
फालेलुङ गाउँपाललकाको होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययलवलि २०७९ 

नियमावली िं.  

प्रमाणीकरण नमनि २०७९।०३।१० 

िेपालको संनवधािको धारा २२२ बमोनिम गनिि गाउँसभाले धारा २२६ को उपधारा १ र स्थािीय सरकार संचालि ऐि 

२०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अनधिमा रही होमस्टे संचालि िथा व्यवस्थापि काययनवनध, २०७९ फालेलुङ गाउँ 

काययपानलकाको कायायलयले सवयसाधारणको िािकारीका लानग प्रकाशि गरेको छ ।  

प्रस्तावना  : ग्रामीण क्षेत्रका स्थािीय ििसमदुायमा स्वरोिगारका अवसर नसियिा हुिे िथा आम्दािी वनृिको 

माध्यमबाट िीविस्िरमा सधुार ल्याउिे प्रकृनिका ग्रामीण पययटि पवूायधारको दीगो नवकास गिे, ग्रामीण पययटिको 

माध्यमबाट नवपन्ि वगय र हालसम्म नवकासको मलू प्रवाहमा समट्ेि िसनकएका समहूको समिे संलग्ििा रहिे गरी पययटि 

व्यवसायबाट प्राप्त हुिे लाभलाई समदुायको पहुचँनभत्र ल्याउिे संरचिाको निमायण र नवकास गिे िथा होमस्टेको 

माध्यमबाट पययटिको नवकास, प्रवियि, व्यवस्थपि र नियमि गिय होमस्टे काययनवनध िारी गिय वाञ्छिीय भएकोले 

फालेलुङ गाउँपानलकाको प्रशासकीय काययनवनध (नियनमि गिे) ऐि, २०७५ को दफा ३ ले नदएको अनधकार प्रयोग गरी 

फालेलुङ गाउँ काययपानलकाले यो काययनवनध नमनि २०७९।०३।०२ को बैिकबाट स्वीकृि गरी िारी गरेको छ । 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययनवनधको िाम 'फालेलङु गाउँपानलकाको होमस्टे सञ्चालि िथा व्यवस्थापि 

काययनवनध २०७९' रहकेो छ । 

(१) यो काययनवनध स्थािीय रािपत्रमा प्रकाशि भएपनछ लाग ूहुिेछ । 

२. पररभाषा : नवषय वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा यस काययनवनधमा - 

क) 'होमस्टे' भन्िाले पययटकहरुलाई आवास, खािा र अन्य सेवा प्रदाि गिे उद्दशे्यले आफ्िै घर, समदुायमा नििी वा 

सामनूहक रुपमा सञ्चालि गररएको सेवा सम्झिपुछय । सो शब्दले चौंरी गोिबाट नदइिे उनल्लनखि सेवा समिेलाई 

बझुाउिेछ ।  

ख) 'स्थािीय िह' भन्िाले फालेलुङ गाउँपानलकालाई सम्झिपुछय । 

ग) 'काययपानलका' भन्िाले फालेलङु गाउँपानलकाको काययपानलका सम्झिपुछय । 

घ) 'अध्यक्ष' भन्िाले फालेलङु गाउँपानलकाको अध्यक्षलाई सम्झिपुछय । 

ड) 'उपाध्यक्ष' भन्िाले फालेलङु गाउँपानलकाको उपाध्यक्षलाई सम्झिपुछय । 

च) 'प्रमखु प्रशासकीय अनधकृि' भन्िाले फालेलुङ गाउँपानलकाको प्रमखु प्रशासकीय अनधकृि सम्झिपुछय । 

छ) 'कायायलय' भन्िाले फालेलुङ गाउँ काययपानलकाको कायायलय सम्झिपुछय । 

ि) 'होमस्टे व्यवस्थापि सनमनि' भन्िाले दफा ७ को उपदफा (१) बमोनिम गिि भएको सनमनिलाई सम्झिपुछय । 

झ) 'होमस्टे इकाई' भन्िाले होमस्टे सञ्चालि गिय व्यवस्थापि सनमनि अन्िगयि रहकेो प्रत्येक घर िथा चौंरीगोि 

