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फिदिम नगरपालिकाको होमस्टे संचािन कार्यफिलि, २०७५
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फिदिम नगरपालिका क्षेत्रका स्थानीर् जनसमुिार्मा स्िरोजगारका अिसर लसजयना हुने तथा आम्िानी
िृफिको माध्र्मबाट जजिनस्तरमा सुिार ल्र्ाउने प्रकृलतका ग्रालमण पर्यटन पूिायिारको दिगो फिकास

गने ग्रामीण पर्यटनको माध्र्मबाट फिपन्न, मफहिा, आदििासी जनजाती र हािसम्म समेट्न नसफकएका

समूहको समेत सं िग्नता रहने गरी पर्यटन व्र्िसार्बाट प्राप्त हुने िाभिाई समुिार्को पहुुँचलभत्र
ल्र्ाउने सं रचनाको लनमायण गरर होमस्टे को माध्र्मबाट पर्यटनको फिकास, प्रबयिन, व्र्िस्थापन र

लनर्मन गनय होमस्टे कार्यफिलि जारी गनय आिश्र्क भएकोिे स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन-२०७४
को ििा ११ को उपििा २(१) िे दिएको अलिकार प्रर्ोग गरी फिदिम नगरपालिकािे होमस्टे
संचािन कार्यफिलि, २०७५ बनाई जारी गरे को छ ।
१. सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भः
(१) र्स कार्यफिलिको नाम “फिदिम नगरपालिकाको होमस्टे सं चािन कार्यफिलि २०७५”
रहेको छ ।

(२) र्ो कार्यफिलि फिदिम नगर कार्यपालिकािे स्िीकृत गरे पलछ तुरुन्त िागु हुनेछ ।

२. पररभाषाः फिषर् िा प्रसं गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यफिलिमा,–

(क) “होमस्टे ” भन्नािे पर्यटकिाई आिास, खाना र अन्र् सेिा प्रिान गने उिेश्र्िे आफ्नै
घर समुिार्मा लनजी िा सामूफहक रुपमा सञ्चािन गररएको सेिा सम्झनु पछय ।
(ख) “शाखा” फिदिम नगरपालिकाको सामान्र् प्रशासन शाखा सम्झनुपछय।

(ग) “होमस्टे व्र्िस्थापन सलमलत” भन्नािे ििा ७ को उपििा (१) बमोजजम गठन भएको
सलमलत सम्झनु पछय ।
(घ) “होमस्टे इकाई” भन्नािे होमस्टे सं चािन गनय व्र्िस्थापन सलमलत अन्तगयत रहे का
प्रत्र्ेक घर सम्झनु पछय ।
३. उद्देश्र्ः होमस्टे सं चािनका मुख्र् उिेश्र् िे हार् बमोजजमका हुनेछनः–
(क) पर्यटन क्षेत्रको प्रलतिि ग्रामीण समुिार्मा पुर्ायउने,

(ख) ग्रामीण क्षेत्रका जनतािाई पर्यटन सेिामा सहभालग गराउने,
(ग) ग्रामीण समुिार्को आर्श्रोत बृफि गरी जीिनस्तर िृफि गने,
(घ) ग्रामीण तथा स्थानीर् स्तरमा स्िरोजगार फिकासको माध्र्मको रुपमा उपर्ोग गने,
(ङ) पर्यटकिाई ग्रामीण जनजीिन साथै सं स्कृलतका िारे मा जानकारी दिने,

(च) होमस्टे आिास सुफििा मात्र नभै पर्यटकिाई ररलतररिाज, किा सं स्कृलत र रहनसहनको
उत्कृष्ट अनुभि हालसि गने मौका प्रिान गने,

