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मौद्रिक नीति पुनर्विचामौद्रिक नीति पुनर्विचारर

      मौद्रिक नीतिका बारेमा यो नीति संक्षिप्तमा डा. अतनस (अतनसजु्जमान) चौधरीले2 लेखेको एउटा 
काग्जबाट1 कोररएको छ ्जसमा ILO को प्रसिा्लाई लागू गनविका लातग सरकारले चालनुपनने कदमहरूको 
र््रण “COVID-19 संकटबाट मान् केक्द्रिि ररकभरीका लातग र्श्ववयापी आह्ान छ। समा्ेशी, द्दगो 
र लतचलो।” यो संक्षिप्त प्रसिा्लाई कायाविद््यन गनविका लातग सरकारले चालन सकने उपायहरूका बारेमा 
नीति संक्षिप्तको एक शृंखलाको अंश हो - संकलप, मौद्रिक नीति, र्त्ीय नीति, र औद्ोतगक नीतिको 
एक तसंहा्लोकन। संक्षिप्तको उदे्शय टे्ड यतुनयनहरूको ्कालि गनने कायविलाई संकलप कायाविद््यन गनवि र 
समिामलूक, द्दगो र रो्जगारी समदृ्ध ररकभरीहरूलाई बढा्ा द्दने कोर्ड ररकभरी यो्जनाहरूलाई आकार 
द्दन मद्ि गनुवि हो।

सन ् २०२१ को ्जनुमा अद्िराविर्रिय श्रम सममेलनमा स्विसममतिले पाररि भएको यो प्रसिा्ले 
न्उदार्ादी समरटि आत्विक र औद्ोतगक नीतिहरूबाट टाढा ्जानपुनने आ्शयकिालाई सङकेि गछवि 
र सरकारले यो्जना र रो्जगारीमा धनी ररकभरीलाई प्रोतसाहन गनने, काम गनने अ्स्ा सधुार गनने र 
मयाविद्दि काम सतुनक्चिि गनने आ्शयकिालाई माद्यिा द्दद्छ। इक्क्टी र द्दगोपन। मखुय सहमति 
भनेको सरकारले अपनाउनु पछवि:

i. सहयोगी समरटि आत्विक, र्त्ीय र औद्ोतगक नीतिहरू ्जसले इक्क्टी र क्स्रिालाई 
पतन बढा्ा द्दद्छ;

ILOILO संकलप को पररचय संकलप को पररचय

1 चौधरी, 2022, वयापक आधार, रो्जगारीमा समदृ्ध ररकभरीका लातग सहायक समरटि आत्विक र औद्ोतगक नीतिहरू, सा्वि्जतनक से्ा 
अद्िराविर्रिय <https://publicservices.international/resources/publications/supportive-macroeconomic-and-industrial-policies-for-a-
broad-based-job-rich-recovery?lang=en&id=13076>
2 सकूल अफ रब्जनेस ्ेसटनवि तसडनी र्श्वर्द्ालयका सहायक प्रोफेसर र UN-ESCAP को बहृि ्आत्विक नीति र र्कास द्डतभ्जनका पू्वि 
तनदनेशक।
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मौद्रिक नीति भनेको के हो?मौद्रिक नीति भनेको के हो?

मौद्रिक नीतिले अ्वििद्त्र तभत्र पसैा, ऋण र बया्जदरको आपूतिविलाई प्रभा् पानविका लातग देशहरूले 
अपनाउने नीतिहरूको सेटलाई ्जनाउँछ। धेरै्जसो देशहरूमा मौद्रिक नीति केद्रिीय बैंकले सरकारद्ारा ्ा 
काननूद्ारा िोकेको फराद्कलो उदे्शयहरू अद्िगविि तनधाविरण गररद्छ। मौद्रिक नीतिका उदे्शयहरू प्रायः मलूय 
र आत्विक क्स्रिाको ्ररपरर केक्द्रिि हुद्छन,् िर पतन धेरै बैंकहरूले रो्जगार ्रृद्ध र अद्य उदे्शयहरू 
पतन र्चार गनवि आ्शयक छ।

केद्रिीय बैंकहरूले नीति उपकरणहरूको दायरा प्रयोग गरेर अ्वििद्त्रमा पसैाको मात्रालाई प्रभा् पानवि सषिम 
छन,् तिनीहरूले (i) खुरिा/्ाक्णजय बैंकहरूले ऋण तलनको लातग आधार बया्ज दर परर्िविन गनवि सकछन;् 
(ii) बैंकहरूले केद्रिीय बैंकहरूसँग राख्पुनने रर्जभवि कोषको रकम परर्िविन गनुविहोस;् (iii) ऋणपत्र (खलुा 
ब्जार सञचालन र मात्रातमक सह्जिा भनेर तचतनद्छ) ्जसिा समपरत्हरू द्कद्नुहोस ््ा बेचनहुोस;् (iv) 
अद्िराविर्रिय ब्जारमा स्देशी ्ा र्देशी मरुिा खररद गरी यसको मलूयलाई प्रभा् पानने। 

