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अतिरिक्त हुलाक (दोस्रो सं िोधि) तियमावली, २०४९

२०४९।१।८

३.

अतिरिक्त हुलाक (िेस्रो सं िोधि) तियमावली, २०६८

२०६८।९।२५

४.

अतिरिक्त हुलाक (चौथो सं िोधि) तियमावली, २०६९

२०६९।९।२३

हुलाक ऐि, २०१९ को दफा ६९ ले ददएको अतधकाि प्रयोग गिी िेपाल सिकािले दे हायका
तियमहरू बिाएको छ ।
१.

संशिप्त िाम ि प्रािम्भ : (१) यी तियमहरूको िाम “अतिरिक्त हुलाक तियमावली २०३४”
िहेको छ ।
(२) यो तियमावली िुरून्ि प्रािम्भ हुिेछ ।

२.

परिभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस तियमावलीमा,(क)

“तििीिक” भन्िाले शजल्ला हुलाकको तििीिक सम्झिु पछथ ।

(ख)

“हुलाक प्रतितितध” भन्िाले अतिरिक्त हुलाक सञ्चालि गिथ तियुक्त भएको मुख्य
व्यशक्त सम्झिु पछथ।

(ग)

“हवििक” भन्िाले अतिरिक्त हुलाकको िफथबाट हुलाक वस्िु तिले भिी गिथ तियुक्त
भएको व्यशक्त सम्झिु पछथ ।

(घ)

“िााँक वाहक” भन्िाले अतिरिक्त हुलाकबाट सम्बशन्धि हुलाकमा िााँक लै जाि ि
सम्बशन्धि हुलाकबाट अतिरिक्त हुलाकमा िााँक ल्याउि तियुक्त भएको व्यशक्त
सम्झिु पछथ ।

(ङ)

“सम्बशन्धि हुलाक” भन्िाले अतिरिक्त हुलाकलाई िााँक, हुलाक हटकट ि अन्य
मूल्याहिि हुलाक कागजाि ददि ि ित्सम्बन्धी अन्य काम गिथ िेत्रीय हुलाक
तिदे िकले िोहकददएको सिकािी हुलाक सम्झिु पछथ ।
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३.

अतिरिक्त हुलाकको स्थापिा : (१) हुलाक सेवा हवभागले कुिै स्थािमा अतिरिक्त हुलाकको
स्थापिा गिथ सक्िेछ । यसिी स्थापिा भएको अतिरिक्त हुलाक एक वषथको अवतधसम्म अस्थायी
रूपमा कायम िहिेछ ।
(२) अतिरिक्त हुलाक स्थापिा भएको तमतिले एक वषथ तभत्र हुलाक सञ्चालि गिथलाई
चाहहिे खचथको एक तिहाई सम्मको िकम सो हुलाकबाट उठे मा सो हुलाकलाई स्थायी गिथ

िेत्रीय हुलाक तिदे िकले हुलाक सेवा हवभागमा तसफारिस गिेछ ।
(३) उपतियम (२) बमोशजम तसफारिि भई आएमा हुलाक सेवा हवभागले अतिरिक्त
हुलाकलाई स्थायी गिथ स्वीकृि ददि सक्िेछ ।
(४) अतिरिक्त हुलाक स्थापिा भएको तमतिले एक वषथतभत्र हुलाक सञ्चालि गिथलाई
चाहहिे खचथको एक तिहाईसम्मको िकम उठ्ि िसकेमा सो हुलाकको अवतध एक एक वषथको
गिी दुई पटकसम्म बढाउि सहकिेछ । यसिी अवतध बढाउाँदा पति सो थप अवतधतभत्र उक्त
खचथ उठ्ि िसकेमा िेत्रीय हुलाक तिदे िकले हुलाक सेवा हवभागको पूव थ स्वीकृति तलई
अतिरिक्त हुलाकलाई खािे ज गिथ वा चल्िीको अन्य ठाउाँमा सािथ सक्िेछ ।
४.

