
 

भूकम्प तथा अन्य प्रकोप प्रततरोधी घर तिर्ााणर्ा ध्याि दििुपिे कुराहरु 

(कृषककय पररबेश बबशषे)  

 

हसेरा एग्रिकल्चर ररसचा एण्ड टे्रतििंग सेन्टर 

पातलेखेत १, काभे्रपलान्चोक   

 

घर जीवनको राजधानी हो| भएको कमाइ भण्डार गनन ुपरे पनन, ठण्डाराम भएर रुनन परे पनन, खनसियालीमा राम 
रौि गन ुमन लागे पनन, दन:ख परेर कन ना पस्नन परे पनन हामीलाई घर नभई हनुँदैन| त्यिैले जीवनमा घरको 
योजनामा धेरै ध्यान पनयाुउनन पदुछ| घरको योजनाको महत्व हामीलाई अहहलेको भनुँइचालोले राम्ररी सिकाएको छ| 
अब हामीले यस्तो घरको योजना र ननमाुण गनन ुपरेको छ जिले हाम्रो बाुँकी जीवन र हाम्रा भाबब िन्तनतको 
जीवनमा पनन यस्तो प्रकोप नपरोि|्  
 

यही बस्तन तथ्यलाई मध्यनजर गरेर हिेराले येही जेष्ठ ७ गते १ िक्षिप्त तर गहन छलफल कायकु्रम गरेको 
थियो| उक्त गोस्ठीमा ननम्न बबषयहरुमा छलफल भएका थिए-  

 

छलफलका बबषयहरु 

१. यि पटकको भकूम्पका सिकाइ हरु के के भए ? ननमाुण स्िल, आकार, ननमाुण िामग्री, ननमाुण तररका, प्रयोगका 
तररका .... इत्याहदका अधारामा कस्ता घरहरु तनलनात्मक रुपमा िनरक्षित रहे र कस्ता घर अिनरक्षित रहे ?  

२. यी सिकाइहरुका आधारमा अब पात्लेखेतमा ननमाणु रममतु गररने घरहरुमा के कस्ता कन राहरु ववचार गननपुने देखखन्छ ?  

३. तत्काल ननमाुण गननपुने अस्िाई टहराहरुका िबालमा उपयनक्त िामग्री, आकार र तररका हरु के के हनन  िक्लान ?  

४.  हाम्रा बस्स्त ववन्यािमा पनन केहह िनधारहरु िनरु गननपुने देखखन्छ ? यिकालाथग हाम्रा िनझाबहरु के के हनन िक्लान ?   

 

छलफलर्ा तिम्ि व्यक्ततहरुको सकिय सहभाग्रगता ग्रथयो  

१. योहन: ताइवान      २. केदार थधताल: कमी   

३. क्लेयर सलन: ताइवान       ४. बबष्णन नतवारी: पातलेखेत ४  

५. बबबेक थधताल: पातलेखेत १     ६. बबज्ञान थधताल: पातलेखेत १  

७. हटका प्रिाद थधताल: कमी    ८. िोमान तामाांग: पातलेखेत ७  

९. श्री कृष्ण थधताल, मिनरापाटी    १०. रांग नाि थधताल: पातलेखेत २  

११. स्जम डनेनि, एसिथिांग अर्गयाुननक निरुी   १२. हरर प्रिाद थधताल (आमी): पातलेखेत ४  

१३. बबष्णन प्रिाद थधताल (पुँधेरा): पातलेखेत ३  १४. जनडडि कनटाकट चेज: एसिथिांग अर्गयाुननक निरुी   

१५. बाबनराम थधताल: अध्यि, हननमान उच्च मा बब ब्यबस्िापन िसमनत  

 



 

छलफलको िहजीकरण श्री गोबबन्द शमाु, हिेरा ले गनन ुभएको थियो| उक्त छलफलका िहभागी हरुको अननभब 
तिा हिेरामा यो भन्दा अगाडड िांकसलत जानकारीहरु िमेटेर यो जानकारी पत्र तयार गररएको छ|  

