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विभषूण सिफारिि कार्यविसि एिं प्रदान िम्बन्िी 
मापदण्ड, २०७५ 

विभषूण सिफारिि तथा प्रदान िम्बन्िी कार्यलाई पािदर्शी तथा व्र्िस्थथत बनाई िाज्र्द्वािा िाियजसनक व्र्स्ि 
िा पदासिकािीलाई प्रदान हनुे विभषूण (मानपदिी, अलंकाि ि पदक) लाई बढी ओजपूणय बनाउँदै िाविर् जीिनका 
िाजनीीसतक, आसथयक, िामास्जक, िांथकृसतक, अन्िेषणात्मक लगार्त अन्र् क्षेत्र िा अन्तिाविर् क्षेत्रमा विस्र्शष्ट र्ोगदान 
परु्ायउने िाियजसनक व्र्स्ि िा पदासिकािी नेपाली िा विदेर्शी नागरिकहरुलाई िाज्र्का तफय बाट कदि तथा िम्मान 
थिरुप प्रदान गरिने विभषूणलाई सिफारिि तथा प्रदान गने िम्बन्िी मापदण्ड ि प्रविर्ा व्र्िस्थथत गने प्रर्ोजनका 
लासग विभषूण सनर्मािली, २०६५ को सनर्म ३४ ले ददएको असिकाि प्रर्ोग गिी विभषूण िसमसतले "विभषूण 
सिफारिि कार्यविसि एिं प्रदान िम्बन्िी मापदण्ड, २०७५" जािी गिेको छ ।  

परिच्छेद - १ 

प्रािस्म्भक 
१. िंस्क्षप्त नाम ि प्रािम्भ 

(क) र्ो कार्यविसिको नाम "विभषूण सिफारिि कार्यविसि एिं प्रदान िम्बन्िी मापदण्ड, २०७५" िहेको छ। 

(ख) र्ो कार्यविसि तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ । 

२. परिभाषा  

  विषर् िा प्रिङ्गले अको अथय नलागेमा र्ि कार्यविसिमा, 
(क) "ऐन" भन्नाले विभषूण ऐन, िम्झन ुपछय । 

(ख) "सनर्मािली" भन्नाले विभषूण सनर्मािली, िम्झन ुपछय । 

(ग) "विभषूण" भन्नाले विभषूण ऐन, २०६४ को दफा २ (क) बमोस्जम प्रदान गरिन ेमानपदिी, अलङ्काि ि 
पदक िम्झन ुपछय । 

(घ) "िसमसत" भन्नाले ऐनको दफा ४ बमोस्जमको विभषूण िसमसत िम्झन ुपछय । 
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परिच्छेद - २ 

उद्दशे्र् 

३. उद्दशे्र् 

"विभषूण सिफारिि कार्यविसि एिं प्रदान िम्बन्िी मापदण्ड, २०७५" जािी गनुयको उदे्दश्र् देहार् बमोस्जम 
िहेको छ; 
क. विभषूण सिफारििको दार्िा, मानक एिं प्रविर्ा सनिायिण गनुय, 
ख. िाविर् तथा अन्तिाविर् क्षेत्रमा विस्र्शष्ट र्ोगदान परु्ायउने नेपाली िा विदेर्शी नागरिकहरुको र्ोगदानको 

िाथतविक पवहचान गिी मलुकुका तफय बाट कदि तथा िम्मान थिरुप विभषूण प्रदान गनयीे आिािहरु तर् 
गनुय। 

परिच्छेद - ३ 

विभषूण प्रदान गरिन ेके्षत्र 

४. नेपाली नागरिक िा विदेर्शी नागरिकले थिदेर्श िा विदेर्शमा िही उल्लेखनीर्, उदाहिणीर् कार्य गने एिं पौिख, 
कौर्शलता प्रदर्शयन गने, नपेालको गरिमा ि गौिि बढाउने कार्य गने तथा आ-आफ्नो क्षेत्र, वििा ि दार्िामा िही 
विस्र्शष्ट र्ोगदान परु् र्ाउन ुहनुे व्र्स्िहरुलाई विभषूण प्रदान गनय सिफारिि गनय िवकनेछ।र्ििी सिफारिि गरिने 
क्षेत्र, वििा ि दार्िा देहार् बमोस्जम हनुेछन:्  

क. िाजनीसतक क्षेत्री   

र्ि क्षेत्र सभत्र नपेाल ि नेपाली िमाजको िमग्र उत्थान, विकाि एिं िमवृिका 
लासग िाजनीसतक र्ोगदान परु्ायउन ुहनुे विस्र्शष्ट व्र्स्िहरुलाई विभषूण सिफारिि गनय 
िवकनेछ । 

ख. िामास्जक िेिा क्षेत्री  

िमाजिेिा, थिर्म ्िेिा, गैिििकािी क्षेत्रमा िही विस्र्शष्ट र्ोगदान परु्ायउने 
व्र्स्िहरुलाई र्ि क्षेत्र अन्तगयत विभषूण सिफारिि गनय िवकनेछ। 

ग. आसथयक क्षेत्री   

अथयतन्त्रका विसभन्न आर्ामहरु कृवष, उद्योग, पर्यटन पूिायिाि िेिा, िहकािी, सनजी 
क्षेत्र िमेतका क्षेत्रहरु ि दार्िामा िही विस्र्शष्ट र्ोगदान परु्ायउन ु हनुे व्र्स्िहरुलाई 
र्ि क्षेत्र सभत्र िमेट्ने गिी विभषूण सिफारिि गनय िवकनेछ। 
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घ. र्शास्न्त, ििुक्षा ि प्रर्शािन   

नेपाल ि नेपालीको ििुक्षा, र्शास्न्त, स्थथिता, िरु्शािन, िेिा प्रिाह ि प्रर्शािन, 
न्र्ार् एिं कानूनका क्षेत्रमा विस्र्शष्ट र्ोगदान गने व्र्स्िहरुलाई र्ि क्षेत्र 
अन्तगयत विभषूण सिफारिि गनय िवकनेछ। 

ङ. स्र्शक्षा तथा थिाथ्र्   

स्र्शक्षा, थिाथ्र् एिं स्चवकत्िा क्षेत्रमा कार्यित िही नेपाल ि नेपाली नागरिकको 
िेिा एिं उि क्षेत्रको उन्नर्नमा विस्र्शष्ट र्ोगदान परु्ायउने व्र्स्िहरुलाई र्ि 
वििाबाट विभषूण सिफारिि गनय िवकनेछ । 

च. िूचना, िंञ्चाि, विज्ञान प्रविसि, अन्िेषण एिं अनिुन्िान   

र्ि क्षेत्र सभत्र िही विस्र्शष्ट र्ोगदान परु्ायउन ु हनुे व्र्स्िहरुलाई विभषूण 
सिफारिि गनय िवकनेछ। 

छ. भाषा, कला, िावहत्र् ि िंथकृसत   

र्ि क्षेत्र सभत्र िही विस्र्शष्ट र्ोगदान परु्ायउने व्र्स्िहरुलाई विभषूण सिफारिि 
गनय िवकनेछ । 

