
   

 

 

 

 

नेपाल सरकार 

संस्कृति, पर्यटन िथा नागरिक उड्डर्न मन्त्रालर् 

 

पर्यटन परू्ायधाि िथा पर्यटन उपज तर्कास साझदेािी आर्ोजना 

 

प्रयोगकर्ता पुस्तिकत 



 

Contents 
लगईन ................................................................................................................................................... 3 

प्रर्ोगकिायको ड्यासबोर्य ........................................................................................................................... 3 

नर्ााँ कार्यक्रम तर्र्िण .............................................................................................................................. 4 

नर्ााँ कार्यक्रमको तर्र्िण भननयहोस । ........................................................................................................... 5 

आर्ोजना माग आरे्दनका थप तर्र्िण : .................................................................................................... 6 

कार्यक्रम कार्ायन्त्र्र्न तर्तध ....................................................................................................................... 9 

आर्ोजना माग फािाम ............................................................................................................................. 9 

आरे्दन पेश .......................................................................................................................................... 11 

नर्ााँ कार्यक्रम (संर्नक्त) ............................................................................................................................ 13 

थप वििरण (संयुक्त) ............................................................................................................................ 15 

कार्यक्रम कार्ायन्त्र्र्न तर्तध (संर्नक्त) ......................................................................................................... 18 

आर्ोजना माग फािाम (संर्नक्त) ............................................................................................................... 18 

आरे्दन पेश (संर्नक्त) .............................................................................................................................. 20 

स्र्ीकृि कार्यक्रमहरू .............................................................................................................................. 22 

प्रगति तर्र्िण ...................................................................................................................................... 22 

तनकाशा माग तर्र्िण ............................................................................................................................ 24 

सूचनाहरू ............................................................................................................................................ 24 

प्रर्ोगकिायको प्रोफाइल .......................................................................................................................... 25 

प्रर्ोगकिाय पनतस्िका ............................................................................................................................... 27 

पासर्र्य परिर्ियन .................................................................................................................................. 27 

 



 

 

लगईन 

तसस्टममा लगईन गननयहोस ।आ-आफ्नो प्रर्ोगकिाय ि पासर्र्य िाखेि तसस्टममा लगईन गननयहोस। प्रर्ोगकिाय 

ि पासर्र्यको लागी कृपर्ा सम्बतन्त्धि तनकार्मा सम्पकय  गननयहोस । 

 

  

प्रर्ोगकिायको ड्यासबोर्य 

लगईन गरिसके पति प्रर्ोगकिायले िलको ितस्र्िमा देखाईएको जस्ि ैड्यासबोर्य देख्ननहुन्त्ि । 

 

 



 
 

नर्ााँ कार्यक्रम तर्र्िण 

  

देबे्रतििको मेननबाट नर्ााँ कार्यक्रम लेतखएको मेननमा तललक गननयहोस । 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

“नर्ााँ थप्ननहोस” लेतखएको बटनमा तललक गननयहोस । 

 

 

 

 

नर्ााँ कार्यक्रमको तर्र्िण भननयहोस । 

क. आर्ोजना प्रस्िार्का क्षेर: आर्ोजना प्रस्िार्का क्षेर िान्ननहोस । 



ख.  आर्ोजना/कार्यक्रमको नाम(कृपर्ा नेपाली र्नतनकोर्मा लेख्ननहोस ।) : आर्ोजना/कार्यक्रमको 

नाम(कृपर्ा नेपाली र्नतनकोर्मा लेख्ननहोस ।) । 

ग. पर्यटन आर्नगका लातग आर्ोजनाले पनर्ायउन ेर्ोगदान उल्लेख गननयहोस : पर्यटन आर्नगका लातग 

आर्ोजनाल ेपनर्ायउने र्ोगदान उल्लेख गननयहोस ।  

घ. आर्ोजना स्थलसम्म सम्पकय  पहुाँचको अर्स्था : आर्ोजना स्थलसम्म सम्पकय  पहुाँचको अर्स्था लेख्ननहोस 

। 

ङ. आर्ोजना जम्मा लागि अननमान रू : आर्ोजना जम्मा लागि अननमान रू लेख्ननहोस । कृपर्ा तर्स्िृि 

