
विद्यालयमा स्थावित छात्रिवृि एिं िरुस्कारहरू 

मदन सवेुदी (शिक्षक) 

 मानव जातिको प्रगतिको मलू कारण शिक्षा हो । शिक्षाल ेन ैमानवलाई सभ्य बनाउँछ । सभ्यिा न ै

पणूणमानवको पहहचान हो । शिक्षाल ेमातनसलाई जीवन जजउने कला प्रदान गदणछ, जसबाट मातनसले सफल जीवन 

जजउन सक्छ । िसर्ण समाजको ववकासका लागग शिक्षाको प्रचारप्रसार हुनपुदणछ भन्ने पववत्रिम उद्देश्य राखी वव. स.ं 

२००४ सालमा ‘पद्मोदय शमडिल स्कुल’ को स्र्ापना भएको हो । यस क्षेत्रमा गणुस्िरीय शिक्षा प्रदान गने 

महŒवपणूण अशभभारा वहन गदै आएको यस ववद्यालयमा यस क्षेत्रका शिक्षाप्रेमी, बदु्गिजीवी महानभुावहरूले 

ववशभन्न छात्रववृि िर्ा परुस्कारहरू स्र्ापना गरी स्िरीय शिक्षाका लागग मागण प्रिस्ि गने कायण गनुण भएको छ, 

जसबाट ववद्यालयीय शिक्षामा सकारात्मक सहयोग पगेुको महससु गररएको छ । ववद्यालयमा हालसम्म २२ वटा 
छात्रववृि िर्ा परुस्कारहरू स्र्ावपि छन,्जसमा वmूल अक्षयकोष रकम रु. २०८४११२÷– अक्षरेऽवप बबस लाख 

चौरासी हजार एक सय बाह्र रुवपयाँ रहेको छ । यहाँ तिनको सामान्य पररचय हदने प्रयास गररएको छ । 

१. खीम परुस्कार    

 ववद्यालयका पवूण प्रिानाध्यापक स्व. यज्ञबहादरु बढुार्ोकीज्यलेू आफ्ना पजू्य वपिाको स्मतृिमा रु. १ लाख 

५ हजारको अक्षयकोष खिा गरी यसको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकमबाट 

ववद्यालयको वावषणक परीक्षामा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने एक जना छात्र र एक जना छात्रालाई परुस्कृि गररन्छ ।  

२. अपाङ्ग ववद्यार्ी कल्याणकोष 

 अन्िराणजरिय अपाङ्ग वषण सन ्१९८१ को शिलशिलामा यस ववद्यालयका शिक्षक एव ंशिक्षक्षकाहरूको 
सविmयिामा २०३७ सालमा रु. ७ हजार आगर्णक सहयोग जुटाई स्र्ापना गररएको यो छात्रववृि  यस ववद्यालयका 
अपाङ्ग ववद्यार्ीहरूमध्ये गरीव िर्ा जेहेन्दार एक जनालाई प्रदान गररन्छ ।    

३. शिविजक्ि परुस्कार    

        ववद्यालयका पवूण शिक्षक श्री कृरणप्रसाद लम्सालज्यलेू आफ्ना पजू्य वपिाको स्मतृिमा २०४६ सालमा रु. १० 

हजारको अक्षयकोषबाट स्र्ापना गनुणभएको हो । यस ैवषणदेखख ससं्र्ापकद्वारा अक्षयकोषको रकम र्प गरी रु. २५  

(पगचस हजार) प¥ुयाइएको छ ।  यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम ववद्यालयको वावषणक परीक्षामा अङ्रेजी 
ववषयमा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने एक जना छात्र वा छात्रालाई परुस्कारस्वरूप प्रदान गररन्छ ।  

४. भपेून्रश्वर शे्ररठ परुस्कार    



        ववद्यालयका ससं्र्ापक सदस्य स्व. भपेून्रश्वर शे्ररठल ेरु. १० हजारको अक्षयकोष खिा गरी यो परुस्कारको 
स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकमबाट ववद्यालयको वावषणक परीक्षामा ववज्ञान र 

गखणि ववषयमा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने एक एक जना छात्र वा छात्रालाई परुस्कार प्रदान गररन्छ ।     

५. शिवहरर परुस्कार                                        

 बहुमखुी प्रतिभा क्लब, घोराहीबाट प्रजािन्त्रप्रेमी स्व. शिवहरर िमाणको नाममा रु. २५ हजारको अक्षयकोष 

