अनुसूची–३
(साबफक शिक्षा बनमभावरी २०५९ को बनमभ ४ सॉग सम्फशधधत)
ववद्यारम खोल्नको राबग चाविने ऩूवााधायिरू
क) कक्षा कोठािरू साभाधमतमा नौ वपट उचाईको य घाभ तथा ऩानीफाट फचाउ िुने वकबसभको

िुन ु ऩने,

ख) कक्षागत क्षेत्रपर ऩूव ा प्राथबभक य प्राथबभक ववद्यारमको िकभा प्रबत ववद्याथी ०.७५ वगा बभटय तथा बनम्न
भाध्मबभक य भाध्मबभक ववद्यारमको िकभा १.०० वगा बभटय बधदा कभ िुन निुने,
ग) अध्माऩन गयाइने कक्षा कोठाभा िावाको प्रवाि, प्रकािको व्मवस्थाको साथै स्वस्थ िुन ु ऩने,
घ) कक्षा कोठाभा ववद्याथी सॊ ख्माको आधायभा पबनाचयको व्मवस्था िुन ु ऩने,
ङ) मथेष्ट स्वस्थकय खानेऩानीको प्रवधध गनुा ऩने,
च) ऩूव ा प्राथबभक ववद्यारमभा फािेक अधम ववद्यारमभा छात्र छात्राको राबग अरग अरग िौचारमको व्मवस्था िुन ु
ऩने य प्रत्मेक थऩ ५० जना ववद्याथीको राबग एक कम्ऩाटाभेधट थऩ िुन ु ऩने,
छ) ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यऩुस्तक, शिक्षक बनदे शिका सवितको १ ववद्याथी फयाफय कम्तीभा २ प्रबतका दयरे ऩुस्तक उऩरब्ध
बएको ऩुस्तकारम िुन ु ऩने,
ज) शिक्षण वक्रमाकराऩको राबग आवश्मकीम िैशक्षक साभग्रीिरू जस्तै कारोऩाटी, नक्सा, ग्रोफ, गणतीम साभग्री
आदद िुन ु ऩने,
झ) सम्ऩूणा ववद्याथीिरू एकैसाथ उबबन सक्ने कम्ऩाउण्ड िुन ु ऩने,
ञ) ऩूव ा प्राथबभक ववद्यारमभा घय फावियका वक्रमाकराऩिरू सञ्चारन गना ऩुग्ने य अधम ववद्यारमका राबग बबरफर
खेल्न बभल्नेसम्भको खेर भैदानको व्मवस्था य खेर साभग्रीको व्मवस्था िुन ु ऩने,
ट) ऩाठ्यक्रभ अनुसायको ववज्ञान साभग्रीको व्मवस्था िुन ु ऩने,
ठ) साभुदावमक ववद्यारमभा प्रत्मेक कक्षाभा साभाधमतमा दे िाम फभोशजभ य सॊ स्थागत ववद्यारमभा साभाधमतमा
प्रबतकक्षा धमूनतभ फाईस, अबधकतभ् चौवारीस य औसत ३३ ववद्याथी िुन ु ऩनेछ ।
उऩत्मका तयाई क्षेत्रभा – ५० जना
ऩिाडी क्षेत्रभा – ४५ जना
विभारी क्षेत्रभा – ४० जना
ड) साभुदावमक ववद्यारमभा कम्तीभा दे िाम फभोशजभको शिक्षकको व्मवस्था िुन ु ऩने्–
भाध्मबभक तिको राबग – ५ जना
बनम्नभाध्मबभक तिको राबग – ४ जना
प्राथबभक तिको १–३ कक्षाको राबग – ३ जना
प्राथबभक तिको १–५ कक्षाको राबग – ५ जना
ऩूव ा प्राथबभक ववद्यारमको राबग – २ जना
तय सॊ स्थागत ववद्यारमभा कक्षा शिक्षक अनुऩात धमूनतभ १:१.४ िुन ु ऩनेछ ।
ढ) ववद्यारमको स्थामी आम स्रोत िुन ु ऩने,
ण) ववद्यारमभा प्राथबभक उऩचाय साभग्रीको व्मवस्था िुन ु ऩने,
त) आवासीम ववद्यारमको राबग आवास बवन िुन ु ऩने,
थ) ववद्यारमको िाता कम्ऩाउण्डरे घेरयएको िुन ु ऩने,
द) बाडाको बवनभा ववद्यारम सञ्चारन गने बए कम्तीभा ऩाॉच वर्ाको घय बाडा सम्फधधी सम्झौता बएको िुन ु ऩने ।

