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काययकारी साराशं 

आन्तररक ऋण कुनै पतन सरकारको घाटा बजेट पूततय गने एउटा महत्िपूणय श्रोत हो । नेपालको 
सन्दभयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लातग आतथयक स्थावयत्ि कायम गनय राविय 
नीतत तथा काययिमहरुको कायायन्ियन गरी पूूँजी तनमायण तथा रोजगारी सजृना गनयको लातग आन्तररक 
ऋणलाई एउटा महत्िपूणय श्रोतको रुपमा तलन सवकन्छ।  

आन्तररक ऋणले श्रोतको न्यूनतालाई पररपूततय गने भए तापतन यसमा जोतडएका वित्तीय जोष्टिमलाई 
तनयन्त्रणमा राख् न आन्तररक ऋण पररचालनको सीमा तनधायरण गररन ुपदयछ । सो को लातग नेपालको 
संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को िण्ड (च) मा राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त 
आयोगले समविगत आतथयक पररसूचकहरुको विश्लषेण गरी संघ, प्रदेश र स्थातनय सरकारले तलन सक्न े
सीमा तसफाररस गनुय पने व्यिस्था गरेको छ ।  

आन्तररक ऋणको सीमा तनधायरण गनयको लातग सम्पन् न गररएको यस अध्ययनको तनम्न उदे्दश्यहरु 
रहेका छन;् 

१. राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले तसफाररस गरेको आन्तररक ऋणको पषृ्ठपोषण गने।  

२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण तलूँदा आकवषयत हनुे कानूनको संशोधन सझुाि प्रस्ततु 
गने।  

३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लातग आन्तररक ऋण सीमा तसफाररसको लातग तलनपुने समविगत 
आतथयक सूचकाङ्कहरुको विश्लषेण गने। 

४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण पररचालन गदाय पनय सक्ने असरहरुका सम्िन्धमा 
आिश्यक सझुाि प्रस्ततु गने। 

५. आन्तररक ऋणको लातग प्रयोग हनुे विष्टत्तय उपकरणहरुको पवहचान गने। 

६. प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण तलने प्रकृया सम्िन्धी सझुाि प्रस्ततु गने। 

७. प्रदेश र स्थानीय तहले तलन ेआन्तररक ऋण सम्िन्धी जमानतको बारेमा आिश्यक सझुाि ददन।े 

यो अध्ययन गने िममा आन्तररक ऋण सम्िन्धी संिैधातनक कानून र तनयमाितलको विश्लषेण गररएको 
तथयो। यसको अलािा अन्तरायविय क्षेत्रको तथा नेपालको विगतको आन्तररक ऋणको अनभुिहरु र  
अभ्यासको अध्ययन तथा पनुरािलोकन पतन गररएको तथयो । वितभन्न क्षेत्रमा काम गरेका आन्तररक 
ऋण सम्िन्धी अनभुिी विज्ञहरुसूँग परामशय समेत गरी यो प्रततिेदन तयार गररएको छ । अध्ययनको 
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िममा नेपालको विद्यमान कानून, राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगको आ. ि. २०७५/७६ 
को तसफाररसलाई पतन अध्ययन गरी पररमाजयन गनुयपने धाराहरुको विश्लषेण गररएको छ। साथै 
आन्तररक ऋणको सीमाका  विकल्प र ततनको उपकरणको समेत विश्लषेण गररएको छ। 

यस अध्ययनमा गररएको विश्लषेण अनसुार राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमामा 
रही प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने अतधकतम आन्तररक ऋणको भार कुल 
गाहयस््य उत्पादनको अनपुातमा ०.५३६ प्रततशत रहन आउूँछ। सो अनपुातले के देिाएको छ भने 
संघीय सरकारले तलने आन्तररक ऋणमा प्रदेश र स्थानीय तहले तलने आन्तररक ऋण थप हुूँदा कुल 
आन्तररक ऋण अनमुातनत कुल गाहयस््य उत्पादनको ६ प्रततशत भन्दा कम नै हनु जान्छ। नेपाल 
सरकारको वित्तीय सिलता (Fiscal Space) र ततनय बाूँकी ऋणको (Outstanding Debt) अनपुात 
विश्लषेण गदाय राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले तसफाररस गरेको सीमालाई उपयकु्त मान्न 
सवकन्छ । माथी उल्लेि भए अनसुार चाल ुआतथयक बषयमा आन्तररक ऋण्को भार कूल गाहयस््य 
उत्पादनको १ प्रततशत तभतै्र हनुे भएकोले प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तररक ऋण पररचालन गदाय 
ितयमान आतथयक अिस्थामा िलल पनय सक्ने संभािना देष्टिदैन ।  

आन्तररक ऋण सूँग सम्िष्टन्धत केही संघीय कानून तथा प्रदेश र स्थानीय तह संचालन गनय बनेका 
ऐन कानूनका धाराहरुलाई पररमाजयन गदाय संघीय संरचना तभत्र आउने गरी पररमाजयन गनुयपदयछ । 

आन्तररक ऋण तसफाररस गनयको लातग राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले मखु्यतया तनम्न 
सूचकहरुको विश्लषेण गरी प्रकृया अष्टघ िढाउूँदा उपयकु्त हनु्छ।  

१. साियजतनक ऋण र कूल गाहयस््य उत्पादनको अनपुात 

२. आन्तररक ऋण र राजस्िको अनपुात 

३. ब्याजदर 

४. सरकारले तलन सक्ने आन्तररक ऋण र भकू्तानी गनय बाूँकी कूल ऋणको अनपुात 

५. विष्टत्तय क्षेत्र सिलताका प्रमिु सूचकहरु  

६. विप्रषेण आय 

सरकारी तनकायले वित्त व्यिस्थापन गदाय राजस्ि र िचयको संरचना, संचालन िचय, नगद प्रिाहको 
ष्टस्थतत आददको मूल्याकन गनुय जरुरी हनु्छ । आन्तररक ऋणिाट पने प्रभािको विश्लषेण गरी सोको 
पिुायनमुान गनय सवकएन भने त्यसको प्रभाि वित्तीय सन्तलुनमा पदयछ, साथै त्यसको असर आन्तररक 
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ऋण व्यिस्थापनमा समेत पने सम्भािना हनु्छ। संघीय सरकारले आन्तररक ऋणको भार बढायो भने 
प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष असर पछय । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण उठाउदा 
ऋणको प्रभाि तनजी र साियजतनक क्षेत्रमा न्यून मात्र पने गरी सन्ततुलत रुपमा उठाउन ु पछय। 
आन्तररक ऋण पररचालन गदाय तरलता, ब्याजदर र मदु्राको मागलाई पतन त्यततकै ध्यान ददन ुजरुरी 
हनु्छ।  

प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण उठाउूँदा मखु्यतया दईु िटा उपकरण प्रयोगमा ल्याउन ु
उपयकु्त हनुे तन्कषय यस अध्ययनको रहेको छ। तत हनु,्  (१) ऋण पत्र जारी नगरी ऋण तलने र 
(२) ऋण पत्र जारी गरी ऋण तलने । प्रदेश सरकारले दिैु प्रकारका उपकरण प्रयोगमा ल्याउन 
सक्न ेतथा स्थानीय तहले ऋण पत्र जारी नगरी ऋण तलने उपकरण मातै्र प्रयोग गने।  

दबैु उपकरणहरु जारी गरी ऋण तलने श्रोतहरु नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, गैर बैंवकङ्क 
वित्तीय संस्था, गैर बैवकङ्क गैर वित्तीय कपोरेट संस्थाहरु, साियजतनक तथा तनजी गठुीहरु र सियसाधारण 
घरपररिार (स्थानीय तहको हकमा लाग ुनहनुे) हनुेछन ्।  

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ऋण ष्टस्िकृततको योजना छनोट गनयको लातग अथय मन्त्रालयमा स्थावपत 
साियजतनक ऋण व्यिस्थापन कायायलय, प्रदेशको आन्तररक ऋण व्यिस्थापन प्रयोजनको लातग प्रदेश 
ष्टस्थत आन्तररक ऋण ब्यिस्थापन तबभाग र स्थानीय तहमा आन्तररक ऋण ब्यिस्थापन गनय ऋण 
व्यिस्थापन र्काई रहने ब्यिस्था हनु ुउपयकु्त हनुे सझुाि यस अध्ययनको रहेको छ । 

आन्तररक ऋण पररचालन गदाय समग्र अथयव्यिस्थामा त्यसको नकारात्मक असर नपरोस ्र नेपाल 
सरकार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले उपयकु्त मात्रामा ऋण पररचालन गनय सकुन ्भन्नको लातग 
अझ विस्ततृ अध्ययन हनु ुजरुरी छ। आन्तररक ऋण पररचालनको अत्यूत्तम सीमा तनधायरण गनय 
सकेमा देश Debt Trap मा पने जोष्टिम कम हनु ेहुूँदा भवि्यको लातग विस्ततृ अध्ययन अनसुन्धान 
गनुय पने सझुाि पतन यस अध्ययनको रहेको छ। 
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पररच्छेद १ - पररचय 

1.1 पषृ्ठभतूम 

सरकारले िासगरी घाटा बजेटको पररपूततय गने एउटा विकल्पको रुपमा आन्तररक ऋण पररचालन 
गने गदयछ । मलुकुमा आतथयक स्थावयत्ि कायम गनय र राविय नीतत तथा काययिमहरूको कायायन्ियन 
गरी पूूँष्टज तनमायण तथा रोजगारी तसजयना गनयका लातग आन्तररक ऋणले महत्िपूणय भतूमका तनिायह गने 
गदयछ । आन्तररक ऋणले स्रोतको न्यनुतालाई पररपतुतय गने भएतापतन यससंगै जोतडएका आतथयक, 
राजनैततक र वित्तीय जोष्टिमहरुको कारणले गदाय आन्तररक ऋण तनष्टित सीमातभत्र रही पररचालन 
गनुयपने हनु्छ। आन्तररक ऋणको श्रोतहरु, ततनको प्रयोग र ततनले ल्याउने प्रभािहरुलाई सरकारले 
आफ्नो तनयन्त्रणतभत्र रािी न्यून जोष्टिममा त्यस्ता उपकरणहरुलाई प्रभािकारी रुपमा प्रयोगमा ल्याउने 
प्रयास गदयछ।  

वित्तीय संघीयताको एक महत्िपूणय आयामका रूपमा रहने आन्तररक ऋण संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहले पररचालन गनय सक्न ेव्यिस्था नेपालको संविधानमा गररएको छ । नेपालको संविधानको धारा 
२५१ को उपधारा (१) को िण्ड (च) मा राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले समविगत 
आतथयक पररसूचकहरूको विश्लषेण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तलनसक्ने आन्तररक ऋणको 
सीमा तसफाररस गनुयपने व्यिस्था गररएको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा ११५ र धारा २०३ मा 
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले संघीय कानून बमोष्टजम मात्र ऋण तलन र जमानत ददन सक्न े
व्यिस्था गररएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा  नेपाल 
सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले तसफाररस गरेको 
सीमातभत्र रही आन्तररक ऋण तलन सक्ने व्यिस्था गररएको छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन 
ऐन, २०७४ को दफा ६८ मा स्थानीय तहबाट पररचालन हनुे आन्तररक ऋण सम्बन्धमा व्यिस्था 
गररएको छ । यस दफामा आन्तररक ऋण उत्पादनशील, रोजगार मूलक, आन्तररक आयिवृद्ध तथा 
पूूँजीगत काययको लातग पररचालन गनुयपने, २५ िषयको अितधको लातग ऋण तलन सवकने लगायतका 
व्यिस्था रहेका छन ्। 

राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले संविधानले गरेको व्यिस्था बमोष्टजम बहृत आतथयक 
पररसूचकहरुको विश्लषेण गदै नेपालमा आन्तररक ऋण पररचालन सम्िन्धमा विगतको अभ्यासको 
अध्ययन तथा यस सम्बन्धी अन्तराविय अभ्यासको अध्ययनका आधारमा नपेाल सरकार, प्रदेश र 
स्थानीय तहले आतथयक िषय २०७५/७६ मा तलन सक्ने आन्तररक ऋणको सीमा तसफाररस गरेको 
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छ । आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तसफाररस गरेको आन्तररक ऋणको सीमा 
तथा आन्तररक ऋण पररचालनको लातग विद्यमान कानूनी तथा प्रवियागत व्यिस्थामा गनुयपने पररमाजयन 
सम्बन्धमा आिश्यक सझुािहरु यस प्रततिेदनले तसफाररस गरेको छ। 

1.2 उद्दशे्य 

नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा १(च) बमोष्टजम राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त 
आयोगले “समविगत आतथयक सूचकहरूको विश्लषेण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तलनसक्न े
आन्तररक ऋणको सीमा तसफाररस” गदाय विश्लषेण गनुयपने पक्षहरूको अध्ययन गनुय यस अध्ययनको 
उदे्दश्य रहेको छ। 

1.3 काययक्षते्र  

▪ आतथयक िषय २०७५/७६ मा आयोगले तसफाररस गरेको आन्तररक ऋणको सीमाको 
अध्ययन गरी पषृ्ठपोषण ददने । 

▪ तीनै तहका सरकारले पररचालन गने आन्तररक ऋण सम्बन्धी विद्यमान काननुमा 
गनुयपने पररमाजयनका सम्बन्धमा सझुाि ददने । 

▪ आयोगले तीनै तहका सरकारका लातग आन्तररक ऋणको सीमा तसफाररस गदाय विश्लषेण 
गनुयपने समविगत आतथयक पररसूचकहरू पवहचान गरी सझुाि ददने । 

▪ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गने आन्तररक ऋण पररचालनबाट ती तहमा पनयसक्ने 
असरहरूको विश्लषेण गरी नकारात्मक असर न्यून गने उपायहरू पवहचान गने । 

▪ प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण पररचालनका लातग प्रयोग गनयसक्ने वित्तीय 
उपकरणहरू पवहचान गने । 

▪ प्रदेश र स्थानीय तहले तलने आन्तररक ऋणको जमानत सम्बन्धी प्रवियाका बारेमा 
सझुाि प्रस्ततु गने । 

▪ प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण तलने प्रवियाका बारेमा सझुाि ददने । 

1.4 अध्ययन विधी 

यस अध्ययनको लातग देहायको विधी अिलम्िन गररएको छ । 

▪ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तलन सक्ने आन्तररक ऋणसम्बन्धमा विद्यमान संिैधातनक, नीततगत 
तथा कानूनी व्यिस्थाको अध्ययन तथा विश्लषेण। 
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▪ आन्तररक ऋण पररचालन सम्बन्धमा रहेका अन्तराविय अभ्यासहरूको अध्ययन। 

▪ आन्तररक ऋण सम्बन्धमा नेपालको विगतको अनभुिको अध्ययन। 

▪ आन्तररक ऋण पररचालन सम्बन्धमा तबषय विज्ञहरुसूँग परामशय। 

▪ आन्तररक ऋणको सीमाका विकल्पहरू पवहचान गरी सोिाट समविगत आतथयक पररसूचकमा 
पनयसक् ने असरको विश्लषेण। 

1.5 अध्ययन संचालनका लातग प्रयोग भएका उपकरणहरु 

क) सन्दभय सामग्री 

वितभन्न समयमा प्रकाष्टशत/अप्रकाष्टशत प्रततिेदन, पसु्तक, बजेट, आतथयक सिेक्षण, ऐन, तनयम तथा 
कानून लगायत अन्य सन्दभय सामग्री संकलन गरी अध्ययन गररयो।  

अध्ययनका चरणमा तनम् न काम गररएको छः 

क) अध्ययनको चरणमा आयोगसूँग तनरन्तर सम्पकय  तथा सम्िाद गररयो। 

ि) क्षेत्रगत विज्ञहरुसंग छलफल गररयो। 

1.6 प्रततिेदनको प्रारुप  

यस मस्यौदा प्रततिेदनको पवहलो पररच्छेदमा आन्तररक ऋण पररचालनको पररचय, दोस्रो पररच्छेदमा 
आन्तररक ऋणको ितयमान अिस्था, तेस्रो पररच्छेदमा आन्तररक ऋण सीमा तसफाररसको पषृ्ठपोषण 
तथा चौंथो पररच्छेदमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण तलन सक्ने कानूनको संशोधन 
सझुाि समािेश गररएको छ । त्यसैगरी पाूँचौं पररच्छेदमा आतथयक सूचकाङ् क, छैठौंमा पररच्छेदमा 
आन्तररक ऋण पररचालनबाट पनय सक्ने प्रभािहरु, सातौं पररच्छेदमा आन्तररक ऋण पररचालनमा 
प्रयोग हनुे उपकरणहरुका सबल पक्ष, कमसल पक्ष, सम्भािना तथा चनुौतीहरु र आठौं पररच्छेदमा 
प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण तलने प्रकृयाहरुको िारेमा व्याख्या गररएको छ भने निौं 
पररच्छेदमा तन्कषय तथा सझुाि समािेश गररएको छ।  
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पररच्छेद २ - आन्तररक ऋणको ितयमान अिस्था 

 

2.1 बतयमान अिस्थामा आन्तररक ऋण व्यिस्थापन 

सरकारको घाटा िजेट नै आन्तररक ऋणको पषृ्ठभतूम हो । सरकारको घाटा बजेट पररपूततय गने 
उपयकु्त विकल्प आन्तररक ऋण हो। आन्तररक ऋण घाटा िजेटको एउटा प्रमिु साधन हो, जनु 
सरकारी तिरमा औपचाररक रुपमा काननु बाट तनदेष्टशत भएको हनु्छ।  

आन्तररक ऋण उठाउन सरकारले वितभन्न उपकरणहरु काननुी रुपमा तनधायरण गरी ततनको उपयोग 
गनयका लातग संस्थागत रुपमा केन्द्रीय बैंकलाई ष्टजम्मेिारी ददन्छ। ितयमान पररप्रके्षमा नेपाल सरकारले 
ऋण उठाउन छोटो अितधका लागी िेजरी विल्स र लामो अिधीका लागी विकास ऋण  पत्र, राविय 
िचत पत्र, नागररक िचत पत्र तथा िैदेष्टशक रोजगार िचत पत्र जारी गने व्यिस्था छ। नेपाल 
सरकारले उपरोक्त उपकरण लगायत नेपाल राि बैंकबाट ओभरड्राफ्ट पतन तलन सक्दछ।  

नेपाल सरकारले आन्तररक ऋणका उपकरणहरुको संचालनको ष्टजम्मा नेपाल राि बैंकलाई ददूँदै 
आएको छ। बजारबाट आन्तररक ऋण उठाउने वितभन्न उपकरणहरुको संचालन गदाय नेपाल राि 
बैंकले ती साधन र उपकरणलाई दईु समूहमा विभाजन गरेको छ। पवहलो समूहमा िेजरी विल्स जनु 
वितभन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था माफय त  ऋण उठार्न्छ भने दोस्रो समूहमा विकास ऋणपत्र, िचत 
पत्र आदद पदयछन ् जनु बैंक बाहेकका  वित्तीय संस्थाहरु जस्तै नागररक लगानी कोष, कमयचारी 
संचयकोष तथा पेन्सन फन्ड जस्ता संस्थाको लातग लष्टक्षत गरेर तन्कासन गररएको हनु्छ । साधारण 
व्यष्टक्त तबशेष तथा संघ, सस्था, कपोरेट संस्थाहरुलाई पतन लष्टक्षत गरी िचत पत्र जारी गररन्छ ।  

ओभरड्राफ्ट रकम सामान्यतया बढीमा ६ मवहनासम्मको अितधको लातग प्रयोग गररन्छ। िेजरी विल्स 
४ वकतसमका समय सीमामा तन्कासन गररन्छः २८ ददने, ९१ ददने, १८२ ददने र ३६४ ददने । 
िेजरी विल्स आिश्यकता अनसुार देशको मौदद्रक ष्टस्थततलाई हेरी नेपाल राि बैंकले जारी गदयछ । 
त्यस्तै संस्था तथा ब्यष्टक्तगत घरपररिारलाई लष्टक्षत गरी तन्कासन गररएको ऋण तथा िचत पत्रको 
समयािधी पाूँच बषय भन्दा बढी हनुे गरेको देष्टिएको छ। देश संघीय प्रणालीमा प्रिेश गररसकेको, 
प्रदेश र स्थानीय तहलार्य पतन आन्तररक ऋण तलन सक्ने संिैधातनक व्यिस्थाको आधारमा सो 
तहहरुमा व्यिस्थापवकय र प्रावितधक क्षमताको भने अभाि रहेको देष्टिन्छ। यस अध्ययनले आतथयक 
अिस्थाको विश्लषेणको अधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तररक ऋणको आयतन िढाउन सवकन े
विश्लषेण गरेतापतन तल्लो तहमा रहेको प्रावितधक तथा व्यिस्थापवकय क्षमताको अभािको कारण यो 
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विषय काययगत रुपमा रुपान्तरण हनु तनकै चनुौततपूणय रहने देष्टिन्छ।  

