कक्षा आठको परीक्षाको तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्बन्धी हातेपुस्तक

तयार गने
नरेन्द्र बहादरु खाती
महाशाखा प्रमख
ु /ईपसचचव

धनगढी ईप-महानगरपाचिका

नगर कायय पाचिकाको कायाय िय
चशक्षा, यवु ा तथा खेिकुद महाशाखा
कै िािी

दईु शब्द
नेपािको संचवधानिे नै अधारभूत तथा माध्यचमक चशक्षाको ऄचधकार स्थानीय तहको हुने ईल्िेख
गरेसंगै अधारभूत तह कक्षा ८ को ऄचन्द्तम परीक्षाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनय ु पने दाचयत्व ईपमहानगरपाचिकाको कााँधमा अएको छ । स्थापनाकाि देचख हाि सम्म शैचक्षक सत्र २०७५ र २०७६ गरी
दइु पटकको अधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा ईप-महानगरपाचिकािे सञ्चािन गररसके को छ । पचहिो वषय
चवना सफ्टवेयर र दोस्रो वषय बाह्य सेवा प्रदायकबाट प्राप्त सफ्टवेयरको प्रयोग गरी तथ्याङ् क व्यवस्थापन गदाय
चदगो र व्यवचस्थतढंगबाट तथ्याङ् कहरुिाइ व्यवस्थापन गनय सचकएन । तसथय कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चािनको
ऄवसर प्राप्त गरेको यस गररमामय तेस्रो वषय मा चशक्षा तथा मानवस्रोत के न्द्रबाट तयार गररएको, सबै चवद्यािय
तथा ईप-महागरपाचिकाको चन:शल्ु क एवम् सहज पहुचाँ स्थाचपत भएको र एकीकृत शैचक्षक सूचना व्यवस्थापन
प्रणािीमा अवद्ध गररएको (IEMIS) ऄनिाआनमा अधाररत सफ्टवेयरको माध्यमबाट परीक्षासंग सम्बचन्द्धत
तथ्याङ् कहरुिाइ व्यवचस्थत गने जमको गररएको छ ।
अधारभूत तह कक्षा ८ को वाचषय क परीक्षाको तथ्याङ् किाइ व्यवचस्थत र ऄध्यावचधक गनय का िाचग
धनगढी ईप-महानगरपाचिकािाइ चवद्यािय, परीक्षा के न्द्रको सहयोग ऄपररहायय छ । जनु कुरािाइ मध्यनजर
गरेर यो पचु स्तकामा ईल्िेचखत चवषयवस्तहु रुबाट चवद्यािय, परीक्षा के न्द्र र स्थानीय तहिे गनय ु पने कायय हरु
प्रयोगात्मक ढंगबाट सञ्चािन गनय सचजिो होस भन्द्ने हेतुिे ती चवषयसंग सम्बचन्द्धत प्रकृया/चरणहरु समावेश
गररएका छन् । कक्षा ८ को परीक्षासम्बचन्द्ध ऄनिाइन सफ्टवेयरका सम्बन्द्धमा बारम्बार सोचधने प्रश्नहरु पचन यस
पचु स्तकाको ऄङ् गका रुपमा समेचटएका छन् । चवद्यािय, परीक्षाके न्द्र र स्थानीय तहका िाचग अवश्यक
प्रयोगात्मक सामग्री तयार गनय अवश्यकता महशुस गराईनु हुने चशक्षा, यवु ा तथा खेिकूद शाखाका कमय चारी
साथीहरु र बारम्बार सोचधने प्रश्न सम्बचन्द्ध सामग्री ईपिब्ध गराईनु हुने सचदच्छा थापा र संवेदन कोआरािा प्रचत
अभारी छु ।
यस सामग्रीमा ईल्िेचखत प्रचकया/चरण ऄनुसार कक्षा ८ को परीक्षाको तथ्याङ् क व्यवस्थापन गनय कुनै
समस्या भएमा चशक्षा, यवु ा तथा खेिकुद महाशाखाको आमेि edu.dhangadi@gmail.com मार्यत ईपिब्ध
गराइचदनहु ुन सम्बचन्द्धत महानुभावहरुमा हाचदय क ऄनुरोध गदय छु ।
नरेन्द्र बहादरु खाती
महाशाखा प्रमख
ु /ईपसचचव
बैशाख, २०७८
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कसले के काम गने ?
गनु पने काम
चवद्याथीको परीक्षा
र्ाराम भने

विम्मेवारी
चवद्यािय

परीक्षा र समचष्टगत चवद्यािय
र्ाराम ऄनस
ु ार
Excel Based
IEMIS File मा
चवद्याथी चववरण
सच्याईने
Excel Based
चवद्यािय
Achievement
File चसम्बोि नम्बर
र Practical Exam
को प्राप्ताङ् क Entry
गने
प्राप्त चववरणका
अधारमा चववरण
रुजु गने
चिचखत परीक्षाको
प्राप्ताङ् क Excel
Based
Achievement
File मा Entry गने
Grade ledger
चप्रन्द्ट गने

Grade Sheet र
Certificates चप्रन्द्ट
तथा चवतरण

समयाववध संलग्न राख्नु पने प्रमाण कागिहरु/अपनाउने प्रविया
२०७७ र्ागनु १. जन्द्मदताय प्रमाण पत्रको प्रचतचिचप ।
मसान्द्तचभत्र
२. कक्षा ७ ईत्तीणय गरेको ग्रेडचसट वा माकयचसटको प्रचतचिचप ।
३. हरेक चवद्याथीको हाचजरी चदन खि
ु ेको समष्टीगत र्ाराम ।
२०७७ चैत्र
१. चवद्याियको Excel Based IEMIS File को Reports
मसान्द्तचभत्र
Button बाट शैचक्षक सत्र २०७७ मा ऄध्ययनरत कक्षा 8 का
चवद्याथीहरुको Student Details Reports चप्रन्द्ट गरेर ईक्त
चववरण समष्टीगत र्ाराम ऄनस
ु ार ठीक भएको व्यहोरा
सचहतको प्रमाचणत प्रचत ।

२०७७ बैशाख १. चवद्यािय सञ्चािन गरेको Practical Exam को
१५ गतेचभत्र
ऄचभिेखको प्रमाचणत प्रचत ।
२. चवद्याथीको प्रवेश पत्रमा ईल्िेख भए ऄनस
ु ारको चसम्बोि
नम्बर र चवद्याियको Practical Exam को ऄचभिेख
ऄनस
ु ारको प्राप्ताङ् क Entry गरी महाशाखाको आमेि
edu.dhangadi@gmail.com मा पठाएको Excel
Based Achievement File को सफ्टकपी ।
सम्बचन्द्धत IEMIS २०७७ बैशाख १. चवद्याियबाट प्राप्त Practical Exam को प्रमाचणत प्रचत र
र कक्षा 8 को
मसान्द्तचभत्र
आमेिमा प्राप्त Excel Based Achievement File िाइ
परीक्षा हेने कमय चारी
Download गरी चववरण चमिेनचमिेको रुजु गरेको चववरण ।
सम्बचन्द्धत परीक्षा ईत्तरपचु स्तका १. चवद्याथीको Marks Slip को सक्कि ।
के न्द्र
परीक्षण भए
२. Marks Slip मा भए ऄनस
ु ार चवद्याथीको चिचखत परीक्षाको
िगत्तै
प्राप्ताङ् क Entry गररएका चवद्याियका Excel Based
Achievement File हरु ।
चवद्यािय (अअफ्नो
चवद्याियको
जानकारीका िाचग)
र महाशाखा
(प्रमाचणकरणको
िाचग)
महाशाखा

प्राप्ताङ् क
सचहतको
Achieveme
nt File
Upload हुने
चवचत्तकै

१. कागजात अवश्यक नपने ।
२. चवद्यािय वा परीक्षाके न्द्रको ऄचभिेख ऄनस
ु ार र्रक परेमा
सच्याईनका िाचग जनु चववरण सच्याईनु पने हो सो प्रमाचणत
हुने कागजात पेश गनय ु पने ।

परीक्षाको
१. कागजात अवश्यक नपने ।
नचतजा
२. चवद्याियिे Grade Sheet र Certificates बझ
ु ेर चिनका
प्रकाशनको
िाचग चवद्याियको पररचयपत्र सचहत कमय चारी वा चशक्षक
सूचनामा
पठाएर बचु झचिनु पने ।
तोचकएको
ऄवचधचभत्र
नोट : चवद्याियसंग सम्बचन्द्धत कायय सम्पादनका िाचग प्रधानाध्यापक/चप्रचन्द्सपि, परीक्षा के न्द्रसंग सम्बचन्द्धत कामको िाचग
के न्द्राध्यक्ष र महाशाखासंग सम्बचन्द्धत कामका िाचग कक्षा 8 को परीक्षा र IEMIS हेने कमय चारीहरुिे चजम्मेवारी बहन
गनय ु पनेछ ।
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ववद्यालय र परीक्षा के न्रले गनु पने कायुहरु

कक्षा आठको परीक्षाको लावग Excel File डाउनलोड गनुहोस् ।
१.

Internet Browser को address Bar मा iemis.doe.gov.np टाआप गरेर Enter Key चथच्नहु ोस् ।
IEMIS संग सम्बचन्द्धत Webpage देचखनेछ ।

Enter School ID

Enter Password

२.
३.
४.
५.

Enter School ID मा अफ्नो चवद्याियको 9 digit को IEMIS Code टाआप गनय हु ोस् ।
Enter Password मा अफ्नो चवद्याियको Password टाआप गनय हु ोस् । यचद तपाइ ंPassword चवषय नु
भयो भने चशक्षा, यवु ा तथा खेिकुद शाखाका IEMIS हेने कमय चारीसंग सम्पकय गरेर नयााँ Password
प्राप्त सक्नहु ुनेछ ।
LOG IN मा Click गनय हु ोस् । ऄब चवद्याियको IEMIS Page खल्ु नेछ ।
चवद्याियको IEMIS Page को दायााँतर्यको Export Excels मा Click गनय हु ोस् । त्यसमा PMT
Exporting र Grade VIII Template देख्नु हुनेछ ।

Export Excels

Grade VIII Template
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६.

Grade VIII Template मा Click गनय हु ोस् । ऄब Grade VIII Template Exporting देख्नु हुनेछ ।

Grade VIII Template Exporting

Prepare a template to download

७.

