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ef/tLo /fhb"tsf] ;Gb]z

भारतको ७४औ ँगणत त्र िदवसको अवसरमा नेपालमा रहेका भारत सरकारका सबै नेपालवासी पे सनरह मा हािदर्क बधाई 
तथा शभुकामना यक्त गदर्छु । भारतले आ नो वत त्रताको ७५ वषर् पूरा गरकेोले वषर् २०२२ को मह व छ र यस अवसरलाई 
‘आजादी का अमतृ महो सव’ को पमा मनाईदँ ैछ । यस ऐितहािसक अवसरलाई मनाउन भारत सरकारले भारतमा मातै्र नभई 
नेपाल लगायत अ य िमत्रवत  दशेह मा पिन धेर ैकायर्क्रमह  गरकेो छ ।

भारत आ नो सश  सेनामा रहेका नेपालमा बसोबास गनेर् गोखार् सैिनकह को सेवा र बिलदानको लािग ऋणी छ । यसैले गोखार् 
सैिनकह को अवकास पिछको क याणलाई सिुनि त गनुर् भारत सरकारको मह वपूणर् उ े य हो । भारतीय दूतावास, काठमाड को 
रक्षा िवभागले पे सनरह लाई सबै पे सन भ ा र क याणकारी याेजनाह  िव तार गनर् लगनशील पमा काम गिररहेको छ । 
साथै, दूतावासको रक्षा िवभागले भू.पू. सैिनक र थानीय जनताको िहतको लािग नेपालका दगुर्म के्षत्रह मा समेत सामािजक-
आिथर्क क याणकारी पिरयोजनाह  र पहुचँ  कायर्क्रमह  स चालन गदर्छ ।

िदग्गजह सगँको मेरो अ तरिक्रयाबाट म िव त छु िक वहाहँ  र वहाहँ का पिरवारह ले दूतावासको रक्षा िवभागले गरकेा 
पहलह को धेर ैप्रशसंा गछर् न् । भारत सरकारले आ ना िविभ न योजनाह  माफर् त पूवर्-सैिनकह को क याणलाई िनर तरता 
िदनेछ र नया ँयोजनाह  स चालन गनेर् स भावनाह  पिन खो ने छ भनी म पे सनरह लाई आ ासन िद छु ।

म भारतीय दूतावासको रक्षा िवभागलाई पे सनह का सम याह लाई स बोधन गनर्को लािग गरकेाे समिपर्त प्रयास र 
क याणकारी योजनाह  िव तार गनर् केि द्रत ि कोणका लािग बधाई िद छु । साथै भू.पू. पित्रका २०२२ काे सं करण 
प्रकाशनमा याएकाेमा स पादकीय टाेलीका ेप्रशसंा गदर्छु ।

ho lxGb Û ho lxGb g]kfn ef/t d}qL 

;Tod]j hot]

-gljg >Ljf:tj_
ef/tLo /fhb"t tyf 
cWoIf 
g]kfn ef/tLo uf]vf{ 
;}lgs af]8{, g]kfn
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;Tod]j hot]

-cldt s'df/ zdf{_
sg{n
/Iff ;xr/L tyf ;lrj
g]kfn ef/tLo uf]vf{ ;}lgs af]8{

/Iff ;xr/Lsf] ;Gb]z

अ य त स तिु को भावका साथ, हामीले भारतीय गणत त्र िदवसको ७४ औ ंवािषर्को सवको शभु अवसरमा हाम्रो वािषर्क भू.पू. पित्रकाकाे 
३८ औ सं करण अिभलेखमा राखेका छ  । वािषर्क पित्रका प्रकाशन माफर् त नेपालको दगुर्म भागह मा बसोबास गनेर् भू.पू. समदुायलाई 
समेत उनीह को आकांक्षा पूरा गनर् रक्षा िवभागले गरकेा पहल र पिरयोजनाह  सगैँ राख्ने सबैभ दा भरपद  मा यम भएको छ ।

किठनाइह  कम गनेर्, प्रिक्रयागत िढलाइ कम गनेर् र हाम्रा भू.पू.ह को स तिु  प्रा  गनेर् उ े यका साथ रक्षा िवभागले गरकेा पहलह  
साकार भएका छन् जसका लािग सबै शाखाह ले सिक्रय पमा काम गिररहेका छन् । हाम्रा पे सनरह लाई सिुवधा िदनका लािग 
िज ला सैिनक बोडर्ह  बाहेक नया ँ थानह मा समेत अ थाई िशिवरह  स चालन गिरएका छन् । डकुमे टेसन र्यालीह  आयोजना 
गिरएको छ जसमा अिभलेख कायार्लयका कमर्चारीह ले अशक्त/ वदृ्ध पे सनह को िनवासको भ्रमण गरकेा छन् तथा उ लेख्य सङ्ख्यामा 
हाम्रा भू.पू.ह  रहेको थानमा बैकका शाखाह  र एटीएमह  स बि धत बैकह को सम वयमा खोिलएका छन् । पे सनह को सहजताका 
लािग पे सन िवतरण कायार्लय धरानमा क यटुर तािलम पिन शु  गिरएको छ । हाम्रा पे सनरलाई िशिक्षत गनर् र चेतना अिभविृद्ध गनर्, 
सिजलोसगँ बिुझने एिनमेसन िभिडयोह  तयार गिरएको छ र िशिवरह मा रक्षा िवभागका कमर्चारीह द्वारा भू.पू. सिमितह का लािग 
कक्षाह  स चालन गिरएका छन् । ECHS लाभाथीर्ह का लािग िचिक सा सिुवधाह  िव तार गनेर् तफर्  पिन यान केि द्रत गिरएको छ 
र लाभाथीर्को सङ्ख्यामा भएको विृद्ध यसैको राम्रो प्रितिब ब हो । लामो समय दखेी प्रितक्षारत मोबाइल मेिडकल यिुनटह  (MMUs) 
िचिक सा सहायता प्रदान गनर्को लािग  दरुदराजका के्षत्रह मा यव था गिरएको छ । िविभ न शीषर्कह मा योग्य लाभाथीर्ह लाई प्रदान 
गिरएको आिथर्क सहायताको रकममा पिन उ लेखनीय विृद्ध भएको छ र पे सन प्रा कतार्ह लाई उनीह को हक र दाबी गनेर् 
प्रिक्रयाह बार ेिनयिमत पमा िशिक्षत गिरएको छ । सबै पहलह ले हाम्रो भू.पू. समदुायबाट ठूलो सद्भावना प्रा  गदैर्छ र म वहाहँ लाई 
आ ासन िद छु िक रक्षा िवभागले भू.पू.ह लाइर्  सेवा प्रदान गदार् उ कृ  प्रदशर्न गिर नै रहनेछ ।

म हाम्रा सबै यारा भू.पू.ह  र वहाहँ का पिरवारजनह मा हािदर्क मंगलमय शभुकामना यक्त गदर्छु र माता दगुार्सगँ वहाहँ को 
सु वा य, समिृद्ध र भिव यका सबै प्रयासह मा सफलताको लािग प्राथर्ना पिन गदर्छु ।

ho lx+b Û ho g]kfn Û

;Tod]j hot]
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-k+sh l;+x_
d]h/
;xfos ;}lgs ;xr/L -sNof0fsf/L_

;Dkfbssf] ;Gb]z

अ य त स तिु को साथ हामीले हाम्रो वािषर्क पित्रका 'भू.पू.' को ३८ औ ंसं करण अिभलेखमा राखेका छ  जनु हाम्रा िदग्गजका बीचमा 
चेतना अिभविृद्ध गनेर् र हाम्रा पे सनर बसोबास गनेर् नेपालको दगुर्म भागह मा रक्षा िवभागको पहुचँ िव तार गनेर् एक िव सनीय सयं त्र 
बनेको छ । हाम्रा भू.पू.का लािग पित्रकालाई थप जानकारीमूलक र िशक्षा मूलक बनाउने र सेवािनविृ  पिछका पक्षह का बारमेा 
उनीह लाई सचेत गराउने हाम्रो िनर तर प्रयास रहेको छ ।

यस वषर्को पित्रकामा हाम्रा पे सनरको सधुारका लािग रक्षा िवभागले स चालन गरकेा पहलह  र पिरयोजनाह मा यान केि द्रत 
गिरएको छ । मानवीय त्रिुटलाई हटाउन, पे सन िवतरण कायार्लयमा िडिजटाइर्जेशनकाे अिभयान चिलरहेको छ, नया ँ थानह मा 
अ थाई पे सन क्या पह  स चालन गिरएको छ, वदृ्ध/ अशक्त पे सनह लाई घर-घरमा सेवाह  प्रदान गिरएको छ र पे सन 
मािमलाह को प्रारि भक समाधानको लािग िविभ न िज ला सैिनक बोडर्ह मा कागजात र्यालीह  स चालन गिरएको छ । हाम्रा वीर 
नारी र भू.पू.का छोराछोरीह लाई सशक्त बनाउन, पे सन िवतरण कायार्लय धरानमा क यटुर कक्षाह  सु  गिरएको छ र VTC 
उपकरणह  भू.पू. सिमितह लाई वहाहँ को बसोबास के्षत्रह मा कक्षाह  स चालन गनर् प्रदान गिरएको छ । सबै रक्षा िवभाग 
सं थानह मा अ थायी सिुवधा बढाउन र सरुक्षा उपकरणलाई सु ढ पानर् धेर ै पिरयोजनाह  कायार् वयन गिरएका छन् । सबै 
पोलीिक्लिनकह मा िचिक सा पूवार्धारमा उ लेखनीय सधुार गिरएको छ र हाम्रा ECHS लाभाथीर्ह लाई समयमै र गणु तरीय 
िचिक सा सिुवधा उपल ध गराउने प्रयासह  केि द्रत छन् । ‘आजादी का अमतृ महो सव’ मनाउन आयोिजत कायर्क्रमले नेपालमा 
बसोबास गनेर् स पूणर् गोखार् भू.पू. समदुाय र थानीय जनताबाट ठूलो सद्भाव प्रा  गरकेो छ ।

म के द्रीय सैिनक बोडर्, भू.पू. क याण िवभाग (भूतपूवर् सैिनक क याण), एड्जटेु ट जनरल शाखा, IHQ of MoD (सेना), आसाम 
राइफ सको मखु्यालय महािनदेर्शक र नेपाल सरकारका िविभ न म त्रालयह लाई ध यवाद िद छु, जसको सिक्रय सहयोग िबना हाम्रा 
िदग्गज र ितिनह का पिरवारह को आकांक्षा परुा गनेर् हाम्रो प्रयास पूरा हुन सक्दनै यो ।

मलाई आशा छ िक पित्रकाले  रोचक र अ त र्ि  पणुर् पठन बनाउनेछ । थप सधुारको लािग तपाईको बहुमू य प्रितिक्रया र सझुावह को 
अपेक्षा राख्दछु ।

ho lx+b Û ho g]kfn Û

;Tod]j hot]
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;Tod]j hot]

hg/n dgf]h kf08], PVSM, AVSM, VSM, ADC, COAS sf] 
g]kfn e|d0f

g]kfnL ;]gfsf] d'Vofno e|d0f

जनरल मनोज पा डे, PVSM, AVSM, VSM, ADC, COAS, 
भारतीय सेना ०४ से टे बर दिेख ०९ से टे बर २०२२ स म 
नेपाल भ्रमणमा आउन ुभएको िथयो । दवैु दशे बीचको ऐितहािसक 
र दशक  परुानो पर परालाई िनर तरता िददँ ै जनरल मनोज 
पा डेलाई मानाथर् जनरलको दजार् प्रदान गिरएको िथयो । ०५ 
से टे बर २०२२ मा नेपालकी स माननीय रा ट्रपित ीमती 
िवद्यादवेी भ डारीद्वारा शीतल िनवास (रा ट्रपित भवन) मा 
आयोिजत एक समारोहमा नेपाली सेनाको मानाथर् महारथीको 
दजार्बाट िवभूिषत भएपिछ जनरल मनोज पा डेले नेपालका 
प्रधानम त्री ी शेरबहादरु दउेवालाई भेट्न ु भएको िथयो । 
सेना यक्षले दईु दशे बीचको आपसी िहत र सहयोगका िवषयमा 
छलफल गनुर् भएको िथयो ।

जनरल मनोज पा डेले ०५ से टे बर २०२२ मा नेपाली सेनाको 
मखु्यालयको भ्रमण गनुर् भयाे । प्रधानसेनापितले टुिँडखेलको वीर 
मारकमा शहीदह लाई द्धा जली अपर्ण गनुर् भयो । वहालँाई 
नेपाली सेनाको मखु्यालयमा स मान गारद िदइएको िथयो । 
प्रधानसेनापितले नेपाली सेनाको मखु्यालयमा पेकान नटको 
िब वा पिन रो न ुभएको िथयो । प्रधानसेनापितले वहाकँा नेपाली 
सेनाका समकक्षी जनरल प्रभरुाम शमार्सगँ भेट गरी दवैु दशेका 

सेनाबीचको आपसी सहयोग र िहतका िवषयमा छलफल गनुर्भएको 
िथयो । एक अिद्वतीय सङ्केतको पमा, सेना यक्षले भारत 
सरकारको तफर् बाट सहयोगको पमा नेपाली सेनालाई दस वटा 
खानी सरुिक्षत सवारी साधन, आिटर्लरी उपकरण, िफ ड 
अ पतालह को लािग िचिक सा उपकरणह  र चार वटा 
घोडाह  ( ट्यािलयन) प्रदान गनुर् भएको िथयो ।

dxfdlxd /fi6«kltHo"n] ;]gfWoIfnfO{ g]kfnL ;]gfsf] 
dfgfy{ dxf/yL kbn]  ;DdfgLt ug'{x'Fb}

;]gfWoIfHo"n] 6'l8v]n l:yt ;lxb :df/sdf 
>4f~hnL ck{0f ug'{x'Fb}

;]gfWoIfHo"n] g]kfnL ;]gfsf] ;Ddfg 
uf/bsf] lgl/If0f ug'{x'Fb}
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kf]v/fdf e"=k"= ¥ofnL

NDC 8]lnu]zgsf] e|d0f

जनरल मनोज पा डेले ०७ से टे बर २०२२ मा पे सन िवतरण 
कायार्लय पोखरामा एक भू.पू.  ¥यालीलाई  स बोधन गनुर् भयो । 
उक्त ¥यालीमा नेपालभरबाट आएका किरब १००० भू.पू. र 
उनीह का पिरवारका सद यह  सहभागी िथए । ¥यालीको क्रममा 
जनरल मनोज पा डेले सबै नेपाली िनवासी भारतीय सश  
सेनाका सैिनकह को योगदानको प्रशसंा गनुर् भयो र भारत 
सरकारले  वहाहँ को सेवािनविृ  पिछको क याणको हेरचाह 
गिररहने कुरामा भू.पू. समदुायलाई आ ासन िदन ुभयो । ीमती 

नेशनल िडफे स कलेज (NDC), भारतको प्रमखु ित्र-सेवा सं थान, 
एयर वाइस माशर्ल तेजवीर िसहं, AVSM, VM को नेतृ वमा 
भारतीय सश  बल र भारतीय िनजामती सेवाका १९ 
अिधकारीह  (िवदशेी दशेका छ जना अिधकारीह  सिहत) को 
एक प्रितिनिधम डल २८ अग ट दिेख ०१ से टे बर २०२२ 
स मको रणनीितक िछमेकी अ ययन भ्रमणको लािग नेपालको 
भ्रमण गरकेो िथयो । प्रितिनिधम डलले नेपाली सेनाको 
मखु्यालयको भ्रमण गरी नेपाली सेनाका प्रधानसेनापित जनरल 
प्रभरुाम शमार् (एनडीसीका पूवर् छात्र) लाई भेट्यो र प्रमखु सै य 
िनयिुक्तह सगँ कुराकानी गय  । प्रितिनिधम डलले नेपालका 
त कालीन प्रधानम त्री शेरबहादरु दउेवा र नेपालका त कालीन 
अथर्म त्री जनादर्न शमार्सगँ पिन िसहंदरबारमा भेटवातार् गरकेो 
िथयो । प्रितिनिधम डलले काठमाड  ि थत रक्षा िवभागको भ्रमण 
गरी नेपालमा NDG भू.पू. समदुायको िहतमा भइरहेका िविभ न 
गितिविधकाे बारमेा जानकारी िलएको िथयो । भ्रमणका लािग 

अचर्ना पा डे, AWWA अ यक्षले क बल प्रदान गनुर् भयो र वीर 
नारीह  र शहीद सैिनकह को िनकटम लाई AGI चेक 
ह ता तरण गनुर् भयो तथा सेना यक्षले भू.पू. ¥यालीमा नेपाल 
ि थत वीरता परु कार प्रा  गनेर्ह लाई स मान गनुर् भयो । 
सेना यक्षले नेपालको ईसीएचएस शाखालाई तीन मोबाइल 
मेिडकल यूिनटह  (MMUs) ह ता तरण गनुर् भयो जसले दगुर्म 
के्षत्रह मा बसोबास गनेर् भू.पू.ह  माझ ईसीएचएस सिुवधाह  
िव तार गनर् सहयोग ¥याउनेछ ।

;]gfWoIfHo" kf]v/fdf e"=k"x?sf] ¥ofnL ;Daf]wg ug'{x'Fb} ;]gfWoIfHo" jL/tf kbs k'/:sf/ e"=k"=nfO{ ;Ddfg ug'{x'Fb}

नेपाली सेनाले आव यक सबै सहयोग गरकेो िथयो । 
प्रितिनिधम डलले नेपालका लािग भारतका महामिहम राजदूत ी 
नवीन ीवा तवसगँ पिन भेट गय  । प्रितिनिधम डलको स मानमा 
राजदूतले राित्रभोजको आयोजना गनुर्भएकाे िथयो ।

k|ltlglwd08n g]kfnL ;]gfsf dxf/yL;Fu
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sNof0fsf/L zfvf

sNof0fsf/L zfvfsf sd{rf/L ju{

क याणाकारी शाखाको सु वात सन् ६० को दशकको अ यितर 
भएको हो । पे सनरह को पे सन बाहेक अ य क याणकारी 
पक्षह को हेरचाह गनर् र क याणकारी आकांक्षाह  पूरा गनर् छुटै्ट 
शाखाको आव यकता महससु भएपिछ सन् १९७० मा 
क याणकारी शाखाको थापना भएको हो । क याणकारी शाखामा 
क याणकारी कायार्लय र मखु्यालय NBGSB काठमाड मा र 
पूवर्मा इलामदिेख पि ममा बैतडीस म नेपालभर फैिलएका २५ 
िज ला सैिनक बोडर्ह  छन् ।

किरब १.२२ लाख NDG पे सनरह  सेवा िनविृ  पिछ आ नो 
पिरवारसगँ शाि तपूणर् जीवन िबताउन नेपालका िविभ न 
भागह मा बसोबास गरकेा छन् । भारत सरकारका िविभ न 
म त्रालयह को सहयोगमा िविभ न सामािजक-आिथर्क िवकास र 
क याणकारी पिरयोजनाह  कायार् वयन गरी दगुर्म के्षत्रह मा यी 
िदग्गजह  र ितिनह का पिरवारह स म पगु्ने हाम्रो प्रयास रहेको 
छ । िवगत ५० वषर्दिेख क याणकारी शाखाले हाम्रो भू.पू.ह का 
लािग नेपालभर िविभ न क याणकारी योजनाह  स चालन गदैर् 
आएको छ ।

