स्थानीय सञ्चित कोष ब्यवस्थापन प्रणाली
Sub-national Treasury Regulatory Application- SUTRA

SUTRA : परििय
 SuTRA को परु ा अर्थ Sub-national Treasury Regulatory Application हो । यसलार्थ नेपालीमा
“प्रदेश तर्ा स्र्ानीय सञ्चित कोष व्यवस्र्ापन प्रणाली” नामाकरण गररएको छ । यसमा Province र
Local गरी दर्ु थ मख्ु य प्रणाली रहेका छन् ।
 स्र्ानीय सत्रु (Local SuTRA) संञ्वधानको धारा २२९ र स्र्ानीय सरकार सचिालन ऐनको दफा ६९
बमोञ्िम सचिालन हुने स्र्ानीय सञ्चित कोषको सचिालन तर्ा व्यवस्र्ापन र प्रञ्तवेदन प्रणालीमा
एकरूपता कायम गनथ यो प्रणाली ञ्वकास गररएको हो ।
 अर्थ मन्त्त्रालय, बिेट तर्ा कायथ क्रम महाशाखाको ञ्नदेशनमा सावथ िञ्नक खिथ तर्ा ञ्वत्तीय उत्तरदाञ्यत्व
सञ्िवालयले महालेखा ञ्नयन्त्त्रक कायाथ लय र संघीय माञ्मला तर्ा स्र्ानीय ञ्वकास मन्त्त्रालयसगँ को
सहकायथ मा यो प्रणाली ञ्वकास गरेको हो ।
 यो प्रणाली महालेखा परीक्षकबाट हालै स्वीकृत भएको एकीकृत आञ्र्थक संकेतको वगीकरण र व्याख्या
२०७४ अनरू
ु प तयार गररएको छ ।
 यो प्रणाली नेपाल सरकारको २०७४/०८/०३ को ञ्नणथ यबाट स्वीकृत भएको छ ।
 यो प्रणाली सबै स्र्ानीय तहलार्थ ञ्निःशल्ु क उपलब्ध गरार्एको छ । स्र्ानीय तहले प्रणाली सचिालनका
लाञ्ग आवश्यक पूवाथ धार र िनशञ्िको प्रञ्शक्षण तर्ा सचिालन लागत मात्र व्यवस्र्ापन गरे पग्ु छ ।

SUTRA ञ्वकासका आधािहरु
• नेपालको संञ्वधान २०७२

• स्र्ानीय सरकार सचिालन ऐन, २०७४
• स्र्ानीय तहको योिना तर्ा बिेट तिथ मु ा ञ्दग्दशथ न, २०७४

• स्र्ानीय तहमा बिेट तिथ मु ा, कायाथ न्त्वयन, आञ्र्थक ब्यवस्र्ापन तर्ा सम्पञ्त्त
हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धी ञ्नदेञ्शका, २०७४
• महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढािँ ा पञ्ु स्तका
• एकीकृत आञ्र्थक संकेत तर्ा बगीकरण र ब्याख्या, २०७४
• नेपाल सरकारको लेखा ञ्नदेञ्शका, २०७३

SUTRA : प्राञ्वञ्धक ञ्वविण
•
•
•
•

यो प्रणाली Microsoft Windows Platform आधाररत Web based प्रणाली हो |
यसको Database मा Microsoft SQL Server 2012 को प्रयोग भएको छ ।
यसको Server Side Scripting Language को रुपमा ASP प्रयोग गररएको छ |
अनलार्थ नमा आधाररत यो प्रणाली कुनै पञ्न Web Browser बाट सहिै खोल्न सञ्कन्त्छ । यसका Reports राम्रो रूपमा
प्राप्त गनथ र ञ्प्रन्त्ट गनथ Firefox Browser बढी प्रभावकारी रहेको छ ।
• यसलार्थ राम्ररी सचिालन गनथ देहाय बमोञ्िमको ICT पूवथधार आवश्यक हुन्त्छ ।
– 500 GB Hard Disk
– 2 GB RAM
– Core-2 Duo Processor
– Operating System - Microsoft Windows, Linux, Ubuntu मध्ये कुनै एक
– Internet Speed 256+ Kbps
– Power Backup
• र्न्त्टरनेट सेवा उपलब्ध नभएको वा भरपदो नभएको स्र्ानमा यसको सचिालनका लाञ्ग Offline Version तयार गने
कायथ भर्थ रहेको छ । आ.ब. २०७४/७५ ञ्भत्रै Offline Version Release गने गरी पेफा सञ्िवालयले प्रणालीमा
आवश्यक पररमािथ न गरररहेको छ ।
• यसलार्थ www.sutra.gov.np मा राञ्खएको छ । सम्बञ्न्त्धत कोलेञ्नकाबाट user name र Password प्राप्त गरी
सचिालन गनथ सञ्कन्त्छ ।

