यस पुस्तकबाट नेपाल सं वत् सम्बन्धीका
पृष्ठहरू खिखिएको

नेपालभाषा लेखन सहयोगी
नेपालभाषा बोल्न जान्ने तर लेखपढ गने अभ्यास नभएको जनसंख्यालाई लक्षित
व्याकरण सहहत लेखन सहयोगी पुस्तक

लेखक तथा प्रकाशक

:

रुक्शना कपाली

Paperback
ISBN

:

978-9937-0-9396-5

प्रकाक्षशत मिमत

:

नेपाल संवत् ११४१ यंला ७ (सुन्हि / बुधबार)

सवाधधकार

:

लेखक तथा प्रकाशकिा

संस्करण
िूल्य

सम्पकक

:
:
:

प्रथि

३०० (तीन सय) रूपपयाँ

rukshana.newa@gmail.com

#RukuYuSafoo

नेपाल संवत् – नेपाल सम्बत
नेवााः राष्ट्रको मौलिक संवत्, दे शको नाममा स्थापित एक मात्र संवत् र नेिािको रापष्ट्रय संवत् समेत रहेको नेिाि
संवत् अहहिे ११४१ सािमा छ । ईश्वी संवत्को सो बखतमा प्रचलित जुलियन िात्रो अनुसार २० अक्टोबर ८७९
मममतमा नेिाि संवत् सुरु भएको थियो ।
नेिाि संवत्को दुई िरी िात्रोहरू छन् :–
१) न्हिल्ााः नगुमााः – सौययमानक िात्रो (Solar Calendar)
२) ममिाल्ााः नगुमााः – चन्द्रमानक िात्रो (Lunar Calendar)

सौययमानक िात्रो
नेिाि संवत्मा सौययमानक िात्रो ११४१ साि देन्हख सुरु भएको हो । व्यवहाररक प्रयोगको िागग चन्द्रमानक
िात्रो उियोगी नभएको हुनािे समयको आवश्यकता अनुसार नेिाि संवत् िि िररमालजयत हुने गरर सौययमानक

िात्रोको मवकास भएको हो । नेिाि संवत्कै सुरुवातको ऐमतहालसक घटनािाई आधार मामन सन् २० अक्टोबर
२०२० देन्हख नेिाि संवत् ११४१ को सौययमानक िात्रो सुरु भएको हो । सौययमानक िात्रो िृथ्वीिे सूययिाई घुम्ने
समयावथधमा आधाररत छ । सौययमानक िात्रो अनुसार नेिाि संवत्को नयाँ वर्य कछिा १ का हदनमा िदय छ ।
ईश्वी संवत्मा यो हदन २० अक्टोबर ताररखमा िदय छ ।
शताब्दी – सहद
प्रत्येक सय वर्यको समयिाई सहद (शताब्दी, Century) भमनन्छ । नेिािभार्ामा 'सच्छिदँ ई हदइगु' (सय
वर्यको मवश्राम) बाट 'सहद' शब्द आएको हो । नेिाि संवत्को सुरुको साि नेसं १ बाट भएको हुनािे एक

शताब्दी १ देन्हख १०० सम्म हो । हामी अहहिे नेिाि संवत्को १२औँ शताब्दीमा छौँ । बाह्रौँ शताब्दी नेसं ११०१
देन्हख सुरु भयो र नेसं १२०० सािमा अन्त्य हुनेछ ।
िािांगु सहद (िहहिो शताब्दी)

: नेसं १ देन्हख नेसं १००

मनगूगु सहद (दोस्रो शताब्दी)

: नेसं १०१ देन्हख नेसं २००

स्वगूगु सहद (तेस्रो शताब्दी)

: नेसं २०१ देन्हख नेसं ३००

प्यगूगु सहद (चौिो शताब्दी)

: नेसं ३०१ देन्हख नेसं ४००

न्यागूगु सहद (िाँचौँ शताब्दी)

: नेसं ४०१ देन्हख नेसं ५००

खुगूगु सहद (छै ठौँ शताब्दी)

: नेसं ५०१ देन्हख नेसं ६००

िेगूगु सहद (सातौँ शताब्दी)

: नेसं ६०१ देन्हख नेसं ७००
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च्यागूगु सहद (आठौँ शताब्दी)

: नेसं ७०१ देन्हख नेसं ८००

गुगूगु सहद (नवौँ शताब्दी)

: नेसं ८०१ देन्हख नेसं ९००

न्हिगूगु सहद (१०औँ शताब्दी)

: नेसं ९०१ देन्हख नेसं १०००

न्हिन्छगूगु सहद (११औँ शताब्दी)

: नेसं १००१ देन्हख नेसं ११००

न्हिगिगूगु सहद (१२औँ शताब्दी)

