प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत

खण्ड ३) बुटवल, रूपन्दे ही, फागुन ०७ गते, २०७6 साल (अततररक्ताङ्क ५८

भाग २
प्रदे श सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर्को सूचना
प्रदे श सरकार (मशन्त्रपररषद्) बाट तमतत २०७६।११।०२ मा स्वीकृत भएको
"होमस्टे सं चालन तनर्मावली, २०७६" सवय साधारणको जानकारीका लातग
प्रकाशशत गररएको छ ।
होमस्टे संचालन तनर्मावली, २०७6
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प्रदे श नं. 5, प्रदे श पर्यटन ऐन, 2076 को दफा २८ र दफा ४४ ले ददएको
अतधकार प्रर्ोग गरी प्रदे श सरकारले दे हार्का तनर्महरु बनाएको छ ।
१.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्ी तनर्महरुको नाम "होमस्टे सं चालन
तनर्मावली, २०७६" रहेको छ।
(२) र्ो तनर्मावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२ . पररभाषाः ववषर् वा प्रसं गले अको अथय नलागेमा र्स तनर्मावलीमाः
(क) "कार्ायलर्" भन्नाले मन्त्रालर् मातहत स्थापना भएको पर्यटन हेने
कार्ायलर् सम्झनु पछय ।
(ख) "तनजी होमस्टे " भन्नाले ग्रामीण तथा शहरी िेत्रमा एकल रुपमा दताय
गरी तनजी स्तरमा व्र्वस्थापन गरी सं चालन गने होमस्टे लाई सम्झनु
पछय ।
(ग) "सामुदावर्क होमस्टे " भन्नाले ग्रामीण तथा शहरी िेत्रमा अलग अलग
स्वातमत्व

भएका

एक

भन्दा

बढी

घरधनीले

सामूवहक

रुपमा

व्र्वस्थापन गरी सं चालन गने होमस्टे लाई सम्झनु पछय ।
(घ)

"स्थानीर्

तह"

भन्नाले

होमस्टे

सं चालन

हुने

नगरपातलका

वा

गाउँपातलका सम्झनु पछय ।
(ङ) "सतमतत" भन्नाले र्स तनर्मावलीको तनर्म ११ बमोशजम गठन भएको
होमस्टे व्र्वस्थापन तथा सं चालन सतमतत सम्झनु पछय ।
(च) "होमस्टे

इकाई" भन्नाले

सामुदावर्क होमस्टे

घरधतनको स्वातमत्वमा रहेका घर सम्झनु पछय ।

अन्तगयत एकजना
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३ . होमस्टे दताय गनुप
य नेः (१) होमस्टे सं चालन गनय चाहने व्र्शक्तले र्स
तनर्मावली बमोशजम होमस्टे दताय गनुय पनेछ ।
(२) र्ो तनर्मावली बमोशजम दताय नगरी होमस्टे सं चालन गनय
पाईने छै न ।
४.

दतायका लातग तनवेदन ददनुपनेः (१) होमस्टे सं चालन गनय चाहने व्र्शक्तले
अनुसूची-१ बमोशजमको ढाँचामा एक सर् रुपैर्ाँ तनवेदन दस्तुर सवहत
सम्बशन्धत स्थानीर् तहमा तनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) र्ो तनर्मावली बमोशजम होमस्टे दताय गनयको लातग अनुसूची-२
बमोशजमको मापदण्ड पूरा गनुय पनेछ ।
(३) होमस्टे दताय गनय चाहने व्र्शक्तले आफ्नो होमस्टे दताय गनय
तनवेदन ददँदा दे हार् बमोशजमका कागजातहरु सं लग्न गनुय पनेछः(क) सम्बशन्धत वडा कार्ायलर्को तसफाररस पत्र,
ृ सम्पत्ती र्वकन हुने प्रमाण वा
(ख) जग्गा धनी प्रमाणपूजाय वा पैतक
मञ्जुरीनामा र अन्र् व्र्शक्तको स्वातमत्वमा रहेको भाडाको
जग्गामा सं चालन गने भए कशम्तमा दश वषयको जग्गा भाडा
सम्झौताको प्रतततलपी,
(ग) शहरी िेत्रतभत्र भएमा नक्सा पासको प्रतततलवप,
(घ) होमस्टे सञ्चालकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रतततलपी,
(ङ) सामुदावर्क होमस्टे को हकमा एक भन्दा बढी घर धनीले आआफ्नो घरमा सामूवहक रुपमा होमस्टे सं चालन गनय सहमत
भएको तलशखत प्रततबद्धता पत्र ।

खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५८ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७6।११।०७

५.

होमस्टे दताय गनुपय नेः (१) तनर्म ४ बमोशजम होमस्टे दतायको लातग तनवेदन
पनय आएमा सम्बशन्धत स्थानीर् तहले पन्र ददन तभत्र सो तनवेदनका
सम्बन्धमा जाँचबुझ गनेछ ।
(२) उपतनर्म (१) बमोशजम जाँचबुझ गदाय र्स तनर्मावलीमा
तोवकएको मापदण्ड पूरा भएको नदे शखएमा सो मापदण्ड पूरा गनय एक
मवहना समर् ददइनेछ र सो समर् तभत्र पतन मापदण्ड पूरा नभएमा तनवेदन
तामेलीमा राशखनेछ ।
(३) उपतनर्म (१) बमोशजम जाँचबुझ गदाय र्स तनर्मावलीमा
तोवकएको मापदण्ड पूरा भएको दे शखएमा सम्बशन्धत स्थानीर् तहको
कार्ायलर्ले सात हजार रुपैर्ाँ दताय दस्तुर तलई तीन ददन तभत्र होमस्टे दताय
गरर अनुसूची-३ (क) बमोशजमको ढाँचामा सामुदावर्क होमस्टे सं चालन
प्रमाणपत्र र अनुसूची-३ (ख) बमोशजमको ढाँचामा तनजी होमस्टे सं चालन
प्रमाणपत्र ददनुपनेछ र सोको जानकारी एक मवहना तभत्र मन्त्रालर् वा
मन्त्रालर्ले तोकेको कार्ायलर्मा पठाउनु पनेछ।
(४)