क याणकारी आव यकताह  पूरा गनर्, भारत सरकारले 
NBGSB को थापना गरकेो हाे । यसमा नेपालका लािग भारतीय 
राजदूत अ यक्ष र रक्षा सहचरीको सिचवको पमा काम गिररहेका 
छन् । यस सं थाको सजृनाले भारत-नेपाल गोखार् स ब धको 
गिहरो जरा झ काउछँ र भारत सरकारका िविभ न सं था/
म त्रालयका सबै सरोकारवालाह लाई नेपालमा भू.पू.को 
क याणसगँ स बि धत मु ाह लाई स बोधन गनर् साझा लेटफमर्  
उपल ध गराउछँ ।

हाम्रा क याणकारी योजनाह मा भू.पू.का छोराछोरीह लाई 
िविभ न छात्रविृ ह  अनदुान, िज ला सैिनक बोडर्ह , पे सन 
िवतरण कायार्लयह  र BGSN मा भू.पू.को लािग ट्राि जट 
सिुवधा, VTC ह  (िनिटंग, ि टिचङ र यूटीिशयन कोसर्ह ), 
कूल बसह  र भू.पू. सिमितह लाई ए बलेु सको िवतरण 
समावेश छन् । पनु: रोजगारकाे कायर्क्रम WPC माफर् त भइरहेकाे 
छ । खशुीकाे कुरा याे छ िक NDG भू.पू.को लािग केही क याणकारी 
योजनाह  नेपालको लािग मात्र लाग ु गिरएकाे छ जाे भारतीय 
समकक्षीह ले भारतमा प्रा  गनेर् भ दा धेर ैहाे ।
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िज ला सैिनक बोडर्को थापना हुन ुअिघ, हाम्रो भू.पू.ह  बसोबास 
गनेर् केही थानह  पे सन िवतरण गनेर् अ थायी पे सन िशिवरकाे 
पमा अायाेजना गिर याे । पे सनरह काे  बढ्दो सखं्या र 

उनीह को बसोबास के्षत्र निजकै गनुासोह को समयमै समाधानको 
आव यकताका कारण, यी सम याह लाई स बोधन गनर् केही 
सयं त्रको आव यकता महससु वष दिेख भएको िथयो र यसरी, 
८० को दशकबाट सु  गरी, िविभ न के्षत्रमा िज ला सैिनक 
बोडर्ह  थापना गिरयो । नेपालका केही भाग जहा ँपे सनरह को  
घन व ठूलो िथयो । हाल, नेपालमा २५ िज ला सैिनक बोडर्ह  
फैिलएका छन् जसले नोडल एजे सीह  र उनीह को घर निजकै 
पे सन स ब धी सम याह को समाधान गनर् त काल स पकर्  
िब दकुो पमा काम गछर् न् ।
एक िज ला सैिनक बोडर् एक सिचव (सेवािनवृ  JCO) र निसर्ङ 
सहायक (NA) कम िपयन (सेवािनवृ  NCO) द्वारा स चािलत 
छ । िज ला सैिनक बोडर् को कतर् यको बडापत्र िवशाल छ, भू.पू. र 
सेवारत सैिनकह लाई ट्राि जट सिुवधा प्रदान गनुर् बाहेक, यी 
िज ला सैिनक बोडर्ह ले अ थाई िशिवर र भतीर् र्यालीह  
स चालन गनर्, भू.पू. र्यालीह  र रिेजमे टल टे्रकह  आयोजना 
गनर्, क याणकारी योजनाह /पिरयोजनाह को पिहचान र 
कायार् वयनमा म त गदर्छन् । थानीय प्रशासनसगँको स पकर्  र 
सम वय, पे सनरह लाई सहयोग, सूचना प्रवाह र यावसाियक 
तािलम स चालन गनेर् काम पिन गछर् न् । िज ला सैिनक बोडर्को 
काम र ममर्त स भारकाे बजेट के द्रीय सैिनक बोडर्, नया ँिद लीद्वारा 
प्रदान हुने गदर्छ ।

५० को दशकको प्रार भमा, मािसक पे सन िलन टाढाका 
के्षत्रह बाट काठमाड  आउने पे सनरह  अ थायी टे टह /
सडक छेउका होटेलह मा ब ने गथेर् र उनीह ले मापद डको 
तलुनामा अ यािधक ितनेर् गथेर् । यी पे सनरह लाई आवास 
उपल ध गराउन ठमेलमा रहेको परुानो ठूलो दरबार भवन िकनेर 
सैिनक िनवास नामको ट्राि जट आवासमा पिरणत गिरएको 
िथयो । १९८८-९० मा नया ँभवन िनमार्ण गिरयो र १५ अग ट 
१९९० मा उद्घाटन गिरयो । हालको BGSN मा १२ अिधकारी, 
७२ जेिसओ, २५६ ओ आर र १५ कमर्चारी पिरवारह को लािग 
आवास सिुवधा प्रदान गदर्छ । यसमा एक मेस, वेट क्याि टन, 
NSBL बक शाखा, NSBL एक् टे सन काउ टर, ECHS 
पोलीिक्लिनक, र भू.पू. पाहुनाह को आधारभूत आव यकताह  
पूरा गनर् दईु एटीएमह  पिन छन् ।
BGSN मा ट्राि जय टह का लािग आराम र सिुवधाह  बढाउन 
वष दिेख धेर ैपिरयोजनाह  स चालन गिरएका छन् । हाम्रा भू.पू.
ह का लािग, BGSN यसको गणु तरीय आवास र 'फौजी' 
वातावरणको कारण काठमाड मा ब नको लािग सबैभ दा मनपनेर् 
िवक प हो । यसले हाम्रो भू.पू.ह लाई 'घरबाट टाढाको घर' को 
अनभूुित िद छ ।

नेपालका दगुर्म तथा सदूुर के्षत्रह मा बसोबास गदैर् आएका 
बािस दाह  आ नो बसोबास के्षत्र निजकै गणु तरीय वा य 
सेवाको उपल धता नहुन,ु सडक पूवार्धार र गाउलँाई मह वपूणर् 
स चार के द्रह मा जोड्ने यातायात सिुवधाको अभावका कारण 
आप कािलन अव थामा समयमै िचिक सा उपचारबाट वि चत 
छन् । यस सम यालाई पार लगाउन रक्षा िवभागले भारतीय 
दूतावासको िवकास तथा साझेदारी शाखासगँको सम वयमा हरके 
वषर् भू.पू. सिमितह लाई ए बलेु स उपल ध गराउदँ ैआएको छ । 
यस वषर्, भारतको वत त्रताको ७५ वषर्को स झनामा ‘आजादी 
का अमतृ महो सव’ को एक भागको पमा, रक्षा िवभागको 
िसफािरसमा भू.पू. सिमितह लाई चार ए बलेु स प्रदान गिरएको 
िथयो । नेपालभर सन् २००२ दिेख हालस म ९४ वटा ए बलेु स 
िविभ न भू.पू. सिमितह लाई ह ता तरण गिरएको छ । यस वषर् 

lhNnf ;}lgs af]8{

ef/tLo uf]/vf ;}lgs lgjf;

PDa'n]G; ljt/0f

/Iff ;xr/L e"=k"= ;ldltnfO{ PDa'n]G; k|bfg ug'{x'Fb}

ए बलेु स पाउने भू.पू. सिमितह  िन नानसुार छन्:-
» दउेखरुी भारतीय भूतपूवर् सैिनक सङ्गठन, लमही, दाङ 
» वत त्र भू.पू. सैिनक सङ्घ, कोलमा बराहचौर, याङ्जा 
» नेपाल भू.पू. सैिनक समाज, यास-९,तनहु ँ
» नेपाल सयंकु्त भू.पू. सैिनक क याणकारी सं था, बदर्घाट, 
नवलपरासी पूवर् ।
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CEA सबैभ दा लोकिप्रय शैिक्षक सहायता म ये एक हो जहा ँयदु्ध 
वा काउ टर इ सजेर् सी/ काउ टर टेरिर म अपरशेनह मा 
मािरएका, बेप ा घोिषत वा थायी पमा अशक्त भएका सेवा 
कमीर्ह को छोराछोरीह को शैिक्षक खचर्को लािग भारत सरकार 
द्वारा पूणर् आिथर्क भरपाइर् गिर छ । आिथर्क वषर् २०२२-२३ को 
अविधमा, ने. . १,२६,७६,४३३/- को िशक्षा सहायता ९१ 
लाभाथीर्ह लाई ३१ िडसे बर २०२२ स म िफतार् गिरएको छ ।  
यस योजनाले िन न खचर्ह को लािग भरपाइर्को सिुवधा िद छ: -

पनु थार्पना र क याण (RW) सेक्सन, समारोह र क याण (CW) 
िनदशेालय, AG को शाखा, MoD (Army) को IHQ ले सेवाको 
क्रममा हानेर्समा मृ य ु भएका सैिनकह को छोराछोरीह लाई 
वािषर्क आधारमा आिथर्क सहायता प्रदान गदर्छ । यस योजना 
अ तगर्तको आिथर्क सहायता भू.पू.ह को छोराछोरीह ले 
अ ययन गरकेो गे्रड अनसुार िनधार्रण गिरएको छ । आिथर्क वषर् 
२०२२-२३ को अविधमा, ने. . १४,१४,४००/- को रकम ५८ 
लाभाथीर्ह लाई ३१ िडसे बर २०२२ स म िवतरण गिरएको छ । 
अवि थत िदशािनदेर्शह  अनसुार, हकदार लाभाथीर्ह को लािग 
िन न आिथर्क सहायता िनधार्रण गिरएको छ :-

sIff /sd -g]=?=_
कक्षा १ – ८ स म १६०००/- प्रित वषर् 
कक्षा ९-१२ स म २२,४००/- प्रित वषर्
ग्रयाजयुसन ३२,०००/- प्रित वषर्
पो ट ग्रयाजयुसन ४०,०००/- प्रित वषर्
यावसाियक कोसर्ह अिधकतम ८०,०००/- प्रित वषर्
िवधवुाका छोराछोरीको लािग 
क यटुर सहायता रकम 

५६,०००/- (एक पटक को लािग) 

भू.पू. पिरचय पत्र हाम्रा NDG पे सन  र आि तलाई क याण 
शाखाद्वारा २००१ दिेख जारी गिरद ैअाएकाे छ । यी पिरचयपत्रह ले 
िज ला सैिनक बोडर्ह / पे सन िवतरण कायार्लयह  भ्रमण गदार् 
पे सनह लाई सिुवधा िद छ र उनीह को भारत भ्रमणको क्रममा 
पिहचान प्रमाणको पमा सेवा गदर्छ । सन् २०२२ मा २२० 
पिरचयपत्र जारी गिरएको छ । भू.पू.ह  पिरचय पत्र प्रा  गनर्को 
लािग, भू.पू.ह / िनभर्रह ले मखु्यालय NBGSB वा निजकको 
पे सन िवतरण कायार्लय/ िज ला सैिनक बोडर्लाई स पकर्  गनर् 
आव यक छ । पे सन भकु्तानी आदशे र िड चाजर् बकुको 
प्रितिलिपह , दईु पासपोटर् साइज फोटोह , एक अटो साइज 
फोटो सिहत पिरचय पत्र जारी गनर् आवेदन पेस ्गनुर्पछर्  ।  पिरवारीक 
िववरणह  नागिरकता प्रमाण पत्रको प्रितिलिपह  
पिन अावेदन सिहत पेश गनुर् पछर्  ।

क याण शाखा, रक्षा शाखाले िविभ न छात्रविृ  योजनाह  माफर् त 
नेपालका भू.पू.ह का छोराछोरीह लाई आिथर्क सहायता प्रदान 
गदर्छ । य ता छात्रविृ  र अनदुानको दायरा बढाउने हाम्रो िनर तर 
प्रयास रहेको छ । AG को शाखा नोडल एजे सी हो जसले नेपालमा 
भू.पू.ह को छोराछोरीह मा िव तािरत िशक्षा छात्रविृ /  
सहायताको लािग रकम प्रदान गदर्छ । तलका पिर छेदमा केही 
लोकिप्रय शैिक्षक सहायता/योजनाह  िचत्रण गिरएका छन् ।

jL/ gf/L tyf 3fOt] ;}lgssf 
afnjflnsfx?nfO{ lzIff ;xfotf 

;]jfsf bf}/fgdf d[To' -PC_ ePsf 
;}lgssf 5f]/fsf nflu lzIff ;xfotf 

e"=k"= kl/ro kq

Plh zfvfåf/f k|bfg ul/g] 
z}lIfs ;xfotf

;'>L /]g' >]i7
D/o g+= %$%###!

Hav :j= tf/fd0fL >]i7
$ uf]vf{ /fO{kmN;

>L cfo'if u'?ª
S/o g+= %&%%&*&F
Rfn v'dg l;+x u'?ª
* uf]vf{ /fO{kmN;

ljifo /sd -g]=?=_ 
ट्यसुन शु क परु ैभरपाइर्
हो टल शु क परु ैभरपाइर्
िकताब र शैिक्षक सामग्री ३,२००/- प्रित वषर् 
डे्रस ३,२००/- प्रित वषर्
ल ा कपडा १,१२०/- प्रित वषर्

o; of]hgf cGt{utsf s]xL nfefyL{sf] ljj/0f
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भू.पू. क याणकारी कोषबाट शैिक्षक सहायता सन् १९७० मा सु  
भएको िथयो । उ े य भू.पू.का छोराछोरीह लाई गणु तरीय 
िशक्षाको सिुवधा िदन ुरहेको छ । यस योजना अ तगर्त हरके वषर् 
िविभ न छात्रविृ का लािग मेधावी िवद्याथीर् छनोट गिर छ । 
छात्रविृ को लािग बजेट CW-६, AG शाखाद्वारा के द्रीय पमा 
प्रशािसत भू.पू. क याण कोषको पैसाबाट प्रा  हुने वािषर्क 
याजबाट प्रदान गिर छ । अिहलेस म भू.पू. ह का धेर ैब चाह ले 
िन न िलिखत योजनाह बाट लाभ िलसकेका छन् । िवद्याथीर्ह को 
आव यकतालाई म यनजर गदैर् आउने िदनह मा पिन यी 
योजनाह लाई िनर तरता िदईने छ । अिहलेको महगंाे शैिक्षक 
वातावरणमा क याणकारी शाखाले प्रदान गनेर् िशक्षा सहायताले 
भू.पू. ह लाई आिथर्क पमा ठूलो राहत भएको महससु गररे 
क याणकारी शाखा प्रित आभार प्रकट गरकेा छन् । यस कोष 
अ तगर्त भू.पू.ह को छोराछोरीह लाई प्रदान गिरएको छात्रविृ  
तल िदईएकाे छ ।

pRr lzIff 5fqj[lQ
यस योजना अ तगर्त, भारत वा नेपालका यावसाियक िशक्षा 
सं थानह मा भनार् हुने भू.पू.ह का योग्य ब चाह लाई एक पटक 
छात्रविृ  प्रदान गिर छ । यस छात्रविृ  अ तगर्त आिथर्क हक 
ने. . ५०,०००/- (एक पटक अनदुान) िदई छ । यस छात्रविृ को 
लािग योग्यता परीक्षामा यूनतम ५०% याउन ुपछर्  । आिथर्क वषर् 
२०२२-२३ को अविधमा, ने. . २,००,०००/- को रकम ४ योग्य 
िवद्याथीर्ह लाई िवतरण गिरएको छ ।

वषर् १९७८ मा सु  भएको, यस छात्रविृ को उ े य कक्षा ९ दिेख 
नातक िडग्री पाठ्यक्रमह मा अ ययन गनेर् भू.पू.का योग्य 
ब चाह लाई सहायता गनुर् हो । आिथर्क वषर् २०२२-२३ को 
अविधमा, ने. . ३,१०,०००/- को रकम १७ िवद्याथीर्ह लाई 
िवतरण गिरएको छ । यस योजना अ तगर्त छात्रविृ को रकम 
िन नानसुार छ:-

sNof0fsf/L sf]ifaf6 lzIff ;xfotf

;fwf/0f lzIff 5fqj[lQ

sIff of]Uotf /sd -g]=?=_

( / !) Go"gtd *)Ü !%,)))÷– k|lt jif{ 

!! b]vL u|ofh'o;g Go"gtd ^)Ü @),)))÷– k|lt jif{

o; of]hgf cGt{utsf s]xL nfefyL{sf] ljj/0f

;'>L s;L; e08f/L
D/o g+= !$$!*!^@X

Hav ch'{g e08f/L 
$# Med Regt

>L clz; s'df/ tfdfª
S/o g+= %#$&&&@@L
Hav P}t axfb'/ tfdfª

$ uf]vf{ /fO{kmN;

;'>L ;'l:dt b'/f
D/o g+= %)$$#%#
Nk Ps axfb'/ u'?ª
$ uf]vf{ /fO{kmN;

leGg Ifdtf ePsf e"=k"=sf 
5f]/f5f]/Lx¿sf nflu z}lIfs ;xfotf
यो योजना १९९२ मा पेश गिरएको िथयो र भू.पू.का अपाङ्गता, 
नेत्रहीन, बिहरा र गूगंा बालबािलकाह लाई पढ्न उ पे्रिरत गनर् र 
उनीह को सपनाह  प याउन सक्षम बनाउन शैिक्षक अनदुान 
उपल ध गराउने ल य रािखएको िथयो । यस योजना अ तगर्त, 
भू.पू.ह को हकदार छोराछोरीह लाई वािषर्क ने. . ३०,०००/- 
को आिथर्क सहायता प्रदान गिर छ । आिथर्क वषर् २०२२-२३ को 
अविधमा ने. . ९०,०००/- को रकम ३ िवद्याथीर्ह लाई िवतरण 
गिरएको छ ।

lzIfs k|lzIf0f cg'bfg
यो योजनाले यदु्ध िवधवाह  र पे सनह का छोराछोरीह लाई 
आ मिनभर्र बनाएर सशक्त बनाउछँ । नेपाल वा भारतमा B. Ed वा 
M. Ed पाठ्यक्रमह  गनेर् सबैलाई वािषर्क ने. . ३०,०००/-को 
छात्रविृ  प्रदान गिर छ ।

>L lbg]z yfkf
S/o JC ^)&*^*A

Hony Capt /fd axfb'/ yfkf
# uf]vf{ /fO{kmN;

o; of]hgf cGt{utsf s]xL nfefyL{sf] ljj/0f
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;Tod]j hot]

ef/tLo /fhb"tfjf;sf] lzIff zfvfaf6 k|bfg ul/g] 5fqj[lQx?

dxfTdf ufGwL 5fqj[lQ
यस योजना अ तगर्त, भारत वा नेपालमा कक्षा ११ र १२ मा 
अ ययन गनेर् योग्य िवद्याथीर्ह लाई वािषर्क पमा ने. . 
२४,०००/- को आिथर्क सहायता प्रदान गिर छ । प्र येक वषर्, 
भू.पू.ह को छोराछोरीह का लािग २५ िसट आरिक्षत छन् । 
यसका अितिरक्त आरिक्षत कोटा बाहेक लाभ िलनको लािग िशक्षा 
शाखा, भारतीय दूतावासमा छात्रविृ को लािग िसधै आवेदन िदन 
प्रो सािहत गिर छ ।

भारतीय राजदूतावासकाे िशक्षा शाखाद्वारा थु पै्र शैिक्षक 
छात्रविृ ह  उपल ध गराइ छ । यी छात्रविृ ह ले योग्य नेपाली 
िवद्याथीर्ह लाई भारत वा नेपालमा उ च िशक्षाको सपनाह  
प याउन म त गदर्छ । नेपालमा बसोबास गनेर् िदग्गजह लाई 
प्रो सािहत गनर्, भारतीय दूतावासले तल िचत्रण गिरएका प्रमखु 
छात्रविृ  योजनाह मा उनीह का मेधावी छोराछोरीह का लािग 

िवशेष कोटा उपल ध गराउदँ ैआएको छ । यी छात्रविृ ह  प्रा  
गनर्, मापद ड पूरा गनेर् यिक्तले एक पटक भारतीय दूतावासको 
वेबसाइटमा िवज्ञापन गिरसके पिछ छात्रविृ को लािग अनलाइन 
आवेदन िदनपुछर्  र HQ NBGSB/ पे सन िवतरण कायार्लयह / 
िज ला सैिनक बोडर्ह  माफर् त क याण शाखा, रक्षा िवभागमा 
आ नो आवेदन न बर सिहत स पकर्  गनर् आव यक छ ।

:j0f{ hoGtL 5fqj[lQ
यो योजना भारत वा नेपालमा मेिडकल, इि जिनयिरङ्, B.Sc, 
BA, BBS, B.Com र B.Ed अ ययन गिररहेका िवद्याथीर्ह को 
लािग हो । छात्रविृ को लािग िवचार गिरने िवद्याथीर्को लािग कक्षा 
१२ मा यूनतम ७० प्रितशत याउन ु पछर्  । मेिडकल/ 
इि जिनयिरङ् पाठ्यक्रमह मा योग्य िवद्याथीर्ह लाई वािषर्क 
ने. . ४८,०००/- र अ य उ च/ यावसाियक पाठ्यक्रमह को 
लािग ने. . ३६,०००/- वािषर्क अनदुान िदइ छ । हाम्रो भू.पू.को 
योग्य ब चाह को लािग प्र येक वषर् पाचँ िसट आरिक्षत छन् ।

;'>L lakgf ;f?
D/o g+= %@$**^$A
Hav kbd axfb'/ ;f?

