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प्रमुख निष्कर्व र सन्षेशिरू1

वरश्वलषे अहिलषे अन्तस्वम्बन्धित सङ्कटिरूको सामिा गिु्व परररिकेो छ र त्यसको सम्बोधिका लावग परम्परागत 
अभ्ासमा आमूल सुधारको खाँरो छ । कोभिड-१९ को समस्ा, थवपँदो ऋण सङ्कट, बढ्दो असमािता, लैङ्वगक 
अन्ाय एर ं जलरायु सङ्कटका सन्ि्वमा राज्यको पुिवरवि तरणकारी िूभमका र सार्वजनिक क्षेत्रका सम्बधिमा 
पुिर्ा्वख्ा हुिु आरश्यक छ । 

विगत चालीस िर्षमा खच्ष कटौतीको नीततले साि्षजवनक क्ेत्रको श्रमशक्ति घटेकाले सरकारको स्तरीय 
साि्षजवनक सेिाको आपूततति  क्मतामा ह्ास आएको छ । साि्षजवनक सेिामा सबैभन्ा असर गनने खच्ष कटौती 
नीतत साि्षजवनक क्ेत्रको िेतनमा हुने खच्ष (साधारण खच्ष) कटौती लागू गरा्ष दुईिटा पररणाम हुन्छन् :

१. ियाँ शशक्क, िस्विरू र अन् अत्यारश्यक सषेराका कम्वरारीको ििा्व रोहकन्छ
२. पहिलषे िै कम रषेति पाउिषे स्ास्थ्य, शशक्ा र अन् क्षेत्रका कम्वरारीको तलबमा कडा सीमा लगाउँछ 

वरगत रार दशकदेखख िरउदाररादलाई बढी मित्त्व नदइएको छ र यसलषे िै बढी जोड नदएको रृद्धि तथा वरकासलाई ििषे पन्छाएको 
छ ।  अब आद्थवि क न्ायमा कषे न्द्रित पधिवतका पक्मा आधारिूतरूपमै आमूल परररत्विको समय िएको छ ।

Given they are so under-staffed 
and over-worked it’s incredible that 
frontline nurses like Mary in the Upper 
West State of northern Ghana can 
keep smiling. 
PHOTO: ACTIONAID



अध्ययिका यी निष्कर्विरूबाट गहिरो जरा गाडेको सार्वजनिक क्षेत्र वररोधी असङ्गत मािससकता उजागर िएको छ । सार्वजनिक 
क्षेत्रको खर्व कटौतीको असर अभप्रय र नदशािीि दुरै िएको छ । यसलषे सार्वजनिक क्षेत्रवररुधि पूरा्वग्रि देखाउँछ ििषे रृित्तररूपमा श्रम 
तथा टे्ड युनियि वररोधी िीवतिरूसँग जोहडएको छ । यस्ा उपायिरूलषे मािर अद्धकार रररताथ्व गिने र नदगो वरकास लक्ष्य िाससल गिने 
काय्वको उपषेक्ा गछ्वि् ििषे जलरायुसम्बधिी काय्व योजिा पनि अररुधि गछ्वि् । 

परन्तु, खर्व कटौतीवररुधिका अभियाििरू पनि प्रिारशाली हँुदैछि् । सार्वजनिक क्षेत्र र यसमा काय्वरत जिशक्तिको समग्र पुिर्ा्वख्ा 
कोभिड-१९ को सङ्कट, जलरायु तथा असमािताको समस्ा सम्बोधिका लावग मित्त्वपूण्व हुन्छ । मानिस र पृथ्ी दुरैको कल्ाण गिने 
समाज तथा अथ्वतन्त्र निमा्वण गि्व सार्वजनिक सषेरामा लगािीको सकारात्मक रक्रलाई स्ीकार र काया्वन्वयि गिने समय आएको छ । 
आईएमएफ र अथ्व मन्त्रालयिरूका लावग पनि  यो खर्व कटौतीलाई  भमल्ाएर सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथभमकता नदिषे समय िो ।

वरगत १५ रर्वको कामको आधारमा गत रर्व िामीलषे तीिरटा मिादेशमा गिि अिुसधिाि गरकेा छौँ, १५ रटा मलुुकसम्बधिी 
अन्तरा्वष्ट्रिय मदु्ा कोर (आईएमएफ)का ६८ रटा अभिलषेखिरूको समीक्ा गरकेा छौँ, आईएमएफका अथ्वशास्तीिरूसगँ छलफल 
गररएको छ र सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति खर्वसम्बधिी काििुिरूको समीक्ा गरकेा छौँ । िाम्ो अध्ययिमा देखापरकेो छ : 

• पाररश्रभमक रृद्धि रोक्षे कािुि अस्ायी रिकेो िन्षे आईएमएफको दाबी िए पनि अध्ययिमा सामषेल गररएका मुलुकमा 
सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति रृद्धि रोक्षे र / रा कटौती गिने काय्व कम्ीमा तीि रर्व र ८ रटा मुलुकमा त लगातार ६ रर्वसम्म 
कायम रिकेो द्थयो ।

• ती १५ रटा मुलुकमा मात्र आईएमएफलषे सुझार गरकेो कटौती कररब १० खब्व अमषेररकी डलर द्थयो जुि सार्वजनिक सषेरामा 
अग्रमोरा्वका खनटिषे ३० लाख कम्वरारी घटाउिु बराबर द्थयो । 

• ती १५ रटा मुलुकमा मात्र कुल गाि्वस्थ्य उत्ादिको एक प्रवतशतमात्र सार्वजनिक क्षेत्रको रषेतिमा खर्व गि्व नदइएको िए ८० 
लाख िस्विरू, शशक्किरू र अन् कम्वरारी ििा्व गि्व सहकन्थो ।

• खर्व कटौती कुि बषेला गिु्व आरश्यक छ रा कवत कटौती गर ेहुन्छ िन्षे वररयमा पनि कुिै स्पष्ट तक्व  रा औचरत्य रा प्रमाण 
उपलब्ध छैि । 

• कुल गाि्वस्थ्य उत्ादिको १७.१ प्रवतशत बषेतिमा खर्व गिने न्दजम्बाब्षेलाई खर्व कटौती गिने परामश्व नदइयो ििषे १०.१ प्रवतशत 
खर्व गिने लाइबषेररया, ८.७ प्रवतशत घािा, ६.५ प्रवतशत ससिषेगल, ४.६ प्रवतशत ब्ान्दजल ,३.७ प्रवतशत खर्व गिने िषेपाल, 
३.५ प्रवतशत उगान्ा र अझ आफ्ो कुल गाि्वस्थ्य उत्ादिको १.९ प्रवतशतमात्र  सार्वजनिक क्षेत्रका कम्वरारीमा खर्व गिने 
िाइजषेररयालाई पनि त्यस्ो खर्व कटौती गि्व िनियो ।

• आईएमएफको सबैिन्ा पद्छल्ो मध्यकालीि परामश्वमा सबै मुलुकलाई सार्वजनिक क्षेत्रको बषेतिमा दीघ्वकालीि रूपमा 
निरन्तर घट्दै जािषे गरी कुल गाि्वस्थ्य उत्ादिको तुलिामा वरश्वको औसतिन्ा कम खर्व गि्व लगाउिषे उल्षेख िएको छ । 

• सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति कटौतीसँगै कर राजस् वरस्ार गददै लैजािु पिने निददेश गररए पनि अद्धकांश मुलुकिरूलषे कुल 
गाि्वस्थ्य उत्ादि र करको अिुपात घट्दै गएको, स्स्र रिकेो र रा अपया्वप्त रिकेो अिुिर गरकेा द्थए । कर राजस्मा 
वरस्ार गिने कषे िी मुलुकलाई पनि सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति खर्वमा कटौती गि्व परामश्व नदइयो ।

• सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति कटौतीलषे स्ास्थ्य, शशक्ा, लैंवगक र अन् नदगो वरकास लक्ष्यको प्रगवतमा बाधा पारकेो छ । 
• खर्व कटौती रा रोक्ाको स्ास्थ्य र शशक्ाका क्षेत्रमा कम्वरारी अिारको कटौती पूर्व रा पद्छ गम्ीर र र्रस्स्त मूल्ाङ्कि 

िएको द्थएि ििषे खर्व कटौतीको प्रिारको प्रक्षेपण गिने पनि प्रयत्न िएि । 
• सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति खर्व कटौतीको औचरत्य ससधि गि्व यसबाट लगािीका लावग पुँजीगत खर्व जुटाउि पैसा उपलब्ध हुिषे 

तक्व  प्रायः नदिषे गररन्छ । यस तक्व लषे सार्वजनिक क्षेत्रको जिशक्तिमा हुिषे खर्व सामान्दजक खर्वमा मित्त्विीि िो िन्षे गलत छाप 
पारकेो छ ।

• र्रिारमा िौवतक संररिारादी कट्टरतालषे स्ास्थ्य र शशक्ाबाट खर्व  अन्त्र लगषेको छ ।
•  यसको  तषेिरेो असर परकेो र वरशषेरगरी महिला र बाशलकािरूमा त्यस्ो असर बढी गम्ीररूपमा परकेो अिुिर गररएको छ 

। उिीिरूको आधारिूत सषेरामा पहँुर छेहकिषे, सार्वजनिक क्षेत्रको मया्वनदत रोजगारी पाउिषे अरसर गुमाउिषे र सार्वजनिक सषेरा 
वरफल हँुदा पाररश्रभमक िपाइिषे िरेराि तथा घरलेु कामको बोझको हिस्ा असमािुपावतकरूपमा बढ्िषे हुन्छ । 

• सार्वजनिक रषेति खर्व कटौतीको आलोरिा टाि्व आईएमएफका अभिलषेखिरूमा प्रायः अवरश्वसिीय तथ्ाङ्कको प्रयोग 
गररन्छ र अिुपयुति मुलुकिरूको तुलिा गररएको हुन्छ ।

