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होमस्टे संचालन कार्यविवि २०७७ 

वनर्मािली नं. - ३४ 

प्रमाविकरि वमव िः- २०७७/१२-३१ 

प्रस् ािनािः ग्रामीण के्षत्रका स्थानीय जनसमदुायमा स्वरोजगारका अवसर ससजजना हुने तथा आम्दानी बसृिको 

माध्यमबाट जीवनस्तरमा सधुार ल्याउने प्रकृसतका ग्रासमण पयजटन पवूाजधारको सदगो सवकास गने, ग्रामीण पयजटनको 

माध्यमबाट सवपन्न वगज र हालसम्म समेट्न नससकएका समहूको समेत संलग्नता रहने गरी पयजटन व्यवसायबाट प्राप्त हुने 

लाभलाई समदुायको पहुुँचसभत्र ल्याउने संरचनाको सनमाजण र सवकास गने तथा होमस्टेको माध्यमबाट पयजटनको 

सवकास, प्रबजिन, व्यवस्थापन र सनयमन गनज होमस्टे कायजसवसध जारी गनज वाञ्छनीय भएकोले, 

प्रशासकीय कायजसवसध (सनयसमत गने) ऐन, २०७७ को दफा ३ ले सदएको असधकार प्रयोग गरी सलख ु गाउुँ 

कायजपासलकाल ेयो कायजसवसध समसत २०७७/१२/३० को बैठकबाट स्वीकृत गरर जारी गरेको छ । 

१. संविप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस कायजसवसधको नाम " होमस्टे संचालन कायजसवसध,२०७७" रहकेोछ । 

(२) यो कायजसवसध स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपसछ लागु हुनेछ । 

२. पररभाषा : सवषय वा प्रसंगले अको अथज नलागेमा यस कायजसवसधमा - 

क. "होमस्टे" भन्नाले पयजटकलाई आवास, खाना र अन्य सेवा प्रदान गने उद्दशे्यले आफ्नै घर समदुायमा 

सनजी वा सामसूहक रुपमा सञ्चालन गररएको सेवा सम्झन ुपछज । 

ख. "स्थानीय तह" भन्नाले सलख ुगाउुँपासलकालाई सम्झनपुछज । 

ग. "कायजपासलका" भन्नाले सलख ुगाउुँ कायजपासलकाको कायाजलयलाई समझनपुछज । 

घ. "अध्यक्ष" भन्नाले सलख ुगाउुँपासलकाको अध्यक्षलाई सम्झनुपछज । 

ङ. "प्रमुख प्रशासकीय असधकृत" भन्नाले सलखु गाउुँपासलकाको प्रमुख प्रशासकीय असधकृतलाई सम्झनपुछज । 

च. "कायाजलय" सलख ुगाउुँ कायजपासलकाको कायाजलयलाई सम्झनपुछज । 

छ. "होमस्टे व्यवस्थापन ससमसत" भन्नाले दफा ७ को उपदफा (१) बमोसजम गठन भएको ससमसतलाई सम्झन ु

पछज । 

ज. "होमस्टे इकाई" भन्नाले होमस्टे संचालन गनज व्यवस्थापन ससमसत अन्तगजत रहेको प्रत्येक घर सम्झन ुपछज । 

३. उदे्दश्र्: होमस्टे संचालनका मुख्य उद्दशे्य दहेाय बमोसजमका हुनेछन ्। 

क. होमस्टे संचालन गरी पयजटन के्षत्रको प्रसतफल ग्रामीण समदुायमा परु् याउने, 

ख. होमस्टे संचालन गरी ग्रामीण के्षत्रका जनतालाई पयजटन सेवामा सहभासग गराउने, 

ग. होमस्टे संचालन गरी ग्रामीण समदुायको आयस्रोत बसृि गरी जीवनस्तरमा वसृि गने, 

घ. होमस्टे संचालन गरी ग्रामीण तथा स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार सवकासको माध्यमको रुपमा उपयोग गने, 

ङ. होमस्टे संचालन गरी पयजटकलाई ग्रामीण जनजीवन साथै संस्कृसतका बारेमा जानकारी सदने , 
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च. होमस्टे आवास ससुवधा मात्र नभइ पयजटकलाई ररसतररवाज, कला संस्कृसत र रहनसहनको उत्कृष्ट अनभुव 

