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लेखक/सम्पादक ्रिचय

अमृत योन्जन-तपामपाङ भपाषिक अषभयन्पा हुन् । उनी मपा्ृभपािपा, मपा्ृभपािपामपा षिक्पा ि 
्पामपाङकपा षिियमपा अधययन, अनुसन्पान गर्छन् । यी षिियमपा उनकपा ्ीन दर्छन रष् 
्ुस्क प्रकपाषि् रन् । 

सि्नत्र अनुसन्पा्पा अ््जजुन ्न्थी इष्हपास अधययनमपा रुषच िपाखरन् । उनको सह-सम्पादनमपा 
नेपाली म्ागेजिनका २५ वर्ष (२०७०) ि सह-लेखनमपा जिजि्ा ताजलि : नेपाली अभ्ासको 
लेखािोखा (२०६७) ि षमषियपा सम्बन्ी षिषभनन लेख प्रकपाषि् रन् ।

कमलदेव भट्टिपाई ्त्रकपाि हुन् । उनी सन् २०१० देषख सन् २०१८ समम द काठिािौ ँ
पोष्टसँग आ्बद्ध षिए । षमषियपा, िपाषट्रिय िपारनीष् ि अन्िपा्छषट्रिय मपामलपा उनको रुषचकपा के्त्र 
हुन् । उनी संक्रिणकाल : १२ बुँदेदेजख भारती् नाकाबनदी (२०७२) ्ुस्ककपा लेखक हुन् ।

सि्नत्र अनुसन्पा्पा कैलपाश िपाईको लेखनमपा आजदवासी िनिाजत िजिलाका संगठन, 
आनदोलन र लेखन (२०७४) ि सम्पादनमपा पजिचानको खोिी : आजदवासी िनिाजत 
िजिलाका सािाजिक, सांसककृ जतक र रािनीजतक सनदभ्ष (२०१६–२०७३) [२०७३] ्ुस्क 
प्रकपाषि् रन् । लैंषगक्पा, समपािेिीकिण ि सपामपाषरक नयपाय रस्पा षिियमपा षिषभनन 
रन्छल, ्ुस्क ि ्त्र्षत्रकपाहरूमपा उनकपा लेखहरू रपाष्एकपा रन् ।
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कोमल भट्ट षिकपास सञचपाि्बपािे अधययन अनुसन्पानमपा रुषच िपाखरन् । उनको सह-लेखन 
ि सह-सम्पादनमपा र ओटपा ्ुस्क ि षमषियपा सम्बन्ी षिषभनन अनुसन्पानपातमक लेखहरू 
प्रकपाषि् रन् । षिग्मपा उनले मपाषट्छन चौ्पािी, एनटेनपा फपाउणिेिन ने्पाल, हेलभेटपास ने्पाल, 
संयुक्त िपाट्रिसंघीय ्बपाल कोि (युषनसेफ) ि संयुक्त िपाट्रिसंघीय षिकपास कपाय्छक्रम (यूएनिी्ी) 
मपा षिषभनन षरममेिपािीमपा कपाम गिेकपा षिए । 

चूडपामणि बसनेत नयपँा षदललीषसि् सपाउि एषसयन युषनभषस्छटीमपा समपारिपास्त्र ्ढपाउँरन् । 
इष्हपास, अि्छ्नत्र, िपारनीष् ि ्म्छ उनको रुषचको षििय हो । ्बसने्कपा प्रपाषञिक लेखहरू 
ने्पाल ि षिदेि्बपाट प्रकपािन हुने षिषभनन रन्छलमपा प्रकपाषि् रन् ।

्जथीवन के्त्थी पयपािोलोषरसट हुन् । उनी षिषि् समसपामषयक षिियमपा ्त्र्षत्रकपामपा 
षनयषम् स्मभ लेखरन् । ने्पालमपा सुिपासनको अिसिपा्बपािे उनले रन्छल एिं ्ुस्कमपा 
अनुसन्पानपातमक लेख लेखेकपा रन् ।

िेढ दिकदेषख दषल् एिं सीमपान्कृ् समुदपाय्बपािे अधययन ि लेखनमपा सषक्रय ्ेजबथी 
णवश्वकमपाजुको नेपाली जिजि्ािा दजलत : सिभाजगता र जवर्वसतु (२०६९) ्ुस्क 
प्रकपाषि् र । सपािै, उनले षिषभनन रन्छल, ्ुस्क, मयपागेषरन ि ्त्र्षत्रकपामपा लेखहरू 
लेखेकपा रन् । षिश्वकमपा्छ हपाल ञिपान उत्पादनकपा क्ेत्रमपा षक्रयपािील संसिपा षिष्नटी 
इषनषसयषटभमपा आ्बद्ध रन् ।

