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o; l8hfOg ;"rLsf] k|d"v p2]Zo u|fdL0f If]qsf hgtfnfO{ e"sDk k|lt/f]wL lgdf{0f k|ljlwsf

af/]df hfgsf/L k|bfg ug]{ / g]kfn /fli6«o ejg ;+lxtf cg';f/ cfjf;x?sf] l8hfOg ug{sf

nflu ;xof]u k'¥ofpg' /x]sf] 5 . d}n] o; l8hfOg ;"rLsf] dfWodaf6 u|fdL0f If]qsf hgtfn]

ljleGg k|sf/sf ljsNkx? k|:t't u/LPsf cfjf;x?sf] l8hfOg ;DaGwL gd"gfx? pknAw

u/L o;nfO{ pkof]udf Nofpg ;Sg]5g\ eGg] cfzf lnPsf] 5' . o;df k|:t't ul/Psf

l8hfOgx? ;DaGwL hfgsf/Lx?af6 u|fdL0f If]qsf afl;Gbfx?nfO{ cfkm\gf] cfjf; lgdf{0f ug]{

sfo{df dxTjk"0f{ ;xof]u k'Ug] ljZjf; ;d]t lnPsf] 5' .

of] l8hfOg ;"rL tof/ ug]{ ;Gbe{df cfkm\gf] cd"No ;'emfjx? k|bfg ug'{ePsf]df ;x/L

ljsf; dGqfnosf ;lrj >L ch'{g s'df/ sfsL{ / ;x–;lrjx? >L zDe" s];L tyf >L kb\d

s'df/ d}gfnLHo"x?df xflb{s wGojfb 1fkg ub{5' . To;}u/L of] l8hfOg ;"rL tof/ ug]{

sfo{df of]ubfg k'¥ofpg' ePsf]df o; ljefusf pk–dxflgb]{zs >L /lj zfx, l;=l8=O{= >L

lgnd s'df/ 8+uf]n / cfjf; dxfzfvfsf ;Dk"0f{ sd{rf/Lx?nfO{ wGojfb lbg rfxG5' .

cGTodf o; e"sDk k|lt/f]wL cfjf;x?sf] lgdf{0f k|ljlw ;DaGwL l8hfOg ;"rL tof/ ug]{

sfo{df ;+nUg eO{ cd"No ;xof]u k|bfg ug'{x'g] ;Dk"0f{ ;+3–;+:yf tyf JolQmx?df wGojfb

k|bfg ub{5' .

दईु शब्द

रमेश प्रसाद नसंह
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;x/L ljsf; tyf ejg lgdf{0f ljefuåf/f u|fdL0f If]qsf 3/x?sf] k"gMlgdf{0f ug]{ sfo{df cfjZos

;xof]u k'¥ofpg] p2]Zo cg'?k k|sfzg x'g nfu]sf] æe"sDk k|lt/f]wL cfjf;x?sf] l8hfOg ;"rLÆ tof/

ug]{ sfo{df ;+nUg x'g' ePsf ;Dk"0f{ JolQmx?df wGojfb JoQm ug{ rfxG5' .

ut @)&@ ;fn j}zfv !@ / @( ut] -clk|n @%, @)!% / dO{ !@, @)!%_ g]kfndf uPsf] ljgfzsf/L

e"sDksf sf/0f cfjf;x?df ljz]if ?kdf Iflt x'g uO{ e"sDk k|efljt If]qx?df o;af6 w]/} g} k|efj

k/]sf] 5 . o:fn] ubf{ w]/} kl/jf/x? c:yfoL jf;:yfgx?df a:g afWo ePsf 5g\ . cfjf; k'gMlgdf{0f

sfo{qmdsf] k|d'v p2]Zo e"sDk k|efljt kl/jf/x?nfO{ ;'/lIft, Jojl:yt / Ifdtf cg'?ksf] cfjf;x?

lgdf{0f sfo{ ug{sf nflu ;Ifd agfpg' xf] .

e"sDk k|lt/f]wL cfjf;x?sf] k"gMlgdf{0f ug{sf nflu o; l8hfOg k'l:tsfdf ljleGg gd"gf ;lxtsf

l8hfOgx? k|:t't ul/Psf 5g\ . o;df nfut, cfsf/, gS;f / cjl:yltsf cfwf/df ljleGg ljsNkx?

;dfj]z ul/Psf 5g\ . k|efljt If]qsf kl/jf/x?n] o; l8hfOg ;"rLdf k|:t't ul/Psf] l8hfOgnfO{ g}

5gf}6 ug'{kg]{ jfWotf gePsf] x'Fbf o; k'l:tsfdf ;dfj]z ul/Psf] afx]s cGo k|sf/sf] l8hfOg tof/

ug{ ;lsg] 5 t/ o:tf] l8hfOg tof/ ubf{ /fli6«o ejg cfrf/ ;+lxtfsf] kfngf eg] ul/Psf] x'g'k5{ .

o:tf cfjf; ejgx?sf] l8hfOg tof/ ubf{ jf:t'snf z}nL] / cfjf; lgdf{0f ;DaGwL Go"gtd

cfwf/x?sf] kfngf ug'{sf ;fy} e"sDk k|lt/f]wL k|fjwfgx?sf] ;'lglZrttf x'g] u/L klxn]sf] eGbf

;'wfl/Psf] lgdf{0f z}nL ckgfO{ cfjf;x? lgdf{0f ug{ cfjZos 5 .

of] k'l:tsf tof/ ug]{ sfo{df ;+nUg o; ljefusf sd{rf/Lx? / cGo k|ToIf tyf ck|ToIf ?kdf

;xof]u k'¥ofpg' x'g] ;a}df pxfFx?sf] dxTjk"0f{ of]ubfgsf nflu wGojfb lbb} cfef/ k|s6 ub{5' .
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पषृ्ठभमूि

२०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको ववनाशकारी भकूम्पले नेपालको ववमभन्न जिल्लाहरुिा कयौको संख्यािा आवासहरु भजककएका
छन् र कयसका साथै नौ हिार भन्दा बढीले ज्यान पमन गिुाएका छन।्नेपाल सरकारको वववरण अनसुार ६०२,२५७ घरहरु पूणण
रुपिा ध्वस्त भएका छन् भने २८५,०९९ घरहरु आंजशकरुपिा क्षमतग्रस्त भएका छन।्

नेपाल सरकारले आवास तथा िानव वस्ती पनुःस्थापना तथा पनुःमनिाणणको लामग ववमभन्न मसद्धान्तहरु प्रकाजशत गरेको छ िनु मनम्न
प्रकारका छन।्

१ सािदुावयक तहबाट पनुःमनिाणण गनणको मनजम्त सहभामगताको लामग प्रोकसाहन गने र सहयोगको लामग समुनजचित गने ।

२ आवास पनुःमनिाणणिा आधारभतू सेवा र सािदुावयक पूवाणधारहरु सिावेश गने। राम्रो मनिाणणको मसद्धान्त (Build Back Better)
लाई सरुजक्षत बासस्थानिा पररणत गनेछ ।

३ पनुःमनिाणण कायणक्रि दीघणकालसम्ि पमन बमलयो, सधुाररएको, भरपदो र नयााँ प्रववमध सवहतको रुपिा बनाएर हरेक सिदुायलाई
भववष्यिा आउने प्राकृमतक प्रकोपबाट बच्न र िोमगन सक्ने क्षिताको ववकास गराउने ।

४ यस पनुःमनिाणण कायणक्रिले स्थानीय अथणतन्रलाई अझ ििबतु बनाउन,े गररब तथा न्यून वगणका िनताहरूको िीवनस्तर
उकास्न िद्दत परु्चयाउनेछ।

५ िलवायु पररवतणन, प्राकृमतक स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन तथा िनुौतीहरूको ववचलेषण गरी ददगो र वातावरण - िैरी
पनुःमनिाणण प्रवक्रयाहरू समुनजित गने।

६ पनुवाणस कायणक्रि सिानता र सिावेशी छ वा छैन समुनजित गने।
1



पररिय
ग्रािीण आवासको पनुःमनिाणणको लामग मििाइन गररएको मििाइन सूिी सबै भकूम्प प्रभाववत ग्रािीण वस्ती सिदुायिा आवास
पनुःमनिाणणको लामग सहयोग गनण मनकामलएको हो।यसिा भकूम्प प्रभाववत सिदुायहरूले अवलम्वन गनण सक्ने वकमसिका ववमभन्चन
मििाइनहरू राजखएका छन् । यस सूिीिा सिावेश गररएका मििाइनहरूलाई िार भागिा बााँमिएको छ।
●ढुङ्गा तथा िाटोको िोिाई
●ईट्टा तथा िाटोको िोिाई
●ढुङ्गा तथा मसिेन्टको िोिाई
●ईट्टा तथा मसिेन्टको िोिाई
यस मििाइन सूिीिा सिावेश गररएका सबै मििाइनहरू सिय सापेजक्षत पररवमतणत "नपेाल राविय भवन संवहता" अनसुार तयार गररएको
छ र सहरी ववकास तथा भवन मनिाणण ववभागबाट पमन अनिुोददत गररएको छ।
प्रकयेक मििाइनिा मनम्न प्रकारको िानकारी प्रदान गररएको छ।
●घरको बावहरी बनावट (3D view of the design)
●घरको तला योिना (Floor Plan)
●घरको िोहोिा (Elevation)
●खण्ि (Sections)
●प्राववमधक वववरण (Technical Details)

मििाइनिा देखाइए िस्ता आवास मनिाणणको लामग आवयक पने िनशजि (दक्ष तथा अदक्ष), मनिाणण सािग्रीको ववस्ततृ वववरण पमन
प्रदान गररएको छ । यी वववरणहरूलाई मनिाणणको िरण अनरुूप थप उप - शीषणकहरूिा प्रस्ततु गररएको छ ।
मििाइन सूिीिा ग्रािीण आवास पनुःमनिाणणको मनजम्त गररएको सिावेशी मििाइन घरहरूलाई छनौट गरी मनिाणण गनण सवकने छ अथवा
"नेपाल राविय भवन संवहता" को आधारिा पमन मनिाणण गनण सवकने छ।

एकपटक छनोट भइसकेको मििाइन आवास अनिुमत आवेदन प्रवक्रयाको रूपिा पमन घरधनीले प्रयोग गनण सक्ने छन् । ग्रािीण
आवासको पनुःमनिाणणको लामग बनाइएको मििाइन सूिीले विेट, आवयक सािग्रीको पररिाणको अनिुान तथा आधारभतू भकूम्प
प्रमतरोधी मनिाणण प्रववमधको बारे िानकारी ददन पमन सहयोग गनेछ।
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ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई (एसचएिचमस)

एसचएिचमस
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ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई (एसचएि मस)

“भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवासको पनुःमनिाणण” को लामग तयार गररएको मििाइन सूिी अन्तगणत यस
खण्िको मििाइन साधारणतया ढुङ्गाको गारोिा मसिेन्टको िोिाईबाट मनिाणण गररने आधारिा तयार गररने रहेको छ
। यस मििाइनिा एक तले र दईु तले दवैु आवासहरु सिावेश गररएको छ । यसिा घरधनीहरुको आवयकता
अनसुार "नेपाल राविय भवन सवहंता २०२" को आधारिा तयार गररएको लजिलो मििाइन पमन सिावेश गररएको छ
। यसरी मििाइन गररएको आवास िस्तो सकैु ठाउाँिा पमन आवयकता अनरुूप मनिाणण गनण सवकने छ।

यसरी मििाइन गररएको आवासिा आर.मस.मस. कंक्रीट बन्धन प्रयोग गररएको छ। यसरी मनिाणण हनेु
आवासको मनजम्त आवयक पने मनिाणण सािग्री र स्पेमसविकेशन को बारेिा यस खण्िको सरुुिा राजखएको "न्यूनति
आवयकता" नािक शीषणकको रूपिा तयार गररएको सूिीबाट िानकारी हामसल गनण सवकन्छ ।

यस मििाइनसाँग आवद्ध रहेका प्राववमधक वववरण (Technical Details) यस खण्िको अजन्ति पानािा
सिावेश गररएको छ। यसिा सिावेश गररएका प्राववमधक ववमधहरू मनिाणण कायण गदाण मसिाररस तथा लागू गनुणपनेछ
।

न्यूनतिचआवयकताहरू
6
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मस.नं. वववरण
मनम्नचबिोजििचरहेकोचभएचकुनैचपमनचआवासचमनिाणणचगनुणचहदुैँनच।

1 मनिाणणच
स्थलकोचछनौट

 भौगमभणक जिरा परेको ठाउाँहरु।
 पवहरो िान सक्ने क्षेर।
 20% भन्दा बढी मभरालो क्षेर।
 परुुवा िाटोको ठाउाँ।
 खोलाको छेउ र पानी िम्ने क्षेर।

2 घरकोचस्वरुप

तला संख्या  दईु तला र धन्सार सवहतको मसिेन्टको िोिाई ।
आिचमबनाच
गारोकोचलम्बाई 

आि मबना गारोको लम्बाई 4.5 मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे।

कोठाको आकार  एउटा कोठाको आकार १३.5 व.मि. भन्दा बढी हनु नहनुे ।
गारोको उिाई  गारोको उिाई ३ मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे।
अनपुात



वगणकार वा आयातकार स्वरुपको घरको योिना बनाउनु पने । घरको िौिाइको अनपुातको ३ गणुा भन्दा
बढी भएको लािो र साघरुो आवास मनिाणण गनण नहनुे ।

3 िग

सािान्य कुरा


िगको खािल एकनास रुपको हनुु पने । सितल क्षेरिा भएको आवासको िग एउटै सतहिा मनिाणण गनुण
पने ।

गवहराई


एक तले आवासको लामग िगको गवहराई कम्तीिा 800 मि.मि. हनु ु पने र दईु तले आवासको लामग 900
मि.मि. हनु ु पने ।

िौिाई  िध्यि प्रकारको िाटोको लामग िगको िौिाई कजम्तिा पमन 600 मि.मि हनु ु पने।

4 कुसीचसतह
(Plinth level)

साधारण  नक्शािा देखाए बिोजिि आर.मस.मस. कंवक्रट बन्धन कुसी सतहिा प्रयोग गने । कुसी सतह िमिन भन्दा
कम्तीिा 300 मि.मि. हनु ु पने ।

उिाई  िगको ओस मनरोधक पट्टी (DPC) को न्यूनति िोटाइ १५० मि.मि. हनु ु पने ।
िौिाई  िगको ओस मनरोधक पट्टीको न्यूनति िौिाइ पखाणलको िोटाई बराबर हनुु पने । ढुङ्गाको गारोको लामग

3५० मि.मि. हनु ु पदणछ।
सवमलकरण  १२ मि.मि. व्यासको ४ वटा िण्िी िखु्य सवलीकरणको रुपिा प्रयोग गने । हकुको (अंकुस) लामग 6

मि.मि. व्यासको ररङ्ग प्रयोग गने। हकुको लम्बाई 500 मि.मि. हनु ु पने ।िण्िीलाई कजम्तिा पमन 25
मि.मि. िोटाईको कंवक्रटले छोप्नु पदणछ ।
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मस.नं. वववरण

5 गारो

सािान्य कुरा  गारोहरु घन्टी मिलाएर मसधा ठािो रहेको हनु ु पदणछ ।ठािो िोनीहरु एउटै सीधा ठािो रेखािा नपने गरी िोनी छलेर लगाउनु पदणछ
।एउटा गारोसाँग पमछ अको गारो िोड्न मिल्ने गरी बनाउने अवस्थािा खाली छोड्नु भन्दा खिुवकला बनाई छोड्नु पछण तावक दईुवटा
गारोहरु एक आपसिा राम्रोसाँग बााँमधउन् ।

िोनी  िसलाको िोनीहरुको िोटाइ 20 मि.मि. भन्दा बढी हनु हुाँदैन र १० मि.मि. भन्दा कि हनुु हुाँदैन । मसिेन्ट र बालवुाको अनपुात
१:४ हनुु पदणछ ।

कैिी िाने वारपार ढुङ्गा  गारोको िोटाइ बराबरको कैं िी िाने वारपार ढुङ्गाहरु 600 मि.मि. देजख १२00 मि.मि. सम्िको िरकिा लगाउनु पदणछ ।
िौिाई  एक तल्ले र दईु तले आवासको लामग गारोको न्यूनति िौिाइ 350 मि.मि. हनु ु पदणछ ।

6 गारोहरुिाच
खलुाचभाग

स्थान  गारोको मभरी कुनाको छेउबाट कजम्तिा 600 मि.मि. छािेर िारै झ्याल ढोका राख्चनु पदणछ ।
कुल लम्बाई  गारोहरुिा हनुे खलुा भागको कुल लम्बाई गारोको आधा लम्बाई भन्दा बढी हनु हदुैँन ।
दरुी  गारोहरुिा हनुे खलुा भाग बीिको दरुी 600 मि.मि. भन्दा कि हनु हदुैँन ।
झ्याल र ढोका िामथको
पट्टीको सतह

 झ्याल र ढोका िामथ पट्टीको सतह एउटै राख्चनु पदणछ ।

7 ठािोच
सवमलकरण

स्थान  झ्याल र ढोकाको दााँया बााँया, गारोको कुनािा, िोनीिा ठािो िण्िी राख्चनु पदणछ। गारो मनिाणण कायण गदाण ती ठािो िण्िीहरुलाई
कंवक्रटको पट्टीले छोप्नु पदणछ ।

सवमलकरण  गारोिा राख्चने ठािो िण्िीको ववस्ततृ वववरण नक्सािा देखाइएको छ । गारे आवासको लामग कजम्तिा १२ मि.मि. व्यासको िण्िी
राख्चनु पदणछ ।

8 तेसोचबन्धन

सबै गारोिा मनम्न बिोजििको स्थानिा न्यूनति ७५ देजख 150 मि.मि. िोटाईको तेसो बन्धन राख्चनु पदणछ ।
मसल बन्धन  गारोिा न्यूनति 75 मि.मि. िोटाईको झ्यालको तलको सतहिा मसल बन्धन राख्चनु पनेछ ।
मलन्टल बन्धन  गारोिा न्यूनति 150 मि.मि. िोटाईको झ्याल र ढोकाको िामथल्लो सतहिा मलन्टल बन्धन राख्चनु पनेछ ।
जस्टि  गारोको कुना तथा िोनीिा dowel bar आवयक रहेको ठाउाँिा जस्टि वन्धन राख्चनु पनेछ ।
छाने गारोको पट्टी  न्यूनति 75 मि.मि. िोटाईको छानो गारोको िामथल्लो सतहिा राख्चनु पदणछ िसले गदाण छाना र गारो बीिको िोिाइ एकीकृत रहन

