राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग
त िं हदरिार, काठमाण्डौ

आतथिक िर्ि २०७८/७९ का लातग
ऋणको

ीमा

म्बन्धमा नेपाल

ङ्घ, प्रदे श र स्थानीय

रकार, प्रदे श

रकारले तलन

रकार र स्थानीय
त फारर

क्ने आन्िररक

रकारलाई गररएको त फारर

तमति : २०७8/0१/२० गिे

ोमिार

१. पृष्ठभूतम
ङ्घीय लोकिान्त्न्िक गणिन्ि नेपालको मूल
िहको रहेको छ। िीनै िहका

िं रचना

ङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िह गरी िीन

रकारका तबचमा राज्यशन्त्िको बााँडफााँट गररएको छ।

प्रदे श र स्थानीय िहले आफ्नो क्षेिातधकारतभि रही आतथिक अतधकार

ङ्घ,

म्िन्धी ष्ट्रिर्यमा कानून

बनाउने, नीति िथा योजना ियार गने, िाष्ट्रर्क
ि बजेट िजजम
ि ा र त्य को अनजमोदन गने, कायिक्रम
कायािन्ियन लेखाङ्कन िथा प्रतििेदन गने र लेखापरीक्षण गराउने कायि गनजि पदिछ। बजेट अनजमान
गदाि अनजमातनि आय भन्दा व्यय बढी हजने अिस्थामा
ल्याउन

क्ने र बजेट घाटा व्यिस्थापन

बजेट पेश गदाि िीनै िहका

ङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहले घाटा बजेट

ङ्घीय कानून बमोन्त्जम हजने व्यिस्था छ। घाटा

रकारले घाटा पूतिि गने स्रोिको स्पष्ट आधार

व्यिस्था अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा रहे को छ।
रकारले बजेट घाटा पूतििका लातग कानून बमोन्त्जम ऋण तलन
ऋण िाह्य िा आन्िररक गरी दजई प्रकारको हजन्छ।
गरी

ङ्घ, प्रदे श र स्थानीय

रकारले तलन

क्ने आन्िररक ऋणको

स्थानीय

रकार मक्ष त फारर

ीमा य

ूचकहरूको ष्ट्रिश्लेर्ण

मन्त्टगि आतथिक

ीमा त फारर

गने काम,

िं िैधातनक व्यिस्था रहे को

छ। उन्त्ल्लन्त्खि व्यिस्था बमोन्त्जम आतथिक िर्ि 207८/7९ को लातग
क्ने आन्िररक ऋणको

िं ष्ट्रिधानिः िीनै िहका

क्छन्।

कििव्य र अतधकार रान्त्िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको हजने
रकारले तलन

मेि खजलाउनज पने

ङ्घ, प्रदे श र स्थानीय

आयोगबाट तनधािरण गरी

ङ्घ, प्रदे श र

गररएको छ।

२. कानूनी व्यिस्था
क. नेपालको

िं ष्ट्रिधान

ङ्घ, प्रदे श र स्थानीय

रकारले तलन

क्ने आन्िररक ऋणको

िं ष्ट्रिधानमा दे हायका व्यिस्थाहरू रहे का छन् :

1

ीमा

म्बन्धमा नेपालको

•

धारा 59 को उपधारा (1) आतथिक अतधकार

ङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहले आफ्नो अतधकार तभिको

म्िन्धी ष्ट्रिर्यमा कानून बनाउने, िाष्ट्रर्क
ि बजेट बनाउने, तनणिय

गने, नीति िथा योजना ियार गने र त्य को कायािन्ियन गने छन् ।
•

धारा 59 को उपधारा (7) िथा ष्ट्रित्तीय अनजशा न

•

ङ्घ, प्रदे श र स्थानीय िहको बजेट घाटा व्यिस्थापन

म्िन्धी व्यिस्था

धारा ११५ को उपधारा (२) -

ङ्घीय कानून बमोन्त्जम हजनेछ ।

ङ्घीय कानून बमोन्त्जम बाहे क नेपाल

रकारले कजनै

ङ्घीय कानून बमोन्त्जम बाहे क प्रदे श

रकारले कजनै

ऋण तलने र जमानि ददने छै न ।
•

धारा 203 को उपधारा (२) ऋण तलने र जमानि ददने छै न ।

•

धारा 228 को उपधारा (1) - कानून बमोन्त्जम बाहे क स्थानीय िहमा कजनै कर
लगाउन, उठाउन र ऋण तलन पाइने छै न ।

•

धारा २३० को उपधारा (1) – गाउाँ कायिपातलका र नगर कायिपातलकाले प्रत्येक
आतथिक िर्िको राजस्ि र व्ययको अनजमान स्थानीय कानून बमोन्त्जम गाउाँ

भा िा नगर

भामा पेश गरी पाररि गराउनज पनेछ।
•

धारा 2३० को उपधारा (२) – गाउाँ कायिपातलका िा नगर कायिपातलकाले राजस्ि र
व्ययको अनजमान पेश गदाि घाटा बजेट तनमािण गनजप
ि ने भएमा
कानून बमोन्त्जम घाटा पूतिि गने स्रोि

•

मेिको प्रस्िाि गनजि पनेछ।

धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (च) - मन्त्टगि आतथिक
गरी

ङ्घ, प्रदे श र स्थानीय

ङ्घीय कानून र प्रदे श

रकारले तलन

ूचकहरूको ष्ट्रिश्लेर्ण

क्ने आन्िररक ऋणको

ीमा त फारर

गने काम, कििव्य र अतधकार रान्त्िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको हजनेछ।
ख. अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४
नेपाल

रकार, प्रदे श िथा स्थानीय िहले तलन

रकारले ऋण ददन

क्ने र घाटा बजेट पेश गनि

क्ने आन्िररक ऋणको
क्ने

ीमा, नेपाल

म्बन्धमा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त

व्यिस्थापन ऐन, २०७४ मा दे हायका व्यिस्थाहरू रहे का छन् :
दफा १४: आन्िररक ऋण
(1) नेपाल

रकार, प्रदे श िथा स्थानीय िहले आयोगले त फारर

रही आन्िररक ऋण तलन

क्नेछ।

2

गरे को

ीमा तभि

िर प्रदे श िथा स्थानीय िहले आन्िररक ऋण तलनज अन्त्घ नेपाल

रकारको

हमति तलनज पनेछ।
(2) नेपाल

रकार िथा प्रदे शले प्रचतलि कानूनको अधीनमा रही ऋणपि जारी

गरी आन्िररक ऋण उठाउन

क्नेछ।

(३) प्रदे श िथा स्थानीय िहले आन्िररक ऋण तलन नेपाल

रकारको

हमति माग

गदाि आन्िररक ऋण तलन खोन्त्जएको योजना, योजनाबाट प्राप्ि हजन
ज ानी योजना, ऋण ददने
र उपलन्त्धध, ऋण भि
अथि मन्िालय

िं स्थाको ष्ट्रििरण

क्ने प्रतिफल
ष्ट्रहिको प्रस्िाि

मक्ष पेश गनजि पनेछ।

(4) उपदफा (३) बमोन्त्जम पेश भएको प्रस्िाि कायािन्ियनयोग्य दे न्त्खएमा नेपाल
रकारले
ददन

म्बन्त्न्धि प्रदे श िा स्थानीय िहलाई आन्िररक ऋण तलन

हमति

क्नेछ।

दफा १५: नेपाल
(१) नेपाल

रकारले ऋण ददन

क्ने

रकारले प्रदे श िा स्थानीय िहलाइि ऋण ददन

क्नेछ।

ज ानीको िररका िथा
(२) प्रदे श िा स्थानीय िहले ऋण रकमको उपयोग, भि
ीमा

मेि उल्लेख गरी ऋणको लातग मन्िालय

मक्ष अनजरोध गनि

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम प्राप्ि अनजरोध मनात ब दे न्त्खएमा नेपाल
प्रदान गने स्िीकृति ददन

(५) नेपाल

म्झौिा गनेछ।

रकारबाट प्राप्ि ऋण प्रदे श िा स्थानीय िहले

अितधतभि च जिा नगरे मा नेपाल

रकारले

म्झौिामा उन्त्ल्लन्त्खि

म्बन्त्न्धि प्रदे श िा स्थानीय िहलाई

ज ी गनि
उपलधध गराउने अनजदानबाट त्यस्िो ऋण रकम अ ल

(१) नेपाल

रकारले ऋण

रकारबाट ऋण प्रदान गने स्िीकृति भएमा

म्बन्त्न्धि प्रदे श िा स्थानीय िह ाँग

दफा २३: घाटा बजेट पेश गनि

क्नेछ।

क्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जम नेपाल
मन्िालयले

मय

क्नेछ।

क्ने

रकार, प्रदे श िथा स्थानीय िहले

आिश्यकिा अनज ार घाटा बजेट पेश गनि

म्बन्त्न्धि व्यिस्थाष्ट्रपकामा

क्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम घाटा बजेट पेश गदाि बजेट घाटा पूतिि गने स्रोिको
स्पट आधार

मेि खजलाउनज पनेछ।
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(३) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्रदे श िथा स्थानीय िहले घाटा बजेट पेश गदाि नेपाल
रकारले
भए
(४) य

िं ष्ट्रिधान र प्रचतलि कानून बमोन्त्जम कजनै

ज ाि िा तनदे शन ददएको
झ

ोको पालना गनजि पनेछ।
ज ै कजरा लेन्त्खएको भए िापतन प्रशा तनक खचि व्यहोनि
दफामा अन्यि जजन क

घाटा बजेट पेश गनि

ष्ट्रकने छै न।

३. उद्देश्य
ाििजतनक ऋण व्यिस्थापनको प्राथतमक उद्देश्य

रकारको ष्ट्रित्तीय आिश्यकिा पजरा गनिका

लातग कमभन्दा कम लागि र जोन्त्खममा स्रोि व्यिस्थापन गनजक
ि ा
भ जिान गनि

क्ने कजराको

तज नन्त्िििा गनजि हो भने

हायक उद्देश्य

कायिदक्षिा (efficiency) भएको आन्िररक ऋण बजारको ष्ट्रिका
त्य ै गरी कायि ञ्चालनस्िरका उद्देश्यहरूमा

ाथै

मयमै ऋण दाष्ट्रयत्ि

रकारी ऋणपिहरूका लातग
गनजि हो।

मयमै र अष्ट्रिन्त्छछन्न रूपले ऋण

ज ानी
ेिाको भि

ज ानीको अनजमानयोग्यिा बढाउनज, ऋणको लागि घटाउनज, आतथिक
तज नन्त्िि गनज,ि ऋण ेिा भि

ङ्कट िा झड्का (economic crisis and shocks) को अिस्थामा
घटाउनज (मेछयजररटी

िं रचनामा पररिििन, व्याज िा मजद्राको

बजारमा पहजाँच िृष्ट्रि आदद) र ऋणको दीगोपना
नेपाल

रकार, प्रदे श

नेपालको

रकार र स्थानीय

ाििजतनक ऋणको जोन्त्खमपना

ाँ ी
िं रचनामा पररिििन, अन्िरािष्ट्रिय पूज

तज नन्त्िि गनजि हो।

रकारले कानून बमोन्त्जम ऋण तलन

िं ष्ट्रिधानमा रहेको छ। िीन िहका

रकारले आन्िररक ऋण तलनजको

क्ने व्यिस्था
मूल उद्देश्य

घाटा बजेटको व्यिस्थापन गनजि िा बजेट घाटा पूतिि गने स्रोि जजटाउनज नै हो।ि थि, आन्िररक
ऋण पररचालनलाई

४.

रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापनको एक महत्िपूणि औजारको रूपमा प्रयोग गररन्छ।

ै िान्त्न्िक आधार
ाििजतनक ऋण पररचालनका
ररकातडियन

न्दभिमा ष्ट्रितभन्न

ैिान्त्न्िक अिधारणाहरू रहे को पाइन्छ।

मिजल्य त िान्ि (Ricardian Equivalence Theory) ले

ाििजतनक ऋणको पररमाणले

आतथिक ष्ट्रक्रयाकलापमा खू द प्रभाि नपाने दािी गरे को पाइन्छ भने निशास्त्रीय त िान्ि (NeoClassical Theory) ले

ाििजतनक ऋण र आतथिक िृष्ट्रिको तबचमा व्यजत्क्रमानजपातिक

(inverse relationship) रहने उल्लेख गरे को पाइन्छ।

म्िन्ध

ाििजतनक ऋणमा १० प्रतिशि तबन्दूले

बढोत्तरी हजाँदा िास्िष्ट्रिक प्रतिव्यन्त्ि कूल गाहिस््य उत्पादनमा ०.२ प्रतिशिले तगरािट आउने

ि्य अन्िरािष्ट्रिय मजद्रा कोर्ले ष्ट्रितभन्न दे शहरूमा गरे को शोधबाट दे न्त्खएको छ। ऋण अतधकिा
त िान्ि (Debt Overhang Theory) ले

ाििजतनक ऋण पररचालन जब एउटा महत्तम ष्ट्रिन्दजमा
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पजग्दछ त्यो भन्दा अतधक ऋण पररचालनले आतथिक ष्ट्रिका
ाथै ऋणीको ऋण तिने क्षमिामा पतन ह्रा
त िान्ि (Keynesian Theory) ले
म्िन्ध रहने दाबी गदिछ।

िथा स्थाष्ट्रयत्िमा कमी ल्याउनजका

ल्याउछ भन्ने िकि अन्त्घ

ारे को पाइन्छ। ष्ट्रकनेत यन

ाििजतनक ऋण र आतथिक िृष्ट्रिका तबचमा

मग्र मागमा िृष्ट्रि हजने हजाँदा आतथिक िृष्ट्रिमा

ाििजतनक ऋणले

कारात्मक प्रभाि पछि भन्ने िकि यो त िान्िले अन्त्घ
(Endogenous Growth Theory) अनज ार

कारात्मक

ादिछ। अन्िःष्ट्रिकत ि िृष्ट्रि त िान्ि

ाििजतनक ऋणबाट पूिािधार

अनज न्धान िथा ष्ट्रिका मा लगानी बढ्न गई उत्पादकत्ि बढ्नजका

ाँ ी र
तनमािण, मानि पूज

ाथै

मग्र अथििन्िमा

कारात्मक प्रभाि पदिछ।

बृहि् अथिशास्त्रीय अ न्िजलनको त िान्ि (Macroeconomic

Imbalance Theory) अनज ार

ाििजतनक ऋणले मजद्रास्फीति बढाउने, तनजी क्षेिको लगानी

ााँघरज रने, मजद्रा ष्ट्रितनमय दर र भ जिान

न्िजलनमा अ र गने िथा ऋणको पा ोमा पनि

अिस्था त जिना हजन गई कजनै न कजनै रूपमा
अन्िर-पजस्िा

क्ने

मष्ट्रष्टगि अथििन्िमा अ न्िजलन त जिना गदिछ।

मिा त िान्ि (Intergeneration Equity Theory) अनज ार ऋण पररचालन गदाि

अन्िर पजस्िाको आदशि िहमा रहे र ऋण पररचालन गनि
पदिछ। यो त िान्िले

ष्ट्रकएन भने त्य को नकारात्मक प्रभाि

ाििजतनक ऋण पररचालनबाट ऋण तलने पजस्िाको उपभोग्य क्षमिामा

बृष्ट्रि भई आतथिक िृष्ट्रिमा

ज ानी गनजप
कारात्मक प्रभाि पाने दे न्त्खए िापतन ऋण भि
ि ने पजस्िाको

लातग ऋणको नकारात्मक प्रभाि पनि

क्छ भन्ने िकि अन्त्घ

ारे को छ।

हजन ि यी त िान्िले गरे का दािीहरूलाई प्रायोतगक परीक्षण (empirical test) को क ीमा राखेर
हेदाि अथििन्िष्ट्रपछछे फरकफरक नतिजा
भन्न

मेि दे खा पने गरे को पाइन्छ, िर पतन तनकर्िमा के

ष्ट्रकन्छ भने दीघिकालीन आतथिक स्थाष्ट्रयत्िमा अ र पने गरी कजनै पतन िहका

ऋण तलनज हजाँदैन। तनन्त्िि अितधपतछ

ािााँ धयाज

ज ानी ददनजपने हजनाले बजेट घाटा पूतिि
ष्ट्रहि भि

गनि ऋण तलनज भनेको भष्ट्रियमा प्राप्त हजने राजस्िलाई िििमानमा खचि गनजि
ज ै िहका
जजन क

रह हो। त्य ै ले

रकारले तलएको ऋणको उपयोग भािी पजस्िाले उपयोग गनि पाउनज पने

राजस्िको ष्ट्रहस् ाको क्षतिपूतिि हजने गरी थप प्रतिफल त जिना गने खालका ष्ट्रक्रयाकलापहरू
गनिका लातग हजन ज पदिछ। य ै
ीमा त फारर

५.

रकारले

ञ्चालन

ैिान्त्न्िक पृष्ठभूतममा आधाररि रही आयोगले आन्िररक ऋणको

गरे को छ।

ाििजतनक ऋणको प्रभाि र नीतिगि अन्िर म्बन्ध
ाििजतनक ऋणको ष्ट्रहस् ा तनधािरण गदाि ऋण भार ाँग जोतडन आउने ष्ट्रितभन्न लागि (धयाज खचि,
ञ्चालन लागि आदद) र जोन्त्खमहरू (व्याजदर, ष्ट्रितनमयदर, मूल्य जस्िा बजार ाँग
जोन्त्खमहरू, ऋण निीकरण, िरलिा, ऋण तिने क्षमिा,
ष्ट्रित्तीय जोन्त्खमहरू,

म्झौिा र

म्बन्त्न्धि

ाख जोन्त्खम (credit risk) जस्िा

ञ्चालन म्बन्धी जोन्त्खमहरू) को अध्ययन िथा ष्ट्रिश्लेर्ण हजन ज

उन्त्त्तकै जरुरी हजन्छ। जोन्त्खम बढ्दै जााँदा तनजी क्षेिका लगानीकिािले
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रकारलाई भरो ा गने

न्त्स्थति पतन कमजोर हजाँदै जाने हजाँदा प्रदे श
भार

ाँग ाँगै

ाख

गनजप
ि ने अिस्थामा

रकार िा स्थानीय िहले तलने आन्िररक ऋणको

म्बन्धी जोन्त्खम पतन बढ्छ। अझ प्राकृतिक प्रकोप िा ष्ट्रिपद्को व्यिस्थापन

ूचना प्रणालीमा अ र पनि

क्ने र ऋण भ जिानीका लातग स्रोि व्यिस्थापन

गनि थप कदठन हजने हजाँदा अथििन्ि ष्ट्रित्तीय भीर (fiscal cliff) िफि जाने

म्भािना रहन्छ।

ज ानी
अत्यतधक ऋणभारले आतथिक िृष्ट्रि र ष्ट्रिका मा नकारात्मक अ र पादिछ। ऋण भि
लातग राजस्िको ठू लो ष्ट्रहस् ा छज ट्याउनज पने हजन्छ, ज ले गदाि

ेिाका

रकारले चाहे का नीतिहरू

कायािन्ियन गने क्षमिा कमजोर हजाँदै जान्छ। त्य ै गरी केन्द्रीय बैंकबाट अत्यतधक ऋण तलने
खालको उछच स्फीतिकारी मौदद्रक नीतिले स्थीर व्याजदरको दीघिकालीन ऋणको लागि बढाउाँछ
भने मजद्रा

न्त्ञ्चतिको अिस्थाले जोन्त्खम ष्ट्रप्रतमयम (risk premium) िा ऋण रकमको निीकरणमा

अ र पादिछ।
ज ानी गने बेला भएपतछ ऋण तिनि न क्ने र ऋण निीकरण (rollover) पतन गनि
ऋण भि

ष्ट्रकएन

भने लगानीकिािमाझ र ष्ट्रित्त बजारमा पतन ष्ट्रिश्वा को अिस्था धरमराउाँदै जान्छ। पयािप्त िरल
म्पन्त्त्तको अभािमा बजार
छ भने

मेि ष्ट्रिज हजने अिस्था त जिना हजन्छ। ष्ट्रिदे शी मजद्रामा तलएको ऋण

ाििभौम ऋण (sovereign debt) तलाँदा ऋणको लागि नै बढ्न जान्छ भने िातलका

बमोन्त्जम ऋण तिनि न क्ने जोन्त्खम त जिना हजाँदा खू द मूल्य (net worth) शून्यभन्दा कम हजन गै
ऋण व्यिस्थापन दीगो हजन

क्दै न।

त्य ैले आन्िररक ऋण तलाँदा तनजी क्षेिको ऋण महाँगो नहो ् भन्नेिफि ष्ट्रिचार पजर्याउनज पछि।
तनजी क्षेिको ऋण महष्ट्रिनज भनेको आयकरको आधार पतन