आखयपान ि गैिआखयपान दुिै षि्पामपा षनयषम् कलम चलपाउने द्रपाजु  कपाककीकपा लेखन 
मूल्: युिपा ि मषहलपाकपा मुद्पामपा केषनरि् हुनरन् । उनी हपाल संघीय्पा कपायपा्छनियन ि 
सिपानीय सिकपािको सुदृढीकिणको क्ेत्रमपा कपाय्छि् षरन् । कुिारी प्रश्निरू (२०७६) किपा 
संग्रह उनको ्षहलो ्ुस्कपाकपाि कृष् हो ।

देविपा्ज हुमपारपाई ंमपाषट्छन चौ्पािीमपा आ्बद्ध अनुसन्पा्पा हुन् । ने्पाली षमषियपाकपा षिषि् 
्क्मपाषि लपामो समयदेषख अनुसन्पान गददैआएकपा उनी प्रपाषञिक अनुसन्पानको ्ूिपा्छ्पाि ि 
नपागरिक संघ-संगठन सम्बन्ी नीष्ग् ्क् ्बपािेको अधययनमपा ्षन रुषच िपाखरन् । उनी 
सिाि अध््न रन्छलकपा सम्पादक हुन् । 

मपाषट्छन चौ्पािीकपा अनुसन्पा्पा देवेनद्र उपे्तथीको सह-लेखनमपा द स्े् अफ सोजस्ोलोिी 
एणि एनथ्ोपोलोिी : ज्जचङ एणि ररसच्ष इन नेपाल (सन् २०१४) ि नेपालका सािुदाज्क 
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जवद्ाल् : जवद्ाल् सञचालन प्रजक्र्ा समबन्ी सववेक्षण (२०७६) प्रकपाषि् रन् । 
उपे्र्ीले उचच षिक्पा, षि्पा अधययन ि प्रपाषञिक संसिपा्बपािे कलम चलपाउँदै आएकपा रन् । 
उनी सिाि अध््न रन्छलकपा सम्पादक हुन् ।

प्रषिष् ि समपार ्बीचको अन्स्छम्बन््बपािे अधययनमपा रुषच िपाखने णनश्चल िेगमथी सि्नत्र 
अनुसन्पा्पा हुन् । सूचनपा प्रषिष् सम्बन्ी नीष्, ्ूिपा्छ्पाि ि उरपा्छ-आिशयक्पा, आषद 
षिियमपा उनकपा लेख प्रकपाषि् रन् । उनी केही अषघसमम मपाषट्छन चौ्पािीमपा अनुसन्पा्पा 
ि तयसअषघ ने्पाल इषनरषनयरिङ कलेरमपा सहपायक-प्रपाधयपा्ककपा रू्मपा कपाय्छि् षिए ।

प्िब खिेल षिसेम्बि २००८ देषख फेब्ुअिी २०१५ समम द काठिािौ ँ पोष्टमपा आ्बद्ध 
षिए । उनी िपाषट्रिय िपारनीष्, षमषियपा, नपागरिक समपार, ्बसपाइँ-सिपाइ, षि्पा इष्हपास 
ि कपानूनमपा रुषच िपाखरन् । षयनै षििय्बपािे कपाठमपािौ्ँबपाट प्रकपािन हुने षिषभनन िपाषट्रिय 
दैषनकमपा षनयषम् लेखरन् । 

मपाषट्छन चौ्पािीकपा अनुसन्पान षनददेिक प्तयूष वनतको लेखन/सम्पादनमपा २० भनदपा ्बढी 
्ुस्क प्रकपाषि् रन् । ने्पाली िपाषट्रिय्पा, संसिपा, एरियपा सटषिर, ञिपान षनमपा्छणको िपारनीष् 
ि षमषियपा्बपािे उनकपा लेख प्रकपाषि् रन् । उनी स्जिि इन नेपाली जिसट्ी एणि सोसाइ्ी 
ि सिाि अध््न रन्छलकपा सम्पादक हुन् ।

रुख र्रुङ मपाषट्छन चौ्पािीकपा अनुसन्पा्पा हुन् । उनी नेपालका सािुदाज्क जवद्ाल् : 
जवद्ाल् सञचालन प्रजक्र्ा समबन्ी सववेक्षण (२०७६) कपा सह-लेखक हुन् । उनले षिक्पा, 
प्रपाकृष्क षि्द्, युिपा्बपािे अनुसन्पान गिेकपा रन् । “युिपा” कपा सह-संसिपा्क गुरुङ सन ्
२००९–२०१२ मपा सो संसिपाकपा अधयक् षिए ।