Grade VIII Template Exporting को Prepare a template to download मा Click गरेर
एकचछन पखय नु भयो भने अफ्नो चवद्याियको Excel Based Achievement File डाईनिोड हुनेछ ।
यो र्ाआि सामान्द्यतया Downloads Folder मा रहेको हुन्द्छ । त्यहााँबाट प्राप्त गरेर ईक्त File मा हामी
चाहेका थप कायय हरु गनय सक्दछौं ।

डाउनलोड भएको Achievement File खोज्नुहोस् ।
१.

तपाइ ंिे डाईनिोड गनय ु भएको Excel Based Achievement File Windows Task Bar मा
देचखन्द्छ । त्यसमा Double Click गरेर File Open गरी Enable गरेर अर्ूिे चाहेको Folder मा
Save गरी बााँकी कामहरु गनय सचकन्द्छ ।

Windows Task Bar मा
Download भएको Grade VII
को Achievement File

२.

यचद माचथ ईल्िेख भए ऄनस
ु ार Achievement File र्ेिा पानय ु भएन भने Desktop मा My
Computer वा This PC

मा जानहु ोस् । त्यहााँ र्ाआि डाईनिोड भएको हुन्द्छ ।
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कक्षा आठको Achievement File लाई Enable गनुहोस् ।
१.
२.

जनु Folder मा Excel Based Achievement File डाईनिोड भएको छ, ईक्त र्ोल्डर खोल्नहु ोस् ।
Folder मा भएको Excel Based Achievement File िाइ Double Click गनय हु ोस् ।

Double Click
गर्ुन पर्े File

३.

Double Click गरेपचछ चनम्न Message अयो भने Yes मा Click गनय हु ोस् । कुनै कम््युटरमा यो
Message नअईन पचन सक्छ । त्यसो भयो भने Yes खोजेर Click गरररहनु परेन ।

४.

Enable Editing मा Click गनय हु ोस् ।

५.

Enable Content मा Click गनय हु ोस् ।

६.

ऄब Excel Based Achievement File िाइ Save गनय हु ोस् ।
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Achievement File मा ववद्याथीको Symbol Number राख्नुहोस् ।
१.
२.

Enable गरेको Excel Based Achievement File खोल्नहु ोस् ।
खोिेको Excel Based Achievement File को Buttons Sheet मा गएर देचखन Buttons मा
Click गनय हु ोस् । Update Marks Dialogue/Working Box देचखन्द्छ ।

Double Click
गर्ुन पर्े Buttons

Buttons Sheet

३.
४.

५.
६.

७.

देचखएको Update Box को Options मा भएका Buttons को Personal Info Radio Buttons मा
Ticks िागेको कुरा सचु नचित गनय हु ोस् ।
चवद्याथीको प्रवेश पत्र वा समष्टीगत र्ाराम वा त्यही Dialogue/Working Box को Reg ID मा भएको
नम्बर नै चवद्याथीको कक्षा ८ को परीक्षाको चसम्बोि नम्बर भएको सचु नचित गनय हु ोस् र त्यही नम्बर
Symbol Number Box मा Type गनय हु ोस् । यचद त्यहााँ ईल्िेचखत कुनै चवद्याथी हाि चवद्यािय
नरहेको (Dropout भएको) चस्थचत छ भने ईक्त चवद्याथी चसम्बोि नम्बर नराखेर छे ईमा भएको Not in
School Check Box मा Tick िगाईनहु ोस् ।
ऄचघल्िो बदुाँ ा ऄनस
ु ारको काम सबै चवद्याथीहरुका िाचग सम्पन्द्न गरीसके पचछ त्यही Dialogue/
Working Box को Options क्षेत्रमा रहेको Save Button मा Click गरेर Save गनय हु ोस् ।
Dialogue/Working Box को Close Button बाट Dialogue/Working Box बन्द्द गनय हु ोस् । यसरी
बन्द्द गदाय Do you want to save the change before closing? Message सचहतको
Microsoft Excel Dialogue Box अयो भने Yes Button मा Click गनय हु ोस् ।
ऄन्द्तमा Excel र्ाआि समेत Save गररचदनहु ोस् ।
ववद्यालयलाई अत्यन्त िरुरी सूचना !
यचद Dialogue/ working Box को Personal Info मा भएको चवद्याथीको चववरण (First Name,
Last Name, Sex, Father's Name, Mother's Name, Date of Birth, Caste चवद्याथी
जन्द्मदताय ऄनस
ु ार हुबहु चमिेको छै न भने चवद्याियको Excel Based IEMIS File मा सच्याएर
सच्याएको ईक्त र्ाआि iemis.doe.gov.np मा रहेको चवद्याियको webpage मा Upload गरेर मात्र
कक्षा ८ को Excel Based Achievement File डाईनिोड गरी सोही File मा मात्र काम गनय हु ोिा ।
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Achievement File मा ववद्याथीको Practical Marks राख्नुहोस् ।
१.
२.

Enable गरेको Excel Based Achievement File खोल्नहु ोस् ।
खोिेको Excel Based Achievement File को Buttons Sheet मा गएर देचखन Buttons मा
Click गनय हु ोस् । Update Marks Dialogue/Working Box देचखन्द्छ ।

Double Click
गर्ुन पर्े Buttons

Buttons Sheet

३.
४.
५.
६.

७.

देचखएको Update Box को Options मा भएका Buttons को Practical Radio Buttons मा Ticks
िगाईनहु ोस् ।
चवद्यािय सञ्चािन गरेको Practical परीक्षामा चवद्याथीिे चवषयगत रुपमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ् क
सम्बचन्द्धत चवद्याथी र सम्बचन्द्धत चवषयको Box मा टाइप गनय हु ोस् ।
ऄचघल्िो बदुाँ ा ऄनस
ु ारको काम सबै चवद्याथीहरुका िाचग सम्पन्द्न गरीसके पचछ त्यही Dialogue/
Working Box को Options क्षेत्रमा रहेको Save Button मा Click गरेर Save गनय हु ोस् ।
Dialogue/Working Box को Close Button बाट Dialogue/Working Box बन्द्द गनय हु ोस् । यसरी
बन्द्द गदाय Do you want to save the change before closing? Message सचहतको
Microsoft Excel Dialogue Box अयो भने Yes Button मा Click गनय हु ोस् ।
ऄन्द्तमा Excel र्ाआि समेत Save गररचदनहु ोस् ।
ववद्यालयलाई अत्यन्त िरुरी सूचना !
कृपया चवद्याथीको Practical प्राप्ताङ् क चढाईनु ऄचघ चवद्यािय वा चवषय चशक्षकिे Practical Exam
सञ्चािन गरे/नगरेको सचु नचित गनय हु ोस् । यचद परीक्षा सञ्चािन गरेको छै न भने पाठ् यक्रमिे तोके को
पूणाय ङ्कमा परीक्षा सञ्चािन गरी परीक्षाको प्राप्ताङ् कको ऄचभिेख चवषय चशक्षक र चवद्याियका
प्रधानाध्यापकबाट प्रमाचणत गररएको ऄचभिेखका अधारमा मात्र Practical को प्राप्ताङ् क Excel
Based Achievement File मा राख्नहु ोिा । Practical Exam को प्राप्ताङ् क राचखसके पचछ
ऄचभिेखको Hard copy चशक्षा, यवु ा तथा खेिकुद महाशाखा र Practical Exam को प्राप्ताङ् क
राचखएको Excel Based Achievement File महाशाखाको आमेि edu.dhangadi@gmail.com
मा ऄचनवायय रुपमा चिचखत परीक्षा सञ्चािन हुने चमचतभन्द्दा एकहप्ता ऄगावै पठाईनुहोस् ।
7

Achievement File मा ववद्याथीको Theory Marks राख्नुहोस् ।
१. सम्बचन्द्धत चवद्याियको Excel Based Achievement File खोल्नहु ोस् ।
२. खोिेको Excel Based Achievement File को Buttons Sheet मा गएर देचखन Buttons मा Click
गनय हु ोस् । Update Marks Dialogue/Working Box देचखन्द्छ ।

Double Click
गर्ुन पर्े Buttons

Buttons Sheet

३. देचखएको Update Box को Options मा भएका Buttons को Theory Radio Buttons मा Ticks
िगाईनहु ोस् ।
४. परीक्षा के न्द्रिे ईत्तरपचु स्तका परीक्षण गराइ चवद्याथीिे प्राप्त गरेको प्राप्ताङ् क Marks Slip मा चढाईन
िगाइ ईक्त Marks Slip मा भएको प्राप्ताङ् क चवषयगत र चवद्याथीगत रुपमा सम्बचन्द्धत Box मा टाइप
गनय हु ोस् ।
५. ऄचघल्िो बदुाँ ा ऄनुसारको काम सबै चवद्याथीहरुका िाचग सम्पन्द्न गरीसके पचछ त्यही Dialogue/
Working Box को Options क्षेत्रमा रहेको Save Button मा Click गरेर Save गनय हु ोस् ।
६. Dialogue/Working Box को Close Button बाट Dialogue/Working Box बन्द्द गनय हु ोस् । यसरी
बन्द्द गदाय Do you want to save the change before closing? Message सचहतको Microsoft
Excel Dialogue Box अयो भने Yes Button मा Click गनय हु ोस् ।
७. ऄन्द्तमा Excel र्ाआि समेत Save गररचदनहु ोस् ।
के न्राध्यक्षलाई अत्यन्त िरुरी सूचना !
अफ्नो परीक्षाके न्द्रमा अवद्ध चवद्याियका चवद्याथीहरुको चिचखत परीक्षाको प्राप्ताङ् क Entry गनय ु ऄचघ
सम्बचन्द्धत चवद्याियिे Practical Exam को प्राप्ताङ् क Entry गरेको Excel Based Achievement
File प्राप्त भए/नभएको सचु नचित गनय हु ोस् । ईक्त File प्राप्त भएपचछ मात्र Marks Slip मा ईल्िेचखत
चिचखत परीक्षाको प्राप्ताङ् क Entry गराइ त्यसरी Theory Marks Entry भआको Excel Based
Achievement File हरु र Marks Slip हरु चशक्षा, यवु ा तथा खेिकुद महाशाखामा चछटो भन्द्दा चछटो
पठाईनहु ोस् ।
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Practical Mark सवहतको Excel File मा Webpage मा Upload गनुहोस् ।
१. चवद्याियको Excel Based Achievement File मा Practical Exam को Marks Entry भएको
सचु नचित गनय हु ोस् ।
२. iemis.doe.gov.np बाट अफ्नो चवद्याियको Webpage LOG IN गनय हु ोस् ।
३. Webpage को दायााँतर्यको Dashboard मा Click गनय हु ोस् । Upload Your Excel File मा भएको
Dropdown Box मा School Level IEMIS (2077) देचखन्द्छ ।
४. Dropdown Box बाट Class 8 Marks (2077) छान्द्नुहोस् ।

