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१.पररचय  
आनर्थक कायथवर्नध र्र्ा वर्िीय उिरदावयत्र् ऐन,२०७६ र्र्ा अन्त्य प्रचनलर् कानून र्र्ा ननयमार्लीले र्ोके अनसुार 
प्रत्येक कायाथलयले आफ्नो हक स्र्ानमत्र्मा रहेको सम्पत्तिको लेखाङ्कन प्रनर्रे्दन संरक्षण र्र्ा उपयोग गने त्तजम्मेर्ारी 
सम्र्त्तन्त्धर् कायाथलय प्रमखु र्ा त्तजम्मेर्ार ननकायको हो ।सोही ऐनको दिा २६(४) मा मन्त्रालय र्ा ननकाय अन्त्र्गथर्को 
सबै प्रकारका चल,अचल सम्पत्ति र दावयत्र्को अनभलेख राखी सोको वर्र्रण र्ोवकएको समयनभर महालेखा ननयन्त्रक 
कायाथलयमा पठाउने त्तजम्मेर्ारी लेखा उिरदायी अनधकृर्को हनुेछ भने्न व्यर्स्र्ा छ भने प्राप्त वर्र्रणको आधारमा 
महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले नेपाल सरकारको सम्पत्ति र दावयत्र्को एवककृर् वर्र्रण र्यार गनुथ पने उल्लेख छ। 
प्रत्येक कायाथलयले सम्पत्तिको लेखाङ्कन गरी सम्र्त्तन्त्धर् मन्त्रालयमा प्रनर्रे्दन गने र सम्र्त्तन्त्धर् मन्त्रालयले मन्त्रालयगर् 
वर्र्रण एवककृर् गरी महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पेश गरेपछी मार सम्पत्तिको एवककृर् प्रनर्रे्दन र्यार गनथ 
सवकन्त्छ। यही त्तजम्मेर्ारी परुा गनथ महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले सार्थजननक सम्पत्ति व्यर्स्र्ापन प्रणाली (PAMS) 

र्यार गरेको छ ।यो प्रणाली र्ीनै र्हका सरकारी कायाथलयमा प्रयोग गरीएको छ। 

१=२ प्रणालीमा लेखाङ्कन र्र्ा प्रनर्रे्दनको आधार 
• प्रचनलर् कानूनमा उल्लेख भएअनसुार सम्पत्ति र्र्ा त्तजन्त्सी सामानको लेखाङ्कन र्र्ा प्रनर्रे्दन गररएको छ। 

• महालेखा परीक्षक कायाथलयको र्ावषथक प्रनर्रे्दनको सझुार्को कायाथन्त्र्यन स्र्रुप सार्थजननक सम्पत्ति 
व्यबस्र्ापन प्रणाली लागू गररएको छ । 

• नमनर् २०७६/२/१५ मा महालेखा परीक्षक कायाथलयबाट स्र्ीकृर् सम्पत्तिको संकेर् (Chart of Account) को 
आधारमा सम्पिीको लेखाङ्कन र्र्ा प्रनर्रे्दन गररएको छ । 

• नेपाल सरकार मत्तन्त्रपररषद्को नमनर् २०७७।०७।२० को ननणथय कायाथन्त्र्यन गनथ सार्थजननक सम्पत्ति 
व्यबस्र्ापन प्रणाली (PAMS) संचालन गररएको छ । 

• महालेखा परीक्षकको कायाथलयबाट स्र्ीकृर् म.ले.प.िा.नं. अनसुार नै सम्पत्तिको लेखाङ्कन र्र्ा प्रनर्रे्दन 
र्यार गररएको छ । 

• २०७७/३/३१ सम्मको अर्ाथर् आनर्थक बषथ २०७६/७७ सम्मको बािँकी सम्पत्तिहरु मध्ये खचथ भएर जान े
र खचथ भएर नजाने त्तजन्त्सी खार्ामा (म.ले.प.िा.नं.४०८) भएको वर्र्रणबाट र खचथ भएर जान ेसम्पत्ति खचथ 
भएर जाने त्तजन्त्सी खार्ामा (म.ले.प.िा.न ४०७) भएको वर्र्रणबाट प्रवर्ि खण्डमा रहेको शरुुर्ार् मौज्दार्मा 
प्रवर्ि गनुथपदथछ। 
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• २०७७/३/३१ सम्म मूल्य नखलेुको सम्पत्तिको हकमा मूल्य प्रवर्ि गने ठाउमा १ प्रवर्ि गने र आनर्थक 
कायथवर्नध र्र्ा वर्िीय उिरदावयत्र् ननयमार्ली अनसुार सोमा र्ोकीएको अर्नधनभर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी 
कायम मूल्य प्रवर्ि गनुथपनेछ । 

• २०७७/३/३१ सम्मको अर्ाथर् आनर्थक बषथ २०७६/७७ सम्मको घरजग्गाको वर्र्रण प्रवर्ि खण्डको 
घरजग्गा लगर् म.ले.प.िा.नं. ४१७ मा भनुथपदथछ। 

 

कोष र्र्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयले प्रमात्तणर् गनुथपने बावषथक वर्र्रण 

१ सम्पत्ति र्र्ा त्तजन्त्सी मौज्दार्को बावषथक वर्र्रण (म.ले.प.िा.नं. ४१३) 

२ घर जग्गाको लगर् (म.ले.प.िा.नं. ४१३) 

 

१=३ प्रणालीको प्रावर्नधक वर्शेषर्ा 
 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 कवहलेकाही Report update नहनु ेर्ा Bug देत्तखन ेहुिँदा सो समस्या Refresh 

अर्र्ा Ctrl and F5 नर्चेर पनन हल हनु सक्छ । 

१=४ प्रयोगकर्ाथको व्यर्स्र्ापन 
यो प्रणालीमा वर्नभन्न वकनसमका प्रयोगकर्ाथको व्यर्स्र्ा गररएको छ। कानूनी व्यर्स्र्ामा र्ोवकएको त्तजम्मेर्ारी 
अनसुारनै नर्नीहरुको भनूमका र्ोकीएको छ। 
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कायाथलयगर् भनूमका  

महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय  मखु्य प्रयोगकर्ाथ (सबै ननकायको एवककृर् प्रनर्रे्दन र्यार गने) 

मन्त्रालय र्ा केत्तन्त्िय ननकाय  मखु्य प्रयोगकर्ाथ (आफ्नो ननकायको एवककृर् प्रनर्रे्दन र्यार गने) 

प्रदेश लेखा ननयन्त्रक कायाथलय  मखु्य प्रयोगकर्ाथ (आफ्नो प्रदेशको एवककृर् प्रनर्रे्दन र्यार गने) 

कोष र्र्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय आफ्नो त्तजल्लानभरका कायाथलयहरुको सम्पत्ति र्र्ा त्तजन्त्सी मौज्दार्को 
आनर्थक वर्र्रण म.ले.प.िा .नं ४१३ र ४१७ प्रमाणीर् गने, User Name 

र Password  उपलब्ध गराउने, प्रणाली प्रयोग गनथ त्तजल्लानभरका 
कमथचारीहरुलाई सहयोग गने 

कायाथलय प्रयोगकर्ाथ (आफ्नो कायथलयको प्रनर्रे्दन र्यार गने र म.ले.प.िा.नं.४१३ 
र ४१७ प्रमाणीर् गनथ कोष र्र्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पेश गने  

 

१.५ प्रयोगकर्ाथको भनूमका 
यो प्रणाली प्रयोग गने प्रत्येक कायाथलयमा ४ वकनसमको प्रयोगकर्ाथको व्यर्स्र्ा गररएको छ । प्रयोगर्कर्ाथको लानग 
User Name आफ्नो पद अनसुार कायाथलयको कोडबाट र्यार गररएको छ जस्रै् कायाथलय प्रमखुको लानग chief@ 

office code 

कायाथलय प्रमखु (Chief) सम्पिीको लेखाङ्कन स्र्ीकृर् गने जस्रै् खररद आदेश, दात्तखला प्रनर्रे्दन, 
खचथ ननकासा, हस्र्ान्त्र्रण जस्र्ा िाराम स्र्ीकृर् गने । 

अनधकृर्(Officer) सम्पत्तिको लेखाङ्कन जस्रै् खररद आदेश, दात्तखला प्रनर्रे्दन, खचथ ननकासा, 
हस्र्ान्त्र्रण जस्र्ा िाराम जािँच गरी स्र्ीकृर्को लानग नसिाररश गने । 

स्टोर वकपर सम्पत्तिको लेखाङ्कन जस्रै् खररद आदेश, दात्तखला प्रनर्रे्दन, खचथ ननकासा, 
हस्र्ान्त्र्रण जस्र्ा िाराम र्यार गरर पेश गने । 

आनर्थक प्रशासन प्रमखु सम्पत्तिको प्रनर्रे्दनहरु जस्रै् खररद आदेश, दात्तखला प्रनर्रे्दन, खचथ 
ननकासा, हस्र्ान्त्र्रण जस्र्ा िाराम आर्श्यकर्ा अनसुार हेने । 
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                 प्रणाली संचालनको संत्तक्षप्त जानकारी 

Setting खण्डमा 
  खररद आदेश ददने प्रयोजनको लानग आपूनर्थकर्ाथ र्ा वर्क्रर्ा र्प गने र सम्पत्तिको नाम Drop 

Down मा नदेखाएमा मार सम्पत्तिको नाम र्प गने बाहेक अन्त्य केही गनुथ नपने । 

प्रवर्वि खण्डमा   

 यो प्रणाली प्रयोग गदाथ प्रयोगकर्ाथले आर् ०७६/७७ सम्म कायाथलयमा बािँकी सम्पत्ति शरुुर्ानर् 
मौज्दार्मा प्रवर्ि गने, मूल्य नखलेुको सम्पत्तिको हकमा र्त्काल १ राख् े, 

 खररद आदेश बाट प्रणाली प्रवर्ि शरुु गने,  

 प्रणालीमा खररद आदेश कायाथलय प्रमखुको User बाट स्र्ीकृर् भएपनछ मार दात्तखला गनथ सवकने, 
 कायाथलय प्रमखुको User बाट दात्तखला स्र्ीकृर् गरेपनछ मार खचथ ननकासा, हस्र्ान्त्र्रण, सम्र्त्तन्त्धर् 

खार्ाको प्रनर्रे्दन र बावषथक प्रनर्रे्दन प्रणालीमा र्यार हनु्त्छ।  
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१.६ सम्पत्तिको मौज्दार्को संकेर् र व्याख्या 
सम्पत्ति र्र्ा दावयत्र्को संकेर् महालेखा परीक्षकको कायाथलयबाट २०७६/२/१५ मा स्र्ीकृर् भएको छ। यस 
संकेर् र व्याख्या एकीकृर् आनर्थक संकेर् र्र्ा र्गीकरण र व्याख्या २०७४ (दोस्रो संशोधनमा) मा गररएको छ। 
यवह संकेर्को आधारमा यस प्रणालीमा सम्पत्तिको लेखाङ्कन र प्रनर्रे्दन गररएको छ। सम्पत्तिको नामलाई शरुुमा ६ 
अंक र  ७ नडजीटको जस्रै् ६११११०१ व्यर्स्र्ा गररएको छ।यस प्रणालीमा ७ नडत्तजटको प्रत्येक सम्पत्ति नभर 
सोही सम्पत्ति नभर पने सम्पत्तिको र्प र्गीकरण गनथ सक्ने गरर १० नडत्तजटको संकेर् ददइएको छ । यस व्यर्स्र्ाले 
स्र्ीकृर् सम्पत्तिको संकेर् नभर ९९९ प्रकारको र्प सम्पत्तिको नाम र्प गनथ सवकन्त्छ । सम्पत्तिको लेखाङ्कन र 
प्रनर्रे्दनको प्रणालीमा अनधकांश सम्पत्तिको नाम र्प गररएको छ। यसर्थ कायाथलयगर् र्हमा सम्पत्तिको नाम र्प 
गनुथपदैन र्र कुनै वर्शेष खालको सम्पत्ति भए नाम र्प गनथ भने सवकन्त्छ। आर्श्यकर्ा अनसुार सम्पत्तिको नाम र्प 
गनथ महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय र्ा कोष र्र्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय र्हमा नसनमर् गनथ सवकन्त्छ। यदद सम्पत्तिको 
नाम र्प गनथ नसकेमा कोष र्र्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा सम्पकथ  गनुथ पनेछ । 

सकेर् 
सम्पत्ति र्र्ा 

दावयत्र्को उपत्तशषथक 
व्याख्या 

प्रयोग हनु े
र्ह 

सघ 

प्र
दे
श 

स्र्ा
नी
य 

६१ गैर-वर्िीय सम्पत्ति 
मखु्य त्तशषथक भएकोले यसमा प्रवर्ि गररदैन । यस 
अन्त्र्गथर् गैर वर्त्तिय सम्पनर्को वर्र्रण एवककृर् हनु्त्छ। 

√ √ √ 

६११०००० त्तस्र्र सम्पत्ति 

उत्पादन प्रवक्रयामा बारम्र्र र्ा ननरन्त्र्ररूपमा एक बषथ 
भन्त्दा बवि प्रयोग हनुे सम्पत्तिहरू यसमा पदथछन। यस 
उपत्तशषथकमा सम्पत्तिहरूको प्रवर्ि गररदैन। 

√ √ √ 

६१११००० भर्न र संरचना 
भर्न र्र्ा सो संग सम्बत्तन्त्धर् संरचनाहरूको एवककृर् 
वर्र्रण यसमा देत्तखन्त्छ ।यो उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गनुथपदैन 
। 

√ √ √ 

६११११०० आर्ासीय भर्नहरु 

आर्ासीय प्रयोजनका भर्नहरूको यस त्तशषथकमा एवककृर् 
वर्र्रण देत्तखन्त्छ।भर्नसंग सम्बत्तन्त्धर् ग्यारेज, अस्र्ाइ 
घर, आराम गहृ र्र्ा अन्त्य स्र्ायी प्रकृनर्कासंरचनाहरू 
यसमा पदथछन । यो उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गनुथपदैन। 