SUTRA : प्रमख
ु मोडेलहरू
• SUTRA मा हालसम्म ञ्नम्न module हरू ञ्वकास भर्थ सके का छन्
(१) बिेट तर्ा कायथ क्रम तिथ मु ा
(२) लेखांकन (सञ्चित कोष र बिेट तर्ा कायथ क्रम)
(३) प्रञ्तवेदन
(४) कोलेञ्नका
(५) अनगु मन
• क्र.सं. १, २ र ३ का Model हरू स्र्ानीय सरकारका लाञ्ग हुन भने क्र.सं. ४ र ५ का
Model कोलेञ्नका, मलेञ्नका, अर्थ मन्त्त्रालय र अन्त्य ञ्नकायका लाञ्ग प्रञ्तवेदन र
अनगु मन प्रयोिनका लाञ्ग ञ्वकास गररएका हुन ।
• स्र्ानीय तहको लाञ्ग अत्यावश्यक माञ्नएका (१) धरौटी र (२) रािस्व Model र्प गनथ
प्रणाली ञ्वकासको कायथ भर्थ रहेको छ । धरौटीको Module पषु मसान्त्तसम्ममा प्रयोग
गनथ का लाञ्ग उपलब्ध हुनेछ भने रािस्वको लाञ्ग र्प के ही समय लाग्नेछ ।

SUTRA : कायाान्वयन योजना
• SUTRA सबै स्र्ानीय तहसम्म लागू गनथ का लाञ्ग PEFA सञ्िवालयले देहायबमोञ्िमको योिना
बनाएको छिः
(१) ७७ वटा ञ्िल्लालार्थ समेटी ६ वटा Cluster मा प्रत्येक ञ्िल्लाका कोलेञ्नकाबाट १ िना र
ञ्िल्ला समन्त्वय सञ्मञ्त वा स्र्ानीय ञ्नकायमध्येबाट कोलेञ्नका माफथत ञ्सफाररस भएका १
िना गरी २ िना प्रञ्शक्षक तयार गनथ Cluster ToT २०७४ माघ १५ ञ्भत्र सचिालन
गररसक्ने ।
(२) Cluster ToT बाट प्रञ्शञ्क्षत प्रञ्शक्षकबाट २०७४ फागनु १५ ञ्भत्र सम्बञ्न्त्धत ञ्िल्लाका
प्रत्येक स्र्ानीय तहका प्रमख
ु प्रशासकीय अञ्धकृत र लेखा प्रमख
ु समेत २ िनालार्थ ३ ञ्दने
प्रणाली सचिालन ताञ्लम सचिालन गररसक्ने ।
(३) प्रणाली सचिालनका लाञ्ग आवश्यक अन्त्य व्यवस्र्ापन गरी ञ्दगो रूप ञ्दन यसको Strategic
Plan तयार गरी क्रमशिः कायाथ न्त्वयन गदै िाने ।
(४) आगामी आ.ब. २०७५/७६ देञ्ख सबै स्र्ानीय तहमा यो प्रणाली कायाथ न्त्वयनमा ल्यार्थ सक्ने ।
• SUTRA को सचिालनमा सहञ्िकरण गनथ का लाञ्ग PEFA सञ्िवालय मातहत एक Support
Center स्र्ापना गररएको छ । यो प्रणाली सचिालनका लाञ्ग स्र्ानीय तहका प्रयोगकताथ ले
सहायता कक्षसगँ सम्पकथ गरी आवश्यक सहयोग प्राप्त गनथ सक्नेछन् ।

