
  
मिमि : २०७८/१/३० गिे, मिहीिार 

पे्रस मिज्ञमि 

सूिीजन्य पदार्थिा िढाउदा कर, हुन्छ राजस्ि िृमिको भर !  

सारै् स्िस्र्, सुखी र सम्िृि नेपालको रहर !! 

 
“कोमभड १९ को िहािारीले देशको अर्थिन्र र्मलएको अिस्र्ािा, चुरोट िर्ा अन्य हामनकारक सूिीजन्य 

पदार्थिा लाग्ने करको िृमिले देशको राजस्ििा उल्लेखनीय टेिा पुग्ने र खपििा कमि हुन गई एकामिर 

जनस्िास््यिा फाइदा पुग्दछ भने अको िफथ  भमिष्यिा हुने स्िास््य खचथिा पमन कमि आउने अध्ययन 

अनुसन्धानले देखाउँछ ।“ 

नेपाल विकास अनसुन्धान प्रविष्ठान (नेविअप्र), नेपालमा आिश्यक पने नीवि वनमााणमा सहयोग परु् याउनेने उनेदेशशे्यका सा  

वि.स. २०६० सालमा स् ापना भएको गरै नाफामलुक, गरै राजनीविक सोच केन्र (व ङक् ट्याांक) हो । नेविअप्रले रुि 

आव ाक विकासका लावग अनुसन्धान अपररहाया हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाि ्गर्द ैर्देशको नीवि वनयम वनमााणमा नेपाल 

सरकार र अन्य सरोकारिालालाई आिश्यक परामशा सेिा प्रर्दान गर्दै आएको छ । 

नेपालमा सिूीजन्य पर्दा ाको मदुेशा विगि ३ बर्ार्दवेि बररष्ट अ ाविर्दहरुको सांलग्निामा गररएका अध्ययनका आधारमा 

सिूीजन्य पर्दा ामा कर वकन बवृि गना जरुरी छ, कुन प्रवियाबाट बवृि गना सवकन्छ जस्िा कुराहरु समटेेर विशे्लर्णात्मक 

अध्ययन प्रवििरे्दनहरु ियार गररएको छ  र यसै सन्र्दभामा आउनेर्द ै गरेको आ.ि. २०७८/७९ को बजटे, नीवि ि ा 

कायािममा उनेक्त सिाललाई उनेपयकु्त िररकाले सम्बोधन होस भन्ने उनेदेशशे्य रािी अनसुन्धान प्रवििरे्दनका साराांश सवहि 

यो विज्ञवि ियार पाररएको छ । 

पृष्ठभुमि 

प्रत्येक बर्ा नेपालमा सिूीजन्य पर्दा ाको सेिनले २७१३७ अ ााि ्प्रवि घण्टा ३ जना मावनसहरुले ज्यान गमुाईरहकेा छन ्

। जनु सांख्याले नेपालको जम्मा मतृ्यकुो लगभग १५ प्रविशि ओगट्छ । सिूीजन्य पर्दा ाको सेिनले विवभन्न नसने 

वकवसमका रोगहरु जस्िै फोक्सोको क्यान्सर ि ा शरीरका अन्य विवभन्न भागको क्यान्सर, श्वासप्रश्वास सम्िवन्ध रोगहरु 

लगायि विवभन्न मटुु सम्बवन्ध रोगहरु लाग्ने िथ्य सबैलाई अिगि नै छ । सा ै विश्व स्िास्थ्य सांगठन लगायिका अन्य 

विवभन्न सबेक्षणहरुले, सिूीजन्य पर्दा ा सेिन गने मावनसहरुमा कोवभड १९ को उनेच्च जोविम रहकेो िथ्य र्दिेाएको छ 

। यसको प्रविकूल प्रभाि स्िास्थ्यमा मात्र वसवमि नभई आव ाक असर पवन उनेविकै वबकराल रहकेो छ ।  

 



  
 

