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१=परिचय  

आधर्थक कायथववधध तर्ा ववत्तीय उत्तरदानयत्व ऐन,२०७६ तर्ा अन्त्य प्रचमलत काननु तर्ा ननयमावलीले तोके अनसुार 
प्रत्येक कायाथलयले आफ्नो हक स्वाममत्वमा रहेको सम्पत्तीको लेखाकंन प्रनतवेदन सरंक्षण तर्ा उपयोग गने 
जिम्मेवारी सम्वजन्त्धत कायाथलय प्रमखु वा जिम्मेवार ननकायको हो ।सोहो ऐनको दफा २६(४) मा मन्त्रालय वा 
ननकाय अन्त्तगथतको सब ै प्रकारका चल,अचल सम्पवत्त र दानयत्वको अमभलखे राखी सोको वववरण तोककएको 
समयमभर महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पठाउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधधकृतको हुनेछ भन्त्ने व्यवस्र्ा 
छ भने प्राप्त वववरणको आधारमा महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले नेपाल सरकारको सम्पत्ती दानयत्वको एकककृत 
वववरण तयार गनुथ पने उल्लेख छ। प्रत्येक कायाथलयले सम्पत्तीको लेखाकंन गरी सम्वजन्त्धत मन्त्रालयमा प्रनतवेदन 
गने र सम्वजन्त्धत मन्त्रालयले मन्त्रालयगत वववरण एकककृत गरी महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पेश गरेपछी 
मार सम्पत्तीको एकककृत प्रनतवेदन तयार गनथ सककन्त्छ। यही जिम्मेवारी परुा गनथ महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले 
सावथिननक सम्पत्ती व्यवस्र्ापन प्रणाली तयार गरेको छ ।यो प्रणाली तीन ैतहका सरकारी कायाथलयले प्रयोग गनथ 
सक्छन। 

१=२ प्रणालीमा लेखाकंन तर्ा प्रनतवेदनको आधार 

• प्रचमलत काननुमा उल्लेख भएअनसुार सम्पत्ती तर्ा जिन्त्सी सामनको लेखाकंन तर्ा प्रनतवेदन गररएको 
छ । 

• ममनत २०७६/२/१५ मा महालेखा परीक्षक कायाथलयबाट स्वीकृत सम्पत्तीको सकेंत (Chart of Account) को 
आधारमा सम्पत्तीको लखेाकंन तर्ा प्रनतवेदन गररएको छ । 

• महालेखा परीक्षकको कायाथलयबाट स्वीकृत मलेप फा न अनसुारन ैसम्पत्तीको लेखाकंन तर्ा प्रनतवेदन 
तयार हुन्त्छ । 

• २०७७/३/३१ सम्मको अर्ाथत आधर्थक बषथ २०७६/७७ सम्मको बाकी सम्पत्तीहरु मध्ये खचथ भएर निाने 
सम्पत्तीखचथ भएर निाने जिन्त्सी खातामा(मलेप फान ४०८) भएको वववरणबाट र खचथ भएर िाने 
सम्पत्तीखचथ भएर िाने जिन्त्सी खातामा(मलेप फान ४०७) भएको वववरणबाट प्रववष्ट खण्डमा रहेको शरुुवात 
मौज्दातमा प्रववष्ट गनुथपछथ। 

• २०७७/३/३१ सम्म मलु्य नखुलेको सम्पत्तीको हकमा मलु्य प्रववष्ट गने ठाउमा १ प्रववष्ट गने र आधर्थक 
कायथववधध तर्ा ववत्तीय उत्तरदानयत्व ननयमावली(मस्यौदा) लाग ु भएपछी सोमा तोकीएको अवधधमभर 
सम्पत्तीको मलु्याकंन गरी कायम मलु्य प्रववष्ट गनुथपनेछ । 
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• २०७७/३/३१ सम्मको अर्ाथत आधर्थक बषथ २०७६/७७ सम्मको घरिग्गाको वववरण प्रववष्ट खण्डको घरिग्गा 
लगत मलेप फान ४१७ मा भनुथपदथछ। 

 

कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयले प्रमाणीत गनुथपने बावषथक वववरण 

१ सम्पत्ती तर्ा जिन्त्सी मौज्दातको बावषथक वववरण (मलेप फान ४१३) 

२ घर िग्गाको लगत (मलेप फान ४१३) 

 

१=३ प्रणालीको प्राववधधक ववशषेता 

 Web Based  online प्रणाली 

 Front End (HTML/JS): Angular 9.x 

 Middle Tier (Service Layer): Spring Boot 

 Backend (Database): ORACLE   

 Architecture: Service Oriented Architecture 

 

प्रणालीमा कहिलेकािी Report update निुने वा Bug देखिने िुदा सो समस्या Refresh 

अथवा Ctrl and F5 थथचिे पनन िल िुन सक्छ । 

१=४ प्रयोगकताथको व्यवस्र्ापन 

यो प्रणालीमा ववमभन्त्न ककमसमका प्रयोगकताथको व्यवस्र्ा गररएको छ। काननुी व्यवस्र्ामा तोककएको जिम्मेवारी 
अनसुारन ैनतनीहरुको भमुमका तोकीएको छ। 
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कायाालयगत भमुमका  

महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय  मखु्य प्रयोगकताथ(सब ैननकायको एकककृत प्रनतवेदन तयार गने) 

मन्त्रालय वा केजन्त्िय ननकाय  मखु्य प्रयोगकताथ(आफ्नो ननकायको एकककृत प्रनतवेदन तयार गने) 

प्रदेश लेखा ननयन्त्रक कायाथलय  मखु्य प्रयोगकताथ(आफ्नो प्रदेशको एकककृत प्रनतवेदन तयार गने) 

कोष तर्ा लखेा ननयन्त्रक कायाथलय आफ्नो जिल्लामभरका कायाथलयकहरुको सम्पनत तर्ा जिन्त्सी 
मौज्दातको आधर्थक वववरण मलेप फान ४१३ र ४१७ प्रमाणीत गने , 

User Name र Password  उपलब्ध गराउने , प्रणाली प्रयोग गनथ 
जिल्लामभरका कमथचारीहरुलाई सहयोग गने 

कायाथलय प्रयोगकताथ(आफ्नो कायथलयको प्रनतवेदन तयार गने र मलेप फान ४१३      
र ४१७ प्रमाणीत गने कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पेश गने  

 

 

१=४ प्रयोगकताथको भमुमका 

यो प्रणाली प्रयोग गने प्रत्येक कायाथलयमा ४ ककमसमको प्रयोगकताथको व्यवस्र्ा गररएको छ । प्रयोगतकताथको 
लागी User Name आफ्नो पद अनसुार कायाथलयको कोडबाट तयार गररएको छ िस्त ैकायाथलय प्रमखुको लागी 
chief@ office code 

कायाथलय प्रमखु(Chief) सम्पत्तीको लेखाकंन स्वीकृत गने िस्त ैखररद आदेश,दाखखला आदेश, 
खचथ ननकाशा,हस्तान्त्तरण िस्ता फारम स्वीकृत गने  

अधधकृत(Officer) सम्पत्तीको लेखाकंन िस्त ैखररद आदेश,दाखखला आदेश, खचथ 
ननकाशा,हस्तान्त्तरण िस्ता फारम िाच गरी स्वीकृतको लागी 
मसफाररश गने  

स्टोर ककपर सम्पत्तीको लेखाकंन िस्त ैखररद आदेश,दाखखला आदेश, खचथ 
ननकाशा,हस्तान्त्तरण िस्ता फारम तयार गरर पेश गने 
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आधर्थक प्रशासन प्रमखु सम्पत्तीको प्रनतवेदनहरु िस्त ैखररद आदेश,दाखखला आदेश, खचथ 
ननकाशा,हस्तान्त्तरण िस्ता फारम आवश्यकता अनसुार हेने 

 

                 प्रणाली संचालनको संक्षिप्त जानकािी 

Setting िण्डमा 

  िरिद आदेश हदने प्रयोजनको लागी आपुतीकताा वा ववक्रता थप गने ि सम्पत्तीको नाम Drop 

Down मा नदेिाएमा मात्र सम्पत्तीको नाम थप गने बािेक अन्य केिी गनुानपने  

प्रववष्ट िण्डमा  

 यो प्रणाली प्रयोग गदाा प्रयोगकतााले आव ०७६/७७ सम्म कायाालयमा बाकी सम्पत्ती शुरुवाती 
मौज्दातमा प्रववष्ट गने, मुल्य निलेुको सम्पत्तीको िकमा तत्काल १ िाख्न े

 िरिद आदेश बाट प्रणाली प्रववष्ट शुरु गने,  
 प्रणालीमा िरिद आदेश कायाालय प्रमुिको User बाट स्वीकृत भएपनछ मात्र दाखिला गना सककने 
 कायाालय प्रमुिको User दाखिला स्वीकृत गिेपनछ मात्र िचा ननकाशा, िस्तान्तिण, सम्वन्न्ित 

िाताको प्रनतवेदन ि बावषाक प्रनतवेदन प्रणालीमा तयाि िुन्छ।  

 

ऽऽमा 
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१=६ सम्पत्तीको मौज्दातको संकेत ि व्याख्या 

सम्पत्ती तर्ा दानयत्वको सकेंत महालेखा पररक्षकको कायाथलयबाट २०७६/२/१५ मा स्वीकृत भएको छ। यस सकेंत 
र व्याख्या एकीकृत आधर्थक सकेंत र व्याख्या २०७५(दोस्रो सशंोधनमा ) मा गररएको छ। यहह सकेंतको आधारमा 
यस प्रणालीमा सम्पत्तीको लेखाकंन र प्रनतवेदन गररएको छ। सम्पत्तीको नामलाई शरुुमा ६ अकं र  ७ डडिीटको 
िस्त ै६१११११०१ व्यवस्र्ा गररएको छ।यस प्रणालीमा ७ डडजिटको प्रत्येक सम्पत्ती मभर सोही सम्पत्ती मभर पने 
सम्पत्तीको र्प बधगथकरण गनथ सक्न गरर १० डडिीटको सकेंत हदइएको छ । यस व्यवस्र्ाले स्वीकृत सम्पत्तीको 
सकेंत मभर ९९९ प्रकारको र्प सम्पत्तीको नाम र्प गनथ सककन्त्छ । सम्पत्तीको लेखाकंन र प्रनतवेदनको प्रणालीमा 
अधधकांश सम्पत्तीको नाम र्प गररएको छ। यसर्थ कायाथलयगत तहमा सम्पत्तीको नाम र्प गनुथपदेन तर कुने 
ववशषे खालको सम्पत्ती भए नाम र्प गनथ भने सककन्त्छ। आवश्यकता अनसुार सम्पत्तीको नाम र्प गनथ महालेखा 
ननयन्त्रक कायाथलय वा कोष तर्ा लखेा ननयन्त्रक कायाथलय तहमा मसममत गनथ सककन्त्छ। यहद सम्पत्तीको नाम 
र्प गनथ नसेकेमा कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा सम्पकथ  गनुथ पनेछ । 

