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१. भनूमका 

 संस्कृनत, पयवर्न तथा नागररक उड्डयन मन्रालयमा माननीय मन्रीज्यूको अध्यक्षतामा नमनत 

२०७७/06/08 मा िसेको उच्ि व्यर्स्थापन समूहको िैिकको ननर्वयानसुार कोनभर्-१९ पश्चात ्

पयवर्न उत्थानका ध्येयले हप्तामा २ ददन वर्दाको व्यर्स्थाका लानग यस अचिका ननर्वयहरूको अध्ययन, 

यस्तो व्यर्स्थािार् आनथवक सामाचजक प्रभार् लगायतका वर्षयहरू अध्ययन गरी नसघ्र पेश गनव संस्कृनत, 

पयवर्न तथा नागररक उड्डयन मन्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमखुको संयोजकत्र्मा संिीय 

मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय, अथव मन्रालय, गहृ मन्रालय, पयवर्न वर्भाग र नेपाल पयवर्न 

िोर्व लगायतका सरोकारर्ाला ननकायहरू सचम्मनलत सनमनत गिन भएको नथयो। सोही सनमनतको 

कायावदेशिमोचजम यो अध्ययन प्रनतरे्दन तयार भएको हो ।  

 प्रिनलत कानून अनसुार ननयनमत कामिार् वर्श्राम नलनलुाई निदा भननन्छ । पूर्व औद्योनगक 

यगुमा खासगरी धानमवक पर्वहरू मनाउनका लानग निदाको िलन भएको पाइन्छ। सार्वजननक निदाको 

ननर्वय सम्िचन्धत सरकारद्वारा ददइन्छ भने ननजी क्षेरमा सम्िचन्धत संस्थाहरूले निदाको ननर्वय गरेपनन 

यसका ननचश्चत मान्यता र न्यूनतम आरामको समय र अनधकतम कायविण्र्ाको सीमालाई आधनुनक 

यगुमा सामान्य मूल्यको रूपमा सार्वजननक तथा ननजी क्षरेमा स्र्ीकारेको अर्स्था छ । औद्योनगकीकरर् 

संगै श्रनमकहरूले ननयनमत रूपमा ननचश्चत िण्र्ा उद्योग र कारखानामा काम गनुवपने प्रर्ालीको वर्कास 

भएको हो। त्यसभन्दा पवहले कायावलय समय ननचश्चत तोवकएपनन ननयनमत िण्र्ा काम गनुवपने वर्षय 

त्यनत संरे्दनशील रूपमा नलएको पाइँदैन। उद्योग र कारखाना मानलकहरूले र्स्तकुो उत्पादन र्ृवि 

गनुवपने समयमा श्रनमकहरूले दैननक १८ िण्र्ासम्म काम गनुवपरेको वर्र्रर्हरू वर्द्यमान छन ्।  

 श्रनमक र कामदारहरूले आफूलाई उपलब्ध समयलाई काम र आरामको िीिमा कसरी 

िाँर्फाँर् गछवन ्भने्न कुरा धेरै वर्षयहरूमा ननभवर गदवछ । यसका प्रमखु कारक तत्र्हरूमा श्रनमकको 

आनथवक अर्स्था, ज्यालाको दर, कामको प्रकृनत, श्रनमकको उमेर, नलंग लगायत शारीररक र माननसक 

अर्स्था, पररर्ारको आम्दानी खिवको अर्स्था, रोजगारीको उपलब्धताका साथै काम गने कम्पनी र्ा 

संस्था आदद पदवछन।् त्यसैगरी श्रमको उत्पादकत्र्लाई श्रनमकको काम र आराम गने अर्नधले प्रभार् 
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पारररहेको हनु्छ । शास्त्रीय वर्श्लषेर्मा श्रमको माग र आपूनतवलाई केर्ल ज्यालादरको प्रभार्को रूपमा 

मार हेने गररन्छ। जसका आधारमा श्रमको ज्यालादर माग र आपूनतवले ननधावरर् गदवछ भन ेनर्-शास्त्रीय 

वर्श्लषेर्मा कायव अर्नधको सामाचजक सूिकहरूसंगको सम्िन्धमा पनन हेररने भएकोले ननचश्चत िण्र्ाभन्दा 

िढीको कायव अर्नधले अनतररक्त आम्दानी भएपनन श्रनमकलाई अन्य सामाचजक तथा पाररर्ाररक पक्षहरूमा 

नकारात्मक प्रभार् पारेको हनु्छ । जसको कारर् श्रमको उत्पादकत्र् पनन कम हनुे र श्रनमकलाई 

पनन अनपुयोनगता (Disutility) को नसजवना हनु्छ ।  

हाल वर्श्वभर कोरोना संक्रमर्को महामारीिार् अथवतन्र क्षतवर्क्षत भएको र नेपालमा 

अथवतन्रको एक प्रमखु स्तम्भको रूपमा रहेको पयवर्न क्षेर धराशायी हनुे अर्स्थामा रहेको छ । यस 

सन्दभवमा आन्तररक पयवर्न प्रर्िवन गनवका लानग हप्तामा २ ददन सार्वजननक निदा ददने सम्िन्धी 

व्यर्स्थाको अध्ययन गनव संस्कृनत, पयवर्न तथा नागररक उड्डयन मन्री माननीय योगेश भट्टराईको 

अध्यक्षतामा िसेको िैिकिार् मन्रालयका प्रशासन, योजना तथा महाशाखा प्रमखु कमल प्रसाद 

