
CORE TEAM ( #HamroSanoPrayas) 

• Min Bahadur Bham (Filmmaker) 

• Deepak Raj Sapkota ( Social Activist) 

• Prajwal Dahal (Ageno The Hestia ) 

• Vijay Lama (Captain) 

• Namrataa Shrestha (Actor) 

• Karma Shakya ( Actor) 

• Ghanashyam Khadka (Journalist, Kantipur ) 

• Pukar Bam (Lecturer/ Activist) 

• Upendra Jung Shahi 

• Victor Paudel ( Routine of Nepal Banda) 

• Rajesh Prasad Khatri ( Filmmaker ) 

• Dipak Hitan 

• Sabeen Karmacharya (Activist/Teacher) 

 

(22nd April-18th May) 

1. National Innovation Centre मा अहोरात्र खटिएका समु्पर्णलाई लकडाउन अवटिभर , टिहान िेलुकाको 

तातो खाना । 

2. १०० िढी पैदल यात्रीलाई तातो खाना र पानी टितरर् । ( िुटलखेल , जगाती , भकुने्डिेटस हुँदै दोलखाको 

लाटग टहड्दै गरेका हरु ) 

3.  लटलतपुर वडा 5, 6, 12, 15 र 19 लगनखेल आसपासका अटत टिपन्न/ घरिारटिटहन लगभग 130 जना 

भन्दा िढीलाई तातो खाना । 

4. पािन मानटसक अस्पतालका कररि 60 अल्पत्र टिरामी कुरुवा लाई टिहान र िेलुकाको तातो खाना ।  

5. टकटतणपुर मा 50 टवद्यार्थीलाई खाना । 

6. Annas Home at Bhanimandal िृद्धा आश्रम का आमा हरुलाई खाजा ।  

7. मनमोहन काटडणएक सेन्टर मा अल्पत्र परर अप्ठेरो परेर िसेका 52 टिरामी कुरुवालाई टिहान को खाना । 

8. BLUE DIAMOND SOCIETY-BDS ( टनल टहरा समाज ) का 70 सदस्यलाई 1 मटहनाको खाद्यान्न राहत 

रासन हस्तान्तरर् ।  

9. कर्ाणली प्रदेशका अटत दुगणम टहमाली टजल्ला मुगु हम्ला लगायत तर्ण  टहडेका १०० िढी िृद्ध-िृद्धा तर्था साना 

िालिच्चालाई तातो खाना । 



10. भक्तपुर टठमी आसपास का अपाांगता भएका १५ पररवारलाई राहत । 

11. कोिेश्वर आसपासका 25 ज्यालादार मज्दुरलाई तातो खाना । 

12. श्रमटजटि पररवारलाई एक मटहना को खाद्यान्न राहत हस्तान्तरर् । 

13. गोदावरी िसे्न दैटनक कामगरर गुजारा गदै आएका, टनकै कटठन पररस्थर्थटत टिच िाल िच्चा र टिरामी आमा 

सार्थ िसै्द आएका एकल मटहला को 4 पररवारलाई एक मटहना को खाद्यान्न राहत हस्तान्तरर् । 

14. टनकै अप्यारो र अल्पत्र पररस्थर्थटतमा परेका पशुपटत के्षत्र र मनोहरा भक्तपुरका अस्न्तम सांस्कार गने 28 

कामदार हरुलाई तातो खाना । 

15.  80 दृटिटवटहनहरुलाई एक हप्ता पुगे्न रासन राहतको  हस्तान्तरर् । 

16.  मानटसक स्वास्थ्यमा काम गने CHHAHARI NEPAL (For Mental health) सांथर्थाको सहयोगमा कररि 

टनकै अप्यारो पररस्थर्थटत टिच गुजरीरहनु हने 8 पररवारलाई न्यानो रासन राहत। 

17. Menuka Thapa नेतृत्वको रक्षा नेपाल ( Raksha Nepal ) मा रहेका कररि 70 जना टदटदिटहनीहरुलाई 

लकडाउन अविीभरको टनस्ि ( कररि 15 टदन ) लाई राहत रासन र हररयो तरकारर हस्तान्तरर् । 

18. टिपन्न पररवारका 5 टवद्यार्थीहरु लाई 15 टदनको टनिी राहत रासन । 

19. गोठािार मा ज्याला मजदुरर, औसटि उपचारार्थण काठमाडौ आएका र डेरागरर पढ्ने टवद्यार्थी लगायतका 

टनकै टिसम पररस्थर्थटतमा रहेका 22 पररवारका 63 जनालाई राहत रासन टितरर् । 

20. टकतीपुरमा 2 साना नानी सटहतटक एकल मटहला आमालाई लकडाउन अवटदभर लाई राहत रासन । 

21. काठमाडौ तहाचलमा दयनीय पररस्थर्थटत टिच गुजारा गदै आएटक 2 साना िच्चा सटहतटक एकल मटहला 

आमालाई राहत रासन । 

22. पुरानो िानेश्वरमा अटत नाजुक स्स्तर्थी टिच टदन गुजारा गदै आएका अटत टिपन्न 3 पररवारलाई राहत रासन । 

23. एकान्तकुनामा टनकै अप्यारो पररस्थर्थटतमा रहेका 4 टवद्यार्थीलाई राहत रासन । 

24.  पशुपटत आसपासका मजदुर, घरिार टिटहन र िेवाररसे स्थर्थटतमा रहेका 50 जनाको लाटग तातो खाना 

हस्तान्तरर् । 

25. िुढाटनलकण्ठ नगरपाटलका-नारायर्र्थानस्थर्थत िुढाटनलकण्ठ आश्रमका 10 जना भक्तालुहरु र गुरुलाई 

लकडाउन अवटिभरलाई पुगे्न रासन ( चामल, दाल, नुन र तेल ) हस्तान्तरर् । 

26.  5 जनाको 2 टिपन्न पररवारलाई रासन हस्तान्तरर् । 