SuTRA : ञ्वकासको आवश्यकता
• स्र्ानीय तहको आञ्र्थक कारोवार महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढािँ ा र मापदण्ड अनरुु प
एकरूपतामा आधाररत भर्थ लेखाङ्कन/अञ्भलेखाङ्न गनथ ,
• स्र्ानीय तह, प्रदेश तर्ा संघका ञ्वञ्भन्त्न ञ्नकायमा गनथ पु ने ञ्वत्तीय प्रञ्तवेदन समयमै
गणु ात्मक रूपमा उपलब्ध गराउन,
• स्र्ानीय सरकारको ञ्िम्मेवारी िवाफदेञ्हता व्वयञ्स्र्त गनथ ,
• स्र्ानीय आञ्र्थक कारोवारको ञ्नयञ्मतता, ञ्मतव्यञ्यता, कायथ दक्षता, प्रभावकाररता र
औञ्ित्यता पञ्ु ि गनथ सहयोग गनथ ,
• स्र्ानीय तहलाई ञ्वत्तीय ञ्नयन्त्त्रण र अनशु ासन कायम गनथ मद्दत पयु ाथ उन,
• स्र्ानीय तहको ञ्वत्तीय कारोवार ञ्वश्वसनीय वनाउन,
• प्रिञ्लत आञ्र्थक कानूनको पालनामा सघाउ पयु ाथ उन,
• सम्बञ्न्त्धत स्र्ानीय तहको आन्त्तररक ञ्नयन्त्त्रण प्रणालीको प्रभावकाररताका लाञ्ग,
• ञ्वत्तीय िोञ्खम ञ्वश्लेषण गनथ सहि रूपमा तथयांक आधारत तयार गनथ
• ञ्वत्तीय साधनको उपयोगमा 3E (Economy, Efficiency & Effectiveness) कायम
गनथ

SUTRA प्रणालीका ञ्वशेषताहरू
सुत्र प्रणालीबाट बजेट तथा कायाक्रम तजाुमा गिेपञ्ि देहायका ञ्वविणहरू स्वतः
तयाि हुन्िन्
• रािस्व तर्ा खिथ अनमु ानको अञ्भलेख र ञ्वश्लेषण,
• गाउपँ ाञ्लका वा नगरपाञ्लकाको ञ्वञ्नयोिन ऐन,

• कायथ क्रम र बिेटको ञ्वस्ततृ ञ्ववरण (रेडबक
ु ),
• स्र्ानीय सभामा पेश हुने बिेट सम्बन्त्धी सबै अनस
ु ूञ्िहरु,

• कायथ क्रमहरुको िौमाञ्सक ञ्वभािन सञ्हतको ञ्ववरण,
• कायथ क्रमको क्षेत्रगत, उपक्षेत्रगत, कायथ क्रमगत, खिथ शीषथ कगत ञ्ववरण,
• बिेट तर्ा कायथ क्रम सगँ सम्बञ्न्त्धत अन्त्य ञ्ववरणहरू

SUTRA अन्य ञ्वशेषताहरू
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

बेभवेसमा आधाररत, अफलार्नमा पञ्न िलाउन सञ्कने,
बिेट तर्ा कायथ क्रम सम्बन्त्धी सबै ञ्ववरण अञ्भलेख गनथ सञ्कने,
रािस्व अनमु ान अञ्भलेख गने अलग ब्यवस्र्ा,
आन्त्तररक तर्ा अनदु ान रकमको अलग अलग खिथ अनमु ान प्रणाली,
लञ्क्षत समूह अनस
ु ार बिेट तर्ा कायथ क्रम तिथ मु ा,
बिेट सम्बन्त्धी ञ्नधाथ ररत अनस
ु ूञ्ि एबंम् प्रञ्तवेदन तयार,
बिेट उपशीषथ कमा आधाररत खिथ अनमु ान,
ञ्वञ्भन्त्न पािँ तहमा बिेट अनमु ान गने अञ्नबायथ ता,
बिेट अञ्भलेखमा कायथ क्रमको ञ्वस्ततृ अञ्भलेखन,
बहुबषीय कायथ क्रमको अञ्भलेखन सम्बन्त्धी ब्यवस्र्ा,
आगामी दईु बषथ को खिथ अनमु ान तर्ा प्रक्षेपण ,
सशतथ अनदु ानका सबै कायथ क्रम र बिेट प्रञ्वञ्ि गररएको,

