नेपाल सरकार
कानून, न्याय तथा सं सदीय माममला मन्रालय
नेपालको सं विधान बमोजिम सङ्घीय सं सदले बनाएको तल ले जिए

बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको िानकारीको लामि प्रकाशन िररएको छ ।
सं ित् २०७९ सालको ऐन नं. २८

सािविमनक ऋण व्यिस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र
एकीकरण िनव बनेको ऐन
प्रस्तािना: दे शको द्रतु आमथवक विकास र आमथवक स्थावयत्ि कायम िनवका
लामि सािविमनक वित्त व्यिस्थापन िनव र वित्तीय तथा मौद्रद्रक नीमतबीच
सामञ्जस्यता कायम िदै आन्तररक तथा िैदेजशक ऋणको व्यिस्थापन िनव
ऋण तथा िमानत सम्बन्धी कानूनी व्यिस्थालाई सं शोधन र एकीकरण
िरी समयानुकूल बनाउन िाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
1.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सािविमनक ऋण
व्यिस्थापन ऐन, २०७९" रहेको छ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मममतले एकतीसौं द्रदनदे जि
प्रारम्भ हुनेछ ।
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2.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलािेमा यस ऐनमा,(क) "आन्तररक ऋण" भन्नाले नेपाली नािररक, सङ्गद्रित सं स्था,
बैङ्क िा वित्तीय सं स्थाबाट मलइने ऋण सम्झनु पछव ।
(ि) "आयोि" भन्नाले नेपालको सं विधानको धारा २५०
बमोजिमको राविय प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त आयोि
सम्झनु पछव।
(ि) "एिेन्सी" भन्नाले अन्तरावविय बैङ्क िा वित्तीय सं स्था
सम्झनु पछव।
(घ)

“ऋणपर" भन्नाले दे हाय बमोजिमका ऋणपर सम्झनु
पछव र सो शब्दले त्यस्तो ऋणपरको व्याि भुक्तानी
पुिावलाई समेत िनाउँछः(१) स्टक,
(२) प्रममशरी नोट,
(३) मबयरर बण्ड,
(४) प्राईि बण्ड,
(५) नेपाल राि बैङ्कबाट िारी िररने ऋणपर, र
(६) नेपाल

सरकारले

प्रकाशन

िरी

नेपाल
तोवक

रािपरमा

द्रदएको

अन्य

सूचना
कुनै

ऋणपर ।
(ङ) "कायावलय" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको सािविमनक
ऋण व्यिस्थापन कायावलय सम्झनु पछव।
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(च) "तोवकएको" िा "तोवकए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन
अन्तिवत बनेको मनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोजिम
सम्झनु पछव ।
(छ) "मन्रालय"

भन्नाले

नेपाल

सरकार, अथव

मन्रालय

सम्झनु पछव ।
(ि) "िैदेजशक

ऋण"

भन्नाले

विदे शी

सरकार,

विदे शी

सरकारी बैङ्क िा वित्तीय सं स्था िा एिेन्सीसँि विदे शी
मुद्रामा मलइएको ऋण बापत मतनुप
व ने बाँकी रकमको
योि सम्झनु पछव ।
(झ) "सङ्गद्रित सं स्था" भन्नाले प्रचमलत नेपाल कानून बमोजिम
ििन तथा सं स्थापना भएको सङ्गद्रित सं स्था सम्झनु
पछव ।
(ञ) "सािविमनक ऋण" भन्नाले आन्तररक िा िैदेजशक ऋण र
त्यस्तो ऋण पररचालन िदाव

मसिवना

भएको वित्तीय

दावयत्ि सम्झनु पछव ।
(ट) "स्थानीय तह" भन्नाले िाउँपामलका िा निरपामलका
सम्झनु पछव ।
3.

कायावलय:

(१)

सािविमनक

ऋण

व्यिस्थापनको

लामि

एक

सािविमनक ऋण व्यिस्थापन कायावलय रहनेछ।
(२) कायावलयमा नेपाल सरकारले मनधावरण िरे बमोजिमको
सङ्गिन सं रचना अनुसार आिश्यक सं ख्यामा कमवचारी रहनेछन्।
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4.

