
लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं. १ 

 

लिखु गाउँ काययपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को 

उपधारा १ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को 

अवधनमा रवि िोमस्टे संचालन काययविवध, २०७७ वलख ु गाउँ काययपावलकाले 

सियसाधारणको िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ । 

होमस्टे सुंचािन काययलिलि, २०७७ 

वनयमािली नं. - ३४ 

प्रमावणकरण वमवतिः- २०७७/१२-३१ 

प्रस्तािनााः ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय िनसमदुायमा स्िरोिगारका अिसर वसियना 

िुने तथा आम्दानी बवृिको माध्यमबाट िीिनस्तरमा सधुार ल्याउने प्रकृवतका 

ग्रावमण पययटन पिूायधारको वदगो विकास गने, ग्रामीण पययटनको माध्यमबाट विपन्न 

िगय र िालसम्म समेट्न नसवकएका समिूको समेत संलग्नता रिने गरी पययटन 

व्यिसायबाट प्राप्त िुने लाभलाई समदुायको पिुचँवभत्र ल्याउने संरचनाको वनमायण र 

विकास गने तथा िोमस्टेको माध्यमबाट पययटनको विकास, प्रबयिन, व्यिस्थापन र 

वनयमन गनय िोमस्टे काययविवध िारी गनय िाञ्छनीय भएकोले, 
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प्रशासकीय काययविवध (वनयवमत गने) ऐन, २०७७ को दफा ३ ले वदएको अवधकार 

प्रयोग गरी वलख ु गाउँ काययपावलकाले यो काययविवध वमवत २०७७/१२/३० को 

बैिकबाट स्िीकृत गरर िारी गरेको छ । 

१. सुंलिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययविवधको नाम " िोमस्टे संचालन 

काययविवध,२०७७" रिकेोछ । 

(२) यो काययविवध स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन भएपवछ लाग ुिुनेछ । 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविवधमा - 

क. "िोमस्टे" भन्नाले पययटकलाई आिास, खाना र अन्य सेिा प्रदान गने 

उद्दशे्यले आफ्नै घर समदुायमा वनिी िा सामवूिक रुपमा सञ्चालन 

गररएको सेिा सम्झन ुपछय । 

ख. "स्थानीय ति" भन्नाले वलख ुगाउँपावलकालाई सम्झनपुछय । 

ग. "काययपावलका" भन्नाले वलख ुगाउँ काययपावलकाको कायायलयलाई 

समझनपुछय । 

घ. "अध्यक्ष" भन्नाले वलख ुगाउँपावलकाको अध्यक्षलाई सम्झनपुछय । 

ङ. "प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत" भन्नाले वलख ुगाउँपावलकाको प्रमुख 

प्रशासकीय अवधकृतलाई सम्झनपुछय । 

च. "कायायलय" वलख ुगाउँ काययपावलकाको कायायलयलाई सम्झनपुछय । 

छ. "िोमस्टे व्यिस्थापन सवमवत" भन्नाले दफा ७ को उपदफा (१) बमोविम 

गिन भएको सवमवतलाई सम्झन ुपछय । 

ि. "िोमस्टे इकाई" भन्नाले िोमस्टे संचालन गनय व्यिस्थापन सवमवत अन्तगयत 

रिकेो प्रत्येक घर सम्झन ुपछय । 

३. उदे्दश्य: िोमस्टे संचालनका मखुय उद्दशे्य देिाय बमोविमका िुनेछन ्। 

क. िोमस्टे संचालन गरी पययटन क्षेत्रको प्रवतफल ग्रामीण समदुायमा परु् याउने, 
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ख. िोमस्टे संचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रका िनतालाई पययटन सेिामा सिभावग 