Dashboard
School Level IEMIS (2077)

५. Choose File मा Click गनय हु ोस् । Open Dialogue Box अईाँछ । तपाइ Upload गनय ु पने Excel
Based Achievement File कुन Folder मा Save गरेर राख्नु भएको छ ईक्त Folder खोिेर
सम्बचन्द्धत File मा Click गनय हु ोस् । File Name मा ईक्त File को File Name देचखन्द्छ ।
६. Open मा Click गनय हु ोस् ।
७. Submit गरेर एकचछन पखय नु होस् । Successfully uploaded. Your transaction ID is:
1615890543 Message अईाँछ । जसिे तपाइिे Upload गनय खोजेको File ऄपिोड भएको
जनाईाँछ । नोट : 1615890543 नम्बर Upload चपच्छे र्रक र्रक देचखन्द्छ ।
अत्यन्त िरुरी सचू ना !
धनगढी ईप-महानगरपाचिकाका चवद्याियहरुिे शैचक्षक सत्र २०७७ को कक्षा 8 को बाचषय क परीक्षाका
िाचग यो कायय गरररहनु पने छै न् । यस बषय को हकमा चशक्षा, यवु ा तथा खेिकुद महाशाखा वा सम्बचन्द्धत
परीक्षा के न्द्रबाट नै यो कायय सम्पन्द्न गररने भएकोिे चवद्याियिे ऄध्यावचधक चवद्याथी चववरण तथा
Practical Marks Entry भएको Excel Based Achievement File महाशाखाको आमेि
edu.dhangadi@gmail.com मा पठाईनु होिा ।
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आफ्नो ववद्यालयको Mark Ledger Download गनुहोस् ।
१. ईप-महानगरपाचिकाको चशक्षा, यवु ा तथा खेिकूद शाखािे कक्षा 8 को परीक्षाको नचतजा प्रकाशन गरेको
सचु नचित गनय हु ोस् ।
२. iemis.doe.gov.np बाट अफ्नो चवद्याियको Webpage LOG IN गनय हु ोस् ।
३. Webpage को दायााँतर्यको Report मा Click गनय हु ोस् ।
४. Grade VII Ledger मा Click गनय हु ोस् ।
५. Include in data मा भएका Father's Name, Mother's Name, Caste, Disability का Check
Box मा अवश्यकता ऄनस
ु ार Tick गनय हु ोस् ।

Export
Include in data
Report
Submit

६. Submit Button मा Click गनय हु ोस् । Grade चववरण देचखन्द्छ ।
७. Export Button मा Click गनय हु ोस् । .pdf Form Ledger.pdf र्ाआि डाईनिोड हुन्द्छ । ऄब
अवश्यकतानस
ु ार प्रयोग गनय सक्नहु ुनेछ ।

कक्षा 8 को ववद्याथी वववरण IEMIS मा अध्याववधक गनुहोस् ।
IEMIS मा कक्षा 8 का चवद्याथीको चववरण ऄध्यावचधक गनय ु ऄचघ चनम्न बक्समा ईल्िेचखत सूचना राम्ररी ऄध्ययन गनय हु ोस् ।
कक्षा 8 को परीक्षा सञ्चािन गदाय नेपाि सरकार, चशक्षा, चवज्ञान तथा प्रचवचध मन्द्त्राियद्वारा जारी गररएको "अधारभूत तह
कक्षा अठको परीक्षा सञ्चािन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्द्धी मापदण्ड २०७६" मा ईल्िेचखत मापदण्ड पािना गनय ु पने काननु ी
व्यवस्था छ । परीक्षामा सहभागी चवद्याथीहरुको Grade sheet र Certificate जारी गने प्रयोजनका िाचग माकयिेजरको
Hardcopy चशक्षा, यवु ा तथा खेिकुद महाशाखा र Softcopy चशक्षा तथा मानवस्रोत चवकास के न्द्रको सवाय चधकार रहेको
वेभसाआटमा रहने व्यवस्था छ । शैचक्षक सत्र २०७७ र यसपचछ सञ्चािन हुने कक्षा 8 मा सहभागी चवद्याथीको Mark Ledger
तयार भइ सके पचछ चववरण सच्याईने कायय गररनेछैन । तसथय चवद्याियहरुिे चवद्याथीिे ईपिब्ध गराएको जन्द्मदताय प्रमाणपत्रका अधारमा Excel Based IEMIS मा कक्षा 8 चवद्याथीहरुको चववरण ऄध्यावचधक गरेर मात्रै Excel Based
Achievement का कायय हरु गनय ु गराईनु हुन ऄनरु ोध छ ।

माचथ बक्सचभत्रको सूचना राम्ररी ऄध्ययन गनय ु भएको भए मात्र चनम्न ऄनस
ु ार चववरण ऄध्यावचधक गनय हु ोस् ।
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१.

चवद्याियिे पचछल्िोपटक ऄध्यावचधक गरेर iemis.doe.gov.np मा रहेको अफ्नो चवद्याियको
Webpage बाट Excel Based IEMIS File को Soft Copy प्राप्त गनय हु ोस् ।
 Internet Browser को address Bar मा iemis.doe.gov.np टाआप गरेर Enter Key
चथच्नहु ोस् । IEMIS संग सम्बचन्द्धत Webpage देचखनेछ ।

Enter School ID

Enter Password
 Enter School ID मा अफ्नो चवद्याियको 9 digit को IEMIS Code टाआप गनय हु ोस् ।
 Enter Password मा अफ्नो चवद्याियको Password टाआप गनय हु ोस् । यचद तपाइ ं Password

चवषय नु भयो भने चशक्षा, यवु ा तथा खेिकुद शाखाका IEMIS हेने कमय चारीसंग सम्पकय गरेर नयााँ
Password प्राप्त सक्नुहुनेछ ।
 LOG IN मा Click गनय हु ोस् । ऄब चवद्याियको IEMIS Page खल्ु नेछ ।
 चवद्याियको IEMIS Page को दायााँतर्यको View Excel मा Click गनय हु ोस् । त्यसमा Log
Details मा चवद्यािय नाम र IEMIS कोड नम्बर सचहतको चवद्याियको डाईनिोड गनय चमल्ने
र्ाइि देख्नु हुनेछ ।

View Excel
Download
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 Download मा Click गनय हु ोस् । चवद्याियको Excel Based IEMIS को WinZip यक्त
ु Folder

Download Folder मा डाईनिोड हुन्द्छ ।
 चवद्याियको Excel Based IEMIS को WinZip यक्त
ु Folder िाइ Unzip वा Extract गनय हु ोस्
। यचद तपाइिे काम गरररहेको कम््युटरमा WinZip Software Install गररएको छै न भने Unzip
गनय नचमल्न सक्छ, यस्तो समस्या भयो भने पचहिे WinZip Software Install गरेर Unzip वा
Extract गनय सचकनु हुनेछ ।

Webpage बाट Download भएको Zip File

२.

Excel Based IEMIS िाइ Enable गनय हु ोस् । यसका िाचग
 File मा Double Click गनय हु ोस् ।
 Enable Editing मा Click गनय हु ोस् ।
 Enable Content मा Click गनय हु ोस् ।
 Save गनय हु ोस् ।

Enable Editing

Save
Enable Content
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३.

कक्षा 8 का चवद्याथीको Report हेनय हु ोस् ।

Report Dialogue Box
Type Dropdown Box
Year Dropdown Box
Class Dropdown Box
Button
Sheet

Generate

 Excel Based IEMIS File को Button Sheet मा रहेको 8 वटा Button मध्येको Report

४.

Button मा Click गनय हु ोस् । Report Dialogue Box अईाँछ ।
 Type Dropdown Box बाट Student Details छान्द्नुहोस् ।
 Year Dropdown Box बाट 2077 छान्द्नहु ोस् ।
 Class Dropdown Box बाट 8 छान्द्नहु ोस् ।
 Generate मा Click गनय हु ोस् । तपाइको चवद्याियमा २०७७ सािमा ऄध्ययन गरररहेका
चवद्याथीहरुको चववरण देचखनेछ ।
 ईक्त चववरण चप्रन्द्ट गनय हु ोस् ।
 यसऄचघ चशक्षा, यवु ा तथा खेिकूद महाशाखामा पठाईनु भएको कक्षा 8 को समष्टीगत चववरण
ऄनस
ु ार ईक्त चववरण चमिेको छ/छै न Check गनय हु ोस् । हुबहु चमिेको छ भने यसका िाचग चशक्षा,
यवु ा तथा खेिकुद महाशाखा हाचदय क धन्द्यवाद व्यक्त गदय छ । चमिेको छै न भने ऄध्यावचधक गरेर
पनु : Upload गनय ऄनरु ोध गदय छ ।
यचद चववरण Check गदाय कुनै चवद्याथीको चववरण समचष्टगत र्ाराम (जन्द्मदताय को अधारमा भरेर तयार
पाररएको) मा भएको तर IEMIS मा नभएको पाईनु भयो भने समचष्टगत चववरण ऄनुसार IEMIS मा
चवद्याथीको चववरण Add गनय हु ोस् ।
 Excel Based IEMIS File को Button Sheet मा रहेको 8 वटा Button मध्येको Student
Button मा Click गनय हु ोस् । Student Tracking System Dialogue Box अईाँछ ।
 Add Button मा Click गनय हु ोस् । Add Student Dialogue/Working Box अईाँछ ।
 Add Student Dialogue/ Working Box चवचभन्द्न Box मा सम्बचन्द्धत चवद्याथीको चववरणहरु
Entry गनय हु ोस् र सबै चववरण सही Entry गरेको सचु नचित गरेर Add Button मा Click गनय हु ोस् ।
 ऄन्द्य चवद्याथीको चववरण पचन Entry गनय हु ोस् (छुटेको भए मात्र) ।
 Add गनय ु पने सबै चवद्याथीहरुको चववरण Entry गरी सके पचछ Add Student Dialogue/
Working Box Close गनय हु ोस् ।
 IEMIS File िाइ Save गनय हु ोस् ।
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Student Tracking
System

Save
Student
Buttons

Add Button

Buttons
Sheet

Close Button
Add Student
Dialogue Box
Add Button

५.

