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मिति २०७६ साल बैसाख २० गिे बसेको शङ्खरापुर नगरपामलका, काठिाडौको मशक्षा समितिको 
बैठकको तनर्ण य अनु सार विद्यालयको शैक्षक्षक सुधारका लागग शङ्खरापुर नगरपामलका  र 
विद्यालयहरुले गनुण पने कायणहरु: 
शङ्खरापुर नगरपामलकाले गनुण पने कायणहरु: 

1 सामुदायिक तथा संस्थागत विद्िालिका शिक्षक तथा कममचारीको अनलाइन (MOODLE) 

तथा आमने सामेन पद्धयतमा ५ ददन सम्मको ICT, DRR, MGML,िोग शिक्षा, सेिा प्रिेि 

तथा बिषितगत लगाितको विशिन्न कष्टमाइज्ड ताशलम (ECD, 1-5, 6-8, 9-10, 11-12) 
सञ्चालन । 

2 नेपाल तथा िारतका नमूना विद्िालि अिलोकन भ्रमण र शसकाइ स्थानान्तरण अभ्िास 

3 शिक्षकहरुको ब्िक्ततगत खातामा तलि यनकासाको प्रिन्ध गने ।  

4 सामुदहक विद्िालि अिलोकन भ्रमण अभ्िास गने । 

5 विद्िाथी शसकाइ उपलब्धीका आधारमा शिक्षकलाई प्रेात्साहन ित्ताको प्रिन्ध गने । 

6 िैक्षक्षक कर सम्िन्धमा छलफल गने  । 

7  विद्िालिको एकककृत िैक्षक्षक तिालेण्डर यनमामण गने । 

8 शिक्षा ऐन, यनिमािली,यनदेशिका र कािमविधध यनमामण गने। 

9 साक्षरता शिक्षा, कािममुलक साक्षरता, यनरन्तर शिक्षा र डडक्िटल शिक्षा कािमक्रमको सञ्चालन  
र साक्षर िङरखरापुरको नगरपाशलकाको घोषणाको तिारी । 

10  िडा कािामलि माफम त स्रोत साधन सम्पन्न व्ििक्स्थत िालकक्षा  यनमामण । 

11 िाल विकासका लाधग ताशलम प्राप्त शिक्षक/ सहिकताम विकास । 

12 विद्िालिलाई शसपमुलक/रोिगारमुखख ताशलम (१ देखख ३ मदहना सम्म) 
13 कक्षा ५, ८ र १० को परीक्षा सञ्चालन गने । 
14 अशििािक शिक्षा कािमक्रम  सञ्चचलन गने । 

15  NGO /INGO सहकािम तथा पररचालन  गने । 

16 त्रिैावषक शिक्षा नीयतको कािामन्ििन गने । 

17 विद्िालिकेा िैायतक पूिामधार (विद्िालि ििन तथा Lab, library, ICT lab, Online 

library लगाितको स्रोत साधन सम्पन्न कक्षाकोठा यनमामण) 
18 स्रोतसाधन सम्पन्न कक्षाकोठाको यनमामण यनमामण गने । 
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19 नेपाल खलुा विश्िविद्िालिसँगको सहकािममा शिक्षकको िैक्षक्षक िोग्िता िदृ्धध कािमक्रम       
(िस्तै: B.Ed/M.Ed./M. Phil) को पहल गने । 

20  कक्षा १ िाटै नपा शित्रकेा यतष्ण विद्िाथीलाई वििषे प्रेात्साहन र सुविधा। 

21  िैक्षक्षक सम्मेलन (Teacher, HT, parents, students, students, NGO, municipality, political 

parties, SMC, College, Poly technique, SKM Nursing college) 

22  शिक्षासंिन्धी वििरण राखेर नगरपाशलकाको िेिसाइ अपडटे गनुम पने । 

23 विद्िालि खािा कािमक्रम (हाललाई कक्षा २ सम्म प्रयत व्िक्तत रु १५ का दरले 
विद्िालिमा यनकासा ददने र आगामी ददनमा क्रमि कक्षा ५ सम्म गने) सञ्चालन गने। 

24 विद्िालि खािा कािमक्रममा िैकक्पपक स्रोतको पदहचान तथा पररचालन गने । 
25 शसपमुलक र रोिगारमुखख विषि शिक्षण गने कलेिलाई नगरपाशलकाले अनुदान सहिोग 

