தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்மசப் பபறுபபறுகமை வடக்கு ைரகரணக் கல்வித்
திமணக்கைத்தின் EMIS (www.edudept.np.gov.lk) இமணய தரவுத்தைத்தில் பதிபவற்றம்
பசய்வதற்கரன வழிகரட்டி.

1.

கல்வி முகரமைத்துவ தகவல் முமறமை (www.edudept.np.gov.lk) இமணய தரவுத்தைத்தின்
முகப்புப் பக்கத்திலுள்ை பரடசரமலகளுக்குரிய உள்நுமழவுப் பகுதியில் பசரடுக்கவும்.
(உரு 1 இல் கரட்டப்பட்டுள்ைவரறு)

(உரு 1)
2. பின்னர் தங்கைிற்கு கீழ்க்கரட்டப்பட்ட உரு 2 பதரன்றும். அதில் பரவமனயரைர் பபயரில்
(User name) தங்கள் பரடசரமலயின் பயனர்பபயமரயும், கடவுச்பசரல்லிற்கு (Password)
தங்கள் பரடசரமலயின் கடவுச்பசரல்மலயும் தட்டச்சுச் பசய்து “Login” பபரத்தரமன
அழுத்தவும்.

உரு 2

3. பின்னர் தங்கைிற்கு கீழ்க்கரட்டப்பட்ட உரு 3 பதரன்றும்.

(உரு 3)
உரு 3 இல் கரட்டப்பட்டுள்ைவரறு

இமணப்பில் அழுத்தவும்.

4. பின்னர் தங்கைிற்கு கீழ்க்கரட்டப்பட்ட உரு 4 பதரன்றும்.

(உரு 4)

அவ்வுருவில் (உரு 4) தங்கள் பரடசரமலயில் தற்பபரழுது தரம் 5 இல் கல்வி கற்கின்ற
ைரணவர்கைின் விபரம் கரணப்படும். பின்னர் ஒவ்பவரரு ைரணவரிற்கும் உரிய
பபறுபபற்றிமன பதிவுபசய்வதற்கு அவர்கைின் பபயருக்கு எதிபர உள்ை
அழுத்தவும்.

ஐ

5. பின்னர் தங்கைின் கணினித் திமரயில் உரு 5 பதரன்றும்.

(உரு 5)
பைற்படி உருவில்
 Full Name கூட்டினுள்: ைரணவரின் முழுப்பபயமர தட்டச்சுச் பசய்யவும்.
 Student Index No கூட்டினுள்: ைரணவரின் சுட்படண்மண தட்டச்சுச் பசய்யவும்.
 Is Qualified கூட்டினுள்: குறித்த ைரணவர் பவட்டுப்புள்ைியிலும் அதிகைரன
புள்ைிகமைப் பபற்றிருப்பின் “Qualified” ஐத் பதரிவுபசய்யவும். குறித்த ைரணவர்
பவட்டுப்புள்ைியிலும் குமறவரன புள்ைிகமைப் பபற்றிருந்தரல் “Not Qualified” ஐ
பதரிவுபசய்யவும்.
 Gender கூட்டினுள்: குறித்த ைரணவர் ஆண் எனின் “Male” ஐத் பதரிவுபசய்யவும்.
குறித்த ைரணவர் பபண் எனின் “Female” ஐத் பதரிவுபசய்யவும்.
 Income கூட்டினுள்: குறித்த ைரணவரின் குடும்பம் குமறந்த வருைரனம் பபறும்
குடும்பைரயின் “Below” எனவும் கூடிய வருைரனம் பபறும் குடும்பைரயின் “Above”
என்பதமனயும் பதரிவுபசய்யவும்.
 Total Marks கூட்டினுள்: குறித்த ைரணவர் பபற்றுக்பகரண்ட புள்ைிமய தட்டச்சுச்
பசய்யவும்.
 Medium கூட்டினுள்:குறித்த ைரணவரின் பைரழிமூலத்திமன தட்டச்சுச் பசய்யவும்.
 Date of Birth கூட்டினுள்: குறித்த ைரணவரின் பிறந்ததிகதியிமன உருவில்
கரட்டப்பட்ட ஒழுங்கில் (ஆண்டு,ைரதம்,திகதி) தட்டச்சுச் பசய்யவும்
o குறிப்பு: குறித்த ைரணவன் பரீட்மசக்குத் பதரற்றவில்மல எனில் Total Marks
கூட்டினுள் 999 எனத் தட்டச்சுச் பசய்யவும்.
 District Rank கூட்டினுள்: குறித்த ைரணவரின் ைரவட்ட நிமலமயப் தட்டச்சுச்
பசய்யவும்.

இப்பகுதியில் அமனத்து விபரங்களும் சரியரக பதிவுபசய்யப்பட்டுள்ைது என்பதமன
உறுதிப்படுத்திய பின்னர் ”Save” பபரத்தரமன அழுத்துவதன் மூலம் குறித்த ைரணவனின்
விபரம் EMIS இமணய தரவுத்தைத்தில் பதிபவற்றம் பசய்யப்படும்.

 பின்னர் தங்கைின் கணினித் திமரயில் கீழ்க்கரட்டப்பட்ட உரு 6 பதரன்றும்.

