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1 देवघाट गाउँपालिकाको होि से्ट सञ्चािन कार्यलवलि, २०७६ 

 देवघाट गाउँपालिकाको होि से्ट सञ्चािन कार्यलवलि, 

२०७६ 
कार्यपालिकाबाट स्वीकृ  लिल ः २०७६/०१/०२ 

प्रिाणीकरण लिल ः २०७६/०१/१०  

प्रस्तावना 

गाउँपालिका के्षत्रिा स्थानीर् जनसिुदार्िा स्वरोजगारका अवसर लसजयना हुने  था आम्दानी वृद्धिको िाध्यिबाट 

लजवनस्तरिा सुिार ल्याउने प्रकृल का ग्रालिण पर्यटन पूवायिारको लदगोलवकास गने ग्रािीण पर्यटनको िाध्यिबाट लवपन्न, 

िलहिा, आलदवासी जनजा ी र हािसम्म सिेट्न नसलकएका सिूहकोसिे  संिग्न ा रहनेगरी पर्यटन व्यवसार्बाट 

प्राप्त हुनेिाभिाई सिुदार्को पहँुचलभत्र ल्याउने संरचनाको लनिायण र लवकास गनय होिसे्टको िाध्यिबाट स्थानीर् 

उत्पादन, श्रो  सािनको सिे  उपर्ोग हुने गरी स्थानीर् िौलिक संसृ्कल कको संरक्षण र प्रवद््रिन हुने गरी पर्यटनको 

लवकास, प्रबयिन, व्यवस्थापन र लनर्िन गनय होिसे्ट कार्यलवलि जारी गनय आवश्यक भएकोिे देवघाट गाउँपालिकाको 

पर्यटन नील  २०७५ अनुसार स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ र  देवघाट गाउँपालिकाको प्रशासकीर् 

कार्यलवलि लनर्लि  गने ऐन, २०७४ को दफा ४ बिोलजि देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको लिल  २०७६/०१/०२ को  ३१ 

औ ंवैठकिे र्ो होि से्ट सञ्चािन कार्यलवलि, २०७६ बनाई जारी गरेको छ । 

 

पररचे्छद–१ 

संलिप्त नाि र प्रारम्भ 

1. संलिप्त नाि र प्रारम्भः– (१) र्स लनर्िाविीको नाि “देवघाट गाउँपालिकाको होि से्ट सञ्चािन कार्यलवलि, 

२०७६"  रहनेछ । 

(२) र्ो कार्यलवलि देवघाट गाउँपालिकाको राजपत्रिा प्रकाशन भएको लिल देद्धख िागू हुनेछ । 

2. पररभाषाः– लवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स लनदेलशकािा, 

क) “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका भने्न बुझ्नुपछय  । 

ख) “कार्ायिर्” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् भने्न बुझ्नुपछय  ।  

ग) “ऐन” भन्नािे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ बुझ्नुपछय  ।  

घ) "प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ " भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ  सम्झनुपछय  ।  

ङ) “होि से्ट” भन्नािे पर्यटकिाई आवास, खाना र अन्य सेवा प्रदान गने उिेश्यिे आफ्नै घर सिुदार्िा लनजी 

वा सािूलहक रुपिा सञ्चािन गररएको सेवा सम्झनु पछय  । 

च) “होिसे्ट व्यवस्थापन सलिल ” भन्नािे दफा ७ को उपदफा (१) बिोलजि गठन भएको सलिल  सम्झनु पछय  

। 

छ) “होिसे्ट इकाई” भन्नािे “होिसे्ट संचािन गनय व्यवस्थापन सलिल  अन्तगय  रहेका प्रते्यक घर सम्झनु पछय  

। 

पररचे्छद–२ 

उदे्दश्य 

3. उदे्दश्यः होिसे्ट संचािनका िुख् उिेश्य देहार् बिोलजिका हुनेछन्ः 
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क) होिसे्ट संचािन गरी पर्यटन के्षत्रको प्रल फि स्थानीर् सिुदार्िा पुर्ायउने, 

ख) होिसे्ट संचािन गरी स्थानीर् के्षत्रका जन ािाई पर्यटन सेवािा सहभालग गराउने, 

ग) होिसे्ट संचािन गरी स्थानीर् सिुदार्को आर्श्रो  बृद्धि गरी जीवनस्तर वृद्धि गने, 

घ) होिसे्ट संचािन गरी स्थानीर्  था स्थानीर् स्तरिा स्वरोजगार लवकासको िाध्यिको रुपिा उपर्ोग गने, 

ङ) होिसे्ट संचािन गरी पर्यटकिाई स्थानीर् जनजीवन साथै संसृ्कल का वारेिा जानकारी लदने, 

