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�नद��शकाको औ�च�य 

नेपाल भूक�पीय जो�खमको �े�मा रहेको देश हो। गत २०७२ बैशाख १२ गत ेआएको �वनाशकार� भूक�प र �यसप�छका 

शि�तशाल� पराक�पनह�का कारण नेपालमा ठूलो जनधनको ��त भएको छ। यसको मु�य कारण हा�ा कमजोर भवन 

संरचना नै हुन ्। हामीले भवन �नमा�ण गदा� राि��य भवन सं�हता, २०६० लाई पालन गरेको भए य�त ठूलो जनधनको 

��त हुने �थएन। भूक�प क�हले आउँछ, कसैले भ�व�यवाणी गन� स�दैन । यसबाट जो�गने एउटै उपाय भनेको 

भूक�पीय सुर�ा�मक भवनह�को �नमा�ण गनु� हो । घर भनेको सरु�ा, आराम र आफू  र आ�ना प�रवारको उ�न�त, 

�ग�त र समु�न�तको के���व�द ुहो । आवासीय घर सुर��त, ब�लयो, सु�दर हरभरा हुनु पद�छ। घर �नमा�ण काय� 

ख�च�लो भएकोले संयु�त आवास दे�ख बाहेकका �नजी आवासीय घरह� साना, छ�रता, हलुका र �कफाय�त हुनु नै रा�ो 

मा�न�छ। घरका मा�थ�लो तलामा खच� गनु� भ�दा सो रकम घर�भ� आव�यक पन� घरायसी सरसामान,  बालबा�लकाको 

�श�ा, वा ऊ�म �यावसायमा खच� गन� उपयु�त हुनेछ। भूक�पप�छको अव�थालाई �व�लेषण गर� सफा, तुलना�मक�पमा 

�कफाय�त, हलुका  र आरामदायी घर �नमा�णको काय�लाई �वध�न गन� यो सं���त �नद��शका तयार ग�रएको छ।  यो 

�नद��शका  घर �नमा�णमा सामा�य �ान भएका जो सुकैले प�न काय��वयन गन� स�ने गर�  तयार ग�रएको छ । 

आगामी �दनमा  अ�य त�रकाका घरका नमूना समेत बनाई यसको �वध�न ग�रने छ ।   

डा. सोमलाल सुवदे� 

स�चव 

२०७२ जेठ 

  



भकू�प सरु�ा�मक एक तले  हलकुा वातावरणमै�ी घर �नमा�णका ला�ग �नद��शका 

प�हलो चरणः �ारि�भक तयार�  

1. आफूलाई आव�यक पन� घर कसर� बनाउने भनी घर प�रवारका सबै सद�यसगँ पया��त सर-स�लाह गन� । 

2. घर बनाउनका ला�ग आव�यक पन� रकमको ब�दोव�त घर प�रवारमा सर-स�लाह गर� योजना बनाउने । 

3. घर बनाउने ज�गा आ�नो �वा�म�वमा छ छैन र यसमा �ववादह� छ-छैन भनी य�कन गन� । 

4. घर बनाउने ज�गामा बाटो छ छैन य�कन गन� । बाटो नभएको �थानमा घर बनाउनु नहुने । नगरपा�लका 

�े��भ� हो भने घर बनाउने ज�गामा कि�तमा ६ �मटर चौडा बाटोको पहँुच अथवा नगरपा�लकाले तोकेको 

मापद�ड बमोिजम हुनु पद�छ। 

5. घर बनाउने ज�गा �ाकृ�तक �वप�को �ि�टकोणबाट सुर��त �थलमा  छ-छैन य�कन गन�  र वरपर छर-

�छमेक�का घरह�को अव�था समेत �व�लेषण गन�। 

6. घर बनाउने डकम�, �सकम� वा यस स�ब�धी ता�लम �ा�त जनशि�त उपल�ध छ छैन �व�लेषण गन�। 

7. भ-ूउपयोग योजना लागू भएको �थानमा  तो�कएको �े�मा मा� आवासीय/काया�लय घर �नमा�ण गन� पाईने 

हुनाले घडरे� सो अनुसार छ छैन य�कन गन� । 

8. घर बनाउनु अ�घ नगरपा�लका वा गा�वसमा गएर �ा�व�धकसँग राय-सुझाव �लने । 

9. घर �नमा�णको ला�ग आव�यक सामानह� उपल�ध हुने नहुने सम�धमा बजारमा समेत अवलोकन गन� । 

10. �नमा�ण सामा�ी बजार म�ूय र गुण�तरको बारेमा रा�ोसँग अ�ययन गन� वा राय सुझाव �लने । 

11. भूक�प सुर�ा�मक घर �नमा�ण समब�धमा �का�शत �काशनह� समेत अ�ययन गर� जानकार� �लने । 

उदाहरणका ला�ग  सहर� �वकास तथा भवन �नमा�ण �बभागले  �काशन गरेको  ज�तै भवन �नमा�ण �नद��शका 

२०६१ तथा सोह� �बभागले �नकालेको  भूक�प सुर�ा�मक आवासीय भवन �नमा�णको ला�ग स�च� �नद��शका 

२०६७ उपयो�ग सामा�ह� हुन।्   

12. घर �नमा�ण गनु� अघी आ�नो गा�बस वा नगरपा�लकाले �नधा�रण गरेको  भवन �नमा�ण स�ब�धी मापद�ड 

तथा नेपाल सरकारबाट �वीकृत राि��य भवन सं�हता २०६० समेत अ�ययन गदा� उ�तम हुनेछ। खासगर� 

एकतले आवासीय हलुका घरकाला�ग नेपाल राि��य भवन स�ंहता २०६० को NBC:203 - �यून भारवहन �मता 

भएको �नमा�ण साम�ीबाट बनाइने घरह�मा भूक�प ��तरो�मक बनाउन �नद��शका (Guidelines for Earthquake 

Resistant Building Construction: Low Strength Masonry) उपयोगी सामा�ी हो।  

13. घर �भ�को योजनाको ला�ग वा�तु शा�� तथा Feng-Shui  (�च�नयाँ वा�तु शा��) स�ब�धी पु�तकह� प�न 

अ�ययन गनु� उपयु�त नै हु�छ। वा स�बि�धत �ाताबाट स�लाह र राय �लनु उपयु�त हु�छ ।  

  



दो�ो चरणः �नमा�ण�थलको चयन  

घर भनेको पटक पटक बनाइरहने स�ने संरचना होइन। घर बनाउनु अ�घ घर �नमा�ण गन� �थलको बारेमा 

पया��त �व�लेषण र सर-स�लाह गरेर मा� घर बनाउनु पद�छ। साम�यतया घडरे�को छनौट गदा� देहायका प�लाई 

�यालमा रा�नु पद�छ।  

1. घर �नमा�ण ग�रने घडरे� २० degree  भ�दा �भरालो ज�मनमा हुनु हु�न। २० degree स�मको �भरालो 

ज�मनमा घर बनाउनु पन� अव�था आएमा जगह�लाई न�सामा देखाए ज�तो गर� फरक फरक सतहमा 

ख�डमा पार� बनाउनु पद�छ । 

 

