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अन्तयराष्टिम हवरईमरत्रकुो होटर क्वरयेन्टीन सम्फन्धी भरऩदण्ड, 2078 

 

स्वीकृत मभमत: 2078/03/07 गते। 

 

१. क्वरयेन्न्टनकर ररमग सून्िकृत होटर सम्फन्धी भरऩदण्ड् 

१.१ कोमबड-१९ भहरभरयीको अवस्थरभर होटेर क्वरयेन्न्टन प्रमोजनको ररमग 
छनौट हनेु होटररे कम्तीभर मनम्न भरऩदण्ड ऩयुर गयेको हनु ुऩनेछ :- 

१.१.१ कम्तीभर २० वटर कोठर (Bed room) बएको। 

१.१.२ होटर क्वरयेन्न्टनभर यहने अमतथीहरूको उऩमोगको ररमग छुटै्ट 
गेट वर कम्ऩरउण्ड य  खरुर ठरउॉ बएको।  

१.१.३ होटर क्वरयेन्न्टनभर यहने अमतथीहरूको स्वरफ ऩयीऺणको नभनुर 
सॊकरनकर ररमग आवश्मक खरुर ठरउॉ बएको। 

१.१.४ होटरको कोठरभर स्ममनटरइजय, ष्टटबी, वरइपरइ, अट्यरि ट्वरइरेट 
फरथरूभ य नहुरउन तथर ष्टऩउन तरतोऩरनीको व्मवस्थर अमनवरमा 
रुऩभर बएको। 

१.१.५ प्रत्मेक कोठरभर कम्तीभर एउटर झ्मरर य बेन्न्टरेसनको व्मवस्थर 
बएको। 

१.१.६ होटररे प्रदरन गने सेवरहरु सरभूष्टहक रुऩभर खरनर खरने स्थर 
फपेु, न्जभ, सरउनर, इन्डोय तथर आउटडोय गेभ ऩूणारुऩभर फन्द 
बएको य प्मरक खरनर तथर अन्म सेवरहरु कोठर फरष्टहय प्मरसेजभर 
भरत्र प्रदरन गने व्मवस्थर बएको। 
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१.१.७ होटरको आगभन/प्रस्थरन कऺभर थभार गन, सरफनु ऩरनीरे हरत 
धनेु व्मवस्थरकर सरथै स्मरमनटरइजयको व्मवस्थर बएको। 

१.१.८ प्रत्मेक कोठरभर क्वरयन्न्टन अवमधबय ऩगु्ने Toiletries (Toilet 

Paper, Soap, Tooth Paste/Brush, Hand Wash, Slipper & 

Towels) बएको। 

१.१.९ होटेरहरू ऩमाटन ष्टवबरग वर उऩत्मकर ऩमाटन करमरारमभर दतरा य 
नवीकयण बएको। 

१.१.१० होटरहरुको आफ्नै वेफसरइट बएको य फषु्टकङ्ग सरइटभर आफद्ध 
बएको। 

१.२ कोमबड-१९ भहरभरयीको अवस्थरभर होटेर क्वरयेन्न्टन प्रमोजनको ररमग 
छनौट बएको होटररे क्वरयेन्न्टन प्रमोजनको ररमग तोष्टकएको ब्रक 
(छुटै्ट बवन) भर अन्म ग्ररहक वर आगन्तकुहरुररई सेवर ददन ऩरउने छैन। 

१.३ अमतथीहरूररई स्वरस््म सयुऺरको भरऩदण्ड ऩररनर गयी ष्टवभरनस्थरदेन्ख 
होटरसम्भ रैजरने व्मवस्थर सम्फन्न्धत होटररे नै गनुा ऩनेछ।  

१.४ नेऩरर आउने सम्ऩूणा मरत्रहुरुरे ccmc.gov.np को ARMS परयभ अमनवरमा 
रुऩभर बयी सो परयभभर बएको सूिीकृत होटरहरु भध्मेफरट होटर 
छनौट य फषु्टकङ्ग गना सक्ने छन।् 

१.५ होटरहरुररई फजेट क्वरयेन्न्टन होटर य स्ट्यरण्डडा क्वरयेन्न्टन होटरभर 
फगीकृत गयी सूिीकृत गरयएको छ। 

१.६ फजेट क्वरयेन्न्टन होटररे मनधरारयत भरऩदण्डको ऩररनर गयी प्रमत व्मन्ि 
प्रमत ददन कय सष्टहत अमधकतभ रू. १५००।०० भर बे्रक परस्ट, रन्ि 
य मडनय सष्टहत खरने-फस्ने व्मवस्थर गनुा ऩनेछ। 
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१.७ स्ट्यरण्डडा क्वरयेन्न्टन होटरको रूऩभर सूिीकृत बएकर होटरको हकभर 
मनधरारयत भरऩदण्डको ऩररनर गयी होटर ऩोमरसी अनसुरय भलु्म करमभ 
हनेुछ। मस्तर होटेररे आफ्नो दय येट सष्टहत ऩमाटन ष्टवबरग भरपा त 
मस.मस.एभ.सी.भर सून्िकयण गयरउन ुऩनेछ। 

१.८ क्वरयेन्न्टनभर फस्नेहरुको स्वरस््म अवस्थर फरये सम्फन्न्धत होटरफरट 
मनममभत सोधऩछु गयी कुनै सभस्मर देन्खएभर सो को जरनकरयी स्वरस््म 
तथर जनसॊख्मर भन्त्रररमको मनशलु्क कर सेन्टय ११३३/१११५ भर 
गयरउन ुऩनेछ। 

