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जमज िः २०७७/१२/२४ 

 

 

प्रस्ततु विषयमा यस मन्त्रालयबाट वमवत २०७७।१२।१३ मा प्रकावित तावलम सञ्चालनका 

लावि सवूचकृत हुने सम्बन्त्धी सचूना बमोविम सवूचकृत हुनका लावि वनिदने पेस िरेका तावलम 

प्रदायक संस्थाहरुमध्य तपवसलमा उल्लेवित संस्थाहरुको दहेाय बमोविम काििातहरु अपिु 

दवेिएको हुुँदा यो सचूना प्रकािन भएको वमवतले ३ (तीन) वदनवभर कायाालय समयमा उल्लेवित 

काििात पेि िना सम्बवन्त्धत सबैमा यो सचूना प्रकािन िररएको छ । 

 पजसलिः 

क्र. 

सं 

 ाजलम प्रदायक संस्था  र 

ठेगाना 

जनिेदन पेश गरको 

जमज  र द ाा नम्बर 
अपुग कागिा  कै. 

१ 
सिविकरण र वदिो विकास 

मञ्च, तारकेश्वर न.पा. काठमाडौं 

२०७७।१२।१७, 

१६५५ 

क. भ्याट दताा प्रमाण पर 

ि. CTEVT को सम्बन्त्धन 

ि. स्िघोषणा पर 

 

२ 

Creative Innovation 

Entrepreneurdhip Nepal 

Pvt.Ltd, काठमाडौं  

२०७७।१२।१७, 

१६३३ 

क. CTEVT को सम्बन्त्धन 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि 

िलु्ने काििात 

ि. स्िघोषणा पर 

 

३ 
रावरिय अल्लो उद्यमी संघ, 

काठमाडौं 

२०७७।१२।१७, 

१६४९ 

क. भ्याट दताा प्रमाण पर 

ि. CTEVT को सम्बन्त्धन 

    ि.स्िघोषणा पर 

 

४ 
Prince Institute of 

Hospitality, Pokhara 

२०७७।१२।१८, 

१६८० 

३ िषाको अनभुि िलु्ने काििात  

५ 
S.O.S Vocational Training 

Center,Pokhara 

२०७७।१२।१८, 

१६७७ 

क. भ्याट दताा प्रमाण पर 

ि. ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

 

६ नारी सेिा केन्त्र, पोिरा 
२०७७।१२।१८, 

१६७७ 

क. विल्ला प्रिासन कायाालय बाट 

दताा नविकरण 

 

अपुग कागिा  पेश गने बारे सूचना !!! 
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क्र. 

सं 

 ाजलम प्रदायक संस्था  र 

ठेगाना 

जनिेदन पेश गरको 

जमज  र द ाा नम्बर 
अपुग कागिा  कै. 

ि. CTEVT को सम्बन्त्धन 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि 

िलु्ने काििात 

घ. स्िघोषणा पर 

७ 

Saphal Task Force 

Security & Training 

Center Pvt. Ltd, pokhara 

२०७७।१२।१८, 

१६६५ 

क. CTEVT को सम्बन्त्धन 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि 

िलु्ने काििात  

 

८ ग्रामीण प्रविक्षण केन्त्र, काठमाडौं २०७७।८।७,     ८२४ 

क. CTEVT को सम्बन्त्धन 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि 

िलु्ने काििात 

ि. स्िघोषणा पर  

घ. आ.ि२०७६।०७७ को कर चिुा 

प्रमाण पर 

 

९ 
एपेक्स म्यानेिमेन्त्ट कन्त्सल्टेवन्त्स, 

प्रा.वल, रुन्त्दहेी 

२०७७।१२।१९, 

१६९५ 

क. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि 

िलु्ने काििात 

 

 

 

१० 
लवुम्बनी पोवलटेक्नीक 

इवन्त्स्टच्यटु, कवपलिस्त ु

२०७७।१२।१९, 

१६९९ 

क. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि 

िलु्ने काििात 

 

