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(आरम्भमा विद्यालय सञ्चालन गनन हाम्रा अग्रजहरूले कठिन पररस्थिति र चनुौतिको सामना गनुनपरेको 
थियो । त्यसैको ऐतिहाससक दथिािेजका रूपमा संथिापक श्री दामोदर शमान तिसमरेको लेख यहााँ प्रथिुि 

गरेकाछौं।) १९९९ सालमा िोराहीको रोगन कोिीका श्री गजनससहं िापाको प्रयास र बजारीया महाजन औ 

जनिाहरूको सहयोगबाट िोराहीमा एउटा प्राइमरी थकूल थिावपि गराई ढु.पा.अ.क.हाककम 

आन्नदप्रसादको रायअनुसार थकुल िर बनाउने लकडी सरकारसाँग माग गननको लाथग जाहेर समेि 

अप्रत्यक्षरूपले गररएको थियो । अभाग्यिश थिीकृति–रूपी आशािरुको मूलमा ित्कालीन प्रधानमन्री 
थि. श्री ३ जुद्ध शमशरेज्यूले, “जनिाबाट थकूल थिावपि गराउन हुाँदैन, सरकारबाट नै राख्नपुछन” भनी 
आफ्नो आदेशरूपी कुिारािाि गररठदनुभयो । 

 त्यस आिािले गदान, “तछन्ने मूले नैि शाखा न परम”् भनेझै जरालेरठहि भएको त्यस बाल–थकूलको 
इतिश्री भयो ।२००२ मा स्जल्लाको बन्दोबथि गननको लाथग जनप्रतितनथध भई प.िासुदेि, खशुलराम, 

टेकनाि गौिम, मोहनप्रसाद मजगैयााँ ििा काजी भीमबहादरुलगायि हामी श्री ३ पद्म शमशरेका 
समीपमा गयौं र दाङ देउखुरी स्जल्लालाई भैरहिा मािहिबाट छुट्याई नेपालगञ्ज मािहि बनायौं । 

 त्यसै समयमा ९६ सालको इस्थिहारबमोस्जम थकुल सञ्चालक ससमतिको सङ्गिन गरी ५ िर्नसम्म 

थकुल चालु गनेछौं भन्ने व्यहोराको बबन्िीपर सरकारमा चढायौं र सरकारबाट पतन थकुलको थिीकृति र 

सहायिा पाउनेछौ भन्ने आश्िासन पायौं अतन कििान भयौं ।िर्ानकालपतछ २००३ सालमा श्री गजनससहं िापा, 
पं.िासुदेि,श्री खगराज लोहनी, श्री लोकिहादरु, श्री बबक्रम शाह, श्री नेपिहादरु, श्री सुयनप्रकाश थगरी लगायि 

हामी विष्णुदासको बगैचामा भेला भयौं, बााँके गोश्िाराका बडाहाककम थकुल अध्यक्ष म मन्री, श्री गजनससहं 

िापा कोर्ाध्यक्ष, सूयनप्रकाश थगरी प्रधानाध्यापक भएको सञ्चालक ससमतिको गिन गरी “५ िर्न सम्म 

थकुल चाल ुगनेछौं । 

 बन्द हुन ठदनेछैनौं भन्ने व्यहोराको विन्िीपरसमेि लेखी सूयन प्रकाश थगरीलाई कािमाडौंमा पिायौं औ ं

सरकारबाट थिीकृति प्राप्ि गरी २००४ साल जेष्ि मठहनामा गङ्गादशहराका ठदन हाल व्यारेक रहेको 
िााँउदेखख उत्तरििन  अस्न्िम पीपलको िकृ्षमुतन सब जना भेला भयौं र सहयोगीहरूका साि हामीहरूले 

उत्साह र उमङ्गका साि श्री पद्मोदय पस्ललक समडडल थकुल, भन्ने सङ्ञाले विभूवर्ि एउटा थकुलको 



 

 

