
नेपाल राजपत्र 
नेपाल सरकारद्वारा प्रकािशत 

(ख ड ६४) काठमाडौ,ँ फागनु ११ गते २०७१ साल (सखं्या ३९) 
भाग ५ 

 
नेपाल सरकार 

गृह म त्रालयको  
सूचना 

 
नेपाल सरकारले िवक्रम संवत ् २०७२ साल वैशाख १ गतेदेिख संवत ् २०७२ साल चैत्र 
मसा तस म एक वषर्भिरमा सबै सरकारी कायार्लयह लाई देहाय बमोिजमको सावर्जिनक, 
पवर् एवं सट्टा िबदा र कायार्लय समय िनधार्रण गनेर् िनणर्य गरेको छ ।  
 
१. वषर्भिरका शिनवार िवदाः   
(क) वैशाख –  ५, १२, १९, २६ (४ िदन) (ख) जेठ –  २, ९, १६, २३, ३० (५ िदन) 
(ग) असार –   ५, १२, १९, २६ (४ िदन) (घ) साउन – २, ९, १६, २३, ३० (५ िदन)  
(ङ) भदौ –  २, ९, १६, २३, ३० (५ िदन) (च) असोज –  २, ९, १६, २३, ३० (५ िदन) 
(छ) काि क – ७, १४, २१, २८ (४ िदन) (ज) मङ्िसर – ५, १२, १९, २६ (४ िदन)  
(झ) पौष –  ७, १४, २१, २८ (४ िदन) (ञ) माघ –  २, ९, १६, २३ (४ िदन) 
(ट) फागनु – १, ८, १५, २२, २९ (५ िदन) (ठ) चैत –  ६, १३, २०, २४, ३१ (५ िदन) 

    ज माः ५२ िदन     
२. पवर् िबदाह ः 
 (क) नववषर्, वैशाख १ गते मंगलबार । 
 (ख) िकराँत राई िल ब ूजाितको उभौली पवर् – च डी पिूणर्मा (वैशाख पिूणर्मा), बैशाख २१ 

गते सोमबार ।   
 (ग) जनै पिूणर्मा, रक्षाव धन (ऋिष तपर्णी) भदौ १२ गते शिनबार ।   
 (घ) गौरा पवर् (गौरा पजूा) भदौ १९ गते शिनबार ।   
 (ङ) इ लाम धमार्वल वीह को पवर् ईद (इदु ल िफत्र) का िदन । 
 (च) छठ पवर् मंिसर १ गते मंगलबार ।  
 (छ) इ लाम धमार्वल वीह को पवर् बकर ईद (इदलु जोहा) का िदन । 
 (ज) िकराँत पवर् उधौली पजूा, योमरी पु ही – याप ुिदवस (मङ्िसर पिूणर्मा, धा य पिूणर्मा) 

पौष १० गते शकु्रबार । 
 (झ) इसाई धमार्वल वीह को पवर् िक्रसमस डे, (िडसे बर २५ तािरख) पौष १० गते 

शकु्रबार । 



 (ञ) तम ू होसार पौष १५ गते आइतबार । 
 (ट) माघी पवर् (था /मगर/छ याल जाितको राि ट्रय पवर्) माघ १ गते शकु्रबार । 
 (ठ) सोनम होसार माघ २६ गते मंगलबार । 
 (ड) महािशवरात्री, फागनु २४ गते सोमबार ।  
 (ढ) अ तरार्ि ट्रय मिहला िदवस, (माचर् ८) फागनु २५ गते मंगलबार । 
 (ण) िहमाली आिदवासी शेपार्ह ले मनाउने ग्या पो लोसार फागनु २६ गते बधुबार । 
 (त) फागपुिूणर्मा, चैत्र ९ गते मंगलबार र दहेायका िज लाह मा चैत्र १० गते बधुबार । 
िज लाह को नाम 

१. झापा ६. उदयपरु ११. बारा १६. दाङ 
२. मोरङ्ग ७. धनषुा १२. पसार् १७. वाँके 
३. सनुसरी ८. महो री १३. नवलपरासी १८. बिदर्या 
४. स री ९. सलार्ही १४. प दहेी १९. कैलाली 
५. िसरहा १०. रौतहट १५. किपलव त ु २०. क चनपरु 

 (द) िस वा पावनी पवर्का िदन य तो पवर् मनाउने झापा, मोरङ्ग, सनुसरी, िसराहा र स री 
िज लामा । 

 (ध) धवथा व ुछेउिचक पवर्का िदन य तो पवर् मनाउने िज लाह मा थानीय िबदा । 
३. मिहला कमर्चारीह को लािग मात्रः  
 (क) हिरतािलका (तीज), भदौ ३० गते बधुबार ।  
 (ख) ऋिष प चमी, आि न १ गते शकु्रबार ।  
 (ग) िजितया पवर् पनेर् िदन असोज १८ गते सोमबार (िजितया पवर् मनाउने मिहला 