कायावलयको काम, कतवव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यर ले जिएका
काम, कतवव्य र अमधकारका अमतररक्त कायावलयको काम, कतवव्य र
अमधकार दे हाय बमोजिम हुनछ
े ः(क) आयोिले मसफाररस

िरे को सीमामभर रही मन्रालयले

प्रत्येक आमथवक िषवको लामि िरे को आय-व्ययको प्रिेपण,
बैवकङ्ग िेरको तरलता र समविित आमथवक अिस्थाको
विश्लेषण िरी मन्रालय, प्रदे श सरकार र नेपाल राि
बैङ्कसँिको समन्ियमा प्रत्येक आमथवक िषवको लामि
आिश्यक पनव सक्ने सािविमनक ऋणको प्रिेपण िने,
(ि) िण्ड

(क)

ऋणको
मध्यकालीन

बमोजिम
व्यिस्थापन
तथा

प्रिेपण

िररएको

सम्बन्धमा

दीघवकालीन

नीमत

सािविमनक
अल्पकालीन,
तिुम
व ा

िरी

मन्रालयमा पेश िने,
(ि) सािविमनक ऋणको पररचालन िने िेर पवहचान िरी
मन्रालय समि सुझाि पेश िने,
(घ)

सािविमनक ऋणका सम्बन्धमा सम्बजन्धत मनकायबाट
आिश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन िने,

(ङ) सािविमनक ऋण भुक्तानीको लामि आिश्यक बिेट
प्रिेपण िने,
(च) सािविमनक ऋण सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा
अनुिमन िरी सोको वििरण प्रकाशन िने,
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(छ) आयोिले
सरकार,

िरे को मसफाररसको सीमामभर रही नेपाल
प्रदे श

सरकार

तथा

स्थानीय

तहले

मलने

आन्तररक ऋणको व्यिस्थापन िने,
(ि) नेपाल राि बैङ्कसँिको समन्ियमा आन्तररक ऋण मनष्कासन
तथा बोलकबोल तामलका मन्रालयबाट स्िीकृत िराई
कायावन्ियन िने,
(झ) ऋणपरको कारोबार तथा सरकारी िमानतको अमभले ि
व्यिस्थापन िने, िमानत शुल्क असुल िने र िमानत
सम्बन्धी सम्झौता प्राप्त िरी सोको अमभलेि अद्यािमधक
िने,
(ञ) आन्तररक

ऋण

व्यिस्थापनका

लामि

सरकारी

ऋणपरहरूको मनष्कासन िने, बोलकबोल िराउने, रकम
प्राप्त िने, प्राप्त रकम नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा
स्थानीय तहको आन्तररक ऋण िातामा िम्मा िने,
(ट)

िैदेजशक ऋणको अमभलेि, भुक्तानी र लेिाङ्कन िने,

(ि) तोवकए बमोजिम सहायक ऋण सम्झौता िने,
(ड)

नेपाल सरकारको तफवबाट वित्तीय िमानत प्रदान िदाव हुने
वित्तीय िोजिमको पवहचान तथा विश्लेषण िरी मन्रालयमा
मसफाररस िने,

(ढ)

सािविमनक

ऋणको

व्यिस्थापन

बमोजिमका कायव िने ।
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सम्बन्धमा

तोवकए

5.

िैदेजशक ऋण: (१) िैदेजशक ऋण मलने अमधकार नेपाल सरकारलाई
हुनेछ।
(२) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहको
योिना तथा कायवक्रम िा नेपाल सरकारद्वारा स्िीकृत पररयोिना
कायावन्ियनको लामि नेपाल सरकारले कुनै विदे शी सरकार, विदे शी
सरकारी बैङ्क िा वित्तीय सं स्था िा एिेन्सीबाट आिश्यकता अनुसार
िम्मा ऋणको कूल अङ्क अजघल्लो आमथवक िषवको कुल ग्राहस्थ
उत्पादनको प्रचमलत मूल्यमा कायम िदाव हुने रकमको एकमतहाइमा
नबढ्ने िरी त्यमतसम्म अङ्कको प्रचमलत विमनमय दरले हुने विदे शी
मुद्रा एकै पटक िा पटक पटक िरी ऋण मलन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम मलइएको िैदेजशक ऋणको
व्ययभार सङ्घीय सजित कोषमामथ हुनेछ।
(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन
नेपाल सरकारले प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहको लामि कुनै विदे शी
सरकार, विदे शी सरकारी बैङ्क िा वित्तीय सं स्था िा एिेन्सीसँिबाट
ऋण मलएकोमा त्यस्तो ऋण रकमको व्ययभार सम्बजन्धत प्रदे श
सजित कोष िा स्थानीय सजित कोषमामथ हुनेछ।
(५) यस दफा बमोजिम मलएको ऋणको सािाँ र व्याि
भुक्तान िने अिमध ऋण उपलब्ध िराउने विदे शी सरकार, विदे शी
सरकारी बैङ्क िा वित्तीय सं स्था िा एिेन्सीसँि भएको सम्झौतामा
उल्लेि भए बमोजिम हुनेछ ।
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(६) नेपाल सरकारले ऋणदातासँिको सहममतमा ऋणको
शतव पररितवन िनव, दुई िा दुईभन्दा बढी ऋणलाई एक मार ऋणमा
समेट्न िा ऋण तथा ऋणको व्याि तोवकएको मममतभन्दा अिामड
भुक्तानी िनव सक्नेछ।
(७) िैदेजशक ऋण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम
हुनछ
े ।
6.

