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ཆེ ད་བ  ད།
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accommodation bill ས�ད་གནས་རས་ཐ�།
account རས། རས་ཁ། རས་ཁ།
account balance རས་ཀ་ལག་ཆད།
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accounting principles རས་ལས་རམ་གཞག
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annual national budget ལ�་བསར་རལ་ཡ�ངས་འཆར་དངལ།
annual percentage rate (APR) ལ�་བསར་བར་ཆའ་ཚད་གཞ།
annual percentage yield (APY) ལ�་བསར་བར་ཆའ་ཐ�ན་སད།
annual renewable term insurance ལ�་བསར་བསར་གས�འ་ཉན་བཅལ།
annual report ལ�་བསར་སན་ཞ།
annuitant ལ�་འཐས་ཐ�བ་མ།
annuity ལ�་འཐས།
annuity unit ལ�་འཐས་ས་ཕན།
apportionment དཔ་བཤའ།
appraisal གནས་གང་བདན་ཁངས།
appraise གནས་གང་བདན་ས�ར།
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appropriation དཔ་བག།*
approved charge གནང་གལ་ཟད་འཐས།
approximation ཚ�ད་རས། རགས་རས།
arrears ཆད་འཐས།
assess གནས་རས་བཏ�ན་ན།
assessment གནས་རས/རས་བཏ�ན།
assessment efforts གནས་རས་ལས་ད�ན།
assessor གནས་རས་བཏ�ན་མ།
asset allocation ར་དངས་ཐ�བ་སལ།
asset management account (AMA) ར་དངས་འཛན་སང་རས་ཁ།
asset management company (AMC) ར་དངས་འཛན་སང་ཚ�ང་ས།
asset turnover ར་དངས་ཁ་འབབ་ཡ�ངས་བས�མས།
assets ར་དངས། བད�ག་གཏད།
assistance གགས་རམ།
assistant procurement officer ཞབ་ར�གས་མཁ་སབ་འག་དཔ�ན།
assistant accounts officer ཞབ་ར�གས་རས་འཛན་འག་དཔ�ན།
assistant budget officer ཞབ་ར�གས་འཆར་དངལ་འག་དཔ�ན།
assistant internal auditor ཞབ་ར�གས་ནང་འཁད་རས་ཞབ་འག་དཔ�ན།
auction and record division ཀན་མཐ�ང་རན་བསར་དང་ཐ�་བཀད་ས་ཚན།
auctions ཀན་མཐ�ང་རན་བསར།
audit རས་ཞབ།
audit clearance རས་ཞབ་ཉག་མད་ལག་ཁར།

audit recoveries accounts རས་ཞབ་ལ�ག་ལན་རས་ཁ། 
authorized depository གནང་བ་ཅན་ག་བཅལ་གཏད་འགན་འཛན།
automated teller machine (ATM) དངལ་བཏ�ན་འཕལ་ཆས།
automated teller machine card (ATM card) དངལ་བཏ�ན་ཤ�ག་བང། 
average དཔ་སམས།
bad debt ལ�ག་མད་བ་ལ�ན།
bail བཙ�ན་འཐས། ཁམས་འཐས། འགན་འཐས། ཉས་འཐས།
balance ལག་ལས།
balance fund མ་དངལ་ལག་ལས།
balance of payments ཕ་ནང་ས�ད་ལན།
balance of trade ཚ�ང་འབལ་ཁད་པར།
balance sheet ར་དངས་དང་ཕ�ག་ལམ་རས་ཁ། 
bank statement དངལ་ཁང་རས་ཤ�ག
bank account དངལ་ཁང་རས་ཁ།
bank balance དངལ་ཁང་རས་ཁའ་ལག་ཆད།
bank book དངལ་ཁང་རས་དབ།
bank charges དངལ་ཁང་ག་འཐས།
bank draft དངལ་ཁང་བཀད་འཛན།
bank guarantee དངལ་ཁང་འགན་ལན།
bank loan དངལ་ཁང་སན་འགལ།
bank rate དངལ་ཁང་རབ་ཚད། དངལ་ཁང་བར་ས�ར་ཚད་གཞ།
bank reconciliation statement དངལ་ཁང་བཙགས་བཏ�ན་ཁ་འཐབ་རས་ཁ། 
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A
-B

appropriation དཔ་བག།*
approved charge གནང་གལ་ཟད་འཐས།
approximation ཚ�ད་རས། རགས་རས།
arrears ཆད་འཐས།
assess གནས་རས་བཏ�ན་ན།
assessment གནས་རས/རས་བཏ�ན།
assessment efforts གནས་རས་ལས་ད�ན།
assessor གནས་རས་བཏ�ན་མ།
asset allocation ར་དངས་ཐ�བ་སལ།
asset management account (AMA) ར་དངས་འཛན་སང་རས་ཁ།
asset management company (AMC) ར་དངས་འཛན་སང་ཚ�ང་ས།
asset turnover ར་དངས་ཁ་འབབ་ཡ�ངས་བས�མས།
assets ར་དངས། བད�ག་གཏད།
assistance གགས་རམ།
assistant procurement officer ཞབ་ར�གས་མཁ་སབ་འག་དཔ�ན།
assistant accounts officer ཞབ་ར�གས་རས་འཛན་འག་དཔ�ན།
assistant budget officer ཞབ་ར�གས་འཆར་དངལ་འག་དཔ�ན།
assistant internal auditor ཞབ་ར�གས་ནང་འཁད་རས་ཞབ་འག་དཔ�ན།
auction and record division ཀན་མཐ�ང་རན་བསར་དང་ཐ�་བཀད་ས་ཚན།
auctions ཀན་མཐ�ང་རན་བསར།
audit རས་ཞབ།
audit clearance རས་ཞབ་ཉག་མད་ལག་ཁར།

audit recoveries accounts རས་ཞབ་ལ�ག་ལན་རས་ཁ། 
authorized depository གནང་བ་ཅན་ག་བཅལ་གཏད་འགན་འཛན།
automated teller machine (ATM) དངལ་བཏ�ན་འཕལ་ཆས།
automated teller machine card (ATM card) དངལ་བཏ�ན་ཤ�ག་བང། 
average དཔ་སམས།
bad debt ལ�ག་མད་བ་ལ�ན།
bail བཙ�ན་འཐས། ཁམས་འཐས། འགན་འཐས། ཉས་འཐས།
balance ལག་ལས།
balance fund མ་དངལ་ལག་ལས།
balance of payments ཕ་ནང་ས�ད་ལན།
balance of trade ཚ�ང་འབལ་ཁད་པར།
balance sheet ར་དངས་དང་ཕ�ག་ལམ་རས་ཁ། 
bank statement དངལ་ཁང་རས་ཤ�ག
bank account དངལ་ཁང་རས་ཁ།
bank balance དངལ་ཁང་རས་ཁའ་ལག་ཆད།
bank book དངལ་ཁང་རས་དབ།
bank charges དངལ་ཁང་ག་འཐས།
bank draft དངལ་ཁང་བཀད་འཛན།
bank guarantee དངལ་ཁང་འགན་ལན།
bank loan དངལ་ཁང་སན་འགལ།
bank rate དངལ་ཁང་རབ་ཚད། དངལ་ཁང་བར་ས�ར་ཚད་གཞ།
bank reconciliation statement དངལ་ཁང་བཙགས་བཏ�ན་ཁ་འཐབ་རས་ཁ། 
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banker དངལ་ཁང་ལས་འཛན་པ། དངལ་ཁང་བདག་པ�།
banking དངལ་ཁང་ལས་ད�ན།
bankruptcy མ་ར་ར་ས�ངས།
bargain གང་འགག
barter ར་དངས་བར་ཚ�ང་།
base cost གཞ་རན་གནས་གང་།
base-rate གཞ་རན་སད་ཚད།
bearer འཆང་མ།
bearer bond གན་འཛན་འཆང་མ།
beneficial owner ཁ་ཕན་བདག་པ�།
beneficiary ཁ་ཕན་ཐ�བ་མ།
benefit ཁ་ཕན།
Bhutan sales tax འབག་ག་བཙ�ང་ཁལ།
bid རན་བཀད།
bid form རན་བཀད་བཀང་ཤ�ག
bid price རན་བཀད་གནས་གང་།
bidding རན་བསར།
bills རས་ཐ�།
bills of exchange ས�ད་ལན་འགན་ཡག
bills of lading ད�་སལ་རས་ཐ�།
bin card ཅ་ཆས་ང་བང་།
block grants སབས་ཅག་གནང་སན།

block trade འབ�ར་ཆན་ཚ�ང་འབལ།
bond གན་ར། འགན་འཛན།
bond fund འགན་འཛན་མ་དངལ།
bond insurance འགན་འཛན་ཉན་བཅལ།
bond rating འགན་འཛན་དཔད་ཚད།
bond swap འགན་འཛན་བར་ས�ར།
bonus ཁ་འཐས།
bonus shares ཁ་འཐས་བག་བཤའ།
book entry རས་དབ་ཐ�་བཀད།
book value རས་བཅད་གནས་གང་།
book value per share བག་བཤའ་རའ་རས་བཅད་གནས་གང།
bookkeeper རས་འཛན་པ།
bookkeeping རས་བཀད།
books of account རས་དབ།
borrow བས་ན།
borrower ས་མ།
borrowing སན་འགལ།
bottom-up investing མ་ར་དམའ་ཤ�ས་བཙགས་ན།
breakeven ཁ་མད་གད་མད།
bridging loan ཁ་སབ་སན་འགལ།
broad head ར་ཁབ་རས་ས། སར་བཏང་རས་ས།
broker བར་ཚ�ང་པ།



7

Financial Terminology

B

banker དངལ་ཁང་ལས་འཛན་པ། དངལ་ཁང་བདག་པ�།
banking དངལ་ཁང་ལས་ད�ན།
bankruptcy མ་ར་ར་ས�ངས།
bargain གང་འགག
barter ར་དངས་བར་ཚ�ང་།
base cost གཞ་རན་གནས་གང་།
base-rate གཞ་རན་སད་ཚད།
bearer འཆང་མ།
bearer bond གན་འཛན་འཆང་མ།
beneficial owner ཁ་ཕན་བདག་པ�།
beneficiary ཁ་ཕན་ཐ�བ་མ།
benefit ཁ་ཕན།
Bhutan sales tax འབག་ག་བཙ�ང་ཁལ།
bid རན་བཀད།
bid form རན་བཀད་བཀང་ཤ�ག
bid price རན་བཀད་གནས་གང་།
bidding རན་བསར།
bills རས་ཐ�།
bills of exchange ས�ད་ལན་འགན་ཡག
bills of lading ད�་སལ་རས་ཐ�།
bin card ཅ་ཆས་ང་བང་།
block grants སབས་ཅག་གནང་སན།

block trade འབ�ར་ཆན་ཚ�ང་འབལ།
bond གན་ར། འགན་འཛན།
bond fund འགན་འཛན་མ་དངལ།
bond insurance འགན་འཛན་ཉན་བཅལ།
bond rating འགན་འཛན་དཔད་ཚད།
bond swap འགན་འཛན་བར་ས�ར།
bonus ཁ་འཐས།
bonus shares ཁ་འཐས་བག་བཤའ།
book entry རས་དབ་ཐ�་བཀད།
book value རས་བཅད་གནས་གང་།
book value per share བག་བཤའ་རའ་རས་བཅད་གནས་གང།
bookkeeper རས་འཛན་པ།
bookkeeping རས་བཀད།
books of account རས་དབ།
borrow བས་ན།
borrower ས་མ།
borrowing སན་འགལ།
bottom-up investing མ་ར་དམའ་ཤ�ས་བཙགས་ན།
breakeven ཁ་མད་གད་མད།
bridging loan ཁ་སབ་སན་འགལ།
broad head ར་ཁབ་རས་ས། སར་བཏང་རས་ས།
broker བར་ཚ�ང་པ།
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brokerage account བར་ཚ�ང་རས་ཁ།
brokerage firm བར་ཚ�ང་ཚ�ང་ལས།
brokerage window བར་ཚ�ང་འབལ་སགས།
budget འཆར་དངལ།
budget notification འཆར་དངལ་གསལ་བསགས།
budget analyst འཆར་དངལ་དབ་དཔད་པ།
budget approval འཆར་དངལ་གནང་བ།
budget assistant འཆར་དངལ་ལས་ར�གས།
budget call འཆར་དངལ་བར་སལ། འཆར་དངལ་འབ�ད་བར།
Budget Concepts and Principles འཆར་དངལ་ག་ད�ན་དང་གཞ་ར།
budget cycle འཆར་དངལ་འཁར་རམ།
budget deficit འཆར་དངལ་རས་ཆད།
budget estimate འཆར་དངལ་རགས་རས། འཆར་དངལ་ཚ�ད་རས།
budget fund account འཆར་དངལ་མ་དངལ་རས་ཁ།
budget head འཆར་དངལ་དབ་ཁག
budget line འཆར་དངལ་ས་རམ།
Budget Manual འཆར་དངལ་ལག་དབ།
budget model འཆར་དངལ་དཔ་ཚད། 
budget officer འཆར་དངལ་འག་དཔ�ན།
budget outlay འཆར་དངལ་ཡ�ངས་བས�མས།
budget presentation འཆར་དངལ་གསལ་ཞ། འཆར་དངལ་སན་ཞ།
budget process འཆར་དངལ་ལ་རམ།

budget proposal འཆར་དངལ་གས་འཆར།
budget provision འཆར་དངལ་དམགས་འཆར། འཆར་དངལ་སན་བཞག
budget re-appropriation འཆར་དངལ་བསར་བཀད།
budget recommendation འཆར་དངལ་འ�ས་ས�ར། འཆར་དངལ་གས་
འདབས།
budget report འཆར་དངལ་སན་ཞ།
budget specialist འཆར་དངལ་མཁས་མཆག
budget summary འཆར་དངལ་བཅད་བསས།
budget withdrawal འཆར་དངལ་ཕར་བཏ�ན།
budgetary bodies འཆར་དངལ་ཐ�བ་མའ་འདས་ཚ�གས།
budgetary releases འཆར་དངལ་འཛན་གལ།
budgetary support འཆར་དངལ་རབ་སར།
budgeting management division འཆར་དངལ་འཛན་སང་ས་ཚན།
budgeting system འཆར་དངལ་བཀད་སག་ལམ་ལགས།
business and professional licenses ཚ�ང་ལ་དང་ཁད་ལ་ཆག་ཐམ།
business income tax ཚ�ང་ག་འབབ་ཁངས་ཁལ།
business risks ཚ�ང་འབལ་ཉན་ཁ།
buy ཉ།
buy and sell orders ཉ་བཙ�ང་བཀད་ར།
buyback ལ�ག་ཉ།
buyer ཉ་མ།
call money བར་སལ་ཏ་ར།
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brokerage account བར་ཚ�ང་རས་ཁ།
brokerage firm བར་ཚ�ང་ཚ�ང་ལས།
brokerage window བར་ཚ�ང་འབལ་སགས།
budget འཆར་དངལ།
budget notification འཆར་དངལ་གསལ་བསགས།
budget analyst འཆར་དངལ་དབ་དཔད་པ།
budget approval འཆར་དངལ་གནང་བ།
budget assistant འཆར་དངལ་ལས་ར�གས།
budget call འཆར་དངལ་བར་སལ། འཆར་དངལ་འབ�ད་བར།
Budget Concepts and Principles འཆར་དངལ་ག་ད�ན་དང་གཞ་ར།
budget cycle འཆར་དངལ་འཁར་རམ།
budget deficit འཆར་དངལ་རས་ཆད།
budget estimate འཆར་དངལ་རགས་རས། འཆར་དངལ་ཚ�ད་རས།
budget fund account འཆར་དངལ་མ་དངལ་རས་ཁ།
budget head འཆར་དངལ་དབ་ཁག
budget line འཆར་དངལ་ས་རམ།
Budget Manual འཆར་དངལ་ལག་དབ།
budget model འཆར་དངལ་དཔ་ཚད། 
budget officer འཆར་དངལ་འག་དཔ�ན།
budget outlay འཆར་དངལ་ཡ�ངས་བས�མས།
budget presentation འཆར་དངལ་གསལ་ཞ། འཆར་དངལ་སན་ཞ།
budget process འཆར་དངལ་ལ་རམ།

