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पृ भिूम र साराशं 

ूःततु ूितवेदनमा मािटर्न चौतारीले आिथर्क वषर् २०७३/७४ िभऽ (अथार्त ्२०७३ साउन १ देिख २०७४ असार ३१ 
तदनसुार १६ जलुाई २०१६ देिख १५ जलुाई २०१७ सम्म) गरेका कायरू् गितको िववरण समेिटएको छ। चौतारीले 
ूाथिमकतामा राखी गद आएका िबयाकलापको िववरण ितनको ूकृितअनसुार ूितवेदनका िविभ  खण्डमा ूःततु छ। 
पिहलो खण्डमा छलफल तथा ूसार कायर्अन्तगर्त पन चौतारीका िनयिमत र अितिरक्त छलफल,  िविभ  एकाईअन्तगर्त 
आयोिजत िवशेष छलफल, कायर्शाला तथा सम्मेलन; ूकाशन र पःुतकालयसम्बन्धी गितिविधको िववरण समेिटएको छ। 
दोॐो खण्डमा अनसुन्धान कायर्सँग सम्बिन्धत िबयाकलाप 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 पिरयोजना अन्तगर्तका गितिविधलाई तत ्तत ्उपखण्डमा समावेश गरी चचार् 
गिरएको छ। अिन्तम खण्डमा चौतारीको ूशासिनक गितिविधअन्तगर्त ूशासन र िव  एवं अनगुमन तथा मूल्यांकनसगँ 
सम्बिन्धत कायरू् गितको िववरण उल्लेख गिरएको छ। साथै, यो आिथर्क वषर्मा सिबय रहेको कायर्सिमित र चौतारीको 
िबयाकलापसम्बन्धी केही अनसूुचीलाई यो ूितवेदनको अन्त्यमा ूःततु गिरएको छ। 
 यो आिथर्क वषर्मा दइुटा पःुतक, समाज अध्ययनको एक अंक र िसन्हास जनर्लका तीन अंक गरी छ ओटा 
पःुतक पिुःतका ूकाशन हनु सके। त्यःतै, यो आवमा एउटा शोध-संक्षेप अंमजेी र नपेाली भाषामा ूकाशन गिरए। 
िविभ  िवधाका 6 ओटा सन्दभर् साममी चौतारीको वेबसाइटमा अपलोड गिरए। चौतारीले स ालन गरेका िविभ  
पिरयोजनामा आब  अनसुन्धानकतार्का आफ्ना अनसुन्धानमा आधािरत दजर्न  िटप्पणी नेपालका िविभ  पऽपिऽका तथा 
अनलाइनमा यस वषर् पिन छािपए। त्यःतै, १११ ओटा छलफल, १४ ओटा िवशेष कायर्शाला तथा गो ी र एउटा 
सम्मेलन सम्प  भए। चौतारीले गरेका छलफलमा यस वषर् कुल ३,२३९ जनाले भाग िलए जसमा िवशेष कायर्शाला 
एवं सम्मेलनमा उपिःथत सहभागीलाई गणना गिरएको छैन। यो वषर् चौतारीको पःुतकालयमा झन्डै ९०० ओटा पःुतक 
तथा अन्य साममी थिपए। त्यःतै, किरब एक हजारभन्दा बढी आगन्तकुह ले यो पःुतकालयको सेवा िलएका िथए। यो 
वषर् एलायन्स फर सोसल डायलग,  यएुनिडिप नेपाल र फोडर् फाउन्डेसनसगँ छु ाछु ै तीन नयाँ पिरयोजनाका लािग 
सम्झौता भयो। िवगत वषर्मै सु  भएका इकोनोिमक एन्ड सोिसयल िरसचर् काउिन्सल,  डािनडा फेलोिसप सेन्टर, 
फाउन्डेसन ओपन सोसाइटी इिन्ःटच्यूट, इन्टरनेशनल सेन्टर फर शािन्जसनल जिःटस (आइिसिटजे) र आइसेट नपेालको 
सहयोगअन्तगर्तका पिरयोजनाह ले यो वषर्मा िनरन्तरता पाए। 
 समममा चौतारीको िव ीय अवःथा यो वषर् सन्तोषजनक र ो। िविभ  १२ ओटा पिरयोजना तथा ूशासिनक 
गितिविधको लािग यस आव २०७३/७४ मा चौतारीले कुल ३2,266,766 पैयाँ खचर् गन लआयका साथ बजेट ूःततु 
गरेको िथयो। त्यसमध्ये डािनडा फेलोिसप सेन्टर अन्तगर्त पिरयोजनाको काठमाडौ यूिनभिसर्टीको कुल खचर् 
5,050,312 सिहत यो आवको अन्त्यसम्ममा ३3,१46,644।७६  पैयाँ खचर् भयो। आवको सु मा चौतारीमा  
31,038,293।55 पैया ँनगद मौज्दात रहेकोमा यो वषर्भरीमा िविभ  दात ृ संःथाबाट ूा  सहयोग तथा अन्य 
आम्दानीसमेत गरी  ३5,०42,418।20  पैयाँ ूा  भई कुल नगद ूवाह 66,080,711।७5  पैयाँ पगुेको िथयो। 
त्यसमध्ये वषर् भरीमा खचर् भई आगामी वषर्का लािग नगद मौज्दात 32,934,066।99  पैया ँछ। चौतारीको मूल 
कोष (Core  Fund) मा 11,७56,८32।74  पैयाँ नगद मौज्दात रहको छ। मलु कोषमा गत आवभन्दा यो 
वषर् 2,982,724।64 पैयाँ थिपन गएको छ। चौतारीले अवलम्बन गरेको QAC तथा अिफिलएससन नीितका कारण 
मूल कोषमा उक्त रकम थप्न सम्भव भएको हो।  
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 यो वषर् चौतारीमा ५ जना कमर्चारीह ले ःवेिच्छक रािजनामा िदनभुयो भने ६ जना नया ँकमर्चारी िनयकु्त 
हनुभुयो। यो आिथर्क वषर्मा मिहला कमर्चारीको सहभािगता ३२ ूितशत र ो। नेपाल बािहर भएका िविभ  ६ ओटा 
कायर्शाला तथा सम्मेलनमा यो वषर् चौतारीका िविभ  ७ जना अनसुन्धानकतार्ह को सहभािगता र ो। 
 मािटर्न चौतारीका गितिविधलाई अझ बढी व्यविःथत, ूभावकारी, िमतव्ययी र पारदशीर् बनाउन ेउ ेँयले यो वषर् 
केही नीितगत सधुारका पहल भए। चौतारीका समम िव ीय नीित र व्यवहार ःतिरय र मयार्िदत रािखएको छ। ितनलाई 
िव मान ऐनकानूनमा भएका संशोधन र रा ीय लेखापिरक्षण मापदण्डअनकूुल बनाउँदै लैजान ुज री पिन छ। त्यसैले यो 
आवमा चौतारीले आन्तिरक लेखापिरक्षकलाई अनबुन्धमा िलएर छोटो अविध र मध्यम अविधमा गनुर्पन सधुारको 
फेहिरःत बनाउन भिनएको छ। यसै छलफलमा आधािरत भई केही ूावधानमा सधुार भएका छन ्र केही गिरन ेछन।् 
त्यःतै चौतारी र नेपाल सरकारका िविभ  िनकायबीच आवँयक समन्वय र लेखापढी गनर् कानूनी परामशर्दातालाई पिन 
िनयकु्त गिरयो। मिहन सम्मको पिरौमपिछ समाज कल्याण पिरषद्सँग लामो समयदेिख जेिलएर बसेका केही बुदँामा 
अपेक्षाकृत सधुार देिखएका छन।् चौतारीमा कमर्चारी छनोट र भनार् ूिबया, साथसाथै ितनको आविधक कायर् सम्पादन 
मूल्यांकनलाई िनंपक्ष र वःतिुन  बनाइएको छ। चौतारीमा संलग्न कमर्चारीह ले क्षमता र दक्षता अनसुार आ-आफ्नो 
अिधकार र कतर्व्यूित सजग भई कायर् सम्पादन गन वातावरण तयार गनर् िवगतका वषर्मा झ यो आवमा पिन ूयास 
भएका छन।् चौतारीका नीित र िनयमबारे आविधक सूचना ूवाह गन र अन्तवयिक्तक र सामूहीक छलफल िनयिमत 
पमा गिरएका छन।् सधुारका सम्भावना अझै छन।् चौतारीका पिरयोजना स ालनमा उच्चःतरको िव ीय अनशुासन 

कायम राख्न े ूयासलाई िनरन्तरता िदइएको छ। ःथलगत अनसुन्धानका बेला हनुे खचर्का िव मान ूावधानमा केही 
संशोधन गरी ितनलाई बढी जवाफदेही बनाइएको छ। यो आवमा भएका नीितगत र ूिबयागत पहलले चौतारीको 
िव ीय र ूशासिनक ूणालीमा सधुार आएको कुरालाई लेखापिरक्षकको ूितवेदनले समथर्न गरेको छ। आगामी िदनमा 
यसरी नै सबै गितिविधलाई ूभावकारी, िमतव्ययी र अनगुमनयोग्य बनाउँदै लग्नसके एउटा ःवच्छ, िनिभर्क र तटःथ 
संःथाको पमा चौतारीको साख बढ्दै जान ेहामीलाई िव ास छ।      
 
१। छलफल र ूसार 
१.१ चौतारी छलफल शृ ला 
मािटर्न चौतारीमा सातामा दईु िदन (आइतबार र मंगलबार) िविभ  िवषयमा छलफल हनु्छ। यो आव २०७३/७४ मा 
मािटर्न चौतारीमा िनयिमतअन्तगर्त ९४ ओटा छलफल, १७ अितिरक्त छलफल गरी जम्मा १११ ओटा छलफल सम्प  
भए (अनसूुची १)। आइतबार हनुे छलफल अनसुन्धानमा आधािरत हनु्छन ्भन,े मंगलबार िविभ  समसामियक िवषयमा 
र िमिडयासम्बन्धी छलफल गिरन्छ। 
 यो आवमा सावर्जिनक िवदा र चौतारीमा आयोजना भएका िवशेष सेिमनार तथा कायर्बमह का कारण ५ ओटा 
िनयिमत छलफल हनु सकेनन।् जम्मा १३४ जना मखु्य वक्ताको पमा सहभागी भए। जम्मा वक्तामध्ये 9४ जना 
(7० ूितशत) पु ष र ४० जना (३० ूितशत) मिहला िथए। चौतारीमा हनु ेिनयिमत छलफललाई लिगक र िवषयगत 
पमा सन्तिुलत बनाउने ूयासःव प अिघल्ला वषर्मा झ माचर् मिहनाका चौतारीका िनयिमत छलफलमा वक्ताका पमा 

बोल्न आउने सबै मिहला नै हनुपुन िनयम यो आवमा पिन लागू गिरयो। यो वषर् माचर् मिहनाभरको छलफल मिहलाका 
िवषयमा काम गन एउटा संःथा ‘चौकठ’सँगको सहकायर्मा सम्प  गिरएको िथयो। 
 आव २०७३/७४ मा जम्मा ४५ ओटा आइतबारे छलफल सम्प  भए। आइतबारका ४ ओटा छलफल 
ःथानीय िनवार्चन, चौतारीको वािषर्क सम्मेलन, सावर्जािनक िवदा र िवशेष कायर्बमका कारण हनु सकेनन।् त्यःतै यस 
वषर् मंगलबारका छलफल जम्मा ४९ ओटा भए। चौतारीमा आयोिजत िवशेष कायर्बमका कारण एउटा मंगलबारे 
छलफल हनु सकेन। समसामियक िवषय जःतै, राजनीित, समाजिव ान, पःुतक, सािहत्य, कला संःकृित, वातावरण, 
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परम्परागत ान आिदबारे यस शृ लामा बहस भए। िनयिमतबाहेक यसै आवमा १७ ओटा अितिरक्त छलफल सम्प  
भए। 
 
छलफलमा सहभािगता  
कुल ३ हजार २ सय ३९ 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 2९ जनाको उपिःथित देिखन्छ।छलफलमा उपिःथत हनुे कितपय सहभागीले रिजःटरमा नाम 
लेख्न छुटाउन ेभएकाले वाःतिवक सहभागी योभन्दा केही बढी िथए भ  सिकन्छ। चौतारीले गत वषर्सम्म झ आफ्नो 
सामािजक स ाल (ट्वीटर फेसबकु) लाई नै ूचारको माध्यम बनाएको िथयो। यो ूयोग गदार् पिन सहभागीह  घटेको 
देिखएन। 
 
सम्मेलन, सेिमनार, कायर्शाला र िवशेष छलफल 
चौतारीले यस आिथर्क वषर् सेिमनार, कायर्शाला सम्मेलन र अन्य छलफलसमेत गरी १४ ओटा िवशेष कायर्बम 
आयोजना गरेको िथयो। यीमध्ये एउटा इन्टरनेटसम्बन्धी कायर्शाला काठमाड बािहर सम्प  भएको िथयो (अनसूुची २)।  
 सन ्२०१० देिख िनरन्तर चिलरहेको वािषर्क िमिडया अनसुन्धान सम्मेलन र सन ्२०११ देिख वािषर्क पमा 
स ािलत यवुा अनसुन्धान सम्मेलनलाई गाभेर यसै वषर्देिख चौतारी वािषर्क सम्मेलन आयोजना गिरएको हो। यो सम्मेलन 
२३ र २४ अिूल २०१७ मा मािटर्न चौतारीमा आयोजना भयो। यो सम्मेलनमा िवगतका सम्मेलनको तलुनामा धेरैले 
कायर्पऽ ूःततु गनर् चासो देखाए। सम्मेलनमा कायर्पऽ ूःततु गनर् वा प्यानल स ालन गनर्का लािग एब्ःशाक्ट आ ान 
गद २३ िडसेम्बर २०१६ मा सूचना जारी गिरएको िथयो। िनधार्िरत िमित ७ फेॄअुरी २०१७ सम्ममा ३९ ओटा 
कायर्पऽ तथा दईु ओटा प्यानल छलफलका लािग एब्ःशाक्ट ूा  भयो। तीमध्ये प्यानलका लािग ूःततु गिरएकासिहत 
३० ओटा कायर्पऽका मःयौदा सम्मेलनअिघ ूा  भएका िथए। तीमध्ये ३ जना समय निमलेका कारण सम्मेलनमा 
उपिःथत भएनन।् ूःतोता र संयोजक गरी जम्मा ४८ जनामध्ये ३० पु ष, १८ मिहला (तीमध्ये १ िवदेशी मिहला) 
िथए। सम्मेलन दईु ओटा खलु्लासिहत १२ ओटा िवषयगत सेसनमा िवभािजत गिरएको िथयो (अनसूुची ३)। सम्मेलनमा 
३० जनासम्म सशलु्क सहभािगताको लािग सूचना आ ान गिरएको िथयो तर अिन्तममा ३२ जनाको सहभािगता ःवीकार 
गिरयो। दतार् शलु्क ूितव्यिक्त  ४०० रािखएको िथयो। दतार् सहभागी,  ूःतोता,  सेसन संयोजक र चौतारीका 
अनसुन्धाताह  समेत गरी सम्मेलनमा पिहलो िदन किरब ८५ (पु ष ४८ र मिहला ३७) र दोॐो िदन ६३ (पु ष ३७ 
र मिहला २६) जना उपिःथत िथए।  
 गत वषर्देिख सु  गिरएको चौतारी ःथापना व्याख्यानले यो वषर् पिन िनरन्तरता पायो। चौतारीको ःथापनाको 
िमित वरपर पारेर गनर् थािलएको यस व्याख्यानमा ूबु  व्यिक्तत्वलाई िनि त िवषयमा ूवचन िदन लगाइन्छ। गत वषर् 
जलौोतिव  िवकास पाण्डेले नेपालको जलिव तु क्षेऽको बारे आफ्नो ूवचन िदनभुएको िथयो भन ेयो वषर् नेपालको 
जैिवक िविवधताबारे डा.  तीथर्बहादरु ौे ले ूवचन िदनभुयो। यो व्याख्यान ्२०७३ असोज ५ मा यलमाया केन्िमा 
आयोजना भएको िथयो। यसमा किरब ९० जनाको उपिःथित िथयो। ौे को यस ूवचनमा आधािरत पःुतक नपेालको 
जैिवक भगूोलको पनुरावलोकन चौतारीले यसै वषर् ूकाशन गर् यो। साथै, सो ूवचन चौतारीबाट ूकािशत समाज अध्ययन 
जनर्लको ११ औ ँअंकमा पिन छािपएको छ।  
 मािटर्न चौतारीले यसपाली पिन समाज िव ानका िविवध िवधामा िरिडङ सेिमनार स ालन गरेको छ। सन ्
२०१५ मा अमेिरकी ूाध्यापक माकर्  िलक्टीलाई ॐोत व्यिक्तको पमा िनम्त्याइ 'A Reading Seminar on Culture 

Theory/History: An Introduction to Cultural Analysis' िवषयमा पिहलो िरिडङ सेिमनार चलाइएको िथयो। त्यसकै िननर्तरता 
ःव प यो वषर् दईु ओटा िरिडङ सेिमनार सम्प  गिरए। यो वषर्को पिहलो सेिमनार 'Literature and Politics: A Reading 
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Seminar on Modern Political Fiction'  िवषयमा सम्प  भयो। ॐोत व्यिक्तका पमा डा. वदे िगरीलाई िनम्त्याइएको यो 
सेिमनार २५ माचर्देिख १० जनुसम्म ह ामा एक पटक स ालन भएको िथयो। यसमा ८ पु ष र ४ मिहला गरी १२ 
जना सहभागी भएका िथए। त्यसै गरी दोॐो सेिमनार 'Medieval Nepal: An Introductory Reading Seminar' शीषर्कमा सम्प  
भयो। २७ माचर् देिख १८ मे २०१७ सम्म ह ाको दईु िदन चलेको यो सेिमनारमा मािटर्न चौतारीका योगेश राज ॐोत 
व्यिक्त हनुहुनु्थ्यो। यस सेिमनारमा १५ जना पु ष र ५ मिहलासिहत २० जनाको सहभािगता र ो। आउँदो वषर्को 
सु आतमै (अगःत २०१७) मा स ालन गिरन े'Reading Seminar on Visual Anthropology: Using Images in the Humanities 

and Social Sciences'  सेिमनारको सूचना पिन यसै आवमा ूकािशत गिरयो। िॄिटश मानवशा ी तथा इितहासकार 
ूाध्यापक िबःटोफर िपनीलाई ॐोत व्यिक्तका पमा िनम्त्याइएको यो सेिमनार १ दिख २४ अगःतसम्म ह ाको दईु 
िदन स ालन हनुेछ। यो सेिमनारमा सहभागी हनु ७ जना पु ष र ७ जना मिहलाह ले नाम दतार् गराएका छन।् 
 

१.२। ूकाशन 
यो आवमा  िनम्न  पःुतक, जनर्ल र नीितपऽ  ूकाशन गिरए : 

१. नीपजन र नेपालः एउटा छोटो आ इितहास । ले. िदवाकर आचायर् (साउन २०७४, चौतारी पःुतक शृंखला 
९०) 

२. समाज अध्ययन (अंक ११, २०७३) । अजुर्न पन्थी, आिन्वका िगरी, चडुामिण बःनेत, देवराज हमुागाईं, नीित 
अयार्ल खनाल, ूत्यूष वन्त, ूमोद भ , महेशराज महजर्न, लोकर न पराजलुी र शेखर पराजलुी, सं. 

३. नेपालको जैिवक भगूोलको पनुरावलोकन । ले. तीथर्बहादरु ौे  (२०७४, चौतारी पःुतक शृंखला ८८) 

४. Studies in Nepali History and Society, June 2016, Vol 21, No 1, Pratyoush Onta, Mark Liechty, Seira Tamang, 
Tatsuro Fujikura, Lokranjan Parajuli and Yogesh Raj, eds. 

५. Studies in Nepali History and Society, December 2016, Vol 21, No 2, Pratyoush Onta, Mark Liechty, Seira 
Tamang, Tatsuro Fujikura, Lokranjan Parajuli and Yogesh Raj, eds. 

६. Studies in Nepali History and Society, June 2017, Vol 22, No 1, Pratyoush Onta, Mark Liechty, Seira Tamang, 
Tatsuro Fujikura, Lokranjan Parajuli and Yogesh Raj, eds. 