सकेत 
सम्पत्ती तथा 

दानयत्वकोउपमशषाक 
व्याख्या 

प्रयोग हुने तह 

सघ 

प्र

दे

श 

स्था

नी

य 

६१ गैि -ववत्तीय सम्पवत्त 
मुख्य मशषथक भएकोले यसमा प्रववष्ट गररदैन । यस 
अन्त्तगथतगैर ववनतय सम्पनतको वववरण एकककृत हुन्त्छ। √ √ √ 

६११०००० न्स्थिसम्पवत्त 

उत्पादन प्रकक्रयामा बारम्वर वा ननरन्त्तररूपमा एक बषथ 
भन्त्दा बहिप्रयोग हुने सम्पनतहरू यसमा पदथछन। यस 
उपमशषथकमा सम्पनतहरूको प्रववष्ट गररदैन। 

√ √ √ 

६१११००० भवन र संरचना 
भवन तर्ा सो संग सम्बजन्त्धत संरचनाहरूको एकककृत 
वववरण यसमा देखखन्त्छ ।यो उपमशषथकमा प्रववष्ट 
गनुथपदैन । 

√ √ √ 

६११११०० आवाशीय भवनहरु 

आवामसय प्रयोिनका भवनहरूको यस मशषथकमा 
एकककृत वववरण देखखन्त्छ।भवनसंग सम्बजन्त्धत ग्यारेि, 
अस्र्ाइ घर, आराम गहृ तर्ा अन्त्य स्र्ायी 
प्रकृनतकासंरचनाहरू यसमा पदथछन । यो 
उपमशषथकमाप्रववष्ट गनुथपदैन। 

√ √ √ 
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६११११०१ 
अस्र्ाई घरहरु(mobile 

homes ) 
अस्र्ाइ घरहरूको प्रववष्टयस उपमशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६११११०२ आवाश योिना/ फ्ल्याट 
आवाश योिना तर्ा फल्याटहरूको प्रववष्टयस 
उपमशषथकमा गररन्त्छ । √ √ √ 

६११११०३ आराम/अनतर्ी गहृ 
आराम तर्ा अनतर्ी गहृ प्रयोिनाका घरहरूको प्रववष्ट 
यस उपमशषथकमागररन्त्छ । √ √ √ 

६११११०४ ननवास 
ननवास सुववधा प्रयोिनका लागी भएका भवनहरूको 
प्रववष्ट यस उपमशषथकमागररन्त्छ। √ √ √ 

६११११०५ सुरक्षा व्यारेक 
सुरक्षा ननकायले प्रयोग गरेका भवन तर्ा संरचनाहरूको 
प्रववष्ट यसउपमशषथक अन्त्तगत गररन्त्छ। √ √ √ 

६१११२०० गैर-आवासीय भवन 

गैर आवामसय प्रयोिनका भवनहरूको यस मशषथकमा 
एकककृत वववरण देखखन्त्छ।भवनसग सम्बजन्त्धत स्र्ायी 
प्रकृनतका संरचनाहरू यसमा पदथछन ।यो 
उपमशषथकमाप्रववष्ट गनुथपदैन। 

√ √ √ 

६१११२०१ कायाथलय भवन 
सरकारी कायाथलयका भवनहरूको प्रववष्ट यस 
उपमशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६१११२०२ बबद्यालय भवन ववधालय भवनहरूको प्रववष्ट यस उपमशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६१११२०३ अस्पताल भवन 

अस्पताल,स्वास््य सेवा केन्त्ि िस्ता भवनहरूकोप्रववष्ट 
यस उपमशषथकमा गररन्त्छ । √ √ √ 

६१११२०४ 
सावथिननक मनोरंिनका 
भवनहरु 

सावथिननक मनोरञ्िनका लागी बनाइएका भवनहरू यस 
अन्त्तगत प्रववष्टगररन्त्छ। √ √ √ 

६१११२०५ गोदाम घर गोदाम घरहरूकोप्रववष्ट यसउपमशषथक अन्त्तगथत गररन्त्छ। √ √ √ 

६१११२०६ एयरपोटथ 
अन्त्तराजष्िय, राजष्िय एयरपोटथ हरू र यसको संरचना 
मभर रहेकास्र्ायी प्रकृनतका सम्पनतकोप्रववष्ट 
यसउपमशषथक अन्त्तगथत गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६१११२०७ शब दहन गहृ शव दहन गहृहरूको प्रववष्ट यसमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६१११२०८ बिार भवनहरु 
ववमभन्त्न ककसीमका बिार भवनहरू यस उपमशषथकमा 
प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 
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६१११२०९ 
प्रयोगशाला/ अनुसन्त्धान 
केन्त्ि 

ववमभन्त्न सरकारी ननकायको प्रयोगशाला, अनुसन्त्धान 
केन्त्िको यसअन्त्तगथत प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६१११२१० कारखानाहरु 
कारखानाहरूको भवन संरचनाको प्रववष्ट यस 
उपमशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६१११२११ कारागार भवन कारागार भवनहरूकोप्रववष्टयस उपमशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६१११४०० िग्गा सुधार सम्बन्त्धी 

िग्गालाइ केही कायथ गरेर त्यसको पररमाण, गुणस्तर, 
उत्पादकत्वमाउल्लेख्य सुधार गनुथ िग्गा सुधार सम्बजन्त्ध 
कायथ पदथछ। तर यस अन्त्तगथत बनेकासंरचनाहरू यसमा 
प्रववष्ट गररदैन । प्राकृनतक स्वरूपमा रहेको िग्गालाइ 
सुधारगदाथ लागेको फरक मुल्य मार यस उपमशषथकमा 
प्रववष्ट गररन्त्छ।यो उपमशषथकमाप्रववष्ट गनुथपदैन। 

√ √ √ 

६१११४११ िग्गा सुधार 

िग्गालाइ केही कायथ गरेर त्यसको पररमाण, गुणस्तर, 
उत्पादकत्वमाउल्लेख्य सुधार गनुथ िग्गा सुधार सम्बजन्त्ध 
कायथ पदथछ। तर यस अन्त्तगथत बनेकासंरचनाहरू यसमा 
प्रववष्ट गररदैन । प्राकृनतक स्वरूपमा रहेको िग्गालाइ 
सुधारगदाथ लागेको फरक मुल्य मार यस उपमशषथकमा 
प्रववष्ट गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११२००० मेमसनरी र उपकरणहरु 

यस अन्त्तगथत यातायातका उपकरणहरू, सुचनाका लागी 
प्रयोग भएकाउपकरणहरू ,कम््युटर, दरुसंचारको लागी 
प्रयोग भएका मेशनरी उपकरण तर्ा अन्त्यउपमशषथकमा 
प्रववष्ट नहुने मेशीनरी , उपकरण पदथछन । तर भवनको 
संरचनामै भएकोमेशीनरी उपकरण यसमाप्रववष्ट नगरी 
भवनमशषथकमै गनुथपरथदछ । सैननक हातहनतयार बाहेक 
अन्त्य मेशीनरी उपकरण यसै मशषथकमाप्रववष्ट गनुथ पदथछ 
।यस उपमशषथकमा एकककृत वववरणदेखखन्त्छ। यो 
उपमशषथकमाप्रववष्ट गनुथपदैन। 

   

६११२१०० 
यातयात सम्बजन्त्ध 
उपकरणहरु 

बस्तु तर्ा माननसहरूलाइ एक ठाउबाट अको ठाउमा 
लैिानको लागी प्रयोगहुने सवारी साधनहरू यस 
अन्त्तगथत पदथछन ।यो उपमशषथका प्रववष्ट गनुथपदैन । 
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६११२१०१ 
यारिुन्त्यसवारीहरूसाधन
हरु 

माननसहरूलाइ एक ठाउबाट अको ठाउमा लैिानको 
लागी प्रयोग हुने सवारीसाधनहरूको यस उपमशषथकमा 
प्रववष्ट गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११२१०२ 
कागो बोक्ने सवारी 
साधनहरू 

मालसामन तर्ा बस्तुहरूलाइ एक ठाउबाट अको ठाउमा 
लैिानको लागीप्रयोग हुने सवारी साधनहरूको यसमा 
प्रववष्ट गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११२१०३ कृवषिन्त्य सवारीसाधन 

कृवष बस्तुहरूलाइ एक ठाउबाट अको ठाउमा लैिानको 
लागी प्रयोग हुनेसवारी साधनहरूको यस उपमशषथकमा 
प्रववष्ट गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११२१०४ 
औद्योधगक सवारी 
साधन 

औधोधगक प्रयोिनको लागी प्रयोग हुने सवारी 
साधनहरूको यस उपमशषथकमाप्रववष्ट गररन्त्छ । √ √ √ 

६११२१०५ एम्बुलेन्त्स एम्वुलेन्त्स हरूको प्रववष्ट यस उपमशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२१०६ पानीिहाि 
पानीिहािको प्रववष्ट यस उपमशषथकमा अन्त्तगथत 
गररन्त्छ । √ √ √ 

६११२१०७ रेल्वे लोकोमोहटभ 
रेल्वे लोकोमोटीभको प्रववष्ट यस उपमशषथक अन्त्तगथत 
गररन्त्छ । √ √ √ 

६११२१०८ हवाई िहाि 
हवाइिहािको प्रववष्ट यस उपमशषथकमा अन्त्तगथत 
गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२१०९ मोटर साइकल 
मोटरसाइकलको प्रववष्ट यस उपमशषथक अन्त्तगथत गररन्त्छ 
। √ √ √ 

६११२११० कार जिप 
कार जिप िस्ता सवारी साधनको प्रववष्ट यस अन्त्तगथत 
गररन्त्छ । √ √ √ 

६११२२०० 

सवारी साधन बाहेकका 
अन्त्य मेमसनरी र 
उपकरणहरु 

यस अन्त्तगथत सवारी यातायातका उपकरणहरू बाहेक 
अन्त्य उपकरण तर्ामेमशनरी अिारसवै पदथछन । 
योउपमशषथकले एकककृत वववरण हदने भएकोले यसमा 
प्रववष्ट गनुथपदैन । 

√ √ √ 

६११२२११ 
सुचना, कम्प्युटर तर्ा 
दरुसंचार उपकरण 

यस अन्त्गगथत रेडडयो, टेमलमभिन, मभडडयो, दरुसंचार 
संग सम्वजन्त्धतमेमशनरी उपकरणहरूयस 
उपमशषथकमाप्रववष्ट गररन्त्छ। 

√ √ √ 
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६११२२२० 
अन्त्य मेशीनरी तर्ा 
उपकरण 

अन्त्य मेशीनरी उपकरणमा प्रववष्ट नभएका यसमा 
अन्त्तगथत राखखन्त्छ ।योउपमशषथकले एकककृत वववरण हदने 
भएकोले यसमा प्रववष्ट गनुथपदैन । 

√ √ √ 

६११२२२१ कायाथलय उपकरणहरु 
कायाथलय प्रयोिनको लागी प्रयोग हुने उपकरणहरूमा 
यसमा प्रववष्टगररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२२२ कम्प्युटर उपकरणहरु 
कायाथलय प्रयोिनको लागी प्रयोग हुने कम्प्युटरहरू यस 
उपमशषथकमाप्रववष्ट गररन्त्छ । √ √ √ 