कमर्चारीका लािग) । 
४. िशक्षण सं थाह को लािग मात्रः  

 (क) वस त प चमी, फागनु १ गते शिनबार ।  
५. जात्रा िबदा (काठमाड  उप यकालाई मात्र) 
 (क) गाईजात्रा, भदौ १३ गते आइतबार । 
 (ख) इ द्रजात्रा, आि न १० गते आइतबार । 
 (ग) म ये द्रनाथको भोटो दखेाउने जात्रा (सो जात्रा हुने िदन ।) 
 (घ) घोडेजात्रा चैत्र २५ गते िबिहबार । 
६. दश िबदाः  
 (क) घट थापना, आि न २६ गते मंगलबार ।  
 (ख)  काितर्क ३ मंगलबारदिेख काितर्क ७ गते शिनबारस म (फूलपातीदिेख द्वादशीस म) ।  
 (ग) कोजाग्रत पिूणर्मा, काितर्क ९ गते सोमबार । 
७. ितहार िबदाः  
 (क) ल मीपजूा, काितर्क २५ गते बधुबार । 
 (ख) गोवधर्न पजूा, ह पजूा, नेपाल स वत ्काितर्क २६ गते िबिहबार । 
 (ग) भाइिटका, काितर्क २७ गते शकु्रबार । 
८. िदवस िबदाः  
 (क) लोकत त्र िदवस, वैशाख ११ गते शकु्रबार ।  
 (ख) िव  मजदरु िदवस, (मे १) वैशाख १८ गते शकु्रबार । 



 (ग) गणत त्र िदवस, जे  १५ गते शकु्रबार । 
 (घ)  िनजामती सेवा िदवस, भाद्र २२ गते मंगलबार (िवदशेि थत नेपाली िनयोगमा कायर्रत 

समेत िनजामती कमर्चारी, अदालत तथा संवैधािनक िनकायका कमर्चारीलाई मात्र ) । 
 (ङ) अ तरार्ि ट्रय अपाङ्ग िदवस, (िडसे बर ३) मंिसर १७ गते िबिहबार (नेपाल िभत्रका 

स पणूर् अपाङ्ग कमर्चारीका लािग) । 
 (च) शहीद िदवस, माघ १६ गते शिनबार । 
 (छ) राि ट्रय प्रजात त्र िदवस, फागनु ७ गते शकु्रबार । 
९. ज म जय ती िबदाः  
 (क) बदु्ध जय ती, बैशाख २१ गते सोमबार । 
 (ख) ीकृ ण ज मा मी, भदौ १९ गते शिनबार । 
 (ग) गु  नानक जय ती मंिसर ९ गते बधुबार (नेपाली िशख धमार्वल वी कमर्चारीलाई) । 
१०. िवदशे ि थत नेपाली िनयोगह ले स बि धत मलुकुका सावर्जिनक िबदाह लाई समेत ि गत 

गरी बढीमा १८ िदनस म सावर्जिनक िबदा आफले यव थापन र समायोजन गनर् सक्ने । 
११. सट्टा िवदाः 

अ पताल, रोपवे, टेिलफोन, प्रहरी, अ यागमन, थाना, चौकी, फायर ि गेड, टक्सार, रेिडयो 
नेपाल, नेपाल टेिलिभजन, नेपाल सरकार मदु्रण िवभाग, हुलाक, आकाशवाणी आिद ज ता 
रोजना र आकि मक सेवा प्रदान गनेर् म त्रालय, िवभाग तथा कायार्लयह ले सावर्जिनक 
िबदाका िदनमा समेत काम काज गनुर् पनेर् हुदँा य ता कायार्लयमा दिैनक काम नरोिकने गरी 
सावर्जिनक िबदाका िदन काम गरेवापत प्रचिलत काननूको रीत परु् याई सट्टा िबदा ब न पाइने । 

१२. कायार्लय हािजर हुने र छुट्ने समयः 
(क) नेपाल रा यभरका सबै सरकारी कायार्लयह मा शकु्रबारबाहके माघ १६ गतेदिेख काितर्क १५ 

गतेस म िबहान १०:०० बजे हािजर भई अपरा ह ५:०० बजे छुट्ने  र काितर्क १६ गतेदिेख 
माघ १५ गतेस म िबहान १०:०० बजे हािजर भई अपरा ह ४:०० बजे छुट्ने ।  

(ख) शकु्रबारको िदन िबहान १०:०० बजे हािजर भै अपरा ह ३:०० बजे   छुट्ने । 
द्र यः  
 (क) “आधा िदन” भ नाले काितर्क १६ गतेदिेख माघ १५ गतेस म तीन मिहनाको लािग 

१:०० वजे र माघ १६ दिेख काितर्क १५ गतेस म िदनको १.३० बजेस म स झनपुछर् । 
 (ख) सेवाग्राहीलाई प्रदान गिरने सेवा प्रवाहमा असर नपनेर् गरी कायार्लय समयको १ 

बजेदिेख २ वजेस म खाजा खाने समय कायम गिरएको छ । 
        
                                                           आज्ञाले  
        सयूर्प्रसाद िसलवाल 
        नेपाल सरकारको सिचव 