भट्टराईको संयोजकत्र्मा अन्य ननकाय समेतका प्रनतनननध सदस्य रहेको सनमनत गिन भएको नथयो, 

आन्तररक पयवर्न प्रर्िवन, सार्वजननक खिव कर्ौती, इन्धन कर्ौती, उत्पादकत्र् र्ृवि, लगायतका 

वर्षयमा दईु ददन सार्वजननक निदाले पाने प्रभार् समेत आकंलन गरी प्रनतरे्दन सम्िचन्धत ननकायमा 

पिाउने ननर्वय भएिमोचजम यो अध्ययन प्रनतरे्दन तयार गररएको हो। 

२. सार्वजननक निदा र कामको अर्नधको कानूनी पक्ष र अन्तरावविय मान्यताहरू 

काम गने अर्नधको वर्षय श्रम कानूनको सिभन्दा परुानो वर्षय हो। पवहले १९औ ंशताब्दीको 

शरुुमा यो मान्यता नथयो वक धेरै िण्र्ा काम गनुवले मजदरुहरूको स्र्ास््य र उनीहरूको पररर्ारलाई 

खतरामा पादवछ। पवहलो आईएलओ अनभसचन्ध, १९१९  मा  कामको सीनमत िण्र्ा र कामदारहरूको 

लानग पयावप्त आराम अर्नध प्रदान गने वर्षय आएको नथयो । उक्त सचन्धमा ददनमा ८ िण्र्ा र हप्तामा 

४८ िण्र्ामा कायवअर्नध सीनमत गने, कम्तीमा हप्तामा लगातार २४ िण्र्ाको वर्दा ददन े जस्ता 

प्रार्धानहरू रहेका छन ्। आज, आईएलओ मापदण्र्हरूले कामको ननयनमत िण्र्ा, दैननक र साप्तावहक 

आराम अर्नधको समय, र र्ावषवक छुदट्टको ढाँिा प्रदान गदवछ। यी कानूनी व्यर्स्था तथा अन्तरावविय 
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मान्यताहरूले श्रनमकहरूको शारीररक र माननसक स्र्ास््यको सरुक्षा गदाव उच्ि उत्पादकता सनुनचश्चत 

हनु्छ भने्न कुराको पक्षपोषर् गदवछन ्। अल्प अर्धीका कामका मापदण्र्हरू रोजगारी नसजवना गने र 

परुुष र मवहलािीि समानता िढाउने जस्ता मदु्दाहरूलाई सम्िोधन गनवका लानग महत्र्पूर्व उपकरर्हरू 

माननएको छ । 

आइएलओका वर्नभन्न महासचन्धहरू  जस्तै: Hours of Work (Industry) Convention, 1919 

(No. 1), Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30), Forty-Hour Week 

Convention, 1935 (No. 47), Reduction of Hours of Work Recommendation, 1962 (No. 

116), Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14), Weekly Rest (Commerce and 

Offices) Convention, 1957 (No. 106), Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 

132), Night Work Convention, 1990 (No. 171), Part-Time Work Convention, 1994 (No. 

175)  हरूले दैननक तथा साप्तावहक कामको अर्नध, निदाको अर्नध, अननर्ायव तलिी निदा, रातको 

समयमा काम गने सम्िन्धमा मान्यताहरू स्थावपत गरेका छन ्।  

नेपालमा सार्वजननक निदाको  सम्िन्धमा नेपाल सरकारको ननर्वयानसुार हनुे व्यर्स्था रवहआएको 

छ । सार्वजननक क्षेरका कमविारी तथा कामदारहरूको वर्दा तथा कायवसमयको सम्िन्धमा ननजामती 

तथा अन्य क्षरेका सेर्ा तथा सवुर्धाका शतवसम्िन्धी काननुहरूले उक्त व्यर्स्था गरेका छन ्भन ेननजी 

क्षेरका कमविारी तथा कामदारहरूको हकमा श्रम ऐनले निदा, कायव समय तथा अन्य औद्योनगक 

सरुक्षाका सम्िन्धमा व्यर्स्था गरेको छ । श्रम ऐनले रोजगारदाताले श्रनमकलाई प्रनतददन आि िण्र्ा 

र एक हप्तामा अठ्िालीस िण्र्ाभन्दा िढी समय काममा लगाउन नपाइन,े श्रनमकलाई लगातार पाँि 

िण्र्ा काम गरेपनछ आधा िण्र्ा वर्श्रामको समय ददन ुपने प्रार्धानहरू रहेका छन ्। त्यसै गरी, वर्दा 

सम्िन्धमा साप्तावहक निदा, सार्वजननक निदा, सट्टा निदा, िर निदा, निरामी निदा, प्रसूनत निदा, वकररया 

निदा आदद पाउने प्रािधान समेत श्रम ऐनमा रहेको छ । सचित िर निदा र निरामी निदा िापतको 

पाररश्रनमक पाउने प्रािधान समेत रहेको छ भन ेवकररया कुनै पनन निदा िापतको पाररश्रनमक कर्ाउन 
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नपाउने समेत प्रार्धान श्रम ऐनमा रहेकोले वकरया निदा, निरामी निदा र प्रसूनत निदा िाहेकका निदालाई 

अनधकारको रूपमा नभै सहनुलयतको रूपमा नलनपुने देचखन्छ। 

३. अध्ययन वर्नध 

संसारका अनधकाशं देशहरूले सफल रूपमा लामो अर्नधदेचख गरररहेको हप् तामा २ ददन 

सार्वजननक निदा ददने अभ्यास नेपालले वकन गनव सकेन भने्न प्रश्न अनतु्तररत नै छ । यसको वर्नभन्न 