तर्र्िणको लागी कार्यतबतध हनेनयहोस । 

च. अननदान माग िकम रू : अननदान माग िकम रू लेख्ननहोस । कृपर्ा तर्स्िृि तर्र्िणको लागी कार्यतबतध 

हनेनयहोस । 

ि. प्रदशे/गापा/नपा लागि सहभातगिा रू : प्रदशे/गापा/नपा लागि सहभातगिा रू लेख्ननहोस । कृपर्ा तर्स्िृि 

तर्र्िणको लागी कार्यतबतध हनेनयहोस । प्रदशे/गापा/नपा लागि सहभातगिा रू =  (लागि अननमान रू - अननदान 

माग िकम रू) 

ज. आर्ोजनाल ेसृजना गने िोजगािी (संख्र्ा) : आर्ोजनाल ेसृजना गन ेिोजगािी (संख्र्ा) लेख्ननहोस । 

झ. आर्ोजना सम्पन्न गनय लाग्ने समर् (र्र्य) : आर्ोजना सम्पन्न गनय लाग्न ेसमर् (र्र्य) लेख्ननहोस ।  

ञ. आर्ोजनाको ददगोपना (तनमायण पचातािको ममयि सम्भाि यवसर्स्था) आर्ोजनाको ददगोपना (तनमायण 

पचातािको ममयि सम्भाि यवसर्स्था) लेख्ननहोस  । 

ट. गनरुर्ोजनाको अन्त्र् कार्यक्रममा थप लगानी भएको र्ा नभएको : गनरुर्ोजनाको अन्त्र् कार्यक्रममा थप 

लगानी भएको र्ा नभएको छतनु्नहोस । 

ठ. आर्ोजना संचालनका लातग जनशतक्त यवसर्स्थापन संख्र्ा  : आर्ोजना संचालनका लातग जनशतक्त 

यवसर्स्थापन संख्र्ा लेख्नुहोस ।  

र्. गनरुर्ोजना ि तर्जाइन(फाईल अपलोर्) : गनरुर्ोजना ि तर्जाइन(फाईल अपलोर्)  : गनरुर्ोजना ि तर्जाइन(फाईल 

अपलोर्) फाईल अपलोर् गननयहोस । 

ढ. सहभातगिाको सनतनतचातििा कार्यपातलका तनणयर् सतहि/मतन्त्रस्िि तनणयर् सतहि (फाईल अपलोर्) : सहभातगिाको 

सनतनतचातििा कार्यपातलका तनणयर् सतहि/मतन्त्रस्िि तनणयर् सतहि (फाईल अपलोर्)  फाईल अपलोर् गननयहोस । 

 

सम्पूणय तर्र्िण भरिसकेपिी “सनितलिि गननयहोस” लेतखएको बटनमा तललक गननयहोस । 

 
 

 

 

आर्ोजना माग आर्देनका थप तर्र्िण : 

 

 

 



 थप तर्र्िण लेतखएको मेननमा तललक गननयहोस  । 

 

 

 

 

  

१. तर्स्िृि आर्ोजना प्रतिर्ेदन(फाईल अपलोर्) : फाईल अपलोर् गननयहोस । 

२. आर्ोजना संचालन हुन ेस्थान ि र्र्ा नं  : आर्ोजना संचालन हुने स्थान ि र्र्ा नं लेख्ननहोस । 

३. एकाई  : जग्गाको  एकाई िान्ननहोस । 

४. जग्गाको क्षेरफल  : जग्गाको क्षरेफल लेख्ननहोस । कृपर्ा अरंेजेजी नम्बिमा लेख्नहोस जस्िै 56767 । 



५. र्ािार्िणीर् पिीक्षण मलू्र्ांकन प्रतिरे्दन स्र्ीकृि भएको र्ा नभएको : र्ािार्िणीर् पिीक्षण मूल्र्ांकन 

प्रतिरे्दन स्र्ीकृि भएको र्ा नभएको िान्ननहोस । 

६. बार्र्यक सम्भातर्ि पर्यटक संख्र्ा (आन्त्िरिक) : बार्र्यक सम्भातर्ि पर्यटक संख्र्ा (आन्त्िरिक) नंम्बि लेख्ननहोस 