 

घरको आकार  

हाम्रो क्रक्रषक्रकय पररवेशमा घर कमिेकम १५०० वग ुफन टको हननन अपररहायु छ| हालका हाम्रा घरहरु औशत ३०० 
वग ु क्रफट िेत्रफलमा बनेका छन र ३ तलाको उपयोग सलन िक्रकनेगरी बनाइएका छन| यिरी हनने ९०० वग ु
क्रफटले नपनगेर हामीहरु छन ट्टै गोठ, बाहहर पासल बादुली र टहराहरु हासलरहेका छौँ| अब पनन यी भन्दा िाना 
िेत्रफलका घरहरुले हाम्रो गजो टाने वाला छैनन|् तर यती ठन ला आकारका घरहरु भूकम्प प्रनतरोधी हनन निकेका 
नस्जरहरु पनन हाम्रा वररपरी स्िावपत भइ िकेका छन|  त्यिैले पयाुप्त आकारका, िनरक्षित र क्रकफायती घर 
ननमाुण आजको आबश्यकता हो|  

 

र्ध्य पहाडी पररबेशर्ा सम्भाबबत प्रकोपहरु 

मनख्यत यि िेत्रमा हनन िक्ने प्रकोप भनेको भूकम्प, बाढी, पहहरो, हनरी बताि, आगलागी, चट्याांग, खडरेी, 
असिना र िरुवा रोगहरु हनन| त्यि मध्ये अस्न्तम नतनले घरमा खािै अिर गदैनन ्भने अगाडडका ६ वटा घरको 
िनरिा िांग प्रत्यि िरोकार राख्दछन| पहाडी पररवशे भएको हननाले डूबानको डनबानको िमस्या यहाुँ छैन र हाल 
िम्ममा ज्वालामनखी बबस्फोटको पनन िम्भाबना देखाइएको छैन|  

  

यी ६ िरर प्रकोप मध्ये पनन भूकम्प बाहेक अरुको केहह न केहह पूव ुअननमान गन ुिक्रकन्छ र आत्म िनरिाका 
उपायहरु केहह हद िम्म अपनाउन िक्रकन्छ| नयनीहरुको अिर पनन त्यती धेरै िेत्रमा नहनने हननाले पस्च प्रकोप 
ब्यबस्िापन गन ुकेहह हद िम्म िस्जलो छ| तर भूकम्प चैं एकाएक आउने, पूवाुननमान गने निक्रकने र धेरै ठन लो 
िेत्रमा ध्वम्स्कारी तररकाले आउने भएकोले यिबाट बढी िचते हननन पदुछ| अको कन रा भूकम्पका दृस्ष्टले िनरक्षित 
घरहरु बाढी तिा पहहरो बाट पनन धेरै हद िम्म िनरक्षित हनन्छन| 
 

हालाकी घर बनाउुँदा यी िबै खाले प्रकोपहरु प्रनत िजग रहेर बनाउुँन िकेमा जीवनमा बढी िनरक्षित महिनि गन ु
िक्रकन्छ|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

भूकम्प प्रततरोधी घरहरु  

काठ, बाुँि, माटोका हढक्का, स्स्टल, आलनसमननयम, फलाम, फलाम सिमेन्ट इत्याहदलाई मूल ननमाुण िामग्रीका 
रुपमा प्रयोग गररएका घरहरु भूकम्पीय दृस्ष्टले बढी िनरक्षित देखखयेका छन| नयनीहरुका िबल तिा दनबलु पिहरु 
यि प्रकार छन :  

 

घरका 
प्रकारहरु 

सबाल पक्ष िबुाल पक्ष 

काठे घर  वाताननकन सलत  

भूकम्प प्रतरोधी  

स्िानीय स्रोतको प्रयोग (िम्भवत) 
िनतको अबस्िामा ममतु गन ुिस्जलो  

आगलागीको जोखखम  

काठ उपलब्ध हनन गारो 
बन ववनाशले गदाु अन्य िमस्याको िम्भावना   

बाुँिे घर  वाताननकन सलत  

भूकम्प प्रतरोधी  

काम गन ुअनत हलनको   

स्िानीय स्रोतको प्रयोग (िम्भवत) 
िनतको अबस्िामा ममतु गन ुिस्जलो 
आपतकालमा अध्यि ब्यस्क्तले पनन तयार गन ु
िक्ने  