पक्षहरुको अध्ययन र वर्श्लषेर् गनव संस्कृनत, पयवर्न तथा नागररक उड् र्यन मन्रालयमा पयवर्न प्रर्िवन 

महाशाखा प्रमखुको संयोजकत्र्मा एक सनमनत गिन भएको र उक्त सनमनतले हप्तामा पाँि ददन कायवददन 

र दईु ददन सार्वजननक निदा कायम गने सम्िन्धमा अध्ययन गरी यसिार् आनथवक, पयावर्रर्ीय, पयवर्कीय 

र सेर्ाप्रर्ाह लगायतका वर्नभन्न क्षेरमा पनव सक्ने प्रभार् र असरको वर्श् लेषर् गरी प्रनतरे्दन पेश गने 

कायावदेश ददइएको नथयो । साथसाथै, नेपालमा वर्नभन्न समयमा सार्वजननक वर्दाहरूको प्रर्चृत्त समेत 

अध्ययन गररएको छ यस सनमनतले अध्ययन गने क्रममा  

 वर्गतमा यस सम्िन्धमा भएका अध्ययन तथा वर्श्लषेर्हरू र प्रकाचशत अप्रकाचशत कागजात 
तथा दस्तारे्जहरू जम्मा गरी अध्ययन, पनुरार्लोकन गने,  

 पयवर्न, सेर्ा प्रर्ाह, ट्रावफक व्यर्स्थापन तथा सरकारी खिव सम्िन्धमा २ ददने सार्वजननक 
निदािार् पनव जान ेअसरिारे जानकार व्यचक्त तथा संस्थाहरूसंग िैिक तथा अन्तवक्रव या गने,  

 वर्ज्ञहरूसंग राय सझुार् संकलन गने, उद्योगीहरू, टे्रर् यूननयनहरू र अन्य श्रनमक संगिनहरू 
तथा सरोकारर्ाला ननकायहरूसंग छलफल गने,  

 यस सम्िन्धमा नछमेकी रािहरूका अभ्यास र अन्य अन्तरराविय अभ्यासका िारेमा समेत 
उपलब्ध दस्तारे्ज, प्रनतरे्दन तथा कागजातहरू अध्ययन गने  

 यस सम्िन्धमा आर्श्यक र उपलब्ध त्य, त्यांक संकलन, वर्श् लेषर् गने,  

 यो व्यर्स्थाको कायावन्र्यनपनछ पने आनथवक असर, पयावर्रर्ीय असर, खिव न्यूनीकरर् तथा 
आन्तररक पयवर्न प्रर्िवनमा पने प्रभार् तथा असर वर्श् लेषर् गने,  

जस्ता वर्नधहरू प्रयोग गररएको नथयो । 
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४. अध्ययन र वर्श्लषेर् 

४.१ सार्वजननक निदाको अन्तरावविय र राविय परररे्श 

वर्श्व श्रम संगिन (ILO) को महासचन्ध ४७ ले श्रनमकलाई हप्तामा ४० िण्र्ाको आधारभतू 
कायवसमय तोकेको छ । वर्श्लषेर् गररएका वर्श्वका १२७ देशहरूमध्ये ११६ देशहरूमा हप्तामा ५ ददन 
कायावलयहरू सिालन हनुे गदवछन ्भन े११ देशहरूमा मार हप्तामा ६ ददन कायावलय सिालन हनु्छन।् 
एचशया महादेशमा त्याकं उपलब्ध भएका ४३ देशहरूमध्ये ३८ देशहरू (८८ प्रनतशत) मा हप्तामा ५ 
कायवददन रहेको छ । साकव  सदस्य रािहरूमध्ये नेपाल िाहेक सिैमा हप्तामा २ ददन सार्वजननक निदा 
ददने प्रार्धान रहेको छ 

तानलका २ 
साप्तावहक कायव ददन र निदाको ददनको अर्स्था 

क्षेर त्यांक 
उपलब्ध भएका 
देशको संख्या 

हप्तामा २ ददन निदा हनुे देश हप्तामा १ ददन निदा हनुे देश 

संख्या (प्रनतशत) संख्या (प्रनतशत) 

वर्श्व 127 116  ९१% 11 ९% 

एचशया महादेश 43 38 88% 5 १२% 

साकव  क्षेर 8 7 ८८% 1 १२% 

 

त्याङ्क उपलब्ध भई वर्श्लषेर् गररएका वर्श्वका १२७ देशमध्ये ११५ देशहरूमा हप्तामा ५ ददन सरकारी 

कायावलयहरू सिालन हनु ेगदवछन,् जनु वर्श्लषेर् गररएका देशको ९१ प्रनतशत हनु्छ । १२७ मध्ये 

८८ देशहरूमा हप्तामा ४० िण्र्ा र ८ देशमा ४० िण्र्ाभन्दा कम कायवसमय तोवकएको छ जनु 

१२७ देशको ७५ प्रनतशत हनु्छ।हालै केही वर्कनसत र सम्पन्न देशहरूले कमविारी र मजदूरहरूले 

हप्तामा ननचश्चत ददन र्ा िण्र्ा अननर्ायव तलिी निदा (Mandatory Leave)  िस्नै पने व्यर्स्था समेत 

गरेका छन ्र कनतपय देशहरू र ननजी कम्पनीहरूले समेत हप्तामा ४ ददन मार कायवददन समेत तोकेका 

छन ्। उदाहरर्को लानग जापानमा माइक्रोसफ्र् कम्पनीले हप्तामा ३ ददन निदा ददन ेगरी गरेको 

