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हा�ो भनाइ 

 

नेपालमा �व�ालयस्तर�य शैिक्षक तथ्या� स�लन, �शोधन, �व�ेषण, भण्डारण, सावर्ज�नक�करण र �योग 

�वगत लामो समय देिख हुँदै आइरहेको छ । यसको इ�तहासलाई हेदार् सन ्१९६२ मा तत्काल�न िशक्षा 

मन्�ालयले �व�ालयस्तर�य शैिक्षक तथ्या� �काशन गरेको देिखन्छ । त्यसप�छ यस कायर्ले �नरन्तरता पाउँदै 

आएको सन्दभर्मा �व.सं.२०५६ सालमा िशक्षा �वभागको स्थापना भएप�छ यस कायर्ले ठूलो फड्को मारेको 

देिखन्छ ।  

�व. सं. २०६१/६२ देिख Flash Reporting System मा गएप�छ �व�ालयस्तर�य शैिक्षक सूचना 

व्यवस्थापन गन� कायर् थप व्यविस्थत भएको पाइन्छ । �व.सं. २०७०/०७१ देिख Electronic Based 

Excel मा जानकुा साथै �व.सं  २०७५ देिख अनलाइनमा आधा�रत बनाएप�छ तथ्या� व्यवस्थापनमा 

��व�धको �योगले मह�व पाएको देिखन्छ ।  

�ारिम्भक बालकक्षादेिख �व�ालय िशक्षाको कक्षा १२ सम्म स�ा�लत सबै �कारका �व�ालयह%को �व�ाथ�, 

िशक्षक, �वषय, भौ�तक पक्ष, आपतकालमा िशक्षा, �व�ालय कमर्चार�, ��तवेदन र  �व�वध पक्षसँग सम्बिन्धत 

सूचनाहरु समेत ��व� गन� व्यवस्था गरेर यस �णाल�लाई एक�कृत शैिक्षक व्यवस्थापन सूचना �णाल� 

(Integrated Educational Management Information System,IEMIS) को रुपमा �वकास ग�रएको 

छ ।  

यस �णाल�मा �ववरण ��व� गन� �वषयमा �वगतमा एक जानकार�मूलक �भ�डयो तयार ग�रएको तर �णाल�मा 

समय समयमा ग�रएका प�रमाजर्नहरुलाई उ� �भ�डयोले सम्बोधन गनर् नसक्ने अवस्था आएको तथा 

�योगकतार्हरुबाट सहजीकरण पिुस्तकाको अनरुोध भई आइरहेकाले यो सहजीकरण पिुस्तका तयार ग�रएको 

हो । यस पिुस्तकाले �वशेष गर� �व�ालय तहमा यस �णाल�को �योगकतार्हरुलाई �ववरण ��व� गनर् र 

आवश्यक ��तवेदन �ा� गनर्का ला�ग सहजता �दान गन�छ भ�े �व�ास �लइएको छ ।   

यस पिुस्तकाको �योगबाट स�, �देश, स्थानीय र �व�ालय तहका �योगकतार्हरुलाई सहजता �ा� भइ 

�णाल�लाई थप व्यविस्थत र �भावकार� बनाउन मदत पगु्नेछ भ�े �व�ास �लइएको छ । पिुस्तकालाई 

समयानकूुल प�रमाजर्न ग�रँदै ल�गनेछ । एक�कृत शैिक्षक व्यवस्थापन सूचना �णाल� तथा सोको �योग 

सम्बन्धी �स्ततु पिुस्तकामा गनुर्पन� सधुारका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको मह�वपूणर् प�ृपोषण �ा� हनेु 

अपके्षा ग�रएको छ ।  

                                                        िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्�  

                                                               सानो�ठमी, भ�परु  
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प�रचय 

१. प�रचय 

�व�ालयस्तर�य शैिक्षक तथ्यांक संकलन, �शोधन, �व�ेषण, भण्डारण, सावर्ज�नक�करण र �योगका ला�ग 

कायार्न्वयनमा ल्याइएको �णाल� एक�कृत शैिक्षक व्यवस्थापन सूचना �णाल� (Integrated Educational 

Management Information System- IEMIS) हो । यस �णाल�लाई �वगत लामो समय देिख �व�ालय, 

स्थानीय तह, �देशसँगको समन्वय र सहकायर्का िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय अन्तगर्तको िशक्षा तथा 

मानव �ोत �वकास केन्�ले व्यवस्थापन/सहजीकरण गद� आइरहेको छ । यस �णाल�को �योग सम्बन्धमा 

देहाय अनसुारको व्यवस्था रहेको छ:  

हरेक �ब�ालयसँग ९ अंकको �ब�ालय कोड (प�हलो २ अंक िजल्ला, त्यसप�छको ३ अंक सा�वकको गाउँ 

�वकास स�म�त वा नगरपा�लका र त्यसप�छको 

४ अंक �व�ालय) स�हतको एउटा एक्सेल 

फाइल हनु्छ जसमा �ब�ालयले वष�नी आफ्ना 

�ववरणहरु अध्याव�धक गनुर्पछर् l कुनै 

�ब�ालयसँग फोटोमा देखाईएको जस्तो एक्सेल 

छैन भने स्थानीय तहमाफर् त �ब�ालयले एक्सेल 

�लन सक्छन ् l यो एक्सेल सरुिक्षतसँग रा�े 

िजम्मेवार� �ब�ालयको हनेुछ र कुनै कारणबश 

हराउन गएमा �ब�ालयले फेर� स्थानीय तहमाफर् त नया ँएक्सेल �लन सक्नेछ, तर यसो गदार् �ब�ालयले ३ 

बषर् अिघदेिखको तथ्यांक उ� नयाँ एक्सेल फाइलमा ��व� गनुर्पदर्छ । 

हरेक �ब�ालयको छु�ाछु�ै एक्सेल हनेु हुँदा अक� �ब�ालयको एक्सेल �लएर तथ्याँक रा�े काम गनुर्हदैुन l 

नेपालभर रहेका सामदुा�यक (चलनचल्तीमा भ�नने सरकार� �ब�ालय), संस्थागत (चलनचल्तीमा भ�नने नीिज 

�ब�ालय) र मदरसा, गमु्बा तथा आ�म जस्ता धा�मर्क �कृ�तका हरेक �ब�ालयले यो एक्सेल अ�ाव�धक 

गनुर्पदर्छ ।  

�वगत देिख स�ा�लत र हालसम्म प�न मात�ृव�ालय �कटान नभएका र स्थानीय तहमाफर् त स�ालन आएका 

समदुायमा0

1 आधा�रत बाल�वकास केन्�को प�न �ववरण यह� एक्सेलमा �ववरण अ�ाव�धक गनुर् गराउन ुपछर् l 

 
1समदुायमा आधा�रत बाल�बकास केन्� भ�ाले �ब�ालय भन्दा बा�हर गाउँ टोलमा स�ालनमा रहेका केन्�लाई जनाउँछ l   



समदुायमा आधा�रत बाल�वकास केन्�को तथ्याँक अ�ाव�धक गनर् छु�ै एक्सेल �योग गनुर्पछर् l �ब�ालय1

2मा 

आधा�रत बाल�वकास केन्� र समदुायमा स�ा�लत भए प�न मात�ृव�ालय �कटान भएका बाल�वकास 

केन्�हरुको �ववरण सम्बिन्धत मात�ृव�ालय कै  एक्सेलमा �ववरण अ�ाव�धक गराउनपुदर्छ ।  

१.१  �ब�ालयको एक्सेल खोल्ने त�रका  

यो एक्सेल खोल्न कम्प्यटुरमा जनुसकैु version भएको Microsoft Excel राखेको हनुपुछर् l यो एक्सेल 

Visual Basic र Macros �योग गरेर 

बनाईएको हुँदा फोटोमा देखाइए जस्तै गर� 

Options मा िक्लक गनुर्पछर् l यसप�छ 

Enable this content मा फेर� िक्लक 

गनुर्पछर्, अ�न मा� यो एक्सेलमा काम गनर् 

स�कन्छ l 

Microsoft Excel को version अनसुार Macro 

Enable गन� त�रका फरक हनु्छ l नया ँversion 

को Microsoft Excel मा मा�थ फोटोमा देखाईए 

अनसुार Option भ�े button नभई Enable 

Editing भ�े button देिखन्छ l यस्तो अवस्थामा 

Enable Editing मा िक्लक गर� यो एक्सेललाई 

चलाउन स�कन्छ l नयाँ version को Microsoft 

Excel मा macro enable गन� त�रका फरक हनेु 

हुँदा सोको खोजी Google मा गएर गनुर्पछर् l 

१.२:  �ब�ालयको एक्सेलमा काम गन� त�रका  

एक्सेलको कुनै प�न button िक्लक गदार् प�हलो चोट� 

काम गनर् लागेको हो भने फोटोमा देखाईए अनसुारको 

एउटा स्��न देिखन्छ l प�हलो चोट� यो एक्सेल 

खोलेको होइन भने यस्तो खाले स्��न देिखदैन l यो 

स्��नमा नेपाल� नदेिखएर य�द बक्सा बक्सा देिखयो 

भने Unicode र का�लमाट� भ�े फन्ट खोजेर आफ्नो 

 
2�ब�ालयमा आधा�रत बाल�बकास केन्� भ�ाले �ब�ालयसंगै स�ालनमा रहेका केन्�लाई बझुाउने छ l  



कम्प्यटुरमा हाल्नपुछर् l 

यो स्��नमा भ�नएको �बषयलाई रा�ोसँग अध्ययन गनुर्होस ् l �व�ालयको नाममा केह� �मलाउन ु परे सोह� 

अनसुार �मलाउनहुोस ्l School Type (�व�ालयको �कार) मा रहेको Public, Private, Religious मध्ये 

आफ्नो �व�ालय कुन �कारको हो, छा�ुहोस ्। यसर� छनौट गदार् तल �दएको आधारलाई ध्यानमा रा�हुोस ् 

• नेपाल सरकार (संघीय, �देश वा स्थानीय) बाट �नय�मत वा पटके रुपमा अनदुान �ा� गन� �व�ालयहरुले 

Public (सामदुा�यक) छनौट गनुर्होस ्।  

• कम्पनी ऐन वा शैिक्षक गठु� (सावर्ज�नक र �नजी) मा स�ा�लत �व�ालयहरुले Private (नीिज) छनौट 

