परिशिष्ट "क"

श्री कल्याणकारी योजना ननर्दे शनालय,
बलाध्यक्ष बबभाग, जंगी अड्डा ।

"सैननक कल्याणकारी छात्रवत्तृ ि, स्वर्दे श" सम्बन्धी सुचना
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित शमतत २०७८/०४/२० गते)

१. सैतनक कल्याणकािी कोषद्वािा सञ्चाशित विविध काययक्रमहरु मध्ये िैक्षिक सत्र २०७७/७८ को सैतनक कल्याणकािी छात्रिवृ ि, स्िदे ि प्रदान गनय सम्बन्धधत सबैको जानकािीको
िागग यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
२. छात्रवत्तृ िको त्तववरण
(क) छात्रवत्तृ ि रकम : प्रतत विद्याथी िावषयक एकमष्ट रु. २०,०००।- (बबस हजाि) ।
(ख) छात्रवत्तृ ि पाउने त्तवद्यार्थी : नेपािी सेनाका बहाििािा तथा अिकास प्राप्त सैतनक सकि दजायका छोिा/छोिी (१ जनािाई मात्र) ।
(ग) अध्ययनरत रहनु पने कक्षा : िैक्षिक सत्र ०७७/७८ मा किा ६ पासभई किा ७ मा अध्यनित दे खी किा १२ पास गिे को सम्म हन पने ।
(घ) त्तवद्यार्थीहरुको उमेर : किा १२ सम्म अध्ययनको िागग १८ वर्ष शमतत २०७८/०१/०१ गतेसम्म (न) ननाघेको हुनपने ।
३. छात्रवत्तृ ि पाउं न योग्य त्तवद्यार्थीहरु
(क)

नेपािी सेनाका बहाििािा तथा अिकास प्राप्त सैतनकका छोिा/छोिी हुनपने ।

(ख)

हहतागधकािीहरुको १ जना सधतती (छोिा/छोिी) िे मात्र छात्रिवृ ि प्राप्त गने ।

(ग)

िैक्षिक सत्र ०७७/७८ मा किा ६ पासदे खी किा १२ पास सम्मभएका सन्धिहरुिे मात्र यो सविधा प्राप्त गने ।

(घ)

२०७७ सािको िावषयक पिीिामा सामदातयक/सिकािी बबद्याियमा अध्ययन गने बबद्याथीहरुको समग्रमा ४०% (GPA 1.6) ि संस्थागत तनजी बबद्याियमा अध्ययन

(ङ)

नेपाि सिकािबाट माधयता प्राप्त विद्यािय तथा महाविद्यािय (किेज) हरुमा अध्ययनित हुनपने ।

(च)

िहाििािा सैतनकको हकमा नेपािी सेनाको HR Digitization मार्यत रितपियक दताय गरिएका सधतती (छुोिा/छोिी) िे मात्र यो सविधा प्राप्त गने ।

गने बबद्याथीहरुको हकमा समग्रमा ५०% (GPA 2.0) प्राप्त गिी उिीणय भएको हुनपने

४. छात्रवत्तृ ि पाउन योग्य नहुने त्तवद्यार्थीहरु
(क) कल्याणकािी कोषको व्ययभािमा सञ्चाशित महाविद्यािय/विद्याियहरुमा (नेपािी सेना स्िास््य विज्ञान संस्थान अधतगयत सञ्चाशित महाविद्याियहरु समेत)

अध्ययनित

विद्याथीहरु । यहद उक्त महाविद्यािय/विद्याियहरुमा सःिुल्क (पण
ू य िा आंशिक सहुशियत िल्कमा िाहे क) अध्ययनित िा गैिसैतनक तर्यको कोटामा अध्ययनित विद्याथी भए
सम्बन्धधतबाट हदएको शिर्ारिस पत्र अतनिायय रुपमा पेि गनयुपने ।

(ख) कल्याणकािी कोषबाट वितिण हुने “प्रधान सेनापनत छात्रवत्तृ ि” प्राप्त गने विद्याथीहरु ।
(ग) रितपियक तथा तोककएको समय शभत्र तनिेदन पेि नगने विद्याथीहरु ।
(घ) हहतागधकािीहरुको कनैपतन १ (एक) सधतती हाि Empanelled सम्झौता भएका िैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययनको सविधा नशिएको हनपने ।
(ङ) नेपाि भधदा िाहहि बबदे िी बबद्याियहरुमा अध्ययनित बबद्याथीहरु ।
५. ननवेर्दन सार्थ अननवायष रुपमा पेश गनुष पने कागजातहरु
बहालवाला तर्ष

