पिरिश ट "क"
ी क याणकारी योजना िनदशनालय,
बला यक्ष िबभाग, जंगी अ डा ।
"सैिनक क याणकारी छात्रविृ ,

वदे श" स ब धी सच
ु ना

(प्रथम पटक सच
ू ना प्रकािशत िमित २०७७/०४/१५ गते)
१. सैिनक क याणकारी कोषद्वारा स चािलत िविवध कायर्क्रमह
जानकारीको लािग यो सच
ू ना प्रकािशत गिरएको छ ।

म ये शैिक्षक सत्र २०७७ को सैिनक क याणकारी छात्रविृ ,

वदे श प्रदान गनर् स बि धत सबैको

२. छात्रविृ को िववरण
(क) छात्रविृ

रकम : प्रित िवद्याथीर् वािषर्क एकमु

(ख) छात्रविृ

पाउने िवद्याथीर् : नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकास प्रा

. २०,०००।- (िबस हजार) ।
सैिनक सकल दजार्का छोरा/छोरी (१ जनालाई मात्र) ।

(ग) अ ययनरत रहनु पन कक्षा : कक्षा ६ दे िख १२ कक्षा स म अ ययनरत ।
(घ) िवद्याथीर्ह को उमेर : कक्षा १० स म अ ययनको लािग १८ वषर् र कक्षा ११/१२ को लािग २१ वषर् िमित २०७७/०१/०१ गतेस म (न) ननाघेको ह◌ुनुपन ।
३. छात्रविृ
(क)

पाउं न योग्य िवद्याथीर्ह
नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकास प्रा

(ख)

सैिनकका छोरा/छोरी ह◌ुनुपन ।

िहतािधकारीह को १ जना स तती (छोरा/छोरी) ले मात्र छात्रविृ

(ग)

प्रा

गन ।

२०७६ सालको वािषर्क परीक्षामा सामुदाियक/सरकारी िबद्यालयमा अ ययन गन िबद्याथीर्ह को समग्रमा ४०% (GPA 1.6) र सं थागत िनजी िब यालयमा

अ ययन गन िबद्याथीर्ह को हकमा समग्रमा ५०% (GPA 2.0) प्रा

गरी उ ीणर् भएको ह◌ुनुपन ।

(घ)

नेपाल सरकारबाट मा यता प्रा

(ङ)

वहालवाला सैिनकको हकमा नेपाली सेनाको HR Digitization माफर्त िरतपुवक
र् दतार् गिरएका स तती (छ◌ोरा/छोरी) ले मात्र यो सिु वधा प्रा गन ।

४. छात्रविृ

िवद्यालय तथा महािवद्यालय (कलेज) ह मा अ ययनरत ह◌ुनुपन ।

पाउन योग्य नहुने िवद्याथीर्ह

(क) क याणकारी कोषको ययभारमा स चािलत महािवद्यालय/िवद्यालयह मा (नेपाली सेना
अ ययनरत िवद्याथीर्ह

वा

य िवज्ञान सं थान अ तगर्त स चािलत

महािवद्यालयह

समेत)

। यिद उक्त महािवद्यालय/िवद्यालयह मा सःश◌ु क (पूणर् वा आंिशक सह◌ुिलयत शु कमा वाहे क) अ ययनरत वा गैरसैिनक तफर्को कोटामा

अ ययनरत िवद्याथीर् भए स बि धतबाट िदएको िशफािरस पत्र अिनवायर्

पमा पेश गनर्◌ुपन ।

(ख) क याणकारी कोषबाट िवतरण ह◌ुने “प्रधान सेनापित छात्रविृ ” प्रा

गन िवद्याथीर्ह

(ग) िरतपुवक
र् तथा तोिकएको समय िभत्र िनवेदन पेश नगन िवद्याथीर्ह

।

।

(घ) िहतािधकारीह को कुनैपिन १ (एक) स तती हाल Empanelled स झौता भएका शैिक्षक सं थाह मा अ ययनको सिु वधा निलएको हुनप
ु न ।
(ङ) नेपाल भ दा वािहर िबदे शी िबद्यालयह मा अ ययनरत िबद्याथीर्ह
५. िनवेदन साथ अिनवायर्