परीक्षर्मा उक्त कम्पनीको निद्यतु खपतमा २३ प्रनतशत कमी आएको पाइएको नथयो । िेलायतमा 
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लेिर पार्ीले आफ्नो सन ्२०१९ को िनुार्ी िोषर्ापरमा िनुार् चजतेमा हप्तामा ४ कायवददनको प्रार्धान 

ल्याउन ेजनाएको नथयो। वर्श्वमा धेरै देशमा धेरै कम्पनी र संस्थाहरूले हप्तामा ४ कायवददनको प्रार्धान 

राखेर उत्पादकत्र्मा र्वृि, कमविारी र कामदारको तनार्का कमी र सिालन खिवमा कर्ौती गरेको 

अध्ययनहरूले देखाएका छन।् 

तानलका १ 

वर्श्वका सार्वजननक वर्दा र साप्तावहक कायविण्र्ाको वर्र्रर् 

साप्तावहक कायविण्र्ा 

देशको 

संख्या 

 हप्तामा सार्वजननक वर्दा 

हनु ेददन 

देशको संख्या 

४० िण्र्ा ८८  ३ ददन १ 

४० िण्र्ा भन्दा कम  ८  २ ददन ११५ 

४० िण्र्ाभन्दा िढी ३१  १ ददन १० 

जम्मा १२७  जम्मा 12७ 

कनतपय देशहरूले कमविारीहरू र श्रनमकको सार्वजननक जीर्न र व्यचक्तगत जीर्नको सन्तलुन (Work-

Life Balance) का लानग वर्नभन्न खाले Recreational Leave र कामका आधारमा निदा ददने र निदा 

समयमा लिकता प्रर्ाली (Flexi Leave) को प्रर्ाली समेत अपनाएको पाइन्छ। नेपाल िाहेक सिै साकव  

सदस्य रािहरूमा सप्ताहमा २ ददन सार्वजननक निदा ददन ेप्रार्धान रहेको छ। 

 सिैभन्दा कम सार्वजननक निदा ददने देश मेचक्सको हो । जहा ँसन ्२०२० मा शननर्ार र 

आईतिारका सार्वजननक निदा िाहेक राविय रूपमा ८ ददन सार्वजननक निदा रहेको छ । त्यसैगरी 

सिैभन्दा िढी निदा ददन ेदेश क्याम्िोनर्या हो । जहा ँसन ्२०२० मा २३ ददन सार्वजननक निदा 

रहेको छ । त्यसैगरी मेचक्सको नै सिैभन्दा िढी कायविण्र्ा प्रनतर्षव भएको देश हो जहा ँऔसतमा 

प्रनतर्षव प्रनत कामदार २२५७ िण्र्ा काम गररन्छ भने जमवनी सिैभन्दा कम कायविण्र्ा प्रनतर्षव भएको 
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देश हो जनु र्ावषवक १३६३ िण्र्ा मार छ। नेपालमा सन ्२०२० मा र्ावषवक १९५२ िण्र्ा रहेको 

छ ।  

 नेपालमा सार्वजननक क्षेरका कमविारीहरूका लानग आईतिारदेचख निवहिार निहान १० िजेदेचख 

सांझ ५ िजेसम्म र शकु्रिार निहान १० िजेददचख ददउसो ३ िजेसम्म गरी हप्तामा ४० िण्र्ाको कायव 

अर्नध तोकेको छ भने सार्वजननक क्षेरको यस अभ्यासलाई लगभग सिै प्रकारका ननजी संस्था, कम्पनी 

तथा कायावलयहरूले समेत अिलम्िन गरेको पाइन्छ। 

 सरकारी कायावलयहरूमा कमविारीहरूले गने काम जनताले पाउने सेर्ा प्रर्ाहको प्रभार्काररतासंग 

जोनर्एको हनु्छ ।सार्वजननक र सरकारी ननकायमा ननचश्चत समय तोकेर प्रर्ाह गररने सेर्ाले सेर्ाग्राहीले 

सेर्ा नलन सचजलो हनुे भएकोले हरेक देशमा सेर्ाप्रर्ाह गने, खाजा खान,े सप्ताहान्तमा निदा िस्ने र 

अन्य समयमा पनन निदा िस्न ेसमय ननचश्चत गररएको हनु्छ । 

 नेपालको वर्गतको अभ्यास हेदाव वर्गतमा २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सधुार आयोगले 

खिव िर्ाउन सवकन ेर प्रशासन सिालन सहज हनुे भन्दै हप्तामा दईु ददन निदा ददन नसफाररश गरेको 

नथयो। सोही नसफाररश अनसुार २०५६ सालमा सातामा दईु ददन निदा ददन ेननर्वय कायावन्र्यन गररएको 

नथयो। कािमार्ौं उपत्यकािार् शरुु गररएको दईुददने निदाको छोर्ो समयको लानग कायावन्र्यन भएको 

पाइन्छ। हप्तामा २ ददन निदा ददंदा तत्कालीन प्रशासन सधुार आयोगको नसफाररशको आधार नलई 

कमविारीको उत्पादकत्र् िढ्ने, कायावलय निहान ९ िजेिार् सिालन हनु ेभएकोले ट्रावफक व्यर्स्थापनमा 

सहजता आउने, कायावलय सिालन खिव र इन्धन खपतमा कमी आउने, कमविारीले Work-Life Balance 

गनव मद्दत पगु्न ेर दईु ददनको निदाले कमविारी र नतनका पररर्ारलाई सप्ताहान्तको छुट्टी मनाउन िावहर 