उद्िाटन ग¥यौं, जसले आज कन्दरा तनिासीहरूको अञानिालाई प्रतििर्न सूयनले अन्धकार हटाएझाँैै 
हटाइरहेछ “अिः प्रलयान्िसम्म हटाओस”् भन्ने सिि यही मेरो ईश्िरसाँग प्रािनना छ ।त्यसै समारोहमा 
थकुल सञ्चालकलाई उत्साठहि गराउने भएका सशक्षाप्रोमी ढु.प.अ.का.ख. देिमुतन गुभाज्युबाट थकुलको 
िावर्नक चन्दा ५० रुपैयााँ प्राप्ि ग¥यौं ।  

सोही पीपलको पूिन– उत्तरका पिी– चौरमा जनिाहरूको श्रमदानबाट दइुटा िुसका छाना भएका कच्चा िर 

ियार गरी त्यसैमा थकुल चालु गराइयो । श्री गजनससहं िापाका प्रयासले गदान बलरामपुरबाट सशक्षाप्रेमी 
कमनि पं. प्रयागनारायाण समश्रको शुभागमन यस थकुलमा भयो, सािसािै पं.िामदेि शमान ििा कविराज 

गणेशकुमारहरूको पतन ।संथिा मजबुि पाननका लाथग मैले ५ हजार चन्दा ठदन्छु िपाईंहरूले पााँच 

पााँचहजारको ठहसािले ठदनुहोस ्यिाशस्ति जनिाबाट पतन मागौं र लाख डढेलाखको थकुलको सम्पवत्त 

बनाऔ ंभनी म सके्रटरीले पं. िासुदेि, खशुलराम, श्री गजनससहं र अरू महानुभािहरूसाँग आग्रह गदान उहााँहरू 

मञ्जुर हुन ुभएन । केही ठदनपतछ २००४ सालको कुश ेऔसीका ठदन प.ं िासुदेि ििा भागििजीका िरमा 
पं. िामदेि, टेकनाि ििा थि. बोथधलालजीहरू हािमा कुश सलएर ‘सभक्षा देठह’ भन्दै चन्दा माग्नका लाथग 

जानुभयो औ उहााँहरूले एकमुष्ट भारु रु. २५०० र िावर्नक रु. १४४ को सलखखि चन्दाको रूपमा ठदनुभयो 
सोही ठहसाबले मैले पतन चन्दा ठदएाँ ।  

अब पालो आयो खशुलरामजीको । उहााँसाँग प्रािनना गदान उहााँले भन्न ुभयो “पठहले थकुलको उिान गदान 
मलाई सोध्न ुभएन ‘५ िर्नसम्म थकुल चलाऔला, बन्द हुन ठदनेछैनौं ’ भन्ने बबन्िीपरमा मेरो दथिखि 

छैन औ अङ्गे्रजी सशक्षामा श्रद्धा पतन म राख्दैन ।” गणेशकुमारजीको सल्लाहबाट कातिनक पूखणनमाका ठदन 

म सके्रटरीले त्यही सरह जो िासुदेिजीले ठदनुभएको, िपााँईंले चन्दा ठदनुहन्न भने म अनशन गदनछु’ भन्दै 

खसुलरामजीका िरमा धनान ठदाँदा तनजका भाई बोथधलालजीको रायबाट उहााँले संथकृिसमेिको पढाइ 

हुनुपछन  भनी माग पूरा गररठदनुभयो ।  

अतन ित्पश्चाि ्म र गणेशकुमारजी मौली शोभाकरजीको िरमा गयौं । औ उहााँलाई चन्दा लेखायौं । 
पस्श्चममा सिनप्रिम चन्दादािा उहााँ नै हुनुहुन्छ । श्री खगराज लोहनी, िुलसीराम, मोहनप्रसाद मजगैयााँ 
ििा थि. रामप्रसाद शे्रष्िहरूसाँग चन्दा लेखायौं । हेडमाथटर सूयनप्रकाश थगरीज्यूले चानचनुे चन्दा उिाउन ु

भयो िर धेरै उिेन । सके्रटरीलगाएि थकुलका सदथयहरूले अठहले चन्दा ठदाँदैनन ्भन्ने सशकायि हे म. 