कृपर्ा अंरेजेजी नम्बिमा लेख्नहोस जस्िै 100 । 

७. बार्र्यक सम्भातर्ि पर्यटक संख्र्ा (तबदेशी ) : बार्र्यक सम्भातर्ि पर्यटक संख्र्ा (तबदेशी) नंम्बि लेख्ननहोस 

कृपर्ा अंरेजेजी नम्बिमा लेख्नहोस जस्िै 100 । 

८.  । 

९. गन्त्िब्र् सम्म पनग्ने पहुाँच मागय: गन्त्िब्र् सम्म पनग्न ेपहुाँच मागय िान्ननहोस । 

१०. गन्त्ियवस नतजकै उपलब्ध सनतर्धाहरु (होटल, होमस्टे, अन्त्र् गन्त्िब्र्, पर्यटन पूर्ायधाि लर्ागि) : गन्त्ियवस नतजकै 

उपलब्ध सनतर्धाहरु (होटल, होमस्टे, अन्त्र् गन्त्िब्र्, पर्यटन पूर्ायधाि लर्ागि) लेख्ननहोस । 

११. प्रमनख र्स्िीदेतखको दनिी(तमटिमा): प्रमनख र्स्िीदेतखको दनिी(तमटिमा) लेख्ननहोस । कृपर्ा अंरेजजेी नम्बिमा 

लेख्नहोस जस्ि ै100 । 

१२. तबजनलीको सनतबधा भएको र्ा नभएको : तबजनलीको सनतबधा भएको र्ा नभएको िान्ननहोस । 

१३. खानेपानीको सनतबधा भएको र्ा नभएको  : खानेपानीको सनतबधा भएको र्ा नभएको छतनु्नहोस । 

१४. टेतलफोन/संचाि को सनतबधा भएको र्ा नभएको : टेतलफोन/संचाि को सनतबधा भएको र्ा नभएको िान्ननहोस 

। 

१५. आर्ोजना प्रमनख र्ा तजम्मेर्ाि यवसतक्त : आर्ोजना प्रमनख र्ा तजम्मेर्ाि यवसतक्तको नाम लेख्ननहोस । 

१६. पद: आर्ोजना प्रमनख र्ा तजम्मेर्ाि यवसतक्तको पद लेख्ननहोस ।  

१७. सम्पकय  नम्बि : आर्ोजना प्रमनख र्ा तजम्मेर्ाि यवसतक्तको  सम्पकय  नम्बि लेख्ननहोस ।  

१८. पूर्यधाि/उपज तनमायण पचाताि उपर्ोग/संचालनको तर्तध : पूर्यधाि/उपज तनमायण पचाताि उपर्ोग/संचालनको 

तर्तध िान्ननहोस ।  

१९. नर्प्रर्ियन मूलक पर्यटकीर् सोाँच  : नर्प्रर्ियन मूलक पर्यटकीर् सोाँच लेख्ननहोस । 

२०. आर्ोजना संचालन िथा यवसर्स्थापन सम्बन्त्धी कार्यर्ोजना  : आर्ोजना संचालन िथा यवसर्स्थापन सम्बन्त्धी 

कार्यर्ोजना को फाईल अपलोर् गननयहोस । 

२१. समर्मै आर्ोजना सम्पन्न गने प्रतिर्द्धिा : समर्मै आर्ोजना सम्पन्न गने प्रतिर्द्धिा चेक बलसमा चेक 

गननयहोस  । 

२२. आर्ोजनाबाट प्राप्त हुन ेिोजगािी रृ्तद्ध (%) : आर्ोजनाबाट प्राप्त हुने िोजगािी रृ्तद्ध (%) लखे्ननहोस । कृपर्ा 

अंरेजेजी नम्बिमा लेख्ननहोस जस्ि ै124 

२३. अननमातनि बार्र्यक आम्दानी (IRR भएमा सो समेि) रु. : अननमातनि बार्र्यक आम्दानी (IRR भएमा सो 