2.2 आन्तररक ऋणको विगतको अनभुि 

नेपालको अथयतन्त्रको आकार ितमक रुपमा बढ्दै गएको र सो बमोष्टजम विकासका पूिायधारमा पतन 
उल्लेख्य प्रगतत हुूँदै गएको हालको पररप्रके्षमा स्रोतको माग ददन प्रतत ददन उल्लेख्य रुपमा बढ्दै 
गएको छ। पररणामस्िरुप आन्तररक ऋणको अनपुात पतन  सोवह अनसुार बवृद्ध हुूँदै गर्रहेको छ । 
पतछल्ला दईु आतथयक बषयमा औषत ऋण भकु्तानी घटेको देष्टिएता पतन अष्टघल्लो ५ बषयको अितधमा 
सरकारी िचयमा कूल ऋण भकु्तानी १० प्रततशत को हाराहारीमा रह्यो। तथावप आ. ि. २०७३/७४ 
र २०७४/७५ मा सरकारी िचयमा ऋण भकु्तानी अनपुात िमशः ८.५ र ६.२ प्रततशत रहेपतन 
राज्य पनुयसंरचना संगै तीनै तहको सरकारको पूिायधार तयार भईसकेपतछ ऋण ततनय सक्ने आधारहरु 
अझ मजबतु हनु सक्ने देष्टिन्छ।  

ततलका १ - आन्तररक ऋणको विगतको अनभुि 

(रु करोडमा) 
वििरण २०७०।७१ ०७१।७२ ०७२।७३ ०७३।७४ ०७४।७५ p 

कूल सरकारी िचयमा आन्तररक ऋणको 
पररचालन 

४.६ ८.० १४.६ १०.६ २२.६ 

भकु्तातन गनय बाूँकी आन्तररक ऋण २०१८१.८ १९६७८.६ २३४१५.८ २८३७१.१ ३८८२५.८ 
आन्तररक ऋण साूँिा वफताय २५१५.२ ४७४३.० ५०३३.५ ३८५६.१ १५२५.० 
िावषयक आन्तररक ऋण १९९८.२३ ४२४२.३१ ८७७७.४५ ८८३३.८७ १४४७५.०९ 
सरकारी िचयमा ऋण भकु्तानी िचय प्रततशत १२.४ १३.९ १२.९ ८.५ ६.२ 

(स्रोतः आतथयक सिेक्षण २०७४/७५ का वितभन्न तातलकाहरु) 
P = Provisional 

तातलका १ लाई विश्लषेण गदाय आ. ि. २०७०/७१ मा कुल सरकारर िचयमा आन्तररक ऋणको 
पररचालन ४.६ प्रततशत रहेकोमा आ. ि. २०७४/७५ मा िवृद्ध भई २२.६ प्रततशत पगेुको छ। 
अध्ययन अितधको ५ िषयमा सो अनपुातको दरमा बवृद्ध भर्रािेको देष्टिन्छ। 

आ. ि. २०७०/७१ मा २ ििय १ अिय भकू्तानी गनय बाूँकी रहेको आन्तररक ऋणको रकम आ. 
ि. २०७४/७५ मा आर्पगु्दा ३ ििय ८८ अिय रहेको देष्टिएको छ। नेपाल राि बैंक ऋण 
ब्यिस्थापन तबभागको प्रततिेदन अनसुार आ. ि. २०७४/७५ मा सो शीषयकको रकम रु ३ िबय 
९० अबय रहेको देष्टिन्छ। बावषयक रुपमा भकू्तानी गनय बाूँवक रकम ितमकरुपले बवृद्ध भर्रािेको 
छ। 

त्यसैगरी सरकारी िचयमा ऋण भकू्तानी अंश आ. ि. २०७०/७१ मा १२.४ प्रततशत रहेकोमा आ. 
ि. २०७१/७२ मा १३.९ प्रततशत रह्यो। तत्पिात २०७४/७५ मा आर्पगु्दा सो अनपुात ६.२ 
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प्रततशत रहन गएको छ। सो अिस्थाको मलु्याङ्कन गदाय ऋणको भकु्तानी िचयको भार ितमक रुपले 
घटेको देष्टिन्छ। 

तातलका २ - नपेाल सरकारको ततनय िाूँकी आन्तरीक ऋण 

(रु. करोडमा) 

वििरण 
आतथयक िषय 

२०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५ 

िेजरी विल्स 13,646.81  13,646.81  11,985.81   11,605.91  11,040.93  14,484.79  

विकास ऋणपत्र  5,161.09   4,711.09   5,707.00  10,890.00  16,390.00  23,590.00  

राविय िचतपत्र  1,568.00   1,658.65   1,658.65   90.65   90.65   90.65  

नागररक िचतपत्र  318.38   151.67   305.62   780.62   796.52   871.63  

िैदेशीक रोजगार 
िचतपत्र  5.89   13.53   21.50   48.62   52.97   52.80  

जम्मा 20,700.17  20,181.75  19,678.58  23,415.80  28,371.07  39,089.87  

(स्रोतः Macroeconomic Indicators of Nepal, 2015 and 2018, Nepal Rastra Bank)  

तातलका नं. २ मा नपेाल सरकारको ततनय िाूँवक आन्तरीक ऋण  र सोको वितभन्न उपकरणसूँगको 
भारलार्य प्रस्ततु गररएको छ। आ.ब. २०६९/७० मा रु. २ ििय ७ अिय  रहेको ततनय िाूँवक 
आन्तरीक ऋण आ.ब. २०७१/७२ मा घटेर रु. १ ििय ९६ अिय रहन गएको देष्टिन्छ भने आ. 
ब. २०७४/७५ मा आर्पगु्दा उक्त ऋण िढेर रु. ३ ििय ९० अिय पगु् न गएको छ।  

आ.ब. २०७४/७५ को नेपालको कुल ग्राहयस््य उत्पादन रु ३० ििय ७ अबयलार्य आधार मान्दा 
ततनय बाूँकी आन्तररक ऋणको भार कररि १ प्रततशत मातै्र पने देष्टिन्छ। यस आधारमा नेपालमा 
अझ आन्तररक ऋणको मात्रा िढाउन सवकने आधार रहेको देष्टिन्छ। 

आन्तररक ऋण पररचालन गनय विगत ६ िषयमा छोटो अितधका लातग िेजरी विल्स र लामो अितधको 
लातग विकास ऋणपत्र, राविय िचत पत्र, नागररक िचत पत्र र िैदेष्टशक रोजगार बचत पत्र गरी 
चार प्रकारका उपकरण प्रयोग गने गरेको पार्न्छ। 

आन्तररक ऋण पररचालन गनय प्रयोग गररएका उपकरणहरुको Domestic Outstanding Debt मा 
स्िातमत्ि विश्लषेण गदाय िेजरी विल्सको अंश आ. ब. २०६९/७० मा रु. १ ििय ३६ अिय रहेकोमा 
सो िवृद्ध भर्य आ. ब. २०७४/७५ मा रु. १ ििय ४४ अिय पगेुको पार्न्छ। विकास ऋणपत्र आ. 
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ब. २०६९/७० मा ५१ अिय ६१ करोड रहेकोमा आ. ि. २०७४/७५ मा आर्पगु्दा बढेर २ ििय 
३५ अिय पगेुको, राविय बचत पत्र आ. ि. २०६९/७० मा रु १५ अिय ६८ करोड रहेकोमा आ. 
ि. २०७४/७५ मा आर्पगु्दा घटेर ९० करोड रहन गएको र नागररक िचतपत्र आ. ब. 
२०६९/७० मा रु. ३ अिय १८ करोड रहेकोमा आ. ब. २०७४/७५ मा आर्पगु्दा बढेर रु. ८ 
अबय ७१ करोड रहन गएको पार्न्छ। त्यसै गरी िैदेष्टशक रोजगार िचतपत्र आ. ब. २०६९/७० 
मा रु. ५ करोड रहेकोमा आ. ि. २०७४/७५ मा आर्पगु्दा बढेर ५२ करोड नाघेको देष्टिन्छ। 

तातलका ३ - आतथयक िषय २०६९/७० देष्टि २०७४/७५ सम्मको प्रततव्यष्टक्त आय र साियजतनक ऋणको अनपुात 

आ. ब. प्रततव्यष्टक्त 
आय (रुपैया) 

प्रततव्यष्टक्त 
ऋण (रुपैया) 

प्रततव्यष्टक्त 
िदु आय  
(रुपैया) 

प्रततव्यष्टक्त 
आयमा 
प्रततव्यष्टक्त 
ऋण 
(प्रततशत) 

प्रततव्यष्टक्त 
आय िवृद्ध 
(प्रततशत) 

प्रततव्यष्टक्त 
ऋण िवृद्ध 
(प्रततशत) 

कुल 
ग्राहयस््य 
उत्पादन 
िवृद्ध 
(प्रततशत) 

२०६९/७० ६२,२८३ १९,८५९ ४२,४२४ ३१.८९ - - ४.१ 
२०७०/७१ ७१,२२५ १९,८९१ ५१,३३४ २७.९३ १४.३६ ०.०१ ६.० 
२०७१/७२ ७६,२०१ १९,३१९ ५६,८८२ २५.३५ ६.९९ -२.८९ ३.३ 
२०७२/७३ ७९,५२८ २१,९५८ ५७,५७० २७.६१ ४.३७ १३.६६ ०.७ 
२०७३/७४ ९२,०३१ २४,२७० ६७,७६१ २६.३७ १५.७२ १०.५३ ७.९ 
२०७४/७५ १,०३,३३५ २८,९६३ ७४,३७२ २८.०३ १२.२८ १९.३३ ६.३ 

(स्रोतः आतथयक सिेक्षण २०७४/७५, केन्द्रीय त्याङ् क विभाग) 

तातलका ३  मा पतछल्लो ६ िषयको प्रततव्यष्टक्त आय र प्रततव्यष्टक्त ऋणलार्य विश्लषेण गररएको छ। 
आ. ब. २०६९/७० मा रु ६२,२८३ रहेको प्रततव्यष्टक्त आय २०७४/७५ मा आर्पगु्दा १ लाि 
३ हजार सम्म पगेुको छ। तर आ. ब. २०६९/७० मा प्रततव्यष्टक्त ऋण रु १९,८५९ रहेकोमा 
आ. ब. २०७४/७५ मा आर्पगु्दा रु २८,९६३ पगेुको देष्टिन्छ। सोवह अितधमा प्रततव्यष्टक्त ऋणको 
भार प्रततव्यष्टक्त आयमा हेदाय पतछल्लो ६ िषयमा ३१.८९ प्रततशतबाट घटेर २८.०३ प्रततशत पगेुको 
पार्न्छ। साियजतनक िचय िढदै गएको िममा सो अनपुात िढदै जानपुने अिस्थामा घट्दै गएको 
कारण साियजतनक ऋण अझ बढाउन सवकने आंकलन गनय सवकन्छ।  

उक्त तातलकामा प्रततव्यष्टक्त आय र प्रततव्यष्टक्त ऋणको िवृद्धलार्य प्रस्ततु गररएको छ। प्रततव्यष्टक्त 
आयको िवृद्धदर आ. ब. २०७१/७२ र २०७२/७३ मा िमश ६.९९ प्रततशत र ४.३७ प्रततशत 
रह्यो। उक्त समयमा देशलार्य प्राकृततक प्रकोपले असर परु् याएको तथा दष्टक्षणी भेगमा सीमामा अिरोध 
भएको ष्टस्थतत रहेको तथयो। सोवह अितधमा प्रततव्यष्टक्त ऋणभार भने तलुनात्मक रुपमा उच्च रहेको 
देष्टिएको छ। 

विगत ६ िषयको ऋण र आयलार्य तलुना गदाय साियजतनक ऋणको मात्रा अझै िढाउन सवकन्छ। 
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यसको मतलब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले तलने आन्तररक ऋणमा िवृद्ध हनु गर्य हाल कायम 
रहेको सीमा िढे पतन सो को असर अथयतन्त्रमा कम पने आंकलन गनय सवकन्छ। 

पतछल्लो तीन िषय अथायत आ. ि. २०७२/७३ देष्टि आतथयक िषय २०७४/७५ को आतथयक िवृद्धदर 
औसतमा ५ प्रततशत रहेको देष्टिन्छ। यसको पररणाम सरकारलाई स्रोतको आिश्यकता बढ्दै जाने 
हनु्छ जसले गदाय सरकारको िचय गने क्षमता समेत िवृद्ध हनुे हुूँदा साियजतनक ऋण िढाउन ुनेपालको 
सन्दभयमा सकारात्मक रहेको अपेक्षा गनय सवकन्छ। 
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पररच्छेद ३ - आन्तररक ऋण सीमा तसफाररसको पषृ्ठपोषण  

राविय प्राकृततक श्रोत तथा वित्त आयोगले देशको समग्र आतथयक ष्टस्थतत, नेपाल सरकारको ततनय बाूँकी 
ऋण र प्रदेश तथा स्थानीय तहको ऋण उठाउने र ऋण ततनय सक्ने क्षमता समेतलाई आधार मानी 
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ. ि. २०७५/७६ का लातग उठाउन सक्ने आन्तररक ऋणको 
सीमाहरु तसफाररस गरेको छ। उल्लेष्टित तसफाररसमा सरकारका तीनै तहले आन्तररक ऋण पररचालन 
गने सन्दभयमा तनम्नबमोष्टजम व्यिस्था तथा मान्यता रहेको देवकन्छ। 

नपेाल सरकार  

क) आतथयक िषय २०७५/७६ को अनमुातनत कुल गाहयस््य उत्पादनको ५ प्रततशतमा  नबढ्ने गरी 
आन्तररक ऋण उठाउने। 

ि) आन्तररक ऋणको उपयोग बढी भन्दा बढी पूूँजी तनमायणमा पररचालन गने।  

प्रदेश सरकार 

क) आतथयक िषय २०७५/७६ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे राजस्ि बाूँडफाूँट र प्रदेश तहको 
आफ्नो आन्तररक स्रोतबाट प्राप्त हनुे राजस्िको योगफलको १० प्रततशतमा  नबढ्ने गरी आन्तररक 
ऋण उठाउने। 

ि) आन्तररक ऋणको पररचालन पूूँजी तनमायण र दीघयकालीन लाभका क्षेत्रमा गने। 

ग) साधारण प्रकृततका र प्रशासतनक िचयका लातग आन्तररक ऋण उपयोग नगने। 

स्थानीय तह 

क) आतथयक िषय २०७५/७६ मा संघीय सरकार र प्रदेश सष्टञ्चत कोषबाट प्राप्त हनुे राजस्ि बाूँडफाूँट 
र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तररक स्रोतबाट प्राप्त हनुे राजस्िको योगफलको १० प्रततशतमा  
नबढ्ने गरी आन्तररक ऋण उठाउने। 

ि) आन्तररक ऋणको पररचालन पूूँजी तनमायण र दीघयकालीन लाभका क्षेत्रमा गने। 

ग) साधारण प्रकृततका र प्रशासतनक िचयका लातग आन्तररक ऋण उपयोग नगने। 

उक्त प्रािधानमा उल्लेि गररए िमोष्टजम आन्तररक ऋणको अतधकतम सीमा सन्दभयमा अध्ययन गनयको 
लातग सातै प्रदेशको राजस्िको अनमुातनत आन्तररक स्रोत र संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे राजस्ि 
िाूँडफाूँटलाई तलर्एको छ। उक्त राजस्िको वििरणलाई तातलका ४ मा प्रस्ततु गररएको छ । 
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तातलका ४ - प्रदेशको अनमुातनत आन्तररक राजस्ि र संघीय सरकारबाट प्राप्त राजस्ि िाूँडफाूँट 

(रु. लािमा) 
प्रदेश आन्तररक स्रोत (क) 

अनमुातनत 
राजस्ि िाूँडफाूँट (ि) (क) र (ि) 

प्रदेश १ ३,६६,७८.०० ९,१८,११.०० १२,८४,८९.०० 

प्रदेश २ १,३१,१०.०० ९,१७,८७.३८ १०,४८,९७.३८ 

प्रदेश ३ ९,३३,३६.७६ ८,९९,६६.२७ १८,३३,०३.०३ 

गण्डकी १,६९,९५.०० ६,५७,६०.०० ८,२७,५५.०० 

प्रदेश ५ २,४०,००.०० ८,५५,०३.०० १०,९५,०३.०० 

कणायली ५०,००.०० ५,५१,६६.१५ ६,०१,६६.१५ 

सदुरुपष्टिम ४९,३०.०० ७,५७,०१.६१ ८,०६,३१.६१ 

कुल   ७४,९७,४५.९७ 
(स्रोतः आ. ि. २०७५/७६ को सात प्रदेशको बजेट वििरण) 

तातलका ४ लाई विश्लषेण गदाय प्रदेश नं ३ को राजस्ि िाूँडफाूँट र आफ्नो आन्तररक स्रोतको योगफल 
रु १८ अबय ३३ करोड सवहत सातै प्रदेशको तलुनामा अत्यातधक र प्रदेश नं ६ को उक्त शीषयकमा 
६ अबय १ करोड सवहत सिै भन्दा न्यून राजस्ि प्राप् त गने प्रदेशका रुपमा देष्टिन्छन।् 

प्रदेशहरुको उक्त शीषयकमा प्राप् त हनुे कुल राजस्ि िाूँडफाूँट रकम रु ७४ अबय ९७ करोड रहन े
देष्टिन्छ । राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको तसफाररस लाई आधार मान्दा उक्त 
रकमको १० प्रततशत अथायत कररि रु. ७ अबय ५० करोड आन्तररक ऋण तलनसक्ने अिस्था  
रहन्छ । 

आ. ि. २०७५/७६ को सातै प्रदेशको  िजेट अध्ययन गदाय प्रदेश नं २, गण्डकी र कणायलीले 
िमशः रु १ अबय, ८० करोड र १ अबय आन्तरीक ऋण पररचालन गने विषय बजेटमा उल्लेि 
गरेका छन।् सोवह आधारमा सातै प्रदेशले आन्तररक ऋण उठाउूँदा कुल रकम कररब रु. ७ अबय 
५० करोड रहन्छ । 

सोही सीमालाई अध्ययनको आधार मानेर आ. ि. २०७५/७६ को स्थानीय तनकायको ऋणको सीमा 
अनमुान गदाय आन्तररक राजस्िको अनमुातनत रकमको सूचना उपलब्ध नभएको कारण सो रकमको 
विकल्पमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त अनदुान रकमलाई आधार मातनएको छ। सो 
रकमको आधारमा यदी ७५३ स्थानीय तहले नै आन्तररक ऋण तलने हो भने सो अिस्थामा रु. ११ 
अबय ९ करोड रहने अनमुान गनय सवकन्छ। यो अनमुातनत रकमलाई प्रक्षेपण गने आधार तातलका ४ 
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मा प्रस्ततु गररएको छ । 

तातलका ५ – प्रदेश सरकार र स्थातनय तहको अनदुान तथा राजस्ि िाूँडफाूँटको अनपुात 

(रु. लािमा) 
प्रदेश/स्थानीय तह अनदुान (क) राजस्ि िाूँडफाूँट (ि) कुल (क र ि) 
प्रदेश सरकार १,१३,४३,४१ ५७,१२,०० १,७०,५५,४१ 
स्थानीय तह १,९५,०५,३१ ५७,१२,०० २,५२,१७,३१ 

स्थानीय तह र प्रदेशको अनपुात =
स्थानीयको कूल
प्रदेशको कूल

= १.४७९ 

तातलका ५ बाट स्थानीय र प्रदेशको अनदुान र राजस्ि बाडफाूँटको अनमुातनत सूचकाङ्क १.४७९ 
रहेको देष्टिन्छ। यसको मतलब सातै िटा प्रदेशको कुल आन्तररक राजस्ि र राजस्ि िाूँडफाूँट १ 
अंक रहूँदा ७५३ िटा स्थानीय तहहरुको सोही शीषयकको कूल रकम १.४७९ अंक रहन जान्छ 
भन्ने हो। 