यचद चववरण Check गदाय कुनै चवद्याथीको चववरण समचष्टगत र्ाराम (जन्द्मदताय को अधामा भरेर तयार
पाररएको) ऄनस
ु ार र्रक पनय गएको छ भने समचष्टगत चववरण ऄनस
ु ार IEMIS मा चवद्याथीको चववरण
Edit गनय हु ोस् ।
 Excel Based IEMIS File को Button Sheet मा रहेको 8 वटा Button मध्येको Student
Button मा Click गनय हु ोस् । Student Tracking System Dialogue Box अईाँछ ।
 Edit Button मा Click गनय हु ोस् । Edit Dialogue/ Working Box अईाँछ ।
 Edit Personal details मा Click गनय हु ोस् । Edit Personal details Dialogue/Working
Box अईाँछ ।
 Select Class Dropdown Box बाट कक्षा 8 छान्द्नहु ोस् ।
 Ok मा Click गनय हु ोस् । Edit Student Dialogue/Working Box अईाँछ ।
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 Edit Student Dialogue/Working Box बाट जनु चवद्याथीको चववरण Edit गने हो सोही

चवद्याथीको हरर्मा भएको Edit Button मा Click गनय हु ोस् । Edit Student Information
Dialogue/Working Box अईाँछ ।
Add Button

Screen 1
Student Button

Edit Personal
Details Button
Screen 2

Select Class
Dropdown
Box
Screen 3

Individual
Student Edit
Button

Screen 4

 Edit Student Information Dialogue/Working Box मा सम्बचन्द्धत चवद्याथीको सच्याईनु वा

थप गनय ु पने चववरण सच्याएर वा थपेर Save Button मा Click गनय हु ोस् ।
 Edit Student Dialogue/Working Box िाइ Close गनय हु ोस् ।
 IEMIS File िाइ Save गनय हु ोस् ।
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Close Button

Edit Student
Dialogue/Wo
rking Box

Save Button

६.

समष्टीगत र्ाराम ऄनुसार IEMIS मा Add गनय छुटेका चवद्याथीको चववरण Add गररसके पचछ र पचहिे नै
IEMIS मा भइ समष्टीगत र्ाराम ऄनस
ु ार चववरण नचमिेका चवद्याथीको चववरण Edit गरी सके पचछ ईक्त
चववरणहरु Save भएको IEMIS File अफ्नो चवद्याियको Webpage मा Upload गनय हु ोस् ।
 iemis.doe.gov.np मा गएर अफ्नो चवद्याियको Webpage LOG IN गनय हु ोस् ।
 Dashboard मा Click गनय हु ोस् । Upload Your Excel File मा School Level IEMIS
(2077) भएको सचु नचित गनय हु ोस् ।
 Chose File मा Click गनय हु ोस् । Open Dialogue Box अईाँछ ।
 IEMIS File भएको Folder बाट र्ाआि छान्द्नुहोस् । File Name मा ईक्त File को Name
display हुन्द्छ । Open मा click गनय हु ोस् ।
 Submit मा Click गनय हु ोस् । एकचछन पखय नु होस् । Successfully uploaded. The
processing will take sometime. Please check the report after an hour. Your
transaction ID is: 1615968150 खािको Message अईाँछ । जसिे तपाइिे Upload गनय
खोजेको File ऄपिोड भएको जनाईाँछ । नोट : 1615890543 नम्बर Upload चपच्छे र्रक
र्रक देचखन्द्छ ।
Dashboard
School Level
IEMIS (2077)
Open dialogue
Box
Choose File Box
File Name Box
Submit Button

****
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स्थानीय तहले गनु पने कायुहरु

स्थानीय तहको Webpage LOG IN गनुहोस् ।
१.
२.

Internet सचु वधा जडान भएको कम््यटु रमा जनु कुनै Internet Browser को Address Bar मा
iemis.doe.gov.np टाआप गरी Enter Key चथच्नहु ोस् ।
Goto Local Level/Stakeholder Login मा Click गनय हु ोस् । Local Level/Stakeholder Login
अईाँछ ।

Enter Email ID
Enter Password
LOG IN
Goto Local Level/Stakeholder Login

३.
४.
५.

Enter Email ID बक्समा अफ्नो स्थानीय तहको IEMIS LOG IN गनय प्रयोग गने गरेको Email
टाआप गनय हु ोस् ।
Enter Password मा IEMIS LOG IN गनय प्रयोग गने गरेको Password टाआप गनय हु ोस् ।
LOG IN मा Click गनय हु ोस् । ऄब तपाइको स्थानीय तहको IEMIS Webpage खल्ु छ ।
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Subject Management गनुहोस् ।
१.
२.
३.
४.

५.
६.

अफ्नो स्थानीय तहको IEMIS Webpage LOG IN गनय हु ोस् ।
Webpage को दायााँचतर भएको Grade 8 Exam Mgmt 2077 मा Click गनय हु ोस् ।
Subject Management मा Click गनय हु ोस् ।
Compulsory Subject, Theory Full Marks, Practical Full Marks मा अधारभूत चशक्षा
पाठ् यक्रम कक्षा ६-८, २०६९ ऄनुसारका चवषय र ती चवषयका िाचग चनधाय ररत Theory र Practical
परीक्षाको पूणाय ङ्क Entry गनय हु ोस् ।
ऄको चवषयको Theory र Practical परीक्षाको पणू ाय ङ्क Entry गनय Add Subject मा Click गरेर
देचखने बक्सहरुमा Theory र Practical परीक्षाको पणू ाय ङ्क Entry गनय हु ोस् ।
ऄन्द्तमा सबै चवषयको Theory र Practical परीक्षाको पूणाय ङ्क Entry गरी सके पचछ Save Button
मा Click गनय हु ोस् ।

Grade Management गनुहोस् ।
१.
२.
३.

४.

अफ्नो स्थानीय तहको IEMIS Webpage LOG IN गनय हु ोस् ।
Webpage को दायााँचतर भएको Grade 8 Exam Mgmt 2077 मा Click गनय हु ोस् ।
Grade Management मा Click गनय हु ोस् । यसमा सामान्द्यतया Grade त्यसको Low र High
range को ऄङ् क Entry गररएकै पाईनु हुनेछ । ईक्त Entry चवद्यािय चशक्षामा ऄक्षराङ् कन पद्दचत
कायाय न्द्यवन कायय चवचध, २०७२ ऄनस
ु ार नभएको पाईनु भयो भने सो ऄनस
ु ार Entry गरेर Update गनय
सक्नहु ुनेछ ।
Update गनय ु पने भएमा Low Range वा Upper range वा दवु ैमा हुनु पने Range को ऄङ् क Entry
गरेर Update Button मा Click गनय हु ोिा । ऄन्द्यथा के ही नगरेर बाचहरन सक्नहु ुनेछ ।
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Low Range

Upper Range

Grade
Grade
Management
Update

School Level Exam Management गनुहोस् ।
१.
२.
३.
४.
५.

अफ्नो स्थानीय तहको IEMIS Webpage LOG IN गनय हु ोस् ।
Webpage को दायााँचतर भएको Grade 8 Exam Mgmt 2077 मा Click गनय हु ोस् ।
School Level Exam Mgnt मा Click गनय हु ोस् । School Level Exam Management 2077
देचखन्द्छ ।
सबै चवषयको Check Box मा Tick िगाईनहु ोस् । Tick िगाइसके पचछ Check Box चनिो रङमा
पररणत भएर Tick िागेको देख्नु हुनेछ ।
Save Button मा Click गनय हु ोस् ।

Save
School Level Exam Mgnt
Subject Check Box
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School Permission Management गनुहोस् ।
१.
२.
३.
६.

४.

अफ्नो स्थानीय तहको IEMIS Webpage LOG IN गनय हु ोस् ।
Webpage को दायााँचतर भएको Grade 8 Exam Mgmt 2077 मा Click गनय हु ोस् ।
Permission Management मा Click गनय हु ोस् । School Permission Management 2077
देचखन्द्छ ।
Allows School to मा ईल्िेख भएका Upload Practical Marks, Upload Theory Marks,
View Grade VIII Ledger मध्ये चवद्याियिाइ जनु कुराको Permission चदने हो सोही
Permission को Check Box मा Tick िगाईनहु ोस् । Tick िगाइसके पचछ Check Box चनिो रङमा
पररणत भएर Tick िागेको देख्नु हुनेछ ।
Submit Button मा Click गनय हु ोस् ।

Allows Schools to
Upload Practical Marks Check Box
Upload Theory Marks Check Box
View Grade VII Ledger Check Box
Submit Button
Permission Management

School Level Marks Management गनुहोस् ।
यसमा हामी ४ वटा कामहरु गनय सक्छौं । एईटा चवद्याियका िाचग अवश्यक Excel Based Achievement
File डाईनिोड गने, दोस्रो चवद्याियको Practical र Theory Marks Entry गरेको Excel Based
Achievement File ऄपिोड गने, तेस्रो Grade Ledger डाईनिोड गने र चौथो Grade Sheet
डाईनिोड गने । यसमा Practical र Theory Marks Entry गरेको Excel Based Achievement File
ऄपिोड गदाय चनम्न कुराहरुमा ध्यान चदन पदय छ : Subject Management मा भएको Subjects र चवद्याियको Excel र्ाआिको subjects मा भएको
Subjects मेि खानुपदय छ । मेि खाएन भने डेटा ऄपिोड हुदैन ।
 चवद्याियको Excel मा भएको Theory वा Practical को ऄचधकतम ऄङ् क भन्द्दा बढी ऄङ् क आन्द्री
गरेको ऄवस्थामा त्यस्तो चवद्याथीको Grade N देचखन्द्छ ।
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 कचहाँ कतै Practical नभएको चवषयको Theory र Total मा भएको Grade र्रक र्रक छ भने त्यस्तो

ऄवस्थाको तथ्याङ् किाइ र्ेरी ऄपिोड गदाय त्यो समस्या हि हुन्द्छ ।
 स्थानीय तहको नाम सच्याईनु परे Profile मा गएर सच्याईनु पछय ।
 Grade Sheet Settings मा यचद Settings चिाईन नचमिेमा अफ्नो Internet Browser िाइ
Update गनय ु पदय छ ।
ववद्यालयको Excel Based Achievement File Download गनु वनम्न अनस
ु ार गनुहोस् ।
१.
२.
३.
४.

५.

