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आर्थिक वर्ि २०७7/७8 का  लार्ि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले र्लन सक्ने 
आन्तररक ऋणको सीमा र्सफाररस 

आयोिबाट र्सफाररस भएको र्मर्तिः २०७७। ०१। १५ िते, सोमबार।  

१. पषृ् ठभरू्म 

राज्यको संरचना संघीय लोकतान्त्न्िक िणतन्िमा रुपान्तरण भएसँिै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट 
राज्यशन्त्िको प्रयोि हनुे प्रणाली स्थापपत भएको छ। नेपालको संपवधानमा तीनै तहका सरकारले कानून 
बमोन्त्िम ऋण र्लन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अन्तर-सरकारी पवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
२३ ले तीनै तहका सरकारले आवश्यकता अनसुार घाटा बिेट पेश िनि सक्ने र बिेट घाटा पूर्ति िने 
स्रोतको स्पष् ट आधार समेत खुलाउन ुपने व्यवस्था िरेको छ। बिेट घाटा पूर्ति िने स्रोतको रूपमा तीनै 
तहका सरकारले आन्तररक ऋण पररचालन िनि सक्दछन।्  

नेपालको संपवधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (च) मा समन्त्ष् टित आर्थिक सूचकहरूको 
पवश् लेर्ण िरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले र्लन सक्ने आन्तररक ऋणको सीमा र्सफाररस िने काम, 
कतिव्य र अर्धकार रान्त्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा पवत्त आयोिको हनुे व्यवस्था रहेको छ। उन्त्ललन्त्खत 
संवैधार्नक तथा काननुी व्यवस्था बमोन्त्िम आर्थिक वर्ि २०७7/७8 का लार्ि नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार र स्थानीय सरकारले र्लन सक् ने आन्तररक ऋणको सीमा र्सफाररस िररएको छ।  

२. आन्तररक ऋणको सीमा सम्बन्धी संवैधार्नक तथा काननुी व्यवस्थाहरू 

क. संवैधार्नक व्यवस्था 

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले र्लन सक्ने आन्तररक ऋणको सीमा सम्बन्धमा नेपालको संपवधानको 
धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (च) मा समन्त्ष् टित आर्थिक सूचकहरूको पवश् लेर्ण िरी संघ, 
प्रदेश र स्थानीय सरकारले र्लन सक् ने आन्तररक ऋणको सीमा र्सफाररस िने काम, कतिव्य र अर्धकार 
रान्त्ष् िय प्राकृर्तक स्रोत तथा पवत्त आयोिको हनुे व्यवस्था रहेको छ।  

ख. अन्तर-सरकारी पवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले र्लन सक्न ेआन्तररक ऋण सम्बन्धमा अन्तर-सरकारी पवत्त 
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा देहाय अनसुारको व्यवस्था रहेको छ:- 
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(१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोिले र्सफाररस िरेको सीमा र्भि रही आन्तररक 
ऋण र्लन सक् नेछ।  

तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तररक ऋण र्लन ुअन्त्घ नेपाल सरकारको सहमर्त र्लन ु
पनेछ।  

(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले प्रचर्लत कानूनको अधीनमा रही ऋणपि िारी िरी आन्तररक 
ऋण उठाउन सक् नछे।  

(३) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तररक ऋण र्लन नेपाल सरकारको सहमर्त माि िदाि आन्तररक 
ऋण र्लन खोन्त्िएको योिना, योिनाबाट प्राप् त हनु सक्ने प्रर्तफल र उपलन्त्धध, ऋण भिुानी 
योिना, ऋण ददने संस्थाको पववरण सपहतको प्रस्ताव अथि मन् िालय समक्ष पेश िनुि पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोन्त्िम पेश भएको प्रस्ताव कायािन्वयन योग्य देन्त्खएमा नेपाल सरकारले 
सम्बन्त्न्धत प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तररक ऋण र्लन सहमर्त ददन सक् नेछ।  

३. आर्थिक वर्ि २०७७/७८ का लार्ि आन्तररक ऋणको सीमा र्सफाररस सम्बन्धमा समन्त्ष् टित आर्थिक 
सूचकहरूको पवश् लेर्ण: 

