
आम द्वन्द्द्वपीडित समुदायको सङ््करमणकालीन न्यायसम्बन्धी राडरिय 

अन्तडरि याद्वारा पाररत  

काठमाि ौं घोषणापत्र - २०७८    

काठमाड ौं, २०७८ चैत्र २४ गते 

 विसृ्तत शान्ति सम्झ तामा हस्ताक्षर भएको १५ िर्ष पुरा भएको छ। यस सम्झ ताको प्रमुख 

कायषभार सशस्त्र द्वन्दकालका गम्भीर मानिअविकार उल्लौंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य 

छानविन गने, पीवडतलाई न्याय र पररपूरण, पीडकलाई दण्ड सजाय गने, द्वन्द्द्वका कारण 

र असरहरूको पवहचान गरर फेरी द्वन्द्द्व नदोहोररने कुराको सुवनश्चतता गनुष वियो/हो भने्न 

तथ्य सिाषविवदतै छ। द्वन्द्द्वरत दुिै पक्षले िेपता पारेका नागररकहरूको अिस्िा ६० वदन 

वभत्र सािषजवनक गने, द्वन्द्द्व पीवडतलाई राहत क्षवतपूवतष प्रदान र पुनस्िाषपना लगायतका 

गम्भीर मानिअविकार उल्लौंघनका घटनाहरूको सत्य वनरुपण आयोग र िेपत्ता 

आयोगद्वारा अनुसन्धान गने, कब्जा सम्पवत्त वफताष गने लगायतका प्राििानहरू शान्ति 

सम्झ तामा उले्लख गररएको छन्।  

तर छ मवहनावभत्र गठन हुनुपने सत्य वनरुपण तिा मेलवमलाप आयोग तिा िेपत्ता पाररएका 

व्यन्तिको छानविन आयोग आठ िर्षपवछ दलीय दिाि, प्रभाि र स्वािषमा गठन गररए। दुई 

िर्षको लावग गठन गररएका यी आयोगहरूले सात/सात िर्षको लामो अिवि व्यवतत 

भैसक्दासमेत एक जना पीवडतले पवन महसुश गने गरी कुनै ठोस कायष गनष नसकेको 

लज्जाजनक अिस्िा एकातफष  छ भने अकोतफष  सरकार तिा राजनीवतक दलहरूले 

सिोच्च अदालतको परमादेशअनुरुप मावफ कानुनको सौंशोिनलाई सात िर्षदेन्तख 

आलटाल गदै आएका छन्। सत्य वनरूपण आयोगले गम्भीर अपरािका पीडीतलाई 

क्षवतपूवतष िा विसृ्तत अनुसन्धानमधे्य एक रोज्न लगाएको छ। यसिाट सरकार तिा 

राजनीवतक दलहरू मानिअविकार, सङ््करमणकालीन न्याय तिा कानुनको शासनप्रवत 



इमान्दार नरहेको पुष्टी हुन्द्छ भने आयोगहरूको िैिता, विश्वसनीयता र कायषक्षमतामा 

गम्भीर प्रश्न उठेको छ।  

पीवडत पररिारजन िेपत्ता पाररएका आफिको सास िा लास खोजीरहेका छन्। 

गैरन्यावयक हत्या  ,यातना ,अङ्गभङ्ग एिौं घाईते ,य नवहौंसा र विस्िापन पीवडत व्यन्ति 

