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सचूना प्रलिलि सम्बन्िी ताललम -२०७२।१२।१६ र १७ को 

प्रलतबेदन 

 

  



स्थालनय शासन तथा सामदुालयक लिकास कायाक्रम अन्तरगत लमलत २०७२-१२-१६ गते,  "सचूना प्रलिलि सम्बलन्ि ताललम" को पलिलो 

लदन मचेीनगर नगरपाललकाका कमाचारी र समदुाय पररचालकिरुको उपलस्तलथ तथा  मचेीनगर नगरपाललकाका प्रमखु एिम ्कायाकारी 

अलिकृत श्री पशपुती खलतिडा ज्यकूो अिक्षतामा सम्पन्न गररयो। । ताललममा ४५ जना व्यालक्तको उपलस्तलथ रिकेो लथिो भने २१औ 

शतालधिमा सञ्चार तथा सचुना प्रलिलिको मित्ि; लिश्व, नपेाल र स्थालनय लनकायिरुमा यस्को अिश्था, यसका फाईदा, सेिाग्रालििरुलाई 

मध्यनगर गद ैशािारण तर प्रभािकारी प्रलिलििरुको प्रयोग, कागज रलित सरकार, E-Governance, Cloud Technology 

(Google Drive), G-mail तथा स्थालनय लनकायमा प्रयोगमा ल्याउन सलकने  ICT Tools िरुको बारेमा जानकारी गराईयो। 

यस्का साथ साथै Mobile technology and Application र िेबसाईट व्यिस्थापन सम्बलन्ि ताललम पलन प्रदान गररयो। 

कार्यक्रमको पहिलोहिन उपहथि िुनु भएको व्र्ाहिको हििरण 

 

 



 

 



लमलत २०७२-१२-१७ गते, स्थालनय शासन तथा सामदुालयक लिकास कायाक्रम अन्तरगत "सचूना प्रलिलि सम्बलन्ि ताललम" को दोस्रो 

लदन मचेीनगर नगरपाललकाको िडा नागररक मञ्चका संयोजक तथा नागररक सचतेना केन्रका संयोजकिरुको उपलस्तलथमा सम्पन्न गररयो। 

। ताललममा २२ जना व्यालक्तको उपलस्तलथ रिकेो लथिो भन े२१औ शतालधिमा सञ्चार तथा सचुना प्रलिलिको मित्ि; लिश्व, नेपाल र 

स्थालनय लनकायिरुमा यस्को अिश्था, यसका फाईदा, सेिाग्रालििरुलाई मध्यनगर गद ैशािारण तर प्रभािकारी प्रलिलििरुको प्रयोग, 

कागज रलित सरकार, लििलुतय शासन (E-Governance) , तथा स्थालनय लनकायमा प्रयोगमा ल्याउन सलकन े ICT Tools िरुको 

बारेमा जानकारी गराईयो। यस्का साथ साथै सचूनाको िक सिललकरणमा सचूना प्रलिलिको भलुमका र मित्ि, सचूना प्रलिलिको प्रयोग 

गरर सेिाग्रालिले ललन सक्न े जानकारी (Website खोल्न र िनेा), सचूनाको िक सम्बलन्ि जानकारी तथा E-bidding सम्बलन्ि 

जानकारी समेत गराईयो। 

कार्यक्रमको पहिलोहिन उपहथि िुनु भएको व्र्ाहिको हििरण  

 

 



सिभागीको पहिकृर्ााः 

 नयााँ-नयााँ प्रलिलि तथा भईरिकेा श्रोत र सािान प्रयोग गना लसकाउन यस्ता लकलसमका ताललम िेरै उपयोगी िुने। 

 सचूना र सञ्चार प्रलिलिको प्रयोग गनााले छोटो समय र कम जनशक्तको प्रयोगमा लछटो , छररतो र प्रभािकारी ढङगले 

सेिा लदन सलकन ेभएकोले यसको अलिकतम प्रयोग गनुा पने। 

 स्थालनय लनकायले आफ्नो सेिाग्रािी तथा स्थालनय जनतालाई मध्यनगर गरेर सलि प्रलबलिको प्रयोग गरर सिज र सरल 

तररकाले सेिा प्रदान गनुा पन े

सझुािाः 

 सचुना प्रलिलि सम्बलन्ि ताललममा practical मित्िपणूा िुने भएकोले सम्भिभएसम्म सिभालग सबलैाई ल्यापटप िा 

डेस्कटप उपलधि गराउन ेिा सिभालग आफैले ल्याउने। 

 Theoretical  भन्दा Practical लशक्षा बलड उपयोगी तथा चाडै लसलकने भएको िुदा कमप्यटूरमा िेरै अलभयास गने।  

 File Sharing, Printer Sharing , Google Drive जस्ता प्रलिलिको प्रयोग कायाालयमा अलिकतम मात्रामा 

गनुा पने। 

 लि-िाईफाई जोन, Multimedia Device जस्ता आिारभतु कुरािरुको व्यिस्था कायालयमा िुन ुपने। 

  



 

कार्यक्रमका केिी िहथिरिराः 

 

 

 


