
 

 

 

 

 

 

   गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

 स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०४     संख्या:- ०८    लिलि:- २०७८/११/२३ 

            भाग - २   

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका होिस्टे (घरवास) सचंािन काययलवलि, २०७८ 

यस गाउँको ग्रालिण िथा सहरी क्षेत्रिा वसोवास गने सवयसािारणहरुिा स्वरोजगारीका अवसर लसजयना गरी 

ग्रालिण अथयिन्त्त्रिा सुिार गर्द ैसिुर्दायको जीवनस्िर उकास्न िथा ग्रालिण दर्दगो पययटनको लवकास प्रवर्द्यन र 

व्यवस्थापन गनुयको साथै लपछलडएका जालि, र्दलिि, आदर्दवासी जनजािी को प्रत्यक्ष सहभागीिा हुनेगरी होिस्टेको 

िाध्यिवाट व्यवसाय सञ्चािन गरी आयस्िरिा सुिार ल्याउन बान्त्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार संचािन ऐन 

२०७४ को र्दफा १०२ को उपर्दफा (२) विोलजि गोसाईकुण्ड गाउँ काययपालिकािे र्दहेाय विोलजिको गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिका होिस्टे (घरवास) संचािन काययलवलि २०७८ बनाई पाररि गरेको छ । 

१. सलंक्षप्त नाि र प्रारम्भ: 

(१) यस काययलवलिको नाि होिस्टे (घरवास) संचािन काययलवलि २०७६ रहकेो छ । 

(२) यो काययलवलि गोसाईकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रभर िागु हुनेछ । 

(३) यो काययलवलि स्थानीय राजपत्रिा प्रकालिि गरेको लिलि र्दलेख िागु हुनेछ । 

 

२. पररभाषा: लवषय वा प्रसगंिे अको अथय निागेिा यस कायय लवलििा 

(क) “होिस्टे” (घरवास) भन्नािे पययटकिाई आफ्नै घर सिुर्दायिा आवास, खाना िथा अन्त्य पययटकीय सेवा प्रर्दान 

गने उद्दशे्यिे लनजी वा सािुर्दालयक रुपिा संञ्चािन गररएको घरवास सेवा सम्झनु पछय । 
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(ख) “सािुर्दालयक होिस्टे (घरवास)” भन्नािे ग्रालिण िथा सहरी क्षेत्रिा कम्िीिा पाँच वटा अिग-अिग स्वालित्व 

भएका घरिनीिे सािुलहक रुपिा व्यवस्थापन गरी संञ्चािन गररएको होिस्टे (घरवास) िाई सािुर्दालयक होिस्टे 

सम्झनु पनेछ । 

(ग) “लनजी होिस्टे (घरवास)” भन्नािे ग्रालिण िथा सहरी क्षेत्रिा एकि रुपिा र्दिाय गरी लनजी स्िरिा संचालिि 

होिस्टेिाई सम्झनु पछय । 

(घ) “गाउँपालिका भन्नािे” वागििी प्रर्दिे रसुवा लजल्िाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािाई संझनु पनेछ । 

(ङ)”होिस्टे (घरवास) व्यवस्थापन िथा संञ्चािन सलिलि“ भन्नािे र्दफा ९ बिोलजि गठन भएको सलिलि सम्झन ु

पनेछ । 

(च) “अध्यक्ष” भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्षिाई सम्झनुपछय । 

(छ) “िोदकएको अलिकारी” भन्नािे गाउँपालिकाका प्रिुख प्रिासकीय अलिकृििाई सम्झनुपछय । 

३. उद्दशे्य: होि स्टे सचंािनका िुख्य उद्दशे्य र्दहेाय बिोलजि हुनेछन:्- 

(क) होि स्टे संचािन गरी पययटन क्षेत्रको प्रलिफि ग्रािीण सिुर्दाय, लपछलडएका जनजािी िथा आदर्दवासी 

सिुर्दायिा पुर् याउने, 

(ख) ग्रािीण क्षेत्रका जनिािाई पययटन व्यवसाय िथा सेवािा उन्त्िुख गराउने, 

(ग) ग्रािीण िथा िहरी स्थानीय सिुर्दायको आयश्रोि बरृ्द्ी गरी जीवनस्िर सुिान,े 

(घ) होि स्टेिा आवास र खाने सुलबिा िात्र नभै पययटकिाई सुिभ, सरि र सहज वािावरणिा स्थानीय 

जनजीवन, स्थानीय पररकार, रीलिररवाज, किा संस्कृलि रहनसहन, स्थानीय पययटकीय क्षेत्र आदर्दको बारेिा 

अनुभव हालसि गने िौका दर्दने, 

(ङ) ग्रािीण पययटनिा रिाउने पययटकिाई सहज बसोवासको व्यवस्थापन गरी गाउँका ऐलिहालसक,   िार्ियक र 

रिणीय स्थानको बारेिा जानकारी दर्दने, 

(च) फोहरिैिाको उलचि व्यवस्थापन गरी स्वच्छ गाउँ िथा िहरको लनिायण गने, 

(छ) गाउँका युवाहरुिाई गाउँिा नै स्वरोजगार लसजयना हुने खािको काययहरु जस्िै प्रकृलि पथप्रर्दियक, हस्िकिा, 

अगायलनक खेिीिा उन्त्िुख गराउने, 

(ज) सिुर्दायिा संग्रहािय िथा साँस्कृलिक घरको लनिायण गरी पययटकिाई आकर्षयि गने वािावरण लसजयना गने। 
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४. होिस्टेको वगीकरण :- व्यवस्थापनको र्दषृ्टीकोणवाट होि स्टेिाई र्दईु भागिा लबभाजन गने । 

(क) सािुर्दालयक होिस्टे :- यस काययलवलिको अनुसूची- २ िा उल्िेलखि िापर्दण्ड पूरा गरी अिग-अिग स्वालित्व 

भएका कम्िीिा पाँच वटा घरिनीिे सािुलहक व्यवस्थापन गरी संचािन गरेको होि स्टेिाई सािुर्दालयक 