सूयनप्रकाश थगरीले डा. मगेृन्र रामशरे कहााँ जाहेर गररठदनुभयो र उहााँबाट सके्रटरीले ठदलचथपी सलई चन्दा 
उिाउन ुपछन  थिानीय थकुलमा पतन ठदलचथपी ककन नठदएको’ भन्ने पर आयो । 

२००५ मा श्री मोहन शमशरेका समीपमा ‘पतका थकुल िर बनाईपाऔ’ं भन्ने व्यहोराको तनिेदनपर ठदइयो 
िर उहााँले राष्रको आथिनक हालि शोचनीय स्थितिमा भएको देखेर या कुन्नी के विचार गरेर हामीहरूको 
मागरूपी लिालाई पल्लविि गराइठदनुभएन । अभाग्यिश तिनी जनिाका श्रमदानबाट ियार गररएका औ ं



 

 

सशक्षािीहरूका तनसमत्त िाम पानीको मार ओि भएका कच्चा छाप्रा पतन अस्ग्नकाण्डले गदान भथमािेश भए 

। त्यसै सालमा िोराहीको रोगन–कोिी भारु ११ हजारमा श्री गजनससहं ििा रोहबर ससहं िापाबाट खररद गरी 
त्यसैमा थकुल चालु गराइयो । त्यसै सालको पौर्मा गजनससहं िापा र म हापुर गयौंैं । त्यहााँ थि. श्री 
शासलग्रामज्य,ू जो व्याकरणचायन, साठहत्याचायन, आयुिेदाचायन हुनुहुन््यो औ देशको अभाग्यिश सशक्षािी 
अिथिामा नै थिगानरोहण हुनुभो, सहयोगबाट अरू जनिालाई चन्दा लेखायौं । त्यसिेला रामप्रसाद 

गौिमले चन्दा नठदाँदा ३ ठदनसम्म अनशनव्रि गरेर चन्दा प्राप्ि गरी कििान भयौं । त्यसपतछ पस्श्चम दाङ 

हेकुली सीिाराम चौधरीका िरमा गई अनसन गरी एकमुष्ट १५०० रुपैयााँ चन्दा प्राप्ि गरेँ ।  

त्यसैिेला सशक्षाप्रेमी पढ्ढाका श्री विक्रमबहादरु र उहााँको भाइले िावर्नकबाहेक एकमुष्ट १००० रुपैयााँ चन्दा 
लेखखठदनुभयो । यसरी दाङ देउखरुीका सशक्षाप्रेमी दानिीरहरूले दान ठदएका यहााँका कतिपय अिसरिादी 
िी महानुभािहरूलाई मन परेन जसले स्जल्लालाई अञानिारूपी अन्धकारको गिनमा हाली पस्श्चमी 
हािाबाट आ–आफ्नो हातनलाई बचाउन चाहन्िे, अिः जनविरोधीहरूले केन्रमा सशकायि गररठदए । श्री ३ 

मोहन शमशरेको ‘पुगी जााँच गरी जाहेर गनुन’ भन्ने आदेश अनुसार सल्यानका बडाहाककमज्यूबाट म 

धम्काइएाँ, िैपतन यसको केही पिानह गररनाँ ।ठहउाँदमा जम्मा १००÷१२५ विद्यािी र िर्ानमा मलेररयाको 
प्रकोपले गदान धेरै सशखरमा गई थिानीय ३०।४० विद्यािी मार थकुलमा रहनेहुाँदा छ मठहनासम्म बेसी औ 

छ मठहनासम्म सशखर थकुल चालु गने थिीकृि पाऔ,ं भन्ने सञ्चालक ससमतिको प्रथिाि केन्रबाट 