च) होिसे्ट आवास सुलविा िात्र नभै पर्यटकिाई ररल ररवाज, किा संसृ्कल  र रहन सहनको उतृ्कष्ट अनुभव 

हालसि गने िौका प्रदान गने, 

छ) शहरी इिाकािा पर्यटकिाई सरि र सहज वा ावरणिा बसोबासको व्यवस्था गने । 

4. होिसे्टको वलगयकरणः अनुसूलच–१ िा उले्लद्धख  िापदण्ड पूरा गरी अिग/अिग स्वालित्व भएका कम्तीिा 

पाँचवटा घरिनीिे सािुलहक व्यवस्थापन गरी संचािन गरेको होिसे्टिाई सािुदालर्क ग्रािीण होिसे्ट र 

ग्रालिण  था शहरी के्षत्रिा लनजी स्तरिा सञ्चालि  होिसे्टिाई लनजी होिसे्टको रुपिा वगीकरण गररएको छ 

। 

5. पर्यटकीर् लिर्ाकिापः (१) होिसे्टिे स्थानीर् के्षत्रिा सञ्चािन हुने सांसृ्कल क कार्यक्रि र लक्रर्ाकिाप, 

परम्पराग  खेििा सहभागी गराउने, उपिब्ध हुने के्षत्रिा जंगि टर ेक, इको टर ेक  था दृश्याविोकनको 

कार्यक्रिको व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा िेद्धखएदेद्धख बाहेक होिसे्टिे देहार् बिोलजिको कार्यक्रिको आर्ोजना गनुय पनेछः– 

क) स्थानीर् सांसृ्कल क नाचगान  था फुििािाका साथ पर्यटकको स्वाग  गने, 

ख) पर्यटकहरुिाई सािुदालर्क भवन वा खुिा ठाउिा िौलिक परम्परा वा सांसृ्कल िा आिारर  सांसृ्कल  

कार्यक्रिहरुको प्रसु्त ी िेिा, जात्रा जस्ता गल लविीहरु आर्ोजना गरी सहभागी गराउने । 

ग) सांसृ्कल क सम्पदा, संग्रािर्, घरेिु  था हस्तकिा सािाग्री उत्पादन केन्द्र स्थि, दृश्याविोकन, जंगि, 

वन्यजनु्त  था चरा अविोकन गने व्यवस्था गने, 

घ) स्थानीर् कृलष, घरेिु  था हस्तकिा प्रलवलि िा सहभागी गराई पर्यटक  था स्थानीर् जन ा वीच 

जीवनशैिी, किा संसृ्कल  आलद लवषर्िा अनुभव  था ज्ञानको आदान प्रदान गराउने, 

ङ) पर्यटकको लवदाई गदाय स्थानीर् संसृ्कल  झल्कने िार्ाको लचनो सलह  फुििािा पलहराउने । 

6. दतायका िालग लनवेदन लदनेः (१) होिसे्ट संचािन गनय चाहनेिे देहार् बिोलजिका कागजा  सलह  अनुसूलच–

२ बिोलजिको ढाँचािा कार्ायिर्िा लनवेदन लदनु पनेछः 

क) सािुदालर्क होिसे्टको हकिा कम्तीिा पाँचजना घरिनीिे आ–आफ्नो घरिा सािूलहक रुपिा होिसे्ट 

सञ्चािन गनय सहि  भएको लिद्धख  प्रल वि ा  था लनजी होिस्टका िालग संबद्धि  वडा कार्ायिर्को 

लसफाररस,  

ख) जग्गा िनी प्रिाण पूजायको प्रल लिपी र नक्सा पास  वा अलभिेख भएको प्रिाण पत्र , होिसे्ट संचािकको 

नागररक ाको प्रिाणपत्रको प्रल लिपी । 

ग) होिसे्टका सञ्चािनका िालग अनुसूलच – ४ बिोलजिको ढाँचािा लविान  र्ार गरर कार्य गनय िञ्जुर भै 

साक्षीको रोहवरिा लविानिा सही छाप गरेको ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको लनवेदन परेिा कार्ायिर्को पर्यटन हेने ईकाईिे लनरीक्षण गरी अनुसूची–   १ 

बिोलजिको िापदण्ड पूरा भए/नभएको लनरीक्षण गरी कार्ायिर्िा प्रल वेदन लदनु पनेछ । 
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(३) पेश भएको प्रल वेदन गाउँपालिका होिसे्ट सिन्वर् सलिल िा पेश भई लसफाररस भएिा कार्यपालिकािा 