गनुर्होस ्। 

• गरुुकूल/आ�म, गमु्बा र मदरसाहरुले Religious (धा�मर्क)छनौट गनुर्होस ्।  

�धानाध्यापकको नाम र मोवाइल नम्बर तथा �ववरण ��व� (Entry) गन�को नाम र मोवाइल नम्बर सोह� 

अनसुार भनुर्होस ्र Agree मा िक्लक गनुर्होस ्l 

य�त ग�रसकेप�छ एक्सेलमा रहेका बटनहरु गएर काम गनर् स�कन्छ  । 
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�ब�ालयको एक्सेलमा हरेक बषर् २ वटा कायर् गनुर्पछर् l  

प�हलो - अिघल्लो शैिक्षक स�का �व�ाथ� मध्ये यो बषर् ती �व�ाथ�हरु कुन कुन कक्षामा छन ्सो अ�ाव�धक 

गनुर्पछर् । 

दो�ो - यो शैिक्षक स�मा भनार् भएको नयाँ �व�ाथ�को �ववरण ��व� गनुर्पछर् l नयाँ स्थापना भएको 

�ब�ालयले प�हलो बषर् सब ै �व�ाथ�को �ववरण ��व� गनुर्पछर् l दो�ो बषर् देिख भने अिघल्लो बषर्को 

�व�ाथ�को �ववरणलाई अध्याव�धक गन� र नयाँ भनार् भएका �व�ाथ�को �ववरण ��व� गद� जानपुछर् l यसर� 

�बवरण अध्याव�धक र नयाँ �व�ाथ� ��व� गदार् ४ वटा बुँदामा �बशेष ध्यान �दनपुछर् l 

• �व�ाथ� �ववरण अध्याव�धक गदार् जनु वषर्को �व�ाथ� अध्याव�धक गनर् लागेको हो त्यह� बषर् एक्सेलमा 

प�न सेट भएको हनुपुछर् l उदाहरणको ला�ग २०७७ को �व�ाथ� अध्याव�धक गदार् फोटोमा देखाईए 

अनरुुप २०७७ भएको हनुपुछर् l य�द छैन भने 

Set year िक्लक गर� सोह� अनसुार बषर् 

सेलेक्ट गनुर्पछर् l 

• नयाँ �व�ाथ�को �ववरण राख्दा Set year िक्लक 

गर� हनुपुन� शैिक्षक स� छा�ुपछर् र नया ँ

�व�ाथ�को �ववरण ��व� गनुर्पछर् l 

• �ववरण अध्याव�धक गदार् एक्सेलमा भएको Student Tracking भ�े �सट (Sheet) लाई ८५ देिख 

१००% मा राखेको हनुपुछर् l य�द छैन भने त्यो �सटमा भएको Scale (गोलो घेरा) को माध्यमबाट 

Student Tracking भ�े �सटलाई ८५ देिख १००% मा �मलाउन स�कन्छ । 

 
• य�त गरेप�छ सब ैभन्दा प�हले Subjects मा गएर कक्षागत रुपमा �बषयहरु �मलाउनपुछर् l कुनै �बषय 

थप्न ुपरेमा Add new subjects गनुर्पछर् l कुनै �बषय हटाउनपुरेमा Edit Subject मा गई �बषयको 

नाम, Full Mark र Pass Mark मे�ट�दनपुछर् l य�त गरेप�छ Grading �मलाउनको ला�ग कक्षागत 

रुपमा प�हलो �बषयमा भएको नेपाल�मा Grading �मलाउनपुछर् र अपडेटमा िक्लक गनुर्पछर् l यसर� 

अपडेटमा िक्लक गरेप�छ सो कक्षाको सबै �बषयमा Grading आफै �मलेर आउँदछ l �बषयहरु थप गदार् 

१० वटा सम्म मा� �बषय थप्न स�कन्छ l 



२.१  �व�ाथ�को अंक ��व� गन� त�रका  

हरेक �ब�ालयले अिघल्लो शैिक्षक स�को अंक IEMIS ��व� गनुर्पछर् l यो �ववरण नहुँदा �ब�ालय, स्थानीय 

तह, िजल्ला, �देश र केन्�ले शैिक्षक उपलिब्धसँग सम्बिन्धत तथ्याँक �ा� गनर् नसक्ने हुँदा नी�त तथा 

कायर्�म �नमार्णमा समस्या पछर् l यसकारण अंक भनर् सबैभन्दा प�हले Student मा Update मा जानपुछर्, 

Marks मा जानपुछर् र तल बुदँामा लेखेअनरुुप गनुर्पछर् l 

 

• अंक भदार् ज�हले प�न पणुार्�मा �ववरण हाल्नपुछर् l क�तपय �ब�ालयहरुले १०, ३० र ६० पणुार्� राखेर 

अंक हाल्ने गरेको पाइन्छ जनु गनुर् हुँदैन ।  

• �ब�ालयले �ैमा�सक (Term) मा पर�क्षा स�ाल गरेको छ भने Term(theory) र Term(practical) मा 

गई अंक ��व� गनुर्पछर् l 

• �ब�ालयले अिन्तम अंक एकम�ु रुपमा रा�े हो भने Term(theory/practical) मा गई theory र 

practical मा अंक ��व� गनुर्पछर् ।  

• एकचोट� �ववरण ��व� गदार् २५ जना �व�ाथ�को संख्या देिखन्छ l यो भन्दा बढ� �व�ाथ� भएको 

�ब�ालयले २५ जना प�छ फेर� अक� �ल� �नकाल्दै �ववरण ��व� गद� अिघ बढ्नपुछर् l 

• फोटोमा देखाए अनरुुप अिन्तम टमर्को अंक ��व� गरे प�ात update term मा गई प�हलो, दो�ो र 

ते�ो टमर्मा पा��मले तोकेअनरुुप १०%, ३०% र ६०% सेट गनुर्पछर् l यसो गरेप�छ प�हलो टमर्बाट 

१० ��तशत, दो�ो टमर्बाट ३० ��तशत र ते�ो टमर्बाट ६० ��तशत अंक काटेर अिन्तम �डे�सट 

�नकाल्न स�कन्छ l 

• स्थानीय तहले कक्षा ८, र रा��य पर�क्षा बोडर्ले १० र १२ अिन्तम पर�क्षा स�ालन गन� हुदँा �य कक्षा 

र  �ारिम्भक बालिशक्षाका �व�ाथ�को अंक ��व� गनुर्पद�न l 



फोटोमा देखाए अनरुुप अपडेटमा गएर कक्षागत 

रुपमा �व�ाथ�ले �ा� गरेको अंकहरु ��व� 

गनुर्पछर् l यसर� अंक हाल्दा ज�हले प�न पूणार्�मा 

��व� गनुर्पछर् । यसर� अंक ��व� गरेप�छ  

एक्सेलमा भएको �रपोटर्बाट �व�ाथ�गत �डे�सट र 

कक्षागत लेजर �नकाल्न स�कन्छ l 

२.२:  �व�ाथ�को छा�वृि�को �ववरण ��व� गन� 

त�रका  

हरेक �ब�ालयले �व�ाथ�को छा�वृि� �ववरण 

अध्याव�धक गद� जानपुछर् l यो �ववरण अध्याव�धक गनर् सबैभन्दा प�हले Student Button को Update मा 

जानपुछर् । Update मा गइ सकेप�छ Scholarship मा जानपुछर् र अध्याव�धक गनर् खोजेको कक्षा सेलेक्ट 

गरेर छा�वृि�सगँ सम्बिन्धत �ववरण अध्याव�धक गनुर्पछर् l 

 

• सामदुा�यक �ब�ालयले छा�वृि� अध्याव�धक गदार् �दएको शीषर्कलाई ध्यानमा रा�पुछर् l संस्थागत 

�ब�ालयले छा�विृ� �दएको �व�ाथ�लाई Others मा रेजा लगाउन ुपदर्छ l 

एकचोट� �ववरण अ�ाव�धक गदार् २५ जना �व�ाथ�को संख्या देिखन्छ l यो भन्दा बढ� �व�ाथ� भएको 

�ब�ालयले २५ जना प�छ फेर� अक� �लस्ट �नकाल्दै �ववरण अ�ाव�धक गद� अिघ बढ्नपुछर् l 

२.३: �व�ाथ�ले पढ्दै गरेको कक्षाको �ववरण ��व� गन� त�रका  



अिघल्लो शैिक्षक स�मा कक्षा १ पढेको �व�ाथ� यो शैिक्षक स�मा सोह� �ब�ालयमा उतीणर् प�ात कक्षा २ 

मा जान ु भनेको IEMIS को सन्दभर्मा Passed हो l कक्षा उतीणर् नभई सोह� कक्षामा दोहोयार्एर बस्ने 

भनेको  Repeated हो l कुनै कक्षाबाट एकैपटक २ वटा कक्षा मा�थ ल�गएको छ भने त्यो Double 

Promoted हो l �ब�ालय नै नआउने गर� �ब�ालय छोड्ने �व�ाथ� भनेको Failed and Dropped out हो 

l �ब�ालय छोडेर अन्त �ब�ालय गएको �व�ाथ� भनेको Passed and Transferred हो l 

�व�ाथ�को कक्षाको �ववरण ��व� गनर् सबैभन्दा प�हले Student मा Update मा जानपुछर्, Class मा 

जानपुछर् र जनु कक्षाको �ववरण अध्याव�धक गन� हो सोह� अनसुार कक्षा र वषर् सेलेक्ट गरेर Update मा 

िक्लक गनुर्पछर् l यसर� �ववरण अध्याव�धक गदार्: 

• कक्षा १ भन्दा म�ुनका �व�ाथ� र कक्षा ११ तथा १२ का �व�ाथ�को हािजर� �ववरण हाल्नपुद�न l 

• एकचोट� �ववरण हाल्दा २५ 

जना �व�ाथ�को संख्या देिखन्छ 

l यो भन्दा बढ� �व�ाथ� 

भएको �ब�ालयले २५ जना 

प�छ फेर� अक� �लस्ट 

�नकाल्दै �ववरण ��व� गद� अिघ बढ्नपुछर् l 

• बाल�वकास केन्�मा य�द nursery/lkg/ukg छ भने सो खालका �व�ाथ�को कक्षा अध्याव�धक गदार् य�द 

कक्षा १ मा गएको हो भने कक्षा १, य�द nursery/lkg/ukg मा नै रहेको हो भने ECD Repeated 