थिीकृि भई आएपतछ अध्ययनकायनको लाथग ६० हाि े लामो औ १५ हाि चातलो भएको एउटा िर 

‘हनानैेक’ भन्ने सशखरमा बनाइयो । 

 त्यहीीँ छारािासका तनसमत्त ३४० रुपैयााँमा अकानैे िर खररद गररयो, विद्यािी र अध्यापकहरूले त्यही 
सशखरमा सहङ्गो भन्दा सहङ्गो नून, िेल, दाल, चामल, िरकारी इत्याठद जे जति चाठहने सामान प्राप्ि 

गनन सतने प्रबन्ध समलाइठदयौं । सशखर जान नसतने १ दजानदेखख सलएर ३ दजानसम्मका विद्यािी र 

तिनलाई चाठहने अध्यापकहरू बेसीको रोगन कोिीमा छाडी बााँकी सब ैहनानैेकमा लथगए । एिं प्रकार ले २ 

िर्नसम्म गमीको समयमा छ मठहनासम्म सशखरमा र जाडोको समयमा छ मठहनासम्म बेसीमा थकुल 

चालु गररयो ।दाङ देउखरुीका सबै जनिाले चन्दा लेखखसकेको हुाँदा संथिा थिायी चलाउनको लाथग 

प्रतिवििहा ३ आना मालपोिका सािसािै मालले असुल गरी थकुललाई एकमुष्ट पैसा ठदने प्रबन्ध समलाई 

पााँउ भन्ने व्यहोराको तनिेदन पर डा.ज. मगेृन्र शमशरेकहााँ ठददंा ‘चन्दा उिाउने थिीकृति पठहलेन ै

भईसकेकोले पटक पटक ठदन नपन’े भनी उहााँले अप्रत्यक्षरूपले अथिीकार गररठदनुभयो । 
 

ग्रीष्मकालको छुट्टीमा बनारबाट दाङ आई थकुलप्रति बडो उत्साहको साि ठदलचथपी ठदई श्री भरिमखण 

शमानहरूले जो काम गनुनभो त्यो बडो प्रशंसनीय छ । खजाञ्ची गजनससहंले “हाम्रो दोकान िोराहीमा छैन । 
अिः आिि जािि कम हुन्छ” भनी आफ्नो पदबाट २००७ साल बैशाख मठहनामा अिकाश सलनुभो । त्यो 



 

 

ररति पदलाई आफ्न ै िरमा रूपैया पैसा राख्न े शिनमा पं. खशुलरामजीलाई सुभोसभि गराउनुभयो । 
चन्दा धतन िगन ििा जनिाहरूबाट अनशन गरेर पतन लेखाइयो । अि एि “िोराही थकुललाई पैसा ठदन 

परेपतछ छोरा छोरी ककन नपढाउने ?” भनी चन्दा दािाहरूको रुथच सशक्षाििन  झुतन िाल्यो । 
२००७ सालको क्रास्न्िमा पतन सशक्षाको उन्नतिको लाथग मानपुर बजार र प्यूिानबाट देविप्रसाद मजगैयााँ 
ििा सल्यानबाट लोकिहादरु न्यौपानेले र िोराही बजारबाट मैले उिाएको जम्मा चन्दा मो रु. ४३ हजार 

दाङ देउखरुी गोश्िाराका स्जम्मा राखखयो, जो पतछ दाङ, सल्यान, प्यूिानका हाइथकुलहरूमा वििरण 

गररयो ।  

क्रास्न्िकालमा पतन थकुलको पढाईमा बाधा नपरोस ् भनी म सके्रटरीले ३ हजार गुप्िधन ठदएाँ । 
दाङ देउखरुी गोश्िाराका प्रिम िडाहाककम अतनरुर प्रसाद ससहंले प्रजािास्न्रक पद्थधअनुसार चार िणन ३६ 

जाि सबैका अड्डाखानामा समानिापूिनक पद प्राप्ि गरेकाले थकुलहरूमा पतन सबैको प्रिेश हुनुपदनछ 