SUTRA अन्य ञ्वशेषताहरू
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

कामको प्रकृञ्त अनस
ु ार कायथ ञ्वभािनको ब्यवस्र्ा,
एकभन्त्दा बढी प्रयोगकताथ ले िलाउन सञ्कने,
बिेट उपञ्शषथ कमा आधाररत लेखाङ्कन गने पद्धञ्त,
स्र्ानीय सञ्चित कोषको लेखाङ्कन सम्बन्त्धी अलग ब्यवस्र्ा,
लञ्क्षत समूहको खिथ अञ्भलेख एबंम् प्रञ्तवेदन,
िालू तर्ा पूञ्ँ िगत सम्बन्त्धी लेखाङ्कन कायथ मा एकरुपता,
बैक ञ्हसाव ञ्मलान ञ्ववरण वनाउने अञ्नबायथ ब्यवस्र्ा,
स्र्ानीय तह सबैको नाम ञ्सिममा नै अञ्भलेख गररएको,
सबै प्रञ्तवेदन Excel मा सञ्िलै बनाउन सञ्कने,
बैक ञ्हसाव ञ्मलान ञ्ववरण वनाउने ब्यवस्र्ा,
नेपाली यूञ्नकोडको प्रयोग गररएको,

SUTRA: स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन
१. संघीय सरकार ।

२ . प्रदे श सरकार

।

३. राजस्व बााँडफााँड ।
४. आन्तररक आम्दानी ।
५. बैदेशशक श्रोत ।
६. अन्तर स्थानीय तह ।
७. जनसहभागिता .
८. ित बर्षको मौज्दात ।

SUTRA : बजेट तजामु ा क्रम
१. राजस्वका श्रोत तथा अनम
ु ानको प्रस्ताव।
२ . आन्तररक तफषको खर्ष अनम
ु ान ।
३ . अनद
ु ान तफषको एकमष्ु ट खर्ष अनम
ु ान ।
४ . अनुदान तफषको रकमको ववस्तत
ृ प्रवव्ष्ट ।
५ . बजेट तथा कायषक्रमको स्वीकृतत ।

SUTRA : िाजस्व अनमु ान प्रञ्क्रया
•

आञ्र्थक बषथ को छनोट ।

•

श्रोतको प्रकार यकीन ।

•

बिेटको श्रोत र तहको पञ्हिान ।

•

रािस्वको श्रोत छनोट ।

•

रािस्व प्राञ्प्त ञ्वञ्ध ञ्नक्यौल ।

•

अञ्घल्लो आञ्र्थक बषथ को यर्ार्थ अनमु ान ।

•

िालू बषथ को संशोञ्धत अनमु ान ।

•

आगाञ्म आञ्र्थक बषथ को प्रक्षेञ्पत अनमु ान ।

SUTRA : बजेट उपञ्शषाक ि कायाक्रम
• स्र्ानीय तहको मूल बिेट शीषथ क एकीकृत आञ्र्थक संकेत तर्ा वगीकरण र व्याख्याको
अनस
ु ूिी १ बमोञ्िम व्यवञ्स्र्त,
• परु ै स्र्ानीय तह िनाउन एकीकृत आञ्र्थक संकेत तर्ा वगीकरण र व्याख्यामा प्रयोग भएको
बिेट शीषथ कलार्थ नै उपशीषथ क कायम गररएको,
• स्र्ानीय बिेट उपशीषथ कका लाञ्ग र्प ३ अंक र्प गरी व्यवञ्स्र्त गररएको,
• र्प गररएको ३ अंकमा १०० देखी १९९ सम्म स्र्ानीय ञ्नकायको कायाथ लयले खिथ लेख्ने
शीषथ क, २०० देखी २९९ सम्म सम्बञ्न्त्धत वडाले खिथ लेख्ने शीषथ क, ३०१ देञ्ख ३९९ सम्म
ञ्वषयगत शाखाका लाञ्ग शीषथ क, ४०१ देञ्ख ४९९ सम्म ञ्वञ्वध कोष खाताहरू र ५०१ देञ्ख
अन्त्य हस्तान्त्तररत कायथ कमका लाञ्ग शीषथ क कायम गरी प्रणालीमा समावेश गररएको,
• आवश्यकता अनस
ु ार बिेट उपशीषथ क र्प गनथ सञ्कने,
• कृञ्ष ञ्शक्षा तर्ा स्वास्थयको बिेट शीषथ क र त्यसको आ.ब. २०७४/७५ को बिेट तर्ा
कायथ क्रम ञ्सिममा नै अपडेट गररएको ।