जाने समेत समय उपलब्ध भई आन्तररक पयवर्न प्रर्िवन हनुे समेत आकंलन गररएको नथयो। पनछ 
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दईु ददन निदा ददने ननर्वयिार् कस्तो आनथवक प्रभार् पर् यो भने्न अध्ययन नै नगरी उक्त व्यर्स्था हर्ाएको 

पाइन्छ । 

नेपालमा सार्वजननक क्षेरका कमविारीहरूका लानग आईतिारदेचख निवहिार निहान १० िजेदेचख 

सांझ ५ िजेसम्म र शकु्रिार निहान १० िजेददचख ददउसो ३ िजेसम्म गरी हप्तामा ४० िण्र्ाको कायव 

अर्नध तोकेको छ भने सार्वजननक क्षेरको यस अभ्यासलाई लगभग सिै प्रकारका ननजी संस्था, कम्पनी 

तथा कायावलयहरूले समेत अिलम्िन गरेको पाईन्छ ।ननजामती सेर्ा ऐन, २०४९ को दफा ४१ मा 

ननजामती कमविारीहरूले “नपेाल सरकारिार् ननधावररत समयमा ननयनमत रूपले कायावलयमा हाचजर 

हनुपुने” व्यर्स्था छ भने ननजामती सेर्ा ननयमार्ली २०५० को ननयम ५४ मा “ननजामती कमविारीको 

सिै समय नेपाल सरकारको अधीन हनुे र जनुसकैु समय पनन ननजहरूलाई सरकारी काममा लगाउन 

सवकन”े प्रार्धान रहेकोले ननजामती कमविारीहरू निदा िसेको समयमा पनन कायावलयलाई आर्श्यक 

भएमा कायावलयको काममा खर्ाउन कुने िाधा नपने कुरा स्पष्ट नै छ। 

नेपाली समाज र पररर्ारमा आएको संरिनात्मक पररर्तवनसंगै संयकु्त पररर्ारिार् क्रमशाः समाज 

एकात्मक पररर्ारतफव  अगानर् िढेको, मवहलाहरूको पनन रोजगारी, व्यर्साय तथा आयआजवनका 

वक्रयाकलापमा संलग्नता िढेसंगै श्रीमान ्श्रीमती व्यस्त रहने एकात्मक पररर्ारमा काम र व्यचक्तगत 

जीर्निीिको सन्तलुन नमलाउन, िालिच्िाको रेखदेख र स्याहारससुार गनव समेत हप्तामा ६ ददन 

कायावलय जानपुने हुदँा पयावप्त समय ददन नसक्ने अर्स्था समेत रहेको छ। 

 संिीयता भन्दा पवहले जनताले प्रत्यक्ष सेर्ा नलने कायावलयहरू चजल्लाम सदरमकुाममा रहेकोले 

दगुवमिार् आउनपुने अर्स्थामा दईु ददन निदा हुँदा सदरमकुाममा २-३ ददनसम्म िस्नपुने अर्स्था 

रहेकोमा संिीय व्यर्स्थामा अनधकांश सेर्ाहरू स्थानीय स्तरमै गाउंपानलका, नगरपानलका तथा र्र्ा 

कायावलयहरूिार् नलन सवकन ेभएकोले पनन र्तवमान सन्दभवमा हप् तामा २ ददन निदा ददंदा सेर्ाग्राहीले 

दखु पाउन ेअर्स्था आउँदैन। वर्शेष पररचस्थनतको कारर्ले नागररकता र राहदानीजस्ता सेर्ा नलन े 

सेर्ाग्राहीमध्ये केहीलाई अको हप्तो आउनपुने अर्स्था आएमा पनन स्थानीय तहहरूको चजल्ला 
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सदरमकुामसम्म सर्क यातायातको पहुँि रहेकोले फकेर जाने र आउने गनव सवकने अर्स्था रहेको छ  

। तर, त्यो संख्या अत्यन्त न्यून रहेको छ ।  

 नेपालमा सार्वजननक निदामा वर्गतमा िार वकनसमको प्रर्ृचत्त रहेको पाइन्छ। प्रथमताः पिायती 

व्यर्स्थामा वहन्दू धमाविलम्िीहरूका पर्व तथा भगर्ानहरूका जन्मोत्सर्हरूमा र राजारानीका जन्मोत्सर्, 

भ्रमर् आददमा िढी सार्वजननक निदा ददने र अन्य आददर्ासी, जनजाती तथा अल्पसंख्यक समदुायका 

पर्वहरूमा निदा ददएको पाइँदैन। उदाहरर्को लानग वर्.सं. २०४५ सालमा ५२ ददन शननिार निदा, 

८ ददन पर्व निदा, ३ ददन मवहला कमविारीहरूको लानग निदा, ४ ददन जारा निदा, ९ ददन दशैं निदा 

(अदालतहरूमा १५ ददन), ३ ददन नतहार निदा, २ ददन ददर्स निदा, तत्कालीन राजाको स्र्देश र्ा 

वर्देशमा राजकीय भ्रमर्मा जादा निदा, २ ददन, तत्कालीन राजा र रानीको जन्मोत्सर्मा निदा, ५ ददन 

वर्नभन्न जयन्ती निदा गरी जम्मा ८५ ददन सिैलाई र ३ ददन मवहलालाई मार गरी 88 ददन र राजाको 

