
धन्यवाद

मार ट्िन चौतारीले नोभेम्बर २०१७ देरि जुन २०१९ समम परचिम तराईका तीन रजलला 
(करपलवसतु, नवलपरासी र रुपनदेही) मा “स्ानीय अरिकारकममीहरूको अनुसनिान क्षमता 
अरभवरृधि” नामक पररयोजना सञचालन गरेको र्यो । रवरवि संस्ागत अवरस्रतमा 
रहेर स्ानीय क्षेत्रमा अरिकारमा आिाररत पैरवी गरररहेका अरभयनताहरूलाई, जो भुई ं
तहमा रहेर आ-आफना रवषय/क्षेत्रका नागररकसँग घुलरमल भई आिारभूत तथयांक परन 
संकलन गरटिन्, यस पुसतकमा “पैदल अनुसनिाता” (्ेबयरफु् ररसचटिर) त्ा उनीहरूको 
अनुसनिान प्रयासलाई यहाँ “पैदल अनुसनिान” (्ेबयरफु् ररसचटि) को अविारणारभत्र 
रािी चचाटि गररएको र । यो पुसतक रतनै पैदल अनुसनिानकममीहरूको अनुसनिान क्षमता 
अरभवरृधिका क्रममा रतनले गरेका अनुसनिानको उपज हो । 

यो पररयोजनाको रक्रयानवयन र यो पुसतकको प्रकाशनमा मार ट्िन चौतारीलाई िेरै 
वयरति त्ा संस्ाहरूको सहयोग रहेको र । सवटिप्र्म, यो पररयोजनाको स्ानीय 
साझेदार करपलवसतुरस्त मिेश मानवअरिकार गृह (माहुरी होम) र उति संस्ाका 
तफटि ्बा् पररयोजनाको स्ानीय रूपमा संयोजन गनने लक्मी श्ेष्ठ त्ा अधयक्ष ररवनद्रना् 
ठाकुर लगायतको माहुरी होम पररवारलाई हारदटिक िनयवाद । यसै गरी, यो पररयोजनाको 
रक्रयानवयनको क्रममा ्ेबला-्ेबलामा सललाह-सुझाव रदनुहुने योगेश राज र भासकर गौतमलाई 
िनयवाद । यो पररयोजनाको अविारणा तयार गनने त्ा रक्रयानवयनका क्रममा रवरभनन 
सललाह-सुझाव रदनुहुने सा्ै मेन्ररङ गनुटिहुने मार ट्िन चौतारीका अनुसनिान रनदनेशक प्रतयूष 
वनत र यो पररयोजनाको संयोजन गनुटिहुने सोहन प्रसाद साहलाई परन िनयवाद । सा्ै, 
पैरवी-अनुसनिानमा रुरच रािेर यो पररयोजनाको अरघललो चरणमा अनुसनिान  सम्बनिी 
प्ररशक्षण र आ-आफना अविारणा-पत्र प्रसतुरतमा सामेल हुनुभएका स्ैबलाई िनयवाद ।

प्ररशक्षण, मेन्ररङ, लेिन कायटिशाला लगायतका काममा अनुसनिाताहरूलाई प्रतयक्ष 
वा अप्रतयक्ष रूपले सहयोग गरेर उनीहरूको अनुसनिान त्ा लेिनको रवरभनन चरणमा 

र



रदशारनदनेश गनुटिहुने देवराज हुमागाई,ं महेशराज महजटिन, सोहन प्रसाद साह, वनदना ज्ञवाली, 
देवेनद्र उपे्रती, लोकरञजन पराजुली, सुरजत कणटि, आभा लाल, राजेनद्र महजटिन, चनद्ररकशोर, 
अजुटिन पन्ी र कैलाश राईप्ररत आभारी रौ ँ ।

तयसतै, यस पररयोजना अनतगटित आयोरजत तारलम/कायटिशालामा स्ोत वयरतिका रूपमा 
सहभागी हुनुहुने सीके लाल, संगीता ्े्ेब रलम्बू र कलपना झालाई िनयवाद र ।

करपलवसतुमा आयोजना गररएको अनुसनिानको अरनतम नरतजा सावटिजरनकीकरण गनटि 
आयोरजत कायटिशालामा अनुसनिाताका लेिमार् र्पपणी गरररदनुहुने वयरतितवहरू दीपक 
भण्ारी, परशुराम यादव, दूिना् गुप्ा, नूर मोहमद, मेराज िान, ि््गप्रसाद चापागाई,ं 
रामदयाल ठाकुर, गणेशमान महतो, रवीनद्र पोिरेल, माया ज्ञवाली, राजेशकुमार चौिरी 
र भोला रवकप्ररत परन कृतज्ञ रौ ँ ।

तयसतै, पुसतकको ले-आउ् र आवरण साजसजजाका लारग रकशोर प्रिानलाई 
िनयवाद । अनुसनिानकताटि र मेन्रलाई उपयोगी स्ोत सामग्ी जु्ाउन सहयोग गनुटिहुने नरेश 
नयौपानेका सा्ै अनय रवरभनन सहयोगका लारग मार ट्िन चौतारीका अमन गारू, दल्बहादुर 
श्ेष्ठ, ्बुधिकुमार श्ेष्ठ, सरञजला तामाङ, रुि्बहादुर गुरुङ, प्रभाकर पोिरेल, कञचन केसी 
र रोशनी रघरमरेलाई परन िनयवाद र ।

अनतमा, यो पुसतकको भाषा समपादनका लारग राजेनद्र महजटिनप्ररत पुन: रवशेष 
आभारी रौ ँ ।

पररयोजना अनतगटितका समग् गरतरवरि नेशनल इन्ाउमेन् फर ्ेमोके्रसी (एनई्ी), 
अमेररकाको आर ट्िक सहयोगमा समपनन भएको र्यो । तयसका लारग सो संस्ालाई 
िनयवाद र । 
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