धन्यवाद
मार्टि न चौतारीले नोभेम्बर २०१७ देखि जुन २०१९ सम्म पश्चिम तराईका तीन जिल्ला
(कपिलवस्तु, नवलपरासी र रुपन्देही) मा “स्थानीय अधिकारकर्मीहरूको अनुसन्धान क्षमता
अभिवृद्धि” नामक परियोजना सञ्चालन गरे को थियो । विविध संस्थागत अवस्थितिमा
रहेर स्थानीय क्षेत्रमा अधिकारमा आधारित पैरवी गरिरहेका अभियन्ताहरूलाई, जो भुई ं
तहमा रहेर आ-आफ्ना विषय/क्षेत्रका नागरिकसँग घुलमिल भई आधारभूत तथ्यांक पनि
संकलन गर्छन्, यस पुस्तकमा “पैदल अनुसन्धाता” (बेयरफुट रिसर्चर) तथा उनीहरूको
अनुसन्धान प्रयासलाई यहाँ “पै द ल अनुस न्धान” (बे य रफुट रिसर्च) को अवधारणाभित्र
राखी चर्चा गरिएको छ । यो पुस्तक तिनै पैदल अनुसन्धानकर्मीहरूको अनुसन्धान क्षमता
अभिवृद्धिका क्रममा तिनले गरे का अनुसन्धानको उपज हो ।
यो परियोजनाको क्रियान्वयन र यो पुस ्तकको प्रकाशनमा मार्टि न चौतारीलाई धेरै
व्यक्ति तथा सं स ्थाहरूको सहयोग रहे क ो छ । सर्वप्रथम, यो परियोजनाको स्थानीय
साझे द ार कपिलवस्तुस्थित मधे श मानवअधिकार गृह (माहु र ी होम) र उक्त सं स ्थाका
तर्फबाट परियोजनाको स्थानीय रूपमा संयोजन गर्ने लक्ष्मी श्रेष्ठ तथा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ
ठाकुर लगायतको माहुरी होम परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद । यसै गरी, यो परियोजनाको
क्रियान्वयनको क्रममा बेला-बेलामा सल्लाह-सुझाव दिनुहुने योगेश राज र भास्कर गौतमलाई
धन्यवाद । यो परियोजनाको अवधारणा तयार गर्ने तथा क्रियान्वयनका क्रममा विभिन्न
सल्लाह-सुझाव दिनुहुने साथै मेन्टरिङ गर्नुहुने मार्टि न चौतारीका अनुसन्धान निर्देशक प्रत्यूष
वन्त र यो परियोजनाको संयोजन गर्नुहुने सोहन प्रसाद साहलाई पनि धन्यवाद । साथै,
पैरवी-अनुसन्धानमा रुचि राखेर यो परियोजनाको अघिल्लो चरणमा अनुसन्धान सम्बन्धी
प्रशिक्षण र आ-आफ्ना अवधारणा-पत्र प्रस्तुतिमा सामेल हुनुभएका सबैलाई धन्यवाद ।
प्रशिक्षण, मेन्टरिङ, लेखन कार्यशाला लगायतका काममा अनुसन्धाताहरूलाई प्रत्यक्ष
वा अप्रत्यक्ष रूपले सहयोग गरे र उनीहरूको अनुसन्धान तथा लेखनको विभिन्न चरणमा
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दिशानिर्देश गर्नुहुने देवराज हुमागाई,ं महेशराज महर्जन, सोहन प्रसाद साह, वन्दना ज्ञवाली,
देवेन्द्र उप्रेती, लोकरञ्जन पराजुली, सुजित कर्ण, आभा लाल, राजेन्द्र महर्जन, चन्द्रकिशोर,
अर्जुन पन्थी र कै लाश राईप्रति आभारी छौ ँ ।
त्यस्तै, यस परियोजना अन्तर्गत आयोजित तालिम/कार्यशालामा स्रोत व्यक्तिका रूपमा
सहभागी हुनुहुने सीके लाल, संगीता थेबे लिम्बू र कल्पना झालाई धन्यवाद छ ।
कपिलवस्तुमा आयोजना गरिएको अनुसन्धानको अन्तिम नतिजा सार्वजनिकीकरण गर्न
आयोजित कार्यशालामा अनुसन्धाताका लेखमाथि टिप्पणी गरिदिनुहुने व्यक्तित्वहरू दीपक
भण्डारी, परशुराम यादव, दूधनाथ गुप्ता, नूर मोहमद, मेराज खान, खड्गप्रसाद चापागाई,ं
रामदयाल ठाकुर, गणेशमान महतो, रवीन्द्र पोखरे ल, माया ज्ञवाली, राजेशकुमार चौधरी
र भोला विकप्रति पनि कृ तज्ञ छौ ँ ।
त्यस्तै, पु स ्तकको ले - आउट र आवरण साजसज्जाका लागि किशोर प्रधानलाई
धन्यवाद । अनुसन्धानकर्ता र मेन्टरलाई उपयोगी स्रोत सामग्री जुटाउन सहयोग गर्नुहुने नरे श
न्यौपानेका साथै अन्य विभिन्न सहयोगका लागि मार्टि न चौतारीका अमन गारू, दलबहाद ुर
श्रेष्ठ, बुद्धकुमार श्रेष्ठ, सञ्जिला तामाङ, रुखबहादुर गुरुङ, प्रभाकर पोखरे ल, कञ्चन के सी
र रोशनी घिमिरे लाई पनि धन्यवाद छ ।
अन्तमा, यो पु स ्तकको भाषा सम्पादनका लागि राजे न् द्र महर्जनप्रति पु न : विशे ष
आभारी छौ ँ ।
परियोजना अन्तर्गतका समग्र गतिविधि नेशनल इन्डाउमेन्ट फर डे मोक्रे सी (एनईडी),
अमेर िकाको आर्थि क सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसका लागि सो संस ्थालाई
धन्यवाद छ ।
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