√ √ √ 
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६११११०१ 

अस्र्ाई 
घरहरु(mobile 

homes ) 

अस्र्ाइ घरहरूको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६११११०२ 
आर्ाश योजना/ 
फ्ल्याट 

आर्ाश योजना र्र्ा िल्याटहरूको प्रवर्ियस उपत्तशषथकमा 
गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११११०३ आराम/अनर्र्ी गहृ 
आराम र्र्ा अनर्र्ी गहृ प्रयोजनाका घरहरूको प्रवर्ि यस 
उपत्तशषथकमा गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११११०४ ननर्ास 
ननर्ास सवुर्धा प्रयोजनका लानग भएका भर्नहरूको प्रवर्ि 
यस उपत्तशषथकमा गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११११०५ सरुक्षा व्यारेक 
सरुक्षा ननकायले प्रयोग गरेका भर्न र्र्ा संरचनाहरूको 
प्रवर्ि यस उपत्तशषथक अन्त्र्गर् गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१११२०० गैर-आर्ासीय भर्न 

गैर आर्ानसय प्रयोजनका भर्नहरूको यस त्तशषथकमा 
एवककृर् वर्र्रण देत्तखन्त्छ।भर्नसग सम्बत्तन्त्धर् स्र्ायी 
प्रकृनर्का संरचनाहरू यसमा पदथछन ।यो उपत्तशषथकमा 
प्रवर्ि गनुथपदैन। 

√ √ √ 

६१११२०१ कायाथलय भर्न 
सरकारी कायाथलयका भर्नहरूको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा 
गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१११२०२ नबद्यालय भर्न वर्धालय भर्नहरूको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६१११२०३ अस्पर्ाल भर्न 

अस्पर्ाल,स्र्ास््य सेर्ा केन्त्ि जस्र्ा भर्नहरूको प्रवर्ि 
यस उपत्तशषथकमा गररन्त्छ । √ √ √ 

६१११२०४ 
सार्थजननक 
मनोरंजनका भर्नहरु 

सार्थजननक मनोरञ्जनका लानग बनाइएका भर्नहरू यस 
अन्त्र्गर् प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१११२०५ गोदाम घर गोदाम घरहरूको प्रवर्ि यस उपत्तशषथक अन्त्र्गथर् गररन्त्छ। √ √ √ 

६१११२०६ एयरपोटथ 
अन्त्र्राविय, राविय एयरपोटथ हरू र यसको संरचना नभर 
रहेका स्र्ायी प्रकृनर्का सम्पनर्को प्रवर्ि यस उपत्तशषथक 
अन्त्र्गथर् गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६१११२०७ शब दहन गहृ शर् दहन गहृहरूको प्रवर्ि यसमा गररन्त्छ। √ √ √ 
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६१११२०८ बजार भर्नहरु 
वर्नभन्न वकसीमका बजार भर्नहरू यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि 
गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१११२०९ 
प्रयोगशाला/ 
अनसुन्त्धान केन्त्ि 

वर्नभन्न सरकारी ननकायको प्रयोगशाला, अनसुन्त्धान 
केन्त्िको यसअन्त्र्गथर् प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१११२१० कारखानाहरु 
कारखानाहरूको भर्न संरचनाको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा 
गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१११२११ कारागार भर्न कारागार भर्नहरूको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६१११४०० जग्गा सधुार सम्बन्त्धी 

जग्गालाइ केही कायथ गरेर त्यसको पररमाण, गणुस्र्र, 
उत्पादकत्र्मा उल्लेख्य सधुार गनुथ जग्गा सधुार सम्बत्तन्त्ध 
कायथ पदथछ। र्र यस अन्त्र्गथर् बनेका संरचनाहरू यसमा 
प्रवर्ि गररदैन । प्राकृनर्क स्र्रूपमा रहेको जग्गालाइ 
सधुारगदाथ लागेको िरक मूल्य मार यस उपत्तशषथकमा 
प्रवर्ि गररन्त्छ।यो उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गनुथपदैन। 

√ √ √ 

६१११४११ जग्गा सधुार 

जग्गालाइ केही कायथ गरेर त्यसको पररमाण, गणुस्र्र, 
उत्पादकत्र्मा उल्लेख्य सधुार गनुथ जग्गा सधुार सम्बत्तन्त्ध 
कायथ पदथछ। र्र यस अन्त्र्गथर् बनेका संरचनाहरू यसमा 
प्रवर्ि गररदैन । प्राकृनर्क स्र्रूपमा रहेको जग्गालाइ 
सधुार गदाथ लागेको िरक मूल्य मार यस उपत्तशषथकमा 
प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११२००० 
मेनसनरी र 
उपकरणहरु 

यस अन्त्र्गथर् यार्ायार्का उपकरणहरू, सचुनाका लानग 
प्रयोग भएका उपकरणहरू ,कम्प्यटुर, दरुसंचारको लानग 
प्रयोग भएका मेशनरी उपकरण र्र्ा अन्त्य उपत्तशषथकमा 
प्रवर्ि नहनुे मेशीनरी , उपकरण पदथछन । र्र भर्नको 
संरचनामै भएको मेशीनरी उपकरण यसमा प्रवर्ि नगरी 
भर्न त्तशषथकमै गनुथपदथछ । सैननक हार्हनर्यार बाहेक 
अन्त्य मेशीनरी उपकरण यसै त्तशषथकमा प्रवर्ि गनुथ पदथछ 
।यस उपत्तशषथकमा एवककृर् वर्र्रण देत्तखन्त्छ। यो 
उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गनुथपदैन। 
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६११२१०० 
यार्यार् सम्बत्तन्त्ध 
उपकरणहरु 

बस्र् ुर्र्ा माननसहरूलाइ एक ठाउबाट अको ठाउमा 
लैजानको लानग प्रयोग हनु ेसर्ारी साधनहरू यस अन्त्र्गथर् 
पदथछन ।यो उपत्तशषथका प्रवर्ि गनुथपदैन । 

   

६११२१०१ 
यारजुन्त्य सर्ारीहरू 
साधनहरु 

माननसहरूलाइ एक ठाउबाट अको ठाउमा लैजानको 
लानग प्रयोग हनुे सर्ारीसाधनहरूको यस उपत्तशषथकमा 
प्रवर्ि गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११२१०२ 
कागो बोक्ने सर्ारी 
साधनहरू 

मालसामान र्र्ा बस्र्हुरूलाइ एक ठाउबाट अको ठाउमा 
लैजानको लानग प्रयोग हनु ेसर्ारी साधनहरूको यसमा 
प्रवर्ि गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११२१०३ कृवषजन्त्य सर्ारीसाधन 

कृवष बस्र्हुरूलाइ एक ठाउबाट अको ठाउमा लैजानको 
लानग प्रयोग हनुे सर्ारी साधनहरूको यस उपत्तशषथकमा 
प्रवर्ि गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११२१०४ 
औद्योनगक सर्ारी 
साधन 

औधोनगक प्रयोजनको लानग प्रयोग हनुे सर्ारी 
साधनहरूको यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११२१०५ एम्बलेुन्त्स एम्र्लेुन्त्स हरूको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२१०६ पानीजहाज पानीजहाजको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा अन्त्र्गथर् गररन्त्छ । √ √ √ 

६११२१०७ रेल्रे् लोकोमोवटभ 
रेल्रे् लोकोमोटीभको प्रवर्ि यस उपत्तशषथक अन्त्र्गथर् 
गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११२१०८ हर्ाई जहाज हर्ाइजहाजको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा अन्त्र्गथर् गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२१०९ मोटर साइकल 
मोटरसाइकलको प्रवर्ि यस उपत्तशषथक अन्त्र्गथर् गररन्त्छ 
। 

√ √ √ 

६११२११० कार त्तजप 
कार त्तजप जस्र्ा सर्ारी साधनको प्रवर्ि यस अन्त्र्गथर् 
गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११२२०० 

सर्ारी साधन 
बाहेकका अन्त्य 
मेनसनरी र 
उपकरणहरु 

यस अन्त्र्गथर् सर्ारी यार्ायार्का उपकरणहरू बाहेक 
अन्त्य उपकरण र्र्ा मेत्तशनरी औजार सरै् पदथछन । यो 
उपत्तशषथकले एवककृर् वर्र्रण ददने भएकोले यसमा प्रवर्ि 
गनुथपदैन । 

√ √ √ 
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६११२२११ 
सचुना, कम्प्यटुर र्र्ा 
दरुसंचार उपकरण 

यस अन्त्गगथर् रेनडयो, टेनलनभजन, नभनडयो, दरुसंचार 
संग सम्र्त्तन्त्धर् मेत्तशनरी उपकरणहरू यस उपत्तशषथकमा 
प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११२२२० 
अन्त्य मेशीनरी र्र्ा 
उपकरण 

अन्त्य मेशीनरी उपकरणमा प्रवर्ि नभएका यसमा अन्त्र्गथर् 
रात्तखन्त्छ ।यो उपत्तशषथकले एवककृर् वर्र्रण ददने भएकोले 
यसमा प्रवर्ि गनुथपदैन । 

√ √ √ 

६११२२२१ कायाथलय उपकरणहरु 
कायाथलय प्रयोजनको लानग प्रयोग हनुे उपकरणहरूमा 
यसमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११२२२२ कम्प्यटुर उपकरणहरु 
कायाथलय प्रयोजनको लानग प्रयोग हनुे कम्प्यटुरहरू यस 
उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११२२२३ नबद्यरु्ीय उपकरण 
कायाथलय प्रयोजनको लानग प्रयोग हनुे वर्धरु्ीय 
उपकरणहरूमा यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११२२२४ संचार उपकरण सञ्चार सग सम्र्त्तन्त्धर् उपकरण यसमा प्रवर्ि गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२२६ सांगीनर्क उपकरण सांनगर्ीक उपकरणहरू यसमा प्रवर्ि गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२२७ मेनडकल उपकरण मेनडकल उपकरणहरू यसमा प्रवर्ि गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२२८ खेलकुदका उपकरण खेलकुद उपकरणहरू यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२२९ त्तचर(पेत्तन्त्टंग्स), त्तचरहरू यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२३० पसु्र्क, पनरका आदद पसु्र्क, पनरकाहरूको यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। √ √ √ 

६११२२३१ प्रयोगशालाउपकरण 
प्रयोगशालाका उपकरणहरू यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि 
गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११२२३२ 

औधोनगक र्र्ा 
उत्पादनका 
उपकरणहरु 

औधोनगक र्र्ा उत्पादनका उपकरणहरू यस उपत्तशषथकमा 
प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११२२३३ 
ननमाथण सम्बत्तन्त्ध 
उपकरणहरु 

ननमाथण सम्बत्तन्त्ध उपकरणहरू यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि 
गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११२२३४ प्रशारण उपकरणहरु 
प्रशारण सम्बत्तन्त्ध उपकरणहरू यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि 
गररन्त्छ। 

√ √ √ 
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६११२२३५ 
सरुक्षा सम्बत्तन्त्ध 
उपकरणहरु 

सैननक हार्हनर्यार बाहेक अन्त्य सरुक्षा सम्बत्तन्त्ध उपकरण 
यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११२२३६ 
कृवष र दगु्ध उत्पादन 
सम्बत्तन्त्ध उपकरणहरु 

कृवष र दगु्ध उत्पादन सम्बत्तन्त्ध उपकरणहरू यस 
उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११२२३७ 
अत्तग्न रक्षक 
उपकरणहरु 

अत्तग्न रक्षक उपकरणहरू यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि 
गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११२३११ िननथचर िननथचरहरूको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६११३१०० 
उत्पाददर् जैवर्क 
साधन 

यस अन्त्र्गथर् पटक पटक बस्र् ुउत्पादनमा प्रयोग हनुे 
जनार्र जन्त्य सम्पत्ति र्र्ा रूख,बाली, र्र्ा वर्रूर्ाबाट 
प्राप्त हनुे सम्पत्तिहरू पदथछन ।यस्र्ा सम्पनर्को प्राकृनर्क 
बवृि, पनु उत्पादन संस्र्ाको प्रत्यक्ष ननयन्त्रण, 
त्तजम्मेर्ारी र्र्ा व्यर्स्र्ापन रहन्त्छ । यसमा प्रवर्ि 
गरीदैन। 

√ √ √ 

६११३१११ पशधुन 

पटक पटक बस्र् ुउत्पादनमा प्रयोग हनुे जनार्रजन्त्य 
सम्पनर् यस अन्त्र्गथर् प्रवर्ि गररन्त्छ ।जस्रै् Breeding 
stocks, दगु्धजन्त्य गाइर्स्र्,ु उन उत्पादनमा प्रयोग 
हनुे भेडा र्ा अन्त्य गाइर्स्र्,ु यार्ायार्को साधनमा प्रयोग 
हनुे गाइबस्र्,ु दैड र्ा अन्त्य मनोरञ्जनमा प्रयोग हनुे 
जनार्र। 

√ √ √ 

६११३१२१ 
रुख, र्ाली र्र्ा 
नबरुर्ा 

पटक पटक उत्पादनमा प्रयोग हनुे रूख, बाली र्र्ा 
वर्रूर्ा जन्त्य सम्पत्ति यस अन्त्र्गथर् प्रवर्ि गररन्त्छ ।जस्र् 
स्याउ, सनु्त्र्ला उत्पादन हनुे रूख, काठको रूपमाप्रयोग 
हनुे रूख आदी। 

√ √ √ 

६११३२०० 
बौविक सम्पत्ति 
सम्बत्तन्त्ध उत्पादनहरु 

खोज, अनसुन्त्धान, वर्कासबाट आत्तजथर् सम्पत्तिहरूको 
प्रवर्ि गररन्त्छ।यसमा प्रवर्ि गरीदैन। 