आन्तररक ऋण: (१) नेपाल सरकारले िा नेपाल सरकारको
सहममतमा प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहले आयोिले मसफाररस
िरे को सीमामभर रही आिश्यक पररमाणमा एकै पटक िा पटक
पटक िरी कुनै एक िा बढी प्रकारको ऋणपर मनष्कासन िरी
प्रचमलत

कानूनको

अधीनमा

रही

आन्तररक

ऋण

उिाउन

सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम ऋणपर मनष्कासन िरी
आन्तररक ऋण उिाउने जिम्मेिारी कायावलयको हुनछ
े ।
(३) नेपाल सरकारले प्रचमलत सङ्घीय कानून बमोजिम
प्रदे श िा स्थानीय तहलाई आन्तररक ऋण मलन सहममत द्रदएकोमा
कायावलयले

त्यस्तो

ऋण

व्यिस्थापन

सम्बन्धी

सम्पूणव

काम

कारबाही िनुव पनेछ।
७.

ऋणपरको भुक्तानी अिमध र व्याि दर: (१) दफा ६ बमोजिम
मनष्कासन िररने ऋणपरको सािाँ र व्यािको भुक्तानी अिमध तथा
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व्याि दर ऋणपरको आधारमा नेपाल सरकार, सम्बजन्धत प्रदे श
सरकार िा स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुनछ
े ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन
ऋणपरको व्याि दर बोलकबोलको माध्यमबाट मनधावरण िनव
सवकनेछ।
(३) ऋणपरको व्याि भुक्तानी अिमध तथा विमध सम्बन्धी
व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
८.

ऋणपरको सािाँ र व्याि भुक्तानी: (१) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै
कुरा ले जिएको भए तापमन दे हायका ऋणपरको सािाँ र व्याि
भुक्तानी दे हाय बमोजिम हुनछ
े :(क) स्टकको सािाँ र व्यािको भुक्तानी सो स्टक
िसको नाममा दताव भएको छ सोही व्यजक्तलाई
मनिको बैङ्क िातामाफवत,
(ि) प्रममशरी नोटको सािाँ र व्याि भुक्तानी सो प्रममशरी
नोटको

धनी

िा

नामसारी

भएको

अजन्तम

व्यजक्तलाई,
स्पिीकरण: यस िण्डको प्रयोिनको लामि “प्रममशरी
नोट” भन्नाले दरपीि िरी नामसारी िनव सवकने
ऋणपर सम्झनु पछव र सो शब्दले ट्रेिरी मबललाई
समेत िनाउँछ।
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(ि) मबयरर बण्डको सािाँ र व्याि भुक्तानी सो मबयरर
बण्डको प्रमाणपर मलई आउने व्यजक्तलाई,
स्पिीकरण: यस िण्डको प्रयोिनको लामि “मबयरर
बण्ड” भन्नाले ऋणपरको प्रमाणपर मलई आउनेलाई
भुक्तानी द्रदनु पने ऋणपर सम्झनु पछव।
(घ) प्राईि बण्डको सािाँ भुक्तानी सो प्राइि बण्डको
प्रमाणपर मलई आउने व्यजक्तलाई, र
स्पिीकरण: यस िण्डको प्रयोिनको लामि “प्राईि
बण्ड” भन्नाले धनीले ब्यािको रकममध्ये सबै िा
केही जचठ्ठाद्वारा तोवकए बमोजिम पाउने ऋणपर
सम्झनु पछव।
(ङ) अन्य ऋणपरको सािाँ र व्याि तोवकए बमोजिमको
व्यजक्तलाई।
(२) उपदफा (१) को िण्ड (घ) बमोजिमको प्राईि
बण्डको व्याि भुक्तानी सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
(३) ऋणपर मनष्कासन िदाव उजल्लजित शतव बमोजिम
ऋणपरको सािाँ र व्यािको भुक्तानी नेपाली िा विदे शी मुद्रामा
िररनेछ ।
(४) प्रदे श िा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट िा नेपाल
सरकारको िमानतमा मलएको ऋण मतनव नसकेमा नेपाल सरकारले
त्यस्तो ऋणको सािाँ र व्याि बराबरको रकम प्रचमलत कानून
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बमोजिम सम्बजन्धत प्रदे श िा स्थानीय तहलाई उपलब्ध िराउने
रािस्ि बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा िनव सक्नेछ।
९.