होि स्टे िालनन्त्छ । 

(ख) लनजी होिस्टे :- कुनै व्यलििे एकि रुपिा र्दिाय गरी आफ्नो लनजी रुपिा सञ्चालिि होि स्टेिाई लनजी होि 

स्टे िालनन्त्छ । 

५. र्दिायका िालग लनवरे्दन दर्दन े :- (१) होि स्टे संचािन गनय चाहने व्यलि वा सिुर्दायिे र्दहेाय बिोलजिका 

कागजाि सलहि अनुसचूी- १ बिोलजिको ढाँचािा रु. २००।- को नगर्दी रलसर्द काटी गाउँ काययपालिकाको 

कायायियिा लनवेर्दन दर्दन ुपनछे । 

सािरु्दालयक होि स्टेका िालग :- 

(क) कम्िीिा पाँच जना घरिनीिे आ-आफ्नो घरिा सािूलहक रुपिा होि स्टे सञ्चािन गनय सहिि भएको लिलखि 

प्रलिवर्द्िा पत्र, 

(ख) वडा कायायियको लसफाररस पत्र, 

(ग) जगा िनी प्रिाण पूजाय वा पैिृक सम्पिी एदकन हुने प्रिाण वा िञ्जुरीनािा, 

(घ) िहरी क्षेत्रलभत्र भएिा नक्सापासको प्रलिलिलप, 

(ङ) होि स्टे संचािकको नागररकिा प्रिाणपत्रको प्रलिलिपी । 

लनजी होिस्टेका िालग :- 

(क) वडा कायायियको लसफाररस पत्र 

(ख) जग्गा िनी प्रिाण पूजाय वा पैिृक सम्प्ी एदकन हुने प्रिाण वा िञ्जुरीनािा वा यदर्द भाडाको जग्गािा 

सञ्चािन गने भए कलम्ििा १० बषयको जग्गा भाडा सम्झौिाको प्रलिलिलप, 

(ग) िहरी क्षेत्रलभत्र भएिा नक्सापासको प्रलिलिलप, 

(घ) होिस्टे संचािकको नागररकिा प्रिाणपत्रको प्रलिलिलप । 

(२) उपर्दफा (१) बिोलजिको लनवेर्दन प्राप्त भएपलछ गाउँपालिकाबाट र्दहेाय बिोलजि गठन भएको पाँच सर्दस्यीय 

लनरीक्षण टोिीि े अनुसचूी- २ बिोलजिको िापर्दण्ड पूरा भए नभएको लनरीक्षण गरी १ िलहना लभत्र 

प्रलिबेर्दन पेि गनेछ । 

(क) सम्बलन्त्िि वडाको वडाध्यक्ष, - संयोजक 
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(ख) गाउँपालिकाको स्वास््य, कृलष र पूवायिार लवकास वा वािावरण हनेे कियचारी - १- सर्दस्य 

(ग) होि स्टे व्यवस्थापन िथा संचािन सलिलिको प्रलिलनलि १- सर्दस्य 

(घ) गाउपालिकालस्थि उद्योग बालणज्य संघका प्रलिलनलि १- सर्दस्य 

(ङ) सम्बलन्त्िि वडाको वडा सलचव                             – सर्दस्य सलचव 

(३) उपर्दफा (२) विोलजिको लनरीक्षणवाट िोदकएको िापर्दण्ड पूरा भएको प्रलिवेर्दन प्राप्त भएिा गाउँ 

काययपालिकाको कायायियिे साि दर्दनलभत्र पाँच हजार रुपैयाँ सािुर्दालयक होि स्टेका िालग र लिन हजार 

रुपैयाँ लनजी होि स्टेका िालग िुल्क लिई अनुसूची- ३ बिोलजिको ढाँचािा िोदकएको अलिकारीबाट होि 

स्टे संचािनको प्रिाणपत्र दर्दनु पनेछ । 

(४) िापर्दण्ड पूरा नगरेका होि स्टेको हकिा लनरीक्षण टोलिको प्रलिवेर्दन अनुसार आवश्यक सुिार गन ेसिय 

र्दीइनेछ र पुनः स्थिगि लनरीक्षण गरी उपर्दफा (३) विोलजि र्दिाय प्रिाणपत्र दर्दनु पनेछ । 

६. होि स्टे र्दिायका िालग न्त्यनूिि िापर्दण्डहरु :-  

(१) होि स्टे र्दिायका िालग र्दहेाय विोलजिको न्त्यूनिि िापर्दण्ड पूरा गनुय पनेछ : 

(क) पाहुनाको िालग हरेक घरिा कम्िीिा एक कोठा र र्दईु बेड भएको हुन ुपने र बढीिा चारकोठा र आठ बेड 

िात्र राख्न पाईने, 

(ख) िौचािय र स्नानगृहको अलनवायय व्यवस्था भएको हुनु पन,े 

(ग) घरायसी र वािावरणीय सरसफाईको राम्रो व्यवस्था हुनु पनेछ र फोहरिैिा व्यवस्थापनका िालग कुलहन े

िथा नकुलहने फोहरको छुटाछुट्र्द ैव्यवस्था भएको हुनु पने, 

(घ) सेवा, सुलविा र गुणस्िरका आिारिा खानपानका वस्िुहरु र आवासको आिारिा औलचत्यपूणय िूल्य सलहिको 

िेनुको व्यवस्था भएको हुनु पने, 

(ङ) संचारका न्त्युनिि सुलविाहरु जस्िै टेलिफोन वा ईन्त्टरनेटको व्यवस्था भएको हुनु पने, 

(छ) होिस्टे र्दिायको िालग आवश्यक अन्त्य िापर्दण्ड अनुसूची - २ बिोलजि हुनेछ । 

७. होिस्टेका िखु्य पययटकीय दरिययाकिाप :- 

(१) होि स्टे संञ्चािकिे िनोरञ्जनका िालग पाहुनाको चाहना अनुसार स्थानीय क्षेत्रिा सञ्चािन हुने सांस्कृलिक 