हाससल गने मौका प्रदान गने, 

छ. पयजटकलाई सरल र सहज वातावरणमा बसोबासको व्यवस्था गने । 

४. होमस्टेको िर्गीकरििः अनुससूच-१ मा उसल्लसखत मापदण्ड परूा गरी अलग अलग स्वासमत्व भएका कम्तीमा 

पाुँचवटा घरधनीले सामसुहक व्यवस्थापन गरी संचालन गरेको होमस्टेलाई सामदुासयक ग्रामीण होमस्टे तथा सनजी 

स्तरमा सञ्चासलत होमस्टेलाई सनजी होमस्टेको रुपमा वगीकरण गररएको छ । 

५. पर्यटकीर् विर्ाकलाप: (१) होमस्टेले स्थानीय के्षत्रमा सञ्चालन हुने सांस्कृसतक कायजक्रम र सक्रयाकलाप, 

पराम्परागत खेलमा सहभागी गराउने, उपलब्ध हुने के्षत्रमा जंगल टे्रक, इको टे्रक तथा दृश्यावलोकनको 

कायजक्रमको व्यवस्था गनुज पनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा लेसखए दसेख बाहके होमस्टेले दहेाय बमोसजमको कायजक्रमको आयोजना गनुज पनेछ :- 

क) स्थानीय सांस्कृसतक नाचगान तथा फुलमालाका साथ पयजटकको स्वागत गने,  

ख) पयजटकहरुलाई सामुदासयक भवन वा खुला ठाउुँमा मौसलक परम्परा वा सांस्कृसतमा आधाररत 

सांस्कृसतक कायजक्रमहरुको प्रस्तुसत, मेला, जात्रा जस्ता गसतसवसधहरु आयोजना गरी सहभागी गराउने । 

ग) सांस्कृसतक सम्पदा, संग्रहालय, घरेल ुतथा हस्तकला सामाग्री उत्पादन केन्र स्थल, दृश्यावलोकन, 

जंगल, वन्यजन्त ुतथा चरा अवलोकन गने व्यवस्था गने , 

घ) स्थानीय कृसष, घरेल ु तथा हस्तकला प्रसवसधमा सहभागी गराई पयजटक तथा स्थानीय जनता सबच 

जीवनशैली, कला संस्कृसत आसद सवषयमा अनुभव तथा ज्ञानको आदान प्रदान गराउने, 

ङ) पयजटकको सवदाई गदाज स्थानीय संस्कृसत झल्कने मायाको सचनो ससहत मलुमाला पसहराउने । 

६. द ायको लावर्ग वनिेदन वदने : (१) होमस्टे संचालन गनज चाहने दहेाय बमोसजमका कागजात ससहत अनसुसूच-२ 

बमोसजमको ढाुँचामा कायाजलयमा सनवेदन सदन ुपनेछ । 

क) सामदुासयक होमस्टेको हकमा कम्तीमा पाुँच जना घरधनीले आ-आफ्नो घरमा सामसूहक रुपमा 

होमस्टे सञ्चालन गनज सहमत भएको सलसखत प्रसतविता तथा सनजी र सामदुासयक होमस्टे दवैुका 

लासग वडा कायाजलयको ससफाररस । 

ख) जग्गाधनी प्रमाण पजूाजको प्रसतसलपी । 

ग) होमस्टे संचालकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी । 

(२) उपदफा (१) बमोसजमको सनवेदन परेमा कायाजलयले सम्बसन्धत शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धीत 

वडा ससचव, स्थानीय स्वास््यकमी समेतको प्रसतसनसधले सनरीक्षण गरी अनसुसूच-१ बमोसजमको मापदण्ड परुा 

भएको प्रसतवेदन प्राप्त भए/नभएको सनरीक्षण गरी कायाजलयमा प्रसतवेदन सदन ुपनेछ । 
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(३) उपदफा २ बमोसजमको सनरीक्षणबाट अनसुसूच-१ बमोसजमको मापदण्ड परुा भएको प्रसतवेदन प्राप्त भएमा 

कायाजलयले प्रत्येक होमस्टेलाई इकाईको रुपमा दताज गरी अनसुसूच-३ बमोसजमको ढाुँचामा होमस्टे दताज 

