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प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक 
         प्रमाणीकरण मममि  .................... 

 सम्वि ्२०७८ सालको ऐर् रं् . ............... 
 

प्रस्िावर्ााः  प्रदेशमित्र ववमिन्न. क्षेत्रमा  ववशशष्ट योगदार् पयुानलउर् े
व्यशिलाई प्रदेश सरकारका िर्न बाट कदर िथा सम्मार् स्वरूप 
पदक प्रदार् गरे् सम्बन्धमा कारू्र्ी व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय 
िएकोले, 
 

प्रदेश रं्. २ को प्रदेश सिाले यो ऐर् बर्ाएको छ । 
 

पररच्छेद –१  

प्रारशम्िक 

१. संशक्षप्त र्ाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐर्को र्ाम “प्रदेश  

पदक ऐर्, २०७८”  रहेको छ  । 

(२) यो ऐर् िरुुन्ि प्रारम्ि हरु्ेछ। 

२. पररिाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथन र्लागेमा यस 
ऐर्मा, - 

(क) "िोवकएको" वा "िोवकए  बमोशिम" 
िन्नामले यस ऐर् अन्िगनि बर्ेको 
मर्यममा िोवकएको वा िोवकए  बमोशिम 
सम्झर्पुछन । 

(ख) "पदक" िन्नामले  दर्ा 8 बमोशिमको 
पदक सम्झर्पुछन । 
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(ग) "प्रदेश स्थापर्ा ददवस" िन्नाेेले प्रदेश 
सिाको पवहलो बैठक बसेको ददर् माघ 
21 गिेलार्न सम्झर्पुछन । 

(घ) "मन्त्रालय" िन्ना ले आन्िररक माममला 
िथा सञ्चािर मन्त्रालय सम्झर्पुछन । 

(ङ) "प्रदेश सरकार " िन्नाेाले प्रदेश रं्.२ 
का प्रदेश सरकार, मशन्त्रपररषद्लार्न 
सम्झर्पुछन । 

(च) "समममि" िन्नार्ले  दर्ा ४ बमोशिमको 
पदक मसर्ाररस समममि सम्झर्पुछन । 

 

पररच्छेद – २ 

पदक प्रदार् गरे् प्रविया 

३.  पदक प्रदार् गर्न सकर्ेाः  (१) प्रदेश सरकारले प्रशासर्, 
रािर्ीमि, अथन, कारू्र्, सावहत्य, ववज्ञार्, संस्कृमि, 
सामाशिक ववकास, वािावरण, पूवानधार ववकास, पयनटर्, 
प्रववमध िथा ववपद व्यवस्थापर् लगायिका क्षेत्रमा 
प्रदेशमित्र ववशशष्ट योगदार् पयुानषउर् ेव्यशिलार्न समममिको 
मसर्ाररसमा यस ऐर् बमोशिम पदक प्रदार् गर्न  
सकर्ेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोशिमका पदक हरेक 
वषन प्रदेश स्थापर्ा ददवस अगावै घोषणा गररर्ेछ । 
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(३) उपदर्ा (२) बमोशिम घोषणा गररएको 
पदक प्रदेश स्थापर्ा ददवसको ददर् प्रदार् गररर्ेछ । 

(४) प्रदेश सरकारले उपदर्ा (१) बमोशिम 
पदक प्रदार् गदान पदक पाउर्े व्यशिको र्ाम र मर्िले 
प्राप्त गरेको पदकको प्रकार िथा मर्िले पु यान एको 
योगदार् समेि खलुार्न सवनसाधारणको िार्कारीको लामग 
सावनिमर्क सूचर्ा िारी गरे्छ । 

(५) उपदर्ा (४) बमोशिमको सूचर्ा प्रदेश 
रािपत्रमा प्रकाशर् गररर्ेछ । 

४. पदक मसर्ाररस समममिाः (१) यस ऐर् बमोशिम प्रदार् 
गरे् पदकका सम्बन्धमा प्रदेश सरकार समक्ष मसर्ाररस 
प्रस्ििु गर्न देहाय बमोशिमको एउटा पदक समममि 
रहर्ेछाः- 

क) मन्त्री, आन्िररक माममला िथा सञ्चाेेर 
मन्त्रालय      -अध्यक्ष  

ख)  प्रमखु सशचव वा मर्िले िोकेको सशचव ,  
मखु्यमन्त्री िथा मशन्त्रपररषद्को 
कायानलय  -सदस्य  