७. शोध-संक्षेप १९:  गणुःतरीय इन्टरनेटका तगारा (असार २०७२) 

८.  Research Brief 19: The Quality Bottleneck (March 2016)  

 

यो आिथर्क वषर्मा दइुटा  पःुतक समाज अध्ययनको एक अंक र िसन्हास  जनर्लका  तीन अंक गरी छ ओटा पःुतक पिुःतका 
ूकाशन  हनु  सके। त्यसबाहेक यो  आ.व.मा  एउटा शोध-संक्षेप ूकाशन गिरए। यो वषर् ूकाशन गन योजना गिरएका केही 
पःुतक िविभ  कारणले गदार् अक  वषर् धकेिलए। यो अंकदेिख िमिडया अध्ययनलाई समाज अध्ययनमा पान्तिरत गिरयो। 
एक त िमिडया अध्ययनका लािग आवँयक साममी जटुाउन किठन र अक  समाज िव ानकेिन्ित ूाि क जनर्लको 
आवँयकता महशसु गिरएकाले यो पान्तरण गिरएको हो। हाललाई चौतारी आफले समाज अध्ययन ूकाशन गन 
योजना बनाइएको छ। पिछल्ला वषर्मा चौतारीबाट ूकाशन हनु ेपःुतकको संख्यामा कमी आएकाले आउँदो वषर् पःुतक 
ूकाशनलाई समेत जोड िदइन ेछ। 

 िनम्निलिखत  पःुतक,  जनर्ल  तथा  नीितपऽह   भन े यो  वषर् ूकाशन  गन  लआय  रािखए  पिन  समयाभावका  
कारण  आउँदो  आवका  लािग  ःथिगत  हनु  पगुेका  छनः् 
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१. िव.सं. २०६७ र २०६८ मा  ूदान  गिरएको उच्चिशक्षामा समावेशीकरण सम्बन्धी  विृ   (फेलोिसप) मा संलग्न व्यिक्तह ले 

तयार पारेका लेखह को सम्पािदत पःुतक। समयाभावका कारण  आ.व. २०६८-६९ देिख  यो  पःुतक ूकाशनको  योजना  
ःथिगत  हुँदैआएकोमा अब यी साममी सम्भव भएसम्म समाज अध्ययनमा बमश: ूकाशन गिरनेछ। 

२. शैिक्षक संःथाबािहर ान उत्पादनको अवःथा (Knowledge Production beyond Academia)  यो  पःुतकका  िविभ  पिरच्छेद  

सम्पादन तथा लेखक ारा पिरमाजर्नको ूिबयामा छन।्  

३. खास गरी राजधानी दैिनक र अन्य पिऽकामा िविभ  समयमा छािपएका इितहासकार महेशराज पन्तका ऐितहािसकह  

सम्बन्धी लेखह को संमह सम्पादनको ूकृयामा छ ।  

४. तेजर  कंसाकारका ूाि क लेखह को संमह पिन सम्पादन ूकृयामा छ।   

चौतारीले खास गरी अंमजेीमा तयार गन पःुतक आफले ूकाशन नगरी अन्तरार्ि य र भारतीय ूकाशकबाट गनर् ूयास 
गन िनणर्य कायार्न्वयन हुँदैछ। यसबममा चौतारी र सोआसको संयकु्त पिरयोजना पिब्लक िमिनङ अन्तगर्त ूकाशन गिरने 
भिनएको क्यािम्ॄज यिुनभिसर्टी ूसेबाट ूकाशन भयो। ि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 भै सोही ूकाशन गहृले सन ्
१९५० सम्बन्धी सम्झौता भई सम्पादनको बममा छ। त्यःतै चौतारीकै संयोजनमा चौतारीका सदःय मधसुदुन सवुेदीका 
लेखह को संमह पिन टलेजसँग सम्झौता भई सम्पादन ूकृयामा अगािड बढेको छ।   

५. ूःतािवत समाज कल्याण ऐनमािथको िटप्पणी पऽको लेखन कायर् सम्प  भएर सम्पादन बममा छ।  

६. िव ालय िशक्षा र एसएलसी परीक्षाबारे भएको अनसुन्धान ूितवेदन र नीित-पऽ लेखन कायर् भइरहेको छ र आगामी 
वषर् ूकाशन हनुेछ।  

चौतारीले अनसुन्धान गरेका  र तयार पारेका कितपय साममी (खास गरी अनसुन्धान ूितवदेन र सन्दभर्सूची)  मिुण गरी 
वेबसाइटमा माऽ पिन ूकाशन गन गिरएको छ। यही आवमा चौतारीको वेबसाइटमा रािखएका सन्दभर्सूची िनम्नानसुार 
रहेका छन:् 
Chalaune, Ankalal. 2017. A Bibliography on Dolpa. [version 1.0; July 2017]. 

Bhandari, Avash. 2017.  A Bibliography of Recent Writings on CSOs/NGOs/INGOs in Nepal. [version 3; July 2017]  

Rai, Kailash. 2017. Indigenous (Janajati) Women of Nepal: A Bibiliography (1960-2016). [version 3; May 2017] 

Pandey, Shailesh B. and Nischal Regmi. 2017. Writing on ICT and Related Infrastructures: A Bibliography. [version 1; April 
2017] 

Chand, Obindra B. 2017. Disability Studies in Nepal: A Bibliography. [version 1; March 2017] 

Budhathoki, Shak B., Pramod  Bhatta and Devendra Uprety. 2016. A Bibliography on Governance, Public Finance Dynamics 
and Corruption in Nepal (with special reference to school education). [version 1; September 2016] 

 
१.३। मािटर्न चौतारी पःुतकालय  
मािटर्न चौतारी पःुतकालयमा २०७३ असारसम्ममा जम्मा २१,७९० ओटा पःुतक, थेिसस, अूकािशत ूितवेदन आिद 
साममी संकिलत छन।् २०७३ साउन १ देिख २०७४ असार ३१ सम्ममा पःुतकालयमा ८८२ ओटा पःुतक थिपएका 
छन।् यी मध्ये ५३० ओटा िकिनएका र बाकँी ३५२ ओटा पःुतक िविभ  व्यिक्त तथा संःथाबाट उपहार ःव प ूा  
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भएका हनु।् हाल पःुतकालयमा नपेालबाट ू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 पिन पदर्छन ् रहेका छन।् त्यसै गरी ४६ शीषर्कका नयाँ 
म्यागिजन पिन यो वषर् पःुतकालयमा थिपएका छन।् पःुतक, जनर्लबाहेक िमिडयासम्बन्धी अनसुन्धानमूलक लेख र 
नेपालसम्बन्धी लेखको संकलन गन कायर् पिन भइरहेको छ। यी लेख िविभ  पःुतक, वेबसाइट, जनर्ल तथा 
म्यागेिजनबाट संकलन गिरन्छन।्  
 चौतारीका िविभ  अनसुन्धान एकाईको आवँयकताअनसुार िभ ािभ  ै िवषयका ूसे िक्लिपङ्सह  बनाउन े
गिरएको छ। पिहला फोटोकिप गरेर फाइलमा राख्न ेगिरएकोमा २०७१ को मध्यदेिख ूाय: त्यःता साममीह  ःक्यान 
गरी इ–िक्लिपङ्स रािखन्छ। त्यसमा िमिडया, उच्च िशक्षा,  गैरसरकारी संघसंःथा, पःुतकालय, इितहास अन्वेषण, सत्यामही 
डा. गोिवन्द केसी, आिदसम्बन्धी िक्लिपङ्स पछर्न।् यस वषर् फाइिलङमा ूयोग गिरएको िविध िडिजटल तथा हाडर्किप दवैु 
हो। यीबाहेक मािटर्न चौतारी पःुतकालयमा िविभ  ःथानमा छािपएका नेपालबारेका लामा/अनसुन्धानमूलक लेखह  
भेटेसम्म छु ै फाइलमा अध्याविधक गन गिरन्छ। यस आवमा २०७४ जेठ २५ (८ जनु २०१७) सम्म उपलब्ध 
भएका साममीह को अ ाविधक फाइल बनाइएको छ। 
 
पऽपिऽका र अनलाइन जनर्ल 
पःुतकालयमा सङ्म गिरँदै आएको नेपाली दैिनक अखबारमध्ये १६ िनयिमत र बाँकी बन्द भइसकेका वा अिनयिमत 
छन।् अंमजेीमा ५ शीषर्क िनयिमत पले िनिःकरहेका छन ्। सा ािहकतफर्  १७ शीषर्कका अखबार पःुतकालयमा 
संकिलत छन।् जनु िनयिमत पमा आइरहेका छन ्। िनयिमत पऽपिऽकामध्ये कमाण्डर पो  २०७४ वैशाखदेिख बन्द 
भएको छ। त्यसै गरी जनसवाल दैिनक पिऽका पिन २०७३ असोजदेिख नै बन्द भएको छ। गज्जव सा ािहक पिऽका, 
अ पूणर् टुडे सा ािहक म्यागािजन, र पिरवार मािसक म्यागािजन भन ेहाॆो पःुतकालयमा यो वषर् थिपएका छन।् नपेाल 
तथा िवदेशबाट िनःकेका किरब ३० म्यागिेजन पिन पाठकका लािग चौतारी पःुतकालयमा उपलब्ध छन।् यहा ँउपलब्ध 
दैिनक, सा ािहक, म्यागेिजन र जनर्लको छु ाछु ै सूची चौतारीको वेबसाइटमा पःुतकालय खण्डिभऽ छ। जनजाित र 
राजनीितक म्यागेिजन पिन चौतारीमा संकलन गनर् थािलएको छ। पाठकले सो म्यागिजन हेनर् चाहेमा २ वा ३ िदनको 
समय मागेर खोजी गरी उक्त व्यिक्तलाई फोन गरी हेनर् बोलाउन ेगरेका छ । 
 अनलाइन जनर्ल उपलब्ध गराउनेमध्ये नेपालमा २०६६ सालदेिख स ालनमा आएको Nepal Library and 

Information Consortium (NeLIC) ूमखु हो। यसै माफर् त ्चौतारी पःुतकालयले अनलाइन जनर्ल सब्सबाइब गदआएको 
छ। NeLIC को सदःय भएबापत मािटर्न चौतारीले िविभ  e-resources (िडिजटल साममी) सदःयबीच दामासाहीले रकम 
ितन व्यवःथा अनु प रकम ितरेर ूा  गदआएको छ। उपलब्ध अनलाइन जनर्लमध्ये Project MUSE, JSTOR सशलु्क 
Subscribe गिरएको छ। यो वषर् पिन NeLIC को सदःयता नवीकरण गरेर चौतारीले e-resources ह को उपलब्धता 
चौतारी पःुतकालयमा जारी राखेको छ।  
 
क्याटालग सधुार तथा अन्य काम 
हाॆो अनलाइन क्याटालगमा पःुतक सचर् गदार् देिखने कितपय समःया हल भएको छैन। दराजमा भएका कितपय 
पःुतकह  सचर् गदार् अनलाइन क्याटलगले देखाउँदैन। कारण अंमजेीकै पःुतक पिन टाइप गदार् ःपेिलङ गल्ती भइरहेको 
हनु्छ भन ेनेपाली पःुतकका शीषर्क, लेखक वा अन्य की वडर्ह  रोमनमा टाइप गदार् फरक फरक ःपेिलङ टाइप भएको 
छ। काम गन बममा देिखएका गल्तीह  लाइॄेिरयन आफले पिन हटाउन ेगनुर्भएको छ भन ेचौतारी िभऽका अन्य 
ूयोगकतार्ले त्यःता गल्ती भेटेमा लाइॄेिरयनलाई खबर गरी सच्याउन ेगिरएको पिन छ। य िप यो अझै समःयाको 
पमा रहेकै छ। त्यसैले यो समःयाको केही हदसम्म भए पिन हल गन उ ेँयले यसै वषर्बाट नेपाली िकताब जितलाई 
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यूिनकोडमा टाइप गरेर ूिव ी गनर् थािलएको छ। जसमा पःुतकको शीषर्क पूरै नेपालीमा नै टाइप गिरन्छ भन े
लेखकको नाम थर अङ्मजेीमा नै रािखन्छ। आिथर्क वषर्को अन्तमा सु  गिरएकाले यस वषर् यसरी ूिव ी गिरएका 
पःुतकको संख्या किरब ५० ओटा छ। यस काममा मदन परुःकार पःुतकालयका कमर्चारी पवन थापाजीले सहयोग 
गदआउनभुएको छ। त्यःतै, उपयकु्त ठाउँमा नभेिटएका पःुतकह को बारेमा सूची बनाएर समय समयमा सोधीखोजी गन 
काम पिन गन गिरएको छ। चौतारी पःुतकालय क्याटालगको अनलाइन डाटाबेस होिःटङको लािग नेपालमा अनलाइन 
सपोटर् िदने टेक आउट सोलसुन ूा.िल. काठमाड सँग सम्झौता आ.व. २०७३/०७४ का लािग नवीकरण गिरएको छ। 
 
ःटक भेिरिफकेसन 
मािटर्न चौतारी पःुतकालयमा यो वषर् छु ै ःटक भेिरिफकेसन गिरएन। तर दराजको सरसफाइ गन बममा केही हदसम्म 
ःटक भेिरिफकेसन भ  िमल्न ेगरी पःुतक सही ठाउँमा भए नभएको तथा हराएको छ छैन भ े जाचँ गिरयो। त्यस 
बममा पःुतकालयमा रहेका लगभग ५० ओटा पःुतकका काडर्ह  भेिटए तर पःुतकह  नभेिटएपिछ सोधीखोजी 
गिरयो। त्यसमा केही पःुतक भेिटए भन ेकेही अझै खोजी भइरहेको छ।  
 
साममी िडिजटाइजेशन 
गत वषर्मा झ यस वषर् पिन िडिजटाइज्ड गन काम िनरन्तर नै चलेको िथयो तर कमर्चारी अभावका कारण लआयअनु प 
काम हनु सकेन। Water Nepal, Rolamba, Friendship, CAMAD, Development Insight, Byabasthapan, Nepalese 

Economic Journal आिद जनर्लह  केही माऽामा भए पिन ःक्यान गन कामह  भए। तर पिन त्यसको काम अझ पूरा 
हनु सकेको छैन। िःटल दराजमा रािखएका सबै आिटर्कलह  ःक्यान भएका छैनन।् ःथानकै अभाव कम गन उ ेँयले 
एक भन्दा बढी भोल्यमुमा भएका पःुतकह  भने दराजबाट िनरन्तर िनकाल्ने काम भइरहेको छ।साथै न्यूज clippings 
मा रहेका फाइलह को news िनरन्तर चेक भइरहेको छ र त्यस ठाउँबाट सोही फाइल हटाइ ःथानको चापलाई 
घटाउने काम पिन भइरहेको छ। 
 गत वषर् साउन १ देिख फोटोकिप माग गन पाठकलाई पाठकलाई सशलु्क िपिडएफ ूदान गिरयो। यस 
आवमा िपिडएफ र पःुतकालय िवलम्व शलु्क बापत पःुतकालयले . ९,१०० शलु्क उठायो। 
 
बािइन्डङ 
यो आव म्यागिेजन माऽ बाइिन्डङ गनर् िदइएको छ। दैिनक र सा ािहक पऽपिऽकाका लािग भन े आवँयकता 
अनसुारको फाइल िकनी सोही फाइलमा फाइिलङ गन गिरएको छ। यस वषर् सोही तिरकाबाट ११० ओटा दैिनक तथा 
सा ािहकका पिऽकाह  फाइिलङ भएका छन।् म्यागेिजन भने १९ थान बाइिन्डङ भएका छन।् 
 
ूयोगकतार् 
पःुततकालयमा राएको गेट रिज रमा यो आविभऽ १०७० जनाले आफ्नो नाम दतार् गरेका छन।् य िप सबैलेरिज रमा 
नाम नलेख्न ेहुँदा आगन्तकुको संख्या योभन्दा केही बढी िथयो भ  सिकन्छ। पःुतकालयले ूदान गन िविभ  सेवामध्ये 
पऽपिऽकाका परुाना अंक हेन ूयोगकतार्को संख्या माऽ ४०० भन्दा बढी रहेका छन।् 
 त्यःतै िपिडएफ सेवा िलन ेलगभग १२०० जना छन।् अध्ययन कक्षमा इन्टरनेट सेवा िलने ३६५ जना भए। 
अध्ययन कक्षमा वाइफाइ तथा तारमाफर् त इन्टरनेट सेवा िलने व्यिक्त पिन बढेको देिखन्छ। यी सबै तथ्यांकमा चौतारी 
सदःय वा कमर्चारीले िलएको सेवा गणना गिरएको छैन।यो आवमा चौतारीका कमर्चारी, अनसुन्धाता तथा सदःयह ले 
७०० पःुतक घर लगेर पढेको पाइयो। यसमा िरन्यू गरेको संख्या गणना गिरएको छैन। इमेलमाफर् त पटक पटक 
पःुतक िरन्यू गन सिुवधा जारी रािखएको छ। 
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 यो पःुतकालयमा उपलब्ध  साममी बारे जितसक्दो धेरै पाठकले जानकारी पाउन ्र ूयोग ग न ्भनेर चौतारीले 
आफ्ना िनियमत छलफल तािलकामाफर् त अ ाविधक सूचना िदने काम भइरहेको छ। 
 
अन्य 
२०७३ पसु २७ गतेबाट दईु मिहनाका लािग मनोज खबुर्जाले पःुतकालयमा इन्टनर्िसप गनुर्भएको िथयो। उहाँलाई 
चौतारी पःुतकालयमा पिन इन्टनर् अविधमा ःक्यानको काम गनर् लगाइयो। साथै, सेिल्भङ पिन गनर् लगाइएको िथयो र 
पःुतकालयमा कमर्चारी अभावका कारण िरिडङ ममा पिन काम गनर् लगाइएको िथयो। चौतारीका एिसःटेन्ट 
लाइॄेिरयन रमेश िनरौलाले २०७३ असारदेिख लागू हनु ेगरी रािजनामा िदनभुएपिछ उहाँले सम्हाल्नभुएको िजम्मेवारी 
लाइॄेरी अिसःटेन्ट रेनकुा गरुागाईंलाई िदइयो। यसै बीच लाइॄेरीमा अभाव कमर्चारी पूितर्को लािग चैत २०७३ मा 
एक जना लाइॄेरी अिसःटेन्टको दखार्ःत आ ान गिरएको िथयो। त्यसमा तीन जनाको आवेदन परेकोमा उहाँह को 
अन्तवार्तार् िलँदा तीनै जना उम्मेदवार िच  बझु्दो नभएकोले कसैलाई पिन छािनएन। त्यसपिछ चौतारी पःुतकालयमा IT 
सम्बन्धी ान भएको जनशिक्त पिन आवँयक भइरहेको हनुाले पनु: २०७४ असार तेॐो ह ा Library Assistant IT का 
लािग दखार्ःत आ ान गिरयो।  
 
२। अनसुन्धान 
२.१। राजनीितक ूवाह-पथ: लोकतन्ऽ र शासनप ित 
२.१.१ 'सत्य' र 'सत्यको खोजी'बारे भए-गरेका अभ्याससम्बन्धी अनसुन्धान (Truth Seeking related Research) 
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 केलाउने 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 सन ्२०१५ मा नै बझुाइएको िथयो। तर दातसंृःथाबाट िनकै लामो 
समयसम्म ूितवेदनमािथको िटप्पणी ूा  हनु नसकेका कारण ूितवेदन २०१७ मे मा माऽ ूकाशन हनु सक्यो। 
अंमजेी र नेपालीमा ूकािशत सो ूितवेदन आइिसिटजेको वेबसाइट 
(https://www.ictj.org/sites/default/files/We%20Cannot%20Forget%20Book.pdf तथा https://www.ictj.org/sites/ 

default/files/hami%20birsana%20sakdainau%20book.pdf)  र मािटर्न चौतारीको वेबसाइट 
(http://www.martinchautari.org.np/files/Hami‐Birsana‐Sakdainau.pdf) मा ूा  गनर् सिकन्छ। दवैु भाषाका ूितवेदन 
आइिसिटजेले ूकाशन गरेको हो। यस पिरयोजनाअन्तगर्त गनुर्पन अिन्तम चरणको काम राि य र क्षेऽीय कायर्शालाको 
आयोजना िथयो। सीके लालको िवचार‐पऽ र ूकािशत ूितवेदनका आधारमा पोखरा (२५ मे २०१७) र सखुत (८ जनु 
२०१७)  गरी दईु ओटा क्षेऽीयःतरको र काठमाड  (४ जनु २०१७)  मा एउटा राि यःतरको छलफल कायर्बम 
आयोजना गिरयो। 
 