प्रमाण-पत्र सदनेछ । 

(४) मापदण्ड परुा नगरेकाको हकमा आवश्यक सधुार गनज समय सदइनेछ र पनु: स्थलगत सनरीक्षण गररनेछ । 

७. होमस्टे व्र्िस्थापन  था संचालन: (१) सामदुासयक होमस्टे संचालन गनज चाहने सञ्चालकहरुले साधारण 

भेला गरी दहेाय बमोसजमको होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ससमसत गठन गनुजपनेछ । 

क) समदुायका सदस्यहरुबाट एक जना        - अध्यक्ष 

ख) समदुायका सदस्यहरुबाट एक जना   -उपाध्यक्ष 

ग) समदुायका सदस्यहरुबाट एक जना   -कोषाध्यक्ष 

घ) समदुायका सदस्यहरुबाट मसहला सदस्य  -सदस्य 

ङ) समदुायका सदस्यहरुबाट एक जना सदस्य -सदस्य -ससचव 

(२) होमस्टेमा सहभागी हुने घर संख्याको आधारमा समावेसी हुने गरी समदुायले थप ६ जनासम्म  सदस्यको 

चयन गनज सक्नेछ । 

(३) होमस्टे व्यवस्थापन ससमसतको काम, कतजव्य र असधकार दहेाय बमोसजम हुनेछः 

क) पयजटकीय सक्रयाकलापहरु र पयजटकहरुले पालना गनुजपने आचारसंसहताको बारेमा जानकारी गराउने । 

ख) आगन्तकु/पयजटकहरुको स्वागत तथा पाहुनाको आवास व्यवस्था समलाउने । 

ग) अनसुसूच-५ बमोसजम पयजटकको दताज व्यवस्था गने । 

घ) आय व्ययको स्रेस्ता व्यवसस्थत र दरुुस्त राख्ने ।  

ङ) प्रत्येक होमस्टेको सनयसमत अनगुमन गने । 

च) स्थानीय भ्रमण प्याकेजहरुको सनमाजण र प्रचार प्रसार गने । 

छ) स्थानीय वातावरण, परम्परा, शैली तथा संस्कृसतको संरक्षण गने ।  

ज) सांस्कृसतक कायजक्रमहरुको प्रदशजन/ व्यवस्थापन गने । 

झ) पयजटकहरुको स्वास््योपचार र अन्य आकसस्मक सेवाहरुको व्यवस्थापन र समन्वय गने । 

ञ) होमस्टेको साइनेज तथा लोकेसन म्याप तयार गने । 

ट) पयजटक आवास गहृमा उपलब्ध हुने ससुवधा तथा मेन/ुमलु्य सनधाजरणमा एक रुपता कायम गने तथा 

सेवा शलु्क/मलु्यससुच पयजटकले ससजलै दसेखने गरी प्रकाशन गने । 

ठ) प्रत्येक आसथजक वषज समाप्त भएको पैसतस सदन सभत्र पयजटक संख्या, प्रमुख सक्रयाकलाप आय तथा 

व्यय दसेखने बासषजक प्रसतवेदन कायाजलयमा पठाउने । 

ड) होमस्टेको सवकास, प्रविजन तथा व्यवस्थापनका लासग अन्य आवश्यक कायजहरु गने । 

ढ) होमस्टे तथा पयजटन प्रविजनका लासग सम्बसन्धत सनकायसंग सम्पकज  र सञ्चार गने । 
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ण) अनसुसूच-४ बमोसजमको सचूना पयजटकहरुले दसेखने स्थानमा राख्नपुने । 

८. होमस्टे समन्िर् सवमव  : (१) कायजपासलका अन्तगजत रहने गरर दहेाय बमोसजम होमस्टे समन्वय ससमसत गठन 