: नेसं ११०१ देन्हख नेसं १२००

दशक – न्हिहद
प्रत्येक दश वर्यको समयिाई न्हिहद (दशक, Decade) भमनन्छ । नेिािभार्ामा 'न्हिदँ ई हदइगु' (दश वर्यको
मवश्राम) बाट 'न्हिहद' शब्द आएको हो । नेिाि संवत्को सुरुको साि नेसं १ बाट भएको हुनािे दशकहरू १

देन्हख १०, ११ देन्हख २०, २१ देन्हख ३०, ३१ देन्हख ४० गरर गमनन्छ । हामी अहहिे नेिाि संवत्को १२औँ शताब्दीको
िाँचौँ दशकमा छौँ ।
नेिाि संवत्को १२ औं शताब्दीका दशकहरू यस प्रकारका छन् :–
िािांगु न्हिहद (िहहिो दशक)

: नेसं ११०१ देन्हख नेसं १११०

मनगूगु न्हिहद (दोस्रो दशक)

: नेसं ११११ देन्हख नेसं ११२०

स्वगूगु न्हिहद (तेस्रो दशक)

: नेसं ११२१ देन्हख नेसं ११३०

प्यगूगु न्हिहद (चौिो दशक)

: नेसं ११३१ देन्हख नेसं ११४०

न्यागूगु न्हिहद (िाँचौ दशक)

: नेसं ११४१ देन्हख नेसं ११५०

खुगूगु न्हिहद(छैँ ठौँ दशक)

: नेसं ११५१ देन्हख नेसं ११६०

िेगूगु न्हिहद (सातौँ दशक)

: नेसं ११६१ देन्हख नेसं ११७०

च्यागूगु न्हिहद (आठौँ दशक)

: नेसं ११७१ देन्हख नेसं ११८०

गुगूगु न्हिहद (नवौँ दशक)

: नेसं ११८१ देन्हख नेसं ११९०

लििांगु न्हिहद (अन्तिम दशक)

: नेसं ११९१ देन्हख नेसं १२००

वर्य – दँ
अहहिे नेिाि संवत् ११४१ साि हो । 'वर्य' वा 'साि'िाई 'दँ' भमनन्छ ।
सािको नाम िूरै लिन सपकन्छ, जस्तै : नेिाि सम्बत न्हिन्छसाः व िीछदँ (नेिाि संवत् एघारसय एकचािीस
साि)।
अिवा सािको अन्तिम दुई अङ्किाई मात्र लिएर िमन जनाउने गररन्छ, जस्तै : ११४१ – िीछदँ (एकचािीस
साि), १०२० – नीदँ (बीस साि) ।
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महहना – िा
सौययमानक िात्रोमा प्रत्येक वर्य १२ महहनाहरू हुन्छन् ।
१) कछिा

७) बछिा

२) थिंिा

८) तछिा

३) प्वँहेिा

९) हदिा

४) लसिा

१०) गुंिा

५) चचिा

११) यंिा

६) चौिा

१२) कौिा

िहहिो िाँच महहना अिात् कछिा, थिंिा, प्वँहेिा, लसिा र चचिा महहनाहरूमा प्रत्येक महहना ३०/३० हदन
हुन्छन् । छैँ ठौँ महहना चौिामा २९ हदन र िगभग चार वर्यमा एकचोटी अथधक वर्य (Leap year) मा ३० हदन

हुन्छ । बाँकीको ६ महहना अिात् बछिा, तछिा, हदिा, गुंिा, यंिा र कौिा महहनाहरूमा प्रत्येक महहना ३१/३१
हदन हुन्छन् ।

मममत – न्हिल्ााः
'न्हिल्ााः'को शाब्दब्दक अिय 'हदनाङ्क' हो । सौययमानक िात्रोमा प्रत्येक मममत वा गतेिाई 'न्हिल्ााः' भमनन्छ ।
नेिाि संवत्को मममत वर्य–महहना–गते (YYYY/MM/DD) ढाँचामा िेन्हखन्छ ।
नेसं ११४१ कछिा ७
नेसं ११४१ हदिा २०
साता – वााः
सात हदनको एक समूहिाई वााः (साता, Week) भमनन्छ ।
आइतबार

– मनन्हि

सोमबार

– ममन्हि

मंगिबार

– इनान्हि

बुधबार

– सुन्हि

मबहीबार

– लसँन्हि

शुक्रबार

– िुँन्हि

शमनबार

– संन्हि
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अथधक हदन – तँसा न्हि
अथधक हदनको अवधारणा प्रायाः सौययमालसक सम्बतहरूमा हुने गदय छ । िृथ्वीिे सूयय घुम्न िगभग ३६५.२५ हदन
िगाउँ छ । एक वर्यमा ३६५ हदनको गणना हुँदा प्रत्येक वर्य हामी ०.२५ हदन िछाडी िदै जान्छौँ । त्यही छुटेको

