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ई-ऩाटी प्रमोगका तरयकाहरू  

मस स्व अध्ममन साभा ग्रीभा ई-ऩाटी सन्चारनका  आधायबूत जानकायीहरू ददइएका छन ् ।  हसन त मस  
सम्फषन्ध जानकायीहरू शिऺक ताशरभभा ऩशन सभेदटएका छन ्तय ऩशन मसरे शिऺकहरूराई ई-ऩाटी प्रमोगको 
सन्दबभ साभाग्रीका  रुऩभा सहमोग ऩसमाभउनेछ  बन्ने अऩेऺा गरयएको छ  । महाॉ ददइएका जानकायीहरू 
ववद्याथॉहरूराई ऩदहरो ऩटक ई -ऩाटी प्रमोगका फायेभा शसकाउॉ दा अशत आवश्मक हसन्छन ्। व्मवहारयक रुऩभा 
हेन ेहो बने ई -ऩाटी कसयी प्रमोग गन ेबनी शसकाउने दाशमत्त्व शिऺकहरूकै काॉ धभा आउछ । तसथभ, 
शिऺकहरूरे महाॉ ददइएका जानकायीहरूराई ताशरभऩश्चात ऩशन ध्मानऩूवभक अध्ममन गनसभ अशत आवश्मक छ । 
एक ऩटकको अध्ममन ऩमाभप्त नहसन सक्छ  । ई-ऩाटीको प्रमोगभा अभ्मस्त हसनका राशग शिऺक साथीहरूरे 
मसराई ऩटक-ऩटक अध्मन गनसभ ऩछभ । मसफाट ववद्याथॉहरूराई ई-ऩाटी प्रमोगको आधायबूत सीऩहरूभा 
अभ्मस्त फनाउन भद्दत ऩसग्छ ।   

 

ई-ऩाटीको औऩचारयक नाभ ‘XO भेशिन’ हो । भेशसनभाशथ बएको शचत्र (  ) मसको रोगो अथाभत ्सङ्केत 
शचन्ह हो । मस भेशिनराई ग्राशभणऺेत्रका फारफाशरकाहरूरे प्रमोग गनभ शभल्ने दकशसभफाट फनाइएको छ । मो 
साभान्म चराइफाट बाशचने अथवा ववग्रीने हसदैन । तसथभ , शिऺक साथीहरूराई शनधभक्क बई मसभा ऩमाभप्त 
अभ्मास गनभ प्रोत्सादहत गरयन्छ । मद्धऩी , अन्म भे शिनहरूजस्तै मो कशत सभम दटक्छ बन्ने कस या  मसको 
उऩमसक्त प्रमोगभाशथ शनबभय हसन्छ ।  

 

मस स्वअध्ममन साभग्रीराई १० शिर्भकहरूभा ववबाजन गरयएको छ । मसका ‘क’देखी ‘च’सम्भका शिर्भकहरू 
कम्मसटयको हाडभवेय भा (बौशतक ऩऺ ) फढी केषन्ित छन ्बने ‘छ’देखी ‘ञ’सम्भका शिर्भकहरूरे भसख्मत: 
सफ्टवेयको (कामभक्रभ य दक्रमाकराऩहरूको) प्रमोगका फायेभा फताउछन ्।   

 

क) ई-ऩाटीको बौशतक सॊयचनाको ऩरयचम 

 

१. फन्द अवस्थाभा यहेको ई-ऩाटीराई उल्टाइऩल्टाई गयेय अध्ममन गनसभहोस ्।  

 

अ. ई-ऩाटीको नाऩ, तौर य सतह कस्तो छ ? 

आ. ई-ऩाटीको तर कस न प्रमोजनका राशग यफयको खसट्टा याषखएको होरा ? 

इ. ई-ऩाटीराई फोक्ने सफैबन्दा उऩमसक्त तरयका कस न होरा ? 

 

२. ई-ऩाटीराई ध्मानऩूवभक उघान ेप्रमास गनसभहोस ्। नसकेको खण्डभा तर ददइएका शनदेिनहरू ऩढ्नसहोस ्। 
 

ख) ई-ऩाटीराई उघाने य ‘अन’ गन ेतरयकाहरू 

 

१. ई-ऩाटी कसयी उघान े? 

 

ई-ऩाटीराई त्मसको ह्याषन्डर आपूफाट ऩय ऩनगेयी आफ्नो अगादड  याख्नसरहोस ् । ई-ऩाटीको तल्रो  बागभा 
दामाॉ-फामाॉ बएको एन्टेनाहरूराई भाशथ तानेय ठाडो ऩानसभहोस ्। ई-ऩाटीको त रको बागराई फामाॉ हातको 
फसढीऔरँारे योकेय दामाॉ हातको फसढीऔरँारे फर दददँ ई-ऩाटीको भाशथल्रो बागराई ववस्तायै भाशथ उठाउनसहोस ्
।  

सावधान—कदहल्मै ऩशन एन्टेना सभातेय ई-ऩाटी उधानसभ हसॉ दैन ।   
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२. ई-ऩाटी कसयी ‘अन ‘ गन े? 

ऩावय फटन शथच्नसहोस ्य एकशछन धैमभ गनसभहोस ्। ई-ऩाटी ऩसयै अन 
हसन केदह सभम राग्छ ।  
 

सावधान – ई-ऩाटीको षस्क्रनभा महाॉ देखाएजस्तो शचत्र/आकृशत नआएसम्भ 
अन्म कस नै फटनहरू नशथच्नसहोरा ।  

 
 

३. ई-ऩाटी कसयी फन्द  अथाभत ्'अप ' गन े? 

 

ऩावय फटनराई कयीफ ५ सेकेन्डसम्भ शथच्नसहोस ्। ई-ऩाटी फन्द गन ेअको तरयका ऩशन छ 
जसअन्तगभत ‘गहृ भ्मस’भा गएय कसभयराई षस्क्रनको फीचभा देषखने XO को रोगो ( ) भा अड्माउॉ दा 
ववशबन्न ववकल्ऩहरू आउॉछन ्। ती ववकल्ऩहरुभध्मे ‘फन्द’ भा कसभय याखी षक्रक गदाभ ई-ऩाटी फन्द 
हसन्छ । मसको फायेभा ऩशछ ऩशन चचाभ गरयनेछ । 
 

ग)  ई-ऩाटीभा गनभ सदकने आधायबूत दक्रमा य सम्फषन्धत अङ्गहरू 
 

तरको ताशरकाभा ई-ऩाटीभा हाभीरे गन ेभसख्म भसख्म काभहरू य ती काभ गदाभ प्रमोग हसने ई-ऩाटीका अङ्गहरू 
प्रस्तसत गरयएका छन ्। उदाहयणको राशग, अरु कम््मसटयभा जस्तै हाभी ई-ऩाटीशबत्र साभग्रीहरु हाल्न अथवा 
याषख्न   सक्छं ।  मस काभराई तरको ताशरकाभा "ई-ऩाटीभा गरयने आधायबूत दक्रमा" करभभा उल्रेख 
गरयएको छ । य मस काभ गदाभ प्रमोग हसने अङ्गहरु के के हसन ्बन्ने कस या दामाॉको "प्रमोग गरयने ई-ऩाटीको 
अङ्ग" करभभा फताइएको छ । त्मस करभभा रेषखएअनससाय ई-ऩाटीशबत्र साभग्री हाल्न हाभी दकफोडभ, 
मसएसवव ऩोटभ, टच्माड, भाइक्रोपोन, य क्माभया प्रमोग गनभ सक्दा यहेछं बन्ने कस या प्रस्ट हसन्छ ।  ई-ऩाटीका 
ववशबन्न अङ्गहरुराई ताशरका १ भसशनको शचत्रभा प्रस्टसॉग देखाइएको छ ।   

