
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, असोज ०३ गते, २०७८ साल (संख्या ०९ 

भाग ३ 
प्रदेश सरकार 

आन्तररक माममला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना 
 

लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा २०७८ असोज ३ गते संववधान ददवसका ददन 
देहायका महानभुावहरूलार्इ देहाय िमोम्जमको पदकद्वारा ववभवूित गने 

घोिणा भएको सूचना 
 

प्रदेश पदकद्वारा ववभवूित हनुभुएका महानभुावहरुको वववरण
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मस.नं. पदक स्तर नाम थर योगदान ठेगाना/म्जल्ला 

१ प्रदेश प्रमखु 
जनसेवा पदक 

क श्री भम्ि प्रसाद 
आचायइ (राज ु
नेपाली) 

२०३६ कामतइक ३१ मा अम्खल भारतीय 
नेपाली एकता समाज स्थापना गरर 
संस्थापक सदस्य, नेपालको प्रजाताम्न्त्रक 
अन्दोलनका लामग भारतमा दजइनौं पटक 
मगरफतार भएको, गणतन्त्र प्रामिका लामग 
नेपालमा भएको आन्दोलनमा सहभागी 
भएको । 

अघाइखााँची 

२ प्रदेश प्रमखु 
जनसेवा पदक 

ख श्री रामवरण यादव  अमधकार र पवहचानको अन्दोलनमा ववगत 
६० विइ देम्ख अग्रपन्थीमा रवह कायइ 
गरेको र राणा शासनको समयमा धनही 
प्रथाका ववरुद्ध अवाज उठाएको । 
वकसानहरुको शहादत पमि सोको याद 
झल्काउन े अम्जगरा स्तबभ मनमाइण गरेको 
। 

कवपलिस्त ु



खण्ड ५) संख्या ०९ प्रदेश राजपत्र भाग ३ मममत २०७८।०६।०३ 

 

३ प्रदेश प्रमखु 
जनसेवा पदक 

ख श्री प्रमे मल्ल (क. 
मिजोग), ददलमाया 
ववयम (सपना) 
(पमत-पत्नी) 

गणतन्त्र प्रािीको लामग भएको सशस्त्र 
आन्दोलनको क्रममा शहीद भएको । 

रुकुम पूवइ 

४ प्रदेश प्रमखु 
जनसेवा पदक 

ग श्री माता प्रसाद कुमी ०६३ चैत्र १४ गते मधेश अन्दोलनको 
क्रममा नेपालगंजमा शहीद भएको ।  

िााँके 

५ प्रदेश प्रमखु 
जनसेवा पदक 

ग श्री गलुजार खान ०६३ फागनु ५ गते संघीयता प्रामिको 
लामग भएको मधेश अन्दोलनको क्रममा 
नेपालगंजमा शहीद भएको ।  

िााँके 

६ प्रदेश प्रमखु 
जनसेवा पदक 

ग श्री मनमइला योगी 
(िेपत्ता) 

गणतन्त्र प्रािीको लामग भएको सशस्त्र 
आन्दोलनको क्रममा िेपत्ता भएको । 

िददइया 

७ प्रदेश प्रमखु 
जनसेवा पदक 

ग श्री लली रोका गणतन्त्र प्रािीको लामग भएको सशस्त्र 
आन्दोलनको क्रममा शहीद भएको । 

रोल्पा 

८ मखु्यमन्त्री 
प्रज्जज्जवल दीप 
पदक 

क श्री कणइ िहादरु 
क्षेत्री 

गणतन्त्र स्थापनाको लामग भएका 
आन्दोलनहरुमा सहभागी भई योगदान 
गरेको ९२ ििीय िामपन्थी नेता । 

गलु्मी 
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९ मखु्यमन्त्री 
प्रज्जज्जवल दीप 
पदक 

ख श्री वासदेुव गौतम कबयूमनष्ट पाटीमा आिद्ध रही गणतन्त्र र 
संघीयता प्रामिको लामग लामो समयदेम्ख 
योगदान गदै आएको । 

दाङ्ग 

१० मखु्यमन्त्री 
प्रज्जज्जवल दीप 
पदक 

ग श्री तेज कुमारी वली संघीयता र गणतन्त्र प्रामिको लामग भएको 
आन्दोलनमा सहभागी भएको । 