नेपाल सरकार 
आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा देशको समन्त्ष् टित आर्थिक न्त्स्थर्त देहाय अनसुार रहेको देन्त्खन्छ:- 
नेपाल राष् ि बैंकबाट प्रकान्त्शत तथ्याङ् क बमोन्त्िम आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा आर्थिक वृपि ७.१ 
प्रर्तशत रहेको अनमुान छ। वापर्िक औसत उपभोिा मदु्रास्फीर्त ४.६ प्रर्तशत रहेको देन्त्खन्छ। र्नयाितको 
वृपिदर १९.४ प्रर्तशत र आयातको वृपिदर १३.९ प्रर्तशत रहेको देन्त्खन्छ। व्यापार घाटा १३.५ 
प्रर्तशतले पवस्तार भएको देन्त्खन्छ। शोधनान्तर न्त्स्थर्त रु.६७ अबि ४० करोडले घाटामा रहेको देन्त्खन्छ। 
पवप्ररे्ण आप्रवाह १६.५ प्रर्तशतले बढेको देन्त्खन्छ।  
महालेखा र्नयन्िक कायािलयबाट प्रकान्त्शत तथ्याङ् क बमोन्त्िम आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा नेपाल 
सरकारको कुल खचि वापर्िक बिेटको तलुनामा ८४.४४ प्रर्तशत रहेको देन्त्खन्छ। खचिको विीकरण 
अनसुार कुल खचिको ६४.५२ प्रर्तशत चाल ुखचि, २१.७५ प्रर्तशत पुिँीित खचि र १३.७३ प्रर्तशत 
पवत्तीय व्यवस्था तफि को खचि रहेको देन्त्खन्छ। स्रोत पररचालनतफि  रािस्व सङ्कलन संशोर्धत लक्ष्यको 
९६.४७ प्रर्तशत रहेको देन्त्खन्छ। वैदेन्त्शक सहायता पररचालन अनमुार्नत रकमको ४७.२३ प्रर्तशत 
रहेको देन्त्खन्छ।  
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अथि मन्िालयबाट प्रकान्त्शत तथ्याङ् क बमोन्त्िम आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले वैदेन्त्शक 
ऋणतफि  रु. ९३ अबि २९ करोड र आन्तररक ऋणतफि  रु.९६ अबि ३८ करोड िरी रु. १ खबि ८९ 
अबि ६७ करोड बराबरको सावििर्नक ऋण पररचालन िरेको देन्त्खन्छ, िनु सो आर्थिक वर्िको प्रक्षेपपत 
कुल िाहिस्थ्य उत्पादनको ५.४७ प्रर्तशत हनु आउँछ। उि पररचार्लत सावििर्नक ऋण मध्ये वैदेन्त्शक 
ऋण कुल िाहिस्थ्य उत्पादनको २.६९ प्रर्तशत र आन्तररक ऋण कुल िाहिस्थ्य उत्पादनको २.७८ 
प्रर्तशत रहेको देन्त्खन्छ। आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा नेपालको र्तनि बाँकी कुल 
सावििर्नक ऋण रु. १० खबि ४७ अबि ८ करोड रहेको देन्त्खन्छ, िनु सो आर्थिक वर्िको प्रक्षेपपत कुल 
िाहिस्थ्य उत्पादनको ३०.२२ प्रर्तशत हनु आउँछ। यो अवर्धमा र्तनि बाँकी कुल सावििर्नक ऋण मध्ये 
वैदेन्त्शक ऋण रु.५ खबि ९३ अबि ८५ करोड र आन्तररक ऋण रु.४ खबि ५३ अबि २३ करोड रहेको 
देन्त्खन्छ, िनु सो आर्थिक वर्िको कुल िाहिस्थ्य उत्पादनको वैदेन्त्शक ऋण १७.१४ प्रर्तशत र आन्तररक 
ऋण १३.०८ प्रर्तशत रहेको देन्त्खन्छ।  

यसै सन्दभिमा आर्थिक वर्ि २०७५/७६ का लार्ि नेपाल सरकारलाई यस आयोिले प्रक्षेपपत कुल िाहिस्थ्य 
उत्पादनको ५ प्रर्तशतमा नबढ्ने िरी आन्तररक ऋण उठाउन र्सफाररस िरेको र्थयो। आर्थिक वर्ि 
२०७५/७६ मा नेपाल सरकारले कुल आन्तररक ऋण रु.९६ अबि ३८ करोड पररचालन िरेकोमा सो 
पररमाण अनमुार्नत कुल ग्राहिस्थ्य उत्पादन रु.३४ खबि ६४ अवि ३२ करोडको २.७८ प्रर्तशत रहेको 
र्थयो।  