# uf]vf{ /fO{kmN;

;'>L dfl/of /fO{
D/o g+= ($@!#)$M

Nb Sub ;~ho /fO{
!! uf]vf{ /fO{kmN;

;'>L cld;f kGt
D/o g+= %*$(^##N

Hav afa'/fd kGt
( uf]vf{ /fO{kmN;

>L k|lgs u'?ª
S/o g+= %)$%#)@N
Hav  k[y axfb'/ u'?ª

! uf]vf{ /fO{kmN;

O{lGhlgol/ªdf :gftssf] 5fqj[lQ
ईि जिनयिरङ अ डर ग्रयाजयुट िडग्री कोसर्मा दईु छात्रविृ  िरक्त 
पदह  भारतीय सेनाका भू.पू.ह / सेवारत िसपाहीह को योग्य 
छोराछोरीह का लािग आरिक्षत छन् । छात्रविृ को िववरण यस 
प्रकार छ:-

of]Uotf dfkb08
• उ मेदवारले कक्षा १२ वा सो बराबरको परीक्षामा भौितक 

शा , रसायन र गिणतमा क तीमा ६०% वा सोभ दा बढी 
अङ्क प्रा  गरकेो हुनपुछर्  ।

• NDG सेवा गनेर् कमर्चारी/पे सनरको स तान हुनपुछर्  ।
• आकांक्षी नेपाली नागिरक हुनपुछर्  ।

cfly{s ;xof]u
•  हो टेल शु क - सं थान द्वारा पूरा आवास शु क ।
•  ट्यूशन शु क - पूणर् रकम िसधै सं थानलाई भकु्तानी गिर छ ।
• छात्रविृ  - ने. . ३,६००/- प्रित मिहना
• हवाई भाडा - इकोनोमी क्लासको हवाई भाडा (एक पटक 

सामेल हुदँा र िफतार् हुदँा) ।
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PhL zfvfaf6 cfly{s ;xof]u 

Psk6ssf] cg'bfg (BC/ NON BC)
ACWF (BC/ Non BC) को एकपटककाे अनदुान सेवाको क्रममा 
मृ य ुभएका सैिनकह का NOKs लाई भकु्तानी गिर छ । आिथर्क 
वषर् २०२२-२३ को अविधमा, ३१ िडसे बर २०२२ स म 
ने. .  ४७,८४,०००/- २२ लाभाथीर्ह लाई िवतरण गिरएको 
छ । रकम स बि धत रिेजमे टल के द्रह बाट प्रा  गरी क याण 
शाखाद्वारा लाभाथीर्ह को बैक खातामा पठाई निजकको िज ला 
सैिनक बोडर् माफर् त जानकारी गराइ छ ।

ljkbdf cfly{s ;xfotf
िविभ न कारणले सङ्कटमा परकेा र ग भीर आिथर्क किठनाइको 
सामना गिररहेका पे सनरह /आि तह लाई अिधकारीह को 
बोडर्को िसफािरस अनसुार िवपि  अनदुान िदइ छ । नेपालमा 

;xfos ;}Go ;xr/L -s=_ BC/ Non BC sf] 
r]s x:tfGt/0f ug'{x'Fb} 

lsl/of vr{ 
आिथर्क वषर् २०२२-२३ को अविधमा, ३१ िडसे बर २०२२ 
स म िकिरया खचर्को पमा ने. .१,७०,२४,२००/- को रकम 
मतृक १५३९ भू.पू.का NOKs लाई िवतरण गिरएको छ । यस 
अनदुान अ तगर्त िनि त आिथर्क सहायता ने. . ११,२००/-  
िवतरण गिर छ । िकिरया खचर्को लािग आवेदन िदन, NOK ले 
िनकटतम िज ला सैिनक बोडर्/ पे सन िवतरण कायार्लय माफर् त 
वा अ थाई पे सन क्या पको समयमा LTA को प्रितिलिप सिहत 
क याण शाखामा आवेदन िदन ुपछर्  ।

;xfos ;}Go ;xr/L -s=_ k|fs[lts k|sf]ksf]  
r]s nfefyL{nfO{ x:tfGt/0f ug'{x'Fb} 

बसोबास गनेर् भू.पू.ह को लािग गैर-प्रभावी (NE) शिक्तको 
आधारमा वािषर्क पमा AG को शाखाले रकम जारी गदर्छ ।

sNof0fsf/L sf]ifaf6 cfly{s 
;xfotf
भू.पू. क याणकारी कोष भू.पू.ह  र ितिनह का आि तलाई 
सहजीकरण गनेर् उ े यले सन् १९७० मा थापना भएको हो । 
CW-6, AG को शाखाबाट प्रा  तै्रमािसक याजबाट शैिक्षक 
सहायता प्रदान गनुर्का साथै अ य िविभ न िव ीय सहायता र 
क याणकारी योजनाह  पिन NDG भू.पू.ह  र ितिनह का 
आि तह लाई िव तार गिरएको छ । यी योजनाह  नेपालका 
लािग उपयकु्त छन् र NDG भू.पू. समदुायबाट ठूलो सद्भावना 
कमाएको छ । यस कोषबाट उपल ध गराइने शैिक्षक सहायता 
बाहेक थप योजनाह  तलकाे पिर छेदह मा उ लेख 
गिरएको छ ।

k|fs[lts k|sf]ksf] nflu cfly{s ;xof]u
हरके वषर् प्राकृितक प्रकोप/िवपि का कारण धेर ै पे सन 
प्रा कतार्ह ले ग भीर आिथर्क क्षित बेहोनुर् परकेो छ । उनीह को 
हािनको क्षितपूितर् गनर् र राहत उपायको पमा, यस योजना 
अ तगर्त य ता भू.पू.ह / आि तह लाई आिथर्क सहायता 
प्रदान गिर छ । आिथर्क वषर् २०२२-२३ को अविधमा, 
ने. . ९०,०००/- ०८ प्रभािवत भू.पू.ह लाई िवपद ् अनदुान 
(प्राकृितक िवपि ) को पमा िवतरण गिरएको छ । याे याेजनाकाे 
लाभ िलनकाे लािग भू.पू.ले क्षती भएकाे पूणर् जानकारी थानीय 
िनकाय वा प्रहरी कायार्लयकाे मचुु का र िज ला सैिनक बाेडर्काे 
िसफािरस सिहत क याणकारी शाखामा पेश गनुर् पदर्छ ।

AG शाखा माफर् त िविभ न योजना अ तगर्त भू.पू.ह  र NOKs 
लाई आिथर्क सहायता प्रदान गिर छ । केही योजनाह  तलकाे 
अनु छेदमा िदईएकाे छ ।
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ljBfnox?nfO{ cfly{s ;xfotf
हाम्रा पे सनह काे ठूलो सङ्ख्यामा बालबािलका अ ययनरत 
िवद्यालयह लाई शैिक्षक पूवार्धार सधुार गनर् आिथर्क सहायता 
उपल ध गराइ छ । अ य त लोकिप्रय याे योजनाबाट, हाम्रो 
भू.पू.ह  बाहेक, थानीय जनता पिन प्र यक्ष पमा लाभाि वत 
हु छन् । उक्त अनदुान िवद्यालय भवनको िव तार तथा ममर्त, 
सूचना प्रिविध उपकरण खिरद तथा फिनर्चर, पु तक, खेलकुद 
उपकरण आिद खिरदमा खचर् हुने गरकेो छ । आिथर्क वषर् 
२०२२-२३ मा ने. . १,९३,०००/- खचर् गिरएकाे छ । याे योजना 
अ तगर्त अािथर्क सहयता पाउने  िवद्यालय िन नानसुार छ । :-
•  शहीद मारक कलेज, बखानपरु शारदानगर, भरतपरु, 

िचतवन ।

/Iff ;xr/L ljBfnonfO{ sDKo'6/ k|bfg ug'{x'Fb}

Sofl/h cg'bfg
धेर ै वदृ्ध र अशक्त पे सनरह  सडक नपगेुका के्षत्रमा बसोबास 
गिररहेका छन् । िजिवत प्रमाणपत्र पेस गनेर् वा गनुासो स बोधन गनेर् 
ज ता िविभ न प्रयोजनका लािग उनीह लाई पहाडी भूभागमा 
लामो दूरीको पैदल यात्रा गनुर्पनेर् हु छ । हाम्रा अशक्त, पक्षाघात 
भएका र एक्लै पे सन िशिवरमा पगु्न नसक्ने वदृ्ध भपूुह लाई 
आिथर्क सहायता उपल ध गराउनको लािग सन् २००२ मा 
क्यािरज अनदुान सु  गिरएको िथयो । 'डोको' वा 'बो याक' मा 
अ थाई पे सन क्या पह मा आएका भू.पू.ह ह लाई आिथर्क 
सहयोगको पमा ने. . १,०००/- िदइ छ । आिथर्क वषर् 
२०२२-२३ को अविधमा, ने. . ३६,०००/- को रकम ३६ 
लाभाथीर्ह लाई िवतरण गिरएको छ ।

c;Qm k]G;g/nfO{ kl/jf/sf ;b:on] k]G;g SofDk n}hfFb}

Jofj;flos tflnd
वीर नारी, िवधवा र भू.पू.ह  आि तह लाई तािलम िदन र 
सशिक्तकरण गनर् यावसाियक तािलम अ तगर्त बनुाई, िसलाई र 
यूटीिशयन कोषर्ह  स चालन गिर छ । हाल गु मी, बाग्लङु, 
बटुवल, तरुतरु,े सखुेर्त, इलाम, पा पा, दाङ, गोरखा, पोखरा, 
धरान कोहलपरु र वािलङ गरी १३ वटा िभिटसीह  िज ला 
सैिनक बोडर्मा स चालनमा  छन् । ३६३ िवद्याथीर्ह लाई तािलम 
िदइएको छ र ८० िवद्याथीर्ह  हाल हाम्रा यावसाियक तािलम  
के द्रह मा तािलम िलइरहेका छन् । ने. . १९,३४,४५१/- को 
रकम यस योजनामा आिथर्क वषर् २०२२-२३ को अविधमा ३१ 
िडसे बर २०२२ स म खचर् गिरएको छ । l;nfO{ a'gfO{ tflnd l8P;lj uf]/vfdf
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sNof0fsf/L /f]huf/ sIf (WPC)
क याण शाखा, रक्षा िवभाग अ तगर्त वेलफेयर लेसमे ट सेलले 
सेना क याण लेसमे ट सगंठन (AWPO), नया ँ िद लीसगँ 
सम वया गरी काम गदर्छ । WPC भखर्र ै सेवा िनवृ  भएका र 
भारतका प्रख्यात क पनीह मा सेवािनविृ  पिछको कामका लािग 
पूणर् पमा उपयकु्त भएका यिक्तह का लािग अ य तै लाभदायक 
सािबत भएको छ । WPC ले रोजगार स ब धी आव यक जानकारी 
सङ्कलन गदर्छ र य ता जानकारीलाई िविभ न लेटफमर्ह  
माफर् त नेपालभर भू.पू.ह लाई रोजगारी खो नेह लाई यापक 
पमा फैलाउछँ । WPC को सिुवधा िलनको लािग, भू.पू.ले WPC 

मा आ नो कामको प्राथिमकताह  सिहत यिक्तगत िववरणह  
िदएर दतार् गनुर्पछर्  । ेणी सरंचना अनसुार भू.पू.को लािग AWPO 
मा दतार् गनर् एक पटकको लािग  शु क िन नानसुार छ :-

kb btf{ z'Ns -g]=?=_
clwsf/L !,@))÷–
h]=l;=cf]= *))÷–
Pg=l;=cf]= $*)÷–

भारतका िविभ न लेसमे ट नोडलह बाट प्रा  जानकारीको 
आधारमा, NDG भू.पू.का लािग उपयकु्त कामह  WPC द्वारा 
सा ािहक लेसमे ट अडर्र माफर् त प्रकािशत गिर छ, जनु िज ला 
सैिनक बोडर्ह , भू.पू. सिमितह  र सोसल िमिडया लेटफमर्ह  
माफर् त नेपालभर प्रसािरत हु छ । WPC को समिपर्त प्रयासले ९६ 

भू.पू. अिप्रल २०२२ दिेख िडसे बर २०२२ स म कायर्रत छन् । 
यसको िववरण िन नानसुार छ:-

sDkgL÷;+:yf
hflu/]sf] ;+Vof

h]l;cf] Pgl;cf]
h]lk kfj/ e]Gr;{, la0ff – 04

k'ln; Psf8]dL, /fhlu/ 01 05

d's'Gb l:6n lnld6]8, gfeL d'DjO{ – 07

;'k/ ;jf{0f 6]S;6fon, r]GgfO{ 01 18

h]kL u|'k, sfgk'/ 01 01

d's'Gb l:6n lnld6]8, yf0f] – 10

;]So'l/6L OG:k]S6/, xfld/k'/ 01 –

/]nj] u]6Dofg, cxdjfb – 01

l/nfoG; lhljP; sDkgL, d'DjO{ 02 04

/]nj] u]6Dofg, d'DjO{ 01 12

l/nfoG; P;Pdl8, u'h/ft 05 18

h]kL u|'k, sfgk'/ 04 –

hDdf 16 80

भू.पू.ले आ नो बसोबास के्षत्र निजकै रोजगारी खो ने गरकेो 
पाइएको छ । उनीह लाई रोजगारी प्रदान गनर्का लािग नेपालमा 
िविभ न सरकारी तथा िनजी क पनीह सगँ िमलेर खोजी रहेका 
छन् । WPC को आ नै पहल र सम वयबाट नेपालमा दईुवटा 
भू.पू. कायर्रत छन् ।

/]lhd]G6n 6«]lsª
रिेजमे टल टे्रिकङको अवधारणा ७० को दशकको सु  ितरको 
हो । प्र येक गोखार् रिेजमे ट (६४ िफ ड रिेजमे ट सिहत) का दईु 
जवान अिफसरह  प्र येक वषर् नेपालकाे भ्रमण गछर् न् ।  यसले 
उनीह लाई नेपालमा बसोबास गनेर् भू.पू. सैिनकह को जीवनको 
अव था, सं कृित र पर पराह को बारमेा जानकारी िद छ । 
रिेजमे टल टे्रिकङले यवुा अिफसरह लाई रिेजमे टल भू.पू.ह सगँ 
अ तरिक्रया गनेर् र उनीह का सम याह  सु ने अवसर पिन 
प्रदान गदर्छ ।

रिेजमे टल टे्रकलाई थप मरणीय र जानकारीमूलक बनाउन, यवुा 
पदयात्रीह का लािग भू.पू. िनवासह मा ब ने यव था गिरएको 
छ । यवुा अिफसर र भू.पू.ह  समदुाय दवैुद्वारा य तो शैलीको धेर ै
प्रशसंा भइरहेको छ । पदयात्रा अिधकृतह ले नेपालका िविश  
चनुौतीह लाई यानमा राख्द ै िशिवरह को कायर्प्रणाली, 
ितिनह को मह व र आव यकताह  बार ेबु नको लािग क तीमा 
दईुवटा अ थाई िशिवरह मा उपि थत हु छन् ।  वषर् २०२२ मा 6«]lsª clwsf/L uf]/vfdf

तीनजना यवुा अिधकारी नेपाल भ्रमणमा आएका िथए, जसको 
िववरण यस प्रकार छ :-

kb clwsf/Lsf] gfd kN6g

n]lˆ6g]G6\ ljzfn afg]{; #÷$ hL cf/
d]h/ lxdf+z' 7fs'/ @÷% hL cf/
SofK6]g ljzfn l;+x %÷$ hL cf/
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jL/ gf/L / pgLx?sf] 5f]/f5f]/LnfO{ PhL zfvfn] ug]{ cfly{s ;xof]u

क्र.स सहायता रकम (न.े .) योग्यता मापद ड आव यक कागजात

१. युद्धमा हताहत 
भएकाह को बाल 
ब चाह को लािग

कक्षा एल केजी देखी नातकस म 
ट्यसुन शु क – पूणर् प्रितपूितर्
छात्रावास शु क – पूणर् प्रितपूितर्
टेसनरी– ३,२००/-
पोसाक– ३,२००/-
ल ा कपडा – १,१२०/-
नातको र – ४०,०००/- (वािषर्क)
यावसाियक कोषर् – ८०,०००/-(वािषर्क)

 १९६२, ६५, ७१ यदु्ध, अपे्रसन पवन, 
अपे्रसन मेघदतु र काउ टर इ सजसी 
अपरशेनह मा मािरएका/ अशक्त/ बेप ा 
भएका सश  बलका बालबािलकाह  ।

 दईु जेठा छोरा छोरीलाई मात्र ।

 कि टनजे ट िवल (फारम)
 नेपाल सरकारको शैिक्षक बोडर्सगँ कूल दतार्को पत्र ।
 िवद्यालय/ कलेज/ सं थाको मूल िबल/ रसीदह  ।
 र  गिरएको चेक ।
 स पकर्  न बर ।

२. वीर नारीको लािग उ च 
िशक्षा

नातक – ३२,०००/-(वािषर्क)
नातको र– ४०,०००/-(वािषर्क)
यावसाियक कोषर् ८०,०००/-(वािषर्क)