ज. खेलकुद   

खेलकुद क्षेत्रमा िही विस्र्शष्ट र्ोगदान पिु ्र्ाई नपेाल ि नपेालीको गरिमा 
बढाउने कार्य गने व्र्स्िहरुलाई विभषूण सिफारिि गनय िवकनेछ । 

झ. िाविर् जीिनका अन्र् महत्िपूणय क्षेत्र   

नेपालको गरिमा उच्च पाने, नेपाल ि नेपाली िमाजलाई आफ्नो इमान्दारिता, 
सनष्ठा, क्षमता ि वििेक प्रर्ोग गिी र्ोगदान परु्ायउदै आ-आफ्नो क्षेत्रबाट 
विस्र्शष्टता प्रदर्शयन गने नेपाली नागरिक िा विदेर्शी नागरिकलाई विभषूण 
सिफारिि गनय िवकनेछ । 

परिच्छेद - ४ 

विभषूणका प्रकाि तथा सिफारििका आिािहरु 

५. विभषूणका नाम, प्रकाि एिं िम  

नेपाल ििकािबाट िाविर् जीिनका िाजनीसतक, आसथयक, िामास्जक, िांथकृसतक, अन्िेषणीात्मक 
लगार्त अन्र् क्षेत्र िा अन्तिायविर् क्षेत्रमा विस्र्शष्ट र्ोगदान परु् र्ाउने नेपाली नागरिक तथा कुनै क्षेत्रमा 
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अन्तिायविर् ख्र्ासत प्राप्त िा नेपालको वहतको लासग विस्र्शष्ट र्ोगदान परु् र्ाउने विदेर्शी नागरिकलाई िम्मान 
थिरुप देहार्का विभषूण प्रदान गनय िवकनेछ ।  

अ) नपेालित्न  

आ) िाि गौिि  

इ) िािदीप   

ई) जनिेिाश्री  

५.१. उपर्ुयि विभषूणहरु प्रदान गने आिाि एिं मापदण्ड देहार् बमोस्जम हनुछे । 

क. नपेालित्न मानपदिी एक पटकमा एक जनालाई मात्र प्रदान गनय िवकनेछ । 

ख. िाि गौिि मानपदिी एक पटकमा दईु जनािम्मलाई प्रदान गनय िवकनेछ । 

ग. िािदीप -  

(ग.१) महाउज्ज्िल िािदीप (प्रथम शे्रणी) 

(ग.२) उज्ज्िल कीसतयमर् िािदीप (दद्वतीर् शे्रणी)   

(ग.३) िकुीसतयमर् िािदीप (ततृीर् शे्रणी)  

(ग.४) कीसतयमर् िािदीप (चतथुय शे्रणी )  

(ग.५) िािदीप (पञ्चम शे्रणी) 

(ग.१) महाउज्ज्िल िािदीप (प्रथम शे्रणी):- उपिािपसत, नेपाल ििकािका प्रिानमन्त्री, 
प्रिान न्र्ार्ािीीर्श, प्रसतसनसि िभाका िभामखु, िाविर् िभाका अध्र्क्ष लगार्त अन्र् 
विस्र्शष्ट महानभुािहरु मध्रे्बाट बढीमा ५ (पाँच) जनालाई महाउज्ज्िल िािदीप 
मानपदिी प्रदान गनय िवकनेछ।  

(ग.२) उज्ज्िल कीसतयमर् िािदीप (दद्वतीर् शे्रणी):- प्रदेर्श प्रमखु, िंघीर् ििकािका मन्त्री, 
प्रदेर्श ििकािका मखु्र् मन्त्री, िाविर् र्ोजना आर्ोगका उपाध्र्क्ष, ििोच्च अदालतका 
न्र्ार्ािीर्श, िंिैिासनक सनकार्का पदासिकािी, नेपाल ििकािका मखु्र् िस्चि, प्रदेर्श 
ििकािका मन्त्री  िा िो ििहको मर्ायदािममा पने ि अन्र् महानभुािहरु मध्रे् बढीमा 
५ (पाँच) जनालाई उज्ज्िल कीसतयमर् िािदीप मानपदिी प्रदान गनय िवकनेछ। 
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(ग.३) िकुीसतयमर् िािदीप (ततृीर् शे्रणी):- नपेाल ििकािका िाजपत्रावङ्कत विस्र्शष्ट शे्रणी, 
प्रदेर्श ििकाि, थथानीर् तहका पदासिकािी, नेपाल ििकािका प्रथम शे्रणी िा िो 
ििहका िाििेिक कमयचािी ि िो ििहको मर्ायदािममा पने तथा अन्र् महानभुािहरु 
मध्रे् बढीमा १० (दर्श)  जनालाई िकुीसतयमर् िािदीप मानपदिी प्रदान गनय िवकनेछ। 

(ग.४) कीसतयमर् िािदीप (चतथुय शे्रणी):- नेपाल ििकािका िाजपत्रावङ्कत दद्वतीर् एिं ततृीर् 
शे्रणी िा िो ििहका िाििेिक कमयचािी िा िो ििहको मर्ायदािममा पने अन्र् 
महानभुािहरु मध्रे् बढीमा १० (दर्श) जनालाई कीसतयमर् िािदीप मानपदिी प्रदान गनय 
िवकनेछ। 

(ग.५) िािदीप (पञ्चम शे्रणी):- िाजपत्र अनंवकत तथा शे्रणी विवहन िाििेिक कमयचािी िा िो 
ििहको मर्ायदािममा पने अन्र् महानभुािहरु मध्रे् बढीमा १० (दर्श)  जनालाई  
िािदीप मानपदिी प्रदान गनय िवकनेछ । 

घ. जनिेिा श्री:- 

(घ.१) िपु्रसिि प्रबल जनिेिा श्री (प्रथम शे्रणी) 

(घ.२)  प्रसिि प्रबल जनिेिा श्री (दद्वतीर् शे्रणी)   

(घ.३) िपु्रबल जनिेिा श्री (ततृीर् शे्रणी)  

(घ.४) प्रबल जनिेिा श्री (चतथुय शे्रणी )  

(घ.५) जनिेिा श्री (पञ्चम शे्रणी) 

(घ.१) िपु्रसिि प्रबल जनिेिा श्री (प्रथम शे्रणी):- उपिािपसत, नेपाल ििकािका 
प्रिानमन्त्री, प्रिान न्र्ार्ािीीर्श,  प्रसतसनसि िभाका िभामखु, िाविर् िभाका 
अध्र्क्ष लगार्त अन्र् विस्र्शष्ट महानभुािहरु मध्रे्बाट बढीमा ५ (पाँच) जनालाई 
िपु्रसिि प्रबल जनिेिा श्री प्रदान गनय िवकनेछ।  

(घ.२) प्रसिि प्रबल जनिेिा श्री (दद्वतीर् शे्रणी):- प्रदेर्श प्रमखु, िंघीर् ििकािकीा 
मन्त्री, प्रदेर्श ििकािका मखु्र् मन्त्री, िाविर् र्ोजना आर्ोगका उपाध्र्क्ष, ििोच्च 
अदालतका न्र्ार्ािीर्श, िंिैिासनक सनकार्का पदासिकािी, नेपाल ििकािका मखु्र् 