२.१.२  यु देिख शािन्तसम्मको संबमण (Borderland Research) 
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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 तथा तराईका स री र बिदर्याकेिन्ित ःथलगत 
अध्ययन भइरहेको छ। संबमणकालको अविधमा यी क्षेऽका आिथर्क–सामािजक पाटाह  कसरी पिरवतर्न भए र ती 
फेरबदलले राजनीितक ूिबयामा के कःतो ूभाव पार् 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।  
 यो पिरयोजनाको एउटा उ ेँ य ःथानीय क्षेऽमा सिबय िविभ  पृ भिूमका मध्यःथकतार्ह को भिूमकाबारे 
अध्ययन गनुर् पिन िथयो। यो पिरयोजनाअन्तगर्त यस आिथर्क वषर्मा ःथलगत अनसुन्धानमा समेिटएका तीनै िजल्ला 
डोल्पा, विदर्या र स रीका १० जना मध्यःथकतार्ह को पिहचान गरी उनीह सँग गहन अन्तवार्तार् गन काम गिरयो। ती 
अन्तवार्तार्ह लाई शान्सबाइब गन काम हुँदैछ। त्यःतै, यस अनसुन्धान पिरयोजना अन्तगर्त स रीमा संघीयतासम्बन्धी 
बहसलाई तल्लो तहका जनताको जीिवकोपाजर्न र अन्तिदर्शीय व्यापार तथा आिथर्क कारोवारसँग जोडेर ःथलगत 
अध्ययन गिरएको छ। विदर्यामा भन ेसंबमणकालीन न्यायको ूिबयामा केिन्ित हनु खोिजएको छ। यु बाट ूभािवत 
विदर्याका गाउँह  कसरी व्यविःथत होम ःटेसिहतको पयर्टकीय केन्िमा पान्तिरत हुँदैछन ्भ े िवषयबारे यस क्षेऽमा 
अध्ययन भइरहेको छ। डोल्पामा गिरएको अध्ययनले चािहँ न् प ात ्को समयमा त्यहाँका नागिरकको जोिवकोपाजर्नमा 
उ री सीमा नाका र त्यस क्षऽेको भौितक पूवार्धार िनमार्ण कसरी जोिडन आउँछन ्भनेर हेनछ। यी सबै अध्ययनले सन ्
२००७ पिछको संबमणकालीन जिटल राजनीितमा सीमाले के कःतो अथर् बोक्छ भ  ेिवषयमा िवःततृ िचऽ िदनेछ भ  े
िव ास गिरएको छ। यस पिरयोजनाअन्तगर्त अिहलेसम्म भएका ूगित िनम्न छन ्: 
 

 सम्बिन्धत िवषयमा ूकािशत वा लेिखएका सािहत्यको समीक्षा 
 राि य नक्शांकनको केही अंश सम्प  

 दईु ओटा आधार‐पऽको मःयौदा तयार 
 चार ओटा िजल्ला (हमु्ला समेत) को ूोफाइल तयार  
 याचार्गमु्बाबारेको लेखको मःयौदा तयार भई ूकाशनका लािग समीक्षा गिरँदै  
 मध्यःथकतार्ह को अध्ययनसम्बन्धी सारांश पऽको मःयौदा अिन्तम चरणमा पगुेको 
 पाँच जना मध्यःथकतार्ह को जीवनी (life histories) तयार 
 दईु ओटा सरोकारवालाह बीचको अन्तिबर् या सम्प  । यी अन्तिबर् या गत आ.व. मै इन्टरनेशनल अलटर् तथा 

यिुनभिसर्टी अफ बाथ र सोआससँगको सहकायर्मा आयोजना गिरएका िथए । 
 अनसुन्धान समूहका सदँयह  (सिुजत कणर्,  कल्पना झा र भावना वली) चौतारीले गरेको अनसुन्धानको 

ूःतिुतका लािग ौीलंकाको कोलोम्बोमा २५‐२६ मा आयोिजत कायर्शालामा सहभागी । 
 

यस पिरयोजनाअन्तगर्त तीनै ठाउँको ःथलगत अनसुन्धानको काम अझै जारी छ र त्यो अिन्तम चरणमा पगुेको छ। पाचँ 
जनाको जीवनीसम्बन्धी अन्तवार्तार्को ूिबया सु  भइसकेको छ जनु आउँदो आ.व. को पिहलो ऽैमािसक िभऽ सम्प  
भइसक्नेछ। अनसुन्धानसगैँ ूारिम्भक चरणको मःयौदा लेखनको काम पिन सँगसँगै गिरएको छ। अनसुन्धानको काम 
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सिकएर ूा  तथ्यांकको एकसरो िव षेणप ात ् यस वषर्को मध्यसम्ममा एउटा कायर्शाला आयोजना गरी सावर्जिनक 
छलफल गिरनछे। 
 
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। उच्च िशक्षासम्बन्धी 
ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको आिथर्क सहयोग गत आ=व= मा नै समा  भएका कारण यस िवषयमा पिहलेजित काम गनर् 
नपाइए तापिन उच्च िशक्षाकेिन्ित िविभ  अनसुन्धान तथा छलफलाई िनरन्तरता िदइयो। उच्च िशक्षाबारे यस आिथर्क 
वषर्मा भएका ूकाशन तथा छलफलको सूची तल िदइएको छ। ूकािशत साममीमध्ये केही गत वषर् गिरएकै 
अनसुन्धानको िनरन्तरता िथए भने केही यस वषर्मै गिरएका अनसुन्धान हनु।्  

ूकाशन  
उूतेी, देवेन्ि। सन ्२०१६। शिक्तमा हनुेको पिन असफलता M िवराटनगरमा िव िव ालय ःथापनाथर् भएका ूयास 

)िव.सं .२०२३ —२०४९  (। ःटिडज इन नेपाली िहःशी एण्ड सोसाइटी २१ )१(  M १५१—१८१।  
उूतेी, देवेन्ि र लोकर न पराजलुी ।२०७३ । नेपालमा ूाि क अनसुन्धानका लािग आिथर्क पूवार्धारको उपलब्धताः 

ूारिम्भक िटप्पणी । समाज अध्ययन ११ M १८७–२०८ । 
पराजलुी, लोकर न, ूत्यूष वन्त, ूमोद भ  र देवेन्ि उूतेी ।२०७३ । िऽिवमा चारै ितरवाट आकर् मण भइरहेको छ 

तीथर् खिनया, उपकुलपित, िऽभवुन िव िव ालय, अन्तवार्ता । िशक्षक ९(१०१) : २२—२५ । 

पराजलुी, लोकर न, ूत्यूष वन्त र देवेन्ि उूतेी । २०७३ । एकीकृत उच्च िशक्षा ऐन चािहएला । कािन्तपरु  ६ 
मंिसर, प.ृ ६। 

गु ङ, ख । २०७४ ।  िऽिवका िव ाथीर्मा शोधको सकस ।सेतोपाटी, २४ पसु । यो लेख िनम्न वेबपेजमा उपलब्ध 
छ http://archive.setopati.com/blog/60540/ ।  

Onta, Pratyoush, Devendra Uprety and Lokranjan Parajuli. 2016. No more of the same, please. The Kathmandu 
Post, 19 Sept, p.6. 

 

यीबाहेक मध्यपि मा ल िव िव ालयबारे गिरएको अनसुन्धानको उपजःव प देवेन्ि उूतेीको लेख समाज अध्ययन 
जनर्लको अंक १२ मा वषर् ूकाशनाथर् समीक्षा हुँदैछ।  
 

छलफल  

18 September 2016/२ असोज २०७३  

िऽिवमा मेरा साढे तीन दशक  

कृंणबहादरु भ चन, समाजशा ी 
 

20 November 2016/५ मिसर २०७३  
नेपाली िव िव ालयह को ःविमत्व कसको ? 

डा. मनूसाद वाग्ले, ूाध्यापक, काठमाड  िव िव ालय 
 

18 December 2016/ ३ पसु २०७३  

नेपालमा जनर्ल खेती : नेिप्लज िलिङ्ग्विःटक्सको सन्दभर्   



14 
 

भीम नारायण रेग्मी, िऽभवुन िव िव ालय   
 

15 January 2017/२ माघ २०७३  

वतर्मान नेपालमा िव िव ालयको ःवाय ता भनेको के हो ? 

ूा॰ रामे र उपाध्याय , अध्यक्ष ,नेपाल ूाध्यापक संघ 

ूा॰ िव ानाथ कोइराला,  िशक्षािव  र  

डा॰ ूत्यूष वन्त, मािटर्न चौतारी 

5 February 2017/२३ माघ २०७३  

िव िव ालयमा संरक्षण लाभको बाँडफाडँ   : िऽभवुन िव िव ालयमा मेरो अनभुव  

डा . लयूसाद उूतेी, मानवशा  िवभाग, िऽभवुन िव िव ालय 
 

7 May 2017/२४ वैशाख २०७४  

नेपाल संःकृत िव िव ालयमा राजनीितक दल सम्ब  संघ/संगठनको ूभाव 

ऋिषराम अिधकारी, नेपाल संःकृत िव िव ालय 

 

3 March  2017 ३० फागनु २०७३  

खलुा िव िव ालय र यसका चनुौती  

डा. ूमोद ढकाल, अध्यक्ष, खलुा िव िव ालय कायर्दल 
२.२.१ख िव ालय िशक्षा 
आिथर्क वषर् २०७३/७४ मा िव ालय िशक्षाअन्तगर्त दईुओटा पिरयोजनाह  कायार्न्वयनरत िथए — (१) नपेालका 
सावर्जिनक िव ालयमा िसकाइको ःतर अिभविृ  (Improving the quality of learning in Nepal's public schools)  (२) 
नेपालको िशक्षा क्षेऽमा सावर्जिनक िव को गितशीलता (Locating Public Finance Dynamics in Education in Nepal) । यी 
पिरयोजनाअन्तगर्त यस आिथर्क वषर् िनम्न िबयाकलापह  सम्प  भएका छन।् 
 

१) नपेालका सावर्जिनक िव ालयमा ःतर अिभविृ सम्बन्धी पिरयोजना -Improving the quality of learning in Nepal's 
public schools)  
 

फाउन्डेसन फर ूोमोसन अफ ओपन सोसाइटी, न्यूयोकर् को सहयोगमा स ािलत यस पिरयोजनाको मखु्य उ ेँ य परीक्षा 
र िशक्षण – िसकाईबीचका अन्तसर्म्बन्धबारे अध्ययन गनुर् रहेको छ। यस पिरयोजनाअन्तगर्त आिथर्क वषर् २०७३।७४ 
मा िनम्न कायर्ह  भए। 
 

 नेपालका सावर्जिनक िव ालयमा ःतर अिभविृ बारे यस वषर् सवक्षण सम्प  गिरयो। सवक्षणमा िविभ  आठ 
िजल्लाका — एसएलसीमा िव.सं. २०६८ देिख िव.सं. २०७० सम्म राॆो ूदशर्न गरेका चार िजल्ला लिलतपरु, 
भक्तपरु, काःकी र बझाङ तथा राॆो ूदर्शन गनर् नसकेका चार िजल्लाः इलाम, स री, धनषुा र सल्यानलाई 
छनौट गिरएको िथयो। यी िजल्लाको छनोट गदार् िशक्षा मन्ऽालय, परीक्षा िनयन्ऽण कायार्लयले उपलब्ध गराएको 
िव ालयगत तथ्यांकलाई आधार मािनएको िथयो। सवक्षणमा ७४ ओटा िव ालय छािनएका िथए। यी िव ालयका 
ूधानाध्यापक, िशक्षक, िवधाथीर् (कक्षा १०, ८ र ५) र िव ालय व्यवःथापन सिमितका अध्यक्ष गरी कुल 
२०१३ जना सवक्षणमा सहभागी िथए। त्यसै गरी सवक्षण गिरएका िव ालयको चेकिल  पिन तयार गिरएको 
िथयो। सवक्षणबाट ूा  तथ्यलाई ूशोधन, सम्पादन गरी ूा  नितजालाई िव षेण गन कायर् अिहले भइरहेको छ। 
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साथै, यस सवक्षणबाट ूा  ूारिम्भक नितजालाई ३१ मे २०१७ मा मािटर्न चौतारीको िनयिमत छलफलमाफर् त 
सावर्जिनक पिन गिरयो। 

 

२) नेपालको िशक्षा क्षेऽमा सावर्जिनक िव को गितशीलता (Locating Public Finance Dynamics in Education in Nepal) 
 

यस पिरयोजनाअन्तगर्त आिथर्क वषर् २०७३।७४ मा सम्प  गिरएका कायर्ह  िनम्न बमोिजम छन।्  
 यस आिथर्क वषर्मा गत वषर्झ िव ावािरिध फेलोिसप छनोटमा परेका र चौतारीमा िशक्षा इकाईमा अनसुन्धान 

गन अनसुन्धातालाई आवँयकता अनसुारका िविभ  िवषयमा कक्षा स ालन गिरएको िथयो। यसअन्तगर्त यस 
वषर् मािटर्न चौतारीमा १६ ओटा कक्षा स ालन भएका िथए । र, आगामी आिथर्क वषर्मा पिन आवँयकता 
अनसुार थप कक्षाह  स ालन हनुेछन।्  

 मािटर्न चौतारीमा नोभेम्बर ६ र ७ 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 योजनाका बारेमा पिन छलफल भएको िथयो।  

 गत आिथर्क वषर्मा सु  गिरएको िशक्षासम्बन्धी मह वपूणर् साममीलाई संकलन गरी ःक्यान गरेर मािटर्न 
चौतारीको वेबपेजमा अपलोड गन कायर्लाई यस वषर् पिन िनरन्तरता िदइयो। यस आिथर्क वषर्मा नेपालको 
िव ालय िशक्षासँग सम्बिन्धत किरब पाँच 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 आउने वषर्मा पिन िनरन्तरता िदइने छ। 

 यस आिथर्क वषर्मा मािटर्न चौतारीका अनसुन्धाताले नपेालको िशक्षा क्षेऽमा सावर्जिनक िव को गितशीलताबारे 
अनसुन्धान गिररहेका छन।् ियनै अनसुन्धानमा आधािरत रहेर १६—२८ जलुाई २०१७ मा सोिसयल साइन्स 
बहाले आयोजना गरेको नेपाल र िहमालयसम्बन्धी छैठ  वािषर्क काठमाड  सम्मेलनमा ‘नेपालको िशक्षा क्षऽेमा 
सावर्जिनक िव को गितशीलता’ बारे ूमोद भ , शकबहादरु बढुाथोकी र उमा ूधान सिम्मिलत अनसुन्धानमा 
आधािरत प्यानल छलफल आयोजना गिरएको छ। साथै, राि य िशक्षा प ितको योजना (२०२८ साल) बारे 
मािटर्न चौतारीका अनसुन्धाता लोकर न पराजलुीले गरेको अनसुन्धान-पऽ समेत सोही कन्फेरेन्समा ूःततु 
हुँदैछ। यसै गरी, पिरयोजनाअन्तगर्त िव ावािरधी तहमा अनसुन्धानरत रेवत ढकाल, स य हमाल र 
कुलूसाद खनालले २३ र २४ अिूलमा मािटर्न चौतारीले आयोजना गरेको चौतारी वािषर्क सम्मेलनमा २०१७ 
मा िरसर्िचङ् ःकूल गभनन्स ् : िरसोसर् यूसेज, एकाउन्टीिविलटी एण्ड इन्क्लजुन इन नेपाली कम्यूिनटी ःकूल’ 
प्यानल छलफलमा आ-आफ्नो अनसुन्धान ूःततु गरेका िथए। 

 यस पिरयोजना अन्तगर्त गनर् लािगएको सबक्षणका लािग सवक्षण ू ावली बनाउने कायर् अिहले अिन्तम चरणमा 
पगुेको छ। र, आगामी वषर् उक्त सवक्षण गिरने छ।    
 

अन्य कायर्ह  
 

आिथर्क वषर् २०७३÷७४ मा िव ालय िशक्षाअन्तगर्त िनम्न छलफलह  सम्प  भए M 
23 October 2016/७ काि क २०७३  

ःकूल िकन असफल ? जोन हल्टको असफल ःकूलमािथ छलफल 

ूमोद भ , मािटर्न चौतारी; सदुशर्न िघिमरे, ूबन्ध समपादक÷स ालक, िसकाइ समूह र शरदचन्ि वःती अनवुादक 

26 July 2016/११ साउन २०७३  
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िशक्षण िसकाईमा आइिसटीको ूयोग 

िदनेश खनाल, उप-िनदशक, शैिक्षक जनशिक्त िवकास केन्ि, िशक्षा मन्ऽालय;  

चन्दन िमौ, िव ाथीर्, न्यूयोकर्  िव िव ालय र अ  

9 August 2016/२५ साउन २०७३  

िशक्षा ऐन आठ  संशोधनमा िव ालय व्यवःथापन सिमित 
कृंण थापा, सामदुाियक िव ालय व्यवःथापन सिमित महासंघ र नानीराम स ले, ूधानाध्यापक, सरःवती मा.िव. लिलतपरु 
16 August 2016/३२ साउन २०७३  

Youth Volunteerism in Improving Education: An Experience of Teach For Nepal (TFN) 
Shisir Khanal, Co-founder, TFN; Swastika Shrestha, Head of Training, TFN and Bijaya Mani Paudel, TFN Alumni 

16 May 2017/२ जेठ २०७४ 

संघीयतामा िव ालय िशक्षाको व्यवःथापन  
ई रीूसाद पोखरेल, उपिनदशक, शैिक्षक जनशिक्त िवकास केन्ि, िशक्षा मन्ऽालय 

30 May 2017/१६ जेठ २०७४  

Learning for Exams: Findings from Martin Chautari's Survey 2017 
Pramod Bhatta, Martin Chautari 

  आिथर्क वषर् २०७३÷७४ मा िव ालय िशक्षाअन्तगर्त िनम्न ूकाशनह  सम्प  भए : 
भ , ूमोद  । २०७४ । ःकूल तहमा तहगत िवभेद । िशक्षक १०(१०९) : ७२ । 

भ , ूमोद  । २०७३ । प ारलाग्दो ःकूल दैिनकीको पनुरावलोकन । िशक्षक ९(१०३) : ११—१३ ।  
भ , ूमोद  । २०७३ । एसएलसीमा अक्षराकंनको ूयोगः यसै बढ्दैन िशक्षाको गणुःतर । िशक्षक ९(१०२) : ३०—

३२ ।  
Budhathoki, Shak Bahadur. 2016. Public Finance in Schools. The Kathmandu Post, 23 August, p. 7. 
Budhathoki, Shak B., Pramod Bhatta and Devendra Uprety. 2016. A Bibliography on Governance, Public Finance 

Dynamics and Corruption in Nepal (with Special Reference to School Education) Available at: 
http://www.martinchautari.org.np/files/bibliography/A-Bibliography-on-Governance-Public-Finance-
Dynamics-and-Corruption-in-Nepal_by_ShakB.Budhathoki-PramodBhatta-DevendraUprety.pdf   

 

२.२.१ग । ूाि क अनसुन्धान लेखन कायर्शाला 
आ.व. २०७१/७२ 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 उनीह ले सम्प  गिरसकेका शोधमा आधािरत रही जनर्ल वा पःुतकमा ूकाशनयोग्य ूाि क लेखनका लािग 
सहयोग गनुर् हो। जनवरी २०१७ देिख ूाि क अनसुन्धान लेखन कायर्शालाको चौथो शृंखला सु  गिरएको हो। यो 
शृंखलामा ९ जना अनसुन्धानकतार्ले नाम दतार् गराएका िथए। तर २ जनाले बीचमै छोडेपिछ ७ जनाको सहभािगतासिहत 
कायर्शाला जारी रहेको छ । यो कायर्शालाको संयोजन सु देिख नै ूत्यूष वन्तले गदआउनभुएको छ। यस कायर्शालामा 
सहभागीह ले आफ्ना िविभ  चरणमा पगुेका अनसुन्धानमूलक लेखको मःयौदा ूःततु गरेर भनार् हनु ेगदर्छन ्र त्यसैबारे 
कायर्शालाका सहभागी,  मेन्टर तथा िविभ  िपयर िरभ्यअुरले ूदान गरेका सझुावका आधारमा पिरमाजर्न गद लगी 
अन्त्यमा नाम चलेको जनर्लमा ूकाशनयोग्य साममी तयार पाछर्न।् 
 