क. नेपाल सरकारको पवित ५ आर्थिक वर्िहरूको र्तनि बाँकी सावििर्नक ऋणको अवस्था  

ऋण 
आर्थिक वर्ि रकम (रु .करोडमा) 

२०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/75 075/76२  

आन्तररक ऋण २०,१६6 २३,९०3 २८,३७१  ३९,११६  45,323 
वैदेन्त्शक ऋण ३४,३२६ ३८,८७६  ४१,३९८   ५०,३६३  59,385 
कुल ऋण ५४,४९2 ६२,७७9 ६९,७६९  ८९,४७९  104,708 
कुल िाहिस्थ उत्पादन २१२,४६5 २२४,८६९ २५९,९२३  ३००,७२५  346,432 
र्तनि बाँकी ऋण कुल 
ऋणको कुल िाहिस्थ 
उत्पादनसँिको अनपुात 

२५.६५ २7.92 २6.84 २9.75 30.22 

    स्रोतिः अथि मन्िालय  
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आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा नेपाल सरकारलाई यस आयोिले प्रक्षेपपत कुल िाहिस्थ्य उत्पादनको ५ 
प्रर्तशतमा नबढ्ने िरी आन्तररक ऋण उठाउने र्सफाररस िरेकोमा हालसम्म नेपाल सरकारले आन्तररक 
ऋण िम्मा ९० अवि पररचालन िरेको छ। नेपाल राष् ि बैंकबाट प्रकान्त्शत आर्थिक वर्ि २०७६/७७ 
को प्रथम आठ मपहनाको तथ्याङ्कलाई हेदाि वापर्िक पवन्दिुत आधारमा उपभोिा मूलय सूचकाङ्कमा आधाररत 
मदु्रास्फीर्त ६.७० प्रर्तशत छ भने सोपह आर्थिक वर्िको प्रथम आठ मपहनाको औसत मदु्रास्फीर्त ६.५० 
प्रर्तशत रहेको छ। त्यसैिरर उि अवर्धमा आयात २.६ प्रर्तशतले घटेको छ भने र्नयाित २२.३ 
प्रर्तशतले बढेको छ। पवप्ररे्णको आप्रवाह १.८ प्रर्तशतले बढेको छ। यसरी आर्थिक वर्ि २०७६/७७ 
को प्रथम आठ मपहनाको शोधानान्तर न्त्स्थर्त रु.३७ अबि ८४ करोडले बचतमा रहेको देन्त्खन्छ। कुल 
पवदेशी र्बर्नमय सन्त् चर्त रु.११ खबि ३६ अबि ५१ करोड बराबर कायम भएको छ भने सो सन्त् चर्तले 
८.८ मपहनाको वस्त ुतथा सेवाको आयात धान्न पगु्ने देन्त्खन्छ। संन्त्घय सरकारको वैपकङ्ग कारोबारमा 
आधाररत खचि रु.५ खबि ६२ अबि ९७ करोड र रािस्व पररचालन रु.६ खबि ३० अवि ८० करोड 
रहेको छ। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को प्रथम आठ मपहनामा बैपकङ्ग कारोबारमा आधाररत सरकारको 
पवत्त न्त्स्थर्त रु.८३ अबि ५३ करोडले बचत रहेको छ। बैक तथा पवत्तीय संस्थाको र्नक्षेप संकलन ८.० 
प्रर्तशतले र र्निी क्षेितफि को किाि १०.८ प्रर्तशतले बढेको छ। िनु वापर्िक पवन्दिुत आधारमा 
र्नक्षेपको वृपिदर १६.१ प्रर्तशत र किािको वृपिदर १४.८ प्रर्तशत रहेको छ।  

ख. आन्तररक ऋण पररचालन (कुल िाहिस्थ्य उत्पादनको प्रर्तशतमा) 

आर्थिक वर्ि २०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ 

आन्तररक ऋण 
पररचालन (कुल 
िाहिस्थ्य उत्पादनको 
प्रर्तशतमा) 

