
�म�त:२०७६/०२/०९ 

�ी ता�लम तथा रोजगार �दायक स�ंथाह� । 

 

 वषय:  प$हलो %क�ता वापतको रकम भ(ुतानी स*ब,धमा । 

��ततु  वषयमा न�तजा/भौचर/म$हला ल01तमा आधा3रत छोटो अव7धको ता�लम सचंालन गरेका स�ंथाह�ले तप�सल 

बमोिजमका कागजात स$हत प$हलो %क�ता वापतको रकम भ(ुतानीका ला7ग माग गनु:हुन अनरुोध छ । 

तप�सल 

1. प$हलो %क�ताको ला7ग डाटावेसमा TP-1 दे<ख TP 5 स*म सव ैअपलोड भएको हुन ुपन@छ¸ 

2. प$हलो %क�ताको ला7ग अनगुमन टोलBबाट �थम चरणको अनगुमन ��तवेदन डाटावेसमा अपलोड गरेको हुन ु

पन@छ । (यो ��तवेदन स�ंथाले  �,ट गनु: पदEन¸यसमा �Fयेक ता�लम समहु (TGID ) को Recommended for First 

Payment मा Yes  हुनपुन@छ । य$द No भ�नएको छ अथवा अपलोड ग3रएको छैन भने स*बि,धत अनगुमन 

कता:सगं स*पक:  गनु:होला¸ 

3. प$हलो %क�ताको ��तवेदन (Frist Claim Report) डाटावेसबाट  �,ट ��त¸ 

4. ता�लम समहु अनसुार ��श1ाथIह�को नामावलB (TG Wise Trainee  Reprt) डाटावेसबाट  �,ट ��त¸ 

5. ��श1ाथIह� छनोट J याK%कङ ��तवेदन (Ranking Form of Trainee Selection)  �,ट ��त यस ��तवेदन  �,ट गदा: 

Candidate Selected Status मा Both Select  गरB डाटावेसबाट  �,ट ��त¸ (भौचरमा आधा3रत ता�लको हकमा यो 

आवMयक छैन) 

6. ��श1ाथIह�को प$हलो %क�ताको भौचर (डाटावेशबाट  �,ट गरB ��श1ाथIको द�तखत गराउन ुपन@ ) 

7. अनगुमन कता:बाट �थम चरणको अनगुमन भएको $दन स*मको ��श1ाथIह�को हािजरB  ववरण �मा<णत गरेको 

�(यान कपी  

8. सझंौताको फोटोकपी¸ 

9. Qयाट दता:को फोटोकपी¸ 

10. प3रयोजनाबाट प$हलो %क�ताको ला7ग स*पणू: ��तवेदन तथा रकम �जु भई �वीकृत पMचात जारB ग3रएको Qयाट 

 वल ।  

11. प$हलो %क�ता  भ(ुतानी �लन आउँदा अ�नवाय: �पमा ��तवVताको न वकरण गनु: पन@छ¸ 

12. यस प3रयोजनाबाट गत आ.व. २०७४/०७५ मा भ(ुतानी भएको  रकमको कर Zबजक अनसुारको  म.ुअ. कर 

समायोजन गरेको प[को ��त¸  

13. म.ुअ.कर (Qयाट) रकम बझुाएको ��त�ल प 

14. यस ैसाथ सलं\न ढाचँा अनसुार भ(ुतानी माग ग3रएको प[¸ 

15. सीप परB1णको ला7ग ��श1ाथIह�का फारम भरB तयार गनु: होला । 

नोट: सव ैकागजात तथा ��तवेदनह�मा छाप र आ�धकार�क सह� ग�रएको हुन ुपद छ  

  



�म�तः...................... 

 

 

�ीमान प3रयोजना �नद@शक_य ू

`यावसा�यक �श1ा तथा ता�लम अ�भब ृV प3रयोजना-दोbो 

बVुनगर, काठमाडe । 

 वषयः प$हलो %क�ता वापतको रकम भ(ुतानी स*व,धमा । 

�ीमान ्

��ततु  वषयमा Fयस प3रयोजना र यस स�ंथाकाबीच न�तजा/भौचर/म$हला ल01त माआधा3रत छोटो अव7धको ता�लम 

सचंालन गन:का ला7ग भएको सझंौता अनसुार �थम चरणको काय: स*प,न भएकोले उ(त काय: वापत तप�शल 

अनसुार प$हलो %क�ताको हुन आउने रकम माग बमोिजम कागजातह� स$हत यो �नवेदन पेश गरेको छु ।  

तप!शल 

SN TG ID TRADE 
Unit 

Cost 

Number of Trainees  Claim  

Amount Cat-A Cat-B Cat-C Total 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

Sub Total  

13% VAT  

Grand Total  

(यो प& स(ंथाको लेटरहेडमा तयार गर� स(ंथाको छाप र आ�धकार�क *यि,तको सह� ग�रएको हुन ुपद छ) 

 

 

                                                                        द(तखत:…………………… 

      नाम:……………………….… 

                                                                      पद:…………………………. 

 


