/5 Pus 2072 
What They Gained, What They Lost?: Experiences of Nepalese Migrants in Japan 
Masako Tanaka, Sophia University, Japan 
 
27 December 2015/12 Pus 2072 
Foreign Aid Modalities in the Maternal and Child Health Sector in Nepal 
Radha Adhikari, University of Edinburgh and Obindra B. Chand, Social Science Baha 
 
10 January 2016 /26 Paush 2072 
Discussion Series on Cities and Urbanization 
Inclusive City Planning: Current Practices and Future Strategies 
Upendra Sapkota, President, Institute for Urban Development and Policy Research, Nepal 
 
17 January 2016/3 Magh 2072 
Looking at the Newly Set Up Federal Units from the Perspective of Natural Resources 
Rameshwor Prasad Khanal, Former Finance Secretary 
 
24 January 2016/10 Magh 2072 
Earthquake Resistant Rural Reconstruction Technologies and Designs 
Shankar Dhakal, President, TMDO Nepal and Executive Director, G Group of Infrastructure Entrepreneurs 
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31 January 2016/17 Magh 2072 
Right to Truth: Is Naming the Perpetrator a Part of Right to Truth? 
Rukamanee Maharjan, University of Essex, United Kingdom 
 
7 February 2016 /24 Magh 2072 
Institutional Experience: How the Home Ministry Dealt with the 2015 Earthquake? 
Yadav Koirala, Spokesperson, Home Ministry and Dhakendra Khatiwada, DSP, Nepal Police 
 
14 February 2016/2 Fagun 2072 
Discussion Series on Cities and Urbanization 
Shifting Cultural Identity of Urbanized Kirats: Towards Hybridism 
Indra Mani Rai (Yamphu), Kathmandu University School of Education 
 
21 February 2016/9 Fagun 2072 
Is For-Profit Medical Education Compatible with the Rule of Law in Nepal? 
Gregory G. Maskarinec, University of Hawaii, USA and Madhusudan Subedi, Martin Chautari/Tribhuvan 
University 
 
28 February 2016/16 Fagun 2072 
Sustainable Solar-Technology for Operating Water Pumps in Absence of Access to National Electricity Grid 
Subarna Bijay Khadka, Acme Engineering College 
6 March 2016/23 Fagun 2072 
Madheshi Women’s Participation in Madhesh Movement 
Rita Sah, Independent Researcher and Rupa Jha, Journalist, HELLO MITHILA 
 
13 March 2016/30 Fagun 2072 
The Right of Women with Disabilities in the New Constitution 
Tika Dahal, Vice President, National Federation of Disabled-Nepal (NFDN) 
 
27 March 2016/14 Chaitra 2072 
The New Constitution and Tharuhat Movement : Tharu Women’s Struggle and Concern 
Ganga Chaudhary, CA member, Tharuhat Tarai Party Nepal and Shanta Chaudhary, UML Leader 
 
3 April 2016/21 Chaitra 2072 
The Politics of Parental Participation: A Comparative Study of School Management Committees (SMCs) in 
Public and Private Schools 
Shak Bahadur Budhathoki, Researcher, Martin Chautari 
 
10 April 2016/28 Chaitra 2072 
Discussion Series on Cities and Urbanization 
Mechanisms of Local Government/Governance in the Kathmandu Valley 
Uddhav Kharel, Former Chairperson, Chapali VDC and Member, All Party Facilitating Committee, Kathmandu 
Metropolitan City Office 
 
17 April 2016/5 Baishakh 2073 
Surveying Earthquake Affected Districts: Lessons from Its Piloting in Dolakha and Way Forward   
Rudra Suwal, Deputy Director General, Central Bureau of Statistics 
 
24 April 2016/12 Baishakh 2073 
Birganj: Tales of a City (Context: Girish Giri's Birganj: Mero Shaharko Katha) 
CK Lal, Analyst (Author Giri will also be present) 
 
8 May 2016/26 Baishakh 2073 
Public Health Research in Nepal – Where Do We Stand? 
Sameer Mani Dixit, Centre for Molecular Dynamics Nepal 
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15 May 2016/2 Jeth 2073 
Some of the Unique Characters of the Caste System Practiced in Nepal 
Uddhab Pyakurel, Kathmandu University 
 
17 May 2016/4 Jeth 2073 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
Research on Social, Political and Natural Aspects of Karnali with Reference to Governance, Drought and 
Kaike Magars 
Manisha Lamsal, Sunita Pahari and Dil Bikram Angdembe; Karnali Immersion Fellows 
 
22 May 2016/9 Jeth 2073 
Hindu School in a Secular State: Interpreting Secularism in Nepal Ved Vidhyashram 
Avash Bhandari, Tribhuvan University 
 
29 May 2016/16 Jeth 2073 
'When Times have Changed': Maoism, War, and the Remaking of Everyday Life in Mid-Western Nepal 
Ina Zharkevich, University of Oxford 
 
5 June 2016/23 Jeth 2073 
Vestiges of Human Sacrifice in a Buddhist Monastery 
Ravi Shakya, Tribhuvan University 
12 June 2016/30 Jeth 2073 
Writing MA Thesis at Tribhuvan University: Our Personal Reflections 
Narayani Devkota, Sociology; Shyam Kunwar, Anthropology; Sweta Gyanu Baniya, English and Tashi Tewa 
Dolpo, Political Science 
 
19 June 2016/5 Asar 2073 
Chinese Vistas: Nepal in the Eyes of Young Generation of Elite Chinese - Lessons for Future Business and 
Relationship with China 
Bhoj Raj Poudel, ThinkIN China Asia and Rupak Sapkota, Renmin University, Beijing 
 