िस्चि, प्रदेर्श ििकािका मन्त्री  िा िो ििहको मर्ायदािममा पने ि अन्र् 
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महानभुािहरु मध्रे् बढीमा १० (दर्श) जनालाई प्रसिि प्रबल जनिेिा श्री प्रदान 
गनय िवकनेछ  । 

(घ.३) िपु्रबल जनिेिा श्री (ततृीर् शे्रणी):- नेपाल ििकािका िाजपत्रावङ्कत विस्र्शष्ट 
शे्रणी, थथानीर् तहका पदासिकािी, नेपाल ििकािका प्रथम शे्रणी िा िो ििहका 
िाििेिक कमयचािी ि िो ििहको मर्ायदािममा पने तथा अन्र् महानभुािहरु 
मध्रे् बढीमा ५० (पचाि) जनालाई िपु्रबल जनिेिा श्री प्रदान गनय िवकनेछ  । 

(घ.४) प्रबल जनिेिा श्री (चतथुय शे्रणी):- नेपाल ििकािका िाजपत्रावङ्कत दद्वतीर् एिं 
ततृीर् शे्रणी िा िो ििहका िाििेिक कमयचािी िा िो ििहको मर्ायदािममा पने 
अन्र् महानभुािहरु मध्रे् बढीमा ७५ (पचहत्ति)  जनालाई प्रबल जनिेिा श्री 
प्रदान गनय िवकनेछ  । 

(घ.५) जनिेिा श्री (पञ्चम शे्रणी):- िाजपत्र अनंवकत तथा शे्रणी विवहन िाििेिक 
कमयचािी िा िो ििहको मर्ायदािममा पने अन्र् महानभुािहरु मध्रे् बढीमा 
१०० (एक िर्) जनालाई जनिेिा श्री प्रदान गनय िवकनेछ  । 

 ५.२. अलंकाितफय   िियिािािण नेपाली नागरिक, सनजामती, अन्र् िाििेिक कमयचािीहरु, नेपाली 
िेना, नेपाल प्रहिी एिं िर्शस्त्र प्रहिीमा कार्यित िाििेिकहरुलाई देहार्का 
अलंकाि प्रदान गनय िवकनेछ ।  

     (५.२.क) िियिािािण नेपाली नागरिकहरु एिं अन्र् िाििेिक कमयचािीहरुका लासग प्रदान हनुे 
अलंकािहरु  

(१) िाि र्र्शोिियक:- िाविर् िा अन्तिायविर् जीिनका कुनै पसन क्षेत्रमा उदाहिणीर् काम गिी 
िािको मान, प्रसतष्ठा, र्र्श, गौिि िवृि गने काममा र्ोगदान ददने नेपाली 
नागरिकलाई िाि र्र्शोिियकको अलङ्काि प्रदान गनय िवकनेछ । 

(२) नेपाल िेिा प्रिीण:- स्र्शक्षा, िावहत्र्, कला, विज्ञान, िंथकृसत, िाियजसनक प्रर्शािन लगार्त 
िाियजसनक जीिनका विसभन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गिी देर्श ि जनताको िेिामा 
िमपयण भाि देखाई विर्शेष र्ोगदान प-ुर्ाउने नेपाली नागरिकलाई नेपाल िेिा 
प्रिीणको अलङ्काि प्रदान गनय िवकनेछ । 

                    (३) िमाजिेिा ित्न:- िामास्जक िेिाको कुनै पसन क्षेत्रमा उल्लेख्र् र्ोगदान प-ुर्ाउने िा ििृ, 
बालबासलका, अर्शि, अिहार्, अपाङ्ग लगार्त र्शािीरिक िा मानसिक रूपबाट 



 

 

7 
 

पीसडत व्र्स्िको उिाि हनुे वकसिमका कार्य गने व्र्स्िलाई िमाज िेिा ित्नको 
अलङ्काि प्रदान गनय िवकनछे । 

(५.२.ख) नेपाली िेनातफय  कार्यित िाििेिकहरुलाई प्रदान हनुे अलंकािहरु  

(१) पिमपौिख भाथकि:- नपेालको िक्षाको सनसमत्त िा कतयव्र् पालनाको सिलसिलामा ज्र्ानको 
पििाह निाखी असत िाहिपूणय काम गने िा िाम्रो र्ोजना बनाई िफल परिणाम 
हासिल गिाउने नेपाली िेनालाई मात्र पिम पौिख भाथकिको अलङ्काि प्रदान गनय 
िवकनेछ । 

          (२) असतपौिख भाथकि:-  नेपालको िक्षाको सनसमत्त कतयव्र् पालनको सिलसिलामा ज्र्ान 

जोस्खममा िाखी िाहिपूणय काम गने िा िाम्रो िमूह बनाई िफल परिणाम 
हासिल गिाउने नेपाली िेनाका जिान िा असिकृतलाई असत पौिख भाथकिको 
अलङ्काि प्रदान गनय िवकनछे । 

          (३) महापौिख भाथकि:- नेपालको िक्षाको सनसमत्त कतयव्र् पालनाको सिलसिलामा ज्र्ान 

जोस्खममा िाखी अिािािण बहादिुीका िाथ िाहिपूणय काम गने नेपाली िेनाका 
जिान िा असिकृतलाई महापौिख भाथकिको अलङ्काि प्रदान गनय िवकनेछ । 

(५.२.ग) नपेाल प्रहिी तथा िर्शस्त्र प्रहिी बलतफय  कार्यित िाििेिकहरुलाई प्रदान हनुे अलंकािहरु  

(१) नेपाल प्रताप िभुषूण:- आतङ्ककािी गसतविसि िा दङ्गा सनर्न्त्रण गने कार्यमा उल्लेख्र् 
र्ोगदान गने, गम्भीि प्रकृसतको अपिाि सनर्न्त्रण एिं अनिुन्िानमा उल्लेख्र् 
भसूमका सनिायह गने, आफ्नो िेिाप्रसत अत्र्न्त सनष्ठािान ् भई आफू कार्यित 
िङ्गठनको नाम उच्च िाख्न उल्लेख्र् र्ोगदान ददने प्राकृसतक प्रकोप िा 
महामािीमा पीसडतहरूको उिाि, िाहत एिं व्र्िथथापन िा जोस्खम न्रू्नीकिण 
गने कार्यमा उल्लेख्र् र्ोगदान प-ुर्ाउने प्रहिीलाई नेपाल प्रताप िभुषूणको 
अलङ्काि प्रदान गनय िवकनछे । 