६११२२२३ बबद्युतीय उपकरण 
कायाथलय प्रयोिनको लागी प्रयोग हुने ववधतुीय 
उपकरणहरूमा यसउपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ । √ √ √ 

६११२२२४ संचार उपकरण संचार सग सम्वजन्त्धत उपकरण यसमा प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२२६ सांगीनतक उपकरण सांधगतीक उपकरणहरू यसमा प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२२७ मेडडकल उपकरण मेडडकल उपकरणहरू यसमा प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२२८ खेलकुदका उपकरण खेलकुद उपकरणहरू यस उपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२२९ धचर(पेजन्त्टंग्स), धचरहरू यस उपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२३० पुस्तक, पबरका आहद पुस्तक, पबरकाहरूको यस उपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२३१ प्रयोगशालाउपकरण 
प्रयोगशालाका उपकरणहरू यस उपमशषथकमा प्रववष्ट 
गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२३२ 
औधोधगक तर्ा 
उत्पादनका उपकरणहरु 

औधोधगक तर्ा उत्पादनका उपकरणहरू यस 
उपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२३३ 
ननमाथण सम्बजन्त्ध 
उपकरणहरु 

ननमाथण सम्बजन्त्ध उपकरणहरू यस उपमशषथकमा प्रववष्ट 
गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२३४ प्रशारण उपकरणहरु 
प्रशारण सम्बजन्त्ध उपकरणहरू यस उपमशषथकमा प्रववष्ट 
गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२३५ 
सुरक्षा सम्बजन्त्ध 
उपकरणहरु 

सैननक हातहनतयार बाहेक अन्त्य सुरक्षा सम्बजन्त्ध 
उपकरण यस उपमशषथकमाप्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२३६ 
कृवष र दगु्ध उत्पादन 
सम्बजन्त्ध उपकरणहरु 

कृवष र दगु्ध उत्पादन सम्बजन्त्ध उपकरणहरू यस 
उपमशषथकमा प्रववष्टगररन्त्छ। 

√ √ √ 
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६११२२३७ 
अजग्न रक्षक 
उपकरणहरु 

अजग्न रक्षक उपकरणहरू यस उपमशषथकमा प्रववष्ट 
गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२३११ फननथचर फननथचरहरूको प्रववष्ट यस उपमशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६११३१०० उत्पाहदतिैववक साधन 

यस अन्त्तगथत पटक पटक बस्तु उत्पादनमा प्रयोग हुने 
िनावरिन्त्यसम्पनततर्ा रूख,बाली, तर्ा ववरूवाबाटप्राप्त 
हुने सम्पनतहरू पदथछन ।यस्ता सम्पनतको प्राकृनतक 
बदृी, पुन उत्पादनसंस्र्ाको प्रत्यक्ष ननयन्त्रण, जिम्मेवारी 
तर्ा व्यवस्र्ापन रहन्त्छ । यसमा प्रववष्टगरीदैन। 

√ √ √ 

६११३१११ पशुधन 

पटक पटक बस्तु उत्पादनमा प्रयोग हुने िनावरिन्त्य 
सम्पनत यस अन्त्तगथतप्रववष्ट गररन्त्छ ।िस्तै Breeding 
stocks, दगु्धिन्त्य गाइवस्तु, उन उत्पादनमाप्रयोग हुने 
भेडा वा अन्त्य गाइवस्तु, यातायातको साधनमा प्रयोग 
हुने गाइबस्तु, दैडवा अन्त्य मनोरञ्िनमा प्रयोग हुने 
िनावर। 

√ √ √ 

६११३१२१ रुख, वाली तर्ा बबरुवा 

पटक पटक उत्पादनमा प्रयोग हुने रूख, बाली तर्ा 
ववरूवािन्त्य सम्पनत यसअन्त्तगथत प्रववष्ट गररन्त्छ ।िस्त 
स्याउ, सुन्त्तला उत्पादन हुने रूख, काठको रूपमाप्रयोग 
हुने रूख आदी। 

√ √ √ 

६११३२०० 
बौद्धधक सम्पवत्त 
सम्बजन्त्धउत्पादनहरु 

खोि, अनुसन्त्धान, ववकासबाट आजिथत सम्पनतहरूको 
प्रववष्ट गररन्त्छ।यसमा प्रववष्ट गरीदैन। √ √ √ 

६११३२११ अनुशन्त्धान र ववकास 
अनुसन्त्धान र ववकास संग सम्बजन्त्धत सम्पनतहरू यस 
उपमशषथकमा प्रववष्टगररन्त्छ। √ √ √ 

६११३२२१ 
खानीको खोि तर्ा 
मुल्यांकन 

खानीको खोि तर्ा मुल्यांकनहरूको यस उपमशषथकमा 
प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६११३४०० 
कम्प्युटर सफ्टवेर तर्ा 
डाटावेस 

कम्प्युटर सफ्टवेयर तर्ा डाटावेसहरूको एकककृत 
वववरण देखखन्त्छ। यसउपमशषथकमा प्रववष्ट गररदैन। √ √ √ 
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६११३४११ कम्प्युटर सफ्टवेर 

कम्प्युटर प्रोगाम,प्रोगाम वववरणहरू तर्ा अन्त्य 
सामाग्रीहरू िुनसफ्टवेयरको लागी अवाश्यक छ, यस 
उपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११३४१२ डाटावेस डाटावेसको यस उपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६११३४१३ 

मनोरंिन,पुस्तकालय र 
कलात्मक 
बस्तु(orginals) 

मनोरञ्िन,पुस्ताकालय,र कलात्मक बस्तुहरूको प्रववष्ट 
यसमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६११३४१४ अन्त्यबौद्धधकसम्पवत्त 
अन्त्य बौहदक सम्पनतहरूको प्रववष्ट यस उपमशषथकमा 
गररन्त्छ। √ √ √ 

६११४००० 
युद्ध सामग्री प्रणाली / 
हातहनतयार प्रणालीहरु 

सैननक हातहनतयार, युद् सामाग्री,सवारी साधन िस्तै 
टंयाक, सैननकववमान,ममसाइल िस्ता सम्पनत यस 
उपमशषथकमा एकककृत गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११४१११ 
युद्ध सामग्री प्रणाली / 
हातहनतयार प्रणालीहरु 

सैननक हातहनतयार, युद् सामाग्री,सवारी साधन िस्तै 
टंयाक, सैननकववमान,ममसाइल िस्ता सम्पनत यस 
उपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११५००० अन्त्य संरचनाहरु   √ √ √ 

६११५१११ रािमागथ ,सडक आहद 
राजष्िय रािमागथ, क्षेबरय सडक तर्ा अन्त्य सडकहरूको 
प्रववष्टयसमा गररन्त्छ । √ √ √ 

६११५२११ एयर कफल्ड धावन मागथ एयरपोटथको धावन मागथ यसमा प्रववष्ट यसमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६११५३११ ववधतुसंरचना ननमाथण 
ववधतु संरचना सम्वजन्त्धसम्पनतहरु यस उपमशषथकमा 
प्रववष्ट गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११५४११ 
हवोर,बााँध र अन्त्य िल 
संरचनाहरु 

हावथर, बाध र अन्त्य िल संरचनाहरूको प्रववष्ट यस 
उपमशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६११५५११ मसचंाइसंरचना ननमाथण 
मसचंाइ तर्ा अन्त्य िलसंरचनाहरूको प्रववष्ट यस 
उपमशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 
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६११५६११ 
खानेपानीसंरचना 
ननमाथण 

खानेपानी प्रयोिनाका संरचनाहरू, पम्पीङ स्टेशनको 
प्रववष्ट यसउपमशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६११५७११ 
बन तर्ावातावरण 
संरक्षण 

  √ √ √ 

६११५८११ 
सरसफाइसंरचना 
ननमाथण 

सरसफाइ प्रयोिनका सरचनाहरु िल प्रशोधनशालाको 
प्रववष्ट यसउपमशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६११५९११ अन्त्यसावथिननक ननमाथण   √ √ √ 

६१२०००० जगेडा सामानिरु 

चालु अवधध वा ववगतमा बस्तु तर्ा सेवाहरूबाट 
उत्पादीत बस्तु ,बबक्रीका लागी राखीएको वा अन्त्य 
प्रयोिनका लागी रहेका बस्तुहरू यसमा एकककृतवववरण 
देखखन्त्छ ।यो उपमशषथकमा प्रववष्ट गररदैन। 

√ √ √ 

६१२२१११ 
मालसामान/ कच्चा 
पदार्थ र आपुतीहरु 

कुनै ननकायले उत्पादन प्रकक्रयामा कच्चा पदाथर्को 
रूपमा प्रयोगगनथ मौज्दात राखेको मालसामन यस 
उपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। िस्तै कायाथलयसामान, 
इन्त्धन, 

√ √ √ 

६१२२२११ 
उत्पादनरत बस्तुहरु 
(work in progress) 

उत्पादन प्रकक्रयामारहेकोर अको ननकायलाइ हस्तान्त्तरण 
योग्य भैनसकेको मालसामान यसमा प्रववष्ट 
गररन्त्छ।बारम्वर वा ननरन्त्तररूपमा एक बषथ भन्त्दा बहि 
प्रयोग हुने सम्पनतहरू यसउपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१२२३११ 

अजन्त्तम 
उत्पादनहरु(finished 

products) 

उत्पादन प्रकक्रया सम्पन्त्न भै उत्पादनकताथको मैज्दातमा 
राखखएकोबस्तुहरू यस अन्त्तगथत प्रववष्ट गनुथपदथछ। √ √ √ 

६१२२४११ 
पुन:बबक्रीमा राखखएका 
समानहरु 

र्प उत्त्पादन प्रकक्रया नगरी बस्तु ववकक्र वा हस्तान्त्तरण 
गनेउद्श्यले तयार गररएको मालसामन यस उपमशषथकमा 
प्रववष्ट गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१२२५११ 
सैननक िगेडा 
सामानहरु 

सैननक हातहनतयारमा एकपटक मार प्रयोगमा आउने 
मालसामन िस्तैममसाइल, रकेट, बम्व यस उपमशषथकमा 
प्रववष्ट गररन्त्छ। 

√ √ √ 
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६१३०००० बिुमूल्य बस्तुिरु 

यस अन्त्तगथत त्यस्ता बहुमुल्य बस्तुहरू पदथछन िसको 
प्रयोग उत्पादनवा उपभोगको लागी गररदैन तर 
भववष्यमायसको बास्तववक मुल्य बढ्ने अनुमान गररन्त्छ 
। यस अन्त्तगथत उत्पादनप्रकक्रयमाप्रयोग नहुने गैरववनतय 
सुन, मुल्यबान धातु, स्टोन , पेन्त्टीङ, पुराना गरगहना 
िस्ता मालसामनको प्रववष्ट यसउपमशषथकमा गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६१३११११ बिुमूल्य बस्तुिरु 