११ 
तम ुभाङ््गग्रा हस्ताकला, ढाका 

उद्योि, पोिरा 

२०७७।१२।१९, 

१६९१ 

क. आ.ि२०७६।०७७ को कर चिुा 

प्रमाण पर  

ि.  CTEVT को सम्बन्त्धन 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि 

िलु्ने काििात 

 

१२ 

Sustainable Approach on 

Natural Resources 

Management and Gender 

Awareness for Micro 

Enterprisebe, Myagdi 

२०७७।६।२९,    

७४६ 

क. आ.ि२०७६।०७७ को कर चिुा 

प्रमाण पर  

ि. CTEVT को सम्बन्त्धन 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 
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क्र. 

सं 

 ाजलम प्रदायक संस्था  र 

ठेगाना 

जनिेदन पेश गरको 

जमज  र द ाा नम्बर 
अपुग कागिा  कै. 

१३ 
मोडना ब्यटुी पालार एण्ड िेवनङ््गि 

सेन्त्टर, निलपरु 

२०७७।१०।०८, 

१२३५ 

क. आ.ि२०७६।०७७ को कर चिुा 

प्रमाण पर 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि 

िलु्ने काििात 

 

१४ 
एवसया टेवक्नकल इवन्त्सच्यटु 

प्रा.वल पोिरा 

२०७७।१२।१९, 

१७२६ 

संस्था दताा पश्वातको ३ िषाको 

अनभुि िलु्ने काििात 

 

१५ 
नेपाल उद्योि िावणज्य महासंघ, 

िण्डकी प्रदिे 

२०७७।१२।१९, 

१७११ 

क. आ.ि२०७६।०७७ को कर चिुा 

प्रमाण पर 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

ि. सञ्चालन िना चाहकेो तावलम 

 

१६ 

Sustainable Development 

& Empowerment, 

kathmandu 

२०७७।१२।१७, 

१६५५ 

क. आ.ि२०७६।०७७ को कर चिुा 

प्रमाण पर  

ि. CTEVT को सम्बन्त्धन 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

घ. स्िघोषणा पर 

 

१७ 
नािािुान इवन्त्स्टच्यटु अफ हले्थ 

साईन्त्स प्रा.वल, काठमाडौं 

२०७७।१२।१९, 

१७०८ 

न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

 

१८ 
मध्यविन्त्द ु टेवक्नकल इवन्त्स्टच्यटु, 

प्रा.वल, कािासोती  

२०७७।१२।१९, 

१७२७ 

न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

 

१९ 
िेस्टना नेपाल कलेि अफ 

इवन्त्िवनयररङ््गि एण्ड मेनेिमेण्ट 

२०७७।१२।१९, 

१७२० 

 

न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

 

२० 
रावरिय लघ ुउद्यमी महासंघ, 

िण्डकी प्रदिे 

२०७७।१२।१७, 

१६५१ 

क. आ.ि२०७६।०७७ को कर चिुा 

प्रमाण पर  

ि. CTEVT को सम्बन्त्धन 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

 



        

प्रदेश सरकार 

सामाजिक जिकास मन्त्रालय 
गण्डकी प्रदेश 

पोखरा, नेपाल 

 

Website : mosd.gandaki.gov.np                                    E-mail : ministrysocialdevpkr@gmail.com 

: ०६१-४६७९१४ 

: ०६१-४६७९१४ 

: ०६१-४६७९१४ 

 

क्र. 

सं 

 ाजलम प्रदायक संस्था  र 

ठेगाना 

जनिेदन पेश गरको 

जमज  र द ाा नम्बर 
अपुग कागिा  कै. 