• अथ्व मन्त्रालय र आईएमएफबीरको  छलफलको गोप्यता अहिलषे वरफल हँुदै गएको सार्वजनिक बषेति खर्व कटौतीको 
ससधिान्तलाई जोगाउिषे अस्त हुिपुगषेको छ । 
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१. पररचय

‘खर्व कटौती’, ‘संररिात्मक समायोजि’, ‘आद्थवि क अिुशासि’, ‘मध्यारधी वरत्तीय संररिा’ ‘आद्थवि क नियन्त्रण’ र ‘मौनद्क सुदृढीकरण’ । वबतषेका 
परास रर्वमा िारा बदशलएको हुिसक्छ अथ्व बदशलएको छैि - सार्वजनिक क्षेत्रको कटौती । बाहिरबाट अन्तरा्वष्ट्रिय मुद्ाकोर (आईएमएफ) 
लषे लादेको िोस् रा भित्रै िरउदाररादी वररारधारा ग्रिण गररे अथ्व मन्त्रालयलषे लागू गरकेो िोस् खर्व कटौतीको  कषे ्रिीय िीवतबाट पिने सबैिन्ा 
गम्ीर धक्ा सार्वजनिक क्षेत्रको रषेतिमा अररोध िै िो ।3 यस िीवतको वरभिन् औचरत्य देखाइए पनि वतिको दुईरटा मुख् पररणाम 
स्पष्ट देखखन्छि् : जवतसुकै अिार िए पनि ियाँ शशक्क, िस्विरू र अन् कम्वरारीको ििा्वमा रोक र स्रीय सार्वजनिक सषेरा उपलब्ध गराउि 
आरश्यक योग्य र दक् जिशक्ति ििा्व र निरन्तरतालाई बषेरास्ा गददै न्ूि बषेतिमा काम गददैआएका शशक्क, िस्व र अन् कम्वरारीको तलबमा 
कडा नियन्त्रण ।

एक्सिएडलषे १५ रर्व पहिलषे आईएमएफलषे गररब मुलुकिरूलाई ऋण उपलब्ध गराउि सत्वका रूपमा लादेको सार्वजनिक क्षेत्रको रषेतिको 
सीमाको प्रिार सम्बधिमा गरकेो अध्ययिलषे4 वतिीिरूबाट शशक्ा र एरआईिी/एडस सम्बधिी काय्वक्रमको प्रगवत कसरी अररुधि िएको छ 
िन्षे देखाएको द्थयो ।5 लगातार तीि रर्वको अिुसधिाि, पैररीसँगै अन् दबाबपद्छ सि् २००७ मा आईएमएफ पद्छ िट्ो र सार्वजनिक 
क्षेत्रको बषेतिमा सीमालाई ऋणको वरश्वर्ापी सत्वबाट िटायो ।6 त्यवतबषेला आईएमएफको काय्वकारी बोड्वलषे ‘यसलषे मुद्ा कोरको सियोगमा 
सञ्ाशलत काय्वक्रमिरूमा यस्ा सीमािरू घट्िषे क्रमलाई स्ागत गछ्व’ िनै् त्यो पूर ैिट्िषे आशा प्रकट गरकेो द्थयो  ।7  

अभप्रल २०२० मा8 िाम्ो अिुसधिािलषे आईएमएफ आफ्ो प्रवतबधिताबाट पद्छ िटेको देखाएको छ । यसलषे सरकारिरूलाई सार्वजनिक 
क्षेत्रको बषेति कटौती गि्व र ििए यथास्स्वतमा राख्न बाध्यात्मक परामश्व नदइरिकेो छ । त्यवतबषेला तथ्ाङ्क उपलब्ध िएका मुलुकमध्यषे 
७८ प्रवतशत मुलुकलाई यस्ो परामश्व नदइएको द्थयो ििषे अक्ोबर २०२० मा कोभिडको प्रारन्म्क असरसमषेत दृष्टष्टगत गरी फषे रर िदेा्व यस्ो 
परामश्व नदइएका मुलुकिरूको सङ्ख्ा ९० प्रवतशत पुगषेको देखखयो ।9 िालैको ग्ोबल अस्षेररटी एलट्वका अिुसार २०२१ मा १५४ लषे खर्व 
कटौतीको सामिा गिु्वपरकेो द्थयो ििषे २०२२ मा यो सङ्ख्ा बढेर १५९ पुग्षेछ ।10 सामान्दजक उपलब्ब्धमा सबैिन्ा धषेर ैिकारात्मक असर 
गिने खर्व कटौतीको उपाय सम्रतः सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति कटौती िो । न्ूि तथा मध्य आय िएका कषे िी मुलुकका अथ्वमन्त्रीिरूलाई त 
आईएमएफलषे खासै दबाब नदि पनि पददैि । उिीिरू िरउदाररादी वररारबाट कवत प्रिावरत िएका छि् ििषे अरू वरकल्प िै ििएजस्ो ठान्छि् 
। अरूलषे सिायता पाउिका लावग वरकल्पिरूबार ेमिाउि प्रयत्न गछ्वि् रा रत्वमाि अन्तरा्वष्ट्रिय र्रस्ाका कनठिाइिरूका कारण त्यसलाई 
स्ीकार गिु्वको वरकल्प ििएको ठान्छि् ।  राज्यलषे बजारको स्ाथ्वका लावग सार्वजनिक क्षेत्रको हितवरपरीत पनि संस्ागत, मूल्गत तथा 
कािुिीमाध्यमबाट संरक्ण र सिजीकरण गिु्वपछ्व िन्षे धारणा धषेरकैो हुन्छ ।11 प्रायः धषेरजैसो िामीलषे पुस्तौंसम्म िदेखषेको ररम तथा कडा 
कटौतीका उपाय अपिाउिषे मिःस्स्वत बन् पुगछ । यो वरशषेरगरी कोभिडपद्छको समयका लावग िानिकारक हुिसक्छ र वरभिन् सङ्कट 
समाधाि गिने िाम्ो सामूहिक क्मतामा यसको िराम्ो प्रिार पि्वसक्छ ।

प्रिारिरू स्पष्ट छि् । वरश्व स्ास्थ्य संगठि (डब्ुएरओ)लषे वरश्विर ५९ लाख िस्विरूको अिार िएको र त्यसको ९० प्रवतशत न्ूि तथा 
मध्यम आय िएका मुलुकमा िएको अिुमाि गरकेो छ ।12 यो अन्तर मषेटाउि ९० प्रवतशत महिला िएको कम तलब नदइिषे िससवि ङ पषेसालाई 
सम्बोधि गिु्वपछ्व ।13 यसैबीर, युिषेस्ोलषे सि् २०३०भित्र प्राथभमक र माध्यभमक शशक्ामा वरश्वर्ापी पहँुरको लक्ष्य िाससल गि्व आउँदो १० 
रर्वमा ६ करोड ९० लाख शशक्क थप आरश्यक हुिषे अिुमाि गरकेो छ ।14 

शशक्ा र स्ास्थ्यका मुख् लक्ष्यिरू पूरा िहुिुको तषेिरेो असर महिला र बाशलकािरूमा गम्ीर रूपमा पछ्व । उिीिरूको आधारिूत सषेरामा 
पहँुरबाट रक्ञ्त हुिषे जोखखम बढी हुन्छ ििषे वतिैलषे सार्वजनिक क्षेत्रको मया्वनदत रोजगारीको अरसर गुमाउँछि् र सार्वनिक सषेरा वरफल िएका 
अरस्ामा महिला र बाशलकामाद्थ िै पाररश्रभमक िपाउिषे िरेराि र घरलेु कामको अिुपातिन्ा धषेर ैहिस्ाको बोझ आइपछ्व ।15 धन्, रालीस 
रर्व खुम्रएको र निरोररएको अिुिरपद्छ जिता खर्व कटौतीरालाको वररुधि जागषेका छि1्6 र िरेवररार गिने, महिलारादी, िररयो (पया्वररणका 
स ंरक्णका पक्धर) तथा न्ायपूण्व िवरष्यका  पक्मा सार्वजनिक क्षेत्रको िूभमकाको पुिक्व ल्पिामा लागषेका छि् ।17

आईएमएफ र अथ्व मन्त्रालयिरूलषे सार्वजनिक क्षेत्रको रषेतिका सम्बधिमा गरकेो िन्ा धषेर ैवरस्ारमा गत रर्व िामीलषे अिुसधिाि गरकेा 
छौँ, १०रटा मुलुकमा गिि अिुसधिाि र पैररीका लावग सियोग गरकेाछौँ, आईएमएफको आनटवि कल ४ र गत ५ रर्वको १५ मुलुकको ऋण 
अभिलषेखको समीक्ा गररएको छ,18 र आईएमएफको लगायत सार्वजनिक क्षेत्रको बषेरिसम्बधिी सामग्रीको वरश्षेरण गररएको छ र पब्ब्क 
सवरवि स इटरिषेसिल एरं एजुकषे सि इन्टरिषेसिको सियोगमा सार्वजनिक क्षेत्रका कम्वरारीको रयाि संकलि गररएको छ । 
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२. वित्ीय रायरा र अस्ायीको भ्रम 
२.१ के यी उपायहरू अस्ायी हुन् ?

