जिल्ला बिकास समितिको कार्ाालर्
रोल्पा

सूचना िथा सञ्चार प्रविधि सम्िन्िी
अमििख
ु ीकरण िामलिको प्रतििेदन
२०७३

प्रशिक्षक
बसन्तराज घतीमगर, इलेक्ट्रोनिक्ट्स एण्ड कम्यूनिकेिि इञ्जजनियर (त्रि.वि. पुलचोक)
ICT Engineer Volunteer, ञ्जविसको कायाालय, रोल्पा ।

ताशलमको अिधारणा र उदे श्य

स्थातनर् शासन िथा सािादातर्क विकास कार्ाक्रिको ििेट खचा मशर्ाक नं. २६३१२ िा स्थातनर्
तनकार्िा सूचना प्रविधि सम्िन्िी िामलि कार्ाक्रि रहे को सन्दिािा उक्त मशर्ाकको िार्ादशानिाट
तनदे मशि िई जिल्ला विकास समितिको कार्ाालर् रोल्पाले र्ो िामलिको आर्ोिना र्रे को धथर्ो
। िामलिको िल
ू उदे श्र् जिल्ला विकास समितिको कार्ाालर्का किााचीरीलाई सच
ू ना संचार िथा
प्रविधि (ICT) सम्िन्िी आिश्र्क ज्ञान प्रदान र्ने र प्रर्ोर्ात्िक मसप हस्िानिरण र्री
सहिार्ीहरुको क्षििा अमििद्ध
ृ ी र्ने िथा विद्युतिर् शुशासनको चेिना

फैलाउने रहे को धथर्ो ।

ताशलममा प्रयोग गररएको विधध र प्रक्रिया ।
िामलििा ६ िना िहहला र १९ िना पुरुर् र्री २५ िना प्रमशक्षाथीको सहिार्ी रहे को धथर्ो
। िामलिका विर्र् िस्िु िारे आिारिि
ु िानकारी, प्रर्ोर्ात्िक अभ्र्ास साथै सहिार्ीहरुको
व्र्क्तीर्ि क्षििा िामलि अर्ाडि कस्िो छ िनेर प्रत्र्ेक व्र्क्तीलाइ फारि सिेि िराइएको धथर्ो
।

ताशलम संचालि भएको स्थाि तथा शमनत तल ददईएको ताशलका अिस
ु ार धथयो।

मिति

सिर्

२०७३।०२।२१-

पहहलो सत्र (२१ र्िे)

२२

स्थान
दोश्रो सत्र (२२ र्िे)

जिविसको

२:०० ििे दे खख ६:०० ििे ७:०० ििे दे खख १२:०० ििे सच
ु ना हल
सम्ि (अपरान्ह)

सम्ि (विहान)

ताशलमका विषय िस्तह
ु रु निम्ि बमोञ्जमका रहे का धथए ।
१. सच
ू ना िथा संचार प्रविधि सम्िन्िी आिारिि
ू िानकारी
२.

कम्पर्ुटर

(मसस्टि

̸

सफ्टिेर्र

̸

हािािेर्र

)

सम्िजन्ि

िानकारी

।

३. e-Governance िारे आिारिूि िानकारी

 नेपालिा e-Governance को अिस्था
 नेपालिा e-Governance को िहत्ि र अिसरहरु
 नेपालिा e-Governance सूचना प्रविधि विकासिा स्थातनर् तनकार्को िूमिका
र िहत्ि

 नेपालिा e-Governance सूचना प्रविधि विकासको अििारणा र कार्ारि ICT
team को औधचत्र्, िूमिका र िहत्ि

४. अपरे हटङ मसस्टि सम्िन्िी ज्ञान र प्रर्ोर्ात्िक अभ्र्ास
 अपरे हटङ मसस्टिको िारे िा सािान्र् ज्ञान
 फाईल ̸ फोल्िर व्र्िस्थापन
 वप्रन्टर Driver इन्स्टल ̸

Repair

 सफ्टिेर्र application install/uninstall (राख्ने ̸ हटाउने )
५. र्तु नकोि सम्िन्िी सैिाजन्िक ज्ञान िथा व्र्िहाररक अभ्र्ास
 Nepali Traditional Unicode
 Nepali Romanized Unicode
६. इन्टरनेट ईिेल सम्िजन्ि िानकारी
 इन्टरनेट िारे िानकारी
 इन्टरनेट खोिलाई प्रिािकारी िनाउने िररका
 इिेल खोल्ने, पठाउने, अमिलेख राख्ने
 डिजिटल Signature, Vacation Responder, Undo option.

