
कृतज्ञता

प्रस्तु् पतुस्क मार ट्िन चौ्ारीले जेठ २०७६ मा शतुरू गरेको “नेपालमा नागररक समाजको 
भूरमकाबारे अध्य्यन” रिष्यक परर्योजनाको उपज हो । रि.सं. २०४६ मा भएको 
जनआन्ोलनले ल्याएको राजनीर्क र सामारजक पररि ट्िनसँगै नागररकको संगरठ् हुन 
पाउने संिैधारनक हकको प्रत्याभूर् पश्ा्् नागररक समाजका संघ-संगठनहरूको संख्या 
र र्नका गर्रिरधमा उललेख्य रिस्ार हुँ्ै ग्यो । नागररक समाजले नेपालको रिरिध 
क्ेत्रमा खेलेको भूरमकालाई समालोचना सरह् व्यिरसथि् रूपमा रलरपबद्ध गनने काम भने 
अपेरक्् रूपमा हुन सकेको छैन । प्रस्तु् पतुस्क त्यसै र्शा ्रटि को सानो प्र्यास हो । 

अरहले नेपाली समाजका हरेक क्ेत्रमा नागररक समाजको व्यापक उपरसथिर् छ । 
त्यस्ै, र्नका गर्रिरध र प्रभािमा परन उरतिकै रिरिध्ा ्ेखन सरकनछ । एउ्ै पतुस्कमा 
्ी सबै पक्लाई समे््न समभि हुने कतु रै भएन । त्यसैले, ्यो परर्योजनामा प्रर्रनरधमूलक 
दृष्ान्लाई अरघ सारेर रि.सं. २०४६ परछ नागररक समाजका संघ-संगठनको भूरमकालाई 
समालोचनातमक समीक्ा सरह् अरभलेखबद्ध गनने उद्ेश्य रलइएको रथि्यो । त्यसका लारग 
रिरभनन क्ेत्रबारे चासो र जानकारी राखने अध्ेय्ाहरूलाई परहले आरैले गरेका काममा 
्ेकेर िा न्याँ अनतुसनधान गरी छतु ट्ाछतु टै् लेख ््यार पानटि लगाइएको रथि्यो । र्नै लेखहरूको 
समरष् नै ्यो पतुस्क हो । ्यहाँ संलगन अध्या्यहरूले सामान्य्: संरिधानसभाले न्याँ संरिधान 
जारी गरेको सम्यलाई अरन्म रबन्तु मानेर रि.सं. २०७२ सममको अिसथिालाई समे््छन् ।

प्रस्तु् पतुस्क प्रकाशनमा मार ट्िन चौ्ारीको सं्योजन रहे परन रिरभनन व्यरतिको 
सललाह, रमरहने् र सह्योगका कारण मात्र ्यो आकारमा कररब एक िषटिको सम्य 
सीमारभतै्र प्रकाशन गनटि समभि भएको हो । ्ी सह्योगी मनहरूलाई हामी हार्टिक आभार 
सरह् ्यहाँ सरमझिन चाहनछौ ँ । 

झि



सिटिप्रथिम हाम्ो अनतुरोधलाई सिीकार गरी लेखका मस्यौ्ा ््यार गनने र समपा्क ्थिा 
समीक्कले प्र्ान गरेका रिरभनन चरणका र्पपणी र सतुझिािका आधारमा झिकको नमानी 
पररमाजटिन ग्दै प्रकाशन्योग्य मस्यौ्ा ््यार पाररर्ने सबै लेखकप्रर् कृ्ज्ञ छौ ँ । 

्यस अनतुसनधान परर्योजना का्याटिनि्यनका क्रममा हामीले मागेका महत्िपूणटि सललाह 
प्र्ान गनतुटिहुने सेरा ्ामाङ, चूडामरण बसने्, सतुरेश ढकाल, जनक राई, हरर ढतुंगाना, मधतुकर 
उपाध्या, जगननाथि अरधकारी, हमेन्राज ओझिा र भासकर गौ्मप्रर् आभारी छौ ँ। उहाँहरूको 
सतुझिाि पतुस्कमा समेर्एका रिष्यिस्तु र उप्यतुति लेखक परहचान गनटि उप्योगी रह्ो । 

