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प्रदे श सयकाय
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गण्डकी प्रदे श, ऩोखया

होभ स्टे सॊ चारन कामयविधध, २०७५
स्थानीम सभुदामको सॊ रग्नताभा स्ियोजगायका अिसय धसजयना गनय, ग्राभीण अथयतन्त्रभा मोगदान ऩुमायउन एिॊ
ऩमयटनको भाध्मभफाट ग्राभीण ऩमायऩमयटनको विकास, प्रफयद्धन, व्मिस्थाऩन य धनमभन गनय िाञ्छनीम
बएकोरे, गण्डकी प्रदे श, प्रदे श सयकायरे मो होभ स्टे सॊ चारन कामयविधध, २०७५ फनाएको छ ।
१. सॊ क्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयविधधको नाभ “होभ स्टे सॊ चारन कामयविधध, २०७५" यहेको छ।
(२) मो कामयविधध गण्डकी प्रदे शबय रागू हुनेछ ।
(३) मो कामयविधध प्रदे श सयकाय, भक्षन्त्रऩरयषदरे स्िीकृत गये को धभधतदे क्षख रागू हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा, –
(क) “होभ स्टे " बन्नारे ऩमयटकराई आिास, खाना य अन्त्म सेिा प्रदान गने उद्धेश्मरे, आफ्नै घय
िा सभुदामभा नीक्षज िा साभुवहक रुऩभा सॊ चारन गरयएको घयिास सेिा सम्झनु ऩछय ।
(ख) “साभुदामीक होभ स्टे " बन्नारे ग्राभीण ऺेरभा कम्तीभा ऩाॉच िटा अरग अरग स्िाधभत्ि
बएका घयधनीरे साभुवहक रुऩभा व्मिस्थाऩन गयी सॊ चारन गये को होभ स्टे राई साभुदावमक
होभ स्टे सम्झनु ऩछय ।
(ग) “धनजी होभ स्टे " बन्नारे ग्राभीण ऺेरभा एकर रुऩभा दताय गयी धनजी स्तयभा सॊ चाधरत होभ
स्टे राई धनजी होभ स्टे सम्झनु ऩछय।
(घ) “भन्त्रारम"बन्नारे गण्डकी प्रदे शको उद्योग, ऩमयटन, िन तथा िाताियण भन्त्रारम सम्झनु
ऩछय।
(ङ) “कामायरम" बन्नारे प्रदे शको उद्योग, ऩमयटन, िन तथा िाताियण भन्त्रारम अन्त्तगयत स्थाऩना
बएका ऩमयटन हेने कामायरम सम्झनु ऩछय।
(च) “स्थानीम तह"बन्नारे होभ स्टे सॊ चारन हुने भहानगयऩाधरका, उऩभहानगयऩाधरका, नगयऩाधरका
िा गाउॉऩाधरका सम्झनु ऩछय ।
(छ) “होभ स्टे व्मिस्थाऩन तथा सॊ चारन सधभधत" बन्नारे दपा ९ फभोक्षजभको सधभधत सम्झनु
ऩछय।
(ज) “होभ स्टे इकाई" बन्नारे होभ स्टे सॊ चारन गनय व्मिस्थाऩन सधभधत अन्त्तगयत यहेका प्रत्मेक
घय सम्झनु ऩछय ।
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३. उद्देश्म् होभ स्टे सॊ चारनका भुख्म उद्धेश्म दे हाम फभोक्षजभ हुनेछन, –
(क) ग्राभीण ऺेरभा ऩमयटन प्रफधयन गयी त्मसफाट प्राप्त प्रधतपर ग्राभीण सभुदामसम्भ
ऩुमायउने,
(ख) ग्राधभण ऺेरका जनताराई ऩमयटन व्मिसामभा सहबागी गयाई जीिनस्तय सुधाय गने,
(ग) होभ स्टे को भाध्मभफाट ग्राभीण तथा स्थानीमस्तयभा स्ियोजगायको अिसय सृजना गने,
(घ) ग्राभीण ऩमयटनभा यभाउने ऩमयटकराई सहज फसोफासको ब्मिस्थाऩन गयी गाउॉका
ऐधतहाधसक, धाधभयक य यभणीम स्थानको फाये भा जानकायी ददने,
(ङ) ऩमयटकराई सुरब, सयर य सहज िाताियणभा स्थानीम ऩरयकाय, रयतीरयिाज, करा
सॊ स्कृधत य यहनसहनको उत्कृष्ट अनुबि प्रदान गने ।
४. दतायका राधग धनिेदन ददने् (१) होभ स्टे सॊ चारन गनय चाहने ब्मक्षि िा सभुदामरे दे हाम फभोक्षजभका
कागजात सवहत अनुसूची–१ फभोक्षजभको ढाॉचाभा रु. १००।– को यधसद काटी सम्फक्षन्त्धत स्थानीम
तहभा धनिेदन ददनु ऩनेछ,–
(क) साभुदावमक होभ स्टे को हकभा कम्तीभा ऩाॉच जना घयधनीरे आ–आफ्नो घयभा साभूवहक
रुऩभा होभ स्टे सञ्चारन गनय सहभत बएको धरक्षखत प्रधतिद्धता य िडा कामायरमको
धसपारयस तथा धनजी होभ स्टे का राधग सम्फक्षन्त्धत िडा कामायरमको धसपारयस,
ृ सम्ऩत्ती मवकन हुने प्रभाण िा भञ्जुयीनाभा िा बाडाभा
(ख) जग्गा धनी प्रभाण ऩूजाय िा ऩैतक
धरएको बए सो को सम्झौताको प्रधतधरवऩ य शहयी ऺेरधबर बएभा नक्साऩासको प्रधतधरवऩ,
(ग) होभ स्टे सॊ चारकको नागरयकता प्रभाणऩरको प्रधतधरऩी ।
(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको धनिेदन प्राप्त बएऩधछ सम्फक्षन्त्धत स्थानीम तहको प्रभुखरे
तोकेको प्रधतधनधधको सॊ मोजकत्िभा सम्फक्षन्त्धत िडाको िडाध्मऺ, स्थानीम तहका स्िास््म, कृवष य िन
िाताियण हेने कभयचायी सभेतको ऩाॉच सदस्मीम सधभधतरे धनयीऺण गयी अनुसूची–२ फभोक्षजभको
भाऩदण्ड ऩूया बए नबएको फाये स्थानीम तहको कामायरमभा एक भवहनाधबर प्रधतिेदन ददनु ऩनेछ ।
सधभधतरे आफ्नो काभको सम्फन्त्धभा आिश्मकतानुसाय विऻहरुको सहमोग धरन सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभको धनयीऺणफाट तोवकएको भाऩदण्ड ऩूया बएको प्रधतिेदन प्राप्त
बएभा सम्फक्षन्त्धत स्थानीम तहको कामायरमरे सात ददनधबर दश हजाय रुऩैमाॉ शुल्क धरई दताय गनुय
ऩनेछ य