कायविहरू (i) र (ii) खुरिा बैंकहरूको उधारो ् ा ऋण तस्जविना गनने षिमिामा प्रभा् पाछवि। आधार दर ् ा रर्जभवि 
आ्शयकिाहरू कम हुद्छन,् खरुिा बैंकहरूसँग उधारो द्दनका लातग ्प पसैा हुन सकछ।

1980 को दशक र न्उदार्ादको फैला्टदेक्ख, केद्रिीय बैंकहरू र्शेष गरी मुरिासफफीतिको दरमा वयसि 
छन ् र मौद्रिक नीतिलाई मखुय रूपमा “मरुिासफफीति लक्यीकरण” ्ररपरर द्ड्जाइन गरेका छन ् ्ा 
मरुिासफफीतिलाई पू् वितनधाविररि सिर ्ा दायरामा कम राखेका छन।् 

युतनयनहरूले द्कन मौद्रिक नीतिको खयाल गनुवि पछवियुतनयनहरूले द्कन मौद्रिक नीतिको खयाल गनुवि पछवि 

युतनयनहरूले द्कन मौद्रिक नीतिलाई यतुनयन अतभयानहरूमा र्रल ैसमा्ेश गनुविपछवि। िर यो हुनपुछवि। 
मौद्रिक नीति िटस् छैन, यसको ठूलो र्िरण प्रभा् छ। केद्रिीय बैंकहरूले ्जाना्जानी अ्वििद्त्रबाट पैसा 
तनकालछन,् उधारो लागि (बया्ज दर) बढछ। िस्वि, तयसिा कायविहरूले वय्सातयक गतिर्तधमा बाधा 
परु ्याउँछ, श्रमको माग घटाउँछ, रो्जगारीको संखया घटाउँछ र िलब र मोलिोल गनने शरति कम हुद्छ। 

र

e. र्त्ीय, मौद्रिक र वयापार र लगानी नीतिहरूलाई प्र्द्धविन गनने ्जसले समा्ेशी, द्दगो 
र लतचलो आत्विक ्रृद्धका सा् ैपणूवि, उतपादनशील र स्िद्त्र रूपमा रोक््जएको रो्जगारी र 
सभय काम हातसल गनने लक्य राखछ, मान् केक्द्रिि दृरटिकोणको समभार्ि लाभकारी  ILO 
शिाबदी घोषणामा उललेख समरटि आत्विक प्रभा्हरूको बझुाइमा सधुार गददै। 

COVID-19 ररकभरी यो्जनाहरूको एक भागका रूपमा, सरकारहरू 1980 को दशकदेक्ख आत्विक 
नीतिमा प्रभतु् ्जमाउने न्उदार्ादी आत्विक तसद्धाद्िहरूमा फद्कवि न ुहँुदैन भद्ने यसको मिलब यो 
हो । सरकारले असमानिा कम गनवि, ्जल्ाय ुसंकटलाई समबोधन गनवि र COVID-19  बाट रो्जगारीमा 
धनी, समा्ेशी, द्दगो र लतचलो ररकभरी हातसल गनवि प्रगतिशील मौद्रिक, र्त्ीय र औद्ोतगक नीतिहरू 
ि्जुविमा गनुवि पछवि। उचच ऋण सिरको अनभु् गरररहेका देशहरूमा नकारातमक प्रभा् पानने र्श्ववयापी 
मौद्रिक तनयमहरूलाई समबोधन गनवि सरकारहरू पतन सहमि छन।्

c. र्त्ीय र मौद्रिक नीति अद्िररषि ्ा अक्स्र बाह्य ऋण दातयत्हरूमा संकट-समबक्द्धि 
कटौिीको अनभु् गरररहेका र्कासोद्मखु देशहरूका लातग सम्विन माफवि ि र्श्ववयापी 
एकिालाई बढा्ा द्दन।
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धनी मातनसहरू सामाद्यिया लेनदार ्ा लगानीकिावि हुन;् उनीहरुसँग ठूलो बैंक तनषेिप पतन छ। 
कामदारहरू सामाद्यिया ऋणी ्ा शदु्ध ऋणी हुन।् तयसकारण, उचच बया्ज दरले धनी लगानीकिाविहरूलाई 
फाइदा परु ्याउँछ, िर ऋण तलएका वयरतिहरूको लागि अझ बढी हुद्छ। 

यो अकसर िकवि  गररद्छ द्क उचच जयाला मुरिासफफीति तनमतयाउँछ। सरकारहरू द्यनू मरुिासफफीति दरमा 
रमाउँछन,् तिनीहरूले श्रमको बागनेतनङ पा्र घटाउने काम गछविन।् तिनीहरूले सा्वि्जतनक षेित्रको जयाला 
सीतमि गरेर, बेरो्जगारी बढाएर र संघीकरण र सामदू्हक समझौिालाई अझ गाह्ो बनाएर यो गछविन।् िर 
तिनीहरूले सीईओहरूको िलब र पाररश्रतमक पयाके्जहरू कद्हलयै कयाप गददैनन।्

