प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत

खण्ड ३) बुटवल, रूपन्दे ही, फागुन ०२ गते, २०७6 साल (अततररक्ताङ्क ५७

भाग २
प्रदे श सरकार

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना
प्रदे श सरकार (मशन्त्रपररषद्) बाट तमतत २०७६।११।०२ मा स्वीकृत भएको
"प्रदे श

पदक

(पहहलो

सं शोधन)

तनयमावली,

२०७६"

सवव

जानकारीका लातग प्रकाशशत गररएको छ ।
प्रदे श पदक (पहहलो संशोधन) तनयमावली, 2076

साधारणको

खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५७ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत 2076/११/०२

प्रस्तावनााः प्रदे श पदक तनयमावली, 2076 लार्व सं शोधन गनव आवश्यक
भएकोले ,
प्रदे श नं. ५ प्रदे श पदक ऐन, 2076 को दफा 16 ले ददएको अतधकार
प्रयोग गरी प्रदे श नं. ५ प्रदे श सरकारले यो तनयमावली जारी गरे को छ ।
१.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यी तनयमहरूको नाम "प्रदे श पदक (पहहलो
सं शोधन) तनयमावली, 2076" रहेको छ ।
(२) यी तनयमावलीहरू तुरून्त लागु हुनछ
े ।

२.

मुल तनयमावलीको अनुसूशचमा संशोधनाः मुल तनयमावलीको अनुसूशच 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 र 11 को सट्टा यसै साथ सं लग्न
अनुसूशच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 र 11 राशखएको छ।
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खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५७ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत 2076/११/०२

अनुसूची - १

(तनयम-३ को उपतनयम (१) (क) (२) सँग सम्बशन्धत)
बुद्धशाशन्त पदक

(क) मण्डनाः यो पदक चाँदी र सुनबाट बनेको हुनेछ। पदकको बाहहरी
गोलाकार भाग चाँदीको र तभतत्र गोलाकार भाग सुनको हुनेछ। तभतत्र
गोलाकार भागमा गौतम बुद्धको सुनको अधवकदको तशस्बर रहनेछ।
तशस्बरको शशरमा सुनको राहिय झण्डा, दायाँ तफव सुनको सूय व र बायाँ
तफव सुनको चन्रमा रहनेछ। बाहहरी गोलाकार भागमा चाँदीको 12
वटा अधव गोलाकार बुट्टाहरू रहनेछन् । पदकको मातथल्लो भागमा
"बुद्ध शाशन्त पदक" उल्लेख हुनेछ । पदकमा २५ ग्राम सुन र
आवश्यकता अनुसार चाँदीको प्रयोग हुनेछ ।
(ख) पहट्टकााः २ हफट लम्बार्व र 3.8 से.तम. चौडार्वको पहट्टका हुनेछ।

3

खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५७ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत 2076/११/०२

अनुसूची - २
(तनयम-३ को उपतनयम (१) (ख) (४) सँग सम्बशन्धत)
प्रदे श प्रमुख जनसेवा पदक

(क) मण्डनाः यो पदक चाँदी र सुनबाट बनेको हुनेछ । यसको बाहहरी पहट्ट
चाँदीको गोलाकार घेरा रहनेछ । सो तभत्र चाँदीको अको अधव
गोलाकार भाग रहनेछ । पदकको तभतत्र गोलाकार भाग सुनको
हुनेछ। तभतत्र गोलाकार भाग तभत्र दायाँ ततर 6 वटा र बायाँ ततर ६
वटा सुनको लाली गुराँसका फूल रहनेछन् । उक्त फूलको तबचको
मातथल्लो भागमा सुनको राहिय झण्डा र तल्लो भागमा बले को ददयो
सुनको रहनेछ । पदकको बाहहरी भागमा 12 वटा चाँदीको तत्रकोणले
घेररएको हुनेछ । पदकको अधव गोलाकार मातथल्लो भागमा "प्रदे श
प्रमुख जनसेवा पदक" र तल्लो भागमा श्रे णी ("प्रथम"/ "दद्वतीय"/
"तृतीय") उल्ले ख हुनछ
े । प्रथम श्रे णीको पदकमा २० ग्राम दद्वतीय
श्रे णीको पदकमा १५ ग्राम र तृततय श्रे णीको पदकमा १० ग्राम सुन र
आवश्यकता अनुसार चाँदीको प्रयोग हुनेछ ।
(ख) पहट्टकााः २ हफट लम्बार्व र 3.8 से.तम. चौडार्वको पहट्टका हुनेछ।
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खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५७ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत 2076/११/०२