 

ताशरका १ हेदै क्रभैसॉग ई-ऩाटीभा ववशबन्न कामभहरु गनभ प्रमोग हसने अङ्गहरुसॉग ऩरयशचत हसनसहोस ्।    

  

ताशरका १: ई-ऩाटीभा गरयने आधायबूत कामभहरु य ई-ऩाटीका सम्फषन्धत अङ्गहरु 
 क्र.स. ई-ऩाटीभा गरयने आधायबूत दक्रमा प्रमोग गरयने ई-ऩाटीको अङ्ग   

१ ई-ऩाटीशबत्र केही कस या याख्नस ऩयेभा दकफोडभ  

मसएसवव ऩोटभ 
टच्माड 

भाइक्रोपोन 

क्माभया  

३ ई-ऩाटीभा बएका कस याहरू हेनभ षस्क्रन 

४ ई-ऩाटीभा बएका दक्रमाकराऩहरू 
(प्रोग्राभ)को प्रमोग गनभ 

टच्माड 

टच्माड भसनी बएको फामाॉ षक्रक गन ेफटन  

दक-फोडभभा बएका एयोहरू (←  ↑  →  ↓) 

गेभ ्माड 

गेभ शनमन्त्रणका फटनहरू 

षस्क्रन घसभाउने फटनहरू 
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 क्र.स. ई-ऩाटीभा गरयने आधायबूत दक्रमा प्रमोग गरयने ई-ऩाटीको अङ्ग   

५ ई-ऩाटीभा बएका शचजहरू फादहय 
शनकाल्न 

मसएसवफ ऩोटभ 
षस्ऩकय 

हेडपोन 

षस्क्रन 

६ अन्म ई-ऩाटीहरूशसत सञ्चाय कामभ 
गनभ 

 एन्टेना 

 

 

घ) ई-ऩाटीराई अनगनै (सञ्चारन गनै) अथवा चारस अवस्थाभा याखे्न तरयका  

ई-ऩाटीराई अन गनभ अथवा मसराई चारस अवस्थाभा याखी काभ गनभका राशग मसको वऩॊधभा जडान गयीएको 
व्माट्रीफाट प्रवाह हसने इरेषक्ट्रक ऩावयको आवश्मकता ऩछभ ।  
 

ध्मानददनसहोस—्ई-ऩाटीको व्मादट्रको कभ खऩत गनभ वा मसको फचतका राशग दक-फोडभभा बएको सानो 
सूमभजस्तो फटन शथची षस्क्रनराई सकबय भधसयो ऩायेय काभ गनसभऩछभ ।  
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ताशरका २ भा  ई-ऩाटीको ऩावयशसत सम्फषन्धत काभहरु य ती काभहरु गदाभ प्रमोग हसने ई-ऩाटीका अङ्गहरु 
प्रस्तसत गरयएका छन ्। मस ताशरका हेदै क्रभैसॉग ऩावयसॉग सम्फषन्धत ववशबन्न कामभहरुसॉग ऩरयशचत हसनसहोस ्
।    

ताशरका २: ई-ऩाटीको ऩावयशसत सम्फषन्धत काभ य ई-ऩाटीका सम्फषन्धत अङ्गहरु 
  ई-ऩाटीको ऩावयशसत सम्फषन्धत काभ  प्रमोग गरयने ई-ऩाटीको अङ्ग      

१ ऩावय अन गनभ ऩावय फटन (शथच्नसऩछभ) ।  

२ ऩावय अन छ की छैन बनी जान्न ऩावय सङ्केत फत्ती (हयीमो फत्ती फरेको हसनसऩछभ) ।  

३ फादहयफाट ऩावय ददन अथवा ब्माट्री चाजभ 
गनभ  

ऩावय कोडभ अथाभत ताय (ऩावय ज्माकभा जोडेको हसनसऩछभ) ।   

४ ब्मादट्र ऩूयै चाजभ बमो की बएन बनी हेनभ  षस्क्रनको तल्रो बागको दादहने कस नाभा  देषखने ब्मादट्र 
शचन्ह (कसभय मसभाथी याख्दा ऩूयै बरयएको देखाउनसऩछभ) ।  

 ब्मादट्र सङ्केत फत्ती (तायराई ्रगभा जोदडएको छ बने 
हयीमो हसनसऩछभ) । 

५ ब्मादट्र कभ छ दक बनी हेनभ  षस्क्रनको तल्रो बागको  दादहने कस नाभा  देषखने ब्मादट्र 
शचन्ह (कसभय मसभाथी याख्दा केही अॊिभातै्र बरयएको 
देखाउनसऩछभ) ।  

 ब्मादट्र सङ्केत फत्ती (तायराई ्रगभा जोदडएको छ) बने 
यातो हसन्छ ।  

६ ब्मादट्र ठ्माक्क कशत चाजभहसन फाॉकी छ 
बनी हेनभ  

षस्क्रनभा देषखने ब्मादट्र शचन्ह (कसभय रगी मसको भाथी 
याख्नसनहोस)् ।  

७ ऩावय फन्द (अप) गनभ   ऩावय फटन (५ सेकेन्डसम्भ शथची याख्नसएहोस;् तय सकबय 
ऩावय फटन शथचेय हैन ‘गहृ भ्मस’भा कसभय याख्दा देषखने 
‘फन्द’ बन्ने ववकल्ऩ प्रमोग गयेय अप गनसभहोस)् ।     

 

ङ) षस्क्रनभा देषखने गहृ दृश्म (होभ भ्मस)  

तऩाईंरे ई-ऩाटी अन गदाभ षस्क्रनभा देषखने दृश्मराई गहृ दृश्म बशनन्छ । गहृ दृश्म दसइ प्रकायका छन ्। १) 

भनऩन ेदृश्म ,  य २) सूची दृश्म ।  

 

१) भनऩन ेदृश्म् ई-ऩाटी अन गयेऩशछ षस्क्रनभा देषखने गहृ दृश्म नै भनऩन ेदृश्म हो ।  मस दृश्मभा षस्क्रनको 
फीचभा देषखने    शचत्ररे  प्रमोगकताभको (अथाभत ्तऩाईंको ) प्रशतशनशधत्व गदभछ । मस शचत्रको वयीऩयी 
ववशबन्न दक्रमाकराऩहरू (प्रोग्राभहरु) देषखन्छन ्। मी दक्रमाकराऩहरु ई -ऩाटीभा बएका सम्ऩूणभ 
दक्रमाकराऩभध्मेका केही "वप्रम" दक्रमाकराऩ भात्र हसन ्।   तऩाईंरे मी दक्रमाकराऩहरुभध्मे कस नै दक्रमाकराऩ 
त्मती प्रमोग गनसभहसॉ दैन बने त्मसराई मस सभसहफाट हटाउन ऩशन सक्नसहसन्छ ।   हटाउनको राशग त्मस 
दक्रमाकराऩभाथी कसभय याख्नसेहेोस ् य त्महाॉ देषखएको  'वप्रम हटाउ " बन्ने ववकल्ऩभाथी कसभय रगेय षक्रक 
गनसभहोस ्। अफ त्मस दक्रमाकराऩ षस्क्रनभा देषखॊदैन ।     