०.२५ हदनको समयिाई ममिाउन अथधक हदनको प्रचिन गररन्छ । कुनै मनलित वर्यहरूमा एक हदन ििेर वर्यको
३६६ हदन गररन्छ र उक्त िपिएको एक हदनिाई नै तँसा न्हि (अथधक हदन, Leap Day) भमनन्छ । नेिाि संवत्
सौययमानक िात्रोमा अथधक हदन छैँ ठौँ महहना चौिामा िपिन्छ ।
अथधक हदन िगभग ४ वर्यमा एकिटक िपिन्छ । कुन वर्यमा िप्ने भिे कुरा दे हायको हहसाबिे मनधारण गदय छ ।
१) उक्त सािको संख्यामा ८८० जोड् ने र बुँदा २ मा जाने ।
२) सो संख्या ४ बाट सममवभालजत (evenly divisible) हुन्छ भने बुँदा नं ३ मा जाने । हुँदैन भने उक्त सािमा
अथधक हदन िपिँदैन ।

३) सो संख्या १०० बाट िमन सममवभालजत हुन्छ भने बुँदा नं ४ मा जाने । हुँदैन भने उक्त सािमा अथधक हदन
िपिन्छ ।

४) सो संख्या ४०० बाट िमन सममवभालजत हुन्छ भने उक्त सािमा अथधक हदन िपिन्छ । हुँदैन भने िपिँदैन ।

चन्द्रमानक िात्रो
नेिाि संवत्मा चन्द्रमानक िात्रो िरम्परागत तिा सांस्कृमतक व्यवहारको िात्रो हो । नेवााः राष्ट्रमा कुनै िमन

धाममयक सांस्कृमतक चिनचल्तीको िागग यो िात्रोको प्रयोग हुन्छ । जात्रा, िवय, नखाःचखाः देन्हख जन्मसंस्कार,
मृत्युसंस्कार, मववाहसंस्कार िगायतका व्यगक्तगत रीमतथिमतमा िमन यही िात्रोको प्रयोग गररन्छ । चन्द्रमानक

िात्रो चन्द्रमािे िृथ्वीिाई घुम्ने समयावथधमा आधाररत छ । चन्द्रमानक िात्रो अनुसार नेिाि संवत् को नयाँ वर्य
कछिाथ्व िारु अिात् म्ह िुजाका हदन िदय छ ।
महहना – िा
चन्द्रमानक िात्रोमा सामान्यताः प्रत्येक वर्य १२ महहनाहरू हुन्छन् ।
१) कछिा / करुनामयिा

७) बछिा / मबसाखािा

२) थिंिा / सगयथिंिा

८) तछिा / तिागतिा

३) प्वँहेिा / िोँहेिा / िोहेिा

९) हदिा / हदल्ला / देल्ला

४) लसिा / लसल्ला / लसतिा

१०) गुंिा / गुँिा / गुमनिा

५) चचिा / चचल्ला / चचरस्वायगुिा

११) यंिा

६) चौिा

१२) कौिा
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प्रत्येक तीन वर्यमा एकचोटी एउटा महहना िि गररन्छ । सो सािहरूमा वर्यको १३ महहना हुन िुग्दछ ।
१३) अनिा
िगभग दुई दशकमा एकचोटी एक महहना हराउँ छ वा िुप्त हुन्छ । त्यसरी हराएको एक महहनािाई ‘िंिा’
भमनन्छ । सो सािहरूमा वर्यको ११ महहना हुन िुग्दछ ।

चन्द्रमािे िृथ्वीिाई घुम्न २९ हदन, १२ घण्टा, ४४ ममनेट र ३ सेकेण्ड िगाउँ छ । चन्द्रमामा आधाररत एक वर्य
३५४ हदन, ८ घण्टा, ४८ ममनेट, ३४ सेकेण्डको हुन्छ भने सूययमा आधाररत एक वर्य ३६५.२५ हदनको हुन्छ । यो
हहसाबमा सौययमानक िात्रोबाट चन्द्रमालसक िात्रो प्रत्येक वर्य ११ हदनिे िचछ िदै जान्छ । यसो भएमा क्रमशाः यो
िात्रो मौसमी समयबाट तापढँदै जान सक्छ । त्यसैिे यो खाडििाई िुनय तीन वर्यमा एकिटक एउटा लसङ्गो महहना
िप्ने गररन्छ । त्यसैिे चन्द्रमानक नेिाि संवत् िूणयताः चन्द्रमानक (Lunar) नभएर चन्द्रसौययमानक
(Lunisolar) िमन भमनन्छ ।
िक्ष – थ्वाः / गााः
चन्द्रमानक नेिाि संवत्मा औंशी (New Moon) का हदन महहनाको अन्त्य हुँदछ । औंशीको भोिीिल्ट देन्हख
नयाँ महहना सुरु हुन्छ । महहनाको बीचमा िूर्णयमा (Full Moon) िदय छ । यसरी औंशी िछी िूर्णयमा सम्मको
समयकाििाई नेिाि संवत्मा 'थ्वाः' (शुक्ल िक्ष, Waxing moon) भमनन्छ । यो समयमा चन्द्रमा क्रमशाः