(२) नपेाल प्रताप आभषूण:- आतङ्ककािी गसतविसि, दङ्गा सनर्न्त्रण, गम्भीि प्रकृसतको अपिाि 
सनर्न्त्रण ि अनिुन्िान गने कार्य, प्राकृसतक प्रकोप िा महामािीमा पीसडतहरूको 
उिाि, िाहत एिं प्रकोप व्र्िथथापन िा जोस्खम न्रू्नीकिण गने कार्यमा 
महत्िपूणय र्ोगदान ददने िा अपहरित व्र्स्िको उिाि गने िा िीमा ििुक्षामा 
विस्र्शष्ट ि उल्लेख्र् कार्य गने प्रहिीका जिान िा असिकृतलाई नेपाल प्रताप 
आभषूणको अलङ्काि प्रदान  गनय िवकनेछ । 
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(३) नेपाल प्रताप भषूण:- आफ्नो कार्य क्षेत्रमा उल्लेखनीर् र्ोगदान प-ुर्ाउने िा प्राकृसतक 
प्रकोपका िमर्मा पीसडतहरूलाई तत्पितािाथ िेिा प-ुर्ाउने प्रहिीका जिान िा 
असिकृतलाई नपेाल प्रताप भषूणको अलङ्काि प्रदान गनय िवकनेछ । 

 

५.३. पदकतफय   िाि िेिाका विसभन्न क्षेत्र ि वििाका व्र्स्िहरुलाई देहार्का पदकहरु प्रदान गनय 
िवकनेछ ।  

(क) लोकश्री पदक:- लोककल्र्ाण तथा िाियजसनक वहतको लासग प्ररं्शिनीर् काम गने नेपाली 
नागरिकलाई लोकश्री पदक प्रदान गनय िवकनेछ । 

(ख) िाििेिा पदक:- िािवहतको लासग िाििेिाको क्षेत्रमा महत्िपूणय र्ोगदान पिुर््ाउने 

सनजामती कमयचािी, नेपाली िेना िा प्रहिीका जिान िा असिकृतलाई 
िाििेिा पदक प्रदान गनय िवकनेछ । 

(ख.१) प्रथम शे्रणी:- सनजामती, नेपाली िेना, नेपाल प्रहिी, िर्शस्त्र प्रहिी बल ि िाविर् 

अनिुन्िानमा कार्यित २५ िषय िेिा अिसि पूिा गिेका िाििेिकहरूलाई 
आिश्र्कतानिुाि प्रदान गनय िवकनेछ।  

(ख.२) विसतर् शे्रणी:- सनजामती, नेपाली िेना, नेपाल प्रहिी, िर्शस्त्र प्रहिी बल ि 

िाविर् अनिुन्िानमा कार्यित १२ िषय िेिा अिसि पूिा गिेका 
िाििेिकहरूलाई आिश्र्कतानिुाि प्रदान गनय िवकनेछ।  

(ग) ित्कार्य पदक:- मानि जीिनका विसभन्न क्षेत्रमा सनथिाथय भािले िंलग्न िही मलुकु तथा 

मानि जासतको उत्थान ि कल्र्ाणमा िह्राहनीर् र्ोगदान प-ुर्ाउने जनुिकैु 
व्र्स्िलाई ित्कार्य पदक प्रदान गनय िवकनेछ ।      

(घ) िमाजिेिा पदक:- िामास्जक क्षेत्रमा उल्लेखनीर् िेिा गने लब्ि प्रसतवष्ठत िमाजिेिीलाई 

िमाज िेिा पदक प्रदान गनय िवकनेछ । 

(ङ) स्र्शक्षाज्र्ोसत पदक:- नेपालसभत्र िा अन्तिायविर् क्षेत्रमा स्र्शक्षा, िाताििण िंिक्षण िा िूचना 

प्रविसिको क्षेत्रमा विस्र्शष्ट र्ोगदान प-ुर्ाउने जनुिकैु नेपाली तथा विदेर्शी 
नागरिकलाई स्र्शक्षा ज्र्ोसत पदक प्रदान गनय िवकनछे । 
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(च) िगिमाथा पदक:- पियतािोहण लगार्त िाियजसनक जीिनका अन्र् क्षेत्रमा िाहसिक कार्य 

गिी मलुकुको प्रसतष्ठा तथा गौिि बढाउन र्ोगदान प-ुर्ाउने व्र्स्िलाई 
िगिमाथा पदक प्रदान गनय िवकनेछ । 

(छ) िकुीसतय पदक:- िाविर् जीिनका कुनै पसन क्षेत्रमा कीसतयमान कार्म गिी मलुकुको गौिि 

तथा प्रसतष्ठा बढाउन र्ोगदान प-ुर्ाउने नपेाली नागरिकलाई िकुीसतय पदक 
प्रदान गनय िवकनेछ । 

(ज) िीिता पदक:- नेपालसभत्र आन्तरिक उपद्रि िा अर्शास्न्त भएको बखत िा कुनै दघुयटना 

िा विपस्त्तमा पिेको व्र्स्िलाई ज्र्ान जोस्खममा िाखी बचाउने िा बचाउने 
प्रर्त्न गदाय आफ्नो ज्र्ान गमुाउने व्र्स्ि िा आफ्नो ज्र्ानिमेत खतिामा 
पािी र्शास्न्त कार्म गनय अिािािण बहादिुी देखाउने नेपाली िेना एिं 
प्रहिीमा कार्यित जिान िा असिकृत िा अन्र् जनुिकैु व्र्स्िलाई िीिता 
पदक प्रदान गनय िवकनेछ । 

(झ) िौर्य पदक:- नेपालको िक्षाका लासग िा नेपालमा अमन चर्न कार्म िाख्न ज्र्ान 

जोस्खममा िाखी अदम्र् िाहिका िाथ कतयव्र् पालन गने नपेाली िेनाका 
जिान िा असिकृत ि नेपालमा अमन चर्न कार्म गने ि अपिाि 
सनर्न्त्रण गने सिलसिलामा विर्शेष बहादिुीका िाथ िाहिपूणय काम गने 
प्रहिी जिान िा असिकृतलाई र्शौर्य पदक प्रदान गनय िवकनेछ। 

(ञ) प्राकृसतक प्रकोप पीसडतोिाि पदक:- प्राकृसतक प्रकोपबाट पीसडत व्र्स्िहरुको उिाि एिं 

व्र्िथथापन िा प्रकोपको जोस्खम न्रू्नीकिण गने कार्यमा प्ररं्शिनीर् रूपमा 
र्ोगदान गने िा िहर्ोग प-ुर्ाउने व्र्स्िलाई प्राकृसतक प्रकोप पीसडतोिाि 
पदक प्रदान गनय िवकनेछ । 

(ट) विकािित्न पदक:- मलुकुको िामास्जक, आसथयक िा विकाि सनमायण कार्यमा िंलग्न िही 

िाियजसनक कल्र्ाण तथा जनवहतको प्रिियन तथा जनजीिनको थतिमा 
ििुािका लासग उल्लेखनीर् र्ोगदान प-ुर्ाउने व्र्स्िलाई विकाि ित्न 
पदक प्रदान गनय िवकनेछ । 
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(ठ) र्शास्न्त पदक:- िंर्िु िाि िंघको आह्वानमा विदेर्शमा गई र्शास्न्त कार्म गने कार्यमा 