budget proposal འཆར་དངལ་གས་འཆར།
budget provision འཆར་དངལ་དམགས་འཆར། འཆར་དངལ་སན་བཞག
budget re-appropriation འཆར་དངལ་བསར་བཀད།
budget recommendation འཆར་དངལ་འ�ས་ས�ར། འཆར་དངལ་གས་
འདབས།
budget report འཆར་དངལ་སན་ཞ།
budget specialist འཆར་དངལ་མཁས་མཆག
budget summary འཆར་དངལ་བཅད་བསས།
budget withdrawal འཆར་དངལ་ཕར་བཏ�ན།
budgetary bodies འཆར་དངལ་ཐ�བ་མའ་འདས་ཚ�གས།
budgetary releases འཆར་དངལ་འཛན་གལ།
budgetary support འཆར་དངལ་རབ་སར།
budgeting management division འཆར་དངལ་འཛན་སང་ས་ཚན།
budgeting system འཆར་དངལ་བཀད་སག་ལམ་ལགས།
business and professional licenses ཚ�ང་ལ་དང་ཁད་ལ་ཆག་ཐམ།
business income tax ཚ�ང་ག་འབབ་ཁངས་ཁལ།
business risks ཚ�ང་འབལ་ཉན་ཁ།
buy ཉ།
buy and sell orders ཉ་བཙ�ང་བཀད་ར།
buyback ལ�ག་ཉ།
buyer ཉ་མ།
call money བར་སལ་ཏ་ར།
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calls བར་སལ།
capital account གསར་སབ་རས་ཁ།
capital budget གསར་སབ་འཆར་དངལ།
capital employed མ་ར་གཞ་བཙགས།
capital expenditure གསར་སབ་ཟད་འག།
capital gain མ་ར་ཡར་འཕར།
capital grants གསར་སབ་གནང་སན།
capital income མ་རའ་འབབ་ཁངས།
capital loss མ་ར་གང་གད། 
capital release གསར་སབ་འཛན་གལ།
capital reserves མ་ར་གས�ག་འཇག
capital revenue ར་དངས་ཚ�ང་སར་འ�ང་འབབ།
capital surplus མ་ར་ལག་འཐབ།
cash དངལ་རང་།
cash accounting དངལ་རང་རས་ལས།
cash advance དངལ་རང་སན་བན།།
cash and kind དངལ་རང་དང་ར་དངས།
cash book དངལ་དབ།
cash box དངལ་སམ།
cash counter དངལ་ལས་འབལ་སགས།
cash deposit slip དངལ་བཙགས་ཡག་ཅང་།
cash desk དངལ་ལས་འབལ་སགས།

cash dispenser དངལ་རང་བཏ�ན་འཕལ།
cash flow དངལ་འབབ།
cash flow per share བག་བཤའ་རའ་དངལ་འབབ།
cash flow statement དངལ་འབབ་རས་ཤ�ག
cash income དངལ་ག་འབབ་ཁངས།
cash machine དངལ་འཕལ།
cash payment དངལ་རང་ལག་ས�ད།
cash prize དངལ་རང་གས�ལ་ར།
cash reserve དངལ་རང་གས�ག་འཇག
cash transaction དངལ་རང་ས�ད་ལན།
cashier དངལ་གཉར།
Central Bank དངལ་ཁང་ལ་བ།
central inventory ཐ�་གཞང་།
certificate of deposit (cd) བཙགས་བཞག་ལག་ཁར།
charges ག་ཡ�ན། ག་འཐས།
chart of accounts རས་ཁའ་ཤ�ག་ཁམ།
cheque དངལ་འཛན།
cheque collection དངལ་འཛན་བས་ལན།
chequebook དངལ་འཛན་ཤ�ག་དབ།
chief accounts officer རས་ལས་གཙ�་འཛན་འག་དཔ�ན།
chief budget officer འཆར་དངལ་གཙ�་འཛན་འག་དཔ�ན།
chief internal auditor ནང་འཁད་རས་ཞབ་གཙ�་འཛན།
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calls བར་སལ།
capital account གསར་སབ་རས་ཁ།
capital budget གསར་སབ་འཆར་དངལ།
capital employed མ་ར་གཞ་བཙགས།
capital expenditure གསར་སབ་ཟད་འག།
capital gain མ་ར་ཡར་འཕར།
capital grants གསར་སབ་གནང་སན།
capital income མ་རའ་འབབ་ཁངས།
capital loss མ་ར་གང་གད། 
capital release གསར་སབ་འཛན་གལ།
capital reserves མ་ར་གས�ག་འཇག
capital revenue ར་དངས་ཚ�ང་སར་འ�ང་འབབ།
capital surplus མ་ར་ལག་འཐབ།
cash དངལ་རང་།
cash accounting དངལ་རང་རས་ལས།
cash advance དངལ་རང་སན་བན།།
cash and kind དངལ་རང་དང་ར་དངས།
cash book དངལ་དབ།
cash box དངལ་སམ།
cash counter དངལ་ལས་འབལ་སགས།
cash deposit slip དངལ་བཙགས་ཡག་ཅང་།
cash desk དངལ་ལས་འབལ་སགས།

cash dispenser དངལ་རང་བཏ�ན་འཕལ།
cash flow དངལ་འབབ།
cash flow per share བག་བཤའ་རའ་དངལ་འབབ།
cash flow statement དངལ་འབབ་རས་ཤ�ག
cash income དངལ་ག་འབབ་ཁངས།
cash machine དངལ་འཕལ།
cash payment དངལ་རང་ལག་ས�ད།
cash prize དངལ་རང་གས�ལ་ར།
cash reserve དངལ་རང་གས�ག་འཇག
cash transaction དངལ་རང་ས�ད་ལན།
cashier དངལ་གཉར།
Central Bank དངལ་ཁང་ལ་བ།
central inventory ཐ�་གཞང་།
certificate of deposit (cd) བཙགས་བཞག་ལག་ཁར།
charges ག་ཡ�ན། ག་འཐས།
chart of accounts རས་ཁའ་ཤ�ག་ཁམ།
cheque དངལ་འཛན།
cheque collection དངལ་འཛན་བས་ལན།
chequebook དངལ་འཛན་ཤ�ག་དབ།
chief accounts officer རས་ལས་གཙ�་འཛན་འག་དཔ�ན།
chief budget officer འཆར་དངལ་གཙ�་འཛན་འག་དཔ�ན།
chief internal auditor ནང་འཁད་རས་ཞབ་གཙ�་འཛན།
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chief procurement officer མཁ་སབ་གཙ�་འཛན་འག་དཔ�ན།
chit fund མ་དངལ་ཕམ་ཕམ།
circular ཁབ་བསགས།
City Bank ཁམ་ས་དངལ་ཁང་།
claims དགས་བརད། ཐ�བ་རས།
claims in arrears ཆད་འཐས་དགས་བརད། ཆད་ཞགས་ཐ�བ་བརད། ཆད་
འཐས་ཐ�བ་རས།
clearing agent ཉག་སལ་ལས་ས།
client agency འགན་ས�ད་ང་ཚབ་ལས་ས།
closing stock མཛ�ད་ཆས་མཇག་ས�མ།
co-funding མཉམ་རབ་མ་དངལ།
coin ཏག་རང་།
collateral གཏའ་མ།
collections བས་ལན།
commission བར་འཐས།
committed loans ཁས་ལན་སན་འགལ།
commodity ས་ནམ།
common stock ཐན་མ�ང་མཛ�ད་ཆས།
compensation གད་འཐས།
compliance auditing ཆ་གནས་རས་ཞབ།
composition of indirect tax ཐད་ཀར་མན་པའ་ཁལ་ག་དབ་བ།
compound ས�ན་བས�མས།

Computer and peripherals གག་རག་དང་ཡན་ལག་ཅ་ཆས།
consignee གཉར་བཅལ་ལན་མ།
consignment གཉར་བཅལ།
consignor གཉར་བཅལ་འབད་མ།
consolidated accounts ཕ�གས་བསས་རས་ཁ།
consortium མཐན་ཚ�གས/མ་དང་ཚ�ང་ས།
consumable ཟད་ཆས། ར�གས་ཆས།
consumer price index ས་ནམ་རན་ཐང་ཚད་གཞ།
contingencies ངས་མད་ཟད་དངལ།
contingency fund ངས་མད་མ་དངལ།
contingency reserve ངས་མད་གས�ག་འཇག
contingent liabilities ཞ�ར་བང་ཕ�ག་ལམ།
convertible currencies བར་ས�ར་འབད་བཏབ་པའ་ཏ་ར།
corporate income tax ལས་འཛན་འབབ་ཁངས་ཁལ།
cost ཟད་རས།
cost accounting འག་ས�ང་རས་བཀད། འག་ས�ང་རས་ལས།
cost benefit གནས་གང་ཁ་ཕན།
cost index གནས་གང་བར་ས�ན།
cost of goods sold (Cogs) ཅ་དངས་བཙ�ངས་པའ་གནས་གང་།
cost of sales (Cos) ཚ�ང་ག་གནས་གང་།
cost price རན་གང་།
cost-cutting ཟད་འག་མར་ཕབ།
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chief procurement officer མཁ་སབ་གཙ�་འཛན་འག་དཔ�ན།
chit fund མ་དངལ་ཕམ་ཕམ།
circular ཁབ་བསགས།
City Bank ཁམ་ས་དངལ་ཁང་།
claims དགས་བརད། ཐ�བ་རས།
claims in arrears ཆད་འཐས་དགས་བརད། ཆད་ཞགས་ཐ�བ་བརད། ཆད་
འཐས་ཐ�བ་རས།
clearing agent ཉག་སལ་ལས་ས།
client agency འགན་ས�ད་ང་ཚབ་ལས་ས།
closing stock མཛ�ད་ཆས་མཇག་ས�མ།
co-funding མཉམ་རབ་མ་དངལ།
coin ཏག་རང་།
collateral གཏའ་མ།
collections བས་ལན།
commission བར་འཐས།
committed loans ཁས་ལན་སན་འགལ།
commodity ས་ནམ།
common stock ཐན་མ�ང་མཛ�ད་ཆས།
compensation གད་འཐས།
compliance auditing ཆ་གནས་རས་ཞབ།
composition of indirect tax ཐད་ཀར་མན་པའ་ཁལ་ག་དབ་བ།
compound ས�ན་བས�མས།

Computer and peripherals གག་རག་དང་ཡན་ལག་ཅ་ཆས།
consignee གཉར་བཅལ་ལན་མ།
consignment གཉར་བཅལ།
consignor གཉར་བཅལ་འབད་མ།
consolidated accounts ཕ�གས་བསས་རས་ཁ།
consortium མཐན་ཚ�གས/མ་དང་ཚ�ང་ས།
consumable ཟད་ཆས། ར�གས་ཆས།
consumer price index ས་ནམ་རན་ཐང་ཚད་གཞ།
contingencies ངས་མད་ཟད་དངལ།
contingency fund ངས་མད་མ་དངལ།
contingency reserve ངས་མད་གས�ག་འཇག
contingent liabilities ཞ�ར་བང་ཕ�ག་ལམ།
convertible currencies བར་ས�ར་འབད་བཏབ་པའ་ཏ་ར།
corporate income tax ལས་འཛན་འབབ་ཁངས་ཁལ།
cost ཟད་རས།
cost accounting འག་ས�ང་རས་བཀད། འག་ས�ང་རས་ལས།
cost benefit གནས་གང་ཁ་ཕན།
cost index གནས་གང་བར་ས�ན།
cost of goods sold (Cogs) ཅ་དངས་བཙ�ངས་པའ་གནས་གང་།
cost of sales (Cos) ཚ�ང་ག་གནས་གང་།
cost price རན་གང་།
cost-cutting ཟད་འག་མར་ཕབ།
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cost-effective རན་ཆང་ཁ་ས�མ།
costing གནས་རས།
costliness རན་གང་ཆ་ཧང་།
counter signs མཉམ་བཀད་མང་རགས།
countermand མངག་བཀད་ཆ་མད་གཏང་ན།
coupon འཛན་ཤ�ག
court-fee ཁམས་གདན།
credit བ་ལ�ན། སན་འགལ། འ�ང་རས།
credit bureau སན་འགལ་ལས་ཁང་།
credit card དངལ་འཛན་ཤ�ག་བང།
credit note དངལ་ཡག
credit report བ་ལ�ན/ སན་འགལ་སན་ཞ།
creditor སན་འགལ་བན་མ/བ་ལ�ན་བན་མ།
cross check བདན་དཔད།
currency དངལ/ཏ་ར།
current account རན་ས�ད་རས་ཁ།
current adhoc releases རན་སང་ངས་མད་འཛན་གལ།
current assets དས་ཐང་དངལ་སར་ར་དངས།
current expenditure རན་སང་ཟད་འག།
current grants རན་སང་གནང་སན།
Current grants-individuals/non profit organization ལག་
ལན་ཟད་འག-ང་རང་ ཁ་མད་ལས་ས།

current liabilities དས་ཐང་ཕ�ག་ལམ།
current ratio ར་དངས་དང་ཕ�ག་ལམ་ཆ་ཚད།
current regular releases དས་རམ་འཛན་གལ།
current yield དས་ཐང་ཁ་འབབ།
custody of government money གཞང་དངལ་བདག་ཉར།
customer service desk ཚ�ང་མགན་ཞབས་ཏ�ག་འབལ་སགས།
customs declaration ཅ་དམ་གསལ་ས�ན།
daily allowance ཉན་འཐས།
daily subsistence allowance ཉན་བསར་འཚ�་འཐས།
daily wage ཉན་ག། ཉན་བསར་ག་ཆ།
damages གད་འཐས།
danger money ཉན་འཐས།
data གནས་སད།
deadline ཞག་དས།
dealer ཚ�ང་འབལ་འཐབ་མ/ཚ�ང་པ།
debenture སན་ཡག/བན་ཡག
debit ཕབ་རས།
debt བ་ལ�ན།
debt and liabilities management དངལ་བན་དང་ཕ�ག་ལམ་འཛན་སང་།
debt management division བ་ལ�ན་འཛན་སང་ས་ཚན།
debtor བ་ལ�ན་ལན་མ/ བ་ལ�ན་ཆགས་མ།
decline ཉམས་རད།
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cost-effective རན་ཆང་ཁ་ས�མ།
costing གནས་རས།
costliness རན་གང་ཆ་ཧང་།
counter signs མཉམ་བཀད་མང་རགས།
countermand མངག་བཀད་ཆ་མད་གཏང་ན།
coupon འཛན་ཤ�ག
court-fee ཁམས་གདན།
credit བ་ལ�ན། སན་འགལ། འ�ང་རས།
credit bureau སན་འགལ་ལས་ཁང་།
credit card དངལ་འཛན་ཤ�ག་བང།
credit note དངལ་ཡག
credit report བ་ལ�ན/ སན་འགལ་སན་ཞ།
creditor སན་འགལ་བན་མ/བ་ལ�ན་བན་མ།
cross check བདན་དཔད།
currency དངལ/ཏ་ར།
current account རན་ས�ད་རས་ཁ།
current adhoc releases རན་སང་ངས་མད་འཛན་གལ།
current assets དས་ཐང་དངལ་སར་ར་དངས།
current expenditure རན་སང་ཟད་འག།
current grants རན་སང་གནང་སན།
Current grants-individuals/non profit organization ལག་
ལན་ཟད་འག-ང་རང་ ཁ་མད་ལས་ས།

current liabilities དས་ཐང་ཕ�ག་ལམ།
current ratio ར་དངས་དང་ཕ�ག་ལམ་ཆ་ཚད།
current regular releases དས་རམ་འཛན་གལ།
current yield དས་ཐང་ཁ་འབབ།
custody of government money གཞང་དངལ་བདག་ཉར།
customer service desk ཚ�ང་མགན་ཞབས་ཏ�ག་འབལ་སགས།
customs declaration ཅ་དམ་གསལ་ས�ན།
daily allowance ཉན་འཐས།
daily subsistence allowance ཉན་བསར་འཚ�་འཐས།
daily wage ཉན་ག། ཉན་བསར་ག་ཆ།
damages གད་འཐས།
danger money ཉན་འཐས།
data གནས་སད།
deadline ཞག་དས།
dealer ཚ�ང་འབལ་འཐབ་མ/ཚ�ང་པ།
debenture སན་ཡག/བན་ཡག
debit ཕབ་རས།
debt བ་ལ�ན།
debt and liabilities management དངལ་བན་དང་ཕ�ག་ལམ་འཛན་སང་།
debt management division བ་ལ�ན་འཛན་སང་ས་ཚན།
debtor བ་ལ�ན་ལན་མ/ བ་ལ�ན་ཆགས་མ།
decline ཉམས་རད།
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decrease མར་འབབ/མར་ཆག/མར་ཕབ།
deduct འཕ་ན/ཕབ་ན/བཏ�ག་ན།
default འགལ་ཤ�ར།
default risk འགལ་ཤ�ར་ཉན་ཁ།
defect liability period གན�ད་སན་འཁ་བའ་དས་ཡན།
deficit རས་ཆད།
define ངས་ཚག་འགལ་ན།
deflation གང་ཚད་མར་འབབ།
delegation of financial power དངལ་འབལ་དབང་ཆ་འགན་ས�ད།
demand དགས་མཁ/ ཐ�བ་བརད།མཁ་འད�ད། ར་འད�ད།
demand deposits དགས་མཁ་དངལ་བཙགས།
demand draft དགས་མཁ/ ཐ�བ་བརད་བཀད་འཛན།
Department of Lottery རན་ཤ�ག་ལས་ཁངས། 
Department of National Budget (DNB) རལ་ཡ�ངས་འཆར་དངལ་
ལས་ཁངས།
Department of National Properties (DNP) རལ་ཡ�ངས་གཞང་ཆས་
ལས་ཁངས།
Department of Public Account (DPA) དམངས་རས་ལས་ཁངས།
Department of Revenue and Custom (DRC) འ�ང་འབབ་དང་ཅ་དམ་
ལས་ཁངས།
departmental tender committee ལས་ཁངས་ཀ་རན་བསར་ཚ�གས་ཆང་།
deposit བཙགས་བཞག 