अत्यमधक आमर्थक लागि िर न्युन कर 

नेपालमा, सन ् २०२० मा मात्र चरुोट र वबांडी सेिनका कारण 

वनवम्िने रोगहरुको उनेपचारा ा भएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष िचा, 

रोगीहरुको उनेत्पार्दकत्िमा आएको ह्रास र असामवयक मतृ्यु समिे 

जोड्र्दा बर्नेी कररि ४० अिथ (कुल गाहास्ि उनेत्पार्दनको १.०४ 

प्रमिशि) रुपैयााँको आव ाक क्षवि भएको र्दवेिन्छ (श्रोतः 

नेविअप्रको अध्ययन तथा अनसुन्धान) । अझ यसमा धिुााँ रवहि 

सवूिाजन्य पर्दा ाको कारणले हुने प्रत्यक्ष ि ा अप्रत्यक्ष क्षविलाई 

पवन समािशे गने हो भने माव  उनेल्लेविि लागिमा  प िवृि हुन 

जान्छ । िर सन ्२०२० मा चरुोट र वबांडीबाट सांकलन भएको 

राजस्िको राशी भने १८.५५ अबा मात्र रहन गएको र्दवेिन्छ  (श्रोतः आन्तरिक िाजस्ि विभाग) । सिूीजन्य पर्दा ाको 

सेिनको मात्रा घटाउनेनका वनवमि गररएका विवभन्न प्रयासका िािजरु्द हाल नेपालमा सवूिाजन्य पर्दा ा सेिनकिााको सांख्या 

वनकैनै उनेच्च (३२ प्रमिशि) रहकेो छ र वर्दनानरु्दीन बढ्र्दो िममा रहकेो छ । यस िथ्यको िािजरु्द  

पवन नेपालमा सिूीजन्य पर्दा ामा 

लाग्ने कर, विश्व स्िास्थ्य 

सांगठनको ७० प्रविशि मापर्दण्ड 

भन्र्दा धेरै िल मात्र ३० प्रविशि  

(अन्ि: शलु्क १६.१८, भ्याट 

११.५ र स्िास्थ्य कर २.३९) 

रहकेो छ । जनु र्दवक्षण एवसयाली 

मलुकुहरूमध्ये पवन सबैभन्र्दा कम 

रहकेो पाइन्छ (जसलाई सांगकैो वचत्रमा अिलोकन गना सवकन्छ)। अकोविर प्रविव्यवक्त आम्र्दानी बवढरहकेो छ भने सो 

सरह सिूीजन्य पर्दा ाको मलु्य िलुनात्मक रूपमा  ोरै मात्र बवृि भएको कारण मावनसको ियशवक्त सामथ्यािा र्दरमा कुनै 

पवन पररििान नआएकोले  गर्दाा िपिमा कुनै कवम नर्दवेिएको कुरा पवन िथ्याांकले प्रस्ट र्दिेाउनेछ ।  

 

 

 

७१% ६८.७३% ६६.१७%
५६.३६% ५४.०४%

३०%

सिैभन्दा िढी मिक्री गररएको ब्रान्डको खुद्रा िुल्यिा लाग्ने  

कर (प्रमिशििा)

स्रोत: आन्तरिक िाजस्ि विभाग, २०२० ि नेविअप्र २०२०    

 

१८.५

४०

कुल अन्ि:शुल्क सकंलन कुल खचथ  

चुरोट िर्ा  मिंडी िाट सकंमलि कुल राजस्ि र 

उपचारारर्थ खचथको िुलना  (अिथिा) 



  
 

कर िृमिसंगै खपििा किी हुने िर्ा राजस्ििा पमन िृमि हुनेछ  

सिूीजन्य पर्दा ाबाट प्राि कर राजस्िको सन्र्दभामा, कुल सरकारी राजस्िमा सिूीजन्य बस्िुबाट उनेठ्ने अन्ि: शलु्कको   