प्रचतलत

कानून

बमोशजम

दताय

भई

सं चालनमा

रहेका

होमस्टे हरुले होमस्टे सं चालनको इजाजत पत्र र करच ुक्ता प्रमाणपत्र सवहत
सम्बशन्धत स्थानीर् तहमा र्ो तनर्मावली प्रारम्भ भएको छ मवहना तभत्र
दताय अतभले शखकरण गनुय पनेछ ।
(५) उपतनर्म (५) बमोशजम दताय अतभले शखकरण गनय आएका
होमस्टे हरुको सम्बशन्धत स्थानीर् तहले दताय अतभले शखकरण गरर सोको
जानकारी एक मवहना तभत्र मन्त्रालर् वा मन्त्रालर्ले तोकेको कार्ायलर्मा
पठाउनु पनेछ।
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६.

होमस्टे दताय भए पश्चात पुरा गनुपय ने शतयहरु: होमस्टे सं चालकले होमस्टे
दताय भए पश्चात पुरा गनुप
य ने शतयहरु दे हार् बमोशजम हुनछ
े नः(क) सुरिा तनकार्सँग समन्वर् गरी पर्यटक सुरिाको व्र्वस्था तमलाउनु
पने,
(ख) पर्यटकको स्वास््र् शस्थततको पूव य जानकारी तलई सोही बमोशजमको
खानपानको व्र्वस्था गनुप
य ने तथा पर्यटक तबरामी भएमा स्थानीर्
स्वास््र् चौकी वा अस्पतालसँग समन्वर् गरी उपचारको प्रबन्ध गने,
(ग) सामुदावर्क होमस्टे को लातग कशम्तमा एक सामुदावर्क भवन वा
हलको व्र्वस्था हुन ु पने,
(घ) होमस्टे को वहसाब श्रे ष्ता हरे क वषय दतायवाला लेखा परीिकद्बारा
ले खापरीिण गराउने र पर्यटकको त्र्ाङ्क अध्र्ावतधक गरी राख्नु
पने,
(ङ) प्रत्र्ेक वषय प्रचतलत कानून बमोशजम कर च ुक्ता गनुय पने,
(च) होमस्टे को वावषयक प्रततवेदन र आतथयक प्रततवेदन स्थानीर् तह र प्रदे श
मन्त्रालर्ले तोकेको पर्यटन हेने कार्ायलर्मा पेश गनुय पने,
(छ) होमस्टे को मूलममय ववपररत वा होटे ल लजको आकारमा होमस्टे
चलाउन नपाउने ।

७.

होमस्टे का मुख्र् पर्यटकीर् विर्ाकलापः होमस्टे

सं चालकहरुले दे हार्

बमोशजमका विर्ाकलापहरु गनय गराउन सक्नेछनः(क) स्थानीर् रीततररवाज र प्रचलन अनुसार पर्यटक स्वागतको व्र्वस्था
गने,
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(ख) पाहुनाको चाहना अनुसार उपलब्ध हुने िेत्रमा जं गल ट्रेक, इकोट्रेक,
कृवष फामय अवलोकन, अध्र्र्न तथा तसकाइ केन्र, सांस्कृततक
सम्पदा, सं ग्रहालर्, घरे ल ु तथा हस्तकला सामाग्री उत्पादन केन्र,
रमणीर् िेत्रको दृश्र्ावलोकन, झरना, जं गल, वन्र्जन्तु तथा चरा
अवलोकन जस्ता पर्यटकीर् विर्ाकलापको व्र्वस्था गने,
(ग) पर्यटकहरुलाई सामुदावर्क भवन वा खुला ठाउँमा मौतलक परम्परा
वा सं स्कृततमा आधाररत सांस्कृततक कार्यिमहरुको प्रस्तुती, मेला,
जात्रा जस्ता गततववधीहरु आर्ोजना गरी सहभागी गराउने,
(घ) होमस्टे मा बस्ने पर्यटकहरुलाई गाउँघरमा उत्पाददत स्थानीर् मौतलक
तथा प्राङ्गाररक (अगायतनक) खाना खुवाउने,
(ङ) पर्यटकलाई होमस्टे मा रहँदा उत्कृष्ट आतत्र्ता सवहत पाररवाररक
वातावरण ददने,
(च) स्थानीर् रीततररवाज/प्रचलन अनुसार स्थानीर् उत्पादन र सं स्कृतत
झल्कने मार्ाको शचनो सवहत पर्यटकलाई तबदाई गने,
(छ) पर्यटक होमस्टे बाट तबदाई भएपतछ एक पटक उनीहरु गन्तब्र्मा
पुगे नपुगेको जानकारी तलने,
(ज) होमस्टे को होतडयङ्गबोडय, साइनबोडय, ब्रोसर, नक्सा, पोष्टर, तसडी जस्ता
प्रचारप्रसारका सामग्रीहरुको उत्पादन, वेभसाइट, पत्रपतत्रका, रे तडर्ो,
टे तलतभजन, उत्सव, मेला, महोत्सव, भ्रमण प्र्ाकेजको तनमायण तथा
तबिी जस्ता विर्ाकलापहरु ववतभन्न सं घ, सं स्था, स्थानीर् तह र
तनजी िेत्रका ट्राभल तथा ट्रेवकङ्ग एजेन्सीसँग सहकार्य गरी होमस्टे को
प्रचारप्रसार तथा बजारीकरण गने।
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८. होमस्टे संचालकहरुको कतयव्र् र अनुशासनः (१) होमस्टे सं चालकरुले पालना
गनुप
य ने कतयव्र् र अनुशासन दे हार् बमोशजम हुनेछ:(क) "अतततथ दे वो भव" को रुपमा पाहुनालाई हृदर्दे खी सत्कार
गने,
(ख) स्वच्छ ताजा स्वस््र्कर र अगायतनक भोजन तथा खाजाले
सत्कार गने,
(ग) प्रचतलत कानून तथा मापदण्डहरुको पालना गने,
(घ) पर्यटकहरुको सुरिाको सुतनशश्चतता गने,
(ङ) मुस्कान सवहतको सेवा प्रदान गने,
(च) मर्ायददत मनोरन्जनले पर्यटकहरुलाई सन्तुवष्ट ददने,
९.

