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प्रमुख लेख (Featured Articles)



प्रमुख लेखको उदे्दश्य

 पाठकलाई उले्लखनीय लेख सम्बन्धमा जानकारी तदने ।

 प्रमुख लेखको रूपमा छनौट हुने लेखमा लेखकहरूबाट सुधार गराउने । 

 तितकतपतियाको उतृ्कष्ट कायिको उदाहरण प्रदशिन गने । 

 तितकतपतियामा नयााँ सामग्रीहरूको प्रदशिन गने । 



प्रमुख लेखको छनौट

 नेपाली तितकतपतियामा कम्तीमा महिनामा एक वटा उतृ्कष्ट लेखलाई प्रमुख लेखको रूपमा सूचीकृत गने । 

 तितकतपतियामा रहेको उतृ्कष्ट लेखहरू मधे्य प्रमुख लेखको मापदण्ड पूरा गने लेखलाई प्र्ाि गने ।

 छनौट भएको लेखलाई समुदायको मतदानको आधारमा छनौट गने । 

 प्रमुख लेख छनौटमा समन्वय गनिको लातग समन्वय सतमततले कायि गने । 



प्रमुख लेख छनौट प्रहिया

उतृ्कष्ट लेख प्रमुख लेखको लातग प्र्ाि

प्रमुख लेख समन्वय सतमततबाट पुनरािलोकन 

तथा मतदानको लातग तसफाररस

सम्पादक बीच मतदान (१५

तदन)
प्रमुख लेखको छनौट८० प्रततशत समथिन



प्रमुख लेखको छनौटमा चुनौती

 अन्य तितकतपतियाहरूमा दैतनक रूपमा प्रमुख लेखको छनौट हुने गरेकोमा नेपाली तितकतपतियामा मातसक 

प्रमुख लेख छनौट गनि उतृ्कष्ट लेखहरू पयािप्त नरहेको । 

 प्रमुख लेख छनौटमा पयािप्त प्र्ाि नहुने साथै प्र्ािमा मतदानमा सहभातगता अ्यन्ै नू्यन हुने । 

 प्रमुख लेख छनौटको मतदानको दौरानमा लेखमा सुधार नहुने । 

 तमतत अनुसारको सान्दतभिक उतृ्कष्ट लेखको पयािप्तता नभएकोले प्र्ािमा तितिधता नहुने । 

 प्रमुख लेख समन्वय सतमततको प्रभािकाररता कम रहेको । 



प्रमुख समाचार (In the news)



प्रमुख समाचार 

 तिश्वव्यापी घटनाको जानकारी समे्प्रषण गने । 

 प्रमुख समाचार तिश्वव्यापी रुचीपूणि हुनु पने तथा कम्तीमा १०० अक्षरको हुनु पने । 

 प्रमुख समाचारको मापदण्ड अनुसारको प्र्ातित खबरहरूलाई प्रमुख समाचारको समुदायको मतदानको 

आधारमा छनौट गररने । 



प्रमुख समाचारको छनौटमा चुनौती

 प्रमुख समाचार सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड तयार नभएको । 

 प्रमुख समाचारको प्र्ािमा सम्पादकहरू बीच नू्यन रुची रहेको । 

 प्रमुख समाचार अद्याितधक गने छुटै्ट समूह नरहेको । 

 प्रमुख समाचारमा आउने जानकारी आितधक रूपमा पररितिन नहुाँदा पाठकहरू माझ प्रमुख समाचारको 

प्रभािकाररता घट्दै गई रहेको । 



के तपाईँलाई थािा छ? (Did you know?)



के तपाईँलाई थािा छ? 