26 June 2016/12 Asar 2073 
For Inclusive and Informed Politics: Transboundary Governance of Koshi 
Srinivas Chokkakula, School of Oriental and African Studies, University of London 
 
3 July 2016/19 Asar 2073 
Understanding Contemporary Challenges to INGO Legitimacy: Integrating top-down and bottom-up 
Perspectives 
Oliver Walton, Lecturer in International Development, University of Bath 

 

ख. मंगलबारे समसामियक छलफल शृंखला  
21 July 2015/5 Saun 2072 
Draft Constitution of Nepal 2072: Perspectives of the Marginalized 
Aahuti, UCPN-Maoist/Political Analyst and Tula Narayan Shah, Nepal Madhesh Foundation 
(Jointly organized by Nepal Policy Center) 
  
4 August 2015/19 Saun 2072 
Citizens' Suggestions on the Draft Constitution: Collecting, Processing and Incorporating Mechanisms 
Prakash Jwala, Member, Constitution Drafting Committee and Anjana Chaudhary, Member, Committee On Citizen 
Relations and Public Opinion Collection 
  
11 August 2015/26 Saun 2072 
Issues Related to Online Media Regulation in Nepal 
Borna Bahadur Karki, Coordinator, Online Media Management Suggestion Committee, and Ameet Dhakal, Editor-
in-chief, Setopati 
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18 August 2015/1 Bhadau 2072 
Running a Community School (Successfully) in a Remote Village: Some Experiences 
Poorna Gautam, Principal, Shree Melamchi Ghyang Secondary School, Helambu 
 
25 August 2015/8 Bhadau 2072 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
Demarcation of Federal States: Views from Karnali 
Naresh Bhandari, Coordinator, Karnali Autonomous Province Struggle Committee and Dr. Kal Bahadur Rokaya, 
Member, Karnali Civil Struggle Committee 
 
 
8 September 2015/22 Bhadau 2072 
Discussion Series on Cities and Urbanization 
Urban Challenges in Post Disaster Nepal 
Padma Sunder Joshi, Habitat Programme Manager, UN-Habitat 
  
15 September 2015/29 Bhadau 2072 
Corruption and Anti-Corruption in Nepal: Issues and Challenges 
Dipesh Ghimire, Tribhuwan University and Surya Nath Upadhyaya, Former Chief Commissioner, CIAA 
 
22 September 2015/5 Asoj 2072 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
Karnali Development Challenges: Their Implications for Federalization Debate 
Bihari Krishna Shrestha, Senior Anthropologist/Author, Karnali Lok Samskriti: Diyargaunka Thakuriharu (1971v.s.) 
 
29 September 2015/12 Asoj 2072 
The 'Mathema Commission' Report on National Policy for Medical Education: A Commentary 
Rajendra Dhoj Joshi, Former Senior Education Specialist, The World Bank 
  
6 October 2015/19 Asoj 2072 
Electoral Provision in the New Constitution: Opportunities and Challenges 
Bhojraj Pokharel, Former Chief Election Commissioner 
 
13 October 2015/26 Asoj 2072 
Ongoing Indian Blockade and Its Impact 
Prateek Pradhan and Ajaya Bhadra Khanal, Journalist 
  
3 November 2015/17 Kartik 2072 
Ramesh Nath Pandey’s Book Kutniti Ra Rajniti 
Prem Khanal, Lecturer, Master Program in International Relations and Diplomacy, Tribhuvan University 
 
10 November 2015/24 Kartik 2072 
Social History of the Shoes in Nepal: Preliminary Study 
Arjun Panthi, Martin Chautari 
  
17 November 2015 /1 Mangsir 2072 
“Retelling Histories” Education Program: A Reflection 
Sharareh Bajracharya and Niranjan Kunwar, Nepal Picture Library 
  
24 November 2015/8 Mangsir 2072 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
The Health Status of Karnali Residents from a Nutritional Point of View 
Dr. Aruna Uprety, Nutrition and Health Activist 
  
1 December 2015/15 Mangsir 2072 
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Nepal's Constitution of 2072 v.s.: A Critical Commentary 
Krishna Hachhethu, Tribhuvan University 
 
8 December 2015/22 Mangsir 2072 
What can the Generation that is Becoming ‘Old’ Do for Young Nepalis Who Want to Become Social 
Scientists? 
Pratyoush Onta, Martin Chautari 
Discussants: Ang Sanu Lama, Social Science Baha and Gaurab KC, Kathmandu School of Law 
 
15 December 2015/29 Mangsir 2072 
The New Constitution, 2015: The Language Issue in Federal Nepal 
Amrit Yonjan-Tamang, Linguist 
  
22 December 2015/7 Pus 2072 
Status of "Digital Nepal": Findings on Nepali Internet Access and Use 
Shailesh Pandey, Martin Chautari 
 
29 December 2015/14 Pus 2072 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
NGOs in Karnali: Progenitor of Progress or Dependency? 
Min Bahadur Shahi, Executive Director, Karnali Integrated Rural Development and Research Centre (KIRDARC)  
and Kedar Binod Pandey, Education Activist 
 
5 January 2016/21 Paush 2072 
Blockade Induced Innovation in Nepali Home/Kitchen and Alternative Energy Use. 
Prof. Dr. Riddhi Bir Singh and Dr. Shree Raj Shakya; Tribhuvan University 
  