गराउने, 

ग. िोमस्टे संचालन गरी ग्रामीण समदुायको आयस्रोत बवृि गरी 

िीिनस्तरमा िवृि गने, 

घ. िोमस्टे संचालन गरी ग्रामीण तथा स्थानीय स्तरमा स्िरोिगार विकासको 

माध्यमको रुपमा उपयोग गने, 

ङ. िोमस्टे संचालन गरी पययटकलाई ग्रामीण िनिीिन साथै संस्कृवतका 

बारेमा िानकारी वदने , 

च. िोमस्टे आिास सवुिधा मात्र नभइ पययटकलाई ररवतररिाि, कला संस्कृवत 

र रिनसिनको उत्कृष्ट अनभुि िावसल गने मौका प्रदान गने, 

छ. पययटकलाई सरल र सिि िातािरणमा बसोबासको व्यिस्था गने । 

४. होमस्टेको िगीकरणाः अनसुवूच-१ मा उवल्लवखत मापदण्ड परूा गरी अलग 

अलग स्िावमत्ि भएका कम्तीमा पाँचिटा घरधनीले सामवुिक व्यिस्थापन गरी 

संचालन गरेको िोमस्टेलाई सामदुावयक ग्रामीण िोमस्टे तथा वनिी स्तरमा 

सञ्चावलत िोमस्टेलाई वनिी िोमस्टेको रुपमा िगीकरण गररएको छ । 

५. पययटकीय लियाकिाप: (१) िोमस्टेले स्थानीय क्षेत्रमा सञ्चालन िुने 

सांस्कृवतक काययक्रम र वक्रयाकलाप, पराम्परागत खेलमा सिभागी गराउने, 

उपलब्ध िुने क्षेत्रमा िंगल टे्रक, इको टे्रक तथा दृश्यािलोकनको काययक्रमको 

व्यिस्था गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा लेवखए दवेख बािके िोमस्टेले दिेाय बमोविमको 

काययक्रमको आयोिना गनुय पनेछ :- 

क) स्थानीय सांस्कृवतक नाचगान तथा फुलमालाका साथ पययटकको 

स्िागत गने,  
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ख) पययटकिरुलाई सामदुावयक भिन िा खलुा िाउँमा मौवलक 

परम्परा िा सांस्कृवतमा आधाररत सांस्कृवतक काययक्रमिरुको प्रस्तवुत, 

मेला, िात्रा िस्ता गवतविवधिरु आयोिना गरी सिभागी गराउने । 

ग) सांस्कृवतक सम्पदा, संग्रिालय, घरेलु तथा िस्तकला सामाग्री उत्पादन 

केन्र स्थल, दृश्यािलोकन, िंगल, िन्यिन्त ुतथा चरा अिलोकन गने 

व्यिस्था गने , 

घ) स्थानीय कृवष, घरेलु तथा िस्तकला प्रविवधमा सिभागी गराई पययटक 

तथा स्थानीय िनता वबच िीिनशैली, कला संस्कृवत आवद विषयमा 

अनभुि तथा ज्ञानको आदान प्रदान गराउने, 

ङ) पययटकको विदाई गदाय स्थानीय संस्कृवत झल्कने मायाको वचनो सवित 

मलुमाला पविराउने । 

६. दतायको िालग लनिेदन लदने : (१) िोमस्टे संचालन गनय चािने दिेाय 

बमोविमका कागिात सवित अनसुवूच-२ बमोविमको ढाँचामा कायायलयमा 

वनिेदन वदन ुपनेछ । 

क) सामदुावयक िोमस्टेको िकमा कम्तीमा पाँच िना घरधनीले आ-

आफ्नो घरमा सामवूिक रुपमा िोमस्टे सञ्चालन गनय सिमत भएको 

वलवखत प्रवतििता तथा वनिी र सामदुावयक िोमस्टे दिुैका लावग 

िडा कायायलयको वसफाररस । 

ख) िग्गाधनी प्रमाण पिूायको प्रवतवलपी । 

ग) िोमस्टे संचालकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलपी । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको वनिेदन परेमा कायायलयले सम्बवन्धत शाखा 

