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भाननीम भन्त्रिज्मु श्री मोगेश कुभाय बट्टयाईज्मु फाट सम्फोधन बएका (१ फषषभबि तथा भनयरतयताभा ऩने )
प्रभुख प्राथभभकताका कामषक्रभहरु (२०७६/७७ कामषमोजना

_ अनुशायको सम्फन्त्रधत मस भरिारम,

भनकाम, कोष तथा सन्त्िवारमरे सम्ऩन्न गने गरय भनर्षमबएका कामषक्रभहरुको सरदबषभा, उक्त
कामषक्रभहरुको काभको प्रगभत

भफफयर् मस भरिारमको

webportal

“प्रभुख प्राथभभकताका

कामषक्रभहरुको प्रगभत ” भा अध्मावभधक बई भाननीम भन्त्रिज्मु तथा श्रीभान सन्त्िफज्मुरे Real Time
भा काभको प्रगभत फाये

जानकायी भरने गरय ब्मफस्था गरयएको हुदा सो अनुशाय आ-आफ्नो भनकामरे

सो

कामषक्रभअनुशायको प्रगभत भफफयर् दै भनक, साप्ताहहक, भाभसक तथा अधषफाहषषक रुऩभा काभको प्रकृभत हे यी

भनयरतय अऩडेट गने ब्मफस्था गनष अनुयोध गरयरछ | मसयी update गरयएको प्रगभत भफफयर् भरिारमको
website भा साफषजभनक हुने बएकोरे मथा-सम्बव सहह भफफयर् सभमभै अध्मावभधक गनुह
ष न
ु ् अनुयोध छ|

MANUAL TO UPDATDE THE WORK STATUS OF PROPOSED PROGRAMS
१. मन्त्राऱय को WEBSITE मा LOGIN गने तररका

 Type : www.tourism.gov.np/tourismadmin

 Insert Your Organization Username and Password. (for username password ,contact to MOCTCA)
-Click on Sign-IN Button

Page 1 of 4

२. मन्त्राऱय को WEBSITE -DASHBOARD

३. MENU मा रहे को Program/Projects मा CLICK गने

४. Program/Projects: प्रगतत बििरण अध्यावधधक गने तररका


अन्तर्गत वा- सम्बन्न्ित

निकाएऱे र्िनग पिे कामको वववरण”DASHBOARD” मा



सो कामको शिर्गकको अन्तमा " ACTION" शित्र "EDIT" र "DETAILS" बटि रहे को छि ् |



सो शिर्गक मा र्एर " DETAILS" मा "Click" र्िे
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दे खिन्छ |

५. "DETAILS" मा "Click" गने
शिर्गक अिनिार हाऱ िईरहे को प्रर्नत "UPDATE " र्िग हररयो "Button" - ADD NEW SECTION मा

CLICK र्िे |

"ADD NEW SECTION" मा CLICK र्ररसकेपनछ अको "Text-Field" दे िा पछग |

अि उऩरोक्त शिर्षक मा भएको प्रगतत िेहोरा , समस्या , समाधानका उऩाए , तथा िाकी रहे को कामको वववरण
प्रस्ट ऱेखि "SUBMIT" मा "CLICK" गने |
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"Update" गदाष समािेि हुनु ऩने कुराहरु मा तनम्नअनि
ु ार रहे का छन ् |
१. कामको सरु
ु वात (शमतत सहहत)

२. हाऱ भईरहे को कामको बििरण (प्रततितमा उल्ऱेि गनष शमल्ने भए प्रततित सहहत )
३. समस्या भएमा उल्ऱेि गने
४. समाधानको उऩाएहरु

५. िाकक काम र ऱाग्ने समय

६. मन्त्राऱयिाट गनुष ऩने केहह भए सो - समेत उल्ऱेि गरर बििरण ऩेि गने

६. मन्त्राऱयमा सो काम-कारवाईको

प्रगतत बििरण तथा अन्त्य प्रततिेदन शसधै "SEND" गनष ऩरे मा

सो फाहेक अरम "DOCUMENT" , " WORD/PDF " तथा पोटोहरु बएभा DASHBOARD -MENU को
"FILE SHARING" भा गएय "UPLOAD" गनष सहकरछ | मसयी “FILE SHARING” फाट ऩठाएका तथा
अऩरोड गरयएका भफफयर् (साफषजभनक गनष नभभल्ने भफफयर् बए) बने website फाहहय साफषजभनक नबई
भरिारमरे भाि हेन ष भभल्ने गरय ब्मफस्था गरयएको छ |

FOR SUPPORT:
PRADIP RAJ POUDEL
Computer Engineer
pradipraj.poudel@nepal.gov.np
Mob: 9851197-492
SHARADHA KUMARI ADHIKARI
Computer Officer
Mob: 9851198-375

BIMAL GWAYALI
Computer Operator
Mob: 9851195-852
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