पेश हुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोलजिको लनरीक्षणबाट अनुसूची–१ बिोलजिको िापदण्ड पूरा भएको प्रल वेदन प्राप्त 

भएिा र कार्यपालिका वैठकबाट स्वीकृ  भएिा कार्ायिर्िे प्रते्यक होिसे्टिाई एकाइको रुपिा द ाय गरी 

अनुसुची–३ बिोलजिको ढाँचािा प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ िे होिसे्ट द ाय प्रिाणपत्र लदनेछ । 

(५) िापदण्ड पूरा नगरेकाको हकिा आवश्यक सुिार गनय सिर् लदइनेछ र पुनः स्थिग  लनरीक्षण गररनेछ । 

7. होिसे्ट संचािन तथा व्यवस्थापनः (१) सािुदालर्क होिसे्ट सञ्चािन गनय चाहने संचािकहरुिे सािारण 

भेिा गरी देहार् बिोलजिको कद्धम्तिा  ेलिस प्रल श  िलहिा रहने गरी होिसे्ट सञ्चािन  था व्यवस्थापन 

सलिल  गठन गनुयपनेछ— 

क) सिुदार्का सदस्यहरुबाट एक जना  - अध्यक्ष 

ख) सिुदार्का सदस्यहरुबाट एक जना  - उपाध्यक्ष 

ग) सिुदार्का सदस्यहरुबाट एक जना - कोषाध्यक्ष 

घ) सिुदार्का सदस्यहरुबाट एक जना  - सलचव 

ङ) सिुदार्का सदस्यहरुबाट एक जना सदस्य  - सह सलचव 

च) सिुदार्का सदस्यहरुबाट घर संख्ाको आिारिा वढीिा ६ जना सम्म - सदस्य 

(२) कार्यकाि दुई वषय सम्मको हुनेछ ।  

(३) होिसे्ट व्यवस्थापन सलिल को काि, क यव्य र अलिकार देहार् बिोलजि हुनेछः 

क) पर्यटकीर् लक्रर्ाकिापहरु र पर्यटनहरुिे पािना गनुयपने आचारसंलह ाको बारेिा जानकारी गराउने 

। 

ख) आगनु्तक/पर्यटकहरुको स्वाग   था पाहुनाको आवास व्यवस्था लििाउने, 

ग) पर्यटकको द ाय व्यवस्था गने, 

घ) आर्व्यर्को शे्रस्ता व्यवद्धस्थ  र दुरुस्त राखे्न, 

ङ) प्रते्यक होिसे्टको लनर्लि  अनुगिन गने, 

च) स्थानीर् भ्रिण प्याकेजहरुको लनिायण र प्रचार प्रसार गने, 

छ) स्थालनर् वा ावरण, परम्परा, शैिी  था संसृ्कल को संरक्षण गने, 

ज) सांसृ्कल क कार्यक्रिहरुको प्रदशयन/व्यवस्थापन गने, 

झ) पर्यटकहरुको स्वास्थ्योपचार र अन्य आकद्धिक सेवाहरुको व्यवस्थापन र सिन्वर् गने, 

ञ) होिसे्टको साइनेज  था िोकेसन म्याप  र्ार गने, 

ट) पर्यटक आवास गृहिा उपिब्ध हुने सुलविा  था िेनु/िुल्य लनिायरणिा एकरुप ा कार्ि गने, 

ठ) प्रते्यक आलथयक बषय सिाप्त भएको पै ीस लदन लभत्र पर्यटक संख्ा, प्रिुख लक्रर्ाकिाप आर् 

ड)  था व्यर् देद्धखने वालषयक प्रल वेदन िहाशाखा वा कार्यिर्िा पठाउने, 

ढ) (ड)) होिसे्टको लवकास, पवद््रिन  था व्यवस्थापनका िालग अन्य आवश्यक कार्यहरु गने । 

ण) लजल्लाद्धस्थ  होिसे्ट सिन्वर् सलिल  र केन्द्रिा रहेको पर्यटन िन्त्रािर्संग लनर्लि  सम्पकय  र 

 ) सञ्चार गने । 
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थ) अनुसूची–४ बिोलजिको सूचना पर्यटकहरुिे देखे्न स्थानिा राख्नु पने, 

द) होिसे्ट लवकास प्रवद््रिन  था व्यवस्थापनका िालग अन्य आवश्यक कार्यहरु गने, 

8. गाउँपालिका होिसे्ट सिन्वर् सलिलत: (१) गाउँपालिकािा देहार् विोलजि एक होिसे्ट सिन्वर् सलिल  

गठन गनय सलकनेछ । 

क) गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष                 - अध्यक्ष 

