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मन्त्तव्य 

नेपालको संविधान, २०७२ मा सरकारका तीन ैतह (संघ, प्रदशे र स्र्ानीय) मा अलग अलग सवचित कोष रहने र तीनै तहको 

आवर्थक कारोिारको लेखा ढााँिा महालेखा परीक्षकबाट स्िीकृत भएबमोविम हुने व्यिस्र्ा रहकेो छ । महालेखा वनयन्त्रक 

कायाथलयलाई नेपाल सरकारको समग्र आवर्थक कारोिारको लेखाङ्कन, प्रवतिेदन तर्ा सोसाँग सम्बवन्त्धत अन्त्य कायथहरू 

सम्पादन गने विम्मेिारी आवर्थक कायथविधी ऐनद्वारा प्राप्त छ । यही विम्मेिारी अनरुूप यस कायाथलयले तिुथमा गरकेो नेपाल 

सरकारको “एकीकृत आवर्थक संकेत, िगीकरण र व्याख्या, २०७४” आ.ि. २०७४/७५ दवेख प्रदशे र स्र्ानीय तहमा तर्ा 

आ.ि. २०७५/७६ दवेख संघमा लागू हुने गरी महालेखा परीक्षकबाट स्िीकृत भएको छ ।  

सरकारी आम्दानी र खिथको सम्बन्त्धमा विगत दवेखनै  रािश्व तर्ा खिथका रकमहरूको बगीकरण र व्याख्या गरी सो को प्रयोग 

हुाँद ैआएको छ । यस अवघ Government Finance Statistics Manual, 2001 साँग मेल खाने गरी आ.ि. २०६७/६८ 

दवेख अिलम्बन गररएको आवर्थक संकेत तर्ा िगीकरणलाई पररिवतथत शासकीय प्रणाली तर्ा Government Finance 

Statistics Manual, 2014 अनकुुल हुने गरी तीन ै तहका सरकारहरूको आम्दानी, खिथ र सम्पत्ती तर्ा दावयत्िलाई 

अन्त्तराथवय य मापदण्ड अनरुूप बनाउने उदे्दश्यले यो आवर्थक संकेत तर्ा िगीकरण तयार गररएको हो । यसमा संघ, प्रदशे र 

स्र्ानीय तह संकेत (विल्ला संकेत समेत), खिथ गने एकाइहरूको संकेत, दातृ वनकाय संकेत, स्रोत संकेत र रािश्व, खिथ, 

सम्पत्ती एि ंदावयत्िका संकेतहरूको प्रयोग सबै तहबाट समान रूपमा हुने गरी व्यिवस्र्त गररएको छ । यस आवर्थक संकेत 

तर्ा िगीकरणको प्रयोगबाट सम्बवन्त्धत सबै वनकायहरूको कारोिारलाइथ अन्त्तराथवय य मापदण्ड अनरुूप बनाउने उदे्दश्य 

वलइएको छ ।  

यो आवर्थक संकेत तर्ा िगीकरण र व्याख्याको प्रयोगबाट महालेखा वनयन्त्रक कायाथलयले तयार गने नेपाल सरकारको 

एकीकृत आवर्थक वििरणको गणुात्मकता अवभबृवि गनथ मद्दत पगु्नकुो सार्ै तीन ै तहको सरकारको आवर्थक तथ्याङ्कलाई 

सरल, व्यिवस्र्त, विश्वसनीय, तुलनायोग्य र पारदशी बनाई आवर्थक सशुासन कायम गनथ गराउन सहयोग पगु्ने विश्वास गररएको 

छ । आगामी वदनमा यसलाई अझ बढी पररस्कृत र उपयोगी तुल्याउन सम्बवन्त्धत सबैिाट उवित पषृ्ठपोषणको समेत अपेक्षा 

गररएको छ ।  

यस आवर्थक संकेत तर्ा िगीकरण र व्याख्याको तयारी गने कायथमा सहयोग गने सािथिवनक खिथ तर्ा वित्तीय उत्तरदावयत्ि 

सवििालय र सवमवतमा संलग्न सबै कमथिारीहरूलाई धन्त्यिाद व्यक्त गदथछु । 

 

 

 

 

 ........................ 

 रामकुमार आचायि 

 महालेखा वनयन्त्रक 

 २०७४ कावतथक 

आर्थिक सकेंत  

  



 
 

आर्थिक सकेंत तथा विीकरण र व्याख्याको आधार तथा कायािन्त्वयन व्यवस्था 

 

नेपालको संविधानमा उवल्लवखत आवर्थक कायथप्रणालीहरू तर्ा सरकारका तीनै तहका आवर्थक अवधकारहरू र अन्त्य सान्त्दवभथक ऐनहरू 

( स्र्ानीय सरकार सचिालन ऐन- २०७४, अन्त्तरसरकारी वित्त व्यिस्र्ापन ऐन- २०७४ र रावय य प्राकृवतक स्रोत तर्ा वित्त आयोग 

ऐन, २०७४) का आधारमा नेपाल सरकारको एकीकृत आवर्थक वििरण तयार गनथ विम्मेिारी प्राप्त वनकायका रूपमा रहेको महालेखा 

वनयन्त्रक कायाथलयले नेपाल सरकारको आवर्थक संकेतको िगीकरण तर्ा व्याख्यालाई अन्त्तराथ वय यस्तरमा तलुनायोग्य बनाउने 

प्रयोिनको लावग IMF को Government Finance Statistics Manual (GFSM), 2014 लाई मूल आधार मावन सरकारको 

कायथहरूको कायाथत्मक िगीकरण (Classification of Function of Government -COFOG)  साँग समेत तादात्यता कायम गरी 

सरकारका तीनै तह (सघं, प्रदशे र स्र्ानीय) को सवचित कोषको संिालनका लावग यो एकीकृत आवर्थक संकेत तर्ा िगीकरण र 

व्याख्या तयार गरकेो हो ।  नेपाल सरकारबाट स्िीकृत स्र्ानीय तहको अवधकारहरूको विस्ततृ सूिी, साविकमा प्रिलनमा रहेको नेपाल 

सरकारको अवर्थक संकेत तर्ा िगीकरणमा उल्लेख भएका अनदुान संकेत, आवर्थक संकेत तर्ा िगीकरणमा प्रयकु्त संकेतहरू, 

साविकका स्र्ानीय वनकायले प्रयोग गरकेा आवर्थक संकेत तर्ा िगीकरणहरूलाइथ समेत समेटेर आवर्थक संकेत, िगीकरण र व्याख्या 

तिुथमा गररएको हो । यस आवर्थक संकेत तर्ा िगीकरण र व्याख्यामा समेवटएका आवर्थक संकेतहरूको समग्र स्िरूप दहेायबमोविम 

रहेको छः 

 

 
 

यो आवर्थक संकेत तर्ा िगीकरण र व्याख्यामा मलुतः दहेायका कुराहरूलाइथ व्यिवस्र्त गररएको छः  

क) आवर्थक संकेतको बगीकरण तर्ा व्याख्यालाइथ योिना, बिेट तर्ा लेखांकन र प्रवतिेदनको मूल आधारका रूपमा स्र्ावपत गदै 

समविगत आवर्थक विशे्लषणका लावग उपयोग गनथ सक्ने गरी आवर्थक संकेतहरूको सारै् प्रशासवनक, उद्देश्यात्मक तर्ा 

आम्दानी खिथको स्रोत समेतलाइथ आिश्यक संकेतहरूमा व्यिवस्र्त गररएको ।  

ख) नगद आधारमा रहेको ितथमान सरकारी लेखा तर्ा प्रवतिेदन प्रणालीलाइथ क्रमशः प्रोदभािी आधार (Accrual Basis) तर्थ  

उन्त्मखु गने सोि अनरुूप सम्पत्ती तर्ा दावयत्ि सम्बन्त्धी प्रािधानहरू समािेश गररएको । 

ग) संघ, प्रदशे तर्ा स्र्ानीय सरकारका बिेट उपशीषथक तर्ा कायाथलय संकेतहरूमा समेत एकरूपता कायम गनुथ पने 

आिश्यकतालाइथ दृविगत गरी सम्पूणथ तहका सरकारका वनकायहरू समेटी वनकायगत बिेट संकेत तर्ा कायाथलय संकेतको 

वनधाथरण गररएको ।  

घ) साविकमा प्रिलनमा रहेको नेपाल सरकारको बिेट संकेत (बिेट उपशीषथक) मा नेपालको संगठनात्मक संरिना अनरुूपका 
विभागीय संकेत नभएको तर सो अनरुूप लेखा र प्रवतिेदनको आिश्यकता महशसु भएकोले त्यस प्रयोिनलाइथ समेत दृविगत 

गरी विभागीय संकेत समािेश गररएको । 



 
 

ङ) संघीय, प्रदशे तर्ा स्र्ानीय सरकारका बिेट संकेतहरू समान रूपमा कायम गनथ सवकने गरी सम्बवन्त्धत प्रदशे, विल्ला तर्ा 

स्र्ानीय तह र ती तहका कायाथलयहरूको लावग वनवित मापदण्डमा आधाररत भइथ अलग अलग संकेतहरू वनधाथरण गररएको ।  

ि) सरकारका प्रत्येक तहमा एकरूपता (एक वनकाय र अको वनकायबीि परृ्कता नहुने गरी) कायम हुने तर्ा विवभन्त्न 

तहहरूबीिको वित्तीय प्रवतिेदन समायोिन गनथ सहि हुने गरी रािस्ि तर्ा खिथका संकेतहरू वनधाथरण गररएको । 

छ) प्रत्येक बिेट संकेत तर्ा आवर्थक संकेतको अर्थ र प्रयोिन खलु्ने गरी विद्यमान संिैधावनक व्यबस्र्ा, GFSM, 2014 तर्ा 

साविकको िगीकरण र व्याख्यामा आधाररत भइ आवर्थक संकेतको बगीकरण तर्ा व्याख्या गररएको । 

ि) हाल नखलेुका/पवहिान नभएका तर भविययमा आिश्यक पने कुनै आम्दानी तर्ा खिथ शीषथकका सकेंतहरूको व्यिस्र्ा गनुथपने 

सम्भािनालाई दृविगत गरी त्यस्तो अिस्र्ाका लावग सम्भाव्य संकेतहरूको व्यिस्र्ा गनथ आिश्यक खाली ठाउाँ समािेश 

गररएको । 

यो आवर्थक संकेत तर्ा िगीकरण र व्याख्या तयारी कायथका लावग महालेखा वनयन्त्रक कायाथलयको वमवत २०७३/१२/३१ को 

वनणथयबाट गवठत सवमवतले विवभन्त्न िरणमा गरकेो छलर्ल तर्ा अध्ययन गरी वमवत २०७४/०३/२७ मा यस कायाथलयमा पेश गरकेो 

प्रवतिेदनमा आिश्यक पररमािथन सवहत स्िीकृवतको लावग अर्थ मन्त्रालय मार्थ त महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गररएकोमा महालेखा 

परीक्षकको वमवत २०७४/०७/०१ को वनणथयबाट यो संकेत दहेायबमोविम कायाथन्त्ियन गनथ स्िीकृत भएको छः  

• सरकारका तीन तहमध्ये प्रदशे र स्र्ानीय तहमा आवर्थक िषथ २०७४/७५ बाटै लागू गने, 

• संघीय सरकारमा आवर्थक िषथ २०७५/७६ बाट लागू गने, 

• यस संकेतको प्रयोगका सन्त्दभथमा उपयकु्त व्याख्या महालेखा वनयन्त्रक कायाथलयले गने,  

• यसमा कुनै संकेत र्प िा पररमािथन गनुथपने भएमा सम्बवन्त्धत तहको सरकार िा वनकायले महालेखा वनयन्त्रक कायाथलयमा 

संकेत समािेश िा पररमािथनका लावग पठाउने र महालेखा वनयन्त्रक कायाथलयले संकेत पररमािथन िा र्प स्िीकृवत गराएपवछ 

मारै कायाथन्त्ियन गने ।  

यस आवर्थक संकेतको िगीकरण र व्याख्यामा प्रयोग भएका रािस्ि तर्ा खिथका संकेतहरूको लेखांकनमा प्रयोग गदाथ  संकेत नं. को 

अन्त्तमा ३ िटा शनु्त्य भएका शीषथकलाई आधार शीषथक, संकेत नं. को अन्त्तमा २ िटा शनु्त्य भएका शीषथकलाई मूल शीषथक, संकेत नं. को 

अन्त्त्यमा १ िटा शनु्त्य भएका शीषथकलाई शीषथक र बााँकी अन्त्य शीषथकलाई उप-शीषथक भवनएको छ । सारै्, सामान्त्य रुपमा शीषथक 

भन्त्नाले आधार शीषथक, मूल शीषथक र उप-शीषथक समेतलाई बवुझन्त्छ । यस्ता शीषथकहरूमा दहेायबमोविम रािस्ि प्रावप्त तर्ा खिथ लेख्न ु

पदथछ ।  

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

सम्पत्ती तर्ा दावयत्ि (पूाँिीगत खिथ -३१, सम्पत्ती -३२ र दावयत्ि -३३) लाइथ िनाउाँदछ ।  

१. रािश्व उप-शीषथकमा मार रकम िम्मा गनथ वमल्छ । िस्तै १११११, ११४१५ आवद ।  

२. खिथ उप-शीषथकमा मार खिथ लेख्न वमल्छ । िस्तै २११११, २२६१३ आवद ।  

३. आधार शीषथक, मूल शीषथक र शीषथकमा रािस्ि िम्मा गनथ तर्ा खिथ लेख्न वमल्दनै । 

४. बााँडर्ााँड हुने रािस्िलाइथ वित्तीय दावयत्िको रूपमा संकेत ३३११० दवेख ३३१६० मा संकलन गनुथ  पदथछ । यसमा संकवलत 

रकम सोझै सवचित कोषमा िम्मा नभइथ बााँडर्ााँड पिात सम्बवन्त्धत तहका सरकारलाइथ प्राप्त भएपवछ मार सवचित कोषमा 

आम्दानी बाध्न ुपदथछ ।  

 

यसमा प्रयकु्त भएका संकेतहरूको प्रयोग, पररमािथन तर्ा संशोधनका सम्बन्त्धमा सम्बि सबैको सकारात्मक पषृ्ठपोषण तर्ा सझुािको 

अपेक्षा गररएको छ ।  

 -  महालेखा वनयन्त्रक कायाथलय 

    २०७४ कावतथक 
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खण्ड - एक 
बजेट तथा कार्ाालर् संकेत व्र्वस्थापन 

 

 

१. बजेट सकेंत 

नेपाल सरकारको बजेट व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोगजमको अनदुान संकेत तथा गनकायित संकेत तोगकएको छ । 

सरकारका गवगिन्न गनकायहरूका लागि बजेट संकेत तथा कायाालय संकेत प्रदान िदाा  यसै अनुरूप प्रदान िनुा  पनेछ । 

(क) सघंीय सरकार 

गववरण 
गवद्यमान 

शरुू संकेत  

गनकाय 

संकेत 

गविाि 

संकेत* 

कायाक्रम 

संकेत 

कायम हुने बजेट 

उपशीर्ाक 
कैगियत 
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प्रदशे प्रमखु प्रदशे नं. ३  ०३ ०३ ००१ १०३०३००१  
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नयााँ  प्रदशे थप िए यही अनरुूप 

थप िने 
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(Constitutional Bodies) 

२      
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अन्य संवैधागनक आयोिहरू थप 

िए यही अनरुूप क्रमशः थप िदै 

जाने  

      

काययकारी निकायहरू  

Executives 

३      

प्रधानमन्री कायाालय र मन्रालयहरु ३      
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कायाालय 
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हालसम्म कायम िइसकेका 

मन्रालयका संकेतहरू यथावत रातने 

      

नयााँ गनकायहरूलाइा यही अनरुूप थप 

संकेतहरू क्रमशः उपलब्ध िराउाँद ै

जाने  

      

गवत्तीय व्यवस्था तथा ऋण िकु्तानी ५      

अथा मन्रालय गवत्तीय व्यवस्था ५ ०५ ०१ ०००   

उदाहरणः नेपाल नािररक 

उड्ययन प्रागधकरण 

५ ०५ ०१ १०१ ५०५०११०१  

गवत्तीय व्यवस्था अन्तिातका 

अन्य शीर्ाकहरूलाइा यसै 

अनसुार क्रमशः संकेतहरू थप 

िदै जान ुपदाछ ।  

      

आन्तररक ऋण (सााँवा तथा व्याज) िकु्तानी ५ ०५ ०२ ००० ५०५०२०००  
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फ्रान्सेली ऋण ५ ०५ ०४ ००६ ५०५०४००६  

रूसी ऋण ५ ०५ ०४ ००७ ५०५०४००७  

थप व्यवस्था ५ ०५ ०४ ००९ ५०५०४००९  

अगष्ट्रया ५ ०५ ०४ ०१० ५०५०४०१०  

जनु मन्रालय /गनकाय वा गविािको लागि 

गवत्तीय व्यवस्था िररने हो तत् तत् 

गनकायको संकेत प्रयोि िरी आवश्यक 

संकेत थप िदै जाने,  

      

गवगवध (अथा बजेट, कमाचारी/ गवगवध तिा ) ६      

अथा मन्रालय - कमाचारी सगुवधा तथा 

सेवा गनवतृ्त सगुवधा 
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संगचत गबदा ६ ०५ ०१ ०१४ ६०५०१०१४  

मतृ कमाचारी सहायता ६ ०५ ०१ ०१५ ६०५०१०१५  

कमाचारी सगुवधा ६ ०५ ०१ ०१६ ६०५०१०१६  

और्गध उपचार ६ ०५ ०१ ०१८ ६०५०१०१८  

अथा मन्रालय - गवगवध ६ ०५ ०२ ००० ६०५०२०००  

अथा मन्रालय - िैसला वा 
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आगथाक सहायता ६ ०५ ०२ ०१५ ६०५०२०१५  

िन्सार गिताा ६ ०५ ०२ ०१६ ६०५०२०१६  
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िन्सार महशलु (वैदगेशक सहायता 

सम्बद्ध) 

६ ०५ ०२ १०१ ६०५०२१०१  
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हालसम्म प्रचलनमा रहेका अथा गवगवध 

बाहेक थप हुने िएमा क्रमशः थप िदै जान ु

पदाछ ।  

      

 

(ख) प्रदेश सरकार 

गववरण 

शरुू 

संकेत 

प्रदशे 

संकेत 

मन्रालय 

संकेत* 

कायाक्रम 

संकेत 

कायम हुने बजेट 

उपशीर्ाक 
कैगियत 

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

प्रदशे सरकार  

(Provincial Government)  

      

संघीय सरकारबाट प्रदशे सरकारका लागि 

जाने सबै प्रकारको रकम बजेट व्यवस्था 

िनाका लागि १ अंकको संकेत गदने 

७      

प्रत्येक प्रदशेका लागि २ अंकको प्रदशे 

संकेत गदने र क्रमशः प्रदशे संतया अनरुूप 

थप्द ैजाने (०१-९९) 

 ०१     

प्रदशेमा िठन हुने मन्रालयको लागि २ 

अंकको मन्रालय संकेत गदने (०१-९९) 

  ०१    

कायाालय संकेत तीन अंकको गदने र क्रमशः 

थप िदै जाने (१०१-९९९) 

   १०१   

प्रदशे नं. १ का लागि  ७ ०१ ०१ १०१ ७०१०११०१  

प्रदशे नं. २ का लागि ७ ०२ ०१ १०१ ७०२०११०१  

प्रदशे नं. ३ का लागि ७ ०३ ०१ १०१ ७०३०११०१  

प्रदशे नं. ४ का लागि ७ ०४ ०१ १०१ ७०४०११०१  

प्रदशे नं. ५ का लागि ७ ०५ ०१ १०१ ७०५०११०१  

प्रदशे नं. ६ का लागि ७ ०६ ०१ १०१ ७०६०११०१  

प्रदशे नं. ७ का लागि ७ ०७ ०१ १०१ ७०७०११०१  
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(ग) स्थािीय सरकार 

नववरण 

शरुू 

सकेंत 

निकाय 

सकेंत 

नवभाग 

सकेंत* 

काययक्रम 

सकेंत 

कायम हुि ेबजेट 

उपशीर्यक कैनियत 

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

स्थािीय सरकार 

 (Local Government) 
      

संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारका 

लागि जाने सबै प्रकारको रकम बजेट 

व्यवस्था िनाका लागि १ अंकको संकेत 

गदने 

८      

प्रत्येक स्थानीय सरकारलाइा सम्बगन्धत 

प्रदशेको संकेत २ अंकको गदने (प्रदशे नं. १ 

अन्तिातका स्थानीय सरकारका लागि ०१, 

प्रदशे नं. २ अन्तिातका स्थानीय 

सरकारका लागि ०२ िदै क्रमशः थप िदै 

जाने) 

 ०१     

प्रत्येक स्थानीय सरकार रहेको गजल्लालाइा 

जनाउने िरी २ अंकको गजल्ला संकेत गदने 

०१ बाट शरुू िरी ७७  सम्म 

(उदाहरणः संखवुासिा गजल्लाको कोड 

०४ लाइा ०४ नै  गदने) 

  ०४    

स्थानीय सरकारको तह अनसुार गजल्ला 

समन्वय सगमगत, महानिरपागलका, 

उपमहानिरपागलका, निरपागलका र 

िाउाँपागलकाका लागि ३ अंकको अलि 

अलि संकेत गदने र क्रमशः थप िदै जाने 

      

गजल्ला समन्वय सगमगत  १०१    १०१   

महानिरपागलका   २०१ -२९९    २०१   

उपमहानिरपागलका  ३०१ -३९९    ३०१   

निरपागलका  ४०१-४९९    ४०१   

िाउाँपागलका  ५०१-५९९    ५०१   

उदाहरणः (संखवुासिाको खााँदबारी 

निरपागलकाको निरपागलकाको बजेट 

संकेत कायम िनुापदाा) 

८ ०१ ०४ ४०१ ८०१०४४०१  

 मन्रालय तथा केन्द्रीय गनकायहरूका गविाि निएतापगन गत गनकायको लागि गविाि संकेत ०१ गदनपुनेछ ।  

 मन्रालय/गनकाय अन्तिातका गविाि वा गविाि सरहका गनकायहरूका लागि गविाि संकेत ०२ बाट क्रमशः थप िदै लैजान ु

पनेछ । 

 संघीय सरकारबाट प्रदशे सरकार मातहतका सबै गनकायमा जाने रकम प्रदशे सरकारको लागि तोगकएको संकेतमा समावेश 

िरी उपलब्ध िराउन ुपनेछ ।  

 संघीय र प्रदशे सरकारबाट प्रत्येक स्थानीय सरकारमा जाने रकम सम्बगन्धत स्थानीय सरकारका लागि तोगकएको संकेतमा 

समावेश िरी उपलब्ध िराउन ुपनेछ । 
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२. सघंीय सरकारका खर्य इकाइयहरूको कायायलय सकेंत  

संघीय सरकारका कोर् प्रागि तथा खचा िने इकाइाहरूको कायाालय संकेत कायम िदाा  दहेाय बमोगजम िनुापदाछः 

 शरुूमा उक्त खचा िने कायाालय/गनकाय जनु मन्रालय/गनकायमा पदाछ सोलाइा जनाउन गदइएको शरुू संकेतबाट शरुू िने, 

 त्यसपगछ उक्त  कायाालय/गनकाय जनु मन्रालय/गनकायमा पदाछ सोलाइा जनाउन गदइएको दइुा  अंकको संकेत गदने, 

 तेस्रो क्रममा सो कायाालय उक्त गनकाय अन्तिातको कुन गविाि मातहत रहन्छ सो गविाि जनाउने दइुा  अंकको संकेतको 

गदने, 

 चौथो क्रममा सो गनकाय जनु गजल्लामा पदाछ सो गजल्ला जनाउने दइुा  अंकको संकेत गदने, 

 पााँचौ क्रममा सो गजल्ला अन्तिात रहेका केन्द्रीय गनकाय/गविाि अन्तिात रहेका कायाालयहरूलाइा ०१ बाट शरुू िरी 

क्रमशः थप िदै जाने ।  

 शरुू संकेत दगेख कायाालय संकेत सम्मको क्रम जोडी  कायम िएको (९ अंकको) संकेतलाइा कायाालय संकेतको रूपमा 

प्रयोि िने । 

 एक पटक गजल्लामा रहेको कायाालयलाइा गदइसगकएको संकेत सो कायाालय बन्द िएको िएतापगन पनुः नयााँ 

कायाालयको लागि नगदने ।  

उदाहरणः 

नववरण 
शुरू संकेत 

(१ अंक) 

मन्त्रालय संकेत 

(२ अंक) 

नवभाग संकेत 

(२ अंक) 

नजल्ला संकेत 

(२ अंक) 

खर्य गिे कायायलय 

वा निकाय संकेत 

(२ अंक) 

कायम हुिे 

कायायलय संकेत 

(९ अंक) 

कोर् तथा लेखा 

गनयन्रक कायाालय, 

संखवुासिा 

३ ०५ ०६ ०४ ०१ ३०५०६०४०१ 

 खचा िने सो कायाालय उक्त मन्रालय/गनकाय अन्तिातको सो गजल्लामा रहेको कगतऔ ंकायाालय हो सो क्रमशः थप 

िदै जाने । 

३. प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/निकायहरूको कायायलय सकेंत  

 प्रदशे सरकारले आफ्ना लागि संघले प्रदशेका लागि उपलब्ध िराएको संकेत आफ्नो संकेतका रूपमा प्रयोि िने ।  

 प्रदशे सरकारले आिू मातहतका खचा िने गनकाय/कायाालयका लागि गनम्नानसुारको संकेत प्रयोि िने ।  

नववरण 

शुरू 

संकेत 

प्रदेश  

संकेत 

मन्त्रालय 

संकेत 

नजल्ला 

संकेत 

खर्य गिे कायायलय 

वा निकाय संकेत 

कायम हुिे बजेट 

कायायलय संकेत कैनियत 

(१ अंक) (२अंक) (२ अंक) (२ अंक) (२ अंक) (९ अंक) 

प्रदशे सरकारलाइा जनाउन 

शरुूको संकेत संघीय सरकारले 

प्रयोि िर ेसरह ७ हुने 

७       

आफ्नो प्रदशेका लागि कायम 

प्रदशे नं. अनरुूप २ अंकको 

प्रदशे संकेत गदने (हाल कामय 

प्रदशे १ दगेख ७ सम्मको लागि 

क्रमशः ०१-०७ सम्म) 

 ०१      

मन्रालय संकेत दइुा  अंकको 

गदने र क्रमशः थप िदै जाने 

  ०१     

गजल्लाका लागि गनधााररत 

संकेत नै गदने (०१ -७७) 

   ०१    

खचा िने गनकायको वा 

कायाालयको लागि सो मन्रालय 

अन्तिात दइुा  अंकको संकेत 

    ०१   
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प्रत्येक गजल्लामा ०१ बाट  

क्रमशः थप िदै जाने (०१-९९) 

उदाहरणः प्रदशे नं. ३ को अथा 

मन्रालयको लागि कायम हुने 

संकेत (प्रदशे अथा मन्रालय २९ 

नं. गजल्लामा रहेमा) 

७ ०३ ०५ २९ ०१ ७०३०५२९०१  

प्रदशे नं. ३ को अथा मन्रालय 

अन्तिातको प्रदशे लेखा 

गनयन्रक कायाालय (प्रदशे लेखा 

गनयन्रक कायाालय २९ नं. 

गजल्लामा रहेमा) 

७ ०३ ०५ २९ ०२ ७०३०५२९०२  

 प्रदशे सरकार अन्तिातका सबै गनकायको खचा संकेतको शरुूको अकं ७ बाट शरुू िने  । 

 प्रदशे मातहतका मन्रालयको संकेत प्रकृगत गमलाइा (एक रूपता कायम िने प्रयोजनका लागि) संघीय सरकारका 

मन्रालयको सरह रातन ुपने  ।  

 प्रदशे मन्रालय मातहतका गविाि/ सम्बगन्धत कायाालयको संकेतका लागि २ अंकको संकेत उपलब्ध िराउन ुपने । 

 प्रदशे सरकारले आिू अन्तिातका स्थानीय सरकारका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध िराएकै स्थानीय तह संकेत 

प्रयोि िनुा  पनेछ । उदाहरणः प्रदेश नं. १ को प्रदशे सरकारले संखवुासिा गजल्लाको खााँदबारी निरपागलकाको 

लागि गदने रकमका लागि सो निरपागलकाको लागि (मागथ उदाहरणमा प्रस्ततु) गदइएको संकेत ८०१०४४०१ नै 

प्रयोि िने ।  

 

 ४. स्थािीय सरकारको कायायलय सकेंत  

 स्थानीय सरकारका सबै तहले सघंले स्थानीय तहका लागि उपलब्ध िराएको संकेतलाइा आफ्नो कायाालय संकेतका 

रूपमा प्रयोि िनुापनेछ ।     

 स्थानीय तहको क्रम गनधाारण िदाा  गजल्लागिरका महानिरपागलका, उपमहानिरपागलका, निरपागलका र िाउाँपागलकाको 

क्रम गनधाारण िररएको छ । गजल्ला गिरका स्थानीय तहहरूको क्रम गनधाारण िदाा  नामको वणाानकु्रमलाइा आधार 

मागनएको छ । कुनै गजल्लामा नयााँ स्थानीय तह थप िएमा क्रमशः सम्बगन्धत तहको क्रममा थप िदै जान ुपनेछ ।  

 यस अनरुूप स्थानीय तहको गवस्ततृ संकेत अनसूुची १ मा प्रस्ततु िररएको छ । 

 स्थानीय तहले आफ्नो अन्तिताका बजेट उपशीर्ाकको व्यवस्थापन िदाा  दहेाय अनसुार िनुापनेछ ।  

(क)  स्थानीय तह स्वयंले खचा िने बजेट उपशीर्ाकमा स्थानीय तह संकेतको पछाडी ३ अंकको बजेट संकेत थप 

िने 

(ख)  स्थानीय तहको कायाालयबाटै हुने खचाका लागि बजेट तजुामा तथा खचा िनाका लागि  बजेट १०१ बाट शरुू 

िरी थप िदै जाने 

(ि)  वडा कायाालयहरूका लागि २०१ बाट शरुू िरी जगत वटा वडा छन् त्यगत वटा वडा थप िने, 

(घ)  यस बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि ३०१ बाट शरुू िरी क्रमशः थप िदै जाने ।  
 

५. खर्यको प्रकृनत जिाउिे सकेंत 

 खचाको उपयोगिताको प्रकार अनसुार खचाको विीकरणका लागि बजेट संकेतको अन्त्यमा दहेायबमोगजमको अंक समावेश 

िनुा पनेछ । यो व्यवस्था सघं, प्रदशे र स्थानीय िरी तीनै तहका सरकारका हकमा लािू हुनेछ । 

खर्यको प्रकार सकेंत व्यवस्था कायम हुि े९ अंकको बजेट सकेंत  

चाल ु ३ सागवक ******३ 

पूाँजीित ४ सागवक ******४ 
गवत्तीय व्यवस्था ५ सागवक ******५ 

अन्तरसरकारी हस्तान्तरण ७ नयााँ ******७ 
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 संघीय सरकारबाट प्रदशे सरकार तथा स्थानीय सरकारमा जाने रकमलाइा चाल,ु पूाँजीित, गवत्तीय व्यवस्था तथा अथा 

बजेट  कुनैमा पगन समावेश िना नगमल्ने िएको कारण त्यस्तो खचालाइा  ७ अंकले जनाउने ।  यही अनरुूप प्रदशे र 

स्थानीय सरकारले समेत बजेट पगुस्तकामा खचाका बहृत्तर के्षरका रूपमा चाल,ु पूाँजीित, गवत्तीय व्यवस्था 

अन्तरसरकारी हस्तान्तरण शीर्ाक उल्लेख िने । 

 

६. दातृ निकायको सकेंत 

 दात ृ गनकायलाइा  जनाउनका लागि देहायबमोगजमको आन्तररक तथा वैदेगशक दातृ गनकाय संकेतको प्रयोि 

िनुा  पदाछ । कुनै नयााँ दात ृ गनकाय थप िएमा सो दात ृ गनकायलाइा यस ढााँचामा समावेश िरी उपयुक्त संकेत 

गदन ुपदाछ ।  

(क) आन्त्तररक  

नववरण 

पनहलो 

तह संकेत 

(१ अंक) 

दोस्रो तह 

संकेत (१ 

अंक) 

तेस्रो तह 

(२ अंक) 

र्ौथो तह 

निकाय क्रम 

(३ अंक) 

कायम हुिे 

संकेत (७ अंक) 

आन्त्तररक १     

 सघं  १    

नेपाल सरकार   ०० ००१ ११००००१ 

 प्रदशे   २    

प्रदशे सरकार, प्रदशे नं. १   ०० ००१ १२००००१ 

प्रदशे सरकार, प्रदशे नं. २   ०० ००२ १२००००२ 

प्रदशे सरकार, प्रदशे नं. ३   ०० ००३ १२००००३ 

प्रदशे सरकार, प्रदशे नं. ४   ०० ००४ १२००००४ 

प्रदशे सरकार, प्रदशे नं. ५   ०० ००५ १२००००५ 

प्रदशे सरकार, प्रदशे नं. ६   ०० ००६ १२००००६ 

प्रदशे सरकार, प्रदशे नं. ७   ०० ००७ १२००००७ 

 स्थािीय  ३    

 स्थानीय सरकारको तेस्रो र चौथो तहको संकेत कायम िदाा  

अनसूुची १ मा उगल्लगखत सम्बगन्धत स्थानीय सरकार संकेतको 

गजल्ला संकेत (२ अंक), तह सकेंत (१ अंक) र क्रम (१ अंक)  

समेतको ५ अंकको संकेत कायम िररएको छ नजल्ला तह र क्रम 

 

उदाहरणः  

- खााँदवारी निरपागलका, संखवुासिा  

१ ३ ०४ ४०१ १३०४४०१ 

- जनकपरु उपमहानिरपागलका, 

धनरु्ा  

१ ३ १७ ३०१ १३१७३०१ 

- काठमाण्डौ महानिरपागलका, 

काठमाण्डौ  

१ ३ ३५ २०१ १३३५२०१ 

- लेकम िाउाँपागलका, दाचुाला १ ३ ७३ ५०६ १३७३५०६ 

अन्त्य आन्त्तररक स्रोत  ४    

नेपाल राष्ट्र बैंक    ०० ००१ १४००००१ 

अन्य बैंक तथा गवत्तीय संस्था    ०० ००२ १४००००२ 

अन्य संिगठत संस्था    ०० ००३ १४००००३ 

अन्य    ०० ००४ १४००००४ 
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(ख) वैदनेशक 

नववरण 

पनहलो तह 

संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो तह 

संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह 

निकाय संकेत  

(२ अंक) 

र्ौथो तह 

संकेत  

(३ अंक) 

कायम हुिे 

संकेत  

(७ अंक) 

वैदनेशक 2 

         बहुपक्षीय 

 

1 

             ए नि बी 

  

01 

                 ए गड बी 

   

001 2101001 

               जे एि गप आर 

   

002 2101002 

               ए गड बी - संयकु्त कोर् 

   

003 2101003 

          वल्िय बैंक 

  

03 

                 आई गड ए 

   

001 2103001 

               वल्डा बैक - जी इ एि 

   

002 2103002 

               वल्डा बैक - रष्ट कोर् 

   

003 2103003 

               आई डी ए - संयकु्त कोर् 

   

004 2103004 

               वडा बैक 

   

005 2103005 

          आई एम एि 

  

04 

                 आई एम एि 

   

001 2104001 

          आई एि सी 

  

05 

                 आई एि सी 

   

001 2105001 

          िनियक िण्ि 

  

06 

                 एन डी एि 

   

001 2106001 

          ओनिि 

  

07 

                 ओगिड 

   

001 2107001 

          साकय  िण्ि 

  

08 

                 साका  िण्ड 

   

001 2108001 

          यु एि 

  

09 

                 य ुएन 

   

001 2109001 

               य ुएन गड पी 

   

002 2109002 

               य ुएन गस गड एि 

   

004 2109004 

               य ुएन ई पी 

   

006 2109006 

               यनेुस्को 

   

007 2109007 

               य ुएन एि गप ए 

   

008 2109008 

               य ुएन ओ गस एच ए 

   

009 2109009 

               य ुएन एच गस आर 

   

010 2109010 

               यगुनसेि 

   

011 2109011 

               अनगमन 

   

012 2109012 
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नववरण 

पनहलो तह 

संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो तह 

संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह 

निकाय संकेत  

(२ अंक) 

र्ौथो तह 

संकेत  

(३ अंक) 

कायम हुिे 

संकेत  

(७ अंक) 

               य ुएन एड्स 

   

013 2109013 

               य ुएन वमुन 

   

014 2109014 

               यएुन स््याप 

   

015 2109015 

               य ुपी य ु

   

016 2109016 

               यएुन हेगबट्याट 

   

017 2109017 

               य ु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 

               य ुएन ओ गड सी 

   

023 2109023 

               डब्ल ुएच ओ 

   

024 2109024 

               डब्ल ुएि पी 

   

025 2109025 

          आइिाि 

  

10 

                 आइिाड 

   

001 2110001 

          रकिेलर 

  

11 

                 रकिेलर 

   

001 2111001 

               द-यगुनयन-नथा अमेररका 

   

011 2111011 

               एस.एस. गड. गप. 