अतिरिक्त हुलाक खुला िहिे समय : (१) अतिरिक्त हुलाक खुला िहिे समय िेत्रीय हुलाक
तिदे िकले िोहकददए बमोशजम हुिेछ ।
िि कुिै पति अवस्थामा सो समय ददिको दुई घण्टा भन्दा कम हुि ु हुाँदैि ।
(२) अतिरिक्त हुलाक खुला िहिे समयको सम्बन्धमा अतिरिक्त हुलाक बाहहि सबैले
दे ख्िे गिी स्पष्ट ि ठू लो अििमा सूचिा टााँस्िु पछथ ि समय परिविथि गिुथ पिे भएमा त्यसको
जािकािी कम्िीमा साि ददि अगावै प्रकाशिि गरिसक्िु पिेछ ।

५.

सम्बशन्धि हुलाकको काम : सम्बशन्धि हुलाकको काम दे हाय बमोशजम हुिेछ :-

 (क)

हुलाक प्रतितितधसं ग जमािी ितलई एक हजाि रूपैयााँ सम्मको, धिजमािी तलई
दुई हजाि रूपैयााँ सम्मको ि त्यसभन्दा मातथको हकमा महातिदे िकले िोहकददए
बमोशजम हुलाक हटकट, हटकट भएको खाम, हवाईपत्र आदद मूल्याहिि हुलाक
कागजाि हुलाक सञ्चालि गिथको लातग ददिे ि यसमा पााँच वषथ पतछ पचास



दोस्रो सं िोधिद्वािा सं िोतधि ।



पहहलो सं िोधिद्वािा सं िोतधि ।
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प्रतििि ि अको पााँच वषथमा िि प्रतििि (कुल दि वषथमा) स्विः बढि
सक्िेछ।
(ख)

अतिरिक्त हुलाकलाई ठे हकएको मसलन्द खचथ, पारिश्रतमकको िकम िथा अन्य
िकम हुलाक प्रतितितधलाई एकमुष्ट ददिे ि त्यसको भिपाई हुलाक प्रतितितधबाट
गिाई िाख्िे,

(ग)

अतिरिक्त हुलाकको खचथको मातसक फााँटवािी तलई समय समयमा हुलाक सेवा
हवभागमा पठाउिे,

(घ)

अतिरिक्त हुलाकमा िहेको हुलाक हटकट, िगद, अन्य मूल्याहिि हुलाक
कागजािको साथै त्यसको सम्पूर् थ काम कािबाहीको जााँच गिे ,

(ङ)

अतिरिक्त हुलाकको स्थायी शजन्सी सामािको ले खा िाख्िे,

(च)

अतिरिक्त हुलाकको स्थापिा ि सञ्चालि सम्बन्धी प्रािशम्भक काम कािबाही
गिे।

६.

तििीिकको काम, किथव्य : अतिरिक्त हुलाकको सम्बन्धमा तििीिकको काम, किथव्य दे हाय
बमोशजम हुिेछः(क)

शजल्लामा िहे को अतिरिक्त हुलाकहरू साधािर्िया ६ महहिामा एकपटक
तििीिर् गिे,

(ख)

तििीिकको प्रतिवेदि शजल्ला हुलाकमा पेि गिी त्यसको एक प्रति िेत्रीय
हुलाक तिदे ििालयमा पठाउिे,

(ग)

तििीिर्को तसलतसलामा अतिरिक्त हुलाकलाई पिे को समस्या समाधाि गिथ
आवश्यक सहयोग गिे ।

७.