खिा गरी २०५० सालमा यो परुस्कारको स्र्ापना गररएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम सरकारी 
ववद्यालयबाट एस. एल. सी. र १०+२ परीक्षामा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने एक एक जना छात्र वा छात्रालाई 

परुस्कारस्वरूप प्रदान गररन्छ ।                                     

६. रामसखु शमश्र परुस्कार     

 पवूण माननीय मन्त्री श्री बलदेव िमाण मजगयैाँल ेआफ्ना आदरणीय गरुु श्री रामसखु शमश्रको स्मतृिमा २०५२ 

सालमा रु. २५ हजारको अक्षयकोष खिा गरी  यसको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने 

रकम कक्षा १२ ववज्ञान सङ्कायमा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने एक जना छात्र वा छात्रालाई परुस्कारस्वरूप प्रदान 

गररन्छ ।  ७. िा. भरि–रेखा छात्रववृि   

 ववद्यालयका ससं्र्ापक सदस्य स्व. भपेून्रश्वर शे्ररठका सपुतु्र िा. भरि शे्ररठल े२०५३ सालमा आफू र 

आफ्नी िमणपत्नीको नाममा रु. २५ हजारको अक्षयकोष खिा गरी यो छात्रववृिकोषको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको 
वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम यस ववद्यालयबाट एस. एल. सी. परीक्षामा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने एक जना 
छात्र र एक जना छात्रालाई छात्रववृिस्वरूप प्रदान गररन्छ ।  

८. दामोदर–जानकी छात्रववृि    

 ववद्यालयका ससं्र्ापक स्व. दामोदर िमाण तघशमरेका सपुतु्र श्री देवकीनन्दन िमाण र उहाँकी िमणपत्नी 
मनदेवी िमाणले २०५३ सालमा आफ्ना प्रािःस्मरणीय बवुाआमाको स्मतृिमा रु. ५० हजारको अक्षयकोषबाट यो 
छात्रववृिकोषकोे ेस्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकमबाट यस ववद्यालयबाट कक्षा ८ 

र ९ को वावषणक परीक्षामा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने गरीव िर्ा जेहेन्दार २÷२ जना छात्र वा छात्रालाई यो छात्रववृि 

प्रदान गररन्छ ।  

 ९. लक्ष्मणप्रसाद आचायण छात्रववृि    

 ववद्यालयका पवूण सहायक प्रिानाध्यापक स्व. लक्ष्मणप्रसाद आचायणका सपुतु्रहरू (श्री तनश्चल आचायण, 
तनिान्ि आचायण, तनरज आचायण, तनराजन आचायण)ले आफ्ना पजू्य वपिाको स्मतृिमा २०५५ सालमा रु. १० हजारको 



अक्षयकोषबाट यो छात्रववृिकोषको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजस्वरूप प्राप्ि हुने रकम 

ववद्यालयमा अध्ययनरि अनार् िर्ा जेहेनदार ववद्यार्ीहरूमध्ये एक जना छात्र वा छात्रालाई छात्रववृिस्वरूप 

प्रदान गररन्छ ।   

१०. गौरी–स्मतृि छात्रववृि     

 ववद्यालयका पवूण शिक्षक स्व. गचन्िामखण आचायणल ेआफ्नी ममिामयी मािा गौरीदेवी िमाणको स्मतृिमा 
२०५७ सालमा रु. २० हजारको अक्षयकोषबाट यो छात्रववृिकोषको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट 

प्राप्ि हुने रकम ववद्यालयको वावषणक परीक्षामा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने छात्रालाई छात्रववृिस्वरूप प्रदान गररन्छ । 
 ११. घना ववरट छात्रववृि      

 ववद्यालयका पवूण शिक्षक श्री प्रकाि बबरटल ेआफ्नी ममिामयी आमा घना बबरटको स्मतृिमा रु. २२ 

हजारको अक्षयकोषबाट यसको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम ववद्यालयको 
वावषणक परीक्षामा कक्षा ९ मा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने एक जना र एस. एल. सी. मा कम्प्यटुर ववषयमा सवोिम 