भनेर �ववरण अध्याव�धक गनुर्पछर् l 

२.४:  नया ँभनार् भएका �व�ाथ�को �ववरण ��व� गन� त�रका  

�व�ाथ�को �ववरण अध्याव�धकप�ात नयाँ भनार् भएका �व�ाथ�को �ववरण इन्�� गनुर्पछर् l नयाँ भनार् भएका 

�व�ाथ�को �ववरण इन्�� गनुर्पूवर् एक्सेलको फायलमा कुन साल रािखएको छ, त्यो हेनुर्पछर् l शैिक्षक स� 

२०७९ को नयाँ �व�ाथ�को �ववरण इन्�� गनुर्परे एक्सेलमा २०७९ भएको हनुपुछर् l य�द छैन भने Set 

Year मा िक्लक गर� २०७९ गनुर्पछर्, अ�न मा� नयाँ �व�ाथ�को �ववरण ��व� गनुर्पछर् l  

नोट :  Show Report को बारेमा 
�व�ाथ�को �ववरण अध्याव�धक गरेप�ात वा नयाँ �व�ाथ�को �ववरण ��व� गरेप�ात ज�हले प�न शरुुको 
प�ामा भएको Show Report मा िक्लक गनुर्पछर् l यसो गरेप�छ �व�ाथ� संख्या क�त रहेछ भनेर �स्टसँग 
देिखन्छ l 

नयाँ �व�ाथ�को �ववरण ��व� गदार् तल देखाएको जस्तो फारम देिखन्छ, जसमा 

• First Name मा �व�ाथ�को प�हलो र बीचको नाम (भएमा) रा�पुछर् l 



• Last Name मा �व�ाथ�को थरलाई �स्टसगँ ले�पुछर् l 

• Class मा हाल प�ढरहेको कक्षा, ECD Type मा �ब�ालयमा आधा�रत बाल�वकास केन्� हो �क वा 

समदुायमा आधा�रत बाल�वकाश केन्� हो सो जानकार� �दनपुछर् l य�द �ब�ालयमा nursery/lkg/ukg छ 

भने प�न त्यो �व�ाथ�को �ववरण ��व� गदार् ecd/ppc भनेर नै गनुर्पछर् l 

 

• Mobile No./Vital Reg मा �व�ाथ�को जन्मदतार् वा अ�भभावकको सम्पकर्  नम्बर वा रा��य प�रचयप� 

नम्बर रा�पुछर् l 

• Disability मा �व�ाथ�को अपांगता केह� भए सोह� अनसुार �ववरण भनुर्पछर् l य�द छैन भने Disability 

मा केह� गनुर् पद�न l 

• कक्षा ११ र १२ को �व�ाथ�को हकमा stream/faculty मा गई के �बषय पढेको हो त्यो �बषय 

रा�पुछर् l 

• Gender मा छा�/छा�ा, caste मा द�लत/जनजाती/�ा�ण वा क्षे�ी वा अन्य के हो त्यो जानकार� 

�दनपुछर् l 

• कक्षा १ भन्दा म�ुनको �व�ाथ�ले बाल �वकास केन्�को अनभुव �लएर आएको हो भने सोह� अनसुार 

ecd/ppc experience मा रेजा लगाउनपुछर् l 

• हालको अवस्थामा अनौपचा�रक कक्षाहरु नभएको हुँदा Schooling Source मा केह� गनुर्पद�न l य�द क�हँ 

यस्ता कक्षाहरु छन ् भने School Outreach Program बाट आएको हो भने SOP, Flexible 

Schooling Program बाट आएको हो भने FSP, यी भन्दा फरक कक्षाबाट आएको हो भने Others 

मा रेजा लगाउनपुछर् l 



• Father's name, mother's name, Date of Birth र Mother Tongue मा �व�ाथ�को बवुा, आमा, 

जन्म�म�त र �व�ाथ�को मातभृाषा रा�पुछर् l 

• �व�ाथ�ले �ा� गरेको छा�वृि�को �कार र �व�ाथ�लाई ब�कमाफर् त छा�वृि� �दने गरेको छ भने सोह� 

अनसुार �ववरण भनुर्पछर् l 

नोट:  alphabetically sort गन� बारेमा l 
�व�ाथ�को �ववरण अध्याव�धक गदार् �ववरणलाई �क त alphabetically �नकाल्न स�कन्छ �क त 
registration id बाट �नकाल्न स�कन्छ l कम्प्यटुरमा य�द dotnet framework भ�े software हालेको छैन 
भने �ववरण अध्याव�धक गदार् र alphabetically sort गदार् error देिखन्छ l त्यो समस्या समाधान गनर्:  
• कम्प्यटुरको दे�ेभागको कुनामा रहेको start button िक्लक गनुर्पछर् l 
• त्यहाँ गएर Turn Windows भनेर search गनुर्पछर् र turn windows features on or off मा िक्लक 

गनुर्पछर् l 
• .Net Framework 3.5 (includes .Net 2.0 and 3.0) मा रेजा लगाई ओके गनुर्पछर् l 
• Let windows download ….. मा िक्लक गरेर next गद� जानपुछर् l 
• चा�हने सबै फायल Install भैसकेप�छ कम्प्यटुर Restart गनुर्पछर् l 
• य�त गरेप�छ एक्सेलमा भएको alphabetically sort को �योग गनर् स�कन्छ l 



२.५: �व�ाथ�को �ववरण सच्याउने त�रका 

अध्याव�धक गरेको �ववरण वा नयाँ इन्�� गरेको �ववरणमा केह� �मलाउन ुपरेमा Students मा भएको Edit 

भ�े button बाट �ववरण �मलाउन स�कन्छ l यसर� �ववरण �मलाउदा २ वटा कुरामा ध्यान �दनपुछर् l 

• �व�ाथ�को व्यि�गत �ववरण �मलाउन ु परेमा Edit Personal Details मा गई �ववरण �मलाउन 

स�कन्छ l 

• �व�ाथ�ले प�ढरहेको कक्षा गलत भएमा Edit Class Details मा गई �ववरण �मलाउन स�कन्छ l 

२.६:  Edit Personal Details बाट �ववरण �मलाउने सम्बन्धमा  

 

�व�ाथ�को नाम �मलाउन परेमा वा अन्य केह� �ववरण �मलाउन परेमा edit personal details मा जानपुछर् र 

सोह� अनसुार कक्षा सेलेक्ट गरेर कुन �व�ाथ�को �ववरण �मलाउने हो त्यो �व�ाथ�को �ववरण �मलाउन 

स�कन्छ l 

• यसर� �ववरण �मलाउदा एक्सेलमा भएको बषर् स�ुनि�त गरेर मा� �ववरण �मलाउनपुछर् l 

२.७:  Edit Class Details बाट कक्षा �मलाउने सम्बन्धमा  

कक्षा १ मा भएको �व�ाथ�लाई पास गरेर कक्षा २ मा लैजानपुन� तर गिल्तले कक्षा १ मै दोहोयार्यो भनेर 

�ववरण अध्याव�धक ग�रएको खण्डमा edit class details बाट �ववरण �मलाउन स�कन्छ l यसका ला�ग edit 

class details मा जानपुछर् र सोह� अनसुार कक्षा सेलेक्ट गरेर कुन �व�ाथ�को �ववरण �मलाउने हो त्यो 

�व�ाथ�को edit गरेर कक्षागत �ववरण �मलाउन स�कन्छ l  

• यसर� �ववरण �मलाउदा एक्सेलमा भएको बषर् स�ुनि�त गरेर मा� �ववरण �मलाउनपुछर् l 



• प�हलो चोट� भरेको �व�ाथ�को कक्षागत �ववरण �मलाउदा ecd/ppc, class1, class2, आ�द देिखन्छ l 

प�हलो बषर् भरेको �व�ाथ�को कक्षा जे जस्तो गरेर �मलाए प�न हनु्छ, यसैले त्यस्ता खालका �व�ाथ�को 

�ववरण edit गदार् ecd/ppc, class1, class2, आ�द देिखएको हो l  

• प�हलो चोट� नभई अिघल्लो बषर् देिखको �व�ाथ� �ववरण छ भने कक्षागत �ववरण �मलाउदा passed, 

repeated, double promoted आ�द देिखन्छ ! परुानो �व�ाथ�को �ववरण �मलाउँदा अिघल्लो वषर्को 

कक्षाले �नद�श गन� हुँदा यस्ता खाले �व�ाथ�को �ववरण �मलाउदा passed, repeated, double 

promoted आ�द देिखएको हो l  



खण्ड ३ 

िशक्षक (Teacher) 

सामदुा�यक, संस्थागत र धा�मर्क �कृ�तका हरेक �ब�ालयले �ब�ालयमा भएका सबैखाले िशक्षकहरुको �ववरण 

एक्सेलमा ��व� गनुर्पछर् l यो �ववरणसँग िशक्षक �व�ाथ� अनपुात जस्तो मह�वपूणर् सूचक जो�डएको हुँदा 

िशक्षकको �ववरण अत्यन्त जरुर� हनु्छ l कुनै �ब�ालयमा ५०० जना �व�ाथ� र ५ जना िशक्षक छ भने सो 

�ब�ालयको �व�ाथ� िशक्षक अनपुात १००:१ हनु्छ तर त्यो �ब�ालयले ५ जना िशक्षकको �ववरण नभर� १ 

जना मा� िशक्षकको �ववरण भय� भने िशक्षक �व�ाथ� अनपुात ५००:१ हनु जान्छ l शैिक्षक सूचक अनसुार 

१००:१ र ५००:१ मा धेरै �भ�ता हनु्छ l अतः 

• सामदुा�यक �ब�ालयमा कायर्रत स्थायी, अस्थायी, राहत, नीिज �ोत आ�द िशक्षकको �ववरण एक्सेलमा 

��व� गनुर्पछर् l बाल�वकास केन्�मा �नय�ु भएका िशक्षकको �ववरण प�न यसैमा ��व� गराउनपुछर् l  

• संस्थागत र धा�मर्क �कृ�तका हरेक खाले �ब�ालयले प�न �ब�ालयमा भएका सबै िशक्षकको �ववरण 

��व� गनुर्पछर् l  

• िशक्षकको �ववरण ��व� गदार् होस ्वा अध्याव�धक गदार् होस,् एक्सेलको अगा�ड भएको बषर्लाई ध्यान 

�दनपुछर् l २०७९ को �ववरण अध्याव�धक गनुर्पन� तर २०७८ भनेर सेट भएको छ भने त्यो 

अध्याव�धक गरेको �ववरण २०७९ मा देिखदैन l  

३.१  िशक्षक �बवरण ��व� गन� त�रका:  

