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Most Frequently Asked Questions on PAMS 

 

१. मेरो कायाथलयले हालसम्म PAMS प्रयोग गरेको छैन, अव म प्रणाली लागू गनथ चाहान्त्छु। सम्पत्तिको लेखाकंन 
तर्ा प्रनतवेदनको लागग Public Asset Management System(PAMS) प्रयोग गनथ के गनुथपछथ। 
 

तपाईले आफ्नो कार्ाालर्को लागि PAMS को User सम्वन्धित न्िल्लाको कोष तथा लेखा ननर्धरक कार्ाालर्, 
प्रदेश लेखा ननर्धरक कार्ाालर् वा प्रदेश इकाइ कार्ाालर्मा सम्पका  िरेर प्राप्त िना सक्नुहुनेछ। PAMS को 
प्रर्ोिको लागि संघ र स्थानीर् तहको हकमा LMBIS मा भएको ९ अंकको कार्ाालर् कोड तथा प्रदेश कार्ाालर्को 
हकमा PLMBIS मा भएको १० अंकको कार्ाालर् कोड प्रर्ोि िररएको छ। आगथाक वषा २०७७।७८ देखख नर्ा 
कार्ाालर् थप भएको अवस्थामा नर्ा प्रर्ोिकतााको लागि LMBIS/PLMBIS मा भएको सहह कार्ाालर् कोड 
तथा नाम सहहत fcgopams@gmail.com मा मेल िनुाहोस। 
 

२. मैले मेरो PAMS User(store@305013500) को password त्तवर्सथएर लगइन हुदैन। के गनुथपछथ? 

 

तपाईले कोष तथा लेखा ननर्धरक कार्ाालर्बाट user ललएपश्चात आफ्नो वववरण पुणा भनुापदाछ। त्र्समा 
आफ्नो email address समेत भरी पासवडा ररसेट िरर हटपेर राखु्नहोस र सोहह पासवडाबाट PAMS लिइन 
िनुाहोस। र्हद पासवडा ववलसाएकोमा Forget Password बाट आफ्नो पासवडा सम्वन्धित मेलबाट ररसेट 
िनासक्नुहुनेछ। र्हद लिईन वववरण भदाा ईमेल ठेिाना नराखेको वा िलत ईमेल ठेिना राखेकोले ररसेट िना 
नसेकेमा सम्वन्धित कोष तथा लेखा ननर्धरक कार्ाालर् वा प्रदेश लेखा ननर्धरक कार्ाालर्मा सम्पका  िरर 
ररसेट िना सक्नुहुनेछ। साथै fcgopams@gmail.com  मा मेल पठाएर पनन  ररसेट िनासक्नुहुनेछ। 
 

३. मेरो कायाथलयको स्टोर प्रमुख वा कायाथलय प्रमुख पररवतथन हुनुभयो। नया कमथचारीको PAMS 

User(store@305013500)  बनाउन के गनुथपछथ? 

 

नर्ा कमाचारी सरुवा भएको अवस्थामा सम्वन्धित कोष तथा लेखा ननर्धरक कार्ाालर् वा प्रदेश लेखा ननर्धरक 
कार्ाालर्मा सम्पका  िरर  पुरानो user ररसेट िना सक्नुहुनेछ। ररसेट पश्चात आफ्नो वववरण भरी पासवडा 
पररवतान िनासक्नुहुनेछ।  साथै fcgopams@gmail.com मा मेल पठाउन पनन सक्नुहुनेछ। 
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४. Nisan Jeep को नाम प्रणालीमा देखाउदैन। कसरी प्रत्तवष्ट गने होला? 

 

प्रणालीमा प्रववष्ट िदाा खचा भएर निाने सामानमा न्िप छाधनुहोस। र्सको वववरण Specification तथा 
Model मा Nisan तथा अधर् वववरण भरर सेभ िनुाहोस। प्रववष्ट िदाा सामनको नाममा त्र्सको specification, 

model मा खुलाएर प्रववष्ट िनुापदाछ। िस्तै dell desktop, Lenovo desktop, hp desktop प्रववष्ट िनुापरेमा 
desktop छानी specification मा dell or Lenovo or hp भनुापदाछ। 
 

५. दाखखला गदाथ भ्याट छान्त्नुपनेमा नछानी सेभ गररयो। अर्वा दाखखला फारम स्वीकृत पश्चात त्तववरण त्तवगियो। 
अब कसरी सच्चाउन सककन्त्छ? 