अनुसूची–३ फभोक्षजभको ढाॉचाभा होभ स्टे सॊ चारन प्रभाणऩर ददनु ऩनेछ । सोको जानकायी

भन्त्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
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(४) भाऩदण्ड ऩूया नगये काको हकभा आिश्मक सुधाय गनय सभम ददइय ऩुन् स्थरगत
धनयीऺण गयी उऩदपा (३) फभोक्षजभ दताय प्रभाणऩर ददनु ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (३) फभोक्षजभ होभ स्टे दताय गदाय य दपा १३ को उऩदपा (१) फभोक्षजभ
होभ स्टे निीकयण गदाय राग्ने शुल्क सम्िक्षन्त्धत स्थानीम तहको ग४ सभूहको फाॉडपाॉट हुने याजस्ि
खाताभा याख्नु ऩनेछ । मसयी प्राप्त बएको याजश्वको ४० प्रधतशत यकभ सम्िक्षन्त्धत स्थानीम तहरे
प्रदे श सॊ क्षचत कोषभा जम्भा गनुय ऩनेछ ।
५. होभ स्टे दतायका राधग न्त्मूनतभ भाऩदण्डहरु: (१) होभ स्टे दतायका राधग दे हाम फभोक्षजभका न्त्मूनतभ
भाऩदण्ड ऩूया गनुय ऩनेछ:
(क) ऩाहुनाको राधग हये क घयभा कम्तीभा एक कोठा य दुई फेड बएको हुन ु ऩने य फढीभा
चायकोठा य आठ िेड भार याख्न ऩाईने,
(ख) शौचारम य स्नानगृहको अधनिामय ब्मिस्था बएको हुन ु ऩने,
(ग) घयामसी