 वीर नारीले १२ कक्षा पास गरकेो हुन ुपनेर् ।  िनवेदन फारम ।
 कलेजकाे िबल/ रिसदह
 शैिक्षक वषर्को अङ्क पत्र ।
 िवद्यालय/ कलेजका िप्रि सपलबाट िसफािरस पत्र ।
 पे सन पट्टा/ हताहत कागजातह को फोटोकपी ।
 र  गिरएको चेक, स पकर्  न बर ।

३. वीर नारीको छोरीको 
िववाह/ वीर नारीको 
पुनिवर्वाह/ अनाथ छोराको 
िववाह खचर् सहायता

१,६०,०००/-  वीर नारीको छोरी / अनाथ छाेरा ।  िनवेदन फारम ।
 गाउ/ँनगरपािलका वा िसडीओबाट िसफािरस पत्र ।
 िववाह काडर्, िववाह दतार् प्रमाणपत्र ।
 िववाहका फोटोह  ।
 र  गिरएको चेक, स पकर्  न बर ।

४. क युटर सहायता ५६,०००/-  नातक वा मािथ अ ययन गदैर् गरकेा वीर 
नारीको ब चा/वीर नारी ।

 िनवेदन फारम ।
 कलेज/सं थानका िप्रि सपलबाट िसफािरस पत्र ।
 क यटुरको िबल / काेटेशन ।
 पे सन पट्टा र दघुर्टना प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।
 र  गिरएको चेक र स पकर्  न बर ।

५. Physical Casualties 
को ब चाह को लािग 
िशक्षा सहायता

कक्षा १ – कक्षा ८ स म – १६,०००/- 
कक्षा ९ – कक्षा १२ – २२४००/- 
नातक – ३२,०००/-
नातको र – ४०,०००/
यावसाियक कोषर् ८०,०००/- (वािषर्क)

 सेवाको दौरान मृ य ु भएका सैिनकको 
ब चाह  ।

 शैिक्षक वषर् पास गरकेो हुन ुपछर्  ।
 सबै ब चाले पाउछँन् ।

 िनवेदन फारम ।
 िवद्यालय/कलेज/ सं थाबाट प्रमाणपत्र ।
 शैिक्षक वषर्को लािग अङ्क पत्रको फोटोकपी ।
 सैिनकको हताहत कागजातको फोटोकपी ।
 र  गिरएको चेक र स पकर्  न बर ।

६. कार/अटो / कुटरको 
मोिडिफकेसन/मोडीफाईड 
अटो कुटर /दो ो 
मोडीफाईड  अटो कुटर 
(पिहलो जारी गरकेो १५ 
वषर् पिछ)

१,१२,०००/- अिधकतम  सेवाको दौरान घाइते भएको ।
 अगंभगं भएको ।

 िनवेदन फारम ।
 काेटेशन ।
 नवीनतम मेिडकल कागजातह  ।
 भाग-२ आदशेको प्रितिलिप ।
 BC को प्रमाणपत्र, िड चाजर् प्रमाणपत्र ।
 र  गिरएको चेक र स पकर्  न बर ।
 अपाङ्गता दिेखने पो काडर् साईजको फोटो

७. ि लिचयर/ दो ो 
हीलिचयर) -पिहलो जारी 
गरकेो ७ वषर्) 

८०,०००/- (अिधकतम)  सेवाको दौरान घाइते भएको ।
 अगंभगं भएको ।

-do-

८. मोिडिफकेसन अफ 
बाथ म

६४,०००/- (अिधकतम)  १००% अपाङ्गता भएको हीलिचयरमा 
मात्र   िहड्ँन सक्ने ।

-do-
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क्र.स सहायता/ छात्रवृि  रकम (न.े .) योग्यता मापद ड आव यक कागजात क्र.स
१. महा मा गा धी छात्रवृि  

(२५ िसट) 
िशक्षा शाखा, 
भारतीय 
राजदूतावास

कक्षा ११ र १२ -  २,०००/- 
(प्रित मिहना)

 NDG सेवा गनेर् कमर्चारी / 
पे सनरका छोराछोरीले कक्षा ११ 
मा पिढरहेकाे  हुनपुछर्  ।

 कक्षा १० मा कि तमा ६०% 
याएर उित्रण गरकेो हुनपुछर्  ।

 गाउ/ँनगरपािलका वा िसडीओबाट २,००,०००/-
भ दा कम आय ोत दखेाउने िसफािरस पत्र । 

 नागिरकताको प्रितिलिप (अगें्रजी अनवुािदत र 
नोटरी पि लक द्वारा प्रमािणत) ।

 िवद्यालय/कलेजबाट िसफािरस पत्र ।
 अङ्क पत्रको फोटोकपी (प्रितशतमा पा तिरत) ।
 िड चाजर् सिटर् िफकेटकाे प्रितिलिप ।
 इमेल आईडी र स पकर्  न बर ।

२. वणर् महो सव छात्रवृि  
योजना (०५ िसट)

िशक्षा शाखा, 
भारतीय 
राजदूतावास

ग्रयाजुयसन कोसर्: -
४,०००/-   प्रित मिहना 
BE र MBBS
३,०००/-  प्रित मिहना 
अ  सङ्कायको लािग ।

 कक्षा १२ मा ७०% याएर उ ीणर् 
भएको र नातक प्रथम वषर् पढेको ।

 नेपालमा मेिडकल, इि जिनयिरङ्, 
BSc, BA, BBS, B.Com र B.
Ed पाठ्यक्रमह मा अ ययन गदैर् 
NDG सेवा गनेर् कमर्चारी/ 
पे सनरका बालबािलकाह  ।

 उ मेदवार १७-२२ वषर्को बीचको 
हुनपुछर्  ।

-do-

३. COMPEX छात्रवृि  
योजना (०२ िसट)

िशक्षा शाखा, 
भारतीय 
राजदूतावास

Bachelor in Engineering
छात्रावास शु क र िशक्षण 
शु क िसधै सं थानमा भकु्तान 
गिर छ ।
छात्रविृ  –५,७६०/- प्र म 
हवाई भाडा - इकोनोमी 
क्लासको हवाई भाडा (एक 
पटक जादँा र आउदँा) ।

 कुल ६०% (अगें्रजी –५०%, 
भौितक िवज्ञान, रसायन िवज्ञान र 
गिणत –६०%) सगं १२ उ ीणर् ।

 NDG सेवा गनेर् कमर्चारी/ पे सनरका 
ब चाह  ।

 नेपालको नागिरक हुनपुछर्  ।

-do-

क्र.स सहायता रकम (न.े .) योग्यता मापद ड आव यक कागजात

/Iff ljefu -sNof0fsf/L zfvf
१. साधारण िशक्षा छात्रवृि कक्षा ९- १० - १५,०००/- (प्रित वषर्)  भू.पू.को एउटा मात्र वाडर् ।

 शैिक्षक वषर् उ ीणर् गरकेो हुनपुछर्  ।
  यूनतम अङ्क ८०% भ दा मािथ

हुनपुछर्  ।

 िनवेदन फारम ।
 गाउ/ँ नगरपािलका वा वडा कायार्लयबाट िसफािरस 

पत्र ।
 िवद्यालय/ कलेजबाट िसफािरस पत्र ।
 माकर् िसटको फोटोकपी ।
 िड चाजर् सिटर् िफकेटको प्रितिलिप ।
 स पकर्  न बर ।

कक्षा ११ – ग्रयाजयुसन –२०,०००/- (प्रित 
वषर्)

   भू.पू.को एउटा मात्र वाडर् ।
   शैिक्षक वषर् उ ीणर् गरकेो हुनपुछर्  ।
   यूनतम अङ्क ६०% भ दा मािथ 

हुनपुछर्  ।
२. उ च िशक्षा छात्रवृि  नातको र वा यवसाियक कोषर्ह  (BE/

MBBS/IT) –५०,०००/- (एक पटकको 
लािग)

 भू.पू.को एउटा मात्र वाडर् ।
 शैिक्षक वषर् उ ीणर् गरकेो हुनपुछर्  ।
 यूनतम अकं ५०% भ दा मािथ हुनपुछर्  ।

-do

३. िशक्षक प्रिशक्षण B.Ed/M.Ed  - ३०,०००/- (प्रित वषर्)  नेपाल वा भारतमा B.Ed/ M.Ed पिढरहे-
का NDG पे सनरका बालबािलकाह  ।

-do-

४. भू.पू.का िभ न क्षमता 
भएका ब चाह लाई 
शैिक्षक सहायता

कक्षा ५ दखेी ग्रयाजयुसन –३०,०००/- 
(प्रित वषर्)

 अपाङ्ग, अ धो, बिहरा र गूगंा NDG 
पे सनरका बालबािलकाह  ।

 िनवेदन फारम ।
 शैिक्षक वषर्को लािग माकर् िसटको फोटोकपी ।
 िड चाजर् बकु र पीपीओ को फोटोकपी ।
 बालबािलकाको असक्षमता कागजातह  ।
 स पकर्  न बर ।

ef/tLo b"tfjf; -lzIff zfvf_
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;Tod]j hot]

cf;fd /fOkm
क्र.स सहायता/ छात्रवृि  रकम (न.े .) योग्यता मापद ड आव यक कागजात

१. प्राकृितक प्रकोप 
१९,२००/- एक 
पटकको लािग मात्र 

 पे सनरद्वारा आवेदन फारम िविधवत ह ताक्षर ।
 नागिरक प्रशासन (CDOकायार्लय) बाट हािन/क्षित प्रमाणपत्र ।
 िड चाजर्  प्रमाणपत्र र PPO को फोटोकपी Regt न बर, दजार्, नाम, ज म िमित, नामांकन 
िमित र िड चाजर् भएको िमित दखेाउनेँ ।

  नेपाल एसबीआईको बक खाताको फोटोकपी ।

२. िकिरया खचर् 
१९,२००/- एक 
पटकको लािग मात्र

 दावीकतार्को नाम (िवधवा/छोरा/छोरी) पे सनरको िड चाजर् प्रमाणपत्र/पे सन िवतरण 
कायार्लयमा अनमुोिदत ।

 गाउपँािलकाद्वारा िविधवत ह ताक्षर गिरएको आवेदन फारम ।
 मृ य ुप्रमाणपत्र र LTA प्रमाणपत्र ।
 Nepal SBI Bank खाताको र िड चाजर् प्रमाणपत्र र PPO को फोटोकपी ।

३. िववाह खचर् 
३२,०००/- एक 
पटकको लािग मात्र 

 िड चाजर् प्रमाणपत्रमा अनमुोिदत दावीकतार् (िवधवा) को नाम ।
 गाउपँािलकाद्वारा िविधवत ह ताक्षर भएकाे अावेदन फारम ।
 पे सनरको मृ य ुप्रमाणपत्र ।
 CDOकायार्लय बाट िववाह र स ब ध प्रमाणपत्र ।
 Nepal SBI Bank खाताको र िड चाजर् प्रमाणपत्र र PPO को फोटोकपी ।

िबधवुी िक दइु छोरीलाई मात्र

४. औषिध सहायता 
१,४४,०००/- स म 
(अिधकतम) 

 प नीको नाम (प नीको स ब धमा दावीको लािग) पे सनरको िड चाजर् प्रमाणपत्र/ पे सन 
िवतरण कायार्लयमा अनमुोिदत ।

 उपचार गनेर् डाक्टरले िविधवत पमा ह ताक्षर गरकेो आवेदन फारम ।
 डाक्टरको िप्रि क्र शन र नगद मेमो उपचार गनेर् डाक्टरद्वारा िविधवत ह ताक्षर ।
 स बि धत अ पतालबाट भनार्/ िड चाजर् ि लप ।
 अिनवायर्ता प्रमाणपत्र ।
 Nepal SBI Bank खाताको र िड चाजर् प्रमाणपत्र र PPO को फोटोकपी ।

५.
CAA (Constant 
Attendance 
Allowance) 

१,२८०/- (प्रित वषर्)
 पे सनरद्वारा िविधवत ह ताक्षरीत आवेदन फारम ।
 १००% असक्षमता स ब धी मेड कागजात ।
 Nepal SBI Bank खाताको र िड चाजर् प्रमाणपत्र र PPO को फोटोकपी ।

िभजअुल र यारा लेिजक 
िबरामीह को लािग

६. िशक्षा सहायता 

कक्षा ११ र १२ - 
८,०००/- (प्रित वषर्)
उ चिशक्षा- १६,०००/- 
(प्रित वषर्)

 पे सनरको िड चाजर्  सिटर् िफकेट/ पीपीओमा अनमुोिदत स बि धत ब चाको नाम ।
 आवेदन फारम कूल/ कलेज प्रमाणीकरण द्वारा िविधवत ह ताक्षर ।
 स बि धत िवद्यालय/ कलेजबाट शु क रिसद ।
 Nepal SBI Bank खाताको र िड चाजर् प्रमाणपत्र र PPO को फोटोकपी ।

७. वृद्ध भ ा ४०,०००/-

 ७५ वषर्को उमेर पूरा भएपिछ ।
 आवेदकद्वारा िविधवत ह ताक्षर गिरएको आवेदन फारम ।
 नेपाल SBI मा रहेको बक खाताको फोटोकपी सिहत िड चाजर् प्रमाणपत्र र PPO को 
फोटोकपी ।

 Disch Book हराएमा, FIR अिनवायर् छ ।
 नागिरकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी ।
 कि तमा १५ वषर् सेवा गरकेो हुनपुनेर्छ ।

क्र.स रक रकम (भा )
(क) ०१ जनवरी १९९६ भ दा पिहले पे सन आएको लाग्दनै 
(ख) िसपाही – हवलदार ३०,०००/-
(ग) नायब सबेुदार - सबेुदार मेजर ६७,०००/-
(घ) अिफसर १,२०,०००/-

ECHS सिुवधा
अिप्रल २०१९ दिेख लागू हुने गरी, ECHS सद यता नेपालमा AR भू.पू. र आि तह लाई िव तार गिरएको छ। ०१ जनवरी १९९६ अिघ AR भू.पू.ले दतार् 
शु क ितनुर् पदैर्न । ०१ जनवरी १९९६ पिछ सेवािनवृ  हुनेह का लािग पद सरंचना अनसुार एक पटकको राज व शु क िन नानसुार छ:-
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भारतीय सेनाको NDG भू.पू.का योग्य NOKs/ आि तह लाई 
पे सनको हकदार छानिबन र प्रशोधन गनेर् एकमात्र उ े यका साथ 
१९६० मा काठमाड मा रकेडर् अिफस भारतीय दूतावास (ROIE) 
थापना भएको िथयो। अिभलेख कायार्लयले हाम्रा िदग्गजह को 
पूणर् स तिु  हािसल गररे अनकुरणीय पमा काम गिररहेको छ । 
हाल, अिभलेख कायार्लयले भारतीय सेनाको NDG भू.पू.ह को 
९६,६२५ सेवा कागजातह  (Service Document) राख्द ै
आएको छ ।

ultljlw ;+Vof
km]ldnL k]G;g kLkLcf] ÷ ;le{; kLkLcf] 
÷;+;f]lwt kLkLcf] 32846

km]ldnL k]G;g cg';Gwfg 1161
;]jfsf bf}/fgdf d[To' s]z cg';Gwfg 15
Online ECHS lgj]bgsf] k|df0fLs/0f 19469
FMA lgj]bgsf] k|lqmof yfngL 2742
NE efu II cfb]z k|sflzt 2053
;ld{; 8s'd]G6sf] sDKo'6Ls/0f -l8lh6fOh];g_ 15012
gftf k|dfl0ft k|df0f kq 192

cfly{s ;xfotf
ultljlw nfefyL{ ;+Vof /sd g]=?= s/f]8df
PhLcfO{ 414 36=14

cf]l6kL 8570 41=27

8s'd]06];g ¥ofnL
पे सन शु  गदार् कागजात निमलेर अिभलेख कायार्लय
काठमा डौमा स म यात्रा गनर् पे सनरले भोग्न ुपरकेो किठनाइलाई 
कम गनर् अिभलेख कायार्लयले िविभ न िज ला सैिनक बोडर्
ह मा र्यालीह  स चालन गरकेा छन् । साे समयमा िवशेष 
मु ाह  साेही थानमा नै समाधान गिर छ, जसले गदार् पे सनरह   
काठमाड को यात्रा गनर् पदैर्न । परुाना/ अशक्त दावीकतार्को सम या 
समाधानको लािग कमर्चारीह   उनीह काे िनवासमा जा छन् । 

ljz]if 36gf
५ जीआरका ५४३३७८२ का िसपाही एकमान गु ङको २०७२ 
असार ५ गते िबदामा नेपालमा आ नै घरमा िनधन भएको िथयो । 
पिरवार पे सन PCDA (P), इलाहाबाद र MoD, भारत 
सरकारद्वारा वीकार गिरएन । उनकाे मृ यलुाई सै य सेवाद्वारा 
नाइदर एिट्र यटेुबल नर अगे्रभेटेड (NANA) घोिषत गिरएको 
िथयो। अिभलेख कायार्लयद्वारा पािरवािरक पे सन मािमलाह को 
समीक्षा गदार् यो मामला दिेखयो र PCDA (P), इलाहाबादमा मतृ 
सैिनककी िवधवा ीमती लीलामाया गु ङलाई पािरवािरक पे सन 
अनदुान िदलाउन छानिबन गिरयो । PCDA (P), इलाहाबादले 
२२ से टे बर १९७७ दिेख िवधवाको पक्षमा पािरवािरक पे सन 
वीकृत गरकेो छ । ने. . २४,२७८/- प्रित मिहनाको पािरवािरक 
पे सन सु  गिरएको छ र ने. . ३०,८१,३३०/- को बक्यौता पिन 
िवधवालाई भकु्तानी गिरएको छ ।

clen]v sfof{no ef/tLo b"tfjf;

clen]v sfof{nosf sd{rf/L ju{
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;Tod]j hot]

;}Go k]G;g zfvfsf sd{rf/L ju{

;}Go k]G;g zfvf

गोखार्ह  पिहलो पटक १८१५ मा भारतीय सेनामा भतीर् भएका 
िथए । सन् १९४९ स म पे सन भकु्तानी चा सरीले गनेर् गरकेो 
िथयो र यित बेला पे सन पाउनेह को सङ्ख्या किरब ८,००० 
मात्र िथयो । १९४९ मा, भारतीय सै य पे सनह लाई पे सन 
िवतरणको िज मेवारी सै य सहचरीलाई सिु पयो । पे सन प्रा  
गनेर्ह को िनर तर बढ्दो सङ्ख्याका कारण सन् १९५५ मा 
नेपालमा थापना भएको िथयो । पिछ सन् १९६० मा नागिरक 
पे सनह लाई पे सन िवतरणको िज मेवारी पिन पूणर् पमा 
सैिनक सहचरीलाई सिु पएको िथयो । काठमाड मा मखु्यालय 
पोखरा र धरानमा पे सन िवतरण कायार्लयह  समावेश छन् । यी 
सबै प्रित ानह  रक्षा सहचरीको अधीनमा सेवारत गोखार् रिेजमे ट 
अिफसरले हेरचाह गिररहेका छन् । पे सन भकु्तानी आदशेह को 
समग्र कायर्, िनयम/नीितह  र कायार् वयनको लािग काठमाड को 

मखु्यालय िज मेवार छ । नेपालमा आिथर्क वषर् २०२१-२०२२ 
मा ने. . ३२७७ करोडको पे सन िवतरण गिरएको िथयो । हालको 
आिथर्क वषर्मा, ३१ िडसे बर २०२२ स म ने. . २९३८ 
करोडभ दा बढीको पे सन िवतरण गिरएको छ ।