12 January 2016/28 Pus 2072 
The New Constitution: ‘Youth’ Perspectives 
Sarita Bartaula, Youth Initiative; Sudarshan Chaudhary, Youth Federation of Indigenous Nationalities, Nepal and 
Ranadhir Chaudhary, THRD Alliance 
 
19 January 2016/5 Magh 2072 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
Decline in Animal Husbandry and its Impact on Livelihoods in the Karnali Region 
Norbu Ghale, Local Expert-Animal Husbandry and Jaya Bahadur Rokaya, Journalist 
  
16  February 2016/4 Fagun 2072 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
Karnali Employment Program: Why and To Whom? 
Dr. Punya Prasad Regmi, Karnali Employment Program-Technical Assistant 
 
23 February 2016/11 Fagun 2072 
What Did I Learn about Volunteerism and Social Mobilization by Leading the ‘Clean Bagmati’ Campaign? 
Lila Mani Paudel, Fromer, Chief Secretary, Government of Nepal 
 26 January 2016/12 Magh 2072 
The New Constitution: What did the Dalits Gain, What remains to be achieved? 
Dulari Harijan, Member of Parliament; Yam  Bahadur Kisan, TU and Kamala Bishwakarma, Member of Parliament 
 
2 February 2016/19 Magh 2072 
Discussion Series on History 
A Mistake and Blockade during the Unification 
Ras Joshi, Tribhuvan University and Raghu Panta, Politburo Member, CPN- UML 
  
9 February 2016/26 Magh 2072 
Review of Radio Journalism Training in Nepal 
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Raghu Mainali, Community Radio Support Centre/NEFEJ; Satish Jung Shahi, Antena Foundation Nepal; Madhu 
Aacharya, Radio Trainer; Gopal Guragain, Ujyalo 90 Network and Tula Adhikari, Krishnasar FM 
 
1 March 2016/18 Fagun 2072 
Specificities in Regards to Women’s Rights in the New Constitution 
Indu Tuladhar, Advocate 
 
8 March 2016/25 Fagun 2072 
The Prospects and Scope of Queer Feminism in Nepal 
Surabhi Pudasaini and Diwas KC, Founding Members, Gender and Sexuality Platform (GASP) 
  
15 March 2016/2 Chaitra 2072 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
Menstrual Restrictions in Karnali: An Urgency to Intervene for Empowerment and Peace Building 
Radha Paudel, Action Works Nepal and Author, Khalangama Hamala (2013 AD) 
 
29 March 2016/16 Chaitra 2072 
Engendering Earthquake Response : Lessons and Opportunities 
Dr. Bimala Rai Paudyal, Former Member, National Planning Commission/Head, Research Division, South Asia 
School of Rural Reconstruction (SARR) 
5 April 2016/23 Chaitra 2072 
Plenty of Money Flowing into Hydropower: What Safeguards for Banks and Other Investors? 
Bikash Pandey, Winrock International 
 
12 April 2016/30 Chaitra 2072 
Obstacles in Scaling up Micro Enterprises 
Dr. Lakshman Pun, Chief Technical Adviser and Dr. Ramji Neupane, National Programme Manager, Micro 
Enterprise Development Programme; Lhakpa Lama, President, National Micro Entrepreneurs Federation Nepal 
(NMEFEN), Usha Maya Tamang, Member, NMEFEN and Operator, Saugat Griha 
  
19 April 2016/7 Baishakh 2073 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
Karnali's Glorious Past and Abysmal Present: A Critical Review of the Transition 
Prem Kaidi, Political Analyst 
  
26 April 2016/14 Baishakh 2073 
Book Discussion 
Yogesh Raj and Bhaskar Gautam's Courage in Chaos: Early Rescue and Relief after the April Earthquake 
Ajaya Dixit, Executive Director, ISET-Nepal 
 
3 May 2016/21 Baishakh 2073 
Personal and Professional Reflections on Public Institutions in Nepal    
Dr. Mohanman Sainju, Former Vice Chairperson, National Planning Commission/Former Executive Director, 
Institute for Integrated Development Studies (IIDS) 
10 May 2016/28 Baishakh 2073 
Thinking about Learning Differently 
Dr. Amina Singh, Kathmandu University 
 
24 May 2016/11 Jeth 2073 
Nepal's Persistently Tardy Economic Growth: A Perspective on Reasons Behind the Trend 
Achyut Wagle, Development Economist 
 
31 May 2016/18 Jeth 2073 
Recent Radio Listening Trends in Nepal 
Madhu Acharya, Sharecast Initiative Nepal 
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Discussion Series on Traditional Arts of Nepal 
7 June 2016/25 Jeth 2073 
Uday Charan Shrestha: Life and Work 
Uday Charan Shrestha, Traditional Paubha Artist 
 
 Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
14 June 2016/32 Jeth 2073 
“Kamaro” …A Slave: A Real Stigma of Karnali (Nepal, 2015, 23 mins) 
Arun Deo Joshi, Director and Nisha Shrestha, Producer 
 
21 June 2016/7 Asar 2073 
१९९० सालको महाभकूम्पपिछको उ ार, राहत र पनु:िनमार्ण   : अनु  घािटत पाटाह  

सौभाग्य ूधाना , राि य अिभलेखालय र दीपक अयार्ल, मदन परुःकार पःुतकालय 

  
Book Discussion 
28 June 2016/14 Asar 2073 
Jagat Nepal’s Pahilo Samsad: BP-Mahendra Takarav 
Lokranjan Parajuli, Martin Chautari and Jagat Nepal, Writer 
 