समेि) रु. लेख्ननहोस । कृपर्ा अरंेजजेी नम्बिमा लेख्ननहोस जस्ि ै124 

२४. पद : सतचर्/प्रमनखको नाम पद लेख्ननहोस । 

२५.  सतचर्/प्रमनखको नाम : सतचर्/प्रमनखको नामको नाम लेख्ननहोस । 

२६. तनणयर् अननसाि : तनणयर् अननसाि िान्ननहोस । 

२७. तनणयर् तमति : तनणयर् तमति लेख्ननहोस । तमति नेपाली िि अंक अरंेजतजमा लेख्ननहोस । जस्ि ै2076/09/10 

भनेको २०७६ साल पनर् मतहना १० गिे । 

२८. आरे्दन तमति  : आरे्दन तमति  लेख्ननहोस । तमति नपेाली िि अकं अरंेजतजमा लेख्ननहोस । जस्िै 2076/09/10 

भनेको २०७६ साल पनर् मतहना १० गिे । 

 

सम्पूणय तर्र्िण भरिसकेपिी “सनितलिि गननयहोस” लेतखएको बटनमा तललक गननयहोस । 
 



कार्यक्रम कार्ायन्त्र्र्न तर्तध 

 

 

 

 कार्यक्रम कार्ायन्त्र्र्न तर्तध लेतखएको मेननमा तललक गननयहोस । 

 

 

सम्पूणय तर्र्िण पढे पति चेक बलसमा चेक गिेि सनितक्षि गननयहोस बटनमा तललक गननयहोस । 

आर्ोजना माग फािाम 

 

 

आर्ोजना माग फािाम लेतखएको मेननमा तललक गननयहोस । 



 

 

र्ो पेजलाई तप्रन्त्टगननयहोस । तप्रन्त्ट गनयको लातग “Print Form” लेखेको बटनमा तललक गननयहोस ।तप्रन्त्ट कतप मा 

कमयचािीको नाम ि पद, हस्िाक्षि ि कार्यलर्को िाप लगाउननहोस ।सोतह तप्रन्त्ट कतप स्लर्ान गरि अपलोर् गननयहोस । 

सनितक्षि गननयहोस लेतखएको बटनमा तललक गननयहोस । 

 

 

  



आर्देन पेश 

 

 

 

आरे्दन पेश लेतखएको मेननमा तललक गननयहोस । 

 



 

 

कृपर्ा सम्पूणय तर्र्िण िाम्रो संग चेक गननयहोस । सबै कन िा रठक ि भन े“पेश गननयहोस” लेतखएको बटनमा तललक 

गननयहोस ।  



नर्ााँ कार्यक्रम (सरं्नक्त) 

 

 

 “नर्ााँ कार्यक्रम (संर्नक्त)” लेतखएको मेननमा तललक गननयहोस । 

 

 

 

 नर्ााँ थप्ननहोस लेखएको बटनमा तललक गननयहोस । 



 

क. संर्नक्त कार्यलर्को तर्र्िण प्रदेश : सनर्नक्त गनय लातगएको कार्यलर्को प्रदेश िान्ननहोस । 

ख. संर्नक्त कार्यलर्को तर्र्िण तजल्ला : सनर्नक्त गनय लातगएको कार्यलर्को तजल्ला िान्ननहोस । 

ग. संर्नक्त कार्यलर्को तर्र्िण गापा/नपा : सनर्नक्त गनय लातगएको कार्यलर्को गापा/नपा िान्ननहोस ।  

घ. अन्त्र् कार्यलर् भएमा ',' ददएि लेख्ननहोस । जस्ि ै, प्रदेश नं. ३, गजनिी गाउाँपातलका, ज्र्ालामनखी 

गाउाँपातलकााः अन्त्र् कार्यलर् भएमा ',' ददएि लेख्ननहोस । जस्ि ै, प्रदेश नं. ३, गजनिी गाउाँपातलका, 