DEPENDENCY OF PENSIONERS 

पे सन िवतरण कायार्लयह पे सनरकाे सङ्ख्या

काठमाडाै 47,263

पाेखरा 58,096

धरान 15,330

ज मा 1,20,689
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ग डकी प्रदशेको का की िज लाको रमणीय पोखरा उप यकामा 
अवि थत, पे सन िवतरण कायार्लय पोखराले नेपाल सरकारका 
NDG पे सनरह को किरब आधा शिक्त पूरा गदर्छ । १९५५ मा 
एक अ थाई पे सन भकु्तानी िशिवर (SPPC) को पमा शु  
भएको, यो ०१ अक्टोबर १९६० मा थायी पे सन िवतरण 
कायार्लयको पमा थािपत भएको िथयो । पे सन िवतरण 
कायार्लय को एक बहुपक्षीय चिरत्र छ । प्राथिमक कायर्को पमा, 
यसले भारतीय सेना (IA), अासाम राइफ स (AR), के द्रीय 
सश  प्रहरी बल (CAPF) र अ य के द्रीय र रा य सरकार 
पे सनरह लाई पे सन र अ य पो ट-िरटायरमे ट आिथर्क 
अिधकारह  िवतरण गदर्छ । यसका अ य भूिमकाह मा क याण 
शाखालाई िविभ न भारतीय सेना क याणकारी अनदुानह  
िवतरणमा सहयोग गनुर्का साथै पिरसर िभत्र रहेको नेपाल भारत 
मैत्री िवद्यालयको यव थापन, गैर-प्रभावी कागजातह , 
पािरवािरक पे सन अनमुोदन स ब धी मु ाह  चलाएर 
काठमाड ि थत अिभलेख कायार्लयलाई सहयोग गनुर् पदर्छ । 
AGIF/PLI दावीह को प्रकार, खाताको अि तम सेटलमे ट 
(FSA) बाकँी भकु्तानी, AGIF सिुवधाह , पािरवािरक बाडँफाडँ र 
ममर्त अनदुान र सेनाको लािग िनयमावलीको अनु छेद १७४ 

k]G;g ljt/0f sfof{no kf]v/f

kLkLcf] kf]v/fsf sd{rf/L ju{

(सशंोिधत सं करण) अनसुार पिरवार पे सन दावीह को छानिबन 
गदैर् छ । पे सन िवतरण कायार्लयले आ नो िज मेवारीको के्षत्रमा 
ECHS लाई सहज पमा कायार् वयन गनर् पिन सहयोग गछर्  । 
पे सन िवतरण कायार्लयलाई सिु पएको अ य प्रमखु िज मेवारी 
यस के्षत्रमा भारत सरकारको सद्भावनाको प्रवद्धर्न हो ।

पे सन िवतरण कायार्लय पोखरामा पे सनको सही र समयमै 
िवतरणको किठन कायर् बाहेक, पि म नेपालका दगुर्म िज लाह  
वािलङ, गोरखा, तनहु,ँ लमजङु, पा पा र बागलङुमा पे सनरह को 
कागजात हेनर् अ थाई िशिवरह  भू.पू.को घरह  निजकै स चालन 
गिर छ ।

k|d'v ultljlwx¿
िव यापी कोिभड -१९ प्रकोप पिछ जीवन सामा य िदनचयार्मा 
फिकर् एपिछ, पे सन िवतरण कायार्लयले आ ना लगभग ५९०००  
आि त पे सनह को सेवामा सावधानीपूवर्क आ ना िविवध 
कायर्ह  जारी राख्यो । पे सन िवतरण कायार्लयले २०२२ मा 
पे सनको पमा ने. . २,५०० करोड भ दा बढी समयमै िवतरण 
गरकेो छ । यसले लामो समयदिेख िवचारािधन मु ाह  र पे सन 
दाबीह को द्रतु समाधानमा पिन िवशेष यान िदएको छ ।
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;Tod]j hot]

tYofª\sdf k]G;g
गितिविधह  सङ्ख्या
नया ँपे सनको सु वात १३१३
रहलपहलको भकु्तानी १५४३
शदु्धीकरण पे सन भकु्तानी आदशेको छानिबन र 
प्रशोधन

१५८०५

ह ता तरण गिरएको पदक १०
समय िसमा ताेिकएकाे पे सन दाबी प्रशोधन ०८

साधारण पिरवार पे सन दाबी प्रिक्रया ४७९

पािरवािरक पे सन दाबीह को अनमुोदन प्रिक्रया १६१
प्रशोिधत प्रारि भक पािरवािरक पे सन अनसु धान 
िरपोटर्ह

३१६

भाग २ आदशे केसह को प्रशोधन २५७
पे सनको सशंोधन ११

c:yfO{ k]G;g SofDkx?
यस वषर् पे सन िवतरण कायार्लय पोखराद्वारा िन न अ थाई 
िशिवरह  स चालन गिरयो:-

थान 
अविध

बाट स म 
गोरखा, बारपाक, 
तरुतरु ेर बेसीशहर

०७ माचर् २०२२ १५ माचर् २०२२

वािलङ ०५ अिप्रल २०२२ ०८ अिप्रल २०२२

पा पा ०२ मे २०२२ ०६ मे २०२२

गोरखा, तरुतरु,े 
घले-गाउ ँर 
बेसीशहर

२२ अग ट २०२२ २८ अग ट २०२२

पा पा १०िडसे वर २०२२ १३ िडसे वर २०२२

g]kfn ef/t d}qL ljBfno
पोखरा उप यकाका छोराछोरीह लाई आधिुनक शैिक्षक सिुवधा र 
व थ वातावरण प्रदान गनर्, नेपाल भारत मैत्री िवद्यालय पे सन 
िवतरण कायार्लय क लेक्स िभत्र सन् २००० दिेख स चालन हुदँ ै
आएको छ । िवद्यालय के द्रीय मा यािमक िशक्षा बोडर्, नया ँ
िद लीसगँ आबद्ध छ र नेपालका लािग भारतीय महामिहम 
राजदूतको नेतृ वमा स चालन भइरहेको छ । िवद्यालय पोखरामा 
गणु तरीय िशक्षाको प्रितिव ब बनेको छ र िवद्याथीर्ह लाई 

सवागीण िवकास प्रदान गनर् िनर तर प्रयासरत छ । हाल शैिक्षक 
सत्र २०२२-२३ चिलरहेको छ ।

ljBfyL{x?nfO{ sf]le8–!( sf] vf]k nufpFb}

ljBfyL{x? v]ns'b lbj;df sj8L v]n v]Nb}

अिघ लो दईु सत्रह  िवद्याथीर्ह ले घरमै अनलाइन अ ययना 
गरकेो हुनाले, हालको सत्रमा िवद्यालयले एकअकार्सगँको स ब ध 
र आ मीयतालाई सु ढ गनेर् उ े यका साथ धेर ै अितिरक्त र 
सामूिहक गितिविधह मा यान केि द्रत गरकेो छ । 
अिभभावकह लाई पिन थु पै्र धेर ै गितिविधह मा सहकायर् 
गिरएको िथयो । नसर्रीदिेख हाई कुलस मका िवद्याथीर्ह ले 
आ ना अिभभावकको सहयोगमा िनब ध लेखन, वाद-िववाद, 
वकृ्त व, वाचन, सामा य ज्ञान, ग्रीिटंग काडर् र रगंोली बनाउने 
ज ता प्रितयोिगताह मा उ साहका साथ भाग िलएका िथए ।

अ य पहलह मा िवद्यालय, िशक्षक र यव थापनसगँ पिरिचत 
गराउने उ े यले िवद्याथीर्का अिभभावकह का लािग िवशेष 
अिभमखुीकरण कायर्क्रमह  आयोजना गिरएको िथयो ।  
अिभभावकह लाई उनीह को छोराछोरीको िशक्षामा सिक्रय 
पमा सलंग्न हुन र िशक्षकह सगँ अ तर्िक्रया आदानप्रदान गनर् 

प्रो सािहत गिरयो । िवद्याथीर्को िहतलाई उ च प्राथिमकतामा 
राख्द ैिवद्यालयले आ ना िवद्याथीर्लाई कोिभड–१९ र टाइफाइड 
िव द्धको खोप पिन िदयो ।
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पे सन भकु्तानी कायार्लय, धरान पूवीर् नेपालको महाभारत 
ृखंलाको फेदमा अवि थत छ । पे सन िवतरण कायार्लय धरान 

रक्षा िवभाग, भारतीय राजदूतावास, नेपालको नेतृ व अ तगर्त 
कायर् गदर्छ । यो सन् १९५९ मा धनकुटामा मौसमी पे सन भकु्तानी 
िशिवर (SPPC) को पमा पूवीर् नेपालमा बसोबास गनेर् भारत 
सरकारका पे सनह को आकांक्षा र आव यकतालाई स बोधन 
गनर् सु  भएको िथयो । १९६८ मा थायी पे सन िवतरण 
कायार्लयको पमा धनकुटाबाट धरानमा सािरयो । हालको भवन 
र एमआई कोठाको उद्घाटन १९९७ मा गिरएको िथयो । यस 
थापनाको प्राथिमक काम भारत सरकार पे सनह लाई सेवा 
िनविृ  पिछको अ य आिथर्क अिधकारह  सही र समयमै िवतरण 
गनुर् हो । पे सन िवतरण कायार्लय को बहुमखुी चिरत्र छ । यसले 
क याणकारी शाखालाई िविभ न क याणकारी अनदुानह  
िवतरण गनर्, क याणकारी पिरयोजनाह को िसफािरस गनर् र 
वीकृत पिरयोजनाह को अनगुमन गनर् म त गदर्छ । पे सन 
िवतरण कायार्लयले गैर-प्रभावी कागजातह , पािरवािरक 

k]G;g ljt/0f sfof{no w/fg

kLkLcf] w/fgsf sd{rf/L ju{

पे सनको सहायता, AGIF/PLI दाबीह , FSA बक्यौताह , 
AGIF लाभह , पिरवारीक पे सनकाे बाडँफाटँ र ममर्त अनदुान 
स ब धी मु ाह  प्रार भ गररे र पािरवािरक पे सन दाबीह को 
छानिबनमा सहयोग गररे अिभलेख कायार्लय, काठमाड लाई 
सहयोग गदर्छ । पे सन िवतरण कायार्लय धरानले एमआई म र 
िमिलट्री र अासाम राइफ सका पे सनरह  र ईसीएचएस 
पोिलिक्लिनक माफर् त उनीह का आि तह को सेवा गनेर् 
कमर्चारीह  र उनीह का आि तह को िचिक सा 
आव यकताह  पिन पूरा गदर्छ । यसको उपि थतको आधारमा 
भारत सरकारको सद्भावनालाई बढवा िदन ु एक अ तिनर्िहत 
िज मेवारी हो । पे सन िवतरण कायार्लय द्वारा प्रदान गिरएका 
सेवाह  घरदलैोमा परु ्याउनका लािग, यसले पूवीर् नेपालको 
ओखलढुङ्गा, िदके्तल, भोजपरु, ते थमु, ता लेजङु, इलाम, झापा, 
उदयपरु, मोरङ, धनकुटा र पाचँथर ज ता दगुर्म िज लाह मा 
अ थाई िशिवर र द तावेजीकरण र्यालीह  स चालन गदर्छ ।
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;Tod]j hot]

tYof+sdf k]G;g
गितिविधह  सङ्ख्या
नया ँपे सनको सु वात 236

रहलपहलको भकु्तानी 717

ह ता तरण गिरएको पदक 17

समय िसमा ताेिकएकाे पे सन दाबी प्रशोधन 10

साधारण पिरवार पे सन दाबी प्रिक्रया 176

पािरवािरक पे सन दाबीह को अनमुोदन 
प्रिक्रया

24

प्रशोिधत प्रारि भक पािरवािरक पे सन 
अनसु धान िरपोटर्

179

भाग २ आदशे केसह को प्रशोधन 63

जारी गिरएकाे अाय k|df0fkq 91

cf]cfOl; lklkcf] w/fgåf/f kbef/ u|x0f ub}{

lel6;L w/fgsf ljBfyL{x?

cf]cfOl; lklkcf] w/fg k]G;g SofDkdf 
e"=k"=x?;Fu cGt{lqmof ug'x'Fb}

lklkcf] sd{rf/L j[4 k]G;g/sf] 3/df uO{ lhljt k|df0fkq lnFb}

c:yfoL lzlj/ / b:tfj]hLs/0f ¥ofnL
पे सन िवतरण कायार्लय धरानद्वारा २०२२ मा िन न िलिखत 
थानमा अ थायी िशिवर र डकुमे टेशन र्याली अायाेजना गिरयाे ।

थान अविध
बाट स म 

झापा ०६ माचर् २०२२ ०८ माचर् २०२२
उदयपरु ११ माचर् २०२२
धनकुटा १४ माचर् २०२२
उदयपुर १२ अग त २०२२
मोरङग २२ अग त २०२२ २३ अग त २०२२
धनकुटा २३ अग त २०२२ २४ अग त २०२२
िदके्तल १३ से टे वर २०२२
ओखलढुङ्गा १५ से टे वर २०२२ १६ से टे वर २०२२
िफिदम २३ से टे वर २०२२
ता लेजङ्ुग २५ से टे वर २०२२
इलाम २७ से टे वर २०२२ २८ से टे वर २०२२
झापा २९ नाेभे वर २०२२ ०१ िडसे वर २०२२
भोजपरु २० िडसे वर २०२२
ते थमु २२ िडसे वर २०२२
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पूवर् सैिनक योगदाना मक वा य योजना (ECHS) भारत 
सरकारको प्रमखु क याणकारी योजना हो र यो योजना NDG 
भू.पू. र उनीह का आि तह को फाइदाको लािग फेब्रअुरी 
२०१२ मा नेपाललाई वीकृत र िव तार गिरएको िथयो । भारतीय 
दूतावास, काठमाड मा ECHS शाखा थापना गिरएको िथयो भने 
मे २०१२ मा, काठमाड  र पोखरा (दवैु प्रकार 'ए') र धरान (टाइप 
'बी') मा तीनवटा पोलीिक्लिनकह  अिप्रल २०१४ मा थापना 
भएका िथए । NDG भू.पू.को लािग योजना से टे बर २०१० दिेख 
अिनवायर् छ, जबिक परुानो लािग सेवािनवृ ह ले उनीह को 
आवेदन फारमह को प्रशोधन, माटर् काडर्/अ थायी काडर् जारी 
गनेर् कायर् ECHS शाखाद्वारा गिर छ ।

ECHS शाखा र यसका तीनवटा पोिलिक्लिनकह ले नेपालमा 
८८९२२ सश  बल पे सनरह  (अासाम राइफ स पे सनरह  
सिहत) र उनीह का आि तह लाई िचिक सा सिुवधा प्रदान 
गदर्छ। नेपालमा किरब १.२३ लाख भारतीय सश  बलका पे सन 
र आि तह को सङ्ख्या किरब तीन लाख हुनसक्छ । ३१ 
िडसे बर २०२२ स म प्र येक पोिलिक्लिनकमा हालको िनभर्रता 
िन नानसुार छ :-

kf]lnlSnlgs k]G;g/ l8k]G8]06 hDdf nfefyL{

sf7df8f}+ 12,682 17,701 30,383

kf]v/f 18,574 18,508 37,082
w/fg 8,732 6,169 14,901
hDdf 39,988 42,378 82,366

cf}ifwL vr{sf] e/kfO{
आिथर्क वषर्मा औषधी खचर्को भरपाई व प आवद्ध भएका 
अ पतालह लाई र यिक्तह लाई िदईएको रकमको िववरण ः- 

cfly{s jif{ bfjL
e'QmfgL /sd 
-g]? nfvdf_

2020=21 19,289 1,751=36

2021=22 12,626 1,737=01

2022=23 19,482 1,974=22

hDdf 51,397 5,462=59

ECHS zfvfsf sd{rf/L ju{

ECHS zfvf
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;Tod]j hot]

w/fg

sf7df8f}+

kf]v/f

l6d 
kf]lnlSnlgs

^$ KB :df6{ ECHS sf8{ agfpg nfUg] z'Ns

sf8{sf] lsl;d
/sd a}+ssf] sf/f]af/ 

z'Ns g]=?=
hDdf /sd sf/f]af/ 

z'Ns ;lxtef=?= g]=?=
Manual Temporary Slip Holder/ Fresh 
Applicant/ 16 KB Smart Card Holder/ Loss of 32 
KB Smart Card (For 01 x Card)

177=00 283=20 50=00 333=20

For more than one cards
(For 02 x Cards)

177=00 x 2
= 354=00

283.20 x 2
=  566=40

50=00 616=40

32 KB Smart Card Holder
(For 01 x Card) 132=75 212=40 50=00 262=40

For more than one cards
(For 02 x Cards)

132=75 x 2
=  265=50

212=40 x 2
= 424=80

50=00 474=80
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cf;fd /fOkmN; e"=k"= ;+3 -ARESA_
अासाम राइफ स एक्स-सिभर्समेन एसोिसएशन िशलाङमा 
मखु्यालय सिहत माचर् १९७८ मा थापना भएको िथयो । यो 
िवशदु्ध पमा गैर-सरकारी वैि छक सं था हो र सबै सेवािनवृ  
आसाम राइफल कमर्चारीह  यस सघंका सद य हुन् । रक्षा 
िवभागले लगभग १५,५०० आसाम राइफल पे सनह को 
क याण पिन हेिररहेको छ । आसाम राइफल पे सनरह  र 
उनीह का आि तह को क याण स ब धी सबै सिुवधाह  
िव तार गनर् र गनुासोह को समयमै समाधान सिुनि त गनर्, 
नेपालमा चारवटा आसाम राइफल सेलह  थापना गिरएको छ 
जनु रक्षा सहचरी अ तगर्त कायर्रत छन् । क याणकारी शाखा, 
एमपीबी काठमाड , पे सन िवतरण कायार्लय पोखरा र पे सन 
िवतरण कायार्लय धरानमा एक-एक आसाम राइफल सेल 
रहेका छन् ।

sNof0fsf/L of]hgfx?
मखु्यालय DGAR द्वारा िव तािरत क याणकारी योजनाह ले 
NDG AR भू.पू. समदुायलाई धेर ैफाइदा प¥ु याउछँ र यो सिुनि त 
गनर् हाम्रो प्रयास भएको छ िक यी योजनाह  नेपालका दगुर्म 
के्षत्रह मा पिन यापक पमा फैिलएको छ। R/o AR NDG भू.
पू.मा क याण स ब धी सबै दाबीह  क याण शाखा, रक्षा िवभाग 
द्वारा तयार गिर छ, र वीकृत भएपिछ, िव ीय सहायता योग्य 
लाभाथीर्ह को बैक खाताह मा मखु्यालय DGAR, िशलाङ 
द्वारा प्र यक्ष पमा ज मा गिर छ। मखु्यालय DGAR को तफर् बाट 
AR भू.पू.मा िव तािरत क याणकारी योजनाह को बारमेा सिंक्ष  
पमा अनु छेदह मा िदइएको छ ।

lzIff ;xfotf
यो सहायता कक्षा ११ र १२ मा अ ययनरत अासाम राइफल 
पे सनरह को छोराछोरीह मा लागू हु छ । आसाम राइफल 
पे सनरको पाना रोलमा नाम दतार् भएको एउटा ब चा मात्र ने. .  
८,०००/- वािषर्क दरमा यो छात्रविृ  दाबी गनर् योग्य छ । आिथर्क 
वषर् २०२२-२३ को अविधमा, ने. .१६,०००/- को रकम १ 
जनालाई  ३१ िडसे बर २०२२ स म िवतरण गिरएको छ ।

pRr lzIff ;xfotf
यो सहायता MBBS, BDS, BE, BBA, BBS, B-Com, 
B-Tech, B-Pharma, MDS, MBS, M-Tech र अ य समान 
पाठ्यक्रमह  ज ता यावसाियक पाठ्यक्रमह  पूरा गरकेा 