ऋण व्यिस्थापन सम्झौता: (१) सािविमनक ऋणको व्यिस्थापन
सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तहबीच
आिश्यकता अनुसार सम्झौता िनव सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौताको अधीनमा रही
कायावलयले सािविमनक ऋणको व्यिस्थापन सम्बन्धी सम्पूणव काम
कारबाही िनुव पनेछ ।

१०.

ऋणपरको
बोलकबोलको

कारोिार:

(१)

माध्यमद्वारा

कायावलयले
सरकारी

आिश्यकता

ऋणपर

अनुसार

मनष्कासन

िनव

सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम ऋणपर मनष्कासन िदाव कायावलयले
त्यस्तो ऋणपरको वकमसम, मनष्कासन िररने रकम, व्याि दर, भुक्तानी
अिमध, त्यस्तो बोलकबोलमा भाि मलने समय सीमा, प्रवक्रया लिायत अन्य
आिश्यक शतव तोकी रावियस्तरको दै मनक पमरकामा सूचना प्रकाशन िनुव
पनेछ र त्यस्तो सूचना कायावलय र सम्बजन्धत प्रदे श सरकार िा
स्थानीय तहको िेबसाइटमा समेत राख्नु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम मनष्कामसत ऋणपरको कारोबार
मधतोपर सम्बन्धी प्रचमलत सङ्घीय कानून बमोजिम मधतोपर बिार
माफवत िनव सवकनेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोजिम मधतोपर बिार माफवत कारोबार
िराउन मनष्कामसत ऋणपर प्रचमलत सङ्घीय कानून बमोजिम
मधतोपर बिारमा सूचीकृत िराउनु पनेछ र त्यसरी सूचीकृत
िराइएका ऋणपर मधतोपरको कारोबार िनव अनुममतप्राप्त व्यजक्त िा
सं स्था माफवत कारोबार िनुव पनेछ।
११. ऋणपरको नामसारी: (१) ऋणपरको धनीले आफ्नो नाममा रहेको
ऋणपर

अन्य

व्यजक्तको

नाममा

नामसारी

िराउन

चाहेमा

कायावलयमा तोवकए बमोजिम मनिेदन द्रदनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मनिेदन िाँचबुझ िदाव
व्यहोरा मनामसब दे जिएमा कायावलयले त्यस्तो ऋणपरको तोवकए
बमोजिम नामसारी िररद्रदनु पनेछ।त्यसरी नामसारी भएपमछ िसको
नाममा ऋणपर नामसारी भएको हो सो व्यजक्त नै त्यस्तो ऋणपरको
धनी कायम हुनेछ।
(३) ऋणपरको धनीको मृत्यु भएमा त्यस्तो ऋणपरको
सम्बन्धमा मनिले कसैलाई इच्छाएको रहेछ भने इच्छाइएको व्यजक्त
सो ऋणपरको धनी

हुनेछ। इच्छाइएको व्यजक्त नभएमा िा

इच्छाइएको व्यजक्तको पमन ऋणपरको धनीभन्दा पवहले नै मृत्यु
भैसकेको रहेछ भने प्रचमलत सङ्घीय कानून बमोजिमको हकिाला
त्यस्तो ऋणपरको धनी हुनछ
े ।
ु
(४) कुनै ऋणपर दुई िा दुईभन्दा बढी व्यजक्तले सं यक्त
रूपमा िररद िरे को भएमा त्यस्ता ऋणपरको धनीमध्ये कसै को िा
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सबैको मृत्यु भएमा त्यस्तो ऋणपरको सािाँ र व्यािको अमधकार
सम्बजन्धत ऋणपरको धनीले इच्छाएको व्यजक्त भए सो व्यजक्तमा र
सो नभए प्रचमलत सङ्घीय कानून बमोजिमको हकिालामा सनेछ।
(५) उपदफा (३) िा (४) बमोजिमको व्यजक्तले आफ्नो हक
पुग्ने