कमथचािीको तियुशक्त : (१) हुलाक सेवा हवभागले िोहकददएको अतधकृिले वा िेत्रीय हुलाक
तिदे िकले हुलाक प्रतितितध, हवििक ि िााँक बाहक तियुक्त गिेछ ।
(२) हुलाक प्रतितितधलाई तियुक्त गिुथ भन्दा अगावै तिजसाँग अिुसूची-१ बमोशजमको
ढााँचामा कबुतलयि गिाउिु पिेछ ।
(३) हुलाक प्रतितितध, हवििक ि िााँक वाहकले आफ्िो कायथभाि सम्हाल्िुभन्दा अशघ
अिुसूशच-२ बमोशजमको ढााँचामा िपथ ग्रहर् गिुथ पिेछ ।



दोस्रो सं िोधिद्वािा सं िोतधि ।

3

www.lawcommission.gov.np

(४) उपतियम (१) बमोशजम तियुक्त गिे अतधकृिले अतिरिक्त हुलाकको िाम, ठे गािा,
सो हुलाक सञ्चालि गिथ तियुशक्त गरिएका हुलाक प्रतितितध, हवििक ि िााँक वाहकको िाम,
विि, उमेि, योग्यिा, कबुतलयििामा िथा अन्य हवविर् सम्बशन्धि हुलाकमा ददिुकासाथै त्यसको
एक एक प्रति

.........

िेत्रीय हुलाक तिदे ििालय ि हुलाक सेवा हवभागमा पठाउिु पिेछ।

(५) उपतियम (४) बमोशजम हवविर् प्राप्त गिे कायाथलयहरूले आ-आफ्िो कायाथलयमा
छु ट्टै दिाथ हकिाब खिा गिी सो हवविर् जिाइ िाख्िु पिेछ ।
८.

हुलाक प्रतितितध, हवििक ि िााँक वाहक हुि चाहहिे योग्यिा : दे हाय बमोशजमका योग्यिा िभई
कुिै व्यशक्तलाई अतिरिक्त हुलाकको प्रतितितध, हवििक वा िााँक वाहकमा तियुक्त गिुथ हुदैिः(क)

िेपाली िागरिक,

(ख)

सोह्र वषथ उमेि पूिा भएको,

(ग)

िैतिक पिि दे शखिे फौज्दािी अतभयोगमा अदालिबाट दोषी प्रमाशर्ि िभएको,

(घ)

िेपाली लेखपढ गिथ सक्िे ि िोमि तलहप समेि जािेको,

(ङ)

गशर्िको साधािर् ज्ञाि भएको ।

िि िााँक वाहकको लातग िोमि तलहप ि गशर्िको ज्ञाि हुि ु अतिवायथ हुिे छै ि ।
९.

हुलाक प्रतितितध तियुक्त गदाथ : (१) हुलाक प्रतितितधमा तियुक्त गदाथ साधािर्िया दे हायका
व्यशक्तलाई क्रमािुसाि ग्राहयिा ददईिेछ ।
(क)

 ाँ
गाउ तबकास सतमति वा िगिपातलकाबाट तलशखि रूपमा तसफारिस
गरिएको व्यशक्त,

(ख)
(ग)

िेपाल सिकािको िाजपत्राहिि अतधकृिबाट तसफारिस गरिएको व्यशक्त,


गाउाँ हवकास सतमति वा िगिपातलका अन्िगथि िहे को हवद्यालयको

शििक,
(घ)

स्थायी कािोबाि भएको स्थािीय दुकािदाि ।

(२) उपतियम (१) मा जुिसुकै कुिा लेशखएको भए िापति तियुशक्त गिे अतधकृिले
मिातसब दे खेमा उपिोक्त व्यशक्तमध्ये जुिसुकै व्यशक्तलाई हुलाक प्रतितितध तियुक्त गिथ सक्िेछ।



दोस्रो सं िोधिद्वािा शझहकएको ।



दोस्रो सं िोधिद्वािा सं िोतधि ।
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१०.



