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

खण्ड ४) बुटवल, रूपन्दे ही, असोज ०३ गते, २०७७ साल (संख्या १७

भाग ३
प्रदे श सरकार

आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना
प्रदे श सरकार, प्रदे श नं. ५ द्वारा २०७७ असोज ३ गते सं ववधान ददवसका
ददन दे हायका महानुभावहरूलार्इ दे हाय बमोशजमको पदकद्वारा ववभूवित गने
घोिणा भएको सूचना
ु एका महानुभावहरुको वववरण
प्रदे श पदकद्वारा ववभूवित हुनभ

खण्ड ४) सं ख्या १७ प्रदे श राजपत्र भाग ३ मममत २०७७।०६।०३

मस.नं .

पदक

१

बुद्धशाशन्त पदक

स्तर

नाम थर

योगदान

आचायइ डा. मभक्षु अमृतानन्द

बौद्ध धमइको माध्यमबाट राविय अन्तराइविय क्षेत्रमा

महास्थवीर (मरणोपरान्त)

शाशन्त स्थापनाथइ ववशशष्ट योगदान गरे को र

ठे गाना/शजल्ला
पाल्पा

म्यानमार सरकारबाट महानायक पदवी समेत प्राप्त
गरे को
२

प्रदे श प्रमुख जनसेवा

क

पदक
३

प्रदे श प्रमुख जनसेवा

ख

श्री गुमराह थारु

ु ा-बञ्जामडको वकसान आन्दोलनका अगुवाको
बेलव

(मरणोपरान्त)

रुपमा ववशशष्ट योगदान गरे को

श्री खगुलाल गुरुङ्ग

प्यूठानको बाम आन्दोलनको अगुवाकताइ भई

पदक
४

प्रदे श प्रमुख जनसेवा
प्रदे श प्रमुख जनसेवा

प्यूठान

गणतन्त्र स्थापनाको लामग योगदान गरे को
ख

पदक
५

दाङ्ग

ग

पदक

श्री तेजमान घती

गणतन्त्र प्रामप्तका लामग सशस्त्र सं घिइको

(मरणोपरान्त)

थालनीकताइको रुपमा ववशेि योगदान गरे को

श्री धनमाया श्रे ष्ठ

गणतन्त्र स्थापनाको क्रममा भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा

(मरणोपरान्त)

रुकुम शजल्लामा मवहलाको तर्इबाट अगुवाई गदाइ

रोल्पा
रुकुम पूव इ

पवहलो सहादत प्राप्त गरे को
६

प्रदे श प्रमुख जनसेवा
पदक

ग

श्री केवल गाहामगर
(मरणोपरान्त)

गणतन्त्र प्रामप्तका लामग पाल्पा शजल्लामा भएको

सशस्त्र सं घिइको नेतत्ृ व गदाइ सहादत प्राप्त गरे को

पाल्पा
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मस.नं .

पदक

७

प्रदे श प्रमुख जनसेवा

स्तर
ग

नाम थर

योगदान

श्री कृष्ण थारु (बेपत्ता)

गणतन्त्र प्रामप्तका लामग सशस्त्र सं घिइको क्रममा

पदक

ठे गाना/शजल्ला
बददइया

बददइयाबाट अगुवाई गदाइ गदै हालसम्म बेपत्ता
रहेको

८

मुख्यमन्त्री प्रज्जज्जवलदीप

क

पदक

श्री बलदे व शमाइ पोख्रेल

प्रदे श स्थापना पमि गठन भएको प्रदे श सभामा

(मरणोपरान्त)

प्रमुख प्रमतपक्षी दलको नेताको रुपमा प्रदे शको

रुपन्दे ही

समृवद्ध तथा प्रमतष्ठा अमभवृवद्धमा ववशशष्ट योगदान
गरे को
९

मुख्यमन्त्री प्रज्जज्जवलदीप

ख

श्री माशणकलाल गौतम

पदक
१०

मुख्यमन्त्री प्रज्जज्जवलदीप
मुख्यमन्त्री प्रज्जज्जवलदीप

दाङ्ग

योगदान गरे को
ख

श्री शचमनयालाल बज्राचायइ

पदक
११

प्रदे शको ववकास र प्रमतष्ठा अमभवृवद्धमा ववशेि

प्रदे शको ववकास र प्रमतष्ठा अमभवृवद्धमा ववशेि

पाल्पा

योगदान गरे को
ख

पदक

श्री दयाराज बस्याल

लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्रामप्तका लामग अनवरत सं घिइ

(मरणोपरान्त)

गरी सं घीय सं रचना कायम भएपमि पाल्पा

पाल्पा

शजल्लाको शजल्ला समन्वय समममतको प्रमुख पदमा
रही प्रदे शको ववकास र प्रमतष्ठा अमभवृवद्धमा ववशेि
योगदान गरे को
१२

मुख्यमन्त्री प्रज्जज्जवलदीप

ग

श्री मनोज चौधरी (घाईते)

गणतन्त्र र सं घीयता प्रामप्तको लामग भएको सशस्त्र

सं घिइमा सशम्ममलत हुुँदा पटक पटक घाईते भएको

दाङ्ग
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मस.नं .