काययरियि र परम्परागि खेििा सहभागी गराउने, 
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(२) पाहुनाको चाहना अनुसार उपिब्ि हुने क्षेत्रिा जंगि, टे्रक, इकोटे्रक, कृलष फािय अविोकन, अध्ययन िथा 

लसकाई केन्त्र,संग्रहािय, टश्याविोकन, गाउँ अविोकन आदर्दजस्िा िुख्य पययटकीय दरिययाकिापको व्यवस्था 

गनुय पनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) र (२) िा िेलखएर्दलेख बाहके होि स्टेिे र्दहेाय बिोलजिको काययरियिको आयोजना गनुय पनेछ । 

(क) स्थानीय प्रचिन अनसुार फूििािाका साथ पययटक स्वागिको व्यवस्था गन,े 

(ख) पययटकहरुिाई सािुर्दालयक भवन वा खुिा ठाउँिा िौलिक परम्परा वा संस्कृलििा आिाररि सांस्कृलिक 

काययरियिहरुको प्रस्िुिी, िेिा जस्िा गलिलविीहरु आयोजना गरी सहभागी गराउने,  

(ग) सांस्कृलिक सम्पर्दा, संग्रहािय, घरेि ुिथा हस्िकिा सािग्री उत्पार्दन केन्त्र, रिणीय क्षेत्रको र्दशृ्याविोकन, 

झरना, जंगि, वन्त्यजन्त्िु िथा चरा अविोकन आदर्दको व्यवस्था गने 

(घ) स्थानीय कृलष, घरेिु िथा हस्िकिा प्रालवलििा सहभागी गराई पययटक िथा स्थानीय जनिा वीच जीवनिैिी, 

किा संस्कृलि, भेषभुषा आदर्द लबषयिा अविोकन, अनुभव िथा ज्ञानको आर्दान प्रर्दान गराउने, 

(ङ) होि स्टेिा बस्ने पययटकहरुिाई गाउँघरिा उत्पादर्दि स्थानीय िथा अगायलनक खाना खुवाई फरकपनको 

अनुभूलि दर्दन,े 

(च) पययटकिाई होि स्टेिा रहरँ्दा उत्कृष्ट आलि्यिा सलहि पाररवाररक वािावरणिा बलसरहकेो अनुभव 

दर्दिाउने, 

(छ) स्थानीय उत्पार्दन र संस्कृलि झल्कने िायाको लचनो र फूि िािा सलहि पययटकिाई लवर्दाई गने, 

(ज) पययटक होिस्टेबाट लबर्दाई भएपलछ एकपटक उनीहरु गन्त्िव्यिा पुगे नपुगेको जानकारी लिने । 

८. होिस्टेि ेर्दिाय पश्चाि परुा गनुयपन ेअन्त्य िापर्दण्डहरु :- (१) होिस्टे सञ्चािकिे र्दिाय पश्चाि पूरा गनुयपने अन्त्य 

िापर्दण्डहरु र्दहेाय बिोलजि हुनेछन, - 

(क) सुरक्षा लनकायसँग सिन्त्वय गरी पययटक सुरक्षाको व्यवस्था लििाउनु पन,े 

(ख) पययटकको स्वास््य लस्थलिको पूवय जानकारी लिई सोही बिोलजिको खानपानको व्यवस्था गनुय पने िथा 

पययटक लबरािी भएिा स्थानीय स्वास््य चौकी वा अस्पिाि सँग सिन्त्वय गरी उपचारको व्यवस्था गन,े 

(ग) सािुर्दालयक होि स्टेको िालग कलम्ििा एक सािुर्दालयक भवन वा हिको व्यवस्था हुनु पन,े 

(घ) हरेक बषय िेखा परीक्षण गराउने र पययटकको ि्याकं व्यवलस्थि गरी राख्नु पन,े 
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(ङ) प्रत्येक बषय पौष िसान्त्िसम्ि आन्त्िररक राजश्व लबभाग अन्त्िगयिका कायायियवाट कर चुिा गनुय पने, 

(च) हाि संचालिि संघीय सरकारका लबलभन्न लनकायिा र्दिाय भएका होि स्टेहरु सिेि कर चुिा गरी अन्त्य 

आवश्यक लववरण सलहि गाउँपालिकािा र्दिाय गनुय पन,े 

(छ) होि स्टेको वार्षयक प्रलिवेर्दन र आर्थयक प्रलिवेर्दन गाउँपालिकाको सम्बलन्त्िि िाखािा पेि गनुयपने, 

(ज) होि स्टेिा आउन ेपययटकिाई सम्भव भएसम्ि प्राकृलिक लचदकत्सा िगायि अन्त्य गलिलवलिहरु संचािन गरी 

बसाईका दर्दन िम्ब्याउन पहि गनुय पने, 

(झ) होि स्टेको िुि ििय लबपररि वा होटेि िजको आकारिा चिेको पाइएिा उि होि स्टे खारेज हुने भएकोिे 

त्यस्िा होटेि व्यवसायी यथािीघ्र कम्पलनको रुपिा र्दिाय हुनुपने । 

९. होिस्टे व्यवस्थापन िथा सचंािन सलिलि :- 

(१) सािुर्दालयक होि स्टे सञ्चािन गनयका िालग संचािकिे सािारण सभा वा भिेा गरी र्दहेाय बिोलजिको होि 

स्टे व्यवस्थापन िथा सञ्चािन सलिलि गठन गनुय पनेछ :- 

(क) सिुर्दायका सर्दस्यहरुबाट एक जना - अध्यक्ष 

(ख) सिुर्दायका सर्दस्यहरुबाट एक जना - उपाध्यक्ष 

(ि) सिुर्दायका सर्दस्यहरुबाट एक जना - कोषाध्यक्ष 

(घ) सिुर्दायका सर्दस्यहरुबाट एक जना - सर्दस्य 

(ङ) सिुर्दायका सर्दस्यहरुवाट एक जना -सर्दस्य-सलचव 

(२) होिस्टेिा सहभागी हुन ेघर संख्याको आिारिा सिावेिी हुने गरी सिुर्दायिे थप ६ जना सम्ि सर्दस्यको 