यस अन्त्तगथत त्यस्ता बहुमुल्य बस्तुहरू पदथछन िसको 
प्रयोग उत्पादनवा उपभोगको लागी गररदैन तर 
भववष्यमायसको बास्तववक मुल्य बढ्ने अनुमान गररन्त्छ 
। यस अन्त्तगथत उत्पादनप्रकक्रयमाप्रयोग नहुने गैरववनतय 
सुन, मुल्यबान धातु, स्टोन , पेन्त्टीङ, पुराना गरगहना 
िस्ता मालसामनको प्रववष्ट यसउपमशषथकमा गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६१४०००० अनुत्पाहदतसम्पवत्तिरु 
यस अन्त्तगथत प्राकृनतक स्रोत साधनहरूको वववरण 
एकककृत हुन्त्छ। √ √ √ 

६१४११११ िममन खलुा िममन हरूको प्रववष्ट यस उपमशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६१४२१११ 
खननि र ऊिाथ 
सम्बजन्त्ध श्रोतहरु 

िममन मभर रहेका खननि तर्ा उिाथ सम्वजन्त्ध 
सम्पनतहरू िुन ववधमानप्रववधी तर्ा मुल्यमा उत्खनन 
गनथ सम्भाव देखखन्त्छ ,यस उपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१४३००० 
प्राकृनतक रुपमा प्राप्त/ 
रहेका अन्त्य सम्पवत्तहरु 

प्राकृनतक रूपमा प्राप्त सम्पनतहरूमा यस अन्त्तगथत 
एकीकृत वववरणदेखीन्त्छ । यस उपमशषथकमा प्रववट 
गनुथपदैन । 

√ √ √ 

६१४३१११ 
उत्पादन नगररएका 
िैववक श्रोतहरु 

एक पटक वा पटक पटक उत्पादन हदने पशुपंक्षी, बस्त,ु 
बनस्पती, माछािस्ता प्राकृनतक रूपमा रहेका बस्तुहरू 
िसमा स्वाममत्व अधधकार ननहहत हुन्त्छ तरप्राकृनतक 
बदृ्हद तर्ा पुन उत्पादन कुनै ननकायको प्रत्यक्ष 
ननयन्त्रण, जिम्मेवारीतर्ा व्यवस्र्ापनमा हुदैन, यस्ता 
बस्तुहरूको प्रववष्ट यस उपमशषथकमा गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१४३२११ िलश्रोत 
िममन मभर वा सतहमा रहेका अधर्थक मुल्य भएका 
मापनयोग्य पानीको यसउपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 



PAMS k|of]ustf{ Dofg'cn 

 

 

Financial Comptroler General Office(FCGO) Page 18 
 

६१४३३०० अन्त्य प्राकृनतक श्रोतहरु अन्त्य प्राकृनतक श्रोतहरू यस अन्त्तगथत पदथछन । √ √ √ 

६१४३३११ रेडडयो क्षेर 
ववधनुतय प्रशारण क्षेर, रेडडयो किक्वेन्त्सी िस्ता यसमा 
प्रववष्टगनुथपरथदछ । √ √ √ 

६१४३३२१ 

अन्त्यर बगोकरण 
नगररएका प्राकृनतक 
श्रोतहरु 

अन्त्य कुनै मशषथकमा वधगथकरण नभएका देख्न सककने 
प्राकृनतक बस्तुहरूयस उपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६१४४००० 

उत्पादन नगररएका 
अदृश्य(intangible) 

सम्पवत्तहरु 

कानुनी वा लेखा प्रणालीबाट श्रजृित अदृश्य सम्पनतहरू 
यस उपमशषथकमापदथछ। √ √ √ 

६१४४१०० 
सम्झौता,भाडा(lease) र 
लाइसेन्त्स 

कुनै सम्पनत प्रयोग गरेबापत वा सेवाको व्यवस्र्ा बापत 
अको पक्षलेननजश्चत रकम नतनुथपने कानुनी दानयत्व 
भएका सम्त्झौता, भाडातर्ा लाइसेन्त्सहरू यसमा 
एकककृत हुन्त्छ ।यसउपमशषथकमा प्रववष्ट गनुथपदैन । 

√ √ √ 

६१४४१११ 
बिारयोग्य संचालनगत 
भाडाहरु 

कुनै जस्र्र सम्पनतकोभाडाबाट रकम प्राप्त भएमा यस 
मशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६१४४२११ 
प्राकृनतक श्रोत उपयोग 
गने अनुमनतपर 

प्राकृनतक स्रोतको भाडाबाट प्राप्त हुने सम्पनतहरू यस 
उपमशषथकमाप्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६१४४३११ 
बबशषे कायथ गने 
अनुमनतपरहरु 

ववशषे कायथ गनथ पाइएका अनुमनतपरहरू िसबाट मेहिक 
प्राजप्तगनथ एकाधधकार प्राप्त हुन्त्छ, यस्ता सम्पनतहरू 
यस उपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१४४४११ 

भववष्यमा प्राप्तहुने 
बस्तु र सेवाहरुको 
बबशषे स्वाममत्व 

भववष्यमा कुनै बस्तु वा सेवा प्राप्त गने गरी खररद 
गररएकासम्पनतहरू यस उपमशषथकमा प्रववष्ट गररन्त्छ। √ √ √ 

६१४४५११ 

ख्यानत र बाखणज्य 
सम्पनतहरु (godwill 

and marketing assets) 

ख्वानत र बाखणज्य सम्पनतहरू यस उपमशषथकमा प्रववष्ट 
गररन्त्छ । √ √ √ 
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१=७ िचा भएि जान ेन्जन्सी मालसामनको संकेत 

६१६११०१ कम्यटुर तर्ा ववधुनतय मालसामन(कम्यटुर तर्ा ववधुनतय मालसामनका पाटपिुाथ तर्ा 
सामनहरु यस मभर प्रववष्ट गनुथपछथ। िस्त ैमाउस,माउस प्याड,एक्टेन्त्ससन कडथ,पेन ड्राइभ आदी) 

६१६१२०१ भाडाकुडा तर्ा सरसफाई सम्वजन्त्ध मालसामन(भाडाकुडा तर्ा सरसफाई सम्वजन्त्ध मालसामन 
तर्ा सामनहरु यस मभर प्रववष्ट गनुथपछथ। िस्त ैकप सेट,प्लेट,प्रेसर 
कुकर,चम्चा,कोमलन,साबनु,मसरक डसना, सरफ,साबनु,हटस्य ुपेपर आदी) 

६१६१३०१ मसलन्त्द तर्ा छपाइ सम्वजन्त्ध मालसामन(कागिात तर्ा छपाइ सम्वजन्त्ध मालसामनका  यस 
मभर प्रववष्ट गनुथपछथ। िस्त ैफोटोकपी पेपर,लेटर प्याड,खाम,कासाम ुफारम,मलेप फारम आदी) 

६१६१४०१ अन्त्य कायाथलय मालसामन(अन्त्य कायाथलय सम्वजन्त्ध मालसामन िस्त ैरेनकोट,व्याग, बरपाल  
यस मभर प्रववष्ट गनुथपछथ।) 

 

सम्पत्ती तथा न्जन्सी सामनको प्रकाि 

यो प्रणालीमा िचा भएि जाने ि नजाने सम्पत्तीको लेिाकंन ि प्रनतवेदन गना ननम्नानुसाि संकेतको 
व्यवस्था गरिएको छ । 

िचा भएि जाने(निप्ने मालसामन) 

 खचथ भएर िाने सामानको लागी  ६१६११०१ देखख ६१६१४०१ सम्मको सकेंत मभर  प्रववष्ट गने  

िचा भएि नजाने (िप्ने सामान) 

 Chart of Account को ६११ देखी ६१५ सम्म वधगथकरण गरीएका सम्पत्तीहरु खचथ भएर निाने अन्त्तगथत 
प्रववष्ट गने  
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२= लगइन 
Public Asset Management System df ;DkQLsf] n]vfs+g tyf k|ltj]bg ug{ jf o;sf] k|of]u ug{sf nflu tkfO{n] 

lgDgfg';f/ j|fph/sf] k|of]u ug'{kb{5 M 

a|fph/ ln+s Mhttp://pams.fcgo.gov.np/login 

 

lrq ! M nuO{g 

 8\ofzaf]8{df nuO{g ug{sf nflu k|of]utstf{n] cfkm\gf] Username / Password /fVg'kb{5 . कायाथलयहरुलाई 

Username ,Password सम्वजन्त्धत जिल्लाको कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट उपलव्ध गराइनेछ। 

 Page df ;kmntfk'j{s nuO{g ul/;s]kl5 Admin User sf nflu cfjZostfcg';f/ hfgsf/L Joj:yfkg 

ug{sf nflu l;h{gf ul/Psf] Admin Dashboard page b]Vg x'g]5 . 

 

 

http://62.171.159.106:8001/login
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२=१ लगइन प्रयोगकताा ववविण ि पासवडा परिवतान गने 

प्रत्येक प्रयोगकताथले सम्वजन्त्धत जिल्लाको कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट User Name र Password प्राप्त 

गरेपछी प्रणालीमा पहहलो पटक Login गदाथ आफ्नो व्यजक्तगत वववरण र Password पररवतथन गनुथपदथछ । व्यजक्तगत 

वववरणमा कमथचारीको नाम,पद तर्ा कमथचारी संकेत नम्वर भनुथपदथछ। आफ्नो Password आफैसंग सुरक्षक्षत राखु्नपनेछ 

। Password पररवतथन सफल भएपनछ प्रणालीमा पनु Login गरर आवश्यकता अनुसार सम्पत्तीको लेखाकंन र प्रनतवेदन 

गनथ सककन्त्छ । 

नोट: प्रयोगकतााले आफ्नो Password बबसीएमा Forgot Password बाट Password पनु 

Reset गना सक्दछ। 

३= डयासवाडा 

 

lrq @ M 8\ofzaf]8{ 

;fwf/0ftof 8\ofzaf]8{ Ps k]hsf] x'G5 h;df o;df k|of]u ul/Psf ljleGg Link x? /flvPsf x'G5g . nu Og ug{ 

;kmn ePkl5 tkfO{ 8\ofzaf]8{df hfg ;Sg'x'g]5 hxfF tkfO{{n] lgDggfg';f/ d'Vo jlu{s/0fsf] ;'lr b]Vg'x'g]5 .  

 cfk"lt{ stf{ jf laqm]tf  
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 ;DklQsf] gfd 

 k|ljli6 

 sfof{nosf] k|ltj]bg 

डयासवोडथमा कायाथलयलाई उपलव्ध गराईएको भुममका अनुसारको मार सुधच देख्न सक्नुहुन्त्छ। 

$=कायाालयको ववविण 
o; Menu n] sfof{nosf] gfd, 7]ufgf / sf]8 h:tf sfof{nosf ;a} hfgsf/Lx? x'G5. . Admin User n] cfjZostf 

cg';f/ sfof{nosf] hfgsf/Lx? yKg ;Sb5g . LMBIS मा भएका कायाथलय कोडलाई नै यस प्रणालीको लागी 

पनन प्रयोग गररएको छ । सम्वजन्त्धत User ले कायाथलय कोडमा र्प केहह गनुथपदैन। 

५= आपुनताकताा वा ववके्रता 

%=! थप गने M 

सम्पत्तीको लखाकंन तर्ा प्रनतवेदन गनथ प्रणालीमा खररद आदेश हदन मालसामनको आपतुीकताथ वा ववके्रता 
आवश्यक हुन्त्छ। अत यो प्रणालीबाट खररद आदेश तयार गनथ प्रयोगकताथले आफ्नो लागी आवश्यक ववके्रता र्प 
गनुथ पदथछ। ववक्रता र्प गररसकेपछी उक्त वववरण प्रववष्ट खण्डको खररद आदेशमा मालसामन आपतुी गने 
बक्समा Drop Down button बाट छान्त्न सककन्त्छ। 

आपुनताकताा वा ववक्रता थप गना 

 ‘ववके्रता’Menu मा जक्लक गनुथहोस 

 ‘र्प्नुस’ buttondf lSns ul/ laqm]tfsf] ljj/0f eg'{xf]; 

 प्यान वा भ्याट नम्वर भनुथहोस 

 पसल वा संस्र्ाको नाम भनुथहोस 

 सस्र्ा दताथ नम्वर भनुथहोस 

 ‘  *  भएको बक्समा उल्लेखखत वववरण अननवायथ भने र अन्त्य स्वेजच्छक रुपमा भने 
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 ‘save’ button df lSns u/L ‘save’गने  . 