आईएमएफसँगको िाम्ो अन्तरा्वता्वमा ‘वरत्तीय सुदृढीकरण’को निम्म् सार्वजनिक क्षेत्रको  बषेतिमा सीमा लगाउि आरश्यक िएको िन्षे कारण 
बताइएको द्थयो । िामीलाई सधैँ िै यस्ा उपायिरू अस्ायी हुि् िनियो । दुःखको कुरा, सार्वजनिक क्षेत्र को  बषेतिमा सीमा लगाउिषे काय्व 
अरू जषे िए पनि अस्ायी ििएको िाम्ो अध्ययिमा देखखएको छ (ििेु्व ताशलका १) । 

आनटवि कल ४ र २०१६-२१ का ऋण अभिलषेखिरूको समीक्ाका क्रममा १५ रटै मुलुकिरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रको  बषेतिलाई तीि रा सोिन्ा 
बढी रर्व कटौती गि्व र रा स्स्र राख्न निददेशि नदइएको पाइयो र तीमध्यषे ८ रटालाई त ५ रा ६ रर्वको अरद्धसम्म पनि कटौती गिने र रा स्स्र 
राख्नषे निददेश नदइएको छ ।19 आईएमएफको सबैिन्ा पद्छल्ो बजषेट निददेश पालि गिने िो ििषे बषेतिमा ५-११ रर्वको अरद्धका लावग १३मध्यषे 
१२ रटा मुलुकलषे कटौती गिु्वपिने देखखन्छ ।20 यस्ा कषे िी परररत्वि अङ्कमा िदेा्व सामान् लागषे पनि तर वतिको  रासतवरक र िानिकारक प्रिार 
हुिसक्छ । यी १५ मुलुकिरूमा मात्र आईएमएफलषे सुझार गरकेो कटौती १० अब्व अमषेररकी डलर हुन्छ र यो  

• ५८३,३६५ शशक्किरू र 
• ३८७,६१४ िस्विरू तथा 
• २,०८२,००४ अन् सार्वजनिक क्षेत्रका कम्वरारी  कटौती गर ेबराबर हुन्छ ।

आईएमएफलषे निधा्वरण गरकेो सार्वजनिक क्षेत्रको बषेतिमा कटौती गिने लक्ष्यअिुसार १५रटा मुलुकिरूमा ३० लाख िन्ा बढीलषे प्रत्यक् रोजगारी 
गुमाउँछि् । यस बाध्यात्मक परामश्वलषे  मुलुकिरूको आधारिूत सार्वजनिक सषेरा उपलब्ध गराउिषे र वरकास लक्ष्यिरू िाससल गिने क्मतामा 
असर गररे मानिसिरूको जीरिमा प्रत्यक् असर गछ्व । 

२.२ साि्षजवनक क्ेत्रको िेतनमा कुल गाह्षस्थ्य उत्ारनको कतत प्रततशत खच्ष गररनुपछ्ष ?

यी १५ मुलुकिरूको सार्वजनिक क्षेत्रको रषेतिमा असामान्रूपमा बढी खर्व गछ्वि् िोला िन्षे कसैलषे पनि ठान् सक्छि् । रास्रमा तीमध्यषे 
दुईरटालषे मात्र सार्वजनिक क्षेत्रको रषेतिमा वरश्वको औसतिन्ा बढी खर्व गछ्वि् । आईएमएफको पद्छल्ो निददेशमा ििषे ती सबै रा्रिलाई 
वरश्वको औसतिन्ा कम खर्व गि्व िनिएको छ । 

२.३ वित्ीय रायरा बढाउन काम गररएको छ ? 

आईएमएफको सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति खर्वमा लगाइएको अररोध अस्ायी हुि् िन्षे आईएमएफको दशललको परीक्ण गि्व िामीलषे 
मुलुकिरूलाई वरत्तीय दायरा बढाउि कुिै सियोग गररएको छ त ििषेर िरेकेा द्थयौँ । करमा कुिै काबािी ओरालो झिने क्रम रोक् मित्त्वपूण्व  
हुिसक्छ ।21 आईएमएफलषे सबैजसो मुलुकलषे एक दशकमा जीडीपी र करको अिुपातमा ५ प्रवतशत वरस्ार गि्वसक्षे सुझार नदएको द्थयो 
। तैपनि समीक्ा गररएका १४ मुलुकमध्यषे22 ५ रटामा २०१६-२०१८ का अरद्धमा जीडीपीमा करको अिुपात घटेको द्थयो ििषे23 अरू ५  रटा 
मुलुकमा  मुस्स्ललषे थोर ैबढेको द्थयो ।24

कुल गाि्वस् उत्ादिमा कर राजस्को अिुपात न्ूि िएका मुलुकिरूलाई अन्तरा्वष्ट्रिय मुख्ा कोरलषे कम्ीमा कुल जीडीपीको १५ प्रवतशत कर 
राजस् पुया्वउि सुझार गछ्व । यसबाट रृद्धि दर उच्च हुिषे र करको अिुपात कम हँुदा सामान्दजक क्षेत्रमा गिने खर्व निकै न्ूि तिको हुिषे दृष्टान्तमा 
आधाररत छ ।25 सि्२०१८ मा समीक्ा गररएका १४ रटामध्यषे ८ रटा मुलुकिरू यस सीमािन्ा तल द्थए26 र अरू २ रटा (कषे न्ा र सषेिषेगल)मात्र 
थोर ैमाद्थ द्थए । अकको शब्दमा आफएमएफ आफैँ लषे सुझार गरकेो जीडीपीमा करको अिुपातिन्ा कम िए पनि बहुसङ्ख्क रा्रििरूलषे 
जीडीपीमा करको अिुपात घट्दो, स्स्र र रा अपया्वप्त िएको अिुिर गरकेा द्थए । यद्यवप, सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति कटौती गि्व रा स्स्र 
राख्न स्पष्ट र निददेश निरन्तर नदइएको द्थयो ।

२.४ कर राजस्व बढाउन ेमुलकुहरूलाई साि्षजवनक क्ते्रको ितेनमा खच्ष गन्ष अनमुतत दरइएको छ त ?

वरत्तीय दायरा बढाउि सहक्रयतापूर्वक प्रगवत गरररिकेा मुलुकिरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रको रषेतिमा रृद्धि गि्व नदइएको छ हक िन्षे यस तथ्ाङ्कलाई ििेने 
अकको कोणबाट पनि ििे्व सहकन्छ ।सि् २०१८ मा समीक्ा गदा्व १४मध्यषे ४ मुलुक जीडीपीमा करको अिुपातको सीमा १५ प्रवतशतिन्ा माद्थ रिकेा द्थए 
र वतिलषे जीडीपीमा करको अिुपातमा २०२६-१८मा उल्षेख् रूपमा रृद्धि गरररिकेा द्थए ।27 तैपनि िामीलषे समीक्ा गरकेा अभिलषेखिरूअिुसार वतिलाई 
२०१६ -२०२१ का बीरमा तीिदेखख पाँर रर्वसम्म सार्वजनिक क्षेत्रको रषेतिमा कटौती गि्व र रा स्स्र राख्न परामश्व नदइएको द्थयो ।  
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तथ्ाङ्कलाई जसरी िरे ेपनि आईएमएफको मान्ता पुष्टष्ट हुिसतिैि । करको दायरा बढाएका मुलुकिरूलाई पनि सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति 
कटौती गि्व िै बाध्य हुिुपिने िो ििषे यो कटौती वरत्तीय दायराको अिारमा आधाररत रिकेो मान् भमललै्ि ।28 ररषैवपच्षे स्तः दोिोया्वइिषे हुिालषे 
यी उपायिरू अस्ायी पनि िोइिि् । सार्वजनिक क्षेत्रको रषेतिमा वरश्वको रा क्षेत्रीय औसतिन्ा धषेर ैकम खर्व गिने मुलुकिरूलाई पनि थप 
कटौतीका लावग बाध्य पाररएको छ । साथै कटौतीका लावग परामश्व नदइएका मुलुकिरूमा स्पष्ट सम्ारिा देखखँदासमषेत कर राजस्को दायरा 
वरस्ार गिने अथरा वरत्तीय दायरा फराहकलो बिाउिषे कुिै काम गररएको छैि ।29 सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति खर्व कटौतीको  उपादेयता ससधि गिने 
कुिै स्पष्ट तक्व  छैि, औचरत्य रा पुष्टष्ट गिने प्रमाण छैि । तै पनि हकि यवत र्ापक छ ?    

३. भ्रामक तथ्ाङ्क तथा अनैततक तुलना 
३.१ रेशहरूको तुलना  

सार्वजनिक क्षेत्रका श्रभमकिरूको लावग खर्व गि्व रा भिन् भिन् देशिरू तथा क्षेत्रीय सन्ि्वलाई ध्यािमा राखी कुल गाि्वस् उत्ादिको 
कवत प्रवतशतसम्म उपयुति स्र िो िन्षे बारमेा अन्तरा्वष्ट्रिय मुद्ा कोरलषे आफूलाई सुझार गि्वको लावग मद्दत पुग्षे गरी कुिै पनि वरश्षेरण 
निकालषेको छैि । कुल गाि्वस् उत्ादिको १७.१ प्रवतशत सार्वजनिक क्षेत्रका श्रभमकिरूमा खर्व गिने न्दजम्बारषेलाई पनि खर्व कटौती गि्व सुझार 
गररएको द्थयो । त्यस्ै १०.१ % िएको लाइबषेररया, ९.१ % िएको जान्म्बया, ८.७ % िएको घािा, ७.७ % िएको मलारी, ६.५ % िएको 
ससिषेगल, ५.४ % िएको तान्ानिया, ४.६ % िएको ब्ान्दजल, ४.४ % िएको कषे न्ा, ३.७ % िएको िषेपाल, ३.५ % िएको युगान्ा, र जम्मा कुल 

सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति 
खर्व कटौती रा स्स्र 
राख्न नदइएको परामश्व
कुफ गाि्वस्थ्य उत्ादि 
(जीडीपी)को प्रवतशतमा 

पद्छल्ो मध्यमअरद्धको 
सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति खर्व 
कटौतीको लक्ष्यको असर 
(प्रवतशतमा) (आद्थवि क रर्वको 
अरद्धमा)  

सार्वजनिक 
क्षेत्रको  
रषेति खर्व 
कटौती 
जीडीपीको  
प्रवतशतमा

सार्वजनिक क्षेत्रको 
जिशक्तिमा िएको 
खर्वमा घाटा 
(अमषेररकी डलरमा 
दस लाखमा

युिषेस्ोको 
मापदण्ड अिुसार 
गुमषेका शशक्किरू 
(क्वतको २० 
प्रवतशत) 

अबुजा 
घोरणापत्र 
अिुसार गुमषेका 
िस्विरूको 
सङ्ख्ा (क्वतको 
१५ प्रवतशत) 