तबदा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) अतिरिक्त हुलाकमा काम गिे हुलाक प्रतितितध, हवििक ि िााँक
वाहकले दे हाय बमोशजमको तबदा पाउिे छि् :
(क)

भै परि आउिे तबदा वाहषथक छ ददि,

(ख)

तबिामी तबदा बाहषथक बाह्र ददि,

(ग)

घि तबदा वाहषथक चौबीस ददि,

(घ)

प्रसूति तबदा बढीमा दुई सन्ितिको लातग प्रत्येक सन्ितिको तिशम्ि िीस ददि,

(ङ)

हकरिया तबदा पन्र ददि ।

(२) घि तबदा एकपटकमा साधािर्िया साि ददि भन्दा बढी तलि पाइिे छै ि ।
(३) भै पिी आउिे तबदा ि घि तबदा अको वषथको लातग सशञ्चि गिथ सहकिे छै ि ।
(४) मिातसब कािर् पिे मा बाहे क तबदाको तिकासा ितलई हुलाका प्रतितितध, हवििक ि
िााँक बाहक आफ्िो कायाथलयमा अिुपशस्थि हुि ु हुाँदैि । हविेष कािर् पिी कायाथलमा अिुपशस्थि
हुिे हुलाक प्रतितितध, हवििक ि िााँक बाहकले साि ददितभत्र सम्बशन्धि अतधकािी समि
तबदाको लातग तिवेदि ददिु पिेछ ।
(५) तबदा अतधकािको कुिा िभई सहुतलयि मात्र हुिेछ ।
११.

तबदा ददिे अतधकािी : (१) दे हायका व्यशक्तलाई दे हायका कमथचािीले तबदा ददिेछ :
(क)

हुलाक प्रतितितधलाई सम्बशन्धि हुलाकको हाहकमले,

(ख)

हवििक ि िााँकवाहकलाई हुलाक प्रतितितधले ।

(२) तबदा ददाँदा अतिरिक्त हुलाकको काम ििोहकिे गिी मात्र तबदा ददिु पिेछ ।
१२.

पारिश्रतमकः हुलाक प्रतितितध, हवििक ि िााँकवाहकलाई हुलाक सेवा हवभागबाट तिधाथिर् भए
बमोशजमको पारिश्रतमक ददइिेछ ।

१२क उपचाि खचथ: (१) हुलाक प्रतितितध, हवििक ि िााँक बाहकले आफूले काम गिे को प्रत्येक
वषथको लातग तिजले काम गिे को पदको िुरु पारिश्रतमक स्केलको आधा महहिाको िलब
बिाबिको िकममा िबढ्िे गिी तबल बमोशजमको िकम उपचाि खचथ वापि पाउिेछ ।



िेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोतधि ।



िेस्रो सं िोधिद्वािा थप।
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(२) हुलाक प्रतितितध, हवििक ि िााँक बाहकले उपतियम (१) बमोशजम पाउिे उपचाि
खचथ वापिको िकम तलि िपाउाँदै सेवाबाट अवकाि भएमा सो उपतियम बमोशजम पाउिे िकम
एकमुष्ट तलि पाउिेछ ।
िि एकमुष्ट िकम तलदा तबल पेि गिथ पिे छै ि ।
१३.

हुलाक प्रतितितधको काम, किथव्य : हुलाक प्रतितितधको काम किथव्य दे हाय बमोशजम हुिेछः
(क)

सिकािी कागजपत्र (का.स.) िशजष्टिी ि आन्िरिक पुतलन्दा दिाथगिे,
िि आन्िरिक पुतलन्दा दिाथगिे व्यवस्था गिथ

........िेत्रीय

हुलाक

तिदे िकको पूवस्थ वीकृति तलिु पिेछ ।
(ख)

हुलाक वस्िुहरू िे तलभिी ददिे,

(ग)

अतिरिक्त हुलाकमा काम गिे कमथचािीको हाशजिी िे किथ िाख्िे,

(घ)

हप्ताको दुई पटकमा िघटाई अतिरिक्त हुलाक ि सम्बशन्धि सिकािी हुलाकको
बीच िााँक आदाि प्रदाि गिे,

(ङ)

हवििकहरूलाई िेत्र (हवट) िोक्िे,

(च)

हुलाक हटकट, अन्य मूल्याहिि हुलाक कागजाि, मसलन्द िथा अन्य आम्दािी
खचथको लगि िाख्िे,

(छ)

हुलाक वस्िुको सम्बन्धमा सोधिीको जवाफ ददिे,

(ज)

हुलाक सेवा हवभागले समय समयमा िोहकददएको ढााँचामा अन्य िथ्याि पेि गिे,

 (झ)

हुलाक सेवा हवभाग ि िेत्रीय हुलाक तिदे ििालयले िोके बमोशजमका अन्य काम
गिे ।

१४.