हालकैा दशकहरूमा कामदारहरूको ्ासिर्क घर-घरको िलब लगािार घटेको ्ा ठपप भएको िथयको 
बाब्जदु पतन सीईओको िलब पयाके्जहरू बढदै गएको छ। संयतुि राजय अमेररका मा, 1979 र महामारी 
बीच, CEO षितिपतूिवि 940% बढयो; कामदारको षितिपतूिवि मात्र 12% बढयो।3 CEO र अमेररकफी कामदारहरू 
बीचको जयाला अद्िर 2021 मा 670 देक्ख 1 मा पगुयो।4

एकातधकार शरति भएका ठूला तनगमहरूले आफनो नाफा माक््जविन बढाउँदा मलूयहरू पतन बढन सकछ भद्नेमा 
मरुिासफफीतिका लातग श्रतमकहरूलाई दोष द्दने िथयलाई बे्ासिा गछवि।5 हालको मरुिासफफीतिको बरृद्धले रेकडवि 
कपपोरेट नाफा6 उतपद्न गरेको छ, ्जबद्क कामदारहरू ्जी्नयापनको लागिको संकटबाट ग्रसि छन।्

उचच पाररश्रतमकबाट चलने मरुिासफफीति नराम्ो होइन यद्द यसले कामदारहरूलाई ्प खररद शरति द्दद्छ 
र घरपरर्ारको ऋण घटाउँछ, यसरी ्प वय्साय तस्जविना गदविछ। िर धेरै्जसो देशहरूमा मरुिासफफीतिसँग 
िलब कायम भएको छैन र यसको कारण र्रल ैहुद्छ। यसरी कम जयाला-उचच ऋण-कम्जोर द्यनू ्रृद्ध 
अ्वििद्त्रको दटुि चक्र छ।

3 Mishel, L & Wolfe J 2019, CEO षितिपतूिवि 1978 देक्ख 940% बढेको छ, आत्विक नीति संस्ान, 9 ्जनु 2022 मा हेररएको
<https://www.epi.org/publication/ceo-compensation-2018/>
4 Rushe D 2022, ‘सीईओहरू र अमेररकफी कामदारहरू बीचको िलब अद्िर गि ्षवि 670-1-1 मा पगुयो, अधययनले पत्ा लगायो’, द 
गाद्डवियन, 7 ्जनु, 9 ्जनु 2022 मा हेररएको त्यो। <https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/07/us-wage-gap-ceos-workers-
institute-for-policy-studies-report>
5 Bivens J 2022, कपपोरेट मनुाफाले मुरिासफफीतिमा असमान योगदान गरेको छ। नीति तनमावििाहरूले कसिो प्रतिद्क्रया द्दनु पछवि?, आत्विक 
नीति संस्ान, 9 ्जनु 2022 हेररएको <https://www.epi.org/blog/corporate-profits-have-contributed-disproportionately-to-inflation-
how-should-policymakers-respond/>
6 माद्टविन एम (ररपोटविर) 2022, ‘इकोनोतमसटले बढदो मरुिासफफीतिको बाब्जदु रेकडवि कपपोरेट मनुाफा बिाउँछ’, NPR, 13 फेब्ुअरी, पोडकासट, 
9 ्जनु 2022 हेररएको <https://www.npr.org/2022/02/13/1080494838/economist-explains-record-corporate-profits-despite-rising-
inflation>
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न्उदार्ादी मौद्रिक नीति कसरी पत्ा लगाउनेन्उदार्ादी मौद्रिक नीति कसरी पत्ा लगाउने

न्उदार्ादी मौद्रिक नीति अद्हले यति सामाद्य भएको छ द्क यसमा र्रल ैप्रश्न उठेको छ। न्उदार्ादी 
नीतिले मखुयिया देशको मुरिासफफीति दरलाई तनक्चिि द्यनू दायरा तभत्र राख्मा केक्द्रिि छ - मरुिासफफीति 
लक्यीकरण (IT) भतनने नीति। यो द्यनू-दायरा लक्य सामाद्यिया धनी देशहरूको लातग 2% भद्दा 
कम र तनमन र मधयम आय भएका देशहरूको लातग 5% भद्दा कम मातनद्छ। IT मौद्रिक नीतिले 
रो्जगारी, ्जल्ाय,ु गररबी, असमानिा, ्ा द्दगो र्कास ्जसिा अतया्शयक मदु्ाहरूलाई बे्ासिा गदावि 
मरुिासफफीतिलाई देशको अ्वििद्त्रको लातग सबभैद्दा ठूलो खिराको रूपमा वय्हार गछवि।

्जब केद्रिीय बैंकहरूले मुरिासफफीति घटाउन चाहद्छन,् तिनीहरूले सामाद्यिया आधार ्ा नीतिगि बया्ज 
दरहरू बढाएर,7 सरकारी खचवि सीतमि गनवि सरकारी ऋणपत्रहरू खररद नगरी, ्ा रर्जभवि तनयमहरू बढाएर 
अ्वििद्त्रबाट पसैा तनकालछन।् सबभैद्दा सामाद्य िररका बया्ज दर ्रृद्ध हो।