य िाताियणीम

सयसपाईको याम्रो ब्मिस्था हुन ु ऩनेछ य पोहयभैरा

ब्मिस्थाऩनका राधग कुवहने तथा नकुवहने पोहयको छु ट्टाछु ट्टै ब्मिस्था बएको हुन ु ऩने,
(घ) सेिा, सुविधा य गुणस्तयका आधायभा खानऩानका िस्तुहरु य आिासको आधायभा
ु ो ब्मिस्था बएको हुन ु ऩने,
औक्षचत्मऩूणय भूल्म सवहतको भेनक
(ङ) सॊ चायका न्त्मुनतभ सुविधाहरु जस्तै टे धरपोन िा ईन्त्टयनेटको व्मिस्था बएको हुन ु ऩने,
(२) होभ स्टे दतायको राधग आिश्मक अन्त्म भाऩदण्ड अनुसूची-२ फभोक्षजभ हुनछ
े ।
६. होभ स्टे को िगीकयण् मस कामयविधधको अनुसूची–२ भा उल्रे क्षखत भाऩदण्ड ऩूया गयी अरग अरग
स्िाधभत्ि बएका कम्तीभा ऩाॉच िटा घयधनीरे साभुवहक व्मिस्थाऩन गयी सॊ चारन गये को होभ स्टे राई
साभुदावमक ग्राभीण होभ स्टे य ग्राभीण ऺेरभा कुनै व्मक्षिरे एकर रुऩभा दताय गयी धनजीस्तयभा
सञ्चाधरत होभ स्टे राई धनजी होभ स्टे को रुऩभा िगीकयण गरयएको छ।
७. होभ स्टे का भुख्म ऩमयटकीम विमाकराऩ् (१) होभ स्टे सत्र्चारकरे भनोयञ्जनका राधग ऩाहुनाको
चाहना अनुसाय स्थानीम ऺेरभा सञ्चारन हुने साॊस्कृधतक कामयिभ य ऩयम्ऩयागत खेरभा सहबागी
गयाउने, उऩरब्ध हुने ऺेरभा जॊ गर ट्रेक, इकोट्रेक, कृवष पाभय अिरोकन, अध्ममन तथा धसकाइ केन्त्र,
सॊ ग्रहारम, दृश्मािरोकन आदद जस्ता भुख्म ऩमयटकीम विमाकराऩ कामयिभको व्मिस्था गनुय ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा रे क्षखएदे क्षख फाहेक होभ स्टे रे दे हाम फभोक्षजभको कामयिभको आमोजना
गनुय ऩनेछ ।
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(क) स्थानीम प्रचरन अनुसाय पूरभाराका साथ ऩमयटक स्िागतको ब्मिस्था गने,
(ख) ऩमयटकहरुराई साभुदावमक बिन िा खुरा ठाउभा भौधरक ऩयम्ऩया िा सॊ स्कृधतभा
आधारयत साॊस्कृधतक कामयिभहरुको प्रस्तुती, भेरा, जारा जस्ता गधतविधीहरु आमोजना
गयी सहबागी गयाउने,
(ग) साॊस्कृधतक सम्ऩदा, सॊ ग्रहारम, घये र ु तथा हस्तकरा साभाग्री उत्ऩादन केन्त्र, यभणीम
ऺेरको दृश्मािरोकन, झयना, जॊ गर, िन्त्मजन्त्तु तथा चया अिरोकन आददको व्मिस्था
गने,
(घ) स्थानीम कृवष, घये र ु तथा हस्तकरा प्रविधधभा सहबागी गयाई ऩमयटक तथा स्थानीम
जनता िीच जीिनशैरी, करा सॊ स्कृधत, बेषबुषा, आदद विषमभा अिरोकन, अनुबि तथा
ऻानको आदान प्रदान गयाउने,
(ङ) होभ स्टे भा फस्ने ऩमयटकहरुराई गाउॉघयभा उत्ऩाददत स्थानीम तथा प्राङ्गारयक खाना
ू ी ददने,
खुिाई पयकऩनको अनुबत
(च) ऩमयटकराई होभ स्टे भा यहॉदा उत्कृष्ट आधत्मता सवहत य ऩारयिारयक िाताियणभा
फधसयहेको अनुबि ददराउने,
(छ) स्थानीम उत्ऩादन य सॊ स्कृधत झल्कने भामाको क्षचनो य पुर भारा सवहत ऩमयटकराई
विदाई गने,
(ज) ऩमयटक होभ स्टे फाट धफदाइ बएऩधछ एकऩटक उनीहरु गन्त्तब्मभा ऩुगे नऩुगेको
जानकायी धरने ।
८. होभ स्टे रे दताय ऩश्चात ऩुया गनुऩय ने अन्त्म भाऩदण्डहरु: होभ स्टे सत्र्चारकरे दताय ऩश्चात ऩुया गनुऩ
य ने
अन्त्म भाऩदण्डहरु दे हाम फभोक्षजभ हुनेछन, (क) सुयऺा धनकामसॉग सभन्त्िम गयी ऩमयटक सुयऺाको ब्मिस्था धभराउनु ऩने,
(ख) ऩमयटकको स्िास््म क्षस्थधतको ऩूि य जानकायी धरई सोही फभोक्षजभको खानऩानको
ब्मिस्था गनुय ऩने,
(ग) साभुदावमक होभ स्टे को राधग कक्षम्तभा एक साभुदावमक बिन िा हरको ब्मिस्था हुन ु
ऩने,
(घ) हये क िषय रे खा ऩयीऺण गयाउने य ऩमयटकको त्माङ्क ब्मिक्षस्थत गयी याख्नु ऩने,
(ङ) प्रत्मेक िषय ऩौष भसान्त्तसम्भ आन्त्तरयक याजश्व विबाग अन्त्तगयतका कामायरमफाट कय
च ुिा गनुय ऩने,
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(च) हार सॊ चाधरत सॊ घीम सयकायका विधबन्न धनकामभा दताय बएका होभ स्टे हरु सभेत
२०७५ ऩौष भसान्त्तसम्भ कय च ुिा य अन्त्म आिश्मक विियण सवहत स्थानीम तहभा
दताय गनुय ऩने,
(छ) होभ स्टे भा आउने ऩमयटकराई सम्बि बएसम्भ प्राकृधतक क्षचवकत्साका गधतविधधहरु
सॊ चारन गयी फसाईका ददन रम्ब्माउन ऩहर गनुय ऩने ।
९. होभ स्टे व्मिस्थाऩन तथा सॊचारन सधभधत् (१) साभुदावमक होभ स्टे सञ्चारन गनयका राधग