सम्झिपुछय । 

३. उदे्दश्य : होमस्टे सञ्चालिका मखु्य उद्दशे्य दहेाय बमोनिम हुिेछि ्। 

क) होमस्टे सञ्चालि गरी पययटि के्षत्रको प्रनिफल ग्रामीण समदुायमा पयुायउिे, 

ख) होमस्टे सञ्चालि गरी ग्रामीण क्षेत्रका िििालाई पययटि सेवामा सहभागी गराउिे, 

ग) होमस्टे सञ्चालि गरी ग्रामीण समदुायको आयश्रोि वनृि गरी िीविस्िरमा वनृि गिे, 

घ) होमस्टे सञ्चालि गरी ग्रामीण र स्थािीय स्िरमा स्वरोिगार नवकासको माध्यमको रुपमा उपयोग गिे, 

ङ) होमस्टे सञ्चालि गरी पययटकलाई ग्रामीण िििीवि साथै संस्कृनिका बारेमा िािकारी नदिे, 



च) होमस्टे आवास सनुवधा मात्र िभई पययटकलाई रीनिररवाि कला संस्कृनि र रहिसहिको उत्कृष्ट अिभुव हानसल 

गिे मौका प्रदाि गिे, 

क) पययटकलाई सरल र सहि वािावरणमा बसोबासको व्यवस्था गिे । 

४. होमस्टेको वगीकरण : अिसुचूी १ मा उनल्लनखि मापदण्ड परूा गरी अलग अलग स्वानमत्व भएका कम्िीमा 

पाँचवटा घरधिी वा चौंरीगोिधिीले सामनूहक व्यवस्थापि गरी सञ्चालि गरेको होमस्टेलाई 'सामदुानयक ग्रामीण 

होमस्टे' िथा नििी स्िरमा सञ्चानलि होमस्टेलाई 'नििी होमस्टे' को रुपमा वगीकरण गररएको छ ।  

५. पययटकीय लियाकलाप : (१) होमस्टेले स्थािीय क्षेत्रमा सञ्चालि हुिे सांस्कृनिक काययक्रम र नक्रयाकलाप, 

परम्परागि खलेमा सहभागी गराउिे, उपलब्ध हुिे के्षत्रमा िगंल टे्रक, इको टे्रक िथा दृश्यावलोकिको 

काययक्रमको व्यवस्था गिुय पिेछ । 

(२) उपदफा (१) मा लेनखएदनेख बाहके होमस्टेले दहेाय बमोनिमको काययक्रमको आयोििा गिुय पिेछ । 

क) स्थािीय सांस्कृनिक िाचगाि िथा फूलमालाका साथ पययटकको स्वागि गिे, 

ख) पययटकहरुलाई सामदुानयक भवि वा खलुा िाउँमा मौनलक परम्परा वा संस्कृनिमा आधाररि सांस्कृनिक 

काययक्रमहरुको प्रस्िनुि, मलेा, िात्रािस्िा गनिनवनधहरु आयोििा गरी सहभागी गराउिे, 

ग) सांस्कृनिक सम्पदा, संग्रहालय, घरेल ुिथा हस्िकला सामाग्री उत्पादि केन्र स्थल, दृश्यावलोकि, िगंल 

वन्यिन्ि ुिथा चरा अवलोकि गिे व्यवस्था नमलाउिे, 

घ) स्थािीय कृनष, घरेल ुिथा हस्िकला प्रनवनधमा सहभागी गराई पययटक िथा स्थािीय िििाबीच िीविशलैी, 

कला, संस्कृनि आनद नवषयमा अिभुव िथा ज्ञािको आदाि प्रदाि गराउिे, 

ङ) पययटकको नबदाइ गदाय स्थािीय संस्कृनि झल्किे मायाको नचिो सनहि फूलमाला पनहराउिे । 

६. दतायको लालग लनवेदन लदने : (१) होमस्टेले सञ्चालि गिय चाहिेले दहेाय बमोनिमका कागिाि सनहि अिसुनूच 

२ बमोनिमको ढाँचामा कायायलयमा निवदेि नदि ुपिेछ । 

क) सामदुानयक होमस्टेको हकमा कम्िीमा पाँचििा घरधिी वा चौंरी गोिधिीले आ-आफ्िो घर वा चौंरी गोिमा 

सामनूहक रुपमा होमस्टे सञ्चालि गिय सहमि भएको नलनखि प्रनिबििा िथा नििी र सामदुानयक होमस्टे 

दबैुका लानग वडा कायायलयको नसफाररस । 

ख) िग्गाधिी प्रमाण पिूायको प्रनिनलनप (चौंरी गोिधिीका हकमा लाग ूिहुिे) । 

ग) होमस्टे सञ्चालकको िागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रनिनलनप । 