 

आगलागीको जोखखम  

ठन ला बाढी पहहरोको जोखखम धान्न निक्ने  

बाुँि उपलब्ध हनन गाह्रो 
प्रयोग पूव ुउपचारको िमस्या  

काठका पनबधुारहरु अननवाय ुरुपमा चाहहने  

अपेक्षित आयन कम हनने   

 

माटा बोरे 
घर  

स्िानीय स्रोतको बढी प्रयोग  श्रम बढी लागने  

िहजताको तनलनामा धेरै िरर बाह्य स्रोत 
जनटाउनन पने  

ठन लो र दनई तले बनाउुँन निक्रकने  

काुँचो 
इट्टाको 
घर  

वाताननकन सलत  

स्िानीय स्रोतको प्रयोग (िम्भवत) 
भूकम्पबाट धेरै हद िम्म िनरक्षित   

आगलागी बाट केहह हद िम्म िनरक्षित  

आपतकालमा अध्यि ब्यस्क्तले पनन बनाउन 
िक्ने  

काम गन ुअनत हलनको   

बानछट्टा आउने ठाउुँमा अननपयनक्त  

इट्टा बनाउने बेलामा मौिमको प्रभाब धेरै पने  

 

धातनजन्य 
घर   

हलनका र िनरक्षित  खथचलुो  

दि व्यस्क्त, बबजनली, उपकरण बबना काम गन ु
निक्रकने  

जाडोमा अनतथचिो र गमीमा अनत तातो हनने  



 

बबद्यनत िक्रकुट चनडडएको बेलामा अनत जोखखम  

हरेक थचज क्रकन्नन पने   

सिमेन्ट 
वाला घर  

बसलयो  

िनरक्षित  

जमानामा चलेको  

स्जबस्जबे ठाउुँमा पनन बनाउुँन िक्रकने  

  

खथचलुो 
धेरै प्राबबथधक पिको बबचार पनयाुउनन पने  

धेरै िरर िामग्री जनटाउनन पने  

बबगे्र भत्केमा पन्छाउन गारो  

ममतु गदाु जोरन नलार्गन े 

जाडोमा अनतथचिो र गमीमा अनत तातो हनने  

हरेक थचज क्रकन्नन पने   

 

सिमेन्ट 
ब्लक  

यातायात िाधान पनर्गने ठाउुँका लाथग नछटो र 
िस्जलो  

आयन कम हनने  

माटा ढन ांगे 
घर  

बसलयो  

वाताननकन सलत  

ननमाुण काय ुनछटो हनने  

िानो पररवतनु गन ुिस्जलो 
स्िानीय स्रोत र सिप बाटै बनाउुँन िक्रकने 
गारो बाक्लो हनने हननाले धेरै प्रकारका प्रकोप बाट 
िनरक्षित    

श्रम बढी लार्गने  

भूकम्पीय जोखखम असल बढी  

ठाउां  ठाउुँमा राम्रो माटो ढन ांगा पाउुँन गारो  

 

      
यी िबै पि हरुलाई िमेटेर म्याहिक्ि रयानक्रकां ग गदाु १) माटाढन ांगे घर २) काुँचो इुँटाको घर ३) बाुँिको घर 
पातलेखेतको अबस्िामा बढी उपयोगी देखखए| िोरै िांख्यामै भए पनन अब गाउुँ  घरमा ढलान घरहरु पनन बढ्ने  
नै छन|       

 

