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ऩषृ्टबलूभ:  

लफद्मारमहमाभा ऩसु्तकारम विद्मालथयहमाको रालग एक ऻान आजयन गने भहत्िऩणुय थरोको माऩभा यवह आएको 
छ।ऩसु्तकहमा ऩसु्तकारमभा लसलभत भात्राभा हनुे तथा Online फाट एउटै ऩसु्तक धेयै व्माखिरे ऩढ्न लभल्ने बएकोरे 
E- Library को रोकवप्रमता फढ्दै गएको छ। ई-ऩाठ साझा खशऺा ई–ऩाटीद्वाया नेऩार सयकायको खशऺा विबागसॉग 
सहकामयभा लनभायण गरयएको हो| 
ई-ऩाठ लडखजटर शैखऺक साभाग्रीको सङ्ग्ग्रह सॊग्रह हो| साझा खशऺा ई–ऩाटीरे हार सम्भ कऺा २ देखि ८ का बन्दा 
फढी याविम ऩाठ्यक्रभभा आधारयत अन्तयवक्रमात्भक शैखऺक साभाग्रीहरू नेऩारभै तमाय गरयसकेको छ| साझा खशऺा 
ई–ऩाटीद्वाया लनलभयत सफै लडखजटर साभग्रीहमा लनाःशलु्क उऩरब्ध छन।् 

ई-ऩाठभा बएका प्रत्मेक ऩाठ य अभ्मास ऩाठ्यक्रभ विकास केन्र (सी.डी.सी) द्वाया स्िीकृत गरयएको छ। 

 

 

 विगतको अिस्था :षडानन्द नगयऩालरकाको कुनै ऩलन स्थान भा E-Library स्थाऩन नबएको य 
लफद्माथीहमारे ऩमायप्त भात्राभा अध्ममन गनयको लनखम्त Matarials हमाको कलभ यहेको कायणरे लफधालथयराई 
ऩठनऩाठनभा सभस्मा यहेको लथमो।  

 

लफगतका अिस्थाराई ऩरयितयन गनय गरयएका प्रमासहमा/कामयहमा :  

 E-Library स्थाऩन हनु ुअगालड ऩसु्तकारमभा विविध ऺेत्रका ऩसु्तकहमा ल्माउने य विधाथीहमाको ऻान अलबिदृदको 
रालग Academic  य Non- Academic  दिैु ऺेत्रको ऩाठ्यसाभाग्री क्माम्ऩसभा उऩरब्ध गयाउने प्रमास लफबीन्न 
ऺेत्रिाट गरयएको लथमो। 
 

हारको अिस्था:  

लभलत २०७५ सार फैशाि २० का ददनफाट श्री षडानन्द फहभुिुी क्माम्ऩस य भरुऩानी साभदुावमक लसकाइ 
केन्रकाेे सहकामयभा ओरे Ole नेऩार साझा खशऺा इ ऩाटीरे विकास गयेको ई-ऩसु्तकारम सबयय जडान गनय 
सऺभ बएको छ। भरुऩानी फार ऩसु्तकारम मोजना गत बन्दा अखिल्रो आ.ि.भा ददने खजल्रा विकास 
सलभलत बोजऩयुफाट मा ५००००। विलनमोजन गयी ददएकोभा ऩूिय खजल्रा विकास सलभलत हार खजल्रा 
सभन्िम सलभलत बोजऩयुराई धन्मिाद । मस मोजनाको रालग डेर लसस्टभ सबययको भ्माट सवहत ४१००० 
हजाय ओरे नेऩार साझा खशऺा इऩाटी सबयय इन्टर ५०००। य ८ ऩोटय स्िीच १३००। याउटय ३०००। 
खजल्रा विकास सलभलत फाट लनकासा ४७०००। बएको लथमो । षडानन्द नगयऩालरकाका सचुना प्रविलध 
अलधकृत श्री प्रभेविक्रभ लसॊ फस्ने त को सहमोगभा सबयय इन्स्टर गनय सपर बएको छ। मो सबययफाट 
भोिाइर ल्माऩटऩ डेस्कटऩ कम्प्यमटुयभा सभेत इ ऩसु्तकारम चराउन सवकने छ ।  

 



 

लनस्कषय (स्थानीम तथा याविम लफकासभा ऩयेका प्रिाब सवहतको ) : 

मस ऩसु्तकारमभा हारराई करयि ७ हजाय ऩसु्तक ८ हजाय िान एकेडेभीका शैखऺक लबलडमो इ-
ऩाठ यहेका छन ्। मी साभग्रीहमा लनशलु्क डाउनरोड गनय य सेब गयेय ऩलछ प्रमोग गनय य वप्रन्ट 
सभेत गनय सवकन्छ। मस ऩसु्तकारमभा विधाथी रगामत सफयसाधायण नागरयकरे ऩलन साधायण 
सदस्मता लरएय मस ऩसु्तकारमको उच्चतभ उऩमोग गनय सवकनेबएकोरे तथा ई-ऩाठ फाट 
डाउनरोड गयेय भोफाईर, ट्याि, ल्माऩटऩ जस्ता उऩकयणभा जनुसकैु िेरा ऩढ्न सवकने बएकोरे 
नगयको मिुा-मिुतीहमाको ऩठनऩाठनभा अलबमाखच फढ्नकुो साथै नगयभा शैखऺक ऺेत्रको विकाशको 
लनखम्त सकयात्भक बलुभका िेल्दै आएको छ। 

 

 

                         

Fig(1): स्भाटयपोनभा ई-ऩसु्तकारम को साभाग्रीगमा ऩढ्न य डाउनरोड गनय सभेत सवकन्छ। 



 

 
 

 
 

 

Fig(1): ई-ऩसु्तकारम भा यहेका केवह ऩाठ्यसाभालग्रहमा  



 

 

Fig(३):  क्माम्ऩसभा जलडत ई-ऩसु्तकारम सबयय, खस्िच य याउटयको तखस्िय।  

 

Fig(1): ई-ऩसु्तकारम भा अध्ममनयत विद्माथी।  

 