तिा  पररिारहरू पवहचान र पररपूरण सवहतको न्याय तिा उपचारको माग गरररहेको पवन 

१५ िर्ष भन्दा िढी भैसकेको छ। तर िेपत्ता व्यन्तिको सास िा लास पत्ता लगाउने भनी 

गठन गररएको भवनएको आयोगले सात िर्षपवछ िेपत्ता पाररएका व्यन्तिको नामसमेत 

नराखी पररचय पत्र वितरण गरीरहेको छ। दुिै आयोगहरूले पवहचान र सेिासुवििामा 

समेत कुनै योगदान नगने प्रयोजनविहीन पररचयपत्रहरू वितरण गरररहेका छन्। त्यसैगरी 

आयोगहरूिाट उजुरी, प्रमाणको सङ्कलन तिा ियान वलने िहानामा पीवडतहरूलाई िप 

पीडा वदने कायष भैरहेको छ।  

द्वन्द्द्वका अङ्गभङ्ग तिा अपाङ्गता िनाइएका कैय ौँ पीवडतहरूले उपचार नपाएर ज्यान 

गुमाउनु परेको छ| द्वन्द्द्वकालीन िलात्कार तिा य नजन्य वहौंसामा परेका पीवडतहरूको 

पवहचान, उपचार, पुनस्िाषपना, न्याय,  जिजषन्तस्त  कब्जा गररएका सम्पवत्तहरू वफताष 

लागायतका सिालहरू विद्यमान छन्। द्वन्द्द्वपीवडतहरूको पीडा, आौँशु र रगतको जगमा 

आएको गणतन्त्रमा सिै राजनीवतक दल र नेता कायषकताषको ब्यिस्िापन भयो ।  तर लाख  

पीवडतहरू उपेक्षामा पाररएका छन्।  

अवहले देशमा तीन तहका ७६१ िटा सरकार छन्। स्िानीय र प्रदेश सरकारिाट 

पीवडतहरूको लावग आविषक, सामावजक, वशक्षा, स्वास्थ्य र सौंस्मरण लगायतका के्षत्रमा 

केही कायषरमहरू तजुषमा गनषमा प्रयास भैरहेको देन्तखएको छ। तर यस्ता कायषरम तजुषमा 

गदाष पीवडतहरूको सहभागीता र उवनहरूसौँग छलफल परामशष नगररएका कारण 

एकातफष  यी कायषरमहरू पीवडतको आिश्यकतािमोवजम िन्न नसकेको देन्तखन्द्छन् भने 

अकोतफष  यस्ता कायषरमहरूिारे पीवडत समुदायलाई पयाषप्त सूचना, जानकारी तिा 



पहुौँचको अभाि रहेको हुौँदा कायषरमका लावग छुट्याइएको िजेट प्रयोग हुन नसकेर विज 

हुने गरेको छ।   

उपरोि उन्तल्लन्तखत सन्दभषहरूको पृष्ठभूवममा देशैभररका द्वन्द्द्व पीवडतहरूको प्रवतवनवित्व 

गदै वमवत २०७८ चैत्र २३ र २४ गते काठमाड ौंमा सम्पन्न द्वन्द्द्व पीवडतहरूको दुई वदने रावष्टि य 

