
समदृ्ध प्रदेशको लागि यवुा स्वोजिर : सम्भावना चुनौती 
 

             यस  प्रदेशको नामकरण गण्डकी नदीको नामबाट गण्डकी प्रदेश राखियको  हो। यस प्रदेशमा 
११ खिल्ला, १महानगरपाललका,२६ नगरपाललका,५८ गाउपललका  र ७५९ वोटा वडा रहेको छन ्। 
यस प्रदेशमा २३ वोटा केन्द्रीय र ४६ प्रदेखशक चनुाब केन्द्र रहेको छन। हहमाल ,पहाड र तराईमा 
फैललयाको यस  प्रदेशले खचन र भारत दवैु लसमान लाई छोएको छ । यस प्रदेशको कुल िनसंख्या  
२४,०३,०६१ रहेको छ भने यस को क्षेत्रफल २१६३३ हक.लम रहेको छ । धालमिक, सास्कृलतक, 
एलतहालसक र पौरानी क्षेत्रम यस प्रदेशको आफनै पररचाहन  रहेको छ । 

        सरकारी पेशा, कृहि, बैदेखशक रोिगार, लनखि क्षेत्रम िालगर र साना तथा घरेल ुउधोग नै यस 
प्रदेशको प्रमिु रोिगारीको स्रोत रहेको छ ।नेपाल सरकार राखस्टया योिना आयोग र सयकु्त राखस्टया 
संघ (UNDP) दबैुको आयोिनामा गररयको मानव लबकास २०२० प्रलतबेदन अनसुार नेपाल मा कुल 
11% र गण्डकी प्रदेशमा ९ % बोरोिगारी रहेको छन अथाित ्२,१७,००० िलत बेरोिगारी रहेको 
छन ् । उक्त बेरोिगारी र नया रोिगार लसिािन   लनमना  सम्भावना र  चनुौती रहेको छन । 

सम्भावना : 

१)  सरकारी ररक्त पदमा तत्काल आबेदान िोलल  भनाि ललन।े 

२)  कृहि सम्भावना क्षेत्रमा उखचत  लसपमलुक ताललम, हवलभन अनदुान प्रदान गरर रोिगारी 
लसििना गने। 

३) यस प्रदेशमा रहेको सबै पयिटन र धालमिक क्षेत्रमा आवश्यक अनसुारको  व्यस्थापन गरर 
रोिगारी  लसििना गने।               

४) आन्द्तररक पयिटन लाई  आकििण गदै ग्रालमण क्षेत्रम होमस्टे लाइ उखचत व्यस्थापन र 
लबज्ञापन गरर ग्रालमण क्षेत्रका  यवुाहरुलाई रोिगारी पदािन गने। 

५) माछा, कुकु, बाख्रा, सुुँगरु र काललि पालानको लालग उखचत लसपमलुक ताललम, हवलभन 
अनदुान प्रदान गरर रोिगारी लसििना गने । 

६) हवलभन्न िालनहरुको अनसुन्द्धान गरर प्रकृलत लाई असार नहनुे गरर िालन लनकाली यस क्षेत्रमा 
पलन रोिगार लसििना गरर रोिगारी ददन सहकनेछ भने थप आम्दानी वाट उधोग र 
कलाकारिानमा लगानी गरर थप रोिगार लसििना गनि सहकने। 



७) सरकारी, लनखि र बैदेखशक लगानीकताि लालग आकििण गरर सम्भावना क्षेत्रमा उधोग र 
कलकारिान िोलल रोिगारी पदािन गनकुो साथै आयित र लनयात ्सन्द्तलुन  गरर ब्यापार 
घाटालाई सकारात्मक सधुार गने। 

८) यस  प्रदेशमा रहेका िोलानाला बाट उचत्म लबधतु र लसचाई गरर रोिगार लसििना गने 
सहकने। 

९) िाडी मलुलकबाट फहकयाका नागररकलाई  पबुिधार लबकास योिना कायिमा प्रोयाग गनि 
सहकने। 

१०) भारत मलुक बाट आई लबलभन्न एकलौहट ब्यापार र पेशा गरेको क्षेत्रहरुमा उखचत 
लसपमलुक ताललम ददई नपेाललहरुलाई पलन रोिगारी ददन सहकन।े 

११) करप्रोरेट क्षेत्रले करप्रोरेट सामाखिक उत्तरदाहयत्व बापत आफनो केहह कमिचारी स्थानीय 
हनु ुपने । 

चनुौती : 

१) परदेश सरकारले तत्काल प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गनुि पने । 

२) हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रम रहेको बेरोिगारीहरुको पहहचान गरर उलनको 
दक्षताको आधारमा रोिगार लसििना गनुि पने । 

३) प्रदेश र स्थानीय सरकार दवैुले रोिगार लसििना कायिकमिको लनखित बिेट लबयोिन 
गरर कायिकमि लाग ुगनुि पने । 

४) कृहि क्षेत्रको लालग आवस्त्कता अनसुार मल, लबउलबिन,  आधलुनक ताललम र मेखशन, 
अनदुार समयमा नै प्रदान गनुि पने  साथै कृहि र पशपुालनको लालग उखचत  भाउ  र 
बिार व्यस्थापन गनुिपने । 

५) कोलभड १९ को कारण बैदेखशक रोिगारबाट फहकि याका नागररक लाई उनीहरुको 
दक्षताको आधारमा रोिगार प्रदान गनुि पने । 

६) साना –तथा घरेल ुउधोगलाई प्रोत्साह गनिलाई लबलभन ्अनदुान र कर छुट ददन ुपने 
। 

७) स्वादेशी र लबदेशी लगानीकतािहरु लाई लगानी गने उखचत बातावरण लनमाणि गनुि पने 
। 

८) लछटो िोलन सहकने उधोग कलकारिान  लछटो लनमाणि गनुि पने । 

९) रोिगार सम्बखन्द्ध  लबलभन ्समय समयमा लसपमलुक ताललम प्रदान गनुि पने । 

१०) भारत मलुकु नागररक ब्यापार लसडनीगेट लाई तत्काल हटाउन ुपने ।  



 

            यवुा रोिगार लसिािन गरर उनीहरु क्षमत अनसुार रोिगार प्रदान गरर अलनहरुको 
आम्दालन  वहृि  गराई उलनहरु लाई बचत गने बालन बसाली उनीलाई नयाुँ क्षेत्रमा लगानी 
गराउन सहकने छ भन ेनयाुँ उधोग कलकारिान बाहििक ब्यापारघाट सकारात्मक  सधुार गरर 
बैदेखशक मरुा आििन गनि सकछौ भने यस परदेशको अथितन्द्त्रमा, गररबी , अखशक्षा स्वास््य 
िस्ता  समस्याको  समाधान गनािसक्छ । 

 

 

 

 