राजकीय भ्रमर्मा थप ददन निदा ददएको पाईन्छ।  

दोश्रो िरर्मा प्रजातन्रको पनुर्वहालीपनछ पर्व निदाहरूमा छि, वक्रसमस, गौरा पर्व, िकर ईद, 

जस्ता वर्दाहरू थप गररए। त्यसै गरी, संवर्धान ददर्स, शहीद ददर्स जस्ता निदाहरू पनन सार्वजननक 

निदाका रूपमा राचखए। यस िरर्मा (वर्.सं. २०५१) ५२ ददन शननिार निदा, १० ददन पर्व निदा 

(समूह र स्थान वर्शेषमा लाग ुहनु ेसमेत) ३ ददन मवहला कमविारीहरूको लानग निदा, ४ ददन जारा 

निदा, ९ ददन दशैं निदा (अदालतहरूमा १५ ददन), ३ ददन नतहार निदा, ५ ददन ददर्स निदा, तत्कालीन 

राजाको स्र्देश र्ा वर्देशमा राजकीय भ्रमर्मा जादा र फवकिं दा निदा, १ ददन तत्कालीनको जन्मोत्सर्मा 

निदा, २ ददन वर्नभन्न जयन्ती निदा गरी जम्मा 78 ददन सिैलाई र ११ ददन समूह र स्थान निशेषलाई 

गरी 8९ ददन र राजाको राजकीय भ्रमर्मा थप ददन निदा ददइएको नथयो।  

तेस्रो िरर्मा, गर्तन्रको स्थापनापनछ, लोकतन्र ददर्स, गर्तन्र ददर्स, प्रजातन्र ददर्स, 

संवर्धान ददर्स जस्ता थप ददर्सहरू राचखए भने, निदाहरूलाई समारे्शी िनाउने प्रयासस्र्रूप अन्य 

जातजाती र धमावर्लम्िीहरूले मनाउन ेपर्वहरूमा पनन सार्वजननक निदा ददने प्रिलन रहेको छ ।यस 

अर्नधमा (वर्.सं. २०७०) मा ५२ ददन शननिार निदा, 17 ददन पर्व निदा (समूह र स्थान वर्शेषमा 
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लागू हनुे समेत) ३ ददन मवहला कमविारीहरूको लानग मार निदा, १ ददन चशक्षर् संस्था मार निदा, 

४ ददन जारा निदा, ७ ददन दशैं निदा, ३ ददन नतहार निदा, ६ ददन ददर्स निदा, ३ ददन जन्म जयचन्त 

निदा गरी जम्मा 75 ददन सिैलाई र 24 ददन समूह र स्थान निशेषलाई गरी ९९ ददन निदा ददएइको 

नथयो। 

िौथो िरर्मा, संिीयताको स्थापनापनछ, वर्नभन्न प्रदेशहरू र स्थानीय सरकारहरूले प्रादेचशक र 

स्थानीय रूपमा नै ननर्वय गरी प्रदेशनभर र स्थानीय तहमा मार लाग ुहनुे गरी सांस्कृनतक परररे्श 

अनसुारका जारा, पर्व र िार्हरूमा निदा ददने प्रिलन आएको छ । नेपाल सरकारको ननर्वयानसुार 

(वर्.सं. २०७६ मा) 69 ददन सिैलाई र समूह निशेष र स्थान वर्शषेले पाउने २३ ददन गरी जम्मा 

९२ ददन सार्वजननक निदाको रूपमा रहेको पाईन्छ। 

४.२ सार्वजननक निदाको आनथवक सामाचजक पक्ष 

िण्र्ा प्रनत हप्तानको वहसािमा ४० िण्र्ा काम तकव संगत भएपनन धेरै देशहरूले ४० िण्र्ाको 

काम कमविारी र श्रनमकहरूिार् ५ ददनमा नै नलन ेर हप्तामा २ ददन निदा ददने प्रािधान राखेका छन।् 

तर नेपालमा ४० िण्र्ाकै कामको लानग कमविारी र श्रनमकहरूलाई हप्तािमा ६ ददन खवर्नपुने गरी 

अनतु्पादक र खचिवलो प्रार्धान राचखएको छ । ६ पर्क अवफस आउन,ु ६ पर्क फवकव न,ु ६ पर्क 

कायावलयको लानग तयारी गनुव र आतेजाते १२ पर्कको समय यातायात र यारामा सर्कमा निताउन ु

कुनै वहसािले पनन तकव संगत देचखंदैन । ४० िण्र्ा लाग्न ेकामलाई ६ ददनमा ४० िण्र्ा लगाएर 

गनुवभन्दा ५ ददनमै ४० िण्र्ा लगाएर गदाव पकै्क पनन िढी उत्पादकत्र् र कम खचिवलो हनुे कुरामा 

दईुमत हनु सक्दैन ।यसिार् श्रोत र समयको िित हनु्छ भन े िित भएको श्रोत र समयलाई 

मनोरञ्जनात्मक, िमुवफर आददमा लगाउन सवकन्छ । शकु्रर्ारको कायावलय समय नेपालमा जम्मा ५ 

िण्र्ाको रहेको छ । ५ िण्र्ाको कायावलय समय भनकेो एक हप्ताको ४० िण्र्ा समयको तलुनामा 

१२.५ प्रनतशत हनु आउँछ तर उक्त ददनको कायावलय जाने तयारी लगायतका कायव र कायावलय जान 

र कायावलयिार् फवकव न लाग्ने समय ६ कायवददनको तलुनामा १६.७ प्रनतशत हो। यसरी अन्य 
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कायवददनको तलुनामा शकु्रर्ारको कायवददन कायावलय सिालन खर ् यसको तयारी तथा ट्रावफक 