2. घर स�भव भएस�म समथल तथा पाटो परेको �थानमा �नमा�ण गनु� पद�छ। पाटो वा समथल नभएमा 

घडरे�लाई रा�ोसंग खार� स�याउनु पद�छ । माटो पुरेर स�याउनु हु�न �कन�क पुरेको माटोमा�थ बनाईएको घर 

कमजोर हु�छ।  

3. पु�वा/नयाँ माटो भरेको, चक� को, खोलानाला वा कटानको �े�, च�यांग प�ररहने �े�, भूक�प प�छ प�हरो 

जान स�ने �े�,  धाँजा फाटेको, आ�द �थानमा समेत घर �नमा�ण गनु� हु�न। 

4. प�हरो जान स�ने, ढु�गा ख�न स�ने, ठूलो �खले �क�न स�ने, भा�सन स�ने, बाढ� प�न स�ने वा बाढ�ले 

बगाउन स�ने, आ�द अि�थर र जो�खमयु�त �थानमा घर �नमा�ण गनु� हु�न । 

5.  भू-क�पको समयमा तरल�करणका कारण प�न घर भ�कन वा भा�सन स�दछ । पानीको सतह मा�थ भएको 

म�सनो बालुवा  वा बलौटे माटो वा का�लमाट� मा भकू�पको समयमा �य�तो माटोले तरल पदाथ� ज�तो 



�यवहार गर� भार बहन �मता गुमाउनु लाई तरल�करण भ�न�छ । तरल�करणबाट जो�गन माटोको पर��ण 

गरेर घर बनाउँदा उपयु�त हु�छ।  

6. भा�सने , पानी पलाउने स�ने, पोखर� , दलदल , खा�डो ज�मन,  �समसार आ�द �े�मा  प�न घर बनाउनु 

हु�न। �नमा�ण �थल निजकमा �वगतमा  कुनै घर अ�यात कारणबस भा�सएको ढलेको छ छैन सो समेत 

�बचार गर� घर �नमा�ण गनु� पद�छ। यस अलवा भ�व�यमा सो �े�  कुनै प�रयोजनाका ला�ग नेपाल सरकारबाट 

अ�ध�हणमा पन� स�भावना छ  छैन समेत पया��त �व�लेषण गनु� पद�छ।  

 

भवन �नमा�णका ला�ग  अनुपयु�त  �थानह� 

 ग�हरो भौग�भ�क 

�चरा रहेको 

�थानबाट ५०० 

�मटर व�रप�रस�म 

 प�हरो गईरहने वा 

जानस�ने �थान 

 �भरको ढूगा ख�ने 

वा ख�न स�ने 

�थान 

 बाढ�को सम�या 

रहने �थान वा नद� 

कटानको �े� 

 नद�ले ��कोण 

बनाएर छाडकेो ठाँउ 

(Delta) 

 धाप वा दलदल  २० degree भ�दा 

बढ�को ढाल भएको 

�े� 

 पानी ज�मरहने �े� 

 पानी पलाउन स�ने 

�े�  

 पु�वा माटोको �थान 

�ोतः  भूक�प ��तरोधी भवन �नमा�ण �नद��शका , २०६१  

ते�ो  चरणः जगको माटो पर��ण  

भूक�पको समयमा घरह�नै भा�सन स�ने भएकाले  जगको माटोको रा�ोसँग  देहायहनुसार पर��ण गनु� पद�छ। 

1. घर बनाउने �थलको माटोको �कार थाहा पाउन माटो पर��णकाला�ग कि�तमा २ वटा खा�डाह�  ख�नु पद�छ। 

य�ता पर��ण ग�रने खाडलह�को ग�हराई २ �मटरको हुनु पद�छ तर कडा च�ानको सतह, वा गेगर, वा ढंुगा 

�म�सएको माटोको सतह भे�टएमा कम ग�हराईको खाडल भएप�न हु�छ।  

2. पर��ण खाडलबाट �झ�कएको माटोलाई  कडा, म�यम , नरम र क�जोरमा �बभाजन गनु� पद�छ। जीण� हुने �म 

(Weathering ) को �ब�भ�न अव�थामा रहेको च�ान,  ढु�गा व गेगर, बलौटे गेगर,  बूढ� औलंाको  नंङले डाम 

पान� स�कने �च��याइलो माटो( Clay)  लाई कडा (Hard) �ेणीमा  रा�ने। सु�खा अव�थामा औलंाले धु�याउन  स�कने 

बालुवाका म�सना कण भएको दमुट माटो, तथा  बूढ� औलंाले �थचरे डाम पान� स�कने नरम �च�टयाइलो माटो वा 

बलौटे �च�टयाइलो माटो  म�यम (Medium) �ेणीमा पद�छ।  खुकुलो तथा सु�का म�सनो बालुवा, र बूढ� औलंाले  

सिजलै डाम पान� स�कने नरम �च�टयाइलो माटो  नरम( Soft) मा पद�छ। तर बूढ� औलंाले केह� से�ट��मटरस�म 



छेडन स�कने नरम �च�टयाइलो माटो र ओ�सलो (नरम) �च�टयाइलो माटो क�जोर (Weak) मा पद�छ। य�तो 

क�जोर माटोमा भने घर नबनाउनु रा�ो �कन�क धेरै ख�च�लो हु�छ।  

चौथो  चरणः घरको आकार �कार र त�लाको �नधा�रण 

1. भूक�पीय सुर�ाको ला�ग घर बगा�कार, आयाताकार तथा गोलो आकारमा �नमा�ण गन� स�क�छ।  गोलो आकारको 

घर भूक�पीय सुर�ाको ला�ग उपु�त भएताप�न यसमा धेरै ज�मन ला�ने तथा थप बनाउन समय ला�ने एवं द� 

जनशि�त आव�यक भएकाले आजभो�ल य�तो घरह� �वरलै बनाई�छ। घडरे�को आकार जे भएप�न घरको आकार 

भने  वगा�कार, गोलाकार वा आयताकार नै हुनु पद�छ। यसो गदा� घर ब�लयो बनाउने स�क�छ।  

2. आयाताकारमा घर बनाउँदा चौडाईको तीन गुना भ�दा बढ� घरको ल�बाई कदा�प रा�नु हु�न। य�द १० �फट 

चौडाइको घर भएमा अ�धकतम ल�बाई  ३० �फट  भ�दा बढ� ल�बाइ रा�नु हु�न। 

3. कोठा �भ�को गारोको हकमा प�न चौडाईको तीन गुणाभ�दा बढ� ल�बाई रा�नु हु�न।  

4. घरको उचाई चौडाईको तीन गुणाभ�दा बढ� रा�नु हु�न। 

5.  माटो जडानका ईटा वा ढंुगाको क�ची गारोले बनेका घरह�मा  त�लाको उचाई २ दे�ख ३ �मटर स�म मा� हुनु 

पद�छ। य�ता घरह�  बूईगेल स�हत एकत�ला मा� बनाउँदा जो�खम कम हु�छ । 

6. �समे�ट जोडाईका ईटाका गारोवाल घरह�को गारो १४ इ�चीको हुनु पद�छ र य�ता घरह� बूईगेल स�हत तीन त�ला 

स�म बनाउन स�क�छ। �समे�ट जोडाईका ढु�गा गारोवाल घरह�को गारो मोटाइ भने १८ इ�चीको  हुनु पद�छ ।  

 

पाँच�  चरणः घर �नमा�णको अनुम�त  र मापद�डको पालना  

नेपालमा नगरपा�लका �े�मा घर बनाउँदा �थानीय �वाय�त शासन ऐन, २०५५ अनुसार नगरपा�लकाको हकमा सो 

काया�लयबाट अनुम�त �लनु पद�छ र तो�क�दएको मापद�ड  अनुसार मा� घर  �नमा�ण गनु� पद�छ भने गा.�व.स. 