 
तऩाईँरे मी 'वप्रम' दक्रमाकराऩहरुको सभूहभा आपूराई भन ऩन ेअन्म दक्रमाकराऩहरु ऩशन थ्न सक्नसहसन्छ । 
मसो गनभ ऩदहरे ई-ऩाटीभा बएका सम्ऩूणभ दक्रमाकराऩहरु के के यहेछन ्बनेय जान्न आवश्मक छ ।   
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२) सूची दृश्म् ई-ऩाटीका सम्ऩूणभ दक्रमाकराऩहरुको सूची हेनभको राशग षस्क्रनको भाशथल्रो बागको कस नाभा 
बएको काऩीको ऩानाजस्तो सङ्केत  (  )भा षक्रक गनसभहोस ्।  अफ देषखने दृश्मराई सूची दृश्म बशनन्छ 
।  मो सूची नीकै राभो बएकोरे एउटा षस्क्रनभा सफै दक्रमाकराऩहरु अट्दैनन ्। नअटेका दक्रमाकराऩहरु 
हेनभ षस्क्रनको दादहने छेउभा देषखने "स्क्रोर फाय"भा (ठाडो भोटो धको  जस्तो देषखने ठाउॉभा) कसभय याख्नसमहोस ्
य षक्रक फटन दादहने फसढी औॊरारे शथचेय कस नै अको औॊरा टच्माडभा छोएय भाशथफाट तर सानसभहोस ्। 
मसो गदाभ षस्क्रनभा देषखएका दक्रमाकराऩहरु भाथी सछभन ्य ऩदहरे नदेषखएका दक्रमाकराऩहरु देषखन्छन ्।  
 
मी ववशबन्न दक्रमाकरऩहरुभध्मे जसनजसन दक्रमाकराऩहरुका देबे्रऩषट्ट यङ्गीन ताया देषखन्छन ्, ती 
दक्रमाकराऩहरु "वप्रम दक्रमाकराऩहरु"   हसन ्।  देबे्रऩषट्ट सेतो ताया बएका दक्रमाकराऩहरु चाहीँ "वप्रम 
दक्रमाकराऩहरु"को सभसहभा ऩदैनन ्। मीभध्मे कस नैराई "वप्रम दक्रमाकराऩहरु"को सभसहभा याख्ना   चाहनस 
बएभा त्मस दक्रमाकराऩभाथी कसभय याख्नसेसहोस ्य त्महाॉ देषखएको 'वप्रम फनाउ" बन्ने ववकल्ऩभाथी कसभय 
रगेय षक्रक गनसभहोस ्। अफ तऩाईँ ऩसन् भनऩन ेदृश्मभा जानसबमो बने त्मस दक्रमाकराऩ ऩशन "वप्रम 
दक्रमाकराऩहरु"को सभसहभा देख्नस हसन्छ । भनऩन ेदृश्मभा जान "सूची दृश्म" को सङ्केत सॉगैको  
सङ्केतभा षक्रक गनसभहोस ्।  

 
  
 

गहृ दृश्मभा देषखने भसख्म भसख्म सॊकेतहरुसॉग ऩरयशचत हसन ताशरका ३ अध्ममन गनसभहोस ्। तऩाईँराई कस नैऩशन 
फेरा गहृ दृश्मभा जान ऩयेभा दक-फोडभको भाशथल्रो रहयभा बएको  फटन शथचे ऩसग्छ अथवा षस्क्रनभा देषखने 

फटनभा षक्रक गये ऩशन हसन्छ ।  
 
स्भयणयहोस—्अरभर बएभा वा ई-ऩाटीरे के गदैछ अप्रस्ट बएभा दक-फोडभभा बएको   फटन शथची गहृ 
दृश्मभा पकभ नसहोस ्।  

 

ताशरका ३:  गहृ दृश्मका भसख्म सङ्केतहरु 
 शचन्ह/सङ्केत  फताउने कस या 
१ षस्क्रनको फीचभा देषखने  सङ्केत (xo को 

रोगो)  
प्रमोगकताभराई जनाउछ । 

२ को ठीक तर देषखने सङ्केत  तत्कार चरीयहेको दक्रमाकराऩराई देखाउॉछ । [ई-ऩाटी 
अन गनाभसाथ ऩॊषजका (journal) चरीयहेको देषखन्छ। 
ऩॊषजकारे ई-ऩाटीभा गरयएका सम्ऩूणभ गशतववशधहरुको 
सूची (सभमक्रभ अनससायको) देखाउॉछ । ] 

३ ई-ऩाटीको रोगो  वयीऩयी देषखने 
दक्रमाकराऩहरुको सभसह जसराई दक्रमाकराऩ 
वतृ्त ऩशन बशनन्छ  

आपस रे तोकेका अथवा कम््मसटयरे ऩदहरे नै याखेको 
"वप्रम" दक्रमाकराऩहरुको सभसह देखाउॉछ ।   

४ षस्क्रनको भाथी दामाॉ कस नाभा देषखने  
सङ्केत  

 गहृ दृश्मको भनऩन ेदृश्म देखाउॉछ ।  

५ षस्क्रनको भाथी दामाॉ कस नाभा देषखने  
सङ्केत 

 गहृ दृश्मको सूची दृश्म देखाउॉछ ।  
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 शचन्ह/सङ्केत  फताउने कस या 
६ षस्क्रनभाशथ वामाॉ ऩट्टी देषखने सङ्केत 

 
 

ई-ऩाटीभा देषखने ववशबन्न ‘भ्मू’ वा दृश्महरू जनाउॉछ । 
(फीचभा एउटा थो्रो देषखने सङ्केत गहृ दृश्मको 
सङ्केत हो) ।  

७ षस्क्रनको तर फामाॉ कस नाभा देषखने ब्माट्री 
सङ्केत  

ब्मादट्रभा कशत चाजभ फाॉकी छ बनी फताउॉछ । 

८ ब्माट्री सङ्केतको देबे्रऩषट्ट देषखने ध्वनी 
सङ्केत  

षस्ऩकयको आवाज कती ठसरो छ बनी देखाउॉछ ।  

९ ब्माट्री सङ्केतको दामाॉऩट्टी देषखने गोरो 
सञ्जार सङ्केत  अथवा   

ई-ऩाटी नेटवकभ शसत जोदडएको छ की छैन बनी 
फताउॉछ ।  रे भेि सञ्जार देखाउॉछ बने  रे 
अन्म सञ्जार देखाउॉछ ।  

     

 

च) दक-फोडभ 
दक-फोडभभापभ त ई-ऩाटीको सञ्चारनभा आवश्मक आदेिहरू तथा अरू जानकायीहरू हाल्न सदकन्छ । ई-ऩाटीरे 
दक-फोडभभापभ त ददइएका आदेिफभोषजभ काभ गछभ ।  

 

दक-फोडभभा बएका भहत्त्वऩूणभ फटनहरूराई तरको शचत्रभा देखाइएको छ य ती फटनहरूभापभ त गनभ सदकने काभका 
फायेभा ताशरका ४ भा फताइएको छ । मस ताशरका हेदै आफ्नो ई-ऩाटीका फटनहरुसॉग ऩरयशचत हसनसहोस ्।  

  
 

ताशरका ४ :  दक-फोडभका भहत्वऩूणभ फटनहरु 
 दक-फोडभको फटन  फटनरे गने काभ 

१ ववशबन्न ‘भ्मू’का फटनहरू 

 

 

 रे गहृ दृश्म वा होभ भ्मसभा रग्छ । मो ई-ऩाटी 
सञ्चारनको िसरूआतको दृश्म हो ।   

 रे दक्रमाकराऩ दृश्म वा एषक्टशबटी भ्मूभा रग्छ । 
मस फटनराई शथचेय अदहरे/तत्कार सञ्चारनभा बएको  
दक्रमाकराऩभा जाॉन सदकन्छ ।  

 रे सभूह दृश्म वा ग्रसऩ भ्मसभा रग्छ । आफ्नो 
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 दक-फोडभको फटन  फटनरे गने काभ 