प्रमखुको संयोिकत्िमा सम्बन्धीत िडा सवचि, स्थानीय स्िास््यकमी 

समेतको प्रवतवनवधले वनरीक्षण गरी अनसुवूच-१ बमोविमको मापदण्ड पुरा 
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भएको प्रवतिेदन प्राप्त भए/नभएको वनरीक्षण गरी कायायलयमा प्रवतिेदन वदनु 

पनेछ । 

(३) उपदफा २ बमोविमको वनरीक्षणबाट अनसुवूच-१ बमोविमको मापदण्ड 

परुा भएको प्रवतिेदन प्राप्त भएमा कायायलयले प्रत्येक िोमस्टेलाई इकाईको 

रुपमा दताय गरी अनुसवूच-३ बमोविमको ढाँचामा िोमस्टे दताय प्रमाण-पत्र 

वदनेछ । 

(४) मापदण्ड पुरा नगरेकाको िकमा आिश्यक सधुार गनय समय वदइनेछ र 

पनु: स्थलगत वनरीक्षण गररनेछ । 

७. होमस्टे व्यिस्थापन तथा सुंचािन: (१) सामदुावयक िोमस्टे संचालन गनय 

चािने सञ्चालकिरुले साधारण भेला गरी दिेाय बमोविमको िोमस्टे सञ्चालन 

तथा व्यिस्थापन सवमवत गिन गनुयपनेछ । 

क) समदुायका सदस्यिरुबाट एक िना        - अध्यक्ष 

ख) समदुायका सदस्यिरुबाट एक िना   -उपाध्यक्ष 

ग) समदुायका सदस्यिरुबाट एक िना   -कोषाध्यक्ष 

घ) समदुायका सदस्यिरुबाट मविला सदस्य  -सदस्य 

ङ) समदुायका सदस्यिरुबाट एक िना सदस्य -सदस्य -सवचि 

(२) िोमस्टेमा सिभागी िुने घर संखयाको आधारमा समािेसी िुने गरी 

समदुायले थप ६ िनासम्म  सदस्यको चयन गनय सक्नेछ । 

(३) िोमस्टे व्यिस्थापन सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकार दिेाय 

बमोविम िुनेछिः 

क) पययटकीय वक्रयाकलापिरु र पययटकिरुले पालना गनुयपने 

आचारसंविताको बारेमा िानकारी गराउने । 
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ख) आगन्तकु/पययटकिरुको स्िागत तथा पािुनाको आिास 

व्यिस्था वमलाउने । 

ग) अनसुवूच-५ बमोविम पययटकको दताय व्यिस्था गने । 

घ) आय व्ययको से्रस्ता व्यिवस्थत र दरुुस्त राखने ।  

ङ) प्रत्येक िोमस्टेको वनयवमत अनगुमन गने । 

च) स्थानीय भ्रमण प्याकेििरुको वनमायण र प्रचार प्रसार गने । 

छ) स्थानीय िातािरण, परम्परा, शैली तथा संस्कृवतको संरक्षण गने ।  

ि) सांस्कृवतक काययक्रमिरुको प्रदशयन/ व्यिस्थापन गने । 

झ) पययटकिरुको स्िास््योपचार र अन्य आकवस्मक सेिािरुको 

व्यिस्थापन र समन्िय गने । 

ञ) िोमस्टेको साइनेि तथा लोकेसन म्याप तयार गने । 

ट) पययटक आिास गिृमा उपलब्ध िुने सवुिधा तथा मेन/ुमलु्य वनधायरणमा 

एक रुपता कायम गने तथा सेिा शलु्क/मलु्यसवुच पययटकले सविलै 

दवेखने गरी प्रकाशन गने । 

ि) प्रत्येक आवथयक िषय समाप्त भएको पैवतस वदन वभत्र पययटक संखया, 

प्रमखु वक्रयाकलाप आय तथा व्यय देवखने बावषयक प्रवतिेदन 

कायायलयमा पिाउने । 

ड) िोमस्टेको विकास, प्रिियन तथा व्यिस्थापनका लावग अन्य 

आिश्यक काययिरु गने । 

ढ) िोमस्टे तथा पययटन प्रिियनका लावग सम्बवन्धत वनकायसंग सम्पकय  र 

सञ्चार गने । 

ण) अनसुवूच-४ बमोविमको सचूना पययटकिरुले दवेखने स्थानमा राखनपुने 

। 
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८. होमस्टे समन्िय सलमलत : (१) काययपावलका अन्तगयत रिने गरर दिेाय 