   

021 2111021 

     निपक्षीय 

 

2 

             अष्ट्रेनलया 

  

01 

                 अष्ट्रेगलया 

   

001 2201001 

               अस एड 

   

002 2201002 

          अनष्ट्रया 

  

02 

                 अगष्ट्रया 

   

001 2202001 

          ब्राजील 

  

04 

                 ब्राजील 

   

001 2204001 

          बेनल्जयम 

  

05 

                 बेगल्जयम 

   

001 2205001 

          क्यािािा 

  

06 

                 ्यानाडा 

   

001 2206001 

               ्यानाडा - गसडा 

   

002 2206002 

          र्ीि 

  

07 

                 चीन 

   

001 2207001 

               चीन - एग्जम बैंक 

   

002 2207002 
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नववरण 

पनहलो तह 

संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो तह 

संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह 

निकाय संकेत  

(२ अंक) 

र्ौथो तह 

संकेत  

(३ अंक) 

कायम हुिे 

संकेत  

(७ अंक) 

          ििेमाकय  

  

08 

                 डेनमाका  

   

001 2208001 

               डेनमाका  - शागन्त कोर् 

   

002 2208002 

               डेनमाका  - संयकु्त कोर् 

   

003 2208003 

          नििल्याण्ि 

  

09 

                 गिनल्याण्ड 

   

001 2209001 

               गिनल्याण्ड - शागन्त कोर् 

   

002 2209002 

               गिनल्याण्ड - संयकु्त कोर् 

   

003 2209003 

          फ्रान्त्स 

  

10 

                 फ्रान्स 

   

001 2210001 

          जमयिी 

  

11 

                 जमानी 

   

001 2211001 

               जमानी - गज आइ जेड 

   

002 2211002 

               जमानी - के एि डब्ल्य ु

   

003 2211003 

               जमान - शागन्त कोर् 

   

004 2211004 

          ग्रीस 

  

12 

                 ग्रीस 

   

001 2212001 

          भारत 

  

14 

                 िारत 

   

001 2214001 

               िारत - एग्जम बैंक 

   

002 2214002 

          ईटाली 

  

15 

                 ईटाली 

   

001 2215001 

          जापाि 

  

16 

                 जापान 

   

001 2216001 

               जापान - जाईका 

   

002 2216002 

               जापान - जे गव आई गस 

   

003 2216003 

               जापान - गड आर एि 

   

004 2216004 

               जापान - के आर १ 

   

006 2216006 

               जापान - के आर २ 

   

007 2216007 

               जापान - एन गप गज 

   

008 2216008 

               जापान - के आर 

   

009 2216009 

          कोररया 

  

17 

                 कोररया 

   

001 2217001 

               कोररया - कोईका 

   

002 2217002 

               कोररया - एग्जम बैंक 

   

003 2217003 



12 
 

नववरण 

पनहलो तह 

संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो तह 

संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह 

निकाय संकेत  

(२ अंक) 

र्ौथो तह 

संकेत  

(३ अंक) 

कायम हुिे 

संकेत  

(७ अंक) 

          कुवेत कोर् 

  

18 

                 कुवेत कोर् 

   

001 2218001 

          लक्जम्बगय 

  

19 

                 ल्जम्बिा 

   

001 2219001 

          िदेरल्याण्ि 

  

20 

                 नेदरल्याण्ड 

   

001 2220001 

               नेदरल्याण्ड - एस एन िी 

   

002 2220002 

               एन एस एल 

   

003 2220003 

               नेदरल्याण्ड - सेल कम्पनी 

   

004 2220004 

          न्त्यूजील्याण्ि 

  

21 

                 न्यूजील्याण्ड 

   

001 2221001 

          िवे 

  

22 

                 नवे 

   

001 2222001 

               नोराड 

   

002 2222002 

               नवे - शागन्त कोर् 

   

003 2222003 

               नवे - संयकु्त कोर् 

   

004 2222004 

          स्वीट्जरल्याण्ि 

  

23 

                 स्वीट्जरल्याण्ड 

   

001 2223001 

               स्वीट्जरल्याण्ड - एस डी सी 

   

002 2223002 

               स्वीट्जरल्याण्ड - हेगल्िटास 

   

003 2223003 

               स्वीट्जरल्याण्ड - शागन्त कोर् 

   

004 2223004 

               स्वीट्जरल्याण्ड/ गड.एि. आई. डी./ ई 

.यू. 

   

005 2223005 

          नस्वििे 

  

24 

                 गस्वडेन 

   

001 2224001 

          साउदी नवकास कोर् 

  

25 

                 साउदी  कोर् 

   

001 2225001 

          बेलायत 

  

26 

                 बेलायत 

   

001 2226001 

               बेलायत - शागन्त कोर् 

   

002 2226002 

               बेलायत - डी आर एि 

   

003 2226003 

               बेलायत - संयकु्त कोर् 

   

004 2226004 

          यू एस ए 

  

27 

                 य ुएस एड 

   

001 2227001 

               कन्सना यू एस ए 

   

002 2227002 
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नववरण 

पनहलो तह 

संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो तह 

संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह 

निकाय संकेत  

(२ अंक) 

र्ौथो तह 

संकेत  

(३ अंक) 

कायम हुिे 

संकेत  

(७ अंक) 

               एम गस ए 

   

003 2227003 

               एच आर आई 

   

004 2227004 

          एस.एस.आर.पी 

  

28 

                 एस.एस.आर.पी 

   

001 2228001 

          युरोनपयि युनियि 

  

29 

                 यरुोगपयन यगुनयन 

   

001 2229001 

               यरुोगपयन यगुनयन - शागन्त कोर् 

   

002 2229002 

               यरुोगपयन यगुनयन - संयकु्त कोर् 

   

003 2229003 

               यरुोगपयन इन्िेस्टमेन्ट बैंक 

   

004 2229004 

     अन्त्य 

 

3 

             जेिट्याम 

  

01 

                 जेिम्याट 

   

001 2301001 

               पनुगनमााण  संयकु्त कोर् 

   

002 2301002 

               जेिम्याट -सेव द गचल्रेन 

   

003 2301003 

          प्लाि ईन्त्टरिशेिल 

  

02 

                 प्लान ईन्टरनेशनल 

   

001 2302001 

          केयर िपेाल 

  

03 

                 केयर नेपाल 

   

001 2303001 

          ए आई टी 

  

04 

                 ए आई टी 

   

001 2304001 

          गाभी 

  

05 

                 िािी 

   

001 2305001 

               िािी - संयकु्त 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 

          सभे ि नर्ल्रिे 

  

08 

                 सेि द गचल्रेन 

   

001 2308001 

          इटालीयि ररसर्य काउन्त्सील 

  

09 

                 इटालीयन ररसचा काउन्सील 

   

001 2309001 

          अमरेरकि बार अशोसीयशि 

  

10 

                 अमेररकन बार अशोसीयशन 

   

001 2310001 

          ईन्त्टरिशेिल िाउन्त्िशेि िोर ईलेक्शि 

नसस्टम 

  

11 
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नववरण 

पनहलो तह 

संकेत 

 (१ अंक) 

दोस्रो तह 

संकेत  

(१ अंक) 

तेस्रो तह 

निकाय संकेत  

(२ अंक) 

र्ौथो तह 

संकेत  

(३ अंक) 

कायम हुिे 

संकेत  

(७ अंक) 

           ईन्टरनेशनल िाउन्डेशन िोर 

ईले्शन गसस्टम 

   

001 2311001 

          ईन्त्टरिशेिल इन्त्स्टीट्यूट िोर िमेोक्रसी 

एण्ि इलेक्रोल अनसस्टेन्त्स 

  

12 

                 ईन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट िोर 

डेमोक्रसी एण्ड इले्रोल अगसस्टेन्स 

   

001 2312001 

          एशीयि िाउन्त्िशेि 

  

13 

                 एशीयन िाउन्डेशन 

   

001 2313001 

          ई आइ एि 

  

14 

                 ई आइ एि 

   

001 2314001 

          सी ई सी 

  

15 

                 सी ई सी 

   

001 2315001 

          दाताको सयंुक्त कोर् 

  

16 

                 दाताको संयकु्त कोर् 

   

001 2316001 

          ई एि ए 

  

17 

                 ई एि ए 

   

001 2317001 

          वाि हाटय वोल्ि वाइि 

  

18 

                 वान हाटा  वोल्ड वाइड 

   

001 2318001 

          आइपास आइएनिस 

  

19 

                 आइपास आइएगनस 

   

001 2319001 

               एगशया अगफ्रका ईन्स्टीच्यूट ह्याम्बिा 

यूगनिगसाटी 

   

011 2319011 

          हाइिर प्रोजेक्ट इन्त्टरिशेिल इि 

िपेाल 

  

20 

                 हाइिर प्रोजे्ट इन्टरनेशनल इन 

नेपाल 

   

001 2320001 
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७  .प्रानप्र /भुक्तािीको नवनधः 

सबै तहका सरकारले प्राि िने वा िकु्तानी िने अनदुान र ऋणलाइा सो को गकगसम अनसुार गनम्न बमोगजमका संकेतले 

जनाउन ुपदाछः 

नस ि.ं प्रानप्र/भकु्तािीको तररका (Mode of Receipt/ Payment)  अिदुािको संकेत 

१ िगद (आन्त्तररक स्रोत) ०१ 

२ आन्त्तररक अिदुाि १० 

समागनकरण र समपरुक अनदुान ११ 

सशता र गवशेर् अनदुान निद १२ 

सशता र गवशेर् अनदुान सोधिनाा  १३ 

सशता र गवशेर् अनदुान सोझै िकु्तानी १४ 

सशता र गवशेर् अनदुान वस्तिुत सहायता १५ 

वस्तिुत अनदुान १६ 

अन्य अनदुान (श्रम सहिागिता समेत) १७ 

३ आन्त्तररक ऋण २० 

 निद ऋण २१ 

 सोझै िकु्तानी ऋण  २२ 

 सोधिनाा हुने ऋण २३ 

४ वैदनेशक अिदुाि  ३० 

 निद अनदुान ३१ 

 सोझै िकु्तानी अनदुान ३२ 

 सोधिनाा अनदुान ३३ 

 वस्तिुत सहायता ३४ 

५ वैदनेशक ऋण ४० 

 निद ऋण ४१ 

 सोझै िकु्तानी ऋण  ४२ 

 सोधिनाा हुने ऋण ४३ 
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८.  बजेटको सेवा तथा काययगत वगीकरण  

सरकारको बजेटको उपयोगिताको क्षरे र सो बाट पने प्रिाव गवशे्लर्णका लागि दहेायबमोगजम COFOG मा आधाररत कायाित 

विीकरण गक्रयाकलापको तहमा  Mapping िनुा पदाछ: 

सकेंत  काययगत वगीकरणको िाम 

७०१  सामान्त्य सावयजनिक सवेा 

७०११  कायाकारी र गवधागयकाको गनकाय, गवगत्तय र वैदगेशक मागमला 

७०१२  बाह्रय आगथाक सहायता 

७०१३  सामान्य सेवा 

७०१४  सामान्य आधारिूत सेवा 

७०१५  सामान्य अनसुन्धान तथा गवकास सेवा 

७०१६  सावाजगनक ऋण कारोवार 

७०१७  गवगिन्न तहका सरकारहरु बीच हुने सामान्य प्रकृगतको हस्तान्तरण 

७०१८  सामान्य सेवा - अन्यर विीकृत निएको 

७०२  रक्षा 

७०२१  सैगनक सरुक्षा 

७०२२  नािररक सरुक्षा 

७०२३  वैदगेशक सैगनक सहयोि 

७०२४  अनसुन्धान तथा गवकास रक्षा 

७०२५  रक्षा - अन्यर वगिाकृत निएको 

७०३  सावयजनिक शानन्त्त सरुक्षा 

७०३१  प्रहरी सेवा 

७०३२  अग्नी गनयन्रण सेवा 

७०३३  न्यायालय 

७०३४  कारािार 

७०३५ सावाजगनक शागन्त सरुक्षा 

७०३६  सावाजगनक शागन्त सरुक्षा - अन्यर वगिाकृत निएको 

७०४  आनथयक मानमला 

७०४१  सामान्य आगथाक, व्यापाररक र श्रम 

७०४२  कृगर्, वन , मत्स्यपालन तथा गशकार 

७०४३  इन्धन तथा उजाा 

७०४४  खानी , उत्पादन तथा गनमााण 

७०४५  यातायात 

७०४६  संचार 

७०४७  अन्य उद्योिहरु 

७०४८  अनसुन्धान तथा गवकास - आगथाक मागमला 

७०४९  आगथाक मामीला - अन्यर वगिाकृत निएको 

७०५  वातावरण सरंक्षण 

७०५१  िोहोर मैला व्यवस्थापन 

७०५२  ढल व्यवस्थापन 

७०५३  प्रदरु्ण न्यूगनकरण 

७०५४  जैगवक गवगवधता र िू-संरक्षण 

७०५५  अनसुन्धान तथा गवकास पयाावरण संरक्षण 
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७०५६  वातावरण संरक्षण - अन्यर वगिाकृत निएको 

७०६  आवास तथा सामदुानयक सनुवधा 

७०६१  आवास गवकास 

७०६२  सामदुागयक गवकास 

७०६३  खानेपानी 

७०६४  सडक गवद्यतुीकरण 

७०६५  आवास तथा सामदुागयक सगुवधा 

७०६६  आवास तथा सामदुागयक सगुवधा - अन्यर उल्लेख निएको 

७०७  स्वास््य 

७०७१  और्धी उत्पादन,उपकरण तथा औजार 

७०७२  वगहरङ्ंि सवेा 

७०७३  अस्पताल सेवा 

७०७४  सावाजगनक स्वास््य सवेा 

७०७५  अनसुन्धान सवेा 

७०७६  स्वास््य - अन्यर वगिाकृत निएको 

७०८  मिोरजंि,ससं्कृनत तथा धमय 

७०८१  मनोरजंनात्मक र खेलकुद सेवाहरु 

७०८२  सांस्कृगतक सेवा 

७०८३  प्रसारण तथा प्रकाशन सेवा 

७०८४  धागमाक तथा अन्य सामदुागयक सवेा 

७०८५  अनसुन्धान तथा गवकास ,संस्कृगतक र धागमाक 

७०८६  मनोरजंन, संस्कृगत र धमा - अन्यर वगिाकृत निएको 

७०९  नशक्षा 

७०९१  पूवा प्राथगमक र प्राथगमक गशक्षा 

७०९२  माध्यगमक गशक्षा 

७०९४  स्नातक तहको गशक्षा 

७०९५  तहमा वगिाकृत नहुने गशक्षा (अनौपचाररक गशक्षा) 

७०९६  गशक्षाको लागि सहायक सेवाहरु 

७०९७  गशक्षा अनसुन्धान गवकास 

७०९८ गशक्षा - अन्यर वगिाकृत निएको 

७१०  सामानजक सरुक्षा 

७१०१  अशक्त तथा गबरामी 

७१०२  जेष्ठ नािररक 

७१०३  राज्य गनयन्रणमा रहेका व्यगक्त आगश्रत सहायता 

७१०४  पररवार र गशश ुकल्याण 

७१०५  बेरोजिार 

७१०६  आवास 

७१०७  सामागजक असमावेशी 

७१०८  सामागजक सरुक्षा - अनसुन्धान तथा गवकास 

७१०९  सामागजक सरुक्षा - अन्यर वगिाकृत निएको 
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९. प्रदेश तथा नजल्ला सकेंत 

प्रदशे तथा गजल्लाको संकेत कायम िदाा  संगवधानको अनसूुची ४ मा उल्लेख िए अनसुारको क्रममा दहेाय अनसुार कायम िनुापनेछः  

गजल्ला प्रदशे संकेत गजल्ला 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 

उदयपरु 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 

पशाा ०२ २२ 

दोलखा ०३ २३ 

रामेछाप ०३ २४ 

गसन्धलुी  ०३ २५ 

काभे्रपलान्चोक ०३ २६ 

गसन्धपुाल्चोक ०३ २७ 

रसवुा ०३ २८ 

नवुाकोट ०३ २९ 

धागदङ ०३ ३० 

गचतवन 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 

गजल्ला प्रदशे संकेत गजल्ला संकेत 

मनाङ ०४ ४० 

मसु्ताङ ०४ ४१ 

पवात ०४ ४२ 

स्याङ्जा ०४ ४३ 

म्याग्दी ०४ ४४ 

बािलुङ ०४ ४५ 

नवलपरु ०४ ४६ 

नवलपरासी ०५ ४७ 

रुपन्दहेी ०५ ४८ 

कगपलवस्त ु ०५ ४९ 

पाल्पा ०५ ५० 

अघााखााँची ०५ ५१ 

िलु्मी ०५ ५२ 

रुकुमकोट ०५ ५३ 

रोल्पा ०५ ५४ 

प्यूठान ०५ ५५ 

दाङ ०५ ५६ 

बााँके ०५ ५७ 

बगदाया ०५ ५८ 

रुकुम ०६ ५९ 

सल्यान ०६ ६० 

डोल्पा ०६ ६१ 

जमु्ला ०६ ६२ 

मिु ु ०६ ६३ 

हुम्ला ०६ ६४ 

कागलकोट ०६ ६५ 

जाजरकोट ०६ ६६ 

दलेैख ०६ ६७ 

सखेुत ०६ ६८ 

बाजरुा ०७ ६९ 

बझाङ ०७ ७० 

डोटी ०७ ७१ 

अछाम ०७ ७२ 

दाचुाला ०७ ७३ 

बैतडी ०७ ७४ 

डाँडेलधरुा ०७ ७५ 

कन्चनपरु ०७ ७६ 

कैलाली ०७ ७७ 
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खण्ड – दरु्ा 
राजस्व संकेत तथा वर्गीकण र व्र्ाख्र्ा 

राजस्व 

संकेत 

राजस्व आधार शीर्यक, मूल 

शीर्यक, शीर्यक तथा उपशीर्यक  

पुरािो 

संकेत 
ब्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

१०००० राजस्व तथा अिदुाि 10000 सनचर्त कोर्मा जम्मा हुि े गरी प्राप्र राजस्व तथा 

अिदुािको सबै रकम यसमा पदयछ ।  

√ √ √ 

११००० कर 11000 िमय एवं व्यनक्तको आयमा लाग्ि े कर यसमा पदयछ ।  यो 

आधार शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि ।  

√ √ √ 

१११०० आय, मिुािा तथा 

पूूँजीगत लाभमा लाग्ि ेकर 

11100 आय, मिुािा तथा पुूँजीगत लाभ कर वापत् को रकम यसमा 

पदयछ ।  यो मूल शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि ।  

√ √  

११११० एकलौटी िमय तथा 

व्यनक्तगत आयमा लाग्ि े

कर 

11110 एकलौटी िमय एवं व्यनक्तगत आयमा लाग्ि े कर यसमा 

पदयछ । यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि ।  

√ √  

१११११ एकलौटी िमा तथा 

व्यगक्तित आयमा लाग्ने कर 

11111 एकलौटी िमा तथा व्यगक्तित आयमा लाग्ने कर यसमा पदाछ ।   √   

११११२ पाररश्रगमक कर 11112 कुनै प्राकृगतक व्यगक्तले रोजिारीबाट प्राि िरकेो तलव, 

ज्याला, मजदरुी, पाररश्रगमक, ित्ता एवं सगुवधा, अवकाश 

िकु्तानी, रोजिारीका सम्बन्धमा िररएका अन्य िकु्तानी, 

अध्ययन, अध्यापन आगद गवगिन्न स्रोतबाट हुने आयमा लाग्ने 

कर यसमा पदाछ ।  

√   

११११३ पूाँजीित लाि कर 11113 घर, जग्िा, शेयर आगद सम्पगत्तको गबक्री, पट्टा, हक 

हस्तान्तरण लिायत गवगिन्न गकगसमका गनःसिाबाट िएको 

पुाँजीित लािमा व्यगक्त तथा एकलौटी िमालाई लाग्ने कर 

यसमा पदाछ ।   

√   

११११४ कृगर् आयमा कर - कृगर् आयमा लाग्ने कर यसमा पदाछ ।   √  

१११२० निकायको आयमा लाग्ि े

कर 

11120 प्रनतष्ठाि तथा ससं्थािको आयमा लाग्ि ेकर यसमा पदयछ ।  

यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√   

१११२१ गनकायको मनुािामा लाग्ने 

कर-सरकारी संस्थान 

11121 सरकारको पूणा वा अगधकांश (५० प्रगतशत िन्दा बढी) 

स्वागमत्व िएका सरकारी गनकाय तथा त्यस्ता गनकायको 

व्यवस्थापकीय गनयन्रण िएको गनकायको आयमा लाग्ने कर 

यसमा पदाछ ।  

√   

१११२२ गनकायको मनुािामा लाग्ने 

कर - पगब्लक गलगमटेड 

कम्पनी 

11122 कुनै गवशेर् ऐन वा कम्पनी ऐन अन्तिात दताा िएका पगव्लक 

गलगमटेड कम्पनी र सरकारको ५० प्रगतशत िन्दा कम 

स्वागमत्व िएका कम्पनीको आयमा लाग्ने कर यसमा पदाछ ।   

√   

१११२३ गनकायको मनुािामा लाग्ने 

कर – प्राइिेट गलगमटेड 

कम्पनी 

11123 कम्पनी ऐन अन्तिात दताा िएका प्राइिेट गलगमटेड कम्पनी 

तथा आयकर ऐन बमोगजम तोगकएको कम्पनीको आयमा लाग्ने 

कर यसमा पदाछ ।  

√   

१११२४ गनकायको मनुािामा लाग्ने 

कर – अन्य संस्था 

11124 मागथ उगल्लगखत उपशीर्ाक १११२१ दगेख १११२३ गिर 

परकेा बाहेक अन्य संस्थाहरुः साझेदारी िमा, सहकारी 

संस्था, रष्ट, यगुनट रष्ट, संघ/संस्था, गवदशेी कम्पनी एवं अन्य 

गनकायको आयमा लाग्ने कर यसमा पदाछ । 

√   

१११२५ पूाँजीित लाि कर - 

गनकाय 

11125 घर, जग्िा, शेयर आगद सम्पगत्तको गबक्री, पट्टा, हक 

हस्तान्तरण लिायत गवगिन्न गकगसमका गनःसिाबाट िएको 

पुाँजीित लािमा गनकायलाई लाग्ने कर यसमा पदाछ ।   

√   
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राजस्व 

संकेत 

राजस्व आधार शीर्यक, मूल 

शीर्यक, शीर्यक तथा उपशीर्यक  

पुरािो 

संकेत 
ब्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

१११३० लगािीको आय तथा 

अन्त्य आयमा लाग्ि ेकर 

11130 मानथ उनल्लनखत शीर्यक १११११ दनेख १११२५ नभर 

परकेा बाहके अन्त्य आयमा लाग्ि े कर यसमा पदयछ ।  यो 

शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√   

१११३१ सम्पत्ती, बहाल तथा पट्टा 

वापतको आयमा लाग्ने कर 

11131 घर, जग्िा, सवारी साधन तथा अन्य अचल सम्पत्ती बहाल वा 

पट्टा वा दीघाकालीन करारमा गदए वापतको आयमा लाग्ने कर 

यसमा पदाछ ।  

√   

१११३२ व्याजमा लाग्ने कर 11132 बैंक, गवत्त कम्पनी वा अन्य गनकाय वा व्यगक्तबाट िकु्तानी 

िररने वा प्राि हुने ब्याजमा लाग्ने कर यसमा पदाछ ।  

√   

१११३३ लािांशमा लाग्ने कर 11133 कुनै पगन कम्पनी वा गनकायमा लिानी िरे वापत् प्राि हुने 

लािांशमा लाग्ने कर यसमा पदाछ ।  

√   

१११३४ लिानी सम्बन्धी अन्य 

आयमा लाग्ने कर 

11134 लिानी सम्बन्धी अन्य आयमा लाग्ने कर यसमा पदाछ ।  √   

१११३५ आकगस्मक लाि कर 11135 जवुा, गचठ्ठा, बाजी, उपहार, दान, अपतुाली, सरुाकी, परुस्कार 

लिायतका आकगस्मक लािका स्रोतबाट प्राि आयमा लाग्ने 

कर यसमा पदाछ ।  

√   

१११३९ अन्य आयमा लाग्ने कर 11136 मागथ उगल्लगखत शीर्ाक नं. हरूमा नपरकेा अन्य आयमा 

लाग्ने कर यसमा पदाछ । 

√   

११२०० पाररश्रनमकमा आधाररत 

कर 

11200 पाररश्रनमकमा आधाररत भएर लगाइयि े करहरू यसमा 

पदछयि ्। यो मूल शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√   

११२१० पाररश्रनमकमा आधाररत 

सामानजक सरुक्षा कर 

11210 पाररश्रनमकमा आधाररत सामानजक सरुक्षा कर यसमा 

पदयछ ।  यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√   

११२११ पाररश्रगमकमा आधाररत 

सामागजक सरुक्षा कर 

11211 कुनै प्राकृगतक व्यगक्तले रोजिारीबाट प्राि िरकेो तलव, 

ज्याला, मजदरुी, पाररश्रगमक, ित्ता एवं सगुवधा, अवकाश 

िकु्तानी, रोजिारीका सम्बन्धमा िररएका अन्य िकु्तानी, 

अध्ययन, अध्यापन आगद गवगिन्न स्रोतबाट हुने समग्र आयमा 

एकमषु्ट रूपमा तोगकए बमोगजम गलईने सामागजक सरुक्षा कर 

यसमा पदाछ ।  

√   

११३०० सम्पनि कर 11300 सबै प्रकारको सम्पनिमा लाग्ि ेकर यसमा पदयछ ।  यो मूल 

शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√  √ 

११३१० अर्ल सम्पनिमा लाग्ि े

कर 

11310 सबै प्रकारको अर्ल सम्पनिमा लाग्ि े कर यसमा पदयछ ।  

यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√  √ 

११३११ व्यगक्तित सम्पतीमा लाग्ने 

बागर्ाक कर 

11311 व्यगक्तित  स्वागमत्वमा रहेको सम्पगत्तमा वागर्ाक रूपमा लाग्ने 

कर यसमा पदाछ ।  

√  √ 

११३१२ संस्थाित सम्पतीमा लाग्ने 

बागर्ाक कर 

- संस्थाित  स्वागमत्वमा रहेको सम्पगत्तमा वागर्ाक रूपमा लाग्ने 

कर यसमा पदाछ ।  

√  √ 

११३१३ एकीकृत सम्पगत कर - कुनै व्यगक्त वा संस्थाको एकीकृत रूपमा मूल्याङ्कन िररएको 

सम्पगत्त (जग्िा, घर तथा अन्य) मा लाग्ने कर यसमा पदाछन् । 

यसमा शेयर, बौगद्धक सम्पगत्त, िडुगवल, patent right, copy 

right लिायतका सम्पूणा अिौगतक सम्पगत्तहरू तथा अन्य 

िौगतक सम्पगत्तहरूको बजार मूल्यमा मूल्याङ्कन िरी कूल 

मूल्याङ्कनमा वागर्ाक रूपमा लिाइने कर समेत पदाछन् ।  

  √ 

११३१४ िगुमकर/मालपोत - िूगमको स्वागमत्व बापत गनयगमत रूपमा गतनुापने कर यसमा 

पदाछ ।  

  √ 
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११३२० खुद सम्पिीमा लाग्ि ेकर - यसमा सरकारी स्वामीत्वका सरंर्िाहरू भािामा लगाउूँदा 

नलइि े कर (शलु्क) समावेश हुन्त्छ । यो शीर्यकमा रकम 

जम्मा गिय नमल्दैि । 

  √ 

११३२१ घरवहाल कर - स्थानीय तहको के्षरगिर रहेका स्थायी संरचनाहरू (जस्तै घर, 

िोदाम, कम्प्लेस आगद) िाडामा लिाउदा प्राि आयमा लाग्ने 

कर यसमा पदाछ ।  

  √ 

११३२२ वहाल गवटौरी कर - स्थानीय तहको के्षर गिरका घर, पसल, ग्यारजे, िोदाम, टहरा, 

सेड (छप्पर), कारखाना, जग्िा वा पोखरीको बहालमा लिाउदा 

संकलन िररने बहाल करको रकम,  तथा स्थानीय तहले गनमााण, 

रखेदखे वा संचालन िरकेो हाट बजार, सावाजगनक स्थल, ऐलानी 

जग्िा वा बाटोको छेउमा थाप्न गदएका अस्थायी पसलहरूबाट 

संकलन िररने बहाल गवटौरी कर रकम यसमा पदाछ । 

  √ 

११३५० नविीय र पूूँजीगत 

कारोबारमा लाग्ि ेकर 

11340 नविीय र पुूँजीगत कारोबारमा लाग्ि ेकर यसमा पदयछ ।  यो 

शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

११३५१ गवत्तीय तथा पूाँजीित 

कारोवारमा लाग्ने कर 

- गवत्तीय र पुाँजीित कारोबारमा काननु बमोगजम लाग्ने कर 

यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

११४०० वस्तु तथा सवेामा 

आधाररत कर 

11400 वस्तु तथा सवेाको उत्पादि, आयात, नबक्री, नवतरण तथा 

हस्तान्त्तरण एवं अन्त्य कारोवारमा लाग्ि ेकर यसमा पदयछ ।  

यो मूल शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

११४१० मूल्य अनभवृनि कर (मू. 

अ .क.) 