 

दाखखला फारम भरर स्वीकृत नभएसम्म Edit or Delete िना सककधछ तर दाखखला फारम भरर स्वीकृत 
भैसकेपछी कुनै वववरण ववग्री सच्चाउनु परेमा chief को ID बाट लिईन िरर उक्त फारम अस्वीकृत िरर 
आवश्कता अनुसार सच्चाई पुन सेभ िना सककधछ। 
 

६. कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय कास्कीलाई महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट १० वटा डेस्कटप हस्तान्त्तरण 
माफथ त प्राप्त भएको छ। अव प्राप्त गने कायाथलयले कसरर उक्त सामान स्टोरमा आम्दानी बाध्ने? 

 

सामाधर्तर्ा, खचा भएर निाने सामानहरु एक कार्ाालर्बाट अको कार्ाालर्मा हस्ताधतरण िने िररधछ। 
माथीको अवस्थामा महालेखा ननर्धरक कार्ाालर्ले आफ्नो User बाट कोष तथा लेखा ननर्धरक कार्ाालर् 
कास्कीको नाममा हस्ताधतरण फारम प्रणालीबाटै भररहदनुपदाछ। त्र्तपश्चात कोष तथा लेखा ननर्धरक 
कार्ाालर्ले आफ्नो PAMS को User मा लिईन िरर प्रनतवेदन खण्डको दाखखला फारममा Hastantaran Entry 

भनेर देखाएको वववरणलाई स्वीकृत िरेपश्चात कोष तथा लेखा ननर्धरक कार्ाालर् कास्कीको नाममा  स्टोरमा 
आम्दानी बागिनेछ। उक्त आम्दानी बािे नबािेको वववरण मलेप फान ४०८ खचा भएर निाने खातामा एककन 
िना सक्नुहुनेछ। 
 

नोट: PAMS को प्रयोगकताथबाट सामान हस्तान्त्तरण भई आएमा जुन कायाथलय(मन्त्रालय,त्तवभाग) बाट प्राप्त 
गरेको हो सो कायाथलयले आफ्नो USER बाट हस्तान्त्तरण गने कायाथलयको नाममा हस्तान्त्तरण फारम 
भररददनुपदथछ। 
PAMS को प्रयोगकताथ बाहेकबाट (दाता ननकाय/ NGO) सामान हस्तान्त्तरण भई आएमा शुरुवाती मौज्दातबाट 
प्रत्तवष्ट गरी आम्दानी बाध्नुपदथछ। 
PAMS को प्रयोगकताथ बाहेकका कायाथलय वा संस्र्ालाइ सामान हस्तान्त्तरण गदाथ हस्तान्त्तरण फारममा अन्त्य 
छानी त्यतपश्चात जुन संस्र्ा वा कायाथलयलाई हो सोको नाम लेखी हस्तान्त्तरण फारम भररददनुपदथछ। 
 



७. कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय कास्कीलाई महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट १० वटा पेनड्राइभ प्राप्त भएको 
छ। अव कसरर आम्दानी बाध्ने? 

 

सामाधर्तर्ा, खचा भएर निाने सामानहरु एक कार्ाालर्बाट अको कार्ाालर्मा हस्ताधतरण िने िररधछ। रं्हा 
महालेखा ननर्धरक कार्ाालर्ले खचा भएर िाने सामान हस्ताधतरण िरेको छ। र्स्तो अवस्थामा खचा भएर 
िाने सामान हस्ताधतरण िने कार्ाालर्ले खचा ननकासा फारमबाट खचा लेखख आम्दानी घटाउनु पदाछ। त्र्स्तो 
खचा भएर िाने सामान प्राप्त िने कार्ाालर्ले शुरुवाती मौज्दातबाट स्टोरमा उक्त प्राप्त सामान आम्दानी 
बाध्न सककधछ। 
 

८. म कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय वा प्रदेश लेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा कायथरत छू। जजल्लाको कायाथलयले 
लगईन भएन वा कायाथलयको स्टोर प्रमुख वा कायाथलय प्रमुख पररवतथन हुनुभयो भनन पासवडथ ररसेट गनथ 
अनुरोध गरेकोले के गनुथपदथछ? 

