
च�गुनारायण नगरपा�लका होम�े (घरवास) संचालन काय��व�ध,

२०७८

यस नगरको �ा�मण तथा सह�र �े�मा वसोवास गन� सव�साधारणह�मा �रोजगार�का अवसर �सज�ना गर� �ा�मण अथ�त�मा

सुधार गद� समुदायको जीवन�र उका� तथा �ा�मण �दगो पय�टनको �वकास �वध�न र �व�ापन गनु�को साथै िपछिडएका द�लत

जनजाती, म�हला आ�दवासीको ��� सहभागीता हुनेगर� होम�ेको मा�मवाट �वसाय स�ालन गर� आय�रमा सुधार �ाउन

बा��नय भएकोले �ानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) वमो�जम च�गुनारायण नगर काय�पा�लकाले

देहाय वमो�जमको च�गुनारायण नगरपा�लका होम�े (घरवास) होम�े काय��व�ध २०७८  बनाई पा�रत गरेको छ ।

१. सं��� नाम र �ार�:

(१) यस काय��व�धको नाम होम�े (घरवास) संचालन काय��व�ध २०७६ रहेकोछ ।

(२) यो काय��व�ध च�गुनारायण नगरपा�लका �े� भर लागु हुने छ ।

(३) यो काय��व�ध च�गुनारायण नगर काय�पा�लकाले �ीकृत गरेको �म�त दे�ख लागु हुनेछ ।

२. प�रभाषा: �वषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस काय� �व�धमा

(क) “होम�े” (घरवास) भ�ाले पय�टकलाई आ�नै घर समुदायमा आवास, खाना तथा अ� पय�टिकय सेवा �दान गन�

उ�े�ले �न�ज वा सामुदा�यक �पमा सं�ालन ग�रएको घरवास सेवा स�झनु पछ�।

(ख) “सामुदा�यक होम�े (घरवास)” भ�ाले �ा�मण तथा सहर� �े�मा क�ीमा प�च वटा अलग–अलग �ा�म� एका

घरधनीले सामु�हक �पमा �व�ापन ग�र सं�ालन ग�रएको होम�े (घरवास) लाई सामुदा�यक होम�े स�झनु पन�छ ।

(ग) “�नजी होम�े (घरवास)” भ�ाले �ा�मण तथा सह�र �े�मा एकल �पमा दत� गर� �नजी �रमा संचालीत होम�ेलाई

�नजी होम�े स�झनु पछ� ।

(घ) “नगरपा�लका भ�ाले” �देश नं. ३ का�े �ज�ामा अव��त च�गुनारायण नगरपा�लकालाई संझनु पन�छ

(ङ) ”होम�े (घरवास) �व�ापन तथा सं�ालन स�म�त“ भ�ाले दफा ९ बमो�जम गठन भएको स�म�त स�झनु पन�छ ।

(च) “�मुख” भ�ाले च�गुनारायण नगरपा�लकाका �मुखलाई स�झनुपछ� ।

३. उ�े� : होम�े संचालनका मु� उ�े� देहाय बमो�जमका हुनेछन्:–

(क) होम�े संचालन गर� पय�टन �े�को ��तफल �ामीण समुदाय, िपछिडएका जनजाती तथा आ�दवासी समुदायमा

पु¥याउने,

(ख) �ामीण �े�का जनतालाई पय�टन �वसाय तथा सेवामा उ�ुख गराउने,

(ग) �ामीण तथा शहर� �ानीय समुदायको आय�ोत बृ�ी गर� �जवन�र सुधान�,

(घ) होम �ेमा आवास र खाने सु�बधा मा� नभै पय�टकलाई सुलभ, सरल र सहज वातावरणमा �ानीय जनजीवन, �ानीय

प�रकार, �रती�रवाज, कला सं�ृ�त रहनसहन, �ानीय पय�टिकय �े� आ�दको बारेमा अनुभव हा�सल गन� मौका �दने,

(ङ) �ामीण पय�टनमा रमाउने पय�टकलाई सहज बसोवासको बयव�ापन गर� गाउँका ऐ�तहा�सक, धा�म�क र रमणीय

�ानको बारेमा जानकार� �दने,

(च) फोहर मैलाको उ�चत �व�ापन गर� �� गाउँ तथा शहरको �नम�ण गन�,



(छ) गाउँका युवाह�लाई गाउँमा नै �रोजगार �सज�ना हुने खालको काय�ह� ज�ै �कृ�त पथ�दश�क, ह�कला, अग��नक

खेतीमा उ�ुख गराउने,

(ज) समुदायमा सं�हालय तथा स��ृ�तक घरको �नम�ण गर� पय�टकलाई आकिष�त गन� वातावरण �सज�ना गन� ।

४. होम �ेको वग�करण :– �व�ापनको ��ीकोणवाट होम �ेलाई दईु भागमा �बभाजन गन� ।

(क)  सामुदा�यक होम �े :– यस काय��व�धको अनुसूची– २ मा उ�े�खत मापद� पूरा गर� अलग–अलग �ा�म� भएका

क�ीमा प�च वटा घरधनीले सामु�हक �व�ापन गर� संचालन गरेको होम �ेलाई सामुदा�यक होम �े मा�न� ।

