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स्थानीम तहभा मोग प्रशिऺण कामयक्रभ सॊचारन सम्फधधी भागयदियन, २०७७   

स्थानीम तहभा यहेका विद्यारम तथा क्माम्ऩसहरुभा मोग शिऺाको भाध्मभफाट नागरयकहरुराई िायीरयक, 
भानससक, साभाशजक य आध्माशमभक रुऩभा आयोग्म याख्नका सनशम्त शजल्राको सदयभकुाभ बएको स्थानीम 
तहभा मोगगरुु कामयक्रभ सॊचारन गनय फाधछनीम बएकारे सदूुयऩशिभ प्रदेि साभाशजक विकास भधरारम 
कैरारीरे मो भागयदियन तमाय गयेको छ  । 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब : मस भागयदियनको नाभ "स्थानीम तहभा मोग प्रशिऺण कामयक्रभ सॊचारन 
सम्फशधध भागयदियन, २०७७" यहेको छ । 

२. ऩरयबाषा : सफषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस भागयदियनभा ; 
(क) "मोग प्रशिऺक" बन्नारे मोग सम्फशधध सैद्दाशधतक य वक्रमामभक ऻान बई सभदुामभा मोग 
ससकाउन सक्ने व्मशिराई सशम्झन ुऩदयछ । 

(ख) "मोग" बन्नारे िायीरयक, भानससक, साभाशजक य अध्माशमभक रुऩभा स्िस्थ यहन गरयने अभ्मास 
सम्झन ुऩदयछ । 

(ग) "अष्टाङ्ग मोग" बन्नारे मोगका आठ अॊगहरु मभ, सनमभ, आसन, प्राणामाभ, प्रममाहाय, धायणा, 
ध्मान य सभासध सम्झन ुऩदयछ । 

(घ) "सम्फशधधत कामायरम" बन्नारे फजेट तथा कामयक्रभ विसनमोजन बएको कामायरम सशम्झन ुऩनेछ 
। 

(ङ) "भधरारम" बन्नारे साभाशजक विकास भधरारम कैरारी सशम्झन ुऩदयछ ।  

३. कामयक्रभको उद्दशे्म : मोगगरुु सम्फशधध कामयक्रभको उदे्दश्म देहाम फभोशजभ हनेुछ; 
(क) मोगको भाध्मभफाट ियीयको योग प्रसतयोधामभक ऺभता फढाई नागरयकको स्िास््म सॊयऺण 

तथा योगीको योग व्मफस्थाऩनको रासग सनमसभत मोगाभ्मास गयाउने । 

(ख) विद्यारमभा विद्याथीहरुराई मोगको वक्रमामभक ऻानको साथै गरुुकुरीम शिऺा प्रणारी 
अधतगयतको नैसतक शिऺाको ऻान प्रदान गने । 

(ग) मोग शिऺाको भाध्मभफाट आमिेुद य अधम िकैशल्ऩक शचवकमसा तथा जसडफटुी सम्फशधध 
जागयण सभदुाम स्तयसम्भ रैजान सहमोग गने । 

(घ) नेऩार सयकायको नागरयक आयोग्म कामयक्रभको रक्ष्म ऩयुा गनयभा सहमोगी ससद्द हनेु । 

 

४. मोग प्रशिऺकको सेिा ितय : छनौट गरयएका मोग प्रशिऺकको सेिा ितय देहामफभोशजभ हनेुछ : 
४.१ मोग प्रशिऺकरे तोवकएको विद्यारमभा कामय विियण फभोशजभ कामय गनुयऩनेछ । 

४.२ सदयभकुाभ यहेको स्थानीम तह शस्थत विद्यारम तथा क्माम्ऩसहरुभा कामय मोजना फनाई 
मोग प्रशिऺण गयाउन ुऩनेछ ।     