अासाम राइफल पे सनह को छोराछोरीह को लािग लागू हु छ । 
याे याेजना अ तगर्त ने. . ९,६००/- वािषर्क पमा प्रदान 
गिर छ । 

a[4 eQf
७५ वषर्को उमेर पगेुपिछ, वदृ्धाव था अनदुान ती AR भू.पू.लाई 
लागू हु छ जसले सेवािनवृ ह का लािग यूनतम १५ वषर्को 
योग्यता सेवा प्रदान गरकेा छन् । ४०,०००/- प्रित लाभाथीर् एक 
पटक अनदुान पमा िदइ छ । आिथर्क वषर् २०२२-२३ को 
अविधमा, ३१  िडसे बर २०२२ स म ने. . ५८,८०,०००/- 
लाभाथीर्ह लाई १४७ को रकम िवतरण गिरएको छ ।

lrlsT;f e/kfO{
यो योजना ती AR पे सनरह  (पित/प नी सिहत) को लािग लागू 
हु छ जसले ECHS लाभह  प्रा  नगिररहेका छन् । सरकारी/
िनजी अ पतालमा उपचार हुने इनडोर केस र अपे्रसन केसह  
मात्र ने. . १,४४,०००/- को अिधकतम सीमामा यो सहायताको 
लािग हकदार छन् । आिथर्क वषर् २०२२-२३ को अविधमा, ३१ 
िडसे बर २०२२ स म १९ लाभाथीर्ह लाई ने. . २२,६२,३८९/- 
को रकम भकु्तान गिरएको छ ।

lsl/of vr{
िवधवा/ NOK लाई AR भू.पू.को मृ यमुा ने. . १९,२००/- को 
अनदुान प्रदान गिर छ। आिथर्क वषर् २०२२-२३ को अविधमा, 
३१ िडसे बर २०२१ स म १६४ लाभाथीर्ह लाई 
ने. . ३१,४८,८००/- को रकम िवतरण गिरएको छ ।

ljjfx cg'bfg
यो अनदुान आसाम राइफल पे सनरह को िवधवाह को दईु 
छोरीह को िववाह (ने. . ३२,०००/- प्रित केस) को लािग लागू 
हु छ यिद ितिनह को नाम पे सनकतार्को पाना रोलमा रकेडर् 
गिरएको छ भने । आिथर्क वषर् २०२२-२३ को अविधमा, ३१ 
िडसे बर २०२२ स म २ लाभाथीर्ह लाई ने. . ६४,०००/- को 
रकम भकु्तान गिरएको छ ।

k|fs[lts k|sf]ksf] nflu cfly{s ;xof]u
यो सहायता ती AR पे सनरह / आि तह का लािग लागू हु छ 
जसले आगलागी बाहेक प्राकृितक प्रकोपका कारण ठूलो क्षित 
बेहोरकेा छन् । यो सहयोग ने. . १९,२००/- को दरमा एक पटक 
मात्र प्रदान गिर छ ।
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;Tod]j hot]

cfhfbL sf cd[t dxf]T;j
भारतको वत त्रताको ७५ वषर्को उपल यमा भारत सरकारको 
तफर् बाट नेपालमा िविभ न कायर्क्रम आयोजना गिरएको छ । 
‘आजादी का अमतृ महो सव’ मनाउन रक्षा िवभागले आयोजना 
गरकेो कायर्क्रम तलकाे अनु छेदमा उ लेख गिरएकाे  छ ।

zxLbf]+ sf] ztzt gdg
‘शहीद  को शतशत नमन’ कायर्क्रम, पे सन िवतरण कायार्लय र 
DSB ह मा आयोिजत गिरएकाे िथयाे । साे कायर्क्रमह मा िविभ न 
यदु्ध र CI/CT अपरसेनह मा आ नो जीवन बिलदान िदने NDG 
सैिनकह का वीर नारीह  र NOKs लाई स मान गिरएको 
िथयो । साे अवसरमा उनीह ह लाई सव च बिलदानको 
मरणमा मिृत िच ह प्रदान गिरएको िथयो ।

lj/ gf/L / pgLx?sf lgs6tdx?nfO{ ;Ddfg

/Qmbfg lzlj/
पे सन िवतरण कायार्लय धरानले २५  िडसे बर २०२१ मा 
रक्तदान िशिवर आयोजना गय  । कायर्क्रममा २०२ यिुनट रगतको 
नमनुा सङ्कलन गिरएको िथयो । पे सन िवतरण कायार्लय धरानले 
रगतको अित आव यक परकेालाई म त गनर् वािषर्क पमा 
रक्तदान कायर्क्रम अायाजेना गछर्  । पे सन िवतरण कायार्लय, 
पोखराले पिन रडेक्रस सोसाइटी, का कीको सहकायर्मा १० 
जनवरी २०२२ मा रक्तदान िशिवर आयोजना गरकेो िथयो । सो 
अवसरमा १६७ जनाले रक्तदान गरकेा िथए ।

jL/ gf/Lx? tyf jL/tf k'/:sf/ k|bfg 
ug]{x?nfO{ ;Ddfg
नेपालका लािग भारतीय राजदूत महामिहम ी नवीन ीवा तवले 
पे सन िवतरण कायार्लय पोखरामा आयोिजत कायर्क्रममा २३ 
जलुाई २०२२ मा वीर नारीह  र वीरता परु कार िवजेताह लाई 
स मान गनुर्भयो । पे सन िवतरण कायार्लय पोखराका जे  सेवा 
पे सनर र पिरवार पे सनर सन् १९४७ मा ज मेर ७५ वषर् पगेुका 
पाचँ जना पे सनरह लाई पिन स मान गिरएको िथयो ।

Ol;Pr nfefyL{x? cf]cfOl; lklkcf] w/fg;Fuk]G;g ljt/0f sfof{no kf]v/fdf cfof]lht /Qmbfg sfo{qmd

j[4 e"=k"=nfO{ dxfdlxd /fhb"tåf/f ;Ddfg

df]ljln6L pks/0f ;xfotf ljt/0f lzlj/
'आजादी का अमतृ महो सव' र भारतको ७४ औ ंगणत त्र िदवसको 
अवसरमा, रक्षा शाखाले २६ जनवरी २०२२ मा ECHS 
लाभाथीर्ह को लािग धरानमा माेिविलटी उपकरण सहायता 
िवतरण िशिवर आयोजना गय  । िशिवरमा ३२ िद याङ्गजन 
भू.पू.ह  र उनीह का पिरवारका सद यह लाई २८ वटा 
ीलचेयर, पाचँ वटा िहड्ँने छडी र दईुवटा िहड्ँने सहायक सामग्री 

सात ECHS लाभाथीर्ह लाई िवतरण गिरएको िथयो । कायर्क्रममा 
प्रमखु अितिथका पमा सनुसरी िज लाका प्रमखु िज ला 
अिधकारी इ द्रदवे यादवको उपि थित रहेको िथयो । प्रमखु 
अितिथले NDG भू.पू. समदुायको क याण तफर्  उ मखु रक्षा 
िवभागको प्रयासको प्रशसंा गनुर् भयो ।

ultljlw / pknAwLx?
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Jofj;flos tflnd
िविभ न िज ला सैिनक बोडर्ह मा वीर नारीह  र भू.पू.का 
छोराछोरीह लाई आ मिनभर्र बनाउन यावसाियक तािलम 
िदइ छ । यसकाे पहुचँ िव तार गनर् र प्रिशक्षणको दायरा बढाउने 
प्रयास गिरएको छ । यस वषर् गिरएका केही पहलह  ः-

Jofj;flos tflnd pks/0f k|bfg
िज ला सैिनक बोडर्ह बाट टाढाको के्षत्रमा बसोबास गनेर् भू.पू.का 
छोराछोरीह ले VTC ह  बाट लाभ िलन स भव छैन । तसथर् 
क याणकारी  शाखा, रक्षा िवभागले भू.पू. सिमितह लाई 
आ-आ नो ब तीमा यावसाियक तािलम स चालन गनर् िसलाई 
मेिसन र क यटुर प्रदान गछर्  । य ताे तािलमलाई भू.पू. समदुायद्वारा 
अ यािधक सराहना गिरएको छ ।  गत वषर्  नेपाल सयंकु्त भू.पू. 
सैिनक क याणकारी सं था बदर्घाट-०९, प चनगर, 
नवलपरासीलाइ यवसाियक तािलम उपकरण प्रदान गिरयाे ।

sDKo'6/ tflnd
भू.पू.ह ले हाम्रो VTC मा क यटुर तािलमकाे लािग रक्षा िवभागसगँ 
िनयिमत अाग्रह गदैर् आएका िथए । सन् २०२२ नोभे बर दिेख 
प्रारि भक चरणमा पे सन िवतरण कायार्लय धरान ि थत हाम्रो 
VTC मा क यटुर तािलम सु  गिरएको हो। िनकट भिव यमा 
यसलाई पे सन िवतरण कायार्लय, पोखरा र अ य डीएसबीह मा 
िव तार गिरनेछ । हाम्रो VTC मा क यटुर याब थापना गनर् 
बजेट मखु्यालय DGAR द्वारा प्रदान गिरएको छ । क यटुर 
तािलमले पक्कै पिन हाम्रो भू.पू.ह का छोराछोरीह लाई 
सशिक्तकरण गनर् ठूलो म त  गनेर्छ ।

k"jf{wf/df ;'wf/
k"jf{wf/ :t/f]Gglt
िविभ न रक्षा िवभाग सं थानह मा पूवार्धार िव तार गनेर् के द्रीत 
के्षत्रह  म ये एक हो तािक भू.पू.ह को बसाइलाई सहज बनाउन ु
हो । मखु्य यान BGSN र पे सन िवतरण कायार्लय तफर्  केि द्रत 
छ जहा ँ दिैनक पमा  ठूलो सङ्ख्यामा पे सनरह  आउने 
गछर् न् ।

;f]nf/ lxl6ª Kofgn
िवशेषगरी जाडो याममा यात्रहु लाई तातो पानी उपल ध गराउन 
यस वषर् BGSN मा चारवटा सोलार वाटर हीिटंग यानल जडान 
गिरएको छ । सौयर् यानलह ले BGSN को ट्राि ज ट, कमर्चारी र 
िदनचयार् कायर्ह को आव यकताह  पयार्  पमा पूरा गदर्छ ।

kfgL z'l4s/0f
BGSN मा २०१९ मा पानीको कमीलाई स बोधन गनर् नया ँ
बोरवेल खिनएको िथयो । यात्र ु र कमर्चारीलाई व छ र िपउने 
पानी उपल ध गराउन BGSN मा दईुवटा पानी सिुद्धकरण ला ट 
जडान गिरएको छ ।

Sofkm]sf] :t/j[l4
BGSN को क्याफे पाहुनाह को सिुवधाको लािग तरविृद्ध 
गिरएको छ । BGSN मा ब ने अितिथह द्वारा यो क्याफे प्रयोग 
गिर छ ।

cfsl:ds sIf
नेपालमा ECHS शाखा लाभाथीर्ह लाई गणु तरीय िचिक सा 
सिुवधा उपल ध गराउन ग भीर िबरामीको उपचारका लािग 
पोिलिक्लिनक काठमाड मा आकि मक कक्षको तरो नित 
गिरएको छ । आप कािलन अव थामा आव यक सबै मेिडकल 
उपकरण जडान गिरएको छ ।

:qL /f]u ljz]if1 
नेपालका तीनवटै इसीएचएस पोिलिक्लिनकमा एक–एक जना ी 
रोग िवशेषज्ञ कायर्रत छन् । तीनवटै पोलीिक्लिनकमा ी रोग 
िवशेषज्ञ कक्षको तरो नित, ी रोग िनरीक्षण कुसीर् र अ य 
आव यक िचिक सा उपकरण जडान गिरएको छ ।

k|ltIffno
पोिलिक्लिनकमा दिैनक ठूलो सङ्ख्यामा िबरामी आउने गरकेा 
छन् । घामपानीबाट राहत प्रदान गनर्, सबै पोलीिक्लिनकह मा 
िबरामीको लािग प्रतीक्षालयको िनमार्ण गिरएको छ । 

;efxnsf] gjLs/0f
पोखराको अिडटोिरयम भू.पू. र्यालीह  स चालन गनर्, गेट टुगेदर 
गनर्, NBMV का िवद्याथीर्ह द्वारा आयोिजत कायर्क्रमह  र 
मािनसह को म डलीलाई समावेश गनेर् अ य कायर्क्रमह  गनर् 
प्रयोग गिर छ । अिडटोिरयमलाई राम्रो सिुवधाले ससुि जत  
गिरएको छ । 

cltly sf]7fx?df WI-FI ;]jf
हाम्रा पे सनह लाई सिुवधा िदन र BGSN मा वहाहँ को 
बसाइलाई सहज बनाउन, JCOs र OR लगायत सबै 
अितथीह लाई Wi-Fi को सिुवधा प्रदान गिरएको छ । यसका 
लािग अितथीह बाट कुनै छुटै्ट शु क िलइदँनै ।
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;Tod]j hot]

हाम्रा भू.पू. र वहाहँ को पिरवारको किठनाइलाई कम गनर् धेर ै
पहलह  गिरएको छ । पे सनरह को अिशक्षाका कारण उहाहँ को 
पे सन कागजात वा अ य िवषयमा असहज हुने गरकेो छ जसले 
गदार् पे सनरका गनुासो समयमै स बोधन गनर् किठनाई हुने गरकेो 
छ यसैले भू.पू. ह लाई य ता िकिसमको जानकारीमा सिजलो 
तिरकाले िशिक्षत बनाउन रक्षा िवभागले नया ँपहलह को सु वात 
गरकेो छ ।

/]s8{ sDk]lG8od
हाम्रा धेरजैसो भू.पू. र ितनका पिरवारह  या त िशक्षा/चेतनाको 
कमी वा कागजातसगँ स बि धत मािमलाह मा जानकारीको 
अभावमा लापरवाह छन् । हाम्रा भू.पू. लाई िशिक्षत गनर्, अिभलेख 
कायार्लयले सबै प्रकारका कागजातह सगँ स बि धत पक्षह को 
एक क पेि डयम तयार गरकेो छ जनु सबै सरोकारवालाह  सगँ 
साझा गिरएको छ । रक्षा िवभागका अिधकारी र कमर्चारीह ले 
अ थाई िशिवरह मा पे सनह लाई कागजात र अ य क याण 
स ब धी मु ाह मा पिन िशिक्षत गिर छ ।

cltl/Qm pkfox? 

 LTA (िरकभरी) मािमलाह का लािग साक्षीह को ह ताक्षर 
प्रा  गनर्बाट हटाउने गरी LTA दाबीह को समाधानको 
प्रिक्रयालाई सु यवि थत गदैर् ।

 पे सन खाताह  भारतबाट नेपाल ह ता तरण गनर् चाहने 
पे सनह लाई तु त कारबाही र सहयोग ।

 मािसक पे सनको िनबार्ध भकु्तानी र कोभीड-१९ लकडाउन 
अविधमा िभिडयो कल माफर् त एलसी सङ्कलनको 
कायार् वयन ।

 परुाना िवचारािधन मु ाह को िनयिमत अनगुमन गरी समयमै 
समाधान गनर् ।

 अ पतालमा भनार् / ओ यानमा बसेका पे सनह लाई घरदलैो 
सेवा ।

 पािरवािरक पे सन अनमुोदन प्रिक्रयामा नपगेुको अव थामा 
पे सनह को AMAs (पे सन) द्वारा यिक्तगत अ तवार्तार् 
सिहत पे सन िवतरण कायार्लयह  द्वारा तु त कारबाही ।

Plgd]6]8 lel8of]x?

अिडयो-िभजअुल िविध फरािकलो दशर्कह मा जानकारी फैलाउन 

र राम्रो अवधारण सिुनि त गनर् उ म उपकरणह  म ये एक हो । 
एउटा अनौठो पहलमा, रक्षा िवभागले िविभ न शाखाह सगँ 
स बि धत हाम्रो भू.पू. स ब धी िविभ न पक्षह मा एिनमेसन 
िभिडयोह  बु न सिजलो बनाएको छ । यी एिनमेटेड िभिडयोह  
पे सन िवतरण कायार्लय, रकेडर् अिफस र जहा ँ पे सनह को 
िनयिमत जमघट  हुने थानह मा दखेाइ छ । यस पहललाई सबै 
उमेर समूहका पे सनह ले प्रशसंा गरकेा छन् ।

एिनमेटेड िभिडयोबाट भू.पू. र उहाहँ का आि तह ले पे सन 
रकेडर् ECHS र क याणकारी योजनासगँ स बि धत जानकारी 
एकदमै सहज तिरकाले बझेुको प्रितिक्रया िदए । िवशेष गरी वदृ्ध 
भू.पू. जो पढ्न लेख्न जा दनैन् उनीह लाई यो पहलले एकदमै 
सरल बनाएको छ ।

e"=k"=x?sf] ;d:ofsf] ;Daf]wg

clen]v sfof{nodf Plgd]6]8 lel8of]sf] Ps emns

/xn kxn dfldnx?sf] ;dfwfg

पे सन िवतरण कायार्लयह ले तीन वषर् अिघ याद नाघेका 
पे सनह को लामो समयदिेख िवचारािधन एलटीए मु ाह  
समाधान गनर् अिभयान सु  गरकेा छन् । यस पहल माफर् त पे सन 
िवतरण कायार्लयह ले उपल ध स पकर्  िववरणह , िज ला 
सैिनक बोडर्ह , भू.पू. सिमितह  र सामािजक स जालह  
माफर् त य ता पे सनह को NOKs लाई स पकर्  गनेर् प्रयास 
गिररहेका छन् । ३१ िडसे बर २०२२ स म, पे सन िवतरण 
कायार्लयह  द्वारा कुल १,३१३ परुाना LTA मािमलाह  
समाधान गिरएको छ ।
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हाम्रा धेर ै िदग्गजह  नेपालका दगुर्म के्षत्रह मा बसोबास गनेर् 
भएकोले उनीह ले हामीसगँ स पकर्  गनर्को लािग उनीह स म 
पगु्ने यान केि द्रत गिरएको छ । रक्षा िवभागको पहुचँ बढाउने 
पहलले NDG भू.पू. समदुायमा ठूलो सद्भावना प्रा  गरकेो छ । 
पहललाई सफल बनाउन य ता केही पहलह  िव ततृ पमा 
वणर्न गिरएका छन् ।