 

िशक्षकहरुको �बवरण अ�ाब�धक गनर् सबै भन्दा प�हले personal details मा िक्लक गनुर्होस ् l जनु 

िशक्षकको �बवरण अध्याव�धक गनुर्पय� त्यसको दाँयाप�� रहेको Edit option मा click गनुर्होस ् l हाल 



कायर्रत नभएको (सरुवा वा अबकाश भइ) िशक्षकको हकमा भने सो िशक्षकको Personal Details मा भएको 

Delete भ�े button िक्लक गर� �ववरण हटाई�दनहुोस ् l यसर� delete गदार् सो िशक्षकको प�हलेका 

बषर्हरुको �ववरण हट्दैन l नया ँिशक्षकको �ववरण ��व� गनुर्परेमा Add button मा िक्लक गनुर्होस ्l Edit 

वा add मा िक्लक गदार् तल भ�नए अनसुार �ववरण ��व� गनुर्होस ्l  

व्यि�गत जानकार�  

• Name भ�े महलमा सम्बिन्धत िशक्षकको नाम रा�हुोस,् Gender मा िशक्षकको male/female/other 

मध्ये कुनै १ रोज्नहुोस ्l Caste मा प�न कुनै एक रोज्नहुोस ्l  

• Date of birth मा िशक्षकको नाग�रकता अनसुारको जन्म�म�त, certificate अनसुारको जन्म�म�त र 

अन्य केह� दस्ताबेजमा फरक भए सोह� अनसुारको जन्म�म�त रा�हुोस ्! सबै दस्ताबेजमा एकै �ववरण छ 

भने एकै जन्म�म�त रा�हुोस ्l   

• नाग�रकता नम्बर र नाग�रकता जार� गरेको िजल्लाको नाम रा�हुोस ्l 

• त्यसैगर� बवुा र आमाको नामलाई Father's Name र Mother's Name मा रा�हुोस ्l �ीमान भए 

�ीमतीको नाम, र �ीमती भए �ीमानको नामलाई Spouse's Name मा रािख�दनहुोस ्l इच्छयाइएको 

व्यि�को नामलाई Nominee/will person मा रािख�दनहुोस ्l  

• यसैगर� िशक्षकको मातभृाषा, अपागंता केह� भए सो को �कार र सम्पकर्  नम्बर र इमेल प�न उपयुर्� 

महलमा भनुर्होस ्l  

३.२  िशक्षकको पेशासगँ सम्बिन्धत जानकार�  

• Teacher Type बाट िशक्षक/�धानाध्यापक मध्ये एक रोज्नहुोस ्l  

• Current Level मा हाल िशक्षण�सकाईको ला�ग �नयिु� भएको तह (बाल �वकास केन्�, आधारभूत १-

५, आधारभूत १-८, माध्य�मक ९-१० र माध्य�मक ११-१२) कुन हो त्यो रोज्नहुोस ्l  

• Position मा बाल�वकास केन्�को ला�ग हो भने Ecd facilitator, सामदुा�यक �ब�ालयमा स्थायी वा 

अस्थायी दरबन्द� हो भने permanent वा temporary, राहत दरबन्द�मा हो भने Rahat, नीिज �ोतमा 

हो भने private sources, िशक्षक अनदुानको रुपमा हो भने Rahat भनेर भनुर्होस । केह� संख्यामा 

स�ा िशक्षक प�न रहेको हुँदा Permanent Leon, Temporary Leon मा सोह� अनसुार �बवरण 

भनुर्होस l  

• संस्थागत �ब�ालयको हरेक खाले िशक्षकलाई Private Sources मा भनुर्होस l  

• Rank भ�े �ववरण स्थायी िशक्षकको ला�ग मा� लाग ु हनु्छ । अन्य खाले िशक्षकले यो �ववरण 

भनुर्पद�न, भनुर्पन� अवस्था आए 3rd भनेर राखी �दनपुछर् l  



• Teaching language मा िशक्षकले �ब�ालयमा पठनपाठन गराउदा �योग गन� भाषा के हो त्यो 

रा�पुछर् l  

• License No मा िशक्षकको अध्यापन अनमु�तप� नं उल्लेख गनुर्पछर् l एक भन्दा बढ� भए अिन्तम 

पटक �लएको अनमु�तप� नम्बर रा�पुछर् । 

• Insurance No: यसमा साव�धक जीवन �बमा कोष नम्बर उल्लेख गनुर्पछर् l यो �ववरण स्थायी 

िशक्षकले मा� भनुर्पछर् l  

• PF A/c No:  यसमा िशक्षकको कमर्चार� संचयकोष प�रचयप� नं उल्लेख गनुर्पछर् l यो प�न स्थायी 

िशक्षकले मा� भनुर्पछर् l  

• Sheet Role No:  स्थायी िशक्षकको संकेत नं (�सटरोल नं) उल्लेख गनुर्पछर् l  

• िशक्षकको तलबी खाता रहेको ब�कको नाम र खाता नम्बर सोह� अनसुार उपयुर्� महलमा भनुर्पछर् l  

३.३  िशक्षकको शैिक्षक योग्यतासँग सम्बिन्धत  

• िशक्षकले पूणर्रुपमा पढाई सकेको अिन्तम योग्यतालाई Qualification मा भनुर्होस ्l  

• कहाँ अध्ययन गरेको हो सो बोडर्को नाम उल्लेख गनुर्होस ्l कुन बषर्मा पास गरेको हो सो बषर् ले�हुोस ्

l कुन संकाय �लएर पढेको हो सो �ववरण Faculty मा भनुर्होस ्l कुन �ेणीमा उ�ीणर् गरेको हो सो �ेणी 

उल्लेख गनुर्होस ्l I.ED/B.ED वा M.ED गरेको हो भने सोह� अनसुार रेजा लगाउनहुोस ्l  

• िशक्षकले अध्यापन गराउने कक्षाहरुलाई Teaching Class मा भनुर्होस ् l िशक्षकले अध्यापन गराउने 

�बषयहरुलाई Teaching Subject Details मा भनुर्होस ्l  

३.४  िशक्षकको �नयिु�सँग सम्बिन्धत  

• िशक्षकको हालको �नयिु�लाई Appointment Date मा रा�हुोस ् l �नयिु� भएको �म�तमा नै �नणर्य 

भएको हो भने सोह� अनसुार �नणर्य �म�त रा�हुोस ्! कसैकसैको �नयिु� �म�त र �नणर्य �म�त फरक हुन 

सक्छ l  

• �नयिु� भएको तह, �ेणी, �कार र िजल्लालाई सोह� अनसुार उपयुर्� महलमा भनुर्होस ्l  

• संस्थागत �ब�ालयको हकमा यो �ववरण भनुर्पद�न l  

३.५  िशक्षकको ता�लमसँग सम्बिन्धत  

• कुन बषर्मा ता�लममा �लएको हो सो बषर् उल्लेख गनुर्होस ् l कुन �बषयमा ता�लम �लएको हो सो �बषय 

उल्लेख गनुर्होस ् l Type मा 150 hours/180 hours/first phase/ second phase/TPD I/TPD 



II/TPDIII/ others मध्ये १ छनोट गनुर्होस ् l ता�लम �दने संस्थाको नाम उल्लेख गनुर्होस ् l क�त 

अव�धको ता�लम �लन ुभएको हो सो �ववरण घण्टामा उल्लेख गनुर्होस ्l  

• एक भन्दा बढ� ता�लम छ भने सोह� अनसुार save and add new गनुर्होस ् l �ववरण भ�रसकेप�छ 

save and next/finish गनुर्होस ्l  



खण्ड ४ 

४.  भौ�तक (Physical) 

�ब�ालयमा भएका पूवार्धारलगायत अन्य सबै जानकार�हरु एक्सेलमा भएको Physical मा भनुर्पछर् l 

सामदुा�यक �ब�ालय, संस्थागत �ब�ालय र धा�मर्क �कृ�तका हरेक �ब�ालयले यो �ववरण भनुर्पछर् l 

�ब�ालयमा हनेु शौचालय, खानेपानी, य�ुरनल, खेलमैदान आ�द जस्ता �ववरणसँग िशक्षाका �व�वध सूचकहरु 

जो�डएको हुँदा यी �ववरणहरु भनुर् अत्यावश्यक छ l अतः 

• भौ�तक �ववरण ��व� गदार् होस ्वा अध्याव�धक गदार्, एक्सेलको अगा�ड भएको बषर्लाई ध्यान �दनहुोस ्l 

२०७९ को �ववरण अध्याव�धक गनुर्पन� तर २०७८ भनेर सेट भएको छ भने त्यो अध्याव�धक गरेको 

�ववरण २०७९ मा देिखदैन l  

४.१ संघीय �ोत �नकासा (Government fund distribution in trimester) 

• यो �ववरण सामदुा�यक �ब�ालयले मा� भनुर्पछर् l  

• सामदुा�यक �ब�ालयमा संघीय �ोतबाट �व�वध �नकासाहरु हनेु गछर्न ् l यसथर्, �व�ालयले �ा� गरेको 

अनदुान प�हलो चौमा�सकको कुन कुन म�हना र दो�ो चौमा�सकको कुन कुन म�हनामा �नकासा भएको 

हो सोह� अनसुार रेजा लगाउनपुछर् ।  

• ते�ो चौमा�सक प�न हनेु तर यो �ववरण एक्सेलमा नभएको हुँदा प�छका �दनमा यो �ववरण प�न थप हदैु 

जानेछ l  

४.२ बा� अनगुमन (External Monitoring Status) 

• स्थानीय सरकार (Local Government), �देश सरकार (Province Government), िशक्षा, �वज्ञान 

तथा ��व�ध मन्�ालय (Ministry of Education, Science and Technology- MoEST)/ िशक्षा 

तथा मानव �ोत �वकास केन्� (Center for Education and Human Resource Development- 

CEHRD), िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाइ (Education Development and Coordination 

Unit-EDCU) र अन्य �नकाय (Others) बाट क�तपटक अनगुमन भयो त्यो संख्या भनुर्पछर् l  

४.३ शौचालयको अवस्था (Toilet Status) 

• �ब�ालयमा भएको शौचालय संख्या, छा�ाको ला�ग भएको शौचालय संख्या, िशक्षकहरुका ला�ग व्यवस्था 