२.० ३.९ ३.३ ४.८ २.८ 

 स्रोतिः अथि मन्िालय 

पवकासशील अन्य मलुकुहरूको तलुनामा नेपालको कुल िाहिस्थ्य उत्पादनसँि र्तनि बाँकी आन्तररक 
ऋणको अनपुात कम रहेको सन्दभिमा नेपाल सरकारसँि थप ऋण पररचालनका लार्ि पवत्तीय आधार 
(Fiscal Space) रहेको छ। नेपालको संपवधान तथा प्रचर्लत कानूनले तीनै तहका सरकारले आन्तररक 
ऋण र्लन सक्ने व्यवस्था िरेकाले देशर्भि उपलधध पवत्तीय स्रोतको अवस्था अनसुार ऋण पररचालन 
िनि सपकन्छ। तर तीनै तहले पररचालन िने ऋणका लार्ि उपलधध बिार भने एउटै रहेको र सोही 
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बिारबाट र्निी क्षेिले समेत ऋण र्लने भएकाले सरकारले माि ठूलो ऋण उठाउन उपयिु हनुे हुँदैन। 
सामान्यतया समग्र पवत्तीय अवस्था खलबर्लन नददनका लार्ि देहायका कारणले सरकारले ठूलो मािामा 
आन्तररक ऋण पररचालन िनि कदठन हनु्छ:- 

• आन्तररक मदु्रा बिारमा उतार चढाव रहेको र समय समयमा बैंक तथा पवत्तीय संस्थाहरूसँि 
तरलताको समस्या रहने िरेको, 

• सरकारले बढी ऋण र्लंदा सोको प्रभाव बैंक तथा पवत्तीय संस्थाको धयािदरमा पनि िई समग्र 
पवत्तीय प्रणालीमा समस्या देन्त्खन सक्ने अवस्था रहेको, 

• देशमा हनुे लिानीको अर्धकतम पहस्सा र्निी क्षेिबाट हनुे भएकाले सरकारले बढी ऋण 
उठाउँदा र्निी क्षेिको लिानी संकुचनको सम्भावना भएको, र 

• पवत्तीय आधार (Fiscal Space) को आकारलाई माि दृन्त्ष् टित ् िरी ऋण र्लंदा ऋणको 
अनतु्पादक उपयोिको डर रहेको।  

प्रदेश सरकार 

प्रदेश तहको संरचना दईु वर्ि अन्त्घदेन्त्ख माि पियाशील हनु थालेकाले प्रदेशस्तरीय पूणि आर्थिक 
पररसूचकहरूको समेत कर्म रहेको छ भने अकोतफि  ऋण उठाउन आवश्यक पने मौदद्रक औिार तथा 
कानूनहरू पूणित: तयार भएको अवस्था छैन। समग्र देशलाई प्रर्तर्नर्धत्व िने आर्थिक पररसूचकहरूमा 
प्रदेशस्तरको पहस्सा रहेको भए तापर्न त्यो पहस्सालाई तत्काल अङ्कमा उललेख िनि नसपकने भएकोले प्रदेश 
सरकारहरूको ऋण उठाउन सक्ने क्षमता आकँलन िनि कदठन हनुे देन्त्खन्छ। आर्थिक वर्ि २०७५/७६ 
र आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा आन्तररक ऋणको सीमा र्सफाररस िदाि ती सरकारको आन्तररक आय 
र रािस्व बाँडफाँडबाट प्राप् त रकमका आधारमा र्तनि सक्ने क्षमता अनमुान िरी र्सफाररस िररएको 
र्थयो।  
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ि. प्रदेशहरूको रािस्व अनमुान, आन्तररक ऋणको सीमा र प्रस्तापवत आन्तररक ऋण 

प्रदेशको नाम 

आर्थिक वर्ि २०७५/७६ (रु.हिारमा) आर्थिक वर्ि २०७६/७७ (रु. हिारमा) 

रािस्व बाडँफाडँ र 
आन्तररक रािस्वबाट 

प्राप् त हनुे कुल अनमुार्नत 
आय 

प्रस्तापवत 
आन्तररक ऋण 

रािस्व बाडँफाडँ र 
आन्तररक रािस्वबाट 

प्राप् त हनुे कुल 
अनमुार्नत आय 

प्रस्तापवत 
आन्तररक ऋण 

प्रदेश नं . १ १३,०४,९०,१४ ० १४,३७,६७,०७ ० 

प्रदेश नं . २ १०,४८,००,०० १,००,००,०० १३,५४,३१,६९ १,३०,००,०० 

प्रदेश नं . ३ १८,३३,०३,०० ० २२,७९,४९,०० ० 

िण्डकी प्रदेश ८,२७,५५,०७ ८०,००,०० ११,३८,२६,०० ९८,८३,९२ 

प्रदेश नं . ५ १०,९५,०३,०० ० १४,८०,६३,०० ० 

कणािली प्रदेश ६,०१,६६,१५ १,००,००,०० ७,७२,२७,४१ ७५,००,०० 

सदूुरपन्त्श् चम 
प्रदेश 

८,०६,३१,६१ ० ८,८७,३६,७२ ० 

स्रोत: सबै प्रदेशको बिेट विव्य  

घ. प्रदेश सरकारहरूको आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को आन्तररक स्रोत र रािस्व बाडँफाँडको अनमुार्नत 
आय 

(रु.लाखमा) 
आ.व. 

