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एक�कृत आ�थ�क संकेत तथा वग�करण र �या�या, २०७४ (दो�ो प�रमाज�न) 

(महालेखा पर��क�यूबाट �वीकृत �म�त : २०७६।०२।१५) 

 

१  राज�व संकेत तथा वग�कण र �या�या 

राज�व संकेत 

राज�व आधार शीष�क, 

मलू शीष�क, शीष �क 

तथा उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनु ेतह 

संघ �देश �थानीय 

१०००० राज�व तथा अनदुान 10000 सि�त कोषमा ज�मा हनुे गर� �ा� राज�व तथा 

अनदुानको सबै रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

११००० कर 11000 फम� एवं �यि�को आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ ।  

यो आधार शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१११०० आय, मनुाफा तथा 

पूँजीगत लाभमा 

ला�न ेकर 

11100 आय, मनुाफा तथा प ुँजीगत लाभ कर वापतको रकम 

यसमा पद�छ ।यो मूल शीष�कमा रकम ज�मा गन� 

�म�दैन । 

√ √ 
 

११११० एकलौट� फम� तथा 

�यि�गत आयमा 

ला�न ेकर 

11110 एकलौट� फम� एवं �यि�गत आयमा ला�ने कर यसमा 

पद�छ ।यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ 
 

१११११ एकलौट� फम� तथा 

�यि�गत आयमा 

ला�न ेकर 

11111 एकलौट� फम� तथा �यि�गत आयमा ला�न ेकर यसमा 

पद�छ । 

√ 
  

११११२ पा�र��मक कर 11112 कुनै �ाकृ�तक �यि�ले रोजगार�बाट �ा� गरेको तलव, 

�याला, मजदरु�, पा�र��मक, भ�ा एवं स�ुवधा, अवकाश 

भ�ुानी, रोजगार�का स�ब�धमा ग�रएका अ�य भ�ुानी, 

अ�ययन, अ�यापन आ�द �व�भ� �ोतबाट हनुे आयमा 

ला�न ेकर यसमा पद�छ। 

√ 
  

११११३ पूँजीगत लाभ कर 11113 घर, ज�गा, शयेर आ�द स�पि�को �ब��, प�ा, हक 

ह�ता�तरण लगायत �व�भ� �क�समका �नःसग�बाट भएको 

प ुँजीगत लाभमा �यि� तथा एकलौट� फम�लाई ला�ने 

कर यसमा पद�छ । 

√ 
  

११११४  कृ�ष आयमा कर 11114 कृ�षआयमा ला�न ेकर यसमा पद�छ। 
 

√ 
 

१११२० �नकायको आयमा 

ला�न ेकर 

11120 �यवसा�यक �नकाय तथा सं�थानको आयमा ला�न ेकर 

यसमा पद�छ ।यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ 
  

१११२१ �नकायको मनुाफामा 

ला�न ेकर-सरकार� 

सं�थान 

11121 सरकारको पूण� वा अ�धकांश (५०��तशत भ�दा 

बढ�)�वा�म�व भएका सरकार� �नकाय तथा �य�ता 

�नकायको �यव�थापक�य �नय��ण भएको �नकायको 

आयमा ला�न ेकर यसमा पद�छ। 

√ 
  

१११२२ �नकायको मनुाफामा 

ला�न ेकर - पि�लक 

�ल�मटेड क�पनी 

11122 कुनै �वशषे ऐन वा क�पनी ऐन अ�तग�त दता� भएका 

पि�लक �ल�मटेड क�पनी र सरकारको ५०��तशत 

भ�दा कम �वा�म�व भएका क�पनीको आयमा ला�न े

कर यसमा पद�छ । 

√ 
  



2 

 

राज�व संकेत 

राज�व आधार शीष�क, 

मलू शीष�क, शीष �क 

तथा उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनु ेतह 

संघ �देश �थानीय 

१११२३ �नकायको मनुाफामा 

ला�न ेकर – �ाइभेट 

�ल�मटेड क�पनी 

11123 क�पनी ऐन अ�तग�त दता� भएका �ाइभेट �ल�मटेड 

क�पनी तथा आयकर ऐन बमोिजम तो�कएको 

क�पनीको आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ । 

√ 
  

१११२४ �नकायको मनुाफामा 

ला�न ेकर – अ�य 

सं�था 

11124 मा�थ उि�लिखत उपशीष�क १११२१ देिख १११२३ 

�भ� परेका बाहेक अ�य सं�थाह�ः- साझदेार� फम�, 

सहकार� सं�था, ��, य�ुनट ��, संघ/सं�था, �वदेशी 

क�पनी एवं अ�य �नकायको आयमा ला�न ेकर यसमा 

पद�छ। 

√ 
  

१११२५ पूँजीगत लाभ कर –

�नकाय 

11125 घर, ज�गा, शयेर आ�द स�पि�को �ब��, प�ा, हक 

ह�ता�तरण लगायत �व�भ� �क�समका �नःसग�बाट भएको 

प ुँजीगत लाभमा �नकायलाई ला�ने कर यसमा पद�छ । 

√ 
  

१११३० लगानीको आय तथा 

अ�य आयमा ला�न े

कर 

11130 मा�थ उ�ल◌ेिखत शीष�क १११११ देिख १११२५ �भ� 

परेका बाहेक अ�य आयमा ला�न ेकर यसमा पद�छ ।  

यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन। 

√ 
  

१११३१ स�प�ी, बहाल तथा 

प�ा वापतको आयमा 

ला�न ेकर 

11131 घर, ज�गा, सवार� साधन तथा अ�य अचल स�प�ी 

बहाल वा प�ा वा द�घ �काल�न करारमा �दए वापतको 

आयमा ला�न ेकर यसमा पद�छ । 

√ 
 

√ 

१११३२ �याजमा ला�न ेकर 11132 ब�क, �व� क�पनी वा अ�य �नकाय वा �यि�बाट 

भ�ुानी ग�रन ेवा �ा� हनु े�याजमा ला�ने कर यसमा 

पद�छ। 

√ 
  

१११३३ लाभांशमा ला�न ेकर 11133 कुनैप�न क�पनी वा �नकायमा लगानी गरे वापत �ा� 

हनु ेलाभांशमा ला�न ेकर यसमा पद�छ । 

√ 
  

१११३४ लगानी स�ब�धी 

अ�य आयमा ला�न े

कर 

11134 लगानी स�ब�धी अ�य आयमा ला�न े कर यसमा 

पद�छ । 

√ 
  

१११३५ आकि�मक लाभ कर 11135 जवुा, िच�ा, बाजी, उपहार, दान, अपतुाल�, सरुाक�, परु�कार 

लगायतका आकि�मक लाभका �ोतबाट �ा� आयमा 

ला�न ेकर यसमा पद�छ। 

√ 
  

१११३९ अ�य आयमा ला�न े

कर 

11139 मा�थ उ�ल◌िेखत शीष�क नं. ह�मा नपरेका अ�य 

आयमा ला�न ेकर यसमा पद�छ। 

√ 
  

११२०० पा�र��मकमा 

आधा�रत कर 

11200 पा�र��मकमा आधा�रत भएर लगाइ�न े करह� यसमा 

पदछ�न । यो मूल शीष�कमा रकम ज�मा गन��म�दैन । 

√ 
  

११२१० पा�र��मकमा 

आधा�रत सामािजक 

सरु�ा कर 

11210 पा�र��मकमा आधा�रत सामािजक सरु�ा कर यसमा 

पद�छ ।  यो शीष �कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ 
  

११२११ पा�र��मकमा 

आधा�रत सामािजक 

सरु�ा कर 

11211 कुनै �ाकृ�तक �यि�ले रोजगार�बाट �ा� गरेको तलव, 

�याला, मजदरु�, पा�र��मक, भ�ा एवं स�ुवधा, अवकाश 

भ�ुानी, रोजगार�का स�ब�धमा ग�रएका अ�य भ�ुानी, 

अ�ययन, अ�यापन आ�द �व�भ� �ोतबाट हनुे सम� 

आयमा एकम�ु �पमा तो�कए बमोिजम �लईने 

सामािजक सरु�ा कर यसमा पद�छ। 

√ 
  

११३०० स�प�◌ी कर 11300 सबै �कारको स�प�◌ीमा ला�न े कर यसमा पद�छ ।  √ 
 

√ 
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राज�व संकेत 

राज�व आधार शीष�क, 

मलू शीष�क, शीष �क 

तथा उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनु ेतह 

संघ �देश �थानीय 

यो मूल शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

११३१० अचल स�प�◌ीमा 

ला�न ेकर 

11310 सबै �कारको अचल स�प�◌ीमा ला�न े कर यसमा 

पद�छ ।यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ 
 

√ 

११३११ �यि�गत स�पतीमा 

ला�न ेबा�ष�क कर 

11311 �यि�गत �वा�म�वमा रहेको स�प�◌ीमा वा�ष�क �पमा 

ला�न ेकर यसमा पद�छ । 

√ 
  

११३१२ सं�थागत स�पतीमा 

ला�न ेबा�ष�क कर 

11312 सं�थागत �वा�म�वमा रहेको स�प�◌ीमा वा�ष�क �पमा 

ला�न ेकर यसमा पद�छ । 

√ 
  

११३१३ एक�कृत स�पत◌ी 

कर 

11313 कुनै �यि� वा सं�थाको एक�कृत �पमा मू�या�न 

ग�रएको स�प�◌ी (ज�गा, घर तथा अ�य) मा ला�ने कर 

यसमा पद�छन ्।  

  
√ 

११३१४ भ�ुमकर/मालपोत 11314 भ�ूमको �वा�म�व बापत �नय�मत �पमा �तनु�पन� कर 

यसमा पद�छ । 

  
√ 

११३१५ घरज�गा रिज�ेशन 

द�तरु 

१४१७७ बाँडफाँड भइ आउन ेघरज�गा रिज�ेशन द�तरु यसमा 

पद�छ। 

 
√ √ 

११३१६ बौ��क  स�पत◌ी  

तथा शेयर र अभौ�तक 

स�पि�  कर 

 कुनै �यि� वा सं�थाको शयेर, बौ��क स�प�◌ी, 

गडु�वल, पेटे�ट, राइट, कपी राइट लगायतका स�पूण� 

अभौ�तक स�प�◌ीह� बजार मू�यमा म�ूया�न गर� 

कूल मू�या�नमा वा�ष�क �पमा लगाइन े कर यसमा 

पद�छन ्।   

√   

११३२० खदु स�प�ीमा ला�न े

कर 

11320 यसमा सरकार� �वामी�वका संरचनाह� भाडामा 

लगाउँदा �लइने कर (श�ुक) समावेश ह�ुछ । यो 

शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

  
√ 

११३२१ घरवहाल कर 11321 �थानीय तहको ��े�भ� रहेका �थायी संरचनाह� 

(ज�तै घर, गोदाम, क��लेस आ�द) भाडामा लगाउदा 

�ा� आयमा ला�ने कर यसमा पद�छ । 

  
√ 

११३२२ वहाल �वटौर� कर 11322 �थानीय तहको ��े �भ�का घर, पसल, �यारेज, गोदाम, 

टहरा, सेड )छ�पर( , कारखाना, ज�गा वा पोखर�को 

बहालमा लगाउदा संकलन ग�रने बहाल करको रकम,  

तथा �थानीय तहले �नमा�ण, रेखदेख वा संचालन गरेको 

हाट बजार, साव�ज�नक �थल, ऐलानी ज�गा वा बाटोको 

छेउमा था�न �दएका अ�थायी पसलह�बाट संकलन 

ग�रने बहाल �वटौर� कर रकम यसमा पद�छ । 

  
√ 

११३५० �व�ीय र पूँजीगत 

कारोबारमा ला�न े

कर 

11350  �व�ीय र प ुँजीगत कारोबारमा ला�ने कर यसमा 

पद�छ । यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

११३५१ �व�ीय तथा पूँजीगत 

कारोवारमा ला�न े

कर 

11351 �व�ीय प ुँजीगत कारोबारमा काननु बमोिजम ला�ने कर 

यसमा पद�छ । 

√ 
  

११४०० व�त ुतथा सेवामा 

आधा�रत कर 

11400 व�त ुतथा सेवाको उ�पादन, आयात, �ब��, �वतरण तथा 

ह�ता�तरण एवं अ�य कारोवारमा ला�न े कर यसमा 

पद�छ । यो मूल शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 
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राज�व संकेत 

राज�व आधार शीष�क, 

मलू शीष�क, शीष �क 

तथा उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनु ेतह 

संघ �देश �थानीय 

११४१० मू�य अ�भवृ�� कर 

(मू.अ .क.) 

11410 मू�य अ�भवृ�� कर यसमा पद�छ ।  यो शीष �कमा रकम 

ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

११४११ बाँडफाँड भइ� �ा� 

हनु ेमू�य अ�भबृ�� 

कर 

 -11411  रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगबाट बाँडफाँड 

भइ� �ा� भएको मू�य अ�भबृ�� करको रकम यसमा 

पद�छ । 

√ √ √ 

११४१९ बाँडफाँड हनु ेबाहेक 

अ�य �ोत बाट �ा� 

मू�य अ�भबृ�� कर 

11412 सरकारका तहह�बीच बाँडफाँड हनुे गर� तो�कएका 

शीष�क बाहेक बाँडफाँड नहनु ेगर� अ�य  कुनै शीष�कमा 

काननु बमोिजम लगाइ�न े मू.अ.कर वापतको रकम 

यसमा पद�छ । 

√ 
  

११४२० अ�त:श�ुक 11420 �व�भ� �कारका माल व�त ु उ�पादन गदा� ला�न े

अ�तःश�ुक यसमा पद�छ ।  यो शीष�कमा रकम ज�मा 

गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

११४२१ बाँडफाँड भइ� �ा� 

हनु ेअ�त:श�ुक 

11421 रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगबाट बाँडफाँड 

भइ� �ा� भएको अ�त:श�ुकको रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

११४२२ अ�त:श�ुक आयात 11422  नेपाल�भ� पैठार� हनुे सामानमा भ�सार �व�दमैु तो�कए 

बमोिजम ला�न ेअ�तःश�ुक यसमा पद�छ । 

√ 
  

११४२९ बाँडफाँड हनु ेबाहेक 

अ�य �ोतबाट �ा� 

अ�त:श�ुक 

 आयातमा ला�ने अ�त:श�ुक र आ�त�रक उ�पादनमा 

ला�न ेअ�त:श�ुक बाहेकको अ�त:श�ुक बापतको रकम 

यसमा समावेश ग�र�छ । 

√   

११४३० �व�ीय एका�धकारमा  

�ा� नाफा 

 राज� �ा� गन� उ��ेयले कुनै सरकार�, अध� सरकार� 

�नकायलाई कुनै व�त ुवा सेवा उ�पादन वा �वतरण गन� 

�दएको एका�धकारबाट �ा� नाफा यसमा पद�छ। 

�य�ता एका�धकारह�मा अ�य मलुकमा ठुलो प�रणाममा 

कर लगाइएका म�दराज�य व�त,ु स�ुत�ज�य व�त,ु जवुा, 

पे�ो�लयम पदाथ�, �यासीनो, ल�� आद� पद�छ । यस 

अ�तग�त रकम ज�मा गन� �म�दैन। 

√ 
  

११४३१ �व�ीय एका�धकारमा  

�ा� नाफा 

 राज� �ा� गन� उ�े�यले कुनै सरकार�,अध� सरकार� 

�नकायलाइ कुनै व�त ुवा सेवा उ�पादन वा �वतरण गन� 

�दएको एका�धकारबाट �ा� नाफा यसमा पद�छ । 

�य�ता एका�धकारह�मा अ�य मलुकमा ठुलो प�रणाममा 

कर लगाइएका व�त ु तथा सेवाह� ज�तै म�दराज�य 

व�त,ु स�ुत�ज�य व�त,ु जवुा, पे�ो�लयम पदाथ�, �यासीनो, 

ल�� आद� पद�छ ।  

√ 
  

११४४० �वशषे सेवामा ला�ने 

कर 

11440 तो�कएका �वशषे सेवामा ला�ने कर वापत ्को रकम 

यसमा पद�छ ।यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ 
  

११४४१ वैदेिशक रोजगार 

सेवा कर 

11441 वैदेिशक रोजगारका ला�ग जनशि� आपू�त� गदा� ला�ने 

सेवा कर यसमा पद�छ । 

√ 
  

११४४२ �वा��य सेवा कर 11442 सरकार तथा सामदुा�यक अ�पतालले �दान गन� 

�वा��य सेवा बाहेक अ�य �वा��य सं�थाले �दान गन� 

�वा��य सेवामा ला�ने कर यसमा पद�छ । 

√   

११४४३ िश�ा सेवा कर- 

शैि�क सं�था 

11443 �नजी शैि�क सं�थाह�ले �दान गन� तो�कएका शैि�क 

सेवाह�मा ला�ने िश�ा सेवाश�ुक यसमा पद�छ । 

√   
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११४४४ िश�ा सेवा कर- 

वैदेिशक अ�ययन 

11444 �वदेशमा अ�ययन गन� जाने �व�ाथ�ह�ले बझुाउन ुपन� 

िश�ण श�ुकमा ला�ने सवेा श�ुक वापत ्को रकम 

यसमा पद�छ । 

√   

११४५० पवुा�धार सेवाको 

उपयोग तथा सवार� 

साधनमा ला�न ेकर 

11450 पूवा�धार सवेाको उपयोग तथा सवार� साधनमा ला�न े

कर तथा तो�कएका मालसामान उपयोग तथा 

उपयोगको अनमु�तमा ला�ने करयसमा पद�छ ।यो 

शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

११४५१ सवार� साधन कर 

(साना सवार�) 

11451 टा�ा, �र�सा, अटो �र�सा र ई �र�सा ज�ता सवार� 

साधनमा ला�न ेकर यसमा पद�छ । 

  √ 

११४५२ पवुा�धार सेवाको 

उपयोगमा ला�ने कर 

11452 लोकमाग� तथा शहर� सडक एवं तो�कएका अ�य 

पूवा�धार सेवाको उपयोग गरे वापत तो�कए बमोिजम 

ला�न े कर यसमा पद�छ ।यसमा पूवा�धार मम�त तथा 

स�भार �योजनका ला�ग उठाइन ेश�ुक समते समावेश 

ह�ुछ । 

√ √ √ 

११४५३ सडक मम�त तथा 

सधुार कर 

11453 �वदेशबाट नेपालमा पैठार� हनु े पे�ोल तथा �डजलेमा 

सडक मम�त तथा सधुार द�तरु वापत भ�सार �व�दमुा 

लगाइने द�तरु यसमा पद�छन ्। 

√ 
  

११४५४ सडक �नमा�ण तथा 

स�भार कर 

11454 सवार� साधन दता�का वखत यातायात �यव�था 

काया�लयमा सवार� साधनको �क�सम अनसुार स�लन 

ग�रने कर यसमा पद�छन ्। 

√ 
  

११४५५ पूवा�धार कर 11455 आयात हनु े प�ेो�लयम पदाथ�मा पूवा�धार �वकासका 

ला�ग लगाइन ेकर यसमा पद�छ । 

√ 
  

११४५६ 

 

बाँडफाँटबाट �ा� 

हनु ेसवार� साधन 

कर 

 �देश सरकार र �थानीय तह बीच बाँडफाँट भई 

स�बि�धत सि�त कोषमा दािखला हनु े सवार� साधन 

करको रकम यसमा समावेश ग�र�छ। 

 √ √ 

११४६0 व�त ुतथा सेवामा 

ला�न ेअ�य कर 

 पे�ोल �यास तथा अ�य ख�नज उ�खनन ग�रसकेप�छ 

प�रमाणको आधारमा  ला�ने कर यसमा समावशे 

ह�ुछ। 

√   

११४६१ व�त ुतथा सेवामा 

ला�न ेअ�य कर 

 पे�ोल �यास तथा अ�य ख�नज उ�खनन ग�रसकेप�छ 

प�रमाणको आधारमा  ला�ने कर यसमा समावशे 

ह�ुछ। 

√   

११४७० मनोर�न तथा 

�व�ापन कर 

11470  मनोर�जन सँग स�बि�धत �यावसायमा ला�ने कर 

यसमा पद�छ । यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� 

�म�दैन । 

 
√ √ 

११४७१ बाँडफाँडबाट �ा� 

हनु ेमनोर�न कर 

11471 �देश सरकार र �थानीय तह बीच बाँडफाँड भई 

स�बि�धत सि�त कोषमा दािखला हनु ेमनोर�न करको 

रकम यसमा समावशे ग�र�छ। 

 
√ √ 

११४७२ बाँडफाँडबाट �ा� 

हनु े�व�ापन कर 

11472 �देश सरकार र �थानीय तह बीच बाँडफाँड भई 

स�बि�धत सि�त कोषमा दािखला हनु े �व�ापन करको 

रकम यसमा समावशे ग�र�छ। 

 
√ √ 

११४७९ अ�य मनोर�न कर 11473  बाँडफाँड नहनुे मनोर�न कर यसमा समावेश ग�र�छ। 
 

√ √ 

११५०० वैदेिशक �यापारमा 11500 वैदेिशक �यापारमा आधा�रत कर वापत ्को रकम यसमा √ 
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आधा�रत कर पद�छ ।यो मूल शीष �कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