यस मानेमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले तलन सक्ने आन्तररक ऋण आ. ि . २०७५/७६ मा 
१८ अबय ५९ करोड रहन ेअनमुान गनय सवकन्छ। उक्त रकम प्रदेशको हकमा रु ७ अबय ५० करोड 
र स्थानीय तहको हकमा रु ७ अिय ५० करोडलाई सूचकाङ्क १.४७९ ले गणुागरी आउने रकम रु. 
११ अबय ९ करोडको योगफल हो।  

उल्लेष्टित रकम थप हुूँदा नेपाल सरकारको कुल आन्तररक ऋणमा कतत रकमले िवृद्ध हनु्छ भनी 
विश्लषेण गरी हेररयो । सो विश्लषेणका लातग आ. ि. २०७४/७५ को नपेालको कुल गाहयस््य 
उत्पादनलाई तलर्एको छ, जस अनसुार कुल गाहयस््य उत्पादन रु ३० ििय ७ अबय रहेको छ।  आ. 
ि. २०७५/७६ मा अनमुातनत मदु्रास्फीतत दर ६.५ प्रततशत रहने तथा आतथयक बवृद्धदर ८ प्रततशत 
रहने अनमुानको आधारमा आ. ि. २०७५/७६ मा कुल गाहयस््य उत्पादन रु ३४ ििय ५८ अिय 
रहने देष्टिन्छ। 

तातलका ६ - आ. ि. २०७५/७६ मा आन्तररक ऋणको आयतन अनमुान 

अनमुातनत कुल गाहयस््य उत्पादन संघको ऋण क्षमता प्रदेश र स्थानीयतहको आन्तररक ऋण क्षमता 
३४ ििय ५८ अिय १ ििय ७२ अिय* १८ अिय ५९ करोड** 

* कुल गाहयस््य उत्पादनको ५ प्रततशत उठाउूँदा 
** राविय प्रकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगको तसफाररसलाई आधारमातन अनमुान गदाय 

तातलका ६ लाई विश्लषेण गदाय प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले उठाउने कुल आन्तररक ऋण कुल 
गाहयस््य उत्पादनको अनपुातमा ०.५३६ प्रततशत मात्र रहने देष्टिन्छ । नेपाल सरकारको Fiscal 

Space र Outstanding Debt को अनपुातलाई हेदाय राविय प्रकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले 
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तसफाररस गरेको प्रदेश तथा स्तानीय तहले पररचालन गनय सक्ने आन्तररक ऋणको सीमालाई उपयकु्त 
मान्न सवकन्छ । 

तर वितभन्न तहका सरकारहरु मध्ये तल्लो तहका सरकारको लातग राजस्ि संकलनको आधार तनधायररत 
भए पतन राजस्िका दायराहरु बढाउन नसक्ने पतन हनु सक्छन।् यसकारण राजस्िको आधारमा मातै्र 
स्थानीय तहलार्य ऋण व्यिस्थापन गनय छोतडददूँदा दईुिटा समस्याहरु देष्टिन्छन ्। पवहलो, संघीय 
सरकारसूँग कर संकलन गनयसक्ने परम्परागत क्षमता रहने तर सो क्षमता स्थानीय तहमा नहनुे हुंदा 
ठाडो सम्िन्ध  (Vertical Relation) मा अष्टस्थरता उत्पन्न हनु्छ भने दोस्रो, तल्लो तहका सरकारहरु 
िीच राजस्ि संकलनको सम्भाव्यता फरक फरक हनुे हुूँदा सतही (Horizontal) असमानतको ष्टस्थतत 
देष्टिन्छ । यसथय राजस्िको आधारमा आन्तररक ऋण संकलनको सीमा तोवकूँ दा झन ्सरकारहरुको 
िीचमा िीत्त तनततको प्रभाि असन्ततुलत रहन सक्ने देष्टिन्छ। 

तथावप हालको पररष्टस्थततमा आन्तररक ऋण तलूँदा देशको आतथयक अिस्थामा िलल नपने देष्टिन्छ। 
साथै कुल गाहयस््य उत्पादनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पररचालन गने आन्तररक ऋणभार 
थप कररि १ प्रततशतले मातै्र िवृद्ध हनुे अिस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आन्तररक ऋण तलन े
व्यिस्था कायायन्ियनमा ल्याउन सवकने देष्टिन्छ।  
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पररच्छेद ४ - आन्तररक ऋण पररचालन गदाय आकवषयत हनु ेकानूनको संशोधन सझुाि 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पररचालन गने आन्तररक ऋणको सीमा सम्बन्धी अध्ययनको तसलतसलामा 
विद्यमान काननुमा गनुयपने पररमाजयनका सम्बन्धमा तनम्नानसुार सझुाि रहेको छ । 

तातलका ७ – आन्तररक ऋण पररचालन गदाय आकवषयत हनु ेकानूनको संशोधन सझुाि 

ऐन/ तनयम/दफा/उपदफा विद्यमान व्यिस्था अद्याितधक गररनपुने 
बुूँदाहरु कारणहरु 

राि ऋण ऐन, २०५९ 
प्रस्तािनाः देशको आतथयक विकासको लातग 

सरकारी वित्तको समषु्टचत 
व्यिस्थापनमा सघाउ परु् याउन 
तथा वित्तीय र मौदद्रक नीततबीच 
सामञ्जस्यता कायम गदै 
आन्तररक बचत पररचालनलाई 
प्रोत्साहन गनय ऋणपत्र 
तन्काशन गरी राि ऋण 
उठाउने व्यिस्था गनय िाञ्छनीय 
भएकोले, 

देशको आतथयक विकासको लातग 
सरकारी वित्तको समषु्टचत 
व्यिस्थापनमा सघाउ परु् याउन 
तथा वित्तीय र मौदद्रक नीततबीच 
सामञ्जस्यता कायम गदै संस्थासंग 
रहेको लगानीयोग्य रकम र 
व्यष्टक्त तथा पररिारसंग रहेको 
आन्तररक बचत पररचालनलाई 
प्रोत्साहन गरी आयोजनामा लगानी 
गने हेतलेु ऋणपत्र तन्काशन गरी 
राि ऋण उठाउने व्यिस्था गनय 
िाञ्छनीय भएकोले, 

संस्थासंग रहेको 
लगानीयोग्य रकम र 
व्यष्टक्त तथा पररिारसंग 
रहेको  
र 
गरी आयोजनामा लगानी 
गने हेतलेु  
थप गररएको 

पररभाषाः उल्लेि नभएकोले थप गररन ु
पने  
 
रािऋण भन्नाले दफा ३ 
िमोष्टजम नेपाल सरकारले 
उठाएको ऋण सम्झन ुपछय। 

१) आयोजना लगानी बण्ड 
(Project Financing Bond) 
को पररभाषा थप गनुय पने। 
२) रािऋण भन्नाले दफा ३ 
िमोष्टजम नेपाल सरकार िा प्रदेश 
सरकार िा स्थानीय तह, िा कुनै 
दईु िा तीनिटै सरकारले 
उठाएको ऋण सम्झन ुपछय । 

पररभाषामा नभएकोले। 
 
 
प्रदेश सरकार तथा 
स्थानीय तहले समेत 
आन्तररक ऋण तलने 
भएकोले 

दफा ३ ऋणपत्र तन्काशन 
गरी राि ऋण उठाउन े
अतधकारः 

(१) नेपाल सरकारले सरकारी 
वित्तको समषु्टचत पररचालन 
गनयको लातग प्रचतलत कानूनको 
अधीनमा रही आिश्यक 
सम्झेको पररमाणमा एकै पटक 
िा पटक पटक गरी राि ऋण 
उठाउन सक्नेछ । 

)१(  नेपाल सरकार िा प्रदेश 
सरकार िा स्थानीय तहले 
सरकारी वित्तको समषु्टचत 
पररचालन गनयको लातग प्रचतलत 
कानूनको अधीनमा रही आिश्यक 
सम्झेको पररमाणमा एकै पटक िा 
पटक पटक गरी राि ऋण 
उठाउन सक्नेछ । 
(१ क) नेपाल सरकारले कुनै 
एक िा बढी प्रकारको ऋणपत्र 
तन्काशन गरी, प्रदेश 
सरकारलेआयोजनामा लगानी गने 
प्रयोजनको लातग संघीय 
सरकारको स्िीकृततमा ऋणपत्र 

उपदफा (१) को 
ब्याख्या प्रिरूपमा गनय 
उपदफा (१)  लाई 
उपदफा (१) र उपदफा 
(१ क) गरी दरु् भागमा 
टुक् र् याईएको। 
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तन्काशन गरी तथा स्थानीय 
तहले आयोजनामा लगानी गने 
प्रयोजनको लातग आन्तररक ऋण 
उठाउन सक्नेछ । 

दफा ३ ऋणपत्र तन्काशन 
गरी राि ऋण उठाउन े
अतधकारः 

(२) उपदफा (१) बमोष्टजम 
तन्काशन गररने ऋणपत्रको 
सािाूँ तथा ब्याजको भकु्तानी 
अितध र ब्याजको दर नेपाल 
सरकारले तोके बमोष्टजम 
हनुेछ। 

उपदफा (१ क) बमोष्टजम नेपाल 
सरकार िा प्रदेश सरकारले 
तन्काशन गने ऋणपत्रको र 
स्थानीय तहले आयोजनामा लगानी 
गने प्रयोजनको लातगपररचालन 
गरेको ऋणको सािाूँ तथा 
ब्याजको भकु्तानी अितध र 
ब्याजदर नेपाल सरकारले 
स्िीकृतत ददूँदाका बित तोवकए 
बमोष्टजम हनुेछ । 

नेपाल सरकार र प्रदेश 
सरकारले ऋणपत्र 
तन्काशन गने तर 
स्थानीय तहले ऋणपत्र 
तन्काशन नगने हुूँदा प्रि 
पाररएको। 

दफा ३ ऋणपत्र तन्काशन 
गरी राि ऋण उठाउन े
अतधकारः 

(३) ऋणपत्रको सािाूँ तथा 
ब्याज भकु्तानी अितध र 
ब्याजदर सम्बन्धमा बैङ्कले समय 
समयमा नेपाल सरकारलाई 
आिश्यक राय तथा सझुाि 
ददनेछ । 

ऋणपत्रको सािाूँ तथा ब्याज 
भकु्तानी अितध र ब्याजदर 
सम्बन्धमा बैङ्कले समय समयमा 
नेपाल सरकार िा प्रदेश 
सरकारलाई आिश्यक राय तथा 
सझुाि ददनेछ । 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थपगरी प्रि 
पाररएको । 

दफा ५ राि ऋणको 
व्यिस्थापनः 

(१) राि ऋणको व्यिस्थापन 
सम्बन्धी सम्पूणय काम नेपाल 
सरकारको तफय िाट बैंकले 
गनेछ। 

(१) राि ऋणको व्यिस्थापन 
सम्बन्धी सम्पूणय काम नेपाल 
सरकार तथा प्रदेश सरकारको 
तफय बाट बैङ्कले गनेछ । 
आयोजनामा लगानी गने 
प्रयोजनको लातग आन्तररक ऋण 
उठाउने र उक्त ऋणको अतभलेि 
राख्न ेजस्ता व्यिस्थापन सम्बन्धी 
कायय स्थानीय तह आफैं ले गनुय 
पनेछ । साथै, आन्तररक ऋण 
िापत संकलन भएको रकमको 
कारोिार, सरकारी िाता संचालन 
गने िाष्टणज्य बैंक माफय त गनुय 
पनेछ। 

सम्पूणय स्थातनय तहको 
लातग आन्तररक ऋण 
उठाउने र उक्त ऋणको 
व्यिस्थापन सम्बन्धी 
कायय केन्द्रीय बैंकले गनय 
सम्भि नहनुे भएकोले 
स्थातनय तह आफैं ले गनुय 
पदयछ । 
 
त्यसैगरी आन्तररक ऋण 
िापत संकलन भएको 
रकमको कारोिार, 
सरकारी िाता संचालन 
गने िाष्टणज्य बैंक माफय त 
गनुय उपयकु्त हनु्छ । 

दफा ५ राि ऋणको 
व्यिस्थापनः 

 
(२) उपदफा (१) बमोष्टजम 
राि ऋण व्यिस्थापन सम्बन्धी 
काम गदाय बैंकले अिश्यक 
िाताहरू राख्न,े राि ऋणको 
ष्टस्थतत बारेको प्रततिेदन नेपाल 
सरकारमा पेश गने र 
तत्सम्बन्धमा समय समयमा 
बैङ्कले आिश्यक सम्झेको राय 

 
उपदफा (१) बमोष्टजम राि ऋण 
व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गदाय 
बैंकले अिश्यक िाताहरू राख्न,े 
राि ऋणको ष्टस्थतत बारेको 
प्रततिेदन नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार तथा Public Debt 
Management Office 
(PDMO) मा पेश गने र 
तत्सम्बन्धमा समय समयमा बैङ्कले 

 
प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गररएको। 
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तथा सझुाि नेपाल सरकारमा 
पेश गनेछ । 

आिश्यक सम्झेको राय तथा 
सझुाि नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार तथा PDMO मा पेश 
गनेछ । 

दफा ५ राि ऋणको 
व्यिस्थापनः 

(३) उपदफा (१) बमोष्टजम 
राि ऋण व्यिस्थापन सम्बन्धी 
काम गदाय बैङ्कले आिश्यक पने 
प्राथतमक तथा दोस्रो बजारको 
व्यिस्था गनेछ । यसरी 
व्यिस्था गररने प्राथतमक तथा 
दोस्रो बजारको सञ्चालन तोवकए 
बमोष्टजम हनुेछ । 

उपदफा (१) बमोष्टजम राि ऋण 
व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गदाय 
बैङ्कले नेपाल सरकार र प्रदेश 
सरकारको लातग आिश्यक पने 
प्राथतमक िजार तथा नेपाल 
सरकारको लातग आिश्यक पने 
दोस्रो बजारको व्यिस्था गनेछ । 
यसरी व्यिस्था गररने प्राथतमक 
तथा दोस्रो बजारको सञ्चालन 
तोवकए बमोष्टजम हनुेछ । 

प्राथतमक बजारको कायय 
नेपाल सरकार र प्रदेश 
सरकारको लातग बैंकले 
गनुय उपयकु्त भएपतन 
दोस्रो बजारको कायय 
मौदद्रक नीततसूँग 
सम्िष्टन्धत हनुे भएकोले 
नेपाल सरकारको लातग 
आिश्यक पने दोस्रो 
बजारको व्यिस्था बैंकले 
गनुय उपयकु्त देष्टिन्छ । 

दफा ६ राि ऋण 
व्यिस्थापन सम्झौताः 

राि ऋण व्यिस्थापनको काम 
सचुारु रुपले सञ्चालन गनय 
नेपाल  सरकार र बैङ्कबीच 
समय समयमा आिश्यक 
सम्झौता गररनेछ र त्यस्तो 
व्यिस्थापन सम्बन्धी सम्पूणय 
काम सोही सम्झौताको अधीनमा 
रही गनुय पनेछ । 

राि ऋण व्यिस्थापनको काम 
सचुारु रुपले सञ्चालन गनय नेपाल 
सरकार तथा प्रदेश सरकार र 
बैङ्कबीच समय समयमा आिश्यक 
सम्झौता गररनेछ र त्यस्तो 
व्यिस्थापन सम्बन्धी सम्पूणय काम 
सोही सम्झौताको अधीनमा रही 
गनुय पनेछ । 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 

दफा २० तनयम बनाउनेः (१) यस ऐनको उद्देश्य 
कायायन्ियन गनय नेपाल 
सरकारले बैङ्कको राय तलई 
आिश्यक तनयमहरु बनाउन 
सक्नेछ । 

यस ऐनको उद्देश्य कायायन्ियन 
गनय नेपाल सरकार िा प्रदेश 
सरकारले बैङ्कको राय तलई, तथा 
स्थानीय तहले नेपाल सरकारको 
राय र अनमुती तलई आिश्यक 
तनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

प्रदेश सरकारले बैङ्कको 
राय तलन ुर स्थानीय 
तहले नेपाल सरकारको 
राय तथा स्िीकृतत तलन ु
उपयकु्त देष्टिएकोले। 

दफा २० तनयम बनाउनेः (२) उपदफा (१) ले ददएको 
अतधकारको सियसामान्यतामा 
प्रततकूल प्रभाि नपने गरी िास 
गरेर देहायका सबै िा कुनै 
विषयमा तनयम बनाउन 
सवकनेछः– 
(ग) नेपाल सरकारले तन्काशन 
गने वितभन्न ढाूँचा र तररकाका 
ऋणपत्रहरुको नामसारी गने 
तररका बारे 

(२) उपदफा (१) ले ददएको 
अतधकारको सियसामान्यतामा 
प्रततकूल प्रभाि नपने गरी िास 
गरेर देहायका सबै िा कुनै 
विषयमा तनयम बनाउन 
सवकनेछः– 
(ग) नेपाल सरकार िा प्रदेश 
सरकारले तन्काशन गने वितभन्न 
ढाूँचा र तररकाका ऋणपत्रहरुको 
नामसारी गने तररका बारे 
 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 

नेपाल राि बैंक ऐन, २०५८ 
दफा ४ बैंकको उद्देश्यः (२) उपदफा (१) बमोष्टजमको 

उदे्दश्यमा कुनै प्रततकुल प्रभाि 
नपने गरी बैंकले नेपाल 
सरकारको आतथयक नीतत 

(२) उपदफा (१) बमोष्टजमको 
उदे्दश्यमा कुनै प्रततकुल प्रभाि 
नपने गरी बैंकले नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय 

प्रदेश सरकार तथा 
स्थानीय भने्न िाक्यांश 
थप गनुय उपयकु्त 
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कािायन्ियनमा सहयोग  
परु् याउनेछ । 

तहको आतथयक नीतत 
कायायन्ियनमा सहयोग परु् याउनेछ 
।  
(सझुािः प्रदेश सरकार तथा 
स्थानीय तहको आतथयक नीतत 
कायायन्ियनको लातग काययतबतध 
बनार्न ुपने हनु्छ।) 

भएकोले सो थप गररएको 
। 

दफा ५ बैंकको काम, 
कतयव्य र अतधकारः 

)१(  दफा ४ बमोष्टजमको 
उद्देश्य हातसल गनयको तनतमत्त 
बैंकको काम, कतयव्य र 
अतधकार देहाय बमोष्टजम 
हनुेछः– 

)छ(  नेपाल सरकारको बैंकर, 
सल्लाहकार तथा वित्तीय 
एजेन्टको रुपमा कायय गने, 

(छ) नेपाल सरकार तथा प्रदेश 
सरकारको बैंकर, सल्लाहकार 
तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा 
कायय गने, 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 

दफा ९ नेपाल सरकार र 
बैंकको सम्बन्धः 

यस ऐन बमोष्टजम नेपाल 
सरकारले बैंकसूँग र बैंकले 
नेपाल सरकारसूँग सम्बन्ध 
राख्दा अथय मन्त्रालय माफय त 
राख्न ुपनेछ । 

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार 
र बैंकको सम्बन्धः यस ऐन 
बमोष्टजम नेपाल सरकार तथा 
प्रदेश सरकारले बैंकसूँग र बैंकले 
नेपाल सरकार िा प्रदेश 
सरकारसूँग सम्बन्ध राख्दा 
सम्िष्टन्धत अथय मन्त्रालय माफय त 
राख्न ुपनेछ । 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 

दफा १० सािजयतनक 
तनकायसूँग समन्ियः 

(२) नेपाल सरकारले अनरुोध 
गरेको िण्डमा बैंकले 
शोधनान्तर र बैंवकङ्ग तथा 
वित्तीय विषयमा आिश्यक 
सूचना उपलब्ध गराउन ुपनेछ 
। 

नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकार 
िा स्थानीय तहले अनरुोध गरेको 
िण्डमा बैंकले शोधनान्तर र 
बैवकङ्ग तथा वित्तीय विषयमा 
आिश्यक सूचना उपलब्ध गराउन ु
पनेछ। 

प्रदेश सरकार बा 
स्थानीय तह भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 

दफा १० सािजयतनक 
तनकायसूँग समन्ियः 

(३) बैड्कले अनरुोध गरेको 
िण्डमा नेपाल सरकार, 
सािजयतनक तनकाय तथा तनजी 
क्षेत्रले बैंकलाई आतथयक तथा 
वित्तीय विषयमा आिश्यक 
सूचना उपलब्ध गराउन ुपनेछ 
। 