२०७६/७७ को 
आन्तररक आय 

आ.व. २०७७/७८ 
को अनमुार्नत 
आन्तररक आय* 

आ.व.२०७७/७८ मा 
रािस्व बाडँफाडँबाट प्राप् त 

हनुे रकम 

आ.व.२०७७/७८ को 
अनमुार्नत आन्तररक स्रोत र 
रािस्व बाडँफाडँको कुल आय 

२५५२२८ २८०७५० ६१०७०० ८९१४५० 

*आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को आन्तररक आयमा १० प्रर्तशत वपृि हनुे अनमुान िररएको 

प्रदेश सरकारको आन्तररक आय र रािस्व बाँडफाँडबाट प्राप् त रकमका आधारमा आिामी आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ का लार्ि ७ वटै प्रदेश सरकारहरूले पररचालन िनि सक्ने अनमुार्नत आय रु.८९ अबि 
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१४ करोड ५० लाख रहेको देन्त्खन्छ। प्रदेश सरकारहरू संबैधार्नक न्त्िम्मेवारी अनरुुपका कायि सम्पादन 
िदै अन्त्घ बढी रहेको साथै प्रदेश सरकारहरूसँि भएको अन्तरपियाका आधारमा कायिसम्पादनाथि आवश्यक 
पने स्रोत धयवस्थापनलाई दृपिित िरी अनमुान िररएको आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अनमुार्नत कुल 
आयको १२ प्रर्तशतका दरले आन्तररक ऋण पररचालन िने सीमा र्नधािरण िदाि प्रदेश सरकारहरूबाट 
कुल रु.१० अबि ६९ करोड ७४ लाख ऋण पररचालन हनु सक्ने अवस्था देन्त्खन्छ।  

खण्डीकृत तथ्याङ् कहरूको अभावमा प्रदेश सरकारहरूले आय अनमुानभन्दा बाहेकका आधारमा ऋण 
उठाउने र ऋणको सावाँ धयाि भिुानी िने पवर्य यकीन िनि सपकने अवस्था छैन। प्रदेश सरकारको 
आफ्नो आन्तररक स्रोत सबल भइनसकेको अवस्थामा ऋण माि र्लन,े तर भिुानी िनि नसकी ऋणको 
थप बोझमा पनिसक् ने अवस्था आउन ददन ुपर्न हुँदैन।  

प्रदेश सरकारले आन्तररक ऋण उठाउन ऋणपि र्नष्काशन िनिसक् ने भए पर्न सोका लार्ि आवश्यक 
पने काननुी आधार र मौदद्रक औिार भने तयार नभइसकेको अवस्था छ। यसका लार्ि तत्काल काननुी 
आधार र मौदद्रक औिारहरूको व्यवस्था िनुिपने देन्त्खन्छ। प्रदेश सरकारको खचि आवश्यकता पूरा िनि 
संघीय सन्त् चत कोर्बाट उपलधध हनुे पवत्तीय हस्तान्तरण र रािस्व बाँडफाँड एवम ्आफ्नो आन्तररक 
आय माि पयािप् त नहनुे हुँदा ती सरकारहरूले पररचालन िनिसक्ने रािस्व रकमको आधारमा र्तनि सक्न े
क्षमता आकँलन िरी आन्तररक ऋण उठाउने सीमा र्नधािरण िनुिपने देन्त्खन्छ।  

स्थानीय तह  

स्थानीय तहलाई प्रदेश तहको भन्दा बढी करार्धकार भए पर्न स्थानीय तहको सबै खचि न्त्िम्मेवारी पूरा 
िनिका लार्ि सबै स्रोतबाट प्राप् त रकम पयािप् त नभई आन्तररक ऋण र्लनपुने हनु सक्छ। तर आन्तररक 
स्रोत सबल नभइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह ऋणको थप बोझमा पने अवस्था आउन नददने िरी 
पवशेर् सावधानी अपनाउन ुपदिछ। तथापप स्थानीय तहमा खण्डीकृत तथ्याङ्कको अभाव छ। यसै कुरालाई 
मध्यनिर िरी आर्थिक वर्ि २०७५/७६ र आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा आन्तररक ऋणको सीमा 
र्सफाररस िदाि ती स्थानीय तहको आन्तररक आय र रािस्व बाँडफाँडबाट प्राप् त रकमका आधारमा 
स्थानीय तहको आयको अनमुान िरी त्यसैको आधारमा र्तनि सक्ने क्षमता अनमुान िरी र्सफाररस िररएको 
र्थयो।  