अनुसूची - ३
(तनयम-३ को उपतनयम (१) (ग) (४) सँग सम्बशन्धत)
मुख्यमन्त्री प्रज्जज्जवल दीप पदक
(क) मण्डनाः यो पदक चाँदी र सुनबाट बनेको हुनेछ । यसको बाहहरी पहट्ट
चाँदीको गोलाकार घेरा रहनेछ । सो गोलाकार घेरा तभत्र चाँदीको
अधवगोलाकार भाग मातथबाट तल फकेको र चाँदीको अधवगोलाकार
भाग तलबाट मातथ फकेको हुनेछ । पदकको तभतत्र गोलाकार भाग
सुनको हुनेछ। तभतत्र गोलाकार भाग तभत्र प्रदे श नं. ५ को सुनको
नक्सा र नक्सा मातथ सुनको सुय व रहनेछ । पदकको अधव गोलाकार
मातथल्लो भागमा "मुख्यमन्त्री प्रज्जज्जवल दीप पदक" र तल्लो भागमा
श्रे णी ("प्रथम"/"दद्वतीय"/"तृतीय") उल्लेख हुनछ
। प्रथम श्रे णीको
े
पदकमा १८ ग्राम सुन, दद्वतीय श्रे णीको पदकमा १३ ग्राम सुन र
तृतीय श्रे णीको पदकमा ८ ग्राम सुन र आवश्यकता अनुसार चाँदीको
प्रयोग हुनछ
े ।
(ख) पहट्टकााः २ हफट लम्बार्व र 3.8 से.तम. चौडार्वको पहट्टका हुनेछ।
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खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५७ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत 2076/११/०२

अनुसूची - ४
(तनयम-३ को उपतनयम (१) (घ) (४) सँग सम्बशन्धत)
प्रदे श सेवा समपवण पदक

(क) मण्डनाः यो पदक चाँदी र सुनबाट बनेको हुनेछ । पदकको बाहहरी
गोलाकार भाग चाँदीको र तभतत्र गोलाकार भाग सुनको हुनेछ।तभतत्र
गोलाकार भाग तभत्र सुनको नेपालको राहिय झण्डा हुनेछ। उक्त
सुनको गोलाकार भाग दे शख बाहहरी पहट्टको गोलाकार चाँदीको घेरालार्व
ढाक्ने गरी 12 वटा चाँदीका तत्रकोणहरु रहनेछ । पदकको
गोलाकार मातथल्लो भागमा "प्रदे श सेवा समपवण पदक" र तल्लो
भागमा श्रे णी ("प्रथम"/ "दद्वतीय"/ "तृतीय") उल्ले ख हुनेछ ।प्रथम
श्रे णीको पदकमा १६ ग्राम सुन दद्वतीय श्रे णीको पदकमा ११ ग्राम सुन
र तृतीय श्रे णीको पदकमा ६ ग्राम सुन र आवश्यकता अनुसार चाँदीको
प्रयोग हुनेछ ।
(ख) पहट्टकााः २ हफट लम्बार्व र 3.8 से.तम. चौडार्वको पहट्टका हुनेछ।

6

खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५७ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत 2076/११/०२

