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होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययववधि, २०७7 

संशोिन गने काययववधि        संशोिन धमधत 

होमस्टे सञ् चालन तथा व्यवस्थापन(प्रथम संशोिन) काययववधि, २०७८ २०७८।१२।२१ 

प्रदेश धिर ग्रामीण तथा शहरी क्षेरमा बसोवास गने स्थानीय जनसमदुायको संलग्नतामा 
स्वरोजगारका अवसर धसजयना गरी जीवनस्तरमा सिुार गनय, ग्रामीण अथयतन्त्रमा योगदान परु् याउन 
एवम ्पययटनको ददगो ववकास र प्रवर्द्यन गरी पययटन व्यवसायबाट प्राप्त हनुे लािमा समदुायको 
पहुुँच स्थावपत गनय होमस्टेको सञ्चालन एवम ् व्यवस्थापन गरी स्थानीय समदुायलाई पययटन 
व्यवसायमा उन्त्मखु गराउन वाञ्छनीय िएकाले, 
       पययटन ववकास ऐन, 2076 को दफा ४३ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश 
सरकारले यो काययववधि बनाएको छ । 
१ .  संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्िः (१) यो काययववधिको नाम ''होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

काययववधि, २०७७'' रहेको छ। 

  (२) यो काययववधि तरुुन्त्त प्रारम्ि हनुेछ। 

२.  पररिाषाः ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययववधिमा,- 

(क)  ''धनजी होमस्टे'' िन्नाले ग्रामीण तथा शहरी क्षेरमा एकल रुपमा दताय गरी 

धनजीस्तरमा सञ्चाधलत होमस्टेलाई सम्झन ुपछय। 

(ख) ''पाहनुा'' िन्नाले होमस्टे िएको क्षेरमा बास बस्नेगरी वा छोटो अवधिका लाधग 

घमु्न, मनोरञ्जन गनय, अध्ययन अनसुन्त्िान गनय आउने पययटक वा आगन्त्तकु वा 

अधतधथ सम्झन ुपछय । 

(ग) ''प्रदेश'' िन्नाले प्रदेश नं. १ सम्झन ुपछय । 

(घ) ''फमय'' िन्नाले होमस्टे सञ्चालनका लाधग सामवुहक रुपमा व्यवस्थापन गने गरी 
1...... प्रचधलत फमय दताय सम्वन्त्िी कानून बमोक्षजम दताय िएको साझेदारी फमय 

सम्झन ुपछय । 
2(ङ)  ''मन्त्रालय'' िन्नाले प्रदेशको पययटन सम्बन्त्िी ववषय हेने मन्त्रालय सम्झन ुपछय। 
3(च)  ''सम्वक्षन्त्ित कायायलय'' िन्नाले मन्त्रालय अन्त्तगयतको पययटन कायायलय सम्झन ु

पछय। 
 

१ प्रथम संशोिनबाट क्षझवकएको 
२ प्रथम संशोिनबाट संशोधित 
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(छ)  ''सधमधत'' िन्नाले यस काययववधिको दफा १४ बमोक्षजम गठन िएको होमस्टे 

व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सधमधत सम्झन ुपछय। 

4(ज)  ''सामदुावयक होमस्टे'' िन्नाले ग्रामीण तथा शहरी क्षेरमा कम्तीमा पाुँचवटा र 

बढीमा पचास वटासम्म अलग अलग स्वाधमत्व िएका घरिनीले सामवुहक रुपमा 

व्यवस्थापन गने गरी फमय दताय गरी सञ्चालन गरेको होमस्टेलाई सम्झन ुपछय। 

(झ)  ''स्थानीय तह'' िन्नाले होमस्टे सञ्चालन हनु े महागरपाधलका, उपमहानगरपाधलका, 

नगरपाधलका वा गाउुँपाधलका सम्झनपुछय। 

(ञ)  ''होमस्टे'' िन्नाले पाहनुालाई मौधलक संस्कृधत सवहतको पाररवाररक वातावरणमा 

स्थानीय खानपान, वसोबास र अन्त्य सेवा प्रदान गने उदे्दश्यले स्थापना हनुे धनजी 

तथा सामदुावयक होमस्टेलाई सम्झनपुछय । सो शब्दले फामयस्टे वा टेम्पलस्टे वा 

जंगलस्टे वा टेन्त्टस्टे समेतलाई जनाउुँछ । 

३. दताय नगरी होमस्टे संचालन गनय नहनुेः  (१) कसैले पधन दताय नगरी होमस्टे संचालन 

गनय पाईने छैन ।  

   (२) होमस्टे संचालन गनय चाहने व्यक्षि वा फमयले यो काययववधि बमोक्षजम 

होमस्टे दताय गनुय पनेछ ।     

४.  दतायका लाधग धनवेदन ददनपुनेः (१) होमस्टे सञ्चालन गनय चाहन े व्यक्षि वा फमयले 

अनसूुची-१ बमोक्षजमको ढाुँचामा  5देहायका कागजात संलग्न गरी ववद्यतुीय माध्यम माफय त 

वा सोझै सम्बक्षन्त्ित कायायलयमा धनवेदन ददन ुपनेछः 

(क)  सम्वक्षन्त्ित स्थानीय तह वा वडा कायायलयको धसफाररस 

पर, 

(ख)  जग्गा िनी प्रमाणपूजाय वा पैतकृ सम्पत्ती यवकन हनु ेप्रमाण 

वा मञ्जुरीनामा र अन्त्य स्थानीय वासीको हकमा िाडाको 

जग्गामा वा िाडाको घरमा सञ्चालन गने िए कक्षम्तमा 

तीन वषयको जग्गा वा घर िाडा सम्झौताको प्रधतधलपी, 

 
३
 प्रथम संशोिबाट संशोधिधत 

४
 प्रथम संशोिनबाट संशोधित 

५
 प्रथम संशोिनबाट संशोधित 
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(ग) शहरी क्षेरधिर िएमा नक्सा पासको प्रधतधलपी, 

(घ) घरजग्गा स्पष्ट रुपमा देक्षखने फोटो, 

(ङ)  होमस्टे सञ्चालकको दईु/दईु प्रधत फोटो र नागररकता 

प्रमाणपरको प्रधतधलपी, 

(च)  फमयको रुपमा दताय िई सामदुावयक होमस्टे सञ्चालन 

गनेको हकमा कम्तीमा पाुँचजना घर िनीले आ–आफ्नो 

घरमा सामूवहक रुपमा होमस्टे सञ्चालन गनय सहमत िएको 

धलक्षखत प्रधतबर्द्ता पर, फमय दताय प्रमाण परको प्रमाक्षणत 

प्रधतधलपी र कायय गनय मञ्जुर िै साक्षीको रोहबरमा सही 

छाप िएको अनसूुची-९ बमोक्षजमको ढाुँचाको वविान-२ 

प्रधत। 

(छ) आिारितू प्रक्षशक्षण धलएको िए सो प्रमाणपरको प्रधतधलपी,  

(ज) प्रस्तावना पर (प्रस्तावनामा होमस्टे संचालनको उदे्दश्य, 

स्थानीय उत्पादन, स्थानीय वसोवास तथा साुँस्कृधतक 

वववरण, हेनय सवकने प्राकृधतक, िाधमयक तथा अन्त्य 

आकषयण, प्रमखु मागयबाट पगु्ने मागयको वववरण तथा दरुी, 

धबजलुी तथा वैकक्षपपक उजाय, खानेपानी आपूधतय, शाक्षन्त्त 

सरुक्षाको अवस्था, उपलब्ि हनुे सेवा तथा खानाको मेनकुो 

वववरण, सम्पकय  नं लगायतका वववरण खलेुको हनुपुने) 