पगु्दछ ।
सवमलकरण  िखु्य सवमलकरणको रूपिा १२ मि.मि. व्यासको िण्िी प्रयोग गनुणपछण । १५० मि.मि. को दरुीिा ६ मि.मि. व्यासको ररङ्ग प्रयोग गने

। हकुको लम्बाई कम्तीिा ५०० मि.मि. हनु ु पदणछ । िण्िीलाई कजम्तिा पमन 25 मि.मि. िोटाइको कंवक्रटले छोप्नु पदणछ ।

9 छाना

हलकुा छाना  काठ वा जस्टलको ट्रस सवहतको िस्तापाताको छानालाई हलकुा छानाको रूपिा प्रयोग गनण सवकन्छ ।
िोिाई  काठको ट्रसका भागहरु वा िोनीहरु नक्सािा देखाए बिोजिि िोड्नु पदणछ ।
क्रस बन्धन  नक्सािा देखाए बिोजिि ट्रसहरु काठको िौकुने बन्धनको िाध्यिले िोड्नु पदणछ ।
काठ  आाँख्ला नभएको सकुाएको किा काठहरू छानाको रूपिा प्रयोग गने । अलकरा (Coal tar) वा कुनै संरक्षाणकिक ववमधबाट काठको

उपिार गरी यसलाई कुवहनबाट र वकराहरुबाट िोगाउन सवकन्छ ।

10 सािग्री

िसला  गारो लगाउनको लामग मसिेन्ट बालवुाको िसला १:४ (१ भाग मसिेन्ट र ४ भाग बालवुा) भन्दा पातलो हनु ु हदुैँन र प्लाष्टर गनणको
लामग १:६ भन्दा पातलो ददनु हदुैँन।

कंवक्रट  मसजस्िक (भईूिालो) बन्धनको प्रयोग गररने कंवक्रटको घोल १:1.5:3 (१ भाग मसिेन्ट, 1.5 भाग बालवुा र 3 भाग रोिा) हनु ु पदणछ
।

सवमलकरण  High Strength Deformed Bars – Fe415: High strength deformed bars with fy = 415 N/ sqmm हरू प्रयोग गनुण पदणछ ।



ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई, एकचतले

एसचएिचमस-1.1
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एसचएिचमस-१.१

िोिल एस एि मस १.१ एक तले आवास हो िसिा मतन देजख पााँििना िामनसहरु बस्न मिल्ने
गरर मििाइन गररएको छ। यस आवासिा दईु कोठाहरु रहेका छन् र हरेक कोठाको क्षेरिल २६५० X
४३०० रहेको छ, यसका साथै बावहरी वरण्िा (कौशी) ६३5०X१५०० पमन अवजस्थत छ। यस घरको
मििाइन स्थानीय मनिाणण सािग्रीको प्रयोग गरी भकूम्प प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ। यसका साथै
घरको संरिना हेने हो भने ढुङ्गाको गारोिा मसिेन्टको िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ िसिा काठको िााँिा
र भाटािामथ िस्ताको छानो प्रयोग गररएको छ। यी सबै मििाइनहरुिा नेपाल राविय भवन सवहंता अनरुुप
भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग गररएको छ। कयसैगरी िाएिग्राि अझ बढी िारािा प्रभावकारी होस्
भन्ने उदे्दयले तेसो बन्धन, ठािो िण्िी, कुनािा िण्िी र वट-िक्सनको बढी िारािा प्रयोग गररएको छ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य उदे्दय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्पबाट िोमगन र कयसका
साथै िनुसकैु र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास मनिाणण गनण
सक्नु हो।

10
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निूनाचएसचएिचमस-१.१
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None

िाईका
एसचएिचमस-१.१

१/४

मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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तह
िनशजि सािग्री

मसपालु ज्यािी ढुाँगा मसिेन्ट बालवुा एमग्रगटे काठ िस्ताचपाता िजण्ि
िना िना (घनचमिटर) (बोरा) (घनचमिटर) (घनचमिटर) (घनचमिटर) (बन्िल) (केजि)

मि.वप.मस.सम्ि ५८ २११ २१ ८७ १४ ७ 0 0 १४६
िामथल्लोचसंरिना ७८ १३५ १३ ५९ ८ ३ ०.७९ 0 ३१४
छाना ३५ १३ 0 0 0 ० १.४८ ५ 0

कुल १७१ ३५८ ३४ १४६ २१ १० २.२७ ४.७१ ४६०
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प्राविधिक वििरण ५ मा हेर्नहुोस प्राविधिक वििरण ३ मा हेर्नहुोस

प्रबेश
िरन्डा

फ्लोरचचप्लान
के्षरिल:च३१.७५चवगणिीटर

ए

ए

प्लान

प्राविधिक वििरण ३
मा हेर्नहुोस

कोठा २
२६५०X ४६००

कोठा १
२६५०X ४६००

निूनाचएसचएिचमस-१.१
िाईका

एसचएिचमस-१.१
2/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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िोहोिा

अगाडिको मोहोिा दायााँ मोहोिा

बायााँ  मोहोिा पछाडिको मोहोिा

काठकोचिााँिाचरचभाटाचिामथ
िस्ताकोचछानो गेबल: काठको बोडु

गेबल: काठको बोडु काठकोचिााँिाचरचभाटाच
िामथचिस्ताकोचछानो

निूनाचएसचएिचमस-१.१
िाईका

एसचएिचमस-१.१
3/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None
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निूनाचएसचएिचमस-१.१: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई एकचतले

मिटेलचनक्सा

र्धुलर् : ७५ धम धम*७५ धम धम @ ४५०धम धम 
राफ्टर : १८० धम धम*९० धम धम

छार्ाको बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिट
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम

प्राविधिक वििरण ६ मा हेर्नहुोस

कोर्न बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम

ठाडो फलामे डण्डीः १२ धमधम ररबार

धसल बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम
धित्ाः  ढन ङ्गाको गारोमा धसमेन्टको जोडाई

कोठा १
वरण्िा

िनई तला

जधमर्को तह

क्रडटेल र्क्सा

प्राविधिक वििरण ४ मा हेर्नहुोस

प्राविधिक वििरण ५ मा हेर्नहुोस

छार्ाको दधलर्

कन सी बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
जगः ढन ङ्गाको गारो र धसमेन्टको जोडाई

निूनाचएसचएिचमस-१.१
िाईका

एसचएिचमस-१.१
4/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

14

None



ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई, एकचतले

एसचएिचमस-1.2
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एसचएिचमस-१.२

िोिल एस एि मस १.२ एक तले आवास हो िसिा एक देजख मतन िना िामनस बस्न मिल्ने
गरर मििाइन गररएको छ िसिा एक कोठा िार रहेको छ। यो एक कोठाको क्षेरिल २650 X ४3००
छ कयसका साथै बावहरी वरण्िा 2850 X ४500 पमन अवजस्थत छ। यस घरको मििाइन स्थानीय मनिाणण
सािग्रीको प्रयोग गरी भकूम्प प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ। यसका साथै घरको संरिना हेने हो भने
ढुङ्गाको गारोिा मसिेन्टको िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ, िसिा काठको िााँिा र भाटािामथ िस्ताको छानो
प्रयोग गररएको छ। यी सबै मििाइनहरुिा "नेपाल राविय भवन संवहता" अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक
प्रववमध प्रयोग गररएको छ। कयसैगरी िाएिग्राि अझ बढी िारािा प्रभावकारी होस् भन्ने उदे्दयले तेसो
बन्धन, ठािो िण्िी, कुनािा िण्िी र वट-िक्सनको बढी िारािा प्रयोग गररएको छ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य उदे्दय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्पबाट िोमगन र कयसका
साथै िनुसकैु र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास मनिाणण बनाउन
सक्नु हो।

16



निूनाचएसचएिचमस-१.२: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई एकचतले

मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

निूनाचएसचएिचमस-१.2
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None

िाईका
एसचएिचमस-१.2

१/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

17

तह
िनशजि सािग्री

मसपालु ज्यािी ढुाँगा मसिेन्ट बालवुा एमग्रगटे काठ िस्ताचपाता िजण्ि
िना िना (घन मिटर) (बोरा) (घनचमिटर) (घनचमिटर) (घनचमिटर) (बन्िल) (केजि)

मि.वप.मस.सम्ि ३९ १३८ १५ ५२ ९ ४ 0 0 ८७
िामथल्लोचसंरिना ५२ १०० १० ४५ ६ २ ०.४६ 0 १६५
छाना ३४ ११ ० ० 0 ० १.४९ ४ 0

कुल १२४ २४९ २५ ९७ १५ ६ १.९६ ४ २५२



निूनाचएसचएिचमस-१.२: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई एकचतले

ए

ए

प्राविधिक वििरण ३ मा हेर्नहुोस

प्राविधिक वििरण ३ मा हेर्नहुोस

प्राविधिक वििरण ५ मा हेर्नहुोस

कोठा १
२६५०X ४३००

वरन्िा
२८५०X ४५००

प्रबेश

भईुचतलाकोचचफ्लोरच(तला) प्लान
के्षरिल:च३१.७५चवगणिीटर

प्लान
निूनाचएसचएिचमस-१.2

िाईका
एसचएिचमस-१.2

2/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

18

None



निूनाचएसचएिचमस-१.२: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई एकचतले

गेबल: काठको बोडु

गेबल: काठको बोडु

काठकोचिााँिाचरचभाटा
िामथ िस्ताकोचछानो

अगाडिको मोहोिा

पछाडिको मोहोिा दायााँ मोहोिा

बायााँ  मोहोिा

िोहोिा
निूनाचएसचएिचमस-१.2

िाईका
एसचएिचमस-१.2

3/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None

19

काठकोचिााँिाचरचभाटा
िामथ िस्ताकोचछानो



निूना एसचएिचमस-१.२: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई एकचतले

डिटेल नक्सा

प्राविधिक वििरण ६ मा हेर्नहुोस

प्राविधिक वििरण ६ मा हेर्नहुोस
र्धुलर् : ७५ धम धम*७५ धम धम @ ४५०धम धम 
राफ्टर : १८० धम धम*९० धम धम

िनरीको दधलर्ः २४० धम धम * १२० धम धम

प्राविधिक वििरण ५ मा हेर्नहुोसकोर्न बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम

ठाडो फलामे डण्डीः १२ धमधम ररबार

धसल बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम
धित्ाः  ढन ङ्गाको गारोमा धसमेन्टको जोडाईिनई तला

जधमर्को तह

छार्ाको दधलर्

कन सी बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डी : १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम
जगः ढन ङ्गाको गारो र धसमेन्टको जोडाई

छार्ाको बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिट

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचमस-१.2

िाईका
एसचएिचमस-१.2

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

20

None



ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई, दूईचतले

एसचएिचमस-2.1
21



एसचएिचमस-२.१

िोिल एस एि मस २.१ दईु तले आवास हो । यस आवासको भईुतलािा १५०० X ६३५०
को वरन्िा र दईु वटा कोठाहरु रहेका छन् ।यसको भईू तलाको क्षेरिल 31.75 व.मि. रहेको छ ।
िामथल्लो तलाको क्षेरिल 31.75 व.मि. रहेको छ िसिा दईु वटा कोठाहरु रहेका छन् । यस घरको
मििाइन स्थानीय मनिाणण सािग्रीको प्रयोग गरी भकूम्प प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ। यसका साथै
घरको संरिना हेने हो भने ढुङ्गाको गारोिा मसिेन्टको िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ िसिा काठको िााँिा र
भाटा िामथ िस्ताको छानो प्रयोग गररएको छ। यी सबै मििाइनहरुिा नेपाल राविय भवन सवहंता अनरुुप
भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग गररएको छ। कयसैगरी िाएिग्राि अझ प्रभावकारी होस् भन्ने उदे्दयले
तेसो बन्धन, ठािो िण्िी, कुनािा िण्िी र वट-िक्सनको बढी िारािा प्रयोग गररएको छ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य कारण र उदे्दय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्प बाट िोमगन
र कयसका साथै िनुसकैु र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास
मनिाणण गनण सक्नु हो।
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निूनाचएसचएिचमस-२.१: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

निूनाचएसचएिचमस-2.1
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None

िाईका
एसचएिचमस-2.1

१/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

दईुचतले

23

तह
िनशजि सािग्री

मसपालु ज्यािी ढुाँगा मसिेन्ट बालवुा एमग्रगटे काठ िस्ताचपाता िजण्ि
िना िना (घनचमिटर) (बोरा) (घनचमिटर) (घनचमिटर) (घनचमिटर) (बन्िल) (केजि)

मि.वप.मस.सम्ि ५३ १९३ १९ ८२ १२ ७ 0 0 १४६
िामथल्लोचसंरिना १८१ ३२० ३१ १३८ १८ ७ २.२९ १ ६३१
छाना १७ २० ० ० 0 ० १.४८ ४ 0

कुल २६८ ५२४ ५० २२० ३० १४ ३.७७ ५ ७७६



ए

ए

ए

ए

कोठा २
२६०० x ४३००

कोठा १
२६०० x ४३००

कोठा ४ 
२६०० x ४३००

कोठा ३ 
२६०० x ४३००

वरन्िा
१५००X ६३५०

प्राविधिक वििरण ५ मा हेर्नहुोस प्राविधिक वििरण ३ मा हेर्नहुोस

प्राविधिक वििरण ३ 
मा हेर्नहुोस

भईुचतलाकोचचफ्लोरचचप्लान
क्षेरिल:च३१.७५चवगणचिीटर

पवहलोचतलाकोचचफ्लोरचचप्लान
क्षेरिल:च३१.७५चवगणचिीटरिम्िाचके्षरिल:च६३.५चवगणचिीटर

निूनाचएसचएिचमस-२.१: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

प्रबेश

प्लान
निूनाचएसचएिचमस-2.1

िाईका
एसचएिचमस-2.1

2/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

दईुचतले
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None



गेबल: काठको बोडु

काठको चौकस 
माधिजस्ताको 
छार्ो

गेबल: काठको बोडु

काठको चौकस 
माधिजस्ताको 
छार्ो

अगाडिको मोहोिा पछाडिको मोहोिा

दायााँ मोहोिाबायााँ  मोहोिा

निूना एसचएिचमस-२.१: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

िोहोिा
निूनाचएसचएिचमस-2.1

िाईका
एसचएिचमस-2.1

3/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None

दईुचतले
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निूना एसचएिचमस-२.१: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई
प्राविधिक वििरण ६ मा हेर्नहुोस

र्धुलर् : ७५ धम धम*७५ धम धम @ ४५०धम धम 
राफ्टर : १८० धम धम*९० धम धम

िनरीको ढधलर्ः २४० धम धम * १२० धम धम

काठको चौकस माधि जस्ताको  छार्ो

छार्ाको दधलर्
छार्ाको बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिट

धसल बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम

र्क्रहलो तलाको बन्िर्
कोर्न बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम

ठाडो फलामे डण्डीः १२ धमधम ररबार

धसल बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम
धित्ाः  ढन ङ्गाको गारोमा धसमेन्टको जोडाईिनई तला

जधमर्को तह

र्क्रहलो तला
र्क्रहलो दधलर्

प्राविधिक वििरण ४ मा हेर्नहुोस

कन सी बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डी : १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम
जगः ढन ङ्गाको गारो र धसमेन्टको जोडाई

कोठा १

कोठा ३ 

वरन्िा

प्राविधिक वििरण ३ मा हेर्नहुोसिनईःकाठ

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचमस-2.1

िाईका
एसचएिचमस-2.1

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

दईुचतले
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ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई, दूईचतले

एसचएिचमस-2.2
27



एस.एि.मसच2.2

िोिल एस एि मस २.2 दईु तले आवास हो िसिा तीन देजख सात िनासम्ि िामनसहरू बस्न
मिल्ने गरर मििाइन गररएको छ। यस आवासको भईुतलािा 3000X2100 को वरन्िा र तीन वटा
कोठाहरु रहेका छन् । यसको क्षेरिल 47.40 व.मि. रहेको छ । िामथल्लो तलाको क्षेरिल पमन
47.40 व.मि. रहेको छ, िसिा तीन कोठा अवजस्थत छन।् यस घरको मििाइन स्थानीय मनिाणण
सािग्रीको प्रयोग गरी भकूम्प प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ। यसका साथै घरको संरिना हेने हो भने
ढुङ्गाको गारोिा मसिेन्टको िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ िसिा काठको िााँिा र भाटािामथ िस्ताको छानो
प्रयोग गररएको छ। यी सबै मििाइनहरुिा "नेपाल राविय भवन संवहता" अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक
प्रववमध प्रयोग गररएको छ। कयसैगरी िाएिग्राि अझ बढी प्रभावकारी होस् भन्ने उदे्दयले तेसो बन्धन, ठािो
िण्िी, कुनािा िण्िी र वट-िक्सनको बढी िारािा प्रयोग गररएको छ।स्थानीय वातावरणीय, सािाजिक,
सााँस्कृमतक पररवेशलाई यस मििाइनले केही हदसम्ि झल्काएको छ ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य उदे्दय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्पबाट िोमगन र कयसका
साथै िनुसकैु र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास मनिाणण गनण
सक्नु हो।
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lgdf{{0f ;fdu|L tyf hgzlQm

निूनाचएसचएिचमस-2.2: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

tx

hgzQmL lgdf{0f ;fdu|L

l;kfn' HofdL 9'+uf l;d]G6 jfn'jf 808L /f]8f ;fn sf7 h:tfkftf Kn]g zL6

hgf hgf 3g ld6/ jf]/f 3g ld6/ s]hL 3g ld6/ 3g ld6/ j08n        /lgË ld6/

l8=lk=l;= ;Dd 54 198 31 82 19 265 5 0 0.00 0
hldg tyf klxnf] tNnf 207 246 41 119 20 876 5 3.62 0.00 0

5fgf 43 15 0 0 0 0 0 1.96 4.69 10
hDdf 304 459 72 201 39 1141 10 5.58 4.69 10

निूनाचएसचएिचमस-2.2
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None एसचएिचमस-2.2
१/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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निूनाचएसचएिचमस-2.2: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

प्लान
निूनाचएसचएिचमस-2.2 एसचएिचमस-2.2

2/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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None



निूनाचएसचएिचमस-2.2: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

cufl8 df]x8f

k5fl8 df]x8f

bfofF df]x8f

afFof df]x8f

दईुचतले

िोहोिा
निूनाचएसचएिचमस-2.2 एसचएिचमस-2.2

3/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None
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निूनाचएसचएिचमस-2.2: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचमस-2.2 एसचएिचमस-2.2

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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None



ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई, दूईचतले

एसचएिचमस-2.3
33



एस.एि.मसच2.3

िोिल एस एि मस २.3 दईु तले आवास हो, िसिा आठ देजख दश िनासम्ि िामनसहरु बस्न
मिल्ने गरर मििाइन गररएको छ। यस आवासको भईुतलािा 7800 X 1210 को वरन्िा र दईु वटा
कोठाहरु रहेका छन् । यसको क्षेरिल 43.30 व.मि. रहेको छ । िामथल्लो तलाको क्षेरिल 32.60
व.मि. रहेको छ, िसिा दईु कोठा अवजस्थत छन।् यस घरको मििाइन स्थानीय मनिाणण सािग्रीको प्रयोग
गरी भकूम्प प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ। यसका साथै घरको संरिना हेने हो भने ढुङ्गाको गारोिा
मसिेन्टको िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ िसिा काठको िााँिा र भाटािामथ िस्ताको छानो प्रयोग गररएको
छ। यी सबै मििाइनहरुिा नेपाल राविय भवन सवहंता अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग गररएको
छ। कयसैगरी िाएिग्राि अझ प्रभावकारी होस् भन्ने उदे्दयले तेसो बन्धन, ठािो िण्िी, कुनािा िण्िी र
वट-िक्सनको बढी िारािा प्रयोग गररएको छ।स्थानीय वातावरणीय, सािाजिक, सााँस्कृमतक पररवेशलाई यस
मििाइनले केही हदसम्ि झल्काएको छ ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य उदे्दय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्पबाट िोमगन र कयसका
साथै िनुसकैु र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास मनिाणण गनण
सक्नु हो।
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निूनाचएसचएिचमस-2.3: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

tx

hgzQmL lgdf{0f ;fdu|L

l;kfn' HofdL 9'+uf l;d]G6 jfn'jf /f]8f ;fn sf7 kmnfd] 808L h:tfkftf Kn]g zL6

hgf hgf 3g ld6/ jf]/f 3g ld6/ 3g ld6/ 3g ld6/ s]hL j08n        /lgË ld6/

l8=lk=l;= ;Dd 61 220 33 95 17 9 0 305 0 0

hldg tyf klxnf] 

tNnf
162 357 53 216 32 17 1.02 1487 0 0

5fgf 41 15 0 0 0 0 1.91 0 4.5 11

hDdf 264 592 86 311 49 26 2.93 1792 4.5 11

दईुचतले

निूनाचएसचएिचमस-2.3
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None एसचएिचमस-2.3
१/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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निूनाचएसचएिचमस-2.3: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

प्लान
निूनाचएसचएिचमस-2.3 एसचएिचमस-2.3

2/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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None



निूनाचएसचएिचमस-2.3: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

cufl8 df]x8f

k5fl8 df]x8f

bfofF df]x8f

afFof df]x8f

दईुचतले

िोहोिा
निूनाचएसचएिचमस-2.3 एसचएिचमस-2.3

3/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None
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निूनाचएसचएिचमस-2.3: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचमस-2.3 एसचएिचमस-2.3

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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None



ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई, दूईचतले

एसचएिचमस-2.4
39



एस.एि.मसच2.4

िोिल एस एि मस २.4 दईु तले आवास हो िसिा आठ देजख दश िना िामनसहरु बस्न मिल्ने गरी
मििाइन गररएको छ। यस आवासको भइुतलािा 7800 X 1210 को वरन्िा र दईु वटा कोठाहरु रहेका छन्
। यसको क्षेरिल 43.30 व.मि. रहेको छ ।िामथल्लो तलाको क्षेरिल 43.30 व.मि. रहेको छ िसिा दईु
कोठा र 7८00 X 1210 को वरण्िा अवजस्थत छ। यस घरको मििाइन स्थानीय मनिाणण सािग्रीको प्रयोग गरी
भकूम्प प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ। यसका साथै घरको संरिना हेने हो भने ढुङ्गाको गारोिा मसिेन्टको
िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ िसिा काठको िााँिा र भाटािामथ िस्ताको छानो प्रयोग गररएको छ। यी सबै
मििाइनहरुिा "नेपाल राविय भवन सवहंता" अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग गररएको छ। कयसैगरी
िाएिग्राि अझ प्रभावकारी होस् भन्ने उदे्दयले तेसो बन्धन, ठािो िण्िी, कुनािा िण्िी र वट-िक्सनको बढी िारािा
प्रयोग गररएको छ।स्थानीय, वातावरणीय, सािाजिक, सााँस्कृमतक पररवेशलाई यस मििाइनले केही हदसम्ि
झल्काएको छ ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य उद्देय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्पबाट िोमगन र कयसका साथै
िनुसकैु र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास मनिाणण गनण सक्नु हो ।
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CONSTRUCTION MATERIAL AND  MANPOWER

निूनाचएसचएिचमस-2.4: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

tx

hgzQmL lgdf{0f ;fdu|L

l;kfn' HofdL 9'+uf l;d]G6 jfn'jf /f]8f ;fn sf7 h:tfkftf Kn]g zL6 808L

hgf hgf 3g ld6/ jf]/f 3g ld6/ 3g ld6/ 3g ld6/ j08n        /lgË ld6/ s]hL

l8=lk=l;= ;Dd 50 184 29.42 73 15 4 0 0 0 207

hldg tyf klxnf] tNnf 190 381 77.80 180 34 4 3.16 0 0 496

5fgf 46 0 0 0 0 0 2.19 4.36 11 0
hDdf 286 565 107.22 253 49 8 5.37 4.36 11 703

मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

दईुचतले

निूनाचएसचएिचमस-2.4
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None एसचएिचमस-2.4
१/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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निूनाचएसचएिचमस-2.4: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

धर्माणु  सामग्री र जर्शवि:

प्लान
निूनाचएसचएिचमस-2.4 एसचएिचमस-2.4

2/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

दईुचतले

िम्िाचक्षेरिलच= व.वि.
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None



निूनाचएसचएिचमस-2.4: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

धर्माणु  सामग्री र जर्शवि:

cufl8 df]x8f

k5fl8 df]x8f

bfofF df]x8f

afFof df]x8f

दईुचतले

िोहोिा
निूनाचएसचएिचमस-2.4 एसचएिचमस-2.4

3/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None
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निूनाचएसचएिचमस-2.4: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचमस-2.4 एसचएिचमस-2.4

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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None



ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई, दूईचतले

एसचएिचमस-2.5
45



एस.एि.मसच2.5

िोिल एस एि मस २.5 धन्सार सवहतको साढे दईु तले आवास हो । यस आवासको भइु तलािा
6550 X 1100 को वरन्िा र तीन वटा कोठाहरु रहेका छन् िसको क्षेरिल 53.68 व.मि. रहेको छ
।िामथल्लो तलाको क्षेरिल 53.68 व.मि. रहेको छ । यसिा तीन कोठा र 6550 X 1100 को वरन्िा
रहेको छ। यस घरको मििाइन स्थानीय मनिाणण सािग्रीको प्रयोग गरी भकूम्प प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ।
यसका साथै घरको संरिना हेने हो भने ढुङ्गाको गारोिा मसिेन्टको िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ िसिा काठको
िााँिा र भाटािामथ िस्ताको छानो प्रयोग गररएको छ। यी सबै मििाइनहरुिा "नेपाल राविय भवन संवहता" अनरुुप
भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग गररएको छ। कयसैगरी िाएिग्राि अझ प्रभावकारी होस् भन्ने उदे्दयले तेसो
बन्धन, ठािो िण्िी, कुनािा िण्िी र वट-िक्सनको बढी िारािा प्रयोग गररएको छ।स्थानीय वातावरणीय,
सािाजिक, सााँस्कृमतक पररवेशलाई यस मििाइनले केही हदसम्ि झल्काएको छ ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य उद्देय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्पबाट िोमगन र कयसका साथै
िनुसकैु र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास मनिाणण बनाउन गनण सक्नु
हो।
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निूनाचएसचएिचमस-2.5: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

tx

hgzQmL lgdf{0f ;fdu|L

l;kfn' HofdL 9'+uf l;d]G6 jfn'jf /f]8f ;fn sf7 h:tfkftf Kn]g zL6 808L

hgf hgf 3g ld6/ jf]/f 3g ld6/ 3g ld6/ 3g ld6/ j08n        /lgË ld6/ s]hL

l8=lk=l;= ;Dd 72 261 48 91 18 5 0 0 0 282
hldg tyf klxnf] 

tNnf
294 468 90 215 41 6 3.97 0 0

596
5fgf 52 17 0 0 0 0 2.48 5.22 32 0

hDdf 418 746 138 306 59 11 6.45 5.22 32 878

मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

दईुचतले

निूनाचएसचएिचमस-2.5
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None एसचएिचमस-2.5
१/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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निूनाचएसचएिचमस-2.5: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

प्लान
१:५०निूनाचएसचएिचमस-2.5 एसचएिचमस-2.5

2/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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निूनाचएसचएिचमस-2.5: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

cufl8 df]x8f

k5fl8 df]x8f

bfofF df]x8f

afFof df]x8f

िोहोिा
निूनाचएसचएिचमस-2.5 एसचएिचमस-2.5

3/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None

दईुचतले
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निूनाचएसचएिचमस-2.5: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचमस-2.5 एसचएिचमस-2.5

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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None



ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई, दूईचतले

एसचएिचमस-2.6
51



एस.एि.मसच2.6
52

िोिल एस एि मस २.6 साढे दईु तले आवास हो । यस घरको संरिना ढुङ्गाको गारोिा मसिेन्टको
िोिाई र आर.मस.मस. मसिेन्ट कंवक्रटको (RCC) स्ल्यावबाट मनिाणण गररएको छ । यस आवासको भईू तलाको
क्षेरिल 48.90 व.मि. रहको छ िसिा भान्छा कोठा (3300 X 2700), बैठक कोठा (3300 X 2700) र
वरण्िा (3300 X 2100) रहेको छ । िामथल्लो तलाको क्षेरिल 48.90 व.मि. रहको छ िसिा दईुवटा सकुचने
कोठाहरु (3300 X 2700) र वरण्िा (3300 X 2100) रहेको छ । यस घरको मििाइन "नेपाल राविय भवन
सवहंता" अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग गरी मनिाणण गररएको छ। यसिा तेसो बन्धन, ठािो िण्िीहरू
प्रयोग गररएको छ ।



निूनाचएसचएिचमस-2.6: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

tx

hgzQmL lgdf{0f ;fdu|L

l;kfn' HofdL 9'+uf l;d]G6
jfn'jf

/f]8f ;fn sf7 kmnfd] 808L

hgf hgf 3g ld6/ jf]/f 3g ld6/ 3g ld6/ 3g ld6/ s]hL

l8=lk=l;= ;Dd 65 241 38 103 27 9 0 160
hldg tyf klxnf] tNnf 346 721 93 409 54 22 2.09 2654

hDdf 411 962 132 504 81 31 2.09 2814

दईुचतले

निूनाचएसचएिचमस-2.6
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None एसचएिचमस-2.6
१/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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निूनाचएसचएिचमस-2.6: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

प्लान
निूनाचएसचएिचमस-2.6 एसचएिचमस-2.6

2/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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None



निूनाचएसचएिचमस-2.6: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

cufl8 df]x8f

k5fl8 df]x8f

bfofF df]x8f

afFof df]x8f

दईुचतले

िोहोिा
निूनाचएसचएिचमस-2.6 एसचएिचमस-2.6

3/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None
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56

निूनाचएसचएिचमस-2.6: ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचमस-2.5 एसचएिचमस-2.5

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने: स.वव.तथा.भ.मन.ववभाग

None
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प्राववमधकचवववरण

ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई
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१०चिूलआधारभतूचसन्देशहरु



ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

धर्माणु  सामाधग्र र जर्शवि:

59

नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचमस

िाईका

None
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ठािोचसवमलकरणःच12चमि.मि.च
िण्िी

छानाकोचबन्धनः
आर.मस.मस.चमसिेन्टचकंवक्रटच(RCC):

कंवक्रटच1:1.5:3, ४चवटाच12च
मि.मि.चिखु्यचिण्िी, ६चमि.मि.कोचररङ्गच
150चमि.मि.कोचअनतरिा

गारोःचढुङ्गाकोचगारो मसिेन्टकोच
िोिाईच१:४

मलन्टलचबन्धनः
आर.मस.मस.चमसिेन्टचकंवक्रटच(RCC):

कंवक्रटच1:1.5:3, ४चवटाच12च
मि.मि.चिखु्यचिण्िी, ६चमि.मि.कोचररङ्गच
150चमि.मि.कोचअनतरिा

मसलचबन्धनः
आर.मस.मस.चमसिेन्टचकंवक्रटच(RCC):

कंवक्रटच1:1.5:3, ४चवटाच12चमि.मि.च
िखु्यचिण्िी, ६चमि.मि.कोचररङ्ग 150च
मि.मि.कोचअनतरिाकुसीचबन्धनः

आर.मस.मस.चमसिेन्टचकंवक्रटच(RCC):

कंवक्रटच1:1.5:3, ४चवटाच12चमि.मि.च
िखु्यचिण्िी, ६चमि.मि.कोचररङ्ग 150च
मि.मि.कोचअनतरिा

िगःचढुङ्गाकोचगारोचमसिेन्टकोचिोिाईच
१:4

भकूम्पचप्रमतरोधीचआवासचमनिाणणचप्रववमधच(ढुङ्गाकोचगारोचमसिेन्टको िोिाईच)

एसचएिचमस



Technology for Earthquake Resistant Building Construction (Two Storied Building, Stone in Cement 

Mortar)

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचमस एसचएिचएिच-1.1

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

मिमत:
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Technology for Earthquake Resistant Building Construction (Two Storied Building, Stone in Cement 

Mortar)

500
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ीव
ल

मि
िा
ईन

भकूम्पचप्रमतरोधीचआवासचमनिाणणचसम्बन्धीचमिटेलचनक्साच(दईुचतलेचआवास,चढुङ्गाचमसिेन्टकोचिोिाई)

None



मिटेलचनक्सा

निूनाचएसचएिचमस एसचएिचएिच-1.1
4/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

मिमत:
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भकूम्पचप्रमतरोधीचआवासचमनिाणणचसम्बन्धीचमिटेलचनक्साच(दईुचतलेचआवास,चढुङ्गाचमसिेन्टकोचिोिाई)

None



ढुङ्गाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाईचप्रयोगचगनणकोचमनजम्तचिावहनेचन्यूनतिचआवयकता (NBC202)

62

मस.नं. वववरण
मनम्नचबिोजििचरहेकोचभएचकुनैचपमनचआवासचमनिाणणचगनुणचहदुैँनच।

1 मनिाणणच
स्थलकोचछनौट

 भौगमभणक जिरा परेको ठाउाँहरु।
 पवहरो िान सक्ने क्षेर।
 20% भन्दा बढी मभरालो क्षेर।
 परुुवा िाटोको ठाउाँ।
 खोलाको छेउ र पानी िम्ने क्षेर।

2 घरकोचस्वरुप

तला संख्या  दईु तला र धन्सार सवहतको मसिेन्टको िोिाई ।
आिचमबनाच
गारोकोचलम्बाई 

आि मबना गारोको लम्बाई 4.5 मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे।

कोठाको आकार  एउटा कोठाको आकार १३.5 व.मि. भन्दा बढी हनु नहनुे ।
गारोको उिाई  गारोको उिाई ३ मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे।
अनपुात



वगणकार वा आयातकार स्वरुपको घरको योिना बनाउनु पने । घरको िौिाइको अनपुातको ३ गणुा भन्दा
बढी भएको लािो र साघरुो आवास मनिाणण गनण नहनुे ।

3 िग

सािान्य कुरा


िगको खािल एकनास रुपको हनुु पने । सितल क्षेरिा भएको आवासको िग एउटै सतहिा मनिाणण गनुण
पने ।

गवहराई


एक तले आवासको लामग िगको गवहराई कम्तीिा 800 मि.मि. हनु ु पने र दईु तले आवासको लामग 900
मि.मि. हनु ु पने ।

िौिाई  िध्यि प्रकारको िाटोको लामग िगको िौिाई कजम्तिा पमन 600 मि.मि हनु ु पने।

4 कुसीचसतह
(Plinth level)

साधारण  नक्शािा देखाए बिोजिि आर.मस.मस. कंवक्रट बन्धन कुसी सतहिा प्रयोग गने । कुसी सतह िमिन भन्दा
कम्तीिा 300 मि.मि. हनु ु पने ।

उिाई  िगको ओस मनरोधक पट्टी (DPC) को न्यूनति िोटाइ १५० मि.मि. हनु ु पने ।
िौिाई  िगको ओस मनरोधक पट्टीको न्यूनति िौिाइ पखाणलको िोटाई बराबर हनुु पने । ढुङ्गाको गारोको लामग

3५० मि.मि. हनु ु पदणछ।
सवमलकरण  १२ मि.मि. व्यासको ४ वटा िण्िी िखु्य सवलीकरणको रुपिा प्रयोग गने । हकुको (अंकुस) लामग 6

मि.मि. व्यासको ररङ्ग प्रयोग गने। हकुको लम्बाई 500 मि.मि. हनु ु पने ।िण्िीलाई कजम्तिा पमन 25
मि.मि. िोटाईको कंवक्रटले छोप्नु पदणछ ।
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मस.नं. वववरण

5 गारो

सािान्य कुरा  गारोहरु घन्टी मिलाएर मसधा ठािो रहेको हनु ु पदणछ ।ठािो िोनीहरु एउटै सीधा ठािो रेखािा नपने गरी िोनी छलेर लगाउनु पदणछ
।एउटा गारोसाँग पमछ अको गारो िोड्न मिल्ने गरी बनाउने अवस्थािा खाली छोड्नु भन्दा खिुवकला बनाई छोड्नु पछण तावक दईुवटा
गारोहरु एक आपसिा राम्रोसाँग बााँमधउन् ।

िोनी  िसलाको िोनीहरुको िोटाइ 20 मि.मि. भन्दा बढी हनु हुाँदैन र १० मि.मि. भन्दा कि हनुु हुाँदैन । मसिेन्ट र बालवुाको अनपुात
१:४ हनुु पदणछ ।

कैिी िाने वारपार ढुङ्गा  गारोको िोटाइ बराबरको कैं िी िाने वारपार ढुङ्गाहरु 600 मि.मि. देजख १२00 मि.मि. सम्िको िरकिा लगाउनु पदणछ ।
िौिाई  एक तल्ले र दईु तले आवासको लामग गारोको न्यूनति िौिाइ 350 मि.मि. हनु ु पदणछ ।

6 गारोहरुिाच
खलुाचभाग

स्थान  गारोको मभरी कुनाको छेउबाट कजम्तिा 600 मि.मि. छािेर िारै झ्याल ढोका राख्चनु पदणछ ।
कुल लम्बाई  गारोहरुिा हनुे खलुा भागको कुल लम्बाई गारोको आधा लम्बाई भन्दा बढी हनु हदुैँन ।
दरुी  गारोहरुिा हनुे खलुा भाग बीिको दरुी 600 मि.मि. भन्दा कि हनु हदुैँन ।
झ्याल र ढोका िामथको
पट्टीको सतह