होमस्टे को अवधी र नवीकरणः (१)

र्स तनर्मावली बमोशजम दताय तथा

नवीकरण भएका होमस्टे को अवतध पाँच आतथयक वषयको हुनेछ र सो अवतध
भुक्तान भएपतछ पाँच हजार रुपैर्ाँ नवीकरण दस्तुर तलई अको अवधीको
लातग नवीकरण गनय सवकनेछ।
(२) होमस्टे नवीकरण गराउन चाहने होमस्टे सं चालकले उपतनर्म
(१) को अवतध समाप्त भएको तमततले तीन मवहना तभत्र दे हार् बमोशजमको
कागजात सं लग्न गरी सम्बशन्धत स्थानीर् तहमा अनुसूची-४ बमोशजमको
ढाँचामा नवीकरणको लातग तनवेदन ददनु पनेछः(क) नवीकरण अवतध सम्मको लेखापरीिण प्रततवेदन,
(ख) अनुसूशच - ५ बमोशजमको ढाँचामा वावषयक प्रगती प्रततवेदन
(ग)

होमस्टे ले पर्यटकलाई प्रदान गरे को सेवाको वववरण,

(घ)

कर च ुक्ता प्रमाणपत्र,
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(ङ)

सामुदावर्क होमस्टे को हकमा सतमततको प्रगतत प्रततवेदन र
तनणयर्को

प्रतततलपी।

(पर्यटन

पूवायधार

ववकास

कार्यिम

सं चालन गरे को भए सोको प्रगतत वववरण),
(३) उपतनर्म (२) बमोशजमको अवतध तभत्र होमस्टे नवीकरण
गराउन नसकेको होमस्टे सं चालकले आफ्नो होमस्टे समर् तभत्र नवीकरण
गराउन नसकेको मनातसब कारण दे खाई नवीकरणको लातग दरखास्त
ददएमा त्र्सरी ददएको दरखास्त जाँचबुझ गदाय सो कारण मनातसब दे शखएमा
सम्बशन्धत स्थानीर् तहले होमस्टे को नवीकरण गराउने अवतध समाप्त भएको
तमततबाट छ मवहनासम्म उपतनर्म (१) बमोशजमको दस्तुरको पचास
प्रततशत थप दस्तुर तलई नवीकरण गररददनु पनेछ ।
(४) उपतनर्म (३) बमोशजमको म्र्ाद तभत्र पतन कुनै होमस्टे
नवीकरण नगराएमा सम्बशन्धत स्थानीर् तहले होमस्टे को नवीकरण गराउने
अवतध समाप्त भएको तमततबाट एक वषय सम्म उपतनर्म (१) बमोशजमको
दस्तुरको दोब्बर दस्तुर तलई नवीकरण गररददनु पनेछ।
(५) उपतनर्म (४) बमोशजमको म्र्ादतभत्र पतन कुनै होमस्टे
नवीकरण नगराएमा उक्त होमस्टे को दताय स्वतः खारे ज हुनेछ।
(६) उपतनर्म (५) बमोशजम दताय खारे ज भएको होमस्टे ले बुझाउनु
पने बाँकी बक्र्ौता सरकारी भए सरकारी बाँकी सरह असुल गररनेछ र
अन्र् बाँकी बक्र्ौता प्रचतलत कानून बमोशजम हुनेछ ।
१०. होमस्टे को दताय खारे जः (१) र्स तनर्मावली वववपरत होमस्टे सं चालन गरे को
पाइएमा सम्बशन्धत स्थानीर् तहले त्र्स्तो होमस्टे को दताय खारे ज गनय
सक्नेछ ।
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(२) उपतनर्म (१) बमोशजम होमस्टे को दताय खारे ज गनुअ
य शघ
सम्बशन्धत होमस्टे सं चालकलाई स्पष्टीकरण पेश गने मनातसब मौका
ददनुपनेछ ।
(३) उपतनर्म (२) बमोशजम स्पष्टीकरण पेश नगरे मा वा पेश
गरे को स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा सम्बशन्धत स्थानीर् तहले सो
होमस्टे को दताय खारे ज गनेछ ।
1१. होमस्टे व्र्वस्थापन तथा सं चालन सतमततः (१) सामुदावर्क होमस्टे सं चालन
गनयका लातग सं चालकले साधारण सभा वा भेला माफयत सामुदावर्क होमस्टे
सं चालकहरु मध्र्ेबाट अतनवार्य दुई जना मवहला पदातधकारी रहने गरी
अध्र्ि, उपाध्र्ि, कोषाध्र्ि, सदस्र् र सशचव रहेको होमस्टे व्र्वस्थापन
तथा सं चालन सतमतत गठन गनुय पनेछ ।
(२) होमस्टे मा सहभागी हुने घर सं ख्र्ाको आधारमा समावेशी हुने
गरी साधारण सभाले बवढमा छ जना सदस्र्को चर्न गनय सक्नेछ। र्सरी
थवपने सदस्र्हरुमा मवहलाको सं ख्र्ा पचास प्रततशत हुन ु पनेछ।
(३) होमस्टे व्र्वस्थापन तथा सं चालन सतमततको काम, कतयव्र् र
अतधकार दे हार् बमोशजम हुनछ
े ः
(क)