अिवरष याले तपवसलिमोवजमका मागहरू नै पीवडत समुदायको आिारभूत मागहरू 

रहेको ठहर गदै सिषसम्मतीले पाररत गरेको छ ।  

सङ््करमणकालीन न्याय (सत्य, न्याय, पररपूरण, डिगतका जस्ता अपराध फेरी 

नदोहोररने सुडनडितता) सँग सम्बन्धन्धत 

१. पीवडत समुदायहरूसौँग कुनै अिषपूणष परामशष नगरी गठन गररएको र उनीहरूको 

सहभावगतासमेत नभएको विद्यमान आयोगहरूमा पीवडत समुदायको विश्वास 

नरहेको, सात िर्ष व्यवतत भैसक्दा पवन द्वन्द्द्वकालीन मानिअविकार उल्लौंघनको 

एउटै घटनाको समेत छानविन अनुसन्धान पुरा गनष असफल, सरकार र राजनीवतक 

दल वनयन्तन्त्रत विद्यमान् अप्रभािकारी आयोग तिा सङ््करमणकालीन न्याय 

प्रवरयामा पुनरािलोकन गरी आजसम्म प्राप्त अनुभि तिा सिोच्च अदालतिाट 

स्िावपत वसद्धाि एिौं अिराषवष्टि य मुल्य, मान्यता र मापदण्डसमेतको आिारमा 

समयसीमा र स्पष्ट कायषयोजना सवहतको सङ््करमणकालीन न्याय प्रवरया लागू गनष 

अवपल गदषछ ौँ।  

२. मानिअविकारका गम्भीर उल्लौंघन तिा ज्यादतीमा क्षमादान, माफी र मेलवमलाप 

नहुने सुवनश्चतता सवहत पीवडत समुदाय एिौं सरोकारिालासौँगगको अिषपूणष परामशष, 

सिोच्च अदालतका फैसला तिा अिराषवष्टि य मापदण्डअनुरुप िेपत्ता पाररएका 

व्यन्तिको छानविन, सत्य वनरुपण तिा मेलवमलाप आयोग ऐन सौंशोिन एिौं 

सङ््करमणकालीन न्याय प्रवरयालाई प्रभािकारी िनाउन आिश्यक अन्य नीवत 

वनयम र कानुनहरू वनमाषण गनष अवपल गदषछ ौँ।  



३. िेपत्ता पाररएका व्यन्तिको छानविन, सत्य वनरुपण तिा मेलवमलाप आयोग ऐन 

सौंशोिन गनष सिोच्च अदालतिाट २०७० प र् १८ मा जारी परमादेश आदेशिमोवजम 

विर्य विज्ञ सन्तम्मवलत ऐन सौंसोिन मस्य दा कायषदल गठन गनष र गवठत कायषदलको 

प्रवतिेदनको आिारमा सौंसोिन गनष अनुरोि गदषछ ौँ । 

४. सङ््करमणकालीन न्यायको भािना प्रवतकूल गवठत तिा समू्पणष रूपमा असफल 

भैसकेका सत्य वनरूपण तिा मेलवमलाप आयोग र िेपत्ता पाररएका व्यन्तिको 

छानविन आयोग तत्काल खारेज गनष र ऐन सौंशोिन पश्चात पारदशी तिा विश्वसनीय 

प्रवरयािाट दक्ष, अनुभिी र ऐनेले प्रदान गरेको कायाषदेशहरूलाई सफलतापूिषक 

सम्पन्न गने अठोट र स्पष्ट मागषवचत्र भएका व्यन्तिहरू छन ट गरी सक्षम, स्वतन्त्र र 

विश्वसनीय आयोगहरूको गठन गनष जोडदार माग गदषछ  ।  

५. आयोगहरूको स्वतन्त्रता र प्रभािकारीताको लावग आयोगहरूलाई आिश्यक 

भ वतक सािन–श्रोत सरकारले उपलब्ध गराउने तर कमषचारी तिा विज्ञ जनशन्ति 

आयोग आफैले व्यिस्िापन गनष सके्न कानुनी व्यिस्िा गनष अवपल गदषछ  ।  

