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विभूषण सिफारिि तथा िम्मान ि पदक िम्बन्धी ऐन,  
२०७६ 

प्रमाणीकिण ि प्रकाशन समसत 

२०७६।०४।०३ 

िंशोधन गने ऐन 

१. केही प्रदेश ऐन िंशोधन गने ऐन,२०७७           २०७७।०४।१६ 

२. विभूषण सिफारिि तथा िम्मान ि पदक  

   िम्बन्धी (पवहलो िंशोधन) ऐन, २०७९    २०७९।०४।०९ 

 

िंित ्२०७६ िालको ऐन नं. ९ 

विभषूण सिफारिि तथा िम्मान ि पदक िम्बन्धमा कानूनी  

व्यिस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तािना: प्रदेश स्तिमा विसभन्न क्षेरमा विशशष्ट योगदान पयुानउने 
महानभुािहरुलाई नेपाल ििकािबाट प्रदान गरिने विभूषणको सिफारिि गनन 
तथा प्रदेशको तफन बाट कदि स्िरुप िम्मान ि पदक प्रदान गनन कानूनी 
व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

 प्रदेश िभाले यो ऐन बनाएको छ। 

परिच्छेद- १ 

प्रािशम्भक 

1. िंशक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यि ऐनको नाम "विभूषण सिफारिि 
तथा िम्मान ि पदक िम्बन्धी ऐन, २०७६" िहेको छ। 
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(२) यो ऐन तरुुन्त प्रािम्भ हनेुछ। 

2. परिभाषा: विषय िा प्रिङ्गगले अको अथन नलागेमा यि ऐनमा,- 

(क) "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेश िम्झन ुपछन। 

(ख) "मन्रालय" भन्नाले आन्तरिक मासमला तथा कानून 
मन्रालय िम्झन ुपछन। 

(ग) "विभूषण" भन्नाले प्रचसलत िंघीय कानून बमोशिम 
िाज्यका तफन बाट प्रदान गरिने मानपदिी अलङ्काि ि 
पदक िम्झन ुपछन। 

(घ) "िम्मान ि पदक" भन्नाले यि ऐन बमोशिम प्रदेश 
ििकािले प्रदान गने दफा ७ मा उशललशखत िम्मान 
ि पदक िम्झन ुपछन। 

परिच्छेद- २ 

विभषूण सिफारिि िम्बन्धी व्यिस्था 

3. विभषूणको सिफारिि गनन िक्ने: (१) प्रदेश ििकािले प्रदेश स्तिमा 
विशशष्ट योगदान पयुानउने नेपाली नागरिकलाई विभूषण प्रदान गनन 
नेपाल ििकाि िमक्ष सिफारिि गनन िक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम सिफारिि गनुन पूिन नेपाल 
ििकािले िंघीय कानून बमोशिम िूचना प्रकाशन गिे पश्चात ्प्रदेश 
ििकािले पसन िोही बमोशिम िूचना प्रकाशन गनन िक्नेछ। 

4. विभषूण सिफारिि िसमसत: नेपाल ििकािबाट प्रदान गरिने विभूषणको 
सिफारिि गनन प्रदेशस्तिमा देहाय बमोशिमको सिफारिि िसमसत 
िहनेछ:-  

 
 केही प्रदेश ऐन िंशोधन गने ऐन, २०७७ द्वािा िंशोसधत। 
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(क) मखु्यमन्री                    -अध्यक्ष 