ख) सम्वद्धि  वडाको वडाध्यक्ष            - सदस्य 

ग) पुवायिार लवकास शाखा प्रिुख           - सदस्य 

घ) स्वास्थ्य ईकाई प्रिुख                  - सदस्य 

ङ) कृलष ईकाई प्रिुख                     - सदस्य           

च) पशु स्वास्थ्य ईकाई प्रिुख              - सदस्य 

छ) पर्यटन हेने ईकाई प्रिुख             - सदस्य–सलचव 

(२) गाउँपालिका होिसे्ट सिन्वर् सलिल को काि, क यव्य र अलिकार देहार् बिोलजिको हुनेछः– 

क) होिसे्ट संचािन गनय सलकने सम्भाव्य स्थानहरुको पलहचान गने, 

ख) होिसे्ट द ायको िागी लसफाररस गने, 

ग) होिसे्टको िागी आवश्यक पुवािार लवकासको िागी सुझाव लदने,   

घ) आकद्धिक स्वास्थ्य सम्बिी सहर्ोग र सिन्वर् गने, 

ङ) सम्भाव्य पर्यटकीर् सम्पदाहरुको लववरण  र्ार गने, 

च) होिसे्ट के्षत्रिा अगायलनक (लवषादी रलह ) पशु पंक्षी, कृलष उपजिाई प्रवद््रिन  था प्रोत्साहन गने ।  

छ) स्थालनर् वा ावरण, परम्परा, शैिी  था संसृ्कल को संरक्षण गने, सांसृ्कल क कार्यक्रिहरुको        

प्रदशयन गनय सुझाव लदने ।  

ज) स्थानीर् उत्पादन  था उत्पादकत्व वृद्धिको सुझव लदने ।  

9. अनुगिन तथा लनररिण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) उद्योग, पर्यटन ईकाई वा कार्ायिर्िे  आवश्यक ानुसार 

सिर् सिर्िा होिसे्ट व्यवस्थापन सलिल का कार्यहरु  था प्रते्यक होिसे्टको इकाईको अनुगिन  था 

लनररक्षण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको लनररक्षणका क्रििा  ोलकएको िापदण्ड पूरा नगने होिसे्टिाई िनालसव 

िालफकको म्याद लदई िापदण्ड पूरा गनय िगाउनु पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजिको म्यादलभत्र पलन िापदण्ड कार्ि गनय नसकेका होिसे्टिाई कार्ायिर्िे   लनिम्वन 

वा खारेज गनय सके्नछ । 

10. नवीकरणः (१) प्रते्यक होिसे्ट देहार् बिोलजिको कागजा  संिग्न गरी प्रते्यक पाँच बषयिा  होिसे्ट 

नबीकरणको िालग कार्ायिर्िा लनवदेन लदनु पनेछ । 

क) लवग  पाँचवषयको आर् व्यर् र होिसे्टिे प्रदान गरेको र पर्यटकहरुको िग   था लववरण । 

ख) सािुदालर्क होिसे्टको हकिा होिसे्ट व्यवस्थापन सलिल को प्रल वेदन । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि नवीकरणको िालग लनवेदन पनय आएिा कार्ायिर्िे सम्बि होिसे्टको लनररक्षण गरी 

िापदण्ड पूरा भएकाको हकिा होिस्टको नवीकरण गनेछ र पूरा नभएका होिसे्टको नलवकरण हुनेछैन । 



देवघाट गाउँपालिका राजपत्र                           खण्डः ३,                  संख्ाः २,                लिल ः २०७६/०१/१० 

 

 

5 देवघाट गाउँपालिकाको होि से्ट सञ्चािन कार्यलवलि, २०७६ 

11. गाउँपालिकावाट सहर्ोग सिन्वर्ः (१) गाउँपालिकािे होिसे्ट संचािन, व्यवस्थापनिा अवस्था हेरी िाग  

सहभालग ािा वा गाउँपालिकाको िात्र िाग िा देहार् अनुसारको के्षत्रिा सहर्ोग र सिन्वर् गनय सके्नछ ।  

क) लजल्ला ,प्रदेश, संघवीच सिन्वर् र सहजीकरण गने, 

ख) पूवायिार लवकास र क्षि ा अलभवृद्धि सम्बिी कार्य गने, 

ग) पर्यटकिाई स्वास्थ्य सम्बिी जनचे ना जगाउने, 

घ) आकद्धिक स्वास्थ्य सम्बिी सहर्ोग र सिन्वर् गने, 

ङ) सम्भाव्य पर्यटकीर् सम्पदाहरुको लववरण  र्ार गने, लनिायण, संरक्षण, ििय  संभार, लजणोिार गने, 