रोल्पा 

११ मखु्यमन्त्री 
प्रज्जज्जवल दीप 
पदक 

ग श्री वटकाराम थारु 
(घाईते) 

गणतन्त्र प्रािीको लामग भएको सशस्त्र 
आन्दोलनको क्रममा घार्ते भएको । 

िददइया 

१२ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

क श्री राजेन्र थापा मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररिद्को कायाइलयमा 
र कानून, मवहला, िालिामलका तथा ज्जयेष्ठ 
नागररक मन्त्रालयमा प्रदेश सम्चवको पदमा 
रही र्मान्दारीपूवइक आफूलाई तोवकएको 
म्जबमेवारी पूरा  गरेको ।  

रुपन्देही 
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१३ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख श्री आलोक अग्रहरी समग्र आमथइक प्रशासन, लेखापररक्षण, िेरुज ु
फर्छ्यौट, िजेट मनमाइण, सदस्यहरुलाई सेवा 
सवुवधाहरु उपलब्ध गराउन,े आमथइक शे्रस्ता 
दरुुस्त राख्न र आमथइक परामशइ तथा 
योजना मनमाइणमा सवाइमधक सहयोग गरेको 
। 

रुपन्देही 

१४ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख श्री थानेश्वर ज्ञवाली मन्त्रालयको समग्र कायइसबपादनमा अगवुार् 
गरेको एवं मन्त्रालय र कायाइलयहरुसाँग 
कुशल संयोजन गरेको । 

रुपन्देही 

१५ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख श्री जीवकला भण्डारी आफूलाई तोवकएको म्जबमेवारी अनशुामसत 
भई समयमै पूरा गरेको ।  

रुपन्देही 

१६ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख श्री ददपक ज्ञवाली वन, वातावरण तथा भ-ूसंरक्षण मन्त्रालयमा 
रही उत्कृष्ट कायइसबपादन गरेको । 

रुपन्देही 

१७ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख डा. ववजय उपाध्याय आफू कोमभड-१९ संक्रममत हुाँदा हुाँदै पमन 
मिरामीको उपचारमा संलग्न र अस्पतालमा 
र्न्डोस्कोपी सेवाको सरुु गरेको तथा 
अप्रसेन गरेको ।  

िददइया 
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१८ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख श्री वहतेन्र रायमाझी ग्रामीण र प्रादेम्शक सडकको लागत 
अनमुान तयारी, वाविइक कायइक्रम प्रववष्टी र 
प्रमतवेदन तयारीमा प्रभावकारी कायइ गरेको 
।  

रुपन्देही 

१९ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख श्री मडलाराम भण्डारी मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररिद्को कायाइलयमा 
रही म्जन्सी व्यवस्थापनको कायइ 
कुशलतापूवइक गरी रहेको ।  

रुपन्देही 

२० प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख डा. सरोज मतवारी पथृ्वीचन्र अस्पतालमा कायइरत रही 
कोमभड-१९ संक्रममत मिरामीहरुको उपचार 
गरेको र श्रोत साधनको अभावमा पमन 
अस्पतालमा कुशल ब्यवस्थापन गरेको ।  

नवलपरासी 
(ि.स.ुप.) 

२१ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख श्री देववराम पाठक प्रदेशको स्थापना विइदेम्ख हालसबम 
आन्तररक माममला तथा सञ्चार मन्त्रालयमा 
रही मन्त्रालयको प्रशासमनक कायइ, योजना 
तजुइमा र प्रदेश सरकारको तफइ िाट 
आयोजना गररने सभा, समारोह र ददवस 
संचालनमा कुशलतापूवइक कायइसबपादन 
गरेको । 

रुपन्देही 
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२२ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख श्री रोशनलाल चौधरी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला माफइ त 
कोमभड-१९ परीक्षणको व्यवस्थापनमा 
सरहानीय भमूमका खेलेको तथा स्वास्थ्य 
मनदेशनालयमाफइ त कोमभड-१९ रोकथाममा 
सहयोग गरेको ।  