र्ोगदान प-ुर्ाउने िा मलुकुसभत्र र्शास्न्त कार्म गनय उदाहिणीर् कार्य गने 
सनजामती कमयचािी, नेपाली िेना तथा प्रहिीका जिान िा असिकृतलाई 
र्शास्न्त पदक प्रदान गनय िवकनेछ । 

(ड) विज्ञान प्रिीण पदक:- विज्ञान तथा प्रविसिको क्षेत्रमा विस्र्शष्ट र्ोगदान प-ुर्ाउने नेपाली 

िैज्ञासनकलाई विज्ञान प्रिीण पदक प्रदान गनय िवकनछे । 

  अलंकाि ि पदक प्रदान गने िंख्र्ा विभषूण िसमसतले सनिायिण गनेछ ि िम्बस्न्ित 
सनकार्हरुबाट सिफारिि भई आएका नामहरु िसमसतले हेिफेि गिी थपघट गनय िक्नेछ । 

 ५.४. विभषूण सिफारििका आिािहरु;  

5.४.१. तोवकएका पदासिकािी एिं सनकार्हरुबाट विभषूण िसमसत िमक्ष विभषूणको लागस्ी सिफारिि 
गदाय देहार्का आिािमा गनुय पनेछ - 

क. िािको गौिि िवृि गने कार्यमा विर्शेष र्ोगदान परु्ायएको पदासिकािी एंि व्र्स्ि, 
ख. आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गिी िािलाई र्ोगदान पिुर््ाएको पदासिकािी एंि व्र्स्ि, 
ग. ििकािी िेिािँग िम्बस्न्ित व्र्स्िको हकमा आफुलाई तोवकएको कार्य प्ररं्शिनीर् 

ढंगबाट िम्पादन गिेको व्र्स्ि, 

घ. विदेर्शी नागरिक भए नेपालको िमनु्नसत तथा अन्तिायविर् क्षेत्रमा नेपालको िम्मान, गरिमा ि 
पवहचान बढाउने कार्यमा विर्शेष र्ोगदान परु् र्ाएको व्र्स्ि, 

ङ. कुनै िाहिी, बवुिमत्तापूणय िा लोककल्र्ाणको वहत हनुे कार्य गिी विर्शेष र्ोगदान परु् र्ाएको 
व्र्स्ि, 

5.४.२. विभषूण सिफारिि गदाय देहार् बमोस्जमको र्ोगदान तथा मानक िमेतका आिािमा सिफारिि 
गरिनेछ; 

क. िम्बस्न्ित व्र्स्िले गिेको उल्लेखनीर् कार्य एंि र्ोगदान थपष्ट रुपमा खलुाईएको,  

ख. िम्बस्न्ित व्र्स्िले गिेको कार्य एिं र्ोगदानबाट िाियजसनक रुपमा प्रभाि थथावपत भएको,  

ग. एउटै मर्ायदािममा िहँदा जनिेिा श्री मानपदिी प्राप्त गरििकेको व्र्स्िलाई अको पटक 
सिफारिि गदाय िोही शे्रणीको िािदीप मानपदिीका लासग सिफारिि गिी्ने, 

घ. िाििेिकको हकमा थथार्ी सनर्सु्ि भएको समसतले ५ (पाँच) िषय िेिा अिसि पूिा भएको,  

ङ. ििुक्षा सनकार्तफय  िढुिा भएको समसतले १ (एक) िषय अिसि पिुा भएको,  
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च. र्ि पूिय विभषुण पाएको भए िो समसतले ३ (सतन) िषय व्र्सतत भएपसछ मात्र अको 
विभीूषणका लासग सिफारिि गिी्ने,  

  ति िाियजसनक वहत, लोककल्र्ाण, िािको गरिमा एिं गौिि बढाउने गिी उल्लेखनीर् 
कार्य गनेको हकमा र्ो अिसि लागू हनुे छैन । 

छ. विभषुण सिफारिि गदाय उच्च कार्यदक्षता तथा जेष्ठतालाई प्रमखु आिाि मासननछे,  

ज. नेपाल ििकािबाट सनजामतीी िेिा पिुथकाि पाईिकेको िाििेिकलाई िो पिुथकाि पाएको 
३ िषय व्र्सतत भएपसछ मात्र अको विभीूषणका लासग सिफारिि गनय िवकनेछ, 

झ. दगुयम क्षेत्र ि कदठन परिस्थथसतमा िही कार्य गिेका िाििेिक कमयचािीहरुलाई विभीूषण 
सिफारिि गदाय विर्शेष प्राथसमकता ददई सिफारिि गनय िवकनेछ, 

ञ. नेपाल ििकािको मनोनर्निािा १ िषय भन्दा बढी अिािािण विदा, अध्र्र्न विदा सलई 
िैदेस्र्शक अध्र्र्नमा गएको िाििेिक कमयचािीलाई िैदेस्र्शक अध्र्र्नबाट वफताय भई हास्जि 
भई काम गिेको १ िषयपछी मात्र विभषूणको लासग सिफारिि गनय िवकनेछ, 

ट. िाििेिक कमयचािीहरुलाई सिफारिि गदाय िम्बस्न्ित सनकार्को प्रमखुबाट प्राप्त भएको 
सिफारिि एिं िार् िमेतलाई आिाि मासननेछ, 

ठ. िियिािािण तथा िमाजिेिीहरुको हकमा प्रहिीबाट सनजहरुको चालचलन िमेत बझु्न 
िवकनेछ,  

ड. विभषूण िसमसतले िाविर् वहत, लोक कल्र्ाण, श्रीििृी, िािको गरिमा ि गौिि बढाउने गिी 
उल्लेखनीर् कार्य गने व्र्स्िहरुलाई विभषूण सिफारिि गनय िक्नेछ।  

 ५.४.३. विसभन्न सनकार्हरुमा कार्यित व्र्स्िहरुलाई विभषूण प्रदान गदाय देहार् बमोस्जमको 
जनर्शस्िको आिािमा कोटा सनिायिण गरिनेछ  
(क) १ देस्ख ३००  िम्म जनर्शस्ि भएको सनकार्बाट १ जना, 
(ख) ३०१ देस्ख ५०० िम्म जनर्शस्ि भएको सनकार्बाट २ जना, 
(ग) ५०१ देस्ख १००० िम्म जनर्शस्ि भएको सनकार्बाट ३ जना, 
(घ) १००१ देस्ख ५००० िम्म जनर्शस्ि भएको सनकार्बाट ४ जना, 
(ङ) ५००१ देस्ख मासथ जनर्शस्ि भएको सनकार्बाट ५ जना, 
(च) ििुक्षा सनकार्तफय  - नेपाली िेनातफय    - २५ जना, 
       नेपाल प्रहिीतफय    - २० जना, 
       िर्शस्त्र प्रहिी बलतफय  - १२ जना, 
       िाविर् अनिुन्िानतफय  - ४ जना, 
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५.५. देहार्को व्र्स्िहरुलाई विभषूणका लासग सिफारिि गरिनेछैन   

