परिशिष्ट "क"

कल्याणकारी योजना ननर्दे शनालय
बलाध्यक्ष विभाग
जंगी अड्डा

प्रधान सेनापनि छात्रबवृ ि सम्बन्धी सच
ू ना
१.

सैनिक कल्याणकािी कोष अन्तिगत संचाशित विविध काययक्रमहरु मध्ये िैक्षिक सत्र २०७६ को प्रधाि सेिापनत

छात्रबवृ ि प्रदाि गिय सम्बन्न्धत सबैको जािकािीको िागग यो सूचिा प्रकाशित गरिएको छ ।
२.

छात्रबवृ ि विििणः
(क)
(ख)

छात्रबवृ ि िकमः प्रनत विद्यार्थी बावषयक एकमुष्ठ रु. २००००।- (बीसहजाि)

छात्रबवृ ि पाउिे विद्यार्थीः जंगी काििाहीमा िीिगती प्राप्त तर्था कतयव्य पाििाको शसिशसिामा मत्ृ यु

भएका सैनिकका ६ िषय दे खख १८ िषयसम्मका छोिा छोिीहरु सैनिक विद्यािय/महाविद्याियहरु बाहे क अन्यत्र
अध्ययि गिे २ जिा छोिा छोिीिाई आ.ब. ०७५/७६ दे खख िावषयक रु. २००००।- का दििे (२ जिािे मात्र)

३.

(ग)

अध्ययिित किाः १ दे खख

(घ)

विद्यार्थीहरुको उमेिः ६ िषय दे खख १८ िषय (ि) ििाघेको हुिुपिे ।

छात्रबवृ ि पाउि योग्य विद्यार्थीहरुको विििणः
(क)

िेपािी सेिाका जंगी काििाहीमा िीिगनत तर्था कतयव्य पाििाको शसिशसिामा मत्ृ यु भएका सैनिकका

सहोदि छोिा/छोिी हुिप
ु िे ।
(ख)
(ग)

हहतागधकािीहरुको २ जिा सन्तती छोिा/छोिीिे मात्र छात्रबवृ ि प्राप्त गिे ।

नििेदि पेि गिे को िषय भन्दा अनघल्िो िषयको िावषयक पिीिामा सिकािी सामुदानयक तर्था संस्र्थागत

निजी विद्याियमा अध्ययि गिे विद्यार्थीहरुको उिीणय भएको िब्धाङ्क पत्रको प्रनतशिवप ।
(घ)
।
४.

िेपाि सिकािबाट मान्यता प्राप्त विद्यािय तर्था महाविद्यािय (किेज) हरुमा अध्ययिित हुिुपिे

छात्रबवृ ि पाउि योग्य िहुिे विद्यार्थीहरुको विििणः
(क)

कल्याणकािी कोषको व्ययभािमा सञ्चाशित महाविद्यािय/बबद्याियहरु (िेपािी सेिा स्िास््य

विज्ञाि संस्र्थाि अन्तगयत सञ्चाशित महाविद्याियहरु समेत) मा अध्ययिित विद्यार्थीहरु ।
यहद उक्त महाविद्यािय/विद्याियहरुमा (पूणय िा आंशिक सहुशियत िुल्कमा बाहे क) सःिुल्क
अध्ययिित िा गैिसैनिक तर्यको कोटामा अध्ययिित विद्यार्थी भए सम्बन्न्धतबाट हदएको शिर्ारिस पत्र
(ख)

अनििायय रुपमा पेि गिप
ुय िे ।
(ग)

हहतागधकािीहरुको सन्ततीिे हाि संचाशित Empanelled मा सम्झौता भएका िैक्षिक संस्र्थाहरुमा

अध्ययिको सबु बधा िशिएको हुिप
ु िे ।

(घ)
५.

रितपूिक
य को कागजाद तर्था तोककएको समय शभत्र नििेदि पेि िगिे विद्यार्थीहरु ।

नििेदि सार्थ अनििायय रुपमा पेि गिप
ुय िे कागजातहरुः
(क)
(ख)
(ग)

आमा ि बच्चा दि
ु ैको पेन्सि पट्टाको र्ोटोकपी प्रनत १/१
मत्ृ यु दताय प्रमाण पत्रको प्रनतशिवप १

एकमात्र श्रीमती खि
ु ेको गा.वि.स./ ि.पा.को शसर्ारिस पत्र १

(घ)

िाता प्रमाखणत पत्रको प्रनतशिवप १

(ङ)

बच्चाको जन्मदताय प्रमाण पत्रको प्रनतशिवप १

(च)

िब्धाङ्क प्रमाण पत्रको प्रनतशिवप १

(छ)

चारिबत्रक प्रमाणपत्रको प्रनतशिवप १

(ज)

उक्त छात्रबवृ ि यो भन्दा पहहिा शिई िहे को हकमा हरियो पेन्सि पट्टाको अन्न्तम पष्ृ ठमा उल्िेख

भएको कल्याणकािी दताय िम्बि (र्ायि िम्बि) खि
ु ाई पठाउिु पिेछ ।
६.

नििेदि हदिे स्र्थाि ि शमनतः
(क)

शमनतः २०७७/०५/२० गते सम्म ।

(ख)

स्र्थािः उपत्यका शभत्र बसोबास गिेहरुको हकमा श्री कल्याणकािी योजिा निदे ििािय, जंगी अड्डा ि

उपत्यका बाहहि बसोबास गिेहरुको हकमा आर्ुिाई पायक पिे िेपािी सेिाको यूनिट/र्मेिि ।
७.

अन्य जािकािीः
(क)

मागर्थ उल्िेखखत बुंदाहरु बमोन्जम त्यस कायायिय, विभाग, निदे ििािय, पत
ृ िा, बाहहिी तर्था

युनिटहरुिे प्राप्त हुि आएको नििेदिहरु उपि प्रािन्म्भक छिौट गिी २०७७ साि भाद्र मसान्त सम्म
कल्याणकािी योजिा निदे ििाियमा प्राप्त हुिे गिी पठाउि हुि ।
८.

कल्याणकािी योजिा निदे ििाियको िक्ष्य उपिोक्त छात्रबवृ ि सहह व्यन्क्तहरुिे पाई िैक्षिक अध्ययिको

अिसि प्राप्त गिाउिे तर्था यसको दायिा र्िाककिो बिाउदै िैजािे िहे को हुंदा गित नियतका नििेदकहरुिाई
निरुत्साहहत गिय समयमा िै सम्बन्न्धतहरुिाई जािकािी गिाई हदिे व्यिस्र्था हुि ।
९.

र्थप केही जािकािी शििु पिे मा श्री कल्याणकािी योजिा निदे ििािय, जंगी अड्डाको र्ोि िं. ०१-४२२५९४३

मा सम्पकय िाख्न सककिे छ । सार्थै, िेपािी सेिाको website www.nepalarmy.mil.np िेपािी बाट समेत जािकािी
प्राप्त गिय सककिे छ ।