 जिविसको नँर्ा िेिसाईट िारे िानकारी िथा िेिसाईटहरु खोल्ने िथा खोज्ने
िररका
७. MS Word सम्िजन्ि आिारिूि िानकारी िथा व्र्िहारीक अभ्र्ास
 Beginning to use Microsoft Word
 Editing a Document, Formatting a Document
 Using Editing and Proofing Tools
 Inserting Elements and Proofing Tools
 Working with Columned Layouts & Section Breaks
 Working with Tables
 Inserting Charts, Graphics, Pictures, and Table of Contents
 Printing Document
 Converting into Word into PDF and vice versa
८. Cloud Technology and Google Tools िारे कार्ाालर्का किाचारीलाइ िानकारी
 Cloud storage िारे िानकारी
 उपलिधिि Cloud storage, तितनहरुको प्रर्ोर् (Google drive)
 Google product (Gmail, drives, docs, sheets, blogs, group,
hangout, map, calendar, translate)
९. िोिाइल Technology and application िारे कार्ाालर्का किाचारीलाइ िानकारी
 िोिाइल Technology and application सम्िजन्ि आिारिि
ु िानकारी

 िहत्िपूणा एिं उपर्ोर्ी

application

प्रर्ोर् िारे (play store, google

contacts, google photos)
 Useful Tips
९. अन्र् िहत्िपण
ू ा विर्र्

 सािाजिक संिाल र र्सको अधिकिि प्रर्ोर्का उपार् र िहत्ि िारे िानकारी

ताशलमका केही झलकहरु ।

ताशलमको सहभागीहरुको मल्
ु यांकि र प्रनतक्रिया ।
िामलििा सहिार्ीहरुलाई हरे क व्र्डक्तलाइ िुल्र्ाङ्कन फारि िना लर्ाइ प्रतिक्रक्रर्ा सिेि िना
लर्ाइर्ो र र्सरी प्राप्त िथर्ांकका आिारिा िल्
ु र्ांकनको एक्रककृि नतििा िर्ार पाररएको छ।

विर्र्

िामलि अति सम्िन्िीि

िामलि पछी सम्िन्िीि

प्रर्ोर्ात्िक मसप िएको

प्रर्ोर्ात्िक मसप िएको

बिर्र्िा ज्ञान िथा

सहिार्ीहरुको संख्र्ा

बिर्र्िा ज्ञान िथा

सहिार्ीहरुको संख्र्ा

१. सच
ू ना िथा संचार प्रविधि सम्िन्िी

५

२५

२. कम्पर्ट
ु र (मसस्टि ̸

३

२३

२

२३

३

२५

५. र्तु नकोि सम्िन्िी सैिाजन्िक ज्ञान िथा

०

२०

६. इन्टे रनट ईिेल सम्िजन्ि िानकारी

४

२०

१०

२५

आिारिि
ू िानकारी

सफ्टिेर्र ̸

हािािेर्र ) सम्िजन्ि िानकारी

३. e-Governance िारे आिारिि
ू िानकारी
नेपालिा e-Governance को अिस्था

नेपालिा e-Governance को िहत्ि र
अिसरहरु

नेपालिा e-Governance सच
ू ना प्रविधि

विकासको अििारणा र कार्ारि ICT team को
औधचत्र्, िमू िका र िहत्ि

४. अपरे हटङ मसस्टि सम्िन्िी ज्ञान र
प्रर्ोर्ात्िक अभ्र्ास

फाईल ̸ फोल्िर व्र्िस्थापन
वप्रन्टर Driver इन्स्टल ̸

Repair

सफ्टिेर्र application install/uninstall (राख्ने ̸
हटाउने )

व्र्िहाररक अभ्र्ास
Nepali Standard Unicode
Nepali Traditional Unicode
Nepali Romanized Unicode