च) बाटो, पदर्ात्रािागय, भ्रिण रुट, भू्यटावर, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी जस्ता साना पूवायिारहरु     बनाउने, 

छ) होिसे्ट के्षत्रिा अगायलनक (लवषादी रलह ) पशु पंक्षी, कृलष उपजिाई प्रवद््रिन  था प्रोत्साहन गने ।  

ज) स्थालनर् वा ावरण, परम्परा, शैिी  था संसृ्कल को संरक्षण गने, सांसृ्कल क कार्यक्रिहरुको   प्रदशयन र 

प्रवद््रि गने,  

झ) प्रचार प्रसार  था बजारीकरणः होिसे्टको होलडयङ्ग बोडय , साइनबोडय , ब्रोलसर्र, पोष्टर, लसडी जस्ता प्रचार 

प्रसारका सािग्रीहरुको उत्पादन, वेभसाइट, पत्रपलत्रका, रेलडर्ो, टेलिलभजन, उत्सव, िेिा, 

िहोत्सव,गैरआवासीर् नेपािीसँगको सहकार्य, टुर अपरेटर  था पत्रकारहरुिाई पररचर्ात्मक भ्रिण,  

गाँउपालिकािे लनजी के्षत्रका टर ाभि  था टर ेलकङ्ग एजेन्सी र होिसे्ट सञ्चािन  था व्यवस्थापन सलिल सँग 

सहकार्य गरी होिसे्टको प्रचार प्रसार  था बजारीकरण गनय सहर्ोग गनय सके्नछ,  

ञ) सािूलहक सांसृ्कल क कार्यक्रि संचािन  था प्रदशयन गने भवनको िाग , ईलष्टिेट, डर ईङ्ग,  लडजाईन  था 

लनिायण गने सम्बद्धि काि ।  

ट) होिसे्ट संचािन सम्बिी आिारभू   ालिि संचािन गने । 

12. होिसे्ट संचािकको कतयव्यः होिसे्ट सम्बिी नील  लनिायण, व्यवस्थापन, प्रवद््रिन  था होिस्ट संचािन 

िापदण्डिा एकरुप ा  था अनुगिन कार्यिा गाउँपालिकािाई सहर्ोग पुर¥र्ाउनु होिसे्ट संचािकहरुको 

क यव्य हुनेछ । 

13. लवलविः (१) प्रलशि िालियक ल थयस्थििा दशयनकोिालग आउने दशयनाथी  था ल थायिुहरुको वसोवास र 

खानपीनको वन्दोवस्त लििाउन होिसे्ट संचािनको िालग स्थानीर् सिूदार् सिे को सहभागीिा अनुरोि 

भएिा र्स कार्यलवलिको अन्य व्यवस्थाहरुको अलिनिा रही सञ्चािन अनुि ी लदन सलकनेछ।  

(२) होिसे्टिा टर ाभि एजेन्सी िाफय   आउने पर्यटकको वीिा गराउने लजमे्मवारी सम्बद्धि  टर ाभि एजेन्सीको 

हुनेछ । व्यद्धिग  रुपिा आउने पर्यटकको हकिा लविा गने लजमे्मवारी सम्बद्धि  पर्यटकको नै हुनेछ । 

(३) होिसे्ट संचािन गने संचािकिे प्रचलि  नेपाि कानून बिोलजि नेपाि राष्टर  बैङ्कको पूवय स्वीकृल  लिएर 

िात्र लवदेशी िुद्राको कारोवार गनुय पनेछ । 

(४) होिसे्ट संचािन सम्बिी आिारभू   ालिि स्वीकृ  प्राप्त  ालिि केन्द्रहरुबाट प्राप्त गनय सलकनेछ । 

14. बचाउः र्स अलघ होि से्ट द ाय, संचािन  था व्यवस्थापन सम्बििा भए गरेका काि  कारवाहीहरु र्सै 

कार्यलवलि अनुसार भए गरेको िालननेछ । 
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अनुसूची १ 

(दफा ४ संग सम्बन्धन्धत) 

होिसे्ट संचािनका आिारभूत िापदण्डः 

1. होिस्टका िालग घर, कोठा र शैर्ाः 

क) प्रते्यक सािुदालर्क होिस्टका िालग लभन्न लभन्न स्वालित्व भएका कम्तीिा ५ वटा घर (होिसे्ट रू्लनट) हुनु पनेछ 

। एक आपसिा सहज पहँुचका िालग बाटोको प्रबि भएको, घरहरु िौलिक संसृ्क ी झल्कने र हावा हुरी, 