11410 मूल्य अनभवृनि कर यसमा पदयछ ।  यो शीर्यकमा रकम 

जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

११४११ बााँडिााँड िइा प्राि हुने 

मूल्य अगिबगृद्ध कर 

- रागष्ट्रय प्राकृगतक स्रोत तथा गवत्तीय आयोिबाट बााँडिााँड िइा  

प्राि िएको मूल्य अगिबगृद्ध करको रकम यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

११४१२ बााँडिााँड हुने बाहेक अन्य 

स्रोतबाट  प्राि मू.अ.कर 

- सरकारका तहहरूबीच बााँडिााँड हुने िरी तोगकएका शीर्ाक 

बाहेक बााँडिााँड नहुने िरी अन्य  कुनै शीर्ाकमा काननु 

बमोगजम लिाइाने मू.अ.कर वापतको रकम यसमा पदाछ । 

√   

११४२० अन्त्त: शलु्क 11420 नवनभन्त्ि प्रकारका मालवस्तु उत्पादि गदाय लाग्ि े

अन्त्तःशलु्क यसमा पदयछ ।  यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

११४२१ बाूँििाूँि भइय प्राप्र हुि े

अन्त्त शलु्क 

- रानष्ट्रय प्राकृनतक स्रोत तथा नविीय आयोगबाट बाूँििाूँि 

भइय प्राप्र भएको मूल्य अनभबृनि करको रकम यसमा पदयछ ।  

√ √ √ 

११४२२ अन्त: शलु्क आयात 11425 नेपाल गिर पैठारी हुने सामानमा िन्सार गवन्दमैु 

तोगकएबमोगजम लाग्ने अन्तःशलु्क यसमा पदाछ ।  

√   

११४४० नवशरे् सवेामा लाग्ि ेकर 11440 तोनकएका नवशरे् सवेामा लाग्ि ेकर वापत् को रकम यसमा 

पदयछ ।  यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

११४४१ वैदगेशक रोजिार सेवा कर 11441 वैदगेशक रोजिारका लागि जनशगक्त आपूगता िदाा  लाग्ने सेवा 

कर यसमा पदाछ ।  

√   

११४४२ स्वास््य सेवा कर 11442 सरकार तथा सामदुागयक अस्पतालले प्रदान िने स्वास््य 

सेवा बाहेक अन्य स्वास््य संस्थाले प्रदान िने स्वास््य 

सेवामा लाग्ने कर यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

११४४३ गशक्षा सवेा शलु्क- शैगक्षक 

संस्था 

11443 गनजी शैगक्षक संस्थाहरूले प्रदान िने तोगकएका शैगक्षक 

सेवाहरूमा लाग्ने गशक्षा सेवा शलु्क यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

११४४४ गशक्षा सवेा शलु्क- वैदगेशक 11444 गवदशेमा अध्ययन िना जाने गवद्याथीहरूले बझुाउन ुपने गशक्षण √ √ √ 
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अध्ययन शलु्कमा लाग्ने सेवा शलु्क वापत् को रकम यसमा पदाछ ।  

११४५० पुवायधार सवेाको उपयोग 

तथा सवारी साधिमा 

लाग्ि ेकर 

11450 पूवायधार सवेाको उपयोग तथा सवारी साधिमा लाग्ि े कर 

तथा तोनकएका मालसामाि उपयोग तथा उपयोगको 

अिमुनतमा लाग्ि े कर यसमा पदयछ । यो शीर्यकमा रकम 

जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

११४५१ सवारी साधन कर (सवारी 

दताा, वागर्ाक सवारी कर 

तथा पटके सवारी कर ) 

11451 तोगकएको सवारी साधनमा तोगकएबमोगजम लाग्ने सवारी दताा 

शलु्क, वागर्ाक सवारी कर तथा पटके सवारी कर यसमा 

पदाछ ।  

√ √ √ 

११४५२ पवुााधार सेवाको उपयोिमा 

लाग्ने कर 

11452 लोकमािा तथा शहरी सडक एवं तोगकएका अन्य पूवााधार 

सेवाको उपयोि िर े वापत् तोगकएबमोगजम लाग्ने कर यसमा 

पदाछ ।  यसमा पूवााधार ममात तथा सम्िार प्रयोजनका लागि 

उठाइने शलु्क समेत समावेश हुन्छ ।  

√ √ √ 

११४५३ सडक ममात तथा सधुार 

दस्तरु 

11453 गवदशेबाट नेपालमा पैठारी हुने पेरोल तथा गडजेलमा सडक 

ममात तथा सधुार दस्तरु वापत् िन्सार गवन्दमुा लिाइने दस्तरु 

यसमा पदाछन् ।  

√   

११४५४ सडक गनमााण तथा 

सम्िार दस्तरु 

11454 सवारी साधन दतााका वखत यातायात व्यवस्था कायाालयमा 

सवारी साधनको गकगसमअनसुार सङ्कलन िररने दस्तरु 

यसमा पदाछन् ।  

√   

११४५५ पूवााधार कर 11455 आयात हुने पेरोगलयम पदाथामा पूवााधार गवकासका लागि 

लिाइने कर यसमा पदाछ ।  

√   

११४७० मिोरचजि कर - मिोरन्त्जिसूँग सम्बनन्त्धत व्यावसायमा लाग्ि े कर यसमा 

पदयछ । यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

 √ √ 

११४७१ गसनेमा/डकुमेन्री - गसनेमा/डकुमेन्री आगद तयार र प्रदशान िनाका लागि स्थानीय 

सरकारमा लाग्ने सबै प्रकारका कर यसमा पदाछ । 

  √ 

११४७२ गवज्ञापन कर - गवज्ञापन, होगडाङ्ि बोडा आगदमा लाग्ने कर यसमा पदाछ । 

गवद्यतुीय तथा छापा माध्यमबाट हुने गवज्ञापन सम्बन्धी सबै 

प्रकारका कर यसमा समावेश हुन्छ ।  

 √ √ 

११४७३ अन्य मनोरञ्जन कर - प्रदशे र स्थानीय सरकारले लिाउने मनोरन्जनसाँि सम्बगन्धत 

अन्य करहरू यसमा पदाछन् ।  

 √ √ 

११५०० वैदनेशक व्यापारमा 

आधाररत कर 

11500 वैदनेशक व्यापारमा आधाररत कर वापत् को रकम यसमा 

पदयछ ।  यो मूल शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√   

११५१० आयातमा लाग्ि ेभसंार 

महसलु 

11510 आयातमा लाग्ि े भन्त्सार महसलु वापत् को रकम यसमा 

पदयछ ।  यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√   

११५११ िंसार महसलु - आयात 11511 नेपालमा आयात हुने मालवस्तमुा लाग्ने िन्सार महसलु तथा 

थप महसलु यसमा पदाछ ।  

√   

११५१२ िारतीय अन्तःशलु्क 

गिताा 

11512 िारतबाट डी.आर.पी. िाराम अन्तिात नेपालगिर आयात िररने 

मालवस्तमुा िारत सरकारले असलु उपर िरी सरकारलाई 

गिताा िने िारतीय अन्तःशलु्क रकम यसमा पदाछ । 

√   

११५१३ आयातमा लाग्ने स्थानीय 

गवकास शलु्क 

11513 तोगकएबमोगजम आयातमा लाग्ने स्थानीय गवकास शलु्कको 

रकम यसमा पदाछ ।  

√   

११५१४ आयातमा लाग्ने अन्य 

शलु्क/महशलु 

- मागथ उल्लेगखत बाहेका आयातमा लाग्ने िन्सार सम्बन्धी 

अन्य शलु्क वा महशलुको रकम यसमा पदाछ ।  

√   

११५२० भसंार महसलु -नियायत 11520 नियायत गररि े मालवस्तुमा लाग्ि े भन्त्सार महसलु वापत् को √   
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रकम यसमा पदयछ ।  यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

११५२१ िंसार महसलु -गनयाात 11521 नेपालबाट गवदशेमा गनकासी हुने मालवस्तमुा लाग्ने िन्सार 

महसलु, छुट आम्दानी र सदर स्याहाको रकम यसमा पदाछ ।  

√   

११५२२ गनयाात सेवा शलु्क 11522 नेपालबाट गवदशेमा गनकासी हुने मालवस्तमुा लाग्ने गनकासी 

सेवा शलु्क, छुट आम्दानी र सदर स्याहाको रकम यसमा 

पदाछ ।  

√   

११५२३ गनयाातमा लाग्ने अन्य 

शलु्क/महशलु 

- मागथ उल्लेगखत बाहेक गनयाातमा लाग्ने अन्य िन्सार सम्बन्धी 

शलु्क वा महशलुको रकम यसमा पदाछ ।  

√   

११५६० वैदनेशक व्यापारमा 

आधाररत अन्त्य कर 

11560 मानथ उनल्लनखत शीर्यक ११५१० र ११५२० मा परकेा 

बाहके अन्त्य वैदनेशक व्यापारमा आधाररत कर वापत् को 

रकम यसमा पदयछ ।  यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√   

११५६१ कृगर् सधुार शलु्क 11561 िारत तथा तेश्रो मलुकुबाट आयात िररने कृगर् उत्पादनसाँि 

सम्बगन्धत मालवस्तमुा लिाइएको कृगर् सधुार शलु्क यसमा 

पदाछ ।   

√   

११५६२ िंसार सम्बन्धी अन्य आय 11562 िन्सार प्रशासनका सन्दिामा जित िररएको मालवस्त ु

गललाम गबक्रीबाट प्राि रकम, डेमरजे (गवलम्ब शलु्क), िन्सार 

एजेन्टको इजाजत दस्तरु एवं इजाजत पर नवीकरण दस्तरु, 

वण्डेड वेयर हाउससम्बन्धी इजाजत दस्तरु एवं सोको 

नवीकरण दस्तरु, िन्सार सेवा शलु्क, प्रज्ञापनपर दस्तरु, र सो 

सम्बन्धी अन्य रकम यसमा पदाछ । 

√   

११६०० अन्त्य कर 11600 मानथ उनल्लनखत करका आधारहरू बाहके अन्त्य 

आधारहरू अिसुार लगाइि ेकर राजस्व यसमा पदयछ ।  यो 

मूल शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

११६१० व्यवसायल ेभकु्तािी गिे 11610 मानथ उनल्लनखत करका आधारहरू बाहके अन्त्य 

आधारहरू अिसुार व्यवसायहरूलाई लगाइि ेकर राजस्व 

यसमा पदयछ ।  यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

११६११ कम्पनी रगजष्ट्रेशन दस्तरु 11611 कम्पनी ऐन अन्तिात रगजष्ट्रेशन हुने कम्पनीको रगजष्ट्रेशन 

दस्तरु प्राइिेट साझेदारी तथा पगव्लक िमा, कल कारखाना, 

उद्योिको रगजष्ट्रेशन दस्तरु, रेडमाका  वापत् को रकम र सोको 

नवीकरण वापत् को रकम यसमा पदाछ ।  

√   

११६१२ एजेन्सी रगजष्ट्रेशन दस्तरु 11612 गवगिन्न गकगसमका एजेन्सीको रगजष्ट्रेशन दस्तरु तथा 

नवीकरण दस्तरु यसमा पदाछ ।  

√   

११६१३ व्यावसाय रगजष्ट्रेशन 

दस्तरु 

- कम्पनी तथा एजेन्सी रगजष्ट्रेसन बाहेक अन्य साना तथा 

मझौला ब्यवसाय रगजष्ट्रेसन तथा त्यसको नवीकरण 

िरबेापतको दस्तूर रकम यसमा पदाछ ।  

  √ 

११६१४ रगेडयो/ एि.एम.सञ्चालन 

दस्तरु 

- रगेडयो / एि.एम सञ्चालनका लागि अनमुगत पर तथा सो को 

नवीकरण दस्तरु र सो साँि सम्बगन्धत अन्य दस्तरुहरू यसमा 

पदाछन । 

√ √ √ 

११६१५ टेगलगिजन सञ्चालन 

दस्तरु 

- टेगलगिजन सञ्चालनका लागि अनमुगत पर तथा सो को 

नवीकरण दस्तरु र सो साँि सम्बगन्धत अन्य दस्तरुहरू यसमा 

पदाछन ।  

√ √  

११६२० व्यवसाय बाहके अन्त्यले 

भकु्तािी गिे 

11620 मानथ उनल्लनखत करका आधारहरू बाहके अन्त्य 

आधारहरूमा व्यवसाय बाहके अन्त्यलाई लगाइि े कर 

√ √ √ 
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राजस्व यसमा पदयछ ।  यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय 

नमल्दैि । 

११६२१ चालक अनमुगत पर, 

सवारी दताा गकताब (Blue 

book) सम्बन्धी दस्तरु  

11621 सवारी चालक अनमुगत परको इजाजतपर दस्तरु, सवारीको 

दताा गकताब )ब्लू वकु (दस्तरु , हवाईजहाज चालक अनमुगत 

परको इजाजतपर दस्तरु, सवारी जााँचपास दस्तरु र सोको 

नवीकरण दस्तरु यसमा पदाछ ।  

 √ √ 

११६२२ हातहगतयारको 

इजाजतपर दस्तूर 

11622 बन्दकु, गपस्तौल आगद हातहगतयारको रगजष्ट्रेशन दस्तरु, 

इजाजतपर दस्तरु, नवीकरण दस्तरु यसमा पदाछ ।   

√   

११६३० कृनर् तथा पशजुन्त्य 

कारोवारमा लाग्ि ेकर 

- कृनर् तथा पशजुन्त्य वस्तुको कारोवारमा लाग्ि ेकर यसमा 

समावेश हुन्त्छ । यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

  √ 

११६३१ कृगर् तथा पशजुन्य 

वस्तकुो व्यावसागयक 

कारोवारमा लाग्ने कर 

- कृगर् तथा पशपंुक्षीमा आधाररत व्यावसागयक कारोवारको 

अनमुती तथा त्यस्तो व्यावसागयक कारोवारमा लाग्ने कर 

यसमा पदाछ ।  

  √ 

११६३२ अखेटोपहारमा लाग्ने कर  - काननुले गनर्ेध िरकेा बाहेक मतृ वा माररएका जीव जन्तकुो 

हाड, गसंि, प्वााँख, छाला आगदको कारोवारमा लाग्ने कर 

यसमा पदाछ । 

  √ 

११६९० अन्त्य कर - मानथ उल्लखे िभएका अन्त्य कर यसमा समावेश गररन्त्छ । 

यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

११६९१ अन्य कर  - मागथ अरू शीर्ाकमा नपरकेा करहरू यसमा समावेश हुन्छन् ।  √ √ √ 

१३००० अिदुाि 13000 वैदनेशक सरकारबाट प्राप्र अिदुाि यसमा पदयछ ।  यो 

आधार शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१३१०० निपक्षीय वैदनेशक 

अिदुाि 

13100 नवदशेी सरकारबाट प्राप्र निपक्षीय अिदुाि यसमा पदयछ ।  

यो मूल शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१३११० निपक्षीय वैदनेशक र्ालु 

अिदुाि 

13110 निपक्षीय वैदनेशक र्ालु अिदुाि यसमा पदछय । यो शीर्यकमा 

रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१३१११ गिपक्षीय वैदगेशक चाल ु

अनदुान 

13111 गवदशेी सरकारबाट प्राि चाल ुअनदुान यसमा पदाछ ।  √ √ √ 

१३१२० निपक्षीय वैदनेशक 

पूूँजीगत अिदुाि 

13120 निपक्षीय वैदनेशक पूूँजीगत अिदुाि यसमा पदछय  । यो 

शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१३१२१ गिपक्षीय वैदगेशक पूाँजीित 

अनदुान 

13121 गवदशेी सरकारबाट प्राि पुाँजीित अनदुान यसमा पदाछ ।  √ √ √ 

१३२०० वहुपक्षीय वैदनेशक 

अिदुाि 

13200 अन्त्तरायनष्ट्रय सघं ससं्थाहरूबाट प्राप्र बहुपक्षीय अिदुाि 

यसमा पदयछ । यो मूल शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१३२१० वहुपक्षीय वैदनेशक र्ालु 

अिदुाि 

13210 अन्त्तर -सरकारी  अन्त्तरानष्ट्रय ससं्थाबाट प्राप्र अिदुाि 

यसमा समावेश गररिछे । यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

१३२११ अन्तर-सरकारी 

अन्तरागष्ट्रय संस्थाबाट 

प्राि चाल ुअनदुान 

13211 अन्तर-सरकारी अन्तरागष्ट्रय ससं्थाबाट प्राि चाल ु अनदुान 

यसमा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

१३२१२ िैह्र-सरकारी अन्तरागष्ट्रय 

संस्थाबाट प्राि चाल ु

अनदुान 

- अन्तर-सरकारी अन्तरागष्ट्रय ससं्थाबाट प्राि पूाँजीित अनदुान 

यसमा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

१३२२० वहुपक्षीय वैदनेशक 13220 गैह्र सरकारी अन्त्तरानष्ट्रय ससं्थाबाट प्राप्र अिदुाि यसमा √ √ √ 
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पूूँजीगत अिदुाि समावेश गररिछे । यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

१३२२१ अन्तर-सरकारी 

अन्तरागष्ट्रय संस्थाबाट 

प्राि पूाँजीित अनदुान 

13221 अन्तर सरकारी अन्तरागष्ट्रय ससं्थाबाट प्राि चाल ु अनदुान 

यसमा समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

१३२२२ िैह्र-सरकारी अन्तरागष्ट्रय 

संस्थाबाट प्राि पूाँजीित 

अनदुान 

- िैह्र-सरकारी अन्तरागष्ट्रय संस्थाबाट प्राि पूाँजीित अनदुान 

यसमा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

१३३०० अन्त्तरसरकारी नविीय 

हस्तान्त्तरण 

13300 नवनभन्त्ि तहका सरकारहरूबाट प्राप्र हुि े अिदुाि यसमा 

समावेश गररिछे ।   यो मलू शीर्यकमा रकम जम्मा गिय  

नमल्दैि । 

√ √ √ 

१३३१० अन्त्तरसरकारी अिदुाि 13310 सरकारका अन्त्य तहबाट आन्त्तररक रूपमा प्राप्र हुि े र्ाल ु

अिदुाि यसमा पदयछि ्। यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

१३३११ समागनकरण अनदुान - अन्य सरकारबाट प्राि िररने समागनकरण चाल ुअनदुान यसमा 

पदाछ ।  

 √ √ 

१३३१२ शसता अनदुान - शतासगहत एक सरकारबाट अको सरकारमा प्राि हुने चाल ु

अनदुान यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१३३१३ गवर्ेश अनदुान - गवशेर् उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि प्रदान िररने गवशेर् चाल ु

अनदुान यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१३३१४ समपरुक अनदुान - अन्य सरकारबाट प्राि िररने समपरुक चाल ु अनदुान यसमा 

पदाछ ।  

 √ √ 

१३३१५ अन्य अनदुान - सरकारका अन्य तहबाट मागथ उल्लेगखत बाहेकका कुनै अन्य 

प्रकारको अनदुान प्राि िएमा त्यस्तो रकम  यसमा समावेश 

िररन्छ ।  

√ √ √ 

१३३२० अन्त्तरसरकारी पूूँजीगत 

अिदुाि 

- आन्त्तररक रूपमा अन्त्य सरकारबाट प्राप्र हुि े पूूँजीगत 

अिदुाि यसमा पदयछि ्। यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

१३३२१ शसता पूाँजीित अनदुान - शतासगहत एक सरकारबाट अको सरकारमा प्राि हुने पूाँजीित 

अनदुान यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१३३२२ गवर्ेश पूाँजीित अनदुान - गवशेर् उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि प्रदान िररने गवशेर् पूाँजीित 

अनदुान यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४००० अन्त्य राजस्व 14000 मानथ उल्लेख भए बाहकेका अन्त्य प्रकारका स्रोतबाट प्राप्र 

राजस्व यसमा पदयछ । यो आधार शीर्यकमा रकम जम्मा गिय 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४१०० सम्पनिबाट प्राप्र आय 14100 सरकारी स्वानमत्वमा रहकेो सम्पनतबाट श्रनृजत आय यसमा 

पदयछ । यो मूल शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४११० व्याज 14110 ऋण लगािीको ब्याज वापत् को आय यसमा पदयछ । यो 

शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४१११ गवत्तीय गनकायबाट प्राि 

ब्याज 

14111 बैंक तथा गवत्तीय प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि 

ब्याज रकम यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४११२ व्यापाररक गनकायबाट प्राि 

ब्याज 

14112 ब्यापाररक प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि ब्याज 

रकम यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४११३ औद्यौगिक गनकायबाट 14113 औद्योगिक प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि ब्याज √ √ √ 



26 
 

राजस्व 

संकेत 

राजस्व आधार शीर्यक, मूल 

शीर्यक, शीर्यक तथा उपशीर्यक  

पुरािो 

संकेत 
ब्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

प्राि ब्याज रकम यसमा पदाछ ।  

१४११४ सेवामलुक गनकायबाट 

प्राि ब्याज 

14114 सेवामूलक प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि ब्याज 

रकम यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४११९ अन्य गनकायबाट प्राि 

ब्याज 

14115 मागथ नपरकेा अन्य प्रगतष्ठानमा िररएको ऋण लिानीबाट प्राि 

ब्याज रकम यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४१२० लाभाशं 14120 शयेर लगािीबाट प्राप्र लाभांश वापत् को रकम यसमा 

पदयछ । यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४१२१ गवत्तीय गनकायबाट प्राि 

लािांश 

14121 बैंक तथा गवत्तीय प्रगतष्ठानबाट प्राि लािांश यसमा पदाछ ।  √ √ √ 

१४१२२ व्यापाररक गनकायबाट प्राि 

लािांश 

14122 व्यापाररक प्रगतष्ठानबाट प्राि लािांश रकम यसमा पदाछ ।  √ √ √ 

१४१२३ औद्यौगिक गनकायबाट 

प्राि लािांश 

14123 औद्योगिक प्रगतष्ठानबाट प्राि लािांश रकम यसमा पदाछ ।  √ √ √ 

१४१२४ सेवामलुक गनकायबाट 

प्राि लािांश 

14124 सेवामूलक प्रगतष्ठानबाट प्राि लािांश रकम यसमा पदाछ ।  √ √ √ 

१४१२९ अन्य गनकायबाट प्राि 

लािांश 

14125 मागथ नपरकेा अन्य प्रगतष्ठानबाट प्राि लािांश रकम यसमा 

पदाछ ।  

√ √ √ 

१४१५० भािा र रोयल्टी 14150 सरकारी कायायलयले सङ्कलि गरकेो भािा र रोयल्टी 

वापत् को रकम यसमा पदयछ । यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको 

वहालबाट प्राि आय 

14151 सरकारी सम्पगत्त बहालमा गदएबापत प्राि हुने आय यसमा 

पदाछ ।  जस्तै : सरकारी जग्िा, िवन तथा अन्य सम्पगत्त 

वहाल, कोठा तथा िोजनालय (रषुे्टरााँ) वहाल, मेच, पाल, 

गरपाल, हवाईजहाज, वग्िी, वैण्डवाजा, इगन्जन, रोलर, 

वलुडोजर, ट्या्टर समेतका सरकारी सम्पगत्त प्रयोि िर े

वापत् प्राि हुने िाडा तथा सेवा शलु्क यसमा पदाछ । 

√ √ √ 

१४१५२ ्यागसनोबाट प्राि रोयल्टी 14152 ्यागसनोबाट प्राि रोयल्टी रकम यसमा पदाछ ।  √ √ √ 

१४१५९ अन्य स्रोतबाट प्राि 

बााँडिााँड नहुने रोयल्टी 

- मागथ उल्लेगखत बाहेकका अन्य स्रोतबाट प्राि बााँडिााँड नहुने 

रोयल्टी आय यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४१७० राजस्व बाूँििाूँिबाट 

प्राप्र आय 

- बाििाूँि भई प्राप्र हुि े नवनभन्त्ि प्रकारका राजश्व यसमा 

पदयछि ्। यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४१७१ वन रोयल्टी 14155 वन तथा वन पैदावार गबक्री वापत् प्राि आय, लकडी गललाम 

गबक्री, वन्यजन्तसुम्बन्धी आम्दानी, चरी चराई दस्तरु, 

वन्यजन्त ु आरक्ष, गनकुञ्ज संरक्षण के्षरको प्रवेश शलु्क, 

गचगडयाखाना प्रवेश शलु्क, वनस्पगतसम्बन्धी अन्य आम्दानी, 

नहर वररपररको घााँस गबक्री र सो सम्बन्धी दण्ड, जररवाना 

वापत् राजश्व बााँडिााँड मािा त प्राि रकम र वन के्षरको रोयल्टी 

यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४१७२ खानी रोयल्टी 14153 खानी खोदे्न अनमुगतपर दस्तरु, सवेक्षण दस्तरु, आयोजना 

)प्रोजे्ट (लाई ढुङ्िा  गबक्री िदाा  आएको रकम, खानीको 

रोयल्टी, खानीमा जाने िाडी तथा िाडी आवत जावतको 

इजाजतपर बापत राजश्व बााँडिााँड मािा त प्राि रकम यसमा 

पदाछ ।  

√ √ √ 
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१४१७३ जलस्रोत रोयल्टी 14154 जलस्रोत के्षरबाट प्राि रोयल्टी, गवद्यत्ु उत्पादन शलु्क, गवद्यतु 

उत्पादन इजाजत–पर दस्तरु र नवीकरण दस्तरु, गवद्यतु 

उत्पादन, प्रसारण र गवतरणको सवेक्षण अनमुगत पर दस्तरु 

तथा सोको नवीकरण दस्तरु, गवद्यतु गबक्री, आयोजना गबक्री, 

जलश्रोतसम्बन्धी सम्पणुा आय र सो सम्बन्धी दण्ड जररवाना 

बापत राजश्व बााँडिााँड मािा त प्राि रकम यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४१७४ पवातारोहण रोयल्टी - पवातारोहण बापत संकलन िइा  राजस्व बााँडिााँडबाट प्राि 

िररने रोयल्टी दस्तरु यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४१७५ पदयारा रोयल्टी - पदयारा बापत संकलन िइा राजस्व बााँडिााँडबाट प्राि िररने 

रोयल्टी दस्तरु यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४१७६ पयाटन सेवा शलु्क रोयल्टी - पयाटन सेवा शलु्क रोयल्टी बापत संकलन िइा राजस्व 

बााँडिााँडबाट प्राि िररने रोयल्टी दस्तरु यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४१७७ घरजग्िा रगजष्ट्रेशन दस्तरु - घरजग्िा रगजष्ट्रेशन बापत संकलन िइा राजस्व बााँडिााँडबाट 

प्राि िररने रोयल्टी दस्तरु यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४१७८ सवारी साधन कर  - सवारी साधन कर संकलन िरी बााँडिाड िएर प्राि हुने कर 

यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४१७९ अन्य बााँडिााँड हुने 

राजस्व 

14156 अन्य बााँडिााँड हुने राजश्व बापत संकलन िररने रोयल्टी दस्तरु 

यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४२०० वस्तु तथा सवेा नवनक्रबाट 

प्राप्र रकम 

14200 वस्तु तथा सवेाको नबक्रीबाट प्राप्र रकम यसमा पदयछ । यो 

मूल शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४२१० वस्तु तथा सवेा नवनक्रबाट 

प्राप्र रकम 

14210 वस्तु तथा सवेाको नबक्रीबाट प्राप्र रकम यसमा पदयछ । यो 

शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४२११ कृगर् उत्पादनको गवक्रीबाट 

प्राि रकम 

14211 ११६३१ र ११६३२ मा समावेश हुने बाहेक अन्य (आाँिैले 

उत्पादन िरकेा माछा (िूरा तथा खाने) गबक्री तथा गललाम, 

पोखरी र खोलामा माछा माने जाल हाल्ने दस्तरु, खोला–

पोखरीमा माछा माने ठे्का, घााँस गबक्री, कुखरुाको िुल तथा 

चल्ला गबक्री, सुंिरु तथा सुंिरुको वच्चा गबक्री, दूध, घ्यू तथा 

अन्य दगु्धजन्य पदाथाको गबक्री, िलिूल गबक्री, एण्टीरगेवज 

भ्याग्सन गबक्री, टोकरी प्यागकङ्ि दस्तरु, ऊन तथा हाडखरु 

गबक्री, िलिूल तथा िलिूलको वोट गबरूवा गबक्री, वीउ 

गवजन तथा बेनाा  गबक्री, तरकारी तथा सािपात गबक्री, धान, 

मकै, िहंु तथा अन्य खाद्यान्न गबक्री, जाम–जेली, अचार, 

गततौरा जस्ता) आाँिैले उत्पादन िरकेा सामान गबक्री िरी प्राि 

हुने रकम यसमा पदाछ । 

√ √ √ 

१४२१२ सरकारी सम्पतीको 

गवक्रीबाट प्राि रकम 

14212 टुटे िुटेका मेगशनरी सामान गबक्री, सवारी साधन गललाम 

गबक्री, पूराना मालसामान गबक्री तथा अन्य सरकारी 

सम्पगत्तको गबक्रीबाट प्राि रकम यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४२१३ अन्य गवक्रीबाट प्राि रकम 14213 सरकारको छापाखानाको छपाई दस्तरु, नेपाल राजपर एवं 

सरकारिारा प्रकागशत पसु्तक पगुस्तकाको गबक्री तथा 

गललामबाट प्राि रकम, अगिलेख (रकेडा) गबक्रीका साथै मदु्रा 

तथा नापतौलको सामानः ढक, तराज ु समेतको प्रमागणत 

दस्तरु, नवीकरण दस्तरु र ट्सारको अन्य आय, न्सा गप्रन्ट 

गबक्री, और्गध गबक्री तथा अन्य मालसामान गबक्रीबाट प्राि 

√ √ √ 
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रकम समेत यसैमा पदाछ । 

१४२१४ दूर संचार सवेा शलु्क 14214 दूर सञ्चार सेवा शलु्क वापत् को रकम यसमा पदाछ ।  √   

१४२१५ टेगलिोन स्वागमत्वको 

शलु्क 

14215 टेगलिोन स्वागमत्व वापत् को रकम यसमा पदाछ ।  √   

१४२१६ गनजी धारा वापतको शलु्क 14216 गनजी धारा राखे वापत् लाग्ने शलु्क तथा महसलु, कालीिढ 

दस्तरु र सो सम्बन्धी दण्ड, जररवाना समेतको रकम यसमा 

पदाछ ।  

√ √ √ 

१४२१७ नहर तथा कुलो उपयोि 

वापतको शलु्क 

14217 जग्िा जमीनको गसाँचाइको लागि नहर तथा कुलोको उपयोि िर े

वापत् तोगकएबमोगजम प्राि शलु्क यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४२१८ गवद्यतु सेवा शलु्क 14218 गवद्यतु सेवा उपिोि वापत् को महसलु, थप दस्तरु, गमटर जााँच 

समेतको सवेा दस्तरु, कले्सन चाजा, नामसारी एवं ठाउाँसारी 

दस्तरु यसमा पदाछ ।   

√ √ √ 

१४२१९ अन्य सेवा शलु्क तथा 

गवक्री 

- १४२११ दगेख १४२१८ सम्मका शीर्ाकमा नपरकेा सरकारले 

उपलब्ध िराउने सरसिाइ तथा ढल गनकासको सगुवधा, 

पयाटकीय के्षर, र बनिोज स्थल, पाका ,  भ्यूटावर जस्ता 

के्षरको उपयोि तथा सो मा लाग्ने प्रवेशशलु्क जस्ता के्षरमा 

लिाइने शलु्क तथा दस्तरुको रकमका साथै सम्बगन्धत 

सरकारले आफ्नो के्षरगिरका स्थानीय प्राकृगतक  स्रोतको 

गवगक्र िदाा प्राि रकम समेत यसमा पदाछ ।  

 √ √ 

१४२२० प्रशासनिक सवेा शलु्क 14220 प्रशासनिक सवेा वापत् को शलु्क यसमा पदयछ । यो 

शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४२२१ न्यागयक दस्तूर 14221 कोटा िी, ब्सौनी, दशौंद, गवशौंद न्कल दस्तरु, समाव्हान् 

एवं इतलायनामा दस्तरु, सूद, गलिा दस्तरु, गटकट दस्तरु, 

पनुरावेदन एवं प्रगतउत्तर पर दस्तरु, वकालतसम्बन्धी 

इजाजतपर दस्तरु र न्यायसम्बन्धी अन्य राजस्व आम्दानी 

यसमा पदाछ ।  

√  √ 

१४२२२ हुलाक सेवा शलु्क 14222 हुलाक गटकट गबक्रीबाट प्राि रकम, हुलाक आदशेको कगमशन, 

वगहरङ्ि वस्त ु गवतरण, वैदगेशक पगुलन्दा महसलुबाट प्राि 

रकम र हुलाकसम्बन्धी अन्य आय यसमा पदाछ ।  

√   

१४२२३ गशक्षा के्षरको आम्दानी 14223 ११४४३ र ११४४४ ले समेटेका गवर्यहरू बाहेक गशक्षण शलु्क 

(ट्यूशन िी), प्रवेश शलु्क, प्रवेगशका परीक्षा दस्तरु, लव्धाङ्क 

पर (माका गसट) तथा प्रमाणपर दस्तरु, संग्रहालय (म्यूगजयम) 

प्रवेश दस्तरु, पाठ्यक्रम, पसु्तक, पगरका समेतको गबक्रीबाट प्राि 

रकम र गशक्षा के्षरको अन्य आम्दानी यसमा पदाछ ।   

√ √ √ 

१४२२४ परीक्षा शलु्क 14224 लोक सेवा आयोि लिायत गवगिन्न सरकारी गनकायले गलने 

परीक्षा दस्तरु, अन्तवााताा  दस्तरु, गनवेदन तथा दरखास्त 

दस्तरु र पाठ्यक्रम गबक्रीबाट प्राि रकम यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४२२५ यातायात के्षरको आम्दानी 14225 ११६२१, ११४५१ दगेख ११४५४ सम्म परकेा गवर्यहरू 

बाहेक हवाइजहाज अवतरण दस्तरु, आश्रय दस्तरु, कुनै सडक 

राजमािामा आवत जावतको लागि इजाजत गदए वापत् प्राि 

रोड परगमट, जल तथा अन्य यातायातसाँि सम्बगन्धत आय र 

शूल्क यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४२२६ आयात गनयाात इजाजत 14226 आयात गनयाात इजाजत पर दस्तरु वापत् प्राि रकम यसमा √   
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पर दस्तूर पदाछ ।  

१४२२७ राहदानी शलु्क 14511 राहदानी (पासपोटा दस्तरु), सनाखत दस्तरु, राहदानी 

नवीकरण वापत् प्राि रकम यसमा पदाछ ।  

√   

१४२२८ गिसा शलु्क 14512 प्रवेशाज्ञा (गिसा) सोको म्याद थप, पनुः प्रवेशाज्ञा आगद वापत् 

प्राि रकम यसमा पदाछ ।  

√   

१४२२९ अन्य प्रशासगनक सेवा 

शलु्क 

14227 गवगिन्न मन्रालय, गविाि तथा कायाालयले गलने गटकट 

वापत् को रकम, बोलपर िाराम गबक्रीको रकम, गनवेदन दस्तरु, 

नो अवजे्शन सगटा गिकेट दस्तरु, व्यवसागयक प्रमाण पर 

जारी तथा नवीकरण दस्तरु वापत् प्राि रकम यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४२४० दस्तुर - यसमा नवनभन्त्ि सवेा प्रदाि गर ेवापत नलइि ेदस्तुर पदयछ । 

यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

  √ 

१४२४१ पागका ङ्ि शलु्क - स्थानीय तहिारा स्थानीय रूपमा उठाइने पागका ङ्ि शलु्क 

यसमा पदाछ ।  

  √ 

१४२४२ न्सापास दस्तरु - स्थानीय तहिारा न्सापास बापत उठाएको दस्तरु यसमा 

पदाछ ।  

  √ 

१४२४३ गसिाररश दस्तरु - स्थानीय तहिारा गसिाररश िर ेबापत उठाएको दस्तरु यसमा 

पदाछ ।  

  √ 

१४२४४ व्यगक्तित घटना दताा 

दस्तरु 

- स्थानीय तहिारा व्यगक्तित घटना दताा िर े बापत उठाएको 

दस्तरु यसमा पदाछ ।  

  √ 

१४२४५ नाता प्रमागणत दस्तरु - स्थानीय तहिारा नाता प्रमागणत िर े बापत उठाएको दस्तरु 

यसमा पदाछ ।  

  √ 

१४२४९ अन्य दस्तरु - स्थानीय तहले गलने मागथ उल्लेगखत बाहेकका अन्य दस्तरु 

यसमा पदाछन् ।  

  √ 

१४३०० दण्ि जररवािा र जित 14300 नवलम्ब दस्तुर र जररवािा र जित यसमा पदयछ । यो मूल 

शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४३१० दण्ि,जररवािा र जित 14310 नवलम्ब दस्तुर र जररवािा र जित यसमा पदयछ । यो 

शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४३११ न्यागयक दण्ड,जररवाना र 

जित 

14311 अदालतको गनणायबाट गलइएका दण्ड जररवाना, जित 

वापत् को रकम यसमा जम्मा िनुा पदाछ ।  

√ √ √ 

१४३१२ प्रशासगनक दण्ड,जररवाना 

र जित 

14312 सबै प्रकारको ठे्काको धरौटी (अनेष्ट मनी) जित, गनमााण र 

अन्य कामको ठे्का पट्टामा ठेकेदारहरूलाई िररएको दण्ड 

जररवाना, ठेकेदारहरूसाँि बााँकी रहेको रकमको ब्याज र 

सम्बगन्धत शीर्ाकमा लेगखए बाहेक अन्य प्रशासगनक दण्ड 

जररवाना र जितबाट प्राि रकम यसमा पदाछ । 

√ √ √ 

१४४०० अिदुाि बाहकेको 

हस्तान्त्तरण 

14400 सरकार तथा अन्त्तरायनष्ट्रय सूँगठिहरू बाहके अन्त्य 

श्रोतहरूबाट प्राप्र उपहार तथा स्वैनछछक अिदुाि 

(Donation) को रकम यसमा पदयछ । यो मूल शीर्यकमा 

रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४४१० र्ाल ुहस्तान्त्तरण 14410 अिदुाि बाहके अन्त्य र्ालु हस्तान्त्तरण रकम यसमा पदयछ । 

यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४४११ चाल ुहस्तान्तरण 14411 यसमा सरकारलाई राहत प्रयोजनका लागि प्राि हुने खाद्यान, 

लत्ता कपडा, और्गध जस्ता चाल ुप्रकृगतका सहयोि समावेश 

हुन्छन् ।  

√ √ √ 
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१४४२० पूूँजीगत हस्तान्त्तरण  अिदुाि बाहके अन्त्य पूूँजीगत हस्तान्त्तरण रकम यसमा 

पदयछ । यो शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४४२१ पूाँजीित हस्तान्तरण 14412 अस्पताल, गवद्यालय, संग्रहालय, नाचघर तथा सांस्कृगतक 

केन्द्रहरू गनमााण वा खरीदको लागि प्राि िएको हस्तान्तरणका 

साथै उपहार स्वरूप प्राि घर वा जग्िा तथा अदृश्य 

सम्पगत्तहरू, जस्तैः एकागधकार पर वा प्रगतगलपी अगधकारको 

रकम यसमा पदाछ ।  यगद कुनै हस्तान्तरण चाल ुवा पुाँजीित के 

हो िन्ने कुरा स्पष्ट निएमा त्यस्तो हस्तान्तरणलाई चाल ु

प्रकृगतमा विीकरण िनुा पदाछ ।   

√ √ √ 

१४५०० नवनवध राजस्व 14500 नवनवध राजस्व यसमा पदयछ ।  यो मूल शीर्यकमा रकम 

जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४५१० र्ाल ुदावी तथा अन्त्य 

शलु्कहरू 

- यसमा आकनस्मक रूपमा सरकारलाइय प्राप्र हुि े दाबीहरू 

तथा बीमाको नप्रनमयम वापत प्राप्र हुि े रकम तथा अन्त्य 

र्ालु दावीहरू समावेश हुन्त्छ । यो शीर्यकमा रकम जम्मा 

गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४५११ बीमा दावी प्रागि - यसमा सरकारी कोर्मा जम्मा हुने िरी सरकारले िरकेा 

गवगिन्न प्रकारका बीमालेखको गिताा  िकु्तानी तथा बीमा 

दाबीबाट प्राि हुने रकम समावेश िनुापदाछ ।  

√ √ √ 

१४५२० अन्त्य राजस्व 14520 यसमा अन्त्य पूूँजीगत प्रकृनतका राजस्वहरू पदयछि ्। यो 

शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४५२१ प्रदरु्ण गनयन्रण शलु्क 14521 प्रदरु्ण गनयन्रण प्रयोजनका लागि संकलन िररने शलु्क यसमा 