अवकास प्राप्त तर्ष

१. चारिबत्रक प्रमाण पत्रको प्रततशिपी ।

१. चारिबत्रक प्रमाण पत्रको प्रततशिपी ।

३. जधम दताय प्रमाण पत्र िा नागरिकताको प्रततशिपी ।

३. जधम दताय प्रमाण पत्र िा नागरिकताको प्रततशिपी ।

२. अतघल्िो िषय (२०७७) को िब्धाङ्क पत्रको प्रततशिपी ।
४. सैतनक परिचय पत्रको प्रततशिपी ।

५. वििाह दताय प्रमाण पत्रको प्रततशिपी ।

२. अतघल्िो िषय (२०७७) को िब्धाङ्क पत्रको प्रततशिपी ।
४. पेधसन पट्टाको प्रततशिपी ।

५. सम्बन्धधत गा.पा./न.पा.बाट नाता प्रमाणणत प्रमाण पत्र िा सधतती विििण प्रमाण पत्र ।
६. वििाह दताय प्रमाण पत्रको प्रततशिपी ।

नोटः
१. मागथ उल्िेणखत कागजादहरु पेि गदाय विद्याथीहरुको नाम, जधम शमतत, िब्धाङ्क पत्रमा प्राप्ताङ्क जस्ता विििणहरु स्पष्ट रुपमा खुिेको हुन पनेछ ।
२. किा ११ उिीणय भई किा १२ मा अध्ययन गने बबद्युाथीको हकमा तनिेदनसाथ पेि गनयुपने कागजातहरु मध्ये किा ११ उविणय भइ किा १२ अध्ययनित

िहे को भनी सम्बन्धधत मा.वि. को शसर्ारिस पत्र पेि गने । साथै, छात्रिवृ िको िकम शिने समयमा उक्त किामा अध्ययनित बबद्याथीहरुको प्रततित पुर्याई पास
गिे को िव्धाङ्क पत्र ि चारित्रीक प्रमाण पत्रको सक्किै प्रतत अतनिायय उपिव्ध गिाउन पनेछ ।

३. हाि १२ किामा अध्ययनित िही गत बषयको किा १२ को परििा हािसम्म सधचािन नभएका बबद्याथीको हकमा तनिेदनसाथ किा ११ पास गिे को िव्धाङ्क

पत्र ि किा १२ मा अध्ययनित िहे को भनी सम्बन्धधत माध्याशमक बबद्याियको शसर्ारिस पत्र पेि गने। साथै, छात्रिवृ िको िकम शिने समयमा उक्त किामा
अध्ययनित बबद्याथीहरुको प्रततित पुर्याई पास गिे को िव्धाङ्क पत्र ि चारित्रीक प्रमाण पत्र सक्किै प्रतत अतनिायय उपिव्ध गिाउन पनेछ ।

४. किा ८ उिीणय भई किा ९ अध्ययनित तथा SEE परििामा सहभागी हन पने बबद्याथीहरुको हकमा तनिेदनसाथ हाि िव्धाङ्क पत्र पेि गनय नसककने अिस्था

भएमा सम्बन्धधत बबद्याियको शिर्ारिस पत्र ि SEE परििा हदन प्राप्त भएको शसम्बि नं. सहहत खिेको प्रबेि पत्र तनिेदनसाथ पेि गनय पनेछ । साथै, छात्रिवृ िको
िकम शिने समयमा प्रततित पर्याई पास गिे को िव्धाङ्क पत्र ि चारित्रीक प्रमाण पत्र अतनिायय उपिव्ध गिाउन पनेछ ।
६. ननवेर्दन दर्दने स्र्थान र ममनत
शस.न.
१.
२.

शमतत/स्थान

जंगी अड्डामा काययित बहाििािा
सैतनक सकि दजाय

शमतत
स्थान

अधय बांकी बहाििािा सैतनक सकि दजाय

अिकास प्राप्त सैतनक सकि दजाय

२०७८ आश्ववन ०८ गतेसम्म ।
श्री कल्याणकािी योजना

तनदे िनािय, भद्रकािी ।

आ-आफ्नो यतनट/र्मेिन

आर्ूिाई पायक पने नेपािी सेनाको
यतनट/र्मेिन

कै.