2.2.2। िमिडया अनसुन्धान शाखा  
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आ.व. २०७१/७२ को वैशाख सु देिख चौतारीले फोडर् फाउन्डेसनको सहयोगमा इन्टरनेटसम्बन्धी अनसुन्धान 
पिरयोजना स ालन गदआएको छ। पिहलेको पिरयोजना इन्टरनेटको पहुँच र ूयोगको अवःथामािथ केिन्ित िथयो। 
त्यसको अविध दईु वषर् भएकोले चैत मसान्त (१४ अिूल २०१६) मा सम्प  हनुपुन भए तापिन भकूम्प, नाकाबन्दीको 
ूत्यक्षअूत्यक्ष ूभावका कारण िनधार्िरत समयभन्दा ७ मिहना िढला हनु पगुकेो िथयो। तसथर्, नोभेम्बर २०१६ मा सो 
पिरयोजना सम्प  भई दात ृ संःथा फोडर् फाउन्डेसनलाई अिन्तम ूितवेदन बझुाइयो। यसै बीचमा इन्टरनेटसम्बन्धी 
अनसुन्धानको दोॐो चरणका लािग सहयोग गनर् चौतारीले फोडर् फाउन्डेसनसँग अिूल २०१६ मा अनरुोध गर् यो। 
यसअन्तगर्त इन्टरनेटको पूवार्धारबारे अनसुन्धान गनर् भनी 'Framing  Pathways  to  IT  Infrastructure Development  in 

Nepal'  नामक पिरयोजनाका लािग ूःताव पठाइएको िथयो। यस ूःतावलाई सो संःथाले सहयोग गन भएपिछ १ 
िडसेम्बर २०१६ देिख अक  चरणको पिरयोजना सु  गन गरी फाउन्डेसनसँग २ वषर्का लािग सम्झौता भयो। चौतारीको 
िमिडया अनसुन्धान एकाईका अनसुन्धान तथा छलफलसम्बन्धी िबयाकलापह  त्यही पिरयोजनाको उ ेँयअनु प 
स ालन भइरहेका छन।् चौतारीले िवगतमा गदआएको िमिडया अनसुन्धान सम्मेलन र यवुा अनसुन्धान सम्मेलनलाई यस 
वषर्देिख एकीकृत गरी चौतारी वािषर्क सम्मेलन बनाइएका कारण िमिडया केिन्ित छु ै सम्मेलन भएन। त्यःतै,  िमिडया 
अध्ययन जनर्ललाई पिन व्यापक िवषय समेट्ने गरी समाज अध्ययन मा पान्तिरत गिरयो। यस आवमा िमिडया 
एकाइअन्तगर्त िनम्निलिखत अनसुन्धान, ूकाशन, छलफल/सेिमनारसम्बन्धी काम भएका छन ्: 
 
अनसुन्धान/ूकाशन 
गत वषर् सु  गिरएको इन्टरनटे पिरयोजनाका अध्ययन क्षेऽह  ताङितङ, चाँगनुारायण, ूगितनगर, पनौती र छऽेबाझमा 
इन्टरनेटको ूािविधक गणुःतरसम्बन्धी अध्ययन यो वषर्मा सम्प  भयो। यस  अनसुन्धानमा आधािरत शोध संक्षेप अंमजेी 
र नेपालीमा ूकािशत छ। सो शोध संक्षपेमा तोिकएका अनसुन्धान क्षेऽह मा ल्याण्डलाइन र मोबाइल इन्टरनेट 
मोबाइल इन्टरनेट र इन्टरनेट चलाउन ूयोग गिरन ेउपकरणको गणुःतरबारे चचार् गिरएको छ । शोध संक्षेपमा राि य 
आकँडाका म तले नेपालीले गणुःतरीय इन्टरनेट नचलाउनमुा कमजोर आिथर्क अवःथा ूमखु बाधा रहेको तकर्  गिरएको 
छ। उक्त शोधपऽको नपेाली ःव प चौतारीको वेबसाइट  http://www.martinchautari.org.np/files/Research_Brief-

19_Nepali.pdf र अंमजेी ःव प http://www.martinchautari.org.np/files/ResearchBrief19-The-Quality-

Bottleneck.pdf मा उपलब्ध छ। 

 यस अनसुन्धानको पिरमािजर्त र िवःततृ ःव प जनर्ल लेखको पमा आउँदो आ.व.को पिहलो ऽैमािसकिभऽ 
ूकािशत हुँदैछ। यस जनर्ल लेखको िवषयवःत ुशोध संक्षेप १९ भन्दा केही फरक रहेको छ। जनर्ल लेखमा नेपालमा 
सूचना ूिविधको म तले आिथर्क िवकास हनु ेवातावरण नरहेको तकर्  गिरएको छ। सो लेखको िववरण यसूकार छ : 
Regmi, Nischal. Expectations versus Reality – A Case of Internet in Nepal. Electronic Journal of Information System 
in Developing Countries. Vol. 82 No. 7, September 2017. To appear. 

 यस पिरयोजनाअन्तगर्त दोॐो अनसुन्धानमा नपेालमा सूचना ूिविधसम्बन्धी उपकरणह को आयातबारे तथ्यांक 
िव षेण गिरएको छ। सो िव षेणअनसुार सन ्१९९० को दशकमा टेिलफोन पूवार्धारमा ठूलो लगानी भएको िथयो। 
दूरस ार सेवाको उपभोगको िनिम्त त्यसपिछ कम्प्यटुर र सम्बिन्धत उपकरणको आयात िनकै बढ्न थाल्यो। यो 
आयातको माऽा सन ्२००० मा चरमोत्कषर्मा पगुे तापिन तत्कालै सामान्य अवःथामा झरेको िथयो। त्यसपिछ सन ्
२०१० मा आएर बल्ल कम्प्यटुर र सम्बिन्धत उपकरणको आयात सन ्२००० को बराबरीमा पगु्यो। त्यसै गरी सन ्
२००७ देिख दूरस ारसम्बन्धी उपकरणको आयात बढ्न थालेको र सन ्२०१० पिछ त सो आयात िनकै तीो गितमा 
बढ्दै गएको छ। सन ्२००० को दशकमा को सँग इन्टरनेट छ वा छैन भ  े ू  ूमखु िथयो भने अिहले कोसँग 
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कुन िःपडको इन्टरनेट छ भ े ू  महत्वपूणर् हनु थालेको छ। िःपड/ब्याण्डिवथले कित वा कःतो ूकारको सेवा 
उपयोग गनर् सिकन्छ वा सिकँदैन भनेर िनधार्रण गछर्। त्यसैले ूयोग पाटोबाट हेदार् नेपाली समाजमा नया ँ िकिसमको 
िवभेद बढ्दै गइरहेको छ भ े यो अध्ययनको िनंकषर् छ। 

यो लेखको पिहलो मःयौदा तयार भएर अनसुन्धान समूहका सदःयह बाट ूा  सझुावका आधारमा पिरमािजर्त मःयौदा 
लेिखँदैछ। आउँदो वषर्मा यो लेख कुनै जनर्लमा ूकाशनाथर् पठाइन ेछ।  

इन्टरनेट पिरयोजनाअन्तगर्तको तेॐो अनसुन्धान नेपालमा इन्टरनेटको ूसारसम्बन्धी िविभ  अध्ययनको तथ्यांक केलाउँदै 
इन्टरनेट ूसारमा ूभाव पान तत्वह को पिहचान गन िवषयमा केिन्ित छ। यस अनसुन्धानबाट एउट जनर्ल लेख र 
एउटा शोध संक्षेप िनकािलन ेछ। जनर्ल लेखको मःयौदा तयार गरी अिन्तम प िदन लािगएको छ। यो लेखमा 
इन्टरनेटको ूसारलाई िजल्ला र घरधरुीःतरमा केलाइएको छ   िजल्ला ःतरीय िव षेण राि य जनगणना २०६८ र 
घरधिुरःतरीय िव षेण Nepal  Living  Standards  Survey 2012 मा आधािरत छ। मोबाइल इन्टरनेटको िव षेण चािहँ 
िविभ  सरकारी िनकायका ूितवेदन र ूःतिुतमा आधािरत छ। िजल्ला र घरधरुी दबैु तहमा हेदार् इन्टरनेटको पहुँच 
िनकै असमान देिखएको छ । मोबाइल फोनको लोकिूयताले पिन इनटरनेटको समम ूयोगमा उल्लेख्य विृ  भएको 
छैन, िकनभन ेभन ेऔसत मोबाइल इन्टरनेट ूयोगकतार्ले िनकै कम डाटा खचर् गन गरेका छन।् त्यसमािथ मोबाइल 
इन्टरनेटको ूयोगमा पिन ठूलो असमानता भेिटन्छ, यसको ूयोग पिन शहरी क्षेऽमा नै बढी छ। िजल्ला ःतरमा हेदार् 
िबजलुीको पहुँच कम हनु ेक्षेऽमा इन्टरनटेको पहुँच कम हनु ेदेिखन्छ, तर िबजलुी बढी भएका क्षेऽमा चािहँ के कारणले 
इन्टनेटको पहुँचलाई असर पारेको छ भनेर िकटान गनर् सिकँदैन। घरधरुीःतरमा  इन्टरनेटको पहुँच,  िबजलुीको पहुँच 
र  िबजलुीको खपतबीच मखु्य सम्बन्ध देिखन्छ। त्यसबाहेक इन्टरनेटको पहुँचको उच्च िशक्षा र पेशािसत पिन सम्बन्ध 
रहेको देिखन्छ। समममा भन्दा इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको असमानता र समम आिथर्क -सामािजक िवकासमा रहेको 
असमानता दबैु एक -अकार्सँग गािभएको देिखन्छ। मोबाइल इन्टरनेटबारे पयार्  तथ्या  नहनुाले यसको ूयोगमा रहेको 
असमानता के -केःता सामािजक-आिथर्क कारकिसत सम्बिन्धत छ भ  ेिवषयमा यो अध्ययनले केही भ  सकेन।  

यसै पिरयोजनाअन्तगर्त यो आिथर्क वषर्मा इन्टरनेट लगायत अन्य भौितक पूवार्धारसम्बन्धी 'Writings on ICT and Related 

Infrastructures – a Bibliography' शीषर्कमा एक सन्दभर्सूची  तयार पािरयो। यो सूची चौतारीको वेबसाइट 
http://www.martinchautari.org.np/files/bibliography/Writings‐on‐ICT‐and‐Related‐Infrastructures_A‐

Bibliography.pdf मा ूकािशत गिरएको छ। सन्दभर्सूची िनम्न कायर्ह मा उपयोगी हनुेछ। 
 १. नेपालको सूचना ूिविध पूवार्धारबारे नीित र िबयाकलापको गित र िदशाबारे जानकारी पाउन। 
 २. पूवार्धार िवकासको ि बाट सडक, िव तुीय उजार् र सूचना ूिविधको तलुनात्मक अध्ययन गनर्  
 ३. ःथानीय सरोकारवालाह को साझेदारीमा राि य सूचना ूिविधको योजना तयार पानर्। 
 
यसै पिरयोजनाअन्तगर्त गनुर्पन अक  अनसुन्धान पिन यस आिथर्क वषर्को अन्त्यितर सु  गिरएको छ। नेपालमा दूरस ार, 
बाटो र िव तु, क्षेऽको पूवार्धारको इितहासबारे तलुनात्मक अध्ययन गनुर् सो अनसुन्धानको उ ेँय हो। यो अनसुन्धान 
सन ्२०१७ नोभेम्बरसम्म सम्प  गरी शोध-संक्षेप ूकाशन गन योजना छ। साथै, जनर्ल लेखको पमा पिन यो 
अनसुन्धानको नितजा ूकािशत गिरनेछ। 
 

छलफल, सेिमनार, कायर्शाला र सम्मेलन 
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इन्टरनेटसम्बन्धी िविभ  ३ ओटा कायर्शाला यो आवमा सम्प  भए। जसमध्ये २०‐२१ सेप्टेम्बर २०१६ मा 
'Dimentions of Internet Connectivity: Policy and Practice in Nepal' नामक कायर्शाला यलमाया केन्ि पाटनमा 
आयोजना गिरयो । सो कायर्शालामा दईु ओटा अनसुन्धानको ूःतिुतसिहतका सेसन िथए भने इन्टरनेटका िविवध 
पक्षसम्बन्धी तीन ओटा छु ाछु ै प्यानल छलफल आयोजना गिरएका िथए। साथै,  एउटा फोटो ूःतिुत र एउटा 
डकुमेन्शी ूदशर्नी पिन कायर्शालामा समेिटएका िथए (कायर्शालाको तािलका अनसूुची ४ हेन ुर्होस)्। सो कायर्शालामा ५० 
जना सहभागी भएका िथए जसमध्ये १५ जना मिहला िथए ।  त्यःतै, २२ सेप्टेम्बर २०१६ मा 'स ाल िनमार्ण र 
सहजीकरण' नामक कायर्शाला आयोजना गिरयो। यसुी पिरयोजनाका साझेदार संःथाका लािग आयोजना गिरएको यस 
कायर्शालामा वतर्मान साझेदारी कायम राख्न ेउपाय के के हनुसक्छ। आउँदो िदनमा कुन पक्षको के कःतो भिूमका 
हनुसक्छ,  साझेदार संःथाभन्दा बािहरका संःथासँग कसरी िमलेर काम गनर् सिकन्छ भ ेबारे अन्तिबर् या गिरएको 
िथयो।यही कायर्शालामा दईु वष साझेदारीको आत्ममूल्यांकन गन काम पिन भयो। जसमा चौतारीका ःथानीय 
साझेदारह  (नसंचा पचु:,  पनौती;  ूगितशील मिहला समाज,  चाँगनुारायण  र िहमालय िमलन मा.िव. ताङितङ)  का 
ूितिनिधह ले चौतारीसँगको साझेदारीबाट आफूह ले धेरै िसक्न पाएकोमा सन्तोष भएको र कुनै पिरयोजना नभएता पिन 
यसलाई दीघर्कालसम्म िनरन्तरता िदनपुन बताएका िथए। साथै, अनसुन्धानको साथसाथै समदुायलाई ूत्यक्ष लाभ हनु े
िकिसमका (जःतै क्षमता िवकास, सचेतना, इन्टरनेटमा पहुँचका लािग सानै तहमा भए पिन ःथानीय पूवार्धारको िवकास 
आिद) गितिविधह  िमलेर गनर् पाएमा धेरै राॆो हनुे बताए। सो कायर्शालामा चौतारीसिहत सबै संःथाका गरी कुल १३ 
जनाको सहभािगता िथयो। यस पिरयोजनाको पिहलो चरणको अिन्तम कायर्शाला (जसलाई 'िरपोिटर्ङ कायर्शाला' भिनएको 
िथयो) एक साझेदार संःथा (िहमालय िमलन मा.िव.)  अविःथत रहेको कायर्क्षेऽ काःकीको ताङितङमा १९ नोभेम्बर 
२०१६ मा सम्प  गिरयो। चौतारी ारा गिरएको इन्टरनेटको पहुँच र ूयोगबारेको ःथलगत सवक्षणको नितजा तथा यसै 
िवषयको वृ िचऽ ूःततु गरी ःथानीय सरोकारवाला तथा आम सहभागीबीच छलफल गनुर् यो कायर्बमको मूल उ ेँय 
िथयो। त्यसबाहेक चौतारीलाई सो क्षेऽमा अझै पिरिचत गराएर ःथानीय समदुायको मन िज  पिन यो कायर्शाला सफल 
भयो। सो कायर्शालामा ४४ जना सहभागी िथए जसमध्ये मिहलाको संख्या २३ िथयो। 
 यी कायर्शालाबाहेक चौतारीको िनयिमत छलफलअन्तगर्त अन्य ४ ओटा िमिडयासम्बन्धी कायर्बम पिन यो 
आिथर्क वषर्मा आयोजना गिरए। ती यसूकार छन ्:  
 

24 July 2016/९ साउन २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे)   
परुानो गाउँ नया ँूिविध : िहमाली थलो ताङितङमा इन्टरनटेको असमान ूयोग 

अजुर्न पन्थी, अनसुन्धाता, मािटर्न चौतारी  
6 November 2016/२१ काि क २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
मामीण नपेालमा ॄोडब्याण्ड इन्टरनटे : ॄोडब्याण्ड माःटर प्लान (सन ्२०१६–२०२०) को मःयौदामा के छ ? 

पु षो म खनाल, िनदशक, नेपाल दूरस ार ूािधकरण 

27 December 2016/१२ पसु २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे)  
िवभािजत समाजमा पऽकािरता  
अिमत ढकाल, ूधान सम्पादक, सेतोपाटी  
9 March 2017/२६ फागनु २०७३ (िवहीबार, िदउँसो ३ बजे) 
स ार माध्यम र मिहला : बदिलँदो ःव प   

अमतृा लम्साल, स ार/मानवअिधकारकमीर्; सािवऽी गौतम, ःतम्भकार; भकुृटी राई, पऽकार 
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२.२.३ लोकतािन्ऽक नेपालमा गैर-सरकारी क्षेऽको सबलीकरण (Strengthening Non-governmental space in 

Loktantrik Nepal) 

एलायन्स फर सोसल डाइलग (एएसडी) को आिथर्क सहयोगमा यो पिरयोजना २५ िडसेम्बर २०१६ देिख ३१ मे 

२०१७ सम्म स ालन गिरएको िथयो। यो पिरयोजनाको मखु्य उ ेँ य सन ्१९५० पिछको नेपालमा मौिलक हक र 
िवशेष गरी संगिठत हनु पाउन ेतथा गैर-सरकारी संगठनह  खोल्न पाउने ःवतन्ऽताको राजनीितको अध्ययन गनुर् िथयो। 
यो पिरयोजनाअन्तगर्त िनम्न कायर्ह  सम्प  गन लक्ष िथयो :  

१. संगिठत हनु पाउन ेर वैचािरक तथा अिभव्यिक्त ःवतन्ऽतासम्बन्धी मौिलक अिधकारबारे कानूनिवद्ह सँग 
छलफल। 

२. िविभ  छलफल कायर्बमको आयोजना र सान्दिभर्क छलफलह मा सहभािगता।  

३. यो िवषयबारे समाचार, िरपोटर्, अन्तवार्तार् छाप्न वा ूसारण गनर् िमिडयालाई उत्ूिेरत गनुर्। 

४. लोकतन्ऽ र नागिरक समाजबारे ऐितहािसक िव षेणसिहतको अनसुन्धान र त्यसमा आधािरत लेख, शोध-संक्षेप 
र सन्दभर्साममीह  पऽपिऽका तथा अनलाईनमा ूकाशन। 

पिरयोजना अन्तरालमा मािटर्न चौतारीमा गैरसरकारी संगठनह  तथा ूःतािवत समाजकल्याण तथा िवकास ऐनको 
मःयौदामा केिन्ित रहेर छलफल कायर्बमह  आयोजना गिरए। त्यसै गरी चौतारीका अनसुन्धानकतार्ह ले अन्यऽ 
आयोजना गिरएका छलफलमा पिन भाग िलए। लेखन र ूकाशनको सवालमा पिरयोजना अविधभर अनसुन्धानकतार्ह ले 
अंमजेी र नेपालीमा पऽपिऽका तथा अनलाईनमा लेख ूकािशत गरे। त्यसै गरी, एउटा शोध-संक्षेप तयार भइसकेको छ 
भन ेऐितहािसक िव षेणसिहतको ूाि क लेख पिन तयार हुँदैछ। यसअन्तगर्त ूकािशत भएका वा हुँदैगरेका साममी तथा 
सम्प  छलफलको िववरण यसूकार छ : 

शोध-संके्षप: यो शोध-संक्षेपको मखु्य उ ेँय ूःतािवत समाजकल्याण तथा िवकास ऐन, २०७३ मा केिन्ित रहेर नेपालमा 
गैरसरकारी संःथाह ूित राज्यको नीित तथा व्यवहारको िवगतको लेखाजोखा र वतर्मान अवःथाको िव षेण गद र 
भिवंयमा देखापनर् सक्न ेचनुौतीह को आकँलन गनुर् हो। साथै, शोध-संक्षेपले नपेालमा गैरसरकारी संगठनमाफर् त कसरी 
लोकतन्ऽको सबलीकरण गनर् सिकन्छ भनेर सझुावह  समेत िदएको छ। नीित संक्षपेको मखु्य खोज के हो भने नेपालमा 
हालका वषर्मा सरकार िविभ  िनदशनमाफर् त ् गैरसरकारी संगठनह ूित कठोर हुँदैगइरहेको छ जसले प ायतकालीन 
सामािजक सेवा राि य समन्वय पिरषद्को झल्को िदन्छ। नीित संक्षेपले के िनंकषर् िनकालेको छ भने यही सरकारी 
अनदुारताको पिछल्लो अध्यायका पमा समाजकल्याण तथा िवकास ऐन, २०७४ को ूादभुार्व भएको हो । यो नीित 
संक्षेप जलुाईको अन्त्यसम्म तयार र ूकािशत हनुेछ। 

पऽपिऽका तथा अनलाइनमा ूकािशत लेख : 

Pratyoush Onta and Avash Bhandari. 10 Feb 2017. “CSOs in a Loktantrik Nepal” The Kathmandu Post, p. 6. 
Avash Bhandari. 15 Feb 2017. “Calling for a Public Debate on CSOs” Setopati. Link available at: 

http://setopati.net/opinion/20550/Calling-for-a-Public-Debate-on-CSOs/  
Avash Bhandari and Pratyoush Onta. 24 Feb 2017. “Revisiting the NGO Numbers Debate” The Kathmandu Post, p. 

