परिशिष्ट “क”
श्री सै निक कल्याणकािी महानिर्दे ििालय,
बलानिकृत नबभाग, जं गी अड्डा ।
"सै निक कल्याणकािी छात्रवृशि, स्वर्दे ि" सम्बन्िी सूचिा
(प्रथम पटक सू चिा प्रकाशित नमनत २०७९/०४/१० गते)
१.

सै निक कल्याणकािी कोष अन्तिगत सञ्चानलत ववववि काययक्रमहरु मध्ये िैशिक सत्र-२०७८ को “सै निक कल्याणकािी छात्रवृशि स्वर्दे ि” प्रर्दाि गिय सम्बशन्ित सबैको जािकािीको लानग यो सू चिा प्रकािि गरिकको
छ ।

२.

छात्रवृशिको ववविण
(क)

छात्रवृशि िकम:

(ख)

छात्रवृशि पाउिे ववद्याथी: िेपाली सेिाका बहालवाला तथा अवकास प्राप्त सै निकका छोिा/छोिी (नबगतका िैशिक सत्रमा छात्रबृशि पेि गिे काको िाम मात्र आवेर्दि दर्दिु पिे यदर्द नबगतमा १२ किाको

प्रनत ववद्याथी वावषयक ककमुष्ट रु.२०,०००।- (नबस हजाि) ।

छात्रबृशि िकम नलकको हो भिे अको सन्ततीको लानग आवेर्दि दर्दि िपाउिे) ।

३.

(ग)

अध्ययिित िहिु पिे किााः िैशिक सत्र २०७८ को लागी छात्रवृशिको आवेर्दि पेि गिय सो िैशिक सत्रमा किा 6 र्दे शख किा 12 सम्म उशिणय भकको हुि ु पिेछ ।

(घ)

ववद्याथीहरुको उमेि: किा ६ र्दे शख किा १२ सम्म अध्ययिको लानग २१ वषय उमेि नमनत २०७९/०१/०१ गतेसम्म (ि) ििाघेको हुिपु िे ।

छात्रवृशि पाउि योग्य ववद्याथीहरु
(क)

िेपाली से िाका बहालवाला तथा अवकास प्राप्त सै निकका छोिा/छोिी हुिपु िे ।

(ख)

वहतानिकािीहरुको १ (कक) जिा सन्तती (छोिा/छोिी) ले मात्र छात्रवृशि प्राप्त गिे ।

(ग)

िैशिक सत्र २०७८ सालमा किा 6 र्दे शख किा 12 सम्म उशिणय भकका सन्ततीहरुले मात्र यो सुवविा प्राप्त गिे ।

(घ)

२०७८ सालको वावषयक पिीिामा सामुर्दावयक/सिकािी नबद्यालयमा अध्ययि गिे नबद्याथीहरुको समग्रमा ४०% (GPA 1.6) ि सं स्थागत निजी नबद्यालयमा अध्ययि गिे नबद्याथीहरुको हकमा समग्रमा ५०%

(GPA 2.0) प्राप्त गिी उिीणय भकको हुिपु िे (ग्रेनिङ्ग मात्र उल्लेख भकका लब्िाङ्क प्रमाण पत्रमा जस्तै: ग्रेनिङ्ग A+वा D छ भिे प्रनतित वा GPA अनिवायय रुपमा खुलेको हुिपु िे) ।
(ङ)

िेपाल सिकािबाट मान्यता प्राप्त ववद्यालय तथा महाववद्यालय (कलेज) हरुमा अध्ययिित हुिपु िे (अन्य ववर्दे िी मुलक
ु बाट िेपालमा सं चानलत िैशिक सं स्था भकमा िेपाल सिकािले मान्यता दर्दकको हुि ु पिे ि

मान्यता पाकको कागजात पेि गिुय पिेछ) ।
(च)

बहालवाला सै निकको हकमा िेपाली से िाको HR Digitization मार्यत रितपुवक
य र्दताय गरिकका सन्तती (छोिा/छोिी) ले मात्र यो सुवविा प्राप्त गिे ।