(२) उपदफा (१) बमोनिमको निवदेि परेमा कायायलयले सम्बनन्धि शाखा प्रमखुको संयोिकत्वमा सम्बनन्धि वडा 

सनचव, स्थािीय स्वास््यकमी समिेको प्रनिनिनधले निरीक्षण गरी अिसुचूी १ बमोनिमको मापदण्ड परूा भएको 

प्रनिवदेि प्राप्त भए/िभएको निरीक्षण गरी कायायलयमा प्रनिवेदि नदि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोनिमको निरीक्षणबाट अिसुचूी १ बमोनिमको मापदण्ड परूा भएको प्रनिवदेि प्राप्त भएमा 

कायायलयले प्रत्येक होमस्टेलाई इकाईको रुपमा दिाय गरी अिसुचूी ३ बमोनिमको ढाँचामा होमस्टे दिाय प्रमाणपत्र 

नदिेछ । 

(४) मापदण्ड परूा िगरेकाको हकमा आवश्यक सधुार गिय समय नदइिेछ र पिु स्थलगि निरीक्षण गररिेछ । 

 

७. होमस्टे व्यवस्थापन तथा सञ्चालन : (१) सामदुानयक होमस्टे सञ्चालि गिय चाहिे सञ्चालकहरुले साधारण 

भलेा गरी दहेाय बमोनिमको होमस्टे सञ्चालि िथा व्यवस्थापि सनमनि गिि गिुय पिेछ । 

क) समदुायका सदस्यहरुबाट एक ििा  - अध्यक्ष 

ख) समदुायका सदस्यहरुबाट एक ििा  - उपाध्यक्ष 

ग) समदुायका सदस्यहरुबाट एक ििा  - कोषाध्यक्ष 

घ) समदुायका सदस्यहरुबाट एक मनहला  - सदस्य 



ङ) समदुायका सदस्यहरुबाट एक ििा  - सदस्य सनचव 

(२) होमस्टेमा सहभागी हुिे घर संख्याको आधारमा समावशेी हुिे गरी समदुायले थप ६ ििासम्म सदस्यको चयि 

गिय सक्िेछ । 

(३) होमस्टे व्यवस्थापि सनमनिको काम, कियव्य र अनधकार दहेाय बमोनिम हुिेछ : 

क) पययटकीय नक्रयाकलापहरु र पययटकहरुले पालिा गिुयपिे आचारसंनहिाको बारेमा िािकारी गराउिे । 

ख) आगन्िकु/पययटकहरुको स्वागि िथा पाहुिाहरुको आवास व्यवस्था नमलाउिे । 

ग) अिसुचूी ५ बमोनिम पययटकको दिाय व्यवस्था नमलाउिे । 

घ) आयव्ययको श्रेस्िा व्यवनस्थि र दरुुस्ि राख्िे । 

ङ) प्रत्येक होमस्टेको नियनमि अिगुमि गिे । 

च) स्थािीय भ्रमण प्याकेिहरुको निमायण र प्रचार प्रसार गिे । 

छ) स्थािीय वािावरण, परम्परा, शलैी िथा संस्कृनिको संरक्षण गिे । 

ि) सांस्कृनिक काययक्रमहरुको प्रदशयि/व्यवस्थापि गिे । 

झ) पययटकहरुको स्वास््योपचार र अन्य आकनस्मक सेवाहरुको व्यवस्थापि र समन्वय गिे । 

ञ) होमस्टेको साइिेि िथा लोकेसि म्याप ियार गिे । 

ट) पययटक आवास गहृमा उपलब्ध हुिे सनुवधा िथा मिे/ुमलू्य निधायरणमा एकरुपिा कायम गिे िथा सेवा 

शलु्क/मलू्यसचूी पययटकहरुले सनिलै दनेखिे गरी प्रकाशि गिे । 

ि) प्रत्येक आनथयक वषय समाप्त भएको पैंिीस नदिनभत्र पययटक संख्या, प्रमखु नक्रयाकलाप आय िथा व्यय दनेखि े

वानषयक प्रनिवदेि कायायलयमा पिाउिे । 

ड) होमस्टेको नवकास प्रवियि िथा व्यवस्थापिका लानग अन्य आवश्यक काययहरु गिे । 

ढ) होमस्टे िथा पययटि पययटि प्रवियिका लानग सम्बनन्धि निकायसँग सम्पकय  र सञ्चार गिे । 