   (२) यो काययववधि बमोक्षजम होमस्टे दताय गनयको लाधग व्यक्षि वा फमयले 

अनसूुची-२ बमोक्षजमको मापदण्ड पूरा गनुय पनेछ । 

५.  होमस्टेको दतायः (१) दफा ४ बमोक्षजम होमस्टे दतायको लाधग धनवेदन पनय आएमा 
6सम्बक्षन्त्ित कायायलयले पन्त्र ददनधिर त्यस्तो धनवेदनका साथ प्राप्त कागज प्रमाणको 

सम्बन्त्िमा स्थलगत अनगुमन गरी जाुँचबझु गनेछ।  

 
६
 प्रथम संशोिनबाट संशोधित 



4 

 

   7(२) उपदफा (१) बमोक्षजम जाुँचबझु गदाय यस काययववधिमा तोवकएको 

मापदण्ड पूरा गरेको धनवेदनको हकमा उपदफा (३) बमोक्षजमको दस्तरु धलई होमस्टे 

दताय गरी अनसूुची ३ को ढाुँचामा प्रमाणपर ददनपुनेछ र सो को जानकारी मन्त्रालयमा 

पठाउनपुनेछ। 

   8(३) होमस्टे दतायको दस्तरु देहाय बमोक्षजम हनुेछः 

(क) धनजी होमस्टेको हकमा दईु हजार रुपैयाुँ। 

(ख) सामदुावयक होमस्टेको हकमा पाुँच हजार रुपैयाुँ। 

  9(४) होमस्टे सञ्चालकले सम्बक्षन्त्ित कायायलयमा अनसूुची ९ बमोक्षजमको 

ढाुँचामा वविान दताय गनुय पनेछ। 

   10(५) सम्बक्षन्त्ित कायायलयले उपदफा (४) बमोक्षजम दताय िएको 

वविानको एक प्रधत होमस्टे सञ्चालकलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

६. होमस्टेको वगीकरणः (१) अनसूुची-२ मा उपलेक्षखत मापदण्ड पूरा गरेका होमस्टेलाई 

संचालनमा संलग्न व्यक्षिका आिारमा देहाय बमोक्षजम वगीकरण गररनेछः- 

 (क) सामदुावयक होमस्टेः- कक्षम्तमा पाुँच वटा 11र बढीमा पचास 

वटासम्म घर िनीले दताय गरी व्यवस्थापन र संचालन गरेको 

होमस्टे। 

 (ख) धनजी होमस्टेः- एकल रुपमा दताय गरी धनजी स्तरमा 

संचाधलत होमस्टे । 

   (२) उपदफा (१) बमोक्षजमको वगीकरण धिर पने गरी दताय िएका 

होमस्टे संचालकले नै होमस्टे रहेको मखु्य क्षेरिन्त्दा फरक स्थानमा रहेका फामय, मठ 

मक्षन्त्दर, वन, जंगलको अध्ययन, अनसुन्त्िान तथा अवलोकनको लाधग वसोवास, खानवपन 

लगायतका सम्पूणय व्यवस्थापकीय कायय गने गरी स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराई 

देहाय बमोक्षजमका स्टेहरु संचालन गनय सक्नेछन ्

 
७
 प्रथम संशोिनबाट संशोधित 
8प्रथम संशोिनबाट संशोधित 
9प्रथम संशोिनबाट थप  
10

 प्रथम संशोिनबाट थप 
11 प्रथम संशोिनबाट थप 
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 (क) फामयस्टे 

 (ख) टेम्पलस्टे 

 (ग) जंगलस्टे 

 (घ) टेण्टस्टे 

      (3) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको िएता पधन जंगलस्टे र 

टेण्टस्टे सञ्चालन गनयका लाधग होमस्टे सञ्चालकले अनमुधत प्राप्त गनय वववरण खलुाई 

सम्वक्षन्त्ित कायायलयमा धनवेदन ददन ुपनेछ। 

     (४) उपदफा (३) बमोक्षजम धनवेदन प्राप्त िएमा अनमुधत ददने सम्वक्षन्त्ित 

कायायलयले आवश्यक जाुँचबझु गरर अनमुधत जारी गनय उपयिु देखेमा एकहजार रुपैयाुँ 

दस्तरु धलई बढीमा नब्बे ददनको लाधग अनमुधत प्रदान गनय सक्नेछ।    

७.  होमस्टे अद्यावधिक गनुयपनेः (१) यो काययववधि प्रारम्ि हनु ुअक्षघ प्रदेशमा संचाधलत धनजी 

तथा सामदुावयक होमस्टेले सम्वक्षन्त्ित कायायलयमा प्रदेश स्तरको होमस्टेको रुपमा 

अद्यावधिक गनुय  पनेछ । 

   (२) होमस्टेको अद्यावधिक गनय काययववधि प्रारम्ि िएको धमधतले पन्त्र 

ददन धिर मन्त्रालयले सावयजधनक सूचना आह्वान गनेछ ।  

   (३) सावयजधनक सूचना आह्वान िएको धमधतले छ मवहना धिर धनजी तथा 

सामदुावयक होमस्टे संचालकले यस काययववधिमा उपलेख िएका कागजातसवहत सम्वक्षन्त्ित 

कायायलयमा धनवेदन ददन ुपनेछ ।  

   (४) उपदफा (३) बमोक्षजम धनवेदन प्राप्त िएमा सम्वक्षन्त्ित कायायलयले 

दफा ४ को उपदफा (१) बमोक्षजम जाुँचबझु गरी होमस्टेको अद्यावधिक गनेछ ।  

   (५) यस काययववधि बमोक्षजम अद्यावधिक िएका होमस्टेले यस 

काययववधिमा तोवकएको मापदण्ड र अन्त्य शतय अधनवायय रुपमा पालना गनुय पनेछ । 

   (६) यस दफामा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेक्षखएको िए तापधन उपदफा 

(३) मा तोवकएको अवधिमा अद्यावधिक नगने होमस्टेलाई मन्त्रालयले होमस्टे संचालनमा 

रोक        लगाउनेछ । 
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८.  होमस्टेले दताय पश्चात परुा गनुयपने शतयहरु: धनजी तथा सामदुावयक होमस्टेले दताय पश्चात 

परुा गनुयपने शतय देहाय बमोक्षजम हनुेछः 

(क)  सरुक्षा धनकाय सुँग समन्त्वय गरी पययटक सरुक्षाको व्यवस्था धमलाउन ु

पनेछ। 

(ख)  पययटकको स्वास््य क्षस्थधतको पूवय जानकारी धलई सोही बमोक्षजमको 

खानपानको व्यवस्था गनुयपने तथा पययटक धबरामी िएमा स्थानीय 

स्वास््य चौकी वा अस्पताल सुँग समन्त्वय गरी उपचारको प्रबन्त्ि गनुय 

पनेछ। 

(ग)  सामदुावयक होमस्टेको लाधग कक्षम्तमा एक सामदुावयक िवन वा हलको 

व्यवस्था हनु ुपनेछ। 

(घ)  होमस्टेको वहसाब शे्रस्ता हरेक वषय दतायवाला लेखा पररक्षकद्बारा 

लेखापरीक्षण गराउने  र पययटकको त्याङ्क अध्यावधिक गरी राख्न ु

पनेछ। 

(ङ)  प्रत्येक वषय प्रचधलत कानून बमोक्षजम करचिुा गनुय पनेछ । 

(च)  प्रचधलत कानून बमोक्षजम दताय िई संचालनमा रहेका होमस्टेले होमस्टे 

संचालनको इजाजत पर, करचिुा प्रमाणपर र यस काययववधिमा 

तोवकएको अन्त्य कागजात सवहत सम्वक्षन्त्ित कायायलयमा दताय 

अधिलेक्षखकरण गनुय पनेछ । 

(छ)  होमस्टेको वावषयक प्रधतबेदन र आधथयक प्रधतबेदन सम्वक्षन्त्ित कायायलयमा 

पेश गनुय पनेछ। 

(ज)  होमस्टेको मूल ममय धबपररत वा होटेल लजको आकारमा होमस्टे 

चलाउन पाइने छैन । 

९.  होमस्टेमा सञ्चालन हनुे मखु्य पययटकीय वियाकलापः धनजी तथा सामदुावयक होमस्टेले 

देहाय बमोक्षजमका वियाकलाप गनय वा गराउन सक्नेछ :- 

(क)  स्थानीय रीधतररवाज र प्रचलन अनसुार पययटक स्वागत, 
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(ख)  पाहनुाको चाहनाअनसुार उपलब्ि हनु े क्षेरमा जंगल टे्रक, इकोटे्रक, 