बैड्कले अनरुोध गरेको िण्डमा 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, 
स्थानीय तह, सािजयतनक तनकाय 
तथा तनजी क्षेत्रले बैंकलाई 
आतथयक तथा वित्तीय विषयमा 
आिश्यक सूचना उपलब्ध गराउन ु
पनेछ । 

प्रदेश सरकार, स्थानीय 
तह भने्न िाक्यांश थप 
गनुय उपयकु्त भएकोले सो 
थप गररएको । 

दफा १३ िाता सञ्चालनः बैंकले नपेाल सरकार र अन्य 
सरकारी तनकाय, िाष्टणज्य बैंक 
तथा वित्तीय संस्था, साियजतनक 
संस्थान, विदेशी तनयोग, विदेशी 
केन्द्रीय बैंक, विदेशी बैंक तथा 
अन्तरायविय सङ्घ, संस्थाको लातग 
िाता िोली सञ्चालन गनय 
सक्नेछ । यस्तो िाता िोल्न 

बैंकले नपेाल सरकार, प्रदेश 
सरकार, स्थानीय तह, अन्य 
सरकारी तनकाय, िाष्टणज्य बैंक 
तथा वित्तीय संस्था, साियजतनक 
संस्थान, विदेशी तनयोग, विदेशी 
केन्द्रीय बैंक, विदेशी बैंक तथा 
अन्तरायविय सङ्घ, संस्थाको लातग 
िाता िोली सञ्चालन गनय सक्नेछ 

प्रदेश सरकार, स्थानीय 
तहभने्न िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 
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र सञ्चालन गने प्रविया बैंकले 
तोके बमोष्टजम हनुेछ । तर 
बैंकले कुनै व्यष्टक्त, उद्योग िा 
राजनैततक संस्थाको लातग िाता 
सञ्चालन गने छैन । 

। यस्तो िाता िोल्न र सञ्चालन 
गने प्रविया बैंकले तोके बमोष्टजम 
हनुेछ ।तर बैंकले कुनै व्यष्टक्त, 
उद्योग िा राजनैततक संस्थाको 
लातग िाता सञ्चालन गने छैन । 

दफा ४५ िलुा बजार 
कारोबार सञ्चालनः 

(१) बैंकले सम्झौता गरी नेपाल 
सरकारको तफय बाट जारी गरेको 
ऋणपत्र िा बैंकले जारी गरेको 
िा तोकेको ऋणपत्र तत्काल 
िररद िा तबिी गने िा पतछ 
िररद िा तबिी गने गरी िलुा 
बजार कारोबार सञ्चालन गनेछ 
। 

बैंकले सम्झौता गरी नपेाल 
सरकार िा प्रदेश सरकारको 
तफय बाट जारी गरेको ऋणपत्र िा 
बैंकले जारी गरेको िा तोकेको 
ऋणपत्र तत्काल िररद िा तबिी 
गने िा पतछ िररद िा तबिी गने 
गरी िलुा बजार कारोबार 
सञ्चालन गनेछ । 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 

दफा ४५ िलुा बजार 
कारोबार सञ्चालनः 

(२) बैंकले उपदफा (१) 
बमोष्टजमको िलुा िजार 
कारोबार सञ्चालन गदाय नेपाल 
सरकारका ऋणपत्रहरु िा बैंक 
आफैले जारी गरेका ऋणपत्रको 
सरुक्षणमा ररपचेज एतग्रमेण्ट िा 
ररभसय ररपचेज एतग्रमेण्ट गरी 
अल्पकालीन तरलता 
व्यिस्थापनको कायय समेत 
गनयसक्नेछ । 

बैंकले उपदफा (१) बमोष्टजमको 
िलुा िजार कारोबार सञ्चालन 
गदाय नेपाल सरकार िा प्रदेश 
सरकारका ऋणपत्रहरु िा बैंक 
आफैले जारी गरेका ऋणपत्रको 
सरुक्षणमा ररपचेज एतग्रमेण्ट िा 
ररभसय ररपचेज एतग्रमेण्ट गरी 
अल्पकालीन तरलता 
व्यिस्थापनको कायय समेत गनय 
सक्नेछ । 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 

दफा ४९ िाष्टणज्य बैंक 
तथा वित्तीय संस्थालाई 
कजाय तथा पनुकय जायः 

(१) बैंकले आफूले तनधायरण 
गरेको शतय तथा प्रकृयाको 
अतधनमा रही िाष्टणज्य बैंक तथा 
वित्तीय संस्थालार् बढीमा एक 
िषयको लातग देहायको 
जायजेथाको सरुक्षणमा कजाय 
तथा पनुरकजाय प्रदान गनय 
सक्नेछः  
(ि) नेपाल तभत्र भकु्तानी हनुे 
गरी नेपाल सरकारबाट जारी 
भएको ऋणपत्र, 

(ि) नेपाल तभत्र भकु्तानी हनुे गरी 
नेपाल सरकार िा प्रदेश 
सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र, 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 

दफा ६९ बैंकर, 
सल्लाहकार र वित्तीय 
एजेन्टः 

(१) बैंक नपेाल सरकारको 
बैंकर, आतथयक विषयको 
सल्लाहकार तथा नपेालको 
वित्तीय एजेन्ट हनुेछ । 

बैंक नपेाल सरकार तथा प्रदेश 
सरकारको बैंकर, आतथयक 
विषयको सल्लाहकार तथा 
नेपालको वित्तीय एजेन्ट हनुेछ ।  

आतथयक विषयको 
सल्लाहकारको रुपमा 
प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । साथै स्थानीय 
तहको लातग बैंकरको 
आिश्यकता हनुे भएकोले 
सरकारी कारोिार गने 
िाष्टणज्य बैंक थप 
गररएको ।   
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दफा ७२ वित्तीय एजेन्टको 
काययः 

बैंकले नपेाल सरकारसूँग भएको 
सम्झौताको आधारमा तनधायररत 
शतय िा सीमाको अधीनमा रही 
देहायका विषयमा नेपाल 
सरकारको वित्तीय ऐजेन्टको 
रुपमा कायय गनेछः– 
(क) नेपाल सरकारद्वारा जारी 
गररएको ऋणपत्रको िररद 
तबिी गने, बजार व्यिस्था गने, 
हस्तान्तरण गने र सोको 
अतभलेि राख्न ेजस्ता कारोबार। 

बैंकले नपेाल सरकार िा प्रदेश 
सरकारसूँग भएको सम्झौताको 
आधारमा तनधायररत शतय िा 
सीमाको अधीनमा रही देहायका  
विषयमा नेपाल सरकार तथा 
प्रदेश सरकारको वित्तीय ऐजेन्टको 
रुपमा कायय गनेछः– 
(क) नेपाल सरकार िा प्रदेश 
सरकारद्वारा जारी गररएको 
ऋणपत्रको िररद तबिी गने, 
बजार व्यिस्था गने, हस्तान्तरण 
गने र सोको अतभलेि राख्न ेजस्ता 
कारोबार । 
 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३  
दफा २ पररभाषा (द) “तधतोपत्र” भन्नाले बैंक िा 

वित्तीय संस्था िा संगदठत 
संस्थाले जारी गरेको शेयर, 
स्टक, बण्ड, तडबेञ्चर, तडबेञ्चर 
स्टक िा सामूवहक लगानी 
योजना सम्बन्धी प्रमाणपत्र िा 
नेपाल सरकारले जारी गरेको िा 
नेपाल सरकारको जमानतमा 
संगदठत संस्थाले जारी गरेको 
प्रमाणपत्र, बचतपत्र िा बण्ड 
सम्झन ुपछय र सो शब्दले 
तधतोपत्र बजारमाफय त कारोबार 
हनु सक्न ेिा हस्तान्तरण हनु 
सक्ने भनी तधतोपत्र बोडयले 
तोवकददएको अन्य तधतोपत्र िा 
त्यस्तो तधतोपत्र िररद तबिी िा 
वितनमय गनय सक्न ेअतधकारपत्र 
समेतलाई जनाउूँछ । 

“भन्नाले बैंक ”तधतोपत्र  िा वित्तीय 
संस्था िा संगदठत संस्थाले जारी 
गरेको शेयर , स्टक, बण्ड, 
तडबेञ्चर, तडबेञ्चर स्टक िा 
सामूवहक लगानी योजना सम्बन्धी 
प्रमाणपत्र िा नेपाल सरकार िा 
प्रदेश सरकारले जारी गरेको िा 
नेपाल सरकारको जमानतमा 
संगदठत संस्थाले जारी गरेको 
प्रमाणपत्र, बचतपत्र िा बण्ड 
सम्झन ुपछय र सो शब्दले 
तधतोपत्र बजारमाफय त कारोबार 
हनु सक्न ेिा हस्तान्तरण हनु 
सक्ने भनी तधतोपत्र बोडयले 
तोवकददएको अन्य तधतोपत्र िा 
त्यस्तो तधतोपत्र िररद तबिी िा 
वितनमय गनय सक्न ेअतधकारपत्र 
समेतलाई जनाउूँछ । 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 

दफा ४९ बैंक िा वित्तीय 
संस्थाले बैंवकङ्ग तथा  

(१) यो ऐन, प्रबन्धपत्र र 
तनयमािली तथा राि बैंकले 
वित्तीय कारोबार गनय सक्नेः 
तोकेको सीमा, शतय िा 
तनदेशनको अधीनमा रही “क” 
िगयको बैंकले देहाय बमोष्टजमको 
बैंवकङ्ग तथा वित्तीय कारोबार 
गनय सक्नेछः– 
(झ) पररयोजनाको प्रबद्र्धनको 
लातग नेपाल सरकार िा अन्य 
स्िदेशी िा विदेशी तनकाय 

(झ) पररयोजनाको प्रिद्धयनको 
लातग नेपाल सरकार िा प्रदेश 
सरकार िा अन्य स्िदेशी िा 
विदेशी तनकाय माफय त प्राप्त भएको 
रकमबाट कजाय प्रिाह गने िा 
कजाय व्यिस्थापन गने, 
(त) नेपाल सरकार िा प्रदेश 
सरकार िा राि बैंकले जारी 
गरेको ऋणपत्र िररद–तबिी गने 
िा सकार गने, 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 
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माफय त प्राप्त भएको रकमबाट 
कजाय प्रिाह गने िा कजाय 
व्यिस्थापन गने, 
(त) नेपाल सरकार िा राि 
बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र 
िररद–तबिी गने िा सकार 
गने, 

दफा ५० बैंक िा वित्तीय 
संस्थाले गनय नहनुे कामः 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु 
कुरा लेष्टिएको भएतापतन आफ्नो 
बैंवकङ्ग तथा वित्तीय कारोबार 
सञ्चालन गनय िा आफ्ना 
कमयचारीलाई बैंक िा वित्तीय 
संस्थाको प्रचतलत कमयचारी 
वितनयमािली बमोष्टजम आिास 
िा अन्य सवुिधा उपलब्ध 
गराउन, नेपाल सरकार िा राि 
बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, 
कुनै पतन तनक्षेप िातामा रहेको 
रकम िा मदु्दती रतसदको 
तधतोमा कजाय ददन र संस्थापक, 
सञ्चालक, काययकारी प्रमिु िा 
एक प्रततशतभन्दा बढी शेयर 
तलएको शेयरधनीहरुलाई 
आफ्नैमदु्दती तनक्षेप, नपेाल 
सरकार िा राि बैंकले जारी 
गरेको ऋणपत्रको तधतोमा 
कजाय, तथा तोवकएको 
सीमासम्मको िेतडट काडय 
सवुिधा प्रदान गनय बाधा 
परु् याएको मातनने छैन । 

यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेष्टिएको भएतापतन आफ्नो 
बैंवकङ्ग तथा वित्तीय कारोबार 
सञ्चालन गनय िा आफ्ना 
कमयचारीलाई बैंक िा वित्तीय 
संस्थाको प्रचतलत कमयचारी 
वितनयमािली बमोष्टजम आिास िा 
अन्य सवुिधा उपलब्ध गराउन, 
नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकार 
िा राि बैंकले जारी गरेको 
ऋणपत्र, कुनै पतन तनक्षेप िातामा 
रहेको रकम िा मदु्दती  रतसदको 
तधतोमा कजाय ददन र संस्थापक, 
सञ्चालक, काययकारी प्रमिु िा 
एक प्रततशतभन्दा बढी शेयर 
तलएको शेयरधनीहरुलाई आफ्नै 
मदु्दती तनक्षेप, नेपाल सरकार तथा 
प्रदेश सरकार िा राि बैंकले 
जारी गरेको ऋणपत्रको तधतोमा 
कजाय, तथा तोवकएको 
सीमासम्मको िेतडट काडय सवुिधा 
प्रदान गनय बाधा परु् याएको मातनन े
छैन । 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 

दफा ९४ भकु्तानीको 
प्राथतमकताः 

(१) बाध्यात्मक िारेजीमा 
गएको बैंक िा वित्तीय संस्थाले 
देहायको प्राथतमकता िमानसुार 
दावयत्ि भकु्तानी गनुय पनेछः– 
(ङ) नेपाल सरकार, स्थानीय 
तनकाय िा रािबैंकलाई ततनुय 
बझुाउन ुपने रकम, 

(ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार, स्थानीय तह िा राि 
बैंकलाई ततनुय बझुाउन ुपने रकम, 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 

दफा ११३ तनक्षेप भरी 
भराउ िा जफत हनु सक्नेः 

बैंक िा वित्तीय संस्थामा रािेको 
तनक्षेप रकम तधतो िा जमानत 
रािी कजाय लेनदेन कारोबार 
गरेको िा नेपाल सरकार िा 
नेपाल सरकारको स्िातमत्ि 
भएको संस्थाको तहविल मासी 
सो मासेको रकमबाट िा 

बैंक िा वित्तीय संस्थामा रािेको 
तनक्षेप रकम तधतो िा जमानत 
रािी कजाय लेनदेन कारोबार 
गरेको िा नेपाल सरकार िा 
प्रदेश सरकार िा स्थानीय तह िा 
कुनै दरु् िा यी तीनै तहका 
सरकारको स्िातमत्ि भएको 

प्रदेश सरकार, िा 
स्थानीय तह िा यी 
तीनिटै भने्न िाक्यांश 
थप गनुय उपयकु्त 
भएकोले सो थप गररएको 
। 
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प्रचतलत कानून बमोष्टजम कुनै 
कसरु मातनन ेकाम गरी सो 
कसरुको तबगोबाट िा 
आतंककारी िा बैंवकङ्ग, वित्तीय 
अपराध िा संगदठत अपराध 
सम्बन्धी काम कारबाहीबाट 
संकलन गरी तनक्षेप रािेको 
रहेछ भने सो तधतो िा जमानत 
रहेको िा तहविल मस्यौट 
गरेको तबगो प्रचतलत कानून 
बमोष्टजम सो तनक्षेपबाट भरी 
भराउ िा जफत हनु सक्नेछ ।  

संस्थाको तहविल मासी सो 
मासेको रकमबाट िा प्रचतलत 
कानून बमोष्टजम कुनै कसरु 
मातनने काम गरी सो कसरुको 
तबगोबाट िा आतंककारी िा 
बैंवकङ्ग, वित्तीय अपराध िा 
संगदठत अपराध सम्बन्धी काम 
कारबाहीबाट संकलन गरी तनक्षेप 
रािेको रहेछ भने सो तधतो िा 
जमानत रहेको िा तहविल मस्यौट 
गरेको तबगो प्रचतलत कानून बमोष्टजम 
सो तनक्षेपबाट भरी भराउ िा 
जफत हनु सक्नेछ । 

तनयम ४ ऋणपत्र 
तन्काशन गने काययवितधः 

(१) नेपाल सरकारले ऋणपत्र 
तन्काशन गरी आन्तररक ऋण 
उठाउन आिश्यक देिेमा 
त्यसरी उठार्ने कुल ऋण 
रकम, ऋणपत्रको साूँिा भकु्तानी 
अितध, ब्याजदर, ब्याज भकु्तानी 
अितध र सो सम्बन्धी अन्य 
आिश्यक शतयहरु समेत तोकी 
त्यस्तो ऋणपत्र तबिी गने 
प्रयोजनको लातग तन्काशन गनय 
बैङ्कलाई स्िीकृतत ददएमा बैङ्कले 
आिश्यकता अनसुार सूचना 
प्रकाशन िा प्रसारण गरी त्यस्तो 
ऋणपत्र तन्काशन गनेछ। 

नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले 
ऋणपत्र तन्काशन गरी आन्तररक 
ऋण उठाउन आिश्यक देिेमा 
त्यसरी उठार्ने कुल ऋण रकम, 
ऋणपत्रको साूँिा भकु्तानी अितध, 
ब्याजदर, ब्याज भकु्तानी अितध र 
सो सम्बन्धी अन्य आिश्यक 
शतयहरु समेत तोकी त्यस्तो 
ऋणपत्र तबिी गने प्रयोजनको 
लातग तन्काशन गनय बैङ्कलाई 
स्िीकृतत ददएमा बैङ्कले 
आिश्यकता अनसुार सूचना 
प्रकाशन िा प्रसारण गरी त्यस्तो 
ऋणपत्र तन्काशन गनेछ।  

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 

राि ऋण तनयमािली, २०५९ 
तनयम ६ ऋणपत्रको 
नामसारी गने तररकाः 

(१) स्टक ऋणपत्रको नामसारी 
गनय विभाग समक्ष तनिेदन पनय 
आएमा विभागले त्यस्ता ऋणपत्र 
तलने ददन ेदिैुलाई सनाित 
गराई नामसारी िापत प्रतत 
प्रमाणपत्र एक सय रुपैयाूँ दस्तरु 
तलई बैङ्कले िातामा सो स्टक 
ऋणपत्र तलने व्यष्टक्तको नाम 
दताय गरी नामसारी गररददनेछ । 
तर फमय, कम्पनी िा संस्थाले 
स्टक ऋणपत्र तलन ेददन े
भएकोमा त्यस्तो फमय, कम्पनी 
िा संस्थाको धनी िा 
आतधकाररक प्रतततनतधबाट 
सनाित गराई स्टकको 
नामसारी गनय सवकनेछ । 

स्टक ऋणपत्रको नामसारी गनय 
बैंक समक्ष तनिेदन पनय आएमा 
बैंकले त्यस्ता ऋणपत्र तलन ेददन े
दिैुलाई सनाित गराई नामसारी 
िापत प्रतत प्रमाणपत्र एक सय 
रुपैयाूँ दस्तरु तलई बैङ्कले िातामा 
सो स्टक ऋणपत्र तलन ेव्यष्टक्तको 
नाम दताय गरी नामसारी गररददनेछ 
। 
तर फमय, कम्पनी िा संस्थाले 
स्टक ऋणपत्र तलन ेददन ेभएकोमा 
त्यस्तो फमय, कम्पनी िा संस्थाको 
धनी िा आतधकाररक प्रतततनतधबाट 
सनाित गराई स्टकको नामसारी 
गनय सवकनेछ । 

विभागको सट्टा बैंक भने्न 
शब्द राष्टिएको।  
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तनयम ९ ऋणपत्रको 
प्रतततलवप ददनेः 

(२) उपतनयम (१) बमोष्टजम 
तनिेदन पनय आएमा विभागले 
प्रत्येक तीन मवहनामा एकपटक 
सो अितधतभत्र परेका सबै 
तनिेदन समािेश गरी राविय 
स्तरको दैतनक पतत्रकामा त्यस्तो 
ऋणपत्रको सम्बन्धमा पूरा 
वििरण िोली कसैको हक 
लाग्ने रहेछ भने उजरुी गनय 
पैंतीस ददनको म्याद ददई सूचना 
प्रकाशन गनुय पनेछ। 
(३) उपतनयम (२) बमोष्टजम 
सूचना प्रकाशन भएको तमततले 
पैंतीस ददनतभत्र कसैको उजरुी 
पनय नआएमा विभागले 
तनिेदकलाई सो अितध समाप्त 
भएको तमततले एक सय असी 
ददनको अितध व्यततत 
भईसकेपतछ त्यस्तो ऋणपत्रको 
प्रमाष्टणत प्रतततलवप ददनपुनेछ। 

(२) उपतनयम (१) बमोष्टजम 
तनिेदन पनय आएमा बैंकले प्रत्येक 
तीन मवहनामा एकपटक सो 
अितधतभत्र परेका सबै तनिेदन 
समािेश गरी राविय स्तरको 
दैतनक पतत्रकामा त्यस्तो 
ऋणपत्रको सम्बन्धमा पूरा 
वििरण िोली कसैको हक लाग्न े
रहेछ भने उजरुी गनय पैंतीस 
ददनको म्याद ददई सूचना प्रकाशन 
गनुय पनेछ । 
(३) उपतनयम (२) बमोष्टजम 
सूचना प्रकाशन भएको तमततले 
पैंतीस ददनतभत्र कसैको उजरुी पनय 
नआएमा बैंकले तनिेदकलाई सो 
अितध समाप्त भएको तमततले एक 
सय असी ददनको अितध व्यततत 
भईसकेपतछ त्यस्तो ऋणपत्रको 
प्रमाष्टणत प्रतततलवप ददनपुनेछ । 