(ख) मन्री, आन्तरिक मासमला तथा 

कानून मन्रालय -िदस्य  

(ग) प्रमखु िशचि, प्रदेश ििकाि -िदस्य 

(घ) िशचि, आन्तरिक मासमला तथा 

कानून मन्रालय -िदस्य-िशचि 

5. विभषूण सिफारिि प्रविया: (१) देहायका पदासधकािी, कमनचािी िा 
कुनै व्यशिले आफ्नो क्षेरमा उत्कृष्ट कायन गिी िाष्ट्रलाई योगदान 
परु् याएको भएमा त्यस्ता पदासधकािी, कमनचािी िा व्यशिहरुले परु् याएको 
योगदानको विििण अनिूुची- १ बमोशिमको ढााँचामा खुलाई नेपाल 
ििकाि िमक्ष विभूषणको सिफारिि गनन देहायका सनकाय िा 
पदासधकािीले सनर्दनष्ट िमय सभर दफा ४ बमोशिमको िसमसतमा पठाउन ु
पनेछ: -  

(क) प्रदेश िभा िशचिालयका कमनचािीहरुको हकमा 
प्रदेश िभाको िशचिले,  

(ख) कुनै मन्रालयिाँग िम्बशन्धत कमनचािी िा िो 
मन्रालयिाँग िम्बशन्धत ति ििकािी िेिामा 
निहेका कुनै व्यशिका हकमा िम्बशन्धत 
मन्रालयको मन्रीले। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम िम्बशन्धत सनकाय िा 
पदासधकािीबाट विभूषणको लासग सिफारिि प्राप्त हनु आएपसछ दफा 
४ बमोशिमको िसमसतले आिश्यक छानविन गिी यि ऐन बमोशिम 
विभूषण प्रदान गननका लासग उपयिु देशखएका पदासधकािी, कमनचािी 
तथा व्यशिहरुको नामािली तथा सनिहरुले पाउन ुपने विभूषणको 
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प्रकाि िमेत खुलाई विभूषण प्रदान गनन नेपाल ििकाि िमक्ष नाम 
सिफारिि गनुन पनेछ। 

6. विभषूण सिफारििका आधाि: दफा ४ बमोशिमको िसमसत िमक्ष 
नेपाल ििकािबाट प्रदान गरिने विभूषणको लासग सिफारिि गदान 
देहायका आधािमा गनुन पनेछ:-  

(क) िाष्ट्रको गौिि िृवि गने कायनमा विशेष योगदान 
पयुानएको, 

(ख)  आफ्नो क्षेरमा उत्कृष्ट काम गिी िाष्ट्रलाई योगदान 
परु् याएको, 

 (ग)  ििकािी िेिािाँग िम्बशन्धत व्यशिको हकमा 
आफूलाई तोवकएको काम प्रशंिनीय रूपमा 
िम्पादन गिेको,  

(घ)  कुनै िाहिी िा बवुिमत्तापूणन कायन गिी िािनिसनक 
वहतको लासग विशेष योगदान परु् याएको। 

परिच्छेद- ३ 

िम्मान ि पदक िम्बन्धी व्यिस्था 

7. िम्मान ि पदक: (१) प्रदेश ििकािले प्रदेशस्तिमा देहायका 
क्षेरहरुमा विशशष्ट योगदान परु् याउने िनुिकैु व्यशिहरुलाई पदक 
िवहत िम्मान प्रदान गनन िक्नेछ:- 

(क) प्रदेश शशक्षा, स्िास््य तथा खेलकुद, 

(ख) प्रदेश कृवष तथा िहकािी, 

(ग) प्रदेश उद्योग, पयनटन विकाि तथा िाताििण िंिक्षण, 

(घ) प्रदेश पूिानधाि विकाि, 
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(ङ) प्रदेश िूचना तथा िञ्चाि, 

(च) प्रदेश विज्ञान तथा प्रविसध, 

(छ) प्रदेश भाषा, कला तथा िंस्कृसत ि िावहत्य, 

(ि) प्रदेश िािनिसनक प्रशािन तथा िशुािन, 

(झ) विपद् व्यिस्थापन, 

(ञ) िमाििेिा, लोककलयाण। 

(२) प्रदेश ििकािले प्रदेश सभर िही शाशन्त ि ििुक्षाको 
क्षेरमा विशशष्ट योगदान परु् याउने नेपाली िेना, नेपाल प्रहिी, प्रदेश 
प्रहिी, प्रदेश अनिुन्धान ब्यिुो िशस्त्र प्रहिी बल नेपाल ि िावष्ट्रय 
अनिुन्धान ि स्थानीय तह अन्तगनतका ििुक्षाकमीलाई देहाय 
मयानदािमको आधािमा देहायका िम्मान ि पदक प्रदान गनेछ:- 