(ख)  �नजी होम �े :– कुनै ���ले एकल �पमा दत� गर� �नजी�रमा स�ा�लत होम �ेलाई �नजी होम �े मा�न� ।

५. दत�का ला�ग �नवेदन �दने :– (१) होम �े संचालन गन� चाहने ��� वा समुदायले देहाय बमो�जमका कागजात स�हत

अनुसूची– १ बमो�जमको ढ�चामा �. २००।– को नगदी र�सद काटी नगर काय�पा�लकाको काय�लयमा �नवेदन �दनु पन�छ ।

सामुदा�यक होम �ेका ला�ग :–

(क) क�ीमा प�च जना घरधनीले आ–आ�नो घरमा सामू�हक �पमा होम �े स�ालन गन� सहमत भएको

�ल�खत ��तव�ता प�,

(ख) वडा काय�लयको �सफा�रस प�,

(ग) ज�ा धनी �माण पूज� वा पैतृक स�ती यिकन हुने �माण वा म��र�नामा,

(घ) शहर� �े��भ� भएमा न�ापासको ��त�लिप,

(ङ) होम �े संचालकको नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी ।

�नजी होम �ेका ला�ग :–

(क) वडा काय�लयको �सफा�रस प�

(ख) ज�ा धनी �माण पूज� वा पैतृक स��ी यिकन हुने �माण वा म��र�नामा वा यदी भाडाको ज�ामा

स�ालन गन� भए क��मा १० बष�को ज�ा भाडा स�झौताको ��त�लपी,

(ग) शहर� �े��भ� भएमा न�ापासको ��त�लिप,

(घ) होम �े संचालकको नाग�रकता �माणप�को ��त�लिप ।

(२) उपदफा (१) बमो�जमको �नवेदन �ा� भएप�छ �मुखले देहाय बमो�जमको प�च सद�ीय �नर��ण टोली गठन गन�छ र

उ� टो�लले अनुसूची– २ बमो�जमको मापद� पुरा भए नभएको बारेमा १ म�हना �भ� ��तबेदन पेश गन�छ ।

(क) स���त वडाको वडा��, – संयोजक

(ख) �ा�, कृिष र बन वातावरण हेन� कम�चार� – १ – सद�

(ग) होम �े �व�ापन तथा संचालन स�म�तको ��त�न�ध १ – सद�

(घ) �ब� १ – सद�

(ङ) स���त वडाको वडा स�चव, स�चव

(३) उपदफा (२) वमो�जमको �नर��णवाट तोिकएको मापद� पूरा भएको ��तवेदन �ा� भएमा नगर काय�पा�लकाको काय�लयले

सात �दन�भ� प�च हजार �पैय� सामुदा�यक होम �ेका ला�ग र �तन हजार �पैय� �नजी होम �ेका ला�ग शु� �लई अनुसूची– ३

बमो�जमको ढ�चामा तोिकएको अ�धकार�वाट होम �े संचालनको �माणप� �दनु पन�छ ।



(४) मापद� पूरा नगरेका होम �ेको हकमा �नर��ण टो�लको ��तवेदन अनुसार आव�क सुधार गन� समय दीइनेछ र पुन: �लगत

�नर��ण गर� उपदफा (३) वमो�जम दत� �माणप� �दनु पन�छ ।

६. होम �े दत�का ला�ग �ूनतम मापद�ह� :– (१) होम �े दत�का ला�ग देहाय वमो�जमको �ूनतम मापद� पूरा गनु� पन�छ :

(क) पाहुनाको ला�ग हरेक घरमा क�ीमा एक कोठा र दईु बेड भएको हुनु पन� र बढ�मा चारकोठा र आठ बेड

मा� रा� पाईने,

(ख) शौचालय र �ानगृहको अ�नवाय� �व�ा भएको हुनु पन�,

(ग) घरायसी र वातावरणीय सरसफाईको रा�ो �व�ा हुनु पन�छ र फोहरमैला �व�ापनका ला�ग कु�हने

तथा नकु�हने फोहरको छुटाछु�ै �व�ा भएको हुनु पन�,

(घ) सेवा, सु�वधा र गुण�रका आधारमा खानपानका व�ुह� र आवासको आधारमा औ�च�पूण� मू�

स�हतको मेनुको �व�ा भएको हुनु पन�,

(ङ) संचारका �ुनतम सु�वधाह� ज�ै टे�लफोन वा ई�रनेटको �व�ा भएको हुनु पन�,

(२) होम �े दत�को ला�ग आव�क अ� मापद� अनुसूची – २ बमो�जम हुनेछ ।

७. होम �ेका मु� पय�टक�य ि�याकलाप :–

(१) होम �े सं�ालकले मनोर�नका ला�ग पाहुनाको चाहना अनुसार �ानीय �े�मा स�ालन हुने स��ृ�तक काय��म र

पर�रागत खेलमा सहभागी गराउने,

(२) पाहुनाको चाहना अनुसार उपल� हुने �े�मा जंगल, ट�के, इकोट�के, कृिष फाम� अवलोकन, अ�यन तथा �सकाई के�,