अङ्क प्राप्ि गने एक जना छात्र वा छात्रालाई छात्रववृिस्वरूप प्रदान गररन्छ ।  

१२. झववन्र–ठगा–ववरणुदेवव स्मतृि परुस्कार    

 यस ववद्यालयका पवूण ववद्यालय व्यवस्र्ापन सशमति सदस्य श्री खगराज पाण्ियेल ेआफ्ना पजू्य वपिा 
झववन्रराज पाण्िये र मािा ठगादेवी पाण्ियेको स्मतृिमा २०५९ सालमा रु. २० हजारको अक्षयकोष खिा गरी स्र्ापना 
गनुणभएको हो । गि वषणदेखख ससं्र्ापकद्वारा अक्षयकोषको रकम र्प गरी रु. ५०,०००÷ (पचास हजार) प¥ुयाइएको 
छ । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम एस. एल. सी. परीक्षामा गखणि, अङ्रेजी र ववज्ञाेान ववषयमध्ये 

सबभैन्दा बढी प्रतििि ववद्यार्ी उिीणण हुने ववषयका शिक्षकलाई सम्मानस्वरूप प्रदान गररन्छ ।   

१३. शसजणना छात्रववृि    

 यस ववद्यालयकी पवूण छात्रा स्व. शसजणना पोख्रेलको सम्झनामा घोराही न. पा. २ कजाणही तनवासी उहाँका बवुा 
श्री ववरणुप्रसाद पोख्रेलल े२०६१ सालमा रु. १० हजारको अक्षयकोक्ष खिा गरी यसको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको 
वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम कक्षा ८ को वावषणक परीक्षामा यस ववद्यालयबाट सवोिम अङ्क प्राप्ि गने 

छात्रालाई छात्रववृिस्वरूप प्रदान गररन्छ ।    

१४. रामशसनेही िर्ा सरुिीदेवी िाह स्मतृि परुस्कार 

 यस ववद्यालयका शिक्षक श्री रामसनु्दर िाहल ेआफ्ना पजू्य वपिा–मािाको नाममा २०६३ सालमा 
रु.२०हजारको अक्षयकोषखिा गरी यो परुस्कारको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम 



एस. एल. सी. परीक्षामा गखणि–िथ्याङ्क र ववज्ञाेान ववषयमा सबभैन्दा बढी अङ्क ल्याउने एक एक जना 
ववद्यार्ीलाई परुस्कारस्वरूप प्रदान गररन्छ ।  १५. खगराज–िारदा लोहनी परुस्कार   

  

 ववद्यालयका ससं्र्ापक सदस्य श्री खगराज लोहनी िर्ा उहाँकी िमणपत्नी िारदा लोहनीका छोरीहरू– माया 
लोहनी, देवकी शे्ररठ, तनमणला अगिकारी र ववमला ढुङ्गेलले बवुाआमाको सम्मानमा २०६३ सालमा  

रु. १ लाखको अक्षयकोष खिा गरी सयंकु्ि रूपमा यो परुस्कारको स्र्ापना गनुणभएको हो । यो परुस्कार यस 

ववद्यालयबाट एस. एल. सी. परीक्षामा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने छात्रालाई ४० प्रतििि र १०+२ मा सवोिम अङ्क 

प्राप्ि गने छात्रालाई ६० प्रतिििका दरल ेप्रदान गररन्छ ।  

१६. सावणी–छन्द छात्रववृि     

 यस ववद्यालयकी पवूण शिक्षक्षका स्व. नारायणी गौिमले आफ्ना स्वगीय वपिा सावखणणराज पन्ि र मािा 
छन्दकुमारी पन्िको स्मतृिमा २०४६ सालमा रु. २५ हजारको अक्षयकोष खिा गरी यसको स्र्ापना गनुणभएको हो । 
यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम यस ैववद्यालयबाट एस. एल. सी. परीक्षामा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने 

छात्रालाई छात्रववृिस्वरूप प्रदान गररन्छ ।   

१७. रमास्मतृि छात्रववृि     

 यस ववद्यालयका पवूण शिक्षक श्री लालमखण न्यौपाने (छोराहरूसमेि)ले आफ्नी स्वगीय िमणपत्नी रमा 
न्यौपानेको स्मतृिमा २०६५ सालमा रु.१ लाखको अक्षयकोष खिा गरी यसको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक 

व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम यस ववद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययन गने छात्राहरूमध्ये एस. एल. सी. परीक्षामा 
सबभैन्दा बढी अङ्क प्राप्ि गने एक जना छात्रालाई छात्रववृिस्वरूप प्रदान गररन्छ ।    