रुपन्देही 

२३ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख डा. पषु्पराज पौडेल लमु्बिनी प्रदेशमा कोमभड-१९ मनयन्त्रण 
तथा रोकथामका लामग सही सूचना प्रवाह 
गरी जनचेतना अमभववृद्ध गरेको, कोमभड-१९ 
रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको 
व्यवस्थापकीय भमूमका मनभाएको र आयूवेद 
तथा वैकम्ल्पक म्चवकत्सा सबिन्धी 
मापदण्ड, प्रोटोकल तथा मनदेम्शका िनाई 
संक्रममतहरुको उपचारमा ववशेि योगदान 
पयुाइएको ।  

रुपन्देही 
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२४ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख डा. सभुाि पाण्डेय िददइया अस्पतालमा कोमभड-१९ 
संक्रममतहरुको उपचारमा शतत ् रुपमा 
म्चवकत्सकीय एवं व्यवस्थापकीय रुपमा 
ववशेि योगदान परु् याई संक्रममतहरुको 
सहज उपचार व्यवस्था ममलाएको ।  

िददइया 

२५ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख श्री राम प्रसाद 
अयाइल 

लमु्बिनी अस्पतालको आकम्स्मक उपचार 
कक्षमा अहोरात्र खवटई कोमभड-१९ 
संक्रममतहरुको उपचारमा समवपइत भएको 
।  

रुपन्देही 

२६ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख श्री म्खमा कुमारी 
पौडेल 

कवपलिस्त ु अस्पतालमा कोमभड-१९ 
संक्रममतहरुको उपचारमा अहोरात्र खवटई 
नागररक सेवा प्रमत पूणइ समवपइत भएको । 

कवपलिस्त ु

२७ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ख श्री मान िहादरु 
िस्नेत 

माध्यममक ववद्यालयको म्शक्षक पदमा रही 
र्मान्दारी पूवइक आफ्नो म्जबमेवारी वहन 
गरेको ।  

रुकुम पूवइ 
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२८ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ग श्री देवा म्ज.सी. भेरी अस्पतालको सेवामा रही कोमभड-१९ 
महामारीिाट संक्रममत भएका मिरामीहरुको 
उपचारमा मनरन्तर संलग्न रहेको ।  

िााँके 

२९ प्रदेश सेवा समपइण 
पदक 

ग श्री संमगता भट्ट सानो श्री स्वास्थ्य चौकी िददइयामा अ.न.मी. 
पदमा कायइरत रही कोमभड-१९ अस्थायी 
अस्पतालमा ववरामीहरुको उपचार गरेको र 
कोमभड-१९ ववरुद्धको खोप अमभयानमा 
सवक्रयतापूवइक काम गरेको ।  

िददइया 

३० उम्जरमसंह दीप 
पदक 

ख श्री मडल्ली नारायण 
पाण्डे 

ट्रावफक व्यवस्थापन, ट्रावफक 
जनचेतनामूलक कायइक्रम र ट्रावफक म्चन्ह 
अंवकत िोडइहरु व्यवस्थापन गने कायइमा 
महत्वपूणइ भमूमका मनवाइह गरेको । 

रुपन्देही 

३१ उम्जरमसंह दीप 
पदक 

ख श्री टेक िहादरु खत्री कोमभड १९ रोकथाम तथा मनयन्त्रण र 
अम्ससजन मसमलण्डर उत्पादकहरुसाँग 
समन्वय गरी अम्ससजन ववतरणमा 
सहजीकरण गरेको । 

रुपन्देही 
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३२ उम्जरमसंह दीप 
पदक 

ख श्री शंकर प्रसाद 
आचायइ 

चसु्त तररकाले अपराध अनसुन्धान गरी 
समयमै प्रमतवादीलाई पक्राउ गरी कानूनी 
दायरामा ल्याएको । 

दाङ्ग 

३३ उम्जरमसंह दीप 
पदक 

ख श्री नवचन्र मल्ल मवहला िालिामलका, प्रदेशका ववम्शष्ट 
महानभुावहरुको सरुक्षाको लामग प्रभावकारी 
प्रहरी पररचालन गरेको । 

दाङ्ग 

३४ उम्जरमसंह दीप 
पदक 

ग श्री जगदीश चाई 
सहनी 

लामो समयदेम्ख िाह्य तथा आन्तररक 
प्रम्शक्षकको रुपमा खवटर् उत्कृष्ट कायइ 
गदै आएको । 