(छ) शहरी इिाकामा पर्यटकिाई सरि र सहज िातािरणमा बसोबासको व्र्िस्था गने ।
४. होमस्टे को िलगयकरणः अनुसूजच–१ मा उजल्िजखत मापिण्ड पूरा गरी अिग/अिग स्िालमत्ि
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भएका कम्तीमा पाुँचिटा घरिनीिे सामुफहक व्र्िस्थापन गरी सं चािन गरे को होमस्टे िाई
सामुिाफर्क ग्रामीण होमस्टे ग्रालमण तथा शहरी क्षेत्रमा लनजी स्तरमा सञ्चालित होमस्टे िाई लनजी
होमस्टे को रुपमा िगीकरण गररएको छ ।
५. पर्यटकीर् फिर्ाकिापः
(१) होमस्टे िे स्थानीर् क्षेत्रमा सञ्चािन हुने सांस्कृलतक कार्यिम र फिर्ाकिाप,परम्परागत
खेिमा सहभागी गराउने, उपिब्ि हुने क्षेत्रमा जंगि ट्रेक, इको ट्रेक तथा

कार्यिमको व्र्िस्था गनुय पनेछ ।

दृश्र्ाििोकनको

(२) उपििा (१) मा िेजखएिे जख बाहे क होमस्टे िे िे हार् बमोजजमको कार्यिमको आर्ोजना
गनुय पनेछः–

(क) स्थानीर् सांस्कृलतक नाचगान तथा िुिमािाका साथ पर्यटकको स्िागत गने,

(ख) पर्यटकहरुिाई सामुिाफर्क भिन िा खुिा ठाउुँमा मौलिक परम्परा िा सांस्कृलतमा
आिाररत सांस्कृलतक कार्यिमहरुको प्रस्तुती, मेिा, जात्रा जस्ता गलतफििीहरु
आर्ोजना गरी सहभागी गराउने ।

(ग) सांस्कृलतक सम्पिा, सं ग्रािर्, घरे ि ु तथा हस्तकिा सामाग्री उत्पािन केन्र,

जंगि, िन्र्जन्तु तथा चरा अििोकन गने व्र्िस्था गने,

(घ) स्थानीर् कृफष, घरे ि ु तथा हस्तकिा प्रफिलि मा सहभागी गराई पर्यटक तथा स्थानीर्
जनता िीच जीिनशैिी, किा सं स्कृलत आदि फिषर्मा अनुभि तथा ज्ञानको आिान
प्रिान गराउने,

(ङ) पर्यटकको फििाई गिाय स्थानीर् सं स्कृलत झल्कने मार्ाको जचनो सफहत िुिमािा
पफहराउने ।
६. ितायका िालग लनिेिन दिनः
(१) होमस्टे सं चािन गनय चाहनेिे िे हार् बमोजजमका कागजात सफहत अनुसूजच–२ बमोजजमको
ढाुँचामा रु. १०।– को फटकट टाुँसी शाखा िा कार्ायिर्मा लनिेिन दिनु पनेछ,–

(क) सामुिाफर्क होमस्टे को हकमा कम्तीमा पाुँचजना घरिनीिे आ-आफ्नो घरमा सामूफहक
रुपमा होमस्टे सञ्चािन गनय सहमत भएको लिजखत प्रलतििता तथा लनजी होमस्टे का िालग
सं बजन्ित िडा कार्ायिर्को लसिाररस,

(ख) जग्गा िनी प्रमाण पूजायको प्रलतलिपी । नगरपालिका क्षेत्रको हकमा नक्सा पास भएको
प्रमाण ।

(ग) होमस्टे सं चािकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी ।
(२) उपििा (१) बमोजजमको लनिेिन परे मा कार्ायिर्िे सम्बजन्ित िडा कार्ायिर् , स्थानीर्
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स्िास््र्कमी समेतको प्रलतलनलििे लनरीक्षण गरी अनुसूची–१ बमोजजमको मापिण्ड पूरा भए
नभएको लनरीक्षण गरी फिदिम नगरपालिका कार्ायिर्मा प्रलतिेिन दिनु पनेछ ।
(३) उपििा (२) बमोजजमको लनरीक्षणबाट अनुसूची–१ बमोजजमको मापिण्ड पूरा भएको
प्रलतिेिन प्राप्त भएमा शाखा िा सम्बजन्ित कार्ायिर्िे प्रत्र्ेक होमस्टे िाई एकाइको रुपमा िताय
ु ी–३ बमोजजमको ढाुँचामा होमस्टे िताय प्रमाणपत्र दिनेछ ।
गरी अनुसच