११५१० आयातमा ला�न े

भंसार महसलु 

11510 आयातमा ला�न ेभ�सार महसलु वापत ्को रकम यसमा 

पद�छ ।यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ 
  

११५११ भंसार महसलु – 

आयात 

11511 नेपालमा आयात हनुे माल व�तमुा ला�न े भ�सार 

महसलु तथा थप महसलु यसमा पद�छ । 

√ 
  

११५१२ भारतीय अ�तःश�ुक 

�फता� 

11512 भारतबाट डी.आर.पी. फाराम अ�तग�त नेपाल�भ� 

आयात ग�रने मालव�तमुा भारत सरकारले असलु उपर 

गर� सरकारलाई �फता� गन� भारतीय अ�तःश�ुक रकम 

यसमा पद�छ। 

√ 
  

११५१३ आयातमा ला�न े

�थानीय �वकास 

श�ुक 

11513 तो�कए बमोिजम आयातमा ला�ने �थानीय �वकास 

श�ुकको रकम यसमा पद�छ । 

√ 
  

११५१९ आयातमा ला�ने 

अ�य श�ुक/महशलु 

11514  मा�थ उ�लेिखत बाहेकका आयातमा ला�न े भ�सार 

स�ब�धी अ�य श�ुक वा महशलुको रकम 

यसमापद�छ । 

√ 
  

११५२० भंसार महसलु �नया�त 11520 �नया�त ग�रने मालव�तमुा ला�न े भ�सार महसलु 

वापत ्को रकम यसमा पद�छ । यो शीष �कमा रकम 

ज�मा गन� �म�दैन । 

√ 
  

११५२१ भंसार महसलु �नया�त 11521 नेपालबाट �वदेशमा �नकासी हनुे मालव�तमुा ला�ने 

भ�सार महसलु, छुट आ�दानी र सदर�याहाको रकम 

यसमा पद�छ । 

√ 
  

११५२२ �नया�त सेवा श�ुक 11522 नेपालबाट �वदेशमा �नकासी हनुे मालव�तमुा ला�ने 

�नकासी सेवा श�ुक, छुट आ�दानी र सदर�याहाको 

रकम यसमा पद�छ । 

√ 
  

११५२९ �नया�तमा ला�ने अ�य 

श�ुक/महशलु 

11523  मा�थ उ�लेिखत बाहेक �नया�तमा ला�ने अ�य भ�सार 

स�ब�धी श�ुक वा महशलुको रकम यसमा पद�छ । 

√ 
  

११५३० एका�धकार  �ा� 

स�थाको आयत 

�नया�तको नाफा 

 एका�धकार �ा� सं�थाले आय◌ात �नया�त गदा� भएको 

नाफा �ा�यस अ�तग�त पद�छ । 
 

√ 
  

११५३१ एका�धकार  �ा� 

स�थाको आयत 

�नया�तको नाफा 

 एका�धकार �ा� सं�थाले आय◌ात �नया�त गदा� भएको 

नाफा यस अ�तग�त पद�छ। 
 

√ 
  

११५६० वैदेिशक �यापारमा 

आधा�रत अ�य कर 

11560 मा�थ उ�ल◌िेखत शीष�क ११५१० र ११५२० मा 

परेका बाहेक अ�य वैदेिशक �यापारमा आधा�रत 

करवापत ्को रकम यसमा पद�छ ।  यो शीष �कमा रकम 

ज�मा गन� �म�दैन । 

√ 
  

११५६१ कृ�ष सधुार श�ुक 11561 भारत तथा ते�ो मलुकुबाट आयात ग�रने कृ�ष 

उ�पादनसँग स�बि�धत माल व�तमुा लगाइएको कृ�ष 

सधुार श�ुक यसमा पद�छ । 

√ 
  

११५६२ भंसार स�ब�धी अ�य 

आय 

11562 भ�सार �शासनका स�दभ�मा जफत ग�रएको मालव�त ु

�ललाम �ब��बाट �ा� रकम, डेमरेज (�वल�ब श�ुक), 

भ�सार एजे�टको इजाजत द�तरु एवं इजाजत प� 

√ 
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नवीकरण द�तरु, व�डेड वयेर हाउस स�ब�धी इजाजत 

द�तरु एवं सोको नवीकरण द�तरु, भ�सार सेवा श�ुक, 

��ापनप� द�तरु, र सो स�ब�धी अ�य रकम यसमा 

पद�छ । 

११५६३ वैदेिशक  �यापारमा 

ला�न ेकर 

 
�वदेशमा ग�रएको लगानी¸ �वमा¸ �व�षेण तथा वैदेिशक 

�यापारमा ला�न ेकर यसमा पद�छ । 

√ 
  

११६०० अ�य कर 11600 मा�थ उ�ल◌ेिखत करका आधारह� बाहेक अ�य 

आधारह� अनसुार लगाइने कर राज�व यसमा 

पद�छ ।यो मूल शीष �कमा रकम ज�मा गन��म�दैन । 

√ √ √ 

११६१० �यवसायले भ�ुानी 

गन�  

11610 मा�थ उि�लिखत करका आधारह� बाहेक अ�य 

आधारह�मा �यवसायमा लगाइने कर राज�व यसमा 

पद�छ ।  यो शीष �कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

  
√ 

११६११ �यवसायले भ�ुानी 

गन�  

 मा�थ उ�ल◌ेिखत करका आधारह� बाहेक अ�य 

आधारह�मा �यवसायमा लगाइने कर राज�व यसमा 

पद�छ ।   

√ √ √ 

११६२० �यवसाय बाहेक 

अ�यले भ�ुानी गन�  

 मा�थ उ�ल◌ेिखत करका आधारह� बाहेक अ�य 

आधारह�मा �यवसाय◌ी बाहेकलाई लगाइने कर 

राज�व यसमा पद�छ ।  यो शीष �कमा रकम ज�मा गन� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

११६२१ �यवसाय बाहेक 

अ�यले भ�ुानी गन�  

 मा�थ उ�ल◌ेिखत करका आधारह� बाहेक अ�य 

आधारह�मा �यवसाय◌ी बाहेकलाई लगाइने करराज�व 

यसमा पद�छ ।   

√ √ √ 

११६३० कृ�षतथा पशजु�य 

कारोवारमा ला�न े

कर 

11630 कृ�षतथा पशजु�य व�तकुो कारोवारमा ला�ने कर 

यसमा समावेश ह�ुछ । यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� 

�म�दैन । 

  
√ 

११६३१ कृ�षतथा पशजु�य 

व�तकुो �यावसा�यक 

कारोवारमा ला�न े

कर 

11163  कृ�षतथा पशपंु�ीमा आधा�रत �यावसा�यक कारोवारको 

अनमुती तथा �य�तो �यावसा�यक कारोवारमा ला�न े

कर यसमा पद�छ । 

  
√ 

११६३२ अखेटोपहारमा ला�न े

कर 

11632 काननुले �नषेध गरेका बाहेक मतृ वा मा�रएका जीव 

ज�तकुो हाड, �संग, �वाँख, छाला आ�दको कारोवारमा 

ला�न ेकर यसमा पद�छ । 

  
√ 

११६९० अ�य कर 11690 मा�थ उ�लेख नभएका अ�य कर यसमा समावेश 

ग�र�छ । यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

११६९१ अ�य कर 11691 मा�थ अ� शीष�कमा नपरेका करह� यसमा समावशे 

ह�ुछन ्। 

√ √ √ 

१३००० अनदुान 13000 वैदेिशक सरकारबाट �ा� अनदुान यसमा पद�छ ।  यो 

आधार शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१३१०० ��प�ीय वैदेिशक 

अनदुान 

13100 �वदेशी सरकारबाट �ा� ��प�ीय अनदुान यसमा 

पद�छ । यो मूल शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१३११० ��प�ीय वैदेिशक 

चाल ुअनदुान 

13110 ��प�ीय वैदेिशक चाल ु अनदुान यसमा पदछ� । यो 

शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 
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१३१११ ��प�ीय वैदेिशक 

चाल ुअनदुान 

13111 �वदेशी सरकारबाट �ा� चाल ुअनदुान यसमा पद�छ । √ √ √ 

१३१२० ��प�ीय वैदेिशक 

पूँजीगत अनदुान 

13120 ��प�ीय वैदेिशक पूँजीगत अनदुान यसमा पदछ� । यो 

शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१३१२१ ��प�ीय वैदेिशक 

पूँजीगत अनदुान 

13121 �वदेशी सरकारबाट �ा� प ुँजीगत अनदुान यसमा 

पद�छ । 

√ √ √ 

१३२०० वहपु�ीय वैदेिशक 

अनदुान 

13200 अ�तरा���य संघ सं�थाह�बाट �ा� बहपु�ीय अनदुान 

यसमा पद�छ । यो मूल शीष�कमा रकम ज�मा 

गन��म�दैन । 

√ √ √ 

१३२१० वहपु�ीय वैदेिशक 

चाल ुअनदुान 

13210 अ�तर -सरकार� अ�तरा��य सं�थाबाट �ा� अनदुान 

यसमा समावेश ग�रनेछ । यो शीष�कमा रकम ज�मा 

गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१३२११ अ�तरा��य अ�तर-

सरकार� सं�थाबाट 

�ा� चाल ुअनदुान 

13211 अ�तरा��य अ�तर-सरकार� सं�थाबाट �ा� चाल ुअनदुान 

यसमा समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

१३२१२ अ�तरा��य गैर-

सरकार� सं�थाबाट 

�ा� चाल ुअनदुान 

13212 अ�तरा��य गरै-सरकार� सं�थाबाट �ा� पूँजीगत अनदुान 

यसमा समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

१३२२० वहपु�ीय वैदेिशक 

पूँजीगत अनदुान 

13220  वहपु�ीय अ�तरा��य सं�थाबाट �ा� अनदुान यसमा 

समावेश ग�रनेछ । यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

१३२२१ अ�तरा��य अ�तर-

सरकार� सं�थाबाट 

�ा� पूजँीगत अनदुान 

13221 अ�तरा��य अ�तर-सरकार� सं�थाबाट �ा� चाल ुअनदुान 

यसमा समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

१३२२२ अ�तरा��य गैर-

सरकार� सं�थाबाट 

�ा� पूजँीगत अनदुान 

13222 अ�तरा��य गैर-सरकार� सं�थाबाट �ा� पूँजीगत अनदुान 

यसमा समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

१३२३० अ�य वैदेिशक चाल ु

अनदुान 

 अ�य वैदेिशक चाल ुअनदुान यसमा पदछ� ।यो शीष�कमा 

रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१३२३१ अ�य वैदेिशक चाल ु

अनदुान 

 वैदेिशक  सरकार¸बहपु�ीय सं�थाह� र गैरसरकार� 

सं�था बाहेक अ�य वैदेिशक चाल ु अनदुान यसमा 

पदछ� । 

√ √ √ 

१३२४० अ�य वैदेिशक 

पूँजीगत अनदुान 

 अ�य वैदेिशक पूँजीगत अनदुान यसमा पदछ� । यो 

शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१३२४१ अ�य वैदेिशक 

पूँजीगत अनदुान 

 वैदेिशक  सरकार¸बहपु�ीय सं�थाह� र गैरसरकार� 

सं�था बाहेक अ�य वैदेिशक प ुँजीगत अनदुान यसमा 

पदछ� । 

√ √ √ 

१३३०० अ�तर सरकार� 

�व�ीय ह�ता�तरण 

13300 �व�भ� तहका सरकारह�बाट �ा� हनुे अनदुान यसमा 

समावेश ग�रनेछ ।यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� 

�म�दैन । 

 
√ √ 

१३३१० अ�तर सरकार� 

अनदुान 

13310 सरकारकाअ�य तहबाट आ�त�रक �पमा �ा� हनुे चाल ु

अनदुान यसमा पद�छन ्। यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� 

 
√ √ 
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�म�दैन । 

१३३११ समा�नकरण अनदुान 13311 सरकारका अ�य तहबाट �ा� ग�रने समा�नकरण चाल ु

अनदुान यसमा पद�छ । 

 
√ √ 

१३३१२ शसत� अनदुान  चाल ु 13312 शत�स�हत सरकारको एक तहबाट अक� सरकारमा �ा� 

हनु ेचाल ुअनदुान यसमा पद�छ । 

 
√ √ 

१३३१३ शसत� अनदुान  

प ुँजीगत 

 शत�स�हत सरकारको एक तहबाट अक� सरकारमा �ा� 

हनु ेप ुँजीगत अनदुान यसमा पद�छ । 

   

१३३१४ �वषेश अनदुान चाल ु 13313 �वशेष उ�े�य वा �योजनका ला�ग सरकारको एक 

तहबाट अक� सरकारमा �दान ग�रन े �वशषे चाल ु

अनदुान यसमा पद�छ । 

 
√ √ 

१३३१५ �वषेश अनदुान 

प ुँजीगत 

 �वशेष उ�े�य वा �योजनका ला�ग सरकारको एक 

तहबाट अक� सरकारमा �दान ग�रन े �वशेष पुँजीगत 

अनदुान यसमा पद�छ । 

 √ √ 

१३३१६ समपरुक अनदुान 

चाल ु

13314 सरकारको एक तहबाट अक� सरकारमा �ा� ग�रने 

समपरुक चाल ुअनदुान यसमा पद�छ । 

 
√ √ 

१३३१७ समपरुक अनदुान 

प ुँजीगत 

 
सरकारको एक तहबाट अक� सरकारमा �ा� ग�रने 

समपरुक पुँजीगत अनदुान यसमा पद�छ । 

 
√ √ 

१३३१८ अ�य अनदुान चाल ु 13315 सरकारका अ�य तहबाट मा�थ उ�लेिखत बाहेकका कुन ै

अ�य �कारको अनदुान �ा� भएमा�य�तो रकम यसमा 

समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

१३३१९ अ�य अनदुान 

प ुंजीगत 

13315 सरकारका अ�य तहबाट मा�थ उ�लेिखत बाहेकका कुन ै

अ�य �कारको  पुँजीगत अनदुान �ा� भएमा �य�तो 

रकम यसमा समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

१३४०० अ�य आ�त�रक 

अनदुान 

 वैदेिशक अनदुान र अ�तर सरकार� ह�ता�तरण 

बाहेकका अ�य आ�त�रक अनदुान �ा�� यसमा समावेश 

ग�र�छ । यो शीष �कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१३४१० अ�य आ�त�रक 

अनदुान 

 
वैदेिशक अनदुान र अ�तर सरकार� ह�ता�तरण 

बाहेकका अ�य आ�त�रक अनदुान �ा�� यसमा समावेश 

ग�र�छ । यो शीष �कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१३४११ अ�य सं�थागत 

आ�त�रक अनदुान 

 
वैदेिशक अनदुान र अ�तर सरकार� ह�ता�तरण 

बाहेकका अ�य आ�त�रक सं�थाबाट अनदुान �ा�� 

यसमा समावेश ग�र�छ ।  

√ √ √ 

१३४१२ अ�य �यि�गत 

आ�त�रक अनदुान 

 
वैदेिशक अनदुान र अ�तर सरकार� ह�ता�तरण 

बाहेकका अ�य �यि�गत अनदुान �ा�� यसमा समावेश 

ग�र�छ।  

√ √ √ 

१४००० अ�य राज�व 14000 मा�थ उ�लेख भए बाहेकका अ�य �कारका �ोतबाट 

�ा� राज�व यसमा पद�छ । यो आधार शीष�कमा रकम 

ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४१०० स�प�◌ी बाट  �ा� 

आय 

14100 सरकार� �वा�म�वमा रहेको स�पत◌ीबाट �ृिजत आय 

यसमा पद�छ । यो मूल शीष�कमा रकम ज�मा गन� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

१४११० �याज 14110 ऋण लगानीको �याज वापत ्को आय यसमा पद�छ । यो √ √ √ 
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शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

१४१११ �व�ीय �नकायबाट 

�ा� �याज 

14111 ब�कतथा �व�ीय ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट 

�ा� �याज रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४११२ �यापा�रक 

�नकायबाट �ा� 

�याज 

14112 �यापा�रक ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ा� 

�याज रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४११३ औ�ौ�गक 

�नकायबाट �ा� 

�याज 

14113 औ�ो�गक ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ा� 

�याज रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४११४ सेवामलुक 

�नकायबाट �ा� 

�याज 

14114 सेवामलूक ��त�ानमा ग�रएको ऋण लगानीबाट �ा� 

�याज रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४११९ अ�य �नकायबाट 

�ा� �याज 

14115 मा�थ नपरेका अ�य ��त�ानमा ग�रएको ऋण 

लगानीबाट �ा� �याज रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४१२० लाभांश 14120 शयेर लगानीबाट �ा� लाभांश वापत ्को रकम यसमा 

पद�छ । यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४१२१ �व�ीय �नकायबाट 

�ा� लाभांश 

14121 ब�क तथा �व�ीय ��त�ानबाट �ा� लाभांश यसमा 

पद�छ । 

√ √ √ 

१४१२२ �यापा�रक 

�नकायबाट �ा� 

लाभांश 

14122 �यापा�रक ��त�ानबाट �ा� लाभांश रकम यसमा 

पद�छ । 

√ √ √ 

१४१२३ औ�ौ�गक 

�नकायबाट �ा� 

लाभांश 

14123 औ�ो�गक ��त�ानबाट �ा� लाभांश रकम यसमा 

पद�छ । 

√ √ √ 

१४१२४ सेवामलुक 

�नकायबाट �ा� 

लाभांश 

14124 सेवामलूक ��त�ानबाट �ा� लाभांश रकम यसमा 

पद�छ । 

√ √ √ 

१४१२९ अ�य �नकायबाट 

�ा� लाभांश 

१४१२९  मा�थ नपरेका अ�य ��त�ानबाट �ा� लाभांश रकम 

यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४१५० भाडा तथा रोय�ट� 14150 सरकार� काया�लयले स�लन गरेको भाडा र रोय�ट� 

वापत ्को रकम यसमा पद�छ । यो शीष�कमा रकम 

ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४१५१ सरकार� स�प�ीको 

वहालबाट �ा� आय 

14151 सरकार� स�पि� बहालमा �दएबापत �ा� हनु े आय 

यसमा पद�छ ।  ज�तै : सरकार� ज�गा, भवन तथा 

अ�य स�पि� वहाल, कोठा तथा भोजनालय (रे�ुराँ) 

वहाल, मेच, पाल, ��पाल, हवाईजहाज, व�गी, वै�डवाजा, 

इि�जन, रोलर, वलुडोजर, �ा�टर समेतका सरकार� 

स�पि� �योग गरे वापत �ा� हनु े भाडा तथा सवेा 

श�ुक यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४१५२ �या�सनोबाट �ा� 

रोय�ट� 

14152 �या�सनोबाट �ा� रोय�ट� रकम यसमा पद�छ । √   

१४१५३ बाँडफाँड भई �ा�  बाँडफाँड भई �ा� वन �े�को  रोय�ट�यसमा पद�छ। √ √ √ 
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वन रोय�ट� 

१४१५४ 

बाँडफाँड भई �ा� 

खानी तथा ख�नज 

स�ब�धी रोय�ट� 

 
बाँडफाँड भई �ा� खानी तथा ख�नज स�ब�धी रोय�ट� 

यसमा पद�छ। 
√ √ √ 

१४१५५ 

बाँडफाँड भई �ा� 

जल�ोत स�ब�धी 

रोय�ट� 

 
बाँडफाँड भई �ा� जल�ोत स�ब�धी रोय�ट� यसमा 

पद�छ । 
√ √ √ 

१४१५६ 

बाँडफाँड भई �ा� 

�व�तु स�ब�धी 

रोय�ट� 

  
बाँडफाँड भई �ा� �व�तु स�ब�धी रोय�ट� यसमा पद�छ 

। 
√ √ √ 

१४१५७ 

बाँडफाँड भई �ा� 

दह�र बह�रको 

�व��बाट �ा� हनुे 

आय  

  बाँडफाँड भई �ा� दह�र बह�र श�ुक यसमा पद�छ।   √ √ 

१४१५८ 

बाँडफाँड भई �ा� 

पव�तारोहण वापतको 

रोय�ट� 

  
बाँडफाँड भई �ा� पव�तारोहण बापतको रोय�ट� यसमा 

पद�छ । 
√ √ √ 

१४१५९ अ�य �ोतबाट �ा� 

रोय�ट� 

१४१५९ मा�थउ�लेिखत बाहेकका अ�य �ोतबाट �ा� बाँडफाँड 

नहनुे रोय�ट� आय यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४१९० अ�य श�ुक  मा�थ उ�लेिखत बाहेकका अ�य श�ुक यसमा पद�छन ्

। 

√ √ √ 

१४१९१ पय�टन श�ुक  व�यज�त ुआर� र �नकु� संर�ण �े�को �वेश श�ुक 

यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४१९२ 
पदया�ा श�ुक  

पदया�ा (�े�क�) इजाजत वापत �ा� हनुे श�ुक रकम 

यसमा समावेश गनु� पद�छ। 
√ √ √ 

१४२०० व�ततुथा सवेा 

�व��बाट �ा� रकम 

14200 व�त ुतथा सेवाको �ब��बाट �ा� रकम यसमा पद�छ । 

यो मूल शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४२१० व�त ुतथा सेवा 

�व��बाट �ा� रकम 

14210 व�ततुथा सवेाको �ब��बाट �ा� रकम यसमा पद�छ । 

यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४२११ कृ�ष उ�पादनको 

�ब��बाट �ा� रकम 

14211 ११६३१ र ११६३२ मा समावेश हनु े बाहेक अ�य 

(आफैँले उ�पादन गरेका माछा (भूरा तथा खाने) �ब�� 

तथा �ललाम, पोखर� र खोलामा माछा मान� जाल हा�ने 

द�तरु, खोला–पोखर�मा माछा मान� ठे�ा, घाँस �ब��, 

कुखरुाको फुल तथा च�ला �ब��, सुंगरु तथा सुंगरुको 

व�चा �ब��, दूध, �य ू तथा अ�य द�ुधज�य पदाथ�को 

�ब��, फलफूल �ब��, ए�ट�रे�वज �याि�सन �ब��, 

टोकर� �या�क� द�तरु, ऊन तथा हाडखरु �ब��, 

फलफूल तथा फलफूलको वोट �ब�वा �ब��, वीउ 

�वजन तथा बेना� �ब��, तरकार� तथा सागपात �ब��, 

धान, मकै, गहुं तथा अ�य खा�ा� �ब��, जाम–जले�, 

अचार, �ततौरा ज�ता) आफैँले उ�पादन गरेका सामान 

�ब�� गर� �ा� हनुे रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 
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राज�व संकेत 

राज�व आधार शीष�क, 

मलू शीष�क, शीष �क 

तथा उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनु ेतह 

संघ �देश �थानीय 

१४२१२ सरकार� स�पतीको 

�ब��बाट �ा� रकम 

14212 टुटेफुटेका मेिशनर� सामान �ब��, सवार� साधन �ललाम 

�ब��, पूराना मालसामान �ब�� तथा अ�य सरकार� 

स�प�◌ीको �ब��बाट �ा� रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४२१३ अ�य �ब��बाट �ा� 

