
 

  
विधेयक संखययाः 

 

रयष्ट्र ऋण उठयउने अधधकयरको व्यिस्थय 
गनन बनेको विधेयक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७८ 

संघीय संसद सचिियलय 

धसंहदरबयर, कयठमयडौं ।  



 

 

उद्दशे्य र कयरण 

 

आधथनक िर्न २०७८/0७९ को धनधमत्त नपेयल 
सरकयरको अथन सम्बन्धी प्रस्तयिलयई कयययनन्ियन गनन नेपयल 
सरकयरले रयष्ट्र ऋण उठयउने सम्बन्धमय तत्कयल कयनूनी 
व्यिस्थय गनन आिश्यक भएको र अध्ययदेश जयरी ह ुँदयकय बखत 
सङ् घीय संसदको अधधिेशन नभएकोले "रयष्ट्र ऋण उठयउने 
अधधकयरको व्यिस्थय गनन बनेको अध्ययदेश, २०७८" जयरी 
भएको हो। 

उक्त अध्ययदेश नपेयलको संविधयनको धयरय ११४ को 
उपधयरय (२) को खण्ड (क) बमोचजम सङ् घीय संसदमय पेश 
भई स्िीकृत भइसकेकोले सो अध्ययदेशलयई प्रधतस्थयपन गनन 
तज नमय गररएको यो "रयष्ट्र ऋण उठयउने अधधकयरको व्यिस्थय 
गनन बनेको विधेयक" प्रस्त त गरेको छ । 

प्रस्त त विधेयकले आधथनक िर्न २०७८/०७९ को 
धनधमत्त नपेयल सरकयरको अथन सम्बन्धी प्रस्तयिलयई कयययनन्ियन 
गनन नेपयल सरकयरले आधथनक िर्न २०७८/०७९ को अन्त्यमय 
अधधविकर्न बयपत धतनन बयुँकी रकम र अन्य धतनन बयुँकी रकममय 
विधेयकमय प्रस्तयवित रकममय नबढ्ने गरी रयष्ट्र ऋण उठयउन 
सक्ने व्यिस्थय गरेको छ।  

 

 जनयदनन शमयन ‘प्रभयकर’ 
 अथन मन्री 
 



 

 

रयष्ट्र ऋण उठयउन ेअधधकयरको व्यिस्थय गनन बनकेो विधेयक 
 

 

प्रस्तयिनय: आधथनक िर्न २०७८/०७९ को धनधमत्त नेपयल सरकयरको 
अथन सम्बन्धी प्रस्तयिलयई कयययनन्ियन गनन नेपयल सरकयरले रयष्ट्र ऋण 
उठयउने सम्बन्धमय कयनूनी व्यिस्थय गनन ियञ्छनीय भएकोले, 

सङ् घीय संसदले यो ऐन बनयएको छ। 

 
1. संचिप्त नयम र प्रयरम्भाः (१) यस ऐनको नयम “रयष्ट्र ऋण 

उठयउन ेऐन, २०७८” रहेको छ।  
(२) यो ऐन त रुन्त प्रयरम्भ ह नेछ। 

२. रयष्ट्र ऋण उठयउन े अधधकयराः (१) आधथनक िर्न 
२०७८/०७९ को धनधमत्त नेपयल सरकयरको अथन सम्बन्धी 
प्रस्तयिलयई कयययनन्ियन गनन नेपयल सरकयरले आधथनक िर्न 
२०७८/०७९ को अन्त्यमय अधधविकर्न बयपत धतनन बयुँकी 
रकम र अन्य धतनन बयुँकी रकममय थप 
रू.२,39,00,00,00,0००।- (अिरेपी द ई खबन 
उनयन्ियलीस अबन) मय नबढ्ने गरी रयष्ट्र ऋण उठयउन 
सक्नेछ। 

तर त्यसरी उठयइने रयष्ट्र ऋण रकममय नेपयल 
सरकयरले प्रिधलत कयनून बमोचजम धलन पयउने अधधविकर्न 
रकम समयिेश ह न ेछैन। 

(२) नेपयल सरकयरले नेपयल रयष्ट्र बैङ्कलयई आधथनक 
िर्न २०७८/०७९ सम्मको धतनन बयुँकी अधधविकर्नलयई टे्रजरी 
धबलमय पररणत गनन सो बैङ्कलयई स्िीकृधत ददन सक्नछे।  

(३) यस दफय बमोचजम उठयइएको रयष्ट्र ऋणको 
सयुँिय ब्ययज भ  क्तयनी गने अिधध र सो ऋणको ब्ययजको दर 
रयष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ बमोचजम ह नेछ। 