गने। 
26 िङ्खरापुर पोशलटेक्तनक इक्न्स्टच्िुटमा विषि थप र २ देखख ३ मदहना सम्मका ताशलम 

सञ्चालन गनम अनुरोध गने । 
27  एफ एममा आधाररत िैक्षक्षक कािमक्रम सञ्चालन गनम पहल गने । 
28 आिश्िकता अनुसार विद्िालि नतिाङ्कन, विद्िालि गाभ्ने, तह िा कक्षा घटाउने । 
29  आिश्िकता अनुसार कक्षा घटाइको, मिम गररने र न्िून विद्िाथी िएको  विद्िालिको 

दरिन्धी नगरपाशलकामा पुलमा राखेर अन्ि विद्िालिमा कािमा खटाउने । 
30 सामुदायिक विद्िालिको शिक्षक तथा कममचारीको दरिन्दी शमलान गने । 
31 विद्िालि स्तररि मेिर कप खेलकुद प्रयतिोधगता सञ्चालनको प्रिन्ध गने । 
32 नगरपाशलका शित्रको उत्कृष्ट िषम शिक्षक घोषणा (प्रमाण पत्र र पुरस्कारसदहत) गने। 
33 कक्षा ८, १०, १२ मा नपा शित्र उच्च अङ्क पिाउने विद्िाथीलाई माधथपलेा कक्षा पढन 

छात्रिवृत्त को प्रिन्ध गने । 

34 सामुदायिक विद्िालिको िग्गाको स्िाशमत्ि सम्पवत्तको अशिलेख संरक्षण र व्ििस्थापन 
गने । 

35 कािम संपादन करार संझौता (नगरपाशलकाले प्रधानाध्िापकसँग र प्रधानाध्िापकले 
शिक्षकसँग) गने । 

36 स्थायनि पाठ्िक्रम तथा पाठ्िपुस्तक यनमामण (20%, 100%) र कािामनििन गने । 
37 अयनिािम यनिुपक शिक्षाको कािामन्ििन गने । 
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शङ्खरापुर नगरपामलका मित्रका विद्यालयहरुले शैक्षक्षक सुधारका लागग गनुण पने कायणहरु: 
1 विद्िालिको दरू दृक्ष्ट, लक्ष्ि तथा उद्देश्ि र साइनिोडम लेख्न े। 

2 विद्िालि शिक्षक तथा कममचारीको ई हाक्िरीको प्रिन्ध गने । 

3 राक्ष्िि गान र कक्षागत गीत कािामन्ििन गने । 

4 विद्िालि िनाम अशििान सञ्चालन गने (िैक्षक्षक सत्र २०७६को नारा: सिै िालिालिाशलका 
विद्िालि पठाऔ, नेपाललाई शिक्षक्षतहरुको देि िनाऔ)   

5 शिक्षकले गरेको कािम र समि(Teacher time on task)को दैयनक रेकडम राख्न ेव्ििस्था गने । 
6 हररत विद्िालि (िातािरण संरक्षण, िैकक्पपक िक्ततको प्रिोग र िक्ततको िचत, आकासे 

पानीको व्ििस्थापन, िगैचा र करेसािारी यनमामण, फोहर व्ििस्थापन, यनमामण कािममा 
न्िून लगानी, शिक्षण शसकाइमा सुधार)को यनमामण  

7 शिक्षक तथा विद्िाथीको ड्रसे अयनिािम गने । 

8 अशििािकले कक्षा शलने र ददने/ अशििािकको विद्िालि िाउ कािमक्रम सञ्चालन गने  

9 विद्िालि पररसर तथा कक्षाकोठाको दैयनक सरसफाई गने । 

10 साप्तादहक सह/अयतररतत कक्रिाकलाप सञ्चालन गने । 

11 िैक्षक्षक सत्र को प्रारम्िमा यनम्नानुसारको पाठ्िक्रम कािामन्ििन िोिना यनमामण  र 
कािामन्ििन गने । 

क्षेत्र/ 

एकाइ 

उद्देश्ि/शसउ विषििस्त ु शिक्षण 
कक्रिाकलाप 

शिक्षण  

सामग्री 
मूपिाङ्क
न 

वपररिड  

संख्िा 
       

12 शिक्षण शसकाइमा िाल केक्न्ित, पररिोिनामा आधाररत, सङ्गीत, रैथाने (Indigeneous), 
सूचना तथा सञ्चार प्रविधधमा(ICT) आधाररत विधधको प्रिोग गने । 