(४) मापिण्ड पूरा नगरे काको हकमा आिश्र्क सुिार गनय समर् दिइनेछ र पुनः स्थिगत
लनरीक्षण गररनेछ ।
७. होमस्टे व्र्िस्थापन तथा सं चािनः
(१) सामुिाफर्क होमस्टे सञ्चािन गनय चाहने सं चािकहरुिे सािारण भेिा गरी िे हार्
बमोजजमको होमस्टे सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन सलमलत गठन गनुप
य नेछ,—
(क) समुिार्का सिस्र्हरुबाट एक जना : अध्र्क्ष
(ख) समुिार्का सिस्र्हरुबाट एक जना : उपाध्र्क्ष
(ग) समुिार्का सिस्र्हरुबाट एक जना : कोषाध्र्क्ष
(घ) समुिार्का सिस्र्हरुबाट मफहिा सिस्र् : सिस्र्
(ङ) समुिार्का सिस्र्हरुबाट एक जना सिस्र् : सिस्र्–सजचि
(२) होमस्टे मा सहभागी हुने घर सं ख्र्ाको आिारमा समािेशी हुने गरी समुिार्िे थप ६
जनासम्म सिस्र्को चर्न गनय सक्नेछ ।

(३) होमस्टे व्र्िस्थापन सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार िे हार् बमोजजम हुनेछ,—

(क) पर्यटकीर् फिर्ाकिापहरु र पर्यटनहरुिे पािना गनुप
य ने आचारसं फहताको बारे मा
जानकारी गराउने ।
(ख) आगन्तुक÷पर्यटकहरुको स्िागत तथा पाहुनाको आिास व्र्िस्था लमिाउने,
(ग) पर्यटकको िताय व्र्िस्था गने ,
(घ) आर्व्र्र्को श्रे स्ता व्र्िजस्थत र िुरुस्त राख्ने,
(ङ) प्रत्र्ेक होमस्टे को लनर्लमत अनुगमन गने,
(च) स्थानीर् भ्रमण प्र्ाकजहरुका ेे ेे लनमायण र प्रचार प्रसार गने,

(छ) स्थालनर् िातािरण, परम्परा, शैिी तथा सं स्कृलतको सं रक्षण गने,
(ज) सांस्कृलतक कार्यिमहरुको प्रिशयन÷व्र्िस्थापन गने,

(झ) पर्यटकहरुको स्िास््र्ोपचार र अन्र् आकजस्मक सेिाहरुको व्र्िस्थापन र समन्िर्
गने,
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(ञ) होमस्टे को साइनेज तथा िोकेसन म्र्ाप तर्ार गने,

(ट) पर्यटक आिास गृहमा उपिब्ि हुने सुफििा तथा मेन÷ु मुल्र् लनिायरणमा एकरुपता
कार्म गने,

(ठ) प्रत्र्ेक आलथयक बषय समाप्त भएको पैतीस दिन लभत्र पर्यटक सं ख्र्ा, प्रमुख फिर्ाकिाप
आर् तथा व्र्र् िे जखने िाफषयक प्रलतिेिन शाखा िा कार्यिर्मा पठाउने,
(ड)) होमस्टे को फिकास, पिद्र्िन तथा व्र्िस्थापनका िालग अन्र् आिश्र्क कार्यहरु गने
।
(ढ) नगरपालिका जस्थत होमस्टे समन्िर् सलमलत लनर्लमत सम्पकय र सञ्चार गने ।
(ण) अनुसूची–४ बमोजजमको सूचना पर्यटकहरुिे िे ख्ने स्थानमा राख्नु पने,
(त) होमस्टे फिकास

k|a4{g

तथा व्र्िस्थापनका िालग अन्र् आिश्र्क कार्यहरु गने ,

८. नगरपालिका होमस्टे समन्िर् सलमलत (१) नगरपालिकाको पर्यटन हे ने सिस्र्को
सं र्ोजकत्िमा पूिायिार फिकास, स्िास््र्, जशक्षा, सञ्चार, सुरक्षा, खानेपानी, फिद्युत कार्ायिर्का
प्रलतलनिी सिस्र् रहने गरी नगरपालिका होमस्टे समन्िर् सलमलत गठन गनय सफकनेछ ।
(२) नगरपालिका होमस्टे समन्िर् सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार िे हार् बमोजजमको
हुनेछः–