ज्र्ालामनखी गाउाँपातलकाको नाम लेख्ननहो । 

ङ. आर्ोजना प्रस्िार्का क्षेर: आर्ोजना प्रस्िार्का क्षेर िान्ननहोस । 

च.  आर्ोजना/कार्यक्रमको नाम(कृपर्ा नेपाली र्नतनकोर्मा लेख्ननहोस ।) : आर्ोजना/कार्यक्रमको 

नाम(कृपर्ा नेपाली र्नतनकोर्मा लेख्ननहोस ।) । 



ि. पर्यटन आर्नगका लातग आर्ोजनाले पनर्ायउन ेर्ोगदान उल्लेख गननयहोस : पर्यटन आर्नगका लातग 

आर्ोजनाल ेपनर्ायउने र्ोगदान उल्लेख गननयहोस ।  

ज. आर्ोजना स्थलसम्म सम्पकय  पहुाँचको अर्स्था : आर्ोजना स्थलसम्म सम्पकय  पहुाँचको अर्स्था लेख्ननहोस 

। 

झ. आर्ोजना जम्मा लागि अननमान रू : आर्ोजना जम्मा लागि अननमान रू लेख्ननहोस । कृपर्ा तर्स्िृि 

तर्र्िणको लागी कार्यतबतध हनेनयहोस । 

ञ. अननदान माग िकम रू : अननदान माग िकम रू लेख्ननहोस । कृपर्ा तर्स्िृि तर्र्िणको लागी कार्यतबतध 

हनेनयहोस । 

ट. प्रदशे/गापा/नपा लागि सहभातगिा रू : प्रदशे/गापा/नपा लागि सहभातगिा रू लेख्ननहोस । कृपर्ा तर्स्िृि 

तर्र्िणको लागी कार्यतबतध हनेनयहोस । प्रदशे/गापा/नपा लागि सहभातगिा रू =  (लागि अननमान रू - अननदान 

माग िकम रू) 

ठ. आर्ोजनाल ेसृजना गने िोजगािी (संख्र्ा) : आर्ोजनाल ेसृजना गन ेिोजगािी (संख्र्ा) लेख्ननहोस । 

र्. आर्ोजना सम्पन्न गनय लाग्ने समर् (र्र्य) : आर्ोजना सम्पन्न गनय लाग्न ेसमर् (र्र्य) लेख्ननहोस ।  

ढ. आर्ोजनाको ददगोपना (तनमायण पचातािको ममयि सम्भाि यवसर्स्था) आर्ोजनाको ददगोपना (तनमायण 

पचातािको ममयि सम्भाि यवसर्स्था) लेख्ननहोस  । 

ण. गनरुर्ोजनाको अन्त्र् कार्यक्रममा थप लगानी भएको र्ा नभएको : गनरुर्ोजनाको अन्त्र् कार्यक्रममा थप 

लगानी भएको र्ा नभएको छतनु्नहोस । 

ि. आर्ोजना संचालनका लातग जनशतक्त यवसर्स्थापन संख्र्ा  : आर्ोजना संचालनका लातग जनशतक्त 

यवसर्स्थापन संख्र्ा लेख्नुहोस ।  

थ. गनरुर्ोजना ि तर्जाइन(फाईल अपलोर्) : गनरुर्ोजना ि तर्जाइन(फाईल अपलोर्)  : गनरुर्ोजना ि तर्जाइन(फाईल 

अपलोर्) फाईल अपलोर् गननयहोस । 

द. सहभातगिाको सनतनतचातििा कार्यपातलका तनणयर् सतहि/मतन्त्रस्िि तनणयर् सतहि (फाईल अपलोर्) : सहभातगिाको 

सनतनतचातििा कार्यपातलका तनणयर् सतहि/मतन्त्रस्िि तनणयर् सतहि (फाईल अपलोर्)  फाईल अपलोर् गननयहोस । 

 

सम्पूणय तर्र्िण भरिसकेपिी “सनितलिि गननयहोस” लेतखएको बटनमा तललक गननयहोस । 

थप वििरण (संयुक्त) 

 

 

 

 थप तर्र्िण लेतखएको मेननमा तललक गननयहोस  । 



 

 

 

 

  