SUTRA : खिा अनमु ान प्रकृया
पञ्हलो िरणिः आन्त्तररक श्रोतको खिथ अनमु ान ।
दोस्रो िरणिः अनदु ान रकमको अनमु ानको एकमिु प्रञ्वञ्ि ।
तेस्रो िरणिः अनदु ान रकमको ञ्वस्ततृ खिथ अनमु ान ।
िौर्ो िरणिः कायथ क्रमको ञ्वस्ततृ ञ्ववरण प्रञ्वञ्ि ।
१. उपशीषथ कको छनोट
२. खिथ को क्षेत्र यकीन
३. क्षेत्रसगँ सम्बञ्न्त्धत उपक्षेत्रको पञ्हिान
४. उपक्षेत्र अन्त्तगथ तको मख्ु य ञ्क्रयाकलापको छनोट
५. मख्ु य कायथ क्रम प्रञ्वञ्ि र खिथ शीषथ कको यकीन ६. आयोिना वा कायथ क्रमको नाम प्रञ्वञ्ि
७. कायथ क्रमको संञ्क्षप्त ञ्ववरण - ठेगाना आञ्द
८. खररद योिना तर्ा लञ्क्षत समूहको छनोट
९. पररमाण तर्ा लागत प्रञ्वञ्ि, बिेट अनमु ान
१०. बिेटको श्रोत, तह, प्रकार र ञ्वञ्धको छनोट
११. बहुबञ्षथय योिनाको कूल पररणाम वा लागत १२. अञ्घल्लो आञ्र्थक बषथ को उपलञ्ब्ध
१३. आगामी दईु बषथ को खिथ को अनमु ान ।

SUTRA : खिाका मख्ु य क्षेत्र ि उपक्षेत्र
१. आञ्र्थक ञ्वकास

२. सामाञ्िक ञ्वकास
३. पूबाथ धार ञ्वकास
४. वातावरण तर्ा ञ्वपद ब्यवस्र्ापन
५. संस्र्ागत ञ्वकास तर्ा सेवा प्रवाह
६. ञ्वत्तीय ब्यवस्र्ापन र सशु ासन क्षेत्र
७. कायथ सचिालन तर्ा प्रशासञ्नक खिथ

SUTRA : खिाका मख्ु य क्षेत्र ि उपक्षेत्र
 आञ्थाक ञ्वकास - कृञ्ष, उद्योग तर्ा वाञ्णज्य, पयथ टन सहकारी, ञ्वत्तीय क्षेत्र,
 सामाञ्जक क्षेत्र - ञ्शक्षा, स्वास्थय, खानेपानी तर्ा सरसफार्, संस्कृञ्त प्रबद्धथ न, लैंञ्गक समानता
तर्ा सामाञ्िक समावेशीकरण,
 पूबााधाि ञ्वकास क्षेत्र - सडक तर्ा पूल, ञ्सिार्, भवन तर्ा शहरी ञ्वकास, उिाथ , लघु तर्ा साना
िलञ्वद्यतु , संिार, खानेपानी पूबाथ धार,
 वाताविण तथा ञ्वपद ब्यवस्थापन - वन तर्ा भूसरं क्षण िलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण,
िलबायु पररवतथ न, फोहरमैला ब्यवस्र्ापन, िल उत्पन्त्न प्रकोप ञ्नयन्त्त्रण, ञ्वपद ब्यवस्र्ापन, बारुण
यन्त्त्र सचििालन, ल्यान्त्डञ्फल्ड सार्ट,
 संस्थागत ञ्वकास तथा सेवा प्रवाह - मानव संशाधन ञ्वकास, संस्र्ागत क्षमता ञ्वकास, संस्र्ागत
पूवाथ धार नागररक वडापत्र तर्ा टोकन प्रणाञ्ल, सेवा प्रवाहमा मापदण्ड ञ्नधाथ रण, सूिना प्रञ्वञ्ध,
पञ्चिकरण ब्यवस्र्ापन, अञ्भलेख ब्यवस्र्ापन, सरु क्षा ब्यवस्र्ापन,
 ञ्वत्तीय ब्यवस्थापन ि सुशासन - लेखाङ्कन तर्ा रािस्व पररिालन, सामाञ्िक परीक्षण, अञ्न्त्तम
लेखापरीक्षण तर्ा वेरुिू, सावथ िञ्नक सनु वु ाई, आन्त्तररक ञ्नयन्त्त्रण तर्ा लेखापरीक्षण, ञ्वत्तीय
अनशु ासन तर्ा िोञ्खम न्त्यूनीकरण,
 काया संचिालन तथा प्रशासञ्नक खिा - कायथ सचिालन सम्बन्त्धी िालू तर्ा पूञ्ँ िगत खिथ हरू