गररनेछः 

क) गाउुँपासलका उपाध्यक्ष वा सनजले तोकेको कायजपासलका सदस्य  - संयोजक 

ख) प्रमखु प्रशासकीय असधकृत वा सनजले तोकेको प्रसतसनसध   -सदस्य 

ग) स्वास््य सवषय हनेे शाखा प्रमुख     - सदस्य 

घ) सशक्षा सवषय हनेे शाखा प्रमुख     -सदस्य 

ङ) पवूाजधार सवषय हनेे शाखा प्रमुख     -सदस्य 

च) सचूना प्रसवसध सवषय हनेे शाखा प्रमखु    - सदस्य 

छ) पयजटन व्यवसाय हनेे शाखा प्रमुख      -सदस्य ससचव 

(२) होमस्टे समन्वय ससमसतको काम, कतजव्य र असधकार दहेाय बमोसजमको हुनेछः 

क) होमस्टे व्यवस्थापन ससमसतहरु सबच समन्वय र सहसजकरण गने । 

ख) पवूाजधार सवकास र क्षमता असभबसृि सम्बन्धी कायज गने । 

ग) पयजटकलाई स्वास््य सम्बन्धी जनचेतना जगाउने । 

घ) आकसस्मक स्वास््य सम्बन्धी सहयोग र समन्वय गने । 

ङ) संभाव्य पयजटकीय सम्पदाहरुको सववरण तयार गने । 

च) बाटो, पदयात्रा मागज, भ्यटुावर, खानेपानी, स्वास््य चौकी लगायतका अन्य साना पवूाजधारहरु बनाउने 

वा बनाउन सम्बन्धीत वडालाई सहयोग गने । 

९. अनुर्गमन  था वनरीिि सम्बन्िी व्र्िस्था: (१) कायाजलयले आवश्यकतानुसार समय समयमा होमस्टे 

व्यवस्थापन ससमसतका कायजहरु तथा प्रत्येक होमस्टेको इकाईको अनगुमन तथा सनरीक्षण गनजपनेछ । 

(२) उपदफा १ बमोसजमको सनरीक्षणका क्रममा तोसकएको मापदाण्ड परुा नगने होमस्टेलाई मनाससव 

मासफकको म्याद सदई मापदण्ड परुा गनज लगाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा २ बमोसजमको म्याद सभत्र पसन मापदण्ड कायम गनज नसकेका होमस्टेलाई कायाजलयले सनलम्वन 

वा खारेज गनज सक्नेछ । 

१०.  नविकरि: (१) प्रत्येक होमस्टे दहेाय बमोसजमको कागजात संलग्न गरी प्रत्येक वषजमा मान्य अवसध समाप्त 

भएको ३ मसहना सभत्र होमस्टे नबीकरणको लासग कायाजलयमा सनवेदन सदनपुनेछः 

क) सवगत वषजको आयव्यय र होमस्टे प्रदान गरेको र पयजटकहरुको लगत तथा सववरण । 

ख) सामदुासयक होमस्टेको हकमा होमस्टे व्यवस्थापन ससमसतको प्रसतवेदन । 

(२) उपदफा १ बमोसजम नवीकरणको लासग सनवेदन पनज आएमा कायाजलयले सम्बि होमस्टेको सनररक्षण गरी 

मापदण्ड परूा भएको हकमा होमस्टे नवीकरण गनेछ र परूा नभएको होमस्टेको नसवकरण हुनेछैन । 
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११. प्रचार प्रसार  था बजारीकरि: होमस्टेको होसडजङ बोडज, साइनबोडज, ब्रोससयर, ससडी जस्ता प्रचार प्रसारका 

सामग्रीहरुको उत्पादन, वेभसाइट, पत्रपसत्रका, रेसडयो, टेसलसभजन, उत्सव, मेला, महोत्सव, गैरआवासीय 

नेपालीसुँगको सहकायज, टुर अपरेटर तथा पत्रपसत्रकालाई पररचयात्मक भ्रमण, भ्रमण प्याकेजको सनमाजण ताथ सवक्री 

प्रबिजन जस्ता काम कारबाही र कृयाकलाप नेपाल पयजटन बोडज, तारा गाउुँ सवकास ससमसत, अन्य सम्बि सनकाय 

तथा सनजी क्षेत्रका ट्राभल तथा टे्रसकङ एजेन्सीसुँग सहकायज गरी होमस्टेको प्रचार प्रसार तथा बजारीकरण गररनेछ । 

१२. होमस्टे एसोविएसन: होमस्टे सम्बन्धी सनसत सनमाजण, व्यवस्थापन, प्रविजन तथा होमस्टे संचालन मापदण्डमा 

एकरुपता तथा अनगुमन कायजमा स्थानीय तहलाई सहयोग परु् याउन होमस्टे संचालनहरुको होमस्टे एसोसशयसनले 