Discussion Series on Traditional Arts of Nepal 
5 July 2016/21 Asar 2073 
Surya Bahadur Chitrakar: Life and Work 
Surya Bahadur Chitrakar, Traditional Paubha Artist 
 
ग. अितिरक्त छलफल  
12 February 2016 / 29 Magh 2072 
Film show @ Martin Chautari 
Sunakali (Nepal, 2014, 50 mins), A Film Directed by Bhojraj Bhat 
  
15 February 2016 / 3 Fagun 2072 
Torana: A Perennial Art Motif of Nepal 
Dr Gautamvajra Vajracharya, University of Wisconsin-Madison 
 
23 March 2016/ 10 Chaitra 2072 
New Languages of Schooling: Ethnicity, Equality and Mother Tongue Education in Nepal 
Uma Pradhan, University of Oxford 
 
24 March 2016/ 11 Chaitra 2072 
Queer Criticism based on Sikhandiby Devdutta Pattanaik 
Saguna Shah, Founder, bOOkahOlics 
  
31 March 2016/ 18 Chaitra 2072 
Book Discussion 
Banira Giri's Novel Karagar 
Geeta Tripathi, Writer/Critic 
 
19 May 2016/६ जेठ २०७२  ) िवहीबार, िदउँसो ३ बजे( 
नेपाली वामपन्थ र ‘सनातन धमर् र संःकृितको संरक्षण’ 

राजेन्ि महजर्न, ई–समता, खगेन्िद संमौला र संगीत ौोता; लेखक 

 
Jointly organized with CWIN-Nepal and Global Family Village Nepal 
27 May 2016/14 Jeth 2073 
Screens, Screens Everywhere:  Challenges and Opportunities for Children’s Development, Learning and 
Behavior Today and in the Future 
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Prof. Dr. Diane Levin, Wheelock College, USA 
 
23 June 2016/ 9 Asar 2073   
Panel Discussion – Grading System in SLC: Managing the Current Confusion and the Way Ahead 
Panelists:        
Hari Lamsal, Spokesperson, Ministry of Education 
Krishna Prasad Kapri, Controller, Office of the Controller of the Examination 
Man Prasad Wagle, Professor, Kathmandu University 
Sushan Acharya, Professor, Tribhuvan University 
Pramod Bhatta, Researcher, Martin Chautari 
  
Book Discussion 
30 June 2016/16 Asar 2073 
Khagendra Sangraula’s Uttar Aadhunik Antarepath 
Ujjwal Prasai, Writer and Sarita Pariyar, Samata Foundation 
 

अनसूुची २ : आ.व. २०७१÷७२ मा सम्प  सेिमनार तथा कायर्शालाह को सूची 
 

बसं= िमित र ःथान कायर्बमको शीषर्क आयोजक 
१ २८ जलुाई २०१५, 

काठमाड  
नेपालमा उच्च िशक्षा सधुार मािटर्न चौतारी 

२ २९—३० नोभेम्बर २०१६, 
काठमाड  

नेपालको मध्यकालीन इितहास र समाजसम्बन्धी अिधगो ी मािटर्न चौतारी 

३ ३ जनवरी २०१६, काठमाड  यवुा अनसुन्धान कायर्शाला - २०१६ मािटर्न चौतारी 
४ ११ जनवरी २०१६, 

काठमाड  

एकीकृत उच्च िशक्षा ऐनको सान्दिभर्कताबारे राउण्ड टेवल 
कायर्बम 

मािटर्न चौतारी 

५ १३ जनवरी २०१६, पनौती, 
काॅपेला ोक 

इन्टरनेटमािथ पहुँच र ूयोगबारे ःथलगत अनसुन्धानको 
नितजा (िरपोिटर्ङ कायर्शाला) 

मािटर्न चौतारी 

६ २० माचर् २०१६, काठमाड  सात  िमिडया अनसुन्धान सम्मेलन-२०७२ मािटर्न चौतारी 
७ ५ अिूल २०१५, रसवुा िजल्ला र ःथानीय तहमा कायर्रत सरकारी अिधकारीका 

कायर्प ित, सम्भावना र चनुौती तथा भावी योजना 
मािटर्न चौतारी 

८ २० अिूल २०१५, मकवानपरु भकूम्पप ात ्को पनुसर्ंरचना : िवगतका चनुौती र भावी 
रणनीित 

मािटर्न चौतारी 

९ २ मे २०१५, रसवुा दलका ूितिनिधह ले गरेका कामकारवाही र ःथानीय 
वासीका भोगाइ, समःया र अपेक्षा 

मािटर्न चौतारी 

१० १२ मे २०१५, मकवानपरु भकूम्प ूभािवतह का भोगाइ र समःयाबारे सावर्जिनक 
छलफल 

मािटर्न चौतारी 

११ १३ मे २०१५, भक्तपरु िजल्ला र ःथानीय तहमा कायर्रत सरकारी अिधकारीका 
कायर्प ित, सम्भावना र चनुौती तथा भावी योजना 

मािटर्न चौतारी 

 

अनसूुची ३ : मध्यकालीन िममांशा अिधगो ी २०७२ को तािलका 
 

मध्यकालीन मीमासंा अिधगो ी २०७२ 

२०७२ मंिसर १३-१४ 

मािटर्न चौतारी  ,काठमाड  

कायर्बम तािलका 
पिहलो िदन १३ मंिसर २०७२ 

नाम दतार्      ९:३०-१०:४५ 
कायर्बम स ालक  अजुर्न पन्थी  

उ ाटन सऽ     १०:४५-११:३० 
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ःवागत ूत्यूष वन्त 