विभागको सट्टा बैंक भने्न 
शब्द राष्टिएको। 

तनयम १६ र्च्छापत्र 
बनाउनेः 

धनीले आफ्नो शेषपतछ 
ऋणपत्रको सम्बन्धमा कसैलाई 
र्च्छाउन ुपरेमा विभागमा 
तनिेदन ददई विभागले 
अनसूुची–१४ बमोष्टजमको 
ढाूँचामा र्च्छापत्र बनाई ददनेछ 
र सोही र्च्छापत्र बमोष्टजम 
विभागले ऋणपत्रको साूँिा ब्याज 
भकु्तानी ददनेछ । 

धनीले आफ्नो शेषपतछ ऋणपत्रको 
सम्बन्धमा कसैलाई र्च्छाउन ु
परेमा बैंकमा तनिेदन ददई बैंकले 
अनसूुची–१४ बमोष्टजमको 
ढाूँचामा र्च्छापत्र बनाई ददनेछ र 
सोही र्च्छापत्र बमोष्टजम बैंकले 
ऋणपत्रको साूँिा ब्याज भकु्तानी 
ददनेछ। 

विभागको सट्टा बैंक भने्न 
शब्द राष्टिएको। 

तनयम १९ बोलपत्र 
आव्हान गने काययवितधः 

(१) विभागले बोलपत्रको 
माध्यमबाट तन्काशन गररने 
िेजरी तबलको भकु्तानी अितध र 
अन्य आिश्यक शतयहरु िलुाई 
राविय स्तरको दैतनक पतत्रकामा 
सूचना प्रकाशन गनुय पनेछ । 

बैंकले बोलपत्रको माध्यमबाट 
तन्काशन गररने िेजरी तबलको 
भकु्तानी अितध र अन्य आिश्यक 
शतयहरु िलुाई राविय स्तरको 
दैतनक पतत्रकामा सूचना प्रकाशन 
गनुय पनेछ । 

विभागको सट्टा बैंक भने्न 
शब्द राष्टिएको। 

अन्तर –सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन , २०७४ 
दफा १४ आन्तररक ऋण (३) प्रदेश तथा स्थानीय तहले 

आन्तररक ऋण तलन नेपाल 
सरकारको सहतमत माग गदाय 
आन्तररक ऋण तलन िोष्टजएको 
योजना, योजनाबाट प्राप्त हनु 
सक्ने प्रततफल र उपलष्टब्ध ऋण 
भकु्तानी योजना, ऋण ददन े
संस्थाको वििरण सवहतको 

(३) प्रदेश तथा स्थानीय तहले 
आन्तररक ऋण तलन नेपाल 
सरकारको सहतमत माग गदाय 
आन्तररक ऋण तलन िोष्टजएको 
योजना सवहतको प्रस्ताि मन्रालय 
समक्ष पेश गनुय पनेछ। 

ऋण तलनपूुिय संस्थाको 
वििरण प्रस्तािमा उल्लेि 
नहुूँदा सष्टजलो पने तथा 
व्यष्टक्तले ऋणतलने 
प्रािधान नभएकोहुूँदा पून 
सच्च्यार्एको।  
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प्रस्ताि मन्रालय समक्ष पेश गनुय 
पनेछ। 

दफा १४ आन्तररक ऋणः उपदफा थप गनुय पने (५) उपदफा (१) बमोष्टजम 
प्रकृया पूरागरी प्रदेश सरकार िा 
स्थानीय तहले आन्तररक ऋण 
पररचालन गदाय नेपाल सरकारले 
प्रतत जमानत ददनेछ । 

अन्तर–सरकारी वित्त 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
मा जमानत सम्िन्धी 
व्यिस्था नभएकोले 
उपदफा (५) थप 
गररएको । 

तधतोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ 
२. पररभाषा (च) “तधतोपत्र” भन्नाले संगदठत 

संस्थाले जारी गरेको शेयर, 
स्टक, बण्ड, तडिेञ्चर, तडिेञ्चर 
स्टक िा सामूवहक लगानी 
योजना सम्बन्धी प्रमाणपत्र िा 
नेपाल सरकारले जारी गरेको िा 
नेपाल सरकारको जमानतमा 
संगदठत संस्थाले जारी गरेको 
ऋणपत्र, बचतपत्र िा बण्ड 
सम्झन ुपछय र सो शब्दले 
तधतोपत्र बजार माफय त कारोबार 
हनु सक्न ेिा हस्तान्तरण हनु 
सक्ने भनी बोडयले तोवकददएको 
अन्य तधतोपत्र िा त्यस्तो 
तधतोपत्र िररद, तबिी िा 
वितनमय गनय सक्न ेअतधकारपत्र 
समेतलाई जनाउूँछ । 

(च) “तधतोपत्र” भन्नाले संगदठत 
संस्थाले जारी गरेको शेयर, 
स्टक, बण्ड, तडिेञ्चर, तडिेञ्चर 
स्टक िा सामूवहक लगानी योजना 
सम्बन्धी प्रमाणपत्र िा नेपाल 
सरकार िा प्रदेश सरकारले जारी 
गरेको िा नेपाल सरकारको 
जमानतमा संगदठत संस्थाले जारी 
गरेको ऋणपत्र, बचतपत्र िा 
बण्ड सम्झन ुपछय र सो शब्दले 
तधतोपत्र बजार माफय त कारोबार 
हनु सक्न ेिा हस्तान्तरण हनु 
सक्ने भनी बोडयले तोवकददएको 
अन्य तधतोपत्र िा त्यस्तो तधतोपत्र 
िररद, तबिी िा वितनमय गनय 
सक्ने अतधकारपत्र समेतलाई 
जनाउूँछ । 

प्रदेश सरकार भने्न 
िाक्यांश थप गनुय 
उपयकु्त भएकोले सो थप 
गररएको । 
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पररच्छेद ५ - आन्तररक ऋणको सीमा तसफाररसको लातग तलनपुने समविगत आतथयक 
सचुकाङ्कहरु 

सरकारले आन्तररक ऋणको सीमा तनधायरण गदाय ऋणको मौज्दातलाई सूतनष्टित गनुय पने हनु्छ। 
त्यसकारणले आन्तररक ऋणको स्िीकृततका लातग केही सूचकाङ्कहरुको विश्लषेणको अपेक्षा गररन्छ। 
सूचकाङ्कहरुको विश्लषेणपश् चात ऋणको सीमा तनधायरण गदाय आतथयक िवृद्धलाई नकारात्मक असर नपने 
हनुजान्छ। सूचकहरुको विश्लषेण सरकारको तह, िहृत आतथयक अिस्था र वित्त अिस्थाको आधारमा 
हनुपुने हुूँदा वितभन्न स्रोत सामग्रीका अध्ययनको आधारमा नेपालको सन्दभयमा तनम्न सूचकलाई चयन 
गररएको छ ।  

तातलका ८ - आन्तररक ऋणको सीमा तनधायरण गदाय विश्लषेण गनुयपने समविगत आतथयक सूचकहरु 

आतथयक पररसूचांङ्क नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह 
१. साियजतनक ऋण र कूल गाहयस््य 
उत्पादनको अनपुात 

✓ _ _ 

२. आन्तररक ऋण र राजस्िको अनपुात ✓ ✓ ✓ 
३. व्याजदर ✓ ✓ ✓ 
४. सरकारले तलन सक्न ेआन्तररक ऋण 
र भकू्तानी गनय बाूँकी कूल ऋणको 
अनपुात 

✓ ✓ ✓ 

५. वित्तीय क्षेत्र सिलताका प्रमिु 
सूचकहरु 

✓ ✓ ✓ 

६. विप्रषेण ✓ - - 

मातथ उल्लेष्टित आतथयक पररसूचकाङ्कले आन्तररक ऋण तलने िममा पाने प्रभाि र सोको आिश्यकता 
तल विश्लषेण गररएको छ। 

1. ततनय िाूँकी साियजतनक ऋण र कुल गाहयस््य उत्पादनको अनपुातले अथयतन्त्रमा रहेको 
साियजतनक ऋणको भारलाई मापन गदयछ । उक्त अनपुात नेपाल सरकारले मातै्र मापन गदयछ 
। सो साियजतनक ऋणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तररक ऋणको रुपमा पररचालन 
गरेको ऋणलाई समेत संलग्न गररएको हनुेछ । हाल नेपालको उक्त अनपुात कररि २९ 
प्रततशत रहेको र नेपालको आतथयक अिस्थाको विश्लषेण गदाय यो दरलाई ४० प्रततशत सम्म 
परु् याउन सवकने राय विज्ञहरुले राख् न ुभएको छ (अनसूुष्टच १)। 

2. आन्तररक ऋण र राजस्िको अनपुात ले आन्तररक ऋण ततनय सक्ने क्षमतालाई बझुाउूँछ। 
Ahrent , R (na) ले गरेको एउटा अध्ययनमा सन ्२०१० सम्म यो अनपुात ४५ प्रततशत 
देष्टि ५४ प्रततशत रहेको पार्एको छ। नेपाल सरकारले पतन यस त्यलाई मनन गरी 
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आन्तररक ऋण र राजस्िको अनपुातलाई सो अध्ययनले देिाएको सीमातभत्र राख् न ुउपयकु्त 
हनु्छ।  

3. व्याजदरको विश्लषेण तीनै तहका सरकारले गनुय जरुरी हनु्छ । व्याजदर बजारले  तनधायरण 
गरेको िचत दरमा केही वप्रतमयम थप गरर तनधायरण गनुयपदयछ । व्याजदरले ऋण जारी गने 
चिलाई तनधायरण गदयछ । सामान्य अिस्थामा िजारमा िचतको व्याजदर िढ्दा आन्तररक 
ऋण तलन िोज्दा ऋणको लागत िढ्ने हनु्छ । यसकारण ऋण उठाउने समय तनधायरण गदाय 
न्यून ब्याजदर रहने समय पवहचान गनुयपदयछ। नेपालको लगानी ब्याजदर अन्तराविय औषत 
ब्याजदर भन्दा उच्च रहेकोले विध्यमान लगानी ब्याजदर भन्दा माथी बजारले धान्न गाह्रो 
पछय। 

4. सरकारले तलन सक्ने आन्तररक ऋण र भकू्तानी गनय बाूँकी कूल ऋणको अनपुातले सरकारलाई 
वित्त योजना िनाउन सहज हनु्छ । यदद यो अनपुात १० प्रततशत रहूँदा सरकारले तलन े
कररि २० देष्टि २५ िषयको कुल ऋण भकु्तानी योग्य हनु्छ। 

5. वित्तीय क्षेत्र सिलताका प्रमिु सूचकहरुमा िजारमा मदु्रा प्रिाहको ष्टस्थतत, िैंवकङ्ग क्षेत्रको 
Non-performing Loan (NPL), ऋण प्रिाह र िचत संकलन ष्टस्थततलाई हेनुयपने हनु्छ । 
ऋण भार प्रिाह िचतको तलुनामा ८० प्रततशतको हाराहारी आदशय दर हनु्छ। 

6. International Monetory Fund र World Bank Group ले सन २००९ मा गरेको 
अध्ययन अनसुार विप्रषेण पतन अततररक्त वित्तीय स्रोतको एक स्थीर र Counter Cyclical 

Source मातनएको छ । विशेष गरी तनम्न आय भएका मलुकुले अतधकतम विप्रषेण प्राप्त गदाय 
देशले ऋण तलने क्षमता िढ्न गई आतथयक िवृद्धलाई पतन िढािा ददन सक्छ। 

नेपालले आफ्नो कुल गाहयस््य उत्पादन को कररब २५ प्रततशत विप्रषेण प्राप्त गदयछ । संघीय 
सरकारले आन्तररक ऋण तलदाूँ विप्रषेण बाट प्राप्त रकम गाहयस््य आयको १० प्रततशत भन्दा िढी 
रहेमा आन्तररक ऋण पररचालनको लातग आधार तय हनु्छ (WB and IMF, 2009)। 
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पररच्छेद ६ -  असरहरुआन्तररक ऋण पररचालन गदाय पनय सक् ने को विश्लषेण 

6.1 साियजतनक ऋण पररचालनका सैद्धाष्टन्तक अिधारणा 

ररकातडययन समतलु्य तसद्धान्त (Recardian Theory of Equivalence) ले साियजतनक ऋणको प्रभाि 
आतथयक कृयाकलापमा नपने उल्लेि गरेको छ। यसको कारण ितयमान समयमा ऋण उठाउनकुो 
मतलि सरकारले करलार्य भवि्यको लातग स्थतगत गरेको हो। जनु ऋण जनु व्यष्टक्तको जीिनकालमा 
तलर्एको हो सो ऋण सरकारले सोही ब्यष्टक्तको जीिनकालमा नै ततनुय पने हनु्छ। यसथय करदातालाई 
ितयमान समयमा उपभोग कटौतत गनुय नपरे पतन भवि्यमा ऋणको भकू्तानीका लातग कर माफय त चकु्ता 
गनुयपने हुूँदा समग्र मागमा साियजतनक ऋणको प्रभाि नपने भतन व्याख्या गररएको छ। 

नि शास्त्रीय तसद्धान्त (Neo-Classical Theory) ले साियजतनक ऋण र आतथयक िवृद्धको िीचमा 
नकारात्मक सम्िन्ध हनु्छ भने्न व्याख्या गरेको छ। जि सरकारले बजारबाट ऋण तलन्छ तनष्टज 
क्षेत्रको लातग वित्तीय स्रोतको अभाि हनु्छ। पररणाम स्िरुप तनजी क्षेत्रले वित्तीय स्रोतको उपयोग 
गदाय व्याजदरमा िवृद्ध हनुगर्य अतधक उत्पादकत्ि भएको क्षेत्रमा कम स्रोतको उपलब्धताले आतथयक 
िवृद्धलार्य नकारात्मक असर पाछय भनी उल्लेि गररएको छ। 

वकतनतसयन तसद्धान्त (Keynesian Theory) ले आतथयक िवृद्ध र साियजतनक ऋणको िीचमा सकारात्मक 
सम्िन्ध हनुे कुरा उल्लेि गरेको छ । वकन्सका अनसुार अथयतन्त्र सन्तलुनमा रहे पतन पूणय रोजगारीको 
अिस्थामा हुंदैन। अतयतन्त्रलाई पूणय रोजगारी उन्मिु बनाउन स्रोतको अभाि हनु्छ । सो अभाि पूरा 
गनय साियजतनक ऋण तलई  Demand Deficiency लाई कम गराउूँदा अथयतन्त्र पूणय िेरोजगारको 
अिस्थामा पगु्न सक्छ। पररणामस्िरुप साियजतनक ऋणको प्रभाि आतथयक बवृद्धमा सकारात्मक असर 
पाछय भतन उल्लेि गररएको छ। 

Endogenous Growth Theory ले आतथयक िवृद्धमा  साियजतनक ऋणको सकारात्मक प्रभाि रहने 
भनी व्याख्या गरेको छ। सरकारले ऋण तलंदा सो को उपयोग भौततक पूिायधारमा िचय हनु्छ। 
पररणाम स्िरुप पूिायधार लगायतको क्षेत्रमा अध्ययन अनसुन्धान र मानि संसाधन विकास माफय त 
निप्रिधयनको सम्भािना रहन्छ। यसथय अथयतन्त्रमा साियजतनक ऋणको कारण तसष्टजयत निप्रिधयनले 
आतथयक विकासमा सकारात्मक टेिा पगु्छ। 

िहृत अथयशाष्टस्त्रय असमानताको तसद्धान्त (Macroeconomic Imbalance Theory) ले साियजतनक 
ऋण तलंदा आतथयक सूचकाङ्कमा असमानता रहने कुरा उल्लेि गरेको छ। साियजतनक ऋणले 
अथयतन्त्रमा मदु्रास्फीतत बढाउन गई तनजीक्षेत्रको लगानीलाई सांघरुो बनाउूँछ। पररणामस्िरुप आतथयक 
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िवृद्धमा नकारात्मक असर पनय जान्छ। 

अन्तर पसु्ता समता तसद्धान्त (Intergeneration Equity Theory) ले एउटा पसु्ताले तलएको ऋण 
अको पसु्ताले भकु्तानी गनुयपने हुूँदा सो को असर अथयतन्त्रमा नकारत्मक असर पछय  भतन व्याख्या 
गरेको छ । ऋण तलने पसु्ताको उपभोग्य क्षमता बवृद्ध भई आतथयक िवृद्धमा सकारात्मक प्रभाि पने 
देष्टिए पतन ऋण भकू्तानी गनुयपने पसु्ताको लातग ऋणको नकारात्मक प्रभाि पनय जान्छ । यस कारण 
ऋण उठाउूँदा अन्तर पसु्ताको आदशय तहमा रहेर ऋण उठाउन सवकएन भने सो को प्रभाि नकारात्मक 
पछय भतन उल्लेि गररएको छ। 

6.2 आन्तररक ऋण पररचालनमा अन्तरायविय अनभुि 

क्यानडा १० िटा Provinces र तीनिटा Territories रहेको संघीय देश हो । उक्त देशका 
Province हरु आन्तररक तथा िाह्य ऋण तलन स्ितन्त्र छन।् Province हरु विना कुनै सीमा ऋण 
तलन पाउंछन।् तर स्थातनय सरकारले ऋण तलंदा Province ले तनधायरण गरेको सीमा तभत्र रवह तलन ु
पने हनु्छ। 

डेनमाकय  एउटा अतधराज्य हो। पाूँच िटा प्रशासतनक क्षेत्रमा विभाष्टजत यो देशमा ९८ िटा 
नगरपातलकाहरु रहेका छन।् तल्लो तहका प्रशासतनक केन्द्रले ऋण तलन िोज्दा केन्द्रीय सरकार 
सो छलफलमा सहभागी हनुे गदयछ। केन्द्रीय सरकारले तोकेको सीमा तभत्र रही तल्लो तनकायले ऋण 
तलनपुने प्रािधान छ। नगरपातलकाहरुले िानेपानी, विजलुी ित्ती, शहरीकरण जस्ता क्षेत्रमा लगानी 
गनय िाहेक अन्य क्षेत्रमा ऋण तलन पाउूँदैनन।् तल्ला तहका प्रशासतनक केन्द्रले ऋण तलन सो देशको 
Ministry of Interior सूँग अनमुतत तलन ुपदयछ। 

जमयन संघीय सरकार भएको मलुकु हो। Lander तल्लो तहको तनकाय हो। जसलार्य ऋण तलन े
अनमुतत प्राप्त छ। तर उक्त ऋण लगानी िजेट माफय त गनुयपने हनु्छ जसको लातग Lander Authority 

बाट स्िीकृतत तलन ुपने हनु्छ। 

दष्टक्षण अविका ९ िटा Province भएको संघीय देश हो। यो देशमा पूूँजीगत िचयका लातग िह-ु

िषीय ऋण तलन पार्न्छ भने तनयतमत िचयको लातग िावषयक ऋण तलनपुने व्यिस्था छ। ऋणको 
लातग Loan Consultation Committee ले स्िीकृतत ददनपुने हनु्छ। सो स्िीकृतत उक्त प्रदेशको 
ऋण ततने (सांिा र व्याज) क्षमताको आधारमा प्रदान गररन्छ। सो क्षमता प्रदेशले संघीय सरकारबाट 
पाउने सहायतालार्य पतन समािेश गररन्छ। 

भारत २९ राज्य ७ Union Territories रहेको संघीय देश हो। भारतमा प्रदेशले ऋण पररचालन 
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गनय पाउने प्रािधान छ। प्रदेशले ऋण तलदा, संघीय सरकारको स्िीकृतत तलनपुदयछ। ऋण स्िीकृतत 
ददंदा प्रदेशको केन्द्र संगको Outstanding Debt अनपुातलार्य पतन विश्लषेण गररन्छ। 