समावेश िररनेछ ।  

√ √ √ 

१४५२२ साना सवारी कर - १४१६८ मा परकेो बाहेक इगन्जन जडान निएका टााँिा, 

रर्सा, अटोरर्सा लिायतका सवारी साधन, केबलकार तथा 

डंुिा सञ्चालनमा लाग्ने शलु्क यसमा समावेश िररन्छ ।  

  √ 

१४५२९ अन्य राजस्व 14522 मागथका सम्पूणा शीर्ाक तथा उपशीर्ाकहरूमा नपरकेा अन्य 

रकमहरू यसमा पदाछ ।   

√ √ √ 

१४५३० पूजीगत राजस्व 14530 नवनभन्त्ि प्रयोजिमा गररि ेराजस्व निताय यसमा पदयछ ।  यो 

शीर्यकमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१४५३१ सरकारी घर, जग्िा, िडुवील 

गबक्रीबाट प्राि रकम  

14531 सरकारी घर जग्िा, िडुबील र सरकारी प्रगतष्ठान गवगक्रबाट 

प्राि आय यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

१५००० बेरूजु 15000 बेरूज ुकायम भएको राजश्व बाहकेको रकम असूल उपर भइय 

प्राप्र हुूँदा यसमा समावेश गररन्त्छ । यो आधार शीर्यकमा 

रकम जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१५१०० बेरूजु 15100 बेरूज ुकायम भएको राजश्व बाहकेको रकम असूल उपर भइय 

प्राप्र हुूँदा यसमा समावेश गररन्त्छ । यो मूल शीर्यकमा रकम 

जम्मा गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१५११० बेरूजू 15110 बेरूज ुकायम भएको राजश्व बाहकेको रकम असूल उपर भइय 

प्राप्र हुूँदा यसमा समावेश गररन्त्छ । यो शीर्यकमा रकम जम्मा 

गिय नमल्दैि । 

√ √ √ 

१५१११ बेरूजू 15112 राजस्व बाहेकको बेरूज ु रकम यसमा दागखला िनुा पदाछ ।  

राजस्वसम्बन्धी बेरूज ु सम्बगन्धत राजस्व उपशीर्ाकमा नै 

दागखला िनुा पदाछ ।  

√ √ √ 
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संघ प्रदेश स्थािीय 

२०००० खर्य २०००० यसमा सबै प्रकारका र्ालु खर्य र अन्त्तरसरकारी 

हस्तान्त्तरणको रकम समावेश हुन्त्छ ।  

√ √ √ 

२१००० पाररश्रनमक / सनुवधा 21000 पदानधकारी तथा कमयर्ारीहरूलाई कुिै लेखा अवनधमा 

कायय सम्पादि गर े वापत् प्रदाि गररिे कुल 

पाररश्रनमकलाई यसमा रानखन्त्छ तर पुूँजी निमायणको 

नसलनसलामा गरकेो काययको पाररश्रनमक भि े यसमा 

समावेश िगरी सम्बनन्त्धत खर्य शीर्यककै काययक्रममा 

समावेश गिुयपदयछ । यो आधार शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि ।  

√ √ √ 

२११०० पाररश्रनमक / सनुवधा 21100 यसमा पदानधकारी तथा कमयर्ारीहरूलाई प्रदाि गररि े

सबै नकनसमका पाररश्रनमकसम्बन्त्धी खर्यहरू पदयछि ्।  

यसमा िगद वा नजन्त्सी दवैु प्रकारका भुक्तािीहरू समावेश 

गररन्त्छ ।  यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि ।  

√ √ √ 

२१११० िगदमा नदइि ेपाररश्रनमक 

र सनुवधा 

21110 यसमा पदानधकारी तथा कमयर्ारीहरूले सवेा प्रदाि गर े

वापत् प्राप्र गिे तलब,  सचर्यकोर् आनद रकम समावेश 

गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि ।  

√ √ √ 

२११११ पाररश्रगमक कमाचारी 21111 यसमा दहेायको रकम पदाछनः 

(क) कमाचारीहरूले पाउने तलव, कमाचारी सञ्चय कोर्, 

वागर्ाक गे्रड वगृद्ध,  

(ख) आयोजना अवगधिरको लागि वा स्वीकृत अस्थायी 

पदमा गनयगुक्त िई काम िर े वापत् को ज्याला, 

मेहनताना तथा अन्य पाररश्रगमक खचा र  

)ि (  बहालवाला कमाचारीहरूको सगञ्चत घर गवदा, गवरामी 

गवदा, सट्टा गवदा र चाडपवा खचा वापत् को रकम ।  

√ √ √ 

२१११२ पाररश्रगमक पदागधकारी - यसमा संवैधागनक तथा अन्य सावाजगनक गनकायका 

पदागधकारीहरूलाइा प्रदान िररने (सावाजगनक पद धारण िर े

बापत काननुिारा गनधाारण िएबमोगजमको) पाररश्रगमक 

वापतको रकम पदाछ ।  

√ √ √ 

२११२० नजन्त्सी वा नजन्त्सी वापत 

कमयर्ारी नदइि े

पाररश्रनमक सनुवधा 

21120 यसमा कमयर्ारीहरूले नजन्त्सीमा प्राप्र गिे वा नजन्त्सी 

मालसामाि प्राप्र गियका लानग प्रयोजि खुलाइय नदइि े

सनुवधाको रकम समावेश गररन्त्छ । यो शीर्यकमा खर्य 

लेख्ि नमल्दैि ।  

√ √ √ 

२११२१ पोशाक 21121 यसमा कमाचारीहरूलाई प्रदान िररने सबै गकगसमका पोशाक 

(बटु, जतु्ता,टोपी आगद समेत) र सो को गसलाई खचा तथा 

गनयमानसुार पाउने लिुा ित्ता आगद वापतको रकम समावेश 

िररन्छ ।   

√ √ √ 
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२११२२ खाद्यान्न 21122 यसमा कमाचारीहरूलाई गनयमानसुार उपलब्ध िराइने खाद्य 

पदाथा, रसद वा सो वापत् गदइने निद रकम समावेश 

िररन्छ ।   

√ √ √ 

२११२३ और्धी उपचार खचा 21123 यसमा कमाचारीहरूलाई गनयमानसुार उपलव्ध िराइने 

स्वास््य बीमाको शलु्क, और्गध उपचार वापत् गदइने रकम 

तथा सोको लागि लाग्ने यातायात खचा र कुरूवा खचा 

लिायतका रकम समेत समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२११३० कमयर्ारी भिा - यसमा कमयर्ारीहरूका लानग नियमािसुार प्रदाि गररि े

पाररश्रनमक बाहकेका अन्त्य भिाहरू समावेश हुन्त्छि ्। यो 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२११३१ स्थानीय ित्ता 21112 यसमा प्रचगलत गनयमानसुार तोगकएको दिुाम के्षरमा काम िर े

वापत् पाउने स्थानीय ित्ताको रकम समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२११३२ महंिी ित्ता 21113 यसमा प्रचगलत गनयमानसुार कमाचारीहरूलाई प्रदान िररने 

महंिी ित्ताको खचा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२११३३ गिल्ड ित्ता 21114 यसमा प्रचगलत गनयमानसुार कमाचारीहरूलाई प्रदान िररने 

गिल्ड ित्ताको खचा समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२११३४ कमाचारीको बैठक ित्ता - यसमा कमाचारीले सम्पादन िनुापने काम सम्पादन िना बैठक 

बसेकोमा गनयमानसुार ित्ता पाउने िएमा त्यस्तो बैठक ित्ता 

समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२११३५ कमाचारी प्रोत्साहन तथा 

परुस्कार 

- यसमा प्रचगलत ऐन, गनयम तथा गनणाय अनसुार 

कमाचारीहरूलाइा गदइने प्रोत्साहन ित्ता तथा 

परुस्कारसम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२११३६ वैदगेशक ित्ता - यसमा नेपाल सरकारका गवदशेी मलुकुहरूमा कायारत 

कमाचारीहरूलाइा गदइने वैदगेशक ित्ता वापतको रकम 

समावेश िररन्छ ।  

√   

२११३९ अन्य  ित्ता 21119 यसमा मागथ उल्लेगखत बाहेकका अन्य (गशश ुस्याहार ित्ता, 

अगतररक्त समय ित्ता, दशैं गतहार जस्ता पवाहरूमा 

खटाइएका कायाालय सहयोिीलाई गदइने ित्ता आगद)  

प्रयोजनमा गदइने ित्ता वापतको रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११४० पदानधकारी भिा तथा 

अन्त्य सनुवधा 

- यसमा कमयर्ारी बाहकेका पदानधकारीको लानग भकु्तािी 

गिुयपिे भिा तथा अन्त्य सनुवधाको रकम पदयछ । यो 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२११४१ पदागधकारी बैठक ित्ता - यसमा पदागधकारीहरूको बैठक ित्ता यसमा पदाछ ।  √ √ √ 

२११४२ पदागधकारी अन्य सगुबधा - यसमा पदागधकारीहरूलाइा प्रचगलत गनयमको अगधनमा रही 

प्रदान िररने अन्य सगुवधा (सञ्चार, पोशाक, और्धी उपचार 

आगद) को रकम समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२११४९ पदागधकारी अन्य ित्ता - यसमा पदागधकारीलाइा प्रदान िररने २१४१ र २११४२ 

बाहेकका अन्य ित्ता वापतको रकम समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२१२०० कमयर्ारीको सामानजक - यसमा कमयर्ारीको सामानजक सरुक्षाका लानग गररि ेखर्य √ √ √ 
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सरुक्षा खर्य सम्बन्त्धी रकमहरू समावेश गररन्त्छ । यो मूल शीर्यकमा 

खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

२१२१० कमयर्ारीको  सामानजक 

सरुक्षा खर्य 

- यसमा कमयर्ारीको सामानजक सरुक्षाका लानग गररि ेखर्य 

सम्बन्त्धी रकमहरू समावेश गररन्त्छ । यो शीर्यकमा खर्य 

लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२१२११ सामागजक सरुक्षा कोर् 

खचा 

- यसमा कमाचारीको सामागजक सरुक्षाको लागि प्रचगलत 

गनयमानसुार िररने खचा तथा सामागजक सरुक्षा कोर्मा 

सरकारले जम्मा िनुापने प्रकारका रकमहरू समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२१२१२ योिदानमा आधाररत 

गनवतृिरण तथा उपदान 

कोर् खचा 

- यसमा कमाचारीको लागि योिदानमा आधाररत गनवतृ्तिरण 

तथा उपदान कोर् वापत सरकारले व्यहोनुा पने खचा समावेश 

िररन्छ ।  

√ √ √ 

२१२१३ योिदानमा आधाररत बीमा 

कोर् खचा 

- यसमा कमाचारीको लागि योिदानमा आधाररत बीमा कोर् 

वापत सरकारले व्यहोनुा पने खचा समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२१२१४ कमाचारी कल्याण कोर् - यसमा प्रचगलत गनयमानसुार कमाचारी कल्याण कोर्मा 

समावेश िनुापने खचा समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२१२१९ अन्य सामागजक सरुक्षा 

खचा 

- यसमा मागथ उल्लेगखत बाहेकका कमाचारीसाँि सम्बगन्धत 

अन्य सागमजक सरुक्षा सम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२१२२० पदानधकारी सामानजक 

सरुक्षा खर्य 

- यसमा कमयर्ारी बाहकेका पदानधकारीको लानग प्रर्नलत 

काििु अिसुार भुक्तािी गिुयपिे सामानजक सरुक्षा 

वापतको रकम समावेश गररन्त्छ । यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

२१२२१ पदागधकारी सामागजक 

सरुक्षा कोर् खचा 

- यसमा पदागधकारीको सामागजक सरुक्षाका लागि प्रचगलत 

काननु अनसुार स्थागपत कोर्मा सरकारले िनुापने कोर् खचा 

समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२१२२२ पदागधकारीको योिदानमा 

आधाररत गनवतृिरण तथा 

उपदान कोर् खचा 

- यसमा प्रचगलत काननु अनसुार पदागधकारीहरूलाइा 

योिदानमा आधाररत गनवतृ्तिरण तथा उपदान िकु्तानी 

िनुापने िएमा त्यस्तो रकम समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२१२२३ पदागधकारीको योिदानमा 

आधाररत बीमा कोर् खचा 

- यसमा प्रचगलत काननु अनसुार पदागधकारीहरूलाइा 

योिदानमा आधाररत बीमा कोर् खचा िकु्तानी िनुापने िएमा 

त्यस्तो रकम समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२१२२४ पदागधकारी कल्याण कोर् 

खचा 

- यसमा प्रचगलत काननु अनसुार पदागधकारीहरूको लागि 

खडा िररएको कल्याण कोर्मा रकम िकु्तानी िनुापने िएमा 

त्यस्तो रकम समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२१२२९ पदागधकारीको अन्य 

सामागजक सरुक्षा खचा 

- यसमा प्रचगलत काननुको अगधनमा रही पदागधकारीहरूको 

लागि मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्य प्रकारका सामागजक 

सरुक्षा सम्बन्धी रकम िकु्तानी िनुापने िएमा त्यस्तो रकम 

समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२२००० मालसामाि तथा सवेाको 

उपयोग 

22000 यसमा सरकारी कायायलयहरूलाई आवश्यक पिे सवेा र 

मालसामाि उपयोग गदाय लाग्ि े खर्य समावेश गररन्त्छ ।  

√ √ √ 
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यो आधार शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

२२१०० सवेा महसलु 22100 यसमा सरकारी कायायलयहरूलाई आवश्यक पिे सवेा 

नलंदाको खर्य पदयछ ।  यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२११० सवेा महसलु 22110 यसमा कायायलयमा उपयोग हुि े पािी, धारा, नबजुली र 

सचर्ार सवेाको महसलु तथा त्यससम्बन्त्धी सनुवधाको 

खर्य समावेश गररन्त्छ । यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२१११ पानी तथा गबजलुी 22111 यसमा कायाालयमा उपयोि हुने धारा तथा ढलको महसलु, 

गवद्यतु महसलु र तत्सम्बन्धी जडान खचा तथा कायाालयमा 

उपिोि िररने खानेपानीको रकम समेत समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२२११२ संचार महसलु 22112 यसमा सञ्चारसम्बन्धी यन्र उपकरण बाहेक टेगलिोन, 

इन्टरनेट, वेवसाइट होगस्टि महसलु र यस्तै अन्य 

सञ्चारसम्बन्धी खचाहरू पदाछन् ।  साथै यसमा गचट्ठी, 

पासाल गटकट खचा, रगजष्ट्री, गिती रगसदको खचा, कुररयर 

खचा समेत समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२२११३ सावाजगनक उपयोगिताको 

सेवा खचा 

- सावाजगनक रूपमा सवासाधरणिारा प्रयोि िररने सावाजगनक 

उपयोगिताका सेवाहरू जस्तै खानेपानी, बगत्त, टेगलगिजन 

आगद सम्बन्धी खचा यसमा पदाछ ।  

 √ √ 

२२२०० पूूँजीगत सम्पनिको 

सरं्ालि र सम्भार खर्य 

22200 यसमा सरकारी पुूँजीगत सम्पनिहरू जस्तैः सरकारी 

कामको नसलनसलामा प्रयोग हुि ेसवारी साधि, मनेसिरी 

औजारको लानग आवश्यक पिे र्ालु खर्यहरू समावशे 

गररन्त्छ ।  यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२२१० सवारी साधिको 

सरं्ालि तथा सम्भार 

खर्य 

22210 यस अन्त्तगयत सरकारी कामको नसलनसलामा प्रयोग गररिे 

सवारी साधिको लानग आवश्यक इन्त्धि, लुनिकेन्त्ट्स, 

आनद तथा त्यस्ता सवारी साधिको नियनमत रूपमा 

ममयत सम्भार गदाय लाग्ि े खर्य समावेश गररन्त्छ । यो 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि ।   

√ √ √ 

२२२११ इन्धन (पदागधकारी) - यसमा पदागधकारीका लागि प्रयोि हुने सवारी साधनको 

गनगमत्त चागहने इन्धन, लगुिकेन्टस आगदको खचा समावेश 

िररन्छ ।   

√ √ √ 

२२२१२ इन्धन (कायाालय प्रयोजन) 22211 यसमा कायाालय प्रयोजनका लागि प्रयोि हुने सवारी 

साधनको गनगमत्त चागहने इन्धन, लगुिकेन्टस आगदको खचा 

समावेश िररन्छ ।  तर लित इगष्टमेटमा परकेो गनमााण सामग्री 

ओसाने सवारी साधनमा प्रयोि िएको इन्धन खचा 

सम्बगन्धत बजेट रकममा नै समावेश िनुा पदाछ ।   

√ √ √ 

२२२१३ सवारी साधन ममात खचा 22212 यसमा गनयगमत रूपमा कायाालय प्रयोिमा रहेका सवारी 

साधन ममात सम्िार िना चागहने सामान र ज्याला खचाहरू 

समावेश िररन्छ ।  सवारी साधनको लागि चागहने व्यारी 

लिायतका सामानहरू र ज्याला खचाहरू समेत यसमा 

समावेश िनुा पदाछ ।  तर सवारी साधनको आय ुवगृि हुने िरी 

√ √ √ 
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खर्य संकेत 
खर्य आधार शीर्यक, मूल 

शीर्यक, शीर्यक तथा उपशीर्यक 

पुरािो 

संकेत 
ब्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

िेररएको पाटापूजााको खचा पुाँजीित खचाको सम्बगन्धत खचा 

शीर्ाकमा नै समावेश िनुापदाछ ।   

२२२१४ गबमा तथा नवीकरण खचा 22213 यसमा गनमााण िइसकेका सावाजगनक सम्पगत्त, जस्तैः 

सडक, पलु, नहर, गवद्यतु िहृ, िवन तथा मेशीनरी उपकरण 

आगदको बीमा खचा, सवारी साधनको बीमा तथा तेश्रो पक्षको 

दागयत्व बीमा िदाा  लािेको बीमा शलु्कसम्बन्धी खचा र सवारी 

साधन नवीकरण शलु्क समावेश िररन्छ ।  तर गनमााण 

अवगधको बीमा खचा िने पुाँजीित खचाको सम्बगन्धत बजेट 

खचा शीर्ाकमा समावेश िनुापदाछ ।                                                                                       

√ √ √ 

२२२२० मनेशिरी तथा औजार 

सरं्ालि तथा सम्भार 

खर्य 

- यसमा कायायलयमा रहकेा मनेशिरी औजारको सरं्ालिका 

लानग लाग्ि े नियनमत खर्य तथा ममयत सम्भारको खर्य 

यसमा समावेश गररन्त्छ । यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२२२१ मेगशनरी तथा औजार 

ममात  सम्िार तथा 

सञ्चालन खचा 

- यसमा कायाालयमा रहेका मेगशनरी औजारको सचंालनका 

लागि लाग्ने गनयगमत तथा ममात खचा यसमा समावेश 

िररन्छ ।  

√ √ √ 

२२२३० निनमयत सावयजनिक 

सम्पनिको सभंार खर्य 

22320 यसमा निमायण भइसकेका सावयजनिक सम्पनिहरूको 

र्ालु प्रकृनतका नियनमत ममयत सम्भार खर्य समावेश 

गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२२३१ गनगमात सावाजगनक 

सम्पगत्तको ममात सम्िार 

खचा 

22321 यसमा गनमााण िइसकेका गस्थर सावाजगनक सम्पगत्त जस्तै 

सडक, पलु, नहर, गवद्यतु िहृ, िवन आगदको गनयगमत ममात 

सम्िार तथा रिंरोिन सम्बन्धी चाल ुप्रकृगतका खचा समावेश 

िररन्छ ।   

√ √ √ 

२२२९० अन्त्य सम्पनिहरूको 

सरं्ालि तथा सम्भार 

खर्य 

- यसमा नस्थर सम्पिी बाहकेका अन्त्य सम्पनिहरूको 

सरं्ालि तथा सम्भार खर्य  पदयछि ्। यो शीर्यकमा खर्य 

लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२२९१ अन्य सम्पगत्तहरूको 

संचालन तथा सम्िार खचा 

- यसमा गस्थर सम्पत्ती बाहेकका अन्य सम्पगत्तहरूको 

संचालन तथा सम्िार सम्बन्धी चाल ुप्रकृगतका खचा समावेश 

िररन्छ ।  

√ √ √ 

२२३०० कायायलय सामाि तथा 

सवेाहरू 

22300 यसमा कायायलय सामाि तथा सवेाहरूको खरीद सम्बन्त्धी 

खर्य समावेश गररन्त्छ ।  यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२३१० कायायलय सामाि तथा 

सवेाहरू 

22310 यसमा कायायलय प्रयोजिका लानग आवश्यक पिे 

सामािहरूको मूल्य, सवेासम्बन्त्धी खर्य तथा पुस्तक एव ं

सामग्रीहरूको खरीद खर्य समावेश गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा 

खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२३११ मसलन्द तथा कायाालय 

सामाग्री 

22311 यसमा दहेायका रकमहरू समावेश हुन्छन् । 

(क) बैंक दस्तरु, क्षगतपूगता र अन्य यस्तै सेवा खचा,  

(ख) कायाालयको दगैनक प्रयोिमा ल्याइने कािज, खाम, 

िाराम, रकेडा िाइल, स्टेपलर, पगन्चङ्ि मेशीन जस्ता 

√ √ √ 
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खर्य संकेत 
खर्य आधार शीर्यक, मूल 

शीर्यक, शीर्यक तथा उपशीर्यक 

पुरािो 

संकेत 
ब्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

मेशीन र गयनका लागि चागहने आवश्यक अन्य 

सामानहरू एवं कलम, मसी, टोनर, गशशाकलम आगद 

जस्ता कायाालयसम्बन्धी मसलन्द सामानहरूको मूल्य,  

(ि) एक वर्ािन्दा कम गटकाउ हुने अरू कायाालय 

मालसामानहरू  

(घ) सरुक्षाका मेशीनरी औजारका लागि आवश्यक ससाना 

सहयोिी सामग्री आगद,  

(ङ) एक वर्ा िन्दा बढी गटकाउ हुने सामान जस्तै पदाा , 

पेनराइि जस्ता वस्तहुरू तर प्रगत इकाइ रू. पााँच 

हजारिन्दा कम मूल्यका अरू कायाालय 

मालसामानहरूको खचा र  

(च) सरकारी प्रयोिका सामानको ढुवानी खचा । 

२२३१२ पशपंुक्षीहरूको आहार 22312 यसमा सावाजगनक पशपंुक्षीहरूको आहारा व्यवस्थापनका 

लागि िनुापने खचा रकम समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२२३१३ पसु्तक तथा सामग्री  खचा 22313 यसमा सावाजगनक गवद्यालयले गनःशलु्क रूपमा 

गवद्याथीहरूलाई गवतरण िने पसु्तक, खेलकूद एवं शैगक्षक 

सामग्री तथा सावाजगनक पसु्तकालय प्रयोजनको लागि खरीद 

िररएका पसु्तकको खचा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन 22314 सरकारी काममा प्रयोि हुने मरट्टतेल, ग्यास, कोइला, दाउरा, 

सवारी साधन बाहेकका मेगसनरी औजारमा प्रयोि हुने इन्धन 

खचा र सबै प्रकारका व्यारीहरूसम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ 

।  तर सवारी साधनको लागि आवश्यक पने व्यारीसम्बन्धी 

खचा िने खचा संकेत नं. २२२१३ मा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२२३१५ परपगरका, छपाई तथा 

सूचना प्रकाशन खचा 

- यसमा दहेायका रकम समावेश िररन्छ । 

(क) कायाालयका लागि आवश्यक छपाईको खचा ।   

(ख) परपगरका तथा कायाालयको दगैनक काया सञ्चालनमा 

आवश्यक पने पसु्तकसम्बन्धी खचा ।   

(ि)  सरकारी सूचना, गललाम, ठे्का पट्टा, घटाघट, 

बढाबढसम्बन्धी सूचना प्रकाशनको खचा आगद छपाइा 

तथा सूचना प्रकाशन सम्बन्धी खचा 

√ √ √ 

२२३१९ अन्य कायाालय संचालन 

खचा 

- मागथ उल्लेगखत बाहेकका कायाालय संचालन सम्बन्धी अन्य 

खचा यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

२२४०० सवेा तथा परामशय खर्य 22400 यसमा सवेा तथा परामशय प्राप्र गियको लानग भकु्तािी गररि े

शलु्क वा सवेा शलु्कसम्बन्त्धी खर्यहरू समावेश गररन्त्छ । 

यो मूल शीर्यकमा खर्य लखे्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२४१० परामशय तथा अन्त्य सवेा 

शलु्क 

22410 यसमा सरकारी कामको नसलनसलामा आवश्यक पिे 

परामशय तथा अन्त्य सवेाहरू प्राप्र वा खरीद गियको लानग 

भकु्तािी गररिे शलु्क तथा सवेा शलु्कसम्बन्त्धी खर्यहरू 

समावेश गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२४११ सेवा र परामशा खचा 22411 यसमा दहेायका रकमहरू समावेश हुन्छः √ √ √ 
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खर्य संकेत 
खर्य आधार शीर्यक, मूल 

शीर्यक, शीर्यक तथा उपशीर्यक 

पुरािो 

संकेत 
ब्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

(क) पुाँजीित गनमााण अन्तिात नपरकेा वा त्यस्तो गनमााणसाँि 

सम्बगन्धत निएका अध्ययन, अनसुन्धान, आगदको 

पाररश्रगमक,  र  

(ख) छानगवन, जााँचवझु िराए वापत् को खचा, गवशेर्ज्ञबाट 

गलइने परामशा सवेा तथा गवज्ञ र सल्लाहकार सेवा 

आगदको पाररश्रगमक सम्बन्धी खचाहरू समावेश 

िररन्छ । 

२२४१२ सूचना प्रणाली तथा 

सफ्टवेयर सचंालन खचा 

- यसमा सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालनका लागि 

िररने नवीकरण खचा, परामशा सवेाको खचा तथा गनयगमत 

सधुार खचा समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२२४१३ करार सेवा शलु्क - यसमा कायाालय सरुक्षा िने, सरसिाइ िने, बिैंचा सम्िार 

िने, कायाालयको गचठ्ठी ओसारपसार िने, कृगर् प्रसार, 

प्राथगमक स्वास््य सेवाको सगुवधा, सवारी चलाउने, 

टेगलिोन, फ्या्स, कम्प्यूटर, िोटोकपी मेशीन जस्ता 

सामानहरूको सञ्चालन र सम्िार आगद कायाको लागि 

आवगधक वा पटके रूपमा  करार सम्झौता िरी सवेा गलए 

वापत् गदइने सेवा शलु्क समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२२४१४ सरसिाई सेवा शलु्क - सावाजगनक के्षर (सडक, बजार के्षर, धागमाकस्थल, पाका  

आगद) पूवााधारहरूको सरसिाईका गनगम्त िररने खचा यसमा 

पदाछ । 

  √ 

२२४१९ अन्य सेवा शलु्क 22412 मागथ उल्लेगखत बाहेकका अन्य सेवा शलु्क िकु्तानी 

सम्बन्धी खचा यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

२२५०० काययक्रम सम्वन्त्धी  

खर्यहरू 

22500 यसमा कछर्ा पदाथय तथा अन्त्य मालसामािमा श्रम तथा 

उत्पादिसूँग सम्बनन्त्धत अन्त्य खर्य समते प्रत्यक्ष रूपमा 

समावेश भई सामािहरू उत्पादि गदाय लाग्ि े सबै 

प्रकारका लागतहरू तथा सावयजनिक गोष्ठी, सावयजनिक 

रूपमा नदइि ेतानलम सचर्ालि खर्य, र्तेिामूलक सूर्िा 

तथा नवज्ञापि खर्य एवं सवेाग्राही वगयलाई सवेा नदूँदा लाग्ि े

स्रोत व्यनक्तको भिा खर्य समावेश गररन्त्छ ।  यो मलू 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२५१० तानलम तथा गोष्ठी 22510 यसमा तानलम तथा गोष्ठी एवं काययशालासम्बन्त्धी खर्यहरू 

समावेश गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२५११ कमाचारी तागलम खचा 22511 यसमा कमाचारीको वगृत्त गवकास तथा क्षमता वगृद्धका लागि 

गदइने तागलम, िोष्ठी, कायाशाला सञ्चालन वापत् को खचा 

तथा तागलममा सहिािी हुाँदाको दगैनक भ्रमण ित्ताको खचा,  

प्रगशक्षक,  श्रोत व्यगक्तको ित्ता समेत समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२२५१२ सीप गवकास  तथा 

जनचेतना तागलम तथा 

िोष्ठी सम्बन्धी  खचा 

22512 यसमा सावाजगनक रूपमा गदइने आय आजान, सीप गवकास, 

सशगक्तकरण, सावाजगनक चेतना जािरण जस्ता तागलम 

सञ्चालनको खचा जस्तै प्रगशक्षक,  श्रोत व्यगक्तको ित्ता, 

सहिािीको ित्ता, मसलन्द, खाजा खचा, हल िाडा तथा 

तागलमका सहिािीको स्वीकृत मापदण्डअनसुारको दगैनक 

√ √ √ 
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ित्ता तथा भ्रमण खचा र स्वीकृत कायाक्रम अनसुारको 

कायाक्रम कायाान्वयन िदाा  लाग्ने भ्रमण खचा समावेश िररन्छ ।   

२२५२० उत्पादि सामग्री, सवेा 

तथा अन्त्य काययक्रम खर्य 

22520 नबक्री नवतरण गररि े उत्पादि सामग्रीको कछर्ा पदाथय, 

अन्त्य मालसामाि तथा उत्पादिसूँग सम्बनन्त्धत अन्त्य 

खर्यका साथै कुिै बजेट रकमहरूमा िपरकेा काययक्रम 

खर्यहरू यसमा समावेश गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा खर्य 

लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा 

खचा 

22521 कच्चा पदाथा तथा अन्य मालसामान आगद खरीद िरी 

त्यसमा श्रम तथा प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनसाँि सम्बगन्धत 

अन्य खचा समेत थप िरी उत्पादन वा प्राि हुने सामान पगछ 

निदमा गबक्री गवतरण हुने अवस्थामा त्यस्तो सामान 

उत्पादन िदाा  लािेको कच्चा पदाथा तथा अन्य मालसमानको 

मोल र उत्पादनसाँि सम्बगन्धत अन्य खचा  (जस्तैः हुलाक 

गटकट, पोष्ट काडा, घरले ु सामानहरू, कीटनाशक और्गध, 

कृगर् अन्तिातका दोपाया, चौपाया, मत्स्य पालन, च्याउ 

खेती, अन्य कृगर्सम्बन्धी उत्पादन, नापी काया अन्तिात 

न्सा तयारी, कानूनी गकताब, सामानको पनुः उत्पादन, 

गवगिन्न दृश्य तथा रागष्ट्रय सम्पदाका पोष्ट काडा, पररचय–

पगुस्तका (ब्रोगसयर) आगदको खचा, साथै नश्ल सधुारका लागि 

खरीद िररएका दोपाया चौपायाको मोल, अस्पतालमा प्रयोि 

हुने एक वर्ा िन्दा कम अवगध गटकाउ हुने प्रकृगतका 

सामानहरूको खचा र यस्ता सामानहरूको ढुवानी िदाा  लाग्ने 

यातायात तथा ढुवानीसम्बन्धी खचा, गबक्री गवतरणको 

उद्देश्यले उत्पादन िररने गवउ गवजन, गवरूवाको खचा आगद) 

यसमा समावेश िररन्छ । तर पुाँजीित सामान खरीद िरी 

कायाालयसम्म पयुााउाँदा लािेको खचा र वकृ्षारोपण िनाको 

लागि िररने पुाँजीित खचा सम्बगन्धत खचा शीर्ाकमै जोडी 

गजन्सी गकताबमा मोल कायम िनुा पनेछ । 

√ √ √ 

२२५२२ कायाक्रम खचा 22522 यसमा २२५१२ मा पने सीप गवकास र जनचेतना तागलम 

तथा िोष्ठी बाहेकका सबै गकगसमका कायाक्रम जस्तै 

स्वास््य, गशक्षा, कृगर्, मगहला, पयाटन लिायतका गवगिन्न 

के्षरमा सञ्चालन हुने उत्पादन तथा सेवा प्रवाह (गबक्री हुने 

बाहेक) सम्बन्धी कायाक्रमको खचा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२२५२९ गवगवध कायाक्रम खचा 22529 यसमा धागमाक, सांस्कृगतक संस्थाहरूको पूजा पाठ, यज्ञ, 

जप लिायतका कायाक्रम र अन्य कुनै खचा शीर्ाकहरूमा 

नपरकेा कायाक्रम खचा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२२६०० अिगुमि,मूल्याकंि र 

भ्रमण खर्य 

22600 यसमा अिगुमि तथा मूल्याङ्कि काययमा हुि े खर्य र 

सरकारी काम वा काययक्रम कायायन्त्वयि तथा सरूवाको 

नसलनसलामा स्वदशे वा नवदशेमा भ्रमण गदाय नियमािसुार 

पाइि े भ्रमण खर्य, दैनिक भिा, वासस्थाि खर्य, पकेट 

खर्य, िुटकर तथा भैपरी आउि े खर्यहरू समावेश 

√ √ √ 
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गररन्त्छ । यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

२२६१० अिगुमि,मूल्याकंि र 

भ्रमण खर्य 

22610 यसमा अिगुमि तथा मूल्याङ्कि काययमा हुि े खर्य र 

सरकारी काम वा काययक्रम कायायन्त्वयि तथा सरूवाको 

नसलनसलामा स्वदशे वा नवदशेमा भ्रमण गदाय नियमािसुार 

पाइि े भ्रमण खर्य, दैनिक भिा, वासस्थाि खर्य, पकेट 

खर्य, िुटकर तथा भैपरी आउि े खर्यहरू समावेश 

गररन्त्छ । यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२६११ अनिुमन, मूल्यांकन खचा 22611 यसमा अनिुमन तथा मूल्याङ्कन काया, तत्सम्बन्धी 

प्रगतवेदन तथा गनरीक्षणको लागि हुने खचा र अनिुमन िने 

पदागधकारी तथा कमाचारीहरूको दगैनक भ्रमण ित्त्ता 

लिायतका खचाहरू समावेश िररन्छ ।                                                                                         

√ √ √ 

२२६१२ भ्रमण खचा 22612 यसमा दहेायका रकमहरू पदाछनः 

(क)  एक कायाालयबाट अको कायाालयमा सरूवा िएको वा 

दरवन्दी यथास्थानमा राखी काज सरूवा िएको 

कमाचारी र गनजले गनयमानसुार लैजान पाउने 

पररवारको भ्रमण खचा गनधााररत दरमा सवारी खचा र 

पैदल गहंडे वापत् पाउने भ्रमण खचा (जस्तैः यातायात 

िाडा, हवाई उडान कर, भ्रमणसम्बन्धी बीमा खचा र 

सरकारबाट स्वीकृत भ्रमणसम्बन्धी िुटकर खचाहरू)  

(ख)  सरूवा िई जाने कमाचारी र गनजको पररवारले 

गनयमानसुार पाउने भ्रमण खचा र दगैनक ित्ता ।  

(ि)  सरकारी काम वा कायाक्रम कायाान्वयनको 

गसलगसलामा स्वदशे वा गवदशेमा भ्रमण िदाा 

गनयमानसुार पाइने भ्रमण खचा, दगैनक ित्ता, 

वासस्थान खचा, बीमा खचा, िुटकर तथा िैपरी आउने 

खचाहरू पदाछन् ।      

√ √ √ 

२२६१३ गवगशष्ट व्यगक्त तथा 

प्रगतगनगध मण्डलको भ्रमण 

खचा 

22613 गवगशष्ट व्यगक्त तथा प्रगतगनगध मण्डलको लागि हुने यातायात 

िाडा, हवाई उडान कर, भ्रमणसम्बन्धी बीमा खचा, दगैनक 

ित्ता, वासस्थान, गवदशे जााँदाको ित्ता, िुटकर तथा िैपरी 

आउने खचाहरू यसमा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२२६१९ अन्य भ्रमण खचा 22614 सरकार वादी हुने मदु्दामा सरकारी पक्षमा साक्षीको रूपमा 