सं�हालय, ��ावलोकन, गाउँ अवलोकन आ�द ज�ा मु� पय�टक�य ि�याकलापको �व�ा गनु� पन�छ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा ले�खएदे�ख बाहेक होम �ेले देहाय बमो�जमको काय��मको आयोजना गनु� पन�छ ।

(क) �ानीय �चलन अनुसार फूलमालाका साथ पय�टक �ागतको �व�ा गन�,

(ख) पय�टकह�लाई सामुदा�यक भवन वा खुला ठाउँमा मौ�लक पर�रा वा सं�ृ�तमा आधा�रत स��ृ�तक

काय��मह�को ��ुती, मेला, जा�ा ज�ा ग�त�वधीह� आयोजना गर� सहभागी गराउने,

(ग) स��ृ�तक स�दा, सं�हालय, घरेलु तथा ह�कला सामा�ी उ�ादन के�, रमणीय �े�को

��ावलोकन, झरना, जंगल, व�ज�ु तथा चरा अवलोकन आ�दको �व�ा गन�,

(घ) �ानीय कृिष, घरेलु तथा ह�कला �ा�व�धमा सहभागी गराई पय�टक तथा �ानीय जनता वीच

जीवनशैली, कला सं�ृ�त, भेषभुषा आ�द �बषयमा अवलोकन, अनुभव तथा �ानको आदान �दान गराउने,

(ङ) होम �ेमा ब�े पय�टकह�लाई गाउँघरमा उ�ा�दत �ानीय तथा �ा�ा�रक खाना खुवाई फरकपनको

अनुभूती �दने,

(च) पय�टकलाई होम �ेमा रहँदा उ�ृ� आ�त�ता स�हत पा�रवा�रक वातावरणमा ब�सरहेको अनुभव

�दलाउने,

(छ) �ानीय उ�ादन र सं�ृ�त झ�ने मायाको �चनो र फुल माला स�हत पय�टकलाई �वदाई गन�,

(ज) पय�टक होम �ेबाट �बदाई भएप�छ एकपटक उनीह� ग��मा पुगे नपुगेको जानकार� �लने ।



८. होम �ेले दत� प�ात पुरा गनु�पन� अ� मापद�ह� :– (१) होम �े स�ालकले दत� प�ात पुरा गनु�पन� अ� मापद�ह� देहाय

बमो�जम हुनेछन, –

(क) सुर�ा �नकायसँग सम�य गर� पय�टक सुर�ाको �व�ा �मलाउनु पन�,

(ख) पय�टकको �ा� ���तको पूव� जानकार� �लई सोही बमो�जमको खानपानको �व�ा गनु� पन� तथा

पय�टक �बरामी भएमा �ानीय �ा� चौक� वा अ�ताल सँग सम�य गर� उपचारको �व�ा गन�,

(ग) सामुदा�यक होम �ेको ला�ग क��मा एक सामुदा�यक भवन वा हलको �व�ा हुनु पन�,

(घ) हरेक बष� लेखा पर��ण गराउने र पय�टकको त��क �व��त गर� रा�ु पन�,

(ङ) ��ेक बष� पौष मसा�स� आ��रक राज� �बभाग अ�ग�तका काय�लयवाट कर चु�ा गनु� पन�,

(च) हाल संचा�लत संघीय सरकारका �ब�भ� �नकायमा दत� भएका होम �ेह� समेत कर चु�ा गर� अ�

आव�क �ववरण स�हत नगरपा�लकामा दत� गनु� पन�,

(छ) होम �ेको वािष�क ��तवेदन र आ�थ�क ��तवेदन नगरपा�लकाको स���त शाखामा पेश गनु�पन�,

(ज) होम �ेमा आउने पय�टकलाई स�व भएस� �ाकृ�तक �चिक�ा लगायत अ� ग�त�व�धह� संचालन गर�

बसाईका �दन ल�ाउन पहल गनु� पन�,

(झ) होम �ेको मुल मम� �बप�रत वा होटेल लजको आकारमा चलेको पाइएमा उ� होम �े खारेज हुने भएकोले

��ा होटेल �वसायी यथाशी� क��नको �पमा दत� हुनुपन� ।

९. होम �े �व�ापन तथा संचालन स�म�त :–

(१) सामुदा�यक होम �े स�ालन गन�का ला�ग संचालकले साधारण सभा वा भेला गर� देहाय बमो�जमको होम �े �व�ापन तथा

स�ालन स�म�त गठन गनु� पन�छ :–

(क) समुदायका सद�ह�बाट एक जना – अ��

(ख) समुदायका सद�ह�बाट एक जना – उपा��

(ग) समुदायका सद�ह�बाट एक जना – कोषा��

(घ) समुदायका सद�ह�बाट एक जना – सद�

(ङ) समुदायका सद�ह�वाट एक जना –सद�–स�चव

(२) होम �ेमा सहभागी हुने घर सं�ाको आधारमा समावेशी हुने गर� समुदायले थप ६ जना स� सद�को चयन गन� स�ेछ ।