ण) अिसुचूी ४ बमोनिमको सूचिा पययटकहरुले दनेखिे स्थािमा राख्िपुिे । 

८. होमस्टे समन्वय सलमलत : (१) काययपानलका अन्िगयि रहिे गरी दहेाय बमोनिम होमस्टे समन्वय सनमनि गिि 

गररिेछ । 

क) गाउँपानलका उपाध्यक्ष वा नििले िोकेको गाउँ काययपानलका सदस्य : संयोिक 

ख) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृि वा नििले िोकेको प्रनिनिनध  : सदस्य 

ग) स्वास््य संयोिक      : सदस्य 

घ) नशक्षा शाखा प्रमखु      : सदस्य 

ङ) प्रानवनधक फाँट प्रमखु      : सदस्य 

च) सचूिा प्रनवनध अनधकृि      : सदस्य 

छ) योििा फाँट प्रमखु      : सदस्य-सनचव 

(२) होमस्टे समन्वय सनमनिको काम, कियव्य र अनधकार दहेाय बमोनिम हुिेछ : 

क) होमस्टे व्यवस्थापि सनमनिहरुबीच समन्वय र सहिीकरण गिे । 

ख) पवूायधार नवकास र क्षमिा अनभवनृि सम्बन्धी कायय गिे । 

ग) पययटकलाई स्वास््य सम्बन्धी ििचेििा िगाउिे । 

घ) आकनस्मक स्वास््य सम्बन्धी सहयोग र समन्वय गिे । 

ङ) सम्भाव्य पययटकीय सम्पदाहरुको नववरण ियार गिे । 

च) बाटो, पदयात्रा मागय, भ्य ूटावर, खािेपािी, स्वास््य चौकी लगायिका अन्य सािा पवूायधारहरु बिाउिे वा 

बिाउि सम्बनन्धि वडालाई सहयोग गिे । 



९. अनुगमन तथा लनरीिण सम्बन्िी व्यवस्था : (१) कायायलयले आवश्यकिा अिुसार समय समयमा होमस्टे 

व्यवस्थापि सनमनिका काययहरु िथा प्रत्येक होमस्टेको इकाईको अिगुमि िथा निरीक्षण गिुय पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनिमको निरीक्षणका क्रममा िोनकएको मापदण्ड परूा िगिे होमस्टेलाई मिानसब मानफकको 

म्याद नदई मापदण्ड परूा गिय लगाउि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोनिमको म्यादनभत्र पनि मापदण्ड कायम गिय िसकेका होमस्टेलाई कायायलयले निलम्बि वा 

खारेि गिय सक्िेछ । 

१०. नवीकरण : (१) प्रत्येक होमस्टे दहेाय बमोनिमको कागिाि संलग्ि गरी प्रत्येक वषयमा मान्य अवनध समाप्त भएको 

३ मनहिानभत्र होमस्टे िवीकरणको लानग कायायलयमा निवदेि नदि ुपिेछ । 

क) नवगि वषयको आयव्यय िथा होमस्टे सेवा प्रदाि गरेको र पययटकहरुको लगि नववरण । 

ख) सामदुानयक होमस्टेको हकमा होमस्टे व्यवस्थापि सनमनिको प्रनिवदेि । 

(२) उपदफा (१) बमोनिम िवीकरणको लानग निवदेि पिय आएमा कायायलयले सम्बि होमस्टेको निरीक्षण गरी 

मापदण्ड परूा भएको हकमा होमस्टे िवीकरण गिेछ र परूा िभएको होमस्टेको िवीकरण हुिे छैि । 

११. प्रचार प्रसार तथा बजारीकरण : होमस्टेको होनडयङ बोडय, साइिबोडय, ब्रोनसयर, नस डी िस्िा प्रचार प्रसारका 

सामग्रीहरुको उत्पादि, ववेसाइट, पत्रपनत्रका, रेनडयो, टेनलनभिि, उत्सव, मलेा, महोत्सव गरैआवासीय 

िेपालीसँगको सहकायय, टुर अपरेटर िथा पत्रपनत्रकालाई पररचयात्मक भ्रमण, भ्रमण प्याकेिको निमायण िथा 

नबक्री प्रवियि िस्िा काम कारबाही र नक्रयाकलाप िेपाल पययटि बोडय, अन्य सम्बि निकाय िथा नििी क्षेत्रका 

ट्राभल िथा टे्रनकङ एिने्सीसँग सहकायय गरी होमस्टेको प्रचार प्रसार िथा बिारीकरण गररिेछ । 