√ √ √ 

६११३२११ अनसुन्त्धान र वर्कास 
अनसुन्त्धान र वर्कास संग सम्बत्तन्त्धर् सम्पत्तिहरू यस 
उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११३२२१ 
खानीको खोज र्र्ा 
मलु्यांकन 

खानीको खोज र्र्ा मलु्यांकनहरूको यस उपत्तशषथकमा 
प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 
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६११३४०० 
कम्प्यटुर सफ्टरे्र 
र्र्ा डाटारे्स 

कम्प्यटुर सफ्टरे्यर र्र्ा डाटारे्सहरूको एवककृर् वर्र्रण 
देत्तखन्त्छ। यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररदैन। 

√ √ √ 

६११३४११ कम्प्यटुर सफ्टरे्र 

कम्प्यटुर प्रोगाम,प्रोगाम वर्र्रणहरू र्र्ा अन्त्य 
सामाग्रीहरू जनु सफ्टरे्यरको लानग अर्ाश्यक छ, यस 
उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११३४१२ डाटारे्स डाटारे्सको यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। √ √ √ 

६११३४१३ 

मनोरंजन,पसु्र्कालय 
र कलात्मक 
बस्र्(ुorginals) 

मनोरञ्जन,पसु्र्ाकालय र कलात्मक बस्र्हुरूको प्रवर्ि 
यसमा गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११३४१४ अन्त्यबौविक सम्पत्ति 
अन्त्य बौददक सम्पत्तिहरूको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा 
गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११४००० 
यिु सामग्री प्रणाली / 
हार्हनर्यार प्रणालीहरु 

सैननक हार्हनर्यार, यदु् सामाग्री, सर्ारी साधन जस्रै् 
टंयाक, सैननक वर्मान,नमसाइल जस्र्ा सम्पत्ति यस 
उपत्तशषथकमा एवककृर् गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११४१११ 
यिु सामग्री प्रणाली / 
हार्हनर्यार प्रणालीहरु 

सैननक हार्हनर्यार, यदु् सामाग्री,सर्ारी साधन जस्रै् 
टंयाक, सैननक वर्मान,नमसाइल जस्र्ा सम्पत्ति यस 
उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११५००० अन्त्य संरचनाहरु   √ √ √ 

६११५१११ राजमागथ ,सडक आदद 
राविय राजमागथ, क्षेनरय सडक र्र्ा अन्त्य सडकहरूको 
प्रवर्ि यसमा गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६११५२११ 
एयर विल्ड धार्न 
मागथ 

एयरपोटथको धार्न मागथ यसमा प्रवर्ि यसमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६११५३११ वर्धरु्संरचना ननमाथण 
वर्धरु् संरचना सम्र्त्तन्त्ध सम्पत्तिहरु यस उपत्तशषथकमा 
प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११५४११ 
हर्ोर,बािँध र अन्त्य 
जल संरचनाहरु 

हार्थर, बाध र अन्त्य जल संरचनाहरूको प्रवर्ि यस 
उपत्तशषथकमा गररन्त्छ। 

√ √ √ 
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६११५५११ 
नसंचाइ संरचना 
ननमाथण 

नसंचाइ र्र्ा अन्त्य जलसंरचनाहरूको प्रवर्ि यस 
उपत्तशषथकमा गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११५६११ 
खानेपानी संरचना 
ननमाथण 

खानेपानी प्रयोजनाका संरचनाहरू, पम्पीङ स्टेशनको 
प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११५७११ 
बन र्र्ार्ार्ार्रण 
संरक्षण 

  √ √ √ 

६११५८११ 
सरसिाइ संरचना 
ननमाथण 

सरसिाइ प्रयोजनका सरचनाहरु िल प्रशोधनशालाको 
प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६११५९११ 
अन्त्यसार्थजननक 
ननमाथण 

  √ √ √ 

६१२०००० जगेडा सामानहरु 

चाल ुअर्नध र्ा वर्गर्मा बस्र् ुर्र्ा सेर्ाहरूबाट उत्पादीर् 
बस्र् ु,नबक्रीका लानग राखीएको र्ा अन्त्य प्रयोजनका 
लानग रहेका बस्र्हुरू यसमा एवककृर् वर्र्रण देत्तखन्त्छ 
।यो उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररदैन। 

√ √ √ 

६१२२१११ 
मालसामान/ कच्चा 
पदार्थ र आपरु्ीहरु 

कुनै ननकायले उत्पादन प्रवक्रयामा कच्चा पदाथर्को रूपमा 
प्रयोगगनथ मौज्दार् राखेको मालसामान यस उपत्तशषथकमा 
प्रवर्ि गररन्त्छ। जस्रै् कायाथलय सामान, इन्त्धन, 

√ √ √ 

६१२२२११ 
उत्पादनरर् बस्र्हुरु 
(work in progress) 

उत्पादन प्रवक्रयामा रहेकोर अको ननकायलाइ हस्र्ान्त्र्रण 
योग्य भैनसकेको मालसामान यसमा प्रवर्ि 
गररन्त्छ।बारम्र्र र्ा ननरन्त्र्ररूपमा एक बषथ भन्त्दा बवि 
प्रयोग हनुे सम्पनर्हरू यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१२२३११ 

अत्तन्त्र्म 
उत्पादनहरु(finished 

products) 

उत्पादन प्रवक्रया सम्पन्न भै उत्पादनकर्ाथको मैज्दार्मा 
रात्तखएको बस्र्हुरू यस अन्त्र्गथर् प्रवर्ि गनुथपदथछ। 

√ √ √ 

६१२२४११ 
पनु:नबक्रीमा रात्तखएका 
समानहरु 

र्प उत्त्पादन प्रवक्रया नगरी बस्र् ुवर्वक्र र्ा हस्र्ान्त्र्रण 
गने उिेश्यले र्यार गररएको मालसामान यस 
उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 
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६१२२५११ 
सैननक जगेडा 
सामानहरु 

सैननक हार्हनर्यारमा एकपटक मार प्रयोगमा आउने 
मालसामान जस्रै् नमसाइल, रकेट, बम यस 
उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१३०००० बहमूुल्य बस्र्हुरु 

यस अन्त्र्गथर् त्यस्र्ा बहमूुल्य बस्र्हुरू पदथछन जसको 
प्रयोग उत्पादन र्ा उपभोगको लानग गररदैन र्र भवर्ष्यमा 
यसको बास्र्वर्क मूल्य बढ्ने अनमुान गररन्त्छ । यस 
अन्त्र्गथर् उत्पादन प्रवक्रयमा प्रयोग नहनुे गैरवर्त्तिय सनु, 
मूल्यबान धार्,ु स्टोन , पेन्त्टीङ, परुाना गरगहना जस्र्ा 
मालसामानको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६१३११११ बहमूुल्य बस्र्हुरु 

यस अन्त्र्गथर् त्यस्र्ा बहमूुल्य बस्र्हुरू पदथछन जसको 
प्रयोग उत्पादन र्ा उपभोगको लानग गररदैन र्र भवर्ष्यमा 
यसको बास्र्वर्क मूल्य बढ्ने अनमुान गररन्त्छ । यस 
अन्त्र्गथर् उत्पादन प्रवक्रयमा प्रयोग नहनुे गैरवर्नर्य सनु, 
मूल्यबान धार्,ु स्टोन , पेन्त्टीङ, परुाना गरगहना जस्र्ा 
मालसामानको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा गररन्त्छ । 

√ √ √ 

६१४०००० अनतु्पाददर्सम्पत्तिहरु 
यस अन्त्र्गथर् प्राकृनर्क स्रोर् साधनहरूको वर्र्रण 
एवककृर् हनु्त्छ। 

√ √ √ 

६१४११११ जनमन खलुा जनमन हरूको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा गररन्त्छ। √ √ √ 

६१४२१११ 
खननज र ऊजाथ 
सम्बत्तन्त्ध श्रोर्हरु 

जनमन नभर रहेका खननज र्र्ा उजाथ सम्र्त्तन्त्ध सम्पनर्हरू 
जनु वर्धमान प्रवर्धी र्र्ा मूल्यमा उत्खनन गनथ सम्भार् 
देत्तखन्त्छ ,यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१४३००० 

प्राकृनर्क रुपमा 
प्राप्त/ रहेका अन्त्य 
सम्पत्तिहरु 

प्राकृनर्क रूपमा प्राप्त सम्पनर्हरूमा यस अन्त्र्गथर् एकीकृर् 
वर्र्रण देखीन्त्छ । यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ट गनुथपदैन । 

√ √ √ 

६१४३१११ 
उत्पादन नगररएका 
जैवर्क श्रोर्हरु 

एक पटक र्ा पटक पटक उत्पादन ददने पशपंुक्षी, 
बस्र्,ु बनस्पर्ी, माछाजस्र्ा प्राकृनर्क रूपमा रहेका 
बस्र्हुरू जसमा स्र्ानमत्र् अनधकार ननवहर् हनु्त्छ र्र 
प्राकृनर्क बवृि र्र्ा पनु उत्पादन कुनै ननकायको प्रत्यक्ष 

√ √ √ 
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ननयन्त्रण, त्तजम्मेर्ारी र्र्ा व्यर्स्र्ापनमा हदैुन, यस्र्ा 
बस्र्हुरूको प्रवर्ि यस उपत्तशषथकमा गररन्त्छ। 

६१४३२११ जलश्रोर् 
जनमन नभर र्ा सर्हमा रहेका अनर्थक मूल्य भएका 
मापनयोग्य पानीको यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१४३३०० 
अन्त्य प्राकृनर्क 
श्रोर्हरु 

अन्त्य प्राकृनर्क श्रोर्हरू यस अन्त्र्गथर् पदथछन । √ √ √ 

६१४३३११ रेनडयो क्षेर 
वर्धनुर्य प्रशारण क्षेर, रेनडयो विक्रे्न्त्सी जस्र्ा यसमा 
प्रवर्ि गनुथपरथदछ । 

√ √ √ 

६१४३३२१ 

अन्त्यर बगीकरण 
नगररएका प्राकृनर्क 
श्रोर्हरु 

अन्त्य कुनै त्तशषथकमा र्नगथकरण नभएका देख् सवकन े
प्राकृनर्क बस्र्हुरूयस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१४४००० 

उत्पादन नगररएका 
अदृश्य(intangible) 

सम्पत्तिहरु 

काननुी र्ा लेखा प्रणालीबाट शृ्रत्तजर् अदृश्य सम्पत्तिहरू 
यस उपत्तशषथकमा पदथछ। 

√ √ √ 

६१४४१०० 
सम्झौर्ा,भाडा(lease) 

र लाइसेन्त्स 

कुनै सम्पत्ति प्रयोग गरेबापर् र्ा सेर्ाको व्यर्स्र्ा बापर् 
अको पक्षले ननत्तिर् रकम नर्नुथपने काननुी दावयत्र् भएका 
सम्झौर्ा, भाडा र्र्ा लाइसेन्त्सहरू यसमा एवककृर् हनु्त्छ 
।यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गनुथपदैन । 

√ √ √ 

६१४४१११ 
बजारयोग्य 
संचालनगर् भाडाहरु 

कुनै त्तस्र्र सम्पत्तिको भाडाबाट रकम प्राप्त भएमा यस 
त्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१४४२११ 

प्राकृनर्क श्रोर् 
उपयोग गने 
अनमुनर्पर 

प्राकृनर्क स्रोर्को भाडाबाट प्राप्त हनुे सम्पत्तिहरू यस 
उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१४४३११ 
नबशेष कायथ गने 
अनमुनर्परहरु 

वर्शेष कायथ गनथ पाइएका अनमुनर्परहरू जसबाट मैदिक 
प्रानप्तगनथ एकानधकार प्राप्त हनु्त्छ, यस्र्ा सम्पत्तिहरू यस 
उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 
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६१४४४११ 

भवर्ष्यमा प्राप्तहनुे 
बस्र् ुर सेर्ाहरुको 
नबशेष स्र्ानमत्र् 

भवर्ष्यमा कुनै बस्र् ुर्ा सेर्ा प्राप्त गने गरी खररद 
गररएका सम्पत्तिहरू यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि गररन्त्छ। 

√ √ √ 

६१४४५११ 

ख्यानर् र बात्तणज्य 
सम्पत्तिहरु (godwill 

and marketing 

assets) 

ख्यानर् र बात्तणज्य सम्पत्तिहरू यस उपत्तशषथकमा प्रवर्ि 
गररन्त्छ । 

√ √ √ 
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१.७ खचथ भएर जाने त्तजन्त्सी मालसामानको संकेर् 

६१६११०१ कम्प्यूटर र्र्ा वर्धनुर्य मालसामान (कम्प्यटुर र्र्ा वर्धनुर्य मालसामानका पाटपजुाथ र्र्ा 
सामनहरु यस नभर प्रवर्ि गनुथपदथछ। जस्रै् माउस, माउस प्याड, एक्टेन्त्सन कडथ, पेन ड्राइभ आदी  

६१६१२०१ भाडाकुडा र्र्ा सरसिाई सम्र्त्तन्त्ध मालसामान (भाडाकुडा र्र्ा सरसिाई सम्र्त्तन्त्ध मालसामान 
र्र्ा सामनहरु यस नभर प्रवर्ि गनुथपदथछ। जस्रै् कप सेट, प्लेट, प्रसेर कुकर, चम्चा, कोनलन, 
साबनु, नसरक डसना,  सरि, साबनु, वटस्य ुपेपर आदी) । 

६१६१३०१ मसलन्त्द र्र्ा छपाइ सम्र्त्तन्त्ध मालसामान (कागजार् र्र्ा छपाइ सम्र्त्तन्त्ध मालसामान  यस नभर 
प्रवर्ि गनुथपदथछ। जस्रै् िोटोकपी पेपर, लेटर प्याड, खाम, कासाम ुिाराम, म.ले.प. िाराम 