चयन गनय सके्नछ । 

(३) होिस्टे व्यवस्थापन िथा संचािन सलिलिको काि, कियव्य र अलिकार र्दहेाय बिोलजि हुनेछ:- 

(क) पययटकीय दरिययाकिापहरु र पययटक र संचािकहरुिे पािना गनुयपने आचारसंलहिाको बारेिा जानकारी 

गराउने । 

(ख) आगन्त्िुक पाहुनाको स्वागि िथा आवासको व्यवस्था लििाउने, 

(ग) पाहुनाको र्दिाय िथा रेकडयको व्यवस्था गन,े 

(घ) आय-व्ययको शे्रस्िा व्यवलस्थि र र्दरुुस्ि राख्न,े 

(ङ) प्रत्येक होिस्टे र ग्रािीण क्षेत्रको सरसफाई िथा अन्त्य व्यवस्थापन पक्षको लनयलिि अनुगिन गने, 
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(च) स्थानीय पययटन प्याकेजहरुको लनिायण र प्रचार प्रसार गने, 

(छ) स्थानीय प्रलविी, ज्ञान लसप, वािावरण, परम्परा, िैिी, भेषभूषा, किा िथा संस्कृलिको खोजी िथा संरक्षण 

गने, 

(ज) नेपािी सांस्कृलिक काययरियिहरुको प्रर्दियन/व्यवस्थापन गन,े 

(झ)पाहुनाको स्वास््योपचार, अन्त्य आकलस्िक सेवाको व्यवस्थापन र सिन्त्वय गने, 

(ञ) होि स्टे जाने पथलचन्त्ह (साइनेज) िथा िोकेसन म्याप ियार गरी आवश्यक स्थानिा राख्ने, 

(ट) पययटक आवास गृहिा उपिब्ि हुने सेवा, सुलविाको गुणस्िरका आिारिा िेनु/िलु्य लनिायरणिा एकरुपिा 

कायि गने साथै प्रत्येक होिस्टे संचािकको घरपररसरको बालहर लभ्ा वा घरेाबारिा र्दहेाय विोलजिको 

संलक्षप्त लववरण सलहिको बोडय राख्न िगाउन ेवा टाँस गनुय पनेछः 

होिस्टेको नाि :                                                            ठेगानाः 

र्दिाय न,ं 

फोन न,ं 

इ-िेि: 

(ठ) प्रत्येक आर्थयक बषय सिाप्त भएको पैिीस दर्दन लभत्र अनुसूची ५ विोलजि पाहुना संख्या, प्रिुख दरिययाकिाप 

आय िथा व्यय र्दलेखने बार्षयक प्रलिवेर्दन गाउँपालिकािा पठाउनु पने, 

(ड)गाउँ स्िररय होि स्टे सलिलि संग लनयलिि सम्पकय  र सञ्चार गने, 

(ढ) अनुसूची- ४ बिोलजिको सूचना पाहुनािे र्दखे्ने स्थानिा राख्नु पने, 

(ण) होिस्टे लबकास, प्रबियन िथा व्यवस्थापनका िालग अध्ययन, अविोकन भ्रिण जस्िा कायय गन,े 

(ि) कुनै लनकायवाट प्राप्त सहयोगको उपयुि ठाउँिा िगानी गने, 

(थ) लबलभन्न लनकायहरुको सिन्त्वयिा होिस्टे, पथ प्रर्दियक, फोहरिैिा व्यवस्थापन जस्िा िालििहरुको आयोजना 

गने 

(र्द) होि स्टेको लवकास, प्रबियन िथा व्यवस्थापनका िालग आवश्यक अन्त्य काययहरु गने । 

१०. गाउँस्िररय होिस्टे सिन्त्वय सलिलि :- 
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(१) गाउँपालिकािे होि स्टेको िाध्यिवाट पययटन लवकास, प्रबियन र सिन्त्वय गनयका िालग गाउँपालिका स्िरिा 

एक होि स्टे सिन्त्वय सलिलिको गठन गनय सके्नछ । 

(२) गाउँपालिका अध्यक्ष वा लनजिे िोकेको काययपालिका सर्दस्यको संयोजकत्विा सािरु्दालयक र् लनजी होि स्टे 

सञ्चािकका प्रलिलनलि, लनजी पययटन व्यवसायी र आवश्यक लवषयगि िाखाका कियचारीहरु प्रलिलनलि रहन े

गरी ७ र्दलेख ११ जना सम्िको गाउँस्िररय होि स्टे सिन्त्वय सलिलि गठन गनय सदकनेछ । 

(३) गाउँस्िररय होिस्टे सिन्त्वय सलिलिको काि, कियव्य र अलिकार र्दहेाय विोलजि हुनेछ, 

(क) होि स्टे व्यवस्थापन सलिलिहरु वीच सिन्त्वय र सहजीकरण गन,े 

(ख) पूवायिार लवकास र क्षििा अलभबृलर्द् सम्बन्त्िी कायय गने, 

(ग) आकलस्िक स्वास््य सम्बन्त्िी सहयोग र सिन्त्वय गने, 

(घ) सम्भाव्य पययटकीय सम्पर्दाहरुको लववरण ियार गने, 

(ङ) पययटकको संचार िथा सरुक्षािा सिस्या र्दलेखएिा सहयोग गने, 

(च) पययटन सूचना केन्त्रको स्थापना गने र अलभिेख व्यवलस्थि गन,े 

(छ) स्थानीय कृलष उत्पार्दन प्रयोग गने िथा प्राङ्गाररक कृलष प्रवियन गनय स्थानीय कृलष जैलवक प्रलवलििा सहयोग 

पुर् याउने । 

११. पययटन पवूायिार लवकास योजनािा सहयोग सम्बन्त्िी व्यवस्था :-  

होि स्टेिा पययटन पूवायिार लवकास िथा सरंक्षण सम्बन्त्िी योजनािा गाउँपालिकािे आर्थयक िथा प्रालवलिक 