गझकाइएको व्यगक्तको भ्रमणसम्बन्धी खचा यसमा समावेश 

िररन्छ ।  २२६११, २२६१२ र २२६१३ मा नपरकेो कुनै 

व्यगक्तलाइा प्रचगलत काननुको अगधनमा रही भ्रमण ित्ता गदन ु

पने िएमा त्यस्तो रकम यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

२२७०० नवनवध खर्य 22700 यसमा नवनभन्त्ि नकनसमका नवनवध खर्यहरू समावेश 

गररन्त्छ ।  यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२२७१० नवनवध खर्य 22710 यसमा सरकारी कामको नसलनसलामा आवश्यक पिे 

नवनभन्त्ि नकनसमका नवनवध खर्यहरू समावेश गररन्त्छ ।  यो 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 
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२२७११ गवगवध खचा 22711 यसमा यसमा दहेायका रकमहरू पदाछनः 

(क) स्वीकृत िएका मनोरञ्जन, प्रदशान, गचयापान र 

िोजहरूसम्बन्धी खचा । 

(ख)  कायालय सरुक्षासम्बन्धी आवश्यक खचा ।  

(ि)  प्रगतगनगध मण्डलको स्वाित खचा र अगतगथ सत्कार 

खचा ।  

(घ) अन्य कुनै खचा शीर्ाकमा नपरकेो गनयमानसुार िनुापने 

गवगवध खचा आगद । 

√ √ √ 

२२७२० सभा सचर्ालि खर्य - गाउूँ वा िगर सभा सरं्ालि सम्बन्त्धी खर्य यसमा समावेश 

गररन्त्छ । यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

  √ 

२२७२१ सिा सञ्चालन खचा - िाउाँ वा निरसिा संचालन सम्बन्धी खचा यसमा समावेश 

िररन्छ ।  

  √ 

२३००० नस्थर सम्पनिको उपभोग 

खर्य 

- नस्थर सम्पनिको उपभोग गिय ब्यहोिुय पिे जगेिा सम्बन्त्धी 

खर्य यसमा समावेश गररन्त्छ । यो आधार शीर्यकमा खर्य 

लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२३१०० नस्थर सम्पनि उपभोग 

खर्य 

- नस्थर सम्पनिको उपभोग गिय ब्यहोिुय पिे जगेिा सम्बन्त्धी 

खर्य यसमा समावेश गररन्त्छ । यो मूल शीर्यकमा खर्य 

लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२३११० नस्थर सम्पनिमा ह्रास 

कट्टी 

- नस्थर सम्पनिमा हुि ेह्रास खर्य यसमा समावेश गररन्त्छ । 

यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२३१११ गस्थर सम्पगत्तमा ह्रास कट्टी - सरकारले ह्रास कट्टीको गनणाय िरी  स्वामीत्वमा रहेको गस्थर 

सम्पगत्तमा हुने ह्रास कट्टी खचा यसमा समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२४००० व्याज, सवेा शलु्क तथा 

बैंक कनमशि 

24000 कुिै नविीय सम्पनि वा कुिै दृश्य तथा अितु्पानदत 

सम्पनिको प्रयोग वापत् भकु्तािी गिुयपिे व्याज खर्य 

यसमा समावेश गररन्त्छ ।  यो आधार शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

२४१०० वैदनेशक ऋणको व्याज 24100 यसमा वैदनेशक ऋणको व्याज तथा सवेा शलु्कसम्बन्त्धी 

खर्य समावेश गररन्त्छ । यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

२४११० वैदनेशक ऋणको व्याज 24110 यसमा सरकारले नलएको वैदनेशक ऋणको व्याज तथा 

सवेा शलु्कसम्बन्त्धी खर्य समावशे गररन्त्छ । यो शीर्यकमा 

खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२४१११ वैदगेशक ऋणको व्याज 24111 यसमा सरकारले गलएको वैदगेशक ऋणको व्याज तथा सेवा 

शलु्क  िकु्तानीसम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२४२०० आन्त्तररक ऋणको 

व्याज, सवेा शलु्क तथा 

बैंक कनमसि 

24200 यसमा सरकारले नलएको आन्त्तररक ऋण तथा सापटीमा 

व्यहोिुय पिे  व्याज, सवेा शलु्क र बैंक कनमशि समावेश 

गररन्त्छ । यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२४२१० आन्त्तररक ऋणको 

व्याज, सवेा शलु्क तथा 

24210 यसमा सरकारले नलएको आन्त्तररक ऋण तथा सापटीमा 

व्यहोिुय पिे  व्याज खर्य र सवेा शलु्क समावेश गररन्त्छ ।  

√ √ √ 
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बैंक कनमसि यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

२४२११ आन्तररक ऋणको व्याज 24211 यसमा सरकारले गलएको आन्तररक ऋण तथा सापटीमा 

व्यहोनुा पने  व्याज वापत् को खचा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२४२१२ आन्तररक ऋणको सेवा 

शलु्क तथा बैंक कगमशन 

24212 यसमा सरकारले आन्तररक ऋण तथा सापटी गलदा 

केन्द्रीय/सम्बगन्धत बैंकलाई गतनुा पने सेवा शलु्क र सरकारी 

कारोवार िर ेवापत् वागणज्य बैंकहरूलाई गदन ुपने कगमसन 

वापत् को रकम समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२४२१३ अन्य गवत्तीय संस्थाको 

ऋणको सेवा शलु्क, 

कगमशन तथा सेवा शलु्क 

िकु्तानी 

- यसमा मागथ उल्लेगखत बाहेक अन्य कुनै बैंक तथा गवत्तीय 

संस्थाबाट कुनै प्रकारको ऋण गलएकोमा सो को सेवा शलु्क, 

कगमशन तथा व्याज वापत िकु्तानी िनुापने रकम समावेश 

हुन्छ ।  

 √ √ 

२४३०० अन्त्य तहका सरकारबाट 

प्राप्र ऋणको व्याज, सवेा 

शलु्क तथा  कनमसि 

- अन्त्य तहका सरकारबाट प्राप्र ऋणको व्याज, सवेा शलु्क 

तथा कनमशि भकु्तािी खर्य यसमा पदयछ । यो मूल 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२४३१० अन्त्य तहका सरकारबाट 

प्राप्र ऋणको व्याज, सवेा 

शलु्क तथा कनमसि 

- अन्त्य तहका सरकारबाट प्राप्र ऋणको व्याज तथा सवेा 

शलु्क भकु्तािी खर्य यसमा पदयछ । यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

२४३११ अन्य तहका सरकारबाट 

प्राि ऋणको व्याज 

- अन्य तहका सरकारबाट प्राि ऋणको व्याज िकु्तानी खचा 

यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

२४३१२ अन्य तहका सरकारबाट 

प्राि ऋणको सेवा शलु्क 

तथा कगमशन 

- अन्य तहका सरकारबाट प्राि ऋणको सेवा शलु्क तथा 

कगमशन िूक्तानी खचा यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

२५००० सहायता (Subsidy) 25000 यसमा सरकारिारा सावयजनिक ससं्थाि र अन्त्य 

ससं्थाहरूलाई प्रदाि गररिे र्ालु प्रकृनतका सहायता 

समावेश गररन्त्छ ।  यो आधार शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

२५१०० सावयजनिक  

ससं्थािहरूलाई सहायता 

25100 यसमा सरकारिारा सावयजनिक ससं्थािहरूलाई प्रदाि 

गररिे र्ाल ु प्रकृनतको सहायता समावेश गररन्त्छ ।  यो मूल 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२५११० गैह्र नविीय  

ससं्थािहरूलाई सहायता 

25110 यस अन्त्तगयत सरकारका तिय बाट गैर नविीय सावयजनिक 

ससं्थािहरूलाई  नदइि े र्ालु प्रकृनतको सहायतालाई 

जिाउूँदछ ।  यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२५१११ िैह्र गवत्तीय 

संस्थानहरूलाई चाल ु

सहायता 

25111 यसमा सरकारको पूणा वा आंगशक स्वागमत्व िएका िैर 

गवत्तीय सावाजगनक संस्थानहरूलाई चाल ुप्रकृगतको खचाको 

लागि गदइने सहायतासम्बन्धी खचा पदाछन् ।   

√ √ √ 

२५११२ िैह्र गवत्तीय 

संस्थानहरूलाई पूाँजीित 

सहायता 

25112 यसमा सरकारले िैर गवत्तीय सावाजगनक संस्थानलाई 

पुाँजीित सम्पगत्तको खरीद र गनमााण कायाको लागि गदइने 

सहायताको रकम पदाछ ।   

√ √ √ 

२५१२० नविीय ससं्थािहरूलाइय 25120 यसमा सरकारिारा नविीय सावयजनिक ससं्थािहरूलाई √ √ √ 
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सहायता नदइि े र्ालु प्रकृनतको सहायता समावेश गररन्त्छ ।  यो 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

२५१२१ गवत्तीय संस्थानहरूलाइा 

चाल ुसहायता 

25121 यसमा सरकारको पूणा वा आंगशक स्वागमत्व िएका गवत्तीय 

सावाजगनक संस्थानहरूलाई चाल ु प्रकृगतको खचाको लागि 

गदइने सहायतासम्बन्धी खचा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२५१२२ गवत्तीय संस्थानहरूलाइा 

पूाँजीित सहायता 

25122 यसमा सरकारिारा गवत्तीय सावाजगनक संस्थानलाई पुाँजीित 

सम्पगत्तको खरीद र गनमााण कायाको लागि गदइने सहायताको 

रकम समावेश िररन्छ ।                                                                      

√ √ √ 

२५२०० व्यवसायहरूलाई 

सहायता 

25200 यसमा िपेाल सरकारिारा निजी व्यवसायहरूलाई प्रदाि 

गररिे र्ालु प्रकृनतको सहायता समावेश गररन्त्छ ।  यो मूल 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२५२१० गैह्र नविीय 

व्यवसायहरूलाई 

सहायता 

25210 यस अन्त्तगयत सरकारल े गैर नविीय निजी 

व्यवसायहरूलाई प्रदाि गररि े र्ालु प्रकृनतको 

सहायतालाई जिाउूँदछ ।  यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

२५२११ िैह्र गवत्तीय 

व्यवसायहरूलाई चाल ु

सहायता 

25211 यसमा सरकारिारा िैर गवत्तीय गनजी व्यवसायहरूलाई 

सञ्चालन अनदुानको रूपमा प्रदान िररने चाल ु प्रकृगतको 

सहायतासम्बन्धी खचा समावेश  िररन्छ ।   

√ √ √ 

२५२१२ िैह्र गवत्तीय 

व्यवसायहरूलाई पूाँजीित 

सहायता 

25212 यसमा सरकारले िैर गवत्तीय गनजी ब्यवसायलाई पुाँजीित 

सम्पगत्तको खरीद वा गनमााणसम्बन्धी खचाहरूको लागि गदने 

सहायता रकम समावेश  िररन्छ ।                                                                        

√ √ √ 

२५२२० नविीय व्यवसायहरूलाई 

सहायता 

25220 यसमा सरकारिारा नविीय निजी व्यवसायहरूलाई प्रदाि 

गररि े र्ालु प्रकृनतको सहायता समावेश गररन्त्छ ।  यो 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२५२२१ गवत्तीय व्यवसायहरूलाई 

चाल ुसहायता 

25221 यसमा सरकारिारा गवत्तीय गनजी व्यवसायहरूलाई 

सञ्चालन अनदुानको रूपमा प्रदान िररने चाल ु प्रकृगतको 

सहायतासम्बन्धी खचा समावेश  िररन्छ ।   

√ √ √ 

२५२२२ गवत्तीय व्यवसायहरूलाई 

पूाँजीित सहायता 

25222 यसमा सरकारले गवत्तीय गनजी व्यवसायलाई पुाँजीजित 

सम्पगत्तको खरीद वा गनमााणसम्बन्धी खचाहरूको लागि गदइने 

सहायता समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२५३०० अन्त्य सहायता - मानथ उल्लेनखत बाहके अन्त्य प्रकारको सहायता यसमा 

पदयछ । यसमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । यो मूल शीर्यकमा खर्य 

लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२५३१० अन्त्य सामानजक 

ससं्थालाई सहायता 

- मानथ उल्लेनखत बाहके अन्त्य सामानजक ससं्थाहरूलाइय 

सरकारले प्रदाि गिे सहायता यसमा समावेश गिुय पिेछ । 

यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२५३११ शैगक्षक संस्थाहरूलाई 

सहायता 

- शैगक्षक संस्थाहरूलाई सरकारले प्रदान िने सहायता 

सम्बन्धी खचा रकम यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूलाई - स्वास्थ संस्थाहरूलाई सरकारले प्रदान िने सहायता √ √ √ 
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सहायता सम्बन्धी खचा रकम यसमा पदाछ ।  

२५३१३ उपिोक्ता सगमगत तथा िैह्र 

सरकारी संस्था सहायता 

- उपिोक्ता सगमगत तथा िैह्र सरकारी संस्थालाई सरकारले 

प्रदान िने  सहायता सम्बन्धी खचा यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

२५३१४ धागमाक तथा सांस्कृगतक 

संस्था सहायता 

- धागमाक तथा सांस्कृगतक संस्थालाई सरकारले प्रदान िने 

सहायता सम्बन्धी खचा रकम यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

२५३१५ अन्य सहायता - मागथ उल्लेगखत बाहेकका व्यक्ती संस्था वा अन्य जनुसकैु 

प्रयोजनका लागि सरकारले प्रदान िने सहायता रकम यसमा 

पदाछ ।  

√ √ √ 

२६००० अिदुाि - यसमा सरकारले प्रदाि गिे अिुदाि रकम समावेश हुन्त्छ । 

यो आधार शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२६१०० वैदनेशक मलुुकलाई नदइि े

अिदुाि 

- यसमा सरकारले नवदशेी मलुुकलाइय प्रदाि गिे अिदुाि 

सहायता समावेश हुन्त्छ । यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि । 

√   

२६११० वैदनेशक मलुुकलाई नदइि े

र्ालु अिदुाि 

- सरकारबाट नवदशेी मलुुकलाई नदइि ेर्ालु अिदुाि यसमा 

समावेश हुन्त्छ । यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√   

२६१११ वैदगेशक मलुकुलाई गदइने 

चाल ुअनदुान 

- सरकारबाट गवदशेी मलुकुलाई गदइने चाल ु अनदुान यसमा 

समावेश हुन्छ ।  

√   

२६१२० वैदनेशक मलुुकलाई नदइि े

पूूँजीगत अिदुाि 

- सरकारबाट नवदशेी मलुुकलाई नदइि े पूूँजीगत अिदुाि 

यसमा समावेश हुन्त्छ । यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√   

२६१२१ वैदगेशक मलुकुलाई गदइने 

पूाँजीित अनदुान 

- सरकारबाट गवदशेी मलुकुलाई गदइने पूाँजीित अनदुान यसमा 

समावेश हुन्छ ।  

√   

२६२०० अन्त्तरायनष्ट्रय 

ससं्थाहरूलाई अिदुाि 

26200 यसमा सरकारले अन्त्तरानष्ट्रय ससं्था वा सूँगठिलाई 

प्रदाि गररि ेअिदुाि सहायताको रकम समावेश गररन्त्छ ।  

यो मूल शीर्यकमा खर्य लखे्ि नमल्दैि । 

√   

२६२१० अन्त्तरानष्ट्रय सदस्यता 

शलु्क तथा सहयोग 

26210 यसमा अन्त्तरायनष्ट्रय सघं ससं्थालाई नदइि ेसहयोग, र्न्त्दा, 

सदस्यता शलु्क एवं िवीकरणसम्बन्त्धी खर्य समावेश 

गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√   

२६२११ अन्तरागष्ट्रय सदस्यता 

शलु्क तथा सहयोि 

26211 यसमा सरकारले अन्य मलुकु र अन्तराा गष्ट्रय संघ सस्थालाई 

गदने सहयोि, चन्दा, सदस्यता शलु्क एवं नवीकरणसम्बन्धी 

खचा समावेश िररन्छ ।   

√   

२६२१२ अन्तरागष्ट्रय संस्था 

पूाँजीित अनदुान 

- यसमा सरकारले अन्तरागष्ट्रय ससं्था वा साँिठनलाई प्रदान 

िने पूाँजीित अनदुान सहायताको रकम समावेश िररन्छ ।   

√   

२६३०० अन्त्य तहका 

सरकारहरूलाई अिदुाि 

26300 यसमा सरकारिारा स्थािीय निकायहरूलाई प्रदाि गररि े

अिदुाि रकम सामावेश गररन्त्छ ।  यो मूल शीर्यकमा खर्य 

लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२६३१० स्थािीय निकाय र्ालु 

अिदुाि  

26310 यसमा सरकारिारा स्थािीय निकायहरूलाई प्रदाि गररि े

र्ालु प्रकृनतको अिदुाि रकम समावेश गररन्त्छ ।  यो 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√   
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२६३११ स्थानीय गनकाय गनःशता 

चाल ुअनदुान  

26311 यसमा सरकारिारा स्थानीय गनकायलाई सञ्चालन खचा र 

स्थानीय गनकाय आिैले चयन िरी सञ्चालन िने 

कायाक्रमका लागि प्रदान िने गनशता चाल ु अनदुान समावेश 

िररन्छ ।   

√   

२६३१२ स्थानीय गनकाय सःशता 

चाल ुअनदुान  

26312 यसमा सरकारिारा तोगकएको कायाक्रम सञ्चालन िना 

स्थानीय गनकायलाई गदइने अनदुान समावेश िररन्छ ।   

√   

२६३२० स्थािीय निकाय पुूँजीगत 

अिदुाि  

26320 यसमा सरकारले स्थािीय निकायहरूलाई प्रदाि गिे 

पुूँजीगत अिदुाि समावेश गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा खर्य 

लेख्ि नमल्दैि । 

√   

२६३२१ स्थानीय गनकाय गनःशता 

पुाँजीित अनदुान  

26321 यसमा सरकारले स्थानीय गनकायलाई स्थानीय गनकाय 

आिैले चयन िरी सञ्चालन िने पुाँजीित कायाक्रमका लागि 

प्रदान िने गनःशता पुाँजीित अनदुान समावेश िररन्छ ।   

√   

२६३२२ स्थानीय गनकाय सःशता 

पुाँजीित अनदुान  

26322 सरकारको तिा बाट तोगकएको पुाँजीित कायाक्रम सञ्चालन 

िना स्थानीय गनकायलाई गदइने सःशता अनदुान यसमा 

पदाछ ।   

√   

२६३३० आन्त्तररक  अिदुाि - आन्त्तररक रूपमा अन्त्य सरकारलाइय प्रदाि गररिे  अिदुाि 

यसमा पदयछि ्। यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२६३३१ समागनकरण अनदुान - यसमा सरकारका अन्य तहको खचाको आवश्यकता र स्रोत 

पररचालनको क्षमता एवं सम्िावनाको तलुनामा दगेखएको 

गिन्नता पूरा िनाका लागि उपलब्ध िराउने समागनकरण 

अनदुान वापतको रकम  समावेश िररन्छ ।  

√ √  

२६३३२ शसता अनदुान - यसमा गनगित प्रयोजनका लागि काया वा शता तोकी एक 

सरकारबाट अको सरकारलाइा प्रदान िने शता सगहतको चाल ु

अनदुान बापतको रकम समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२६३३३ गवर्ेश अनदुान - यसमा एक सरकारले अको सरकारलाइा गवशेर् काया वा 

प्रयोजनका लागि त्यस्तो काया सम्पादन िनुापने कारण सगहत 

उपलब्ध िराउने गवशेर् प्रकारको चाल ु अनदुान बापतको 

रकम यसमा समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२६३३४ समपरुक अनदुान - यसमा एक सरकारले अको सरकारलाई प्रदान िने समपरुक 

चाल ुअनदुानको रकम समावेश िररन्छ ।  

√ √  

२६३३५ अन्य अनदुान - २६३३१ दगेख २६३३४ सम्म नपरकेा अन्य प्रकृगतका 

अनदुान रकम यसमा समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

२६४०० सामानजक सवेा अिदुाि  26400 यसमा सरकारी निकाय, सनमनत एवं बोियहरू, अन्त्य 

ससं्थाहरूलाई र्ालु खर्यको लानग नदइि े निःशतय, सःशतय 

अिदुाि र अन्त्य मलुुक तथा अन्त्तरायनष्ट्रय सघं सस्थालाई 

नदइि े सहयोग, र्न्त्दा तथा अन्त्तरायनष्ट्रय सघं सस्थाको 

सदस्यता शलु्क र िवीकरण शलु्क तथा खर्य समावेश 

गररन्त्छ ।  यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२६४१० र्ाल ुअिदुाि  26410 यसमा सरकारी निकाय, सनमनत एवं बोियहरू, अन्त्य √ √ √ 
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संघ प्रदेश स्थािीय 

ससं्थाहरूलाई र्ालु खर्यको लानग नदइि े निःशतय, सःशतय 

अिदुाि र अन्त्य मलुुक तथा अन्त्तरायनष्ट्रय सघं सस्थालाई 

नदइि े सहयोग, र्न्त्दा तथा अन्त्तरायनष्ट्रय सघं सस्थाको 

सदस्यता शलु्क र िवीकरण शलु्क तथा खर्य समावेश 

गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

२६४११ सरकारी गनकाय, सगमगत 

एवं बोडाहरूलाई गनःशता 

चाल ुअनदुान  

26411 यसमा  सरकारको तिा बाट सरकारी गनकाय (गवकास 

सगमगत ऐन वा अन्य छुटै्ट ऐनिारा िठन िएका गनकाय समेत) 

तथा बोडा, सगमगत, गशक्षण संस्था, अस्पताललाई गदइने 

गनःशता अनदुानको रकम समावेश हुन्छ । 

√ √ √ 

२६४१२ सरकारी गनकाय, सगमगत 

एवं बोडाहरूलाई सःसता 

चाल ुअनदुान  

26412 यसमा सरकारको तिा बाट सरकारी गनकाय (गवकास सगमगत 

ऐन वा अन्य छुटै्ट ऐनिारा िठन िएका गनकाय समेत) तथा 

बोडा, सगमगत, गशक्षण संस्था, अस्पताललाई तोगकएका 

कायाक्रमहरू सञ्चालन िना गदइने सःशता अनदुान समावेश 

िररन्छ ।   

√ √ √ 

२६४१३ अन्य संस्थालाई 

अनदुान— सःशता  

26413 यसमा दहेायका रकम पदाछनः 

(क)  दवैी प्रकोप वा अन्य कारणले अन्य संस्थालाई गदइने 

क्षगतपूगतासम्बन्धी खचा ।   

(ख) िैर सरकारी सामागजक के्षरका सेवामूलक संस्थाहरू, 

धागमाक सघं संस्थाहरूलाई गदइने अनदुानसम्बन्धी 

खचा ।    

(ि) सरकारका तिा बाट संघसंस्थालाई प्रदान िररने आगथाक 

सहायता, परुस्कार आगदको खचा र  

(घ) मागथ शीर्ाकहरूमा नपरकेा अन्य संस्थाित अनदुान 

सम्बन्धी खचाहरू । 

√ √ √ 

२६४२० पुूँजीगत अिदुाि  26420 यसमा सरकारी निकाय, सनमनत एवं बोियहरूलाई पुूँजीगत 

निःशतय, सःशतय अिदुाि र अन्त्य ससं्थालाई पुूँजीगत 

खर्यको लानग नदइिे रकम समावेश गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा 

खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२६४२१ सरकारी गनकाय, सगमगत, 

बोडा – पुाँजीित गनःशता 

अनदुान  

26421 यसमा सरकारका तिा बाट सरकारी गनकाय (गवकास सगमगत 

ऐन वा अन्य छुटै्ट ऐनिारा िठन िएका गनकाय समेत) तथा 

बोडा, सगमगत, गशक्षण संस्था, अस्पताललाई पुाँजीित कायाको 

लागि गदइने गनसता अनदुान पदाछ ।   

√ √ √ 

२६४२२ सरकारी गनकाय, सगमगत, 

बोडा – पगुजित सःशता 

अनदुान 

26422 यसमा सरकारको तिा बाट सरकारी गनकाय (गवकास सगमगत 

ऐन वा अन्य छुटै्ट ऐनिारा िठन िएका गनकाय समेत) तथा 

बोडा, सगमगत, गशक्षण संस्था, अस्पताललाई  तोगकएका 

पूाँजीित कायाक्रमहरू सञ्चालन िना गदइने सःशता अनदुान 

समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२६४२३ अन्य संस्थालाई सःशता 

पुाँजीित अनदुान  

26423 यसमा िैर सरकारी सामागजक के्षरका सेवामूलक ससं्थाहरू 

र मागथ उल्लेख निएका संस्थाहरूलाई पुाँजीित कायाको 

लागि गदइने अनदुान समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 
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संघ प्रदेश स्थािीय 

२७००० सामानजक सरुक्षा 27000 यसमा सामानजक सरुक्षा प्रदाि गिे उदे्दश्यले सरकारको 

तिय बाट िगद वा नजन्त्सीको रूपमा ब्यहोररि े खर्य 

रकमहरू समावेश गररन्त्छ ।  यो आधार शीर्यकमा खर्य 

लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२७१०० सामानजक सरुक्षा 27100 यसमा तोनकएका िागररकहरूलाई सामानजक सरुक्षा 

प्रदाि गिे उदे्दश्यले सरकारको तिय बाट िगद वा 

नजन्त्सीको रूपमा ब्यहोररि े खर्य रकमहरू समावेश 

गररन्त्छ ।  यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२७११० सामानजक सरुक्षा 27110 यसमा सरकारले प्रदाि गिे आनथयक सहयोगको खर्य 

समावेश गररन्त्छ । यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२७१११ सामागजक सरुक्षा 27111 यसमा गनम्न खचाहरू समावेश हुन्छन् । 

(क)  वदृ्ध, असहाय, अपांि, गवधवा वा राज्यले दागयत्व 

व्यहोने गनणाय िरकेा व्यगक्तहरूलाई प्रदान िररने 

आगथाक सहायता वा अनदुान स्वरूप प्रदान िररने 

अनदुान  रकम   

(ख)  गवरामीका लागि गदइने खाना खचाहरू, र 

(ि)  वन्दीहरूको लागि गदइने खाना, गसदा, कपडा र अन्य 

सहुगलयतसम्बन्धी खचाहरू । 

√ √ √ 

२७११२ अन्य सामागजक सरुक्षा 27112 यसमा रागष्ट्रय व्यगक्तत्व तथा सवासाधारणलाई गदइने और्गध 

उपचार खचा र मतृ्य ु वा अन्य कारणले पीगडतलाई गदइने 

आगथाक सहायताको रकम सम्बन्धी खचा पदाछ ।  

√ √ √ 

२७२०० सामानजक सहायता 27200 यसमा सरकारले नवनभन्त्ि लनक्षत समूहलाइय प्रदाि गिे 

समानजक सहायताको रकम समावेश गररन्त्छ ।  यो मलू 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२७२१० सामानजक सहायता 27210 यसमा सरकारले नवनभन्त्ि लनक्षत समूहलाइय प्रदाि गिे 

समानजक सहायताको रकम समावेश गररन्त्छ ।  यो 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२७२११ छारवगृत्त 27211 यसमा गवद्यालय, महागवद्यालय, गवश्वगवद्यालय जस्ता सबै 

गशक्षण संस्थाहरूमा अध्ययन िने छारछाराहरूलाई 

छारवगृत्त स्वरूप गदइने अनदुान वापत् को निद, गजन्सी वा 

सगुवधाको रकम तथा सरकारी सेवामा कायारत 

कमाचारीहरूलाई छारवगृत्त स्वरूप गदइने रकम समावेश 

िररन्छ ।   

√ √ √ 

२७२१२ उद्दार, राहत तथा 

पनुस्थाापना खचा 

- गवपद ् वा अन्य घटनाका कारणले िएको क्षगत वापत 

ब्यगक्त/संस्थालाई गदइने क्षगतपूगताको रकम यसमा समावेश 

िररन्छ ।   

√ √ √ 

२७२१३ और्धी खररद खचा 22531 यसमा अस्पताल, प्राथगमक स्वास््य केन्द्र, आयवेुद 

और्धालय, आगद जस्ता गनकायबाट गनशलु्क रूपमा गवतरण 

िररने वा गवरामीको उपचारमा प्रयोि हुने और्गध तथा 

स्वास््य सामाि्री खरीद र सोको ढुवानीसम्बन्धी खचा 

√ √ √ 
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समावेश िररन्छ ।   

२७२१९ अन्य सामागजक सहायता - सरकारको तिा बाट प्रदान िररने अन्य आगथाक/सामागजक 

सहायता, परुस्कार वा सामागजक सहायता सम्बन्धी रकम 

यसमा समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

२७३०० कमयर्ारी सामानजक लाभ 

सम्बनन्त्ध खर्य 

27300 यसमा सवेा निवृि कमयर्ारी तथा पदानधकारीहरूलाई 

सनुवधाहरू प्रदाि गियको लानग हुिे खर्यहरू समावेश 

गररन्त्छ ।  यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२७३१० सवेा निवृि सनुवधाहरू 27310 यसमा सवेा निवृि कमयर्ारी तथा पदानधकारीहरूलाई 

सरकारले सवेा निवृि सनुवधाहरू प्रदाि गियको लानग हुिे 

खर्यहरू समावेश हुन्त्छ ।  यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

२७३११ गनवगृत्त िरण तथा अशक्त 

वगृत्त 

27311 यसमा सेवा गनवतृ्त पदागधकारी वा कमाचारीलाई प्रदान िररने 

गनवतृ्तिरण सगुवधा तथा अशक्त वगृत्तको खचा समावेश 

िररन्छ ।                                                                 

√ √ √ 

२७३१२ उपदान 27312 यसमा सेवा गनवतृ्त पदागधकारी वा कमाचारीको लागि िररने 

उपदान खचा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२७३१३ सेवा गनवतृ्तको संगचत गवदा 27313 यसमा सेवा गनवतृ्त पदागधकारी वा कमाचारीको लागि िररने 

सगञ्चत गवदाको खचा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२७३१४ सेवा गनवतृ्तको और्धी 

उपचार 

27314 यसमा सेवा गनवतृ्त पदागधकारी वा कमाचारीको लागि प्रदान 

िररने और्गध उपचार खचा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२७३१५ मतृ कमाचारीको सगुवधा 

तथा सहायता 

27315 यसमा मतृक कमाचारीको सगुवधा तथा गनजको पररवारलाई 

उपलव्ध िराईने सगुवधा, मतृक कमाचारीको पररवारलाई 

उपलव्ध िराएको सहायता वापत् को रकम क.सं.कोर्लाई 

सोधिनाा तथा मतृक कमाचारीलाई  सरकारको तिा बाट 

गदइएको थप रकम समावेश िररन्छ। 

√ √ √ 

२८००० अन्त्य खर्य 28000 यसमा सरकारको तिय बाट गररि े सबै प्रकारका निताय 

खर्यहरू तथा जग्गा भािा समावेश गररन्त्छ ।  यो आधार 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२८१०० सम्पनि सम्वन्त्धी खर्य 28100 यस अन्त्तगयत व्याज बाहकेको सम्पनिसम्बन्त्धी खर्यहरू 

समावेश गररन्त्छ । यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२८१४० भािा 28140 यसमा सरकारी प्रयोजिको लानग भािामा नलइएको 

जग्गा, भवि, गोदाम जस्ता पुूँजीगत सम्पनिको भािा 

खर्य समावेश गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२८१४१ जग्िाको िाडा 28141 यसमा सरकारी प्रयोजनका लागि जग्िा िाडामा गलई प्रयोि 

िर े वापत् जग्िा धनीलाई िकु्तानी िनुा पने िाडा वा 

बालीनालीको क्षगतपूगता वापत् को खचा  समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२८१४२ घर िाडा 22121 यसमा कायाालय तथा िोदाम प्रयोजनको लागि तथा सरकारी 

पदागधकारीहरूलाई गदइने आवास सगुवधाको लागि गलइएको 

घर िाडा वापत् को रकम समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 
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खर्य संकेत 
खर्य आधार शीर्यक, मूल 

शीर्यक, शीर्यक तथा उपशीर्यक 

पुरािो 

संकेत 
ब्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

२८१४३ सवारी साधन तथा 

मेगशनर औजार िाडा 

- यसमा सरकारी प्रयोजनको लागि सवारी साधन, मेशीनरी 

औजार लिायत अन्य पुाँजीित सम्पगत्त िाडामा गलई प्रयोि 

िर े वापत् को िाडा खचा पदाछ ।  तर सावाजगनक गनमााण 

कायाका लागि गलइएको िाडाको रकम िने सम्बगन्धत 

पुाँजीित खचा रकममै समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२८१४९ अन्य िाडा 22122 मागथ उल्लेगखत बाहेकका अन्य प्रयोजनमा गतनुापने िाडा 

यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

२८२०० निताय खर्य 28200 यसमा सरकारका तिय बाट गररि े सबै प्रकारका निताय 

खर्यहरू समावेश गररन्त्छ ।  यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

२८२१० निताय खर्य 28210 यसमा न्त्यानयक निणययािसुार गररि ु पिे तथा भन्त्सार, 

लगायत अन्त्य सबै नकनसमका करहरूसूँग सम्बनन्त्धत 

निताय खर्यहरू समावेश गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि । 

√ √ √ 

२८२११ राजस्व गिताा 28211 यसमा सरकारले गिताा िनुा पने िन्सार, कर, अन्तःशलु्क, 

मालपोत, दण्ड जररवाना र अन्य राजस्व गिताा खचाहरू र 

प्रचगलत काननु अनसुार गदइने राजस्व छुटको रकम समावेश 

हुन्छ ।  

√ √ √ 

२८२१२ न्यागयक गिताा 28212 यसमा सरकारले न्यागयक गनणाय अनसुार िनुा पने गिताा 

खचाहरू समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

२८२१९ अन्य गिताा 28213 यसमा सरकारले गिताा िनुा पने राजस्व तथा न्यागयक गिताा 

बाहेकका अन्य गिताा (वैदगेशक समेत) खचाहरू समावेश 

िररन्छ ।   

√ √ √ 

२८९०० भैपरी आउि ेर्ालु खर्य 22900 यो शीर्यक र्ालु खर्यको बजेट एकमषु्ट रूपमा प्रस्ताव गिे 

प्रयोजिका लानग मार व्यवस्था गररएको हो ।  यो मूल 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२८९१० भैपरी आउि ेर्ालु खर्य 22910 यो शीर्यक र्ालु खर्यको बजेट एकमषु्ट रूपमा प्रस्ताव गिे 

प्रयोजिका लानग मार व्यवस्था गररएको हो ।  यो 

शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

२८९११ िैपरी आउने चाल ुखचा 22911 चाल ुखचातिा  बजेट तजुामा िने गसलगसलामा यगकन रूपमा 

खचाको प्रस्ताव िना नसकी गकटानीसाथ खचा शीर्ाकमा रकम 

तो्न सम्िव निएको तर आिामी वर्ाको खचामा समावेश 

िनुा पने प्रकारका रकमहरू बजेट तजुामा प्रयोजनका लागि 

मारै यस खचा शीर्ाकमा प्रस्ताव िना सगकनेछ ।  तर खचा िदाा 

बााँडिााँड िरी सम्बगन्धत खचा शीर्ाक अन्तिात नै समावेश 

िरी खचा िनुापदाछ ।  यो खर्य शीर्यकबाट खर्य गिे गरी 

अनख्तयारी नदि, निकासा गिय र खर्य लेख्ि नमल्दैि ।   

√ √ √ 
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(ख) पूूँजीगत खर्य/सम्पिी 

