














सरला नाम गरेक� एक म�हला ह�तकला काममा �सपालु �थईन् र
यसलाई सफल उ�ममा प�रणत गन� चाह��न्। तर, सरलाले एक
म�हला उ�मीको �पमा आ�नो या�ामा धेरै चुनौतीह� सामना ग�रन्।
उनले आ�ना उ�पादनह� �दश�न गन� �ोतह�, �ाहकह� र �लेटफम�
खो�न संघष� ग�रन्।

तर �यसप�छ, �ड�जटल ��व�धको संसार उनको उ�ारमा आयो।
सरलाले �व�भ� अनलाइन बजारह� प�ा लगाइन् जसले उनलाई
आ�नो ह�तकलाह� �व��ापी दश�कह�लाई बे�ने बाटो �दयो।
सामा�जक स�ालको म�तले उनी आ�ना �ाहकह�सँग जो�डन र
आ�ना उ�पादनह�लाई �भावकारी �पमा �चार गन� स�म भइन्।
यसबाहेक, सरलाले धेरै अनलाइन पा��मह� र �ोतह� फेला पा�रन्
जसले उनलाई सफल �वसाय स�चालन गन� नयाँ सीप र �ान �ा�त
गन� म�त गर्यो। उनले यु�ुब ज�ता �ड�जटल मा�यम माफ� त माक� �टङ,
�व�, र �व�ापनको बारेमा �सके, र आ�नो उ�ममा �योग गन�का
ला�ग आ�नो नयाँ सीपह�को �वकास ग�रन् । 

�ड�जटल ��व�धका कारण सरलाले म�हला उ�मीका �पमा सामना
गरेका अवरोधह� पार गन� स�म भइन्। उनी अब फरा�कलो दश�कमाझ
पु�न, आ�नो �वसाय स�चालनलाई सु�व��त गन� र आ�नो �ा�
बढाउन स�म भइन्। उनको �वसाय फ�टाउँदै जाँदा, सारा अ�य धेरै
म�हलाह�को ला�ग �ेरणा ब�नन् जो आ�नै �वसाय सु� गन� चाह�े।
उनले म�हला उ�मीह�लाई सश��करण गन� �ड�जटल ��व�धको
मह�वको महसुस ग�रन् र अ�य म�हलाह�लाई उनीह�को या�ामा
स�लाह र समथ�न गरेर यसलाई अगा�ड बढाउने �नण�य ग�रन् । 

सरलाको  कथा  
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१. आ�नो फोनमा भएको Gmail खो�ने र आ�नो
फोनको त�लो भागमा Compose भ�े मा �थ��ने 

३. अब तपाईले ३ वटा खा�ल ख�ड दे�नु�नेछ

४. To, Subject, अ�न Compose Email
भनेर ३ वटा ख�ड ��छन् 

५. To - कसलाई ईमेल पठाउँदै �नु��छ �यो
���को आइ�ड यो ख�ड मा हाल�े (ज�तैः
creationsamsara@gmail.com) 

६. कृपया अ�लाई ईमेल पठाउन अ�घ ती ��� वा
सं�ाको आइ�ड मा�नु पन� ��छ

७. Subject - छोटो मा के स�ब�� स�देश पठाउँदै
�नु��छ �यसको बारे यो ख�डमा ले�नुहोस (ज�तैः
सामान �वतरण स�ब�� सुचना) 

८. Compose Email - यो ख�डमा आ�नो
मु�य स�देश ह� ले�ने 

९. अ��तममा सबै कुरा एकपटक पढेर माथ�लो
दायाँ ख�डमा भएको      �च�मा �थ�ने

ईमेल  कसरी  ले�ने  त?
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म�हला उधमशीलता �वध�न तथा �ज�मेवार समुदायको
�सज�नाको ला�ग स�सारा कृएसन र सो�सयल �याबको
संयु� सहकाय�मा �का�शत �ा�बुक। 

यस �ा�बुकमा थप सुधार गन� स�कने कुराको स�लाह
सुझाव �दन �नका ला�ग अनुरोध गद�छ� । 

creationsamsara@gmail.com

Jawalakhel, Lalitpur, 44700

www.samsaracreation.com.np

+9779849154825, +9779860027958 


