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मन्त्तव्य 

नेपालको संर्वधानमा सरकारका तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मा अलि अलि सर्ञ्चत कोष रहने र तीनै तहको 

आर्थिक कारोवारको लेखा ढााँचा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भएबमोर्िम हुने व्यवस्था रहेको छ । महालेखा 

र्नयन्त्रक कायािलयलाई तीनै तहका सरकारको समग्र आर्थिक कारोवारको लेखाङ्कन, प्रर्तवेदन तथा सोसाँि 

सम्बर्न्त्धत अन्त्य कायिहरू सम्पादन िने र्िम्मेवारी तोर्कएको छ । अन्त्तराि र्य य मापदण्ड अनरुूप सरकारी आम्दानी र 

खचिलार्ि अन्त्तराि र्य य मदु्रा कोषको Government Finance Statistics Manual, 2014(GFSM,2014) अनूकूल 

विीकरण र व्याख्या िरी सोको प्रयोि तीनै तहका सरकारहरूको आम्दानी, खचि र सम्पर्ि तथा दार्यत्वका लेखाङ्न 

तथा प्रर्तवेदन िनि  आर्थिक संकेत तथा विीकरण र व्याख्या  तयार िररएको छ ।  यसबाट सरकारी आर्थिक 

कारोवारमा पारदशीता कायम िरी अन्त्तरार्य य स्तरमा नै हाम्रो प्रर्तवेदन तलुानायोग्य बनाउन सहयोि पगु्ने अपेक्षा 

र्लएको छु। 

 यसै अनरुूप यस कायािलयले तिुिमा िरकेो  “एकीकृत आर्थिक संकेत, विीकरण र व्याख्या, २०७४” कार्तिक १, 

२०७४ मा  माननीय महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भएको  र्थयो । उक्त आर्थिक संकेत, विीकरण र व्याख्या आर्थिक 

वषि २०७४/७५ देर्ख प्रदेश र स्थानीय तहमा तथा आ.व. २०७५/७६ देर्ख संघमा लािू भएको हो । संघीयता 

कायािन्त्वयन िने सन्त्दभिमा रार्िय प्राकृर्तक श्रोत तथा र्वि आयोिको सझुावहरू, अन्त्तरार्य य मदु्रा कोषको  

फेव्रअुरी,२०१९ मा भएको र्मशनको प्रर्तवेदनमा र्दएको सझुावहरू, सम्पर्ि तथा दार्यत्वको मौज्दात अवस्थाको 

नयााँ संकेत थप िनुिपने र अन्त्य सरोकारवाला र्नकायहरूका सुझावहरू समेतका आधारमा पररमाििन िरी माननीय 

महालेखा परीक्षकबाट र्मर्त २०७६/०२/१५ मा  स्वीकृर्त प्राप्त भएको छ  ।  

यो आर्थिक संकेत तथा विीकरण र व्याख्याको प्रयोिबाट भावी र्दनमा तीनै तहका सरकारले प्रोदभावी लेखा प्रणाली 

(Accrual)लाि ुिनि आधार तयार िरकेो छ ।  यसरी नै महालेखा र्नयन्त्रक कायािलयले तयार िने तीनै तहको एकीकृत 

आर्थिक र्ववरणको िणुात्मकता अर्भबरृ्ि िनि  मद्दत पगु्नकुो साथै आर्थिक तथ्याङ्कलाई सरल, व्यवर्स्थत, 

र्वश्वसनीय, तलुनायोग्य र पारदशी बनाई आर्थिक सशुासन कायम िनि  िराउन सहयोि पगु्ने र्वश्वास िररएको छ । 

आिामी र्दनमा यसलाई अझ बढी पररस्कृत र उपयोिी तलु्याउन सम्बर्न्त्धत सबैवाट उर्चत पषृ्ठपोषणको समेत अपेक्षा 

िररएको छ ।  

यस आर्थिक संकेत तथा विीकरण र व्याख्याको पररमाििन िने कायिको उच्च मूल्यांकन िदै यसमा संलग्न  महालेखा 

र्नयन्त्रक कायािलय तथा अन्त्य र्नकायका  सबै कमिचारीहरूलाई धन्त्यवाद व्यक्त िदिछु । 
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खण्ड - एक 

बजेट तथा कार्ाालर् संकेत व्र्वस्थापन 
 

१. आर्थिक सकेंत तथा वर्गीकरण र व्याख्याको आधार तथा कायािन्वयन व्यवस्था 

नेपालको संविधानमा सरकारका तीनै तहमा (संघ प्रदशे र स्थानीय)  अलग अलग सवचित कोष रहने र आवथिक कारोबरको लेखा  ढााँिा 

महालेखा परीक्षकबाट स्िीकृत भए बमोविम हुने ब्यिस्था छ । त्यसगैरी अन्तर सरकारी वित्त ब्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ ले 

तीनै तहका सरकारको एकीकृत आवथिक वििरण  तयार गने विम्मेिारी महालेखा वनयन्रक कायािलयमा रहेको छ । स्थानीय सरकार 

सचिालन ऐन, २०७४, को दफा ७६ (२) ले स्थानीय तहले आफ्नो कारोिारको लेखा महालेखा वनयन्रक कायािलयको वसफाररसमा 

महालेखापरीक्षक बाट स्िीकृत भए बमोविमको ढााँिामा राख्नपुने ब्यिस्था छ । नेपाल सरकारबाट स्िीकृत कायि विस्ततृीकरण  प्रवतिेदन 

र तीनै तहका सरकारका कायिके्षर र विम्मेिारीलाइ आधार मानी संघ, प्रदशे र स्थानीय सरकारमा लाग ुहने गरी  यो आवथिक संकेत तथा 

िगीकरण र व्याख्या तयार गररएको छ ।  यो आवथिक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या अन्तराि वरिय मदु्रा कोष (IMF) को Government 

Finance Statistics Manual, 2014 (GFSM,2014) लाई मूल आधार मानी सरकारको कायिहरूको कायाित्मक िगीकरण 

(Classification of Function of Government -COFOG)  साँग समेत तादाम्यता कायम हुने गरर सरकारका तीनै तह (संघ, प्रदशे 

र स्थानीय) को सवचित कोषको सिंालनका लावग तयार गरीएको छ । यस आवथिक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्यामा समेवटएका आवथिक 

संकेतहरूको समग्र स्िरूप दहेायबमोविम रहेको छः- 

 
 

यो आवथिक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्यामा मूलतः दहेायका कुराहरूलाइि व्यिवस्थत गररएको छः 

क) आवथिक संकेत बगीकरण तथा व्याख्यालाइि योिना, बिेट तथा लेखांकन र प्रवतिेदनको मूल आधारका रूपमा स्थावपत गदै 

समविगत आवथिक विशे्लषणका लावग उपयोग गनि सक्ने गरी आवथिक संकेतहरूको साथै प्रशासवनक, उद्देश्यात्मक तथा आम्दानी 

खििको स्रोत समेतलाइि आिश्यक संकेतहरूमा व्यिवस्थत गररएको, 

ख) नगदमा आधाररत (Cash Basis)  रहेको ितिमान सरकारी लेखा तथा प्रवतिेदन प्रणालीलाइि क्रमशः प्रोदभािी (Accrual 

Basis) लेखाप्रणाली तफि  उन्मखु गने सोि अनरुूप सम्पवत्त तथा दावयत्ि सम्बन्धी प्रािधानहरू समािेश गररएको, 

ग) संघ, प्रदशे तथा स्थानीय सरकारका बिेट उप-शीषिक तथा कायािलय संकेतहरूमा समेत एकरूपता कायम गनुि  पने 

आिश्यकतालाइि दृविगत गरी सम्पूणि तहका सरकारका वनकायहरू समेटी वनकायगत बिेट संकेत तथा कायािलय संकेतको 

वनधािरण गररएको, 

घ) साविकमा प्रिलनमा रहेको नेपाल सरकारको बिेट संकेत (बिेट उप-शीषिक) मा नेपालको संगठनात्मक संरिना अनरुूपका 

विभागीय संकेत नभएको तर सो अनरुूप लेखा र प्रवतिेदनको आिश्यकता महशसु भएकोले त्यस प्रयोिनलाइि समेत दृविगत 

गरी विभागीय संकेत समािेश गररएको, 

ङ) संघीय, प्रदशे तथा स्थानीय सरकारका बिेट संकेतहरू समान रूपमा कायम गनि सवकने गरी सम्बवन्धत प्रदशे, विल्ला तथा 

स्थानीय तह र ती तहका कायािलयहरूको लावग वनवित मापदण्डमा आधाररत भइि अलग अलग संकेतहरू वनधािरण गररएको, 
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ि) सरकारका प्रत्येक तहमा एकरूपता (एक वनकाय र अको वनकायबीि पथृकता नहुने गरी) कायम हुने तथा विवभन्न तहहरू बीिको 

वित्तीय प्रवतिेदन समायोिन गनि सहि हुने गरी रािस्ि तथा खििका संकेतहरू वनधािरण गररएको, 

छ) प्रत्येक बिेट संकेत तथा आवथिक संकेतको अथि र प्रयोिन खलु्ने गरी विद्यमान संिैधावनक व्यिस्था, GFSM, 2014 तथा 

साविकको िगीकरण र व्याख्यामा आधाररत भइ आवथिक संकेतको बगीकरण तथा व्याख्या गररएको, 

ि) हाल नखलेुका/पवहिान नभएका तर भविरयमा आिश्यक पने कुनै आम्दानी तथा खिि शीषिकका सकेंतहरूको व्यिस्था गनुिपने 

सम्भािनालाई दृविगत गरी त्यस्तो अिस्थाका लावग सम्भाव्य संकेतहरूको व्यिस्था गनि आिश्यक खाली ठाउाँ समािेश  

गररएको । 

एकीकृत आवथिक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या, २०७४ माननीय महालेखा परीक्षकज्यूबाट वमवत २०७४/०७/०१ को वनणियबाट 

स्िीकृत भएको वथयो । संघीयता कायािन्ियन गने सन्दभिमा राविय प्राकृवतक श्रोत तथा वित्त आयोगको सझुािहरू, अन्तरावरिय मदु्रा 

कोषको  फेव्रअुरी, २०१९ मा भएको वमशनले वदएको सझुािहरू, सम्पवत्त तथा दावयत्िको मौज्दात अिस्थाको नया संकेत थप गनुिपने र 

अन्य सरोकारिाला वनकायहरूका सझुािहरू समेतका आधारमा पररमाििनका लावग पेश भएकोमा माननीय महालेखा परीक्षकज्यूबाट 

वमवत २०७६/०२/१५ मा स्िीकृत भएको छ । 

यस एवककृत आवथिक संकेत िगीकरण र व्याख्यामा प्रयोग भएका रािस्ि खिि, पूाँिीगत सम्पवत्त तथा दावयत्िका संकेतहरू लेखांकनमा 

प्रयोग गदाि  संकेत नं. को अन्तमा ३ िटा शून्य भएका शीषिकलाई आधार शीषिक, संकेत नं. को अन्तमा २ िटा शून्य भएका शीषिकलाई 

मूल शीषिक, संकेत नं. को अन्त्यमा १ िटा शनु्य भएका शीषिकलाई शीषिक र बााँकी अन्य शीषिकलाई उप-शीषिक भवनएको छ। साथै, 

सामान्य रुपमा शीषिक भन्नाले आधार शीषिक, मूल शीषिक र उप-शीषिक समेतलाई बवुझन्छ । यस्ता शीषिकहरूमा दहेायबमोविम रािस्ि 

प्रावि तथा खिि लेख्न ुपदिछ:- 

१. यस िगीकरणमा १ बाट शरुू भएका अंकले रािस्ि, २ बाट शरुू भएका संकेतले िाल ुखिि, ३ बाट शरुू भएका संकेतले सम्पवत्त 

तथा दावयत्ि (पूाँिीगत खिि -३१, सम्पवत्त -३२ र दावयत्ि -३३) र ६ बाट शरुु भएको संकेतले सम्पती तथा दावयत्िको मौज्दात 

लाइि िनाउाँदछ, 

२. रािस्ि उप-शीषिकमा मार रकम िम्मा गनि वमल्छ। िस्तै १११११, ११४१५ आवद, 

३. खिि उप-शीषिकमा मार खिि लेख्न वमल्छ । िस्तै २११११, २२६१३ आवद, 

४. आधार शीषिक, मूल शीषिक र शीषिकमा रािस्ि िम्मा गनि तथा खिि लेख्न वमल्दनै, तर वहसाब एवककरण हुन्छ । 

५. बााँडफााँड हुने रािस्िलाइि वित्तीय दावयत्िको रूपमा संकेत ३३३११ दवेख ३३३९१ मा संकलन गरी विभाज्य कोषमा िम्मा गनुि 

पदिछ । विभाज्य कोषमा िम्मा भएको रकम बााँडफााँड पिात सम्बवन्धत तहका सरकारलाइि प्राि भएपवछ सम्िवन्धत वनकायले 

बााँडफााँड भइि प्राि हुने रािस्ि शीषिकमा आम्दानी बाध्न ुपदिछ ।  

१.१ नपेाल सरकारको वजेट संकेत 
नेपाल सरकारको बजेट व्र्वस्थापनका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीर् तहका लागि देहार् बमोजजमको अनदुान संकेत तथा गनकार्ित संकेत 
तोककएको छ । सरकारका कवगिन्न गनकार्हरूका लागि बजेट संकेत तथा कार्ाालर् संकेत प्रदान िदाा र्सै अनरुूप प्रदान िनुा पनेछ । 

 

(क) नपेाल सरकार 

कववरण शरुू संकेत गनकार् 
संकेत 

कविाि संकेत* कार्ाक्रम 
संकेत 

कार्म हनुे बजेट 
उप-शीर्ाक कैकिर्त 

 
(१ अंक) (२अंक) (२ अंक) (३ अंक) (८अंक) 

राष्ट्रप्रमखु/ प्रदेश प्रमखु  
      

राष्ट्रपगत तथा उपराष्ट्रपगत १ 
     

राष्ट्रपगत १ ०१ ०० ००१ १०१००००१  
उपराष्ट्रपगत १ ०२ ०० ००१ १०२००००१  

प्रदेश प्रमखु 
 ०३ 

    

प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. १ १ ०३ ०० ००१ १०३००००१  
प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. २ १ ०३ ०० ००२ १०३००००२  

प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. ३ १ ०३ ०० ००३ १०३००००३  
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कववरण शरुू संकेत गनकार् 
संकेत 

कविाि संकेत* कार्ाक्रम 
संकेत 

कार्म हनुे बजेट 
उप-शीर्ाक कैकिर्त 

 
(१ अंक) (२अंक) (२ अंक) (३ अंक) (८अंक) 

प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. ४ १ ०३ ०० ००४ १०३००००४  

प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. ५ १ ०३ ०० ००५ १०३००००५  

प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. ६ १ ०३ ०० ००६ १०३००००६  

प्रदेश प्रमखु प्रदेश नं. ७ १ ०३ ०० ००७ १०३००००७  

नर्ााँ  प्रदेश थप िए र्ही 
अनरुूप थप िने 

      

संवैधागनक गनकार्  

 

२ 
     

संघीर् संसद २ ०२ ०० ००१ २०२००००१  

अदालत २ ०४ ०० ००१ २०४००००१  

अजततर्ार दरुूपर्ोि अनसुन्धान 
आर्ोि 

२ ०६ ०० ००१ २०६००००१  

महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् २ ०८ ०० ००१ २०८००००१  

लोक सेवा आर्ोि २ १० ०० ००१ २१०००००१  

गनवााचन आर्ोि २ १२ ०० ००१ २१२००००१  

राकष्ट्रर् मानव अगधकार  २ १४ ०० ००१ २१४००००१  

न्र्ार् पररर्द् २ १८ ०० ००१ २१८००००१  

राकष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तथा कवत्त 
आर्ोि 

२ २० ०० ००१ २२०००००१  

राकष्ट्रर् मकहला आर्ोि २ २२ ०० ००१ २२२००००१  

राकष्ट्रर् दगलत आर्ोि २ २४ ०० ००१ २२४००००१  

राकष्ट्रर् समावेशी आर्ोि २ २६ ०० ००१ २२६००००१  

आददवासी जनजाती आर्ोि २ २८ ०० ००१ २२८००००१  

मधेसी आर्ोि २ ३० ०० ००१ २३०००००१  

थारू आर्ोि २ ३२ ०० ००१ २३२००००१  

मजुस्लम आर्ोि २ ३४ ०० ००१ २३४००००१  

अन्र्संवैधागनक आर्ोिहरू थप 
िए र्ही अनरुूप क्रमशः थप 
िदै जान े 
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कववरण शरुू संकेत गनकार् 
संकेत 

कविाि संकेत* कार्ाक्रम 
संकेत 

कार्म हनुे बजेट 
उप-शीर्ाक कैकिर्त 

 
(१ अंक) (२अंक) (२ अंक) (३ अंक) (८अंक) 

कार्ाकारी गनकार्हरू (प्रधानमन्री 
कार्ाालर् र मन्रालर्हरु) 

 

३ 
     

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररर्द्को 
कार्ाालर् 

३ ०१ ०० ०११ ३०१०००११  

अथा मन्रालर् ३ ०५ ०० ०११ ३०५०००११  
महालेखा गनर्न्रक कार्ाालर् ३ ०५ ०१ ०११ ३०५०१०११  
सावाजगनक संस्थान गनदेशन बोडा ३ ०५ ३१ ०११ ३०५३१०११  
हालसम्म कार्म िइसकेका 
मन्रालर्का संकेतहरू र्थावत 
राख्न े(कवधमान बजेट पजुस्तकाको 
आधरमा) 

      

नर्ााँ गनकार्हरूलाइा र्ही अनरुूप 
थप संकेतहरू क्रमशः उपलब्ध 
िराउाँदै जान े 

      

कवत्तीर् व्र्वस्था तथा ऋण िकु्तानी ५ ०१ ०५ ००० ५०१०५०००  
अथा मन्रालर् कवत्तीर् व्र्वस्था ५ ०१ ०५ १०१ ५०१०५१०१  
अथा मन्रालर् कवत्तीर् व्र्वस्था  

अन्र् मन्रालर् अन्तिातका गनकार् 
उदाहरणः नपेाल नािररक उड्यर्न 
प्रागधकरण 

५ ०१ २५ १०१ ५०१२५१०१  

कवत्तीर् व्र्वस्था अन्तिातका अन्र् 
शीर्ाकहरूलाइा र्सै अनसुार क्रमशः 
संकेतहरू थप िदै जान ुपदाछ । 

      

आन्तररक ऋण(सााँवा तथा व्र्ाज) िकु्तानी ५ ०२ ०१ ००० ५०२०१०००  
राकष्ट्रर् बचत पर व्र्ाज िकु्तानी ५ ०२ ०१ ००१ ५०२०१००१  
कवकास ऋण व्र्ाज िकु्तानी ५ ०२ ०१ ००२ ५०२०१००२  
टे्रजरी गबल व्र्ाज िकु्तानी ५ ०२ ०१ ००३ ५०२०१००३  
राकष्ट्रर् ऋण कमीशन ५ ०२ ०१ ००४ ५०२०१००४  

वैदेजशक ऋण (सााँवा तथा व्र्ाज िकु्तानी 
-बहपुक्षीर्) 

५ ०३ ०१ ००० ५०३०१०००  

एजशर्ाली कवकास बैंक व्र्ाज 
िकु्तानी 

५ ०३ ०१ ००१ ५०३०१००१  

अन्तरााकष्ट्रर् कवकास संस्था व्र्ाज 
िकु्तानी 

५ ०३ ०१ ००२ ५०३०१००२  

ओपेक व्र्ाज िकु्तानी ५ ०३ ०१ ००३ ५०३०१००३  
र्रुोपीर् आगथाक समदुार् व्र्ाज 
िकु्तानी 

५ ०३ ०१ ००४ ५०३०१००४  

अन्तरााकष्ट्रर् कृकर् कवकास कोर् 
व्र्ाज िकु्तानी 

५ ०३ ०१ ००५ ५०३०१००५  

नगडाक कवकास कोर् व्र्ाज िकु्तानी ५ ०३ ०१ ००६ ५०३०१००६  
र्रुोपीर्न इन्िेष्टमेन्ट बैक व्र्ाज 
िकु्तानी 

५ ०३ ०१ ००७ ५०३०१००७  
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कववरण शरुू संकेत गनकार् 
संकेत 

कविाि संकेत* कार्ाक्रम 
संकेत 

कार्म हनुे बजेट 
उप-शीर्ाक कैकिर्त 

 
(१ अंक) (२अंक) (२ अंक) (३ अंक) (८अंक) 

वैदेजशक ऋण (सााँवा तथा व्र्ाजिकु्तानी–
दिपक्षीर्) 

५ ०४ ०१ ००० ५०४०१०००  

जापानी ऋण १९८८ देजखको 
व्र्ाज िकु्तानी 

५ ०४ ०१ ००२ ५०४०१००२  

कुबेती ऋण व्र्ाज िकु्तानी ५ ०४ ०१ ००३ ५०४०१००३  
साउदी कोर् व्र्ाज िकु्तानी ५ ०४ ०१ ००४ ५०४०१००४  
फ्रान्सेली ऋण व्र्ाज िकु्तानी ५ ०४ ०१ ००५ ५०४०१००५  
थप व्र्वस्था व्र्ाज िकु्तानी ५ ०४ ०१ ०१० ५०४०१०१०  

जनु मन्रालर् /गनकार् वा कविािको 
लागि कवत्तीर् व्र्वस्था िररने हो तत ्तत ्
गनकार्को संकेत प्रर्ोि िरी आवश्र्क 
संकेत थप िदै जान,े  

      

कवकवध (अथा बजेट, कमाचारी/ कवकवध तिा ) ६ ०१ ०० ००० ६०१०००००  
अथा मन्रालर् - कमाचारी सकुवधा तथा 
सेवा गनवतृ्त सकुवधा 

६ ०१ ०० ०१० ६०१०००१०  

गनवजृत्तिरण ६ ०१ ०० ०११ ६०१०००११  
उपदान ६ ०१ ०० ०१२ ६०१०००१२  
संजचत गबदा ६ ०१ ०० ०१३ ६०१०००१३  
मतृ कमाचारी सहार्ता ६ ०१ ०० ०१४ ६०१०००१४  
कमाचारी सकुवधा ६ ०१ ०० ०१५ ६०१०००१५  
और्गध उपचार ६ ०१ ०० ०१६ ६०१०००१६  

अथा मन्रालर् – कवकवध ६ ०२ ०० ००० ६०२०००००  
अथा मन्रालर् - िैसला वा 
आदेशानसुार गतनुापने रकम 

६ ०२ ०० ००१ ६०२००००१  

कवजशष्ट व्र्जक्तको भ्रमण खचा ६ ०२ ०० ०११ ६०२०००११  
प्रगतगनगधमण्डलको भ्रमण खचा ६ ०२ ०० ०१२ ६०२०००१२  
अगतथी सत्कार खचा ६ ०२ ०० ०१३ ६०२०००१३  
मआुब्जा ६ ०२ ०० ०१४ ६०२०००१४  
आगथाक सहार्ता ६ ०२ ०० ०१५ ६०२०००१५  
िन्सार किताा ६ ०२ ०० ०१६ ६०२०००१६  
कर किताा ६ ०२ ०० ०१७ ६०२०००१७  
अन्र् किताा ६ ०२ ०० ०१८ ६०२०००१८  
िवन खररद, गनमााण सधुार ६ ०२ ०० ०१९ ६०२०००१९  
िौगतक सकुवधा ६ ०२ ०० ०२० ६०२०००२०  
महशूल तथा अन्र् िकु्तानी ६ ०२ ०० ०२१ ६०२०००२१  
िैपरी आउने साधारण प्रशासन ६ ०२ ०० ०२२ ६०२०००२२  
दैवी प्रकोप राहत तथा 
पनुस्थाापना 

६ ०२ ०० ०२४ ६०२०००२४  

िैपरी आउने कवकास कार्ाक्रम ६ ०२ ०० ०२५ ६०२०००२५  
संघीर् संरचना पूवााधार कवकास 
कार्ाक्रम 

६ ०२ ०० ०२६ ६०२०००२६  

प्रदेश तथा स्थानीर् तह अनदुान ६ ०२ ०० ०२७ ६०२०००२७  
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कववरण शरुू संकेत गनकार् 
संकेत 

कविाि संकेत* कार्ाक्रम 
संकेत 

कार्म हनुे बजेट 
उप-शीर्ाक कैकिर्त 

 
(१ अंक) (२अंक) (२ अंक) (३ अंक) (८अंक) 

अधरुा आर्ोजना कार्ान्र्वन 
कार्ाक्रम 

६ ०२ ०० ०२८ ६०२०००२८  

हालसम्म प्रचलनमा रहेका अथा कवकवध 
बाहेक अन्र् शीर्ाक थप हनु ेिएमा 
क्रमशः थप िदै जान ुपदाछ ।  

      

 

 

(ख) नपेाल सरकारले प्रदेश सरकारको लािी कार्म िने बजेट उप-शीर्ाक 

कववरण 

प्रदेश 
अनदुान 
संकेत 

मन्रालर् 
संकेत* 

कार्ाक्रम 
संकेत 

प्रदेश 
संकेत 

कार्म हनुे बजेट 
उप-शीर्ाक कैकिर्त 

(३ अंक) (२ अंक) (३ अंक) (१अंक) (८अंक) 

प्रदेश सरकार 
      

संघीर् सरकारबाट प्रदेश सरकारका 
लागि जाने सबै प्रकारको रकम 
बजेट व्र्वस्था िनाका लागि ३ 
अंकको ७०१ संकेत ददन े

७०१ 
     

मन्रालर्को लागि ०० संकेत ददन े 
 ०० 

    

प्रत्रे्क प्रदेश सरकारलाइा कार्ाक्रम 
संकेत ०१ बाट ददइ प्रदेश 
सरकारलाइ जाने बजेट संकेत  
कार्म िने 

  ०१ 
   

प्रदेश संकेत १ अंकको १ देखी ७ 
सम्म ददन े 

   १   

प्रदेश नं. १ का लागि  
   १ ७०१०००११  

प्रदेश नं. २ का लागि 
   २ ७०१०००१२  

प्रदेश नं. ३ का लागि 
   ३ ७०१०००१३  

प्रदेश नं. ४ का लागि 
   ४ ७०१०००१४  

प्रदेश नं. ५ का लागि 
   ५ ७०१०००१५  

प्रदेश नं. ६ का लागि 
   ६ ७०१०००१६  

प्रदेश नं. ७ का लागि 
   ७ ७०१०००१७  

 नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारमा जान ेरकम प्रदेश सरकारको लागि तोककएको संकेतमा समावेश िरी उपलब्ध िराउन ुपनेछ । 

 प्रदेश सरकारले कवगिन्न गनकार्हरूका लागि बजेट संकेत तथा कार्ाालर् संकेत प्रदान िदाा नेपाल सरकारले कार्म िरे अनरुूप 
प्रदान िनुा पनेछ। 
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 (ि) स्थानीर् सरकारले कार्म िने बजेट उप-शीर्ाक 

 

कववरण 

गनकार् 
अनदुान 
संकेत 

प्रदेश 
संकेत* 

कार्ाक्रम 
संकेत 

कार्म हनु ेबजेट 
उप-शीर्ाक कैकिर्त 

(३अंक) (२ अंक) (३ अंक) (८ अंक) 

स्थानीर् तह 

 

    

 

नेपाल सरकारबाट स्थानीर् तहलाइा जाने सबै 
प्रकारको रकम बजेट व्र्वस्था िनाका लागि ३ 
अंकको (८०१) संकेत ददने  

८०१ 
    

प्रत्रे्क स्थानीर् तहलाइा सम्बजन्धत प्रदेशको संकेत २ 
अंकको संकेत ददन े(प्रदेश नं. १ अन्तिातका स्थानीर् 
तहका लागि ०१, प्रदेश नं. २ अन्तिातका स्थानीर् 
तहका लागि ०२ िदै क्रमशः थप िदै जाने) 
(उदाहरणः संखवुासिा जजल्ला अन्तिातको स्थानीर् 
तहलाइ प्रदेश संकत ०१ ददन े) 

 ०१ 
   

स्थानीर् तहको तह अनसुार महानिरपागलका, 
उपमहानिरपागलका, निरपागलका र िाउाँपागलकाका 
लागि ३ अंकको अलि अलि संकेत ददने र क्रमशः 
थप िदै जान े

     

महानिरपागलका   ०११ -०३० 
  ०३० 

  

उपमहानिरपागलका  ०३१ -०९९ 
  ०९९ 

  

निरपागलका  १०१-३०० 
  १०१ 

  

िाउाँपागलका  ३०१-८०० 
  ३०१ 

  

 ०१ ०१ ३०१ ८०१०१३०१  
 स्थानीर् तहले आफ्नो अन्तिताका बजेट उप-शीर्ाकको व्र्वस्थापन िदाा देहार् अनसुार िनुापनेछ:- 

(क) स्थानीर् तह स्वरं्ले खचा िने बजेट उप-शीर्ाकमा स्थानीर् तह संकेतको पछाडी ३ अंकको बजेट संकेत थप िने 

(ख) स्थानीर् तहको कार्ाालर्बाटै हनुे खचाका लागि बजेट तजुामा तथा खचा िनाका लागि  बजेट १०१ बाट शरुू िरी 
थप िदै जान े

(ि)  वडा कार्ाालर्हरूका लागि २०१ बाट शरुू िरी जगत वटा वडा छन ्त्र्गत वटा वडा थप िने, 

(घ) र्स बाहेक अन्र् प्रर्ोजनका लागि ३०१ बाट शरुू िरी क्रमशः थप िदै जान े। 

 संघीर् र प्रदेश सरकारबाट प्रत्रे्क स्थानीर् तहमा जाने रकम सम्बजन्धत स्थानीर् तहका लागि तोककएको संकेतमा समावेश िरी 
उपलब्ध िराउन ुपनेछ  । 

 

१.२  नपेाल सरकारका खचा इकाइाहरूको कार्ाालर् संकेत 

नेपाल सरकारको कोर् प्रागि तथा खचा िने इकाइाहरूको कार्ाालर् संकेत कार्म िदाा देहार् बमोजजम िनुापदाछः 
क) शरुूमा उक्त खचा िने कार्ाालर्/गनकार् जनु मन्रालर्/गनकार्मा पदाछ, त्र्सलाइा जनाउन ददइएको शरुू संकेतबाट शरुू िने, 

ख) त्र्सपगछ उक्त कार्ाालर्/गनकार् जनु मन्रालर्/गनकार्मा पदाछ, त्र्सलाइा जनाउन ददइएको दइुा अंकको संकेत ददने, 
ि) तेस्रो क्रममा सो कार्ाालर् उक्त गनकार् अन्तिातको कुन कविाि मातहत रहन्छ सो कविाि जनाउने दइुा अंकको संकेत ददने, 
घ) चौथो क्रममा सो गनकार् जनु जजल्लामा पदाछ सो जजल्ला जनाउने दइुा अंकको संकेत ददन े (खण्ड १,१∙९), 

ङ) पााँचौ क्रममा सो जजल्ला अन्तिात रहेका केन्रीर् गनकार्/कविाि अन्तिात रहेका कार्ाालर्हरूलाइा ०१ बाट शरुू िरी क्रमशः 
थप िदै जान े। 
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च) शरुू संकेत देजख कार्ाालर् संकेत सम्मको क्रम जोडी  कार्म िएको )९ अंकको (संकेतलाइा कार्ाालर् संकेतको रूपमा प्रर्ोि 
िने । 

छ) एक पटक जजल्लामा रहेको कार्ाालर्लाइा ददइसककएको संकेत सो कार्ाालर् बन्द िएको िएतापगन पनुः नर्ााँ कार्ाालर्को लागि 
नददन े। 

उदाहरणः 

कववरण 

शरुू 
संकेत 

(१ अंक) 

मन्रालर् संकेत 
(२ अंक) 

कविाि संकेत 
(२ अंक) 

जजल्ला संकेत 
(२ अंक) 

खचा िने कार्ाालर् 
वा गनकार् संकेत (२ 

अंक) 

कार्म हनु े
कार्ाालर् संकेत 

(९ अंक) 

कोर् तथा लेखा 
गनर्न्रक कार्ाालर्, 

संखवुासिा 

३ ०५ ०१ ०४ ०१ ३०५०१०४०१ 

खचा िने कार्ाालर् उक्त मन्रालर्/गनकार् अन्तिातको सो जजल्लामा रहेको कगतऔ ंकार्ाालर् हो सो क्रमशः थप िदै जान े। 

१.३ प्रदेश सरकारका मन्रालर्/गनकार्हरूको कार्ाालर् संकेत 

 प्रदेश सरकारले आफ्ना लागि संघले प्रदेशका लागि उपलब्ध िराएको संकेत आफ्नो संकेतका रूपमा प्रर्ोि िने । 

 प्रदेश सरकारले आिू मातहतका खचा िने गनकार्/कार्ाालर्का लागि गनम्नानसुारको संकेत प्रर्ोि िने । 

कववरण 

शरुू 
संकेत 

मन्रालर् 
संकेत  

कविाि 
संकेत 

जजल्ला 
संकेत 

खचा िने 
कार्ाालर् 
वा गनकार् 
संकेत 

प्रदेश  
संकेत 

कार्म हनु ेबजेट 
कार्ाालर् संकेत (१० 

अंक) 

(१ अंक) (२अंक) (२ अंक) (२ अंक) (२ अंक) 

(१ 
अंक) 

खचा िने कार्ाालर्/गनकार् 
जनु मन्रालर्/गनकार्मा पदाछ 
सोलाइा जनाउन ददइएको शरुू 
संकेतबाट शरुू िने (संघीर् 
सरकारले प्रर्ोि िरे सरह 
कार्ाकारी गनकार्हरु ३ बाट 
शरुु हनु)े 

३ 
      

उक्त  कार्ाालर् /गनकार् जनु 
मन्रालर्/गनकार्मा पदाछ 

सोलाइा जनाउन नपेाल 
सरकारले ददएको दइुा अंकको 
मन्रालर् संकेत ददन े

 ०५ 
     

कविाि संकेत दइुा अंकको 
ददने र क्रमशः थप िदै जान े

  ०० 
    

नेपाल सरकारले तोकेको 
जजल्लाका लागि गनधााररत 
संकेत ददने (०१ -७७)जस्तै 
मकवानपरुको लािी ३२  

   ३२ 
   

खचा िने गनकार्को वा 
कार्ाालर्को लागि सो 
मन्रालर् अन्तिात दइुा 
अंकको संकेत ददन ेप्रत्रे्क 
जजल्लामा ०१ बाट  क्रमशः 
थप िदै जाने (०१-९९) 

    ०१ 
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खचा िने गनकार्को वा 
कार्ाालर्को लागि १ अंकको 
प्रदेश संकेत ददन े(१-७) 

     ३ 
 

उदाहरणः प्रदेश नं. ३ को 
अथा मन्रालर्को लागि 
कार्म हनुे संकेत (प्रदेश अथा 
मन्रालर् ३२ नं. जजल्लामा 
रहेमा) 

३ ०५ ०० ३२ ०१ ३ ३०५००३२०१३ 

 प्रदेश सरकार अन्तिातका सबै गनकार्को खचा संकेतको शरुूको अंक नेपाल सरकार अनसुारकै २, ३,५,६ बाट शरुू 
िने  । 

 प्रदेश मातहतका मन्रालर्को संकेत प्रकृगत गमलाइा (एक रूपता कार्म िने प्रर्ोजनका लागि) नेपाल सरकारका 
मन्रालर्को सरह राख्न ुपने  । 

 प्रदेश मन्रालर् मातहतका कविाि/ सम्बजन्धत कार्ाालर्को संकेतका लागि २अंकको संकेत उपलब्ध िराउन ुपने । 

 प्रदेश सरकारले आिू अन्तिातका स्थानीर् तहका लागि नपेाल सरकारले उपलब्ध िराएकै स्थानीर् तह संकेत प्रर्ोि 
िनुा पनेछ । उदाहरणः संखवुासिाको खादवारी निरपालीकाको लािी संङे्कत ८०१०१०४०११ नै प्रर्ोि िने। 

१.४  स्थानीर् तहको कार्ाालर् संकेत 

कववरण 

शरुू 
संकेत 

प्रदेश  
संकेत 

जजल्ला 
संकेत 

खचा िने स्थानीर् 
तह संकेत 

प्रदेश  
संकेत कार्म हनु े कार्ाालर् 

संकेत (१० अंक) (३ 
अंक) 

(२अंक) (२ अंक) (२ अंक) 
(१ 
अंक) 

स्थानीर् तहलाइा जनाउन शरुूको संकेत 
८०१ हनुे 

८०१ 
     

उक्त  स्थानीर् तह  जनु प्रदेशमा पदाछ 
सोलाइा २ अंकको प्रदेश संकेत ददने 

 ०१ 
    

जजल्लाका लागि नेपाल सरकारले तोकेको  
२ अंकको गनधााररत संकेत नै ददन े(०१ -

७७) 

  ०४ 
   

खचा िने स्थानीर् तहको लािी दइुा अंकको 
संकेत ददने प्रत्रे्क जजल्लामा ०१ बाट  
क्रमशः थप िदै जान े(०१-९९) 

   ०१ 
  

खचा िने स्थानीर् तहको लागि १ अंकको 
प्रदेश संकेत ददन े

    १ 
 

उदाहरणः प्रदेश नं. १ को संखवुासिा 
जजल्लाको खााँदबारी निरपागलकाको 
कार्ाालर् संकेत)  

८०१ ०१ ०४ ०१ १ ८०१०१०४०११ 

 

 स्थानीर् तहका सबै तहले संघले स्थानीर् तहका लागि उपलब्ध िराएको संकेतलाइा आफ्नो कार्ाालर् संकेतका रूपमा प्रर्ोि 
िनुापनेछ । जस्तै संखवुासिा जजल्लाको खााँदबारी निरपागलकाको लागि ८०१०१०४०११ संकेत दीइएको छ । 

 स्थानीर् तहको क्रम गनधाारण िदाा जजल्लागिरका महानिरपागलका, उपमहानिरपागलका, निरपागलका र िाउाँपागलकाको क्रम 
गनधाारण िररएको छ । जजल्ला गिरका स्थानीर् तहहरूको क्रम गनधाारण िदाा नामको वणाानकु्रमलाइा आधार मागनएको छ । 
कुनै जजल्लामा नर्ााँ स्थानीर् तह थप िएमा क्रमशः सम्बजन्धत तहको क्रममा थप िदै जान ुपनेछ । 
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१.५ खचाको प्रकृगत जनाउन ेसंकेत 

 खचाको उपर्ोगिताको प्रकार अनसुार खचाको विीकरणका लागि बजेट संकेतको अन्त्र्मा देहार्बमोजजमको अंक समावेश िनुा 
पनेछ । र्ो व्र्वस्था संघ, प्रदेश र स्थानीर् िरी तीनै तहका सरकारका हकमा लािू हनुेछ । 

खचाको प्रकार संकेत व्र्वस्था कार्म हनु े९ अंकको बजेट संकेत  

चाल ु ३ साकवक ******३ 

पूाँजीित ४ साकवक ******४ 

कवत्तीर् व्र्वस्था ५ साकवक ******५ 

अन्तरसरकारी हस्तान्तरण ७ नर्ााँ ******७ 

 संघीर् सरकारबाट प्रदेश सरकार तथा स्थानीर् तहमा जान ेरकमलाइा चाल,ु पूाँजीित, कवत्तीर् व्र्वस्थातथा अथा बजेट कुनैमा 
पगन समावेश िना नगमल्ने िएको कारण त्र्स्तो खचालाइा  ७ अंकले जनाउन े। र्ही अनरुूप प्रदेश र स्थानीर् तहले समेत 
बजेट पजुस्तकामा खचाका बहृत्तर क्षरेका रूपमा चाल,ु पूाँजीित, कवत्तीर् व्र्वस्था र अन्तरसरकारी हस्तान्तरण शीर्ाक उल्लेख 
िने । 

१.६ दात ृगनकार्को संकेत 

 दात ृगनकार्लाइा जनाउनका लागि देहार् बमोजजमको आन्तररक तथा वैदेजशक दात ृगनकार् संकेतको प्रर्ोि िनुा पदाछ । कुनै नर्ााँ 
दात ृगनकार् थप िएमा सो दात ृगनकार्लाइा र्स ढााँचामा समावेश िरी उपर्कु्त संकेत ददन ुपदाछ । 

(क) आन्तररक  

कववरण 
पकहलो तह संकेत 

(१ अंक) 
दोस्रो तह संकेत 
(१ अंक) 

तेस्रो तह (२ 
अंक) 

चौथो तह 
गनकार् क्रम 
(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत (७ 
अंक) 

आन्तररक १ 
    

 संघ 
 १ 

   

नेपाल सरकार 
  ०० ००१ ११००००१ 

 प्रदेश  
 २ 

   

प्रदेश सरकार  , १ 
  ०० ००१ १२००००१ 

प्रदेश सरकार  , २ 
  ०० ००२ १२००००२ 

प्रदेश सरकार, ३ 
  ०० ००३ १२००००३ 

प्रदेश सरकार . ४ 
  ०० ००४ १२००००४ 

प्रदेश सरकार ५ 
  ०० ००५ १२००००५ 

प्रदेश सरकार  ६ 
  ०० ००६ १२००००६ 

प्रदेश सरकार ,.  ७ 
  ०० ००७ १२००००७ 

 स्थानीर् 
 ३ 

   

 स्थानीर् तहको तेस्रो र चौथो तहको संकेत कार्म िदाा 
अनसूुची १ मा उजल्लजखत सम्बजन्धत स्थानीर् तह संकेतको 
जजल्ला संकेत (२ अंक), तह संकेत (१ अंक) र क्रम (२ 
अंक)  समेतको ५ अंकको संकेत कार्म िररएको छ जजल्ला तहर क्रम 
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उदाहरणः  

- खााँदवारी 
निरपागलका, 
संखवुासिा  

१ ३ ०४ ४०१ १३०४४०१ 

- जनकपरु 
उपमहानिरपाल
ज का, धनरु्ा  

१ ३ १७ ३०१ १३१७३०१ 

- काठमाण्डौ 
महानिरपागलका, 
काठमाण्डौ 

१ ३ ३५ २०१ १३३५२०१ 

- लेकम 
िाउाँपागलका, 
दाच ुाला 

१ ३ ७३ ५०६ १३७३५०६ 

अन्र् आन्तररक स्रोत 
 ४ 

   

नेपाल राष्ट्र बैंक  
  ०० ००१ १४००००१ 

अन्र् बैंक तथा 
कवत्तीर् संस्था  

  ०० ००२ १४००००२ 

अन्र् संिदठत 
संस्था  

  ०० ००३ १४००००३ 

अन्र्  
  ०० ००४ १४००००४ 

(ख) वैदेजशक 

कववरण 

पकहलो तह 
संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो तह 
संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह गनकार् 
संकेत  

(२ अंक) 

चौथो तह संकेत  

(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत  

(७ अंक) 

वैदेजशक 2     

बहपुक्षीर्  1    

ए गड बी   01   

ए गड बी    001 2101001 

जे एि कप आर    002 2101002 

ए गड बी - संर्कु्त कोर्    003 2101003 

वल्डा बैंक   03   

आई गड ए    001 2103001 

वल्डा बैक - जी इ एि    002 2103002 

वल्डा बैक - ट्रष्ट कोर्    003 2103003 

आई डी ए - संर्कु्त कोर्    004 2103004 

वल्डाबैक    005 2103005 

आई एम एि   04   

आई एम एि    001 2104001 

आई एि सी   05   

आई एि सी    001 2105001 

नगडाक िण्ड   06   
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कववरण 

पकहलो तह 
संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो तह 
संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह गनकार् 
संकेत  

(२ अंक) 

चौथो तह संकेत  

(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत  

(७ अंक) 

एन डी एि    001 2106001 

ओकिड   07   

ओकिड    001 2107001 

साका  िण्ड   08   

साका  िण्ड    001 2108001 

र् ुएन   09   

र् ुएन    001 2109001 

र् ुएन गड पी    002 2109002 

र् ुएन गस गड एि    004 2109004 

र् ुएन ई पी    006 2109006 

र्नुेस्को    007 2109007 

र् ुएन एि कप ए    008 2109008 

र् ुएन ओ गस एच ए    009 2109009 

र् ुएन एच गस आर    010 2109010 

र्गुनसेि    011 2109011 

अनगमन    012 2109012 

र् ुएन एड्स    013 2109013 

र् ुएन वमुन    014 2109014 

र्एुन स््र्ाप    015 2109015 

र् ुपी र् ु    016 2109016 

र्एुन हेगबट्याट    017 2109017 

र् ुएन - जी इ एि    018 2109018 

आई ओ एम    019 2109019 

आई एल ओ    020 2109020 

एि ए ओ    021 2109021 

ओ एच सी एच आर    022 2109022 

र् ुएन ओ गड सी    023 2109023 

डब्ल ुएच ओ    024 2109024 

डब्ल ुएि पी    025 2109025 
 

र् ुएन एिगसगस    026 2109026 

आइिाड   10   

आइिाड    001 2110001 

रकिेलर   11   

रकिेलर    001 2111001 

द-र्गुनर्न-नथा अमेररका    011 2111011 

एस.एस. गड. कप.    021 2111021 

ए आइ र्व    ०३१ २१११०३१ 
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कववरण 

पकहलो तह 
संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो तह 
संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह गनकार् 
संकेत  

(२ अंक) 

चौथो तह संकेत  

(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत  

(७ अंक) 

दिपक्षीर्  2    

अषे्ट्रगलर्ा   01   

अषे्ट्रगलर्ा    001 2201001 

अस एड    002 2201002 

अकष्ट्रर्ा   02   

अकष्ट्रर्ा    001 2202001 

ब्राजील   04   

ब्राजील    001 2204001 

बेजल्जर्म   05   

बेजल्जर्म    001 2205001 

्र्ानाडा   06   

्र्ानाडा    001 2206001 

्र्ानाडा –गसडा    002 2206002 

चीन   07   

चीन    001 2207001 

चीन - एज्जम बैंक    002 2207002 

डेनमाका    08   

डेनमाका     001 2208001 

डेनमाका  - शाजन्त कोर्    002 2208002 

डेनमाका  - संर्कु्त कोर्    003 2208003 

किनल्र्ाण्ड   09   

किनल्र्ाण्ड    001 2209001 

किनल्र्ाण्ड - शाजन्त कोर्    002 2209002 

किनल्र्ाण्ड - संर्कु्त कोर्    003 2209003 

फ्रान्स   10   

फ्रान्स    001 2210001 

जमानी   11   

जमानी    001 2211001 

जमानी - जज आइ जेड    002 2211002 

जमानी - के एि डब्ल्र् ु    003 2211003 

जमान - शाजन्त कोर्    004 2211004 

ग्रीस   12   

ग्रीस    001 2212001 

िारत   14   

िारत    001 2214001 

िारत - एज्जम बैंक    002 2214002 

ईटाली   15   

ईटाली    001 2215001 
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कववरण 

पकहलो तह 
संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो तह 
संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह गनकार् 
संकेत  

(२ अंक) 

चौथो तह संकेत  

(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत  

(७ अंक) 

जापान   16   

जापान    001 2216001 

जापान - जाईका    002 2216002 

जापान - जे कव आई गस    003 2216003 

जापान - गड आर एि    004 2216004 

जापान - के आर १    006 2216006 

जापान - के आर २    007 2216007 

जापान - एन कप जज    008 2216008 

जापान - के आर    009 2216009 

कोररर्ा   17   

कोररर्ा    001 2217001 

कोररर्ा - कोईका    002 2217002 

कोररर्ा - एज्जम बैंक    003 2217003 

कुवेत कोर्   18   

कुवेत कोर्    001 2218001 

ल्जम्बिा   19   

ल्जम्बिा    001 2219001 

नदेरल्र्ाण्ड   20   

नेदरल्र्ाण्ड    001 2220001 

नेदरल्र्ाण्ड - एस एन िी    002 2220002 

एन एस एल    003 2220003 

नेदरल्र्ाण्ड - सेल कम्पनी    004 2220004 

न्रू्जील्र्ाण्ड   21   

न्रू्जील्र्ाण्ड    001 2221001 

नवे   22   

नवे    001 2222001 

नोराड    002 2222002 

नवे - शाजन्त कोर्    003 2222003 

नवे - संर्कु्त कोर्    004 2222004 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड   23   

स्वीट्जरल्र्ाण्ड    001 2223001 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड - एस डी सी    002 2223002 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड - हेजल्िटास    003 2223003 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड - शाजन्त कोर्    004 2223004 

स्वीट्जरल्र्ाण्ड/ गड.एि. 