क. आफूले प्राप्त गिेको विभषूण किैलाई वििी गिेको िा बन्िकीमा िाखेको, 
ख. आफूले प्राप्त गिेको विभषूणको मर्ायदा विपिीत हनुे गिी विभषूणको प्रर्ोग गिेको िा किैलाई 

प्रर्ोग गनय ददएको, 
ग. सनलमि्नमा पिेको िा नैसतक पतन देस्खने फौजदािी कििुमा िजाीँर् पाएको, 
घ. भ्रष्टाचाि, जिजयथती किणी, मानि बेचविखन तथा ओिािपिाि, लागूऔषि सबिी वितिण तथा 

सनकािी पैठािी, िम्पत्ती र्शवुिकिण तथा िाहदानी दूरूपर्ोग िम्बन्िी कििुमा अदालतको अस्न्तम 
फैिलाबाट िजाीँर् ठहि भएको, 

ङ.  बैंक तथा विस्त्तर् िंथथाको ऋण सनर्तबि नसतिी प्रचसलत कानून बमोस्जम कालो िूचीमा    
िहेको, 

च.  प्रचसलत नेपाल कानूनिािा अर्ोग्र् हनु िक्ने आिािहरु िमेत आकवषयत हनुे, 
छ.  र्ी उपर्ुयि खण्ड (क) देस्ख (च) िम्मका कििुमा िंलग्न भएको प्रमाण फेला पिेको अिथथामा 

िाविकमा घोषणा भई विभषूण (मानपदिी, अलंकाि ि पदक) पाईिकेको भए िो िमेत िद्द गनय 
िवकनेछ । 

परिच्छेद-५ 
विभषूण  सिफारिि प्रविर्ा 

६. विभषूण सिफारििका लासग देहार्बमोस्जम प्रविर्ा अपनाइनेछ; 

अ) देहार्का पदासिकािी, कमयचािी िा कुनै व्र्स्िले आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गिी िािलाई र्ोगदान 
परु्ायएको भएमा त्र्थता पदासिकािी, कमयचािी िा व्र्स्िले परु्ायएको र्ोगदानको विििण विभीूषण ऐन, 
२०६४ को अनिूुची बमोस्जमको ढाँचामा खलुाई विभषूण प्रदान गनय देहार्का सनकार् िा पदासिकािीले 
सनददयष्ट िमर् सभत्र विभषूण िसमसतको िस्चिालर्, गहृ मन्त्रालर्मा सिफारिि गिीी पठाउनपुनेछ ;– 

क. उपिािपसत, प्रिानमन्त्री, प्रदेर्श प्रमखुको हकमा िम्माननीर् िािपसतले,  

ख. प्रिान न्र्ार्ािीर्श, व्र्िथथावपका िंिदका िभामखु, िाविर् िभाका अध्र्क्ष, नेपाल ििकािका 
मन्त्री, िाज्र्मन्त्री, िहार्क मन्त्रीहरुका हकमा विभषूण िसमसतले ि प्रदेर्श ििकािका मखु्र् मन्त्री, 
िभामखुहरुको हकमा प्रदेर्श प्रमखुले, 

ग. विदेर्शी िािका िाि प्रमखु, ििकाि प्रमखु, मन्त्री िा िो ििह िा िोभन्दा मासथका पदासिकािी ि 
अन्र् नागरिकहरुको हकमा पििाि मन्त्रीले,  
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घ. विभषूण िसमसतका पदासिकािीहरुको हकमा नेपाल ििकाि (मस्न्त्रपरिषद्)ले,  
ङ. िंघीर् व्र्िथथावपका–िंिद्का िदथर्हरुको हकमा व्र्िथथावपका–िंिद्को िभामखुले,  

च. िाविर् िभाका िदथर्हरुको हकमा िाविर् िभाका अध्र्क्षले,  

छ. िंिैिासनक सनकार्का प्रमखुको हकमा विभषूण िसमसतले ि पदासिकािी एिं िाििेिक कमयचािीका 
हकमा िम्बस्न्ित िंिैिासनक सनकार्का प्रमखुले, 

ज. प्रदेर्श ििकािका मन्त्री, िाज्र्मन्त्री तथा थथानीर् तहका पदासिकािीहरुको हकमा प्रदेर्श मखु्र् 
मन्त्रीले,  

झ.  प्रदेर्श िभाका िदथर्हरुको हकमा प्रदेर्श िभा िभामखुले,  

ञ. िंघीर् व्र्िथथावपका–िंिद् िस्चिालर्का कमयचािीहरुको हकमा िंघीर् व्र्िथथावपका–िंिद्को 
महािस्चिले,  

ट. प्रदेर्श व्र्िथथावपका–िंिद् िस्चिालर्का कमयचािी तथा प्रदेर्श मन्त्रालर्का कमयचािीहरुको हकमा 
प्रदेर्श प्रमखु िस्चिले,  

ठ. कुनै मन्त्रालर्िँग िम्बस्न्ित कमयचािी िा िो मन्त्रालर्िँग िम्बस्न्ित व्र्स्िका हकमा िम्बस्न्ित 
मन्त्रालर्को मन्त्रीले,  

ड. नेपाली िेना तथा अन्र् ििुक्षा सनकार्का प्रमखुहरुको हकमा िम्बस्न्ित मन्त्रीीले तथा ििुक्षा 
सनकार्का िाििेिकहरुको हकमा िम्बस्न्ित ििुक्षा सनकार् प्रमखुले, 

ढ. स्जल्लाका उत्कृष्ट कार्य गिेका िबै व्र्स्िहरुका हकमा िम्बस्न्ित स्जल्लाका प्रमखु स्जल्ला 
असिकािीले,  

ण. खण्ड (क) देस्ख (ढ) िम्म उस्ल्लस्खत व्र्स्ि बाहेक अन्र् व्र्स्िका हकमा गहृ मन्त्रीले,  

 

उल्लेख्र् र्ा विर्शेष काम गने व्र्स्िले आफु विभषूण प्राप्त गनय र्ोग्र् िहेको दािी, आफुले 
गिेको कामको विििण िवहत िियिािािण नागरिकहरुले गहृ मन्त्रालर्मा ि िाििेिक कमयचािीहरुले 
आ-आफ्नो सनकार् प्रमखु िमक्ष प्रथततु गनय िक्नेछन ्। 

  

आ) िंवििान ददििका अिििमा प्रदान हनुे विभीूषणका लासग र्ोग्र् व्र्स्िहरुको नाम प्राथसमकताको आिािमा 
सिफारिि गनय गहृ मन्त्रालर्ले जेठ मिान्त सभत्रमा िम्बि िबै सनकार्हरुमा पत्राचाि एिं िूचना प्रकार्शन 
गनेछ ि िम्बस्न्ित सनकार्हरुले अिाि मिान्त सभत्र र्ि कार्यविसिमा उस्ल्लस्खत आिाि ि प्रविर्ा बमोस्जम 
नामािली सिफारिि गिी गहृ मन्त्रालर्, विभषुण िसमसतको िस्चिालर्मा पठाउन ुपनेछ।  

 