 झ्याल र ढोका िामथ पट्टीको सतह एउटै राख्चनु पदणछ ।

7 ठािोच
सवमलकरण

स्थान  झ्याल र ढोकाको दााँया बााँया, गारोको कुनािा, िोनीिा ठािो िण्िी राख्चनु पदणछ। गारो मनिाणण कायण गदाण ती ठािो िण्िीहरुलाई
कंवक्रटको पट्टीले छोप्नु पदणछ ।

सवमलकरण  गारोिा राख्चने ठािो िण्िीको ववस्ततृ वववरण नक्सािा देखाइएको छ । गारे आवासको लामग कजम्तिा १२ मि.मि. व्यासको िण्िी
राख्चनु पदणछ ।

8 तेसोचबन्धन

सबै गारोिा मनम्न बिोजििको स्थानिा न्यूनति ७५ देजख 150 मि.मि. िोटाईको तेसो बन्धन राख्चनु पदणछ ।
मसल बन्धन  गारोिा न्यूनति 75 मि.मि. िोटाईको झ्यालको तलको सतहिा मसल बन्धन राख्चनु पनेछ ।
मलन्टल बन्धन  गारोिा न्यूनति 150 मि.मि. िोटाईको झ्याल र ढोकाको िामथल्लो सतहिा मलन्टल बन्धन राख्चनु पनेछ ।
जस्टि  गारोको कुना तथा िोनीिा dowel bar आवयक रहेको ठाउाँिा जस्टि वन्धन राख्चनु पनेछ ।
छाने गारोको पट्टी  न्यूनति 75 मि.मि. िोटाईको छानो गारोको िामथल्लो सतहिा राख्चनु पदणछ िसले गदाण छाना र गारो बीिको िोिाइ एकीकृत रहन

पगु्दछ ।
सवमलकरण  िखु्य सवमलकरणको रूपिा १२ मि.मि. व्यासको िण्िी प्रयोग गनुणपछण । १५० मि.मि. को दरुीिा ६ मि.मि. व्यासको ररङ्ग प्रयोग गने

। हकुको लम्बाई कम्तीिा ५०० मि.मि. हनु ु पदणछ । िण्िीलाई कजम्तिा पमन 25 मि.मि. िोटाइको कंवक्रटले छोप्नु पदणछ ।

9 छाना

हलकुा छाना  काठ वा जस्टलको ट्रस सवहतको िस्तापाताको छानालाई हलकुा छानाको रूपिा प्रयोग गनण सवकन्छ ।
िोिाई  काठको ट्रसका भागहरु वा िोनीहरु नक्सािा देखाए बिोजिि िोड्नु पदणछ ।
क्रस बन्धन  नक्सािा देखाए बिोजिि ट्रसहरु काठको िौकुने बन्धनको िाध्यिले िोड्नु पदणछ ।
काठ  आाँख्ला नभएको सकुाएको किा काठहरू छानाको रूपिा प्रयोग गने । अलकरा (Coal tar) वा कुनै संरक्षाणकिक ववमधबाट काठको

उपिार गरी यसलाई कुवहनबाट र वकराहरुबाट िोगाउन सवकन्छ ।

10 सािग्री

िसला  गारो लगाउनको लामग मसिेन्ट बालवुाको िसला १:४ (१ भाग मसिेन्ट र ४ भाग बालवुा) भन्दा पातलो हनु ु हदुैँन र प्लाष्टर गनणको
लामग १:६ भन्दा पातलो ददनु हदुैँन।

कंवक्रट  मसजस्िक (भईूिालो) बन्धनको प्रयोग गररने कंवक्रटको घोल १:1.5:3 (१ भाग मसिेन्ट, 1.5 भाग बालवुा र 3 भाग रोिा) हनु ु पदणछ
।

सवमलकरण  High Strength Deformed Bars – Fe415: High strength deformed bars with fy = 415 N/ sqmm हरू प्रयोग गनुण पदणछ ।
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न्यूनतिचआवयकता
66

“भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवासको पनुःमनिाणण” को लामग तयार गररएको मििाइन सूिी अन्तगणत
यस खण्िको मििाइन साधारणतया ईट्टाको गारोिा मसिेन्टको िोिाईबाट मनिाणण गररने आधारिा तयार गररने
रहेको छ । यस मििाइनिा एक तले र दईु तले दवैु आवासहरु सिावेश गररएको छ । यसिा
घरधनीहरूहरुको आवयकता अनसुार 'नेपाल राविय भवन संवहता २०२' को आधारिा तयार गररएको लजिलो
मििाइन पमन सिावेश गररएको छ । यसरी मििाइन गररएको आवास िस्तो सकैु ठाउाँिा पमन आवयता
अनरुुप अपनाउन सवकने छ।

यसरी मििाइन गररएको आवासिा आर.मस.मस. कंक्रीट बन्धन प्रयोग गररएको छ। यसरी मनिाणण
हनेु आवासको मनजम्त आवयक पने मनिाणण सािग्री र स्पेमसविकेशनको बारेिा यस खण्िको सरुुिा राजखएको
"न्यूनति आवयकता" नािक शीषणकको रुपिा तयार गररएको सूिीबाट िानकारी हामसल गनण सवकन्छ ।

यस मििाइनसाँग आवद्ध रहेका प्राववमधक वववरण (Technical Details) यस खण्िको अजन्ति
पानािा सिावेश गररएको छ। यसिा सिावेश गररएका प्राववमधक ववमधहरु मनिाणण कायण गदाण मसिाररस तथा
लागु गनुणपनेछ ।
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मस.नं. वववरण
मनम्नचबिोजििचरहेकोचभएचकुनैचपमनचआवासचमनिाणणचगनुणचहदुैँनच।

1 मनिाणणचस्थलको
छनौट

 भौगमभणक जिरा परेको ठाउाँहरु।
 पवहरो िान सक्ने क्षेर।
 20% भन्दा बढी मभरालो क्षेर।
 परुुवा िाटोको ठाउाँ।
 खोलाको छेउ र पानी िम्ने के्षर।

2 घरकोचस्वरुप

तला संख्या  दईु तला र धन्सार सवहतको मसिेन्टको िोिाईिा गारे आवास।
आिचमबनाचगारोको
लम्बाई 

आि मबना गारोको लम्बाई 4.5 मिटर भन्दा बढी हनु नहनेु ।

कोठाको आकार  एउटा कोठाको आकार १३.5 व.मि. भन्दा बढी हनु नहनुे ।
गारोको उिाई  गारोको उिाई ३ मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे ।
अनपुात



वगणकार वा आयातकार स्वरुपको घरको योिना बनाउनु पने । घरको िौिाइको अनपुातको ३ गणुा भन्दा बढी भएको
लािो र साघरुो आवास मनिाणण गनण नहनुे ।

3 िग
सािान्य कुरा  िगको खािल एकनासको हनु ु पने । सितल क्षेरिा भएको आवासको िग एउटै सतहिा मनिाणण गनुण पने ।
गवहराई



एक तले आवासको लामग िगको गवहराई कम्तीिा 800 मि.मि. हनु ु पने र दईु तले आवासको लामग 900 मि.मि. हनु ु
पने ।

िौिाई  िध्यि प्रकारको िाटोको लामग िगको िौिाई कजम्तिा पमन 600 मि.मि हनु ु पने।

4 कुसीचसतह
(Plinth level)

साधारण  नक्शािा देखाए बिोजिि आर.मस.मस. कंवक्रट बन्धन कुसी सतहिा प्रयोग गने । कुसी सतह िमिन भन्दा कम्तीिा
300 मि.मि. हनु ु पने ।

उिाई  िगको ओस मनरोधक पट्टीको न्यूनति िोटाइ १५० मि.मि. हनु ु पने ।
िौिाई  िगको ओस मनरोधक पट्टीको न्यूनति िौिाइ पखाणलको िोटाई बराबर हनु ु पने । ईट्टाको गारोको लामग 230 मि.मि.

हनु ु पदणछ।
सवमलकरण  १२ मि.मि. व्यासको ४ वटा िण्िी िखु्य सवलीकरणको रुपिा प्रयोग गने । हकुको लामग 6 मि.मि. व्यासको ररङ्ग

प्रयोग गने। हकुको लम्बाई 500 मि.मि. हनु ु पने ।िण्िीलाई कजम्तिा पमन 25 मि.मि. िोटाईको कंवक्रटले छोप्नु
पदणछ ।

5 गारो

सािान्य कुरा  गारोहरु घन्टी मिलाएर मसधा ठािो रहेको हनु ु पदणछ ।ठािो िोनीहरु एउटै सीधा ठािो रेखािा नपने गरी िोनी छलेर
लगाउनु पदणछ ।एउटा गारोसाँग पमछ अको गारो िोड्न मिल्ने गरी बनाउने अवस्थािा खाली छोिनु भन्दा खिुवकला
बनाई छोिनु पछण तावक दईुवटा गारोहरु एक आपसिा राम्रोसाँग बााँमधउन् ।

िोनी  िसलाको िोनीहरुको िोटाइ 20 मि.मि.भन्दा बढी हनु हुाँदैन र १० मि.मि. भन्दा कि हनुु हुाँदैन । मसिेन्ट र
बालवुाको अनपुात १:४ हनुु पदणछ ।

कैिी िाने वारपार
ईट्टा

 गारोको िोटाइ बराबरको कैं िी िाने वारपार ईट्टाहरु 600 मि.मि. देजख १२00 मि.मि. सम्िको िरकिा लगाउनु
पदणछ ।

िौिाई  एक तले गारोको न्यूनति िौिाइ 230 मि.मि. र दईु तले आवासको लामग गारोको न्यूनति िौिाइ 350 मि.मि. हनु ु
पदणछ ।
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मस.नं. वववरण

6 गारोहरुिाचखलुाचभाग

स्थान  गारोको मभरी कुनाको छेउबाट कजम्तिा 600 मि.मि. छािेर िारै झ्याल ढोका राख्चने ।
कुल लम्बाई  गारोहरुिा हनुे खलुा भागको कुल लम्बाई गारोको आधा लम्बाई भन्दा बढी हनु नहनुे ।
दरुी  गारोहरुिा हनुे खलुा भाग बीिको दरुी 600 मि.मि. भन्दा कि हनु नहनुे ।
झ्याल र ढोका िामथ
पट्टीको सतह

 झ्याल र ढोका िामथ पट्टीको सतह एउटै राख्चने ।

7 ठािोचसवमलकरण

स्थान  झ्याल र ढोकाको दााँया बााँया, गारोको कुनािा, िोनीिा ठािो िण्िी राख्चनु पदणछ।गारो मनिाणण कायण गदाण ती ठािो
िण्िीहरुलाई कंवक्रटको पट्टीले छोप्नु पदणछ ।

सवमलकरण  गारोिा राख्चने ठािो िण्िीको ववस्ततृ वववरण नक्सािा देखाइएको छ । गारे आवासको लामग कजम्तिा १२ मि.मि.
व्यासको िण्िी राख्चनु पने ।

8 तेसोचबन्धन

सबै गारोिा मनम्न बिोजििको स्थानिा न्यूनति ७५ देजख 150 मि.मि. िोटाईको तेसो बन्धन राख्चनु पने ।
मसल बन्धन  गारोिा न्यूनति 75 मि.मि. िोटाईको झ्यालको तलको सतहिा मसल बन्धन राख्चनु पने ।
मलन्टल बन्धन  गारोिा न्यूनति 150मि.मि. िोटाईको झ्याल र ढोकाको िामथल्लो सतहिा मलन्टल बन्धन राख्चनु पने ।
जस्टि  गारोको कुना तथा िोनीिा dowel bar आवयक रहेको ठाउाँिा जस्टि वन्धन राख्चनु पने ।
छाने गारोको पट्टी  न्यूनति 75 मि.मि. िोटाईको छाने गारोको पट्टी गारोको िामथल्लो सतहिा राख्चनु पछण िसले गदाण छाना र गारो

बीिको िोिाइ एकीकृत रहन पगु्दछ ।
सवमलकरण  िखु्य सवमलकरणको रूपिा १२ व्यासको िण्िी प्रयोग गनुणपछण । १५० मि.मि. को दरुीिा ६ मि.मि. व्यासको

ररङ्ग प्रयोग गने । हकुको लम्बाई कम्तीिा ५०० मि.मि. हनु ु पदणछ । िण्िीलाई कजम्तिा पमन 25 मि.मि.
िोटाइको कंवक्रटले छोप्नु पदणछ ।

9 छाना

हलकुा छाना  काठ वा जस्टलको ट्रस सवहतको िस्तापाताको छानालाई हलकुा छानाको रूपिा प्रयोग गने सवकन्छ ।
िोिाई  काठको ट्रसका भागहरु वा िोनीहरु नक्सािा देखाए बिोजिि िोड्नु पदणछ ।
क्रस बन्धन  नक्सािा देखाए बिोजिि ट्रसहरु काठको िौकुने बन्धन िाध्यिले िोड्नु पदणछ ।
काठ  आाँख्ला नभएको सकुाएको किा काठहरू छानाको रूपिा प्रयोग गने ।अलकरा (Coal tar) वा कुनै संरक्षणकिक

ववमधबाट काठको उपिार गरी यसलाई कुवहनबाट र वकराहरुबाट िोगाउन सवकन्छ ।

10 सािग्री

िसला  गारो लगाउनको लामग मसिेन्ट बालवुाको िसला १:४ (१ भाग मसिेन्ट र ४ भाग बालवुा)भन्दा पातलो हनु ु हदुैँन र
प्लाष्टर गनणको लामग १:६ भन्दा पातलो हनु नहनेु ।

कंवक्रट  मसजस्िक बन्धनको प्रयोग गररने कंवक्रटको घोल १:1.5:3 (१ भाग मसिेन्ट, 1.5 भाग बालवुा र 3 भाग रोिा)
सवमलकरण  High Strength Deformed Bars – Fe415: High strength deformed bars with fy = 415 N/ sqmm
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िोिल मब एि मस १.१ एक तले आवास हो िसिा मतन देजख पााँििना िामनसहरु बस्न मिल्ने
गरर मििाइन गररएको छ। यस आवासको क्षेरिल 31.७५ व.मि रहेको छ िसिा दईु कोठा र बावहरी
वरण्िा (१५०० X ६३५०) पमन अवजस्थत छ। यस घरको मििाइन स्थानीय मनिाणण सािग्रीको प्रयोग गरी
भकूम्प प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ। यसका साथै घरको संरिना हेने हो भने ईट्टाको गारोिा
मसिेन्टको िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ िसिा काठको िााँिा र भाटािामथ िस्ताको छानो प्रयोग गररएको
छ। यी सबै मििाइनहरुिा "नेपाल राविय भवन संवहता" अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग
गररएको छ। कयसैगरी िाएिग्राि अझ प्रभावकारी होस् भन्ने उदे्दयले तेसो बन्धन, ठािो िण्िी, कुनािा
िण्िी र वट-िक्सनको बढी िारािा प्रयोग गररएको छ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य उदे्दय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्पबाट िोमगन र कयसका
साथै िनुसकैु र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास मनिाणण गनण
सक्नु हो।
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मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

निूनाचबब एिचमस-1.1
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None

िाईका
बब एिचमस-1.1

१/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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तह
िनशजि सािग्री

मसपालु ज्यािी ईटा मसिेन्ट बालवुा एमग्रगटे काठ िस्ताचपाता िजण्ि
िना िना (साँख्या) (बोरा) (घनचमिटर) (घनचमिटर) (घनचमिटर) (बन्िल) (केजि)

मि.वप.मस.सम्ि ४६ १०४ १२७१६ ७८ १० ६ ० ० १४६
िामथल्लोचसंरिना ७० ६४ ८६३६ ४५ ५ २ ०.७९ ० ३१४
छाना ३५ १३ ० ० 0 ० १.४८ ५ 0

कुल १५१ १८१ २१३५३ १२३ १५ ८ २.२७ ५ ४६०
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ए

ए

कोठा १
२८३०x ४५४०

कोठा २
२८३०x ४५४०

वरन्िा
१५००X ६३५०

प्राविधिक वििरण ३ मा हेर्नहुोस

प्लार्

प्रबेश

फ्लोरचचप्लान
के्षरिल:च३१.७५चवगणचिीटर

निूनाचबब एिचमस-1.1
प्लान िाईका

बब एिचमस-1.1
2/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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गेबल: काठको बोडुगेबल: काठको बोडु

अगाडिको मोहोिा पछाडिको मोहोिा

दायााँ मोहोिाबायााँ  मोहोिा

निूनाचबब एिचमस-1.1
िोहोिा िाईका

बब एिचमस-1.1
3/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None
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काठकोचिााँिाचरचभाटा
िामथ िस्ताकोचछानो काठकोचिााँिाचरचभाटाच

िामथ िस्ताकोचछानो
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प्राविधिक वििरण ६ मा हेर्नहुोस

राफ्टर : १८० धम धम*९० धम धम
िनरीको ढधलर्ः २४० धम धम * १२० धम धम

काठको चौकस माधि जस्ताको  छार्ो
छार्ाको दधलर्

कोर्न बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम

ठाडो फलामे डण्डीः १२ धमधम ररबार

धसल बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम

माधिल्लो कडु : १५० धम धम*९० धम धम @ १५०० धम धम 

िनई तला

जधमर्को तह

छार्ाको बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिट

कन सी बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मनख्य बार १२धम धम *४ फन र् ६ धम धम

प्राविधिक वििरण ४ मा हेर्नहुोस
जगः ईट्टाको गारो र धसमेन्टको जोडाई

प्राविधिक वििरण ५ मा हेर्नहुोस

कोठा १
वरन्िा

डिटेल नक्सा ए-ए

मिटेलचनक्सा
74

निूनाचएसचएिचमस-1.1
िाईका

एसचएिचमस-1.1
4/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

None मिमत:
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िोिल मब एि मस १.2 एक तले आवास हो िसिा मतन देजख पााँििना िामनसहरु बस्न मिल्ने गरर
मििाइन गररएको छ। यस आवासको क्षेरिल 16.31 व.मि रहेको छ िसिा एक कोठा र बावहरी वरण्िा
(3060 X 4960) पमन अवजस्थत छ। यस घरको मििाइन स्थानीय मनिाणण सािग्रीको प्रयोग गरी भकूम्प
प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ। यसका साथै घरको संरिना हेने हो भने ईट्टाको गारोिा मसिेन्टको िोिाई
प्रयोगिा ल्याइएको छ िसिा काठको िााँिा र भाटािामथ िस्ताको छानो प्रयोग गररएको छ। यी सबै
मििाइनहरुिा ''नेपाल राविय भवन सवहंत'' अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग गररएको छ। कयसैगरी
िाएिग्राि अझ प्रभावकारी होस् भन्ने उदे्दयले तेसो बन्धन, ठािो िण्िी, कुनािा िण्िी र वट-िक्सनको बढी
िारािा प्रयोग गररएको छ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य उदे्दय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्पबाट िोमगन र कयसका साथै
िनुसकैु र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास मनिाणण गनण सक्नु हो।
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मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