deposit invoice བཙགས་བཞག་འཛན་ཤ�ག
deposit works གཉར་བཅལ་ལ།
depositor's name བཙགས་མའ་མང་།
depot surcharge བཞག་ཁང་ག་ཡ�ན། བཞག་ཁང་ག་འཐས།
depreciation རང་འཐས/ གང་ཆག/ རང་འཐས་མར་ཆག 
depression དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆན།
deputy collector བས་གས�ག་འག་འཛན་འ�ག་མ།
detention memo ད�་དམ་བརད་ཐ�།
deviations ཐ་དད།
direct spending ཐད་ཀར་ཟད་འག།
direct tax ཐད་ཀར་ཁལ། 
disburse དངལ་ས�ད་ན།
disbursement དངལ་ས�ད། ས�ད་བཞག
disbursement officer དངལ་ས�ད་འག་དཔ�ན།
disbursement voucher དངལ་ས�ད་རས་ཤ�ག
discount མར་ཆག / མར་ཕབ།
discount bond མར་ཆག / མར་ཕབ་འགན་འཛན།
discretionary རང་དབང་ཐག་བཅད་ཀ།
disinvestments མ་ར་མར་ཕབ།
dispose off བཙ�ང་ན/ མདཔ་བཟ�་ན/ བཀ་ན།
distillery products ཆང་རགས་ཐ�ན་སད།
distribution བག་བཀམ། བག་ས�ད།
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decrease མར་འབབ/མར་ཆག/མར་ཕབ།
deduct འཕ་ན/ཕབ་ན/བཏ�ག་ན།
default འགལ་ཤ�ར།
default risk འགལ་ཤ�ར་ཉན་ཁ།
defect liability period གན�ད་སན་འཁ་བའ་དས་ཡན།
deficit རས་ཆད།
define ངས་ཚག་འགལ་ན།
deflation གང་ཚད་མར་འབབ།
delegation of financial power དངལ་འབལ་དབང་ཆ་འགན་ས�ད།
demand དགས་མཁ/ ཐ�བ་བརད།མཁ་འད�ད། ར་འད�ད།
demand deposits དགས་མཁ་དངལ་བཙགས།
demand draft དགས་མཁ/ ཐ�བ་བརད་བཀད་འཛན།
Department of Lottery རན་ཤ�ག་ལས་ཁངས། 
Department of National Budget (DNB) རལ་ཡ�ངས་འཆར་དངལ་
ལས་ཁངས།
Department of National Properties (DNP) རལ་ཡ�ངས་གཞང་ཆས་
ལས་ཁངས།
Department of Public Account (DPA) དམངས་རས་ལས་ཁངས།
Department of Revenue and Custom (DRC) འ�ང་འབབ་དང་ཅ་དམ་
ལས་ཁངས།
departmental tender committee ལས་ཁངས་ཀ་རན་བསར་ཚ�གས་ཆང་།
deposit བཙགས་བཞག 

deposit invoice བཙགས་བཞག་འཛན་ཤ�ག
deposit works གཉར་བཅལ་ལ།
depositor's name བཙགས་མའ་མང་།
depot surcharge བཞག་ཁང་ག་ཡ�ན། བཞག་ཁང་ག་འཐས།
depreciation རང་འཐས/ གང་ཆག/ རང་འཐས་མར་ཆག 
depression དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆན།
deputy collector བས་གས�ག་འག་འཛན་འ�ག་མ།
detention memo ད�་དམ་བརད་ཐ�།
deviations ཐ་དད།
direct spending ཐད་ཀར་ཟད་འག།
direct tax ཐད་ཀར་ཁལ། 
disburse དངལ་ས�ད་ན།
disbursement དངལ་ས�ད། ས�ད་བཞག
disbursement officer དངལ་ས�ད་འག་དཔ�ན།
disbursement voucher དངལ་ས�ད་རས་ཤ�ག
discount མར་ཆག / མར་ཕབ།
discount bond མར་ཆག / མར་ཕབ་འགན་འཛན།
discretionary རང་དབང་ཐག་བཅད་ཀ།
disinvestments མ་ར་མར་ཕབ།
dispose off བཙ�ང་ན/ མདཔ་བཟ�་ན/ བཀ་ན།
distillery products ཆང་རགས་ཐ�ན་སད།
distribution བག་བཀམ། བག་ས�ད།
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diversification ས་ཁག་ར་སད།
diversion of fund མ་དངལ་ཁ་སར།
divestment མ་ར་བཏ�ན་འབག་ན།
dividend བག་བཤའ་ཁབ་ས། 
dividend payout ratio བག་བཤའ་ཁ་ས�ད་ཆ་ཚད།
dividend yield བག་བཤའ་ཁབ་ས་དཔ་ཚད།
division བག་རས།
domestic credit ནང་འཁད་སན་འགལ།
domestic revenue ནང་འཁད་འ�ང་འབབ།
donor གགས་རམ་བན་མ།
double entry system ཟང་འབལ་ཐ�་བཀད་ལམ་ལགས།
double-check བསར་ལ�ག་ཞབདཔད།
drawing and disbursing officer དངལ་ས�ད་དབང་འཛན་འག་དཔ�ན།
duty ཅ་ཁལ།
duty-free ཁལ་ཡངས།
deputy chief accounts officer རས་ལས་གཙ�་འཛན་འག་དཔ�ན་འ�ག་མ།
deputy chief budget officer འཆར་དངལ་གཙ�་འཛན་འག་དཔ�ན་འ�ག་མ།
deputy chief internal auditor ནང་འཁད་རས་ཞབ་གཙ�་འཛན་འ�ག་མ།
deputy chief procurement officer  མཁ་སབ་གཙ�་འཛན་འག་དཔ�ན་འ�ག་མ།
earned leave གས�ག་འཇག་ངལ་གས�།
earnest money བ�་བརན་མ་དངལ།
earnings per share བག་སལ་རའ་ཐ�བ་དངལ།

earnings yield ཐ�བ་དངལ་དཔ་ཚད།
economic classification དཔལ་འབ�ར་དབ་ཁག
en-cash དངལ་བཏ�ན་ན།
en-cashment དངལ་བཏ�ན།
endorsement ཆ་ས�ར། ཆ་འཇག་རབ་སར།
endow རབ་སར་མ་དངལ་བན་ན།
endowment ཕན་འདབས་མ་དངལ། རབ་སར་མ་དངལ།
enlist ཐ�་དབ་ནང་བཀད་ན།
entitle ཐ�བ་ལམ་འ�ས་འབབ།
entitlement ཐ�བ་ལམ།
entrusted agency འགན་ལན་ང་ཚབ་ལས་ས།
entry ཐ�་བཀད།
equation སམས་རས།
equity བག་བཤའ་མ་ར།
equity finance མ་རའ་མ་དངལ།
equity portfolio མ་རའ་ཆ་རན།
estimate ཚ�ད་རས།སན་རས། རགས་རས།
exchange བར་ས�ར།
exchange rate བར་ས�ར་གང་ཚད། བར་ས�ར་རབ་ཚད།
excise and duties ནང་ཁལ་དང་ཅ་ཁལ།
excise duty on distillery products ཆང་ཁལ།
excise duty refund ལ�ག་ཐ�བ་པའ་ནང་ཁལ།
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diversification ས་ཁག་ར་སད།
diversion of fund མ་དངལ་ཁ་སར།
divestment མ་ར་བཏ�ན་འབག་ན།
dividend བག་བཤའ་ཁབ་ས། 
dividend payout ratio བག་བཤའ་ཁ་ས�ད་ཆ་ཚད།
dividend yield བག་བཤའ་ཁབ་ས་དཔ་ཚད།
division བག་རས།
domestic credit ནང་འཁད་སན་འགལ།
domestic revenue ནང་འཁད་འ�ང་འབབ།
donor གགས་རམ་བན་མ།
double entry system ཟང་འབལ་ཐ�་བཀད་ལམ་ལགས།
double-check བསར་ལ�ག་ཞབདཔད།
drawing and disbursing officer དངལ་ས�ད་དབང་འཛན་འག་དཔ�ན།
duty ཅ་ཁལ།
duty-free ཁལ་ཡངས།
deputy chief accounts officer རས་ལས་གཙ�་འཛན་འག་དཔ�ན་འ�ག་མ།
deputy chief budget officer འཆར་དངལ་གཙ�་འཛན་འག་དཔ�ན་འ�ག་མ།
deputy chief internal auditor ནང་འཁད་རས་ཞབ་གཙ�་འཛན་འ�ག་མ།
deputy chief procurement officer  མཁ་སབ་གཙ�་འཛན་འག་དཔ�ན་འ�ག་མ།
earned leave གས�ག་འཇག་ངལ་གས�།
earnest money བ�་བརན་མ་དངལ།
earnings per share བག་སལ་རའ་ཐ�བ་དངལ།

earnings yield ཐ�བ་དངལ་དཔ་ཚད།
economic classification དཔལ་འབ�ར་དབ་ཁག
en-cash དངལ་བཏ�ན་ན།
en-cashment དངལ་བཏ�ན།
endorsement ཆ་ས�ར། ཆ་འཇག་རབ་སར།
endow རབ་སར་མ་དངལ་བན་ན།
endowment ཕན་འདབས་མ་དངལ། རབ་སར་མ་དངལ།
enlist ཐ�་དབ་ནང་བཀད་ན།
entitle ཐ�བ་ལམ་འ�ས་འབབ།
entitlement ཐ�བ་ལམ།
entrusted agency འགན་ལན་ང་ཚབ་ལས་ས།
entry ཐ�་བཀད།
equation སམས་རས།
equity བག་བཤའ་མ་ར།
equity finance མ་རའ་མ་དངལ།
equity portfolio མ་རའ་ཆ་རན།
estimate ཚ�ད་རས།སན་རས། རགས་རས།
exchange བར་ས�ར།
exchange rate བར་ས�ར་གང་ཚད། བར་ས�ར་རབ་ཚད།
excise and duties ནང་ཁལ་དང་ཅ་ཁལ།
excise duty on distillery products ཆང་ཁལ།
excise duty refund ལ�ག་ཐ�བ་པའ་ནང་ཁལ།
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exemption certificate དགངས་ཡངས་ལག་ཁར།
expenditure on structure-water supply & sanitation སག་
བཀད་ཟད་འག-འཐང་ཆ་བཀམ་སལ་དང་གཙང་ས།
expenditure on structure-bridges སག་བཀད་ཟད་འག-ཟམ།
expenditure on structure-building སག་བཀད་ཟད་འག-སང་ཁམ།
expenditure on structure-drainage systems སག་བཀད་ཟད་
འག-བཙ�ག་གཡར།
expenditure on structure-irrigation channel སག་བཀད་ཟད་
འག-ཆ་གཡར།
expenditure on structure-others སག་བཀད་ཟད་འག-གཞན།
expenditure on structure-plantation སག་བཀད་ཟད་འག-ས་ཤང་
འཛགས་སང།
expenditure on structure-roads སག་བཀད་ཟད་འག-ལམ་དང་གཞན།
expenditure ཟད་འག།
expenditure outlay ཟད་འག་ཡ�ངས་བས�མས།
expense account འག་ས�ང་རས་ཁ།
expenses འག་ས�ང་།
export ཕར་ཚ�ང་།
export duty ཕར་ཚ�ང་ཅ་ཁལ།
export finance ཕར་ཚ�ང་མ་དངལ།
export tax ཕར་ཚ�ང་ཁལ།
external funding ཕའ་མ་དངལ།

face value མ་གང་། མ་རའ་གནས་གང་།
fake བརས་མ།
finance དངལ་རས།
finance and accounts section དངལ་རས་དང་རས་ད�ན་ལས་ཚན།
financial དངལ་འབལ།
financial adviser དངལ་འབལ་གས་དཔ�ན།
financial assistance དངལ་འབལ་གགས་རམ།
financial auditing དངལ་འབལ་རས་ཞབ།
Financial Company དངལ་འབལ་ཚ�ང་ས།
financial consultant དངལ་འབལ་གས་བསན་པ།
financial expert དངལ་འབལ་མཁས་པ།
financial institution དངལ་འབལ་ལས་ཁང་།
financial management དངལ་འབལ་འཛན་སང་།
Financial Management Manual དངལ་འབལ་འཛན་སང་ལག་དབ།
financial planner དངལ་འབལ་འཆར་འགད་པ།
Financial Rules and Regulation དངལ་འབལ་བཅའ་ཡག་དང་སག་གཞ། 
financial service དངལ་འབལ་ལས་གཡ�ག
financial specialist དངལ་འབལ་མཁས་མཆག
financial strength དངལ་འབལ་ལགས་གབ།
financial year རས་ལ�།
financier མ་དངལ་བཙགས་མ།
financing མ་དངལ། ཟད་འག་གཏང་ཐབས།
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exemption certificate དགངས་ཡངས་ལག་ཁར།
expenditure on structure-water supply & sanitation སག་
བཀད་ཟད་འག-འཐང་ཆ་བཀམ་སལ་དང་གཙང་ས།
expenditure on structure-bridges སག་བཀད་ཟད་འག-ཟམ།
expenditure on structure-building སག་བཀད་ཟད་འག-སང་ཁམ།
expenditure on structure-drainage systems སག་བཀད་ཟད་
འག-བཙ�ག་གཡར།
expenditure on structure-irrigation channel སག་བཀད་ཟད་
འག-ཆ་གཡར།
expenditure on structure-others སག་བཀད་ཟད་འག-གཞན།
expenditure on structure-plantation སག་བཀད་ཟད་འག-ས་ཤང་
འཛགས་སང།
expenditure on structure-roads སག་བཀད་ཟད་འག-ལམ་དང་གཞན།
expenditure ཟད་འག།
expenditure outlay ཟད་འག་ཡ�ངས་བས�མས།
expense account འག་ས�ང་རས་ཁ།
expenses འག་ས�ང་།
export ཕར་ཚ�ང་།
export duty ཕར་ཚ�ང་ཅ་ཁལ།
export finance ཕར་ཚ�ང་མ་དངལ།
export tax ཕར་ཚ�ང་ཁལ།
external funding ཕའ་མ་དངལ།

face value མ་གང་། མ་རའ་གནས་གང་།
fake བརས་མ།
finance དངལ་རས།
finance and accounts section དངལ་རས་དང་རས་ད�ན་ལས་ཚན།
financial དངལ་འབལ།
financial adviser དངལ་འབལ་གས་དཔ�ན།
financial assistance དངལ་འབལ་གགས་རམ།
financial auditing དངལ་འབལ་རས་ཞབ།
Financial Company དངལ་འབལ་ཚ�ང་ས།
financial consultant དངལ་འབལ་གས་བསན་པ།
financial expert དངལ་འབལ་མཁས་པ།
financial institution དངལ་འབལ་ལས་ཁང་།
financial management དངལ་འབལ་འཛན་སང་།
Financial Management Manual དངལ་འབལ་འཛན་སང་ལག་དབ།
financial planner དངལ་འབལ་འཆར་འགད་པ།
Financial Rules and Regulation དངལ་འབལ་བཅའ་ཡག་དང་སག་གཞ། 
financial service དངལ་འབལ་ལས་གཡ�ག
financial specialist དངལ་འབལ་མཁས་མཆག
financial strength དངལ་འབལ་ལགས་གབ།
financial year རས་ལ�།
financier མ་དངལ་བཙགས་མ།
financing མ་དངལ། ཟད་འག་གཏང་ཐབས།
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financing gap དངལ་བས�མས་རས་ཆད།
fine ཉས་ཆད/ཉས་བ།
firm ཚ�ང་ལས/ཚ�ང་ས།
fiscal དངལ་ཁངས་ཀ།
fiscal agent དངལ་ཁངས་ང་ཚབ།
fiscal bulletin དངལ་ཁངས་གསར་དབ།
fiscal deficit དངལ་ཆད།
fiscal policy དངལ་ཁངས་སད་བས།
fiscal year རས་ལ�།
fixed assets མ་རའ་ར་དངས།
fixed capital མ་རའ་མ་དངལ།
fixed cost གཏན་གང་།
fixed deposit དས་བཟ�་བཙགས་བཞག
fixed-term དས་བཟ�་གཏན་འཁལ།
flagship project ལས་འགལ་གལ་ཅན།
float གསལ་བསགས་ཐ�ག་བཙ�ང་ན།
forecast སན་བཤད། སན་དཔག་འབད་ན། སན་བར།
forecasting སན་དཔག/ སན་བཤད། 
foreclosure གཏའམ་གཞང་བཞས།
foreign exchange ཕ་དངལ།
forfeit གཞང་བཞས་གཏང་ན།
forfeiture གཞང་བཞས།

forms བ་ཤ�ག/ བཀད་ཤ�ག/བཀང་ཤ�ག
formula ཐབས་གཞ།
forward estimates མ་འ�ངས་རགས་རས།
franchise ཚ�ང་ཐམ/ཚ�ང་/ཚ�ང་སར།
free ས�ང་པར/རན་མད།
free trade བཀག་ཆ་མད་པའ་ཚ�ང་འབལ།
Frugality དམ་དགས།
full power ཧལ་དབང་། དབང་ཚད་ཧལ་བམ།
functional classification ལག་ལན་ག་དབ་བ། ལ་འགན་ག་དབ་བ།
fund མ་དངལ།
fund balance མ་དངལ་ལག་ལས།
fundamental analysis གཞ་རན་དབ་དཔད།
furniture ནང་ཆས།
gain ཁབ་ས།
general inventory note ཅ་ཆས་ཐ�་བཀད་ཟན་ཡག
general receipt note (GRN) ཅ་ཆས་བང་བའ་ཟན་ཡག
general store ས་ཚ�གས་ཚ�ང་ཁང་།
gift ཁསམ། ཕག་མཇལ།
GoI program grants ར་གཞང་ལས་རམ་གནང་སན།
GoI project grants ར་གཞང་ལས་འགལ་གནང་སན།
goodwill བད�ག་གཏད་དང་ཐ�ན་སད་ཀ་ཁད་པར། 
government bond གཞང་ག་འགན་ལན་དངལ་འཛན།



