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नेपाल सरकार (मन्न्त्रपररषद) को नमनि २०७५।३।२० मा स्र्ीकृि संगठन संरचना 
अनसुारआज नमनि २०७५।०९।११ गिे  सार्थजननक ऋण व्यर्स्र्ापन कायाथलयको 
मानननय अर्थमन्त्री डा यरु्राज खनिर्डा बाट एक समारोह नबच िाम्रपरको अनार्रण गरी 
वर्निर्ि रुपमासमदु्घाटन भयो । 

सार्थजननक ऋण सम्बन्त्िी कायथ हालसम्म अर्थमन्त्रालय, महालेखा ननयन्त्रक कायाथलय र 
नेपाल राष्ट्बैंक लगायिका ननकायहरुबाट सम्पादन हनुे गरेकोमा एकै ननकायबाट उक्त 
कायथहरु सम्पादन गनथका लानगसार्थजननक ऋण व्यर्स्र्ापन कायाथलयको स्र्ापना भएको हो । 
हाल नेपाल सरकारको िर्थ बाट आन्त्िररक ऋण उठाउने कायथ नेपाल राष्ट् बैक मार्थ ि हुंदै 
आई रहेकोमा अब यस कायाथलयको स्र्ापना पश्चाि कानूनी परु्ाथिार सवहि आन्त्िररक ऋणको 
व्यर्स्र्ापनलाई र्प प्रभार्कारी बनाउने कायथ यसै कायाथलयले गनेछ ।नेपाल सरकारले 
नलएका र्ा उठाएका आन्त्िररक िर्ा बैदेन्िक ऋणको  अनभलेख, भकु्तानी र लेखांकन गने 
कायथ सारै् नेपाल सरकारको आन्त्िररक एरं् बाह्य श्रोिबाट सार्थजननक संस्र्ानहरुमा ऋण 
िर्ा सेयर लगानी गने र लगानी िर्ा असलुीको ब्यर्स्र्ापन गने कायथ हाल महालेखा 
ननयन्त्रक कायाथलयको ऋण िर्ा लगानी िाखाबाट हदैु आएकोमा आगामी ददनमा यस 
कायाथलयलेसम्पादन गनेछ । सारै् अर्थ मन्त्रालय अन्त्िराविय सहायिा समन्त्र्य महािाखा र 
आनर्थक नननि नबश्लषेण महािाखा र्ाट सम्पाददि आन्त्िररक िर्ा बाह्य ऋण सम्बन्त्िी आंन्िक 
कायथहरु समेि यस कायाथलयबाट सम्पादन हदैु जानेछ । 

 

 

मलुि M आगामी ददनमा यस कायाथलयले देहायका कायथ सम्पादन गनेछ M 
 आन्त्िररक ऋण उठाउन,े अनभलेन्खकरण गने र त्यसको भकु्तानी ददने सम्बन्न्त्ि सम्पणुथ कायथ 

गने । 

 ऋणपरको दोश्रो बजारको कारोबार व्यर्स्र्ापन, सरकारी जमानिको अनभलेख व्यर्स्र्ापन, 
जमानिी कनमसन असलु गने, जमानि सम्बन्त्िी सम्झौिा हरु प्राप्त गरी अद्याबनिक गने । 

 आन्त्िररक ऋण उठाउने सम्बन्त्िमा राविय प्राकृनिक श्रोि िर्ा वर्त्त आयोगलाई सझुार् गने र 
आयोगबाट प्राप्त ननदेिन पालना गने लगायिका महत्र्पणुथ न्जम्मेर्ारी बहन गने । 



 बैदेन्िक ऋणको  अनभलेख, भकु्तानी र लेखांकन गने कायथ र सो को ियारी सम्बन्न्त्ि कायथ 
गने ।  

 सार्थजननक ऋण िर्ा लगानीको अध्ययन, अनसुन्त्िान र प्रकािन गने, आन्त्िररक िर्ा 
बैदेन्िक ऋण भकु्तानीका लानग बजेट िजुथमा गने । 

 

सो अर्सरमा माननीय अर्थ मन्त्री डा.यरु्राज खनिर्डाबाट वर्कासका लानग आर्श्यक वर्त्तीय स्रोिको 
व्यर्स्र्ापनका लानग आन्त्िररक ऋण महत्र्पणुथ रहेको र्िाउन ुभयो । संघीय वर्त्तीय प्रणालीमा संघ 
र प्रदेिले उठाउने आन्त्िरीक ऋणको व्यर्स्र्ापन गनुथपने अर्स्र्ा छ भने अको िर्थ  बैदन्िक 
ऋणको सार्ा िर्ा ब्याज भकु्तानी समेि समयमै यसै कायाथलयबाट हनु ु पने बिाउदै सम्बन्न्त्िि 
कमथचारीहरुलार्थ कायाथलय स्र्ापनाको औन्चत्य लार्थ आत्मसार् गदै व्यर्सावयकिा र दक्षिा 
अनभर्दृिमा लाग्न जोड ददनभुयो । पूूँजी ननमाथणका लागी आन्त्िररक ऋण पररचालन अपररहायथ रहेको 
औलं्याउदै उहांले नबकन्िि मलुकुहरुमा पनन आन्त्िररक ऋण उल्लेख्य रुपमा हनुे गरेको बिाउन ु
भयो । सोही अर्सरमा नेपाल रािबैंकका गभनथर डा. न्चरन्िर्ी नपेालले िभुकामना ददनहुदैु 
कायाथलयको संस्र्ागि सदु्धृविकरणका लागी राि बैकको पणुथ सहयोग रहने बिाउनभुयो । सारै् अर्थ 
मन्त्रालयका सहसन्चर् श्री मकुुन्त्द पौडेल ले कायाथलय स्र्ापनाको औन्चत्य बारे प्रकाि पानुथभएको 
नर्यो ।कायाथलय प्रमखु श्री वर्ष्टणरुाज िकाल ले कायाथलयको उिेश्य बारे प्रष्टयाउदै अनिर्ीहरुको 
स्र्ागि गनुथभएको नर्यो ।  
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