होमस्टे ले

सं चालन

गने

पर्यटकीर्

विर्ाकलापहरु

तथा

पर्यटक र सं चालकहरुले पालना गनुय पने आचार सं वहताको
बारे मा जानकारी गराउने,
(ख)

आगन्तुक

पाहुनाको

स्वागत

तथा

आवासको

तमलाउने,
(ग)

पाहुनाको दताय तथा रे कडयको व्र्वस्था गने,

व्र्वस्था
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(घ)

आर्व्र्र्को श्रे स्ता व्र्वशस्थत र दुरुस्त राख्ने,

(ङ)

प्रत्र्ेक होमस्टे िेत्रको सरसफाई तथा अन्र् व्र्वस्थापन
पिको तनर्तमत अनुगमन गने,

(च)

स्थानीर् पर्यटन प्र्ाकेजहरुको तनमायण र प्रचारप्रसार गने,

(छ)

स्थानीर् प्रववधी, ज्ञान, सीप, वातावरण, परम्परा, शैली,
भेषभूषा, कला तथा सं स्कृततको खोजी तथा सं रिण गने,

(ज)

सांस्कृततक कार्यिमहरुको प्रदशयन तथा व्र्वस्थापन गने,

(झ)

पाहुनाको

स्वास््र्ोपचार

र

अन्र्

आकशस्मक

सेवाको

post)

तथा स्थानीर् नक्शा

व्र्वस्थापन र समन्वर् गने,
(ञ)

होमस्टे जाने पथ शचन्ह (sign

(लोकेसन म्र्ाप) तर्ार गरी आवश्र्क स्थानमा राख्ने,
(ट)

पाहुना

आवासगृहमा

उपलब्ध

हुने

सेवा,

सुववधाको

ु मूल्र् तनधायरणमा एकरुपता कार्म
गुणस्तरका आधारमा मेन/
गने साथै प्रत्र्ेक होमस्टे सं चालकको घरमा अनुसूशच - ६
बमोशजमको बोडय राख्नु पने ।
(ठ)

प्रत्र्ेक आतथयक वषय समाप्त भएको तीन मवहना तभत्र पाहुना
सं ख्र्ा, प्रमुख विर्ाकलाप तथा आर्व्र्र् दे शखने वावषयक
प्रततवेदन

स्थानीर्

तहको

कार्ायलर्,

मन्त्रालर्

वा

मन्त्रालर्ले तोकेको तनकार्मा पठाउनु पने,
(ड)

स्थानीर् होमस्टे समन्वर् सतमतत र प्रदे शमा रहेको पर्यटन
मन्त्रालर्सँग तनर्तमत सम्पकय र सञ्चार गने,

(ढ)

अनुसूची-७ बमोशजमको आचार सं वहता सम्बन्धी
पाहुनाले दे ख्ने स्थानमा राख्नु पने,

सूचना

खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५८ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७6।११।०७

(ण)

होमस्टे ववकास, प्रवद्धयन तथा व्र्वस्थापनका लातग अध्र्र्न,
अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्य गने,

(त)

कुनै तनकार्बाट प्राप्त सहर्ोगको उपर्ुक्त ठाउँमा लगानी
गने,

(थ)

ववतभन्न्न

तनकार्हरुको

समन्वर्मा

होमस्टे ,

पथप्रदशयक,

फोहरमैला व्र्वस्थापन जस्ता तातलमहरुको आर्ोजना गने,
(द)

होमस्टे को

ववकास,

प्रवद्धयन

तथा

व्र्वस्थापनका

लातग

आवश्र्क अन्र् कार्यहरु गने।
१२. स्थानीर् होमस्टे समन्वर् सतमततः (१) सम्बशन्धत स्थानीर् तहले होमस्टे को
माध्र्मबाट पर्यटन ववकास, प्रवद्धयन र समन्वर् गनयका लातग एक होमस्टे
समन्वर् सतमतत गठन गनय सक्नेछ ।
(२) उपतनर्म (१) बमोशजमको सतमततमा स्थानीर् जनप्रतततनतध,
होमस्टे सं चालकका प्रतततनतध, पर्यटन व्र्वसार्ी र आवश्र्क ववषर्गत
शाखाका कमयचारीहरु राख्न सवकनेछ।
(३) स्थानीर् होमस्टे समन्वर् सतमततको काम, कतयव्र् र अतधकार
दे हार् बमोशजम हुनेछः(क) आफ्नो स्थानीर् तहमा भएका होमस्टे व्र्वस्थापन सतमततहरु बीच
समन्वर् र सहजीकरण गने,
(ख) पूवायधार ववकास र िमता अतभवृवद्ध सम्बन्धी कार्य गने,
(ग) आकशस्मक स्वास््र् सम्बन्धी सहर्ोग र समन्वर् गने ,
(घ) सम्भाव्र् पर्यटकीर् सम्पदाहरुको वववरण तर्ार गने ,
(ङ) पर्यटकको सं चार तथा सुरिामा समस्र्ा दे शखएमा सहर्ोग गने,
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(च) आफ्नो स्थानीर् तहमा पर्यटन सूचना केन्रको स्थापना गने र
अतभलेख व्र्वशस्थत गने,
(छ) होमस्टे को सेवामा गुणस्तर कार्म गनय सहजीकरण गने,
(ज) होमस्टे