कायज गनेछ । 

१३. दस् ुर : (१) होमस्टे दताज दस्तरु रु.१००० लाग्नेछ । 

(२) होमस्टे नसवकरण दस्तरु रु. ५०० वा प्रसत इकाई रु. ५० का दरले जम्मा हुन आउने रकम मध्ये जनु बढी 

हुन्छ सोही बमोसजम रकम लाग्नेछ ।  

१४. विविि: (१) प्रससि धासमजक तीथजस्थलमा दशजनको लासग आउने दशजनाथी तथा तीथाजलहुरुको बसोबास र 

खानसपनको  बन्दोबस्त समलाउन होमस्टे सञ्चालनको लासग स्थानीय समदुाय समेतको सहभागीतामा अनरुोध 

भएमा यस कायजसवसधको अन्य व्यवस्थाहरुको असधनमा रही सञ्चालन अनमुती सदन ससकनेछ । 

(२) होमस्टेमा ट्राभल एजेन्सी माफज त आउने पयजटकको सबमा गराउने सजम्मेवारी सम्बसन्धत ट्राभल एजेन्सीको 

हुनेछ । व्यसिगत रुपमा आउने पयजटकको हकमा सबमा गने सजम्मेवारी सम्बसन्धत पयजटकको नै हुनेछ । 

(३) होमस्टे सञ्चालन गने सञ्चालकले प्रचसलत नेपाल काननू बमोसजम नेपाल राष्ट्ट्र बैंकको पवूज स्वीकृसत 

सलएर मात्र सबदशेी मरुाको कारोवार गनुज पनेछ । 

(४) होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी आधारभतू तासलम नेपाल पयजटन बोडज तथा होटल व्यवस्थापन प्रसशक्षण 

प्रसतष्ठान लगाएत अन्य स्वीकृत प्राप्त तासलम केन्रहरुबाट प्राप्त गनज ससकनेछ । 

(५) यस कायजसवसध बमोसजम दताज हुने होम स्टेको आफ्नै छाप हुनेछ । 
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अनसुचूी-१ 

(दफा ४ संग सम्बसन्धत) 

होमस्टे सञ्चालनका आिारभू  मापदण्ड 

१. होमस्टेका लासग घर, कोठा र सैया: 

क. प्रत्येक सामदुासयक होमस्टेका लासग सभन्न सभन्न स्वासमत्व भएका कम्तीमा ५ वटा घर (होमस्टे ईकाई) हुनु 

पनेछ । एक आपसमा सहज पहुुँचका लासग बाटोको प्रबन्ध भएको, घरहरु मौसलक संस्कृसत झल्कने र 

हावाहुरी, जंगली जनावर आदीबाट सरुसक्षत हुनपुने, खलु्ला, सहलो तथा धलुोरसहत सफा सगु्घर हुनपुनेछ । 

ख. होमस्टेमा पाहुनाका लासग कसम्तमा एउटा अलग्गै कोठा हुनपुनेछ । 

ग. होमस्टे सञ्चालन गने एक घरमा बढीमा चार कोठा पयजटकका लासग छुट्याउन ससकनेछ । 

घ. एउटा कोठामा बढीमा २ वटा मात्र ओछ्यान रहनपुनेछ ।ओछ्यान कसम्तमा ६.५ सफट लम्बाई र ३ सफत 

चौडाईको हुनपनेछ । 

ङ. भईुमा कापेट वा राडी वा सफा गनु्री ओछ्याएको हुनपुनेछ । 

च. ढोकामा खटु्टा पछु्ने बोरा वा डोरम्याट भएको हुनपुनेछ । 

छ. नरम खालको सेतो तन्ना भएको र सेतै खोल भएका ओडनेको व्यवस्था हुन ुपनेछ । 

ज. सभत्तामा वा ढोकाको पछाडी पट्टी लगुा झनु्डाउने व्यवस्था भएको हुनपनेछ । 

झ. कोठामा सबजलुी, बत्ती वा लालटीन वा मैन वा टुकी पानस बाल्ने व्यवस्था हुनपुनेछ । 

ञ. सतु्ने कोठामा धुुँवा आउन नहुने । 

ट. सतु्ने कोठामा राम्रा राम्रा दृश्य र स्थानीय संस्कृसत झल्कने तसस्वरहरु भएमा राम्रो हुने । 