रकम 

14213 सरकारको छापाखानाको छपाई द�तरु, नेपाल राजप� 

एवं सरकार�ारा �कािशत प�ुतक पिु�तकाको �ब�� 

तथा �ललामबाट �ा� रकम, अ�भलेख (रेकड�) �ब��का 

साथै म�ुा तथा नापतौलको सामानः ढक, तराज ुसमतेको 

�मािणत द�तरु, नवीकरण द�तरु र ट�सारको अ�य 

आय, न�सा ���ट �ब��, औष�ध �ब�� तथा अ�य 

मालसामान �ब��बाट �ा� रकम समेत यसैमा पद�छ। 

√ √ √ 

१४२१४ दूरसंचार सवेा श�ुक 14214 दूरस�ार सवेा श�ुक वापत ्को रकम यसमा पद�छ । √ 
  

१४२१५ टे�लफोन �वा�म�वको 

श�ुक 

14215 टे�लफोन �वा�म�व वापत ्को रकम यसमा पद�छ । √ 
  

१४२१६ �नजी धारा वापतको 

श�ुक 

14216 �नजीधारा राख े वापत ला�न े श�ुक तथा महसलु, 

काल�गढ द�तरु र सो स�ब�धी द�ड, ज�रवाना समेतको 

रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४२१७ नहर तथा कुलो 

उपयोग वापतको 

श�ुक 

14217 ज�गा जमीनको �सँचाइको ला�ग नहर तथा कुलोको 

उपयोग गरे वापत तो�कए बमोिजम �ा� श�ुक यसमा 

पद�छ । 

√ √ √ 

१४२१८ �व�तु सेवा श�ुक 14218 �व�तुसेवा उपभोग वापत ्को महसलु, थप द�तरु, �मटर 

जाँच समतेको सेवा द�तरु, कले�सन चाज�, नामसार� एवं 

ठाउँसार� द�तरु यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४२१९ अ�य सेवा श�ुक 

तथा �ब�� 

१४२१९  १४२११देिख १४२१८ स�मका शीष�कमा नपरेका 

सरकारले उपल�ध गराउन े सरसफाइ तथा ढल 

�नकासको स�ुवधा, पय�टक�य �े�, र बनभोज �थल, पाक� ,  

�यूटावर ज�ता �े�को उपयोग तथा सो मा ला�ने 

�वशे श�ुक ज�ता �े�मा लगाइने श�ुक तथा 

द�तरुको रकमका साथै स�बि�धत सरकारले आ�नो 

�े��भ�का �थानीय �ाकृ�तक �ोतको �व�� गदा� �ा� 

रकम समते यसमा पद�छ । 

 
√ √ 

१४२२० �शास�नक सेवा 

श�ुक 

14220 �शास�नक सेवा वापत ्को श�ुक यसमा पद�छ । यो 

शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४२२१ �या�यक द�तरू 14221 कोट�फ�, ब�सौनी, दश�द, �वश�द न�ल द�तरु, समा�हान ्

एवं इतलायनामा द�तरु, सूद, �लफा द�तरु, �टकट द�तरु, 

पनुरावदेन एवं ��तउ�र प� द�तरु, वकालत स�ब�धी 

इजाजतप� द�तरु र �याय स�ब�धी अ�य राज�व 

आ�दानी यसमा पद�छ । 

√ 
 

√ 

१४२२२ हलुाकसवेा श�ुक 14222 हलुाक �टकट �ब��बाट �ा� रकम, हलुाक आदेशको 

क�मशन, व�हर� व�त ु �वतरण, वैदेिशक प�ुल�दा 

महसलुबाट �ा� रकम र हलुाक स�ब�धी अ�य आय 

यसमा पद�छ । 

√ 
  

१४२२३ िश�ा �े�को 14223 ११४४३ र ११४४४ ले समटेेका �वषयह� बाहेक √ √ √ 
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राज�व संकेत 

राज�व आधार शीष�क, 

मलू शीष�क, शीष �क 

तथा उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनु ेतह 

संघ �देश �थानीय 

आ�दानी िश�ण श�ुक (�ूशन फ�), �वशे श�ुक, �विेशका 

पर��ा द�तरु, ल�धा� प� (माक� �सट) तथा �माणप� 

द�तरु, सं�हालय (�यूिजयम) �वेश द�तरु, पा��म, 

प�ुतक, प��का समतेको �ब��बाट �ा� रकम र िश�ा 

�े�को अ�य आ�दानी यसमा पद�छ ।   

१४२२४ पर��ा श�ुक 14224 लोकसवेा आयोग लगायत �व�भ� सरकार� �नकायले 

�लने पर��ा द�तरु, अ�तवा�ता� द�तरु, दरखा�त द�तरु र 

पा��म �ब��बाट �ा� रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४२२५ यातायात �े�को 

आ�दानी 

14225 १४२५६, ११४५१ देिख ११४५४ स�म परेका 

�वषयह� बाहेक हवाइजहाज अवतरण द�तरु, आ�य 

द�तरु, कुनै सडक राजमाग�मा आवत जावतको ला�ग 

इजाजत �दए वापत �ा� रोड पर�मट, जल तथा अ�य 

यातायातसगँ स�बि�धत आय र शू�क यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४२२६ आयात �नया�त 

इजाजत प� द�तूर 

14226 आयात �नया�त इजाजत प� द�तरु वापत �ा� रकम 

यसमा पद�छ । 

√ 
  

१४२२७ राहदानी श�ुक १४२२७ राहदानी (पासपोट� द�तरु), सनाखत द�तरु, राहदानी 

नवीकरण वापत �ा� रकम यसमा पद�छ । 

√ 
  

१४२२८ �भसा श�ुक १४२२८ �वशेा�ा(�भसा)सोको �याद थप, पनुः �वेशा�ा आ�द 

वापत �ा� रकम यसमा पद�छ । 

√ 
  

१४२२९ अ�य �शास�नक 

सेवा श�ुक 

१४२२९ �व�भ� म��ालय, �वभाग तथा काया�लयले �लन े �टकट 

वापत ्को रकम, बोलप� फाराम �ब��को रकम, �नवेदन 

द�तरु, नो अवजे�शन स�ट��फकेट द�तरु, �यवसा�यक 

�माणप� जार� तथा नवीकरण द�तरु वापत �ा� रकम 

यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४२४० द�तरु १४२४० यसमा �व�भ� सेवा �दान गरे वापत �लइने द�तरु 

पद�छ । यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

  
√ 

१४२४१ पा�क� � श�ुक १४२४१ �थानीय तह�ारा �थानीय �पमा उठाइने पा�क� � श�ुक 

यसमा पद�छ । 

  
√ 

१४२४२ न�सापास द�तरु १४२४२ �थानीय तह�ारा न�सापास बापत उठाएको द�तरु 

यसमा पद�छ । 

  
√ 

१४२४३ �सफा�रश द�तरु १४२४३ �थानीय तह�ारा �सफा�रश गरे बापत उठाएको द�तरु 

यसमा पद�छ । 

  
√ 

१४२४४ �यि�गत घटना दता� 

द�तरु 

१४२४४ �थानीय तह�ारा �यि�गत घटना दता� गरे बापत 

उठाएको द�तरु यसमा पद�छ । 

  
√ 

१४२४५ नाता �मािणत द�तरु १४२४५ �थानीय तह�ारा नाता �मािणत गरे बापत उठाएको 

द�तरु यसमा पद�छ । 

  
√ 

१४२४९ अ�य द�तरु १४२४९ मा�थ उ�लेिखत बाहेकका अ�य द�तरु यसमा पद�छन ्। 
  

√ 

१४२५० अ�य �शास�नक 

द�तरुह� 

11610 कुनै काम गन�का ला�ग इजाजत �दने �योजनको �दने 

�योजन बापत �लइन े द�तरुह� यसमा पद�छ।यसमा 

रकम ज�मा गन� �म�दैन। 

√ √ √ 

१४२५१ क�पनी रिज�ेशन 11611 क�पनी ऐन अ�तग�त रिज�ेशन हनु े क�पनीको √   
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द�तरु रिज�ेशन द�तरु �ाइभेट साझदेार� तथा पि�लक फम�, 

कल कारखाना, उ�ोगको रिज�ेशन द�तरु, �ेडमाक�  

वापत ्को रकम र सोको नवीकरण वापत ्को रकम 

यसमा पद�छ । 

१४२५२ एज�ेसी रिज�ेशन 

द�तरु 

11612 �व�भ� �क�समका एजे�सीको रिज�ेशन तथा नवीकरण 

द�तरु यसमा पद�छ । 

√   

१४२५३ �यावसाय रिज�ेशन 

द�तरु 

 क�पनी तथा एजे�सी रिज�ेसन बाहेक अ�य साना तथा 

मझौला �यवसाय रिज�ेसन तथा �यसको नवीकरण गरे 

बापतको द�तूर का साथै आ�नन ् ��े �भ� �यापार, 

�यवसाय वा सवेामा पूँिजगत लगानी र आ�थ�क 

कारोवारको आधारमा लगाउने �यवसायीक कर यसमा 

पद�छ। 

 √ √ 

१४२५४ रे�डयो/ 

एफ.एम.स�ालन 

द�तरु 

 रे�डयो / एफ.एम स�ालनका ला�ग अनमु�त प� तथा 

सो को नवीकरण द�तरु र सो सँग स�बि�धत अ�य 

द�तरुह� यसमा पद�छन । 

√ √ √ 

१४२५५ टे�ल�भजन स�ालन 

द�तरु 

 टे�ल�भजन स�ालनका ला�ग अनमु�त प� तथा सो को 

नवीकरण र सो सगँ स�बि�धत अ�य द�तरुह� यसमा 

पद�छन । 

√ √  

१४२५६ चालक अनमु�त प�, 

सवार� दता� �कताब 

(Blue book) स�ब�धी 

द�तरु 

11621 सवार� चालक अनमु�त प�को इजाजतप� द�तरु, 

सवार�को दता� �कताब द�तरु (�ल ु बकु), हवाईजहाज 

चालक अनमु�त प�को इजाजतप� द�तरु सवार� 

जाँचपास द�तरु र सोको नवीकरण द�तरु यसमा 

पद�छ ।  

 √  

१४२५७ हातह�तयारको 

इजाजतप� द�तूर 

11622 ब�दकु, �प�तौल आ�द हातह�तयारको रिज�ेशन द�तरु, 

इजाजतप� द�तरु, नवीकरण द�तरु यसमा पद�छ ।  

√   

१४२६० अ�य �शास�नक 

सेवा श�ुक 

 शीष�क नं १४२२० र १४२५० मा नपरेका थप 

�शास�नक सेवा वापत ्को श�ुक यसमा पद�छ । यो 

शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४२६१ 
खानी तथा ख�नज 

स�ब�धी द�तरु 
 

खानी रोय�ट� बाहेक उ�खनन अनमु�तप� द�तरु, 

सव��ण द�तरु ज�ता �शास�नक द�तरुह� यसमा 

पद�छ। 

√   

१४२६२ 

�व�तु स�ब�धी 

द�तरु  
 

�व�तु रोय�ट� बाहेक �व�तु ् उ�पादन श�ुक, �व�तु 

उ�पादन इजाजत– प� द�तरु र नवीकरण द�तरु ज�ता 

�व�तु उ�पादन हनु ु अगाडी �लइने द�तरुह� यसमा 

पद�छ। 

√ √ √ 

१४२६३ जल�ोत स�ब�धी 

अ�य द�तरु  
 

जल�ोत रोय�ट� बाहेक जल�ोत स�ब�धी अ�य श�ुक 

तथा द�तरुह� यसमा पद�छ। 
√ √ √ 

१४२६४ 
वन ��ेको अ�य 

आय 
 

वन तथा वन पैदावार �ब�� वापत �ा� रोय�ट� बाहेक 

अ�य वन�प�त तथा व�यज�त ु स�ब�धी श�ुक तथा 

द�तरु यसमा पद�छ ।  

 √  

१४२६५ अ�य �े�को आय  �ाकृ�तक �ोत म�ये रोय�ट� र मा�थ उ�लेिखत �ोतमा √ √ √ 
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संघ �देश �थानीय 

ला�न ेश�ुक तथा द�तरु बाहेक अ�य आ�दानी यसमा 

पद�छ । 

१४३०० द�ड, ज�रवाना र 

जफत 

14300 �वल�ब द�तरु, ज�रवाना र जफत यसमा पद�छ ।यो 

मूल शीष�कमा रकम ज�मा गन��म�दैन । 

√ √ √ 

१४३१० द�ड, ज�रवाना र 

जफत 

14310 �वल�ब द�तरु, ज�रवाना र जफत यसमा पद�छ ।यो 

शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४३११ �या�यक द�ड,  

ज�रवाना र जफत 

14311 अदालतको �नण�यबाट �लइएका द�ड, ज�रवाना र जफत 

वापत ्को रकम यसमा ज�मा गनु� पद�छ । 

√ √ √ 

१४३१२ �शास�नक द�ड, 

ज�रवाना र जफत 

14312 सबै �कारको ठे�ाको धरौट� (अन�� मनी) जफत, 

�नमा�ण र अ�य कामको ठे�ा प�ामा ठेकेदारह�लाई 

ग�रएको द�ड, ज�रवाना, ठेकेदारह�सगँ बाँक� रहेको 

रकमको �याज र स�बि�धत शीष�कमा लेिखए बाहेक 

अ�य �शास�नक द�ड ज�रवाना र जफतबाट �ा� रकम 

यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४३१३ धरौट� सदर�याहा 
 

�व�भ� �नकायमा धरौट� वापत ज�मा भएको रकम 

धरौट�को �योजन समा� भएप�छ कानूनले तोकेको 

अवधीस�म �फता� न�लएमा काननु बमोिजम सदर�याहा 

भएको रकम यसमा ज�मा गन ु� पद�छ । तर कारवाह� 

�व�प जफत वा सदर�याहा ग�रएको वा राज� असलु� 

बापत सदर�याहा ग�रएको रकम स�वि�धत  िशष�कमानै 

ज�मा गनु�पद�छ। 

√ √ √ 

१४४०० अनदुान बाहेकको 

ह�ता�तरण 

14400 सरकार तथा अ�तरा���य सँगठनह� बाहेक अ�य 

�ोतह�बाट �ा� उपहार तथा �वैि�छक अनदुान 

(Donation) को रकम यसमा पद�छ । यो मूल शीष�कमा 

रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४४१० चाल ुह�ता�तरण 14410 अनदुान बाहेक अ�य चाल ु ह�ता�तरण रकम यसमा 

पद�छ । यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४४११ चाल ुह�ता�तरण 14411 यसमा सरकारलाई राहत �योजनका ला�ग �ा� हनु े

खा�ान, ल�ा कपडा, औष�ध ज�ता चाल ु �कृ�तका 

सहयोग समावेश ह�ुछन ्। 

√ √ √ 

१४४२० पूँजीगत ह�ता�तरण १४४२० अनदुान बाहेक अ�य पूजँीगत ह�ता�तरण रकम यसमा 

पद�छ । यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४४२१ पूँजीगत ह�ता�तरण १४४२१ अ�पताल, �व�ालय, सं�हालय, नाचघर तथा सां�कृ�तक 

के��ह� �नमा�ण वा खर�दको ला�ग�ा� भएको 

ह�ता�तरणका साथै उपहार �व�प �ा� घर वा ज�गा 

तथा अ��य स�पि�ह�, ज�तैः एका�धकार प� वा 

��त�लपी अ�धकारको रकम यसमा पद�छ ।य�दकुनै 

ह�ता�तरण चाल ु वा प ुजँीगत के हो भ�े कुरा �प� 

नभएमा �य�तो ह�ता�तरणलाई चाल ु �कृ�तमा 

वग�करण गनु� पद�छ । 

√ √ √ 

१४५०० �व�वध राज�व 14500 �व�वध राज�व यसमा पद�छ ।  यो मलू शीष�कमा रकम 

ज�मा गन��म�दैन । 

√ √ √ 
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१४५१० चालदुावी तथा अ�य 

श�ुकह� 

१४५१० यसमा आकि�मक �पमा सरकारलाइ� �ा� हनुे दाबीह� 

तथा बीमाको ���मयम वापत�ा� हनुे रकम तथा अ�य 

चाल ु दावीह� समावशे ह�ुछ । यो शीष�कमा रकम 

ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४५११ बीमा दावी �ा�� १४५११ यसमा सरकार� कोषमा ज�मा हनुे गर� सरकारले गरेका 

�व�भ� �कारका बीमालेखको �फता� भ�ुानी तथा बीमा 

दाबीबाट �ा� हनुे रकम समावेश गनु�पद�छ । 

√ √ √ 

१४५२० अ�य राज�व 14520 यसमा अ�य पँूजीगत �कृ�तका राज�वह� पद�छन ्। यो 

शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४५२१ �दषुण �नय��ण 

श�ुक 

14521 �दषुण �नय��ण �योजनका ला�ग संकलन ग�रने श�ुक 

यसमा समावेश ग�रनेछ । 

√ √ √ 

१४५२९ अ�य राज�व १४५२९ मा�थका स�पूण� शीष�क तथा उपशीष�कह�मा नपरेका 

अ�य रकमह� यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४५३० पू◌ँजीगत राज�व 14530 �व�भ� �योजनमा ग�रन े राज�व �फता� यसमा पद�छ ।  

यो शीष�कमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

१४५३१ सरकार� घर, ज�गा, 

गडुवील �ब��बाट 

�ा� रकम 

14531 सरकार� घर, ज�गा, गडुबील र सरकार� ��त�ान 

�व��बाट �ा� आय यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

१४६१० �यावसाय कर  �यापार, �यवसाय वा सेवामा पूँिजगत लगानी र आ�थ�क 

कारोवारको आधारमा दता� नवीकरण र खारेजी गदा� 

लगाउन े �यवसायीक कर यसमा पद�छ। यसमा रकम 

ज�मा गन� �म�दैन। 

  √ 

१४६११ �यवसाय कर   �यापार, �यवसाय वा सेवामा पूँिजगत लगानी र आ�थ�क 

कारोवारको आधारमा दता� नवीकरण र खारेजी गदा� 

लगाउन े�यवसायीक कर यसमा पद�छ । 

  √ 

१५००० �व�वध �ा��  ��य� �पमा कर तथा गरै कर �पमा �ा� नहनुे तर 

सि�तकोषमा ज�मा हनु े  बे�जू असलु� तथा गत 

आ�थ�क वष�को �नकासा �फता�को रकम यसमा समावशे 

ग�र�छ।यसमा रकम ज�मा गन� �म�दैन। 

√ √ √ 

१५१०० �व�वध �ा��  ��य� �पमा कर तथा गरै कर �पमा �ा� नहनुे तर 

सि�तकोषमा ज�मा हनु े  बे�जू असलु� तथा गत 

आ�थ�क वष�को �नकासा �फता�को रकम यसमा समावशे 

ग�र�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दैन। 

√ √ √ 

१५११० �व�वध �ा��  ��य� �पमा कर तथा गरै कर �पमा �ा� नहनुे तर 

सि�तकोषमा ज�मा हनुे बे�जू असलु� तथा गत आ�थ�क 

वष�को �नकासा �फता�को रकम यसमा समावेश 

ग�र�छ। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दैन। 

√ √ √ 

१५१११ बे�जू १५१११ लेखा पर��णबाट कायम भएको बे�जू (राज� 

बाहेकको) रकम असलु हुँदा �ा� रकम यसमा पद�छ। 

तर राज� बापतको बे�जू स�बि�धत राज� िशष�कमा 

नै ज�मा गनु� पद�छ। 

√ √ √ 

१५११२ �नकासा �फता� 
 

गत आ�थ�क वष�मा �नकासा भएको रकम खच� हनु √ √ √ 
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नसक� �फता� भएको रकम यसमा समावेश ग�र�छ। 

ज�तै पे�क� �फता�, �नयोगको �नकासा �फता�, नगद� कोष 

बाट �फता� भएको रकम आ�द। 

१५११३ अनदुान �फता� 
 

गत आ�थ�क वष�मा �नकासा भएको अनदुान रकम खच� 

हनु नसक� वा अ�य कारणले �फता� भएको रकम 

यसमा समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

 

 

२ चाल ुखच� संकेत तथा वग�करण र �या�या 

 

खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, मूल 

शीष�क, शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

२०००० खच� 20000 यसमा सबै �कारका चाल ुखच� र अ�तर सरकार� ह�ता�तरणको रकम 

समावेश ह�ुछ । 

√ √ √ 

२१००० पा�र��मक / स�ुवधा 21000 पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�लाई कुनै लेखा अव�धमा काय� स�पादन 

गरे वापत �दान ग�रने कुल पा�र��मकलाई यसमा रािख�छ। तर प ुँजी 

�नमा�णको �सल�सलामा गरेको काय�को पा�र��मक भने यसमा समावेश 

नगर� स�बि�धत खच� शीष�ककै काय��ममा समावेश गनु�पद�छ । यो 

आधार शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२११०० पा�र��मक / स�ुवधा 21100 यसमा पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�लाई �दान ग�रन ेसबै �क�समका 

पा�र��मक स�ब�धी खच�ह� पद�छन ्।  यसमा नगद वा िज�सी दवैु 

�कारका भ�ुानीह� समावशे ग�र�छ ।यो मूल शीष�कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

२१११० नगदमा �दइने पा�र��मक 

र स�ुवधा 

21110 यसमा पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�ले सेवा �दान गरे वापत �ा� गन� 

तलब, स�यकोष आ�द रकम समावेश ग�र�छ ।  यो शीष�कमा खच� 

ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२११११ पा�र��मक कम�चार� 21111 यसमा देहायको रकम पद�छनः 

(क) कम�चार�ह�ले पाउन ेतलव, कम�चार� स�य कोष, वा�ष �क �डेवृ��,  

(ख) आयोजना अव�धभरको ला�ग वा �वीकृत अ�थायी पदमा �नयिु� 

भई काम गरेवापत ्को �याला, मेहनताना तथा अ�य पा�र��मक 

खच� र, 

)ग (  बहालवाला कम�चार�ह�को सि�त घर �वदा, �वरामी �वदा, स�ा 

�वदा र चाडपव� खच� वापत ्को रकम । 

√ √ √ 

२१११२ पा�र��मक पदा�धकार� २१११२ यसमा संवैधा�नक तथा अ�य साव�ज�नक �नकायका पदा�धकार�ह�लाइ� 

�दान ग�रने (साव�ज�नक पद धारण गरे बापत काननु�ारा �नधा�रण 

भएबमोिजमको) पा�र��मक वापतको रकम पद�छ । 

√ √ √ 

२११२० िज�सीवा िज�सी वापत 21120 यसमा कम�चार�ह�ले िज�सीमा �ा� गन� वा िज�सी मालसामान �ा� √ √ √ 
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कम�चार� �दइन े

पा�र��मक स�ुवधा 

गन�का ला�ग �योजन खलुाइ� �दइने स�ुवधाको रकम समावेश ग�र�छ । 

यो शीष �कमा खच� ले� �म�दैन । 

२११२१ पोशाक 21121 यसमा कम�चार�ह�लाई �दान ग�रने सबै �क�समका पोशाक (बटु, 

ज�ुा,टोपी आ�द समेत) र सो को �सलाई खच� तथा �नयमानसुार पाउन े

लगुा भ�ा आ�द वापतको रकम समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२११२२ खा�ा� 21122 यसमा कम�चार�ह�लाई �नयमानसुार उपल�ध गराइन ेखा� पदाथ�, रसद 