१२. होमस्टे एसोलसएसन : होमस्टे सम्बन्धी िीनि निमायण, व्यवस्थापि, प्रवियि िथा होमस्टे सञ्चालि मापदण्डमा 

एकरुपिा िथा अिुगमि काययमा स्थािीय िहलाई सहयोग पयुायउि होमस्टे सञ्चालकहरुको होमस्टे 

एसोनसएशिले कायय गिेछ । 

१३. दस्तुर : (१) होमस्टे दिाय दस्िरु रु. १०००।० लाग्िेछ । 

(२) होमस्टे िवीकरण दस्िरु रु. ५००।० वा प्रनि इकाई रु. ५० का दरले हुि आउिेमध्ये ििु बढी हुन्छ, सोही रकम 

लाग्िेछ । 

१४. होमस्टे सम्बन्िी लवशेष व्यवस्था : (१) फालेलुङ गाउँपानलकाको गोरुवाले सन्दकपरु चाररािे फालोट 

िीिनसमािा लामपोखरी सकेुपोखरी थामचलुी चररभञ््याङ आगिेङु (बिासे) क्षेत्रमा बढीमा ३० वटा होमस्टे 

सञ्चालि गिय सनकिेछ । होमस्टे रहिे स्थाि कायायलयले िोके बमोनिम हुिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनिमको क्षेत्रमा होमस्टे स्थापिा गियका लानग इच्छुक व्यनिले कायायलयमा निवदेि पेश पेश 

गिय सक्िेछ । निवदेक फालेलुङ स्थायी घर भएको हुि ुपिेछ । 

(३) सो क्षेत्रमा होमस्टे स्थापिा िथा सञ्चालि गदाय त्यहाँको पयायवरण, प्राकृनिक िथा भौगोनलक स्वरुपमा कुिै 

पनि िकारात्मक असर पयुायउि िनदिे कुराको सनुिनिििा गिुय पिेछ । 

(४) सो के्षत्रमा निवदेक स्वयंले आफ्िै खचयमा सकेसम्म स्थािीय निमायण समाग्री प्रयोग गरी होमस्टेको संरचिा 

ियार गिुय पिेछ । यसरी संरचिा ियार भएपनछ  नििले कायायलयलाई दफा १३ बमोनिमको दस्िरु बझुाएर सो 

होमस्टे सञ्चालि गिुय पिेछ ।  ५ वषयपनछ सो होमस्टेको संरचिा निमायण गदाय लागकेो खचय कायायलयले होमस्टे 

सञ्चालकलाई भिुािी नदई आफ्िो स्वनमत्वमा नलिेछ । गाउँपानलकाले सो संरचिा स्वनमत्वमा नलएपनछ पनि 

होमस्टे सञ्चालकले कायायलयले निणयय गरे बमोनिम मानसक रुपमा शलु्क बझुाउिे गरी सोही संरचिामा 

होमस्टे सञ्चालि गिय सक्िेछ । 

 



१५. लवलवि : (१) प्रनसि धानमयक स्थलमा दशयिको लानग आउिे दशयिाथी िथा िीथायलहुरुको बसोबास र खािनपिको 

बन्दोबस्ि नमलाउि होमस्टे सञ्चालिको लानग स्थािीय समदुाय समिेको सहभानगिामा अिरुोध भएमा यस 

काययनवनधको अन्य व्यवस्थाहरुको अधीिमा रही सञ्चालि अिमुिी नदि सनकिेछ । 

(२) होमस्टेमा ट्राभल एिने्सी माफय ि ्आउिे पययटकको नबमा गराउिे निम्मवेारी सम्बनन्धि ट्राभल एिने्सीको हुिेछ 

। व्यनिगि रुपमा आउिे पययटकको हकमा नवमा गिे निम्मवेारी सम्बनन्धि पययटकको िै हुिछे । 

(३) होमस्टे सञ्चालि गिे सञ्चालकले प्रचनलि िेपाल काििू बमोनिम िेपाल राष्ट्ट्र बैंकको पवूय स्वीकृनि नलएर 

मात्र नवदशेी मरुाको कारोबार गिुय पिेछ । 

(४) होमस्टे सञ्चालि सम्बन्धी आधारभिू िानलम िेपाल पययटि बोडय िथा होटल व्यवस्थापि प्रनशक्षण प्रनिष्ठाि 

लगायि अन्य स्वीकृनि प्राप्त िानलम केन्रहरुबाट प्राप्त गिय सनकिेछ । 

(५) यस काययनवनध बमोनिम दिाय हुिे होमस्टेको आफ्िै छाप हुिेछ । 

 