कम््मूटयशसत सम्ऩकभ भा यहेका ई-ऩाटीहरूराई हेनभ 
सदकन्छ ।  

 रे शछभेक दृश्म वा नेफयहसड भ्मसभा रग्छ । मसफाट 
आफ्नो शछभेकभा बएका सफै ई-ऩाटीहरूराई हेनभ 
सदकन्छ । मी भध्मेका केही ई-ऩाटीहरूभात्र सभूह 
दृश्मभा देषखन्छन ्।  

 षस्क्रनको चहदकरोऩन फढाउने/घटाउने फटन 

 

फामाॉ ऩट्टीको फटनरे षस्क्रनको चहदकरोऩन घटाउन य 
दामाॉ ऩट्टीको फटनरे षस्क्रनको चहदकरोऩन फढाउन 
सदकन्छ । घाभको प्रकािभा ई-ऩाटी चराउनस ऩदाभ षस्क्रन 
सेतो-कारो नदेषखएसम्भ फामाॉऩट्टीको फटनराई 
शथशचयहनसऩछभ ।  

 

स्भयणयहोस—्ब्माट्री धेयै सभमसम्भ जोगाउन/चराउनका 
राशग सकेसम्भ षस्क्रनराई (फामाॉऩट्टीको फटनको 
भद्दतरे) भधसयो ऩानसभऩछभ । 

 आवाज फढाउने/घटाउने फटन  

 

फामाॉ ऩट्टीको फटनरे आवाज घटाउन य दामाॉ ऩट्टीको 
फटनरे आवाजराई फढाउन सदकन्छ । 

 

शिफ्ट फटन   
दक-फोडभका फटनहरूभा देषखने भाशथल्रो बागको 
अऺय/सङ्केत टाइऩ गनभका राशग शिफ्ट फटन शथच्नसऩछभ 
। शिफ्ट फटनराई शथच्दै आपूराई चादहएको फटनको 
भाशथल्रो बागको अऺय/सङ्केत टाइऩ गनभ सदकन्छ ।   

 
एन्टय फटन  

आपूरे बखभयै टाइऩ गयेका कस याराई षस्वकानभ/सहभती 
ददन एन्टय फटन शथच्नसऩछभ । मो दक-फोडभभा बएको शनकै 
भहत्वऩूणभ फटन हो ।   

 
भेट अथवा इयेज फटन  

बखभय टाइऩ गयेको अऺय भेट्न मस फटनराई शथच्नसऩछभ 
। 

 एयो फटन  

  

कसभयराई फामाॉ, तर, दामाॉ य भाशथ रैजान सम्फषन्धत 
एयो फटन शथच्नसऩछभ ।  

 

बार्ा ऩरयवतभन फटन  
मस फटनराई एकऩटक शथच्दा दक-फोडभको बार्ा ऩरयवतभन 
हसन्छ। जस्तै, नेऩारीभा टाईऩ गनसभऩदाभ ऩदहरे मस 
फटनराई शथच्नसऩछभ । त्मसऩशछ टाइऩ गयेको सफै कस या 
नेऩारीभा टाइऩ हसन्छ ।   पेरय अङ्ग्रेजीभा टाइऩ गनसभ 
ऩये बार्ा ऩरयवतभन फटन पेरय एकऩटक शथच्नसऩछभ ।  

 हाइड/िो फटन अथवा रसकाउने/देखाउने षस्क्रनको भाथी देबे्रऩषट्टका भ्मस सङ्केतहरू, तर 
फामाॉऩषट्टका ब्माट्री, ध्वनी सङ्केत आदद रसकाउन/देखाउन 
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 दक-फोडभको फटन  फटनरे गने काभ 

फटन   
ऩयेभा मो फटन शथच्न सदकन्छ ।  

 

स्ऩेसफाय  

टाइऩ गदाभ िब्द/अऺयको फीचभा खारीठाउॉ  छाड्नस ऩयेभा 
स्ऩेसफायको प्रमोग गनसभऩछभ ।  

 

छ) ई-ऩाटी चराउन टच्माड, फामा षक्रक-फटन य एयोहरूको प्रमोग 
 

१. टच्माड प्रमोग गयेय कसभय सान े

 टच्माडभा औरँा याखी मता-उती चराउॉ दा औरँा जता रग्मो कसभय षस्क्रनको त्मसै ददिाभा जान्छ । 
षस्क्रनभा देषखने तीयजस्तो शनसान वा अन्म कस नै ऩशन शनिान/आकृशतराई कसभय बशनन्छ । चराएय 
हेनसभहोस ्त ! 

 कसभय रगेय षस्क्रनभा देषखने कस नै आकृशत (icon) भाशथ याख्नस होस ्। के देख्नस ् बमो ?  के मस्तो 
जानकायी अरू आइकन भाशथ याख्दा ऩशन देषखन्छ ?  

 

२. ई-ऩाटीको दक्रमाकराऩहरु (प्रोग्राभहरु) चराउने 

  फटन शथची गहृ दृश्मको भनऩन ेदृश्मभा  जानसहोस ्। त्महाॉ देषखने ई-ऩाटीभा चराउन सदकने 
ववशबन्न दक्रमाकराऩहरूभध्मे ई-ऩाठ ऩशन देषखन्छ ।  मदद सूची दृश्मभा ऩसग्नसबमो बने भाथी दामाॉको 

 सङ्केतभा षक्रक गयी भनऩन ेदृश्मभा जानसहोस ्(भाथी दामाॉका सङ्केतहरु नदेषखएभा दक-फोडभको 
 फटन शथच्नसहोस)् । 

 कसभयराई ई-ऩाठको रोगो  भाथी याखेय षक्रक गनसभहोस ्। ई-ऩाठ दक्रमाकराऩ ससरू हसन्छ । 
दक्रमाकराऩराई ऩूयै स्क्रनभा देखाउन दक-फोडभको रसकाउने/देखाउने  फटन  भा षक्रक गनसभहोस ्।  

 अफ, अरू कामभक्रभहरु ऩशन चराउने कोशसस गयँ । मसका राशग सफैबन्दा ऩदहरा गहृ दृश्मको 
भनऩन ेदृश्मभा  जानसऩछभ ।  त्मसऩशछ,  भनऩन ेदृश्मभा देषखने दक्रमाकराऩहरूभध्मेफाट आपूराई 
खोल्न भन रागेको दक्रमाकराऩभा षक्रक गनसभहोस ्। उदाहयणका राशग ‘रेख’ बन्ने दक्रमाकराऩ 
खोल्नस छ बने कसभयराई ‘रेख’को रोगो  भाशथ याख्नसेहेोस ्य षक्रक गनसभहोस ्। अफ ‘रेख’ 
दक्रमाकराऩ ससरू हसन्छ ।  

 मसैगयी, अफ अको एउटा ‘येकडभ’  बन्ने दक्रमाकराऩ सञ्चारन गन ेकोशिस गनसभहोस ्। 
 अफ पेयी होभभ्मसभा जानका राशग  फटन शथच्नसहोस ्। के तऩाईंरे बन्न सक्नसहसन्छ अदहरे ई-

ऩाटीभा कस न-कस न दक्रमाकराऩहरू चशरयहेकाछ्न ्? अदहरे तऩाईंराई मो बन्न अशरक गाह्रो होरा ।  

 

३. ई-ऩाटीभा चरेका ववशबन्न दक्रमाकराऩभध्मे एकफाट अकोभा जाने  

 अदहरे तऩाईँ होभभ्मसभा हसनसहसन्छ । तऩाईंरे बखभयै खोल्नस बएको ‘येकडभ’  दक्रमाकराऩभा कसयी 
जाने होरा ? ‘येकडभ’  दक्रमाकराऩभै पदकभ न दक-फोडभको दक्रमाकराऩ भ्मू फटन  शथच्नसहोस ्। 
कस नैऩशन फेरा बखभयै चराइयहेको दक्रमाकराऩभा पदकभ न दक्रमाकराऩ भ्मू फटन  शथच्नसऩछभ । 