23

Financial Terminology

F-
G

financing gap དངལ་བས�མས་རས་ཆད།
fine ཉས་ཆད/ཉས་བ།
firm ཚ�ང་ལས/ཚ�ང་ས།
fiscal དངལ་ཁངས་ཀ།
fiscal agent དངལ་ཁངས་ང་ཚབ།
fiscal bulletin དངལ་ཁངས་གསར་དབ།
fiscal deficit དངལ་ཆད།
fiscal policy དངལ་ཁངས་སད་བས།
fiscal year རས་ལ�།
fixed assets མ་རའ་ར་དངས།
fixed capital མ་རའ་མ་དངལ།
fixed cost གཏན་གང་།
fixed deposit དས་བཟ�་བཙགས་བཞག
fixed-term དས་བཟ�་གཏན་འཁལ།
flagship project ལས་འགལ་གལ་ཅན།
float གསལ་བསགས་ཐ�ག་བཙ�ང་ན།
forecast སན་བཤད། སན་དཔག་འབད་ན། སན་བར།
forecasting སན་དཔག/ སན་བཤད། 
foreclosure གཏའམ་གཞང་བཞས།
foreign exchange ཕ་དངལ།
forfeit གཞང་བཞས་གཏང་ན།
forfeiture གཞང་བཞས།

forms བ་ཤ�ག/ བཀད་ཤ�ག/བཀང་ཤ�ག
formula ཐབས་གཞ།
forward estimates མ་འ�ངས་རགས་རས།
franchise ཚ�ང་ཐམ/ཚ�ང་/ཚ�ང་སར།
free ས�ང་པར/རན་མད།
free trade བཀག་ཆ་མད་པའ་ཚ�ང་འབལ།
Frugality དམ་དགས།
full power ཧལ་དབང་། དབང་ཚད་ཧལ་བམ།
functional classification ལག་ལན་ག་དབ་བ། ལ་འགན་ག་དབ་བ།
fund མ་དངལ།
fund balance མ་དངལ་ལག་ལས།
fundamental analysis གཞ་རན་དབ་དཔད།
furniture ནང་ཆས།
gain ཁབ་ས།
general inventory note ཅ་ཆས་ཐ�་བཀད་ཟན་ཡག
general receipt note (GRN) ཅ་ཆས་བང་བའ་ཟན་ཡག
general store ས་ཚ�གས་ཚ�ང་ཁང་།
gift ཁསམ། ཕག་མཇལ།
GoI program grants ར་གཞང་ལས་རམ་གནང་སན།
GoI project grants ར་གཞང་ལས་འགལ་གནང་སན།
goodwill བད�ག་གཏད་དང་ཐ�ན་སད་ཀ་ཁད་པར། 
government bond གཞང་ག་འགན་ལན་དངལ་འཛན།
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government exchequer གཞང་ག་དངལ་མཛ�ད། རལ་ཁབ་ཀ་དངལ་མཛ�ད།
government securities  གཞང་དབང་བག་བཤའ།
grand total ཡ�ངས་བས�མས/ས་བས�མས། ཁན་བས�མས།
grant གནང་སན།
gratis ག་འཐས་མ་ཕ�གཔ།
gratuity དགངས་ཞའ་གས�ལ་ར།
Gross Domestic Product (GDP) ནང་འཁད་ཐ�ན་སད་ཡ�ངས་བས�མས། 
gross income འབབ་ཁངས་ཡ�ངས་བས�མས།
gross international reserves ཕ་དངལ་ཟར་གས�ག་ཡ�ངས་བས�མས།
gross profit ཁབ་ས་ཡ�ངས་བས�མས།
haggle གང་བསག་ན།
half-price གང་ཚད་ཕད་ཀ།
handling charges ལག་ལན་ག་འཐས།
handout ར�གས་རམ།
hard currency བར་ས�ར་འབད་བཏབ་པའ་ཕ་དངལ། 
hard sell ཚ�ང་སར་བར�ན་ཤགས་ཐབས་ལམ།
hawk ས་ཚ�ང་རབ་ན/བཤལ་ཚ�ང་རབ་ན།
hawker ས་ཚ�ང་པ/བཤལ་ཚ�ང་པ།
hazard insurance གན�ད་ཉན་ ཉན་བཅལ།
health contribution གས�་བའ་ཞལ་འདབས།
hedge fund སག་ཡངས་མ་དངལ།
hire ག་ཁར་ལན་ན/ག་ཁར་གཏང་ན།

hire purchase ག་ས�ད་ཉ་སབ།
hoard བསག་བཞག་ན།
hoarder གསག་མ།
holder འཆང་མ།
holding གཞ་བཟང་།
honorarium ཁད་འཐས།
hush-money ཁ་གསང་ཏ་ར།
hype ཚ�ང་བསགས།
hypothecate གཏའ་མར་བཙགས་ན།
immeasurable ཚད་མདཔ།
immobile property འགལ་མད་ར་དངས།
import ནང་འདན།
import duty ནང་འདན་ཅ་ཁལ།
import licence ནང་འདན་ཆག་ཐམ།
imprest ཟད་ས�ང་མ་དངལ།
in kind assistance ར་དངས་གགས་རམ།
incalculable གངས་ཁ་མ་ཆདཔ།
incentive ས�་འཐས།
incidentals ཕམ་ཕམ། ཙག་ཙག
income འབབ་ཁངས།
income statement འབབ་ཁངས་རས་ཤ�ག
income support འབབ་ཁངས་རབ་སར།
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government exchequer གཞང་ག་དངལ་མཛ�ད། རལ་ཁབ་ཀ་དངལ་མཛ�ད།
government securities  གཞང་དབང་བག་བཤའ།
grand total ཡ�ངས་བས�མས/ས་བས�མས། ཁན་བས�མས།
grant གནང་སན།
gratis ག་འཐས་མ་ཕ�གཔ།
gratuity དགངས་ཞའ་གས�ལ་ར།
Gross Domestic Product (GDP) ནང་འཁད་ཐ�ན་སད་ཡ�ངས་བས�མས། 
gross income འབབ་ཁངས་ཡ�ངས་བས�མས།
gross international reserves ཕ་དངལ་ཟར་གས�ག་ཡ�ངས་བས�མས།
gross profit ཁབ་ས་ཡ�ངས་བས�མས།
haggle གང་བསག་ན།
half-price གང་ཚད་ཕད་ཀ།
handling charges ལག་ལན་ག་འཐས།
handout ར�གས་རམ།
hard currency བར་ས�ར་འབད་བཏབ་པའ་ཕ་དངལ། 
hard sell ཚ�ང་སར་བར�ན་ཤགས་ཐབས་ལམ།
hawk ས་ཚ�ང་རབ་ན/བཤལ་ཚ�ང་རབ་ན།
hawker ས་ཚ�ང་པ/བཤལ་ཚ�ང་པ།
hazard insurance གན�ད་ཉན་ ཉན་བཅལ།
health contribution གས�་བའ་ཞལ་འདབས།
hedge fund སག་ཡངས་མ་དངལ།
hire ག་ཁར་ལན་ན/ག་ཁར་གཏང་ན།

hire purchase ག་ས�ད་ཉ་སབ།
hoard བསག་བཞག་ན།
hoarder གསག་མ།
holder འཆང་མ།
holding གཞ་བཟང་།
honorarium ཁད་འཐས།
hush-money ཁ་གསང་ཏ་ར།
hype ཚ�ང་བསགས།
hypothecate གཏའ་མར་བཙགས་ན།
immeasurable ཚད་མདཔ།
immobile property འགལ་མད་ར་དངས།
import ནང་འདན།
import duty ནང་འདན་ཅ་ཁལ།
import licence ནང་འདན་ཆག་ཐམ།
imprest ཟད་ས�ང་མ་དངལ།
in kind assistance ར་དངས་གགས་རམ།
incalculable གངས་ཁ་མ་ཆདཔ།
incentive ས�་འཐས།
incidentals ཕམ་ཕམ། ཙག་ཙག
income འབབ་ཁངས།
income statement འབབ་ཁངས་རས་ཤ�ག
income support འབབ་ཁངས་རབ་སར།
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income tax འབབ་ཁངས་ཁལ།
incorrect འཛ�ལ་བ། ན�ར་འཁལ།
increment ཡར་སང་།
indebted བ་ལ�ན་ཆགས་མ། བ་ལ�ན་འཁ་བ།
indemnify རད་གས�་ས�ད་ན། ཉམས་རད་གས�་ན།
indemnity རད་གས� / རད་འཐས།
indent མཁ་མངག་ཡ་ག། མངག་ཡག
index བར་ས�ན་ཡག་ཐ�།
indicators བར་ས�ན།
indirect tax ཐད་ཀར་མན་པའ་ཁལ། ཐད་མན་ཁལ།
industrial plot shed rent བཟ�་གའ་ས་ཁངས་ཁང་ག།
industry rank བཟ�་གའ་གནས་ཚད།
inexpensive གང་ཆང་། ཁ་ཏ�ག་ཏ�། 
inflation གང་ཚད་འཕར་ཆ། གང་ཚད་ཡར་འཕར།
inflation risk གང་ཚད་འཕར་ཆའ་ཉན་ཁ།
inflow ནང་འབ�ར། ནང་འབབ།
infrastructure གཞ་རན་མཁ་ཆས།
inheritance ཤལ་ན�ར། སལ་བག
input ནང་འདབས།
insolvent མ་ར་ར་ས�ངས།
instalment རམ་ས�ད།
instant payment ལག་ས�ད།

instruments ཡག་འཛན།
insurance ཉན་བཅལ།
insurance policy ཉན་བཅལ་གན་ཡག
integrate གཅག་སལ་འབད་ན།
integration གཅག་སལ།
intellectual property བ�་རག་ར་དངས།
interest སད།
interest payment སད་ས�ད།
interest rate སད་ཚད།
interim གནས་སབས་ཀ། བར་སབས་ཀ།
internal audit ནང་འཁད་རས་ཞབ།
internal check ནང་འཁད་ཞབ་དཔད།
internal control ནང་འཁད་ཚད་འཛན།
internal revenue ནང་འཁད་འ�ང་འབབ།
international money transfer རལ་སའ་ཏ་ར་ས�་ས�ར།
International Statutory Monetary Agencies རལ་སའ་ཁམས་
ད�ན་དངལ་འབལ་ལས་ས།
invalid རས་མད། ཆ་མད།
invaluable གང་ཅན། གནས་གང་ས�མ།
inventories མཛ�ད་ཐ�།
inventory བཀད་ཐ�། ཐ�་གཞང་། མ་ཡག
invest མ་ར་བཙགས་ན།
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income tax འབབ་ཁངས་ཁལ།
incorrect འཛ�ལ་བ། ན�ར་འཁལ།
increment ཡར་སང་།
indebted བ་ལ�ན་ཆགས་མ། བ་ལ�ན་འཁ་བ།
indemnify རད་གས�་ས�ད་ན། ཉམས་རད་གས�་ན།
indemnity རད་གས� / རད་འཐས།
indent མཁ་མངག་ཡ་ག། མངག་ཡག
index བར་ས�ན་ཡག་ཐ�།
indicators བར་ས�ན།
indirect tax ཐད་ཀར་མན་པའ་ཁལ། ཐད་མན་ཁལ།
industrial plot shed rent བཟ�་གའ་ས་ཁངས་ཁང་ག།
industry rank བཟ�་གའ་གནས་ཚད།
inexpensive གང་ཆང་། ཁ་ཏ�ག་ཏ�། 
inflation གང་ཚད་འཕར་ཆ། གང་ཚད་ཡར་འཕར།
inflation risk གང་ཚད་འཕར་ཆའ་ཉན་ཁ།
inflow ནང་འབ�ར། ནང་འབབ།
infrastructure གཞ་རན་མཁ་ཆས།
inheritance ཤལ་ན�ར། སལ་བག
input ནང་འདབས།
insolvent མ་ར་ར་ས�ངས།
instalment རམ་ས�ད།
instant payment ལག་ས�ད།

instruments ཡག་འཛན།
insurance ཉན་བཅལ།
insurance policy ཉན་བཅལ་གན་ཡག
integrate གཅག་སལ་འབད་ན།
integration གཅག་སལ།
intellectual property བ�་རག་ར་དངས།
interest སད།
interest payment སད་ས�ད།
interest rate སད་ཚད།
interim གནས་སབས་ཀ། བར་སབས་ཀ།
internal audit ནང་འཁད་རས་ཞབ།
internal check ནང་འཁད་ཞབ་དཔད།
internal control ནང་འཁད་ཚད་འཛན།
internal revenue ནང་འཁད་འ�ང་འབབ།
international money transfer རལ་སའ་ཏ་ར་ས�་ས�ར།
International Statutory Monetary Agencies རལ་སའ་ཁམས་
ད�ན་དངལ་འབལ་ལས་ས།
invalid རས་མད། ཆ་མད།
invaluable གང་ཅན། གནས་གང་ས�མ།
inventories མཛ�ད་ཐ�།
inventory བཀད་ཐ�། ཐ�་གཞང་། མ་ཡག
invest མ་ར་བཙགས་ན།
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investment མ་ར་བཙགས་བཞག མ་ར་གཞ་བཙགས།
invoice ཚ�ང་ཟ�ག་ཐ�་ཡག / ཚ�ང་ཟ�ག་འཛན་ཤ�ག
issue བན་ན། ས�ད་ན། བཏ�ན་ན།
issuer བན་མ། ས�ད་མ། བཏ�ན་མ།
item དངས་པ�། ལས་ད�ན།
itemize རམ་གངས་དབ་ན།
jackpot གནང་ཆན། གནང་ཆ་ས�མ།
joint མཉམ་འབལ།
joint collector མཉམ་འབལ་བས་གས�ག་འག་འཛན།
joint venture མཉམ་རབ་ལས་ད�ན། མཉམ་འབལ་ལས་ད�ན།
journal book ས�ད་ལན་ཐ�་དབ། བཀད་དབ། གནས་དབ།
journal voucher བཀད་དབ་རས་ཤ�ག གནས་དབ་རས་ཤ�ག
journals གནས་དབ། བཀད་དབ།
judiciary fees and charges ཁམས་འབལ་ག་ཡ�ན།
junk bond སད་ཆན་འགན་འཛན།
justification འ�ས་ཁངས།
label ཁ་ཡག
labourer ལས་མ།
labour market ལ་གཡ�ག་ཚ�ང་ལམ།
lapsed fund དས་ཡ�ལ་མ་དངལ།
last pay certificate དངལ་ཕ�གས་ལག་ཁར། མཐའ་མའ་དངལ་ཕ�གས་ལག་ཁར།
lavish འབ�ལ་ཆ་ཆ། འབ�རཔ་འབ�རཔ།