६. आयोगहरूको पूनगषठन, पूनगषवठत आयोगहरूको कामकायषिाही र समू्पणष 

सङ््करमणकालीन न्याय प्रवरया पीवडतकेन्तित एिौं पीवडत तिा लैवङ्गकमैत्री हुने 

कुराको सुवनश्चतता लावग आिश्यक र उपयुि व्यिस्िा गनष अनुरोि गदषछ ौँ। 

७. द्वन्द्द्व पीवडतको पररपूरणको अविकारलाई कानुनी रूपमा नै सुवनवश्चत गनष आिश्यक 

र उपयुि नीवत, वनयम र कानूनहरूको वनमाणष गनष अनुरोि गदषछ  । यस्ता नीवत, 

वनयम र कानूनहरूको वनमाषण गदाष सौंयुि राष्टि सौंघीय पररपूरण नीवतका 

मागषवनदेशक वसद्धािहरू तिा सिोच्च अदालतले पररपूरणका सम्बन्धमा गरेका 

फैसलालाई समेत अनुसरण गररएको सुवनश्चतता गनष माग गदषछ ौँ।  

८. पीवडत समुदायसौँगको अिषपूणष परामशष र सहकायषमा पीवडत समुदायलाई वशक्षा, 

स्वास्थ्य, रोजगारी, पुनस्िाषपना, क्षवतपूवतष, जीविकोपाजषन, सामावजक सुरक्षा, 



पररचयपत्र, सम्मान, सौंस्मरण, साौंसृ्कवतक, आविषक, मनोसामावजक र कानूनी 

सहायता जस्ता विर्यहरूलाई सुवनवश्चत गरर यससम्बन्धी अल्पकालीन (अिररम 

राहत) एिौं दीघषकालीन (पररपूरण) कायषरम तिा आिश्यक र उपयुि नीवत वनयम 

एिौं कानून वनमाषण गनष माग गदषछ ौँ।  

९. द्वन्द्द्वकालीन य नजन्य वहौंसाका घटनाहरूको अवभलेखीकरण र पीवडतहरूको 

पवहचान गनुषका सािै उवनहरूको गोपनीयता, सुरक्षा सवहत वन:शुल्क वशक्षा, स्वास्थ्य 

र मनोसामावजक परामशष एिौं जीविकोपाजषनको व्यिस्िा गनष माग गदषछ ौँ।  

१०. द्वन्द्द्वकालीन िलत्कारिाट जन्मीएका िालिावलकाहरूको पवहचान गरी उनीहरूको 

जन्मदताष, नागररकतालगायतका तत्कालीन एिौं दीघषकालीन आिश्यकताहरूको 

सौंिोिन गनष अनुरोि गदषछ ।  

११. सौंघीय, प्रदेश र स्िानीय सरकारको आपसी सहकायषमा दीघषकालीन, सम्मानपूणष, 

सुवििाजनक र सिषसुलभ पररपूरण नीवत तिा कायषरमहरू वनमाषण तिा कायाषन्वयन 

गनष जोडदार माग गदषछ  ।  

१२. सािषजवनक पद तिा सुरक्षा वनकायका वनयुन्ति, पदोन्नवत र िृवत्त विकासमा "भेवटङ्क" 

प्रवरया लागू गनष नेपाल सरकार तिा राजनीवतक दलहरूलाई अवपल गदषछ ौँ।  

१३.  सङ््करमणकालीन न्यायका सन्दभषमा नेपाल सरकार, रावष्टि य मानिअविकार आयोग 

र अन्य वनकायहरूमा अवभवलन्तखत दस्तािेज तिा प्रमाणहरूको सुरक्षा र 

गोपवनयताको सुवनवश्चत गनष अनुरोि  गदषछ । सािै रावष्टि य मानिअविकार आयोगले 

छानविन गरी वसफाररस गरेको विर्यलाई कायाषन्वयन गरी स्िानीय वनिाषचनमा 

उमे्मदिार चयनको सन्दभषमा ध्यान वदन अनुरोि गदषछ ौँ। 

१४.  द्वन्द्द्वपीवडतको स्पष्ट पवहचान, मयाषदा, सम्मान तिा सािजषवनक सेिामा सेिासुवििा 