 तऩाईंराई अरु कस नै चशरयहेको दक्रमाकराऩभा जान भन बए सफबन्दा ऩदहरे हार कस न कस न 
दक्रमाकराऩहरु चशरयहेका छन ्( खसल्राेा छन)् थाहा ऩाउनस जरुयी छ । मी खसल्रा  दक्रमाकराऩहरुको 
सूची हेनभ दक-फोडभको रसकाउने/देखाउने  फटन  भा षक्रक गनसभहोस ्। षस्क्रनको भाथीको फामाॉ 
कस नाभा ववशबन्न भ्मू फटनहरुऩशछ देषखने आकृशतहरु (icons)  हार खसल्रा  यहेका दक्रमाकराऩहरुका 
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रोगोहरु हसन ् । अफ तऩाईंराई मी खसल्रान दक्रमाकराऩहरुभध्मेभा जसनभा जान भन छ त्मदह 
दक्रमाकराऩको रोगोभा कसभय याखी षक्रक गनसभहोस ्। जस्तै, ‘येकडभ’  दक्रमाकराऩभा जानका राशग 
कसभयराई ‘येकडभ’को रोगो   भा याख्नस ् होस ्य षक्रक गनसभहोस ्।  

 मसै प्रदक्रमाफाट तऩाईंरे खोल्नसबएका ववशबन्न दक्रमाकराऩहरूभध्मे आपूराई जान भनरागेको एकफाट 
अको दक्रमाकराऩभा जान सक्नसहसन्छ ।  

 मसैगरय  ई-ऩाठ दक्रमाकराऩभा कसयी जानेहोरा ?  

 सवभप्रथभ, खसल्राठ दक्रमाकराऩहरुको सूची हेनभ दक-फोडभको रसकाउने/देखाउने  फटन  भा षक्रक 
गनसभहोस ्। त्मसऩशछ, कसभयराई सूचीभा देषखने ई-ऩाठको रोगोभा रगेय षक्रक गनसभहोस ्। तऩाईं ई-

ऩाठ दक्रमाकराऩशबत्र ऩस्नसहसनेछ ।  

 

४. दक्रमाकराऩ (प्रोग्राभ) फन्द गन े  

 तऩाईंराई ई-ऩाठ दक्रमाकराऩ फन्द गनभ भन राग्मो बने कसयी फन्द गन ेहोरा ? 

 ई-ऩाठ रगामत अरु कस नैऩशन चशरयहेको दक्रमाकराऩ फन्द गन ेदसइटा तयीका छन ्।  

i) Ctrl + Q शथचेय :  ई-ऩाठ दक्रमाकराऩशबत्र नै हसनसहसन्छ बने दक-फोडभको देब्रऩट्टीय बएको Ctrl फटन 
थच्नसहोस ्य मस फटनराई शथचीयहेकै अवस्थाभा Q अऺयभा शथच्नसहोस ्। दक्रमाकराऩ फन्द हसन्छ ।  

ii) चशरयहेका दक्रमाकराऩहरुको सूचीभा गएय :  सफैबन्दा ऩदहरा दक्रमाकराऩहरुको सूची हेनभ दक-

फोडभको रसकाउने/देखाउने  फटन  भा षक्रक गनसभहोस ्। त्मसऩशछ कसभयराई  सूचीभा देषखने 
ई-ऩाठको रोगोभाथी याख्नसनहोस ् (षक्रक नगनसभहोरा) । मसो गदाभ के-कस्ता ववकल्ऩहरू देखा ऩछभन ्
? तऩाईंरे सफैबन्दा भाशथ ‘ई-ऩाठ दक्रमाकराऩ’ रेखेको देख्नसगहसनेछ । त्मसबन्दा तर दसईओटा 
ववकल्ऩहरू ‘ऩसनयायम्ब’ य ‘फन्द गय’ देख्नसा हसनेछ । कसभयराई ‘फन्द गय’ बनी रेखेको 
ववकल्ऩभाथी याखेय षक्रक गनसभहोस ्।  

 मसै गयी तऩाईंरे खोल्नसबएका ‘रेख’ य ‘येकडभ’ दक्रमाकराऩराई ऩशन फन्द गनसभहोस ्।  

 

५. ई-ऩाटी फन्द गन े  

 

 ई-ऩाटीराई चादहॉ कसयी फन्द गन ेहोरा ?  

 गहृ भ्मसभा जानसहोस ्। कसभयराई षस्क्रनको फीचको  रोगोभा रैजानसहोस ्। ववशबन्न ववकल्ऩहरू 
आउछन ्। त्मसभध्मे कसभयराई ‘फन्द’ रेषखएको ववकल्ऩभाथी याखेय षक्रक गनसभहोस ्। । ई-ऩाटी 
फन्द हसनका राशग केदह सभम शरन्छ, ऩखभनसहोस ्। षस्क्रन अॉध्मायो बएऩशछ ई-ऩाटीराई ऩट्माउनसहोस ्
।  

 

ध्मानददनसहोस—् ई-ऩाटी फन्द गनभका राशग सकबय मदह प्रदक्रमा अऩनाउनसऩछभ ।  मदद मस प्रदक्रमाफाट ई-
ऩाटी फन्द बएन बने भातै्र ऩावय फटन शथची फन्द गनसभऩछभ ।   
 

ज) षस्क्रनका आकृशतहरूराई तानेय सानभ टच्माड, कसभय य फामा षक्रक-फटनको प्रमोग 

 

ई-ऩाटीभा बएका कशतऩम अन्तयदक्रमात्भक दक्रमाकराऩ चराउनका राशग ती दक्रमाकराऩभा बएका 
शचत्र/फस्तसराई सभा तेय सम्फषन्धत ठाउॉभा ऩसमाभउनसऩन ेहसन्छ । तसथभ, आकृशतहरूराई तानेय साने  प्रदक्रमाभा 
अभ्मस्त हसन शनकै जरुयी छ ।  

 

 तान्नस (drag) :  मो बनेको षस्क्रनभा देषखएको वस्तस वा शचत्रराई एक ठाउॉ फाट अको ठाउॉभा शघसानसभ 
हो ।   
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 छाड्नस वा याख्नस (drop) :  मो बनेको तानेय ल्माएको आकृशत वा शचत्रराई षस्क्रनभा चादहएको ठाउॉभा 
याख्नB नस हो ।  

 

अफ आउनसहोस,् तरका चयणहरूराई ऩछ्माउॉ दै मस प्रदक्रमाभा अभ्मास गयँ : 

 

१. ई-ऩाठ दक्रमाकराऩ ससरू गनसभहोस ्। षस्क्रनभा ई-ऩाठको भसख्म ऩषृ्ठ देषखएऩशछ क ऺा तथा ववर्म छान्नसऩछभ 
। कऺा छान्न कसभयराई 'कऺा ६’ भा याखी षक्रक गनसभहोस ्य ववर्म छान्न कसभयराई 'अङ्ग्रेजी’ भा याखी 
षक्रक गनसभहोस ्। त्मसऩशछ छैठं ऩढाउने हप्ताभा षक्रक गनसभहोस ्।  

२. षस्क्रनभा Action Verbs  रेखेको दक्रमाकराऩको आकृशत देषखन्छ । मस दक्रमाकराऩरे अङ्ग्रेजीका केही 
दक्रमाऩदहरु (verbs) को ऻान फढाउन भदत गछभ । मस दक्रमाकराऩ  चराउने शसरशसराभा हाभी ' तान्ने य 
छाड्ने ' प्रदक्रमाभा अभ्मास गनछें ।  