आई.डी./ ई .रू्.    005 2223005 

जस्वडेन   24   

जस्वडेन    001 2224001 
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कववरण 

पकहलो तह 
संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो तह 
संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह गनकार् 
संकेत  

(२ अंक) 

चौथो तह संकेत  

(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत  

(७ अंक) 

साउदी कवकास कोर्   25   

साउदीकोर्    001 2225001 

बेलार्त   26   

बेलार्त    001 2226001 

बेलार्त - शाजन्त कोर्    002 2226002 

बेलार्त - डी आर एि    003 2226003 

बेलार्त - संर्कु्त कोर्    004 2226004 

रू् एस ए   27   

र् ुएस एड    001 2227001 

कन्सना रू् एस ए    002 2227002 

एम गस ए    003 2227003 

एच आर आई    004 2227004 

एस.एस.आर.पी   28   

एस.एस.आर.पी    001 2228001 

र्रुोकपर्न र्गुनर्न   29   

र्रुोकपर्न र्गुनर्न    001 2229001 

र्रुोकपर्न र्गुनर्न - शाजन्त कोर्    002 2229002 

र्रुोकपर्न र्गुनर्न - संर्कु्त 
कोर्    003 2229003 

र्रुोकपर्न इन्िेस्टमेन्ट बैंक    004 2229004 

अन्र्  3    

जेिट्याम   01   

जेिम्र्ाट    001 2301001 

पनुगनमााणसंर्कु्त कोर्    002 2301002 

जेिम्र्ाट -सेव द जचल्रेन    003 2301003 

प्लान ईन्टरनशेनल   02   

प्लान ईन्टरनेशनल    001 2302001 

केर्र नपेाल   03   

केर्र नेपाल    001 2303001 

ए आई टी   04   

ए आई टी    001 2304001 

िािी   05   

िािी    001 2305001 

िािी - संर्कु्त कोर्    002 2305002 

सी आइ एि   06   

सी आइ एि    001 2306001 

जी ए ऐि एस पी   07   

जी ए ऐि एस पी    001 2307001 
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कववरण 

पकहलो तह 
संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो तह 
संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह गनकार् 
संकेत  

(२ अंक) 

चौथो तह संकेत  

(३ अंक) 

कार्म हनु े
संकेत  

(७ अंक) 

सेि ड जचल्रेन   08   

सेि द जचल्रेन    001 2308001 

इटालीर्न ररसचा काउन्सील   09   

इटालीर्न ररसचा काउन्सील    001 2309001 

अमेररकन बार अशोसीर्शन   10   

अमेररकन बार अशोसीर्शन    001 2310001 

ईन्टरनशेनल िाउन्डेशन िोर 
ईले्शनगसस्टम   11   

 ईन्टरनेशनल 
िाउन्डेशन िोर 
ईले्शनगसस्टम    001 2311001 

ईन्टरनशेनल इन्स्टीटू्यट िोर 
डेमोक्रसी एण्ड इले्ट्रोल 
अगसस्टेन्स   12   

ईन्टरनेशनल इन्स्टीट्यटू िोर 
डेमोक्रसी एण्ड इले्ट्रोल 
अगसस्टेन्स    001 2312001 

एशीर्न िाउन्डेशन   13   

एशीर्न िाउन्डेशन    001 2313001 

ई आइ एि   14   

ई आइ एि    001 2314001 

सी ई सी   15   

सी ई सी    001 2315001 

दाताको संर्कु्त कोर्   16   

दाताको संर्कु्त कोर्    001 2316001 

ई एि ए   17   

ई एि ए    001 2317001 

वान हाटा वोल्ड वाइड   18   

वान हाटा वोल्ड वाइड    001 2318001 

आइपास आइएगनस   19   

आइपास आइएगनस    001 2319001 

एजशर्ा अकफ्रका ईन्स्टीच्रू्ट 
ह्याम्बिा रू्गनिगसाटी    011 2319011 

हाइिर प्रोजे्ट इन्टरनशेनल 
इन नपेाल   20   

हाइिर प्रोजे्ट इन्टरनेशनल 
इननेपाल    001 2320001 
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१.७ प्रागि/िकु्तानीको कवगधः 

सबै तहका सरकारले प्राि िने वा िकु्तानी िने अनदुान र ऋणलाइा सो को ककगसम अनसुार गनम्न बमोजजमका संकेतले 
जनाउन ुपदाछः- 

गस नं. प्रागि/िकु्तानीको तररका (Mode of Receipt/Payment) अनदुानको संकेत 

१ निद(आन्तररक स्रोत) ०१ 

२ आन्तररक अनदुान १० 

समागनकरण अनदुान ११ 

सशता अनदुान 12 

समपरुक अनदुान 13 

कवशेर् अनदुान १4 

सोझै िकु्तानी १5 

वस्तिुत सहार्ता १6 

अन्र् अनदुान (श्रम सहिागिता समेत) १७ 

३ वैदेजशक अनदुान  ३० 

 निद अनदुान ३१ 

 सोझै िकु्तानी अनदुान ३२ 

 सोधिनाा अनदुान ३३ 

 वस्तिुत सहार्ता ३४ 

४ वैदेजशक ऋण ४० 

 निद ऋण ४१ 

 सोझै िकु्तानी ऋण  ४२ 

 सोधिनाा हनुे ऋण ४३ 

 

१.८  बजेटको सेवा तथा कार्ाित विीकरण 

सरकारको बजेटको उपर्ोगिताको क्षेर र सो बाट पने प्रिाव कवश्लरे्णका लागि देहार्बमोजजम COFOG मा आधाररत कार्ाित विीकरण 
कक्रर्ाकलापको तहमा Mapping िनुा पदाछ: 

संकेत कार्ाित विीकरणको नाम 

७०१  सामान्र् सावाजगनक सेवा 
७०११ कार्ाकारी र कवधाकर्काको गनकार्,  कवजत्तर् र वैदेजशक मागमला 
७०१२  बाह्र् आगथाक सहार्ता 
७०१३  सामान्र् सेवा 
७०१४  सामान्र् आधारितू सेवा 
७०१५  सामान्र् अनसुन्धान तथा कवकास सेवा 
७०१६ सावाजगनक ऋण कारोवार 

७०१७ कवगिन्न तहका सरकारहरु बीच हनु ेसामान्र् प्रकृगतको हस्तान्तरण 

७०१८  सामान्र् सेवा - अन्र्र विीकृत निएको 
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७०२  रक्षा 
७०२१  सैगनक सरुक्षा 
७०२२  नािररक सरुक्षा 
७०२३  वैदेजशक सैगनक सहर्ोि 

७०२४ रक्षा, अनसुन्धान तथा कवकास  

७०२५  रक्षा -अन्र्र वगिाकृत निएको 
७०३ सावाजगनक शाजन्त सरुक्षा 

७०३१  प्रहरी सेवा 
७०३२  अग्नी गनर्न्रण सेवा 
७०३३ न्र्ार्ालर् 

७०३४  कारािार 

७०३५ सावाजगनक शाजन्त सरुक्षा 
७०३६ सावाजगनक शाजन्त सरुक्षा - अन्र्र वगिाकृत निएको 

७०४  आगथाकमागमला 
७०४१  सामान्र् आगथाक, व्र्ापाररक र श्रम 

७०४२  कृकर्,  वन,  मत्स्र्पालन तथा जशकार 

७०४३  ईन्धन तथा उजाा 
७०४४  खानी , उत्पादन तथा गनमााण 

७०४५  र्ातार्ात 

७०४६  संचार 

७०४७  अन्र् उद्योिहरु 

७०४८ अनसुन्धान तथा कवकास - आगथाक मागमला 
७०४९  आगथाक मामीला - अन्र्र वगिाकृत निएको 

७०५  वातावरणसंरक्षण 

७०५१  िोहोरमैला व्र्वस्थापन 

७०५२  ढल व्र्वस्थापन 

७०५३  प्रदरु्ण न्रू्गनकरण 

७०५४  जैकवक कवकवधता र ि-ूसंरक्षण 

७०५५ अनसुन्धान तथा कवकास पर्ाावरण संरक्षण 

७०५६  वातावरण संरक्षण - अन्र्र वगिाकृत निएको 
 

७०६  आवास तथा सामदुाकर्क सकुवधा 
७०६१  आवास कवकास 

७०६२ सामदुाकर्क कवकास 

७०६३ खानेपानी 
७०६४  सडक कवद्यतुीकरण 

७०६५  आवास तथा सामदुाकर्क सकुवधा 
७०६६  आवास तथा सामदुाकर्क सकुवधा - अन्र्र उल्लेख निएको 

७०७ स्वास््र् 

७०७१  और्धी उत्पादन,  उपकरण तथा औजार 

७०७२ वकहरंङ्ग सेवा 
७०७३  अस्पताल सेवा 
७०७४ सावाजगनक स्वास््र् सेवा 
७०७५ अनसुन्धान सेवा 
७०७६ स्वास््र् - अन्र्र वगिाकृत निएको 
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७०८ मनोरंजन, संस्कृगत तथा धमा 
७०८१ मनोरंजनात्मक र खेलकुद सेवाहरु 

७०८२ सांस्कृगतक सेवा 
७०८३  प्रसारण तथा प्रकाशन सेवा 
७०८४  धागमाक तथा अन्र् सामदुाकर्क सेवा 
७०८५ अनसुन्धान तथा कवकास, संस्कृगतक र धागमाक 

७०८६ मनोरंजन, संस्कृगत र धमा - अन्र्र वगिाकृत निएको 
७०९  जशक्षा 

७०९१  पूवा प्राथगमक र प्राथगमक जशक्षा 
७०९२ माध्र्गमक जशक्षा 
७०९४  स्नातक तहको जशक्षा 
७०९५  तहमा वगिाकृत नहनु ेजशक्षा (अनौपचाररक जशक्षा) 
७०९६ जशक्षाको लागि सहार्क सेवाहरु 

७०९७  जशक्षा अनसुन्धान कवकास 

७०९८ जशक्षा- अन्र्र वगिाकृत निएको 
७१०  सामाजजक सरुक्षा 

७१०१  अशक्त तथा गबरामी 
७१०२  जेष्ठ नािररक 

७१०३  राज्र् गनर्न्रणमा रहेका आजश्रत बािलङु सहार्ता 
७१०४  पररवार र जशश ुकल्र्ाण 

७१०५ बेरोजिार 

७१०६  आवास 

७१०७  सामाजजक असमावेशी 
७१०८  सामाजजक सरुक्षा - अनसुन्धान तथा कवकास 

७१०९  सामाजजक सरुक्षा - अन्र्र वगिाकृत निएको 
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१.९ प्रदेश तथा जजल्ला संकेत 

प्रदेश तथा जजल्लाको संकेत कार्म िदाा संकवधानको अनसूुची ४ मा उल्लेख िए अनसुारको क्रममा देहार् अनसुार कार्म िनुापनेछः  

जजल्ला प्रदेश संकेत जजल्ला संकेत 

ताप्लेजङु ०१ ०१ 

पााँचथर ०१ ०२ 

इलाम ०१ ०३ 

संखवुासिा ०१ ०४ 

तेह्रथमु ०१ ०५ 

धनकुटा ०१ ०६ 

िोजपरु ०१ ०७ 

खोटाङ ०१ ०८ 

सोलखुमु्ब ु ०१ ०९ 

ओखलढंुिा ०१ १० 

उदर्परु ०१ ११ 

झापा ०१ १२ 

मोरङ ०१ १३ 

सनुसरी ०१ १४ 

सिरी ०२ १५ 

गसराहा ०२ १६ 

धनरु्ा ०२ १७ 

महोत्तरी ०२ १८ 

सलााही ०२ १९ 

रौतहट ०२ २० 

बारा ०२ २१ 

पसाा ०२ २२ 

दोलखा ०३ २३ 

रामेछाप ०३ २४ 

गसन्धलुी ०३ २५ 

काभ्रपेलान्चोक ०३ २६ 

गसन्धपुाल्चोक ०३ २७ 

रसवुा ०३ २८ 

नवुाकोट ०३ २९ 

धाददङ ०३ ३० 

जचतवन ०३ ३१ 

मकवानपरु ०३ ३२ 

िक्तपरु ०३ ३३ 

लगलतपरु ०३ ३४ 

काठमाडौ ०३ ३५ 

िोरखा ०४ ३६ 

लमजङु ०४ ३७ 

तनहुाँ ०४ ३८ 

कास्की ०४ ३९ 

जजल्ला प्रदेश संकेत जजल्ला संकेत 

मनाङ ०४ ४० 

मसु्ताङ ०४ ४१ 

पवात ०४ ४२ 

स्र्ाङ्जा ०४ ४३ 

म्र्ाग्दी ०४ ४४ 

बािलङु ०४ ४५ 

नवलपरु ०४ ४६ 

नवलपरासी ०५ ४७ 

रुपन्देही ०५ ४८ 

ककपलवस्त ु ०५ ४९ 

पाल्पा ०५ ५० 

अघााखााँची ०५ ५१ 

िलु्मी ०५ ५२ 

रुकुमकोट ०५ ५३ 

रोल्पा ०५ ५४ 

प्रू्ठान ०५ ५५ 

दाङ ०५ ५६ 

बााँके ०५ ५७ 

बददार्ा ०५ ५८ 

रुकुम ०६ ५९ 

सल्र्ान ०६ ६० 

डोल्पा ०६ ६१ 

जमु्ला ०६ ६२ 

मिु ु ०६ ६३ 

हमु्ला ०६ ६४ 

कागलकोट ०६ ६५ 

जाजरकोट ०६ ६६ 

दैलेख ०६ ६७ 

सखेुत ०६ ६८ 

बाजरुा ०७ ६९ 

बझाङ ०७ ७० 

डोटी ०७ ७१ 

अछाम ०७ ७२ 

दाच ुाला ०७ ७३ 

बैतडी ०७ ७४ 

डाँडेलधरुा ०७ ७५ 

कन्चनपरु ०७ ७६ 

कैलाली ०७ ७७ 
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खण्ड –दइुा 

२.१ राजस्व संकेत तथा विीकरण र व्र्ातर्ा 

तीनै तहका सरकारका लागि प्राि हनु ेकर, अनदुान तथा अन्र् प्रािी र्स खण्डमा  रहेका छन ्। 

राजस्व संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, 
मूल शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उप-शीर्ाक 

परुानो संकेत ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

१०००० राजस्व तथा अनदुान १०००० सजित कोर्मा जम्मा हनु ेिरी प्राि राजस्व तथा अनदुानको 
सबै रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

११००० कर ११००० िमा एवं व्र्जक्तको आर्मा लाग्न ेकर र्समा पदाछ । र्ो 
आधार शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१११०० आर्, मनुािा तथा 
पूाँजीित लािमा लाग्न े
कर 

१११०० आर्, मनुािा तथा पुाँजीित लाि कर वापतको रकम र्समा 
पदाछ ।र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √  

११११० एकलौटी िमा तथा 
व्र्जक्तित आर्मा लाग्न े
कर 

११११० एकलौटी िमा एवं व्र्जक्तित आर्मा लाग्न े कर र्समा 
पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √  

१११११ एकलौटी िमा तथा 
व्र्जक्तित आर्मा लाग्ने 
कर 

१११११ एकलौटी िमा तथा व्र्जक्तित आर्मा लाग्ने कर र्समा 
पदाछ । 

√   

११११२ पाररश्रगमक कर ११११२ कुनै प्राकृगतक व्र्जक्तले रोजिारीबाट प्राि िरेको तलव, 

ज्र्ाला, मजदरुी, पाररश्रगमक, ित्ता एवं सकुवधा, अवकाश 
िकु्तानी, रोजिारीका सम्बन्धमा िररएका अन्र् िकु्तानी, 
अध्र्र्न, अध्र्ापन आदद कवगिन्न स्रोतबाट हनुे आर्मा लाग्न े
कर र्समा पदाछ। 

√   

११११३ पूाँजीित लाि कर ११११३ घर, जग्िा, शेर्र आदद सम्पजत्तको गबक्री, पट्टा, हक हस्तान्तरण 
लिार्त कवगिन्न ककगसमका गनःसिाबाट िएको पुाँजीित 
लािमा व्र्जक्त तथा एकलौटी िमालाई लाग्न ेकर र्समा 
पदाछ । 

√   

११११४ कृकर् आर्मा लाग्ने कर ११११४ कृकर् आर्मा लाग्ने कर र्समा पदाछ।  √  

१११२० गनकार्को आर्मा लाग्न े
कर 

१११२० व्र्वसाकर्क गनकार् तथा संस्थानको आर्मा लाग्न ेकर र्समा 
पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

१११२१ गनकार्को मनुािामा 
लाग्ने कर-सरकारी 
संस्थान 

१११२१ सरकारको पूणा वा अगधकांश (५०प्रगतशत िन्दा बढी) 
स्वागमत्व िएका सरकारी गनकार् तथा त्र्स्ता गनकार्को 
व्र्वस्थापकीर् गनर्न्रण िएको गनकार्को आर्मा लाग्न े
कर र्समा पदाछ। 

√   

१११२२ गनकार्को मनुािामा 
लाग्ने कर - पजब्लक 
गलगमटेड कम्पनी 

१११२२ कुनै कवशेर् ऐन वा कम्पनी ऐन अन्तिात दताा िएका पजव्लक 
गलगमटेड कम्पनी र सरकारको ५०प्रगतशत िन्दा कम 
स्वागमत्व िएका कम्पनीको आर्मा लाग्ने कर र्समा 
पदाछ । 

√   

१११२३ गनकार्को मनुािामा 
लाग्ने कर – प्राइिेट 
गलगमटेड कम्पनी 

१११२३ कम्पनी ऐन अन्तिात दताा िएका प्राइिेट गलगमटेड कम्पनी 
तथा आर्कर ऐन बमोजजम तोककएको कम्पनीको आर्मा 
लाग्ने कर र्समा पदाछ । 

√   
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राजस्व संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, 
मूल शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उप-शीर्ाक 

परुानो संकेत ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

१११२४ गनकार्को मनुािामा 
लाग्ने कर – अन्र् 
संस्था 

१११२४ मागथ उजल्लजखत उप-शीर्ाक १११२१ देजख १११२३ गिर 
परेका बाहेक अन्र् संस्थाहरुः- साझेदारी िमा, सहकारी 
संस्था, ट्रष्ट, र्गुनट ट्रष्ट, संघ/संस्था, कवदेशी कम्पनी एवं अन्र् 
गनकार्को आर्मा लाग्न ेकर र्समा पदाछ। 

√   

१११२५ पूाँजीित लाि कर –
गनकार् 

१११२५ घर, जग्िा, शेर्र आदद सम्पजत्तको गबक्री, पट्टा, हक हस्तान्तरण 
लिार्त कवगिन्न ककगसमकागनःसिाबाट िएको पंूजीित लािमा 
गनकार्लाई लाग्न ेकर र्समा पदाछ । 

√   

१११३० लिानीको आर् तथा 
अन्र् आर्मा लाग्न ेकर 

१११३० मागथ उल्लेजखत शीर्ाक १११११ देजख १११२५ गिर 
परेका बाहेक अन्र् आर्मा लाग्न ेकर र्समा पदाछ । र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√   

१११३१ सम्पजत्त, बहाल तथा पट्टा 
वापतको आर्मा लाग्न े
कर 

१११३१ सवारी साधन तथा अन्र् अचल सम्पजत्त बहाल वा पट्टा वा 
दीघाकालीन करारमा ददए वापतको आर्मा लाग्ने कर र्समा 
पदाछ । 

√   

१११३२ ब्र्ाजमा लाग्ने कर १११३२ बैंक, कवत्त कम्पनी वा अन्र् गनकार् वा व्र्जक्तबाट िकु्तानी 
िररने वा प्राि हनुे ब्र्ाजमा लाग्ने कर र्समा पदाछ। 

√   

१११३३ लािांशमा लाग्ने कर १११३३ कुनैपगन कम्पनी वा गनकार्मा लिानी िरे वापत प्राि हनु े
लािांशमा लाग्ने कर र्समा पदाछ । 

√   

१११३४ लिानी सम्बन्धी अन्र् 
आर्मा लाग्ने कर 

१११३४ लिानी सम्बन्धी अन्र् आर्मा लाग्ने कर र्समा पदाछ । √   

१११३५ आकजस्मक लाि कर १११३५ जवुा, जचठ्ठा, बाजी, उपहार, दान, अपतुाली, सरुाकी, परुस्कार 
लिार्तका आकजस्मक लािका स्रोतबाट प्राि आर्मा लाग्न े
कर र्समा पदाछ। 

√   

१११३९ अन्र् आर्मा लाग्ने कर १११३९ मागथ उल्लेजखत शीर्ाक नं. हरूमा नपरेका अन्र् आर्मा 
लाग्ने कर र्समा पदाछ। 

√   

११२०० पाररश्रगमकमा आधाररत 
कर 

११२०० पाररश्रगमकमा आधाररत िएर लिाइान े करहरू र्समा 
पदछान। र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

११२१० पाररश्रगमकमा आधाररत 
सामाजजक सरुक्षा कर 

११२१० पाररश्रगमकमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा कर र्समा पदाछ । 
र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

११२११ पाररश्रगमकमा आधाररत 
सामाजजक सरुक्षा कर 

११२११ कुनै प्राकृगतक व्र्जक्तले रोजिारीबाट प्राि िरेको तलव, 

ज्र्ाला, मजदरुी, पाररश्रगमक, ित्ता एवं सकुवधा, अवकाश 
िकु्तानी, रोजिारीका सम्बन्धमा िररएका अन्र् िकु्तानी, 
अध्र्र्न, अध्र्ापन आदद कवगिन्न स्रोतबाट हनु ेसमग्र आर्मा 
एकमषु्ट रूपमा तोककएबमोजजम गलईने सामाजजक सरुक्षा कर 
र्समा पदाछ। 

√   

११३०० सम्पजत्त कर ११३०० सबै प्रकारको सम्पजत्तमा लाग्न ेकर र्समा पदाछ ।र्ो मूल 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११३१० अचल सम्पजत्तमा लाग्न े
कर 

११३१० सबै प्रकारको अचल सम्पजत्तमा लाग्न ेकर र्समा पदाछ ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११३११ व्र्जक्तित सम्पतीमा 
लाग्ने बाकर्ाक कर 

११३११ व्र्जक्तित स्वागमत्वमा रहेको सम्पजत्तमा वाकर्ाक रूपमा लाग्न े
कर र्समा पदाछ । 

√   

११३१२ संस्थाित सम्पतीमा 
लाग्ने बाकर्ाक कर 

११३१२ संस्थाित स्वागमत्वमा रहेको सम्पजत्तमा वाकर्ाक रूपमा लाग्न े
कर र्समा पदाछ । 

√   
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११३१३ एकीकृत सम्पती कर ११३१३ कुनैव्र्जक्त वा संस्थाको एकीकृत रूपमा मूल्र्ाङ्कन िररएको 
सम्पजत्त (जग्िा, घर तथा अन्र्) मा लाग्न े कर र्समा 
पदाछन ्।  

  √ 

       

११३१४ िगुमकर/मालपोत ११३१४ िगूमको स्वागमत्व बापत गनर्गमत रूपमा गतनुापने कर र्समा 
पदाछ । 

  √ 

११३१५ घरजग्िा रजजषे्टशन 
दस्तरु 

१४१७७ बााँडिााँड िइ आउन े घरजग्िा रजजषे्टशन दस्तरु र्समा 
पदाछ। 

 √ √ 

११३१६ बौकिक सम्पजत्त तथा 
शेर्र र 
अिौगतकसम्पजत्त कर 

 कुनै व्र्जक्त वा संस्थाको शेर्र, बौकिक सम्पजत्त, िडुकवल, 

पेटेन्ट, राइट, कपी राइट लिार्तका सम्पूणा अिौगतक 
सम्पजत्तहरू बजार मूल्र्मा मूल्र्ाङ्कन िरी कूल मूल्र्ाङ्कनमा 
वाकर्ाक रूपमा लिाइने कर र्समा पदाछन ्।   

√   

११३२० खदु सम्पजत्तमा लाग्न े
कर 

११३२० र्समा सरकारी स्वामीत्वका संरचनाहरू िाडामा लिाउाँदा 
गलइन ेकर (शलु्क) समावेश हनु्छ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा 
िना गमल्दैन । 

  √ 

११३२१ घरवहाल कर ११३२१ स्थानीर् तहको क्षेरगिर रहेका स्थार्ी संरचनाहरू(जस्तै घर, 

िोदाम, कम्प्लेस आदद) िाडामा लिाउदा प्राि आर्मा लाग्न े
कर र्समा पदाछ । 

  √ 

११३२२ वहालकवटौरी कर ११३२२ स्थानीर् तहको क्षेर गिरका घर, पसल, ग्र्ारेज, िोदाम, टहरा, 
सेड )छप्पर( , कारखाना, जग्िा वा पोखरीको बहालमा 
लिाउदा संकलन िररने बहाल करको रकम,  तथा स्थानीर् 
तहले गनमााण, रेखदेख वा संचालनिरेको हाट बजार, 

सावाजगनक स्थल, ऐलानी जग्िा वा बाटोको छेउमा थाप्न 
ददएकाअस्थार्ी पसलहरूबाट संकलन िररने बहाल कवटौरी 
कर रकम र्समा पदाछ । 

  √ 

११३५० कवत्तीर् र पूाँजीित 
कारोबारमा लाग्न ेकर 

११३५० कवत्तीर् र पुाँजीित कारोबारमा लाग्न ेकर र्समा पदाछ ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

११३५१ कवत्तीर् तथा पूाँजीित 
कारोवारमा लाग्न ेकर 

११३५१ कवत्तीर् पुाँजीित कारोबारमा काननु बमोजजम लाग्न े कर 
र्समा पदाछ । 

√   

११४०० वस्त ुतथा सेवामा 
आधाररत कर 

११४०० वस्त ु तथा सेवाको उत्पादन, आर्ात, गबक्री, कवतरण तथा 
हस्तान्तरण एवं अन्र् कारोवारमा लाग्न ेकर र्समा पदाछ । 
र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११४१० मूल्र् अगिवकृि कर 
(मू.अ .क.) 

११४१० मूल्र् अगिवकृि कर र्समा पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा 
िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११४११ बााँडिााँड िइा प्राि हनुे 
मूल्र् अगिबकृि कर 

११४११ राकष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तथा कवत्त आर्ोिबाट बााँडिााँड िइा 
प्राि िएको मूल्र् अगिबकृि करको रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

११४१९ बााँडिााँड हनु ेबाहेक 
अन्र् स्रोतबाट प्राि 
मूल्र् अगिबकृि कर 

११४१२ सरकारका तहहरू बीच बााँडिााँड हनुे िरी तोककएका शीर्ाक 
बाहेक बााँडिााँड नहनुे िरी अन्र्  कुनै शीर्ाकमा काननु 
बमोजजम लिाइाने मू.अ.कर वापतको रकम र्समा पदाछ । 

√   

११४२० अन्त:शलु्क ११४२० कवगिन्न प्रकारका मालवस्त ुउत्पादन िदाा लाग्न ेअन्तःशलु्क 
र्समा पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११४२१ बााँडिााँड िइा प्राि हनुे 
अन्त:शलु्क 

११४२१ राकष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तथा कवत्त आर्ोिबाट बााँडिााँड िइा 
प्राि िएको अन्त:शलु्कको रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 
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११४२२ अन्त:शलु्क आर्ात ११४२२ 
 

नेपालगिर पैठारी हनुे सामानमा िन्सार कवन्दमैु तोककए 
बमोजजम लाग्न ेअन्तःशलु्क र्समा पदाछ । 

√   

११४२३ स्वास््र् जोजखम कर 
स्वदेशी उत्पादन 

११४२३ 
 

स्वदेशमा उत्पादन हनुे चरुोट कवडी गसंिार खाने सतुी खैनी 
िटुका पान मसला आददबाट संङ्कलन हनु ेस्वास््र् जोजखम 
कर र्स जशर्ाकमा पदाछ। 

√   

११४२४ स्वास््र् जोजखम कर 
बैदेशीक उत्पादन 

 

११४२४ 

कवदेशबाट पैठारी हनु ेचरुोट कवडी गसंिार खान ेसतुी खैनी 
िटुका पान मसला आददबाट संङ्कलन हनु ेस्वास््र् जोजखम 
कर र्स जशर्ाकमा पदाछ। 

√   

११४२९ बााँडिााँड हनु ेबाहेक 
अन्र् स्रोतबाट प्राि 
अन्त:शलु्क 

 आर्ातमा लाग्न ेअन्त:शलु्क र आन्तररक उत्पादनमा लाग्न े
अन्त:शलु्क बाहेकको अन्त:शलु्क बापतको रकम र्समा 
समावेश िररन्छ । 

√   

११४३० कवत्तीर् एकागधकारमा  
प्राि नािा 

 राजश्व प्राि िने उदे्दश्र्ले कुनै सरकारी, अधा सरकारी 
गनकार्लाई कुनै वस्त ु वा सेवा उत्पादन वा कवतरण िना 
ददएको एकागधकारबाट प्राि नािा र्समा पदाछ। त्र्स्ता 
एकागधकारहरुमा अन्र् मलुकमा ठुलो पररणाममा कर 
लिाइएका मददराजन्र् वस्त,ु सगुताजन्र् वस्त,ु जवुा, पटे्रोगलर्म 
पदाथा, ्र्ासीनो, लट्री आदी पदाछ । र्स अन्तिात रकम 
जम्मा िना गमल्दैन। 

√   

११४३१ कवत्तीर् एकागधकारमा  
प्राि नािा 

 राजश्व प्राि िने उदे्दश्र्ले कुनै सरकारी,अधा सरकारी 
गनकार्लाइ कुनै वस्त ुवा सेवा उत्पादन वा कवतरण िना 
ददएको एकागधकारबाट प्राि नािा र्समा पदाछ । त्र्स्ता 
एकागधकारहरुमा अन्र् मलुकमा ठुलो पररणाममा कर 
लिाइएका वस्त ु तथा सेवाहरु जस्तै मददराजन्र् वस्त,ु 
सगुताजन्र् वस्त,ु जवुा, पेट्रोगलर्म पदाथा, ्र्ासीनो, लट्री आदी 
पदाछ ।  

√   

११४४० कवशेर् सेवामा लाग्न े
कर 

११४४० तोककएका कवशेर् सेवामा लाग्न ेकर वापत ्को रकम र्समा 
पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

११४४१ वैदेजशक रोजिार सेवा 
कर 

११४४१ वैदेजशक रोजिारका लागि जनशजक्त आपूगता िदाा लाग्ने सेवा 
कर र्समा पदाछ । 

√   

११४४२ स्वास््र्सेवा कर ११४४२ सरकार तथा सामदुाकर्क अस्पतालले प्रदान िने स्वास््र् 
सेवा बाहेक अन्र् स्वास््र् संस्थाले प्रदान िने स्वास््र् 
सेवामा लाग्न ेकर र्समा पदाछ । 

√   

११४४३ जशक्षा सेवा कर- 
शैजक्षक संस्था 

११४४३ गनजी शैजक्षक संस्थाहरूले प्रदान िने तोककएका शैजक्षक 
सेवाहरूमा लाग्ने जशक्षा सेवाशलु्क र्समा पदाछ । 

√   

११४४४ जशक्षा सेवा कर- 
वैदेजशक अध्र्र्न 

११४४४ कवदेशमा अध्र्र्न िना जाने कवद्याथीहरूले बझुाउन ु पने 
जशक्षण शलु्कमा लाग्न े सेवाशलु्क वापत ्को रकम र्समा 
पदाछ । 

√   

११४५० पवुााधार सेवाको उपर्ोि 
तथा सवारी साधनमा 
लाग्न ेकर 

११४५० पूवााधार सेवाको उपर्ोि तथा सवारीसाधनमा लाग्न ेकर तथा 
तोककएका मालसामान उपर्ोि तथा उपर्ोिको अनमुगतमा 
लाग्न ेकर र्समा पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

११४५१ सवारी साधन कर 
(साना सवारी) 

११४५१ टाङ्गा, रर्सा, अटो रर्सा र ई रर्सा जस्ता सवारी साधनमा 
लाग्ने कर र्समा पदाछ । 

  √ 
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राजस्व संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, 
मूल शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उप-शीर्ाक 

परुानो संकेत ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

११४५२ पवुााधार सेवाको 
उपर्ोिमा लाग्ने कर 

११४५२ लोकमािा तथा शहरी सडक एवं तोककएका अन्र् पूवााधार 
सेवाको उपर्ोि िरे वापत तोककएबमोजजमलाग्ने कर र्समा 
पदाछ ।र्समा पूवााधार ममात तथा सम्िार प्रर्ोजनका लागि 
उठाइने शलु्क समेत समावेश हनु्छ । 

√ √ √ 

११४५३ सडकममात तथा सधुार 
कर 

११४५३ कवदेशबाट नेपालमा पैठारी हनुे पेट्रोल तथा गडजेलमा सडक 
ममात तथा सधुार दस्तरु वापत िन्सार कवन्दमुा लिाइन े
दस्तरु र्समा पदाछन ्। 

√   

११४५४ सडक गनमााण तथा 
सम्िार कर 

११४५४ सवारीसाधन दतााका वखत र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ाालर्मा 
सवारी साधनको ककगसम अनसुार सङ्कलन िररने कर र्समा 
पदाछन ्। 

√   

११४५५ पूवााधारकर ११४५५ आर्ात हनुे पटे्रोगलर्म पदाथामा पूवााधार कवकासका लागि 
लिाइने कर र्समा पदाछ । 

√   

११४५६ 

 
बााँडिााँटबाट प्राि हनुे 
सवारी साधन कर 

 प्रदेश सरकार र स्थानीर् तह बीच बााँडिााँट िई सम्बजन्धत 
सजित कोर्मा दाजखला हनु े सवारी साधन करको रकम 
र्समा समावेश िररन्छ। 

 √ √ 

११४६0 वस्त ुतथा सेवामा लाग्न े
अन्र् कर 

 पटे्रोल ग्र्ास तथा अन्र् खगनज उत्खनन िररसकेपगछ 
पररमाणको आधारमा  लाग्न ेकर र्समा समावेश हनु्छ। 

√   

११४६१ वस्त ुतथा सेवामा लाग्न े
अन्र् कर 

 पेट्रोल ग्र्ास तथा अन्र् खगनज उत्खनन िररसकेपगछ 
पररमाणको आधारमा  लाग्न ेकर र्समा समावेश हनु्छ। 

√   

११४७० मनोरञ्जन तथा कवज्ञापन 
कर 

११४७० 
 

मनोरन्जनसाँि सम्बजन्धत व्र्ावसार्मा लाग्न े कर र्समा 
पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

 √ √ 

११४७१ बााँडिााँडबाट प्राि हनुे 
मनोरञ्जन कर 

११४७१ प्रदेश सरकार र स्थानीर् तह बीच बााँडिााँड िई सम्बजन्धत 
सजित कोर्मा दाजखला हनु ेमनोरञ्जन करको रकम र्समा 
समावेश िररन्छ। 

 √ √ 

११४७२ बााँडिााँडबाट प्राि हनुे 
कवज्ञापनकर 

११४७२ प्रदेश सरकार र स्थानीर् तह बीच बााँडिााँड िई सम्बजन्धत 
सजित कोर्मा दाजखला हनुे कवज्ञापन करको रकम र्समा 
समावेश िररन्छ। 

 √ √ 

११४७९ अन्र्मनोरञ्जन कर ११४७३ 
 

बााँडिााँड नहनु ेमनोरञ्जन कर र्समा समावेश िररन्छ। 
 √ √ 

११५०० वैदेजशक व्र्ापारमा 
आधाररत कर 

११५०० वैदेजशक व्र्ापारमा आधाररत कर वापत ्को रकम र्समा 
पदाछ ।र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

११५१० आर्ातमा लाग्न ेिंसार 
महसलु 

११५१० आर्ातमा लाग्न े िन्सार महसलु वापत ्को रकम र्समा 
पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

११५११ िंसार महसलु – आर्ात ११५११ नेपालमा आर्ात हनुे मालवस्तमुा लाग्ने िन्सार महसलु तथा 
थप महसलु र्समा पदाछ । 

√   

११५१२ िारतीर् अन्तःशलु्क 
किताा 

११५१२ िारतबाट डी.आर.पी. िाराम अन्तिात नेपालगिर आर्ात 
िररने मालवस्तमुा िारत सरकारले असलु उपर िरी 
सरकारलाई किताा िने िारतीर् अन्तःशलु्क रकम र्समा 
पदाछ। 

√   

११५१३ आर्ातमालाग्ने स्थानीर् 
कवकास शलु्क 

११५१३ तोककए बमोजजम आर्ातमा लाग्न ेस्थानीर् कवकास शलु्कको 
रकम र्समा पदाछ । 

√   

११५१९ आर्ातमा लाग्न ेअन्र् 
शलु्क/महशलु 

११५१४ 
 

मागथ उल्लेजखत बाहेकका आर्ातमा लाग्ने िन्सार सम्बन्धी 
अन्र् शलु्क वा महशलुको रकम र्समा पदाछ । 

√   



26 

 

राजस्व संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, 
मूल शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उप-शीर्ाक 

परुानो संकेत ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

११५२० िंसार महसलु गनर्ाात ११५२० गनर्ाात िररन े मालवस्तमुा लाग्न े िन्सार महसलु वापत ्को 
रकम र्समा पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

११५२१ िंसार महसलु गनर्ाात ११५२१ नेपालबाट कवदेशमा गनकासी हनुे मालवस्तमुा लाग्न ेिन्सार 
महसलु, छुट आम्दानी र सदरस्र्ाहाको रकम र्समा पदाछ । 

√   

११५२२ गनर्ाात सेवा शलु्क ११५२२ नेपालबाट कवदेशमा गनकासी हनु ेमालवस्तमुा लाग्न ेगनकासी 
सेवा शलु्क, छुट आम्दानी र सदरस्र्ाहाको रकम र्समा 
पदाछ । 

√   

११५२९ गनर्ाातमा लाग्न ेअन्र् 
शलु्क/महशलु 

११५२३ 
 

मागथ उल्लेजखत बाहेक गनर्ाातमा लाग्न े अन्र् िन्सार 
सम्बन्धी शलु्क वा महशलुको रकम र्समा पदाछ । 

√   

११५३० एकागधकार  प्राि 
सस्थाको आर्ात 
गनर्ाातको नािा 

 एकागधकार प्राि संस्थाले आर्ात गनर्ाात िदाा िएको नािा 
प्राि र्स अन्तिात पदाछ । 

 

√   

११५३१ एकागधकार  प्राि 
सस्थाको आर्ात 
गनर्ाातको नािा 

 एकागधकार प्राि संस्थाले आर्ात गनर्ाात िदाा िएको नािा 
र्स अन्तिात पदाछ। 

 

√   

११५६० वैदेजशक व्र्ापारमा 
आधाररत अन्र् कर 

११५६० मागथ उल्लेजखत शीर्ाक ११५१० र ११५२० मा परेका 
बाहेक अन्र् वैदेजशक व्र्ापारमा आधाररत कर वापत ्को रकम 
र्समा पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

११५६१ कृकर् सधुार शलु्क ११५६१ िारत तथा तेश्रो मलुकुबाट आर्ात िररने कृकर् उत्पादनसाँि 
सम्बजन्धत मालवस्तमुा लिाइएको कृकर् सधुार शलु्क र्समा 
पदाछ । 

√   

११५६२ िंसारसम्बन्धी अन्र् 
आर् 

११५६२ िन्सार प्रशासनका सन्दिामा जित िररएको मालवस्त ु
गललाम गबक्रीबाट प्राि रकम, डेमरेज (कवलम्ब शलु्क), 
िन्सार एजेन्टको इजाजत दस्तरु एवं इजाजत पर नवीकरण 
दस्तरु, वण्डेड वेर्र हाउससम्बन्धी इजाजत दस्तरु एवं सोको 
नवीकरण दस्तरु, िन्सार सेवा शलु्क, प्रज्ञापनपर दस्तरु, र सो 
सम्बन्धी अन्र् रकम र्समा पदाछ । 

√   

११५६३ वैदेजशक  व्र्ापारमा 
लाग्ने कर 

 कवदेशमा िररएको लिानी¸ कवमा¸ कवप्ररे्ण तथा वैदेजशक 
व्र्ापारमा लाग्न ेकर र्समा पदाछ । 

√   

११६०० अन्र्कर ११६०० मागथ उल्लेजखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् आधारहरू 
अनसुार लिाइन ेकर राजस्व र्समा पदाछ ।र्ो मूल शीर्ाकमा 
रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११६१० व्र्वसार्ले िकु्तानी िने  ११६१० मागथ उजल्लजखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् आधारहरूमा 
व्र्वसार्मा लिाइन ेकरराजस्व र्समा पदाछ । र्ो शीर्ाकमा 
रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११६११ व्र्वसार्ले िकु्तानी िने   मागथ उल्लेजखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् 
आधारहरूमा व्र्वसार्मा लिाइन े कर राजस्व र्समा 
पदाछ ।   

√ √ √ 

११६२० व्र्वसार् बाहेक अन्र्ले 
िकु्तानी िने  

 मागथ उल्लेजखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् आधारहरूमा 
व्र्वसार्ी बाहेकलाई लिाइन ेकर राजस्व र्समा पदाछ ।  
र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११६२१ व्र्वसार् बाहेक अन्र्ले 
िकु्तानी िने  

 मागथ उल्लेजखत करका आधारहरू बाहेक अन्र् 
आधारहरूमा व्र्वसार्ी बाहेकलाई लिाइने करराजस्व 
र्समा पदाछ ।   

√ √ √ 
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राजस्व संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, 
मूल शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उप-शीर्ाक 

परुानो संकेत ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

११६३० कृकर् तथा पशजुन्र् 
कारोवारमा लाग्न ेकर 

११६३० कृकर् तथा पशजुन्र् वस्तकुो कारोवारमा लाग्न ेकर र्समा 
समावेश हनु्छ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

  √ 

११६३१ कृकर् तथा पशजुन्र् 
वस्तकुो व्र्ावसाकर्क 
कारोवारमा लाग्न ेकर 

११६३१ कृकर् तथा पशपंुक्षीमा आधाररत व्र्ावसाकर्क कारोवारको 
अनमुती तथा त्र्स्तो व्र्ावसाकर्क कारोवारमा लाग्न ेकर 
र्समा पदाछ । 

  √ 

११६३२ अखेटोपहारमा लाग्न े
कर 

११६३२ काननुले गनर्ेध िरेका बाहेक मतृ वा माररएका जीव जन्तकुो 
हाड, गसंि, प्वााँख, छाला आददको कारोवारमा लाग्ने कर 
र्समा पदाछ । 

  √ 

११६९० अन्र्कर ११६९० मागथ उल्लेख निएका अन्र् कर र्समा समावेश िररन्छ ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

११६९१ अन्र्कर ११६९१ मागथ अरू शीर्ाकमा नपरेका करहरू र्समा समावेश 
हनु्छन ्। 

√ √ √ 

१३००० अनदुान १३००० वैदेजशक सरकारबाट प्राि अनदुान र्समा पदाछ । र्ो आधार 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३१०० दिपक्षीर् वैदेजशक 
अनदुान 