 

कोष तथा लेखा ननर्धरक कार्ाालर्लाई उपलब्ि िराईएको dtco को user वा प्रदेश लेखा ननर्धरक कार्ाालर्को 
लागि उपलब्ि िराईएको ptco user बाट कार्ाालर्हरुको user login reset िना सककधछ। ररसेट िदाा िुन user 

िस्तै store@305013500 हो त्र्ो लेखख ररसेट िररहदनुहोस। 
 

९. मैले खररद आदेश तयार गरर स्वीकृत पश्चात उक्त खररद आदेश गलत भएकोले रद्ध गनथ चाहान्त्छु। यो कसरी 
गने? 

 

खररद आदेश तर्ार िरर स्वीकृत िनुाभधदा अनघ उक्त खररद आदेश edit or delete िना सककधछ तर स्वीकृत 
भैसकेपनछ भने उक्त खररद आदेश delete िना सककदैन। र्स्तो अवस्थामा अको खररद आदेश तर्ार िनुाहोस। 
र्ो ववगे्रको खररद आदेशलाई cancel को रुपमा प्रणालीमा राखखनेछ। शुरुवाती प्रववष्ट वववरण भएकोले र्सलाई 
रद्ि िना नसक्ने व्र्वस्था िररएको छ। 

 

१०. मलाई एप्रोनको खररद आदेश बनाउनुपने सामानको नाम कदह भेदटदैन। के गनेहोला? 

 

प्रणालीमा प्रववष्ट िनुा उक्त एप्रोन के अधतिात पदाछ र्सको Chart of Account पत्ता लिाउने प्रर्ास िनुाहोला। 
िस्तै एप्रोन खचा भएर िाने मेडडकल सामानमा पदाछ त्र्सैले खररद आदेश तर्ार िदाा खचा भएर िाने 
मेडीकल सामानमा ड्रपडाउन वा शुरु अक्षर लेखी एप्रोन प्राप्त िना सक्नुहुनेछ। त्र्स्तै कुन सामान केमा पछा 
वा प्रणालीमा छ छैन सचा पनन िना सक्नुहुनेछ। सम्पवत्तको नाम लभर वववरणमा एप्रोन राखख सचा समेत 
िनासक्नुहुनेछ। 
 

 

 



११.  खररद आदेश तयार गनथ सम्पत्तिको नाम भेदटएन। अव के गने होला? हार्मले र्प गनथ र्मल्छ कक र्मल्दैन? 

 

सम्पवत्तको नाम थप िने भुलमका महालेखा ननर्धरक कार्ाालर्मा मार राखखएको छ। र्सको कारण भनेको 
सकेसम्म सबै कररव ६००० प्रर्ोिकतााले एउटै सम्पवत्तको नाममा लेखाकंन िने तथा सोही अनुसार प्रनतवेदन 
िना सककर्ोस ्भधने हो। कुनै सामानको नाम भए नभएको तपाईले प्रणालीमा सम्पवत्तको नाममा वववरणमा 
िई सचा िनासक्नुहुनेछ। त्र्स्तै खररद आदेश फारममा सम्वन्धित सम्पवत्तको नाम छानी ड्रपबक्सबाट समेत 
हेना सक्नुहुनेछ। र्सो िदाा पनन कुनै सामानको नाम नभएमा थप िनाको लागि उक्त सम्पवत्तको ईकाई समेत 
खोली थप िना fcgopams@gmail.com मा मेल िनुाहोस। 
 

१२. ममथत आवेदन मलेप ४१४ तयार गनथ लागेकोमा सम्पत्तिको नाम देखाउदैन अव कसरी ममथत आवेदन तयार 
गने हो? 