को हकमा गा.�व.स.को काया�लयलाई जानकार� �दनु पद�छ । 

1. घर �नमा�ण काय� थालनी गनु� अ�घ घरको न�सा बनाउनु पद�छ। घर न�सा बनाउँदा वा�तु शा��  तथा Feng 

Shui लाई �याल गदा� घरमा शाि�त कायम हुन जा�छ भ�ने �व�वास ग�रएको छ। घरको न�सा बनाउँदा 

नगरप�लकाबाट अनुम�त �लएका र नेपाल ईि�ज�नय�रङ  काउि�सलमा दता� भएका ईि�ज�नयरबाट मा� घरको 

न�सा बनाउनु पद�छ। नगरपा�लकामा काय�रत ईि�ज�नयरबाट न�सा तयार गन� पाईदैन ्। न�सा पास गनु� 

पन� गा�वसमा प�न सो गा�बसको �नयम तथा मापद�ड अनुसार घरको न�सा �नमा�ण गनु� पद�छ।  

2. घरको न�सा �नमा�ण  भएप�छ  स�बि�धत नगरपा�लका तथा गा�बसमा न�सा दता� गर� अनुम�त �लएर 

मा�  घर �नमा�ण काय� थालनी गनु� पद�छ। 

3. घरको न�सा बनाउँदा घरलाई भूक�प ��तरोधी बनाउन राि��य भवन �नमा�ण सं�हता २०६० का �ावधानह�लाई 

पूण� �पमा पालना गनु� पद�छ । यस स�ब�धमा शहर� �वकास तथा भवन �नमा�ण �बभागबाट �का�शत 



भुक�पीय सुर�ा�मक आवासीय भवन  �नमा�णका ला�ग  स�च� �नद��शकाको पालन गर� भवन �नमा�ण गन� 

स�क�छ।  

4. भवन �नमा�ण गदा� सडकको ��ेा�धकार (Rights of Way)  र स�बि�धत नगरपा�लका तथा गा.�ब.स.ले �नधा�रण 

गरे ब�मिजमको खु�ला �े� छाडरे मा� घर �नमा�ण गनु� पद�छ। नेपाल सरकारबाट �म�त २०७० आि�वन २३ 

गत े �वीकृत वातावरणमै�ी �थानीय शासनको �ा�प, २०७० मा घरलाई वातावरणमै�ी घोषणा गन� अ�य 

कुराको अ�त�र�त घर क�पाउ�ड �भ� कि�तमा एक �तहाई ज�मन घर नबनाई खा�ल राखेको हुनु पद�छ भनी 

उ�लेख ग�रएको छ । �थानीय �नकायले तो�क�दएको �नमा�ण रेखा नाघेर  आफ् ज�गामा प�न भवन �नमा�ण 

गनु� हु�न। साव�ज�नक ज�गा  वा बाटो वा सडकको �े�ा�धकारह�को �वा�म�वको ज�गा �मचरे घर बनाउनु 

अपराध हो । य�तो कसैले गरेमा तुर�त �थानीय �नकायमा खबर गर� हा�नु पद�छ। 

5. घर �नमा�णको अनुम�त �लदंा  क�पाउ�डवालको समेत अनुम�त �लनु पद�छ। क�पाउ�डवाल ४ �फट भ�दा 

बढ�को लगाउन पाई�न र सो प�न �नमा�ण बाटोको सेट�याक छाडरे मा� लगानु पद�छ। सेट�याक �े�मा  

छेकवार नगर� सु�दर बग�चा �नमा�ण गदा� सहर सु�दर ब�न जा�छ।  

 

छैठ�  चरणः �नमा�ण साम�ीको छनौट र गुण�तर पर��ण  

घरको सुर�ा र मजबूती �नमा�ण सामा�ीको गुण�तरमा प�न भर पद�छ। यसमा देहायका �बषयलाई �यान �दई 

सामा�ी �यव�थापन गनु� पद�छ। 

1. रोडा ज�हले प�न कडा, सफा, आकार �मलेको; सिजल ैन�खईने, ख�नज तथा अ�य त�व न�म�सएको र 

�ब�भ�न साइजह� �म�सएको हुनु पद�छ । 

2. फलामे ड�डी �खया नलागेको, नेपाल गुण�तर �च�ह �ा�त गरेको, पूरै ल�बाईमा कतै �चरा नपरेको; 

बं�याउँदा नभाँ�चने, एकैनासको �यास वा मोटाई भएको हुनुपद�छ। 

3. ई�ा रा�र� पाकेको; एकनासको रातो रंगको, �च�लो सतह भएको; �नय�मत तथा एकनासको आकार र 

साईज भएको; ठो�दा धातुको ज�तो गुि�जने आवाज आउने; २४ घ�टा पानीमा �भजाउँदा इटको तौल 

शु�को तौलमा २५ % भ�दा बढ� नब�ने; र ३ �फटस�म उचाईबाट खसा�दा नफु�ने हुनु पद�छ। 

4. �समे�ट उ�पादन गरेको ३ म�हना भ�दा ब�ढ समय ननाघेको; हाव न�छन� बोरामा �याक गरेको तथा 

हुकले �वाल नपारेको; सु�खा हावा न�छन� �थानमा भ�डारण ग�रएको,ओसबाट जो�गएको; आं�शक वा 

पूण��पमा नजमेको; र ड�ला नपरेको हुनु पद�छ। �समे�टको खु�ला बोरा �भ� हात �छराउँदा �शतल अनुभव 

हुनु पद�छ । 

5. बालुवा सफा, दानादार, ख�ो नद�को; फोहोर , जै�वक तथा अ�य पदाथ� न�म�सएको; थोरैमा� �चसोपना 

भएको हुनु पद�छ। 



6. काठ �योग गदा� रा�र� सुकेको ( Seasoned) काठमा� �योग गनु� पद�छ। काँचो काठ �योग गदा� �योग  

भएको काठ �छ�ै पसा�ङग�छ ।   

7. बाँसको जात अनुसार ३-५ बष�को बाँस मा� �नमा�णका ला�ग उपयु�त मा�न�छ। ढुसी ला�न र �च�यानबाट 

बचाउनका ला�ग बाँसलाई गम� याममा ज�मनबाट १ �फट मा�थ का�नु पद�छ । बाँसलाई उपचार गरेर 

मा� �योगमा �याऊनु पद�छ।  

सात�  चरणः जग �नमा�ण  

भू-क�पीय सुर�ाका �हसावले जग मह�वपूण� भाग मा�न�छ। जग ब�लयो भएमा घर प�न ब�लयो हु�छ। एक त�लाको 