इन्टे रनट िारे िानकारी

इन्टे रनट खोिलाई प्रिािकारी िनाउने िररका
इिेल खोल्ने, पठाउने, अमिलेख राख्ने

डिजिटल Signature, Vacation Responder,
Undo option

७. MS Word सम्िजन्ि आिारिि
ू िानकारी

िथा व्र्िहारीक अभ्र्ास
Beginning to use Microsoft Word
Editing a Document, Formatting a Document
Using Editing and Proofing Tools
Inserting Elements and Proofing Tools

Working with Tables
Inserting Charts, Graphics, Pictures, and
Table of Contents
Printing Document
Converting into Word into PDF and vice
versa
८. Cloud Technology and Google Tools ०

िारे कार्ाालर्का किाचारीलाइ िानकारी

२३

ििदह् िपलदिदि
ु िारे िानकारी

उपलिधिि Cloud storage, तितनहरुको प्रर्ोर्
(Google drive)

Google product (Gmail, drives, docs,
sheets, blogs, group, hangout, map,
calendar, translate)

९.िोिाइल

Technology and application

५

२५

४

२०

िारे कार्ाालर्का किाचारीलाइ िानकारी
िोिाइल

Technology

and

application

सम्िजन्ि आिारिि
ु िानकारी

िहत्िपण
ू ा एिं उपर्ोर्ी application प्रर्ोर्
िारे (play store, google contacts, google
photos)
Useful Tips

१०. अन्र् िहत्िपण
ू ा विर्र्

सािाजिक संिालको अधिकिि प्रर्ोर्का
उपार् र िहत्ि िारे िानकारी

प्रतिक्रक्रर्ा- सहिार्ीहरुको प्रतिक्रक्रर्ाहरुको सारांस िद
ु ाँर्ि रुपिा िल उल्लेख र्ररएको छ ।

१) सच
ू ना सञ्चार िथा प्रविधि सम्िन्िी िामलि उपलब्िी पण
ू ा धथर्ो साथै र्स्िो िामलि दै तनक
एक िन्टा संचालन र्दाा िहि प्रिािकारी हने धथर्ो।

२) विर्र् िस्िु अति आिश्र्क हो िर सिर् कि िर्ो ।

३) र्स िामलिले ICT का सानासाना सिस्र्ाहरु सुल्झाउन सहर्ोर् र्नेछ ।

४) प्रर्ोर्ात्िक अभ्र्ासिा आिश्र्क श्रोि सािनको किीले (Internet, Laptop, Computer)
अभ्र्ास पण
ू ा रुपले पर्
ु ेन िर विर्र्हरु प्रति तनकै ज्ञान प्राप्त िर्ो ।

ताशलमबाट प्राप्त प्रमख
ु उपलब्धीहरु
सहिार्ीहरुले सूचना िथा संचार प्रविधि सम्िन्िी िाधथ उल्लेखखि विर्र् िस्िुहरुिा सैद्धाजन्िक

िथा प्रर्ोर्ात्िक ज्ञान हामसल र्री अभ्र्ास र्रे र जिविसको कार्ाालर्लाई सूचना संचार िथा
प्रविधि िैत्री िनाउन प्रर्ास िएको छ । जिविसको कार्ाालर्का काििा सूचना िथा संचार
प्रविधिको उच्चिि प्रर्ोर्को प्रर्ास हुने दे खखएको छ । सहिार्ीहरुलाई e-Governance िारे
चेिना िर्ो ।

निस्कषा
र्सरी िाधथ उल्लेखखि विधि अपनाएर सूचना िथा सञ्चार प्रविधि सम्िन्िी अमििुखीकरण

िामलि (ििेट मशर्ाक २६३१२) जिविसको कार्ाालर्का किााचीरीलाई सूचना संचार िथा प्रविधि

(ICT) सम्िन्िी आिश्र्क ज्ञान प्रदान र्री र प्रर्ोर्ात्िक मसप हस्िानिरण र्रीर्ो।
सहिार्ीहरुको क्षििा अमििद्ध
ृ ी र्दै िथा विद्युतिर् शुशासनको चेिना फैलाउदै सूचना सञ्चार
िथा प्रविधि सम्िन्िी अमििुखीकरण िामलि सम्पन्न िर्ो ।

प्रतििेदक
िसन्िराि ििीिर्र
इलेक्ट्रोतनक्ट्स एण्ि कम्र्ूतनकेशन इजञ्ितनर्र (बत्र.वि.पुलचोक)
ICT Engineer Volunteer
मिति :- २०७३।०२।३२