१८. गौरी–लक्ष्मण छात्रववृि    

 ववद्यालयका ससं्र्ापक सदस्य श्री खगराज लोहनीकी बहुारी श्रीमिी गौरी लोहनील ेआफ्ना स्वगीय पति 

लक्ष्मण लोहनीको स्मतृिमा २०६६ सालमा रु. ५० हजारको अक्षयकोष खिा गरी स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको 
वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम यस ववद्यालयमा कक्षा ६ को वावषणक परीक्षामा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने छात्रालाई 

क्रमिः कक्षा १० सम्म प्रदान गररन्छ । िर, तनजले बीचैमा कक्षा छािमेा वा अनिुीणण भएमा यो छात्रववृि पनुः त्यस 

वषण कक्षा ६ मा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने छात्रालाई छात्रववृिस्वरूप प्रदान गररन्छ । 

१९. ववरण–ुईश्वरा रेग्मी परुस्कार   



 ववद्यालयका पवूण सहायक प्रिानाध्यापक स्व. ववरणुप्रसाद रेग्मीको स्मतृिमा उहाँकी िमणपत्नी श्रीमिी 
ईश्वरा देवी रेग्मी र सपुतु्रहरू प्रदीपकुमार रेग्मी िर्ा प्रवीण रेग्मीले २०६८ सालमा रु. ५० हजारको अक्षयकोष खिा 
गरी यो परुस्कारको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम यस ैववद्यालयबाट एस. एल. 

सी. परीक्षामा नेपाली ववषयमा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने एक जना छात्र र एक जना छात्रालाई परुस्कारस्वरूप प्रदान 

गररन्छ ।   

२०. शभजन–स्मतृि परुस्कार   

 यस ववद्यालयकी पवूण छात्रा स्व. शभजन अगिकारीको स्मतृिमा उहाँका वपिा श्री भोलानार् अगिकारी िर्ा 
मािा सरस्विी अगिकारीले २०६८ सालमा रु. ६५ हजारको अक्षयकोष खिा गरी स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको 
वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम यस ैववद्यालयमा ववज्ञान सङ्कायिफण  कक्षा ११ को वावषणक परीक्षामा सवोत्कृरट 

अङ्क प्राप्ि गने २ जना छात्रालाई परुस्कारस्वरूप प्रदान गररन्छ । 

२१. उत्कृरट शिक्षक परुस्कार    

 यस ववद्यालयका पवूण ववद्यालय व्यवस्र्ापन सशमतिका अध्यक्ष श्री गजराज िमाणले ववद्यालयमा कायणरि 

शिक्षकहरूको मनोबल उच्च राख्न ेउद्देश्यल े२०६८ सालमा रु. २५ हजारको अक्षयकोषबाट स्र्ापना गनुणभएको यो 
परुस्कार ववद्यालयको स्िरोन्नतिका लागग उत्कृरट गतिववगि प्रस्ििु गने एक जना  शिक्षकलाई सम्मानस्वरूप 

प्रदान गररन्छ । 

२२. पणूणचन्र–नारायणी  प्रज्ञा परुस्कार  

 यस ववद्यालयका पवूण प्रिानाध्यापक श्री गोववन्दप्रसाद न्यौपानेल ेस्वगीय वपिा पणूणचन्र उपाध्यायको 
सम्झना एव ंममिामयी मािा नारायणी उपाध्यायको सम्मानमा २०६९ सालमा रु. ५१ हजारको अक्षयकोष खिा गरी 
स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम यस ववद्यालयबाट एस. एल. सी. परीक्षामा 
सवोिम अङ्क प्राप्ि गरी यस ैववद्यालयमा उच्च माध्यशमक िहमा अध्ययन गने एकजना छात्र वा छात्रालाई 

परुस्कारस्वरूप प्रदान गररन्छ । 

२३. आमा वसनु्िरा परुस्कार   

  लक्ष्मीपरु ४ िाँिागाउँ तनवासी यस ववद्यालयका िभुगचन्िक िाराप्रसाद देवकोटा (छोराहरूसमेि)ले 

ममिामयी आमा वसनु्िराको सम्झनामा २०७१ सालमा रु. १०१००१÷ (एक लाख एक हजार एक)को अक्षयकोष 

खिा गरी यसको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम यस ववद्यालयमा +२ िफण  
सवोत्कृरट अङ्क प्राप्ि गने एक जना छात्र र एक जना छात्रालाई परुस्कारस्वरूप प्रदान गररन्छ ।     