(क) प्रदेश िक्षक 

(ख) शाशन्तदीप 

(ग) शाशन्तमाला 

(३) उपदफा (१) बमोशिमको क्षेर ि उपदफा (२) को 
मयानदािम बमोशिम प्रदान गरिने िम्मान तथा पदक अनिूुची- 2 

मा उललेख भए बमोशिम हनेुछ। 

8. िम्मान ि पदक सिफारिि िसमसत: (१) यि ऐनको आधाि ि 
मापदण्ड बमोशिम िबै क्षेरलाई िमेटेि उपयिु िंख्यामा छनौट 
गिी प्रदेश ििकाि िमक्ष दफा ७ मा उशललशखत  िम्मान ि पदकको 
सिफारिि गनन देहाय बमोशिमको एक सिफारिि िसमसत िहनेछ:-  

 
 केही प्रदेश ऐन िंशोधन गने ऐन, २०७७ द्वािा थप। 
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(क) मन्री, आन्तरिक मासमला तथा  

कानून मन्रालय -अध्यक्ष  

(ख) प्रमखु िशचि, प्रदेश ििकाि         -िदस्य 

(ग) प्रदेशमा उललेखनीय योगदान परु् याएका 
व्यशिहरुमध्येबाट िमािेशी सििान्तको  
आधािमा मशन्रपरिषद्ले तोकेको एक िना  
मवहला िवहत तीन िना           -िदस्य 

(घ) िशचि,आन्तरिक मासमला तथा 
कानून मन्रालय     -िदस्य-िशचि  

(2) उपदफा (१) बमोशिमको िसमसतको बैठक िसमसतको 
अध्यक्षले तोकेको िमय ि स्थानमा बस्नेछ।    

(3) उपदफा (१) बमोशिमको िसमसतको बैठक िम्बन्धी 
कायनविसध िसमसत आफैँ ले सनधानिण गिे बमोशिम हनेुछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशिमको िसमसतको िशचिालय 
मन्रालयमा िहनेछ। 

9. िम्मान ि पदक सिफारििको अन्य आधाि: (१) दफा ७ बमोशिमको 
िम्मान ि पदकको सिफारिि गदान दफा ८ बमोशिमको िसमसतले 
दफा ६ मा उशललशखत आधािका असतरिि देहायका आधाि िमेत 
सलन ुपनेछ:- 

(क) िम्बशन्धत क्षेरमा कम्तीमा तीन िषन िा िोभन्दा बढी 
काम गिेको, 

(ख) िम्बशन्धत क्षेरमा उललेख्य योगदान गिी ख्यासत प्राप्त 
गिेको, 
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(ग) िामाशिक रुपान्तिणमा िकािात्मक भूसमका सनिानह 
गिेको, 

(घ) व्याििावयक सनिन्तिता, िोिगािी सििनना तथा गरिबी 
सनिािणमा योगदान गिेको, 

(ङ) नेपाल ििकाि िा प्रदेश ििकािबाट पसछललो तीन 
िषनमा कुनै विभूषण, िम्मान तथा पिुस्काि नपाएको। 

(२) उपदफा (१) मा िनुिकैु लेशखएको भए तापसन विपद् 
व्यिस्थापनको क्षेरमा उललेखनीय योगदान परु् याउने व्यशिलाई 
िम्मान ि पदक प्रदान गदान खण्ड (क) ि (ङ) को व्यिस्था लाग ू
हनेु छैन। 