ग) सशचव , अथन मन्त्रालय -सदस्य  
घ) सशचव , आन्िररक माममला िथा सञ्चासर 

मन्त्रालय  -सदस्य  
ङ) राविय िीवर्मा उल्लेखर्ीय योगदार् 

पयुानेाएका व्यशिहरूमध्येबाट समावेशी 
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मसद्धान्िको आधारमा मशन्त्रपररषद्ले 
िोकेको एक िर्ा मवहला सवहि दईु 
िर्ा   -सदस्य  

च) सम्बशन्धि महाशाखा प्रमखु , आन्िररक 
माममला िथा सञ्चािर मन्त्रालय 
   -सदस्य सशचव  

(२) समममिको बैठक अध्यक्षले िोकेको 
समय र स्थार्मा बस्र्ेछ । 

(३) समममिको बैठक सम्बन्धी कायनववमध 
समममि आरै्ले मर्धानरण गरे बमोशिम हरु्ेछ । 

५. पदक मसर्ाररस प्रवियााः (१) प्रदेश सरकार अन्िगनि 
कायनरि कमनचारीको हकमा समममि समक्ष पदकका 
लामग मसर्ाररस गदान देहायका पदामधकारीले गर्ुन परे्छाः- 

क)  प्रमखु सशचवको हकमा मखु्यमन्त्रीले , 
मन्त्रालयको सशचवको हकमा 
सम्बशन्धि मन्त्रीले र आयोग िथा 
सरकारद्वारा गदठि मर्कायको हकमा 
सम्बशन्धि आयोगका अध्यक्ष िथा सो 
मर्कायका प्रमखुले, 

ख) प्रदेश सिा सशचवको हकमा  
सिामखुले, 
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ग) प्रदेश सिा सशचवालयका 
कमनचारीहरूको हकमा प्रदेश सिाका 
सशचवले, 

घ)  मन्त्रालय र सो अन्िगनिका मर्काय 
िथा कायानलयका कमनचारीको हकमा 
सम्बशन्धि सशचवले, 

ङ)  स्थार्ीय िहका कमनचारीको हकमा 
स्थार्ीय िहका प्रमखुले, 

च) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) 
मा उशल्लशखि व्यशि बाहेक अन्य 
व्यशिका हकमा सम्बशन्धि मर्वानचर् 
के्षत्रबाट मर्वानशचि प्रदेश सिाका 
सदस्यले । 

(२) उपदर्ा (१) बमोशिम पदकका लामग 
मसर्ाररस प्राप्त हरु् आएपमछ समममिले आवश्यक 
छार्मबर् गरी यो ऐर् िथा यस ऐर् अन्िगनि बर्ेको 
मर्यम बमोशिम पदक प्रदार् गर्नका लामग उपयिु 
देशखएका पदामधकारी, कमनचारी िथा अन्य व्यशिको 
र्ामावली िथा मर्िहरूले पाउर् ुपरे् पदकको प्रकार 
समेि खलुार्न पदक प्रदार् गर्नका लामग प्रदेश सरकार 
समक्ष मसर्ाररस गरे्छ । 

६.  पदक मसर्ाररसका आधाराः समममि समक्ष पदकका लामग 
मसर्ाररस गदान देहायका आधारमा गर्ुन परे्छाः- 
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क) प्रदेशको गौरव वृवद्ध गरे् कायनमा ववशेष 
योगदार् पयुानेौएको, 

ख) आफ्र्ो के्षत्रमा उत्कृष्ट काम गरी 
प्रदेशको प्रमिष्ठालार्न योगदार्  
पयुानकएको, 

ग) सरकारी सेवासँग सम्बशन्धि व्यशिको 
हकमा आरू्लार्न िोवकएको काम 
प्रशंसर्ीय रूपमा सम्पादर् गरेको, 

घ) कुरै् साहसी वा बवुद्धमत्तापूणन काम गरी 
सावनिमर्क वहिको लामग अर्कुरणीय र 
ववशेष योगदार् पयुानअएको, 

ङ) संघीयिा कायानन्वयर् र प्रदेश िहको 
अमधकार समुर्शि ि गराउर् योगदार् 
पयुान एको, 