ऐष्हपाषसक समपारिपास्त्री लोकिञ्जन ्िपा््जलथीको सह-सम्पादनमपा आठ ्ुस्क प्रकपाषि् 
रन् । उनले षिक्पा, सपाि्छरषनक िृत्त, ्ुस्कपालय, िपारनीष्, नपागरिक समपार, षमषियपा, 
आषद षिियमपा लेखेकपा रन् । उनी स्जिि इन नेपाली जिसट्ी एणि सोसाइ्ी ि सिाि 
अध््न रन्छलकपा सम्पादक हुन् । 

शैलेश ब. ्पाणडे सि्नत्र अनुसन्पा्पा हुन् । सूचनपा प्रषिष् षिकपास, सूचनपा प्रषिष्को 
नीष्, उरपा्छ-आिशयक्पा लगपाय्कपा षिियमपा उनकपा लेख प्रकपाषि् रन् । प्रषिष् ि 
समपार ्बीचको अन्स्छम्बन््बपािे अधययनमपा उनको रुषच र । उनी केही अषघसमम मपाषट्छन 
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चौ्पािीमपा अनुसन्पा्पा ि तयसअषघ ने्पाल इषनरषनयरिङ कलेरमपा सहपायक-प्रपाधयपा्कको 
रू्मपा कपाय्छि् षिए ।

शयपाम कँ्वि “इनफ्पासरिकचस्छ अफ िेमोके्रसी” अधययन ्रियोरनपामपा आ्बद्ध अनुसन्पा्पा 
हुन् । उनी ने्पालमपा ्ूिपा्छ्पािको षिकपास (खपास गिी रलषिद्ु् ि सिक), मरदुिको 
गष्षिल्पा, भुई ँ ्हकपा सपामपाषरक आनदोलन, भौगोषलक, सपामपाषरक ्िपा िपारनीष्क 
सम्बन्हरू सम्बन्ी ्बहु-क्ेत्रग् अधययनमपा रुषच िपाखरन् । कँुििको एकल ्िपा सह-
लेखनमपा ्ूिपा्छ्पाि षिकपास ि ्ूिपा्छ्पािको अि्छिपारनीष््बपािे लेख प्रकपाषि् रन् । 

मपाषट्छन चौ्पािीकपा अनुसन्पा्पा सोहन प्सपाद सपाहले षिञिपान ्िपा प्रषिष्कपा सपािै 
म्ेसकपा षिषभनन मुद्पा्बपािे कलम चलपाएकपा रन् । उनी षिञिपान, प्रषिष् ि समपार सँगको 
अन्िसम्बन््बपािे अधययन-अनुसन्पानमपा षििेि रुषच िपाखरन् । उनको सह-सम्पादनमपा 
पैदल अनुसन्ान : प्र्ोग र उपलज्् (२०७६) ्ुस्क प्रकपाषि् र । 

हषजुमपान मह्जजुन मपाषट्छन चौ्पािीमपा आ्बद्ध षमषियपा अनुसन्पा्पा हुन् । उनको सह-लेखन 
्िपा सह-सम्पादनमपा ्पँाच ओटपा ्ुस्क प्रकपाषि् रन् । षिकपास सञचपाि, नयपाँ षमषियपा, 
षमषियपा षिमि्छ, षमषियपाको अि्छ-िपारनीष्, षमषियपा नीष्/योरनपा, सञचपाि उद्ोग्बपािे 
महर्छनकपा लेख प्रकपाषि् रन् । 

हेमनतिपा्ज ओझपा हपाल युषनभषस्छटी अफ कयपान्बेिपा, अट्रेिषलयपामपा प्रपाधयपा्न गर्छन् । िन्षल 
अफ फरेस् एणि जलजभलिुि्स ि िाम्ो बन समपदाकपा संसिपा्क सम्पादक ओझपा फिेष्ट 
एकसनकपा ्ूि्छ-कपाय्छकपािी संयोरक/अधयक् समे् षिए । सपाउि एषसयपा इषनसटचयूट अफ 
एि्भपानसि सटषिरकपा सह-संसिपा्क ओझपाकपा रलिपायु ्रिि ््छन, ्पानी, िन ि िपा्पाििणीय 
वयिसिपा्न, आषद्बपािे िुपै्र लेख ने्पाल ि ्बपाषहिकपा रन्छलमपा प्रकपाषि् रन् ।