सॊ चारकरे साधायण सबा िा बेरा गयी दे हाम फभोक्षजभको होभ स्टे व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन सधभधत
गठन गनुय ऩनेछ, —
(क) सभुदामका सदस्महरुफाट एक जना — अध्मऺ
(ख) सभुदामका सदस्महरुफाट एक जना — उऩाध्मऺ
(ग) सभुदामका सदस्महरुफाट एक जना — कोषाध्मऺ
(घ) सभुदामका सदस्महरुफाट भवहरा सदस्म — सदस्म
(ङ) सभुदामका सदस्महरुफाट एक जना सदस्म — सदस्म–सक्षचि
(२) होभ स्टे भा सहबागी हुने घय सॊ ख्माको आधायभा सभािेशी हुने गयी सभुदामरे थऩ ६
जना सम्भ सदस्मको चमन गनय सक्नेछ ।
(३) होभ स्टे व्मिस्थाऩन तथा सॊ चारन सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय दे हाम फभोक्षजभ
हुनेछ, (क) ऩमयटकीम विमाकराऩहरु य ऩमयटक य सॊ चारकहरुरे ऩारना गनुऩ
य ने आचायसॊ वहताको
फाये भा जानकायी गयाउने ।
(ख) आगन्त्तुक ऩाहुनाको स्िागत तथा आिासको व्मिस्था धभराउने,
(ग) ऩाहुनाको दताय तथा ये कडयको व्मिस्था गने,
(घ) आमव्ममको श्रे स्ता व्मिक्षस्थत य दुरुस्त याख्ने,
(ङ) प्रत्मेक होभ स्टे य ग्राभीण ऺेरको सयसपाई तथा अन्त्म ब्मिस्थाऩन ऩऺको धनमधभत
अनुगभन गने,
(च) स्थानीम ऩमयटन प्माकेजहरुको धनभायण य प्रचाय प्रसाय गने,
(छ) स्थानीम प्रविधी, ऻान धसऩ ,िाताियण, ऩयम्ऩया, शैरी, बेषबूषा, करा तथा सॊ स्कृधतको
सॊ यऺण गने,
(ज) साॊस्कृधतक कामयिभहरुको प्रदशयन/व्मिस्थाऩन गने,
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(झ) ऩाहुनाको स्िास््मोऩचाय य अन्त्म आकक्षस्भक सेिाको व्मिस्थाऩन य सभन्त्िम गने,
(ञ) होभ स्टे जाने ऩथक्षचन्त्ह (साइनेज) तथा रोकेसन म्माऩ तमाय गयी आिश्मक स्थानभा
याख्ने,
ु भुल्म
(ट) ऩमयटक आिास गृहभा उऩरब्ध हुने सेिा, सुविधाको गुणस्तयका आधायभा भेन/
धनधाययणभा एकरुऩता कामभ गने,
(ठ) प्रत्मेक आधथयक फषय सभाप्त बएको ऩैतीस ददन धबर ऩाहुना सॊ ख्मा, प्रभुख विमाकराऩ
आम तथा व्मम दे क्षखने िावषयक प्रधतिेदन स्थानीम तहको कामायरम, ऩमयटन कामायरम य
प्रदे श भन्त्रारमभा ऩठाउनु ऩने,
(ड) स्थानीम तहको होभ स्टे सभन्त्िम सधभधत य प्रदे शभा यहेको ऩमयटन भन्त्रारमसॊ ग
धनमधभत सम्ऩकय य सञ्चाय गने,
(ढ) अनुसूची–४ फभोक्षजभको सूचना ऩाहुनारे दे ख्ने स्थानभा याख्नु ऩने,
(ण) होभ स्टे विकास, प्रफधयन तथा व्मिस्थाऩनका राधग अध्ममन, अिरोकन भ्रभण जस्ता
कामय गने,
(त) होभ स्टे को विकास, प्रफधयन तथा व्मिस्थाऩनका राधग आिश्मक अन्त्म कामयहरु गने।
१०. स्थानीम तह होभ स्टे सभन्त्िम सधभधत् (१) स्थानीम तहरे होभ स्टे को भाध्मभफाट ऩमयटन विकास,
प्रफधयन य सभन्त्िम गनयका राधग एक होभ स्टे सभन्त्िम सधभधतको गठन गनय सक्नेछ ।
(२) स्थानीम तहका प्रभुख िा अध्मऺ िा धनजरे तोकेको सम्फक्षन्त्धत िडाको प्रधतधनधधको
सॊ मोजकत्िभा साभुदावमक य धनजी होभ स्टे सत्र्चारकका प्रधतधनधध, धनक्षज ऩमयटन ब्मिसामी य
आिश्मक विषमगत शाखाका कभयचायीहरु प्रधतधनधध यहने गयी ५ दे क्षख ११ जना सम्भको स्थानीम
तह होभ स्टे सभन्त्िम सधभधत गठन गनय सवकनेछ ।
(३) स्थानीम तह होभ स्टे सभन्त्िम सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय दे हाम फभोक्षजभ हुनछ
े ,
(क) आफ्नो स्थानीम तहभा बएका होभ स्टे व्मिस्थाऩन सधभधतहरु िीच सभन्त्िम य
सहजीकयण गने,
(ख) ऩूिायधाय विकास य ऺभता अधबिृवद्ध सम्फन्त्धी कामय गने,
(ग) आकक्षस्भक स्िास््म सम्फन्त्धी सहमोग य सभन्त्िम गने,
(घ) सम्बाव्म ऩमयटकीम सम्ऩदाहरुको विियण तमाय गने,
(ङ) ऩमयटकको सॊ चाय तथा सुयऺाभा सभस्मा दे क्षखएभा सहमोग गने,
(च) आफ्नो स्थानीम तहभा ऩमयटन सूचना केन्त्रको स्थाऩना गने य अधबरेख ब्मिक्षस्थत गने,
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(छ) स्थानीम कृवष उत्ऩादन प्रमोग गने तथा प्राॊङ्गारयक कृवष प्रिधयन गनय स्थानीम कृवष
जैविक प्रविधधभा सहमोग ऩुमायउने ।
११. ऩमयटन ऩूिायधाय विकास मोजनाभा सहमोग सम्फन्त्धी व्मिस्था्