निूनाचबब एिचमस-1.2
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None

िाईका
बब एिचमस-1.2

१/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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तह

िनशजि सािग्री
मसपालु ज्यािी ईटा मसिेन्ट बालवुा एमग्रगटे काठ िस्ताचपाता िजण्ि

िना िना (साँख्या) (बोरा) (घनचमिटर) (घनचमिटर) (घनचमिटर) (बन्िल) (केजि)

मि.वप.मस.सम्ि ३१ ६९ ८४८५ ५० ७ ४ ० ० ८७
िामथल्लोचसंरिना ४२ ४१ ५१७७ ३० ३ २ ०.४६ ० १६५
छाना ३४ ११ ० ० 0 ० १.४८ ४ 0

कुल १०७ १२१ १३६६२ ८० १० ६ १.९४ ४ २५२
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फ्लोरचचप्लान
के्षरिल:च१६.३१चवगणचिीटर

ए

ए

वरन्िा
३०६०X ४९६०

प्राविधिक वििरण ३ 
मा हेर्नहुोस

प्राविधिक वििरण २ 
मा हेर्नहुोस

कोठा १
२८३०x ४५००

प्रबेश
बब बब

निूनाचबब एिचमस-1.2
प्लान िाईका

बब एिचमस-1.2
2/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

78

None



गेबल: काठको बोडु

अगाडिको मोहोिा

पछाडिको मोहोिा दायााँ मोहोिा

बायााँ  मोहोिा

गेबल: काठको बोडु

निूना मबचएिचमस-१.२: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई एकचतले

निूनाचबब एिचमस-1.2
िोहोिा िाईका

बब एिचमस-1.2
3/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None

79

काठकोचिााँिाचरचभाटा
िामथ िस्ताकोचछानो

काठकोचिााँिाचरचभाटा
िामथ िस्ताकोचछानो



निूना मबचएिचमस-१.२: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई एकचतले

प्राविधिक वििरण ६ मा हेर्नहुोस
िनरीको ढधलर्ः २४० धम धम * १२० धम धम

काठको चौकस माधि जस्ताको  छार्ो
छार्ाको दधलर्

कोर्न बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम

ठाडो फलामे डण्डीः १२ धमधम ररबार

धसल बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम

माधिल्लो कडु : १५० धम धम*९० धम धम @ १५०० धम धम 

िनई तला

जधमर्को तह

छार्ाको बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिट

कन सी बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मनख्य बार १२धम धम *४ फन र् ६ धम धम

प्राविधिक वििरण ४ मा हेर्नहुोस

जगः ईट्टाको गारो र धसमेन्टको जोडाई

प्राविधिक वििरण ५ मा हेर्नहुोस

मिटेलचनक्साचए-ए

धित्ाः  ईट्टाको गारोमा धसमेन्टको जोडाई

मिटेलचनक्सा
80

निूनाचएसचएिचमस-1.2
िाईका

एसचएिचमस-1.2
4/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

मिमत:None

80



ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई, दईुचतले

मबचएिचमस-२.१
81



मबचएिचमस-२.१
82

िोिल मब एि मस २.1 दईु तले आवास हो । यस आवासको भईु तलािा 6350 X 1500 को
वरन्िा र दईु वटा कोठाहरु रहेका छन् िसको क्षेरिल 31.75 व.मि. रहेको छ । िामथल्लो तलाको क्षेरिल
31.75 व.मि. रहेको छ िसिा दईु कोठा अवजस्थत छ। यस घरको मििाइन स्थानीय मनिाणण सािग्रीको प्रयोग गरी
भकूम्प प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ। यसका साथै घरको संरिना हेने हो भने ईट्टाको गारोिा मसिेन्टको
िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ िसिा काठको िााँिा र भाटािामथ िस्ताको छानो प्रयोग गररएको छ। यी सबै
मििाइनहरुिा "नेपाल राविय भवन सवहंता" अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग गररएको छ। कयसैगरी
िाएिग्राि अझ प्रभावकारी होस् भन्ने उदे्दयले तेसो बन्धन, ठािो िण्िी, कुनािा िण्िी र वट-िक्सनको बढी िारािा
प्रयोग गररएको छ।स्थानीय वातावरणीय, सािाजिक, सााँस्कृमतक पररवेशलाई यस मििाइनले केही हदसम्ि झल्काएको
छ ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य उद्देय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्प बाट िोमगन र कयसका साथै
िनुसकैु र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास मनिाणण गनण सक्नु हो।



निूना मबचएिचमस-२.१: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

निूनाचबब एिचमस-2.1
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None

िाईका
बब एिचमस-2.1

१/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

दईुचतले

83

तह

िनशजि सािग्री
मसपालु ज्यािी ईटा मसिेन्ट बालवुा एमग्रगटे काठ िस्ताचपाता िजण्ि

िना िना (साँख्या) (बोरा) (घनचमिटर) (घनचमिटर) (घनचमिटर) (बन्िल) (केजि)

मि.वप.मस.सम्ि ५५ १२९ १३२८३ ८३ ११ ७ ० ० १४६
िामथल्लोचसंरिना १६६ १५० २१४९५ १०३ ११ ४ २.९५ १ ६३१
छाना ३४ ११ ० ० 0 ० १.४८ ४ 0

कुल २५५ २९० ३४७७८ १८६ २२ ११ ४.४३ ५ ७७७



ए

ए

ए

ए

कोठा २
२६५० x ४३००

कोठा १
२६५० x ४३००

वरन्िा
१५००X ६३५०

प्रबेश

कोठा ४
२६५० x ४३००

कोठा ३
२६५० x ४३००प्राविधिक वििरण ३ 

मा हेर्नहुोसप्राविधिक वििरण २ 
मा हेर्नहुोस

प्राविधिक वििरण २ 
मा हेर्नहुोस

भईुचतलाकोचचफ्लोरचचप्लान
क्षेरिल:च३१.७५चवगणचिीटर

पवहलोचतलाकोचचफ्लोरचचप्लान
क्षेरिल:च३१.७५चवगणचिीटर

िम्िाचके्षरिल:च६३.५चवगणचिीटर

निूना मबचएिचमस-२.१: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

निूनाचबब एिचमस-2.1
प्लान िाईका

बब एिचमस-2.1
2/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

दईुचतले

84

None



निूना मबचएिचमस-२.१: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

गेबल: काठको बोडु

अगाडिको मोहोिा पछाडिको मोहोिा

दायााँ मोहोिाबायााँ  मोहोिा

गेबल: काठको बोडु

निूनाचबब एिचमस-2.1
िोहोिा िाईका

बब एिचमस-2.1
3/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None
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काठकोचिााँिाचरचभाटा
िामथ िस्ताकोचछानो

काठकोचिााँिाचरचभाटा
िामथ िस्ताकोचछानो



प्राविधिक वििरण ६ मा हेर्नहुोस

राफ्टर : १८० धम धम*९० धम धम
िनरीको ढधलर्ः २४० धम धम * १२० धम धम

काठको चौकस माधि जस्ताको  छार्ो

छार्ाको दधलर्छार्ाको बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिट

धसल बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम

र्क्रहलो तलाको बन्िर्

कोर्न बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम
ठाडो फलामे डण्डीः १२ धमधम ररबार

धसल बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डीको मेर् बारः १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम

िनई तला

जधमर्को तह

र्क्रहलो तला

प्राविधिक वििरण ४ मा हेर्नहुोस

कन सी बन्िर्ः प्रबधलत धसमेन्ट कँक्रिटः कँक्रकि्ट १:१.५:३
फलामे डण्डी : १२ धमधम*४, फन र् ६ धमधम
जगः ईट्टाको गारो र धसमेन्टको जोडाई

कोठा १

कोठा ३ 

वरन्िा

छार्ाको दधलर्

धित्ाः  ईट्टाको गारोमा धसमेन्टको जोडाई

प्राविधिक वििरण ३ मा हेर्नहुोसिनईःकाठ

माधिल्लो कडु : १५० धम धम*९० धम धम @ १५०० धम धम 

र्क्रहलो  बन्िर् 

मिटेलचनक्साचए-ए

निूना मबचएिचमस-२.१: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

मिटेलचनक्सा
86

निूनाचएसचएिचमस-2.1
िाईका

एसचएिचमस-2.1
4/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

दईुचतले

मिमत:None
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ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई, दूईचतले

मबचएिचमस-2.2
87



मबचएिचमस-2.2
88

िोिल मब एि मस २.2 दईु तले आवास हो । यस आवासको भइु तलाको क्षेरिल 51.30 व.मि.
रहेको छ िसिा भान्छा कोठा र वरण्िा रहेको छ । िामथल्लो तलाको क्षेरिल 37.35 व.मि. रहेको छ िसिा
दईु कोठा अवजस्थत छ। यस घरको मििाइन स्थानीय मनिाणण सािग्रीको प्रयोग गरी भकूम्प प्रमतरोधाकिक रुपिा
बनाइएको छ। यसका साथै घरको संरिना हेने हो भने ईट्टाको गारोिा मसिेन्टको िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ
िसिा काठको िााँिा र भाटािामथ िस्ताको छानो प्रयोग गररएको छ। यी सबै मििाइनहरुिा "नेपाल राविय भवन
सवहंता" अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग गररएको छ। कयसैगरी िाएिग्राि अझ प्रभावकारी होस् भन्ने
उदे्दयले तेसो बन्धन, ठािो िण्िी, कुनािा िण्िी र वट-िक्सनको बढी िारािा प्रयोग गररएको छ।स्थानीय
वातावरणीय, सािाजिक, सााँस्कृमतक पररवेशलाई यस मििाइनले केही हदसम्ि झल्काएको छ ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य उदे्दय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्प बाट िोमगन र कयसका साथै
िनुसकैु र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास मनिाणण गनण सक्नु हो ।



निूनाचएसचएिचमस-2.2: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

tx

hgzQmL lgdf{0f ;fdu|L

l;kfn' HofdL O{+6f l;d]G6 jfn'jf /f]8f ;fn sf7 h:tfkftf Kn]g zL6 808L

hgf hgf uf]6f jf]/f 3g ld6/ 3g ld6/ 3g ld6/ j08n        /lgË ld6/ s]hL

l8=lk=l;= ;Dd 52 113 14296 62 11 3 0 0 0 256
e"O{ tnf 181 110 23652 121 14 4 3.01 0 0 607
5fgf 47 18 0 0 0 0 2.13 5.15 9 0

hDdf 280 241 37948 183 25 7 5.14 5.15 9 863

दईुचतले

मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

निूनाचबब एिचमस-2.2
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None बब एिचमस-2.2
१/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने: स.वव.तथा.भ.मन.ववभाग

89



निूनाचएसचएिचमस-2.2: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

Noneनिूनाचबब एिचमस-2.2
प्लान

बब एिचमस-2.2
2/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

90
स.वव.तथा.भ.मन.ववभाग



cufl8 df]x8f k5fl8 df]x8f

bfofF df]x8fafFof df]x8f

निूनाचएसचएिचमस-2.2: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

निूनाचबब एिचमस-2.2
िोहोिा

बब एिचमस-2.2
3/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None

दईुचतले
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निूनाचएसचएिचमस-2.2: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचमस-2.2 एसचएिचमस-2.2

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:
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मिमत:None



ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई, दूईचतले

मबचएिचमस-2.3
93



मबचएिचमस-2.3
94

िोिल मब एि मस २.3 दईु तले आवास हो । यस आवासको भइु तलाको क्षेरिल 45.35 व.मि.
रहेको छ िसिा भान्छा कोठा, बैठक कोठा, सकुचने कोठा र वरण्िा रहेको छ । िामथल्लो तलाको क्षेरिल 45.35
व.मि. रहेको छ िसिा दईु वटा सकुचने कोठा, बैठक कोठा र वरण्िा अवजस्थत छ। यस घरको मििाइन स्थानीय
मनिाणण सािग्रीको प्रयोग गरी भकूम्प प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ। यसका साथै घरको संरिना हेने हो भने
ईट्टाको गारोिा मसिेन्टको िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ िसिा काठको िााँिा र भाटािामथ िस्ताको छानो प्रयोग
गररएको छ। यी सबै मििाइनहरुिा 'नेपाल राविय भवन सवहंता' अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग गररएको
छ। कयसैगरी िाएिग्राि अझ प्रभावकारी होस् भन्ने उदे्दयले तेसो बन्धन, ठािो िण्िी, कुनािा िण्िी र वट-
िक्सनको बढी िारािा प्रयोग गररएको छ।स्थानीय वातावरणीय, सािाजिक, सााँस्कृमतक पररवेशलाई यस मििाइनले
केही हदसम्ि झल्काएको छ ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य उद्देय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्पबाट िोमगन र कयसका साथै
िनुसकैु र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास मनिाणण गनण सक्नु हो ।



tx

hgzQmL lgdf{0f ;fdu|L

l;kfn' HofdL O{+6f l;d]G6 jfn'jf /f]8f ;fn sf7 h:tfkftf Kn]g zL6 808L

hgf hgf uf]6f jf]/f 3g ld6/ 3g ld6/ 3g ld6/ j08n        /lgË ld6/ s]hL

l8=lk=l;= ;Dd 59 132 14769 82 14 7 2 0 0 242

hldg tyf klxn] tNnf 166 127 23537 92 12 0 2 0 0 521

5fgf 42 14 0 0 0 0 2 4.51 9 0
hDdf 267 273 38306 174 26 7 6 4.51 9 763

निूनाचएसचएिचमस-2.3: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

दईुचतले

निूनाचबब एिचमस-2.3
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None बब एिचमस-2.3
१/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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धर्माणु  सामग्री र जर्शवि:

निूनाचएसचएिचमस-2.3: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

निूनाचबब एिचमस-2.3
प्लान

बब एिचमस-2.3
2/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

दईुचतले
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None



निूनाचएसचएिचमस-2.3: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

cufl8 df]x8f

k5fl8 df]x8f

bfofF df]x8f

afFof df]x8f

निूनाचबब एिचमस-2.2
िोहोिा

बब एिचमस-2.2
3/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None
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निूनाचएसचएिचमस-2.3: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

मिटेलचनक्सा
Noneनिूनाचएसचएिचमस-2.4 एसचएिचमस-2.4

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

दईुचतले
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मिमत:



ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई, दूईचतले

मबचएिचमस-2.4
99



मबचएिचमस-2.4
100

िोिल मब एि मस २.4 बईुगल सवहतको साढे दईु तले आवास हो । यस आवासको भइु तलाको
क्षेरिल 50.76 व.मि. रहेको छ िसिा पसल र दईुवटा भण्िार कोठा रहेको छ । िामथल्लो तलाको क्षेरिल
50.76 व.मि. रहेको छ िसिा दईु वटा सकुचने कोठा, बैठक कोठा अवजस्थत छ। साथै बईुंगलको क्षेरिल
40.55 व.मि. रहेको छ िसिा भान्छा कोठा र कौंसी रहेको छ । यस घरको िोहिाले केही हदसम्ि
पराम्परागत नेवारी शैलीको वास्तकुला झल्काउने प्रयास गरेको पाइन्छ । यस घरको मििाइन स्थानीय मनिाणण
सािग्रीको प्रयोग गरी भकूम्प प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ। यसका साथै घरको संरिना हेने हो भने ईट्टाको
गारोिा मसिेन्टको िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ िसिा काठको िााँिा र भाटािामथ िस्ताको छानो प्रयोग गररएको
छ। यी सबै मििाइनहरुिा "नेपाल राविय भवन सवहंता" अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग गररएको छ।
कयसैगरी िाएिग्राि अझ प्रभावकारी होस् भन्ने उदे्दयले तेसो बन्धन, ठािो िण्िीको प्रयोग गररएको छ।



tx

hgzQmL lgdf{0f ;fdu|L

l;kfn' HofdL O{+6f l;d]G6 jfn'jf /f]8f ;fn sf7 h:tfkftf Kn]g zL6 808L

hgf hgf uf]6f jf]/f 3g ld6/ 3g ld6/ 3g ld6/ j08n        /lgË ld6/ s]hL

l8=lk=l;= ;Dd 48 115 14446 77 13 6 0 0 0 271

e"O{ tnf 319 216 37112 176 21 5 5 0 0 557

5fgf 41 15 0 0 0 0 2 4.97 32 0

hDdf 408 346 51558 253 34 11 7 4.97 32 828

मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

निूनाचएसचएिचमस-2.४: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

निूनाचबब एिचमस-2.4
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None बब एिचमस-2.4
१/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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निूनाचएसचएिचमस-2.४: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

निूनाचबब एिचमस-2.4
प्लान

बब एिचमस-2.4
2/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

दईुचतले
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None



cufl8 df]x8f

k5fl8 df]x8f

bfofF df]x8f

afFof df]x8f

निूनाचएसचएिचमस-2.४: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

निूनाचबब एिचमस-2.4
िोहोिा

बब एिचमस-2.4
3/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None

दईुचतले
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निूनाचएसचएिचमस-2.४: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचमस-2.4 एसचएिचमस-2.4

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

दईुचतले
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None



ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई, दूईचतले

मबचएिचमस-2.5
105



मबचएिचमस-2.5
106

िोिल मब एि मस २.5 दईु तले आवास हो । यस घरको संरिना ईट्टाको गारोिा मसिेन्टको िोिाई र
आर.मस.मस. मसिेन्ट कंवक्रटको (RCC) स्ल्यावबाट मनिाणण गररएको छ । यस आवासको भईू तलाको क्षेरिल
41.22 व.मि. रहेको छ िसिा भान्छा कोठा, बैठक कोठा, भण्िार कोठा र शौिालय रहेको छ । िामथल्लो
तलाको क्षेरिल 41.22 व.मि. रहेको छ िसिा दईुवटा सकुचने कोठाहरु र वरण्िा रहेको छ । यस घरको मििाइन
"नेपाल राविय भवन सवहंता" अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग गरी मनिाणण गररएको छ। यसिा तेसो
बन्धन, ठािो िण्िीहरू प्रयोग गररएको छ ।



मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

tx

hgzQmL lgdf{0f ;fdu|L

l;kfn' HofdL O{6f df6f] l;d]G6 jfn'jf /f]8f ;fn sf7 kmnfd] 808L

hgf hgf uf]6f 3g ld6/ jf]/f 3g ld6/ 3g ld6/ 3g ld6/ s]hL

l8=lk=l;= ;Dd 45 109 11012 1136 71 11 5 0 101
hldg tyf klxnf] 

tNnf
127 146 15561 0 116 13 5 0.84 850

5fgf 124 141 15156 0 115 13 6 0.81 840
hDdf 296 396 41729 1136 302 37 16 1.65 1791

निूनाचएसचएिचमस-2.5: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई दईुचतले

निूनाचबब एिचमस-2.5
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None बब एिचमस-2.5
१/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

107
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निूनाचएसचएिचमस-2.5: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

निूनाचबब एिचमस-2.5
प्लान

बब एिचमस-2.5
2/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

दईुचतले
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None



cufl8 df]x8f

k5fl8 df]x8f

bfofF df]x8f

afFof df]x8f

निूनाचएसचएिचमस-2.5: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

निूनाचबब एिचमस-2.5
िोहोिा

बब एिचमस-2.5
3/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None

दईुचतले
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निूनाचएसचएिचमस-2.5: ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाई

मिटेलचनक्सा
Noneनिूनाचएसचएिचमस-2.5 एसचएिचमस-2.