सवहतको पररचयपत्रको व्यिस्िा गनष अनुरोि गदषछ ौँ। 



१५. िेपत्ता पाररएका व्यन्तिका पररिारका सदस्यहरूले अचल सम्पवत्त हकिाला 

पररिारजनको नाउौँमा नामसारी तिा हक हस्तािरण गने व्यिस्िाका सािै िेपत्ता 

पाररएका व्यन्तिका श्रीमतीलाई एकल मवहला सरह सामावजक सुरक्षा भत्ताको 

व्यिस्िा गनष अनुरोि गदषछ  । 

१६. सङ््करमणकालीन न्याय प्रवरया टुङ्गोमा नपुगीरहेको सन्दभषमा द्वन्द्द्वकालीन 

मानिअविकार उल्ल घन तिा ज्यादतीहरूलाई वनयवमत फ जदारी न्याय प्रणाली 

अिगषत न्याय वनरोपणको लावग अनुरोि गदषछ ।    

आसन्न डनिािचन र पीडित समुदायको सिालहरू  

१७. विगत वनिाषचनका घोर्णापत्र, नीवत तिा कायषरम एिौं विवभन्न मञ्चहरूमा जाहेर 

गररएका प्रवतिद्धता कायषन्वयन हुन नसकेको सवमक्षा सवहत आसन्न स्िानीय, प्रदेश र 

सौंघीय वनिाषचनको घोर्णापत्रमा द्वन्द्द्व पीवडतको सत्य, न्याय तिा पररपूरणसम्बन्धी 

मावि उन्तल्लन्तखत सिाल तिा मागहरूलाई प्रािावमकताका साि समािेश गरी पूणष 

कायाषन्वयनको प्रवतिद्धता गनष राजनीवतक तिा सिै तहको वनिाषचनमा भाग वलने 

उमे्मद्वारहरूलाई हावदषक अवपल गदषछ ौँ।  

१८. पीवडत समुदायका सङ््करमणकालीन न्यायसम्बन्धी अविकार तिा पीवडतहरूको 

आिश्यकता, चाहना र सिुष्टीलगायतका सरोकारिालाहरूको सम्वोिनका लावग 

तपवसलिमोवजमका सिालहरू समािेश गरी आिश्यक र उपयुि नीवत तिा 

कायषरमहरू प्रािवमकताका साि तजुषमा गनष सौंघ, प्रदेश र स्िानीय सरकारहरूलाई 

अवपल गदषछ ौँ।  

• वन:शुल्क वशक्षा, स्वास्थ्य र उपचारको व्यिस्िा, 

• एक द्वन्द्द्व पीवडत पररिार एक रोजगारको व्यिस्िा  

• वन:शुल्क तिा वनयवमत मनोसामावजक परामशषको व्यिस्िा, 



आिश्यकताअनुसार व्यिसावयक तिा सीपमुलक, स्वरोजगार तावलम सञ्चालन 

सहुवलयत ऋण, सेिासामग्री एिौं िजारको सुवनवश्चतता, 

• द्वन्द्द्वका रमका घाइते अपाङ्गहरूलाई कृवतम अौंग  ,सहायक 

सामाग्रीहरूसवहतको वनयवमत एिौं प्रभािकारी और्वि उपचार तिा जीिन 

वनिाषह भत्ताको व्यिस्िा,  

• द्वन्द्द्वका रममा छोवडएका विष्फोटक पदािष तिा िारुदी सुरुौं गमा परेर विसृ्तत 

शान्ति सम्झ ता (२०६३ मङ््कवसर ५) पछी घाइते तिा अपाौंगता भएका 