च) रािर्ीमिक वा सामाशिक क्षेत्रमा 
उल्लेखर्ीय योगदार् गरेको, 

छ) ववपद व्यवस्थापर्का के्षत्रमा महत्वपूणन 
कायन गरेको वा िमूमका मर्िाएको, 

ि) औदं्योमगक वा व्यवसावयक के्षत्रमा 
उल्लेखर्ीय/उदाहरणीय कायन गरेको । 

७.  सशुोिर् समारोहाः (१) प्रदेश प्रमखुबाट प्रदेश स्थापर्ा 
ददवसका ददर् सशुोिर् समारोह बीच पदक प्रदार् 
गररर्ेछ । 
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(२) सशुोिर् समारोहका ददर् पदक पाउर्े 
व्यशि कुरै् कारणले उपशस्थि हरु् र्सकेमा मर्िले सो 
पदक आन्िररक माममला िथा सञ्चाथर मन्त्रालयबाट 
प्राप्त गर्न सकर्ेछ । 

(३) कुरै् व्यशिलार्न कुरै् पदक मरणोपरान्ि 
प्रदार् गररएमा वा सशुोिर् समारोह हरु् ुअगावै पदक 
पाउर्े व्यशिको मतृ्य ुिएमा मर्िले पाउर्े पदक मर्िको 
मर्कटिम हकवालालार्न हस्िान्िरण गररर्ेछ ।  

 

पररच्छेद – ३ 

पदकको प्रकार र मयानदािम 

8. पदकको प्रकार : (१) यस ऐर् अन्िगनि प्रदार् गररर्े 
पदक र मयानदािम देहाय बमोशिम हरु्ेछाः-  

क) प्रदेश रत्नाःम आफ्र्ो के्षत्रमा प्रदेशको 
गररमा राविय/अन्ि रानविय स्िरमा 
बढाएको । 

ख) मखु्यमन्त्री प्रज्वल िारााः आफ्र्ो के्षत्रमा 
अर्कुरणीय िमूमका मर्वानह गरेको । 

ग) रमेश महिो पदकाः प्रदेशको पवहचार् र 
उत्थार्को लामग योगदार् पयुानहएको । 

घ) प्रदेश िर्सेवा पदकाः िर्स्िरमा 
लोकवप्रय र प्रशंसर्ीय काम गरे् 
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िर्प्रमिमर्मध र समािसेवी  
व्यशित्वलार्न । 

ङ) प्रदेश समाि सेवा श्ीाः समाि सेवा, 
शशक्षा, स्वास््य, वािावरण, ददगो 
ववकास, समाि सधुार वा साँस्कृमिक 
ववषयमा उल्लेख्य योगदार् गरे्  
व्यशिलार्न । 

च) प्रदेश मेधावी पदकाः कला, िाषा, 
सावहत्य संगीि, शशक्षा, खेलकुद ववधामा 
उत्कृष्ट योगदार् गरे् व्यशिलार्न । 

छ) प्रदेश ववद्यािषूणाः प्रदेश मित्रका 
ववश्वषववद्यालयबाट ववद्यावाररमध गरी 
प्रदेशमा बसोवास गरे् व्यशिलाई । 

ि) प्रदेश सेवा उत्कृष्ट पदकाः 
र्नमान्दारीपूवनक, उत्कृष्ट एवं प्रशंसर्ीय 
कायन गरे् कमनचारीलार्न । 

झ) प्रदेश शैशक्षक उत्कृष्ट पदकाः शैशक्षक 
के्षत्रमा सवोत्कृष्ट योगदार् पयुानकएका 
ववद्यालयका शशक्षक, प्रधार्ाध्यापक र 
ववश्व ववद्यालयका पदामधकारीलार्न । 

ञ) प्रदेश गौरव  पदकाः प्रदेश सरकारले 
मर्ोमर्ि गरेका ववमिन्नद मर्कायमा 
सेवारि रही कुशलिापूवनक अर्कुरणीय 
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रुपमा शिम्मेवारी पूरा गरे्  
व्यशिलार्न । 

ट) प्रदेश ववििूी  पदकाः संघीयिा 
स्थापर्ाका लामग िीवर् आहमुि ददर्े 
व्यशिलार्न । 

ठ) प्रदेश शूरवीर पदकाः ववपद् उद्धार 
िममा अििूपूवन क्षमिा प्रदनशर् गरी 
वीरिा र शाहसपूणन कायन गरी 
उल्लेखर्ीय योगदार् गरे् व्यशिलार्न । 

ड) प्रदेश वकसार् रत्ना पदकाः कृवष के्षत्रमा 
अर्कुरणीय कायन गरी उत्प्ररेक िमूमका 
खेल्र्े वकसार्लार्न । 

ढ) पयनटर् शशखर पदकाः प्रदेश मित्रको 
पयनटर् के्षत्रको ववषयमा उल्लेखर्ीय 
योगदार् गरेको व्यशिलार्न । 