MMUs sf] k|fjwfg -3'DtL lrlsT;f PsfO{_
मोबाइल मेिडकल यिुनट (MMUs) को लामो समयदिेखकाे माग 
अ ततः नेपालमा साकार भयो । तीन अशोक ले या ड (4x4) 
MMUs जनरल मनोज पा डे, PVSM, AVSM, VSM, ADC, 
COAS, भारतीय सेनाले ०७  से टे बर २०२२ मा ECHS 
नेपाललाई प्रदान गनुर् भएको िथयो । अिधकांश NDG ECHS 
लाभाथीर्ह  नेपालको िभत्री र दगुर्म के्षत्रह मा बसोबास गछर् न् । 
पाेलीिक्लिनक स मको यात्रामा लाग्ने समय र दूरीको कारण 
ECHS सिुवधाह  उिचत ढंगले लागू हुन सकी रहेका िथएनन । 
घु ती मेिडकल यिुनटको यव थाले ठूलो राहात प्रदान गछर्  साथै 
भू.पू.ह लाई समयमै िचिक सा सहायता प्रदान गनेर् ECHS 
शाखाको उदे य परुा गनर् मह वपूणर् भूिमका खे नेछ ।

के्षत्रह मा पे सन र्यालीह  स चालन गनेर् पहल गरके छन् । 
MPB ले आठ थान ( यठुान, दलेैख, खजरुा, पनुवार्स, 
कावासोती, सालझ डी, बदर्घाट र भैरहवा), पे सन िवतरण 
कायार्लय पोखरा तीन थान (घलेगाउ,ँ बारपाक र रामपरु) र 
पे सन िवतरण कायार्लय धरानले सात थानमा सफल र्यालीह  
स चालन गरकेो छ । (भद्रपरु, पथरी, बे टार, धनकुटा, िफिदम, 
दधेु र दमक) । यसले घरदलैो सेवाको यव था गररे वदृ्ध र अशक्त 
पे सनरह को किठनाइलाई कम गरकेो छ । यी सबै के्षत्रह मा 
NDG भू.पू.को ठूलो उपि थित छ ।

;fdflhs ;~rf/ Kn]6kmd{ 
पे सन िवतरण कायार्लयह , ECHS शाखा, अिभलेख कायार्लय 
र क याण शाखा स ब धी जानकारीको प्रसारको लािग जनु 
२०२० मा "भू.पू. पिरवार" नामको फेसबकु पेज सु  गिरएको 
िथयो जनु रक्षा िवभागद्वारा िव तािरत सबै सेवाह मा भू.पू.ह लाई 
अपडेट राख्न धेर ैसहयोगी सािबत भइरहेको छ। । धेर ैभू.पू.ह ले 
पेज लाईक गिर रक्षा िवभाग र गोखार् िब्रगेड स ब धी िविभ न पक्षमा 
चासो दखेाइरहेका छन् । यस पहल माफर् त, तल उि लिखत 
पक्षह मा जानकारीको स ब धमा पे सनह लाई िनयिमत पमा 
अद्याविधक गिर छ: -

•  महगँी राहत र यसको कायार् वयनमा विृद्ध ।
•  जीवन प्रमाणपत्रको सकंलन प्रिक्रया ।
• LTA, नया ँपे सन, आिदका लािग आव यक कागजातह  ।
• रक्षा शाखाका िविभ न शाखाह को स पकर्  न बरह  ।
• अिभलेख कायार्लय, ECHS शाखा, क याणकारी शाखा र 

पे सन िवतरण कायार्लयह द्वारा जारी िविभ न जानकारी ।

kx'Fr a9fpFb}

ef/tLo ;]gfWoIfåf/f 3'DtL lrlsT;f OsfO{ Ol;PrP; 
g]kfnnfO{ k|bfg ul/b}

gofF :yfgx?df k]G;g ¥ofnLx?sf] ;~rfng
अ थाई पे सन िशिवरह  (SPCs) िवगतमा िज ला सैिनक 
बोडर्ह  थानह मा िसिमत िथए जसका कारण पे सनरह ले 
िशिवर स चालन गदार् यी थानह मा यात्रा गनुर्पनेर् बा यता 
िथयो । हाम्रा पे सनरह लाई सिुवधा िदन, पे सन िवतरण 
कायार्लयह ले िज ला सैिनक बोडर्ह  बाहेक अ य टाढाका e"=k"= kl/jf/sf] km];a's k[i7
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;Tod]j hot]

l8lh6fOh];g 8«fOe
दक्षता अिभविृद्ध, डाटाको सरंक्षण, मानवीय त्रिुट यूनीकरण र 
कायार्लयको आधिुनकीकरणका लािग रक्षा िवभागमा 
िडिजटलाइजेसन अिभयान ती  गितमा चिलरहेको छ । 
िडिजटलाइजेसनको स दभर्मा गिरएका िविभ न गितिविधह  
तलकाे पिर छेदमा िचत्रण गिरएको छ ।

afof]d]l6«s ljj/0f
औठँा छाप ज ता बायोमेिट्रक िववरणह  रकेडर् गनेर् सिुवधा 
फेब्रअुरी २०२१ मा सु  गिरएको नया ँपे सन िवतरण स टवेयर 
(PDS) मा समावेश गिरएको िथयो । यो सिुवधा िजिवत प्रमाणपत्र 
सङ्कलन गदार् पे सनह को उिचत पिहचानको लािग उपयोगी 
छ । पे सन िवतरण कायार्लयह ले अ थाई पे सन क्या पह को 
समयमा सेवा र पिरवार पे सन प्रा  गनेर्ह को औठँा छाप िलन 
थालेको छ र पे सन िवतरण कायार्लय मा पिन य तै भइरहेको 
छ । यसले िनकट भिव यमा कायार् वयन गनेर् योजना रहेको 
एलसीह को अनलाइन सङ्कलनमा पिन म त गनेर्छ । पे सन 
िवतरण कायार्लयह ले ३१ िडसे बर २०२२ स म किरब 
३३,७२२ पे सनह को बायोमेिट्रक िववरण सङ्कलन गरकेा 
छन् ।

SPARSH sf] nflu 8f6fsf] cBfjlws
कुनै पिन स टवेयरले प्रभावकारी पमा काम गनर् सक्दनै जबस म 
यसमा रकेडर् गिरएको स पूणर् डाटा सही हुदँनै । यस पक्षलाई 
यानमा राख्द ैSPARSH को कायार् वयन गनुर् अिघ डाटा अपडेट 
गनुर्पनेर् आव यकतालाई यानमा राख्द,ै पे सन िवतरण 
कायार्लयह ले पे सनरको फाइल र सेवा कागजातह मा रहेको 
रकेडर् अनसुार स टवेयरमा डाटा अिडट र अद्याविधक गनेर् 
अिभयान सु  गरकेो छ । पे सन िवतरण कायार्लयह ले ३१ 
िडसे बर २०२२ स म किरब ३१,५०० पे सनरकाे डाटा अपडेट 
गरकेा छन् ।

;}Go zfvfåf/f afof]d]l6«s k|0ffnLsf] ;'?jft

sfuhftx?sf] e08f/0f
अिभलेख कायार्लयले PDS मा पे सनह को सेवा र नेपाल 
सरकारका कागजातह  क्यान र अपलोड गनर् पहल सु  गरकेो 
छ । प्रारि भक चरणमा अिभलेख कायार्लयले नया ँपे सनह को 
सेवा कागजातह  क्यान गनर् थालेको छ र यसलाई पिछ अ  
पे सनह को लािग पिन गिरनेछ । यसले भिव यमा कमर्चारीह द्वारा 
सिजलैसगँ स ट प्रितिलिपह मा पाउन सक्ने गिर सबै पे सनरका 
कागजातह को जगेडा िसजर्ना गनर् म त गनेर्छ ।

clen]v sfof{nosf] e"=k"=sf] nflu ;km\6j]o/

;}Go zfvdf SPARSH sf] nflu 8f6f cWofjlws ul/b}

:jrfng
भू.पू. र डाक यव थापन स टवेयर २०२१ मा िवकिसत गिरएको 
िथयो । अिभलेख कायार्लयको सहज र प्रभावकारी कायर्का लािग 
िन न मोड्यलुह  स टवेयरमा थिपएका छन् : -
•  LPC-सह-डेटा शीटको तयारी ।
•  ई- लंग रोलको तयारी ।
•  पे सन दाबीह को अनगुमन ।
•  हकदार काडर्को तयारी ।
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e"=k"= sf nflu dxTjk"0f{ hfgsf/Lx¿

ECHS शाखा, काठमाड  
६४ केबीको माटर् काडर्को लािग आव यक 

कागजातह
• ECHS को अ थाई पचीर् वा ३२ केिबको माटर् काडर् ।
• पे सन पट्टा ।
• पे सन भकु्तान आदशे (PPO) ।
• नेपाली नागिरकताको प्रमाणपत्र ।
• रातो पृ भूिम भएको पासपोटर् साइजको फोटो ।
• रक्तसमहु (Blood Group) ।
• नागिरकता छैन  भने ज म प्रमाणपत्र वा ज मदतार् ।
• १८ वषर् मािथका बालबािलकाको लािग सीडीओ बाट 

अिववािहत र बेरोजगारीको प्रमाण पत्र ।
• पितको मृ य ुप्रमाणपत्र (िबधवुाको लािग) ।
• आि त र अिभभावकको लािग - िसिडओबाट िनभर्रता 

प्रमाणपत्र ।
• भू.पू. को अ य िववरणह  ।
• ज म थान ।
• मोबाइल फोन नं. ।

औषिध दाबीको लािग आव यक कागजातह   
• ECHS माटर् काडर्/ अ थाई ि लप ।
• डाक्टरको पे्रसिक्र सन ।
• छाप सिहतको औषिध िबल ।
• OIC, ECHS PC बाट NA प्रमाणपत्र ।
• र  गिरएको चेक ।

६४ केबीको माटर् काडर्को लािग आव यक 
कागजातह
• ECHS वा अ थाई पचीर् ।
• िरफर गिरएको पत्र ।
•  आप कािलन प्रमाणपत्र (यिद छ भने) ।
•  OPD  काडर् ।
• अनसु धान िरपोटर्ह  ।
• अ पतालको सक्किल िबल र Break up िबल ।
• िड चाजर् पेपर – यिद भनार् भएको हो भने ।
• मृ य ुप्रमाणपत्र ।  
• CDO बाट नाता प्रमाणपत्र ।
• प्र यारोपण/ ि टकर र पाउच प्रिक्रयाको लािग ।
• यिद िबल तीन लाख भ दा मािथ भए अ पतालको रिसदपत्र  ।
• र  गिरएको चेक ।
• मृ यकुो सिंक्ष  िववरण ।

पे सन िवतरण कायार्लय, काठमाड  
नया ँपे सनको लािग आव यक कागजातह
-s_ Service k]G;g/
• gful/stf k|df0f kq -k]G;g/ / >LdtLsf]_ .
• hf]8L kmf]6f] -b'O{ k|lt_ .
• >LdtLsf] kmf]6f] -Ps k|lt_ .
• PPO sf] Ps slk .
• l8:rfh{ ;l6{lkms]6sf] ;Ssn k|lt .
• Joint Pension Account (NSBL or EBL Bank df) .
• gfd, y/, pd]/ km/s k/]df CDO sf] l;kmfl/; .

-v_ Family k]G;g/
• gful/stf -k]G;g/ / d[ts e"=k"=_ .
• k]G;g/sf] kmf]6f] -b'O{ k|lt_ .
• lk=lk=cf]=sf] slk -pknAw eP_ .
• l8:rfh{ ;l6{lkms]6 -pknAw eP_ .
• Single Pension Account (NSBL or EBL Bank df) .
• gfd, y/, pd]/ km/s ePdf CDO sf] l;kmfl/; .

म वा पट्टा बुझाउँदा याउनपुनेर् कागजातह  
•  kfl/jfl/s ljj/0f -CDO af6_
• d[To' k|df0fkq .
• dGh'/Lgfdf -Ps eGbf a9L xsjfnf ePdf_ .
• k]Gzg k6\6f . 
• a}+s :6]6d]+6 uPsf] ! aif{sf] .
• /xnkxn bfjL ug]{ ;do ! aif{ eGbf dfyL ePdf ;DalGwt 

lgsfoaf6 l;kmfl/; .
• k]Gzg vftf -kfl/jfl/s k]Gzgsf] nflu k6\6fdf ePsf] gfd 

cg';f/_
gf]6 M cfjZos k/]df cGo sfuhft dflug] 5 .

EFP (Re-Marriage) शेष पिछको पािरवािरक पे सन 
 (का छी प नीको लािग) आव यक कागजातह
•  EFP Application kmf/ddf hf]8L kmf]6f] h:df b'O{ e"=k"= sf] 
 ;lx x'g'kg{]–$ k|lt ;Ssn .
• CDO af6 k"0f{ kfl/jfl/s ljj/0fsf] l;kmfl/; .
• gful/stf -;a} kl/jf/sf]_ .
• s'g} ;b:osf] d[To' ePdf d[To' btf{ .
• ljjfx btf{ -sfG5L >LdtL;Fusf]_ .
• >LdtLsf] k'j{ j}jflxs l:tlysf] CDO af6 k|dfl0ft kq .
• CDO af6 l;kmfl/; -h]7L >LdtLsf aRrfx¿ k]G;gsf] 
 nflu xsbf/ gePsf]_ .
• gfdy/, hGd ldlt km/s ePdf CDO af6 l;kmfl/; .

gf]6M qmd ;+Vof @ b]lv * sf ;Dk'0f{ sfuhftx¿sf] @ k|lt kmf]6f]skL 
/ ;Ssn k|lt klg ;fydf lnP/ cfpg' xf]nf .
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;Tod]j hot]

Part II Order (Death) मृ यु भएको २ वषर् 
 िभत्र बुझाउन ुपनेर् कागजातह
• Declaration Certificate h:df b'O{hgf e"=k"sf] ;lx x'g'kg{]

– $ k|lt ;Ssn .
• d[To' btf{ -s'g} ;b:osf] d[To' ePdf_ .
• kl/jf/sf ;a} ;b:ox¿sf] gful/stf .
• CDO af6 k"0f{ kfl/jfl/s ljj/0fsf] l;kmfl/; .       
• gfdy/, hGd ldlt km/s ePdf CDO af6 l;kmfl/; . 
gf]6M qmd ;+Vof @ b]lv $ sf ;Dk"0f{ sfuhftx¿sf] @ k|lt kmf]6f]skL 

/ ;Ssn k|lt klg ;fydf lnP/ cfpg' xf]nf .

Part II Order (Birth) ब चा ज मकेो २ वषर् िभत्र बुझाउन ु
पनेर् कागजातह

• Declaration Certificate h:df b'O{ hgf e"=k"=sf] ;lx x'g'kg{] 
 – $ k|lt ;Ssn .
• hGd btf{ .
• e"=k" / >LdtLsf] gful/stf .
• CDO af6 k"0f{ kfl/jfl/s ljj/0fsf] l;kmfl/; .       
• gfdy/, hGd ldlt km/s ePdf CDO sf] l;kmfl/; .
gf]6M qmd ;+Vof @ b]lv % sf ;Dk'0f{ sfuhftx¿sf] @ k|lt kmf]6f]skL 

/ ;Ssn k|lt klg ;fydf lnP/ cfpg' xf]nf .

Part II Order (Re-Marriage) पुनिवर्वाह भएको २ वषर् 
िभत्र बुझाउन ुपनेर् कागजातह

• Declaration Certificate h;df b'O{hgf e"=k"= sf] ;lx x'g'kg{] 
 – $ k|lt -;Ssn_ .
• ljjfx btf{ .
• e"=k" / >LdtLsf] gful/stf .
• >LdtLsf] k'j{ j}jflxs l:tlysf] CDO af6 k|dfl0ft kq .   
• CDO af6 clxn]sf] kfl/jfl/s ljj/0fsf] l;kmfl/; .    
• gfdy/, hGd ldlt km/s ePdf CDO sf] l;kmfl/; . 
gf]6M qmd ;+Vof @ b]lv ^ sf ;Dk'0f{ sfuhftx¿sf] @ k|lt kmf]6f]skL 

/ ;Ssn k|lt klg ;fydf lnP/ cfpg' xf]nf . 

अिभलेख कायार्लय, काठमाड
5f]/f5f]/Lsf] hGd btf{
• ;DalGwt e"=k"= ;}lgs :jo+4f/f lnlvt 3f]if0ff–kq -hGd]sf] b'O{ 

jif{ leq_ h;df b'O{ hgf ef/tLo ;}lgs k]G;g/x¿sf] ujfxL / 
;DalGwt OIC PPO/ PDA 4f/f k|dfl0ft ul/Psf] x'g'kg]{ . 

• :yfgLo k~hLsflwsf/Lsf] sfof{no4f/f hf/L hGd btf{sf] 
k|df0fkq .

• e"=k"= ;}lgs / >LdtLsf] g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] 
k|ltlnlkx¿ -k|dfl0ft ul/Psf] x'g'kg]{_ .

• ;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{no4f/f hf/L kmf]6f] ;lxt ;Dk"0f{ 
kfl/jfl/s ljj/0f h;df ;a}sf] hGd ldlt, j}jflxs ldlt, d[To' 
ePsf] ldlt, ckf+u 5f]/f÷5f]/Lsf] ljj/0f -olb sf]xL 5 eg]_ / 
ljwjf÷;DaGw ljR5]b ePsf] 5f]/Lx¿sf] ljj/0f -olb sf]xL 5 
eg]_ OTofbL ;dfj]z x'g'kg]{ .

kl/jf/sf] ;b:osf] d[To' btf{
• ;DalGwt e"=k"= ;}lgs4f/f :jo+4f/f lnlvt 3f]if0ffkq h;df b'O{ 

hgf e"=k"= ;}lgs k]Gzg/x¿sf] ujfxL / ;DalGwt OIC PPO/ 
PDA 4f/f k|dfl0ft ul/Psf] x'g'kg]{ . 

• :yfgLo k~hLsflwsf/Lsf] sfof{no4f/f hf/L d[To' btf{sf] 
k|df0fkq .

• g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk -k|dfl0ft ul/Psf] 
x'g'kg]{_ .

• ;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{no4f/f hf/L kmf]6f] ;lxt ;Dk"0f{ 
kfl/jfl/s ljj/0f hxfF ;a}sf] hGd ldlt, j}jflxs ldlt, d[To' 
ePsf] ldlt, ckf+u 5f]/f÷5f]/Lsf] ljj/0f -olb sf]xL 5 eg]_ / 
ljwjf÷;DaGw ljR5]b ePsf] 5f]/Lx¿sf] ljj/0f -olb sf]xL 5 
eg]_ O{TofbL ;dfj]z x'g'kg]{ .

>LdtL;+u ;DaGw ljR5]bsf] btf{
• ;DalGwt e"=k" ;}lgs :jo+4f/f lnlvt 3f]if0ff–kq -;DaGw 

ljR5]b ePsf] b'O{ jif{ leq_ h;df b'O{ hgf ef/tLo e"=k"= ;}lgs 
k]Gzg/x¿sf] ujfxL / ;DalGwt OIC PPO/ PDA 4f/f k|dfl0ft 
ul/Psf] x'g'kg]{ . 

• >LdtLnfO{ 5f]8kq lbO{Psf] 5 eg] cbfntaf6 hf/L ul/Psf] 
5f]8kq -b'j} c+u|hL / g]kfnLdf_ .

• :yfgLo k~hLsflwsf/Lsf] sfof{no4f/f hf/L u/]sf] ;DaGw 
ljR5]bsf] k|df0fkq .

• ;DalGwt e"=k"= ;}lgs / >LdtLsf] g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] 
k|ltlnlk-k|dfl0ft ul/Psf] x'g'kg]{_ .