आदी) 

६१६१४०१ अन्त्य कायाथलय मालसामान (अन्त्य कायाथलय सम्र्त्तन्त्ध मालसामान जस्रै् रेनकोट, व्याग,  नरपाल  
यस नभर प्रवर्ि गनुथपदथछ।) 

 

सम्पत्ति र्र्ा त्तजन्त्सी सामानको प्रकार 

यो प्रणालीमा खचथ भएर जाने र नजाने सम्पत्तिको लेखाङ्कन र प्रनर्रे्दन गनथ ननम्नानसुार संकेर्को व्यर्स्र्ा 
गररएको छ । 

खचथ भएर जान े(नखप्न ेमालसामान) 

 खचथ भएर जान ेसामानको लानग  ६१६११०१ देत्तख ६१६१७०१ सम्मको संकेर् नभर  प्रवर्ि 
गने । 

खचथ भएर नजान े(खप्न ेसामान) 

 Chart of Account को ६११0000 देखी ६१४४५११ सम्म र्नगथकरण गरीएका सम्पत्तिहरु खचथ भएर 
नजाने अन्त्र्गथर् प्रवर्ि गने । 
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२.लगइन 

Public Asset Management System मा सम्पत्तिको लेखाङ्कन र्र्ा प्रनर्रे्दन गनथ र्ा यसको प्रयोग गनथका लानग 

र्पाईले ननम्नानसुार व्राउजरको प्रयोग गनुथपदथछ :  

a|fph/ ln+s Mhttps://pams.fcgo.gov.np/login गरेपनछ ननम्नानसुारको ड्यासबोडथ खलु्छ । 

 

   त्तचर १. लगईन 

 ड्यासबोडथमा लगईन गनथका लानग प्रयोगकर्ाथले आफ्नो Username र Password राख्पुदथछ । 

कायाथलयहरुलाई Username र Password सम्बत्तन्त्धर् त्तजल्लाको कोष र्र्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट 
उपलब्ध गराइनछे ।  

 Page मा सिलर्ापूर्थक लगईन गररसकेपनछ Admin User का लानग आर्श्यकर्ा अनसुार जानकारी 

व्यर्स्र्ापन गनथका लानग नसजथना गररएको Admin Dashboard Page देख् सक्न ुहनुेछ ।  

https://pams.fcgo.gov.np/login
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२.१ लगइन प्रयोगकर्ाथ वर्र्रण र पासर्डथ पररर्र्थन गने 

प्रत्येक प्रयोगकर्ाथले सम्र्त्तन्त्धर् त्तजल्लाको कोष र्र्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलयबाट User Name र Password 

प्राप्त गरेपछी प्रणालीमा पवहलो पटक Login गदाथ आफ्नो व्यत्तिगर् वर्र्रण र Password पररर्र्थन गनुथपदथछ 
। व्यत्तिगर् वर्र्रणमा कमथचारीको नाम, पद र्र्ा कमथचारी संकेर् नम्र्र भनुथपदथछ। आफ्नो Password 
आिैसंग सरुत्तक्षर् राख्पुनेछ । Password पररर्र्थन सिल भएपनछ प्रणालीमा पनु Login गरर आर्श्यकर्ा 
अनसुार सम्पत्तिको लेखाङ्कन र प्रनर्रे्दन गनथ सवकन्त्छ । 

नोट: प्रयोगकर्ाथले आफ्नो Password नबसीएमा Forgot Password बाट Password पनु 
Reset गनथ सवकनछे। 

 ड्यासबोडथमा भएको Forgot Password नर्च्न े 

 प्रयोगकर्ाथको नाम (User Name) मा आफ्नो Login ID जस्रै् store को हो भन े
store@office code(store@303099211) लेख्,े यसमा आफ्नो नाम लेख् ेहोइन । 

 आफ्नो Emial Address लेख् े 

 Email खोली ददएको नलंकबाट password change गने 
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३. ड्यासर्ोडथ 

 

त्तचर २. ड्यासबोडथ 

साधारणर्या ड्यासबोडथ एक पेजको हनु्त्छ जसमा यसमा प्रयोग गररएका वर्नभन्न Link हरु रात्तखएका हनु्त्छन ्। लगइन 
गनथ सिल भएपनछ र्पाई ड्यासबोडथमा जान सक्नहुनुेछ जहािँ र्पाईले ननम्नानसुार मखु्य बनगथकरणको सूत्तच देख्हुनुेछ। 

 ड्यासबोडथ 
 सूचीकृर् कम्पनी र्ा संस्र्ा 
 कमथचारी 
 सम्पत्तिको नाम 

 प्रवर्वि 

 कायाथलय प्रनर्रे्दन 

 अन्त्य प्रनर्रे्दन 

ड्यासर्ोडथमा कायाथलयलाई उपलव्ध गराईएको भनूमका अनसुारको मार सूची देख् सक्नहुनु्त्छ। 
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४.कायाथलयको वर्र्रण 
यस Menu मा कायाथलयको नाम, ठेगाना र कोड जस्र्ा कायाथलयका सबै जानकारीहरु हनु्त्छ । Admin 

User  ले आर्श्यकर्ा अनसुार कायाथलयको जानकारीहरु र्प्न सक्दछन ्। LMBIS मा भएका कायाथलय 
कोडलाई नै यस प्रणालीको लानग पनन प्रयोग गररएको छ । सम्र्त्तन्त्धर् User ले कायाथलय कोडमा र्प केवह 
गनुथपदैन। 

५. सूचीकृर् कम्पनी र्ा संस्र्ा 

  ५ .१ र्प्नसु 

  

त्तचर ३. कम्पनी र्ा संस्र्ा सूचीकृर्  (र्प गनथ) 

 

सम्पत्तिको लेखाङ्कन र्र्ा प्रनर्रे्दन गनथ प्रणालीमा खररद आदेश ददन मालसामानको आपरु्ीकर्ाथ र्ा वर्के्रर्ा सूचीकृर् 
गनथ आर्श्यक हनु्त्छ । अर् यो प्रणालीबाट खररद आदेश र्यार गनथ प्रयोगकर्ाथले आफ्नो लानग आर्श्यक वर्के्रर्ा 
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सूचीकृर् गनुथ पदथछ। वर्के्रर्ा सूचीकृर् गररसकेपछी उि वर्र्रण प्रवर्वि खण्डको खररद आदेशमा मालसामान आपूनर्थ 
गने बक्समा Drop Down button बाट छान्न सवकन्त्छ। 

कम्पनी र्ा संस्र्ा सूचीकृर् गनथ 

 ‘सूचीकृर् कम्पनी र्ा संस्र्ा’ Menu मा त्तक्लक गनुथहोस, 
 ‘र्प्नसु’ button मा त्तक्लक गरी कम्पनी र्ा संस्र्ाको वर्र्रण भनुथहोस, 
 प्यान र्ा भ्याट नम्र्र भनुथहोस, 
 पसल संस्र्ा र्ा व्यत्तिको नाम भनुथहोस, 
 नबके्रर्ाको नाम भनुथहोस, 
 संस्र्ा दर्ाथ नम्र्र भनुथहोस, 
  * ( रार्ो र्ारा ) भएको बक्समा उल्लेत्तखर् वर्र्रण अननर्ायथ रुपमा भनुथ पनेछ । अन्त्य स्रे्त्तच्छक 

रुपमा भने, 
 ‘अर्स्र्ा’ button मा त्तक्लक गरर सवक्रय छनौट गने,  

 ‘save’ button  मा त्तक्लक गरी ‘save’ गने । 

नोट : एउटा कायाथलयको लानग र्प भएको वर्के्रर्ा अको कायाथलयको लानग देखाउदैन। 
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५.२  वर्र्रण  
 

  

त्तचर ४. नबके्रर्ा (वर्र्रण) 

 यसमा सूचीकृर् कम्पनी र्ा संस्र्ा र्प्नसु बाट आफ्नो कायाथलयको लानग र्प भएको वर्के्रर्ाहरुको वर्र्रण 
हेनथ सवकन्त्छ ।  

 खररद आदेश ददने प्रयोजनको लानग यहाको वर्के्रर्ाहरु खररद आदेश िमथमा छनौट गनथ सवकन्त्छ । 
 प्रवर्वि गदाथ कुनै नबके्रर्ाको वर्र्रण गलर् भएमा नमलाउनसु menu त्तक्लक गरी सच्याएर अपडेट गनथ 

सवकन्त्छ । 

 प्रवर्ि गररएका कुनै कम्पनी र्ा संस्र्ाबाट कारोबार गनथ आर्श्यक नपने भएमा नमलाउनसु menu मा 
त्तक्लक गरी अर्स्र्ा button मा त्तक्लक गरी ननत्तष्क्रय छनौट गरी update गने । ननत्तष्क्रय गरी 
update गरे पिार् यस्र्ो कम्पनी र्र्ा संस्र्ाहरु खररद आदेश िाराममा देखाउदैन ।  
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६. कमथचारी 
यस menu बाट त्तजन्त्सी सहायक खार्ा प्रयोजनका लानग कायाथलयमा कायथरर् कमथचारीहरुको वर्र्रण प्रवर्ि गने र 
अनभलेख राख् सवकन्त्छ ।  

६.१ र्प्नसु 

  

त्तचर नं. ५कमथचारीको वर्र्रण (र्प गनथ) 

कमथचारी वर्र्रण र्प गनथ 

 ‘कमथचारी’ Menu मा त्तक्लक गनुथहोस। 

 ‘र्प्नसु’ button मा त्तक्लक गरी कमथचारीको वर्र्रण भनुथहोस । 

 प्यान नम्र्र भनुथहोस । 

 कमथचारी संकेर् नम्बर भनुथहोस ्। कमथचारी संकेर् नम्बर नभएको खण्डमा नागररकर्ा नम्बर 
भनुथहोस ्।  
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 * ( रार्ो र्ारा ) भएको बक्समा उल्लेत्तखर् वर्र्रण अननर्ायथ रुपमा भनुथ पनेछ । अन्त्य स्रे्त्तच्छक 
रुपमा भने । 

 ‘अर्स्र्ा’ button सवक्रय छनौट गने । 

 ‘save’ button मा त्तक्लक गरी ‘save’ गने  . 
 ६.२  वर्र्रण  

 

त्तचर नं. ६कमथचारीको वर्र्रण (Update गने) 

 यसमा कमथचारी र्प्नसु बाट आफ्नो कायाथलयको लानग र्प भएको कमथचारीहरुको वर्र्रण हेनथ 
सवकन्त्छ ।  

 प्रवर्वि गदाथ कुनै कमथचारीको वर्र्रण गलर् भएमा नमलाउनसु menu त्तक्लक गरी सच्याएर 
अपडेट गनथ सवकन्त्छ । 

 प्रवर्ि गररएका कुनै कमथचारी सरुर्ा भई गएमा र्ा अर्कास  भएमा नमलाउनसु menu मा 
त्तक्लक गरी अर्स्र्ा button मा त्तक्लक गरी ननत्तष्क्रय छनौट गरी update गने । ननत्तष्क्रय गरी 
update गरे पिार् यस्र्ो कमथचारीहरुको वर्र्रण देखाउदैन ।  
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७. सम्पत्तिको नाम 

सम्पत्ति र्र्ा दावयत्र्को मौज्दार्को संकेर् (Chart of Account )महालेखा परीक्षकको कायाथलयबाट नमनर् 
२०७६/२/१५ मा स्र्ीकृर् भएको र स्र्ीकृर् भए अनसुार सम्पत्तिको संकेर्को लानग शरुु अंक ६ बाट 
शरुु भएको र जम्मा ७ अंकको व्यर्स्र्ा गररएको छ जस्रै् ६११११०१ अस्र्ाइ घर (महालेखा ननयन्त्रक 
कायाथलयको Website: fcgo.gov.np मा एवककृर् आनर्थक संकेर् र्नगथकरण र व्याख्या पेज ६३ देत्तख ७० 
मा हेनुथहोस)्। सम्पत्तिको लेखाङ्कन र प्रनर्रे्दनको लानग ७ अंकमा व्यर्स्र्ा भएपनन कायाथलय र्हमा लेखाङ्कन 
र प्रनर्रे्दन गनथ प्रत्येक सम्पत्तिको  र्प र्नगथकरण गनथ आर्श्यक देत्तखएकोले  प्रत्येक ७ अंकको सम्पत्ति 
नभर सो अन्त्र्गथर् पने सम्पत्तिको नाम र्प गनथ सवकन्त्छ। यो प्रणालीमा यस्र्ा र्प भएका सम्पत्तिलाई १० 
अंक ददइएको छ। यसरी प्रत्येक सम्पत्ति नभर ९९९ र्टा सम्म सम्पत्तिको नाम र्प गनथ सवकन्त्छ । 

 ७.१ सम्पत्ति विल्टर गनुथस  

 

त्तचर नं. 7 सम्पत्ति विल्टर गने 
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 यस menu बाट सम्बत्तन्त्धर् कायाथलयहरुलाई आर्श्यक पने सामान मार छनौट गनथ सवकन्त्छ ।  

 जसको लानग सम्पत्तिको नाम menu मा त्तक्लक गरी सम्पत्ति विल्टर गनुथस भन्ने menu मा जाने । 

 त्यसपनछ मानर् त्तचरमा भए जस्रै् ड्यासबोडथ देखा पछथ । 

 उपलब्ध सामाग्रीहरु भन्ने column मा भएको खचथ भएर जाने र्ा खचथ भएर नजाने menu मध्ये 
आर्श्यक menu छनौट गने ।  

 त्यसपनछ मनुनको बक्समा खचथ त्तशषथक छनौट गने । यसरी त्तशषथक छनौट गदाथ सो त्तशषथक अन्त्र्गथर् 
पने वर्नभन्न सामानहरु देखा पछथ । 