(३) होम �े �व�ापन तथा संचालन स�म�तको काम, कत�� र अ�धकार देहाय बमो�जम हुनेछ :–

(क) पय�टक�य ि�याकलापह� र पय�टक र संचालकह�ले पालना गनु�पन� आचारसं�हताको बारेमा जानकार� गराउने ।

(ख) आग�ुक पाहुनाको �ागत तथा आवासको �व�ा �मलाउने,

(ग) पाहुनाको दत� तथा रेकड�को �व�ा गन�,

(घ) आय–�यको �े�ा �व��त र द�ु� रा�े,

(ङ) ��ेक होम �े र �ामीण �े�को सरसफाई तथा अ� �व�ापन प�को �नय�मत अनुगमन गन�,

(च) �ानीय पय�टन �ाकेजह�को �नम�ण र �चार �सार गन�,

(छ)�ानीय ��वधी, �ान �सप, वातावरण, पर�रा, शैली, भेषभूषा, कला तथा सं�ृ�तको खोजी तथा संर�ण गन�,



(ज) नेपाली स��ृ�तक काय��मह�को �दश�न/�व�ापन गन�,

(झ)पाहुनाको �ा�ोपचार, अ� आक��क सेवाको �व�ापन र सम�य गन�,

(ञ) होम �े जाने पथ�च� (साइनेज) तथा लोकेसन �ाप तयार गर� आव�क �ानमा रा�े,

(ट)पय�टक आवास गृहमा उपल� हुने सेवा, सु�वधाको गुण�रका आधारमा मेनु/मु� �नध�रणमा एक�पता कायम गन�

साथै ��ेक होम �े संचालकको घरमा देहाय वमो�जमको सं��� �ववरण सहीतको बोड� रा� लगाउने

होम �ेको नाम :

दत� नं.

फोन नं.

इ–मेल :

(ठ) ��ेक आ�थ�क बष� समा� भएको पैतीस �दन �भ� अनुसूची ५ वमो�जम पाहुना सं�ा, �मुख ि�याकलाप आय तथा

�य दे�खने बािष�क ��तवेदन नगरपा�लकामा पठाउनु पन�,

(ड)नगर ��रय होम �े स�म�त संग �नय�मत स�क�  र स�ार गन�,

(ढ) अनुसूची– ४ बमो�जमको सूचना पाहुनाले दे�े �ानमा रा�ु पन�,

(ण) होम �े �बकास, �बध�न तथा �व�ापनका ला�ग अ�यन, अवलोकन �मण ज�ा काय� गन�,

(त) कुनै �नकायवाट �ा� सहयोगको उपयु� ठाउँमा लगानी गन�,

(थ) �ब�भ� �नकायह�को सम�यमा होम �े, पथ �दश�क, फोहरमैला �व�ापन ज�ा ता�लमह�को आयोजना गन�

(द)होम �ेको �वकास, �बध�न तथा �व�ापनका ला�ग आव�क अ� काय�ह� गन� ।

१०. नगर��रय होम �े सम�य स�म�त :–

(१) नगरपा�लकाले होम �ेको मा�मवाट पय�टन �वकास, �बध�न र सम�य गन�का ला�ग एक होम �े सम�य स�म�तको गठन गन�

स�ेछ ।

(२) नगरपा�लकाको �मुख वा �नजले तोकेको काय�पा�लका सद�को संयोजक�मा सामुदा�यक र �नजी होम �े स�ालकका

��त�न�ध, �नजी पय�टन �वसायी र आव�क �वषयगत शाखाका कम�चार�ह� ��त�न�ध रहने गर� ५ दे�ख ११ जना स�को

नगर��रय होम �े सम�य स�म�त गठन गन� सिकनेछ ।

(३) नगर��रय होम �े सम�य स�म�तको काम, कत�� र अ�धकार देहाय वमो�जम हुनेछ,

(क) होम �े �व�ापन स�म�तह� वीच सम�य र सहजीकरण गन�,

(ख) पूव�धार �वकास र �मता अ�भबृ�� स��ी काय� गन�,

(ग) आक��क �ा� स��ी सहयोग र सम�य गन�,

(घ) स�ा� पय�टक�य स�दाह�को �ववरण तयार गन�,

(ङ) पय�टकको संचार तथा सुर�ामा सम�ा दे�खएमा सहयोग गन�,

(च) पय�टन सूचना के�को �ापना गन� र अ�भलेख �व��त गन�,

(छ) �ानीय कृिष उ�ादन �योग गन� तथा �ा�ा�रक कृिष �वध�न गन� �ानीय कृिष जै�वक ��व�धमा सहयोग पु¥याउने

।



११. पय�टन पूव�धार �वकास योजनामा सहयोग स��ी �व�ा :– होम �ेमा पय�टन पूव�धार �वकास तथा संर�ण स��ी

योजनामा नगरपा�लकाले आ�थ�क तथा �ा�व�धक सहयोग गन� स�ेछ ।

१२ं. अनुगमन तथा �न�र�ण स��ी �व�ा :– (१) संघ, �देश, नगरपा�लका वा अ� तोिकएको �नकायले आव�कतानुसार