6. 
Pratyoush Onta and Avash Bhandari. 1 March 2017 “Why Nepali NGOs have to rely on foreign funds” Setopati. 

Link available at: http://setopati.net/opinion/20960/  
Ramesh Parajuli, Avash Bhandari and Pratyoush Onta. 30 Falgun 2073. “Niyantrit Samaj tarfa ko yatra” Kantipur, 

p. 7. 
Onta, Pratyoush and Yogesh Raj. 3 July 2017. “Pluralistic publics in the age of social media”, The Kathmandu Post, 

p. 6.   
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पराजलुी, लोकर न, आभाष भण्डारी र ूत्यूष वन्त। २०७३ । िनयिन्ऽत समजतफर् को याऽा ।कािन्तपरु, ३० फागनु, 

प.ृ ७ । 

 
आयोिजत छलफल 

मािटर्न चौतारीमा पिरयोजना अविधभर यस िवषयसँग सम्बिन्धत िनम्निलिखत ४ ओटा छलफल कायर्बमह  आयोजना 
गिरए : 

 ६ फेॄअुरीमा अिधवक्ता राज ुचापागाईं र मािटर्न चौतारीका आभास भण्डारीले 'ूःतािवत समाजकल्याण तथा िवकास 
ऐन, २०७३ को दायरा र सम्भािवत पिरणाम' िवषयमा ूःतिुत िदनभुयो।      

 १३ माचर्मा Pramod Dhakal, Chair of Open University Taskforce in NRNA ले  “Open University of Nepal and 

Its Challenges” िवषयमा ूःतिुत िदन ुभयो।  

 २२-२३ अिूल २०१७ मा आयोिजत Chautari Annual Conference-2017 मा “नेपालमा संःथागत ःवाय ता: 
सामािजक संःथा, ूकाशन उ ोग र िव िव ालय” िवषयक प्यानल छलफलमा चौतारीका आभास भण्डारी तथा 
देवेन्ि उूतेी र मदन परुःकार पःुतकालयका दीपक अयार्लले बोल्नभुयो। 

 २१ मे २०१७ मा राजेन्ि महजर्नले ''राजनीितक दल र ॅात ृसंगठनबीचको सम्बन्ध : कि को ःवाय , कि को 
अधीनःथ ?'' शीषर्कमा आफ्नो ूःतिुत िदनभुयो। 

अनसुन्धानकतार्ह ले भाग िलएका छलफल र कायर्शाला : 

१. कनकमिण दीिक्षत र ूत्यूष वन्तले ६ फेॄअुरी २०१७ मा पाटन ढोकामा नागिरक समाजका अिभयन्ताह बीच 
छलफल आयोजना गनुर् भयो। वन्तबाहेक सो छलफलमा चौतारीका तफर् बाट आभास भण्डारी, रमेश पराजलुी र 
योगेश राज पिन सहभागी हनुहुनु्थ्यो।  

२. आभास भण्डारीले २३ फेॄअुरीमा JuRI-Nepal, GoGo Foundation, and Institute for Governance and 

Development (IGD) ले योजना गरेको  समाज कल्याण तथा िवकास ऐन, २०७३ मािथको बहस कायर्बममा 
भाग िलन ुभयो। ःथान : शेड सेन्टर, थापाथली।  

३. ूत्यूष वन्त र आभास  भण्डारीले १५ माचर्मा Civil Society: Mutual Accountability Project ले आयोजना 
गरेको “Civil Society and Media Policies” छलफल कायर्बममा भाग िलन ुभयो । ःथान : होटेल मनाःल।ु  

४. आभास भण्डारीले माचर् २३ र २४ मा  “Self-Regulation of Civil Society and Media: Comparative 

Perspectives and Nepali Solutions” िवषयक कायर्शालामा भाग िलन ुभयो। कायर्शालाको आयोजना Civil 

Society: Mutual Accountability Project ले गरेको िथयो। ःथान : होटेल याक एन्ड यती। 

५. आभास भण्डारीले Civil Society: Mutual Accountability Project ले आयोजना गरको को “Civil Society 

and Media” िवषयक छलफलमा भाग िलन ुभयो। ःथान : होटेल मनाःल ु 

६. आभास भण्डारीले जलुाई ७ मा “Accountability Practices within Civil Society Organization (CSOs) in 

Nepal: Problems and Prospects” िवषयक कायर्शालामा भाग िलन ुभयो।  कायर्बम by Centre for Social 

Change (CSC) ले SAP Falcha, Babarmahal मा योजना गरको िथयो।  
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२.२.४।भौितक पान्तरण 
२.२.४क।सन ्२०१५ को भकूम्पप ात ्ूयोगमा आएका िनमार्ण साममी, ूिविध तथा नीितिनयमबारे अध्ययन 
मािटर्न चौतारीले यो पिरयोजना ISET‐Nepal  सँगको सहकायर्मा स ालन गरेको हो। सन ् २०१६ को जनुदेिख 
िडसेम्बरसम्म स ालन गन गरी सु  गिरएको यो  पिरयोजना लिक्षत समयभन्दा िढला सु  हनु पगुेकोले अनसुन्धानको 
ूितवेदन तयार भइनसक्दा जनु २०१७ सम्म यस पिरयोजनाको अविध बढाइएको िथयो। यसको उ ेँय नेपालको 
िनमार्ण क्षऽेमा ूयकु्त साममी र ूिविधमा आएको बिमक पिरवतर्नलाई राज्य, बजार र समाजसगँको सम्बन्धसँग जोडेर 
अध्ययन गनुर् हो। यस अनसुन्धानबाट िनम्न िनमार्ण साममी र यसको ूयोगमा देिखएको अभ्यासबारे धरातलीय एवं 
ऐितहािसक िव षेणको िनम्न आधार तयार पानर् म त पगुेको छ : क.  ान, अभ्यास र क्षमता;  ख. नीित; ग. नीित िनमार्णमा 
ानको ूयोग;  घ.  शासन र िनयमनको ूिबया। यस पिरयोजनाको िबयाकलापअन्तगर्त उपलब्ध सन्दभर् साममीको 
समीक्षा गन तथा नया ँ तथ्यांक संकलन गिरएको छ। सन्दभर् साममीको समीक्षाका बममा यससम्बन्धी उपलब्ध 
साममीह को सूची तयार पािरएको छ जसमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेऽका साममी/अिभलेखह  तथा फोटो पिन 
संलग्न गिरएको छ। दोॐो िबयाकलापअन्तगर्त केही मखु्य सरोकारवालाह  (जःतो,  िनयामक िनकायका पदािधकारी, 
व्यापारी, िनमार्ण व्यवसायी, उत्पादक, इिन्जिनयर, ढुवानीकतार् तथा साममी संकलक, कामदार वा मजदरु र उपभोक्ता) सँग 
अन्तवार्तार् गिरएको छ। सो अन्तवार्तार्का बममा सम्बिन्धत व्यिक्तह सँग परम्परागत िनमार्ण साममीको, उत्पादन, ूयोग 
तथा िनयमनसम्बन्धी िविवध पक्षबारे उनीह ले सँगालेका अनभुवबारे सोधखोज गिरएको छ। साथै, काठमाड  उपत्यकामा 
भकूम्पबाट ूभािवत केही खास संरचनाह को ऐितहािसक अध्ययन गिरएको छ जसका आधारमा िनमार्ण साममी ूयोगका 
सम्बन्धमा के कःता योजना बनाइएका िथए र कसरी कायार्न्वयन गिरए भ े पक्षबारे िव षेण गिरएको छ। इितहासिव , 

समाजशा ी र इिन्जिनयर गरी तीन जनाको समूह यो पिरयोजनाअन्तगर्त अनसुन्धानरत िथयो। यो आ.व. को 
अन्त्यसम्ममा अनसुन्धान ूितवेदनको मःयौदा तयार पारी ISET‐Nepal समक्ष पेश गिरएको छ भने यसै अनसुन्धानको 
एउटा उपजको पमा चौतारी जनर्ल िसन्हासका लािग एउटा िटप्पणी बझुाइएको छ। सेप्टेम्बर २०१७ सम्ममा यो 
अनसुन्धानको अिन्तम उपजःव प Discussion paper ूकाशन गिरन ेछ। यसै पिरयोजनासँग सम्बिन्धत उपज िसन्हासको 
ूाकृितक िवप  सम्बन्धी िवशेषा  तयार गिरएको छ।  
 

२.२.४ख। नेपाल-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  तथा 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 मिहने 
अविधमा चल्न ेभिनए पिन पिरयोजना अन्तगर्तको आधाभन्दा बढी िबयाकलाप सम्प  गिरसकेप ात ्मािटर्न चौतारी र 
दात ृसंःथाबीच िकःता भकु्तानीसम्बन्धी केही िवषयमा कुरा िमल्न नसकेका कारण असार २०७२ देिख नै यो पिरयोजना 
अिघ बढ्न सकेन । पिरयोजनाको स ालनमा फाउण्डेशन तफर् बाट चौतारीले अपेक्षा गरे अनसुारको ितु र ूभावकारी 
संवाद िविनमयमा पिन पिहल्यैदेिख समःया देिखँदैआएको िथयो। त्यसैले दवैुको सल्लाहमा पिरयोजना स ालनका बममा 
चौतारीले आफ्नो ॐोतबाट खचर् गिरसकेको रकम फाउन्डेसनले बेहोन सहमितमा यो पिरयोजना ःथिगत गन िनणर्य यही 
आ.व. मा गिरएको छ। रकम भकु्तानीको ूिबयाबारे सहमती भईसके पिन फाउन्डेसनको तफर् बाट यसको औपचािरक 
िचठी र अिन्तम भकु्तानी ूा  हनु बाँकी छ।  

पिरयोजनाअन्तगर्त िनधार्िरत गितिविधह मध्ये गम्भीर ूाि क िवचार, िबयाकलाप र शोधाथीर्ह को आदानूदान 
ूव र्नको उ ेँय राखी िनम्न कायर् असार २०७२ अिघ नै सम्प  भएका िथए :  
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(अ) िवगत ७० वषर्मा नेपाली अनसुन्धाताह ले गरेका भारतसँग सम्बिन्धत ूाि क उत्पादनको बहृत ् सन्दभर्-सूची 
िनमार्ण,  
(आ) सोही अविधमा भारतीय अनसुन्धाताह ले नेपाल िवषयमा गरेका ूाि क उत्पादनको बहृत ्सन्दभर्-सूची िनमार्ण,  
(इ) यी दईु सन्दभर्सूचीका आधारमा चौतारीले तयार गरेको ूारिम्भक समीक्षाउपर छलफल गनर् काठमाड मा कायर्शाला 
स ालन,  
(ई) नेपालको पूवार्धार िवकासमा भारतीय सहयोगबारे बहृत ्सन्दभर्-सूची िनमार्ण,  
(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। 
 साथै, िनम्न िकिसमका कामह  पिन आिंशक सम्प  भई बीचमै रोिकएको अवःथामा छन ्: 
(क) काठमाड को कायर्शालामा उठेका बूदँाका आधारमा छ ओटा अनसुन्धान पऽ लेखाउन,े 
(ख) मािथ (अ), (आ) र (ई) 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 गत आ.व. मा तयार गरी अपलोड गिरएका उल्लेिखत 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/Bibliography 
OfIndianScholarshipOnNepal_15March2015.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 । 

 
३। ूशासन  
३.१। ूशासन तथा िव  
Danida Fellowship Center बाट पाँच वषर्को लािग Locating Public Finance Dynamics in Education in Nepal र  
Economic and Social Research Council बाट दईु वषर्को लािग Borderlands, Brokers and Peacebuilding in Sri Lanka 

and Nepal: War to Peace Transitions viewed from the margins पिरयोजनामा काम गनर् आिथर्क सहयोग ूा  
भएबमोिजम यो आ.व. मा ती पिरयोजनाह लाई िनरन्तरता िदइयो। Danida Fellowship Center सँग भएको 
सम्झौताअनसुार दोॐो वषर्को लािग उपलब्ध रकमको बेग्लै लेखा परीक्षण गरी Danida Fellowship Center  लाई 
बझुाइयो। बीपी कोइराला नेपाल-भारत फाउन्डेशनको सहयोगमा आ.व. 2071/72 मा सम्झौता गिरएको 'नेपाल-
भारतबीच ूाि क र नीितगत अनसुन्धान आदानूदान ूव र्न' सम्बन्धी पिरयोजना फाउन्डेसनबाट सम्झौताअनसुार 
उपलब्ध गराउनपुन आिथर्क सहयोगको पिछल्ला िकःता उपलब्ध नगराएपिछ सो पिरयोजना अन्तगर्तका कायर्लाई यो 
वषर् पिन िनरन्तरता िदइएन। सो पिरयोजनालाई कसरी टुङ्ग्याउन ेभ  े िवषयमा भारतीय दतुावासका कमर्चारीह सगँ 
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पटक पटक िवमशर् गरी चौतारीले खचर् गिरसकेको रकम फाउन्डेसनबाट भराउन े गरी सम्झौता अन्त्य गन टंुगोमा 
पिुगएको छ। यही आ.व मा Ford Foundation बाट सवर्संयोजकता सम्बन्धी अनसुन्धानलाई थप अिघ बढाउन Framing 

Pathways to IT Infrastructure Development in Nepal नामक पिरयोजनामा सम्झौता भयो । यसको अविध १ िडसेम्बर 
२०१६ देिख ३० नोभेम्बर २०१८ सम्म रहेको छ। त्यःतै,  यूनिडपी नेपालबाट Ten Years of Peace in Nepal: 

Research Fellowship Program 2017 नामक पिरयोजना ूःताव ःवीकृत भई १० मिहनाको लािग तथा Alliance for 

Social Dialogue सँग गिरएको सेवा करार (Service contract) अन्तगर्त ५ मिहनाको लािग कायर् गनर् आिथर्क सहयोग 
ूा  भयो। National Endowment for Democrary (NED) र मािटर्न चौतारीबीच Enhancing Capacity of Rights-based 

Advocates नामक पिरयोजनामा कायर् गनर् सम्झौतापऽमा हःताक्षर गिरएको छ। समाजकल्याण पिरष  बाट यस 
पिरयोजनाको ःवीकृती िढलो ूा  भएको कारण यो पिरयोजना २०७४ काि कदेिख माऽ सु  हनुेछ।   

 Ford Foundation बाट Connected Futures: Framing Interventions to Universal Connectivity in Nepal, ISET 

Nepal बाट April 2015 Earthquake: An examination of materials, construction technology and regulatory regime 
तथा ICTJ, Nepal ारा Research & Dialogue Series on Truth Seeking in Nepal नामक पिरयोजनाअन्तगर्त िदँदै आएको 
आिथर्क सहयोग यसै आ.व. देिख समा  भयो। Foundation Open Society Institute  नामक संःथाको आिथर्क सहयोगमा 
स ािलत Improving Quality of Learing in Nepali Public Schools नामक पिरयोजनाका केही कायर्ह  अझै बाँकी रहेको 
हदुाँ थप समायविधको लािग राखेको ूःतावको जवाफ आउन बाँकी छ । FHI 360 लाई बझुाइएको Strengthening 

Civil Society in Nepal through Research, Publications and Advocacy ूःताव सफल हनु सकेन। 
यस आ.व. मा कायार्लय सहायकका पमा कायर् गनर् आयषुा ौे लाई खलुा ूितःपधार्बाट िनयकु्त गिरयो भने 

आन्तिरक तवरबाट अनसुन्धान सहायकका पमा खबहादरु गु ङलाई सामान्य करारमा िनयकु्त गिरयो। छोटो अविध 
करारमा िनयकु्त कायार्लय सहायक दलबहादरु ौे  र अनसुन्धाता िन ल रेग्मीलाई सामान्य करारमा िनयकु्त गिरयो। 
लाइॄेरी अिसःटेन्ट रेणकुा गरुागाईंलाई परीक्षण कालप ात ् सामान्य करारमा िनयकु्त गिरयो। यस आ.व.  मा विर  
अनसुन्धाताको िजम्मेवारीसिहत कायर् गनर् सिुजत कणर्लाई, अनसुन्धान सहायकका पमा कायर् गनर् अिःमता खनाल र 
इन्द ुचौधरीलाई खलुा ूितःपधार्बाट तथा आन्तिरक तवरबाट सह–अनसुन्धाताका पमा कायर् गनर् कल्पना झालाई िवशेष 
करारमा तथा कायार्लय सहायकका पमा काम मनोज खबुर्जालाई आिशंक करारमा िनयकु्त गिरयो। कायार्लय सहायक 
अकंलाल चलाउनेलाई बोडर्रल्याण्डसम्बन्धी पिरयोजनामा काम गनर् काजमा पठाइयो। अनसुन्धाता देवराज हमुागाईंलाई 
चौतारीको अनसुन्धान व्यवःथापन सिमितको सिचवको पमा अितिरक्त कायर्भारसिहत िनयकु्त गिरयो।  

मािटर्न चौतारीको िविभ  पिरयोजनाह मा काम गनर् आवँयकताअनसुार िफल्ड सवक्षक, परामशर्दाता तथा 
ईन्टनह  िनयकु्त गिरए। मािटर्न चौतारीलाई आवँयक पनर्सक्ने कानूनी परामशर् ूदान गनर् तथा मखु्य गरी चौतारीका 
िविभ  पिरयोजना स ालनका लािग समाजकल्याण पिरष  बाट ःवीकृित िलन ेिसलिसलामा आवँयक काम गनर् अिधवक्ता 
योिगता राईलाई परामशर्दाताको पमा माघ २०७३ मा िनयकु्त गिरयो। उहाँले त्यस अिघ पिन चौतारीका २ ओटा 
पिरयोजनाको ःवीकृित िलन ेकाम गनुर्भएको िथयो।  