(क) नगरपालिका जस्थत होमस्टे व्र्िस्थापन सलमलतहरु िीच समन्िर् र सहजीकरण गने,
(ख) पूिायिार फिकास र क्षमता अलभिृफि सम्बन्िी कार्य गने,
(ग) पर्यटकिाई स्िास््र् सम्बन्िी जनचेतना जगाउने,
(घ) आकजस्मक स्िास््र् सम्बन्िी सहर्ोग र समन्िर् गने ,
(ङ) सम्भाव्र् पर्यटकीर् सम्पिाहरुको फििरण तर्ार गने ,
(च) बाटो, पिर्ात्रामागय, भ्र्ूटािर, खानेपानी, स्िास््र् चौकी जस्ता साना पूिायिारहरु बनाउने
िा िनाउन सम्बजन्ित नगरपालिका िाई सहर्ोग गने ।

९. अनुगमन तथा लनररक्षण सम्बन्िी व्र्िस्थाः
(१) फिदिम नगरपालिकाको कार्ायिर्िे आिश्र्कतानुसार समर् समर्मा होमस्टे व्र्िस्थापन
सलमलतका

कार्यहरु तथा प्रत्र्ेक होमस्टे को इकाईको अनुगमन तथा लनररक्षण गनुय पनेछ ।

(२) उपििा (१) बमोजजमको लनररक्षणका िममा तोफकएको मापिण्ड पूरा नगने

होमस्टे िाई

मनालसि माफिकको म्र्ाि दिई मापिण्ड पूरा गनय िगाउनु पनेछ ।

(३) उपििा (२) बमोजजमको म्र्ािलभत्र पलन मापिण्ड कार्म गनय नसकेका होमस्टे िाई

lkmlbd gu/kflnsfsf] कार्ायिर्िे

लनिम्िन िा खारे ज गनय सक्नेछ ।

१०. निीकरणः
(१) प्रत्र्ेक होमस्टे िे हार् बमोजजमको कागजात सं िग्न गरी प्रत्र्ेक पाुँच बषयमा होमस्टे
नफिकरणको िालग फिदिम नगरपालिकाको कार्ायिर्मा रु. २०।– को फटकट टाुँसी लनििे न
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दिनु पनेछ ।
(क) फिगत पाुँचिषयको आर् व्र्र् र होमस्टे िे प्रिान गरे को र पर्यटकहरुको िगत तथा
फििरण ।

(ख) सामुिाफर्क होमस्टे को हकमा होमस्टे व्र्िस्थापन सलमलतको प्रलतिेिन ।
(२) उपििा (१) बमोजजम निीकरणको िालग लनिेिन पनय आएमा कार्ायिर्िे सम्बि
होमस्टे को लनररक्षण गरी मापिण्ड पूरा भएकाको हकमा होमस्टको निीकरण गनेछ र पूरा
नभएका होमस्टे को नफिकरण हुनेछैन ।

११. प्रचार प्रसार तथा बजारीकरणः होमस्टे को होलडयङ्ग बोडय, साइनबोडय, ब्रोलसर्र, पोष्टर, लसडी जस्ता
प्रचार प्रसारका सामग्रीहरुको उत्पािन, िेभसाइट, पत्रपलत्रका, रे लडर्ो, टे लिलभजन, उत्सि, मेिा,

महोत्सि, गैरआिासीर् नेपािीसुँगको सहकार्य, टु र अपरे टर तथा पत्रकारहरुिाई पररचर्ात्मक