जंगिी जनावर आदीबाट सुरलक्ष  हुनु पने, खुिा, लहिो  था िुिोरलह  सफासुग्घर हुनुपनेछ । 

ख) होिस्टिा पाहुनाका िालग कम्तीिा एउटा अिगै्ग कोठा हुनुपनेछ । 

ग) होिसे्टसंचािन गने एक घरिा बढीिा ४ कोठा पर्यटकका िालग छुट्याउन सलकनेछ । 

घ) (घ) एउटा कोठिा बढीिा २ वटािात्र ओछ्यान रहनुपने छ । ओछ्यान कम्तीिा ६ लफट िम्बाई र ३ लफट 

चौडाईको हुनुपनेछ । 

ङ) भुईिा कापेट वा राडी वा सफा गुन्द्री ओछ्याएको हुनुपनेछ । 

च) ढोकािा खुटृा पुछ्ने बोरा वा डोरम्याट भएको हुनुपनेछ । 

छ) नरि खािको से ो  न्ना भएको र से ै खोि भएका ओढ्नेको व्यवस्था हुनुपनेछ । 

ज) लभिािा वा ढोकाको पछाडी िुगा झुण्ड्याउने व्यवस्था भएको हुनुपनेछ । 

झ) कोठािा लवजुिी बिी वा िाद्धिन वा िैन वा टुकी पानस वाल्ने व्यवस्था हुनुपनेछ । 

ञ) सुते्न कोठािा िुवाँ आउन नहुने । 

ट) सुते्न कोठािा राम्रा राम्रा दृश्य र स्थानीर् संसृ्कल  झल्कने  द्धस्वरहरु भएिा राम्रो हुने । 

ठ) फोहोर फाल्ने एउटा टोकरी (डस्टवीन) को व्यवस्था हुनुपनेछ । 

ड) सम्भव भएसम्म प्रते्यक पाहुनाका िालग १ जोर चप्पि (स्लीपर) को व्यवस्था हुनुपनेछ । 

ढ) सम्भव भएसम्म लभिािा एउटा अियकद (आिा शररर) देद्धखने ठूिो ऐना झुण्डाएको हुनुपनेछ । 

ण) सम्भव भएसम्म सुते्न कोठािा लचर्ा टेवि राख्नु राम्रो हुने । 

 ) सम्भव भएसम्म सुते्न कोठािा २ वटा कुसी राख्नु राम्रो हुने । 

2. शौचािर् र स्नान घरः 

क) सुलविारु्ि र सफा शौचािर् हुनु पने । 

ख) होिसे्ट संचािन गने घर वा सिुदार्िा नुहाउने प्रवि (छुटै्ट बाथरुि वा कम्तीिा छेलकएर नुहाउन सलकने 

सुलविारु्ि ठाउँ) । 

ग) स्नानगारिा पानीको बािी, िग, सावुन, रुिाि आलद आिारभू  वसु्तहरु हुनु पने । 

3. भान्छा कोठा र खाना खाने व्यवस्थाः 

क) पाहुना राखे्न घर/कोठा नलजक गाई भैसी अथवा भेडाबाख्रा, सुगँुर, कुखुरा आलद वाध्न वा पाल्न नहुने । 

ख) िेरै िुवाँ नहुने भान्सा (उन्न  वा सुिाररएको चुिो भएको । 

ग) पानीको सुलविा लििाउनुपने र खानेपानी लफिर गरेर वा उिािेरिात्र लदने । 

घ) स्थानीर् खानाका पररकारहरुिाई स्वास््कर ढंगिे पकाउने र खुवाउने प्रवि हुनुपने । 

ङ) नेपािीहरुिाई राम्रोसंग पिेटी कसेर वसेर खान लिल्ने ठाउँ हुनुपने । 

च) लवदेशीिाई सानो डाइलनङ्ग टेविको पलन प्रवि भए राम्रो हुने । 

छ) खानपीन लववरण  था िूल्य लनिायरण गररएको हुनुपने (िेनु भएको । 

ज) सकेसम्म स्थानीर् उत्पादन प्रर्ोग हुने खानाको पररकार हुनु पनेछ । 
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झ) सकेसम्म लवषादी रलह  (अगायलनक ) खाना हुनु पनेछ । 

 

4. स्वास्थ्य, सरसफाई तथा सुरिाः 

क) िुसा, िािखुटे्ट, उडुस, उलपर्ाँ आलदबाट सुरलक्ष  हुनु पने, दुगयि वा गाई भैसीको गोठबाट टाढा हुनु पने, 