अफ्नो स्थानीय तहको IEMIS Webpage LOG IN गनय हु ोस् ।
Webpage को दायााँचतर भएको Grade 8 Exam Mgmt 2077 मा Click गनय हु ोस् ।
School Level Marks Mgmt मा Click गनय हु ोस् । School Level Marks Management 2077
देचखन्द्छ ।
Select a School Dropdown Box बाट चवद्यािय छान्द्नहु ोस् । सम्बचन्द्धत चवद्याियको School ID
र School Name सचहत Download Template, Upload Marks, View Ledger, View
Grade Sheet देचखन्द्छन् ।
Download Template Button मा Click गरेर एकचछन पखय नहु ोस् । Download Folder मा Excel
Based Achievement File Download हुन्द्छ ।

Select a School Dropdown Box
School Level Marks Mgmt
Download Template Upload Marks View Ledger View Gradesheet

थाहा पाउनु पने मख्ु य कुरा
चवद्याियहरुिे "कक्षा अठको परीक्षाको िाचग Excel File डाईनिोड गनय हु ोस्" चशषय कमा ईल्िेख
गररएका चरणहरु ऄपनाइ अफ्नो चवद्याियको Webpage बाट Excel Based Achievement
File को Template डाईनिोड गनय सक्दछन् । कुनै चवद्याियको र्ाआि डाईनिोड गदाय स्थानीय
तहिे यसमा ईल्िेख गररएका चरणहरु ऄपनाइ चवद्याियिाइ र्ाआि ईपिब्ध गराईन सचकन्द्छ ।
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Practical वा Theory वा दुवै Marks Entry भएको Excel Based Achievement File Upload
गनु वनम्न अनुसार गनुहोस् ।
१.
२.
३.
४.

५.
६.
७.
८.
९.

अफ्नो स्थानीय तहको IEMIS Webpage LOG IN गनय हु ोस् ।
Webpage को दायााँचतर भएको Grade 8 Exam Mgmt 2077 मा Click गनय हु ोस् ।
School Level Marks Mgmt मा Click गनय हु ोस् । School Level Marks Management 2077
देचखन्द्छ ।
Select a School Dropdown Box बाट चवद्यािय छान्द्नहु ोस् । सम्बचन्द्धत चवद्याियको School ID
र School Name सचहत Download Template, Upload Marks, View Ledger, View
Grade Sheet देचखन्द्छन् ।
Upload Marks Button मा Click गरेर एकचछन पखय नहु ोस् । Upload Grade VIII Marks Excel
Dialogue/Working Box अईाँछ ।
Choose File मा Click गनय हु ोस् । Open Dialogue/Working Box अईाँछ ।
Upload गनय ु पने File भएको Folder बाट ईक्त File मा click गनय हु ोस् । File Name मा ईक्त File को
नाम देचखन्द्छ ।
Open मा Click गनय हु ोस् ।
Submit मा Click गनय हु ोस् । एकचछन पखय नु होस् । "Successfully uploaded" Message अयो भने
तपाइिे Upload गनय ु भएको चवद्याियको र्ाआि ऄपिोड भएको सचु नचित भयो ।

ववद्यालयको Mark Ledger Download गनु वनम्न अनुसार गनुहोस् ।
१.
२.

अफ्नो स्थानीय तहको IEMIS Webpage LOG IN गनय हु ोस् ।
Webpage को दायााँचतर भएको Grade 8 Exam Mgmt 2077 मा Click गनय हु ोस् ।
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३.
४.

५.
६.
७.
८.
९.

School Level Marks Mgmt मा Click गनय हु ोस् । School Level Marks Management 2077
देचखन्द्छ ।
Select a School Dropdown Box बाट चवद्यािय छान्द्नहु ोस् । सम्बचन्द्धत चवद्याियको School ID
र School Name सचहत Download Template, Upload Marks, View Ledger, View
Grade Sheet देचखन्द्छन् ।
View Ledger Button मा Click गरेर एकचछन पखय नुहोस् । Internet Browser मा New Tab
अईाँछ ।
Year Dropdown Box को Select Year बाट मा 2077 छान्द्नहु ोस् । Open Dialogue/Working
Box अईाँछ ।
Include in data बाट Father's Name, Mother's Name र Caste को Check Box मा Tick
िगाईनहु ोस् ।
Submit मा Click गनय हु ोस् ।
Export मा Click गनय हु ोस् । एकचछन पखय नु होस् । हामीिे डाईनिोड गनय चाहेको चवद्याियको Grade
Ledger School Name-legder.pdf र्ाआिको रुपमा Download Folder मा Download भएको
हुन्द्छ ।

Export
Year

Submit

Include in data
Father's Name Mother's Name Caste

ववद्यालगत रुपमा ववद्याथीको Grade Sheet Download गनु वनम्न अनुसार गनुहोस् ।
१.
२.
३.

अफ्नो स्थानीय तहको IEMIS Webpage LOG IN गनय हु ोस् ।
Webpage को दायााँचतर भएको Grade 8 Exam Mgmt 2077 मा Click गनय हु ोस् ।
School Level Marks Mgmt मा Click गनय हु ोस् । School Level Marks Management 2077
देचखन्द्छ ।
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४.

५.
६.
७.
८.
९.

Select a School Dropdown Box बाट चवद्यािय छान्द्नहु ोस् । सम्बचन्द्धत चवद्याियको School ID
र School Name सचहत Download Template, Upload Marks, View Ledger, View
Grade Sheet देचखन्द्छन् ।
View Gradesheet Button मा Click गरेर एकचछन पखय नहु ोस् । Internet Browser मा New Tab
अईाँछ ।
Download Button मा Click गनय हु ोस् । Save As Dialogue/Working Box अईाँछ ।
कम््यटु रको कुन Folder मा ईक्त र्ाआि Save गने हो Folder छान्द्नहु ोस् ।
File Name मा भएको Report िाइ सम्बचन्द्धत चवद्याियको नाममा बदल्नहु ोस् । ईदाहरणका िाचग
Trinagar MaV_Dhangadi-1
Save Button मा Click गनय हु ोस । ऄब तपाइिे छान्द्नु भएको Folder मा Gradesheet डाईनिोड
हुन्द्छ ।

Download Button

ववद्याथीको वववरण सच्याउनुहोस् ।
१.
२.
३.
४.
५.
६.

अफ्नो स्थानीय तहको IEMIS Webpage LOG IN गनय हु ोस् ।
Webpage को दायााँचतर भएको Grade 8 Exam Mgmt 2077 मा Click गनय हु ोस् ।
Student Edit मा Click गनय हु ोस् । Student Management देचखन्द्छ ।
Year Dropdown Box बाट Year छान्द्नुहोस् ।
School Dropdown Box बाट School छान्द्नुहोस् ।
Student Dropdown Box बाट चववरण Edit गनय ु पने चवद्याथीको Name छान्द्नहु ोस् । ऄब Edit
Student Information देचखन्द्छ । त्यहााँ भएका Box हरुमा चवद्याथीको ऄचभिेख ऄनस
ु ार सच्याईनु
पने चववरण (जन्द्मदताय ऄनुसारको नामथर, अमा बबु ाको नाम, जन्द्मचमचत र चिङ् ग र माकयचस्िप
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७.
८.

ऄनस
ु ारको प्राप्ताङ् क) हरु पनु : टाआप गरेर सच्याईनहु ोस् । यसमा सच्याएको चववरण महाशाखामा रहेको
माकयिेजर बक
ु मा पचन सच्याएर प्रमाचणत गरेर राख्नु पदय छ भन्द्ने कुरा नचवषय नहु ोस् ।
Submit Button मा Click गनय हु ोस् ।
ऄब अवश्यकता ऄनस
ु ार Mark Ledger र Grade Sheet Download गरेर ऄन्द्य काम गनय हु ोस् ।

Grade Sheet Setting गनुहोस् ।
१.
२.
३.
४.
५.
६.

अफ्नो स्थानीय तहको IEMIS Webpage LOG IN गनय हु ोस् ।
Webpage को दायााँचतर भएको Grade 8 Exam Mgmt 2077 मा Click गनय हु ोस् ।
Grade sheet मा Click गनय हु ोस् । Grade sheet Setting 2077 देचखन्द्छ ।
त्यहााँ देचखने Name Plate हरुिाइ अफ्नो स्थानीय तहिे तयार पारेको Grade sheet को
(Template Grade sheet) Hardcopy मा Print गनय चमल्ने गरी Graph चभत्र राख्नहु ोस् ।
कुनै एईटा चवद्याियको Grade sheet डाईनिोड गनय हु ोस् ।
डाईनिोड गनय ु भएको Grade sheet Grade sheet को (Template Grade sheet) Hardcopy
मा Print गनय हु ोस् । जहााँ जे चववरण राख्नु पने चथयो त्यही ठाईाँमा Print भयो भने Grade sheet को
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setting चमिेको एचकन गनय हु ोस् । यचद चमिेन भने पनु : Grade sheet Setting मै गएर Nameplate
Drag गरर चमिाएर पनु : Print Test गरी हेनय हु ोस् ।
महत्वपूणु िानकारी
iemis.doe.gov.np मा Setting गररने Grade Sheet मा Template Grade sheet को …….
(dot) मा भनय ु पने चववरणहरु मात्र Setting गने हो । तपाइहरुिे पचहिे अफ्नो स्थानीय तहिे जारी
गने Grade Sheet को Hardcopy िाइ A4 साआजको Printable कागजमा तयार पारेर सोही
ऄनस
ु ार iemis.doe.gov.np मा Setting गने वा Setting गरेर Printable Hardcopy तयार गने
काम गनय सक्नहु ुनेछ ।
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कक्षा ८ परीक्षा इवमस सम्बन्धी समस्याहरु र वतनलाई समाधान गने उपायहरु
नोट :

यो संगािो सचदच्छा थापा र संबेदन कोआरािाद्वारा चमचत २०७७।०५।०२ मा तयार पाररएको "आचमस
मार्यत कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन गदाय गराईाँदा अईने समस्याहरु र चतनिाइ समाधान गने
ईपायहरुको संगािो" बाट चिआएको हो । धनगढी ईप-महानगरपाचिकािे ईक्त संगािोमा ईल्िेचखत
प्रश्न र ईत्तरहरुिाइ हुबहु ईल्िेख गरेर प्रकाशन मात्र गरेको हो ।

एक्सेल डाउनलोडसंग सम्बवन्धत
प्रश्न :
ईत्तर :
प्रश्न :
ईत्तर :

प्रश्न :
ईत्तर :
प्रश्न :
ईत्तर :
प्रश्न :
ईत्तर :

प्रश्न :