रुपन्देही 

३५ उम्जरमसंह दीप 
पदक 

ग श्री सेम कुमारी 
पार्जा 

कायाइलयको मवहला सेलमा रही मवहला 
तथा िालिामलका मामथ हनुे वहंसा 
मनयन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरेको ।  

कवपलिस्त ु
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३६ समाज सेवा श्री 
पदक 

क श्री काजमुासा 
कावकमी (ओके 
िाजे) जापामनज 
नागररक 

जापानी नागररक ओके िाजे ववगत २५ 
विइ देम्ख स्वयंसेवकको रुपमा पाल्पा 
म्जल्लाको ग्रामीण िम्स्तहरुमा रही ववपन्न 
तथा पमि परेका समदुायहरुलाई अगामड 
िढाउनको लामग महत्वपूणइ भमूमका मनवाइह 
गरेको र पाल्पा म्जल्लाको शैम्क्षक, 

सरसफाई, खानेपानी, खेलकुद लगायतका 
क्षेत्रहरुमा योगदान पयुाइएको । 

पाल्पा 

३७ समाज सेवा श्री 
पदक 

ख डा. अपमसद वकदवाई प्लाज्जमा थेरापी ववमधमाफइ त कोमभड-१९ 
संक्रममत मिरामीहरुको उपचार गरेको ।  

िााँके 

३८ समाज सेवा श्री 
पदक 

ख श्री राजेश सवेुदी शैम्क्षक जागरण र समाज सधुारका 
कामहरु गरी सामाम्जक योगदान गरेको ।  

रुकुम पूवइ 

३९ समाज सेवा श्री 
पदक 

ख श्री मेघराज शमाइ पत्रकाररतामाफइ त जनचेतना अमभवृवद्ध गराई 
ग्रामीण ववकासमा योगदान गरेको । 

पाल्पा 
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४० समाज सेवा श्री 
पदक 

ख श्री वहमलाल न्यौपान े लामो समय आदशइ मा.वव. ित्रकोट-४, 

गलु्मीको ववद्यालय व्यवस्थापन  समममतमा 
रही म्शक्षा क्षेत्रमा र सामाम्जक कामहरु 
गरी समाजसेवामा योगदान गरेको । हाल 
१०१ विइको उमेरमा पमन ववद्यालयको 
सल्लाहकारको रुपमा काम गरररहेको ।  

गलु्मी 

४१ समाज सेवा श्री 
पदक 

ख डा. ररयचुी एमसदा जापानी नागररक भएर पमन रोल्पा 
म्जल्लाको थवाङ्ग गाउाँपामलकामा रही 
मिरामीहरुको उपचारमा समवपइत भएको ।  

रोल्पा 

४२ समाज सेवा श्री 
पदक 

ख डा. कववता मसंहा काठमाडौं उपत्यका िावहर पवहलो पटक 
कोमभड संक्रममत प्रसतुीको अपरेसन गरेको 
साथै कोमभडको समयमा प्रसतुीहरुको 
उपचार गरेको । 

िााँके 

४३ समाज सेवा श्री 
पदक 

ख श्री पूणइ िहादरु 
चौधरी (मरणोपरान्त) 

जनवहतका लामग समाज सधुारका कायइहरु 
गरी समाजमा योगदान गरेको । 

दाङ्ग 
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४४ समाज सेवा श्री 
पदक 

ख श्री उद्योग वाम्णज्जय 
संघ, िटुवल 

प्रदेश सभा संचालनको लामग भवन 
लगायतका संरचना उपलब्ध गराई प्रदेश 
सरकारलाई सहयोग गरेको । 

रुपन्देही 

४५ समाज सेवा श्री 
पदक 

ग श्री मीना भसुाल 
पाठक 

२० विइदेम्ख ससु्तमनम्स्थमत िालववद्यामम्न्दर 
िटुवल र शाखा कायाइलय सैनामैनामा 
िौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यम्िहरुलाई 
मन:शलु्क सीप, तामलम र म्शक्षा प्रदान 
गरेको ।  

रुपन्देही 

४६ समाज सेवा श्री 
पदक 

ग श्री मिसतीया (मिष्ण)ु 
चौधरी 

कमैया मिुी तथा ववपन्न नागररकहरुको 
उत्थानमा भएको अमभयानमा संलग्न रही 
योगदान गरेको ।  

िददइया 

४७ प्रदेश रत्न पदक ख श्री पैंचो पसल 
प्रा.मल. 