यो न्उदार्ादी दृरटिकोणले सरकारको ऋण आत्विक ्रृद्धको लातग नराम्ो छ र यसले मरुिासफफीतिलाई 
तनमतयाउने छ, ऋणको स्ोि र ऋणको प्रयोग ्जनुसकैु होस ्भद्ने कुरामा ्जोड द्दद्छ। आईएमएफले 
धनी देशहरूका लातग ऋण-्जीडीपी अनपुाि 60% र तनमन र मधयम आय भएका देशहरूका लातग 
40% राख् प्रोतसाहन गदविछ। प्रचतलि न्उदार्ादी मौद्रिक नीतिले यसभद्दा बढी ऋण-देक्ख-्जीडीपी 
अनपुािलाई ्रृद्धको लातग हातनकारक मानेको छ। न्उदार मौद्रिक नीति सामाद्यिया न्उदार्ादी 
र्त्ीय नीतिहरूसँग आउँछ ्जसमा सरकारको ब्ेजट घाटा घटाउने, सा्वि्जतनक से्ाहरूमा खचवि कटौिी गनने 
र कर कटौिी समा्ेश हुद्छ।

न्उदार्ादी मौद्रिक नीतिका पषिधरहरूले मौद्रिक प्रातधकरण सरकारी कायविपातलकाबाट पणूवि रूपमा 
स्िद्त्र ्ा रा्जनीतिक हसिषेिपबाट मतुि हुनपुछवि भद्नेमा ्जोड द्दद्छन।् उनीहरूले बैंकहरूलाई स्िद्त्र 
र रा्जनीतिक रूपमा िटस् रूपमा प्रसििु गछविन।् यद्रप ऐतिहातसक रूपमा, केही अप्ादहरू बाहेक, 
धेरै्जसो केद्रिीय बैंक संचालन बोडविहरू वयापाररक समदुाय र अतभ्जाि ्गविबाट बनाइएको छ, सामाद्यिया 
पूँ्जी र बैंकरहरूको द्हिलाई बढा्ा द्दने, र न्उदार्ादी रूढी्ादलाई पछयाउँदै। केद्रिीय बैंक बोडविहरूमा 
युतनयनहरू, मद्हला अतधकार अतध्तिाहरू, आद्द्ासी ्जन्जातिहरू ्ा द्यनू आय भएका समदुायहरूबाट 
र्रल ैसहभातगिा भएको छ, ्जसले देशको मौद्रिक नीतिमा महत््पणूवि योगदान द्दन सकछ।

न्उदार्ादी मौद्रिक नीतिका समसयाहरून्उदार्ादी मौद्रिक नीतिका समसयाहरू

तयहाँ कुन ैप्रमाण ्ा अनसुद्धान छैन द्क कम दायरा मुरिासफफीति राम्ो छ ्ा आत्विक ्रृद्धमा योगदान 
गदविछ भनेर देखाउँछ।8 2% लक्य 1980 को दशकमा द्यकु््जलयाद्डका अ्विमद्त्रीले ‘दईु’ नमबरको 
अतनयतमि चयनको पररणाम स्रूप देखा परेको र लोकरप्रय भएको देक्खद्छ।9 IMF आफैं ले गरेको लगायि 
अद्य अनसुद्धानले मुरिासफफीति उचच हँुदा पतन देशहरूले सकारातमक आत्विक ्रृद्धको अनभु् गनवि सकछन ्
भद्ने कुरा पत्ा लगाएको छ। ि्ारप, यसले IMF को प्रोतसाहनको सा् केद्रिीय लक्यको रूपमा द्यनू 
मरुिासफफीति दर कायम राखे् ्जनुनू समाप्त भएको छैन।