इ) विभषुण सिफारिि गने सनकार्ले िंलग्न अनिूुची १ बमोस्जमको ढाँचामा  िम्बस्न्ित व्र्स्िको विििण 
पठाउनपुनेछ । 

ई) प्रत्रे्क िषयको श्रािण मिान्त सभत्र विभषूण िसमसतले विभषूण सिफारिि िम्बन्िी कार्यको टंुगो लगाई भदौ 
मवहनाको पवहलो हप्ता सभत्रमा नेपाल ििकाि मस्न्त्रपरिषद् मा प्रथताि पेर्श गनेछ । 
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उ) २०७५ िाल देस्ख िम्माननीर् िािपसतबाट विभवूषत हनुे व्र्स्िहरुको नामािली घोषणा प्रत्रे्क िषय िंवििान 
ददिि अिोज ३ गते (िाविर् ददिि) का ददन गने ि प्रत्रे्क िषय बैर्शाख १ गते नर्ां िषय आिम्भको पवहलो 
ददन िरु्शोभन गने। 

ऊ) मस्न्त्रपरिषद् माफय त सिफारिि नामािलीहरु िािपसतिमक्ष पेर्श भई थिीकृत भएपछी विभषूण प्रदान हनु े
व्र्स्िहरुको नामािली िाियजसनक गरिनकुा िाथै गहृ मन्त्रालर्को िेभ िाइटमा िमेत िास्खनेछ । 

ए) विभषूण प्रदान हनुे व्र्स्िहरुको घोवषत नामािली िाियजसनक भए पश्चात ्कुनै व्र्स्िहरुको नाम, थि, ितन ि 
विभषूण फिक पनय गई िंर्शोिन गनुयपने भएमा िाियजसनक भएको समसतले २ (दईु) मवहना सभत्र विभषूण 
िसमसतको िस्चिालर्, गहृ मन्त्रालर्मा सनिेदन ददनपुनेछ । िो अिसि सभत्र सनिेदन नददने व्र्स्िहरुको 
िाियजसनक गरिएको नाम, थि, ितन ि विभषूण पसछ िंर्शोिन गरिने छैन । 

७. विभषूण थित  िद्द हनु े- र्ो कार्यविसि एिं प्रदान िम्बन्िी मापदण्ड प्रािम्भ भएपसछ िम्माननीर् िािपसतबाट 
विसभन्न व्र्स्िहरुलाई प्रदान हनु े विभषूणको िरु्शोभन िमािोहमा अनपुस्थथत हनुे एिं त्र्िपसछ पसन प्रदान 
गरिएको विभषूण गहृ मन्त्रालर्बाट १ (एक) िषय सभत्र बसु्झ सलन िम्पकय मा नआएको खण्डमा िो घोवषत 
विभषूण थित  िद्द हनुेछ।    

8. पोर्शाक:- िरु्शोभनका अिििमा िरु्शोसभत हनुे व्र्स्िहरुले िंलग्न अनिूुची २ बमोस्जमको  िाविर्   पोर्शाक ि 
विभषूण पवहरिन ुपनेछ । 

 ९. विविि -  विभषूण प्रदान गने घोषणा भएपसछ विभवूषत हनुे व्र्स्िहरुको नाम, थि, ठेगाना जथता विषर्मा देखा 
पिेका िामान्र् त्रवुटहरू आिश्र्क प्रमाण हेिी विभषूण िसमसतले िंर्शोिन गनय िक्नेछ ि त्र्ििी 
िंर्शोिन गरिएको विषर्को िूचना िािपसतको कार्ायलर् एिं प्रिानमन्त्री तथा मस्न्त्रपरिषद् को 
कार्ायलर्मा ददईनेछ । उि िूचना गहृ मन्त्रालर् माफय त िाजपत्रमा प्रकार्शन हनुे व्र्िथथा 
समलाईनेछ।  
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अनुसूची – १ 

(दफा ५ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित)  

बबभूषण ससफारिस फािाम 

………………मधरालय/ सचचवालय/आयोग/ववभाग/कायाालय 

सिफारिि गरिन ेिाष्ट्रिेवक कर्मचािीको सवविण  

(१) ब्यक्तिगत बिवरण:  

नाम  हालको जन्म समसत/ उमेि  

ना.प्र.नं./स्जल्ला  बिुाको नाम  

ठेगाना न.पा./गा.पा. िाडय नम्बि टोल/ब्लक नं. स्जल्ला 
थथार्ी      

अथथार्ी      

रै्शस्क्षक र्ोग्र्ता तह उतीणय िाल रै्शस्क्षक िंथथाको नाम 

   
िम्पकय   फोन नं. ईमेल ठेगाना  

(२) संस्थागत बिवरण: 

हालको दजाय/शे्रणीी  पदोन्नसत समसत  

परिचर् पत्र नं. / 
िंकेत नं. 

 िरुु सनर्सु्ि समसत  

िरुु सनर्सु्ि दजाय  हाल कार्यित थथान  

कार्ायलर्  अध्र्र्न/अिािािण विदा   

िम्बस्न्ित व्र्स्िले 

प्राप्त गिेका 
तासलमको विििण 

 तासलमको नाम  तासलमको समसत प्राप्त शे्रणीी तासलम ददन ेिंथथाको नाम 

१.    
२.    

३.    

४.    

(३) उपलब्ब्िहरुको वववरण: 

सबगतमा प्राप्त गिेका 
उपािी, िम्मान ि 
विभषूण तथा प्राप्त 
समसत  

प्रिंर्शापत्रहरु: 
पिुथकािहरु (सनजामतीी पिुथकाि िमेत): 
विभषूणहरु: 

अन्र्: 
िम्बस्न्ित व्र्स्िले 
हाल िम्म गिेका 
उल्लेख्र् कार्यको 
विििणहरु  

कार्ायलर् काम गिेको अिसि विरे्शष र्ोगदान/कार्य 
१.   
२.   

३.   

४.   

 
 
 
 
 
 

 

फोटो 



 

 

16 
 

(४)  ववगतमा भएको कारवाहीको वववरणः  

सबगतमा भएका 
काििाही िा िफाई 
पाएको भए िो को 
सबििण  

ध्र्ानाकषयण/िचेत/चेतािनीी:  

नसिहत/सनलम्िन  
ग्रडे िोक्का/पदोनस्न्त िोक्का/तल्लो टाइम थकेलमा घटुिा: 

घटुिा/चालचलन िम्बस्न्ि प्रसतबेदनमा प्रसतकुल िार्: 

िेिाबाट हटाएको/बिखाथत गिेको  
अन्र् असभर्ोग  

(५) उल्लसेित िम्पणूम सवविणहरु ित्य तथ्यर्ा आधारित िहकेो व्यहोिा प्रर्ासणत गर्मछु, झटु्ठा ठहिे काननू बर्ोसिर् िहुंला बझुााँउला ।   

नाम थि:     दजाय:    कार्यित सनकार्:     

फोन नम्बि:      ईमेल ठेगाना     दथतखत:                 

