
 

 

डा. द्रोण प्रकाश रसाली अवाडड ववतरण समारोहको प्रततबेदन २०७१  

पषृ्ठभमूम:  

शिक्षाको न्यनुतम पहुुँच भोगिरहेको दशित समदुायका बिद्यार्थीहरुिाई शिक्षाको माध्यमिाट समाज 
पररिततनमा िाग्न प्रोत्साहन िने उदेश्यिे वररश्ठ जनस्वास््य बिज्ञ, पि ुगचककत्सक एवम वररश्ठ 
िजै्ञाननक तर्था प्रोफेसर डा. द्रोणप्प्रकाि रसािेिे यस िषत २०१४ देखि आफ्न ैजन्मको साठठ+यौ+ वषतिाठ्को 
उपिक्ष्यमा “डा. द्रोणप् प्रकाि रसािे अवाडत” स्र्थापना िनुत भएको छ । यो अवाडत प्रत्येक िषत तानसेन-
पाल्पा स्स्र्थत तानसेन िहुमिुी क्याम्पसमा अध्यनरत जेहेन्दार दशित बिद्यार्थीिाई प्रदान िनेछ । 
यस अवाडतको ब्यवस्र्थापन व्यवसानयक ववकास तर्था अनसुन्धान केन्द्र (PDRC), काठमाडौँिे िछत ।   

पाल्पा स्जल्िाको हुशमन िा. बि. स. मा जन्मन ुभएका डा. द्रोणप्प्रकाि रसािे बि. स. २०२८ सािको 
एस. एि. सी. परेक्षामा नेपाि भररम ैसितप्रर्थम स्र्थान हाशसि िनत सफि अठहिेसम्मकै एक मात्र 
दशित जेहेन्दार व्यस्क्त हुनहुुन्छ । हाि वहा क्यानाडाको  बिठटि कोिस्म्िया सरकारको प्रान्तीय 
स्वास््य सेवा प्रागधकरणप्को जनसखं्या स्वास््य ननिरानी कायतक्रमका ननदेिक हुनहुुन्छ भने| क्यानाडा 
स्स्र्थत रेजाइना ववश्वववद्याियको स्वास््य अध्ययन फ्याकस्ल्टमा आमस्न्त्रत प्राध्यापक (Adjunct 

Professor) को रुपमा पनन आिद्ध हुनहुुन्छ ।  

डा. रसािे िरै आवासीय नेपािे सघंको क्यानाडा तर्था अन्तरास्रिय समन्वय पररषदको सल्िाहकार 
समेत रहे ववश्वभरे छररएका नेपािे समदुाय बिच अग्रपसं्क्तमा पनन हुनहुुन्छ । सार्थै वहाुँ िरै 
आवासीय नेपािे सघंको पहिमा िोल्न िागिएको प्रस्ताववत नेपािको िुिा ववश्वबिद्याियको पठहिो 
प्रस्तािक मध्य पनन एक हुनहुुन्छ । शिक्षाप्रेमी डा. रसािेिे यस अनघ आफ्ना हजरु िवुाआमा तर्था 
माविे हजुर िवुाआमाको नाममा अवाडत प्रदान िरर सक्न ुभएको छ ।     

उदेश्य:  

यस अवाडतको मखु्य उदेश्य दशित समदुायका जेहेन्दार बिद्यार्थीको पठहचान िरर उनीहरुको नेततृ्व 
क्षमता ववकास िनुत, शिक्षाको माध्यमद्वारा आफ्नो समाज र रारिको िािी प्रेरणप्ादायी काम िनत 
प्रोत्सहन िनुत रहेको छ |  

वववरण:  