४.३ सम्फशधधत स्िास््म कामायरमरे उि कामयमोजना अनसुाय कामय गयेको िा नगयेको, थऩ 
सहजीकयणको रासग अनगुभन य ऩषृ्ठऩोषण गनुयऩनेछ । 
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४.४ प्रसत भवहना कशम्तभा २० िटा सेसन सॊचारन गयेको हनुऩुनेछ ।  

५. मोग प्रशिऺकको कामय विियण : मोग प्रशिऺकको कामय विियण देहाम फभोशजभ हनेुछ : 
५.१ विद्यारम तथा क्माम्ऩसभा विद्याथी य शिऺकहरुराई मोगको सैद्वाशधतक तथा प्रमोगामभक 
ऻान ससकाउने । 

५.२ स्िस्थ जीिनिैरीको फायेभा जानकायी ददने । 

५.३ स्िस्थ विद्यारम फाताियण फनाउॉनको रासग सफद्यारमभा स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध जसडफटुी 
तथा फोटसफरुिा योप्न प्रोमसाहन गने ।  

५.४ स्थानीम तहभा यहेका विद्यारमहरुभा कामय मोजना फनाई सकेसम्भ धेयै विद्यारमहरुभा 
प्रशिऺण गयाउने । 

५.५ मोग य स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध जसडफटुीको फायेभा जनचेतना असबिृदद्द हनेु कामयहरु गने 
।  

५.६ स्िास््म कामायरमरे तोकेका अधम कामयहरु गने ।     

   

६. मोग प्रशिऺकको मोग्मता य छनौट प्रवक्रमा :  

क) भाधमता प्राप्त शिऺण सॊस्थाफाट मोग विषमभा प्रिीणता प्रभाणऩर तह िा भासथल्रो तह 
उत्तीणय  िा भाधमता प्राप्त शिऺण सॊस्थाफाट आमिेुद विषमभा िैद्द  िा प्रिीणता प्रभाणऩर तह 
उत्तीणय गयी मोग सम्फशधध कशम्तभा ७ ददनको तासरभ सरई आमिेुद शचवकमसा ऩरयषदभा दताय 
बएको हनुऩने । 

ख) प्रकयण "क" फभोशजभ स्िास््मकभी उऩरब्ध हनु नसकेभा भाधमता प्राप्त शिऺण 
सॊस्थाफाट आमिेुद विषमभा िैद्द िा प्रिीणता प्रभाणऩर तह उत्तीणय बई आमिेुद शचवकमसा 
ऩरयषदभा दताय बएको हनुऩने । 

ग) मोग गरुु ऩदभा सनमशुिका रासग छनौट बएका व्मशि अधम सॊस्थाभा कयाय सेिा तथा 
ज्मारादायीभा कामययत हनु नहनेु । 

घ) सम्फशधधत कामायरमरे प्रचसरत ऐन कानून अनसुाय बनाय छनौट गनुयऩनेछ ।  

७. अनगुभन भलु्माङ्कन तथा प्रसतिदेन : क) मोग गरुु कामयक्रभको अनगुभन तथा भलु्माङ्कन साभाशजक विकास 
भधरारम, कैरारी य स्िास््म सनदेिनारम डोटीरे गनेछ । 

ख) मोग प्रशिऺकरे भाससक रुऩभा काभको पोटो सवहतको कामय सम्ऩन्न प्रसतिदेन (प्रशिऺण गयेको स्थान, 
सहबागी सॊख्मा, पोटो आदद) स्िास््म कामायरम, शजल्रा शस्थत आमिेुद स्िास््म केधर/औषधारमभा य 
स्िास््म कामायरमरे चौभाससक रुऩभा स्िास््म सनदेिनारम डोटीभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

६. वित्तीम व्मिस्थाऩन : स्िास््म कामायरमभा विसनमोशजत "शजल्राको सदयभकुाभ बएको स्थानीम तहभा 
मोगगरुु कामयक्रभ" फाट गनुयऩनेछ । 