बमोविम िोमस्टे समन्िय सवमवत गिन गररनेछिः 

क) गाउँपावलका उपाध्यक्ष िा वनिले तोकेको काययपावलका सदस्य 

 - संयोिक 

ख) प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत िा वनिले तोकेको प्रवतवनवध  

 -सदस्य 

ग) स्िास््य विषय िनेे शाखा प्रमखु     - सदस्य 

घ) वशक्षा विषय िनेे शाखा प्रमखु     -सदस्य 

ङ) पिूायधार विषय िनेे शाखा प्रमखु     -सदस्य 

च) सचूना प्रविवध विषय िनेे शाखा प्रमखु    - सदस्य 

छ) पययटन व्यिसाय िनेे शाखा प्रमखु      -

सदस्य सवचि 

(२) िोमस्टे समन्िय सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकार दिेाय बमोविमको 

िुनेछिः 

क) िोमस्टे व्यिस्थापन सवमवतिरु वबच समन्िय र सिविकरण गने । 

ख) पिूायधार विकास र क्षमता अवभबवृि सम्बन्धी कायय गने । 

ग) पययटकलाई स्िास््य सम्बन्धी िनचेतना िगाउने । 

घ) आकवस्मक स्िास््य सम्बन्धी सियोग र समन्िय गने । 

ङ) संभाव्य पययटकीय सम्पदािरुको वििरण तयार गने । 

च) बाटो, पदयात्रा मागय, भ्यटुािर, खानेपानी, स्िास््य चौकी लगायतका 

अन्य साना पिूायधारिरु बनाउने िा बनाउन सम्बन्धीत िडालाई 

सियोग गने । 
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९. अनुगमन तथा लनरीिण सम्बन्िी व्यिस्था: (१) कायायलयले 