सं चालकहरुले

पालना

गनुप
य ने

आचरण

र

अनुशासनको

अनुगमन गने।
१३. अनुगमन तथा तनरीिण सम्बन्धी व्र्वस्थाः (१) मन्त्रालर् वा मन्त्रालर्ले
तोकेको तनकार्ले वा सम्बशन्धत स्थानीर् तहले आवश्र्कता अनुसार समर्
समर्मा होमस्टे व्र्वस्थापन तथा सं चालन सतमततका कार्यहरु तथा प्रत्र्ेक
होमस्टे को अनुगमन तथा तनरीिण गनय सक्नेछ ।
(२) मन्त्रालर् वा मन्त्रालर्ले तोकेको तनकार्ले वा स्थानीर्
तहबाट हुने अनुगमन तथा तनरीिणका िममा तोवकएको मापदण्ड पूरा
नगने होमस्टे लाई मनातसब मावफकको म्र्ाद ददई मापदण्ड पूरा गनय
लगाउनु पनेछ।
(३) उपतनर्म (२) बमोशजमको म्र्ाद तभत्र पतन मापदण्ड पूरा गनय
नसकेका होमस्टे लाई सम्बशन्धत स्थानीर् तहले तनलम्बन वा खारे ज गनय
सक्नेछ।
(४) कुनै होमस्टे सं चालकले मापदण्ड पालना नगरे को गुनासो
आएमा मन्त्रालर्ले कुनै पतन समर्मा तनरीिण गरी आवश्र्क तनदे शन ददन
सक्नेछ र सो तनदे शनको पालना गनुय होमस्टे सं चालकको कतयव्र् हुनेछ।
(५) कुनै होमस्टे सं चालकले पर्यटकीर् गततववतधमा नै असर पने
गरी गैर कानूनी काम (ठगी, चोरी, लै वङ्गक वहं सा, अमानवीर् व्र्वहार,
वन्र्जन्तुको शशकार, वनपैदावरको अवैध कारोबार र आखेटोपाहरको तबवि
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ववतरण) गरे को कसुरमा सम्बशन्धत तनकार्बाट त्र्स्तो अपराध वा कसुर
भएको ठहर भएमा वा कुनै होमस्टे को अनुगमन गदाय

होमस्टे मा प्रचतलत

कानूनले तनषेध गरे का कार्यहरु गरे को पाईएमा त्र्स्तो होमस्टे को दताय
खारे ज गरी

त्र्स्तो होमस्टे सं चालकलाई पुनः होमस्टे सं चालन गनय

नपाउने गरी सम्बशन्धत स्थानीर् तहले प्रततबन्ध लगाउन सक्नेछ र र्सरी
प्रततबन्ध लगाएको कारणले कानूनले तनषेध गरे को कार्य गरे को कसूरमा
कारबाही गनय बाधा पने छै न ।
ू य
(६) उपतनर्म (५) बमोशजम होमस्टे को दताय खारे ज गनुप
य व
सफाईको लातग मनातसब मौका ददनु पनेछ ।
१४. ववदे शी मुराको कारोवार गनय स्वीकृतत तलनुपनेः होमस्टे सं चालन गने
सं चालकले प्रचतलत कानून बमोशजम नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूव य स्वीकृतत तलएर
मात्र ववदे शी मुराको कारोवार गनुय पनेछ।
१५. तबमा गराउने शजम्मेवारीः (१) होमस्टे मा ट्राभल एजेन्सी माफयत आउने
पर्यटकको बीमा गराउने शजम्मेवारी सम्बशन्धत ट्राभल एजेन्सीको हुनेछ र
व्र्शक्तगत रुपमा आउने पर्यटकको हकमा बीमा गने शजम्मेवारी सम्बशन्धत
पर्यटकको नै हुनेछ।
१६. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गनय सक्ने: प्रदे श सरकारले प्रदे श राजपत्रमा
सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्र्क हेरफेर वा थपघट गनय सक्नेछ।
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अनुसूची - १
(तनर्म ४ को उपतनर्म (१) सँग सम्बशन्धत)
होमस्टे दतायका लातग ददइने तनवेदन

श्री..................................गा.पा./न.पा./उप.म.न.पा./म.न.पा.को कार्ायलर्
................................................।
म/हामीहरुले.................................वडा
टोल/गाउँ...................

................मा

नं..........
सं चालन

गनय

लागेको...........................................होमस्टे लाई प्रदे श नं. 5, प्रदे श पर्यटन
ऐन, 2076 र होमस्टे सं चालन तनर्मावली,२०७6 बमोशजम सामुदावर्क/तनजी
होमस्टे को रुपमा दताय गरी पाउन तनवेदन गदयछु/गदयछौँ।
होमस्टे सं चालन तनर्मावली, २०७6 को अतधनमा रही आफ्नो होमस्टे
सं चालन गनेछौँ।
सं लग्न कागजातः
१.

होमस्टे सं चालन गने तनवेदकको दुई प्रतत पासपोटय साईजको फोटो सवहत
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रतततलवप।

२.

ृ
होमस्टे सं चालन गने प्रत्र्ेक घरधनीको जग्गा धनी प्रमाणपूजाय वा पैतक
सम्पत्ती झल्कने प्रमाण वा मञ्जुरनामा वा भाडामा तलएको भए सोको
सम्झौताको प्रतततलवप।
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३.

प्रत्र्ेक सं चालकले होमस्टे सं चालन गनय मञ्जुर गरे को कागजात सवहत
होमस्टे व्र्वस्थापन तथा सञ्चालक सतमततको तनणयर्को प्रतततलपी।

४.

व्र्वस्थापन सतमतत गठन तथा दताय गने सम्बन्धी स्थानीर् भेलाको तनणयर्।

५.

सम्बशन्धत वडाको तसफाररस।

६.

आधारभूत प्रशशिण तलएको भए सो प्रमाणपत्रको प्रतततलवप l
होमस्टे र्ूतनटहरु (दताय हुने व्र्शक्तहरुको) वववरण।
ि.सं .