(छ)

ववगत द्धन्द्धको समयमा घाईते भई सहिाको जरुित पिे भिी प्रमाशणत भकका बहालवाला तथा अवकाि प्राप्त वहतानिकािी, िामेछाप शजल्लामा आगोलागी नियन्त्रणमा खवटं र्दा कतयव्य पालिाको नसलनसलामा

मृत्यु भकका ि िसुवा शजल्लाको िाम्चेको पवहिोमा पिी मृत्य भकका सै निक सकल र्दजायका कक र्दम्पतीको सन्तती मध्ये सै निक कल्याणकािी कोषको व्ययभािमा सं चानलत िैशिक सं स्था वा Empanelled
ववद्यालयहरुमा १ (कक) जिा छोिा वा छोिी अध्ययि गिाईिहे को भकमा अको १ (कक) जिा सन्ततीको ि र्दुई जिा सन्तती िै सै निक कल्याणकािी कोषको व्ययभािमा सं चानलत िैशिक सं स्था वा Empanelled
ववद्यालयहरुमा अध्ययि िगिे को भक २ (र्दुई) जिाको लानग आवेर्दि दर्दि सवकिे ।
(ज)

२०७२ सालको नबिासकािी भूकम्पमा पिी मृत्यु भकका भूकम्प प्रभाववत १४ शजल्लाका बहालवाला तथा अवकाि प्राप्त वहतानिकािीका सन्तती भकमा २ (र्दुई) जिाको छात्रबृशि लानग आवेर्दि दर्दि पाउिे ।

(सै निक महाववद्याल वा Empanelled सहुनलयत िनलकको भकमा मात्र)
(झ)

जुम्ल्याह सन्ततीको हकमा सै निक शििण सं स्थामा अध्ययिको लानग प्रवेि परििा उशिणय भकको खण्िमा कक सन्तती सहुनलयत ि कक सन्तती पूण य िुल्कमा अध्ययि गिाउि पाउं िे प्राविाि अिुसाि कक

सन्तती पूण य िुल्कमा अध्ययि गिी िहे को ि अको सन्ततीले सै निक शििण सं स्थामा सहुनलयतमा अध्ययि िगिे को भकमा ।
(ञ)
४.

िेपाली से िाका बहालवाला तथा अवकाि प्राप्त सकलर्दजायले प्रचनलत िेपाल कािूि बमोशजम िमय पुत्र वा पुत्रीको रुपमा ग्रहि गिे को कक जिा सन्तती ।

छात्रवृशि पाउि योग्य िहुिे ववद्याथीहरु
(क)

कल्याणकािी कोषको व्ययभािमा सञ्चानलत िैशिक सं स्थाहरुमा िैशिक सत्र २०७८ सालमा (ववद्यालय/महाववद्यालयहरु ि िेपाली से िा स्वास््य ववज्ञाि सं स्थाि अन्तगयत सञ्चानलत महाववद्यालयहरु समेत)

अध्ययिित ववद्याथीहरु । (यदर्द उक्त महाववद्यालय/ववद्यालयहरुमा साःिुल्क (पूण य वा आंशिक सहुनलयत िुल्कमा वाहे क) अध्ययिित वा गैिसै निक तर्यको कोटामा अध्ययिित ववद्याथी भक िैशिक सत्र २०७८
सालमा सहुनलयतमा अध्ययि िगिे को भिी सम्बशन्ितबाट दर्दकको नसर्ारिस पत्र अनिवायय रुपमा पेि गिुय पिेछ ।)
(ख)

कल्याणकािी कोषबाट ववतिण हुिे “प्रिाि सेिापनत छात्रवृशि” प्राप्त गिे ववद्याथीहरु (वीिगनत तथा कतयव्यपालिको नसलनसलामा मृत्यु भकका परिवािले यो छात्रवृशिको लागी आवेर्दि दर्दि िपाउिे ि वीिगनत