यी नतन वटामा पनन बबश्लेषण गदाु पातलेखेतमा बाुँि पाउुँन गारो र काुँचो इुँटा बनाउने माटो एबां स्िानको 
उपलब्धता कम भएको हननाले माटो ढन ांगाको घर लाइ नै प्रािसमकतामा राख्नन पने देखखयो| यिै आधारमा माटो 
ढनङ्गाको घर ननमाुण िम्बस्न्ध हाल िम्मको अननभब तिा जानकारी एवां हालको भूकम्पको अिर िम्बस्न्ध 
सिकाइ हरुलाई िमेटेर अब घर ननमाुण गदाु ख्याल गनन ुपने कन रा यहाुँ प्रस्तनत गररएको छ| यिै अननरुप काुँचो 
इुँटाको घर, बाुँिको घर तिा इुँटा सिमेन्टको घरको बारेमा पनन जानकारी पत्र नछटै तयार गररने छ|     



 

क. घडरेी 
१. थचम्टया माटो भएको घडरेी छान्ने| घडरेीको बसलयोपना १ घन क्रफटको खाल्डोमा १२ घण्टा पानी राखेर अननमान गन ु
िक्रकन्छ  

२. थचम्ट्या माटो नभएको अबस्िामा घरको आकार िानो बनाउने र ननमाणु कायमुा बढी िावधानी अपनाउने गनन ुपदुछ  

३. पातलेखेतको अहहलेको िरदर अबस्िामा २६ फन ट लम्बाई र १६.५ फन ट चौडाईको घर बनाउुँ दा उपयनक्त हनन्छ| यिो गदाु 
माथिल्लो तलामा १० फन ट लम्बाई र ८ फन ट चौडाइको ४ कोठा ननकाल्न िक्रकन्छ जनन आज भोसलको पाररवाररक तिा 
िामास्जक अवस्िामा अनत आवश्यक छ|  

४. पातलेखेतको हावापानी अननिार पवू,ु दक्षिण र उत्तर नतन ैनतर केहह खनला भाग राखन िक्रकने भएमा राम्रो हनन्छ| 
हहउुँ दको जाडोमा दक्षिण आुँगनको महत्व हनन्छ भने चतै बिैाखको गमीमा उत्तर आुँगनको सितल ताप्नन पने हनन्छ|  

 

ख. जग 

१. जग खन्दा गहहरो पना मात्र ैभन्दा पनन वररपररको तह बराबर हननन पदुछ र वप ांधमा जसमनको कडा ितह भेहटएको 
हनननपदुछ  

२. जग कमिेकम ३० इन्ची फराक्रकलो हनननपदुछ  

३. जगमा धेरै ठन ला भन्दा चापट परेका मझौला ढन ांगा प्रयोग गनन ुराम्रो हनन्छ| िलका ढन ांगाहरु बबचको अन्तरमा समल्ने िम्म 
गनठा हालेर माथिबाट मनछेको थचम्टया माटो मजाले ठोकेर लेवल समलाउनन पदुछ| हरेक ढन ांगा माटोले च्यावपएको हनननपदुछ   

५. जग मजेररको ितहमा आइिके पछी ६ इन्च बाक्लो डडवपिी गरेर अनन गारो उठाउनन पदुछ 

 

ग. गारो 
१. ढन ांगा माटोको गारो लगाउुँदा तल्लो तलामा कमिेकम २२ इन्ची, माझ तलामा २० इन्ची र बनइगेल तलामा १८ इन्चीको 
गारो लगाउनन पदुछ  

२. गारोमा खोपा, खोपे दराज इत्याहद राख्नन हनुँदैन  

३. गारोको कन ल िेत्रफलको ३० प्रनतशत भन्दा बढी भाग झ्याल ढोकाले ओगट्नन हनुँदैन  

४. हरेक तला पनर्गने िलमा वररपरी बसलयो काठ वा सिमेन्ट मिलाको कमिेकम ४ इन्च बाक्लो नि हाल्नन पदुछ| सिमेन्ट 
निमा ३ देखख ४ हार डन्डी राख्नन पदुछ  

 