सम्भाषण ानमिण नेपाल  

पिहलो सऽ कालबिमकता    ११:३०-१२:१५ 
सऽाध्यक्ष  िऽर  मानन्धर   

पऽ १  ँयामसनु्दर राजवंशी नेपाल संवत ्को शु आतदेिखका उल्लेख्य ितिथिमित  

िटप्पणीकतार् काशीनाथ तमोट  

पऽ २  देवीचन्ि ौे  नेपालको इितहासमा माध्यिमक कालको अवधारणा र इितहास दशर्नमािथ च ुूवेश  

िटप्पणीकतार् िदनेशराज पन्त  

 

दोॐो सऽ इितहासलेखन     १२:१५-१३:३० 

सऽाध्यक्ष  िवजय मानन्धर 
पऽ ३ Yogesh Raj Waking History Up from the Chronological Nightmares (कालबमको दःुवप्नबाट इितहासलाई 

िबउँझाउँदादा)  
िटप्पणीकतार् शंकर थापा  

 

खानपीन   १३:३०-१४:३० 

 

तेॐो सऽ ॐोतसाममी    १४:३०-१५:३० 

सऽाध्यक्ष तारानन्द िमौ 

पऽ ४ ूकाश दनार्ल परुाताि वक ःथल खोक्सारको उत्खनन ्को मह वबारे एक चचार्  

िटप्पणीकतार् बसन्त िबडारी  

पऽ ५ Jeffrey Kotyk References to Nepal in Classical Chinese Sources (शा ीय िचिनयाँ ॐोतमा नेपाल सन्दभर्) 
िटप्पणीकतार् िवजय मानन्धर  

 

जलपान   १५:३०-१५:४५ 

 

चौथो सऽ जनता      १५:४५-१७:१५ 

सऽाध्यक्ष  चनु्दा बळाचायर् 
पऽ ६ गोपाल धौब ार   *मध्यकालीन जन ,जात र वगर् :नेवार समदुायको सन्दभर्मा  
िटप्पणीकतार् ओकंारे र ौे   

पऽ ७ अमतृ यो न   *माध्यिमककालीन तामाङ लोक -इितहास  
िटप्पणीकतार् रमेश ढु ले 

 

दोॐो िदन १४ मंिसर २०७२ 

कायर्बम स ालक देवेन्ि उूतेी * 

पिहलो सऽ      ९:३०-११:००  

सऽाध्यक्ष  सरेुन्ि के .सी.  

पऽ ८ अजुर्न माबहुाङ िलम्बू जाितको दशिलम्बू सऽथमुकालीन इितहास र रीितिथित 
िटप्पणीकतार् कमल िपगेला 
पऽ ९ David Seddon and Fraser Sugden Medieval Madhes – Mithila (मध्यकालीन मधेस-िमिथला) 
िटप्पणीकतार् गोपाल झा 
 

जलपान   ११:००-११:१५ 

 

दोॐो सऽ के्षऽ      ११:१५-१२:४५ 

सऽाध्यक्ष ूमेशान्ती तलुाधर 
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पऽ १० पु षो मलोचन ौे   *अिभलेखबाट बनेपा र चण्डे रीलाई हेदार्  
िटप्पणीकतार् टेकबहादरु ौे  * 

पऽ ११ शबुसागर ौे  *  कीितर्परुमा नाक काटेको थप ऐितहािसक तथ्य  

िटप्पणीकतार् रास जोशी * 

 

खानपीन  १२:४५-१३:३० 

तेॐो सऽ िववाद      १३:३०-१५:०० 

सऽाध्यक्ष भवे र पगेँनी 
पऽ १२ बसन्त महजर्न  *खश साॆाज्यको पतन र नेपाल मण्डलमा त्यसको ूभाव  

िटप्पणीकतार् िडल्लीराज शमार् 
पऽ १३ तारानन्द िमौ नेपालमा िचिकत्साशा  र देउपाटनका वै ह को िसमरौनगढसँगको सम्बन्ध  

िटप्पणीकतार् िऽर  मानन्धर 
 

चौथो सऽ बहस      १५:००-१६:०० 

साझा िवमशर् मध्यकालीन िवमशर् र वतर्मान 

सऽ स ालक योगेश राज 

सहभागी  श र थापा ,काशीनाथ तमोट ,वैरागी काइँला ,वीणा पौ ाल 

 

समापन सऽ      १६:००-१६:४५ 

आयोजकतफर् बाट मन्तव्य ूत्यूष वन्त 

सहभागीतफर् बाट मन्तव्य अजुर्न माबहुाङ 

जलपान   १६:४५-१७:०० 
 

अनसूुची ४ : छैठ  यवुा अनसुन्धान सम्मेलन, २०७२ को तािलका 
 

Sixth Young Researchers’ Workshop - 2016 
Organized by Martin Chautari (MC),  

MC Seminar Hall, Thapathali, Kathmandu 
Sunday, 3 January 2016  

==================================================================== 
 
10:00am 
Welcome to the Workshop 
Pratyoush Onta, MC 
 
Moderator: Arjun Panthi, MC 
 
10:10am 
Paper 1: Bikas as Ideology: The Panchayat Years 
Bandana Gyawali, University of Helsinki, Finland 
Discussant: Bicram Rijal, Simon Fraser University, Canada 
 
10: 50am 
Paper 2: Away from the State: Persistent Gap between Citizen and the Concerned Authority 
Manisha Lamsal and Puspa Paudel, GalliGalli 
Discussant: Tulasi Sharan Sigdel, Nepal Administrative Staff College  
 