हलुका घरमा प�न  जग �नमा�णमा देहायका �वषयलाई �यान रा�नु पद�छः 

1. घर �नमा�णको ला�ग जग ख�नु अ�घ �नमा�ण �थललाई रा�ोसँग खारेर घडरे� स�याउनु पद�छ।  नया पु�वा 

माटो छ भने सो माटो �नका�नु पद�छ।  

2. �वीकृत न�सा अनुसार घरको चार कुना र गारो जो�डने �थानमा काठको �कला ठोक� धागोको मा�यमबाट  

बा�हर� तथा �भ�ी गारो रहने �थानको  न�सांकन गनु� पद�छ।  सो धागोको आधारमा  ज�मनमा�थ सेतो चुना 

वा कमेराबाट  जगको रेखांकन गनु� पद�छ। 

3. जगको रेखांकन गरेप�छ न�सा अनुसार गारो लगाउने �थानमा (घरको चारै�तर र �भ�ी गारो रहने �थान) 

साधारणतया ३ �फट चौडाइ र ३ �फट ग�हराइको जग ख�नु पद�छ। तर जग ख�दा कमजोर माटो भएमा 

म�यम माटो फेला नपरेस�म  चौडाई यथावत राखी अझ ग�हरो जग ख�नु पद�छ। जगको भूई सबै�तर एकै 

लेभलको गन� भुईलाई काठ वा फलामको  धुमु�सले बे�सर� ठोक�  भुई कडा तर सबै�तर एकै नासको हुने गर� 

स�याई लेभल �मलाउनु पद�छ।  

4. बेसर� खाँ�दएको र लेभल �मलेको जगमा सो जगको माटो मा�थ ६ ई�ची मोटाई हुने गर� ढँुगा सो�ल�ग गनु� 

पद�छ। यसमा ईटाले प�न सो�ल�ग गन� स�क�छ। यसर� सो�ल�ग ग�रसकेप�छ बल लगाएर फलाम वा काठको 

को धुमु�सले ठोक� सो�ल�ंगलाई समेत सबै�तर एकै लेभलको बनाउनु पद�छ। 

5. खाँ�दएको र लेभल �मलेको सो�लगंमा�थ १ भाग �समे�ट, २ भाग बालूवा र ४ भाग �ग�ट( ४ लाईन भ�दा 

कमको �ग�ट) �मलाएर  तीन ई�ची (०- ३”) मोटाईको �प�स�स गनु� पद�छ। �प�स�स गदा� मसला तयार भएको  

आधा घ�टा�भ� जगमा राखी �योग गर� स�नु पन�छ।   

6. �प�स�समा�थ घरको चारै कुना र दईु गारोको जोन�  १५’-६” (१५ �फट ६ ई�ची) उचाईका म�यम डयु�टका तीन 

ई�ची (०- ३”) �यास (Diameter) को फलामे पाईप  तल देखाईएझ� ९ �थानमा ठ�याउनु पद�छ। पाईप क�ने 

कुरा नभएमा सो पाईप �पस�स �भ� जाम गन� प�न स�क�छ।  यी फलामे पाईपले घरको ख�बाको काम मा� 

नगर� घरको छानाको भार समेत �योहोन� गद�छन।्  



 



 



 

7. �प�सस मा�थ पाईप ठ�याएप�छ १ �फट उचाई र २’-६” (2.5 �फट) चौडाइको ईटा वा ढंूगाको गारो �समे�ट –

मसलाले गारो लगाउनु पद�छ । सो प�चात ्तल �च�मा देखाए ज�तै गर� ज�मनको सतहस�म ईटा वा ढंूगाको 

को गारो लगाउने। यसर� गारो लगाउँदा पाइपह� गा�डएको �थानमा भने २ �फटx २ �फट �प�स�सको लेभलबाट 

भुईत�लाको सतह  स�म १:१:५:३ को अनुपातमा �समे�ट, बालुवा र रोडाको मसलाले ढलान गनु� पद�छ।  

 

 

 

 

8. तर  ख�बाको ला�ग फलामे �सको �थानमा काठ रा�ने हो भने  जमीनको सतहमा�थको १४“ को गारोमा�थ 

चारै�तर ती गारोह� मा�थ ८” चौडाई र ६” मोटाईको काठलाइ सुताउनु पद�छ। काठलाइ परेवाको पु�छरको 

आकारमा एक आपसमा बाधी बा�धएको �थानमा �कला र पाताले समेत क�नु पद�छ। यसो गदा� सब ैकाठ 

एक �ढ�का ब�दछ । काठको T  र L जोन�मा भने �वाल पार� सो �वालमा ६” चौडा र ६” मोटाईको ख�बाह� 

चार कोठाको भवनका ला�ग ९ �थानमा ठ�याउनु पद�छ ख�बाको उचाई १० �फट हुनु पद�छ। काठको ख�बा 

रा�दा मा�थ बाँक� भागह�मा प�न काठनै रा�दा रा�ो मा�न�छ । काठह�लाई T जो�न�मा जो�दा जो�डने �थान 

काि�मर� जोडाई गर� जोन� मजबूत बनाउन दईुवटा फलामे पातालाई  नट र बो�टले जो�नु पद�छ ।  



 

आठ�  चरणः गारो तथा �याल ढोका  �नमा�ण  

 

1. गारो मा�थ सो सतहबाट १० �फट उचाईस�म तल �च�मा देखाईए झ� गर�  २-२ �फटको दरू�मा ६” चौडा र ६” 

मोटाईको काठले गारो र �भ�ताको �योजनका ला�ग मु�य फलामे ख�बामा कसेर Framing गन� । यसर� 

Framing गदा� तसे� तथा छ�के दबूै आकारमा गन� ।   

2. Framing ग�रएको �थानमा बासँको टाँट�/भाटा तलदे�ख मा�थस�म फलामे तारले बाँधी बार लगाउने ।   

3. बाँसको टाँट�लाई बीचमा पार� सो को दबु ैसाईडमा कुखुराको खोरको ला�ग �योग ग�रने जाल� ( 5 mm को 

chicken mess wire)  ले पूनः framing गर� १:४ को �समे�ट मसलाले �ला�टर गन� । बा�हर �ला�टर गरेप�छ पूनः 

�भ�प�ट �ला�टर गनु� पद�छ। यसर� Framing र �ला�टर गदा� �याल र ढोकाको भागलाई छाडरे गनु� पद�छ ।  

ढोकाको भने प�हलानै चौकोस रा�नु पद�छ।  यी गारोह�को उचाइ १० �फट अ�लाइको हुने गद�छ। �यालको 

चौकोस प�न रा�दै लानु पद�छ । आजभो�ल UVPC तयार�  �याल ढोका तथा चौकोस प�न पाई�छ।  



4. �याल  ढोका तथा अ�य �योजनका ला�ग रा�खने खु�ला �थान एक त�ले घरमा गारोको ज�मा ल�बाइको ५० 

��तशत भ�दा बढ� हुनु हु�न ।  

5. �याल वा ढोका रा�दा गारोको कुनाबाट कि�तमा २ �फटको दरू�मा रा�नु पद�छ। �याल वा ढोकाकोबीचको दरू� 