चवद्याियिे स्टुडेन्द्ट अइडी पचन भरेको छ, ऄपिोड पचन गरेको छ तर सो चवद्याियको नाम Grade
8 Exam Management मा देचखदैन, चकन होिा?
चवद्याियिाइ आचमसमा िचगन गनय िगाईने, प्रोर्ायिमा जान िगाईने, ऄचन कक्षा ८ मा रेजा
िगाएको छ चक छै न सचु नचित गनय िगाईने !
चवद्याियिे स्टुडेन्द्ट अइडी पचन भरेको छ, ऄपिोड पचन गरेको छ तर सो चवद्याियको एक्सेि
चनकाल्ने बेिामा स्थानीय तहमा सम्पकय गर भनेर भन्द्दछ के गने होिा ?
चवद्याियको तर्यबाट चवद्याियिाइ आचमसमा िचगन गनय िगाईने, प्रोर्ायिमा जाने, रेजा िगाईने
ठाईाँमा कक्षा ८ मा पचन रेजा िगाको सचु नित गनय िगाईने ! पाचिकाको तर्यबाट School Level
Exam Management मा जाने, सो चवद्याियको कोड राखेर सचय गने, ऄचन सो चवद्याियको
चवषयगत रेजा िगाएको छ चक छै न सचु नचित गने !
काम गदै जााँदा थाहा भयो चक एईटा चवद्याियको गचणत चवषयमा रेजा िगाईन नै चवसेको रहेछ,
School Level Exam Mgmt मा गएर रेजा िगाईन खोजेको हुदाँ ै हुदाँ ैन के गने होिा ?
पाचिकाबाट िचगन गने, School Level Exam Mgmt मा जाने, सचय भन्द्ने ठाईमा जाने र
चवद्याियको कोड राखेर सचय गने, ऄब सो चवद्याियको गचणत चवषयमा रेजा िगाईने ऄचन सेभ गने !
चवद्याियको नाममा पणू य चबराम, कमा जस्ता क्यारेक्टर भयो भने कक्षा ८ को template डाईनिोड
गदाय समस्या हुन्द्छ चक हुदाँ ैन ?
हुन्द्छ, त्यसैिे त्यस्ता क्यारेक्टरहरु नराख्नु होिा र चवद्याियिाइ पचन राख्न नचदनहु ोिा ! जस्तै
जनता मा.चव, ४ भनेर राखको छ भने त्यो नाममा भएको कमािे गदाय डाईनिोड नहुन सक्छ !
चवद्याियिे स्टुडेन्द्ट अइडीमा भरेको चवद्याथी संख्या भन्द्दा कक्षा ८ को template मा देचखएको
चवद्याथी संख्या कम छ, कसरी चमिाईने होिा ?
चवद्याियिाइ आचमसमा िचगन गनय िगाईने, ड् यासबोडय मा जान िगाईने, त्यहााँबाट २०७६ सािको
स्टुडेन्द्ट अइडी ऄपिोड गनय िगाईने ! िगअईट गनय िगाईने ऄचन र्ेरी िचगन गरेर कक्षा ८ को
template डाईनिोड गनय िगाईने, चमचि हाल्छ !
चवद्याियिे प्रयोगात्मक ऄंक पचन ऄपिोड गररसक्यो तर पाचिकािे त्यो डाईनिोड गनय खोज्दा
खािी पो अईाँछ त के भएको हो ?
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ईत्तर : पाचिकािे एक्सेि डाईनिोड गने School Level Marks Mgmt मा जाने ! चवद्यािय रोज्ने ! त्यहााँ
डाईनिोड टेम्पिेटमा चक्िक गने ! कचतपय पाचिकािे भने त्यो भन्द्दा मचु न रहको चिंकमा चक्िक गने
गरको पचन पाइएको छ ! ति भएको चिङ् किे त पचहिे डाईनिोड भएको एक्सेि मात्र चदने हो, र
पचहिे डाईनिोड गरेको एक्सेि भनेको खािी एक्सेि हो !

एक्सेल अपलोडसंग सम्बवन्धत
प्रश्न : चवद्याियिे कक्षा ८ को template ऄपिोड गदाय के के कुरामा ध्यान चदनपु छय ?
ईत्तर : धेरै चवद्याियिे कक्षा ८ को template ऄपिोड गदाय ड् यासबोडय मा गएर Class 8 Marks भन्द्ने
सेिेक्ट गनय चबसय न्द्छन् ऄचन हेदै नहेरी School Level IEMIS भनेकोमा कक्षा ८ को Template
ऄपिोड गररचदन्द्छन जसिे गदाय समस्या अईाँदछ ! ऄपिोड गदाय Class 8 Marks भन्द्ने छानेको
हुनपु दय छ !
प्रश्न : चवद्याियिे वा पाचिकािे कक्षा ८ को template ऄपिोड गदाय गित एक्सेि भन्द्छ, यो चाही कसरी
चमिाईने ?
ईत्तर : एक्सेिमा भएको Sheet हरुको क्रम चबग्रको छ भने त्यस्तो हुन्द्छ ! कक्षा ८ को template मा सवै
भन्द्दा पचहिे Buttons ऄचन List, Subjects र Information हुनपु छय ! यो क्रम छै न भने गित
एक्सेि भन्द्छ ! यचद यस्तै छै न भने शीटहरुिाइ सो क्रममा चमिाईनस
ु ऄचन ऄपिोड गनय स
ु , हुन्द्छ !
प्रश्न : चवद्याियिे वा पाचिकािे स्टुडेन्द्ट अइडीको र्ायि ऄपिोड गदाय गित एक्सेि भन्द्छ, यो चाही
कसरी चमिाईने ?
ईत्तर : एक्सेिमा भएको शीटहरुको क्रम चबग्रको छ भने त्यस्तो हुन्द्छ ! स्टुडेन्द्ट अइडीको र्ायिमा सवै
भन्द्दा पचहिे Buttons भन्द्ने शीट हुनपु दय छ, यचद छै न भने समस्या हुन्द्छ ! त्यसैिे Buttons भन्द्ने शीट
सवै भन्द्दा ऄगाडी छ चक छै न भन्द्ने कुरो सचु नचित गनय हु ोिा !
प्रश्न : कुनै कारणिे गदाय कक्षा ८ को template िाइ ऄको र्ायिमा सेव गनय पु यो भने कसरी गने ?
ईत्तर : म्याक्रो आनेबि गनय भु न्द्दा पचहिे नै save as गने र Excel Macro Enabled Workbook को रुपमा
सेव गने ! यो भन्द्दा बाहेककोमा सेव गररयो भने ऄपिोड हुदाँ ैन !
प्रश्न : चवद्याियिे कक्षा ८ को Templet ऄपिोड गनय िागेको तर चवद्याियको ड् यासबोडय मा Class 8
marks भन्द्ने नै देचखएन, के गने होिा ?
ईत्तर : पाचिकाबाट िचगन गने, permission management मा जाने ऄचन Upload Practical Marks
मा रेजा िगाईने !

लेिर र ग्रेडशीटसंग सम्बवन्धत
प्रश्न :

एईटा चवद्याियमा मानौ दइु वटा स्थानीय चवषयहरु छन कम््यटु र र गचणत, यस्तो ऄवस्थामा त्यस्तो
चवद्याियको एक्सेिमा कसरी इन्द्री गने ऄचन िेजर र ग्रेडशीट कसरी चनकाल्ने ?
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ईत्तर : यस्तो चवद्याियको सवैभन्द्दा पचहिे दबु ै चवषयसचहतको एक्सेि चनकाल्ने ! जनु चवद्याथीको कम््यटु र
छ ईसकोमा कम््यटु रको ऄंक हाल्ने ऄचन जनु चवद्याथीको गचणत छ ईसकोमा गचणतको ऄंक हाल्ने !
ऄपिोड गने ! यस्तै खािको चवद्याियको दइु पटक िेजर चनकाल्नु पदय छ ! पचहिो पटक चवषयगत
रेजा िगाईने ठाईमा कम््युटर मात्र राखेर रेजा िगाईने ऄचन सो चवषयको िेजर चनकाल्ने ! दोस्रो
पटक चवषयगत रेजा िगाईने ठाईाँमा गचणतमा मात्र रेजा िगाईने ऄचन सो चवषयको िेजर चनकाल्ने !
यस्तै प्रचक्रया ग्रेडशीटमा पचन गने !
प्रश्न :

भ्यु िेजरजस्तै गरेर भ्यु ग्रेडशीट गदाय खािी देचखन्द्छ के भएको हो ?

ईत्तर : भ्यु ग्रेडशीटमा चववरण दखाईनको िाचग सबै भन्द्दा पचहिे ग्रेडशीट चसटमा गएर के के राख्ने भनेर
पचहिे चमिाईनपु छय ! यसका िाचग तपाइसंग प्रेसबाट छापेर ल्याएको खािी ग्रेडशीट हुनुपछय !
प्रश्न :

ऄचघल्िो सािको िेजर वा ग्रेडशीट चनकाल्नु परे के गनय ु पछय ?

ईत्तर : Grade 8 Reports मा जाने School Level Marks सेिेक्ट गने, वषय छान्द्दा २०७५ गने र सोचह
ऄनस
ु ार चचहएको िेजर वा ग्रेडशीट चनकाल्ने !
प्रश्न :

एईटा चवद्याियिे ईजरु ी गनय अयो जीपीए चमिेन भनेर, त्यो चवद्याियको िेजर हेरक
े ो यस्तो
देचखन्द्छ, के भएको हो यस्तो ?

ईत्तर : ऄनिाआनमा भएको पचद्धतमा जीपीएमा कुनै समस्या छै न ! माचथको िेजरिाइ एकपटक हेरौ ! यो
चवद्याियमा कम््यटु र भन्द्ने चवषय पचन सेट भएको रहेछ, जनु यस चवद्याियमा छाँदै छै न! यसै कारण
यस चवद्याियको जीपीए घटेर अयो ! यो समस्या समाधान गनय का िाचग School Level Exam
Mgmt मा जाने, यस चवद्याियको कोड राखेर सचय गने, ऄचन यो चवद्याियबाट कम््यटु रको चवषय
हटाइ चदने ! ऄब हेनय स
ु चमल्छ ! यसरी चमिाइसके पचछ र्ेरी ऄंकहरु ऄपिोड गररराख्न पदैन !