 र्ी मध्ये सम्बन्त्धीर् कायाथलयहरुलाई आर्श्यक पने सामान मारमा वटक लगाउने र दायािँ र्िथ को 
सेभ बटनमा त्तक्लक गने ।  

 यसरी विल्टर गरेपनछ खररद आदेश बनाउदा विल्टर गररएका सामानहरु मार देत्तखन्त्छ ।    

 

७.२ र्प्नसु 
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त्तचर नं. ८ सम्पत्ति र्प्न े

एवककृर् आर्ीक संकेर् र्र्ा र्नगथकरण र व्याख्या २०७४ अनसुारका खचथ त्तशषथकहरु अन्त्र्गथर् पने खचथ 
भएर जाने सम्पत्तिहरु कुनै पनन कायाथलयहरु आिैले र्प गनथ सक्नेछन ्। खचथ भएर नजाने सम्पत्तिहरुको 
हकमा महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयले मार र्प गनथ सक्नेछ । कुनै सामाग्रीहरु सूचीमा छुट भई र्प गनथ 
आर्श्यक भएमा महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको ईमेल ठेगाना fcgopams@gmail.com मा मेल गनुथ पनेछ 
।  

खचथ भएर जान ेसम्पत्तिको नाम र्प गनथ 

 सम्पत्तिको नाम menu मा गई र्प्नसु Menu मा त्तक्लक गने, 
 खचथ भएर जाने सम्पत्ति छान्न,े 
 ७ अंकको त्तजन्त्सी र्नगथकरण संकेर् नं बक्सबाट सम्पत्तिको नाम छाने्न, 
 सामानको बक्समा सामानको नाम लेख्,े 
 ईकाइ छाने्न, 
 सेभ आइटम बटन नर्च्ने, 

नोट : हाल कनर्पय कायाथलयले मालसामानको दात्तखला र खचथ भएर नजान ेिाराममा वर्र्रण भदाथ डेल 
डेस्कटप, एच वप डेस्कटप, लेनेभो डेस्कटप गरी छुट्टा छुटै्ट वर्र्रण राखेको पाइन्त्छ। यो प्रणालीमा सम्पत्तिको 
लेखाङ्कन गनथ यसरी छुट्टा छुटै वर्र्रण नभरी कम्प्यटुर उपकरण नभर डेक्सटप कम्प्यटुर भने र सरै् 
प्रकारका डेस्कटप कम्प्यटुरको लानग एउटै सम्पत्ति संकेर् राखी आर्श्यकर्ा अनसुार त्यसका मोडेल, 
स्पेनसविकेशन भनुथपदथछ । 

mailto:fcgopams@gmail.com
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 ७.३ वर्र्रण

 

त्तचर नं.9 सम्पत्तिको वर्र्रण 

 

यस menu बाट सम्पत्तिको कोड र्ा नामबाट प्रवर्ि भएको सम्पत्तिको वर्र्रण खोज्न सवकन्त्छ ।  
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 ७.४  पवहचान नं. र्प 

 

त्तचर १०. पवहचान नं र्प 

यस menu बाट कुनै पनन कायाथलयहरुमा रहेको ममथर् गनुथपने र ईन्त्धनको प्रयोग भएको साधनहरु पवहचान गनथ 
सवकन्त्छ ।   

 सम्पत्तिको नाम menu मा जाने ।  

 पवहचान नं र्प बटनमा त्तक्लक गने ।  

 सामान छान्नुहोस भन्ने बक्सको ड्रप डाउन बटन त्तक्लक गदाथ आम्दानी बािँधीएका सामान हरुको सूची देखापछथ 
जसबाट आर्श्यक सामान छनौट गने । 

 पवहचान नं भएको बक्समा पवहचान नं राख् े। ( उदाहरणका लानग मोटरसाईकलको हकमा मोटरसाईकल नं बा.१.र् 
११११ राख् ेर्र्ा वप्रन्त्टर कम्प्यटुर (जसको आफ्नै नम्बर हदैुन) आदीको हकमा कुनै यनुनक अल्िाबेट सवहर्को 
नम्बर राख् े) 

 कैवियर्मा कुन शाखामा सामान प्रयोग भएको छ त्यसको वर्र्रण राख् े। 

 अबस्र्ा बटनमा त्तक्लक गरर यदद प्रयोग भइरहेको भए सवक्रय राख् ेअन्त्यर्ा ननवक्रय राख् े।  
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 ७.५ पवहचान नं. को वर्र्रण 

 

त्तचर ११. पवहचान नं को वर्र्रण (Update गर्ने) 

 यसबाट आम्दानी बािँधीएको र र्प भएको पवहचान नं को वर्र्रण हेनथ सवकन्त्छ ।  

 ममथर् र ईन्त्धन प्रयोजनको लानग पवहचान नं छनौट गनथ सवकन्त्छ । 
 प्रवर्वि गदाथ कुनै पवहचान नं वर्र्रण गलर् भएमा नमलाउनसु menu त्तक्लक गरी सच्याएर अपडेट गनथ सवकन्त्छ । 

 प्रवर्ि गररएका कुनै पवहचान नं आर्श्यक नपने भएमा नमलाउनसु menu मा त्तक्लक गरी अर्स्र्ा button मा 
त्तक्लक गरी ननत्तष्क्रय छनौट गरी update गने । ननत्तष्क्रय गरी update गरे पिार् यस्र्ो पवहचान नं ममथर् आदेश 
िमथमा देखाउदैन ।  

८. प्रवर्वि खण्ड  

यो प्रणालीमा प्रवर्वि खण्डमा सम्पत्ति र्ा मालसामानको सरुुर्ार्ी मौज्दार्, खररद आदेश, दात्तखला प्रनर्रे्दन िाराम, 
खचथ ननकासा िाराम, हस्र्ान्त्र्रण िाराम, त्तजन्त्सी ननसगथ/नमनाहा िाराम, त्तजन्त्सी ननररक्षण िाराम, ममथर् आरे्दन िाराम 
, ममथर् अनभलेख, घरजग्गा, त्तजन्त्सी सहायक खार्ा, ईन्त्धन अनभलेख खार्ा लगायर् अन्त्य वर्र्रण प्रवर्वि गनथ सवकन्त्छ। 
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यही वर्र्रणको आधारमा सम्पत्तिको खार्ा र्र्ा बावषथक प्रनर्रे्दन र्यार हनु्त्छ । यो प्रणालीमा खररद आदेश देत्तख 
प्रवर्ि गनथ अननर्ायथ गररएको छ। खररद आदेश र्यार गदाथ सम्पत्ति र्ा मालसामानको संकेर् र वर्र्रण जनर् शिु 
प्रवर्ि गररन्त्छ त्यनर् नै सम्पत्तिको खार्ा र्र्ा बावषथक प्रनर्रे्दन गणुस्र्रीय हनु्त्छ । अर्ेः प्रवर्वि खण्डमा वर्र्रण भदाथ 
यर्ार्थपरक र ध्यान ददएर भनुथ पदथछ । 

 

 ८.१  सरुुर्ार्ी मौज्दार् 

 

त्तचर १२. सरुुर्ार्ी मौज्दार् 

महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको नमनर् २०७७/४/६ को ननणथयअनसुार नमनर् २०७७/४/७ गरे् देत्तख सरै् संघीय 
कायाथलयमा सम्पत्तिको लेखाङ्कन र्र्ा प्रनर्रे्दनमा PAMS लागभुएको छ ।अर् सो नमनर् देत्तख खररद आदेश देत्तख 
प्रणालीमा प्रवर्ि गनुथपदथछ। र्र २०७७/३/३१ सम्मको अर्ाथर् आनर्थक बषथ २०७६/७७ सम्मको बािँकी सम्पत्तिहरु 
मध्ये खचथ भएर नजाने सम्पत्ति खचथ भएर नजाने त्तजन्त्सी खार्ामा(म.ले.प. िा.नं. ४०८) भएको वर्र्रणबाट र खचथ 
भएर जाने सम्पत्ति खचथ भएर जाने त्तजन्त्सी खार्ामा(म.ले.प. िा.नं. ४०७) भएको वर्र्रणबाट प्रवर्वि खण्डमा रहेको 
सरुुर्ार्ी मौज्दार्मा प्रवर्ि गनुथपदथछ। आ र् ०७६/७७ को सम्पत्तिको बावषथक वर्र्रण बने्न प्रवर्िनै सरुुर्ार्ी 
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मौज्दार्मा रहेको सम्पत्तिको वर्र्रण हो । र्र घर जग्गाको वर्र्रण भने प्रवर्वि खण्डमा रहेको घरजग्गाको लगर् 
म.ले.प.िा.नं. ४१७ मानै भनुथपदथछ । 

 सरुुर्ार्ी मौज्दार् button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज देख्हुनुेछ ।  

 खचथ भएर जाने र्ा नजाने बक्समा नर्च्नसु र्ा छानु्नस । 

 सामानको नाम Drop Down बक्सबाट छान्नुस । 

 बक्समा सबै वर्र्रणहरु भनुथहोस, * भएका बक्सको वर्र्रण अननर्ायथ भनुथपछथ भने अन्त्य 
स्रे्त्तच्छक हो, उपलव्ध भएसम्म भनुथपछथ। 

 सरै् वर्र्रण भरेपनछ र्प्नसु button मा त्तक्लक गनुथहोस । 

 यसै गरी अन्त्य सम्पत्ति भएमा सोही अनसुार वर्र्रण भदै र्प्नसु त्तक्लक गनुथहोस ्। 

 सवकएपनछ, Save all button मा त्तक्लक गनुथहोस ् । 

 यनर् गरेपछी Successful Save भने्न जानकारी आएपछी वर्र्रण सेभ हनु्त्छ । 

नोट:   

 र्प्नसु button त्तक्लक नगरी Save button त्तक्लक गदाथ वर्र्रण सेभ हदैुन । 

 सरुुर्ार्ी मौज्दार्मा वर्र्रण भदाथ परुानो से्रस्र्ाबाट लगर् कसेको रहेछ र दात्तखला नमनर् र 
दात्तखला नम्र्र नभएमा दात्तखला नम्र्र भने बक्समा १ र दात्तखला नमनर् खचथ भएर नजान े

खार्ामा अ.ल्या गरेको नमनर् भने सारै् सामान प्राप्तीको स्रोर्मा अ.ल्या भने । 

 सरुुर्ार्ी मौज्दार्को वर्र्रण भदाथ दात्तखला नम्र्र र नमनर् अनसुार िरक िरक भनुथपदथछ। 
सरुुर्ार्ी मौज्दार्मा जनर् वर्र्रण भररन्त्छ सोही आधारमा सो सम्पत्तिको खचथ भएर नजान े
म.ले.प.िा.नं. ४०८ र्यार हनु ेहुिँदा उपलब्ध भएसम्मको वर्र्रण छुट्टा छुटै्ट भनुथपदथछ। 

 खचथ भएर जान ेर खचथ भएर नजान ेसामानहरुको छुट्टा छुटै्ट वर्र्रण भनुथ पनेछ । 

वर्र्रण सच्चाउन े

स्टोर वकपरको User बाट लगइन गरेर प्रवर्ि गनुथपदथछ। भरेको वर्र्रण सच्चाउन ु पने भएमा प्रनर्रे्दन 
खण्डमा दात्तखला प्रनर्रे्दन िाराम खोली सम्र्त्तन्त्धर् वर्ग्रकेो दात्तखला सच्चाउन र्ा परैु रद्द गनथ सवकन्त्छ । 
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प्रनर्रे्दन हेनथ 

वर्र्रण सेभ गरेपछी प्रनर्रे्दन खण्डमा दात्तखला आदेशमा देत्तखन्त्छ। उि आदेश कायाथलय प्रमखुको Login 

Name बाट स्र्ीकृर् गरेपिार् उि सम्पत्तिको प्रकार अनसुार खचथ भएर जाने (म.ले.प.िा.न. ४०७) र्ा 
सम्पत्ति खचथ भएर नजान े(म.ले.प.िा.नं. ४०८) मा आम्दानी बािँनधन्त्छ र सम्पत्तिको त्तजन्त्सी मौज्दार् म.ले.प. 
िा.नं. ४१३ मा देत्तखन्त्छ। कायाथलय प्रमखुको User बाट मार स्र्ीकृर् गररसकेको वर्र्रण सच्चाउन र्ा 
रद्द गनथ सवकने भएकोले वर्र्रण स्र्ीकृर् गनुथ अगाडी वर्र्रण सवह भएको एवकन गनुथपदथछ । 

हस्र्ान्त्र्रण भै आएको सामानको आम्दानी बाध्न े

मानर्ल्लो ननकाय र्ा अन्त्य कुनै कायाथलयबाट PAMS System बाटै सम्पत्ति हस्र्ान्त्र्रण भै आएमा कायाथलय 
प्रनर्रे्दनको दात्तखला प्रनर्रे्दनमा Hastantaran Entry भनन देत्तखन्त्छ । यस्र्ो वर्धी बाट सामान हस्र्ान्त्र्रण 
भएमा कायाथलय प्रनर्रे्दनको दात्तखला प्रनर्रे्दनमा गएर त्तस्र्कृर् गनुथ पछथ ।र्र मानर्ल्लो ननकाय र्ा अन्त्य 
कुनै कायाथलयबाट PAMS System बाट नभई म्यानअुल रुपमा सम्पत्ति हस्र्ान्त्र्रण भै आएमा सरुुर्ार्ी 
मौज्दार्बाट आम्दानी बािँध्न ुपछथ । सरुुर्ार्ी मौज्दार्मा आर्श्यक वर्र्रण भरर सामान प्राप्तीको श्रोर् भन्ने 
बक्समा सामान प्राप्त गरेको कायाथलयको नाम सवहर् हस्र्ान्त्र्रणबाट प्राप्त भनन उल्लेख गनुथपदथछ। यो 
वर्र्रण म.ले.प. ४०८ मा गएर बस्छ । अर्ेः हस्र्ान्त्र्रणबाट प्राप्त सामानको वर्र्रण छुट्याउन सवकन्त्छ 
। सरुुर्ार्ी मौज्दार्मा वर्र्रण भरर save गरेपनछ यो वर्र्रण दात्तखला प्रनर्रे्दनमा गएर हेनथ सवकन्त्छ।  
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 ८.२ खररद आदेश (402) 