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

दईुचतले
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मिमत:



ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाईच

प्राववमधकचवववरण
111



112

१०चिूलचआधारभतूचसन्देशहरु



Technology for Earthquake Resistant Building Construction (Two Storied Building, Stone in Cement 

Mortar)

Technology for Earthquake Resistant Building Construction (Two Storied Building, Stone in Cement 

Mortar)

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचमस-1.1 एसचएिचएिच-1.1

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

मिमत:
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Technology for Earthquake Resistant Building Construction (Two Storied Building, Stone in Cement 

Mortar)

फ्ले
क्ज

ीव
ल

डि
जा

ईन

फ्ले
क्ज

ीव
ल

डि
जा

ईन
भकूम्पचप्रमतरोधीचआवासचमनिाणणचसम्बन्धीचमिटेलचनक्साच(दईुचतलेचआवास,चईट्टाचमसिेन्टकोचिोिाई)

None



Technology for Earthquake Resistant Building Construction (Two Storied Building, Stone in Cement 

Mortar)

मिटेलचनक्सा
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4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

मिमत:

114
स.वव.तथा.भ.मन.ववभाग

फ्ले
क्ज

ीव
ल

डि
जा

ईन

फ्ले
क्ज

ीव
ल

डि
जा

ईन
भकूम्पचप्रमतरोधीचआवासचमनिाणणचसम्बन्धीचमिटेलचनक्साच(दईुचतलेचआवास,चईट्टाचमसिेन्टकोचिोिाई)

None



ईट्टाकोचगारोिाचमसिेन्टकोचिोिाईचप्रयोगचगनणकोचमनजम्तचिावहने न्यूनतिचआवयकता (NBC202)

115

मस.नं. वववरण
मनम्नचबिोजििचरहेकोचभएचकुनैचपमनचआवासचमनिाणणचगनुणचहदुैँनच।

1 मनिाणणचस्थलको
छनौट

 भौगमभणक जिरा परेको ठाउाँहरु।
 पवहरो िान सक्ने क्षेर।
 20% भन्दा बढी मभरालो क्षेर।
 परुुवा िाटोको ठाउाँ।
 खोलाको छेउ र पानी िम्ने के्षर।

2 घरकोचस्वरुप

तला संख्या  दईु तला र धन्सार सवहतको मसिेन्टको िोिाईिा गारे आवास।
आिचमबनाचगारोको
लम्बाई 

आि मबना गारोको लम्बाई 4.5 मिटर भन्दा बढी हनु नहनेु ।

कोठाको आकार  एउटा कोठाको आकार १३.5 व.मि. भन्दा बढी हनु नहनुे ।
गारोको उिाई  गारोको उिाई ३ मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे ।
अनपुात



वगणकार वा आयातकार स्वरुपको घरको योिना बनाउनु पने । घरको िौिाइको अनपुातको ३ गणुा भन्दा बढी भएको
लािो र साघरुो आवास मनिाणण गनण नहनुे ।

3 िग
सािान्य कुरा  िगको खािल एकनासको हनु ु पने । सितल क्षेरिा भएको आवासको िग एउटै सतहिा मनिाणण गनुण पने ।
गवहराई



एक तले आवासको लामग िगको गवहराई कम्तीिा 800 मि.मि. हनु ु पने र दईु तले आवासको लामग 900 मि.मि. हनु ु
पने ।

िौिाई  िध्यि प्रकारको िाटोको लामग िगको िौिाई कजम्तिा पमन 600 मि.मि हनु ु पने।

4 कुसीचसतह
(Plinth level)

साधारण  नक्शािा देखाए बिोजिि आर.मस.मस. कंवक्रट बन्धन कुसी सतहिा प्रयोग गने । कुसी सतह िमिन भन्दा कम्तीिा
300 मि.मि. हनु ु पने ।

उिाई  िगको ओस मनरोधक पट्टीको न्यूनति िोटाइ १५० मि.मि. हनु ु पने ।
िौिाई  िगको ओस मनरोधक पट्टीको न्यूनति िौिाइ पखाणलको िोटाई बराबर हनु ु पने । ईट्टाको गारोको लामग 230 मि.मि.

हनु ु पदणछ।
सवमलकरण  १२ मि.मि. व्यासको ४ वटा िण्िी िखु्य सवलीकरणको रुपिा प्रयोग गने । हकुको लामग 6 मि.मि. व्यासको ररङ्ग

प्रयोग गने। हकुको लम्बाई 500 मि.मि. हनु ु पने ।िण्िीलाई कजम्तिा पमन 25 मि.मि. िोटाईको कंवक्रटले छोप्नु
पदणछ ।

5 गारो

सािान्य कुरा  गारोहरु घन्टी मिलाएर मसधा ठािो रहेको हनु ु पदणछ ।ठािो िोनीहरु एउटै सीधा ठािो रेखािा नपने गरी िोनी छलेर
लगाउनु पदणछ ।एउटा गारोसाँग पमछ अको गारो िोड्न मिल्ने गरी बनाउने अवस्थािा खाली छोिनु भन्दा खिुवकला
बनाई छोिनु पछण तावक दईुवटा गारोहरु एक आपसिा राम्रोसाँग बााँमधउन् ।

िोनी  िसलाको िोनीहरुको िोटाइ 20 मि.मि.भन्दा बढी हनु हुाँदैन र १० मि.मि. भन्दा कि हनुु हुाँदैन । मसिेन्ट र
बालवुाको अनपुात १:४ हनुु पदणछ ।

कैिी िाने वारपार
ईट्टा

 गारोको िोटाइ बराबरको कैं िी िाने वारपार ईट्टाहरु 600 मि.मि. देजख १२00 मि.मि. सम्िको िरकिा लगाउनु
पदणछ ।

िौिाई  एक तले गारोको न्यूनति िौिाइ 230 मि.मि. र दईु तले आवासको लामग गारोको न्यूनति िौिाइ 350 मि.मि. हनु ु
पदणछ ।
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मस.नं. वववरण

6 गारोहरुिाचखलुाचभाग

स्थान  गारोको मभरी कुनाको छेउबाट कजम्तिा 600 मि.मि. छािेर िारै झ्याल ढोका राख्चने ।
कुल लम्बाई  गारोहरुिा हनुे खलुा भागको कुल लम्बाई गारोको आधा लम्बाई भन्दा बढी हनु नहनुे ।
दरुी  गारोहरुिा हनुे खलुा भाग बीिको दरुी 600 मि.मि. भन्दा कि हनु नहनुे ।
झ्याल र ढोका िामथ
पट्टीको सतह

 झ्याल र ढोका िामथ पट्टीको सतह एउटै राख्चने ।

7 ठािोचसवमलकरण

स्थान  झ्याल र ढोकाको दााँया बााँया, गारोको कुनािा, िोनीिा ठािो िण्िी राख्चनु पदणछ।गारो मनिाणण कायण गदाण ती ठािो
िण्िीहरुलाई कंवक्रटको पट्टीले छोप्नु पदणछ ।

सवमलकरण  गारोिा राख्चने ठािो िण्िीको ववस्ततृ वववरण नक्सािा देखाइएको छ । गारे आवासको लामग कजम्तिा १२ मि.मि.
व्यासको िण्िी राख्चनु पने ।

8 तेसोचबन्धन

सबै गारोिा मनम्न बिोजििको स्थानिा न्यूनति ७५ देजख 150 मि.मि. िोटाईको तेसो बन्धन राख्चनु पने ।
मसल बन्धन  गारोिा न्यूनति 75 मि.मि. िोटाईको झ्यालको तलको सतहिा मसल बन्धन राख्चनु पने ।
मलन्टल बन्धन  गारोिा न्यूनति 150मि.मि. िोटाईको झ्याल र ढोकाको िामथल्लो सतहिा मलन्टल बन्धन राख्चनु पने ।
जस्टि  गारोको कुना तथा िोनीिा dowel bar आवयक रहेको ठाउाँिा जस्टि वन्धन राख्चनु पने ।
छाने गारोको पट्टी  न्यूनति 75 मि.मि. िोटाईको छाने गारोको पट्टी गारोको िामथल्लो सतहिा राख्चनु पछण िसले गदाण छाना र गारो

बीिको िोिाइ एकीकृत रहन पगु्दछ ।
सवमलकरण  िखु्य सवमलकरणको रूपिा १२ व्यासको िण्िी प्रयोग गनुणपछण । १५० मि.मि. को दरुीिा ६ मि.मि. व्यासको

ररङ्ग प्रयोग गने । हकुको लम्बाई कम्तीिा ५०० मि.मि. हनु ु पदणछ । िण्िीलाई कजम्तिा पमन 25 मि.मि.
िोटाइको कंवक्रटले छोप्नु पदणछ ।

9 छाना

हलकुा छाना  काठ वा जस्टलको ट्रस सवहतको िस्तापाताको छानालाई हलकुा छानाको रूपिा प्रयोग गने सवकन्छ ।
िोिाई  काठको ट्रसका भागहरु वा िोनीहरु नक्सािा देखाए बिोजिि िोड्नु पदणछ ।
क्रस बन्धन  नक्सािा देखाए बिोजिि ट्रसहरु काठको िौकुने बन्धन िाध्यिले िोड्नु पदणछ ।
काठ  आाँख्ला नभएको सकुाएको किा काठहरू छानाको रूपिा प्रयोग गने ।अलकरा (Coal tar) वा कुनै संरक्षणकिक

ववमधबाट काठको उपिार गरी यसलाई कुवहनबाट र वकराहरुबाट िोगाउन सवकन्छ ।

10 सािग्री

िसला  गारो लगाउनको लामग मसिेन्ट बालवुाको िसला १:४ (१ भाग मसिेन्ट र ४ भाग बालवुा)भन्दा पातलो हनु ु हदुैँन र
प्लाष्टर गनणको लामग १:६ भन्दा पातलो हनु नहनेु ।

कंवक्रट  मसजस्िक बन्धनको प्रयोग गररने कंवक्रटको घोल १:1.5:3 (१ भाग मसिेन्ट, 1.5 भाग बालवुा र 3 भाग रोिा)
सवमलकरण  High Strength Deformed Bars – Fe415: High strength deformed bars with fy = 415 N/ sqmm
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ढुङ्गाकोचगारोिाचिाटोकोचिोिाई (एसचएिचएि)

न्यूनतिचआवयकता
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“भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवासको पनुःमनिाणण” को लामग तयार गररएको मििाइन सूिी अन्तगणत यस
खण्िको मििाइन साधारणतया ढुङ्गाको गारोिा िाटोको िोिाईबाट मनिाणण गररने आधारिा तयार गने रहेको छ ।
यस मििाइनिा एक तले आवास सिावेश गररएको छ । यसिा घरधनीहरूको आवयकता अनसुार नेपाल राविय
भवन सवहंता २०3 को आधारिा तयार गररएको लजिलो मििाइन पमन सिावेश गररएको छ । यसरी मििाइन
गररएको आवास िस्तो सकैु ठाउाँिा पमन आवयता अनरुुप अपनाउन सवकने छ।

यसरी मििाइन गररएको आवासिा काठ/बााँसको बन्धन प्रयोग गररएको छ। यसरी मनिाणण हनेु
आवासको मनजम्त आवयक पने मनिाणण सािग्री र स्पेमसविकेशनको बारेिा यस खण्िको सरुुिा राजखएको "न्यूनति
आवयकता" नािक शीषणकको रुपिा तयार गररएको सूिीबाट िानकारी हामसल गनण सवकन्छ ।

यस मििाइनसाँग आवद्ध रहेका प्राववमधक वववरण (Technical Details) यस खण्िको अजन्ति पानािा
सिावेश गररएको छ। यसिा सिावेश गररएका प्राववमधक ववमधहरु मनिाणण कायण गदाण मसिाररस तथा लागु गनुणपनेछ
।
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मस.नं. वववरण
मनम्नचबिोजििचरहेकोचभएचकुनैचपमनचआवासचमनिाणणचगनुणचहदुैँनच।

1 मनिाणणचस्थलकोचछनौट

 भौगमभणक जिरा परेको ठाउाँहरु।
 पवहरो िान सक्ने क्षेर।
 20% भन्दा बढी मभरालो क्षेर।
 परुुवा िाटोको ठाउाँ।
 खोलाको छेउ र पानी िम्ने क्षेर।

2 घरकोचस्वरुप

तला संख्या  दईु तला र धन्सार सवहतको िाटोको िोिाईिा गारे आवास।
आिचमबनाच
गारोकोचलम्बाई 

आि मबना गारोको लम्बाई 4.5 मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे।

कोठाको आकार  एउटा कोठाको आकार १३.5 व.मि. भन्दा बढी हनु नहनुे ।
गारोको उिाई  गारोको उिाई ३ मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे।
अनपुात



वगणकार वा आयातकार स्वरुपको घरको योिना बनाउनु पने । घरको िौिाइको अनपुातको ३ गणुा बढी
भएको लािो र साघरुो आवास मनिाणण गनण नहनुे ।

3 िग

सािान्य कुरा


िगको खािल एकनास रुपको हनु ु पने । सितल क्षेरिा भएको आवासको िग एउटै सतहिा मनिाणण गनुण पने
।

गवहराई  िगको गवहराई कम्तीिा 750 मि.मि. हनु ु पने ।
िौिाई  िध्यि प्रकारको िाटोको लामग िगको िौिाई एक तले र दईु तलेको लामग क्रिशः 750 मि.मि 800 मि.मि

हनु ु पनेछ । िाटोको प्रकार अनसुार िौिाई िरक पनेछ ।
4 कुसीचसतह

(Plinth level)

साधारण  काठको बन्धन कुसी सतहिा प्रयोग गने । कुसी सतह िमिन भन्दा कम्तीिा 300 मि.मि. हनु ु पने । तापमन
कुसी सतह िमिन सतह भन्दा 450 मि.मि राख्चन मसिाररस गररएको छ ।

5 गारो

सािान्य कुरा  गारोहरु घन्टी मिलाएर मसधा ठािो रहेको हनु ु पदणछ ।ठािो िोनीहरु एउटै सीधा ठािो रेखािा नपने गरी िोनी
छलेर लगाउनु पदणछ ।एउटा गारोसाँग पमछ अको गारो िोिन मिल्ने गरी बनाउने अवस्थािा खाली छोिनु
भन्दा खिुवकला बनाई छोिनु पछण तावक दईुवटा गारोहरु एक आपसिा राम्रोसाँग बााँमधउन् ।

िोनी  िसलाको िोनीहरुको िोटाइ 20 मि.मि.भन्दा बढी हनु ु हुाँदैन र १० मि.मि. भन्दा कि हनुु हुाँदैन ।
कैिीिाने वारपार
ढुङ्गा

 गारोको िोटाइ बराबरको कैं िीिाने वारपार ढुङ्गाहरु 600 मि.मि. देजख १२00 मि.मि. सम्िको िरकिा
लगाउनु पदणछ ।

गारोको लम्बाई आि ववनाको गारोको अमधकति लम्बाई गारोको िोटाईको १२ गणुा भन्दा बढी हनु ु हदैुन । यदी बढी भएको
खण्ििा गारोको िोटाईको१२ गणुाको अन्तरिा buttress राख्चनु पदणछ

गारोको िोटाई  एक तल्ले दईु तले आवासको लामग क्रिशः गारोको न्यूनति िोटाई 350-450मि.मि. र 450 मि.मि. हनु ु
पदणछ ।

गारोको उिाई गारोको उिाई गारोको िोटाईको ८ गणुा भन्दा बढी हनु ु हदुैँन ।
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मस.नं. वववरण

6 गारोहरुिाचखलुाचभाग

स्थान  गारोको मभरी कुनाको छेउबाट कजम्तिा 600 मि.मि. छािेर िारै झ्याल ढोका राख्चने ।(नजिकैको झ्याल-
ढोकाको उिाईको1/4 हनुु पने)

कुल लम्बाई  एक तले र दईु तले आवासको लामग गारोहरुिा हनेु खलुा भागको कुल लम्बाई क्रिशः गारोको लम्बाईको
0.3 र 0.25 गणुा भन्दा बढी हनु नहनुे ।

दरुी  गारोहरुिा हनुे खलुा भाग बीिको दरुी 600 मि.मि. भन्दा कि हनु नहनुे ।
झ्याल र ढोका
िामथ पट्टीको
सतह

 झ्याल र ढोका िामथ पट्टीको सतह एउटै राख्चने ।

7 ठािोचसवमलकरण स्थान  गारोको कुनािा, िोनीिा ठािो काठ राख्चनु पदणछ ।
सवमलकरण  गारोिा राख्चने ठािो काठको ववस्ततृ वववरण नक्सािा देखाइएको छ ।

8 तेसोचबन्धन

सािान्य कुरा  सबै गारोिा मनम्न बिोजििको स्थानिा न्यूनति ७५ x 35 िोटाईको तेसो बन्धन राख्चनु पने ।बन्धनको
न्यूनति िौिाई गारोको िोटाई बराबर हनु ु पने र कुना/िोनीिा काठको बन्धन (जस्टि) प्रयोग गनुण पने ।

कुसी बन्धन  गारोको कुसी सतहिा िगको ओस मनरोधक पट्टी राख्चनु पने ।पट्टीको न्यूनति उिाई 75 मि.मि. हनु ु पने ।
मसल बन्धन  गारोिा न्यूनति १०० x १२५ का तेसो काठहरु प्रयोग गरी झ्यालको तलको सतहिा मसल बन्धन राख्चनु पने

।
मलन्टल बन्धन  गारोिा न्यूनति 75 x १00 का तेसो काठहरु प्रयोग गरी झ्याल/ढोकाको िामथको सतहिा मलन्टल बन्धन

