“सैननक कल्माणकायी छात्रफृत्ति स्वदे श”-२०७७ नफतयण सम्फत्तधध सूचना
१.

नभनत २०७८/०४/२० गते को गोयखा ऩत्र दै ननकभा सै ननक कल्माणकायी छात्रफृत्ति स्वदे श-

२०७७ को रानग सू चना प्रकात्तशत गयी सै ननक कल्माणकायी भहाननदे शनारम, जं गी अड्डाभा सं करन
गरयएका नेऩारी से नाका फहारवारा तथा अवकाश प्राप्त हहतानधकायीको आवदे न अनुसाय मोग्म बएका
आवेदकका सधततीहरुराई आवेदन ऩेश गये को स्थान नफशेषका व्माये कभा नभनत २०७९/०१/१५
गतेफाट यकभ ननकाशा गयी छात्रफृत्ति यकभ नफतयण गनन नभराईएको हुंदा ननम्नानुसायको कागजात सहहत
आपुरे आवेदन ऩे श गये को स्थान नफशेषका व्माये कभा नभनत २०७९ सार फैशाख भसाधतसम्भ सभधवम
य सम्ऩकन गयी छात्रफृत्तिको यकभ फुझ्न सहकने व्महोया मसै सू चनाद्वाया छात्रफृत्तिको रानग आवेदन ऩेश
गनुन हुने नेऩारी से नाका सम्ऩूण न हहतानधकायीहरुराई जानकायी गयाईधछ ।
(क)

छात्रफृत्ति यकभ ऩाउन मोग्म य अमोग्म बएको नाभावरी रगत सम्फत्तधधत मुननटको सू चना

फोडनभा टांस्न स्थान नफशेषका मुननटहरुराई जानकायी गयाईएको सहकएको हुंदा आवेदन ददने
फहारवारा

तथा

अवकाश

प्राप्त

हहतानधकायी

स्वमं भ ्

वा

हहतानधकायीको

एकाघयका

ऩरयवाय

(फाफु/आभा/श्रीभती/छोया/छोयी) बएभा फहारवाराको हकभा सै ननक ऩरयचम ऩत्र/सं चमकोषको
ऩरयचम ऩत्र, आवेदक य नफद्याथीसं गको नाता प्रभात्तणत प्रभाण ऩत्रको प्रनतनरऩी तथा अवकाश प्राप्तको
हकभा ऩेधसन ऩट्टाको प्रनतनरऩी, आवेदक य नफद्याथीसं गको नाता प्रभात्तणत प्रभाण ऩत्रको प्रनतनरऩी
१/१ (एक/एक) प्रनत सहहत उऩत्तस्थत हुन ु हुन ।
(ख) छात्रफृत्तिको रानग आवेदन ददनु बएका हहतानधकायीका सधततीहरु शैत्तऺक सत्र-२०७७ भा
उत्तिणन बएको कऺाको अत्तधतभ फाहषनक ऩरयऺाको रबधांक प्रभाण ऩत्र य चारयनत्रक प्रभाण ऩत्र,
नफद्याथीको जधभदतान प्रभाण ऩत्र, आवेदकको हववाह दतान, आवेदक य हवद्याथीको नाता प्रभात्तणत प्रभाण
ऩत्रको प्रनतनरऩी ऩुन् ऩेश गनुन ऩने दे त्तखएकोरे (कैहपमतभा उल्रेख बएका आवेदकको भात्र) आवेदन
ददं दा ऩेश गये का सक्कर कागजात कागजाद सहहत आवेदन ददएको स्थान हवशेषको व्माये कभा सम्ऩकन
गयी भाग गये को कागजादको प्रनतनरऩी ऩेश गनुन हुन ।
२.

साथै,

कल्माणकायी छात्रफृत्ति स्वदे श-२०७७ सम्फधधी कुनै त्तजऻासा य गुनासो बएभा सम्फत्तधधत

मुननटभा नै सम्ऩकन गनुन हुन य उक्त मुननटफाट मस भहाननदे शनारमभा सभधवम य सम्ऩकन गने व्मवस्था
नभराईएको व्महोया सभेत जानकायीको रानग अनुयोध गरयधछ ।

२
१.

आवेदन ददने हहतानधकायी स्वमंभ ् वा हहतानधकायीको एकाघयका ऩरयवाय (फाफु/आभा/श्रीभती/छोया/छोयी) उऩत्तस्थत

बएभा ऩट्टाको प्रनतनरऩी, आवेदक य नफद्याथीसं गको नाता प्रभात्तणत प्रभाण ऩत्रको प्रनतनरऩी १/१ प्रनत नरई नफतयण गनुन हुन
तथा अधम व्मत्तक्तहरुराई यकभ नफतयण (न) नगनुन हुन ।
२.

सम्फत्तधधत हहतानधकायीको फैंक खाताभा यकभ जम्भा गने बएभा फहारवारा बए सैननक ऩरयचम ऩत्र वा सं चमकोष

ऩरयचम ऩत्र य बू.ऩू. सैननकको हकभा ऩट्टाको प्रनतनरऩी भाग गयी उक्त कागजाद य यकभ जम्भा गये को बौचय पांटवायीको
पाईरभा सभावेश गनुन हुन ।
३.

सम्फत्तधधत मुननटरे पांटवायी ऩठाउं दा नफतयण बएको यकभ फुझेको बयऩाई य कैहपमतभा उल्रेख बएको कागजाद

सहहत तथा यकभ नफतयण गने सभमावनधसम्भ सम्फत्तधधत आवेदक यकभ नरन नआउनु बएको खण्डभा उक्त यकभ मस
भहाननदे शनारमरे तोकेको फैंक खाताभा जम्भा गये को बौचय, यकभ नफतयण गनन स्वीकृत सं ख्मा, फुझ्नेको सं ख्मा य फुझ्न

फांकी संख्माको तेरयज फनाएय उक्त पांटवायी (पांटवायी ऩठाउने ऩने नभनत चेक नफतयण हुने ऩत्रभा उल्रेख गरयने) मस
भहाननदे शनारमरे तोकेको सभम नसभा नबत्र रेखा शाखाभा फुझाउने य सो को बयऩाई वा O/C

ऩत्र रैजाने व्मवस्था

नभराउनु हुन साथै पांटवायी तोहकएको सभमभा प्राप्त नबई छात्रफृत्ति नफतयणको रानग ननकाशा बएको चेक यकभ फेरुजु
बएभा सम्फत्तधधत मुननट त्तजम्भेवाय हुन ु ऩने हुंदा तोहकएको नसभा नबत्र पांटवायी ऩठाउने व्मवस्था नभराउनु हुन ।

