परिपत्र तथा प्रचाि प्रसाि गरिदिने सम्बन्धमा
१.

सम्बन्ध: प.सं.१३५२८/१/अ/०७८/७९/८, मिति २०७८/५/२० गिे ।

२.

श्री पप.एस ्.ओज ्. कार्ाालर्को उपरोक्ि सम्बन्ध पत्रबाट लेखि आए अनुसार मिति २०७८/०५/१६ गिे सञ्चालन भएको पप.एस.ओज ्.

समितिको बैठक नं. ८६७ िा र्स तनर्दे शनालर्बाट "सैननक कल्याणकािी कोषका दिताधधकािीिरुका लाधग थप सेवा सवु वधा अभिबद्
ृ धध

गने" सम्बन्धिा प्रस्िुि भई छलफल हुुँर्दा नव तनर्ुक्ि प्रधान सेनापतिको पर्दवहालीको शुभ अवसरबाट लागु हुने गरी र्दे हार् बिोजजिका

कल्र्ाणकारी कार्ाक्रिहरु थप गने तनणार् भएको हुुँर्दा श्री वेिन वपृ ि िथा सिारोह तनर्दे शनालर्बाट नेपाली सेनाको सवै फिेशन िथा
र्ुतनटहरुिा पररपत्र गररदर्दनु हुन र श्री जनसम्पका िथा सूचना तनर्दे शनालर्बाट नेपाली सेनाको वेभसाईट/मसपाही पत्रत्रका, नेपाली सेनाबाट
प्रसारण हुने रे डिर्ो/टे मलमभजन िाफाि सम्बजन्धि सबैलाई जानकारी गराईदर्दनु हुन तनर्दे शानुसार अनुरोध ।
(क) भिक्षा
(१) प्रधान सेनापति छात्रवपृ ि र कल्र्ाणकारी छात्रवपृ ि (स्वर्दे श): आफ्नै व्र्वस्थापनिा अध्र्र्न गरररहे का दहिाधधकारीहरुका १ (एक) जना
सन्ििीलाई कक्षा ६ र्दे खि १२ सम्ि अध्र्र्न गना बापषाक रु. २०,०००/- (बीस हजार) का र्दरले सैतनक कल्र्ाणकारी छात्रवपृ ि स्वर्दे श उपलब्ध

गराउर्दै आईरहे कोिा २०७९ बैशािको शैक्षक्षक सत्र र्दे खि कक्षा ४ र ५ िा आफ्नै व्र्वस्थाबाट अध्र्र्न गरररहे का दहिाधधकारीका सन्ििीलाई
सिेि बापषाक रु.२०,०००।- (बीस हजार) प्रर्दान गने ।
(२) सैतनक िहापवद्र्ालर् नभएको लुजम्बनी प्रर्दे शको उपर्ुक्ि स्थानिा सैतनक िहापवद्र्ालर् स्थापना गरी शैक्षक्षक सत्र २०८० बाट संचालनिा
ल्र्ाउने व्र्वस्था मिलाउने ।

(ि) स्वास््यः सैतनक अस्पिाल नरहे को लुजम्बनी प्रर्दे शिा सिेि २५ शैर्ाको फफल्ि अस्पिाल स्थापना गरी सेना दर्दवस २०७९ बाट संचालनिा
ल्र्ाउने ।

(ग) भसप तथा स्विोजगािः कोमभि-१९ को कारण बैर्देमशक रोजगार गुिाई स्वर्दे श फफिाा भएका एवं स्वर्दे शिा नै रोजगारी गुिाउन पुगेका
अवकाश प्राप्ि सकलर्दजााहरुको लाधग पन
ु ः रोजगारको अवसर प्रर्दान गने उद्र्दे श्र्ले सावाजतनक र नीजज क्षेत्रहरुबाट संचामलि िामलि
प्रर्दार्कहरुको सिेि सहभाधगिािा मसपिल
ु क एवं रोजगारिल
ु क िामलि संचालन गने।
(घ) सुववधा तथा सिुभलयत
(१) कल्याणकािी ननववृ िििणमा पुनिावलोकन
(कक) ६० बषा उिेर पुगेका भूिपव
ू ा सैतनक िथा पाररवाररक तनवपृ िभरणिा रहे काहरुलाई बापषाक रुपिा उपलब्ध गराउर्दै आएको रु. ५,०००/िा बद्
ृ धध गरी २०७८ आजश्वन १ गिेर्देखि लागू हुने गरी िामसक रु.१,०००।- का र्दरले बापषाक रु.१२,०००।- उपलब्ध

गराउने ।

(कि) पवगिको द्वन्र्दिा पवरगिी प्राप्ि गने िथा किाव्र् पालनाको मसलमसलािा ित्ृ र्ु हुने सकलर्दजााका पाररवाररक तनभि
ृ भरणिा रहे का
कररब ८०० जना एकल िदहलाहरुको तनभपृ िभरण रकििा िामसक रु.५००।- का र्दरले थप गरी क्रिशः रु. ३५००।- र रु.२५००।- उपलब्ध
गराउने ।

(२) वहालवाला सैतनकहरुको लाधग सहुमलर्िपूणा सवारी कजाा पुनरावलोकनः कल्र्ाणकारी कोषका िफाबाट प्रर्दान गररर्दै आएको सहुमलर्िपूणा
सवारी कजााको क्षेत्र पवस्िार गर्दै नेपाल सरकार, र्ािार्ाि व्र्वस्था पवभागिा रजजष्ट्रे शन र्दिाा भई प्रर्ोगिा रहे को (Used) सवारी साधन
िररर्दको लाधग सिेि तनजश्चि िापर्दण्ि िर्ार गरी सहुमलर्िपुणा सवारी कजाा उपलब्ध

गराउने ।

(३) सिभलयतपूणण आवास कजाणः १० (र्दश) बषा वा सो भन्र्दा बढी सेवा अवधध पुरा गरे का सकलर्दजााहरुलाई आवास तनिााणको लाधग रु.२५

लािसम्ि सहुमलर्िपण
ु ा व्र्ाजर्दरिा आवास कजाा उपलब्ध गराउने । सो सम्बन्धी बैठकिा सझ
ु ाव गररएका बंर्द
ु ाहरु सिेिलाई िध्र्नजर रािी
पवस्िि
ृ पववरण सदहिको कार्ापवधध िर्ार गरी श्रीिान ् प्रधान सेनापतिको स्वीकृति पश्चाि लागु गने ।
(४) कल्याणकािी यातायात सुववधाः साझा र्ािार्ाि जस्िा सावाजतनक र्ािार्ाि सेवाहरुसुँग सहकार्ा गरी वहालवाला सकलर्दजााहरुलाई
बषािा १ पटक घर पवर्दा जाुँर्दा तनःशुल्क र्ािार्ाि सुपवधा उपलब्ध गराउने ।