13 यनधामररत समिमा विव्िसकेा गठन / पुनगमठन गन े। 

14 विद्िालिमा िोग, प्राणािाम र ध्िान(meditation) सञ्चालन गने । 

15 िहुकक्षा िहुस्तर(MGML)मा आधाररत शिक्षणको अभ्िास गने । 
16 एकककृत पाठ्िक्रममा आधाररत शिक्षण(Integrated curriculum based teaching )को तिारी 

गने । 
17 विद्िालिमा आधाररत यनरन्तर पेसागत क्षमता विकास कािमक्रम सञ्चालन गने । 
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18 संस्थागत-सामुदायिक विद्िालि सहकािम गने । 

19 अशििािकले रोिेको माध्िमका आधारमा कक्षा शिक्षणको व्ििस्था गने । 
20 कमिोर विद्िाथीका लाधग अयतररतत कक्षा(Remedial tuition class)सञ्चालन गने । 
21  अन्तर विद्िालि शिक्षक विद्िाथी भ्रमणको प्रिन्ध गने । 
22 शिक्षक विद्िाथी सगसँगै (कुनै शिक्षकले कक्षा एकमा पढाउन िुरु गरे पयछ कक्षा ५ 

लगातार सोदह शिक्षकले पढाउने) कािमको अभ्िासको थालनी  गने ।  

23  विद्थाथी प्रदिमनी, खेलकुद प्रयतिोगीता, विज्ञान प्रदिमनीको आिोिना गने । 
24 िाल तलि, स्काउट, सदन, िुयनिर रेडक्रस सकम लको  गठन र पररचालन  गने । 
25 शिक्षक तथा विद्िाथी अनुसासनका िुँदा लेखन (Code of conduct) र कािामन्ििन गने। 
26 कक्षा ९-१२ प्रिोगात्मक कक्षाहरुलाई शसप विकास र अथोपािमन गने पद्धयतसँग िोडने । 
27 प्रधानाध्िापकले कक्म्तमा पयन दैयनक दईु वपररिड कक्षा शिक्षण गनुम पने । 
28 िैक्षक्षक सामग्री यनमामण कािमिाला सञ्चालन गने। 
29 पाठ िोिना र िैक्षक्षक सामग्री सदहतको शिक्षण (No teaching without teaching plan and 

materials) गने। 
30 विद्िालिमा आि आिमन कािमक्रम सञ्चालन (िस्तै:िडडिुदट, फलफुल खेयत, तरकारी खेयत, 

मकै खेयत, च्िाउ खेयत, गाई तथा िाख्रा पालन, माछा पालन, होमस्टे सेिा सञ्चालन अगर, 
िवत्त िनाउन,े मम िवत्तको तिान्डल िनाउने, िात्ती काटने, खेलौना िनाउने, डलहरु िनाउने, 
पेक्न्टङ गने, िेत र िाँसका सामग्री िानाउने आदद) गने ।  

31 सामाक्िक सञ्िालको शिक्षण शसकाइ र सहकािममा प्रिोग (िस्तै: Facebook/ messenger) 

group with HT, Google classroom, Skype for business, blogging, School email/ 

messenger ) गने । 
32 विद्िालिमा अयतररतत िाषा तथा संस्कृयतको कक्षा (Local/Japanese/ Korean/Arabi/ 

Chinese language and culture) सञ्चाललनमा पहल गने । 
33 विद्िालिको साइन िोडम नेपाली, अङ्गे्रिी र स्थानीि िाषामा लेख्न े। 
34 प्लाक्ष्टक रदहत विद्िालि, प्लाक्ष्टक रदहत समाि यनमामणमा पहल गने । 
35 अनुिवि शिक्षकले निाँ शिक्षकलाई शिक्षण कला शसकाउने (Teacher mentoring and 

coaching) कािमको पिन्ध गने । 
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36 करारमा शिक्षक यनिुक्तत गनम परेमा शिक्षक सेिा आिोगको िैकक्पपक सूधचिाट गने सो 
निएमा नगरपाशलकाको कािमपाशलकाले स्िीकृत गरेको शिक्षक यनिुक्ततसंिन्धी कािमविधध 
अनुसार गने।  