ग�रएको शौचालय संख्या र �व�ालयमा भएको पानी स�हतको शौचालय संख्या उपयुर्� महलमा भनुर्होस ्l  

४.४ �बजलु� ब�ी, कम्प्यटुर र इन्टरनेट (Electricity, Computer and Internet) 



• �व�ालयमा �बजलु� ब�ी भएमा status मा रेजा लगाउनहुोस,् छैन भने नलगाउनहुोस ्l  

• �व�ालयमा भएको कम्प्यटुर संख्या, िशक्षण �सकाई ��याकलापमा �योग भएको कम्प्यटुर संख्या, 

�शास�नक कायर्मा �योग भएको कम्प्यटुर संख्यालाई उपयुर्� महलमा भनुर्होस ् l �व�ालयमा इन्टरनेट 

भए status मा रेजा लगाउनहुोस,् छैन भने नलगाउनहुोस ्l  

४.५ �व�ालय सधुार योजना (School Improvement Plan) 

• �व�ालयले प�हलो पटक �व�ालय सधुार योजना बनाएको हो भने सो �म�त रा�हुोस,् प�हलो पटक नभई 

अ�ाव�धक गद� आएको हो भने अ�ाव�धक ग�रएको अिन्तम �म�त रा�हुोस ्।  

४.६ सामािजक लेखापर�क्षण (Social Audit) 

• �व�ालयले हरेक वषर् सामािजक लेखापर�क्षण गरेको हनुपुछर् । यसमा �व�ालयले सामािजक पर�क्षण 

गरेको अिन्तम �म�त भनुर्होस ्।  

४.७ आ�थर्क लेखापर�क्षण (Financial Audit) 

• �व�ालयले हरेक वषर् आ�थर्क लेखापर�क्षण गरेको हनुपुछर् । यसमा आ�थर्क लेखापर�क्षण गरेको अिन्तम 

�म�त भनुर्होस ्।  

४.८ �ब�ालय ब्यबस्थापन स�म�तको बैठक संख्या (SMC Meeting Status) 

• �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको बैठक वषर्मा क�त �दन बस्यो त्यो सङ्ख्या उल्लेख गनुर्होस ्।  

४.९ खानेपानीको �ोत (Water Source Status) 

• �व�ालयमा भएको खानेपानीको �ोतको रुपमा धारा भए Tap, �ुवेल भए Tube well, इनार भए Well 

भनुर्होस ्। यी बाहेक अन्य पानीको �ोत भएमा Others र पानीको व्यवस्था नभएमा None छनौट 

गनुर्होस ्।  

४.१० �पसाब फेन� स्थान (Urinal Status) 

• िशक्षकका ला�ग �पसाव फन� छु�ै स्थानको व्यवस्था भएमा Urinal for Teacher मा रेजा लगाउनहुोस ्l 

छा� वा परुुषहरुका ला�ग �पसाब फेन� अलग्गै व्यवस्था भए Urinal for Boys मा रेजा लगाउनहुोस ्। 

छैन भने रेजा नलगाउनहुोस ्। 



• परुुष िशक्षकलाई मा� छु�ै �पसाब फेन� व्यवस्था छ र �व�ाथ�को ला�ग छैन भने सोह� अनसुार रेजा 

लगाउनहुोस ्l  

४.११ �ब�ालय भवनको व्यवस्था (Building Status) 

• �व�ालयमा भएको भवन सङ्ख्यालाई total मा भनुर्होस ्l सो सङ्ख्यामध्ये प�ी भवन सङ्ख्यालाई Pakki 

मा र कच्ची भवन सङ्ख्यालाई Kachhi मा रा�हुोस ्।  

४.१२ पसु्तकालयमा भएको पसु्तक संख्या (Approximate Books) 

• �व�ालयमा भएको पसु्तकालय र सो पसु्तकालयमा भएको पसु्तक संख्यालाई Approximate Books 

(अनमुा�नत पसु्तक) मा भनुर्होस ्।  

४.१३ �ब�ालय �वल�करण (Retrofitting Status) 

• बाढ�, प�हरो वा भूकम्पबाट �व�ालयमा क्ष�त नहोस ्भ�का ला�ग �व�ालयमा बा�हर र �भ�बाट �पलार 

राखी भवनलाई ब�लयो बनाउने काम ग�रन्छ जसलाई भवन �वल�करण भ�नन्छ । �व�ालयमा सो 

ग�रएको छ भने �वल�करण ग�रएको भवन सङ्ख्या ले�हुोस ्।  

४.१४ �ब�ालय भवनममर्त (Rehabilitation Status) 

• भत्केको भवनलाई ममर्त ग�रएको छ भने सोको सङ्ख्या उल्लेख गनुर्होस ्।  

४.१५ खेलमैदान (Playground Status) 

• छा�ाछा�लाई खेल्न, बस्न वा खेलकूद ला�ग खेलमैदान भए Playground available  मा रेजा 

लगाउनहुोस ् । सो खेलमैदान पयार्� भए Enough Space मा रेजा लगाउनहुोस, पयार्� नभए रेजा 

नलगाउनहुोस ्।  

४.१६ घेराबार (Compound Status) 

• �व�ालयको घेराबार कच्ची छ भने Kachhi, प�ी छ भने Pakki, तारबार ग�रएको छ भने 

Compound with wire, स्थानीय साम�ीहरुको �योग गर� बनाइएको छ भने Compound with 

local materials, कुनै सानासाना �वरुवा लगाएर घेराबार ग�रएको छ भने Compound with herbs, 

यी बाहेक अन्य �कारले घेराबार ग�रएको छ भने Compound with other materials भ�े Option 

छनौट गनुर्होस ्। 



४.१७ �ब�ालयको जग्गा (School Land Status) 

• �व�ालयको आफनो नाममा भएको जग्गाको अवस्था के छ सोको जानकार� �दनहुोस ्। सो जानकार� 

�ददा �वगाहा, क�ा र धरुमा वा रोपनी, आना, पैसा र दाममा उल्लेख गनुर्होस ्।  

४.१८ कक्षाकोठा (Classroom Status) 

• कक्षागत रुपमा �योग भएका कक्षाकोठा संख्या उल्लेख गनुर्हो� l ती कोठामध्ये प�ीकोठाको संख्या 

रा�हुोस ् । HT मा �धानाध्यापकको ला�ग छु�ै कोठाको व्यवस्था भए सो उल्लेख गनुर्होस ् । 

Computer Room मा कम्प्यूटरका ला�ग छु�ै कोठाको व्यवस्था, Staff मा कमर्चार� बस्ने छु�ै 

कोठाको व्यवस्था, Store मा स्टोर �योजनको ला�ग छु�ै कोठाको व्यवस्था, Sports मा खेलकुद 

�योजनको ला�ग छु�ै कोठाको व्यवस्था, Library मा पसु्तकालयको ला�ग छु�ै कोठाको व्यवस्था, 

Science Lab Room मा �वज्ञान �योगशालाको ला�ग छु�ै कोठाको व्यवस्था र Unused Room मा 

�योगमा नआएको कोठाको सङ्ख्या उल्लेख गनुर्होस ्। 

४.१९ संघीय अनदुान (Grant Amount Received) 

• �व�ालयमा भएको बाल�वकास केन्�, आधारभतू १–५, आधारभूत ६–८, माध्या�मक ९–१० र 

माध्या�मक ११–१२ का ला�ग गत शैिक्षक स�मा �ा� भएको पा�पसु्तक, छा�वृि�, ��त �व�ाथ� 

लागत अनदुान, �नरन्तर मूल्या�न �णाल�का ला�ग अनदुान र �व�ालय स�ालन अनदुानको �ववरण 

भनुर्होस ्। Books भ�ाले पा�पसु्तकका ला�ग �ा� भएको रकम, Scholarship भ�ाले छा�वृि�का 

ला�ग �ा� भएको रकम, PCF भ�ाले ��त �व�ाथ� लागत अनदुान, CAS भनेर �नरन्तर मूल्या�न 

�णाल�का ला�ग अनदुान र School Operational Grants भ�ाले �व�ालय स�ालन अनदुान भनेर 

बझु्नपुछर् ।  

• यो �ववरण संस्थागत �व�ालयले भनुर्पद�न ।  

४.२० पा�पसु्तक, पा��म र अन्य साम�ीहरू (Textbooks, Curriculum, and other materials) 

• �व�ालयमा भएको बाल�वकास केन्�, आधारभतू १–५, आधारभूत ६–८, माध्या�मक ९–१० र 

माध्या�मक ११–१२ मा भएको पा�पसु्तक, िशक्षक गाइड, बालसाम�ी, स्थानीय पा��म र सन्दभर् 

साम�ीको सङ्ख्या उल्लेख गनुर्होस ् । Textbooks भ�े महलमा पा�पसु्तक सङ्ख्या,Teacher’s 

Guide भ�े महलमा िशक्षकहरुले �योग गन� �नद�िशका सङ्ख्या, Child material भ�े महलमा 

बालसाम�ी सङ्ख्या र Book Corner भ�े महलमा बकु कनर्रको सङ्ख्या, उल्लेख गनुर्होस ् । 

Availability of Curriculum भ�े महलमा �व�ालयमा य�द पा��म छ भने सोह� अनसुार रेजा 



लगाउनहुोस ् । Local Curriculum भ�े महलमा स्थानीय पा��म सङ्ख्या र Reference 

materials भ�े महलमा सन्दभर् साम�ी सङ्ख्या उल्लेख गनुर्होस ्।  

४.२१ नया ँ�नमार्ण वा ममर्तसम्भार (New Construction and Rehabilitation) 

• गत शैिक्षक स�मा नयाँ भवन �नमार्ण (New building), भवन पनुर्�नमार्ण (Building Rehabilitation), 

नयाँ कक्षाकोठा (New Classroom) �नमार्ण, पनुर्�नमार्ण ग�रएका कक्षाकोठा (Classroom 

Rehabilitation), शौचालय (Toilet), छा�ाका ला�ग शौचालय (Toilets for girls), पानी (Water) 

को व्यवस्था, बकु कनर्र (Book Corner) आ�द मध्ये कुनै कायर् गरेको भए �नमार्ण वा पनुः�नमार्ण गन� 

�नकाय छु��ने गर� संख्या उल्लेख गनुर्होस ्।  

४.२२ �व�ालय खोलेको �दन (School Opening Days) 

• गत शैिक्षक स�मा �व�ालय क�त �दन खोल्ने योजना बनाइएको �थयो, त्यो �ववरणलाई Planned को 