नोट : एउटा कायाथलयको लागी र्प भएको ववके्रता अको कायाथलयको लागी देखाउदैन। 

 

lrq $ M laqm]tf -yk ug{_ 

५=२ आपनुताकताा वा ववक्रतो ववविण M 
 

यसमा विक्रताथपु्नस बाट आफ्नो कायाालयको लागी थप भएको विके्रताहरुको वििरण हेना सवकन्छ। खररद आदेश वदने 

प्रयोजनको लागी यहाको विक्रताहरु खररद आदेश फमामा छनौट गना सवकन्छ। 

lrq 

% M laqm]tf -ljj/0f_ 
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६ सम्पत्तीको संकेत तथा नाम  

सम्पत्ती तर्ा दानयत्वको मौज्दातको संकेत (Chart of Account )महालेखा परीक्षकको कायाथलयबाट ममनत 
२०७६/२/१५ मा स्वीकृत भएको र स्वीकृत भए अनुसार सम्पत्तीको संकेतको लागी शुरु अकं ६ बाट शुरु 
भएको र िम्मा ७ अकंको व्यवस्र्ा गररएको छ िस्तै ६११११०१ अस्र्ाइ घर (महालेखा ननयन्त्रक 
कायाथलयको Website: fcgo.gov.np मा एकककृत आधर्थक संकेत वधगथकरण र व्याख्या पेि ६३ देखख ७० मा 
हेनुथहोस)्। सम्पत्तीको लेखाकंन र प्रनतवेदनको लागी ७ अकंमा व्यवस्र्ा भएपनन कायाथलय तहमा लेखाकंन 
र प्रनतवेदन गनथ प्रत्येक सम्पत्तीको  र्प वधगथकरण गनथ आवश्यक देखखएकोले  प्रत्येक ७ अकंको सम्पत्ती 
मभर सो अन्त्तगथत पन ेसम्पत्तीको नाम र्प गनथ सककन्त्छ। यो प्रणालीमा यस्ता र्प भएका सम्पत्तीलाई 
१० अकं हदएको छ। यसरी प्रत्येक सम्पत्ती मभर ९९९ वटा सम्म सम्पत्तीको नाम र्प गनथ सककन्त्छ 

६=१ सम्पत्ती तथा मालसामनको नाम थप गने  
७ अकंको सम्पत्ती मभर सो अन्त्तगथत पने सम्पत्तीको नाम र्प गनथसककन्त्छ। महालेखा ननयन्त्रक कायथलयले 
नै सम्पत्तीको नाम र्प गररसककएकोले अधधकांश सम्पत्तीको नाम  प्रववष्ट खण्डको खररद आदेश वा 
सुरुवाती मौज्दातको वववरण भने Drop Down बक्समा देखाउछ। एउटा कायाथलयले र्प गरेको सम्पत्ती 
सवै कायाथलयले प्रयोग गनथ सक्ने हुनाले  खररद आदेश वा सुरुवाती मौज्दात प्रववष्ट गदाथ Drop Down 

Menu बाट खोज्नुपछथ। सम्पत्तीको लेिाकंन ि प्रनतवेदनमा सिज तथा प्रभावकारिता िामसल 
गना सकेसम्म कुन ैपनन कायाालयगत प्रयोगकतााले सम्पत्तीको नाम थप गनुा िुदैन ति 
आफ्नो कायाालयको ववशषे प्रकृनतको सामानको नाम नभएमा थप गना भने सक्दछ ।  

सम्पत्तीको नाम थप गना 

 र्प्नुस Menu मा जक्लक गने 
 खचथ भएर िाने वा खचथ भएर निाने कुन सम्पत्ती छान्त्ने 
 ७ अकंको जिन्त्सी वधगथकरण संकेत नं बक्सबाट सम्पत्तीको नाम छान्त्ने 
 सामानको बक्समा सामानको नाम लेख्न े 

 ईकाइ छान्त्ने  

 सेभ आइटमम धर्च्ने 
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नोट : हाल कनतपय कायाथलयले मालसामानको दाखखला र खचथ नभएर िाने फारममा वववरण भदाथ डले 
डसे्कटप, एच वप डसे्कटप,लेनेभो डसे्कटप गरी छुट्टा वववरण राखेको पाइन्त्छ। यो प्रणालीमा सम्पत्तीको 
लेखाकंन गनथ  यसरी छुट्टा छुटै वववरण नभरी कम्युटर उपकरण मभर डेक्सटप कम्युटर भने र सव ै
प्रकारका डसे्कटप कम्युटरको लागी एउटै सम्पत्ती संकेत राखी आवश्यकता अनुसार त्यसका 
मोडले,स्पेशीकफकेशन भनुथपदथछ । 

अत सम्पत्तीको नाम िाख्दा त्यसको मोडले, ब्रान्ड, स्पेशीकिकेशन, मुल्यको आिािमा ििक नगने  

 

lrq ^ M ;DklQsf] gfd -yk ug{_ 

 

नोट: सम्पत्तीको लेिाकंन ि प्रनतवेदनमा सम्पत्ती तथा न्जन्सी मासामानको नाममा एकरुपता कायम 
गने प्रयोजनको लागी सम्पत्तीको नाम थप गने भुममका मिालेिा ननयन्त्रक कायाालय वा कोष तथा 

लेिा ननयन्त्रक कायाालय तिमा िाख्न सककन्छ। अत आफ्नो कायाालयमा ििेको सम्पत्तीको 
नाम नभएमा नाम थप गना कोलेननका वा मलेननकामा सम्पका  गने। 
 



PAMS k|of]ustf{ Dofg'cn 

 

 

Financial Comptroler General Office(FCGO) Page 26 
 

^=@ सम्पत्तीको नामको ववविण  

यस भागमा सेभ भएका सम्पत्तीको नामको वववरणहरु हेनथ सककन्त्छ । आफ्नै कायाथलयको लागी आवश्यक 

सम्पत्तीको नाम भए नभएको एककन गनथ यो वववरण हेनथ सककन्त्छ । मुख्य प्रयोगकताथले यंहा भएका 

वववरणहरु संशोधन गनथ मेटाउन सक्नेछन।प्रयोगकताथ तहमा वववरणमा संशोधन वा मेटाउन ममल्दैन । 

 

lrq & M ;DklQsf] gfd -ljj/0f_ 

 

&=k|lji6 v08  
यो प्रणालीमा प्रववष्ट खण्डमा सम्पत्ती वा मालसामान प्राप्ती गनथ िस्त ैखररद आदेश, दाखखला, घरिग्गाको लगत 
वा सम्पत्ती वा मालसामान खचथ लेख्न खचथ ननकाशा,हस्तान्त्तरण फारम,ममनाहा फाराम लगायत अन्त्य वववरण 
प्रववष्ट गनथ सककन्त्छ। यही वववरणको आधारमा सम्पत्तीको खाता तर्ा बावषथक प्रनतवेदन तयार हुन्त्छ । यो 
प्रणालोमा खररद आदेश देखख प्रववष्ट गनथ अननवायथ गररएको छ। खररद आदेश तयार गदाथ सम्पत्ती वा मालसामानको 
सकेंत र वववरण िनत शदु्ध प्रववष्ट गररन्त्छ त्यनत ने सम्पत्तीको खाता तर्ा बावषथक प्रनतवेदन गणुस्तरीय हुन्त्छ। 
अत प्रववष्ट खण्डमा वववरण भदाथ यर्ाथर्परक र ध्यान हदएर भनुथ पदथछ । 
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&=! सरुुवाती मौज्दात 
महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको ममनत २०७७/४/६ को ननणथयअनसुार ममनत २०७७/४/७ गत े देखख सव ै सघंीय 
कायाथलयमा सम्पत्तीको लेखाकंन तर्ा प्रनतवेदनमा PAMS लागभुएको छ ।अत सो ममनत देखख खररद आदेश देखख 
प्रणालीमा प्रववष्ट गनुथपछथ। तर २०७७/३/३१ सम्मको अर्ाथत आधर्थक बषथ २०७६/७७ सम्मको बाकी सम्पत्तीहरु मध्ये 
खचथ भएर निाने सम्पत्ती खचथ भएर निाने जिन्त्सी खातामा(मलेप फान ४०८) भएको वववरणबाट र खचथ भएर 
िाने सम्पत्ती खचथ भएर िाने जिन्त्सी खातामा(मलेप फान ४०७) भएको वववरणबाट            

प्रववष्ट खण्डमा रहेको शरुुवात मौज्दातमा प्रववष्ट गनुथपछथ। आ व ०७६/७७ को सम्पत्तीको बावषथक वववरण बन्त्ने 
प्रववष्टन ैशरुवाती मौज्दातमा रहेको सम्पत्तीको वववरण हो । तर घर िग्गाको वववरण भने प्रववष्ट खण्डमा रहेको 
घरिग्गाको लगत मलेपफान ४१७ मान ैभनुथपदथछ । 

 

lrq * M ;'?jftL df}Hbft 

 

 ;'?jftL df}Hbft buttondf lSns ug'{xf];, tkfO{n] tnsf] k]h b]Vg'x'g]5 . 

