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लेखक/सम्पादक परिचय
कपिलवस्तु निवासी लक्ष्मी श्रे ष्ठ महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ता हुन् ।
विभिन्न सामाजिक सं घ सं स ्थामा आबद्ध उनी हाल मधे श मानवअधिकार गृह (माहु र ी
होम) को कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत छिन् । इमेल : leenxami@gmail.com
सरस्वती शर्मा विगत दुई दशकदेखि नवलपरासी जिल्लामा रहेर कानून व्यवसाय गर्दै
आइरहेकी अधिवक्ता हुन् । इमेल : advocate.sarswati@gmail.com
उमा पौडे ल मानवअधिकारका क्षेत्रमा १३ वर्षदेखि सक्रिय छिन्, र सुरक्षित आप्रवासनका
सवालमा ६ वर्षको कार्य अनुभव संगालेकी छिन् । उनले स्नातकोत्तर तह (समाजशास्त्र)
मा आप्रवासनबारे शोधपत्र लेखेकी थिइन् । उज्यालो अनलाइन र विभिन्न पत्रपत्रिकामा
वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका फरक-फरक विषयवस्तुलाई प्रोफाइल र फिचर स्टोरी लेखन
मार्फत उनले उजागर गर्दै आएकी छिन् । इमेल : pdl.uma@gmail.com
दीपक ज्ञवाली २८ वर्षदेखि लेखन तथा पत्रकारितामा सक्रिय छन् । हाल गोरखापत्र
संस्थानका गोरखापत्र, द राईजिङ नेपाल लगायतका प्रकाशनहरूको प्रदेश ५ ब्यूरो प्रमुख
ज्ञवालीले लामो समय हिमाल खबरपत्रिका, समय, राजधानी दैनिक लगायतका विभिन्न
पत्रपत्रिकाहरूमा काम गरिसके का छन् । दै नि क लु म ्बिनी, भावना दै नि क लगायतका
मोफसलका विभिन्न पत्रपत्रिकामा सम्पादक रहिसके का ज्ञवाली खोजपत्रकारितामा
रुचि राख्छन् । उनले पब्लिके शन ने पालयका विभिन्न प्रकाशनहरूमा विगतको युद्धका
बारे म ा विभिन्न सामग्रीहरू ले खे क ा छन् । उनले झण्डै एक दर्जन विभिन्न विधाका
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पुस्तकहरू सम्पादन गरे का छन् र । उनका आफ्नै के ही प्रकाशनहरू पनि छन् ।
इमेल : dipkadam123@gmail.com
रुपन्देही जिल्ला निवासी रामविकास चौधरी माहुरी होम कपिलवस्तुमा मानवअधिकार
अधिकृ तका रूपमा कार्यरत छन् । रुपन्देहीका एक कुशल सञ्चारकर्मीका रूपमा परिचित
उनी नेपाल पत्रकार महासंघ ५ नं प्रदेशका कार्यसमिति सदस्य पनि हुन् । मानवअधिकार
तथा सञ्चार क्षेत्रमा योगदान पु¥ याएकोमा उनी “मधेसका सय जना हिरोहरू” र “साहसिक
पत्रकारिता पुरस्कार २०१८” आदिबाट सम्मानित छन् । इमेल : bikasnews@yahoo.com
मोतीकला पंगेनी २०५७ सालदेखि महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गदै आएकी
अधिकारकर्मी हुन् । उनले नवलपरासीस्थित जवाफदेहिता निगरानी समितिमा काम गरे की
छिन् । हाल उनी सहकारी र महिलाहरूको क्षेत्रमा सहजकर्ताको रूपमा काम गर्छिन् ।
इमेल : pangeni66@gmail.com
वृजराज कुशवाहा २०४६ सालदेखि अध्यापन, २०५४ सालदेखि पत्रकारिता र २०६२
सालदेखि मानवअधिकार क्षेत्रमा लागेका हुन् । उनी गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति
नवलपरासीका प्रवक्ता र नदी अधिकार मञ्च साउथ एसियाका संयोजक हुन् । पत्रकारितामा
स्नातकोत्तर गरे का उनी अनलाइन जनता डट कमका सम्पादक हुन् र मानव विकास अध्ययन
के न्द्रका अध्यक्ष हुन् । इमेल : brijraaj@gmail.com
संजय कुमार पासीले १२ वर्षदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा बसी सीमान्तकृ त समुदायको वकालत
गर्दै आएका छन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रामीण विकास विषयमा स्नातकोत्तर
गरी हाल कानून विषयमा अध्ययनरत छन् । इमेल : sanjayapasi@yahoo.com
रामचन्द्र श्रेष्ठ स्वतन्त्र लेखक हुन् । उनका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा सामाजिक शास्त्रसँग
सम्बन्धित र समसामयिक लेखहरू प्रकाशित छन् । उनी कविता, निबन्ध र कृ ति समीक्षामा
पनि कलम चलाउँ छन् । इमेल : shrestharc017@gmail.com
सोना खटिक पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट मिडिया टे क्नोलोजीमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत
छिन् । एक दशकदेखि सामुदायिक रे डियो कपिलवस्तुमै क्रियाशील भएर काम गर्दै आएकी
खटिक हाल उक्त रे डियोको स्टे सन म्यानेजर हुन् । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघको के न्द्रीय
सदस्य तथा प्रदेश ५ को इन्चार्ज एवं सञ्चारिका समूह नेपालको कपिलवस्तु जिल्ला अध्यक्ष
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रहेकी उनी दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृ त समुदायका महिला तथा बालबालिकाहरूको
सवालमा क्रियाशील रहँदै आएकी छिन् । इमेल : sonakhatik@gmail.com
रक्षाराम हरिजन सर्वोच्च अदालतमा अभ्यासरत अधिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मी हुन् ।
उनी तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स) सँग करिब ६ वर्षसम्म आबद्ध
रहेका थिए । “सामाजिक न्यायका लागि दर्नाल अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार” बाट सम्मानित
हरिजनको समावे श ी : आवश्यकता र चुन ौती पुस्तक प्रकाशित छ । समावे श ीकरण,
नागरिकता, विभेद र मानवअधिकार विषयमा उनका विभिन्न लेखहरू प्रकाशित छन् ।
इमेल : raksharamh@gmail.com
---मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता सोहन प्रसाद साहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट
विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनबारे विद्यावारिधि गरे क ा हु न् । विज्ञान प्रविधि साथसाथै
ने पा लको तराई मधेस का विभिन्न मुद् दाबारे उनले कलम चलाएका छन् । उनी विज्ञान,
प्रविधि र समाज सँगको अन्तरसम्बन्धबारे अध्यन-अनुसन्धानमा रुचि रख्छन् । इमेल :
sohansha@gmail.com
महे शराज महर्जन त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दैछन् । मार्टिन
चौतारीमा आबद्ध महर्जन यहाँबाट प्रकाशन हुने समाज अध्ययन जर्नलका सह-सम्पादक
हुन् । उनी अनुसन्धानका साथै भाषा सम्पादन र अनुवाद पनि गर्छन् । माइग्रेसन, दलित,
भूमि, र प्राज्ञिक ले ख न उनका रुचिका विषय हु न् । उनको सह-सम्पादनमा सिटिजन्स,
सोसाइटी एण्ड स्टेट : क्राफ्टिङ एन इन्क्लुसिभ फ्युचर फर नेपाल (सन् २०१४) प्रकाशित
छ । इमेल : mtmaheshraj@gmail.com