१. तर्स्िृि आर्ोजना प्रतिर्ेदन(फाईल अपलोर्) : फाईल अपलोर् गननयहोस । 

२. आर्ोजना संचालन हुन ेस्थान ि र्र्ा नं  : आर्ोजना संचालन हुने स्थान ि र्र्ा नं लेख्ननहोस । 

३. एकाई  : जग्गाको  एकाई िान्ननहोस । 

४. जग्गाको क्षेरफल  : जग्गाको क्षरेफल लेख्ननहोस । कृपर्ा अरंेजेजी नम्बिमा लेख्नहोस जस्िै 56767 । 



५. र्ािार्िणीर् पिीक्षण मलू्र्ांकन प्रतिरे्दन स्र्ीकृि भएको र्ा नभएको : र्ािार्िणीर् पिीक्षण मूल्र्ांकन 

प्रतिरे्दन स्र्ीकृि भएको र्ा नभएको िान्ननहोस । 

६. बार्र्यक सम्भातर्ि पर्यटक संख्र्ा (आन्त्िरिक) : बार्र्यक सम्भातर्ि पर्यटक संख्र्ा (आन्त्िरिक) नंम्बि लेख्ननहोस 

कृपर्ा अंरेजेजी नम्बिमा लेख्नहोस जस्िै 100 । 

७. बार्र्यक सम्भातर्ि पर्यटक संख्र्ा (तबदेशी ) : बार्र्यक सम्भातर्ि पर्यटक संख्र्ा (तबदेशी) नंम्बि लेख्ननहोस 

कृपर्ा अंरेजेजी नम्बिमा लेख्नहोस जस्िै 100 । 

८.  । 

९. गन्त्िब्र् सम्म पनग्ने पहुाँच मागय: गन्त्िब्र् सम्म पनग्न ेपहुाँच मागय िान्ननहोस । 

१०. गन्त्ियवस नतजकै उपलब्ध सनतर्धाहरु (होटल, होमस्टे, अन्त्र् गन्त्िब्र्, पर्यटन पूर्ायधाि लर्ागि) : गन्त्ियवस नतजकै 

उपलब्ध सनतर्धाहरु (होटल, होमस्टे, अन्त्र् गन्त्िब्र्, पर्यटन पूर्ायधाि लर्ागि) लेख्ननहोस । 

११. प्रमनख र्स्िीदेतखको दनिी(तमटिमा): प्रमनख र्स्िीदेतखको दनिी(तमटिमा) लेख्ननहोस । कृपर्ा अंरेजजेी नम्बिमा 

लेख्नहोस जस्ि ै100 । 

१२. तबजनलीको सनतबधा भएको र्ा नभएको : तबजनलीको सनतबधा भएको र्ा नभएको िान्ननहोस । 

१३. खानेपानीको सनतबधा भएको र्ा नभएको  : खानेपानीको सनतबधा भएको र्ा नभएको छतनु्नहोस । 

१४. टेतलफोन/संचाि को सनतबधा भएको र्ा नभएको : टेतलफोन/संचाि को सनतबधा भएको र्ा नभएको िान्ननहोस 

। 

१५. आर्ोजना प्रमनख र्ा तजम्मेर्ाि यवसतक्त : आर्ोजना प्रमनख र्ा तजम्मेर्ाि यवसतक्तको नाम लेख्ननहोस । 

१६. पद: आर्ोजना प्रमनख र्ा तजम्मेर्ाि यवसतक्तको पद लेख्ननहोस ।  

१७. सम्पकय  नम्बि : आर्ोजना प्रमनख र्ा तजम्मेर्ाि यवसतक्तको  सम्पकय  नम्बि लेख्ननहोस ।  

१८. पूर्यधाि/उपज तनमायण पचाताि उपर्ोग/संचालनको तर्तध : पूर्यधाि/उपज तनमायण पचाताि उपर्ोग/संचालनको 

तर्तध िान्ननहोस ।  

१९. नर्प्रर्ियन मूलक पर्यटकीर् सोाँच  : नर्प्रर्ियन मूलक पर्यटकीर् सोाँच लेख्ननहोस । 

२०. आर्ोजना संचालन िथा यवसर्स्थापन सम्बन्त्धी कार्यर्ोजना  : आर्ोजना संचालन िथा यवसर्स्थापन सम्बन्त्धी 