खर्य संकेत 

खर्य आधार शीर्यक, 

मूल शीर्यक, शीर्यक 

तथा उपशीर्यक 

पुरािो सकेंत ब्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

३०००० सम्पनि तथा 

दानयत्व 

- यसमा सरकारका सबै नकनसमका सम्पिी प्राप्री तथा नस्थर 

सम्पिीको निमायणमा हुिे खर्य रकम र सरकारको दानयत्वमा रहकेो 

खुद रकम समावेश हुन्त्छ ।  

√ √ √ 

३१००० पूूँजीगत खर्य 29000 यसमा सरकारको सबै नकनसमका पुूँजीगत खर्यहरू समावेश 

गररन्त्छ ।   यो आधार शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

३११०० नस्थर सम्पनि 

प्रानप्र खर्य 

- यसमा सरकारको सबै नकनसमका पुूँजीगत खर्यहरू समावेश 

गररन्त्छ ।  कायय सम्पन्त्ि भएपनछ सम्बनन्त्धत शीर्यकमा निनमयत 

सम्पिीलाइय पूूँजीकृत गिुयपदयछ । यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि 

नमल्दैि ।  

√ √ √ 

३१११० भवि तथा 

सरंर्िा 

29210 यसमा भवि खरीद वा निमायणसूँग सम्बन्त्धी पुूँजीगत खर्यहरू 

समावेश गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

३११११ िवन खररद 29211 यसमा गनगमात िवन खररद िदााको खचा समावेश हुन्छ । िवन खररद 

िदाा  सो िवन तथा िवनले ओिटेको जग्िा, कम्पाउण्ड लिायत 

लिायतका अन्य संरचनाित खचा (जग्िा, िगनाचर र गि्चसा आगद) को 

लाित छुट्याउन स्ने िएमा सम्बगन्धत खचा शीर्ाकमै रकम व्यवस्था 

िरी खचा लेतन ुपदाछ । खररद िदााको िवन  तथा सो िवनले  रहेको 

जग्िा र कम्पाउन्ड समेतको खररद लािेको खचा यसमा समावेश 

िररन्छ ।   

√ √ √ 

३१११२ िवन गनमााण  29221 यसमा कायाालय िवन, आवास िवन, िवन तथा जग्िाको कम्पाउन्ड 

वाल गनमााण, िोठ र टहरा जस्ता िवनजन्य संरचनाको गनमााण िना 

लाग्ने खचाहरूको साथै िइरहेको िवनमा कोठा वा तला थप िदाा  हुने 

खचा समावेश िनुा पदाछ ।   

√ √ √ 

३१११३ गनगमात िवनको 

संरचनात्मक 

सधुार खचा  

29231 यसमा िइरहेको िवनसम्बन्धी संरचनाको आय ु थप हुने िरी िररने 

पुाँजीित प्रकृगतको खचा समावेश िनुा पदाछ ।  

√ √ √ 

३१११४ जग्िा गवकास 

काया 

- यसमा जग्िा गवकास काया सम्बन्धी लाित खचाको साथै सो कायासाँि 

प्रत्यक्ष सम्बगन्धत अन्य रकमहरू समावेश िनुा पदाछ ।  

   

३१११५ िगनाचर तथा 

गि्चसा 

29311 यसमा सरकारी कायाालयको प्रयोजनको लागि खरीद िररएका िनीचर, 

िगनागसाँि तथा गि्चसाको (क) खरीद मोल र (ख) यससम्बन्धी ढुवानी 

िाडा, मािास्थ बीमा, कर, िन्सारसम्बन्धी खचाहरू समावेश िररन्छ । 

√ √ √ 

३११२० सवारी साधि 

तथा मनेशिरी 

औजार 

29410 यसमा सवारी साधि तथा मशेीिरी औजार खररद सम्बन्त्धी खर्यहरू 

समावेश हुन्त्छ । यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

३११२१ सवारी साधन 29411 यसमा दहेायका रकमहरू समावेश हुन्छः 

(क) सवारीका साधनहरू (जस्तै  जीप, मोटरकार, बस, रक, मोटर 

साइकल, स्कूटर, साइकल, ढुवानीसम्बन्धी काम िने रया्टर, 

िाडा तान्ने जनावरहरुः वयल, र घोडा आगद) को मोल,  

(ख) सवारी साधनको इन्जीन नै बदली ममात िरमेा सोको मोल   

(ि) सवारी साधन वा इन्जीन गझकाउाँदा लािेको िाडा िरौट, कर, 

√ √ √ 
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खर्य संकेत 

खर्य आधार शीर्यक, 

मूल शीर्यक, शीर्यक 

तथा उपशीर्यक 

पुरािो सकेंत ब्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

िन्सार, मािास्थ बीमा 

(घ) हवाइा यातायातका साधन (हवाईजहाज, हेगलकप्टर आगद) र 

तीनका मेशीनरी कम्पोनेन्ट खररद  आगद खचाहरू 

३११२२ मेगशनरी तथा 

औजार 

29511 यसमा एक वर्ा िन्दा बढी आयू िएका सवारी साधन बाहेकको मेगशन 

तथा मेगशनरी औजारहरूको खररदको लागि िएका खचा समावेश 

हुन्छ । 

(क)  गवगिन्न गकगसमका िारी मेशीनहरू, खेतीसम्बन्धी मेशीन र 

औजारहरू, रया्टर (ढुवानीको काममा प्रयोि हुने बाहेक), 

जेनेरटेर, रान्सिरमर, कारखानाको सामान, गनमााणसम्बन्धी 

मेशीन, सञ्चारका सामान, वैज्ञागनक यन्र र सामान, नाप तथा 

तौलको सामान, तस्वीर गखच्ने सामान, प्रागवगधक 

राफ्टीङ्िसम्बन्धी सामान, कायाालय मेशीन र औजारहरू जस्तै 

फ्या्स, गमगमओग्राि, कम्प्यूटर, गप्रन्टर आगद मेशीन र 

औजारको मूल्य  

(ख)  यस्ता मेशीनरी औजारहरूको मतुय िाि नै बदली ममात िनुा 

परमेा सोको खचा  

(ि)  सो सम्बन्धी आवश्यक िाडा िरौट, शलु्क, कर, िन्सार, मािास्थ 

बीमा आगद खचाहरू ।   

(घ)  सरकारी कायाालयको लागि आवश्यक पने एक वर्ा िन्दा बढी 

गटकाउ हुन स्ने वा प्रगत इकाइ रू.  ५,०००।– िन्दा बढी मोल 

पने खालका (अ) अस्पतालका लागि चागहने औजारहरू, (आ) 

कृगर् औजार, पश ु गचगकत्सासम्बन्धी सानागतना मालसामान, 

रइङ्ि, गडजाइन लिायतका प्रागवगधक सामान आगद, (इ) गहटर, 

पंखा, गबजलुीको गमटर,   य.ुगप.एस., हाडा गडस्क र सोको 

जडानसम्बन्धी खचा, र अन्य  सानागतना प्रागवगधक सामानहरू 

सम्बन्धी खचाहर ।   

  तर प्रगत इकाइ ५०००।-  रूपैंया िन्दा कम मूल्यका सामान 

खरीद िनुा परमेा  “कायाालयसम्बन्धी खचा” मा खचा लेतन ुपनेछ । 

√ √ √ 

३११३० अन्त्य पूूँजीगत 

खर्य 

- यसमा अन्त्य पूूँजीगत खर्यहरू समावेश हुन्त्छि ्। यो शीर्यकमा खर्य 

लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

३११३१ पशधुन तथा 

बािवानी 

गवकास खचा 

- व्यावसागयक रूपले एक िन्दा बढी पटक उत्पादन प्राि िना स्ने िरी 

जीगवत पश ुपंक्षी पालन िने (प्रजनन, दगु्ध उत्पादन, उन उत्पादन, पश ु

यातायात) तथा अन्य व्यावसागयक कृगर् तथा वनस्पगत गवकास 

(िलिूल, गबउ गवजन, खोटो, पात, दोहोररने निद े बाली) आगदको 

लागि िररने गस्थर प्रकृगतको खचा यसमा पदाछ । 

√ √ √ 

३११३२ कम्प्यटुर 

सफ्टवेयर 

गनमााण तथा 

खरीद खचा एवं 

अन्य बौगद्धक 

सम्पत्ती प्रागि 

29712 यसमा सबै प्रकारका सफ्टवेयर गनमााण (परामशादाताको खचा समेत), 

खरीद र सारिूत रूपमा प्रिाव पाने िरी सफ्टवेयरमा स्तरोन्नगत िदााको 

लाित तथा डाटावेश सम्बन्धी खचा  समावेश िररन्छ ।  बोगद्धक सम्पगत्त 

अगधकार, अनसुन्धान र गवकास, मनोरन्जनात्मक तथा सागहगत्यक र 

कलात्मक कायामा िररने पूाँजीित प्रकृगतको खचा । 

√ √ √ 
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खर्य संकेत 

खर्य आधार शीर्यक, 

मूल शीर्यक, शीर्यक 

तथा उपशीर्यक 

पुरािो सकेंत ब्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

खचा 

३११४० सरुक्षा 

उपकरण 

- यसमा सावयजनिक सरुक्षाका लानग आवश्यक उपकरण सम्बन्त्धी  

खर्य समावेश हुन्त्छ । यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√   

३११४१ सरुक्षा उपकरण 

प्रागि खचा 

- शागन्त सरुक्षा प्रयोजनका लागि आवश्यक हातहगतयार तथा सरुक्षा 

उपकरण (सरुक्षा ट्यांक, सैगनक गवमान तथा अन्य गस्थर प्रकृगतका 

सैन्य उपकरण) खररद सम्बन्धी खचा यसमा समावेश हुन्छ । 

√   

३११५० सावयजनिक 

निमायण 

- यसमा सावयजनिक निमायणसूँग सम्बनन्त्धत खर्यहरू समावेश हुन्त्छि ्। 

यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

३११५१ सडक तथा पूल 

गनमााण 

- यसमा नयााँ तथा पूराना कालोपरे, खण्डागस्मथ वा ग्रािेल र कच्ची 

सडक गनमााण सम्बन्धी खचा र सडक गनमााण प्रत्यक्ष जोगडएका 

सम्बगन्धत पूल, कल्िटा , झोलङ्ुिे पूल, रेल पूल, गनमााण र सो साँि 

सम्बगन्धत इन्धन, सरुक्षा  लिायतका खचाहरू समावेश हुन्छ ।  

√ √ √ 

३११५२ रलेमािा तथा 

हवाइा मैदान 

गनमााण 

- यसमा रलेमािा तथा हवाइा मैदान गनमााण साँि सम्बगन्धत  सम्बगन्धत 

खचा र सो कायासाँि प्रत्यक्ष सम्बगन्धत  इन्धन, सरुक्षा घेरा गनमााणल 

लिायतका खचाहरू समावेश हुन्छन् ।  

√ √ √ 

३११५३ गवद्यतु संरचना 

गनमााण 

- यसमा गवद्यतु िहृ गनमााण, प्रशारण तथा गवतरण प्रणाली गनमााण लिायत 

गवद्यतु गवकाससाँि सम्बगन्धत लाित खचा र सो साँि प्रत्यक्ष सम्बगन्धत  

इन्धन, सरुक्षा लिायत अन्य समावेश हुन्छन् ।  

√ √ √ 

३११५४ तटबन्ध तथा 

बााँध  गनमााण 

- यसमा नदी गनयन्रणका लागि गनमााण िररने तटबन्ध, बााँध तथा 

िूसंरक्षणका लागि गनमााण िररने टेवा पखााल गनमााण लिायत  सो साँि 

प्रत्यक्ष सम्बगन्धत खचाहरू समावेश हुन्छन् ।  

√ √ √ 

३११५५ गसंचाइा संरचना 

गनमााण 

- यसमा गसंचाइाका लागि गनमााण िररने बााँध, नहर, कुलो, पैनी, स्यालो 

तथा डीप ट्यवेुल, र सो साँि प्रत्यक्ष सम्बगन्धत अध्ययन, अनसुन्धान, 

इन्धन, सरुक्षा लिायतका खचाहरू समावेश हुन्छन् ।  

√ √ √ 

३११५६ खानेपानी  

संरचना गनमााण 

- यसमा खानेपानीका लागि ररजभ्वाायर गनमााण, प्रशोधन तथा गवतरण 

प्रणाली गनमााण, पाइप गवच््याउने, पानीटेंकी गनमााण, बोररङ्ि लिायत 

सो साँि प्रत्यक्ष सम्बगन्धत , इन्धन, सरुक्षा लिायतका खचाहरू समावेश 

हुन्छन् ।  

√ √ √ 

३११५७ वन तथा 

वातावरण 

संरक्षण 

- यसमा नसारी स्थापना, वकृ्षारोपण, गग्रन हाउस तथा शेड गनमााण, 

वायोइगन्जगनयररङ्ि तथा वातावरण संरक्षण साँि सम्बगन्धत खचाहरू 

समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

३११५८ सरसिाइा 

संरचना गनमााण 

- यसमा ढल गनकास, सिाइा नाला, िोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र, डगम्पङ्ि 

साइट गनमााण तथा सरसिाइा साँि सम्बगन्धत अन्य पूवााधार गनमााण साँि 

सम्बगन्धत खचाहरू समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

३११५९ अन्य 

सावाजगनक 

गनमााण 

29611 मागथ ३११५१ दगेख ३११५८ सम्म नपरकेा अन्य सावाजगनक 

गनमााणसाँि सम्बगन्धत खचाहरू यसमा समावेश िनुा पदाछ ।  

√ √ √ 

३११७० पूूँजीगत सधुार 

खर्य 

29620 यसमा सावयजनिक निमायण र पुूँजीगत सरंर्िाको आयु थप हुिे गरी 

गररि ेखर्यहरू समावेश गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 
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खर्य संकेत 

खर्य आधार शीर्यक, 

मूल शीर्यक, शीर्यक 

तथा उपशीर्यक 

पुरािो सकेंत ब्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

३११७१ पूाँजीित सधुार 

खचा सावाजगनक 

गनमााण 

29621 यसमा सावाजगनक गनमााण र पुाँजीित संरचनाको आय ुथप हुने िरी िररने 

खचाहरू समावेश िररन्छ ।  तर संरचनाको आकार वा लम्वाई वा 

पररमाण नै थप िना लाग्ने पुाँजीित गनमााणसम्बन्धी खचा रकम संकेत नं. 

३११५१ दगेख ३११५९ सम्मका खचा शीर्ाकमै समावेश िनुा पदाछ ।  

उदाहरणको लागि ५० गकलोगमटर लामो गवद्यमान सडकमा अरू १० 

गकलोगमटर थप िनुा पने िएमा त्यस्तो काया िना लाग्ने खचा िने रकम 

संकेत ३११५१ मा नै समावेश िनुा पदाछ ।   

√ √ √ 

३११७२ पूाँजीित 

अनसुन्धान 

तथा परामशा 

29711 यसमा सावाजगनक गनमााण साँि सम्बगन्धत (क) सम्िाव्यता अध्ययन 

खचा  (ख) सवेक्षण, गडजाइन, रइङ्ि खचा (ि) अन्वेर्ण उत्खनन र 

अनसुन्धानसम्बन्धी खचा  (घ) पुाँजीित गनमााणको लाितमा समावेश हुने 

प्रागवगधक परामशा सेवासम्बन्धी खचा तथा अन्य पूाँजीित प्रकृगतका 

अध्ययन, अनसुन्धान तथा परामशा  खचाहरू समावेश हुन्छन् । 

√ √ √ 

३१४०० प्राकृनतक 

सम्पनि (Non-

produced 

assets) 

29100 यसमा प्राकृनतक रूपमा उपलब्ध सम्पिीहरू प्रानप्र सम्बन्त्धी 

खर्यहरू समावेश हुन्त्छि ्। यो मूल शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

३१४१० जग्गा प्रानप्र 29110 यसमा सरकारी प्रयोजिका लानग जग्गा खरीद वा अनधग्रहण गदाय 

लाग्ि े सम्पूणय नकनसमका खर्यहरू समावेश गररन्त्छ ।  यो शीर्यकमा 

खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

३१४११ जग्िा प्रागि 29111 यसमा जग्िा खरीद वा अगधग्रहण िने गसलगसलामा लाग्ने मोल र सो 

वापत् को मआुब्जा तथा जग्िा प्राि िदाा  लाग्ने दस्तरु, कर र अन्य 

खचाहरू यस खचा शीर्ाकमा समावेश िररन्छ ।   

√ √ √ 

३१४४० अपृष्ट्य सम्पिी 

प्राप्री खर्य 

- यसमा उपयोगमा आउि ेतर िदनेखि ेप्रकारका सम्पिी प्रानप्रमा हुि े

खर्यहरू समावेश हुन्त्छि ्। यो शीर्यकमा खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

३१४४१ लाइासेन्स 

खररद /प्रागि 

खचा 

- सम्झौता अनसुार िकु्तानी िनुापने पूाँजीित प्रकृगतको लाइसेन्स खररद, 

नवीकरण वा िकु्तानी सम्बन्धी खचा तथा अन्य अपषृ्ट्य (intangible) 

अनमुगत सम्बन्धी खचाहरू यसमा समावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३१५०० भैपरी आउि े

पूूँजीगत 

29810 यसमा पुूँजीगत खर्यको बजेट एकमषु्ट रूपमा प्रस्ताव गिे प्रयोजिका 

लानग मार यो शीर्यकको प्रस्ताव गररएको हो ।  यो मूल शीर्यकमा 

खर्य लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

३१५१० भैपरी आउि े

पूूँजीगत 

 यसमा पुूँजीगत खर्यको बजेट एकमषु्ट रूपमा प्रस्ताव गिे प्रयोजिका 

लानग मार यो शीर्यकको प्रस्ताव गररएको हो ।  यो शीर्यकमा खर्य 

लेख्ि नमल्दैि । 

√ √ √ 

३१५११ िैपरी आउने 

पूाँजीित 

29811 पुंजीित खचा बजेट तजुामा िदाा  गकटानीसाथ खचा शीर्ाकमा तो्न 

सम्िव निएका रकमहरू बजेट तजुामा प्रयोजनका लागि मारै यसमा 

प्रस्ताव िना सगकनेछ ।  तर खचा िदाा  बााँडिााँड िरी सम्बगन्धत खचा 

शीर्ाक अन्तिात नै पारी खचा िनुा पदाछ ।  यस शीर्यकबाट खर्य गिे गरी 

अनख्तयारी नदि  ,निकासा नदि वा खर्य गिय नमल्दैि ।   

√ √ √ 
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खण्ि – र्ार 

नविीय सम्पिी तथा दानयत्व (नविीय व्यवस्था) 

नविीय 

संकेत 

नविीय सम्पिी तथा दानयत्व/ 

नविीय व्यवस्थाका आधार शीर्यक, 

मूल शीर्यक तथा उपशीर्यक 

पुरािो 

संकेत 
व्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

३२००० नविीय सम्पनि 31000 यस अन्त्तगयतका सकेंतहरूले सरकारी ऋण तथा 

लगािीको साथै स्वदशेी तथा वैदनेशक ऋण प्रानप्र 

र ऋणको सावाूँ भकु्तािीको अवस्थालाई नर्रण 

गदयछ ।   

√ √ √ 

३२०१० मदु्राको सरुक्षणमा प्रयुक्त  

सिु र एसिीआर 

 - यसमा सरकारले मदु्रा जारी गदाय सरुक्षणवापत 

राखेको सिु र एसनिआरको रकम समावेश हुन्त्छ   

√   

३२०११ मदु्राको सरुक्षणमा प्रयकु्त  सनु   - सरकारबाट गनश्कासन हुने मदु्राको सरुक्षणका लागि 

रागखएको सनुको मौगद्रक मूल्य यसमा समावेश िनुा  

पदाछ ।  

√   

३२०१२ एसडीआर  - सरकारले अन्तराा गष्ट्रय मदु्रा कोर् तथा अन्य 

संस्थामा प्राि िरकेो स्पेगशयल रइङ्ि राइट्स को 

मौगद्रक मूल्य यसमा समावेश िनुा पदाछ ।  

√   

३२०२० मदु्रा तथा अन्त्य सरुक्षण  - यसमा सरकारले जारी गरकेो स्वदशेी मदु्रा तथा 

सरकारको स्वामीत्वमा रहकेो वैदनेशक मदु्राको 

रकम समावेश गिुय पदयछ ।  

√   

३२०२१ गनश्कागशत नेपाली मदु्रा  - यसमा नेपाल सरकारको स्वीकृगतमा नेपाल राष्ट्र 

बैंकबाट जारी िएको मदु्राको रकम समावेश िनुा 

पदाछ ।  

√   

३२०२२ सगञ्चत वैदगेशक मदु्रा  - यसमा नेपाल सरकारसाँि साँगञ्चत रहेको गवदशेी 

मदु्राको नेपाली मदु्रामा पररवत्या मूल्य समावेश िनुा 

पदाछ ।  

√   

३२१०० आन्त्तररक नविीय सम्पनि 31110 यसमा तीिै तहका सरकारबाट गररि े आन्त्तररक 

नविीय सम्पनिका लानग, दशेनभरै हुि ेऋण तथा 

शयेर लगािीसम्बन्त्धी रकम समावेश गररन्त्छ ।   

√ √ √ 

३२१२० िगद तथा मौज्दात - गत वर्यको िगद मौज्दात  दानखला यसमा समावेश 

हुन्त्छ । यसमा रकम जम्मा गिय नमल्दैि ।  

√ √ √ 

३२१२१ ित वर्ाको निद मौज्दात 15111 ित वर्ाको निद मौज्दात यस शीर्ाकमा दागखला िनुा 

पदाछ ।  

√ √ √ 

३२१४० खूद ऋण लगािी 31100 यसमा तीिै तहका सरकारले दशेनभर गिे ऋण 

लगािीमा सरकारले नवगतमा गरकेो ऋण 

लगािीहरूबाट सावाूँ निताय प्राप्र रकम समायोजि 

गदाय हुि आउि ेखुद अङ्क उल्लेख  गररन्त्छ ।   

√ √ √ 

३२१४१ आन्तररक ऋण लिानी - आन्तररक रूपमा अन्य सरकारलाई प्रदान िररने ऋण 

यसमा पदाछन् ।  

√ √ √ 

३२१४२ सावाजगनक संस्थानमा ऋण 

लिानी 

31111 आन्तररक रूपमा सावाजगनक संस्थानहरूलाई प्रदान 

िररने ऋण यसमा समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

३२१४३ अन्य संस्थामा ऋण लिानी 31112 मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्य ऋण लिानी यसमा 

पदाछन् ।  

√ √ √ 

३२१४७ आन्तररक ऋण लिानी गिताा 

)-(  

- आन्तररक रूपमा अन्य सरकारलाई प्रदान ऋणको 

सााँवा गिताा यसमा पदाछन् ।  

√ √ √ 
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३२१४८ संस्थानबाट ऋण लिानी 

गिताा )-(  

31131 आन्तररक रूपमा सावाजगनक संस्थानहरूलाई प्रदान 

ऋणको सााँवा गिताा यसमा समावेश िररन्छ ।  

√ √ √ 

३२१४९ अन्य संस्थाबाट ऋण लिानी 

गिताा )-(  

31132 मागथ उल्लेख िए बाहेकका अन्य ऋणको सााँवा 

गिताा यसमा पदाछन् ।  

√ √ √ 

३२१५० खूद शयेर लगािी 31200 सरकारले नवनभन्त्ि ससं्थामा गरकेो शयेर लगािीको 

खुद रकम यसमा समावेश हुन्त्छ ।  

√ √ √ 

३२१५१ संस्थानमा शेयर लिानी 31211 संस्थानमा िररएको शेयर लिानी यसमा पदाछ ।  √ √ √ 

३२१५२ अन्य संस्थामा शेयर लिानी 31212 अन्य संस्थामा िररएको शेयर लिानी यसमा पदाछ ।  √ √ √ 

३२१५६ संस्थानमा शेयर लिानी 

गिताा )-(  

- संस्थानमा िररएको शेयर लिानी गिताा यसमा पदाछ ।  √ √ √ 

३२१५७ संस्थानमा शेयर लिानी 

गबक्री )-(  

31231 संस्थानमा िररएको शेयर लिानी गबक्री रकम यसमा 

पदाछ ।  

√ √ √ 

३२१५८ अन्य संस्थामा शेयर लिानी 

गिताा )-(  

- अन्य संस्थानमा िररएको शेयर लिानी गिताा यसमा 

पदाछ ।  

√ √ √ 

३२१५९ अन्य संस्थामा शेयर लिानी 

गबक्री )-(  

31232 अन्य संस्थानमा िररएको शेयर लिानी गबक्री रकम 

यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

३२२०० बाह्य नविीय सम्पनि 31100 बाह्य नविीय सम्पिी यसमा समावेश हुन्त्छ ।  √ √ √ 

३२२४० खूद वैदनेशक ऋण लगािी 31120 नवदशेमा गररएको लगािी र सो को निताय खर्यको 

खुद रकम यसमा समावेश हुन्त्छ ।  

√ √  

३२२११ वैदगेशक ऋण लिानी 31121 अन्तररागष्ट्रय रूपमा लिानी िरकेो ऋण यसमा 

पदाछ ।  

√ √  

३२२१२ वैदगेशक ऋण लिानी गिताा )-

( 

31141 अन्तररागष्ट्रय रूपमा लिानी िरकेो ऋणको सााँवा 

गिताा यसमा पदाछ ।  

√ √  

३२२५० खूद वैदनेशक शयेर लगािी 31220 नवदशेी ससं्थामा गरकेो खुद शेयर लगािी यसमा 

पदयछ ।  

√ √  

३२२५१ वैदगेशक शेयर लिानी 31221 अन्तररागष्ट्रय रूपमा लिानी िरकेो शेयर यसमा 

पदाछ ।  

√ √  

३२२५८ वैदगेशक शेयर गवक्री )-(  31241 अन्तररागष्ट्रय रूपमा लिानी िरकेो शेयर गबक्री 

यसमा पदाछ ।  

√ √  

३२२५९ वैदगेशक शेयर लिानी गिताा 

)-(  

- अन्तररागष्ट्रय रूपमा लिानी िरकेो शेयर गिताा 

यसमा पदाछ ।  

√ √  

३३००० दानयत्व 32000 सरकारको आन्त्तररक तथा बाह्य नविीय दानयत्व 

सम्बन्त्धी प्रानप्र यसमा समावेश हुन्त्छ ।  

√ √ √ 

३३१०० आन्त्तररक दानयत्व 32200 यसमा सरकारका सबै नकनसमका आन्त्तररक 

दानयत्वको रकम समावेश गररन्त्छ ।   

√ √ √ 

३३११० बाूँििाूँि हुि ेमूल्य 

अनभवृनि कर ( मू .अ.क.) 

11410 वस्तु तथा सवेाको उत्पादि, आयात, नबक्री, 

नवतरण तथा हस्तान्त्तरण एव ं अन्त्य कारोवारमा 

लाग्ि े सरकारका नवनभन्त्ि तहबीर् बाूँििाूँि हुि े

मूल्य अनभबृनि कर यसमा पदयछ ।  यसमा रकम 

जम्मा गिय नमल्दैि ।  

√   

३३१११ मू. अ. क. -उत्पादन संकलन 11411 उत्पादनकतााले वस्त ुउत्पादन िरी गबक्री िदाा लाग्ने 

मूल्य अगिवगृद्ध कर यसमा पदाछ ।  

√   
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३३११२ मू. अ. क. -आयात संकलन 11412 आयातकतााले मालसामान पैठारी िदाा  िन्सार गवन्दमैु 

गतनुापने मूल्य अगिवगृद्ध कर यसमा पदाछ ।  

√   

३३११३ मू. अ. क. -बस्त ुगबक्री र 

गवतरण संकलन 

11413 थोक तथा खदु्रा गबके्रताबाट मूल्य अगिवगृद्ध कर 

वापत् गतनुा पने रकम यसमा पदाछ ।  

√   

३३११४ मू. अ. क. -परामशा तथा 

ठे्का संकलन 

11414 सबै प्रकारका ठे्का व्यावसाय तथा परामशा सेवामा 

लाग्ने मूल्य अगिवगृद्ध कर यसमा पदाछ ।  मूल्य 

अगिवगृद्ध कर लाि ु हुन ु अिागड असलु हुन बााँकी 

रहेका ठे्का कर असलु िएमा यसैमा जम्मा िनुा 

पदाछ ।   

√   

३३११५ मू. अ. क. -पयाटन सेवा 

संकलन 

11415 पयाटन व्यवसायसाँि सम्बगन्धत होटल, रािल 

एजेन्सी, पदयारा (रेगकङ), जलयारा (याासगफ्टङ) 

समेतका व्यवसायमा लाग्ने मूल्य अगिवगृद्ध कर 

यसमा पदाछ ।  मूल्य अगिवगृद्ध कर लाि ुहुन ुअिागड 

असलु हुन बााँकी रहेका होटल कर असलु िएमा 

यसैमा जम्मा िनुा पदाछ । 

√   

३३११६ मू. अ. क. -संचार सेवा, 

गवमा, हवाई उडान र अन्य 

सेवा संकलन 

11416 सबै प्रकारका सञ्चार सेवा (सरकारी हुलाक सेवा 

बाहेक), बीमा र तोगकएका अन्य सेवाको गबक्रीमा 

लिाइने मूल्य अगिवगृद्ध कर र हवाई उडान कर 

वापत् को रकम यसमा पदाछ ।  मूल्य अगिवगृद्ध कर 

लाि ु हुन ुअिागड असलु हुन बााँकी रहेका मनोरन्जन 

कर असलु िएमा यसैमा जम्मा िनुा पदाछ । 

√   

३३११७ मू. अ. क. -बेदताावालाले िने 

संकलन 

11417 नेपाल बागहरको दताा निएको कुनै व्यगक्तबाट सवेा 

प्राि िदाा  उठाउन ु पने मूल्य अगिवगृद्ध कर, काठ 

गबक्रीमा लिाइने मूल्य अगिवगृद्ध कर, स्थानीय तह वा 

नेपाल गस्थत अन्तराा गष्ट्रय संघ संस्था वा गनयोि वा 

सरकार वा मूल्य अगिवगृद्ध कर नलाग्ने वस्तकुो 

कारोवार िने सावाजगनक संस्थानले 

सङ्कलन/दागखला िने मूल्य अगिवगृद्ध कर यसमा 

पदाछ । 

√   

३३१२० बाूँििाूँि भएको मूल्य 

अनभबृनि कर 

- सरकारका तहहरूबीर् काििु बमोनजम बाूँििाूँि 

भएको मूल्य अनभबृनि करको रकम यसमा पदयछ ।    

√   

३३१२१ मू. अ. क. -उत्पादन 

बााँडिााँड 

- उत्पादनमा संकलन िररएको मूल्य अगिबगृद्ध कर 

बााँडिााँड वापतको रकम यसमा समावेश िररन्छ ।  

√   

३३१२२ मू. अ. क. -आयात बााँडिााँड - आयातमा संकलन िररएको मूल्य अगिबगृद्ध कर 

बााँडिााँड वापतको रकम यसमा समावेश िररन्छ ।  

√   

३३१२३ मू. अ. क. -बस्त ुगबक्री र 

गवतरण बााँडिााँड 

- वस्त ु गबक्री र गवतरणमा संकलन िररएको मूल्य 

अगिबगृद्ध कर बााँडिााँड वापतको रकम यसमा 

समावेश िररन्छ ।  

√   

३३१२४ मू. अ. क. -परामशा तथा 

ठे्का बााँडिााँड 

- परामशा तथा ठे्काबाट संकलन िररएको मूल्य 

अगिबगृद्ध कर बााँडिााँड वापतको रकम यसमा 

समावेश िररन्छ ।  

√   

३३१२५ मू. अ. क. -पयाटन सेवा - पयाटन सेवामा संकलन िररएको मूल्य अगिबगृद्ध कर √   
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बााँडिााँड बााँडिााँड वापतको रकम यसमा समावेश िररन्छ ।  

३३१२६ मू. अ. क. -संचार सेवा, 

गवमा, हवाई उडान र अन्य 

सेवा बााँडिााँड 

- संचार सेवा, बीमा, हवाइा उडान र अन्य सेवामा  

संकलन िररएको मूल्य अगिबगृद्ध कर बााँडिााँड 

वापतको रकम यसमा समावेश िररन्छ ।  

√   

३३१२७ मू. अ. क. -बेदताावालाले 

संकलन िने बााँडिााँड 

- बेदताावालाले संकलन िने मूल्य अगिबगृद्ध कर 

बााँडिााँड वापतको रकम यसमा समावेश िररन्छ ।  

√   

३३१३० बाूँििाूँि हुि ेअन्त्त  :शलु्क  11420 नवनभन्त्ि प्रकारका मालवस्तु उत्पादि गदाय लाग्िे 

अन्त्तःशलु्क यसमा पदयछ ।  यसमा रकम जम्मा गिय 

नमल्दैि ।  

√   

३३१३१ सगुताजन्य पदाथा - संकलन 11421 सबै प्रकारका सतुीजन्य पदाथाको उत्पादनमा लाग्ने 

अन्तःशलु्क, उत्पादन र गबक्री इजाजत दस्तरु र 

नवीकरण दस्तरु यसमा पदाछ ।  

√   

३३१३२ मगदरा  - संकलन 11422 मगदरा (वाईन र हल्का पेय पदाथा समेत)मा लाग्ने 

अन्तःशलु्क रकम, उत्पादन र गबक्री इजाजत दस्तरु 

र नवीकरण दस्तरु यसमा पदाछ ।   

√   

३३१३३ गबयर - संकलन 11423 गवयरमा लाग्ने अन्तःशलु्क रकम, उत्पादन र गबक्री 

इजाजत दस्तरु र नवीकरण दस्तरु यसमा पदाछ ।   

√   

३३१३४ अन्य औद्योगिक उत्पादन - 

संकलन 

11424 मागथ उगल्लगखत उपशीर्ाक ११४२१, ११४२२ र 

११४२३ मा परकेो बाहेक अन्य औद्योगिक 

उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशलु्क, उत्पादन र गबक्री 

इजाजत दस्तरु र नवीकरण दस्तरु यसमा पदाछ ।   

√   

३३१४० बाूँििाूँि भएको अन्त्तशलु्क - सरकारका तहहरूबीर् काििु बमोनजम बाूँििाूँि 

भएको अन्त्तःशलु्क करको रकम यसमा पदयछ ।  

√   

३३१४१ सगुताजन्य पदाथाको 

अन्तःशलु्क - बााँडिााँड 

- सगुताजन्य पदाथामा संकलन िररएको अन्तशलु्क 

बााँडिाडको रकम यसमा समावेश िररन्छ ।  

√   

३३१४२ मगदराको अन्तःशलु्क  - 

बााँडिााँड 

- मगदरामा संकलन िररएको अन्तशलु्क बााँडिाडको 

रकम यसमा समावेश िररन्छ ।  

√   

३३१४३ गबयरको अन्तःशलु्क  - 

बााँडिााँड 

- गबयरमा  संकलन िररएको अन्तशलु्क बााँडिाडको 

रकम यसमा समावेश िररन्छ ।  

√   

३३१४४ अन्य औद्योगिक उत्पादनको 

अन्तःशलु्क - बााँडिााँड  

- अन्य औद्योगिक उत्पादनमा संकलन िररएको 

अन्तशलु्क बााँडिाडको रकम यसमा समावेश 

िररन्छ ।  

√   

३३१५० बाूँििाूँि हुि ेरोयल्टी, 

शलु्क, रनजष्ट्रेशि तथा 

अन्त्य प्रशासनिक सवेा 

शलु्क सकंलि 

- यसमा सकारका नवनभन्त्ि तहहरूबीर् बाूँििाूँि हुिे 

रोयल्टी, शलु्क, रनजष्ट्रेशि तथा अन्त्य राजस्वको 

सकंनलत रकम समावेश हुन्त्छ ।  

√ √ √ 

३३१५१ वन रोयल्टी संकलन - वन तथा वन पैदावार गबक्री वापत् प्राि आय, लकडी 

गललाम गबक्री, वन्यजन्तसुम्बन्धी आम्दानी, चरी 

चराई दस्तरु, वन्यजन्त ु आरक्ष, गनकुञ्ज संरक्षण 

के्षरको प्रवेश शलु्क, गचगडयाखाना प्रवेश शलु्क, 

वनस्पगतसम्बन्धी अन्य आम्दानी, नहर वररपररको 

घााँस गबक्री र सो सम्बन्धी दण्ड, जररवाना वापत् 

√ √ √ 



57 
 

नविीय 

संकेत 

नविीय सम्पिी तथा दानयत्व/ 

नविीय व्यवस्थाका आधार शीर्यक, 

मूल शीर्यक तथा उपशीर्यक 

पुरािो 

संकेत 
व्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

आगदबाट प्राि रकम र वन के्षरको रोयल्टी यसमा 

पदाछ ।  

३३१५२ खानी रोयल्टी संकलन - खानी खोदे्न अनमुगतपर दस्तरु, सवेक्षण दस्तरु, 

आयोजना (प्रोजे्ट) लाई ढुङ्िा गबक्री िदाा  आएको 

रकम, खानीको रोयल्टी, खानीमा जाने िाडी तथा 

िाडी आवत जावतको इजाजतपर बापत  प्राि हुने 

रकम यसमा पदाछ । 

√ √ √ 

३३१५३ जलस्रोत रोयल्टी संकलन - जलस्रोत के्षरबाट प्राि रोयल्टी, गवद्यत्ु उत्पादन 

शलु्क, गवद्यतु उत्पादन इजाजत–पर दस्तरु र 

नवीकरण दस्तरु, गवद्यतु उत्पादन, प्रसारण र 

गवतरणको सवेक्षण अनमुगत पर दस्तरु तथा सोको 

नवीकरण दस्तरु, गवद्यतु गबक्री, आयोजना गबक्री, 

जलश्रोतसम्बन्धी सम्पणुा आय र सो सम्बन्धी दण्ड 

जररवाना बापत  प्राि रकम यसमा पदाछ । 

√ √ √ 

३३१५४ पवातारोहण रोयल्टी संकलन 14513 पवातारोहण इजाजत वापत प्राि हुने रोयल्टी रकम 

यसमा समावेश िनुा पदाछ ।  

√ √ √ 

३३१५५ पदयारा रोयल्टी संकलन - पदयारा (रेगकङ्ि) इजाजत वापत प्राि हुने 

दस्तरु/रोयल्टी रकम यसमा समावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३३१५६ पयाटन सेवा शलु्क/रोयल्टी 