(६) सम्िब्धित कममचारीको उल्लेखनीय उपलब्ब्िहरु तथा ववभ  ूषण प्रदान गननम पन ेकारणहरु:  

स्जम्मेिािी बहन तथा उत्तिदार्स्ीत्ि प्रसत 
सनजको भसुमका 

 

सनजको आफ्नै पहलमा भएका 
सिजयनिीील कार्यहरु 

 

िाहस्र्शक तथा उल्लेख्र् कार्यहरुको 
विििण  

 

िािी्िजसनक वहत तथा िािको उन्नसतमा 
सनजको  र्ोगदान 

 

विभीूषण प्रदान गनयका लासग सिफारिि 
गनुय पने आिाि तथा अरु उल्लेख्र् 
कािणहरु 

  

विरे्शष र्ोगदान ि  अनिुन्िानको विषर् 
भए उल्लेख गने 

 

(७)   सिफारिि कतामको िाय: 

         

नाम थि:    दजाय:    दथतखत:    

कार्ायलर्: -        समसत:      

 

(द्रष्टब्र्: परिणाममखुी ि िथतगुत आिाि त्र्गत रुपमा उल्लेख गनुय पनेछ ।) 
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अनुसूची – १ 

(दफा ५ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित)  

ववभूषण ससफारिस फािाम 

………………मधरालय/ सचचवालय/आयोग/ववभाग/कायाालय 

सिफारिि गरिन ेिवमिाधािणहरुको सवविण  

(१) ब्यक्तिगत बिवरण:  

नाम  हालको जन्म समसत/ उमेि  

ना.प्र.नं./स्जल्ला  बिुाको नाम  

ठेगाना न.पा./गा.पा. िाडय नम्बि टोल/ब्लक नं. स्जल्ला 
थथार्ी      

अथथार्ी      

रै्शस्क्षक र्ोग्र्ता तह उतीणय िाल रै्शस्क्षक िंथथाको नाम 

   
िम्पकय   फोन नं. ईमेल ठेगाना  

(२) ताललमको बिवरण: 

िम्बस्न्ित व्र्स्िले 

प्राप्त गिेका 
तासलमको सबििण 

 तासलमको नाम  तासलमको समसत प्राप्त शे्रणीी तासलम ददन ेिंथथाको नाम 

१.    
२.    

३.    

४.    

(३) उपलब्ब्िहरुको बिवरण: 

सबगतमा प्राप्त गिेका 
उपािी, िम्मान ि 
विभषूण तथा प्राप्त 
समसत  

प्रिंर्शापत्रहरु: 
पिुथकािहरु: 
विभीूषणहरु: 

अन्र्: 
िम्बस्न्ित व्र्स्िले 
हाल िम्म गिेका 
उल्लेख्र् कार्यको 
विििणहरु  

कार्ायलर् काम गिेको अिसि विरे्शष र्ोगदान/कार्य 
१.   
२.   

३.   

४.   

 

(४) ववगतमा भएको कारवाहीको वववरणः  

सबगतमा भएका काििाही िा 
िफाइ पाएको भए िो को 
सबििण  

फौजदािी मिुा   

देिानी मिुा  
कालो िूची, बैवकङ्ग कििु  
अन्र् असभर्ोग  

 

 

 

फोटो 
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(५) उल्लसेित िम्पूणम सवविणहरु ित्य तथ्यर्ा आधारित िहकेो व्यहोिा प्रर्ासणत गर्मछु, झटु्ठा ठहिे काननू बर्ोसिर् िहुंला बझुााँउला ।   

नाम थि:     ठेगाना:    कार्यित सनकार्:     

फोन नम्बि:      ईमेल ठेगाना     दथतखत:                  

(६) सम्िब्धित व्यक्तिको उल्लेखनीय उपलब्ब्िहरु तथा ववभ  ूषण प्रदान गननम पने कारणहरु:  

 

सनजको आफ्नै पहलमा भएका 
सिजयनिील कार्यहरु 

 

 

िाहस्र्शक तथा उल्लेख्र् कार्यहरुको 
सबििण  

 

 

िािि्जसनक वहत तथा िािको 
उन्नसतमा सनजको  र्ोगदान 

 

 

विभीूषण प्रदान गनयका लासग 
सिफारिि गनुय पने आिाि तथा अरु 
उल्लेख्र् कािणहरु 

  

 

सनजको आचिण (प्रहिी प्रसतिदेन 
अनिुाि) 

 

 

विरे्शष र्ोगदान ि  अनिुन्िानको 
विषर् भए उल्लेख गने 

 

(७)   सिफारिि कतामको िाय: 

         

नाम थि:    दजाय:    दथतखत:    

कार्ायलर्: -        समसत:   

 

 

(द्रष्टब्य: परिणाममखुी ि वस्तुगत आिाि तथ्यगत रुपमा उल्लेख गनुा पनेछ ।) 
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अनिूुची - २ 

विभषूण िरु्शोभन िमािोहको पोर्शाक एिं विभषूण 
 

पोर्शाक नं. सनजामती तफय  नेपाली िेना/नपेाल प्रहिी/िर्शस्त्र प्रहिी 
बलतफय  

कैवफर्त 

३ ग्र े कोट/कालो कोट िवहतको 
औपचारिक पोर्शाकमा पट्टािवहत 
मानपदिी २ ि अलङ्काि पदकहरु 

टू्यसनक,एक्र्लेुट,ग्र्ाठ बूट, मानपदिी-२, 
अलङ्काि ि पदक (पिेडमा भाग सलनेले मात्र 
खड्गिवहत) । 

 

 

 

द्रष्टव्र् - क) सनजामती, नेपाली िेना/नेपाल प्रहिी/िर्शस्त्र प्रहिी बलका पदासिकािीहरु बाहेक अन्र् 
पदासिकािीहरुको विभषूण ि पोर्शाक सनजामती पदासिकािीििह हनुेछ ।  

        ख) "नेपाली पोर्शाक" भन्नाले नेपाली नागरिकले िाविकमा लगाउँदै आईिहेको मवहलाको सनसमत्त 
जनुिकैु रै्शलीको चोलो, िािी ि जतु्तािवहतको पोर्शाक ि परुुषको सनसमत्त लिेदा, िरुुिाल, कोट ि 
टोपीिवहतको पोर्शाक िम्झन ुपदयछ । 

        ग) ग्र/ेकालो कोटिवहतको औपचारिक पोर्शाकमा िाविक बमोस्जम नै चोलो, िािी/लिेदा, िरुुिाल ( 
िेतो िङ्गको) ि टोपी (भादगाउँले) कालो िंगको हनुेछ । 

        घ)  ग्र/ेकालो कोटिवहतको औपचारिक पोर्शाकमा जतु्ता कालो (छालाको) हनुेछ । 

           ति िरु्शोभन िमािोहमा वहमाल, पहाड, तिाई/मिेर्शमा लगाईने आ-आफ्नो पिम्पिा ि 
िंथकृसत अनिुािको जातजाती, भाषा, िमय ि िंथकृसत झल्काउन े नेपाली पोर्शाक लगाउन िमेत 
िक्नेछन ्। 

 