प�न कि�तमा २ �फटको हुनु पद�छ।  

6. गारोको कुना तथा जोन� रहेका भागह�मा खु�ला भागह� पानु� हु�न।  

 

नव�  चरणः छानो �नमा�ण  

 

1. १० �फट गारो लगाएप�छ  सो मा�थ सबै पाइपमा�थ पूनः तसे� पाईपह� रा�नु पद�छ। सो पाईपलाइ wielding 

ग�र वा पातामा Nut Bolt  क�न स�क�छ। यी पाईप मा�थ ३-३ वटा �स तथा तसे� �पमा २-२- �फटको दरू�मा 

रा�खएको 1.5  ई�चीका साना purlin पाईपले पूनः छानोको Framing  गनु� पद�छ ।  



2. छानको Framing प�छ आ-आ�नो ग�छे अनुसार टाईल वा खपडा वा ज�तापाताको छाना क�नु पद�छ ।  तर 

टायला वा खपडा समय समयमा फे�र रहनु पन� भएकाले  ज�ता पाता नै लगाउँदा �दगो हुन जा�छ । ज�तापाता 

(सकेस�म र�गन) कि�तमा २६ गेजको हुनु पद�छ। बढ� ग�म� हुने �थानमा �बशेष खालका ज�तापाता लगाउन 

स�क�छ।  ज�तै �लाि�टकका टायलयु�त छाना प�न उपल�ध हुने गद�छ।  

3. ज�तापातको छाना लगाएप�छ छानामु�न काठको फ�याक ठोक� बुईगल/�स�लङ बनाउन स�क�छ। बूईगन/�स�लङ 

बनाउँदा भने धुर� उचाई  ५ �फट स�मको बनाउन स�क�छ। बूइगल/�स�लङले मा�थको ताप तल आउन न�दने र 

ज�तापाता मुनी प�न कम ग�म� हुने  र स-साना सामान रा�न प�न स�क�छ।  

 

दस�  चरणः घरको भूई �नमा�ण  

1. घरको भूईमा जगको माटो हाल� सो माटो स�याई धुमु�सले बे�सर� ठो�नु पद�छ। यसो गरेप�छ ढंुगा वा ईटाले 

सो�लगं गर� पूनः स�याउनु पद�छ। पानी छ�काएमा लेभल �मलाउने स�क�छ।पानी छ�कदै धुमु�सले ठो�नु पद�छ। 

2. सो�लगंमा�थ  ख�ो बालुवा र माटो �मसाई पूनः ज�मन धुमु�सले ठोक� स�याउनु पद�छ।  ज�मन सह��पमा स�म 

भयो वा भएन भनेर हेन� लेभल पाईपमा पानी हालेर हेनु� पद�छ। 

3. ख�ो बालुवामा�थ पराल/खर �ब�याऊनु पद�छ। यसले ज�मनको �चसो मा�थ आउन कमी हु�छ । 

4. ६० ��तशत माटोमा २० ��तशत गोबर र  २० ��तशत भसु वा परालका टु�ा हालेर माटोको �म�ण बनाई सो  

माटोले भूईलाई बराबर हुने गर�  १-२ ई�च लेपन गन� । एक पटक सुकेर चक� प�छ पूनः दो�ोपटक  सोह� माटोले 

लेपन गन� । यसप�छ गोबर र माटोको �च�लो हुने गर� पातलो  लेपन गनु�  पद�छ । 

5.  यसर� लेपन गरेप�छ माटो सुकेप�छ दईुपटक  भुईमा आलसको तले द�न सके रा�ो हु�छ । आलसको तलेले 

माटोलाई रा�ोसंग समा�दछ। यसले धुलो �न�कन वा पानीले �भजेर �ब�नबाट जोगाउँदछ । 

6. आफनो ग�छे अनुसार भूईमा काठको पाक� �टगं प�न गन� स�क�छ वा �समे�टको �च�लो �ला�टर प�न गन� 

स�क�छ। तर भुईमा माव�ल लगाउन भने  �य�त उपय�त हु�न। यो ग�म�मा तातो र �हउँदमा �चसो  हुने गद�छ।  

  



घर क�पाउ�डको �यव�थापन 

घर आफू र आ�ना प�रवारको आ�य�थल भएकाले यो सफा, सु�दर र सुर��त हुनु पद�छ । घरलाई �कफाय�त 

तवरमा प�न �यवि�थत हुनु पद�छ । घर प�रसरको �यव�थापनमा देहायका प�लाई समेत काया��वयनमा �याउनु 

पद�छ। 

1. घर �नमा�ण गदा� घडरे�को कि�तमा २० ��तशत भ-ू भाग करेसाबार� वा फूलबग�चाको ला�ग खु�ला रा�नु पद�छ 

।  घरह� �छमेक�को घरसँग टाँसेर बनाउँदा भूक�पको समयमा घरह� एक आपसमा ठो�कन गई ��त पु�न 

स�दछ। यसैले घर नयाँ बनाउने हो भने चारै �तर खु�ला रा�दा रा�ो हु�छ । सहर� सु�दरताको ला�ग भने 

घरलाई प�छ�लो भागमा बनाई घरको अ�घ�लो भागमा अथा�त ्बाटोप��  फूल बग�चा वा करेसाबार� बनाउनु 

उपयु�त हु�छ।  

2. घर कमपाउ�ड�भ�  �यानस�हतको चप� अ�नवाय� �पमा बनाउनु पद�छ र चप�मा �नय�मत �पमा साबुन 

पानीको समेत �यव�था हुनु पद�छ।  

3. घर आँगनमा  थ�रथ�रका फूल�ब�वा वा य�तै सजाउने बोट�ब�वा तथा कि�तमा बहुवष�य �ख समेत रहनु 

पद�छ ।  घर क�पाउ�डमा पा�रजात, तुलसी, �नम ज�ता औषधी ज�य बोट�ब�वा लगाउनु उपयु�त हु�छ ।  

4. ढलको �नकास नभएको �थानमा घर क�पाउ�ड�भ� सेि�ट �यांक� रा�नु पद�� । ढल भएको �थानमा प�न 

मलमू�लाई सोझै ढलमा �मसाउनु हु�न। सेि�ट �याक�बाट मा� ढलमा �नकास हुने �यव�था �मलाउनु 

पद�छ। 

5. वषा�तमा घर क�पाउ�ड�भ� परेको पानी ढल वा नालामा नपठाई  संकलन भ�डारमा वा ज�मन �भ� पठाउने 

�यव�था �मलाउनु पद�छ।  

6. �ामीण �े�मा घर�भ� खाना पकाउने धूवाँर�हत चूलोको �यव�था गनु� पद�छ । भा�छाको धुवाँ �वा��यको 

ला�ग हा�नकारक मा�न�छ।  

7. घरको करेसाबार�मा �ा�ग�रक  �पमा तरकार�ह� लगाउनु पद�छ। रासाय�नक �वषाद�को स�ामा जै�वक वा 

बन�प�तक �वषाद� �योगमा �याउनु पद�छ।  

8. टोल �छमेकसँग �मलेर टोलमा पोखर� �नमा�ण गर� बषा�तमा पानी संकलन गन� स�क�छ । आ�नो नगर तथा 