 सामान्य ज्ञान सम्बन्धी एक पटकमा ८ िटा जानकारी प्रदान गने । 

 “के तपाईँलाई थािा छ” सम्बन्धमा छुटै्ट module बनाई यस सम्बन्धमा तयार गररएको ढााँचाबाट 

randomly एक पटकमा ८ िटा जानकारीलाई मुख्य पृष्ठमा प्रदशिन गने गररएको।

 के तपाईँलाई थािा छ सम्बन्धी हालसम्म २९४ िटा जानकारी उपलब्ध रहेको । 

 जानकारीको छनौट के तपाईँलाई थािा छ सम्बन्धी जानकारी छनौट तथा समन्वय सहमहतबाट गररने । 



“के तपाईँलाई थािा छ?” सम्बन्धी चुनौती

 सामान्य ज्ञान सम्बन्धी प्र्ाि पयािप्त नहुने ।

 के तपाईाँ लाई थाहा छ? सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड नरहेको । 

 छनौट तथा समन्वय सतमततको प्रभािकाररता कम रहेको ।  



इहतिासमा आज (Today on History)



इहतिासमा आज

 इततहासमा कुनै तमततमा देश तथा तिदेशमा भएका घटना सम्बन्धमा जानकारी तदने ।

 तमतत अनुसार जन्मतदन भएका एक रातष्टि य तथा अको अ्ररातष्टि य व्यक्तित्वको जानकारी राक्तखएको । 

 जानकारी दैतनक तमतत अनुसार पररितिन हुने ।

 जानकारी प्र्ाि गरी छनौट तथा समन्वय सतमततबाट छनौट हुने । 



इहतिासमा आजको चुनौती

 इततहासमा भएका महत्वपूणि जानकारीहरूको कमी रहेको । 

 जानकारी सम्बन्धमा पयािप्त प्र्ाि प्राप्त नहुने । 

 इततहासमा आज सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड नरहेको । 

 छनौट तथा समन्वय सतमततको प्रभािकाररता कम रहेको ।  



प्रमुख हचत्र (Featured Picture)



प्रमुख हचत्र 

 तितकतपतिया तथा कमन्समा रहेका उतृ्कष्ट तचत्रहरूलाई तमतत सान्दतभिक रूपमा प्रदशिन गने । 

 प्रमुख तचत्रको छनौट प्र्ािकबाट प्र्ाि पेश भई सो तचत्रलाई प्रमुख तचत्र व्यिस्थापन सतमततबाट पुनरािलोकन हुने । 

 तमतत अनुसार प्रमुख तचत्रलाई पररितिन हुने गरी तयार गररएको । 

 प्रमुख तचत्रमा हाल हरेक तदन नयााँ तचत्रको छनौट नभएको खण्डमा एउटा तचत्रलाई ७ (सात) तदनसम्मको लागl राक्तखने र 

तत् पश्चात पररितिन हुने गरी व्यिस्था गररएको ।

 यो प्रतियाबाट प्रमुख तचत्रको छनौट गने काम फेबु्रअरी २०१४ देक्तख शुरूिात गररएको हो। 



प्रमुख हचत्र छनौटमा चुनौती 

 तितकतपतिया तथा कमन्समा धेरै उतृ्कष्ट तचत्रहरू भएता पतन प्रमुख तचत्र सम्बन्धमा प्र्ाि ज्यादै नू्यन रहने । 

 तमतत सान्दतभिक प्र्ािको पयािप्तता नरहेको । 

 प्रमुख तचत्रमा प्र्ाि पश्चात् मापदण्ड अनुसार िा तिपरीत रहे नरहेको सम्बन्धमा छलफल नहुने ।

 कुनै पतन तचत्र प्रमुख तचत्रको रूपमा छनौट हुनुमा तचत्रको उतृ्कष्टताको अ्रसम्बन्धमा सम्पादकहरूमा 

स्पष्टता नरहेको । 

 प्रमुख  तचत्र व्यिस्थापन सतमततको प्रभािकाररता कम रहेको । 



आजको लेख (Today’s Article)



आजको लेख 

 आजको लेखमा कुनै पतन तमतत अनुसार सम्बक्तन्धत पिि, व्यक्तित्व िा तियाकलाप सम्बन्धी लेख राक्तखन्छ ।