अनुसूची - ५
(तनयम-३ को उपतनयम (१) (ङ) (४) सँग सम्बशन्धत)
उशजरतसं ह दीप पदक
(क) मण्डनाः यो पदक चाँदी र सुनबाट बनेको हुनेछ । यसको बाहहरी पहट्ट
चाँदीको गोलाकार घेरा रहनेछ । सो गोलाकार घेरा तभत्र चाँदीको
अको गोलाकार भाग हुनेछ । उक्त चाँदीको गोलाकार भाग बीचबाट
तसधा तेसो दुवैततर हुने चाँदीको हफत्ता रहने छ सो को तल्लो भागमा
चाँदीको तलपट्टी फकेको अको हफत्ता रहनेछ । पदकको तभतत्र
गोलाकार भाग सुनको हुनेछ। तभतत्र गोलाकार भागमा वीरताको प्रततक
सुनको क्रस खुकुरी र उक्त खुकुरी मातथ हातमा ढाल र तरवार
समातेको वीर सपुत उशजरतसं ह थापाको सुनको प्रततक रहनेछ ।
पदकको अधव गोलाकार मातथल्लो भागमा "उशजरतसं ह दीप पदक" र
तल्लो भागमा श्रे णी ("प्रथम"/"दद्वतीय"/"तृतीय") उल्ले ख हुनछ
।
े
प्रथम श्रे णीको पदकमा १४ ग्राम सुन दद्वतीय श्रे णीको पदकमा १०
ग्राम सुन र तृतीय श्रे णीको पदकमा ७ ग्राम सुन र आवश्यकता
अनुसार चाँदीको प्रयोग हुनछ
े ।
(ख) पहट्टकााः २ हफट लम्बार्व र 3.8 से.तम. चौडार्वको पहट्टका हुनेछ।
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खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५७ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत 2076/११/०२

अनुसूची - ६
(तनयम-३ को उपतनयम (१) (च) (४) सँग सम्बशन्धत)
समाज सेवा श्री पदक

(क) मण्डनाः यो पदक चाँदी र सुनबाट बनेको हुनेछ । यसको बाहहरी पहट्ट
चाँदीको गोलाकार घेरा रहनेछ । सो गोलाकार घेरा तभत्र चाँदीको
अधवगोलाकार भाग मातथबाट तल फकेको र चाँदीको अधवगोलाकार
भाग तलबाट मातथ फकेको हुनेछ ।पदकको तभतत्र गोलाकार भाग
सुनको हुनछ
े । तभतत्र गोलाकार भाग सुनको दायाँ ततर धानको बाला र
ँ क
बायाँ ततर गह
ु ो बाला एक अको ततर झुकेको र तलबाट सुनको दुर्व
हातले ती बालालार्व छोर्व प्रदे श नं. ५ को सुनको नक्सा हातमा
बोकेको र सो नक्सा मातथ सुनको नेपालको राहिय झण्डा हुनेछ ।
पदकको अधव गोलाकार मातथल्लो भागमा "समाज सेवा श्री पदक" र
तल्लो भागमा श्रे णी ("प्रथम"/ "दद्वतीय"/" तृतीय") उल्लेख हुनछ
े ।
प्रथम श्रे णीको पदकमा १० ग्राम सुन दद्वतीय श्रे णीको पदकमा ७ ग्राम
सुन र तृतीय श्रे णीको पदकमा ५ ग्राम सुन र आवश्यकता अनुसार
चाँदीको प्रयोग हुनेछ ।
(ख) पहट्टकााः २ हफट लम्बार्व र 3.8 से.तम. चौडार्वको पहट्टका हुनेछ ।
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खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५७ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत 2076/११/०२

अनुसूची - ७
(तनयम-३ को उपतनयम (१) (छ) (४) सँग सम्बशन्धत)
प्रदे श रत्न पदक

(क) मण्डनाः यो पदक चाँदी र सुनबाट बनेको हुनेछ । यसको बाहहरी पहट्ट
चाँदीको गोलाकार घेरा रहनेछ । पदकको तभतत्र गोलाकार भाग
सुनको हुनेछ। तभतत्र गोलाकार भाग तभत्र सुनको प्रदे श नं. ५ को
नक्सा मातथ सुनको हहमाल र उक्त हहमाल मातथ नेपालको राहिय
झण्डा सुनको रहनेछ । बाहहर पट्टीको गोलाकार भागलार्व छु नेगरी
१२ वटा चाँदीका तत्रकोण रहनेछ । पदकको गोलाकार मातथल्लो
भागमा "प्रदे श रत्न पदक" र तल्लो भागमा श्रे णी ("प्रथम"/"दद्वतीय"
/"तृतीय")