lease ག་ཁར་གཏང་ན། ག་ཐ�ག་བན་ན། ག་ཁར་ལན་ན། 
Lease agreement གར་ས�ད་གན་ར།
leasehold ག་ཁར་འཆང་ས�ད། གར་ས�ད།
leave travel concessions ངལ་གས�འ་འགལ་འཐས།
ledger རས་ཐ�་མ་ཡག  རས་དབ།
legal aid ཁམས་ད�ན་གགས་རམ།
legal tender ཁམས་མཐན་ཏ་ར།
lend བར་བར་བན་ན / བས་བར་བན་ན། སན་འགལ་གཏང་ན།
lender བས་བར་བན་མ། བར་བ་བན་མ། སན་འགལ་གཏང་མ།
lending སན་འགལ། བར་བས། 
lending rate སན་འགལ་སད་ཚད།
lessee ག་ཁར་ལན་མ། ག་ཐ�ག་ལན་མ།
lessor ག་ཁར་གཏང་མ། ག་ཐ�ག་གཏང་མ།
letter of credit གནང་གལ་དངལ་ཡག
letters of guarantee གན་ཡག
level ཚད། གནས་རམ།
levy ཁལ། ག་ཡ�ན། ག་འཐས།
levy tax ཁལ་བཀལ་ན།
liability ཕ�ག་ལམ/ འཁ་བ། 
life insurance ཚ་ས�ག་ཉན་བཅལ།
light industry བཟ�་ག་ཆང་བ།
limit order ཚད་འཛན་བཀད་ར། ཚ�ང་སར་བཀད་ར།
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investment མ་ར་བཙགས་བཞག མ་ར་གཞ་བཙགས།
invoice ཚ�ང་ཟ�ག་ཐ�་ཡག / ཚ�ང་ཟ�ག་འཛན་ཤ�ག
issue བན་ན། ས�ད་ན། བཏ�ན་ན།
issuer བན་མ། ས�ད་མ། བཏ�ན་མ།
item དངས་པ�། ལས་ད�ན།
itemize རམ་གངས་དབ་ན།
jackpot གནང་ཆན། གནང་ཆ་ས�མ།
joint མཉམ་འབལ།
joint collector མཉམ་འབལ་བས་གས�ག་འག་འཛན།
joint venture མཉམ་རབ་ལས་ད�ན། མཉམ་འབལ་ལས་ད�ན།
journal book ས�ད་ལན་ཐ�་དབ། བཀད་དབ། གནས་དབ།
journal voucher བཀད་དབ་རས་ཤ�ག གནས་དབ་རས་ཤ�ག
journals གནས་དབ། བཀད་དབ།
judiciary fees and charges ཁམས་འབལ་ག་ཡ�ན།
junk bond སད་ཆན་འགན་འཛན།
justification འ�ས་ཁངས།
label ཁ་ཡག
labourer ལས་མ།
labour market ལ་གཡ�ག་ཚ�ང་ལམ།
lapsed fund དས་ཡ�ལ་མ་དངལ།
last pay certificate དངལ་ཕ�གས་ལག་ཁར། མཐའ་མའ་དངལ་ཕ�གས་ལག་ཁར།
lavish འབ�ལ་ཆ་ཆ། འབ�རཔ་འབ�རཔ།

lease ག་ཁར་གཏང་ན། ག་ཐ�ག་བན་ན། ག་ཁར་ལན་ན། 
Lease agreement གར་ས�ད་གན་ར།
leasehold ག་ཁར་འཆང་ས�ད། གར་ས�ད།
leave travel concessions ངལ་གས�འ་འགལ་འཐས།
ledger རས་ཐ�་མ་ཡག  རས་དབ།
legal aid ཁམས་ད�ན་གགས་རམ།
legal tender ཁམས་མཐན་ཏ་ར།
lend བར་བར་བན་ན / བས་བར་བན་ན། སན་འགལ་གཏང་ན།
lender བས་བར་བན་མ། བར་བ་བན་མ། སན་འགལ་གཏང་མ།
lending སན་འགལ། བར་བས། 
lending rate སན་འགལ་སད་ཚད།
lessee ག་ཁར་ལན་མ། ག་ཐ�ག་ལན་མ།
lessor ག་ཁར་གཏང་མ། ག་ཐ�ག་གཏང་མ།
letter of credit གནང་གལ་དངལ་ཡག
letters of guarantee གན་ཡག
level ཚད། གནས་རམ།
levy ཁལ། ག་ཡ�ན། ག་འཐས།
levy tax ཁལ་བཀལ་ན།
liability ཕ�ག་ལམ/ འཁ་བ། 
life insurance ཚ་ས�ག་ཉན་བཅལ།
light industry བཟ�་ག་ཆང་བ།
limit order ཚད་འཛན་བཀད་ར། ཚ�ང་སར་བཀད་ར།
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limited liability ཚད་འཛན་ཕ�ག་ལམ།
limited partnership ཚད་འཛན་མཉམ་ལས།
line agencies འབལ་ཡ�ད་ལས་ས།
line of credit བ་ལ�ན་མཐ�་ཚད།
liquidate ར་མད་གཏང་ན།
liquidation ར་མད་བཟ�་བ།
liquidation of accounts རས་མད་བཟ�་བ།
liquidator ར་མད་གཏང་ནའ་འགན་དབང་འཆང་མ།
liquidity དངལ་སར་ར་དངས།
liquidity ratio དངལ་སར་ར་དངས་ཆ་ཚད།
list ཐ�། ཐ�་ཡག ཐ�་བཀད་འབད་ན།
list company ཐ�་བཀད་གབ་པའ་ཚ�ང་ས།
living trust འཚ�་བའ་བ�་གཏད།
loan སན་འགལ།
loan division སན་འགལ་ས་ཚན།
logbook འགལ་བསད་ཐ�་དབ། ལས་དབ།
losses and defalcation གང་རད་དང་གཡ�་ས�ད།
lottery division རན་ཤ�ག་ས་ཚན།
lottery scheme section རན་ཤ�ག་ལས་འཆར་ལས་ཚན།
lucrative ཁ་ཅན། འབབ་ཁངས་ཅན། ཁ་ཡ�ད།
lump sum payment ལག་ས�དམ། སབས་གཅག་ལག་ས�ད།
Macro Economic Framework ར་ཁབ་དཔལ་འབ�ར་སག་བཀད།

maintenance fund རན་སང་མ་དངལ།
maintenance of property-building ར་དངས་རན་སང་-སང་ཁམ།
maintenance of property-computers ར་དངས་རན་སང་-གག་རག
maintenance of property-equipment ར་དངས་རན་སང་-ཅ་ཆས།
maintenance of property-plantations ར་དངས་རན་སང་- ས་ཤང་
འཛགས་སང།
maintenance of property-vehicle ར་དངས་རན་སང་-སམ་འཁར།
mandate འགན་དབང་། འགན་འཁར།འགན་འཁ།
manual ལག་དབ།
manufacture བཟ�་སན། བཟ�་ལས།
market ཚ�ང་ཁམ། ཚ�ང་ལམ།
market capitalization ཚ�ང་སའ་གནས་གང་ཡར་སང་།
market force ཚ�ང་ག་གནས་རམ།
market order ཚ�ང་སར་བཀད་ར།
market price ཁམ་སར་གང་ཚད།
market risk ཚ�ང་སར་ཉན་ཁ།
market share ཚ�ང་ལམ་དཔ་བཤའ།
market value ཁམ་སར་གནས་གང་།
mart ཚ�ང་ཁང་།
mass production མང་བཟ�། 
master plan འཆར་གཞ་ཨམ།
materials ར་ཆས། ཅ་ཆས། ཅ་དངས།
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limited liability ཚད་འཛན་ཕ�ག་ལམ།
limited partnership ཚད་འཛན་མཉམ་ལས།
line agencies འབལ་ཡ�ད་ལས་ས།
line of credit བ་ལ�ན་མཐ�་ཚད།
liquidate ར་མད་གཏང་ན།
liquidation ར་མད་བཟ�་བ།
liquidation of accounts རས་མད་བཟ�་བ།
liquidator ར་མད་གཏང་ནའ་འགན་དབང་འཆང་མ།
liquidity དངལ་སར་ར་དངས།
liquidity ratio དངལ་སར་ར་དངས་ཆ་ཚད།
list ཐ�། ཐ�་ཡག ཐ�་བཀད་འབད་ན།
list company ཐ�་བཀད་གབ་པའ་ཚ�ང་ས།
living trust འཚ�་བའ་བ�་གཏད།
loan སན་འགལ།
loan division སན་འགལ་ས་ཚན།
logbook འགལ་བསད་ཐ�་དབ། ལས་དབ།
losses and defalcation གང་རད་དང་གཡ�་ས�ད།
lottery division རན་ཤ�ག་ས་ཚན།
lottery scheme section རན་ཤ�ག་ལས་འཆར་ལས་ཚན།
lucrative ཁ་ཅན། འབབ་ཁངས་ཅན། ཁ་ཡ�ད།
lump sum payment ལག་ས�དམ། སབས་གཅག་ལག་ས�ད།
Macro Economic Framework ར་ཁབ་དཔལ་འབ�ར་སག་བཀད།

maintenance fund རན་སང་མ་དངལ།
maintenance of property-building ར་དངས་རན་སང་-སང་ཁམ།
maintenance of property-computers ར་དངས་རན་སང་-གག་རག
maintenance of property-equipment ར་དངས་རན་སང་-ཅ་ཆས།
maintenance of property-plantations ར་དངས་རན་སང་- ས་ཤང་
འཛགས་སང།
maintenance of property-vehicle ར་དངས་རན་སང་-སམ་འཁར།
mandate འགན་དབང་། འགན་འཁར།འགན་འཁ།
manual ལག་དབ།
manufacture བཟ�་སན། བཟ�་ལས།
market ཚ�ང་ཁམ། ཚ�ང་ལམ།
market capitalization ཚ�ང་སའ་གནས་གང་ཡར་སང་།
market force ཚ�ང་ག་གནས་རམ།
market order ཚ�ང་སར་བཀད་ར།
market price ཁམ་སར་གང་ཚད།
market risk ཚ�ང་སར་ཉན་ཁ།
market share ཚ�ང་ལམ་དཔ་བཤའ།
market value ཁམ་སར་གནས་གང་།
mart ཚ�ང་ཁང་།
mass production མང་བཟ�། 
master plan འཆར་གཞ་ཨམ།
materials ར་ཆས། ཅ་ཆས། ཅ་དངས།
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maturity དས་ཚང།
means ར་སང་། ཐ�ན་ཁངས།
measurement ཚད་འཇལ།
measurement book ཚད་འཇལ་དཔ་དབ།
megabucks དངལ་བས�མས་འབ�ར་ཆན།
memo བརད་ཐ�། དན་ཐ�།
memorandum ཆངས་ཡག གན་ཡག
menu ཟས་ཐ�།
mercantile ཚ�ང་དང་འབལ་བའ། ཚ�ང་འབལ་ག།
merchandise ཚ�ང་ཆས། གསལ་བསགས་ཚ�ང་ཆས།
merchant ཚ�ང་དཔ�ན། ཚ�ང་པ།
Merchant Bank ཚ�ང་འབལ་དངལ་ཁང་།
mid year budget review ལ�་ཕད་འཆར་དངལ་བསར་ཞབ།
mileage སམ་འཁར་བསད་ཚད།
million ས་ཡ་ (འབམ་བཅ་ཐམ)

miscalculate རས་འཛ�ལ་ན། རས་ན�ར་ན།
miscalculation རས་བཀད་ན�ར་འཁལ།
miscount གངས་ཁ་འཛ�ལ་ན།
mobilization འཚ�ལ་སབ།
monetary assistance དངལ་ག་གགས་རམ།
money ཏ་ར། དངལ།
money order འགམས་ཐ�ག་དངལ་སལ།

money supply དངལ་འབ�ར། 
money-market དས་ཐང་དངལ་འབལ་ཚ�ང་ལམ།
monger ཚ�ང་པ། ཚ�ང་འབལ་འཐབ་མ།
monopolist གཅག་དབང་གཟང་མ། སས་དབང་གཟང་མ།
monopoly གཅག་དབང་། སས་དབང་།
mortgage གཏའ་མ།
mortgage broker གཏའ་མའ་བར་ཚ�ང་པ།
mortgage-backed security གཏའ་མའ་རབ་སར་ཉན་སང་།
mortgagee གཏའམ་ལན་མ།
mortgagor གཏའམ་བཙགས་མ།
motor vehicle tax སམ་འཁར་ཁལ།
Multi Year Fiscal Framework ལ�་མང་དངལ་རས་སག་བཀད།
multi year rolling budget ལ�་མང་རན་འཁར་འཆར་དངལ།
muster rolls ཉན་བསར་ག་ཡག
national accounts and service section རལ་ཡ�ང་རས་ལས་ལས་ཚན།
national debt རལ་ཡ�ངས་ཀ་བ་ལ�ན།
national exchequer རལ་ཡ�ངས་དངལ་མཛ�ད།
national income རལ་ཡ�ངས་འབབ་ཁངས།
negative balance ཆད།
negotiations འགག་ཆ།
net ངས་ཏག
net assets (also called total net assets) ར་དངས་ངས་ཏག
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maturity དས་ཚང།
means ར་སང་། ཐ�ན་ཁངས།
measurement ཚད་འཇལ།
measurement book ཚད་འཇལ་དཔ་དབ།
megabucks དངལ་བས�མས་འབ�ར་ཆན།
memo བརད་ཐ�། དན་ཐ�།
memorandum ཆངས་ཡག གན་ཡག
menu ཟས་ཐ�།
mercantile ཚ�ང་དང་འབལ་བའ། ཚ�ང་འབལ་ག།
merchandise ཚ�ང་ཆས། གསལ་བསགས་ཚ�ང་ཆས།
merchant ཚ�ང་དཔ�ན། ཚ�ང་པ།
Merchant Bank ཚ�ང་འབལ་དངལ་ཁང་།
mid year budget review ལ�་ཕད་འཆར་དངལ་བསར་ཞབ།
mileage སམ་འཁར་བསད་ཚད།
million ས་ཡ་ (འབམ་བཅ་ཐམ)

miscalculate རས་འཛ�ལ་ན། རས་ན�ར་ན།
miscalculation རས་བཀད་ན�ར་འཁལ།
miscount གངས་ཁ་འཛ�ལ་ན།
mobilization འཚ�ལ་སབ།
monetary assistance དངལ་ག་གགས་རམ།
money ཏ་ར། དངལ།
money order འགམས་ཐ�ག་དངལ་སལ།

money supply དངལ་འབ�ར། 
money-market དས་ཐང་དངལ་འབལ་ཚ�ང་ལམ།
monger ཚ�ང་པ། ཚ�ང་འབལ་འཐབ་མ།
monopolist གཅག་དབང་གཟང་མ། སས་དབང་གཟང་མ།
monopoly གཅག་དབང་། སས་དབང་།
mortgage གཏའ་མ།
mortgage broker གཏའ་མའ་བར་ཚ�ང་པ།
mortgage-backed security གཏའ་མའ་རབ་སར་ཉན་སང་།
mortgagee གཏའམ་ལན་མ།
mortgagor གཏའམ་བཙགས་མ།
motor vehicle tax སམ་འཁར་ཁལ།
Multi Year Fiscal Framework ལ�་མང་དངལ་རས་སག་བཀད།
multi year rolling budget ལ�་མང་རན་འཁར་འཆར་དངལ།
muster rolls ཉན་བསར་ག་ཡག
national accounts and service section རལ་ཡ�ང་རས་ལས་ལས་ཚན།
national debt རལ་ཡ�ངས་ཀ་བ་ལ�ན།
national exchequer རལ་ཡ�ངས་དངལ་མཛ�ད།
national income རལ་ཡ�ངས་འབབ་ཁངས།
negative balance ཆད།
negotiations འགག་ཆ།
net ངས་ཏག
net assets (also called total net assets) ར་དངས་ངས་ཏག
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net current assets ར་དངས་ངས་ཏག
net income འབབ་ཁངས་ངས་ཏག
net interest སད་ངས་ཏག
net lending སན་འགལ་ངས་ཏག
net present value (Npv) སབས་བབ་གནས་གང་ངས་ཏག
net price གང་ཚད་ངས་ཏག
net profit ཁབ་ས་ངས་ཏག
net profit margin ཁབ་ས་ངས་ཏག་ཁད་ཚད།
net sales ཚ�ང་སར་ངས་ཏག
net worth གནས་གང་ངས་ཏག
non plan འཆར་གཞ་མ་བཀད་མ།
non profit organization ཁ་མན་ལས་ཚ�གས།
non revenue འ�ང་འབབ་མན་པའ།
non tax revenue ཁལ་མན་འ�ང་འབབ།
non-consumable ཡན་ཐབ། 
non-payment དངལ་མ་ས�དཔ། དངལ་ས�ད་མ་བཏབ་པ།
non-refundable ལ�ག་མ་ཐ�བ་པའ། ལ�ག་ས�ད་མ་དག་པའ།
non-revenue release འ�ང་འབབ་མན་པའ་འཛན་གལ།
note ལ�ར/ ཏ་ར། ཤ�ག་དངལ།
object བ་ཡལ།
object classification བ་ཡལ་དབ་བ།
object code བ་ཡལ་དབ་ཨང་།