प्राप्त तथा कतयव्य पालिको नसलनसलामा मृत्यु भकका परिवािहरुलाई “प्रिाि सेिापनत छात्रवृशि” आवेर्दि दर्दि पत्राचाि भकको समय सीमा नभत्र आवेर्दि दर्दिे भिी जािकािी गिाउिु हुि ।)
(ग)

रितपुवक
य तथा तोवककको समय नसमा नभत्र आवेर्दि पेि िगिे ववद्याथीहरु (स्थाि ववषेिमा आवेर्दि दर्दि छु टे का वहतानिकािीहरु) ले तोकेको समय नसमानभत्र सै निक कल्याणकािी महानिर्दे ििालयमा उपशस्थत

भई कागजातहरु पेि गिय आकमा छात्रबृशिको आवेर्दि दर्दि पाउिे ति समय नसमा समाप्त भकपनछ उक्त वहतानिकािीहरुले आवेर्दि दर्दि िपाउिे ।

५.

(घ)

वहतानिकािीहरुको १ (कक) सन्तती हाल Empanelled सम्झौता भकका िैशिक सं स्थाहरुमा अध्ययिको सुवविा नलकको ।

(ङ)

से वा अवनिमा नबनभन्न कािणले बखायसी खाली भई कल्याणकािी पारिवारिक सहुनलयतको लानग पटा प्राप्त िगिे को ब्यशक्तहरुले कल्याणकािी छात्रबृशिको लानग आवेर्दि दर्दि िपाउिे ।

(च)

िेपाल भन्र्दा बावहि नबर्दे िी नबद्यालयहरुमा अध्ययिित नबद्याथीहरु ।

निवेर्दि साथ अनिवायय रुपमा पेि गिुपय िे कागजातहरु
बहालवाला तर्य

(ङ)

अवकास प्राप्त तर्य

(क) चारिनत्रक प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी ।

(क)

चारिनत्रक प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी ।

(ख) अशघल्लो वषय (२०७८) को लब्िाङ्क पत्रको प्रनतनलपी ।

(ख)

अशघल्लो वषय (२०७८) को लब्िाङ्क पत्रको प्रनतनलपी ।

(ग) जन्म र्दताय प्रमाण पत्र वा िागरिकताको प्रनतनलपी ।

(ग)

(घ) सै निक परिचय पत्रको प्रनतनलपी (सै निक परिचय पत्र िबिेको अबस्थामा युनिटबाट परिचय

(घ)

पेन्सि पटाको प्रनतनलपी (सम्बशन्ितको िाम ि ईच्चाकको ब्यशक्तको िाम भकको पािा)

पत्र िबिेको नसर्ारिस पत्र)

(ङ)

वववाह र्दताय प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी ।

(ङ)

(च)

सम्बशन्ित गा.पा./ि.पा.बाट िाता प्रमाशणत प्रमाण पत्र वा सन्तती ववविण प्रमाण पत्र ।

वववाह र्दताय प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी ।

जन्म र्दताय प्रमाण पत्र वा िागरिकताको प्रनतनलपी ।

िोटाः
१. मानथ उल्लेशखत कागजार्दहरु पेि गर्दाय ववद्याथीहरुको िाम, जन्म नमनत, लब्िाङ्क पत्रमा प्राप्ताङ्क जस्ता ववविणहरु स्पष्ट रुपमा खुलेको हुि ु पिेछ ।

२. छात्रबृशिको लानग आवेर्दि दर्दि आवश्यक प्रनतित ि GPA खुलेको किा ६ र्दे शख ११ किासम्मको लब्िांक पत्र ि चारिनत्रक प्रमाण पत्र पे ि गिुय पिे छ । (किा ८ उिीणय भई किा ९ अध्ययिित तथा SEE परििामा