रेनहाटय र रगअफ (२०१०) ले “ऋणको समयमा आतथयक िवृद्ध” भने्न शीषयकमा गरेको  अनसुन्धानले 
ऋण, आतथयक िवृद्ध र मदु्रास्फीततको सम्िन्धलार्य पून पररभावषत गरेको पार्न्छ । ४४ िटा देशको 
२०० िषयको त्याङ्कलार्य प्रयोग गरी सो अनसुन्धान गररएको तथयो। उक्त लेिमा ऋण र कुल 
गाहयस््य उत्पादन अनपुातका आधारमा देशहरुलाई दईुिटा समूहमा तबभाष्टजत गरी विश्लषेण गररएको 
छ। पवहलो समूहमा रहेका देशहरुको ऋण र कुल गाहयस््य उत्पादनको अनपुात ९० प्रततशत माथी 
रहेको र उक्त देशहरुको आतथयक िवृद्ध उल्लेख्य मात्रामा कतम रहेको देष्टिएको छ। त्यसै गरर ऋण 
र कुल गाहयस््य उत्पादनको अनपुात ६० प्रततशत भन्दा कम रहेको दोस्रो समूहका देशहरुमा आतथयक 
िवृद्ध Nonlinear रहेको कुरा उल्लेि छ। यस अध्ययनले उच्च साियजतनक ऋण तलूँदा आतथयक 
िवृद्धसूँग नकारात्मक सम्िन्ध रहने देिाएको छ। 

विगतमा अतधकांश साना तथा मध्यम आय भएका देशहरुले िाह्य ऋण तलूँदा अथयतन्त्रमा नकारात्मक 
असर परेको कारण ितयमान समयमा यस्ता देशहरु आन्तररक ऋणको विकल्पमा उतभएको सन ्
२०१० मा Bank for International Settlement ले गरेको अध्ययनले देिाएको छ । उक्त 
अध्ययनले वित्त तथा मौदद्रक नीतत बीच सन्तलुन कायम गनय बजार व्याजदरले भतूमका िेल्ने कुरा 
उल्लेि गरेको छ । कुनै पतन अथयतन्त्रको बतलयो वित्त सन्तलुन रहूँदा र ऋणको भार अथयतन्त्रमा 
कम पदाय त्यसले व्याजदरलार्य न्यून िनाउूँछ । न्यून व्याजदर दीघयकातलन हनुे अिस्थाको तसजयना 
स्थायी प्रकृततको देष्टिंदा यसको प्रभाि मौदद्रक नीततमा देष्टिन्छ पररणाम स्िरुप Natural Interest 

Rate मा न्यूनता आउूँछ जसले िास्तविक मदु्रा सटहीलार्य पतन सन्तलुन कायम गनय सक्छ। 
व्याजदरलार्य स्थीर बनाउने तफय  लष्टक्षत भर्य ऋण जारी गदाय समग्र  अथयतन्त्रलार्य सन्ततुलत राख्न 
सवकन ेकुरा उल्लेि छ। 

6.3 नपेालको सन्दभयमा आन्तररक ऋणले पानय सक्न ेअसरहरु 

प्रदेश तथा स्थानीय तहले तलने आन्तररक ऋण पररणाम मषु्टि हनुे गरी तलन ुपदयछ। राजनीततक 
नेततृ्िमा फजलु िचय गने प्रिषृ्टत्त बढेको अिस्थामा आन्तररक ऋणको उपयोग पतन अनतु्पादक क्षेत्रमा 
हनु सक्ने हुूँदा केन्द्र सो विषयमा गम्भीर हनुपुदयछ। कुनै एक/दरु्य िटा स्थानीय तनकायलार्य नेततृ्िको 
क्षमताको आधारमा छनौट गरी तत तनकायलार्य आन्तररक ऋण पररचालन गनय ददर् एउटा Model 

को रुपमा प्रस्ततु गने र सो Model अन्य स्थानीय तहमा पतन कायायन्ियन गनय सवकन्छ भनी विज्ञहरु 
(अनसूुष्टच १) ले सझुाउन ुभयो। 
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आन्तररक ऋण पररचालन गने सन्दभयमा केन्द्र तनयन्त्रण मषु्टि नभई उत्प्ररेकको भतूमका तनिायह गने 
वकतसमको हनुपुदयछ। हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतको आिश्यकता बढ्ने िममा रहेको छ। 
नयां योजनाहरु जनताको अपेक्षा संिोधन गनयका लातग आिश्यक हनु्छन।् यसथय योजनाहरु छनौट 
र अनमुततका लातग सो तनकायको राजस्ि क्षमता नभर्य योजनाको प्रततफललार्य आधार मानु्न पछय। 
साथै आन्तररक ऋण पररचालनको सन्दभयमा ऋण चि पररभावषत गरी राि िैंकको भतूमकालार्य प्रधान 
िनाउन ुपछय भतन विज्ञहरु (अनसूुष्टच १) ले सझुाउन ुभयो।  

आन्तररक ऋण तलंदा मदु्रास्फीतत को अिस्था, fiscal space, कुल गाहयस््य उत्पादनमा साियजतनक 
ऋणको मात्रा जस्ता आतथयक सूचकहरुको विश्लषेण गरी साियजतनक ऋण तलनपुछय। नपेालमा हाल 
कुल गाहयस््य उत्पादन को ५ प्रततशत सम्म आन्तररक ऋण तलदै आएकोमा उपयकु्त ऋण 
व्यिस्थापनको संरचना तनमायण गरर १० प्रततशत सम्म परु् याउन सवकन्छ भन्ने राय विज्ञहरु (अनसूुष्टच 
१) को पार्यो।  

नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा िचयको तलुनामा स्रोतको अभाि रहेको देष्टिन्छ। पररणाम 
स्िरुप संघले बैदेष्टशक ऋण र आन्तररक ऋण तलई बजेट घाटा पतुतय गने गरेको छ। प्रदेश सरकार 
र स्थानीय तहलाई बैदेष्टशक ऋण तलन ेअतधकार नभएकाले घाटा बजेट पूततय गनय आन्तररक ऋण र 
नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हनु सक्ने ऋणमा भर पनुयपने हनु्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने 
वित्तीय असन्तलुनले तसजयना गने चापको एउटा उपयकु्त विकल्प ऋण भएता पतन उक्त तहमा रहेको 
प्रशासतनक तथा प्रावितधक क्षमताको अभािले प्राप्त स्रोतको उपयोग उदे्यश्यान्मिु हनुेमा आशंका 
रहन्छ । उक्त ऋणको उपयोग गदाय ऋणको स्रोत (नेपाल सरकार िा आन्तररक ऋण), ऋण 
तलनका लातग परुा गनुयपने सतयहरुले एकातफय  स्रोत व्यिस्थापनमा कदठनार्य तसजयना गनय सक्दछ भन े
अकोतफय  जनअपेक्षा संिोधन नहुूँदा राजतनततक आयाममा जोष्टिम बढ्ने सम्भािना देष्टिन्छ। 

आन्तररक ऋणलार्य विकेन्द्रीत गरेपतन संघीय सरकारले तनष्टित तथा कदठन सीमाहरु तोवकददंदा प्रदेश 
तथा स्थानीय तहलार्य आन्तररक ऋण पररचालन गनय सहज नहनुे देष्टिन्छ। पररणाम स्िरुप 
विकेन्द्रीकरणको प्रयोग अतधकतम मात्रामा नहनुे सहज अनमुान लगाउन सवकन्छ । आन्तररक 
ऋणको विषयमा संघीय सरकारमा नै भर पनुयपने अिस्थाले तल्लो तहका सरकारहरु आफैं  सक्षम 
भएर वहड्न सक्ने अिस्था रहंदैन । संघीय सरकारले िहृत आतथयक समस्यािाट िच्नका लातग 
अपनाउने यस्ता उपायले दीघयकालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय सम्िन्ध प्रभािकारी नहनुे 
सम्भािना रहन्छ । यसकारण तल्लो तहका सरकारलार्य संघीय सरकारले “आफ्नो लातग आफैं  िाूँच” 
को अिधारणा विकतसत गनुयपने राय अध्ययन टोलीको रहेको छ । 
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प्रदेश तथा स्थानीय तह संिैधातनक आधारमा स्थापना भएका कारण यी तहको आतथयक कृयाकलापहरु 
छुटै्ट मापन गनुयपने हनु्छ । जसको लातग एउटा ‘स्थानीय कुल ग्राहयस्थ उत्पादनको िनािट’ तयार 
गरी सो तहको आतथयक कृयाकलापलाई लेिाङ्कन गनुय पने हनु्छ। उक्त ‘स्थानीय कुल गाहयस््य 
उत्पादन बनािट’ ले स्रोत पवहचान र संकलनका लातग आधार तयार पानुयका साथै स्थानीय तहमा 
आन्तररक ऋणको व्यिस्थापकीय क्षमतालार्य पतन संकेत गदयछ । 

प्रदेश सरकारको सन्दभयमा आन्तररक ऋणको लातग प्रदेश मातहत संघीय सरकारले संकलन गने 
राजस्िको दरलार्य पतन विश्लषेण गनुयपने हनु्छ । सोही प्रदेशको पररतधमा रही संघीय सरकारको 
राजस्िको आयतन बढ्दा सोही प्रदेशको राजस्ि संकलन गने क्षमतामा पतन िवृद्ध हनु्छ। यस अथयमा 
उक्त प्रदेशबाट केन्द्रीय सरकारले उठाउने राजस्ि र सो प्रदेशको आन्तररक राजस्िको अिस्थाले 
पतन आन्तररक ऋणको एउटा पाटोलार्य तनयालेको हनु्छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋणको सांिा र व्याज भकु्तानीको तातलका अन्य तनयतमत 
वियाकलापलार्य प्रभाि नपने गरी तय गनय सक्न ुपदयछ भने्न धारणा विज्ञहरु (अनसूुष्टच १) को रहेको 
छ। सरकारी तनकायले वित्त व्यिस्थापन गदाय राजस्ि र िचयको संरचना, संचालन िचय, नगद प्रिाहको 
ष्टस्थतत अतन राजस्ि र शलु्क उठाउन सक्ने क्षमता जस्ता विषयको पतन विश्लषेण  गनुय जरुरी हनु्छ 
। आन्तररक ऋणको विषयमा वित्त स्थीततको विश्लषेण गरी सो को असरलार्य पूिायनमुान गनय नसकेको 
अिस्थामा पतन यसको प्रत्यक्ष प्रभाि आन्तररक ऋण व्यिस्थापनमा पदयछ। 

संघीय सरकारले आन्तररक ऋणको मात्रा बढाउूँदै लैजाूँदा तनजी र साियजतनक दिैु क्षेत्रको लगानीको 
स्रोत संकूष्टचत हुूँदै जान्छ। जि सरकारले साियजतनक लगानी बढाउन ऋण पत्रहरु जारी गदयछ, 

िजारको प्रचतलत व्याजदरमा सियसाधारणले सरकारी क्षेत्रले आफ्नो पैसाको सदपुयोग गनेमा विश्वास 
गदैनन ्जसको पररणाम स्िरुप सरकारले चलन चल्तीको भन्दा िढी मलु्यमा ऋण पत्र जारी गनुयपने 
पररष्टस्थतत आउूँछ। जसले व्याजदर बढ्न जाने हनु्छ। पररणाम स्िरुप साियजतनक क्षेत्रले Debt 

Servicing मा धेरै िचय गनुयपदाय लगानी संकुचन हनु्छ। अकोतफय , सरकारी क्षेत्रले आन्तररक ऋण 
उठाउूँदा, तनजीक्षेत्रको लातग लगानी योग्य पूूँजीको अभाि हनु गई तनजी क्षेत्रको पतन  लगानी योग्य 
पूूँष्टजको संकुचनले देशको समग्र पंूष्टजतनमायण प्रकृयामा गततरोध तसजयना हनु्छ। यसथय, आन्तररक ऋण 
उठाउूँदा बजारमा उपलब्ध तरलता र सरकार प्रतत जनविश्वासको तह मूल्यांकन गरी मात्र ऋण 
पररचालन गनुयपदयछ। 

तनचोडमा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तलन सक्ने आन्तररक ऋणको प्रभािलार्य आतथयक, राजतनततक 
र वित्तीय प्रभािको िहृत आयामबाट हेनुयपने देष्टिन्छ । आतथयक आयाममा वित्त तथा मौदद्रक नीतत 
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िीचको सन्तलुन, लगानीको सम्भािना, तल्लो सरकारहरु विचमा रहने असमानता जस्ता विषयहरु 
देष्टिन्छ । यसै गरी राजतनतक आयाममा नेततृ्िको/ सरकारको क्षमता जस्ता विषय रहन्छन ्। 
त्यसै गरी ऋणको भकू्तानीको कारण तरलता व्यिस्थापन गनुयपने अिस्थालार्य भने वित्तीय आयामले 
समेट्ने देष्टिन्छ । यी ततनै आयामको असर न्यूतनकरण गनय वित्तीय अनशुासनको पालना, जिाफदेवहता 
र पारदष्टशयताको सामान्य तसद्धान्तको कायायन्ियन आन्तररक ऋण व्यिस्थापनको उपयकु्त उपाय हनु 
सक्छ ।  
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पररच्छेद ७ - आन्तररक ऋणको लातग प्रयोग हनु ेवित्तीय उपकरणहरु 

7.1 आन्तररक ऋणका छोटो अितध र लामो अितधको लातग उपयोगमा आएका उपकरणहरु 

नेपालमा घाटा बजेट पररपूततय गने एउटा उपयकु्त माध्यम को रुपमा आन्तररक ऋणलाई तलने गररएको 
पार्न्छ। आन्तररक ऋण पररचालन गनयको लातग नेपाल सरकारले छोटो अितध (Short-term) र 
लामो अिधी (Long-term) का वितभन्न औजारहरु प्रयोग गदयछ। लामो अितधको लातग ऋण 
पररचालन गररने उपकरणहरु विकास ऋण पत्र, राविय िचत पत्र, नागररक िचत पत्र र िैदेष्टशक 
रोजगार िचतपत्रहरु आदद हनु।् त्यसैगरी, छोटो अितधका लातग आन्तररक ऋण पररचालन गनय 
Treasury Bills लाई प्रयोग गने गररएको छ।  

नेपाल सरकारले जारी गने ऋणपत्रहरु मध्ये लामो अितधको लातग जारी गररएको ऋणपत्रहरु पाूँच 
िषय िा सो भन्दा बढी अितधको लातग प्रयोग हनु्छ।  त्यसै गरर २८ ददने, ९१ ददन,े १८२ ददने र 
३६४ ददन ेगरी वितभन्न ४ समयाितधको लातग Treasury Bills नेपाल राि बैंक माफय त छोटो अितधको 
लातग तन्कासन गने गररन्छ। लामो अितधको लातग प्रयोगमा ल्यार्एको उपकरणहरुको साूँिा भकु्तानी 
तोवकएको तमततमा गररन्छ।  साथै िेजरी विल्सको भकु्तानी उल्लेष्टित समयमा गरी सो  िेजरी 
विल्सलाई पनु तन्कासन गने गररएको छ। िेजरी विल्सलाई पूणयरुपमा भकु्तानी नगरी सोही तमततमा 
पनुः तन्कासन गने हालको प्रचलनले गदाय ततनय बाूँकी आन्तररक ऋण मौज्दात उल्लेख्य रुपमा िढेको 
देष्टिन्छ।  

7.2 प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तररक ऋणको लातग प्रयोग हनु ेवित्तीय उपकरणहरु 

प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण तलंदा अल्पकालीन तथा दीघयकालीन दिैु समयाितधको लातग 
तलने अन्तरायविय अनभुि देष्टिन्छ । नेपालको सन्दभयमा स्थानीय तहले योजनामा आधाररत २५ िषय 
सम्मको ऋण तलन पाउन ेब्यिस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा छ। प्रदेशको हकमा 
आन्तररक ऋण पररचालन सम्िन्धी प्रादेष्टशक कानून तनमायण गरी सोही बमोष्टजम ऋण तलन सक्ने 
ब्यिस्था नेपालको संतबधानको धारा २०३ को उपधारा २ मा उल्लेि छ। 
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अध्ययनको तसलतसलामा वितभन् न देशहरुमा तल्लो तहका सरकारले आन्तररक ऋण पररचालनमा तनम्न 
बमोष्टजमको उपकरणहरु प्रयोग गने गररएको पार्यो (NALAS, 2011)। 

a) ऋणपत्र जारी नगरी ऋण तलने  

b) ऋणपत्र जारी गरी ऋण तलने  

क) ऋणपत्र जारी नगरी ऋण तलन े

यस प्रकारको ऋण तलूँदा प्रदेश र स्थानीय तहले िैंक तथा वित्तीय संस्था माफय त तसधै तलन सक्छन।् 
कततपय देशहरुमा ऋण तलने प्रयोजनका लातग मातै्र पतन वितभन्न वकतसमका संस्थाहरु स्थापना भएको 
अध्ययनका िममा देष्टिएको छ । स्थानीय सरकारलार्य ऋण तलन सहज हनुे हेतलेु प्रादेष्टशक विकास 
िैंक, दाततृनकाय द्वारा प्रायोष्टजत िैंक िा अन्य कुनै वित्तीय तनकायको स्थापना भएको अध्ययनको 
िममा पार्एको छ (NALAS, 2011) ।  

नेपालमा एकात्मक शासन प्रणाली रहूँदा नगर विकास कोषले पतन नगरपातलकाहरुलार्य पूिायधार 
विकासका लातग ऋण पररचालन गने गरेको तथयो। संघीय शासन प्रणालीमा पतन उक्त कोष ‘ऋणपत्र 
जारी नगरर ऋण तलने’ उपकरणको लातग उपयकु्त हनुे देष्टिन्छ। 

‘ऋणपत्र जारी नगरर ऋण तलने’ प्रवियामा ऋष्टण र ऋण प्रदायक संस्थाको िीचमा सम्झौता गरी 
ऋण  तलन सवकन्छ । यस्तो प्रकृततको ऋण प्रदेश तथा स्थानीय तहले तलन सक्ने हनु्छ । यस 
प्रकारको ऋण तलंदा तल्लो तहका सरकार र ऋण प्रदायक संस्था िाहेक मध्यस्थकतायको रुपमा 
अन्य तनकायको आिश्यकता रहूँदैन। 

ऋण भकु्तानीको सतुनितता गनय स्थानीय तहले आफ्नो मातहतमा रहेको जग्गा िा भिन, राजस्िको 
तनष्टित रकम, योजनाको लाभको तनष्टित अंश अथिा सो योजनाको लाभग्राही माफय त ्संकलन गररएको 
शलु्कको तनष्टित अंशलार्य उक्त ऋण प्रदायक संस्थाको िातामा दाष्टिला गने ब्यिस्था गरेको पार्न्छ 
। नेपालको सन्दभयमा ‘ऋणपत्र जारी नगरी ऋण तलने’ योजनालार्य नै तधतो रािी ऋण सङ्कलन गने 
र नेपाल सरकार सोको “प्रतत जमानत” रहने ब्यिस्था गररएमा ऋण सम्बन्धी जमानतको समस्या 
नहनुे देष्टिन्छ।  

(ि) ऋणपत्र जारी गरी ऋण तलन े

वितभन्न देशमा स्थानीय सरकारले ऋणपत्र जारी गदाय सरकार आफैँ ले िा मध्यस्थकताय को रुपमा 
वित्तीय संस्थाको प्रयोग गने गरेको पाईन्छ । ऋणपत्र प्राय ठूला पूूँजी तनमायणका योजना, लामो 
समयाितधको सरकारी लगानी गनुयपने अिस्थामा जारी गररन्छ। ऋणपत्र तल्लो तहका सरकारले प्राप्त 
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गने राजस्िको आधारमा भन्दा पतन लगानी गररएको योजनाको प्रततफलको आधारमा जारी गने गररन्छ 
। अध्ययनको िममा नगर ऋणपत्र, प्रततफल ऋणपत्र जस्ता ऋणपत्रहरु वितभन्न देशका तल्लो 
तहका सरकारले प्रयोग गने गररएको भेवटएको छ। 

ऋणपत्र भनेको ऋण तलनेले ऋण ददनलेार्य जारी गने एउटा प्रमाण पत्र हो । उक्त प्रमाणपत्रका 
अधारमा जारीकतायले तोवकएको समयमा तनष्टित रकम कूपनको रुपमा भकु्तानी गनुयपने प्रािधान हनु्छ 
। स्थानीय सरकारले तन्कासन गने ऋणपत्रको व्यिस्थापकीय काम बैंक तथा वित्तीय संस्था िा सो 
ष्टजम्मेिारी तोकेको तनकायले गने गरेको पार्न्छ । ऋणपत्र व्यष्टक्त र संस्था दिैुले वकन्न पाउन े
काननुी व्यिस्थाहरु गररएको हनु्छ। 