कृवष फामय अवलोकन, अध्ययन तथा धसकाइ केन्त्र, सांस्कृधतक सम्पदा, 

संग्रहालय, घरेल ु तथा हस्तकला सामाग्री उत्पादन केन्त्र, रमणीय 

क्षेरको दृश्यावलोकन, झरना, जंगल, वन्त्यजन्त्त ु तथा चरा अवलोकन 

जस्ता पययटकीय वियाकलाप, 

(ग)  पययटकलाई सामदुावयक िवन वा खलुा ठाउुँमा मौधलक परम्परा वा 

संस्कृधतमा आिाररत सांस्कृधतक काययिमको प्रस्ततुी, मेला, जारा जस्ता 

गधतवविीको आयोजना, 

(घ)  होमस्टेको होधडयङ्गबोडय ,साइनबोडय, ब्रोसर, नक्सा, पोष्टर, धसडी जस्ता 

प्रचारप्रसारका सामग्रीको उत्पादन, वेिसाइट, परपधरका, रेधडयो, 

टेधलधिजन, उत्सव, मेला, महोत्सव, गैरआवासीय नेपालीसुँगको सहकायय, 

टुर अपरेटर तथा परकारलाई पररचयात्मक भ्रमण, भ्रमण प्याकेजको 

धनमायण तथा धबिी जस्ता कृयाकलाप, पययटन सम्बन्त्िी स्थानीय 

कायायलय तथा संस्था र स्थानीय तहले धनजी क्षेरका ट्रािल तथा 

टे्रवकङ्ग एजेन्त्सी सुँग सहकायय गरी होमस्टेको प्रचारप्रसार तथा 

बजारीकरण, 

(ङ)  होमस्टेमा बस्ने पययटकलाई गाउुँघरमा उत्पाददत स्थानीय मौधलक तथा 

प्राङ्गाररक (अगायधनक) खाना खवुाउने, 

(च)  पययटकलाई होमस्टेमा रहुँदा उत्कृष्ट आधत्यता सवहत पाररवाररक 

वातावरण ददने, 

(छ)  स्थानीय रीधतररवाज/प्रचलन अनसुार स्थानीय उत्पादन र संस्कृधत 

झपकने मायाको क्षचनो सवहत पययटकलाई ववदाई 12गने, 

(ज)  पययटक होमस्टेबाट धबदाई िएपधछ एक पटक उनीहरु गन्त्तब्यमा पगेु 

नपगेुको जानकारी धलने। 

 
12प्रथम संशोिनबाट थप 
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१०.  होमस्टे संचालकको कतयव्य र अनशुासनः धनजी तथा सामदुावयक होमस्टे संचालकले 

पालना गनुयपने कतयव्य र अनशुासन देहाय बमोक्षजम हनुेछः- 

(क) "अधतधथ देवो िव" को रुपमा पाहनुालाई हृदयदेखी सत्कार गने, 
(ख)  स्वच्छ, ताजा, स्वस््यकर र अगायधनक िोजन तथा खाजाले सत्कार 

गने, 
(ग)  प्रचधलत कानून तथा मापदण्डको पालना गने, 
(घ)  पययटकको सरुक्षाको सधुनक्षश्चतता गने, 
(ङ)  मसु्कान सवहतको सेवा प्रदान गने, 
(च)  मयायददत मनोरन्त्जनले पययटकलाई सन्त्तवुष्ट  ददने । 

13११.  होमस्टेको अविी र नवीकरणः (१)  यस काययववधि बमोक्षजम दताय िएका होमस्टेले 

देहायको कागजात संलग्न गरी प्रत्येक आधथयक वषय समाप्त िएको चार मवहनाधिर धनजी 

होमस्टेको हकमा पाुँचसय रुपैयाुँ र सामदुावयक होमस्टेको हकमा प्रधतघर एकसय 

रुपैयाुँका दरले हनु आउन ेएकमषु्ट रकम नवीकरण दस्तरु सवहत ववद्यतुीय माध्यम माफय त 

वा सोझै सम्बक्षन्त्ित कायायलयमा अनसूुची ४ बमोक्षजमको ढाुँचामा धनवेदन ददनपुनेछ। 

(क) अक्षघपलो आधथयक वषयको लेखापररक्षण प्रधतवेदन, 

(ख)     कर चिुा प्रमाणपर, 

(ग)     अनसूुची ५ बमोक्षजमको ढाुँचामा वावषयक प्रगधत प्रधतवेदन, 

(घ)     सामदुावयक होमस्टेको हकमा व्यवस्थापन सधमधतको धनणययको प्रधतधलपी। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम धनवेदन परेमा सम्बक्षन्त्ित कायायलयले नवीकरण 

गररददनपुनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको अवधिधिर नवीकरण निएका होमस्टेसुँग 

सम्बक्षन्त्ित कायायलयले थप पचास प्रधतशत दस्तरु धलई नवीकरण गनय सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको िएतापधन तीन बषय िन्त्दा बढी 

समयसम्म नवीकरण नगराउने होमस्टेको पनुः नवीकरण गररने छैन र त्यस्ता होमस्टे 

स्वतः खारेज हनुेछ।    

 
13
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१२.  होमस्टेको नामसारीः (१) यस काययववधि बमोक्षजम दताय र अधिलेखीकरण िएका 

होमस्टेको नामसारी गनुय पने िएमा देहायका कागजात संलग्न गरी 14ववद्यतुीय माध्यम 

माफय त वा सोझै सम्बक्षन्त्ित कायायलयमा अनसूुची-६ बमोक्षजमको ढाुँचामा धनवेदन ददन ु

पनेछः 

(क)  सामदुावयक होमस्टेको हकमा होमस्टे व्यवस्थापन तथा संचालक 

सधमधतको धसफाररस तथा धनजी होमस्टेको हकमा सम्वक्षन्त्ित वडा 

कायायलयको धसफाररस, 

(ख)  जग्गािनी प्रमाण पूजाय वा पैधरक सम्पक्षत्त यवकन हनुे प्रमाण वा 

मञ्जुरीनामा वा िाडामा धलएको जग्गा वा घर िए सोको 

सम्झौताको प्रधतधलपी र शहरी क्षेरधिर िएमा नक्सापासको 

प्रधतधलपी, 

(ग)  होमस्टे नामसारी ददने तथा धलने दवैुको नागररकताको प्रमाणपरको 

प्रधतधलपी, 

(घ)  होमस्टे नामसारी ददने तथा धलने वीच नामसारीको लाधग िएको 

सम्झौता, 

(ङ)  होमस्टेको लेखा परीक्षण प्रधतवेदन, 

(च)  होमस्टे दतायको प्रमाणपर । 

  (२) उपदफा (१) बमोक्षजमको धनवेदन प्राप्त िएमा संलग्न कागजातहरु जाुँचबझु 

गरी होमस्टे नामसारी ददने र धलने दवैुलाई संलग्न गराई सम्वक्षन्त्ित कायायलयले नामसारी 