३. Action Verbs रेखेको आकृशतभा षक्रक गनसभहोस ्। दक्रमाकराऩ खसरेऩशछ कसभयराई He अऺयभा रग्नसहोस ्य 
षक्रक गनसभहोस ्। त्मसैगयी Playing भा रग्नसहोस ्य पेयी षक्रक गनसभहोस ्। अफ तर एउटा प्रश्न ्  आउछ । 
प्रश्न  ऩढ्नसहोस ्। 

४.  अफ दक्रमाकराऩको दोस्रो ऩानाभा जाउॉ  । दोस्रो ऩाना हेनभ कसभयराई षस्क्रनको तर दामाॉऩट्टी  कस नाभा 
देषखने एयो अथाभत ्तीयको शनिान '' भाथी याखेय षक्रक गनसभहोस ्। पेरय ऩशन कसभयराई सायेय ऩदहराकै 
तयीकाफाट He य Playing भा षक्रक गनसभहोस ्।  

५. मशत गयेऩशछ What is he doing? प्रश्नरका िब्दहरू छ्मासशभस बएय आउॉ छन ्। ती छ्मासशभसे िब्दहरूराई 
एक-एक गयी  तानेय (drag गयेय) क्रभभा शभराएय ददइएको खारी ठाउॉ हरुभा याख्नसऩछभ ।  

६. प्रश्नागत्भक वाक्मको ऩदहरो िब्द What  हो । कसभयराई What  िब्दभा याख्नसखहोस ्य षक्रक गनसभहोस  ्। 
अफ What िब्द कसभय जता रग्मो त्मतै जान्छ । कसभय सायेय What राई सफैबन्दा फामाॉ ऩट्टीको खारी 
ठाउॉभा  याख्नसaहोस ्य षक्रक गनसभहोस ्। षक्रक  गयेऩशछ What िब्द कसभयभा टाॉशसन छोड्छ य महीॊ फस्छ   
(drop हसन्छ)।  

७. मसैगयी सफै िब्दहरूराई एक-एक गयी   ठीक ठाउॉभा रगेय याख्नस होस ् य What is he doing?  वाक्म 
फनाउनसहोस ्।  

 

झ) रेखाइका राशग दक-फोडभको प्रमोग  
 

ई-ऩाटीभा रेखे्नक काभका राशग ‘रेख’ नाभको दक्रमाकराऩ याषखएको छ । गहृ भ्मूको ‘वप्रम दक्रमाकराऩहरु ’ 
भध्मे ‘रेख’ दक्रमाकराऩ ऩशन देषखन्छ  । मस दक्रमाकराऩभा आपूराई भनरागेका कस याहरू रे ख्नt  , रेखेका 
कस याहरू ससयषऺत याख्नद  (सेब गनभ) य आवश्मक ऩयेको सभमभा पेयी खोल्न य सम्ऩादन गनभ सदकन्छ ।  
 

‘रेख’ दक्रमाकराऩराई खोल्न कसभयराई ‘रेख’को रोगो भा याखी षक्रक गनसभहोस ् । एकै शछनभा मस  
दक्रमाकराऩ खसल्छ । खसरेऩशछ मदद दक्रमाकराऩ  षस्क्रनको फीच बागभा भात्र देषखए दक -फोडभको 
रसकाउने/देखाउने  फटन  भा षक्रक गनसभहोस ्। अफ दक्रमाकराऩरे ऩूयै षस्क्र न ढाक्छ (तर ददएको शचत्र 
हेनसभहोस)् । शचत्रभा देषखएको फीचको ठूरो सेतो आमाताकाय ऺेत्रभा हाभी टाइऩ गछं ।  
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१. अङ्ग्रेजी टाइऩ 

टच्माडको सहामतारे कसभयराई आमाताकाय ऺेत्रको शियको फामाॉ कस नाभा रैजानसहोस ्य षक्रक गनसभहोस ् । 
त्महाॉ अफ एउटा  ठाडो येखा “|” वऩशरक-वऩशरक गयेको देषखन्छ । मस ठाडो येखारे तऩाईँ आफ्नो रेखनभा 
कहाॉ हसनसहसन्छ बनी देखाउॉछ । तऩाईंरे महाॉफाटै रेखे्न काभ ससरू गनभ सक्नसहसन्छ ।  

 

केदह कस याहरू टाइऩ गनसभहोस ्। उदाहयणका राशग Hello टाइऩ गनसभहोस ्। क्मावऩटर H टाइऩ गनभका राशग 
ऩदहरा shift फटन शथच्नसऩछभ य  shift  शथचेकै अवस्थाभा H फटन ऩशन शथच्नसऩछभ ।  
 
स्भयणयहोस-- भाशथ फताइएझै क्मावऩटर रेटयका राशग भातै्र shift फटन शथच्नस आवश्मक छ ।  

 

२. नेऩारी टाइऩ 

नेऩारी टाइऩ गनभका राशग सफैबन्दा ऩदहरा नेऩारी दक-फोडभ छान्नस आवश्मक छ । मसका राशग ऩदहरे ‘रेख’ 
दक्रमाकराऩ फन्द गनसभहोस ्(Ctrl + Q शथच्नसहोस)्। अफ दक-फोडभको दादहने कस नाशतय बएको दक-फोडभ ऩरयवतभन फटन 

 शथच्नसहोस ्। मशत गयेऩशछ ई-ऩाटीभा टाइऩ गन ेसम्ऩूणभ अऺयहरू नेऩारीभा टाइऩ हसन्छन ्। पेरय गहृ 
भ्मूभा गएय ‘रेख’ दक्रमाकराऩराई खोल्नसहोस ्य नेऩारीभा टाइऩ गनभ थाल्नसहोस ्।  

 

प्रश्नो : कस न फटनभा कस न नेऩारी अऺय छ बनी कसयी थाहा ऩाउने ? 

उत्तय् मसका राशग तरको अऺय-ताशरका हेनसभहोस ्।  

 

 
 
 

३. ऩसन् अङ्ग्रेजी टाइऩभा पकभ न 



Saurav Dev Bhatta 

12 

 

भाशथ फताइएकै तयीकारे ऩदहरे ‘रेख’ दक्रमाकराऩ फन्द गनसभहोस ्(Ctrl + Q शथच्नसहोस)्। अशन दक-फोडभको दादहने 
कस नाशतय बएको दक-फोडभ ऩरयवतभन फटन  शथच्नसहोस ्।  अफ अङ्ग्रेजी दक-फोडभ चल्न थाल्छ । पेरय गहृ 
भ्मूभा गएय ‘रेख’ दक्रमाकराऩराई खोल्नसहोस ्य अङ्गे्रजीभा टाइऩ गनसभहोस ्।  

  
 

४. गल्तीहरू भेटाउन  

तऩाईंराई कसभयको फामाॉशतयका अऺयहरू भेटाउन ऩमो बने दक-फोडभभा बएको भेट (erase)  फटनराई शथच्नसहोस ्।  

रेखको ठाउॉ -ठाउॉभा बएका अऺयहरूराई भेटाउन वा सम्ऩादन गनसभऩयेभा दसई दकशसभफाट गनभ सदकन्छ । (१) 
रेखको चादहएको ठाउॉभा ऩसग्नका राशग दक-फोडभको तर दामाॉ कस नाभा बएका एयो फटनहरूराई (तर, भाथी, दामाॉ 
य फामाॉ) प्रमोग गनभ सदकन्छ अशन भेट फटन चराउन सदकन्छ ।  (२) टच्माडको भद्दतरे कसभयराई रेखको 
चादहएको स्थानभा रगे य षक्रक गयेभा  त्मस स्थानभा कसभय वऩशरक -वऩशरक गनभ थाल्छ । मसयी कसभयराई 
आपूरे खोजेको ठाउॉभा  ऩसमाभकएऩशछ  भेट फटनको प्रमोगरे आपूराई हटाउन भन रागेका अऺयहरू भेटाउन 
सदकन्छ । 
 

