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       व्यास युवा परिषद' (Vyas Yout h Counci l ) व्यास नगिपालिकािे बिलिन्न पेशा, व्यवसाय, अध्ययन ् ि 
अन्य क्षेत्रमा िहेका जोलशिा ि सामुदालयक िावना िोकेका नगििासी युवाहरुिाई समेटेि िनाउने समुह हो । 
प्रलिस्पर्ाात्मक रुपमा छनोट गरिने यो समुहमा ५० जना १८ देखी २८ िषा सम्म उमेिका युवाहरु िहनेछन । नगिका 
सिै वडा, िगा, जािजािी, समुह, ि समुदायको प्रलिलनर्ीत्व िहने यो परिषदिे युवाका चुनौिी ि अिसिका िािेमा 
नगिपालिकासंग नजजक िहेि काम गनछे । नगि प्रमुख, नगिका जनप्रलिलनर् ि कमाचािीसंग नजजक िहेि परिषदका 
सदस्यहरुिे नगिको प्रालिमकिाका बिषयहरु ि कायाक्रमहरुमा काम गनछेन। नगिको युवा सल्िाहकाि ि दिुका 
रुपमा परिषद सदस्यहरुिे बिलिन्न समुहमा िहेि साना सामुदालयक बिकासका कायाक्रम पलन गनछेन ।    
उदेश्य 
नगि लित्र िहेका युवा परिचािन गरि नगििाई समदृ्द ि सुन्दि िनाउने।  
गठन प्रककया 
नगि प्रमुख, नगिका जनप्रलिलनर्, ि नगिपालिकाको मिहिमा िहने यो परिषद खुल्िा रुपमा आिेदन माग गिी 
गठन गरिने छ। नगिपालिकाको सुचना प्रक्रक्रया ि स्िानीय संचाि मध्यमिाट आिेदनको जानकािी गरिनेछ। आएका 
आिेदनहरुिाई नगिपालिकाका प्रलिलनर्ी ि बिज्ञ समुहिे अध्ययन गरि सदस्यहरु छनोट गनछे। यसिी छनोट िएका 
परिषद सदस्यहरुको अिर्ी एक िषाको िहनेछ ि नयााँ िषामा नयााँ परिषद िन्नेछ।  
परिषद सदस्यको योग्यता-आवश्यक्ता 

 व्यासनगिको िालसन्दा, मिदािा नामाविी वा नागरिक्ता नगि लित्रको िहेको। हाि नगि िाक्रहि िहेिापलन 
परिषदको कायाक्रममा सहिागी हुनसक्ने िएमा ।    

 १८ िषा पुिा गिी २८ िषा ननाघेको । 
 संवसेवकका रुपमा नगिपालिकाको कायाक्रम ि योजनाहरुमा सहिालगिा जनाउन सक्ने। 
 सामुक्रहक िावना िई, समुहमा िहेि, नगिमा िाम्रो काम गिौ िन्ने बिचाि िोकेका। 
 सामुदालयक काममा अग्रसि, समाजमा केही नबिन काया गरििहेका, ि सकिात्मक बिचाि िएका। 

    कायय गततबबधी  
 नगि प्रमुख, जनप्रलिलनर्ी, नगिपालिका ि परिषदका सदस्यहरु बिच लनयलमि छिफि ि सहकाया हुनेछ । 

 
 नगिपालिकािे आफना युवा सम्िजन्र्ि कायाक्रमहरुमा परिषद सदस्यहरुिाई सहिागी गिाउने छ। 

 
 परिषदिे नगिमा युवाका अिसि ि चुनौिीका िािेमा नगिपालिकािाई जानकािी क्रदने ि कसिी  

युवाका िुलमका नगिका बिकास लनमााणको काममा िगाउन सक्रकन्छ िन्ने िािेमा पहि गनछे। 
 

 जनप्रलिलनर्ी ि नगिपालिकािे परिषद सदस्यहरुिाई आफना युवा दिुका रुपमा सहयोग ि समिान गनछेन। 
 

 परिषदिे िषाििी नगिको लनर्ाारिि लनिी ि कायाक्रमहरुिाई सहयोग पुग्ने गलिबिर्ी गन ेछ। 
 