यही आ.व मा लाइॄेिरयन रमेश िनरौला, विर  अनसुन्धाता भाःकर गौतम र ूमोद भ  तथा अनसुन्धान 
सहायक अिःमता खनाल र इन्द ुचौधरी ारा िदइएको ःविेच्छक रािजनामा ःवीकृत गिरयो।  
  मािटर्न चौतारीको Generic Salary Structure मा यस वषर् कुनै पिरमाजर्न गिरएन तर गएको ६ वषर् र आउँदो ३ 
वषर् मािटर्न चौतारीमा हनुसक्ने अनमुािनत खचर्लाई आधार मानी २ र ३ ौेणी (Tier) का कमर्चारीह लाई मािसक 
पािरौिमकको बमश: ३ र ९ ूितशतका दरले मािसक अःथायी राहत भ ा ूदान गिरयो। 
 मािटर्न चौतारीको २०७३ असोज १४ गते बसेको साधारण सभाको िनणर्यअनसुार लेखापरीक्षकमा ूवीणध्वज 
जोशीलाई िनयकु्त गिरयो। 
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 यही आ.व. मा चौतारीमा कायर्रत कमर्चारीह लाई कायार्लय तथा पिरयोजनाको कायर् सम्प  गनर् कायर्थलो 
बािहर जाँदा िदइन े ःथलगत ॅमण खचर्सम्बन्धी िव मान बुदँामा कायर्सिमितको िनणर्यअनसुार केही संशोधन गिरयो। 
मािटर्न चौतारीको भान्छा कोठालाई थप व्यविःथत बनाउन के गनुर्पछर् भ  ेिसफािरश गनर् देवराज हमुागाईं, ूमोद भ  र 
रोिजना िसटौला सिम्मिलत ३ सदःयीय सिमित गठन गिरयो र सोसम्बन्धी ूितवेदन तयार गरी िसफािरश गिरएका 
बदुाँह  लाग ुगिरयो। यो आवमा पिन सामान्य कमर्चारीको हकमा गिरने ःवाःथ्य बीमाको व्यवःथालाई िनरन्तरता 
िदइयो र बीमालेखअनसुार केही कमर्चारीले मेिडकल शलु्कअन्तगर्तको बीिमत रकम पाए। आवँयकता अनसुार िविभ  
नीित िनदिशकाह लाई पिरमाजर्न गन कायर्लाई यस आवमा पिन िनरन्तरता िदइयो।  
 कमर्चारीको क्षमता अिभविृ  गनर् िवगतका वषर्ह मा झ यो आ.व. मा पिन कमर्चारीह लाई िविभ  कायर्शाला 
तथा तािलममा भाग िलन पठाइयो। कायार्लय सहायक दलबहादरु ौे लाई काठमाड  भ्याली पिब्लक लाइॄेरी ारा 
स ािलत लाइॄेरी अिसःटेन्टसम्बन्धी ३ मिहने तािलममा भाग िलन पठाइयो। लाइॄेरी सहायक रेणकुा गरुागाईंले  बेला 
बेला हनुे लाइॄेरीसम्बन्धी तािलम तथा बैठकमा सहभािगता जनाउनभुयो। अनसुन्धान िनदशक योगेश राजले ५ िडसेम्बर 
2016 मा पािकःतानमा आयोिजत "South Asian Consultation on Health Policy Institutions" नामक अन्तरार्ि य 
गो ीमा सहभािगता जनाउनभुयो। सह×अनसुन्धाता शकबहादरु बढुाथोकीले १४ र १५ सेप्टेम्बरमा  Global Action 

Nepal, Center for Education Policy and Practice and Suryodaya Educational Foundation, Kathmandu ले धिुलखेलमा 
आयोजना गरेको "Retreat: Bottlenecks for Transforming School Education" मा भाग िलनभुयो। विर  अनसुन्धाता 
लोकर न पराजलुीले ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन अमेिरकाले 10 माचर् २०१७ देिख १० मे २०१७ सम्मका लािग 
ूदान गरेको Civil Society Award ूा  गरी अमेिरका जानभुयो। बोडर्रल्याण्डसम्बन्धी पिरयोजनामा कायर्रत कमर्चारी 
सिुजत कणर्, भावना  ओली र कल्पना झा बोडर्रल्याण्डसम्बन्धी अिूलमा ौीलंकामा आयोिजत क्षेऽीय कायर्शालामा भाग 
िलन ौीलंका जानभुयो। अनसुन्धान िनदशक ूत्यूष वन्त अिूल २०१७ मा School of Oriental and African Studies 

ारा आयोिजत "Violent Sway" पिरयोजना  बैठकमा भाग िलन लन्डन जानभुयो।सोही अवसरमा Bournemouth 

University, UK  मा Britain Nepal Academic Council ारा आयोिजत  Nepal Study Days मा भाग िलनभुयो र 
“Challenges to Studying Nepal in 2017: A Tentative Global Status Report Presented as a Set of Themes to Think 

About” शीषर्कमा ूवचन िदनभुयो। साथै, उहाँले ७ देिख ९ जलुाईमा Chengdu, China  मा Sichuan University ारा 
अयोिजत International Symposium on Himalayan Studies मा भाग िलनभुयो। Action Against  Hunger ारा 8 र ९ 
जनु 2017 मा आयोिजत International Conference on Child Health and Development मा  सह×अनसुन्धाता देवेन्ि 
उूतेीले भाग िलनभुयो। साथै, उहा ँर विर  अनसुन्धाता लोकर न पराजलुीले पथृ्वीनारायण क्याम्पस ारा असार २२ र 
२३ मा आयोिजत "नेपालमा समाजशा को ूाि क अभ्यास र समकालीन ूविृतह ’’ कायर्शालामा कायर्पऽ ूःततु 
गनुर्भयो। World Movement for Democracy (WMD) and the Center for the Study of Islam and Democracy (CSID) 

ारा 7 र ८ जलुाईमा आयोिजत "Freedoms of Peaceful Association and Assembly : Access to Resource 

Workshop" मा ूःतिुत िदन अनसुन्धाता देवराज हमुागाईं ुिनिसयाको राजधानी ुिनस जानभुयो। सह×अनसुन्धाता 
कल्पना झाले Center for the Study of Labor and Mobility (CFSLAM), Social Science Baha and UN Women ले 12 
जलुाईमा आयोजना गरेको "A Study on Causes of Women's Migration to Foreign Emplyoment and Ways to 

Reintegration into the National Labor Market" कायर्शालामा भाग िलनभुयो।  
   मािटर्न चौतारीको पःुतकालयमा धिमराको ूकोप फैिलएकोले पःुतकालयको साममी सरुक्षाको लािग धिमरा 
िनयन्ऽणसम्बन्धी कायर् सम्प  गिरयो। चौतारीको ूा णमा रहेको जग्गामा यस आ.व. मा पिन िनमार्ण तथा ममर्त 
सम्भारसम्बन्धी कायर्ह  गिरयो। काठमाड का मखु्य पःुतक पसलह ले चौतारीका पःुतक सीधै खिरद गरी लैजाने 
बाहेक यो आ.व. मा पिन मािटर्न चौतारीको ूकाशनको बजार ूव र्न गनर्, ितनलाई उपत्यकाबािहर लैजान र बजारमा 
ितनको सलुभता बढाउनेसम्बन्धी कुनै संःथासँग सम्झौता भएन। चौतारीका परुाना ूकाशनह को ःटक िक्लयरेन्स गनर् 
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सामािजक स ाल तथा वेबसाइटमाफर् त ूचारूसार गरी उल्लेख्य माऽामा (५० ूितशतसम्म)  छुट िदएर िवबी गन 
रणनीित बनाइ लागू गनर् थािलएको छ।  
 चौतारीको कामलाई िनरन्तरता िदन सहयोग आ ान गरेबमोिजम िविभ  व्यिक्त तथा संःथाबाट यो आ.व. मा 
. 2,81,875 पैया ँ संकलन भयो। यो आ.व. मा चौतारीको कायर्कारी सिमितले झकेन्ि घतीर् मगर, शकबहादरु 
बढुाथोकी र घम्बरबहादरु नेपालीलाई नया ँसदःयता ूदान गर् यो । य िप नेपालीले सु मा आवेदन िदए पिन पिछ 
सदःयता िलनभुएन। त्यःतै, पाँच जना सदःयह ले चौतारीको सदःयता समयमा नवीकरण नगरेकोले उहाँह को 
सदःयता खारेज गिरयो। साधारण सदःय म ौुी थापालाई संःथापक सदःयका पमा पान्तरण गिरयो।  
 
३.२ अनगुमन र मूल्यांकन 
मािटर्न चौतारीमा छु ै औपचािरक अनगुमन तथा मूल्यांकन एकाई छैन। सन ्२०१४ देिख चौतारीको वािषर्क अनगुमन 
तथा मूल्यांकन ढाँचा अ ाविधक गिरएको िथएन। चौतारीको नया ँप वषीर्य रणनीितक योजना (सन ्२०१६-२०) को 
मःयौदालाई अिन्तम प िदई यसै वषर् कायर्सिमितबाट पास गिरयो र त्यसै रणनीितलाई आधार बनाएर यस आ.व. मा 
चौतारीको अनगुमन तथा मूल्यांकन ढाचँाको पिहलो मःयौदा तयार पािरएको छ। यसलाई िविभ  व्यिक्तको सझुावका 
आधारमा आउँदो आ.व.  मा अिन्तम प िदइनेछ। यो ढाँचाअनसुार चौतारीका सबै एकाईअन्तगर्त सम्बिन्धत वषर्मा 
उत्पादन/सम्प  गन लआय िलइएका उपज (Outputs) ह को संख्या आ.व.को सु मा उक्त ढाँचामा ूिव ी गिरन्छ र सो 
आ.व.को अिन्तमममा लआय िलइएकामध्ये ूा  उपलिब्धह  चढाएर अ ाविधक गिरन्छ। 
 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।  
 गत वषर्को अिन्तम ऽैमािसकदेिख चौतारीमा कायर्रत अनसुन्धानकतार्ह को ऽैमािसक पमा छु ै बैठक बःन 
थािलएको छ। यस बैठकमा अनसुन्धानकतार्ह ले आफूले गिररहेको अनसुन्धानसँग सम्बिन्धत कायर्मा भएको ूगितको 
अ ाविधक गन तथा आफूलाई लागेका आफ्नो अनसुन्धानसम्बन्धी िवषयमा छलफल गन कःता समःया आए भ  े
िवषयमा अ ाविधक जानकारी िलइन्छ। साथै आइपरेका समःया समाधानका लािग के गनर् सिकन्छ भनी अन्य 
सहकमीर्बाट सझुाव िलने अवसरका पमा पिन यस िकिसमको बैठकलाई उपयोग गनर् खोिजएको छ। य िप चौतारी 
तथा अनसुन्धानकतार्ह को कामको ूभावकािरता बढाउन यःतो बैठकलाई कुन पमा आयोजना गन भ े सम्बन्धमा 
अनसुन्धान व्यवःथापन सिमित ारा ूःट योजना बनाइँदै छ। अिहले चािहँ अनसुन्धानकतार्ह ले आफ्नो कामको बारेमा 
एकसरो अ ाविधक जानकारी गराउनका लािग माऽ यो बैठक उपयोगी भएको छ ।  
 यसरी चौतारीका िविभ  एकाईअन्तगर्त हनुे कामको आन्तिरक अनगुमन यो वषर् पिन अनौपचािरक र 
औपचािरक तवरले भयो।  
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4. कायर् सिमित   
मािटर्न चौतारीको १५ औ ँवािषर्क साधारण सभा २०७३ असोज १४ मा सम्प  भएको िथयो । सो सभाले चयन गरेको 
चौतारीका कायर्सिमितका सदःय तथा पदािधकारीह को नामावली िनम्नानसुार रहेको छ ।  
 

    अध्यक्ष  योगेश राम िमौ 
    सिचव  सशुील मैनाली 
    कोषाध्यक्ष संगीता पाण्डे 
    सदःय  कुमार पाण्डे 
      कृंणूसाद अिधकारी 
      कैलाश रानी राई 
      सजृना सबु्बा 
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अनसूुचीह  

 

अनसूुची १ : मािटर्न चौतारीले आ.व. २०७३-७४ मा आयोजना गरेका िनयिमत छलफलको िववरण 

 
क. अनसुन्धान छलफल शृंखला (आइतबारे) 
 

17 July 2016/@ ;fpg @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_  
Research Seminar Series 
Kartik Nach of Patan: A Touristic Point of View 
Jharna Joshi, Coordinator, Alliance for Ecotourism 
 

24 July 2016/( ;fpg @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_   
Research Seminar Series 

k'/fgf] ufpF gofF k|ljlw M lxdfnL ynf] tfªltªdf OG6/g]6sf] c;dfg k|of]u 
ch{'g kGyL, cg';Gwftf, dfl6{g rf}tf/L  
 

31 July 2016/!^ ;fpg @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_ 
Research Seminar Series 
Rural Healthcare Experience in Post-earthquake Nepal: A Critical Analysis 
Bicram Rijal, Simon Fraser University, Canada 
 

7 August 2016/@# ;fpg @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_ 
Research Seminar Series 
Critical Reflection on the Momentous Year 2015 from Youth Perspective 
Brabim Kumar, Association of youth organizations Nepal 
 

14 August 2016/#) ;fpg @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_ 
Research Seminar Series 
Climate Change as a Human Problem: Scale and Cultural Organization Perspective 
Pasang Yangjee Sherpa, The New School  
 
21 August 2016/% ebf} @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Research Seminar Series 
Nepalese Seasons: Rain and Ritual 
Gautama Vajracharya, Visiting Guest Curator, Rubin Museum of Art, New York 
 
28 August 2016/!@ ebf} @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Research Seminar Series 
Towards New Horizons for the Gandharbas: Changing Identities amid Social Transitions 
Dr. Izumi Morimoto, Meiji Gakuin University, Japan 
 
4 September 2016/!( ebf} @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_  

Research Seminar Series  
Nepal’s Remittance Economy: Prospect and Retrospect  
Shakeel Gavioli-Akilagun, University of York 
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11 September 2016/@^ ebf} @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_  

Loktantra and the Challenges to the Idea of Open Society in Nepal - IV 
Bureaucracy and its Relationship to the Idea of Open Society 
Jainendra Jeevan, Political Commentator and Krishna Gyawali, Former Secretary, Government of Nepal 
 
18 September 2016/@ c;f]h @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_  

Research Seminar Series  
lqljdf d]/f ;f9] tLg bzs  
s[i0f axfb'/ e§rg, ;dfhzf:qL  

 
25 September 2016/( c;f]h @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_  

Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
Imaginaries of Road: Process and Everyday Experiences of Road Building in Mugu 
Tulsi Sharan Sigdel, Researcher, Infrastructure of Democracy (IOD) 
 
2 October 2016/!^ c;f]h @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_  

Research Seminar Series  
j}b]lzs /f]huf/Ldf hfg] kl/jf/df u}/–j}jflxs ;DaGw / ;DaGw–ljR5]b M ldl8ofsf sYo / cWoogsf tYo  
dx]z/fh dxh{g, :jtGq cg';Gwfgstf{  
 
23 October 2016/& sflQs @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_  

Research Seminar Series  
:s"n lsg c;kmn < hf]g xN6sf] c;kmn :s"ndfly 5nkmn 
k|df]b e§, dfl6{g rf}tf/LÙ ;'bz{g l3ld/], k|aGw ;dkfbs÷;~rfns, l;sfO ;d"x / z/brGb| j:tL cg'jfbs 

 

6 November 2016/@! sflQs @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Research Seminar Series 
u|fdL0f g]kfndf a|f]8Aof08 OG6/g]6 M a|f]8Aof08 df:6/ Knfg -;g\ @)!^–@)@)_ sf] d:of}bfdf s] 5 < 
k'?iff]Qd vgfn, lgb]{s, g]kfn b"/;~rf/ k|flws/0f  
 

13 November 2016/@* sflQs @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Research Seminar Series 
Depopulation and Land Abandonment in the Rural Hills of Western Nepal 
Chhabi Lal Chidi, Lecturer, Central Department of Geography, TU   
 

20 November 2016/% d+l;/ @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_  

Research Seminar Series 
g]kfnL ljZjljBfnox?sf] :jldTj s;sf] < 
8f= dgk|;fb jfUn], k|fWofks, sf7df8f}F ljZjljBfno 

 
27 November 2016/!@ d+l;/ @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_  

Research Seminar Series 
Constructing Ethnic Identity: The Case of Magars in Nepal 
Shyamu Thapa, Lecturer, Central Department of Anthropology, TU 
 
4 December 2016/!( d+l;/ @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_  

Research Seminar Series  
yf¿ …PlS6leHdÚ jl/k/L 1fg pTkfbgsf] ;Gbe{  
uf]kfn blxt, n]vs÷/fhgLlt1  
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11 December 2016/@^ d+l;/ @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_  

No Discussion due to the Mahesh Chandra Regmi Lecture 2016  
18 December 2016/# k'; @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Research Seminar Series  
g]kfndf hg{n v]tL M g]lKnh lnª\lUjl:6S;sf] ;Gbe{   
eLd gf/fo0f /]UdL, lqe'jg ljZjljBfno   

 

25 December 2016/!) k'; @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Research Seminar Series  
of;f{u'Dafsf] Jofkf/df gfkmfsf] afF8kmfF8 M dfcf]jfbL åGå / To;kl5sf] cj:yf  
dw';'bg ;'j]bL, lqe'jg ljZjljBfno÷dfl6{g rf}tf/L 
 

1 January 2017/१७ पसु २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Research Seminar Series 

नया ँिदल्लीमा ौम बजार, सांःकृितक राजनीित र नेपाली घरेल ुमिहला कामदार 
चडूामिण बःनेत, समाजशा  िवभाग, साउथ एिसयन यिुनभिसर्टी 
 

8 January 2017/२४ पसु २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Research Seminar Series 

नेपालमा राजनीितक दलह को अपारदशीर् आिथर्क कारोवार  
ितलक पाठक, पऽकार, कािन्तपरु  
 

15 January 2017/२ माघ २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Research Seminar Series  

वतर्मान नेपालमा िव िव ालयको ःवाय ता भनेको के हो ? 

ूा॰ रामे र उपाध्याय, अध्यक्ष, नेपाल ूाध्यापक संघ 

ूा॰ िव ानाथ कोइर्राला, िशक्षािव  र  

डा॰ ूत्यूष वन्त, मािटर्न चौतारी 
 
22 January 2017/(( df3 @)&# -cfOtaf/, lbpF;f] # ah]_ 
Research Seminar Series  
Nepalese Studies in a Diasporic Frame  
Bed P Giri, Dartmouth College, USA  
 

29 January 2017/१६ माघ २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Co-constructing Claimant Testimony and Victimhood in the US Asylum Documentation and Witness Preparation 
Procedure 
Tina Shrestha, Postdoctoral Fellow Asia Research Institute, National University of Singapore 
 

5 February 2017/२३ माघ २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Research Seminar Series 

िव िव ालयमा संरक्षण लाभको बाँडफाडँ : िऽभवुन िव िव ालयमा मेरो अनभुव  

डा. लयूसाद उूतेी, मानवशा  िवभाग, िऽभवुन िव िव ालय 
 

12 February 2017/१ फागनु २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Research Seminar Series  
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नेपालको सन्दभर्मा भौितक पूवार्धार र आिथर्क िवकास  

डा. ि सवुाल, उप-महािनदशक, सामािजक तथ्या  महाशाखा, केन्िीय तथ्या  िवभाग  
 

19 February 2017/८ फागनु २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 

लोकतािन्ऽक समाज िनमार्णका चनुौती शृंखला – ९ 
Scope and Ramifications of the Proposed Social Welfare and Development Act, 2073 
Raju Chapagai, Advocate and Avash Bhandari, Martin Chautari 
 

26 February 2017/१५ फागनु २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Research Seminar Series  
State Recognition and Emerging Trends of Modernization of Tibetan Medicine in Nepal 
Gaurav Lamichhane, South Asia Institute, University of Heidelberg, Germany 
 

5 March 2017/२२ फागनु २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Research Seminar Series 

यौिनकता र अिभव्यिक्त 

अिःमना रि त, कलाकार; कृपा जोशी, किमक आिटर् , िमस मोटी; सायरा काकीर्, चौकठ 

सहजकतार् : शभु कायःथ, चौकठ 
 

12 March 2017/२९ फागनु २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
No Discussion due to Holi Festival 
 

19 March 2017/६ चैत २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे)  
Research Seminar Series 

नेपालमा नारीवादका पिरबितर्त आयामह  

अिमना िसंह, अध्यापक; अचर्ना थापा, अक्षर ूकाशन र दगुार् थापा, िनलिहरा समाज 

सहजकतार् :  िद ी शेरचन, ःवतन्ऽ अनसुन्धाता 
 

26 March 2017/१३ चैत २०७३ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे)   
Research Seminar Series 

मातभृाषा र मिहला   
िरता राई, संचारकमीर्;  लआमी महजर्न-देवकोटा, मानव अिधकारकमीर् 
सहजकतार् : ूिणका कोयू, चौकठ  

2 April 2017/२० चैत २०७३) आइतबार, िदउँसो ३ बजे( 
Research Seminar Series 
Transnational Mobilities and Cosmopolitan Transformations in Thamel 
Benjamin Linder, University of Illinois at Chicago 
(Discussion will be in English)  
 

9 April 2017/२७ चैत २०७३) आइतबार, िदउँसो ३ बजे( 
Research Seminar Series 
Through the Lens of Women: Portrayal of Male Characters in Nepali Women's Narratives 
Indira Mishra, Tribhuvan University 
 

16 April 2017/३ वैशाख २०७४ )आइतबार, िदउँसो ३ बजे( 
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Research Seminar Series  
Changing Livelihoods and Alternative Modernities: Experiences of Longitudinal Studies (1989-2016) in West 
Central Nepal  
Jagannath Adhikari, Australian National University 
 

23 April 2017/१० वैशाख २०७४ )आइतबार, िदउँसो ३ बजे( 
Research Seminar Series  
There is no regular discussion due to Chautari Annual Research Conference 
 

30 April 2017/ १७ वैशाख २०७४ )आइतबार, िदउँसो ३ बजे( 
Research Seminar Series  

दाउराबाट िनःकने धवुाँले ःवाःथ्यमा परेको असर: अनेककोटको अध्ययन  

मिनषा पोखरेल, ःकीम कलेज 
 

7 May 2017/२४ वैशाख २०७४ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Research Seminar Series 

नेपाल संःकृत िव िव ालयमा राजनीितक दल सम्ब  संघ/ स ◌ंगठनको ूभाव 

ऋिषराम अिधकारी, नेपाल संःकृत िव िव ालय 
 

14 May 2017/३१ वैशाख २०७४ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
There is no Regular Discussion due to Local Level Election 
 
 

21 May 2017/७ जेठ २०७४ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Research Seminar Series 

राजनीितक दल र ॅात ृसंगठनबीचको सम्बन्ध  : कि को ःवाय , कि को अधीनःथ ? 

