
नेपाल सरकार 


श�ा, �व�ान र ��व�ध म��ालय 

�यावसा�यक 
श�ा  तथा ता
लम अ
भव�ृ�  प रयोजना - दो%ो (EVENT-II) 

ब�ुनगर¸काठमाड3 । 

�ा�व�धक 
श�ा तथा �यावसा�यक ता
लम प�रष� (CTEVT) बाट स"ब#धन �ा%त आ'�गक¸ सामदुा�यक¸ 

साझेदार. र �नजी 1पमा सचंा
लत �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयह1का ला�ग गणु7तर सधुार अनदुान (Quality 

Improvement Grant) का ला�ग 

आशयप� आ5वान स6ब�धी सचूना  

ऋण न ं: 6142 (NEP)  

आयोजना सकेंत न ं: P163018 

�थम पटक �का
शत 
म�त: २०७५/११/१४ 

 

१. यस प�रयोजनाको ला�ग नेपाल सरकारले �व\व ब]कबाट �वि_तय सहायता �ा%त गरेको र सो सहायतको केह. अंश 

नेपालको �ा�व�धक 
श�ा �णाल.लाई सुaढ.करण गनcको ला�ग गुण7तर सुधार अनुदानको 1पमा उपयोग गनe कायcfम 

रहेको छ । 

२. गुण7तर सुधार अनुदान (Quality Improvement Grant) तोhकएको सचूकह1मा व�ृl गनe �ा�व�धक 

�व�यालय/
श�ालयलाई तोhकएको सूmका आधारमा �दान ग�रने छ । अनुदान �दान गनe �योजनका ला�ग �ा�व�धक 


श�ा तथा �यावसा�यक ता
लम प�रष�बाट स"ब#धन �ा%त गर. nटएसएलसी/oड%लोमा तहको कायcfम संचालन 

ग�ररहेका आ'�गक¸ सामुदा�यक¸ साझदेार. र �नजी �व�यालय/
श�ालयबाट आशयपm माग गर. अि#तम छनोट समेत 

भई सकेको हँुदा यस आ.व. २०७५/०७६ को 7वीकृत कायcfम अनुसार केह. �देशमा तोhकएको कोटा नपुग हुन आएकोले 

आशयपm आtवान ग�र#छ । 

३. आशयपm पेश गनc चाहने �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयह1ले उvत अनुदान �ा%त गनc आफू योxय रहेको �यहोरासnहत 

आव\यक �ववरण र कागजातह1 संलxन गर. आशयपm पेश गनुc पनeछ।  

४. आशयपmको ढाँचा, त�रका र अ#य स"बि#धत zयहोरासnहतको आशयपmको कागजात यस प�रयोजनाको वेबसाइट 

www.event.gov.np मा उपलzध छ।   

५. आशयपmको 
ल~खत ��त 
म�त २०७५/१२/१३ गते 
भm कायाcलय समयमा पेश गनुc पनeछ । आशयपm पेश गनe अि#तम 

nदन �वदा परेमा _यस प�छ कायाcलय खुलेको nदन पेश गनुc पनeछ ।  

६. �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयह1को छनोट गुण7तर सुधार अनुदान कायाc#वयन �नदe
शका (Quality Improvement 

Grant Implementation Guidelines) अनुसार ग�रनेछ।  

७. �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयह1को #यूनतम योxयता र बाँडफाँड ग�रएको कोटा प�रयोजनाको वेबसाइट 

www.event.gov.np मा उपलzध छ । 

८. �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयह1ले पेश गरेको आशयपm 7वीकृत गनe वा नगनe अ�धकार यस प�रयोजनामा �नnहत 

रहनेछ ।  

९. इ�छुक �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयह1ले थप जानकार. इभे#ट प�रयोजनाको �न"न ठेगानाबाट �ा%त गनc सvनेछन ्। 

स6पक: : 

�यावसा�यक 
श�ा  तथा ता
लम अ
भवnृ�  प�रयोजना - दो�ो (EVENT-II) 

बुlनगर, काठमाड�, नेपाल 

फोन: ४७८६३११, ४७८६४११, ४७८६५५०  

इमेल: info@event.gov.np 

वेवसाइट: www.event.gov.np 

  



(क) गणु7तर सधुार अनदुान (Quality Improvement Grant) का ला�ग आशयपmको आवेदन पेश गनc आव\यक 

पनe #यनुतम आधारह1 

१. �नजी �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयह1ले कि"तमा प�छ�लो ३ zयाच र अ#य �व�यालय/
श�ालयह1ले 