ठ. फोहोर फाल्ने एउटा टोकरी (डसस्बन) को व्यवस्था हुनपुनेछ । 

ड. सम्भव भएसम्म प्रत्येक पाहुनाका लासग एक जोर चप्पल (स्लीपर) को व्यवस्था हुनपुनेछ । 

ढ. सम्भव भएसम्म सभत्तामा एउटा अधजकद (आधा शररर ) दसेखने ठुलो ऐना झनु्डाएको हुनपनेछ । 

ण. सम्भव भएसम्म सतु्ने कोठामा सचया टेवल राख्न ुराम्रो हुने । 

त. सम्भव भएसम्म सतु्ने कोठामा २ वटा कुसी राख्न ु राम्रो हुने । 

२. शौचालय र स्नानगार: 

क. ससुवधायिु र सफा सौचालय हुनपने । 

ख. होमस्टे संचालन गने घर वा समदुायमा नहुाउने प्रवन्ध (छुटै्ट बाथरुम वा कम्तीमा छेसकएर नहुाउन ससकने 

ससुवधायिु ठाउुँ) । 

ग. स्नानगारमा पानीको बाल्टी, मग, साबनु, रुमाल आदी आधारभतु बस्तहुरु हुनपुने । 

३. भान्छा कोठा र खानाखाने व्यवस्था : 
क. पाहुना राख्ने घर/कोठा नसजक गाई भैसी अथवा भेडाबाख्रा, सगुुँर, कुखरुा आसद बाध्न वा पाल्न नहुने । 
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ख. धेरै धवुाुँ नहुने भान्सा (उन्नत वा सधुाररएको चलुो भएको ) । 

ग. पानीको ससुवधा समलाउन ुपने र खानेपानी सफल्टर गरेर वा उमालेर मात्र सदने । 

घ. स्थानीय खानाका पररकारहरुलाई स्वस्थकर ढंगले पकाउने र खवुाउने प्रवन्ध हुनपुने । 

ङ. नेपालीहरुलाई राम्रोसुँग पलेटी कसेर बसेर खाना समल्ने ठाउुँ हुनपुने । 

च. सवदशेीलाई सानो डाइसनङ टेवलको पसन प्रबन्ध भए राम्रो हुने । 

छ. खानपीन सववरण  तथा मुल्य सनधाजरण गररएको हुनपुने (मेन ुभएको) । 

४. स्वास््य, सरसफाई तथा सरुक्षा:  

क. मसुा, लामखुटे्ट, उडुस, उसपया आदीबाट सरुसक्षत हुनपुने, दगुजन्ध वा गाईभैसीको गोठबाट टाढा हुनपुने, 

सामदुासयक रुपमा प्राथसमक उपचारको व्यवस्था हुनपुने, खलुा नाली र ढल हुन नहुने । 

ख. वातावरण मैत्री पयजटन सक्रयाकलाप, पयजटकीय सम्पदाहरुको संरक्षण, सावजजसनक सौचालयको व्यवस्था, 

बकृ्षारोपण । 
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अनसुचूी  २ 

(दफा ६ (१) सगुँ सम्बसन्धत) 

होमस्टे द ायका लावर्ग वदईने वनिेदन 

 

श्री गाउुँ कायजपासलकाको कायाजलय , 

सलख ुगाउुँपासलका, यसम, ओखलढुंगा । 

विषर्िः होमस्टे द ाय सम्बन्िमा । 

हामीहरुले सजल्ला ओखलढुंगा सलख ु गाउुँपासलका वडा नं. .........टोल/गाउुँ............................... मा 

संचालन गनज लागेको .....................................होमस्टेलाई होमस्टे संचालन कायजसवसध, २०७७ बमोसजम 

सामदुासयक/ सनजी होमस्टेको रुपमा दताज गरी पाउन सनवेदन गदजछौं । 

होमस्टे संचालन कायजसवसध सनदसेशका, २०७७ को असधनमा रसह आफ्नो होमस्टे संचालन गदजछौ । 

वनिेदक 

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

ठेगाना :..................................... 

समसत :....................................... 