पदक

स्तर

नाम थर

पदक

योगदान

ठे गाना/शजल्ला

र हाल पमन प्रदे शको प्रमतष्ठा अमभवृवद्धमा योगदान
गरररहेको

१३

प्रदे श सेवा समपइण

क

डा. राजेन्र प्रसाद खनाल

पदक

लुशम्बनी प्रादे शशक अस्पतालको मेमडकल

रुपन्दे ही

सुपररटे ण्डेण्टको पदमा रही कोमभड-१९ बाट
सं क्रममत मबरामी र अन्य मबरामीहरुको उपचारको
समुशचत व्यवस्था ममलाएको

१४

प्रदे श सेवा समपइण

ख

डा. सुममत प्रजापमत

पदक
१५

प्रदे श सेवा समपइण
प्रदे श सेवा समपइण

रुपन्दे ही

सं क्रममतहरुको समुशचत उपचार व्यवस्था ममलाएको
ख

डा. उत्तम पच्या

पदक
१६

भीम अस्पताल भैरहवामा कोमभड-१९ बाट
गुल्मी शजल्ला अस्पतालमा कायइरत रही स्वास््य

गुल्मी

सेवामा प्रशंसनीय कायइ गरे को
ख

श्री बसुन्धरा ज्ञवाली गौतम

पदक

भेरी अस्पतालमा कायइरत रही खजुराशस्थत कोरोना
सं क्रममतहरुको उपचार गने अस्पतालमा समेत

बाुँके

खवटई सं क्रममतहरुको उपचारमा संलग्न भई ववशेि
योगदान गरे को
१७

प्रदे श सेवा समपइण

ख

पदक
१८

प्रदे श सेवा समपइण

ख

श्री ध्र ुव मधताल

खानेपानी आयोजनाको तजुम
इ ा तथा गुणस्तर

श्री ववमला रोका श्रे ष्ठ

दुगम
इ शजल्ला रुकुम पूवक
इ ो शजल्ला समन्वय

रुपन्दे ही

मनयन्त्रणमा अग्रणी भूममका मनवाइह गरे को
रुकुम पूव इ
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मस.नं .

पदक

स्तर

नाम थर

पदक
१९

प्रदे श सेवा समपइण
प्रदे श सेवा समपइण

ठे गाना/शजल्ला

समममतमा रही र्मान्दारी पूवक
इ काम गरे को
ख

श्री सुममत कुमार अग्रहरी

पदक
२०

योगदान

आमथइक माममला तथा योजना मन्त्रालयमा रही

रुपन्दे ही

बजेट प्रणाली सञ्चालनमा योगदान गरे को
ख

श्री ववष्णु आचायइ

पदक

रुपन्दे हीशस्थत आर्सोलेसन केन्रहरुमा आयूवेददक

रुपन्दे ही

पद्धमत र योगामार्इत कोमभड-१९ सं क्रममतहरुको
उपचार गरे को र सं क्रममतहरुमा हौसला प्रदान
गरे को

२१

प्रदे श सेवा समपइण

ख

श्री प्रेम बहादुर गौतम

पदक

मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररिद्को कायाइलयमा रही

तोवकएको शजम्मेवारी कुशलतापूवक
इ सम्पादन गने

रुपन्दे ही

गरे को
२२

प्रदे श सेवा समपइण

ग

श्री लक्ष्मण पन्थी

पदक

प्रदे श जनस्वास्थ प्रयोगशालामा कायइरत रही

रुपन्दे ही

कोमभड-१९ का सम्भाववत सं क्रममतहरुको नमुना
सं कलन गरी ल्याब परीक्षण गरे को

२३

प्रदे श सेवा समपइण

ग

श्री आयुस्मा अयाइल

पदक
२४

प्रदे श सेवा समपइण
पदक

कवपलबस्तु अस्पतालमा रही कोमभड-१९

कवपलवस्तु

सं क्रममतहरुको उपचारमा सं लग्न रहेको
ग

श्री योगेन्र नाथ उपाध्याय

आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालयको

स्थापनादे शख हालसम्म उत्कृष्ट कायइसम्पादन गरे को

रुपन्दे ही
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मस.नं .