१३१०० कवदेशी सरकारबाट प्राि दिपक्षीर् अनदुान र्समा पदाछ ।र्ो 
मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३११० दिपक्षीर् वैदेजशक चाल ु
अनदुान 

१३११० दिपक्षीर् वैदेजशक चाल ुअनदुान र्समा पदछा । र्ो शीर्ाकमा 
रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३१११ दिपक्षीर् वैदेजशक चाल ु
अनदुान 

१३१११ कवदेशी सरकारबाट प्राि चाल ुअनदुान र्समा पदाछ । √ √ √ 

१३१२० दिपक्षीर् वैदेजशक 
पूाँजीित अनदुान 

१३१२० दिपक्षीर् वैदेजशक पूाँजीित अनदुान र्समा पदछा ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३१२१ दिपक्षीर् वैदेजशक 
पूाँजीित अनदुान 

१३१२१ कवदेशी सरकारबाट प्राि पुाँजीित अनदुान र्समा पदाछ । √ √ √ 

१३२०० वहपुक्षीर् वैदेजशक 
अनदुान 

१३२०० अन्तरााकष्ट्रर् संघ संस्थाहरूबाट प्राि बहपुक्षीर् अनदुान र्समा 
पदाछ । र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३२१० वहपुक्षीर् वैदेजशक चाल ु
अनदुान 

१३२१० अन्तर -सरकारी अन्तराकष्ट्रर् संस्थाबाट प्राि अनदुान र्समा 
समावेश िररनछे । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३२११ अन्तराकष्ट्रर् अन्तर-
सरकारी संस्थाबाट प्राि 
चाल ुअनदुान 

१३२११ अन्तराकष्ट्रर् अन्तर-सरकारी संस्थाबाट प्राि चाल ु अनदुान 
र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

१३२१२ अन्तराकष्ट्रर् िैर-सरकारी 
संस्थाबाट प्राि चाल ु
अनदुान 

१३२१२ अन्तराकष्ट्रर् िैर-सरकारी संस्थाबाट प्राि पूाँजीित अनदुान 
र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

१३२२० वहपुक्षीर् वैदेजशक 
पूाँजीित अनदुान 

१३२२० वहपुक्षीर् अन्तराकष्ट्रर् संस्थाबाट प्राि अनदुान र्समा समावेश 
िररनछे । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३२२१ अन्तराकष्ट्रर् अन्तर-
सरकारी संस्थाबाट प्राि 
पूाँजीित अनदुान 

१३२२१ अन्तराकष्ट्रर् अन्तर-सरकारी संस्थाबाट प्राि चाल ु अनदुान 
र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

१३२२२ अन्तराकष्ट्रर् िैर-सरकारी 
संस्थाबाट प्राि पूाँजीित 
अनदुान 

१३२२२ अन्तराकष्ट्रर् िैर-सरकारी संस्थाबाट प्राि पूाँजीित अनदुान 
र्समा समावेश िररन्छ। 

√ √ √ 
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१३२३० अन्र् वैदेजशक चाल ु
अनदुान 

 अन्र् वैदेजशक चाल ु अनदुान र्समा पदछा ।र्ो शीर्ाकमा 
रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३२३१ अन्र् वैदेजशक चाल ु
अनदुान 

 वैदेजशक  सरकार¸बहपुक्षीर् संस्थाहरु र िैरसरकारी संस्था 
बाहेक अन्र् वैदेजशक चाल ुअनदुान र्समा पदछा । 

√ √ √ 

१३२४० अन्र् वैदेजशक पूाँजीित 
अनदुान 

 अन्र् वैदेजशक पूाँजीित अनदुान र्समा पदछा । र्ो शीर्ाकमा 
रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३२४१ अन्र् वैदेजशक पूाँजीित 
अनदुान 

 वैदेजशक सरकार¸बहपुक्षीर् संस्थाहरु र िैरसरकारी संस्था 
बाहेक अन्र्वैदेजशक पुाँजीित अनदुान र्समा पदछा । 

√ √ √ 

१३३०० अन्तरसरकारी कवत्तीर् 
हस्तान्तरण 

१३३०० कवगिन्न तहका सरकारहरूबाट प्राि हनु े अनदुान र्समा 
समावेश िररनछे ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

 √ √ 

१३३१० अन्तरसरकारी अनदुान १३३१० सरकारका अन्र् तहबाट आन्तररक रूपमा प्राि हनु ेचाल ु
अनदुान र्समा पदाछन ्। र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्दैन । 

 √ √ 

१३३११ समागनकरण अनदुान १३३११ सरकारका अन्र् तहबाट प्राि िररने समागनकरण चाल ु
अनदुान र्समा पदाछ । 

 √ √ 

१३३१२ शसता अनदुान  चाल ु १३३१२ शतासकहत सरकारको एक तहबाट अको सरकारमा प्राि हनु े
चाल ुअनदुान र्समा पदाछ । 

 √ √ 

१३३१३ शसता अनदुान  पंूजीित  शतासकहत सरकारको एक तहबाट अको सरकारमा प्राि हनु े
पंूजीित अनदुान र्समा पदाछ । 

 √ √ 

१३३१४ कवर्ेश अनदुान चाल ु १३३१३ कवशेर् उद्देश्र् वा प्रर्ोजनका लागि सरकारको एक तहबाट 
अको सरकारमा प्रदान िररन े कवशेर् चाल ुअनदुान र्समा 
पदाछ । 

 √ √ 

१३३१५ कवर्ेश अनदुान पुाँजीित  कवशेर् उद्देश्र् वा प्रर्ोजनका लागि सरकारको एक तहबाट 
अको सरकारमा प्रदान िररने कवशेर् पुाँजीित अनदुान र्समा 
पदाछ । 

 √ √ 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु १३३१४ सरकारको एक तहबाट अको सरकारमा प्राि िररन े
समपरुक चाल ुअनदुान र्समा पदाछ । 

 √ √ 

१३३१७ समपरुक अनदुान 
पुाँजीित 

 सरकारको एक तहबाट अको सरकारमा प्राि िररन े
समपरुक पुाँजीित अनदुान र्समा पदाछ । 

 √ √ 

१३३१८ अन्र् अनदुान चाल ु १३३१५ सरकारका अन्र् तहबाट मागथ उल्लेजखत बाहेकका कुनै 
अन्र् प्रकारको अनदुान प्राि िएमा त्र्स्तो रकम र्समा 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

१३३१९ अन्र् अनदुान पुंजीित  सरकारका अन्र् तहबाट मागथ उल्लेजखत बाहेकका कुनै 
अन्र् प्रकारको  पुाँजीित अनदुान प्राि िएमा त्र्स्तो रकम 
र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

१३४०० अन्र् आन्तररक अनदुान  वैदेजशक अनदुान र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण बाहेकका 
अन्र् आन्तररक अनदुान प्रागि र्समा समावेश िररन्छ । र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१३४१० अन्र् आन्तररक अनदुान  वैदेजशक अनदुान र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण बाहेकका 
अन्र् आन्तररक अनदुान प्रागि र्समा समावेश िररन्छ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 
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१३४११ अन्र् संस्थाित 
आन्तररक अनदुान 

 वैदेजशक अनदुान र अन्तरसरकारी हस्तान्तरण बाहेकका 
अन्र् आन्तररक संस्थाबाट अनदुान प्रागि र्समा समावेश 
िररन्छ ।  

√ √ √ 

१३४१२ अन्र् व्र्जक्तित 
आन्तररक अनदुान 

 वैदेजशक अनदुान र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण बाहेकका 
अन्र् व्र्जक्तित अनदुान प्रागि र्समा समावेश िररन्छ।  

√ √ √ 

१४००० अन्र् राजस्व १४००० मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्र् प्रकारका स्रोतबाट प्राि 
राजस्व र्समा पदाछ । र्ो आधार शीर्ाकमा रकम जम्मा 
िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४१०० सम्पजत्तबाट प्राि आर् १४१०० सरकारी स्वागमत्वमा रहेको सम्पजत्तबाट शृ्रजजत आर् र्समा 
पदाछ ।र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४११० ब्र्ाज १४११० ऋण लिानीको ब्र्ाज वापत ्को आर् र्समा पदाछ ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४१११ कवत्तीर् गनकार्बाट प्राि 
ब्र्ाज 

१४१११ बैंकतथा कवत्तीर् प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि 
ब्र्ाज रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४११२ व्र्ापाररक गनकार्बाट 
प्राि ब्र्ाज 

१४११२ ब्र्ापाररक प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि ब्र्ाज 
रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४११३ औद्यौगिक गनकार्बाट 
प्राि ब्र्ाज 

१४११३ औद्योगिक प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि ब्र्ाज 
रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४११४ सेवामलुक गनकार्बाट 
प्राि ब्र्ाज 

१४११४ सेवामूलक प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि ब्र्ाज 
रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४११९ अन्र् गनकार्बाट प्राि 
ब्र्ाज 

१४११५ मागथ नपरेका अन्र् प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट 
प्राि ब्र्ाज रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४१२० लािाशं १४१२० शेर्र लिानीबाट प्राि लािाशं वापत ्को रकम र्समा पदाछ । 
र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४१२१ कवत्तीर् गनकार्बाट प्राि 
लािांश 

१४१२१ बैंक तथा कवत्तीर् प्रगतष्ठानबाट प्राि लािांश र्समा पदाछ । √ √ √ 

१४१२२ व्र्ापाररक गनकार्बाट 
प्राि लािांश 

१४१२२ व्र्ापाररक प्रगतष्ठानबाट प्राि लािाशं रकम र्समा पदाछ । √ √ √ 

१४१२३ औद्यौगिक गनकार्बाट 
प्राि लािांश 

१४१२३ औद्योगिक प्रगतष्ठानबाट प्राि लािाशं रकम र्समा पदाछ । √ √ √ 

१४१२४ सेवामलुक गनकार्बाट 
प्राि लािांश 

१४१२४ सेवामूलक प्रगतष्ठानबाट प्राि लािाशं रकम र्समा पदाछ । √ √ √ 

१४१२९ अन्र् गनकार्बाट प्राि 
लािांश 

१४१२९ 
 

मागथ नपरेका अन्र् प्रगतष्ठानबाट प्राि लािांश रकम र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

१४१५० िाडा तथा रोर्ल्टी १४१५० सरकारी कार्ाालर्ले सङ्कलन िरेको िाडा र रोर्ल्टी वापत ्को 
रकम र्समा पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४१५१ सरकारी सम्पजत्तको 
वहालबाट प्राि आर् 

१४१५१ सरकारी सम्पजत्त बहालमा ददएबापत प्राि हनुे आर् र्समा 
पदाछ। जस्तै : सरकारी जग्िा, िवन तथा अन्र् सम्पजत्त 
वहाल, कोठा तथा िोजनालर् (रेषु्टरााँ) वहाल, मेच, पाल, 

गरपाल, हवाईजहाज, वग्िी, वैण्डवाजा, इजन्जन, रोलर, वलुडोजर, 

ट्या्टर समेतका सरकारी सम्पजत्त प्रर्ोि िरे वापत प्राि 
हनुे िाडा तथा सेवा शलु्क र्समा पदाछ । 

√ √ √ 
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१४१५२ ्र्ागसनोबाट प्राि 
रोर्ल्टी 

१४१५२ ्र्ागसनोबाट प्राि रोर्ल्टी रकम र्समा पदाछ । √   

१४१५३ 
बााँडिााँड िई प्राि वन 
रोर्ल्टी 

 बााँडिााँड िई प्राि वन क्षेरको  रोर्ल्टी र्समा पदाछ। √ √ √ 

१४१५४ 
बााँडिााँड िई प्राि 
खानी तथा खगनज 
सम्बन्धी रोर्ल्टी 

 
बााँडिााँड िई प्राि खानी तथा खगनज सम्बन्धी रोर्ल्टी 
र्समा पदाछ। 

√ √ √ 

१४१५५ 
बााँडिााँड िई प्राि 
जलस्रोत सम्बन्धी 
रोर्ल्टी 

 
बााँडिााँड िई प्राि जलस्रोत सम्बन्धी रोर्ल्टी र्समा  
पदाछ । 

√ √ √ 

१४१५६ 
बााँडिााँड िई प्राि 
कवद्यतु सम्बन्धी रोर्ल्टी 

  
बााँडिााँड िई प्राि कवद्यतु सम्बन्धी रोर्ल्टी र्समा  
पदाछ । 

√ √ √ 

१४१५७ 

बााँडिााँड िई प्राि 
दहतर बहतरको 
कवकक्रबाट प्राि हनुे 
आर्  

  बााँडिााँड िई प्राि दहतर बहतर शलु्क र्समा पदाछ।   √ √ 

१४१५८ 
बााँडिााँड िई प्राि 
पवातारोहण वापतको 
रोर्ल्टी 

  
बााँडिााँड िई प्राि पवातारोहण बापतको रोर्ल्टी र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

१४१५९ अन्र् स्रोतबाट प्राि 
रोर्ल्टी 

१४१५९ मागथ उल्लेजखत बाहेकका अन्र् स्रोतबाट प्राि बााँडिााँड 
नहनुे रोर्ल्टी आर् र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४१९० अन्र् शलु्क  मागथ उल्लेजखत बाहेकका अन्र् शलु्क र्समा पदाछन ्। √ √ √ 

१४१९१ पर्ाटन शलु्क  वन्र्जन्त ुआरक्ष र गनकुञ्ज संरक्षण क्षेरको प्रवेश शलु्क 
र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४१९२ 
पदर्ारा शलु्क  

पदर्ारा (टे्रककङ्ग) इजाजत वापत प्राि हनु े शलु्क रकम 
र्समा समावेश िनुा पदाछ। 

√ √ √ 

१४२०० वस्त ुतथा सेवा 
कवकक्रबाट प्राि रकम 

१४२०० वस्त ुतथा सेवाको गबक्रीबाट प्राि रकम र्समा पदाछ ।र्ो 
मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४२१० वस्त ुतथा सेवा 
कवकक्रबाट प्राि रकम 

१४२१० वस्त ुतथा सेवाको गबक्रीबाट प्राि रकम र्समा पदाछ ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४२११ कृकर् उत्पादनको 
गबक्रीबाट प्राि रकम 

१४२११ ११६३१ र ११६३२ मा समावेश हनुे बाहेक अन्र् 
(आाँिैले उत्पादन िरेका माछा (िरूा तथा खाने) गबक्री 
तथा गललाम, पोखरी र खोलामा माछा माने जाल हाल्न े
दस्तरु, खोला–पोखरीमा माछा माने ठेक्का, घााँस गबक्री, 
कुखरुाको िुल तथा चल्ला गबक्री, सुंिरु तथा सुंिरुको वच्चा 
गबक्री, दूध, घ्रू् तथा अन्र् दगु्धजन्र् पदाथाको गबक्री, िलिूल 
गबक्री, एण्टीरेकवज भ्र्ाज्सन गबक्री, टोकरी प्र्ाककङ्ग दस्तरु, 

ऊन तथा हाडखरु गबक्री, िलिूल तथा िलिूलको वोट 
गबरूवा गबक्री, वीउ कवजन तथा बेनाा गबक्री, तरकारी तथा 
सािपात गबक्री, धान, मकै, िहुं तथा अन्र् खाद्यान्न गबक्री, 
जाम–जेली, अचार, गततौरा जस्ता) आाँिैले उत्पादन िरेका 
सामान गबक्री िरी प्राि हनुे रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 
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१४२१२ सरकारी सम्पजत्तको 
गबक्रीबाट प्राि रकम 

१४२१२ टुटेिुटेका मेजशनरी सामान गबक्री, सवारी साधन गललाम 
गबक्री, पूराना मालसामान गबक्री तथा अन्र् सरकारी 
सम्पजत्तको गबक्रीबाट प्राि रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२१३ अन्र् गबक्रीबाट प्राि 
रकम 

१४२१३ सरकारको छापाखानाको छपाई दस्तरु, नेपाल राजपर एवं 
सरकारिारा प्रकाजशत पसु्तक पजुस्तकाको गबक्री तथा 
गललामबाट प्राि रकम, अगिलेख (रेकडा) गबक्रीका साथै मरुा 
तथा नापतौलको सामानः ढक, तराज ु समेतको प्रमाजणत 
दस्तरु, नवीकरण दस्तरु र ट्सारको अन्र् आर्, न्सा कप्रन्ट 
गबक्री, और्गध गबक्री तथा अन्र् मालसामान गबक्रीबाट प्राि 
रकम समेत र्सैमा पदाछ। 

√ √ √ 

१४२१४ दूरसंचार सेवा शलु्क १४२१४ दूरसिार सेवा शलु्क वापत ्को रकम र्समा पदाछ । √   

१४२१५ टेगलिोन स्वागमत्वको 
शलु्क 

१४२१५ टेगलिोन स्वागमत्व वापत ्को रकम र्समा पदाछ । √   

१४२१६ गनजीधारा वापतको 
शलु्क 

१४२१६ गनजीधारा राखे वापत लाग्न ेशलु्क तथा महसलु, कालीिढ 
दस्तरु र सो सम्बन्धी दण्ड, जररवाना समेतको रकम र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

१४२१७ नहर तथा कुलो 
उपर्ोि वापतको शलु्क 

14217 जग्िाजमीनको गसाँचाइको लागि नहर तथा कुलोको उपर्ोि 
िरे वापत तोककएबमोजजम प्राि शलु्क र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२१८ कवद्यतु सेवा शलु्क 14218 कवद्यतुसेवा उपिोि वापत ्को महसलु, थप दस्तरु, गमटर जााँच 
समेतको सेवा दस्तरु, कले्सनचाजा, नामसारी एवं ठाउाँसारी 
दस्तरु र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२१९ अन्र् सेवा शलु्क तथा 
गबक्री 

१४२१९ 
 

१४२११देजख १४२१८ सम्मका शीर्ाकमा नपरेका 
सरकारले उपलब्ध िराउने सरसिाइ तथा ढल गनकासको 
सकुवधा, पर्ाटकीर्क्षेर, र बनिोज स्थल, पाका ,  भ्रू्टावरजस्ता 
क्षेरको उपर्ोि तथा सो मा लाग्ने प्रवेशशलु्क जस्ता क्षेरमा 
लिाइने शलु्क तथा दस्तरुको रकमका साथै सम्बजन्धत 
सरकारले आफ्नो क्षेरगिरकास्थानीर् प्राकृगतकस्रोतको 
कवकक्र िदााप्राि रकम समेत र्समा पदाछ । 

 √ √ 

१४२२० प्रशासगनक सेवा शलु्क १४२२० प्रशासगनक सेवा वापत ्को शलु्क र्समा पदाछ । र्ो शीर्ाकमा 
रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४२२१ न्र्ाकर्क दस्तूर १४२२१ कोटािी, ब्सौनी, दशौंद, कवशौंद नक्कल दस्तरु, समाव्हान ्एवं 
इतलार्नामा दस्तरु, सूद, गलिा दस्तरु, कटकट दस्तरु, 

पनुरावेदन एवं प्रगतउत्तर पर दस्तरु, वकालत सम्बन्धी 
इजाजतपर दस्तरु र न्र्ार्सम्बन्धी अन्र् राजस्व आम्दानी 
र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२२२ हलुाक सेवा शलु्क १४२२२ हलुाक कटकट गबक्रीबाट प्राि रकम, हलुाक आदेशको 
कगमशन, वकहरङ्ग वस्त ु कवतरण, वैदेजशकपगुलन्दा महसलुबाट 
प्राि रकम र हलुाकसम्बन्धी अन्र् आर् र्समा पदाछ । 

√   

१४२२३ जशक्षा क्षेरको आम्दानी १४२२३ ११४४३ र ११४४४ ले समेटेका कवर्र्हरू बाहेक जशक्षण 
शलु्क (ट्यूशन िी), प्रवेश शलु्क, प्रवेजशका परीक्षा दस्तरु, 

लव्धाङ्क पर (माका गसट) तथा प्रमाणपर दस्तरु, संग्रहालर् 
(म्रू्जजर्म) प्रवेश दस्तरु, पाठ्यक्रम, पसु्तक, पगरका समेतको 
गबक्रीबाट प्राि रकम र जशक्षा क्षेरको अन्र् आम्दानी र्समा 
पदाछ ।   

√ √ √ 
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१४२२४ परीक्षा शलु्क १४२२४ लोकसेवा आर्ोि लिार्त कवगिन्न सरकारी गनकार्ले गलन े
परीक्षा दस्तरु, अन्तवााताा दस्तरु, दरखास्त दस्तरु र पाठ्यक्रम 
गबक्रीबाट प्राि रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२२५ र्ातार्ात क्षेरको 
आम्दानी 

१४२२५ १४२५६, ११४५१ देजख ११४५४ सम्म परेका कवर्र्हरू 
बाहेक हवाइजहाज अवतरण दस्तरु, आश्रर्दस्तरु, कुनै सडक 
राजमािामा आवत जावतको लागि इजाजत ददए वापत प्राि 
रोड परगमट,जल तथा अन्र् र्ातार्ातसाँि सम्बजन्धत आर् र 
शूल्क र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२२६ आर्ात गनर्ाात इजाजत 
पर दस्तूर 

१४२२६ आर्ात गनर्ाात इजाजत पर दस्तरु वापत प्राि रकम र्समा 
पदाछ । 

√   

१४२२७ राहदानी शलु्क १४२२७ राहदानी (पासपोटा दस्तरु), सनाखत दस्तरु, राहदानी 
नवीकरण वापत प्राि रकम र्समा पदाछ । 

√   

१४२२८ गिसा शलु्क १४२२८ प्रवेशाज्ञा(गिसा)सोको म्र्ाद थप, पनुः प्रवेशाज्ञा आदद वापत 
प्राि रकम र्समा पदाछ । 

√   

१४२२९ अन्र् प्रशासगनक सेवा 
शलु्क 

१४२२९ कवगिन्न मन्रालर्, कविाि तथा कार्ाालर्ले गलने कटकट 
वापत ्को रकम, बोलपर िारामगबक्रीको रकम, गनवेदन 
दस्तरु, नो अवजे्शन सकटाकिकेट दस्तरु, व्र्वसाकर्क 
प्रमाणपर जारी तथा नवीकरण दस्तरु वापत प्राि रकम 
र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२४० दस्तरु १४२४० र्समा कवगिन्न सेवा प्रदान िरे वापत गलइन ेदस्तरु पदाछ ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

  √ 

१४२४१ पाकका ङ्ग शलु्क १४२४१ स्थानीर् तहिारा स्थानीर् रूपमा उठाइने पाकका ङ्ग शलु्क 
र्समा पदाछ । 

  √ 

१४२४२ न्सापास दस्तरु १४२४२ स्थानीर्तहिारा न्सापास बापत उठाएको दस्तरु र्समा 
पदाछ । 

  √ 

१४२४३ गसिाररश दस्तरु १४२४३ स्थानीर् तहिारा गसिाररश िरे बापत उठाएको दस्तरु र्समा 
पदाछ । 

  √ 

१४२४४ व्र्जक्तित घटना दताा 
दस्तरु 

१४२४४ स्थानीर् तहिारा व्र्जक्तित घटना दताा िरे बापत उठाएको 
दस्तरु र्समा पदाछ । 

  √ 

१४२४५ नाताप्रमाजणत दस्तरु १४२४५ स्थानीर् तहिारा नाता प्रमाजणत िरे बापत उठाएको दस्तरु 
र्समा पदाछ । 

  √ 

१४२४९ अन्र् दस्तरु १४२४९ मागथ उल्लेजखत बाहेकका अन्र् दस्तरु र्समा पदाछन ्। 
  √ 

१४२५० अन्र् प्रशासगनक 
दस्तरुहरु 

१४२५० कुनै काम िनाका लागि इजाजत ददन ेप्रर्ोजनको ददन ेप्रर्ोजन 
बापत गलइन ेदस्तरुहरु र्समा पदाछ।र्समा रकम जम्मा िना 
गमल्दैन। 

√ √ √ 

१४२५१ कम्पनीरजजषे्ट्रशन दस्तरु १४२५१ कम्पनीऐन अन्तिात रजजषे्ट्रशन हनुे कम्पनीको रजजषे्ट्रशन 
दस्तरु प्राइिेट साझेदारीतथा पजव्लक िमा, कल कारखाना, 
उद्योिको रजजषे्ट्रशन दस्तरु, टे्रडमाका  वापत ्कोरकम र सोको 
नवीकरण वापत ्को रकम र्समा पदाछ । 

√   

१४२५२ एजेन्सी रजजषे्ट्रशन दस्तरु १४२५१ कवगिन्न ककगसमका एजेन्सीको रजजषे्ट्रशन तथा नवीकरण 
दस्तरु र्समा पदाछ । 

√   
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१४२५३ व्र्ावसार् रजजषे्ट्रशन 
दस्तरु 

 कम्पनी तथा एजेन्सी रजजषे्ट्रसन बाहेक अन्र् साना तथा 
मझौला ब्र्वसार् रजजषे्ट्रसन तथा त्र्सको नवीकरण 
िरेबापतको दस्तूर र्समा पदाछ । 

 √ √ 

१४२५४ रेगडर्ो/ 
एि.एम.सिालन दस्तरु 

 रेगडर्ो / एि.एम सिालनका लागि अनमुगत पर तथा सो 
को नवीकरण दस्तरु र सो साँि सम्बजन्धत अन्र् दस्तरुहरू 
र्समा पदाछन । 

√ √ √ 

१४२५५ टेगलगिजन सिालन 
दस्तरु 

 टेगलगिजन सिालनका लागि अनमुगत पर तथा सो को 
नवीकरण र सो साँि सम्बजन्धत अन्र् दस्तरुहरू र्समा 
पदाछन । 

√ √  

१४२५६ चालकअनमुगत पर, 

सवारी दताा ककताब 
(Blue book) सम्बन्धी 
दस्तरु 

१४२५६ सवारीचालक अनमुगत परको इजाजतपर दस्तरु, सवारीको 
दताा ककताब दस्तरु (ब्ल ुबकु), हवाईजहाज चालक अनमुगत 
परको इजाजतपर दस्तरु सवारी जााँचपास दस्तरु र सोको 
नवीकरण दस्तरु र्समा पदाछ ।  

 √  

१४२५७ हातहगतर्ारको 
इजाजतपर दस्तूर 

१४२५७ बन्दकु, कपस्तौल आदद हातहगतर्ारको रजजषे्ट्रशन दस्तरु, 

इजाजतपर दस्तरु, नवीकरण दस्तरु र्समा पदाछ ।  

√   

१४२६० अन्र् प्रशासगनकसेवा 
शलु्क 

 शीर्ाक नं १४२२० र १४२५० मा नपरेका थप प्रशासगनक 
सेवा वापत ्को शलु्क र्समा पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम 
जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४२६१ खानी तथा खगनज 
सम्बन्धी दस्तरु 

 
खानी रोर्ल्टी बाहेक उत्खनन अनमुगतपर दस्तरु, सवेक्षण 
दस्तरु जस्ता प्रशासगनक दस्तरुहरु र्समा पदाछ। 

√   

१४२६२ 
कवद्यतु सम्बन्धी दस्तरु   

कवद्यतु रोर्ल्टी बाहेक कवद्यतु ्उत्पादन शलु्क, कवद्यतु उत्पादन 
इजाजत–पर दस्तरु र नवीकरण दस्तरु जस्ता कवद्यतु 
उत्पादन हनु ुअिाडी गलइने दस्तरुहरु र्समा पदाछ। 

√ √ √ 

१४२६३ जलस्रोत सम्बन्धी अन्र् 
दस्तरु 

 
जलस्रोतरोर्ल्टी बाहेक जलश्रोत सम्बन्धी अन्र् शलु्क तथा 
दस्तरुहरु र्समा पदाछ। 

√ √ √ 

१४२६४ 
वन क्षेरको अन्र् आर्  

वन तथा वन पैदावार गबक्री वापत प्राि रोर्ल्टी बाहेक 
अन्र् वनस्पगत तथा वन्र्जन्त ुसम्बन्धी शलु्क तथा दस्तरु 
र्समा पदाछ ।  

√ √  

१४२६५ अन्र् क्षेरको आर्  प्राकृगतक श्रोत मध्रे् रोर्ल्टी र मागथ उल्लेजखत श्रोतमा लाग्ने 
शलु्क तथा दस्तरु बाहेक अन्र् आम्दानी र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४३०० दण्ड, जररवाना र जित १४३०० कवलम्ब दस्तरु, जररवाना र जित र्समा पदाछ ।र्ो मूल 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४३१० दण्ड,जररवाना र जित १४३१० कवलम्ब दस्तरु, जररवाना र जित र्समा पदाछ ।र्ो शीर्ाकमा 
रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४३११ न्र्ाकर्क दण्ड,जररवाना 
र जित 

१४३११ अदालतको गनणार्बाट गलइएका दण्ड, जररवाना र जित 
वापत ्को रकम र्समा जम्मा िनुा पदाछ । 

√  √ 

१४३१२ प्रशासगनक 
दण्ड,जररवाना र जित 

१४३१२ सबै प्रकारको ठेक्काको धरौटी (अनेष्ट मनी) जित, गनमााण र 
अन्र् कामको ठेक्का पट्टामा ठेकेदारहरूलाई िररएको दण्ड, 
जररवाना, ठेकेदारहरूसाँि बााँकी रहेको रकमको ब्र्ाज र 
सम्बजन्धत शीर्ाकमा लेजखए बाहेक अन्र् प्रशासगनक दण्ड 
जररवाना र जितबाट प्राि रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४३१३ धरौटी सदरस्र्ाहा  कवगिन्न गनकार्मा धरौटी वापत जम्मा िएको रकम 
धरौटीको प्रर्ोजन समाि िएपगछ कानूनले तोकेको 

√ √ √ 



34 

 

राजस्व संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, 
मूल शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उप-शीर्ाक 

परुानो संकेत ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

अवधीसम्म किताा नगलएमा काननु बमोजजम सदरस्र्ाहा 
िएको रकम र्समा जम्मा िनुा पदाछ । तर कारवाही 
स्वरुप जित वा सदरस्र्ाहा िररएको वा राजश्व असलुी 
बापत सदरस्र्ाहा िररएको रकम सम्वजन्धत  शीर्ाकमानै 
जम्मा िनुापदाछ। 

१४४०० अनदुान बाहेकको 
हस्तान्तरण 

१४४०० सरकार तथा अन्तरााकष्ट्रर् साँिठनहरू बाहेक अन्र् श्रोतहरूबाट 
प्राि उपहार तथा स्वैजच्छक अनदुान(Donation) को रकम 
र्समा पदाछ । र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४४१० चाल ुहस्तान्तरण १४४१० अनदुानबाहेक अन्र् चाल ुहस्तान्तरण रकम र्समा पदाछ । 
र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४४११ चाल ुहस्तान्तरण १४४११ र्समा सरकारलाई राहत प्रर्ोजनका लागि प्राि हनु ेखाद्यान, 

लत्ता कपडा, और्गध जस्ता चाल ुप्रकृगतका सहर्ोि समावेश 
हनु्छन ्। 

√ √ √ 

१४४२० पूाँजीित हस्तान्तरण १४४२० अनदुानबाहेक अन्र् पूाँजीित हस्तान्तरण रकम र्समा 
पदाछ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४४२१ पूाँजीित हस्तान्तरण १४४२१ अस्पताल, कवद्यालर्, संग्रहालर्, नाचघर तथा सांस्कृगतक 
केन्रहरू गनमााण वा खरीदको लागिप्राि िएको 
हस्तान्तरणका साथै उपहार स्वरूप प्राि घर वा जग्िा तथा 
अदृश्र् सम्पजत्तहरू, जस्तैः एकागधकार पर वा प्रगतगलपी 
अगधकारको रकम र्समा पदाछ ।र्ददकुनै हस्तान्तरण चाल ु
वा पुाँजीित के हो िने्न कुरा स्पष्ट निएमा त्र्स्तो 
हस्तान्तरणलाई चाल ुप्रकृगतमा विीकरण िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

१४५०० कवकवध राजस्व १४५०० कवकवध राजस्व र्समा पदाछ । र्ो मूल शीर्ाकमा रकम जम्मा 
िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४५१० चालदुावी तथा अन्र् 
शलु्कहरू 

१४५१० र्समा आकजस्मक रूपमा सरकारलाइा प्राि हनु ेदाबीहरू तथा 
बीमाको कप्रगमर्म वापतप्राि हनु े रकम तथा अन्र् चाल ु
दावीहरू समावेश हनु्छ । र्ो शीर्ाकमा रकम जम्मा िना 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४५११ बीमादावी प्रागि १४५११ र्समा सरकारी कोर्मा जम्मा हनु ेिरी सरकारले िरेका 
कवगिन्न प्रकारका बीमालेखको किताा िकु्तानी तथा बीमा 
दाबीबाट प्राि हनु ेरकम समावेश िनुापदाछ । 

√ √ √ 

१४५२० अन्र् राजस्व १४५२० र्समाअन्र् पूाँजीित प्रकृगतका राजस्वहरू पदाछन ् ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४५२१ प्रदरु्ण गनर्न्रण शलु्क १४५२१ प्रदरु्ण गनर्न्रण प्रर्ोजनका लागि संकलन िररन े शलु्क 
र्समा समावेश िररनेछ । 

√ √ √ 

१४५२९ अन्र् राजस्व १४५२९ मागथका सम्पूणा शीर्ाक तथा उप-शीर्ाकहरूमा नपरेका अन्र् 
रकमहरू र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

१४५३० पूाँजीित राजस्व १४५३० कवगिन्न प्रर्ोजनमा िररन े राजस्व किताा र्समा पदाछ ।र्ो 
शीर्ाकमा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

१४५३१ सरकारी घर, जग्िा, 
िडुवील गबक्रीबाट प्राि 
रकम 

१४५३१ सरकारी घर, जग्िा, िडुबील र सरकारी प्रगतष्ठान कवकक्रबाट 
प्राि आर् र्समा पदाछ । 

√ √ √ 
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राजस्व संकेत 

राजस्व आधार शीर्ाक, 
मूल शीर्ाक, शीर्ाक तथा 

उप-शीर्ाक 

परुानो संकेत ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

१४६१० व्र्वसार् कर  व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजजित लिानी र आगथाक 
कारोवारको आधारमा स्थानीर् तहले दताा नवीकरण र खारेजी 
िदाा लिाउन ेव्र्वसार्ीक कर र्समा पदाछ। र्समा रकम 
जम्मा िना गमल्दैन। 

  √ 

१४६११ व्र्वसार् कर   व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजजित लिानी र आगथाक 
कारोवारको आधारमा स्थानीर् तहले दताा नवीकरण र 
खारेजी िदाा लिाउने व्र्वसार्ीक कर र्समा पदाछ।  

  √ 

 १५००० कवकवध प्रागि  प्रत्र्क्ष रुपमा कर तथा िैर कर रुपमा प्राि नहनु े तर 
सजितकोर्मा जम्मा हनु े बेरूजू असलुी तथा ित आगथाक 
वर्ाको गनकासा कितााको रकम र्समा समावेश 
िररन्छ।र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

१५१०० कवकवध प्रागि  प्रत्र्क्ष रुपमा कर तथा िैर कर रुपमा प्राि नहनु े तर 
सजितकोर्मा जम्मा हनु े बेरूजू असलुी तथा ित आगथाक 
वर्ाको गनकासा कितााको रकम र्समा समावेश िररन्छ। 
र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

१५११० कवकवध प्रागि  प्रत्र्क्ष रुपमा कर तथा िैर कर रुपमा प्राि नहनु े तर 
सजितकोर्मा जम्मा हनु े बेरूजू असलुी तथा ित आगथाक 
वर्ाको गनकासा कितााको रकम र्समा समावेश िररन्छ। 
र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

१५१११ बेरूजू १५१११ लेखा परीक्षणबाट कार्म िएको बेरूजू (राजश्व बाहेकको) 
रकम असलु हुाँदा प्राि रकम र्समा पदाछ। तर राजश्व 
बापतको बेरूजू सम्बजन्धत राजश्व शीर्ाकमा नै जम्मा िनुा 
पदाछ। 

√ √ √ 

१५११२ गनकासा किताा  ित आगथाक वर्ामा गनकासा िएको रकम खचा हनु नसकी 
किताा िएको रकम र्समा समावेश िररन्छ।जस्तै पेश्की 
किताा, गनर्ोिको गनकासा किताा, निदी कोर् बाट किताा 
िएको रकम आदद। 

√ √ √ 

१५११३ अनदुान किताा  ित आगथाक वर्ामा गनकासा िएको अनदुान रकम खचा हनु 
नसकी वा अन्र् कारणले किताा िएको रकम र्समा समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 
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२.२ चाल ुखचा संकेत तथा विीकरण र व्र्ातर्ा 
तीनै तहका सरकारले चाल ुप्रकृतीको लागि िने खचाको संकेत र्स खण्डमा रहेका छन।् 

खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२०००० खचा 20000 र्समा सबै प्रकारका चाल ुखचा र अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको रकम 
समावेश हनु्छ । 

√ √ √ 

२१००० पाररश्रगमक / सकुवधा २१००० पदागधकारी तथा कमाचारीहरूलाई कुनै लेखा अवगधमा कार्ा सम्पादन 
िरे वापत प्रदान िररन े कुल पाररश्रगमकलाई र्समा  
राजखन्छ । तर पुाँजी गनमााणको गसलगसलामा िरेको कार्ाको पाररश्रगमक 
िन े र्समा समावेश निरी सम्बजन्धत खचा शीर्ाककै कार्ाक्रममा 
समावेश िनुापदाछ । र्ो आधार शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन  । 

√ √ √ 

२११०० पाररश्रगमक / सकुवधा २११०० र्समा पदागधकारी तथा कमाचारीहरूलाई प्रदान िररन ेसबै ककगसमका 
पाररश्रगमक सम्बन्धी खचाहरू पदाछन ्। र्समा निद वा जजन्सी दवैु 
प्रकारका िकु्तानीहरू समावेश िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२१११० निदमाददइन े
पाररश्रगमक र सकुवधा 

२१११० र्समा पदागधकारी तथा कमाचारीहरूले सेवा प्रदान िरे वापत प्राि िने 
तलब, सिर्कोर् आदद रकम समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा 
लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२११११ पाररश्रगमक कमाचारी २११११ र्समादेहार्को रकम पदाछनः 
(क) कमाचारीहरूले पाउने तलव, कमाचारी सिर् कोर्, वाकर्ाक ग्रडेवकृि,  

(ख) आर्ोजना अवगधिरको लागि वा स्वीकृत अस्थार्ी पदमा गनर्जुक्त 
िई काम िरेवापत ्को ज्र्ाला, मेहनताना तथा अन्र् पाररश्रगमक 
खचा र, 

)ि (  बहालवाला कमाचारीहरूको सजित घर कवदा, कवरामी कवदा, सट्टा 
कवदा र चाडपवा खचा वापत ्को रकम । 

√ √ √ 

२१११२ पाररश्रगमक 
पदागधकारी 

२१११२ र्समा संवैधागनक तथा अन्र् सावाजगनक गनकार्का 
पदागधकारीहरूलाइा प्रदान िररने (सावाजगनक पद धारण िरे बापत 
काननुिारा गनधाारण िएबमोजजमको) पाररश्रगमकवापतको रकम 
पदाछ । 

√ √ √ 

२११२० जजन्सी वा जजन्सी 
वापत कमाचारीलाइ 
ददइन ेपाररश्रगमक 
सकुवधा 

२११२० र्समा कमाचारीहरूले जजन्सीमा प्राि िने वा जजन्सी मालसामान प्राि 
िनाका लागिप्रर्ोजन खलुाइा ददइन ेसकुवधाको रकम समावेश िररन्छ । 
र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२११२१ पोशाक २११२१ र्समा कमाचारीहरूलाई प्रदान िररने सबै ककगसमका पोशाक (बटु, 

जतु्ता,टोपी आदद समेत) र सो को गसलाई खचा तथा गनर्मानसुार 
पाउने लिुा ित्ता आदद वापतको रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११२२ खाद्यान्न २११२२ र्समा कमाचारीहरूलाई गनर्मानसुार उपलब्ध िराइने खाद्य पदाथा, 
रसद वा सो वापत ददइन ेनिद रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११२३ और्धी उपचार खचा २११२३ र्समा कमाचारीहरूलाई गनर्मानसुार उपलव्ध िराइने स्वास््र् 
बीमाको शलु्क, और्गध उपचारवापत ददइने रकम तथा सोको लागि 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

लाग्ने र्ातार्ात खचा र कुरूवा खचा लिार्तका रकमसमेत समावेश 
िररन्छ । 

२११३० कमाचारी ित्ता २११३० र्समा कमाचारीहरूका लागि गनर्मानसुार प्रदान िररन े पाररश्रगमक 
बाहेकका अन्र् ित्ताहरू समावेश हनु्छन ्। र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२११३१ स्थानीर् ित्ता २११३१ र्समा प्रचगलत गनर्मानसुार तोककएको दिुाम क्षेरमा काम िरे वापत 
पाउने स्थानी र्ित्ताको रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११३२ महंिी ित्ता २११३२ र्समा प्रचगलत गनर्मानसुार कमाचारीहरूलाई प्रदान िररने महंिी 
ित्ताको खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११३३ किल्ड ित्ता २११३३ र्समा प्रचगलत गनर्मानसुार कमाचारीहरूलाई प्रदान िररने किल्ड 
ित्ताको खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११३४ कमाचारीको बैठक 
ित्ता 

२११३४ र्समा कमाचारीले सम्पादन िनुापने काम सम्पादन िना बैठक 
बसेकोमा गनर्मानसुार ित्तापाउने िएमा त्र्स्तो बैठक ित्ता समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२११३५ कमाचारी प्रोत्साहन 
तथा परुस्कार 

२११३५ र्समा प्रचगलत ऐन, गनर्म तथा गनणार् अनसुार कमाचारीहरूलाइा ददइन े
प्रोत्साहन ित्तातथा परुस्कारसम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११३६ वैदेजशक ित्ता २११३६ र्समा नेपाल सरकारका कवदेशी मलुकुहरूमा कार्ारत 
कमाचारीहरूलाइा ददइने वैदेजशक ित्तावापतको रकम समावेश 
िररन्छ । 

√   

२११३९ अन्र्ित्ता २११३९ र्समा मागथ उल्लेजखत बाहेकका अन्र् (जशश ुस्र्ाहार ित्ता, अगतररक्त 
समर् ित्ता, दशैं गतहार जस्ता पवाहरूमा खटाइएका कार्ाालर् 
सहर्ोिीलाई ददइने ित्ता आदद)  प्रर्ोजनमा ददइने ित्ता वापतको 
रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११४० पदागधकारी ित्ता तथा 
अन्र् सकुवधा 

२११४० र्समा कमाचारी बाहेकका पदागधकारीको लागि िकु्तानी िनुापने ित्ता 
तथा अन्र् सकुवधाकोरकम पदाछ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२११४१ पदागधकारी बैठक 
ित्ता 

२११४१ र्समा पदागधकारीहरूको बैठक ित्ता र्समा पदाछ । √ √ √ 

२११४२ पदागधकारी अन्र् 
सगुबधा 

२११४२ र्समा पदागधकारीहरूलाइा प्रचगलत गनर्मको अगधनमा रही प्रदान 
िररने अन्र् सकुवधा (सिार, पोशाक, और्धी उपचार आदद) को रकम 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११४९ पदागधकारीअन्र् ित्ता २११४९ र्समा पदागधकारीलाइा प्रदान िररने २११४१ र २११४२ बाहेकका 
अन्र् ित्ता वापतको रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२०० कमाचारीको 
सामाजजक सरुक्षा खचा 

२१२०० र्समा कमाचारीको सामाजजक सरुक्षाका लागि िररन ेखचा सम्बन्धी 
रकमहरू समावेश िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२१२१० कमाचारीको 
सामाजजक सरुक्षा खचा 

२१२१० र्समा कमाचारीको सामाजजक सरुक्षाका लागि िररन ेखचा सम्बन्धी 
रकमहरू समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२१२११ कमाचारीको 
सामाजजक सरुक्षा 
कोर् खचा 

२१२११ र्समा कमाचारीको सामाजजक सरुक्षाको लागि प्रचगलत गनर्मानसुार 
िररने खचा तथा सामाजजक सरुक्षा कोर्मा सरकारले जम्मा िनुापने 
रकमहरू समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२१२१२ कमाचारीको 
र्ोिदानमा आधाररत 
गनवतृिरण तथा 
उपदान कोर् खचा 

२१२१२ र्समा कमाचारीको लागि र्ोिदानमा आधाररत गनवतृ्तिरण तथा 
उपदान कोर् वापत सरकारले व्र्होनुा पने खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२१३ कमाचारीको 
र्ोिदानमा आधाररत 
बीमा कोर् खचा 

२१२१३ र्समा कमाचारीको लागि र्ोिदानमा आधाररत बीमा कोर् वापत 
सरकारले व्र्होनुा पने खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२१४ कमाचारी कल्र्ाण 
कोर् 

२१२१४ र्समा प्रचगलत गनर्मानसुार कमाचारी कल्र्ाण कोर् तथा अवकास 
कोर्मा समावेश िनुापने खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२१९ अन्र् सामाजजक 
सरुक्षा खचा 

२१२१९ र्समा मागथ उल्लेजखत बाहेकका कमाचारीसाँि सम्बजन्धत अन्र् 
सागमजक सरुक्षा सम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२२० पदागधकारी सामाजजक 
सरुक्षा खचा 

२१२२० र्समा कमाचारी बाहेकका पदागधकारीको लागि प्रचगलत काननु अनसुार 
िकु्तानी िनुापने सामाजजक सरुक्षा वापतको रकम समावेश िररन्छ । 
र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२१२२१ पदागधकारी 
सामाजजक सरुक्षा 
कोर् खचा 