भ्रमण, भ्रमण प्र्ाकेजको लनमायण तथा फििी प्रब4{न जस्ता काम कारिाई र कृर्ाकिाप फिदिम

नगरपालिकाको लनजी क्षेत्रका ट्राभि तथा ट्रेफकङ्ग एजेन्सीसुँग सहकार्य गरी होमस्टे को प्रचार प्रसार
तथा बजारीकरण गनेछ ।

१२. होमस्टे एसोजशएसनः होमस्टे सम्बन्िी नीलत लनमायण, व्र्िस्थापन, तथा होमस्टे सं चािन
मापिण्डमा एकरुपता तथा अनुगमन कार्यमा नेपाि सरकारिाई सहर्ोग पुर्ायउन होमस्टे
सं चािकहरुको होमस्टे एसोजशएसनिे कार्य गनेछ ।
१३. फिफििः

ु रुको
(१) प्रलसि िालमयक तीथयस्थिमा िशयनको िालग आउने िशयनाथी तथा तीथायिह
िसोिास र खानपीनको िन्िोिस्त लमिाउन होमस्टे सं चािनको िालग स्थानीर् समूिार्
समेतको सहभागीमा अनुरोि भएमा र्स कार्यफिलिको अन्र् व्र्िस्थाहरुको अलिनमा रही
सञ्चािन अनुमती दिन सफकनेछ
(२) होमस्टे मा ट्राभि एजेन्सी माियत आउने पर्यटकको िीमा गराउने जजम्मेिारी
सम्बजन्ित ट्राभि एजेन्सीको हुनेछ । व्र्जिगत रुपमा आउने पर्यटकको हकमा फिमा
गने जजम्मेिारी सम्बजन्ित पर्यटकको नै हुनेछ ।

(३) होमस्टे सं चािन गने सं चािकिे प्रचलित नेपाि कानून बमोजजम नेपाि राष्ट्र बैङ्कको
पूि य स्िीकृलत लिएर मात्र फििे शी मुराको कारोिार गनुय पनेछ ।

(४) होमस्टे सं चािन सम्बन्िी आिारभूत तालिम नेपाि पर्यटन तथा होटि व्र्िस्थापन

प्रजशक्षण प्रलतष्ठान िगार्त अन्र् स्िीकृत प्राप्त तालिम केन्रहरुबाट प्राप्त गनय सफकनेछ ।
---------------------------------
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अनुसूची-१
(ििा ४ सं ग सम्बजन्ित)
होमस्टे संचािनका आिारभूत मापिण्ड
१. होमस्टे का िालग घर, कोठा र शैर्ाः
(क) प्रत्र्ेक सामुिाफर्क होमस्टका िालग लभन्न लभन्न स्िालमत्ि भएका कम्तीमा ५ िटा
घर (होमस्टे र्ूलनट) हुन ु पनेछ । एकआपसमा सहज पहुुँचका िालग बाटोको प्रबन्ि

भएको, घरहरु मौलिक सं स्कृती झल्कने र हािा हुरी, जंगिी जनािर आिीबाट सुरजक्षत हुन ु
पने, खुिा, फहिो तथा िुिोरफहत सिासुग्घर हुनपु नेछ ।

(ख) होमस्टमा पाहुनाका िालग कम्तीमा एउटा अिग्गै कोठा हुनपु नेछ ।
(ग) होमस्टे संचािन गने एक घरमा बढीमा ४ कोठा पर्यटकका िालग छु ट्याउन सफकनेछ
।

(घ) एउटा कोठमा बढीमा २ िटामात्र ओछ्यान रहनुपने छ । ओछ्यान कम्तीमा ६.५
फिट िम्बाई र ३ फिट चौडाईको हुनपु नेछ ।

(ङ) भईु मा कापेट िा राडी िा सिा गुन्री ओछ्याएको हुनपु नेछ ।
(च) ढोकामा खुटृा पुछ्ने बोरा िा डोरम्र्ाट भएको हुनपु नेछ ।

