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कल्याणकािी योजना ननर्दे िनालय
बलाध्यक्ष विभाग
जंगी अड्डा
प्रधान सेनापनि छात्रबृशि सम्बन्धी सूचना
१.

सैननक कल्याणकािी कोष अन्ििगि सं चानलि विविध काययक्रमहरु मध्ये िैशक्षक सत्र २०७७ को प्रधान सेनापनि

छात्रबृशि प्रर्दान गनय सम्बशन्धि सबैको जानकािीको लानग यो सूचना प्रकाशिि गरिएको छ ।
२.

छात्रबृशि विििणः

(ख)

छात्रबृशि पाउने विद्यार्थीः जं गी काििाहीमा िीिगिी प्राप्त िर्था कियव्य पालनाको नसलनसलामा मृत्यु भएका सैननकका

(क)

छात्रबृशि िकमः प्रनि विद्यार्थी बावषयक एकमुष्ठ रु. २००००।- (बीसहजाि)

६ िषय र्दे शख १८ िषयसम्मका छोिा छोिीहरु सैननक आिानसय महाविद्यालयहरु ि ईमप्यानल स्कुलहरु बाहेक अन्यत्र
अध्ययन गने २ जना छोिा छोिीहरुलाई प्रनिव्यशि िावषयक रु.२००००।-का र्दिले (२ जनाले मात्र)
(ग)
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३.

छात्रबृशि पाउन योग्य विद्यार्थीहरुको विििणः

(घ)
(क)

ु ने ।
विद्यार्थीहरुको उमेिः ६ िषय र्दे शख १८ िषय (न) ननाघेको हुनप
नेपाली सेनाका जं गी काििाहीमा िीिगनि िर्था कियव्य पालनाको नसलनसलामा मृत्यु भएका सैननकका सहोर्दि

ु ने ।
छोिा/छोिी हुनप
(ख)
(ग)

वहिानधकािीहरुको २ जना सन्ििी छोिा/छोिीले मात्र छात्रबृशि प्राप्त गने ।

ननिेर्दन पेि गिे को िषय भन्र्दा अशघल्लो िषयको िावषयक पिीक्षामा सिकािी सामुर्दावयक िर्था सं स्र्थागि ननजी

विद्यालयमा अध्ययन गने विद्यार्थीहरुको उिीणय भएको लब्धाद्यङ्क पत्रको प्रनिनलवप ।
(घ)

ु ने ।
नेपाल सिकािबाट मान्यिा प्राप्त विद्यालय िर्था महाविद्यालय (कलेज) हरुमा अध्ययनिि हुनप

४.

छात्रबृशि पाउन योग्य नहुने विद्यार्थीहरुको विििणः

(क)

कल्याणकािी कोषको व्ययभािमा सञ्चानलि महाविद्यालय/नबद्यालय/ईमप्यानल स्कुलहरु (नेपाली सेना स्िास््य

विज्ञान सं स्र्थान अन्िगयि सञ्चानलि महाविद्यालयहरु समेि) मा अध्ययनिि विद्यार्थीहरु ।
(ख)

यदर्द उि महाविद्यालय/विद्यालयहरुमा (पूणय िा आंशिक सहुनलयि िुल्कमा बाहेक) सःिुल्क अध्ययनिि िा

(ग)

वहिानधकािीहरुको सन्ििीले हाल सं चानलि Empanelled मा सम्झौिा भएका िैशक्षक सं स्र्थाहरुमा अध्ययनको

(घ)

रििपूिक
य को कागजार्द िर्था िोवकएको समय नभत्र ननिेर्दन पेि नगने विद्यार्थीहरु ।

५.

ननिेर्दन सार्थ अननिायय रुपमा पेि गनुप
य ने कागजािहरुः

(ख)

मृत्यु र्दिाय प्रमाण पत्रको प्रनिनलवप १

गैिसैननक िर्यको कोटामा अध्ययनिि विद्यार्थी भए सम्बशन्धिबाट दर्दएको शिर्ारिस पत्र अननिायय रुपमा पेि गनुप
य ने ।
ु ने ।
सुनबधा ननलएको हुनप

(क)

आमा ि बच्चा र्दुिैको पेन्सन पट्टाको र्ोटोकपी प्रनि १/१

(ग)

एकमात्र श्रीमिी खुलेको गा.वि.स./ न.पा.को नसर्ारिस पत्र १

(ङ्ग)

बच्चाको जन्मर्दिाय प्रमाण पत्रको प्रनिनलवप १

(घ)
(च)

(छ)

नािा प्रमाशणि पत्रको प्रनिनलवप १

लब्धाङ्क प्रमाण पत्रको प्रनिनलवप १

चारिनत्रक प्रमाणपत्रको प्रनिनलवप १

(ज)

उि छात्रबृशि यो भन्र्दा पवहला नलई िहे को हकमा हरियो पेन्सन पट्टाको अशन्िम पृष्ठमा उल्ले ख भएको

६.

ननिेर्दन दर्दने स्र्थान ि नमनिः

(ख)

स्र्थानः उपत्यका नभत्र बसोबास गनेहरुको हकमा श्री कल्याणकािी योजना ननर्दे िनालय, जंगी अड्डा ि उपत्यका

कल्याणकािी र्दिाय नम्बि (र्ायल नम्बि) खुलाई पठाउनु पनेछ ।
(क)

नमनिः 2077/12/25 गिे सम्म ।

बावहि बसोबास गनेहरुको हकमा आर्ुलाई पायक पने नेपाली सेनाको यूननट/र्मेिन ।
७.

(क)

अन्य जानकािीः

मानर्थ उल्ले शखि बुंर्दाहरु बमोशजम त्यस कायायलय, विभाग, ननर्दे िनालय, पृिना, बावहनी िर्था युननटहरुले प्राप्त हुन

आएको ननिेर्दनहरु उपि प्रािशम्भक छनौट गिी 207७ साल चैत्र 25 गिे सम्म कल्याणकािी योजना ननर्दे िनालयमा प्राप्त
हुने गिी पठाउन हुन ।
8.

कल्याणकािी योजना ननर्दे िनालयको लक्ष्य उपिोि छात्रबृशि सवह व्यशिहरुले पाई िैशक्षक अध्ययनको अिसि

प्राप्त गिाउने िर्था यसको र्दायिा र्िावकलो बनाउर्दै लैजाने िहेको हुंर्दा गलि ननयिका ननिेर्दकहरुलाई ननरुत्सावहि गनय
समयमा नै सम्बशन्धिहरुलाई जानकािी गिाई दर्दने व्यिस्र्था हुन ।
९.

र्थप केही जानकािी नलनु पिे मा श्री कल्याणकािी योजना ननर्दे िनालय, जं गी अड्डाको र्ोन नं . ०१४२२५९४३ मा

सम्पकय िाख्न सवकने छ । सार्थै, नेपाली सेनाको website www.nepalarmy.mil.np नेपाली बाट समेि जानकािी प्राप्त
गनय सवकने छ ।

