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आन्तरिक ऋण उठाउने विधेयक,  
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२०७८ असाि १० गते मगंलबाि 

  



भूमे गाउँपालिका गाउँसभा अध्यक्षज्यू, 

उपलथित गाउँसभाका सदथयज्यहरु, 

 

नेपालको संविधान, नेपाल सरकारले अन्तराावरिय मञ्चहरुमा गरेको प्रवतिद्धता तथा सवन्धहरु, वनर्देशक 

वसद्धान्तहरु, संघ तथा प्रर्देश सरकारका आिवधक योजनाको लक्ष्य तथा उदे्दश्यहरु, गाउँपावलकाको 

गुरुयोजनाले वनवर्दाष्ट गरेका र्दरूदृवष्ट, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु र स्थानीय सरकारको हैवसयतले भमेू 

गाउँपावलकाको र्दरूदृवष्ट, लक्ष्य तथा उदे्दश्यहरु हावसल गना भूमे गाउँपावलकाको आवथाक िर्ा 

२०७८।०७९ को राजस्ि र व्ययको अनुमान गर्दाा नेपाल सरकार र प्रर्देश सरकारबाट प्राप्त अनुर्दान तथा 

आन्तररक आम्र्दानीबाट अपुग हुने भएकाले घाटा पूवता गना प्रचवलत कानूनको अधीनमा रही नेपालको 

संविधानको धारा २२८ तथा धारा २३० को उपधारा (२) बमोवजम आन्तररक ऋण उठाउन बाञ्छनीय 

भएकोले धारा २२६ बमोवजम विधेयक पाररत गना सभाका अध्यक्षज्यू मार्ा त यो विधेयक प्रस्तुत गर्दाछु 

। 

 

मनकुमारी बुढा लिष्ट 

उपाध्यक्ष 

 

  



भूमे गाउँपालिकाको आन्तररक ऋण उठाउने लिधेयक २०७८ 

 

भूमे गाउँपालिकाको आलििक बर्ि २०७८/२०७९ को लनलमत्त लित्तीय व्यिथिा सम्बन्धी प्रथतािहरुिाई 

कायािन्ियन गनि भूमे गाउँपालिकािे आन्तररक ऋण उठाउन िाञ्छनीय भएकािे आन्तररक ऋण उठाउने 

सम्बन्धमा व्यिथिा गनि बनेको लिधेयक 

सभामा प्रस्तुत वमवतिः २०७८।०३।१० 

सभाबाट स्िीकृत वमवतिः २०७८।०३।२३ 

प्रथतािनााः भूमे गाउँपावलकाको आवथाक िर्ा २०७८/०७९ को वनवमत्त वित्तीय व्यिस्था सम्बन्धी प्रस्तािहरुलाई 

कायाान्ियन गना भूमे गाउँपावलकाले आन्तररक ऋण उठाउन िाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप–धारा )२ (बमोवजम  भूमे गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "भूमे गाउँपावलकाको आन्तररक ऋण उठाउने ऐन, २०७८" रहकेो 

छ ।  

   (२) यो ऐन सम्बत २०७८ साल साउन १ गतेरे्दवि प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. आन्तररक ऋण उठाउने अलधकाराः (१) आवथाक िर्ा २०७८/०७९ को वनवमत्त वित्तीय व्यिस्थापन सम्बन्धी 

प्रस्तािहरुलाई कायाान्ियन गना भूमे गाउँपावलकाले आवथाक िर्ा २०७८/०७९ को अन््यसम्म रु. 

८०,००,०००।– (असी लाि मात्र) मा नबढ्ने गरी आन्तररक ऋण उठाउन सक्नेछ ।  

  तर यसरी उठाइने आन्तररक ऋण रकममा स्थानीय तहको पूिााधार वनमााणमा ऋण प्रिाह गने प्रयोजनका 

साथ नेपाल सरकारले गठन गरेको विवशवष्टकृत संस्थाले गने लगानीको हकमा यो सीमा लागू हुने छैन ।  

    (२) आन्तररक ऋण वलँर्दा रावरिय प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोगको वसर्ाररश 

बमोवजम भूमे गाउँपावलकालाई संघीय सरकार र प्ररे्दश सवञ्चत कोर्बाट प्राप्त हुने राजस्ि बाँडर्ाँड र 

गाउँपावलकाको आफ्नो आन्तररक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्िको योगर्लको १० प्रवतशतमा नबढ्ने गरी 

आन्तररक ऋण उठाउनु पनेछ ।  

    (३) आन्तररक ऋणको पररचालन पँूजी वनमााण र र्दीघाकालीन लाभ वर्दने प्रकृवतका 

उ्पार्दनशील, रोजगारमूलक तथा आन्तररक आय बढाउने के्षत्रमा गनुापनेछ ।  



    (४) ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने पररयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ िा आम्र्दानीबाट सो 

पररयोजनामा लगानी गररएको ऋणको साँिा र ब्याज भुक्तानी गने सुवनवित भएका पररयोजनामा मात्र ऋण 

पररचालन गनुापनेछ ।  

(५) यस र्दर्ा बमोवजम उठाइएको ऋण नेपालको संविधान, संघीय कानून र अन्य 

प्रचवलत व्यिस्था बमोवजम हुनेछ ।  

 

  

 