(छ) नरम खािको सेतो तन्ना भएको र सेतै खोि भएका ओढ्नेको व्र्िस्था हुनपु नेछ ।
(ज) लभत्तामा िा ढोकाको पछाडीपफटृ िुगा झुण्याउने व्र्िस्था भएको हुनपु नेछ ।

(झ) कोठामा फिजुिी बत्ती िा िाजल्टन िा मैन िा टु की पानस िाल्ने व्र्िस्था हुनपु नेछ
।
(ञ) सुत्ने कोठामा िुिाुँ आउन नहुने ।

(ट) सुत्ने कोठामा राम्रा राम्रा दृश्र् र स्थानीर् सं स्कृलत झल्कने तजस्िरहरु भएमा राम्रो
हुने ।

(ठ) िोहोर िाल्ने एउटा टोकरी (डस्टिीन) को व्र्िस्था हुनपु नेछ ।
(ड) सम्भि भएसम्म प्रत्र्ेक पाहुनाका िालग १ जोर चप्पि (स्िीपर) को व्र्िस्था
हनुपनेछ ।
(ढ) सम्भि भएसम्म लभत्तामा एउटा अियकि (आिा शररर) िे जखने ठू िो ऐना झुण्डाएको
हुनपु नेछ ।

(ण) सम्भि भएसम्म सुत्ने कोठामा जचर्ा टे िि राख्नु राम्रो हुने ।

(त) सम्भि भएसम्म सुत्ने कोठामा २ िटा कुसी राख्नु राम्रो हुने ।

२. शौचािर् र स्नानगार

(क) सुफििार्ुि र सिा शौचािर् हुन ु पने ।
(ख) होमस्टे सं चािन गने घर िा समुिार्मा नुहाउने प्रिन्ि (छु टै बाथरुम िा कम्तीमा
छे फकएर नुहाउन सफकने सुफििार्ुि ठाउुँ) ।
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(ग) स्नानगारमा पानीको बाल्टी, मग, सािुन, रुमाि आदि आिारभूत िस्तुहरु हुन ु पने ।
३. भान्छा कोठा र खाना खाने व्र्िस्था ेः

(क) पाहुना राख्ने घर÷कोठा नजजक गाई भै सी अथिा भेडाबाख्रा, सुगरुँ ु , कुखुरा आदि िाध्न
िा पाल्न नहुने ।

(ख) िेरै िुिाुँ नहुने भान्सा (उन्नत िा सुिाररएको च ुिो भएको) ।

(ग) पानीको सुफििा लमिाउनुपने र खानेपानी फिल्टर गरे र िा उमािे रमात्र दिने ।

(घ) स्थानीर् खानाका पररकारहरुिाई स्िास््कर ढं गिे पकाउने र खुिाउने प्रिन्ि हुनपु ने
।

(ङ) नेपािीहरुिाई राम्रोसं ग पिे टी कसेर िसेर खान लमल्ने ठाउुँ हुनपु ने ।
(च) फििे शीिाई सानो डाइलनङ्ग टे ििको पलन प्रिन्ि भए राम्रो हुने ।

(छ) खानपीन फििरण तथा मूल्र् लनिायरण गररएको हुनपु ने (मेन ु भएको) ।
४.स्िास््र्, सरसिाई तथा सुरक्षा ेः

(क) मुसा, िामखुटृेे, उडुस, उफपर्ाुँ आदिबाट सुरजक्षत हुन ु पने, िुगन्य ि िा गाई भै सीको
गोठबाट टाढा हुन ु पने, सामुिाफर्क रुपमा प्राथलमक उपचारको व्र्िस्था हुन पने
खुिा नािी र ढि हुन नहुने ।