गररददने छ । 

  (३) यस काययववधि वमोक्षजम होमस्टे नामसारी गदाय सामदुावयक होमस्टेको 

संचालकले गरेको लगानी र प्रधतफल प्रदेशको प्रचधलत फमय दताय सम्वन्त्िी कानून 

बमोक्षजम हनुेछ । 

१३.  होमस्टेको दताय खारेजः (१) यस काययववधि ववपररत होमस्टे संचालन गरेको पाइएमा वा 

होमस्टे सञ्चालनको िावना ववपररत होटलको आिधुनक संरचना धनमायण गरी होमस्टे 
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संचालन गरेमा सम्वक्षन्त्ित कायायलयले त्यस्तो होमस्टेको दताय खारेज गनय सक्नेछ । 
  

   (२) उपदफा (१) बमोक्षजम होमस्टेको दताय खारेज गनुयअक्षघ सम्वक्षन्त्ित 

होमस्टे संचालकलाई स्पष्टीकरण पेश गने मनाधसव मौका ददन ुपनेछ । 

   (३) उपदफा (२) बमोक्षजम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको 
स्पष्टीकरण सन्त्तोषजनक निएमा सम्वक्षन्त्ित कायायलयले होमस्टेको दताय खारेज गनेछ । 

   (४) यस दफा बमोक्षजम होमस्टे खारेज िए पधन होमस्टेले नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई धतनुय वझुाउन ुपने वाुँकी वक्यौताबाट उन्त्मकु्षि पाउने 
छैन। 

1४.  होमस्टे व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सधमधतः (१) सामदुावयक होमस्टे सञ्चालन गनयका लाधग 

सञ्चालकले सािारणसिा वा िेला गरी अधनवायय दईु जना मवहला पदाधिकारी रहन ेगरी 

देहाय बमोक्षजमको होमस्टे व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सधमधत गठन गनुय पनेछः 

(क) सामदुावयक होमस्टे संचालक मध्येबाट एकजना — अध्यक्ष 

(ख) सामदुावयक होमस्टे संचालक मध्येबाट एकजना — उपाध्यक्ष 

(ग) सामदुावयक होमस्टे संचालक मध्येबाट एकजना — कोषाध्यक्ष 

(घ) सामदुावयक होमस्टे संचालक मध्येबाट एकजना — सदस्य 

(ङ) सामदुावयक होमस्टे संचालक मध्येबाट एकजना — सदस्य-सक्षचव 

   (२) होमस्टेमा सहिागी हनु े घर संख्याको आिारमा समावेशी हनु े गरी 

संचालक सधमधतले बवढमा छ जना सदस्यको चयन गनय सक्नेछ। यसरी थवपने सदस्यमा 

मवहलाको संख्या चाधलस प्रधतशत हनुपुनेछ। 

   (३) होमस्टे व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सधमधतको काम, कतयव्य र 

अधिकार देहाय बमोक्षजम हनुेछः 

(क)  पययटकीय वियाकलाप पययटक र संचालकले पालना गनुय पने 

आचारसंवहताको बारेमा जानकारी गराउने। 

(ख)  आगन्त्तकु पाहनुाको स्वागत तथा आवासको व्यवस्था 

धमलाउन,े 

(ग)  पाहनुाको दताय तथा रेकडयको व्यवस्था गने,  

(घ)  आयव्ययको शे्रस्ता व्यवक्षस्थत दरुुस्त राख्न,े 
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(ङ)  प्रत्येक होमस्टे क्षेरको सरसफाई तथा अन्त्य व्यवस्थापन 

पक्षको धनयधमत अनगुमन गने, 

(च)  स्थानीय पययटन प्याकेजको धनमायण र प्रचारप्रसार गने, 

(छ)  स्थानीय प्रवविी, ज्ञान, सीप, वातावरण, परम्परा, शैली, िेषिषूा, 

कला तथा संस्कृधतको खोजी तथा संरक्षण गने, 

(ज)  सांस्कृधतक काययिमको प्रदशयन/व्यवस्थापन गने, 

(झ)  पाहनुाको स्वास््योपचार र अन्त्य आकक्षस्मक सेवाको 

व्यवस्थापन र समन्त्वय गने, 

(ञ)  होमस्टे जाने पथ क्षचन्त्ह (sign post) तथा स्थानीय नक्शा 

(लोकेसन म्याप) तयार गरी आवश्यक स्थानमा राख्न,े 

(ट)  पाहनुा आवासगहृमा उपलब्ि हनु े सेवा, सवुविाको 

गणुस्तरका आिारमा मेन/ुमपुय धनिायरणमा एकरुपता कायम 

गने साथै प्रत्येक होमस्टे संचालकको घरमा अनसूुक्षच-७ 

बमोक्षजमको बोडय राख्नपुने । 

(ठ)  प्रत्येक आधथयक बषय समाप्त िएको धतन मवहना धिर पाहनुा 

संख्या, प्रमखु वियाकलाप आय तथा व्यय देक्षखन े वावषयक 

प्रधतवेदन सम्वक्षन्त्ित कायायलयमा पठाउनपुने, 

(ड)  स्थानीय होमस्टे समन्त्वय सधमधत र मन्त्रालयसुँग धनयधमत 

सम्पकय  र सञ्चार गने, 

(ढ)  अनसूुची-८ बमोक्षजमको आचार संवहता सम्बन्त्िी  सूचना 

पाहनुाले देख्न ेस्थानमा राख्नपुने, 

(ण)  होमस्टे ववकास, प्रवर्द्यन तथा व्यवस्थापनका लाधग अध्ययन, 

अवलोकन भ्रमण जस्ता कायय गने, 

(त)  15.......  

 
15

 प्रथम संशोिनबाट क्षझवकएको 
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(थ)  धबधिन्त्न्न धनकायको समन्त्वयमा होमस्टे, पथप्रदशयक, 

फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता ताधलमको आयोजना गने, 

(द)  होमस्टेको ववकास, प्रवर्द्यन तथा व्यवस्थापनका लाधग 

आवश्यक अन्त्य कायय गने। 

१५.  स्थानीय होमस्टे समन्त्वय सधमधतः (१) सम्बक्षन्त्ित स्थानीय तहले होमस्टेको माध्यमबाट 

पययटन ववकास, प्रवर्द्यन र समन्त्वय गनयका लाधग देहाय बमोक्षजमको एक होमस्टे समन्त्वय 

सधमधतको गठन गनेछः- 

(क) सम्वक्षन्त्ित स्थानीय तहका प्रमखु वा धनजले तोकेको 

प्रधतधनिी     -संयोजक 

(ख) सम्वक्षन्त्ित स्थानीय तहका सामदुावयक होमस्टे संचालक 

मध्येबाट स्थानीय काययपाधलकाले तोकेका कक्षम्तमा 

एकजना मवहला सवहत तीन जना    -सदस्य 

(ग) सम्वक्षन्त्ित स्थानीय तहको सामाक्षजक ववकास महाशाखाका 

प्रमखु वा प्रधतधनधि     -सदस्य सक्षचव 

   (२) स्थानीय होमस्टे समन्त्वय सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकार देहाय 

बमोक्षजम हनुेछः- 

(क)  आफ्नो स्थानीय तहमा िएका होमस्टे व्यवस्थापन सधमधत 

बीच समन्त्वय र सहजीकरण गने, 

(ख)  पूवायिार ववकास र क्षमता अधिववृर्द् सम्बन्त्िी कायय गने, 

(ग)  आकक्षस्मक स्वास््य सम्बन्त्िी सहयोग र समन्त्वय गने, 

(घ)  सम्िाव्य पययटकीय सम्पदाको वववरण तयार गने, 

(ङ)  पययटकको संचार तथा सरुक्षामा समस्या देक्षखएमा सहयोग 

गने, 

(च)  आफ्नो स्थानीय तहमा पययटन सूचना केन्त्रको स्थापना गने र 

अधिलेख ब्यवक्षस्थत गने, 

(छ)  होमस्टेको सेवामा गणुस्तरता कायम गनय सहजीकरण गने, 
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(ज)  होमस्टे संचालकहरुले पालना गनुयपने आचरण र अनशुासनको 