हवििकको काम किथव्यः हवििकको काम, किथव्य दे हाय बमोशजम हुिेछ :(क)

िोहकएको िेत्र (वीट) मा हुलाक वस्िुहरू िे तलभिी ददिे,

(ख)

दिाथ हुलाक वस्िु िेलीभिी गिे को तिस्सा हुलाक प्रतितितधबाट प्रमाशर्ि गिाइ िाख्िे,

(ग)

हुलाक प्रतितितध तबदा बसे को बखिमा तिजको काम गिे,
िि यसिी हुलाक प्रतितितध तबदामा बसेको बखि काम गिे बापि तिजले कुिै थप

पारिश्रतमक पाउिे छै ि ।



दोस्रो सं िोधिद्वािा शझहकएको ।



दोस्रो सं िोधिद्वािा सं िोतधि ।
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१५.

िााँक वाहकले काम गिे : अतििीक्त हुलाकबाट सम्बशन्धि हुलाक ि चौकीमा िााँक लै जािे ि
सम्बशन्धि हुलाकबाट अतिरिक्त हुलाक चौकीमा िााँक ल्याउिे काम िााँक वाहकको हुिेछ ।

१६. तिजामिी कमथचािी िमातििे : हुलाक प्रतितितध, हवििक ि िााँक वाहक तिजामिी कमथचािी



मातििे छै िि् ।
१७.

हुलाक प्रतितितधले बि बुझािथ गिुथ पिे : हुलाक प्रतितितधले आफ्िो पदबाट अलग हुाँदा तिजले
आफ्िो शजम्मामा िहेको हुलाक हटकट, मूल्याहिि हुलाक कागजाि िथा अन्य सबै िगदी
शजन्सीको बि बुझािथ गिुथ पिेछ ।

१८.

हववाद भएमा गिे : कुिै हवषयलाई तलएि सम्बशन्धि हुलाक ि अतिरिक्त हुलाकको बीच मि
तभन्निा भएमा िेत्रीय हुलाक तिदे िकले ददएको तिदे िि बमोशजम गिुथ पिेछ ।

१९.

िेत्रीय हुलाक तिदे िकले कािबाही गिथ सक्िे : (१) यस तियमावली बमोशजम काम कािबाही
िगिे हुलाक प्रतितितध, हवििक ि िााँक वाहकलाई िेत्रीय हुलाक तिदे िकले िसीहि ददि वा
िोकिीबाट हटाउि सक्िेछ ।

(१क) उपतियम (१) बमोशजम ितसहि ददिु वा सेवाबाट हटाउिु अशघ हुलाक
प्रतितितध, हवििक ि िााँक बाहकलाई सफाई पेि गिथ मिातसब माहफकको मौका ददिु पिेछ।
(२) हुलाक प्रतितितध, तबििक ि िााँकवाहकले जािी जािी लापिवाही गिी वा तियम
आदे िको पालि िगिी िेपाल सिकाि वा अन्य कुिै व्यशक्तलाई हाति िोक्सािी पुर्याएमा िेत्रीय
हुलाक तिदे िकले सम्बशन्धि हुलाक प्रतितितध, हवििक ि िााँकवाहकको पारिश्रतमकबाट सम्पूर्थ
वा आंशिक रूपमा कट्टा गिी सो िोक्सािी असुल गिथ सक्िेछ ।
(३) उपतियम (१) वा (२) बमोशजम िेत्रीय हुलाक तिदे िकले गिे को कािबाही

उपि शचत्त िबुझ्िे हुलाक प्रतितितध, हवििक वा िााँक बाहकले पैंिीस ददितभत्र हुलाक सेवा
हवभागको महातिदे िक समि उजुि गिथ सक्िेछ ।

(४) उपहपियम (३) बमोशजम पिे को उजूिी उपि हुलाक सेवा हवभागको
महातिदे िकले िब्बे ददितभत्र तिर्थय गिुथ पिेछ ि त्यस्िो उजूिीको सम्बन्धमा तिजको तिर्थय
अशन्िम हुिेछ ।
२०.