Opening days मा रा�हुोस ्। यस्तै �ववरण पठन पाठन (Teaching), पर�क्षा (Exam), अ�त�र� 

��याकलाप (Extra-Curricular Activities), सावर्ज�नक �वदा (Public Holidays), चाडपवर् 

(Festivals) र अन्य (Other Activities) मा उल्लेख गनुर्होस ्। Actual Column मा वास्त�वक 

रुपमा उिल्लिखत कायर्का ला�ग �व�ालयले �योग गरेका �दनहरु भनुर्होस ्। 
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कमर्चार� (Staff) 

कमर्चार�को रुपमा �नयिु� �लएका जो कोह�को �ववरणलाई एक्सेलमा भएको Staff मा भनुर्पछर् l �नयिु� 

कमर्चार�को �लएको छ तर सो कमर्चार�ले �ब�ालयमा पढाउने गरेको छ भने �तनलाई कमर्चार�को रुपमा 

बझु्नपुछर् र सोह� अनसुार �ववरण भनुर्पछर् l �बशेष गर� बाल�वकास केन्�मा भएका िशक्षक/सहजकतार्लाई 

कमर्चार�को रुपमा �ववरण ��व� गन� गरेको पाईएको छ यो गनुर् हुँदैन बाल�वकास केन्�का िशक्षकहरुलाई 

िशक्षकहरुको महलमा समावेश गनुर्पदर्छ l यसथर्, य�द यस्तो ग�रएको छ भने त्यस्ता �ववरण हटाउन ुपछर् र 

कमर्चार�को �ववरण मा� यो खण्डमा ��व� गनुर्पछर् l  

 

५.१  कमर्चार�को �बवरण ��व� गन� त�रका:  

नयाँ कमर्चार�को �ववरण ��व� गनुर्परेमा Add button मा िक्लक गनुर्होस ्l हाल कायर्रत नभएको (अबकाश 

भइ) कमर्चार�को हकमा भने Delete भ�े button िक्लक गर� �ववरण हटाई�दनहुोस।् Edit वा add मा 

िक्लक गर� तल भ�नए अनसुारको �ववरण ��व� गनुर्होस ्l  

व्यि�गत जानकार�  

• Name भ�े महलमा सम्बिन्धत कमर्चार�को नाम रा�हुोस,् Gender मा कमर्चार�को 

male/female/other मध्ये कुनै १ रोज्नहुोस ्l Caste मा कुनै एक रोज्नहुोस ्l  

• Date of birth मा कमर्चार�को नाग�रकता अनसुारको जन्म�म�त रा�हुोस ्l   

• नाग�रकता नम्बर र नाग�रकता जार� गरेको िजल्लाको नाम रा�हुोस ्l 

• त्यसैगर� बवुा र आमाको नामलाई Father's Name र Mother's Name मा रा�हुोस ्l 

• कमर्चार�को अपागंता केह� भए सोको �कार र सम्पकर्  नम्बर तथा इमेल उपयुर्� महलमा भनुर्होस ्l  

• कमर्चार�को तलबी खाता रहेको ब�कको नाम र खाता नम्बर उपयुर्� महलमा भनुर्होस ्l  
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६. �व�वध (Miscellaneous)  

यस Button मा देहाय अनसुार सूचनाहरु ��व� गनुर् पछर् ।  

  

�ब�ालयमा गठन भएको �ब�ालय व्यवस्थापन स�म�त, िशक्षक अ�भभावक संघलगायत अन्य �बवरणहरु भनर् 

भराउन एक्सेलमा भएको (Miscellaneous) भ�े खण्डमा जानपुछर् l यो खण्डमा गएप�छ �नम्न �ववरणहरु 

देिखन्छन ् र यी �ववरणहरु सामदुा�यक �ब�ालयले अ�नवायर् रुपमा भनुर्पछर् l संस्थागत �ब�ालयले प�न 

अनकुुल भएको �ववरण भनुर्पछर् l  

६.१ �व�ालय व्यावस्थापन स�म�त (SMC details) 

• �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त गठन भएको �म�त, गठन ���या (Elected/Selected), कुल सदस्य, 

म�हला र परुुष सदस्य संख्या भनुर्होस ्। त्यसै गर� द�लत, जनजाती, �ा�ण/क्षे�ी र अन्य जा�तको 

सदस्य संख्या भनुर्होस ्। चनुाबी ���याबाट सदस्य छा�नएको हो भने elected र सबर्सम्मत रुपमा 

छा�नएको हो भने selected भनेर बझु्नहुोस ्l  

६.२ �व�ाथ� अ�भवावक संघ (PTA Details) 

• �व�ाथ� अ�भवावक संघ गठन भएको �म�त, गठन ���या (Elected/Selected), कुल सदस्य, 

म�हला र परुुष सदस्य संख्या भनुर्होस ्। त्यसै गर� द�लत, जनजाती, �ा�ण/क्षे�ी र अन्य जा�तको 

सदस्य संख्या भनुर्होस ्। चनुाबी ���याबाट सदस्य छा�नएको हो भने elected र सबर्सम्मत रुपमा 

छा�नएको हो भने selected भनेर बझु्नपुछर् l 

६.३ �ारिम्भक बाल �वकास (ECD/PPC Details) 



• �ब�ालयमा आधा�रत बाल�वकास केन्� र सो �ब�ालयलाई मात ृ �ब�ालय तोक� कुनै समदुायमा 

आधा�रत बाल�वकाश केन्� छ भने सो को संख्या School र Community based ECD Quota 

मा भनुर्होस ् । ECD/PPC को लागी मा� भनेर छु�ाइएको कक्षाकोठा संख्या भनुर्होस ् ।  

ECD/PPE को परुा अथर् Early Childhood Development/Pre-Primary Education हो ।  

६.४ कक्षाकोठा (Room Details) 

• Number of Classrooms not being used मा �ब�ालयमा भएका जम्मा कक्षाकोठा मध्ये हाल 

�योगमा नआएको कक्षाकोठा संख्या भनुर्होस ्।  

• Wheel Chair �ा� �व�ाथ� संख्या भनुर्होस ्।   

• �बज्ञान �योगशाला (Science Laboratory) छ भने Yes मा र छैन भने No  मा रेजा 

लगाउनहुोस ्। 

• �दवा खाजा सेवा (Mid Day Meal) छ भने Yes मा र छैन भने No  मा रेजा लगाउनहुोस ्। 

• �दवा खाजाको सम्बन्धमा देहाय अनसुारक सूचनाहरु प�न ��व� गनुर्होस ।  

६.५ पा�पसु्तक र िशक्षणअभ्यास (Textbook Details & Teaching Practice) 

• कक्षा १ देखी कक्षा १२ मा रहेका �व�ाथ�हरूमध्ये पूणर् रुपमा नयाँ पा�पसु्तक  �ा� गरेका 

�व�ाथ� संख्यालाई Full New Textbook मा, आंिशक रुपमा नया ँपा�पसु्तक �ा� गरेका �व�ाथ� 

संख्यालाई Partial New Textbook मा, परुानो पा�पसु्तक �योग गरेका �व�ाथ� संख्यालाई 

Used Old Textbook मा र अङ्�जेी पा�पसु्तक �ा� गरेका �व�ाथ� संख्यालाई English 

Textbook मा ले�हुोस ्।  

• रातो संकेत आए �व�ाथ� संख्या भन्दा पा�पसु्तकको �व�वध िशषर्कमा �व�ाथ� संख्या बढ� भयो भ�े 

बझु्नहुोस ्l  

• कक्षा १ देखी कक्षा १२ मा अपनाइएको िशक्षण �व�ध (Teaching Method)  छा�ुहोस ्l यसर� 

छान्दा एक िशक्षकले एउटै मा� �वषय पढाउने गरेको छ भने Subject Teaching छा�ुहोस ्l एक 

िशक्षकले एउटा कक्षाका सबै �वषय पढाउने गरेको छ भने Class Teaching छा�ुहोस ् र एक 

भन्दा बढ� कक्षाका �व�ाथ�लाई एकै ठाउँमा राखी अध्यापन गन� गराउने गरेको छ भने  Multi-

grade Teaching छा�ुहोस ्l  

• कक्षा १ देखी कक्षा १२ मा नेपाल� भाषाबाहेक अन्य कुनै मातभृाषामा (Mother Tongue 

Practice) पठनपाठन गन� गरेको छ भने सो भाषा छा�ुहोस ् l यसअलावा �ब�ालयले स्थानीय 

भाषाको माध्यमबाट पठनपाठन गन� गरेको छ भने सो भाषा Local Language मा रा�हुोस ्l  



६.६ �दवा खाजा सम्वन्धी �ववरण 

Room details को अन्तमा रहेको Mid-day meal मा Yes गरेप�ात MISC Page को अन्तमा Next 
आउँछ र त्यसमा िक्लक गरेप�छ �दवा खाजा 

�ववरण भन� स्थान देखा पदर्छ । यो ठाउँमा:  

६.७ �दवा खाजामा �योग भएको साम�ी 

(Sources of Mid day meal) 

यहाँ ३ वटा ३ अप्सनहरु छन ् जस मध्ये �दवा 

खाजामा स्थानीय �ोतको �योग भएको भए Local 

Product मा रेजा लगाउनहुोस ् l बा�हर बजारबाट 

आया�तत वस्त ु�योग गरेको भए Imported मा र 

यी दइुको �म�ीत व्यवस्थापन भए Both छा�ुहोस ् 

६.८ �दवा खाजा खवुाईएको �दन (No. of days mid day meal provided) 

�व�ालयले वषर् भ�र �दवा खाजा खुवाएको �दन उल्लेख गनुर्होस ्l यो संख्या वषर् भर�मा �व�ालय खुलेको �दन 

भन्दा बढ� हनु ुहदैुन । 

६.९ �दवा खाजा �ा� गरेको �व�ाथ� संख्या (No. of students that had the meal) यसमा �दवा खाजा 

खुवाइएका कुल �व�ाथ� संख्या ले�हुोस ्l  

६.१० �दवा खाजामा �योग ग�रएको मेन ु(Menu used in mid day meal) 

�दवा खाजा मापदण्ड तथा कायर्�म सहजीकरण पिुस्तका, २०७६ अनसुार िशक्षा तथा मानव�ोत �वकास 