(உரு 6)
பைற்படி உருவில் வட்டம் பபரட்டுக்கரட்டப்பட்டுள்ை இடத்தில் சற்றுமுன்னர்
தரபவற்றம் பசய்யப்பட்ட ைரணவரின் அமடயரை இலக்கம் கரணப்படும். இதன்
மூலம் குறித்த ைரணவரின் விபரம் தரபவற்றம் பசய்யப்பட்டுள்ைமைமய
உறுதிப்படுத்தலரம்.
6. ஏற்கனபவ பதிபவற்றம் பசய்யப்பட்டுள்ை ைரணவரின் விபரப் பகுதியினுள் தவறுதலரக
உள்நுமழந்திருப்பின், அதிலிருந்து பவைிபயறுவதற்கு கீழ்க்கரட்டப்பட்ட உரு 7 இல்
கரட்டப்பட்டுள்ைவரறு “Back” பபரத்தரமன அழுத்துவதன் மூலம் பவைிபயறலரம்.

(உரு 7)

7. தங்கள் பரடசரமலயின் புலமைப்பரிசில் பரீட்மசப் பபறுபபறுகமை பதிபவற்றம்
பசய்யும்பபரது ஏபதனும் தவறுகள் ஏற்றபட்டுள்ைதர என்பதமன பரிபசரதிக்கும் முமற.

(உரு 8)
அதரவது பைபலயுள்ை உரு 8 இல் கரட்டப்பட்டுள்ைவரறு “Gr. 5 Results 2016 Error” எனும்
பபரத்தரமன அழுத்தவும்.
 இதன்பபரது உங்கள் கணினித்திமரயில் ைரணவர்கைின் விபரங்கள் பதரன்றினரல்
அம்ைரணவர்கைின் விபரங்கைில் தவறுகள் உள்ைன. எனபவ அம்ைரணவர்கைின்
விபரங்கமை திருத்தவும்.
 எந்தபவரரு ைரணவரின் விபரமும் பதரன்றவில்மலபயனில், தங்கைரல் பதிபவற்றம்
பசய்யப்பட்ட விபரங்கைில் எந்தபவரரு தவறும் இல்மல.

8. தங்கள் பரடசரமல ைரணவர்கைின் தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்மசப் பபறுபபற்றுப்
பகுப்பரய்வு

(உரு 9)
பைபலயுள்ை உரு 9 இல் கரட்டப்பட்டுள்ைவரறு “Grade5 Results 2016” எனும் இமணப்பில்
பசரடுக்கினரல் கீழ்க்கரட்டப்பட்ட உரு 10 பதரன்றும்.

(உரு 10)
இதன்மூலம் தங்கள் பரடசரமலயின் தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்மசப் பபறுபபற்றுப்
பகுப்பரய்மவப் பரர்மவயிடலரம்.

9. தங்கைரல் EMIS இமணய தரவுத்தைத்தில் பதிவுபசய்யப்பட்டுள்ை விபரங்கமை தங்கைின்
பயன்பரட்டிற்கரக MS Excel இல் பிரதிபண்ணிப் பயன்படுத்தமுடியும்.
அதரவது, EMIS இமணய தரவுத்தைத்தில் தங்கள் பரடசரமலயின் தரம் 5 புலமைப்பரிசில்
பரீட்மசப் பபறுபபறுகமை நீங்கள் பரர்மவயிடும்பபரது தங்கைின் கணினித்திமரயில்
கீழ்க்கரட்டப்பட்ட உரு 11 பதரன்றும்.

(உரு 11)
 பைற்படி உரு 11 இலுள்ை அட்டவமணயில் முதலரவது Cell இல் Curser ஐ மவத்து click
பசய்து முதலரவது நிமரமய (Row) ஐ பதரிவுபசய்யவும்.
 பின்னர் தங்கள் keyboard இல் “Shift” key ஐ பதரடர்ந்து அழுத்திக்பகரண்டு, தங்கள்
கணினித் திமரயில் பதரன்றும் ைரணவர் பபறுபபற்று அட்டவமணயின் இறுதி
நிமரயில் (Row) இல் கமடசி Cell இல் click பசய்யவும். அப்பபரது தங்கள்
கணினித்திமரயில் உரு 12 இல் கரட்டப்பட்டவரறு பதரன்றும்

(உரு 12)

 அதரவது தற்பபரழுது தங்கைரல் பதிவுபசய்யப்பட்ட அமனத்து ைரணவர்கைின்
விபரமும் பதரிவுபசய்யப்பட்டுள்ைது. இந்நிமலயில், தரங்கள் தங்கள் keyboard இல்
“Ctrl” key உடன் “C” ஐ அழுத்தபவண்டும்.
 பின்னர் தரங்கள் தங்கள் கணினியில் MS Excel ஐ திறக்கபவண்டும்.


(உரு 13)
 அதன்பின்னர் Excel விரிதரைில் உரு 13 இல் கரட்டப்பட்டுள்ைவரறு முதலரவது Cell ஐ
பதரிவுபசய்தபின்னர் ”Ctrl” key உடன் ”V” ஐ அழுத்தபவண்டும்.
 தற்பபரழுது தங்கள் கணினித்திமரயில் கீழ்க்கரட்டப்பட்டுள்ை உரு 14 பதரன்றும்.

(உரு 14)
 தற்பபரழுது MS Excel விரிதரமை “save” பசய்வதன் மூலம் தங்கள் பரடசரமலயின்
பரீட்மசப் பபறுபபறுகமை MS Excel இல் பபற்றுக்பகரள்ைலரம்.
 இவ்வரறு தங்கள் பரடசரமலயின் தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்மசப் பபறுபபற்றுப்
பகுப்பரய்மவயும் MS Excel இல் பபற்றுக்பகரள்ைலரம்.