आिश्यकतानसुार समय समयमा िोमस्टे व्यिस्थापन सवमवतका काययिरु तथा 

प्रत्येक िोमस्टेको इकाईको अनगुमन तथा वनरीक्षण गनयपनेछ । 

(२) उपदफा १ बमोविमको वनरीक्षणका क्रममा तोवकएको मापदाण्ड परुा 

नगने िोमस्टेलाई मनावसि मावफकको म्याद वदई मापदण्ड परुा गनय लगाउनु 

पनेछ । 

(३) उपदफा २ बमोविमको म्याद वभत्र पवन मापदण्ड कायम गनय नसकेका 

िोमस्टेलाई कायायलयले वनलम्िन िा खारेि गनय सक्नेछ । 

१०.  नलिकरण: (१) प्रत्येक िोमस्टे दिेाय बमोविमको कागिात संलग्न गरी 

प्रत्येक िषयमा मान्य अिवध समाप्त भएको ३ मविना वभत्र िोमस्टे नबीकरणको 

लावग कायायलयमा वनिेदन वदनपुनेछिः 

क) विगत िषयको आयव्यय र िोमस्टे प्रदान गरेको र पययटकिरुको लगत 

तथा वििरण । 

ख) सामदुावयक िोमस्टेको िकमा िोमस्टे व्यिस्थापन सवमवतको 

प्रवतिेदन । 

(२) उपदफा १ बमोविम निीकरणको लावग वनिेदन पनय आएमा कायायलयले 

सम्बि िोमस्टेको वनररक्षण गरी मापदण्ड परूा भएको िकमा िोमस्टे 

निीकरण गनेछ र परूा नभएको िोमस्टेको नविकरण िुनेछैन । 

११. प्रचार प्रसार तथा बजारीकरण: िोमस्टेको िोवडयङ बोडय, साइनबोडय, 

ब्रोवसयर, वसडी िस्ता प्रचार प्रसारका सामग्रीिरुको उत्पादन, िेभसाइट, 

पत्रपवत्रका, रेवडयो, टेवलवभिन, उत्सि, मेला, मिोत्सि, गैरआिासीय 

नेपालीसँगको सिकायय, टुर अपरेटर तथा पत्रपवत्रकालाई पररचयात्मक भ्रमण, 

भ्रमण प्याकेिको वनमायण ताथ विक्री प्रबियन िस्ता काम कारबािी र 
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कृयाकलाप नेपाल पययटन बोडय, तारा गाउँ विकास सवमवत, अन्य सम्बि वनकाय 

तथा वनिी क्षेत्रका ट्राभल तथा टे्रवकङ एिेन्सीसँग सिकायय गरी िोमस्टेको प्रचार 

प्रसार तथा बिारीकरण गररनेछ । 

१२. होमस्टे एसोलशएसन: िोमस्टे सम्बन्धी वनवत वनमायण, व्यिस्थापन, प्रिियन 

तथा िोमस्टे संचालन मापदण्डमा एकरुपता तथा अनगुमन काययमा स्थानीय 

तिलाई सियोग परु् याउन िोमस्टे संचालनिरुको िोमस्टे एसोवशयसनले कायय 

गनेछ । 

१३. दस्तुर : (१) िोमस्टे दताय दस्तरु रु.१००० लाग्नेछ । 

(२) िोमस्टे नविकरण दस्तरु रु. ५०० िा प्रवत इकाई रु. ५० का दरले िम्मा 

िुन आउने रकम मध्ये िनु बढी िुन्छ सोिी बमोविम रकम लाग्नेछ ।  

१४. लिलिि: (१) प्रवसि धावमयक तीथयस्थलमा दशयनको लावग आउने दशयनाथी 

तथा तीथायलुिरुको बसोबास र खानवपनको  बन्दोबस्त वमलाउन िोमस्टे 

सञ्चालनको लावग स्थानीय समदुाय समेतको सिभागीतामा अनरुोध भएमा 

यस काययविवधको अन्य व्यिस्थािरुको अवधनमा रिी सञ्चालन अनमुती वदन 

सवकनेछ । 

(२) िोमस्टेमा ट्राभल एिेन्सी माफय त आउने पययटकको वबमा गराउने 

विम्मेिारी सम्बवन्धत ट्राभल एिेन्सीको िुनेछ । व्यविगत रुपमा आउने 

पययटकको िकमा वबमा गने विम्मेिारी सम्बवन्धत पययटकको नै िुनेछ । 

(३) िोमस्टे सञ्चालन गने सञ्चालकले प्रचवलत नेपाल कानून बमोविम 

नेपाल राष्ट्ट्र बैंकको पूिय स्िीकृवत वलएर मात्र वबदेशी मरुाको कारोिार गनुय 

पनेछ । 
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(४) िोमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी आधारभतू तावलम नेपाल पययटन बोडय तथा 

िोटल व्यिस्थापन प्रवशक्षण प्रवतष्ठान लगाएत अन्य स्िीकृत प्राप्त तावलम 

केन्रिरुबाट प्राप्त गनय सवकनेछ । 

(५) यस काययविवध बमोविम दताय िुने िोम स्टेको आफ्नै छाप िुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी-१ 

(दफा ४ संग सम्बवन्धत) 

होमस्टे सञ्चािनका आिारभूत मापदण्ड 

१. िोमस्टेका लावग घर, कोिा र सैया: 