11:30am 
Paper 3: Urban Identities of Urban Youth in Kathmandu: Self Narratives 
Suresh Gautam, Kathmandu University 
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Discussant: Sujit Shrestha, Emory University, USA 
12:10pm 
Paper 4: Pioneer Nepali Female Singers’ Songs: Rhetoric of Body, Aesthetic and Libidinal Economy 
Sweta Gyanu Baniya, Tribhuvan University  
Discussant: Dipti Sherchan, Independent Researcher  
 

Khaja Break (12:50 pm) 
 
Moderator: Rukh Gurung, MC 
 
1:30pm 
Paper 5: Unraveling the Contexts of Social Transformations: Changing Meanings of Reproduction and 
Family Planning among Youth in Nepal  
Bicram Rijal, Simon Fraser University, Canada 
Discussant: Rekha Khatri, Health Research and Social Development Forum  
 
2:10pm 
 Paper 6: Being a Transgender among Tharus of Bardiya: A Study on the Social and Cultural Aspect of 
Transgender in Tharu Community 
Garima Adhikari, Tribhuvan University  
Discussant: Neha Choudhary, Centre for the Study of Labour and Mobility, Social Science Baha  
 
3:00pm 
Paper 7: Family Cultural Capital and Learning Process: A Case Study of Manahara Slum Community 
Samrat Sharma, Tribhuvan University  
Discussant: Rebat Kumar Dhakal, Kathmandu University 
 
3:40pm 
Paper 8: Managing Sociology in Management Studies: Personal Reflections 
Pranab Kharel and Gaurab KC, Kathmandu School of Law 
Discussant: Shibaji Gurung, APEX College, Pokhara University 
 
4:20pm 
Concluding Remarks 

Tea (5:00pm) 
 

 

अनसूुची ५ : सात  वािषर्क िमिडया अनसुन्धान सम्मेलन, २०७३ को तािलका 
 

Seventh Annual Media Research Conference, 2016 
20 March 2016 (7 Chait 2072), Sunday 

Martin Chautari, Kathmandu 
Program Schedule: 
8:00-9:00 Registration and Breakfast 
9:00-9:15 Welcome to the Participants 
  Yogesh Raj, Martin Chautari 

Session 1 
(Moderator: Bhawana Oli, Martin Chautari) 

9:15–10:00 
Paper 1:  Implications from Internet Infrastructure Assessment at Panauti and Changu Narayan 
Nischal Regmi, Martin Chautari 
Discussant: Shaligram Parajuli, Nepal Telecom 
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10:00-10:45  
Paper 2: Transition of Newspaper Journalism from Partisanship to Commercialism in    Post-
1990 Nepal 
Kundan Aryal, Tribhuvan University (TU) 
Discussant: Rishikesh Dahal, TU 
 
10:45-11:30 
Paper 3:  नेपालमा अनलाइन िमिडयाका पाठक: परम्परागत िमिडया ढाँचाकै िवःतार 
Arjun Panthi, Martin Chautari 
Discussant: Ujjwal Acharya, Centre for Media Research - Nepal 
 
11:30-12:30  Lunch 

Session 2 
(Moderator: Trishna Singh, Integrated ICT Pvt. Ltd.) 

12:30-1:15  
Paper 4:  Children in Online Space 
Hempal Shrestha, Research and Development Committee, Computer Association Nepal 
Discussant: Vinay Kumar Kasajoo, Researcher/writer 
 
1:15-2:00 
Paper 5:  On Access, Use and Non-use of Internet in Nepal: Arguments from Empirical Findings 
Shailesh Pandey, Martin Chautari 
Discussant: Santa B. Basnet, WiseYak Solutions Pvt. Ltd. 
 
2:00-2:45 
Paper 6:  Improved Quality and Better Access in School Education through ICT  
Rabi Karmacharya, OLE Nepal  
Discussant: Lina Gurung, Kathmandu University (KU) 
 
2:45-3:15: Tea Break 
 
3:15-4:30    Panel Discussion  
   (Coordinator: Birodh Rijal, Integrated ICT Pvt. Ltd.) 
 
Is IT Education Producing Graduates Ready for Local Development and Global Competence? 
Panelists: Bidur Dahal, Orchid International College; Anup Banskota, KU; and Sangita Sharma, Verisk IT Pvt. Ltd. 
  

अनसूुची ६ M नपेालिभऽ वा बािहर भएका कायर्शाला, सम्मेलन वा तािलममा चौतारीका कमर्चारी/अनसुन्धाताह को सहभािगता 

सहभागीको नाम कायर्बमको नाम  आयोजक, ःथान  र िमित ूःतिुतको शीषर्क 

1.  अजुर्न पन्थी िमिडया अनसुन्धान सम्मेलन-७ मािटर्न चौतारी, काठमाड , २०७२ 
चैत ७ (२० माचर् २०१६) 

नेपालमा अनलाइन िमिडयाका 
पाठक: परम्परागत िमिडया 
ढाँचाकै िवःतार 

2.  अजुर्न पन्थी चौतारी छलफल शृंखला मािटर्न चौतारी, काठमाड , २०७३ 
साउन ९ (२४ जलुाई २०१६) 

परुानो गाउँ, नयाँ ूिविधः 
िहमाली थलो ताङितङमा 
इन्टरनेट ूयोगबाट देिखने 
असमानता 

3.  अजुर्न पन्थी यन्ऽ ःपीकर िसिरज २०१५ यन्ऽ आटर्, टेक एन्ड साइन्स, 
नेपाल आटर् काउिन्सल बबरमहल, 
२६ िडसेम्बर २०१५ 