पदक

२५

उशजरमसं ह दीप पदक

स्तर
ख

नाम थर

योगदान

श्री अभय कुमार झा

प्रदे श प्रहरी कायाइलयको सञ्चार कक्षमा रही सुरक्षा

ठे गाना/शजल्ला
दाङ्ग

र ववपद् सम्बन्धी सूचना संकलन एवं सूचना
प्रवाहमा ववशेि योगदान गरे को
२६

उशजरमसं ह दीप पदक

ग

श्री मडल बहादुर मसं जाली मगर

शजल्ला प्रहरी कायाइलय, बाुँकेको कायइक्षेत्रमा रही
दुलभ
इ वन्यजन्तुहरु तथा मतनीहरुको अं गहरुको

बाुँके

अवैध रुपमा हुने चोरी तस्करी मनयन्त्रणमा योगदान
गरे को
२७

उशजरमसं ह दीप पदक

ग

श्री र्ुलेराम थारु

र्लाका प्रहरी कायाइलय बुटवलको कायइक्षेत्रमा रही

रुपन्दे ही

महत्वपूण इ सं रचनाहरुको सुरक्षा र अपराध
मनयन्त्रणमा योगदान गरे को
२८

उशजरमसं ह दीप पदक

ग

श्री प्रभ ु सुनार

शजल्ला प्रहरी कायाइलय, दाङ्गको कायइक्षेत्रमा रही

दाङ्ग

घोराही उपमहानगरपामलका, घोराहीमा रहेको मानव
मनममइत तलाउमा डुबेका व्यशिहरुको उद्दार गरी
साहमसक कायइ गरे को
२९
३०

समाजसेवा श्री पदक
समाजसेवा श्री पदक

क
ख

श्री नेपाल सं स्कृत

कोमभड-१९ सं क्रममतहरुको उपचार गनइ आवश्यक

ववश्वववद्यालय

श्रोत साधन उपलब्ध गराई ववशशष्ट योगदान गरे को

श्री अजुन
इ ज्ञवाली

पत्रकाररता क्षेत्र मार्इत मानवअमधकार र
समाजसुधारको क्षेत्रमा ववशशष्ट योगदान गरे को

दाङ्ग
रुपन्दे ही
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मस.नं .

पदक

३१

समाजसेवा श्री पदक

स्तर
ख

नाम थर

योगदान

श्री रोमहिइ मधताल

मानवअमधकार र समाजसुधारको क्षेत्रमा ववशेि
योगदान गरे को

३२
३३

समाजसेवा श्री पदक
समाजसेवा श्री पदक

ख
ख

डा. शचत्र प्रसाद वाग्ले

अघाइखाुँची शजल्ला अस्पतालमा रही स्वास््य सेवाको

(मरणोपरान्त)

क्षेत्रमा ववशेि योगदान गरे को

श्री शखमलाल पोख्रेल

सामाशजक क्षेत्रमा ववशेि योगदान गरे को

ठे गाना/शजल्ला
बाुँके
अघाइखाुँची
नवलपरासी
पशिम

३४

समाजसेवा श्री पदक

ग

श्री ववनय पोख्रेल

स्वयंसेवा मार्इत सामाशजक क्षेत्रमा योगदान गरे को

दाङ्ग

३५

समाजसेवा श्री पदक

ग

श्री पववत्रा पौडेल

मवहला आन्दोलन र समाजसेवाको क्षेत्रमा योगदान

अघाइखाुँची

गरे को
३६

समाजसेवा श्री पदक

ग

श्री प्रभा पौडेल

मवहला आन्दोलन र समाजसेवाको क्षेत्रमा योगदान

कवपलवस्तु

गरे को
३७

समाजसेवा श्री पदक

ग

श्री सररता खनाल

नीलसागर सेवा आश्रम स्थापना गरी समाजसेवाको
क्षेत्रमा योगदान गरे को

३८

समाजसेवा श्री पदक

ग

श्री आशा अपाङ्ग केन्र

मानव सेवाको क्षेत्रमा योगदान गरे को

३९

प्रदे श रत्न पदक

क

श्री लोकेन्र ववष्टमगर

ड्रयागन र्लर्ुल खेती मार्इत कृवि क्षेत्रमा
नवप्रवद्धइनात्मक कायइ गरी महत्त्वपूण इ योगदान

बाुँके
गुल्मी
दाङ्ग
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मस.नं .

पदक

स्तर

नाम थर

योगदान

ठे गाना/शजल्ला

गरे को
४०

प्रदे श रत्न पदक

ख

श्री लक्ष्मी प्रसाद पुन

स्याउ खेती तथा स्याउ नसइरी मार्इत कृवि क्षेत्रमा

रुकुम पूव इ

योगदान गरे को
४१

प्रदे श रत्न पदक

ख

श्री अघाइखाुँची मसमेन्ट प्रा.मल.