गुमषेका अन् 
सार्वजनिक 
क्षेत्रका 
जिशक्ति 
(बाँकी ६५ 
प्रवतशत

बंगलादेश ३ ०.२% कटौती [आर१६-२५] २.१ ६०५.१ ३३,८२१ १९,८९५ ११५,३८९

िाइजषेररया ६ ०.४% कटौती [आर१५-२५] २.२ १७९२.५ ३२९,४३१ १३७,१४८ १,३१५,९३३

िषेपाल ३ १.१ कटौती (आर १५-२४) २.९ ३७६ १८,०६६ ३७,३८८ ३४,८७७

उगान्ा ४ ०.१ कटौती (आर १६-२५) ३.६ ३५.२ ७४६ ३,८०३ ०

कषे न्ा ६ १.४ कटौती  [आर १४-२४] ३.८ १३३७ ५१,२३० ४५,१०१ १५९,८२०

न्दजम्बाब्षे ५ ११.१ कटौती [आर १५-२३] ४.९ १८७९.५ ४९,२८९ ४०,६४९ १५६,५११

तान्ानिया ३ ०.४ कटौती [आर१५-२०] ५.३ ३०५.७ १२,२२२ ७,२८३ ४१,६१४

सषेिषेगल ५ अस्पष्ट ६

ससयरा लषेओि ६ १.४ कटौती  [आर२५-२६] ६ ५७.७ १,६६४ १,७४६ ४,९१२

घािा ३ १.८ कटौती [आर१६-२४] ६.९ १२१०.२ ४१,५१९ ३४,१५८ १३१,९१९

मलारी ४ रृद्धि १.२ [आर१६-२३] ७.५

जान्म्बया ३ १.० कटौती  [आर१६-२४] ७.७ २७९.७ १२,०६० १५,३५७ ३२,८८२

लाइबषेररया ६ ५.०कटौती [आर १५-२५] ७.८ १५३.५ ५,७५६ ५,७२७ १७,२९९

भियतिाम ६ अस्पष्ट ८.९

ब्ान्दजल ५ ०.१ कटौती (सघंीय आर 

१६-२५]

४.०  १८७७.८ २७,५५२ ३९,३६० ७०,८४८

९,९०९.९ ५८३,३५६ ३८७,६१४ २,०८२,००४

ताशलका १ : कषे िी मुलुकिरूका लावग आईएमएफको सार्वजनिक रषेति खर्व कटौती (२०१६ -२१) परामश्व तथा कटौतीका कारण 
खारजेीमा पिने कम्वरारीको सङ्ख्ा र पररणाम

 स्ोत  – data analysis of IMF documents by Emma Seery, fuller table with detail available HERE. Equivalents in US$ and public sector workers 
by Howard Reed (fuller table HERE) 

https://actionaid.org/publications/2021/public-versus-austerity-why-public-sector-wage-bill-constraints-must-end
https://actionaid.org/publications/2021/public-versus-austerity-why-public-sector-wage-bill-constraints-must-end


सार्वजनिक हितनरपरीत खर्व कटौती  सार्वजनिक क्षेत्रको  रषेतिमा हुिषे खर्वम ा रहेको अररोध ककि समाप्त हुिुपर्व एक्सिएड/एजुकषे सि इन्टरिषेसिल/पब् लिक सर भ्ि स इन्टरिषेसिल सारसंक्षेप 6 7

गाि्वस् उत्ादिको १.९ % खर्व गिने िाइजषेररयालाई पनि खर्व कटौती गि्व सुझार गररएको द्थयो । यी देशिरूमा धषेर ैदूरी छ तर पनि कोरलषे गिने 
सुझार ििषेको निरन्तर रूपमा खर्व कटौती गर िन्षे िै छ । 

अन्तरा्वष्ट्रिय मुद्ा कोरका दस्ाबषेजिरूको समीक्ा गदा्व िामीलषे थोर ैसंख्ाका देशिरूलाई सार्वजनिक क्षेत्रिरूको पाररश्रभमकमा हुिषे खर्वको 
क्षेत्रीय तथा रैश्श्वक औसतिरू तुलिाको लावग उपलब्ध गराइएको पायौँ । धषेर ैजसो अरस्ामा िामीलषे कुिै निस्चित देशिरूको उदािरण 
प्रस्ुत गरकेौ पायौँ जसलषे गदा्व कुरा गरररिकेो देशको अरस्ा औसत िन्ा बाहिरको देखखन्थो ।30 यसको एउटा चरत्त िबुझदो उदािरण ििषेको 
भियतिामको लावग तयार गररएको २०२० को दफा रारको दस्ाबषेज िो जसलाई २०२१ मा प्रकाशशत गररएको द्थयो । त्यस दस्ाबषेजलषे 
भियतिामको सार्वजनिक क्षेत्रको पाररश्रभमकमा हुिषे खर्वलाई ‘कम आय िएका वरकासशील देश’िरूसँग तुलिा गरकेो छ जस अिुसार 
भियतिाम औसतिन्ा माद्थ रिकेो छ, तुलिा गररएका देशिरूको ९० प्रवतशत िागवतर रिकेो छ । तर भियतिाम मध्यम आय िएको देश िो र 
यस प्रकारको तुलिा असान्भिवि क रिकेो छ तर आफ्ो उदे्दश्य पूरा गि्वको लावग प्रिारकारी पनि । 

३.२ साि्षजवनक क्ेत्रको पाररश्रतमक बढी रहेको    

अन्तरा्वष्ट्रिय मुद्ा कोरका दस्ाबषेजिरूलषे निरन्तर रूपमा िन्षे गरकेो एक वररय कषे  िो ििषे यनद सार्वजनिक क्षेत्रको पाररश्रभमक निजी क्षेत्रको 
िन्ा बढी हुन्छ त्यो हुिु एक समस्ा िो । कद्थत रूपमा ‘सार्वजनिक क्षेत्रको पाररश्रभमक बढी’ हँुदा त्यसलषे श्रम बजारलाई ‘सिी रूपमा काम 
गि्व नदँदैि’ र दफा रारलषे देशिरूलाई सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका पाररश्रभमकिरूको तुलिा गि्व नियभमत रूपमा सुझार गद्वछ । यसको 
असर ििषेको सार्वजनिक क्षेत्रका श्रभमकिरूको लावग प्रिारकारी रूपमा तलब कटौती गि्व रा मुद्ास्ीवतको दरिन्ा तल हुिषे गरी तलबमा रृद्धि 
गि्वको लावग उचरत ठिर् याउिको लावग प्रयोग गररन्छ । यस तररकाको तक्व लाई कोरलषे रा अद्धकांश अथ्व मन्त्रीिरूलषे प्रश्न गरकेो देखखँदैि तर 
यसमा प्रशस् समस्ािरू रिकेा छि् । यसमा प्रयोग िएका समाितािरू कषे  कषे  हुि् र यस वररयमा प्रिारकारी तुलिा गि्व कसरी सहकन्छ ? 
ताशलम, पषेशागत वरकास, काम गिने समय तथा अरस्ा, करारको प्रकार, सुवरधा, बोिस, तथा अन् सुवरधािरूलाई कसरी यिाँ समारषेश गरी 
एउटा निष्कर्वमा पुग्षे िन्षे वररय रोनटलो वररय िो ।  

यसको एक रोरक पक् ििषेको कषे  िो ििषे सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गिने महिलािरू तथा कम सीप िएकािरूको पाररश्रभमक निजी क्षेत्रमा काम 
गिनेको तुलिामा प्राय: बढी हुन्छ ििषे पुरुर तथा सीपमा दक् िएकाको िकमा ििषे त्यो फरक कम हुन्छ । यसको अथ्व सार्वजनिक क्षेत्रमा 
महिला तथा कम सीप िएका र्क्तििरूलषे राम्ो काम पाउँछि् र उिीिरूलाई निजी क्षेत्रलषे शोरण गरकेो जस्ो देखखन्छ । औपराररक निजी 
क्षेत्रको तुलिामा सार्वजनिक क्षेत्रमा लैंवगक रूपमा रिकेो पाररश्रभमकमा वरिषेद १० प्रवतशत कमी रिकेो छ ।31 त्यसैलषे कोरलषे सुझार गिने गरकेो 
पाररश्रभमकको तुलिालषे अग्रमोरा्वमा काम गिने महिलािरूलषे िकारात्मक असर िोग्ुपछ्व र उिीिरू िै तलब कटौतीबाट सबिन्ा पहिला मारमा 
पि्व सक्छि् । 

िारिात्मक शब्दारली ‘सिी रूपमा काम गि्व नदँदैि’ िन्षेको थप वरश्षेरण हुिुपछ्व । सार्वजनिक क्षेत्रमा रिकेो अशल बढी पाररश्रभमकलषे निजी 
क्षेत्रमा प्रदाि गररिषे तलबलाई ‘यथाथ्व रूपमा प्रवतवबन्म्बत हुि नदँदैि’ । तर गरकेो कामको मूल्, वरकाशशील देशिरूको लावग कम सीप/तलब 
रा उच्च सीप/तलबको रृद्धि रणिीवत रा कुिै कम उपलब्ध सीपयुति र्क्तिलाई नियुति गि्व तथा निजलाई काममा नटकाइराख्नको लावग 
उच्च तलबको आरश्यकता पछ्व हक पददैि िन्षेमा कमै मात्रामा ध्याि नदइन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा रिकेो उच्च पाररश्रभमकलषे रास्रमा निजी 
क्षेत्रको न्ूितम पाररश्रभमकलाई सकारात्मक रूपमा प्रिावरत पाि्व सक्छ जसलाई ‘पथप्रदश्वक प्रिार’ को रूपमा र्ाख्ा गि्व सहकन्थो । तर 
दु:खद ्रूपमा दफा ४ मा त्यसको वरपरीत सोरको दबदबा रिकेो छ जसलषे सार्वजनिक क्षेत्रमा पाररश्रभमक घटाउि दबाब नदइरिन्छ । 
 

३.३ नभएका तथ्ाङ्क: शशक्ा र स्वास्थ्यमा काम गन्ष कतत जना कम्षचारीहरूको आिश्यकता रहेको छ ?