ााँघरज रनज हो। त्य ै ले आन्िररक

ऋणले कपोरे ट क्षेिको ऋण तलने प्रकृयालाई कन्त्त्तको महिो पारे को छ भन्ने कजराको
ि्याङ्कशास्त्रीय अध्ययन गरी ऋण
आन्िररक ऋण तलिं दा

िं कजचनको अ र यकीन गनजि आिश्यक हजन्छ।

रकारी खचिको कायिदक्षिा बढाउन

हजन्छ। उत्पादनशील कायिदक्षिाको मूल्याङ्कनबाट

ष्ट्रकने आधारहरू खोज्नज अत्यािश्यक

ाििजतनक क्षेिका उद्देश्यहरू कम भन्दा कम

लागिमा हात ल गने र ष्ट्रितनयोजन कायिदक्षिाले कजनै कायिक्रममा गररएको अतिररि खचिको
त मान्ि

ामान्त्जक फाइदामा िृष्ट्रि हजने कजराको परीक्षण गने हजाँदा यस्िा खाले मूल्याङ्कन

तज नन्त्िि

गनजि आिश्यक हजन्छ।

पतछ ष्ट्रफिाि ददने तलने शििमा आन्िररक ऋण तलइने हजाँदा भष्ट्रियमा प्रतिफल
ज ानी गदाि अतिररि बोझ मह ज
भ जिानी गनजि पने हजन्छ। ऋणको भि
पजस्िाले

मेि भ जिानी गनजप
ि दाि पतन अ हजिा मह ज

आिश्यक योजनाहरूको कायािन्ियनमा

ष्ट्रहि

ो ऋणको

गनजि नपने गरी र भािी

गनि नपने गरी आतथिक ष्ट्रिका का लातग

हयोग पजर्याउन आन्िररक ऋणको पररचालन गनजप
ि दिछ।
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अनजत्पादक क्षेिमा आन्िररक ऋणको पररचालन हजन नपाओ ् भन्ने ष्ट्रिर्यमा त्यतिकै

जग हजन ज

पदिछ।
ाििजतनक ऋण व्यिस्थापन गदाि ष्ट्रित्तीय क्षेिको ष्ट्रिका , िास्िष्ट्रिक अथििन्िमा पने प्रभाि,
ष्ट्रित्त नीति, मौदद्रक नीति र िाह्य क्षेिमा पने प्रभािको अध्ययन गनजि आिश्यक हजन्छ।
बण्ड जारी गदाि

रकारी

िं स्थागि क्षेिले थप उत्पादनशील क्षेिमा गनजप
ि ने लगानीमा अ र नपरो ् भन्ने

कजरामा ध्यान ददनज आिश्यक हजन्छ भने

ाििजतनक ऋणले िास्िष्ट्रिक अथििन्िमा पाने प्रभािको

पतन अध्ययन आिश्यक हजन्छ, ष्ट्रकनभने िास्िष्ट्रिक क्षेिको प्रतितनतधत्ि गने व्यन्त्ि िथा
तिने व्याज दर, उपलधध लगानी कोर् र लगानीको

िं स्थाले

म्भाव्य प्रतिफल िथा जोन्त्खम बहन गने

क्षमिातबचको अन्िरष्ट्रक्रयाले अथििन्िमा प्रभाि पारररहे को हजन्छ। ष्ट्रित्तीय बजारमा बोन्डको
ष्ट्रकत म तनधािरण गनिमा र ष्ट्रित्त बजारको ष्ट्रिका मा आन्िररक ऋणले

कारात्मक प्रभाि पाने

भएिापतन ष्ट्रित्तीय बजारको प्रशोचन क्षमिामा ध्यान ददनज उन्त्त्तकै आिश्यक छ।
ाँ ी तनमािण, पूिािधार ष्ट्रिका
घाटा बजेट पूतिि, पूज

र

मग्र आतथिक िृष्ट्रिमा

ाििजतनक ऋणको

पररचालन प्रमजख ष्ट्रिकल्प भएिा पतन अतधक ऋणको पररचालन गनजि जोन्त्खमपूणि हजन्छ। दे शको
मष्ट्रष्टगि आतथिक स्थाष्ट्रयत्ि
आतथिक

ूचकहरू ाँगको

ाँग

ाििजतनक ऋणको

ोझो

म्बन्ध हजने हजाँदा य को

मष्ट्रष्टगि

म्बन्धको मािा थाहा पाउनज अति आिश्यक हजन्छ। लागि लाभको

ष्ट्रिश्लेर्ण गरे र, उत्पादनमूलक क्षेिमा पररचालन गरी अन्िर पजस्िा न्याय

ाँ ी
तज नन्त्िि गदै पूज

तनमािणलाई बढािा ददने र ऋणका नकारात्मक प्रभाि पनिबाट जोतगने गरी ऋणको कजशलिापूिक
ि
व्यिस्थापन

गनिका लातग पयािप्त प्रयोगत ि अनज न्धान (empirical study) हजन ज आिश्यक

ाँ ी तनमािण र दीघिकालीन लाभ ददने प्रकृतिका उत्पादनशील, रोजगारमूलक िथा
दे न्त्खन्छ। पूज
आन्िररक आय बढाउने क्षेिमा स्पष्ट प्राथतमकिा
आिश्यक पने कानजनी,

िं रचनात्मक र प्रष्ट्रक्रयात्मक व्यिस्था नभै

प्रभािकारी ऋण व्यिस्थापन गनि

६.

मष्ट्रष्टगि आतथिक
ाििजतनक ऋणको

ष्ट्रहि आन्िररक ऋणको पररचालन गनि

ष्ट्रकाँदै न।

रकारका ष्ट्रिभन्न िहमा

ूचकहरूको ष्ट्रिश्लेर्ण
ीमा िय गदाि ष्ट्रिश्लेर्ण गनि आिश्यक अन्िरािष्ट्रिय रूपमा मान्य

ूचकहरूमा

आतथिक िृष्ट्रिदर, कूल राष्ट्रिय उत्पादन, कूल गाहिस््य िचि िथा लगानी, रोजगारी,
राजस्ि र खचि, उपभोिा मूल्य

ूचकाङ्क, मानि ष्ट्रिका

आय आदद पदिछन्। िथाष्ट्रप प्रस्िजि त फारर मा
केही

ीतमि

ूचकाङ्क, भि
ज ानी

रकारी

न्िजलन, ष्ट्रिप्रेर्ण

ूचकहरूको माि ष्ट्रिश्लेर्ण गररएको छ।

ूचकहरूको आतथिक िर्ि २०३९/४० दे न्त्खको प्रिृन्त्त्त ष्ट्रिश्लेर्ण गदाि आ. ि. २०४७/४८

मा खू द ऋणभार (total outstanding debt) कूल गाहिस््य उत्पादनको ६६.७ प्रतिशि म्म
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पजगेकोमा त्य

पतछका िर्िहरूमा क्रमशः घट्दै आएर आ. ि. २०७१/७२ मा २२.३ प्रतिशि

भई न्यूनिमस्िरमा ओले को िर आ. ि. २०७६/७७ मा आइपजग्दा बढे र ३६.२७ प्रतिशि हजन
पजगेको छ। उछच ऋण भार भएकै आतथिक िर्िमा कूल राजस्िको िजलनामा खू द ऋणभार ७४९
प्रतिशिले बढी दे न्त्खन्छ।

ो अनजपाि आ. ि. ०७३/७४ मा घटे र ११४.५ प्रतिशिमा आइपजगेको

दे न्त्खन्छ भने आ. ि. २०७६/७७ मा बढे र १८८.६ प्रतिशि पजगेको छ। आ. ि. २०७६/७७
को कूल तनयाििको िजलनामा खू द ऋणभार ८२५ प्रतिशिले बढी र उि आ. ि.को कूल
ष्ट्रिप्रेर्णको ९२.१ प्रतिशि दे न्त्खन्छ। िास्िष्ट्रिक आन्िररक ऋणिफि आ. ि. २०३९/४० मा
िाितधक ( िास्िष्ट्रिक कूल गाहिस््य उत्पादनको ६.१ प्रतिशि) रहे कोमा आ. ि. २०६९/७० मा
उि अनजपाि घटे र ो आ. ि.को कूल गाहिस््य उत्पादनको १ प्रतिशि हजाँदै आ. ि. २०७६/७७
मा आइपजग्दा पजनः बढ्दै गएर ४.९४ प्रतिशि पजगेको दे न्त्खन्छ।
ष्ट्रिगि ४० आतथिक िर्िहरूको िास्िष्ट्रिक
खचिको िजलनामा

ाँ ीगि खचिको अनजपाि हे दाि पूज
ाँ ीगि
ाििजतनक ऋण र पूज

ाििजतनक ऋणको ष्ट्रहस् ा कररब २० प्रतिशिबाट क्रमशः बढ्दै गएर १६४

प्रतिशि पजगक
े ो छ।

अध्ययन (empirical study)

नगररएको भए िापतन ष्ट्रिगि ३० िर्िमा नेपालको मानि ष्ट्रिका

ूचकाङ्क ०.३८७ बाट उल्लेख्य रूपले
आन्िररक ऋणको

ूचकाङ्कमा पारे को प्रभािको प्रयोगत ि

ाििजतनक ऋणले मािन ष्ट्रिका

ज ार हजाँदै ०.६०२ मा पजगेको छ।
ध

ीमा तनधािरण गने क्रममा आयोगले य

म्िन्धमा आिश्यक अध्ययन गरी

िं ष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा (१) खण्ड (च) बमोन्त्जम
ष्ट्रिश्लेर्ण गरे को छ। य
अध्ययन गनजक
ि ा
अभ्या लाई

मेि

र आन्िररक ऋणको

क्रममा ऋणको

मष्ट्रष्टगि आतथिक

ूचकहरूको

ैिान्त्न्िक अिधारणा एििं नीतिगि व्यिस्थाको

ाथै नेपालमा हाल म्मको ऋण व्यिस्थापनको अिस्था र अन्िरािष्ट्रिय
ाँगै राखेर ष्ट्रिश्लेर्ण गररएको छ।
ीमा

म्बन्धमा

मष्ट्रष्टगि आतथिक

रोकारिाला तनकाय िथा ष्ट्रिज्ञहरू ाँग अन्िरष्ट्रक्रया

गरी आन्िररक ऋणको व्यिस्थापन, पररचालनको अिस्था र
म्बन्धमा जानकारी तलने र

ूचकहरूको ष्ट्रिश्लेर्ण

मष्ट्रष्टगि आतथिक

म्पन्न

ूचकहरूका

ज ारका उपायहरूको खोजी गने कायि आयोगले गरे को छ।
ध

आतथिक िर्ि २०७६/७७ मा दे शको

मन्त्टगि आतथिक न्त्स्थति दे हाय अनज ार रहे को दे न्त्खन्छ:-

• केन्द्रीय ि्याङ्क ष्ट्रिभागले ियार गरे को आतथिक िर्ि २०७७/७८ को राष्ट्रिय लेखा ि्याङ्क