समय समयमा होम �े �व�ापन तथा संचालन स�म�तका काय�ह� तथा ��ेक होम �ेको अनुगमन तथा �नर��ण गन� स�ेछ ।

(२) तोिकएको �नकायवाट हुने अनुगमन तथा �न�र�णका �ममा तोिकएको मापद� पूरा नगन� होम �ेलाई मना�सव

मािफकको �ाद �दई मापद� पूरा गन� लगाउनु पन�छ ।

(३) उपदफा (१) वमो�जमको �ाद�भ� प�न मापद� कायम गन� नसकेका होम �ेलाई �नल�न वा खारेज गन� स�ेछ ।

(४) ��कृत काय��म तथा बजेट अनुसारको कामको काय��यनको �ममा र काय� स�� भएप�छ स���त �नकायवाट

अनुगमन तथा �नर��णको काम हुनेछ ।

(५) कुनै होम �े संचालकले मापद� पालना नगरेको वा सो स��ी गुनासो आएमा नगरबाट कुनै प�न समयमा �नर��ण गर�

आव�क �नद�शन �दन सक�नेछ । सो �नद�शनको पालना गनु� होम �े संचालकको कत�� हुनेछ ।

(६) होम �ेको संचालकह� अवा�नीय ग�त�व�धमा संल� भएको पाइएमा उ� होम �ेको कानुन वमो�जम काव�ही स�हत

दत� खारेजी हुनेछ ।

१३. नवीकरण :–

(१) सामुदा�यक तथा नी�ज होम �े स�ालकले देहाय वमो�जमको कागजात संल� गर� हरेक बष� होम �े न�वकरणको ला�ग

नगरकाय�पा�लकाको काय�लयमा �. १०००।– �पैय�को र�सद काटी �नवेदन �दनु पन�छ ।

(क) न�वकरण अव�धस�को लेखा पर��ण ��तवेदन, �गती ��तबेदन र होम �ेले पय�टकलाई �दान गरेको सेवाको

�ववरण,

(ख) सामुदा�यक होम �ेको हकमा होम �े �व�ापन तथा संचालक स�म�तको �ग�त ��तवेदन    (पय�टन पूव�धार

�वकास काय��म संचालन गरेको भए सो को समेत �ग�त �ववरण),

(ग) सामुदा�यक होम�ेको हकमा मा�थको �ववरण स�हत �व�ापन स�म�तको �नण�यको ��त�लपी ।

(२) उपदफा (१) बमो�जम न�वकरणको ला�ग �नवेदन पन� आएमा नगरकाय�पा�लकाको काय�लयले होम �ेको �नर��ण गर� मापद�

पूरा भएकाको हकमा होम �ेको न�वकरण गन�छ र पूरा नभएका होम �ेको नवीकरण हुने छैन ।

१४.  �चार �सार तथा बजार�करण :– होम �ेको होिड�� बोड�, साइनबोड�, �ो�सयर, पो�र, �सडी ज�ा �चार �सारका

साम�ीह�को उ�ादन, बेभसाइट, प�पि�का, रेिडयो, टे�ल�भजन, उ�व, मेला, महो�व, गैर आवासीय नेपाली सँगको सहकाय�, टुर

अपरेटर तथा प�कारह�लाई प�रचया�क �मण, �मण �ाकेजको �नम�ण तथा �ब�� ज�ा कृयाकलापह� पय�टन स��ी

�ानीय काय�लय तथा सं�ा र नगरपा�लकाले नी�ज �े�का ट� ाभल तथा ट� ेिक� एजे�ीसँग सहकाय� गर� होम �ेको �चार �सार

तथा बजार�करण गन� स�ेछ ।

१५. �ब�बध :

(१) कुनै उ�ब, धा�म�क मेला हुने �ान र समयमा आउने पय�टक, दश�नाथ� तथा तीथ�लुह�को वसोवास र खानपीनको व�ोव�

�मलाउन होम �े संचालनको ला�ग �ानीय समुदाय समेतको सहभा�गतामा अनुरोध भएमा यस काय��व�धको अ� �व�ाह�को

अधीनमा रही स�ालन अनुम�त �दन सिकनेछ ।



(२) होम �ेमा ट� ाभल एजे�ी माफ� त आउने पय�टकको वीमा गराउने �ज�ेवार� स���त ट� ाभल एजे�ीको हुनेछ । ���गत �पमा

आउने पय�टकको हकमा �वमा गन� �ज�ेवार� स���त पय�टकको नै हुनेछ ।

(३) होम �े संचालन गन� संचालकले �च�लत नेपाल कानून वमो�जम नेपाल रा�� ब�कको पूव� �ीकृ�त �लएर मा� �वदेशी मु�ाको

कारोवार गनु� पन�छ ।

(४) होम �े संचालन स��ी आधारभूत ता�लम तथा ��श�णह� �ब�भ� आ�धकार�क सं�ावाट �ा� गन� सिकनेछ ।

(५) पय�टक�य ग�त�व�धमा नै असर पन� गर� नाजायज काम (ठगी, चोर�, म�हला �हसंा, �नकृ� वाल�म, बाल यौन शोषण लगायत सवै