क. प्रत्येक सामदुावयक िोमस्टेका लावग वभन्न वभन्न स्िावमत्ि भएका कम्तीमा 

५ िटा घर (िोमस्टे ईकाई) िुन ुपनेछ । एक आपसमा सिि पिुचँका लावग 

बाटोको प्रबन्ध भएको, घरिरु मौवलक संस्कृवत झल्कने र िािािुरी, िंगली 

िनािर आदीबाट सुरवक्षत िुनपुने, खलु्ला, विलो तथा धलुोरवित सफा 

सगु्घर िुनपुनेछ । 

ख. िोमस्टेमा पािुनाका लावग कवम्तमा एउटा अलग्गै कोिा िुनपुनेछ । 
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ग. िोमस्टे सञ्चालन गने एक घरमा बढीमा चार कोिा पययटकका लावग 

छुट्याउन सवकनेछ । 

घ. एउटा कोिामा बढीमा २ िटा मात्र ओछ्यान रिनपुनेछ ।ओछ्यान कवम्तमा 

६.५ वफट लम्बाई र ३ वफत चौडाईको िुनपनेछ । 

ङ. भईुमा कापेट िा राडी िा सफा गनु्री ओछ्याएको िुनपुनेछ । 

च. ढोकामा खटु्टा पछु्ने बोरा िा डोरम्याट भएको िुनपुनेछ । 

छ. नरम खालको सेतो तन्ना भएको र सेतै खोल भएका ओडनेको व्यिस्था िुन ु

पनेछ । 

ि. वभत्तामा िा ढोकाको पछाडी पट्टी लगुा झनु्डाउने व्यिस्था भएको िुनपनेछ । 

झ. कोिामा वबिुली, बत्ती िा लालटीन िा मैन िा टुकी पानस बाल्ने व्यिस्था 

िुनपुनेछ । 

ञ. सतु्ने कोिामा धुँिा आउन निुने । 

ट. सतु्ने कोिामा राम्रा राम्रा दृश्य र स्थानीय संस्कृवत झल्कने तवस्िरिरु भएमा 

राम्रो िुने । 

ि. फोिोर फाल्ने एउटा टोकरी (डवस्बन) को व्यिस्था िुनपुनेछ । 

ड. सम्भि भएसम्म प्रत्येक पािुनाका लावग एक िोर चप्पल (स्लीपर) को 

व्यिस्था िुनपुनेछ । 

ढ. सम्भि भएसम्म वभत्तामा एउटा अधयकद (आधा शररर ) दवेखने िुलो ऐना 

झनु्डाएको िुनपनेछ । 

ण. सम्भि भएसम्म सतु्ने कोिामा वचया टेिल राखन ुराम्रो िुने । 

त. सम्भि भएसम्म सतु्ने कोिामा २ िटा कुसी राखन ु राम्रो िुने । 

२. शौचालय र स्नानगार: 

क. सवुिधायिु र सफा सौचालय िुनपने । 
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ख. िोमस्टे संचालन गने घर िा समदुायमा निुाउने प्रिन्ध (छुटै्ट बाथरुम िा 

कम्तीमा छेवकएर निुाउन सवकने सवुिधायिु िाउँ) । 

ग. स्नानगारमा पानीको बाल्टी, मग, साबनु, रुमाल आदी आधारभतु बस्तिुरु 

िुनपुने । 

३. भान्छा कोिा र खानाखाने व्यिस्था : 
क. पािुना राखने घर/कोिा नविक गाई भैसी अथिा भेडाबाख्रा, सगुँर, कुखरुा 

आवद बाध्न िा पाल्न निुने । 

ख. धेरै धिुाँ निुने भान्सा (उन्नत िा सधुाररएको चलुो भएको ) । 

ग. पानीको सवुिधा वमलाउन ुपने र खानेपानी वफल्टर गरेर िा उमालेर मात्र वदने । 

घ. स्थानीय खानाका पररकारिरुलाई स्िस्थकर ढंगले पकाउने र खिुाउने प्रिन्ध 

िुनपुने । 

ङ. नेपालीिरुलाई राम्रोसँग पलेटी कसेर बसेर खाना वमल्ने िाउँ िुनपुने । 

च. विदशेीलाई सानो डाइवनङ टेिलको पवन प्रबन्ध भए राम्रो िुने । 

छ. खानपीन वििरण  तथा मलु्य वनधायरण गररएको िुनपुने (मेन ुभएको) । 

४. स्िास््य, सरसफाई तथा सरुक्षा:  