सार्वजनिक क्षेत्रको पाररश्रभमकमा कटौती गिने रा त्यसलाई िबढाउँदा वरद्यमाि श्रमशक्तिको तलबमा िकारात्मक असर पािु्वका साथै 
ियाँ कम्वरारीिरूलाई नियुति गिने सम्ारिामा अझ बढी प्रिार पाद्वछ । धषेर ैदेशिरूमा शशक्ा तथा स्ास्थ्य जस्ा क्षेत्रिरूमा काम गिने 
कम्वरारीिरूको धषेर ैकमी देखखन्छ जुि वरशषेर गरी कोभिड - १९ को मिामारीको सामिा गदा्व झि् बढी आरश्यक देखखन्छ । कोरसँग गररएको 
िाम्ो छलफलमा उसलषे आफूलषे सुझार गिु्व अगाहड गिने गरकेो भमहिि क्षेत्रगत वरश्षेरणको बारमेा जोड नदएको पाइयो तर देशिरूको त्यस्ो 
वरश्षेरणलाई कहिलषे पनि प्रकाशशत िगररएकालषे उति निष्कर्वमा पुग्को लावग कस्ो तथ्ाङ्क प्रयोग गररएको छ िन्षे बारमेा थािा पाउि 
कनठि हुन्छ । पारदशशीतामा कमी िएको यस्ो अरस्ालषे देशका िागररक समाजिरूलाई सरकारका निण्वयिरूलाई रुिौती नदि र उिीिरूलाई 
जबाफदेिी बिाउि कनठि हुन्छ । 

अन्तरा्वष्ट्रिय मुद्ा कोरलषे वरश्व स्ास्थ्य संगठि, संयुति रा्रिसंघको शैन्दक्क, रैज्ानिक तथा सांसृ्वतक संगठि रा संयुति रा्रिसंघको 
महिला सम्बन्धि काम गिने निकाय जस्ा वरज् संस्ािरूसँग शशक्ा, स्ास्थ्यमा रिकेो कम्वरारीिरूको कमी रा लैंवगक असरिरू रा अन् कुिै 
पनि वररयमा सल्ाि सुझाब मागषेको देखखएि र प्रकाशशत दस्ाबषेजिरूमा उिीिरूको बारमेा सन्ि्व उल्षेख गररएको छैि ।32 समग्रमा िन्ा 
सार्वजनिक क्षेत्रमा तोहकएको पाररश्रभमकको सीमालषे कमीिरूलाई सम्बोधि गिने पिलमा िाटकीय िकारात्मक असर पार ेपनि कषे  कषे  कुरािरूमा 
कमी रिकेो िोला िन्षे वररयमा पत्ता लगाउि कमै प्रणालीगत पिलिरू िैरिकेो देखखन्छ । 
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४. वनयोशजत तथा अवनयोशजत असरहरू
४.१ ‘विकासको’ वनम्ति वित्त्य रायरा तयार पानने?   

समीक्ा गररएका दस्ारषेजिरूमा आएको साझा वररय ििषेको सार्वजनिक सषेरािरूमा पँुजी लगािी गि्वको लावग कोर निधा्वरण गि्व, सार्वजनिक 
क्षेत्रको रषेति सम्बधिी वरधषेयकमा नियभमत खर्वको कटौती गिु्वपिने आरश्यतिा िो । सारमा िनु् पदा्व, यसलषे एउटा अिौठो र रक्रीय मन्त्रलाई 
दशा्वउँछ: मलुकुिरूलषे सार्वजनिक सषेरािरूमा आफ्ा खर्व कटौती गरर सार्वजनिक सषेरािरूमा ि ैखर्व बढाउि गिु्वपिनेछ । 

प्रष्ट रूपम ैयो तक्व िीि छ । सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति सम्बधिी वरधषेयक एउटा सामान्दजक खर्व िो, आईएमएफका सत्विरू अिुसार पनि धषेर ै
जसो वरकासको प्राथभमकताका क्षेत्रिरूमा यो सबिैन्ा मित्वपूण्व खर्व िो । शशक्ामा गररिषे खर्वमा सधुार ल्ाउिका निम्म् शशक्किरूमा 
गररिषे खर्वको कटौती गिु्वपछ्व िन्षे सझुारलषे कुि ैपनि अथ्व राखदैि । गणुस्रीय शशक्कको आरश्यतिा िन्ा बनढ कुि ैपनि चरज  गणुस्रीय 
ससकाईको लावग मित्वपणू्व हुदैँि ििषेर प्रमाणिरूलषे देखाएका छि्, कुल शनै्दक्क बजषेटको ९०% शशक्किरूको रषेतिमा छुटाइएको हुन्छ । 
शशक्ाको निम्म् आरश्यक पिने सामान्दजक खर्वको मखु् अशं ििषेको शशक्किरू िै हुि् ।   

४.२ भौततक पूिा्षधारलाई बढी प्राथतमकता    

आईएमएफ र संसारका धषेर ैमुलुकका अथ्व मन्त्रालयिरूलषे मानिसिरू िन्ा रस्ुिरूलाई प्राथभमकतामा राखषेको छ र बारम्बार हुिषे खर्विन्ा 
एकरोनट गररिषे लगािीलाई मित्व नदएको छ । यसलषे रास्वरक वरकास ििषेको कुिै कुराको निमा्वण िो िन्षे वरश्वास झल्ाउँछ । पुँजीगत 
लगािी सामान्दजक खर्व   िो । मानिसिरूिन्ा िौवतक संररिाप्रवत यस्ो गहिरो लगारलषे  सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति कटौतीलाई कहिल्ै 
िटुङ्वगिषे गरी निरन्तरता नदन्छ । अनि यो अत्यन्तै लैङ्गीक वरिषेदी छ, हकिहक सार्वजनिक सषेराका सामान्दजक क्षेत्रिरूमा अद्धकांश कामदारिरू 
महिलािरू हुन्छि्, तर निमा्वणमा पुरुरिरू अत्यद्धक छि् । 

पूरा्वधारको कुरा गदा्व अस्पतालको शैया रा सू्ल िरििरूको कुरा  कमै आउिषे गछ्व रा रास्रमा स्ास्थ्य रा शशक्ामा कुिै पनि मित्त्वपूण्व 
पूँजी खर्व समारषेश हँुदैिि् । रषेति कटौतीको साथसाथै, यसको पररणाम स्ास्थ्य र शशक्ाको लावग दोिोरो झट्का िो: कम्वरारीका लावग कम 
पैसा र एकदमै कम पूँजी खर्वको रृद्धि ।  

खुसीको कुरा, वरकल्पका संकषे तिरू छि्, उदािरणका लावग सषेिषेगलमा सरकारलषे शशक्ा र स्ास्थ्यमा अग्रमोरा्वका कम्वरारीको तलब र तलबमा 
खर्व समारषेश गि्व ‘सार्वजनिक लगािी’ पररिावरत गरकेो छ । उिीिरूलाई मन्ीमा समषेत सुरन्दक्त हुिषे देशको मुख् पूरा्वधारको िागको रूपमा 
र्रिार गरकेो छ ।

Rajkumari Chaudhary is a 23-year police constable 
in Doti district of Nepal. Women police  can play 
a transformative role but changing the traditional 
profile of public servants working in different services 
is a challenge when new recruitments are frozen.
PHOTO: ACTIONAID
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४.३ वनजी क्ेत्रको ढोका खोल्े र साि्षजवनक सेिाका लातग शुल्क ललने     

सार्वजनिक क्षेत्रलाई निरोददै आईएमएफ (वरश्व बैंकको साथमा) वरशषेर गरी अवरिकालषे  ‘निजी क्षेत्रबाट र निजी क्षेत्रलाई बढी िन्ा बढी वरत्त 
जुटाउि ुपिने’कुरामा वरश्वस् रिकेो छ ।33 आईएमएफका कषे िीलषे निजीकरणको बारमेा चरन्ता गर ेतापनि उसलषे देशिरूलाई नदिषे  सल्ािमा 
एकरूपता देखखन्छ: सार्वजनिक क्षेत्र समस्ा िो र निजी क्षेत्रको सििावगता समाधाि िो । यो सोर आईएमएफमा गहिरो गरी गढेको जस्ो 
देखखन्छ । एक रररष्ठ आईएमएफ अथ्वशास्तीलषे िामीलषे गरकेो एक कुराकािीमा स्पष्ट तररका ििषे: ‘सार्वजनिक क्षेत्रलषे निजी क्षेत्रलषे िाफा 
कमाउि िसक्षे सषेरािरू मात्र प्रदाि गिु्वपछ्व।’34

४.४ युवनयनहरूमाथथको आक्रमण 

श्रम अद्धकारमा निम्न स्रको हक्रयाकलाप िएको छ र श्रभमक अद्धकारमा िएको कटौती श्रभमकका लावग राष्ट्रिय आयको सािो हिस्ा र 
बढ्दो आय असमाितासँग जोहडन्छ । ‘िालैका दशकिरूमा युनियिका हक्रयाकलापमा आएको वगरारटलषे सबैिन्ा माद्थल्ो तिमा आय 
रृद्धिलाई बढाएको छ’ िन्षे कुरामा आईएमएफ समषेत सिमत छ।35 सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति कटौती गदा्व सरकारलषे कामदारको मागलाई 
इन्ार गि्व सक्षे अरस्ा हुन्छ र यसको  दोर बाह्य शक्ति – आईएमएफलाई नदि सन्दजलो हुन्छ । युनियि तथा वररोधलाई आईएमएफलषे 
कटौती लागू गि्व स्ीकाय्व कुराको मापि यन्त्र िन्ा पनि अररोधको रूपमा चरत्रण गरकेो छ । धषेर ैठाउँमा धारा ४मा, टे्ड युनियिको दबाब रा 
सडक वररोधलषे ‘सिज’ िीवत लागू गि्व बाधा पुऱ्ाइरिकेो द्थयो । त्यसपद्छ सार्वजनिक क्षेत्रको खर्व कटौतीको सम्बधिी िागमा टे्ड युनियि 
आन्ोलिको शक्तिलाई सहक्रयतापूर्वक कम गिु्व िो िन्षे सुझार नदिु कुिै छलांग िोइि। 