 खचथ भएर िाने वा निाने बक्समा धर्च्नुस वा छान्त्नुस 

 सामानको नाम Drop Down बक्सबाट छान्त्नुस 

 aS;x?sf] ;j} ljj/0fx? eg'{xf];, * भएका बक्सको वववरण अननवायथ भनुथपछथ भने अन्त्य 

स्वेजच्छक हो उपलव्ध भएसम्म भनुथपछथ। 
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 सवै वववरण भरेपनछ र्प्नुस button मा जक्लक गनुथहोस 

 यसै गरी अन्त्य सम्पत्ती भएमा सोही अनुसार वववरण भदै र्प्नुस जक्लक गनुथहोस ्

 ;lsPkl5, Save all button df lSns ug'{xf];  

 यनत गरेपछी Successful Save भन्त्ने िानकारी आएपछी वववरण सेभ हुन्त्छ  

 

नोट:   

 थप्नुस button न्क्लक नगिी Save button न्क्लक गदाा ववविण सेभ िुदैन । 

 सुरुवाती मौज्दातमा ववविण भदाा पुिानो स्रेस्ताबाट लगत कसेको ििेछ ि दाखिला ममनत 

ि दाखिला नम्वि नभएमा दाखिला नम्वि भने बक्समा १ ि दाखिला ममनत िचा भएि 

नजाने िातामा अ ल्या गिेको ममनत भने साथै सामान प्राप्तीको स्रोतमा अ ल्या भने । 

 सुरुवाती मौज्दातको ववविण भदाा दाखिला नम्वि ि ममनत अनुसाि ििक ििक भनुापदाछ 

। सुरुवातो मौज्दातमा जनत ववविण भरिन्छ सोिी आिािमा सो सम्पत्तीको िचा भएि 

नजाने मलेप िान ४०८ तयाि िुन े िुदा उपलब्ि भएसम्मको ववविण छुट्टा छुट्टै 

भनुापदाछ। 

ववविण सच्चाउने 

स्टोि ककपिको User बाट लगइन गिेि प्रववष्ट गनुापदाछ। भिेको ववविण सच्चाउनु पने भएमा प्रनतवेदन 

िण्डमा दाखिला प्रनतवेन िािम िोली सम्वन्न्ित ववगे्रको दाखिला सच्चाउन वा पुिै िद्द गना सककन्छ  
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प्रनतवेदन िेना 

वववरण सेभ गरेपछी प्रनतवेदन खण्डमा दाखखला आदेशमा देखखन्त्छ। उक्त आदेश कायाथलय प्रमुखको 

Login Name बाट स्वीकृत गरेपश्चात उक्त सम्पत्तीको प्रकार अनुसार खचथ भएर िाने(मलेप फान 

४०७)वा सम्पत्ती खचथ भएर निाने(मलेप फान ४०८) मा आम्दानी बाधीन्त्छ र सम्पत्तीको जिन्त्सी 

मौज्दात मलेप फान ४१३ मा देखखन्त्छ। कायाालय प्रमुिको User बाट स्वीकृत गरिसकेको ववविण 

सच्चाउन वा िद्द गना नसककने भएकोले ववविण स्वीकृत गनुा अगाडी ववविण सहि भएको एककन 

गनुापदाछ । 

७=२ िरिद आदेश(४०२) 

यो प्रणालीमा सम्पत्तीको लेखाकंन र प्रनतवेदन खररद आदेशबाट शरुु गररएको छ। कायाथलयले कुन ैसम्पत्ती खररद 

गने ननणथय भएपनछ (Storekeeper )k|of]ustf{n] cfjZostf cg';f/ vl/b ljj/0f प्रववष्टगनुथपछथ ।सम्पत्तीको 

लेखाकंन र प्रनतवेदनको शदु्धता खररद आदेशमा भररएको वववरणको आधारमा हुने हुनाले खररद आदेश भदाथ 
चनाखो हुनपुदथछ। िस्त कुन ैकायाथलयले एच पी डसे्कटप खररद गनथ ननणथय गरेको छ भने सम्पत्तीको नाम भने 
बक्समा डसे्कटप कम्यटुर सम्पत्तीको नाम छानी वववरण भनुथपदथछ। सम्पत्तीको नाममा न ैएच पी डसे्कटप र्प 
गरी वववरण भनुथ हुदैन। सव ैकायाथलयले डसे्कटप कम्यटुर भनन वववरण भरेको खण्डमा देशभरर कनतवटा डसे्कटप 
कम्यटुर छ त्यसको समेत प्रनतवेदन गनथ सककन्त्छ। अत सम्पत्तीको नाममा एकरुपता कायम गनुथ पदथछ । 
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lrq ( Mk|ljli6 -vl/b -$)@__ 

 खररद आदेश(४०२) button df lSns ug'{xf];, tkfO{n] tnsf] kmf/fd b]Vg'x'g]5 . 

 खररद आदेश सम्वजन्त्ध ननणथय नम्वर भनुथहोस 

 ननणथय ममनत भनुथहोस 

 मालसामान आपुती गने संस्र्ा छान्त्नुहोस(यो बक्समा संस्र्ाको नाम नदेखखएमा 

ववक्रता र्प गने button बाट ववके्रताको वववरण भरी सेभ गनुथहोस) 

 खचथ भएर िाने मालसामान भए सो छान्त्नुहोस र खररद वववरणका आवश्यक वववरण 

भनुथहोस 

 खचथ भएर निाने मालसामान भए सो छान्त्नुहोस र खररद वववरणका आवश्यक 

वववरण भनुथहोस 

 र्प गने button धर्च्नुहोस  

 सेभ गने मालसामनको वववरण देखाएपछी Save all button df lSns ug'{xf]; . 

नोट: र्प गने button नर्ीची खररद आदेशको लागी भरेको वववरण सेभ हुदैन 

ववविण सच्चाउने 

स्टोि ककपिको User बाट लगइन गिेि प्रववष्ट गनुापदाछ। भिेको ववविण सच्चाउनु पने भएमा कायाालय 

प्रमुिले स्वीकृत गनुा अगाडी प्रनतवेदन िण्डमा िरिद आदेश िािम िोली सम्वन्न्ित ववगे्रको िरिद 

आदेश सच्चाउन वा िद्द गना सककन्छ । 

 

िरिद आदेशको जाच तथा स्वीकृत 
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 शाखा अधधकृत वा तोकीएको व्यजक्तले खररद आदेश िाच गने जिम्मेवारी तोकीएको छ भने 

प्रनतवेदन खण्डबाट खररद आदेश खोल्नुपछथ र प्रनतवेदन आवश्यकता अनसुार हेरी EDIT गनथ 

सक्छ। 

 कायाथलय प्रमुखले प्रनतवेदन खण्डबाट खररद आदेश खोल्नुपछथ  र प्रनतवेदन आवश्यकता अनुसार 

हेरी EDIT गरी सेभ गनुथपछथ। कायाथलय प्रमुखले खररद आदेश स्वीकृत गरेपछी मार प्रणालीमा 

खररदको कायथ पुरा हुन्त्छ र सम्वजन्त्धत बबके्रतालाई खररद आदेश हदनुपछथ। कायाथलय प्रमुखको 

User बाट स्वीकृत नभएको खररद आदेश दाखखलामा प्रववष्ट गनथसकीदैन । 

७=३ दाखिला िािम -४०३_ M 
प्रणालीमा कायाथलय प्रमखुको User बाट स्वीकृत खररद आदेशहरु प्रववष्ट खण्डको दाखखला फाराम मभर खररद 
आदेश नमं्वरमा आएर बसेको हुन्त्छ। सम्वजन्त्धत खररद आदेशको सामान ववके्रताले आपतुी गरेमा उक्त सामान 
दाखखला गनथ सम्वजन्त्धत खररद आदेश नम्वर छानी ववके्रताको ववल नम्वर र दाखखला ममनत प्रववष्ट गरी देहाय 
बमोजिम गनुथपछथ। 

 

िरिद ववविण भने 

 Heading खण्डमा सामनको नाम मा Tick लगाउने तत्पश्चात खररद आदेश भएका सवै 
सामानमा Tick लाग्छ 

 दर, स्पेशीफीकेशन, इकाइ आफै आउछ आवश्कता अनुसार Edit गनुथपरे गन े

 Model भए भन े

 भ्याटमा Click गन े

 cfjZostf cg';f/  ;a} aS;x? e/]k5 Save all button df lSns ug'{xf]; . सेभ हुन्त्छ। 

नोट: दाखखलागने फाराममा खररद आदेश देखाएन भने प्रनतवेदन खण्डबाट खररद आदेश कायाथलयले 

प्रमुखले स्वीकृत गरे नगरेको हेने, खररद आदेश स्वीकृत नगरर दाखखला गनथ सककदैन  
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lrq !) Mk|ljli6 -bflvnf-$)#__ 

ववविण सच्चाउने 

स्टोि ककपिको User बाट लगइन गिेि प्रववष्ट गनुापदाछ। भिेको ववविण सच्चाउनु पने भएमा कायाालय 

प्रमुिले स्वीकृत गनुा अगाडी प्रनतवेदन िण्डमा दाखिला आदेश िािम िोली सम्वन्न्ित ववगे्रको दाखिला 

आदेश सच्चाउन वा िद्द गना सककन्छ । 

दाखिला आदेशको जाच तथा स्वीकृत 

 शाखा अधधकृत वा तोकीएको व्यजक्तले दाखखला आदेश िाच गने जिम्मेवारी तोकीएको छ भन े

प्रनतवेदन खण्डबाट दाखखला आदेश खोल्नुपछथ  र प्रनतवेदन आवश्यकता अनुसार हेरी EDIT गनथ 

सक्छ। 

 कायाथलय प्रमुखले प्रनतवेदन खण्डबाट दाखखला आदेश खोल्नुपछथ  र प्रनतवेदन आवश्यकता अनुसार 

हेरी EDIT गरी सेभ गनुथपछथ। कायाथलय प्रमुखले दाखखला आदेश स्वीकृत गरेपछी मार प्रणालीमा 

दाखखलाको कायथ पुरा हुन्त्छ र । कायाथलय प्रमुखको User बाट स्वीकृत नभएको दाखखला आदेश 
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सम्पत्ती वा जिन्त्सी मालसामनको सम्वजन्त्धत लेिर अर्ाथत खचथ भएर िाने मलेप फान ४०७ र 

खचथ भएर निाने मलेप फान ४०८ मा आम्दानी बाधधदैन। 

 कायाथलय प्रमखुले स्वीकृत गरेको दाखखला वववरण खचथ भएर िाने सम्पत्ती हो भने खचथ भएर 

िाने मलेप फान ४०७ मा  र खचथ भएर निाने सम्पत्ती हो भने खचथ भएर निाने मलेप फान 

४०८ मा आम्दानी बाधधन्त्छ। उक्त सम्पत्ती जिन्त्सी ननरीक्षण फारम र सम्पत्ती तर्ा जिन्त्सी 

सामानको बावषथक मौज्दातमा समेत देखखन्त्छ। 

 

 

७=४ िचा ननकासा िािम -४०४_ M 
खचथ ननकासा फारम स्टोरमा दाखखला भएको खचथ भएर िाने मालसामान वा सम्पत्तीको माग फारमको आधारमा 
खचथ लेख्न ेप्रयोिनको लाधग प्रयोग हुन्त्छ। िस्त ैआधर्थक प्रशासन शाखाबाट फोटोकपी पेपर २ ररम माग भयो र 
स्टोरमा मौज्दात छ भने उक्त फोटोकपी पेपरको लागी माग फारम स्वीकृत भएपछी खचथ लेख्न देहायबमोजिम 
गनुथपछथ । 
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lrq !! Mk|ljli6 -vr{ lgsf;f -$)$__ 

 प्रववष्ट खण्डमा जक्लक गनुथहोस ,tkfO{n] tnsf] k]h b]Vg'x'g]5 . 