घ. र्जेरी  

१. बाहहरको जमीन भन्दा घर सभत्रको मझेरी कमिेकम ६ इन्च अर्गलो हननन पदुछ  

२. मझेरीमा कोठा छन ट्याउने बारा ६ इन्चको काुँचो इटाको वा ४ इन्चको पक्का इटा सिमेन्टको बनाउुँदा घरको दबबलुो पना 
बढ्दछ भने कोठा कोठामा आवाजको िमस्या पनन कम हनन्छ  

३. एउटा मात्र गाई या भैंिी वा २, ४ वटा बाख्रा पाल्ने कृषकहरुले तल्लो तलाको आधा मझेरी मानववय प्रयोजनको लाथग 
र आधा मझेरी बस्तन बाुँध्नका लाथग प्रयोग गदाु खच ुएवां ठाउको िदनपयोग, पशन पांिीको हेरबबचारमा िहजता र पशन – 
मानब िम्बन्धमा िनधार हनन्छ   

 



 

 

थार्, तििाल, िललि र ग्रचपाट  

१. िाम राख्दा मझेरीको तह बाट कमिेकम २ इन्च उचाइमा राख्नन पदुछ एिले िामलाई थचिो बाट जोगाउुँछ र नछटो 
मक्काउन हदांदैन  

२. िाममा िाल काटेर ननदालमा नछराउनन पदुछ  

३. ननदाल गारोमा वारपार पनगेको हननन पदुछ  

४. दसलन गारोमा बाहहर िम्म पनगेको हननन पदुछ र ननदाल बाट कमिे कम ६ इन्च ननस्स्कएको हननन पदुछ  

५. कमिेकम ५ वटा अिवा िके िम्म धेरै दसलनमा चनकन ल ठोकेर ननदाल र गारोमा अड्काउनन पदुछ  

६. सिक्वा पहटका थचपटु हरुलाई गारोको बाहहर िम्म पनयाुउनन पदुछ र दसलनमा क्रकला ठोकेर अड्याउनन पदुछ  

७. गारोको दनव ैनतर नि ननदाल र िाम हदन िके अनत राम्रो हनन्छ  

८. ननदाल जोड्नन परेको अवस्िामा दनई टनक्राको बबचमा अांकन िे गाुँि अनाउनन पदुछ र गाुँि लाई अननवाय ुरुपमा िामको 
माथि पानन ुपदुछ  

९. गारो लगाएर कोठा बार गने अवस्िामा िामको जरुरत नपन ुिक्दछ 

 

च. झ्याल ढोका  

१. झ्याल तिा ढोकाहरु घरको िनर बाट र एक आपिमा कमिेकम ३ क्रफट पर हननन पदुछ  

२. गारोको िते्रफलको ३० प्रनतशत भन्दा बढी भाग झ्याल ढोकाले ढाक्नन हनुँदैन 

३. ४ फन ट भन्दा लामा वा अर्गला झ्याल राख्नन ततेी िनरक्षित हनुँदैन  

४. झ्याल ढोकाको माथि लामा लामा ताररहरु राखेमा झ्याल ढोका फेनन ुपरेको अवस्िामा िस्जलो हनन्छ  

५. घरमा दनइवटा ढोकाहरु हननन रामो हनन्छ 

६. आपत्कालमा चोटाको झ्यालहरु बाट पनन बाहहर ननस्कन िके ब्यबस्िा गनन ुपदुछ  

७. कोठाहरुमा िन्मनख झ्याल वा भेस्न्टलेिन को ब्यबस्िा गनन ुपदुछ  

८. झ्याल ढोकाहरु बाहहर खनल्ने हननन आपतकासलन ननकाशका हहिाबले राम्रो हनन्छ    

 

छ. भरयािंग  

१. कोठे भयाांग बनाउनन राम्रो हनन्छ  

२. तलको र माथिको भयाांग सिधा तल मािी पानन ुराम्रो हनुँदैन   

३. भरयाांग ४५ डडग्री भन्दा ठाडो हननन हनुँदैन| र फलेकहरु पनन ९ इन्च वा २० िेमी भन्दा िाुँघनरा राख्नन हनुँदैन   