वा सो वापत �दइनेनगद रकम समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२११२३ औषधीउपचार खच� 21123 यसमा कम�चार�ह�लाई �नयमानसुार उपल�ध गराइन े�वा��य बीमाको 

श�ुक, औष�ध उपचार वापत �दइने रकम तथा सोको ला�ग ला�न े

यातायात खच� र कु�वा खच� लगायतका रकम समते समावेश 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

२११३० कम�चार�  भ�ा २११३० यसमा कम�चार�ह�का ला�ग �नयमानसुार �दान ग�रने पा�र��मक 

बाहेकका अ�य भ�ाह� समावेश ह�ुछन ्। यो शीष�कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

२११३१ �थानीय भ�ा २११३१ यसमा �च�लत �नयमानसुार तो�कएको दगु�म ��ेमा काम गरे वापत 

पाउन े�थानीय भ�ाको रकम समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२११३२ महंगी भ�ा २११३२ यसमा �च�लत �नयमानसुार कम�चार�ह�लाई �दान ग�रन े महंगी 

भ�ाको खच� समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२११३३ �फ�ड भ�ा २११३३ यसमा �च�लत �नयमानसुार कम�चार�ह�लाई �दान ग�रने �फ�ड 

भ�ाको खच� समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२११३४ कम�चार�को बैठक भ�ा २११३४ यसमा कम�चार�ले स�पादन गनु�पन� काम स�पादन गन� बैठक बसकेोमा 

�नयमानसुार भ�ापाउने भएमा �य�तो बैठक भ�ा समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२११३५ कम�चार� �ो�साहन तथा 

परु�कार 

२११३५ यसमा �च�लत ऐन, �नयम तथा �नण�य अनसुार कम�चार�ह�लाइ� �दइन े

�ो�साहन भ�ा तथा परु�कार स�ब�धी खच� समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२११३६ वैदेिशक भ�ा २११३६ यसमा नेपाल सरकारका �वदेशी मलुकुह�मा काय�रत कम�चार�ह�लाइ� 

�दइने वैदेिशक भ�ा वापतको रकम समावशे ग�र�छ । 

√ 
  

२११३९ अ�य भ�ा २११३९ यसमा मा�थ उ�लेिखत बाहेकका अ�य (िशश ु�याहार भ�ा, अ�त�र� 

समय भ�ा, दश� �तहार ज�ता पव�ह�मा खटाइएका काया�लय 

सहयोगीलाई �दइने भ�ा आ�द)  �योजनमा �दइने भ�ा वापतको रकम 

समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२११४० पदा�धकार� भ�ा तथा 

अ�य स�ुवधा 

२११४० यसमा कम�चार� बाहेकका पदा�धकार�को ला�ग भ�ुानी गनु�पन� भ�ा 

तथा अ�य स�ुवधाको रकम पद�छ । यो शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२११४१ पदा�धकार� बैठक भ�ा २११४१ यसमा पदा�धकार�ह�को बैठक भ�ा यसमा पद�छ । √ √ √ 

२११४२ पदा�धकार�अ�य स�ुबधा २११४२ यसमा पदा�धकार�ह�लाइ� �च�लत �नयमको अ�धनमा रह� �दान ग�रन े

अ�य स�ुवधा (स�ार, पोशाक, औषधी उपचार आ�द) को रकम समावेश 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

२११४९ पदा�धकार� अ�य भ�ा २११४९ यसमा पदा�धकार�लाइ� �दान ग�रन े२११४१ र २११४२ बाहेकका 

अ�य भ�ा वापतको रकम समावेशग�र�छ । 

√ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, मूल 

शीष�क, शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

२१२०० कम�चार�को सामािजक 

सरु�ा खच� 

२१२०० यसमा कम�चार�को सामािजक सरु�ाका ला�ग ग�रने खच� स�ब�धी 

रकमह� समावशे ग�र�छ । यो मूल शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२१२१० कम�चार�को सामािजक 

सरु�ा खच� 

२१२१० यसमा कम�चार�को सामािजक सरु�ाका ला�ग ग�रने खच� स�ब�धी 

रकमह� समावशे ग�र�छ । यो शीष�कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२१२११ कम�चार�को सामािजक 

सरु�ा कोष खच� 

२१२११ यसमा कम�चार�को सामािजक सरु�ाको ला�ग �च�लत �नयमानसुार 

ग�रने खच� तथा सामािजक सरु�ा कोषमा सरकारले ज�मा गनु�पन� 

रकमह� समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२१२१२ कम�चार�को योगदानमा 

आधा�रत �नवतृभरण तथा 

उपदान कोष खच� 

२१२१२ यसमा कम�चार�को ला�ग योगदानमा आधा�रत �नवृ�भरण तथा उपदान 

कोष वापत सरकारले �यहोनु� पन� खच� समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२१२१३ कम�चार�को योगदानमा 

आधा�रत बीमा कोष खच� 

२१२१३ यसमा कम�चार�को ला�ग योगदानमा आधा�रत बीमा कोष वापत 

सरकारले �यहोनु� पन� खच� समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२१२१४ कम�चार� क�याण कोष २१२१४ यसमा �च�लत �नयमानसुार कम�चार� क�याण कोष तथा अवकास 

कोषमा समावेश गन ु�पन� खच� समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२१२१९ अ�य सामािजक सरु�ा 

खच� 

२१२१९ यसमा मा�थ उ�लेिखत बाहकेका कम�चार�सँग स�बि�धत अ�य 

सा�मजक सरु�ा स�ब�धी खच� समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२१२२० पदा�धकार� सामािजक 

सरु�ा खच� 

२१२२० यसमा कम�चार� बाहेकका पदा�धकार�को ला�ग �च�लत काननु अनसुार 

भ�ुानी गनु�पन� सामािजक सरु�ा वापतको रकम समावेश ग�र�छ । 

यो शीष �कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२१२२१ पदा�धकार� सामािजक 

सरु�ा कोष खच� 

२१२२१ यसमा पदा�धकार�को सामािजक सरु�ाका ला�ग �च�लत काननु 

अनसुार �था�पत कोषमा सरकारले गन ु�पन� कोष खच� समावशे 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

२१२२२ पदा�धकार�को योगदानमा 

आधा�रत �नवतृभरण तथा 

उपदान कोष खच� 

२१२२२ यसमा �च�लत काननु अनसुार पदा�धकार�ह�लाइ� योगदानमा आधा�रत 

�नवृ�भरण तथा उपदान भ�ुानी गनु�पन� भएमा �य�तो रकम समावशे 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

२१२२३ पदा�धकार�को योगदानमा 

आधा�रत बीमा कोष खच� 

२१२२३ यसमा �च�लत काननु अनसुार पदा�धकार�ह�लाइ� योगदानमा आधा�रत 

बीमा कोष खच� भ�ुानी गनु�पन� भएमा �य�तो रकम समावेश 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

२१२२४ पदा�धकार� क�याण कोष 

खच� 

२१२२४ यसमा �च�लत काननु अनसुार पदा�धकार�ह�को ला�ग खडा ग�रएको 

क�याण कोषमा रकम भ�ुानी गनु�पन� भएमा �य�तो रकम समावेश 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

२१२२९ पदा�धकार�को अ�य 

सामािजक सरु�ा खच� 

२१२२९ यसमा �च�लत काननुको अ�धनमा रह� पदा�धकार�ह�को ला�ग मा�थ 

उ�लेख भए बाहेकका अ�य�कारका सामािजक सरु�ा स�ब�धी रकम 

भ�ुानी गनु�पन� भएमा �य�तो रकमसमावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२००० मालसामान तथा सेवाको 

उपयोग 

22000 यसमा सरकार� काया�लयह�लाई आव�यक पन� सवेा र मालसामान 

उपयोग गदा� ला�ने खच� समावेश ग�र�छ ।  यो आधार शीष�कमा खच� 

ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२१०० सेवा महसलु 22100 यसमा सरकार� काया�लयह�लाई आव�यक पन� सवेा �लंदाको खच� √ √ √ 



20 

 

खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, मूल 

शीष�क, शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

पद�छ ।  यो मलू शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

२२११० सेवामहसलु 22110 यसमा काया�लयमा उपयोग हनु े पानी, धारा, �बजलु� र स�ार सेवाको 

महसलु तथा �यस स�ब�धी स�ुवधाको खच� समावेश ग�र�छ । यो 

शीष �कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२१११ पानी तथा �बजलु� 22111 यसमा काया�लयमा उपयोग हनु े धारा तथा ढलको महसलु, �व�तु 

महसलु र त�स�ब�धी जडानखच� तथा काया�लयमा उपभोग ग�रन े

खानपेानीको रकम समते समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२११२ संचार महसलु 22112 यसमा स�ार स�ब�धी य�� उपकरण बाहेक टे�लफोन, इ�टरनेट, 

वेवसाइट होि�ट◌गं महसलु रय�तै अ�य स�ारस�ब�धी खच�ह� 

पद�छन ्।  साथै यसमा िच�ी, पास�ल �टकटखच�, रिज�ी, �फत� र�सदको 

खच�, कु�रयर खच� समेत समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२११३ साव�ज�नक उपयो�गताको 

सेवा खच� 

22113 साव�ज�नक�पमा सव�साधरण �ारा �योग ग�रन े साव�ज�नक 

उपयो�गताका सवेाह� ज�तै खानपेानी, बि�, टे�ल�भजन आ�द स�ब�धी 

खच� यसमा पद�छ । 

 
√ √ 

२२२०० पँूजीगत स�पि�को 

संचालन र स�भार खच� 

22200 यसमा सरकार� प ुँजीगत स�पि�ह� ज�तैः सरकार� कामको 

�सल�सलामा �योग हनुे सवार� साधन, मे�सनर� औजारको ला�ग 

आव�यक पन� चाल ुखच�ह� समावेश ग�र�छ ।  यो मलू शीष�कमा 

खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२२१० सवार� साधनको संचालन 

तथा स�भार खच� 

22210 यस अ�तग�त सरकार� कामको �सल�सलामा �योग ग�रने सवार� 

साधनको ला�ग आव�यक इ�धन, ल�ु�के��स, आ�द तथा �य�ता सवार� 

साधनको �नय�मत �पमा मम�त स�भार गदा�ला�न े खच� समावेश 

ग�र�छ । यो शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२२११ इ�धन (पदा�धकार�) २२२११ यसमा पदा�धकार�का ला�ग �योग हनु ेसवार� साधनको �न�म� चा�हन े

इ�धन, ल�ु�के�टस आ�दको खच� समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२२१२ इ�धन (काया�लय 

�योजन) 

2221२ यसमा काया�लय �योजनका ला�ग �योग हनुे सवार� साधनको �न�म� 

चा�हने इ�धन, ल�ु�के�टस आ�दको खच� समावेश ग�र�छ ।  तर लगत 

इ��मटेमा परेको �नमा�ण साम�ी ओसान� सवार� साधनमा �योग भएको 

इ�धन खच� स�बि�धत बजटे रकममा नै समावेश गन ु� पद�छ । 

√ √ √ 

२२२१३ सवार� साधन मम�त खच� २२२१३ 
 

यसमा �नय�मत �पमा काया�लय �योगमा रहेका सवार� साधन मम�त 

स�भार गन� चा�हन े सामान र �याला खच�ह� समावशे ग�र�छ ।  

सवार� साधनको ला�ग चा�हने �या�� लगायतका सामानह� र �याला 

खच�ह� समेत यसमा समावेश गनु� पद�छ ।  तर सवार� साधनको आय ु

वृ�� हनुे गर� फे�रएको पाट�पूजा�को खच� प ुजँीगत खच�को स�बि�धत 

खच� शीष�कमा नै समावेश गनु�पद�छ । 

√ √ √ 

२२२१४ �बमा तथा नवीकरण खच� २२२१४ यसमा �नमा�ण भइसकेका साव�ज�नक स�पि�, ज�तैः सडक, पलु, नहर, 

�व�तु गृह, भवनतथा मेशीनर� उपकरण आ�दको बीमा खच�, सवार� 

साधनको बीमा तथा ते�ो प�को दा�य�व बीमा गदा� लागकेो बीमा 

श�ुकस�ब�धी खच� र सवार� साधन नवीकरण श�ुक समावेश 

ग�र�छ ।  तर �नमा�ण अव�धको बीमा खच� भने प ुजँीगत खच�को 

√ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, मूल 

शीष�क, शीष�क तथा 
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स�बि�धत बजेटखच� शीष�कमा समावेश गनु�पद�छ । 

२२२२० मेिशनर� तथा औजार 

संचालन तथा स�भार 

खच� 

२२२२० यसमा काया�लयमा रहेका मेिशनर� औजारको संचालनका ला�ग ला�न े

�नय�मत खच� तथा मम�त स�भारको खच� यसमा समावशे ग�र�छ । यो 

शीष �कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२२२१ मेिशनर� तथा औजार 

मम�त स�भार तथा 

स�ालन खच� 

२२२२१ यसमा काया�लयमा रहेका मेिशनर� औजारको संचालनका ला�ग ला�न े

�नय�मत तथा मम�त खच� यसमा समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२२३० �न�म�त साव�ज�नक 

स�पि�को संभार खच� 

२२२३० यसमा �नमा�ण भइसकेका साव�ज�नक स�पि�ह�को चाल ु �कृ�तका 

�नय�मत मम�त स�भार खच� समावेश ग�र�छ ।  यो शीष�कमा खच� 

ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२२३१ �न�म�त साव�ज�नक 

स�पि�को मम�त स�भार 

खच� 

२२२३१ यसमा �नमा�ण भइसकेका ि�थर साव�ज�नक स�पि� ज�तै सडक, पलु, 

नहर, �व�तु गहृ, भवन आ�दको �नय�मत मम�त स�भार तथा रंगरोगन 

स�ब�धी चाल ु�कृ�तका खच� समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२२९० अ�य स�पि�ह�को 

संचालन तथा स�भार 

खच� 

२२२९० 
 

यसमा ि�थर स�प�ी बाहेकका अ�य स�पि�ह�को संचालन तथा 

स�भार खच�पद�छन ्। यो शीष�कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२२९१ अ�य स�पि�ह�को 

संचालन तथा स�भार 

खच� 

२२२९१ यसमा ि�थर स�प�ी बाहेकका अ�य स�पि�ह�को संचालन तथा 

स�भार स�ब�धी चाल�ुकृ�तका खच� समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२३०० काया�लय सामान तथा 

सेवाह� 

22300 यसमा काया�लय सामान तथा सेवाह�को खर�द स�ब�धी खच� समावेश 

ग�र�छ ।  यो मलू शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२३१० काया�लय सामान तथा 

सेवाह� 

22310 यसमा काया�लय �योजनका ला�ग आव�यक पन� सामानह�को मू�य, 

सेवास�ब�धी खच� तथा प�ुतक एवं साम�ीह�को खर�द खच� समावेश 

ग�र�छ ।  यो शीष�कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२३११ मसल�द तथा काया�लय 

सामा�ी 

22311 यसमा देहायका रकमह� समावशे ह�ुछन ्। 

(क) ब�क द�तरु, ��तपू�त� र अ�य य�तै सवेा खच�,  

(ख) काया�लयको दै�नक �योगमा �याइन ेकागज, खाम, फाराम, रेकड� 

फाइल, �टेपलर, पि�च� मेशीन ज�ता मेशीन र �यनका ला�ग 

चा�हने आव�यक अ�य सामानह� एवं कलम, मसी, टोनर, 

िशशाकलम आ�द ज�ता काया�लयस�ब�धी मसल�द सामानह�, 

(ग) एक वष�भ�दा कम �टकाउ हनु ेअ� काया�लय मालसामानह�, 

(घ) सरु�ाका मशेीनर� औजारका ला�ग आव�यक ससाना सहयोगी 

साम�ी आ�द,  

(ङ) एक वष� भ�दा बढ� �टकाउ हनु े सामान ज�तै पदा�, पेन�ाइभ 

ज�ता व�तहु� तर ��त इकाइ �. पाँच हजारभ�दा कम 

मू�यका अ� काया�लय मालसामानह�को खच� र  

(च) सरकार� �योगका सामानको ढुवानी खच� । 

√ √ √ 

२२३१२ पशपंु�ीह�को आहार 22312 यसमा साव�ज�नक पशपंु�ीह�को आहारा �यव�थापनका ला�ग गनु�पन� √ √ √ 
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संघ �देश �थानीय 

खच� रकम समावेशग�र�छ । 

२२३१३ प�ुतक तथा साम�ी खच� 22313 यसमा साव�ज�नक �व�ालयले �नःश�ुक �पमा �व�ाथ�ह�लाई �वतरण 

गन� प�ुतक, खलेकूद एवं शैि�क साम�ी तथा साव�ज�नक प�ुतकालय 

�योजनको ला�ग खर�द ग�रएका प�ुतकको खच� समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२३१४ इ�धन - अ�य �योजन 22314 सरकार� काममा �योग हनुे म��तेल, �यास, कोइला, दाउरा, सवार� साधन 

बाहेकका मे�सनर� औजारमा �योग हनु े इ�धन खच� र सबै �कारका 

�या��ह� स�ब�धी खच� समावेश ग�र�छ ।  तर सवार� साधनको 

ला�ग आव�यक पन� �या��स�ब�धी खच� भन ेखच� संकेत नं. २२२१३ 

मा समावेश ग�र�छ।   

√ √ √ 

२२३१५ प�प��का, छपाई तथा 

सूचना �काशन खच� 

२२३१५ यसमा देहायका रकम समावशे ग�र�छ । 

(क) काया�लयका ला�ग आव�यक छपाईको खच� । 

(ख) प�प��का तथा काया�लयको दै�नक काय� स�ालनमा आव�यक 

पन� प�ुतक स�ब�धी खच� । 

(ग)  सरकार� सूचना, �ललाम, ठे�ा प�ा, घटाघट, बढाबढस�ब�धी सचूना 

�काशनको खच� आ�द र छपाइ� तथा सूचना �काशन स�ब�धी 

खच� 

√ √ √ 

२२३१९ अ�य काया�लय संचालन 

खच� 

२२३१९ मा�थ उ�लेिखत बाहेकका काया�लय संचालन स�ब�धी अ�य खच� 

यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

२२४०० सेवा तथा परामश� खच� 22400 यसमा सेवा तथा परामश� �ा� गन�को ला�ग भ�ुानी ग�रने श�ुक वा 

सेवाश�ुक स�ब�धी खच�ह� समावेश ग�र�छ ।यो मूल शीष�कमा खच� 

ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२४१० परामश� तथा अ�य सेवा 

श�ुक 

22410 यसमा सरकार� कामको �सल�सलामा आव�यक पन� परामश� तथा अ�य 

सेवाह� �ा� वा खर�दगन�को ला�ग भ�ुानी ग�रने श�ुक तथा सेवा 

श�ुकस�ब�धी खच�ह� समावेशग�र�छ ।  यो शीष �कमा खच�ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

२२४११ सेवा र परामश� खच� 22411 यसमा देहायका रकमह� समावशे ह�ुछः 

(क) पुँजीगत �नमा�ण अ�तग�त नपरेका वा �य�तो �नमा�णसँग स�बि�धत 

नभएका अ�ययन, अनसु�धान, आ�दको पा�र��मक,  र  

(ख) छान�वन, जाँचवझु गराए वापत ्को खच�, �वशषे�बाट �लइन ेपरामश� 

सेवा तथा �व� र स�लाहकार सेवा आ�दको पा�र��मक स�ब�धी 

खच�ह� समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२४१२ सूचना �णाल� तथा 

स�टवयेर संचालन खच� 

२२४१२ यसमा सूचना �णाल� तथा स�टवेयर संचालनका ला�ग ग�रने नवीकरण 

खच�, परामश� सवेाको खच� तथा �नय�मत सधुार खच� समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२४१३ करार सेवा श�ुक २२४१३ यसमा काया�लय सरु�ा गन�, सरसफाइ गन�, बग�चा स�भार गन�, 

काया�लयको िच�ी ओसारपसार गन�, कृ�ष �सार, �ाथ�मक �वा��य 

सेवाको स�ुवधा, सवार� चलाउन,े टे�लफोन, �या�स, क��यूटर, फोटोकपी 

मेशीन ज�ता सामानह�को स�ालन र स�भार आ�द काय�को ला�ग 

आव�धक वा पटके �पमा करार स�झौता गर� सेवा �लए वापत �दइन े

सेवा श�ुक समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, मूल 

शीष�क, शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

२२४१४ सरसफाईसेवा श�ुक २२४१४ साव�ज�नक �े� (सडक, बजार �े�, धा�म�क�थल, पाक�  आ�द) 

पूवा�धारह�को सरसफाईका �नि�त ग�रने खच� यसमा पद�छ । 

  
√ 

२२४१९ अ�य सेवा श�ुक २२४१९ मा�थ उ�लेिखत बाहेकका अ�य सेवा श�ुक भ�ुानी स�ब�धी खच� 

यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

२२५०० काय��म स�व�धी 

खच�ह� 

22500 यसमा क�चा पदाथ� तथा अ�य मालसामानमा �म तथा उ�पादनसँग 

स�बि�धत अ�य खच� समते ��य� �पमा समावशे भई सामानह� 

उ�पादन गदा� ला�ने सबै �कारका लागतह� तथा साव�ज�नक गो�ी, 

साव�ज�नक �पमा �दइने ता�लम स�ालन खच�, चेतनामूलक सूचना तथा 

�व�ापन खच� एवं सेवा�ाह� वग�लाई सेवा �दँदा ला�न े �ोत�यि�को 

भ�ा खच� समावेश ग�र�छ ।  यो मूल शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२५१० ता�लम तथा गो�ी 22510 यसमा ता�लम तथा गो�ी एवं काय�शाला स�ब�धी खच�ह� समावेश 

ग�र�छ ।  यो शीष�कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२५११ कम�चार� ता�लम खच� 22511 यसमा कम�चार�को वृि� �वकास तथा �मता व�ृ�का ला�ग �दइन े