सहयोग गनय सके्नछ । 

१२. अनगुिन िथा लनररक्षण सम्बन्त्िी व्यवस्था :- (१) संघ, प्रर्दिे, गाउँपालिका वा अन्त्य िोदकएको लनकायि े

आवश्यकिानुसार सिय सियिा होि स्टे व्यवस्थापन िथा संचािन सलिलिका काययहरु िथा प्रत्येक होि 

स्टेको अनुगिन िथा लनरीक्षण गनय सके्नछ । 

(२) िोदकएको लनकायवाट हुने अनुगिन िथा लनररक्षणका रियििा िोदकएको िापर्दण्ड पूरा नगने होिस्टेिाई 

िनालसव िादफकको म्यार्द दर्दई िापर्दण्ड पूरा गनय िगाउनु पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) विोलजिको म्यार्दलभत्र पलन िापर्दण्ड कायि गनय नसकेका होिस्टेिाई लनिम्बन वा खारेज गनय 

सके्नछ । 
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(४) लस्वकृि काययरियि िथा बजेट अनुसारको कािको कायायन्त्वयनको रियििा र कायय सम्पन्न भएपलछ सम्बलन्त्िि 

लनकायवाट अनुगिन िथा लनरीक्षणको काि हुनेछ । 

(५) कुनै होि स्टे संचािकि ेिापर्दण्ड पािना नगरेको वा सो सम्बन्त्िी गुनासो आएिा गाउँबाट कुनै पलन सियिा 

लनरीक्षण गरी आवश्यक लनर्दिेन दर्दन सकीनेछ । सो लनर्दिेनको पािना गनुय होि स्टे संचािकको कियव्य 

हुनेछ । 

(६) होि स्टेको संचािकहरु अवान्त्छनीय गलिलवलििा संिग्न भएको पाइएिा उि होिस्टेको कानुन विोलजि 

कारवाही सलहि र्दिाय खारेजी हुनेछ । 

१३. नवीकरण :- 

(१) सािुर्दालयक िथा नीलज होि स्टे सञ्चािकिे र्दहेाय विोलजिको कागजाि संिग्न गरी हरेक बषय होिस्टे 

नलवकरणको िालग गाउँकाययपालिकाको कायायियिा रु. १०००।- रुपैयाँको रलसर्द काटी लनवेर्दन दर्दनु पनेछ। 

(क) नलवकरण अवलिसम्िको िेखा परीक्षण प्रलिवेर्दन, प्रगिी प्रलिबेर्दन र होिस्टेिे पययटकिाई प्रर्दान गरेको 

सेवाको लववरण, 

(ख) सािुर्दालयक होिस्टेको हकिा होि स्टे व्यवस्थापन िथा संचािक सलिलिको प्रगलि प्रलिवेर्दन (पययटन पूवायिार 

लवकास काययरियि संचािन गरेको भए सो को सिेि प्रगलि लववरण), 

(ग) सािुर्दालयक होिस्टेको हकिा िालथको लववरण सलहि व्यवस्थापन सलिलिको लनणययको प्रलिलिपी । 

(२) उपर्दफा (१) बिोलजि नलवकरणको िालग लनवेर्दन पनय आएिा गाउँ काययपालिकाको कायायियिे होिस्टेको 

लनरीक्षण गरी िापर्दण्ड पूरा भएकाको हकिा होि स्टेको नलवकरण गनेछ र पूरा नभएका होिस्टेको नवीकरण 

हुने छैन । 

१४. प्रचार प्रसार िथा बजारीकरण :- होिस्टेको होर्डयङ्ग बोडय, साइनबोडय, ब्रोलसयर, पोष्टर, लसडी जस्िा प्रचार 

प्रसारका सािग्रीहरुको उत्पार्दन, बेभसाइट, पत्रपलत्रका, रेलडयो, टेलिलभजन, उत्सव, िेिा, िहोत्सव, गैर 

आवासीय नेपािी सँगको सहकायय, टुरअपरेटर िथा पत्रकारहरुिाई ई पररचयात्िक भ्रिण, भ्रिण प्याकेजको 

लनिायण िथा लबरियी जस्िा दरिययाकिापहरु पययटन सम्बन्त्िी स्थानीय कायायिय िथा संस्था र गाउँपालिकाि े

नीलज क्षेत्रका ट्राभि िथा टे्रदकङ्ग एजेन्त्सीसँग सहकायय गरी होिस्टेको प्रचार प्रसार िथा बजारीकरण गनय 

सके्नछ । 

१५. लवलवि: 
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(१) कुनै उत्सब, िार्ियक िेिा हुने स्थान र सियिा आउने पययटक, र्दियनाथी िथा िीथायिुहरुको वसोवास र 

खानपीनको वन्त्र्दोवस्िलििाउन होि स्टे संचािनको िालग स्थानीय सिुर्दाय सिेिको सहभालगिािा अनरुोि 

भएिा यस काययलवलिको अन्त्य व्यवस्थाहरुको अिीनिा रही सञ्चािन अनुिलि दर्दन सदकनेछ । 

(२) होि स्टेिा ट्राभि एजेन्त्सी िाफय ि आउने पययटकको वीिा गराउने लजम्िेवारी सम्बलन्त्िि ट्राभि एजेन्त्सीको 

हुनेछ । व्यलिगि रुपिा आउने पययटकको हकिा लविा गन ेलजम्िेवारी सम्बलन्त्िि पययटकको न ैहुनेछ । 

(३) होि स्टे संचािन गने सचंािकिे प्रचलिि नेपाि कानून विोलजि नेपाि राष्ट्र बैंकको पूवय स्वीकृलि लिएर 

िात्र लवर्दिेी िुराको कारोवार गनुय पनेछ । 

(४) होिस्टे संचािन सम्बन्त्िी आिारभिू िालिि िथा प्रलिक्षणहरु लबलभन्न आलिकारीक संस्थावाट प्राप्त गनय 

सदकनेछ । 

(५) पययटकीय गलिलवलििा नै असर पने गरी नाजायज काि (ठगी, चोरी, िलहिा हहसंा, लनकृष्ट वािश्रि, बाि 