कि"तमा २ zयाच उ_तीणc गराएको माकc लेजर सलंxन गनुcपनe । 

२. �व�धवत 1पमा �व�यालय �यव7थापन स
मती गठन भएको �मा~णत ��त
ल�प तथा सो स
म�तले 

प�छ�लो १ वषc
भm गरेका �नणcयह1को �मा~णत ��त
ल�प पेश गनुcपनe । 

३. • �वगत प�छ�लो ३ आ�थcक वषcको �व_तीय �ववरण र लेखापर.�ण ��तवेदन पेश गनुcपनe । 

(आ'�गक¸ सामदुा�यक¸ साझेदार. �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयको हकमा �वगत प�छ�लो २ 

आ�थcक वषcको माm) 

• लेखापर.�णले औ�याएको बे1जू रकम म�ये �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयले कि"तमा ५०% 

बे1ज ूफ�य�ट गरेको हुनपुनe  

• �नजी �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयले आ�थcक वषc २०७४/७५ को कर चुvता �माणपm पेश 

गनुcपनe । 

४. #यनूतम भनाc र सचंा
लत कायcfम: 

• �नजी �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयले कि"तमा २ वटा फरक कायcfम र अ#य �ा�व�धक 

�व�यालय/
श�ालयले कि"तमा १ वटा कायcfम सचंालन गरेको हुनपुनe । 

• �_येक कायcfममा तोhकएको कोटाको कि"तमा ७०% भनाc (
सट उपयोग) भएको हुनपुनe । 

५. • प�रयोजना स�चवालयलाई आधारभतू त�यांक (Baseline Information) र �ा�व�धक 

�व�यालय/
श�ालय सगं स"बि#धत आव\यक �ववरण उपलzध गराउने 7वय ं��तबlता पm 

पेश गनुcपनe । 

• प�रयोजना स�चवालयलाई �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयको स"प�त¸ लेखा �णाल.¸ �व�याथ�, 


श�क¸कमcचार. ज7ता आधारभतू त�यांक (Baseline Information) उपलzध गराउने ��तबlता 

zयvत गनुcपनe । 

६. �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयले �वकास योजना तयार (Institutional Development Plan) तयार गदाc 

सम� hfयाकलाप, समय ता
लका¸ आ�थcक सहायता आव\यक पनाcका कारणह1 र वातावरणीय¸ 

सामािजक¸ 7वा7�य र सरु�ा स"ब#धी �वषयव7त ुसमावेश गरेको ��तवlता पm पेश गनुcपनe ।   

७. �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालय �वकास योजना �यव7थापन स
म�तबाट 7वीकृत गराई पेश गनुcपनe । 

८. आ�न ै7वा
म_वको जxगा भए लालपजूाc र भाडामा 
लएको भए कि"तमा १० वषcको करार स"झौता पm 

पेश गनुcपनe ।  

९. �ा�व�धक 
श�ा तथा �यावसा�यक ता
लम प�रष� (CTEVT) को 7वीकृत मापद�ड अनसुारको पवूाcधार 

भएको हुनपुनe ।   

इभे#ट-�थम चरण (EVENT-I ) मा कायcस"पादन अनदुान (Performance Grant) �ा%त गरेका �ा�व�धक 

�व�यालय/
श�ालयह1का हकमा अनदुान �ा%त गनc आव\यक थप #यनूतम आधारह1: 

 

१. लेखा पर.�णबाट औ�याइएका बे1जू म�ये कि"तमा ६०% बे1ज ूफ�य�ट गरेको हुनपुनe । 

२. इभे#ट-�थम चरण (EVENT-I ) समा%त भएप�छ कायcस"पादन सचूकह1 : समता¸पहँुच, 
सट उपयोग 

�मता र उ_तीणc दरमा सधुार वा कायम भएका सचूकह1मा �नर#तरता भएको हुनपुनe । 

 

नोट: �ारि6भक छनोटमा पन:का ला�ग स6बि�धत �ा�व�धक �व?यालय/
श�ालयहBले मा�थ उिDलEखत स6पणू: 

�ववरणगत आधारहB परूा गरेको हुन ुपनHछ ।  



(ख) �ा�व�धक �व�यालय/
श�ालयह1का ला�ग छु�य्ाइएको कोटा:  

१. इभे#ट-�थम चरण (EVENT-I) मा कायcस"पादन अनदुान वा जोडकोष अनदुान  �ा%त गरेका �ा�व�धक 

�व�यालय/
श�ालयह1म�ये १० वटालाई गणु7तर सधुार अनदुान (Quality Improvement Grant) �दान ग�रनेछ 

।  

२. गणु7तर सधुार अनदुान (Quality Improvement Grant) का ला�ग �देशगत 1पमा �न"नानसुारको कोटा  

छु�य्ाइएको छ: 

�देश 
छु�याइएका कोटा स�ंया 

आ'�गक¸ सामदुा�यक र साझेदार.  �नजी स7ंथा 
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