 

त्तचर १३. प्रवर्वि (खररद आदेश (४०२)) 

यो प्रणालीमा सम्पत्तिको लेखाङ्कन र प्रनर्रे्दन खररद आदेशबाट शरुु गररएको छ। कायाथलयले कुनै सम्पत्ति 
खररद गने ननणथय भएपनछ (Storekeeper )प्रयोगकर्ाथले आर्श्यकर्ा अनसुार खररद वर्र्रण प्रवर्ि गनुथपदथछ। 
सम्पत्तिको लेखाङ्कन र प्रनर्रे्दनको शिुर्ा खररद आदेशमा भररएको वर्र्रणको आधारमा हनुे हनुाले खररद 
आदेश भदाथ चनाखो हनुपुदथछ । जस्रै् कुनै कायाथलयले एच पी डेस्कटप खररद गनथ ननणथय गरेको छ भने 
सम्पत्तिको नाम भने बक्समा डेस्कटप कम्प्यटुर सम्पत्तिको नाम छानी वर्र्रण भनुथपदथछ । सम्पत्तिको 
नाममा नै एच पी डेस्कटप र्प गरी वर्र्रण भनुथ हदैुन । सरै् कायाथलयले डेस्कटप कम्प्यटुर भनन वर्र्रण 
भरेको खण्डमा देशभरर कनर्र्टा डेस्कटप कम्प्यटुर छ त्यसको समेर् प्रनर्रे्दन गनथ सवकन्त्छ। अर्ेः 
सम्पत्तिको नाममा एकरुपर्ा कायम गनुथ पदथछ । 

खररद आदेश (४०२) button मा त्तक्लक गनुथहोस,र्पाईले मानर्को त्तचर देख्हुनुेछ । 

 खररद आदेश सम्र्त्तन्त्ध ननणथय नम्र्र भनुथहोस 
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 ननणथय नमनर् अननर्ायथ भनुथहोस, 
 मालसामान आपरु्ी गने संस्र्ा छानु्नहोस(यो बक्समा संस्र्ाको नाम नदेत्तखएमा वर्के्रर्ा 

र्प गने button बाट वर्के्रर्ाको वर्र्रण भरी सेभ गनुथहोस), 
 खचथ भएर जाने मालसामान भए सो छानु्नहोस र खररद वर्र्रणका आर्श्यक वर्र्रण 

भनुथहोस, 
 खचथ भएर नजाने मालसामान भए सो छान्नुहोस र खररद वर्र्रणका आर्श्यक वर्र्रण 

भनुथहोस, 
 र्प गने button नर्च्नहुोस,  

 सेभ गने मालसामानको वर्र्रण देखाएपछी Save all button मा त्तक्लक गनुथहोस । 

नोट: र्प गने button ननर्त्तच खररद आदेशको लानग भरेको वर्र्रण सेभ हदैुन । 

वर्र्रण सच्चाउन े

खररद आदेश स्टोर वकपरको User बाट लगइन गरेर प्रवर्ि गनुथपदथछ। भरेको वर्र्रण सच्चाउन ुपने भएमा 
कायाथलय प्रमखुले स्र्ीकृर् गनुथ अगाडी प्रनर्रे्दन खण्डमा खररद आदेश िाराम खोली सम्र्त्तन्त्धर् वर्ग्रकेो 
खररद आदेश सच्चाउन र्ा रद्द गनथ सवकन्त्छ । 

खररद आदेशको जािँच र्र्ा स्र्ीकृर् 

 शाखा अनधकृर् र्ा र्ोकीएको व्यत्तिले खररद आदेश जाच गने त्तजम्मेर्ारी र्ोकीएको छ भने प्रनर्रे्दन 
खण्डबाट खररद आदेश खोल्नपुछथ र प्रनर्रे्दन आर्श्यकर्ा अनसुार हेरी EDIT गनथ सक्छ। 

 कायाथलय प्रमखुले प्रनर्रे्दन खण्डबाट खररद आदेश खोल्नपुछथ  र प्रनर्रे्दन आर्श्यकर्ा अनसुार 
हेरी EDIT गरी सेभ गनुथपदथछ। कायाथलय प्रमखुले खररद आदेश स्र्ीकृर् गरेपछी मार प्रणालीमा 
खररदको कायथ परुा हनु्त्छ र सम्र्त्तन्त्धर् नबके्रर्ालाई खररद आदेश ददनपुछथ। कायाथलय प्रमखुको 
User बाट स्र्ीकृर् नभएको खररद आदेश दात्तखलामा प्रवर्ि गनथ सवकदैन । 
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 ८.३ दात्तखला प्रनर्रे्दन िाराम (403)  

 

त्तचर १४. प्रवर्वि (दात्तखला प्रनर्रे्दन िाराम) (४०३) 

यस प्रणालीमा कायाथलय प्रमखुको User बाट स्र्ीकृर् खररद आदेशहरु प्रवर्वि खण्डको दात्तखला िाराम नभर 
खररद आदेश नम्र्रमा आएर बसेको हनु्त्छ। सम्र्त्तन्त्धर् खररद आदेशको सामान वर्के्रर्ाले आपूनर्थ गरेमा 
उि सामान दात्तखला गनथ सम्र्त्तन्त्धर् खररद आदेश नम्र्र छानी वर्के्रर्ाको वर्ल नम्र्र र दात्तखला नमनर् 
प्रवर्ि गरी देहाय बमोत्तजम गनुथपदथछ। 

 

खररद वर्र्रण भने 

 Heading खण्डमा सामानको नाम मा Tick लगाउने र्त्पिार् खररद आदेश भएका सरै् सामानमा 
Tick लाग्छ । 

 दर, स्पेनसविकेशन, इकाइ आिै आउछ आर्श्कर्ा अनसुार Edit गनुथपरे गने । 

 Model भए भने । 
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 भ्याटमा Click गने (आर्श्यक भएमा मार) । 

 आर्श्यकर्ा अनसुार सबै बक्सहरु भरेपनछ Save all button त्तक्लक गनुथहोस,  सेभ हनु्त्छ। 

नोट: दात्तखला गने िाराममा खररद आदेश देखाएन भने प्रनर्रे्दन खण्डबाट खररद आदेश कायाथलय प्रमखुले 
स्र्ीकृर् गरे नगरेको हेने, खररद आदेश स्र्ीकृर् नगरी दात्तखला गनथ सवकदैन । 

वर्र्रण सच्चाउन े

स्टोर वकपरको User बाट लगइन गरेर प्रवर्ि गनुथपदथछ। भरेको वर्र्रण सच्चाउन ुपने भएमा कायाथलय 

प्रमखुले स्र्ीकृर् गनुथ अगाडी प्रनर्रे्दन खण्डमा दात्तखला आदेश िाराम खोली वर्ग्रकेो दात्तखला आदेश 

सच्चाउन र्ा रद्द गनथ सवकन्त्छ । 

दात्तखला आदेशको जािँच र्र्ा स्र्ीकृनर् 

 शाखा अनधकृर् र्ा र्ोकीएको व्यत्तिलाई दात्तखला आदेश जािँच गने त्तजम्मेर्ारी र्ोकीएको छ भन े
प्रनर्रे्दन खण्डबाट दात्तखला आदेश खोल्नपुछथ  र प्रनर्रे्दन आर्श्यकर्ा अनसुार हेरी EDIT गनथ 
सवकन्त्छ। 

 कायाथलय प्रमखुले प्रनर्रे्दन खण्डबाट दात्तखला आदेश खोल्नपुछथ  र प्रनर्रे्दन आर्श्यकर्ा अनसुार 
हेरी EDIT गरी सेभ गनुथपदथछ। कायाथलय प्रमखुले दात्तखला आदेश स्र्ीकृर् गरेपछी मार प्रणालीमा 
दात्तखलाको कायथ परुा हनु्त्छ । कायाथलय प्रमखुको User बाट स्र्ीकृर् नभएको दात्तखला आदेश 
सम्पत्ति र्ा त्तजन्त्सी मालसामानको सम्र्त्तन्त्धर् लेजर अर्ाथर् खचथ भएर जाने म.ले.प. िा.नं. ४०७ र 
खचथ भएर नजाने म.ले.प.िा.नं.४०८ मा आम्दानी बानधदैन। 

 कायाथलय प्रमखुले स्र्ीकृर् गरेको दात्तखला वर्र्रण खचथ भएर जाने सम्पत्ति हो भने खचथ भएर जाने 
मलेप िान ४०७ मा  र खचथ भएर नजाने सम्पत्ति हो भने खचथ भएर नजाने म.ले.प. िा.नं. ४०८ 
मा आम्दानी बानधन्त्छ। उि सम्पत्ति त्तजन्त्सी ननरीक्षण िाराम र सम्पत्ति र्र्ा त्तजन्त्सी सामानको 
बावषथक मौज्दार्मा समेर् देत्तखन्त्छ। 
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 ८.४  खचथ ननकासा िाराम (404) 

 

त्तचर १५. प्रवर्वि (खचथ ननकासा िाराम) (४०४) 

खचथ ननकासा िाराम स्टोरमा दात्तखला भएको खचथ भएर जाने मालसामान र्ा सम्पत्तिको माग िारामको आधारमा 
खचथ लेख् ेप्रयोजनको लानग प्रयोग हनु्त्छ। जस्रै् आनर्थक प्रशासन शाखाबाट िोटोकपी पेपर २ ररम माग भयो र 
स्टोरमा मौज्दार् छ भने उि िोटोकपी पेपरको लानग माग िाराम स्र्ीकृर् भएपछी खचथ लेख् देहायबमोत्तजम 
गनुथपदथछ। 

 प्रवर्वि खण्डमा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज देख्हुनुेछ । 

 मालसामान खचथ लेख् दात्तखला भएको सामानहरुको बक्सबाट खचथ लेख् ेसामान छाने्न । 

 सामान छानेपछी स्टोरमा दात्तखला भएको सामानको वर्र्रणहरु देखाउछ र जनु मालसामान 
खचथ लेख् ेहो सोको पररमाण अंक Type गने । 

 र्प गने बटन + नर्च्ने । 

 यसैगरी खचथ लेख् ेसामान छान्त्दै + button नर्च्न े। 

 सवकएपनछ, Save all button मा त्तक्लक गने र्त्पिार् खचथ ननकासा वर्र्रण सेभ हनु्त्छ। 
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खचथ ननकासको जािँच र्र्ा स्र्ीकृनर् 

 शाखा अनधकृर् र्ा र्ोकीएको व्यत्तिले खचथ ननकासा जािँच गने त्तजम्मेर्ारी र्ोकीएको छ भने प्रनर्रे्दन 
खण्डबाट खचथ ननकासा खोल्नपुछथ  र प्रनर्रे्दन आर्श्यकर्ा अनसुार हेरी EDIT गनथ सवकन्त्छ। 

 कायाथलय प्रमखुले प्रनर्रे्दन खण्डबाट खचथ ननकासा खोल्नपुछथ  र प्रनर्रे्दन आर्श्यकर्ा अनसुार 
हेरी EDIT गरी सेभ गनुथपदथछ। कायाथलय प्रमखुले खचथ ननकासा स्र्ीकृर् गरेपछी मार प्रणालीमा 
खचथ ननकासाको कायथ परुा हनु्त्छ  । कायाथलय प्रमखुको User बाट स्र्ीकृर् नभएको खचथ ननकासा 
सम्पत्ति र्ा त्तजन्त्सी मालसामानको सम्र्त्तन्त्धर् लेजर अर्ाथर् खचथ भएर जाने म.ले.प.िा.न. ४०७  मा 
मौज्दार् घट्दैन।  

 कायाथलय प्रमखुले खचथ ननकासा स्र्ीकृर् गरेपछी खचथ भएर जाने म.ले.प.िा.न ४०७ मा 
सम्र्त्तन्त्धर् सम्पत्तिको मौज्दार्मा घट्छ ।  

 ८.5 हस्र्ान्त्र्रण िाराम (406)  

 

त्तचर १६.  प्रवर्वि (हस्र्ान्त्र्रण िाराम ४०६) 
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हस्र्ान्त्र्रण िाराम कायाथलमा र्ा स्टोरमा दात्तखला भएको खचथ भएर नजान े मालसामान र्ा सम्पत्ति अन्त्य कुनै 
कायाथलयलाई हस्र्ान्त्र्रण गरेको अर्स्र्ामा हस्र्ान्त्र्रण गने कायाथलयमा आम्दानी बािँनधएको सम्पत्ति र्ा मालसामानको 
खचथ लेख् ेर्ा घटाउन ेप्रयोजनको लानग प्रयोग हनु्त्छ। हस्र्ान्त्र्रणको ननणथय भएपछी देहायबमोत्तजम गनुथपदथछ । 

 प्रवर्वि खण्डमा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज देख्हुनुेछ । 

 हस्र्ान्त्र्रण ननणथय नम्र्र भने, 
 हस्र्ान्त्र्रण ननणथय नमनर् भने, 
 हस्र्ान्त्र्रण गने त्तजल्ला भने , 
 हस्र्ान्त्र्रण गने कायाथलयको नाम भने, 
 हस्र्ान्त्र्रण गने सामान छानेपछी स्टोरमा दात्तखला भएको सामानको वर्र्रणहरु देखाउछ 

र जनु मालसामान हस्र्ान्त्र्रण लेख् ेहो सोको पररमाण अंक Type गने , 
 र्प गने बटन + नर्च्ने, 
 यसैगरी अन्त्य हस्र्ान्त्र्रण गने सामान छान्त्दै + button नर्च्न,े 