होभ स्टे भा ऩमयटन ऩूिायधाय विकास

तथा सॊ यऺण सम्िन्त्धी मोजनाभा प्रदे श सयकायरे आधथयक तथा प्राविधधक सहमोग गनय सक्नेछ ।
१२.अनुगभन तथा धनरयऺण सम्फन्त्धी व्मिस्था् (१) भन्त्रारम िा स्थाधनम तह िा तोवकएको धनकामरे
आिश्मकतानुसाय सभम सभमभा होभ स्टे व्मिस्थाऩन तथा सॊ चारन सधभधतका कामयहरु तथा प्रत्मेक
होभ स्टे को अनुगभन तथा धनयीऺण गनुय ऩनेछ ।
(२) भन्त्रारम िा स्थानीम तह िा तोवकएको धनकामफाट हुने अनुगभन तथा धनरयऺणका
िभभा तोवकएको भाऩदण्ड ऩूया नगने होभ स्टे राई भनाधसि भावपकको म्माद ददई भाऩदण्ड ऩूया
गनय रगाउनु ऩनेछ ।
(३ ) उऩदपा (१) फभोक्षजभको म्मादधबर ऩधन भाऩदण्ड कामभ गनय नसकेका होभ
स्टे राई भन्त्रारम िा तोवकएको धनकामरे धनरम्िन िा खाये ज गनय सक्नेछ ।
(४) क्षस्िकृत कामयिभ तथा फजेट अनुसायको काभको कामायन्त्िमनको िभभा य कामय
सम्ऩन्न बएऩधछ भन्त्रारम िा भातहतका धनकामफाट अनुगभन तथा धनयीऺणको काभ हुनेछ ।
(५) कुनै होभ स्टे सॊ चारकरे भाऩदण्ड ऩारना नगये को िा सो सम्फन्त्धी गुनासो आएभा
भन्त्रारमफाट कुनै ऩधन सभमभा धनयीऺण गयी आिस्मक धनदे शन गनय सक्नेछ । सो धनदे शनको
ऩारना गनुय होभ स्टे सॊ चारकको कतयब्म हुनछ
े ।
१३.निीकयण् (१) साभुदावमक तथा नीक्षज होभ स्टे सत्र्चारकरे दे हाम फभोक्षजभको कागजात सॊ रग्न गयी
हये क िषय होभ स्टे नविकयणको राधग स्थानीम तहको कामायरमभा दुइय हजाय रुऩैमाॉको यधसद काटी
धनिदे न ददनु ऩनेछ ।
(क) नविकयण अिधधसम्भको रे खा ऩयीऺण प्रधतिेदन य होभ स्टे रे ऩमयटकराई प्रदान गये को
सेिाको विियण,
(ख) साभुदावमक होभ स्टे को हकभा होभ स्टे व्मिस्थाऩन तथा सॊ चारक सधभधतको प्रगधत
प्रधतिेदन (ऩमयटन ऩूिायधाय विकास कामयिभ सॊ चारन गये को बए सो को सभेत प्रगधत
विियण ),
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(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ नविकयणको राधग धनिेदन ऩनय आएभा स्थानीम तहको
कामायरमरे होभ स्टे को धनयीऺण गयी भाऩदण्ड ऩूया बएकाको हकभा होभ स्टे को नविकयण गनेछ य
ऩूया नबएका होभ स्टे को निीकयण हुने छै न ।
१४. प्रचाय प्रसाय तथा फजायीकयण् होभ स्टे को होधडयङ्ग फोडय, साइनफोडय, ब्रोधसमय, ऩोष्टय, धसडी जस्ता प्रचाय
प्रसायका साभग्रीहरुको उत्ऩादन, िेबसाइट, ऩरऩधरका, ये धडमो, टे धरधबजन, उत्सि, भेरा, भहोत्सि,
गैयआिासीम नेऩारीसॉगको सहकामय, टु य अऩये टय तथा ऩरकायहरुराई ऩरयचमात्भक भ्रभण, भ्रभण
प्माकेजको धनभायण तथा धफिी जस्ता कृमाकराऩहरु ऩमयटन सम्फन्त्धी स्थानीम कामायरम तथा सॊ स्था
य स्थानीम तहरे नीक्षज ऺेरका ट्राबर तथा ट्रेवकङ्ग एजेन्त्सीसॉग सहकामय गयी होभ स्टे को प्रचाय प्रसाय
तथा फजायीकयण गनय सक्नेछ ।
ु रुको िसोिास
१५.विविध् (१) प्रधसद्ध धाधभयक धतथयस्थरभा दशयनको राधग आउने दशयनाथी तथा तीथायरह
य खानऩीनको िन्त्दोिस्त धभराउन होभ स्टे सॊ चारनको राधग स्थानीम सभुदाम सभेतको सहबाधगताभा
अनुयोध बएभा मस कामयविधधको अन्त्म व्मिस्थाहरुको अधीनभा यही सञ्चारन अनुभधत ददन सवकनेछ।
(२) होभ स्टे भा ट्राबर एजेन्त्सी भापयत आउने ऩमयटकको िीभा गयाउने क्षजम्भेिायी सम्फक्षन्त्धत
ट्राबर एजेन्त्सीको हुनछ
। व्मक्षिगत रुऩभा आउने ऩमयटकको हकभा विभा गने क्षजम्भेिायी
े
सम्फक्षन्त्धत ऩमयटकको नै हुनछ
े ।
(३) होभ स्टे सॊ चारन गने सॊ चारकरे प्रचधरत नेऩार कानून फभोक्षजभ नेऩार याष्ड फैङ्कको
ऩूि य स्िीकृधत धरएय भार विदे शी भुराको कायोिाय गनुय ऩनेछ ।
(४) होभ स्टे सॊ चारन सम्फन्त्धी आधायबूत ताधरभ नेऩार ऩमयटन तथा होटर व्मिस्थाऩन
प्रक्षशऺण प्रधतष्ठान रगामत अन्त्म स्िीकृती प्राप्त ताधरभ केन्त्रहरुफाट प्राप्त गनय सवकनेछ ।
(५) ऩमयटकीम गधतविधधभा नै असय ऩने गयी नाजामज काभ (ठगी, चोयी, भवहरा वहॊ सा य
अभानफीम ब्मिहाय) गये को बनी कुनै ऩमयटकफाट धनिेदन ऩनय आई सो कसुय ठहय बएभा िा
अनुगभनको िभभा प्रभाक्षणत बएभा त्मस्तो नीक्षज होभ स्टे िा साभुदावमक होभ स्टे को सदस्मराई
ऩुन् होभ स्टे सॊ चारन गनय नऩाउने गयी धनजको दताय खाये ज गनय सवकनेछ ।
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अनुसूची –१
(दपा ४ को उऩदपा (१) सॊ ग सम्फक्षन्त्धत)
होभ स्टे दतायका राधग ददइने धनिेदन