 

ज. कोठाहरु  

१. पररवारका जषे्ठ िदस्यहरुका लाथग ढोका तिा आुँगन नस्जकैको कोठा उपयनक्त हनन्छ  

२. क्रकशोर क्रकशोरी िदस्यहरुका लाथग असल गोपननयता रहने खालको माथिल्लो तलाको कोठाहरु उपयनक्त हनन्छ   

३. बयस्क िदस्यहरुको कोठा माख्लो तलामा िामास्जक िम्पकुको हदशामा राख्नन पदुछ 

४. बवत्तको स्स्वचहरू ढोका सभत्र नछदाु दाहहने पने गरेर ठेलोको नस्जकै ३.५ क्रफटको उचाइमा राख्नन पदुछ             



 

    

 

झ. बइुगेल र छािा  

१. बनइगेलमा अन्नपात वा अन्य गरुांगा िामान भण्डारण गनन ुहन ुँदैन, यो भाग लाई हलनका राख्नन पदुछ  

चनली गारो िके िम्म होचो लगाउनन पदुछ  

२. छाना जस्ता पाताको राखदा हलनका हनन्छ| यिको मननन प्लाई वा मान्रो ठोकदा जाडो गसम ुमा केहह राहत समल्दछ 

३. छानामा एकपटी बाट पिेको हावा अको पहट बाट सिधै ननस्कन िक्ने हननन पदुछ अन्यिा हनरीले छाना उडाउने 
िम्भावना हनन्छ 

४. छानामा पयाुप्त काठहरु हालेर मजबनत बनाउनन पदुछ 

 

य.ँ घर वररपरी  

१. घर िांग जोडरे बादुली वा पासल बनाउुँदा घरको ठाउुँ  बढ्दछ र दबबलुो पना पनन बढ्दछ 

२. घरको बाहहरर सभत्तोमा िानो बीउ बैंक राखेमा खोजकेो बेलामा बीउ भेट्टाउन िस्जलो हनन्छ  

३. घर वररपररको बलेिी तिा अन्तको तस्प्कननहरु राम्ररर बर्गनेगरी भल ननकाि बनाउनन पदुछ  

४. घर नस्जकै, अझ भए िम्म माथि पट्टी, पानन पोखरी बनाउनन पदुछ र तसे्मा पानीको मात्रा कायम राख्नन अनत उपयोगी 
हनन्छ   

५. उपयनक्त स्िानमा आ आफ्नो ठाउुँ  अननिारका िामास्जक िाांस्कृनतक िांकेतहरु राख्नन पदुछ  

६. अचेलको पररबेश अननिार भान्िा बाहहर बनाएमा धनवाुँ बाट घर कालो हनन पाउुँ दैन  

८. भण्डार किहरु पनन घरको भनइां तलामा वा बाहहर पहट बनाउुँदा िनरक्षित हनन्छ 

९. घर वररपरी िनगस्न्धत जडडबनटी, रांगी चांगी फन लहरु रोप्नाले मनमा आनन्द हनन्छ र मानसिक उजाु बढ्दछ  

१०. हावाको हदशा र घामको हदशा समलाएर केहह बहन उपयोगी बबरुवा रोप्नन राम्रो हनन्छ 

११. घरको नस्जकै कररब १०० वग ुसमटर बराबरको करेशा बारी छन ट्याउनन आबश्यक छ| यो जसमनलाई ४ प्लटमा बाुँडरे 
हरेक प्लटमा ४, ४ िरर तरकारीहरु लगाएमा पररवारका िदश्यहरुको रुची अननिारका तरकारी खान पाइन्छ| यिले  
पररवारका िदस्यहरुको स्वास्थ्य र खनसियाली दनब ैपिको बबकाि गदुछ   

१२. गोठ बाहहर बनाउनन पने अवस्िामा हावाको हदशा अननिार गोठको गन्ध भनिनना घरमा नआउने हदशामा राख्नन पदुछ 