अनगुमन गने। 

(झ) सम्वक्षन्त्ित कायायलयसुँग समन्त्वय गरी अन्त्य आवश्यक कायय 

गने।  

१६.  होमस्टे एशोधसएसनः होमस्टे सम्बन्त्िी नीधत धनमायण व्यवस्थापन तथा होमस्टे संचालन 
मापदण्डमा एकरुपता तथा अनगुमन काययमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग परु् याउन होमस्टे 
संचालकबाट प्रदेश स्तरीय होमस्टे एशोधसएसन गठन गनय सवकनेछ। 

१७.  कर धतनुयपनेः (1) होमस्टे संचालकको खदु मनुाफा रकमको प्रचधलत कानून बमोक्षजम 
धतनुय पने कर प्रदेश सरकारलाई वझुाउन ुपनेछ । 

   (२) होमस्टे संचालकले आफूले प्राप्त गरेको आम्दानीको लेखा प्रचधलत 
कानून बमोक्षजम राखी प्रचधलत कानून बमोक्षजम सोको लेखापरीक्षण गराउन ुपनेछ । 

१८.  अनगुमन तथा धनररक्षण सम्बन्त्िी व्यवस्थाः (१) मन्त्रालय वा सम्वक्षन्त्ित कायायलयले 

आवश्यकता अनसुार समय समयमा होमस्टे व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सधमधतका कायय 

तथा प्रत्येक होमस्टेको अनगुमन तथा धनरीक्षण गनय सक्नेछ। 

   (२) मन्त्रालय वा सम्वक्षन्त्ित कायायलयबाट हनु ेअनगुमन तथा धनररक्षणका 

िममा तोवकएको मापदण्ड पूरा नगने होमस्टेलाई छ मवहना अविी तोकी मापदण्ड पूरा 

गनय लगाउन ुपनेछ। 

   (३) उपदफा (२) बमोक्षजमको म्याद धिर पधन मापदण्ड परुा गनय 

नसकेमा सम्वक्षन्त्ित कायायलयले त्यस्तो होमस्टेलाई धनलम्वन वा खारेज गनय सक्नेछ। 

   (४) स्वीकृत काययिम तथा बजेट अनसुारको कामको कायायन्त्वयनको 

िममा र काययसम्पन्न िएपधछ मन्त्रालय वा सम्वक्षन्त्ित कायायलयबाट अनगुमन तथा 

धनरीक्षणको काम हनुेछ। 

   (५) कुनै होमस्टे संचालकले मापदण्ड पालना नगरेको िनी गनुासो 

आएमा मन्त्रालयबाट कुन ैपधन समयमा धनरीक्षण गरी आवश्यक धनदेशन गनय सक्नेछ र 

सो धनदेशनको पालना गनुय होमस्टे संचालकको कतयब्य हनुेछ। 

   (६) पययटकीय गधतववधिमा असर पने गरी गैर काननुी काम (ठगी, चोरी, 

मवहला वहंसा र अमानबीय व्यवहार, वन्त्यजन्त्तकुो क्षशकार, वनपैदावरको अबैि कारोबार, 
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आखेटोपाहरको धबवि धबतरण) गरेको िनी कुन ै पययटक  तथा स्थानीय जनता बाट 

धनवेदन पनय आई त्यस्तो अपराि कसरु िएको प्रमाक्षणत िएमा वा  होमस्टेमा प्रचधलत 

कानूनले धनषेि गरेका कायय गरेको पाईएमा त्यस्तो धनजी होमस्टे वा सामदुावयक 

होमस्टेको सदस्यलाई पनुःहोमस्टे सञ्चालन गनय नपाउने गरी धनजको दताय खारेज गरी 

त्यस्ता होमस्टे संचालकलाई प्रचधलत कानून बमोक्षजम कारवाहीका लाधग सम्वक्षन्त्ित 

धनकायमा लेक्षख पठाउन ुपनेछ । 

   (७) उपधनयम (६) बमोक्षजम खारेजी गनुयपूवय सफाईको लाधग मनाधसव 

मौका ददनपुनेछ । 

१९.  प्रधतवेदन सम्बन्त्िी व्यवस्थाः (१) संचालनमा रहेका होमस्टेले सम्वक्षन्त्ित कायायलयमा 

बझुाएको प्रधतवेदनका आिारमा सम्वक्षन्त्ित कायायलयले सोको प्रधतवेदन चौमाधसक रुपमा 

मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

   (२) सम्वक्षन्त्ित कायायलयले अनगुमन तथा धनरीक्षण गरी सोको प्रधतवेदन 

मन्त्रालयलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

२०.  ववदेशी मरुाको कारोवार गनय स्वीकृधत धलनपुनेः  होमस्टे सञ्चालन गने संचालकले प्रचधलत 

कानून बमोक्षजम नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूवय स्वीकृधत धलएर मार ववदेशी मरुाको कारोवार गनुय 

पनेछ।   

२१. ववमा गराउने क्षजम्मेवारीः होमस्टेमा ट्रािल एजेन्त्सी माफय त आउने पययटकको बीमा 
गराउने क्षजम्मेवारी सम्बक्षन्त्ित ट्रािल एजेन्त्सीको हनुछे।व्यक्षिगत रुपमा आउने पययटकको 
हकमा बीमा गने क्षजम्मेवारी सम्बक्षन्त्ित पययटकको न ैहनुेछ। 

२२.  अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघट गनय सक्ने:  मन्त्रालयले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर वा थप घट गनय सक्नेछ । 

 

 

 

 

अनसूुची - १ 
(दफा ४ को उपदफा (१) सुँग सम्बक्षन्त्ित) 

होमस्टे दतायका लाधग ददइने धनवेदन 

 

श्री.................................. कायायलय 



15 

 

................................................। 

म/हामीहरुले.................................वडानं..........टोल/गाउुँ................................
...मा सञ्चालन गनय लागेको...........................................होमस्टेलाई प्रदेश नं. १, प्रदेश 
पययटन ववकास ऐन, 2076 र होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययववधि, २०७७ बमोक्षजम 
सामदुावयक/धनजी होमस्टेको रुपमा दताय गरी पाउन धनवेदन गदयछु/गदयछौँ। 

होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययववधि, २०७७ को अधिनमा रही ......... होमस्टे 
वविान बमोक्षजम आफ्नो होमस्टे सञ्चालन गनेछौँ। 

संलग्न कागजातः 
(क)   

(ख)   
(ग)  

(घ)   

(ङ)   

(च)  

(छ)  

(ज)  

होमस्टे यूधनटहरु ( दताय हनुे व्यक्षिहरुको) वववरण। 

ि.सं. संचालकको नामथर ठेगाना 
१. 
२. 
३. 
... 