श्रम र रोजगारी मसजइना गरी उल्लेखनीय योगदान

दाङ्ग

गरे को
४२

प्रदे श रत्न पदक

ख

श्री सगुन कन्स्रक्सन

प्रदे श ५ का ववमभन्न खानेपानी आयोजनाहरुको

रुपन्दे ही

मनमाइणमा ववशेि योगदान गरे को
४३

प्रदे श रत्न पदक

ग

श्री माशइल रोका

प्रववमधको क्षेत्रमा नवप्रवद्धइनात्मक कायइ गरे को

४४

प्रदे श रत्न पदक

ग

श्री भोजराज रे गामी

अगुवा वकसानको रुपमा व्यवसावयक कर्ी खेती

दाङ्ग
गुल्मी

गरी उदाहरणीय काम गरे को
४५

प्रदे श रत्न पदक

ग

श्री पुरमल बस्नेत

व्यावसावयक रुपमा पुत्का (माहुरी) पालन गरी
प्रेरणादायी कायइ गरे को

४६
४७

पुथा श्री पदक
पुथा श्री पदक

ख
ग

श्री मसद्धाथइ मबजनेश ग्र ुप अर्

होटल व्यवसाय मार्इत पयइटन क्षेत्रमा योगदान

हशस्पटामलटी

गरे को

श्री बुलबुले थारु पाहुना घर

थारु साुँस्कृमतक होमस्टे मार्इत पयइटन क्षेत्रमा
योगदान गरे को

बाुँके
बाुँके
दाङ्ग
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पदक

४८

पुथा श्री पदक

४९

प्रदे श प्रज्ञा पदक

स्तर

नाम थर

योगदान

ग

श्री जैववक होमस्टे डल्ला

होमस्टे मार्इत पयइटन क्षेत्रमा योगदान गरे को

क

श्री नारायण मसं ह गुरुङ्ग

दाङ्ग शजल्लामा सम्वत् २०२६ सालदे शख शैशक्षक

ठे गाना/शजल्ला
बददइया
दाङ्ग

जागरणको क्षेत्रमा ववशशष्ट योगदान गरे को
५०

प्रदे श प्रज्ञा पदक

ग

श्री धवल पुस्तकालय

सम्वत् २००७ सालमा स्थापना भई शैशक्षक तथा

पाल्पा

जनजागरणको क्षेत्रमा महत्वपूण इ योगदान गरे को
५१
५२

प्रजापमत गौतमी पदक
प्रजापमत गौतमी पदक

क
ख

श्री च ुन्नुमाया गुरुङ्ग

कला र सावहत्य मार्इत मवहला जागरण तथा

(मरणोपरान्त)

सशशिकरणमा ववशशष्ट योगदान गरे को

श्री पूणम
इ ाया महजइन

पाल्पा शजल्लामा सम्वत् २०१५ सालमा ढाका

पाल्पा
पाल्पा

उद्योग स्थापना गरी मवहलाहरुलाई उद्यमी बन्न
उत्प्रेरणात्मक कायइ गरररहेको
५३

प्रजापमत गौतमी पदक

ग

श्री ररता सेन ओली

मवहला सशशिकरण र बालबामलकाको हक वहत र

रुपन्दे ही

सं रक्षणको क्षेत्रमा योगदान गरे को
५४
५५

प्रजापमत गौतमी पदक
दवङ्गशरण बमलहाङ्ग
पदक

ग
क

श्री मत्रवेणी रोल्पाली ढाका

मवहला समूहबाट सामूवहक ढाका बुनाई उद्योग

बुनाई उद्योग

सं चालन गरी उत्प्रेरणात्मक योगदान गरे को

श्री बुद राना (लोक बहादुर

साुँस्कृमतक, भाविक र सावहशत्यक क्षेत्रमार्इत

राना मगर)

जनचेतना अमभवृवद्धमा उल्लेखनीय योगदान गरे को

रोल्पा
रुपन्दे ही
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मस.नं .

पदक

५६

दवङ्गशरण बमलहाङ्ग

स्तर
ख

नाम थर

योगदान

श्री श्यामानन्द मसं ह

अवमध भािा सावहत्यमार्इत सांस्कृमतक पवहचानको

पदक
५७

दवङ्गशरण बमलहाङ्ग

सं रक्षण तथा प्रवद्धइन गरी योगदान गरे को
ग

पदक
५८

दवङ्गशरण बमलहाङ्ग

ठे गाना/शजल्ला

ग

श्री गोरन चौधरी

सं स्कृमत र कला क्षेत्रको सं रक्षण तथा प्रवद्धइनमा

(मरणोपरान्त)

महत्त्वपूण इ योगदान गरे को

श्री मोहम्मद र्मलहात खाुँ

सामाशजक सद्भाव र सामाशजक सुधारको क्षेत्रमा

पदक

योगदान पुर्याएको

आज्ञाले,

रववलाल पन्थ
प्रदे श सशचव

१०
प्रकाशनः प्रदे श नं. ५, आन्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालय

बाुँके
दाङ्ग
कवपलवस्तु