object of expenditure ཟད་འགའ་བ་ཡལ།
off-budget འཆར་དངལ་ལས་བརལ་བའ།
off-licence ཆག་ཐམ་ལས་བརལ་བའ།
offer གང་ཚད་གསལ་བསགས།
office equipments ཡག་ཚང་ཅ་ཆས།
old-age pension རས་ཕ�གས།
operational expenditure-others ལག་ལན་ཟད་འག-གཞན།
operational expenditure ལག་ལན་ཟད་འག-ཁལ་རགས་དང་ས�ད་ཁལ་ལ་
ས�གས་པ།
operational expenditure in country meeting and 

celebration ལག་ལན་ཟད་འག-རལ་ཁབ་ནང་འཁད་ཞལ་འཛ�མས་དང་དས་ས�ན་
རས་སང།
operational expenditure-advertising ལག་ལན་ཟད་འག-ཚ�ང་
བསགས།
operational expenditure-transportation ལག་ལན་ཟད་འག-འག་
འགལ།
operational expenditure ལག་ལན་ཟད་འག།
open market བཀག་ཆ་མད་པའ་ཚ�ང་ལམ།
opening stock འག་བཙགས་བསགས་མཛ�ད།
operating costs and expenses ལག་ལན་གནས་གང་དང་ཟད་འག།
operating income ལག་ལན་འབབ་ཁངས། 
operating margin ལག་ལན་ཁད་ཚད།
optimal འཇན་ཚད། མཐ�་ཤ�ས། 
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net current assets ར་དངས་ངས་ཏག
net income འབབ་ཁངས་ངས་ཏག
net interest སད་ངས་ཏག
net lending སན་འགལ་ངས་ཏག
net present value (Npv) སབས་བབ་གནས་གང་ངས་ཏག
net price གང་ཚད་ངས་ཏག
net profit ཁབ་ས་ངས་ཏག
net profit margin ཁབ་ས་ངས་ཏག་ཁད་ཚད།
net sales ཚ�ང་སར་ངས་ཏག
net worth གནས་གང་ངས་ཏག
non plan འཆར་གཞ་མ་བཀད་མ།
non profit organization ཁ་མན་ལས་ཚ�གས།
non revenue འ�ང་འབབ་མན་པའ།
non tax revenue ཁལ་མན་འ�ང་འབབ།
non-consumable ཡན་ཐབ། 
non-payment དངལ་མ་ས�དཔ། དངལ་ས�ད་མ་བཏབ་པ།
non-refundable ལ�ག་མ་ཐ�བ་པའ། ལ�ག་ས�ད་མ་དག་པའ།
non-revenue release འ�ང་འབབ་མན་པའ་འཛན་གལ།
note ལ�ར/ ཏ་ར། ཤ�ག་དངལ།
object བ་ཡལ།
object classification བ་ཡལ་དབ་བ།
object code བ་ཡལ་དབ་ཨང་།

object of expenditure ཟད་འགའ་བ་ཡལ།
off-budget འཆར་དངལ་ལས་བརལ་བའ།
off-licence ཆག་ཐམ་ལས་བརལ་བའ།
offer གང་ཚད་གསལ་བསགས།
office equipments ཡག་ཚང་ཅ་ཆས།
old-age pension རས་ཕ�གས།
operational expenditure-others ལག་ལན་ཟད་འག-གཞན།
operational expenditure ལག་ལན་ཟད་འག-ཁལ་རགས་དང་ས�ད་ཁལ་ལ་
ས�གས་པ།
operational expenditure in country meeting and 

celebration ལག་ལན་ཟད་འག-རལ་ཁབ་ནང་འཁད་ཞལ་འཛ�མས་དང་དས་ས�ན་
རས་སང།
operational expenditure-advertising ལག་ལན་ཟད་འག-ཚ�ང་
བསགས།
operational expenditure-transportation ལག་ལན་ཟད་འག-འག་
འགལ།
operational expenditure ལག་ལན་ཟད་འག།
open market བཀག་ཆ་མད་པའ་ཚ�ང་ལམ།
opening stock འག་བཙགས་བསགས་མཛ�ད།
operating costs and expenses ལག་ལན་གནས་གང་དང་ཟད་འག།
operating income ལག་ལན་འབབ་ཁངས། 
operating margin ལག་ལན་ཁད་ཚད།
optimal འཇན་ཚད། མཐ�་ཤ�ས། 
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option གདམ་ཁ།
ordinary share སར་བཏང་བག་བཤའ།
original ང་མ། འག་ཐ�ག།
other direct tax ཐད་ཀར་ག་ཁལ་རགས་གཞན།
other payments ས�ད་བཞག་གཞན།
other personal emoluments རང་ས�འ་ག་ཆ་གཞན།
Other personnel emoluments རང་ས�འ་ག་ཆ་གཞན།
other receipts བང་ཐ�་གཞན།
other receipts and balances བང་ཐ�་གཞན་དང་ལག་ཆད།
out bid ད�་འགན་ལས་བརལ་བའ་རན་བསར་གང་ཚད་བཀལ་ན།
out goings ཟད་འག། འག་ས�ང།
out lay ཡ�ངས་བས�མས་ཟད་འག། ཡ�ངས་བས�མས།
outcome གབ་འབས། ཐ�ན་འབས།
outdated དས་ཚ�ད་ཐལ་མ / དས་ཐལ། དས་ཡ�ལ།
outlet ཡན་ལག་ཚ�ང་ཁང་།
output ཐ�ན་འབས།
outstanding ཆད་ལས། རས་ཆད།
over charge གང་འཐབ། རན་གང་ཚད་བརལ།
over value གནས་གང་མཐ�་དགས་རབ་ན།
overall ས་བས�མས་ཀ།
overall volume of trade ཚ�ང་འབལ་སར་བཏང་བངས་ཚད།
overdraft འཐབ་བཏ�ན་དངལ།

overdraw བཙགས་བཞག་ཡ�ད་མ་ལས་ལག་ས་བཏ�ན་ན།
overdue ས�ད་ཚས་ལས་བརལ་བ།
overheads རན་སང་ལག་ལན་ཟད་འག།
overpayment ལག་ས�ད། 
overpriced ཚད་བརལ་རན་གང་།
owe འཁ་ན། 
paper money ཤ�ག་དངལ།
par value གཞ་རན་གནས་གང་།
part exchange རག་ཁའ་ཐ�ག་ལས་བར་ས�ར།
part-time ཟར་ལ། དས་འཐབ་ལ།
partner ཚ�ང་ར�གས། མཉམ་ར�གས།
partnership མཉམ་རབ།
pass ཆ་འཇག་འགབ་ན།
passive debt ཡན་རང་བ་ལ�ན།
pawn ཅ་དངས་གཏའམ་བཙགས་ན།
pawn broker གཏའམ་ཐ�ག་སན་འགལ་གཏང་མ།
pawnshop གཏའམ་ཐ�ག་ག་སན་འགལ་ཚ�ང་ཁང་།
pay དངལ་ཕ�གས། དངལ་ས�ད་ན།
pay bills དངལ་ཕ�གས་རས་ཐ�།
pay off ཁད་འབབ།
payback period ལ�ག་ས�ད་དས་ཡན།
payee ས�ད་ཡལ།
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option གདམ་ཁ།
ordinary share སར་བཏང་བག་བཤའ།
original ང་མ། འག་ཐ�ག།
other direct tax ཐད་ཀར་ག་ཁལ་རགས་གཞན།
other payments ས�ད་བཞག་གཞན།
other personal emoluments རང་ས�འ་ག་ཆ་གཞན།
Other personnel emoluments རང་ས�འ་ག་ཆ་གཞན།
other receipts བང་ཐ�་གཞན།
other receipts and balances བང་ཐ�་གཞན་དང་ལག་ཆད།
out bid ད�་འགན་ལས་བརལ་བའ་རན་བསར་གང་ཚད་བཀལ་ན།
out goings ཟད་འག། འག་ས�ང།
out lay ཡ�ངས་བས�མས་ཟད་འག། ཡ�ངས་བས�མས།
outcome གབ་འབས། ཐ�ན་འབས།
outdated དས་ཚ�ད་ཐལ་མ / དས་ཐལ། དས་ཡ�ལ།
outlet ཡན་ལག་ཚ�ང་ཁང་།
output ཐ�ན་འབས།
outstanding ཆད་ལས། རས་ཆད།
over charge གང་འཐབ། རན་གང་ཚད་བརལ།
over value གནས་གང་མཐ�་དགས་རབ་ན།
overall ས་བས�མས་ཀ།
overall volume of trade ཚ�ང་འབལ་སར་བཏང་བངས་ཚད།
overdraft འཐབ་བཏ�ན་དངལ།

overdraw བཙགས་བཞག་ཡ�ད་མ་ལས་ལག་ས་བཏ�ན་ན།
overdue ས�ད་ཚས་ལས་བརལ་བ།
overheads རན་སང་ལག་ལན་ཟད་འག།
overpayment ལག་ས�ད། 
overpriced ཚད་བརལ་རན་གང་།
owe འཁ་ན། 
paper money ཤ�ག་དངལ།
par value གཞ་རན་གནས་གང་།
part exchange རག་ཁའ་ཐ�ག་ལས་བར་ས�ར།
part-time ཟར་ལ། དས་འཐབ་ལ།
partner ཚ�ང་ར�གས། མཉམ་ར�གས།
partnership མཉམ་རབ།
pass ཆ་འཇག་འགབ་ན།
passive debt ཡན་རང་བ་ལ�ན།
pawn ཅ་དངས་གཏའམ་བཙགས་ན།
pawn broker གཏའམ་ཐ�ག་སན་འགལ་གཏང་མ།
pawnshop གཏའམ་ཐ�ག་ག་སན་འགལ་ཚ�ང་ཁང་།
pay དངལ་ཕ�གས། དངལ་ས�ད་ན།
pay bills དངལ་ཕ�གས་རས་ཐ�།
pay off ཁད་འབབ།
payback period ལ�ག་ས�ད་དས་ཡན།
payee ས�ད་ཡལ།
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payer ས�ད་མ།
payments ས�ད་བཞག
payout ratio འབ�ར་ས�ད་ཆ་ཚད།
pays and allowances དངལ་ཕ�གས་དང་འཐས་རགས།
pecuniary དངལ་ག། དངལ་འབལ་ག།
peddle བཤལ་ཚ�ང་རབ་ན། ས་ཚ�ང་རབ་ན།
pelf ཚལ་མན་ཏ་ར། ཚལ་མན་དངལ།
pensioners ཟར་ཕ�གས་ཐ�བ་མ།
per capita མ་རའ། ང་རང་།
per capita income མ་རའ་འབབ་ཁངས། ང་རང་འབབ་ཁངས།
performance auditing གབ་འབས་རས་ཞབ།
performance based budgeting གབ་འབས་གཞར་བཞག་འཆར་དངལ་
རམ་ཐངས།
performance indicators གབ་འབས་བར་ས�ན། 
permanent advance གཏན་འཇགས་སན་བན། དས་རང་སན་སན།
permit ཆག་ཐམ།
personal allowance ང་འཐས།
personal and general trade སར་ད�ན་དང་སར་བཏང་ཚ�ང་ལས།
personal emoluments རང་ས�འ་དངལ་ཕ�གས།
personal income tax རང་ས�འ་འབབ་ཁངས་ཁལ།
Personnel emoluments    རང་ས�འ་ག་ཆ།
petty cash ལག་དངལ། དངལ་ཕམ་ཕམ།

petty contract ཁག་འབག་ཆང་ཀ།
phase རམ་པ། ག་རམ།
physical assets management དངས་གཟགས་ར་དངས་འཛན་སང་། 
piece rate ར་རའ་གང་ཚད། ར་རའ་རན་ཐང་།
pittance དངལ་ཕ�གས་ཆང་ཀ། དངལ་ག་ཐ�བ་ལམ་ཆང་ཀ།
plants & equipments-roads འཕལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་-སམ་འཁར་ལམ།
plants and equipments-general tools, instruments འཕལ་ཆ་
དང་ལག་ཆ་-སར་བཏང་ལ་ཆས་ཚ།
plants and equipments-hospital/lab. Equipment འཕལ་ཆ་དང་
ལག་ཆ་-སན་ཁང་/མཚན་རག་ཅ་ཆས།
plants and equipments-livestock འཕལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་-ས་ན�ར།
plants and equipments-power generation འཕལ་ཆས་དང་ལག་
ཆས་-གག་མ།
plants and equipments-telecommunication འཕལ་ཆ་དང་ལག་
ཆ་-བརད་འཕན།
plants and equipments-telecommunication འཕལ་ཆ་དང་ལག་
ཆ་-གག་ཐག
pledge གཏའ་མ།
plus བས�མས་རས། ཧང་སལ། ཁ་སང་།
pocket money ཟད་ས�ང་། ཟད་འག།
poll tax མཉམ་ཁལ། ཡ�ངས་ཁལ།
pony charge ར་ག།
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payer ས�ད་མ།
payments ས�ད་བཞག
payout ratio འབ�ར་ས�ད་ཆ་ཚད།
pays and allowances དངལ་ཕ�གས་དང་འཐས་རགས།
pecuniary དངལ་ག། དངལ་འབལ་ག།
peddle བཤལ་ཚ�ང་རབ་ན། ས་ཚ�ང་རབ་ན།
pelf ཚལ་མན་ཏ་ར། ཚལ་མན་དངལ།
pensioners ཟར་ཕ�གས་ཐ�བ་མ།
per capita མ་རའ། ང་རང་།
per capita income མ་རའ་འབབ་ཁངས། ང་རང་འབབ་ཁངས།
performance auditing གབ་འབས་རས་ཞབ།
performance based budgeting གབ་འབས་གཞར་བཞག་འཆར་དངལ་
རམ་ཐངས།
performance indicators གབ་འབས་བར་ས�ན། 
permanent advance གཏན་འཇགས་སན་བན། དས་རང་སན་སན།
permit ཆག་ཐམ།
personal allowance ང་འཐས།
personal and general trade སར་ད�ན་དང་སར་བཏང་ཚ�ང་ལས།
personal emoluments རང་ས�འ་དངལ་ཕ�གས།
personal income tax རང་ས�འ་འབབ་ཁངས་ཁལ།
Personnel emoluments    རང་ས�འ་ག་ཆ།
petty cash ལག་དངལ། དངལ་ཕམ་ཕམ།

petty contract ཁག་འབག་ཆང་ཀ།
phase རམ་པ། ག་རམ།
physical assets management དངས་གཟགས་ར་དངས་འཛན་སང་། 
piece rate ར་རའ་གང་ཚད། ར་རའ་རན་ཐང་།
pittance དངལ་ཕ�གས་ཆང་ཀ། དངལ་ག་ཐ�བ་ལམ་ཆང་ཀ།
plants & equipments-roads འཕལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་-སམ་འཁར་ལམ།
plants and equipments-general tools, instruments འཕལ་ཆ་
དང་ལག་ཆ་-སར་བཏང་ལ་ཆས་ཚ།
plants and equipments-hospital/lab. Equipment འཕལ་ཆ་དང་
ལག་ཆ་-སན་ཁང་/མཚན་རག་ཅ་ཆས།
plants and equipments-livestock འཕལ་ཆ་དང་ལག་ཆ་-ས་ན�ར།
plants and equipments-power generation འཕལ་ཆས་དང་ལག་
ཆས་-གག་མ།
plants and equipments-telecommunication འཕལ་ཆ་དང་ལག་
ཆ་-བརད་འཕན།
plants and equipments-telecommunication འཕལ་ཆ་དང་ལག་
ཆ་-གག་ཐག
pledge གཏའ་མ།
plus བས�མས་རས། ཧང་སལ། ཁ་སང་།
pocket money ཟད་ས�ང་། ཟད་འག།
poll tax མཉམ་ཁལ། ཡ�ངས་ཁལ།
pony charge ར་ག།
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pool ས།
pool budget ས་ཐ�ག་འཆར་དངལ།
possession བདག་དབང་།
post paid ས་ས�ད་ཀ།
postage འགམས་ག།
postal order (money order) འགམས་ག།
pre-financing སབས་ཐ�བ་མ་དངལ།
preferred share ཟར་བཞག་བག་བཤའ།
preferred stock ཟར་བཞག་ར་དངས་ཤ�ག་དངལ།
premium རམ་ས�ད་འཐས་དངལ།
premium bond རན་མཐ�་འགན་འཛན།
prepaid སར་ས�ད་ཀ།
present value སབས་ཐ�བ་གནས་གང་།
prevailing cost ཁབ་བཞན་ཡ�ད་པའ་རན་ཐང་། སབས་ཐ�བ་རན་ཐང་།
price གང་ཚད།
price fixing གང་ཚད་གཏན་འབབས།
price tag གང་རགས། 
price-earnings ratio (p/e): གང་ཚད་དང་ཁད་འབབ་ཆ་ཚད།
priceless རན་ཐང་བལ་བ། 
primary གཞ་རམ།
principal མ་ར།
prior year adjustments ས་ལ�འ་བད་སག