सबुद

प्रमाण

सवहत

कुनै

ऋणपरको

नामसारीको

लामि

कायावलयमा मनिेदन द्रदएमा कायावलयले उपदफा (२) बमोजिम
त्यस्तो ऋणपर नामसारी िररद्रदनु पनेछ।
१२. इच्छापर द्रदन सक्ने: ऋणपरको धनीले आफू िीवित रहँदै िा
आफ्नो शेषपमछ ऋणपरको हकिाला सम्बन्धमा कसैलाई इच्छाउन
चाहेमा कायावलयले तोवकद्रदए बमोजिमको ढाँचामा इच्छापर बनाई
इच्छाइएको व्यजक्तलाइव द्रदनु पनेछ। कायावलयले त्यस्तो ऋणपरको
सािाँ र व्यािको भुक्तानी इच्छापरमा उल्लेि भएको व्यजक्तलाइव
द्रदनु पनेछ।
१३.

सङ्गद्रित संस्थाले िररद िरे को ऋणपर: (१) सङ्गद्रित सं स्थाले िररद
िरे को ऋणपर सो सं स्थाको नाममा रहनेछ।
(२) ऋणपर िररद िरे को कुनै सङ्गद्रित सं स्था िारे ि हुने,
विघटन हुने िा अरू कुनै सं स्थासँि िामभने भएमा सो सङ्गद्रित
सं स्थाले आफ्नो नाममा रहेको ऋणपर त्यसरी सं स्था िारे ि हुन,ु
विघटन हुन ु िा िामभनुपूि व त्यस्तो ऋणपरको सािाँ र व्याि मलने
अिमध अिािै त्यस्तो ऋणपरको हकिाला धनी वकटान िरी मनिको
नाममा नामसारीको लामि कायावलयमा मनिेदन द्रदनु पनेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मनिेदन िाँचबुझ िदाव
व्यहोरा मनामसब दे जिएमा कायावलयले सम्बजन्धत हकिालाको नाउँमा
त्यस्तो ऋणपर नामसारी िरी द्रदनु पनेछ।
१४. िमानत द्रदन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले प्रचमलत नेपाल कानून
बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्िीकृत पररयोिनाका लामि विदे शी
सरकार, विदे शी सरकारी बैङ्क िा वित्तीय सं स्था िा एिेन्सीसँि ऋण
मलं दा त्यस्तो ऋण िापत नेपाल सरकारले िमानत द्रदन सक्नेछ ।
(२) कुनै सािविमनक सं स्थाले नेपाल सरकारद्वारा स्िीकृत
पूिावधार

मनमावण

पररयोिना

प्रचमलत

सङ्घीय

कानून

बमोजिम

अनुममतपर िा इिाितपर प्राप्त िरी मनमावण िने भई सोको लामि
त्यस्तो सं स्थाले मलने ऋणको सम्बन्धमा िमानतको लामि अनुरोध
िरे मा नेपाल सरकारले तोवकएको शतव र मापदण्डको आधारमा
त्यस्तो ऋणको सम्बन्धमा वित्तीय िमानत द्रदन सक्नेछ।
स्पिीकरण: यस दफाको प्रयोिनका लामि "सािविमनक सं स्था"
भन्नाले नेपाल सरकारको पूणव िा अमधकांश स्िाममत्ि िा मनयन्रणमा
रहेको सं स्थान, कम्पनी िा प्रचमलत कानून बमोजिम सािविमनक
स्तरमा स्थावपत िा नेपाल सरकारद्वारा िद्रित सं स्थालाई िनाउँछ।
(३) नेपाल सरकारले प्रचमलत सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदे श
सरकार तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहममतमा मलएको
आन्तररक ऋण िापत प्रमतिमानत द्रदन सक्नेछ।
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(४) उपदफा (२) िा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले
िमानत िा प्रमतिमानत द्रदनुपूि व त्यस्तो सािविमनक सं स्था िा प्रदे श
िा स्थानीय तहले ऋण मलनुपने कारण, ऋण मलं दा हुने राविय वहत
र ऋण उपलब्ध िराउने विदे शी सरकार, विदे शी सरकारी बैङ्क िा
वित्तीय सं स्था िा एिेन्सी िा सं िद्रित सं स्थासँि भएको सम्झौतामा
तोवकएको समयमा ऋणको सािाँ र व्याि च ुक्ता िनव सक्ने िा
नसक्ने कुराको समेत विश्लेषण िनुव पनेछ।
(५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको िमानतमा ऋण
मलएको सािविमनक सं स्थाले नेपाल सरकारको पूिस्व िीकृमत मबना
ँ ीको पुनमूल्व याङ्कन िनव, पूि
ँ ी घटाउन र पूि
ँ ी डुब्न सक्ने
आफ्नो पूि
िरी कुनै पमन काम िनव, िराउन पाउने छै न।
(६) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको िमानतमा मलएको
ऋणसँि सम्बजन्धत विषयमा नेपाल सरकारले समय समयमा द्रदएको
मनदे शनको पालन िनुव त्यस्तो ऋण प्राप्त िने सािविमनक सं स्थाको
कतवव्य हुनेछ।
(७) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको िमानतमा ऋण
मलने सािविमनक सं स्था विघटन भएमा िा विघटन हुने सम्भािना छ
भन्ने नेपाल सरकारलाई लािेमा प्रचमलत नेपाल कानून बमोजिम
त्यस्तो सं स्थाको हक लाग्ने िुनसुकै िायिेथा रोक्का रािी त्यस्तो
िायिेथाबाट नेपाल सरकारले िमानत द्रदए िमतको रकम र त्यसको
व्याि समेत असुल उपर िररनेछ।
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(८)