बमोन्त्जम गि आतथिक िर्ि २०७६/७७ मा कूल गाहिस््य उत्पादनको िाष्ट्रर्क
ि िृष्ट्रिदर
२.१२ प्रतिशिले ऋणात्मक हजने र चालू मूल्य अनज ार कूल गाहिस््य उत्पादन उपभोिाको
मूल्यमा रु. ३९ खबि १४ अबि ७१ करोड रहे को
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िं शोतधि अनजमान छ ।

• नेपाल राि बैंकबाट प्रकान्त्शि आतथिक िर्ि २०७६/७७ को दे शको आतथिक िथा ष्ट्रित्तीय
न्त्स्थति ष्ट्रििरण बमोन्त्जम िाष्ट्रर्क
ि औ ि उपभोिा मजद्रास्फीति ६.१५ प्रतिशि रहे को छ।

कूल िस्िज तनयािि ०.६ प्रतिशिले िृष्ट्रि भई रु. ९७ अबि ७१ करोड पजगेको छ भने कूल
िस्िज आयाि १५.६ प्रतिशिले घटे र रु. ११ खबि ९६ अबि ८० करोड कायम भएको
छ। कूल िस्िज व्यापार घाटा १६.८ प्रतिशिले

िं कजचन भई रु. १० खबि ९९ अबि ९

करोड कायम भएको छ। शोधनान्िर न्त्स्थति रु. २ खबि ८२ अबि ४१ करोडले बचिमा
रहे को छ । ष्ट्रिप्रेर्ण आप्रिाहमा ०.५ प्रतिशिले कमी आई रु. 8 खबि 75 अबि 3 करोड
कायम भएको छ।
त्य ैगरी आतथिक िर्ि २०७7/७8 को प्रथम आठ मष्ट्रहनाको ि्याङ्कमा आधाररि दे शको
िििमान आतथिक िथा ष्ट्रित्तीय न्त्स्थति ष्ट्रििरण बमोन्त्जम िाष्ट्रर्क
ि ष्ट्रिन्दूगि उपभोिा मजद्रास्फीति

3.०2 प्रतिशि रहेको छ । कूल िस्िज तनयािि 7.8 प्रतिशिले िृष्ट्रि भई रु. 80 अबि
७8 करोड पजगेको छ भने आयाि 2.1 प्रतिशिले िृष्ट्रि भई रु. 9 खबि 43 अबि 99

करोड कायम भएको छ। कूल िस्िज व्यापार घाटा १.6 प्रतिशिले िृष्ट्रि भई रु. 8 खबि
63 अबि 21 करोड कायम भएको छ। शोधनान्िर न्त्स्थति रु. 6८ अबिले बचिमा रहे को
छ । ष्ट्रिप्रेर्ण आप्रिाहमा 8.6 प्रतिशिले िृष्ट्रि भई रु. 6 खबि 42 अबि 14 करोड
पजगेको छ।
यी ि्याङ्कबाट

ेिा क्षेिको योगदान र िान्स्फर आप्रिाहले शोधनान्िर न्त्स्थति

दे न्त्खएिापतन दीगो व्यापार प्रतिस्पधाि

कारात्मक

तज नन्त्िि नगररएमा भष्ट्रियमा अथििन्िको िाह्य

न्िजलन

कायम गनि कदठन हजने दे न्त्खन्छ।
• महालेखा तनयन्िक कायािलयले ियार गरे को आतथिक िर्ि २०७६/७७ को नेपाल
रकारको आय र व्ययको िाष्ट्रर्क
ि ष्ट्रििरण बमोन्त्जम कूल खचि ( ष्ट्रित्तीय व्यिस्था

मेि )

रु. 10 खबि 91 अबि 13 करोड 52 लाख रहे को छ । िाष्ट्रर्क
ि बजेट रु. 15 खबि
32 अबि 96 करोड 71 लाख को िजलनामा खचि 71.18 प्रतिशि रहे को छ । िाष्ट्रर्क
ि
बजेट र िाष्ट्रर्क
ि खचिको न्त्स्थति हेदाि चालज खचि रु. 9 खबि 57 अबि 10 करोड 14 लाख

ाँ ीगि खचिको
बजेट ष्ट्रितनयोजन रहे कोमा रु. 7 खबि 84 अबि 14 करोड 89 लाख, पूज
ष्ट्रितनयोजन रु. 4 खबि 8 अबि 59 लाख रहे कोमा खचि रु. 1 खबि 89 अबि 08 करोड
47 लाख र ष्ट्रित्तीय व्यिस्था रु. 1 खबि 67 अबि 85 करोड 98 लाख रहे कोमा रु. 1
खबि 17 अबि 90 करोड 16 लाख खचि भएको छ । ष्ट्रितनयोजनको िजलनामा चालज,
ाँ ीगि र ष्ट्रित्तीय व्यिस्थामा क्रमश: 81.93 प्रतिशि, 46.34 प्रतिशि र 70.24
पूज

ाँ ीगि खचि र ष्ट्रित्तीय व्यिस्थामा
प्रतिशि खचि भएको छ । कूल बजेट मध्ये चालज खचि, पूज
क्रमश: 62.43 प्रतिशि, 26.62 प्रतिशि र 10.95 प्रतिशि बजेट तबतनयोजन भएकोमा
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ाँ ीगि खचि 17.33 प्रतिशि र
कूल खचिको िजलनामा चालज खचि 71.87 प्रतिशि, पूज
ष्ट्रित्तीय व्यिस्था िफिको खचि १0.81 प्रतिशि रहे को छ। स्रोि व्यिस्थापन िफि राजस्िको
ज अनजमान रु. 9 खबि 81 अबि 13 करोड 82 लाख रहे कोमा यथाथि रु. 7 खबि 52
रु

अबि 35 करोड 71 लाख माि

ङ्कलन हजन

केको छ जजन

76.68 प्रतिशि रहेको छ। आन्िररक ऋण पररचालन

ज अनजमानको िजलनामा
रु

ज अनजमान रु. 1 खबि 95
रु

अबि रहेकोमा रु. 1 खबि 94 अबि 90 करोड 28 लाख ऋण तलइएको छ जजन

ज
रु

अनजमानको िजलनामा 99.95 प्रतिशि रहेको छ।
ाँ ीगि खचि र लक्ष्यको आधा भन्दा पतन कम
उन्त्ल्लन्त्खि ि्याङ्कको ष्ट्रिश्लेर्ण गदाि कमजोर पूज

िाह्य स्रोि पररचालनले आन्िररक ऋणको प्रिाह चालू प्रकृतिका खचिमा केन्त्न्द्रि हजने, मग्र
खचि घट्दा पतन आन्िररक ऋण नघट्ने र िैदेन्त्शक
िथा अनजमानयोग्यिा

हायिा पररचालनको प्रभािकाररिा

मेि कमजोर हजाँदै जाने दे न्त्खन्छ। य ले िैदेन्त्शक

पररयोजनाको ियारी र कायािन्ियन क्षमिामा थप

हायिा अन्िगििका

ज ारको आिश्यकिा प्रट्याउाँछ।
ध

• नेपाल राि बैंकबाट प्रकान्त्शि ि्याङ्क अनज ार आतथिक िर्ि २०७7/७8 को प्रथम आठ
मष्ट्रहनाको अितधमा नेपाल

ाँ ीगि
रकारको चालज खचि रु. 4 खबि 55 अबि 82 करोड, पजज

खचि रु. 79 अबि 70 करोड र ष्ट्रित्तीय व्यिस्था अन्िगििको खचि रु. 35 अबि 51 करोड
गरी कूल रु. 5 खबि 71 अबि 2 करोड खचि भएको छ ।राजस्ि पररचालनमा कर राजस्ि

रु. 5 खबि 27 अबि 67 करोड र गैर कर राजस्ि रु. 43 अबि 53 करोड गरी कूल
राजस्ि रु. 5 खबि 71 अबि 20 करोड (प्रदे श िथा स्थानीय िहमा बााँडफााँट हजने रकम
ाँ ीगि खचि लक्ष्य
मेि) पररचालन भएको छ। यी ि्याङ्कले चालू आतथिक िर्िमा पतन पूज

अनजरुप हजने अिस्था दे न्त्खाँदैन।

ाँ ीगि खचि हजाँदा पतन आन्िररक ऋण
• यी ि्याङ्कहरूले स्पष्ट दे खाउाँछन् ष्ट्रक अत्यन्िै न्यून पूज
भने लक्ष्य अनजरुप नै उठाइएको छ। िैदेन्त्शक स्रोििफिको अनजमान बमोन्त्जमको स्रोि
पररचालन हजन न केको अिस्थामा त्य को शोधभनाि

मेि नेपाल

रकारिफिबाट गररएको

पाइन्छ। अथि मन्िालयको स्रोि अनज ार आतथिक िर्ि २०७६/७७ मा माि िैदेन्त्शक
अनजदानिफि रु. ४ अबि र ऋणिफि रु. २८ अबि १२ करोड गरी कूल रु. ३२ अबि १२
करोड िैदेन्त्शकिफि कायम गररएको स्रोिलाई स्रोिान्िर गरी नेपाल

रकारिफि

छ िर त्यो रकम राजस्ि िा ऋण के बाट धयहोररएको हो खजलाएको पाइाँदैन।
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ाररएको

िातलका -1: ष्ट्रिगि १० आतथिक िर्िको नेपाल

रकारको

ज ानीको
ाििजतनक ऋण प्रातप्त र भि

ष्ट्रििरण
आतथिक िर्ि

(रकम रु. करोडमा)

ष्ट्रििरण
2067/68 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 २०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७
कूल गाहिस््य उत्पादन

156268 175838 194929 223253 242364

आन्िररक ऋण प्रातप्त

260818

307714

345595

385893

391471

4252

3642

1904

1998 4242

8777

8834

14475

9638

19490

2.72

2.07

0.98

0.89

1.75

3.37

2.87

4.19

2.50

4.98

1385 1570 1658 2113 2926

4377

5801

9345

1.68

1.89

2.70

कूल गाहिस््य उत्पादन ाँग

आन्िररक ऋणको अनजपाि
िैदेन्त्शक ऋण प्रातप्त

9440 16261

कूल गाहिस््य उत्पादन ाँग
िैदेन्त्शक ऋणको अनजपाि
कूल

0.89

ाििजतनक ऋण प्रातप्त

0.89

0.85

0.95

1.21

2.45

4.15

5637 5212 3562 4111 7168 13154 14635 23820 19078 35751

कूल गाहिस््य उत्पादन ाँग
कूल ऋणको अनजपाि

3.61 2.96 1.83 1.84 2.96
1722 2016 3513 4188 6447
1274 1516 1374 1204 927

ााँिा ष्ट्रफिाि खचि
व्याज खचि
कूल ऋण भजिानी (ऋण
ेिा खचि )