।

पमा पेश गनुर् पन कागजातह
बहालवाला तफर्

१. चािरित्रक प्रमाण पत्रको प्रितिलपी ।
२. अिघ लो वषर् (२०७६) को ल धाङ्क पत्रको प्रितिलपी ।

अवकास प्रा

तफर्

१. चािरित्रक प्रमाण पत्रको प्रितिलपी ।
२. अिघ लो वषर् (२०७६) को ल धाङ्क पत्रको प्रितिलपी ।

३. ज म दतार् प्रमाण पत्र वा नागिरकताको प्रितिलपी ।

३. ज म दतार् प्रमाण पत्र वा नागिरकताको प्रितिलपी ।

४. सैिनक पिरचय पत्रको प्रितिलपी ।

४. पे सन पट्टाको प्रितिलपी ।

५. िववाह दतार् प्रमाण पत्रको प्रितिलपी ।

५. स बि धत गा.पा./न.पा.बाट नाता प्रमािणत प्रमाण पत्र वा स तती िववरण प्रमाण पत्र ।
६. िववाह दतार् प्रमाण पत्रको प्रितिलपी ।

नोटः
१. मािथ उ लेिखत कागजादह

पेश गदार् िवद्याथीर्ह को नाम, ज म िमित, ल धाङ्क पत्रमा प्रा ाङ्क ज ता िववरणह

२. कक्षा ११ उ ीणर् भई कक्षा १२ मा अ ययन गन िबद्य◌ाथीर्को हकमा िनवेदनसाथ पेश गनर्◌ुपन कागजातह

प

पमा ख◌ुलेको ह◌ुनु पनछ ।

म ये कक्षा ११ उि णर् भइ कक्षा १२

अ ययनरत रहे को भनी स बि धत उ च मा.िव. को िसफािरस पत्र पेश गन । साथै, छात्रविृ को रकम िलने समयमा उक्त कक्षामा अ ययनरत
िब याथीर्ह को प्रितशत प◌ुर्याई पास गरे को ल धाङ्क पत्र र चािरत्रीक प्रमाण पत्रको सक्कलै प्रित अिनवायर् उपल ध गराउनु पनछ ।

३. हाल १२ कक्षामा अ ययनरत रही यस बषर्को कक्षा १२ को पिरक्षा हालस म स चालन नभएका िब याथीर्को हकमा िनवेदनसाथ कक्षा ११ पास गरे को
ल धाङ्क पत्र र कक्षा १२ मा अ ययनरत रहे को भनी स बि धत उ च मा यािमक िब यालयको िसफािरस पत्र पेश गन। साथै, छात्रविृ को रकम िलने

समयमा उक्त कक्षामा अ ययनरत िब याथीर्ह को प्रितशत प◌ुर्याई पास गरे को ल धाङ्क पत्र र चािरत्रीक प्रमाण पत्र सक्कलै प्रित अिनवायर् उपल ध गराउनु
पनछ ।

४. कक्षा ८ उ ीणर् भई कक्षा ९ अ ययनरत तथा SEE पिरक्षामा सहभागी हुनु पन िबद्याथीर्ह को हकमा िनवेदनसाथ हाल ल धाङ्क पत्र पेश गनर् नसिकने
ह◌ु◌ंदा स बि धत िबद्यालयको िशफािरस पत्र र SEE पिरक्षा िदन प्रा त भएको िस बल नं. सिहत खुलेको प्रबेश पत्र िनवेदनसाथ पेश गनुर् पनछ । साथै,
छात्रविृ को रकम िलने समयमा प्रितशत प◌ुर्याई पास गरे को ल धाङ्क पत्र र चािरत्रीक प्रमाण पत्र अिनवायर् उपल ध गराउनु पनछ ।

६. िनवेदन िदने

थान र िमित

िस.न.

िमित/ थान

१.

िमित

२.

थान

जंगी अ डामा कायर्रत
बहालवाला सैिनक सकल दजार्

अ य बांकी बहालवाला सैिनक सकल दजार्

अवकास प्रा

सैिनक सकल दजार्

२०७७ असोज २२ गतेस म ।
ी क याणकारी योजना
िनदशनालय, भद्रकाली ।

आ-आ नो युिनट/फमशन

आफूलाई

पायक

पन

सेनाको यिु नट/फमशन

नेपाली

कै.