श्री ..................................गा.ऩा.÷न.ऩा.÷उऩ भ.न.ऩा.÷भ.न.ऩा. को कामायरम
................................................ l
भ/हाभीहरुरे

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

िडा

नॊ.

.........

टोर/गाउॉ

...................................भा सॊ चारन गनय रागेको ........................................... होभ स्टे राई
होभ स्टे सॊ चारन कामयविधध, २०७५ फभोक्षजभ साभुदावमक/धनजी होभ स्टे को रुऩभा दताय गयी ऩाउन
धनिेदन गदयछु/गदयछौ।

गनेछौं।

होभ स्टे सॊ चारन कामयविधध धनदे क्षशका, २०७५ को अधधनभा यही आफ्नो होभ स्टे सॊ चारन

सॊ रग्न कागजात्

१. होभ स्टे सॊ चारन गने धनिेदकको नागरयकता प्रभाणऩरको प्रधतधरवऩ।

ृ सम्ऩत्ती झल्कने प्रभाण िा
२. होभ स्टे सॊ चारन गने प्रत्मेक घयधनीको जग्गा धनी प्रभाण ऩूजाय िा ऩैतक
भञ्जुयनाभा िा बाडाभा धरएको बए सो को सॊ झौताको प्रधतधरवऩ ।

३. प्रत्मेक घयधनीरे होभ स्टे सॊ चारन गनय भञ्जुय गये को कागजात सवहत होभ स्टे व्मिस्थाऩन तथा
सॊ चारक सधभधतको धनणयमको प्रधतधरऩी ।

४. व्मिस्थाऩन सधभधत गठन तथा दताय गने सम्फन्त्धी स्थानीम बेराको धनणयम ।
५. सम्फक्षन्त्धत िडाको धसपारयस ।

६. आधायबूत प्रक्षशऺण धरएको बए सो प्रभाणऩरको प्रधतधरवऩ l
होभ स्टे मूधनटहरु (दताय हुने व्मक्षिहरुको) विियण ।
ि.सॊ .

सॊ चारकको नाभथय

ठे गाना

१.
२.
३.
४.
५.
...

नोट् साभुदावमक होभ स्टे को हकभा होभ स्टे व्मिस्थाऩन तथा सॊ चारन सधभधतको अध्मऺ िा अधधकाय
ददएको व्मिस्थाऩन सधभधतको सदस्मरे धनिेदन ददनु ऩनेछ ।

धनिेदकको नाभथय् .............................
ठे गाना् .....................................