भन्दा सनािनी पं. िामदेि शमान, विष्णुप्रसाद गौिम, प्रेमतनथध तिसमरे समेि एकाएक थकुलबाट हठटठददंा 
२÷४ मठहनासम्म थकुलमा पढाई केही कम भयो । २००८ साल मागन मठहनामा बनारसबाट कवपलदेि 

एम.ए.दाङ आई उहााँले यो थकुललाई सुशोसभि पानुन भयो । उहााँकै प्रधानाध्यापकत्िमा नै २००७ साल 

िैशाख मठहनामा डा.स्जिेन्रबहादरु शाह थकुल तनरीक्षण गननको लाथग यहााँ आउनु भयो, औ सुचारु रूपले ९ 

कक्षासम्म थकुल चालु भएको देखख उहााँले नै समडडलथकुललाई हाइथकुल िोवर्ि गररठदनुभयो । 
थकुल थिायी चलाउको लाथग भूसमको आिश्यक प¥यो र जनिासाँग प्रािनना गदान २०१० सालमा १४ विगहा 
श्री दत्तारयेबाट र ५ बबिा पं. खशुलराम, नन्दराम,पद्मराज, रामप्रसादबाट प्राप्ि भयो । 

 अब पालो आयो सेके्रटरी पररिारको कारणिश हामीबाट थकुल नपााँउदा कासलमाको केही अशंमा सेके्रटरीले 

समेि ग्रहण गनुन प¥यो । साि–साि ैसनािनीहरूको श्रद्धा पठहले भन्दा केही कममा उपर हुन िालेको र 

उिेको चन्दा अध्यापकहरूको िलबमा खचन भइसकेको बेलामा “थकुलमा विशेर् केही िोस काम भएको 
छैन” भन्दै चन्दादािाहरूले चन्दा ठदनमा लथयाङ्लुसुङ् गरेका र सशक्षा विभागबाट पतन हाइथकुलको 
सहायिा नपाएबाट चीि इन्सपेतटर दीिनराज कोइराला ज्यूसाँग परामशन गदान “पतका थकुल बबस्ल्डङ्ग 

ियार गरेपतछ अिश्यमेि सरकारबाट सहायिा ठदलाउाँला” भन्ने आश्िासन पाएकाले सो बमोस्जम 

सञ्चालकिगनको रायबाट थकुल तनमानणको तनस्म्ि उपयुति थिानमा पतका स ्ै ुकल बबस्ल्डङ्ग बनाउन 

केही चन्दा र सापटी धन लगाई चारखाल ईट्टा पकाइए । क्रास्न्िकालमा कटानी गरेका लकडीहरू थचरानी 
गराइयो ।  

२०१० साल िैशाखमा इण्टरकलेज बनाउने विचारबाट चौथगरदा २०० हाि लामो थकुल बबस्ल्डङ्गको जग 

खनाई श्री विश्िेश्िरप्रसाद कोइरालाको हािबाट सशलान्यास भयो ।हेडमाथटर कवपलदेिले छोडीजााँदा 
थकुलमा पढाइ नाम मारको भएको थियो । िडाहाककम जयमङ्गलससहंको अध्यक्षिामा २०१० साल 

आर्ाढमा नयााँ सञ्चालक ससमतिको गिन गननलाई प्रथिाि पास भई सूचना टााँससयो । अिनसङ्कटको 



 

 

अिथिा हुाँदा नयााँ सञ्चालक ससमतिको सदथय बन्ने बनाउने ठहम्मि उत्साह कसैमा आएन । पुरान ै

सेके्रटरी मैलेनै काम चलाउनुप¥यो । सेके्रटरीको िरसभर भएको अिथिामा सेके्रटरीका भाइले िावर्नक चन्दा 
ठदन रोककठददंा सबैबाट िावर्नक चन्दाको स्रोि रोककयो । उपाय किै नदेखी सशक्षाको तनस्म्ि क्रास्न्िकालमा 
दाङ दा.गो.मा. रहेको ४३ हजार रूपैया पाउाँ  भन्ने बराबर परामशनदािाहरूछेउ तनिेदन गररयो । ‘दाङ 