कार्यर्ोजना को फाईल अपलोर् गननयहोस । 

२१. समर्मै आर्ोजना सम्पन्न गने प्रतिर्द्धिा : समर्मै आर्ोजना सम्पन्न गने प्रतिर्द्धिा चेक बलसमा चेक 

गननयहोस  । 

२२. आर्ोजनाबाट प्राप्त हुन ेिोजगािी रृ्तद्ध (%) : आर्ोजनाबाट प्राप्त हुने िोजगािी रृ्तद्ध (%) लखे्ननहोस । कृपर्ा 

अंरेजेजी नम्बिमा लेख्ननहोस जस्ि ै124 

२३. अननमातनि बार्र्यक आम्दानी (IRR भएमा सो समेि) रु. : अननमातनि बार्र्यक आम्दानी (IRR भएमा सो 

समेि) रु. लेख्ननहोस । कृपर्ा अरंेजजेी नम्बिमा लेख्ननहोस जस्ि ै124 

२४. पद : सतचर्/प्रमनखको नाम पद लेख्ननहोस । 

२५.  सतचर्/प्रमनखको नाम : सतचर्/प्रमनखको नामको नाम लेख्ननहोस । 

२६. तनणयर् अननसाि : तनणयर् अननसाि िान्ननहोस । 

२७. तनणयर् तमति : तनणयर् तमति लेख्ननहोस । तमति नेपाली िि अंक अरंेजतजमा लेख्ननहोस । जस्ि ै2076/09/10 

भनेको २०७६ साल पनर् मतहना १० गिे । 

२८. आरे्दन तमति  : आरे्दन तमति  लेख्ननहोस । तमति नपेाली िि अकं अरंेजतजमा लेख्ननहोस । जस्िै 2076/09/10 

भनेको २०७६ साल पनर् मतहना १० गिे । 

 

सम्पूणय तर्र्िण भरिसकेपिी “सनितलिि गननयहोस” लेतखएको बटनमा तललक गननयहोस । 
 



कार्यक्रम कार्ायन्त्र्र्न तर्तध (सरं्नक्त) 

 

 

 

 कार्यक्रम कार्ायन्त्र्र्न तर्तध लेतखएको मेननमा तललक गननयहोस । 

 

 

सम्पूणय तर्र्िण पढे पति चेक बलसमा चेक गिेि सनितक्षि गननयहोस बटनमा तललक गननयहोस । 

आर्ोजना माग फािाम (सरं्नक्त) 

 

 

आर्ोजना माग फािाम लेतखएको मेननमा तललक गननयहोस । 



 

 

र्ो पेजलाई तप्रन्त्टगननयहोस । तप्रन्त्ट गनयको लातग “Print Form” लेखेको बटनमा तललक गननयहोस ।तप्रन्त्ट कतप मा 

कमयचािीको नाम ि पद, हस्िाक्षि ि कार्यलर्को िाप लगाउननहोस ।सोतह तप्रन्त्ट कतप स्लर्ान गरि अपलोर् गननयहोस । 

सनितक्षि गननयहोस लेतखएको बटनमा तललक गननयहोस । 

 

 

  



आर्देन पेश (सरं्नक्त) 

 

 

 

आरे्दन पेश लेतखएको मेननमा तललक गननयहोस । 

 



 

 

कृपर्ा सम्पूणय तर्र्िण िाम्रो संग चेक गननयहोस । सबै कन िा रठक ि भन े“पेश गननयहोस” लेतखएको बटनमा तललक 

गननयहोस ।  



स्र्ीकृि कार्यक्रमहरू 

 

 स्र्ीकृि कार्यक्रमहरुको तर्र्िण हनेयको लागी स्र्ीकृि कार्यक्रमहरू लेतखएको मेननमा तललक गननयहोस । 

 

 

 

 

प्रगति तर्र्िण  

 



 

आर्ोजना र्ा कार्यक्रमको प्रगति तर्र्िण भनयको लागी “प्रगति तर्र्िण” लेतखएको मेनन र्ा बटनमा तललक गननयहोस । 