  



अनुसूची - १ 

(दफा ४ सँग सम्बलन्ित) 

होमस्टे सञ्चालनका आिारभूत मापदण्ड 

१) होमस्टेका लालग घर, कोठा र शैया : 

क) प्रत्येक सामदुानयक होमस्टेका लानग नभन्ि नभन्ि स्वनमत्व भएका कम्िीमा ५ वटा घर (होमस्टे इकाई) 

हुि ुपिेछ । एक आपसमा सहि पहुचँका लानग बाटोको प्रबन्ध भएको, घरहरु मौनलक संस्कृनि झल्किे 

र हावाहुरी, िगंली ििावर आनदबाट सरुनक्षि हुिपुिे, खलुा, नहलो िथा धलुोरनहि सफा सगु्घर हुि ु

पिेछ । 

ख) होमस्टेमा पाहुिाका लानग कम्िीमा एउटा अलग्ग ैकोिा हुि ुपिेछ । 

ग) होमस्टे सञ्चालि गिे एक घरमा बढीमा चार कोिा पययटकका लानग छुट्याउि सनकिेछ ।  

घ) एउटा कोिामा बढीमा २ वटा मात्र ओछ्याि रहि ुपिेछ । ओछ्याि कम्िीमा ६.५ नफट लम्बाई र ३ 

नफट चौडाईको हुि ुपिेछ । 

ङ) भइुमँा कापेट वा राडी वा सफा गनु्री ओछ्याएको हुि ुपिेछ । 

च) ढोकामा पछु्िे बोरा वा डोरम्याट भएको हुि ुपिेछ । 

छ) िरम खालको सेिो िन्िा भएको र सेिै खोल भएको ओढ्िेको व्यवस्था हुि ुपिेछ । 

ि) नभत्तामा वा ढोकाको पछानडपरि लगुा झणु्ड्याउिे व्यवस्था भएको हुि ुपिेछ । 

झ) कोिामा नबिलुी, बत्ती वा लालनटि वा मिै वा टुकी, पािस बाल्िे व्यवस्था हुि ुपिेछ । 

ञ) सतु्िे कोिा धवुाँ िआउिे नकनसमको हुि ुपिेछ । 

ट) सतु्िे कोिामा राम्रा राम्रा दृश्य र स्थािीय संस्कृनि झल्किे िस्वीरहरु भएमा राम्रो हुिे । 

ि) फोहोर फाल्िे एउटा टोकरी (डस्टनबि) को व्यवस्था हुि ुपिेछ । 

ड) सम्भव भएसम्म प्रत्येक पाहुिाका लानग एक िोर चप्पल (नस्लपर) को व्यवस्था हुि ुपिछे । 

ढ) सम्भव भएसम्म नभत्तामा एउटा अधयकद आधा शरीर दनेखि िूलो ऐिा झणु्ड्याइएको हुि ुपिेछ । 

ण) सम्भव भएसम्म सुत्िे कोिामा नचया टेबल राख्ि ुराम्रो हुिे । 

ि) सम्भव भएसम्म सतु्िे कोिामा २ वटा कुसी राख्ि ुराम्रो हुिे । 

२) शौचालय र स्नानघर : 

क) सनुवधायिु र सफा शौचालय हुिपुिे । 

ख) होमस्टे सञ्चालि गिे घर वा समदुायमा िहुाउिे प्रबन्ध (छुिै बाथरुम वा कम्िीमा छेनकएर िहुाउि 

सनकिे सनुवधायिु िाउँ) भएको हुिपुिे । 

ग) स्िािघरमा पािीको बाल्टी, मग, साबिु, रुमाल आनद आधारभिू वस्िहुरु हुिपुिे । 

 

 

३) भान्सा कोठा र खाना खाने व्यवस्था : 

क) पाहुिा राख्िे घर कोिा िनिक गाई, भैंसी अथवा भडेाबाख्रा, सुँगरु, कुखरुा आनद बाँध्ि वा पाल्ि िहुिे 