prior year advances ས་ལ�འ་ས་གཡར།
procure མཁ་སབ་འབད་ན།
procurement manual མཁ་སབ་ལག་དབ།
procurement officer མཁ་སབ་འག་དཔ�ན།
Procurement section མཁ་སབ་ལས་ཚན།
profit and loss ཁ་རད།
profit and loss account (p&l) ཁ་རད་རས་ཁ།
profit margin ཁ་ཚད།
profits ཁབ་ས།
program grants ལས་རམ་གནང་སན།
project tied borrowing ལས་འགལ་དང་འབལ་བའ་བསན་འགལ། 
project tied grants ལས་འགལ་དང་འབལ་བའ་གནང་སན།
projection བར་ས�ན་ཚད་རས།
promissory note མཁས་ལན་གན་ཡག
property ར་ན�ར། ར་དངས།
Property Management Manual ར་དངས་འཛན་སང་ལག་དབ།
propulsion charges གག་བཤད་ག་ཡ�ན།
prospectus གསལ་བསགས་དབ་ཆང་།
provident fund འཚ�་རན་མ་དངལ།
provision མཁ་ས�ད། 
public companies མ་མང་ཚ�ང་ས། གཞང་དབང་ཚ�ང་ས།
public corporation མ་མང་ལས་འཛན། གཞང་དབང་ལས་འཛན།
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pool ས།
pool budget ས་ཐ�ག་འཆར་དངལ།
possession བདག་དབང་།
post paid ས་ས�ད་ཀ།
postage འགམས་ག།
postal order (money order) འགམས་ག།
pre-financing སབས་ཐ�བ་མ་དངལ།
preferred share ཟར་བཞག་བག་བཤའ།
preferred stock ཟར་བཞག་ར་དངས་ཤ�ག་དངལ།
premium རམ་ས�ད་འཐས་དངལ།
premium bond རན་མཐ�་འགན་འཛན།
prepaid སར་ས�ད་ཀ།
present value སབས་ཐ�བ་གནས་གང་།
prevailing cost ཁབ་བཞན་ཡ�ད་པའ་རན་ཐང་། སབས་ཐ�བ་རན་ཐང་།
price གང་ཚད།
price fixing གང་ཚད་གཏན་འབབས།
price tag གང་རགས། 
price-earnings ratio (p/e): གང་ཚད་དང་ཁད་འབབ་ཆ་ཚད།
priceless རན་ཐང་བལ་བ། 
primary གཞ་རམ།
principal མ་ར།
prior year adjustments ས་ལ�འ་བད་སག

prior year advances ས་ལ�འ་ས་གཡར།
procure མཁ་སབ་འབད་ན།
procurement manual མཁ་སབ་ལག་དབ།
procurement officer མཁ་སབ་འག་དཔ�ན།
Procurement section མཁ་སབ་ལས་ཚན།
profit and loss ཁ་རད།
profit and loss account (p&l) ཁ་རད་རས་ཁ།
profit margin ཁ་ཚད།
profits ཁབ་ས།
program grants ལས་རམ་གནང་སན།
project tied borrowing ལས་འགལ་དང་འབལ་བའ་བསན་འགལ། 
project tied grants ལས་འགལ་དང་འབལ་བའ་གནང་སན།
projection བར་ས�ན་ཚད་རས།
promissory note མཁས་ལན་གན་ཡག
property ར་ན�ར། ར་དངས།
Property Management Manual ར་དངས་འཛན་སང་ལག་དབ།
propulsion charges གག་བཤད་ག་ཡ�ན།
prospectus གསལ་བསགས་དབ་ཆང་།
provident fund འཚ�་རན་མ་དངལ།
provision མཁ་ས�ད། 
public companies མ་མང་ཚ�ང་ས། གཞང་དབང་ཚ�ང་ས།
public corporation མ་མང་ལས་འཛན། གཞང་དབང་ལས་འཛན།
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public enterprise section མ་མང་ས་ད�ན་ལས་ཚན།
public enterprises གཞང་དབང་ཚ�ང་ལས་ཁང་/ མ་མང་ཚ�ང་ལས་ཁང།་
public fund དམངས་དངལ། གཞང་དངལ།
public procurement དམངས་ད�ན་མཁ་སབ། གཞང་ད�ན་མཁ་སབ།
public procurement policy division    མ་དམངས་མཁ་སབ་སད་བས་ས་ཚན།
purchase of power གག་མ་ཉ་སབ།
purchasing policy ཉ་སབ་སད་བས།
put option བག་བཤའ་ཚ�ང་སར།
quality སས་ཚད། ར་སས།
quantity ཁ་གངས། འབ�ར་ཚད། མང་ཉང་།
quick ratio ར་དངས་དང་ཕ�ག་ལམ་ཆ་ཚད།
quotation རན་བསར།
rates གང་ཚད།
re-appropriation བསར་སག བསར་བཀད།
re-current budget རན་སང་འཆར་དངལ།
ready money ལག་ཡ�ད་དངལ། ལག་ཐ�ག་ཡ�ད་པའ་དངལ།
real estate ཁང་ཁམ་དང་ཕ་གཞ།
real rate of return ཁ་ཚད་ང་མ།
realignment བསར་བཀད།
rebate ཕབ་ཆག
receipt and payments བང་ཐ�་དང་ས�ད་ཐ�།
receipts བང་ཐ�།

reconciliation སམས་རས།
recoveries ལ�ག་བང་། ལ�ག་ལན། བཏ�ག་བཞག
recovery of outstanding loan སན་འགལ་ལག་ལས ལ�ག་ལན།
reflation དཔལ་འབ�ར་ར་སད་སད་བས།
refund ལ�ག་བཙགས། ལ�ག་ས�ད།
refundable deposit accounts ལ�ག་ཐ�བ་བཙགས་བཞག་རས་ཁ།
refundable deposits ཟད་ཚབ་ས�ད་ན།
reimburse དངལ་ཚབ་ས�ད་ན།
release and monitoring division འཛན་གལ་དང་ལ་ར�ག་ས་ཚན།
release and treasury division རས་གལ་དང་དངལ་མཛ�ད་ས་ཚན།
releases འཛན་གལ།
relief fund སད་སག་མ་དངལ།  ཉན་སབ་མ་དངལ།
remainder ལག་ལས།
remaining ལག་ལས།
remittance སལ་བཙགས།
remunerate ག་འཐས་ས�ད་ན།
remuneration ག་ཆ། ག་རན། 
rental of properties ར་དངས་གར་ས�ད།
rentals ག། ཁང་ག།
repay ཚབ་ས�ད་ན། ལ�ག་ས�ད་ན།
repayment ཚབ་ས�ད། ལ�ག་ས�ད།
requisite budget forms དགས་མཁའ་འཆར་དངལ་འབ་ཤ�ག
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public enterprise section མ་མང་ས་ད�ན་ལས་ཚན།
public enterprises གཞང་དབང་ཚ�ང་ལས་ཁང་/ མ་མང་ཚ�ང་ལས་ཁང།་
public fund དམངས་དངལ། གཞང་དངལ།
public procurement དམངས་ད�ན་མཁ་སབ། གཞང་ད�ན་མཁ་སབ།
public procurement policy division    མ་དམངས་མཁ་སབ་སད་བས་ས་ཚན།
purchase of power གག་མ་ཉ་སབ།
purchasing policy ཉ་སབ་སད་བས།
put option བག་བཤའ་ཚ�ང་སར།
quality སས་ཚད། ར་སས།
quantity ཁ་གངས། འབ�ར་ཚད། མང་ཉང་།
quick ratio ར་དངས་དང་ཕ�ག་ལམ་ཆ་ཚད།
quotation རན་བསར།
rates གང་ཚད།
re-appropriation བསར་སག བསར་བཀད།
re-current budget རན་སང་འཆར་དངལ།
ready money ལག་ཡ�ད་དངལ། ལག་ཐ�ག་ཡ�ད་པའ་དངལ།
real estate ཁང་ཁམ་དང་ཕ་གཞ།
real rate of return ཁ་ཚད་ང་མ།
realignment བསར་བཀད།
rebate ཕབ་ཆག
receipt and payments བང་ཐ�་དང་ས�ད་ཐ�།
receipts བང་ཐ�།

reconciliation སམས་རས།
recoveries ལ�ག་བང་། ལ�ག་ལན། བཏ�ག་བཞག
recovery of outstanding loan སན་འགལ་ལག་ལས ལ�ག་ལན།
reflation དཔལ་འབ�ར་ར་སད་སད་བས།
refund ལ�ག་བཙགས། ལ�ག་ས�ད།
refundable deposit accounts ལ�ག་ཐ�བ་བཙགས་བཞག་རས་ཁ།
refundable deposits ཟད་ཚབ་ས�ད་ན།
reimburse དངལ་ཚབ་ས�ད་ན།
release and monitoring division འཛན་གལ་དང་ལ་ར�ག་ས་ཚན།
release and treasury division རས་གལ་དང་དངལ་མཛ�ད་ས་ཚན།
releases འཛན་གལ།
relief fund སད་སག་མ་དངལ།  ཉན་སབ་མ་དངལ།
remainder ལག་ལས།
remaining ལག་ལས།
remittance སལ་བཙགས།
remunerate ག་འཐས་ས�ད་ན།
remuneration ག་ཆ། ག་རན། 
rental of properties ར་དངས་གར་ས�ད།
rentals ག། ཁང་ག།
repay ཚབ་ས�ད་ན། ལ�ག་ས�ད་ན།
repayment ཚབ་ས�ད། ལ�ག་ས�ད།
requisite budget forms དགས་མཁའ་འཆར་དངལ་འབ་ཤ�ག
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reserve fund བང་བཏབ་མ་དངལ། ཟར་གས�ག་མ་དངལ།
reserves ཟར་གས�ག
resource envelope ཐ�ན་ཁངས་ས་བས�མས།
resource gap ཐ�ན་ཁངས་ཁད་པར། 
restricted funds ཚད་བཟ�་མ་དངལ / ཚད་བཅད་མ་དངལ།
retention money གཏན་བཞག་མ་དངལ།
retirement benefits དགངས་ཞའ་ཁ་ཕན།
return སར་ས�ད། ཁབ་ས། ཁ་འབབ།
return on capital employed (roce) མ་རའ་ཁ་འབབ།
return on equity (roe) བག་བཤའ་ཁ་འབབ།
return on investment མ་ར་གཞ་བཙགས་ཀ་ཁ་འབབ།
revaluation གནས་གང་བསར་བཀད། 
revenue accounts and audit འ�ང་འབབ་རས་ཁ་དང་རས་ཞབ།
revenue audit and investigation འ�ང་འབབ་རས་ཞབ་དང་ཞབ་དཔད།
revenue forecasting འ�ང་འབབ་སན་དཔག
revenue manual འ�ང་འབབ་ལག་དབ།
revenue receipts འ�ང་འབབ་བང་ཐ�།
review budget འཆར་དངལ་བསར་ཞབ་འབད་ན།
revise བསར་བཟ�་འབད་ན།
revised བསར་བཟ�་འབད་ཡ�ད་པའ།
revised budget འཆར་དངལ་བསར་བཟ�།
revolving funds རན་འཁར་མ་དངལ།

risk ཉན་ཁ།
risk based auditing ཉན་འབལ་རས་ཞབ།
risk/return trade-off ཉན་ལན་ཁ་འབབ།
royalties ས�ད་འཐས།
running bills རན་རམ་རས་ཐ�།
rural life insurance གང་གསབ་ཚ་ས�ག་ཉན་བཅལ།
rural tax གང་གསབ་ཁལ།
supply and materials-medicines and laboratory 

consumables ར་དངས་བཀམ་སལ-སན་དང་བརག་དཔད་ཁང་ ས�ད་ན།
supply and materials-seeds, fertilizers, chemicals, manure, 

innoculants ར་དངས་བཀམ་སལ-ལད། རས་ས�ར། ནད་ཐབ་སན་ཁབ།
supply and materials-seeds, seedling ར་དངས་བཀམ་སལ-ས�ན་
དང་ལང་ས�ན།
supply and materials-office supplies, printing, 

publications ར་དངས་བཀམ་སལ་-ཡག་ཚང་མཁ་ཆས་ པར་སན་ དབ་སན།
safe དངལ་སམ།
safety ཉན་སང་།
salaries དངལ་ཕ�གས།
salary tax དངལ་ཕ�གས་ཁལ།
sale proceeds ཚ�ང་སར་ཁ་འབབ།
saleroom བཙ�ང་ཁམ། ཚ�ང་སར་ཁང་།
sales of govt. properties/ assets  གཞང་ཆས་ཚ�ང་སར། བད�ག་གཏད་ཚ�ང་སར།
sales slip ཚ�ང་སར་ཡག་ཅང་།
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reserve fund བང་བཏབ་མ་དངལ། ཟར་གས�ག་མ་དངལ།
reserves ཟར་གས�ག
resource envelope ཐ�ན་ཁངས་ས་བས�མས།
resource gap ཐ�ན་ཁངས་ཁད་པར། 
restricted funds ཚད་བཟ�་མ་དངལ / ཚད་བཅད་མ་དངལ།
retention money གཏན་བཞག་མ་དངལ།
retirement benefits དགངས་ཞའ་ཁ་ཕན།
return སར་ས�ད། ཁབ་ས། ཁ་འབབ།
return on capital employed (roce) མ་རའ་ཁ་འབབ།
return on equity (roe) བག་བཤའ་ཁ་འབབ།
return on investment མ་ར་གཞ་བཙགས་ཀ་ཁ་འབབ།
revaluation གནས་གང་བསར་བཀད། 
revenue accounts and audit འ�ང་འབབ་རས་ཁ་དང་རས་ཞབ།
revenue audit and investigation འ�ང་འབབ་རས་ཞབ་དང་ཞབ་དཔད།
revenue forecasting འ�ང་འབབ་སན་དཔག
revenue manual འ�ང་འབབ་ལག་དབ།
revenue receipts འ�ང་འབབ་བང་ཐ�།
review budget འཆར་དངལ་བསར་ཞབ་འབད་ན།
revise བསར་བཟ�་འབད་ན།
revised བསར་བཟ�་འབད་ཡ�ད་པའ།
revised budget འཆར་དངལ་བསར་བཟ�།
revolving funds རན་འཁར་མ་དངལ།

risk ཉན་ཁ།
risk based auditing ཉན་འབལ་རས་ཞབ།
risk/return trade-off ཉན་ལན་ཁ་འབབ།
royalties ས�ད་འཐས།
running bills རན་རམ་རས་ཐ�།
rural life insurance གང་གསབ་ཚ་ས�ག་ཉན་བཅལ།
rural tax གང་གསབ་ཁལ།
supply and materials-medicines and laboratory 

consumables ར་དངས་བཀམ་སལ-སན་དང་བརག་དཔད་ཁང་ ས�ད་ན།
supply and materials-seeds, fertilizers, chemicals, manure, 

innoculants ར་དངས་བཀམ་སལ-ལད། རས་ས�ར། ནད་ཐབ་སན་ཁབ།
supply and materials-seeds, seedling ར་དངས་བཀམ་སལ-ས�ན་
དང་ལང་ས�ན།
supply and materials-office supplies, printing, 

publications ར་དངས་བཀམ་སལ་-ཡག་ཚང་མཁ་ཆས་ པར་སན་ དབ་སན།
safe དངལ་སམ།
safety ཉན་སང་།
salaries དངལ་ཕ�གས།
salary tax དངལ་ཕ�གས་ཁལ།
sale proceeds ཚ�ང་སར་ཁ་འབབ།
saleroom བཙ�ང་ཁམ། ཚ�ང་སར་ཁང་།
sales of govt. properties/ assets  གཞང་ཆས་ཚ�ང་སར། བད�ག་གཏད་ཚ�ང་སར།
sales slip ཚ�ང་སར་ཡག་ཅང་།
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sales tax བཙ�ང་ཁལ།
sanction ཆག་གལ། གནང་གལ།
sanctioning officer གནང་གལ་འག་དཔ�ན།
saving གས�ག་འཇག 
scrutiny དབ་ཞབ།
seating fees ཚ�གས་འཐས།
sectoral revenue ལས་སའ་འ�ང་འབབ།
secured advance བ�་ཐབ་སན་སན། གཏའམ་ཡ�ད་པའ་སན་སན།
security བད�ག་གཏད་ཤ�ག་དངལ།
security/earnest money ཉན་སང་/བ�་གཏད་མ་དངལ།
seed capital གཞ་བཙགས་མ་ར།
seed money མ་ར / མ་དངལ།
self controlling officer རང་དབང་ཅན་ག་འག་དཔ�ན།
sell-off ཚ�ང་སར། བཙ�ང་བ།
selling price བཙ�ང་གང་།
service charge གཡ�ག་ག། ལ་འཐས།
service tax ལ་གཡ�ག་ཁལ།
settled རས་གབ།
settlement རས་འགག
share capital བག་བཤའ་མ་ར།
share holders བག་བཤའ་འཆང་མ།
shareholders' equity བག་བཤའ་འཆང་མའ་མ་ར།