  

नोटः सामदुावयक होमस्टेको हकमा होमस्टे व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सधमधतको अध्यक्ष वा 
अक्षख्तयारी ददएको व्यवस्थापन सधमधतको सदस्यले धनवेदन ददनपुनेछ। 

धनवदेकको नामथरः............................. 
ठेगानाः..................................... 
धमधत: ............................... 
सम्पकय  नं. 
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अनसूुची -२ 

(दफा ४ को उपदफा (२) र दफा ६ को उपदफा (१) सुँग सम्बक्षन्त्ित) 

होमस्टे सञ्चालनका आिारितू मापदण्ड 

१. होमस्टेका लाधग घर, कोठा र शैयाः 

(क)  सहज पहुुँचका लाधग बाटोको प्रबन्त्ि िएको, घरहरु मौधलक संस्कृती झक्षपकने र 

हावाहरुी, वन्त्यजन्त्त ु आदद बाट सरुक्षक्षत हनुपुने, खलुा, वहलो तथा िलुो र वहत 

सफासगु्घर हनुपुनेछ। 

(ख)  पाहनुाको लाधग हरेक घरमा कम्तीमा एक कोठा र दईु बेड िएको हनुपुने र 

बढीमा चार  कोठा र आठ वेड मार राख्न पाईने र कोठाको उचाइ कक्षम्तमा आठ 

वफटको हनुपुनेछ। 

(ग)  एउटा कोठामा बढीमा दइु वटा मार ओछ्यान रहनपुनेछ।ओछ्यान कम्तीमा छ 

दशमलब पाुँच वफट लम्बाई र धतन वफट चौडाईको हनुपुनेछ। 

(घ)  िईुमा कापेट वा गनु्त्री ओछ्याएको हनुपुनेछ। 

(ङ)  ढोकामा खटु्टा पछु्ने बोरा वाडो र म्याट िएको हनुपुनेछ। 

(च)  नरमखालको सेतो तन्ना िएको र सेतो खोल िएका ओढ्नेको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(छ)  धित्तामा वा ढोकाको पछाधड पवट्ट लगुा झणु्याउने व्यवस्था िएको हनुपुनेछ। 

(ज)  कोठामा ववजलुीबत्ती वा लाक्षपटन वा मैन वा टुकी पानस वापने व्यवस्था हनु ु

पनेछ। 

(झ)  सतु्ने कोठामा िवुाुँ आउने हनुहुदैुन साथै िान्त्सा कोठा र िर् याङ्ग कोठा पययटक 

सतुाउनका लाधग प्रयोग हनुहुदैुन। 

(ञ)  सतु्ने कोठामा सनु्त्दर दृश्यहरु र स्थानीय संस्कृधत झपकने तक्षस्वरहरु िए मा राम्रो 

हनुेछ। 

(ट)  फोहोर फापने एउटा टोकरी (डस्टवीन) को व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(ठ)  प्रत्येक पाहनुाका लाधग एक जोर चप्पलको व्यवस्था हनुपुनेछ। 

(ड)  धित्तामा एउटा अियकद देक्षखने ठूलो ऐना झणु्डाएको हनुपुनेछ। 

(ढ)  सतु्ने कोठामा क्षचया टेवलुको व्यवस्था गररएको हनुपुनेछ । 
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(ण)  सम्िव िए सम्म सतु्ने कोठामा २ वटा कुसी राख्न ुराम्रो हनुेछ। 

(त)  पययटकले देख्न े ठाउुँमा त्यस होमस्टेका फरक खालका ववशेषता र िाधमयक, 

ऐधतहाधसक तथा रमणीय स्थानको बारेमा जानकारी ददने बोडय राख्न ुराम्रो हनुेछ। 

(थ)  घर वरपर फूलहरु रोपेर सनु्त्दर वातावरण बनाउन ुपदयछ। 

(द)  पययटकले पालना गनुयपने अनसूुची-७ बमोक्षजमका आचारसंवहता प्रष्ट देक्षखने गरी 

उपयिु स्थानमा टाुँस्नपुनेछ र सो आचारसंवहताको वारे मा पाहनुालाई शरुुमै 

जानकारी ददनपुनेछ। 

(ि)  सञ्चारका न्त्यनुतम सवुविाहरु जस्तै टेधलफोन वा ईन्त्टरनेटको व्यवस्था िएमा 

उपयिु हनुे । 

(न)  कोशेली घर व्यवस्थापनको लाधग आवश्यक कक्ष हनुपुने, 

(प)  मेनमुा उपलेख िए बाहेकका अन्त्य वियाकलाप/ सेवामा पययटकहरुलाई अधतररि 

शपुक धतनय बाध्य पानय हुुँदैन। 

२. शौचालय र स्नानघर: 

(क)  शौचालय र स्नानगहृको अधनवायय व्यवस्था िएको हनुपुने, 

(ख)  सवुविायिु, अपाङ्ग तथा बाल मैरी र सफा शौचालय हनुपुनेछ। 

(ग)  होमस्टे सञ्चालन गने घर वा समदुायले नहुाउनका लाधग सवुविायिु र सफा 

स्नानघरको व्यवस्था धमलाउनपुनेछ। 

(घ)  स्नानघरमा पानीको बापटी, मग ,सावनु, रुमाल आदद आिारितू वस्तहुरु 

हनुपुनेछ। 

३. िान्त्छा कोठा र खाना खाने व्यवस्था: 

(क)  पाहनुा राख्नघेर / कोठा नक्षजक गाई िैसी अथवा िेडा बाख्रा, सगुुुँर ,कुखरुा आदद 

बाध्न वा पापन पाइने छैन। 

(ख) िेरै िवुाुँ नहनुे िान्त्छा (उन्नत वा सिुाररएको चलुो) िएको हनुपुनेछ।बायोग्यास वा 

गोबरग्यासको उपयोगलाई प्रथधमकता ददनपुनेछ। 

(ग)  पानीको सवुविा धमलाउनपुने र खाने पानी वफपटर गरेर वा उमालेर मार ददने गनुय 

पनेछ। 
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(घ)  स्थानीय खानाका पररकारहरुलाई स्वस्थकर ढंगले पकाउने र खवुाउने प्रबन्त्ि 

हनुपुनेछ। 

(ङ)  सानो तथा मौधलक खालको डाइधनङ्ग टेबलको प्रबन्त्ि िए राम्रो हनुेछ। 

(च)  खानाको पररकारको सेवा, सवुविा र गणुस्तरका आिारमा खानपानका वस्तहुरु र 

आवासको आिारमा औक्षचत्यपूणय मूपय सवहतको मेनकुो व्यवस्था िएको हनुपुने, 

४. स्वास््य, सरसफाई तथा सरुक्षा: 

(क)  वास वस्ने कोठा तथा सतु्ने ववस्तारामा वकरा, लामखटेु्ट आददबाट सरुक्षक्षत िएको 

हनुपुनेछ। 

(ख)  सामदुावयक रुपमा प्राथधमक उपचारको व्यवस्था हनुपुने, खलुा नाली र ढल 

निएको हनुपुनेछ। 

(ग)  वातावरणमैरी कृवष, पययटन वियाकलाप, पययटकीय सम्पदाहरुको संरक्षण, 

सावयजधनक शौचालयको व्यवस्था, फूलबारी र बकृ्षारोपण गरी हररयाली हनुपुनेछ। 

(घ)  घरायसी र वातावरणीय सरसफाईको राम्रो व्यवस्था हनुपुनेछ र फोहरमैला 

व्यवस्थापनका लाधग कुवहने तथा नकुवहन े फोहोरको छुट्टाछुटै्ट व्यवस्था िएको 

हनुपुनेछ, 

(ङ)  होमस्टे वरपर फुलवारीको व्यवस्था गरेको हनुपुदयछ। 
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अनसूुची- ३ (क) 

(दफा ५ को उपदफा (२) सुँग सम्बक्षन्त्ित) 
सामदुावयक होमस्टे सञ्चालन प्रमाणपर 

   

............................................ कायायलय 

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

दताय नं.:..................      

धमधतः............................ 
 