(ख) िातािरण मैत्री पर्यटन कृर्ाकिाप, पर्यटकीर् सम्पिाहरुको सं रक्षण, साियजलनक
शौचािर्को व्र्िस्था, बृक्षारोपण ।
----------------------------------------अनुसूची २
(ििा ६(१) सं ग सम्बजन्ित)
होमस्टे ितायका िालग दिइने लनिेिन
श्री फिदिम नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् सामान्र् प्रशासन शाखा,
हामीहरुिे नगरपालिका .......................... न.पा. .................... िडा नं. ......... नगर
......................मा सं चािन गनय िागेको .................................... होमस्टे िाई फिदिम
नगरपालिकाको होमस्टे सं चािन कार्यफिलि, २०७५ बमोजजम सामुिाफर्क/लनजी होमस्टे को रुपमा
िताय गरी पाउन लनिेिन गियछु /गियछौ । फिदिम नगरपालिकाको होमस्टे सं चािन कार्यफिलि
लनिे जशका, २०७५ को अलिनमा रही आफ्नो होमस्टे सं चािन गनेछौं ।
सं िग्न कागजातः
१. होमस्टे सं चािन गने लनिेिकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिफपहरु
२. होमस्टे सं चािन गने प्रत्र्ेक घरिनीको जग्गा िनी प्रमाणपत्रको प्रलतलिफप
३. प्रत्र्ेक घरिनीिे होमस्टे सं चािन गनय मञ्जुर गरे को कागजात सफहत होमस्टे व्र्िस्थापन
सलमलतको लनणयर्को प्रलतलिपी
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४. व्र्िस्थापन सलमलत गठन तथा िताय गनेसम्बन्िी स्थानीर् भेिाको लनणयर्
५. लनजी होमस्टे को हकमा सम्बजन्ित स्थालनर् लनकार्को लसिाररस
६. आिारभूत प्रजशक्षण लिएको भए सोको प्रमाणपत्रको प्रलतलिफप
होमस्टे र्ूलनटहरु (िताय हुने व्र्जिहरुको फििरण)

ि.सं . सं चािकको नामथर ठे गाना ि.सं . सं चािकको नामथर ठे गाना
नोटः सामुिाफर्क होमस्टे को हकमा होमस्टे व्र्िस्थापन सलमलतको अध्र्क्ष िा अलिकार दिएको
व्र्िस्थापन

सलमलतको सिस्र्िे लनिेिन दिनु पने छ ।
---------------------------------------------------
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अनुसूची ३
(ििा ६(३)सं ग सम्बजन्ित)
फिदिम नगरपालिका
नगरपालिकाको कार्ायिर्
लमलतः ................
होम स्टे सं चािन प्रमाणपत्र
......................................................... िाई फिदिम नगरपालिकाको होम स्टे सं चािन कार्यफिलि,
२०७५ मा व्र्िस्था भए अनुसार
सामुिाफर्क / लनजज होमस्टे का रुपमा िताय / निीकरण गरी र्ो प्रमाणपत्र प्रिान गररएको छ ।
१) सिस्र्को नामः
२) ठे गानाः
३. मान्र् अिलिः
HOME STAY OPERATION CERTIFICATE
......................................................................... home stay is registered/renewed as a
community / private home stay under home stay operation procedures 2075 B.S.
1. Name of the owner:
2. Address of the owner :
3. Valid up to .......................
Section Officer
शतयहरु
- व्र्िस्थापन सलमलतसं ग समन्िर् गरी पर्यटकहरुिाई बसोबासको व्र्िस्था गनुप
य ने छ ।
- चिन चल्तीको िा लनिायररत मूल्र्भन्िा बढी मूल्र् लिनु हुिैन ।

- स्थानीर् समाजजक सांस्कृलतक िातािरणिाई असर पने खािका फिर्ाकिापहरु गनुय गराउनु

हुिैन । र्ो प्रमाणपत्र तथा अनुसूची ४ बमोजजमको आचारसं फहता सबैिे िे ख्ने स्थानमा राख्नु पनेछ
।

- व्र्िस्थापन सलमलतसं ग समन्िर् गरी प्रत्र्ेक िषय प्रलतिेिन बुझाउनु पनेछ ।
- व्र्िस्थापन सलमलतसं ग समन्िर् गरी प्रत्र्ेक िषय प्रलतिेिन बुझाउनु पनेछ
- र्ो प्रमाणपत्र प्रत्र्ेक ५।५ िषयमा निीकरण गराउनु पनेछ ।
------------------------------------------------
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