 कुनै पतन तमततसाँग सम्बक्तन्धत लेखहरूलाई आजको लेखमा प्र्ाि गरी सम्पादकको मतदानको आधारमा 

छनौट गररन्छ। 

 आजको लेख कुनै तमततमा एक तदनको लातग मात्र प्रदशिन गररने । 

 आजको लेख नभएको अिस्थामा मुख्य पृष्ठबाट सो खण्ड हट्ने तर लेख भएको अिस्थामा मुख्य पृष्ठमा सो 

खण्ड देक्तखन्छ। 



आजको लेख छनौट सम्बन्धमा चुनौती

 आजको लेख प्र्ािमा सम्पादकको चासो नू्यन रहेको ।

 तिगत लामो समय देक्तख आजको लेखमा कुनै लेख छनौट नभएको । 

 तितकतपतियाको सम्पादक माझ यो खण्डको जानकारीको कमी रहेको ।  

 आजको लेख सम्बन्धमा गठन गररएको आजको लेख समन्वय सतमततको प्रभािकारीता नू्यन रहेको । 

 हाल तिगत कररब १ िषि देक्तख आजको लेख मुख्य पृष्ठमा प्रदशिन नभएको । 



उच्च प्रदहशित लेख (Trending Article)



उच्च प्रदहशित लेख 

 तितकतपतियाका लेखहरू मधे्य पाठक माझ उच्च प्रदशिन भएका लेखको जानकारी तदने । 

 पाठक माझ बढी लोकतप्रय लेखहरूलाई सुधार गनिको लातग सम्पादकहरूलाई जागरूक बनाउने । 

 लोकतप्रय लेखको गुण्र सुधार गने । 

 पाठक माझ क्ो तिषय लोकतप्रय छ भने्न तिषयको जानकारी सम्पादकहरूलाई तदई सो तिषयमा लेख तयार गनि 

सहयोग गने । 

 उच्च प्रदतशित लेख नभएको अिस्थामा मुख्य पृष्ठबाट सो खण्ड हट्ने तर उच्च प्रदतशित लेख भएको अिस्थामा मुख्य पृष्ठमा 

सो खण्ड देक्तखन्छ । 



उच्च प्रदहशित लेख सम्बन्धमा चुनौती  

 उच्च प्रदतशित लेख अद्याितधक गनिको लागी सम्पादकहरू बीच चासोको कमी रहेको । 

 उच्च प्रदतशित लेखको तििरण अद्याितधक गनि कुनै समूह नरहेको । 

 हाल तिगत कररब ६ मतहना देक्तख उच्च प्रदतशित लेख मुख्य पृष्ठमा प्रदशिन नभएको ।



चुनौतीको समाधानिरू

 मुख्य पृष्ठमा आउने सामग्रीमा सम्पादकहरू बीच छलफल तथा मतदान भए पश्चात मात्र छनौट हुनु पने । 

 प्रमुख सामग्रीको मतदानमा सहभातगता जनाउने । 

 प्रमुख सामग्री मापदण्ड अनुसार नरहेको अिस्थामा सो मा सुधार गरी प्रमुख सामग्रीको ्रमा ्ाउनु पने । 

 तमतत अनुसार सान्दतभिक सामग्रीलाई प्रमुख सामग्रीको रूपमा छनौट गने । 

 प्रमुख सामग्रीको सम्बन्धमा हालसम्म गठन गररएको सतमततहरूले प्रभािकारी ढंगले कायि अगाति बढाउनु पने । 

 प्रमुख सामग्रीमा संख्या भन्दा पतन गुण्रलाई महत्व  तदनु पने । 



चुनौतीका थप समाधानिरू?

 प्रमुख सामग्री अद्याितधक गनि सम्पादकहरू बीच चासोको कमी रहेको  ।

 प्रमुख सामग्रीको रूपमा छनौट भएका लेख, जानकारी, समाचार, तथ्यहरूलाई थप सुधार गने । 



धन्यिाद !
Nirjal Shrestha (Nirjal stha)

A member of Wikimedians of Nepal User Group