वहस्सा अन्य र्दशेको िलुनामा न्यनु छ । सन् २००९/१० मा सूिीजन्य बस्िबुाट प्राि हुने  अन्ि: शलु्क, कुल राजस्ि को 

२.५४ प्रविशि व यो भने सन् २०१८/१९ मा आइपगु्र्दा यसको वहस्सा न्यनु हुन गई १.८२ प्रविशि मा झरेको कुरा 

िथ्याांकले र्दिेाउनेाँछ । अकोिफा , कोवभडको महामारीले गर्दाा र्देशको अ ािन्त्र पवन १.९ प्रविशिले िवुम्चन गएको विश्व 

बैंकको िथ्याांकले र्दिेाएको छ । यसै सन्र्दभामा हनेे हो भने, र्दवक्षण एवसयाली मलुकुमध्ये चरुोटमा सबैभन्र्दा बवढ कर 

लगाउनेने र्दशेमा बांगलार्देश पर्दाछ र सबैभन्र्दा बवढ (कुल राजस्िको ९.५३ प्रविशि) राजस्ि सांकलन गने र्दशेमा पवन पर्दाछ 

। सोवह िथ्यलाई मध्यनजर गर्दाा,  नेपालले पवन चरुोटमा कर िवृि गरर उनेल्लेिनीय राजस्ि सांकलन गने राम्रो अिसर 

र्दवेिन्छ । सा ै िथ्याांकले र्दिेाए अनसुार नेपालमा, अन्ि: शलु्क िवृि सांग ैराजस्िमा पवन िवृि भएको र्दवेिन्छ, जनु 

िलको लेिावचत्र बाट प्रस्ट हुन्छ । 

नेपालको चुरोटिा भएको अन्ि:शुल्क िृमि संगै राजस्ििा भएको िृमि (रुपैयाँिा) 

 

 

विश्व महामारीले र्दशेको अ ािन्त्र  वलएको अिस् ामा, चरुोट जस्िो हावनकारक पर्दा ामा लाग्ने करको बवृिले र्दशेको 

राजस्िमा उनेल्लेिनीय टेिा पगु्ने र िपिमा कवम हुन गई एकाविर जनस्िास्थ्यमा फाइर्दा पगु्र्दछ भने अको िफा  भविष्यमा 

हुने स्िास्थ्य िचामा पवन कवम ल्याउनेन सक्ने हुर्दा आउनेाँर्दो आ. ि. २०७८/७९ को बजटेमा उनेक्त करिा ५० देमख ७०  

प्रविशिले िवृि गनुापने र हरेक बर्ा उनेल्लेिनीय िवृि गर्द ै२ र्दवेि ३ बर्ा वभत्र कवम्िमा पवन भारिको सरह बनाउनेन ुपने 

र्दवेिन्छ । यवर्द ५० र्दवेि ७० प्रविशि कर िवृि गररएको िन्डमा, एक िर्ामा नै, हालको राजस्ि भन्र्दा  प रू. ८ अिथ 

र्दवेि रू. १२ अिथ (४२.६ प्रविशि र्दवेि ६६.६ प्रविशि सम्म राजस्िमा िवृि) सम्म राजस्ि िवृि हुने र्दवेिन्छ भने १.४ 
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प्रमिशि देमख ६.९ प्रमिशि सम्ि िपि घट्न सक्ने र्दवेिन्छ । जसले गर्दाा जनस्िास्थ्य ि ा र्दशेको अ ािन्त्रमा पना 

गएको क्षविलाई कम गना सहयोग गनेछ ।  

कर िढाऔ ँर युिाहरुलाई यसको कुलििाट िचाऔ ँ

यिुा भनेका र्दशेका भविष्य हुन्, जसले नेपालको कुल जनसांख्याको झन्डै ४१ प्रविशि वहस्सा ओगट्छ । िर अवहलेको  

िथ्याांक हने ेहो भने लगभग एक चौ ाई यिुाहरु सिूीजन्य पर्दा ाको कुलिमा फसेका छन ्। सिूीजन्य पर्दा ा वकफायिी, 