नेपालमा जु ा, छाता र घडी: 
ूारिम्भक अध्ययन 

4.  अजुर्न पन्थी चौतारी छलफल शृंखला २०७२ काि क २४ (१० नेपालमा जु ाको इितहास: 
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नोभेम्बर २०१५) ूारिम्भक अध्ययन 

5.  देवराज हमुागाईं Research Writing Capacity 
Building Workshop 

British Association for 
International and Comparative 
Education (BAICE) and 
Comparative Education Society 
of Asia (CESA), Manila, 
Philippines; 30 January 2016 

Participant only 

6.  देवेन्ि उूतेी चौतारी छलफल शृंखला २०७२ असोज १७ (4 October 
2015) 

Realizing a Public University 
in Post 2000 Nepal: A Case 
of Mid Western University, 
Surkhet 

7.  देवेन्ि उूतेी चौतारी छलफल शृंखला २०७२ साउन ३१ (16 August 
2015) 

On What Private Universities 
Can Do to Provide Good 
Quality Education 

8.  देवेन्ि उूतेी, ूत्यूष वन्त 

र लोकर न पराजलुी  
Annual Kathmandu 
Conference on Nepal and the 
Himalaya 

Social Science Baha and others; 
Kathmandu; 23 July 

How Not to Make New 
Universities (Joint paper) 

9.  िन ल रेग्मी िमिडया अनसुन्धान सम्मेलन-७ मािटर्न चौतारी, काठमाड , २०७२ 
चैत ७ (२० माचर् २०१६) 

Implications from Internet 
Infrastructure Assessment at 
Panauti and Changu Narayan

10.  िन ल रेग्मी र 
शैलेशबहादरु पाण्डे 

Annual Kathmandu 
Conference on Nepal and the 
Himalaya 2015 

Social Science Baha and others; 
Kathmandu; 23 July 

An Insight into ICT’s Energy 
Consumption and its 
Implications 

11.  िन ल रेग्मी र 
शैलेशबहादरु पाण्डे 

इन्टरनेटमािथ पहुँच र ूयोगबारे 
ःथलगत अनसुन्धानको नितजा 
(िरपोिटर्ङ कायर्शाला) 

मािटर्न चौतारी र नसंचा पचु:, 

पनौती, काॅ;े २०७२ पसु २९ (29 
January 2016) 

नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच र 
ूयोग : ःथलगत 
अनसुन्धानबाट ूा  तथ्यांक 
 
 

12.  िन ल रेग्मी र 
शैलेशबहादरु पाण्डे 

9th International Conference 
on Software, Knowledge, 
Information Management and 
Applications, SKIMA 2015. 
 

Kantipur Engineering College, 
25-27 December 2015 

A regression analysis into 
Nepali ICT's energy 
consumption and its 
implications 

13.  ूत्यूष वन्त खलुा सेिमनार मानवशा  केन्िीय िवभाग, िऽिव, 

काठमाड ; २०७३ असार ३१ (15 
July 2016) 

20 Years of the Journal 
Studies in Nepali History and 
Society (SINHAS): 
Reflections on an Experiment 
in Quality Academic 
Publishing 

14.  ूत्यूष वन्त 28th JASAS Annual 
Conference 
 

The Japanese Association for 
South Asian Studies (JASAS); 
Tokyo, Japan; 26-27 September 
2015. 

Patronage by Rana Elites of 
Public Cultural Production in 
Mid-20th Century Nepal 

15.  ूत्यूष वन्त Invited Lecture Department of South Asia and 
Indian Ocean Studies Graduate 
School of Asian and African 
Area Studies (ASAFAS) of 
Kyoto University (KU), Kyoto, 
Japan; 29 September 2016. 

Creating New Universities 
amidst Local Interests and 
National Confusion in Post-
Panchayat Nepal 

16.  ूत्यूष वन्त Invited Lecture Department of South Asia and 
Indian Ocean Studies Graduate 
School of Asian and African 
Area Studies (ASAFAS) of 
Kyoto University (KU), Kyoto, 
Japan; 30 September 2016. 

Knowledge Production under 
Conditions of Load-
Shedding: Locating 
Academic NGOs in 
Contemporary Nepal 

17.  ूत्यूष वन्त चौतारी छलफल शृंखला २०७२ मंिसर २२ (8 December 
2015) 

What can the Generation that 
is Becoming ‘Old’ Do for 
Young Nepalis Who Want to 
Become Social Scientists? 
 

18.  ूत्यूष वन्त, ूमोद भ , 
देवेन्ि उूतेी र लोकर न 
पराजलुी 

चौतारी छलफल शृंखला २०७२ साउन ३१ (16 August 
2015) 

नेपालमा उच्च िशक्षा : केही 
ूःतावनाह  

19.  ूत्यूष वन्त, कृंण 
अिधकारी, लोकर न 

Annual Kathmandu 
Conference on Nepal and the 
Himalaya 

Social Science Baha and others; 
Kathmandu; 23 July 

The Saga of a Transition: The 
Efforts to ‘Rightsize’ 
Tribhuvan University in Post-
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पराजलुी र देवेन्ि उूतेी  

 
Panchayat Nepal (Joint 
paper) 

20.  ूमोद भ  Annual Kathmandu 
Conference on Nepal and the 
Himalaya 2015 

Social Science Baha and others; 
Kathmandu; 23 July 

Affiliation as Privatization: 
Trajectories of University 
Expansion in Nepal 

21.  भाःकर गौतम चौतारी छलफल शृंखला २०७२ मंिसर २० (6 December 
2015) 