ता�लम, गो�ी, काय�शाला स�ालन वापत ्को खच� तथा ता�लममा सहभागी 

हुँदाको दै�नक �मणभ�ाको खच� र�िश�क तथा �ोत �यि�को भ�ा 

समेत समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२५१२ सीप �वकास तथा 

जनचेतना ता�लम तथा 

गो�ी स�ब�धी खच� 

22512 यसमा साव�ज�नक �पमा �दइन ेआय आज�न, सीप �वकास, सशि�करण, 

साव�ज�नक चेतना जागरणज�ता ता�लम स�ालनको खच� ज�तै 

�िश�कर�ोत �यि�को भ�ा, सहभागीको भ�ा, मसल�द, खाजा खच�, 

हल भाडा तथा ता�लमका सहभागीको �वीकृत मापद�डअनसुारको 

दै�नक भ�ा तथा �मण खच� र �वीकृत काय��म अनसुारको काय��म 

काया��वयन गदा� ला�न े�मण खच� समावशेग�र�छ । 

√ √ √ 

२२५२० उ�पादन साम�ी, सेवा 

तथा अ�य काय��म खच� 

22520 �ब���वतरण ग�रने उ�पादन साम�ीको क�चा पदाथ�, अ�य मालसामान 

तथा उ�पादनसगँ स�बि�धत अ�य खच�का साथै कुनै बजेट रकमह�मा 

नपरेका काय��म खच�ह� यसमा समावेश ग�र�छ ।  यो शीष�कमा 

खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२५२१ उ�पादन साम�ी / सवेा 

खच� 

22521 क�चा पदाथ� तथा अ�य मालसामान आ�द खर�द गर� �यसमा �म 

तथा ��य� �पमा उ�पादनसगँ स�बि�धत अ�य खच� समेत थप गर� 

उ�पादन वा �ा� हनु े सामान प�छ नगदमा �ब�� �वतरण हनु े

अव�थामा �य�तो सामान उ�पादन गदा� लागकेो क�चा पदाथ� तथा 

अ�य मालसमानको मोल र उ�पादनसगँ स�बि�धत अ�य खच�  (ज�तैः 

हलुाक �टकट, पो� काड�, घरेल ु सामानह�, क�टनाशक औष�ध, कृ�ष 

अ�तग�तका दोपाया, चौपाया, म��य पालन, �याउ खतेी, अ�य कृ�षस�ब�धी 

उ�पादन, नापी काय� अ�तग�त न�सा तयार�, कानूनी �कताब, सामानको 

पनुः उ�पादन, �व�भ� ��य तथा रा��य स�पदाका पो� काड�, प�रचय–

पिु�तका (�ो�सयर) आ�दको खच�, साथै न� सधुारका ला�ग खर�द 

ग�रएका दोपाया चौपायाको मोल, अ�पतालमा �योग हनु ेएक वष� भ�दा 

कम अव�ध �टकाउ हनुे �कृ�तका सामानह�को खच� र य�ता 

सामानह�को ढुवानी गदा� ला�न ेयातायात तथा ढुवानी स�ब�धी खच�, 

�ब�� �वतरणको उ�े�यले उ�पादन ग�रन े �वउ �वजन, �व�वाको खच� 

√ √ √ 
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आ�द) यसमा समावेश ग�र�छ । तर प ुजँीगत सामान खर�द गर� 

काया�लयस�म पयुा�उँदा लागकेो खच� र व�ृारोपण गन�को ला�ग ग�रन े

प ुँजीगत खच� स�बि�धत खच� शीष�कमै जोडी िज�सी �कताबमा मोल 

कायम गनु� पन�छ । 

२२५२२ काय��म खच� 22522 यसमा २२५१२ मा पन� सीप �वकास र जनचेतना ता�लम तथा गो�ी 

बाहेकका सबै �क�समका काय��म ज�तै �वा��य, िश�ा, कृ�ष, म�हला, 

पय�टन लगायतका �व�भ��े�मा स�ालन हनुे उ�पादन तथा सेवा 

�वाह )�ब�� हनुे बाहेक (स�ब�धी  काय��मको खच� समावेश 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२५२९ �व�वध काय��म खच� 22529 यसमा धा�म�क, सां�कृ�तक सं�थाह�को पूजा पाठ, य�, जप लगायतका 

काय��म र अ�यकुनै खच� शीष�कह�मा नपरेका काय��म खच� 

समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२६०० अनगुमन, मू�यांकनर 

�मण खच� 

22600 यसमा अनगुमन तथा मू�या�न काय�मा हनु ेखच� र सरकार� काम वा 

काय��म काया��वयन तथा स�वाको �सल�सलामा �वदेश वा �वदेशमा 

�मण गदा� �नयमानसुार पाइने �मणखच�, दै�नक भ�ा, वास�थान खच�, 

पकेट खच�, फुटकर तथा भैपर� आउन ेखच�ह� समावेश ग�र�छ । यो 

मूल शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२६१० अनगुमन, मू�यांकन र 

�मण खच� 

22610 यसमा अनगुमन तथा मू�या�न काय�मा हनुे खच� र सरकार� काम वा 

काय��म काया��वयन तथा स�वाको �सल�सलामा �वदेश वा �वदेशमा 

�मण गदा� �नयमानसुार पाइने �मणखच�, दै�नक भ�ा, वास�थान खच�, 

पकेट खच�, फुटकर तथा भैपर� आउन ेखच�ह� समावेश ग�र�छ । यो 

शीष �कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२६११ अनगुमन, मू�यांकन खच� 22611 यसमा अनगुमन तथा म�ूया�न काय�, त�स�ब�धी ��तवदेन तथा 

�नर��णको ला�ग हनुेखच� र अनगुमनगन� पदा�धकार� तथा 

कम�चार�ह�को दै�नक �मण भ��ा लगायतका खच�ह� समावेश 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

२२६१२ �मण खच� 22612 यसमा देहायका रकमह� पद�छनः 

(क)  एक काया�लयबाट अक� काया�लयमा स�वा भएको वा दरव�द� 

यथा�थानमा राखी काज स�वा भएको कम�चार� र �नजले 

�नयमानसुार लैजान पाउने प�रवारको �मण खच� �नधा��रत दरमा 

सवार� खच� र पैदल �हंडे वापत पाउन े �मण खच� (ज�तैः 

यातायात भाडा, हवाई उडान कर, �मणस�ब�धी बीमा खच� र 

सरकारबाट �वीकृत �मणस�ब�धी फुटकर खच�ह�)  

(ख)  स�वा भई जान ेकम�चार� र �नजको प�रवारले �नयमानसुार पाउन े

�मण खच� र दै�नक भ�ा । 

(ग)  सरकार� काम वा काय��म काया��वयनको �सल�सलामा �वदेश 

वा �वदेशमा �मण गदा� �नयमानसुार पाइन े �मण खच�, दै�नक 

भ�ा, वास�थान खच�, बीमा खच�, फुटकर तथा भैपर� आउन े

खच�ह� पद�छन ्। 

√ √ √ 

२२६१३ �विश� �यि� तथा 22613 �विश��यि� तथा ��त�न�ध म�डलको ला�ग हनु ेयातायात भाडा, हवाई √ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, मूल 

शीष�क, शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

��त�न�ध म�डलको �मण 

खच� 

उडान कर, �मणस�ब�धी बीमा खच�, दै�नक भ�ा, वास�थान, �वदेश 

जाँदाको भ�ा, फुटकरतथा भैपर� आउन े खच�ह� यसमा समावेश 

ग�र�छ । 

२२६१९ अ�य �मण खच� २२६१९ सरकारवाद� हुन ेम�ुामा सरकार� प�मा सा�ीको �पमा िझकाइएको 

�यि�को �मणस�ब�धी खच� यसमा समावेश ग�र�छ ।  २२६११, 

२२६१२ र २२६१३ मा नपरेको कुन�ैयि�लाइ� �च�लत काननुको 

अ�धनमा रह� �मण भ�ा �दन ुपन� भएमा �य�तो रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

२२७०० �व�वध खच� 22700 यसमा �व�भ� �क�समका �व�वध खच�ह� समावशे ग�र�छ ।  यो मलू 

शीष �कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२७१० �व�वध खच� 22710 यसमा सरकार� कामको �सल�सलामा आव�यक पन� �व�भ� �क�समका 

�व�वध खच�ह� समावशे ग�र�छ ।  यो शीष �कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२२७११ �व�वध खच� 22711 यसमा यसमा देहायका रकमह� पद�छनः 

(क) �वीकृत भएका मनोर�न, �दश�न, िचयापान र भोजह�स�ब�धी 

खच� । 

(ख)  काय�लय सरु�ास�ब�धी आव�यक खच� । 

(ग)  ��त�न�ध म�डलको �वागत खच� र अ�त�थ स�कार खच� । 

(घ) अ�य कुनै खच� शीष�कमा नपरेको �नयमानसुार गनु�पन� �व�वध खच� 

आ�द । 

√ √ √ 

२२७२० सभा स�ालन खच� २२७२० गाउँवा नगर सभा संचालन स�ब�धी खच� यसमा समावेश ग�र�छ । यो 

शीष �कमा खच�ले� �म�दैन । 

  
√ 

२२७२१ सभा स�ालन खच� २२७२१ गाउँवा नगरसभा संचालन स�ब�धी खच� यसमा समावेश ग�र�छ । 

  
√ 

२३००० ि�थर स�पि�को उपभोग 

खच� 

२३००० ि�थर स�पि�को उपभोग गन� �यहोन ु� पन� जगडेा स�ब�धी खच� यसमा 

समावेश ग�र�छ । यो आधार शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२३१०० ि�थर स�पि� उपभोग 

खच� 

२३१०० ि�थर स�पि�को उपभोग गन� �यहोन ु� पन� जगडेा स�ब�धी खच� यसमा 

समावेश ग�र�छ । यो मूल शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२३११० ि�थर स�पि�मा �ास 

क�ी 

२३११० ि�थर स�पि�मा हनु े�ास खच� यसमा समावेश ग�र�छ । यो शीष�कमा 

खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२३१११ ि�थर स�पि�मा �ास 

क�ी 

२३१११ सरकारले �ास क�ीको �नण�य गर� �वामी�वमा रहेकोि�थर स�पि�मा 

हनुे �ास क�ी खच� यसमा समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२४००० �याज, सेवा श�ुक तथा 

ब�क क�मशन 

24000 कुन ै �व�ीय स�पि� वा कुनै ��य तथा अन�ुपा�दत स�पि�को �योग 

वापत भ�ुानी गन ु�पन� �याज खच� यसमा समावशे ग�र�छ ।  यो 

आधार शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२४१०० वैदेिशक ऋणको �याज 24100 यसमा वैदेिशक ऋणको �याज तथा सवेा श�ुक स�ब�धी खच� समावेश 

ग�र�छ । यो मूल शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२४११० वैदेिशक ऋणको �याज 24110 यसमा सरकारले �लएको वैदेिशक ऋणको �याज तथा सेवा श�ुक 

स�ब�धी खच� समावेशग�र�छ । यो शीष�कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२४१११ वैदेिशक ऋणको �याज 24111 यसमा सरकारले �लएको वैदेिशक ऋणको �याज तथा सेवा श�ुक √ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, मूल 

शीष�क, शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

भ�ुानीस�ब�धी खच� समावशे ग�र�छ । 

२४२०० आ�त�रक ऋणको �याज, 

सेवा श�ुक तथा ब�क 

क�मसन 

24200 यसमा सरकारले �लएको आ�त�रक ऋण तथा सापट�मा �यहोनु� 

पन��याज, सेवा श�ुक र ब�क क�मशन समावेश ग�र�छ । यो मूल 

शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२४२१० आ�त�रकऋणको �याज, 

सेवा श�ुक तथा ब�क 

क�मसन 

24210 यसमा सरकारले �लएको आ�त�रक ऋण तथा सापट�मा �यहोन ु� पन� 

�याज खच� र सवेा श�ुक समावशे ग�र�छ ।  यो शीष �कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

२४२११ आ�त�रक ऋणको �याज 24211 यसमा सरकारले �लएको आ�त�रक ऋण तथा सापट�मा �यहोनु� पन� 

�याज वापत ्को खच� समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२४२१२ आ�त�रक ऋणको सेवा 

श�ुक तथा ब�क क�मशन 

24212 यसमा सरकारले आ�त�रक ऋण तथा सापट� �लदा के���य/स�बि�धत 

ब�कलाई �तनु� पन� सवेा श�ुक र सरकार� कारोवार गरे वापत वािण�य 

ब�कह�लाई �दन ुपन� क�मसन वापत ्को रकम समावेश ग�र�छ ।   

√ √ √ 

२४२१३ अ�य �व�ीय सं�थाको 

ऋणको सवेा श�ुक, 

क�मशन तथा सेवा श�ुक 

भ�ुानी 

२४२१३ यसमा मा�थ उ�लेिखत बाहेक अ�य कुनै ब�क तथा �व�ीय सं�थाबाट 

कुनै �कारको ऋण �लएकोमा सो को सेवा श�ुक, क�मशन तथा �याज 

वापत भ�ुानी गनु�पन� रकम समावेशह�ुछ । 

√ √ √ 

२४३०० अ�य तहका सरकारबाट 

�ा� ऋणको �याज, सेवा 

श�ुक तथा क�मसन 

२४३०० अ�य तहका सरकारबाट �ा� ऋणको �याज, सेवा श�ुक तथा क�मशन 

भ�ुानी खच� यसमा पद�छ । यो मूल शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२४३१० अ�य तहका सरकारबाट 

�ा� ऋणको �याज, सेवा 

श�ुक तथा क�मसन 

२४३१० अ�य तहका सरकारबाट �ा� ऋणको �याज तथा सेवा श�ुक भ�ुानी 

खच� यसमा पद�छ । यो शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२४३११ अ�य तहका सरकारबाट 

�ा� ऋणको �याज 

२४३११ अ�य तहका सरकारबाट �ा� ऋणको �याज भ�ुानी खच� यसमा 

पद�छ । 

√ √ √ 

२४३१२ अ�य तहका सरकारबाट 

�ा� ऋणको सेवा श�ुक 

तथा क�मशन 

२४३१२ अ�य तहका सरकारबाट �ा� ऋणको सेवा श�ुक तथा क�मशन 

भ�ूानी खच� यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

२५००० सहायता (Subsidy) 25000 यसमा सरकार�ारा साव�ज�नक सं�थान र अ�य सं�थाह�लाई �दान 

ग�रने चाल ु �कृ�तका सहायता समावशे ग�र�छ ।  यो आधार 

शीष �कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२५१०० साव�ज�नक 

सं�थानह�लाई सहायता 

25100 यसमा सरकार�ारा साव�ज�नक सं�थान ह�लाई �दान ग�रन े चाल ु

�कृ�तको सहायता समावेश ग�र�छ ।  यो मलू शीष�कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

२५११० गैर �व�ीय  

सं�थानह�लाई सहायता 

25110 यसअ�तग�त सरकारका तफ� बाट गरै �व�ीय साव�ज�नक सं�थानह�लाई 

�दइने चाल ु �कृ�तको सहायतालाई जनाउँदछ । यो शीष �कमा खच� 

ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२५१११ गैर �व�ीय  

सं�थानह�लाई चाल ु

25111 यसमा सरकारको पूण� वा आंिशक �वा�म�व भएका गैर �व�ीय 

साव�ज�नक सं�थानह�लाई चाल ु �कृ�तको खच�को ला�ग �दइन े

√ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, मूल 

शीष�क, शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

सहायता सहायता स�ब�धी खच� पद�छन ्। 

२५११२ गैर �व�ीय  

सं�थानह�लाई पूँजीगत 

सहायता 

25112 यसमा सरकारले गैर �व�ीय साव�ज�नक सं�थानलाई प ुँजीगत स�पि�को 

खर�द र �नमा�णकाय�को ला�ग �दइन ेसहायताको रकम पद�छ । 

√ √ √ 

२५१२० �व�ीय सं�थानह�लाइ� 

सहायता 

25120 यसमा सरकार�ारा �व�ीय साव�ज�नक सं�थानह�लाई �दइने चाल ु

�कृ�तको सहायता समावेश ग�र�छ ।  यो शीष�कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

२५१२१ �व�ीय सं�थानह�लाइ� 

चाल ुसहायता 

25121 यसमा सरकारको पूण� वा आंिशक �वा�म�व भएका �व�ीय साव�ज�नक 

सं�थानह�लाई चाल�ुकृ�तको खच�को ला�ग �दइने सहायता स�ब�धी 

खच� समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२५१२२ �व�ीयसं�थानह�लाइ� 

पँूजीगत सहायता 

25122 यसमा सरकार�ारा �व�ीय साव�ज�नक सं�थानलाई पुँजीगत स�पि�को 

खर�द र �नमा�णकाय�को ला�ग �दइन े सहायताको रकम समावशे 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

२५२०० �यवसाय ह�लाई 

सहायता 

25200 यसमा नेपाल सरकार�ारा �नजी �यवसायह�लाई �दान ग�रन े चाल ु

�कृ�तको सहायता समावेश ग�र�छ ।  यो मलू शीष�कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

२५२१० गैर �व�ीय  

�यवसायह�लाई सहायता 

25210 यस अ�तग�त सरकारले गैर �व�ीय �नजी �यवसायह�लाई �दान ग�रन े

चाल ु �कृ�तको सहायतालाई जनाउँदछ ।  यो शीष �कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

२५२११ गैर �व�ीय 

�यवसायह�लाई चाल ु

सहायता 

25211 यसमासरकार�ारा गैर �व�ीय �नजी �यवसायह�लाई स�ालन 

अनदुानको �पमा �दानग�रने चाल ु �कृ�तको सहायतास�ब�धी खच� 

समावेशग�र�छ । 

√ √ √ 

२५२१२ गैर �व�ीय  

�यवसायह�लाई पँूजीगत 

सहायता 

25212 यसमासरकारले गैर �व�ीय �नजी �यवसायलाई प ुजँीगत स�पि�को 

खर�द वा�नमा�णस�ब�धी खच�ह�को ला�ग �दन े सहायता रकम 

समावेशग�र�छ । 

√ √ √ 

२५२२० �व�ीय �यवसायह�लाई 

सहायता 

25220 यसमा सरकार�ारा �व�ीय �नजी �यवसायह�लाई �दान ग�रन े चाल ु

�कृ�तको सहायता समावेश ग�र�छ ।  यो शीष�कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

२५२२१ �व�ीय �यवसायह�लाई 

चाल ुसहायता 

25221 यसमा सरकार�ारा �व�ीय �नजी �यवसायह�लाई स�ालन अनदुानको 

�पमा �दान ग�रने चाल ु �कृ�तको सहायता स�ब�धी खच� समावेश 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

२५२२२ �व�ीय �यवसायह�लाई 

पँूजीगत सहायता 

25222 यसमा सरकारले �व�ीय �नजी �यवसायलाई प ुजँीजगत स�पि�को 

खर�द वा �नमा�णस�ब�धी खच�ह�को ला�ग �दइन े सहायता समावशे 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

२५३०० अ�य सहायता २५३०० मा�थ उ�लेिखत बाहेक अ�य �कारको सहायता यसमा पद�छ । यसमा 

खच� ले� �म�दैन । यो मूल शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२५३१० अ�य सामािजक 

सं�थालाई सहायता 

२५३१० मा�थ उ�लेिखत बाहेक अ�य सामािजक सं�थाह�लाइ� सरकारले �दान 

गन� सहायता यसमा समावेश गन ु� पन�छ । यो शीष�कमा खच� ले� 

√ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, मूल 

शीष�क, शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

�म�दैन । 

२५३११ शैि�क सं�थाह�लाई 

सहायता 

२५३११ शैि�क सं�थाह�लाई सरकारले �दान गन� सहायता स�ब�धी खच� 

रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

२५३१२ �वा�थ सं�थाह�लाई 

सहायता 

२५३१२ �वा�थ सं�थाह�लाई सरकारले �दान गन� सहायता स�ब�धी खच� 

रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

२५३१३ उपभो�ा स�म�त तथा 

गैर सरकार� सं�था 

सहायता 

२५३१३ उपभो�ा स�म�त तथा गैर सरकार� सं�थालाई सरकारले �दान 

गन�सहायता स�ब�धी खच� यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

२५३१४ धा�म�क तथा सां�कृ�तक 

सं�था सहायता 

२५३१४ धा�म�क तथा सां�कृ�तक सं�थालाई सरकारले �दान गन� सहायता 

स�ब�धी खच� रकम यसमापद�छ । 

√ √ √ 

२५३१५ अ�य स�था सहायता  

२५३१५ 

मा�थ उ�लेिखत बाहेकका �य�ी, सं�था वा अ�य जनुसकैु �योजनका 

ला�ग सरकारले �दानगन� सहायता रकम यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

२६००० अनदुान २६००० यसमा सरकारले �दान गन� अनदुान रकम समावेश ह�ुछ । यो आधार 

शीष �कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२६१०० वैदेिशक मलुकुलाई 

�दइने अनदुान 

२६१०० यसमा सरकारले �वदेशी मलुकुलाइ� �दान गन� अनदुान सहायता 

समावेश ह�ुछ । यो मूल शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ 
  

२६११० वैदेिशक मलुकुलाई 

�दइने चाल ुअनदुान 

२६११० सरकारबाट �वदेशी मलुकुलाई �दइन े चाल ु अनदुान यसमा समावेश 

ह�ुछ । यो शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ 
  

२६१११ वैदेिशक मलुकुलाई 

�दइने चाल ुअनदुान 

२६१११ सरकारबाट�वदेशी मलुकुलाई �दइने चाल ु अनदुानयसमा समावेश 

ह�ुछ । 

√ 
  

२६१२० वैदेिशक मलुकुलाई 

�दइने पूँजीगत अनदुान 

२६१२० सरकारबाट �वदेशी मलुकुलाई �दइन े पँूजीगत अनदुान यसमा समावशे 

ह�ुछ । यो शीष�कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ 
  

२६१२१ वैदेिशक मलुकुलाई 

�दइने पूँजीगत अनदुान 

२६१२१ सरकारबाट �वदेशी मलुकुलाई �दइन े पँूजीगत अनदुान यसमा समावशे 

ह�ुछ । 

√ 
  

२६२०० अ�तरा���यसं�थाह�लाई 

अनदुान 

26200 यसमा सरकारले अ�तरा��य सं�था वा सँगठनलाई �दान ग�रन े

अनदुान सहायताको रकम समावेश ग�र�छ ।  यो मलू शीष�कमा खच� 

ले� �म�दैन । 

√ 
  

२६२१० अ�तरा��य सद�यता 

श�ुक तथा सहयोग 

26210 यसमा अ�तरा���य संघ सं�थालाई �दइने सहयोग, च�दा, सद�यता श�ुक 

एवं नवीकरणस�ब�धी खच� समावेश ग�र�छ ।  यो शीष �कमा खच�ले� 

�म�दैन । 

√ 
  

२६२११ अ�तरा��य सद�यता 

श�ुक तथा सहयोग 

26211 यसमा सरकारले अ�य मलुकु र अ�तरा���य संघ स�थालाई �दन े

सहयोग, च�दा, सद�यता श�ुक एवं नवीकरणस�ब�धी खच� समावेश 

ग�र�छ । 

√ 
  

२६२१२ अ�तरा��यसं�था पूँजीगत 

अनदुान 

२६२१२ यसमा सरकारले अ�तरा��य सं�था वा सँगठनलाई �दान गन� पूँजीगत 

अनदुान सहायताको रकम समावशे ग�र�छ । 

√ 
  

२६३०० अ�य तहका 

सरकारह�लाई अनदुान 

26300 यसमा सरकार�ारा �थानीय �नकायह�लाई �दान ग�रन ेअनदुान रकम 

सामावेश ग�र�छ ।  यो मलू शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, मूल 