सं चालकको नाम थर

ठे गाना

१.
२.
३.
४.
५.
...
नोटः सामुदावर्क होमस्टे को हकमा होमस्टे व्र्वस्थापन तथा सं चालन सतमततको
अध्र्ि वा अशख्तर्ारी ददएको व्र्वस्थापन सतमततको सदस्र्ले तनवेदन
ददनुपनेछ।

तनवेदकको नाम थरः.............................
ठे गानाः.....................................
तमतत: ...............................
सम्पकय नं.
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अनुसूची - २
(तनर्म ४ को उपतनर्म (२) सँग सम्बशन्धत)
होमस्टे संचालनका आधारभूत मापदण्ड
१.

होमस्टे का लातग घर, कोठा र शैर्ाः
(क) सहज पहुँचका लातग बाटोको प्रबन्ध भएको, घरहरु मौतलक सं स्कृती
झशल्कने र हावाहुरी, वन्र्जन्तु आदद बाट सुरशित हुनपु ने, खुला,
वहलो तथा धुलो रवहत सफासुग्घर हुन ु पनेछ।
(ख) पाहुनाको लातग हरे क घरमा कम्तीमा एक कोठा र दुई बेड भएको
हुनपु ने र बढीमा चार

कोठा र आठ बेड मात्र राख्न पाईने, र

कोठाको उचाइ कशम्तमा आठ वफटको हुन ु पनेछ।
(ग)

होमस्टे सं चालन गने एक घरमा बढीमा चार कोठा पर्यटकका लातग
छु ट्याउन सवकनेछ।

(घ)

एउटा कोठामा बढीमा दुइय वटा मात्र ओछ्यान रहनुपनेछ।ओछ्यान
कम्तीमा ६.५ वफट लम्बाई र तीन वफट चौडाईको हुन ु पनेछ।

(ङ)

भुईमा कापेट वा गुन्री ओछ्याएको हुन ु पनेछ।

(च)

ढोकामा खुट्टा पुछने बोरा वा डोर म्र्ाट भएको हुन ु पनेछ।

(छ) नरम खालको सेतो तन्ना भएको र सेतो खोल भएका ओढ्नेको
व्र्वस्था हुन ु पनेछ।
(ज)

तभत्तामा वा ढोकाको पछातड पवट्ट लुगा झुण्याउने व्र्वस्था भएको
हुन ु पनेछ।

(झ) कोठामा तबजुलीबत्ती वा लाशल्टन वा मैन वा टुकी वा पानस बाल्ने
व्र्वस्था हुन ु पनेछ।
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(ञ)

सुत्ने कोठामा धुवाँ आउने हुन ु हुँदैन साथै भान्सा कोठा र भर्र्ाङ्ग
कोठा पर्यटक सुताउनका लातग प्रर्ोग हुन ु हुँदैन।

(ट)

सम्भव भए सम्म सुत्ने कोठामा सुन्दर दृश्र्हरु र स्थानीर् सं स्कृतत
झल्कने तशस्बरहरुको व्र्वस्था हुन ु पनेछ ।

(ठ)

फोहोर फाल्ने एउटा टोकरी (डस्टवीन) को व्र्वस्था हुन ु पनेछ।

(ड)

प्रत्र्ेक पाहुनाका लातग एक जोर चप्पलको व्र्वस्था हुन ु पनेछ।

(ढ)

तभत्तामा एउटा अधयकद दे शखने ठू लो ऐना झुण्डाएको हुन ु पनेछ।

(ण)

ु को व्र्वस्था हुन ु पनेछ ।
सम्भव भए सम्म सुत्ने कोठामा शचर्ा टे बल

(त)

सम्भव भए सम्म सुत्ने कोठामा दुई वटा कुसीको व्र्वस्था हुन ु
पनेछ।

(थ)

पर्यटकले दे ख्ने ठाउँमा त्र्स होमस्टे का फरक खालका ववशेषता र
धातमयक, ऐततहातसक तथा रमणीर् स्थानको बारे मा जानकारी ददने
बोडयको व्र्वस्था हुन ु पनेछ ।

(द)

घर वरपर फूलहरु रोपेर सुन्दर वातावरण बनाउनु पनेछ ।

(ध)

पर्यटकले पालना गनुप
य ने अनुसूची - ४ बमोशजमका आचारसं वहता प्रष्ट
दे शखने गरी उपर्ुक्त स्थानमा टाँस्नु पनेछ र सो आचार सं वहताको बारे
मा पाहुनालाई शुरुमै जानकारी ददनु पनेछ।

(न)

सञ्चारका न्र्ुनतम सुववधाहरु जस्तै टे तलफोन वा ईन्टरनेटको व्र्वस्था
भएको हुन ु पनेछ।

(प)

कोशेली घर व्र्वस्थापनको लातग आवश्र्क कि हुन ु पनेछ ।

(प)

ु ा
मेनम

उल्लेख

भए

बाहेकका

अन्र्

विर्ाकलाप/

पर्यटकहरुलाई अततररक्त शुल्क ततनय बाध्र् पानय हुँदैन।

सेवामा
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२.

शौचालर् र स्नानघर:
(क) शौचालर् र स्नानगृहको अतनवार्य व्र्वस्था भएको हुन ु पनेछ ।
(ख) सुववधार्ुक्त, अपाङ्ग तथा बाल मैत्री र सफा शौचालर् हुन ु पनेछ।
(ग)

होमस्टे सं चालन गने घर वा समुदार्ले नुहाउनका लातग सुववधार्ुक्त र
सफा स्नानघरको व्र्वस्था तमलाउनु पनेछ।

(घ)

स्नानघरमा पानीको बाल्टी, मग, साबुन, रुमाल आदद आधारभूत
वस्तुहरु हुन ु पनेछ।

३.