संलग्न कागकात :-  

क) होमस्टे संचालन गने सनवेदनको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रसतसलसपहरु 

ख) होमस्टे संचालन गने प्रत्येक घरधनीको जग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रसतसलसप 

ग) प्रत्येक घरधनीले होमस्टे संचालन गनज मञ्जरु गरेको कागजात ससहत होमस्टे व्यवस्थापन ससमसतको सनयजणको 

प्रसतसलसप 

घ) व्यवस्थापन ससमसत गठन तथा दताज गने सम्बसन्ध स्थानीय भेलाको सनणजय 

ङ) वडा कायाजलयको ससफाररस  

च) आधारभतू प्रसशक्षण सलएको भए सोको प्रमाणपत्रको प्रसतसलसप 

होमस्टे यसूनटहरु ( दताज हुने व्यसिहरुको सववरण ) 

क्र.स. संचालकको नाम थर ठेगाना 

   

   

   

नोट: सामसदासयक होमस्टेको हकमा होमस्टे व्यवस्थापन ससमसतको अध्यक्ष वा असधकार सदएको व्यवस्थापन 

ससमसतको सदस्यले सनवेदन सदन ुपने छ । 
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अनसुचूी ३ (क) 

(दफा ६(३) सगुँ सम्बसन्धत) 

होमस्टे सञ्चालन प्रमाि पत्र (प्रत्रे्क ईकाईका लावर्ग) 

वलखु र्गाउँपावलका  

र्गाउँकार्यपावलकाको कार्ायलर् 

 र्सम, ओखलढंुर्गा  

           समसत  

:….......... 

प्रमाणपत्र संख्या : 

होमस्टे संचालन प्रमािपत्र 

............................... लाई होमस्टे संचालन कायजसवसध, २०७७ मा व्यवस्था भए अनसुार सामदुासयक  / सनजी 

होमस्टेको रुपमा दताज  /नसवकरण गरी यो प्रमाणपत्रप्रदान गररएको छ  

१) सदस्यको नाम : 

२) ठेगाना : 

३) मान्य अवसध  

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

प्रमखु प्रशासकीय असधकृत 

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 the owner: 

2. Address of the owner: 

3. Valid up to: 

……………………………. 

Chief Administrative Officer 

ि यहरु: 

• व्यवस्थापन ससमसतसगुँ समन्वय गरी पयजटकहरुलाई बसोबासको व्यवस्था गनुजपने छ ।  

• चलन चल्तीको वा सनधाजररत मुल्य भन्दा बढी मलु्य सलन ुहुदनै । 

• स्थानीय सामासजक सास्कृसतक वातावरणलाई असर पाने खालका सक्रयाकलापहरु गनुज गराउन ुहुदनै ।  

• यो प्रमाणपत्र तथा अनसुचूी ४ बमोसजमको आचारसंसहता सबैले दखे्ने गरी राख्न ुपनेछ । 
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• व्यवस्थापन ससमसतसगुँ समन्वय गरी प्रत्येक वषज प्रसतवेदन बुझाउन ुपनेछ । 

• यो प्रमाणपत्र प्रत्येक ५/५ वषजमा नसवकरण गराउन ुपनेछ । 

 

अनसुचूी ३ को (ख) 

(दफा ६(३) सगुँ सम्बसन्धत) 

होमस्टे सञ्चालन प्रमाि पत्र  

वलखु र्गाउँपावलका  

र्गाउँकार्यपावलकाको कार्ायलर् 

 र्सम, ओखलढंुर्गा  

           समसत  

:….......... 

प्रमाणपत्र संख्या : 

होमस्टे संचालन प्रमािपत्र 

............................... लाई होमस्टे संचालन कायजसवसध, २०७७ मा व्यवस्था भए अनसुार सामदुासयक  / सनजी 

होमस्टेको रुपमा दताज  /नसवकरण गरी यो प्रमाणपत्रप्रदान गररएको छ  

१) होम स्टेको नाम : 

२) ठेगाना : 

३) सदस्य संख्याः 

४) मान्य अवसधः 

५) व्यवस्थापन ससमसत अध्यक्षको नामः  

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

प्रमखु प्रशासकीय असधकृत 

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) सगुँ सम्बसन्धत ) 

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. 

8. Respect to the bio-diversity and ecology of the environment. 
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अनसुचूी  ५ 

(दफा ७ (३) (ग) सगुँ सम्बसन्धत ) 

पर्यटन द ाय वक ाब 

 

सस.नं. नाम/ थर ठेगाना सम्पकज  

नं. 

आगमन समसत  प्रस्थान समसत  पयजटकको 

हस्ताक्षर 

पेश गरेको पररचय 

खलु्ने कागजात 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 