ववषय ब्यवस्थापन र कक्षा ८ को परीक्षासंग सम्बवन्धत
प्रश्न :

पचहिे चवषय सेट गदाय maths भनेर सेट गररयो पचछ त्यसिाइ चमिाएर mathematics राचखयो,
ऄपिोड गदाय ऄपिोड नै हुन छाड् यो के गने ?
ईत्तर : पचहिे चवषय सेट गदाय जे नाम चथयो ऄपिोड गदाय पचन त्यचह नाम नै हुनुपछय , यसो भएन भने ऄपिोड
हुदाँ ैन समस्या चनम्तन्द्छ ! यचद एक्सेिमा maths भनेर गआसके को छ भने तपाइिे ऄब पाचिकाको
चवषय राख्ने ठाईाँमा maths नै भनेर राख्नस
ु ! सबै ऄपिोड भएपचछ मात्र mathematics भनेर
चवषयको नाम चेन्द्ज गनय स
ु !
31

प्रश्न :
ईत्तर :

प्रश्न :
ईत्तर :

प्रश्न :
ईत्तर :

प्रश्न :
ईत्तर :
प्रश्न :
ईत्तर :
प्रश्न :
ईत्तर :

प्रश्न :
ईत्तर :
प्रश्न :
ईत्तर :

मेरो पाचिकािे चवद्याियिाइ सैद्धाचन्द्तक ऄंक ऄपिोड गने सचु वधा चदएको रहेछ जानी वा नजानी,
यसिे के चह र्रक त नपिाय चन ?
यचद चवद्याियिे नै सबै सैद्धाचन्द्तक र प्रयोगात्मक ऄंक राखेर ऄपिोड गरको हो भने के चह र्रक पदैन
तर चवद्याियिे प्रयोगात्मक ऄंक मात्र राख्ने हो भने यस्तो सचु वधािे समस्या ल्याईाँछ ! पाचिकािे
सैद्धाचन्द्तक चवषयको ऄंक ऄपिोड गर्यो र चवद्याियिे र्ेरी प्रयोगात्मक ऄंक ऄपिोड गररचदयो भने
सैद्धाचन्द्तक चवषयको सबै ऄंक हटेर जान्द्छ चकनभने चवद्याियको template मा सैद्धाचन्द्तक ऄंक
खािी हुन्द्छ र यो सचु वधािे पाचिकाबाट ऄपिोड भएको सैदाचन्द्तक चवषयको ऄंक सबै हटेर जान्द्छ !
पाचिकािे अफ्नै प्रकारिे राखेको चसम्बोि नम्बरिाइ िेजर र ग्रेडशीटमा कसरी देखाईने ?
आचमसको ऄवधारणा भनेको हरेक चवद्याथीको चसम्बोि नम्बर ऄको चवद्याथीसंग नजधु ोस र परेको
बेिामा चवद्याथीको चसम्बोि नम्बरको अधारमा पचछका चदनमा पचन जानकारी थाहा पाईन सचकयोस
भन्द्ने चन हो ! पाचिकािे चदएको चसम्बोि नम्बर नेपािभररका चवद्याथीका िाचग र्रक र्रक नहुने
हुदाँ ा आचमसमा भएको चसम्बोि नम्बरिाइ नै अधार मानेर ऄगाडी बढ् ने ! पाचिकािे चदएको चसम्बोि
नम्बर चाही ग्रेडशीटमा देखाईन सचकन्द्छ ! School Symbol Number भन्द्ने चववरण मार्यत !
पाचिकािे चदएको चसम्बोि नम्बर राख्दा के के कुरामा ध्यान चदनपु छय ?
यो चसम्बोि नम्बर छोटो राख्नु पछय र सकभर ० बाट शरुु गनय हु ुन्द्न ! िामो चसम्बोि नम्बर भयो भने
एक्सेिमा सो नम्बर +१२ भएर बस्छ र पचछ समस्या अईाँछ ! ऄगाडी ० भयो भने डाटाबेसमा सेभ
भएचपछ त्यो ० हटेर जान्द्छ !
कुनै चवद्याथीको चववरण गचल्त रहेछ ऄचन सच्याईनपु दाय कक्षा ८ को template मार्यत सच्याईने
ऄनिाआन आचमस मार्यत सच्याईने ?
जे गदाय पचन हुन्द्छ ! तर एईटा माध्यममार्यत गनय स
ु ! कचहिे एक्सेिबाट ऄचन कचहिे ऄनिाआन
आचमसबाट गनय हु ुदाँ नै ! ऄनिाआन आचमसबाट गने हो भने Students Edit बाट गने हो !
चवद्यािय छोडर गएका चवद्याथीहरुको पचन िेजर र ग्रेडशीटमा नाम देचखयो, त्यो कसरी हटाईने ?
कक्षा ८ को template मा भएको Not In School मा रेजा िगाएर र्ायििाइ ऄपिोड गने !
कुनै चवद्याियिे स्टुडेन्द्ट अइडीमा कक्षा ८ को चववरण मात्र भरेर कक्षा ८ को template चनकाल्न
पाईाँछ चक पाईाँदैन ?
पाईाँदैन ! यचद यस्तो गरको रहेछ र र्ेिा पयो भने त्यस्तो चवद्याियको कक्षा ८ को सबै डाटा हटाइने
छ ! ऄचहिे सम्म यस्तो काम गने १५ वटा चवद्याियको डाटा हटाइ सचकएको पचन छ ! यस्तो
ऄवस्थामा सम्बचन्द्धत चवद्यािय नै जवार्देचह हुने छ !
कुनै कुनै चवद्याथीको िेजरमा नाम पचन दोहोररएको छ र ग्रेडपचन दोहोररएर ४ भन्द्दा माचथ पगु को छ,
त्यसिाइ कसरी चमिाईने ?
सो चवद्याियको िेजरमा जाने माचथ परि remove duplicate data भनेर िेखेको छ, त्यो चक्िक
गने र र्ेरी सो चवद्याियको िेजर चनकाल्ने, चमचि हाल्छ !
कक्षा ८ को टेम्पिेटमा नै चवद्याथीको चववरण सच्याईन सचकन्द्छ चक सचकदैन ?
सचकन्द्छ ! सच्याईदा हुन्द्छ !
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प्रश्न :

कक्षा ८ को टेम्पिेटमा के चह सच्याएर वा ग्रेडवचृ ि भएको चवद्याथीको ऄंक र्ेरी राखेर ऄपिोड गनय
चमल्छ चक चमल्दैन ?
ईत्तर : चमल्छ !

ग्रेस ब्यवस्थापनसंग सम्बवन्धत
प्रश्न : Grace management मा भएको cut-off ग्रेड भनेको के हो ? यसिे कसरी काम गदय छ ?
ईत्तर : Cut-off ग्रेडमा यचद D+ भनेर राख्यो भने ग्रेस ऄंक हाल्दा D+ भन्द्दा माचथको कुनै पचन ग्रेडिाइ ग्रेस
हाल्दैन ! त्यो भन्द्दा मचु नको िाचग मात्र ग्रेस हाल्ने काम हुन्द्छ र त्यो भनेको D र E िाइ मात्र ! यचद
D+ भनेर cut-off ग्रेड राचखयो र नेपािीमा २५ ऄंक राचखयो भने २५ ऄंक हाल्दा जनु जनु
चवद्याथीको नेपािीमा D+ पग्ु छ त्यचह त्यचह चवद्याथीको २५ नम्बर सम्म ग्रेस हाचिचदन्द्छ ! १० नम्बर
चाचहनेिाइ १० हाल्छ, २५ नम्बर हाल्नेिाइ २५ हाल्छ ! D+ को न्द्यनु तम value भनेको ३० भएको
हुदाँ ा ३० भन्द्दा बढी ग्रेस हाल्न चमल्दैन ! कचत ग्रेस हाल्ने भन्द्ने कुरो पाचिकािे चनणय य गने हो !
प्रश्न : ग्रेस हािेपचछ र्ेरी ऄपिोड गरे, ऄब कम््यटु रिे अर्ै ग्रेस चमिाईाँछ चक के हुन्द्छ ?
ईत्तर : त्यस्तो हुन्द्न ! र्ेरी तपाइिे ग्रेस चमिाईनु पने हुन्द्छ !
प्रश्न : ग्रेस हाल्दा सैदाचन्द्तकमा ग्रेस हाल्ने हो चक सैदाचन्द्तक र प्रयोगात्मक ऄंकको जोड मा हाल्ने हो ?
ईत्तर : सैद्धाचन्द्तक र प्रयोगात्मक ऄंकको जोडमा ग्रेस हाल्न चमल्दैन ! जस्तो ऄाँग्रेजीको प्रयोगात्मकमा कसैको
२४ अयो भने A+ भयो ! सोचह चवषयको सैिाचन्द्तकमा कसैको ५ अयो भने E भयो ! दइु चवषयको
जोड २९ भयो र जम्मा जम्मी सो चवद्याथीको ग्रेड D भयो चकनभने D भनेको २० चदख ३० सम्मको
ऄंक हो ! ऄब सो चवद्याथीको िेजर वा ग्रेडशीटमा प्रयोगात्मकमा A+, सैदाचन्द्तकमा E र सैद्धाचन्द्तक र
प्रयोगात्मक ऄंकको जोडमा D हुनपु छय ! यचद सैद्धाचन्द्तक र प्रयोगात्मक ऄंकको जोडमा ग्रेस हािेर
D+ बनाइयो भने जोड नै चमल्दैन ! त्यसैिे ग्रेस भनेको जचहिे पचन सैद्धाचन्द्तक चवषयमा मात्र हाल्ने हो
!
प्रश्न : ग्रेस हािेपचछ िेजर हेरे, तर िेजरमा त के चह र्रक देचखएन चन ?
ईत्तर : ग्रेस हाल्दा कम््युटरिे एईटा चनचित प्रचक्रया पार गनय ु पदय छ र आचमसमा भएको चापिे गदाय सो प्रचक्रया
पार गनय कचहिे कही समय िाग्ने गछय !

नवतिासंग सम्बवन्धत
प्रश्न :

पाचिकामा A+ वा A अईन कचत जना छन भनेर कसरी थाहा हुन्द्छ ?

ईत्तर : िेटर ग्रेचडङमा समचष्टगतरुपिे A+ वा A अईने यचत र ईचत भन्द्ने नै हुदाँ ैन ! िेटर ग्रेचडङमा जचहिे
पचन चवषयगत ग्रेचडङ मात्र हुन्द्छ ! कसैिे त्यस्तो गरको छ भने त्यो गित हो !
प्रश्न :

कुनै क भन्द्ने चवद्याथीिे ८०० मा ६६५ ऄंक ल्यायो र ख भन्द्ने चवद्याथीिे ८०० मा ६६६ ऄंक
ल्यायो, तर क भन्द्ने चवद्याथीको सजीपीए ३.६४ छ र ख भन्द्ने चवद्याथीको चसजीपीए ३.६ छ ! झन्
थोरै ऄंक अईने चवद्याथीको चसजीपीए बढी छ के भएको हो ?
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ईत्तर : िेटर ग्रेचडङ कूि ऄंकसग चसजीपीएको के चह सरोकार नै हुदाँ नै ! ईदाहरणको िाचग यी दआु चवद्याथीको
ऄंक र ग्रेड हेनय हु ोिा !
चवषय

चवषय क भन्द्ने चवद्याथी

ख भन्द्ने चवद्याथी

ऄंक

ग्रेड

जीचपए

ऄंक

ग्रेड

जीचपए

१

७१

B+

३.२

८१

A

३.६

२

८४

A

३.६

९१

A+

४.०

३

७०

B+

३.२

५८

C

२.४

४

८८

A

३.६

८०

A

३.६

५

८०

A

३.६

८६

A

३.६

६*

४८

A+

४.०

४८

A+

४.०

७*

४७

A+

४.०

४४

A

३.६

८

८४

A

३.६

९१

A+

४.०

९

९३

A+

४.०

८७

A

३.६

जम्मा

६६५

३२.८

६६६

चसचजचपए

३२.८/९=३.६४

३२.४
३२.४/९=३.६

* ५० पणू ाय ङ्क
प्रश्न :

ग्रेड राख्दा ८० चदख ९० छ भने A ऄचन ९० चदख १०० छ भने A+ छ, यस्तो ऄवस्थामा ९० ऄंक
अएको चवद्याथीको Grading A हुन्द्छ चक A+ हुन्द्छ ?