राजेन्ि महजर्न, ःतम्भकार 
 

28 May 2017/१४ जेठ २०७४ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Research Seminar Series 

नेपालको समाज िव ानसम्बन्धी अनसुन्धानमािथ उपिःथत यक्ष 
ू  : हाॆा अनसुन्धानह को सामािजक ूभावको ू मा हामी कहाँ छ  ? 

डा. लोक भ राई, समाजशा ी तथा िवकासिव  
 

4 June 2017/२१ जेठ २०७४ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Research Seminar Series 

ूाि क भमूण्डलीकरणको वतर्मान अवःथामा नेपाल अध्ययनका केही बान्कीह  

ूत्यूष वन्त, मािटर्न चौतारी  
 

11 June 2017/२८ जेठ २०७४ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे)  
Research Seminar Series  

नेपालको पि म पहाडी क्षेऽमा घट्दो जनसंख्या र मामीण भिूम पिरत्याग 

छिवलाल िचदी, उप-ूाध्यापक, भगूोल केन्िीय िवभाग, िऽभवुन िव िव ालय  
 

18 June 2017/४ असार २०७४ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Research Seminar Series 
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नेपालमा 'एनजीओ एिक्टिभज्म'्को चनुौती   : मधेसको कोणबाट 

तलुानारायण साह, अिभयन्ता/नपेाल मधेस फाउन्डेसन  
 

25 June 2017/११ असार २०७४ (आइतबार, िदउँसो ३ बजे) 
Research Seminar Series  
Neoliberalism, Language Ideology & Multilingualism in Nepal: Implication for Social Justice & Epistemic Access 
in Language Education Policy 
Prem Phyak, TU 
 

2 July 2017/१८ असार २०७४) आइतबार, िदउँसो ३ बजे( 
Research Seminar Series 
Children's Oral Language and Literacy Skills: An Ethnographic Study in Nepal 
Meenakshi Dahal, PhD Candidate, Kathmandu University 
 

9 July 2017/२५ असार २०७४) आइतबार, िदउँसो ३ बजे( 
Research Seminar Series 

शारीिरक अपा ता भएका मिहलाको यौिनकता 
शभु कायःथ, चौकठ 
 

16 July 2017/१ साउन २०७४) आइतबार, िदउँसो ३ बजे( 
Research Seminar Series 

दगुर्म उ री िसमावतीर् इलाकामा दैिवक स ामा िनभर्र जीवन प ित  

छक्क बहादरु लामा, शोधकतार्, िहमालयन अध्ययन, संरक्षण र िदगो िवकास 
 

23 July 2017/८ साउन २०७४) आइतबार, िदउँसो ३ बजे( 
Research Seminar Series 

नेपालको सन्दभर्मा फुसर्द : एक समाजशा ीय अध्ययन 

कल्याण भण्डारी, यिुनभिसर्टी अफ वेःट अफ ःकटल्याण्ड, य"के 
 

30 July 2017/१५ साउन २०७४) आइतबार, िदउँसो ३ बजे( 
Research Seminar Series  
The Constitution of Nepal 2015 and the Hindu Identity Politics: Coming Full Circle of the Asli Hindusthan Project 
Founded by the King Prithvi Narayan Shah 
Dambar Chemjong, Lecturer, Central Department of Anthropology, Tribhuvan University 
 

ख. मंगलबारे समसामियक छलफल शृंखला  
19 July 2016/$ ;fpg @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_  

Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
s0ff{nL If]q ljsf; M Ps /0fgLts k|m]djs{  
k[YjL/fh lnun,  cWoIf, kf]ln;L l/;r{ P08 8]enkd]G6 -k|f8_ g]kfn 
 

26 July 2016/!! ;fpg @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

lzIf0f l;sfO{df cfOl;6Lsf] k|of]u 
lbg]z vgfn, pk lgb]{zs, z}lIfs hgzlQm ljsf; s]Gb|, lzIff dGqfno,  
rGbg ld>, ljBfyL{, Go"of]s{ ljZjljBfno, / c¿   

 
2 August 2016/!* ;fpg @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Discussion Series on Traditional Art of Nepal  
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d'lQml;+x yfkf M hLjg / s[lt  
d'lQml;+x yfkf, k/Dk/fut lrqsf/  

 
9 August 2016/@% ;fpg @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

lzIff P]g cf7f}F ;+zf]wgdf ljBfno Joj:yfkg ;ldlt 
s[i0f yfkf, ;fd'bflos ljBfno Joj:yfkg ;ldlt dxf;+3 / gfgL/fd ;~h]n, k|wfgfWofks, ;/:jtL dflj nlntk'/  

 
16 August 2016/#@ ;fpg @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Youth Volunteerism in Improving Education: An Experience of Teach For Nepal (TFN) 
Shisir Khanal, Co-founder, TFN; Swastika Shrestha, Head of Training, TFN and Bijaya Mani Paudel, TFN Alumni 
 
23 August 2016/& ebf} @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Loktantra and the Challenges to the Idea of Open Society in Nepal - I 
Loktantra and the Challenges to the Idea of Open Society in Nepal 
Pitamber Sharma, Former Professor, Tribhuvan University/Former, Vice-Chair, National Planning Commission 
 
30 August 2016/!$ ebf} @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
s0ff{nLdf vfB ;xfotfsf] /fhgLlt M cflbb]lv cfh;Dd 
dËn nfdf, cWoIf, g]kfn rfOgf r]Da/ ckm sdz{ P08 O08li6«h / k]df jfËr]g 8f]Nkf], 8f]Nkf] ;dfh  

 
6 September 2016/@! ebf} @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_  

Discussion Series on Traditional Art of Nepal 
1fgs/ ah|frfo{ M hLjg / s[lt 
1fgs/ ah|frfo{, k/Dk/fut lrqsf/  

 

13 September 2016/@* ebf} @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Book Discussion  
cho bLlIftsf] g]kfndf ljkb 
xl/s[i0f >]i7, k|fWoks÷hnzf:qL, g]kfn OlGhglol/ª sn]n 

 

20 September 2016/$ c;f]h @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

No discussion due to a Workshop on Universal Connectivity   
 

27 September 2015/!! c;f]h @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

alnsf] lj/f]w lsg < 
d[u]Gb| ;'j]bL, tGq cgj]ifs / 8f= l;4LjL/ sdf{rfo{, eQmk'/ tn]h'sf k'hf/L gfOs]  
l6Kk0fLstf{ M ;[li6l;+x >]i7, hg;Dks{ lgb]{zs, Plgdn g]kfn  

  
4 October 2016/!* c;f]h @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_  

Discussion Series on Traditional Art of Nepal 
gf/fo0fnIdL >]i7 M hLjg / s[lt 
gf/fo0fnIdL >]i7, k/Dk/fut lrqsf/  

 

18 October 2016/@ sflQs @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
Lilumati's Diary (45 min, Nepal 2014) 
Gorakh Bista, Director  
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25 October 2016/( sflQs @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Camera Indica Revisited: Popular Photography in the 21st Century 
Christopher Pinney, Professor, University College London 
 
8 November 2016/@# sflQs @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Film Show and Discussion 
My Left Foot (103 Mins 1989, Ireland) Directed by Jim Sheridan 
 

15 November 2016/#) sflQ{s @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_  

s}nfz /fO{åf/f ;Dkflbt klxrfgsf] vf]hL M cflbjf;L hghflt dlxnfsf ;fdflhs, ;f+:s[lts / /fhgLlts ;Gbe{ -@)!^–@)&#_ dfly 5nkmn  
hgs /fO{, lqe'jg ljZjljBfno / gf/fo0fL b]jsf]6f, n]vs 

 

22 November 2016/& d+l;/ @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_  

;fj{hlgs lgsfodf hjfkmb]lxtfsf] cj:yf  
efg'k|;fb cfrfo{, k"j{ dxfn]vfk/LIfs 

 

29 November 2016/!$ d+l;/ @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_   

Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020: Connecting Karnali to Nepal? 
of]uL g/xl/gfyMsf of]ubfgsf] ;+/If0f ;+j4{gsf] k|of; 
of]uL >LifgfyM, cWoIfÙ of]uL Jof3|j]bgfyM, jl/i7 pkfWoIf / ljZj kf]v/]n, dxf;lrjÙ >La[xb\ cfWoflTds kl/ifb\ 

 
6 December 2016/@! d+l;/ @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

Discussion Series on Traditional Art of Nepal 
k|]ddfg lrqsf/ M hLjg / s[lt 
k|]ddfg lrqsf/, k/Dk/fut lrqsf/  

 

13 December 2016/@* d+l;/ @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_ 

nf]stflGqs ;dfh lgdf{0fsf r'gf}tL z[+vnf – ^  
nf]stflGqs g]kfndf lrlsT;f lzIff M s] 5 < s] x'g'k5{ < 
8f= /fd]z sf]O/fnf, ;lxb uª\ufnfn /fli6«o x[bo/f]u s]Gb|  

 
20 December 2016/% k'; @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_  

Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020 
o'y lehg – @)@% tyf bz jif]{ /0fgLlts of]hgfn] s0ff{nLsf o'jfnfO{ s;/L ;d]6\5 < 
of]u]Gb| zfxL, ;+of]hs, o'y lehg – @)@% tyf bz jif]{ /0fgLlts of]hgf, o'jf tyf v]ns"b\ dGqfno  

 
27 December 2016/!@ k'; @)&# -dª\unaf/, lbpF;f] # ah]_  

nf]stflGqs ;dfh lgdf{0fsf r'gf}tL z[+vnf – &  
ljeflht ;dfhdf kqsfl/tf  
cldt 9sfn, k|wfg ;Dkfbs, ;]tf]kf6L  

 

3 January 2017/१९ पसु २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे) 
Death - A Concept of 'Martyrology': References from Maoists People's War in Nepal 
Sujeet Karn, Martin Chautari 
 

10 January 2017/२६ पसु २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे) 
Traditional Town Management and Urban Regeneration 
Shriju Pradhan, Deputy Director, Urban Housing and Heritage Conservation Division, 
National Reconstruction Authority, Government of Nepal 
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17 January 2017/४ माघ २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे) 

िवकास भनेको के हो ? यो कःको लािग हो ? 

महेश पन्त, िवकासिव  
 

24 January 2017/११ माघ २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे) 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020 

कणार्लीका अमूतर् सम्पदा : मगुमुा कथावाचनको खोजीको केही अनभुवह  

िद ी शेरचन र िन ल न्यौपान;े अनसुन्धान फेलो, कणार्ली कला केन्ि 
 

31 January 2017/१८ माघ २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे) 

लोकतािन्ऽक समाज िनमार्णका चनुौती शृंखला – ८ 

िनवार्चन नहुँदा मलुकु कता ? 

डा॰ सरेुन्ि भण्डारी, नपेाल ल एसोिसएट्स (Cancelled) 
 

7 February 2017/२५ माघ २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे) 
City Seminar 
Life in a Metro: Unpacking Kathmandu’s ‘Metro Rail’ Vision and Discussing Alternatives 
Prashanta Khanal, Environmentalist, 'Modernized Pedicabs Vehicles Project', Asian Development Bank 
 

14 February 2017/३ फागनु २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे) 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020 

दगुर्म क्षेऽका शैिक्षक संःथाको ःतरो ितमा ूाचायर्को भिूमका  

रमेश गौतम, पूवर् ूाचायर्, िलकु संयकु्त क्याम्पस, डोल्पा  
 

21 February 2017/१० फागनु २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे) 

गोखार् ि िवधा   - िवदेशी सेनामा नेपाली नागिरकको दिुवधाको एउटा व्यिक्तगत कथा 
िदनकर नपेाल, राजनीितक िटप्पणीकार/भतूपूवर् मेजर ,भारतीय सेना 
 

28 February 2017/१७ फागनु २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे) 

'मटे िहमालयन शेल' िकन राि य गौरवको योजना बनाइनपुछर् ? 

ूशान्त िसंह, महासिचव, िहमाली समदुाय जलवाय ुमैऽी संगठन 
 

7 March 2017/२४ फागनु २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे) 
नेपाली िव ाथीर् आन्दोलनको भावी िदशा 
दीपा आले, नेपाल मगर िव ाथीर् संघ; सनुिता बराल, अनेराःविवय ुर ान ुखितवडा, अनेराःविवय ु(बािन्तकारी) 
सहजकतार् : भावना ओली, मािटर्न चौतारी  
 
 

14 March 2017/१ चैत २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे)  
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020 

लआमीकन्या बढुा ारा िलिखत कणार्लीमा मिहला  मािथ छलफल 

कैलाश राइर्, चौकठ  

सहजकतार् :  अंकलाल चलाउन े 
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21 March 2017/८ चैत २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे)  
िनलम काकीर् िनहािरका ारा िलिखत उपन्यास िचरहरण मािथ छलफल  
पुं पा पौडेल, ःवतन्ऽ अनसुन्धाता 
सहजकतार् :  रिवन्ि ढकाल, बकुाहोिलक्स 
 

28 March 2017/१५ चैत २०७३ (म लबार, िदउँसो ३ बजे) 
Intersectionality and the Politics of Citizenship: The Disparate Impact on Madhesi Wowen  
Kalpana Jha, Researcher, Martin Chautari 
Moderator: Bhawana Oli, Martin Chautari 
 

4 April 2017/२२ चैत २०७३) म लबार, िदउँसो ३ बजे( 
Traditional Art Discussion Series 

पूणर् ूसाद ोजू : जीवन र कृित  

पूणर् ूसाद ोजू, परम्परागत िचऽकार  
 

11 April 2017/२९ चैत २०७३ )म लबार, िदउँसो ३ बजे( 
City Seminar 
Dhunwaa/ Dhulo: Solution to Pollution in Kathmandu 
Bhushan Tuladhar, Environmentalist                                                                                                                                                             
  

18 April 2017/५ वैशाख २०७४ )म लबार, िदउँसो ३ बजे( 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020 

कणार्लीका यवुाको ि कोणमा आस  ःथानीय िनवार्चन 

उपेन्िज  शाही, कणार्ली समाज -हमु्ला; िकशोर न्यौपान,े कणार्ली समाज -कािलकोट र टासी टेवा डोल्पो, कणार्ली समाज -
डोल्पा 
 

25 April 2017/१२ वैशाख २०७४ )म लबार, िदउँसो ३ बजे( 
परम्परागत कलामा तालमान र दशर्न 

अ कृंण ूजापित, परम्परागत मूितर्कार 
 

2 May 2017/१९ वैशाख २०७४ (मंगलबार, िदउँसो ३ बजे) 

िसजर्ना शमार् ारा िलिखत गोल्डेन गेट उपन्यासमािथ छलफल 

डा. िवन्द ुशमार्, सािहत्यकार 
 
 

9 May 2017/२६ वैशाख २०७४ (मंगलबार, िदउँसो ३ बजे) 
The Politics of Public Interest Litigation in Post-emergency India 
Anuj Bhuwania, South Asian University, Delhi 
Discussion will be in English  
 

16 May 2017/२ जेठ २०७४ (मंगलबार, िदउँसो ३ बजे) 

संघीयतामा िव ालय िशक्षाको व्यवःथापन 

ई रीूसाद पोखरेल, उपिनदशक, शैिक्षक जनशिक्त िवकास केन्ि, िशक्षा मन्ऽालय 
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23 May 2017/९ जेठ २०७४ (मंगलबार, िदउँसो ३ बजे) 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali 2020 

काठमाड मा कणार्लीका मिहला िव ाथीर्को भोगाइ 

ूितमा खऽी , िव ाथीर् 
30 May 2017/१६ जेठ २०७४ (मंगलबार, िदउँसो ३ बजे) 
Learning for Exams: Findings from Martin Chautari's Survey 2017 
Pramod Bhatta, Martin Chautari 
 

6 June 2017/२३ जेठ २०७४ (मंगलबार, िदउँसो ३ बजे) 
Traditional Art Discussion Series 

लोक िचऽकार   : जीवन र कृित  

लोक िचऽकार, परम्परागत िचऽकार 
 

13 June 2017/३० जेठ २०७४ (मंगलबार, िदउँसो ३ बजे) 

नेपालमा सावर्जिनक बिु जीवी   : संवादका लािग केही िवचारह  

तारालाल ौे , िऽभवुन िव िव ालय 
 

20 June 2017/६ असार २०७४ (मंगलबार, िदउँसो ३ बजे) 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali Samaj 

िव.सं .२०२० को दशकमा कणार्ली अध्ययनको वैयिक्तक अनभुव  

सत्यमोहन जोशी ,संःकृितिव  
 

27 June 2017/१३ असार २०७४ (मंगलबार, िदउँसो ३ बजे) 

लोकसंःकृित र स ीतको अन्तरसम्बन्ध 

झमुा िलम्ब,ु स ीतकमीर् 
 

4 July 2017/२० असार २०७४) मंगलबार, िदउँसो ३ बजे( 
Traditional Art Discussion Series 

िदपक जोशी : जीवन र कृित 

िदपक जोशी, परम्परागत िचऽकार 
 

11 July 2017/२७ असार २०७४) मंगलबार, िदउँसो ३ बजे( 
तारालाल ौे ारा िलिखत बन्दीपरुदेिख बन्दीपरुसम्म मािथ छलफल  

सम्विृ  खरेल, समाजशा ी  र कुमार पाण्डे, उजार् व्यवसायी 
18 July 2017/३ साउन २०७४) मंगलबार, िदउँसो ३ बजे( 
Karnali Dialogue Jointly Organized with Karnali Samaj 

कालो पोथी  (नेपाल, सन ्२०१६, ९० िमनटे ( 
मीन भाम, िनदशक 
 

25 July 2017/१० साउन २०७४) म लबार, िदउँसो ३ बजे( 
City Seminar 

का मण्डप पनुिनर्मार्ण : सम्पदाका मूतर् र अमूतर् पह   

सदुशर्नराज ितवारी, इिन्ःटच्यूट अफ इिन्जिनयिरङ, पलु्चोक क्याम्पस  
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ग. अितिरक्त छलफल  
31 August 2016/!% ebf} @)&# -a'waf/, lbpF;f] # ah]_  
Loktantra and the Challenges to the Idea of Open Society in Nepal - II 
nf]stflGqs ;dfhsf] lgdf{0fdf ;Tofu|xsf] e"ldsf 
8f= uf]ljGb s];L, ;Tofu|xL÷k|fWofks, lqe'jg ljZjljBfno lzIf0f c:ktfn  