  



8 
 

ङ. स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अनमुार्नत आन्तररक स्रोत र रािस्व 
बाडँफाडँको आय 

(रु.लाखमा) 
आ.व. २०७६/७७ 

को अनमुार्नत 
आन्तररक आय 

आ.व. २०७७/७८ 
को अनमुार्नत 
आन्तररक आय* 

आ.व.२०७७/७८ मा रािस्व 
तथा सवारी साधन कर 

बाँडफाँडबाट प्राप् त हनुे रकम 

आ.व.२०७७/७८ को 
अनमुार्नत आन्तररक स्रोत र 
रािस्व बाँडफाँडको कुल आय 

२६६४२८ २९३०७१ ६७३६१४ ९६६६८५ 

*आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को आन्तररक आयमा १० प्रर्तशत वपृि हनुे अनमुान िररएको 

स्थानीय सरकारको आन्तररक आय र रािस्व बाँडफाँडबाट प्राप् त रकमका आधारमा आिामी आर्थिक 
वर्ि २०७७/७८ का लार्ि सबै स्थानीय तहले पररचालन िनि सक्न ेअनमुार्नत आय उपरोि बमोन्त्िम 
देन्त्खन्छ। स्थानीय तहले संबैधार्नक न्त्िम्मेवारी अनरुुपका कायि सम्पादन िदै अन्त्घ बढी रहेको साथै 
स्थानीय तहसँि भएको अन्तरपियाका आधारमा कायिसम्पादनाथि आवश्यक पने स्रोत धयवस्थापनलाई 
दृपिित िरी यसरी अनमुान िररएको आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को अनमुार्नत कुल आयको १२ 
प्रर्तशतका दरले आन्तररक ऋण पररचालन िने सीमा र्नधािरण िदाि स्थानीय तहहरूबाट रु.११ अबि ६० 
करोड २ लाख ऋण पररचालन हनु सक्ने अवस्था देन्त्खन्छ।  

खण्डीकृत तथ्याङ् कहरूको अभावमा स्थानीय सरकारहरूले आय अनमुानभन्दा बाहेकका आधारमा ऋण 
उठाउने र ऋणको सावाँ धयाि भिुानी िने पवर्य यकीन िनि सपकने अवस्था छैन। स्थानीय सरकारको 
आफ्नो आन्तररक स्रोत सबल भइनसकेको अवस्थामा ऋण माि र्लने, तर भिुानी िनि नसकी ऋणको 
पासोमा पनिसक् न ेअवस्था आउन ददन ुपर्न हुँदैन।  

स्थानीय सरकारको खचि आवश्यकता पूरा िनि संघीय सन्त् चत कोर्बाट उपलधध हनुे पवत्तीय हस्तान्तरण 
र रािस्व बाँडफाँड एवम ्आफ्नो आन्तररक आय माि पयािप् त नहनुे हुँदा ती सरकारहरूले पररचालन 
िनिसक्ने रािस्व रकमको आधारमा र्तनि सक्न ेक्षमता आकँलन िरी आन्तररक ऋण उठाउने सीमा 
र्नधािरण िनुिपने देन्त्खन्छ।  

४. आर्थिक वर्ि २०७७/७८ का लार्ि आन्तररक ऋणको सीमा र्सफाररस 

नेपाल सरकार अथि मन्िालय, नेपाल राष्ट्र बैक, सातवटै प्रदेशका प्रदेश सरकार र केही स्थानीय तहसँि 
यस सम्बन्धमा भएको छलफल तथा राय परामशि एवम ्उपरोि तथ्याङ्क र सो को पवश ्लेर्णका आधारमा 
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आर्थिक वर्ि २०७७/७८ का लार्ि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उठाउन सक् न े
आन्तररक ऋणको सीमा देहाय अनसुार र्नधािरण िरी र्सफाररस िररएको छ:-  

(क) नेपाल सरकार 

नेपाल सरकारले तत्कालको समन्त्ष् टित आर्थिक न्त्स्थर्त, प्रदेश तथा स्थानीय तहले पररचालन िने आन्तररक 
ऋणको अवस्था र बिारको न्त्स्थर्त समेत पवश् लेर्ण िरी आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को प्रक्षेपपत कुल 
िाहिस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रर्तशतमा नबढ्ने िरी आन्तररक ऋण उठाउने।  