धभधत: ...............................
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अनुसूची–२
(दपा ४ को उऩदपा (२) य दपा ५ को उऩदपा (२) सॊ ग सम्फक्षन्त्धत)
होभ स्टे सॊचारनका आधायबूत भाऩदण्ड
१. होभ स्टे का राधग घय, कोठा य शैमा्
(क) सहज ऩहुॉचका राधग फाटोको प्रफन्त्ध बएको, घयहरु भौधरक सॊ स्कृती झक्षल्कने य हािा हुयी,
जॊ गरी जनािय आददफाट सुयक्षऺत हुनऩु ने, खुरा, वहरो तथा धुरो यवहत सपा सुग्घय हुन ु ऩनेछ ।
(ख) होभ स्टे भा ऩाहुनाका राधग कम्तीभा एउटा अरग्गै कोठा हुन ु ऩनेछ ।
(ग) होभ स्टे सॊ चारन गने एक घयभा फढीभा ४ कोठा ऩमयटकका राधग छु ट्याउन सवकनेछ ।
(घ) एउटा कोठाभा फढीभा २ िटाभार ओछ्यान यहनुऩनेछ । ओछ्यान कम्तीभा ६.५ वपट
रम्फाई य ३ वपट चौडाईको हुन ु ऩनेछ ।
(ङ) बुईभा काऩेट िा याडी िा सपा गुन्त्री ओछ्याएको हुन ु ऩनेछ ।
(च) ढोकाभा खुट्टा ऩुछ्ने फोया िा डोयम्माट बएको हुन ु ऩनेछ ।
(छ) नयभ खारको सेतो तन्ना बएको य सेतै खोर बएका ओढ्नेको व्मिस्था हुन ु ऩनेछ ।
(ज) धबत्ताभा िा ढोकाको ऩछाधड ऩवट्ट रुगा झुण्याउने व्मिस्था बएको हुन ु ऩनेछ ।
(झ) कोठाभा विजुरी फत्ती िा राक्षल्टन िा भैन िा टुकी ऩानस िाल्ने व्मिस्था हुन ु ऩनेछ ।
(ञ) सुत्नक
े ोठाभा धुिाॉ आउने

हुन ु हुदैन । बान्त्सा कोठा य ब¥माङ्ग कोठा ऩमयटक सुताउनका राधग

प्रमोग हुन ु हुदैन।
(ट) सुत्ने कोठाभा याम्रा याम्रा दृश्म य स्थानीम सॊ स्कृधत झल्कने तक्षस्ियहरु बएभा याम्रो हुनेछ ।
(ठ) पोहोय पाल्ने एउटा टोकयी (डस्टिीन) को व्मिस्था हुन ु ऩनेछ ।
(ड) प्रत्मेक ऩाहुनाका राधग एकजोय चप्ऩरको व्मिस्था हुन ु ऩनेछ ।
(ढ) धबत्ताभा एउटा अधयकद दे क्षखने ठू रो ऐना झुण्डाएको हुन ु ऩनेछ ।
(ण) सम्बि बएसम्भ सुत्ने कोठाभा क्षचमा टे िर याख्नु याम्रो हुनेछ ।
(त) सम्बि बएसम्भ सुत्ने कोठाभा २ िटा कुसी याख्नु याम्रो हुनेछ ।
(थ) ऩमयटकरे दे ख्ने ठाउॉभा त्मस होभ स्टे का पयक खारका विशेषता य धाधभयक, ऐधतहाधसक तथा
यभणीम स्थानको फाये भा जानकायी ददने फोडय याख्नु याम्रो हुनेछ ।
(द) ऩमयटकरे ऩारना गनुय ऩने अनुसूची–४ फभोक्षजभका आचाय सॊ वहता प्रष्ट दे क्षखने गयी उऩमुि
स्थानभा टाॉस्नु ऩनेछ य सो आचाय सॊ वहताको िाये भा ऩाहुनाराई शुरुभै जानकायी ददनु ऩनेछ ।
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ु ा उल्रेख बए फाहेकका अन्त्म विमाकराऩ/सेिाभा ऩमयटकहरुराई अधतरयि शुल्क धतनय
(ध) भेनभ
ॉ ैन ।
फाध्म ऩानय हुद
२. शौचारम य स्नान घय:
(क) सुविधामुि य सपा शौचारम हुन ु ऩनेछ ।
(ख) होभ स्टे सॊ चारन गने घय िा सभुदामरे नुहाउनका राधग सुविधामुि य सपा स्नान घयको
व्मिश्था धभराउनु ऩनेछ ।
(ग) स्नान घयभा ऩानीको फाल्टी, भग, सािुन, रुभार आदद आधायबूत िस्तुहरु हुन ु ऩनेछ ।
३. बान्त्छा कोठा य खाना खाने व्मिस्था:
(क) ऩाहुना याख्ने घय/कोठा नक्षजक गाई बैसी अथिा बेडा फाख्रा, सुगयॉ ु , कुखुया आदद िाध्न िा ऩाल्न
ऩाइने छै न।
(ख) धेयै धुिाॉ नहुने बान्त्सा (उन्नत िा सुधारयएको च ुरो) बएको हुन ु ऩनेछ ।
(ग) ऩानीको सुविधा धभराउनु ऩने य खाने ऩानी वपल्टय गये य िा उभारे य भार ददने गनुय ऩनेछ।
(घ) स्थानीम खानाका ऩरयकायहरुराई स्िस्थकय ढॊ गरे ऩकाउने य खुिाउने प्रिन्त्ध हुन ु ऩनेछ।
(च) सानो डाइधनङ्ग टे िरको ऩधन प्रिन्त्ध बए याम्रो हुनेछ ।
(छ) खानाको ऩरयकायको विियण तथा भूल्म धनधाययण गरयएको (भेन ु बएको) हुन ु ऩनेछ ।
४. स्िास््म, सयसपाई तथा सुयऺा:
(क) िास िस्ने कोठा तथा सुत्ने विस्तायाभा वकया, राभखुट्टे आददफाट सुयक्षऺत बएको हुन ु ऩनेछ ।
(ख) साभुदावमक रुऩभा प्राथधभक उऩचायको व्मिस्था हुन ु ऩने, खुरा नारी य ढर नबएको हुन ु
ऩनेछ।
(ग) िाताियण भैरी कृवष, ऩमयटन विमाकराऩ, ऩमयटकीम सम्ऩदाहरुको सॊ यऺण, साियजधनक
शौचारमको व्मिस्था, पूरफायी य फृऺायोऩण गयी हरयमारी हुन ु ऩनेछ l
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अनुसूची - ३
(दपा ४ को उऩदपा (३) सॊ ग सम्फक्षन्त्धत)
होभ स्टे दताय प्रभाणऩर
............................................ गा.ऩा.÷न.ऩा.÷उऩ भ.न.ऩा.÷ भ.न.ऩा. को कामायरम
..................................
प्रभाणऩर सॊ ख्मा्