 
8 September 2016/@# ebf} @)&# -ljxLaf/, lbpF;f] # ah]_  

Loktantra and the Challenges to the Idea of Open Society in Nepal - III 
nf]stGq M ;f]r]sf] / ef]u]sf]  
r}tGo ld>, k|fWofks, lqe'jg ljZjljBfno 

 

3 October 2016/!& c;f]h @)&# -;f]daf/, lbpF;f] # ah]_  

nf]stflGqs ;dfh lgdf{0fsf r'gf}tL – z[+vnf $ 
g]kfnL nf]stGqsf r'gf}tLx¿  
gf/fo0f jfUn], n]vs÷kqsf/ / k|0fj v/]n, ;dfhzf:qL, sf7df8f}F :s'n ckm n 

 

16 December 2016/१ पसु २०७३ (शबुबार, िदउँसो २ बजे) 

Film Show and Discussion - Jointly Organized with Climate Alliance of Himalayan Communities 
Before the Flood (USA, 2016, 96min) directed by Fisher Stevens 
 

22 December 2016/७ पसु  २०७३ (िबहीबार, िदउँसो ३ बजे)  

Additional Discussion  
Fragmented Public Authority and State un/making in the ‘New’ Republic of Nepal 
Andrea Nightingale, Norwegian University of Life Sciences, Norway  
 

30 January 2017/१७ माघ २०७३ (सोमबार, िदउँसो ३ बजे) 
Additional Discussion 
Research as an Intercultural Encounter 
Anna Robinson-Pant, Professor, University of East Anglia, UK 
(The Discussion will be conducted in English) 
 

23 February 2017/१२ फागनु २०७३ (िवहीबार, िदउँसो ३ बजे) 
Film Show and Discussion  
Takasera (91 Mins 2016, Nepal) 
Eva Pivač and Matjaž Pinter; Directors  
 

1 March 2017/१८ फागनु २०७३ (बधुबार, िदउँसो ३ बजे) 
Additional Discussion 

राज्यपनुसर्ंरचनामा मिहला 
पम्फा भसुाल, ूवक्ता, नेकपा (माओबादी केन्ि) 
सहजकतार् : कैलाश राई, चौकठ 
 

9 March 2017/२६ फागनु २०७३ (िवहीबार, िदउँसो ३ बजे) 
Additional Discussion 

संचार माध्यम र मिहला : बदिलँदो ःव प   

अमतृा लम्साल, स ार/मानव अिधकारकमीर्; सािवऽी गौतम, ःतम्भकार; भकुृटी राई, पऽकार 
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सहजकतार् : सिुमना राई-काकीर्, चौकठ 

2017-03-13 (३० फागनु २०७३) 
Open University of Nepal and Its Challenges 
 
Dr. Pramod Dhakal, Chair of Open University Taskforce in NRNA 
 

16 March 2017/३ चैत २०७३ (िवहीबार, िदउँसो ३ बजे) 
Film Show and Discussion 
Maya’s Husk Husband (Nepal, 41 mins, 2016)  
Jyoti Keshar Simha Thakuri, Director 
 

23 March 2017/१० चैत २०७३ (िवहीबार, िदउँसो ३ बजे) 
Film Show and Discussion 
Phulsiri  (Nepal, 49 mins, 2016) 
Ngima Gelu Lama, Directer 
 

6 April 2017/२४ चैत २०७३ (िबहीबार, िदउँसो ३ बजे) 
Film Show and Discussion 
Susan Gluth’s Urmila - My Memory is My Power (Nepal, 86 min, 2016)  
Susan Gluth, Director 
 

25 May 2017/११ जेठ २०७४ (िबहीवार, िदउँसो ३ बजे) 
Additional Discussion 

सेन्टर फोर नेपाल ःतडीज यूकेका दश बषर् 
डा. चन्ि लक्सम्बा, सेन्टर फोर नेपाल ःतडीज यूके 
 

12 May 2017/29 वैशाख २०७४ (शबुबार, िदउँसो ३ बजे) 
Philosophy Discussion Series Organized by Nepal Darshan Adhyayan Kendra 

नेपालको पिरूआेयमा  दशर्नशा  

िवंण ुूभात, ूा  
 

9 June 2017/२६ जेठ २०७४ (शबुबार, िदउँसो ३ बजे) 
Philosophy Discussion Series Organized by Nepal Darshan Adhyayan Kendra 

गिणतीय  सत्यमा  िववाद 
 

14 July 2017/३० असार २०७४ (शबुबार, िदउँसो ३ बजे) 
Philosophy Discussion Series Organized by Nepal Darshan Adhyayan Kendra 

के िव ान, के न-िव ान ? पो मोडिनर्ःट र खरो वै ािनक बीचको "साइन्स वार" को वतर्मान िःथित  

िदपक वाली, ूा , नेपाल िव ान तथा ूिविध ू ा–ूित ान (नाःट)    
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अनसूुची २ : आ.व. २०७३/७४ मा सम्प , सेिमनार तथा कायर्शालाह को सूची 
 

बसं= िमित र ःथान कायर्बमको शीषर्क आयोजक 
१ १४ जलुाई २०१७, 

काठमाड  
Workshop on "Reviewing International 
Research Collaborations on Nepal" 

मािटर्न चौतारी र 
यिुनभिसर्टी अफ एडेनवगर् 

२ १९ जनु २०१७, 
काठमाड  

Framing Pathways to IT Infrastructure 
Development  in Nepal (Project Orientation 
Workshop)

मािटर्न चौतारी 

३ २४—२५ अिूल 
२०१७, काठमाड  

चौतारी वािषर्क सम्मेलन  मािटर्न चौतारी 

४ २१ माचर् २०१७, 
काठमाड  

School Education Survey: Field Experience 
Workshop  

मािटर्न चौतारी 

५ ३ माचर् २०१७, 
काठमाड  

School Education Survey: Orientation 
Workshop   

मािटर्न चौतारी 

६ २१ फेॄअुरी २०१७, 
काठमाड  

Ethnography: What Is It Good For ? मािटर्न चौतारी 

७ २९ िडसेम्बर २०१६, 
काठमाड  

Debating Development in South Asia: 
Revisiting Dor B. Bista's Fatalism and 
Development 25 Years Later 

मािटर्न चौतारी र साउथ 
एिसया यिुनभिसर्टी िदल्ली 

८ ९ िडसेम्बर २०१६, 
काठमाड  

Workshop on Post-Conflict and Post-
Disaster Dynamics 

मािटर्न चौतारी र क्योटो 
यिुनभिसर्टी, जापान 

९ 26 नोभेम्बर २०16, 
काठमाड  

पःुतक समीक्षा सेिमनार २०७३ मािटर्न चौतारी र आ ान 

१० 19 नोभेम्बर २०१६, 
ताङितङ, काःकी 

ताङितङमा इन्टरनेट: िरपोिटर्ङ कायर्शाला मािटर्न चौतारी र िहमालय 
िमलन मािव, ताङितङ 
काःकी 

११ ७-८ नोभेम्बर २०१६, 
काठमाड  

Workshop on Location Public Finance 
Dynamics in Education in Nepal 

मािटर्न चौतारी 

१२ 22 सेप्टेम्बर २०१६, 
काठमाड  

स ाल िनमार्ण सहिजकरण कायर्शाला मािटर्न चौतारी 

१३ २०‐२१ सेप्टेम्बर 
२०१६, लिलतपरु 

Dimentions of Internet Connectivity: Policy 
and Practice in Nepal 

मािटर्न चौतारी 

१४ २१ सेप्टेम्बर २०१६, 
लिलतपरु 

नेपाल जैिवक भगूोलको पूनरावलोकन मािटर्न चौतारी 
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अनसूुची ३ :  चौतारी वािषर्क अनसुन्धान सम्मेलनको तािलका 
Chautari Annual Conference ‐ 2017 

Organized by Martin Chautari (MC) | Venue: Martin Chautari, 

Thapathali, Kathmandu  23–24 April 2017 (10–11 Baishakh 2074) 

================================================================== 

10:00 
Opening Remarks 
Devraj Humagain, Martin Chautari 

Hall A Hall B
10:10 10:10 
Panel 1: Imagination of Border, Politics and Citizenship Panel 2: Languages and Language Policy in Nepal
Moderator/Discussant: Bhaskar Gautam, MC/Tribhuvan University 
(TU) 

Moderator/Discussant: Amrit Yonjan-Tamang, Linguist 

Paper I: India-Nepal Open-border: Beyond Socio-economic Paper I: Languages and the Language Policy Issues in 
Kalpana Jha, MC Bhim Narayan Regmi, Central Department of Linguistics 
Paper II: Bodies that Matter: Contesting Citizenship Rights in Paper II: Second Language in Nepal: Relevance on 
Kumud Rana, University of Glasgow, UK Making 

Paper III: मधेश आन्दोलन-२०७२ मा दिक्षणी सीमा
ो ीि ो

Pratima Thapa, CDL, TU 

  र केन्िको बहसमा सीमाबारेको कल्पना
Paper III: Mother Tongues of Nepal: Number of
Speakers, 

भावना ओली, मािटर्न चौतारी Sharada Sapkota, CDL, TU 

Floor Discussion Floor Discussion 

11:25 Break 
11: 35 11: 35 
Panel 3: Post-earthquake Dynamics in Nepal Panel 4: Health, Aging and Disability 
Moderator/Discussant:  
Himalaya Kharel, Social Science Baha 

Moderator/Discussant:  
Sujen Man Maharjan, Action against Hunger 

Paper I: Impact of Earthquake on Maternal Post-traumatic Paper I: Involuntary Childlessness in Nepal: Instances 
Symptoms and Daily Life of Exposed Families* Competition, Contestations, and Conflicts, among the 
Suman Ranjitkar, Institute of Medicine, TU Healing Practices and Healing Journeys 
Paper II: Status of Haku IDPs and Advocacy for Durable Gaurav Lamichhane, University of Heidelberg 
Umesh Pokharel, Independent Researcher Paper II: Children’s Migration and its Effect on Elderly
Paper III: Disaster and Resilience: A Study on Community A Study at Old Age Homes in Kathmandu 
and Recovering in Barpak after April Earthquake Prakriti Khanal, Padma Kanya College, TU 
Narayani Devkota, National Alliance of Women Human Rights Paper III: Socio-economic Correlates of Elderly Abuse: 

Paper IV: भकूम्पपिछको िवपद : हाकुका  नािगरकले 

ँ े ो े ोि

Sociological Study at Old Age Homes in Kathmandu 
Sunita Rai, Padma Kanya Multiple Campus, TU 

 ख गु ङ, केन्िीय समाजशा  िवभाग, िऽभवन 
िव िव ालय 

Reflections and Retrospections from Teaching and 
Learning in 

  Nepal's Universities 

  Obindra B. Chand, Social Science Baha and Devendra 

  MC/Om Health Campus, Purbanchal University 

Floor Discussion Floor Discussion 

13:05 Khaja Break 
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14:00 
Panel 5: Media, Law and Politics 
Moderator/Discussant: Pranab Kharel, Kathmandu School of Law 

 
Paper I: Bikas for All: The Democratization of Political Language in the 1990s 
Bandana Gyawali, University of Helsinki, Finland 
Paper II: Making a Brand Product: Nepali Newspapers on the Net in the 1990s 
Harsha Man Maharjan, Koyto University, Japan 
Paper III: Female Ex-Combatants and Reintegration in Nepal 
Michanne Steenbergen, University of Manchester, UK 
Paper IV: Children Victims Victimized by Juvenile Delinquents in Juvenile Justice System of Nepal 
Laxmi Bakhadyo, Kathmandu School of Law 

 
Floor Discussion 

15:30 Break 

15: 40 

Open Session: समाज अध्ययन जनर्लको  समीक्षा 
Moderator: देवराज हमुागाईं, मािटर्न चौतारी 
Speakers: मान बहादरु खऽी, िऽ.िव; र  र म  ुथापा, अिःमता मिहला ू काशन गहृ 

16:40  Tea

 

Day 2 (24 April, Monday) 

Hall A Hall B 
10:00 
Panel 6: Researching School Governance: Resource Usage, 
Accountability and Inclusion in Nepali Community Schools 
Moderator/Discussant:  
Sudeep Nakarmi, TU 

 
Paper I: Transforming School Governance through Competency 
Based Inclusive School Management Committees 
Rebat Kumar Dhakal, Kathmandu University (KU) 
Paper II: Understanding Accountability in Education: A Two-way 
Street in Community School 
Kul Prasad Khanal, KU 
Paper III: Elite Capture and Informal Institutions: Understanding 
the Dynamics of One-upmanship in Everyday School Activity  
Sanjay Hamal, KU 

 
 
 
 

Floor Discussion 

10:00 
Panel 7: Literature and Culture 
Moderator/Discussant:  
Archana Thapa, Akshar Creations, Nepal 

 
Paper I: A Trajectory of Nepali 
Modernity: A Narrative of Ruptures 
and Repairs 
Bal Bahadur Thapa, Central Department of 
English, TU  
Paper II: Bitcoin for Gold Bugs: The 
Presence of Money in Kathmandu* 
Peter Graif, The Open Institute for Social Science, 
Kathmandu 
Paper III: Women’s Struggle for the Life of 
Freedom and Individuality but Ultimate 
Failure: Reflections from Bijay Malla’s 
Anuradha 
Radha Devi Sharma, TU 

 
 

Floor Discussion 

11:15 Break 
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* Paper not presented in the conference 

 
 
 
 
 
 
 

11: 25 
Panel 8: Energy and Public Transportation 
Moderator/Discussant:  

Kailash Rai, MC 
 

Paper I: Income as a Determinant of Household's Choice of Fuel 
for Cooking in Nepal 
Maheshwar Giri, National College, KU 
Paper II: Difficulties and Possible Measures to Manage Public 
Vehicles* 
Hem Krishna Shrestha, Asian College of Higher Studies 
Paper III: Resistance and Negotiation: An Ethnographic Reflection 
on Jhimruk Hydropower Project (JHP), Western Nepal  
Shyam Bahadur Kunwar, TU 

 
 
 
 
 

Floor Discussion 

11:25 
Panel 9: Poverty, Social Exclusion, 
Landlessness and Migration 
Moderator/Discussant:  

Amrita Gurung, Social Science Baha 

 
Paper I: Poverty and Social Exclusion of Dalits in 
Eastern Nepal 
Raju Rai, Rising Star Higher Secondary 
School/College 
Paper II: Rental Market for Agricultural 
Capital Goods: An Analysis of Nepal 
Plains 
Krishna Sharma, South Asian University, India 
Paper III: Work-related Migration 
Aspirations in Youths of Nepal: An 
Empirical Analysis 
Ram Narayan Shrestha, South Asian University, New
Delhi 

 
Floor Discussion 

12:40 Khaja Break 

13:40 

Panel 10: नेपालमा संःथागत ‘ःवाय ता’ को ू   : सामािजक  संःथा, ूकाशन उ ोग र िव िव ालय 

Moderator: मध ुिगरी, केन्िीय, मानवशा  िवभाग, िऽभवुन िव िव ालय 

Speakers: आभास भण्डारी, मािटर्न चौतारी; दीपक अयार्ल, मदन परुःकार पःुतकालय र देवेन्ि उूतेी, मािटर्न 

चौतारी 14:55 Break 

15: 10 
Open Session: Kalpana Jha's The Madhesi Upsurge and the Contested Idea of Nepal (Springer, 2017)  

Moderator: Indira Mishra, Mahendra Multiple Campus,Dharan 
Speakers: Dipendra Jha, Terai Human Rights Defenders Alliance and Bhaskar Gautam, MC/TU 
16:10 
Review of the Conference Closing Remarks 

16:30 Tea 
Note: Each paper presenter will summarize his/her paper within 15 minutes. A designated moderator/discussant will share 
his/her comments on all papers in the panel in 10 minutes and remaining time will be available for the floor discussion. 
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अनसूुची ४: इन्टरनटे ूसारका िविवध आयाम : नपेाली नीित र अभ्यास 
 

इन्टरनटे ूसारका िविवध आयाम :  नपेाली नीित र अभ्यास 
(कायर्शाला) 

४ – ५ असोज २०७३ (२० - २१ सेप्टेम्बर २०१६) 
यलमाया केन्ि, पाटनढोका, लिलतपरु 

 
पिहलो िदन (४ असोज, मंगलबार) 

========================================================================== 
१०:०० - १०:३० 
नाम दतार् र िचया 
 
१०:३० - १०:४५ 
ःवागत मन्तव्य र कायर्बमबारे जानकारी 
देवराज हमुागाईं, मािटर्न चौतारी  
= ========================================================================= 

पिहलो सऽ 
सहजकतार् : भावना ओली, अनसुन्धाता, मािटर्न चौतारी 

१०:४५ - ११:३० 
राि य जनगणना २०६८ अनसुार घरधरुीमा आइिसटीको पहुँच : िजल्लाःतरीय िव षेण 
शैलेशबहादरु पाण्डे, अनसुन्धाता, मािटर्न चौतारी 
 
११:३० - १२:१५ 
नपेालमा वैकिल्पक सूचना स ार ूिविधको आवँयकता 
िन ल रेग्मी, अनसुन्धाता, मािटर्न चौतारी   
========================================================================== 

१२:१५ - १:१५ खाना 
========================================================================== 

दोॐो सऽ 
सहजकतार् : खबहादरु गु ङ, अनसुन्धाता 

१:१५ - २:०० 
इन्टरनटेको पहुँच र ूयोग : वृ िचऽ ूदशर्नी र छलफल 
िवबम न्यौपान,े पऽकार, यित िमिडया ूािल 
 
२:०० - २:४५ 
नपेालमा इन्टरनटे सेवाको िवःतार : डायल अपदेिख अिप्टकल फाइबरसम्म 
समुनलाल ूधान, अध्यक्ष, आइएसपी एसोिसएसन अफ नेपाल 
==========================================================================  
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२:४५ - ३:०० िचया 
========================================================================== 

 
 

प्यानल छलफल 
सहजकतार् : राजन लम्साल, सम्पादक, िलिभङ वीथ आइिसटी 

३:०० - ४:३० 
इन्टरनटेको िवःतारमा मामीण दूरस ार िवकास कोषको उपयोग  
पु षो म खनाल, िनदशक, नेपाल दूरस ार ूािधकरण; नरेन्िमान िसंह महजर्न, विर  इिन्जिनयर, नेपाल टेिलकम; 
समुनलाल ूधान, अध्यक्ष, आइएसपी एसोिसएसन अफ नेपाल 
========================================================================== 

दोॐो िदन (५ असोज, बधुबार) 
अनलाइन िमिडया, सामािजक स ाल र अिभव्यिक्त ःवतन्ऽता 

१०:०० - १०:३० 
नाम दतार् र िचया 
========================================================================== 

प्यानल छलफल  
सहजकतार् : दगुार् काकीर्, सम्पादक, मिहलाखबर  

१०:३० - १२:०० 
िडिजटल ूिविधको यगुमा पऽकािरता र अिभव्यिक्त ःवतन्ऽता  
रमा पराजलुी, पऽकार, िबिबसी नेपाली सेवा; शोभा शमार्, पऽकार, सेतोपाटी; जीवन क्षेऽी, लेखक तथा िटप्पणीकार र 
लेिनन ब ाडे, कला-सािहत्य सम्पादक, बा॑खरी 
==========================================================================१२:
०० – १:०० खाना 
========================================================================== 

प्यानल छलफल  
सहजकतार् : देवराज हमुागाईं, अनसुन्धाता, मािटर्न चौतारी  

१:०० – २:३०  
अनलाइन माध्यमसम्बन्धी नीितगत एवं कानूनी अवःथा र ितनको कायार्न्वयन पक्ष 
उज्ज्वल आचायर्, कायर्कारी िनदशक, सेन्टर फर िमिडया िरसचर्; बिबता बःनेत, सम्पादक, घटना र िवचार; ूवेश 
सवुेदी, अध्यक्ष, अनलाइन पऽकार संघ  
 
२:३० – ३:१५ 
मामीण र सहरी समाजमा इन्टरनटे : फोटो ूःतिुत 
उषा ितितक्ष,ु ःवतन्ऽ फोटो पऽकार 

========================================================================== 
३:१५ कायर्शालाको समापन/िचया 

========================================================================== 