खाले वाल�हसंा र अमानवीय �वहार, ब�ज�ुको �शकार, अबैध बन पैदावरको कारोबार, आखेटोपहारको �बि��बतरण) गरेको

भनी कुनै पय�टक तथा �ानीय जनतावाट �नवेदन पन� आई सो कसुर ठहर भएमा वा अनुगमनको �ममा �मा�णत भएमा ��ो नी�ज

होम �े वा सामुदा�यक होम �ेको सद�लाई पुन: होम �े संचालन गन� नपाउने गर� �नजको दत� खारेज गन� सिकनेछ ।

 



अनुसूची १

(दफा ५ को उपदफा (१) संग स���त)

होम�े दत�का ला�ग �दइने �नवेदन

�ी च�गुनारायण नगर काय�पा�लकाको काय�लय

च�गुनारायण भ�पुर ।

म/हामीह�ले........................................................................................................................................ वडा नं. ............... टोल/गाउँ

...........................................................................................मा संचालन गन� लागेको .....................................................................

होम�ेलाई होम�े संचालन काय��व�ध, २०७६ बमो�जम �नजी/सामुदा�यक होम�ेको �पमा दत� गर� पाउन �नवेदन गद�छु/गद�छौ ।

होम �े संचालन काय��व�ध २०७६ को अ�धनमा रही आ�नो होम �े संचालन गद�छु/गन�छ� ।

संल� कागजात:

१. होम�े संचालन गन� �नवेदकको नाग�रकता �माणप�को ��त�लिपह�

२. होम�े संचालन गन� ��ेक घरधनीको ज�ा धनी �माण पुज� वा पैतृक स��ी झ�ने �माण वा म��र�नामा वा भाडामा

�लएको भए सो को संझौताको ��त�लिप ।

३. ��ेक घरधनीले होम �े संचालन गन� म��र गरेको कागजात स�हत होम �े �व�ापन तथा संचालक स�म�तको

�नण�यको ��त�लपी ।

४. �व�ापन स�म�त गठन तथा दत� गन� स��ी �ानीय भेलाको �नण�य ।

५. स��ीत वडाको �सफा�रस ।

६. आधारभूत ��श�ण �लएको भए सोको �माणप�को ��त�लिप

७. फोटो २ ��त

होम�े यू�नटह� (दत� हुने ���ह�को �ववरण)

�.सं. संचालकको नामथर ठेगाना

नोट: सामुदा�यक होम �ेको हकमा होम �े �व�ापन तथा संचालन स�म�तको अ�� वा अ�धकार �ा� �व�ापन स�म�तको

सद�ले �नवेदन �दनुपन�छ ।

�नवेदकको

नामथर: ...........................................................

ठेगाना: ...........................................................

�म�त : ...........................................................



अनुसूची – २

(दफा ६ को उपदफा (२) र दफा ५ को उपदफा (२) संग स���त)

होम �े संचालनका आधारभूत मापद� :

१. होम �ेका ला�ग घर, कोठा र शैया:

(क) सहज पहँुचका ला�ग बाटोको �ब� भएको, घरह� मौ�लक सं�ृती झ��ने र हावा हुर�, जंगली जनावर आ�दवाट

सुर��त हुनुपन�, खुला, �हलो तथा धुलो र�हत सफा सु�र हुनु पन�छ ।

(ख) होम �ेमा पाहुनाका ला�ग क�ीमा एउटा अल�ै कोठा हुनु पन�छ ।

(ग) होम �े संचालन गन� एक घरमा बढ�मा ४ कोठा पय�टकका ला�ग छु�ाउन सिकनेछ ।

(घ) एउटा कोठामा बढ�मा २ वटा मा� ओ�ान रहनुपन�छ । ओ�ान क�ीमा ६.५ िफट ल�ाई र ३ िफट चौडाईको हुनु

पन�छ ।

(ङ) भुईमा काप�ट वा राडी वा सफा गु�ी ओ�ाएको हुनुपन�छ ।

(च) ढोकामा खुटृा पुछ्ने डोर�ाट भएको हुनुपन�छ ।

(छ) नरम खालको सेतो त�ा भएको र सेतैखोल भएको ओढ्नेको �व�ा हुनुपन�छ ।

(ज) उपयु� �ानमा लुगा झु��ाउने �व�ा भएको हुनुपन�छ ।

(झ) कोठामा �वजुली ब�ी वा ला��न वा मैनवती वा टुक� पानस वा�ने �व�ा हुनुपन�छ ।

(ञ) सु�े कोठामा धुव� आउने हुनु हुदैन । भा�ा कोठा र भ¥या� कोठा पय�टक सुताउनका ला�ग �योग हुनु हुदैन ।