चप्कँदै िूर्णयमा सम्म िूणय जजमान हुने भएकािे 'थ्वाः' भमनएको हो । 'थ्वाः'को शाब्दब्दक अिय नेिािभार्ाको 'थ्वये'

पक्रयािदबाट आएको हो, जसको अिय 'चप्किो हुनु' हो । त्यसै गरर िूर्णयमा िछी औंशी सम्मको समयकाििाई
नेिाि संवत्मा 'गााः' (कृष्ण िक्ष, Waning moon) भमनन्छ । यो समयमा चन्द्रमा क्रमशाः अँध्याररँदै औंशी सम्म
िूणय अन्धकार हुने भएकािे 'गााः' भमनएको हो । नेिािभार्ामा 'गााः'को अिय 'खाल्डो' हो र यसरी चन्द्रमािाई
अन्धकारिे िुररँदै िैजाने भएकािे 'गााः' भमनएको हो ।
मतथि – ममिाल्ााः
एउटा औंशीबाट अको औंशीसम्म िृथ्वीबाट चन्द्रमाको कमत भाग देन्हखन्छ भिे आधारमा चन्द्रमाको स्थस्थमतको
नामिाई ममिाल्ााः (मतथि, Phases of moon) भमनन्छ । यसरी नेिाि संवत्मा तीसवटा मतथिहरू छन् :–
नेिािभार्ाको नाम संस्कृत नाम संस्कृत नामको नेवााः अिभ्रंस
थ्वाः
१)

िाममिा

प्रमतिदा

िारु
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२)

मनममिा

हितीया

दुमतया

३)

स्वममिा

तृतीया

मतमतया

४)

ईंममिा

चतुिी

चौथि

५)

न्याममिा / ङाममिा िञ्चमी

िन्चमम

६)

खुममिा

र्ष्ठी

खस्तमम

७)

िेममिा

सप्तमी

सप्तमम

८)

बाममिा

अष्ट्मी

अस्तमम

९)

गुममिा

नवमी

नाःमम

१०) न्हिममिा

दशमी

दसमम

११) न्हिन्छममिा

एकादशी

एकादलस

१२) न्हिगिममिा

िादशी

दुवादलस

१३) न्हिन्स्स्वममिा

त्रयोदशी

त्रयदलस

१४) न्हिन्स्प्यममिा

चतुदयशी

चाःह्रे

१५) िूममिा

िूर्णयमा

िुन्हि

गााः
१)

िाममिा

प्रमतिदा

िारु

२)

मनममिा

हितीया

दुमतया

३)

स्वममिा

तृतीया

मतमतया

४)

ईंममिा

चतुिी

चौथि

५)

न्याममिा / ङाममिा िञ्चमी

िन्चमम

६)

खुममिा

खस्तमम

र्ष्ठी
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७)

िेममिा

सप्तमी

सप्तमम

८)

बाममिा

अष्ट्मी

अस्तमम

९)

गुममिा

नवमी

नाःमम

१०) न्हिममिा

दशमी

दसमम

११) न्हिन्छममिा

एकादशी

एकादलस

१२) न्हिगिममिा

िादशी

दुवादलस

१३) न्हिन्स्स्वममिा

त्रयोदशी

त्रयदलस

१४) न्हिन्स्प्यममिा

चतुदयशी

चाःह्रे

१५) न्हखमं मिा

औंशी

आमै

नेिाि संवत्को मतथििाई वर्य–महहना–िक्ष–मतथि ढाँचामा िेन्हखन्छ ।
नेसं ११४० कछिाथ्वाः िारु
नेसं ११३७ यंिागााः सप्तमम
एकै हदन दुईवटा मतथि िरेको खण्डमा दुबै मतथिहरू िेख्ने चिन छ ।
नेसं ११४० थिंिागााः दुमतया/मतमतया
नेसं ११३७ गुंिागााः नाःमम/दसमम
एउटै मतथि दुई हदन िरेको खण्डमा िहहिे हदनिाई १ र दोस्रो हदनिाई २ िेख्ने चिन छ ।
नेसं ११४० थिंिागााः दुमतया १, नेसं ११४० थिंिागााः दुमतया २
नेसं ११३७ गुंिागााः नाःमम १, नेसं ११३७ गुंिागााः नाःमम २
नेिाि संवत् बारे िि जानकारीका िागग यो वेबसाइट हेनय सक्नुहुनेछ । https://nepalsambat.org/
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