
छोटो अवधिको सीपमूलक ताधलम सञ्चालन कार्यववधि, २०७७ (पविलो संशोिन, २०७८) 

१. कार्यववधिको दफा १६(५) खारेज गरी देिार्बमोजजम दफा १६(५) मा (क) देजख (च) सम्म थप गननेः 

(क) ताधलम सञ्चालनको लाधग ताधलम प्रदार्क संस्थासँग सम्झौता गरी पविलो वकस्ता भकु्तानी भएको (२०%) रकमका 
सम्बन्िमा बन्दाबन्दी अजिसम्म ताधलम सञ्चालन सरुु नभएको िकमा सम्झौता रद्द गरी धनकाशा वफताय गनुय 
पननछ। 

(ख) ताधलम सम्झौताअनसुार भकु्तानी धलएको प्रथम वकस्ता रकम मध्रे्बाट वास्तववक खचयको प्रमाजित कागजात 
समावेश गरी खचय धनकासा कट्टा गरी बाँकी रकम वफताय गनुय पननछ। 

(ग) ताधलम सञ्चालन भइ अनसूुची ३ बमोजजमको वववरि पेश गरेका ताधलम प्रदार्क संस्थाको िकमा दोश्रो वकस्ता 
(६०%) धनकाशा गनन। र्सरी धनकाशा गनुय अजि बाँकी अवधिको ताधलम सञ्चालन र सीप परीक्षि गनय/गराउनका 
लाधग सम्बजन्ित संस्थाबाट प्रधतवद्दता धलन ुपननछ। 

(ि) ताधलम सम्पन्न भएको तर सीप पिरक्षि िनु बाँकी सब  ताधलमको िकमा ताधलम सम्पन्न प्रधतवेदनको धिारमा 
अजन्तम वकस्ताबापत बाँकी रकम (२०%) धनकाशा गनन। र्सरी धनकासा गदाय सीप परीक्षि गनन गराउने लाधग 
सम्बजन्ित संस्थाबाट प्रधतवद्दता धलन ुपननछ। 

(ङ) धनजीस्तरमा सञ्चाधलत संस्थािरूको िकमा रकम धनकासा गदाय भकु्तानी िनुे रकम बराबरको कजम्तमा ६ (छ) 
मविनाको ब ङ्क जमानत धलनपुननछ। 

(च) सीप परीक्षिको प्रधतवद्दता भएका ताधलम कार्यक्रमको िकमा सीप परीक्षिबापतको रकम राविर् सीप परीक्षि 
सधमधतमा पठाउन ुपननछ। 

२. अनसूुची – ३ मा ताधलम सिभागीिरूको वववरिमा सिभागीको नागिरकता नम्बर र मोबाइल नम्बर थप गरी संशोिन 
गनन। 

३. अनसूुची ८ ताधलमको भकु्तानी वववरि थप गनन। 

  



 

अनसूुची - ३ 

ताधलमसम्बन्िी ववस्ततृ जानकारी         

ताधलमको नाम   

ताधलम प्रदार्क संस्थाको नाम, 

ठेगाना 
  

ताधलम सञ्चालन स्थल   

ताधलम सञ्चालन सरुु धमधत   

प्रजशक्षकको नाम,थर र सम्पकय  
नम्बर 

  

सिभागीिरूको वववरि 

क्र.सं. नाम, थर धलङ्ग नागिरकता 
नम्बर 

मोबाइल 
नम्बर 

स्थार्ी ठेगाना 
जजल्ला स्थानीर् ति वडा 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20                       

तालीम संर्ोजक 
 

जशक्षालर्/ताधलम केन्र 

प्रमखु 

पेश गनन धमधत प्रमाजित गनन 



 

 

अनसूुची - ३ 

ताधलम सञ्चालन खचयको भकु्तानी वववरि               

क्र.सं. तालीम प्रदार्क 
संस्थाको नाम 

तालीमको 
ववषर् 

ताधलम 
सञ्चालन 
स्थल 

ताधलम 
सञ्चालन 
सरुु 
धमधत 

ताधलम 
सञ्चालन 
भएको 
जम्मा 
ददन 

पविलो 
वकस्ता 

दोश्रो वकस्ता तेश्रो वकस्ता जम्मा 
भकु्तानी 
रकम 

सीप परीक्षि 
िनु रा.सी.प.मा 
जम्मा भएको 

रकम 

धमधत रकम धमधत रकम धमधत रकम 

                            

                            

                            

                            

                            

                                          

              

ताधलम संर्ोजक 
   

लेखा 
अधिकृत 

       

धनदनशक 

 