भान्छा कोठा र खाना खाने व्र्वस्था:
(क) पाहुना राख्ने घर / कोठा नशजक गाई भैंसी अथवा भेडा बाख्रा, सुगरँ ु ,
कुखुरा आदद बाध्न वा पाल्न पाइने छै न।
(ख) धेरै

धुवाँ

नहुने

भान्छा

(उन्नत

वा

सुधाररएको

च ुलो)

भएको

हुनपु नेछ।बार्ोग्र्ास वा गोबरग्र्ासको उपर्ोगलाई प्रथतमकता ददनु
पनेछ।
(ग)

पानीको सुववधा तमलाउनुपने र खाने पानी वफल्टर गरे र वा उमाले र
मात्र ददने गनुय पनेछ।

(घ)

स्थानीर् खानाका पररकारहरुलाई स्वस्थकर ढं गले पकाउने र खुवाउने
प्रबन्ध हुनपु नेछ।

(च)

सानो तथा मौतलक खालको डाइतनङ्ग टे बलको प्रबन्ध भए राम्रो
हुनेछ।

(छ) खानाको पररकारको सेवा, सुववधा र गुणस्तरका आधारमा खानपानका
ु ो
वस्तुहरु र आवासको आधारमा औशचत्र्पूणय मूल्र् सवहतको मेनक
व्र्वस्था भएको हुन ु पनेछ ।
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४.

स्वास््र्, सरसफाई तथा सुरिा:
(क) वास बस्ने कोठा तथा सुत्ने तबस्तारामा वकरा, लामखुट्टे आददबाट
सुरशित भएको हुनपु नेछ।
(ख) सामुदावर्क रुपमा प्राथतमक उपचारको व्र्वस्था हुनपु ने, खुला नाली र
ढल नभएको हुनपु नेछ।
(ग)

वातावरणमैत्री कृवष, पर्यटन विर्ाकलाप, पर्यटकीर् सम्पदाहरुको
सं रिण, सावयजतनक शौचालर्को व्र्वस्था, फूलबारी र बृिारोपण गरी
हररर्ाली हुनपु नेछ।

(घ)

घरार्सी र वातावरणीर् सरसफाईको राम्रो व्र्वस्था हुनपु नेछ र
फोहरमैला व्र्वस्थापनका लातग कुवहने तथा नकुवहने फोहोरको
छु ट्टाछु ट्टै व्र्वस्था भएको हुनपु नेछ।

(ङ)

होमस्टे वरपर फूलवारीको व्र्वस्था गरे को हुनपु नेछ।
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अनुसूची - ३ (क)
(तनर्म 5 को उपतनर्म (३) सँग सम्बशन्धत)
सामुदावर्क होमस्टे संचालन प्रमाणपत्र

............................................गा.पा./न.पा./उप.म.न.पा./म.न.पा.को
कार्ायलर् ..................................
दताय नं.:..................
तमततः............................
..............................................लाई होमस्टे सं चालन तनर्मावली, २०७6
मा व्र्वस्था भए अनुसार सामुदावर्क होमस्टे का रुपमा दताय गरी र्ो प्रमाणपत्र
प्रदान गररएको छ।
१) सदस्र्हरुको नामः
२) ठे गानाः
३) मान्र् अवतधः

HOME STAY OPERATION CERTIFICATE
............................Rural Municipality/ Municipality/ Sub-Metropolitan
City/ Metropolitan City .................................
Regd No:..................
Date:............................
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.........................................................Homestay is registered/renewed as a
Community Homestay under Homestay Regulation ,2076B.S.
1. Name of owners:
2. Address of owners:
3. Valid up to:
शतयहरु


व्र्वस्थापन तथा सं चालन सतमतत सँग समन्वर् गरी पर्यटकहरुलाई मापदण्ड
बमोशजमको बसोबासको व्र्वस्था गनुय पनेछ।



चलनचल्तीको वा तनधायररत मूल्र् भन्दा बढी मूल्र् तलनु हुँदैन।



स्थानीर्

सामाशजक

सांस्कृततक

वातावरणलाई

असर

पने

खालका

विर्ाकलापहरु गनुय गराउनु हुँदैन । र्ो प्रमाणपत्र सबैले दे ख्ने स्थानमा राख्नु
पनेछ।


व्र्वस्थापन तथा सं चालन सतमतत सँग समन्वर् गरी प्रत्र्ेक वषय प्रततवेदन
बुझाउनु पनेछ।



र्ो प्रमाणपत्र पाँच वषयमा नवीकरण गराउनु पनेछ।
अनुमतत पत्र प्रदान गने अतधकृतको
नामः
दजायः
दस्तखतः
तमततः
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अनुसूची - ३ (ख)
तनर्म 5 को उपतनर्म (३) सँग सम्बशन्धत

तनजी होमस्टे संचालन प्रमाणपत्र
............................................गा.पा./न.पा./उप.म.न.पा./म.न.पा.को
कार्ायलर् ..................................
दताय नं.:..................
तमततः............................
..........................................................................लाई होमस्टे सं चालन
तनर्मावली, २०७6 मा व्र्वस्था भए अनुसार तनजी होमस्टे का रुपमा दताय गरी
र्ो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ।
१) सदस्र्को नामः
२) ठे गानाः
३) मान्र् अवतधः

HOMESTAY OPERATION CERTIFICATE
..............................Rural Municipality / Municipality
Metropolitan City / Metropolitan City ..................................