४.५ भुत्े हततयारको प्रयोग     

समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति कटौतीमा सामान् ससमा रा कटौतीलषे सरकारबाट वरभिन् काय्विरू सरुु गि्व सक्छ, जसमध्यषे कुि-ैकुि ैआईएमएफलषे 
ििे्व रािकेा कुरािरूसँग बाखझएका छि् । यो एउटा ितु्तषे िवतयार िो जसलषे सब ैप्रकारका अनियोन्दजत दबाब र वरकृवतिरू सजृिा गि्व सक्छ, यसलषे 
असह्य आररणतफ्व  डोऱ्ाउँछ र अथ्व मन्त्रालय रा आईएमएफको योजिा रा सोराइमा यसको कुि ैस्ाि हुिहँुुदैि । यो रास्रमा एउटा अथ्वपणू्व 
िीवत िोइि, बरु यसलषे एउटा मािससक झकुार, वररारधारा, परूा्वग्रि र गहिरो तथा अन्ायपणू्व परूा्वग्रिलाई चरत्रण गछ्व । 

सब ैपरूा्वग्रििरूमा जसै्, यसलषे मानिसिरूको नदमागमा पछाहडबाट एक तस्ीर प्ररषेश गराउँछ: यस अरस्ामा अिारश्यक नियमिरू बिाउँदै डेस्मा 
बस्षे धषेर ैतलब खािषे उच्च  ओिदाका सरकारी कम्वरारीिरू ।  सधुार पकै् पनि आरश्यक हुन्छ ।36 तर िामीलषे उच्च ओिदाका कम्वरारीिरू प्रवतको 
परूा्वग्रिको पुि: मलु्ाकंि गिु्वपिने अरस्ा छ ।37 कुि ैपनि सषेराको प्रिारकारी काय्वका लावग समन्वय र प्रशासि अत्यारश्यक छ । बजषेट दबाबमा 
पदा्व प्रिारकारी वरपद तयारी र स्ास्थ्य आकब्मिक योजिालाई सफाइ नदि गाह्ो हुन्छ र अक्सर  कम्वरारीतन्त्र सार्वजनिक  खर्व कटौतीको मारमा 
पछ्व । त्यसपद्छ कोभिड-१९ मा जस् ैत्रटुीिरू देखखन्छि ्र पद्छ पछुतो हुन्छ ।38 जलराय ुसकंटको प्रवतहक्रया को लावग गिि योजिा र सार्वजनिक 
सषेरािरूको परररत्वि आरश्यक पिनेछ, जिु सक्म र प्रवतबधि कम्वरारीमा निि्वर हुिषेछ।39 

बजारलाई नियन्त्रण गिने क्मता शोरणकारी रा दोििकारी हुिकुो सट्टा प्रिारकारी छ हक छैि सनुिचित गि्व बशलयो र जराफदेिी सरकारी क्मता 
आरश्यक पछ्व । निजी क्षेत्रलाई काम न्दजम्मा नदिषे िीवत प्रजातन्त्रलाई कमजोर पािने तररका िो।  सरकारी काया्वलयका कर प्रशासकलाई सायद 
कुसशीमा मात्र बस्षे कम्वरारीको  रूपमा शलइन्छ । यद्यवप, राष्ट्रिय सरकारिरूलषे सङ्कलि गरकेो कर आम्ािीको मात्रा कर प्रशासिमा वतिीिरूको 
लगािीसँग िन्दजकको सम्बधि छ।40

४.६ दरगो विकास लक्ष्य र मदहला अधधकारको अिमूल्यन  

आईएमएफका रररष्ठ अथ्वशास्तीिरूलषे प्रायजसो अरस्ामा स्ास्थ्य तथा शशक्ाका कम्वरारीिरूलाई कुिै पनि कटौतीबाट कसरी मुति गररयो 
िन्षे कुरा िामीलाई स्पष्टससत ििषे । तर आईएमएफलषे तलबमा कटौती गिने रा वरिज गिने रा सार्वजनिक क्षेत्रका कामदारिरूको ितशी गिने 
सल्ाि नदएको पन्ध्र देश41 मध्यषे दस देशका कागजातिरूमा िामीलषे स्ास्थ्य तथा शशक्ा क्षेत्रका कम्वरारीिरूका लावग छूट रा सुरक्ा प्रदाि 
गिने कुिै पनि िारा िषेट्टाएिौँ । छुट नदिषे ठाउँमा पनि कटौतीबाट ‘रक्ा’ गिने माग्वदश्विलाई तलब रा ििा्वमा ‘रोक्ा’ ििषेर र्ाख्ा गि्व सहकन्छ ।  
र्रिारमा, त्यस्ो खर्व कटौतीमा सबैिन्ा ठूलो समूि(स्ास्थ्य र शशक्ा कम्वरारीिरू)लाई िसमषेट्दा समग्र खर्व कटौती लागू गि्व गाह्ो हुन्छ । 

यी ‘असल’ कामदारिरू (जुि सबै सार्वजनिक क्षेत्रका कामदारिरूको एक वतिाइ देखख डेढ िाग भमलषेर बिषेको छ) ‘सुरन्दक्त’ हुिषे िो ििषे कटौती 
अन् ‘कम आरश्यक’ क्षेत्रिरूमा अझ बढी हुिु पिनेछ । तर कटौतीका लावग लक्क्ष्यत गिु्व पिने गैर-अत्यारश्यक सार्वजनिक क्षेत्रका कामदारिरू 
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रास्रमा को हुि्?42 आरास, फोिोर संकलि, राताररण सषेरा, कृवर प्रसार कम्वरारी, दमकल र सार्वजनिक यातायातको र्रस्ा गिने स्ािीय, 
िगरपाशलका रा न्दजल्ाका मजदुर ? अथरा वरतरणको समन्वय गिने, बजारलाई नियन्त्रण गिने, जलरायु परररत्विको प्रवतकाय्व योजिा बिाउिषे, 
न्ाय प्रणालीलाई स्ोत बिाउिषे र िीवत बिाउिषे राष्ट्रिय सरकारी अद्धकारीिरू? अथरा लैङ्गीकतामा आधाररत हिंसा रोक् रा त्यसको सामिा 
गि्व रा अशति, रृधि रा बालवरकासका कषे टाकषे टीको िरेराि गिनेिरू ? 

िाल आईएमएफ रा अथ्व मन्त्रालयिरूलषे यी िीवतिरूको नियोन्दजत रा  अनियोन्दजत प्रिारको दस्ारषेज गिु्व पिने रा प्रक्षेवपत प्रिार मूल्ांकि गिु्व 
पिने प्रारधाि छैि । यसो गि्व गाह्ो हुिषे द्थएि । ताहकवि क काय्व मािर अद्धकार दाद्यत्व रा नदगो वरकास लक्ष्य र वतिीिरूको सम्बन्धित लक्ष्य 
र सूरकिरूलाई सुरुआत वबनु्को रूपमा शलिु हुिषेछ । यी लक्ष्यिरूतफ्व को प्रगवतमा रषेति कटौतीको प्रिार प्रक्षेपण गि्व सहकन्छ र पूर्वदृश्यमा 
वरश्षेरण गि्व सहकन्छ, तर अहिलषेसम्म यस्ो हुिषे गरकेो छैि । 

आईएमएफलषे लैङ्गीक समाितालाई समग्र रूपमा मित्वपूण्व मुद्दाको रूपमा चरिाएको छ, जसको अथ्व यो एजषेण्डा उच्च हुिुपछ्व । 
आईएमएफको िोट अि अपरसेिलाइन्दजङ्ग इि कन्ट्ी रक्व लषे43 ‘कन्ट्ी नटमलषे पनि अन् स्ुल अथ्विीवतलषे लैङ्वगकमा पािने प्रिारबार ेसोच्ुपछ्व’  
िन्षे आग्रि गरकेो छ । उदािरणका लावग, अिुदाि र सामान्दजक काय्वक्रममा बजषेट कटौती, जिमुखी रषेति कटौतीमा न्ूनिकरण...’।  दुःखको 
कुरा, िामीलषे सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति कटौतीको प्रिारको कुिै लैङ्गीक वरश्षेरणको कुिै प्रमाण िषेट्टाएका छैिौँ र आईएमएफलषे वरकल्प 
खोजछ रा उपायिरू कम गिने प्रस्ार राखदछ िन्षे कुिै प्रमाण छैि । 
  

४.७ जलिायु काय्षको अिमूल्यन   

सार्वजनिक क्षेत्रको खर्व कटौतीमा िाम्ो वरश्षेरणलषे यसलषे जलरायु काय्वमा कस्ो असर पाछ्व िन्षे कुरा पनि देखायो । कुिै-कुिै अरस्ामा 
(राष्ट्रिय लषेखा रा तथ्ाङ्कीय वरद्धको आधारमा) एउटा देशलषे आफ्ो सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति कटौती कम गिने एउटा सन्दजलो तररका 
राज्यको स्ाभमत्व िएका उद्यमिरूलाई निजीकरण गिु्व िो । थुप्रै वरकासोन्ुख रा्रििरूलषे पषेट्ोशलयम इधिि उद्योगिरूमा (तषेल, ग्यास र कोइला) 
उल्षेखिीय हिस्ा कायम राखषेका छि् र ऊजा्वलाई राष्ट्रियकरण गिु्व पिने क्षेत्र ठान्छि् । जलरायु संकटको लावग िामीलषे यी अद्धकांश 
स्ोतिरूलाई जमीिमै छोड्िु आरश्यक छ । यसको अथ्व सरकारिरूलषे आगामी रर्विरूमा वरभिन् रुचरिरूलाई सन्तुलिमा राखदै कषे िी अत्यन्त 
कनठि छिौटिरू गिु्व आरश्यक छ । यस्ा निण्वयिरूको न्दजम्मा सधैं अल्पकालीि तथा मध्यम अरद्धको मुिाफामा ध्याि नदिषे बहुराष्ट्रिय 
कम्पिीिरूको सट्टा दीघ्वकालीि हितको लावग सरकारिरूलाई नदिु श्रषेयस्र हुन्छ ।   