२१२२१ र्समा पदागधकारीको सामाजजक सरुक्षाका लागि प्रचगलत काननु 
अनसुार स्थाकपत कोर्मा सरकारलेिनुापने कोर् खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२२२ पदागधकारीको 
र्ोिदानमा आधाररत 
गनवतृिरण तथा 
उपदान कोर् खचा 

२१२२२ र्समा प्रचगलत काननु अनसुार पदागधकारीहरूलाइा र्ोिदानमा 
आधाररत गनवतृ्तिरण तथा उपदान िकु्तानी िनुापने िएमा त्र्स्तो रकम 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२२३ पदागधकारीको 
र्ोिदानमा आधाररत 
बीमा कोर् खचा 

२१२२३ र्समा प्रचगलत काननु अनसुार पदागधकारीहरूलाइा र्ोिदानमा 
आधाररत बीमा कोर् खचा िकु्तानी िनुापने िएमा त्र्स्तो रकम समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२२४ पदागधकारी कल्र्ाण 
कोर् खचा 

२१२२४ र्समा प्रचगलत काननु अनसुार पदागधकारीहरूको लागि खडा िररएको 
कल्र्ाण कोर्मा रकम िकु्तानी िनुापने िएमा त्र्स्तो रकम समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२१२२९ पदागधकारीको अन्र् 
सामाजजक सरुक्षा 
खचा 

२१२२९ र्समा प्रचगलत काननुको अगधनमा रही पदागधकारीहरूको लागि मागथ 
उल्लेख िए बाहेकका अन्र्प्रकारका सामाजजक सरुक्षा सम्बन्धी रकम 
िकु्तानी िनुापने िएमा त्र्स्तो रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२००० मालसामान तथा 
सेवाको उपर्ोि 

२२००० र्समा सरकारी कार्ाालर्हरूलाई आवश्र्क पने सेवा र मालसामान 
उपर्ोि िदाा लाग्न ेखचा समावेश िररन्छ । र्ो आधार शीर्ाकमा खचा 
लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२१०० सेवा महसलु २२१०० र्समा सरकारी कार्ाालर्हरूलाई आवश्र्क पने सेवा गलंदाको खचा 
पदाछ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२११० सेवा महसलु २२११० र्समा कार्ाालर्मा उपर्ोि हनु ेपानी, धारा, गबजलुी र सिार सेवाको 
महसलु तथा त्र्ससम्बन्धी सकुवधाको खचा समावेश िररन्छ । र्ो 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२२१११ पानी तथा गबजलुी २२१११ र्समा कार्ाालर्मा उपर्ोि हनु े धारा तथा ढलको महसलु, कवद्यतु 
महसलु र तत्सम्बन्धी जडानखचा तथा कार्ाालर्मा उपिोि िररन े
खानेपानीको रकम समेत समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२११२ संचार महसलु २२११२ र्समा सिारसम्बन्धी र्न्र उपकरण बाहेक टेगलिोन, इन्टरनेट, 

वेवसाइट होजस्टंि महसलु रर्स्तै अन्र् सिारसम्बन्धी खचाहरू 
पदाछन ्।  साथै र्समा जचट्ठी, पासाल कटकट खचा, रजजष्ट्री,  किती 
रगसदको खचा, कुररर्र खचा समेत समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२११३ सावाजगनकउपर्ोगिता
को सेवा खचा 

२२११३ सावाजगनक रूपमा सवासाधरणिारा प्रर्ोि िररने सावाजगनक 
उपर्ोगिताका सेवाहरू जस्तै खानेपानी, बजत्त, टेगलगिजन आदद सम्बन्धी 
खचा र्समा पदाछ । 

 √ √ 

२२२०० पूाँजीित सम्पजत्तको 
संचालन र सम्िार 
खचा 

२२२०० र्समा सरकारी पुाँजीित सम्पजत्तहरू जस्तैः सरकारी कामको 
गसलगसलामा प्रर्ोि हनु े सवारीसाधन, मेगसनरी औजारको लागि 
आवश्र्क पने चाल ुखचाहरू समावेश िररन्छ ।  र्ो मूल शीर्ाकमा 
खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२२१० सवारी साधनको 
संचालन तथा सम्िार 
खचा 

२२२१० र्स अन्तिात सरकारी कामको गसलगसलामा प्रर्ोि िररन े सवारी 
साधनको लागि आवश्र्क इन्धन,  लकुिकेन्ट्स, आदद तथा त्र्स्ता सवारी 
साधनको गनर्गमत रूपमा ममात सम्िार िदाालाग्न े खचा समावेश 
िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२२११ इन्धन (पदागधकारी) २२२११ र्समा पदागधकारीका लागि प्रर्ोि हनुे सवारी साधनको गनगमत्त चाकहन े
इन्धन, लकुिकेन्टसआददको खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२२१२ इन्धन (कार्ाालर् 
प्रर्ोजन) 

२२२१२ र्समा कार्ाालर् प्रर्ोजनका लागि प्रर्ोि हनुे सवारी साधनको गनगमत्त 
चाकहने इन्धन, लकुिकेन्टस आददको खचा समावेश िररन्छ । तर लित 
इकष्टमेटमा परेको गनमााणसामग्री ओसाने सवारी साधनमा प्रर्ोि िएको 
इन्धन खचा सम्बजन्धत बजेट रकममा नै समावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

२२२१३ सवारीसाधन ममात 
खचा 

२२२१३ 
 

र्समा गनर्गमत रूपमा कार्ाालर् प्रर्ोिमा रहेका सवारी साधन ममात 
सम्िार िना चाकहन े सामान र ज्र्ाला खचाहरू समावेश िररन्छ ।  
सवारी साधनको लागि चाकहने व्र्ाट्रीलिार्तका सामानहरू र ज्र्ाला 
खचाहरू समेत र्समा समावेश िनुा पदाछ । तर सवारीसाधनको आर् ु
वदृि हनु ेिरी िेररएको पाटापूजााको खचा पुाँजीित खचाको सम्बजन्धत 
खचा शीर्ाकमा नै समावेश िनुापदाछ । 

√ √ √ 

२२२१४ गबमा तथा नवीकरण 
खचा 

२२२१४ र्समा गनमााण िइसकेका सावाजगनक सम्पजत्त, जस्तैः सडक, पलु, नहर, 

कवद्यतु िहृ, िवनतथा मेशीनरी उपकरण आददको बीमा खचा, सवारी 
साधनको बीमा तथा तेश्रो पक्षको दाकर्त्व बीमा िदाा लािकेो बीमा 
शलु्कसम्बन्धी खचा र सवारी साधन नवीकरण शलु्क समावेश 
िररन्छ ।  तर गनमााण अवगधको बीमा खचा िने पुाँजीित खचाको 
सम्बजन्धत बजेट खचा शीर्ाकमा समावेश िनुापदाछ । 

√ √ √ 

२२२२० मेजशनरी तथा औजार 
संचालन तथा सम्िार 
खचा 

२२२२० र्समा कार्ाालर्मा रहेका मेजशनरी औजारको संचालनका लागि लाग्न े
गनर्गमत खचा तथा ममातसम्िारको खचा र्समा समावेश िररन्छ । र्ो 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२२२२१ मेजशनरी तथा औजार 
ममातसम्िार तथा 
सिालन खचा 

२२२२१ र्समा कार्ाालर्मा रहेका मेजशनरी औजारको संचालनका लागि लाग्न े
गनर्गमत तथा ममात खचा र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२२३० गनगमात सावाजगनक 
सम्पजत्तको संिार खचा 

२२२३० र्समा गनमााण िइसकेका सावाजगनक सम्पजत्तहरूको चाल ु प्रकृगतका 
गनर्गमत ममात सम्िार खचा समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२२३१ गनगमात सावाजगनक 
सम्पजत्तको ममात 
सम्िार खचा 

२२२३१ र्समा गनमााण िइसकेका जस्थर सावाजगनक सम्पजत्त जस्तै सडक, पलु, 

नहर, कवद्यतु िहृ, िवन आददको गनर्गमत ममात सम्िार तथा रंिरोिन 
सम्बन्धी चाल ुप्रकृगतका खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२२९० अन्र् सम्पजत्तहरूको 
संचालन तथा सम्िार 
खचा 

२२२९० 
 

र्समा जस्थर सम्पजत्त बाहेकका अन्र् सम्पजत्तहरूको संचालन तथा 
सम्िार खचा पदाछन ्। र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२२९१ अन्र् सम्पजत्तहरूको 
संचालन तथा सम्िार 
खचा 

२२२९१ र्समा जस्थर सम्पजत्त बाहेकका अन्र् सम्पजत्तहरूको संचालन तथा 
सम्िार सम्बन्धी चाल ुप्रकृगतका खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२३०० कार्ाालर् सामान तथा 
सेवाहरू 

२२३०० र्समा कार्ाालर् सामान तथा सेवाहरूको खरीद सम्बन्धी खचा समावेश 
िररन्छ ।  र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२३१० कार्ाालर् सामान तथा 
सेवाहरू 

२२३१० र्समा कार्ाालर् प्रर्ोजनका लागि आवश्र्क पने सामानहरूको मूल्र्, 

सेवासम्बन्धी खचा तथापसु्तक एवं सामग्रीहरूको खरीद खचा समावेश 
िररन्छ ।  र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२३११ मसलन्द तथा 
कार्ाालर् सामाग्री 

२२३११ र्समा देहार्का रकमहरू समावेश हनु्छन ्। 

(क) बैंक दस्तरु, क्षगतपूगता र अन्र् र्स्तै सेवा खचा,  
(ख) कार्ाालर्को दैगनक प्रर्ोिमा ल्र्ाइने कािज, खाम, िाराम, रेकडा 

िाइल, स्टेपलर, पजन्चङ्ग मेशीन जस्ता मेशीन र कर्नका लागि 
चाकहने आवश्र्क अन्र् सामानहरू एवं कलम, मसी, टोनर, 

जशशाकलम आदद जस्ता कार्ाालर्सम्बन्धी मसलन्द सामानहरू, 
(ि) एक वर्ािन्दा कम कटकाउ हनुे अरू कार्ाालर् मालसामानहरू, 
(घ) सरुक्षाका मेशीनरी औजारका लागि आवश्र्क ससाना सहर्ोिी 

सामग्री आदद,  

(ङ) एक वर्ा िन्दा बढी कटकाउ हनुे सामान जस्तै पदाा, पेनराइि 
जस्ता वस्तहुरू तर प्रगत इकाइ रू. पााँच हजारिन्दा कम 
मूल्र्का अरू कार्ाालर् मालसामानहरूको खचा र  

(च) सरकारी प्रर्ोिका सामानको ढुवानी खचा । 

√ √ √ 

२२३१२ पशपंुक्षीहरूको 
आहार 

२२३१२ र्समा सावाजगनक पशपंुक्षीहरूको आहारा व्र्वस्थापनका लागि िनुापने 
खचा रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२३१३ पसु्तक तथा 
सामग्रीखचा 

२२३१३ र्समा सावाजगनक कवद्यालर्ले गनःशलु्क रूपमा कवद्याथीहरूलाई कवतरण 
िने पसु्तक,  खेलकूद एवं शैजक्षक सामग्री तथा सावाजगनक पसु्तकालर् 
प्रर्ोजनको लागि खरीद िररएका पसु्तकको खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२३१४ इन्धन - अन्र् प्रर्ोजन २२३१४ सरकारी काममा प्रर्ोि हनुे मकट्टतेल, ग्र्ास, कोइला, दाउरा, सवारी 
साधन बाहेकका मेगसनरी औजारमा प्रर्ोि हनु ेइन्धन खचा र सबै 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

प्रकारका व्र्ाट्रीहरूसम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ। तर सवारी 
साधनको लागि आवश्र्क पने व्र्ाट्रीसम्बन्धी खचा िने खचा संकेत 
नं. २२२१३ मा समावेश िररन्छ।   

२२३१५ परपगरका, छपाई 
तथा सूचना प्रकाशन 
खचा 

२२३१५ र्समा देहार्का रकम समावेश िररन्छ । 

(क) कार्ाालर्का लागि आवश्र्क छपाईको खचा । 

(ख) परपगरका तथा कार्ाालर्को दैगनक कार्ा सिालनमा आवश्र्क 
पने पसु्तकसम्बन्धी खचा । 

(ि)  सरकारी सूचना, गललाम, ठेक्का पट्टा, घटाघट, बढाबढ सम्बन्धी 
सूचना प्रकाशनको खचा आदद र छपाइा तथा सूचना प्रकाशन 
सम्बन्धी खचा 

√ √ √ 

२२३१९ अन्र् कार्ाालर् 
संचालन खचा 

२२३१९ मागथ उल्लेजखत बाहेकका कार्ाालर् संचालन सम्बन्धी अन्र् खचा 
र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२२४०० सेवा तथा परामशा 
खचा 

२२४०० र्समा सेवा तथा परामशा प्राि िनाको लागि िकु्तानी िररन ेशलु्क वा 
सेवाशलु्क सम्बन्धी खचाहरू समावेश िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा 
लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२४१० परामशा तथा अन्र् 
सेवा शलु्क 

२२४१० र्समा सरकारी कामको गसलगसलामा आवश्र्क पने परामशा तथा अन्र् 
सेवाहरू प्राि वा खरीद िनाको लागि िकु्तानी िररन ेशलु्क तथा सेवा 
शलु्क सम्बन्धी खचाहरू समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२४११ सेवा र परामशा खचा २२४११ र्समा देहार्का रकमहरू समावेश हनु्छः 
(क) पुाँजीित गनमााण अन्तिात नपरेका वा त्र्स्तो गनमााणसाँि सम्बजन्धत 

निएका अध्र्र्न, अनसुन्धान, आददको पाररश्रगमक,  र  

(ख) छानकवन, जााँचवझु िराए वापत ्को खचा, कवशेर्ज्ञबाट गलइन े
परामशा सेवा तथा कवज्ञ र सल्लाहकार सेवा आददको पाररश्रगमक 
सम्बन्धी खचाहरू समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२४१२ सूचनाप्रणाली तथा 
सफ्टवेर्र संचालन 
खचा 

२२४१२ र्समा सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेर्र संचालनका लागि िररन े
नवीकरण खचा, परामशा सेवाको खचा तथा गनर्गमत सधुार खचा समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२२४१३ करार सेवा शलु्क २२४१३ र्समा कार्ाालर् सरुक्षा िने, सरसिाइ िने, बिैंचा सम्िार िने, 

कार्ाालर्को जचठ्ठी ओसारपसार िने, कृकर् प्रसार, प्राथगमक स्वास््र् 
सेवाको सकुवधा, सवारी चलाउने, टेगलिोन, फ्र्ा्स, कम्प्रू्टर, िोटोकपी 
मेशीन जस्ता सामानहरूको सिालन र सम्िारआदद कार्ाको लागि 
आवगधक वा पटके रूपमा करार सम्झौता िरी सेवा गलए वापत ददइने 
सेवा शलु्क समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२४१४ सरसिाई सेवा 
शलु्क 

२२४१४ सावाजगनक क्षेर (सडक, बजार क्षेर, धागमाकस्थल, पाका  आदद) 
पूवााधारहरूको सरसिाईका गनजम्त िररने खचा र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२२४१९ अन्र् सेवा शलु्क २२४१९ मागथ उल्लेजखत बाहेकका अन्र् सेवा शलु्क िकु्तानी सम्बन्धी खचा 
र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२२५०० कार्ाक्रम  सम्वन्धी 
खचाहरू 

22500 र्समा कच्चा पदाथा तथा अन्र् मालसामानमा श्रम तथा उत्पादनसाँि 
सम्बजन्धत अन्र् खचा समेतप्रत्र्क्ष रूपमा समावेश िई सामानहरू 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

उत्पादन िदाा लाग्न ेसबै प्रकारका लाितहरू तथा सावाजगनक िोष्ठी, 
सावाजगनक रूपमा ददइन ेतागलम सिालन खचा, चेतनामूलक सूचना तथा 
कवज्ञापन खचा एवं सेवाग्राही विालाई सेवा ददाँदा लाग्न ेस्रोत व्र्जक्तको 
ित्ता खचा समावेश िररन्छ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

२२५१० तागलम तथा िोष्ठी २२५१० र्समा तागलम तथा िोष्ठी एवं कार्ाशाला सम्बन्धी खचाहरू समावेश 
िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२५११ कमाचारी तागलम खचा २२५११ र्समा कमाचारीको वजृत्त कवकास तथा क्षमता वकृिका लागि ददइन े
तागलम, िोष्ठी, कार्ाशाला सिालन वापत ्को खचा तथा तागलममा 
सहिािी हुाँदाको दैगनक भ्रमण ित्ताको खचा र प्रजशक्षक तथा श्रोत 
व्र्जक्तको ित्ता समेत समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२५१२ सीपकवकास तथा 
जनचेतना तागलम 
तथा िोष्ठी सम्बन्धी 
खचा 

२२५१२ र्समा सावाजगनक रूपमा ददइने आर् आजान, सीप कवकास, 

सशजक्तकरण,  सावाजगनक चेतना जािरणजस्ता तागलम सिालनको 
खचा जस्तै प्रजशक्षक र श्रोत व्र्जक्तको ित्ता, सहिािीको ित्ता,  

मसलन्द, खाजा खचा, हल िाडा तथातागलमका सहिािीको स्वीकृत 
मापदण्ड अनसुारको दैगनक ित्ता तथा भ्रमण खचा र स्वीकृत कार्ाक्रम 
अनसुारको कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न िदाा लाग्न े भ्रमण खचा समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२२५२० उत्पादन सामग्री, सेवा 
तथा अन्र् कार्ाक्रम 
खचा 

२२५२० गबक्री कवतरण िररन ेउत्पादन सामग्रीको कच्चा पदाथा, अन्र् मालसामान 
तथा उत्पादनसाँि सम्बजन्धत अन्र् खचाका साथै कुनै बजेट रकमहरूमा 
नपरेका कार्ाक्रम खचाहरू र्समा समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा 
लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / 
सेवा खचा 

२२५२१ कच्चा पदाथा तथा अन्र् मालसामान आदद खरीद िरी त्र्समा श्रम 
तथा प्रत्र्क्ष रूपमा उत्पादनसाँि सम्बजन्धत अन्र् खचा समेत थप िरी 
उत्पादन वा प्राि हनुे सामान पगछ निदमा गबक्री कवतरण हनु े
अवस्थामा त्र्स्तो सामान उत्पादन िदाा लािकेो कच्चा पदाथा तथा 
अन्र् मालसमानको मोल र उत्पादनसाँि सम्बजन्धत अन्र् खचा  (जस्तैः 
हलुाक कटकट, पोष्ट काडा, घरेल ुसामानहरू, कीटनाशक और्गध, कृकर् 
अन्तिातका दोपार्ा, चौपार्ा, मत्स्र् पालन, च्र्ाउ खेती, अन्र् 
कृकर्सम्बन्धी उत्पादन, नापी कार्ा अन्तिात न्सा तर्ारी, कानूनी 
ककताब, सामानको पनुः उत्पादन, कवगिन्न दृश्र् तथा राकष्ट्रर् सम्पदाका 
पोष्ट काडा, पररचर्–पजुस्तका (ब्रोगसर्र) आददको खचा, साथै नश्ल 
सधुारका लागि खरीद िररएका दोपार्ा चौपार्ाको मोल, अस्पतालमा 
प्रर्ोि हनु े एक वर्ा िन्दा कम अवगध कटकाउ हनु े प्रकृगतका 
सामानहरूको खचा र र्स्ता सामानहरूको ढुवानी िदाा लाग्न ेर्ातार्ात 
तथा ढुवानीसम्बन्धी खचा, गबक्री कवतरणको उदे्दश्र्ले उत्पादन िररन े
कवउ कवजन, कवरूवाको खचा आदद) र्समा समावेश िररन्छ । तर 
पुाँजीित सामान खरीद िरी कार्ाालर्सम्म परु्ााउाँदा लािकेो खचा र 
वकृ्षारोपण िनाको लागि िररने पुाँजीित खचा सम्बजन्धत खचा शीर्ाकमै 
जोडी जजन्सी ककताबमा मोल कार्म िनुा पनेछ । 

√ √ √ 

२२५२२ कार्ाक्रम खचा २२५२२ र्समा २२५१२ मा पने सीप कवकास र जनचेतना तागलम तथा िोष्ठी 
बाहेकका सबै ककगसमका कार्ाक्रम जस्तै स्वास््र्,  जशक्षा,  कृकर्, 

मकहला, पर्ाटन लिार्तका कवगिन्न क्षेरमा सिालन हनु ेउत्पादन तथा 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

सेवा प्रवाह (गबक्री हनुे बाहेक) सम्बन्धी कार्ाक्रमको खचा समावेश 
िररन्छ । 

२२५२९ कवकवध कार्ाक्रम खचा २२५२९ र्समा धागमाक, सांस्कृगतक संस्थाहरूको पूजा पाठ, र्ज्ञ, जप लिार्तका 
कार्ाक्रम र अन्र्कुनै खचा शीर्ाकहरूमा नपरेका कार्ाक्रम खचा 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२६०० अनिुमन,मूल्र्ाकंन र 
भ्रमण खचा 

२२६०० र्समा अनिुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्ामा हनु ेखचा र सरकारी काम वा 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नतथा सरूवाको गसलगसलामा स्वदेश वा कवदेशमा 
भ्रमण िदाा गनर्मानसुार पाइन ेभ्रमणखचा, दैगनक ित्ता, वासस्थान खचा, 
पकेट खचा, िुटकर तथा िैपरी आउन ेखचाहरू समावेश िररन्छ । र्ो 
मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२६१० अनिुमन,मूल्र्ाकंन र 
भ्रमण खचा 

२२६१० र्समा अनिुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्ामा हनु ेखचा र सरकारी काम वा 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नतथा सरूवाको गसलगसलामा स्वदेश वा कवदेशमा 
भ्रमण िदाा गनर्मानसुार पाइन ेभ्रमण खचा, दैगनक ित्ता, वासस्थान खचा, 
पकेट खचा, िुटकर तथा िैपरी आउन ेखचाहरू समावेश िररन्छ । र्ो 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२६११ अनिुमन, मूल्र्ांकन 
खचा 

२२६११ र्समा अनिुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्ा, तत्सम्बन्धी प्रगतवेदन तथा 
गनरीक्षणको लागि हनुखेचा र अनिुमनिने पदागधकारी तथा 
कमाचारीहरूको दैगनकभ्रमण ित्त्ता लिार्तका खचाहरू समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२२६१२ भ्रमण खचा २२६१२ र्समा देहार्का रकमहरू पदाछनः 
(क)  एक कार्ाालर्बाट अको कार्ाालर्मा सरूवा िएको वा दरवन्दी 

र्थास्थानमा राखी काज सरूवा िएको कमाचारी र गनजले 
गनर्मानसुार लैजान पाउन ेपररवारको भ्रमण खचा गनधााररत दरमा 
सवारी खचा र पैदल कहंडे वापत पाउने भ्रमण खचा (जस्तैः 
र्ातार्ात िाडा, हवाई उडान कर, भ्रमणसम्बन्धी बीमा खचा र 
सरकारबाट स्वीकृत भ्रमणसम्बन्धी िुटकर खचाहरू)  

(ख)  सरूवा िई जाने कमाचारी र गनजको पररवारले गनर्मानसुार 
पाउने भ्रमण खचा र दैगनक ित्ता । 

(ि)  सरकारी काम वा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको गसलगसलामा स्वदेश 
वा कवदेशमा भ्रमण िदाा गनर्मानसुार पाइने भ्रमण खचा, दैगनक 
ित्ता, वासस्थान खचा, बीमा खचा, िुटकर तथा िैपरी आउन े
खचाहरू पदाछन ्। 

√ √ √ 

२२६१३ कवजशष्ट व्र्जक्त तथा 
प्रगतगनगध मण्डलको 
भ्रमण खचा 

२२६१३ कवजशष्ट व्र्जक्त तथा प्रगतगनगध मण्डलको लागि हनुे र्ातार्ात िाडा, 
हवाई उडान कर, भ्रमणसम्बन्धी बीमा खचा, दैगनक ित्ता, वासस्थान, 

कवदेश जााँदाको ित्ता, िुटकर तथा िैपरी आउने खचाहरू र्समा 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२६१९ अन्र् भ्रमण खचा २२६१९ सरकारवादी हनुे मदु्दामा सरकारी पक्षमा साक्षीको रूपमा जझकाइएको 
व्र्जक्तको भ्रमण सम्बन्धी खचा र्समा समावेश िररन्छ ।  २२६११, 

२२६१२ र २२६१३ मा नपरेको कुनै व्र्जक्तलाइा प्रचगलत काननुको 
अगधनमा रही भ्रमण ित्ता ददन ुपने िएमा त्र्स्तो रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२२७०० कवकवध खचा २२७०० र्समा कवगिन्न ककगसमका कवकवध खचाहरू समावेश िररन्छ ।  र्ो मूल 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२७१० कवकवध खचा २२७१० र्समा सरकारी कामको गसलगसलामा आवश्र्क पने कवगिन्न ककगसमका 
कवकवध खचाहरू समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२२७११ कवकवध खचा २२७११ र्समा र्समा देहार्का रकमहरू पदाछनः 
(क) स्वीकृत िएका मनोरञ्जन, प्रदशान, जचर्ापान र िोजहरूसम्बन्धी 

खचा । 

(ख)  कार्ालर् सरुक्षासम्बन्धी आवश्र्क खचा । 

(ि)  प्रगतगनगध मण्डलको स्वाित खचा र अगतगथ सत्कार खचा । 

(घ) अन्र् कुनै खचा शीर्ाकमा नपरेको गनर्मानसुार िनुापने कवकवध 
खचा आदद । 

√ √ √ 

२२७२० सिासिालन खचा २२७२० िाउाँ वा निर सिा संचालन सम्बन्धी खचा र्समा समावेश िररन्छ । 
र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

  √ 

२२७२१ सिा सिालन खचा २२७२१ िाउाँ वा निरसिा संचालन सम्बन्धी खचा र्समा समावेश िररन्छ । 
  √ 

२३००० जस्थर सम्पजत्तको 
उपिोि खचा 

२३००० जस्थर सम्पजत्तको उपिोि िना ब्र्होनुा पने जिडेा सम्बन्धी खचा र्समा 
समावेश िररन्छ । र्ो आधार शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२३१०० जस्थर सम्पजत्त उपिोि 
खचा 

२३१०० जस्थर सम्पजत्तको उपिोि िना ब्र्होनुा पने जिडेा सम्बन्धी खचा र्समा 
समावेश िररन्छ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२३११० जस्थर सम्पजत्तमा ह्रास 
कट्टी 

२३११० जस्थर सम्पजत्तमा हनु ेह्रास खचा र्समा समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा 
खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२३१११ जस्थर सम्पजत्तमा ह्रास 
कट्टी 

२३१११ सरकारले ह्रास कट्टीको गनणार् िरी स्वामीत्वमा रहेको जस्थर सम्पजत्तमा 
हनुे ह्रास कट्टी खचा र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२४००० ब्र्ाज, सेवा शलु्क 
तथा बैंक कगमशन 

२४००० कुनै कवत्तीर् सम्पजत्त वा कुनै दृश्र् तथा अनतु्पाददत सम्पजत्तको प्रर्ोि 
वापत िकु्तानी िनुापने ब्र्ाज खचा र्समा समावेश िररन्छ ।र्ो आधार 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२४१०० वैदेजशक ऋणको 
ब्र्ाज 

२४१०० र्समा वैदेजशक ऋणको ब्र्ाज तथा सेवा शलु्कसम्बन्धी खचा समावेश 
िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२४११० वैदेजशक ऋणको 
ब्र्ाज 

२४११० र्समा सरकारले गलएको वैदेजशक ऋणको ब्र्ाज तथा सेवा 
शलु्कसम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२४१११ वैदेजशक ऋणको 
ब्र्ाज 

२४१११ र्समा सरकारले गलएको वैदेजशक ऋणको ब्र्ाज तथा सेवा शलु्क 
िकु्तानीसम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२४२०० आन्तररक ऋणको 
ब्र्ाज, सेवा शलु्क 
तथा बैंक कगमसन 

२४२०० र्समा सरकारले गलएको आन्तररक ऋण तथा सापटीमा व्र्होनुा 
पनेब्र्ाज, सेवा शलु्क र बैंक कगमशन समावेश िररन्छ । र्ो मूल 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२४२१० आन्तररक ऋणको 
ब्र्ाज, सेवा शलु्क 
तथा बैंक कगमसन 

२४२१० र्समा सरकारले गलएको आन्तररक ऋण तथा सापटीमा व्र्होनुा पने 
ब्र्ाज खचा र सेवा शलु्क समावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२४२११ आन्तररक ऋणको 
ब्र्ाज 

२४२११ र्समा सरकारले गलएको आन्तररक ऋण तथा सापटीमा व्र्होनुा पने 
ब्र्ाज वापत ्को खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२४२१२ आन्तररक ऋणको 
सेवा शलु्क तथा बैंक 
कगमशन 

२४२१२ र्समा सरकारले आन्तररक ऋण तथा सापटी गलदा 
केन्रीर्/सम्बजन्धत बैंकलाई गतनुा पने सेवा शलु्क र सरकारी कारोवार 
िरे वापत वाजणज्र् बैंकहरूलाई ददन ुपने कगमसन वापत ्को रकम 
समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२४२१३ अन्र् कवत्तीर् 
संस्थाको ऋणको 
सेवा शलु्क, कगमशन 
तथा सेवा शलु्क 
िकु्तानी 

२४२१३ र्समा मागथ उल्लेजखत बाहेक अन्र् कुनै बैंक तथा कवत्तीर् संस्थाबाट 
कुनै प्रकारको ऋण गलएकोमा सो को सेवा शलु्क, कगमशन तथा 
ब्र्ाज वापत िकु्तानी िनुापने रकम समावेशहनु्छ । 

√ √ √ 

२४३०० अन्र्त हका 
सरकारबाट प्राि 
ऋणको ब्र्ाज, सेवा 
शलु्क तथा कगमसन 

२४३०० अन्र् तहका सरकारबाट प्राि ऋणको ब्र्ाज, सेवा शलु्क तथा कगमशन 
िकु्तानी खचा र्समा पदाछ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२४३१० अन्र् तहका 
सरकारबाट प्राि 
ऋणको ब्र्ाज, सेवा 
शलु्क तथा कगमसन 

२४३१० अन्र् तहका सरकारबाट प्राि ऋणको ब्र्ाज तथा सेवा शलु्क िकु्तानी 
खचा र्समा पदाछ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२४३११ अन्र् तहका 
सरकारबाट प्राि 
ऋणको ब्र्ाज 

२४३११ अन्र् तहका सरकारबाट प्राि ऋणको ब्र्ाज िकु्तानी खचा र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

२४३१२ अन्र् तहका 
सरकारबाट प्राि 
ऋणको सेवा शलु्क 
तथा कगमशन 

२४३१२ अन्र् तहका सरकारबाट प्राि ऋणको सेवा शलु्क तथा कगमशन 
िकू्तानी खचा र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२५००० सहार्ता (Subsidy) २५००० र्समा सरकारिारा सावाजगनक संस्थान र अन्र् संस्थाहरूलाई प्रदान 
िररन ेचाल ुप्रकृगतका सहार्ता समावेश िररन्छ । र्ो आधार शीर्ाकमा 
खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५१०० सावाजगनक 
संस्थानहरूलाई 
सहार्ता 

२५१०० र्समा सरकारिारा सावाजगनक संस्थानहरूलाई प्रदान िररन े चाल ु
प्रकृगतको सहार्ता समावेश िररन्छ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५११० िैर कवत्तीर् 
संस्थानहरूलाई 
सहार्ता 

२५११० र्स अन्तिात सरकारका तिा बाट िैर कवत्तीर् सावाजगनक 
संस्थानहरूलाई ददइन े चाल ु प्रकृगतको सहार्तालाई जनाउाँदछ ।र्ो 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५१११ िैर कवत्तीर्  
संस्थानहरूलाई चाल ु
सहार्ता 

२५१११ र्समा सरकारको पूणा वा आंजशक स्वागमत्व िएका िैर कवत्तीर् 
सावाजगनक संस्थानहरूलाई चाल ु प्रकृगतको खचाको लागि ददइन े
सहार्ता सम्बन्धी खचा पदाछन ्। 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२५११२ िैर कवत्तीर्  
संस्थानहरूलाई 
पूाँजीित सहार्ता 

२५११२ र्समा सरकारले िैर कवत्तीर् सावाजगनक संस्थानलाई पुाँजीित 
सम्पजत्तको खरीद र गनमााण कार्ाको लागि ददइने सहार्ताको रकम 
पदाछ । 

√ √ √ 

२५१२० कवत्तीर् 
संस्थानहरूलाइा 
सहार्ता 

२५१२० र्समा सरकारिारा कवत्तीर् सावाजगनक संस्थानहरूलाई ददइन े चाल ु
प्रकृगतको सहार्ता समावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५१२१ कवत्तीर् 
संस्थानहरूलाइा चाल ु
सहार्ता 

२५१२१ र्समा सरकारको पूणा वा आंजशक स्वागमत्व िएका कवत्तीर् सावाजगनक 
संस्थानहरूलाई चाल ुप्रकृगतको खचाको लागि ददइने सहार्तासम्बन्धी 
खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२५१२२ कवत्तीर् 
संस्थानहरूलाइा 
पूाँजीित सहार्ता 

२५१२२ र्समा सरकारिारा कवत्तीर् सावाजगनक संस्थानलाई पुाँजीित सम्पजत्तको 
खरीद र गनमााण कार्ाको लागि ददइने सहार्ताको रकम समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२५२०० व्र्वसार्हरूलाई 
सहार्ता 

२५२०० र्समा नपेाल सरकारिारा गनजी व्र्वसार्हरूलाई प्रदान िररन ेचाल ु
प्रकृगतको सहार्ता समावेश िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५२१० िैर कवत्तीर्  
व्र्वसार्हरूलाई 
सहार्ता 

25210 र्स अन्तिात सरकारले िैर कवत्तीर् गनजी व्र्वसार्हरूलाई प्रदान िररन े
चाल ु प्रकृगतको सहार्तालाई जनाउाँदछ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५२११ िैर कवत्तीर् 
व्र्वसार्हरूलाई 
चाल ुसहार्ता 

25211 र्समा सरकारिारा िैर कवत्तीर् गनजी व्र्वसार्हरूलाई सिालन 
अनदुानको रूपमा प्रदान िररने चाल ुप्रकृगतको सहार्ता सम्बन्धी खचा 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२५२१२ िैर कवत्तीर्  
व्र्वसार्हरूलाई 
पूाँजीित सहार्ता 

25212 र्समा सरकारले िैर कवत्तीर् गनजी ब्र्वसार्लाई पुाँजीित सम्पजत्तको 
खरीद वा गनमााणसम्बन्धी खचाहरूको लागि ददने सहार्ता रकम 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२५२२० कवत्तीर् 
व्र्वसार्हरूलाई 
सहार्ता 

25220 र्समा सरकारिारा कवत्तीर् गनजी व्र्वसार्हरूलाई प्रदान िररन ेचाल ु
प्रकृगतको सहार्ता समावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५२२१ कवत्तीर् 
व्र्वसार्हरूलाई 
चाल ुसहार्ता 

25221 र्समा सरकारिारा कवत्तीर् गनजी व्र्वसार्हरूलाई सिालन अनदुानको 
रूपमा प्रदान िररनेचाल ु प्रकृगतको सहार्तासम्बन्धी खचा समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२५२२२ कवत्तीर् 
व्र्वसार्हरूलाई 
पूाँजीित सहार्ता 

25222 र्समा सरकारले कवत्तीर् गनजी व्र्वसार्लाई पुाँजीजित सम्पजत्तको 
खरीद वा गनमााण सम्बन्धी खचाहरूको लागि ददइने सहार्ता समावेश 
िररन्छ । 

√ √ √ 

२५३०० अन्र् सहार्ता २५३०० मागथ उल्लेजखत बाहेक अन्र् प्रकारको सहार्ता र्समा पदाछ । र्समा 
खचा लेख्न गमल्दैन ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५३१० अन्र् सामाजजक 
संस्थालाई सहार्ता 

२५३१० मागथ उल्लेजखत बाहेक अन्र् सामाजजक संस्थाहरूलाइा सरकारले प्रदान 
िने सहार्ता र्समा समावेश िनुा पनेछ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२५३११ शैजक्षक संस्थाहरूलाई 
सहार्ता 

२५३११ शैजक्षक संस्थाहरूलाई सरकारले प्रदान िने सहार्ता सम्बन्धी खचा 
रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूलाई 
सहार्ता 

२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूलाई सरकारले प्रदान िने सहार्ता सम्बन्धी खचा 
रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२५३१३ उपिोक्ता सगमगत 
तथा िैर सरकारी 
संस्था सहार्ता 

२५३१३ उपिोक्ता सगमगत तथा िैर सरकारी संस्थालाई सरकारले प्रदान िने 
सहार्ता सम्बन्धी खचा र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२५३१४ धागमाक तथा 
सांस्कृगतक संस्था 
सहार्ता 

२५३१४ धागमाक तथा सांस्कृगतक संस्थालाई सरकारले प्रदान िने सहार्ता 
सम्बन्धी खचा रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२५३१५ अन्र् सस्था सहार्ता २५३१५ मागथ उल्लेजखत बाहेकका व्र्क्ती, संस्था वा अन्र् जनुसकैु प्रर्ोजनका 
लागि सरकारले प्रदानिने सहार्ता रकम र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

२६००० अनदुान २६००० र्समा सरकारले प्रदान िने अनदुान रकम समावेश हनु्छ ।र्ो आधार 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√   

२६१०० वैदेजशक मलुकुलाई 
ददइन ेअनदुान 

२६१०० र्समा सरकारले कवदेशी मलुकुलाइा प्रदान िने अनदुान सहार्ता 
समावेश हनु्छ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√   

२६११० वैदेजशक मलुकुलाई 
ददइन ेचाल ुअनदुान 

२६११० सरकारबाट कवदेशी मलुकुलाई ददइन ेचाल ुअनदुान र्समा समावेश 
हनु्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√   

२६१११ वैदेजशक मलुकुलाई 
ददइने चाल ुअनदुान 

२६१११ सरकारबाट कवदेशी मलुकुलाई ददइने चाल ु अनदुानर्समा समावेश 
हनु्छ । 

√   

२६१२० वैदेजशक मलुकुलाई 
ददइन ेपूाँजीित 
अनदुान 

२६१२० सरकारबाट कवदेशी मलुकुलाई ददइन ेपूाँजीित अनदुान र्समा समावेश 
हनु्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√   

२६१२१ वैदेजशक मलुकुलाई 
ददइने पूाँजीित 
अनदुान 

२६१२१ सरकारबाट कवदेशी मलुकुलाई ददइने पूाँजीित अनदुान र्समा समावेश 
हनु्छ । 

√   

२६२०० अन्तरााकष्ट्रर् 
संस्थाहरूलाई अनदुान 

२६२०० र्समा सरकारले अन्तराकष्ट्रर् संस्था वा साँिठनलाई प्रदान िररन ेअनदुान 
सहार्ताको रकम समावेश िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√   

२६२१० अन्तराकष्ट्रर् सदस्र्ता 
शलु्क तथा सहर्ोि 

२६२१० र्समा अन्तरााकष्ट्रर् संघ संस्थालाई ददइन ेसहर्ोि, चन्दा, सदस्र्ता शलु्क 
एवं नवीकरणसम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√   

२६२११ अन्तराकष्ट्रर् सदस्र्ता 
शलु्क तथा सहर्ोि 

२६२११ र्समा सरकारले अन्र् मलुकु र अन्तरााकष्ट्रर् संघ सस्थालाई ददन े
सहर्ोि, चन्दा, सदस्र्ता शलु्क एवं नवीकरण सम्बन्धी खचा समावेश 
िररन्छ । 

√   

२६२१२ अन्तराकष्ट्रर् संस्था 
पूाँजीित अनदुान 

२६२१२ र्समा सरकारले अन्तराकष्ट्रर् संस्था वा साँिठनलाई प्रदान िने पूाँजीित 
अनदुान सहार्ताको रकम समावेश िररन्छ । 

√   

२६३०० अन्र् तहका 
सरकारहरूलाई 
अनदुान 

२६३०० र्समा सरकारिारा अन्र्तहका सरकारहरूलाई प्रदान िररन ेअनदुान 
रकम सामावेश िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२६३३० आन्तररक अनदुान २६३३० र्समा सरकारिारा अन्र्तहका सरकारहरूलाई प्रदान िररन े अनदुान 
रकम समावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२६३३१ समानीकरण अनदुान २६३३१ र्समा सरकारका अन्र् तहको सरकारहरूलाई खचाको आवश्र्कता 
र स्रोत पररचालनको क्षमता एवं सम्िावनाको तलुनामा देजखएको 
गिन्नता पूरा िनाका लागि उपलब्ध िराउने प्रकृतीको समागनकरण 
अनदुान वापतको रकम समावेश िररन्छ । 

√ √  

२६३३२ ससता अनदुान २६३३२ र्समा गनजित प्रर्ोजनका लागि कार्ा वा शता तोकी एक तहको 
सरकारबाट अको तहको सरकारलाइा प्रदानिने शता सकहतको अनदुान 
बापतको रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२६३३३ कवर्ेश अनदुान २६३३३ र्समा एक तहको सरकारले अको तहको सरकारलाइा कवशेर् कार्ा 
वा प्रर्ोजनका लागि त्र्स्तो कार्ासम्पादन िनुापने कारण सकहत 
उपलब्ध िराउने कवशेर् प्रकारको अनदुान बापतको रकम र्समा 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२६३३४ 

 
समपरुक अनदुान २६३३४ र्समाएक तहको सरकारले अको तहको सरकारलाई प्रदान िने 

समपरुक अनदुानको रकम समावेश िररन्छ । 

√ √  

२६३३५ अन्र् अनदुान २६३३५ २६३११देजख २६३१४ सम्म नपरेका अन्र् प्रकृगतका अनदुान रकम 
र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२६४०० सामाजजक सेवा 
अनदुान 

२६४०० र्समा सरकारी गनकार्, सगमगत एवं बोडाहरू, अन्र् संस्थाहरूलाई चाल ु
खचाको लागि ददइन े गनःशता, सःशता अनदुान र अन्र् मलुकु तथा 
अन्तरााकष्ट्रर् संघ सस्थालाई ददइन ेसहर्ोि, चन्दा तथा अन्तरााकष्ट्रर् संघ 
सस्थाको सदस्र्ता शलु्क र नवीकरण शलु्क तथा खचा समावेश 
िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२६४१० चाल ुअनदुान २६४१० र्समा सरकारी गनकार्, सगमगत एवं बोडाहरू, अन्र् संस्थाहरूलाई चाल ु
खचाको लागि ददइन े गनःशता, सःशता अनदुान र अन्र् मलुकु तथा 
अन्तरााकष्ट्रर् संघ सस्थालाई ददइन ेसहर्ोि, चन्दा तथा अन्तरााकष्ट्रर् संघ 
सस्थाको सदस्र्ता शलु्क र नवीकरण शलु्क तथाखचा समावेश 
िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२६४११ सरकारी गनकार्, 

सगमगत, प्रगतष्ठान एवं 
बोडाहरूलाई गनःशता 
चाल ुअनदुान 

२६४११ र्समा  सरकारको तिा बाट सरकारी गनकार् (कवकास सगमगत ऐन वा 
अन्र् छुटै्ट ऐनिारा िठन िएका गनकार् समेत) तथा बोडा, सगमगत, 

जशक्षण संस्था, अस्पताललाई ददइन ेगनःशता अनदुानको रकम समावेश 
हनु्छ । 

√ √ √ 

२६४१२ सरकारी गनकार्, 

सगमगत¸ प्रगतष्ठान एवं 
बोडाहरूलाई सशता 
चाल ुअनदुान 

२६४१२ र्समा सरकारको तिा बाट सरकारी गनकार् (कवकास सगमगत ऐन वा 
अन्र् छुटै्ट ऐनिारा िठन िएका गनकार् समेत) तथा बोडा, सगमगत, 

जशक्षण संस्था, अस्पताललाई तोककएका कार्ाक्रमहरू सिालन िना 
ददइने सःशता अनदुान समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२६४१३ अन्र् संस्थालाई 
सःशता चाल ुअनदुान 

२६४१३ र्समा देहार्का रकम पदाछनः 
(क) दैवी प्रकोप वा अन्र् कारणले अन्र् संस्थालाई ददइन े

क्षगतपूगतासम्बन्धी खचा । 

(ख) िैर सरकारी सामाजजक क्षेरका सेवामूलक संस्थाहरू, धागमाक 
संघ संस्थाहरूलाई ददइने अनदुानसम्बन्धी खचा । 

(ि) सरकारका तिा बाट संघसंस्थालाई प्रदान िररने आगथाक सहार्ता, 
परुस्कार आददको खचा र  

(घ) मागथ शीर्ाकहरूमा नपरेका अन्र् संस्थाित अनदुान सम्बन्धी 
खचाहरू । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२६४२० पुाँजीित अनदुान 26420 र्समा सरकारी गनकार्, सगमगत एवं बोडाहरूलाई पुाँजीित गनःशता, सःशता 
अनदुान र अन्र् संस्थालाई पुाँजीित खचाको लागि ददइन ेरकम समावेश 
िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२६४२१ सरकारी गनकार्, 

सगमगत, बोडा – 

पुाँजीित गनःशता 
अनदुान 

२६४२१ र्समा सरकारका तिा बाट सरकारी गनकार् (कवकास सगमगत ऐन वा 
अन्र् छुटै्ट ऐनिारा िठन िएका गनकार् समेत) तथा बोडा, सगमगत, 