वपवडतलाई पवन द्वन्द्द्व वपवडतको रुपमा पवहचान लगायत द्वन्द्द्व पीवडतले प्राप्त 

गने समू्पणष सेिा सुवििा, राहत, उपचार, जीिन वनिाषह भत्ता समेत प्रदान 

गररनुपने । 

• द्वन्द्द्वका कारण घाइते, अपाङ्ग भै त्यसैको पररणास्वरुप मृतु्य भएका 

व्यन्तिहरूलाई मृतक द्वन्द्द्वपीवडतको रूपमा पवहचान तिा पररभावर्त गने,  

• द्वन्द्द्वपीवडतहरूलाई प्राविविक वशक्षा तिा सरकारी सेिामा आरक्षण व्यिस्िा, 

• जलविद्युत जस्ता कम्पनीमा शेयरको लावग आरक्षणको व्यिस्िा, 

• वन:शुल्क कानुनी सहायता एिौं कानूनी सेिाहरू, 

• सौंघ, प्रदेश र स्िानीय तहहरूमा स्मारक, सृ्मवत पाकष , उद्यान, सडक, विद्यालय, 

सङ््कग्राहलय तिा िौँगैचाहरूको वनमाषण तिा नामाकरण गने व्यिस्िा, 

• िृहत शान्ति सम्झ ता भएको वदनलाई नेपालमा भएको द्वन्द्द्व र 

द्वन्द्द्वपीवडतहरूको सौंस्मरणमा द्वन्द्द्वपीवडत सम्मान तिा सृ्मवत वदिसको रूपमा 

सौंस्मरण गने व्यिस्िा, 

• द्वन्द्द्वपीवडत सम्मान समारोहको आयोजना, 

• सहज र सम्मानपूिषक पायक पने स्िानमा पररपूरण उपलब्ध हुने व्यिस्िा,  



• मवहला, टुहुरा िालिावलका, अशि, जे्यष्ठ नागररक लगायत विशेर् 

आिश्यकता भएका पीवडत नागररकहरूको स्वास्थ्योपचार, भरणपोर्ण, 

सामावजक सुरक्षा लगायतका विशेर् कायषरमहरूको व्यिस्िा, 

• द्वन्द्द्वपीवडत समुदाय लवक्षत सामूवहक पररपूरण (खानेपानी, जलविद्युत, 

वसौंचाई, कृवर्, आयआजषनका कायषरम, सहकारी समूह वनमाषण आवद) व्यिस्िा,   

१९. आसन्न वनिाषचनमा सहभागी हुने राजनीवतक दल तिा उमे्मद्वारहरूले द्वन्द्द्वपीवडत 

समुदायका उपरोि मागहरूलाई प्रभािकारी कायाषन्वयनको प्रवतिद्धता सवहत आ-

आफ्ना घोर्णा पत्र, नीवत तिा कायषरमहरूमा समािेश गनष अवपल गदषछ  ।  

२०. आसन्न स्िानीय, प्रदेश र सौंघीय वनिाषचनमा मानिअविकार उल्लौंघनमा सौंलग्न भएका 

व्यन्तिहरूलाई उमे्मदिार निनाउन समू्पणष राजनीवतक दल तिा नेतृत्वहरूलाई 

हावदषक अवपल गदषछ ौँ।  

२१. मानिअविकार उल्लौंघनमा सौंलग्न भएका व्यन्तिहरू उमे्मदिार भएमा सामावजक 

िवहष्कार गनषका लावग सािषजवनक रूपमा अपील गदषछ ौँ।  

२२. आसन्न स्िानीय, प्रदेश र सौंघीय वनिाषचनमा द्वन्द्द्व पीवडत समुदायलाई उमे्मदिारी 