देउखरुीमा खलेुका र पतछ खलु्ने विद्यालयहरूमा १३ हजार इन्सपेतटर र गोश्िारको ससिाररसबाट सेके्रटरी 
स्जम्मा ठदनु’भन्ने प्रधानमन्री मािकृाप्रसाद कोइरालाबाट आदेश भएको िहााँ लाथग िरायसी कुराबाट 

भाइहरूले अनेक िरहबाट रोतदा पतन नरुकी मागनमा कािमाडौंमा श्री दीिनराज कोइरालाज्य ूसशक्षा विभाग 

चीि इन्सपेतटरको सौजन्यबाट र दाङ दे.गो.को.का.म.ुब.हा.ख.गजेन्रप्रसादज्यूको उदारिाबाट िुरुन्िै उसै 
ठदन सो १३ हजार मोरु थकुल बबस्ल्डङ्ग कायन–तनमानणलाई पाइयो सो िर्न ईट्टा, ठटन, लडकी,चनुा ियार 

गने काम र बबस्ल्डङ्ग तनमानणको कामसमेि चालु गदान थकुलमा अिनसङकट ज्यादा प¥यो । ‘लकडी 
पस्ललकबाट श्रमदान सलई ढुलाऔ ंभन्ने संथिाहरूको कायन प्रतिकक्रयािादीहरूले रोककठदई बोकाउन नपाउाँदा 
िरको गारो थिथगि गनुन प¥यो । 

 २०११ साल िैशाखमा २०० जिान छारको तनस्म्ि छारािासको जग खनी सशलान्यास भयो । कुली, पहाडी, 
लोतनया, आराकसी, नेपालीकमी, डकमीहरूलाई विदा गने पैसा नहुाँदा दाङका प्रतिस्ष्िि व्यस्ति, 

धनीिगनहरूका िर गई, (हलिार इत्याठद) अजशन गरी दःुख देखाई, क्रास्न्िबाट भएको भ्रास्न्ि सबैका 
मनबाट हटाई पुरोनो चन्दा र नयााँ चन्दासमेि केही नगदीको रूपमा उिाई, अरू सापटीको रूपमा राखी 
सबैको िलब चतुिा ग¥यौं िर प्रतिकक्रयािादीहरूले सशक्षा विभागमा १३ हजार रु सेके्रटरीले थकुलमा 
नलगाई खायो भनी गुप्िनामा लेख्न चकेुनन ् ‘ढु.पा.अ.का.हाककम देिमुनी गभाज्यु कािमाडौं गएका 
मौकामा डा.ज.स्जिेन्रज्यूले दाङको हाइथकुल बबस्ल्डङ्ग कथिो बतनरहेछ ? सेके्रटरीउपर गुप्िनामा 
आएकोछ, कसो हो ? भतन सोधनी गदान गुप्िनामाको कुरा िजुल हो, सेके्रटरी राम्रो काम गरेका छन ्भन्नु 
भएछ । िैपतन विश्िासको लाथग चीि इन्सपेतटर श्री दीिनराज कोइरालाले २०११ को जेष्ि मठहनामा थकुल 

तनमानण कायन तनररक्षण गरी ठहसाब जााँची जानुभयो ।हेडमाथटर कवपलदेि एक सालभरर ररति भएको 
हेडमाथटरको पदमा छ मठहनासम्मको कोसससबाट श्री रामसुरि बरपािी एम.ए.एल.टी. जो गोरखपुर डी.िी. 
इण्टर कलेजमा पढाइरहन ुभएको थियो र २०११ साल आर्ाढमा आई प्रधानाचायनको पदमा प्रतिस्ष्िि 

हुनुभयो ।  

कमनि गााँधीिादी विचारधारा भएका व्यस्ति हुाँदा उहााँको कामबाट प्रभाविि भई धेरैजसो िलरामपुर, 

