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1. Fundamental Materials (आधायबतू साभग्रीहरु) 

सफ्टवेमयभा डाटाहरु इन्ट्री गननका रागग सहकायीरे गनम्नानसुायका आधायबतू साभग्रीहरुको व्मवस्थाऩन 
गनुनऩनेछ:- 

 कम््मटुय/भोफाइर/ट्यावहरु भध्मे कुनै एक उऩकयण, 

 इन्ट्टयनेट, 

 मजुयनेभ य ऩासवडन, (सरुुभा कृषष साभग्री कम्ऩनीफाट गरन सषकने) 
 ब्राउजय (गगुर क्रोभ, भोजजरा,  ओऩेया आदद) 

 सफ्टवेमयभा प्रमोग हनुे बाषा: अॊग्रजेी वा नेऩारी मगुनकोड  

(नोट: एक कम््मटुयफाट अको कम््मटुयभा सऩोटन गरन/ददन Any Desk  सफ्टवेमय आफ्नो कम््मटुयभा 
डाउनरोड गयेभा सजजरो हनुेछ।उक्त सफ्टवेमय https://anydesk.com/en गरङ्कफाट गसधै डाउनरोड गयी 
आफ्नो कम््मटुयभा Install गनन सक्नहुनुेछ ) 

 

 

 

  

https://anydesk.com/en
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2. Sign In (सफ््वेमय प्रवेश) 
 कुनै एउटा ब्राउजय खोल्नहुोस ्। 

 ब्राउजयको Address Bar भा गएय fms.kscl.gov.np  टाइऩ गयी Enter गथच्नहुोस ्। 

 सफ्टवेमयभा प्रवेश गनन आफ्नो मजुयनेभ य ऩासवडन टाइऩ गयी Sign In भा जक्रक गनुनहोस ्। 

 

 रगगन गये ऩश्चात तर याजखए अनसुायको ड्यागसवोडन खलु्नेछ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 नोट: मदद मजुय ऩासवडन गफगसनएभा Forget Password भा जक्रक गयी उऩरब्ध गनदेशन अनसुाय 
Password Reset गनन सषकनेछ । 
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3. Purchase (खरयद) 

कृषष साभग्री कम्ऩनी गरगभटेडको कुनै ऩगन शाखाफाट खरयद गयेको साभानको षववयण मो भेनफुाट हेनन 
सक्नहुनुेछ। मदी तऩाईरे खरयद गये अनसुायका ऩरयभाण त्महाॉ नदेजखएभा तत्कार सम्फजन्ट्धत कृषष साभग्रीको 
शाखा कामानरमभा सम्ऩकन  गनन सक्नहुनुेछ । 

 

4. Retail Sale (खदु्रा षवक्री) 
 सवनप्रथभ Sales भा जक्रक गनुनहोस ्। 

 त्मसऩछी दामाॉ साइडभा Add New फटन आउॉछ, त्महाॉ जक्रक गनुनहोस ्। 

 त्मसऩछी गनम्नानसुायको षकसानको षववयण बनुनहोस ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 भागथको जचत्रभा यातोघेया रगाईएको ठाउॉभा गनम्नानसुायका षववयणहरु बनुनहोस ्। 
 Mobile: महाॉ षकसानको सही भोफाइर नम्भफय याख्नहुोस ्। जनु तऩाईरे एकचोटी 

याखेऩछी त्मही भोफाइर नम्फयको आधायभा षकसानको सम्ऩणुन षववयण सेब हनुेछ । 

 मदी तऩाईरे ऩषहरे नै भर गफक्री गयी षववयण इन्ट्री गयेको षकसान बएभा उक्त 
षकसानको भोफाइर नम्फय याख्न गफजिकै गनजको अन्ट्म षववयण आॉपै आउनेछ  तय नमाॉ 
षकसान भर गरन आएभा एकचोटी षकसानको सम्ऩूणन षववयण याख्नऩुने हनु्ट्छ । 

 Farmer Name: महाॉ षकसानको ऩयुा नाभ रेख्नहुोस।्जस्तै: Hari Prasad Parajuli 
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 Land Area: महाॉ उक्त षकसानसॉग बएको जगभनको ऺेत्रपर इन्ट्री गनुनहोस ्। जगभनको 
इकाइ छान्न सक्नहुनुेछ । जस्तै : 1 Ropani 

 Citizen ID: षकसानको नागरयकता नम्फय इन्ट्री गनुनहोस ्। जस्तै : 123/61 

 Address: षकसानको वास्तषवक ठेगाना छानु्नहोस।् जस्तै : Tansen, Palpa 

 Ward No: षकसानको वडा नॊ. इन्ट्री गनुनहोस ्। 

 मसयी षकसानको षववयण बरयसकेऩछी उक्त ब्मजक्तरे गरएको साभानको षववयण गनम्नानसुाय बनुनहोस ्
: 

 

 Bill No. : षकसानराई षवक्री गयेको गफर नम्फय इन्ट्री गनुनहोस ्। 
 Date: षकसान भर गफक्री गयेको गभगत छानु्नहोस ्। 

 Commodity: षकसानराई गफक्री गयेको भरको नाभ छानु्नहोस ्। 

 KG: षकसानराई गफक्री गयेको ऩरयभाण केजीभा इन्ट्री गनुनहोस ्। जस्तै : कुनै षकसानरे २ फोया 
मरुयमा भर गरएको हो बने KG बनेको ठाउॉभा 100 भात्र इन्ट्री गनुनहोस ्। 