क. मसुा, लामखटेु्ट, उडुस, उवपया आदीबाट सरुवक्षत िुनपुने, दगुयन्ध िा 

गाईभैसीको गोिबाट टाढा िुनपुने, सामदुावयक रुपमा प्राथवमक उपचारको 

व्यिस्था िुनपुने, खलुा नाली र ढल िुन निुने । 

ख. िातािरण मैत्री पययटन वक्रयाकलाप, पययटकीय सम्पदािरुको संरक्षण, 

साियिवनक सौचालयको व्यिस्था, बकृ्षारोपण । 
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अनसुचूी  २ 

(दफा ६ (१) सगँ सम्बवन्धत) 

होमस्टे दतायका िालग लदईने लनिेदन 

 

श्री गाउँ काययपावलकाको कायायलय , 

वलख ुगाउँपावलका, यसम, ओखलढंुगा । 

लिषयाः होमस्टे दताय सम्बन्िमा । 
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िामीिरुले विल्ला ओखलढंुगा वलख ु गाउँपावलका िडा नं. 

.........टोल/गाउँ............................... मा संचालन गनय लागेको 

.....................................िोमस्टेलाई िोमस्टे संचालन काययविवध, २०७७ 

बमोविम सामदुावयक/ वनिी िोमस्टेको रुपमा दताय गरी पाउन वनिेदन गदयछौं । 

िोमस्टे संचालन काययविवध वनदवेशका, २०७७ को अवधनमा रवि आफ्नो 

िोमस्टे संचालन गदयछौ । 

लनिेदक 

नाम थर :................................... 

िेगाना :..................................... 

वमवत :....................................... 

संलग्न कागकात :-  

क) िोमस्टे संचालन गने वनिेदनको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवपिरु 

ख) िोमस्टे संचालन गने प्रत्येक घरधनीको िग्गा धनी प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप 

ग) प्रत्येक घरधनीले िोमस्टे संचालन गनय मञ्िरु गरेको कागिात सवित िोमस्टे 

व्यिस्थापन सवमवतको वनययणको प्रवतवलवप 

घ) व्यिस्थापन सवमवत गिन तथा दताय गने सम्बवन्ध स्थानीय भेलाको वनणयय 

ङ) िडा कायायलयको वसफाररस  

च) आधारभतू प्रवशक्षण वलएको भए सोको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

िोमस्टे यवूनटिरु ( दताय िुने व्यवििरुको वििरण ) 

क्र.स. संचालकको नाम थर िेगाना 
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नोट: सामसदावयक िोमस्टेको िकमा िोमस्टे व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्ष िा 

अवधकार वदएको व्यिस्थापन सवमवतको सदस्यले वनिेदन वदनु पने छ । 

अनसुचूी ३ (क) 

(दफा ६(३) सगँ सम्बवन्धत) 

होमस्टे सञ्चािन प्रमाण पत्र (प्रत्येक ईकाईका िालग) 

लिखु गाउँपालिका  

गाउँकाययपालिकाको कायायिय 

 यसम, ओखिढुुंगा  

           वमवत  

:….......... 

प्रमाणपत्र संखया : 

होमस्टे सुंचािन प्रमाणपत्र 

............................... लाई िोमस्टे संचालन काययविवध, २०७७ मा व्यिस्था भए 

अनसुार सामदुावयक  / वनिी िोमस्टेको रुपमा दताय  /नविकरण गरी यो 

प्रमाणपत्रप्रदान गररएको छ  

१) सदस्यको नाम : 

२) िेगाना : 

३) मान्य अिवध  

................................ 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

HOME STAY OPERATION CERTIFICATE 
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………….................................. home stay is 

registered/renewed as a Community/ Private home stay under 

Home Stay Operation Procedures 2077 B.S. 