्यस पतुस्कमा संगृरह् अरधकांश लेखका शतुरूका मस्यौ्ा कारतिक २२ र २७, 
२०७६ मा मार ट्िन चौ्ारीले आ्योजना गरेका का्यटिशालामा प्रस्तु् गररएका रथिए । ्ी 
का्यटिशालामा लेखकहरूले आफनो अनतुसनधानको प्राररमभक नर्जा प्रस्तु् गनतुटिका साथैि 
अरू सहकममीहरूको मस्यौ्ामा र्पपणी गनतुटिभएको रथि्यो । साथैि, सोही का्यटिशालामा 
उपरसथि् भई लेखकलाई सतुझिाि र्नतुहुने उषा ्ीर्क्तु, िन्ना ज्ञिाली, सरचन रघरमरे र 
सतुरज् कणटिलाई धन्यिा् ।

्यहाँ समेर्एका अरधकांश लेखका शतुरूका मस्यौ्ा पढी सतुझिाि र्न हामीले केही 
व्यरतिहरूलाई अनतुरोध गरेका रथि्यौ ँ । हाम्ो आग्रह सिीकार गरी लेखमा आफनो समीक्ा 
सरह् पररमाजटिनका लारग लेखकलाई सतुझिाि र्नतुहुने ्योगेश राज, अरुणा उपे्र्ी, रिनो् 
भट्राई, अनतुप सतुिे्ी, राजेनद्र ्ाहाल, रहरा रिश्वकमाटि, कतु मार पाणडे, ओमप्रकाश अ्याटिल 
र मधतुसतु्न सतुिे्ीलाई धन्यिा् । साथैि, केही समीक्कले भने आफनो नाम खतुलाउन 
चाहनतुभएन । उहाँहरूप्रर् परन हामी आभारी छौ ँ । 

केही लेखका भाषा र संरचनाग् पक् सतुधार गरी अझि बोधगम्य बनाउन रमरहने्साथि 
समपा्न गनतुटिहुने राजेनद्र महजटिन, शेखर पराजतुली, महेशराज महजटिन र अजतुटिन पनथिीलाई 
धन्यिा् । पतुस्कको पूरै पाणडतु रलरपको रहजजे र शतुद्ाशतुद्ध हेनटि अजतुटिन पनथिीको मद्् 
रलइएको रथि्यो । सोही का्यटिमा सह्योगका लारग रकशोर प्रधान, रुख गतुरुङ र सरनजला 
्ामाङप्रर् परन कृ्ज्ञ छौ ँ । 

्यो पतुस्कको लेआउ् ्थिा आिरण साजसजजाका लारग रकशोर प्रधान ्थिा आिरण 
रचत्रका लारग सतुशील थिापालाई धन्यिा् छ । अनतुसनधा्ा र समपा्कलाई पतुस्काल्यबा् 
आिश्यक पठन सामग्री उपलबध गराई सह्योग गनतुटिहुने मार ट्िन चौ्ारी पतुस्काल्यका 
कमटिचारीहरू अमन गारू, बतुद्धकतु मार शे्ष्ठ र ्लबहा्तुर श्ेष्ठलाई परन धन्यिा् र्नछौ ँ । 
अनतुसनधानका क्रममा आिश्यक रिरभनन बन्ोबस् रमलाउनतु हुने रिति ्थिा प्रशासन 
्रटि का कमटिचारीहरू कञचन केसी, रोशनी रघरमरे र सन्ोषी ्ामाङलाई धन्यिा् छ ।
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पतुस्क प्रकाशनको समग्र काममा आपसी सहका्यटि गरी ्यस परर्योजनालाई ्ोरकएको 
सम्यरभतै्र साकार ्तुल्याउन अथिक पररश्म गनतुटिहुने पाँचै जना समपा्कहरूप्रर् परन आभारी 
छौ ँ । 

अन्मा, ्यो परर्योजना अमेररकी अन्राटिरट्रि्य रिकास रन्योग (्यूएसएआईडी) को 
सह्योगमा FHI 360 नेपालद्ारा सञचारल् पारसपाररक जबार्ेरह्ा का्यटिक्रम अन्गटि् 
मार ट्िन चौ्ारी र FHI 360 बीच समझिौ्ा भई का्याटिनि्यन गररएको रथि्यो । हामीलाई 
्यो मौका प्र्ान गरेकोमा ्यी ्तुिै संसथिालाई धन्यिा् र्नछौ ँ । 

मार ट्िन चौतारी
साउन २०७७
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