 मालसामन खचथ लेख्न दाखखला भएको सामनहरुको बक्सबाट खचथ लेख्न ेसामान छान्त्ने . 

 सामान छानेपछी स्टोरमा दाखखला भएको सामानको वववरणहरु देखाउछ,र िुन 

मालसामान खचथ लेख्न ेहो सोको पररणाम अकं Type गने  

 र्प गने बटन + धर्च्ने 

 यसैगरी खचथ लेख्न ेसामान छान्त्दै  + button धर्च्ने 

 ;lsPkl5, Save all button df lSns ug'{xf]; .ततपश्चात खचथ ननकासा वववरण सेभ हुन्त्छ। 

खचथ ननकाशाको िाच तर्ा स्वीकृत 

 शाखा अधधकृत वा तोकीएको व्यजक्तले खचथ ननकाशा िाच गने जिम्मेवारी तोकीएको छ भन े

प्रनतवेदन खण्डबाट खचथ ननकाशा खोल्नुपछथ  र प्रनतवेदन आवश्यकता अनुसार हेरी EDIT गनथ 

सक्छ। 

 कायाथलय प्रमुखले प्रनतवेदन खण्डबाट खचथ ननकाशा खोल्नुपछथ  र प्रनतवेदन आवश्यकता अनुसार 

हेरी EDIT गरी सेभ गनुथपछथ। कायाथलय प्रमुखले खचथ ननकाशा स्वीकृत गरेपछी मार प्रणालीमा 

खचथ ननकाशाको कायथ पुरा हुन्त्छ र । कायाथलय प्रमखुको User बाट स्वीकृत नभएको खचथ ननकाशा 

सम्पत्ती वा जिन्त्सी मालसामनको सम्वजन्त्धत लेिर अर्ाथत खचथ भएर िाने मलेप फान ४०७  मा 

मौज्दात घट्दैन।  

 कायाथलय प्रमुखले खचथ ननकाशा स्वीकृत गरेपछी खचथ भएर िाने मलेप फान ४०७ मा 

सम्वजन्त्धत सम्पत्तीको मौज्दातमा घट्छ ।  
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&=% x:tfGt/0f kmf/d -$)^_ M 

हस्तान्त्तरण फारम कायाथलमा वा स्टोरमा दाखखला भएको खचथ भएर निाने मालसामान वा सम्पत्ती अन्त्य कुन ै
कायाथलयलाई हस्तान्त्तरण गरेको अवस्र्ामा हस्तान्त्तरण गने कायाथलयमा आम्दानी बाधधएको सम्पत्ती वा 
मालसामानको खचथ लेख्न ेवा घटाउने प्रयोिनको लाधग प्रयोग हुन्त्छ। हस्तान्त्तरणको ननणथय भएपछी देहायबमोजिम 
गनुथपछथ । 

 

lrq !@ M  k|ljli6 -x:tfGt/0f -$)^__ 

 प्रववष्ट खण्डमा जक्लक गनुथहोस ,tkfO{n] tnsf] k]h b]Vg'x'g]5 . 

 हस्तान्त्तरण फारम नम्वर भने  

 हस्तान्त्तरण ननणथय नम्वर भने 

 हस्तान्त्तरण ननणथय ममनत भने 

 हस्तान्त्तरण गनथ कायाथलयको नाम भने 

 हस्तान्त्तरण गने सामान छानेपछी स्टोरमा दाखखला भएको सामानको वववरणहरु 

देखाउछ,र िुन मालसामान हस्तान्त्तरण लेख्न ेहो सोको पररणाम अकं Type गने  

 र्प गने बटन + धर्च्ने 

 यसैगरी अन्त्य हस्तान्त्तरण गने सामान छान्त्दै  + button धर्च्ने 
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 ;lsPkl5, Save all button df lSns ug'{xf]; .ततपश्चात हस्तान्त्तरण वववरण सभे हुन्त्छ । 

िस्तान्तिण िािमको जाच तथा स्वीकृत 

 शाखा अधधकृत वा तोकीएको व्यजक्तले हस्तान्त्तरण फारमको िाच गने जिम्मेवारी तोकीएको छ 

भने प्रनतवेदन खण्डबाट हस्तान्त्तरण फारम खोल्नुपछथ  र प्रनतवेदन आवश्यकता अनुसार हेरी 

EDIT गनथ सक्छ। 

 कायाथलय प्रमुखले प्रनतवेदन खण्डबाट हस्तान्त्तरण फारम खोल्नुपछथ  र प्रनतवेदन आवश्यकता 

अनुसार हेरी EDIT गरी सेभ गनुथपछथ। कायाथलय प्रमुखले हस्तान्त्तरण फारमस्वीकृत गरेपछी मार 

प्रणालीमा हस्तान्त्तरण फारमको कायथ पुरा हुन्त्छ र । कायाथलय प्रमुखको User बाट स्वीकृत 

नभएको हस्तान्त्तरण फारमबाट सम्पत्ती वा जिन्त्सी मालसामनको सम्वजन्त्धत लेिर अर्ाथत खचथ 

भएर निाने मलेप फान ४०८  मा मौज्दात घट्दैन।  

 कायाथलय प्रमुखले हस्तान्त्तरण फारमस्वीकृत गरेपछी खचथ भएर निाने मलेप फान ४०८ मा 

सम्वजन्त्धत सम्पत्तीको मौज्दातमा घट्छ ।  

&=^ lhG;L lg;u{ ÷ldgfxf ljj/0f -$!)_ M 

lhG;L lg;u{ ÷ldgfxf ljj/0f कायाथलमा वा स्टोरमा दाखखला भएको खचथ भएर निाने मालसामान वा सम्पत्ती 
ननसथग वा ममन्त्हा वा मललामबाट आम्दानी बाधधएको सम्पत्ती वा मालसामानको खचथ लेख्न ेवा घटाउने प्रयोिनको 
लाधग प्रयोग हुन्त्छ। lhG;L lg;u{ ÷ldgfxfको ननणथय भएपछी देहायबमोजिम गनुथपछथ । 
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lrq !# Mk|ljli6 -lhG;L– lg;u{÷ ldgfxf ljj/0f -$!)__ 

 प्रववष्ट खण्डमा जक्लक गनुथहोस ,tkfO{n] tnsf] k]h b]Vg'x'g]5 . 

 ननसगथ ममनाहा ननणथय वववरण भने  

 ननसगथ ममनाहा ननणथय नम्वर भने 

 ननसगथ ममनाहा गने सामानको दाखखला नम्वर भने 

 ननसगथ ममनाहा गने सामानको नाम भने 

 अन्त्य वववरणहरु आवश्यकता अनुसार भने 

 र्प गने बटन + धर्च्ने 

 यसैगरी अन्त्य ननसथग वा ममनाहा गने सामान छान्त्दै  + button धर्च्ने 

 ;lsPkl5, Save all button df lSns ug'{xf]; .ततपश्चात ननसथग वा ममन्त्हा वववरण सेभ 

हुन्त्छ । 

 

न्जन्सी ननसाग÷ममनािा जाच तथा स्वीकृत 
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 शाखा अधधकृत वा तोकीएको व्यजक्तले lhG;L lg;u{ ÷ldgfxf िाच गने जिम्मेवारी तोकीएको 

छ भने प्रनतवेदन खण्डबाट हस्तान्त्तरण फारम खोल्नुपछथ  र प्रनतवेदन आवश्यकता अनुसार हेरी 

EDIT गनथ सक्छ। 

 कायाथलय प्रमुखले प्रनतवेदन खण्डबाट lhG;L lg;u{ ÷ldgfxf खोल्नुपछथ  र प्रनतवेदन आवश्यकता 

अनुसार हेरी EDIT गरी सेभ गनुथपछथ। कायाथलय प्रमुखले lhG;L lg;u{ ÷ldgfxf स्वीकृत गरेपछी 

मार प्रणालीमा lhG;L lg;u{ ÷ldgfxf कायथ पुरा हुन्त्छ र । कायाथलय प्रमुखको User बाट स्वीकृत 

नभएको lhG;L lg;u{ ÷ldgfxf सम्पत्ती वा जिन्त्सी मालसामनको सम्वजन्त्धत लेिर अर्ाथत खचथ 

भएर निाने मलेप फान ४०८  मा मौज्दात घट्दैन।  

 कायाथलय प्रमुखले lhG;L lg;u{ ÷ldgfxfस्वीकृत गरेपछी खचथ भएर निाने मलेप फान ४०८ मा 

सम्वजन्त्धत सम्पत्तीको मौज्दातमा घट्छ । 

&=& lhG;L lgl/If0f kmf/d -$!!_M 

आधर्थक कायथववधध तर्ा ववत्तीय उत्तरदानयत्व ऐन तर्ा ननयमावलीको व्यवस्र्ा अनसुार प्रत्येक कायाथलय कम्तीमा 
बषथको एकचोटी आफ्नो कायाथलयको जिन्त्सी ननररक्षण गनुथपने व्यवस्र्ा छ। सोही प्रयोिनको लाधग जिन्त्सी ननररक्षण 
सममती गठन हुन्त्छ। सममतीले जिन्त्सी ननररक्षणको कायथ प्रारम्भ गनथ अगाडी कायाथलयमा दाखखला भएको बाकी 
सम्पत्ती तर्ा जिन्त्सी मौज्दातको वववरण प्रववष्ट खण्डको जिन्त्सी ननररक्षण फारम बाट प्राप्त गनथ सक्दछ। 
सोहीअनसुार बाकी सम्पत्तीको स्पेशीकफकेशन अनसुार मभडकेो नमभडकेो,भौनतक पररक्षण गदाथ घटबि सखं्या वा 
चाल ुहालतमा रहे नरहेको वा ममथत गनुथपने एककन गरेपछी सम्पणुथ वववरण यस फारममा प्रववष्ट गनुथपदथछ । 
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lrq !$ M n}+lus lgl/If0f kmf/fd 

 जिन्त्सी ननररक्षण फारम(४११) buttondf lSns ug'{xf];, tkfO{n] tnsf] k]h b]Vg'x'g]5 . 

 स्पेशीकफकेशन अनुसार मभडकेो नमभडकेो  संख्या भने 

 भौनतक पररक्षण गदाथ घटबि भए संख्या भने 

 चालु हालतमा रहेको नरहेको संख्या भने 

 मललाम गनुथपने संख्या भने. 

 cfjZostf cg';f/ ;a} ljj/0fsfaS;x? eg'{xf]; . 

 ;lsPkl5, Save all button df lSns ug'{xf]; . 
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&=* dd{t cfj]bg -$!$_ M 

कायाथलयको सवारीसाधन तर्ा अन्त्य सम्पत्ती ममथत सधुार गनथ ममथत आवेदन फारमको प्रयोग गररन्त्छ 

&=*=! /fVg]M 

 

lrq !% M k|ljli6 -dd{t;Def/ kmf/fd -$!$__ 

 ममथत आवेदन (४१४) button df lSns ug'{xf]; . 

 cfjZostf cg';f/ ;a} dd{tsf ljj/0fx?sf aS;x? eg'{xf]; . 