(३) दफा ८ बमोशिमको िसमसतले उपदफा (१) को 
असतरिि त्यस्तो क्षेरमा िम्बशन्धत व्यशिको लासग लोकवप्रय मत 
िंकलनको माध्यमबाट िमेत सिफारिि गनन िक्नेछ। 

10. सिफारिि तथा घोषणा प्रविया: (१) दफा ७ बमोशिम प्रदेश 
ििकािबाट प्रदान हनेु िम्मान ि पदकको लासग िम्बशन्धत विषयगत 
मन्रालय िा सनकायले योग्य ठानेका व्यशि, िंस्था िा सनकायलाई 
सिफारििको क्षेर ि िोको आधाि ि कािण िमेत खुलाई मन्रालयले 
तोकेको िूशचत िमयािसधसभर दफा ८ बमोशिमको िसमसतमा पठाउन ु
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम विषयगत मन्रालय िा 
सनकायबाट प्राप्त सिफारिि िमेतलाई मध्यनिि गिी दफा ८ 
बमोशिमको सिफारिि िसमसतले िम्मान ि पदक पाउने व्यशि, िंस्था 
िा सनकायलाई िम्मान ि पदक पाउने आधाि ि कािण िमेत खोली 

 
 पवहलो िंशोधनद्वािा िंशोसधत। 
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प्रदेश ििकाि िमक्ष सिफारिि गनुन पनेछ। यििी सिफारिि गदान 
सिफारिि िसमसतले उपदफा (१) बमोशिम सिफारिि भई आएका 
व्यशि, िंस्था िा सनकायको असतरिि उि िसमसतले योग्य 
ठहर् याएका अन्य व्यशि, िंस्था िा सनकायलाई सनिको योगदानको 
कदि स्िरूप आधाि ि कािण खोली सिधै सिफारिि गनन िक्नेछ। 
  

(3) उपदफा (२) बमोशिम सिफारिि िसमसतले सिफारिि 
गदान दफा ७ को क्षेर अन्तगनत प्रदान गरिने िम्मान ि पदक एक िा 
एकभन्दा बढी व्यशिहरुलाई प्रदान गने गिी सिफारिि गनन िक्नेछ।  

(४) उपदफा (2) ि (३) बमोशिम गिेको सिफारिि 
अनिुाि प्रदेश ििकािले दफा ११ को उपदफा (१) बमोशिम 
तोकेको िमयािसध भन्दा कशम्तमा एक मवहना अगािै त्यस्तो िम्मान 
ि पदक पाउने व्यशिको घोषणा गनुन पनेछ।  

(5) उपदफा (4) बमोशिम प्रदेश ििकािले गिेको घोषणा 
यथाशशघ्र कुनै िावष्ट्रय िञ्चाि माध्यमबाट प्रकाशन िा प्रिािण गनुन 
पनेछ। 

11. िम्मान ि पदक िमािोह: (१) यि ऐन बमोशिम िम्मान ि पदक 
पाउने व्यशिलाई प्रदेश प्रमखुले प्रत्येक िषन प्रदेश ििकािले तोकेको 
कुनै िािनिसनक िमािोह, अििि िा उत्िि पािी पदक िवहत 
िम्मानपर प्रदान गनेछ। 

(२) यि ऐन बमोशिम िम्मान ि पदक पाउने व्यशि 
त्यस्तो िम्मान ि पदक सलन आफैं  उपशस्थत हनु ुपनेछ। 

 
 पवहलो िंशोधनद्वािा िंशोसधत। 
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ति कुनै कािणले आफैं  उपशस्थत हनु निक्ने भनी िानकािी 
गिाएमा सनिको नशिकको हकिालालाई त्यस्तो िम्मान ि पदक 
प्रदान गनन कुनै बाधा पने छैन। 

(३) कुनै व्यशिलाई कुनै पदक मिणोपिान्त प्रदान गरिएमा 
िा पदक पाउने व्यशिको प्राप्त गनुन अगािै मतृ्य ु भएमा सनिको 
नशिकको हकिालालाई प्रदान गरिनेछ। 