जशक्षण संस्था, अस्पताललाई पुाँजीित कार्ाको लागि ददइन े गनसता 
अनदुान पदाछ । 

√ √ √ 

२६४२२ सरकारी गनकार्, 

सगमगत, बोडा – पजुजित 
सःशता अनदुान 

२६४२२ र्समा सरकारको तिा बाट सरकारी गनकार् (कवकास सगमगत ऐन वा 
अन्र् छुटै्ट ऐनिारा िठन िएका गनकार् समेत) तथा बोडा, सगमगत, 

जशक्षण संस्था, अस्पताललाई  तोककएका पूाँजीित कार्ाक्रमहरू सिालन 
िना ददइने सःशता अनदुान समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२६४२३ अन्र् संस्थालाई 
सःशता पुाँजीित 
अनदुान 

२६४२३ र्समा िैर सरकारी सामाजजक क्षेरका सेवामूलक संस्थाहरू र मागथ 
उल्लेख निएका संस्थाहरूलाई पुाँजीित कार्ाको लागि ददइन ेअनदुान 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२७००० सामाजजक सरुक्षा २७००० र्समा सामाजजक सरुक्षा प्रदान िने उदे्दश्र्ले सरकारको तिा बाट निद 
वा जजन्सीको रूपमा ब्र्होररन ेखचा रकमहरू समावेश िररन्छ । र्ो 
आधार शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७१०० सामाजजक सरुक्षा २७१०० र्समा तोककएका नािररकहरूलाई सामाजजक सरुक्षा प्रदान िने उदे्दश्र्ले 
सरकारको तिा बाट निद वा जजन्सीको रूपमा ब्र्होररन ेखचा रकमहरू 
समावेश िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७११० सामाजजक सरुक्षा २७११० र्समा सरकारले प्रदान िने आगथाक सहर्ोिको खचा समावेश 
िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७१११ सामाजजक सरुक्षा २७१११ र्समा गनम्न खचाहरू समावेश हनु्छन ्। 

(क)  विृ, असहार्, अपांि, कवधवा वा राज्र्ले दाकर्त्व व्र्होने गनणार् 
िरेका व्र्जक्तहरूलाई प्रदान िररने आगथाक सहार्ता वा अनदुान 
स्वरूप प्रदान िररने  रकम   

(ख)  कवरामीका लागि ददइने खाना खचाहरू, र 

(ि)  वन्दीहरूको लागि ददइने खाना, गसदा, कपडा र अन्र् 
सहगुलर्तसम्बन्धी खचाहरू । 

√ √ √ 

२७११२ अन्र् सामाजजक 
सरुक्षा 

२७११२ र्समा राकष्ट्रर् व्र्जक्तत्व तथा सवासाधारणलाई ददइने और्गध उपचार 
खचा र मतृ्र् ुवाअन्र् कारणले पीगडतलाई ददइने आगथाक सहार्ताको 
रकम सम्बन्धी खचा पदाछ । 

√ √ √ 

२७२०० सामाजजक सहार्ता २७२०० र्समा सरकारले कवगिन्न लजक्षत समूहलाइा प्रदान िने समाजजक 
सहार्ताको रकम समावेश िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७२१० सामाजजक सहार्ता २७२१० र्समा सरकारले कवगिन्न लजक्षत समूहलाइा प्रदान िने समाजजक 
सहार्ताको रकम समावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७२११ छारवजृत्त २७२११ र्समा कवद्यालर्, महाकवद्यालर्, कवश्वकवद्यालर् जस्ता सबै जशक्षण 
संस्थाहरूमा अध्र्र्निने छारछाराहरूलाई छारवजृत्त स्वरूप ददइन े
अनदुान वापत ्को निद, जजन्सीवा सकुवधाको रकम तथा सरकारी 
सेवामा कार्ारत कमाचारीहरूलाई छारवजृत्त स्वरूपददइने रकम 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा 
पनुस्थाापना खचा 

२७२१२ कवपद् वा अन्र् घटनाका कारणले िएको क्षगत वापत ब्र्जक्त/संस्थालाई 
ददइने क्षगतपूगताको रकम र्समा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२७२१३ और्धीखररद खचा २७२१३ र्समा अस्पताल, प्राथगमक स्वास््र् केन्र, आर्वेुद और्धालर्, आदद 
जस्ता गनकार्बाट गनशलु्क रूपमा कवतरण िररने वा कवरामीको 
उपचारमा प्रर्ोि हनुे और्गध तथा स्वास््र् सामाग्री खरीद र सोको 
ढुवानीसम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२७२१९ अन्र् सामाजजक 
सहार्ता 

२७२१९ सरकारको तिा बाट प्रदान िररन ेअन्र् आगथाक/सामाजजक सहार्ता, 
परुस्कार वा सामाजजक सहार्ता सम्बन्धी रकम र्समा समावेश 
िररन्छ। 

√ √ √ 

२७३०० कमाचारी सामाजजक 
लाि सम्बजन्ध खचा 

२७३०० र्समा सेवा गनवतृ्त कमाचारी तथा पदागधकारीहरूलाई सकुवधाहरू प्रदान 
िनाको लागि हनु ेखचाहरू समावेश िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा 
लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७३१० सेवागनवतृ्त सकुवधाहरू २७३१० र्समा सेवा गनवतृ्त कमाचारी तथा पदागधकारीहरूलाई सरकारले सेवा 
गनवतृ्त सकुवधाहरू प्रदान िनाको लागि हनु ेखचाहरू समावेश हनु्छ ।र्ो 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२७३११ गनवजृत्तिरण तथा 
अशक्त वजृत्त 

२७३११ र्समा सेवा गनवतृ्त पदागधकारी वा कमाचारीलाई प्रदान िररन े
गनवतृ्तिरण सकुवधा तथाअशक्त वजृत्तको खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२७३१२ उपदान २७३१२ र्समा सेवा गनवतृ्त पदागधकारी वा कमाचारीको लागि िररने उपदान 
खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२७३१३ सेवागनवतृ्तको संजचत 
कवदा 

२७३१३ र्समा सेवा गनवतृ्त पदागधकारी वा कमाचारीको लागि िररने सजित 
कवदाको खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२७३१४ सेवागनवतृ्तको और्धी 
उपचार 

२७३१४ र्समा सेवा गनवतृ्त पदागधकारी वा कमाचारीको लागि प्रदान िररन े
और्गध उपचार खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२७३१५ मतृ कमाचारीको 
सकुवधा तथा सहार्ता 

२७३१५ र्समा मतृक कमाचारीको सकुवधा तथा गनजको पररवारलाई उपलव्ध 
िराईने सकुवधा, मतृक कमाचारीको पररवारलाई उपलव्ध िराएको 
सहार्ता वापत ्को रकम क.सं.कोर्लाई सोधिनाा तथा मतृक 
कमाचारीलाई सरकारको तिा बाट ददइएको थप रकम समावेश 
िररन्छ। 

√ √ √ 

२८००० अन्र् खचा २८००० र्समा सरकारको तिा बाट िररन ेसबै प्रकारका किताा खचाहरू तथा जग्िा 
िाडा समावेश िररन्छ ।र्ो आधार शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८१०० सम्पजत्त सम्वन्धी खचा २८१०० र्स अन्तिात ब्र्ाज बाहेकको सम्पजत्त सम्बन्धी खचाहरू समावेश 
िररन्छ ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८१४० िाडा २८१४० र्समा सरकारी प्रर्ोजनको लागि िाडामा गलइएको जग्िा, िवन, िोदाम 
जस्ता पुाँजीित सम्पजत्तको िाडा खचा समावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा 
खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८१४१ जग्िाको िाडा २८१४१ र्समा सरकारी प्रर्ोजनका लागि जग्िा िाडामा गलई प्रर्ोि िरे वापत 
जग्िा धनीलाई िकु्तानी िनुा पने िाडा वा बालीनालीको क्षगतपूगता 
वापत ्को खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२८१४२ घरिाडा २८१४२ र्समा कार्ाालर् तथा िोदाम प्रर्ोजनको लागि तथा सरकारी 
पदागधकारीहरूलाई ददइन ेआवास सकुवधाको लागि गलइएको घर िाडा 
वापत ्को रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 
प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

२८१४३ सवारीसाधन तथा 
मेजशनर औजार िाडा 

२८१४३ र्समा सरकारी प्रर्ोजनको लागि सवारी साधन, मेशीनरी औजार लिार्त 
अन्र् पुाँजीित सम्पजत्त िाडामा गलई प्रर्ोि िरे वापत ्को िाडा खचा 
पदाछ । तर सावाजगनक गनमााण कार्ाका लागि गलइएको िाडाको रकम 
िने सम्बजन्धत पुाँजीित खचा रकममै समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२८१४९ अन्र् िाडा २८१४९ मागथ उल्लेजखत बाहेकका अन्र् प्रर्ोजनमा गतनुापने िाडा र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

२८२०० किताा खचा २८२०० र्समा सरकारका तिा बाट िररन ेसबै प्रकारका किताा खचाहरू समावेश 
िररन्छ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८२१० कितााखचा २८२१० र्समा न्र्ाकर्क गनणार्ानसुार िररन ुपने तथा िन्सार, लिार्त अन्र् सबै 
ककगसमका करहरूसाँि सम्बजन्धत किताा खचाहरू समावेश िररन्छ । र्ो 
शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८२११ राजस्वकिताा २८२११ र्समा सरकारले किताा िनुा पने िन्सार, कर, अन्तःशलु्क, मालपोत, 

दण्ड जररवाना रअन्र् राजस्व किताा खचाहरू र प्रचगलत काननु अनसुार 
ददइने राजस्व छुटको रकम समावेश हनु्छ । 

√ √ √ 

२८२१२ न्र्ाकर्क किताा २८२१२ र्समा सरकारले न्र्ाकर्क गनणार् अनसुार िनुा पने किताा खचाहरू 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२८२१९ अन्र् किताा २८२१९ र्समा सरकारले किताा िनुा पने राजस्व तथा न्र्ाकर्क किताा बाहेकका 
अन्र् किताा (वैदेजशक समेत) खचाहरू समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२८९०० िैपरी आउन ेचाल ु
खचा 

२८९०० र्ो शीर्ाक चाल ुखचाको बजेट एकमषु्ट रूपमा प्रस्ताव िने प्रर्ोजनका 
लागि मारव्र्वस्था िररएको हो ।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८९१० िैपरी आउन ेचाल ु
खचा 

२८९१० र्ो शीर्ाक चाल ुखचाको बजेट एकमषु्ट रूपमा प्रस्ताव िने प्रर्ोजनका 
लागि मार व्र्वस्था िररएको हो ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

२८९११ िैपरी आउने चाल ु
खचा 

२८९११ चालखुचातिा  बजेट तजुामा िने गसलगसलामा र्ककन रूपमा खचाको 
प्रस्ताव िना नसकी ककटानी साथ खचा शीर्ाकमा रकम तो्न सम्िव 
निएको तर आिामी वर्ाको खचामा समावेश िनुा पने प्रकारका 
रकमहरू बजेट तजुामा प्रर्ोजनका लागि मारै र्स खचा शीर्ाकमा 
प्रस्ताव िना सककनेछ ।  तर खचा िदाा बााँडिााँड िरी सम्बजन्धत खचा 
शीर्ाक अन्तिात नै समावेश िरी खचा िनुापदाछ ।र्ो खचा शीर्ाकबाट 
खचा िनेिरी अजततर्ारी ददन, गनकासा िना र खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 
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२.३ पूाँजीित खचा/सम्पजत्त तथा दाकर्त्व संकेत तथा विीकरण र व्र्ातर्ा 
तीनै तहका सरकारले पूाँजीित प्रकृतीको लागि िने खचाको संकेत र्स खण्डमा रहेका छन ्: 

खचा संकेत 

खचा आधार 
शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३०००० सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्व 

३०००० र्समा सरकारका सबै ककगसमका सम्पजत्त प्रािी तथा जस्थर सम्पजत्तको 
गनमााणमा हनु ेखचा रकम र सरकारको दाकर्त्वमा रहेको खदु रकम 
समावेश हनु्छ । 

√ √ √ 

३१००० िैर कवत्तीर् 
सम्पजत्त / 
पूाँजीितखचा 

३१००० र्समा सरकारको सबै ककगसमका पुाँजीित खचाहरू समावेश 
िररन्छ ।र्ो आधार शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३११०० जस्थर सम्पजत्त 
प्रागि खचा 

३११०० र्समा सरकारको सबै ककगसमका पुाँजीित खचाहरू समावेश िररन्छ ।  
कार्ा सम्पन्न िएपगछ सम्बजन्धत शीर्ाकमा गनगमात सम्पजत्तलाइा पूाँजीकृत 
िनुापदाछ । र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१११० िवन तथा 
संरचना 

३१११० र्समा िवन खरीद वा गनमााणसाँि सम्बन्धी पुाँजीित खचाहरू समावेश 
िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३११११ आवासीर् िवन 
गनमााण/खररद 

३११११ र्समा पदागधकारी तथा कमाचारीको आवास प्रर्ोजनको लागि िवन 
गनमााण वा खररद िदााको खचा समावेश हनु्छ । िवन खररद िदाा 
सो िवन तथा िवनले ओिटेको जग्िा, कम्पाउण्ड लिार्तका अन्र् 
संरचनाित खचा (जग्िा, िगनाचर र कि्चसा आदद) को लाित 
छुट्याउन स्न ेिएमा सम्बजन्धत खचा शीर्ाकमै रकम व्र्वस्था िरी 
खचा लेख्न ुपदाछ ।  

√ √ √ 

३१११२ िैर आवासीर् 
िवन 
गनमााण/खररद 

३१११२ र्समा कार्ाालर् िवन,  िवन तथा जग्िाको कम्पाउन्ड वाल गनमााण, 

िोठ र टहराजस्ता िवनजन्र् संरचनाको गनमााण/खरीद  िना लाग्न े
खचाहरूको साथै िइरहेको िवनमा कोठावा तला थप िदाा हनु ेखचा 
समावेश िनुा पदाछ ।िवन खररद िदाा सो िवन तथा िवनले 
ओिटेको जग्िा, कम्पाउण्ड लिार्तका अन्र् संरचनाित खचा (जग्िा, 
िगनाचर र कि्चसा आदद) को लाित छुट्याउन स्न े िएमा 
सम्बजन्धत खचा शीर्ाकमै रकम व्र्वस्था िरी खचा लेख्न ुपदाछ । 

√ √ √ 

३१११४ जग्िा कवकास 
कार्ा 

३१११४ र्समा जग्िा कवकास कार्ा सम्बन्धी लाित खचाको साथै सो कार्ासाँि 
प्रत्र्क्ष सम्बजन्धतअन्र् रकमहरू समावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३११२० सवारी साधन,  
मेजशनरी 
औजार, िगनाचसा 
तथा कि्चसा 

३११२० र्समा सवारी साधन तथा मेशीनरी औजार खररद सम्बन्धी खचाहरू 
समावेश हनु्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३११२१ सवारी साधन ३११२१ र्समा देहार्का रकमहरू समावेश हनु्छः 
(क) सवारीका साधनहरू (जस्तै जीप, मोटरकार, बस, ट्रक, मोटर 

साइकल, स्कूटर, साइकल, ढुवानीसम्बन्धी काम िने ट्रर्ा्टर, 

िाडा तान्ने जनावरहरुः वर्ल, र घोडा आदद) को मोल,  

(ख) सवारी साधनको इन्जीन नै बदली ममात िरेमा सोको मोल, 
(ि) सवारी साधन वा इन्जीन जझकाउाँदा लािकेो िाडा िरौट, कर, 

िन्सार, मािास्थ बीमा 

√ √ √ 



53 

 

खचा संकेत 

खचा आधार 
शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक 
तथा उप-शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

(घ) हवाइा र्ातार्ातका साधन (हवाईजहाज, हेगलकप्टर आदद) र 
तीनका मेशीनरी कम्पोनेन्ट खररद  आदद खचाहरू 

३११२२ मेजशनरी तथा 
औजार 

३११२२ र्समा एक वर्ा िन्दा बढी आरू् िएका सवारी साधन बाहेकको 
मेजशन तथामेजशनरी औजारहरूको खररदको लागि िएका खचा 
समावेश हनु्छ । 

(क)  कवगिन्न ककगसमका िारी मेशीनहरू, खेतीसम्बन्धी मेशीन र 
औजारहरू, ट्रर्ा्टर (ढुवानीको काममा प्रर्ोि हनुे बाहेक), 
जेनेरेटर, ट्रान्सिरमर, कारखानाको सामान, गनमााणसम्बन्धी 
मेशीन, सिारका सामान, वैज्ञागनक र्न्र र सामान, नाप तथा 
तौलको सामान, तस्वीर जखच्ने सामान, प्राकवगधक 
राफ्टीङ्गसम्बन्धी सामान, कार्ाालर् मेशीन र औजारहरू जस्तै 
फ्र्ा्स, गमगमओग्राि, कम्प्रू्टर, कप्रन्टर आदद मेशीन र 
औजारको मूल्र्  

(ख)  र्स्ता मेशीनरी औजारहरूको मतुर् िाि नै बदली ममात िनुा 
परेमा सोको खचा  

(ि)  सो सम्बन्धी आवश्र्क िाडा िरौट, शलु्क, कर, िन्सार, मािास्थ 
बीमा आदद खचाहरू । 

(घ)  सरकारी कार्ाालर्को लागि आवश्र्क पने एक वर्ा िन्दा बढी 
कटकाउ हनु स्ने वा प्रगत इकाइ रू.  ५,०००।– िन्दा बढी 
मोल पने खालका (अ) अस्पतालका लागि चाकहने औजारहरू, 

(आ) कृकर् औजार, पश ु जचककत्सासम्बन्धी सानागतना 
मालसामान, रइङ्ग, गडजाइन लिार्तका प्राकवगधक सामान आदद, 

(इ) कहटर, पंखा, गबजलुीको गमटर,   र्.ुकप.एस., हाडा गडस्क र 
सोको जडानसम्बन्धी खचा, र अन्र्  सानागतना प्राकवगधक 
सामानहरू सम्बन्धी खचाहर । 

 तर प्रगत इकाइ ५०००।-  रूपैंर्ा िन्दा कम मूल्र्का सामान 
खरीद िनुा परेमा  “कार्ाालर्सम्बन्धी खचा” मा खचा लेख्न ु
पनेछ । 

√ √ √ 

३११२३ िगनाचर तथा 
कि्चसा 

31115 र्समा सरकारी कार्ाालर्को प्रर्ोजनको लागि खरीद िररएका 
िनीचर, िगनागसाँि तथा कि्चसाको (क) खरीद मोल र (ख) 
र्ससम्बन्धी ढुवानी िाडा, मािास्थ बीमा, कर, िन्सारसम्बन्धी खचाहरू 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३११३० अन्र् पूाँजीित 
खचा 

३११३० र्समा अन्र् पूाँजीित खचाहरू समावेश हनु्छन ्। र्ो शीर्ाकमा खचा 
लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३११३१ पशधुन तथा 
बािवानी 
कवकास खचा 

३११३१ व्र्ावसाकर्क रूपले एक िन्दा बढी पटक उत्पादन प्राि िना स्ने 
िरी जीकवत पश ु पंक्षी पालन िने (प्रजनन, दगु्ध उत्पादन, उन 
उत्पादन, पश ुर्ातार्ात) तथा अन्र् व्र्ावसाकर्क कृकर् तथा वनस्पगत 
कवकास (िलिूल, गबउ कवजन, खोटो, पात, दोहोररने निदे बाली) 
आददको लागि िररने जस्थर प्रकृगतको खचा र्समा पदाछ । 

√ √ √ 
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खचा संकेत 

खचा आधार 
शीर्ाक, मूल 
शीर्ाक, शीर्ाक 
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परुानो 
संकेत 

ब्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३११३२ अनसुन्धान तथा 
कवकास 
सम्बन्धी खचा 

२९७१२ र्समा सबै प्रकारका अनसुन्धान, बौकिक सम्पजत्त अगधकार, अनसुन्धान 
र कवकास, मनोरन्जनात्मक तथा साकहजत्र्क र कलात्मक कार्ामा 
िररने पूाँजीित प्रकृगतको खचा । 

√ √ √ 

३११३४ कम्प्र्टुर 
सफ्टवेर्र 
गनमााण तथा 
खरीद खचा  

२९७१२ र्समा सबै प्रकारका सफ्टवेर्र गनमााण (परामशादाताको खचा समेत), 
खरीद र सारितू रूपमा प्रिाव पाने िरी सफ्टवेर्रमा स्तरोन्नगत 
िदााको लाित तथा डाटावेश सम्बन्धी खचा  समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३११३५ पूाँजीित परामशा 
खचा 

२९७११ र्समा सावाजगनक गनमााण साँि सम्बजन्धत (क) सम्िाव्र्ता अध्र्र्न 
खचा  (ख) सवेक्षण, गडजाइन, रइङ्ग खचा (ि) अन्वेर्ण उत्खनन र 
अनसुन्धानसम्बन्धी खचा  (घ) पुाँजीित गनमााणको लाितमा समावेश 
हनुे प्राकवगधक परामशा सेवासम्बन्धी खचा तथा अन्र् पूाँजीित प्रकृगतका 
अध्र्र्न, अनसुन्धान तथा परामशा  खचाहरू समावेश हनु्छन ्। 

√ √ √ 

३११४० सरुक्षा उपकरण ३११४० र्समा सावाजगनक सरुक्षाका लागि आवश्र्क उपकरण सम्बन्धीखचा 
समावेश हनु्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√   

३११४१ सरुक्षा प्रणाली 
तथा उपकरण 
प्रागि खचा 

३११४१ शाजन्त सरुक्षा प्रर्ोजनका लागि आवश्र्क हातहगतर्ार तथा सरुक्षा 
उपकरण (सरुक्षा ट्याकं, सैगनक कवमान तथा अन्र् जस्थर प्रकृगतका 
सैन्र् उपकरण) खररद सम्बन्धी खचा र्समा समावेश हनु्छ । 

√   

३११५० सावाजगनक 
गनमााण 

३११५० र्समा सावाजगनक गनमााणसाँि सम्बजन्धत खचाहरू समावेश हनु्छन ्। 
र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३११५१ सडक तथा 
पूल गनमााण 

३११५१ र्समा नर्ााँ तथा पूराना कालोपरे, खण्डाजस्मथ वा ग्रािेल र कच्ची 
सडक गनमााण सम्बन्धीखचा र सडक गनमााण संि प्रत्रे्क्ष जोगडएका 
सम्बजन्धत पूल, कल्िटा, झोलङु्गे पूल, टे्रल पूल, गनमााण र सो साँि 
सम्बजन्धत इन्धन, सरुक्षालिार्तका खचाहरू समावेश हनु्छ । 

√ √ √ 

३११५२ रेलमािा तथा 
हवाइा मैदान 
गनमााण 

३११५२ र्समा रेलमािा तथा हवाइा मैदान गनमााण साँि सम्बजन्धतखचा र सो 
कार्ासाँि प्रत्र्क्षसम्बजन्धतइन्धन, सरुक्षा घेरा गनमााणलिार्तका 
खचाहरू समावेश हनु्छन ्। 

√ √ √ 

३११५३ कवद्यतुसंरचना 
गनमााण 

३११५३ र्समाकवद्यतु िहृ गनमााण, प्रसारण तथा कवतरण प्रणाली गनमााण लिार्त 
कवद्यतु कवकाससाँिसम्बजन्धत लाित खचा र सो साँि प्रत्र्क्ष 
सम्बजन्धतइन्धन, सरुक्षा लिार्त अन्र् समावेश हनु्छन ्। 

√ √ √ 

३११५४ तटबन्ध तथा 
बााँधगनमााण 

३११५४ र्समा नदी गनर्न्रणका लागि गनमााण िररने तटबन्ध, बााँध तथा 
िसंूरक्षणका लागि गनमााण िररने टेवा पखााल गनमााण लिार्तसो साँि 
प्रत्र्क्ष सम्बजन्धत खचाहरू समावेश हनु्छन ्। 

√ √ √ 

३११५५ गसंचाइा संरचना 
गनमााण 

३११५५ र्समा गसंचाइाका लागि गनमााण िररने बााँध, नहर, कुलो, पैनी, स्र्ालो 
तथा डीप ट्युवेल, र सो साँि प्रत्र्क्ष सम्बजन्धत अध्र्र्न, अनसुन्धान, 

इन्धन, सरुक्षा लिार्तका खचाहरू समावेश हनु्छन ्। 

√ √ √ 

३११५६ खानेपानी 
संरचना गनमााण 

३११५६ र्समा खानेपानीका लागि ररजभ्वाार्र गनमााण, प्रशोधन तथा कवतरण 
प्रणाली गनमााण, पाइपकवच्याउने, पानीटेंकी गनमााण, बोररङ्ग लिार्त सो 
साँि प्रत्र्क्ष सम्बजन्धत, इन्धन, सरुक्षा लिार्तका खचाहरू समावेश 
हनु्छन ्। 

√ √ √ 
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संघ प्रदेश स्थानीर् 

३११५७ वनतथा 
वातावरण 
संरक्षण 

३११५७ र्समा नसारी स्थापना, वकृ्षारोपण, गग्रन हाउस तथा शेड गनमााण, 

वार्ोइजन्जगनर्ररङ्ग तथा वातावरण संरक्षण साँि सम्बजन्धत खचाहरू 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३११५८ सरसिाइा 
संरचना गनमााण 

३११५८ र्समाढल गनकास, सिाइा नाला, िोहोरमैला प्रशोधन केन्र, डजम्पङ्ग 
साइट गनमााण तथा सरसिाइा साँि सम्बजन्धत अन्र् पूवााधार गनमााण 
साँि सम्बजन्धत खचाहरू समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३११५९ अन्र् 
सावाजगनक 
गनमााण 

३११५९ मागथ ३११५१ देजख ३११५८ सम्म नपरेका अन्र् सावाजगनक 
गनमााणसाँि सम्बजन्धत खचाहरू र्समासमावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३११६० गनगमात 
सरचनाको  
सधुार खचा 

31110 र्समा िइरहेको िवन तथा अन्र् सरचना सम्बन्धी संरचनाको आर् ु
थप हनु ेिरी िररन ेपुाँजीित प्रकृगतको खचा समावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३११६१ गनगमातिवनको 
संरचनात्मक 
सधुार खचा 

31113 र्समा िइरहेको िवन तथा अन्र् सरचना सम्बन्धी संरचनाको आर् ु
थप हनु ेिरी िररने पुाँजीित प्रकृगतको खचा समावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३११७० पूाँजीित सधुार 
खचा 

३११७० र्समा सावाजगनक गनमााण र पुाँजीित संरचनाको आर् ुथप हनु ेिरी 
िररन ेखचाहरू समावेश िररन्छ ।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३११७१ पूाँजीित सधुार 
खचा सावाजगनक 
गनमााण 

३११७१ र्समा सावाजगनक गनमााण र पुाँजीित संरचनाको आर् ुथप हनु ेिरी 
िररने खचाहरू समावेश िररन्छ ।तर संरचनाको आकार वा लम्वाई 
वा पररमाण नै थप िना लाग्न ेपुाँजीित गनमााणसम्बन्धी खचा रकम 
संकेत नं. ३११५१ देजख ३११५९ सम्मका खचा शीर्ाकमै समावेश 
िनुा पदाछ । उदाहरणको लागि ५० ककलोगमटर लामो कवद्यमान 
सडकमा अरू १० ककलोगमटर थप िनुा पने िएमा त्र्स्तो कार्ा िना 
लाग्न ेरकम िन ेखचा संकेत ३११५१ मा नै समावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३१२०० मौज्दात 
सामानहरु 

 र्समा वस्त ुउत्पादन वा सेवा प्रदान िना आवश्र्क ठुलो पररणाममा 
र एक आगथाक वर्ा िन्दा बढीको लािी एकैपटक खररद िनुापने तथा 
पुाँजीित लिानी आवश्र्क पने मौज्दात सामानहरुको खचा समावेश 
िनुा पदाछ।  र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१२२० मौज्दात 
सामानहरु 

 र्समा वस्त ुउत्पादन वा सेवा प्रदान िना आवश्र्क ठुलो पररणाममा 
र एक आगथाक वर्ा िन्दा बढीको लािी एकैपटक खररद िनुापने तथा 
पुाँजीित लिानी आवश्र्क पने मौज्दात सामानहरुको खचा समावेश 
िनुा पदाछ।  र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१२२१ मौज्दात 
सामानहरु 

 र्समा वस्त ुउत्पादन वा सेवा प्रदान िना आवश्र्क ठुलो पररणाममा 
र एक आगथाक वर्ा िन्दा बढीको लािी एकैपटक खररद िनुापने तथा 
पुाँजीित लिानी आवश्र्क पने मौज्दात सामानहरुको खचा समावेश 
िनुा पदाछ।  

√ √ √ 

३१३०० बहमूुल्र् 
सामानहरु 

 र्स अन्तिात त्र्स्ता बहमूुल्र् वस्तहुरू पदाछन जसको प्रर्ोि उत्पादन 
वा उपिोिको लािी िररदैन तर िकवष्र्मा  र्सको बास्तकवक मूल्र् 
बढ्न ेअनमुान िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 
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प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३१३१० बहमूुल्र् 
सामानहरु 

 र्स अन्तिात त्र्स्ता बहमूुल्र् वस्तहुरू पदाछन जसको प्रर्ोि उत्पादन 
वा उपिोिको लािी िररदैन तर िकवष्र्मा  र्सको बास्तकवक मूल्र् 
बढ्न ेअनमुान िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१३११ बहमूुल्र् 
सामानहरु 

 र्स अन्तिात त्र्स्ता बहमूुल्र् वस्तहुरू पदाछन जसको प्रर्ोि उत्पादन 
वा उपिोिको लािी िररदैन तर िकवष्र्मा  र्सको बास्तकवक मूल्र् 
बढ्ने अनमुान िररन्छ । र्स अन्तिात उत्पादन प्रकक्रर्मा  प्रर्ोि 
नहनुे िैरकवगतर् सनु मूल्र्बान धातु स्टोन पेन्टीङ परुाना िरिहना 
जस्ता मालसामनको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ । 

√ √ √ 

३१४०० प्राकृगतक 
सम्पजत्त (Non-

produced assets) 

३१४०० र्समा प्राकृगतक रूपमा उपलब्ध सम्पजत्तहरू प्रागि सम्बन्धी खचाहरू 
समावेश हनु्छन ्।र्ो मूल शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१४१० जग्िा प्रागि 
खचा 

३१४१० र्समा सरकारी प्रर्ोजनका लागि जग्िा खरीद वा अगधग्रहण िदाा 
लाग्न ेसम्पूणा ककगसमकाखचाहरू समावेश िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा खचा 
लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१४११ जग्िा प्रागि 
खचा 

३१४११ र्समा जग्िा खरीद वा अगधग्रहण िने गसलगसलामा लाग्न ेमोल र 
सो वापत ्को मआुब्जा तथाजग्िा प्राि िदाा लाग्ने दस्तरु, कर र अन्र् 
खचाहरू र्स खचा शीर्ाकमा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३१४४० अदृष्र् सम्पजत्त 
प्रािी खचा 

३१४४० र्समा उपर्ोिमा आउन ेतर नदेजखन ेप्रकारका सम्पजत्त प्रागिमा हनु े
खचाहरू समावेश हनु्छन ्।र्ो शीर्ाकमा खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१४४१ करार, गलज 
तथा लाइासेन्स 
खररद प्रागि 
खचा  

13113 सम्झौता अनसुार िकु्तानी िनुापने पूाँजीित प्रकृगतको लाइसेन्स खररद, 

गलज वा करार तथा त्र्सको नवीकरण वा िकु्तानी सम्बन्धी खचा 
तथा अन्र् अदृष्र् (intangible) अनमुगत सम्बन्धी खचाहरू र्समा 
समावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३१५०० िैपरी आउन े
पूाँजीित 

31500 र्समा पूाँजीित  खचाको बजेट एकमषु्ट रूपमा प्रस्ताव िने प्रर्ोजनका 
लागि मार र्ो शीर्ाकको प्रस्ताव िररएको हो ।  र्ो मूल शीर्ाकमा 
खचा लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१५१० िैपरी आउन े
पूाँजीित 

31510 र्समा पूाँजीित खचाको बजेट एकमषु्ट रूपमा प्रस्ताव िने प्रर्ोजनका 
लागि मार र्ो शीर्ाकको प्रस्ताव िररएको हो ।  र्ो शीर्ाकमा खचा 
लेख्न गमल्दैन । 

√ √ √ 

३१५११ िैपरी आउने 
पूाँजीित 

31511 पूाँजीित खचा बजेट तजुामा िदाा ककटानीसाथ खचा शीर्ाकमा तो्न 
सम्िव निएका रकमहरू बजेटतजुामा प्रर्ोजनका लागि मारै र्समा 
प्रस्ताव िना सककनेछ । तर खचा िदााबााँडिााँड िरी सम्बजन्धत खचा 
शीर्ाक अन्तिात नै पारी खचा िनुा पदाछ ।र्स शीर्ाकबाट खचा िने 
िरी अजततर्ारी ददन, गनकासा ददन वा खचा िना गमल्दैन । 

√ √ √ 
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२.४ कवत्तीर् सम्पजत्त तथा दाकर्त्व (कवत्तीर् व्र्वस्था) संकेत तथा विीकरण र व्र्ातर्ा 

कवत्तीर् 
संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्व/ कवत्तीर् 

व्र्वस्थाका आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक तथा उप-
शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

व्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३२००० कवत्तीर् सम्पजत्त 32000 र्स अन्तिातका संकेतहरूले सरकारी ऋण तथा लिानीको 
साथै स्वदेशी तथा वैदेजशक ऋण प्रागि र ऋणको सावााँ 
िकु्तानीको अवस्थालाई जचरण िदाछ ।र्समा रकम जम्मा 
िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३२१०० आन्तररक कवत्तीर् सम्पजत्त 32100 र्समा तीनै तहका सरकारबाट िररन े आन्तररक कवत्तीर् 
सम्पजत्तका लागि, देशगिरै हनु ेऋणतथा शेर्र लिानीसम्बन्धी 
रकम समावेश िररन्छ । र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३२१२० निद र बैंक मौज्दात  निद तथा बैक मौज्दातको कववरणर्स अन्तिात पदाछ।र्स 
उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

३२१२१ निद  निद मौज्दातको कववरण र्स शीर्ाकमा समावेश िररन्छ। √ √ √ 

३२१२२ बैंक मौज्दात  बैक मौज्दातको कववरण र्स शीर्ाकमा समावेश िररन्छ। √ √ √ 

३२१४० आन्तररक ऋण लिानी 32140 र्समा तीनै तहका सरकारले देशगिर िने ऋण लिानीमा 
सरकारले कवितमा िरेको ऋणलिानीहरूबाट सावााँ किताा प्राि 
रकम समार्ोजन िदाा हनु आउन े खदु अङ्क उल्लेख 
िररन्छ ।र्समा लेखाङ्कन िना गमल्दैन । 

√ √ √ 

३२१४१ अन्तर सरकारी ऋण 
लिानी 

14313 आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारलाई प्रदान िररने ऋण र्समा 
पदाछन ्। 

√ √ √ 

३२१४२ सावाजगनक संस्थानमा 
ऋण लिानी 

32142 आन्तररक रूपमा सावाजगनक संस्थानहरूलाई प्रदान िररन े
ऋण र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३२१४३ अन्र् संस्थामा ऋण 
लिानी 

32143 मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्र् ऋण लिानी र्समा 
पदाछन ्। 

√ √ √ 

३२१४७ अन्तर सरकारी ऋण 
लिानी किताा  

14313 आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारलाई प्रदान िररएका ऋणको 
सााँवा किताा र्समा पदाछन ्। 

√ √ √ 

३२१४८ संस्थानबाट ऋण लिानी 
किताा  

32148 आन्तररक रूपमा सावाजगनक संस्थानहरूलाई प्रदान ऋणको 
सााँवा किताा र्समा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३२१४९ अन्र् संस्थाबाट ऋण 
लिानी किताा 

32149 मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्र् ऋणको सााँवा किताा र्समा 
पदाछन ्। 

√ √ √ 

३२१५० खूदशेर्र लिानी 32150 सरकारले कवगिन्न संस्थामा िरेको शेर्र लिानीको खदु रकम 
र्समा समावेश हनु्छ । र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३२१५१ संस्थानमा शेर्र लिानी 32151 संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी र्समा पदाछ । √ √ √ 

३२१५२ अन्र्संस्थामा शेर्र 
लिानी 

32152 अन्र्संस्थामा िररएको शेर्र लिानी र्समा पदाछ । √ √ √ 

३२१५६ संस्थानमा शेर्र लिानी 
किताा  

14323 संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी किताा र्समा पदाछ । √ √ √ 

३२१५७ संस्थानमा शेर्र लिानी 
गबक्री  

32157 संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी गबक्री रकम र्समा पदाछ । √ √ √ 

३२१५८ अन्र्संस्थामा शेर्र 
लिानी किताा  

-14323  अन्र् संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी किताा र्समा पदाछ । √ √ √ 

३२१५९ अन्र्संस्थामा शेर्र 
लिानी गबक्री  

32159 अन्र् संस्थानमा िररएको शेर्र लिानी गबक्री रकम र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 
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कवत्तीर् 
संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्व/ कवत्तीर् 

व्र्वस्थाका आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक तथा उप-
शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

व्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३२१८० अन्र् प्रागि हनु ेखाताहरु 

 

 अन्र् प्रािी हनु ेखाताहरू र्समा कववरण देखीन्छ। र्स उप-
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

३२१८१ उधारो गबकक्र तथा अगग्रम 
िकु्तानी 

 उधारो गबक्री तथा अगग्रम िकु्तानीहरू र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िनुापदाछ। 

√ √ √ 

३२१८२ प्रागिर्ोग्र् गबगबध 
खाताहरु 

 

 प्राि िना बाकी कर, लािांश, शेर्र कवकक्र िएको तर प्राि 
िैनसकेको रकम, प्राि िना बाकी िाडा, ज्र्ाला जस्ता र्स 
उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

३२१८३ धरौटी रकम प्रािी 
 

 कुनै प्रर्ोजनको लागि व्र्जक्त वा संस्थाले धरौटी रकम जम्मा 
िदाा र्समा लेखांकन िनुा पदाछ ।  

√ √ √ 

३२१८४ धरौटी रकम किताा 
 

 कुनै प्रर्ोजनको लागि व्र्जक्त वा संस्थाले राखेको धरौटी 
रकम किताा िदाा र्समा लेखांकन िनुा पदाछ। 

√ √ √ 

३२२०० बाह्य कवत्तीर् सम्पजत्त 32200 बाह्य कवत्तीर् सम्पजत्त र्समा समावेश हनु्छ । र्समा प्रकवष्टी 
िनुापदैन। 

√   

३२२१० सून तथा एस गड आर 32010 सरकारी स्वागमत्वमा नपेाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सनु तथा एस 
गड आर र्समा पदाछ।र्ो शीर्ाकमा लेखाकंन  

िनुापदैन । 

√   

३२२११ सून  

 

32011 सरकारी स्वागमत्वमा नेपाल राष्ट्रबैंकमा रहेको सनु र्समा 
पदाछ। 

√   

३२२१२ एस गड आर 32012 सरकारी स्वागमत्वमा नेपाल राष्ट्रबैंकमा रहेको एस गड आर 
र्समा पदाछ। 

√   

३२२४० खूद वैदेजशक ऋण 
लिानी 

32240 कवदेशमा िररएको लिानी र सो को किताा खचाको खदु रकम 
र्समा समावेश हनु्छ । तर र्समा रकम लेख्न गमल्दैन 

√ √  

३२२४१ वैदेजशक ऋण लिानी 32211 अन्तरराकष्ट्रर् रूपमा लिानी िरेको ऋण र्समा पदाछ । √ √  

३२२४२ वैदेजशक ऋण लिानी 
किताा 

32212 अन्तरराकष्ट्रर् रूपमा लिानी िरेको ऋणको सााँवा किताा 
र्समा पदाछ । 

√ √  

३२२५० खूद वैदेजशक शेर्र 
लिानी 

32250 कवदेशी संस्थामा िरेको खदु शेर्र लिानी र्समा पदाछ । √ √  

३२२५१ वैदेजशक शेर्र लिानी 32251 अन्तरराकष्ट्रर्रूपमा लिानी िरेको शेर्र र्समा पदाछ । √ √  

३२२५८ वैदेजशक शेर्र गबक्री  32258 अन्तरराकष्ट्रर्रूपमा लिानी िरेको शेर्र गबक्री कितााको रकम 
र्समा पदाछ । 

√ √  

३३००० दाकर्त्व ३३००० 
 

सरकारको आन्तररक तथा बाह्य कवत्तीर् दाकर्त्व सम्बन्धी 
प्रागि र्समा समावेश हनु्छ । 

√ √ √ 

३३१०० आन्तररक दाकर्त्व 33100 र्समा सरकारका सबै ककगसमका आन्तररक दाकर्त्वको रकम 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३३१४० खूद आन्तररक ऋण 33190 र्समा संघीर् सरकारले िरेको आन्तररक ऋण प्रागि र 
आन्तररक ऋणको सावााँ िकु्तानीको खदुरकम समावेश 
िररन्छ ।र्समा रकम समावेश िना गमल्दैन। 

√ √ √ 
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कवत्तीर् 
संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्व/ कवत्तीर् 

व्र्वस्थाका आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक तथा उप-
शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

व्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३३१४१ ऋणपरमािा त प्राि ऋण 33191 र्समा टे्रजरी गबल, बचत ऋणपर, कवकास ऋणपर 
लिार्तका कवगिन्न ऋणपरहरूमािा त प्रािऋण र्समा 
पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४२ अन्र् आन्तररक 
सरकारबाट प्राि ऋण 

11334 र्समा आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारबाट प्राि ऋण पदाछ । √ √ √ 

३३१४३ अन्र्संस्थाहरूबाट ऋण 
प्रागि 

11331 र्समा आन्तररक रूपमा कवगिन्न कवत्तीर् तथा अन्र् 
संस्थाहरूबाट प्राि ऋण पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४४ अगधकवकर्ा (Overdraft) 11331 र्समा अगधकवकर्ाका माध्र्मिारा प्राि छोटो समर्को ऋण 
र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४५ ऋणपरमािा त प्राि ऋण 
सााँवा िकु्तानी 

33195 र्समा टे्रजरी गबल, बचत ऋणपर, कवकास ऋणपर 
लिार्तका कवगिन्न ऋणपरहरू मािा त प्रािऋण सााँवा 
िकु्तानी र्समा पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४६ अन्र् आन्तररक 
सरकारबाट प्राि ऋण 
सााँवा िकु्तानी 

11333 र्समा आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारबाट प्राि ऋण सााँवा 
िकु्तानी पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४७ अन्र् संस्थाहरूबाट ऋण 
प्रागि सााँवा िकु्तानी 

11333 र्समा आन्तररक रूपमा कवगिन्न कवत्तीर् तथा अन्र् 
संस्थाहरूबाट प्राि ऋण सााँवा िकु्तानी पदाछ । 

√ √ √ 

३३१४८ अगधकवकर्ा (Overdraft) 

िकु्तानी 
11333 र्समा अगधकवकर्ाका माध्र्मिारा प्राि छोटो समर्को ऋण 

िकु्तानी र्समा पदाछ । 
√ √ √ 

३३१८० गतनुा पने अन्र् खाताहरु 
 

 र्समा कवकवध खातामा रहेका गतनुापने खाताहरु पदाछ। र्ो 
शीर्ाकमा रकम समावेश िनुापदैन । 

√ √ √ 

३३१८१ उधारो तथा अगग्रम 
िकु्तानी 

 उधारो खररद तथा अगग्रम िकु्तानी गलएको रकम र्स उप-
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुा पदाछ। 

√ √ √ 

३३१८२ गतनुा पने कवगिन्न अन्र् 
खाताहरु 

 प्राि िैसकेको िकु्तानी िना बाकी कर, लािांश, शेर्र खररद 
िरीएको तर िकु्रतानी बाकी रकम, गतनाबाकी िाडा, ज्र्ाला 
जस्ता र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

३३२०० बाह्य कवत्तीर् दाकर्त्व 33200 र्समा सरकारको बाह्य कवत्तीर् दाकर्त्वको रकम समावेश 
हनु्छ । र्समा रकम समावेश िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३३२४० खूद वैदेजशक ऋण 33240 र्समा सरकारको खदु वैदेजशक ऋण रकम समावेश 
हनु्छ ।र्समा रकम समावेश िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३३२४१ वैदेजशक ऋणको प्रागि 33241 र्समा वैदेजशक स्रोतबाट प्राि िररन ेऋण समावेश िररन्छ । √ √ √ 

३३२४२ वैदेजशक ऋण सांवा 
िकु्तान 

33242 र्समा वैदेजशक स्रोतबाट प्राि िररने ऋणको सााँवा िकु्तानी 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३३३०० बााँडिााँड हनु ेराजश्व  सरकारका तहहरू बीच बााँडिााँड िने िरी संकलन हनु ेराजश्व 
र्स शीर्ाक अन्तिात पदाछ । र्समा रकम समावेश िना 
गमल्दैन। 

√ √ √ 

३३३१० मूल्र् अगिवकृि कर (मू . 
अ. कर) 

33110 वस्त ु तथा सेवाको उत्पादन, आर्ात, गबक्री, कवतरण तथा 
हस्तान्तरण एवं अन्र् कारोवारमा लाग्न ेसरकारका कवगिन्न 
तहबीच बााँडिााँड हनु े मूल्र् अगिबकृि कर र्समा 
पदाछ ।र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   
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कवत्तीर् 
संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्व/ कवत्तीर् 

व्र्वस्थाका आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक तथा उप-
शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

व्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३३३११ मू. अ. कर–उत्पादन 33111 उत्पादनकतााले वस्त ुउत्पादन िरी गबक्री िदाा लाग्न ेमूल्र् 
अगिवकृि कर र्समा पदाछ । 