ण) समाशिक अमियन्िा पदकाः सामाशिक 
सद् िाव छुवाछुि िथा सामाशिक वविेद 
अमियन्िा, साँस्कृमिक पवहचार्का लामग 
उल्लेख्य योगदार् गरेको व्यशि । 

            (२) उपदर्ा (१) मा उल्लेख गररएको 
पदकका अमिररि पदक प्राप्त गरे्लार्न प्रदेश सरकारले 
र्गद परुस्कार समेि प्रदार् गर्न सकर्ेछ । 
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(३) उपदर्ा (२) बमोशिम प्रदार् गररर्े 
र्गद परुस्कारको राशी र र्गद परुस्कार सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था िोवकए बमोशिम हरु्ेछ । 

९.  पदक लगाउर् े िमाः एकिन्दा बढी पदक पाउर् े
व्यशिले आरू्ले पाएका पदक लगाउँदा  मयानदािम 
अर्सुार दावहर् ेिर्न बाट लगाउर् ुपरे्छ । 

 

पररच्छेद – ४ 

ववववध 

१0.  खररद गर्न सकर्ेाः  कुरै् व्यशिले आरू्ले प्राप्त गरेको 
पदक हराएमा वा र्ष्ट िएमा आन्िररक माममला िथा 
सञ्चाछर मन्त्रालय वा सो मन्त्रालयले िोकेको ठाउँबाट 
खररद गर्न सकर्ेछ । 

१1.  पदक प्रचलर्मा ल्याउर् र्पार्र्ेाः  प्रदेश सरकारबाट 
प्रदार् गररर्े पदक िस्िो र्ाम, बर्ोट र आकृमि कायम 
गरी कुरै् संस्था वा व्यशिले कुरै् पदक ददर् पार्र्े  
छैर् । 

१२.  पदकको आकारमा हेररे्र वा थपघट गर्न सकर्ेाः  प्रदेश 
सरकारले आवश्यकिा अर्सुार पदकको आकार िथा 
बर्ोटमा थपघट वा हेररे्र गर्न सकर्ेछ । 
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1३.  पदक रद्द गर्न सवकर्ेाः  (१) यस ऐर् बमोशिम कुरै् 
व्यशिलार्न प्रदार् गररएको पदकलार्न प्रदेश सरकारले 
देहायको अवस्थामा रद्द गर्न सकर्ेछ: 

क) आरू्ले प्राप्त गरेको पदक कसैलार्न 
मबिी गरेमा वा बन्धकी राखेमा, 

ख) आरू्ले प्राप्त गरेको पदकको मयानदा 
ववपरीि हरु्े गरी पदकको प्रयोग गरेमा 
वा कसैलार्न प्रयोग गर्न ददएमा, 

ग)  प्रदेशको वा माििृमूमको अपमार् वा 
मार्मदनर् गरेमा,  

घ) प्रचमलि कारू्र् ववपररि रािको मयानदामा 
आघाि हरु्े कुरै् कायन गरेको प्रमाशणि 
िएमा । 

(२) उपदर्ा (१) बमोशिम कुरै् पदक रद्द 
गररएमा प्रदेश सरकारले पदक पाउर्े व्यशिको र्ाम र 
रद्द गररएको पदक समेि खलुार्न सवनसाधारणको 
िार्कारीको लामग सावनिमर्क सूचर्ा िारी गर्ुन परे्छ र 
यस्िो सूचर्ा प्रदेश रािपत्रमा समेि प्रकाशर् गररर्ेछ । 

1४.  पदक स्वेच्छाले वर्िान गर्न सकर्ेाः  कसैले यस ऐर् 
बमोशिम प्राप्त गरेको कुरै् पदक स्वेच्छाले वर्िान गर्न 
चाहेमा त्यस्िो पदक  आन्िररक माममला िथा सञ्चाशेर 
मन्त्रालयमा बझुाउर् सकर्ेछर् ्।  
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1५. मर्यम बर्ाउर्े अमधकाराः यस ऐर्को कायानन्वयर् गर्नको 
लामग प्रदेश सरकारले आवश्यक मर्यमहरू बर्ाउर् 
सकर्ेछ । 

16. कायनववमध िथा मापदण्डाः प्रदेश सरकारले यस ऐर्लार्न 
कायानन्वयर् गर्नको लामग आवश्यक कायनववमध िथा 
मापदण्ड बर्ाउर् सकर्ेछ । 

 
 

 


