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सानो  मायुको ( ोफेसर) 

अनुस ान े ह  समाजशा , िवकास समाजशा , नेपाल े  अ यन 

शैि क िच 

िल  र सामािजक प रवतन मा िवशेष ता, Rikkyo िव िव ालय मा समाजशा  को अ यन गरेकी िछन् । नेपाली
समाजमा उनको ठूलो चासो छ र उनले नेपालमा समाजशा ीय अनुस ान गरेकी िछन्। 

2000-2001, उनी िरक्क्यो िव िव ालयबाट एक्सचेन्ज स्टुडने्टको रूपमा प  कन्या (बहु) क्याम्पस, नेपाल,
मिहला अध्ययन पा कर्ममा सामेल भइन्। उनल ेकाठमाड मा ब  ेमिहलाको लैिङ्गक समानतापर्ितको हालको
मनोवृि  अध्ययन गरेकी िछन् । 
2003-2005,  उनल ेितर्भवुन िव िव ालयको राजनीितशा  केन्दर्ीय िवभागका पर्ाध्यापक डा. श्याम िकशोर िसंहको
िनदशनमा “नेपालमा लिैङ्गक मान्यताको िनमार्ण” शीषर्कको समाजशा ीय अध्ययन गरेकी िछन् । यो काम JSPS
फेलोहरूको लािग अनुदान -इन -एड ारा समिथर्त िथयो। अध्ययनल े मािसक धमर्को अविधमा मिहला
गितिविधहरूमा पािरवािरक पर्ितबन्धहरूपर्ित हालैको परुुष र मिहलाको मनोविृ को बारेमा अनुसन्धानको आधारमा
उ रआधुिनक नारीवाद िस ान्तहरूको आलोचनात्मक रूपमा छलफल गर् यो। 
2010-2011, उनल ेगर्ान्ट -इन- एड फर यगं साइिन्टस्ट्स (स्टाटर् -अप) अनुदान नम्बर 22830093 ारा समिथर्त
र एनजीओ सनराइजकी अध्यक्ष संगीता भण्डारीसँग िमलरे “नेपालमा एनजीओहरूको सर्ोत पिरचालनको समस्याहरू” 
शीषर्कको समाजशा ीय अध्ययन गरेकी िछन्। यो अध्ययनल ेनेपालको सामािजक आन्दोलन संगठनलाई बझु्ने उ शे्य
राखेको िथयो जुन पि मा दशेको मामला भन्दा फरक छ। 
2012-2014, उनले "नेपालमा आिथक, सामािजक प रवतन र छोरा- ाथिमकता" शीषकको समाजशा ीय 
अ यन गरेकी िछन् जुन युवा वै ािनकह को लािग अनुदान सहायता (बी) अनुदान सं ा 24730443 ारा 
समिथत छ। सामािजक सव ण माफत बािलका बेवा ा, बेचिबखन र क ा ूणको अवरोध ज ा छोरा-

ाथिमकताह । 
2015-2018, उनल े "नेपालमा छोराको पर्ाथिमकतामा सामािजक आिथर्क कारकहरू: िलङ्ग जाित, जाित र
आधुिनक सामािजक सम्बन्धको िव ेषण" शीषर्कको आफ्नो अनुसन्धान जारी रािखन् जुन यवुा वजै्ञािनकहरूको लािग
अनुदान सहायता (बी) अनुदान संख्या 15 K 1 7 1 89 ारा समिथर्त छ।

हाल, उनल ेवजै्ञािनक अनुसन्धान (C) अनुदान नम्बर २०K1 2463 (2020 - 2022) को सहयोगमा नेपालमा
छोराको पर्ाथिमकतामा आफ्नो अनुसन्धान जारी राखेकी िछन्। 
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काय अनुभव उनले 2007 दे ख समाजशा  पढाएकी िछन्। अ ोबर 2012 मा फुकुओका ि फे रल युिनभिसटीमा सनु अिघ 
उनले र ो िव िव ालयको समाजशा  संकायमा सहायक ा ापकको पमा दुई वष काम ग रन्। 