गोरखपुर, िनारस, पढ्न गएका दाङका लड्काहरू यो थकुलमा आई पढ्न िालेकाले ठदन दगुुना राि चौगुना 
छारहरूको बदृ्थध भई २५० सम्म लड्का पुगेका छन ्। लड्काहरू बथने डरेा नपाई धेरै छारको आग्रह छ 

आइन्दा इण्टर कलेजको पढाई चालु गररयोस ्। २०११ साल मागनमा क. ठदलमान ससहं र ब.हा.मेिप्रसाद 

जथिा सशक्षाप्रेमी व्यस्तिहरू दाङमा आई थकुल बबस्ल्डङ्ग लकडी ढुलाउन रुकेको देखख पस्ललकबाट 



 

 

श्रमदान मागी ३ कोस टाढाबाट २४ जिानले मार उिाउन सतन ेधरानहरू समेि ढुलाइठदनुभएकोले थकुल 

बबस्ल्डङ्ग खडा भयो । पस्ललकलाई मजदरुी नदी बेगारी गरायो भनी दाङका उदार समान्िी नेिाहरूले दोर् 

लगाउने कुचषे्टा गरे, त्यसको पिानह कसैले राखेनन ्। थकुलको खचन १० सालसम्म सापटीको रूपमा बााँकी 
रहेको श्री ब.हा. मेिप्रसादज्युको मद्दिबाट धेरै जसो चन्दा उिेकाले चल्यो । आखखर कुली–कमीको िलब 

चतुिा गननलाई पठहले २००९ सालमा खररदभएका ठटन बबक्री गनुन प¥यो, िापतन नपुग्दा सापटी सलनुप¥यो 
।  

२०११ साल पौर्देखख चन्दािी भई बठदनया २ पटक, दाङ देउखरुी, विराटनगर, बंगलोर, कािमाडौं इत्यादी 
िााँउमा श्रािणसम्म डुल्दा पतन मैले सन्िोर्जनक ित्काल चन्दा प्राप्ि गनन सककन । हाइथकुलको िावर्नक 

सहायिा ६ हजार मोहर िा कं.रु. के हो भन्ने तनणनय नभई लट्केको थियो । सेके्रटरीको प्रयासले नै श्री ५ मा 
जाहेर भई एक साललाई कं.रु. ६ हजार ठदन ुभन्ने प्रमाङ्गी भई २०१२ भारमा दाङ मालबाट ६ हजार कं.रु. 

पूरा गरी सहायिा पाइयो ।‘छारािास, थकुल बबस्ल्डङ्ग पूरा ियार गननलाई ५० हजार सरकारबाट सहायिा 
पाउाँ  भनी धेरै विन्िीपर श्री ५ महाराजथधराजका हजुरमा जाहेर गरेमा सशक्षा विभागबाट २५ हजार ठदने 
िहर भई श्री ५ का हजुरमा सशक्षा मन्रालयबाट जाहेर हुाँदा दभुानग्यिश यस २५ हजारको मागलाई पतन 

अिैधातनकको सङ्ञा ठदन प्रतिकक्रयािादीहरू चकेुनन ् ।श्री डा.के.आई. ससहंजीको सरकारले २५ हजारको 
तनकासा गररठदए । छारािास धमाधम बतनरहेको छ । थकुलको प्रगति रिु गतिमा छ । पोरदेखख 

एस.एल.सी.परीक्षामा लड्काहरू बथन िालेका छन ् जबकक अरू–अरू पस्श्चमका हाइथकुलमा 
एस.एल.सी.कोसन चालु नै छैन । यसपाली १३ जना रेगुलर विद्यािीहरू एस.एल.सी.पररक्षा ठदन 

नेपालगञ्ज गएका छन ् । आगौं साल परीक्षा केन्र यठहाँ नै हुने तनश्चय छ । ईश्िरसाँग प्रािनना छ कक 

थकुलले सशक्षा ठदने कायनमा सबैको नेितृ्ि सुचारु रूपले चलोस ्। जय विद्या । 

 

 



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 
 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 