राख्चनु पने ।
छानाको बन्धन  गारो र छानालाई एक आपसिा बााँध्नको लामग गारोको िामथल्लो सतहिा छानाको बन्धन राख्चनु पदणछ ।

यसको लामग न्यूनति 100x 75 काठको वाल प्लेट गारोको िामथल्लो तहिा राख्चनु पदणछ ।

िलुी बन्धन  मरभिुाकार आकारको िलुी गारो लगाउाँदा काठ बन्धन प्रयोग गनुण पदणछ । िलुी गारोिा हलकुा मनिाणण
सािग्री प्रयोग गनण उपयिु हनु्छ ।

जस्टि  गारोको कुना तथा िोनीिा जस्टि वन्धन राख्चनु पदणछ ।

9 छाना
हलकुा छाना  काठ वा जस्टलको ट्रसिामथ छानाको लामग उपयिु हनुे हलकुा मनिाणण सािग्रीले छाना छोप्नु पदणछ । ढुङ्गाको

स्ल्याब, िाटो िस्ता बढी तौल भएका मनिाणण सािग्रीहरू प्रयोग गनुण हुाँदैन ।
िोिाई  काठको ट्रसका भागहरु वा िोनीहरू नक्सािा देखाए बिोजिि िोड्नु पछण ।
क्रस बन्धन  नक्सािा देखाए बिोजिि ट्रसहरु काठको िौकुने बन्धनको िाध्यिले िोड्नु पछण ।

10 सािग्री
काठ  आाँख्ला नभएको सकुाएको किा काठहरू मनिाणण सािग्रीको रूपिा प्रयोग गने ।अलकरा (Coal tar) वा कुनै

संरक्षणfकिक ववमधबाट काठको उपिार गरी यसलाई कुवहनबाट र वकराहरुबाट िोगाउन सवकन्छ ।
िसला  मनिाणण सािग्रीको रूपिा प्रयोग गररने िाटो िैववक पदाथण र ढुङ्गा मगट्टी रवहत हनु ु पदणछ ।
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एसचएिचएिच-1.1
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एसचएिचएिच-१.१
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िोिल एस एि एि १.१ धन्सार सवहत एक तले आवास हो । यस आवासिा तीन कोठाहरु
रहेका छन् र िसिा सकुचने कोठा, बैठक कोठा, भान्छा कोठा र वरण्िा रहेको छ । यस आवासको क्षेरिल
47.40 व.मि. रहेको छ। यस घरको मििाइन स्थानीय मनिाणण सािग्रीको प्रयोग गरी भकूम्प
प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ। यसका साथै घरको संरिना हेने हो भने ढुङ्गाको गारोिा िाटोको
िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ िसिा काठको िााँिा र भाटािामथ िस्ताको छानो प्रयोग गररएको छ। यी
सबै मििाइनहरुिा "नेपाल राविय भवन सवहंता" अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध प्रयोग गररएको छ।
कयसैगरी िाएिग्राि अझ प्रभावकारी होस् भन्ने उदे्दयले सवमलकरणको रूपिा काठ/बााँसको बन्धनहरुको
प्रयोग गररएको छ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य उदे्दय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्प बाट िोमगन र कयसका
साथै िनुसकैु र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास मनिाणण गनण
सक्नु हो।



निूनाचएसचएिचएिच-१.१: ढुङ्गाकोचगारोिाचिाटोको िोिाई

मनिाणणचचसािामग्रचरचिनशजि:

tx

hgzQmL lgdf{0f ;fdu|L

l;kfn' HofdL 9'+uf df6f] ;fn sf7 :n]6

hgf hgf 3g ld6/ 3g ld6/ 3g ld6/ au{ ld6/      

l8=lk=l;= ;Dd 52 92 28 30 1.54 0

e"O{ tnf 119 65 27 10 3.78 0

5fgf 68 40 0 0 2.34 161

hDdf 239 197 55 40 7.66 161

एकचतले

निूनाचएसचएिचएिच-1.1 None एसचएिचएिच-1.1
१/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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एकचतले

प्लान
निूनाचएसचएिचएिच-1.1 एसचएिचएिच-1.1

2/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

निूनाचएसचएिचएिच-१.१: ढुङ्गाकोचगारोिाचिाटोको िोिाई
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None



िोहोिा
निूनाचएसचएिचएिच-1.1 एसचएिचएिच-1.1

3/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None

cufl8 df]x8f

k5fl8 df]x8f

bfofF df]x8f

afFof df]x8f

एकचतलेनिूनाचएसचएिचएिच-१.१: ढुङ्गाकोचगारोिाचिाटोको िोिाई
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एकचतले

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचएिच-1.1 एसचएिचएिच-1.1

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

मिमत:

निूनाचएसचएिचएिच-१.१: ढुङ्गाकोचगारोिाचिाटोको िोिाई
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None
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प्राववमधकचवववरण

ढुङ्गाकोचगारोिाचिाटोकोचिोिाई, 
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१०चिूलचसन्देशहरु



Technology for Earthquake Resistant Building Construction (Two Storied Building, Stone in Cement 

Mortar)

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचएिच एसचएिचएिच-1.1

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

मिमत:
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भकूम्पचप्रमतरोधीचआवासचमनिाणणचसम्बन्धीचमिटेलचनक्साच(एकचतलेचआवास,चढुङ्गाचिाटोकोचिोिाई)

None



Technology for Earthquake Resistant Building Construction (Two Storied Building, Stone in Cement 

Mortar)

Technology for Earthquake Resistant Building Construction (Two Storied Building, Stone in Cement 

Mortar)

मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचएि एसचएिचएिच-1.1

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

मिमत:

131
स.वव.तथा.भ.मन.ववभाग

Technology for Earthquake Resistant Building Construction (Two Storied Building, Stone in Cement 

Mortar)

फ्ले
क्ि

ीव
ल

मि
िा
ईन

फ्ले
क्ज

ीव
ल

डि
जा

ईन

None

भकूम्पचप्रमतरोधीचआवासचमनिाणणचसम्बन्धीचमिटेलचनक्साच(एकचतलेचआवास,चढुङ्गाचिाटोकोचिोिाई)
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मस.नं. वववरण
मनम्नचबिोजििचरहेकोचभएचकुनैचपमनचआवासचमनिाणणचगनुणचहदुैँनच।

1 मनिाणणचस्थलकोचछनौट

 भौगमभणक जिरा परेको ठाउाँहरु।
 पवहरो िान सक्ने क्षेर।
 20% भन्दा बढी मभरालो क्षेर।
 परुुवा िाटोको ठाउाँ।
 खोलाको छेउ र पानी िम्ने क्षेर।

2 घरकोचस्वरुप

तला संख्या  दईु तला र धन्सार सवहतको िाटोको िोिाईिा गारे आवास।
आिचमबनाच
गारोकोचलम्बाई 

आि मबना गारोको लम्बाई 4.5 मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे।

कोठाको आकार  एउटा कोठाको आकार १३.5 व.मि. भन्दा बढी हनु नहनुे ।
गारोको उिाई  गारोको उिाई ३ मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे।
अनपुात



वगणकार वा आयातकार स्वरुपको घरको योिना बनाउनु पने । घरको िौिाइको अनपुातको ३ गणुा बढी
भएको लािो र साघरुो आवास मनिाणण गनण नहनुे ।

3 िग

सािान्य कुरा


िगको खािल एकनास रुपको हनु ु पने । सितल क्षेरिा भएको आवासको िग एउटै सतहिा मनिाणण गनुण पने
।

गवहराई  िगको गवहराई कम्तीिा 750 मि.मि. हनु ु पने ।
िौिाई  िध्यि प्रकारको िाटोको लामग िगको िौिाई एक तले र दईु तलेको लामग क्रिशः 750 मि.मि 800 मि.मि

हनु ु पनेछ । िाटोको प्रकार अनसुार िौिाई िरक पनेछ ।
4 कुसीचसतह

(Plinth level)

साधारण  काठको बन्धन कुसी सतहिा प्रयोग गने । कुसी सतह िमिन भन्दा कम्तीिा 300 मि.मि. हनु ु पने । तापमन
कुसी सतह िमिन सतह भन्दा 450 मि.मि राख्चन मसिाररस गररएको छ ।

5 गारो

सािान्य कुरा  गारोहरु घन्टी मिलाएर मसधा ठािो रहेको हनु ु पदणछ ।ठािो िोनीहरु एउटै सीधा ठािो रेखािा नपने गरी िोनी
छलेर लगाउनु पदणछ ।एउटा गारोसाँग पमछ अको गारो िोिन मिल्ने गरी बनाउने अवस्थािा खाली छोिनु
भन्दा खिुवकला बनाई छोिनु पछण तावक दईुवटा गारोहरु एक आपसिा राम्रोसाँग बााँमधउन् ।

िोनी  िसलाको िोनीहरुको िोटाइ 20 मि.मि.भन्दा बढी हनु ु हुाँदैन र १० मि.मि. भन्दा कि हनुु हुाँदैन ।
कैिीिाने वारपार
ढुङ्गा

 गारोको िोटाइ बराबरको कैं िीिाने वारपार ढुङ्गाहरु 600 मि.मि. देजख १२00 मि.मि. सम्िको िरकिा
लगाउनु पदणछ ।

गारोको लम्बाई आि ववनाको गारोको अमधकति लम्बाई गारोको िोटाईको १२ गणुा भन्दा बढी हनु ु हदैुन । यदी बढी भएको
खण्ििा गारोको िोटाईको१२ गणुाको अन्तरिा buttress राख्चनु पदणछ

गारोको िोटाई  एक तल्ले दईु तले आवासको लामग क्रिशः गारोको न्यूनति िोटाई 350-450मि.मि. र 450 मि.मि. हनु ु
पदणछ ।

गारोको उिाई गारोको उिाई गारोको िोटाईको ८ गणुा भन्दा बढी हनु ु हदुैँन ।
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6 गारोहरुिाचखलुाचभाग

स्थान  गारोको मभरी कुनाको छेउबाट कजम्तिा 600 मि.मि. छािेर िारै झ्याल ढोका राख्चने ।(नजिकैको झ्याल-
ढोकाको उिाईको1/4 हनुु पने)

कुल लम्बाई  एक तले र दईु तले आवासको लामग गारोहरुिा हनेु खलुा भागको कुल लम्बाई क्रिशः गारोको लम्बाईको
0.3 र 0.25 गणुा भन्दा बढी हनु नहनुे ।

दरुी  गारोहरुिा हनुे खलुा भाग बीिको दरुी 600 मि.मि. भन्दा कि हनु नहनुे ।
झ्याल र ढोका
िामथ पट्टीको
सतह

 झ्याल र ढोका िामथ पट्टीको सतह एउटै राख्चने ।

7 ठािोचसवमलकरण स्थान  गारोको कुनािा, िोनीिा ठािो काठ राख्चनु पदणछ ।
सवमलकरण  गारोिा राख्चने ठािो काठको ववस्ततृ वववरण नक्सािा देखाइएको छ ।

8 तेसोचबन्धन

सािान्य कुरा  सबै गारोिा मनम्न बिोजििको स्थानिा न्यूनति ७५ x 35 िोटाईको तेसो बन्धन राख्चनु पने ।बन्धनको
न्यूनति िौिाई गारोको िोटाई बराबर हनु ु पने र कुना/िोनीिा काठको बन्धन (जस्टि) प्रयोग गनुण पने ।

कुसी बन्धन  गारोको कुसी सतहिा िगको ओस मनरोधक पट्टी राख्चनु पने ।पट्टीको न्यूनति उिाई 75 मि.मि. हनु ु पने ।
मसल बन्धन  गारोिा न्यूनति १०० x १२५ का तेसो काठहरु प्रयोग गरी झ्यालको तलको सतहिा मसल बन्धन राख्चनु पने

।
मलन्टल बन्धन  गारोिा न्यूनति 75 x १00 का तेसो काठहरु प्रयोग गरी झ्याल/ढोकाको िामथको सतहिा मलन्टल बन्धन

राख्चनु पने ।
छानाको बन्धन  गारो र छानालाई एक आपसिा बााँध्नको लामग गारोको िामथल्लो सतहिा छानाको बन्धन राख्चनु पदणछ ।

यसको लामग न्यूनति 100x 75 काठको वाल प्लेट गारोको िामथल्लो तहिा राख्चनु पदणछ ।

िलुी बन्धन  मरभिुाकार आकारको िलुी गारो लगाउाँदा काठ बन्धन प्रयोग गनुण पदणछ । िलुी गारोिा हलकुा मनिाणण
सािग्री प्रयोग गनण उपयिु हनु्छ ।

जस्टि  गारोको कुना तथा िोनीिा जस्टि वन्धन राख्चनु पदणछ ।

9 छाना
हलकुा छाना  काठ वा जस्टलको ट्रसिामथ छानाको लामग उपयिु हनुे हलकुा मनिाणण सािग्रीले छाना छोप्नु पदणछ । ढुङ्गाको

स्ल्याब, िाटो िस्ता बढी तौल भएका मनिाणण सािग्रीहरू प्रयोग गनुण हुाँदैन ।
िोिाई  काठको ट्रसका भागहरु वा िोनीहरू नक्सािा देखाए बिोजिि िोड्नु पछण ।
क्रस बन्धन  नक्सािा देखाए बिोजिि ट्रसहरु काठको िौकुने बन्धनको िाध्यिले िोड्नु पछण ।

10 सािग्री
काठ  आाँख्ला नभएको सकुाएको किा काठहरू मनिाणण सािग्रीको रूपिा प्रयोग गने ।अलकरा (Coal tar) वा कुनै

संरक्षणfकिक ववमधबाट काठको उपिार गरी यसलाई कुवहनबाट र वकराहरुबाट िोगाउन सवकन्छ ।
िसला  मनिाणण सािग्रीको रूपिा प्रयोग गररने िाटो िैववक पदाथण र ढुङ्गा मगट्टी रवहत हनु ु पदणछ ।
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“भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवासको पनुःमनिाणण” को लामग तयार गररएको मििाइन सूिी अन्तगणत
यस खण्िको मििाइन साधारणतया ईट्टाको गारोिा िाटोको िोिाईबाट मनिाणण गररने आधारिा तयार गररने
रहेको छ । यस मििाइनिा एक तले आवास सिावेश गररएको छ । यसिा घरधनीहरूहरुको आवयकता
अनसुार "नेपाल राविय भवन सवहंता २०3" को आधारिा तयार गररएको लजिलो मििाइन पमन सिावेश
गररएको छ । यसरी मििाइन गररएको आवास िस्तो सकैु ठाउाँिा पमन आवयता अनरुुप अपनाउन सवकने
छ।

यसरी मििाइन गररएको आवासिा काठ/बााँसको बन्धन प्रयोग गररएको छ। यसरी मनिाणण हनेु
आवासको मनजम्त आवयक पने मनिाणण सािग्री र स्पेमसविकेशनको बारेिा यस खण्िको सरुुिा राजखएको
"न्यूनति आवयकता" नािक शीषणकको रुपिा तयार गररएको सूिीबाट िानकारी हामसल गनण सवकन्छ ।

यस मििाइनसाँग आवद्ध रहेका प्राववमधक वववरण (Technical Details) यस खण्िको अजन्ति
पानािा सिावेश गररएको छ। यसिा सिावेश गररएका प्राववमधक ववमधहरु मनिाणण कायण गदाण मसिाररस तथा
लागु गनुणपनेछ ।

न्यूनतिचआवयकताहरू
136
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मस.नं. वववरण
मनम्नचबिोजििचरहेकोचभएचकुनैचपमनचआवासचमनिाणणचगनुणचहदुैँनच।

1 मनिाणणचस्थलकोच
छनौट

 भौगमभणक जिरा परेको ठाउाँहरु।
 पवहरो िान सक्ने क्षेर।
 20% भन्दा बढी मभरालो क्षेर।
 परुुवा िाटोको ठाउाँ।
 खोलाको छेउ र पानी िम्ने क्षेर।

2 घरकोचस्वरुप

तला संख्या  दईु तला र धन्सार सवहतको िाटोको िोिाईिा गारे आवास।
आिचमबनाचगारोकोच
लम्बाई 

आि मबना गारोको लम्बाई 4.5 मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे।

कोठाको आकार  एउटा कोठाको आकार १३.5 व.मि. भन्दा बढी हनु नहनुे ।
गारोको उिाई  गारोको उिाई ३ मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे।
अनपुात



वगणकार वा आयातकार स्वरुपको घरको योिना बनाउनु पने । घरको िौिाइको अनपुातको ३ गणुा भन्दा बढी भएको
लािो र साघरुो आवास मनिाणण गनण नहनुे ।

3 िग
सािान्य कुरा  िगको खािल एकनास रुपको हनु ु पने । सितल क्षेरिा भएको आवासको िग एउटै सतहिा मनिाणण गनुण पने ।
गवहराई  िगको गवहराई कम्तीिा 750 मि.मि. हनु पने ।
िौिाई  िध्यि प्रकारको िाटोको लामग िगको िौिाई एक तले र दईु तलेको लामग क्रिशः 650 मि.मि 750 मि.मि हनु ु पनेछ

। िाटोको प्रकार अनसुार िौिाई िरक पनेछ ।
4 कुसीचसतह

(Plinth level)

साधारण  काठको बन्धन कुसी सतहिा प्रयोग गने । कुसी सतह िमिन भन्दा कम्तीिा 300 मि.मि. हनु ु पने । तापमन कुसी सतह
िमिन सतह भन्दा 450 मि.मि राख्चन मसिाररस गररएको छ ।

5 गारो

सािान्य कुरा  गारोहरु घन्टी मिलाएर मसधा ठािो रहेको हनु ु पदणछ ।ठािो िोनीहरु एउटै सीधा ठािो रेखािा नपने गरी िोनी छलेर
लगाउनु पदणछ ।एउटा गारोसाँग पमछ अको गारो िोिन मिल्ने गरी बनाउने अवस्थािा खाली छोिनु भन्दा खिुवकला बनाई
छोिनु पछण तावक दईुवटा गारोहरु एक आपसिा राम्रोसाँग बााँमधउन् ।

िोनी  िसलाको िोनीहरुको िोटाइ 20 मि.मि.भन्दा बढी हनु हुाँदैन र १० मि.मि. भन्दा कि हनुु हुाँदैन । िाटो र बालवुाको
अनपुात १:४ हनुु पदणछ ।

गारोको लम्बाई  आि ववनाको गारोको अमधकति लम्बाई गारोको िोटाईको १२ गणुा भन्दा बढी हनु ु हुाँदैन । यदी बढी भएको खण्ििा
गारोको िोटाईको १२ गणुाको अन्तरिा buttress राख्चनु पदणछ ।