परिच्छेद- ४ 

विविध 

12. विभषूण तथा िम्मान ि पदक िद्दको सिफारिि गनन िक्ने: (१) 
प्रचसलत विभूषण िम्बन्धी िंघीय ऐन बमोशिम प्रदेश ििकािको 
सिफारििमा नेपाल ििकािबाट विभूषण प्राप्त गिेको कुनै नेपाली 
नागरिक िा विदेशी व्यशिले उि ऐनमा उशललशखत विभूषण िद्द 
गनुन पने अिस्था देशखएमा िो व्यहोिा खुलाई नेपाल ििकाि िमक्ष 
त्यस्तो विभूषण िद्द को सिफारिि गनन िक्नेछ। 

(२) देहायको अिस्थामा प्रदेश ििकािले दफा ७ को 
उपदफा (१) बमोशिम प्रदान गिेको िम्मान ि पदक िद्द गनन 
िक्नेछ:- 

(क) नेपालको िािनभौमित्ता, भौगोसलक अखण्डता, 
स्िाधीनता ि स्ितन्रता विरुिको कायन गिेमा, 

(ख) नेपालको िािनिसनक शाशन्त ि ििुक्षामा खलल 
पाने कायन गिेको प्रमाशणत भएमा, 

(ग) लैवङ्गक, िातीय, धासमनक तथा िाम्प्रदावयक 
विदे्वष फैलाएको प्रमाशणत भएमा, 
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(घ) नेपाल ििकाि िा प्रदेश ििकाि िा स्थानीय 
ििकािको अवहत हनेु कायन गिेको प्रमाशणत 
भएमा,  

(ङ) िंघीय िा प्रदेश िा स्थानीय कानूनको 
विपिीतका कायन गिेको प्रमाशणत भएमा। 

(3) उपदफा (२) बमोशिम िम्मान ि पदक िद्द गरिएमा 
प्रदेश ििकािले त्यस्तो िम्मान ि पदक पाउने व्यशिको नाम ि 
िद्द गरिएको िम्मान ि पदक िमेत खुलाई ििनिाधािणको 
िानकािीको लासग िािनिसनक िूचना िािी गनुन पनेछ। 

13. िम्मान ि पदक स्िेच्छाले वफतान गनन िक्नेेः यि ऐन बमोशिम प्राप्त 
गिेको कुनै िम्मान ि पदक स्िचे्छाले वफतान गनन चाहेमा त्यस्तो 
िम्मान ि पदक मन्रालयमा बझुाउन ुपनेछ। 

14. िम्मान ि पदक िम्बन्धी अन्य व्यिस्था: (१) यि ऐन बमोशिम 
प्रदान गरिने िम्मान ि पदकहरुको ढााँचा, ....., आकाि ि प्रकाि 
नेपाल ििकािबाट प्रदान गरिने विभषूणिाँग मेल नखाने गिी प्रदेश 
ििकािले तोके बमोशिम हनेुछ। 

(२) दफा ७ बमोशिम प्रदान गरिने िम्मान ि पदकको 
िंख्या प्रदेश ििकािले िम्मान ि पदक प्रदानको घोषणा गदानका 
बखत सनधानिण गिेको िङ्खख्या बमोशिम हनेुछ। 

 
 पवहलो िंशोधनद्वािा शझवकएको। 
 पवहलो िंशोधनद्वािा िंशोसधत। 
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(३) यि ऐन बमोशिम प्रदान गरिने िम्मान ि पदकको 
ढााँचा, आकाि ि प्रकाि अनिुाि लाग्ने लागत ि िोमा प्रयोग हनेु 
धातकुो मारा मन्रालयले सनधानिण गिे बमोशिम हनेुछ। 

15. िम्मान ि पदकमा थपघट गनन िक्ने: प्रदेश ििकािले आिश्यकता 
अनिुाि अनिूुची- २ मा उशललशखत िम्मान ि पदकको िङ्खख्या, 
आकाि, प्रकाि तथा बनोटमा थपघट िा हेिफेि गनन िक्नेछ। 