संकलन 

14514 पयाटकले गलएर आएको हातहगतयारको अस्थायी 

अनमुगत (लाइसेन्स) दस्तरु, वतृ्तगचर गखच्ने 

दस्तरु,चलगचर गनमााण र गखच्ने शलु्क लिायतका 

अन्य पयाटन सम्बन्धी सवेा शूल्कबाट प्राि हुने 

रोयल्टी रकम यसमा समावेश िनुा पदाछ । 

√ √ √ 

३३१५७ घरजग्िा रगजष्ट्रेशन दस्तरु 

संकलन 

11341 सरकारका तहहरूबीच बााँडिााँड हुने िरी गनधााररत 

घरजग्िा रगजष्ट्रेशन शलु्क यसमा समावेश हुन्छ ।  

 √ √ 

३३१५८ सवारी साधन कर संकलन - सरकारका तहहरूबीच बााँडिााँड हुने िरी तोगकएको 

सवारी साधनमा लाग्ने कर तथा शलु्क यसमा 

समावेश हुन्छ ।  

 √ √ 

३३१५९ अन्य बााँडिााँड हुने राजश्व 

संकलन 

- मागथ उल्लेख िएका शीर्ाकहरू बाहेक सरकारका 

तहहरूबीच बााँडिााँड हुने िरी प्राप्ि हुने अन्य 

प्रकारका दस्तरु, शलु्क, राजश्व आगद यसमा समावेश 

हुन्छन् ।  

√   

३३१६० रोयल्टी, शलु्क, रनजष्ट्रेशि 

तथा अन्त्य प्रशासनिक सवेा 

शलु्क बाूँििाूँि 

- यसमा सकारका नवनभन्त्ि तहहरूबीर् बाूँििाूँि 

भएको रोयल्टी, शलु्क, रनजष्ट्रेशि तथा अन्त्य 

राजस्वको  रकम समावेश हुन्त्छ ।  

√ √ √ 

३३१६१ वन रोयल्टी बााँडिााँड - वन के्षरबाट प्राि हुने रोयल्टी बााँडिााँड िरीएको रकम 

यसमा समावेश िनुा पदाछ ।  

√ √ √ 

३३१६२ खानी रोयल्टी बााँडिााँड - खानी के्षरबाट प्राि हुने रोयल्टी बााँडिााँड िरीएको 

रकम यसमा समावेश िनुा पदाछ ।  

√ √ √ 

३३१६३ जलस्रोत रोयल्टी बााँडिााँड - जलस्रोत के्षरबाट प्राि हुने रोयल्टी बााँडिााँड िरीएको 

रकम यसमा समावेश िनुा पदाछ ।  

√ √ √ 

३३१६४ पवातारोहण रोयल्टी बााँडिााँड - पवातारोहणबाट प्राि हुने रोयल्टी बााँडिााँड िरीएको √ √ √ 
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नविीय 

संकेत 

नविीय सम्पिी तथा दानयत्व/ 

नविीय व्यवस्थाका आधार शीर्यक, 

मूल शीर्यक तथा उपशीर्यक 

पुरािो 

संकेत 
व्याख्या 

प्रयोग हुिे तह 

संघ प्रदेश स्थािीय 

रकम यसमा समावेश िनुा पदाछ ।  

३३१६५ पदयारा रोयल्टी बााँडिााँड - पदयाराबाट प्राि हुने रोयल्टी बााँडिााँड िरीएको 

रकम यसमा समावेश िनुा पदाछ ।  

√ √ √ 

३३१६६ पयाटन सेवा शलु्क रोयल्टी 

बााँडिााँड 

- पयाटन सेवा शलु्कबाट प्राि हुने रोयल्टी बााँडिााँड 

िरीएको रकम यसमा समावेश िनुा पदाछ ।  

√ √ √ 

३३१६७ घरजग्िा रगजष्ट्रेशन दस्तरु 

बााँडिााँड 

- सरकारका तहहरूबीच बााँडिााँड हुने िरी संकगलत 

घरजग्िा रगजष्ट्रेशन शलु्कको बााँडिााँड हुने रकम 

यसमा समावेश हुन्छ ।  

 √ √ 

३३१६८ सवारी साधन कर बााँडिााँड - सरकारका तहहरूबीच बााँडिााँड हुने िरी तोगकएको 

सवारी साधनमा लािेको कर बााँडिााँड हुने रकम 

यसमा समावेश हुन्छ ।  

 √ √ 

३३१६९ अन्य बााँडिााँड हुने राजश्व 

बााँडिााँड 

- सरकारका तहहरूबीच बााँडिााँड हुने िरी प्राप्ि हुने 

अन्य प्रकारका दस्तरु, शलु्क, राजश्व आगदको 

बााँडिााँड रकम यसमा समावेश हुन्छन् ।  

√   

३३१९० खूद आन्त्तररक ऋण 32220 यसमा सघंीय सरकारले गरकेो आन्त्तररक ऋण 

प्रानप्र र आन्त्तररक ऋणको सावाूँ भकु्तािीको खुद 

रकम समावेश गररन्त्छ ।   

√ √ √ 

३३१९१ ऋणपर मािा त प्राि ऋण 32221, 

32222, 

32223, 

32224 

यसमा रेजरी गबल, बचत ऋणपर, गवकास ऋणपर 

लिायतका गवगिन्न ऋणपरहरूमािा त प्राि ऋण 

यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

३३१९२ अन्य आन्तररक सरकारबाट 

प्राि ऋण 

- यसमा आन्तररक रूपमा अन्य सरकारबाट प्राि ऋण 

पदाछ ।  

√ √ √ 

३३१९३ अन्य संस्थाहरूबाट ऋण 

प्रागि 

- यसमा आन्तररक रूपमा गवगिन्न गवत्तीय तथा अन्य 

संस्थाहरूबाट प्राि ऋण पदाछ ।  

√ √ √ 

३३१९४ अगधगवकर्ा (Overdraft) - यसमा अगधगवकर्ाका माध्यमिारा प्राि छोटो समयको 

ऋण यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

३३१९५ ऋणपर मािा त प्राि ऋण 

सााँवा िकु्तानी 

32211, 

32212, 

32213, 

32214  

यसमा रेजरी गबल, बचत ऋणपर, गवकास ऋणपर 

लिायतका गवगिन्न ऋणपरहरूमािा त प्राि ऋण 

सााँवा िकु्तानी यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

३३१९६ अन्य आन्तररक सरकारबाट 

प्राि ऋण सााँवा िकु्तानी 

- यसमा आन्तररक रूपमा अन्य सरकारबाट प्राि ऋण 

सााँवा िकु्तानी पदाछ ।  

√ √ √ 

३३१९७ अन्य संस्थाहरूबाट ऋण 

प्रागि सााँवा िकु्तानी 

- यसमा आन्तररक रूपमा गवगिन्न गवत्तीय तथा अन्य 

संस्थाहरूबाट प्राि ऋण सााँवा िकु्तानी पदाछ ।  

√ √ √ 

३३१९८ अगधगवकर्ा (Overdraft) 

िकु्तानी 

- यसमा अगधगवकर्ाका माध्यमिारा प्राि छोटो समयको 

ऋण िकु्तानी यसमा पदाछ ।  

√ √ √ 

३३२०० बाह्य नविीय दानयत्व 32100 यसमा सरकारको बाह्य नविीय दानयत्वको रकम 

समावेश हुन्त्छ ।  

√ √ √ 

३३२४० खूद वैदनेशक ऋण 32120 यसमा सरकारको खुद वैदनेशक ऋण रकम 

समावेश हुन्त्छ ।  

√ √ √ 

३३२४१ वैदगेशक ऋणको प्रागि 32121 यसमा वैदगेशक स्रोतबाट प्राि िररने ऋण समावेश 

िररन्छ ।  

√ √ √ 

३३२४२ वैदगेशक ऋण सांवा िकु्तानी 32111 यसमा वैदगेशक स्रोतबाट प्राि िररने ऋणको सााँवा √ √ √ 
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संघ प्रदेश स्थािीय 

)-(  िकु्तानी समावेश िररन्छ ।  

३४००० सम्भाव्य सम्पिी र दानयत्व 

(Contingent Assestes 

and Liabilities) 

- यसमा मानथ उल्लखे भएका सम्पिी तथा दानयत्व 

सम्बन्त्धी वगीकरणमा िपरकेा (below the line 

item) तर सम्भाव्य रूपमा प्राप्र हुि सक्ि ेसम्पिी 

र दानयत्व समावेश गररन्त्छ । यसको प्रयोग नविीय 

नववरण तयार गिे निकायले नविीय नववरणको 

पूणयताका लानग मार गिुय पदयछ । 

√   

३४१०० सम्भाव्य सम्पिी र दानयत्व - यसमा मानथ उल्लखे भएका सम्पिी तथा दानयत्व 

सम्बन्त्धी वगीकरणमा िपरकेा (below the line 

item) तर सरकारलाइय  प्राप्र हुि े सक्ि े सम्भाव्य 

सम्पिी तथा सरकारउपर  आइपिे सम्भाव्य 

दानयत्वको लेखाकंि गररन्त्छ । 

√   

३४११० सम्भाव्य सम्पिी -  यसमा सरकारलाइय   प्राप्र हुि े सम्भाव्य अन्त्य 

सम्पिी समावेश हुन्त्छ ।  

√   

३४१११ सम्िाव्य सम्पत्ती - सरकारबाट सम्पागदत गवगिन्न कायाहरूको 

पररणामस्वरूप िगवष्ट्यमा हुने कुनै एक वा एकिन्दा 

बढी सम्िाव्य घटनाक्रमका कारण सरकारलाइा 

सम्पत्तीको रूपमा प्राि हुने स्ने सम्पत्तीको गववरण 

यसमा समावेश िनुापदाछ । सरकारको प्रत्यक्ष 

गनयन्रणमा नरहेका अनपेगक्षत तथा योजना 

निररएका काननुी दावीहरू, जमानतहरू तथा यस्तै 

अन्य कायावाट प्राि हुने सम्पत्तीलाइा सरकारको 

गवत्तीय गववरणमा खलुासा िनुापदाा  यसमा समावेश 

िनुापदाछ ।  

√   

३४२०० सम्भाव्य दानयत्व -  यसमा सरकारउपर नसजयिा हुि े सम्भाव्य दानयत्व  

समावेश हुन्त्छ ।  

√   

३४२१० सम्भाव्य दानयत्व -  यसमा सरकारउपर नसजयिा हुि े सम्भाव्य दानयत्व  

समावेश हुन्त्छ ।  

√   

३४२११ सम्िाव्य दागयत्व - सरकारबाट सम्पागदत गवगिन्न कायाहरूको 

पररणामस्वरूप िगवष्ट्यमा हुने कुनै एक वा एकिन्दा 

बढी सम्िाव्य घटनाक्रमका कारण सरकारउपर 

गसजाना  हुने स्ने दागयत्वको गववरण यसमा समावेश 

िनुापदाछ । सरकारको दागयत्व बढ्न सकने तर 

अनपेगक्षत तथा योजना निररएका सम्िाव्य दागयत्व 

जसलाइा सरकारले व्यहोनुापना स्छ त्यस्ता 

दागयत्वलाइा  सरकारको गवत्तीय गववरणमा खलुासा 

िनुापदाा यसमा समावेश िनुापदाछ ।  

√   
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26 इलाम रोङ िाउाँपागलका ८ ०१ ०३ ५ 05 ८०१०३५05 

27 इलाम सन्दकपरु िाउाँपागलका ८ ०१ ०३ ५ 06 ८०१०३५06 

28 संखवुासिा खााँदवारी निरपागलका  ८ ०१ ०४ ४ 01 ८०१०४४01 
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33 संखवुासिा गचगचला िाउाँपागलका ८ ०१ ०४ ५ 01 ८०१०४५01 
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50 धनकुटा सााँिरुीिढी िाउाँपागलका ८ ०१ ०६ ५ 04 ८०१०६५04 
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54 िोजपरु आमचोक िाउाँपागलका ८ ०१ ०७ ५ 02 ८०१०७५02 

55 िोजपरु ट्याम्केमैयमु िाउाँपागलका ८ ०१ ०७ ५ 03 ८०१०७५03 

56 िोजपरु पौवादङुमा िाउाँपागलका ८ ०१ ०७ ५ 04 ८०१०७५04 
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104 झापा िौररिंज िाउाँपागलका ८ ०१ १२ ५ 03 ८०११२५03 

105 झापा झापा िाउाँपागलका ८ ०१ १२ ५ 04 ८०११२५04 

106 झापा बाह्रदशी िाउाँपागलका ८ ०१ १२ ५ 05 ८०११२५05 

107 झापा बदु्धशागन्त िाउाँपागलका ८ ०१ १२ ५ 06 ८०११२५06 

108 झापा हल्दीबारी िाउाँपागलका ८ ०१ १२ ५ 07 ८०११२५07 

109 मोरङ गवराटनिर महानिरपागलका ८ ०१ १३ २ 01 ८०११३२01 

110 मोरङ उलााबारी निरपागलका  ८ ०१ १३ ४ 01 ८०११३४01 

111 मोरङ पथरी शगनिर े निरपागलका  ८ ०१ १३ ४ 02 ८०११३४02 

112 मोरङ बेलवारी निरपागलका  ८ ०१ १३ ४ 03 ८०११३४03 

113 मोरङ रिेंली निरपागलका  ८ ०१ १३ ४ 04 ८०११३४04 

114 मोरङ रतवुामाई निरपागलका  ८ ०१ १३ ४ 05 ८०११३४05 
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115 मोरङ लेटाङ निरपागलका  ८ ०१ १३ ४ 06 ८०११३४06 

116 मोरङ सनुवर्ी निरपागलका  ८ ०१ १३ ४ 07 ८०११३४07 

117 मोरङ सनु्दरहरैंचा निरपागलका  ८ ०१ १३ ४ 08 ८०११३४08 

118 मोरङ कटहरी िाउाँपागलका ८ ०१ १३ ५ 01 ८०११३५01 

119 मोरङ कानेपोखरी िाउाँपागलका ८ ०१ १३ ५ 02 ८०११३५02 

120 मोरङ केराबारी िाउाँपागलका ८ ०१ १३ ५ 03 ८०११३५03 

121 मोरङ ग्रामथान िाउाँपागलका ८ ०१ १३ ५ 04 ८०११३५04 

122 मोरङ जहदा िाउाँपागलका ८ ०१ १३ ५ 05 ८०११३५05 

123 मोरङ धनपालथान िाउाँपागलका ८ ०१ १३ ५ 06 ८०११३५06 

124 मोरङ बढुीिंिा िाउाँपागलका ८ ०१ १३ ५ 07 ८०११३५07 

125 मोरङ गम्लाजङु िाउाँपागलका ८ ०१ १३ ५ 08 ८०११३५08 

126 सनुसरी ईटहरी उपमहानिरपागलका ८ ०१ १४ ३ 01 ८०११४३01 

127 सनुसरी धरान उपमहानिरपागलका ८ ०१ १४ ३ 02 ८०११४३02 

128 सनुसरी इनरुवा निरपागलका  ८ ०१ १४ ४ 01 ८०११४४01 

129 सनुसरी दहुवी निरपागलका  ८ ०१ १४ ४ 02 ८०११४४02 

130 सनुसरी बराह निरपागलका  ८ ०१ १४ ४ 03 ८०११४४03 

131 सनुसरी रामधनुी निरपागलका  ८ ०१ १४ ४ 04 ८०११४४04 

132 सनुसरी कोशी िाउाँपागलका ८ ०१ १४ ५ 01 ८०११४५01 

133 सनुसरी िढी िाउाँपागलका ८ ०१ १४ ५ 02 ८०११४५02 

134 सनुसरी दवेानिञ्ज िाउाँपागलका ८ ०१ १४ ५ 03 ८०११४५03 

135 सनुसरी बजुा िाउाँपागलका ८ ०१ १४ ५ 04 ८०११४५04 

136 सनुसरी िोक्राहा िाउाँपागलका ८ ०१ १४ ५ 05 ८०११४५05 

137 सनुसरी हररनिरा िाउाँपागलका ८ ०१ १४ ५ 06 ८०११४५06 

138 सिरी कञ्चनरुप निरपागलका  ८ ०२ १५ ४ 01 ८०२१५४01 

139 सिरी खडक निरपागलका  ८ ०२ १५ ४ 02 ८०२१५४02 

140 सिरी डा्नेश्वरी निरपागलका  ८ ०२ १५ ४ 03 ८०२१५४03 

141 सिरी बोदबेरसाइन निरपागलका  ८ ०२ १५ ४ 04 ८०२१५४04 

142 सिरी राजगबराज निरपागलका  ८ ०२ १५ ४ 05 ८०२१५४05 

143 सिरी शम्िनुाथ निरपागलका  ८ ०२ १५ ४ 06 ८०२१५४06 

144 सिरी सिकोशी निरपागलका ८ ०२ १५ ४ 07 ८०२१५४07 

145 सिरी सरुुङ्िा निरपागलका  ८ ०२ १५ ४ 08 ८०२१५४08 

146 सिरी 
हनमुाननिर 

कंकागलनी 
निरपागलका  ८ ०२ १५ ४ 09 ८०२१५४09 

147 सिरी 
अग्नीसाइर 

कृष्ट्णासवरन 
िाउाँपागलका ८ ०२ १५ ५ 01 ८०२१५५01 

148 सिरी गछन्नमस्ता िाउाँपागलका ८ ०२ १५ ५ 02 ८०२१५५02 

149 सिरी गतरहुत िाउाँपागलका ८ ०२ १५ ५ 03 ८०२१५५03 

150 सिरी गतलाठी कोईलाडी िाउाँपागलका ८ ०२ १५ ५ 04 ८०२१५५04 

151 सिरी बलान गवहुल िाउाँपागलका ८ ०२ १५ ५ 05 ८०२१५५05 

152 सिरी गबष्ट्णपुरु िाउाँपागलका ८ ०२ १५ ५ 0६ ८०२१५५0६ 
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153 सिरी बेल्ही चपेना िाउाँपागलका ८ ०२ १५ ५ 0७ ८०२१५५0७ 

154 सिरी महादवेा िाउाँपागलका ८ ०२ १५ ५ 0८ ८०२१५५0८ 

155 सिरी रुपनी िाउाँपागलका ८ ०२ १५ ५ 0९ ८०२१५५0९ 

156 गसराहा कजान्हा निरपागलका ८ ०२ १६ ४ 01 ८०२१६४01 

157 गसराहा कल्याणपरु निरपागलका  ८ ०२ १६ ४ 02 ८०२१६४02 

158 गसराहा िोलबजार निरपागलका  ८ ०२ १६ ४ 03 ८०२१६४03 

159 गसराहा धनिढीमाई निरपागलका  ८ ०२ १६ ४ 04 ८०२१६४04 

160 गसराहा गमचैया निरपागलका  ८ ०२ १६ ४ 05 ८०२१६४05 

161 गसराहा लहान निरपागलका  ८ ०२ १६ ४ 06 ८०२१६४06 

162 गसराहा गसरहा निरपागलका  ८ ०२ १६ ४ 07 ८०२१६४07 

163 गसराहा सखुीपरु निरपागलका ८ ०२ १६ ४ 08 ८०२१६४08 

164 गसराहा अनामा िाउाँपागलका ८ ०२ १६ ५ 01 ८०२१६५01 

165 गसराहा औरही िाउाँपागलका ८ ०२ १६ ५ 02 ८०२१६५02 

166 गसराहा नरहा िाउाँपागलका ८ ०२ १६ ५ 03 ८०२१६५03 

167 गसराहा नवराजपरु िाउाँपागलका ८ ०२ १६ ५ 04 ८०२१६५04 

168 गसराहा बररयारपट्टी िाउाँपागलका ८ ०२ १६ ५ 05 ८०२१६५05 

169 गसराहा गबष्ट्णपुरु िाउाँपागलका ८ ०२ १६ ५ 06 ८०२१६५06 

170 गसराहा ििवानपरु िाउाँपागलका ८ ०२ १६ ५ 07 ८०२१६५07 

171 गसराहा लक्ष्मीपरु पतारी िाउाँपागलका ८ ०२ १६ ५ 08 ८०२१६५08 

172 गसराहा सखवुानान्कारकट्टी िाउाँपागलका ८ ०२ १६ ५ 09 ८०२१६५09 

173 धनरु्ा जनकपरु उपमहानिरपागलका ८ ०२ १७ ३ 01 ८०२१७३01 

174 धनरु्ा कमला निरपागलका ८ ०२ १७ ४ ०१ ८०२१७४०१ 

175 धनरु्ा गक्षरशे्वरनाथ निरपागलका  ८ ०२ १७ ४ ०२ ८०२१७४०२ 

176 धनरु्ा िणेशमान चारनाथ निरपागलका  ८ ०२ १७ ४ ०३ ८०२१७४०३ 

177 धनरु्ा धनरु्ाधाम निरपागलका  ८ ०२ १७ ४ ०४ ८०२१७४०४ 

178 धनरु्ा निराइन निरपागलका  ८ ०२ १७ ४ ०५ ८०२१७४०५ 

179 धनरु्ा गमगथला निरपागलका  ८ ०२ १७ ४ ०६ ८०२१७४०६ 

180 धनरु्ा गवदहे निरपागलका  ८ ०२ १७ ४ ०७ ८०२१७४०७ 

181 धनरु्ा शगहदनिर निरपागलका  ८ ०२ १७ ४ ०८ ८०२१७४०८ 

182 धनरु्ा सबैला निरपागलका  ८ ०२ १७ ४ ०९ ८०२१७४०९ 

183 धनरु्ा हंसपरु निरपागलका ८ ०२ १७ ४ १० ८०२१७४१० 

184 धनरु्ा औरगह िाउाँपागलका ८ ०२ १७ ५ 01 ८०२१७५01 

185 धनरु्ा जनकनगन्दनी िाउाँपागलका ८ ०२ १७ ५ 02 ८०२१७५02 

186 धनरु्ा धनौजी िाउाँपागलका ८ ०२ १७ ५ 03 ८०२१७५03 

187 धनरु्ा बटेश्वर िाउाँपागलका ८ ०२ १७ ५ 04 ८०२१७५04 

188 धनरु्ा गमगथला गबहारी िाउाँपागलका ८ ०२ १७ ५ 05 ८०२१७५05 

189 धनरु्ा 
मगुखयापट्टी 

मसुहरगमया 
िाउाँपागलका ८ ०२ १७ ५ 06 ८०२१७५06 

190 धनरु्ा लगक्ष्मगनया िाउाँपागलका ८ ०२ १७ ५ 07 ८०२१७५07 



65 
 

गस.नं. गजल्ला स्थानीय तह 
स्थानीय तहको 

गकगसम 

शरुू 

अंक 
प्रदशे 

गजल्ला 

संकेत 
तह क्रम 

कायम हुने 

उपशीर्ाक 

191 महोत्तरी िौशाला निरपागलका  ८ ०२ १८ ४ 01 ८०२१८४01 

192 महोत्तरी जलेश्वर निरपागलका  ८ ०२ १८ ४ 02 ८०२१८४02 

193 महोत्तरी बगदाबास निरपागलका  ८ ०२ १८ ४ 03 ८०२१८४03 

194 महोत्तरी बलवा निरपागलका ८ ०२ १८ ४ 04 ८०२१८४04 

195 महोत्तरी िाँिाहा निरपागलका ८ ०२ १८ ४ 05 ८०२१८४05 

196 महोत्तरी मगटहानी निरपागलका ८ ०२ १८ ४ 06 ८०२१८४06 

197 महोत्तरी मनरा गशसवा निरपागलका ८ ०२ १८ ४ 07 ८०२१८४07 

198 महोत्तरी रामिोपालपरु निरपागलका ८ ०२ १८ ४ 08 ८०२१८४08 

199 महोत्तरी लोहरपट्टी निरपागलका ८ ०२ १८ ४ 09 ८०२१८४09 

200 महोत्तरी एकडारा िाउाँपागलका ८ ०२ १८ ५ 01 ८०२१८५01 

201 महोत्तरी औरही िाउाँपागलका ८ ०२ १८ ५ 02 ८०२१८५02 

202 महोत्तरी गपपरा िाउाँपागलका ८ ०२ १८ ५ 03 ८०२१८५03 

203 महोत्तरी महोत्तरी िाउाँपागलका ८ ०२ १८ ५ 04 ८०२१८५04 

204 महोत्तरी साम्सी िाउाँपागलका ८ ०२ १८ ५ 05 ८०२१८५05 

205 महोत्तरी सोनमा िाउाँपागलका ८ ०२ १८ ५ 06 ८०२१८५06 

206 सलााही ईश्वरपरु निरपागलका  ८ ०२ १९ ४ 01 ८०२१९४01 

207 सलााही कगवलासी निरपागलका ८ ०२ १९ ४ 02 ८०२१९४02 

208 सलााही िोडैटा निरपागलका  ८ ०२ १९ ४ 03 ८०२१९४03 

209 सलााही बरहथवा निरपागलका  ८ ०२ १९ ४ 04 ८०२१९४04 

210 सलााही बलरा निरपागलका  ८ ०२ १९ ४ 05 ८०२१९४05 

211 सलााही बािमती निरपागलका  ८ ०२ १९ ४ 06 ८०२१९४06 

212 सलााही मलंिवा निरपागलका  ८ ०२ १९ ४ 07 ८०२१९४07 

213 सलााही लालबन्दी निरपागलका  ८ ०२ १९ ४ 08 ८०२१९४08 

214 सलााही हररपरु निरपागलका  ८ ०२ १९ ४ 09 ८०२१९४09 

215 सलााही हररपवुाा निरपागलका  ८ ०२ १९ ४ 10 ८०२१९४10 

216 सलााही हररवन निरपागलका  ८ ०२ १९ ४ 11 ८०२१९४11 

217 सलााही कौडेना िाउाँपागलका ८ ०२ १९ ५ 01 ८०२१९५01 

218 सलााही चक्रघट्टा िाउाँपागलका ८ ०२ १९ ५ 02 ८०२१९५02 

219 सलााही चन्द्रनिर िाउाँपागलका ८ ०२ १९ ५ 03 ८०२१९५03 

220 सलााही धनकौल िाउाँपागलका ८ ०२ १९ ५ 04 ८०२१९५04 

221 सलााही पसाा िाउाँपागलका ८ ०२ १९ ५ 05 ८०२१९५05 

222 सलााही बसबररया िाउाँपागलका ८ ०२ १९ ५ 06 ८०२१९५06 

223 सलााही ब्रम्हापरुी िाउाँपागलका ८ ०२ १९ ५ 07 ८०२१९५07 

224 सलााही रामनिर िाउाँपागलका ८ ०२ १९ ५ 08 ८०२१९५08 
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237 रौतहट बौधीमाई निरपागलका ८ ०२ २० ४ 12 ८०२२०४12 
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276 दोलखा कागलन्चोक िाउाँपागलका ८ ०३ २३ ५ 01 ८०३२३५01 
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341 नवुाकोट सूयािढी िाउाँपागलका ८ ०३ २९ ५ 10 ८०३२९५10 

342 धागदङ धनुीबेंशी निरपागलका  ८ ०३ ३० ४ 01 ८०३३०४01 

343 धागदङ नीलकण्ठ निरपागलका  ८ ०३ ३० ४ 02 ८०३३०४02 

344 धागदङ खगनयाबास िाउाँपागलका ८ ०३ ३० ५ 01 ८०३३०५01 

345 धागदङ िङ्िाजमनुा िाउाँपागलका ८ ०३ ३० ५ 02 ८०३३०५02 
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346 धागदङ िजरुी िाउाँपागलका ८ ०३ ३० ५ 03 ८०३३०५03 

347 धागदङ िल्छी िाउाँपागलका ८ ०३ ३० ५ 04 ८०३३०५04 

348 धागदङ ज्वालामूखी िाउाँपागलका ८ ०३ ३० ५ 05 ८०३३०५05 

349 धागदङ गरपरुासनु्दरी िाउाँपागलका ८ ०३ ३० ५ 06 ८०३३०५06 

350 धागदङ थाके्र िाउाँपागलका ८ ०३ ३० ५ 07 ८०३३०५07 

351 धागदङ नेरावती िाउाँपागलका ८ ०३ ३० ५ 08 ८०३३०५08 

352 धागदङ बेनीघाट रोराङ्ि िाउाँपागलका ८ ०३ ३० ५ 09 ८०३३०५09 

353 धागदङ रुवी भ्याली िाउाँपागलका ८ ०३ ३० ५ 10 ८०३३०५10 

354 धागदङ गसद्धलेक िाउाँपागलका ८ ०३ ३० ५ 11 ८०३३०५11 

355 गचतवन िरतपरु महानिरपागलका ८ ०३ ३१ २ 01 ८०३३१२01 

356 गचतवन कागलका निरपागलका  ८ ०३ ३१ ४ 01 ८०३३१४01 

357 गचतवन खैरहनी निरपागलका  ८ ०३ ३१ ४ 02 ८०३३१४02 

358 गचतवन माडी निरपागलका  ८ ०३ ३१ ४ 03 ८०३३१४03 

359 गचतवन रत्ननिर निरपागलका  ८ ०३ ३१ ४ 04 ८०३३१४04 

360 गचतवन रािी निरपागलका  ८ ०३ ३१ ४ 05 ८०३३१४05 

361 गचतवन इच्छाकामना िाउाँपागलका ८ ०३ ३१ ५ 01 ८०३३१५01 

362 मकवानपरु हेटौडा उपमहानिरपागलका ८ ०३ ३२ ३ 01 ८०३३२३01 

363 मकवानपरु थाहा निरपागलका  ८ ०३ ३२ ४ 01 ८०३३२४01 

364 मकवानपरु इन्द्रसरोवर िाउाँपागलका ८ ०३ ३२ ५ 01 ८०३३२५01 

365 मकवानपरु कैलाश िाउाँपागलका ८ ०३ ३२ ५ 02 ८०३३२५02 

366 मकवानपरु बकैया िाउाँपागलका ८ ०३ ३२ ५ 03 ८०३३२५03 

367 मकवानपरु गिमिेदी िाउाँपागलका ८ ०३ ३२ ५ 04 ८०३३२५04 

368 मकवानपरु मकवानपरुिढी िाउाँपागलका ८ ०३ ३२ ५ 05 ८०३३२५05 

369 मकवानपरु मनहरी िाउाँपागलका ८ ०३ ३२ ५ 06 ८०३३२५06 

370 मकवानपरु राग्सराङ्ि िाउाँपागलका ८ ०३ ३२ ५ 07 ८०३३२५07 

371 मकवानपरु वाग्मती िाउाँपागलका ८ ०३ ३२ ५ 08 ८०३३२५08 

372 िक्तपरु चााँिनुारायण निरपागलका  ८ ०३ ३३ ४ 01 ८०३३३४01 

373 िक्तपरु िक्तपरु निरपागलका  ८ ०३ ३३ ४ 02 ८०३३३४02 

374 िक्तपरु मध्यपरु गथमी निरपागलका  ८ ०३ ३३ ४ 03 ८०३३३४03 

375 िक्तपरु सूयागवनायक निरपागलका  ८ ०३ ३३ ४ 04 ८०३३३४04 

376 लगलतपरु लगलतपरु महानिरपागलका ८ ०३ ३४ २ 01 ८०३३४२01 

377 लगलतपरु िोदावरी निरपागलका  ८ ०३ ३४ ४ 01 ८०३३४४01 

378 लगलतपरु महालक्ष्मी निरपागलका  ८ ०३ ३४ ४ 02 ८०३३४४02 

379 लगलतपरु कोन्ज्योसोम िाउाँपागलका ८ ०३ ३४ ५ 01 ८०३३४५01 

380 लगलतपरु महाङ्काल िाउाँपागलका ८ ०३ ३४ ५ 02 ८०३३४५02 

381 लगलतपरु वाग्मती िाउाँपागलका ८ ०३ ३४ ५ 03 ८०३३४५03 

382 काठमाडौ काठमाडौ ाँ महानिरपागलका ८ ०३ ३५ २ 01 ८०३३५२01 

383 काठमाडौ कािेश्वरी मनोहरा निरपागलका  ८ ०३ ३५ ४ 01 ८०३३५४01 

384 काठमाडौ कीगतापरु निरपागलका  ८ ०३ ३५ ४ 02 ८०३३५४02 
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385 काठमाडौ िोकणेश्वर निरपागलका  ८ ०३ ३५ ४ 03 ८०३३५४03 