2996 3532 4887 5392 7374

5.04
6813
867

4.76
6127
1002

6.89
5567
1625

4.94
5435
2072

9.13
5754
2606

7680

7129

7192

7507

8360

2.94

2.32

2.08

1.95

2.14

कूल गाहिस््य उत्पादन ाँग
ऋण

ेिा भजिानी अनजपाि

1.92

2.01

2.51

2.42

3.04

स्रोि: केन्द्रीय ि्याङ्क ष्ट्रिभाग, महालेखा तनयन्िक कायािलय, नेपाल राि िैङ्क र अथि मन्िालय

ष्ट्रि. िं . २०७२ को महाभूकम्प अन्त्घका ५ िर्िको
िर्िहरूको

ामान्य अिस्था र त्य पतछका ५ आतथिक

ाििजतनक ऋणको ि्याङ्कको ष्ट्रिश्लेर्ण गदाि महाभूकम्प पिािको पजनतनिमािणका लातग

आिश्यक स्रोि व्यिस्थापन गनि िथा गि आतथिक िर्िको उत्तराधिदेन्त्ख ष्ट्रिश्वव्यापी रूपमा फैतलएको
कोतभड-१९ को महामारीका कारण आन्िररक राजस्िमा लक्ष्य अनजरूप प्रातप्त हजन न क्दा
भार

ो को

ाििजतनक ऋणमा परे को स्पष्ट दे न्त्खन्छ। महाभूकम्पभन्दा अन्त्घका ५ आतथिक िर्िहरूमा

कूल गाहिस््य उत्पादन र आन्िररक ऋणको अनजपाि न्यूनिम ०.८९ प्रतिशि दे न्त्ख उछचिम २.७२
प्रतिशि रहे कोमा महाभूकम्प पिािको पजनतनिमािण र कोतभड-१९ को ष्ट्रिश्वव्यापी महामारीको
अितधमा न्यूनिम २.५ प्रतिशि दे न्त्ख उछचिम ४.९८ प्रतिशि
ऋणिफि

म्म पजगेको दे न्त्खन्छ। िैदेन्त्शक

ो अनजपाि भूकम्प अन्त्घका ५ िर्िमा उछचिम १.२१ प्रतिशि रहेकोमा गि आ.ि.मा

त्यो अनजपाि ४.१५ पजगेको छ।य री प्राकृतिक प्रकोपको

ामना गनिका लातग ऋणभार थष्ट्रपिंदै

गएको अिस्था दे न्त्खन्छ।

मातथको िातलकाबाट स्पष्ट हजन्छ ष्ट्रक आतथिक िर्ि 2072/73 मा
5.04 प्रतिशि

कूल गाहिस््य उत्पादनको

ाििजतनक ऋण प्रातप्त भएकोमा आतथिक िर्ि 2076/77 मा
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ो अनजपाि बढे र

9.१३ प्रतिशि पजगेको छ।
घटे को दे न्त्खन्छ भने

ाििजतनक ऋण प्रातप्तको रकम आतथिक िर्ि 2075/76 मा

ो बाहे कका अन्य आतथिक िर्िमा बढ्दै गएको दे न्त्खन्छ। ष्ट्रि. िं . २०७२

को महाभूकम्प र गि आतथिक िर्िको उत्तराधिदेन्त्ख ष्ट्रिश्वव्यापी रूपमा फैतलएको कोतभड-१९ को
ज ानी (ऋण
ाििजतनक ऋणमा बढोत्तरी भएको अिस्था छ। ऋण भि

महामारीले पतन
िफि

ेिा खचि)

ज ानीको प्रिृन्त्त्त लगािार चार िर्ि घट्दो क्रममा रहे र पााँचौं िर्ि बढे को छ भने
ााँिा भि

ज ानीको प्रिृन्त्त्त प्रत्येक िर्ि बढ्दो क्रममा रहे को दे न्त्खन्छ।
व्याज भि

रकारको कूल ऋण दाष्ट्रयत्िको ष्ट्रििरण

िातलका -२: ष्ट्रिगि ५ आतथिक िर्िको नेपाल

(रु. करोडमा)
आतथिक िर्ि

ऋण

२०७२/७३

२०७३/७४

२०७४/75

2075/76

2076/77

आन्िररक ऋण

२,३९,०3

२,८३,७१

३,९१,१६

4,53,23

6,13,74

िैदेन्त्शक ऋण

३,८८,७६

४,१३,९८

५,26,15

5,94,93

8,06,14

६,२७,७9

६,९७,६९

9,15,31

10,48,16

14,19,88

26,08,18

30,77,15

34,55,95

38,5८,९३

39,१४,७१

२4.07

२2.67

26.49

27.16

36.२७

कूल ऋण
कूल गाहिस्थ उत्पादन

#

तिनि बााँकी कूल ऋणको कूल
गाहिस्थ उत्पादन ाँगको
अनजपाि
#केन्द्रीय

स्रोिः महालेखा तनयन्िक कायािलय(आतथिक िर्ि २०७6/७7 को िाष्ट्रर्क
ि प्रतििेदन)

ि्याङ्क ष्ट्रिभागले ियार गरे को आतथिक िर्ि २०७७/७८ को राष्ट्रिय लेखा ि्याङ्क अनज ार

मातथको िातलकाबाट स्पष्ट दे न्त्खन्छ ष्ट्रक आतथिक िर्ि २०७2/७3 मा कूल गाहिस््य उत्पादनको
24.07 प्रतिशि रहे को कूल ऋण दाष्ट्रयत्ि आतथिक बर्ि २०७3/७4 मा केही घटे र 22.67

प्रतिशि रहे को भएिापतन बााँकी आतथिक िर्िहरुमा कूल गाहिस््य उत्पादन ाँग ऋणको अनजपाि
बढ्दै गएर आतथिक िर्ि २०७6/७7 मा 36.२७ प्रतिशि पजगेको छ ।

७. आन्िररक ऋणका उपकरणहरूको प्रयोग
ाँ ीगि लगानीको आिश्यकिालाई पूतिि गनि तलएको ऋणले प्रतिफल र उपलन्त्धध
ष्ट्रिका का लातग पूज

तज नन्त्िि गनजि पदिछ। आन्िररक ऋणको दीगो व्यिस्थापनका लातग नयााँ ऋण तलएर पजरानो ऋण

तिने अिस्था त जिना हजन नददई आन्िररक राजस्िबाटै तिनि क्ने अिस्था हजनपज छि। प्रदे श र
स्थानीय िहले ऋण प्राप्त गनि

क्ने क्षमिा िृष्ट्रि गनि नीतिगि र कानूनी औजारहरू

हजनपज दिछ। उपकरणहरूको छनौट गदाि िैकन्त्ल्पक रणनीतिहरूको
हजन्छ। नेपाल

रकारले िे जरी तबल, ष्ट्रिका

मेि तनमािण

मेि ष्ट्रिश्लेर्ण गनजि आिश्यक

ऋणपि, राष्ट्रिय बचिपि, नागररक बचिपि र

िैदेन्त्शक रोजगार बचिपिजस्िा आन्िररक ऋणका उपकरणहरूको प्रयोग गरी ऋण उठाउने
गरे को छ।

12

िातलका -३: ष्ट्रिगि ५ आतथिक िर्िको नेपाल

ष्ट्रििरण

रकारको आन्िररक ऋण तनकाशनको ष्ट्रििरण

(रु. करोडमा)

आतथिक िर्ि
२०७२/७३

२०७३/७४

२०७४/७५

२०७५/७६

२०७६/७७

कूल तनकाशन

८७,७७.45

८८,३३.7८

१,४४,७५.09

९६,३८.२0

१,९४,६४.२3

िे जरी तबल

२०,५०.००

३३,००.००

७१,९५.87

२६,४३.५0

९३,००.००

ष्ट्रिका

ऋणपि

६२,००.००

५५,००.००

७२,००.००

६९,९४.७0

१,००,००.००

राष्ट्रिय बचिपि

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

५,००.००

२८.57

७५.1१

०.००

१,६०.५२

२७.4५

५.२1

४.१2

०.0०

३.७1

नागररक बचिपि
बैदेन्त्शक रोजगार बचिपि
कूल गाहिस््य उत्पादन
कूल तनकाशनको कूल

26,08,18.०० 30,77,15.०० 34,55,95.०० 38,5८,९३.०० 39,१४,७१.००
3.37

2.87

4.19

2.50

4.9७

कूल भ जत्तानी

५०,४०.२4

३८,७८.५1

३७,५६.29

३४,३१.३1

३४,3९.७९

िे जरी तबल

२४,२९.९0

३८,६4.99

३७,५२.००

२४,४९.००

२४,५७.४८

ष्ट्रिका

ऋणपि

१०,१७.००

०.0०

०.0०

८,५०.0०

७,४०.००

राष्ट्रिय बचिपि

१५,६८.0०

०.0०

०.0०

९०.65

०.0०

२५.0०

१२.66

०.0०

३४.०२

२३३.९४

०.३4

०.87

४.29

7.64

८.३७

खजद तनका न

३७,३७.२1

४९,५५.27

१,०७,१८.८1

६२,०६.8९

१,६०,२४.४४

िे जरी तबल

-३,७९.९0

-५,६4.99

३४,४३.87

१,९४.५0

६८,४२.५२

ऋणपि

५१,८३.0०

५५,००.0०

७२,००.0०

६१,४४.7०

९२,६०.0०

राष्ट्रिय बचिपि

-१5,६८.0०

०.0०

०.0०

-९०.65

०.00

४,७५.0०

१५.९1

७५.1१

-३४.०2

-७३.४२

२७.1१

४.३4

-०.17

-७.६4

-४.६६

गाहिस््य उत्पादन ाँगको
अनजपाि

नागररक बचिपि
बैदेन्त्शक रोजगार बचिपि

ष्ट्रिका

नागररक बचिपि
बैदेन्त्शक रोजगार बचिपि

स्रोिः नेपाल राि बैंक

आतथिक िर्ि 2072/73 मा कूल गाहिस््य उत्पादन ाँगको अनजपािमा 3.37 प्रतिशि आन्िररक
ऋण तनका न भएकोमा आतथिक िर्ि 2076/77 मा