५. खुम्चएको विचारधारा    
आईएमएफ र अथ्व मन्त्रालयिरूद्ारा समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति कटौतीको प्रयोग अस्पष्ट र अप्रिारकारी छ ।  सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति 
कटौतीमा घरलेू उत्ादिको कवत प्रवतशत खर्व गिु्वपछ्व िन्षे कुरा निधा्वरण गिने कुिै वरश्वसिीय प्रमाण रा आधार प्रस्ुत गररएको छैि, तैपनि 
देशिरूलाई वरश्वर्ापी र क्षेत्रीय औसतिन्ा निकै कम तलब िए तापनि कटौती गि्व लगातार र बारम्बार आग्रि गररन्छ । कटौती रा रोक्ाको 
लन्दक्त पररणामिरू अत्यन्तै शङ्कास्पद छि् र िसोरषेको पररणामिरू खतरिाक छि्, यसलषे लैङ्वगक समािता, नदगो वरकास लक्ष्य र मािर 
अद्धकारमा प्रगवतलाई पछाहड राखषेको छ र जलरायु संकटमाद्थ गररएको काय्वलाई समषेत कमजोर बिाइरिकेो छ । त्यसोिए, हकि यो अझै 
पनि अथ्व मन्त्रालयिरू र आईएमएफलषे बन् कोठा भित्र गरकेो स्झौताको एउटा सामान् िाग िो त? 

बन् कोठामा गररिषे कुराकािी अथ्वपूण्व हुन्छ । यी सार्वजनिक रा संसदीय जाँरको लावग खुला पारदशशी राता्व िोइिि् । वतिीिरू अक्सर एउटै 
वरश्ववरद्यालयमा गएका, एउटै पषेसा गिने र आफूलषे प्ररध्वि गरकेा कटौतीिरूको मार वररलै अिुिर गिने वरशषेराद्धकार प्राप्त र्क्तििरूबीरको 
छलफल हुि् । रत्वमाि वरश्व प्रणालीमा आधारिूत त्रुनटिरूको पदा्वफास गिने आद्थवि क संकटिरूको शृखंलाप्रवत मानिसिरूलषे प्रवतहक्रया देखाएझैं 
अथ्वशास्तको सोराइको र्ापक संसारमा वरवरधता आइरिकेो छ । तर यो आईएमएफ र यसका देश-मुखी टोलीिरू रा अद्धकांश देशिरूमा 
वरत्तीय शक्तिको ढोकासम्म पुगै्ि ।  

राि ेिामी यसलाई रषेति कटौतीको पन्थ ििौँ रा िरउदाररादको पन्थ ििौँ त्यो खुम्रि लावगरिकेो छ।  यो एउटा क्य िैरिकेो प्रणाली िो 
जसलषे झट्कािरूको सामिा गि्व सकै्ि (र अझ धषेर ैकुरािरू आउि बाँकी छि्) । यसलषे धिीिरूलाई (कोभिड-१९ को समयमा समषेत) धिी 
हुि मद्दत गरकेो छ र गररबलाई गररब बिाएको छ, हकिििषे पूँजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा श्रभमकको कमाइ घट्दै जान्छ । शैन्दक्क र बौद्धिक 
आधारिूत तत्त्विरू ढलषेका छि् । 

यस असफल वररारधारालाई जोगाउि अहिलषे गोप्यता िवतयार बिषेको छ । उद्धृत गररएका सबै ‘आईएमएफ’ कागजातिरू आईएमएफ र अथ्व 
मन्त्रालयिरूबीर सि-लषेखि िएको अिुमाि गररएको छ । वतिीिरूलषे सािार गिने थोर ैडाटा स्ोतिरू मात्र प्रकाशशत हुन्छि् र प्रदाि गररएका 
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प्रायजसो सन्ि्विरू आफ्ै कागजातमा आधाररत हुन्छि् । यी कुरािरू नदिको पूण्व प्रकाशमा देखखएको िए अद्धकांश सरकार, संसद र 
अद्धकांश जितालषे उिीिरूलाई रुिौती नदिषे आधार िषेट्टाउिषे द्थए । 

तर यो गोप्य कुरालषे अकको उदे्दश्य पूरा गछ्व । यसलषे सरकारिरूलाई आईएमएफ र आईएमएफलाई सरकारिरूलाई दोर नदि सक्म बिाउँछ 
। यो अरुलाई दोर नदिषे सन्दजलो उपाय बिषेको छ । समस्ाग्रस् िीवतिरूलाई अकको पक्लाई दोर नदि सहकन्छ – र यस मािषेमा कुिै पनि पक् 
कम  छैिि् । यी वरिाश हुिषे  वररारधाराका लक्णिरू हुि् । तर यो अझै पनि अपार शक्ति िएको गुट िो र खसँ्दै गइरिकेो गुटलषे ठूलो क्वत 
पुऱ्ाउि सक्छ । 

रषेति कटौतीको सामिा गि्व िामीलाई वरकासोन्ुख र वरकससत देशिरूका जिताको साथ राहिन्छ । यसलषे बढी क्वत पुया्वउिु अद्घ यस 
वरिाशोन्ुख वररारधाराको प्रवतरोध गि्व आफ्ा सरकारिरूलाई रुिौती नदि जिता उठ्िषेछि् । र, जिता (निजीको वरपरीत)को क्षेत्र, रषेति 
कटौती र निजीकरण वररुधिको पखा्वल, जुि लगिग रालीस रर्वसम्म आक्रमणबाट बरषेको छ, िामी यी दुईलाई सार्वजनिक सषेरािरूमा 
लगािीमा िाटकीय र स्ायी रृद्धि िएको िवरष्यको पुि: कल्पिा गि्व र पुि: आवरष्कार गि्व एकसाथ िषेला हुिु आरश्यक छ,  जुि फलस्रूप 
बढाइएको सामान्दजक स्झौता माफ्व त जिताप्रवत जराफदेिी र िरोसा गररन्छ । 

६. पररित्षनको लातग उपयुति समय अदहले हो  
आईएमएफ र धषेर ैअथ्व मन्त्रालयिरूलषे पछ्ाएको परम्परागत रषेति कटौती दृष्टष्टकोणको उदे्दश्य स्स्रता र कुल रृद्धिको साँघुरो लक्ष्यलाई 
बढारा नदिु िो िन्षे अिुमाि गररएको छ । तर र्रिारमा, यसलषे वरत्तीय स्ािलाई सहक्रयतापूर्वक बाधा नदन्छ र सार्वजनिक सषेरा तथा 
सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमशक्तििरूमा सार्वजनिक लगािीलाई अल्पकालीि र दीघ्वकालीि रूपमा अररुधि गछ्व । स्ास्थ्य, शशक्ा, सामान्दजक 
सुरक्ा तथा अन् सषेरािरूका लावग प्रमुख सार्वजनिक न्दजम्मषेरारीिरू घरलेु (महिलािरूको असमाि अपुग देखिाल र घरलेु काय्वमा बोझ थपदै) 
रा निजी क्षेत्र (मुिाफा शलिका लावग) पाररत गररन्छ।44 िरउदारराद रालीस रर्वदेखख अत्यद्धक रलै् आएको छ र यसलषे मूल्राि् ठािषेको 
रृद्धि र वरकासलाई पनि रोहकनदएको छ ।45 यो आधारिूत संशोधि गिने, आद्थवि क न्ायमा कषे न्द्रित प्रणाली परररत्वि गिने समय िो ।

संसारलषे एकपद्छ अकको अन्तरसम्बन्धित संकटिरूको सामिा गिु्व परररिकेो छ र त्यसको जराफलषे सामान् जस्ै र्ापारको पूण्व अररोधको 
माग गिनेछ – रा वरगत रार दशकदेखख जस्ै कम्ीमा पनि र्ापारको माग गिनेछ । िरउदाररादका रालीस रर्वलषे िामीलषे अहिलषे िोगै् आएका 
संकटिरू ससज्विा गि्व रा झिै रका्वउि आफ्ो िूभमका निरा्वि गरकेा छि्, जस्ै,  कोभिड–१९, जलरायु, असमािता र लैङ्वगक अन्ाय । 
अहिलषे राज्यिरूको अत्यारश्यक पुिवरवि तरण िूभमकालाई पुिरारलोकि गिने क्ण िो । यसको कषे ्रिमा सार्वजनिक सषेरािरूको आधारिूत सुधार 
हुिुपछ्व – सार्वजनिक वरत्त, सार्वजनिक रूपमा वरतरण गररएको, वरश्वर्ापी र लैङ्वगक उत्तरदायी हुिुपछ्व ।46 पछाहड (रा अगाहड) राम्ो निमा्वण 
गि्वको लावग सार्वजनिक सषेरािरू र सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमशक्तििरूमा न्ायोचरत लगािी गिु्व परररत्विको िरके प्रगवतशील दृष्टष्टको मुख् 
कारण िो ।46 िामीलषे मानिस र पृथ्ीको राताररण  दुरैको साँच्चै िरेराि गि्व सक्षे अझ बढी मायालु र बढी समाि समाज र अथ्वर्रस्ा 
निमा्वण गिने अरसर पाएका छतौं । वरश्वका वरकासोन्ुख देशिरूका िागररक समाज, संस्ािरू र िारीरादी अथ्वशास्तीलषे दशकतौंदेखख औलं्ाए 
अिुसार, आफ्ा सरकारिरूलाई संलग् गिने मानिसिरूमाफ्व त प्रत्यषेक देशमा वररारिरूको युधि न्दजत्नु पिनेछ र िारीरादी, न्ायोचरत, िररत 
वरकल्पको लावग खुला हुिुपछ्व ।47