(ट) सु�े कोठामा रा�ा–रा�ा �� र �ानीय सं�ृ�त झ�ने त��रह� भएमा रा�ो हुनेछ ।

(ठ) फोहोर फा�ने एउटा टोकर� (ड�वीन) को �व�ा हुनु पन�छ ।

(ड) ��ेक पाहुनाका ला�ग एकजोर च�लको �व�ा हुनु पन�छ ।

(ढ) �भ�ामा एउटा अध�कद दे�खने ठूलो ऐना झु�ाएको हुनु पन�छ ।

(ण) स�व भएस� सु�े कोठामा �चया टेवल रा�ु रा�ो हुनेछ ।

(त) स�व भएस� सु�े कोठामा २ वटा कुस� रा�ु रा�ो हुनेछ ।

(थ) पय�टकले दे�े ठाउँमा �स होम �ेका फरक खालका �वशेषता र धा�म�क, ऐ�तहा�सक तथा रमणीय �ानको बारेमा

जानकार� �दने बोड� रा�ु रा�ो हुनेछ ।

(द) पय�टकले पालना गनु� पन� अनुसूची– ४ बमो�जमका आचार सं�हता �� दे�खने गर� उपयु� �ानमा ट��ु पन�छ र सो

आचार सं�हताको वारेमा पाहुनालाई शु�मै जानकार� �दनु पन�छ ।

(ध) मेनुमा उ�ेख भए बाहेकका अ� ि�याकलाप/सेवामा पय�टकह�लाई अ�त�र� शु� �तन� बा� पान� हँुदैन ।

२. शौचालय र �ान घर :

(क) सु�वधायु� अपा� तथा बाल मै�ी र सफा शौचालय हुनु पन�छ ।

(ख) होम �े संचालन गन� घर वा समुदायले नुहाउनका ला�ग सु�वधायु� र सफा �ान घरको �व�ा �मलाउनु पन�छ ।

(ग) �ान घरमा पानीको बा�ी, मग, सावुन, �माल आ�द आधारभूत व�ुह� हुनु पन�छ ।

३. भा�ा कोठा र खाना खाने �व�ा :



(क) पाहुना रा�े घर।कोठा न�जक गाई भैसी अथवा भेडा बा�ा, सँुगुर, कुखुरा आ�द बा� वा पा�न पाइने छैन ।

(ख) धेरै धुव� नहुने भा�ा (उ�त वा सुधा�रएको चुलो) भएको हुनु पन�छ । बायो �ास वा गोबर�ासको उपयोगलाई

�ाथ�मकता �दनुपन�छ ।

(ग) पानीको सु�वधा �मलाउनु पन� र खाने पानी िफ�र गरेर वा उमालेर मा� �दने गनु� पन�छ ।

(घ) �ानीय खानाका प�रकारह�लाई ��कर ढंगले पकाउने र खुवाउने �ब� हुनु पन�छ ।

(ङ) सानो तथा मौ�लक खालको डाइ�न� टेवलको प�न �ब� भए रा�ो हुनेछ ।

(च) खानाको प�रकारको सकभर पूण� �ववरण तथा मू� �नध�रण ग�रएको (मेनु भएको) हुनु पन�छ ।

(छ) नेपालीह�लाई रा�ो सँग पलेटी कसेर बसेर खान �म�नेठाउँ हुनुपन� ।

४. �ा�, सरसफाई तथा सुर�ा :

(क) बास ब�े कोठा तथा सु�े �व�ारामा िकरा, लामखु�े आ�दवाट सुर��त भएको हुनु पन�छ ।

(ख) सामुदा�यक �पमा �ाथ�मक उपचारको �व�ा हुनु पन�, खुला नाली र ढल नभएको हुनु पन�छ ।

(ग) वातावरण मै�ी कृिष, पय�टन ि�याकलाप, पय�टक�य स�दाह�को संर�ण, साव�ज�नक शौचालयको �व�ा,

फूलवार� र बृ�ारोपण गर� ह�रयाली हुनु पन�छ ।

५. अ� :

(क) यथासंभव अ�� �नय�णको �व�ा हुनुपन� ।

(ख) यथासंभव एउटै �कृ�तको रंग �योग गर� सामुदा�यक होम�ेको प�हचान गराउनुपन�छ ।

(ग) समुदायमा �बपद ्�व�ापनको आव�क सामा�ी तथा पूव�तयार� गनु�पन�छ ।



अनुसूची – ३

(दफा ४ को उपदफा (३) संग स���त

च�गुनारायण नगरपा�लका

नगर काय�पा�लकाको काय�लय

ख�रपाटी , भ�पुर ।

�माणप� सं�ा : �म�त: ...................................

................................................................................................................................ लाई होम�े संचालन काय��व�ध, २०७६ मा

�व�ा भए अनुसार सामुदा�यक / �न�ज होम �ेका �पमा दत� गर� यो �माणप� �दान ग�रएकोछ ।

१. सद�को नाम :

२. ठेगाना:

३. मा� अव�ध:

अनुम�तप� �दान गन� अ�धकृतको

नाम : दज� :

द�खत : �म�त :

CHANGUNARAYAN MUNICIPALITY

Office of Municipal Executive

Kharipati, Bhaktapur

HOMESTAY OPERATION CERTIFICATE

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

community /private home stay under homestay operation procedures 2076 B.S.