ब�तीमा पया��त मा�ामा पोखर� भएमा पानीका मूहान समेतमा फाईदा पु�दछ।  आ�नो वडामा रहेका 

पोखर�ह�को संर�ण गन� �यव�था �मलाउनु पद�छ।  



9. घरबाट �न�कने फोहोरमैलाको उ�चत �यव�थापन गनु� पद�छ।  घर भा�साको फोहोरलाई स�ने र नस�ने गर� 

�बभाजन गर�  स�ने फोहोरलाई मलको �पमा �योगमा �याउनु पद�छ। 

10. नेपाल सरकारले �नि�चत आकारको �लाि�टकलाई �नषेध गरेकाले सो अनुसार �लाि�टकका झोला �योगमा 

�याउनु हु�न। 

11. घर�भ� टुटेफुटेका, �योगमा नआउने सामान घर�भ� नराखी �य�ता सामान पून �योगको ला�ग    �ब�� 

गनु� पद�छ।  घरमा रंग लगाउदा शीशा (Lead) र�हत रंग मा� �योगमा �याउनु पद�छ।  

 

  



भकू�प सरु�ा�मक एक तले  गारोवाला आवासीय बातावरणमै�ी घर �नमा�णको �नद��शका 

गारोवाल घरले प�न हलुका घर �नमा�ण गदा� अ�नाउनु पन�  छैठौ. चरण स�मका स�पूण� �ब�धह� ज�ताको त�तै 

अ�नाउनु पद�छ । यसैले यहाँ सातौ चरणदे�ख उ�लेख ग�रएको छ। 



 

सात� चरण-जगको न�साङकनः 

1. घर �नमा�णको ला�ग जग ख�नु अ�घ �नमा�ण �थललाई रा�ोसँग खारेर घडरे� स�याउनु पद�छ ।  नया ँपु�वा 

माटो छ भने सो माटो �नका�नु पद�छ।  

2. �वीकृत न�सा बमोिजम �फ�ताले नापी घरबनाउने चारै कुना र �भ�ी गारोको जोन�मा ज�मा ९ वटा �कला 

गाडी �कलाह�लाई धागोले एक आपसमा जोडी सो धागोमा�थबाट सेतो कमेरो वा चुनामाटोले गारो ब�ने �थान 

छु�याई जगको न�सांकन (layout) गन� । 

3. यसर� न�साङकन गदा� घरको कूल ल�बाई २७ �फट र चौडाई  २३ �फट तथा  हरेक कोठाह� १२  �फट ल�बाई 

र १०  �फट चौडाइको कायम गन� ।  



 

 आठ� चरण-जगको �नमा�ण 

1. जगको रेखांकन गरेप�छ न�सा अनुसार गारो लगाउने �थानमा (घरको चारै�तर र �भ�ी गारो रहने �थान) 

जग ख�नु पद�छ। जगको ग�हरा�ई प�का ज�मनस�म जानु पछ�  । साधारणतया ज�मनको लेवलबाट  २’- ६” दे�ख ३’ 

�फटस�म ग�हरा�ई जगको ला�ग पया��त हु�छ । तर काल� माट� र धेरै नरम खालको माटोको ला�ग यो ग�हरा�ई पया��त 

नहुन स�छ । पु�रएको माटोमा जग कदापी रा�खनु हुदैन । जगको ग�हरा�ई माटोको भारवहन �मतालाई �वचार गर�कन 

�या�त चौडा�ईको हुनु पछ�  । एक त�लाको ला�ग २’-६”, दइ� त�लाको ला�ग ३’-३” र �तन त�लाको ला�ग ४’ स�मको 

चौडा�ईको जग म�यम खालको माटोको ला�ग पर�या�त हु�छ । च�ाने ज�मनमा यो चौडा�ई अझ घटाउन स�क�छ । जग 

बनाउदा ३” मोटा�ईको कं��ट ढलान मा�थर ्इटा या ढंुगाको गारो उठाउनु पछ�  । गारोलाई तह तह गर� घटाउदै अि�तम 

चौडा�इ�स�म लगेमा स�तो पन� आउछ । �ाय जसो तलको जगको चौडा�ई मा�थ�लो गारोको दइ� गुना भ�दा केह� बढ� हुनु 

पछ�   ।जगको भूई सबै�तर एकै लेभलको गन� भुँईलाई काठ वा फलामको  धुमु�सले बे�सर� ठोक� भुई कडा तर 

सबै�तर एकै नासको हुने गर� स�याई लेभल �मलाउनु पद�छ । लेभल �मले न�मलेको हेन� पाईपमा पानी हाल� 

लेभल पाईपले जाँच गन� स�क�छ।  

2. बेसर� खाँ�दएको र लेभल �मलेको जगमा सो जगको माटो मा�थ ६ ई�ची मोटाई (Thickness) को हुने गर� 

ढँुगा सो�लङग गनु� पद�छ । यसमा ईटाले प�न सो�ल�ग गन� स�क�छ। यसर� ग�रएको सो�ल�ंगलाई बे�सर�  

बल लगाएर फलाम वा काठको को धुमु�सले ठोक� सो�ल�ंगलाई समेत सबै�तर एकै लेभलको बनाउनु पद�छ। 

3. खाँ�दएको र लेभल �मलेको सो�ल�ंगमा�थ १ भाग �समे�ट, २ भाग बालुवा र ४ भाग �ग�ट( ४ लाईन भ�दा 

कमको �ग�ट) �मलाएर  तीन ई�ची (०- ३”) मोटाईको �प�स�स गनु� पद�छ। �प�स�स गदा� मसला तयार भएको 

आधा घ�टा�भ� जगमा राखी �योग गर� स�नु पन�छ।   

जगको  



4. �प�स�स मा�थ ढूगाको गारो  - �प�स�स गरे प�छ ढंुगाको भएमा २.५ �फट( २ �फट ६ ई�ची) र ईटाको भएमा 

२ �फट (२४ ईि�च) चोडाई र १ �फट उचाइ( Height) को गारो �समे�ट र बालुवाको �म�णले लगाउनु पद�छ। 

यसर� गारो लगाएप�छ पूनः सोह� मा�थ थप एक �फट उचाईको  ईटाको भएमा १८ ई�ची (१.५ �फट) र 

ढु�गाको भएमा २४ ईि�च ( २ �फट) चौडाइको गारो लगाउनु पद�छ । यसर� गारोको चौडाई घटाउँदै ल�नु पद�छ 

। यो गारो पनो �समे�ट र बालुवाको �म�णले गनु� पद�छ।  यसप�छ पूनः ज�मनको लेभल  भ�दा १.५ �फट 

मा�थ स�म आइपु�ने गर�  ढूगाको भएमा १८ ई�ची (१.५  �फट) र ईटको भएमा १४ ई�चीको( १.२५ �फट)  

चौडाईको गारो लगाउनु पद�छ। �प�स�स भ�दा मा�थ  गारोमा लगाउने ढु�गा ज�हले प�न फो�रएको हुनु पद�छ। 