प्रचमलत नेपाल कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए

तापमन नेपाल सरकारले िमानत द्रदएको ऋणको सािाँ र व्याि रकम
असुल

उपर

नभएसम्म

ऋण

मलने

सािविमनक सं स्थाको

िायिेथामा अन्य कसैको दाबी लाग्ने छै न ।
(९) नेपाल सरकारको िमानतमा ऋण मलने सङ्गद्रित सं स्थाले
ऋण उपलब्ध िराउने विदे शी सरकार, विदे शी सरकारी बैङ्क िा
वित्तीय सं स्था िा एिेन्सी िा सािविमनक सं स्थासँि भएको सम्झौता
बमोजिम सािाँ र व्याि च ुक्ता िनव नसकेमा सो च ुक्ता िनव नसके
िमत सािाँ र व्याि बापतको रकम सङ्घीय सजित कोष िा अन्य
सरकारी कोषप्रमत व्ययभार हुनेछ।
(१०) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले िमानत िा
प्रमतिमानत द्रदने सम्बन्धमा मसफाररस िनव राविय योिना आयोिको
सम्बजन्धत िेर हेने सदस्य सं योिक, अथव मन्रालय, कानून, न्याय
तथा सं सदीय माममला मन्रालय र िमानत द्रदने पररयोिनासँि
सम्बजन्धत मन्रालयको सजचि सदस्य रहेको एक समममत रहनेछ।
(११) िमानत सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम
हुनेछ ।
१५.

िमानत शुल्क: (१) दफा १४ बमोजिम द्रदइएको िमानत िापत
नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन िरी सोही
सूचनामा तोके बमोजिमको दरमा िमानत शुल्क मलनेछ।
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(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन
नेपाल सरकारले सो उपदफा बमोजिम मलने िमानत शुल्कमा पूणव
िा आंजशक छु ट द्रदन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै छु ट
द्रदएकोमा त्यस्तो छु ट द्रदएको सूचना नेपाल रािपरमा प्रकाशन िनुव
पनेछ।
१६. ऋणपरको धनीलाई सूचना द्रदनु पने: (१) कुनै ऋणपरको सािाँ
भुक्तानी िनुप
व ने
ऋणपरको

अिमध नाघेको एक सय असी द्रदनमभर पमन

धनीले

सािाँ

र

व्यािको

भुक्तानी

मलन

नआएमा

कायावलयले त्यस्तो ऋणपरको सािाँ र व्याि दाबी िनव सम्बजन्धत
ऋणपरको धनीको घर िे िानामा मलजित सूचना पिाउनु पनेछ र
त्यस्तो

सूचना

रावियस्तरको

दै मनक

पमरकामा

प्रकाशन

िरी

कायावलयको िेबसाइटमा समेत अद्यािमधक िरी राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम घर िे िानामा पिाएको सूचना बुझेको
मममत िा रावियस्तरको दै मनक पमरकामा सूचना प्रकाशन िरे को मममत
मध्ये िुन पमछल्लो हुन्छ

सो

मममतमा हकिालाले त्यस्तो सूचना

पाएको मामननेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना पाएको मममतले एक सय
असी द्रदनमभर ऋणपरको सािाँ र व्याि दाबी िनव नआएमा
कायावलयले

त्यस्तो ऋणपर बापतको रकम नेपाल सरकारको
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भुक्तानी दावयत्ि कायम िरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमा छ
मवहनामभर िम्मा िनुव पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको कोषमा िम्मा भएको रकम
रीत पूिक
व प्रमाण सवहत दाबी िनव आएमा कायावलयले त्यस्तो रकम
ऋणपरको धनी िा मनिको हकिालालाइव पैंतीस द्रदनमभर भुक्तानी
द्रदनु पनेछ।
१७.

