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बाढीपीडित परिचय पत्र वितिण डिरे्दशिका २०७४, 

१. प्रस्ताििा M 
िेपाल ि भाितको सीमा िर्दीका रुपमा डििन्ति बहिे महाकाली िर्दीमा २०७० साल असाि २ 

ि ३ गते आएको अकल्पिीय एिं वििासकािी बाढीबाट सयौं परििाि घिबाि विहीि हिुकुा साथै अिबौं 
िकम बिाबिको धिमाल क्षडत भएको चाि बर्ष विडतसक्र्दा समेत िाज्यका तर्ष बाट पीडित परििािहरुको 
पीिामा मलह्म लगाउि े गिी िाहत,क्षडतपूडतष ि पिुःस्थापिाका कायषक्रम सञ्चालि हिु िसवकिहेको 
अिस्थालाई गशभभितापिुषक मिि गिी महाकाली िगिपाडलकाको प्रथम जिडििाषशचत िगि कायषपाडलकाको 
पवहलो बैठकले महाकाली बाढीबाट घि सभपशि गमुाएका बाढी पीडित एिं २०७० साल पडि महाकाली 
िर्दी प्रणालीका  सहायक खोलाहरुबाट बाढी पीडित भई आफ्िो ज्याि तथा धि सभपशि गमुाएका 
परििािहरुलाई िगिपाडलकाको तर्ष बाट सक्र्दो सहडुलयत एिं सवुिधा प्रर्दाि गिे उदे्दश्यले बाढीपीडित 
परिचय पत्र वितिण गिे डिणषय भएबमोशजम परिचयपत्र वितिण गिे कायषलाई व्यिशस्थत एिं बैज्ञाडिक 
बिाउिे उदे्दश्यले यो बाढीपीडित परिचय पत्र डबतिण डिरे्दशिका २०७४, िगि कायषपाडलकाबाट स्िीकृत 
गरि जािी गरिएको ि  । 

 

२. उद्दशे्यः 
(क) बाढी पीडितहरुको पवहचाि गिे ि स्थािीय तहमा िै बाढी पीडितहरुको लगत िाख्न े। 
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(ख)  िगिसभा एिं िगि कायषपाडलकाको डिणषय बमोशजम पीडित परििािहरुलाई सहुडुलयत एिं सवुिधा 
सहज रुपमा प्रर्दाि गिष, 

(ग) पीडित परििािहरुलाई लशक्षत विविध योजिा तथा कायषक्रम सञ्चालि गरि बाढी पीडितलाई 
आडथषक, सामाशजक रुपमा सबल सक्षम बिाउि प्रयत्न गिे, 

 

३. परिचय पत्र वितिणका आधािः 
२०७० सालको महाकाली िर्दीमा आएको बाढीबाट आफ्िो घि सभपशि गमुाएका िा २०७० 

साल पडि महाकाली िर्दी प्रणालीका सहायक खोलाहरुबाट बाढीपीडित भई शजल्ला रै्दिी प्रकोप उद्बाि 
सडमडतले बाढी पीडित भडि सचुीकृत एिं डिणषय गिेका महाकाली िगिपाडलका क्षेत्र डभत्र स्थायी बसोबास 
गिे लगायतका आधािमा यो बाढीपीडित परिचय पत्र वितिण गरििेि ।  

४. लशक्षत िगषः 
 महाकाली िगिपाडलका क्षेत्र डभत्र बसोबास गिे महाकाली बाडिपीडित ि महाकाली िर्दी 
प्रणालीका सहायक खोलाहरुबाट बाढी पीडित भएका तथा शजल्ला रै्दिी प्रकोप उद्बाि सडमडतबाट सूचीकृत 
एिं डिणषय भएका बाढी पीडितहरु यस डिरे्दशिका बमोशजम लशक्षत बगष माडििे िि ्। 

 

 

 

५. बाढी वपडिताको बडगषकिणः 
यस डिरे्दशिका बमोशजम बाढी पीडितहरुको बडगषकिण रे्दहाय अिसुाि गरिएको ि । 

(क) परििािको िाममा िहेको सभपूणष सभपशि बाढीबाट क्षडत भई सकुुभबासी भएको िा 
बाढीका क्रममा परििािका सर्दस्य गमुाएको, 

(ख) परििािको िाममा िहेको सभपशि मध्ये घि जग्गा बाढीबाट गमुाएको, 
(ग) परििािका िाममा िहेको जग्गा मात्र गमुाएको िा अस्थायी घिटहिा गमुाएको, 
(घ) माल समािमात्र गमुाएको, 