मानिसिरूलषे सार्वजनिक सषेरािरूमा लगािी गिने सकारात्मक रक्रबार ेर्ापक रूपमा कुरा गरकेो धषेर ैिइसक्ो । सरकारिरूलषे सार्वजनिक 
क्षेत्रमा रोजगारी सृजिा गदा्व अक्सर कसैलाई सामान्दजक सुरक्ाबाट िटाउँछि् र कल्ाणकारी काममा लाग्षे खर्व घटाउँछि् । प्राय: प्रशशक्ाथशी 
र ताशलम प्रदाि गिने सार्वजनिक क्षेत्रलषे िै निजी क्षेत्रका लावग दक् कामदारको आपूवतवि  गिने गरकेा हुन्छि् ।   प्रत्यषेक सार्वजनिक क्षेत्रका 
कामदारिरूलषे कर वतछ्वि् र प्रिारकारी ढंगमा आफ्ो पाररश्रभमकमा उल्षेखिीय प्रवतशत योगदाि नदन्छि् । सार्वजनिक सषेराको प्रत्यषेक 
वरस्ारलषे तलब िपाउिषे िरेराि र घरलेु कामको बोझ कम गछ्व जुि अन्था प्रायजसो महिलािरूमा अन्ायपूण्व ढंगमा पछ्व । समग्रमा स्स् र 
शशक्ा क्षेत्रका कम्वरारीिरू बढी फलदायी हुन्छि्, र आद्थवि क वरकास र सुस्ास्थ्यमा बढी सियोग गछ्वि् । वरगतको िकारात्मक छवर, पूरा्वग्रि र 
दुषरक्रलषे गुणस्रीय सार्वजनिक सषेरािरू सुनिस्चित गि्व कषे ्रि, सार्वजनिक क्षेत्रका कामदारिरूमा लगािीप्रवत सकारात्मक मिोरृभत्तद्ारा उत्न् 
सदर्क्रको लावग बाटो बिाउिु आरश्यक छ ।48

वरद्यमाि सार्वजनिक सषेरािरूको पुिनिवि मा्वण र सामान्दजक स्ािार जस्ा ियाँ क्षेत्रिरूमा राज्यको सििावगता वरस्ार गिु्व बािके पनि 
उिीिरूलाई अझ बढी लैंवगक उत्तरदायी र जराफदेिी बिाउिषे गरी सार्वजनिक सषेरािरूको पुि: कल्पिा गिु्व आरश्यक छ49 । सार्वजनिक 
सषेरािरूमा वरद्यमाि परम्परागत माद्थल्ो ओिदा रा निकायप्रवत जराफदेिीता सुनिस्चित गिने प्ररलि – न्दजल्ा, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय 
अद्धकारीिरूद्ारा स्ािीय सषेरािरूको र्ारसाद्यक तथा प्रजाताष्टन्त्रक निरीक्ण गिने रलि मित्वपूण्व त हुन्छ छ, तर अक्सर कटौतीलषे िालका 
रर्विरूमा निणा्वयक मध्यस् स्रलाई खोसषेर कमजोर बिाएको छ । तर अब जिताप्रवतको जराफदेहितालाई पनि पुिः जोड नदिु आरश्यक 
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छ । यो प्रिारकारी सार्वजनिक-सार्वजनिक साझषेदारी निमा्वण गिने कुरा िो – माद्थ र तलको जराफदेिीता सन्तुलि गिने र सार्वजनिक सषेराका 
प्रयोगकता्विरू र सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमशक्तििरूलाई समाि मित्व  नदिषे वररय िो । 

सुझािहरू  
सरकार, अथ्ष मन्तालयहरू र आईएमएफले आफ्ो भनाइमा भन्ा बढी काममा बढी ध्ान दरनुपछ्ष र व्यिहारमा िास्तविक पररित्षन 
रेखाउनुपछ्ष:
• आथथति क, स्वास्थ्य, असमानता र जलिायु संकटको सामना गनु्षपरा्ष िेतन कटौतीका नीततहरू नपछ्ाउनुहोस् । यसो गदा्व आद्थवि क 

मन्ी लन्म्बिषेछ र आद्थवि क पुिस्ा्वपिालाई कमजोर बिाउिषेछ ।50

• साि्षजवनक क्ेत्रको आथथति क विकास र विकासमा पुया्षएको योगरानलाई मान्यता दरनुहोस् । त्यसको असर स्ािार काय्वमा 
अपया्वप्तता र लैङ्वगक समाितामा पनि पछ्व ।

• सि् २०३० सम्ममा करदेखख कुल गाि्वस् उत्ादिको दर कम्ीमा ५% बढाउिको लावग वरशषेर गरी सम्पत्ती र र्रसायििरूलाई 
प्रगवतशील करको प्रयोग गररे प्रगवतशील कर सुधारका लातग महत्ाकांक्ी लक्ष्यहरू निधा्वरण गिु्विोस् ।

• अझ महत्ताकांक्ी कजा्ष तमनाहा र कजा्व छुटका काय्वक्रमिरूलाई सियोग गिु्विोस् र गुणस्रीय सार्वजनिक सषेरािरूमा लगािीलाई 
प्राथभमकता नदि सहकयोस् ििषेर सरकारिरूलाई आफ्ो ऋण पुिग्वठि गि्व सियोग गिु्विोस् ।

• दशकतौंको वगरारटपद्छ सार्वजनिक सषेरािरूलाई पुिः जीरन्त बिाउि ररनेिी सार्वजनिक क्षेत्रको तलब खर्व बढाउिषे मित्त्वाकांक्ी लक्ष्यिरू 
निधा्वरण गिु्विोस् ।

• साि्षजवनक क्ेत्रका कम्षचारीलाई वरशषेर गरी ररम मन्ीको अरस्ामा संरक्ण र लगािीको आरश्यकता पिने मुख्य राष्ट्रिय पूिा्षधारको 
एक भागको रूपमा मान्ता नदिुिोस् । 

• जलिायु संकटप्रतत प्रततवक्रया रेखाउन र न्यायोथचत पररित्षनलाई समथ्षन गन्ष साि्षजवनक क्ेत्रका श्रमशक्तिहरूलाई उल्ेखनीय 
रूपमा बढिा दरनुपनने आिश्यकतालाई मान्ता नदिुिोस् ।

• सार्वजनिक क्षेत्रमा वनष्पक् र लैङ्वगक रूपलषे समाि पाररश्रभमक निधा्वरण गि्व टे्ड युनियििरूसँग सामान्दजक संराद र सामूहिक सौदाबाजी 
गिने ।

• कुल गाह्षस् उत्ारनको िृधधि मात्र नभई सुस्वास्थ्यलाई लक्क्त गनने रीघ्षकालीन आथथति क योजनातफ्ष  अधघ बढ्नुहोस् र अिुमानित 
दीघ्वकालीि प्रवतफलको लावग अथ्वपूण्व कारकिरूमा लगािी गिु्विोस् ।

• युएिसीटीएडी,51 अन्तरा्वष्ट्रिय श्रम संगठि, िारीरादी52 म्ाक्रो इकोिोभमष्ट रा अथ्वशास्तीिरू र अन्को काममा टेकै् सहक्रय रूपमा 
रैकश्ल्पक समग्र अथ्षनीततहरूको अिुसधिाि र काया्वन्वयि गिु्विोस् ।53

• सबै राष्ट्रिय आद्थवि क छलफलमा आईएमएफ रा अन् सबै वरश्वर्ापी सरोकाररालासँग पाररशशति ता र जिाफरेहीता बढाउिुिोस् ।  सबै 
तथ्ांक र स्ोत प्रकाशि गिने र संसदीय तथा जिसििावगता वरस्ार गिु्विोस् 

आईएमएफले विशेर रूपमा रेहाय बमोशजम गनु्षपर्षछ:
• सार्वजनिक क्षेत्रका कम्वरारीमा प्रिार पािने कुिै पनि िीवतको मानिअधधकार र लैङ्तगक  प्रभाि मूल्याङ्कन गिने । 
• सार्वजनिक क्षेत्रमा रषेति कटौतीको आईएमएफलषे गरकेो प्रयोग र सार्वजनिक क्षेत्रमा यसको र्ापक स्स्वतको स्तन्त्र मूल्ाङ्कि र 

समीक्ा सञ्ालि गिने ।
• िालैको आईएमएफ कन््रििसे्सिि सभिवि लषेसि् ररभिउ अथा्वत् पूण्व वनगरानी समीक्ालाई पुिरारलोकि गिने र कुिै पनि कम्वरारी माग्वदश्विमा 

यस प्रवतरषेदिका ससफाररशिरू समारषेश छि् िन्षे सुनिस्चित गिने ।
• सार्वजनिक क्षेत्रको रषेति कटौती (र अन् िीवतिरू) को लैङ्गीक प्रभाि विश्ेरण अवनिाय्ष बनाउन आईएमएफ िोट अि 

अपरशेिलाइन्दजङ्ग जषेण्डर ईि कन्ट्ी रक्व लाई स्रोन्ती गिने  ।
• स्पषेशल ड्रवरंग राइट्स्,54 काब्वि कर, िानि र क्वत, ऋण सौदाबाजी जस्ा कुिै पनि विश्वव्यापी संयन्तले वरशषेर गरी सार्वजनिक क्षेत्रका 

श्रमशक्तिमा लगािीको रणिीवतक मित्वलाई मान्ता नदएको सुनिस्चित गिने ।

जनता, नागररक समाज र सामाशजक आन्ोलनले गनु्षपनने:  
• रषेति कटौती हँुदा सरकारिरूको वररोध गि्व र दबाब नदि तयार हुिषे ।
• िेतन कटौतीको वनन्ा गन्ष र विकल्पको प्रिध्षन गन्ष व्यापक आन्ोलनहरूलाई सुदृढ पानने ।
• निउरारिारको आथथति क विकल्पबाट ससकषे र अझ बशलयो जिसिमवत निमा्वण गिने ।
• साि्षजवनक क्ेत्रलाई राताररणीय सीमाभित्र रिी नदगो वरकासको संयन्त्रको रूपमा पुि: कल्पिा गि्व सँगै भमलषेर काम गिने ।
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