शीष�क, शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

२६३१० �थानीय तहलाइ चाल ु

अनदुान 

26310 यसमा सरकार�ारा �थानीय तहह�लाई �दान ग�रन े चाल ु �कृ�तको 

अनदुान रकम समावेशग�र�छ ।  यो शीष �कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ 
  

२६३११ �थानीय तह �नःशत� चाल ु

अनदुान 

26311 यसमा सरकार�ारा �थानीय तहलाई स�ालन खच� र �थानीय �नकाय 

आफैले चयन गर�स�ालन गन� काय��मका ला�ग �दान गन� �नशत� 

चाल ुअनदुान समावेश ग�र�छ । 

√ 
  

२६३१२ �थानीय तहलाइ सःशत� 

चाल ुअनदुान 

26312 यसमा सरकार�ारा तो�कएको काय��म स�ालन गन� �थानीय 

�नकायलाई �दइन ेअनदुान समावेश ग�र�छ । 

√ 
  

२६३२० �थानीय तह प ुँजीगत 

अनदुान 

26320 यसमा सरकारले �थानीय तहह�लाई �दान गन� प ुजँीगत अनदुान 

समावेश ग�र�छ ।यो शीष�कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ 
  

२६३२१ �थानीय तहलाइ �नःशत� 

पुँजीगत अनदुान 

26321 यसमा सरकारले �थानीय तहलाई �थानीय �नकाय आफैले चयन गर� 

स�ालन गन� पुँजीगत काय��मका ला�ग �दान गन� �नःशत� पुँजीगत 

अनदुान समावेश ग�र�छ । 

√ 
  

२६३२२ �थानीय तहलाइ सःशत� 

पुँजीगत अनदुान 

26322 सरकारको तफ� बाट तो�कएको प ुँजीगत काय��म स�ालन गन� �थानीय 

तहलाई �दइने सःशत�अनदुान यसमा पद�छ । 

√ 
  

२६३३० आ�त�रक अनदुान २६३३० आ�त�रक�पमा अ�य सरकारलाइ� �दान ग�रनेअनदुान यसमा पद�छन ्। 

यो शीष �कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२६३३१ समा�नकरण अनदुान २६३३१ यसमा सरकारका अ�य तहको खच�को आव�यकता र �ोत 

प�रचालनको �मता एवं स�भावनाको तलुनामा देिखएको �भ�ता पूरा 

गन�का ला�ग उपल�ध गराउन े समा�नकरण अनदुान वापतको रकम 

समावेश ग�र�छ । 

√ √ 
 

२६३३२ शसत� अनदुान २६३३२ यसमा �नि�त �योजनका ला�ग काय� वा शत� तोक� एक सरकारबाट 

अक� सरकारलाइ� �दानगन� शत� स�हतको चाल ु अनदुान बापतको 

रकम समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२६३३३ �वषेश अनदुान २६३३३ यसमा एक सरकारले अक� सरकारलाइ� �वशषे काय� वा �योजनका 

ला�ग �य�तो काय�स�पादन गनु�पन� कारण स�हत उपल�ध गराउन े

�वशषे �कारको चाल ुअनदुान बापतकोरकम यसमा समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२६३३४ समपरुक अनदुान २६३३४ यसमा एक सरकारले अक� सरकारलाई �दान गन� समपरुक चाल ु

अनदुानको रकम समावेश ग�र�छ । 

√ √ 
 

२६३३५ अ�य अनदुान २६३३५ २६३३१देिख २६३३४ स�म नपरेका अ�य �कृ�तका अनदुान रकम 

यसमा समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२६४०० सामािजक सेवा अनदुान 26400 यसमा सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोड�ह�, अ�य सं�थाह�लाई चाल ु

खच�को ला�ग �दइने�नःशत�, सःशत� अनदुान र अ�य मलुकु तथा 

अ�तरा���य संघ स�थालाई �दइने सहयोग, च�दा तथा अ�तरा���य संघ 

स�थाको सद�यता श�ुक र नवीकरण श�ुक तथाखच� समावेश 

ग�र�छ ।  यो मलू शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२६४१० चाल ुअनदुान 26410 यसमा सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोड�ह�, अ�य सं�थाह�लाई चाल ु

खच�को ला�ग �दइने�नःशत�, सःशत� अनदुान र अ�य मलुकु तथा 

अ�तरा���य संघ स�थालाई �दइने सहयोग, च�दा तथा अ�तरा���य संघ 

√ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, मूल 

शीष�क, शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

स�थाको सद�यता श�ुक र नवीकरण श�ुक तथा खच� समावेश 

ग�र�छ ।  यो शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

२६४११ सरकार� �नकाय, स�म�त, 

��त�ान एवं बोड�ह�लाई 

�नःशत� चाल ुअनदुान 

26411 यसमा  सरकारको तफ� बाट सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा 

अ�य छु�ै ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समते) तथा बोड�, स�म�त, 

िश�ण सं�था, अ�पताललाई �दइन े �नःशत� अनदुानको रकम समावेश 

ह�ुछ । 

√ √ √ 

२६४१२ सरकार��नकाय, स�म�त¸ 

��त�ान एवं बोड�ह�लाई 

सशत� चाल ुअनदुान 

26412 यसमा सरकारको तफ� बाट सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा 

अ�य छु�ै ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समते) तथा बोड�, स�म�त, 

िश�ण सं�था, अ�पताललाई तो�कएका काय��मह� स�ालन गन� �दइन े

सःशत� अनदुान समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२६४१३ अ�य सं�थालाई सःशत� 

चाल ुअनदुान 

26413 यसमा देहायका रकम पद�छनः 

(क)  दैवी �कोप वा अ�य कारणले अ�य सं�थालाई �दइने 

��तपू�त�स�ब�धी खच� । 

(ख) गैर सरकार� सामािजक �े�का सवेामलूक सं�थाह�, धा�म�क संघ 

सं�थाह�लाई �दइन ेअनदुान स�ब�धी खच� । 

(ग) सरकारका तफ� बाट संघसं�थालाई �दान ग�रने आ�थ�क सहायता, 

परु�कार आ�दको खच� र  

(घ) मा�थ शीष�कह�मा नपरेका अ�य सं�थागत अनदुान स�ब�धी 

खच�ह� । 

√ √ √ 

२६४२० पुँजीगत अनदुान 26420 यसमा सरकार� �नकाय, स�म�त एवं बोड�ह�लाई प ुजँीगत �नःशत�, सःशत� 

अनदुान र अ�य सं�थालाई प ुजँीगत खच�को ला�ग �दइने रकम समावेश 

ग�र�छ ।  यो शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२६४२१ सरकार� �नकाय, स�म�त, 

बोड� – पुँजीगत �नःशत� 

अनदुान 

26421 यसमा सरकारका तफ� बाट सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा 

अ�य छु�ै ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समते) तथा बोड�, स�म�त, 

िश�ण सं�था, अ�पताललाई प ुँजीगत काय�को ला�ग �दइन े �नसत� 

अनदुान पद�छ । 

√ √ √ 

२६४२२ सरकार� �नकाय, स�म�त, 

बोड� – पिुजगत सःशत� 

अनदुान 

26422 यसमा सरकारको तफ� बाट सरकार� �नकाय (�वकास स�म�त ऐन वा 

अ�य छु�ै ऐन�ारा गठन भएका �नकाय समते) तथा बोड�, स�म�त, 

िश�ण सं�था, अ�पताललाई  तो�कएका प◌ू◌जँीगत काय��मह� 

स�ालन गन� �दइन ेसःशत� अनदुान समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२६४२३ अ�य सं�थालाई सःशत� 

पुँजीगत अनदुान 

26423 यसमा गैर सरकार� सामािजक �े�का सेवामलूक सं�थाह� र मा�थ 

उ�लेख नभएका सं�थाह�लाई प ुजँीगत काय�को ला�ग �दइने अनदुान 

समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२७००० सामािजक सरु�ा 27000 यसमा सामािजक सरु�ा �दान गन� उ�े�यल ेसरकारको तफ� बाट नगद 

वा िज�सीको �पमा �यहो�रने खच� रकमह� समावेश ग�र�छ ।  यो 

आधार शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२७१०० सामािजक सरु�ा 27100 यसमा तो�कएका नाग�रकह�लाई सामािजक सरु�ा �दान गन� 

उ�े�यले सरकारको तफ� बाट नगद वा िज�सीको �पमा �यहो�रने खच� 

रकमह� समावशे ग�र�छ ।  यो मलू शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, मूल 

शीष�क, शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

२७११० सामािजक सरु�ा 27110 यसमा सरकारले �दान गन� आ�थ�क सहयोगको खच� समावेश 

ग�र�छ । यो शीष�कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२७१११ सामािजक सरु�ा 27111 यसमा �न�न खच�ह� समावेश ह�ुछन ्। 

(क)  वृ�, असहाय, अपांग, �वधवा वा रा�यले दा�य�व �यहोन� �नण�य 

गरेका �यि�ह�लाई �दान ग�रने आ�थ�क सहायता वा अनदुान 

�व�प �दान ग�रन े रकम   

(ख)  �वरामीका ला�ग �दइने खाना खच�ह�, र 

(ग)  व�द�ह�को ला�ग �दइन े खाना, �सदा, कपडा र अ�य 

सह�ुलयतस�ब�धी खच�ह� । 

√ √ √ 

२७११२ अ�य सामािजक सरु�ा 27112 यसमा रा��य �यि��व तथा सव�साधारणलाई �दइने औष�ध उपचार 

खच� र म�ृय ुवाअ�य कारणले पी�डतलाई �दइन ेआ�थ�क सहायताको 

रकम स�ब�धी खच� पद�छ । 

√ √ √ 

२७२०० सामािजक सहायता 27200 यसमा सरकारले �व�भ� लि�त समहूलाइ� �दान गन� समािजक 

सहायताको रकम समावशेग�र�छ ।यो मूल शीष �कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

२७२१० सामािजक सहायता 27210 यसमा सरकारले �व�भ� लि�त समहूलाइ� �दान गन� समािजक 

सहायताको रकम समावशे ग�र�छ ।यो शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२७२११ छा�वृि� 27211 यसमा �व�ालय, महा�व�ालय, �व��व�ालय ज�ता सबै िश�ण 

सं�थाह�मा अ�ययनगन� छा�छा�ाह�लाई छा�वृि� �व�प �दइन े

अनदुान वापत ्को नगद, िज�सीवा स�ुवधाको रकम तथा सरकार� सवेामा 

काय�रत कम�चार�ह�लाई छा�विृ� �व�प�दइन े रकम समावेश 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

२७२१२ उ�ार, राहत तथा 

पनु�था�पना खच� 

२७२१२ �वप� वा अ�य घटनाका कारणले भएको ��त वापत 

�यि�/सं�थालाई �दइने ��तप�ूत�को रकम यसमा समावशे ग�र�छ ।   

√ √ √ 

२७२१३ औषधीख�रद खच� २७२१३ यसमा अ�पताल, �ाथ�मक �वा��य के��, आयवु�द औषधालय, आ�द 

ज�ता �नकायबाट �नश�ुक �पमा �वतरण ग�रने वा �वरामीको 

उपचारमा �योग हनु ेऔष�ध तथा �वा��य सामाग◌्र� खर�द र सोको 

ढुवानीस�ब�धी खच� समावेश ग�र�छ ।   

√ √ √ 

२७२१९ अ�य सामािजक सहायता २७२१९ सरकारको तफ� बाट �दान ग�रने अ�य आ�थ�क/सामािजक सहायता, 

परु�कार वा सामािजक सहायता स�ब�धी रकम यसमा समावशे 

ग�र�छ। 

√ √ √ 

२७३०० कम�चार� सामािजक लाभ 

स�बि�ध खच� 

27300 यसमा सेवा �नव�ृ कम�चार� तथा पदा�धकार�ह�लाई स�ुवधाह� �दान 

गन�को ला�ग हनुेखच�ह� समावशे ग�र�छ ।  यो मलू शीष�कमा खच� 

ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२७३१० सेवा�नव�ृ स�ुवधाह� 27310 यसमा सेवा �नव�ृ कम�चार� तथा पदा�धकार�ह�लाई सरकारले सवेा 

�नवृ� स�ुवधाह��दान गन�को ला�ग हनुे खच�ह� समावेश ह�ुछ ।  यो 

शीष �कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२७३११ �नवृि�भरण तथा अश� 27311 यसमा सेवा �नव�ृ पदा�धकार� वा कम�चार�लाई �दान ग�रन े √ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, मूल 

शीष�क, शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

वृि� �नवृ�भरण स�ुवधा तथाअश� वृि�को खच� समावेश ग�र�छ । 

२७३१२ उपदान 27312 यसमा सेवा �नव�ृ पदा�धकार� वा कम�चार�को ला�ग ग�रने उपदान 

खच� समावेशग�र�छ । 

√ √ √ 

२७३१३ सेवा �नवृ�को संिचत 

�वदा 

27313 यसमा सेवा �नव�ृ पदा�धकार� वा कम�चार�को ला�ग ग�रने सि�त 

�वदाको खच� समावेशग�र�छ । 

√ √ √ 

२७३१४ सेवा �नवृ�को औषधी 

उपचार 

27314 यसमा सेवा �नव�ृ पदा�धकार� वा कम�चार�को ला�ग �दान ग�रन े

औष�ध उपचार खच� समावेशग�र�छ । 

√ √ √ 

२७३१५ मतृ कम�चार�को स�ुवधा 

तथा सहायता 

27315 यसमा मतृक कम�चार�को स�ुवधा तथा �नजको प�रवारलाई उपल�ध 

गराईन े स�ुवधा, मतृक कम�चार�को प�रवारलाई उपल�ध गराएको 

सहायता वापत ्को रकम क.सं.कोषलाई सोधभना� तथा मतृक 

कम�चार�लाई  सरकारको तफ� बाट �दइएको थप रकम समावशे 

ग�र�छ। 

√ √ √ 

२८००० अ�य खच� 28000 यसमा सरकारको तफ� बाट ग�रन े सबै �कारका �फता� खच�ह� तथा 

ज�गा भाडा समावशेग�र�छ ।  यो आधार शीष�कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

२८१०० स�पि� स�व�धी खच� 28100 यस अ�तग�त �याज बाहेकको स�पि�स�ब�धी खच�ह� समावशे 

ग�र�छ । यो मूल शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२८१४० भाडा 28140 यसमा सरकार� �योजनको ला�ग भाडामा �लइएको ज�गा, भवन, गोदाम 

ज�ता प ुँजीगत स�पि�को भाडा खच� समावेश ग�र�छ ।  यो शीष �कमा 

खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२८१४१ ज�गाको भाडा 28141 यसमा सरकार� �योजनका ला�ग ज�गा भाडामा �लई �योग गरे वापत 

ज�गा धनीलाई भ�ुानीगनु� पन� भाडा वा बाल�नाल�को ��तपू�त� 

वापत ्को खच�समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२८१४२ घरभाडा 22१४२ यसमा काया�लय तथा गोदाम �योजनको ला�ग तथा सरकार� 

पदा�धकार�ह�लाई �दइने आवास स�ुवधाको ला�ग �लइएको घर भाडा 

वापत ्को रकम समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२८१४३ सवार� साधन तथा 

मेिशनर औजार भाडा 

२८१४३ यसमा सरकार� �योजनको ला�ग सवार� साधन, मेशीनर� औजार 

लगायत अ�य प ुँजीगत स�पि� भाडामा �लई �योग गरे वापत ्को भाडा 

खच� पद�छ ।  तर साव�ज�नक �नमा�ण काय�काला�ग �लइएको भाडाको 

रकम भने स�बि�धत प ुँजीगत खच� रकममै समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

२८१४९ अ�य भाडा २८१४९ मा�थ उ�लेिखत बाहेकका अ�य �योजनमा �तनु�पन� भाडा यसमा 

पद�छ । 

√ √ √ 

२८२०० �फता� खच� 28200 यसमा सरकारका तफ� बाट ग�रन ेसबै �कारका �फता� खच�ह� समावेश 

ग�र�छ ।  यो मलू शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२८२१० �फता� खच� 28210 यसमा �या�यक �नण�यानसुार ग�रन ुपन� तथा भ�सार, लगायत अ�य सबै 

�क�समका करह�सँग स�बि�धत �फता� खच�ह� समावेश ग�र�छ ।  

यो शीष �कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२८२११ राज�व �फता� 28211 यसमा सरकारले �फता� गनु� पन� भ�सार, कर, अ�तःश�ुक, मालपोत, द�ड √ √ √ 
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शीष�क, शीष�क तथा 
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संघ �देश �थानीय 

ज�रवाना रअ�य राज�व �फता� खच�ह� र �च�लत काननु अनसुार 

�दइने राज�व छुटको रकमसमावशे ह�ुछ । 

२८२१२ �या�यक �फता� 28212 यसमा सरकारले �या�यक �नण�य अनसुार गनु� पन� �फता� खच�ह� 

समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२८२१९ अ�य �फता� 282१९ यसमा सरकारले �फता� गनु� पन� राज�व तथा �या�यक �फता� बाहेकका 

अ�य �फता� (वैदेिशक समेत) खच�ह� समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

२८९०० भैपर� आउन ेचाल ुखच� 2८९०० यो शीष�क चाल ुखच�को बजेट एकम�ु �पमा ��ताव गन� �योजनका 

ला�ग मा� �यव�था ग�रएको हो ।  यो मलू शीष�कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

२८९१० भैपर� आउन ेचाल ुखच� 22910 यो शीष�क चाल ुखच�को बजेट एकम�ु �पमा ��ताव गन� �योजनका 

ला�ग मा� �यव�था ग�रएको हो ।  यो शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

२८९११ भैपर� आउन ेचाल ुखच� 22911 चाल ु खच�तफ�  बजटे तजु�मा गन� �सल�सलामा य�कन �पमा खच�को 

��ताव गन� नसक� �कटानीसाथ खच� शीष�कमा रकम तो�न स�भव 

नभएको तर आगामी वष�को खच�मा समावेशगनु� पन� �कारका रकमह� 

बजटे तजु�मा �योजनका ला�ग मा�ै यस खच�शीष�कमा ��ताव गन� 

स�कनेछ ।  तर खच� गदा� बाँडफाँड गर� स�बि�धत खच�शीष�क 

अ�तग�त नै समावेश गर� खच� गनु�पद�छ ।यो खच� शीष �कबाट खच� 

गन�गर� अि�तयार� �दन, �नकासा गन� र खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 
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३ पूजँीगत खच�/स�प�ी संकेत तथा वग�करण र �या�या 

 

खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, 

मूल शीष�क, शीष�क 

तथा उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

३०००० स�प�◌ी तथा 

दा�य�व 

30000 यसमा सरकारका सबै �क�समका स�प�ी �ा�ी तथा ि�थर 

स�प�ीको �नमा�णमा हनुे खच� रकम र सरकारको दा�य�वमा 

रहेको खदु रकम समावशे ह�ुछ । 

√ √ √ 

३१००० गैर �व�ीय स�प�ी 

/ पूँजीगत खच� 

31000 यसमा सरकारको सबै �क�समका प ुँजीगत खच�ह� समावेश 

ग�र�छ ।यो आधार शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

३११०० ि�थर स�प�◌ी 

�ा�� खच� 

31100 यसमा सरकारको सबै �क�समका प ुँजीगत खच�ह� समावेश 

ग�र�छ ।  काय� स�प� भएप�छ स�बि�धत शीष�कमा �न�म�त 

स�प�ीलाइ� पूँजीकृत गन ु�पद�छ । यो मूल शीष�कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

३१११० भवन तथा संरचना 31110 यसमा भवन खर�द वा �नमा�णसँग स�ब�धी प ुँजीगत खच�ह� 

समावेश ग�र�छ ।  यो शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

३११११ आवासीय भवन 

�नमा�ण/ख�रद 

31111 यसमा पदा�धकार� तथा कम�चार�को आवास �योजनको ला�ग 

भवन �नमा�ण वा ख�रद गदा�को खच� समावेश हु�छ । भवन 

ख�रद गदा� सो भवन तथा भवनले ओगटेको ज�गा, क�पाउ�ड 

लगायतका अ�य संरचनागत खच� (ज�गा, फ�न�चर र �फ�चस� 

आ�द) को लागत छु�ाउन स�ने भएमा स�बि�धत खच� 

शीष�कमै रकम �यव�था गर� खच� ले� ुपद�छ ।  

√ √ √ 

३१११२ गैर आवासीय भवन 

�नमा�ण/ख�रद 

31112 यसमा काया�लय भवन,  भवन तथा ज�गाको क�पाउ�ड वाल 

�नमा�ण, गोठ र टहराज�ता भवनज�य संरचनाको �नमा�ण/खर�द  

गन� ला�न ेखच�ह�को साथै भइरहेको भवनमा कोठा वा तला 

थप गदा� हनु े खच� समावशे गनु� पद�छ । भवन ख�रद गदा� सो 

भवन तथा भवनले ओगटेको ज�गा, क�पाउ�ड लगायतका अ�य 

संरचनागत खच� (ज�गा, फ�न�चर र �फ�चस� आ�द) को लागत 

छु�ाउन स�ने भएमा स�बि�धत खच� शीष �कमै रकम �यव�था 

गर� खच� ले� ुपद�छ । 

√ √ √ 

३१११४ ज�गा �वकास काय� 31114 यसमा ज�गा �वकास काय� स�ब�धी लागत खच�को साथै सो 

काय�सँग ��य� स�बि�धतअ�य रकमह� समावेश गनु� पद�छ । 

√ √ √ 

३११२० सवार� साधन,  

मेिशनर� औजार, 

फ�न�चस� तथा 

�फ�चस� 

31120 यसमा सवार� साधन तथा मेशीनर� औजार ख�रद स�ब�धी 

खच�ह� समावेश ह�ुछ । यो शीष�कमा खच�ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