(ख) प्रदेश सरकार 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा नेपाल सरकारबाट प्राप् त हनुे रािस्व बाँडफाँड र प्रदेश 
सरकारको आफ्नो आन्तररक स्रोतबाट प्राप् त हनुे रािस्वको योिफलको १२ प्रर्तशतमा नबढ्ने िरी 
आन्तररक ऋण उठाउने।  

(ि) स्थानीय तह 

स्थानीय तहले आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप् त हनुे रािस्व 
बाँडफाँड (सवारर साधान करको बाँडफाँडको रकम समेत) र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तररक स्रोतबाट 
प्राप् त हनुे रािस्वको योिफलको १२ प्रर्तशतमा नबढ्ने िरी आन्तररक ऋण उठाउने।  

तर, स्थानीय तहको पूवािधार र्नमािणमा ऋण प्रवाह िने प्रयोिनका साथ नेपाल सरकारले िठन िरेको 
पवन्त्शष् टीकृत संस्थाले िने ऋण लिानीको हकमा यो सीमा लािू हनु ेछैन।  

५. आन्तररक ऋणको पररचालनबाट प्राप् त रकमको उपयोि र यस सम्बन्धी सझुाव:  

नेपालको संपवधानमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कानून बमोन्त्िम ऋण र्लन 
सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अन्तर-सरकारी पवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३ ले तीन तहका 
सरकारले आवश्यकता अनसुार घाटा बिेट पेश िनिसक्ने र बिेट घाटा पूर्ति िने स्रोतको स्पष् ट आधार 
समेत खलुाउन ुपने व्यवस्था िरेको छ। बिेट घाटा पूर्ति िने स्रोतको रूपमा तीनै तहका सरकारले 
आन्तररक ऋण पररचालन िनि सक्दछन।् आन्तररक ऋण र्लनकुो मूल उद्दशे्य घाटा बिेटको व्यवस्थापन 
िनुि वा बिेट घाटा पूर्ति िने स्रोत िटुाउन ु नै हो। आन्तररक ऋण पररचालनलाई सरकारी पवत्त 
व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूणि औिारको रुपमा उपयोि िने िरेको पाइन्छ।  
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रान्त्ष् िय पवकासका लक्ष्य हार्सल िनि रान्त्ष् िय अथितन्ि सदुृढ िने कायिमा सावििर्नक, र्निी, सहकारी र 
अन्य क्षेिबीचको सहभार्िता तथा साझेदारी बढाउन मद्दत पगु्ने िरी आन्तररक ऋणको उपयोि िनुि 
पदिछ। आन्तररक ऋण पररचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय 
कायम िरी ऋणको प्रभावकाररता बढाई सदुृढ अथितन्ि र्नमािण िने कायिमा सघाउ पगु्ने िरी आन्तररक 
ऋणको उपयोि िनुि पदिछ।  

पर्छ पफताि ददने र्लने शतिमा आन्तररक ऋण र्लइने हुँदा भपवश्यमा प्रर्तफल सपहत सो ऋणको भिुानी 
िनुि पने हनु्छ। तसथि आन्तररक ऋण र्लंदा त्यसको उपयोि तथा त्यसले अथितन्िमा पाने प्रभावका 
बारेमा राम्ररी पवचार िरेर माि ऋण र्लन ुपदिछ। ऋणको भिुानी िदाि अर्तररि बोझ महससु िनुि 
नपनेिरी र भावी पसु्ताले समेत भिुानी िनुिपदाि पर्न असहिता महससु िनि नपनेिरर आन्तररक ऋणको 
पररचालन तथा उपयोि िनुि पदिछ। आर्थिक पवकासका लार्ि आवश्यक योिनाहरूको कायािन्वयनमा 
सहयोि पगु्ने िरी आन्तररक ऋणको उपयोि िनुि पदिछ। आन्तररक ऋणको उपयोि अनतु्पादक क्षेिमा 
हनु नपाओस ्भन्ने पवर्यमा त्यर्तकै सिि हनु ुपदिछ।  