१३. शौचालय घरको नस्जकै, तिेो बाटो पने गरर राख्नन पदुछ र शौचालयको गन्ध तिा आवाज घर तिा बढी मानववय 
क्रक्रयाकलाप हनने ठाउुँमा नआउने गरर ठाउुँ  तिा ननमाुण तररकाको छनौट गनन ुपदुछ . हदशा वपिाबलाई गोबर र्गयाुँि वा 
जैववक मल उत्पादनमा प्रयोग गनन ुपदुछ  

१४. घरको नस्जकै धेरै अर्गला रुखहरु राखदा जोखखम हनन िक्दछ| हावा हनरी आउने हदशामा, ठाउुँ  समल्ने र पनर्गने छ भने, 
िनम्क्यलैा रुखहरु रोपेर घरलाई हावा हनरीबाट िनरक्षित राख्न िक्रकन्छ    

१५. छानाको पानन िांकलन गरेर िौचालयमा, स्नानागारमा, गोठमा तिा खेत बारीमा प्रयोग गन ुिके राम्रो हनन्छ 

१६. िान ैभए पनन िौय ुउजाुको प्यानेल, िोलार ड्रायर, हावा पांखा, हढकी, जाुँतो इत्याहद उजाु उपयोगी िामाग्रीहरु घरमा 
राख्दा पररस्स्िनत ववशषेका कामहरु िस्जलो हनन्छ  

१७. घर सभत्र तिा बाहहरका बाटाहरु खनला राख्नन पदुछ ता की हतारमा हहांड्दा कन द्दा अस्ल्झने लडडने नहोि ्



 

१८. घर सभत्र तिा बाहहरका िामानहरु िधैं ननस्श्चत स्िानमा राख्न ेगरेमा यवत्तकैमा त िस्जलो हनन्छ न ैआपतको बेलामा 
भेट्टाउन प्रयोग गन ुपनन िस्जलो हनन्छ 

१९. काठपात आपद कालको अनत आबश्यक थचज मध्येको हो| त्यिलेै आफ्नो जसमन र िामनदानयक बनमा रुखपातको 
िांरिण गनन ुपदुछ 

२१. िमनदाय हाम्रो ठन लो िम्पवत्त हो| िमनदायका िब ैिदस्यहरु िांग िनिम्बन्ध कायम राख्नन पदुछ| िानो लोभ वा घमण्डका 
कारण बबथग्रएको िम्बन्धले अप्ठ्ययारो परेको बेलामा ठनलो िहयोग गनमाउुँन िक्दछ    

 

घर बनाउुँ दा ख्याल गनन ुपने यी मनख्य कन राहरु हनन| यी बाहेक अन्य कन राहरु आफ्नो अननभब तिा जानकारी बाट एवां अन्य 
जानकार व्यस्क्तहरुको िल्लाह बाट ननधो गरर गनन ुगराउनन पदुछ. िांग िांग ैकनतपय कन राहरु आफ्नो स्िान बबशषे, रुची 
बबशषे र अवस्िा बबशषे ले पनन फरक पन ुिक्दछन . नत कन राहरुलाई ख्याल गरेर आ आफ्नो घर ननमाुणको िनक्ष्म 
योजना तयार गनन ुपदुछ .    

 

अस्िाई आबािका लाथग भने १० क्रफट चौडाई, बबि क्रफट लम्बाई र औित ८ क्रफट उचाई भएका कमिकेम २ झ्याल  र 
भेस्न्टलेिन भएका टहरामा दनई कोठा बारेर बनाउुँदा उपयनक्त हनने देखखयो.     

 

अब बन्िे घरहरु सुरक्षक्षत र सक्जला हुि 

तत घरर्ा पररबार र सर्ुिाय खलुस रहुि 

यी ज्ञािका कुराहरु सबैततर प्रयोग होस 

ियाँ कुरा तिकालि प्रयोग – बहस चली रहुि  

- गोबबन्द शमाु  

जेष्ठ ११, २०७२   

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