यौन िोषण िगायि सव ैखािे वािहहसंा र अिानवीय व्यवहार, बन्त्यजन्त्िुको लिकार, अबैि बन पैर्दावरको 

कारोबार, आखेटोपहारको लबदरियलबिरण) गरेको भनी कुन ैपययटक िथा स्थानीय जनिावाट लनवेर्दन पनय आई 

सो कसरु ठहर भएिा वा अनुगिनको रियििा प्रिालणि भएिा त्यस्िो नीलज होि स्टे वा सािुर्दालयक होि 

स्टेको सर्दस्यिाई पुन: होि स्टे संचािन गनय नपाउने गरी लनजको र्दिाय खारेज गनय सदकनेछ । 

 

अनसुचूी १ 

(र्दफा ५ को उपर्दफा (१) सगं सम्बलन्त्िि) 

होिस्टे र्दिायका िालग दर्दइन ेलनवरे्दन 

 

श्री गोसाईकुण्ड गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

स्याफु्रवेिी, रसुवा। 

ि/हािीहरुिे..................................................................................वडा नं. ............. टोि/गाउँ 

................................... (िा संचािन गनय िागेको ............................. ............................... 

होिस्टेिाई होिस्टे संचािन काययलवलि, २०७६ बिोलजि लनजी/सािुर्दालयक होिस्टेको रुपिा र्दिाय गरी पाउन 

लनवेर्दन गर्दयछु/गर्दयछौं । 

होि स्टे संचािन काययलवलि २०७६ को अलिनिा रही आफ्नो होि स्टे सचंािन गर्दयछु/गनेछौ ँ। 

संिग्न कागजािः 

१. होिस्टे संचािन गने लनवरे्दकको नागररकिा प्रिाणपत्रको प्रलिलिलपहरु िायिायपहरु 

२. होिस्टे संचािन गने प्रत्येक घरिनीको जग्गा िनी प्रिाण पुजाय वा पैिृक सम्प्ी झल्कने प्रिाण वा 

िञ्जुरीनािा वा भाडािा लिएको भए सो को संझौिाको प्रलिलिलप । 

३. प्रत्येक घरिनीिे होि स्टे संचािन गनय िञ्जुर गरेको कागजाि सलहि होि स्टे व्यवस्थापन िथा संचािक 

सलिलिको लनणययको प्रलिलिपी । 
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४. व्यवस्थापन सलिलि गठन िथा र्दिाय गने सम्बन्त्िी स्थानीय भेिाको लनणयय । 

५. सम्बन्त्िीि वडाको लसफाररस । 

६. आिारभिू प्रलिक्षण लिएको भए सोको प्रिाणपत्रको प्रलिलिलप 

७. फोटोर प्रलि 

होिस्टे यूलनटहरु (र्दिाय हुने व्यलिहरुको लववरण) 

रिय.स संचािकको नािथर ठेगाना 

   

   

नोट: सािुर्दालयक होि स्टेको हकिा होि स्टे व्यवस्थापन िथा संचािन सलिलिको अध्यक्ष वा अलिकार प्राप्त 

व्यवस्थापन सलिलिको सर्दस्यिे लनवेर्दन दर्दनुपनेछ । 

लनवेर्दकको 

नािथर;  

ठेगानाः 

लिलिः 

 

 

 

 

अनसुचूी -२ 

(र्दफा ६ को उपर्दफा (२) र र्दफा ५ को उपर्दफा (२) सगं सम्बलन्त्िि) 

होि स्टे सचंािनका आिारभिू िापर्दण्ड : 

१. होि स्टेका िालग घर, कोठा र िैयाः 

(क) सहज पहुचँका िालग बाटोको प्रबन्त्ि भएको, घरहरु िौलिक संस्कृिी झलल्कनेर हावा हुरी, जंगिी जनावर 

आदर्दबाट सुरलक्षि हुनुपन,े खुिा, लहिो िथा िुिो रलहि सफा सुग्घर हुनु पनेछ । 

 (ख) होि स्टेिा पाहुनाका िालग कम्िीिा एउटा अिरू कोठा हुनु पनेछ । 

(ग) होि स्टे संचािन गने एक घरिा बढीिा ४ कोठा पययटकका िालग छुट्याउन सदकनेछ । 

(घ) एउटा कोठािा बढीिा २ वटा िात्र ओछ्यान रहनुपनेछ । ओछ्यान कम्िीिा ६.५ दफट िम्बाई  र ३ दफट 

चौडाईको हुन ुपनेछ। 

(ङ) भुईिा कापेट वा राडी वा सफा गुन्त्री ओछ्याएको हुनपुनेछ । 

(च) ढोकािा खुट्टा पुछ्ने डोरम्याट भएको हुनुपनेछ । 

(छ) नरि खािको सेिो िन्ना भएको र सेिैखोि भएको ओढ्नेको व्यवस्था हुनुपनेछ । 

(ज) उपयुि स्थानिा िुगा झुण्याउने व्यवस्था भएको हुनुपनेछ । 
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(झ) कोठािा लवजुिी ब्ी वा िालल्टन वा िैनविी वा टुकी पानस वाल्न ेव्यवस्था हुनपुनेछ । 

(3) सुल्ने कोठािा िुवाँ आउने हुनु हुर्दनै । भान्त्सा कोठा र भश््याङ्ग कोठा पययटक सुिाउनका िालग प्रयोग हुन ु

हुर्दनै । 

(ट) सुल्ने कोठािा राम्रा-राम्रा र्दश्य र स्थानीय संस्कृलि झल्कने िलस्वरहरु भएिा राम्रो हुनेछ । 