व्यर्स्थापन आददका आधारमा कम उत्पादकत्र् हनुे र कम काम हनुे ददन हो।  

 यस क्रममा कनतपय खिव जस्तै ( इन्धन, वर्द्यतु, पानी तथा सरसफाई, यातातात, खिवहरू 

कररि १६ देचख २० प्रनतशतसम्म कर्ौती गनव सवकने हनु्छ । आ.र्. २०७७/७८ को िजेर्मा 

सामान्य अनमुान गदाव हप्तामा २ ददनको सार्वजननक वर्दा ददने व्यर्स्थाले र्षवभरीमा करीि १ अिव ६४ 

करोर् ९१ लाख रुपैंया िित हनुे देचखन्छ । हप्तामा २ ददनको सार्वजननक वर्दा ददने व्यर्स्थाले 

मवहलाहरूमानथको िरायसी कामको िोझ कम गनव सहयोग पगु्नेछ जसिार् लैंनगक समानता कायम 

गने कायवमा समेत सहयोग पगु्न ेहनु्छ।  

 वर्श्व आनथवक मि (World Economic Forum) ले ओइनसनर् देशहरूको सन ्१९९० देचख 

२०१२ सम्मको त्यांकका आधारमा गरेको अध्ययनले कुल कायव िण्र्ा र प्रनत कायव िण्र्ा प्रनतव्यचक्त 

कुल गाहवस््य उत्पादनिीि निपररत सम्िन्ध रहेको देखाएको छ। कायविोझ िढेसंगै उत्पादकत्र् िढ्न े

कुरा यस अध्ययनिार् देचखन्छ। उक्त अध्ययनको चिर ननम्न साभार गररएको छ।   

 अध्ययनहरूले कामदार र कमविारीको फुसवदको समय र उत्पादकत्र्िीिमा सम्िन्ध देखाएका 

छन।् ती अध्ययनहरूमा फुसवदको समय िढ्दै जादँा उत्पादकत्र् िढ्दै जान ेर ननचश्चत निन्दपुनछको 

धेरै फुसवदले उत्पादकत्र् िर्ाउने देचखन्छ । र्ावषवक ५८१३ िण्र्ासम्मको (हप्तामा १०७ िण्र्ासम्म) 

को फुसवद उत्पादकत्र् िवृिको कारक हनुे कुरा Dan Cui  र अरूहरूले गरेको ओइनसनर् देशहरूको 

अध्ययनले देखाएको छ । यस अध्ययनमा फुसवदको समय वहसाि गदाव जम्मा र्षवभररको िण्र्ािार् 

औपिाररक काम गरेको िण्र्ा र अन्य िरायसी काम गरेको िण्र्ा िर्ाइएको छ (Cui, 2019)1. उक्त 

अध्ययनको ननष्कषव ग्राफ तल साभार गररएको छ । 

 

                                                           
1 Cui, Dan, et al. "Leisure time and labor productivity: a new economic view rooted from sociological 
perspective." Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 13.2019-36 (2019): 1-24. 
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चिर १ 

कुल कायविण्र्ा र प्रनतव्यचक्त कुल गाहवस््य उत्पादननििको सम्िन्ध 

 

 

कूल कायविण्र्ा र प्रनतव्यचक्त कूल गाहवस््य उत्पादनिीिको सम्िन्धमा यूरोपका ५ देशहरूको  

 

चिर २ 

फुसवदको समय र श्रमको उत्पादकत्र्नििको सम्िन्ध 

 

 Source: Cui, 2019 
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४.३ सार्वजननक निदा र सार्वजननक सेर्ाप्रर्ाह 

सेर्ाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेर्ा ददने कायावलयहरूमा शकु्रर्ार ३ िजे कायावलय समय सवकने भएकोले 

यदद त्यस ददन कुनै काम नसवकएमा सेर्ाग्राहीले शकु्रर्ार ३ िजेपनछ आईतर्ार १० िजेसम्म त्यही 

कामको लानग पचखवनपुने हनु्छ । नागररकता, पासपोर्व, नसफाररस जस्ता चजल्लाचस्थत कायावलयहरूिार् 

सम्पादन हनु ेकायवमा सेर्ाग्राहीले २ रात सम्म पचखवएर मार र्ा आफ्नो गाउँ र्ा िर फवकव एर फेरर 

आएर मार उक्त सेर्ा नलनसक्ने हनु्छ, जनु समय र खिव दरैु् वहसािले खचिवलो र झन्झवर्लो हनु 

आउँछ । यसप्रकार शकु्रर्ारको ५ िण्र्ाको कायावलय समयलाई हप्ताका अन्य ५ कायवददन १-१ 

िण्र्ाको दरले कायावलय समय िढाईददंदा शकु्रिारको अनतु्पादक समयसम्म सेर्ाग्राहीले कुनुव नपने र 

६ ददनमा हनु ेकाम ५ ददनमा नै सम्पन्न हनुे हनु्छ ।नेपालमा लगभग सिै सर्ारी साधन पेट्रोल,  

नर्जेलजस्ता जैवर्क ईन्धनिार् िल्ने भएकोले  यातायात र इन्धनको उपयोगमा कर्ौनतसंगै केही मारामा 

कािवन उत्सजवनमा समेत कमी आउने र पयावर्रर्ीय सन्तलुनमा समेत मद्दत पगु्नेछ। उल्लेख्य संख्यामा 