 ;lsPkl5, Save all button df lSns ug'{xf]; . 
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&=( dd{t clen]vx? -$!%_ M 

कायाथलयको सवारीसाधन तर्ा अन्त्य सम्पत्ती ममथत सुधार सम्वन्त्धी वववरण यसमा रहन्त्छ  

&=(=! /fVgM] 

 

lrq !^ Mk|ljli6 -dd{t clen]vx? -$!%__ -/fVg_ 

 Maintenance Records (415)button df lSns ug'{xf]; . 

 To keep button df lSns ug'{xf];, tkfO{n] tnsf] k]h b]Vg'x'g]5 . 

 cfjZostf cg';f/ ;a} ljj/0fsf aS;x?eg'{xf]; . 

 ;lsPkl5, Save all button df lSns ug'{xf]; . 

&=(=@ ljj/0f M 

o; efudf dd{t cfj]bgsf  ljj/0f हेनथ सककन्त्छ .  
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lrq !& Mk|ljli6 -dd{t clen]vx? -$!%_ -ljj/0f_ 

&=!) 3/ hUUff -$!&_ M 

सरकारी कायाथलयको हक स्वामीत्वमा रहेका घरिग्गाको वववरण यस फारममा प्रववष्ट गनुथपदथछ। 

 

lrq !* Mk|ljli6 -3/ hUuf -$!&__ 

 घर िग्गा (४१७) button df lSns ug'{xf]; . 

 घरिग्गाको जिन्त्सी सम्पत्ती वगीकरण छान्त्नुहोस 

 घरिग्गा रहेको जिल्ला,स्र्ानीय तह,वडा नम्वर छान्त्नुहोस 

 िग्गाको नक्सा नं ककत्ता नं क्षेरफल तर्ा िग्गाको ककमसम छान्त्ने 

 िग्गा धननको वववरण भने 

 cfjZostf cg';f/ ;a} hUuf, hUufwgL / cGo ljj/0fsf aS;x? eg'{xf]; . 

 ;lsPkl5, Save all button df lSns ug'{xf]; . 

 

 

 



PAMS k|of]ustf{ Dofg'cn 

 

 

Financial Comptroler General Office(FCGO) Page 43 
 

ववविण सच्चाउने 

 स्टोि ककपिको User बाट लगइन गिेि प्रववष्ट गनुापदाछ। भिेको ववविण सच्चाउनु पने 

भएमा कायाालय प्रमुिले स्वीकृत गनुा अगाडी प्रनतवेदन िण्डमा घि जग्गा लगत िोली 

सम्वन्न्ित ववगे्रको ववविण सच्चाउन वा पुिै ववविण िद्द गना सककन्छ । 

 

*=k|ltj]bg v08 M 
प्रववष्टमा गरीएका सम्पत्ती तर्ा जिन्त्सीको स्वीकृत मलेप फान अनसुार आवश्यक सव ैप्रकारका प्रनतवेदन हरु 
यस खण्डमा देखखन्त्छ। यस प्रणालीमा ववमभन्त्न प्रकारका प्रनतवेदन तयार हुन्त्छ िस्त ै कायाथलयगत 
प्रनतवेदनहरु,जिल्लागत प्रनतवेदनहरु,मन्त्रालयगत प्रनतवेदनहरु,प्रदेशगत प्रनतवेदनहरु,स्र्ानीय तहगत प्रनतवेदनहरु। 
कायाथलयलाई हदइएको भमुमका अनसुारमार आफ्नो लागी आवश्यक प्रनतवेदन मार प्रयोगकताथले हेनथ सक्दछ। 
सम्पत्तीको उपलव्ध भएका त्याकका आधारमा आवश्यकता अनसुारका प्रनतवेदन तयार गनथ समेत सककन्त्छ अत 
प्रनतवेदनको शदु्धताको लागी पनन प्रववष्ट खण्डमा वववरण भदाथ ध्यान परुाउन ुपदथछ . 

 *=! vl/b cfb]z -$)@_ M 

o; efudf sfof{non] tof/ u/]sf vl/bcfb]zx? b]lvG5 . tL cfb]zx?cfjZostf cg';f/ ;xh} ;+zf]wg ug{, 

d]6fpg,:jLs[t ug{ / lk|G6 ug{ ;lsG5 . 
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lrq #) M sfof{nosf] k|ltj]bg -vl/b cfb]z -$)@__ 

 

*=@ bflvnf -$)#_ M 

o; efudf sfof{non] tof/ u/]sf bflvnf cfb]zx? b]lvG5 . tL cfb]zx? cfjZostf cg';f/ ;xh} ;+zf]wg ug{, 

d]6fpg,:jLs[t ug{ / lk|G6 ug{ ;lsG5 . 

 

 

lrq #! M sfof{nosf] k|ltj]bg -bflvnf -$)#__ 

*=# vr{ lgsf;f -$)$_ M 

o; efudf sfof{non] tof/ u/]sf vr{ lgsf;sf] k|ltj]bg b]lvG5 . tL vr{ lgsfzfsf] ljj/0f cfjZostf cg';f/ 

;xh} ;+zf]wg ug{, d]6fpg,:jLs[t ug{ / lk|G6 ug{ ;lsG5 . 
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lrq #@ M sfof{nosf] k|ltj]bg -vr{ lgsf;f -$)$__ 

 

*=$ x:tfGt/0f -$)^_ M 

o; efudf sfof{non] tof/ u/]sf x:tfGt/0fsf] k|ltj]bg b]lvG5 . tL x:tfGt/0fsf ljj/0f cfjZostf cg';f/ 

;xh} ;+zf]wg ug{, d]6fpg,:jLs[t ug{ / lk|G6 ug{ ;lsG5 . 

 

lrq ## M sfof{nosf] k|ltj]bg -x:tfGt/0f -$)^__ 
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*=% vr{ eP/ hfg] -$)&_ M 

o; efu cGt{ut, k|of]ustf{n] cfjZostf cg';f/ vr{ eP/ hfg] ;fdfu|Lsf] gfd ;j} jf 5'6\6f 5'6\6} 5fg]/ 

k|ltj]bg x]g{ ;Sb5 . 

 

 

lrq #$ M sfof{nosf] k|ltj]bg -vr{ eP/ hfg]-$)&__ 

 खचथ भएर िाने (४०७) buttondf lSns ug'{xf];, tkfO{n] tnsf] k]h b]Vg'x'g]5 . 

 cfjZostf cg';f/ ;fdfgx?sf] gfd jf ;j} 5fGg'xf]; . 

 k|ltj]bg d]g'df lSns ug'{xf]; . 

*=^ vr{ gx'g] -$)*_ M 

o; efu cGt{ut, k|of]ustf{n] cfjZostf cg';f/ vr{ eP/ ghfg] ;fdfu|Lsf] gfd ;j} jf 5'6\6f 5'6\6} 5fg]/ 

k|ltj]bg x]g{ ;Sb5 .  
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lrq #% M sfof{nosf] k|ltj]bg -vr{ gx'g] -$)*__ 

 खचथ भएर निाने (४०८) buttondf lSns ug'{xf];, tkfO{n] tnsf] k]h b]Vg'x'g]5 . 

 cfjZostf cg';f/ ;fdfgx?sf] gfd jf ;j} 5fGg'xf]; . 

 k|ltj]bg d]g'df lSns ug'{xf]; . 

 

*=& ljg sf8{ -^)(_ M 

o; efun] k|of]ustf{nfO{ df}Hbftdf /x]sf ;fdfu|Lx?sf] cj:yfsf af/]df /]s8{ /fVg ;xof]uub{5 .  7'nf :6s sIf 

ePsf v'b|f Joj;fodf tTsfn pknJw df}Hbft sf] /]s8{ /fVgsf nflu ljg sf8{sf] k|of]u ub{5g . k|of]ustf{n] 

cfjZostf cg';f/ ;fdfu|L 5fg]/ clen]v vf]Hg ;Sb5g .  
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lrq #^ M sfof{nosf] k|ltj]bg -ljg sf8{ -^)(__ 

 

*=* lhG;L lg;u{÷ldgfxf ljj/0f -$!)_ M 

o; efudf lhG;L lg;u{÷ldgfxf ljj/0fsf k|ltj]bg x]g{ ;lsG5 .  

 

lrq #&M sfof{nosf] k|ltj]bg -lhG;L – lg;u{ ÷ldgfxf ljj/0f_ 

 

*=( lhG;L lgl/If0f kmf/fd -$!!_ M 

o; efudf s'g} lglZrt cfly{s jif{df /x]sf] lhG:L lg/LIf0f k|ltj]bg x]g{ ;lsG5 . 
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lrq #*M sfof{nosf] k|ltj]bg –lhG;L lgl/If0f kmf/fd-$!!__  

 

lrq #( M sfof{nosf] k|ltj]bg –lhG;L lgl/If0f kmf/fd -$!!__ 

*=!) ;DkQL tyf lhG;L df}Hbftsf] jflif{s ljj/0f -$!#_ M 

यो प्रनतवेदन कायाथलयले बावषथक रुपमा पेश गने प्रनतवेदन हो । यस प्रनतवेदनमा सकं्षक्षप्त -७ डडिीट_ र बबस्ततृ-

१० डडिीट_  दवु ैरुपमा हेनथ सककन्त्छ भने खचथ भएर िाने वा खचथ भएर निाने वा दवु ैसम्पत्तीको प्रनतवेदन 

हेनथ ममल्छ। कायाथलयले बावषथक रुपमा सम्पत्ती तर्ा जिन्त्सी मौज्दातको प्रनतवेदनको लागी सकं्षक्षप्त प्रनतवेदन 
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कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पेश गरी प्रमाणीत गनुथपदथछ 

 

lrq $) M sfof{nosf] k|ltj]bg -jfli{fs :6s -lj:t[t ljj/0f__ 
 

*=!)=@ ;+lIfKt M 

k|of]ustf{n] n}+lus jlu{s/0f sf]8 gDa/ / cfly{s jif{ /fv]/ cfjZostf cg';f/sf k|ltj]bgx? ;xh} vf]Hg ;Sg]5g 

.   

 

lrq $! M sfof{nosf] k|ltj]bg -jfli{fs :6s -;+lIfKt ?kdf__ 
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*=!! dd{t cfj]bg -$!%_ M 

o; k|ltj]bgdf dd{t cfj]bgsf ljj/0f x]g{ ;lsG5 . 

 

lrq $@ M sfof{nosf] k|ltj]bg -dd{t cfj]bg -$!%__ 

 

*=!@ 3/ hUuf -$!&_ M 

o; k|ltj]bgdf k|of]ustf{n] 3/ / hUuf ;DaGwL k|ltj]bgx? cfjZostf cg';f/ ;+zf]wg ug{, d]6fpg / 8fpgnf]8 

ug{ ;Sg]5g . 

 



PAMS k|of]ustf{ Dofg'cn 

 

 

Financial Comptroler General Office(FCGO) Page 52 
 

lrq $# M sfof{nosf] k|ltj]bg -3/ hUuf -$!&__ 

 

(.nucfp6 ug]{ M 

   sfo{ ;lsPkl5, ;fO{6af6 aflx/ lg:sgsf nflu Logout button df lSns ug'{xf]; . 

 

lrq $$ M nu cfp6 

 