खािे जी : अतिरिक्त हुलाक तियमावली, २०१९ खािे ज गरिएको छ ।



िेस्रो सं िोधिद्वािा सं िोतधि ।



िेस्रो सं िोधिद्वािा थप।

द्रष्टव्यः- केही िेपाल कािूि सं िोधि गिे ऐि, २०६३ द्वािा रुपान्िि गरिएका िब्दहरूः“ श्री ५ को सिकाि” को सट्टा “िेपाल सिकाि”।
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अिुसूची-१
ाँ सम्बशन्धि)
(तियम ७ को उपतियम (२) सग
कबुतलयििामा
तलशखिम...........अञ्चल.........शजल्ला...........गाउाँ हवकास सतमति /िगिपातलका
विा िं....................बस्िे....................को.............िािी/िातििी.........को छोिा/छोिी
वषथ..........को...........आगे मैले सिकािी वा गैि सिकािी िेत्रबाट अतिरिक्त हुलाकको िाममा
प्राप्त हुि आउिे िगदी शजन्सी सुिशिि ि व्यवशस्थि रूपमा िाख्िेछु ि तबक्रीको लातग सम्बशन्धि
हुलाकबाट प्राप्त हुि आएका हटकट िथा अन्य मुल्याहिि हुलाक कागजाि िोहकएको मूल्यमा
तबक्री गिेछु । हुलाक वस्िुको छिौट (सहटथङ्ग), िााँक सञ्चालि ि िे तलभिी आदद कामकाज
कुिै बदतियि लापिवाई वा पिपाि िगिी इमािदािी साथ तियतमि रूपले गिेछु । मैले कुिै
सिकािी सम्पति हहिातमिा गिे मा वा हुलाक ऐि, २०१९ अतिरिक्त हुलाक तियमावली, २०३४
ि अन्य हुलाक तियमावली वा प्राप्त तिदे िि हवपिीि कामकाज गिे मा प्रचतलि िेपाल कािूि
बमोशजम सहुाँला बुझाउाँला भिी मेिो मिोमाि खुिी िाजीतसि यो कबुतलयििामाको कागज
लेखी..................माफथि िेपाल सिकािमा चढाए ाँ ।
इति सम्वि्...........साल...........गिे ............िोज............िुभम्



दोस्रो सं िोधिद्वािा सं िोतधि ।
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अिुसूची-२
ाँ सम्बन्धीि)
(तियम ७ को उपतियम (३) सग
िपथ ग्रहर् फािाम

म.......................ईश्विको िाममा सपथ तलन्छु हक अतिरिक्त हुलाकको प्रतितितध ।
हवििक । िााँक वाहकको है तसयिले मलाई ठे हकएको काम मेिो ज्ञाि हववेकले जािे बुझेसम्म
ईमाि धमथ सम्झी दे ि ..... प्रति बफादािी िही भय, पिपाि वा द्वे ष ििाखी लोभ-लालच ि
मोलाहीजा िगिी इमान्दािी साथ गिेछु । मेिो कामको तसलतसलामा मलाई ज्ञाि हुि आएको
कुिै सिकािी गोप्य कुिा अतधकृि व्यशक्तलाई बाहे क अरु कसै लाई म िोकिीमा बहाल िहे वा
ििहेको अवस्थामा पति प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपले भन्िे वा सं केि गिे छै ि ।
सही......................
तमति.....................



चौथो सं िोधिद्वािा शझहकएको।
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