यस िषतको डा. द्रोणप् प्रकाि रसािे अवाडत पाल्पा स्स्र्थत तानसेन िहुमिुी क्याम्पसमा मानववकी सकंाय 
स्नातक तह दोस्रो वषतमा अध्यनरत बिधार्थी िशित कुमार परृ्थीिाई प्रदान िररएको छ | उनी 
मदनपोिराका िाशसन्दा हुन ् | सो अवाडत क्याम्पसको २५औ ं िषत िाठको उपिक्ष्यमा (रजतमहोत्सव) 
भब्य समारोहका िीच २०७१/०५/२७ ित ेिकु्रिारको ठदन तानसेन िहुमिुी क्याम्पसको प्रांिणप्मा प्रदान 
िररएको गर्थयो | परुस्कारको रािी रु. १०,०००.०० निद सठहत प्रमाणप् पत्र रहेको गर्थयो |   

 



 

यस अवाडतका ननस्म्त सोठह क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्यनरत ६ जना दशित ववद्यार्थीहरुि े
आिेदन ठदएका गर्थए | सो ६ जना मध्ये ननिन्धको िणुप्स्तर, अनघल्िो  तहमा प्राप्त िरेको अकंभार 
र देिाएको नेततृ्वको सम्भावनािाई कदर िदै अवाडत छनौट सशमनतिे उनिाई अवाडत ठदने ननणप्तय 
िरेको हो | सो अवाडत ववतरणप् कायतक्रममा PDRC का अध्यक्ष श्री कमिा हेमचरुे र अनिुमन तर्था 
मलु्यांकन अगधकृत िाि ुनेपािको उपस्स्र्थनत रहेको गर्थयो भने डा. रसािेको पररवारको तफत  िाट शिव 
कुमार मानिको उपस्स्र्थनत रहेको गर्थयो |  

सार्थै, तानसेन िहुमिुी क्याम्पसमा यो अवाडत स्र्थापना िरे िाफत क्याम्पसिे डा. द्रोणप् प्रकाि 
रसािेिाई PDRC माफत त कदर िदै सम्मान पत्र प्रदान िरेको छ, जसको तस्स्िर यस ैररपोटत सार्थ 
सगं्िग्न िररएको छ |  

यस भब्य कायतक्रममा भपू ू मस्न्त्र अच्यतु राज रेग्मी, भपू ू सभासद भािवत ज्ञवािे, पवूत मस्न्त्र 
गचरस्न्जिी वाग्ि,े प्रमिु स्जल्िा अगधकारे, प्रमिु स्जल्िा शिक्षा अगधकारे र सरुक्षा ननकायका 
पदागधकारे ििायत १५०० भन्दा िढेको उपस्स्र्थनत रहेको गर्थयो |  

तनष्कर्ड तथा सझुाब:  

समग्रमा अवाडत ववतरणप् समारोह फिदायी रह्यो | यस अवाडतिे सो क्याम्पसमा अध्यनरत सम्पणूप्त 
दशित ववद्यार्थीहरुमा ठुिो आत्मा बिश्वास र पे्ररणप्ा प्रदान िरेको कुरामा िकंा छैन ्| यो अवाडतको 
सयंोजन िदात PDRC िे आफु पनन सम्माननत भएको महिसु हरेको छ | तर, यसिाइ र्थप प्रभाकारे 
िनाउन आिामी िषत देखि सोझै क्याम्पस िाट न ैसचूना ननकाल्ने, छनौट िने अनन ववतरणप् िने 
व्यवस्र्था शमिाउदा धेरै प्रभाकारे हुन्छ भन्ने सझुाि ठदन चाहन्छ  |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अवाडड ववतरण कायड्रममका केिह झलकहु... 

 

 

Figure 1: PDRC अध्यक्ष कमला हेमचुरी सम्बोधन गनुड हुदै 



 

 

Figure 2: PDRC अध्यक्ष कमला हेमचुरी प्रशंसा पत्र बाचन गदै, साथमा मशव कुमार मानब (डा. रसालीको मामा) 

 

Figure 3: अवाडड बबजेता लमलत कुमार पथृी अवाडड ग्रहण गदै 

 



 

 

Figure 4: PDRC अध्यक्ष कमला हेमचुरी र अधधकृत बाब ुनेपाल डा. राम प्रसाद ज्ञवालीसंग 

 

Figure 5: डा. द्रोण प्रकाश रसालीलाइ प्रदान गरेको कदर पत्र ग्रहण पछी खिचेको सामुिहक तस्बबर 