केन्�ले भने अनरुुपको खाजा व्यवस्थापन गरेको भए CEHRD छा�ुहोस ् l स्थानीय तहले मेन ु उपलब्ध 

गराएको भए Local Level र �व�ालयले आफैले मेन ुबनाएर �दवा खाजा ब्यबस्थापन गरेको भए School 
छा�ुहोस ्। 

६.११ �दवा खाजा ब्यबस्थापन (Mid day meal management) 

�दवा खाजाको ला�ग �व�ालयले क्यान�टन, क्याट�रंग, आमा समूह, अ�भभावक, �ब�ालयमा भएको आफ्नै 

जनशि�, अन्य �नकाय या यो भन्दा फरक के�ह भए अन्य भनेर रेजा लगाउनपुछर् l  
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आपतकालमा िशक्षा (Education in Emergency-EiE) 

�वपत जनुसकैु समयमा प�न �नम्तन सक्छ l यस्तो अवस्थामा �ब�ालयले आफ्नो एक्सेलमा भएको EIE 

माफर् त �वपतमा भएको क्ष�तलगायतका �ववरणहरु भन� र सोह� अनसुार अपलोड गन� बानी बसाल्नपुछर् l अझ 

भ�ुपदार्, �वपतले सरकार�लगायत सबै संरचनाहरुलाई असर पान� हुँदा EIE मा भएका सबै �ववरणहरु भन�, 

अध्याव�धक गन� र अपलोड गन� कायर् गन�पछर् l  

EiE भ�े बटन िक्लक गरेप�छ EiE Type आउँदछ जसमा को�भड १९, भकुम्प, आगलागी/हरु� र 

बाढ�प�हरोसँग सम्बिन्धत �ववरणहरु भनर्सक्नहुनु्छ । EiE Type को जनुसकैु बटनमा िक्लक गरेप�ात 

आवस्यक र सम्बिन्धत जानकार�हरु भनुर्पछर् l  

७.१ �व�ाथ�, िशक्षक र कमर्चार� �ववरण (Students, teachers and staff details) 

�वपतले �त्यक्ष असर पारेको �व�ाथ�, िशक्षक र कमर्चार�को �ववरणलाई छा�ा/छा�, म�हला/परुुष, ते�ो �ल�ी 

र अपा�ताको रुपमा Affected मा भनुर्पछर् । 

�वपतले मतृ्यवुरण गरेको सङ्ख्यालाई Death मा 

भनुर्पछर् । को�भड १९ को खोप लगाएका िशक्षक 

सङ्ख्यालाई 1 dose र 2 Dose मा भनुर्पछर् ।  

७.२ पूवार्धार �ववरण (Infrastructure Details) 

�वपतबाट पूणर् र आिशंक क्ष�त भएको भवन, 

कक्षाकोठा, शौचालय, खानेपानी, �ोतकक्षा, पखार्ल, 

खेलमैदान र अस्थाई �सकाई केन्�को �ववरण 

भनुर्पछर् । क्ष�त नभएको �ववरण भने No Damage भ�े महलमा भनुर्पछर् । 

७.३ �ोत कक्षा �ववरण (Resource Class Details) 

�व�भ� �कारका अपागंता भएका �व�ाथ�लाई नेपाल सरकारले तोकेअनसुारको कक्षाको ब्यबस्थापन ग�रएको 

हनु्छ जसलाई �ोत कक्षा भ�े ग�रन्छ l य�द �व�ालयमा �ोत कक्षा स�ालन भएको छ भने Yes भनेर 

भनुर्पछर् । स्वयंसेवकले �ोत कक्षामा �व�ाथ�लाई पठनपाठनमा सहयोग गरेको छ भने त्यस्तो सहयोग �ा� 

गन� �व�ाथ� सङ्ख्यालाई Students supported by volunteers मा भनुर्पछर् । �व�ालयमा भएको 

साम�ीहरु �योग गरेर �व�ाथ�लाई पठनपाठनमा सहयोग ग�रएको छ भने त्यस्तो सहयोग �ा� गन� �व�ाथ� 

संख्यालाई Students supported by available tools मा भनुर्पछर् ।  



७.४ अ�त�र� साम�ीको आवश्यकता (Requirement of additional materials) 

�वपतप�ात �व�ालयमा अ�त�र� साम�ीहरुको आवश्यकता परेको हो भने सोह� जानकार� तहगत रुपमा 

�दनपुछर् । �वपतप�ात �व�ालय खोलेको हो भने School Open Status मा Yes गनुर्पछर् । �व�ालय 

खोलेको हो र स्वास्थ्य मापदण्ड परुा गरेको हो भने Yes गनुर्पछर् ।  

७.५ वैकिल्पक �व�धको �कार (Types of alternative modalities) 

�वपतको अवस्थामा वैकिल्पक िशक्षण �सकाइका के कस्ता �व�धहरुमाफर् त �व�ाथ�हरु माझ पठनपाठन ग�रयो 

र गराइयो भ�े जानकार� EIE मा भएको दो�ो प�ामा भनुर्पछर् l यो �ववरणलाई कक्षागत रुपमा भनुर्पछर् l 

सबैभन्दा अिन्तममा भएको disability भ�े महलमा सो �व�धमाफर् त अपांगता भएका क�त �व�ाथ�हरुमाझ पगु्न 

स�कयो, सो संख्या भनुर्पछर् l  



खण्ड ८ 

��तवेदन (Reports) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�व�ालयहरूले आफ्नो एक्सेलबाट �व�ालयका ला�ग चा�हने तथ्यांकहरु आफै �नकाल्न सक्नेछन ्र त्यसका 

ला�ग मा�थ फोटोमा देखाए अनरुुप �रपोटर्समा गई आफुलाई चा�हएको �रपोटर्सहरु हेनर् र ��न्ट गरेर रा� 

सक्नहुनु्छ l  

�रपोटर्समा गएप�ात िशक्षक, लेजर (स्कोर), लेजर (�डे), �व�ाथ�को 

�डेसीट, �व�ाथ�को �रपोटर्, �व�ाथ�को �रपोटर् (��तशतमा), बा�बकेका 

�व�ाथ� �ववरण र अन्य कक्षाको �व�ाथ� �ववरण भ�े �रपोटर्सहरु देिखन्छ l  

८.१ िशक्षक (Teacher) 

िशक्षकको �ववरण हेनुर् परेमा सोह� अनसुार साल सेलेक्ट गनुर्स र Generate गनुर्होस । िशक्षक �ववरण 

��न्ट गनर् परेमा सो �रपोटर्लाई Select (ctrl+A) गरेर कपी (ctrl+c) गनुर्स र नया एक्सेलमा Paste 
(ctrl+p) ग�र�दनहुोस l  

८.२ लेजर (Ledger (Score), Ledger (Grade)) 

�ब�ालयले अंक ��व� प�ात कक्षागत रुपमा �व�ाथ�को लेजर (अंक) र लेजर (�डे) मा �नकाल्न स�कन्छ l 

�ैमा�सक पर�क्षाको �ववरण हेन� हो भने दायाँ �तरको Term opt मा गएर Term छा�ुपछर् र वा�षर्क न�तजा 



हेन� भए अन्तमा रहेको TH/PR मा रेजा लगाइ Generate  मा िक्लक गनुर्पछर् l कक्षागत र �वषयगत 

औषत �सकाइ उपलिब्ध हेनर्का ला�ग Ledger Detail  (Score) मा अन्तमा जानपुछर् l  

८.३ �व�ाथ�को �डेसीट (Student Grade-sheet) 

यो �रपोटर्बाट हरेक �व�ाथ�को �डे �सट तयार गनर् स�कन्छ l �ैमा�सक पर�क्षाको �डेसीट �नकाल्न ुपरे सोह� 

अनसुार Term opt मा गई Term छानपुछर् र Generate मा िक्लक गनुर्पछर् l वा�षर्क �डे�सट तयार गन� 

भए TH/PR मा रेजा लगाइ Generate मा िक्लक गनुर्पछर् l उ� कक्षामा भएका केह� �व�ाथ�को मा� 

�डे�सट हेन� भए By Range मा सोह� अनसुार संख्या रा�पुछर् l मानौ, कुनै कक्षामा १२५ जना �व�ाथ� 

छन ्र शरुुका २० जनाको मा� �डे�सट हेनुर् छ भने 1 to 20 ले�पुछर् र Generate मा िक्लक गनुर्पछर् l 

कुनै एक �व�ाथ�को मा� �डेशीट आवश्यक भएमा By Student मा गए प�छ �व�ाथ�को नाम छनौट गर� 

Generate गनर् सक्नहुनु्छ l एक भन्दा बढ� �ैमा�सक प�रक्षाको �डे�सट �नकाल्न ुपरेमा Term opt मा गई 
एक भन्दा बढ� Term छा�ुपछर् l  

�डे�सटमा �व�ालयको लोगो रा�का ला�ग �डे�सटको दाया ँकुनामा रहेको <<Logo मा िक्लक गनुर्पछर् र 

आफ्नो �ब�ालयको लोगो रा� सक्नहुनु्छ l यो लोगो एक पटक रत्यस �सटमा भएका सबै �व�ाथ�का 

�डे�सटमा देिखन्छ । 

८.४ �व�ाथ� �रपोटर् (Student Report, Student Report %) 

यो �रपोटर्बाट �ब�ालयको कक्षागत, जा�तगत, ल��गक तथा अपा�ता भएका �व�ाथ�हरूको नयाँ भनार्, उ�ीणर् 

हनेु, कक्षा दोहोयार्उने, �व�ालय छाड्ने (Drop out), �व�ाथ�हरूको संख्यात्मक �ववरण हेनर् स�कन्छ l 

यसलाई कपी गरेर नयाँ फायलमा रा� र पेज से�टङ �मलाएर ��न्ट गर� �मािणत गरेर �व�ालयको 

अ�भलेखमा रा� ुरा�ो हनु्छ । यह� �ववरणलाई ��तशतमा हेनुर् परेमा Student Report % मा जानपुछर् l  

८.५ बा�बके �व�ाथ� �ववरण (Student Details ECD/PPC) 

यस �रपोटर्बाट कक्षा १ भन्दाम�ुनका बाल�वकास कक्षाका सबै �व�ाथ�को नामनामेसी स�हतको �ववरण 

�नकाल्न सक्नहुनु्छ l  

८.६ कक्षा १-१२ �व�ाथ� �ववरण (Student Details) 

यस �रपोटर्बाट कक्षा १ र सो भन्दा मा�थका कक्षाहरुका सबै �व�ाथ�को नामनामेसी स�हतको �ववरण 