..........................................................................लाई होमस्टे सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन काययववधि, २०७७ मा व्यवस्था िए अनसुार सामदुावयक होमस्टेका रुपमा 
दताय/नवीकरण गरी यो प्रमाणपर प्रदान गररएको छ। 

१) सदस्यको नामः 
२) ठेगानाः 
३) मान्त्य अवधिः 

HOMESTAY OPERATION CERTIFICATE 

............................................Office 

.................................. 
RegdNo:..................      

Date:............................ 
 

.........................................................................Homestay is registered/renewed as a 
Community Homestay under Homestay Operation and Management Procedure, 2077. 

 

1. Name of the owner: 

2. Address of theowner: 

3. Valid up to: 

 

शतयहरु 
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• व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सधमधत सुँग समन्त्वय गरी पययटकहरुलाई बसोबासको व्यवस्था 
गनुय पनेछ। 

• चलनचपतीको वा धनिायररत मूपय िन्त्दा बढी मूपय धलन ुहदैुन। 

• स्थानीय सामाक्षजक सांस्कृधतक वातावरणलाई असर पने खालका वियाकलापहरु गनुय 
गराउन ुहदैुन।यो प्रमाणपर सबैले देख्न ेस्थानमा राख्न ुपनेछ। 

• व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सधमधतसुँग समन्त्वय गरी प्रत्येक वषय प्रधतवेदन बझुाउन ुपनेछ। 

• यो प्रमाणपर तीन वषयमा नवीकरण गराउन ुपनेछ। 

 
 
 

अनमुधत पर प्रदान गने अधिकृतको 
नामः 
दजायः 
दस्तखतः 
धमधतः 
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अनसूुची -३ (ख) 

दफा 5 को उपदफा (२) सुँग सम्बक्षन्त्ित 

धनजी होमस्टे सञ्चालन प्रमाणपर 

   

............................................ कायायलय 

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

दताय नं.:..................      

धमधतः............................ 
 

..........................................................................लाई होमस्टे सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन काययववधि, २०७७ मा व्यवस्था िएअनसुार धनजी होमस्टेका रुपमा दताय/नवी करण 
गरी यो प्रमाणपर प्रदान गररएको छ। 

१) सदस्यको नामः 
२) ठेगानाः 
३) मान्त्य अवधिः 

HOMESTAY OPERATION CERTIFICATE 

............................................Office 

.................................. 
Regd No:..................      

Date:............................ 
 

.........................................................................Homestay is registered/renewed as a 
Private Homestay under Homestay Operation and Management Procedure, 2077. 

1.Name of the owner:  

2.Address of the owner: 

3.Validupto: 

 

शतयहरु 

• व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सधमधतसुँग समन्त्वय गरी पययटकहरुलाई बसोबासको व्यवस्था 
गनुयपनेछ। 

• चलनचपतीको वा धनिायररत मूपय िन्त्दा बढी मूपय धलनहुदैुन। 

• स्थानीय सामाक्षजक सांस्कृधतक वातावरणलाई असर पने खालका वियाकलापहरु गनुय 
गराउनहुदैुन।यो प्रमाणपर सबैले देख्न ेस्थानमा राख्न ुपनेछ। 

फोटो 
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• व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सधमधतसुँग समन्त्वय गरी प्रत्येक वषय प्रधतवेदन बझुाउनपुनेछ। 

• यो प्रमाणपर तीन वषयमा नवीकरण गराउन ुपनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

अनमुधत पर प्रदान गने अधिकृतको 
नामः 
दजायः 
दस्तखतः 
धमधतः 
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अनसूुची - ४ 

16(दफा ११ को उपदफा (१) सुँग सम्बक्षन्त्ित) 
होमस्टे नवीकरणका लाधग ददइने धनवेदन 

धमधतः20  /  / 

ववषयः होमस्टे नवीकरण गरीददनहुनु। 

श्री …………………………………………………………. 

……………………………………………………………..  

प्रदेश नं १, .......................। 

 

महोदय, 
 

 मेरो/हाम्रो नाममा 
रहेको.....................................................................................नामको होमस्टे दताय 
नं................ को नवीकरण गरी ददनहुनु अनरुोि गदयछु ।नवीकरणका लाधग आवश्यक 
कागजातहरु यसै धनवेदनसाथ संलग्न छ ।       
            

  

धनवदेकः 
होमस्टे संचालकको 
नाम/थर............ 
दस्तखतः............ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16
 प्रथम संशोिनबाट संशोधित 
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अनसूुची - ५ 

(दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) सुँग सम्बक्षन्त्ित) 
आ.व.......................................................को वावषयक प्रगधत प्रधतवेदन 

श्री....................................................... 
............................................................। 

होमस्टेको 
नामः....................................................................................................................... 
स्थानः.........................क्षजपलाः.....................गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.............................
...............टोलः................. 
सामदुावयक होमस्टे िए आवर्द् संख्याः........................   दताय 
धमधतः................................ 
१. पययटक आवागमन संख्या र आय वववरणः 

धस.नं. मवहना पययटकसंख्या 
प्रमखु 
वियाकलाप* 

प्रमखु 
मलुकुहरु 

मासक्ष क 
आय 

कैवफयत 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

जम्मा      

 *(खानपान, बास, दृश्यावलोकन, हाईवकङ्ग, साुँस्कधतक काययिम, परम्परागत खेलमा 
सहिागी गराउने, जंगलटे्रक, फामयस्टे, टेम्पलस्टे, जंगलस्टे, टेन्त्टस्टे, ईकोटे्रक 
ईत्यादी।) 

२. होमस्टे माफय त परु् याईएको सेवा 
सूवविाः....................................................................................... 

३. प्रचार प्रसार गराईएको 
वववरणः............................................................................................. 

४. आयव्ययको वावषयक लेखापरीक्षण िएको प्रधतवेदनको वववरण 

धनवेदक; 
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नामथरः......................................... फ्याक्सः......................................... 
पदः......................................... टेधलफोनः........................................ 
ठेगानाः......................................... ईमेलः........................................ 
धमधतः......................................... वेिसाईटः....................................... 
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अनसूुची - ६ 
(दफा १२ को उपदफा (१) सुँग सम्बक्षन्त्ित) 
होमस्टे नामसारीका लाधग ददइने धनवेदन 

 

श्री.................................. कायायलय 

................................................। 

 

म .................................वडा नं..........टोल/गाउुँ...................................मा 
सामदुावयक/धनजी होमस्टेको रुपमा सञ्चालनमा रहेको ..........................................होमस्टे 
खरीद गरी सामदुावयक/धनजी होमस्टेको रुपमा सञ्चालन गनय इच्छुक रहेको हुुँदा तपशीलमा 
उपलेख िएको कागजात संलग्न गरी नामसारीका लाधग यो धनवेदन पेश गरेको छु। 

 

होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययववधि, २०७७ को अधिनमा रही आफ्नो होमस्टे 
सञ्चालन गनेछु। 

संलग्न कागजातः 
(क)  सामदुावयक होमस्टेको हकमा होमस्टे व्यवस्थापन तथा संचालक सधमधतको 

धसफाररस तथा धनजी होमस्टेको हकमा सम्वक्षन्त्ित वडा कायायलयको धसफाररस, 

(ख)  जग्गािनी प्रमाण पूजाय वा पैधरक सम्पक्षत्त यवकन हनुे प्रमाण वा मञ्जुरीनामा वा 

िाडामा धलएको जग्गा वा घर िए सोको सम्झौताको प्रधतधलपी र शहरी क्षेरधिर 

िएमा नक्सापासको प्रधतधलपी, 

(ग)  होमस्टे नामसारी ददने तथा धलने दवैुको नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलपी, 

(घ)  होमस्टे नामसारी ददने तथा धलनेवीच नामसारीको लाधग िएको सम्झौता, 

(ङ)  होमस्टेको लेखा परीक्षण प्रधतवेदन, 

(च)  होमस्टे दतायको प्रमाणपर । 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

धनवदेकको नामथरः............................. 
ठेगानाः..................................... 
धमधत: ............................... 
सम्पकय  नं. 
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अनसूुची -७ 

(दफा १४ को उपदफा (३) को खण्ड (ट) सुँग सम्बक्षन्त्ित) 

होमस्टे संचालकले राख्नपुने बोडयको ढाुँचा 
 

 

होमस्टेको नाम: 

सञ्चालकको नामः 

ठेगानाः 

दताय नं.: 

फोन नं.: 

इ-मेलः 
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अनसूुची -८ 

(दफा १४ को उपदफा (३) को खण्ड (ढ) सुँग सम्बक्षन्त्ित) 

Code of Conduct for the Visitors (आचारसंवहता) 
The homeStay visitors are expected to abide the following points: 

पययटकहरूले धनम्नधलक्षखत आचारसंवहताको पालना गनुयपनेछ । 
1. Do not pressure the owner for food, beverage and facilities not available at homestay. 