५. आफ्नो रेखराई ससयषऺत याख्ना   वा सॊयऺण (save) गनभ  

तऩाईंरे टाइऩ गयेको रेखराई ससयषऺत वा सॊयऺण नगयीकन ‘रेख’ दक्रमाकराऩफाट फादहय शनस्कदा अथवा ई-
ऩाटी फन्द गदाभ टाइऩ गयेका शचजहरू हयाउन सक्छन ्। तसथभ , आपूरे टाइऩ गयेका शचजहरूराई ऩटक -ऩटक 
सॊयऺण गन ेफानी फसाल्नस जरूयी छ । रेखेका कस या ससयषऺत याख्नग  शनम्नशरषखत प्रदक्रमा अऩनाउनसहोस ््  

 रेखे्न ्  आमाताकताकाय ऺेत्रको ठीक भाशथ देषखने भेनसको रहयभा सफबन्दा फामाॉऩट्टी “दक्रमाकराऩ” 

रेखेको फटनभा षक्रक गनसभहोस ्।  

 अफ रेखराई आपूराई भनऩयेको नाभ ददनसऩछभ । नाभ ददन   कसभयराई भेनसभाशथ देषखने ठूरो अण्डा 
आकायको फटनभा (“रेख दक्रमाकराऩ ” रेखेको फटनभा ) याख्नस होस ् य रेखको नाभ टाइऩ गनसभहोस ्। 
उदाहयणका राशग MyFile  नाभ ददनसहोस ्।  

 अफ रेखराई सॊयऺण गनसभ ऩछभ ।  सॊयऺण गनभ कसभयराई भेनसको दामाॉऩट्टी दकताफजस्तो देषखने 
शचन्हभा याख्नस होस ्य षक्रक गनसभहोस ्। तऩाईंको रेख MyFile  नाभभा सॊयऺण बमो ।  

 

स्भयणयहोस— तऩाईंरे रेखभा ऩरयवतभन गयेऩशछ (केही थऩघट गदाभ ) हयेकऩटक भाशथ फताइएकै तरयकाफाट 
सॊयऺण गनसभऩछभ ।  
 

६. ‘रेख‘ दक्रमाकराऩफाटफादहय शनस्कने  

‘रेख‘ दक्रमाकराऩफाटफादहय शनस्कने तीनवटा तयीका छन ्: 

क) दक-फोडभको देबे्रऩट्टी बएको Ctrl फटन शथच्नसहोस ्य मसराई शथशचयाखेकै फेराभा Q शथच्नसहोस ्। 
दक्रमाकराऩ फन्द हसन्छ ।  

ख) दक्रमाकराऩको भेनसको रहयभा सफबन्दा फामाॉऩट्टी “दक्रमाकराऩ” रेखेको फटनभा षक्रक गनसभहोस ्
। य  सफैबन्दा भाथी दादहने कस नाभा देषखने छ-कस ने "योक" फटनभा षक्रक गनसभहोस ्। दक्रमाकराऩ 
फन्द हसन्छ ।  

ग) खसल्राक दक्रमाकराऩहरुको सूची हेनभ दक-फोडभको रसकाउने/देखाउने  फटन  भा षक्रक गनसभहोस ्
। त्मसऩशछ, कसभयराई सूचीभा देषखने रेख दक्रमाकराऩको रोगोभा याखेय "फन्द गय" बन्ने 
ववकल्ऩभा षक्रक गनसभहोस ्। दक्रमाकराऩ फन्द हसन्छ । 

 
 

७. सॊयऺण गयेको रेखराई खोल्ने 



Saurav Dev Bhatta 

13 

 

मसका राशग ऩशन ऩदहरे खसल्राम दक्रमाकराऩहरुको सूची हेनभ दक-फोडभको रसकाउने/देखाउने  फटन  भा 
षक्रक गनसभहोस ्।  त्मसऩशछ तर ददएका प्रदक्रमाहरू अऩनाउनसहोस ््  

 ‘ऩॊषजका‘ दक्रमाकराऩभा जानसहोस ् (‘ऩॊषजका‘ दक्रमाकराऩको रोगोभा कसभय याखेय षक्रक गनसभहोस ्)।  

 ऩॊषजकाभा पाइरहरू य आफ्ना अन्म गशतववधीहरुको सभमक्रभअनससायको सूची देख्नसयहसनेछ । सूचीभा 
तऩाईंरे तत्कारै सॊयऺण गनसभबएको पाइर MyFile ऩशन देख्नसयहसनेछ ।  

 कसभयराई MyFile को आकृतीभाथी याख्नसधहोस ्य षक्रक गनसभहोस ्। एकैशछनभा MyFile खसल्छ ।  

 
ञ) ई-ऩाटीराई ई-ऩसस्तकारमशसत जोड्ने  
 

गहृ भ्मूभा गएय ई-ऩसस्तकारमको रोगो  भा षक्रक गनसभबमो बने तऩाईँ ई-ऩसस्तकारमभा जान सक्नसहसन्छ 
। तय ऩसस्तकारमभा प्रवेि ऩाउन ऩदहरे आफ्नो ई-ऩाटीराई सञ्जार अथाभत ्नेटवकभ भा जोड्नस आवश्मक छ । 
तसथभ ई-ऩाटीराई ई-ऩसस्तकारमशसत जोड्न शनम्न प्रदक्रमाहरू अऩनाउनसऩछभ :  

 

१. नेटवकभ शसत जाडीएको छ वा छैन बनी ऩयीऺण गन े

 दक-फोडभको रसकाउने/देखाउने  फटन  भा षक्रक गयेय षस्क्रनको तर दामाॉ बागभा ब्माट्री य ध्वनी 
सङ्केतको देबे्रऩट्टी सञ्जार (नेटवकभ ) सङ्केत  देषखन्छ दक देषखॊदैन हेनसभहोस ्।  

 मदद सञ्जार सङ्केत  देषखन्छ बने तऩाईंको ई-ऩाटी नेटवकभ शसत जोदडएको छ बनी फसझ्नसऩछभ ।   

 कसभयराई सञ्जार सङ्केतभाथी याख्नसेहेोस ् । मसरे ई-ऩाटी कस न नेटवकभ शसत जोदडएको छ बनी 
फताउछ, जस्तै—bishwamitra.lan.class2 अथवा  bashuki.lan.class2 ।  

 मदद ई-ऩाटी नेटवकभ शसत जोदडएको छ बने नम्फय २ को प्रदक्रमा अऩनाउनसहोस ्। मदद ई-ऩाटी 
नेटवकभ शसत जोदडएको छैन अथवा गरत नेटवकभ शसत जोदडएको छ बने नम्फय ३ को प्रदक्रमा भा 
जानसहोस ्।   

 
२. मदी तऩाईंको ई-ऩाटी नेटवकभ शसत जोदडएको छ बने 

 गहृ भ्मसभा जानसहोस ्।  

 वप्रम दक्रमाकराऩहरुको सभसहभा देषखने ई-ऩसस्तकारमको रोगोभा षक्रक गनसभहोस ्।   

 अफ तऩाईं ई-ऩसस्तकारमभा प्रवेि गनसभहसन्छ ।  
 
 

३. मदी तऩाईंको ई-ऩाटी नेटवकभ शसत जोदडएको छैन बने  
 दक-फोडभभा फामाॉऩट्टी कस नाभा बएको शछभेकी भ्मू फटनभा शथचेय शछभेकी भ्मूभा जानसहोस ्। 
 शछभेकी भ्मूशबत्र उऩरब्ध नेटवकभ हरू  अथवा   वतृ्तका रुऩभा देषखन्छन ् ।  रे भेि 