 

जनन र्र्यको को चौमातसक भनय लागीएको हो त्र्स मेनन र्ा बटनमा तललक गननयहोस । 

 

क. कार्यक्रम संचालन स्थान : कार्यक्रम संचालन स्थानको नाम लखे्ननहोस ।  

ख. भौतिक लक्ष्र् (%):भौतिक लक्ष्र् (%) प्रतिशिमा लेख्ननहोस । 

ग. भौतिक प्रगति (%):भौतिक प्रगति (%) प्रतिशिमा लेख्ननहोस । 

घ. तर्तिर् लक्ष्र् (%):तर्तिर् लक्ष्र् (%) प्रतिशिमा लेख्ननहोस । 

ङ. तर्तिर् प्रगति (%):तर्तिर् प्रगति (%) प्रतिशिमा लेख्ननहोस । 

च. कैदफर्ि : अन्त्र् केतह भए लेख्ननहोस । 

ि. प्रगति तर्र्िण (फाईल अपलोर्) : प्रगति तर्र्िण (फाईल अपलोर्) गननयहोस । 

ज. साईटको फोटो १ (फाईल अपलोर्) : साईटको फोटो १ (फाईल अपलोर्) गननयहोस । 

झ. साईटको फोटो २ (फाईल अपलोर्) : साईटको फोटो २ (फाईल अपलोर्) भएमा अपलोर् गननयहोस । 

ञ. साईटको फोटो ३ (फाईल अपलोर्) : साईटको फोटो ३ (फाईल अपलोर्) भएमा अपलोर् गननयहोस । 

ट. तनकाशा माग हो ? : तनकाशा माग हो  भने चेक बलसमा चेक गननयहोस । 



ठ. तनकाशा माग हो भन ेफाईल अपलोर् गननयहोस । : तनकाशा माग हो भने कृपर्ा तनकाशा मागको फाईल 

अपलोर् गननयहोस । 

र्. ठेक्का सूचना जािी भएको : ठेक्का सूचना जािी भएको हो भने चेक बलसमा चेक गननयहोस । 

ढ. ठेक्का सम्झैािा सम्पन्न भएको : ठेक्का सम्झैािा सम्पन्न भएको हो भने चेक बलसमा चेक गननयहोस । 

ण. पतहलो दकस्िा भनक्तातन भएको : पतहलो दकस्िा भनक्तातन भएको हो भने चेक बलसमा चेक गननयहोस । 

तबबिण भिेपति “सनितक्षि गननयहोस” लेतखएको बटनमा तललक गननयहोस । 

तनकाशा माग तर्र्िण 

 

 

तनकाशा माग तर्र्िणहरू हनेनय पिेमा “तनकाशा माग तर्र्िण” लेतखएको मेननमा तललक गननयहोस । 

 

 

सूचनाहरू 

 



 

 

 प्रकातशि सूचनाहरू हनेयको लातग “सूचनाहरू” लेतखएको मेननमा तललक गननयहोस । 

 

 

तर्स्िृि तर्र्िण को लातग “आाँखा” आईकनमा तललक गननयहोस । 

 

प्रर्ोगकिायको प्रोफाइल 

 



 

 प्रर्ोगकिायल ेआफ्नो प्रोफाइल हनेय र्ा सच्चाउनको लातग “प्रर्ोगकिायको प्रोफाइल” लेतखएको मेननमा तललक 

गननयहोस । 

 

 

कार्यलर्को नाम ि र्नजिनेम परिर्ियन गनय तमल्दनै । कृपर्ा ईमले प्रमाणीि (सााँचो) लेख्ननहोस । र्तह ईमेल को माध्र्म 

बाट िाँपाईल ेपासर्र्य तबर्सयननभर्ो भने ललंक पठाउन जरूरि हुन्त्ि ।“Forgot Password ” मा र्तह ईमेलमा पासर्र्य 

परिर्ियनको ललंक तसस्टमल ेपठाईददन्त्ि । 



प्रर्ोगकिाय पनतस्िका 

 

 

 

पासर्र्य परिर्ियन 

 



 

 

 

  

 