सरकारले केद्रिीय बैंकबाट ऋण तलने ्ा प्राप्त गनने र्रत्य मरुिासफफीति उचच सिरको हुद्छ भनेर प्रमाक्णि 
गनने कुन ैठोस प्रमाण छैन।10 तयहाँ कुन ैपतन प्रमाण छैन द्क तयहाँ कुन ैर्शेष ऋण-देक्ख-्जीडीपी अनपुाि 
हो ्जसले देशको आत्विक ्रृद्धलाई गयारेद्टी ्ा हातन परु ्याउन सकछ।11 ्ासि्मा, धेरै देशहरूको लातग, 
घाटा ्ा केद्रिीय बैंकहरूबाट उचच सिरको उधारो ्ा र्त्पोषणले देशको र्त्ीय नीतिलाई सम्विन गनवि 
मद्ि गनवि सकछ। 
7 खुरिा बैंकहरूले आफनो नगद भणडार कायम राख् केद्रिीय बैंकहरूबाट रािाराि ऋण तलने दर।
8 Chowdhury, A 2022, pp. 32-34
9 Chowdhury, A, Sundaram, J K 2022, ‘Inflation Targeting Voodoo’, IPS News, 1 March, viewed 7 June, <https://www.
ipsnews.net/2022/03/inflation-targeting-voodoo/>; Irwin, N 2014, ‘Of Kiwis and Currencies: How a 2% Inflation Target Became Global 
Economic Gospel’, The New York Times, 19 December, viewed 7 June 2022 <https://www.nytimes.com/2014/12/21/upshot/of-kiwis-
and-currencies-how-a-2-inflation-target-became-global-economic-gospel.html>.
10 Chowdhury, A 2022, pp. 31-32
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्ासि्मा, मरुिासफफीति प्रायः बाह्य कारकहरू ्जसि ैयदु्ध, महामारी, ्जल्ाय ुसंकट, ्ा ्सिकुो अभा्को 
कारणले हुद्छ। यो अद्हले भइरहेको छ, महामारी, युके्रन मा यदु्ध र ्जल्ाय ुघटनाहरु को एक श्रृखंलाको 
पररणामस्रूप आपतूिवि अभा् संग। उचच बया्ज दरहरूले िी कारकहरूलाई रोकन सकदैन, के्ल ्जी्न 
समसयाहरूको ्प लागि तस्जविना गनने छ। बया्जदर बढी हँुदा धनीहरूले खचवि गनवि बद्द गददैनन,् सीतमि 
ब्ेजट भएका कामदार र परर्ारहरूले मात्र गछविन।् 

अनसुद्धानले फेला पारेको छ द्क मरुिासफफीति-लक्क्यि मौद्रिक नीति ढाँचाले जयाला साझेदारीमा तगरा्ट 
लयाउँछ।12 िस्वि, न्उदार्ादी मौद्रिक नीति - मरुिासफफीतिको सिर द्यनू राख् ु र रो्जगारी, जयाला, 
गररबी ्ा असमानिालाई बे्ासिा गनने यसको एकमात्र उदे्शयको कारणले - उतपादन र रो्जगारी (अ्ाविि, 
श्रतमकको मा्ी) मा मुरिासफफीतिको कुन ैपतन बरृद्धको लातग समायो्जन गनने भारलाई परर्िविन गदविछ। 
काम र श्रतमकको जयाला)। 

्कैक्लपक र प्रगतिशील मौद्रिक नीतिका उदाहरणहरू समदृ्ध रो्जगारीका लातग समानपुातिक ्कैक्लपक र प्रगतिशील मौद्रिक नीतिका उदाहरणहरू समदृ्ध रो्जगारीका लातग समानपुातिक 
ररकभरीररकभरी

हालको न्उदार्ादी मौद्रिक नीतिका र्कलपहरू आ्शयक र समभार्ि दु्  ैछन,् र “अगाद्ड राम्ोसँग 
तनमाविण” र वयापक आधारमा रो्जगारी-समदृ्ध ररकभरीिफवि  ल्ैजाने सहायक समरटि आत्विक नीतिहरूका 
लातग ILO संकलपको आह्ान अनरुूप हुने छ।  

हामीलाई ्ाहा छ र्कलपहरू समभ् छन ्द्कनभने देशहरूले र्गिमा प्रगतिशील नीतिहरू अपनाएका 
छन।् ्ासि्मा, IT को प्रारक्मभक 1990 मा मात्र आर्षकार गररएको त्यो, धनी देशहरूले मौद्रिक 
नीतिहरूको फाइदा पाएका त्ए ्जनु उनीहरूले औद्ोतगकफीकरण र आफनो ्िविमान समपरत् र र्कासको 
सिर हातसल गदावि रो्जगारी बढाउनमा केक्द्रिि त्ए। र अझै पतन आईएमएफ ्जसिा संस्ाहरूले कम आय 
भएका देशहरूलाई आ्ज उही मौद्रिक नीतिहरू अस्ीकार गछविन।्  

चाखलागदो कुरा के छ भने, हाल ै IMF ले मरुिासफफीतिको स्ोिलाई धयान नद्दई िीन दशकभद्दा बढी 
समयसमम मरुिासफफीतिलाई लक्षिि गनने ्कालि गरेपतछ आफनो क्स्ति परर्िविन गरेको देक्खद्छ। 
आईएमएफले भखविरको बलग13 मा भद्यो द्क देशहरूले बढदो खाद्ाद्न र उ्जावि मलूयहरू तनयद्त्रण गनने 
प्रयास गनवि छोडनपुछवि िर “सबभैद्दा कम्जोरलाई ्जोगाउने” र गररब मातनसहरूलाई सामाक््जक सरुषिा 
उपायहरूको सा् सम्विन गनने सतुनक्चिि गनने लक्य राख् ुपछवि। यसले यो पतन भद्यो, मलूयहरू द्यनू राखे् 
प्रयासहरू रार्रिय ब्ेजटको लातग महँगो हुद्छन ्र “ऊ्जाविको उचच मलूयहरूले ऊ्जाविको अतधक कुशल प्रयोग र 
न्ीकरणीय ऊ्जाविमा लगानीलाई प्रोतसाहन गनुवि पछवि, ्जबद्क उचच खाद् मलूयहरूले ्प कृरष उतपादनलाई 
प्रोतसाद्हि गनुविपछवि”। रा्रिहरूले स्ायी रूपमा ऊ्जावि फमविहरूको अतिररति नाफा कर लगाउनु पछवि। 