३११२१ सवार� साधन 31121 यसमा देहायका रकमह� समावशे ह�ुछः 

(क) सवार�का साधनह� (ज�तै  जीप, मोटरकार, बस, �क, मोटर 

साइकल, �कूटर, साइकल, ढुवानीस�ब�धी काम गन� �या�टर, 

गाडा ता�े जनावरह�ः वयल, र घोडा आ�द) को मोल,  

(ख) सवार� साधनको इ�जीन नै बदल� मम�त गरेमा सोको मोल, 

(ग) सवार� साधन वा इ�जीन िझकाउँदा लागकेो भाडा भरौट, 

√ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, 

मूल शीष�क, शीष�क 

तथा उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

कर, भ�सार, माग��थ बीमा 

(घ) हवाइ� यातायातका साधन (हवाईजहाज, हे�लक�टर आ�द) र 

तीनका मेशीनर� क�पोने�ट ख�रद  आ�द खच�ह� 

३११२२ मेिशनर� तथा 

औजार 

31122 यसमा एक वष� भ�दा बढ� आय ूभएका सवार� साधन बाहेकको 

मेिशन तथा मेिशनर� औजारह�को ख�रदको ला�ग भएका खच� 

समावेश ह�ुछ । 

(क)  �व�भ� �क�समका भार� मेशीनह�, खतेीस�ब�धी मेशीन र 

औजारह�, �या�टर (ढुवानीको काममा �योग हनु े

बाहेक), जनेेरेटर, �ा�सफरमर, कारखानाको सामान, 

�नमा�णस�ब�धी मशेीन, स�ारका सामान, वै�ा�नक य�� र 

सामान, नाप तथा तौलको सामान, त�वीर िख�ने सामान, 

�ा�व�धक �ा�ट��स�ब�धी सामान, काया�लय मेशीन र 

औजारह� ज�तै �या�स, �म�मओ�ाफ, क��यूटर, ���टर 

आ�द मशेीन र औजारको मू�य  

(ख)  य�ता मेशीनर� औजारह�को म�ुय भाग नै बदल� मम�त 

गनु� परेमा सोको खच�  

(ग)  सो स�ब�धी आव�यक भाडा भरौट, श�ुक, कर, भ�सार, 

माग��थ बीमा आ�द खच�ह� । 

(घ)  सरकार� काया�लयको ला�ग आव�यक पन� एक वष� भ�दा 

बढ� �टकाउ हनु स�न ेवा ��त इकाइ �.  ५,०००।– 

भ�दा बढ� मोल पन� खालका (अ) अ�पतालका ला�ग 

चा�हने औजारह�, (आ) कृ�ष औजार, पश ु

िच�क�सास�ब�धी साना�तना मालसामान, �इ�, �डजाइन 

लगायतका �ा�व�धक सामान आ�द, (इ) �हटर, पंखा, 

�बजलु�को �मटर,   य.ु�प.एस., हाड� �ड�क र सोको 

जडानस�ब�धी खच�, र अ�य  साना�तना �ा�व�धक 

सामानह� स�ब�धी खच�हर । 

 तर ��त इकाइ ५०००।-  �प�या भ�दा कम म�ूयका 

सामान खर�द गनु� परेमा  “काया�लयस�ब�धी खच�” मा खच� 

ले� ुपन�छ । 

√ √ √ 

३११२३ फ�न�चर तथा 

�फ�चस� 

31115 यसमा सरकार� काया�लयको �योजनको ला�ग खर�द ग�रएका 

फन�चर, फ�न��सँग तथा �फ�चस�को (क) खर�द मोल र (ख) 

यसस�ब�धी ढुवानी भाडा, माग��थ बीमा, कर, भ�सारस�ब�धी 

खच�ह� समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

३११३० अ�य पूँजीगत खच� 31130 यसमा अ�य पूँजीगत खच�ह� समावशे ह�ुछन ्। यो शीष�कमा 

खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

३११३१ पशधुन तथा 

बागवानी �वकास 

खच� 

31131 �यावसा�यक �पले एक भ�दा बढ� पटक उ�पादन �ा� गन� 

स�ने गर� जी�वत पश ुपं�ी पालन गन� (�जनन, द�ुध उ�पादन, 

उन उ�पादन, पश ु यातायात) तथा अ�य �यावसा�यक कृ�ष तथा 

वन�प�त �वकास (फलफूल, �बउ �वजन, खोटो, पात, दोहो�रन ेनगदे 

बाल�) आ�दको ला�ग ग�रन ेि�थर �कृ�तको खच� यसमा पद�छ । 

√ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, 

मूल शीष�क, शीष�क 

तथा उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

३११३२ अनसु�धान तथा 

�वकास स�ब�धी 

खच� 

29712 यसमा सबै �कारका अनसु�धान, ब◌ौ��क स�पि� अ�धकार, 

अनसु�धान र �वकास, मनोर�जना�मक तथा सा�हि�यक र 

कला�मक काय�मा ग�रने पूँजीगत �कृ�तको खच� । 

√ √ √ 

३११३४ क��यटुर स�टवयेर 

�नमा�ण तथा खर�द 

खच�  

29712 यसमा सबै �कारका स�टवेयर �नमा�ण (परामश�दाताको खच� 

समते), खर�द र सारभतू �पमा �भाव पान� गर� स�टवेयरमा 

�तरो��त गदा�को लागत तथा डाटावशे स�ब�धी खच�  समावेश 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

३११३५ पूँजीगत परामश� 

खच� 

29711 यसमा साव�ज�नक �नमा�ण सँग स�बि�धत (क) स�भा�यता 

अ�ययन खच�  (ख) सव��ण, �डजाइन, �इ� खच� (ग) अ�वेषण 

उ�खनन र अनसु�धानस�ब�धी खच�  (घ) पुँजीगत �नमा�णको 

लागतमा समावेश हनु े�ा�व�धक परामश� सेवास�ब�धी खच� तथा 

अ�य पँूजीगत �कृ�तका अ�ययन, अनसु�धान तथा परामश�  

खच�ह� समावेश ह�ुछन ्। 

√ √ √ 

३११४० सरु�ा उपकरण 31140 यसमा साव�ज�नक सरु�ाका ला�ग आव�यक उपकरण स�ब�धी 

खच� समावेश ह�ुछ । यो शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ 
  

३११४१ सरु�ा �णाल� तथा 

उपकरण �ा�� खच� 

31141 शाि�त सरु�ा �योजनका ला�ग आव�यक हातह�तयार तथा 

सरु�ा उपकरण (सरु�ा �ांक, सै�नक �वमान तथा अ�य ि�थर 

�कृ�तका सै�य उपकरण) ख�रद स�ब�धी खच� यसमा समावेश 

ह�ुछ । 

√ 
  

३११५० साव�ज�नक �नमा�ण 31150 यसमा साव�ज�नक �नमा�णसगँ स�बि�धत खच�ह� समावेश 

ह�ुछन् । यो शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

३११५१ सडक तथा पलू 

�नमा�ण 

३११५१ यसमा नयाँ तथा पूराना कालोप�,े ख�डाि�मथ वा �ाभेल र 

क�ची सडक �नमा�ण स�ब�धी खच� र सडक �नमा�ण संग 

��य◌े� जो�डएका स�बि�धत पूल, क�भट�, झोल�ुे पूल, �ेल पूल, 

�नमा�ण र सो सँग स�बि�धत इ�धन, सरु�ा लगायतका खच�ह� 

समावेश ह�ुछ । 

√ √ √ 

३११५२ रेलमाग� तथा हवाइ� 

मैदान �नमा�ण 

३११५२ यसमा रेलमाग� तथा हवाइ� मैदान �नमा�ण सगँ स�बि�धत खच� र 

सो काय�सँग ��य� स�बि�धत इ�धन, सरु�ा घरेा �नमा�ण 

लगायतका खच�ह� समावेश ह�ुछन ्। 

√ √ √ 

३११५३ �व�तु संरचना 

�नमा�ण 

३११५३ यसमा �व�तु गहृ �नमा�ण, �शारण तथा �वतरण �णाल� �नमा�ण 

लगायत �व�तु �वकाससगँ स�बि�धत लागत खच� र सो सगँ 

��य� स�बि�धत इ�धन, सरु�ा लगायत अ�य समावशे ह�ुछन ्। 

√ √ √ 

३११५४ तटब�ध तथा 

बाँध�नमा�ण 

३११५४ यसमा नद� �नय��णका ला�ग �नमा�ण ग�रने तटब�ध, बाँध तथा 

भसूंर�णका ला�ग �नमा�ण ग�रने टेवा पखा�ल �नमा�ण लगायतसो 

सँग ��य� स�बि�धत खच�ह� समावेशह�ुछन ्। 

√ √ √ 

३११५५ �संचाइ� संरचना 

�नमा�ण 

३११५५ यसमा �संचाइ�का ला�ग �नमा�ण ग�रने बाँध, नहर, कुलो, पैनी, �यालो 

तथा डीप �ुवेल, र सो सगँ ��य� स�बि�धत अ�ययन, 

अनसु�धान, इ�धन, सरु�ा लगायतका खच�ह� समावेश ह�ुछन ्। 

√ √ √ 

३११५६ खानपेानी संरचना 

�नमा�ण 

३११५६ यसमा खानपेानीका ला�ग �रज�वा�यर �नमा�ण, �शोधन तथा 

�वतरण �णाल� �नमा�ण, पाइप �व��ाउन,े पानीट�क� �नमा�ण, बो�र� 

√ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, 

मूल शीष�क, शीष�क 

तथा उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

लगायत सो सँग ��य� स�बि�धत , इ�धन, सरु�ा लगायतका 

खच�ह� समावेश ह�ुछन ्। 

३११५७ वन तथा वातावरण 

संर�ण 

३११५७ यसमा नस�र� �थापना, वृ�ारोपण, ��न हाउस तथा शडे �नमा�ण, 

वायोइि�ज�नय�र� तथा वातावरण संर�ण सँग स�बि�धत खच�ह� 

समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

३११५८ सरसफाइ� संरचना 

�नमा�ण 

३११५८ यसमा ढल �नकास, सफाइ� नाला, फोहोरमैला �शोधन के��, 

डि�प� साइट �नमा�ण तथा सरसफाइ� सँग स�बि�धत अ�य 

पूवा�धार �नमा�ण सगँ स�बि�धत खच�ह� समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

३११५९ अ�य साव�ज�नक 

�नमा�ण 

३११५९ मा�थ३११५१ देिख ३११५८ स�म नपरेका अ�य साव�ज�नक 

�नमा�णसगँ स�बि�धत खच�ह� यसमासमावेश गनु� पद�छ । 

√ √ √ 

३११६0 �न�म�तसरचनाको  

सधुार खच� 

31110 यसमा भइरहेको भवन तथा अ�य सरचना स�ब�धी संरचनाको 

आय ु थप हनु ेगर� ग�रने प ुजँीगत �कृ�तको खच� समावेश गन ु� 

पद�छ । 

√ √ √ 

३११६१ �न�म�त भवनको 

संरचना�मक सधुार 

खच� 

31113 यसमा भइरहेको भवन तथा अ�य सरचना स�ब�धी संरचनाको 

आय ु थप हनु ेगर� ग�रने प ुजँीगत �कृ�तको खच� समावेश गन ु� 

पद�छ । 

√ √ √ 

३११७० पूँजीगत सधुार खच� 31170 यसमा साव�ज�नक �नमा�ण र पुँजीगत संरचनाको आय ु थप हनुे 

गर� ग�रन े खच�ह� समावेश ग�र�छ ।यो शीष�कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

३११७१ पूँजीगत सधुार खच� 

साव�ज�नक �नमा�ण 

31171 यसमा साव�ज�नक �नमा�ण र पुँजीगत संरचनाको आय ु थप हनुे 

गर� ग�रन ेखच�ह� समावेश ग�र�छ ।  तर संरचनाको आकार 

वा ल�वाई वा प�रमाण नै थप गन� ला�न े प ुँजीगत 

�नमा�णस�ब�धी खच� रकम संकेत नं. ३११५१ देिख ३११५९ 

स�मका खच� शीष �कमै समावेश गन ु� पद�छ ।  उदाहरणको ला�ग 

५० �कलो�मटर लामो �व�मान सडकमा अ� १० �कलो�मटर 

थप गन ु� पन� भएमा �य�तो काय� गन� ला�ने रकम भने खच� 

संकेत ३११५१ मा नै समावशे गनु� पद�छ । 

√ √ √ 

३१२०० मौ�दात सामानह�  यसमा व�त ु उ�पादन वा सवेा �दान गन� आव�यक ठुलो 

प�रणाममा र एक आ�थ�क वष� भ�दा बढ�को लागी एकैपटक 

ख�रद गनु�पन� तथा पुँजीगत लगानी आव�यक पन� मौ�दात 

सामानह�को खच� समावेश गनु� पद�छ।  यो शीष �कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

३१२२० मौ�दात सामानह�  यसमा व�त ु उ�पादन वा सवेा �दान गन� आव�यक ठुलो 

प�रणाममा र एक आ�थ�क वष� भ�दा बढ�को लागी एकैपटक 

ख�रद गनु�पन� तथा पुँजीगत लगानी आव�यक पन� मौ�दात 

सामानह�को खच� समावेश गनु� पद�छ।  यो शीष �कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

३१२२१ मौ�दात सामानह�  यसमा व�त ु उ�पादन वा सवेा �दान गन� आव�यक ठुलो 

प�रणाममा र एक आ�थ�क वष� भ�दा बढ�को लागी एकैपटक 

ख�रद गनु�पन� तथा पुँजीगत लगानी आव�यक पन� मौ�दात 

√ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, 

मूल शीष�क, शीष�क 

तथा उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

सामानह�को खच� समावेश गनु� पद�छ।  

३१३०० बहमुू�य सामानह�  यस अ�तग�त �य�ता बहमु�ुय व�तहु� पद�छन जसको �योग 

उ�पादन वा उपभोगको लागी ग�रदैन तर भ�व�यमा  यसको 

बा�त�वक म�ुय ब�न ेअनमुान ग�र�छ । यो शीष �कमा खच�ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

३१३१० बहमुू�य सामानह�  यस अ�तग�त �य�ता बहमु�ुय व�तहु� पद�छन जसको �योग 

उ�पादन वा उपभोगको लागी ग�रदैन तर भ�व�यमा  यसको 

बा�त�वक म�ुय ब�न ेअनमुान ग�र�छ । यो शीष �कमा खच�ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

३१३११ बहमुू�य सामानह�  यस अ�तग�त �य�ता बहमु�ुय व�तहु� पद�छन जसको �योग 

उ�पादन वा उपभोगको लागी ग�रदैन तर भ�व�यमा  यसको 

बा�त�वक म�ुय ब�न ेअनमुान ग�र�छ । यस अ�तग�त उ�पादन 

���यमा  �योग नहनुे गैर�व�तय सनु, म�ुयबान धात,ु �टोन , 

पे�ट�ङ, परुाना गरगहना ज�ता मालसामनको ��व� यस 

उपिशष�कमा ग�र�छ । 

√ √ √ 

३१४०० �ाकृ�तक स�पि� 

(Non-produced assets) 

31400 यसमा �ाकृ�तक �पमा उपल�ध स�प�ीह� �ा�� स�ब�धी 

खच�ह� समावेश ह�ुछन ्।यो मूल शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

३१४१० ज�गा�ा�� खच� 31410 यसमा सरकार� �योजनका ला�ग ज�गा खर�द वा अ�ध�हण गदा� 

ला�न े स�पणू� �क�समका खच�ह� समावेश ग�र�छ ।  यो 

शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

३१४११ ज�गा�ा�� खच� 31411 यसमा ज�गा खर�द वा अ�ध�हण गन� �सल�सलामा ला�न ेमोल 

र सो वापत ्को मआु�जा तथा ज�गा �ा� गदा� ला�न ेद�तरु, कर 

र अ�य खच�ह� यस खच� शीष �कमा समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

३१४४० अप�ृय स�प�ी �ा�ी 

खच� 

31440 यसमाउ पयोगमा आउने तर नदेिखने �कारका स�प�ी �ा��मा 

हनु े खच�ह� समावेश ह�ुछन ्। यो शीष�कमा खच� ले� 

�म�दैन । 

√ √ √ 

३१४४१ करार, �लज तथा 

लाइ�से�स ख�रद 

�ा�� खच� ि◌  

31441 स�झ◌ौता अनसुार भ�ुानी गनु�पन� पूँजीगत �कृ�तको लाइसे�स 

ख�रद, �लज वा करार तथा �यसको नवीकरण वा भ�ुानी 

स�ब�धी खच� तथा अ�य अप�ृय (intangible) अनमु�त स�ब�धी 

खच�ह� यसमा समावेश गनु� पद�छ । 

√ √ √ 

३१५०० भैपर� आउन े

पूँजीगत 

31500 यसमा पुँजीगत खच�को बजेट एकम�ु �पमा ��ताव गन� 

�योजनका ला�ग मा� यो शीष �कको ��ताव ग�रएको हो ।  यो 

मूल शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

३१५१० भैपर� आउन े

पूँजीगत 

31510 यसमा पुँजीगत खच�को बजेट एकम�ु �पमा ��ताव गन� 

�योजनका ला�ग मा� यो शीष �कको ��ताव ग�रएको हो ।  यो 

शीष�कमा खच� ले� �म�दैन । 

√ √ √ 

३१५११ भैपर� आउन े

पूँजीगत 

31511 पुंजीगत खच� बजेटतजु�मा गदा� �कटानीसाथ खच� शीष�कमा तो�न 

स�भव नभएका रकमह� बजटे तज ु�मा �योजनका ला�ग मा� ै

यसमा ��ताव गन� स�कनेछ ।  तर खच� गदा� बाँडफाँड गर� 

स�बि�धत खच� शीष�क अ�तग�त नै पार� खच� गन ु� पद�छ । यस 

√ √ √ 
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खच� संकेत 

खच� आधार शीष�क, 

मूल शीष�क, शीष�क 

तथा उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 
�या�या 

�योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

शीष�कबाट खच� गन� गर� अि�तयार�  �दन  ,�नकासा �दन वा 

खच� गन�  �म�दैन । 
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४ �व�ीय स�प�◌ी तथा दा�य�व (�व�ीय �यव�था) संकेत तथा वग�करण र �या�या 

�व�ीय 

संकेत 

�व�ीय स�प�ी तथा दा�य�व/ 

�व�ीय �यव�थाका आधार 

शीष �क, मूल शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 

�या�या �योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

३२००० �व�ीय स�पि� 32000 यस अ�तग�तका संकेतह�ले सरकार� ऋण तथा 

लगानीको साथै �वदेशी तथा वैदेिशक ऋण �ा�� र 

ऋणको सावाँ भ�ुानीको अव�थालाई िच�ण 

गद�छ । यसमा रकम ज�मा गन� �म�दैन। 

√ √ √ 

३२१०० आ�त�रक �व�ीय स�पि� 32100 यसमा तीनै तहका सरकारबाट ग�रन े आ�त�रक 

�व�ीय स�पि�का ला�ग, देश�भ�ै हनु े ऋण तथा 

शयेर लगानी स�ब�धी रकम समावशे ग�र�छ । 

यसमा रकम ज�मा गन� �म�दैन। 

√ √ √ 

३२१२० नगद र ब�क मौ�दात  नगद तथा बैक मौ�दातको �ववरण यस अ�तग�त 

पद�छ ।यस उपिशष�कमा ��वट गनु�पद�न । 

√ √ √ 

३२१२१ नगद  नगद मौ�दातको �ववरण यस िशष�कमा समावेश 

ग�र�छ। 

√ √ √ 

३२१२२ ब�क मौ�दात  बैक मौ�दातको �ववरण यस िशष�कमा समावेश 

ग�र�छ। 

√ √ √ 

३२१४० आ�त�रक ऋण लगानी 32140 यसमातीनै तहका सरकारले देश�भ� गन� ऋण 

लगानीमा सरकारले �वगतमा गरेको 

ऋणलगानीह�बाट सावाँ �फता� �ा� रकम 

समायोजन गदा� हनु आउन े खदु अ� उ�लेख 

ग�र�छ । यसमा लेखा�न गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

३२१४१ अ�तर सरकार�ऋण लगानी 32141 आ�त�रक�पमा अ�य सरकारलाई �दान ग�रने ऋण 

यसमा पद�छन ्। 

√ √ √ 

३२१४२ साव�ज�नक सं�थानमा ऋण 

लगानी 

32142 आ�त�रक�पमा साव�ज�नक सं�थानह�लाई �दान 

ग�रने ऋण यसमा समावशे ग�र�छ । 

√ √ √ 

३२१४३ अ�यसं�थामा ऋण लगानी 32143 मा�थउ�लेख भए बाहेकका अ�य ऋण लगानी यसमा 

पद�छन ्। 

√ √ √ 

३२१४७ अ�तर सरकार� ऋण 

लगानी �फता�  

32147 आ�त�रक�पमा अ�य सरकारलाई �दान ग�रएका 

ऋणको साँवा �फता� यसमा पद�छन ्। 

√ √ √ 

३२१४८ सं�थानबाट ऋण लगानी 

�फता�  

32148 आ�त�रक�पमा साव�ज�नक सं�थानह�लाई �दान 

ऋणको साँवा �फता� यसमा समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

३२१४९ अ�यसं�थाबाट ऋण लगानी 

�फत�◌ा 

32149 मा�थउ�लेख भए बाहेकका अ�य ऋणको साँवा 

�फता� यसमा पद�छन ्। 

√ √ √ 

३२१५० खूदशयेर लगानी 32150 सरकारले �व�भ� सं�थामा गरेको शेयर लगानीको 

खदु रकम यसमा समावशे ह�ुछ । यसमा रकम 

ज�मा गन� �म�दैन। 

√ √ √ 

३२१५१ सं�थानमा शयेर लगानी 32151 सं�थानमा ग�रएको शयेर लगानी यसमा पद�छ । √ √ √ 

३२१५२ अ�य सं�थामा शेयर लगानी 32152 अ�य सं�थामा ग�रएको शेयर लगानी यसमा पद�छ । √ √ √ 

३२१५६ सं�थानमा शयेर लगानी 

�फता�  

32156 सं�थानमा ग�रएको शयेर लगानी �फता� यसमा 

पद�छ । 

√ √ √ 
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�व�ीय 

संकेत 

�व�ीय स�प�ी तथा दा�य�व/ 

�व�ीय �यव�थाका आधार 

शीष �क, मूल शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 

�या�या �योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

३२१५७ सं�थानमा शयेर लगानी 

�ब��  

32157 सं�थानमा ग�रएको शयेर लगानी �ब�� रकम यसमा 

पद�छ । 

√ √ √ 

३२१५८ अ�य सं�थामा शेयर लगानी 

�फता�  

 -32158  अ�य सं�थानमा ग�रएको शयेर लगानी �फता� यसमा 

पद�छ । 

√ √ √ 

३२१५९ अ�य सं�थामा शेयर लगानी 

�ब��  

32159 अ�य सं�थानमा ग�रएको शयेर लगानी �ब�� रकम 

यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

३२१८० अ�य �ा�� हनु ेखाताह� 

 