। 

ख) धेरै धवुाँ िहुिे भान्सा (उन्िि सधुाररएको चलुो भएको) । 

ग) पािीको सनुवधा नमलाउि ुपिे र खािेपािी नफल्टर गरेर वा उमालेर मात्र नदिे । 

घ) स्थािीय खािाका पररकारहरुलाई स्वस्थकर ढंगले पकाउिे र खवुाउिे प्रबन्ध हुिपुिे । 

ङ) िेपालीहरुलाई राम्रोसँग पलेटी कसेर खाि नमल्िे िाउँ हुिपुिे । 

च) नवदशेीहरुलाई सािो डाइनिङ टेबलको पनि प्रबन्ध भए राम्रो हुिे । 



छ) खािनपि नववरण िथा मलू्य निधायरण गररएको हुिपुिे (मेि ुभएको) । 

 

४) स्वास््य, सरसफाई र सुरिा : 

क) मसुा, लामखिेु, सलुसलेु, उडुस, उनपयाँ आनदबाट सरुनक्षि हुिपुिे, दगुयन्ध वा गाईभैंसीको गोिबाट टाढा 

हुिपुिे, सामदुानयक रुपमा प्राथनमक उपचारको व्यवस्था हुिपुिे खलुा िाली र ढल हुि िहुिे । 

क) वािावरणमतै्री पययटि नक्रयाकलाप, पययटकीय सम्पदाहरुको संरक्षण, सावयिनिक शौचालयको व्यवस्था, 

वकृ्षारोपण गररएको । 

 

 

अनुसूची - २ 

(दफा ६ (१) सँग सम्बलन्ित) 

होमस्टे दतायका लालग लदइने लनवेदन 

            नमनि : 

श्रीमाि ्प्रमखु प्रशासकीय अनधकृि ्य,ू 

श्री फालेलङु गाउँ काययपानलकाको कायायलय,  

थोनक्लम्बा, पाँचथर । 

   

    नवषय : होमस्टे दिाय गररपाऊँ भन्िे बारे । 

प्रस्ििु नवषयमा मलेै÷हामीले फालेलुङ गाउँपानलका वडा िं ....... टोल÷गाउँ..................................... 

मा सञ्चालि गिय लागकेो  ...................................................... होमस्टेलाई 'फालेलङु 

गाउँपानलकाको होमस्टे सञ्चालि िथा व्यवस्थापि काययनवनध २०७९' बमोनिम नििी÷सामदुानयक 

होमस्टेको रुपमा दिाय गररपाऊँ भिी निवदेि गदयछौं÷गदयछु । 

 म÷हामी 'फालेलङु गाउँपानलकाको होमस्टे सञ्चालि िथा व्यवस्थापि काययनवनध २०७९' को 

अधीिमा रही आफ्िो होमस्टे सञ्चालि गिेछु÷गिेछौं । 

    

         लनवेदक 

         िाम,  थर : 

         िेगािा : 

         हस्िाक्षर : 

         नमनि : 

  

संलग्न कागजातहरु : 

क) होमस्टे सञ्चालि गिे निवेदकको िागररकिा प्रमाणपत्रको प्रनिनलनपहरु । 

ख) होमस्टे सञ्चालि गिे प्रत्येक घरधिीको िग्गा धिी प्रमाणपत्रको प्रनिनलनप । 

ग) प्रत्येक घरधिीले होमस्टे सञ्चालि गिय मञ्िरु गरेको कागिाि सनहि होमस्टे व्यवस्थापि निणययको 

प्रनिनलनप । 

घ) होमस्टे व्यवस्थापि सनमनि गिि गिे िथा होमस्टे दिाय गिे सम्बन्धी स्थािीय भलेाको निणयय । 

ङ) वडा कायायलयको नसफाररस । 



च) आधारभिू प्रनशक्षण नलएको भए सोको प्रमाणपत्रको प्रनिनलनप । 

 

होमस्टे युलनटहरु (दताय हुने व्यलिहरु) को लववरण 

 

ि सं सञ्चालकको नाम थर ठेगाना 

   

 

 

नोट : सामदुानयक होमस्टेको हकमा होमस्टे व्यवस्थापि सनमनिको अध्यक्ष वा अनधकार नदइएको 

व्यवस्थापि सनमनिको सदस्यले निवदेि नदि ुपिेछ । 

 

अनुसूची - ३ (क) 

(दफा ६ (३) सँग सम्बलन्ित) 

होमस्टे सञ्चालन प्रमाणपत्र (प्रत्येक इकाईका लालग) 

 

फालेलुङ गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको काययलय 

थोलललम्बा, पाँचथर  

            नमनि : 

 

प्रमाणपत्र संख्या : 

 

होमस्टे सञ्चालन प्रमाणपत्र 

 