यसो गदा� �समे�टले रा�ोसँग समाउन स�दछ। गारोलाई क�तीमा ५ �दनस�म पानीले �भजाइ रा�नु पद�छ । 

 

 



नव� चरणः जगमा�थ जगब�धन  �नमा�ण 

1. जगब�धनः �प�स�स मा�थ ३ चरणको गारो लगाएप�छ जग ब�धनका ला�ग र घरलाई एक �ढ�को बनाई 

भुक�प ��तरो�ध बनाउन चारै�तर र जगभएका सब ै�थानमा गारो मा�थ ४ लाईन (१२ �म�म) को तल 

माथी 2-2 वटा डि�डलाई २.५ लाईनको (८ �म�म) हुकले  ६-६ ईि�चको दरू�मा बाँधी जगमा�थ सबै�तर 

गारोमा�थ राखी १४ ई�ची (१.१७ �फट) चौडाइ र ४ ई�ची उचाई(Height) को ढलान गन�। यसर� ढलान गदा� 

�समे�ट १ भाग, १.५ बालुवा, र ३ भाग �ग�ट वा रोडा ( ४ लाईनको )  �मसाई �ड�प�स गन� ।  

2. मा�थ जग ब�धन गनु� अ�घ जगब�धनको 

ला�ग रा�खएको २-२ ड�डीमा बा�धने गर� 

हरेक कुना र जो�न�मा (जग बनाउने �कला 

गा�डएको ९ �थानमा) ४ लाईन (१२�म�म) 

को ठाडो ड�डी रा�ोसंग बाँ�ध ठ�याउनु 

पद�छ। यसर� ड�डीको फेदमा २ �फटको L 

बनाई अडकाउनु पद�छ। जग ब�धन गदा�  

गदा� यो ड�डीलाई समेत जग ब�धन 

ढलान�भ� पानु� पद�छ ताक� यो क�सलोसँग 

बाँ�धयोस। यस ड�डीले १ ड�डीको 

�प�लरको काम गर� घरलाई एक �ढ�का 

बनाउने म�त गद�छ ।  

3. जग ब�धन मा�थ भूई त�लामा टाई�बम �नमा�ण गन� सबै�तर (जगमाथी) ४ वटा ४ लाईन (१२�म�म)को 

�ि�डलाई २.५ लाईन(८�म�म) को फलामे �र�गले  ६-६ ई�चीको दरू�मा बाँ�ध सो ड�डीलाई ६ ई�ची उचाईको 

ढलान गन� । यसर� ढलान गदा� १ भाग �समे�ट, १.५ भाग बालुवा र ३ भाग �ग�ट( ४ लाईनको) को 

मसला बनाउने।  

4.  ढोका र �यालको दायाँबायाँ ठाडो ड�डी रा�ने: टाई�बमको ढलान गनु� अघी टाई�बमको ड�डीको फेदमा L 

आकार बनाई टाइ�बमकै ड�डीमा अ�काई ढोका र �यालको दायाँबायाँमा १-१ वटा ३ लाईन( १०mm) को 

ड�डी ठ�या 

  



5.  ई यी ड�डीह�लाई समेत राखी टाई�बमको ढलान गन�  ।  

दस� चरणः �याल , ढोका र टाई�बम मा�थको गारो  

1. भूई तलामा टाई�बम गरेप�छ र �याल र ढोकाको आसपास ड�डी ठ�याएप�छ काठ वा फलामको मूल 

ढोकाको हकमा ३.५ �फट  चौडाइ र ७.५ �फट उचाई र अ�य ढोकाको हकमा ३ �फट चौडाई र ७.५ �फट 

उचाइको ढोकाको चौकोस रा�ने । चौकोस रा�दा न�सामा तोके अनुसार रा�ने। आझभो�ल तयार� चौकोस 

प�न �क�न पाइ�छ।  

2. गारोवाला भवनह�मा �याल र ढोकाह� रा�दा कोठाको कुनादे�ख २-०” छाडी रा�नु पद�छ। य�द एउटै 

कोठामा �याल वा ढोका रा�नु परेमा एक �याल वा ढोकादे�ख  अक� �याल वा ढोकाको अ�तर कि�तमा 

२-०” हुनु पद�छ।  तर २-०” भ�दा कममा �याल वा ढोका रा�नु परेमा �यालढोका चारै�तर  ड�डीराखी 

कं��टको �या�ड ( ढलान पेट�) रा�नु पद�छ। 

3. कोठाको गारोह�को ल�बाई र उचाइको   अनुपातमा �याल ढोकाले ओग�ने �े�  �नधा�रण ग�रनु पद�छ। 

�याल ढोकाले ओग�ने खु�ला भागको �े�फल ज�मन तला मा� �नमा�ण हुने घरमा ��येक गारोको  

�े�फलको ५० ��तशत, दईु तलास�म �नमा�ण हुने घरमा ज�मन तलामा ४२ ��तशत, र तीन तला स�म 

�नमा�ण हुने घरमा ज�मन तलामा  ३० ��तशत भ�दा बढ� हुनु हु�न।  

 

4. मूल गारोः ढोकाको चौकोस राखेप�छ टाई�बमबाट १५”( 1.25ft)  स�म  ढंूगाको हकमा १८  ई�ची र ईटाको 

भएमा १४ ई�ची मोटाईको गारो १५ ईि�च उचाईस�म लगाउने। यसमा �समे�टको मसला बनाउँदा १ भाग 

�समे�ट र ६ भाग बालुवा �मसाई बनाउने। गारोलाई क�तीमा ५ �दनस�म �भजाइ रा�नु पद�छ । 

 ढूगा ईटा 

ऊचाई १५’’ १५” 

मोटाई १८” १४” 



 

5. कुना ब�धन र जोन� ब�धनः �नमा�णको ला�ग गारोमा�थ चार कुनामा २ गारो जो�डएको �थानमा जोन�बाट 

३ �फट वरपर ३ लाइन (१०�म�म) )को ड�डीलाई ३-३ �फटको L आकारबनाई डि�डमा�थ 1:1.5:3 को मसलाले 

३ ई�ची ढलान गन�। यसै गर� सोह� सतहमा तीन गारो( T) जो�डएको �थानमा तीनै �तर ३-३ �फट हुने 

गर� ३ लाईनको (१०�म�म) को ड�डीलाई २.५ लाईनको यु हुकले ब�धन गर� सो लाई १:१:५:३ को अनुपातमा 

�समे�ट, बालुवा र रोडाको मसलाले ३ ई�ची ढलान गन�। यसो गदा� सबै कुना तथा जो�न�ह� एकआपसमा 

बाँ�धन पु�दछ र घर ब�लयो हु�छ।  

6. जग वा टाई�बमबाट ठ�याईएको ड�डीवरपर ४×४ ई�ची �वाल ( Gap) राखी सो �वाल�भ� तलदे�ख नै 

१:१:५:१ को मसलाले ढलान गद� जानुपद�छ। यसबाट सो १ ठाडो ड�डीले समेत  सानो �पलरको काम गद�छ 