ो अनजपाि बढे र 4.9७ प्रतिशि

आन्िररक ऋण तनका न भएको दे न्त्खन्छ। आन्िररक ऋण तनका नको रकम आतथिक िर्ि
2075/76 बाहेकका अन्य आतथिक िर्िहरुमा बढ्दै गएको दे न्त्खन्छ िथाष्ट्रप न्यून आयस्िर
भएका दे शहरूका लातग आन्िररक ऋण पररचालनको आदशििम मातनएको अनजपाि अथािि कूल
गाहिस््य उत्पादनको 5 प्रतिशिको

ीमा तभिै आन्िररक ऋण रहे को दे न्त्खन्छ।
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महालेखा तनयन्िक कायािलयले ियार गरे को आतथिक िर्ि २०७६/७७ को नेपाल

रकारको

ऋण दाष्ट्रयत्िको िाष्ट्रर्क
ि प्रतििेदन बमोन्त्जम आन्िररक ऋणिफि रु. १ खबि 94 अबि 90 करोड
र िैदेन्त्शक ऋणिफि रु. १ खबि 62 अबि 61 करोड
करोड बराबरको

गरी कूल रु. 3 खबि 57 अबि 51

ाििजतनक ऋण प्रातप्त गरे को दे न्त्खन्छ, जजन

कूल गाहिस््य उत्पादनको 9.१३ प्रतिशि हजन आउाँछ। उि

ोही आतथिक िर्िको

िं शोतधि

ाििजतनक ऋण मध्ये आन्िररक

ऋण कूल गाहिस््य उत्पादनको 4.9८ प्रतिशि र िैदेन्त्शक ऋण कूल गाहिस््य उत्पादनको
4.1५ प्रतिशि रहेको दे न्त्खन्छ । आतथिक बर्ि २०७6/७7 को अन्त्य

म्ममा नेपाल

कूल ऋण दाष्ट्रयत्ि रु. १4 खबि 19 अबि ८८ करोड पजगेको छ, जजन

िं शोतधि कूल गाहिस््य उत्पादनको ३6.२७ प्रतिशि हजन आउाँछ। यो अितध

कूल

रकारको

ो आतथिक िर्िको
म्ममा तिनि बााँकी

ाििजतनक ऋण मध्ये आन्िररक ऋण रु. 6 खबि 1३ अबि 74 करोड र िैदेन्त्शक ऋण

रु. 8 खबि 6 अबि 14 करोड पजगेको छ, जजन

ोही आतथिक िर्िको कूल गाहिस््य उत्पादनको

आन्िररक ऋण १5.६८ प्रतिशि र िैदेन्त्शक ऋण 20.५९ प्रतिशि हजन आउाँछ।
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रकारको कूल आन्िररक ऋण दाष्ट्रयत्िको ष्ट्रििरण
(रु. करोडमा)

ष्ट्रििरण

आतथिक िर्ि
२०७२/७३

२०७३/७४

२०७४/७५

२०७५/७६

२०७६/७७

िे जरी तबल

१,१६,०६

१,१०,४१

१,४४,८५

१,४६,७९

२,१५,२२

ष्ट्रिका

ऋणपि

१,०८,९०

१,६३,९०

२,३५,९०

२,९७,३५

३,८९,९५

राष्ट्रिय बचिपि

९०.६५

९०.६५

९०.६५

०.0०

०.0०

७,८१

७,९७

८,७१

८,३८

७,६४

४९

५३

५३

४५

४१

२,३४,१६

२,८३,७१

३,९०,९०

४,५२,९७

६,१३,२१

26,08,18

30,77,15

34,55,95

38,5८,९३

39,१४,७१

8.98

9.22

11.31

11.74

15.६६

नागररक बचिपि
िैदेन्त्शक रोजगार बचिपि
कूल आन्िररक ऋण

दाष्ट्रयत्ि

कूल गाहिस््य उत्पादन #
कूल आन्िररक ऋणको कूल
गाहिस््य उत्पादन ाँगको अनजपाि

स्रोि: नेपाल राि बैंक

आतथिक िर्ि 2072/73

ज ानी गनि बााँकी आन्िररक ऋणको रकम रु. 2 खबि 34
म्मको भि

अबि 16 करोड कूल गाहिस््य उत्पादन ाँगको अनजपािमा 8.98 प्रतिशि रहे कोमा आतथिक िर्ि
2076/77 मा त्यस्िो रकम रु. 6 खबि 13 अबि 21 करोड कूल गाहिस््य उत्पादन ाँगको

अनजपािमा 15.६६ प्रतिशि पजगेको दे न्त्खन्छ। भ जिानी गनि बााँकी कूल आन्िररक ऋण रकमको
कूल गाहिस््य उत्पादन ाँगको अनजपाि हरे क आतथिक िर्िमा बढ्दै गएको दे न्त्खन्छ।
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केन्द्रीय ि्याङ्क ष्ट्रिभागले ियार गरे को आतथिक िर्ि २०७७/७८ को राष्ट्रिय लेखा ि्याङ्क

बमोन्त्जम चालज आतथिक िर्िमा कूल गाहिस््य उत्पादनको िाष्ट्रर्क
ि िृदिदर आधारमूि मूल्यमा ३.९८
प्रतिशि हजने र चालू मूल्य अनज ार कूल गाहिस््य उत्पादन उपभोिाको मूल्यमा रु. ४२ खबि
६६ अबि ३२ करोड रहेको प्रारन्त्म्भक अनजमान छ ।

नेपाल राि बैंकबाट प्रकान्त्शि आतथिक िर्ि २०७7/७8 को प्रथम आठ मष्ट्रहनाको ि्याङ्क
अनज ार यो अितधमा नेपाल
ष्ट्रिका

रकारले रु. 20 अबि 50 करोडको िे जरी ष्ट्रिल, रु. 90 अबिको

ऋणपि, रु. 2 अबि 51 को लागररक बचिपि र रु. 1 करोड 53 लाखको िैदेन्त्शक

रोजगार िचिपि गरी कूल रु. 1 खबि 12 अबि 52 करोड आन्िररक ऋण पररचालन गरे को
छ ।

ज हरूको िजलनामा नेपालको कूल
ाििजतनक ऋण पररचालन गरे का अन्य ष्ट्रिका शील मजलक

गाहिस््य उत्पादन ाँग तिनि बााँकी

ाििजतनक ऋणको अनजपाि

न्िोर्जनक रहे को

न्दभिमा नेपाल

रकारले आन्िररक ऋण तलन

क्ने व्यिस्था

रकार ाँग थप ऋण पररचालनका लातग ष्ट्रित्तीय आधार (fiscal space) रहे को छ। नेपालको

िं ष्ट्रिधान िथा प्रचतलि कानूनले िीनै िहका

गरे काले दे शतभि उपलधध ष्ट्रित्तीय स्रोिको अिस्था अनज ार ऋण पररचालन गनि
िीनै िहले पररचालन गने ऋणका लातग उपलधध बजार भने एउटै रहे को र
तनजी क्षेिले

मेि ऋण तलने भएकाले

ष्ट्रकन्छ। िर
ोही बजारबाट

रकारले माि ठू लो ऋण उठाउन उपयजि हजाँदैन।

ाँ ी तनमािण र दीघिकालीन लाभ ददने प्रकृतिका
मष्ट्रष्टगि आतथिक स्थाष्ट्रयत्ि हजने गरी पूज

दे शको

उत्पादनशील कायिका लातग आन्िररक ऋणको पररचालन गने िथा अनजत्पादक क्षेिमा आन्िररक
ऋणको पररचालन हजन नपाओ ् भन्ने ष्ट्रिर्यमा त्यतिकै

जग हजन ज पने हजन्छ ।

ष्ट्रित्तीय अिस्था खल्बतलन नददनका लातग दे हायका कारणले

ामान्यिया

मग्र

रकारले ठू लो मािामा आन्िररक

ऋण पररचालन गनि कदठन हजन्छ:•

आन्िररक मजद्रा बजारमा उिार चढाि रहने र
िं स्थाहरू ाँग िरलिाको

•
•

मग्र ष्ट्रित्तीय प्रणालीमा

ोको प्रभाि बैंक िथा ष्ट्रित्तीय
मस्या दे न्त्खन

िं स्थाको धयाजदरमा पनि

क्ने,

दे शमा हजने लगानीको अतधकिम ष्ट्रहस् ा तनजी क्षेिको हजने भएकाले
बढी ऋण उठाउाँदा तनजी क्षेिको लगानी

•

मयमा बैंक िथा ष्ट्रित्तीय

मस्या रहने,

रकारले बढी ऋण तलिं दा
गई

मय

िं कजचनको

म्भािना रहने,

रकारले माि

ष्ट्रित्तीय आधार (fiscal space) लाई माि दृन्त्टगि गरी ऋण तलाँदा ऋणको अनजत्पादक
उपयोगको डर रहने।
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प्रदे श िथा स्थानीय

रकारको खचि आिश्यकिा पूरा गनि प्रदे शको हकमा

ङ्घीय

न्त्चि कोर्बाट

उपलधध हजने ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण र राजस्ि बााँडफााँट एििं आफ्नो आन्िररक आय िथा स्थानीय
िहको हकमा

ङ्घीय

न्त्चि कोर् र प्रदे श

न्त्ञ्चि कोर्बाट उपलधध हजने ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण र

राजस्ि बााँडफााँट एििं आफ्नो आन्िररक आयका अतिररि िी
प्रचतलि कानून बमोन्त्जम आन्िररक ऋण पररचालन गनि

ङ्घीय इकाईहरूले

िं ष्ट्रिधान िथा

क्दछन् ।

प्रदे शगि रूपमा हे दाि आतथिक िर्ि २०७५/७६ का लातग प्रदे श निं. २ ले रु १ अबि, गण्डकी
प्रदे शले रू. ८० करोड र कणािली प्रदे शले रु १ अबि आन्िररक ऋणबाट खचि व्यहोने गरी
बजेटमा अनजमान गरे को दे न्त्खन्छ। त्य ै गरी आतथिक िर्ि २०७६/७७ मा प्रदे श निं. २ ले रू.
१ अबि ३० करोड, गण्डकी प्रदे शले रू. ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार र कणािली प्रदे शले
रू. ७५ करोड आन्िररक ऋणबाट खचि व्यहोने गरी बजेटमा अनजमान गरे को दे न्त्खन्छ। िी
आतथिक िर्िहरूमा कजनै पतन प्रदे शले आन्िररक ऋण उठाएको दे न्त्खएन िथाष्ट्रप
आयोगले त फारर

गरे को

ङ्घीय इकाईहरूले

ीमातभि रहे र माि ऋणको पररचालन गनजि पदिछ।

आतथिक िर्ि २०७७/७८ का लातग प्रदे श

रकारले पेश गरे का िाष्ट्रर्क
ि बजेट िथा कायिक्रम र

आय-व्ययको ष्ट्रििरण अनज ार प्रदे श निं. २ र गण्डकी प्रदे शले रु. १/१ अबि आन्िररक ऋण
पररचालनको लक्ष्य

ष्ट्रहि आय-व्यय ष्ट्रििरण पेश गरे का छन् िर हाल म्म आन्िररक ऋण

उठाएको भने दे न्त्खाँदैन। स्थानीय िहहरूको िाष्ट्रर्क
ि बजेट िथा कायिक्रम र आय-व्ययको ष्ट्रििरण
तनन्त्िि ढााँचामा स्िचातलि रूपमा ियार नभएको अिस्थामा स्थानीय

रकारले पेश गरे का िाष्ट्रर्क
ि

बजेट िथा कायिक्रम र आय-व्ययको ष्ट्रििरणमा आन्िररक ऋणबाट खचि व्यहोने गरी बजेटमा
गरे को अनजमान

म्िन्धी एकीकृि ि्याङ्कको अभाि छ। य

अितधमा कजनै पतन स्थानीय

रकारले खजला बजारबाट आन्िररक ऋण पररचालन गरे को पतन दे न्त्खदै न।
िथाष्ट्रप स्िायत्त ष्ट्रित्तीय मध्यस्थकिाि
स्थानीय िहहरूले ष्ट्रि.