7.3 प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण पररचालन गदाय प्रयोग गने वित्तीय उपकरणको लातग 
सझुाि 

७.३.१  प्रदेशको सन्दभयमा 

प्रदेश सरकारले आन्तररक ऋण पररचानल गदाय नेपालको संतबधानको धारा २०३ उपधारा २ िमोष्टजम 
हनुपुदयछ। त्यसै गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४ (२) अनसुार 
आन्तररक ऋण उठाउन ुपदयछ। यस पषृ्ठभतूममा र दस्तािेजहरुको अध्ययनको आधारमा बुूँदा ७.२ 
मा उल्लेष्टित दबैु प्रकारका उपकरणहरुको प्रयोग गनुय उपयकु्त देष्टिन्छ।  

प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र व्यष्टक्त तथा संगदठत संस्था दिैुले वकन्न सक्ने प्रािधान तमलाउन ु
जरुरी छ । यसका लातग अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४ (३) संसोधनको 
लातग प्रस्ताि गररएको छ। 

प्रदेश सरकारले आफ्नो जमानतमा ऋण तलंदा सो को ‘प्रतत जमानत’ नेपाल सरकार रहने व्यिस्था 
हनु ुउपयकु्त देष्टिन्छ। 

तातलका ९ - प्रदेशमा “ऋण पत्र जारी गरी ऋण तलन”े को SWOC Analysis 

सिलपक्ष (Strength) कमजोरी पक्ष (Weakness) 
• विकासको अिधारणमा सियसाधरणलाई संलग्न गने 

गरी प्रदेश सरकारहरुको नीतत तय भएको 
• जन आकाकं्षा सम्बोधन गने गरी  योजना र 

काययिम बने्न िम विकास हदैु गएको 
• प्रतत व्यष्टक्त आय तथा बचतमा सधुार हुूँदै गएको 

• ऋण पररचालन र व्यिस्थापन गने कुनै पूिायधारहरु 
संस्थागत भईनसकेको  

• राजस्ि प्रक्षेपण गरी ऋण ब्यबस्थापन  गनय सवकन े
अिस्थामा पगु्न समय लाग्ने देष्टिएको 

• क्षेत्रगत रुपमा योजना र लगानीको सामान्जस्यता 
कायम हनु नसकेको 
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संभािना (Opportunities) चनुौतीहरु (Challenges) 

• ऋणपत्र जारी गदाय नेपाल सरकारको पूिय अनभुि 
भएको र सो अनभुिलाई प्रदेश स्तरमा पतन प्रयोग 
गनय सवकने संभािना रहेको। 

• पररयोजना छाने्न प्रकृया र त्यसले ददने उत्पादनको 
अध्ययन मूल्याङ्कन गनय आतथयक सूचकाङ्क विकास गनुय 
चनुौती रहेको। 

• पररयोजनामा आधाररत भएर ऋण उठाउदाूँ कुन 
प्रकृया बाट उठाउने? को ष्टजम्मेिार हनुे? आदद 
तबषयलाई मध्यनजर राख् न ुचनुौतीपूणय हनु ेदेष्टिएको। 

• जमानतको विषयमा प्रदेश सरकार र प्रतत जमानत को 
विषयमा नेपाल सरकार ष्टजम्मेिार हनुपुने भएकोले सो 
को समन्िय गने कायय चनुौतीपूणय हनुे देअएको। 

तातलका १० - प्रदेशले “ऋण पत्र जारी नगरी ऋण तलन”े को SWOC Analysis 

सिल पक्ष (Strenghts) कमजोरी पक्ष (Weakness) 
• प्रदेशहरु संस्थागत रुपमा सिल भईरहेको 
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको काययक्षेत्र सातै िटा 

प्रदेशमा फैतलएको 
• विकास तनमायण र राज्य संचालनका अिधारणा 

जनसमक्ष आईसकेको 
• प्रदेश सरकारहरुको पतन राजस्ि आय  िवृद्ध हनुे 

ष्टस्थतत देष्टिएको 

• साियजनीक वित्त व्यिस्थापनको लातग राजनैततक तथा 
प्रशासतनक संरचना तय भई नसकेको  

• ऋणको जोष्टिम भार अध्ययन गनय पयायप्त रुपमा सूचना 
उपलब्ध नभएको 

• काननुी प्रािधान तय हनु बाूँकी रहेको। 

संभािना (Opportunities) चनुौतीहरु (Challenges) 
• संबैधातनक तथा कानूनी आधारमा काम गनय 

स्ितन् त्र भएको 
• आतथयक विकासका प्रचरु आधार भएका र नयाूँ 

लगानीका क्षेत्रहरु पयायप्त मात्रामा उपलब्ध 
भएको  

• प्रदेशगत रुपमा ऋणका श्रोतहरु बैंक तथा 
वित्तीय सस्थाहरु, गैर बैंवकङ्ग गैर वित्तीय 
सस्थाहरुको कायय क्षेत्र र लगानीको दायरा 
फरावकलो भएसूँगै शािा संजालमा िवृद्ध हदैु 
गएको। 

• सिै प्रदेश एकै प्रकारका नभएकाले ऋण तलूँदा लक्ष्य 
बमोष्टजमको रकम उठाउन चनुौततपूणय हनु ेदेष्टिएको। 

• ऋण पररचालन गदाय संचालन िचय िढ्न सक्ने र 
संस्थागत दक्षता नभएकोले वित्तीय तथा आतथयक लेिाङ्कन 
गने काययमा समेत चनुौतत देष्टिएको।  

7.3.2 स्थानीय तहको सन्दभयमा 

स्थानीय तहले आन्तररक ऋण पररचालन गने आधार प्रदेश सरकारको तलुनामा सांघरुो रहेको 
पार्न्छ। स्थानीय तहले आन्तररक ऋण पररचालन गदाय कुनै पतन संगदठत संस्था माफय त गनय सक्ने 
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व्यिस्था अन्तर सरकारी तबत्त ब्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा ३ मा उल्लेि 
गररएको छ। यसथय स्थानीय तहले ‘ऋणपत्र जारी नगरी ऋण तलन’े उपकरण मातै्र प्रयोग गनय 
सक्नेछन।् सो प्रयोजनको लातग कुनै पतन संगदठत संस्था संग मात्र ऋण तलन सक्छन।् स्थानीय 
तहको हकमा ऋणपत्र जारी गने ब्यिस्था हाल नरहेको तर दीघयकालमा ती तहहरु (महानगरपातलका 
र उपमहानगरपातलका) लाई आन्तररक ऋण पररचालनको औजारको रुपमा ऋणपत्र जारी गनुयपने 
हनु सक्छ। सो ब्यिस्थाका लातग अन्तर सरकारी तबत्त ब्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को 
उपदफा २ संशोधन गनुयपने हनु्छ। 

तातलका ११ - स्थानीय ले “ऋणपत्र जारी नगरी ऋण तलन”े को SWOC Analysis 

सिल पक्ष (Strengths) कमजोरी (Weakness) 

• संबैधातनक र कानूनी प्रािधानहरु स्थानीय तहमा 
लाग ुहनु।ु  

• सिै स्थानीय तहमा कष्टम्तमा एउटा वित्तीय संस्थाको 
उपष्टस्थतत हनु।ु 

• स्थानीय तनकायहरु संस्थागत हनु ेप्रकृयामा कमयचारी 
र काययक्षेत्र तनधायरण भई कायय संचालन हनु।ु 

• लगानीको क्षेत्रहरुको िोजी ततब्र गततमा हनु।ु 

• ऋण तलनको लातग संस्थागत रुपमा स्थानीय तनकाय 
सक्षम भईनसकेको अिस्था रहेको। 

• योजना/पररयोजनाको लेिाजोिा, आय, रोजगारी 
लगायत पूूँजी तनमायण जस्ता विषयमा स्थानीय 
तनकायहरु सक्षम भईनसकेको अिस्था रहेको। 

संभािना (Opportunities) चनुौतत (Challenges) 

• स्थानीय तनकायहरु संस्थागत हनु ेिममा रहेको। 
• िजेट आफैँ ले बनाउदा साधन स्रोत को प्रयोग 

अतधकतम हनु ेददशामा रहेको।  

• लेिा पररक्षण, अतभलेि तथा िाता राख्न स्थानीय 
तहलाई सक्षम बनाउन ुचनुौतीपूणय  

• पररयोजनामा आधाररत ऋण पररचालन गनय संस्थागत 
लगानी आकृ् ट गनुय चनुौतीको रुपमा रहने। 

ऋणका स्रोतहरु 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण पररचालन गदाय तनम्नतलष्टित श्रोतहरु 
प्रयोग गनय सक्नेछन।् 

१. नेपाल सरकार 
२. बैंक तथा वित्तीय संस्था 
३. गैर बैंवकङ्ग वित्तीय संस्था 
४. गैर बैंवकङ्ग, गैर वित्तीय संस्थाहरु 

५. साियजतनक तथा तनजी गठुीहरु 

६. सियसाधारण घर पररिार  
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पररच्छेद ८ - प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण तलन ेप्रकृया 

8.1 ितयमान पररप्रके्षमा आन्तररक ऋण उठाउन ेप्रकृया 

प्रदेश र स्थानीय तहले अफ्नो आय र व्ययको वििरण प्रस्ततु गदाय घाटा िजेटमा आधाररत भर्य आय 
र व्ययको वििरण प्रस्ततु गने संिैधातनक व्यिस्था छ। घाटा िजेटलाई पूरा गनय यी दईु तह सूँग 
ऋण तलन सक्ने व्यिस्था भएबमोष्टजम तीन बटा विकल्पहरु रहेका छन ्। पवहलो विकल्प घाटा 
िजेट पूततय गनय नेपाल सरकार संग ऋण तलने, दोस्रो आन्तररक ऋण तलने र तेस्रो, केही ऋण संघीय 
सरकारसंग र केही आन्तररक ऋण तलने।  उक्त ऋण तलनका लातग प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल 
सरकारको सहमतत तलनपुने हनु्छ।  आन्तररक ऋण पररचालनको प्रकृयामा प्रदेश सरकार र स्थानीय 
तहले  नेपाल सरकारको संलग्नता आिश्यक हनु ेहुूँदा सो प्रकृया यस पररच्छेदमा चचाय गररएको  
छ ।  

8.2 प्रदेश सरकारले आन्तररक ऋण तलन ेप्रविया 

प्रदेश सरकारले आन्तररक ऋण तलने प्रकृया नेपालको संविधानको धारा २०३ को  उपधारा २, 
अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ अन्तगयत रही प्रारम्भ हनु्छ। प्रदेशले 
आन्तररक ऋण पररचालन गनय सो सम्िन्धी कानून बनार् कायायन्ियन गनुय पदयछ। कस्ता आयोजनामा 
ऋण तलने, कतत अितधको लातग तलने सो को भकु्तानी प्रकृया कस्तो हनुे र नपेाल सरकारसूँग कसरी 
ऋण सम्िन्धी सूचना प्रिाह गने भने्न विषय सवहतको आन्तररक ऋण सम्िन्धी संघीय कायय वितध 
तनमायण गनुय आिश्यक छ।   

प्रदेश सरकारले तलने आन्तररक ऋणको संबैधातनक/काननुी आधार: 

• नेपालको संतबधानको धारा २०३ (२) 

• अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ दफा १४ 

• आन्तररक ऋण सम्बन्धी संघीय काययवितध (प्रस्तावित) 

• प्रदेश सरकारले ऋण उठाउने सम्बष्टन्ध काननु (कस्ता आयोजनामा ऋण तलन ेआदद तबषय 
िलु्नेगरी ) 

प्रदेश सरकारले आन्तररक ऋण तलने प्रकृयालार्य तीन चरणमा प्रस्ताि गररएको छ।  

प्रथम चरण: प्रथम चरण अन्तगयत प्रदेशले ऋण उठाउने आन्तररक प्रकृयाबाट सरुु भर्य नेपाल 
सरकारको सहमती प्राप्त गने सम्मको प्रकृया समेवटएको छ। जनु तनम्नानसुार अगाडी बढ्नेछ।  



42 

1. प्रदेशले ऋण उठाउूँदा सम्बष्टन्धत प्रादेष्टशक काननुले तोकेको आयोजनामा रही, अन्तर सरकारी 
वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ बमोष्टजम आन्तररक ऋण व्यिस्थापन विभागले आन्तररक ऋण 
सम्बन्धी संष्टघय काययवितध अनसुार प्रविया आगाडी बढाउने छ। 

2. आन्तररक ऋण व्यिस्थापन विभागले अन्तररक ऋण उठाउने सहमतत तलन अथयमन्त्रालय 
अन्तगयत रहने Public Debet Management Office (PDMO) मा पठाउने छ। सो 
तनकायले आन्तररक ऋण सम्बन्धी संष्टघय काययवितध अनसुार योजनाको सचुकाङ्क तय गने छ। 

3. अथयमन्त्रालयले सहमतत ददन ुआगाडी तनम्न आधार हरु परुा भएको हनु ुपदयछ।   

• प्रदेश सरकारले प्रस्ताि गरेको योजनाका लातग तयार गररएको सूचकांक उच्च हनुपुने। 

• प्रदेश सरकारलाई ऋण ष्टस्िकृत ददूँदा राविय प्रकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग ले तोकेको 
सीमा तभत्र रहन ुपदयछ।  

उल्लेष्टित आधारहरु पूरा भएपतछ अथयमन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई आन्तररक ऋण तलने सहमतत 
प्रदान गनेछ । 

दोस्रो चरण: अथय मन्त्रालयबाट आन्तररक ऋण तलने सहमतत प्राप्त गरेदेष्टि ऋण संकलन सम्मको 
प्रकृयालार्य यस चरण अन्तगयत व्याख्या गररएको छ। जनु तनम्नानसुार हनुेछ। 

अथय मन्त्रालयिाट सहमतत प्राप्त भएपतछ आतथयक मातमला तथा योजना मन्त्रालय अन्तगयत रहन े
आन्तररक ऋण व्यिस्थापन विभागले आन्तररक ऋण व्यिस्थापन सतमततको िैठक आह्वान गदयछ। 
उक्त सतमततको संरचना र काम कतयव्य तनम्नानसुार रहने छ।  

आन्तररक ऋण व्यिस्थापन सतमततको संरचना 

संयोजक – सष्टचि, आतथयक मातमला तथा योजना मन्त्रालय 

सदस्यहरुः– १. आन्तररक ऋण व्यिस्थापन विभाग प्रमिु 

     २. नेपाल राि बैंक प्रदेश प्रमिु 

     ३. प्र. ले. तन. का. प्रमिु 
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आन्तररक ऋण व्यिस्थापन सतमततको काम कतयव्य र अतधकार 

१. आन्तररक ऋण उठाउने रकमको संरचना तय गने 

२. उक्त ऋणको भकु्तानी तातलका तय गने 

३. मध्यस्थकतायसूँग सम्झौताको लातग अनमुतत ददने   

प्रदेश सरकारले आन्तररक ऋण व्यिस्थापनका लातग नेपाल राि बैंकको प्रदेश कायायलयसूँग सम्झौता 
गनेछ र सोही बमोष्टजम प्रदेश सरकारले आन्तररक ऋण पररचालन गनेछ । 

तेस्रो चरण: यस चरणमा प्रदेशले आन्तररक ऋणको Auditing र Reporting कसरी गने हो सोको 
प्रकृया उल्लेि गररएको छ।  

आन्तररक ऋणको Auditing प्र. ले. तन. का. ले गनेछ। सो सम्िन्धी Reporting प्रदेश नपेाल 
राि बैंकले आन्तररक ऋण व्यिस्थापन विभाग, PDMO र नेपाल राि बैंक Public Debt 

Management Department (PDMD) लार्य गनेछ। 

प्रदेशले आन्तररक ऋण पररचालन गनय उल्लेष्टित चरणका आधारमा तनम्न तलष्टित संरचना बीच संचार 
हनु ुपने देष्टिन्छ। 

संरचनागत आधार: 

• अथय मन्त्रलय (PDMO) 

• नेपाल राि बैंक (PDMD) 

• आतथयक मातमला तथा योजना मन्त्रालय (प्रदेश आन्तररक ऋण ब्यबस्थापन विभाग र आन्तररक 
ऋण ब्यबस्थापन सतमतत) 

• प्र. ले. तन. का.  

• प्रदेश नेपाल राि बैंक।  

8.3 स्थानीय सरकारले आन्तररक ऋण तलन ेप्रविया 

स्थानीय सरकारले घाटा िजेट तनमायण गनुय पने भएमा नेपालको संविधानको धारा २३० को उपधारा 
(२) बमोष्टजम हनुेछ। सो प्रकृयालाई सहष्टजकरण गनय स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, र 
अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन २०७४ को आधारमा राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले 
तोकेको सीमा तभत्र रही कायय सम्पादन गनुय पने हनु्छ। 
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स्थानीय तहले तलन ेआन्तररक ऋणको संबैधातनक र काननुी आधार: 

• नेपालको संतबधान धारा २३० (२) 

• अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६८ 

• आन्तररक ऋण सम्बन्धी संघीय काययवितध (संघले बनाऊन ुपने)  

स्थानीय तहले आन्तररक ऋण तलने प्रकृयालाई तीन चरणमा प्रस्ताि गररएको छ।  

प्रथम चरण: प्रथम चरण अन्तगयत गांउ सभा/ नगर सभाले आन्तररक ऋण उठाउने प्रस्ताि पाररत 
गरी नेपाल सरकारको सहमतत प्राप्त गने सम्मको प्रकृया समेवटएको छ। जनु तनम्नानसुार अगातड 
बढ्नेछ।  

स्थानीय तहले आगामी आतथयक िषयको लातग आन्तररक ऋण तलने प्रस्ताि सो सभामा प्रस्ततु भई 
पाररत भएको हनु ुपनेछ।  

आन्तररक ऋण पररचालन गनय व्यष्टक्त िा सस्था दिैुलाई आिाह्न गनय सवकनेछ तथावप सो काम गनय 
आन्तररक ऋण सतमततले अथयमन्त्रालय अन्तगयत रहेको PDMO लाई सहमततको लातग प्रस्ताि पठाउन े
छ। 

अथयमन्त्रालयले सहमतत ददन ुआगाडी तनम्न आधारहरु परुा भएको हनु पदयछ:  

१. स्थानीय तहले प्रस्ताि गरेको योजनाको लातग तयार गररएको सूचकाङ्क  तलुनात्मक रुपमा उच्च 
हनुपुने 

२. स्थानीय तहलार्य ऋण स्िीकृतत ददूँदा राविय प्रकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमा 
तभत्र रहन ुपने   

उल्लेष्टित आधारहरु पूरा भएपतछ अथयमन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आन्तररक ऋण तलने अनमुतत 
प्रदान गनेछ । 

दोश्रो चरण: उक्त चरणमा अथयमन्त्रालयको सहमतत प्राप्त पिात स्थानीय तहले गने ऋण संकलनको 
प्रकृयालार्य समािेस गररएको छ। 

अथय मन्त्रालयको सहमतत प्राप्त गरे पतछ गाूँउपतलका िा नगरपातलकामा रहने आन्तररक ऋण 
व्यिस्थापन र्कार्यले प्रमिु प्रशासवकय अतधकृतको सल्लाहमा अन्तररक ऋण व्यिस्थापन सतमततको 
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िैठक आह्वान गनेछ। उक्त सतमततको संरचना र काम कतयव्य तनम्नानसुार रहनेछ । 

संयोजकः नगरपातलका िा गाउूँपातलकाको मेयर/अध्यक्ष िा उपमेयर/उपाध्यक्ष 

सदस्यहरुः– 

 १. नगर/गाउूँ पातलकाको प्रमिु प्रशासवकय अतधकृत 

 २. संष्टचत कोष संचालन गने िाष्टणज्य िैंकको शािा प्रमिु 

३. आन्तररक ऋण व्यिस्थापन र्कार्य प्रमिु 

सतमततको काम कतयव्य र अतधकार 

 १. ऋण उठाउने रकमको संरचना तय गने 

 २. ऋण भकु्तानी तररका तथा तातलका तय गने 

३. संष्टचत कोष रहेको िाष्टणज्य बैंकसूँग सम्झौता गरी सो को काययन्ियन गने अनमुतत ददने । 