सञ्जार देखाउॉछ बने  रे अन्म सञ्जार देखाउॉछ । ई-ऩसस्तकारमराई भेि होइन अन्म 
सञ्जारभा जोड्नसऩछभ ।   

 कस नै ऩशन सञ्जार वतृ्तभाशथ कसभय याख्दा त्मस वतृ्तरे प्रशतशनशधत्व गन ेनेटवकभ को नाभ देषखन्छ। 
मसयी ववद्यारमको प्रशतशनशधत्व गन ेसञ्जार वतृ्त ऩत्ता रगाउन सदकन्छ । अफ ई-ऩाटीराई 
ववद्यारमको नेटवकभ भा जोड्न उशचत वतृ्तभा षक्रक गनसभहोस।् 
 

 मदद नेटवकभ शसत जोदडन ऩासवडभ चादहने बएभा ऩासवडभ 
याख्नसष हेोस ्बन्ने  एउटा फाकस देखाऩछभ।आवश्मक बएभा 
ऩासवडभ याख्नसटहोस ्य ok भा षक्रक गनसभहोस।्  
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 सम्फन्ध स्थावऩत नबएसम्भ तऩाईंको नेटवकभ राई प्रशतशनशधत्व गन ेवतृ्त षझभषझभ गछभ । 
 सम्फन्ध स्थावऩत बएभा वतृ्तको दादहने य देबे्रऩट्टी अधभगोराकाय घेया द्खा ऩछभन ्य वतृ्त मस्तो 

देषखन्छ :  । 
 सम्फन्ध स्थावऩत बएको ऩरयऺण गनभ तऩाईंरे कसभयराई सम्फषन्धत वतृ्तभाशथ रगेय याख्न ्  ऩशन 

सक्नसहसन्छ। सम्फन्ध स्थावऩत बइसकेको छ बने "जडान बमो" बन्ने ससचना देषखन्छ ।   
 पेयी दक-फोडभको रसकाउने/देखाउने  फटन  भा षक्रक गयेय षस्क्रनको तर दामाॉ बागभा ब्माट्री य 

ध्वनी सङ्केतको देबे्रऩट्टी सञ्जार (नेटवकभ ) सङ्केत  देषखन्छ दक देषखॊदैन हेनसभहोस ्। अफ 
ऩक्कै देषखन्छ ।  

 तऩाई ईन्टयनेटशसत जोदडनस बए नबएको ऩरयऺण गनभ ब्राउजय खोल्नसहोस ्य www.google.com 
भा जानसहोस।् ब्राउजय खोल्न गहृ भ्मसभा वप्रम दक्रमाकराऩहरुको सभसहभा देषखने ग्रोफजस्तो 
ब्राउजयको सॊकेत  भा  षक्रक गनसभहोस।्  

 मसयी ववद्यारमको प्रशतशनशधत्व गन ेसञ्जारभा तऩाईँको ई-ऩाटी जोदडएऩशछ गहृ भ्मसभा गएय ई-

ऩसस्तकारमको रोगोभा षक्रक गयी ई-ऩसस्तकारमभा प्रवेि गनसभहोस ्।  

http://www.google.com/
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 ई-ऩाटीको प्रमोगभा ‘गनसभऩन’े य ‘गनभ नहसने’ कस याहरू 
 

गनसभऩन े कस याहरू  

१. तऩाईंरे ई-ऩाटी अन गयेऩशछ ई-ऩाटीको प्रमोग गनसभ अगावै ब्माट्री ऩूयै चाजभ बए नबएको हेनसभऩछभ । 
मसकाराशग होभभ्मसभा बएको ब्माट्री सङ्केत शचन्हराई हेनसभहोस ्।  

२. ब्माट्री जोगाउनका राशग षस्क्रनराई मथासक्म भधसयो ऩायी काभ गनसभहोस ्।  
३. काभ नहसदा गहृ भ्मूभा गएय ई-ऩाटीराई फन्द गनसभहोस ्।  

४. अशरक सभमका राशग ई-ऩाटी नचराउनस ऩन ेबएभा मसराई फन्द गयीहाल्नसहोस ्। 
५. ई-ऩाटी उघायेऩशछ सॉधै एन्टेनाराई ऩट्माएय याख्नसईहोस ्(नेटवकभ सॉगको सम्फन्ध कभजोय बएकोजस्तो 

राग्मो बने भात्र एन्टेनाराई ठाडो ऩायेय ई-ऩाटी चराउनसहोस)् । मसो गदाभ एन्टेना बाॉशचने डय कभ हसन्छ 
।    

६. ई-ऩाटी ऩट्माउॉ दा एन्टेनाराई ससयषऺत तयीकारे ( ध्मानऩूवभक) घसभाएय याख्नसभहोस ्।  

७. ई-ऩाटीराई झोराभा याख्दा सदैव कऺाभा शसकाएको तयीकाफाट याख्नसमहोस ्।   

८. ई-ऩाटीराई धसरो य ऩानीफाट जोगाउनसहोस ्।  

 

गनभ नहस ने कस याहरू  

१. ई-ऩाटी उघादाभ कदहल्मै ऩशन एन्टेना सभातेय नउघानसभहोस।् ई-ऩाटीराई कदहल्मै ऩशन एन्टेना सभातेय 
उचाल्नसहसॉ दैन ।  

२. षस्क्रन, दक-फोडभ य टच्माडभा केयकाय नगनसभहोस ्।  

३. ई-ऩाटी अन बइयहेको सभमभा दक-फोडभको कस नै ऩशन फटन नशथच्नसहोस ्। अन हसनका राशग ई-ऩाटीरे 
एकशछन सभम शरन्छ य मसरे अन हसने प्रदक्रमाभा काभ गरययहेको हसन्छ ।  

४. ई-ऩाटी चशरयहेको सभमभा (अन यहेको षस्थतीभा) कदहल्मै ऩशन ब्माट्रीराई फादहय नशनकाल्नसहोस ्।  

५. दक-फोडभका फटनहरूराई औरँारे फाहेक अरू कस नै ऩशन कस यारे नचराउनस वा नशथच्नसहोस ्। 
६. ई-ऩाटीभा बएका ववशबन्न ्वारहरू जस्तै मसएसवव ऩोटभ, ऩावय ज्माक, भाइक्रोपोन, हेडपोन ज्माक आदीभा 

जथाबावी चीजफीजहरू नऩसाउनसहोस ्।  

७. ई-ऩाटीको षस्क्रनराई हात/औरँारे नछस नसहोस ्। वविेर्गयी षस्क्रनभा कस नै चसच्चो वा धायीरो वस्तसरे 
नछस नसहोस ्।  

८. ई-ऩाटीराई ऩानीफाट जोगाउनसहोस ्। ऩानीरे ई-ऩाटी सपा नगनसभहोस ्।  

९. ई-ऩाटीभाशथ कस नै गरूङ्गो साभान नयाख्नसनहोस ्।  

 

सभस्मा सभाधानका केही उऩामहरू 

१. ई-ऩाटी चल्दा-चल्दै काभ गनभ छाडेभा अथवा ह्याङ बएभा ऩावय फटन शथची ई-ऩाटीराई फन्द गनसभहोस ्।  

२. कसभय बाग्ने सभस्मा आएभा तर रेषखएफभोषजभ गनसभहोस ्: 

a. क्रभैसॉग दक-फोडभका चाय कस नाका    फटनहरु शथच्नसहोस ् य ४ 
सेकेन्डजशत मी चायैवटा फटनहरु शथशचयाख्नस ् होस ्। 

b. अफ मी चायैवटा फटनहयराई शथच्न छोदडददनसहोस ्।  

३. मदी ई-ऩाटी चराउॉ दा चराउदै आपै फन्द बएभा ब्माट्री चाजभ गनसभहोस ्।   

 
 

----- 