तपाईले ममात िनुापने सम्पवत्त २०७७।३।३० अनघको हो भने शुरुवातो मौज्दातबाट प्रववष्ट िरर स्वीकृत 
िरेपश्चात तथा खररद िरेको हकमा दाखखला िरेपश्चात मार ममात िना सक्नुहुनेछ। अत सम्पवत्त हरु प्रववष्ट 
िरी दाखखल स्वीकृत िरे निरेको एककन िनुाहोस।्  कहहलेकाही कार्ाालर्को नाममा आम्दानी नबािेको सामान 
ममात िनुापरे अधर् छानी िनासक्नुहुनेछ। 
 

१३. ममथत आवेदन मलेप फान ४१४ स्वीकृत गरेपश्चात उक्त फारम त्तविेको र्ाहा पाए। अव कसरी सच्चाउन 
र्मल्छ? 

ममात आवेदन फारम स्वीकृत िरेपश्चात ववगग्रएकोमा chief को ID बाट लिईन िरी उक्त फारम अस्वीकृत 
िरर सच्चाउन सक्नुहुनेछ। 

१४. मैले प्रणालीमा बात्तषथक जजजन्त्स ननररक्षण प्रत्तवष्ट गरेको छैन। कसरर गने होला? 

प्रत्रे्क कार्ाालर्ले आगथाक वषा समाप्त भएको ३ महहना लभर न्िन्धस ननरीक्षण सम्पधन िनुापदाछ। उक्त 
वववरणलाई प्रणालीमा प्रववष्ट खण्डमा न्िन्धस ननररक्षण फारम मलेप फान ४११ खोली आगथाक वषा ०७६।७७ 
छानी न्िन्धस ननरीक्षण फारममा भएको वववरण भरर सेभ िनुापदाछ। मानौ कुनै कार्ाालर्को १०० वटा सामानको 
न्िन्धस मौज्दात छ भने पनन एकैचौटी वववरण भरी सेभ िनुापदेन। १० वटा(पटक पटक िरर)को भरी सेभ िने 
फेरर खोली बाकी वववरण सेभ िना सककधछ। 

१५. मैले २०७७।३।३१ सम्मको शुरुवातो मौज्दात प्रत्तवष्ट गरे। अब के गनुथपदथछ। 
 

तपाईले २०७७।३।३१ सम्मको शुरुवाती मौज्दातबाट वववरण प्रववष्ट िनुाभएको छ भने उक्त सबै वववरण 
प्रनतवेदन खण्डमा दाखखला फारममा stock Entry भनेर देखाउछ। उक्त वववरण हेरर हठक छ भने स्वीकृत 
िनुाहोस। र्सपछी शुरुवाती मौज्दात प्रववष्ट िने कार्ा सम्पधन हुधछ। तपाईले अव मलेपफान ४०८ खचा भएर 
निाने खाता मा सामानको नाम अनुसार पररणाम मुल्र् हठक भए नभएको िाच िना सक्नुहुनेछ। त्र्स्तै मलेप 



फान ४१३ सम्पवत्तको मौज्दात अवस्थाको वववरण हेना सक्नुहुनेछ र आवश्र्कता अनुसार उक्त वववरण कोष 
तथा लेखा ननर्धरक कार्ाालर्लाई उपलब्ि िराउनु सक्नुहुनेछ। मलेप फान ४११ न्िन्धस ननररक्षण फारम भना 
सक्नुहुनेछ। 
 

१६. मेरो कायाथलयले कायाथलय भवनको स्वीच, तार, जाली, धारा ममथत गरेको छ। उक्त सामानको नाम देखाउदैन। 
के गनुथपछथ? 

 

तपाईले कार्ाालर्को भवनको ममात िनुाभएको छ। र्स्ता ममात िरेको कार्ाको खररद आदेश दाखखला िने नभई 
ममात आवेदन मलेप फान ४१४ तथा ममात अलभलेख मलेपफान ४१५ भरी खचा लेख्न सक्नुहुनेछ। र्सको लािी 
ममात िने सम्पवत्तको नाममा कार्ाालर् भवन छानी ममात िने सामानहरु आफैले थप िना सक्नुहुनेछ। तर 
सामान एकैचोटी खररद िरर स्टोरमा दाखखला िने प्रर्ोिन भएमा खररद आदेश र दाखखला िरर स्टोरमा 
आम्दानी बाध्नसक्नुहुनेछ। 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