11 Chowdhury, A 2022, pp. 26-30
12 Rochon, L-P & Rossi, S 2006, Inflation targeting, economic performance, and income distribution: a monetary macroeconomics 
analysis, Journal of Post Keynesian Economics, vol. 28, no. 4 (Summer), pp. 615–638.
13 Amaglobeli et. al 2022, ‘Response to High Food, Energy Prices Should Focus on Most Vulnerable’, IMFBlog, 7 June, viewed 7 June 2022
<https://blogs.imf.org/2022/06/07/response-to-high-food-energy-prices-should-focus-on-most-vulnerable>
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मौद्रिक नीतिको मुखय उदे्शयको रूपमा मौद्रिक नीतिको मुखय उदे्शयको रूपमा 
मरुिासफफीति लक्यीकरण (मरुिासफफीति लक्यीकरण (ITIT) मा धयान केक्द्रिि ) मा धयान केक्द्रिि 

गनवि बद्द गनुविहोस ्गनवि बद्द गनुविहोस ्

मौद्रिक अतधकारीहरूले मरुिासफफीतिप्रति ्प लतचलो 
दृरटिकोण अपनाउन ुपछवि र मरुिासफफीति दरको प्रतयेक 
्रृद्धको सामना गदावि पसैाको आपतूिविलाई कडा 
पानविबाट ्जोतगन ुपछवि। IT बाट टाद्ढएर, सरकारहरूले 
्प लतचलो र्त्ीय नीतिहरू अपनाउन सकछन,् 
्जहाँ सरकारले आत्विक मद्दीबाट बचन खचवि गनवि 
सकछ, र तयसलेै आफना ्जनिाको ्जातगर, जयाला 
र आ्शयकिाहरूको सरुषिा गनवि सषिम हुद्छ।

्जहाँ यो गररएको छ्जहाँ यो गररएको छ:

बैंक अफ ्जापान (BoJ) ले बया्जदर बढाएर 
हालको र्श्ववयापी मरुिासफफीतिको ्रृद्धलाई 
प्रतिद्क्रया द्दइरहेको छैन। यसको सटटा, यो 
धयैवििाका सा् शरतिशाली मौद्रिक सह्जिामा 
अद्डग छ ्जसले अ्वििद्त्रलाई COVID-
19-पे्रररि उदासीनिाबाट पनु: प्रातप्त गनवि 
मद्ि गछवि। “हामीले मात्र मूलय बढन ुपछवि 
भनेर सोतचरहेका छैनौं। हामी कपपोरेट नाफा, 
रो्जगारी र जयाला ्रृद्ध संग बढदो मलूय को 
एक सद्णु चक्र गठन गनने लक्य छ,” BoJ 
का गभनविरले भने।15

मौद्रिक नीतिको मखुय उदे्शयका रूपमा र्कास मौद्रिक नीतिको मखुय उदे्शयका रूपमा र्कास 
उदे्शयहरू स्ारपि गननेउदे्शयहरू स्ारपि गनने 

मौद्रिक नीतिहरू पूणवि रो्जगारी, सभय काम, द्यनू 
असमानिा, र ्जल्ाय ुकायवि सद्हि द्दगो र्कास 
उदे्शयहरूको दायरालाई सम्विन गनवि द्ड्जाइन गनुवि 
पछवि। 

ऐतिहातसक रूपमा, केद्रिीय बैंकहरूको मखुय रूपमा 
र्कासातमक भूतमका त्यो र सा्वि्जतनक लगानीको 
लातग र्त्पोषण प्रदान गयपो। र्श्वका दईु परुाना 
केद्रिीय बैंकहरू - बैंक अफ इङगलयाणड र स्ीडेनको 
Riksbank - मुरिासफफीति लक्य बाहेक अद्य र्कास 
प्रा्तमकिाहरूलाई बतलयो रूपमा प्र्द्धविन गनवि तनषेध 
गररएको छैन र र्कास र्त्पोषणमा प्रमखु भतूमका 
खेलेको छ। उदाहरणका लातग, Riksbank ले सद्क्रय 
रूपमा सबकैा14 लातग आ्ास प्र्द्धविन गरेको छ, 
्जबद्क बैंक अफ इङगलयाणडले र्शेष र्कास 
संस्ाहरू, ्जसि ैऔद्ोतगक र ् ाक्णजय र्त् तनगम, 
उद्ोगका लातग र्त् तनगम, र बैंकसविको औद्ोतगक 
र्कास कमपनीको अग्रगामी गरेको छ। बंगलादेश 
बैंक एक र्कासशील केद्रिीय बैंकको रूपमा पतन 
मलूय क्स्रिा र समा्ेशी ्रृद्धको दोहोरो ्जनादेश 
छ। समा्ेशी ्रृद्धमा यसको योगदान कृरष षेित्रको 
ऋण नीति, सेयरखेिीहरूका लातग ऋण कायविक्रम 
र साना ि्ा मझौला उद्महरूका लातग र्त्मा 
पहँुच ्जसिा र्त्ीय समा्ेशी कायविक्रमहरू माफवि ि 
प्रदान गररएको छ। बांगलादेश बैंकले ्ाक्णजय 
बैंक र र्त्ीय संस्ाहरूलाई न्ीकरणीय ऊ्जावि र 
ऊ्जावि-दषि प्रर्तधहरू ्जसिा षेित्रमा ऋण र्सिार 
गनवि प्रोतसाद्हि गनवि र्शेष पनु: र्रत्य लाइनहरू 
प्रसििु गरेर ्ािा्रणमैत्री पररयो्जनाहरूलाई 
प्र्द्धविन गरेको छ। िस्वि, सरकारको र्कास लक्य 
र प्रा्तमकिाहरूलाई सम्विन गनवि मौद्रिक नीति 
द्ड्जाइन गनवि देशको मौद्रिक प्रातधकरणको भतूमका 
हुन सकछ। 