सािुदालर्क रुपिा प्राथलिक उपचारको व्यवस्था हुनु पने, खुिा नािी र ढि हुन नहुने । 

ख) वा ावरण िैत्री, पर्यटन कृर्ाकिाप, पर्यटकीर् सम्पदाहरुको संरक्षण, सावयजलनक शौचािर्को 

व्यवस्था,बृक्षरोपण  भएको हुनु पनेछ । 
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अनुसूची २ 

(दफा ६(१) संग सम्बन्धन्धत) 

 

होिसे्ट दतायका िालग लदइने लनवेदन 

 

श्री प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ  जू्य,  

देवघाट गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्,  नहँु 

 

हािीहरुिे लजल्ला ............. गाउँपालिका देवघाट, वडा नं. ......... टोि/गाउँ...................... िा संचािन गनय िागेको 

.................................... होिसे्टिाई देवघाट गाउँपालिकाको होिसे्ट संचािन कार्यलवलि, २०७५ बिोलजि 

सािुदालर्क/लनजी होिसे्टको रुपिा द ाय गरी पाउन लनवेदन गदयछु /गदयछौ । होिसे्ट संचािन कार्यलवलि , २०७५को 

अलिनिा रही आफ्नो होिसे्ट संचािन गनेछौ ं। 

संिग्न कागिातः 

1. होिसे्ट संचािन गने लनवेदकको नागररक ा प्रिाणपत्रको प्रल लिलपहरु 

2. होिसे्ट संचािन गने प्रते्यक घरिनीको जग्गा िनी प्रिाणपत्रको प्रल लिलप 

3. प्रते्यक घरिनीिे होिसे्ट संचािन गनय िञ्जुर गरेको कागजा  सलह  होिसे्ट व्यवस्थापन सलिल को लनणयर्को 

प्रल लिपी । 

4. व्यवस्थापन सलिल  गठन  था द ाय गनेसम्बिी स्थानीर् भेिाको लनणयर् 

5. लनजी होिसे्टको हकिा सम्बद्धि  स्थालनर् लनकार्को लसफाररस 

6. आिारभू  प्रलशक्षण लिएको भए सोको प्रिाणपत्रको प्रल लिलप 

 

होिसे्ट रू्लनटहरु (दताय हने व्यन्धिहरुको लववरण) 

क्र.सं.  संचािकको नािथर    ठेगाना 

   

   

   

   

 

नोटः सािुदालर्क होिसे्टको हकिा होिसे्ट व्यवस्थापन सलिल को अध्यक्ष वा अलिकार लदएको व्यवस्थापन सलिल को 

सदस्यिे लनवेदन लदनु पने छ । 

 

लनवेदक, 

नािथरः 

ठेगानाः 

लिल ः 
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अनुसूची ३ 

(दफा ६ (४) सँग सम्बन्धन्धत) 

 

देवघाट गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

देवघाट, तनहँ । 

 

प्रिाणपत्र संख्ाः                                                                                             लिल ः ................ 

 

, ......................................................... िाई होि से्ट संचािन कार्यलवलि, २०... िा व्यवस्था भए अनुसार सािुदालर्क / 

लनलज होिसे्टका रुपिा द ाय / नवीकरण गरी र्ो प्रिाणपत्र प्रदान गररएको छ । 

१) सदस्यको नािः 

२) ठेगानाः 

३. िान्य अवलिः 

 

HOME STAY OPERATION CERTIFICATE 

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

community/private home stay undfer home stay operation procedures 2075 B.S.  

1) Name of the owner: 

2) Address of the owner: 

3) Valid up to ……………………………………. 

शतयहरु 

1. व्यवस्थापन सलिल संग सिन्वर् गरी पर्यटकहरुिाई बसोबासको व्यवस्था गनुयपने छ । 

2. चिन चल्तीको वा लनिायरर  िूल्यभन्दा बढी िूल्य लिनु हुदैन । 

3. स्थानीर् सिालजक सांसृ्कल क वा ावरणिाई असर पने खािका लक्रर्ाकिापहरु गनुय गराउनु हुदैन । 

4. र्ो प्रिाणपत्र  था अनुसूची ४ बिोलजिको आचारसंलह ा सबैिे देखे्न स्थानिा राख्नु पनेछ । 

5. व्यवस्थापन सलिल संग सिन्वर् गरी प्रते्यक वषय प्रल वेदन बुझाउनु पनेछ । 

6. व्यवस्थापन सलिल संग सिन्वर् गरी प्रते्यक वषय प्रल वेदन बुझाउनु पनेछ 

7. र्ो प्रिाणपत्र प्रते्यक ५।५ वषयिा नवीकरण गराउनु पनेछ । 

 

 

अनुिल  पत्र प्रदान गने अलिकृ को 

 नािः 

 दजायः 

 दस्तख ः 

  लिल ः                                             
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अनुसूची ४ 

(दफा ६(१)(ग) सँग सम्बन्धन्धत) 

 

देवघाट गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

देवघाट, तनहँ । 

 

....................... होिसे्टको लविान ................ 