(ठ) फोहोर फाल्ने एउटा टोकरी (डस्टवीन) को व्यवस्था हुनु पनेछ । 

(ड) प्रत्येक पाहुनाका िालग एकजोर चप्पिको व्यवस्था हुनु पनेछ । 

(ढ) लभ्ािा एउटा अियकर्द र्दलेखने ठूिो ऐना झुण्डाएको हुनु पनेछ । 

(ण) सम्भव भएसम्ि सुल्ि ेकोठािा लचया टेवि राख्नु राम्रो हुनेछ । 

(ि) सम्भव भएसम्ि सुिे कोठािा २ वटा कुसी राख्नु राम्रो हुनेछ । 

(थ) पययटकिे र्दखे्रे ठाउँिा त्यस होि स्टेका फरक खािका लविेषिा र िार्ियक, ऐलिहालसक िथा रिणीय स्थानको 

बारेिा जानकारी दर्दन ेबोडय राख्नु राम्रो हुनेछ । 

(र्द) पययटकिे पािना गनुय पने अनसुूची- ४ बिोलजिका आचार संलहिा प्रष्ट र्दलेखन ेगरी उपयुि स्थानिा टाँस्नु 

पनेछ र सो आचार संलहिाको वारेिा पाहुनािाई िुरुिै जानकारी दर्दनु पनेछ । 

(ि) िेनुिा उल्िेख भए बाहकेका अन्त्य दरिययाकिाप/सेवािा पययटकहरुिाई अलिररि िुल्क लिनय बाध्य पानय हुरँ्दनै। 

२. िौचािय र स्नान घर : 

(क) सुलविायुि अपाङ्ग िथा बाि िैत्री र सफा िौचािय हुनु पनेछ । 

(ख) होि स्टे संचािन गने घर वा सिुर्दायिे नहुाउनका िालग सुलविायुि र सफा स्नान घरको व्यवस्था लििाउन ु

पनेछ । 

(ग) स्नान घरिा पानीको बाल्टी, िग, सावुन, रुिाि आदर्द आिारभूि वस्िुहरु हुनु पनछे । 

३. भान्त्छा कोठा र खाना खान ेव्यवस्था : 

(क) पाहुना राख्न ेघर।कोठा नलजक गाई भैसी अथवा भेडा बाख्रा, सुँगुर, कुखुरा आदर्द बाध्च वा पाल्न पाइन ेछैन 

। 

(ख) िेरै िुवाँ नहुने भान्त्सा (उन्नि वा सुिाररएको चुिो) भएको हुनु पनेछ । बायो ग्यास वा गोबरग्यासको 

उपयोगिाई प्राथलिकिा दर्दनुपनेछ । 

(ग) पानीको सुलविा लििाउनु पने र खाने पानी दफल्टर गरेर वा उिािेर िात्र दर्दने गनुय पनेछ । 

(घ) स्थानीय खानाका पररकारहरुिाई स्वस्थकर ढंगिे पकाउने र खुवाउने प्रबन्त्ि हुनु पनेछ । 

(ङ) सानो िथा िौलिक खािको डाइलनङ्ग टेविको पलन प्रबन्त्ि भए राम्रो हुनेछ । 

(च) खानाको पररकारको सकभर पूणय लववरण िथा िूल्य लनिायरण गररएको (िेनु भएको) हुनु पनेछ। 

(छ) नेपािीहरुिाई राम्रो सगँ पिेटी कसेर बसेर खान लिल्नेठाउँ हुनुपने । 

४. स्वास््य, सरसफाई िथा सरुक्षा : 

(क) बास बस्ने कोठा िथा सिुे लवस्िारािा दकरा, िािखुटे्ट आदर्दवाट सुरलक्षि भएको हुनु पनेछ । 

(ख) सािुर्दालयक रुपिा प्राथलिक उपचारको व्यवस्था हुनु पने, खुिा नािी र ढि नभएको हुन ुपनेछ। 
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(ग) वािावरण िैत्री कृलष, पययटन दरिययाकिाप, पययटकीय सम्पर्दाहरुको सरंक्षण, सावयजलनक िौचाियको 

व्यवस्था, फूिवारी र बृक्षारोपण गरी हररयािी हुनु पनेछ । 

५.अन्त्य: 

(क) यथासंभव अलग्र लनयन्त्त्रणको व्यवस्था हुनुपने । 

(ख) यथासंभव एउटै प्रकृलिको रंग प्रयोग गरी सािुर्दालयक होिस्टेको पलहचान गराउनपुनेछ । 

(ग) सिुर्दायिा लबपर्द ्व्यवस्थापनको आवश्यक सािाग्री िथा पूवयियारी गनुयपनेछ । 
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अनसुचूी-३ 

(र्दफा ४ को उपर्दफा (३) सगं सम्बलन्त्िि 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका  

  गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

स्याफु्रविेी, रसवुा । 

 

प्रिाणपत्र संख्या :         लिलिः... 

 

  

.............................................................................िाई होिस्टे संचािन काययलवलि, २०७८ िा 

व्यवस्था भए अनुसार सािुर्दालयक / लनलज होि स्टेका रुपिा र्दिाय गरी यो प्रिाणपत्र प्रर्दान गररएकोछ । 

१. सर्दस्यको नाि : 

२. ठेगानाः 

३.िान्त्य अवलि: 

अनुिलिपत्र प्रर्दान गने अलिकृिको 

नाि:        र्दजाय: 

र्दस्िखि :       लिलि: 
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                                                  GOSAIKUNDA RURAL MUNICIPALITY                             

Office of the Municipal Executive 

Shyaphru, Rasuwa  

HOMESTAY OPERATION CERTIFICATE 

 

........................................................................... Homestay is registered/renewed as a community 

/private home stay under homestay operation procedures 2078 B.S.  