 सवकएपनछ, Save all button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्र्पिार् हस्र्ान्त्र्रण वर्र्रण सेभ हनु्त्छ। 

  

हस्र्ान्त्र्रण िारामको जािँच र्र्ा स्र्ीकृनर् 

 शाखा अनधकृर् र्ा र्ोकीएको व्यत्तिलाई हस्र्ान्त्र्रण िारामको जािँच गने त्तजम्मेर्ारी र्ोकीएको छ 
भने प्रनर्रे्दन खण्डबाट हस्र्ान्त्र्रण िाराम खोल्नपुछथ  र प्रनर्रे्दन आर्श्यकर्ा अनसुार हेरी EDIT 

गनथ सवकन्त्छ। 

 कायाथलय प्रमखुले प्रनर्रे्दन खण्डबाट हस्र्ान्त्र्रण िाराम खोल्नपुछथ र प्रनर्रे्दन आर्श्यकर्ा अनसुार 
हेरी EDIT गरी सेभ गनुथपदथछ। कायाथलय प्रमखुले हस्र्ान्त्र्रण िाराम स्र्ीकृर् गरेपछी मार 
प्रणालीमा हस्र्ान्त्र्रण िारामको कायथ परुा हनु्त्छ । कायाथलय प्रमखुको User बाट स्र्ीकृर् नभएको 
हस्र्ान्त्र्रण िारामबाट सम्पिी र्ा त्तजन्त्सी मालसामानको सम्र्त्तन्त्धर् लेजर अर्ाथर् खचथ भएर नजाने 
म.ले.प. िा.नं. ४०८  मा मौज्दार् घट्दैन।  

 कायाथलय प्रमखुले हस्र्ान्त्र्रण िाराम स्र्ीकृर् गरेपछी खचथ भएर नजाने म.ले.प.िा.नं. ४०८ मा 
सम्र्त्तन्त्धर् सम्पत्तिको मौज्दार्मा घट्छ ।  
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८.६ त्तजन्त्सी ननसगथ/नमनाहा वर्र्रण (४१०) 

 

 

त्तचर १७. प्रवर्वि (त्तजन्त्सी - ननसगथ/नमनाहा वर्र्रण ४१०) 

त्तजन्त्सी ननसगथ ÷नमनाहा वर्र्रण कायाथलमा र्ा स्टोरमा आम्दानी बािँनधएका/दात्तखला भएका खचथ भएर नजाने 
मालसामान र्ा सम्पत्ति ननसथग र्ा नमनाहा र्ा नललामबाट खचथ लेख् ेर्ा घटाउने प्रयोजनको लानग प्रयोग 
हनु्त्छ। lhG;L lg;u{ ÷ldgfxfको ननणथय भएपछी देहायबमोत्तजम गनुथपदथछ।  

 प्रवर्वि खण्डमा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज देख्हुनुेछ ।  

 ननसगथ/नमनाहा ननणथय वर्र्रण भने , 
 ननसगथ/नमनाहा ननणथय नमनर् भने, 
 ननसगथ/नमनाहा गने सामानको नाम छाने्न,  

 अन्त्य वर्र्रणहरु आर्श्यकर्ा अनसुार भने, 
 र्प गने बटन + नर्च्ने, 
 यसैगरी अन्त्य ननसथग / नमनाहा गने सामान छान्त्दै + button नर्च्न,े 
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 सवकएपनछ Save all button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्र्पिार् ननसथग र्ा नमनाहा वर्र्रण सेभ 

हनु्त्छ । 

त्तजन्त्सी ननसथग÷नमनाहा जािँच र्र्ा स्र्ीकृर् 

 शाखा अनधकृर् र्ा र्ोकीएको व्यत्तिलाई त्तजन्त्सी ननसथग÷नमनाहा जािँच गने त्तजम्मेर्ारी र्ोकीएको छ 
भने प्रनर्रे्दन खण्डबाट हस्र्ान्त्र्रण िाराम खोल्नपुछथ  र प्रनर्रे्दन आर्श्यकर्ा अनसुार हेरी EDIT 

गनथ सवकन्त्छ। 

 कायाथलय प्रमखुले प्रनर्रे्दन खण्डबाट त्तजन्त्सी ननसथग÷नमनाहा खोल्नपुछथ  र प्रनर्रे्दन आर्श्यकर्ा 
अनसुार हेरी EDIT गरी सेभ गनुथपदथछ। कायाथलय प्रमखुले त्तजन्त्सी ननसथग÷नमनाहा स्र्ीकृर् गरेपछी 
मार प्रणालीमा त्तजन्त्सी ननसथग÷नमनाहा कायथ परुा हनु्त्छ र कायाथलय प्रमखुको User बाट स्र्ीकृर् 
नभएको त्तजन्त्सी ननसथग÷नमनाहा सम्पत्ति र्ा त्तजन्त्सी मालसामानको सम्र्त्तन्त्धर् लेजर अर्ाथर् खचथ भएर 
नजाने म.ले.प.िा.नं. ४०८ मा मौज्दार् घट्दैन।  

 कायाथलय प्रमखुले त्तजन्त्सी ननसथग÷नमनाहा स्र्ीकृर् गरेपछी खचथ भएर नजाने म.ले.प.िा.नं. ४०८ मा 
सम्र्त्तन्त्धर् सम्पत्तिको मौज्दार्मा घट्छ । 



PAMS k|of]ustf{ Dofg'cn 

 

 

Financial Comptroler General Office(FCGO) Page 47 
 

 ८. त्तजन्त्सी ननररक्षण ७  िाराम (411) 

 

त्तचर १८. प्रवर्वि (त्तजन्त्सी ननररक्षण िाराम ४११) 

आनर्थक कायथवर्नध र्र्ा वर्िीय उिरदावयत्र् ऐन २०७६ र्र्ा ननयमार्ली २०७७ को व्यर्स्र्ा अनसुार प्रत्येक 
कायाथलयले कत्तम्र्मा बषथको एकपटक आफ्नो कायाथलयको त्तजन्त्सी ननररक्षण गनुथपने व्यर्स्र्ा छ। सोही प्रयोजनको 
लानग त्तजन्त्सी ननररक्षण सनमर्ी गठन हनु्त्छ। सनमर्ीले त्तजन्त्सी ननररक्षणको कायथ प्रारम्भ गनुथ अगाडी कायाथलयमा दात्तखला 
भएको बािँकी सम्पत्ति र्र्ा त्तजन्त्सी मौज्दार्को वर्र्रण प्रवर्वि खण्डको त्तजन्त्सी ननररक्षण िाराम बाट प्राप्त गनथ सक्दछ। 
सोहीअनसुार बािँकी सम्पत्तिको स्पेनसविकेशन अनसुार नभडेको ननभडेको, भौनर्क पररक्षण गदाथ घटबि संख्या र्ा चाल ु
हालर्मा रहे नरहेको र्ा ममथर् गनुथपने एवकन गरेपछी सम्पणुथ वर्र्रण यस िाराममा प्रवर्ि गनुथपदथछ । 

 त्तजन्त्सी ननररक्षण िाराम (४११) button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज 
देख्हुनुेछ ।  

 स्पेनसविकेशन अनसुार नभडेको ननभडेको  संख्या भने, 
 भौनर्क पररक्षण गदाथ घटबि भए संख्या भने, 
 चाल ुहालर्मा रहेको नरहेको संख्या भने, 

 नललाम गनुथपने संख्या भने , 
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 आर्श्कर्ा अनसुार सबै वर्र्रणका बक्सहरु भने, 
 सवकएपनछ, Save all button मा त्तक्लक गनुथहोस ।   

8.8 ममथर् आरे्दन (414)  

 

त्तचर १९. प्रवर्वि (ममथर् आरे्दन िाराम ४१४) 

कायाथलयको सर्ारीसाधन र्र्ा अन्त्य सम्पत्ति ममथर् सधुार गनथ ममथर् आरे्दन िारामको प्रयोग गररन्त्छ । 

८.८.१ राख्ेेः 
 ममथर् आरे्दन (४१४) button मा त्तक्लक गनुथहोस । 

 आर्श्यकर्ा अनसुार सबै ममथर्का वर्र्रणहरुका बक्सहरु भनुथहोस ।  

 सवकएपनछ save all button मा त्तक्लक गनुथहोस ।  
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 8.9 ममथर् अनभलेख खार्ा (415) 

 

त्तचर २०. प्रवर्वि (ममथर् अनभलेख खार्ा (४१५) (राख्)े 

कायाथलयको सर्ारीसाधन र्र्ा अन्त्य सम्पत्ति ममथर् सधुार सम्र्न्त्धी वर्र्रण यसमा रहन्त्छ । 

८.९.१ राख् े

 ममथर् अनभलेख खार्ा (४१५) मा त्तक्लक गनुथहोस । 

 To keep button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज देख्हुनुेछ ।  

 आर्श्यकर्ा अनसुार सबै वर्र्रणका बक्सहरु भनुथहोस।् 

 सवकएपनछ, Save all button मा त्तक्लक गनुथहोस ्।  
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8.10 घर जग्गा (417) 

 

त्तचर २१. प्रवर्वि (घर जग्गा ४१७) 

सरकारी कायाथलयको हक स्र्ामीत्र्मा रहेका घरजग्गाको वर्र्रण यस िाराममा प्रवर्ि गनुथपदथछ। 

 घर जग्गा (४१७) button मा त्तक्लक गनुथहोस ्।  

 घरजग्गाको त्तजन्त्सी सम्पत्ति र्गीकरण छानु्नहोस ्। 

 घरजग्गा रहेको त्तजल्ला, स्र्ानीय र्ह, र्डा नम्र्र छानु्नहोस ्। 

 जग्गाको नक्सा नं, वकिा नं, क्षेरिल र्र्ा जग्गाको वकनसम छानु्नहोस ्। 

 जग्गा धननको वर्र्रण भनुथहोस । 

 आर्श्यकर्ा अनसुार सबै जग्गा, जग्गाधनी र अन्त्य वर्र्रणका बक्सहरु भनुथहोस ्। 

 सवकएपनछ, Save all button मा त्तक्लक गनुथहोस ्। 
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वर्र्रण सच्चाउन े

 स्टोर वकपरको User बाट लगइन गरेर प्रवर्ि गनुथपदथछ। भरेको वर्र्रण सच्चाउन ुपने भएमा 
कायाथलय प्रमखुले स्र्ीकृर् गनुथ अगाडी प्रनर्रे्दन खण्डमा घर जग्गा लगर् खोली सम्र्त्तन्त्धर् 
वर्ग्रकेो वर्र्रण सच्चाउन र्ा परैु वर्र्रण रद्द गनथ सवकन्त्छ । 

 ८.११ त्तजन्त्सी सहायक खार्ा  (४१२ ) 

 

त्तचर २२. प्रवर्वि त्तजन्त्सी सहायक खार्ा (४१2) 

 

८.११.१ सामान ददिँदा 
 

 त्तजन्त्सी सहायक खार्ा  (४१२) button मा त्तक्लक गनुथहोस ्। 

 सामान ददिँदा भने्न button मा त्तक्लक गनुथहोस ्। 
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 नमनर्, कमथचारी नाम, लगेको नमनर्, प्रयोजन, कैवियर्, ददइने समानको नाम सवहर्को 
सबै वर्र्रण भने । 

 सवकएपनछ, Save all button मा त्तक्लक गनुथहोस ्। 

 

८.११.२ सामान विर्ाथ ददिँदा 
 

 त्तजन्त्सी सहायक खार्ा  (४१२) button मा त्तक्लक गनुथहोस ्। 

 समान विर्ाथ भन्ने button मा त्तक्लक गनुथहोस ्। 

 नमनर्, कमथचारी नाम, विर्ाथ नमनर्, कैवियर् सवहर्को सबै वर्र्रण भनुथहोस ्। 

  सवकएपनछ, Save all button मा त्तक्लक गनुथहोस ्। 

 

 

त्तचर २२.१ त्तजन्त्सी सहायक खार्ा प्रवर्वि (विर्ाथ) 
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 ८.१२ इन्त्धन अनभलेख खार्ा 

  

त्तचर २३. प्रवर्वि - (इन्त्धन अनभलेख खार्ा) 

यो Menu कायाथलयमा खपर् हनु ेइन्त्धनको वर्र्रणसंग सम्बत्तन्त्धर् कुपनहरुको अनभलेख प्रयोजनका लानग प्रयोग 
गररन्त्छ ।जसमा ननम्न कायथ गने गररन्त्छ ।  

 इन्त्धन अनभलेख खार्ा  button मा त्तक्लक गनुथहोस ्। 

 मानर् त्तचरमा ददइएको Box को सबै वर्र्रण भने । 

 सवकएपनछ, Save button मा त्तक्लक गनुथहोस ्। 

 

९. कायाथलय प्रनर्रे्दन खण्ड 

प्रवर्वि गरीएका सम्पत्ति र्र्ा त्तजन्त्सीको स्र्ीकृर् म.ले.प.िा.नं. अनसुार आर्श्यक सरै् प्रकारका प्रनर्रे्दनहरु यस 
खण्डमा देत्तखन्त्छ। यस प्रणालीमा वर्नभन्न प्रकारका प्रनर्रे्दन र्यार हनु्त्छ जस्रै् कायाथलयगर् प्रनर्रे्दनहरु, त्तजल्लागर् 
प्रनर्रे्दनहरु, मन्त्रालयगर् प्रनर्रे्दनहरु, प्रदेशगर् प्रनर्रे्दनहरु, स्र्ानीय र्हगर् प्रनर्रे्दनहरु । कायाथलयलाई ददइएको 
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भनूमका अनसुारमार आफ्नो लानग आर्श्यक प्रनर्रे्दन मार प्रयोगकर्ाथले हेनथ सक्दछ। सम्पत्तिको उपलव्ध भएका 
र््याङ्कका आधारमा आर्श्यकर्ा अनसुारका प्रनर्रे्दन र्यार गनथ समेर् सवकन्त्छ अर्ेः प्रनर्रे्दनको शिुर्ाको लानग 
पनन प्रवर्वि खण्डमा वर्र्रण भदाथ ध्यान परुाउन ुपदथछ । 