• ;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{no4f/f hf/L kmf]6f] ;lxt ;Dk"0f{ 
kfl/jfl/s ljj/0f h;df ;a}sf] hGd ldlt, j}jflxs ldlt, d[To' 
ePsf] ldlt, ckf+u 5f]/f÷5f]/Lsf] ljj/0f -olb sf]xL 5 eg]_ / 
ljwjf÷;DaGw ljR5]b ePsf] 5f]/Lx¿sf] ljj/0f -olb sf]xL 5 
eg]_ O{TofbL ;dfj]z x'g'kg]{ .

k'gM ljjfxsf] btf{
• ;DalGwt e"=k"=;}lgs :jo+4f/f lnlvt 3f]if0ff–kq -k'gM ljjfx 

ePsf] b'O{ jif{ leq_ h;df b'O{ hgf ef/tLo e"=k"= ;}lgs 
k]Gzg/x¿sf] ujfxL / ;DalGwt OIC PPO/ PDA 4f/f k|dfl0ft 
ul/Psf] x'g'kg]{ . 

• :yfgLo k~hLsflwsf/Lsf] sfof{no4f/f hf/L u/]sf] ljjfx 
btf{sf] k|df0f–kq .

• ;DalGwt e"=k"=;}lgs / >LdtLsf] g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] 
k|ltlnlkx¿ -k|dfl0ft ul/Psf] x'g'kg]{_

• ;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{no4f/f hf/L k]Gzg/sf] bf];|f] 
>LdtLsf] ljjfx eGbf klxnfsf] j}jflxs cj:yfsf] ljj/0f .

• ;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{no4f/f hf/L kmf]6f] ;lxt ;Dk"0f{ 
kfl/jfl/s ljj/0f h;df ;a}sf] hGdldlt, j}jflxs ldlt, d[To' 
ePsf] ldlt, ckf+u 5f]/f÷5f]/Lsf] ljj/0f -olb sf]xL 5 eg]_ / 
ljwjf÷;DaGw ljR5]b ePsf] 5f]/Lx¿sf] ljj/0f -olb sf]xL 5 
eg]_ O{TofbL ;dfj]z x'g'kg]{ .

• ;DalGwt k]Gzg/sf] klxnf] >LdtLaf6 hGd]sf] sf]xL 5f]/f÷5f]/L 5 
eg] hfFrsf] nflu ef/tLo /fhb"tfjf; clen]v sfof{nodf 
cfpg'' kg]{ .
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e"=k"= ef/tLo ;}lgsn] dfq Pp6f ljjfx u/]sf]df 
kfl/jfl/s k]Gzgsf] gfd;f/L

• ;DalGwt e"=k"= ;}lgs4f/f gfd;f/Lsf] nflu lnlvt cfj]bg kq 
h;df b'O{ hgf ef/tLo e"=k"= ;}lgs k]Gzg/x¿sf] ujfxL / 
;DalGwt OIC PPO/ PDA 4f/f k|dfl0ft ul/Psf] x'g'kg]{ . 

• ;DalGwt e"=k"= ;}lgs, >LdtL / 5f]/f÷5f]/Lx¿sf] g]kfnL 
gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlkx¿ -k|dfl0ft ul/Psf] x'g'kg]{_ .

• ;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{no4f/f hf/L kmf]6f] ;lxt ;Dk"0f{ 
kfl/jfl/s ljj/0f h;df ;a}sf] hGd ldlt, j}jflxs ldlt, d[To' 
ePsf] ldlt, ckf+u 5f]/f÷5f]/Lsf] ljj/0f -olb sf]xL 5 eg]_ / 
ljwjf÷;DaGw ljR5]b ePsf] 5f]/Lx¿sf] ljj/0f -olb sf]xL 5 
eg]_ O{TofbL ;dfj]z x'g'kg]{ .

e"=k"= ;}lgsn] ax' ljjfx u/]]df kfl/jfl/s k]Gzgsf] 
gfd;f/L

• ;DalGwt e"=k"= ;}lgs4f/f gfd;f/Lsf] nflu lnlvt cfj]bg kq 
h;df b'O{ hgf e"=k"= ;}lgs k]Gzg/x¿sf] ujfxL / ;DalGwt OIC 
PPO/ PDA 4f/f k|dfl0ft ul/Psf] x'g' kg]{ . 

• e"=k"= ef/tLo ;}lgs, >LdtL / 5f]/f5f]/Lx¿sf] g]kfnL gful/stfsf] 
k|df0fkqsf] k|ltlnlkx¿ -k|dfl0ft ul/Psf] x'g'kg]{_ .

• ;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{no4f/f hf/L kmf]6f] ;lxt ;Dk"0f{ 
kfl/jfl/s ljj/0f h;df ;a}sf] hGd ldlt, j}jflxs ldlt, d[To' 
ePsf] ldlt, ckf+u 5f]/f÷5f]/Lsf] ljj/0f -olb sf]xL 5 eg]_ / 
ljwjf÷;DaGw ljR5]b ePsf] 5f]/Lx¿sf] ljj/0f -olb sf]xL 5 
eg]_ O{TofbL ;dfj]z x'g'kg]{ .

• :yfgLo k~hLsflwsf/Lsf] sfof{no4f/f hf/L h]7L >LdtLsf] d[To' 
btf{sf] k|df0f kq .

• :yfgLo k~hLsflwsf/Lsf] sfof{no4f/f hf/L sfG5L >LdtL;Fu 
ljjfx u/]sf] ljjfx btf{ k|df0f kq .

• ;DalGwt lhNnf k|zf;g4f/f hf/L l;kmfl/; kq h;df h]7L 
>LdtL-x¿_af6 sf]xL ;Gtfg gePsf] cyjf ePsf], ;a} 5f]/f 
5f]/Lx¿ pd]/ @% jif{ gf3]sf], ;a}sf] ljjfx ePsf], sf]xL klg 
ckf+u gePsf], sf]xL 5f]/L ljwjf gePsf] / s'g} klg 5f]/Lsf] 
;DaGw ljR5]b gePsf] x'g'kg]{ .

• ;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{no4f/f hf/L ePsf] xsjfnfsf] 
ljjfx k"j{sf] cj:yf -dfOtLdf /x]sf] ;do ;lxt_ ;DalGw 
l;kmfl/; kq .

Gff]6 M– lgDg lnlvt cj:yfdf sfG5L >LdtLsf] gfd;f/L x'+b}g M–
• h]7L >LdtL-x¿_ kf]On uPdf .
• h]7L >LdtL-x¿_af6 hGd]sf] 5f]/f5f]/L kfl/jfl/s k]Gzgsf 

nflu xsbf/ ePdf . 
kfl/jfl/s k]Gzg
• :yfgLo k~hLsflwsf/Lsf] sfof{no4f/f hf/L ;DalGwt e"=k"= 

;}lgssf] d[To' btf{sf] k|df0fkq . 
• ;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{no4f/f hf/L kmf]6f] ;lxt ;Dk"0f{ 

kfl/jfl/s ljj/0f h;df ;a}sf] hGd ldlt, j}jflxs ldlt, d[To' 
ePsf] ldlt, ckf+u 5f]/f÷5f]/Lsf] ljj/0f -olb sf]xL 5 eg]_ / 

ljwjf÷;DaGw ljR5]b ePsf] 5f]/Lx¿sf] ljj/0f -olb sf]xL 5 
eg]_ O{TofbL ;dfj]z x'g'kg]{ .

• xsjfnfsf] ;f}tf ePdf, ;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{no4f/f 
hf/L ;f}tfsf] d[To' btf{sf] k|df0fkq÷;DaGw ljR5]bsf] 
k|df0fkq÷kf]On uPsf] eP To;sf]  l;kmfl/; kq .

• :yfgLo k~hLsflwsf/Lsf] sfof{no4f/f hf/L xsjfnfsf] ljjfx 
btf{sf] k|df0fkq jf ;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{no4f/f hf/L 
ljjfx ePsf] l;kmfl/; kq .

• ;DalGwt lhNnf k|zf;g4f/f hf/L l;kmfl/; kq h;df h]7L 
>LdtL-x¿_af6 sf]xL ;Gtfg gePsf] cyjf ePsf], ;a} 5f]/f 
5f]/Lx¿ pd]/ @% jif{ gf3]sf], ;a}sf] ljjfx ePsf], sf]xL klg 
ckf+u gePsf], sf]xL 5f]/L ljwjf gePsf] / s'g} klg 5f]/Lsf] 
;DaGw ljR5]b gePsf] x'g'kg]{ .

• xsjfnf / ;Dk"0f{ kl/jf/sf] ;b:ox¿sf] g]kfnL gful/stfsf] 
k|df0fkqsf] k|ltlnlkx¿ / dtbftf kl/ro kqsf] k|ltlnlkx¿ 
-k|dfl0ft ul/Psf] x'g'kg]{_ .

 etL{sf] nflu e"=k"= ;}lgssf] 5f]/fx¿sf] l/n]zglzk 
;l6{lkms]6

• ;DalGwt e"=k"= ;}lgs4f/f :jo+4f/f lnlvt cfj]bg kq .
• ;DalGwt e"=k"= ;}lgs / etL{ x'g] 5f]/fsf] g]kfnL gful/stfsf] 

k|df0fkqx¿ .
• olb g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkq kl/jt{g u/]sf] ePdf, k'/fgf] 

g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk / ;DalGwt lhNnf 
k|zf;g sfof{no4f/f hf/L gful/stf kl/jt{g ug'{sf] sf/0f 
;lxtsf] l;kmfl/; kq .

• SLC/SSLC/HSC sf] ;Ssn k|df0fkq .
l8:rfh{ a'ssf] k|ltlnlk
• ;DalGwt e"=k"= ;}lgs4f/f lnlvt cfj]bg kq . ;DalGwt lhNnf 

k|x/L sfof{no4f/f hf/L ePsf] l8:rfh{ a's x/fPsf] l/kf]6{ .
lj:tfl/t  ;]gf ;d'x ladf (EAGI) bfjLx¿sf] nflu 

cfjZos sfuhftx¿ . 
• EAGI k|df0fkq jf EAGI k|df0fkq x/fPsf] cj:yfdf, lhNnf 

k|x/L sfof{noaf6 EAGI k|df0fkq x/fPsf] k'ln; l/kf]6{ .
• ;DalGwt e"=k"= ;}lgssf] :yflgo k~hLsflwsf/Låf/f hf/L 

ul/Psf] d[To' bQf{ k|df0fkq .
• e"=k"= ef/tLo ;}lgs, >LdtL / 5f]/f 5f]/Lx¿sf] g]kfnL gful/stfsf] 

k|df0fkqsf] k|ltlnlkx¿ -k|dfl0ft  ul/Psf] x'g'kg]{_ .
• olb ;lj{; 8s'd]G6 / g]kfnL gful/stf aLr s'g} leGgtf ePdf 

;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{no4f/f hf/L] ul/Psf] eGg] gfdsf] 
l;kmfl/; kq .

• ;DalGwt lhNnf k|zf;g sfof{no4f/f hf/L kmf]6f] ;lxt ;Dk"0f{ 
kfl/jfl/s ljj/0f h;df ;a}sf] hGd ldlt, j}jflxs ldlt, d[To' 
ePsf] ldlt, ckf+u 5f]/f÷5f]/Lsf] ljj/0f -olb sf]xL 5 eg]_ / 
ljwjf÷;DaGw ljR5]b ePsf] 5f]/Lx¿sf] ljj/0f -olb sf]xL 5 
eg]_ O{TofbL ;dfj]z x'g'kg]{ .
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;Tod]j hot]

k]G;g;{ x]NknfO{g
पे सनह लाई वहाहँ को मु ामा मह वपूणर् जानकारी प्रदान गनेर् 
उदे यले रक्षा िवभागको स पूणर् शाखाह मा हे पलाईन थापना 
गिरएको छ । यी हे पलाइनह ले िबदाका िदन बाहेक सबै 

िदनह मा सचुा  रह छन् । हे पलाइनह ले काठमाड  पोखरा 
धरान र िज ला सैिनक बोडर् धाउने समय र पैसा को बचत गछर् न् । 

sfof{nosf] gfd ;Dks{ gDa/ x]NknfO{g gDa/ Od]n

क याणकारी शाखा +977-01-4412597 +977-01-4418064 welfare.kathmandu@mea.gov.in

वेलफेयर लेसमे ट सेल +977-9801900049 +977-01-4410943 pc.nepal@yahoo.com

अिभलेख कायार्लय, काठमाड   +977-01-4429567 +977-01-4416619 roie.kathmandu@mea.gov.in

सै य पे सन शाखा, काठमाड  +977-01-4415609 +977-01-4001583 amap.kathmandu@mea.gov.in

ECHS शाखा काठमाड +977-01-4001569 +977-01-4430520 amaechs.kathmandu@mea.gov.in

पे सन िवतरण कायार्लय, पोखरा  +977-61-431240 +977-61-432804 oicpok.pokhara@mea.gov.in

पे सन िवतरण कायार्लय, धरान +977-25-520297 +977-25-530040 amap.dharan@mea.gov.in

sNof0fsf/L zfvf / lhNnf ;}lgs af]8{x?
पिह यै या डलाइन न बर भए पिन  क याणकारी शाखा ले सबै 
िज ला सैिनक बोडर्ह लाई मोबाइल फोन नं प्रदान गरकेो छ । 
यसले भू.पू.ह लाई उनीह  िज ला सैिनक बोडर्ह को भ्रमण 
नगरीकन या सेके्रटरीह  बािहर गएको बेलामा पिन स पकर्  गनर् 

सक्ने छन् । यी न बरह  सेके्रटरीह  माफर् त इ टरनेटको 
मा यमबाट सिजलै र िछटै्ट सूचनाह  प्रदान गनर् प्रभावकारी रहेका 
छन् ।

qm=;+= lhNnf ;}lgs af]8{ gfd / kb df]= gDa/ Nof08 nfO{g g+=

! tfKn]h'ª
>L tf/f k|;fb >]i6, ;lrj

(*)!()())! )@$–$^)@&*
>L uh]Gb| axfb'/ :ofªb\ofª lnDa', PgP

@ Onfd
>L vs{ axfb'/ yfkf, ;lrj

(*)!()())@ )@&–%@)$*)
>L l6sf axfb'/ yfkf, PgP

# t]x|y'd
>L xl/ axfb'/ yfkf, ;lrj

(*)!()())# )@^–$^)@#(
>L led axfb'/ y'ªdjfDk], PgP

$ w/fg
>L rGb| axfb'/ yfkf, ;lrj

(*)!()())$ )@%–%@%&#^
>L b]a]Gb| yfkf, PgP

%
ef]hk'/

>L o'j /fh k|wfg, ;lrj
(*)!()())% )@(–$@))!!

>L cf]d k|;fb ;'g/L du/, PgP

^ lbtm]n
>L dw' s'df/ >]i7, ;lrj

(*)!()())^ )#^–$@)^$!
>L /fhs'df/ /fO{, PgP

& cf]vn9'ªf
>L la/ axfb'/ tfdfª, ;lrj

(*)!()())& )#&–%@)!!(
>L ydgl;+x yfkf, PgP

* e/tk'/
>L h'4 axfb'/ u'?ª, ;lrj

(*)!()())* )%^–%@#%)(
>L t'n] yfkf, PgP
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qm=;+= lhNnf ;}lgs af]8{ gfd / kb df]= gDa/ Nof08 nfO{g g+=

( Uff]/vf
>L 1fg axfb'/ yfkf, ;lrj

(*)!()())( )^$–$!!!#$
>L v8\u axfb'/ u'?ª, PgP

!) t'/t'/]
>L s[i0f axfb'/ yfkf du/, ;lrj

(*)!()()!) )^%–$!#)^%
>L lty{ axfb'/ u'?ª, PgP

!! a];Lzx/
>L /fd axfb'/ yfkf, ;lrj

(*)!()()!! )^^–%@!!#@
>L b'uf{ axfb'/ s'Fj/, PgP

!@ kf]v/f
>L lzj axfb'/ vqL, ;lrj

(*)!()()!@ )^!–$#)*&&
>L czf]s /fgf, PgP

!# jflnª
>L od axfb'/ yfkf, ;lrj

(*)!()()!# )^#–$!@)@$
>L nfn axfb'/ yfkf, PgP

!$ kfNkf
>L an axfb'/ ;f?, ;lrj

(*)!()()!$ –
>L ?b| axfb'/ u'?ª, PgP

!% afUn'ª
>L uf]kfn l;+x yfkf, ;lrj

(*)!()()!% )^*–%@)#)%
>L o'j/fh u'?ª, PgP

!^ a'6jn
>L xf]d axfb'/ bufdL, ;lrj

(*)!()()!^ )&!–%$#&^*
>L ljqmd u'?ª, PgP

!& u'NdL
>L gj/fh 3n], ;lrj

(*)!()()!& )&(–%@)@^!
>L rGb| axfb'/ a'9f du/, PgP

!* bfª
>L eljGb| laqmd zfxL, ;lrj

(*)!()()!* )*@–%^)%%$
>L lzlj/ 3lt{, PgP

!( sf]xnk'/
>L ls;g s'df/ yfkf, ;lrj

(*)!()()!( )*!–%$!*&)
>L s'df/ yfkf, PgP

@) 6Lsfk'/
>L rGb| axfb'/ k'g, ;lrj

(*)!()()@) )(!–%$!*&)
>L s[i0f axfb'/ yfkf, PgP

@! ;'v]{t
>L u+uf axfb'/ k'g du/, ;lrj

(*)!()()@! )*#–%@!)%^
>L eQm axfb'/ yfkf, PgP

@@ a}t8L
>L u'~h axfb'/ s'Fj/, ;lrj

(*)!()()@@ )(%–%@)@@*
>L ;+lhj yfkf, PgP

@# a]gL
>L d]3 axfb'/ cfn], ;lrj

(*)!()()@# )^(–%@@)!)
>L lxd axfb'/ a'9fyf]sL, PgP

@$ c3f{vfFrL
>L 38s axfb'/ k'g, ;lrj

(*)!()()@$ )&&–$@)*&@
>L dfg axfb'/ 3n], PgP

@% dx]Gb|gu/
>L lu/L; /fgf, ;lrj

(*)!()()@% )((–%@!))^
>L ljk]Gb| /f]sf du/, PgP

@^ HQ NBGSB >L cflZjgL s'df/ PA to AMA (W) (*)!()())) )!–$$!@%(&

@& sNof0fsf/L /f]huf/ s]Gb| >L l/Qm axfb'/ u'?ª AMM (*)!()))$( )!–$$!)($#

@* BGSN >L l;+x axfb'/ u'?ª -;'k/efO{h/_ (*!^!^%!#* )!–$$!#&*%
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;Tod]j hot]

kmf]6f] Uofn/L

;]gfWoIf /Iff ljefusf clwsf/Lx?;Fu

/Iff ;xr/L jL/ gf/LnfO{ ACWF sf] r]s x:tfGt/0f ug'{x'Fb}

;xfos ;}lgs ;xr/L -s_ lzIff ;xfotfsf] r]s 
x:tfGt/0f ug'{x'Fb}

lklkcf] w/fgsf sd{rf/Lx? dxfdlxd /fhb"t;Fu

jL/ gf/LnfO{ sf7df8f}+df ;Ddfg

OIC lklkcf] w/fg Sofl/h u|f06sf] r]s x:tfGt/0f ug'{x'Fb}