केही ्कैक्लपक नीति र तसफाररसहरू समा्ेश छन:्

14 Megaw, N 2017, ‘Slowdown in Swedish house prices is ‘positive’ 
for stability – Riksbank’, Financial Times, 22 November, viewed 7 
June 2022 <https://www.ft.com/
content/4f521645-b8fe-3491-983b-9271c4cdbf16>.

15 Kajimoto T 2022, ‘BOJ’s Kuroda sticks to powerful easing, sees 
inflation as short-lived’, Reuters, 30 May, viewed 7 June 2022 
<https://www.reuters.com/business/bojskuroda-
vows-patiently-continue-powerful-monetaryeasing-
2022-05-30>
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र्र्ध, लोकिाक्द्त्रक र ्ज्ाफदेही मौद्रिक र्र्ध, लोकिाक्द्त्रक र ्ज्ाफदेही मौद्रिक 
प्रातधकरणप्रातधकरण 

केद्रिीय बैंक बोडविहरू कपपोरेट अ्विशास्ती र बैंकरहरूसँग 
सटयाक गररएको छ। ्जब मौद्रिक नीति नाफा ्रृद्ध 
भद्दा फराद्कलो उदे्शयहरू परूा गनवि द्ड्जाइन गररएको 
छ, केद्रिीय बैंक बोडविहरूमा टे्ड युतनयन, मद्हला 
अतधकार समहू, आद्द्ासी ्जन्जाति, आप्र्ासी 
समहू र नागररक समा्ज संगठनहरू (CSOs) सद्हि 
वयापार समदुाय बाद्हरका प्रतितनतधहरू समा्ेश हुन ु
पछवि। यो र्र्ध प्रतितनतधत्ले केद्रिीय बैंकलाई 
पूणवि रो्जगारी, महामारी, ्जल्ाय ु परर्िविन, ्ा 
असमानिा ्जसिा र्र्ध मदु्ाहरूमा अझ राम्ोसँग 
र्चार गनवि र मौद्रिक नीति ि्जुविमा गदावि मरुिासफफीति 
लक्यप्रति अतयतधक पू् ाविग्रहलाई रोकन अनमुति 
द्दने छ।  

केद्रिीय बैंक संसदप्रति ्ज्ाफदेही छ भनी सतुनक्चिि 
गनुवि पतन महत््पणूवि छ। संसदले केद्रिीय बैंकको 
तनणविय तलने र सञचालनको बारेमा छानरबन र 
तनरीषिण गनवि सषिम हुन ु पछवि, केद्रिीय बैंकबाट 
सरकारी ऋणको ्जाँच प्रदान गददै।  

्जहाँ यो गररएको छ:्जहाँ यो गररएको छ:

केद्रिीय बैंक बोडविहरूमा र्र्ध प्रतितनतधत्का 
उदाहरणहरू: 

बब हक (1973-1978) र रबल केलटी (1987-
1992) असटे्तलयाको रर्ज्वि बैंक बोडविमा ्जब 
तिनीहरू अ्ेरितलयन काउक्द्सल अफ टे्ड 
युतनयन (ACTU) का अधयषि र सतच् त्ए; 
मतलविन ्ाररङ, एक नारी्ादी अ्विशास्ती सन ्
2005 देक्ख 2009 समम द्य्ूजीलयाणडको 
रर्जभवि बैंकको बोडविकफी सदसय त्इन;् डेभ 
पे्रक्द्टस, PSI का अधयषि 2012-2015 मा बैंक 
अफ इङगलयाणडको गैर-कायविकारी तनदनेशक 
त्ए; फ्ाक्द्सस ओ’गे्रडी, टे्ड यतुनयन कांगे्रस 
(TUC) महासतच् अकटोबर 2020 मा बैंक 
अफ इङगलयाणडको गैर-कायविकारी तनदनेशक 
बने; शे कोडी, फोसाविका पू् वि महासतच्, 
आयरलयाणडको दोस्ो ठूलो टे्ड यतुनयन 
1 द्डसेमबर 2020 देक्ख आयरलयाणडको 
केद्रिीय बैंकको आयोगमा छन।्