उल्ले ख हुनेछ । प्रथम श्रे णीको पदकमा १० ग्राम सुन

दद्वतीय श्रे णीको पदकमा ७ ग्राम सुन र तृतीय श्रे णीको पदकमा ५
ग्राम सुन र आवश्यकता अनुसार चाँदीको प्रयोग हुनेछ ।
(ख) पहट्टकााः २ हफट लम्बार्व र 3.8 से.तम. चौडार्वको पहट्टका हुनेछ ।
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खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५७ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत 2076/११/०२

अनुसूची - ८
(तनयम-३ को उपतनयम (१) (ज) (४) सँग सम्बशन्धत)
पुथाश्री शशखर पदक

(क) मण्डनाः यो पदक चाँदी र सुनबाट बनेको हुनेछ । यसको बाहहरी पहट्ट
चाँदीको गोलाकार भाग रहनेछ । सो गोलाकार भागको तल्लो भागमा
ँ क
एक अको ततर झुकेको चाँदीको २ वटा गह
ु ो बाला रहनेछ
।पदकको तभतत्र गोलाकार भाग सुनको हुनेछ। उक्त तभतत्र गोलाकार
भाग तभत्र प्रदे श नं. ५ को सुनको नक्सा हुनेछ । नक्सा मातथ सुनको
पुथाश्री शशखर हहमालको नक्सा र सो नक्सा मातथ नेपालको राहिय
झण्डा सुनको रहनेछ । पदकको अधव गोलाकार मातथल्लो भागमा
"पुथाश्री शशखर पदक" र तल्लो भागमा श्रे णी ("प्रथम"/"दद्वतीय"
/"तृतीय") उल्ले ख हुनेछ । प्रथम श्रे णीको पदकमा ७ ग्राम सुन,
दद्वतीय श्रे णीको पदकमा ५ ग्राम सुन र तृतीय श्रे णीको पदकमा ४
ग्राम सुन र आवश्यकता अनुसार चाँदीको प्रयोग हुनेछ ।
(ख) पहट्टकााः २ हफट लम्बार्व र 3.8 से.तम. चौडार्वको पहट्टका हुनेछ ।
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खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५७ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत 2076/११/०२

अनुसूची - ९
(तनयम-३ को उपतनयम (१) (झ) (४) सँग सम्बशन्धत)
प्रदे श प्रज्ञा पदक

(क) मण्डनाः यो पदक चाँदी र सुनबाट बनेको हुनेछ । यसको बाहहरी पहट्ट
चाँदीको गोलाकार घेरा रहनेछ । सो गोलाकार घेरा तभत्र चाँदीको
अको गोलाकार भाग रहनेछ । बाहहरी पहट्टको चाँदीको गोलाकार
घेरालार्व दायाँ बायाँ छु नेगरी चाँदीको षट्कोण रहनेछ । उक्त षट्कोण
तभत्रको तभतत्र गोलाकार भाग सुनको हुनछ
े । तभतत्र गोलाकार भागमा
हवद्याको प्रततक सुनको हकताब र हकताबमा ले ख्दै गरे को मातथबाट तल
फकेको सुनको कलम रहनेछ । पदकको गोलाकार मातथल्लो भागमा
"प्रदे श

प्रज्ञा

पदक"

र

तल्लो

भागमा

श्रे णी

("प्रथम"/"दद्वतीय"