सहभागी भईसकेका नबद्याथीहरुको हकमा निवेर्दिसाथ हाल लव्िाङ्क पत्र पेि गिय िसवकिे अवस्था भकमा मात्र किा ८ को परििार्ल प्रकाशित िभकको ि किा ९ मा अध्ययिित िहे को भिी अनभभावक ि नबद्याथीको िाम
तथा जन्मनमनत उल्लेख भकको सम्बशन्ित नबद्यालयको नसर्ारिस पत्र ि SEE परििा दर्दि प्राप्त भकको नसम्बल िं . सवहत खुलेको प्रबे ि पत्र निवेर्दिसाथ पेि गिुय पिेछ) । साथै , छात्रवृशिको िकम नलिे समयमा प्रनतित
पुगेको ि उशिणय भकको लव्िाङ्क पत्र तथा चारित्रीक प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी पेि गिुय पिे ि आबश्यक पिे को खण्िमा सक्कलै प्रनत र्दे खाउिु पिे छ ।

३. हाल १२ किामा अध्ययिित िही किा १२ को परििा सं चालि भकतापनि लब्िांक पत्र परििार्ल प्रकाशित िभककोले ११ किा उशिणय गिी हाल किा १२ मा अध्ययिित िहे को भिी सम्बशन्ित माध्यानमक
नबद्यालयको नसर्ारिस पत्र पे ि गिे। साथै, छात्रवृशिको िकम नलिे समयमा १२ किामा अध्ययिित नबद्याथीहरुको प्रनतित पुगेको ि उशिणय गिे को लव्िाङ्क पत्र तथा चारित्रीक प्रमाण पत्र तथा आबश्यक पिे को खण्िमा
सक्कलै प्रनत र्दे खाउिु पिे छ ।

४. ववगत द्धन्द्धको समयमा घाईतेको सकलर्दजायको हकमा समािोह सं चालि निर्दे ििालयको पत्र वा नबगत द्वन्र्दको घाईते भिी प्रमाशणत कागजात, िामेछाप शजल्लामा आगोलागी नियन्त्रणमा खवटं र्दा कतयव्य पालिाको
नसलनसलामा मृत्यु भकका ि िसुवा शजल्लाको िाम्चेको पवहिोमा पिी मृत्य भकका सै निक सकल र्दजायको हकमा परिचय खुल्िे पत्र वा प्रमाणको प्रनतनलपी, िमय पुत्र/पुत्रीको लानग छात्रबृशि आवेर्दि पेि गिय सम्बशन्ित विा
कायायलयबाट िमय पुत्र/पुत्रीको रुपमा ग्रहि गिेको िाम, ग्रहि गिे को नमनत (साल मात्र उल्लेख भक पनि हुिे) ि िमय पुत्र/पुत्रीको िाम खुलेको नसर्ारिस पत्र तथा २०७२ सालको भूकम्प प्रभाववत १४ शजल्लाका

नबिासकािी भूकम्पमा पिी मृत्यु भकका वहतानिकािीले सम्बशन्ित विा/गाउं पानलका/िगिपानलकाको नसर्ारिस पत्र, पूणरू
य पमा िनत भूकम्प वपनित परिचय पत्र ि जुम्ल्याह सन्ततीको हकमा सै निक शििण सं स्थमा कक सन्तती
सहुनलयत ि कक सन्तती पूण य िुल्कमा अध्ययि गिाउि पाउं िे प्राविाि अिुसाि कक सन्तती पूण य िुल्कमा अध्ययि गिी िहे को ि अको सन्ततीले सै निक शििण सं स्थामा सहुनलयतमा अध्ययि गिे को छै ि भिी महाववद्यालयको
नसर्ारिस पत्र अनिवायय पेि गिुय पिेछ ।
६.

निवेर्दि दर्दिे स्थाि ि नमनत
नस.िं.

नमनत/स्थाि

१.

नमनत

२.

स्थाि

जं गी अड्डामा काययित बहालवाला

अन्य बांकी बहालवाला सै निक सकल

सै निक सकल र्दजाय

र्दजाय

अवकास प्राप्त सै निक सकल र्दजाय

कै.

२०७९/0५/२५ गते सम्म ।
श्री सै निक कल्याणकािी
महानिर्दे ििालय, जं गी अड्डा ।

आ-आफ्िो युनिट/र्मेिि

आर्ूलाई

पायक

पिे

िेपाली

युनिट/र्मेिि स्थाि ववषेिका युनिट

से िाको