िं स्थाको रूपमा रहे को नगर ष्ट्रिका

िं . २०५९ दे न्त्ख नै शहरी पूिािधार

कोर्बाट ष्ट्रितभन्न ४३

म्बन्धी ष्ट्रितभन्न पररयोजनाहरू

कायािन्ियन गनि ऋण तलएको दे न्त्खन्छ। त्यस्िो ऋणको पररमाण उि कोर्बाट प्राप्त २०७७
चैि २३

म्मको ि्याङ्क अनज ार रु. ३ अबि ८९ करोड रहे को छ।

ो कोर्बाट ष्ट्रितभन्न

स्थानीय िहले न्यूनिम रु. १७ लाख दे न्त्ख अतधकिम रु. ६६ करोड २८ लाख

म्म ऋण

तलएको दे न्त्खन्छ। त्यस्िो ऋणको अितध न्यूनिम ५ िर्िदेन्त्ख अतधकिम २० िर्ि म्म कायम
भएको पाइन्छ। अन्य तनकायबाट त्यस्िो खालको ऋण तलएको ि्याङ्क आयोगमा प्राप्त भएको
छै न।
एकातिर प्रदे श िथा स्थानीय िह स्िरमा ष्ट्रिश्लेर्णका लातग पयािप्त आतथिक
रहेको छ भने अकोिफि आन्िररक ऋण तलन आिश्यक पने थप कानूनी,
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ूचकहरूको कमी
िं रचनात्मक र

प्रष्ट्रक्रयात्मक व्यिस्था भइ केको अिस्था

छै न।

मग्र अथििन्िलाई प्रतितनतधत्ि गने आतथिक

ूचकहरूमा प्रदे श िथा स्थानीय िहको ष्ट्रहस् ा रहे को भए िापतन त्यो ष्ट्रहस् ालाई ित्काल ष्ट्रिश्लेर्ण

गनि आिश्यक पने प्रदे श िथा स्थानीय िह स्िरीय खन्त्ण्डकृि आतथिक
भइन केको अिस्थामा त्य को ष्ट्रिश्लेर्ण गरे र प्रदे श िथा स्थानीय

ूचकहरू व्यिन्त्स्थि

रकारहरूको ऋण उठाउन

ाँ लन गनि कदठन हजने दे न्त्खन्छ। खन्त्ण्डकृि ि्याङ्कहरूको अभािमा प्रदे श िथा
क्ने क्षमिा आक

स्थानीय

रकारहरूले आय अनजमानभन्दा बाहे कका आधारमा ऋण उठाउने र ऋणको

धयाज भ जिानी गने ष्ट्रिर्य यष्ट्रकन गनि
रकारले तलन
स्थानीय

ष्ट्रकने अिस्था पतन छै न। ि थि प्रदे श िथा स्थानीय

क्ने आन्िररक ऋणको

रकमको आधारमा तिनि

क्ने क्षमिा

ािााँ

ीमा िी

रकारहरुले पररचालन गनि

क्ने राजस्ि

ाँ लन गरी तनधािरण गनजप
मेि आक
ि ने दे न्त्खन्छ। प्रदे श िथा

रकारको आफ्नो आन्िररक स्रोि

बल भइन केको अिस्थामा ऋण माि तलने िर

भ जिानी गनि न की ऋणको थप बोझमा पनि क्ने अिस्था आउन नपाओ ् भन्ने ष्ट्रिर्यमा त्यतिकै
जग हजन ज पने हजन्छ ।
िातलका -5: प्रदे श

रकारहरूको राजस्िको न्त्स्थति
(रु. लाखमा )

आ.ि. २०७5/७6
को राजस्ि

आ.ि. २०७6/७7 को

आय#

राजस्ि

68,72,20

आय#

आ.ि. २०७७/७८ को

आ.ि. २०७8/७9 को

राजस्ि आयको अनजमान*

राजस्ि आयको अनजमान*

70,45,15

72,22,69

# महालेखा तनयन्िक कायािलयले ियार गरे को िाष्ट्रर्क
ि ष्ट्रििरण बमोन्त्जमको प्रदे श
बााँडफााँटबाट प्राप्त रकम

मेिको राजस्ि आय गणना गररएको।

74,04,70

रकारहरुको आन्िररक आय र राजस्ि

* आतथिक िर्ि 2075/76 बाट 2076/77 मा भएको िृदि प्रतिशिका आधारमा आतथिक िर्ि 2077/78 र
2078/79 को राजस्ि आयको अनजमान गररएको।

िातलका -6: स्थानीय

रकारहरूको राजस्िको न्त्स्थति
(रु. लाखमा )

आ.ि. २०७5/७6
को राजस्ि

आय#

आ.ि. २०७6/७7 को
राजस्ि

75,51,17

आय#

आ.ि. २०७७/७८ को

आ.ि. २०७8/७9 को

राजस्ि आयको अनजमान*

राजस्ि आयको अनजमान*

84,68,21

94,96,25

# महालेखा तनयन्िक कायािलयले ियार गरे को िाष्ट्रर्क
ि ष्ट्रििरण बमोन्त्जमको स्थानीय

राजस्ि बााँडफााँटबाट प्राप्त रकम

मेिको राजस्ि आय ।

1,06,49,10

रकारहरुको आन्िररक राजस्ि र

* आतथिक िर्ि 2075/76 बाट 2076/77 मा भएको िृदि प्रतिशिका आधारमा आतथिक िर्ि 2077/78 र

2078/79 को राजस्ि आयको अनजमान गररएको।
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८. आतथिक िर्ि २०७8/७9 को लातग आन्िररक ऋणको
नेपाल

रकार अथि मन्िालय, नेपाल राि बैक,

परामशि एििं मातथ ष्ट्रिश्लेष्ट्रर्ि ि्याङ्क

मेिका आधारमा आतथिक िर्ि २०७8/७9 को लातग

प्रक्षेष्ट्रपि कूल गाहिस््य उत्पादनको ५.५ प्रतिशिको
हजन ज िाछनीय हजने दे न्त्खन्छ । िदनजरूप
ङ्घ

रकार (नेपाल

नेपाल

ीमा तभि रही आन्िररक ऋण पररचालन

ङ्घ, प्रदे श र स्थानीय

ीमा दे हाय अनज ार तनधािरण गरी त फारर

(क)

ाििजतनक ऋण व्यिस्थापन कायािलय, प्रदे श

म्बन्धी ष्ट्रिर्यष्ट्रिज्ञ लगायि ाँग भएको छलफल िथा राय

रकार, केही स्थानीय िह र य

ऋणको

ीमा त फारर

रकारले तलन

क्ने आन्िररक

गररएको छ:-

रकार)

रकारले ित्कालको

मन्त्टगि आतथिक न्त्स्थति, प्रदे श िथा स्थानीय िहले

पररचालन गने आन्िररक ऋणको अिस्था र बजारको न्त्स्थति

मेि ष्ट्रिश्लेर्ण गरी आतथिक

िर्ि २०७8/७9 को प्रक्षेष्ट्रपि कूल गाहिस््य उत्पादनको ५.५ प्रतिशिमा नबढ्ने गरी
आन्िररक ऋण उठाउने।
ष्ट्रिकाशशील दे शका अन्िरािष्ट्रिय अभ्या , अथििन्िको प्रशोचन क्षमिा, मातथ प्रस्िजि
ूचकहरूको ष्ट्रिश्लेर्ण, आतथिक स्थाष्ट्रयत्ि र दीगो आतथिक िृष्ट्रिलाई

आतथिक

लै जानजपने च जनौिी,

ैिान्त्न्िक आधार र प्रभािकारी

कायम गनजि िाछनीय भएिापतन आतथिक िर्ि २०७८/७९ मा
महामारीले गदाि आन्िररक आय
क्षेिलाई चलायमान बनाइराख्न
आन्िररक ऋणको अतधकिम

ाँग ाँगै

ाििजतनक ऋण व्यिस्थापनको

ीमा कूल गाहिस््य उत्पादनको ५ प्रतिशिको

दृष्ट्रष्टकोणले आन्िररक ऋणको

मग्र

ीमातभिै

मेि कोतभड-१९ को

ङ्कजचन हजन क्ने र प्रकोप व्यिस्थापन गनि िथा

ेिा

मेि आिश्यक पने थप स्रोिको व्यिस्थापनका लातग

ीमा कूल गाहिस््य उत्पादनको ५.५ प्रतिशि म्म कामय

गनजप
ि ने िाध्यात्मक अिस्था रहे को।
(ख)

प्रदे श

प्रदे श

रकार

रकारले आतथिक िर्ि २०७8/७9 मा नेपाल

बााँडफााँट र प्रदे श

रकारबाट प्राप्ि हजने राजस्ि

रकारको आफ्नो आन्िररक स्रोिबाट प्राप्ि हजने राजस्िको योगफलको

१2 प्रतिशिमा नबढ्ने गरी आन्िररक ऋण उठाउने।
(ग) स्थानीय

रकार (स्थानीय िह )

स्थानीय िहले आतथिक िर्ि २०७8/७9 मा नेपाल
हजने राजस्ि बााँडफााँट ( िारी

रकार र प्रदे श

ाधान करको िााँडफााँटको रकम
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रकारबाट प्राप्ि

मेि) र स्थानीय िहको

आफ्नो आन्िररक स्रोिबाट प्राप्ि हजने राजस्िको योगफलको 12 प्रतिशिमा नबढ्ने गरी
आन्िररक ऋण उठाउने।

९. आन्िररक ऋण उठाउने

म्बन्धमा आयोगका

ज ािहरू
झ

िं िैधातनक व्यिस्था र कानजनी प्रािधानहरूलाई दृष्ट्रष्टगि गदै त फारर
स्थानीय

रकारले तलन

क्ने आन्िररक ऋणको उन्त्ल्लन्त्खि

ज ािहरू ददइएको छ :
झ

आयोगको िफिबाट तनम्न बमोन्त्जमका
क.