धभधत्

......................
होभ स्टे सॊचारन प्रभाणऩर
..................................................... राई होभ स्टे सॊ चारन कामयविधध, २०७५ भा व्मिस्था बए
अनुसाय साभुदावमक ÷ नीक्षज होभ स्टे का रुऩभा दताय गयी मो प्रभाणऩर प्रदान गरयएको छ ।
१) सदस्मको नाभ्
२) ठे गाना्
३. भान्त्म अिधध्

HOME STAY OPERATION CERTIFICATE
......................................................................... Homestay is registered / renewed as a
Community /Private Homestay under Homestay Operation Procedures, 2075 B.S.
1. Name of the owner:
2. Address of the owner:
3. Valid up to:
शतयहरु


व्मिस्थाऩन तथा सॊ चारन सधभधतसॊ ग सभन्त्िम गयी ऩमयटकहरुराई फसोफासको व्मिस्था गनुय ऩनेछ ।



चरन चल्तीको िा धनधायरयत भूल्मबन्त्दा फढी भूल्म धरनु हुदैन ।



स्थानीम साभाक्षजक साॊस्कृधतक िाताियणराई असय ऩने खारका विमाकराऩहरु गनुय गयाउनु हुदैन ।
मो प्रभाणऩर तथा अनुसूची-४ फभोक्षजभको आचाय सॊ वहता सफैरे दे ख्ने स्थानभा याख्नु ऩनेछ ।



व्मिस्थाऩन तथा सॊ चारन सधभधतसॊ ग सभन्त्िम गयी प्रत्मेक िषय प्रधतिेदन फुझाउनु ऩनेछ ।



मो प्रभाणऩर एक एक िषयभा नविकयण गयाउनु ऩनेछ ।
अनुभधतऩर प्रदान गने अधधकृतको
नाभ्
दजाय्
दस्तखत्

धभधत्
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अनुसूची - ४
(दपा ९ को उऩदपा (३) खण्ड (ढ) सॊ ग सम्फक्षन्त्धत)

Code of Conduct for the Visitors (आचाय सॊ वहता)
The home Stay visitors are expected to abide the following points:
ऩमयटकहरूरे धनम्न धरक्षखत आचाय सॊ वहताको ऩारना गनुय ऩनेछ
1. Do not pressure the owner for food, beverage and facilities not available at home
stay (होभ स्टे भा उऩरब्ध हुन नसक्ने खाना, ऩेम ऩदाथय य सुविधा फाये सॊ चारकराई
दफाि ददन ऩाइने छै न) ।
2. 2. Do not disturb people at home or outside (होभ स्टे य धछभेकीराई असय ऩनेगयी
होहल्रा गनय ऩाइने छै न) ।
3. Do not offer anything to the people beyond one's capacity (होभ स्टे सॊ चारकको
ऺभता फावहयको सेिा सुविधा भाग गनय ऩाइने छै न) ।
4. Beware of doing any behavior (such as sexual activities or sexual harassment_
which is impermissible to the local socio-cultural values (साभाक्षजक भूल्म भान्त्मता,
धभय सॊ स्कृधतको वहसािरे नऩच्ने ब्मिहाय, गधतविधी, मौनजन्त्म वहॊ सा गनय ऩाईने छै न) ।
5. Respect to the rites and rituals of the local people; wear such clothes that are
permissible to the community (स्थानीम सभुदामको रयधत रयिाजराई सम्भान गनुय ऩनेछ
य सभुदामभा सहज हुने कऩडाहरू रगाउनु ऩनेछ) ।
6. Do not impress the owner or other people for doing immoral or illegal activities;
respect to the household routine for entrance and exit (अनैधतक य गैयकानुनी
विमाकराऩ गनय सभुदामराई दिाि ददन हुॉदैन) ।
7. Supply and use of narcotics or any forms of psychotropic drugs at home or outside
is strictly prohibited (कुनै प्रकायका रठ्याउने प्रकायका रागु ऩदाथयहरू प्रमोग गनय य
विवि वितयण तथा ओसाय ऩसाय गनय सख्त भनाही छ) ।
8. Respect to the biodiversity and ecology of the environment (जैविक विविधता य
िाताियणीम ऩरयक्षस्थधतराई सम्भान गनुह
य ोस) ।
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