रहेका सार्वजननक सर्ारी साधनहरूको सिालन तथा ममवत सम्भार खिवमा कमी आउनेछ । 

ननजी के्षरले पनन कारखानाजस्ता नसफ्र्का आधारमा काम हनुे िाहेकका कायावलयहरूमा यस 

प्रकारको प्रार्धान अंगाल्दा उनीहरूले पनन िरभार्ा िाहेकका अन्य सिालन खिवहरूमा आफ्नो 

व्यर्सायको प्रकृनत अनसुार ननचश्चत प्रनतशतले कर्ौनत गनवसक्न े भएकोले यसले ननजी क्षरेको 

उत्पादकत्र्मा समेत िढोत्तरी हनु आउँछ। सार्वजननक कायावलयहरूले सेर्ाग्राहीलाई ददनपुने कुनै सेर्ा 

प्रर्ाह गनव कनत समय लाग्ने हो सोको जानकारी समयमा नै प्रर्ाह गरेर प्रत्यक्ष सेर्ा प्रर्ाह गने 

सेर्ाग्राहीलाई दोश्रो र्ा तेश्रो ददनसम्म पचखवनपुने िाध्यतािार् मकु्त गनव सक्दछन ्। 

सप्ताहमा २ ददन निदाको प्रार्धानले कमविारी, श्रनमक र नतनका पररर्ारले योजना िनाएर 

निदाको सदपुयोग गनव सहयोग हनुे , पाररर्ाररक कामकाज र सामाचजक कायवमा समेत समय ददन सवकने 

र धेरै कमविारीहरूले भोनगराखेको काम र व्यचक्तगत जीर्निीिको असन्तलुन (Work life balance) 

तथा यसिार् हनु ेतनार् व्यर्स्थापन (Stress Management) मा सहयोग हनु्छ । हप्तामा ५ ददन (४० 

िण्र्ा) कायावलय समय र २ ददन सार्वजननक निदा ददने वर्षयमा सरकारले ननर्वय गरेको अर्स्थामा 
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ननजामती, सैननक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरकारी तथा सामदुायीक वर्द्यालयका चशक्षक, वर्श्ववर्द्यालयका 

प्राध्यापक एर्म ्सरकारी संस्थानहरूमा कररि ५ लाख कमविारीले २ ददन निदा पाउने र यसिार् 

सरकारी कमविारीको आफ्नै पालन पोषर्नभरको पररर्ारनभर कररि २५ लाखले फुसवदको समय प्राप्त 

गने र यस्तो व्यर्स्थािार् ननजी के्षरले पनन कररि त्यनत नै संख्यामा निदाको व्यर्स्था लागू गदाव ननचज 

क्षेरिार् प्रत्यक्ष १० लाख र पररर्ारसवहत ५० लाख समेत कमविारीको रूपमा काम गने वहसाि गदाव 

पनन कररि ७०-८० लाख माननसहरूले हप्तामा २ ददनको निदा उपभोग गने उक्त २ ददनको निदा 

मध्ये हप्तामा १ ददन आराम गरेर िाँकी १ ददन िमुिामका लानग ननस्कँदा ८० लाख माननसको १० 

प्रनतशत मार हुँदा ८ लाखले आफ्नो िर, र्ोल भन्दा अन्यरको पयवर्कीय तथा मनोरञ्जनात्मक क्षेरमा 

व्यनतत गनव सक्न ेअनमुानका आधारमा पनन यो २ ददने निदा आन्तररक पयवर्न प्रर्िवनमा सहयोगी िने्न 

अनमुान गनव सवकन्छ। 

कमविारी क्षेरको यो प्रर्ृचत्त वर्स्तारै समाजका अन्य क्षेरमा पनन सदै जानछे वकनवक कमविारी 

र्गव एक प्रकारले समाजको उदाहरर् पनन हो। यसिार् कचम्तमा पनन अरू ८-१० लाखलाई आन्तररक 

पयवर्नमा उत्प्ररेर्ा प्रदान गदवछ । आफ्ना पररिार, र्ालिच्िा र छरनछमेकीसंग भेर्िार् गने, िमुवफर 

गने, मनोरञ्जन गने आदद कायवले आन्तररक पयवर्न प्रर्िवन हनुे र कोरोना महामारीिार् वपचल्सएको 

अथवतन्रलाई केही हदसम्म थप िलायमान िनाउन सहयोग पगु्ने देचखन्छ । 

५. ननश्कषव र नसफाररस 

 वर्वर्ध पक्षहरूमा गररएको मानथको वर्श् लेषर्िार् हप् तामा २ ददन सार्वजननक निदा कायम गदाव 

आनथवक रूपले कमविारी र कायावलय तथा संस्थाहरूको उत्पादकत्र् र्ृवि हनुे, सरकारी खिव कर्ौतीमा 

सहयोग पगु्न,े पयवर्कीय दृवष्टकोर्ले आन्तररक पयवर्न प्रर्िवनमा सहयोग हनुे, सामाचजक दृवष्टकोर्ले 

लैंनगक समानता कायम गनव, काम र व्यचक्तगत जीर्निीिको सन्तलुन कायम गनव सहयोग हनुे, 

पाररर्ाररक सानमप्यता कायम हनुे र पयावर्रर्ीय दृवष्टकोर्ले समेत सकारात्मक प्रभार् पनव जान े
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देचखएकोले सार्वजननक ननकायहरूमा हप्तामा २ ददन निदा ददन र ननजी क्षेरलाई पनन यस प्रकारको 

ननर्वय गनव प्रोत्साहन गनव मनानसि रहेको व्यहोरा सनमनत नसफाररस गदवछ। 
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