श्री ............................................. लाई 'फालेलुङ गाउँपानलकाको होमस्टे सञ्चालि काययनवनध 

२०७९' मा व्यवस्था भए अिसुार नििी/सामदुानयक होमस्टेको रुपमा दिाय/िवीकरण गरी यो प्रमाणपत्र प्रदाि 

गररएको छ । 

 

१) सदस्यको िाम : 

२) िेगािा : 

३) मान्य अवनध : 

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

        प्रमखु प्रशासकीय अनधकृि 

  



PHALELUNG RURAL MUNICIPALITY 

OFFICE OF RURAL MUNICIPAL EXECUTIVE 

THOKLIMBA, PANCHTHAR 

 

        Date : 

Certificate No.... 

 

 

HOME STAY OPERATION CERTIFICATE 

 

................................... home stay is registered/renewed as a 

Private/Community home stay under 'Home stay Operation and 

Management Procedure of Phalelung Rural Municipality- 2079' 

 

1. Name of the Owner : 

2. Address of the Owner : 

3. Valid up to : 

 

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

       Chief Administrative Officer 

 
शतयहरु : 

क) होमस्टे व्यवस्थापि सनमनिसँग समन्वय गरी पययटकहरुलाई बसोबासको व्यवस्था गिुय पिेछ । 

ख) चलिचल्िीको वा निधायररि मलू्यभन्दा बढी मलू्य नलि ुहुदँिै । 

ग) स्थािीय सामानिक सांस्कृनिक वािावरणलाई असर पािे खालका नक्रयाकलापहरु गिुय गराउि ुहुदँिै । 

घ) यो प्रमाणपत्र िथा अिसुचूी ४ बमोनिमको आचारसंनहिा सबैले दखे्िे गरी राख्ि ुपिेछ । 

ङ) होमस्टे व्यवस्थापि सनमनिसँग समन्वय गरी प्रत्येक वषय प्रनिवदेि बझुाउि ुपिेछ । 

च) यो प्रमाणपत्र ५/५ वषयमा िवीकरण गिुय पिेछ । 

 

  



अनुसूची - ३ (ख) 

(दफा ६ (३) सँग सम्बलन्ित) 

होमस्टे सञ्चालन प्रमाणपत्र 

 

फालेलुङ गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको काययलय 

थोलललम्बा, पाँचथर  

            नमनि : 

 

प्रमाणपत्र संख्या : 

 

होमस्टे सञ्चालन प्रमाणपत्र 

 

श्री ............................................. लाई 'फालेलुङ गाउँपानलकाको होमस्टे सञ्चालि काययनवनध 

२०७९' मा व्यवस्था भए अिसुार नििी/सामदुानयक होमस्टेको रुपमा दिाय/िवीकरण गरी यो प्रमाणपत्र प्रदाि 

गररएको छ । 

 

१) होमस्टेको िाम : 

२) िेगािा : 

३) सदस्य संख्या : 

४) मान्य अवनध : 

५) होमस्टे व्यवस्थापि सनमनि अध्यक्षको िाम :  

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

        प्रमखु प्रशासकीय अनधकृि 

  



PHALELUNG RURAL MUNICIPALITY 

OFFICE OF RURAL MUNICIPAL EXECUTIVE 

THOKLIMBA, PANCHTHAR 

 

        Date : 

Certificate No.... 

 

 

HOME STAY OPERATION CERTIFICATE 

 

................................... home stay is registered/renewed as a 

Private/Community home stay under 'Home stay Operation and 

Management Procedure of Phalelung Rural Municipality- 2079' 

 

1. Name of the Home stay : 

2.  Address : 

3. Number of Member :  

4. Valid up to : 

5. Name of Chair Person : 

 

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

       Chief Administrative Officer 

 
अनुसूची - ४ 

(दफा ७ (३) (ण) सँग सम्बलन्ित) 

Code of Conduct of 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 

the 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 behaviour (such as sexual activities) which is 

impermissible to the locl 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. 



अनुसूची - ५ 

(दफा ७ (३) (ग) सँग सम्बलन्ित) 

पययटन दताय लकताब 

लस नं नाम थर ठेगाना सम्पकय  नं आगमन लमलत प्रस्थान लमलत 
पययटकको 

हस्तािर 

पेश गरेको 

पररचय 

खुल्ने 

कागजात 

        

        

        

        

        

 

         आज्ञाले 

         नविोद कुमार चौहाि 

         प्रमखु प्रशासकीय अनधकृि 

          नमनि २०७९÷०२/०२ 