SUTRA : बजेट स्वीकृञ्त
• रािस्व अनमु ान एबं खिथ अनमु ान अर्ाथ त् बिेट सम्बञ्न्त्धत स्र्ानीय तहको
सभाबाट पाररत अर्ाथ त् स्वीकृत भएपञ्छ प्रणालीमा स्वीकृञ्त िनार्सके पञ्छ
पररवतथ न गनथ सञ्कदैन ।
• पररवतथ न गनथ पु रे रकमान्त्तरको सीमाञ्भत्र रही र्प वा घट गनथ सञ्कन्त्छ ।
• र्प पररवतथ न गनथ पु रेमा परु क बिेटको प्रञ्क्रया अवलम्बन गनथ पु दथ छ ।

SUTRA : लेखाङ्कन ििण
१ सम्बञ्न्त्धत गाउँ वा नगर सभाबाट बिेटको स्वीकृञ्त ।
२ बैक सम्बन्त्धी ञ्ववरणको प्रञ्वञ्ि ।
३ खाता अनस
ु ार िेक नम्बर प्रञ्वञ्ि ।
४ बिेट उपशीषथ क र बैक खाता बीि ञ्िनािान
५ भि
ु ानी पाउने ब्यञ्ि वा फमथ को ञ्ववरण प्रञ्विी ।
६ पेश्की खाताको तयारी ।
७ भौिरमा हस्ताक्षर गने ब्यञ्िहरुको नाम प्रञ्वञ्ि ।
८ आवश्यकता अनस
ु ार लेखा तयारी र प्रञ्वञ्ि ।

SUTRA : बजेट लेखाक
ं न
• बिेट स्वीकृत गरेपञ्छ मात्रै लेखांकनको प्रञ्क्रया शरू
ु गनथ सञ्कन्त्छ
• लेखांकन दर्ु थ तहमा गनथ पु दथ छ
(१) सञ्चित कोषको लेखांकन
(२) िालु तर्ा पूि
ँ ीगत खिथ खाताको लेखांकन
• लेखांकनको स्वीकृत बिेट अनस
ु ार उपशीषथ कगत आधारमा ञ्क्रयाकलाप वा योिना
बमोञ्िम हुने व्यवस्र्ा गररएको छ ।
• लेखांकनमा सरञ्लकरणका लाञ्ग ञ्क्रयाकलापमा आधाररत गररएको छ,
• खिथ को भौिर स्वीकृत भएपञ्छ िेक स्वतिः िेक हुन्त्छ,
• बैंकबाट साञ्टएको िेकको ञ्ववरण प्रञ्वञ्ि गरेपञ्छ बैंक ञ्हसाब ञ्मलान व्यवस्र्ा स्वतिः तयार
हुन्त्छ ।
• यो प्रणालीका आधारमा लेखांकन गररएमा स्वतिः खिथ का सबै प्रकारका प्रञ्तवेदनहरू तयार
हुन्त्छन् ।
• माञ्र्ल्ला ञ्नकायमा गनथ पु ने प्रञ्तवेदन प्रणालीबाटै स्वतिः तयार हुन्त्छन् ।

SUTRA : प्रञ्तवेदन
• सबै प्रकारका प्रञ्तवेदनहरू बहुतहमा प्राप्त गनथ सक्ने गरी Dynamic
reporting व्यवस्र्ा
• बिेट तिथ मु ा र लेखांकन तर्ा खिथ सम्बन्त्धी प्रञ्तवेदनहरू स्वतिः तयार हुने
• आवश्यक प्रञ्तवेदनको प्रकार छनौट गरी बहु तहमा प्रञ्तवेदन हेनथ सञ्कने,
• प्रञ्तवेदनहरू आवश्यकता अनस
ु ार ञ्प्रन्त्ट गनथ वा Excel मा export गरी
ञ्मलाउन सञ्कने
• लेखांकनसगँ सम्बञ्न्त्धत प्रञ्तवेदनहरू मलेप फारामको ढािँ ामा रहेका ।

धन्यवाद