1. Name of the owner: 

2. Address of the owner: 

3. Valid up to: 

……………………………. 

Chief Administrative Officer 

शतयहरु: 

• व्यिस्थापन सवमवतसगँ समन्िय गरी पययटकिरुलाई बसोबासको व्यिस्था 

गनुयपने छ ।  

• चलन चल्तीको िा वनधायररत मलु्य भन्दा बढी मलु्य वलन ुिुदनै । 

• स्थानीय सामाविक सास्कृवतक िातािरणलाई असर पाने खालका 

वक्रयाकलापिरु गनुय गराउन ुिुदैन ।  

• यो प्रमाणपत्र तथा अनुसचूी ४ बमोविमको आचारसंविता सबैले दखेने गरी 

राखन ुपनेछ । 

• व्यिस्थापन सवमवतसगँ समन्िय गरी प्रत्येक िषय प्रवतिेदन बझुाउनु पनेछ । 

• यो प्रमाणपत्र प्रत्येक ५/५ िषयमा नविकरण गराउन ुपनेछ । 

 

अनसुचूी ३ को (ख) 

(दफा ६(३) सगँ सम्बवन्धत) 

होमस्टे सञ्चािन प्रमाण पत्र  

लिखु गाउँपालिका  



खण्डिः- ४                    संखयािः- १०                        वमवतिः- २०७७ / १२ /३१ 

17 

 

गाउँकाययपालिकाको कायायिय 

 यसम, ओखिढुुंगा  

           वमवत  

:….......... 

प्रमाणपत्र संखया : 

होमस्टे सुंचािन प्रमाणपत्र 

............................... लाई िोमस्टे संचालन काययविवध, २०७७ मा व्यिस्था भए 

अनसुार सामदुावयक  / वनिी िोमस्टेको रुपमा दताय  /नविकरण गरी यो 

प्रमाणपत्रप्रदान गररएको छ  

१) िोम स्टेको नाम : 

२) िेगाना : 

३) सदस्य संखयािः 

४) मान्य अिवधिः 

५) व्यिस्थापन सवमवत अध्यक्षको नामिः  

................................ 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

HOME STAY OPERATION CERTIFICATE 

………….................................. home stay is 

registered/renewed as a Community/ Private home stay under 

Home Stay Operation Procedures 2077 B.S. 

1. Name of Home Stay: 
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2. Address: 

3. Number of Members: 

4. Valid up to: 

5. Name of Chair Person: 

……………………………. 

Chief Administrative Officer 

अनसुचूी ४  

 (दफा ७ (३) (ण) सगँ सम्बवन्धत ) 

Code of Conduct for the Visitors 

 

The home stay visitors are expected to abide the following points   : 

1. Do not pressure the owner for food, beverage and facilities not 

available at home stay. 

2. Do not disturb people at home or outside. 

3. Do not offer anything to the people beyond one's capacity. 

4. Beware of doing any behavior (such as sexual activities), 

which is impermissible to the local socio-cultural values. 

5. Respect to the rites and rituals of the local people. Wear such 

clothes that are permissible to the community. 

6. Do not impress the owner or other people for doing immoral or 

illegal activities. Respect to the household routine for entrance 

and exit. 

7. Supply and use of narcotics or any forms of psychotropic drugs 

at home or outside is strictly prohibited. 
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8. Respect to the bio-diversity and ecology of the environment. 

अनसुचूी  ५ 

(दफा ७ (३) (ग) सगँ सम्बवन्धत ) 

पययटन दताय लकताब 

 

वस.नं. नाम/ थर िेगाना सम्पकय  

नं. 

आगमन 

वमवत  

प्रस्थान 

वमवत  

पययटकको 

िस्ताक्षर 

पेश गरेको 

पररचय खलु्ने 

कागिात 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

आज्ञाले 

अभय कुमार गपु्ता 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

वमवतिः- २०७७/१२/३१ 

 