उत्पादनस्थलमै पगुी वकसानहरुको उत्पादन 
खरीद गरी िजारीकरण गनइ योगदान 
गरेको ।  

गलु्मी 

४८ प्रदेश रत्न पदक ग श्री तीथाइ पनु स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरी अल्लो 
उद्योग संचालन गरेको र रोजगारी शृ्रजना 
गरेको । 

रुकुम पूवइ 



खण्ड ५) संख्या ०९ प्रदेश राजपत्र भाग ३ मममत २०७८।०६।०३ 

 

४९ प्रदेश रत्न पदक ग श्री र्न्र िहादरु 
खत्री 

रोल्पा म्जल्लामा व्यावसावयक रुपमा वकवी 
खेती गरी कृवि के्षत्रमा योगदान गरेको । 

रोल्पा 

५० पथुाश्री म्शखर 
पदक 

ग श्री परुुिोत्तम अयाइल नेपालमै पवहलोपटक िदु्धका जीवनीसाँग 
सबिम्न्धत रोिोवटक मथएटर मनमाइण र 
संचालन गरी लमु्बिनी के्षत्रको पयइटन 
प्रवद्धइनमा उल्लेख्य योगदान गदै आएको र 
२५ पररवार भन्दा िढीलाई प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष रोजगारी ददएको । 

रुपन्देही 

५१ प्रदेश प्रज्ञा पदक ख श्री यदलुाल पन्थ १३ विइ प्रधानाध्यापक सवहत ३३ विइ 
सामदुावयक ववद्यालयमा तथा ववगत ३ 
विइदेम्ख शवहद नारायण पोखरेल, रामापरु 
सयाबपस प्रमखु रही हालसबम ३६ विइ 
म्शक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेको । सयाबपस 
भवनमा सवारेन्टार्न संचालन गरी 
महामारी मनयन्त्रणमा सहयोग पयुाइएको र 
रेडक्रससाँग आिद्ध रही सामाम्जक कायइ 
समेत गरेको । 

रुपन्देही 
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५२ प्रदेश प्रज्ञा पदक ख श्री कल्पना खड्का हाल प्यूठान खलंगा, प्यूठानको सयाबपस 
प्रमखु रही म्शक्षा तथा सामाम्जक 
ववकासको के्षत्रमा ववशेि  योगदान 
परु् याएको । 

प्यूठान 

५३ प्रजापमत गौतमी 
पदक 

ख श्री शोभा वव.सी. एकल मवहलाहरुलाई सशम्िकरण गरी 
सबमानपूवइक जीवनयापन गनइ ववशिे 
योगदान गरेको । 

िााँके 

५४ प्रजापमत गौतमी 
पदक 

ग श्री नववना चौधरी 
(िेपत्ता) 

गणतन्त्र प्रािी र मवहला हक अमधकारको 
लामग भएको सशस्त्र आन्दोलनको क्रममा 
िेपत्ता भएको ।  

दाङ्ग 

५५ प्रजापमत गौतमी 
पदक 

ग श्री रामकली चौधरी 
(िेपत्ता) 

गणतन्त्र प्रािी र मवहला हक अमधकारको 
लामग भएको सशस्त्र आन्दोलनको क्रममा 
िेपत्ता भएको ।  

दाङ्ग 

५६ दङ्गीशरण िमलहाङ्ग 
पदक 

ख श्री चन्र चौधरी थारु भािा र संस्कृमतको जगेनाइ गरी देशको 
लामग योगदान गरेको । 

दाङ्ग 
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५७ दङ्गीशरण िमलहाङ्ग 
पदक 

ग श्री उदय आले कुसणु्डा भािाको पाण्डुमलपी तयार गने र 
नेपालीमा उल्था समेत गरेको, अवधी, थारु, 

कुसणु्डा लगायत नेपाली र अंग्रजेीमा 
ववमभन्न लेख रचना प्रकामसत हनुकुो साथै 
भािा सबिन्धी जानकार लेखक तथा 
सवहत्यकार  । 

दाङ्ग 

 
आज्ञाले, 

रववलाल पन्थ 

     प्रदेश सम्चव 
 

 

 

 
१६ 

 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्तररक माममला तथा सञ्चार मन्त्रालय  