ऋणपरको धनी नाबालक िा होस िे िानमा नभएमा: नाबालक िा
होस िे िानमा नभएको व्यजक्त ऋणपरको धनी रहेकोमा त्यस्तो
ऋणपर िापत मनिले पाउनु पने रकममध्ये कायावलयले िहर्याएको
रकम एकै पटक िा पटक पटक िरी त्यस्तो नाबालक िा होस
िे िानमा नभएको व्यजक्तको प्रचमलत सङ्घीय कानून बमोजिमको
सं रिकलाई द्रदन सक्नेछ।

१८.

ऋणपर र व्याि भुक्तानी पुिावको प्रमतमलवप द्रदने: कुनै ऋणपरको
धनीले सो ऋणपर िा सोको व्याि भुक्तानी पुिाव िा दुिै हराएको,
चोररएको िा नि भएको िा अिर मेवटई अस्पि भएको िा
च्यामतएको भनी उपयुक्त आधार िा प्रमाण सवहत कायावलयमा
मनिेदन

द्रदएमा

कायावलयले

र

उक्त

तोवकएको

मनिेदनको

दस्तुर

मलई

व्यहोरा

मनामसब

मनिेदकलाई

मनिको

दे िेमा
माि

बमोजिम त्यस्तो ऋणपर िा व्याि भुक्तानी पुिावको प्रमतमलवप द्रदनु
पनेछ।

17

१९. ऋणपरको पररितवन, िण्डीकरण, एकीकरण िा निीकरण: (१)
ँ
ऋणपरको धनीले आफूसि
भएका ऋणपरलाई एक आपसमा
पररितवन,

िण्डीकरण,

एकीकरण

िा

निीकरण

िनवको

लामि

तोवकएको ढाँचामा कायावलयमा मनिेदन द्रदन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको मनिेदन परे मा कायावलयले
तोवकएको दस्तुर मलई मनिेदकलाई त्यस्तो ऋणपरको सट्टामा
तोवकए बमोजिम साविकको ऋणपर पररितवन, िण्डीकरण िा
एकीकरण िरी नयाँ ऋणपर द्रदन िा त्यस्तो ऋणपरको निीकरण
िनव सक्नेछ।
२०. वििरण समािेश िनुपव ने: (१) नेपाल सरकारले सं विधानको धारा
११९ बमोजिम प्रत्येक आमथवक िषव सङ्घीय सं सदमा पेश िने
रािश्व र व्ययको अनुमानमा यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले
मलएको ऋण तथा द्रदएको िमानत सम्बन्धी वििरण समािेश िनुव
पनेछ।
(२) नेपाल सरकारको सहममतमा यस ऐन बमोजिम प्रदे श
सरकार तथा स्थानीय तहले मलएको ऋण तथा सो सम्बन्धमा नेपाल
सरकारले द्रदएको प्रमतिमानतको वििरण प्रदे श सरकारले सं विधानको
धारा २०७ बमोजिम प्रदे श सभामा र स्थानीय तहले सं विधानको
धारा २३० बमोजिम सम्बजन्धत िाउँ सभा िा निर सभामा पेश िने
रािश्व र व्ययको अनुमानमा समािेश िनुव पनेछ।
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२१. उिुरी िनव सक्ने: (१) कसै ले हक नभएको ऋणपरको भुक्तानी
मलएमा िा धनी मनोनयन िराएमा त्यस्तो ऋणपरको धनी िा
हकिालाले आफ्नो हक कायम िराउनका लामि त्यस्तो ऋणपरको
भुक्तानी मलएको िा धनी मनोनयन भएको थाहा पाएको मममतले
पैंतीस द्रदनमभर सम्बजन्धत जिल्ला अदालतमा उिुर िनव सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कसै को उिुरी परे मा अदालतले
हक पुग्नेको हक कायम िरी हक नपुग्नेले भुक्तानी मलइसकेको भए
सो समेत हकिालालाइव भराइ द्रदनु पनेछ।
२२. कसूर िरे को मामनने: कसैले आफ्नो हक नपुग्ने ऋणपरमा आफ्नो िा
अरू कसै को हक कायम िराउने मनयतले िानी िानी कसैलाइव
झुक्याइव, झुट्टा वििरण पेश िरी आफू िा अरू कसैलाइव ऋणपरको
धनी कायम िराएमा त्यस्तो ऋणपरको सािाँ र व्याि िापत कुनै
रकम बुजझमलएमा िा बुजझमलने प्रयत्न िरे मा त्यस्तो कायवलाई यस
ऐन बमोजिमको कसूर मामननेछ।
२३. सिाय: दफा २२ बमोजिमको कसूर िनेलाइव त्यस्तो ऋणपरको
सािाँ िा व्याि िापत कुनै रकम बुजझमलएकोमा त्यस्तो रकम असूल
िरी सो बराबरको रकम िररबाना िा तीन िषवसम्म कैद िा दुिै
सिाय हुनछ
े । कुनै रकम मलइव नसकेको भए सो ऋणपरको सािाँ
र व्याि बराबरको रकम िररबाना िा एक िषवसम्म कैद िा दुिै
सिाय हुनेछ।
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२४. नेपाल सरकार िादी हुन:े दफा २२ बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दा
ु ी
नेपाल सरकार िादी भई दायर िररनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलक
फौिदारी कायवविमध सं वहता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समािेश
भएको मामननेछ ।
२५. काििात िोप्य रहने: (१) अन्य प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा
ले जिएको भए तापमन कायावलयमा रहेको ऋणपर सम्बन्धी व्यजक्तित
िाता तथा तत्सम्बन्धी काििात िोप्य रहनेछन्।
(२) नेपाल सरकार िा अदालतको आदे श िा प्रचमलत कानून
बमोजिम िाँचबुझ िा अनुसन्धान िनव अजख्तयारप्राप्त अमधकारीको
मलजित अनुरोधमबना उपदफा (१) बमोजिमको काििात कसै लाई
दे िाउन, पेश िनव िा सािविमनक िनव कायावलय बाध्य हुने छै न।
२६. सािविमनक ऋण व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्तररम व्यिस्था: (१) यस
ऐनमा अन्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन यो ऐन प्रारम्भ
हुँदाका