६. सवुिधा तथा सहडुलयतः  
१. सेिा िलु्कमा िुट सभबन्धमा, 

s-"क"बगष िगिपाडलकाबाट प्रर्दाि हिुे डबडभन्न सेिामा िगिपाडलका कि तथा 
सेिािलु्कमा ७५प्रडतित िुट दर्दइिेि, 

v-"ख" बगष िगिपाडलकाबाट प्रर्दाि हिुे डबडभन्न सेिामा िगिपाडलका कि तथा सेिा िलु्कमा 
५०प्रडतित िुट दर्दइिेि, 

u- "ग" बगष िगिपाडलकाबाट प्रर्दाि हिुे डबडभन्न सेिामा िगिपाडलका कि तथा सेिा िलु्कमा 
२५प्रडतित िुट दर्दइिेि, 
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3-"घ" बगष िगिपाडलकाबाट प्रर्दाि हिुे डबडभन्न सेिामा िगिपाडलका कि तथा सेिा िलु्कमा 
१५प्रडतित िुट दर्दइिेि, 

 

२= आिक्षण सभबन्धमा, 
िगिपाडलकाबाट संचालि हिुे विडभन्न डसपमलुक ताडलमहरु एिं स्ििोजगाि सभबन्धी 
कायषक्रमहरुमा बाढीवपडिहरुका लाडग १० प्रडतित आिक्षणको व्यिस्था गरििेि । उक्त 
१० प्रडतितलाई १०० प्रडतित मािी "क" बगषको बाडि पीडितलाई ५० प्रडतित 
आिक्षण,"ख" बगषको बाडि पीडितलाई २५ प्रडतित आिक्षण,"ग" बगषको बाडि पीडितलाई 
१५ प्रडतित आिक्षण ि "घ" बगषको बाडि पीडितलाई १०प्रडतित आिक्षणको व्यिस्था 
गरििेि । आिक्षण सभबन्धी अन्य पद्बडत तोकेबमोशजम हिुेि ।  

७. परिचय पत्रको ढााँचा तथा आकािः 
बाढीपीडित परिचय पत्रको ढााँचा अिसूुची-१ बमोशजम हिुेि ि यसको आकाि िेपाली 
िागिवकताको प्रमाण पत्र साइजको हिुेि । 

 

 

८. परिचय पत्र वितिण प्रवक्रयाः 
बाढी पीडित परिचय पत्र पाप्त गिष बाढी पीडित भिी सचुीकृत ब्याशक्त िा डिजको डति पसु्ता 
डभत्रको कुिै सर्दस्यले िगि प्रमखु समक्ष तपडसलका कागजातहरु संलग्ि िाखी डििेर्दि दर्दि ु
पिेि । 

१. िेपाली िागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रडतडलवप-१ थाि, 

२. शजल्ला प्रिासि कायाषलय र्दाच ुषलाबाट बाढीपीडित प्रमाशणत भएको डसर्ारिस, 

३. सभबशन्धत ििा कायाषलयको स्थायी बाडसन्र्दा भएको डसर्ारिस, 

४. अटो साईजको र्ोटो २ प्रडत, 

५. जग्गाधिी प्रमाण पत्रको प्रडतडलप, (घि जग्गा बगेका पीडितहरुको हकमा मात्र) 
६. िाता प्रमाशणत प्रमाण पत्रको प्रडतडलवप, 

९. सेिा सवुिधा प्राप्त िहिुःे 
(क) मदर्दिा तथा सतुी जन्य पर्दाथषको कािोबािमा सेिा सवुिधा उपलव्ध िहिुे, 
(ख) िगिपाडलकाले सेिा सवुिधा प्रर्दाि गिष िोक लगाएका अन्य कािोबाि तथा अिस्थामा 

सेिा सवुिधा उपलव्ध िहिुे, 
(१०)  अिडध समाप्त हिुःे  
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  बाढी पीडित परिचय पत्रको अिडध परिचय पत्र प्राप्त गिेको डमडतले ३ बर्षमा 
स्ितः समाप्त हिुेि, 

अिसूुची-१ 

महाकाली िगिपाडलका 
िगि कायषपाडलकाको कायाषलय 

खलंगा,र्दाच ुषला 
७ िं. प्ररे्दि, िेपाल 

बाढीपीडित परिय- पत्र 
 

                   आज्ञाले, 
                                 खेम िाज रे्दिकोटा 

प्रमखु प्रिासकीय अडधकृत 
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