२४. सीिादेवव मजगयैाँ स्मतृि प्रतिभा परुस्कार      

 यस ववद्यालयका पवूण शिक्षक श्री उिमकृरण मजगयैाँल ेस्वगीय सहिशमणणी सीिादेवव मजगयैाँको स्मतृिमा 
आफ्ना सन्िानको सहयोगमा २०७१ सालमा रु.५०,०००÷ (पचास हजार)को अक्षयकोष खिा गरी यो परुस्कारको 
स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम यस ैववद्यालयबाट एस. एल. सी.. परीक्षामा 
सवोत्कृरट अङ्क प्राप्ि गने एक जना छात्रालाई परुस्कारस्वरूप प्रदान गररन्छ ।  

२५. रवव रावि स्मतृि परुस्कार   

 घोराही ४ िबरी तनवासी पद्मराज राविले आफ्ना सपुतु्र रवव राविको स्मतृिमा २०७१ सालमा 

रु. १,००,०००÷ (एक लाख)को अक्षयकोष खिा गरी यसको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि 

हुने रकम यस ववद्यालयमा +२ िफण  ववज्ञान सङ्कायको कक्षा ११ को वावषणक परीक्षामा सवोत्कृरट अङ्क प्राप्ि गने 

एक जना छात्र र एक जना छात्रालाई परुस्कारस्वरूप प्रदान गररन्छ । 

२६. भागवि–अनन्िकला छात्रववृि     

 घोराही ३ घतनबगगया तनवासी िान्िादेवी तघशमरे, कृरणकुमार िमाण, िा. गोववन्दप्रसाद तघशमरे, िारदा 
सत्याल र मरुारर तघशमरेल ेपजू्य मािावपिाको स्मतृिमा रु. १,११,१११ (एक लाख एघार हजार एक सय एघार)को 
अक्षयकोष खिा गरी यसको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकमको ८० प्रतििि 

छात्रववृिका रूपमा वविरण गने र बाँकी २० प्रतििि अक्षयकोषमा र्प गदै जाने गरी यसको स्र्ापना गररएको हो । 
छात्रववृि यस ववद्यालयबाट कक्षा ११ को वावषणक परीक्षामा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने ववद्यार्ीलाई प्रदान गररन्छ । 
 २७. मेहदनी–साववत्री प्रज्ञा परुस्कार    

 घोराही ३ घतनबगगया तनवासी छोराबहुारी तनलम तघशमरे, अजय िमाण र अरववन्द तघशमरेले पजू्य 

मािावपिाको स्मतृिमा रु. १,५१,०००÷ (एक लाख एकाउन्न हजार)को अक्षयकोष खिा गरी यसको स्र्ापना 
गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम ववद्यार्ीको हहिको लागग ववद्यालयले व्यवस्र्ा गरे 

बमोजजम प्रयोग गनण शमल्न ेगरी यसको स्र्ापना गररएको हो ।   

२८. ववरण–ुभपेून्रश्वर शे्ररठ प्रज्ञा परुस्कार   

 घोराही ११ भरिपरु तनवासी िोरणध्वज शे्ररठ, मीनबहादरु शे्ररठ, िा. भरिराज शे्ररठ, उिमकुमार शे्ररठ, 

ध्रुवकुमार शे्ररठ, र अजुणन शे्ररठले  पजू्य मािावपिाको सम्झनामा रु. ३,५१,०००÷ (तिन लाख एकाउन्न हजार)को 
अक्षयकोष खिा गरी यसको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम ववद्यार्ीको हहिको 
लागग ववद्यालयल ेव्यवस्र्ा गरे बमोजजम प्रयोग गनण शमल्ने गरी यसको स्र्ापना गररएको हो ।  



२९. सिबहादरु परुस्कार    

 घोराही १० जनचेिना टोल तनवासी सपुतु्री िाराकुमारी बढुा मगरले वपिा सिबहादरुको सम्मानमा रु. ५० 

हजारको अक्षयकोष खिा गरी यो परुस्कारको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम यस 

ववद्यालयका जनजाति ववद्यार्ीहरूमध्ये  एस. एल. सी.. परीक्षामा सवोिम अङ्क प्राप्ि गने एक जना छात्र वा 
छात्रालाई परुस्कारस्वरूप प्रदान गररन्छ ।   