Rethinking Geopolitics: The 
Case of Madhes 
 

22.  भाःकर गौतम Annual Kathmandu 
Conference on Nepal and the 
Himalaya 2015 

Social Science Baha and others; 
Kathmandu; 23 July 

One of the Panalists (Panel: 
Earthquake 2015 and Social 
Scientists: Reflections from 
the Field and Afar) 

23.  भाःकर गौतम र योगेश 
राज 

चौतारी छलफल शृंखला २०७२ भदौ ६ (23 August 
2015) 

 Social Audit of Disaster 
Management and 
Reconstruction 

24.  ूमोद भ  चौतारी छलफल शृंखला (प्यानल 
छलफल) 

२०७३ असार ९ (23 June 2016) Grading System in SLC: 
Managing the Current 
Confusion and the Way 
Ahead  

25.  ूमोद भ  नेपालमा उच्च िशक्षा सधुार मािटर्न चौतारी, काठमाड , २०७२ 
साउन १२ (28 July 2015) 

How will/will not the 
Proposed HEP Address Key 
Issues in Higher Education? 

26.  ूमोद भ  (सिुदप 
नकमीर्को साथमा) 

चौतारी छलफल शृंखला २०७२ भदौ २० (6 September 
2015) 

Testing Our Students' 
Cognitive Skills: Analysis of 
the SLC 

27.  योगेश राज मध्यकालीन मीमांसा 
अिधगो ी २०७२ 
 

२०७२ मंिसर १३ कालबमको दःुवप्नबाट 

 इितहासलाई   िबउझाउँदा 

28.  योगेश राज Studying Documents in Pre-
Modern South Asia and 
Beyond: Problems and 
Perspective 

Heidelberg Academy of 
Humanities and Sciences, 
Heidelberg, Germany; 4-6 
October 2015 

Waking History Up from the 
Chronoligical Nightmares: A 
Perspective from the 
Medieval Newari 
Historiography 

29.  योगेश राज Religion and Social Diversity 
in South Asia,  

Indian Institute of Advanced 
Studies (IIAS); Shimla, India; 
12-14 October 2015. 

Public Enactments of Faith in 
Nepal 

30.  योगेश राज 19th International Oral History 
Conference 

International Oral History 
Association (IOHA), Oral 
History Association of India 
(OHAI) and the Shristi Institute 
of Art, Design and Technology, 
Bangalore (Shristi), Banglore, 
India, 27 June-1 July 2016 

Structures of Orality 

31.  योगेश राज Invited Lecture Centre for the Study of 
Developing Societies (CSDS); 
New Delhi, India; 4 April 2016. 

Social Audit of the Post-
quake Processes 

32.  योगेश राज Invited Lecture Indira Gandhi National Open 
University (IGNOU), New Delhi, 
India; 6 April 2015.  

Chronology and History 

33.  रमेश िनरौला किपराइटसम्बन्धी कायर्शाला EIFL and NeLIC; Kathmandu; 3-
4 September 2015. 

Participant only. 

34.  लोकर न पराजलुी Regional Conference on the 
Use of  Money in Politics and 
Effects on People’s 
Representation 

The India International Institute 
of Democracy and Election 
Management (IIIDEM); 15-16 
December 2015, New Delhi, 
India 

Only Participant  

35.  लोकर न पराजलुी Annual Kathmandu 
Conference on Nepal and the 
Himalaya 

Social Science Baha and others; 
Kathmandu; 23 July 

Educating Women for Men’s 
Sake: Discourses of Female 
Education in Late Rana Nepa 

36.  लोकर न पराजलुी नेपालमा उच्च िशक्षा सधुार मािटर्न चौतारी, काठमाड , २०७२ 
साउन १२ (28 July 2015) 

Commentary on Actually 
Existing Decentralization and 
Autonomy within TU 

37.  लोकर न पराजलुी र 
देवेन्ि उूतेी 

Seminar on Higher Education 
Reforms in Nepal 

२०७२ साउन १२ (28 July 
2015) 

Commentary on Actually 
Existing Decentralization and 
Autonomy within TU 

38.  शकबहादरु बढुाथोकी चौतारी छलफल शृंखला २०७२ चैत २१ (3 April 2016) The Politics of Parental 
Participation: A Comparative 
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Study of School Management 
Committees (SMCs) in 
Public and Private Schools 

39.  शकबहादरु बढुाथोकी Participatory Democracy (PD) 
- Training/Learning Module 
Writing. 

Forum for Participatory 
Democracy (FPD), Action Aid 
International Nepal; Kathmandu; 
22-24 November 2015.

Participant only. 

40.  शैलेशबहादरु पाण्डे चौतारी छलफल शृंखला २०७२ पसु ७ 22 December 
2015 

Status of "Digital Nepal": 
Findings on Nepali Internet 
Access and Use 

41.  शैलेशबहादरु पाण्डे िमिडया अनसुन्धान सम्मेलन-७ मािटर्न चौतारी, काठमाड , २०७२ 
चैत ७ (२० माचर् २०१६) 

On Access, Use and Non-use 
of Internet  
in Nepal: Arguments from 
Empirical  
Findings 

42.  हषर्मान महजर्न Annual Kathmandu 
Conference on Nepal and the 
Himalaya 2015 

Social Science Baha and others; 
Kathmandu; 23 July 

Rise and fall of High Level 
Information Technology 
Commission in Nepal  
 

 