१.९ क्वरयेन्न्टनभर फसेको अवस्थरभर कुनै व्मन्ि मफनर सूिनर बरगेभर सम्फन्न्धत 
होटररे मस.मस.एभ.मस.को मनशलु्क कर सेन्टय ११४० य नेऩरर प्रहयीको 
१०० भर अमनवरमा रुऩभर तत्करर जरनकरयी गयरउन ुऩनेछ। 

१.१० होटर क्वरयेन्न्टन फस्नऩुने मरत्रहुरुको हकभर सम्फन्न्धत वरम ु सेवर 
कम्ऩनीरे ऩष्टहिरनको ररमग सॊकेत न्िन्ह प्रदरन गनेछ। मस्तर मरत्रहुरुररई 
नेऩरर प्रहयीको सभन्वमभर तोष्टकएको क्वरयेन्न्टन होटरभर ऩठरईने छ। 

२. मरत्रहुरुरे ऩररनर गनुाऩने शताहरू् 

२.१. सम्फन्न्धत होटरभर स्वरस््म भरऩडण्ड ऩूणा ऩररनर गयी फस्न ुऩने। 

२.२. क्वरयेन्न्टनकर ररमग सूिीकृत होटर फरहेक अन्म होटरभर क्वरयेन्न्टनकर 
ररमग फषु्टकङ्ग गना ऩरईने छैन। तोष्टकएको क्वरयेन्न्टन अवधीबय होटेर 
ऩरयवतान गना ऩरईने छैन। 

२.३. कोमबड-१९ को रऺण देन्खएभर तत्करर य अन्म अवस्थरभर 
क्वरयेन्न्टनको १० ददन ऩमछ व्मन्िगत खिाभर आय.ष्टट-ष्टऩ.मस.आय ऩरयऺण 
गनुाऩनेछ। 
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२.४. क्वरयेन्न्टन अवमधबय आकन्स्भक अवस्थर फरहेक फरष्टहयकर व्मन्िहरुसॉग 
बेटघरट गना ऩरउने छैन। 

३. अनगुभन् 

३.१. क्वरयेन्न्टन होटर सूिीकयण य होटर क्वरयेन्न्टन ऩररनरको अनगुभन गने 
प्रमोजनको ररमग मस.मस.एभ.सी.रे सयोकरयवररर मनकरमहरु सन्म्भमरत 
अनगुभन टोरीहरु गठन गनेछ। 

३.२. होटर सूिीकयणको ररमग दतरा बएकर होटरहरुको ष्टववयण ऩमाटन 
ष्टवबरग य उऩत्मकर ऩमाटन करमरारमरे नेऩरर ऩमाटन फोडाररई उऩरब्ध 
गयरउनेछ। 

३.३. क्वरयेन्न्टन होटरको रुऩभर सूिीकयण गनुा अन्घ अनगुभनको ररमग 
मस.मस.एभ.मस.को प्रमतमनमधको नेततृ्वभर सॊस्कृती, ऩमाटन तथर नरगरयक 
उड्डमन भन्त्रररम, स्वरस््म तथर जनसॊख्मर भन्त्रररम, ऩमाटन ष्टवबरग, 
नेऩरर ऩमाटन फोडाकर प्रमतमनमध सन्म्भमरत अनगुभन टोरी गठन गरयनेछ। 

३.४. होटर क्वरयेन्न्टन सम्फन्धभर मनममभत अनगुभन गयी मस.मस.एभ.मस. भर 
प्रमतवेदन गने करमा न्जल्रर कोमबड-१९ सॊकट व्मवस्थरऩन समभमत 
(मड.मस.एभ.मस.) रे गनेछ। 

 

४. प्रमतवेदन् 

क्वरयेन्न्टनकर ररमग सूिीकृत होटरहरुरे आफ्नो दैमनक प्रमतवेदन मसमसएभसी, 
स्वरस््म तथर जनसॊख्मर भन्त्रररम य नेऩरर ऩमाटन फोडाभर इभेर भरपा त ऩठरउन ु
ऩनेछ। 
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५. कसयु दण्ड तथर सजरम् 

मो भरऩदण्ड य सयकरयरे कोयोनर मनमन्त्रण तथर योकथरभ गना जरयी गयेकर 
स्वरस््म भरऩदण्ड रगरमतकर अन्म व्मवस्थरहरु सम्ऩूणा क्वरयेन्न्टनकर ररमग 
सूिीकृत होटरहरु य क्वरयेन्न्टन फस्ने मरत्रहुरुरे ऩूणा रुऩभर ऩररनर गनुा ऩनेछ 
य ऩररनर नगयेको ऩरईएभर कोमबड–१९ सॊकट व्मवस्थरऩन अध्मरदेश, २०७८ य 
सॊक्ररभक योग मनमन्त्रण ऐन, २०२० फभोन्जभ करयफरही हनेुछ। 

6 फरधर अड्करउ पुकरउ: 
 

मो भरऩदण्ड करमान्वमन सम्फन्धभर कुनै दषु्टवधर यहेभर वर वरधर अड्करउ पुकरउ 
गनुा ऩने बएभर CCMC को मनणाम अन्न्तभ हनेुछ।  