 



बाबषयक काययक्रम 
अतिमुखिकिण 
नगि प्रमुख, जनप्रलिलनर्ी, ि नगिका अन्य प्रलिलनर्ीको उपजस्ििीमा, ५० छनोट िएका युवाहरुिाई िन्द सत्रहरुमा 
िाखेि परिषदको उरे्श्य, नगिपालिकाको लनिी ि िाबषाक योजना, का िािेमा जानकारि प्रदान गरिनेछ। उक्त लिन क्रदने 
कायाक्रममा जजल्िा ि केन्रका बिलिन्न क्षेत्रका सफि व्यबक्तत्वहरुिे उलनहरुिाई प्रलशक्षण, हौशिा ि उत्प्रेिण प्रदान 
गनछेन। सािै यो अिर्ीमा उलनहरुिे बिलिन्न समुहमा िहेि आफुिे समुदायमा गना चाहेको योजना ि कायाक्रमको 
िािेमा छिफि गनछेन, जुन कायाक्रमहरुिाई पलछ प्रलिस्पर्ााका आर्ािमा छनोट गरिनेछ। लय साना योजना 
सञ्चािनका िागी सानो आलिाक सहयोग पलन प्रदान गरिने छ।  
 
सामुदातयक काययक्रम 
यस कायाक्रम परिषद सदस्यहरुको पुणारुपमा आफनो सोच ि योजनाको कायाक्रम हो। परिषद सदस्यहरुिे योजनामा 
छिफि, अनुसन्र्ान, ि पुणा परियोजना लनमााण पश्चाि लय साना सामुदालयक कायाक्रमको छनोट गरिनेछ। 
नगिपालिका प्रलिलनर्ी, प्रलशक्षक, बिषय बिज्ञहरुिे यस कायाक्रम लनमााण, छनोट, ि सञ्चािन गना मद्दि गनछेन । 
छनोट िएका प्रत्यक कायाक्रमका िागी केही िकम पलन प्रदान गरिनेछ। जुन िकमिे परिषद सदस्यहरुिाई आफनो 
समुदायमा आवश्यक कायाक्रमहरु गना ि नगिपालिकाको प्रािलमक्ताको बिषयमा काम गना मद्दि गदाछ।  
 
बबषयगत काययक्रम 
िषािरिनै परिषद सदस्यहरुिे बिलिन्न बिषयमा कायाक्रमहरु सञ्चािन गना सक्नेछन। लय छोटा कायाक्रमहरु एकक्रदने 
कायाक्रम हुनेछन । सिै परिषद सदस्यहरुिाई यो कायाक्रमिे िषािरि नै जुटाईिहने छ।  
काययकाल परिषद सदस्य एक िषाका िागी छनोट हुनेछन। उलनहरुको छनोट ि अलिमुजखकिणसंगै कायाक्रमको 
शुरुवाि िएको मालनने छ। सामुदालयक कायाक्रम ६ मक्रहनामा सम्पन्न गनगेरि त्याि गरिनेछ। परिषद नगिपालिकाको 
िाबषाक कायाक्रमका रुपमा संञ्चािन हुनेछ ।  
 
काययक्रम उपलखधधहरु 

 नगि जनप्रलिलनर्ी ि नगिपलिकािे िाबषाक रुपमा आफनो नगिका ५० युवाहरुसंग प्रत्यक्ष संम्वाद ि काम 
गनछेन।  

 परिषद सदस्यहरुिे नगिपालिकाको कायाक्रम सञ्चािनमा ि बिकास कायामा सहयोग प्रदान गनछेन ।  
 उलनहरु आफै संिग्न िई साना सामुदालयक कायाक्रम सञ्चािन पलन गनछेन, जसिे उनीहरुको क्षमिा 

िदृ्दीसंगै समुदाय प्रिी झुकाि िढाउने छ। 
 कायाक्रमिे युवाहरुिाई स्िानीय सिकाि, सामाजजक परिवेष, ि िाजलनिीक परिपाटी िुझ्ने अिसि प्रदान 

गनछे।  
 


