कम्प्यट
ु र तालीम को सकारात्मक प्रभाव
सूचना प्रबिधि मा आिारित ७ धिने आिािभूत कम्प्युटि तालिम संचािन भएपछी
िाउँ पालिका स्तिीय जनप्रतततनधि हरु खलु स छन ् हहजो सामान्य कम्प्युटि चिाउन नासक्ने
keyboard, Mouse चिाउन अ््यािो मान्ने आज कम्प्युटिमा आ-आफै धचठी िेखन, प्रप्रन्न्ट
िनन, सामान्य लभडियो हे नन, इन्टिनेट चिाउन सक्ने भएको छन ् |
सूचना प्रबिधिको बिकाश क्रम
संिै संसाि तनकै सघुरिदै िएको छ |
यसैको बिकाश संिै संसािका घटना हरु
इन्टिनेटको

मध्यम

िाट

प्रिलभन्न

सामान्जक संजाि, न्युज साइट प्रयोि
िरि सेकेण्ि भिमा हामी हाम्रो आँखा
अिािी दे ख्न सक्ने यि
ु मा पि
ु ीसक्यौ |
ति पतन भौिोलिक प्रिकटता ि प्राबिधिक
लशप ज्ञानको अभािको कािण हतुिािढ़ी
िाउँ पालिका प्रपछािी पिे को अिस्था भने
छदै छ

|

बिितको

हदनमा

तस्बित: हतुवागढ़ी गाउँ पाललका अध्यक्ष ताललममा सहभागी हुदै

प्रििुतीय

अभािका कािण नेपाि टे लिकमको फोन सम्पम िाग्ने अिस्था धथएन | कायानियमा भएको प्रबिधिका
सािन सम्पम पूणन प्रयोि मा धथएन | स्थानीय तनकायको तनिानचन संिै नितनिानधचत जनाप्रतततनधिहरु पतन भिपिु ज्ञान/लशप क्षमताको अभािमा सूचना प्रबिधिमा िमाउन सकेका धथएन | “
कम्प्युटि दे खेको भएता पतन आफै कम्प्युटि चिाउने कल्पना पतन नििे को” कायनसलमतत सदस्य
सजना दजी िताउनु हुन्छ |
प्रििुतीय प्रणािीको सहह व्यिस्थापन सूचना प्रबिधिको उच्चतम प्रयोि लशप क्षमता आदान
प्रदान िने उदे श्यिे सूचना प्रबिधि अधिकृत स्तिीय टोलििे यस हतुिािढ़ीको भौिोलिक न्स्थतत,
श्रोतको

भौततक अिस्था ि त्यसको अधिकतम प्रयोिको िाधि त्यस बिषयमा क्षमता को बिकाश

त्यस सम्पिन्न्ि लशप ि ज्ञानको आिश्यकता पहहचान िरियो | जनप्रतततनधिहरुको कम्प्युटि ज्ञानको
आिािमा आिश्यक ्याकेज तनमानण िरियो | पहहिे जनप्रतततनधि स्तिीय सूचना प्रप्रिधिमा आिारित
७ हदने आिािभूत कम्प्युटि तालिम संचािन िरियो | संचालित तालिममा कम्प्युटिका आिािभूत
ज्ञान, कम्प्युटिमा िाटा सुिक्षक्षत िने तरिका, माइक्रोसफ्ट अफफस ्याकेज, टाइप, प्रप्रन्ट, इन्टिनेट
सम्पिन्न्ि ज्ञान हदईएको छ |
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सकािात्मक क्षमता बिकास
को िाधि िरिएको यो तालिम तनकै
फिदाई साबित भएको छ | हहजो
कम्प्युटि चिाउछु भनेि नसोचेका
जनप्रतततनधिहरु

आज

आफै

कम्प्युटि चिाउदै धचठी िेख्छन
आफै प्रप्रन्ट िछन न | ििा न . १ का
ििा

अध्यक्ष

श्री

कुमाि

बिष्ट

भन्छन “ कम्प्युटि चिाउन तनकै
तस्बित: अध्यक्ष वडा न. १ कुमार बिष्ट प्रलसक्षण ललदै

िाहो हुदोिहे छ ि उततकै मज्जा

पतन, थोिै समयमा िेिै कुिा लिन

नसकेपतन सामान्य टाइप िरि प्रप्रन्ट िनन सकेन भएका छौ, आि त आफै कम्प्युटि मा िेख्छु | “
यस तालिमिे सहभािीमा सिै भन्दा ठुिो कम्प्युटि प्रयोि, यसको आिश्यकता ि महत्ि
िािे सकािात्मक जानकािी हदन सकेकोिे आिामी

हदनमा यसको आिश्यकता, प्रयोि ि बिकास

अपरिहायन िहे को महसुस ििे का छन ् |
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