प्रदेश सरकारले आन्तररक ऋण उठाउन ऋणपि र्नष्काशन िनिसक् ने भए पर्न सोका लार्ि आवश्यक 
पने काननुी आधार र मौदद्रक औिार भने तयार नभइसकेको अवस्था छ। यसका लार्ि तत्काल काननुी 
आधार र मौदद्रक औिारहरूको व्यवस्था िनुिपने देन्त्खन्छ। त्यसैिरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तररक 
ऋण पररचालनको लार्ि आवश्यक काननुी प्रबन्ध र संस्थाित संरचनाको व्यवस्थापनका साथै ऋण 
व्यवस्थापन प्रणालीको पवकास िरी आन्तररक ऋणको पररचालन सवु्यवन्त्स्थत िनि आवश्यक देन्त्खन्छ।  

आन्तररक ऋणको पररचालनले अथितन्िमा अनकूुल एवम ्प्रर्तकुल दवैु प्रभाव पानि सक्ने हुँदा आन्तररक 
ऋणको पररचालन िदाि अथितन्िमा अनकूुल प्रभाव पाने िरी लाित लाभको पवश्लरे्ण (Cost Benefit 

Analysis) िरी आन्तररक ऋणको पररचालन िनुि पदिछ। रान्त्ष् िय अथितन्ि सदुृढ िनि अनकूुल प्रभाव 
पाने िरी उत्पादनशील कायिका लार्ि आन्तररक ऋणको देहाय अनसुार उपयोि िनुि पदिछ।  

नेपाल सरकार 

• उच्च तथा ददिो आर्थिक वृदि हार्सल िनि मद्दत पगु्ने िरी आन्तररक ऋणको उपयोि िने।  

• रान्त्ष् िय पुिँी र्नमािणमा सहयोि पगु् ने िरी आन्तररक ऋणको उपयोि िने।  
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• “समिृ नेपाल, सखुी नेपाली” को दीघिकालीन रान्त्ष् िय लक्ष्य हार्सल िनि संघ, प्रदेश र स्थानीय 
सरकारले समन्वयात्मक रुपमा आर्थिक तथा भौर्तक पूवािधार र्नमािण िने कायिका लार्ि आन्तररक 
ऋणको उपयोि िने।  

• साधारण प्रकृर्तका र प्रशासर्नक खचिका लार्ि आन्तररक ऋण उपयोि निने।  

• अनतु्पादक क्षेिमा आन्तररक ऋणको उपयोि निने।  

प्रदेश सरकार 

• पुिँी र्नमािण र दीघिकालीन लाभका क्षेिमा आन्तररक ऋणको उपयोि िने।  

• ऋण लिानी िरी स चालन हनुे योिनाबाट प्राप् त हनुे प्रर्तफलबाट सो योिनामा िररएको ऋण 
लिानीको साँवा र धयाि भिुानी िने सरु्नन्त्श् चत भएका योिनामा माि आन्तररक ऋण उपयोि 
िने।  

• “समिृ नेपाल, सखुी नेपाली” को दीघिकालीन रान्त्ष् िय लक्ष्य हार्सल िनि संघ, प्रदेश र स्थानीय 
सरकारले समन्वयात्मक रुपमा आर्थिक तथा भौर्तक पूवािधार र्नमािण िने कायिका लार्ि आन्तररक 
ऋणको उपयोि िने।  

• साधारण प्रकृर्तका र प्रशासर्नक खचिका लार्ि आन्तररक ऋण उपयोि निने।  

• अनतु्पादक क्षेिमा आन्तररक ऋणको उपयोि निने।  

स्थानीय तह 

• आन्तररक ऋणको उपयोि पुँिी र्नमािण र दीघिकालीन लाभ ददने प्रकृर्तका उत्पादनशील, 

रोििारमूलक तथा आन्तररक आय बढाउने क्षेिमा िने।  

• ऋण लिानी िरी स चालन हनुे पररयोिनाबाट प्राप् त हनुे लाभ वा आम्दानीबाट सो पररयोिनामा 
लिानी िररएको ऋणको साँवा र धयाि भिुानी िने सरु्नन्त्श् चत भएका पररयोिनामा माि आन्तररक 
ऋण उपयोि िने।  

• “समिृ नेपाल, सखुी नेपाली” को दीघिकालीन रान्त्ष् िय लक्ष्य हार्सल िनि संघ, प्रदेश र स्थानीय 
सरकारले समन्वयात्मक रुपमा आर्थिक तथा भौर्तक पूवािधार र्नमािण िने कायिका लार्ि आन्तररक 
ऋणको उपयोि िने।  

• साधारण प्रकृर्तका र प्रशासर्नक खचिका लार्ि आन्तररक ऋण उपयोि निने।  

• अनतु्पादक क्षेिमा आन्तररक ऋणको उपयोि निने।  