386 काठमाडौ चन्द्रागिरी निरपागलका  ८ ०३ ३५ ४ 04 ८०३३५४04 

387 काठमाडौ टोखा निरपागलका  ८ ०३ ३५ ४ 05 ८०३३५४05 

388 काठमाडौ तारकेश्वर निरपागलका  ८ ०३ ३५ ४ 06 ८०३३५४06 

389 काठमाडौ दगक्षणकाली निरपागलका  ८ ०३ ३५ ४ 07 ८०३३५४07 

390 काठमाडौ नािाजुान निरपागलका  ८ ०३ ३५ ४ 08 ८०३३५४08 

391 काठमाडौ बढुागनलकण्ठ निरपागलका  ८ ०३ ३५ ४ 09 ८०३३५४09 

392 काठमाडौ शङ्खरापरु निरपागलका  ८ ०३ ३५ ४ 10 ८०३३५४10 

393 िोरखा िोरखा निरपागलका  ८ ०४ ३६ ४ 01 ८०४३६४01 

394 िोरखा पालङुटार निरपागलका  ८ ०४ ३६ ४ 02 ८०४३६४02 

395 िोरखा अगजरकोट िाउाँपागलका ८ ०४ ३६ ५ 01 ८०४३६५01 

396 िोरखा आरुघाट िाउाँपागलका ८ ०४ ३६ ५ 02 ८०४३६५02 

397 िोरखा िण्डकी िाउाँपागलका ८ ०४ ३६ ५ 03 ८०४३६५03 

398 िोरखा चमुनिुी िाउाँपागलका ८ ०४ ३६ ५ 04 ८०४३६५04 

399 िोरखा धाचे िाउाँपागलका ८ ०४ ३६ ५ 05 ८०४३६५05 

400 िोरखा गिमसेन िाउाँपागलका ८ ०४ ३६ ५ 06 ८०४३६५06 

401 िोरखा शगहद लखन िाउाँपागलका ८ ०४ ३६ ५ 07 ८०४३६५07 

402 िोरखा गसरानचोक िाउाँपागलका ८ ०४ ३६ ५ 08 ८०४३६५08 

403 िोरखा सलुीकोट िाउाँपागलका ८ ०४ ३६ ५ 09 ८०४३६५09 

404 लमजङु बेसीशहर निरपागलका  ८ ०४ ३७ ४ 01 ८०४३७४01 

405 लमजङु मध्यनेपाल निरपागलका  ८ ०४ ३७ ४ 02 ८०४३७४02 

406 लमजङु राइानास निरपागलका  ८ ०४ ३७ ४ 03 ८०४३७४03 

407 लमजङु सनु्दरबजार निरपागलका  ८ ०४ ३७ ४ 04 ८०४३७४04 

408 लमजङु ्व्होलासोथार िाउाँपागलका ८ ०४ ३७ ५ 01 ८०४३७५01 

409 लमजङु दूधपोखरी िाउाँपागलका ८ ०४ ३७ ५ 02 ८०४३७५02 

410 लमजङु दोदी िाउाँपागलका ८ ०४ ३७ ५ 03 ८०४३७५03 

411 लमजङु मस्यााङदी िाउाँपागलका ८ ०४ ३७ ५ 04 ८०४३७५04 

412 तनहुाँ िान ु निरपागलका  ८ ०४ ३८ ४ 01 ८०४३८४01 

413 तनहुाँ गिमाद निरपागलका  ८ ०४ ३८ ४ 02 ८०४३८४02 

414 तनहुाँ व्यास निरपागलका  ८ ०४ ३८ ४ 03 ८०४३८४03 

415 तनहुाँ शु् लािण्डकी निरपागलका  ८ ०४ ३८ ४ 04 ८०४३८४04 

416 तनहुाँ आाँबखैुरनेी िाउाँपागलका ८ ०४ ३८ ५ 01 ८०४३८५01 

417 तनहुाँ ऋगर्ङ िाउाँपागलका ८ ०४ ३८ ५ 02 ८०४३८५02 

418 तनहुाँ गघररङ िाउाँपागलका ८ ०४ ३८ ५ 03 ८०४३८५03 

419 तनहुाँ दवेघाट िाउाँपागलका ८ ०४ ३८ ५ 04 ८०४३८५04 

420 तनहुाँ बगन्दपरु िाउाँपागलका ८ ०४ ३८ ५ 05 ८०४३८५05 

421 तनहुाँ म्याग्द े िाउाँपागलका ८ ०४ ३८ ५ 06 ८०४३८५06 

422 कास्की पोखरा लेखनाथ महानिरपागलका ८ ०४ ३९ २ 01 ८०४३९२01 

423 कास्की अन्नपूणा िाउाँपागलका ८ ०४ ३९ ५ 01 ८०४३९५01 
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424 कास्की माछापछेु्र िाउाँपागलका ८ ०४ ३९ ५ 02 ८०४३९५02 

425 कास्की मादी िाउाँपागलका ८ ०४ ३९ ५ 03 ८०४३९५03 

426 कास्की रुपा िाउाँपागलका ८ ०४ ३९ ५ 04 ८०४३९५04 

427 मनाङ चामे िाउाँपागलका ८ ०४ ४० ५ 01 ८०४४०५01 

428 मनाङ नािुा  िाउाँपागलका ८ ०४ ४० ५ 02 ८०४४०५02 

429 मनाङ नाशोङ िाउाँपागलका ८ ०४ ४० ५ 03 ८०४४०५03 

430 मनाङ नेस्याङ िाउाँपागलका ८ ०४ ४० ५ 04 ८०४४०५04 

431 मसु्ताङ घरपझोङ िाउाँपागलका ८ ०४ ४१ ५ 01 ८०४४१५01 

432 मसु्ताङ थासाङ िाउाँपागलका ८ ०४ ४१ ५ 02 ८०४४१५02 

433 मसु्ताङ दालोमे िाउाँपागलका ८ ०४ ४१ ५ 03 ८०४४१५03 

434 मसु्ताङ बाह्रिाउाँ मगुक्तके्षर िाउाँपागलका ८ ०४ ४१ ५ 04 ८०४४१५04 

435 मसु्ताङ लोमन्थाङ िाउाँपागलका ८ ०४ ४१ ५ 05 ८०४४१५05 

436 पवात कुश्मा निरपागलका  ८ ०४ ४२ ४ 01 ८०४४२४01 

437 पवात िलेवास निरपागलका  ८ ०४ ४२ ४ 02 ८०४४२४02 

438 पवात जलजला िाउाँपागलका ८ ०४ ४२ ५ 01 ८०४४२५01 

439 पवात पैयंू िाउाँपागलका ८ ०४ ४२ ५ 02 ८०४४२५02 

440 पवात महागशला िाउाँपागलका ८ ०४ ४२ ५ 03 ८०४४२५03 

441 पवात मोदी िाउाँपागलका ८ ०४ ४२ ५ 04 ८०४४२५04 

442 पवात गवहादी िाउाँपागलका ८ ०४ ४२ ५ 05 ८०४४२५05 

443 स्याङ्जा िल्याङ निरपागलका  ८ ०४ ४३ ४ 01 ८०४४३४01 

444 स्याङ्जा चापकोट निरपागलका  ८ ०४ ४३ ४ 02 ८०४४३४02 

445 स्याङ्जा पतुलीबजार निरपागलका  ८ ०४ ४३ ४ 03 ८०४४३४03 

446 स्याङ्जा िीरकोट निरपागलका  ८ ०४ ४३ ४ 04 ८०४४३४04 

447 स्याङ्जा वागलङ निरपागलका  ८ ०४ ४३ ४ 05 ८०४४३४05 

448 स्याङ्जा अजुानचौपारी िाउाँपागलका ८ ०४ ४३ ५ 01 ८०४४३५01 

449 स्याङ्जा आाँगधखोला िाउाँपागलका ८ ०४ ४३ ५ 02 ८०४४३५02 

450 स्याङ्जा कालीिण्डकी िाउाँपागलका ८ ०४ ४३ ५ 03 ८०४४३५03 

451 स्याङ्जा िेदीखोला िाउाँपागलका ८ ०४ ४३ ५ 04 ८०४४३५04 

452 स्याङ्जा गबरुवा िाउाँपागलका ८ ०४ ४३ ५ 05 ८०४४३५05 

453 स्याङ्जा हररनास िाउाँपागलका ८ ०४ ४३ ५ 06 ८०४४३५06 

454 म्याग्दी बेनी निरपागलका  ८ ०४ ४४ ४ 01 ८०४४४४01 

455 म्याग्दी अन्नपूणा िाउाँपागलका ८ ०४ ४४ ५ 01 ८०४४४५01 

456 म्याग्दी धवलागिरी िाउाँपागलका ८ ०४ ४४ ५ 02 ८०४४४५02 

457 म्याग्दी मंिला िाउाँपागलका ८ ०४ ४४ ५ 03 ८०४४४५03 

458 म्याग्दी मागलका िाउाँपागलका ८ ०४ ४४ ५ 04 ८०४४४५04 

459 म्याग्दी रघिंुिा िाउाँपागलका ८ ०४ ४४ ५ 05 ८०४४४५05 

460 बािलुङ िल्कोट निरपागलका  ८ ०४ ४५ ४ 01 ८०४४५४01 

461 बािलुङ जैगमनी निरपागलका  ८ ०४ ४५ ४ 02 ८०४४५४02 

462 बािलुङ ढोरपाटन निरपागलका  ८ ०४ ४५ ४ 03 ८०४४५४03 
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463 बािलुङ बािलङु निरपागलका  ८ ०४ ४५ ४ 04 ८०४४५४04 

464 बािलुङ काठेखोला िाउाँपागलका ८ ०४ ४५ ५ 01 ८०४४५५01 

465 बािलुङ तमानखोला िाउाँपागलका ८ ०४ ४५ ५ 02 ८०४४५५02 

466 बािलुङ ताराखोला िाउाँपागलका ८ ०४ ४५ ५ 03 ८०४४५५03 

467 बािलुङ गनसीखोला िाउाँपागलका ८ ०४ ४५ ५ 04 ८०४४५५04 

468 बािलुङ वगडिाड िाउाँपागलका ८ ०४ ४५ ५ 05 ८०४४५५05 

469 बािलुङ वरङे िाउाँपागलका ८ ०४ ४५ ५ 06 ८०४४५५06 

470 नवलपरु कावासोती निरपागलका  ८ ०४ ४६ ४ 01 ८०४४६४01 

471 नवलपरु िैंडाकोट निरपागलका  ८ ०४ ४६ ४ 02 ८०४४६४02 

472 नवलपरु दवेचलुी निरपागलका  ८ ०४ ४६ ४ 03 ८०४४६४03 

473 नवलपरु मध्यगवन्द ु निरपागलका  ८ ०४ ४६ ४ 04 ८०४४६४04 

474 नवलपरु बङ्ुदीकाली िाउाँपागलका ८ ०४ ४६ ५ 01 ८०४४६५01 

475 नवलपरु बगुलङटार िाउाँपागलका ८ ०४ ४६ ५ 02 ८०४४६५02 

476 नवलपरु गवनयी िाउाँपागलका ८ ०४ ४६ ५ 03 ८०४४६५03 

477 नवलपरु हुप्सेकोट िाउाँपागलका ८ ०४ ४६ ५ 04 ८०४४६५04 

478 नवलपरासी बदाघाट निरपागलका  ८ ०५ ४७ ४ 01 ८०५४७४01 

479 नवलपरासी रामग्राम निरपागलका  ८ ०५ ४७ ४ 0२ ८०५४७४0२ 

480 नवलपरासी सनुवल निरपागलका  ८ ०५ ४७ ४ 0३ ८०५४७४0३ 

481 नवलपरासी गरवेणीससु्ता िाउाँपागलका ८ ०५ ४७ ५ 01 ८०५४७५01 

482 नवलपरासी पागल्हनन्दन िाउाँपागलका ८ ०५ ४७ ५ 02 ८०५४७५02 

483 नवलपरासी प्रतापपरु िाउाँपागलका ८ ०५ ४७ ५ 03 ८०५४७५03 

484 नवलपरासी सरावल िाउाँपागलका ८ ०५ ४७ ५ 0४ ८०५४७५0४ 

485 रुपन्दहेी बटुवल उपमहानिरपागलका ८ ०५ ४८ ३ 01 ८०५४८३01 

486 रुपन्दहेी गतलोत्तमा निरपागलका  ८ ०५ ४८ ४ 01 ८०५४८४01 

487 रुपन्दहेी दवेदह निरपागलका  ८ ०५ ४८ ४ 02 ८०५४८४02 

488 रुपन्दहेी लगुम्बनी सांस्कृगतक निरपागलका  ८ ०५ ४८ ४ 03 ८०५४८४03 

489 रुपन्दहेी गसद्धाथानिर निरपागलका  ८ ०५ ४८ ४ 04 ८०५४८४04 

490 रुपन्दहेी सैनामैना निरपागलका  ८ ०५ ४८ ४ 05 ८०५४८४05 

491 रुपन्दहेी ओमसगतया िाउाँपागलका ८ ०५ ४८ ५ 01 ८०५४८५01 

492 रुपन्दहेी कन्चन िाउाँपागलका ८ ०५ ४८ ५ 02 ८०५४८५02 

493 रुपन्दहेी कोटहीमाइा िाउाँपागलका ८ ०५ ४८ ५ 03 ८०५४८५03 

494 रुपन्दहेी िैडहवा िाउाँपागलका ८ ०५ ४८ ५ 04 ८०५४८५04 

495 रुपन्दहेी मचावारी िाउाँपागलका ८ ०५ ४८ ५ 05 ८०५४८५05 

496 रुपन्दहेी मायादवेी िाउाँपागलका ८ ०५ ४८ ५ 06 ८०५४८५06 

497 रुपन्दहेी रोगहणी िाउाँपागलका ८ ०५ ४८ ५ 07 ८०५४८५07 

498 रुपन्दहेी सम्मरीमाइा िाउाँपागलका ८ ०५ ४८ ५ 08 ८०५४८५08 

499 रुपन्दहेी गसयारी िाउाँपागलका ८ ०५ ४८ ५ 09 ८०५४८५09 

500 रुपन्दहेी सदु्धोधन िाउाँपागलका ८ ०५ ४८ ५ 10 ८०५४८५10 

501 कगपलवस्त ु कगपलवस्त ु निरपागलका  ८ ०५ ४९ ४ 01 ८०५४९४01 
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502 कगपलवस्त ु कृष्ट्णनिर निरपागलका  ८ ०५ ४९ ४ 02 ८०५४९४02 

503 कगपलवस्त ु बाणिंिा निरपागलका  ८ ०५ ४९ ४ 03 ८०५४९४03 

504 कगपलवस्त ु बदु्दिमुी निरपागलका  ८ ०५ ४९ ४ 04 ८०५४९४04 

505 कगपलवस्त ु महाराजि ंज निरपागलका  ८ ०५ ४९ ४ 05 ८०५४९४05 

506 कगपलवस्त ु गशवराज निरपागलका  ८ ०५ ४९ ४ 06 ८०५४९४06 

507 कगपलवस्त ु मायादवेी िाउाँपागलका ८ ०५ ४९ ५ 01 ८०५४९५01 

508 कगपलवस्त ु यशोधरा िाउाँपागलका ८ ०५ ४९ ५ 02 ८०५४९५02 

509 कगपलवस्त ु गवजयनिर िाउाँपागलका ८ ०५ ४९ ५ 03 ८०५४९५03 

510 कगपलवस्त ु शदु्दोधन िाउाँपागलका ८ ०५ ४९ ५ 04 ८०५४९५04 

511 पाल्पा तानसेन निरपागलका  ८ ०५ ५० ४ 01 ८०५५०४01 

512 पाल्पा रामपरु निरपागलका  ८ ०५ ५० ४ 02 ८०५५०४02 

513 पाल्पा गतनाउ िाउाँपागलका ८ ०५ ५० ५ 01 ८०५५०५01 

514 पाल्पा गनगस्द िाउाँपागलका ८ ०५ ५० ५ 02 ८०५५०५02 

515 पाल्पा पवुाखोला िाउाँपागलका ८ ०५ ५० ५ 03 ८०५५०५03 

516 पाल्पा बिनासकाली िाउाँपागलका ८ ०५ ५० ५ 04 ८०५५०५04 

517 पाल्पा माथािढी िाउाँपागलका ८ ०५ ५० ५ 05 ८०५५०५05 

518 पाल्पा रम्िा िाउाँपागलका ८ ०५ ५० ५ 06 ८०५५०५06 

519 पाल्पा ररगब्दकोट िाउाँपागलका ८ ०५ ५० ५ 07 ८०५५०५07 

520 पाल्पा रनैादवेी छहरा िाउाँपागलका ८ ०५ ५० ५ 08 ८०५५०५08 

521 अघााखााँची िगुमकास्थान निरपागलका  ८ ०५ ५१ ४ 01 ८०५५१४01 

522 अघााखााँची गशतिंिा निरपागलका  ८ ०५ ५१ ४ 02 ८०५५१४02 

523 अघााखााँची सगन्धखका  निरपागलका  ८ ०५ ५१ ४ 03 ८०५५१४03 

524 अघााखााँची छरदवे िाउाँपागलका ८ ०५ ५१ ५ 01 ८०५५१५01 

525 अघााखााँची पागणनी िाउाँपागलका ८ ०५ ५१ ५ 02 ८०५५१५02 

526 अघााखााँची मालारानी िाउाँपागलका ८ ०५ ५१ ५ 03 ८०५५१५03 

527 िलु्मी मगुसकोट निरपागलका  ८ ०५ ५२ ४ 01 ८०५५२४01 

528 िलु्मी रसेङ्ुिा निरपागलका  ८ ०५ ५२ ४ 02 ८०५५२४02 

529 िलु्मी इस्मा िाउाँपागलका ८ ०५ ५२ ५ 01 ८०५५२५01 

530 िलु्मी कालीिण्डकी िाउाँपागलका ८ ०५ ५२ ५ 02 ८०५५२५02 

531 िलु्मी िलु्मीदरबार िाउाँपागलका ८ ०५ ५२ ५ 03 ८०५५२५03 

532 िलु्मी चन्द्रकोट िाउाँपागलका ८ ०५ ५२ ५ 04 ८०५५२५04 

533 िलु्मी छरकोट िाउाँपागलका ८ ०५ ५२ ५ 05 ८०५५२५05 

534 िलु्मी धकुोट िाउाँपागलका ८ ०५ ५२ ५ 06 ८०५५२५06 

535 िलु्मी मदाने िाउाँपागलका ८ ०५ ५२ ५ 07 ८०५५२५07 

536 िलु्मी मागलका िाउाँपागलका ८ ०५ ५२ ५ 08 ८०५५२५08 

537 िलु्मी रुरु िाउाँपागलका ८ ०५ ५२ ५ 09 ८०५५२५09 

538 िलु्मी सत्यवती िाउाँपागलका ८ ०५ ५२ ५ 10 ८०५५२५10 

539 रुकुमकोट पथु उत्तरिाँिा िाउाँपागलका ८ ०५ ५३ ५ 0१ ८०५५३५0१ 

540 रुकुमकोट िूमे िाउाँपागलका ८ ०५ ५३ ५ 0२ ८०५५३५0२ 
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541 रुकुमकोट गसस्ने िाउाँपागलका ८ ०५ ५३ ५ 0३ ८०५५३५0३ 

542 रोल्पा रोल्पा निरपागलका  ८ ०५ ५४ ४ 01 ८०५५४४01 

543 रोल्पा गरवेणी िाउाँपागलका ८ ०५ ५४ ५ 01 ८०५५४५01 

544 रोल्पा थबाङ िाउाँपागलका ८ ०५ ५४ ५ 02 ८०५५४५02 

545 रोल्पा दइुा खोली िाउाँपागलका ८ ०५ ५४ ५ 03 ८०५५४५03 

546 रोल्पा माडी िाउाँपागलका ८ ०५ ५४ ५ 04 ८०५५४५04 

547 रोल्पा रुन्टीिढी िाउाँपागलका ८ ०५ ५४ ५ 05 ८०५५४५05 

548 रोल्पा लङुग्री िाउाँपागलका ८ ०५ ५४ ५ 06 ८०५५४५06 

549 रोल्पा सकुीदह िाउाँपागलका ८ ०५ ५४ ५ 07 ८०५५४५07 

550 रोल्पा सनुछहरी िाउाँपागलका ८ ०५ ५४ ५ 08 ८०५५४५08 

551 रोल्पा सवुणावती िाउाँपागलका ८ ०५ ५४ ५ 09 ८०५५४५09 

552 प्यूठान प्यठुान निरपागलका  ८ ०५ ५५ ४ 01 ८०५५५४01 

553 प्यूठान स्विािारी निरपागलका  ८ ०५ ५५ ४ 02 ८०५५५४02 

554 प्यूठान ऐरावती िाउाँपागलका ८ ०५ ५५ ५ 01 ८०५५५५01 

555 प्यूठान िौमखुी िाउाँपागलका ८ ०५ ५५ ५ 02 ८०५५५५02 

556 प्यूठान गझमरुक िाउाँपागलका ८ ०५ ५५ ५ 03 ८०५५५५03 

557 प्यूठान नौबगहनी िाउाँपागलका ८ ०५ ५५ ५ 04 ८०५५५५04 

558 प्यूठान मल्लरानी िाउाँपागलका ८ ०५ ५५ ५ 05 ८०५५५५05 

559 प्यूठान माण्डवी िाउाँपागलका ८ ०५ ५५ ५ 06 ८०५५५५06 

560 प्यूठान सरुमारानी िाउाँपागलका ८ ०५ ५५ ५ 07 ८०५५५५07 

561 दाङ घोराही उपमहानिरपागलका ८ ०५ ५६ ३ 01 ८०५५६३01 

562 दाङ तलु्सीपरु उपमहानिरपागलका ८ ०५ ५६ ३ 02 ८०५५६३02 

563 दाङ लमही निरपागलका  ८ ०५ ५६ ४ 01 ८०५५६४01 

564 दाङ िढवा िाउाँपागलका ८ ०५ ५६ ५ 01 ८०५५६५01 

565 दाङ दाँिीशरणा िाउाँपागलका ८ ०५ ५६ ५ 02 ८०५५६५02 

566 दाङ बाँिलाचलुी िाउाँपागलका ८ ०५ ५६ ५ 03 ८०५५६५03 

567 दाङ बबइा िाउाँपागलका ८ ०५ ५६ ५ 04 ८०५५६५04 

568 दाङ राजपरु िाउाँपागलका ८ ०५ ५६ ५ 05 ८०५५६५05 

569 दाङ रािी िाउाँपागलका ८ ०५ ५६ ५ 06 ८०५५६५06 

570 दाङ शागन्तनिर िाउाँपागलका ८ ०५ ५६ ५ 07 ८०५५६५07 

571 बााँके नेपालिाँज उपमहानिरपागलका ८ ०५ ५७ ३ 01 ८०५५७३01 

572 बााँके कोहलपरु निरपागलका  ८ ०५ ५७ ४ 01 ८०५५७४01 

573 बााँके खजरुा िाउाँपागलका ८ ०५ ५७ ५ 01 ८०५५७५01 

574 बााँके जानकी िाउाँपागलका ८ ०५ ५७ ५ 02 ८०५५७५02 

575 बााँके डुडुवा िाउाँपागलका ८ ०५ ५७ ५ 03 ८०५५७५03 

576 बााँके नरनैापरु िाउाँपागलका ८ ०५ ५७ ५ 04 ८०५५७५04 

577 बााँके बैजनाथ िाउाँपागलका ८ ०५ ५७ ५ 05 ८०५५७५05 

578 बााँके रािीसोनारी िाउाँपागलका ८ ०५ ५७ ५ 06 ८०५५७५06 

579 बगदाया िलुररया निरपागलका  ८ ०५ ५८ ४ 01 ८०५५८४01 
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580 बगदाया ठाकुरबाबा निरपागलका  ८ ०५ ५८ ४ 02 ८०५५८४02 

581 बगदाया बााँसिढी निरपागलका  ८ ०५ ५८ ४ 03 ८०५५८४03 

582 बगदाया बारबगदाया निरपागलका  ८ ०५ ५८ ४ 04 ८०५५८४04 

583 बगदाया मधवुन निरपागलका  ८ ०५ ५८ ४ 05 ८०५५८४05 

584 बगदाया राजापरु निरपागलका  ८ ०५ ५८ ४ 06 ८०५५८४06 

585 बगदाया िेरुवा िाउाँपागलका ८ ०५ ५८ ५ 01 ८०५५८५01 

586 बगदाया बढैयाताल िाउाँपागलका ८ ०५ ५८ ५ 02 ८०५५८५02 

587 रुकुम आठगबसकोट निरपागलका  ८ ०६ ५९ ४ 01 ८०६५९४01 

588 रुकुम चौरजहारी निरपागलका  ८ ०६ ५९ ४ 02 ८०६५९४02 

589 रुकुम मगुसकोट निरपागलका  ८ ०६ ५९ ४ 03 ८०६५९४03 

590 रुकुम गरवेणी िाउाँपागलका ८ ०६ ५९ ५ 01 ८०६५९५01 

591 रुकुम बााँगिकोट िाउाँपागलका ८ ०६ ५९ ५ 0२ ८०६५९५0२ 

592 रुकुम सानीिेरी िाउाँपागलका ८ ०६ ५९ ५ 0३ ८०६५९५0३ 

593 सल्यान बनिाड निरपागलका  ८ ०६ ६० ४ 01 ८०६६०४01 

594 सल्यान बािचौर निरपागलका  ८ ०६ ६० ४ 02 ८०६६०४02 

595 सल्यान सारदा निरपागलका  ८ ०६ ६० ४ 03 ८०६६०४03 

596 सल्यान कपरुकोट िाउाँपागलका ८ ०६ ६० ५ 01 ८०६६०५01 

597 सल्यान कालीमाटी िाउाँपागलका ८ ०६ ६० ५ 02 ८०६६०५02 

598 सल्यान कुमाखमागलका िाउाँपागलका ८ ०६ ६० ५ 03 ८०६६०५03 

599 सल्यान छरेश्वरी िाउाँपागलका ८ ०६ ६० ५ 04 ८०६६०५04 

600 सल्यान ढोरचौर िाउाँपागलका ८ ०६ ६० ५ 05 ८०६६०५05 

601 सल्यान गरवेणी िाउाँपागलका ८ ०६ ६० ५ 06 ८०६६०५06 

602 सल्यान दामाा िाउाँपागलका ८ ०६ ६० ५ 07 ८०६६०५07 

603 डोल्पा ठुगलिेरी निरपागलका  ८ ०६ ६१ ४ 01 ८०६६१४01 

604 डोल्पा गरपरुासनु्दरी निरपागलका  ८ ०६ ६१ ४ 02 ८०६६१४02 

605 डोल्पा काइके िाउाँपागलका ८ ०६ ६१ ५ 01 ८०६६१५01 

606 डोल्पा छाकाा ताङसोङ िाउाँपागलका ८ ०६ ६१ ५ 02 ८०६६१५02 

607 डोल्पा जिदलु्ला िाउाँपागलका ८ ०६ ६१ ५ 03 ८०६६१५03 

608 डोल्पा डोल्पा वदु्ध िाउाँपागलका ८ ०६ ६१ ५ 04 ८०६६१५04 

609 डोल्पा मड्ुकेचलुा िाउाँपागलका ८ ०६ ६१ ५ 05 ८०६६१५05 

610 डोल्पा शे िो्सणु्डो िाउाँपागलका ८ ०६ ६१ ५ 06 ८०६६१५06 

611 जमु्ला चन्दननाथ निरपागलका  ८ ०६ ६२ ४ 01 ८०६६२४01 

612 जमु्ला कनकासनु्दरी िाउाँपागलका ८ ०६ ६२ ५ 01 ८०६६२५01 

613 जमु्ला िठुीचौर िाउाँपागलका ८ ०६ ६२ ५ 02 ८०६६२५02 

614 जमु्ला तातोपानी िाउाँपागलका ८ ०६ ६२ ५ 03 ८०६६२५03 

615 जमु्ला गतला िाउाँपागलका ८ ०६ ६२ ५ 04 ८०६६२५04 

616 जमु्ला पातारासी िाउाँपागलका ८ ०६ ६२ ५ 05 ८०६६२५05 

617 जमु्ला गसंजा िाउाँपागलका ८ ०६ ६२ ५ 06 ८०६६२५06 

618 जमु्ला गहमा िाउाँपागलका ८ ०६ ६२ ५ 07 ८०६६२५07 
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619 मिु ु छायानाथ निरपागलका  ८ ०६ ६३ ४ 01 ८०६६३४01 

620 मिु ु मिु ुकामाारोङ िाउाँपागलका ८ ०६ ६३ ५ 01 ८०६६३५01 

621 मिु ु खत्याङ िाउाँपागलका ८ ०६ ६३ ५ 02 ८०६६३५02 

622 मिु ु सोरु िाउाँपागलका ८ ०६ ६३ ५ 03 ८०६६३५03 

623 हुम्ला अदानचलुी िाउाँपागलका ८ ०६ ६४ ५ 01 ८०६६४५01 

624 हुम्ला खापुानाथ िाउाँपागलका ८ ०६ ६४ ५ 02 ८०६६४५02 

625 हुम्ला चंखेली िाउाँपागलका ८ ०६ ६४ ५ 03 ८०६६४५03 

626 हुम्ला ताजाकोट िाउाँपागलका ८ ०६ ६४ ५ 04 ८०६६४५04 

627 हुम्ला नाम्खा िाउाँपागलका ८ ०६ ६४ ५ 05 ८०६६४५05 

628 हुम्ला सकेिाड िाउाँपागलका ८ ०६ ६४ ५ 06 ८०६६४५06 

629 हुम्ला गसमकोट िाउाँपागलका  ८ ०६ ६४ ४ 0७ ८०६६४४0७ 

630 कागलकोट खाडाचक्र निरपागलका  ८ ०६ ६५ ४ 01 ८०६६५४01 

631 कागलकोट गतलाििुा निरपागलका  ८ ०६ ६५ ४ 02 ८०६६५४02 

632 कागलकोट रास्कोट निरपागलका  ८ ०६ ६५ ४ 03 ८०६६५४03 

633 कागलकोट कागलका िाउाँपागलका ८ ०६ ६५ ५ 01 ८०६६५५01 

634 कागलकोट नरहरीनाथ िाउाँपागलका ८ ०६ ६५ ५ 02 ८०६६५५02 

635 कागलकोट पचालझरना िाउाँपागलका ८ ०६ ६५ ५ 03 ८०६६५५03 

636 कागलकोट पलता िाउाँपागलका ८ ०६ ६५ ५ 04 ८०६६५५04 

637 कागलकोट महावै िाउाँपागलका ८ ०६ ६५ ५ 05 ८०६६५५05 

638 कागलकोट सान्नी रीवेणी िाउाँपागलका ८ ०६ ६५ ५ 06 ८०६६५५06 

639 जाजरकोट छेडािाड निरपागलका  ८ ०६ ६६ ४ 01 ८०६६६४01 

640 जाजरकोट गरवेणी नलिाड निरपागलका  ८ ०६ ६६ ४ 02 ८०६६६४02 

641 जाजरकोट िेरी निरपागलका  ८ ०६ ६६ ४ 03 ८०६६६४03 

642 जाजरकोट कुस े िाउाँपागलका ८ ०६ ६६ ५ 01 ८०६६६५01 

643 जाजरकोट जगुनचाद े िाउाँपागलका ८ ०६ ६६ ५ 02 ८०६६६५02 

644 जाजरकोट बारकेोट िाउाँपागलका ८ ०६ ६६ ५ 03 ८०६६६५03 

645 जाजरकोट गसवालय िाउाँपागलका ८ ०६ ६६ ५ 04 ८०६६६५04 

646 दलेैख आठगवस निरपागलका  ८ ०६ ६७ ४ 01 ८०६६७४01 

647 दलेैख चामणु्डा गवन्द्रासैनी निरपागलका  ८ ०६ ६७ ४ 02 ८०६६७४02 

648 दलेैख दलु्ल ु निरपागलका  ८ ०६ ६७ ४ 03 ८०६६७४03 

649 दलेैख नारायण निरपागलका  ८ ०६ ६७ ४ 04 ८०६६७४04 

650 दलेैख िरुास िाउाँपागलका ८ ०६ ६७ ५ 01 ८०६६७५01 

651 दलेैख ठााँटीकाध िाउाँपागलका ८ ०६ ६७ ५ 02 ८०६६७५02 

652 दलेैख डुङ्िेश्वर िाउाँपागलका ८ ०६ ६७ ५ 03 ८०६६७५03 

653 दलेैख नौमलेु िाउाँपागलका ८ ०६ ६७ ५ 04 ८०६६७५04 

654 दलेैख ििवगतमाइ िाउाँपागलका ८ ०६ ६७ ५ 05 ८०६६७५05 

655 दलेैख िैरवी िाउाँपागलका ८ ०६ ६७ ५ 06 ८०६६७५06 

656 दलेैख महाव ु िाउाँपागलका ८ ०६ ६७ ५ 07 ८०६६७५07 

657 सखेुत ििुााकोट निरपागलका  ८ ०६ ६८ ४ 01 ८०६६८४01 
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658 सखेुत पञ्चपरुी निरपागलका  ८ ०६ ६८ ४ 02 ८०६६८४02 

659 सखेुत िेररिंिा निरपागलका  ८ ०६ ६८ ४ 03 ८०६६८४03 

660 सखेुत लेकवेशी निरपागलका  ८ ०६ ६८ ४ 04 ८०६६८४04 

661 सखेुत गवरने्द्र निरपागलका  ८ ०६ ६८ ४ 05 ८०६६८४05 

662 सखेुत गचङ्िाड िाउाँपागलका ८ ०६ ६८ ५ 01 ८०६६८५01 

663 सखेुत चौकुने िाउाँपागलका ८ ०६ ६८ ५ 02 ८०६६८५02 

664 सखेुत बराहताल िाउाँपागलका ८ ०६ ६८ ५ 03 ८०६६८५03 

665 सखेुत गसम्ता िाउाँपागलका ८ ०६ ६८ ५ 04 ८०६६८५04 

666 बाजरुा गरवेणी निरपागलका  ८ ०७ ६९ ४ 01 ८०७६९४01 

667 बाजरुा बगडमागलका निरपागलका  ८ ०७ ६९ ४ 02 ८०७६९४02 

668 बाजरुा बगुढिंिा निरपागलका  ८ ०७ ६९ ४ 03 ८०७६९४03 

669 बाजरुा बगुढनन्दा निरपागलका  ८ ०७ ६९ ४ 04 ८०७६९४04 

670 बाजरुा िौमलु िाउाँपागलका ८ ०७ ६९ ५ 01 ८०७६९५01 

671 बाजरुा छेडेदह िाउाँपागलका ८ ०७ ६९ ५ 02 ८०७६९५02 

672 बाजरुा पाण्डव िाउाँपागलका ८ ०७ ६९ ५ 03 ८०७६९५03 

673 बाजरुा स्वागमकागताक िाउाँपागलका ८ ०७ ६९ ५ 04 ८०७६९५04 

674 बाजरुा गहमाली िाउाँपागलका ८ ०७ ६९ ५ 05 ८०७६९५05 

675 बझाङ जयपृ् वी निरपागलका  ८ ०७ ७० ४ 01 ८०७७०४01 

676 बझाङ बुंिल निरपागलका  ८ ०७ ७० ४ 02 ८०७७०४02 

677 बझाङ कााँडा िाउाँपागलका ८ ०७ ७० ५ 01 ८०७७०५01 

678 बझाङ केदारस्युाँ िाउाँपागलका ८ ०७ ७० ५ 02 ८०७७०५02 

679 बझाङ खिडछान्ना िाउाँपागलका ८ ०७ ७० ५ 03 ८०७७०५03 

680 बझाङ छगवसपागथिेरा िाउाँपागलका ८ ०७ ७० ५ 04 ८०७७०५04 

681 बझाङ तलकोट िाउाँपागलका ८ ०७ ७० ५ 05 ८०७७०५05 

682 बझाङ थलारा िाउाँपागलका ८ ०७ ७० ५ 06 ८०७७०५06 

683 बझाङ दिुााथली िाउाँपागलका ८ ०७ ७० ५ 07 ८०७७०५07 

684 बझाङ मष्टा िाउाँपागलका ८ ०७ ७० ५ 08 ८०७७०५08 

685 बझाङ गवत्थडगचर िाउाँपागलका ८ ०७ ७० ५ 09 ८०७७०५09 

686 बझाङ सूमाा िाउाँपागलका ८ ०७ ७० ५ 10 ८०७७०५10 

687 डोटी गदपायल गसलिढी निरपागलका  ८ ०७ ७१ ४ 01 ८०७७१४01 

688 डोटी गशखर निरपागलका  ८ ०७ ७१ ४ 02 ८०७७१४02 

689 डोटी आदशा िाउाँपागलका ८ ०७ ७१ ५ 01 ८०७७१५01 

690 डोटी के.आइ.सीं िाउाँपागलका ८ ०७ ७१ ५ 02 ८०७७१५02 

691 डोटी जोरायल िाउाँपागलका ८ ०७ ७१ ५ 03 ८०७७१५03 

692 डोटी पगुवाचौकी िाउाँपागलका ८ ०७ ७१ ५ 04 ८०७७१५04 

693 डोटी बगुडकेदार िाउाँपागलका ८ ०७ ७१ ५ 05 ८०७७१५05 

694 डोटी बोिटान िाउाँपागलका ८ ०७ ७१ ५ 06 ८०७७१५06 

695 डोटी सायल िाउाँपागलका ८ ०७ ७१ ५ 07 ८०७७१५07 

696 अछाम कमलबजार निरपागलका  ८ ०७ ७२ ४ 01 ८०७७२४01 
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