SEO भनेको के हो र SEO ले कसरी मेरो वेबसाईट को मद्दत गर्छ ?

यदी तपाईंलाई कुनै कुराको जानकारी हाससल गनुछ परे मा तपाईं के गनह
ुछ ु न्र् ? google, yahoo, bing जस्ता
search engine मा गएर तपाईंले आफुलाई चाहे को कुरा "keyword" ताइप गनह
ुछ ु न्र् र नततजा खोज्नु हुन्र्
। धेरै जसो समयमा तपाईंले खोज्नु भएको कुरा या वेबसाईट पहहलो नम्बर मै आउं र् या दोस्रो वा तेस्रो

नम्बरमा तपाईंले भेताउनु हुन्र् । त्यो नम्बर एक मा आएको वेबसाईट कसरी पहहलो नम्बर मै search
engine ले दे खायो त भन्ने तपाईंको मनमा प्रश्न उथ्न सक्र् । कसैलाई लाग्न सक्र् कक त्यो वेबसाईटले

search engine लाई पैसा ततरे को हुन सक्र् पहहलो नम्बर मा दे खाइहदन । तर पैसा नततरी पतन पहहलो
नम्बरमा आउं न सक्दै न र भनेर पतन कसैको मनमा प्रश्न उथ्न सक्र् । हो, पैसा नततरी organically वा

natural तररकले वेबसाईटको visibility लाई search engine मा सके सम्म अगाडी नै दे खाउने प्रकृयालाई नै
Search Engine Optimization (SEO) भतनन्र् । SEO एवटा marketing पछ्यको पतन भाग हो जस्ले त्यो
वेबसाईट को ranking र traffic लाई पतन असार पार्छ ।

मेरो वेबसाईटलाई SEO ककन जरुरी र् ?
बहुमत web traffic व्यावसातयक search engines हरु जस्तै google, yahoo, bing बाट सन्चासलत र् । हुन
त social media र अरु traffic बाट तपाईंको वेबसाईटमा सभससत होला तर search engine हरु प्राथसमक ववधी

हो धेरै जस्तो ईन्टरनेट प्रयोगकताछ हरुका लागग । search engine एवटा पुल हो तपाईंको वेबसाईट र
वेबसाईटमा आउने हरुका लागी । यदी search engine ले तपाईंको वेबसाईटलाई दे खाउन सकेन भने तपाईंले
धेरै traffic तपाईंको साईटमा ड्राइभ गने सुनैलो मौका गुमाउने हुनेर् ।

के SEO बबना search engine ले मेरो साईट खोज्न सक्दै न ?
search engines हरु स्माटछ हुन्र्न ्, तर पतन मद्दत चाहहन्र् । प्रमख
ु engines हरु सधैं आफ्नो टे क्नोलोजीमा

अझ सुधार ल्याउनको लागी काम गरररहे का हुन्र्न । वेब लाई अझ गहहरो तररका ले क्रल गरे र प्रयोगकताछलाई

राम्रो पररणाम हदन । तर यस्को पतन एवटा ससमा हुन्र् । जबकी ठीक SEO ले तपाईंको साईट म हजारऔं
सभससतसछ र ध्यान आकर्छण गररहदन्र् तर एवटा गलत चाल ले तपाईंको साईटलाई अझ गहहराइमा धकेल्ल्दन

पतन सक्र् । यस्को साथ ्-साथै SEO ले तपाईंको साईट को ranking पतन राम्रो बनाइहदन्र् । ईन्टरनेट हदन ्हदनै प्रततस्पधी बतनरहे को आवस्थामा SEO ले वेबसाईटलाई र कम्पनीलाई धेरै फाइदा गराउं र् ।

के म आफैले SEO गनछ सक्र्ु ?

SEO सुरुमा जहटल लाग्न सक्र् तर पतन यसको आधारभुत ज्ञान सल्जलै ससक्न सककन्र् । SEO को थोरै
ज्ञानले पतन ठुलो फरक पानछ सक्र् । SEO सिक्षा अनलाईनमा ससत्तैमा उपलब्द र् । तपाईंले यसमा कती
समय हदनह
ु ु न्च, तपाईंलाई SEO ससक्ने कल्त्तको चाहना र् मा भर पर्छ । समय सँगइ मेहेनत र प्र्यास बाट
तपाईं सफल SEO Analyst/Expert पतन बन्न सक्नु हुन्र् । अहहले बजारमा SEO expert को मह्तत्वा बध्दै

गएको र् ककनभने ईन्टरनेट मा धेरै प्रततस्पधाछ र् र सबैलाई आफ्नो वेबसाईट search engine ले पहहलो
नम्बर मै दे खाइहदए भन्ने सोच हुन्र् ।

