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सैनिक चन्दा र पुरस्कार सम्बन्धी नियमहरू, २०२४

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०२४।४।१
प्रिासकीय काययविनध (नियनमत गिे) ऐि, २०१३ को दफा २ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी
िेपाल सरकारले दे हायका नियमहरू बिाएको छः–

१.

संशिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यस नियमको िाम “सै निक चन्दा र पुरस्कार सम्बन्धी नियमहरू,
२०२४” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरू २०२४ साल श्रािण १ गते देशि प्रारम्भ हुिेछि् ।

२.

प्रधाि सेिापनतको अनधकारः प्रधाि सेिापनतको स्िीकृत बजेटको चन्दा पुरस्कार रकम मध्ये
दे हायको अिस्थामा दे हाय बमोशजम चन्दा िा पुरस्कार स्िरूप आनथयक सहायता ददि
सक्िेछ ।
(१)

(क)

िेपाली सेिामा बहाल रहेका अथिा अिकाि प्राप्त गररसकेको कुिै व्यशि िा
त्यस्ता व्यशिको मरणपनछ त्यस्तो व्यशिको पररिार (प्ी िा छोरा छोरी
मात्र) को ज्यादै दयिीय अिस्था परी आनथयक सहायता ददिुपिे दे शिएमा एक
पटकमा रु. ५००।– पााँचसयसम्म चन्दा,

(ि)

सैनिक साियजनिक वहतको निनमत्त एक पटकमा रु. ५००।– पााँचसयसम्म
चन्दा ।

(२)

िेपाली सेिामा दे हायमा ले शिए बमोशजम अड्डा, गण, गुल्म, सेिामुि र पनतस्तरमा सामूवहक
प्रनतयोनगता भएमा िा व्यशिगत उल्ले ििीय काम दे शिएमा एक पटकमा रु. ५००।–
पााँचसयसम्म पुरस्कारः–
(क)

लाईि, ओछ्यािको सफाई र वहफाजत,
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३.

(ि)

किाज, िारीररक अभ्यास, बन्दू क सहनतको व्यायाम र टिय आउट,

(ग)

िेलकूद,

(घ)

अव्सटे कल र फील्ड क्राफ्ट,

(ङ)

व्यशिगत िा सामूवहक चााँदमारी,

(च)

बर बन्दोबस्त,

(छ)

िर्यभरीमा विरामीको सं ख्या कम गरे मा,

(ज)

चालू िर्यमा िैशिक स्तरको प्रगनत दे िाएमा ।

अनधकार प्रत्यायोजिः प्रधाि सेिापनतले यी नियमहरू बमोशजम पाएको अनधकार र आफू मुनिका
रथीबृन्दलाई आिश्यकतािुसार प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ । रथीबृन्दले नियम २ को अधीिमा
रही काम गिेछि् ।

४.

लेिापरीिणः यी नियमहरू बमोशजम भए गरे को आम्दािी िचयको ले िापरीिण प्रचनलत िेपाल
कािुि बमोशजम हुिेछ ।

रुपान्तरः– १. केही िेपाल कािूि सं िोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका िब्दहरुः
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।
२.

सै निक ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका िब्दहरुः
“िाही िेपाल

सेिा” को सट्टा “िेपाली सेिा”
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।