बित

सािविमनक

ऋणको

काम

कारबाही

िरररहेका

मनकायले यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले बढीमा दुई िषवसम्म त्यस्तो
काम कारबाही िरररहन बाधा पुिेको मामनने छै न ।
(२) नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन िरी
उपदफा (१) बमोजिमका मनकायले िदै आएको काम कारबाहीमध्ये
केही काम कारबाही कायावलयले िने िरी व्यिस्था िनव सक्नेछ।
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(३) यस दफा बमोजिमको कायव िनव नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल राि बैङ्कबीच आिश्यकता अनुसार
सम्झौता िनव सवकनेछ।
२७. मनयम बनाउने: यस ऐनको कायावन्ियन िनव नेपाल सरकारले
आिश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ।
२८. मनदे जशका, कायवविमध िा मापदण्ड बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस
ऐन अन्तिवत बनेको मनयमािलीको अधीनमा रही दफा १०, १४ र
१९ मा उजल्लजित विषय, प्रचमलत कानून बमोजिम ऋणपर िारी
िनव प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहलाइव द्रदने सहममत र दफा २६
को उपदफा (३) बमोजिमको सम्झौताका सम्बन्धमा मन्रालयले
आिश्यक

मनदे जशका, कायवविमध

िा

मापदण्ड

बनाई

लािू

िनव

सक्नेछ।

29. ऐन कायावन्ियन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच िषव पूरा
भएको एक िषवमभर र त्यसपमछ प्रत्येक पाँच िषवपमछको एक
िषवमभर मन्रालयले ऐन कायावन्ियनको मापन िनेछ र सोको
प्रमतिेदन सङ्घीय सं सदको दुिै सदनको सम्बजन्धत समममतमा
पेश िनुव पनेछ।
२९. िारे िी र बचाउ: (१) ऋण तथा िमानत ऐन, २०२५ र राि ऋण
ऐन, २०५९ िारे ि िररएको छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम िारे ि भएका ऋण तथा िमानत
ऐन, २०२५ र राि ऋण ऐन, २०५९ बमोजिम भए िरे का काम
कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए िरे को मामननेछ।

आज्ञाले ,
प्रमाणीकरण मममत: २०७९।०६।२३

उदयराि सापकोटा
नेपाल सरकारको सजचि ।
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