 ९.१ खररद आदेश (402) 
यस कायाथलयले र्यार गरेका खररद आदेशहरु देत्तखन्त्छ । र्ी आदेशहरु आर्श्यकर्ा अनसुार सहजै 
संशोधन गनथ, मेटाउन, त्तस्र्कृर् गनथ र वप्रन्त्ट गनथ सवकन्त्छ ।  

 

त्तचर २४. कायाथलयको प्रनर्रे्दन (खररद आदेश ४०२) 
 

९.२ दात्तखला प्रनर्रे्दन िाराम (४०३) 
यस भागमा कायाथलयले र्यार गरेका दात्तखला प्रनर्रे्दन देत्तखन्त्छ । र्ी प्रनर्रे्दनको वर्र्रण आर्श्यकर्ा 
अनसुार सहजै संशोधन गनथ, मेटाउन, स्र्ीकृर् गनथ र वप्रन्त्ट गनथ सवकन्त्छ ।  
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त्तचर २५. कायाथलयको प्रनर्रे्दन (दात्तखला प्रनर्रे्दन िाराम४०३) 

९.3 खचथ ननकासा िाराम (404)  

यस भागमा कायाथलयले र्यार गरेका खचथ ननकासा िारामको प्रनर्रे्दन देत्तखन्त्छ । र्ी खचथ ननकासा 
िारामको वर्र्रण आर्श्यकर्ा अनसुार सहजै संशोधन गनथ, मेटाउन, स्र्ीकृर् गनथ र वप्रन्त्ट गनथ सवकन्त्छ ।  
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त्तचर २६: कायाथलयको प्रनर्रे्दन (खचथ ननकासा िाराम ४०४) 

 

९.4 हस्र्ान्त्र्रण िाराम (४०६) 

यस भागमा कायाथलयले र्यार गरेका हस्र्ान्त्र्रणको प्रनर्रे्दन देत्तखन्त्छ । र्ी हस्र्ान्त्र्रणका वर्र्रण 
आर्श्यकर्ा अनसुार सहजै संशोधन गनथ, मेटाउन, स्र्ीकृर् गनथ र वप्रन्त्ट गनथ सवकन्त्छ ।  
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त्तचर २७ कायाथलय प्रनर्रे्दन हस्र्ान्त्र्रण िाराम (406) 

9.5 खचथ भएर जाने त्तजन्त्सी खार्ा (407) 

यस भाग अन्त्र्गथर्, प्रयोगकर्ाथले आर्श्यकर्ा अनसुार खचथ भएर जाने सामाग्रीको नाम सबै र्ा छुट्टा छुटै्ट 
छानेर प्रनर्रे्दन हेनथ सवकन्त्छ ।  
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त्तचर  नं. २८ कायाथलयको प्रनर्रे्दन खचथ भएर जाने त्तजन्त्सी खार्ा (४०७) 

 खचथ भएर जाने त्तजन्त्सी खार्ा (४०७) button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज 
देख्हुनुेछ । 

 आर्श्यकर्ा अनसुार सामानहरुको नाम र्ा सरै् छानु्नहोस ।  

 प्रनर्रे्दन मेनमुा त्तक्लक गनुथहोस । र्पाईले छनोट गरे अनसुारको प्रनर्रे्दन देत्तखन्त्छ । 
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9.6 खचथ भएर नजाने त्तजन्त्सी खार्ा (408) 

यस भाग अन्त्र्गथर्, प्रयोगकर्ाथले आर्श्यकर्ा अनसुार खचथ भएर नजाने सामाग्रीको नाम सरै् र्ा छुट्टा छुटै्ट छानेर 
प्रनर्रे्दन हेनथ सक्दछ । 

 

त्तचर २९. कायाथलयको प्रनर्रे्दन (खचथ भएर नजाने खार्ा ४०८) 

 खचथ भएर नजाने त्तजन्त्सी खार्ा (४०८) button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को 
पेज देख्हुनुेछ  

 आर्श्यकर्ा अनसुार सामानहरुको नाम र्ा सरै् छानु्नहोस । 

 प्रनर्रे्दन मेनमुा त्तक्लक गनुथहोस । र्पाईले छनौट गरे अनसुारको प्रनर्रे्दन देत्तखन्त्छ । 
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9.7 त्तजन्त्सी ननसगथ/ नमनाहा िाराम (४१०)  

यस भागमा त्तजन्त्सी ननसगथ/नमनाहा िारामको प्रनर्रे्दन हेनथ सवकन्त्छ । 

 

 

                    त्तचर ३०. कायाथलयको प्रनर्रे्दन (त्तजन्त्सी - ननसगथ/नमनाहा िाराम ४१०) 

 कायाथलयको प्रनर्रे्दन Menu मा जान े। 

 त्तजन्त्सी ननसगथ/नमनाहा िाराम (४१०) button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज 

देख्हुनुेछ  । 

 आबश्यकर्ा अनसुार वर्र्रण जािँच गरी स्र्ीकृर् गनथ सवकन्त्छ ।  
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त्तचर ३१. कायाथलयको प्रनर्रे्दन (त्तजन्त्सी - ननसगथ /नमनाहा िाराम (४१०)) 

 यसरी मार्ी देखाएको त्तचरमा जस्रै् सरुुमा स्र्ीकृर् गरेमा Print Priview को रुपमा रहेको 
स्र्ीकृर् गनथ बािँकी भनेर देत्तखन्त्छ । 

 यदद वर्र्रण सबै दठक छ भनन रुज ुगरेर िेरी स्र्ीकृर् गरेमा मार स्र्ीकृर् हनु्त्छ । 

 वर्र्रण सवह नभएमा Back आएर नमलाउनसु अर्र्ा हटाउन ुभने्न Button र्ाट 
आर्श्यकर्ा अनसुार सच्याउन र्ा हटाउन सवकन्त्छ । 
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९.8 त्तजन्त्सी ननररक्षण िाराम (411) 

यस भागमा कुनै ननत्तिर् आनर्थक र्षथमा रहेको त्तजन्त्सी ननरीक्षण प्रनर्रे्दन हेनथ सवकन्त्छ ।

 

त्तचर ३२. कायाथलयको प्रनर्रे्दन (त्तजन्त्सी ननररक्षण िाराम ४११) 

 कायाथलयको प्रनर्रे्दन Menu मा जाने । 

 त्तजन्त्सी ननरीक्षण िाराम (४११) button मा त्तक्लक गनुथहोस,् र्पाईले मानर्को पेज 
देख्हुनुेछ ।  

 आ.र्. अनसुारको त्तजन्त्सी ननरीक्षण प्रनर्रे्दन देख्सक्नहुनुेछ।त्यसलाई हेनथ, वप्रन्त्ट गनथ र 
हटाउन सवकन्त्छ । 
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 ९.9 त्तजन्त्सी मौज्दार् बावषथक वर्र्रण (413)  

यो प्रनर्रे्दन कायाथलयले बावषथक रुपमा पेश गने प्रनर्रे्दन हो । यस प्रनर्रे्दनमा संत्तक्षप्त (७ नडजीट) र नबस्र्रृ् 

(१० नडजीट) दरैु् रुपमा हेनथ सवकन्त्छ भने खचथ भएर जाने र्ा खचथ भएर नजाने र्ा दरैु् सम्पत्तिको प्रनर्रे्दन हेनथ 

नमल्छ। कायाथलयले बावषथक रुपमा सम्पत्ति र्र्ा त्तजन्त्सी मौज्दार्को प्रनर्रे्दनको लानग संत्तक्षप्त प्रनर्रे्दन कोष र्र्ा 

लेखा ननयन्त्रक कायाथलयमा पेश गरी प्रमात्तणर् गनुथपदथछ ।

 

त्तचर ३३. कायाथलयको प्रनर्रे्दन (त्तजन्त्सी मौज्दार् बावषथक वर्र्रण ४१३)  
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९.10 ममथर् आरे्दन िाराम (41४) 

यस प्रनर्रे्दनमा ममथर् आरे्दनका वर्र्रण हेनथ सवकन्त्छ ।  

 

त्तचर ३४. कायाथलयको प्रनर्रे्दन (ममथर् आरे्दन िाराम ४१5) 

 कायाथलयको प्रनर्रे्दन Menu मा जाने । 

 ममथर् आरे्दन िाराम (४१३) button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर् पेज देख्हुनुछे । 

 त्यसलाई हटाउन, नमलाउन, त्तस्र्कृर् गनथ र हेनथ, वप्रन्त्ट गनथ सवकन्त्छ । 
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  ९. 11 घर जग्गाको लगर् वकर्ाब (417)  

 

त्तचर ३४ M कायाथलयको प्रनर्रे्दन   (घर जग्गाको लगर् वकर्ाब ४१७) 

 कायाथलयको प्रनर्रे्दन Menu मा जाने । 

 घर जग्गाको लगर् वकर्ाब (४१७) button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज 
देख्हुनुेछ ।   

 त्यसलाई हटाउन, नमलाउन, स्र्ीकृर् गनथ र हेनथ, वप्रन्त्ट गनथ सवकन्त्छ ।  



PAMS k|of]ustf{ Dofg'cn 

 

 

Financial Comptroler General Office(FCGO) Page 66 
 

 ९.12 ममथर् अनभलेख खार्ा वर्स्र्रृ्  

 

त्तचर ३५. कायाथलयको प्रनर्रे्दन (ममथर् अनभलेख वर्स्र्रृ्) 

 कायाथलयको प्रनर्रे्दन Menu मा जाने । 

 ममथर् अनभलेख वर्स्र्रृ्  button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज देख्हुनुेछ । 

 त्यसपनछ आर्श्यक सामान छनौट गरेर, त्यसको पवहचान नं. छनौट गरेर ममथर्को 
वर्स्र्रृ् वर्र्रण हेनथ, वप्रन्त्ट गनथ सवकन्त्छ । 
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९.13 ममथर् अनभलेख खार्ा (415) 

 

त्तचर ३५. कायाथलयको प्रनर्रे्दन (ममथर् अनभलेख खार्ा ४१५) 

 कायाथलयको प्रनर्रे्दन Menu मा जाने । 

 ममथर् अनभलेख खार्ा (४१५) button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज 
देख्हुनुेछ। 

 त्यसलाई हटाउन, नमलाउन, त्तस्र्कृर् गनथ र हेनथ, वप्रन्त्ट गनथ सवकन्त्छ ।  
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९.14 त्तजन्त्सी सहायक खार्ा  (412) 

 

त्तचर ३५. कायाथलयको प्रनर्रे्दन (त्तजन्त्सी सहायक खार्ा ४१२) 

 कायाथलयको प्रनर्रे्दन Menu मा जान े। 

 ममथर् सहायक खार्ा (४१२) button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज 
देख्हुनुेछ। 

 त्यसमा रहेको वर्र्रण हेनथ मार सवकन्त्छ त्तस्र्कृर् गनुथ पदैन।  
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९.15 इन्त्धन अनभलेख खार्ा 

 

त्तचर ३६. कायाथलयको प्रनर्रे्दन (इन्त्धन अनभलेख खार्ा) 

 कायाथलयको प्रनर्रे्दन Menu मा जाने । 

 इन्त्धन अनभलेख खार्ा  button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज देख्हुनुेछ । 

 त्यसमा रहेको वर्र्रण हेनथ मार सवकन्त्छ स्र्ीकृर् गनुथ चािँही पदैन।  



PAMS k|of]ustf{ Dofg'cn 

 

 

Financial Comptroler General Office(FCGO) Page 70 
 

9.16 त्तजन्त्सी सहायक खार्ा व्यत्तिगर्  

 

त्तचर ३७. कायाथलयको प्रनर्रे्दन - (त्तजन्त्सी सहायक खार्ा व्यत्तिगर्) 

 कायाथलयको प्रनर्रे्दन Menu मा जाने । 

 त्तजन्त्सी सहायक खार्ा व्यत्तिगर् button मा त्तक्लक गनुथहोस, र्पाईले मानर्को पेज 
देख्हुनुेछ । 

 त्यसमा कमथचारीको नाम रहेको Box मा कमथचारीको नाम छाने्न । त्यसपनछ प्रनर्रे्दन  
button  त्तक्लक गने । 

 त्यसपनछ आर्श्यक वर्र्रण हेनथ, वप्रन्त्ट गनथ सवकन्त्छ । 

 

10. अन्त्य प्रनर्रे्दन 

यसमा वर्नभन्न प्रनर्रे्दन हेनथ सवकन्त्छ ।  
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१०.१ आपूनर्थकर्ाथको वर्र्रण  

 

त्तचर ३८.  अन्त्य प्रनर्रे्दन (आपूनर्थकर्ाथको वर्र्रण) 
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10.2 घरजग्गा एकीकृर् प्रनर्रे्दन  

 

               त्तचर ३८. अन्त्य प्रनर्रे्दन (घरजग्गा एकीकृर् प्रनर्रे्दन) 



PAMS k|of]ustf{ Dofg'cn 

 

 

Financial Comptroler General Office(FCGO) Page 73 
 

10.3 सम्पत्तिको बावषथक मौज्दार् वर्र्रण  

 

त्तचर ३९. अन्त्य प्रनर्रे्दन (सम्पत्तिको बावषथक मौज्दार् वर्र्रण) 
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१०.४ इन्त्धन खपर् वर्र्रण  

 

त्तचर ४०. अन्त्य प्रनर्रे्दन (इन्त्धन खपर् वर्र्रण) 
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10.5 FAQ  

 

त्तचर ४१. अन्त्य प्रनर्रे्दन  (FAQ) 

 

 