स्थानीय तहले आन्तररक ऋण वितभन्न सस्था िा व्यष्टक्त माफय त तलन ेगरी सो को कारोिार गनय संष्टचत 
कोष रहेको िाष्टणज्य बैंकलाई अनमुतत ददनपुदयछ। ऋणको प्रकृयागत ष्टजम्मेिारी स्थानीय तहमा रहेको 
आन्तररक ऋण व्यिस्थापन र्कार्य मातहत रहने र वित्तीय व्यिस्थापनको ष्टजम्मेिारी सम्झौता गररएको 
बैंक संग हनु्छ। 

तेस्रो चरण: यस चरणमा स्थानीय तहले पररचालन गने  आन्तररक ऋणको Auditing र Reporting 
को प्रकृया उल्लेि गररएको छ।  

आन्तररक ऋणको Auditing को. ले. तन. का. ले गनेछ। सो सम्िन्धी Reporting सम्झौता गरेको 
िाष्टणज्य िैंकको शािाले प्र. ले. तन. का., प्रदेश नेपाल राि बैंक, PDMO र आन्तररक ऋण 
व्यिस्थापन र्कार्यलार्य गनेछ। 

प्रदेशले आन्तररक ऋण पररचालन गनय उल्लेष्टित चरणका आधारमा तनम्न तलष्टित संरचना बीच संचार 
हनु ुपने देष्टिन्छ। 

स्थानीय तहले तलने आन्तररक ऋणको प्रकृयामा तनम्नतलष्टित संरचनाको संलग्नता हनुे देष्टिन्छ: 

• अथय मन्त्रलय (PDMO) 

• स्थानीय तहको “अन्तररक ऋण ब्यिस्थापन र्काई” 
• को. ले. तन. का.  
• संष्टचत कोष संचालन गने वित्तीय संस्था  
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पररच्छेद ९ - तन्कषय र सझुाि 

9.1 तन्कषय 

1 नेपालको संविधान धारा २५१ को उपधारा १ (च) बमोष्टजम राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त 
आयोगले “समविगत आतथयक सचुकहरुको विश्लषेण गरी संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले तलन 
सक्ने आन्तरीक ऋणको सीमा तसफारीस गने” प्रयोजनको लातग यो अध्ययन गररएको हो । 

2 उक्त अध्ययनको लातग वितभन्न श्रोत प्रततिेदनहरु ऐन संग्रह प्रकाष्टशत अप्रकाष्टशत प्रततिेदनहरु 
आन्तररक ऋण पररचालन सम्बन्धी भएका अनसुन्धान र श्रोत विज्ञहरुको विचारलाई समेत समेटी 
यो प्रततिेदन तयार पररएको छ । 

3 राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त अयोगले आतथयक िषय २०७५/७६ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त 
हनुे राजस्ि बाूँडफाूँट र प्रदेश तहको आन्तररक श्रोतबाट प्राप्त हनुे राजस्िको योगफलको १० 
प्रततशतमा नबढ्ने गरी आन्तररक ऋण उठाउन पाउने तसफाररस गरेको तथयो । उक्त सीमा 
तभत्र रहूँदा प्रदेशहरुले उक्त शीषयकमा कुल रकम रु ७४ अबय ९७ करोड संकलन गने अनमुान 
लगाउन सवकन्छ (तातलका ४)। राविय प्राकृततक श्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको तसफाररसलाई 
आधार मान्दा प्रदेशहरुले अतधकतम कररि रु ७ अबय ५० करोड कुल आन्तररक ऋण तलन 
सक्ने देष्टिन्छ । 

4 स्थानीय तहको हकमा आन्तररक ऋणको सीमा अनमुान गनय आन्तररक राजस्िको अनमुातनत 
रकमको सूचना उपलब्ध छैन । सोही कारण संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त अनदुान 
रकम र राजस्ि बाूँडफाूँटका आधारमा आन्तररक ऋणको स्थानीय र प्रदेश को सूचक प्रततपादन 
गररएको हो। उक्त सूचक १.४७९ रहेको छ। यो सूचकाङ्कको आधारमा ७५३ स्थानीय तहले 
नै आन्तररक ऋण तलंदा अतधकतम कूल रु ११ अबय ९ करोड रहने अनमुान गररएको छ 
(तातलका ६) । जसको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको कुल आन्तररक ऋण रु १८ अबय 
५९ करोड ८२ लाि हनु ेअनमुान गररएको हो। उक्त विश्लषेणलाई आधार मान्दा प्रदेश सरकार 
र स्थानीय तहले उठाउने कुल आन्तररक ऋण र कुल गाहयस््य उत्पादनको अनपुात ०.५३६ 
प्रततशत रहन जाने देष्टिन्छ। यो अनपुात १ प्रततशत भन्दा तल रहने देष्टिएकोले नेपाल सरकारको 
ततनय बाूँकी ऋण (Outstading Debt)  र अतथयक आधार (Fiscal Space) को अनपुातलाई हेदाय 
राष्ट् िय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले तसफाररस गरेको आन्तररक ऋण उठाउने सीमाले 
आतथयक ष्टस्थततमा िलल नपने देष्टिन्छ।  

5 आन्तररक ऋण तसफाररस गनय अयोगले मखु्यतया तनम्न पररसूचकहरुलाई आधार मान् न ुउपयकु्त 
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हनु्छ।  

• साियजतनक ऋण र कुल गाहयस््य उत्पादनको अनपुात 

• आन्तररक ऋण र राजस्िको अनपुात 

• प्रचतलत ब्याजदर 

• सरकारले तलन सक्ने अततरष्टक्त ऋण र भकू्तानी गनय बाूँकी कुल ऋणको अनपुात 

• वित्तीय क्षेत्र सिलताका प्रमिु सूचकहरु 

• विप्रषेण 

6 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पररचालन गने आन्तररक ऋणले संघबाट पाउने वित्तीय हस्तान्तरण 
र ऋण रकम दिैुमा दिाि पनय जान्छ। प्रशासतनक तथा प्रावितधक क्षमता पयायप्त नभएको हालको 
सन्दभयमा श्रोत पररचालनमा प्रततकुल प्रभाि पने संभािना रहन्छ। त्यस्तै तीनै तहका राजनैततक 
तथा प्रशासतनक तहमा राजस्ि उठाउन सक्ने क्षमताको पतन मूल्यांकन गनुय जरुरी हनु्छ। ऋणको 
साूँिा र ब्याज भकु्तानी गदाय ततनै तहले तनयतमत कृयाकलापमा प्रभाि नपने वकतसमको संयन्त्र 
विकास गनुयपछय। आन्तररक ऋणको आयतन सबै तहमा बढ्दै गयो भने तनजी क्षेत्रको लगानीको 
श्रोतमा दिाि परी लगानी संकुचन हनुे संभािना  त्यततकै हनु्छ। उच्च उत्पादनमलुक आयोजनामा 
लगानी गने भएमा राजस्िलाई मात्र आधार नमानी प्रततफलको आधारमा पतन ऋण प्रभाह गनुय 
उपयकु्त हनु्छ।  

7 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आन्तररक ऋण उठाउनलाई मखु्य दईु िटा उपकरणहरुको प्रयोग 
गनुय उपयकु्त हनु्छ । पवहलो, ऋण पत्र जारी नगरी ऋण तलन ेर दोस्रो ऋण पत्र जारी गरी 
ऋण तलने। 

७.१. ऋण पत्र जारी नगरी ऋण तलन े

यस प्रकृततको उपकरण स्थानीय र प्रदेश सरकार दबैुले प्रयोग गनय सक्नेछन।् तर त्यस्तो ऋण 
तलंदा योजनामा आधाररत भई तलन पार्ने प्रािधान हनुेछ । ऋण तलंदा संघीय सरकारले तोकेको 
आधारहरु परुा गरी वितभन्न वित्तीय संस्था, विकास बैंक तथा नगर विकास कोष जस्ता विकासमा 
लगानी गनय स्थावपत संस्थाहरुबाट ऋण तलन सवकन ेछ ।  

७.२. ऋण पत्र जारी गरी ऋण तलने  

यस्ता ऋण पत्र दीघयकातलन र ठूला आयोजनामा आधाररत हनु्छन ् । राजस्ि भन्दा पतन 
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प्रततफललाई आधार मानेर यस्ता आयोजनामा ऋण उठार्न ुपछय । संघ िा प्रदेश सरकारले 
मातै्र यस्तो ऋण पत्र जारी गनय सक्नेछन ्। यस्तो ऋण पत्र जारी गदाय तोवकएको बैंक िा 
वित्तीय संस्थालाई मध्यस्थकतायको रुपमा तनयषु्टक्त गरी सोबाट ऋण उठाउने प्रकृया परुा गनुयपछय 
। यस प्रकारले तन्कासन गररएका ऋणपत्र संस्था िा व्यष्टक्त सबैले वकन्न पाउने वकतसमको 
हनु्छ ।  

प्रदेश सरकारले आन्तररक ऋण पररचालन गदाय दिैु प्रकारका उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन 
सक्छ भने स्थानीय तहले ऋण पत्र जारी नगरी ऋण तलन पाउने उपकरणमात्र प्रयोग गनुय 
उपयकु्त हनु्छ। 

8 प्रदेश सरकारले आन्तररक ऋण तलने सम्बन्धमा नेपालको संविधान र कानूनले मागय प्रशस्त गरेको 
हुूँदा कानूनी आधारमा बसेर ऋण तलन सक्ने प्रािधान रहेको छ। जस अनसुार नेपालको 
संविधानको धारा २०३ (२), अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४, आन्तररक ऋण 
सम्बन्धी कानून आददले प्रदेश सरकारलाई ऋण उठाउन अतधकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।  

9 ऋण उठाउन ेप्रयोजनको लातग संरचनागत रुपमा अथय मन्त्रालयको साियजतनक ऋण व्यिस्थापन 
कायायलय (PDMO), प्र. ले. तन. का., प्रदेश तहको आन्तररक ऋण व्यिस्थापन विभाग र नेपाल 
राि बैकंको प्रदेश कायायलय संलग्न हनुेछन ्। 

10 स्थानीय तहले तलने आन्तररक ऋणको सम्बन्धमा नेपालको संघीय कानून धारा २३० (२) ले 
व्यिस्था गरे अनसुार हनुे छ। साथै स्थानीय तहले अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले ददएको अतधकार क्षेत्र तभत्र रही आन्तररक ऋण 
पररचालन गनय सक्नेछन।् ऋण पररचालन गनय संस्थागत रुपमा अथय मन्त्रालयको  साियजतनक 
ऋण व्यिस्थापन कायायलय, स्थानीय तहको आन्तररक ऋण व्यिस्थापन र्काई, कोष तथा लेिा 
तनयन्त्रण कायायलय र स्थानीय संष्टचती कोष संचालन गने बैंक वियाष्टशल रहन ेछन।्  

9.2 सझुाि 

1. संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको िजेटको आकार िमशः बढ्दै गएमा सोको आधारमा 
पररचालन हनुे आन्तररक ऋणको माग पतन बढ्दै जान्छ। त्यस्तो आन्तररक ऋणको सीमा 
तनधायरण गदाय मखु्य आधार कुल गाहयस््य उत्पादनलाई मातनन ेभएकोले सोको आधारमा संघीय 
सरकारले आन्तररक ऋण कूल गाहयस््य उत्पादनको ५ प्रततशतले नबढ्ने गरी पररचालन गने 
गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आन्तररक ऋण पररचालन गदाय कुल गाहयस््य 
उत्पादनको १ प्रततशतले नबढ्ने गरी मात्र तलन ुउपयकु्त हनुे र यसले मलुकुको अथयतन्त्रमा 
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नकरात्मक िलल पने संभािना कम देष्टिन्छ।  

2. संघीय संरचनामा ततनै तहका सरकारलाई संविधानले आन्तररक ऋण उठाउने संिैधातनक 
अतधकार क्षेत्र तनधायरण गररददएको छ । सोको सन्दभयमा देहाय िमोष्टजमका विद्यमान केही 
कानून र तनयमािलीहरुको पररमाजयन गरी आन्तररक ऋण उठाउनका लातग मागय प्रशस्त गनुय 
पनेछ।  

(क) राि ऋण ऐन, २०५९ 

(ि) नेपाल राि बैंक ऐन, २०५८ 

(ग) बैंक तथा वित्तीय सम्बन्धी ऐन, २०७३ 

(घ) राि ऋण तनयमािली, २०५९ 

(ङ) अन्तर सकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

(च) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

(छ) तधतो पत्र सम्बष्टन्ध ऐन, २०६३ 

1. राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगले आतथयक िषय २०७५/७६ मा संघीय सरकारबाट 
प्राप्त हनुे राजस्ि बाूँडफाूँट र प्रदेश तहको आन्तररक श्रोतबाट प्राप्त हनुे राजस्िको योगफलको 
१० प्रततशतमा नबढ्ने गरी आन्तररक ऋण उठाउन पाउने गरी तसफाररस गरेको आधारलाई 
तनरन्तरता ददन ुउपयकु्त हनुे देष्टिन्छ। सोही आधारलाई स्थानीय तहमा पतन तनरन्तरता ददन ु
सान्दतभयक हनु्छ। 

2. आन्तररक श्रोत, राजस्िको बाूँडफाूँट र प्रदेश संघको ऋण अनपुातको विश्लषेण लगायत तनम्न 
समविगत आतथयक सूचकहरुलाई आधार मानेर आन्तररक ऋण तलन ुपनेछ।  

▪ साियजतनक ऋण र कुल गाहयस््य उत्पादनको अनपुात 

▪ आन्तररक ऋणको भार र राजस्िमा अनपुात 

▪ प्रचतलत ब्याजदर 

▪ सरकारले तलन सक्ने अततरष्टक्त ऋण र भकू्तानी गनय बाूँकी कूल ऋणको अनपुात 

▪ वित्तीय क्षेत्र सिलताका प्रमिु सूचकहरु 

▪ विप्रषेण 
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3. प्रदेशले दिैु वकतसमको वित्तीय उपकरणहरु, (क) ऋण पत्र जारी नगरी ऋण तलने र (ि) 
ऋण पत्र जारी गरी ऋण तलने, आिश्यकता अनसुार प्रयोग गनय सक्नेछ। स्थानीय तहले 
‘ऋण पत्र जारी नगरी ऋण तलन’े उपकरण मात्र प्रयोग गने र त्यस्तो उपकरण कुनै पतन 
संगदठत संस्थाहरुले िररद गनय पाउने छन।्  

4. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले ऋण तलंदा ऋणका स्रोतहरु तनम्न हनुेछन ्। 

(क) नेपाल सरकार (ि) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (ग) गैर बैंवकङ्ग वित्तीय संस्थाहरु (घ) 
गैर बैंवकङ्ग वित्तीय संगदठत सस्ंथाहरु (ङ) साियजतनक तथा तनजी गठुीहरु (च) सियसाधरण 
घरपररिार (स्थानीय तहको हकमा लाग ुनहनुे) । 

5. आन्तररक ऋण पररचालनको लातग प्रदेश तथा स्थानीय तहले संस्थागत संरचनाको व्यिस्थापन 
र विकास गरी प्रावितधक र प्रशासतनक सक्षमतामा बवृद्ध  र जनशष्टक्तको विकासका क्षेत्रमा 
लगानी गनुयपनेछ ।  

6. आतथयक व्यिस्थापन, ऋण तन्कासन प्रकृयाहरु, अनगुमन मूल्यांकनको र ररपोवटयङको मागय 
ष्टचत्र बनाई सो अनसुार वित्तीय व्यिस्थापन र सन्तलुन कायम गररन ुपछय । प्रदेश तथा 
स्थानीय तहले काननुले तनदेष्टशत गरे बमोष्टजम सोको आधारमा आन्तररक ऋण पररचालन गनुय 
पदयछ । 

7. समविगत आतथयक पररसूचकमा िलल नपने गरी आतथयक ऋणको अत्यतु्तम दर तनधायरण 
गनयको लातग विस्ततृ अध्ययनको जरुरी हनु्छ । यस्तो विस्ततृ अध्ययन माफय त संघको, प्रदेश 
र चारैिटा स्थानीय तहको (महानगरपतलका, उपमहानगरपातलका, नगरपातलका र गाूँउपातलका) 
िस्तषु्टस्थततहरुको विश्लषेण हनु जान्छ र आन्तररक ऋणको सीमा तोक्न सवकने हनु्छ। 
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अनसूुष्टच १ - परामशय तलर्यएका विज्ञहरुको नामािली 

ि. सं. विज्ञहरुको नाम संस्था/पद 

१ प्रा. पृ् िी राज तलगल पूिय उपाध्यक्ष, राविय योजना आयोग 

२ श्री ददपेन्द्र बहादरु क्षेत्री   पूिय उपाध्यक्ष, राविय योजना आयोग 

३ प्रा. डा. गोविन्द नेपाल पूिय सदस्य, राविय योजना आयोग 

४ डा. ष्टशि अतधकारी सदस्य, साियजतनक िचय पनुरािलोकन आयोग, नेपाल 
सरकार 

५ श्री केशि आचायय पूिय आतथयक सल्लाहकार, अथय मन्त्रालय 

६ प्रा. डा. अजय वििम स्थावपत प्राध्यापक, त्यांक विभाग तत्रभिुन विश्वविद्यालय 

७ श्री नर बहादरु थापा काययकारी तनदेशक, नेपाल राि बैंक 

८ डा. गणुाकर भट्ट काययकारी तनदेशक, नेपाल राि बैंक 

९ डा. राम आचायय सह प्राध्यापक, न्यू मेष्टक्सको स्टेट यतुनभतसयवट, संयकु्त राज्य 
अमेररका 

१० श्री राजेन्द्र नेपाल पूिय महालेिा तनयन्त्रक, नपेाल सरकार 
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अनसूुष्टच २ - राष्ट् िय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोगसंग भएको अन्तरविया 

तमतत अन्तरवियाका विषयहरु 

१० मंतसर २०७५ • ऋण उठाउने कानूनी आधारहरुको बारेमा ष्टचनारी 

• मौदद्रक औजारहरुको प्रयोग कसरी गने 

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तलन सक्ने आन्तररक 
ऋणको हालको सीमा 

• आन्तररक ऋणको सीमा तनधायरणमा प्रभाि पाने समविगत 
आतथयक सचुकहरु 

• विषय विज्ञहरुको प्रारष्टम्भक छनौट 

१४ मंतसर २०७५ • प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तररक ऋण पररचालन गनय 
आिश्यक समन्ियात्मक ढाूँचा 

• आ. ि. २०७५/७६ का लातग नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार र स्थानीय तहले उठाउन सक्ने आन्तररक ऋण 
सम्िन्धी तसफाररस 

• आन्तररक ऋणको सीमा तनधायरणमा प्रभाि पाने समविगत 
आतथयक सचुकहरुको छनोट, साथै प्रदेश र स्थानीय तहको 
हकमा ती सूचकहरुलाई कसरी प्रयोग गने 

• प्रदेश तथा स्थानीय तहमा देिा पनय सक्ने जमानतको 
विश्वसतनयता 

• राि ऋण ऐन, २०५९ मा आिश्यक संशोधन 

• ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ मा आिश्यक संशोधन 

२७ मंतसर २०७५ • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा समान समविगत आतथयक 
सूचकहरुको प्रयोग हनुे िा छुट्टा छुटै्ट हनु ुपने  

• स्थानीय तहको लातग आन्तररक ऋणको सीमा 
तसफाररसको आधारहरु 

• प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण उठाउन प्रयोग गनय सक्ने  
औजारहरु 

• साियजतनक ऋण ब्यिस्थापन कायायलयको भतूमका 
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• तीनै तहले बजारबाट ऋण उठाउूँदा अथय व्यिस्थामा देिा 
पनय सक्ने असरहरु 

• नेपाल राि बैंक ऐन, २०५८ र राि ऋण ऐन, २०५९ 
लगायत अन्य ऐनहरुमा गनुयपने संशोधन 

९ पषु २०७५ • आन्तररक ऋण संग सम्िष्टन्धत विध्यमान कानूनहरुको 
दफागत प्रािधानहरु र आिश्यक संशोधन 

• प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तररक ऋण उठाउूँन विध्यमान 
कानून संशोधन गरे मात्र पगु्ने िा छुटै्ट कानून बनाउन ु
पने 

• ऋण पररचालनका विषयगत र बस्तगुत आधारहरु 

११ पषु २०७५ • ऋण पररचालनमा प्राथतमक बजार र द्वीततय बजारको 
भतूमका 

• जमानत सम्बष्टन्ध ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ तथा 
अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको 
व्यिस्था 

• आन्तररक ऋण पररचालनमा संलग्न हनुे तहगत 
तनकायहरु 

• आन्तररक ऋण पररचालनको SWOT and SWOC 

विश्लषेण 
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