छनोट गदाष आरक्षण कोटाको व्यिस्िा गनष समू्पणष राजनीवतक दल तिा 

नेतृत्वहरूलाई अनुरोि गदषछ  ।  

अत: यस घोर्णा पत्रमा उले्लन्तखत आिारभूत मागहरूलाई गम्भीरतापूिषक ग्रहण गनष, 

प्रािवमकता वदन र यिाशीघ्र सम्वोिन गनष आम द्वन्द्द्व पीवडत समुदाय नेपाल सरकार, 

राजनीवतक दल तिा दलका नेतृत्वलगायत सरोरकारिाला सिैलाई अवप गदषछ ौँ।  सािै 

आम द्वन्द्द्व पीवडत समुदाय सत्य, न्याय, पररपूरण, पवहचान र सम्मानको सुवनवश्चतता 

सवहतको सङ््करमणकालीन न्यायको प्रत्याभूवतका लावग आ-आफ्नो के्षत्रिाट वजमे्मिारी 

िोि गरीवदन, सवरयता वलइवदन र सहयोग, समन्वय एिौं सहकायष गरीवदन हुन नागररक 



समाज, मानिअविकार समुदाय, सौंचार माध्यम, अिराषवष्टि य मानिअविकार समुदाय र 

कुटनीवतक वनकायलगायत सम्बद्ध सरोकारिाला सिैलाई हावदषक अनुरोि गदषछ ौं।  

२०७८ चैत्र २४, काठमाड ौं 

अपीलकताि द्वन्द्द्व पीडित सौंिद्ध सौंघसौंस्थाहरु ः 

१. द्वन्द्द्व पीवडत साझा च तारी  

२. द्वन्द्द्व पीवडत रावष्टि य सञ्जाल 

३. द्वन्द्द्व पीवडत मवहला रावष्टि य सौंजाल  

४. अपाङ्गता भएका द्वन्द्द्व पीवडतहरुको 

रावष्टि य सौंजाल 

५. द्वन्द्द्व पीवडत टुहुरा समाज  

६. न्यायका लावग द्वन्द्द्व पीवडत समाज 

७. द्वन्द्द्व पीवडत सवमवत, िवदषया  

८. िेपत्ता पररिार समाज (नेफाड) 

९. नेपाल माओिादी पीवडत सौंघ  

१०. द्वन्द्द्व पीवडत कृर्क हकवहत सौंरक्षण 

समाज, कैलाली 

११. अपाङ्ग पीवडत सौंघर्ष सौंघ, दोलखा  

१२. द्वन्द्द्व प्रभावित व्यन्तिहरुको सरोकार 

समाज, दाङ्ग 

१३. िाौँदरमुढे घटना पीवडत सवमवत  

१४. द्वन्द्द्व पीवडत वशक्षक समाज 

१५. द्वन्द्द्व पीवडत स्व–रोजगार तावलम केि 

नेपाल  

१६. द्वन्द्द्व पीवडत रावष्टि य समाज 

१७. द्वन्द्द्व व्यिस्िापन र विस्िावपत सरोकार 

केि  

१८. द्वन्द पीवडत अविकार मौंच,  म्याग्दी 

१९. गुरु लुइटेल अध्ययन र विकास केि

  

२०. मुन्तिनाि अविकारी सृ्मवत प्रवतष्ठान 

२१. मैना िाल विकास सवमवत,  

२२. रीना अपषन सृ्मवत प्रवतष्ठान 

२३. गणेश उज्जन (भुिन) सृ्मती प्रवतष्ठान

  

२४. भैरि सृ्मती प्रवतष्ठान, गोरखा 

२५. लक्ष्मी आचायष सृ्मती कोर्, जाजरकोट

  

२६. शवहद िवशष्ठ कोइराला (सुरेशचि) 

सृ्मती प्रवतष्ठान 

२७. मवणलाल सृ्मती प्रवतष्ठान, म्याग्दी  

२८. नन्दलाल कोइराला सृ्मती प्रवतष्ठान, 

गोरखा 

२९. रा. वस. प. सृ्मती प्रवतष्ठान, अघाषखाची

  

३०. द्वन्द्द्व पीवडत मवहला सञ्जाल, िाौँके 

३१. वशि प्रसाद भट्ट स्माररका, गोरखा  

३२. शहीद जय िहादुर रािल सृ्मती प्रवतष्ठान, 

जाजरकोट 



३३. शहीद वटकराज आरन सृ्मती प्रवतष्ठान, 

रामेछाप 

३४. हरर भि सृ्मती प्रवतष्ठान, रुकुम 

३५. शहीद र िेपत्ता योद्धा िालिावलका 

प्रवतष्ठान  

३६. शहीद दशरि ठाकुर सृ्मती कोर्, 

राजविराज 

३७. भूपेि सृ्मती प्रवतष्ठान नेपाल  

३८. शहीद अजिलाल यादि सृ्मती प्रवतष्ठान, 

िनुर्ा 

३९. भूपेि सृ्मवत प्रवतष्ठान नेपाल, िाौँके

  

४०. मानिअविकारका लावग मवहला, 

एकलमवहला समूह, सुखेत 

४१. न्यायका लावग द्वन्द्द्व पीवडत समाज, 

सुखेत  

 