रार्रिय सरकारलाई आफनो केद्रिीय बैंकबाट ऋण रार्रिय सरकारलाई आफनो केद्रिीय बैंकबाट ऋण 
तलन ्ा र्रत्य प्राप्त गनवि अनमुति द्दनेतलन ्ा र्रत्य प्राप्त गनवि अनमुति द्दने

रार्रिय सरकारहरूलाई आफनो र्त्ीय गतिर्तधहरू 
र्त्पोषण गनवि केद्रिीय बैंक ्जसिा आद्िररक 
स्ोिहरूबाट ऋण तलनबाट रोकनु हँुदैन। यो र्शेष 
गरी यद्द सा्वि्जतनक ्सि,ु से्ा र पू् ाविधारमा 
लगानी बढाउन घरेल ु ऋण तलइद्छ ्जसले 
र्कासलाई सहयोग परु ्याउँछ र अद्ििः रा्जस् 
्रृद्ध गछवि। बाह्य ऋणको िलुनामा स्देशी ऋण 
उपयुति हुद्छ द्कनभने बाह्य ऋण सामाद्यिया 
्जोक्खमसँग समबक्द्धि हुद्छ ्जसले ऋण संकट र 
तमिवयतयिा तनमतयाउन सकछ। िस्वि, कुन ैपतन 
तनयम र काननू ्जसले सरकारलाई आफनो केद्रिीय 
बैंकबाट ऋण तलन र र्त् प्राप्त गनविबाट रोकछ र 
तयसलेै सरकारहरूलाई या ि आफनो खचवि र्त्पोषण 
गनवि ्ा र्रत्य अभा्को कारण तमिवयतयिा लागू 
गनवि र्देशी ऋण पछयाउन बाधय पाछवि, पररमा्जविन 
गनुवि पछवि।16

्जहाँ यो गररएको छ:्जहाँ यो गररएको छ:

COVID-19 महामारीको समयमा, क्रोएतशया, 
हंगेरी, पोलयाणड, रोमातनया र सरबवियाका 
केद्रिीय बैंकहरूले अ्वििद्त्रमा ्प पैसा 
राख् सरकारले ्जारी गरेको स्ानीय मरुिा 
बद्डहरू खररद गनने उदे्शयले समपरत् खरीद 
कायविक्रमहरू (APPs) लयाए। यसिै एपीपीहरू 
अ्ेरितलया, द्य्ूजीलयाणड र टककीका केद्रिीय 
बैंकहरूले पतन प्रसििु गरेका छन,् ्जबद्क 
इद्डोनेतसया र द्फतलरपद्सले राहि र ररकभरी 
उपायहरू र्त्पोषण गनवि सषिम बनाउन 
केद्रिीय बैंकहरूबाट सरकारी उधारोमा रोक 
लगाउने काननूलाई तनलमबन गरेका छन।् 
यरुोपेली केद्रिीय बैंकले पतन यसिो खररद 
तनषेध गनने काननूलाई बे्ासिा गनवि अतभन् 
संयद्त्र माफवि ि सरकारी ऋणपत्र खररद 
गरररहेको छ।

16 Public Service International 2020, Workers and Debt Briefs, 
viewed 7 June 2022 <https://publicservices.international/
resources/news/debt-briefs---executive-board?lang=en&id=1039
0&showLogin=true>
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केद्रिीय बैंकहरूको लोकिाक्द्त्रक तनरीषिण धेरै देशहरूमा अभयास गररएको छ:

 • बैंक अफ इङगलयाणड संसदीय छानरबन सद्हि धेरै औपचाररक र अनौपचाररक संयद्त्रहरू 
माफवि ि लोकिाक्द्त्रक तनरीषिणको अधीनमा छ, ्जहाँ केद्रिीय बैंकका गभनविर र अद्य बैंक 
अतधकारीहरूलाई टे््जरी सतमतिको अगाद्ड ग्ाही द्दन बोलाइद्छ। 

 • यरुोपेली केद्रिीय बैंक (ECB) यरुोपेली संघ (TFEU) को काम गनने संतधको धारा 284 (3) र 
केद्रिीय बैंकहरूको यरूोपीय प्रणाली (ESCB) र्धानको धारा 15 अनुसार यरुोपेली संसदप्रति 
उत्रदायी छ। ECB यरुोपेली संघ (CJEU) को द्यातयक द्यायालय द्ारा द्यातयक समीषिा को 
अधीनमा छ, ्जहाँ अदालिले ECB को कायवि र तनणवियहरु को ्धैिा को द्याय गनवि सकछ।

शबदा्ली र ्प पढनकआ लातग यो तलङकमा ्जानहुोस ्

https://popshort.link/glossary