�नकाल्न स�कन्छ l  
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Importer 

एक्सेलमा समयसापेक्ष कुनै �ववरण थपघट गनुर् परेमा वा केह� सधुार गनुर् परेमा हरेक �ब�ालयले इ�मस 

कन्भटर्र (Importer) बाट एक्सेललाई नया बनाउन सक्नेछन ् l  यसका लागी �ब�ालयले 

https://iemis.cehrd.gov.np मा �ब�ालय कोड र आफ्नो पासवोडर् राखी ल�गन गनुर्पछर् र EMIS 

Converter मा िक्लक गर� एउटा एक्सेल download गनुर्पछर् l क�तपय अवस्थामा �ब�ालयले यो जानकार� 

�ा� गनर् नसक्दा ते�ो पक्षलाई रकम �तरेर प�न एक्सेललाई नया 

बनाएको जानकार� �ा� भएको छ l अतः यो काम �ब�ालयले कुनै 

प�न रकम न�तर� �ब�ालय स्वयमले बढ�मा १ �मनेटमा आफ्नो 

परुानो एक्सेललाई नया बनाउन सक्दछ l   

९.१ Importer को �योग �व�ध 

• �व�ालयले https://iemis.cehrd.gov.np मा गई आफ्नो 

�ब�ालयको कोड र पासवोडर् राखी Importer 

download गनुर्पछर् l  

• Download गरेको फायलको नाम ज�हले प�न 

िच�मा गोलो घेरा�भ� देखाईए अनसुार 

Importer नै हनुपुछर् l यो नाम फरक भयो भने 

यो इम्पोटर्रले काम गद�न l  

• कम्प्यटुरको कुनै Drive वा सिजलोको ला�ग डेस्कटप मा एउटा फोल्डर बनाउनसु, यस फोल्डरको 

नाम अं�जेीमा रा�सु र त्यह� फोल्डरमा इम्पोटर्र राखी�दनसु l सोह� फोल्डरमा आफ्नो एक्सेल प�न 

रािख�दनहुोस l यसो गदार् काम गनर् सहज हनु्छ l 

• फोल्डरमा रहेको �व�ालयको Importer File खोल्नहुोस, Macro enable गनुर्स, इम्पोटर्मा िक्लक 

गनुर्स, एउटा pop-up window खुल्छ, आफ्नो परुानो एक्सेल सेलेक्ट गरेर ओपन गनुर्होस l  

• य�त गरेप�छ सो फोल्डर �भ� एउटा अक� फोल्डर बन्छ, जसको नाम New Imported File हनु्छ 

l सो फोल्डर �भ� नयाँ एक्सेल तयार� अवस्थामा रहन्छ l  

९.२ Importer �योग गदार् ध्यान �दनपुन� �बषयहरु  

https://iemis.cehrd.gov.np/
https://iemis.cehrd.gov.np/


• इम्पोटर्रलाई एक पटक भन्दा वढ� Download गरेमा Importer(2), Importer (3) हुँदै जान्छ । 

यस्तो अवस्थामा फायल �रनेम गर� पछाडीको �ाकेटमा भएको अ� (2) वा (3) हटाउनपुछर् । यसो 

ग�रएन भने इम्पोटर्रले काम गद�न l  

इम्पोटर् गनर् खोजेको एक्सेलको नाम ज�हले प�न �ब�ालयको ९ अंकको कोड, त्यसप�छ – र त्यसप�छ 

�ब�ालयको नाम भएको हनुपुछर् l उदाहरणको ला�ग 010010000-abc school भएको एक्सेल छ भने 

इम्पोटर्रले इम्पोटर् गनर् सक्छ, न� सक्दैन l  
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अनलाइनमा अपलोड गन� त�रका  

खण्ड ९ सम्मको ���या परुा गर� अ�ाव�धक ग�रएको �व�ालयको एक्सेल फाइललाई देहाय अनसुार 

अनलाइनमा अपलोड गनुर्होसः 

Google, Mozilla …… जस्ता ववे �ाउजरको Address bar मा iemis.cehre.gov.np टाइप गन� ।  

त्यस प�छ यस्तो Screen देिखन्छः  

 

आफ्नो �व�ालयको ९ अंकको IEMIS ID र �व�ालयको Password ��व� गन� त्यसप�छ यस्तो िस्�न 

देिखन्छः  



 

�व�ालयको अनलाइन Profile मा भएका सम्पूणर् �ववरण अ�ाव�धक गरेप�छ सकेप�छ Update Button मा 

िक्लक गनुर्होस । �व�ालयको अनलाइन �ोफाइल अपडेट गदार् देहाय अनसुारको �वषयमा �वशेष ध्यान 

पयुार्उनहुोस ।  

School Type info मा रहेको School Type अपडेट गदार्ः  

क) तहगत रुपमा किम्तमा १ स्वीकृत दरबन्द� �ा� गरेकोः  

तहगत रुपमा रुपमा किम्तमा १ वटा स्वीकृत भएको सामदुा�यक �व�ालयले आफ्नो �व�ालयमा स�ा�लत 

कक्षासम्मका कक्षामा √ लगाउनहुोस । जस्तैः कक्षा १ देिख ८ सम्म स�ा�लत �व�ालयमा �ाथ�मक तहमा 

किम्तमा १ र �नम्न माध्य�मक तहमा १ स्वीकृत दरबन्द� (िशक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी िशक्षक पदप�ुतर्का 

ला�ग �वज्ञापन हनेु पद) छ भने यस कोलममा √ लगाउनहुोस ।  

ख) स्थानीय तह माफर् त संचालन भएकोः 

स्थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ जार� भएप�छ स्थानीय तहबाट अनमु�त/स्वीकृ�त �ा� गर� स�ा�लत 

�व�ालयको हकमा स�ालन भएको कक्षासम्म √ लगाउनहुोस ।  

ग) तहगत रुपमा किम्तमा १ राहत िशक्षक अनदुान कोटा �ा� गरेकोः 



तहगत रुपमा रुपमा किम्तमा १ वटा राहत िशक्षक अनदुान कोटा भएको सामदुा�यक �व�ालयले आफ्नो 

�व�ालयमा स�ा�लत कक्षासम्मका कक्षामा √ लगाउनहुोस । 

घ) तहगत रुपमा स्वीकृत दरबन्द� र राहत िशक्षक अनदुान कोटा �ा� नगरेकोः 

कुनै प�न तहमा स्वीकृत दरबन्द� वा राहत िशक्षक अनदुान कोटा �ा� नग�रकन स�ा�लत सामदुा�यक 

�व�ालयलाई स�ा�लत कक्षासम्म √ लगाउनहुोस । 

ङ) नीिज गठु�मा संचा�लत नीिज �व�ालयः 

शैिक्षक गठु� मध्ये �नजी गठु�मा स�ालन गन� अनमु�त/स्वीकृ�त �ा� गरेको संस्थागत �व�ालयले आफ्नो 

�व�ालयमा स�ा�लत कक्षासम्ममा √ लगाउनहुोस । 

च) साबर्ज�नक गठु�मा संचा�लत नीिज �व�ालयः  

शैिक्षक गठु� मध्ये सावर्ज�नक गठु�मा स�ालन गनर् अनमु�त/स्वीकृ�त �ा� गरेको संस्थागत �व�ालयले आफ्नो 

�व�ालयमा स�ा�लत कक्षासम्ममा √ लगाउनहुोस । 

छ) कम्पनी ऐनमा चलेको नीिज �व�ालयः  

कम्पनी ऐन अनसुार �व�ालय स�ालन गनर् अनमु�त/स्वीकृ�त �ा� गरेको संस्थागत �व�ालयले आफ्नो 

�व�ालयमा स�ा�लत कक्षासम्ममा √ लगाउनहुोस । 

ज)  सरकार� अनदुान �ा� गरेको मदरसाः  

धा�मर्क/परम्परागत �कृ�तका �व�ालयहरुलाई मूल �वाहमा ल्याउने नेपाल सरकारको नी�त अनसुार सा�वकको 

िजल्ला िशक्षा कायार्लय र हाल स्थानीय तहबाट अनमु�त �ा� गर� सरकार� अनदुान �ा� गरेका मदरसाहरुले 

आफ्नो �व�ालयमा स�ा�लत कक्षासम्ममा √ लगाउनहुोस । 

झ) सरकार� अनदुान �ा� गरेको गमु्बा (गोन्पा/�वहार) 

धा�मर्क/परम्परागत �कृ�तका �व�ालयहरुलाई मूल �वाहमा ल्याउने नेपाल सरकारको नी�त अनसुार सा�वकको 

िजल्ला िशक्षा कायार्लय र हाल स्थानीय तहबाट अनमु�त �ा� गर� सरकार� अनदुान �ा� गरेका गमु्बा 

(गोन्पा/�वहार) हरुले आफ्नो �व�ालयमा स�ा�लत कक्षासम्म √ लगाउनहुोस । 

ञ) सरकार� अनदुान �ा� गरेको आ�म 



धा�मर्क/परम्परागत �कृ�तका �व�ालयहरुलाई मूल �वाहमा ल्याउने नेपाल सरकारको नी�त अनसुार सा�वकको 

िजल्ला िशक्षा कायार्लय र हाल स्थानीय तहबाट अनमु�त �ा� गर� सरकार� अनदुान �ा� गरेका 

गरुुकूल/आ�महरुले आफ्नो �व�ालयुमा स�ा�लत कक्षासम्म √ लगाउनहुोस । 

मा�थ उिल्लिखत �वषय लगायत �व�ालयको अनलाइन Profile मा रहेका �ववरण अ�ाव�धक गर� सकेप�छ 

अनलाइन Profile को Dashboard मा रहेको Excel upload button िक्लक गनुर्होस ।त्यसप�छ देहाय 

अनसुारको िस्�न देिखन्छः  

 

 

 

 

त्यसप�छ दाया ँ�तर सरुुमा रहेको Type मा EMIS छा�े । यस प�छ Click or drag file to this area 

लेिखएको स्थानमा िक्लक गर� आफ्नो कम्प्यटुरमा रािखएको emis- फायल खोजी open गन� त्यस पछ� 

Upload  मा िक्लक गन� ।Successfully uploaded भ�े Message आउँछ । य�त ग�र सकेप�छ 

Dashboard  रहेको �ाफमा उ� सालको Data आए नआएको य�कन गन� । 

 

 

 