गारोको िोटाई  एक तले र दईु तले (दईु तले+ धन्सार) आवासको लामग क्रिशः गारोको न्यूनति िोटाई 230 मि.मि. र 350 मि.मि.
हनु ु पदणछ ।

गारोको उिाई  गारोको उिाई गारोको िोटाईको 12 गणुा भन्दा बढी हनु ु हदुैँन ।

ईट्टाकोचगारोिाचिाटोकोचिोिाईिाचप्रयोगचगनणकोचमनजम्तचिावहने न्यूनतिचआवयकता (NBC203)
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6 गारोहरुिाचखलुाच
भाग

स्थान  गारोको मभरी कुनाको छेउबाट कजम्तिा 600 मि.मि. छािेर िारै झ्याल ढोका राख्चने ।उि दरुी नजिकैको झ्याल-
ढोकाको उिाईको 1/4 हनुु पने

कुल लम्बाई  एक तले र दईु तले आवासको लामग गारोहरुिा हनुे खलुा भागको कुल लम्बाई क्रिशः गारोको लम्बाईको 0.3 र
0.25 गणुा भन्दा बढी हनु नहनुे ।

दरुी  गारोहरुिा हनुे खलुा भाग बीिको दरुी 600 मि.मि. भन्दा कि हनु नहनुे ।
झ्याल र ढोका
िामथ पट्टीको सतह

 झ्याल र ढोका िामथ पट्टीको सतह एउटै राख्चने ।

7 ठािोच
सवमलकरण

स्थान  गारोको कुनािा, िोनीिा ठािो काठ राख्चनु पदणछ ।
सवमलकरण  गारोिा राख्चने ठािो काठको ववस्ततृ वववरण नक्सािा देखाइएको छ ।

8 तेसोचबन्धन

सािान्य कुरा  सबै गारोिा मनम्न बिोजििको स्थानिा न्यूनति ७५ X 35 िोटाईको तेसो बन्धन राख्चनु पने ।बन्धनको न्यूनति िौिाई
गारोको िोटाई बराबर हनु ु पने र कुना/िोनीिा काठको बन्धन (जस्टि) प्रयोग गनुण पने ।

कुसी बन्धन  गारोको कुसी सतहिा िगको ओस मनरोधक पट्टी राख्चनु पने ।पट्टीको न्यूनति उिाई 75 मि.मि. हनु ु पने ।
मसल बन्धन  गारोिा न्यूनति १०० x १२५ का तेसो काठहरु प्रयोग गरी झ्यालको तलको सतहिा मसल बन्धन राख्चनु पने ।
मलन्टल बन्धन  गारोिा न्यूनति 75 x १00 का तेसो काठहरु प्रयोग गरी झ्याल/ढोकाको िामथको सतहिा मलन्टल बन्धन राख्चनु पने ।
छानाको बन्धन  गारो र छानालाई एक आपसिा बााँध्नको लामग गारोको िामथल्लो सतहिा छानाको बन्धन राख्चनु पदणछ । यसको लामग

न्यूनति 100x 75 काठको वाल प्लेट गारोको िामथल्लो तहिा राख्चनु पदणछ ।
िलुी बन्धन  मरभिुाकार आकारको िलुी गारो लगाउाँदा काठ बन्धन प्रयोग गनुण पदणछ । िलुी गारोिा हलकुा मनिाणण सािग्री प्रयोग

गनण उपयिु हनु्छ ।
जस्टि  गारोको कुना तथा िोनीिा जस्टि वन्धन राख्चनु पदणछ ।

9 छाना
हलकुा छाना  काठ वा जस्टलको ट्रस िामथ छानाको लामग उपयिु हनुे हलकुा मनिाणण सािग्रीले छाना छोप्नु पदणछ । ढुङ्गाको स्ल्याब,

िाटो िस्ता बढी तौल भएका मनिाणण सािग्रीहरू प्रयोग गनुण हुाँदैन ।
िोिाई  काठको ट्रसका भागहरु वा िोनीहरू नक्सािा देखाए बिोजिि िोड्नु पछण ।
क्रस बन्धन  नक्सािा देखाए बिोजिि ट्रसहरु काठको िौकुने बन्धनको िाध्यिले िोड्नु पछण ।

10 सािग्री
काठ  आाँख्ला नभएको सकुाएको किा काठहरू मनिाणण सािग्रीको रूपिा प्रयोग गने । अलकरा (Coal tar) वा कुनै

संरक्षणाकिक ववमधबाट काठको उपिार गरी यसलाई कुवहनबाट र वकराहरुबाट िोगाउन सवकन्छ ।
ईट्टा A1 वा A2 ग्रिेका compressive strength 3.5N/sqmm भन्दा बढी भएका ईट्टा प्रयोग गनुण पदणछ ।
िसला  मनिाणण सािग्रीको रूपिा प्रयोग गररने िाटो िैववक पदाथण र ईट्टा मगट्टी रवहत हनु ु पदणछ ।

ईट्टाकोचगारोिाचिाटोकोचिोिाईिाचप्रयोगचगनणकोचमनजम्तचिावहने न्यूनतिचआवयकता (NBC203)
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िोिल मब एि एि १.१ एक तले आवास हो । यस आवासिा तीन वटा कोठाहरु रहेका छन् र िसिा
सकुचने कोठा, बैठक कोठा, भान्छा कोठा र वरण्िा रहेको छ । यस आवासको क्षेरिल 40.55 व.मि. रहेको छ। यस
घरको मििाइन स्थानीय मनिाणण सािग्रीको प्रयोग गरी भकूम्प प्रमतरोधाकिक रुपिा बनाइएको छ। यसका साथै घरको
संरिना हेने हो भने ईट्टाको गारोिा िाटोको िोिाई प्रयोगिा ल्याइएको छ िसिा काठको िााँिा र भाटािामथ िस्ताको
छानो प्रयोग गररएको छ। यी सबै मििाइनहरुिा "नेपाल राविय भवन संवहता" अनरुुप भकूम्प प्रमतरोधाकिक प्रववमध
प्रयोग गररएको छ। कयसैगरी िाएिग्राि अझ प्रभावकारी होस् भन्ने उदे्दयले सवमलकरणको रूपिा काठ/बााँसको
बन्धनहरुको प्रयोग गररएको छ।

यो आवास मििाइन गनुणको िखु्य उदे्दय, भववष्यिा आउन सक्ने भकूम्पबाट िोमगन र कयसका साथै िनुसकैु
र िस्तोसकैु ठाउाँिा पमन सजिलै र कि िूल्यिा भकूम्प प्रमतरोधाकिक आवास मनिाणण गनण सक्नु हो।



एकचतले

मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

tx

hgzQmL lgdf{0f ;fdu|L

l;kfn' HofdL O{+6f df6f] ;fn sf7 h:tfkftf Kn]g zL6

hgf hgf uf]6f 3g ld6/ 3g ld6/ j08n        /lgË ld6/

l8=lk=l;= ;Dd 38 57 9876 25 1.11 0 0
e"O{ tnf 66 46 13642 10 1.14 0 0
5fgf 35 13 0 0 1.62 4 10
hDdf 139 116 23518 35 3.87 4 10

निूनाचबब एिचमस-1.1
बावहरीचबनावटचरचअनिुामनतचसािग्रीचतथाचिनशजि

None बब एिचएिच-1.1
१/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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निूनाचमबचएिचएि -१.१: ईट्टाचगारोिाचिाटोको िोिाई



निूनाचबब एिचमस-1.1
प्लान

बब एिचएिच-1.1
2/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

एकचतले
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None

निूनाचमबचएिचएि -१.१: ईट्टाचगारोिाचिाटोको िोिाई



cufl8 df]x8f

k5fl8 df]x8f

bfofF df]x8f

afFof df]x8f

निूनाचबब एिचमस-1.1
िोहोिा

बब एिचएिच-1.1
3/४नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:

None

एकचतले
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मिटेलचनक्सा
निूनाचएसचएिचएि-1.1 एसचएिचएिच-1.1

4/४नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:
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मिमत:
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None
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प्राववमधकचवववरण
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१०चिूलचआधारभतूचसन्देशहरु



Technology for Earthquake Resistant Building Construction (Two Storied Building, Stone in Cement 

Mortar)

Technology for Earthquake Resistant Building Construction (Two Storied Building, Stone in Cement 

Mortar)

फ्ले
क्ि

ीव
ल

मि
िा
ईन

मिटेलचनक्सा
निूनाचमबचएिचएि एसचएिचएिच-1.1

1/2नेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

स्केल:

मििाइनचगने:

मिमत:
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None

भकूम्पचप्रमतरोधीचआवासचमनिाणणचसम्बन्धीचमिटेलचनक्साच(एकचतलेचआवास,चढुङ्गाचिाटोकोचिोिाई)



Technology for Earthquake Resistant Building Construction (Two Storied Building, Stone in Cement 

Mortar)

निूनाचमबचएिचएि एसचएिचएिच-1.1
2/2नेपालचआवासच

पनुःमनिाणणचकायणक्रिच
आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच: मिटेल नक्सा

स्केल:

मििाइनचगने:

मिमत:
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ईन

None

भकूम्पचप्रमतरोधीचआवासचमनिाणणचसम्बन्धीचमिटेलचनक्साच(एकचतलेचआवास,चईट्टाचिाटोकोचिोिाई)
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मस.नं. वववरण
मनम्नचबिोजििचरहेकोचभएचकुनैचपमनचआवासचमनिाणणचगनुणचहदुैँनच।

1 मनिाणणचस्थलकोच
छनौट

 भौगमभणक जिरा परेको ठाउाँहरु।
 पवहरो िान सक्ने क्षेर।
 20% भन्दा बढी मभरालो क्षेर।
 परुुवा िाटोको ठाउाँ।
 खोलाको छेउ र पानी िम्ने क्षेर।

2 घरकोचस्वरुप

तला संख्या  दईु तला र धन्सार सवहतको िाटोको िोिाईिा गारे आवास।
आिचमबनाचगारोकोच
लम्बाई 

आि मबना गारोको लम्बाई 4.5 मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे।

कोठाको आकार  एउटा कोठाको आकार १३.5 व.मि. भन्दा बढी हनु नहनुे ।
गारोको उिाई  गारोको उिाई ३ मिटर भन्दा बढी हनु नहनुे।
अनपुात



वगणकार वा आयातकार स्वरुपको घरको योिना बनाउनु पने । घरको िौिाइको अनपुातको ३ गणुा भन्दा बढी भएको
लािो र साघरुो आवास मनिाणण गनण नहनुे ।

3 िग
सािान्य कुरा  िगको खािल एकनास रुपको हनु ु पने । सितल क्षेरिा भएको आवासको िग एउटै सतहिा मनिाणण गनुण पने ।
गवहराई  िगको गवहराई कम्तीिा 750 मि.मि. हनु पने ।
िौिाई  िध्यि प्रकारको िाटोको लामग िगको िौिाई एक तले र दईु तलेको लामग क्रिशः 650 मि.मि 750 मि.मि हनु ु पनेछ

। िाटोको प्रकार अनसुार िौिाई िरक पनेछ ।
4 कुसीचसतह

(Plinth level)

साधारण  काठको बन्धन कुसी सतहिा प्रयोग गने । कुसी सतह िमिन भन्दा कम्तीिा 300 मि.मि. हनु ु पने । तापमन कुसी सतह
िमिन सतह भन्दा 450 मि.मि राख्चन मसिाररस गररएको छ ।

5 गारो

सािान्य कुरा  गारोहरु घन्टी मिलाएर मसधा ठािो रहेको हनु ु पदणछ ।ठािो िोनीहरु एउटै सीधा ठािो रेखािा नपने गरी िोनी छलेर
लगाउनु पदणछ ।एउटा गारोसाँग पमछ अको गारो िोिन मिल्ने गरी बनाउने अवस्थािा खाली छोिनु भन्दा खिुवकला बनाई
छोिनु पछण तावक दईुवटा गारोहरु एक आपसिा राम्रोसाँग बााँमधउन् ।

िोनी  िसलाको िोनीहरुको िोटाइ 20 मि.मि.भन्दा बढी हनु हुाँदैन र १० मि.मि. भन्दा कि हनुु हुाँदैन । िाटो र बालवुाको
अनपुात १:४ हनुु पदणछ ।

गारोको लम्बाई  आि ववनाको गारोको अमधकति लम्बाई गारोको िोटाईको १२ गणुा भन्दा बढी हनु ु हुाँदैन । यदी बढी भएको खण्ििा
गारोको िोटाईको १२ गणुाको अन्तरिा buttress राख्चनु पदणछ ।

गारोको िोटाई  एक तले र दईु तले (दईु तले+ धन्सार) आवासको लामग क्रिशः गारोको न्यूनति िोटाई 230 मि.मि. र 350 मि.मि.
हनु ु पदणछ ।

गारोको उिाई  गारोको उिाई गारोको िोटाईको 12 गणुा भन्दा बढी हनु ु हदुैँन ।

ईट्टाकोचगारोिाचिाटोकोचिोिाईिाचप्रयोगचगनणकोचमनजम्तचिावहने न्यूनतिचआवयकता (NBC203)
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मस.नं. वववरण

6 गारोहरुिाचखलुाच
भाग

स्थान  गारोको मभरी कुनाको छेउबाट कजम्तिा 600 मि.मि. छािेर िारै झ्याल ढोका राख्चने ।उि दरुी नजिकैको झ्याल-
ढोकाको उिाईको 1/4 हनुु पने

कुल लम्बाई  एक तले र दईु तले आवासको लामग गारोहरुिा हनुे खलुा भागको कुल लम्बाई क्रिशः गारोको लम्बाईको 0.3 र
0.25 गणुा भन्दा बढी हनु नहनुे ।

दरुी  गारोहरुिा हनुे खलुा भाग बीिको दरुी 600 मि.मि. भन्दा कि हनु नहनुे ।
झ्याल र ढोका
िामथ पट्टीको सतह

 झ्याल र ढोका िामथ पट्टीको सतह एउटै राख्चने ।

7 ठािोच
सवमलकरण

स्थान  गारोको कुनािा, िोनीिा ठािो काठ राख्चनु पदणछ ।
सवमलकरण  गारोिा राख्चने ठािो काठको ववस्ततृ वववरण नक्सािा देखाइएको छ ।

8 तेसोचबन्धन

सािान्य कुरा  सबै गारोिा मनम्न बिोजििको स्थानिा न्यूनति ७५ X 35 िोटाईको तेसो बन्धन राख्चनु पने ।बन्धनको न्यूनति िौिाई
गारोको िोटाई बराबर हनु ु पने र कुना/िोनीिा काठको बन्धन (जस्टि) प्रयोग गनुण पने ।

कुसी बन्धन  गारोको कुसी सतहिा िगको ओस मनरोधक पट्टी राख्चनु पने ।पट्टीको न्यूनति उिाई 75 मि.मि. हनु ु पने ।
मसल बन्धन  गारोिा न्यूनति १०० x १२५ का तेसो काठहरु प्रयोग गरी झ्यालको तलको सतहिा मसल बन्धन राख्चनु पने ।
मलन्टल बन्धन  गारोिा न्यूनति 75 x १00 का तेसो काठहरु प्रयोग गरी झ्याल/ढोकाको िामथको सतहिा मलन्टल बन्धन राख्चनु पने ।
छानाको बन्धन  गारो र छानालाई एक आपसिा बााँध्नको लामग गारोको िामथल्लो सतहिा छानाको बन्धन राख्चनु पदणछ । यसको लामग

न्यूनति 100x 75 काठको वाल प्लेट गारोको िामथल्लो तहिा राख्चनु पदणछ ।
िलुी बन्धन  मरभिुाकार आकारको िलुी गारो लगाउाँदा काठ बन्धन प्रयोग गनुण पदणछ । िलुी गारोिा हलकुा मनिाणण सािग्री प्रयोग

गनण उपयिु हनु्छ ।
जस्टि  गारोको कुना तथा िोनीिा जस्टि वन्धन राख्चनु पदणछ ।

9 छाना
हलकुा छाना  काठ वा जस्टलको ट्रस िामथ छानाको लामग उपयिु हनुे हलकुा मनिाणण सािग्रीले छाना छोप्नु पदणछ । ढुङ्गाको स्ल्याब,

िाटो िस्ता बढी तौल भएका मनिाणण सािग्रीहरू प्रयोग गनुण हुाँदैन ।
िोिाई  काठको ट्रसका भागहरु वा िोनीहरू नक्सािा देखाए बिोजिि िोड्नु पछण ।
क्रस बन्धन  नक्सािा देखाए बिोजिि ट्रसहरु काठको िौकुने बन्धनको िाध्यिले िोड्नु पछण ।

10 सािग्री
काठ  आाँख्ला नभएको सकुाएको किा काठहरू मनिाणण सािग्रीको रूपिा प्रयोग गने । अलकरा (Coal tar) वा कुनै

संरक्षणाकिक ववमधबाट काठको उपिार गरी यसलाई कुवहनबाट र वकराहरुबाट िोगाउन सवकन्छ ।
ईट्टा A1 वा A2 ग्रिेका compressive strength 3.5N/sqmm भन्दा बढी भएका ईट्टा प्रयोग गनुण पदणछ ।
िसला  मनिाणण सािग्रीको रूपिा प्रयोग गररने िाटो िैववक पदाथण र ईट्टा मगट्टी रवहत हनु ु पदणछ ।

ईट्टाकोचगारोिाचिाटोकोचिोिाईिाचप्रयोगचगनणकोचमनजम्तचिावहने न्यूनतिचआवयकता (NBC203)
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नक्साकोचनापचआवयकताचरचसाईटकोचअवस्थाचअनसारचथपघटचगनणचसवकनेछचरचमििाइनचचæन्यूनतिच
आवयकताÆ अनसुारचबनाउनचुपनेचछच।च



Noneनेपालचआवासच
पनुःमनिाणणचकायणक्रिच

मिमत:स्केल:

मििाइनचगने:
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सलुभचशौिालयकोचनिूना नक्सा

प्लान

सेक्सन

आवासकोचप्रकार:

जिरको शीषणकच
:

सलुभचशौिालय
सलुभचशौिालयकोचनिूनाचनक्सा

मनिाणणचचसािग्रीचरचिनशजि:

तह
िनशजि सािग्री

मसपालु ज्यािी ईट्टा मसिेन्ट बालवुा एमग्रगटे िण्िी काठ िस्ताचपाता
िना िना (वटा) (बोरा) (घनचमिटर) (घनचमिटर) के.िी. (घनचमिटर) (बन्िल/व.मि.)

मि.वप.मस.सम्ि 5 14 1506 11 1.02 0.54 30
िामथल्लोचसंरिना 21 10 647 6 0.8 0.13 20 0.45

छाना 3 1 0 0 0 ० 0.12 0.32/5.29

कुल 29 25 2153 १7 1.82 0.67 50 0.57 0.32/5.29
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