घ. स्िघोषणा पर 

२१ 
हातेमालो अवभयान नेपाल, 

पोिरा 

२०७७।१२।१९, 

१७४५ 

क. आ.ि२०७६।०७७ को कर चिुा 

प्रमाण पर  

ि. CTEVT को सम्बन्त्धन 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

घ. स्िघोषणा पर 

ङ्ग सञ्चालन िना चाहकेो तावलम 

 

२२ 
तमसु्यो ब्यवुट िेवनङ्ग होम, 

अम्मरवसंह चोक-१०, पोिरा 

२०७७।१२।१८, 

१६८१ 

 क. भ्याट दताा प्रमाण पर 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

 

२३ 

नेपाल तावलम तथा रोििार 

व्यिसायी महासंघ , िण्डकी 

प्रदिे, नेपाल । 

२०७७।०९।०७,      

१०४५ 

क. आ.ि२०७६।०७७ को कर चिुा 

प्रमाण पर  

ि. CTEVT को सम्बन्त्धन 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

घ. स्िघोषणा पर 

 

२४ 

Creative Innovation 

Enterpeneurship Nepal 

Pvt.Ltd., Kathmandu, 

Nepal . 

२०७७/१२/१७,      

१६३३ 

क. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

ि. स्िघोषणा पर 

 

२५ 

Kaski United Technical 

College Pvt.Ltd. , 

pokhara-12 ,kaski 

२०७७/१२/१९,     

१७०६ 

क. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

ि. स्िघोषणा पर 

 

२६ 

Nepal Institute Of 

Technical  and Vocational 

Training Pvt.Ltd , 

Koteshwor-Nepal. 

२०७७/१२/१९      

१७३१ 

क. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

ि. स्िघोषणा पर 

 

२७ नेिनल फ्यचुर फाउण्डेसन, २०७७/१२/१९  क. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने  
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क्र. 

सं 

 ाजलम प्रदायक संस्था  र 

ठेगाना 

जनिेदन पेश गरको 

जमज  र द ाा नम्बर 
अपुग कागिा  कै. 

पोिरा-कास्की । १७३० काििात 

ि. स्िघोषणा पर 

ि. CTEVT को सम्बन्त्धन 

२८ 

सना ओररयन्त्टेिन एण्ड िेवनङ्ग 

सेन्त्टर प्रा.वल.पोिरा लेिनाथ -

९, कास्की 

२०७७/१२/१९  

१७२९ 

क. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

ि. स्िघोषणा पर 

 

२९ 

िरुुकुल टेवक्नकल कलेि 

रुपन्त्दहेी प्रा.वल., बदु्धभमूी-२ 

कवपलबस्त ु

२०७७/०८/२६    

९५४ 

  

  
२०७७/१२/१९  

१७२५ 

क. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

ि. स्िघोषणा पर 

 

३० 
िण्डकी डेभलप्मेन्त्ट ररसचा सेन्त्टर 

प्रा.वल. बािलङु्ग 

२०७७/१२/१८७ 

१६३२ 

क. आ.ि२०७६।०७७ को कर चिुा 

प्रमाण पर  

ि. CTEVT को सम्बन्त्धन 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

घ. स्िघोषणा पर 

ङ्ग सञ्चालन िना चाहकेो तावलम 

च. भ्याट दताा प्रमाण पर 

 

३१ 
Rhitu Saugat Pokhara, 

Pokhara-Nepal 

२०७७/१२/१७    

१६५२ 

क. आ.ि२०७६।०७७ को कर चिुा 

प्रमाण पर  

ि. CTEVT को सम्बन्त्धन 

ि. न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

घ. स्िघोषणा पर 

ङ्ग सञ्चालन िना चाहकेो तावलम 

 

३२ 
हङ्गकङ्ग ब्यवुट ईन्त्स्टीच्यटु प्रा वल. 

पोिरा-९ कास्की  

२०७७/१२/१७   

१६४८ 

 न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 
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क्र. 

सं 

 ाजलम प्रदायक संस्था  र 

ठेगाना 

जनिेदन पेश गरको 

जमज  र द ाा नम्बर 
अपुग कागिा  कै. 

३३ 

ग्लोिल कलेि अफ 

ईवन्त्िवनयररङ्ग टेक्नोलोिी , 

बटुिल-५, रुपन्त्दहेी 

२०७७/०८/२६    

९५५ 

न्त्यनूतम ३ िषाको अनभुि िलु्ने 

काििात 

 

 

 