37 विद्िालि स्िास््ि कािमक्रम (सुसमा कोइराला मेमोररि नशसमङ कलेिको सहकािममा) 
सञ्चालन गने । 

38 प्रत्िेक दईु मदहनामा विद्िाथीको परीक्षा सञ्चालन र पषृ्ठपोषणको प्रिन्ध गने । 
39  कक्षा ८ १० र १२ का विद्िाथीहरुलाई पुराना प्रश्नहरुको अभ्िास गराउने  

40  विद्िालिमा िुद्ध वपउने पानीको प्रिन्ध गने । 
41  विद्िालिमा फोहोर व्ििस्थापन (Reduce- reuse- recycle) गने । 
42 विद्िािलि-कलेि सहकािम गने । 
43 विद्िालिमा शससी दटशि, स्माटम िोडम, डडिीटल प्रविधधमा आधाररत संप्रेषण तथा सूचना 

शिक्षण शसकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधधको प्रिोगलाई प्रिधमन गने । 
44  विद्िालिमा विशिन्न ददिस तथा उत्सि मनाउने ( िस्तै: अशििािक ददिस, विद्िालि 

िावषमक उत्सि, साक्षरता ददिस (सेप्टेम्िर ८), अन्तराक्ष्िमि शिक्षा ददिस(िनिरी २४ ), 

राक्ष्िि िोग ददिस (माघ १), शिक्षक ददिस (अतटोिर ५)/ गुरु पूणममा (साउन),  विश्ि 
िातािरण ददिस   (िुन ५), सरस्ियत पुिा (श्रीपञ्चमी)  

45  विद्िालिमा समािको रीयतररिाि र संस्कृयतको िानकारी र प्रिधमनलाई सामाक्िक 
अध्ििन विषि शिक्षणको अशिन्न अङ्ग िनाउने ।   

46  प्रहरीसँगको साझदेारीमा िाकफम यनिम शसकाउने । 
47  विद्िालि सुधार िोिना यनमामण र कािामन्ििन गने ।  

48  सिै शिक्षकहरुले कािम मूलक अनुसन्धान गने । 
49  विद्िालिले पबत्रका/शिते्त पबत्रका,स्माररका प्रकासन गने । 
50  विद्िालिको िैक्षक्षक सुधार तथा व्ििस्थापनका लाधग प्रयत मदहना एउटा स्टाफ िैठक 

गरी यनणमि कािामन्ििन गने 
51 विद्िालि सुसासन र पारदशिमता कािम गरी सामाक्िक पररक्षण तथा लेखा पररक्षण गने। 
52 विद्िालि खपुने ददन(२२०ददन), पढाइ हुने ददन(२०० ददन) कािम गने । 
53  विद्िालिमा यनिशमतता, शिक्षक हािीरी र विद्िाथी हाक्िरीको अशिलेख अध्िाविधक 

गने । 



6 
 

54 िावषमक िोिना यनमामण र कािामन्ििन गने । 
55 कक्षागत रुपमा विद्िाथीको वििरण तिार गरी कक्षाकोठाको शित्तामा टाँस्ने । 
56 विद्िाथीको कािम वििािन गरी अशििािको स्िागत, विद्िालिको िानकारी िस्ता 

कािममा विद्िाथी पररचालन गने ।  

57 शिक्षक अशििािक संगठनको गठन र पररचालन गने । 
58 विद्िालिलाई समुदािको शसकाइ केन्िको रुपमा विकास गने 
59 प्रत्िेक विद्िालिले फरक पदहचान सदहतको रचनात्मक कािमको प्रदिमन गनुम पने । 
60 यनधामररत समिमा विद्िालिको त्िाङ्क अध्िाविधक गने र कािमसंपादन मूपिाङ्कन 

फारम िने। 
61 एकककृत िैक्षक्षक तिालेण्डरको कािामन्ििन गने । 
62 सिै विद्िालिहरुले उक्पलखखत कािमहरु गनमका लाधग १५ ददन शित्र कािम िोिना िनाइ 

नगरपाशलकामा पेस गनुम पने । साथ ैकुनै विद्िालिले उतत कािम गनम नसतने िा गनम 
नपने िएमा कारण सदहत पेस गने । 