३०. देवीलाल–गोमिी स्मतृि परुस्कार    

 यस ववद्यालयका पवूण छात्र िा. मतिराम पनुका दाजुभाइहरू (घनश्याम पनु, मतिराम पनु र भीमसेन पनु)ले 

वपिा स्व. देवीलाल पनु र मािा स्व. गोमिी पनुको स्मतृिमा २०७१ सालमा रु. १,००,०००÷ (एक लाख)को अक्षयकोष 

खिा गरी यसको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम यस ववद्यालयमा +२ िफण  कक्षा 
११ को वावषणक परीक्षामा जीविास्त्रमा सवोत्कृरट अङ्क प्राप्ि गने एक जना छात्र र एक जना छात्रालाई 

परुस्कारस्वरूप प्रदान गररन्छ । 

३१. लीलाराम छात्रववृि  

 घोराही ४ चौघेरा तनवासी लीलाराम के.सी.ले दक्ष जनिजक्ि उत्पादनमा ववद्यालयलाई सहयोग प¥ुयाउन े

उद्देश्यल े२०७१ सालमा रु. २,००,०००÷ (दईु लाख)को अक्षयकोष खिा गरी यसको स्र्ापना गनुणभएको हो । यसको 
वावषणक व्याजबाट प्राप्ि हुने रकम यस ववद्यालयमा +२ िफण  ववज्ञान सङ्कायको कक्षा ११ र १२ को वावषणक परीक्षामा 
सवोत्कृरट अङ्क प्राप्ि गने एक एक जना गरी जम्मा दईु जना ववद्यार्ीलाई छात्रववृिस्वरूप प्रदान गररन्छ ।
 ३२. जनादणन िमाण स्मतृि प्रतिभा परुस्कार  

 घोराही २ गरैागाउँ तनवासी गीिा िमाण, छोरी अन ुिमाण, छोरा ववनय िमाणले यस ववद्यालय लामो समयसम्म 

कायणरि रही अवकाि प्राप्ि गरेका आफ्ना पति एव ंबबुा स्व. जनादणन िमाणको स्मतृिमा २०७३ सालमा रु. १०,०००।– 

(दस हजार) को अक्षयकोष खिा गरी यसको स्र्ापना गनुणभएको हो । यो परुस्कार ववद्यालयका कक्षा १ देखख ५ 

सम्मका ववद्यार्ीहरुमध्ये सवोत्कृरट अङ्क ल्याउने १ जनालाई प्रदान गररन्छ ।  

३३. नारायणी–पणूणचन्र प्रज्ञा परुस्कार  

 यस ववद्यालयका पवूण प्र.अ. श्री गोववन्दप्रसाद न्यौपानेका हददीबहहनीहरु ेः सरस्विी गौिम, सीिा 
अगिकारी, ववमला पोख्रेलल ेममिामयी मािा स्व. नारायणी उपाध्याय िर्ा स्व. वपिा पणूणचन्र उपाध्यायको 
स्मतृिमा २०७३ सालमा रु. ३३,३००।– (ििेीस हजार िीन सय) को अक्षयकोष खिा गरी यसको स्र्ापना गनुणभएको हो 



। यसको वावषणक ब्याजबाट प्राप्ि हुने रकम यस ववद्यालयको प्राववगिक िारिफण  कक्षा ९ मा सवोिम अकं प्राप्ि गने 

एक जना छात्रालाई परुस्कार स्वरुप प्रदान गररन्छ । 

 यसरी यस ववद्यालयको िकै्षक्षक गणुस्िर मागर् उठाउने उद्देश्यले ववशभन्न समयमा ववशभन्न 

महानभुावहरूबाट छात्रववृि िर्ा परुस्कार स्र्ापना गने जस्िो पनुीि एव ंप्रिसंनीय कायण गनुण भएको छ । उहाँहरूको 
वविदु्ि भावना अनरुूप ववद्यार्ीहरू पतन आफ्नो पढाइप्रति सजग भई उनीहरूबीच स्वस्र् प्रतिस्पिाणको भावना 
जागररि हुने छ, जसबाट दक्ष, कमणठ, इमानदार एव ंजजम्मेवार नागररक उत्पादनमा यी छात्रववृि िर्ा परुस्कारहरू 

सहयोगी शसद्ि हुने ववश्वास ववद्यालयले शलएको छ । 

िन्यवाद । 

  

 