1.    Name of the owner:

2.    Address of the owner :

3.    Valid up to:

Issued By :-

Name :- Designation :

Signature :- Date :-



न�वकरण

न�वकरण गन�

अ�धकार�को

नाम

न�वकरण

गरेको �म�त

न�वकरण बहाल

रहने �म�त

न�वकरण

द�ुर/ भाैचर नं

न�वकरण गन�

अ�धकार�को द�खत

शत�ह� :

● �व�ापन तथा संचालन स�म�तसंग सम�य गर� पय�टकह�लाई बसोबासको �व�ा गनु�पन�छ ।

● चलन च�ीको वा �नध��रत मू� भ�ा बढ� मू� �लनु हुदैन ।

● �ानीय सामा�जक स��ृ�तक वातावरणलाई असर पन� खालका ि�याकलापह� गनु� गराउनु हुदैन । यो

�माणप� तथा अनुसूची ४ बमो�जमको आचारसं�हता सबैले दे�े �ानमा रा�ुपन�छ।

● �व�ापन तथा संचालन स�म�तसंग सम�य गर� ��ेक वष� ��तवेदन बुझाउनु पन�छ ।

● यो �माणप� ��ेक एक–एक वष�मा न�वकरण गराउनु पन�छ ।



अनुसूची ४

(दफा ९ को उपदफा (३) ख� (ढ) संग स���त)

Code of Conduct for the Visitors (आचारसं�हता)
The home stay visitors are expected to abide the following points: पय�टकह�ले �न� �ल�खत आचार सं�हताको पालना
गनु� पन�छ :-

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

उपल� हुन नस�े खाना, पेय पदाथ� र सु�वधा बारे संचालकलाई दबाव �दन पाइने छैन) ।

2. Do not disturb people at home or outside.(होम �े र �छमेक�लाई असर पन�गर� होह�ा गन� पाइने छैन) ।

3. Activities like music, cultural are strictly prohibited after 10:PM. (होम �ेमा ग�रने ग�त�व�ध स�गी�तक,

स��ृ�तक कृयाकलाप बेलुक� १०:०० बजे भ�ा प�छ गन� पाइनेछैन) ।

4. Do not offer anything to the people beyond one's capacity. (होम �े संचालकको �मता बा�हरको सेवा सु�वधा

माग गन� पाइने छैन) ।

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

socio-cultural values. (सामा�जक मू� मा�ता, धम� सं�ृ�तको �ि� नप�े �वहार, ग�त�वधी, यौनज� �हसंा गन�

पाईने छैन) ।

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

to the community. (�ानीय समुदायको �र�त �रवाजलाई स�ान गनु� पन�छ र समुदायमा सहज हुने कपडाह� लगाउनु

पन�छ) ।

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. (अनै�तक र गैरकानुनी ि�याकलाप गन�

समुदायलाईदवाव �दनु हँुदैन) ।

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

prohibited. (कुनै �कारका लठयाउने �कारका लागु पदाथ�ह� �योग गन� र �वि� �वतरण तथा ओसार पसार गन� स�

मनाही छ) ।

9. Respect to the biodiversity and ecology of the environment. (जै�वक �व�वधता र वातावरणीय प�र���तलाई

स�ान गनु�होस) ।

10. Carrying weapons (e.g., Gun, Explosive materials) are strictly prohibited.(हातह�तयार ज�ै ब�ुक,

�ब�ोटक पदाथ� बो� स� मनाही छ) ।

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

or passports. (होम �ेमा ब�ेह�ले अ�नवाय� �पमा आ�नो प�रचय खु�ने कागजात पेश गनु� पन�छ । �बदेशी पाहुनाह�को हकमा

नेपालमा बसाई ब�क� भएको मा� अव�ध हे�र यसका ला�ग ��ब र एबककउयचत लाई आधार मा�ननेछ ।)



अनुसूची– ५

(दफा ९ (ठ) संग स���त)

आ.व. .................................................. को बािष�क ��तवेदन

�ी च�गुनारायण नगरपा�लका

नगर काय�पा�लकाको काय�लय, च�गुनारायण, भ�पुर ।

होम�ेको नाम :

�ान : भ�पुर  �ज�ा : च�गुनारायण नगरपा�लका वडा नं ................ टोल : .................................

समुदा�यक होम�े भए आव� सं�ा : ...................................  दत� �म�त : .......................................

१. पय�टक आवागमन सं�ा र आय �ववरण :

�स.नं. म�हना पय�टक

सं�ा

�मुख

कृयाकलाप

�मुख

मुलुकह�

मा�सक

आय
कैिफयत

ज�ा :

१. (खानपान, बास, ��वालोकन, हाइिक�, स��ृ�तक काय��म, पर�रागत खेलमा सहभागी गराउने, जंगल

ट�के, इको ट� ेल इ�ादी) ।

२. होम�े माफ� त पुय�इएको सेवा सु�वधा : ............................................................................................

३. �चार �सार गराएको �ववरण : .............................................................................................................

४. आय–�यको बािष�क लेखापर��ण भएको ��तवेदनको �ववरण (��तवेदन साथ संल� गनु� पन�):

�नवेदक,

नाम थर: .................................................................. �ा� : ..............................................................

पद :   ...................................................................    टे�लफोन : ............................................................

ठेगाना : ...................................................................  इमेल : ................................................................

�म�त :........................................................................  वेभसाइट : .........................................................