shareholders' funds བག་བཤའ་འཆང་མའ་མ་དངལ།
shoestring དངལ་དཀན་པའ།
source of finance མ་དངལ་ཐ�ན་ཁངས། མ་དངལ་འབང་ཁངས།
source of income ཐ�བ་ཁངས། འབབ་ཁངས་འབང་ས།
source of revenue འ�ང་འབབ་ཐ�ན་ཁངས།
special allowance དམགས་བསལ་འཐས།
Special allowances དམགས་བསལ་ག་འཐས།
special fund དམགས་བསལ་མ་དངལ།
spending ཟད་འག།
spillover འཕ�་མཐད།
sr. accounts officer རས་ལས་འག་དཔ�ན་གངམ།
sr. budget officer འཆར་དངལ་འག་དཔ�ན་གངམ།
sr. internal auditor ནང་འཁད་རས་ཞབ་འག་དཔ�ན་གངམ།
sr. procurement officer མཁ་སབ་འག་དཔ�ན་གངམ།
stage གནས་རམ།
stale or time barred cheque དས་བཀད་དངལ་འཛན།
stale or time barred cheque དས་ཡ�ལ་དངལ་འཛན།
stamp duty འགམས་རགས་ག་ཡ�ན།
statement  རས་བཤད།
status གནས་རམ།
stipends ཕ�གས།
stock ཅ་ཆས། མཛ�ད་ཆས།
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sales tax བཙ�ང་ཁལ།
sanction ཆག་གལ། གནང་གལ།
sanctioning officer གནང་གལ་འག་དཔ�ན།
saving གས�ག་འཇག 
scrutiny དབ་ཞབ།
seating fees ཚ�གས་འཐས།
sectoral revenue ལས་སའ་འ�ང་འབབ།
secured advance བ�་ཐབ་སན་སན། གཏའམ་ཡ�ད་པའ་སན་སན།
security བད�ག་གཏད་ཤ�ག་དངལ།
security/earnest money ཉན་སང་/བ�་གཏད་མ་དངལ།
seed capital གཞ་བཙགས་མ་ར།
seed money མ་ར / མ་དངལ།
self controlling officer རང་དབང་ཅན་ག་འག་དཔ�ན།
sell-off ཚ�ང་སར། བཙ�ང་བ།
selling price བཙ�ང་གང་།
service charge གཡ�ག་ག། ལ་འཐས།
service tax ལ་གཡ�ག་ཁལ།
settled རས་གབ།
settlement རས་འགག
share capital བག་བཤའ་མ་ར།
share holders བག་བཤའ་འཆང་མ།
shareholders' equity བག་བཤའ་འཆང་མའ་མ་ར།

shareholders' funds བག་བཤའ་འཆང་མའ་མ་དངལ།
shoestring དངལ་དཀན་པའ།
source of finance མ་དངལ་ཐ�ན་ཁངས། མ་དངལ་འབང་ཁངས།
source of income ཐ�བ་ཁངས། འབབ་ཁངས་འབང་ས།
source of revenue འ�ང་འབབ་ཐ�ན་ཁངས།
special allowance དམགས་བསལ་འཐས།
Special allowances དམགས་བསལ་ག་འཐས།
special fund དམགས་བསལ་མ་དངལ།
spending ཟད་འག།
spillover འཕ�་མཐད།
sr. accounts officer རས་ལས་འག་དཔ�ན་གངམ།
sr. budget officer འཆར་དངལ་འག་དཔ�ན་གངམ།
sr. internal auditor ནང་འཁད་རས་ཞབ་འག་དཔ�ན་གངམ།
sr. procurement officer མཁ་སབ་འག་དཔ�ན་གངམ།
stage གནས་རམ།
stale or time barred cheque དས་བཀད་དངལ་འཛན།
stale or time barred cheque དས་ཡ�ལ་དངལ་འཛན།
stamp duty འགམས་རགས་ག་ཡ�ན།
statement  རས་བཤད།
status གནས་རམ།
stipends ཕ�གས།
stock ཅ་ཆས། མཛ�ད་ཆས།
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stock exchange བག་བཤའ་ཚ�ང་འབལ། བག་བཤའ་ཉ་བཙ�ང་འཐབ་ས།
stock market བག་བཤའ་ཚ�ང་སར / བག་བཤའ་ཚ�ང་སར་འཐབ་ས།
stockbroker བག་བཤའ་ཚ�ང་པ།
stockholder བག་བཤའ་འཆང་མ།
storage མཛ�ད།
storage charges མཛ�ད་ཁང་ག/མཛ�ད་ག། མཛ�ད་འཐས།
structure སག་བཀད།
structure of budget འཆར་དངལ་སག་བཀད། 
structure of interest rates སད་ཚད་སག་བཀད།
subscription མཁ་མངག།
subsidy ལན་ཐབས་མ་དངལ། ལན་ཐབས་འཆར་དངལ། གགས་རམ་དངལ།
supplementary budget འཆར་དངལ་ཁ་སང་།
supplier མཁ་ས�ད་འབད་མ།
supply བཀམ་སལ/ མཁ་ས�ད།
supply and materials བཀམ་སལ་དང་ར་དངས/ ར་དངས་བཀམ་སལ།
surcharge ག་འཐབ།
surety གཏའ་མའ་དངལ། རབ་མ།
surplus ལག་ལས།
suspense account བཀག་བཞག་རས་ཁ།
system auditing ལམ་ལགས་རས་ཞབ།
system of accounting རས་བཀད་ལམ་ལགས།
take-home pay དངལ་ཕ�གས་ངས་ཏག

target དམགས་གཏད།
tarriff ཁལ།
tax ཁལ།
tax administration division ཁལ་ག་བདག་སང་ས་ཚན།
tax assessment ཁལ་རགས་དབ་ཞབ།
tax bracket ཁལ་ག་ཚད་གཞ། ཁལ་ག་བཅད་མཚམས།
tax break ཁལ་དགངས་ཡངས། ཁལ་མཚམས་འཇག
tax holidays ཁལ་ཡངས་ཆག
tax in kind ར་ཁལ།
tax officer ཅ་ཁལ་འག་དཔ�ན།
tax rate ཁལ་ཚད།
tax return ཁལ་ག་ཁ་འབབ།
tax revenue ཁལ་ག་འ�ང་འབབ།
tax-deductible ཁལ་ག་ཕབ་ཆ།
tax deducted at source (TDS) འབང་སར་བཏ�གས་པའ་ཁལ།
technical adjustments ཁད་རག་བད་སག
teller དངལ་གཉར་པ། དངལ་བན་འཕལ་ཆས།
temporary advance གནས་སབས་སན་བན། འཕལ་ག་སན་བན།
tender རན་བསར།
tender documents རན་བསར་ཡག་ཆ།
Third Country-Import unit རལ་སའ་ནང་འདན་ས་ཕན།
ticket ཤ�ག་འཛན།
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stock exchange བག་བཤའ་ཚ�ང་འབལ། བག་བཤའ་ཉ་བཙ�ང་འཐབ་ས།
stock market བག་བཤའ་ཚ�ང་སར / བག་བཤའ་ཚ�ང་སར་འཐབ་ས།
stockbroker བག་བཤའ་ཚ�ང་པ།
stockholder བག་བཤའ་འཆང་མ།
storage མཛ�ད།
storage charges མཛ�ད་ཁང་ག/མཛ�ད་ག། མཛ�ད་འཐས།
structure སག་བཀད།
structure of budget འཆར་དངལ་སག་བཀད། 
structure of interest rates སད་ཚད་སག་བཀད།
subscription མཁ་མངག།
subsidy ལན་ཐབས་མ་དངལ། ལན་ཐབས་འཆར་དངལ། གགས་རམ་དངལ།
supplementary budget འཆར་དངལ་ཁ་སང་།
supplier མཁ་ས�ད་འབད་མ།
supply བཀམ་སལ/ མཁ་ས�ད།
supply and materials བཀམ་སལ་དང་ར་དངས/ ར་དངས་བཀམ་སལ།
surcharge ག་འཐབ།
surety གཏའ་མའ་དངལ། རབ་མ།
surplus ལག་ལས།
suspense account བཀག་བཞག་རས་ཁ།
system auditing ལམ་ལགས་རས་ཞབ།
system of accounting རས་བཀད་ལམ་ལགས།
take-home pay དངལ་ཕ�གས་ངས་ཏག

target དམགས་གཏད།
tarriff ཁལ།
tax ཁལ།
tax administration division ཁལ་ག་བདག་སང་ས་ཚན།
tax assessment ཁལ་རགས་དབ་ཞབ།
tax bracket ཁལ་ག་ཚད་གཞ། ཁལ་ག་བཅད་མཚམས།
tax break ཁལ་དགངས་ཡངས། ཁལ་མཚམས་འཇག
tax holidays ཁལ་ཡངས་ཆག
tax in kind ར་ཁལ།
tax officer ཅ་ཁལ་འག་དཔ�ན།
tax rate ཁལ་ཚད།
tax return ཁལ་ག་ཁ་འབབ།
tax revenue ཁལ་ག་འ�ང་འབབ།
tax-deductible ཁལ་ག་ཕབ་ཆ།
tax deducted at source (TDS) འབང་སར་བཏ�གས་པའ་ཁལ།
technical adjustments ཁད་རག་བད་སག
teller དངལ་གཉར་པ། དངལ་བན་འཕལ་ཆས།
temporary advance གནས་སབས་སན་བན། འཕལ་ག་སན་བན།
tender རན་བསར།
tender documents རན་བསར་ཡག་ཆ།
Third Country-Import unit རལ་སའ་ནང་འདན་ས་ཕན།
ticket ཤ�ག་འཛན།
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time barred cheque དས་བཀད་དངལ་འཛན།
time barred claims/adjustments དས་བཀད་ཐ�བ་བརད། བད་སག 
རས་སམས།
time barred payment དས་བཀད་ས�ད་ཆ།
token དངལ་ཚབ་ཤ�ག་འཛན།
top ten revenue agencies འ�ང་འབབ་མཐ�་ཤ�ས་བཟ�་མ་ལས་ས་བཅ་ཐམ།
top-up ཁ་སང་།
total assets ར་དངས་ཡ�ངས་བས�མས།
trade deficit ཚ�ང་འབལ་རས་ཆད།
trademark ཚ�ང་རགས།
trading ཚ�ང་སར།
training budget ས�ང་བརར་འཆར་དངལ།
Training-others ས�ང་བརར་གཞན།
transaction costs ས�ད་ལན་རན་གང།
transactions ས�ད་ལན།
transfer གནས་ས�ར། ས�་ས�ར།
transfer of fund མ་དངལ་ག་གནས་ཐ�་ས�་ས�ར།
transfer of profit ཁབ་སའ་མང་ཐ�་ས�་ས�ར།
travel allowance bill འགལ་ཕ�གས་རས་ཐ�།
travel authorization འག་འགལ་གནང་བ།  འགལ་སད་གནང་བ།
travel in country ནང་འཁད་འག་འགལ།
treasury bill (t-bill) མཛ�ད་དངལ་འཛན་ཤ�ག

treasury bond (t-bond) མཛ�ད་དངལ་འགན་འཛན།
treasury management division ཕག་མཛ�ད་འཛན་སང་ས་ཚན།
treasury note (t-note) མཛ�ད་དངལ་ཟན་ཡག
trial balance ཁ་གད་ཚད་སམས།
trillion  དང་ཕར་ཁ་གཅག་ (༡,༠༠༠༠༠༠,༠༠༠༠༠༠) གཏམས།
trust བ�་གཏད།
trust fund བ�་གཏད་མ་དངལ།
trustee བ�་གཏད་མ་དངལ་ད�་དམ་པ།
turnover བང་བས�མས།
under paid ག་ཆང་།
underfunded མ་དངལ་མ་ལང་བའ།
underwrite འགན་ཁག་ལན་ན། ཉན་འགན་ལན་ན།
utilities-electricity-firewood མཁ་ས�ད་-གག་མ་ འཐང་ཆ་ ཐབ་ཤང་།
utilities-electricity, water, sewage མཁ་ས�ད-གག་མ་ འཐང་ཆ་ 
གཙ�ག་གཡར།
utilities-telegram,wireless transmission,postage མཁ་ས�ད་-
འགམས་འཕན་ རང་འཕན་ འགམས་འཐས།
utilities-telephone, telex,fax,e-mail,internet མཁ་ས�ད-བརད་
འཕན་ པར་འཕན་ ཡ�ངས་འབལ།
valuable རན་ཐང་ཅན། གནས་གང་ཅན།
valuation གནས་གང་། གནས་རས།
value གནས་གང་། གནས་རས།
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time barred cheque དས་བཀད་དངལ་འཛན།
time barred claims/adjustments དས་བཀད་ཐ�བ་བརད། བད་སག 
རས་སམས།
time barred payment དས་བཀད་ས�ད་ཆ།
token དངལ་ཚབ་ཤ�ག་འཛན།
top ten revenue agencies འ�ང་འབབ་མཐ�་ཤ�ས་བཟ�་མ་ལས་ས་བཅ་ཐམ།
top-up ཁ་སང་།
total assets ར་དངས་ཡ�ངས་བས�མས།
trade deficit ཚ�ང་འབལ་རས་ཆད།
trademark ཚ�ང་རགས།
trading ཚ�ང་སར།
training budget ས�ང་བརར་འཆར་དངལ།
Training-others ས�ང་བརར་གཞན།
transaction costs ས�ད་ལན་རན་གང།
transactions ས�ད་ལན།
transfer གནས་ས�ར། ས�་ས�ར།
transfer of fund མ་དངལ་ག་གནས་ཐ�་ས�་ས�ར།
transfer of profit ཁབ་སའ་མང་ཐ�་ས�་ས�ར།
travel allowance bill འགལ་ཕ�གས་རས་ཐ�།
travel authorization འག་འགལ་གནང་བ།  འགལ་སད་གནང་བ།
travel in country ནང་འཁད་འག་འགལ།
treasury bill (t-bill) མཛ�ད་དངལ་འཛན་ཤ�ག

treasury bond (t-bond) མཛ�ད་དངལ་འགན་འཛན།
treasury management division ཕག་མཛ�ད་འཛན་སང་ས་ཚན།
treasury note (t-note) མཛ�ད་དངལ་ཟན་ཡག
trial balance ཁ་གད་ཚད་སམས།
trillion  དང་ཕར་ཁ་གཅག་ (༡,༠༠༠༠༠༠,༠༠༠༠༠༠) གཏམས།
trust བ�་གཏད།
trust fund བ�་གཏད་མ་དངལ།
trustee བ�་གཏད་མ་དངལ་ད�་དམ་པ།
turnover བང་བས�མས།
under paid ག་ཆང་།
underfunded མ་དངལ་མ་ལང་བའ།
underwrite འགན་ཁག་ལན་ན། ཉན་འགན་ལན་ན།
utilities-electricity-firewood མཁ་ས�ད་-གག་མ་ འཐང་ཆ་ ཐབ་ཤང་།
utilities-electricity, water, sewage མཁ་ས�ད-གག་མ་ འཐང་ཆ་ 
གཙ�ག་གཡར།
utilities-telegram,wireless transmission,postage མཁ་ས�ད་-
འགམས་འཕན་ རང་འཕན་ འགམས་འཐས།
utilities-telephone, telex,fax,e-mail,internet མཁ་ས�ད-བརད་
འཕན་ པར་འཕན་ ཡ�ངས་འབལ།
valuable རན་ཐང་ཅན། གནས་གང་ཅན།
valuation གནས་གང་། གནས་རས།
value གནས་གང་། གནས་རས།
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value added tax རམ་བརགས་ཁལ།
valueless གང་མད། ཁངས་མད།
variable cost འགར་ཁད་རན་གང་།
verification བདན་ས�ར།
voucher རས་ཤ�ག
wager རལ་སང་བ།
wages ག། ག་ཆ། ག་ཡ�ན།
ware housing ད�་ཁང་། ད�་ཁང་ནང་བཞག་ན།
warehouse ད�་ཁང་།
warrant ཐ�བ་ཁངས་ཤ�ག་འཛན།
warranty ཉན་ལན། ཁག་འབག་
wealth ར་ན�ར། ར་དངས།
wholesale    བངས་ཚ�ང།
working capital གཡ�ག་བཀལ་མ་ར། ལག་ལན་མ་ར།
write off་ དགངས་ཡངས། 
write up ཁངས་བཤད།
written off དགངས་ཡངས།
yield ཐ�ན་སད།
zero based budgeting ཟད་འག་གཞར་བཞག་འཆར་དངལ།