/"तृतीय") उल्ले ख हुनेछ । प्रथम श्रे णीको पदकमा ७ ग्राम सुन,
दद्वतीय श्रे णीको पदकमा ५ ग्राम सुन र तृतीय श्रे णीको पदकमा ४
ग्राम सुन र आवश्यकता अनुसार चाँदीको प्रयोग हुनेछ ।
(ख) पहट्टकााः २ हफट लम्बार्व र 3.8 से.तम. चौडार्वको पहट्टका हुनेछ।
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खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५७ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत 2076/११/०२

अनुसूची - १०
(तनयम-३ को उपतनयम (१) (ञ) (४) सँग सम्बशन्धत)
प्रजापतत गौतमी पदक

(क) मण्डनाः यो पदक चाँदी र सुनबाट बनेको हुनेछ । यसको बाहहरी पहट्ट
चाँदीको गोलाकार घेरा रहनेछ । सो गोलाकार घेरा तभत्र चाँदीको
अधवगोलाकार भाग मातथबाट तल फकेको र चाँदीको अधवगोलाकार
भाग तलबाट मातथ फकेको हुनेछ । पदकको तभतत्र गोलाकार भाग
सुनको हुनेछ। तभतत्र गोलाकार भाग तभत्र सुनको कमलको फूलमातथ
आदवश नारी प्रजापतत गौतमीको दुर्व हातले बालक समातेर बसेको
सुनको प्रततक रहनेछ । पदकको अधव गोलाकार मातथल्लो भागमा
"प्रजापतत गौतमी पदक" र तल्लो भागमा श्रे णी ("प्रथम" /"दद्वतीय"/
"तृतीय") उल्लेख हुनेछ । प्रथम श्रे णीको पदकमा ७ ग्राम सुन।
दद्वतीय श्रे णीको पदकमा ५ ग्राम सुन र तृतीय श्रे णीको पदकमा ४
ग्राम सुन र आवश्यकता अनुसार चाँदीको प्रयोग हुनेछ ।
(ख) पहट्टकााः २ हफट लम्बार्व र 3.8 से.तम. चौडार्वको पहट्टका हुनेछ।
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खण्ड 3) अततररक्ताङ्क ५७ प्रदे श राजपत्र भाग २ तमतत 2076/११/०२

अनुसूची - ११
(तनयम-३ को उपतनयम (१) (ट) (४) सँग सम्बशन्धत)
दङ्गीशरण बतलहाङ्ग पदक

(क) मण्डनाः यो पदक चाँदी र सुनबाट बनेको हुनेछ । यसको बाहहरी पहट्ट
चाँदीको गोलाकार घेरा रहनेछ । सो गोलाकार घेरा तभत्र चाँदीको
गोलाकार भाग हुनेछ ।पदकको तभतत्र गोलाकार भाग सुनको हुनेछ।
तभतत्र गोलाकार भाग तभत्र हातमा सुनको लठ्ठी समातेको दङ्गीशरण
बतलहाङ्गको अधवकदको सुनको प्रततक रहने छ । प्रतीकको दायाँ र
बायाँ चाँदीको तारा हुनेछ । तभत्री चाँदीको घेरा बाहहर १२ वटा
चाँदीको तत्रकोण रहनेछ । पदकको अधव गोलाकार मातथल्लो भागमा
"दङ्गीशरण

बतलहाङ्ग

पदक"

र

तल्लो

भागमा

श्रे णी

("प्रथम"

/"दद्वतीय"/ "तृतीय") उल्ले ख हुनेछ । प्रथम श्रे णीको पदकमा ७
ग्राम सुन, दद्वतीय श्रे णीको पदकमा ५ ग्राम सुन र तृतीय श्रे णीको
पदकमा ४ ग्राम सुन र आवश्यकता अनुसार चाँदीको प्रयोग हुनेछ ।
(ख) पहट्टकााः २ हफट लम्बार्व र 3.8 से.तम. चौडार्वको पहट्टका हुनेछ।

आज्ञाले,

शंकरप्रसाद खरे ल
प्रदे श सशचव

१३
प्रकाशनाः प्रदे श नं. ५, आन्तररक
13मातमला तथा कानून मन्त्रालय