ईत्तर : A+ हुन्द्छ !
प्रश्न :

पाचिकाबाट िचगन गरेर Grade 8 Reports मा गएाँ, Gradewise Report मा गएाँ र त्यसको ति
चदएको जस्तो ररपोटय चनकाल्यो ! पाचिकामा कक्षा ८ को परीक्षा चदने चवद्याथी कचत भए भनेर यो
ररपोटय बाट कसरर थाहा पाईने ?
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ईत्तर : कक्षा ८ मा परीक्षा चदने कचत भए भनेर थाहा पाईन चवषयगत चवद्याथी संख्यािाइ ठाडो होआन तेसो
जोड् नपु छय ! ईदाहरणको िाचग प्रयोगात्मकको हरेक चवषयमा A+ चदख E सम्म जोड गदाय २७० हुन्द्छ
! यसैगरी सैद्धाचन्द्तकको हरके चवषयमा A+ चदख E सम्म जोड गदाय २७१ हुन्द्छ ! चनयमतः दबु ै २७०
हुनपु ने हो ! तर यो पाचिकाको कुनै चवद्याियमा १ जना चवद्याथीको प्रयोगात्मक ऄंक इन्द्री भएको
रहेनछ तर सैद्धाचन्द्तक ऄंक भने इन्द्री भएको छ !
प्रश्न :

चवद्याियिाइ अफ्नो ग्रेडशीट हेने सचु वधा कसरी चदने होिा ?

ईत्तर : पाचिकाबाट िचगन गने, Permission Management मा जाने, ऄचन View Grade VIII Ledger
मा रेजा िगाइचदने !

अन्य ववषयसंग सम्बवन्धत
प्रश्न : मेरो पाचिकामा एईटा चवद्यािय छ त्यसको कोड कचत हो नै थाहा भएन कसरी थाहा पाईने ?
ईत्तर : पाचिकाबाट िचगन गने, ड् यासबोडय मा जाने, ऄचन चवद्याियको नाम हेने ! २०७६ मा देचखएन भने
२०७५ मा हेने !
प्रश्न : मेरो पाचिकामा भएको चवद्याियिे अफ्नो पासवोडय नै चवचसय यो कसरी नयााँ पासवोडय चदने त्यो
चवद्याियिाइ ?
ईत्तर : पाचिकाबाट िचगन गने, ड् यासबोडय मा जाने, जनु चवद्याियको पासवडय चवसेको हो सो चवद्याियको
नाम हेने, एचडटमा जाने र नयााँ पासवडय हाचिचदने ! यचद २०७६ मा चवद्याियको नाम देचखएन भने
२०७५ मा गएर हेने !
प्रश्न : मेरो पाचिकािे नचतजा सबै प्रकाचशत गररसक्यो ऄब ऄरु के चह कुरो ख्याि गनय ु पछय त ?
ईत्तर : पाचिकािे नचतजा प्रकाचशत गररसके को हो भने चवद्याियिाइ प्रयोगात्मक ऄंक राख्न चदएको
सचु वधािाइ Permission Management बाट हटाइचदने !
प्रश्न : िेजर र ग्रेडशीटमा चवद्याियको नाम चबग्रेको छ, कसिे र कसरी चमिाईने होिा ?
35

ईत्तर : चवद्याियिाइ आचमसमा िचगन गनय िगाईने, प्रोर्ायिमा जान िगाईने, ऄचन त्यचहबाट चवद्याियको
नाम सच्याईन िगाईने !
प्रश्न : मेरो पाचिकाको नाम नै गचल्त छ त्यो कसरी चमिाईने ?
ईत्तर : पाचिकाबाट िचगन (LOG IN) गने, प्रोर्ायिमा जाने, Local Level* भनेको ठाईाँमा पाचिकाको
सही नाम िेख्ने !
प्रश्न : पाचिकािे अफ्नो पासवडय नयााँ राख्नपु यो भने के गने होिा ?
ईत्तर : पाचिकाबाट िचगन गने, प्रोर्ायिमा जाने, Password* भनेको ठाईाँमा गएर नयााँ पासवडय राख्ने
ऄचन ऄपडेट गने !
प्रश्न : पाचिकािे आचमसको एक्सेस गने ब्यचक्तगत आमेि प्रयोग गरेको छ, ब्यचक्तगतिाइ हटाएर पाचिकाको
आमेि प्रयोग गनय पु यो भने के गने होिा ?
ईत्तर : हाम्रो रहर पचन ब्यचक्तगत आमेि भन्द्दा पचन पाचिकाको आमेि प्रयोग होस भन्द्ने नै हो ! यसका िाचग
पाचिकाबाट िचगन गने, प्रोर्ायिमा जाने, Email* भनेको ठाईाँमा गएर नयााँ पाचिकाको आमेि राखेर
ऄपडेट गने !
प्रश्न : पाचिकािे आचमसमार्यत कक्षा ८ को काम गरको ऄवस्थामा र्ेरी ऄब त्यो ऄंक स्टुडेन्द्ट अइडीमा
पचन र्ेरी हाल्नु पछय ?
ईत्तर : कक्षा ८ को ऄंक स्टुडेन्द्ट अइडीमा हाचिराख्नु पदैन ! सो कक्षाको ऄंक नहाल्ने सोझै कक्षा ऄपडेट
गदाय को को पास, दोहोर्याएको हो यस्ता जानकारी मात्र ऄपडेट गने !

स्टुडेन्ट आईडीसंग सम्बवन्धत
प्रश्न :

आचमस ऄपडेट गदाय कुनै चवद्याथीिाइ dropout भनेर गररयो, तर त्यो चवद्याथी dropout होआन,
त्यसिाइ कसरी चमिाईने ?
ईत्तर : स्टुडेन्द्ट अइडीमा student मा जाने, edit मा जाने, Edit Class Details मा जाने, Select Class
भनेको ठाईाँमा FAD राख्ने र Ok गने, ऄब जनु चवद्याथीको चववरण चमिाईने हो त्यसिाइ Edit गरेर
चमिाईने ! यसरर चमिाईाँदा यचद २०७७ मा ऄपडेट गरको हो भने त्यो एक्सेििाइ सेट गरेर २०७७
मा िागेको हुनपु छय , नत्र एचडट हुदाँ ैन !
****
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वमवत : २०७७।१२।०९

२०७७ सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षाको समय तावलका सम्बन्धी सूचना ।
धनगढी ईप-महानगरपाचिकाको अधारभूत तह (कक्षा ८) परीक्षा संचािन तथा व्यवस्थापन सचमचतको चमचत
२०७७।१२।०९ को चनणय यानस
ु ार शैचक्षक सत्र २०७७ सािको अधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा तपचसि
बमोचजमको समय ताचिका ऄनस
ु ार संचािन गने गराईने चनणय य भएकोिे सम्बचन्द्धत सबैको जानकारीका िाचग
यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
नरेन्द्र बहादरु खाती
ईपसचचव
समय ताचिका :
क्र.सं.
चवषय
चमचत
समय
१ ऄचनवायय ऄाँग्रेजी
२०७८ जेठ ०३ गते सोमबार चवहान ८ बजेदचे ख
२ ऄचनवायय नेपािी
२०७८ जेठ ०४ गते मंगिबार चवहान ८ बजेदचे ख
३ चवज्ञान तथा वातावरण चशक्षा
२०७८ जेठ ०५ गते बधु बार
चवहान ८ बजेदचे ख
४ सामाचजक ऄध्ययन तथा जनसंख्या चशक्षा २०७८ जेठ ०६ गते चवहीबार चवहान ८ बजेदचे ख
५ पेसा, व्यवसाय र प्रचवचध चशक्षा
२०७८ जेठ ०७ गते शक्र
चवहान ८ बजेदचे ख
ु बार
६ ऄचनवायय गचणत
२०७८ जेठ ०९ गते अआतबार चवहान ८ बजेदचे ख
७ स्वास्थ्य तथा शारीररक चशक्षा
चवहान ८ बजेदचे ख
२०७८ जेठ १० गते सोमबार
क्रमश:
८ नैचतक चशक्षा
९ ऐचच्छक चवषय (कम््यटु र)
२०७८ जेठ ११ गते मंगिबार चवहान ८ बजेदचे ख
रष्टव्य :
१. परीक्षाके न्द्र सम्बचन्द्ध सूचना पचछ प्रकाशन गररनेछ ।
२. कुनै अकचस्मक चवदा पनय गएमा समेत नगर कायय पाचिकाको पूवय सूचना चवना परीक्षा स्थचगत गररने छै न् ।
३. परीक्षाको िाचग चाचहने अवश्यक शैचक्षक सामग्रीहरु चवद्याथी स्वयम्िे व्यवस्था गनय ु पनेछ ।
४. प्रयोगात्मक परीक्षाको सञ्चािन सम्बचन्द्धत चवद्याियहरुिे नै देहाय बमोचजम गनय ु पनेछ ।
४.१ २०७८ बैशाख २४ गतेचभत्र चवद्याियहरुमा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चािन गने ।
४.२ सञ्चाचित परीक्षाको समष्टीगत ऄचभिेख (Hardcopy) तयार पारी प्रधानाध्यापकिे प्रमाचणत गने ।
४.३ प्रमाचणत ऄचभिेख ऄनस
ु ार प्राप्ताङ् क Excel Based Achievement File (Softcopy) मा Entry
गने ।
४.४ Hardcopy को Scan File र Softcopy को File २०७८ बैशाख २८ गतेचभत्र चशक्षा, यवु ा तथा
खेिकूद महाशाखाको आमेि edu.dhangadi@gmail.com मा पठाईने ।
५. परीक्षासम्बन्द्धी कुनै कुरा स्पष्ट नभएमा चशक्षा, यवु ा तथा खेिकुद महाशाखामा सम्पकय गनय सचकनेछ ।
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