पररचे्छद – १ 

प्रारद्धम्भक 

१. होिसे्टको नािः 

क) होिसे्टको कार्ायिर् रहने ठेगानाः 

ख) होिसे्टको कार्यके्षत्रः 

ग) प्रारम्भः  

२. पररभाषाः लवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स लविानिा 

(क) “लविान” भन्नािे ...................................... िाई बुझाउनेछ ।  

(ख) “ होिसे्ट” भन्नािे ...................................... िाई बुझाउनेछ ।  

(ग) “सलिल ” भन्नािे र्स लविानको दफा १३ बिोलजि गलठ  कार्य सलिल िाई जनाउँदछ ।  

(घ) “सभा” भन्नािे र्स लविान बिोलजि बसेको सािारण सभा र लवशेष सािारण सभािाई सिे  जनाउँछ । 

(ङ) “पदालिकारी” भन्नािे संस्थाका पदालिकारीहरुिाई सम्झनु पदयछ । 

(च) “लनर्ि लवलनर्ि” भन्नािे र्स लविान अन्तगय  बने्न लनर्ि लवलनर्ििाई जनाउँछ । 

(छ) “स्थानीर् अलिकृ ” भन्नािे प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ िाई बुझाउनेछ । 

(ज) “ ोलकएको वा  ोलकए बिोलजि” भन्नािे र्ो लविान र र्स लविान अन्तगय  बनेको लनर्ि  लवलनर्ििा 

 ोलकएको वा  ोलकए बिोलजि सम्झनु पदयछ । 

(झ) “स्थानीर्  ह” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकािाई जनाउँनेछ ।  

(ञ) “होिसे्ट इकाई” भन्नािे “होिसे्ट संचािन गनय व्यवस्थापन सलिल  अन््र ग  रहेका   प्रते्यक घर सम्झनु 

पछय  । 

(ट) होिसे्ट के्षत्र भन्नािे सािरण सभा वा व्यवस्थापन सलिल िे लनणयर् गरी  ोकेको, बढाएको वा घटाएको 

चार लकल्ला  ोकेको के्षत्र सम्झनुपदयछ । 

३. संस्थाको छापः 

पररचे्छद–२ 

४. उदे्दश्य  

५. संस्थाको उदे्दश्य प्राप्त गनय गररने कािहरुः 

पररचे्छद–३ 

सदस्य ा 

६. सािारण सदस्यः 
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७. सदस्य ा प्राद्धप्तको िालग आवश्यक र्ोग्य ाः 

८. सदस्य प्राप्त गनय वा बहाि रहन नसके्न अवस्थाः 

९. सदस्य ाको सिाद्धप्तः 

१०. सदस्य ा शुल्क र सदस्य ा प्रदान गने लवलिः 

पररचे्छद–४ 

सािारण सभा, कार्य सलिल  

११. सािारण सभाको गठनः 

१२. सािारण सभाको काि, क यव्य र अलिकारः 

१३. संचािन  था व्यवस्थापन सलिल को गठनः 

१४. सञ्चािन  था व्यवस्थापन सलिल को काि क यव्य र अलिकारः 

१५. पद त्याग गनय सके्नः 

१६. अन्य सलिल हरुः 

१७. पदालिकारीहरुको काि, क यव्य र अलिकारः 

१८. गणपुरक संख्ाः  

पररचे्छद–६ 

आलथयक व्यवस्था 

१९. संस्थाको कोषः 

२०. खा ा सञ्चािनः 

२१. होिसे्टको रकि खचय गने  ररकाः 

२२. होिसे्टको िेखा र िेखापरीक्षणः 

२३. लनवायचन सम्बिी व्यवस्थाः 

२४. उमे्मदवार हुन र्ोग्य ाः 

२५. अलवश्वासको प्रस्तावः  

२६. लविान संशोिनः 

२७. लवलनर्ि बनाउन सके्नः 

२८. कियचारीको व्यवस्थाः 

२९. संस्थाको लवघटनः 

३०. व्याख्ाः 

३१. गोप्य ा भंग गनय नहुनेः 

३२. ऐन अनुसार हुनेः  

३३. लनदेशनको पािनाः 

३४.  दथय सलिल ः 

 

 

आज्ञािे 

रिेश सुवेदी 

प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत 