(होमस्टेमा उपलब्ि हनु नसक्ने खाना, पेयपदाथय र सवुविाबारे संचालकलाई दबाव ददन नपाइने)। 

2. Donotdisturbpeopleathomeoroutside (होमस्टे र धछमेकीलाई असर पनेगरी होहपला गनय पाइने छैन)। 

3. Do not demand anything beyond homestay’s capacity. (होमस्टे संचालकको क्षमता बावहरको सेवा 
सवुविामा गनय पाइने छैन)। 

4. Beware of doing any behavior (such as sexual activities or sexual harassment_ which is 
impermissible to the local socio-cultural values (सामाक्षजक मूपय मान्त्यता, िमयसंस्कृधतको वहसावले 
नपच्ने ब्यवहार, गधतवविी, यौनजन्त्य वहंसा गनय पाईन ेछैन)। 

5. Respect the people and address them in respectful language(होमस्टे संचालक पररवार र स्थानीयलाई 
आदर गनुयपने र उपयिु आदराथी शब्दले सम्बोिन गनुयपनेछ)। 

6. Respect to the rites and rituals of the local people; wear such clothes that are permissible to 
the community (स्थानीय समदुायको ररधतररवाजलाई सम्मान गनुयपनेछ र समदुायमा सहज हनु ेकपडाहरू 
लगाउन ुपनेछ)। 

7. Do not impress the owner or other people for doing immoral or illegal activities; respect to 
the household routine for entrance and exit .(अनैधतक र गैरकाननुी वियाकलाप गनय समदुायलाई 
दवाव ददनहुुँदैन)। 

8. Supply and use of narcotics or any forms of psychotropic drugs at home or outside is strictly 
prohibited.(कुनै प्रकारका लठ्याउने प्रकारका लागपुदाथयहरू प्रयोग गनय र ववविववतरण तथा ओसारपसार गनय 
सख्त मनाही छ)। 

9. Do no harm to the biodiversity and ecology of the environment.(जैववक वववविता र वातावरणीय 
पररक्षस्थधतलाई कुनै हानी नोक्सानी परु् याउन ुहुुँदैन)। 

10.Carrying weapons (e.g.,Gun,Explosive materials) are strictly prohibited(हातहधतयार जस्तै बन्त्दकु, 
धबस्फोटक पदाथय बोक्न सख्त मनाही छ)। 
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अनसूुची -९ 

(दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (च) र दफा ५ को उपदफा (४) सुँग सम्बक्षन्त्ित) 

वविानको ढाुँचा 
 

............... कायायलय समक्ष पेश गररएको 
 

 

 

 

.................................. को वविान ............ 
 

पररच्छेद-१ 

प्रारक्षम्िक 

१. होमस्टेको नामः 
 (क) होमस्टेको कायायलय रहने ठेगानाः 
 (ख) होमस्टेको काययक्षरेः 
 (ग) प्रारम्िः 
२. पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस वविानमाः 

(क)  ''वविान'' िन्नाले ................................. लाई सम्झनपुछय ।  

(ख)  ''होमस्टे'' िन्नाले ..............................लाई सम्झनपुछय । 

(ग)  ''सधमधत'' िन्नाले यस वविानको दफा १३ बमोक्षजम गदठत कायय सधमधतलाई सम्झनपुछय ।  

(घ)  ''सिा'' िन्नाले यस वविान बमोक्षजम बसेको सािारण सिा र ववशेष सािारण सिालाई       
सम्झनपुछय । 

(ङ)  ''पदाधिकारी'' िन्नाले फमयका पदाधिकारीलाई सम्झनपुछय ।  

(च)  ''धनयम ववधनयम'' िन्नाले यस वविान अन्त्तगयत बने्न धनयम ववधनयमलाई सम्झनपुछय ।  

(छ)  ''कायायलय प्रमखु'' िन्नाले ....................... कायायलयको प्रमखुलाई सम्झनपुछय ।  

(ज)  ''तोवकएको'' वा ''तोवकए बमोक्षजम'' िन्नाले यस वविान र यस वविान अन्त्तगयत बनेको धनयम 
ववधनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोक्षजम सम्झनपुछय ।  

(झ)  ''कायायलय'' िन्नाले ................................... कायायलय सम्झनपुछय ।  

(ञ)  ''होमस्टे इकाई'' िन्नाले फमयमा आवर्द् िई होमस्टे संचालन गनय व्यवस्थापन सधमधत अन्त्तगयत 
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रहेका प्रत्येक घर सम्झनपुछय ।  

(ट)  ''होमस्टे क्षरे'' िन्नाले सािारण सिा वा व्यवस्थापन सधमधतले धनणयय गरी तोकेको, वढाएको वा 
घटाएको चार वकपला तोकेको क्षेर सम्झनपुछय ।  

३. संस्थाको छापः 
पररच्छेद- २ 

उद्दशे्य तथा काययहरु 
४. उद्दशे् यः 
५. संस्थाको उद्दशे् य प्राप्त गनय गररने कामः 

पररच्छेद-३ 

सदस्यता 
६. सािारण सदस्यः 
७. सदस्यता प्राधप्तका लाधग आवश्यक योग्यताः 
८. सदस्य प्राप्त गनय वा वहाल रहन नसक्ने अवस्थाः 
९. सदस्यताको समाधप्तः 
१०. सदस्यता शपुक र सदस्यता प्रदान गने ववधिः 

पररच्छेद-४ 

सािारण सिा, कायय सधमधत 

११. सािारण सिाको गठनः 
१२. सािारण सिाको काम, कतयब्य र अधिकारः 
१३. संचालन तथा व्यवस्थापन सधमधतको गठनः 
१४. संचालन तथा व्यवस्थापन सधमधतको काम, कतयब्य र अधिकारः 
१५. पद त्याग गनय सक्नेः 
१६. अन्त्य सधमधतहरुः 
१७. पदाधिकारीको काम, कतयब्य र अधिकारः 
१८. गणपूरक संख्याः 

पररच्छेद-५ 

आधथयक व्यवस्था 
१९. संस्थाको कोषः 
२०. खाता संचालनः 
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२१. होमस्टेको रकम खचय गने तररकाः 
२२. होमस्टेको लेखा र लेखापरीक्षणः 
२३. धनवायचन सम्वन्त्िी व्यवस्थाः 
२४. उम्मेद्वार हनु योग्यताः 
२५. अववश् वासको प्रस्तावः 
२६. वविान संशोिनः 
२७. ववधनयम वनाउन सक्नेः 
२८. कमयचारीको व्यवस्थाः 
२९. संस्थाको ववघटनः 
३०. व्याख्याः 
३१. गोप्यता िंग गनय नहनुेः 
३२. वविान अनसुार हनुेः 
३३. धनदेशनको पालनाः 
३४. तदथय सधमधतः 
  
 

 