पहुाँच योग्य र सवजलै उनेपलब्ध गना सवकने विर्यहरु वकशोरवकशोरीहरु र यिुाहरुको लावग ठुलो मदुेशा हनै । चरुोटको बट्टा 

िोलेर एक विल्ली चरुोट मात्र पवन वकन्न सवकन्छ जसले गर्दाा विद्या ीहरुलाई चरुोट सस्िो र वकन्न सवजलो भएको छ 

। यिुाहरुमा भएको सिूीजन्य पर्दा ाको महामारी एक ठुलो चनुौिी हो । सान ैउनेमरेर्दवेि नै सिूीजन्य पर्दा ा सेिनको सरुुिाि 

गने भएकोले यिुाहरुलाई सिूीजन्य पर्दा ाको लिमा फस्नबाट जोगाउनेन ुपने कुरा अत्यन्िै जरुरी र्दवेिन्छ । त्यसका लावग 

कर िवृि गरी सिूीजन्य पर्दा ाको िरुा मलु्य बढाउनेन ुबाहके अन्य विकल्प छैन जसको पररणाम स्िरूप यिुाहरु ि ा 

वकशोरवकशोरीमा सिूीजन्य पर्दा ाको प्रयोगर्दर घटाउनेन सवकन्छ । 

अिैध रुपिा चुरोट मभमरन्छ िा िस्करी हुन्छ भन्ने िकथ  मि्या िार 

नेपाल र भारिको िलु्ला वसमानाको कारणले, नेपालमा चरुोटमा कर बढाइयो भने भारिको चरुोट भन्र्दा महाँगो भइ अिधै 

रुपमा भारिबाट नेपाल वभवत्रन सक्छ भन्ने िका  आउनेने गरेको छ िर िथ्याांक अनसुार भारिमा चरुोटको िरुा मलू्य 

नेपालको भन्र्दा अत्यवधक बवढ छ । उनेर्दाहरणको लावग भारिको गोल्ड फ्लेक वकां ग्स नामक चरुोट नेपाली रु. ४८० (२० 

विल्लीको) पना आउनेछ भने सोवह लम्बाइको नेपाली सयुा लाईट चरुोट रु २७५ (२० विल्लीको) पना आउनेाँछ । जसलाई 

िलुना गर्दाा भारिको चरुोट नेपाली चरुोट भन्र्दा लगभग ७५ प्रविशिले महाँगो र्दवेिन्छ । त्यसैले नेपाली चरुोट भारिको 

भन्र्दा सस्िो भएकोले भारिको उनेिरािण्ड, वबहार जस्िा वसमानाका राज्यहरुमा प्रशस्िै वबवि हुने गरेको भारिीय सन्चार 

माध्ययमहरुबाट पवन  ाहा पाउनेन सवकन्छ । िस ा, नेपालमा चरुोटको कर बढाउनेर्दा भारिबाट नेपालमा अबैध चरुोट 

वभवत्रन्छ भन्ने िका  वमथ्या मात्र भएको प्रस्ट हुन्छ ।   

अि: सिूीजन्य पर्दा ाको सेिनका कारणले सवृजि समस्याको पररमाण र सिूीजन्य पर्दा ामा लाग्ने करको कमजोर 

अिस् ालाई मध्यनजर गर्द ैआ.ि. २०७८/७९ को बजटेमा सिूीजन्य पर्दा ाको करमा उनेल्लेिनीय िवृि गरी यसको 

प्रयोगबाट जनस्िास्थ्य ि ा र्दशेको अ ािन्त्रमा पना गएको क्षविलाई कम गना वसफाररस गररन्छ । जसका लावग पत्रकाररिा 

के्षत्रको अहम भवूमका रहने हुर्दााँ यस अवभयानमा हािेमालो गरी हाम्रो पैरिीलाई अझ शसक्त बनाउनेनको लावग हावर्दाक 

आव्हान गर्दाछौ ाँ । 
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