16. सनदेशशका, कायनविसध तथा मापदण्ड बनाउन िक्ने: यि ऐन बमोशिम 
प्रदान गरिने िम्मान ि पदकको िम्बन्धमा प्रदेश ििकािले आिश्यक 
सनदेशशका, कायनविसध तथा मापदण्ड बनाई लागू गनन िक्नेछ। 

 
 पवहलो िंशोधनद्वािा थप। 
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अनिूुची- १ 

(दफा ५ को उपदफा (१) िाँग िम्बशन्धत) 

विभषूण सिफारिि फािामको ढााँचा  

बागमती प्रदेश ििकाि 

........................ मन्रालय/िशचिालय/आयोग/विभाग 

नाम:  

दिान: (ििकािी िेिामा कायनित िहेको भए)  

कायन क्षेर ि कामको विििण: (ििकािी िेिा बाहेक अन्य क्षेरमा कायनित 
व्यशिको हकमा)  

ििकािी िेिामा कायनित व्यशिको हकमा:  

प्रथम सनयशुिको दिान ि उमेि: 

हालको दिानमा बढुिा भएको समसत ि उमेि:  

िम्मा िेिा: 

पवहले नै विभूषण पाइिकेको भए विभूषणको नाम ि समसत: 

विभूषण प्रदान गननका लासग सिफारिि गनुन पने कािण/आधाि ि िो कुिा 
पवुष्ट गने पूणन विििण:  

सिफारिि गनेको हस्ताक्षि: 

नाम: 

समसत: 
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अनिूुची- २ 
(दफा ७ को उपदफा (3) िाँग िम्बशन्धत) 

िम्मान ि पदक 

ि.िं. िम्मान ि पदकको क्षरे िम्मान ि पदक 

१ प्रदेश शाशन्त तथा ििुक्षा 
प्रदेश िक्षक 

शाशन्तमाला 
शाशन्तदीप 

२ प्रदेश शशक्षा, िास््य तथा खेलकुद 

शशक्षा तफन  प्रदेश दीप 

स्िा्य तफन  मृत्यञु्जय 

खेलकुद तफन  प्रदेश शान 

३ प्रदेश कृवष तथा हकािी 
कृवषतफन  कृवष वकिण 

िहकािी तफन  िहकािी प्रििनन 

४ 
प्रदेश उद्योग, पयनटन विकाि तथा 
िाताििण िंिक्षण 

उद्योग तफन  उद्यमशीलता 
पयनटन तफन  प्रदेशद्रष्टा 
िाताििण तफन  िातािण िंिक्षण 

५ प्रदेश पूिानधाि विकाि विकाि िेिी 
६ प्रदेश िूचना तथा िञ्चाि प्रदेशदूत 

७ प्रदेश विज्ञान तथा प्रविसध 
विज्ञान तफन  अन्िषेण 

प्रविसध तफन  नि प्रितनन 

८ 
प्रदेश भाषा, कला तथा िंस्कृसत ि  

िावहत्य 

भाषा तफन  िभुावषक 

कला तफन  कलाकीसतन 
िंस्कृसत तफन  िंस्कृसतदीप 

िावहत्य तफन  प्रदेश श्रष्टा 
९ प्रदेश िािनिसनक प्रशािन तथा िशुािन िनिेिा 
१० विपद् व्यिस्थापन विपद्ििेी 
११ िमाि ििेा, लोककलयाण प्रदेश पिोपकाि 

द्रष्टव्येः समसत २०७८।१०।१७ मा प्रकशशत प्रदेश िािपर िूचना अनिुाि अनिुूचीहरुमा 
भएको "प्रदेश ििकाि/बागमती प्रदेश" भने्न शब्दहरुलाई "बागमती प्रदेश ििकाि" 
भने्न शब्दहरुमा रुपान्तिण गरिएको छ। 

। 
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