1. Name of the owner: 

 2. Address of the owner : 

 3. Valid up to:  

Issued By :-  

Name :-        

Designation :  

Signature :- 

Date :-          

Photo 
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नलवकरण 

 

नलवकरण गन े

अलिकारीको नाि 

 

नलवकरण गरेको 

लिलि 

नलवकरण बहाि 

रहने लिलि 

नलवकरण र्दस्िुर / 

भौचर न ं 

नलवकरण गने 

अलिकारीको 

र्दस्िखि 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

िियहरु : 

 व्यवस्थापन िथा सचंािन सलिलिसंग सिन्त्वय गरी पययटकहरुिाई बसोबासको व्यवस्था गनुयपनेछ 

चिनचल्िीको वा लनिायररि िूल्य भन्त्र्दा बढी िूल्य लिनु हुर्दनै । 

 स्थानीय सािालजक सांस्कृलिक वािावरणिाई असर पने खािका दरिययाकिापहरु गनुय गराउनु हुर्दनै। यो 

प्रिाणपत्र िथा अनुसूची ४ बिोलजिको आचारसलंहिा सबिैे र्दखे्रे स्थानिा राख्नुपनेछ। 

 व्यवस्थापन िथा संचािन सलिलिसंग सिन्त्वय गरी प्रत्येक वषय प्रलिवेर्दन बुझाउनु पनछे । 

 यो प्रिाणपत्र प्रत्येक एक-एक वषयिा नलवकरण गराउनु पनेछ । 
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अनसुचूी-४ 

(र्दफा ९ को उपर्दफा (8) खण्ड (ढ) सगं सम्बलन्त्िि) 

The home stay visitors are expected to abide the following points: पययटकहरुिे लनम्न लिलखि आचार 

संलहिाको पािना गनुय पनेछ:- 

1. Do not pressure the owner for food, beverage and facilities not available at home stay. 

(होि स्टेिा उपिब्ि हुन नसके्न खाना, पेय पर्दाथय र सुलविा बारे संचािकिाई र्दबाव दर्दन पाइने छैन) । 

2. Do not disturb people at home or outside.(होि स्टेर लछिेकीिाई असर पनगेरी होहल्िा गनय पाइन े

छैन) । 

3. Activities like music, cultural are strictly prohibited after 10:PM. (होि स्टेिा गररन ेगीि संगीि, 

सांस्कृलिक दरिययाकिाप बेिुकी १०:०० बजे भन्त्र्दा पलछ गनय पाइनेछैन) ।  

4. Do not offer anything to the people beyond one's capacity. (होि स्टे संचािकको क्षििा बालहरको 

सेवा सुलविा िाग गनय पाइन ेछैन) ।  

5. Beware of doing any behavior (such as sexual activities), which is impermissible to the 

local socio-cultural values. (सािालजक िूल्य िान्त्यिा, ििय संस्कृलिको र्दलृष्ट हुन ेगिि व्यवहार, गलिलविी, 

यौनजन्त्य हहसंा िथा लववार्द झैझगडा गनय पाईने छैन) ।  

6. Respect to the rites and rituals of the local people. Wear such clothes that are permissible 

to the community. (स्थानीय सिुर्दायको रीलिररवाजिाई सम्िान गनुय पनछे र सिुर्दायिा सहज हुने कपडाहरु 

िगाउन ुपनेछ) । 

7. Do not impress the owner or use or other people for doing immoral or illegal activities. 

Respect to the household routine for entrance and exit. (अनैलिक र गरैकाननुी दरिययाकिाप गनय 

सिुर्दायिाई र्दवाव दर्दनु हुरँ्दनै) ।  

8. Supply and use of narcotics or any forms of psychotropic drugs at home or outside is 

strictly prohibited. (िठयाउने वा बेहोस बनाउन ेप्रकारका िागुपर्दाथयहरु प्रयोग गनय र लवरियी लविरण िथा 

ओसारपसार गनय सख्ि िनाही छ) । 

9. Respect to the biodiversity and ecology of the environment. (जैलवक लवलवििा र वािावरणीय 

परर लस्थलििाई सम्िान गनुयहोस) ।  

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

बन्त्र्दकु, लबस्फोटक पर्दाथय बोक्न सख्ि िनाही छ) । 

11. Home stay visitors must submit their own identity cards. For foreigners, we will rely on 

valid visas or passports. (होि स्टेिा बस्न ेपाहुनाहरुि ेअलनवायय रुपिा आफ्नो पररचय खुल्ने कागजाि पेि 

गनुय पनछे । लबर्देिी पाहुनाहरुको हकिा नेपाििा बसाई बाँकी भएको िान्त्य अवलि हरेी यसका िालग Visa र 

Passport/Permission letter िाई आिार िालननछे ।) 
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अनसुचूी-५ 

(र्दफा ९ (ठ) सगं सम्बलन्त्िि) 

 

आ.व............................. को बार्षयक प्रलिवेर्दन 

 

श्री गोसाईकुण्ड गाउँपालिका  

गाउँ काययपालिकाको कायायिय, स्याफु्रवेिीं, रसुवा । 

 

होिस्टेको नाि : 

स्थान : भिपुर लजल्िा :  गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नं ............... टोि: वस्िी    .......... 

सिुर्दालयक होिस्टे भए आवर्द् संख्या : ........................... र्दिाय लिलि : ............................... 

१. पययटक आवागिन संख्या र आय लववरण : 

लस.नं. िलहना पययटक 

संख्या 

प्रिुख 

कृयाकिाप 

प्रिुख 

िुिुकहरु 

िालसक 

आय 

कैदफयि 

       

       

जम्िा: 

१. (खानपान, बास, र्दशृ्यावािोकन, हाइदकङ्ग, सांस्कृलिक काययरियि, परम्परागि खेििा सहभागी गराउने, 

जंगि टे्रक, इको टे्रि इत्यादर्द) । 

२. होिस्टे िाफय ि पुयायइएको सेवा सुलविा : ........................................................ 

३. प्रचार प्रसार गराएको लववरण : ............................................................... 

४. आय-व्ययको बार्षयक िेखापरीक्षण भएको प्रलिवेर्दनको लववरण (प्रलिवेर्दन साथ सिंग्न गनुय पने): 

लनवेर्दक, 

नाि थर: ..........................................   फ्याक्स.................................... 

पर्द : ...............................................   टेलिफोन : ................................. 

ठेगाना : .............................................  इिेि: ................................. 

लिलि :........................................       वेभसाइट : ............................. 

 

 

आज्ञािे, 

र्दिुेन्त्र चालम्िङ 

प्रिुख प्रिासकीय अलिकृि 