गररएको

ङ्घ, प्रदे श र

ीमाको कायािन्ियनका

न्दभिमा

ाििजतनक ऋणको उद्देश्य स्पष्ट हजनपज दिछ। आन्िररक ऋण उठाउाँदा उछच िथा दीगो
आतथिक िृष्ट्रि, रोजगारी त जिना र उत्पादकत्ि िृष्ट्रिका लातग हजनपज छि। अनजत्पादक अनजदान
िा चालू खचिका लातग आन्िररक ऋणको प्रयोग गनजि उपयजि हजाँदैन।

ख. दे शको

ाँ ी तनमािण र दीघिकालीन लाभ ददने
मष्ट्रष्टगि आतथिक स्थाष्ट्रयत्ि हजने गरी पूज

प्रकृतिका उत्पादनशील कायिका लातग आन्िररक ऋणको पररचालन दे हाय अनज ार गनजि
पदिछ :
ाँ ी तनमािण र दीघिकालीन लाभ ददने प्रकृतिका उत्पादनशील, रोजगारमूलक िथा
१. पूज
आन्िररक आय बढाउने क्षेिमा आन्िररक ऋणको पररचालन गने।
२. ऋण लगानी गरी

चालन हजने योजनाबाट प्राप्ि हजने प्रतिफलबाट

गररएको ऋण लगानीको

ज ानी गने
ााँिा र धयाज भि

ो योजनामा

तज नन्त्श्चि भएका योजनामा

आन्िररक ऋण पररचालन गने।
३. “ मृद्ब नेपाल,

ज ी नेपाली” को अिधारणा
ख

मृष्ट्रिको दीघिकालीन
स्थानीय

रकारले

ष्ट्रहिको िीव्र आतथिक ष्ट्रिका

ोच बमोन्त्जमका रान्त्िय लक्ष्य हात ल गनि

र

ङ्घ, प्रदे श र

मन्ियात्मक रूपमा आतथिक िथा भौतिक पूिािधार तनमािण गने

कायिका लातग आन्िररक ऋणको पररचालन गने।

४. आन्िररक ऋणको पररचालन कजन योजनाका लातग कजन खचि शीर्िकमा गने िा कजन
खचि शीर्िकमा गररयो भनेर बजेट ष्ट्रितनयोजन गदाि कायिक्रमगि र आयोजनागि रूपमा
बजेट ििव्य िथा व्यय अनजमानको ष्ट्रििरण (खचि शीर्िकगि र स्रोिगि
स्पष्ट उल्लेख गने व्यिस्था गनजि पने।

मेि) मा

५. चालू प्रकृतिका र प्रशा तनक खचिका लातग आन्िररक ऋण पररचालन नगने।
अनजत्पादक क्षेिमा आन्िररक ऋण पररचालन नगने।
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ज ढ गने कायिमा
दृ

ग. रान्त्िय ष्ट्रिका का लक्ष्य हात ल गनि रान्त्िय अथििन्ि
तनजी,

हकारी र अन्य क्षेितबचको

िीनै िहका
घ. नेपाल

रकारतबच

हभातगिा िथा

ाििजतनक,

ाझेदारी बढाउन मद्दि पजग्ने गरी

मन्िय कायम गरी आन्िररक ऋणको पररचालन गनजि पदिछ।

रकार, प्रदे श िथा स्थानीय िहले आन्िररक ऋणबाट खचि व्यहोने गरी बजेट

अनजमान गदाि र आन्िररक ऋण उठाउदा आयोगले त फारर

गरे को

ीमातभि रहनज

पदिछ।
ङ. ऋण व्यिस्थापन रणनीति िजजम
ि ा गरी जोन्त्खम र लागिको ष्ट्रिश्लेर्ण गनजि पदिछ। त्य को
लातग मजख्य नीतिगि क्षेिका जोन्त्खमहरू र आधाररे खा अनजमान (baseline projection)
ियार गनजप
ि दिछ।

ाथै य का लातग ष्ट्रितभन्न नीतिहरूतबच

मन्िय हजनपज दिछ।

च. लागि र जोन्त्खमका आधारमा िैकन्त्ल्पक रणनीतिहरूको पष्ट्रहचान, ष्ट्रिश्लेर्ण र श्रे णीक्रम
यकीन गनजप
ि दिछ।
छ. आन्िररक बजार ष्ट्रिका को आक्रामक रणनीतिको अिलम्बन गने हो भने मजद्राको
स्िरीकरण

मेि गनजि उपयजि हजन्छ।

ज. स्थानीय शहरी पूिािधारका क्षेिमा ऋण प्रिाह गने प्रयोजनका
ष्ट्रिका

कोर् जस्िा ष्ट्रिन्त्शटीकृि ष्ट्रित्तीय मध्यस्थकिाि

ऋण पररचालन गनि
गरे को

म्बन्त्न्धि

ाथ स्थापना भएका नगर

िं स्था र अन्य कानून बमोन्त्जम

क्ने तनकायले गने ऋण लगानीको रकमलाई आयोगले त फारर

ङ्घीय इकाईको आन्िररक ऋणको

ीमातभि व्यिन्त्स्थि गनजि पदिछ।

झ. बजेट ष्ट्रितनयोजन र स्रोि व्यिस्थापनको अनजमान अनजरूप आन्िररक ऋण उठाउाँदा ऋण
पररचालन गररने योजनाको कायािन्ियन न्त्स्थति (खचिको अिस्था)

ाँ िादात्म्यिा कायम
ग

गनजि पदिछ।
ञ.

ाििजतनक ष्ट्रित्त नीतिले भष्ट्रियको ष्ट्रित्तीय आिश्यकिा र ऋण व्यिस्थापकको व्यिस्थापन
ज ानी क्षमिाको ष्ट्रिश्वा को
क्षमिालाई प्रभाि पाने हजाँदा बढ्दो आन्िररक ऋणभारले ऋण भि
स्िर (credit rating) बढाउन िा जोन्त्खम ष्ट्रप्रतमयम (risk premium) घटाउन कदठन भै
भष्ट्रियमा ऋणको लागि अझ बढ्न जाने हजन्छ। ष्ट्रितभन्न

ाििजतनक

िं स्थानहरूका लातग

ऋण तलन जमानी ब े को कारणले त जिना भएको प्रा ष्ट्रिक दाष्ट्रयत्ि (contingent
liabilities) को पररमाण बढ्दै जाने िर िी

िं स्थानहरूको ऋण तिने क्षमिा अझ कमजोर

हजाँदै गएको पररन्त्स्थतिमा भष्ट्रियमा यस्िा दाष्ट्रयत्ि बहन गने कजरामा थप

चेि हजन ज

आिश्यक छ ष्ट्रकनष्ट्रक यस्िो दाष्ट्रयत्ि बढ्दै जााँदा ऋण व्यिस्थापनको उद्देश्य हात ल हजन
थप कदठन हजाँदै जान्छ।
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ट. प्रदे श िथा स्थानीय िहले आन्िररक ऋण तलन आिश्यक पने थप कानजनी,

िं रचनात्मक

र प्रष्ट्रक्रयात्मक व्यिस्था गनजि पदिछ।
रकार, प्रदे श िथा स्थानीय िहले तलने आन्िररक ऋणको एकीकृि व्यिस्थापन,

ठ. नेपाल

लेखाङ्कन र प्रतििेदन प्रणालीको ष्ट्रिका

गरी कायािन्ियन गनजि जरुरी छ।

बै

म्िि

तनकायले राख्ने आन्िररक ऋणको ष्ट्रििरण िथा ि्याङ्कमा एकरूपिा कायम गनजि पदिछ।
ड. आन्िररक ऋणको पररचालनले अथििन्िमा अनजकूल एििं प्रतिकूल दजबै प्रभाि पानि

क्ने

हजाँदा आन्िररक ऋणको पररचालन गदाि अथििन्िमा अनजकूल प्रभाि पाने गरी लागि
लाभको ष्ट्रिश्लेर्ण (cost benefit analysis)

मेि गरे र आन्िररक ऋणको पररचालन गनजि

पदिछ ।
ढ. ऋणको भ जिानी गदाि अतिररि बोझ मह ज
गनजप
ि दाि पतन अ हजिा मह ज

गनजि नपनेगरी िथा भािी पजस्िाले भ जिानी

गनि नपने गरी उपयजि उपकरण छनौट गरी आन्िररक

ऋणको पररचालन गनजि पदिछ।
ण.

ज ानीको प्रिृन्त्त्त
ााँिा भि

ाििजतनक ऋण पररचालनको प्रिृन्त्त्त बढ्दो क्रममा रहे को छ।

कजनै िर्ि घट्ने र कजनै िर्ि बढ्ने गरे को दे न्त्खन्छ भने व्याज भ जिानीको प्रिृन्त्त्त तनरन्िर
बढ्दो क्रममा दे न्त्खन्छ।य ले ऋणको दाष्ट्रयत्िमा झनै बढोत्तरी ल्याउने हजन्छ ।ि थि
ऋण

ेिा खचिमा कमी ल्याउने गरी

ज ानी पतन
ााँिा भि

ोही अनज ार व्यिन्त्स्थि गने

व्यिस्था तमलाउनज पदिछ।
ि. दीघिकालीन

िं रचनागि ित्िहरूमा पजनरािलोकन गनजप
ि दिछ।

थ. ऋण व्यिस्थापनको पारदन्त्शि
ि ा र उत्तरदाष्ट्रयत्ि तनधािरण गरी ष्ट्रित्तीय बजार र ऋण
तलनेतबचमा ष्ट्रिश्वा को िािािरण अझ
द. बजेट अङ्क

ज ढ बनाउनज जरुरी हजन्छ।
दृ

मायोजन हजाँदा यथा म्भि आन्िररक ऋणको

ध्यान ददनज पदिछ।
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ीमाङ्क

मेि

मायोजन गनेिफि