 
अ�य �ा�ी हनुे खाताह� यसमा �ववरण देखी�छ। 

यस उपिशष�कमा ��वट गनु�पद�न। 

√ √ √ 

३२१८१ उधारो �ब�� तथा अ��म 

भ�ुानी 

 उधारो �ब�� तथा अ��म भ�ुानीह� यस 

उपिशष�कमा ��व� गनु�पद�छ। 

√ √ √ 

३२१८२ �ा�� यो�य �ब�बध खाताह� 

 

 �ा� गन� बाक� कर, लाभांश, शेयर �व�� भएको 

तर �ा� भैनसकेको रकम , �ा� गन� बाक� भाडा, 

�याला ज�ता यस उपिशष�कमा ��व�ग�र�छ। 

√ √ √ 

३२१८३ धरौट� रकम �ा�ी 

 

 कुनै �योजनको ला�ग �यि� वा सं�थाले धरौट� 

रकम ज�मा गदा� यसमा लेखांकन गनु� पद�छ ।  

√ √ √ 

३२१८४ धरौट� रकम �फता� 

 

 कुनै �योजनको ला�ग �यि� वा सं�थाले राखकेो 

धरौट� रकम �फता� गदा� यसमा लेखांकन गनु� 

पद�छ। 

√ √ √ 

३२२०० बा� �व�ीय स�पि� 32200 बा� �व�ीय स�प�ि◌ यसमा समावेश ह�ुछ । 

यसमा  ��वट गनु�पद�न। 

√ √ √ 

३२२१० सून तथा एस �ड आर 32010 सरकार� �वा�म�वमा नपेाल रा� ब�कमा रहेको सनु 

तथा एस �ड आर यसमा पद�छ।यो िशष�कमा 

लेखाकंन गनु�पद�न । 

√  
 

३२२११ सून   
32011 सरकार� �वा�म�वमा नपेाल रा� ब�कमा रहेको सनु 

यसमा पद�छ। 

√  
 

३२२१२ एस �ड आर 32012 सरकार� �वा�म�वमा नपेाल रा� ब�कमा रहेको एस 

�ड आर यसमा पद�छ। 

√  
 

३२२४० खूद वैदेिशक ऋण लगानी 32240 �वदेशमा ग�रएको लगानी र सो को �फता� खच�को 

खदु रकम यसमा समावशे ह�ुछ । तर यसमा रकम 

ले� �म�दैन 

√ √ 
 

३२२४१ वैदेिशक ऋण लगानी 32211 अ�तररा��य�पमा लगानी गरेको ऋण यसमा 

पद�छ । 

√ √ 
 

३२२४२ वैदेिशक ऋण लगानी 

�फत�◌ा 

32212 अ�तररा��य�पमा लगानी गरेको ऋणको साँवा 

�फता� यसमा पद�छ । 

√ √ 
 

३२२५० खूद वैदेिशक शयेर लगानी 32250 �वदेशी सं�थामा गरेको खदु शयेर लगानी यसमा 

पद�छ । 

√ √ 
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संघ �देश �थानीय 

३२२५१ वैदेिशक शयेर लगानी 32251 अ�तररा��य�पमा लगानी गरेको शयेर यसमा 

पद�छ । 

√ √ 
 

३२२५८ वैदेिशक शयेर �ब��  32258 अ�तररा��य�पमा लगानी गरेको शयेर �ब�� 

�फता�को रकम यसमा पद�छ । 

√ √ 
 

३३००० दा�य�व ३३०००  सरकारको आ�त�रक तथा बा� �व�ीय दा�य�व 

स�ब�धी �ा�� यसमा समावशे ह�ुछ । 

√ √ √ 

३३१०० आ�त�रक दा�य�व 33100 यसमा सरकारका सबै �क�समका आ�त�रक 

दा�य�वको रकम समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

३३१४० खूद आ�त�रक ऋण 33190 यसमा संघीय सरकारले गरेको आ�त�रक ऋण �ा�� 

र आ�त�रक ऋणको सावाँ भ�ुानीको खदुरकम 

समावेश ग�र�छ ।यसमा रकम समावशे गन� 

�म�दैन। 

√ √ √ 

३३१४१ ऋण प�माफ� त �ा� ऋण 33191 यसमा �ेजर� �बल, बचत ऋणप�, �वकास ऋणप� 

लगायतका �व�भ� ऋणप�ह�माफ� त �ा� ऋण 

यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

३३१४२ अ�य आ�त�रक सरकारबाट 

�ा� ऋण 

33192 यसमा आ�त�रक �पमा अ�य सरकारबाट �ा� ऋण 

पद�छ । 

√ √ √ 

३३१४३ अ�य सं�थाह�बाट ऋण 

�ा�� 

33193 यसमा आ�त�रक �पमा �व�भ� �व�ीय तथा अ�य 

सं�थाह�बाट �ा� ऋण पद�छ । 

√ √ √ 

३३१४४ अ�ध�वकष� (Overdraft) 33194 यसमा अ�ध�वकष�का मा�यम�ारा �ा� छोटो समयको 

ऋण यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

३३१४५ ऋणप�माफ� त �ा� ऋण 

साँवा भ�ुानी 

33195 यसमा �ेजर� �बल, बचत ऋणप�, �वकास ऋणप� 

लगायतका �व�भ� ऋणप�ह�माफ� त �ा�ऋण साँवा 

भ�ुानी यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

३३१४६ अ�य आ�त�रक सरकारबाट 

�ा� ऋण साँवा भ�ुानी 

33196 यसमा आ�त�रक �पमा अ�य सरकारबाट �ा� ऋण 

साँवा भ�ुानी पद�छ । 

√ √ √ 

३३१४७ अ�य सं�थाह�बाट ऋण 

�ा�� साँवा भ�ुानी 

33197 यसमा आ�त�रक �पमा �व�भ� �व�ीय तथा अ�य 

सं�थाह�बाट �ा� ऋण साँवा भ�ुानीपद�छ । 

√ √ √ 

३३१४८ अ�ध�वकष� (Overdraft) भ�ुानी 33198 यसमा अ�ध�वकष�का मा�यम�ारा �ा� छोटो समयको 

ऋण भ�ुानी यसमा पद�छ । 

√ √ √ 

३३१८० �तनु� पन� अ�य खाताह� 

 

 यसमा �व�वध खातामा रहेका �तनु�पन� खाताह� 

पद�छ। यो िशष�कमा रकम समावेश गनु�पद�न । 

√ √ √ 

३३१८१ उधारो तथा अ��म भ�ुानी  उधारो ख�रद तथा अ��म भ�ुानी �लएको रकम 

यस उपिशष�कमा ��व� गनु� पद�छ। 

√ √ √ 

३३१८२ �तनु� पन� �व�भ� अ�य 

खाताह� 

 �ा� भैसकेको भ�ुानी गन� बाक� कर, लाभांश, शयेर 

ख�रद गर�एको तर भ�ुतानी बाक� रकम, �तन�बाक� 

भाडा, �याला ज�ता यस उपिशष�कमा ��व� ग�र�छ। 

√ √ √ 

३३२०० बा� �व�ीय दा�य�व 33200 यसमा सरकारको बा� �व�ीय दा�य�वको रकम 

समावेश ह�ुछ । यसमा रकम समावशे गन� 

�म�दैन। 

√ √ √ 
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३३२४० खूद वैदेिशक ऋण 33240 यसमा सरकारको खदु वैदेिशक ऋण रकम समावेश 

ह�ुछ ।यसमा रकम समावशे गन� �म�दैन। 

√ √ √ 

३३२४१ वैदेिशक ऋणको �ा�� 33241 यसमा वैदेिशक �ोतबाट �ा� ग�रन ेऋण समावशे 

ग�र�छ । 

√ √ √ 

३३२४२ वैदेिशक ऋण सांवा भ�ुान 33242 यसमा वैदेिशक �ोतबाट �ा� ग�रने ऋणको साँवा 

भ�ुानी समावेश ग�र�छ । 

√ √ √ 

३३३०० बाँडफाँड हनुे राज�  सरकारका तहह� बीच बाँडफाँड गन� गर� संकलन 

हनु े राज� यस िशष�क अ�तग�त पद�छ । यसमा 

रकम समावशे गन� �म�दैन। 

√ √ √ 

३३३१० मू�य अ�भवृ�� कर ( मू 

.अ. कर) 

33110 व�त ु तथा सवेाको उ�पादन, आयात, �ब��, �वतरण 

तथा ह�ता�तरण एव ं अ�य कारोवारमा ला�न े

सरकारका �व�भ� तहबीच बाँडफाँड हनु े मू�य 

अ�भब�ृ� कर यसमा पद�छ ।यसमा रकम ज�मा गन� 

�म�दैन । 

√ 
  

३३३११ मू. अ. कर– उ�पादन 33111 उ�पादनकता�ले व�त ुउ�पादन गर� �ब�� गदा� ला�न े

मू�य अ�भवृ�� कर यसमा पद�छ । 

√ 
  

३३३१२ मू. अ. कर-आयात 33112 आयात कता�ले मालसामान पैठार� गदा� भ�सार 

�व�दमैु �तनु�पन� मू�य अ�भव�ृ� कर यसमापद�छ । 

√ 
  

३३३१३ मू. अ. कर -व�त ु�ब�� र 

�वतरण 

33113 थोक तथा ख�ुा �ब�ेताबाट मू�य अ�भव�ृ� कर 

वापत �तनु� पन� रकम यसमा पद�छ । 

√ 
  

३३३१४ मू. अ. कर -परामश� तथा 

ठे�ा 

33114 सबै �कारका ठे�ा �यावसाय तथा परामश� सेवामा 

ला�न े मू�य अ�भव�ृ� कर यसमापद�छ ।  म�ूय 

अ�भवृ�� कर लाग ु हनु ु अगा�ड असलु हनु बाँक� 

रहेका ठे�ा कर असलुभएमा यसैमा ज�मा गनु� 

पद�छ । 

√ 
  

३३३१५ मू. अ. कर -पय�टन सेवा 

संकलन 

33115 पय�टन �यवसायसँग स�बि�धत होटल, �ाभल एज�ेसी, 

पदया�ा (�े�कङ), जलया�ा (र◌य्ाि�टङ) समतेका 

�यवसायमा ला�ने म�ूय अ�भवृ�� कर यसमा पद�छ 

।  मू�य अ�भवृ�� कर लाग ुहनु ुअगा�ड असलु हनु 

बाँक� रहेका होटल कर असलु भएमा यसैमा ज�मा 

गनु� पद�छ । 

√   

३३३१६ मू. अ. कर -संचार सेवा, 

�वमा, हवाई उडान र अ�य 

सेवा संकलन 

33116 सबै �कारका स�ार सवेा (सरकार� हलुाक सवेा 

बाहेक), बीमा र तो�कएका अ�य सेवाको �ब��मा 

लगाइने मू�य अ�भव�ृ� कर र हवाई उडान कर 

वापत ्को रकम यसमा पद�छ ।  मू�य अ�भवृ�� कर 

लाग ुहनु ुअगा�ड असलु हनु बाँक� रहेका मनोर�जन 

कर असलु भएमा यसैमा ज�मा गनु� पद�छ । 

√ 
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३३३१७ मू. अ. कर -बेदता�वालाबाट 

गन� संकलन 

33117 नेपाल बा�हरको दता� नभएको कुनै �यि�बाट सेवा 

�ा� गदा� उठाउन ु पन� म�ूय अ�भवृ�� कर, काठ 

�ब��मा लगाइने म�ूय अ�भवृ�� कर, �थानीय तह वा 

नेपाल ि�थत अ�तरा���य संघ सं�था वा �नयोग वा 

सरकार वा म�ूय अ�भवृ�� कर नला�न े व�तकुो 

कारोवार गन� साव�ज�नक सं�थानले स�लन/दािखला 

गन� मू�य अ�भवृ�� कर यसमा पद�छ । 

√   

३३३३० बाँडफाँड हनु ेअ�त:श�ुक 33130 �व�भ� �कारका मालव�त ु उ�पादन गदा� ला�न े

अ�तःश�ुक यसमा पद�छ ।  यसमा रकम ज�मागन� 

�म�दैन । 

√   

३३३३१ अ�त:श�ुक -स�ुत�ज�य पदाथ� 33131 सबै�कारका सतु�ज�य पदाथ�को उ�पादनमा ला�न े

अ�तःश�ुक यसमा पद�छ । 

√   

३३३३२ अ�त:श�ुक –म�दरा 33132 म�दरा (वाईन र ह�का पेय पदाथ� समते) को 

उ�पादनमा ला�न ेअ�तःश�ुक रकम यसमा पद�छ ।  

√   

३३३३३ अ�त:श�ुक –�बयर 33133 �वयरको उ�पादनमा ला�न े अ�तःश�ुक यसमा 

पद�छ । 

√   

३३३३४ अ�त:श�ुक -अ�य औ�ो�गक 

उ�पादन 

33134 मा�थ उ�ल◌ेिखत उपशीष�क ३३३३१, ३३३३२ र 

३३३३३ मा परेको बाहेक अ�य औ�ो�गक 

उ�पादनमाला�न ेअ�तःश�ुक यसमा पद�छ । 

√   

३३३४० बाँडफाँडहनु ेकर, रिज�ेशन 

श�ुक तथा अ�य �शास�नक 

सेवा श�ुक 

33150 यसमा सकारका �व�भ� तहह�बीच बाँडफाँड हनु े

कर, रिज�ेशन तथा अ�य �शास�नक सवेा श�ुक 

रकम यसमा समावेश ह�ुछ ।यसमा रकम ज�मा 

गन� �म�दैन। 

√ √ √ 

३३३४१ सवार� साधन कर 33158 सवार� साधनमा ला�ने कर यसमा समावेश ह�ुछ ।    √ √ 

३३३४२ मनोर�न कर   

चलिच� घर, �भ�डयो घर, सां�कृ�तक �दशन� �थल, 

क�सट�, ना�शाला, फन पाक� , मेला, उ�ान, खलेकूद, 

वनभोज �थल ज�ता मनोर�न �थलमा ला�न े

मनोर�न कर बापतको रकम यसमा समावशे 

ह�ुछ। 

  √ √ 

३३३४३ �व�ापन कर   

हो�ड�� बोड�, साईन बोड�, �ाई �भजन बोड�, �लो बोड�, 

�टल, �व�तुीय मा�यमबाट �काशन र �शारण ग�रन े

�व�ापन, �डिजटल बोड� ज�ता �व�ापन सामा�ीमा 

ला�न े �व�ापन कर बापतको रकम यसमा समावेश 

ह�ुछ । 

  √ √ 

३३३४४ घरज�गा रिज�ेशन श�ुक ३३१५७ 
घर, ज�गा वा घरज�गा  रिज�ेसन पास गदा� ला�न े

घरज�गा रिज�ेशन श�ुक यसमा समावेश ह�ुछ ।  
  √ √ 

३३३४५ पय�टन श�ुक ३३१५६ 

पय�टकले �लएर आएको हातह�तयारको अ�थायी 

अनमु�त (लाइसे�स) द�तरु, वृ�िच� िख�न े

द�तरु,चलिच� �नमा�ण र िख�ने श�ुक, िच�डयाखाना 

�वशे श�ुक र पव�तारोहण तथा पदया�ा श�ुक 

  √ √ 
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बाहेकका अ�य पय�टन स�ब�धी सवेा शू�कबाट �ा� 

हनु ेरकम यसमा समावेश गनु� पद�छ । 

३३३६० 
बाँडफाड हनुे �ाकृ�तक 

�ोतको रोय�ट� 
३३१६० 

यसमा सकारका �व�भ� तहह�बीच बाँडफाँड हनु े

�ाकृ�तक �ोतको रोय�ट� रकम यसमा समावेश 

ह�ुछ ।यसमा रकम ज�मा गन� �म�दैन। 

√ √ √ 

३३३६१ 
वन ��ेको रोय�ट� ३३१६१ 

वन तथा वन पैदावार �ब�� वापत �ा� रकम, चर� 

चराई, खरखडाइ तथा वन स�ब�धी अ�य रोय�ट� 

रकम यसमा पद�छ ।  

√ √ √ 

३३३६२ 
खानी तथा ख�नज स�ब�धी 

रोय�ट� 
३३१६२ 

खानी उ�खनन अनमु�तप� द�तरु, सव��ण द�तरु, 

खानीको रोय�ट� बापत  �ा� हनुे रकम यसमा 

पद�छ । साथै यसमा खानीबाट �न�कन े ढु�ा, �ग�ी, 

बालवुा, माटो र �लेट संकलनको रकम समेत 

पद�छ। 

√ √ √ 

३३३६३ जल�ोत स�ब�धी रोय�ट� ३३१६३ 
जल �व�तु बाहेक जल�ोत ��ेबाट �ा� रोय�ट� 

रकम यसमा पद�छ। 
√ √ √ 

३३३६४ �व�तु स�ब�धी रोय�ट�   
�व�तु उ�पादन वापतको रोय�ट� रकम यसमा 

पद�छ। 
√ √ √ 

३३३६५ पव�तारोहण रोय�ट� 
३३१६४ 

/३३१६५ 

पव�तारोहण इजाजत वापत �ा� हनुे श�ुक/सलामी 

रकम यसमा समावशे गनु� पद�छ । 
√ √ √ 

३३३६६ दह�र बह�र श�ुक   
ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, दह�र र बह�रको संकलन  

�ब��मा ला�न ेश�ुक बापतको रकम यसमा पद�छ। 
  √ √ 

३३३६९ 
अ�य �ाकृ�तक �ोतको 

आय तथा रोय�ट� 
  ३३१६९ 

मा�थ नपरेका �ाकृ�तक �ोतको आय तथा रोय�ट� 

यसमा समावेश ग�र�छ । 
√ √ √ 

३३३९० अ�य बाँडफाँड हनुे राज�   

मा�थ उ�लेख भएका शीष�कह� बाहेक सरकारका 

तहह�बीच बाँडफाँड हनु े गर� �ा� हनु े अ�य 

�कारका कर, द�तरु, श�ुक आ�द यसमा समावेश 

ह�ुछन ्। यसमा रकम ज�मा गन� �म�दैन । 

√ √ √ 

३३३९१ 
अ�य बाँडफाँड हनुे राज� 

संकलन 
 

मा�थ उ�लेख भएका शीष�कह� बाहेक सरकारका 

तहह�बीच बाँडफाँड हनुे गर� �ा�� हनु े अ�य 

�कारका द�तरु, श�ुक, राज� आ�द यसमा समावेश 

ह�ुछन ्।  

√ √ √ 

३४००० स�भा�य स�प�◌ी र 

दा�य�व (Contingent Assestes 
and Liabilities) 

- यसमा मा�थ उ�लेख भएका स�प�◌ी तथा दा�य�व 

स�ब�धी वग�करणमा नपरेका (below the line item) तर 

स�भा�य �पमा �ा� हनु स�न ेस�प�ी र दा�य�व 

समावेश ग�र�छ । यसको �योग �व�ीय �ववरण 

तयार गन� �नकायले �व�ीय �ववरणको पूण�ताका 

ला�ग मा� गन ु� पद�छ । यसमा रकम समावशे गन� 

�म�दैन। 

√   

३४१०० स�भा�य स�प�◌ी र 

दा�य�व 

 यसमा मा�थ उ�लेख भएका स�प�◌ी तथा दा�य�व 

स�ब�धी वग�करणमा नपरेका (below the line item) तर 

सरकारलाइ�  �ा� हनुे स�ने स�भा�य स�प�ी तथा 

√   
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�व�ीय 

संकेत 

�व�ीय स�प�ी तथा दा�य�व/ 

�व�ीय �यव�थाका आधार 

शीष �क, मूल शीष�क तथा 

उपशीष�क 

परुानो 

संकेत 

�या�या �योग हनुे तह 

संघ �देश �थानीय 

सरकारउपर  आइपन� स�भा�य दा�य�वको लेखांकन 

ग�र�छ । यसमा रकम समावशे गन� �म�दैन। 

३४११० स�भा�य स�प�◌ी  यसमासरकारलाइ��ा� हनु े स�भा�य अ�य स�प�◌ी 

समावेश हु�छ । यसमा स�पि� समावेश गन� 

�म�दैन। 

√   

३४१११ स�भा�य स�प�◌ी  सरकारबाट स�पा�दत �व�भ� काय�ह�को 

प�रणाम�व�प भ�व�यमा हनुेकुनै एक वा एकभ�दा 

बढ� स�भा�य घटना�मका कारण सरकारलाइ� 

स�प�ीको �पमा�ा� हनु े स�ने स�प�ीको 

�ववरणयसमा समावशे गनु�पद�छ । सरकारको ��य� 

�नय��णमा नरहेका अनपेि�त तथा योजना 

नग�रएका काननुी दावीह�, जमानतह� तथाय�तै 

अ�य काय�वाट �ा� हनुे स�प�ि◌लाइ� सरकारको 

�व�ीय �ववरणमा खलुासा गनु� पदा� यसमा समावेश 

गनु�पद�छ ।  

√   

३४२०० स�भा�य दा�य�व  यसमा सरकार उपर �सज�ना हनु े स�भा�य दा�य�व 

समावेश ह�ुछ । यसमा रकम समावशे गन� 

�म�दैन। 

√   

३४२१० स�भा�य दा�य�व  यसमा सरकार उपर �सज�ना हनु े स�भा�य दा�य�व 

समावेश ह�ुछ । यसमा रकम समावशे गन� 

�म�दैन। 

√   

३४२११ स�भा�य दा�य�व  सरकारबाट स�पा�दत �व�भ� काय�ह�को प�रणाम 

�व�प भ�व�यमा हनुकुेनै एक वा एकभ�दा बढ� 

स�भा�य घटना�मका कारण सरकारउपर �सज�नाहुन े

स�ने दा�य�वको �ववरण यसमा समावेश गन ु� 

पद�छ । सरकारको दा�य�व ब�न सकन े तर 

अनपेि�त तथा योजना नग�रएका स�भा�य दा�य�व 

जसलाइ� सरकारले �यहोनु� पन� हनु सक्दछ �य�ता 

दा�य�वलाइ� सरकारको �व�ीय �ववरणमा खलुासा 

गनु�पदा� यसमा समावेश गनु�पद�छ ।  

√   

 