।प�हलो कुना ब�धन र जोन� ब�धन मा�थ को गारोः कुना 

ब�धन र जो�न� ब�धनको ढलानबाट गारो लगाई �याल 

मु�नको लेभलस�म पुया�उने । 

7. �सल�या�ड �नमा�णको ला�ग �यालको त�लो लेभलमा 

गारोको सतहभ�दा मा�थ सबै�तर २-२ वटा ड�डीलाई ६-६ 

ई�चीको दरू�मा २.५ लाइनको U हुकले बाधी सो ड�डीलाई 

समेट� गा�रमा�थ पून १:१:५:३ को अनुपातमा �समे�ट, 



बालुवा र रोडाको मसलाले ढलान गन�।  ढलान गारोको चौडाई बराबर  हुनु पद�छ।  

8. �याल रा�ने  - �यालको �सल�या�ड मा�थ �यालको चौकोस रा�ने । �याल र ढोकको मा�थको  लेवल 

बराबर हुनुपद�छ र �यालको आकार ५ �फट चौडा र ४.५ �फट उचाईको हुनु पद�छ। �यालको �बच लेभलमा 

समेत �याललाई बा�ने गर� मा�थ बताईएझै कुना ब�धन र जोन� ब�धन रा�ने । 

एघार� चरणः�ल�टल �या�ड 

1. �ल�टल �या�ड अथा�त ्�याल वा ढोका माथीको तसे� ढलान पेट� �नमा�ण गन� �याल वा ढोकाको लेभल 

भ�दा मा�थ पनु गारोको सतहभ�दा माथी सबै�तर २-२ वटा ड�डीलाई ६-६ ई�चीको दरू�मा २.५ लाइनको 

U हुकले बाधी सो ड�डीलाई समेट� गारोमा�थ पून: १:१:५:३ को अनुपातमा �समे�ट, बालुवा र रोडाको 

मसलाले ढलान गन�।  ढलान र गारोको चौडाई ज�हले प�न बराबर हुनु पद�छ। 

2. �ल�टल �बम मा�थ गारोः �ल�टल �बम मा�थ पूनः गारो उठाउँदै लैजाने; गारोको ज�मा उचाई 9-9.5 �फट 

स�म हुने गद�छ 

3. ढोका मा�थ कुना ब�धन र जो�न� ब�धनः   ढोकाको लेभल भ�दा एक �फट माथी उ�लेख गर�ए ज�तै 

गर� कुना ब�धन र जो�न� ब�धन रा�ने। य�तो ब�धन गारो जो�डएको �थानमा सबै�तर रा�ने । 

 



बार� चरण- �लोर टाइ �वम ढलानः  

1. धुर� ढलान -जगमा�थ सतहबाट ९ �फट गारो आएप�छ एक तलाको गारो 

स�क�छ। यसर� गारो स�कएप�छ पूनः छानो अ�याउने �योजनकाला�ग 

टाई�बम सरह ४ लाईनको ४ वटा ड�डीलाई ६-६ ईि�चको दरू�मा २.५ 

लाइनको �र�गले बाधी गारोको सतहमा�थ राखी १:१:५:३ को मसलाले 

ढलान गन� ।  

2. पुतल� गारो  �नमा�णको ला�ग गारोको दबुै तफ� को चौडाईमा पुतल� गारो 

लगाई यस गारोलाई दबु ैसाइडमा ४ लाईनको ४ वटा ड�डीलाई २.५ लाईनको 

�रगंले ६-६ इ�चीमा बाधी ३ ई�ची मोटाऐको ढलान गन�। पुत�ल गारोको 

�बचमा गोलाकार �वाल बनाई सोदार प�न बनाउन स�क�छ। पुतल� गारो 

ढलानको छडलाई तलबाट आएको छडसँग समेत  बा�नु पद�छ ताको पुतल� 

गा�र समेत घरको एक �ढ�का ब�न सकोस।  

3. जगको ठाडो ड�डीलाई धुर� धलानमा क�ने: तल जगबाट आएका ९ वटा 

ठाडो ड�डीह�को टु�पलाई L बनाई धुर� ढलानमा अडकाउनु पछ� । 



4.   



तेर� चरण -छानो �नमा�ण  

1. छानाका ला�ग ३१ �फट ल�बाइको काठ ( ४ ई�ची मोटाई र ६ ई�ची उचाई) वा फलाम ( २ ई�ची 

म�म आकारको) को धुर�, धूर� बलोबाट दबुै पाखामा आव�यक  ६ वटा मूल भाटा (काठ भए ३ 

ई�ची मोटाई र ४ ईि�च मोटाइको र फलाम भएमा २.५ इ�चीको म�यम आकार)  आव�यक पद�छ 

2. साथै आ-आफनो ग�छे अनुसारको ज�तापाता वा �झगंट� वा खपडा तथा सो साम�ी रा�ने स-सामा 

बातीह� आव�यक पद�छ । य�ता बातीह� ३-३ ई�ची दरु�मा ठाडो ��ट मा�थ हुकले बाँधी अ�काउनु 

पद�छ । साम�यतया ज�ता रा�दा २६ गेजको ज�ता रा�नु पद�छ । आजभो�ल टाईल रा�ने चलन 

प�न आएको छ।  
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टाईलको छाना छाउने तर�का  

Details of Fixing Joists and Rafters  (in areas where steel and cement are available) 

22 GAUGE C.G.I. SHEET

'J' HOOK

50 mm WATER SEAL

50 X 50 mm BATTEN AT 300 mm C/C

150 X 75 mm RAFTER

100 X 100 mm WALL PLATE

3 mm th. METAL CLIP
AT 450 mm C/C

3
4
°

40 X 230 mm EAVES BOARD

100 X 100 mm PURLIN

100 X 100 mm STRUT

100 X 75 mm JOIST AT
1750 mm C/C

WOODEN MEMBERS

WEDGE

ज�ताको छाना छाउने तर�का  



 

चौध� चरण –बुइगेल �नमा�ण  

1. एक त�ले घरमा मा�थ सामान रा�न तथा घर�भ� ताप�मलाई स�तुलनमा रा�ने �लोर टाई�बम 

मा�थ  बुईगल �नमा�ण गनु� पद�छ।  

2. बुँइगेल �नमा�ण गन� �लोर टाई�बम मा�थ �नदाल तथा द�लनह� रा�ख सो मा�थ काठका फ�याक 

रा�नु पद�छ।  

3. बुँइगेलमा ग�ंगा सामानह� रा�नु हु�न।  

4. बुँइगेल �नमा�ण गदा� �लोर ढलानबाट धुर�को उचाई ५ �फट स�म रा�दा उपयु�त हु�छ।  

5. बुँइगेलमा जाने भ-याङ काठको बनाउँदा उपयु�त हु�छ।  

 

DETAIL AT - 1
DETAIL AT - 2

( Fixing of roof to wall )

L  -  Lintel band,

R  -  Roof band

G  -  Gable band
Note:

2
5
0

0

( a )

( b )
( c )

L

G

G

R
R

1

2

1

R

6 mm Ø STIRRUPS @ 150 mm C/C

2 nos. 12 mm Ø BARS

WALL THICKNESS

7
5

 m
in

.

साभार: NBC:203 - �यून भारवहन �मता भएको �नमा�ण साम�ीबाट 

बतइने घरह�मा भूक�प ��तरो�मक बनाउने �नद��शका  
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