√   

३३३१२ मू. अ. कर-आर्ात 33112 आर्ातकतााले मालसामान पैठारी िदाा िन्सार कवन्दमैु गतनुापने 
मूल्र् अगिवकृि कर र्समा पदाछ । 

√   

३३३१३ मू. अ. कर -वस्त ुगबक्री 
र कवतरण 

33113 थोकतथा खरुा गबके्रताबाट मूल्र् अगिवकृि कर वापत गतनुा 
पने रकम र्समा पदाछ । 

√   

३३३१४ मू. अ. कर -परामशा 
तथा ठेक्का 

33114 सबैप्रकारका ठेक्का व्र्ावसार् तथा परामशा सेवामा लाग्ने मूल्र् 
अगिवकृि कर र्समा पदाछ ।  मूल्र् अगिवकृि कर लाि ुहनु ु
अिागड असलु हनु बााँकी रहेका ठेक्का कर असलुिएमा र्सैमा 
जम्मा िनुा पदाछ । 

√   

३३३१५ मू. अ. कर -पर्ाटन सेवा 
संकलन 

33115 पर्ाटन व्र्वसार्साँि सम्बजन्धत होटल, ट्रािल एजेन्सी, पदर्ारा 
(टे्रककङ), जलर्ारा (र् र्ाजफ्टङ) समेतका व्र्वसार्मा लाग्न े
मूल्र् अगिवकृि कर र्समा पदाछ । मूल्र् अगिवकृि कर 
लाि ुहनु ुअिागड असलु हनु बााँकी रहेका होटल कर असलु 
िएमा र्सैमा जम्मा िनुा पदाछ । 

√   

३३३१६ मू. अ. कर -संचार सेवा, 
कवमा, हवाई उडान र 
अन्र् सेवा संकलन 

33116 सबै प्रकारका सिार सेवा (सरकारी हलुाक सेवा बाहेक), 

बीमा र तोककएका अन्र् सेवाको गबक्रीमा लिाइने मूल्र् 
अगिवकृि कर र हवाई उडान कर वापत ्को रकम र्समा 
पदाछ ।  मूल्र् अगिवकृि कर लाि ुहनु ुअिागड असलु हनु 
बााँकी रहेका मनोरन्जन कर असलु िएमा र्सैमा जम्मा िनुा 
पदाछ । 

√   

३३३१७ मू. अ. कर -
बेदताावालाबाट िने 
संकलन 

33117 नेपाल बाकहरको दताा निएको कुनै व्र्जक्तबाट सेवा प्राि िदाा 
उठाउन ुपने मूल्र् अगिवकृि कर, काठ गबक्रीमा लिाइने मूल्र् 
अगिवकृि कर, स्थानीर् तह वा नेपाल जस्थत अन्तरााकष्ट्रर् संघ 
संस्था वा गनर्ोि वा सरकार वा मूल्र् अगिवकृि कर नलाग्न े
वस्तकुो कारोवार िने सावाजगनक संस्थानले सङ्कलन/दाजखला 
िने मूल्र् अगिवकृि कर र्समा पदाछ । 

√   

३३३३० बााँडिााँड हनु ेअन्त:शलु्क 33130 कवगिन्न प्रकारका मालवस्त ुउत्पादन िदाा लाग्न ेअन्तःशलु्क 
र्समा पदाछ ।र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन । 

√   

३३३३१ अन्त:शलु्क -सगुताजन्र् 
पदाथा 

33131 सबै प्रकारका सतुीजन्र् पदाथाको उत्पादनमा लाग्न े
अन्तःशलु्क र्समा पदाछ । 

√   

३३३३२ अन्त:शलु्क –मददरा 33132 मददरा (वाईन र हल्का पेर् पदाथा समेत) को उत्पादनमा 
लाग्ने अन्तःशलु्क रकम र्समा पदाछ ।   

√   

३३३३३ अन्त:शलु्क –गबर्र 33133 कवर्रको उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशलु्क र्समा पदाछ । √   

३३३३४ अन्त:शलु्क -अन्र् 
औद्योगिक उत्पादन 

33134 मागथ उल्लेजखत उप-शीर्ाक ३३३३१, ३३३३२ र 
३३३३३ मा परेको बाहेक अन्र् औद्योगिक उत्पादनमा 
लाग्ने अन्तःशलु्क र्समा पदाछ । 

√   

३३३४० बााँडिााँडहनु ेकर, 

रजजषे्ट्रशन शलु्क तथा 
अन्र् प्रशासगनक सेवा 
शलु्क 

11323 र्समा सरकारका कवगिन्न तहहरूबीच बााँडिााँड हनु े कर, 

रजजषे्ट्रशन तथा अन्र् प्रशासगनक सेवा शलु्करकम र्समा 
समावेश हनु्छ ।र्समा रकम जम्मा िना गमल्दैन। 

 √ √ 

३३३४१ सवारी साधन कर 33158 सवारी साधनमा लाग्ने कर र्समा समावेश हनु्छ ।    √  
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कवत्तीर् 
संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्व/ कवत्तीर् 

व्र्वस्थाका आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक तथा उप-
शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

व्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३३३४२ मनोरञ्जन कर   

चलजचर घर, गिगडर्ो घर, सांस्कृगतक प्रदशना स्थल, कन्सटा, 
नाट्यशाला, िन पाका , मेला, उद्यान, खेलकूद, वनिोज स्थल 
जस्ता मनोरञ्जन स्थलमा लाग्न ेमनोरञ्जन कर बापतको रकम 
र्समा समावेश हनु्छ। 

   √ 

३३३४३ कवज्ञापन कर   

होगडाङ्ग बोडा, साईन बोडा, ट्राई गिजन बोडा, ग्लो बोडा, स्टल, 

कवद्यतुीर् माध्र्मबाट प्रकाशन र प्रसारण िररने कवज्ञापन, 

गडजजटल बोडा जस्ता कवज्ञापन सामाग्रीमा लाग्ने कवज्ञापन कर 
बापतको रकम र्समा समावेश हनु्छ । 

   √ 

३३३४४ 
घरजग्िा रजजषे्ट्रशन 
शलु्क 

३३१५७ 
घर, जग्िा वा घरजग्िा  रजजषे्ट्रसन पास िदाा लाग्न ेघरजग्िा 
रजजषे्ट्रशन शलु्क र्समा समावेश हनु्छ ।  

 √ √ √ 

३३३४५ पर्ाटन शलु्क ३३१५६ 

पर्ाटकले गलएर आएको हातहगतर्ारको अस्थार्ी अनमुगत 
(लाइसेन्स) दस्तरु, वतृ्तजचर जखच्ने दस्तरु,चलजचर गनमााण र 
जखच्ने शलु्क, जचगडर्ाखाना प्रवेश शलु्क र पवातारोहण तथा 
पदर्ारा शलु्क बाहेकका अन्र् पर्ाटन सम्बन्धी सेवा 
शूल्कबाट प्राि हनु ेरकम र्समा समावेश िनुा पदाछ । 

 √ √ √ 

३३३६० 
बााँडिाड हनु ेप्राकृगतक 
स्रोतको रोर्ल्टी 

३३१६० 
र्समा सकारका कवगिन्न तहहरूबीच बााँडिााँड हनु ेप्राकृगतक 
स्रोतको रोर्ल्टी रकम र्समा समावेश हनु्छ ।र्समा रकम 
जम्मा िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३३३६१ वन क्षेरको रोर्ल्टी ३३१६१ 

वन तथा वन पैदावार गबक्री वापत प्राि रकम, चरी चराई, 

खरखडाइ तथा वन सम्बन्धी अन्र् रोर्ल्टी रकम र्समा 
पदाछ ।  

√ √  

३३३६२ 
खानी तथा खगनज 
सम्बन्धी रोर्ल्टी 

३३१६२ 

खानी उत्खनन अनमुगतपर दस्तरु, सवेक्षण दस्तरु, खानीको 
रोर्ल्टी बापत  प्राि हनु ेरकम र्समा पदाछ । साथै र्समा 
खानीबाट गनस्कने ढुङ्गा, गिट्टी, बालवुा, माटो र स्लेट 
संकलनको रकम समेत पदाछ। 

√   

३३३६३ 
जलस्रोत सम्बन्धी 
रोर्ल्टी 

३३१६३ 
जल कवद्यतु बाहेक जलस्रोत क्षेरबाट प्राि रोर्ल्टी रकम 
र्समा पदाछ। 

√   

३३३६४ कवद्यतु सम्बन्धी रोर्ल्टी   कवद्यतु उत्पादन वापतको रोर्ल्टी रकम र्समा पदाछ। √   

३३३६५ पवातारोहण रोर्ल्टी 
३३१६४ 
/३३१६५ 

पवातारोहण इजाजत वापत प्राि हनुे शलु्क/सलामी रकम 
र्समा समावेश िनुा पदाछ । 

√   

३३३६६ दहतर बहतर शलु्क   
ढुङ्गा, गिट्टी, बालवुा, दहतर र बहतरको संकलन  गबक्रीमा 
लाग्ने शलु्क बापतको रकम र्समा पदाछ। 

   √ 

३३३६९ 
अन्र् प्राकृगतक स्रोतको 
आर् तथा रोर्ल्टी 

 ३३१६९ 
मागथ नपरेका प्राकृगतक स्रोतको आर् तथा रोर्ल्टी र्समा 
समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३३३९० अन्र् बााँडिााँड हनु ेराजश्व   

मागथ उल्लेख िएका शीर्ाकहरू बाहेक सरकारका तहहरूबीच 
बााँडिााँड हनु ेिरी प्राि हनु ेअन्र् प्रकारका कर, दस्तरु, शलु्क 
आदद र्समा समावेश हनु्छन ्। र्समा रकम जम्मा िना 
गमल्दैन । 

√ √ √ 

३३३९१ 
अन्र् बााँडिााँड हनु े
राजश्व संकलन 

 
मागथ उल्लेख िएका शीर्ाकहरू बाहेक सरकारका 
तहहरूबीच बााँडिााँड हनु े िरी प्राप्ि हनु े अन्र् प्रकारका 
दस्तरु, शलु्क, राजश्व आदद र्समा समावेश हनु्छन ्।  

√ √ √ 
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कवत्तीर् 
संकेत 

कवत्तीर् सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्व/ कवत्तीर् 

व्र्वस्थाका आधार शीर्ाक, 

मूल शीर्ाक तथा उप-
शीर्ाक 

परुानो 
संकेत 

व्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनुे तह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

३४००० सम्िाव्र् सम्पजत्त र 
दाकर्त्व (Contingent 

Assestes and Liabilities) 

- र्समा मागथ उल्लेख िएका सम्पजत्त तथा दाकर्त्व सम्बन्धी 
विीकरणमा नपरेका (below the line item) तर सम्िाव्र् 
रूपमा प्राि हनु स्न े सम्पजत्त र दाकर्त्व समावेश  
िररन्छ । र्सको प्रर्ोि कवत्तीर् कववरण तर्ार िने गनकार्ले 
कवत्तीर् कववरणको पूणाताका लागि मार िनुा पदाछ । र्समा 
रकम समावेश िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३४१०० सम्िाव्र्सम्पजत्त र 
दाकर्त्व 

 र्समा मागथ उल्लेख िएका सम्पजत्त तथा दाकर्त्व सम्बन्धी 
विीकरणमा नपरेका (below the line item) तर सरकारलाइा  
प्राि हनु ेस्न ेसम्िाव्र् सम्पजत्त तथा सरकारउपर  आइपने 
सम्िाव्र् दाकर्त्वको लेखाकंन िररन्छ । र्समा रकम समावेश 
िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३४११० सम्िाव्र्सम्पजत्त  र्समा सरकारलाइा प्राि हनु ेसम्िाव्र् अन्र्सम्पजत्त समावेश 
हनु्छ । र्समा सम्पजत्त समावेश िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३४१११ सम्िाव्र् सम्पजत्त  सरकारबाट सम्पाददत कवगिन्न कार्ाहरूको पररणामस्वरूप 
िकवष्र्मा हनुकुेनै एक वा एकिन्दा बढी सम्िाव्र् 
घटनाक्रमका कारण सरकारलाइा सम्पजत्तको रूपमाप्राि हनु े
स्ने सम्पजत्तको कववरणर्समा समावेश िनुापदाछ । 
सरकारको प्रत्र्क्षगनर्न्रणमा नरहेका अनपेजक्षत तथा र्ोजना 
निररएका काननुी दावीहरू, जमानतहरू तथार्स्तै अन्र् 
कार्ावाट प्राि हनु ेसम्पजत्तलाइा सरकारको कवत्तीर् कववरणमा 
खलुासािनुापदाा र्समा समावेश िनुापदाछ ।  

√ √ √ 

३४२०० सम्िाव्र् दाकर्त्व  र्समा सरकार उपर गसजाना हनु ेसम्िाव्र् दाकर्त्व समावेश 
हनु्छ । र्समा रकम समावेश िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३४२१० सम्िाव्र् दाकर्त्व  र्समा सरकार उपर गसजाना हनु ेसम्िाव्र् दाकर्त्व समावेश 
हनु्छ । र्समा रकम समावेश िना गमल्दैन। 

√ √ √ 

३४२११ सम्िाव्र् दाकर्त्व  सरकारबाट सम्पाददत कवगिन्न कार्ाहरूको पररणामस्वरूप 
िकवष्र्मा हनुकुेनै एक वा एकिन्दा बढी सम्िाव्र् 
घटनाक्रमका कारण सरकारउपर गसजानाहनु ेस्ने दाकर्त्वको 
कववरण र्समा समावेश िनुापदाछ । सरकारको दाकर्त्व बढ्न 
सकने तर अनपेजक्षत तथा र्ोजना निररएका सम्िाव्र् दाकर्त्व 
जसलाइा सरकारले व्र्होनुा पने हनु सक्दछ त्र्स्ता 
दाकर्त्वलाइा सरकारको कवत्तीर् कववरणमा खलुासा 
िनुापदाार्समा समावेश िनुापदाछ ।  

√ √ √ 
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२.५ सम्पजत्त तथा दाकर्त्वको मौज्दातको संकेत कववरण र व्र्ातर्ा : 

सकेत 

सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्वको उप-

शीर्ाक 
व्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

६१००००० िैर -कवत्तीर् सम्पजत्त 
आधार शीर्ाक िएकोले र्समा प्रकवष्टी िररदैन ।र्स अन्तिात िैर कवगतर् 
सम्पजत्तको कववरण एकककृत हनु्छ। 

√ √ √ 

६११०००० जस्थर सम्पजत्त 

उत्पादन प्रकक्रर्ामा बारम्वर वा गनरन्तररूपमा एक बर्ा िन्दा बकढप्रर्ोि 
हनु ेसम्पजत्तहरू र्समा पदाछन। र्स शीर्ाकमा सम्पजत्तहरूको प्रकवष्टी 
िररदैन। 

√ √ √ 

६१११००० िवन र संरचना 
िवन तथा सो संि सम्बजन्धत संरचनाहरूको एकककृत कववरण र्समा 
देजखन्छ।र्ो शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६११११०० आवासीर् िवनहरु 

आवासीर् प्रर्ोजनका िवनहरूको र्स शीर्ाकमा एकककृत कववरण 
देजखन्छ।िवनसंि सम्बजन्धत ग्र्ारेज, अस्थाइ घर, आराम िहृ तथा अन्र् 
स्थार्ी प्रकृगतका संरचनाहरू र्समा पदाछन । र्ो शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िनुापदैन। 

√ √ √ 

६११११०१ 

अस्थाई 
घरहरु(mobile 

homes ) 

अस्थाइ घरहरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६११११०२ 
आवाश र्ोजना/ 
फ्ल्र्ाट 

आवाश र्ोजना तथा िल्र्ाटहरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा  
िररन्छ । 

√ √ √ 

६११११०३ आराम/अगतथी िहृ 
आराम तथा अगतथी िहृ प्रर्ोजनाका घरहरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा 
िररन्छ । 

√ √ √ 

६११११०४ गनवास 
गनवास सकुवधा प्रर्ोजनका लािी िएका िवनहरूको प्रकवष्टी र्स उप-
शीर्ाकमा िररन्छ। 

√ √ √ 

६११११०५ सरुक्षा व्र्ारेक 
सरुक्षा गनकार्ले प्रर्ोि िरेका िवन तथा संरचनाहरूको प्रकवष्टी र्सउप-
शीर्ाक अन्तित िररन्छ। 

√ √ √ 

६१११२०० िैर-आवासीर् िवन 

िैर आवासीर् प्रर्ोजनका िवनहरूको र्स शीर्ाकमा एकककृत कववरण 
देजखन्छ।िवनसि सम्बजन्धत स्थार्ी प्रकृगतका संरचनाहरू र्समा पदाछन 
।र्ो शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६१११२०१ कार्ाालर् िवन सरकारी कार्ाालर्का िवनहरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६१११२०२ गबद्यालर् िवन कवधालर् िवनहरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६१११२०३ अस्पताल िवन 
अस्पताल,स्वास््र् सेवा केन्र जस्ता िवनहरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा 
िररन्छ । 

√ √ √ 

६१११२०४ 

सावाजगनक 
मनोरंजनका 
िवनहरु 

सावाजगनक मनोरञ्जनका लािी बनाइएका िवनहरू र्स अन्तित प्रकवष्टी 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६१११२०५ िोदाम घर िोदाम घरहरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाक अन्तिात िररन्छ। √ √ √ 

६१११२०६ एर्रपोटा 
अन्तराकष्ट्रर्, राकष्ट्रर् एर्रपोटा हरू र र्सको संरचना गिर रहेका स्थार्ी 
प्रकृगतका सम्पगतको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाक अन्तिात िररन्छ । 

√ √ √ 

६१११२०७ शब दहन िहृ शव दहन िहृहरूको प्रकवष्टी र्समा िररन्छ। √ √ √ 

६१११२०८ बजार िवनहरु कवगिन्न ककसीमका बजार िवनहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६१११२०९ 
प्रर्ोिशाला/ 
अनसुन्धान केन्र 

कवगिन्न सरकारी गनकार्को प्रर्ोिशाला, अनसुन्धान केन्रको र्सअन्तिात 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६१११२१० कारखानाहरु कारखानाहरूको िवन संरचनाको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६१११२११ कारािार िवन कारािार िवनहरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 
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सकेत 

सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्वको उप-

शीर्ाक 
व्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

६१११४०० 
जग्िा सधुार 
सम्बन्धी 

जग्िालाइ केही कार्ा िरेर त्र्सको पररमाण, िणुस्तर, उत्पादकत्वमा 
उल्लेतर् सधुार िनुा जग्िा सधुार सम्बजन्ध कार्ा पदाछ। तर र्स अन्तिात 
बनकेा संरचनाहरू र्समा प्रकवष्टी िररदैन । प्राकृगतक स्वरूपमा रहेको 
जग्िालाइ सधुारिदाा लािकेो िरक मूल्र् मार र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६१११४११ जग्िा सधुार 

जग्िालाइ केही कार्ा िरेर त्र्सको पररमाण, िणुस्तर, उत्पादकत्वमा 
उल्लेतर् सधुार िनुा जग्िा सधुार सम्बजन्ध कार्ा पदाछ। तर र्स अन्तिात 
बनेका संरचनाहरू र्समा प्रकवष्टी  
िररदैन । प्राकृगतक स्वरूपमा रहेको जग्िालाइ सधुार िदाा लािकेो िरक 
मूल्र् मार र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६११२००० 
मेगसनरी र 
उपकरणहरु 

र्स अन्तिात र्ातार्ातका उपकरणहरू, सचुनाका लािी प्रर्ोि िएका 
उपकरणहरू, कम््र्टुर, दूरसंचारको लािी प्रर्ोि िएका मेशनरी उपकरण 
तथा अन्र्उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी नहनु े मेशीनरी , उपकरण पदाछन । तर 
िवनको संरचनामै िएको मेशीनरी उपकरण र्समा प्रकवष्टी निरी िवन 
शीर्ाकमै िनुापरादछ । सैगनक हातहगतर्ार बाहेक अन्र् मेशीनरी उपकरण 
र्सै शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुा पदाछ ।र्स उप-शीर्ाकमा एकककृत कववरण 
देजखन्छ। र्ो शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६११२१०० 
र्ातर्ात सम्बजन्ध 
उपकरणहरु 

बस्त ु तथा मागनसहरूलाइ एक ठाउबाट अको ठाउमा लैजानको लािी 
प्रर्ोिहनु े सवारी साधनहरू र्स अन्तिात पदाछन ।र्ो शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िनुापदैन । 

   

६११२१०१ 
र्ारजुन्र् 
सवारीहरूसाधनहरु 

मागनसहरूलाइ एक ठाउबाट अको ठाउमा लैजानको लािी प्रर्ोि हनुे 
सवारीसाधनहरूको र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२१०२ 
कािो बो्ने सवारी 
साधनहरू 

मालसामन तथा बस्तहुरूलाइ एक ठाउबाट अको ठाउमा लैजानको 
लािीप्रर्ोि हनुे सवारी साधनहरूको र्समा प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२१०३ 
कृकर्जन्र् 
सवारीसाधन 

कृकर् बस्तहुरूलाइ एक ठाउबाट अको ठाउमा लैजानको लािी प्रर्ोि 
हनुेसवारी साधनहरूको र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२१०४ 
औद्योगिक सवारी 
साधन 

औधोगिक प्रर्ोजनको लािी प्रर्ोि हनु े सवारी साधनहरूको र्स उप-
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२१०५ एम्बलेुन्स एम्वलेुन्स हरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६११२१०६ पानीजहाज पानीजहाजको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा अन्तिात िररन्छ । √ √ √ 

६११२१०७ रेल्वे लोकोमोकटि रेल्वे लोकोमोटीिको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाक अन्तिात िररन्छ । √ √ √ 

६११२१०८ हवाई जहाज हवाइजहाजको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा अन्तिात िररन्छ। √ √ √ 

६११२१०९ मोटर साइकल मोटरसाइकलको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाक अन्तिात िररन्छ । √ √ √ 

६११२११० कार जजप कार जजप जस्ता सवारी साधनको प्रकवष्टी र्स अन्तिात िररन्छ । √ √ √ 

६११२२०० 

सवारी साधन 
बाहेकका अन्र् 
मेगसनरी र 
उपकरणहरु 

र्स अन्तिात सवारी र्ातार्ातका उपकरणहरू बाहेक अन्र् उपकरण तथा 
मेजशनरी औजार सवै पदाछन ।र्ो शीर्ाकले एकककृत कववरण ददन ेिएकोले 
र्समा प्रकवष्टी िनुापदैन । 

√ √ √ 

६११२२११ 

सचुना, कम्प्र्टुर 
तथा दरुसंचार 
उपकरण 

र्स अन्ििात रेगडर्ो, टेगलगिजन, गिगडर्ो, दूरसंचार संि सम्वजन्धत मेजशनरी 
उपकरणहरूर्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 



65 

 

सकेत 

सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्वको उप-

शीर्ाक 
व्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

६११२२२० 
अन्र् मेशीनरी तथा 
उपकरण 

अन्र् मेशीनरी उपकरणमा प्रकवष्टी निएका र्समा अन्तिात  
राजखन्छ ।र्ो उप-शीर्ाकले एकककृत कववरण ददन ेिएकोले र्समा प्रकवष्टी 
िनुापदैन । 

√ √ √ 

६११२२२१ 
कार्ाालर् 
उपकरणहरु 

कार्ाालर् प्रर्ोजनको लािी प्रर्ोि हनुे उपकरणहरूमा र्समा प्रकवष्टी 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६११२२२२ 
कम्प्र्टुर 
उपकरणहरु 

कार्ाालर् प्रर्ोजनको लािी प्रर्ोि हनुे कम्प्र्टुरहरू र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२२२३ गबद्यतुीर् उपकरण 
कार्ाालर् प्रर्ोजनको लािी प्रर्ोि हनुे कवधतुीर् उपकरणहरूमा र्स उप-
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६११२२२४ संचार उपकरण संचार सि सम्वजन्धत उपकरण र्समा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११२२२६ सांिीगतक उपकरण सांगितीक उपकरणहरू र्समा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११२२२७ मेगडकल उपकरण मेगडकल उपकरणहरू र्समा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११२२२८ 
खेलकुदका 
उपकरण 

खेलकुद उपकरणहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११२२२९ जचर(पेजन्टंग्स), जचरहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११२२३० 
पसु्तक, पगरका 
आदद 

पसु्तक, पगरकाहरूको र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११२२३१ 
प्रर्ोिशाला 
उपकरण 

प्रर्ोिशालाका उपकरणहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११२२३२ 

औधोगिक तथा 
उत्पादनका 
उपकरणहरु 

औधोगिक तथा उत्पादनका उपकरणहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६११२२३३ 
गनमााण सम्बजन्ध 
उपकरणहरु 

गनमााण सम्बजन्ध उपकरणहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११२२३४ 
प्रसारण 
उपकरणहरु 

प्रसारण सम्बजन्ध उपकरणहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११२२३५ 
सरुक्षा सम्बजन्ध 
उपकरणहरु 

सैगनक हातहगतर्ार बाहेक अन्र् सरुक्षा सम्बजन्ध उपकरण र्स उप-
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६११२२३६ 

कृकर् र दगु्ध 
उत्पादन सम्बजन्ध 
उपकरणहरु 

कृकर् र दगु्ध उत्पादन सम्बजन्ध उपकरणहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६११२२३७ 
अजग्न रक्षक 
उपकरणहरु 

अजग्न रक्षक उपकरणहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११२३११ िगनाचर िगनाचरहरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६११३१०० 
उत्पाददतजैकवक 
साधन 

र्स अन्तिात पटक पटक बस्त ुउत्पादनमा प्रर्ोि हनु ेजनावरजन्र् सम्पगत 
तथा रूख,बाली, तथा कवरूवाबाट प्राि हनु े सम्पगतहरू  
पदाछन । र्स्ता सम्पगतको प्राकृगतक बदृी, पनु उत्पादन संस्थाको प्रत्र्क्ष 
गनर्न्रण, जजम्मेवारी तथा व्र्वस्थापन रहन्छ । र्समा प्रकवष्टी िरीदैन। 

√ √ √ 

६११३१११ पशधुन 

पटक पटक बस्त ुउत्पादनमा प्रर्ोि हनुे जनावरजन्र् सम्पगत र्स अन्तिात 
प्रकवष्टी िररन्छ ।जस्तै Breeding stocks, दगु्धजन्र् िाइवस्त,ु उन 
उत्पादनमा प्रर्ोि हनु ेिेडा वा अन्र् िाइवस्त,ु र्ातार्ातको साधनमा प्रर्ोि 
हनुे िाइबस्त,ु अन्र् मनोरञ्जनमा प्रर्ोि हनुे जनावर। 

√ √ √ 
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६११३१२१ 
रुख, वाली तथा 
गबरुवा 

पटक पटक उत्पादनमा प्रर्ोि हनु ेरूख, बाली तथा कवरूवाजन्र् सम्पगत 
र्स अन्तिात प्रकवष्टी िररन्छ ।जस्तै स्र्ाउ, सनु्तला उत्पादन हनु ेरूख, 
काठको रूपमा प्रर्ोि हनु ेरूख आदी । 

√ √ √ 

६११३२०० 
बौकिक सम्पजत्त 
सम्बजन्ध उत्पादनहरु 

खोज, अनसुन्धान, कवकासबाट आजजात सम्पगतहरूको प्रकवष्टी िररन्छ।र्समा 
प्रकवष्टी िरीदैन । 

√ √ √ 

६११३२११ 
अनशुन्धान र 
कवकास 

अनसुन्धान र कवकास संि सम्बजन्धत सम्पगतहरू र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६११३२२१ 
खानीको खोज तथा 
मलु्र्ांकन 

खानीको खोज तथा मलु्र्ांकनहरूको र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११३४०० 
कम्प्र्टुर सफ्टवेर्र 
तथा डाटावेस 

कम्प्र्टुर सफ्टवेर्र तथा डाटावेसहरूको एकककृत कववरण देजखन्छ। र्स 
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररदैन। 

√ √ √ 

६११३४११ कम्प्र्टुर सफ्टवेर्र 
कम्प्र्टुर प्रोिाम, प्रोिाम कववरणहरू तथा अन्र् सामाग्रीहरू जनु 
सफ्टवेर्रको लािी अवाश्र्क छ, र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११३४१२ डाटावेस डाटावेसको र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११३४१३ 

मनोरंजन, 

पसु्तकालर् र 
कलात्मक 
बस्त(ुorginals) 

मनोरञ्जन, पसु्ताकालर्,र कलात्मक बस्तहुरूको प्रकवष्टी र्समा िररन्छ। √ √ √ 

६११३४१४ अन्र्बौकिकसम्पजत्त अन्र् बौददक सम्पगतहरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६११४००० 

र्िु सामग्री प्रणाली 
/ हातहगतर्ार 
प्रणालीहरु 

सैगनक हातहगतर्ार, र्दु् सामाग्री, सवारी साधन जस्तै टंर्ाक, सैगनक 
कवमान, गमसाइल जस्ता सम्पगत र्स शीर्ाकमा एकककृत िररन्छ। 

√ √ √ 

६११४१११ 

र्िु सामग्री प्रणाली 
/ हातहगतर्ार 
प्रणालीहरु 

सैगनक हातहगतर्ार, र्दु् सामाग्री, सवारी साधन जस्तै टंर्ाक, सैगनक 
कवमान, गमसाइल जस्ता सम्पगत र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६११५००० अन्र् संरचनाहरु 

िवन िन्दा बाहेकका अन्र् संरचनाहरू जस्तै राजमािा, पलु, खानपेानी 
संरचना आदी र्स शीर्ाकमा एकककृत कववरण देजखन्छ। र्ो शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िनुापदैन । 

√ √ √ 

६११५१११ 
राजमािा, सडक 
आदद 

राकष्ट्रर् राजमािा, क्षेगरर् सडक तथा अन्र् सडकहरूको प्रकवष्टी र्समा िररन्छ 
। 

√ √ √ 

६११५२११ 
एर्र किल्ड धावन 
मािा 

एर्रपोटाको धावन मािा र्समा प्रकवष्टी र्समा िररन्छ। √ √ √ 

६११५३११ कवधतु संरचना कवधतु संरचना सम्वजन्ध सम्पगतहरु र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६११५४११ 
हवोर,बााँध र अन्र् 
जल संरचनाहरु 

हावार, बाध र अन्र् जल संरचनाहरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६११५५११ गसंचाइ संरचना  गसंचाइ तथा अन्र् जलसंरचनाहरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६११५६११ 
खानेपानी संरचना 
गनमााण 

खानेपानी प्रर्ोजनाका संरचनाहरू, पम्पीङ स्टेशनको प्रकवष्टी र्स उप-
शीर्ाकमा िररन्छ। 

√ √ √ 

६११५७११ 
बन तथा वातावरण 
संरक्षण 

बन तथा वातावरण सरक्षण सम्वजन्ध सम्पगतको प्रकवष्टी र्सउप-शीर्ाकमा 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६११५८११ 
सरसिाइ संरचना 
गनमााण 

सरसिाइ प्रर्ोजनका सरचनाहरु ढल प्रशोधनशालाको प्रकवष्टी र्स उप-
शीर्ाकमा िररन्छ। 

√ √ √ 



67 

 

सकेत 

सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्वको उप-

शीर्ाक 
व्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

६११५९११ 
अन्र् सावाजगनक 
सम्पजत्त 

अन्र् सावाजगनक गनमााण सम्वजन्ध सम्पजत्तको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६१२००० जिडेा सामानहरु 

चाल ुअवगध वा कवितमा बस्त ुतथा सेवाहरूबाट उत्पादीत बस्त,ु गबक्रीका 
लािी राखीएको वा अन्र् प्रर्ोजनका लािी रहेका बस्तहुरू र्समा एकककृत 
कववरण देजखन्छ ।र्ो शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररदैन। 

√ √ √ 

६१२२१११ 
मालसामान/ कच्चा 
पदाथा र आपतुीहरु 

कुनै गनकार्ले उत्पादन प्रकक्रर्ामा कच्चा पदााथको रूपमा प्रर्ोि िना 
मौज्दात राखेको मालसामन र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। जस्तै 
कार्ाालर् सामान, इन्धन, 

√ √ √ 

६१२२२११ 

उत्पादनरत 
बस्तहुरु (work in 

progress) 

उत्पादन प्रकक्रर्ामा रहेको र अको गनकार्लाई हस्तान्तरण र्ोग्र् िैनसकेको 
मालसामान र्समा प्रकवष्टी िररन्छ।बारम्वर वा गनरन्तर रूपमा एक बर्ा 
िन्दा बकढ प्रर्ोि हनु ेसम्पगतहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६१२२३११ 

अजन्तम 
उत्पादनहरु(finishe

d products) 

उत्पादन प्रकक्रर्ा सम्पन्न िै उत्पादनकतााको मैज्दातमा राजखएको बस्तहुरू 
र्स अन्तिात प्रकवष्टी िनुापदाछ। 

√ √ √ 

६१२२४११ 
पनु:गबक्रीमा 
राजखएका समानहरु 

थप उत्त्पादन प्रकक्रर्ा निरी बस्त ुकवकक्र वा हस्तान्तरण िने उद्श्र्ले तर्ार 
िररएको मालसामन र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६१२२५११ 
सैगनक जिडेा 
सामानहरु 

सैगनक हातहगतर्ारमा एकपटक मार प्रर्ोिमा आउन ेमालसामन जस्तै 
गमसाइल, रकेट, बम्व र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६१३०००० बहमूुल्र् बस्तहुरु 

र्स अन्तिात त्र्स्ता बहमूुल्र् बस्तहुरू पदाछन जसको प्रर्ोि उत्पादन वा 
उपिोिको लािी िररदैन तर िकवष्र्मा र्सको बास्तकवक मूल्र् बढ्न ेअनमुान 
िररन्छ । र्स अन्तिात उत्पादन प्रकक्रर्मा प्रर्ोि नहनु े िैरकवगतर् सनु, 
मूल्र्बान धात,ु स्टोन, पने्टीङ, परुाना िरिहना जस्ता मालसामन र्समा 
एकककृत िररन्छ । र्ो शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररदैन। 

√ √ √ 

६१३११११ बहमूुल्र् बस्तहुरु 

र्स अन्तिात त्र्स्ता बहमूुल्र् बस्तहुरू पदाछन जसको प्रर्ोि उत्पादन वा 
उपिोिको लािी िररदैन तर िकवष्र्मा र्सको बास्तकवक मूल्र् बढ्न े
अनमुान िररन्छ। र्स अन्तिात उत्पादन प्रकक्रर्मा प्रर्ोि नहनु ेिैरकवगतर् 
सनु, मूल्र्बान धात,ु स्टोन , पेन्टीङ, परुाना िरिहना जस्ता 
मालसामनको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ । 

√ √ √ 

६१४०००० 
अनतु्पाददत 
सम्पजत्तहरु 

र्स अन्तिात प्राकृगतक स्रोत साधनहरूको कववरण एकककृत हनु्छ। √ √ √ 

६१४११११ जगमन खलुा जगमन हरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६१४२१११ 
खगनज र ऊजाा 
सम्बजन्ध श्रोतहरु 

जगमन गिर रहेका खगनज तथा उजाा सम्वजन्ध सम्पतीहरू जनु कवधमान 
प्रकवधी तथा मूल्र्मा उत्खनन िना सम्िाव देजखन्छ ,र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४३००० 

प्राकृगतक रुपमा 
प्राि/ रहेका अन्र् 
सम्पजत्तहरु 

प्राकृगतक रूपमा प्राि सम्पतीहरूमा र्स अन्तिात एकीकृत कववरण 
देखीन्छ। र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन । 

√ √ √ 

६१४३१११ 
उत्पादन निररएका 
जैकवक श्रोतहरु 

एक पटक वा पटक पटक उत्पादन ददन ेपशपंुक्षी, बस्त,ु बनस्पती, 
माछाजस्ता प्राकृगतक रूपमा रहेका बस्तहुरू जसमा स्वागमत्व अगधकार 
गनकहत हनु्छ तर प्राकृगतक बदृद्द तथा पनु उत्पादन कुनै गनकार्को प्रत्र्क्ष 
गनर्न्रण, जजम्मेवारी तथा व्र्वस्थापनमा हदैुन, र्स्ता बस्तहुरूको प्रकवष्टी 
र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। 

√ √ √ 
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६१४३२११ जलश्रोत 
जगमन गिर वा सतहमा रहेका अगथाक मूल्र् िएका मापनर्ोग्र् पानीको 
र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४३३०० 
अन्र् प्राकृगतक 
श्रोतहरु 

अन्र् प्राकृगतक श्रोतहरू र्स अन्तिात पदाछन । र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िनुापदैन । 

√ √ √ 

६१४३३११ रेगडर्ो क्षेर 
कवधगुतर् प्रसारण क्षेर, रेगडर्ो कफ्र्वेन्सी जस्ता र्समा प्रकवष्टी िनुा पदाछ 
। 

√ √ √ 

६१४३३२१ 

अन्र्र बिोकरण 
निररएका प्राकृगतक 
श्रोतहरु 

अन्र् कुनै शीर्ाकमा वगिाकरण निएका देख्न सककने प्राकृगतक बस्तहुरू 
र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४४००० 

उत्पादन निररएका 
अदृश्र् 
(intangible) 

सम्पजत्तहरु 

काननुी वा लेखा प्रणालीबाट शृ्रजजत अदृश्र् सम्पतीहरू र्स शीर्ाकमा 
पदाछ। 

√ √ √ 

६१४४१०० 
सम्झौता, िाडा 
(lease) र लाइसेन्स 

कुनै सम्पजत्त प्रर्ोि िरेबापत वा सेवाको व्र्वस्था बापत अको पक्षले 
गनजित रकम गतनुापने काननुी दाकर्त्व िएका सम्त्झौता, िाडा तथा 
लाइसेन्सहरू र्समा एकककृत हनु्छ ।र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी  
िनुापदैन । 

√ √ √ 

६१४४१११ 

बजारर्ोग्र् 
संचालनित 
िाडाहरु 

कुनै जस्थर सम्पजत्तको िाडाबाट रकम प्राि िएमा र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४४२११ 

प्राकृगतक श्रोत 
उपर्ोि िने 
अनमुगतपर 

प्राकृगतक स्रोतको िाडाबाट प्राि हनुे सम्पगतहरू र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४४३११ 
गबशेर् कार्ा िने 
अनमुगतपरहरु 

कवशेर् कार्ा िना पाइएका अनमुगतपरहरू जसबाट मेदरक प्रागि िना 
एकागधकार प्राि हनु्छ, र्स्ता सम्पगतहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४४४११ 

िकवष्र्मा प्रािहनु े
बस्त ुर सेवाहरुको 
गबशेर् स्वागमत्व 

िकवष्र्मा कुनै बस्त ुवा सेवा प्राि िने िरी खररद िररएका सम्पगतहरू 
र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६१४४५११ 

तर्ागत र बाजणज्र् 
सम्पगतहरु 
(Goodwill and 

Marketing Assets) 

तर्ागत र बाजणज्र् सम्पगतहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ । √ √ √ 

६२००००० कवत्तीर् सम्पजत्तहरु 
कवगतर् सम्पजत्तहरूको एकककृत कववरण र्स अन्तिात देजखन्छ। र्ो 
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररदैन। 

√ √ √ 

६२१०००० आन्तररक 
आन्तररक कवगतर् सम्पजत्तहरूको र्समा एकीकृत कववरण तर्ार हनु्छ। 
र्समा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१२००० 
निद र बैंक 
मौज्दात 

निद तथा बैक मौज्दातको कववरण र्स अन्तिात पदाछ ।र्स शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१२१११ मरुा 
नेपाल राष्ट्र बैकदारा गनश्काशन िररएको नोट तथा गसक्काहरू र्स उप-
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१२२११ गनक्षेप हस्तान्तरण र्ोग्र् गनक्षेपको र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ । √ √ √ 
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६२१३००० 
कजाा सम्बजन्ध 
सरुक्षणहरु 

कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स, बन्ड, गडबेन्चर र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ।र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१३१११ 
कजाा सम्बजन्ध 
सरुक्षणहरु 

कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स,बन्ड, गडबेन्चर र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१४००० ऋण 
ओिरराफ्रट, मोरिजे लोन, टे्रड के्रगडट एण्ड एडिान्स िाइनाजन्सर्ल 
गलज, ररपो र्स अन्तिात प्रकवष्टी िररन्छ। र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१४१११ 
अन्र् सरकारलाइ 
ऋण लिानी 

आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारलाई प्रदान िररएको ऋण र्समा प्रकवष्टी 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६२१४२११ 

सावाजगनक 
सस्थानमा ऋण 
लिानी 

आन्तररक रूपमा सावाजगनक संस्थानहरूलाई प्रदान िररएको ऋण र्समा 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६२१४३११ 
अन्र् सस्थानमा 
ऋण लिानी 

मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्र् ऋण लिानी र्समा प्रकवष्टी िररन्छ । √ √ √ 

६२१५००० 

इ्र्टुी तथा 
इन्िेस्टमेन्ट िन्ड 
शेर्रहरु 

इ्र्टुी तथा इन्िेस्टमेन्ट िन्ड शेर्रहरु र्स अन्तिात पदाछन । र्स 
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१५१११ ई्रू्कट इ्र्टुी शेर्रको प्रकवष्टीर्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ । √ √ √ 

६२१५२११ 
लिानी कोर् शेर्र 
वा इकाइ 

सामकुहक लिानी कोर्का शेर्र तथा इकाइहरू र्समा प्रकवष्टी िररन्छ । √ √ √ 

६२१६००० 
बीमा , गनवतृिरण, 

सरुक्षण र्ोजनाहरु 

िैर जीवन कवमा कोर्, जीवन कवमा, एन्र्टुी, गनवगृतिरण कोर्, सरुक्षण 
र्ोजनाहरू र्समा प्रकवष्टी िररन्छ ।र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन । 

√ √ √ 

६२१६१११ 

गनजीवन बीमा 
संजचगत (technical 

reserves) 

िैर जीवन कवमाशलु्कको पवुा िकु्तानी रकम, िैरजीवन कवमाको कोर् र्स 
उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६२१६२११ 

जीवन बीमा र 
एन्र्टुी 
इनटाईटलमेन्ट 

दावीर्ोग्र् जीवन कवमा तथा एन्र्टुी इनटाइटेलमेन्ट र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१६३११ 
गनबगृतिरण 
अगधकार 

गनवगृतिरण प्रर्ोजनको कोर् र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ । √ √ √ 

६२१६४११ 
पेन्सन 
िण्डमागथको दाबी 

आफ्नै कमाचारीको गनवगृतिरण प्रर्ोजनको लागि तेस्रो पक्ष संि िररएको 
सम्झौता बमोजजमका कोर् र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१६५११ 

सरुक्षण र्ोजनाबाट 
प्राि हनु े
सगुबधाहरु(calls)  

कवगिन्न ककसीमका स्कीमहरूको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६२१७००० 

िाइनानगसर्ल 
डेररिेकटिस तथा 
इम्प्लाइ स्टक 
अप्सन 

िाइनानगसर्ल डेररिेकटिस तथा इम्प्लाइ स्टक अप्सन र्स अन्तिात 
पदाछन ।र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन । 

√ √ √ 

६२१७१११ 
िाइनानगसर्ल 
डेररिेकटिस 

व्र्ाजदर जोखीम, कवगनमर् दर जोखीम,इ्र्टुी तथा कमोडीटी माकेट 
जोखीमजस्ता कवगतर् उपकरण र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६२१७२११ 
इाम्प्लोइ स्टक 
अप्सन 

इाम्प्लोइ स्टक अप्सनको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ । √ √ √ 
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६२१८००० 
अन्र् प्रागि हनु े
खाताहरु 

अन्र् प्रािी हनु ेखाताहरू र्समा कववरण देखीन्छ। र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१८१११ 
उधारो गबकक्र तथा 
अगग्रम िकु्तानी 

उधारो कवक्री तथा अगग्रम िकु्तानीहरू र्समा प्रकवष्टी िनुा पदाछ। √ √ √ 

६२१८२११ 
प्रागिर्ोग्र् गबगबध 
खाताहरु 

प्राि िना बाकी कर, लािांश, शेर्र कवकक्र िएको तर प्राि िैनसकेको 
रकम , प्राि िना बाकी िाडा, ज्र्ाला जस्ता र्समा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२०००० बाह्य 
बाह्य कवगतर् सम्पजत्तहरूको र्समा एकीकृत कववरण तर्ार हनु्छ। र्स 
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२२१००० 

सरकारी गनकार्को 
स्वगमत्व वा नपेाल 
राष्ट्र बैंकमा रहेको 
सून तथा एसडीआर 

नपेाल राष्ट बैकमा संजचत सम्पगतको रूपमा राजखएको सनु तथा IMF को 
अन्तराकष्ट्रर् संजचत सम्पजत्तमा राजखएको सम्पजत्त र्स अन्तिात पदाछन।र्स 
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन । 

√ √ √ 

६२२११११ 

सरकारी गनकार्को 
स्वगमत्व वा नेपाल 
राष्ट्र बैंकमा रहेको 
सून 

नेपाल राष्ट्र बैकमा संजचत सम्पगतको रूपमा राजखएको सनु र्स अन्तिात 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२१२११ एसडीआर 
IMF मा अन्तराकष्ट्रर् संजचत सम्पजत्तमा राजखएको एसडीआर र्स अन्तिात 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२२००० 
निद र बैंक 
मौज्दात 

निद तथा बैक मौज्दातको कववरण र्स अन्तिात पदाछ ।र्स शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िनुापदैन । 

√ √ √ 

६२२२१११ मरुा 
नेपाल राष्ट्र बैकदारा गनश्काशन िररएको नोट तथा गसक्काहरू र्समा 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२२२११ गनक्षेप हस्तान्तरण र्ोग्र् गनक्षेपको र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६२२३१११ 
कजाा सम्बजन्ध 
सरुक्षणहरु 

कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स,बन्ड, गडबेन्चर र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६२२४००० ऋण 
ओिरराफ्रट, मोटािजे लोन, टे्रड के्रगडट एण्ड एडिान्स िाइनाजन्सर्ल 
गलज, ररपो र्स अन्तिात प्रकवष्टी िररन्छ ।र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२१४१११ 
अन्र् सरकारलाइ 
ऋण लिानी 

आन्तररक रूपमा अन्र् सरकारलाई प्रदान िररएको ऋण र्समा प्रकवष्टी 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६२१४२११ 

सावाजगनक 
सस्थानमा ऋण 
लिानी 

आन्तररक रूपमा सावाजगनक संस्थानहरूलाई प्रदान िररएको ऋण र्समा 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६२१४३११ 
अन्र् सस्थानमा 
ऋण लिानी 

मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्र् ऋण लिानी र्समा प्रकवष्टी िररन्छ । √ √ √ 

६२२५००० 

इ्र्टुी तथा 
इन्िेस्टमेन्ट िन्ड 
शेर्रहरु 

इ्र्टुी तथा इन्िेस्टमेन्ट िन्ड शेर्रहरुर्स अन्तिात पदाछन ।र्समा प्रकवष्टी 
िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२२५१११ ई्रू्कट इ्र्टुी शेर्रको प्रकवष्टी र्समा िररन्छ। √ √ √ 

६२२५२११ 
लिानी शेर्र कोर् 
वा इकाइ 

सामकुहक लिानी कोर्का शेर्र तथा इकाइहरू र्सम उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६२२६००० 
बीमा , गनवतृिरण, 

सरुक्षण र्ोजनाहरु 

िैर जीवन कवमा कोर्, जीवन कवमा, एन्र्टुी, गनवगृतिरण कोर्, सरुक्षण 
र्ोजनाहरू र्समा पदाछ। र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 
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६२२६१११ 

गनजीवन बीमा 
संजचगत(Technical 

Reserves) 

िैर जीवन कवमाशलु्कको पवुा िकु्तानी रकम, िैरजीवन कवमाको कोर् र्स 
उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२६२११ 

जीवन बीमा र 
एन्र्टुी 
इनटाईटलमेन्ट 

दावीर्ोग्र् जीवन कवमा तथा एन्र्टुी इनटाइटेलमेन्ट र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२६३११ 
गनबगृतिरण 
अगधकार 

गनवगृतिरण प्रर्ोजनको कोर् र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६२२६४११ 
पेन्सन 
िण्डमागथको दाबी 

आफ्नै कमाचारीको गनवगृतिरण प्रर्ोजनको लािी तेस्रो पक्ष संि िररएको 
सम्झौता बमोजजमका कोर् र्समा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२६५११ 

सरुक्षण र्ोजनाबाट 
प्राि हनु े
सगुबधाहरु(Calls)  

कवगिन्न ककसीमका स्कीमहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६२२७००० 

िाइनानगसर्ल 
डेररिेकटिस तथा 
इम्प्लोइ स्टक 
अप्सन 

िाइनानगसर्ल डेररिेकटिस तथा इम्प्लोइ स्टक अप्सन र्स अन्तिात 
पदाछन। र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२२७१११ 
िाइनानगसर्ल 
डेररिेकटिस 

व्र्ाजदर जोखीम, कवगनमर् दर जोखीम,इ्र्टुी तथा कमोडीटी माकेट 
जोखीम जस्ता कवगतर् उपकरण र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६२२७२११ 
इम्प्लाइ स्टक 
अप्सन 

इाम्प्लोइ स्टक अप्सनको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६२२८००० अन्र् प्रागि खाताहरु 
अन्र् प्रािी हनु ेखाताहरू र्समा कववरण देखीन्छ।र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िनुापदैन। 

√ √ √ 

६२२८१११ 
उधारो गबकक्र तथा 
अगग्रम िकु्तानी 

उधारो कवक्री तथा अगग्रम िकु्तानीहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िनुापदाछ। 

√ √ √ 

६२२८२११ 
प्रागिर्ोग्र् गबगबध 
खाताहरु 

प्राि िना बाकी कर, लािांश, शेर्र कवकक्र िएको तर प्राि िैनसकेको 
रकम, प्राि िना बाकी िाडा, ज्र्ाला जस्ता र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िररन्छ। 

√ √ √ 

६३००००० दाकर्त्वहरू दाकर्त्वसंि सम्बजन्धत र्स शीर्ाक अन्तिात पदाछ।र्समा प्रकवष्टी िनुापदैन। √ √ √ 

६३१०००० अन्ताररक 
आन्तररक दाकर्त्व हरू र्स अन्तिात कववरण राख्नपुदाछ ।र्समा प्रकवष्टी 
िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३१२००० 
मरुा र बैंक 
मौज्दात 

निद तथा बैक मौज्दातको कववरण र्स अन्तिात पदाछ ।र्स शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३१२१११ मरुा 
नेपाल राष्ट्र बैकदारा गनश्काशन िररएको नोट तथा गसक्काहरू र्स उप-
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१२२११ गनक्षेप हस्तान्तरण र्ोग्र् गनक्षेपको र्समा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६३१३००० 
कजाा सम्बजन्ध 
सरुक्षणहरु 

कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स,बन्ड, गडबेन्चर र्स अन्तिात पदाछ 
।र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३१३१११ 
कजाा सम्बजन्ध 
सरुक्षणहरु 

कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स,बन्ड, गडबेन्चर र्समाप्रकवष्टी 
िररन्छ । 

√ √ √ 

६३१४००० ऋण 
ओिरराफ्रट, मोरिजे लोन,टे्रड के्रगडट एण्ड एडिान्स िाइनाजन्सर्ल 
गलज,ररपो र्स अन्तिात पदाछ।र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 



72 

 

सकेत 

सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्वको उप-

शीर्ाक 
व्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

६३१४१११ 
ऋणपरमािा त प्राि 
ऋण 

ऋणपरमािा त प्राि ऋण र्समा प्रकवष्टी िररन्छ । √ √ √ 

६३१४२११ 

अन्र्आन्तररक 
सरकारबाट प्राि 
ऋण 

अन्र् आन्तररक सरकारबाट प्राि ऋण र्समा प्रकवष्टी िररन्छ । √ √ √ 

६३१४३११ 
अन्र्संस्थाहरूबाट 
ऋण प्रागि 

अन्र् संस्थाहरूबाट ऋण प्रागि र्समा प्रकवष्टी िररन्छ । √ √ √ 

६३१४४११ 
अगधकवकर्ा 
(Overdraft) 

अगधकवकर्ा (Overdraft) र्समा प्रकवष्टी िररन्छ । √ √ √ 

६३१५००० 

इ्र्टुीतथा 
इन्िेस्टमेन्ट िन्ड 
शेर्रहरु 

इ्र्टुी तथा इन्िेस्टमेन्ट िन्ड शेर्रहरु र्स शीर्ाकमा पदाछन। √ √ √ 

६३१५१११ ई्रू्कट इ्र्टुी शेर्रको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६३१५२११ 

इन्िेस्टमेन्ट िन्ड 
शेर्रहरु तथा 
र्नुीट्स 

सामहुीक लिानी कोर्का शेर्र तथा इकाइहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िररन्छ । 

√ √ √ 

६३१६००० 
बीमा , गनवतृिरण, 

सरुक्षण र्ोजनाहरु 

िैर जीवन कवमा कोर्, जीवन कवमा, एन्र्टुी, गनवगृतिरण कोर्, सरुणण 
र्ोजनाहरू र्समा पदाछ। र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३१६१११ 

गनजीवन बीमा 
(technical 

reserves) 

िैर जीवन कवमा शलु्कको पवुा िकु्तानी रकम, िैरजीवन कवमाको कोर् 
र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१६२११ 

जीवन बीमा र 
एन्र्टुी 
इनटाईटलमेन्ट 

दावीर्ोग्र् जीवन कवमा तथा एन्र्टुी इनटाइटेलमेन्ट र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१६३११ 

जीवन बीमा र 
एन्र्टुी 
इनटाईटलमेन्ट 

गनवगृतिरण प्रर्ोजनको कोर् र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६३१६४११ 
पेन्सन 
िण्डमागथको दाबी 

आफ्नै कमाचारीको गनवगृतिरण प्रर्ोजनको लािी तेस्रो पक्ष संि िररएको 
सम्झौता बमोजजमका कोर् र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१६५११ 

सरुक्षण र्ोजनाबाट 
प्राि हनु े
सगुबधाहरु(calls)  

कवगिन्न ककसीमका स्कीमहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६३१७००० 

िाइनानगसर्ल 
डेररिेकटिस तथा 
इम्प्लाइ स्टक 
अप्सन 

िाइनानगसर्ल डेररिेकटिस तथा इम्प्लाइ स्टक अप्सन र्स अन्तिात 
पदाछन।र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३१७१११ 
िाइनानगसर्ल 
डेररिेकटिस 

व्र्ाजदर जोखीम, कवगनमर् दर जोखीम, इ्र्टुी तथा कमोडीटी माकेट 
जोखीमजस्ता कवगतर् उपकरण र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६३१७२११ 
इम्प्लाइ स्टक 
अप्सन 

इाम्प्लोइ स्टक अप्सनको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६३१८००० 
गतनुा पने अन्र् 
खाताहरु 

अन्र् प्रािी हनु ेखाताहरू र्समा कववरण देखीन्छ ।र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िनुापदैन। 

√ √ √ 
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६३१८१११ 
उधारो तथा अगग्रम 
िकु्तानी 

उधारो खररद तथा अगग्रम िकु्तानी गलएको रकम र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िनुा पदाछ। 

√ √ √ 

६३१८२११ 
गतनुा पने कवगिन्न 
अन्र् खाताहरु 

प्राि िैसकेको िकु्तानी िना बाकी कर, लािांश, शेर्र खररद िरीएको तर 
िकु्रतानी बाकी रकम, गतना बाकी िाडा, ज्र्ाला जस्ता र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२०००० बाह्य 
बाह्रर् दाकर्त्वहरू र्समा एकीकृत कववरण तर्ार हनु्छ। र्स शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२१००० 

सरकारी गनकार्को 
स्वगमत्व वा नपेाल 
राष्ट्र बैंकमा रहेको 
सून तथा एसडीआर 

नपेाल राष्ट्र बैकमा संजचत सम्पजत्तको रूपमा राजखएको सनु तथा IMF को 
अन्तराकष्ट्रर् संजचतको रुपमा राजखएको एसडीआर र्स अन्तिात पदाछन।र्स 
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२११११ 

सरकारी गनकार्को 
स्वगमत्व वा नेपाल 
राष्ट्र बैंकमा रहेको 
सून 

नेपाल राष्ट बैकमा संजचत सम्पजत्तको रूपमा राजखएको सनु र्स उप-
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६३२१२११ 
स्पेशल रइि 
राइट(SDR) 

IMF मा अन्तराकष्ट्रर् संजचतको रुपमा राजखएको एसडीआर र्स उप-
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ । 

√ √ √ 

६३२२००० 
मरुा र बैंक 
मौज्दात 

निद तथा बैक मौज्दातको कववरण र्स अन्तिात पदाछ ।र्स शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२२१११ मरुा 
नेपाल राष्ट्र बैकदारा गनश्काशन िररएको नोट तथा गसक्काहरू र्स उप-
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२२२११ हस्तान्तरणगनक्षेप हस्तान्तरण र्ोग्र् गनक्षेपको र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६३२२३११ अन्र् गनक्षेप अन्र् गनक्षेप जस्तै बचत, मदुती र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६३२३००० 
कजाा सम्बजन्ध 
सरुक्षणहरु 

कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स,बन्ड, गडबेन्चर र्स अन्तिात 
पदाछ।र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२३१११ 
कजाा सम्बजन्ध 
सरुक्षणहरु 

कजाा सम्वन्धी सरुक्षणहरू जस्तै कवल्स,बन्ड, गडबेन्चर र्स शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२४००० ऋण 
ओिरराफ्रट, मोरिजे लोन, टे्रड के्रगडट एण्ड एडिान्स िाइनाजन्सर्ल गलज, 
ररपो र्स अन्तिात पदाछ।र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२४१११ ऋण 
ओिरराफ्रट, मोरिजे लोन, टे्रड के्रगडट एण्ड एडिान्स िाइनाजन्सर्ल 
गलज, ररपो र्स शीर्ाकमा अन्तिात प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२५००० 

इ्र्टुी तथा 
इन्िेस्टमेन्ट िन्ड 
शेर्रहरु 

इ्र्टुी तथा इन्िेस्टमेन्ट िन्ड शेर्रहरु र्स अन्तित पदाछ ।र्स 
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२५१११ ई्रू्कट इ्र्टुी शेर्रको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ । √ √ √ 

६३२५२११ 

इन्िेस्टमेन्ट िन्ड 
शेर्रहरु तथा 
र्नुीट्स 

सामहुीक लिानी कोर्का शेर्र तथा इकाइहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी 
िररन्छ । 

√ √ √ 

६३२६००० 
बीमा , गनवतृिरण, 

सरुक्षण र्ोजनाहरु 

िैर जीवन कवमा कोर्, जीवन कवमा, एन्र्टुी, गनवगृतिरण कोर्, सरुक्षण 
र्ोजनाहरू र्सअन्तिात प्रकवष्टी िररन्छ ।र्स शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन । 

√ √ √ 

६३२६१११ 

गनजीवन बीमा 
(technical 

reserves) 

िैर जीवन कवमा शलु्कको पवुा िकु्तानी रकम, िैरजीवन कवमाको कोर् 
र्समा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 
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सकेत 

सम्पजत्त तथा 
दाकर्त्वको उप-

शीर्ाक 
व्र्ातर्ा 

प्रर्ोि हनु ेतह 

संघ प्रदेश स्थानीर् 

६३२६२११ 

जीवन बीमा र 
एन्र्टुी 
इनटाईटलमेन्ट 

दावीर्ोग्र् जीवन कवमा तथा एन्र्टुी इनटाइटेलमेन्ट र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२६३११ 
गनबगृतिरण 
अगधकार 

गनवगृतिरण प्रर्ोजनको कोर् र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६३२६४११ 
पेन्सन 
िण्डमागथको दाबी 

आफ्नै कमाचारीको गनवगृतिरण प्रर्ोजनको लािी तेस्रो पक्ष संि िररएको 
सम्झैता बमोजजमका कोर् र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२६५११ 

सरुक्षण र्ोजनाबाट 
प्राि हनु े
सगुबधाहरु(calls)  

कवगिन्न ककसीमका स्कीमहरू र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। √ √ √ 

६३२७००० 

िाइनानगसर्ल 
डेररिेकटिस तथा 
इम्प्लाइ स्टक 
अप्सन 

िाइनानगसर्ल डेररिेकटिस तथा इम्प्लाइ स्टक अप्सन र्स अन्तिात 
पदाछन ।र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन। 

√ √ √ 

६३२७१११ 
िाइनानगसर्ल 
डेररिेकटिस 

व्र्ाजदर जोखीम, कवगनमर् दर जोखीम, इ्र्टुी तथा कमोडीटी माकेट 
जोखीमजस्ता कवगतर् उपकरण र्स उप-शीर्ाकमा प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 

६३२७२११ 
इम्प्लाइ स्टक 
अप्सन 

इाम्प्लोइ स्टक अप्सनको प्रकवष्टी र्स उप-शीर्ाकमा िररन्छ। √ √ √ 

६३२८००० 
िकु्तानी बाकी 
खाताहरू 

अन्र् िकु्तानी िनुापने खाताहरूको र्समा कववरण देजखन्छ ।र्स उप-
शीर्ाकमा प्रकवष्टी िनुापदैन । 

√ √ √ 

६३२८१११ 
उधारो र अगग्रम 
िकु्तानी 

उधारो खररद तथा अगग्रम िकु्तानी गलएको रकम र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िनुा पदाछ। 

√ √ √ 

६३२८२११ 
गतनुा पने कवगिन्न 
अन्र् खाताहरु 

प्राि िैसकेको िकु्तानी िना बाकी कर, लािांश, शेर्र खररद िरीएको तर 
िकु्तानी बाकी रकम, गतना बाकी िाडा, ज्र्ाला जस्ता र्स उप-शीर्ाकमा 
प्रकवष्टी िररन्छ। 

√ √ √ 
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खण्ड – तीन 

स्थानीर् तहको कार्म बजेट उप-शीर्ाक : 

अनदुानसंकेत 

(३ अकं) 

प्रदेश संकेत 

(२ अकं) 
प्रदेश स्थानीर् तहको नाम 

कार्म बजेट उप-
शीर्ाक नम्वर 

801 01 प्रदेशनं १ कवराटनिर महानिरपागलका 80101011 

801 01 प्रदेश नं १ इटहरीउप-महानिरपागलका 80101031 

801 01 प्रदेश नं १ धरानउप-महानिरपागलका 80101032 

801 01 प्रदेश नं १ िुङगलङ निरपागलका 80101101 

801 01 प्रदेश नं १ किददम निरपागलका 80101102 

801 01 प्रदेश नं १ ईलाम निरपागलका 80101103 

801 01 प्रदेश नं १ देउमाई निरपागलका 80101104 

801 01 प्रदेश नं १ माई निरपागलका 80101105 

801 01 प्रदेश नं १ सूर्ोदर् निरपागलका 80101106 

801 01 प्रदेश नं १ अजुानधारा निरपागलका 80101107 

801 01 प्रदेश नं १ कन्काई निरपागलका 80101108 

801 01 प्रदेश नं १ िौरादह निरपागलका 80101109 

801 01 प्रदेश नं १ दमक निरपागलका 80101110 

801 01 प्रदेश नं १ कवताामोड निरपागलका 80101111 

801 01 प्रदेश नं १ िरपरु निरपागलका 80101112 

801 01 प्रदेश नं १ मेची निरनिरपागलका 80101113 

801 01 प्रदेश नं १ जशवसताक्षी निरपागलका 80101114 

801 01 प्रदेश नं १ खााँदवारी निरपागलका 80101115 

801 01 प्रदेश नं १ चैनपरु निरपागलका 80101116 

801 01 प्रदेश नं १ धमादेवी निरपागलका 80101117 

801 01 प्रदेश नं १ पााँचखपन निरपागलका 80101118 

801 01 प्रदेश नं १ मादी निरपागलका 80101119 

801 01 प्रदेश नं १ म्र्ाङलङु निरपागलका 80101120 

801 01 प्रदेश नं १ लालीिरुााँस निरपागलका 80101121 

801 01 प्रदेश नं १ िोजपरु निरपागलका 80101122 

801 01 प्रदेश नं १ र्डानन्द निरपागलका 80101123 

801 01 प्रदेश नं १ धनकुटा निरपागलका 80101124 

801 01 प्रदेश नं १ पाजिवास निरपागलका 80101125 

801 01 प्रदेश नं १ महालक्ष्मी निरपागलका 80101126 

801 01 प्रदेश नं १ इनरुवा निरपागलका 80101127 

801 01 प्रदेश नं १ दहुवी निरपागलका 80101128 

801 01 प्रदेश नं १ बराह निरपागलका 80101129 

801 01 प्रदेश नं १ रामधनुी निरपागलका 80101130 

801 01 प्रदेश नं १ उलााबारी निरपागलका 80101131 

801 01 प्रदेश नं १ पथरीशगनिरे निरपागलका 80101132 

801 01 प्रदेश नं १ बेलवारी निरपागलका 80101133 
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अनदुानसंकेत 

(३ अकं) 

प्रदेश संकेत 

(२ अकं) 
प्रदेश स्थानीर् तहको नाम 

कार्म बजेट उप-
शीर्ाक नम्वर 

801 01 प्रदेश नं १ रंिेली निरपागलका 80101134 

801 01 प्रदेश नं १ रतवुामाई निरपागलका 80101135 

801 01 प्रदेश नं १ लेटाङ निरपागलका 80101136 

801 01 प्रदेश नं १ सनुवर्ी निरपागलका 80101137 

801 01 प्रदेश नं १ सनु्दरहरैचा निरपागलका 80101138 

801 01 प्रदेश नं १ सोलदुधुकुण्ड निरपागलका 80101139 

801 01 प्रदेश नं १ ददके्तलरुपाकोट मझवुािढी निरपागलका 80101140 

801 01 प्रदेश नं १ हलेसीतवुाचङु निरपागलका 80101141 

801 01 प्रदेश नं १ कटारी निरपागलका 80101142 

801 01 प्रदेश नं १ चौदण्डीिढी निरपागलका 80101143 

801 01 प्रदेश नं १ गरर्िुा निरपागलका 80101144 

801 01 प्रदेश नं १ बेलका निरपागलका 80101145 

801 01 प्रदेश नं १ गसकिचरण निरपागलका 80101146 

801 01 प्रदेश नं १ आठराईगरवेणी िाउाँपागलका 80101301 

801 01 प्रदेश नं १ िक्ताङलङु िाउाँपागलका 80101302 

801 01 प्रदेश नं १ गम्वाखोला िाउाँपागलका 80101303 

801 01 प्रदेश नं १ मेररङदेन िाउाँपागलका 80101304 

801 01 प्रदेश नं १ मैवाखोला िाउाँपागलका 80101305 

801 01 प्रदेश नं १ पागथिरार्ाङ्वरक िाउाँपागलका 80101306 

801 01 प्रदेश नं १ गसददङ्वा िाउाँपागलका 80101307 

801 01 प्रदेश नं १ गसरीजङ्घा िाउाँपागलका 80101308 

801 01 प्रदेश नं १ कुम्मार्क िाउाँपागलका 80101309 

801 01 प्रदेश नं १ तमु्वेवािाउाँपागलका 80101310 

801 01 प्रदेश नं १ िालेलङु िाउाँपागलका 80101311 

801 01 प्रदेश नं १ िाल्िनुन्द िाउाँपागलका 80101312 

801 01 प्रदेश नं १ गम्लाजङु िाउाँपागलका 80101313 

801 01 प्रदेश नं १ र्ाङवरकिाउाँपागलका 80101314 

801 01 प्रदेश नं १ कहगलहाङ िाउाँपागलका 80101315 

801 01 प्रदेश नं १ चलुाचलुीिाउाँपागलका 80101316 

801 01 प्रदेश नं १ िाकिोकथमु िाउाँपागलका 80101317 

801 01 प्रदेश नं १ माईजोिमाई िाउाँपागलका 80101318 

801 01 प्रदेश नं १ माङसेबङु िाउाँपागलका 80101319 

801 01 प्रदेश नं १ रोङिाउाँपागलका 80101320 

801 01 प्रदेश नं १ सन्दकपरुिाउाँपागलका 80101321 

801 01 प्रदेश नं १ कचनकवलिाउाँपागलका 80101322 

801 01 प्रदेश नं १ कमलिाउाँपागलका 80101323 

801 01 प्रदेश नं १ िौररिंजिाउाँपागलका 80101324 

801 01 प्रदेश नं १ झापा िाउाँपागलका 80101325 

801 01 प्रदेश नं १ बाह्रदशी िाउाँपागलका 80101326 
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अनदुानसंकेत 

(३ अकं) 

प्रदेश संकेत 

(२ अकं) 
प्रदेश स्थानीर् तहको नाम 

कार्म बजेट उप-
शीर्ाक नम्वर 

801 01 प्रदेश नं १ बिुशाजन्त िाउाँपागलका 80101327 

801 01 प्रदेश नं १ हजल्दबारी िाउाँपागलका 80101328 

801 01 प्रदेश नं १ जचजचला िाउाँपागलका 80101329 

801 01 प्रदेश नं १ िोटखोला िाउाँपागलका 80101330 

801 01 प्रदेश नं १ मकाल ुिाउाँपागलका 80101331 

801 01 प्रदेश नं १ सिापोखरी िाउाँपागलका 80101332 

801 01 प्रदेश नं १ गसलीचोङ िाउाँपागलका 80101333 

801 01 प्रदेश नं १ आठराई िाउाँपागलका 80101334 

801 01 प्रदेश नं १ छथर िाउाँपागलका 80101335 

801 01 प्रदेश नं १ िेदाप िाउाँपागलका 80101336 

801 01 प्रदेश नं १ मेन्छर्ारे्म िाउाँपागलका 80101337 

801 01 प्रदेश नं १ अरुण िाउाँपागलका 80101338 

801 01 प्रदेश नं १ आमचोक िाउाँपागलका 80101339 

801 01 प्रदेश नं १ टर्ाम्केमैर्ङु िाउाँपागलका 80101340 

801 01 प्रदेश नं १ पौवादङु्मा िाउाँपागलका 80101341 

801 01 प्रदेश नं १ रामप्रसादराई िाउाँपागलका 80101342 

801 01 प्रदेश नं १ साल्पागसगलछो िाउाँपागलका 80101343 

801 01 प्रदेश नं १ हतवुािढी िाउाँपागलका 80101344 

801 01 प्रदेश नं १ शकहदिगूम िाउाँपागलका 80101345 

801 01 प्रदेश नं १ चौगबसे िाउाँपागलका 80101346 

801 01 प्रदेश नं १ छथरजोरपाटी िाउाँपागलका 80101347 

801 01 प्रदेश नं १ सााँिरुीिढी िाउाँपागलका 80101348 

801 01 प्रदेश नं १ कोशी िाउाँपागलका 80101349 

801 01 प्रदेश नं १ िढी िाउाँपागलका 80101350 

801 01 प्रदेश नं १ देवानिञ्ज िाउाँपागलका 80101351 

801 01 प्रदेश नं १ बजुा िाउाँपागलका 80101352 

801 01 प्रदेश नं १ िोक्राहा िाउाँपागलका 80101353 

801 01 प्रदेश नं १ हररनिर िाउाँपागलका 80101354 

801 01 प्रदेश नं १ कटहरी िाउाँपागलका 80101355 

801 01 प्रदेश नं १ कानेपोखरी िाउाँपागलका 80101356 

801 01 प्रदेश नं १ केराबारी िाउाँपागलका 80101357 

801 01 प्रदेश नं १ ग्रामथान िाउाँपागलका 80101358 

801 01 प्रदेश नं १ जहदा िाउाँपागलका 80101359 

801 01 प्रदेश नं १ धनपालथान िाउाँपागलका 80101360 

801 01 प्रदेश नं १ बढुीिंिा िाउाँपागलका 80101361 

801 01 प्रदेश नं १ गम्लाजङु िाउाँपागलका 80101362 

801 01 प्रदेश नं १ खमु्वपुासाङल्हाम ुिाउाँपागलका 80101363 

801 01 प्रदेश नं १ दधुकोशी िाउाँपागलका 80101364 

801 01 प्रदेश नं १ थलुङुदधुकोशी िाउाँपागलका 80101365 



78 

 

अनदुानसंकेत 

(३ अकं) 

प्रदेश संकेत 

(२ अकं) 
प्रदेश स्थानीर् तहको नाम 

कार्म बजेट उप-
शीर्ाक नम्वर 

801 01 प्रदेश नं १ नेचासल्र्ान िाउाँपागलका 80101366 

801 01 प्रदेश नं १ महाकुलङु िाउाँपागलका 80101367 

801 01 प्रदेश नं १ गलखकुपके िाउाँपागलका 80101368 

801 01 प्रदेश नं १ सोपाङ िाउाँपागलका 80101369 

801 01 प्रदेश नं १ ऐसेलखुका  िाउाँपागलका 80101370 

801 01 प्रदेश नं १ केकपलासिढी िाउाँपागलका 80101371 

801 01 प्रदेश नं १ खोटेहाङिाउाँपागलका 80101372 

801 01 प्रदेश नं १ जन्तेढंुिा िाउाँपागलका 80101373 

801 01 प्रदेश नं १ ददप्रङुचइुचमु्मा िाउाँपागलका 80101374 

801 01 प्रदेश नं १ रावा वेसी िाउाँपागलका 80101375 

801 01 प्रदेश नं १ वराहपोखरी िाउाँपागलका 80101376 

801 01 प्रदेश नं १ साकेला िाउाँपागलका 80101377 

801 01 प्रदेश नं १ उदर्परुिढी िाउाँपागलका 80101378 

801 01 प्रदेश नं १ ताप्ली िाउाँपागलका 80101379 

801 01 प्रदेश नं १ रौताहामाई िाउाँपागलका 80101380 

801 01 प्रदेश नं १ गलम्चङुबङु िाउाँपागलका 80101381 

801 01 प्रदेश नं १ जखजीदेम्वा िाउाँपागलका 80101382 

801 01 प्रदेश नं १ चम्पादेवी िाउाँपागलका 80101383 

801 01 प्रदेश नं १ जचशंखिुढी िाउाँपागलका 80101384 

801 01 प्रदेश नं १ मानेिञ्र्ाङ िाउाँपागलका 80101385 

801 01 प्रदेश नं १ मोलङु िाउाँपागलका 80101386 

801 01 प्रदेश नं १ गलख ुिाउाँपागलका 80101387 

801 01 प्रदेश नं १ सनुकोशी िाउाँपागलका 80101388 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, ताप्लेजङु्ग 80101801 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, पााँचथर 80101802 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, इलाम 80101803 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, संखवुासिा 80101804 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, तेह्रथमु 80101805 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, धनकुटा 80101806 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, िोजपरु 80101807 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, खोटाङ्ग 80101808 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, सोलखुम्ब ु 80101809 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, ओखलढुङ्गा 80101810 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, उदर्परु 80101811 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, झापा 80101812 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, मोरङ्ग 80101813 

801 01 प्रदेश नं १ जजल्ला समन्वर् सगमगत, सनुसरी 80101814 

801 02 प्रदेश नं २ वीरिञ्ज महानिरपागलका 80102011 

801 02 प्रदेश नं २ जनकपरु उपमहानिरपागलका 80102031 
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अनदुानसंकेत 

(३ अकं) 

प्रदेश संकेत 

(२ अकं) 
प्रदेश स्थानीर् तहको नाम 

कार्म बजेट उप-
शीर्ाक नम्वर 

801 02 प्रदेश नं २ कलैर्ा उपमहानिरपागलका 80102032 

801 02 प्रदेश नं २ जजतपरु-गसमरा उपमहानिरपागलका 80102033 

801 02 प्रदेश नं २ किनरुप निरपागलका 80102101 

801 02 प्रदेश नं २ खडक निरपागलका 80102102 

801 02 प्रदेश नं २ डा्नेश्वरी निरपागलका 80102103 

801 02 प्रदेश नं २ राजकवराज निरपागलका 80102104 

801 02 प्रदेश नं २ बोदेबरसाई ननिरपागलका 80102105 

801 02 प्रदेश नं २ शम्िनुाथ निरपागलका 80102106 

801 02 प्रदेश नं २ सरुुिां निरपागलका 80102107 

801 02 प्रदेश नं २ हनमुाननिरकंकागलनी निरपागलका 80102108 

801 02 प्रदेश नं २ सिकोशी निरपागलका 80102109 

801 02 प्रदेश नं २ कल्र्ाणपरु निरपागलका 80102110 

801 02 प्रदेश नं २ िोलबजार निरपागलका 80102111 

801 02 प्रदेश नं २ धनिढीमाई निरपागलका 80102112 

801 02 प्रदेश नं २ गमचैर्ा निरपागलका 80102113 

801 02 प्रदेश नं २ लहान निरपागलका 80102114 

801 02 प्रदेश नं २ गसरहा निरपागलका 80102115 

801 02 प्रदेश नं २ सखुीपरु निरपागलका 80102116 

801 02 प्रदेश नं २ कजान्हा निरपागलका 80102117 

801 02 प्रदेश नं २ जक्षरेश्वरनाथ निरपागलका 80102118 

801 02 प्रदेश नं २ िणेशमान–चारनाथ निरपागलका 80102119 

801 02 प्रदेश नं २ धनरु्ाधाम निरपागलका 80102120 

801 02 प्रदेश नं २ निराइन निरपागलका 80102121 

801 02 प्रदेश नं २ गमगथला निरपागलका 80102122 

801 02 प्रदेश नं २ कवदेह निरपागलका 80102123 

801 02 प्रदेश नं २ सबैला निरपागलका 80102124 

801 02 प्रदेश नं २ शकहद निरनिरपागलका 80102125 

801 02 प्रदेश नं २ कमला निरपागलका 80102126 

801 02 प्रदेश नं २ गमगथलाकवहारी निरपागलका 80102127 

801 02 प्रदेश नं २ हंसपरु निरपागलका 80102128 

801 02 प्रदेश नं २ िौशाला निरपागलका 80102129 

801 02 प्रदेश नं २ जलेश्वर निरपागलका 80102130 

801 02 प्रदेश नं २ बददाबास निरपागलका 80102131 

801 02 प्रदेश नं २ औरही निरपागलका 80102132 

801 02 प्रदेश नं २ बलवा निरपागलका 80102133 

801 02 प्रदेश नं २ िाँिाहा निरपागलका 80102134 

801 02 प्रदेश नं २ मकटहानी निरपागलका 80102135 

801 02 प्रदेश नं २ मनरा गससवा निरपागलका 80102136 

801 02 प्रदेश नं २ रामिोपालपरु निरपागलका 80102137 
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(३ अकं) 

प्रदेश संकेत 

(२ अकं) 
प्रदेश स्थानीर् तहको नाम 

कार्म बजेट उप-
शीर्ाक नम्वर 

801 02 प्रदेश नं २ लोहरपट्टी निरपागलका 80102138 

801 02 प्रदेश नं २ ईश्वरपरु निरपागलका 80102139 

801 02 प्रदेश नं २ िोडैटा निरपागलका 80102140 

801 02 प्रदेश नं २ मलंिवा निरपागलका 80102141 

801 02 प्रदेश नं २ लालबन्दी निरपागलका 80102142 

801 02 प्रदेश नं २ बरहथवा निरपागलका 80102143 

801 02 प्रदेश नं २ बलरा निरपागलका 80102144 

801 02 प्रदेश नं २ बािमती निरपागलका 80102145 

801 02 प्रदेश नं २ हररपरु निरपागलका 80102146 

801 02 प्रदेश नं २ हररवन निरपागलका 80102147 

801 02 प्रदेश नं २ हररपवुाा निरपागलका 80102148 

801 02 प्रदेश नं २ कगबलासी निरपागलका 80102149 

801 02 प्रदेश नं २ िरुडा निरपागलका 80102150 

801 02 प्रदेश नं २ िौर निरपागलका 80102151 

801 02 प्रदेश नं २ चन्रपरु निरपागलका 80102152 

801 02 प्रदेश नं २ ईशनाथ निरपागलका 80102153 

801 02 प्रदेश नं २ कटहरीर्ा निरपागलका 80102154 

801 02 प्रदेश नं २ िढीमाई निरपागलका 80102155 

801 02 प्रदेश नं २ िजरुा निरपागलका 80102156 

801 02 प्रदेश नं २ देवाहीिोनाही निरपागलका 80102157 

801 02 प्रदेश नं २ परोहा निरपागलका 80102158 

801 02 प्रदेश नं २ ितवुाकवजर्परु निरपागलका 80102159 

801 02 प्रदेश नं २ बौधीमाई निरपागलका 80102160 

801 02 प्रदेश नं २ माधवनारार्ण निरपागलका 80102161 

801 02 प्रदेश नं २ मौलापरु निरपागलका 80102162 

801 02 प्रदेश नं २ राजपरु निरपागलका 80102163 

801 02 प्रदेश नं २ वनृ्दावन निरपागलका 80102164 

801 02 प्रदेश नं २ कोल्हवी निरपागलका 80102165 

801 02 प्रदेश नं २ गनजिढ निरपागलका 80102166 

801 02 प्रदेश नं २ महािढीमाई निरपागलका 80102167 

801 02 प्रदेश नं २ गसम्रौनिढ निरपागलका 80102168 

801 02 प्रदेश नं २ पचरौता निरपागलका 80102169 

801 02 प्रदेश नं २ पोखररर्ा निरपागलका 80102170 

801 02 प्रदेश नं २ राजदेवी निरपागलका 80102171 

801 02 प्रदेश नं २ पसाािढी निरपागलका 80102172 

801 02 प्रदेश नं २ बहदुरमाई निरपागलका 80102173 

801 02 प्रदेश नं २ अग्नीसाइरकृष्णासवरन िाउाँपागलका 80102301 

801 02 प्रदेश नं २ गछन्नमस्ता िाउाँपागलका 80102302 

801 02 प्रदेश नं २ गतरहतु िाउंपागलका 80102303 
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801 02 प्रदेश नं २ गतलाठीकोईलाडी िाउंपागलका 80102304 

801 02 प्रदेश नं २ गबष्णपुरु िाउाँपागलका 80102305 

801 02 प्रदेश नं २ राजिढ िाउाँपागलका 80102306 

801 02 प्रदेश नं २ महादेवा िाउाँपागलका 80102307 

801 02 प्रदेश नं २ रुपनी िाउाँपागलका 80102308 

801 02 प्रदेश नं २ अनामा िाउाँपागलका 80102309 

801 02 प्रदेश नं २ औरही िाउाँपागलका 80102310 

801 02 प्रदेश नं २ नरहा िाउाँपागलका 80102311 

801 02 प्रदेश नं २ नवराजपरु िाउाँपागलका 80102312 

801 02 प्रदेश नं २ बररर्ारपट्टी िाउाँपागलका 80102313 

801 02 प्रदेश नं २ ििवानपरु िाउाँपागलका 80102314 

801 02 प्रदेश नं २ लक्ष्मीपरुपतारी िाउाँपागलका 80102315 

801 02 प्रदेश नं २ कवष्णपुरु िाउाँपागलका 80102316 

801 02 प्रदेश नं २ सखवुानान्कारकट्टी िाउाँपागलका 80102317 

801 02 प्रदेश नं २ औरही िाउाँपागलका 80102318 

801 02 प्रदेश नं २ जनकनजन्दनी िाउाँपागलका 80102319 

801 02 प्रदेश नं २ बटेश्वर िाउाँपागलका 80102320 

801 02 प्रदेश नं २ मजुखर्ापकट्टमसुहरगमर्ा िाउाँपागलका 80102321 

801 02 प्रदेश नं २ लक्ष्मीगनर्ा िाउाँपागलका 80102322 

801 02 प्रदेश नं २ एकडारा िाउाँपागलका 80102323 

801 02 प्रदेश नं २ कपपरा िाउाँपागलका 80102324 

801 02 प्रदेश नं २ महोत्तरी िाउाँपागलका 80102325 

801 02 प्रदेश नं २ साम्सी िाउाँपागलका 80102326 

801 02 प्रदेश नं २ सोनमा िाउाँपागलका 80102327 

801 02 प्रदेश नं २ चक्रघट्टा िाउाँपागलका 80102328 

801 02 प्रदेश नं २ चन्रनिर िाउाँपागलका 80102329 

801 02 प्रदेश नं २ धनकौल िाउाँपागलका 80102330 

801 02 प्रदेश नं २ ब्रह्मपरुी िाउाँपागलका 80102331 

801 02 प्रदेश नं २ रामनिर िाउाँपागलका 80102332 

801 02 प्रदेश नं २ कवष्ण ुिाउाँपागलका 80102333 

801 02 प्रदेश नं २ दिुााििवती िाउाँपागलका 80102334 

801 02 प्रदेश नं २ आदशाकोटवल िाउाँपागलका 80102335 

801 02 प्रदेश नं २ करैर्ामाई िाउाँपागलका 80102336 

801 02 प्रदेश नं २ देवताल िाउाँपागलका 80102337 

801 02 प्रदेश नं २ परवानीपरु िाउाँपागलका 80102338 

801 02 प्रदेश नं २ प्रसौनी िाउाँपागलका 80102339 

801 02 प्रदेश नं २ िेटा िाउाँपागलका 80102340 

801 02 प्रदेश नं २ बारािढी िाउाँपागलका 80102341 

801 02 प्रदेश नं २ सवुणा िााँउपागलका 80102342 
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प्रदेश संकेत 
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शीर्ाक नम्वर 

801 02 प्रदेश नं २ गछपहरमाई िाउाँपागलका 80102343 

801 02 प्रदेश नं २ जिरनाथपरु िाउाँपागलका 80102344 

801 02 प्रदेश नं २ धोबीनी िाउाँपागलका 80102345 

801 02 प्रदेश नं २ पकाहामैनपरु िाउाँपागलका 80102346 

801 02 प्रदेश नं २ पटेवाासिुौली िाउाँपागलका 80102347 

801 02 प्रदेश नं २ गबन्दबागसनीिाउाँपागलका 80102348 

801 02 प्रदेश नं २ सखवुाप्रसौनी िाउाँपागलका 80102349 

801 02 प्रदेश नं २ ठोरी (सवुणापरु) िाउाँपागलका 80102350 

801 02 प्रदेश नं २ बलान-कवहलु िाउाँपागलका 80102351 

801 02 प्रदेश नं २ धनौजी िाउाँपागलका 80102352 

801 02 प्रदेश नं २ बसबरीर्ा िाउाँपागलका 80102353 

801 02 प्रदेश नं २ कौडेना िाउाँपागलका 80102354 

801 02 प्रदेश नं २ पसाा िाउाँपागलका 80102355 

801 02 प्रदेश नं २ र्मनुामाई िाउाँपागलका 80102356 

801 02 प्रदेश नं २ कवश्रामपरु िाउाँपागलका 80102357 

801 02 प्रदेश नं २ कागलकामाई िाउाँपागलका 80102358 

801 02 प्रदेश नं २ जजरािवानी िाउाँपागलका 80102359 

801 02 प्रदेश नं २ जजल्ला समन्वर् सगमगत, सिरी 80102801 

801 02 प्रदेश नं २ जजल्ला समन्वर् सगमगत, गसराहा 80102802 

801 02 प्रदेश नं २ जजल्ला समन्वर् सगमगत, धनरु्ा 80102803 

801 02 प्रदेश नं २ जजल्ला समन्वर् सगमगत, महोत्तरी 80102804 

801 02 प्रदेश नं २ जजल्ला समन्वर् सगमगत, सलााही 80102805 

801 02 प्रदेश नं २ जजल्ला समन्वर् सगमगत, रौतहट 80102806 

801 02 प्रदेश नं २ जजल्ला समन्वर् सगमगत, बारा 80102807 

801 02 प्रदेश नं २ जजल्ला समन्वर् सगमगत, पसाा 80102808 

801 03 प्रदेश नं ३ काठमाण्डौं महानिरपागलका 80103011 

801 03 प्रदेश नं ३ लगलतपरु महानिरपागलका 80103012 

801 03 प्रदेश नं ३ िरतपरु महानिरपागलका 80103013 

801 03 प्रदेश नं ३ हेटौंडा उप-महानिरपागलका 80103031 

801 03 प्रदेश नं ३ कमलामाई निरपागलका 80103101 

801 03 प्रदेश नं ३ दधुौली निरपागलका 80103102 

801 03 प्रदेश नं ३ मन्थली निरपागलका 80103103 

801 03 प्रदेश नं ३ रामेछाप निरपागलका 80103104 

801 03 प्रदेश नं ३ जजरी निरपागलका 80103105 

801 03 प्रदेश नं ३ गिमेश्वर निरपागलका 80103106 

801 03 प्रदेश नं ३ चौतारासािाचोकिढी निरपागलका 80103107 

801 03 प्रदेश नं ३ मेलम्ची निरपागलका 80103108 

801 03 प्रदेश नं ३ वाह्रकवसे निरपागलका 80103109 

801 03 प्रदेश नं ३ धनुीबेंसी निरपागलका 80103110 
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प्रदेश संकेत 
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शीर्ाक नम्वर 

801 03 प्रदेश नं ३ नीलकण्ठ निरपागलका 80103111 

801 03 प्रदेश नं ३ कवदरु निरपागलका 80103112 

801 03 प्रदेश नं ३ बेलकोटिढी निरपागलका 80103113 

801 03 प्रदेश नं ३ कािेश्वरी–मनोहरा निरपागलका 80103114 

801 03 प्रदेश नं ३ कीगतापरु निरपागलका 80103115 

801 03 प्रदेश नं ३ िोकणेश्वर निरपागलका 80103116 

801 03 प्रदेश नं ३ चन्रागिरी निरपागलका 80103117 

801 03 प्रदेश नं ३ टोखा निरपागलका 80103118 

801 03 प्रदेश नं ३ तारकेश्वर निरपागलका 80103119 

801 03 प्रदेश नं ३ दजक्षणकाली निरपागलका 80103120 

801 03 प्रदेश नं ३ नािाजुान निरपागलका 80103121 

801 03 प्रदेश नं ३ बढुागनलकण्ठ निरपागलका 80103122 

801 03 प्रदेश नं ३ शंखरापरु निरपागलका 80103123 

801 03 प्रदेश नं ३ िोदावरी निरपागलका 80103124 

801 03 प्रदेश नं ३ महालक्ष्मी निरपागलका 80103125 

801 03 प्रदेश नं ३ चााँिनुारार्ण निरपागलका 80103126 

801 03 प्रदेश नं ३ िक्तपरु निरपागलका 80103127 

801 03 प्रदेश नं ३ मध्र्परुगथमी निरपागलका 80103128 

801 03 प्रदेश नं ३ सूर्ाकवनार्कनिरपागलका 80103129 

801 03 प्रदेश नं ३ धगुलखेल निरपागलका 80103130 

801 03 प्रदेश नं ३ नमोबिु निरपागलका 80103131 

801 03 प्रदेश नं ३ पनौती निरपागलका 80103132 

801 03 प्रदेश नं ३ पांचखाल निरपागलका 80103133 

801 03 प्रदेश नं ३ बनेपा निरपागलका 80103134 

801 03 प्रदेश नं ३ मण्डनदेउपरु निरपागलका 80103135 

801 03 प्रदेश नं ३ थाहा निरपागलका 80103136 

801 03 प्रदेश नं ३ कागलका निरपागलका 80103137 

801 03 प्रदेश नं ३ खैरहनी निरपागलका 80103138 

801 03 प्रदेश नं ३ माडी निरपागलका 80103139 

801 03 प्रदेश नं ३ रत्ननिर निरपागलका 80103140 

801 03 प्रदेश नं ३ रािी निरपागलका 80103141 

801 03 प्रदेश नं ३ िोलन्जोर िाउाँपागलका ८०१०३३०१ 

801 03 प्रदेश नं ३ घ्र्ाङलेख िाउाँपागलका 80103302 

801 03 प्रदेश नं ३ तीनपाटन िाउाँपागलका ८०१०३३०३ 

801 03 प्रदेश नं ३ किक्कल िाउाँपागलका 80103304 

801 03 प्रदेश नं ३ मररण िाउाँपागलका ८०१०३३०५ 

801 03 प्रदेश नं ३ सनुकोशी िाउाँपागलका 80103306 

801 03 प्रदेश नं ३ हररहरपरुिढी िाउाँपागलका ८०१०३३०७ 

801 03 प्रदेश नं ३ उमाकुण्ड िाउाँपागलका 80103308 
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(३ अकं) 