 मगत गयेऩछी BAG य MT भा आपै ऩरयभाण आउॉने हुॉदा त्महा केही गनुन ऩदैन । 

 Rate : मदद तऩाईरे Setting भा गएय गफक्री येट सेषटङ गरय सक्न ुबएको छबने येट आपै 
आउॉछ, गनुनबएको छैन बने महाॉ येट प्रगत फोयाका दयरे इन्ट्री गनुनहोरा । 

 Amount य Total Amount आपै आउने हुॉदा केही गनुन ऩदैन । 
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 Purpose: षकसानरे भर कुन उदे्दश्मका रागग गरएको हो त्मो अनसुाय षटक भाकन  रगाउनहुोस ्
। 

 Remarks: उक्त षकसानको केही थऩ कैषपमत याख्न ऩने बएभा रेख्नहुोस ्नत्र Save Changes 

भा जक्रक गनुनहोस ्। 

अफ, तऩाईरे एउटा षकसानको ऩयुा षववयण सषहत गफक्री ऩोषिङ गनुनबमो । मसयी नै अन्ट्म डाटाहरु याख्दै 
जान सक्नहुनुेछ । 

5. Stock (भौज्जात) 
आफ्नो कामानरमको भौज्दात हेनन मो भेन ुप्रमोग गनन सक्नहुनुेछ । 

6. New Registration (नयताँ दर्ता) 
Farmer (षकसान) 
 मो भेनफुाट कायोवाय नगयेका नमाॉ षकसानहरुको षववयण Add New  फटनफाट बनन अथवा ऩषहरे 

कायोफाय गयेका षकसानहरुको कुनै षववयण सच्माउन ऩयेभा Edit अ्सनफाट सच्माउन 
सक्नहुनुेछ।  

 

User (प्रमोगकतान) 
 एउटा सहकायीभा एक बन्ट्दा फढी मजुयरे षववयण इन्ट्री गनन ऩने अवस्था बएभा महाॉफाट अन्ट्म मजुयहरु 

फनाउन सक्नहुनुेछ । 

 

7. Report : महाॉफाट तऩाईरे आफ्नो कायोवायको रयऩोटन हेनन सक्नहुनुेछ । 

 

8. Setting: मो भेनफुाट गनम्नानसुायका सेषटङहरु गभराउन सक्नहुनुेछ: 
a. Rate Setting: महाॉ भरको गफक्री येट प्रगतफोयाभा याख्न सक्नहुनुेछ, महाॉ एकचोटी येट सेषटङ 

गभराउन ुबमो भाथी उल्रे गरयएको ठाउॉभा  गफक्री येट अटो जानेछ । 

b. OTP (One Time Password): महाॉफाट OTP अन गयेभा तऩाईरे सफ्टवेमय रगगन गदान मजुय 
आइडी, ऩासवडनका साथै OTP कोड ऩगन खोज्नेछ । उक्त कोड तऩाईको दतान बएको इभेरभा जानेछ । 
मदी OTP अप नै याखेभा सफ्टवेमय रगगन गदान मजुय आइडी य ऩासवडनरे भात्र रगगन हनुेछ । मो थऩ 
सयुऺाका रागग याजखएको हो । 

c. Password: महाॉफाट तऩाईरे आफ्नो ऩासवडन ऩरयवतनन गनन चाहेभा ऩरयवतनन गनन सक्नहुनुेछ । 

d. Profile: महाॉफाट तऩाईरे आफ्नो प्रोपाइरको नाभ ऩरयवतनन गनन चाहेभा गनन ऩरयवतनन गनन 
सक्नहुनुेछ । 



User Manual for Fertilizer Management System Software 

Page 7 of 7 
 

 

फायाम्फाय सोगधने प्रश्नहरु  
१:  ऩासवडन गफगसनएभा के गने ? 
 उिय: ऩासवडन षवगसनएभा Forget Password भा जक्रक गने । ऩासवडन रयसेटको रागग तऩाईको मजुय 

आइगड कामभ गयेको इभेरभा रयसेट गरङ्क प्राप्त हनुेछ, त्महाॉफाट नमाॉ ऩासवडन याख्न े। 

 

२. इन्ट्री गने क्रभभा गफक्री डाटाहरु गरत बएभा कसयी सच्माउने ? 
 Sales  भा जक्रक गने, जनु डाटा सच्माउनऩुने हो त्मसको दठक दामाॉगतय Edit अ्सनभा जक्रक गयेय 

आवश्मकता अनसुाय षववयण सच्माउने । 

 

३. सफ्टवेमयभा डाटा इन्ट्री नगये हदैुन ? 
 अनदुानको भर षवतयण व्मवस्थाऩन गनदेजशका, २०७७ य गफके्रता व्मवस्था कामनषवधी, २०७७ भा उक्त 

व्मवस्था गरयएको हुॉदा सो अनसुाय अगनवामन डाटा इन्ट्री गनुन ऩने हनु्ट्छ । 

४. अनराईन डाटाहरु याख्नको रागग सहमोग चाषहएभा कहाॉ सम्ऩकन  गने ? 
 कृषष साभग्री कम्ऩनी गरगभटेडको सम्फजन्ट्धत शाखा कामानरमसॉग सम्ऩकन  गने । 

 

 

धन्ट्मवाद ! 

 