/

Sub-

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

खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५८ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत २०७6।११।०७

......................................................Homestay is registered/renewed as a
Private Homestay under Homestay Regulation, 2076 B.S.
1. Name of the owner:
2. Address of the owner:
3. Valid up to:
शतयहरु


पर्यटकहरुलाई मापदण्ड बमोशजमको बसोबासको व्र्वस्था गनुप
य नेछ।



ँ ु ै न।
चलनचल्तीको वा तनधायररत मूल्र् भन्दा बढी मूल्र् तलनुहद



स्थानीर्

सामाशजक

सांस्कृततक

वातावरणलाई

असर

पने

खालका

विर्ाकलापहरु गनुय गराउनु हुँदैन । र्ो प्रमाणपत्र सबैले दे ख्ने स्थानमा
राख्नुपनेछ।


प्रत्र्ेक वषय प्रततवेदन बुझाउनु पनेछ।



र्ो प्रमाणपत्र पाँच वषयमा नवीकरण गराउनु पनेछ ।

अनुमतत पत्र प्रदान गने अतधकृतको
नामः
दजायः
दस्तखतः
तमततः
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अनुसूची - ४
(तनर्म ९ को उपतनर्म (२) सँग सम्बशन्धत)
होमस्टे नवीकरणका लातग ददइने तनवेदन
तमततः20 / /
ववषर्ः होमस्टे नवीकरण गरीददनुहन
ु ।
श्री ..........................
................................
प्रदे श नं ५,.......................।

महोदर्,
मेरो/हाम्रो

नाममा

रहेको......................................नामको

होमस्टे

दताय

नं................ को नवीकरण गरी ददनुहन
ु अनुरोध गदयछु । नवीकरणका लातग
आवश्र्क कागजातहरु र्सै तनवेदनसाथ सं लग्न छ ।

तनवदे कः
होमस्टे सं चालकको नाम/थर............
दस्तखतः............
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अनुसूची - ५
(तनर्म ९ को उपतनर्म (२) को खण्ड (ख) सँग सम्बशन्धत)
आ.व..................को वावषयक प्रगतत प्रततवेदन
श्री..........................................
.......................।
होमस्टे को नामः.....................................................................
स्थानः.........................शजल्लाः.....................गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.
पा............................................टोलः.................
सामुदावर्क होमस्टे भए आवद्ध सं ख्र्ाः................दताय तमततः.......................
१. पर्यटक आवागमन सं ख्र्ा र आर् वववरणः
तस.नं.

मवहना

पर्यटक

प्रमुख

प्रमुख

सं ख्र्ा

ु हरु
विर्ाकलाप* मुलक

मातसक
आर्

कैवफर्त

1.
2.
3.
4.
5.
जम्मा
*(खानपान, बास, दृश्र्ावलोकन, हाईवकङ्ग, साँस्कततक कार्यिम, परम्परागत
खेलमा सहभागी गराउने, जंगल ट्रेक, ईकोट्रेक ईत्र्ादी।)
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२. होमस्टे माफयत पुर्र्ाईएको सेवा सूववधाः.............................................
३. प्रचार प्रसार गराईएको वववरणः.......................................................
४. आर्व्र्र्को वावषयक लेखापरीिण भएको प्रततवेदनको वववरण

तनवेदक;


नामथरः.......................



फ्र्ाक्सः............................



पदः............................



टे तलफोनः..........................



ठे गानाः........................



ईमेलः..............................



तमततः..........................



वेभसाईटः..........................
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अनुसूची - ६
(तनर्म ११ को उपतनर्म (३) को खण्ड (ट) सँग सम्बशन्धत)
होमस्टे संचालकले राख्नुपने बोडयको ढाँचा

होमस्टे को नाम:
सञ्चालकको नामः
ठे गानाः
दताय नं.:
फोन नं.:
इ-मेलः
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अनुसूची - ७
(तनर्म ११ को उपतनर्म (३) को खण्ड (ढ) सँग सम्बशन्धत)

Code of Conduct for the Visitors (आचारसं वहता)
The homeStay visitors are expected to abide the following points:
पर्यटकहरूले तनम्नतलशखत आचार सं वहताको पालना गनुप
य नेछ ।
1.

Do not pressure the owner for food, beverage and facilities not
available at homestay. (होमस्टे मा उपलब्ध हुन नसक्ने खाना, पेर्पदाथय
र सुववधा बारे सं चालकलाई दबाव ददन नपाइने) ।

2.

Do not disturb people at home or outside. (होमस्टे र तछमेकीलाई
असर पने गरी होहल्ला गनय पाइने छै न)।

3.

Do not demand anything beyond homestay’s capacity. (होमस्टे
सं चालकको िमता बावहरको सेवा सुववधामा गनय पाइने छै न)।

4.

Beware of doing any behavior (such as sexual activities or sexual
harassment_ which is impermissible to the local socio-cultural
values (सामाशजक मूल्र् मान्र्ता, धमय सं स्कृततको वहसाबले नपच्ने व्र्वहार,
गततववधी, र्ौनजन्र् वहं सा गनय पाईने छै न) ।

5.

Respect the people and address them in respectful language (होमस्टे
सं चालक पररवार र स्थानीर्लाई आदर गनुप
य ने र उपर्ुक्त आदराथी शब्दले
सम्बोधन गनुप
य नेछ) ।

6.

Respect to the rites and rituals of the local people; wear such
clothes that are permissible to the community (स्थानीर् समुदार्को
ररततररवाजलाई सम्मान गनुप
य नेछ र समुदार्मा सहज हुने कपडाहरू लगाउनु
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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. (अनैततक

र

गैरकानूनी

विर्ाकलाप

गनय

समुदार्लाई

दवाव

ँ ै न)।
ददनहुद
8.

Supply and use of narcotics or any forms of psychotropic drugs at
home or outside is strictly prohibited. (कुनै प्रकारका लठ्याउने
प्रकारका लागुपदाथयहरू प्रर्ोग गनय र वववि ववतरण तथा ओसारपसार गनय
सख्त मनाही छ)।

9.

Do no harm to the biodiversity and ecology of the environment.
(जैववक ववववधता र वातावरणीर् पररशस्थततलाई कुनै हानी नोक्सानी पुर्र्ाउनु
हुँदैन)।

10. Carrying weapons (e.g., Gun, Explosive materials) are strictly

prohibited (हातहततर्ार जस्तै बन्दुक, तबस्फोटक पदाथय बोक्न सख्त
मनाही छ) ।

आज्ञाले,
डा. श्री राधा वाग्ले
प्रदे श सशचव
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