प्रदेश संकेत 

(२ अकं) 
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कार्म बजेट उप-
शीर्ाक नम्वर 

801 03 प्रदेश नं ३ खााँडादेवी िाउाँपागलका ८०१०३३०९ 

801 03 प्रदेश नं ३ िोकुलिङ्गा िाउाँपागलका 80103310 

801 03 प्रदेश नं ३ दोरम्बा िाउाँपागलका ८०१०३३११ 

801 03 प्रदेश नं ३ गलखतुामाकोशी िाउाँपागलका 80103312 

801 03 प्रदेश नं ३ सनुापगत िाउाँपागलका ८०१०३३१३ 

801 03 प्रदेश नं ३ कागलन्चोक िाउाँपागलका 80103314 

801 03 प्रदेश नं ३ िौरीशङ्कर िाउाँपागलका ८०१०३३१५ 

801 03 प्रदेश नं ३ तामाकोशी िाउाँपागलका 80103316 

801 03 प्रदेश नं ३ वैतेश्वर िाउाँपागलका ८०१०३३१७ 

801 03 प्रदेश नं ३ मेलङु्ग िाउाँपागलका 80103318 

801 03 प्रदेश नं ३ कवि ुिाउाँपागलका ८०१०३३१९ 

801 03 प्रदेश नं ३ शैलङु्ग िाउाँपागलका 80103320 

801 03 प्रदेश नं ३ ईन्रावती िाउाँपागलका ८०१०३३२१ 

801 03 प्रदेश नं ३ जिुल िाउाँपागलका 80103322 

801 03 प्रदेश नं ३ गरपरुासनु्दरी िाउाँपागलका ८०१०३३२३ 

801 03 प्रदेश नं ३ पााँचपोखरीथाङपाल िाउाँपागलका 80103324 

801 03 प्रदेश नं ३ बलेिी िाउाँपागलका ८०१०३३२५ 

801 03 प्रदेश नं ३ िोटेकोशी िाउाँपागलका 80103326 

801 03 प्रदेश नं ३ गलसंखपुाखर िाउाँपागलका ८०१०३३२७ 

801 03 प्रदेश नं ३ सनुकोशी िाउाँपागलका 80103328 

801 03 प्रदेश नं ३ हेलम्ब ुिाउाँपागलका ८०१०३३२९ 

801 03 प्रदेश नं ३ उत्तरिर्ा िाउाँपागलका 80103330 

801 03 प्रदेश नं ३ कागलका िाउाँपागलका ८०१०३३३१ 

801 03 प्रदेश नं ३ िोसाईंकुण्ड िाउाँपागलका 80103332 

801 03 प्रदेश नं ३ नौकुण्ड िाउाँपागलका ८०१०३३३३ 

801 03 प्रदेश नं ३ आमाछोददङमो िाउाँपागलका 80103334 

801 03 प्रदेश नं ३ खगनर्ाबास िाउाँपागलका ८०१०३३३५ 

801 03 प्रदेश नं ३ िङ्गाजमनुा िाउाँपागलका 80103336 

801 03 प्रदेश नं ३ िजरुी िाउाँपागलका ८०१०३३३७ 

801 03 प्रदेश नं ३ िल्छी िाउाँपागलका 80103338 

801 03 प्रदेश नं ३ ज्वालामूखी िाउाँपागलका ८०१०३३३९ 

801 03 प्रदेश नं ३ गरपरुासनु्दरी िाउाँपागलका 80103340 

801 03 प्रदेश नं ३ थाके्र िाउाँपागलका ८०१०३३४१ 

801 03 प्रदेश नं ३ नेरावती िाउाँपागलका 80103342 

801 03 प्रदेश नं ३ बेनीघाटरोराङ्ग िाउाँपागलका ८०१०३३४३ 

801 03 प्रदेश नं ३ रुवीभ्र्ाली िाउाँपागलका 80103344 

801 03 प्रदेश नं ३ गसिलेक िाउाँपागलका ८०१०३३४५ 

801 03 प्रदेश नं ३ ककनी िाउाँपागलका 80103346 

801 03 प्रदेश नं ३ ककस्पाङ िाउाँपागलका ८०१०३३४७ 



85 

 

अनदुानसंकेत 

(३ अकं) 

प्रदेश संकेत 

(२ अकं) 
प्रदेश स्थानीर् तहको नाम 

कार्म बजेट उप-
शीर्ाक नम्वर 

801 03 प्रदेश नं ३ तादीिाउाँ िाउाँपागलका 80103348 

801 03 प्रदेश नं ३ तारकेश्वर िाउाँपागलका ८०१०३३४९ 

801 03 प्रदेश नं ३ दपु्चेश्वर िाउाँपागलका 80103350 

801 03 प्रदेश नं ३ पिकन्र्ा िाउाँपागलका ८०१०३३५१ 

801 03 प्रदेश नं ३ मेघाङ िाउाँपागलका 80103352 

801 03 प्रदेश नं ३ गलख ुिाउाँपागलका ८०१०३३५३ 

801 03 प्रदेश नं ३ जशवपरुी िाउाँपागलका 80103354 

801 03 प्रदेश नं ३ सरु्ािढी िाउाँपागलका ८०१०३३५५ 

801 03 प्रदेश नं ३ कोन्ज्र्ोसोम िाउाँपागलका 80103356 

801 03 प्रदेश नं ३ बाग्मती िाउाँपागलका ८०१०३३५७ 

801 03 प्रदेश नं ३ महाङ्काल िाउाँपागलका 80103358 

801 03 प्रदेश नं ३ खानीखोला िाउाँपागलका ८०१०३३५९ 

801 03 प्रदेश नं ३ चौंरीदेउराली िाउाँपागलका 80103360 

801 03 प्रदेश नं ३ तेमाल िाउाँपागलका ८०१०३३६१ 

801 03 प्रदेश नं ३ बेथानचोक िाउाँपागलका 80103362 

801 03 प्रदेश नं ३ िमु्ल ुिाउाँपागलका ८०१०३३६३ 

801 03 प्रदेश नं ३ महािारत िाउाँपागलका 80103364 

801 03 प्रदेश नं ३ रोशी िाउाँपागलका ८०१०३३६५ 

801 03 प्रदेश नं ३ ईन्रसरोवर िाउाँपागलका 80103366 

801 03 प्रदेश नं ३ कैलाश िाउाँपागलका ८०१०३३६७ 

801 03 प्रदेश नं ३ बकैर्ा िाउाँपागलका 80103368 

801 03 प्रदेश नं ३ बाग्मती िाउाँपागलका ८०१०३३६९ 

801 03 प्रदेश नं ३ गिमिेदी िाउाँपागलका 80103370 

801 03 प्रदेश नं ३ मकवानपरुिढी िाउाँपागलका ८०१०३३७१ 

801 03 प्रदेश नं ३ मनहरी िाउाँपागलका 80103372 

801 03 प्रदेश नं ३ राज्सराङ्ग िाउाँपागलका ८०१०३३७३ 

801 03 प्रदेश नं ३ इच्छाकामना िाउाँपागलका 80103374 

801 03 प्रदेश नं ३ जजल्ला समन्वर् सगमगत, दोलखा 80103801 

801 03 प्रदेश नं ३ जजल्ला समन्वर् सगमगत, रामेछाप 80103802 

801 03 प्रदेश नं ३ जजल्ला समन्वर् सगमगत, गसन्धलुी 80103803 

801 03 प्रदेश नं ३ जजल्ला समन्वर् सगमगत, काभ्रपेलान्चोक 80103804 

801 03 प्रदेश नं ३ जजल्ला समन्वर् सगमगत, गसन्धपुाल्चोक 80103805 

801 03 प्रदेश नं ३ जजल्ला समन्वर् सगमगत, रसवुा 80103806 

801 03 प्रदेश नं ३ जजल्ला समन्वर् सगमगत, नवुाकोट 80103807 

801 03 प्रदेश नं ३ जजल्ला समन्वर् सगमगत, धाददङ्ग 80103808 

801 03 प्रदेश नं ३ जजल्ला समन्वर् सगमगत, जचतवन 80103809 

801 03 प्रदेश नं ३ जजल्ला समन्वर् सगमगत, मकवानपरु 80103810 

801 03 प्रदेश नं ३ जजल्ला समन्वर् सगमगत, िक्तपरु 80103811 

801 03 प्रदेश नं ३ जजल्ला समन्वर् सगमगत, लगलतपरु 80103812 
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801 03 प्रदेश नं ३ जजल्ला समन्वर् सगमगत, काठमाण्डौं 80103813 

801 ०४ िण्डकी पोखरा महानिरपागलका 80104011 

801 ०४ िण्डकी कावासोती निरपागलका 80104101 

801 ०४ िण्डकी िैंडाकोट निरपागलका 80104102 

801 ०४ िण्डकी देवचलुी निरपागलका 80104103 

801 ०४ िण्डकी मध्र्कवन्द ुनिरपागलका 80104104 

801 ०४ िण्डकी िल्र्ाङ निरपागलका 80104105 

801 ०४ िण्डकी चापाकोट निरपागलका 80104106 

801 ०४ िण्डकी पतुलीबजार निरपागलका 80104107 

801 ०४ िण्डकी िीरकोट निरपागलका 80104108 

801 ०४ िण्डकी वागलङ निरपागलका 80104109 

801 ०४ िण्डकी िान ुनिरपागलका 80104110 

801 ०४ िण्डकी गिमाद निरपागलका 80104111 

801 ०४ िण्डकी व्र्ास निरपागलका 80104112 

801 ०४ िण्डकी शु् लािण्डकी निरपागलका 80104113 

801 ०४ िण्डकी िोरखा निरपागलका 80104114 

801 ०४ िण्डकी पालङुटार निरपागलका 80104115 

801 ०४ िण्डकी बेसीशहर निरपागलका 80104116 

801 ०४ िण्डकी मध्र्नेपाल निरपागलका 80104117 

801 ०४ िण्डकी राईनास निरपागलका 80104118 

801 ०४ िण्डकी सनु्दरबजार निरपागलका 80104119 

801 ०४ िण्डकी कुश्मा निरपागलका 80104120 

801 ०४ िण्डकी िलेवास निरपागलका 80104121 

801 ०४ िण्डकी िल्कोट निरपागलका 80104122 

801 ०४ िण्डकी जैगमनी निरपागलका 80104123 

801 ०४ िण्डकी ढोरपाटन निरपागलका 80104124 

801 ०४ िण्डकी बाग्लङु निरपागलका 80104125 

801 ०४ िण्डकी बेनी निरपागलका 80104126 

801 ०४ िण्डकी बौदीकाली िाउाँपागलका 80104301 

801 ०४ िण्डकी बगुलङटार िाउाँपागलका 80104302 

801 ०४ िण्डकी गबनर्ीगरवेणी िाउाँपागलका 80104303 

801 ०४ िण्डकी हपु्सेकोट िाउाँपागलका 80104304 

801 ०४ िण्डकी अजुानचौपारी िाउाँपागलका 80104305 

801 ०४ िण्डकी आाँगधखोला िाउाँपागलका 80104306 

801 ०४ िण्डकी कालीिण्डकी िाउाँपागलका 80104307 

801 ०४ िण्डकी िेदीखोला िाउाँपागलका 80104308 

801 ०४ िण्डकी कवरुवा िाउाँपागलका 80104309 

801 ०४ िण्डकी हररनाश िाउाँपागलका 80104310 

801 ०४ िण्डकी आाँबखैुरेनी िाउाँपागलका 80104311 
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801 ०४ िण्डकी ऋकर्ङ्ग िाउाँपागलका 80104312 

801 ०४ िण्डकी जघररङ िाउाँपागलका 80104313 

801 ०४ िण्डकी देवघाट िाउाँपागलका 80104314 

801 ०४ िण्डकी म्र्ाग्दे िाउाँपागलका 80104315 

801 ०४ िण्डकी बजन्दपरु िाउाँपागलका 80104316 

801 ०४ िण्डकी अजजरकोट िाउाँपागलका 80104317 

801 ०४ िण्डकी आरूघाट िाउाँपागलका 80104318 

801 ०४ िण्डकी िण्डकी िाउाँपागलका 80104319 

801 ०४ िण्डकी चमुनिुी िाउाँपागलका 80104320 

801 ०४ िण्डकी धाचे िाउाँपागलका 80104321 

801 ०४ िण्डकी गिमसेन िाउाँपागलका 80104322 

801 ०४ िण्डकी शकहद लखन िाउाँपागलका 80104323 

801 ०४ िण्डकी गसरानचोक िाउाँपागलका 80104324 

801 ०४ िण्डकी बारपाकसगुलकोट िाउाँपागलका 80104325 

801 ०४ िण्डकी चामे िाउाँपागलका 80104326 

801 ०४ िण्डकी नािुा  िाउाँपागलका 80104327 

801 ०४ िण्डकी नासोङ िाउाँपागलका 80104328 

801 ०४ िण्डकी मनाङददछ र्ाङ िाउाँपागलका 80104329 

801 ०४ िण्डकी कव्लासोथार िाउाँपागलका 80104330 

801 ०४ िण्डकी दधुपोखरी िाउाँपागलका 80104331 

801 ०४ िण्डकी दोदी िाउाँपागलका 80104332 

801 ०४ िण्डकी मस्र्ााङदी िाउाँपागलका 80104333 

801 ०४ िण्डकी अन्नपूणा िाउाँपागलका 80104334 

801 ०४ िण्डकी माछापछेु्र िाउाँपागलका 80104335 

801 ०४ िण्डकी मादी िाउाँपागलका 80104336 

801 ०४ िण्डकी रूपा िाउाँपागलका 80104337 

801 ०४ िण्डकी जलजला िाउाँपागलका 80104338 

801 ०४ िण्डकी पैरंू् िाउाँपागलका 80104339 

801 ०४ िण्डकी महाजशला िाउाँपागलका 80104340 

801 ०४ िण्डकी मोदी िाउाँपागलका 80104341 

801 ०४ िण्डकी कवहादी िाउाँपागलका 80104342 

801 ०४ िण्डकी काठेखोला िाउाँपागलका 80104343 

801 ०४ िण्डकी तमानखोला िाउाँपागलका 80104344 

801 ०४ िण्डकी ताराखोला िाउाँपागलका 80104345 

801 ०४ िण्डकी गनसीखोला िाउाँपागलका 80104346 

801 ०४ िण्डकी वकढिाड िाउाँपागलका 80104347 

801 ०४ िण्डकी बरेङ िाउाँपागलका 80104348 

801 ०४ िण्डकी अन्नपूणा िाउाँपागलका 80104349 

801 ०४ िण्डकी धवलागिरी िाउाँपागलका 80104350 
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801 ०४ िण्डकी मंिला िाउाँपागलका 80104351 

801 ०४ िण्डकी मागलका िाउाँपागलका 80104352 

801 ०४ िण्डकी रघिंुिा िाउाँपागलका 80104353 

801 ०४ िण्डकी घरपझोङ िाउाँपागलका 80104354 

801 ०४ िण्डकी थासाङ िाउाँपागलका 80104355 

801 ०४ िण्डकी लो-केदारदामोदरकुण्ड िाउाँपागलका 80104356 

801 ०४ िण्डकी लोमन्थाङ िाउाँपागलका 80104357 

801 ०४ िण्डकी वाह्रिााँउमजुक्तक्षेर िाउाँपागलका 80104358 

801 ०४ िण्डकी जजल्ला समन्वर् सगमगत, िोरखा 80104801 

801 ०४ िण्डकी जजल्ला समन्वर् सगमगत, लम्जङु्ग 80104802 

801 ०४ िण्डकी जजल्ला समन्वर् सगमगत, तनहुाँ 80104803 

801 ०४ िण्डकी जजल्ला समन्वर् सगमगत, कास्की 80104804 

801 ०४ िण्डकी जजल्ला समन्वर् सगमगत, मनाङ 80104805 

801 ०४ िण्डकी जजल्ला समन्वर् सगमगत, मसु्ताङ 80104806 

801 ०४ िण्डकी जजल्ला समन्वर् सगमगत, पवात 80104807 

801 ०४ िण्डकी जजल्ला समन्वर् सगमगत, स्र्ाङ्गजा 80104808 

801 ०४ िण्डकी जजल्ला समन्वर् सगमगत, म्र्ाग्दी 80104809 

801 ०४ िण्डकी जजल्ला समन्वर् सगमगत, बाग्लङु्ग 80104810 

801 ०४ िण्डकी जजल्ला समन्वर् सगमगत, नवलपरु 80104811 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बटुवल उपमहानिरपागलका 80105031 

801 ०५ प्रदेश नं ५ घोराही उपमहानिरपागलका 80105032 

801 ०५ प्रदेश नं ५ तलु्सीपरु उपमहानिरपागलका 80105033 

801 ०५ प्रदेश नं ५ नेपालिञ्ज उपमहानिरपागलका 80105034 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बदाघाट निरपागलका 80105101 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रामग्राम निरपागलका 80105102 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सनुवल निरपागलका 80105103 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गतलोत्तमा निरपागलका 80105104 

801 ०५ प्रदेश नं ५ देवदह निरपागलका 80105105 

801 ०५ प्रदेश नं ५ लजुम्वनीसांस्कृगतक निरपागलका 80105106 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गसिाथानिर निरपागलका 80105107 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सैनामैना निरपागलका 80105108 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ककपलवस्त ुनिरपागलका 80105109 

801 ०५ प्रदेश नं ५ कृष्णनिर निरपागलका 80105110 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बाणिंिा निरपागलका 80105111 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बिुिमुी निरपागलका 80105112 

801 ०५ प्रदेश नं ५ महाराजिञ्ज निरपागलका 80105113 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जशवराज निरपागलका 80105114 

801 ०५ प्रदेश नं ५ िगुमकास्थान निरपागलका 80105115 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जशतिंिा निरपागलका 80105116 
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801 ०५ प्रदेश नं ५ सजन्धखका  निरपागलका 80105117 

801 ०५ प्रदेश नं ५ तानसेन निरपागलका 80105118 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रामपरु निरपागलका 80105119 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मगुसकोट निरपागलका 80105120 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रेसुंिा निरपागलका 80105121 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रोल्पा निरपागलका 80105122 

801 ०५ प्रदेश नं ५ प्रू्ठान निरपागलका 80105123 

801 ०५ प्रदेश नं ५ स्विािारी निरपागलका 80105124 

801 ०५ प्रदेश नं ५ लमही निरपागलका 80105125 

801 ०५ प्रदेश नं ५ कोहलपरु निरपागलका 80105126 

801 ०५ प्रदेश नं ५ िलुररर्ा निरपागलका 80105127 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ठाकुरबाबा निरपागलका 80105128 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बााँसिढी निरपागलका 80105129 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मधवुन निरपागलका 80105130 

801 ०५ प्रदेश नं ५ राजापरु निरपागलका 80105131 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बारबददार्ा निरपागलका 80105132 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ससु्ता िाउाँपागलका 80105301 

801 ०५ प्रदेश नं ५ पाल्हीनन्दन िाउाँपागलका 80105302 

801 ०५ प्रदेश नं ५ प्रतापपरु िाउाँपागलका 80105303 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सरावल िाउाँपागलका 80105304 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ओमसगतर्ा िाउाँपागलका 80105305 

801 ०५ प्रदेश नं ५ कन्चन िाउाँपागलका 80105306 

801 ०५ प्रदेश नं ५ कोटहीमाई िाउाँपागलका 80105307 

801 ०५ प्रदेश नं ५ िैडहवा िाउाँपागलका 80105308 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मचावारी िाउाँपागलका 80105309 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मार्ादेवी िाउाँपागलका 80105310 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रोकहणी िाउाँपागलका 80105311 

801 ०५ प्रदेश नं ५ शिुोधन िाउाँपागलका 80105312 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सम्मरीमाई िाउाँपागलका 80105313 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गसर्ारी िाउाँपागलका 80105314 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मार्ादेवी िाउाँपागलका 80105315 

801 ०५ प्रदेश नं ५ र्सोधरा िाउाँपागलका 80105316 

801 ०५ प्रदेश नं ५ कवजर्निर िाउाँपागलका 80105317 

801 ०५ प्रदेश नं ५ शिुोधन िाउाँपागलका 80105318 

801 ०५ प्रदेश नं ५ छरदेव िाउाँपागलका 80105319 

801 ०५ प्रदेश नं ५ पाजणनी िाउाँपागलका 80105320 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मालारानी िाउाँपागलका 80105321 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गतनाउ िाउाँपागलका 80105322 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गनस्दी िाउाँपागलका 80105323 
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प्रदेश संकेत 
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801 ०५ प्रदेश नं ५ पूवाखोला िाउाँपागलका 80105324 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बिनासकाली िाउाँपागलका 80105325 

801 ०५ प्रदेश नं ५ माथािढी िाउाँपागलका 80105326 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रम्िा िाउाँपागलका 80105327 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ररब्दीकोट िाउाँपागलका 80105328 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रैनादेवीछहरा िाउाँपागलका 80105329 

801 ०५ प्रदेश नं ५ इस्मा िाउाँपागलका 80105330 

801 ०५ प्रदेश नं ५ कालीिण्डकी िाउाँपागलका 80105331 

801 ०५ प्रदेश नं ५ िलु्मीदरबार िाउाँपागलका 80105332 

801 ०५ प्रदेश नं ५ चन्रकोट िाउाँपागलका 80105333 

801 ०५ प्रदेश नं ५ छरकोट िाउाँपागलका 80105334 

801 ०५ प्रदेश नं ५ धकुोट िाउाँपागलका 80105335 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मदाने िाउाँपागलका 80105336 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मागलका िाउाँपागलका 80105337 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रुरु िाउाँपागलका 80105338 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सत्र्वती िाउाँपागलका 80105339 

801 ०५ प्रदेश नं ५ पथुाउत्तरिंिा िाउाँपागलका 80105340 

801 ०५ प्रदेश नं ५ िमेू िाउाँपागलका 80105341 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गसस्ने िाउाँपागलका 80105342 

801 ०५ प्रदेश नं ५ गरवेणी िाउाँपागलका 80105343 

801 ०५ प्रदेश नं ५ थवाङ िाउाँपागलका 80105344 

801 ०५ प्रदेश नं ५ पररवतान िाउाँपागलका 80105345 

801 ०५ प्रदेश नं ५ माडी िाउाँपागलका 80105346 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रुन्टीिढी िाउाँपागलका 80105347 

801 ०५ प्रदेश नं ५ लङुग्री िाउाँपागलका 80105348 

801 ०५ प्रदेश नं ५ िंिादेव िाउाँपागलका 80105349 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सनुछहरी िाउाँपागलका 80105350 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सगुनलस्मगृत िाउाँपागलका 80105351 

801 ०५ प्रदेश नं ५ ऐरावती िाउाँपागलका 80105352 

801 ०५ प्रदेश नं ५ िौमखुी िाउाँपागलका 80105353 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जझमरुक िाउाँपागलका 80105354 

801 ०५ प्रदेश नं ५ नौबकहनी िाउाँपागलका 80105355 

801 ०५ प्रदेश नं ५ मल्लरानी िाउाँपागलका 80105356 

801 ०५ प्रदेश नं ५ माण्डवी िाउाँपागलका 80105357 

801 ०५ प्रदेश नं ५ सरुमारानी िाउाँपागलका 80105358 

801 ०५ प्रदेश नं ५ िढवा िाउाँपागलका 80105359 

801 ०५ प्रदेश नं ५ दंिीशरण िाउाँपागलका 80105360 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बंिलाचलुी िाउाँपागलका 80105361 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बबई िाउाँपागलका 80105362 
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शीर्ाक नम्वर 

801 ०५ प्रदेश नं ५ राजपरु िाउाँपागलका 80105363 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रािी िाउाँपागलका 80105364 

801 ०५ प्रदेश नं ५ शाजन्तनिर िाउाँपागलका 80105365 

801 ०५ प्रदेश नं ५ खजरुा िाउाँपागलका 80105366 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जानकी िाउाँपागलका 80105367 

801 ०५ प्रदेश नं ५ डडुवुा िाउाँपागलका 80105368 

801 ०५ प्रदेश नं ५ नरैनापरु िाउाँपागलका 80105369 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बैजनाथ िाउाँपागलका 80105370 

801 ०५ प्रदेश नं ५ रािीसोनारी िाउाँपागलका 80105371 

801 ०५ प्रदेश नं ५ िेरुवा िाउाँपागलका 80105372 

801 ०५ प्रदेश नं ५ बढैर्ाताल िाउाँपागलका 80105373 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जजल्ला समन्वर् सगमगत, नवलपरासी 80105801 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जजल्ला समन्वर् सगमगत, रूपन्देही 80105802 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जजल्ला समन्वर् सगमगत, ककपलवस्त ु 80105803 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जजल्ला समन्वर् सगमगत, पाल्पा 80105804 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जजल्ला समन्वर् सगमगत, अघााखााँची 80105805 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जजल्ला समन्वर् सगमगत, िलु्मी 80105806 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जजल्ला समन्वर् सगमगत, रूकुमकोट 80105807 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जजल्ला समन्वर् सगमगत, रोल्पा 80105808 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जजल्ला समन्वर् सगमगत, प्रू्ठान 80105809 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जजल्ला समन्वर् सगमगत, दाङ्ग 80105810 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जजल्ला समन्वर् सगमगत, बााँके 80105811 

801 ०५ प्रदेश नं ५ जजल्ला समन्वर् सगमगत, बददार्ा 80105812 

801 ०6 कणााली छार्ााँनाथरारा निरपागलका 80106101 

801 ०6 कणााली ठूलीिेरी निरपागलका 80106102 

801 ०6 कणााली गरपरुासनु्दरी निरपागलका 80106103 

801 ०6 कणााली चन्दननाथ निरपागलका 80106104 

801 ०6 कणााली खााँडाचक्र निरपागलका 80106105 

801 ०6 कणााली गतलाििुा निरपागलका 80106106 

801 ०6 कणााली रास्कोट निरपागलका 80106107 

801 ०6 कणााली आठगबसकोट निरपागलका 80106108 

801 ०6 कणााली चौरजहारी निरपागलका 80106109 

801 ०6 कणााली मगुसकोट निरपागलका 80106110 

801 ०6 कणााली बािचौर निरपागलका 80106111 

801 ०6 कणााली बनिााँडकुकपण्डे निरपागलका 80106112 

801 ०6 कणााली शारदा निरपागलका 80106113 

801 ०6 कणााली ििुााकोट निरपागलका 80106114 

801 ०6 कणााली पिपरुी निरपागलका 80106115 

801 ०6 कणााली िेरीिंिा निरपागलका 80106116 
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801 ०6 कणााली लेकबेसी निरपागलका 80106117 

801 ०6 कणााली बीरेन्र निरनिरपागलका 80106118 

801 ०6 कणााली छेडािाड निरपागलका 80106119 

801 ०6 कणााली नलिाड निरपागलका 80106120 

801 ०6 कणााली िेरीमागलका निरपागलका 80106121 

801 ०6 कणााली आठबीस निरपागलका 80106122 

801 ०6 कणााली चामणु्डागबन्रासैनी निरपागलका 80106123 

801 ०6 कणााली दलु्ल ुनिरपागलका 80106124 

801 ०6 कणााली नारार्ण निरपागलका 80106125 

801 ०6 कणााली खत्र्ाड िाउाँपागलका 80106301 

801 ०6 कणााली मिुमुकामाारोंि िाउाँपागलका 80106302 

801 ०6 कणााली सोरु िाउाँपागलका 80106303 

801 ०6 कणााली काईके िाउाँपागलका 80106304 

801 ०6 कणााली छाकााताङसोङ िाउाँपागलका 80106305 

801 ०6 कणााली जिदलु्ला िाउाँपागलका 80106306 

801 ०6 कणााली डोल्पोबिु िाउाँपागलका 80106307 

801 ०6 कणााली मडु्केचलुा िाउाँपागलका 80106308 

801 ०6 कणााली शेिो्सनु्डो िाउाँपागलका 80106309 

801 ०6 कणााली अदानचलुी िाउाँपागलका 80106310 

801 ०6 कणााली खापुानाथ िाउाँपागलका 80106311 

801 ०6 कणााली चंखेली िाउाँपागलका 80106312 

801 ०6 कणााली तााँजाकोट िाउाँपागलका 80106313 

801 ०6 कणााली नाम्खा िाउाँपागलका 80106314 

801 ०6 कणााली सकेिाड िाउाँपागलका 80106315 

801 ०6 कणााली गसमकोट िाउाँपागलका 80106316 

801 ०6 कणााली कनकासनु्दरी िाउाँपागलका 80106317 

801 ०6 कणााली िदुठचौर िाउाँपागलका 80106318 

801 ०6 कणााली तातोपानी िाउाँपागलका 80106319 

801 ०6 कणााली गतला िाउाँपागलका 80106320 

801 ०6 कणााली पातारासी िाउाँपागलका 80106321 

801 ०6 कणााली गसंजा िाउाँपागलका 80106322 

801 ०6 कणााली कहमा िाउाँपागलका 80106323 

801 ०6 कणााली शिुकागलका िाउाँपागलका 80106324 

801 ०6 कणााली नरहररनाथ िाउाँपागलका 80106325 

801 ०6 कणााली पचालझरना िाउाँपगलका 80106326 

801 ०6 कणााली पलाता िाउाँपागलका 80106327 

801 ०6 कणााली महावै िाउाँपागलका 80106328 

801 ०6 कणााली सान्नीगरवेणी िाउाँपागलका 80106329 

801 ०6 कणााली गरवेणी िाउाँपागलका 80106330 
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801 ०6 कणााली बााँकिकोट िाउाँपागलका 80106331 

801 ०6 कणााली सानीिेरी िाउाँपागलका 80106332 

801 ०6 कणााली कपरुकोट िाउाँपागलका 80106333 

801 ०6 कणााली कागलमाटी िाउाँपागलका 80106334 

801 ०6 कणााली कुमाख िाउाँपागलका 80106335 

801 ०6 कणााली छरेश्वरी िाउाँपागलका 80106336 

801 ०6 कणााली गसिकुमाख िाउाँपागलका 80106337 

801 ०6 कणााली गरवेणी िाउाँपागलका 80106338 

801 ०6 कणााली दामाा िाउाँपागलका 80106339 

801 ०6 कणााली जचङ्गाड िाउाँपागलका 80106340 

801 ०6 कणााली चौकुने िाउाँपागलका 80106341 

801 ०6 कणााली बराहताल िाउाँपागलका 80106342 

801 ०6 कणााली गसम्ता िाउाँपागलका 80106343 

801 ०6 कणााली कुसे िाउाँपागलका 80106344 

801 ०6 कणााली जनुीचााँदे िाउाँपागलका 80106345 

801 ०6 कणााली बारेकोट िाउाँपागलका 80106346 

801 ०6 कणााली जशवालर् िाउाँपागलका 80106347 

801 ०6 कणााली िरुााँस िाउाँपागलका 80106348 

801 ०6 कणााली ठााँटीकााँध िाउाँपागलका 80106349 

801 ०6 कणााली डुंिेश्वर िाउाँपागलका 80106350 

801 ०6 कणााली नौमलेु िाउाँपागलका 80106351 

801 ०6 कणााली ििवतीमाई िाउाँपागलका 80106352 

801 ०6 कणााली िैरवी िाउाँपागलका 80106353 

801 ०6 कणााली महाब ुिाउाँपागलका 80106354 

801 ०6 कणााली जजल्ला समन्वर् सगमगत, रूकुम 80106801 

801 ०6 कणााली जजल्ला समन्वर् सगमगत, सल्र्ान 80106802 

801 ०6 कणााली जजल्ला समन्वर् सगमगत, डोल्पा 80106803 

801 ०6 कणााली जजल्ला समन्वर् सगमगत, जमु्ला 80106804 

801 ०6 कणााली जजल्ला समन्वर् सगमगत, मिु ु 80106805 

801 ०6 कणााली जजल्ला समन्वर् सगमगत, हमु्ला 80106806 

801 ०6 कणााली जजल्ला समन्वर् सगमगत, कागलकोट 80106807 

801 ०6 कणााली जजल्ला समन्वर् सगमगत, जाजरकोट 80106808 

801 ०6 कणााली जजल्ला समन्वर् सगमगत, दैलेख 80106809 

801 ०6 कणााली जजल्ला समन्वर् सगमगत, सखेुत 80106810 

801 07 सूदूरपजिम धनिढी उपमहानिरपागलका 80107031 

801 07 सूदूरपजिम िोदावरी निरपागलका 80107101 

801 07 सूदूरपजिम िौरीिंिा निरपागलका 80107102 

801 07 सूदूरपजिम घोडाघोडी निरपागलका 80107103 

801 07 सूदूरपजिम कटकापरु निरपागलका 80107104 
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801 07 सूदूरपजिम िजनी निरपागलका 80107105 

801 07 सूदूरपजिम लजम्कचहुा निरपागलका 80107106 

801 07 सूदूरपजिम ददपार्लगसलिढी निरपागलका 80107107 

801 07 सूदूरपजिम जशखर निरपागलका 80107108 

801 07 सूदूरपजिम कमलबजार निरपागलका 80107109 

801 07 सूदूरपजिम पंचदेवलकवनार्क निरपागलका 80107110 

801 07 सूदूरपजिम मंिलसेन निरपागलका 80107111 

801 07 सूदूरपजिम सााँिेविर निरपागलका 80107112 

801 07 सूदूरपजिम गरवेणी निरपागलका 80107113 

801 07 सूदूरपजिम बगडमागलका निरपागलका 80107114 

801 07 सूदूरपजिम बढुीिंिा निरपागलका 80107115 

801 07 सूदूरपजिम बढुीनन्दा निरपागलका 80107116 

801 07 सूदूरपजिम जर्पृ् वी निरपागलका 80107117 

801 07 सूदूरपजिम बुंिल निरपागलका 80107118 

801 07 सूदूरपजिम महाकाली निरपागलका 80107119 

801 07 सूदूरपजिम शैल्र्जशखर निरपागलका 80107120 

801 07 सूदूरपजिम दशरथचन्द निरपागलका 80107121 

801 07 सूदूरपजिम पाटन निरपागलका 80107122 

801 07 सूदूरपजिम पचुौडी निरपागलका 80107123 

801 07 सूदूरपजिम मेलौली निरपागलका 80107124 

801 07 सूदूरपजिम अमरिढी निरपागलका 80107125 

801 07 सूदूरपजिम परशरुाम निरपागलका 80107126 

801 07 सूदूरपजिम कृष्णपरु निरपागलका 80107127 

801 07 सूदूरपजिम पनुवाास निरपागलका 80107128 

801 07 सूदूरपजिम बेदकोट निरपागलका 80107129 

801 07 सूदूरपजिम बेलौरी निरपागलका 80107130 

801 07 सूदूरपजिम गिमदत्त निरपागलका 80107131 

801 07 सूदूरपजिम माहाकाली निरपागलका 80107132 

801 07 सूदूरपजिम शु् लािााँट निरपागलका 80107133 

801 07 सूदूरपजिम कैलारी िाउाँपागलका 80107301 

801 07 सूदूरपजिम चरेु िाउाँपागलका 80107302 

801 07 सूदूरपजिम जानकी िाउाँपागलका 80107303 

801 07 सूदूरपजिम जोशीपरु िाउाँपागलका 80107304 

801 07 सूदूरपजिम बदािोररर्ा िाउाँपागलका 80107305 

801 07 सूदूरपजिम मोहन्र्ाल िाउाँपागलका 80107306 

801 07 सूदूरपजिम आदशा िाउाँपागलका 80107307 

801 07 सूदूरपजिम के.आई.गसं.िाउाँपागलका 80107308 

801 07 सूदूरपजिम जोरार्ल िाउाँपागलका 80107309 

801 07 सूदूरपजिम पूवीचौकी िाउाँपागलका 80107310 
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अनदुानसंकेत 

(३ अकं) 

प्रदेश संकेत 

(२ अकं) 
प्रदेश स्थानीर् तहको नाम 

कार्म बजेट उप-
शीर्ाक नम्वर 

801 07 सूदूरपजिम बडीकेदार िाउाँपागलका 80107311 

801 07 सूदूरपजिम बोिटान िाउाँपागलका 80107312 

801 07 सूदूरपजिम सार्ल िाउाँपागलका 80107313 

801 07 सूदूरपजिम चौरपाटी िाउाँपागलका 80107314 

801 07 सूदूरपजिम ढकारी िाउाँपागलका 80107315 

801 07 सूदूरपजिम तमुााखााँद िाउाँपागलका 80107316 

801 07 सूदूरपजिम बान्नीिढीजर्िढ िाउाँपागलका 80107317 

801 07 सूदूरपजिम मेल्लेख िाउाँपागलका 80107318 

801 07 सूदूरपजिम रामारोशन िाउाँपागलका 80107319 

801 07 सूदूरपजिम िौमलु िाउाँपागलका 80107320 

801 07 सूदूरपजिम खिडछेडेदह िाउाँपागलका 80107321 

801 07 सूदूरपजिम जिन्नाथ िाउाँपागलका 80107322 

801 07 सूदूरपजिम स्वामीकागताकखापर िाउाँपागलका 80107323 

801 07 सूदूरपजिम कहमाली िाउाँपागलका 80107324 

801 07 सूदूरपजिम साईपाल िाउाँपागलका 80107325 

801 07 सूदूरपजिम केदारस्र्ुाँ िााँउपागलका 80107326 

801 07 सूदूरपजिम खिडछान्ना िााँउपागलका 80107327 

801 07 सूदूरपजिम छगबसपागथिरा िााँउपागलका 80107328 

801 07 सूदूरपजिम तालकोट िााँउपागलका 80107329 

801 07 सूदूरपजिम थलारा िााँउपागलका 80107330 

801 07 सूदूरपजिम दिुााथली िााँउपागलका 80107331 

801 07 सूदूरपजिम मष्टा िाउाँपागलका 80107332 

801 07 सूदूरपजिम कवत्थडजचर िााँउपागलका 80107333 

801 07 सूदूरपजिम सूमाा िाउाँपागलका 80107334 

801 07 सूदूरपजिम अकपकहमाल िाउाँपागलका 80107335 

801 07 सूदूरपजिम दहुुाँ िाउाँपागलका 80107336 

801 07 सूदूरपजिम नौिाड िाउाँपागलका 80107337 

801 07 सूदूरपजिम व्र्ााँस िाउाँपागलका 80107338 

801 07 सूदूरपजिम मामाा िाउाँपागलका 80107339 

801 07 सूदूरपजिम मागलकाजुान िाउाँपागलका 80107340 

801 07 सूदूरपजिम लेकम िाउाँपागलका 80107341 

801 07 सूदूरपजिम डीलासैनी िाउाँपागलका 80107342 

801 07 सूदूरपजिम दोिडाकेदार िाउाँपागलका 80107343 

801 07 सूदूरपजिम पंचेश्वर िाउाँपागलका 80107344 

801 07 सूदूरपजिम जशवनाथ िाउाँपागलका 80107345 

801 07 सूदूरपजिम गसिास िाउाँपागलका 80107346 

801 07 सूदूरपजिम सनुार्ा िाउाँपागलका 80107347 

801 07 सूदूरपजिम अजर्मेरु िाउाँपागलका 80107348 

801 07 सूदूरपजिम आगलताल िाउाँपागलका 80107349 
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अनदुानसंकेत 

(३ अकं) 

प्रदेश संकेत 

(२ अकं) 
प्रदेश स्थानीर् तहको नाम 

कार्म बजेट उप-
शीर्ाक नम्वर 

801 07 सूदूरपजिम िन्र्ापधरुा िाउाँपागलका 80107350 

801 07 सूदूरपजिम नवदिुाा िाउाँपागलका 80107351 

801 07 सूदूरपजिम िािेश्वर िाउाँपागलका 80107352 

801 07 सूदूरपजिम बेलडााँडी िाउाँपागलका 80107353 

801 07 सूदूरपजिम लालझाडी िाउाँपागलका 80107354 

801 07 सूदूरपजिम जजल्ला समन्वर् सगमगत, बाजरुा 80107801 

801 07 सूदूरपजिम जजल्ला समन्वर् सगमगत, बझाङ 80107802 

801 07 सूदूरपजिम जजल्ला समन्वर् सगमगत, डोटी 80107803 

801 07 सूदूरपजिम जजल्ला समन्वर् सगमगत, अछाम 80107804 

801 07 सूदूरपजिम जजल्ला समन्वर् सगमगत, दाच ुाला 80107805 

801 07 सूदूरपजिम जजल्ला समन्वर् सगमगत, बैतडी 80107806 

801 07 सूदूरपजिम जजल्ला समन्वर् सगमगत, डडेलधरुा 80107807 

801 07 सूदूरपजिम जजल्ला समन्वर् सगमगत, कंचनपरु 80107808 

801 07 सूदूरपजिम जजल्ला समन्वर् सगमगत, कैलाली 80107809 
 

स्थानीर् तहको कार्ाक्रम संकेतको लािी प्रत्रे्क प्रदेश अनसुार देहार् बमोजजम कार्म िरीएको  

 महानिरपालीकालाई ०११ देखी ०३० सम्मका कार्ाक्रम संकेत 

 उपमहानिरपालीकालाई ०३१ देखी १०० सम्मका कार्ाक्रम संकेत 
 निरपालीकालाई १०१ देखी ३०० सम्मका कार्ाक्रम संकेत 
 िाउपालीकालाई ३०१ देखी ८०० सम्मका कार्ाक्रम संकेत 

 जज. स. स. लाई ८०० देखी माथीको कार्ाक्रम संकेत 
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एकीकृत आगथाक संकेत तथा विीकरण र व्र्ातर्ा,२०७४ तर्ारी सगमगत 

१. अगनल शे्रष्ठ, उपमहालेखा गनर्न्रक, मलेगनका  - संर्ोजक 

२.  गिष्म प्रसाद न्र्ौपान,े उपमहालेखा गनर्न्रक, मलेगनका  - सदस्र् 

३.  सवुासचन्र गसवाकोटी, उपमहालेखा गनर्न्रक, मलेगनका - सदस्र् 

४.  मरुारी गनरौला, उपमहालेखा गनर्न्रक, मलेगनका तथा सदस्र्-सजचव, पेिा सजचवालर् - सदस्र् 

५. ढुण्डीप्रसाद गनरौला, उपसजचव ( लेखा), संघीर् मागमला तथा स्थानीर् कवकास मन्रालर्  - सदस्र् 

६.  परुूर्ोत्तम शमाा, उपसजचव (लेखा), जल तथा उजाा आर्ोिको सजचवालर्  - सदस्र् 

७.  तलुसीराम बस्नेत, लेखा अगधकृत, मलेगनका  - सदस्र् सजचव 

 

एकीकृत आगथाक संकेत तथा विीकरण र व्र्ातर्ा, २०७४ (दोस्रो पररमाजान) तर्ारी सगमगत 

१. रमेश प्रसाद जशवाकोटी - सहमहालेखा गनर्न्रक,मलेगनका -संर्ोजक 

२. िोपी खनाल-सहसजचव,राकष्ट्रर् प्राकृगतक स्रोत तथा कवत्त आर्ोि-सदस्र्  

३. डोगलन्र प्रसाद शमाा-उपसजचव,अथा मन्रालर्-सदस्र् 

४. लक्ष्मी प्रसाद गनरौला -उपसजचव(लेखा),संजघर् मागमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्-सदस्र् 

५. िणेश आचार्ा- उपसजचव,केजन्रर् त्र्ांक कविाि-सदस्र् 

६. बाबरुाम सवेुदी   - उपमहालेखा गनर्न्रक, मलेगनका -सदस्र्  

७. िेर् प्रसाद ितेुल  - उप महालेखा गनर्न्रक, मलेगनका-सदस्र् 

८. र्दनुाथ िट्टराइ   - उपसजचव(लेखा),परराष्ट्र मन्रालर् -सदस्र् 

9. हेमराज पौडेल  - प्रमखु कोर् गनर्न्रक,को.ले.गन.का.,बबरमहल-सदस्र् 

10. रोमाकान्त काफ्ले - उप महालेखा गनर्न्रक, मलेगनका-सदस्र् 

११. गडलाराम गिरी - उप महालेखा गनर्न्रक, मलेगनका-सदस्र् 

१२. प्रकाश पडुासैनी - उप महालेखा गनर्न्रक, मलेगनका-सदस्र् 

१३. रचना पराजलुी - प्रगतगनगध, नेपाल राष्ट्र बैंक-सदस्र् 

१४. कृष्णराज पौडेल - लेखा अगधकृत, मलेगनका-सदस्र् 
 

आमजन्रत 

१. सवुासचन्र जशवाकोटी - उप महालेखा गनर्न्रक, मलेगनका 
२. रुरप्रसाद िट्ट- उप महालेखा गनर्न्रक, मलेगनका 
३. गनरज के.सी. - उप महालेखा गनर्न्रक, मलेगनका 
४. ददनेश रेग्मी - उप महालेखा गनर्न्रक, मलेगनका 
५. मनुकुमार के.सी.-उप महालेखा गनर्न्रक, मलेगनका 
६. रकवराज पौडेल - लेखा अगधकृत, मलेगनका 
 


