
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, असोज ०३ गते, २०७९ साल (संख्या ०६ 

भाग ३ 
प्रदेश सरकार 

आन्तररक माममला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयको 
सूचना 

 

लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा २०७९ असोज ३ गते संववधान ददवसका ददन 
देहायका महानभुावहरुलाई देहाय िमोम्जमको प्रदकद्वारा ववभवूित गने 
घोिणा भएको सूचना । 

प्रदेश पदकद्वारा ववभवूित हनुभएका महानभुावहरुको वववरण 
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मस.नं. पदक शे्रणी नाम, थर मवहला/ 
परुुि 

योगदान ठेगाना/ 
म्जल्ला 

१ प्रदेश प्रमखु 
जनसेवा 
पदक 

ततृीय जनाददन यादव 
(मरणोपरान्त) 

परुुि संघीयता र गणतन्त्रको स्थापनामा 
सहयोग परु् याएको । 

रुपन्देही 

२ प्रदेश प्रमखु 
जनसेवा 
पदक 

ततृीय म्जत वहादरु 
थापा (घाईते) 

परुुि जनयदु्धमार्द त लोकताम्न्त्रक 
गणतन्त्रको स्थापनामा ववशेि 
योगदान परु् याएको । 

पाल्पा 

३ मखु्यमन्त्री 
प्रज्जज्जवलदीप 
पदक 

दद्वतीय डा. मोवहउदिन 
वकदवाई 

परुुि लामो समयसबम स्वास््य क्षेत्रमा 
कायदरत रही पम्िम नेपालमै अमधक 
जनताको शल्यविया गरी 
जनस्वास््यको उल्लेख्य योगदान 

िााँके 
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परु् याएको । 

४ मखु्यमन्त्री 
प्रज्जज्जवलदीप 
पदक 

दद्वतीय डा. राजन पाण्डे परुुि तराइका थारु समदुायमा समस्याको 
रुपमा रहेको मसकलसेल एनमेमया र 
थालेमसममया सबिन्धी स्वास््य 
समस्या पत्ता लगाई उक्त रोगको 
उपचारलाई प्रभावकारी िनाउन े
सबिन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गरी 
सहयोग परु् याएको ।  

म्चतवन 

५ प्रदेश सेवा 
समपदण पदक 

प्रथम डा. ववकास 
देवकोटा 

परुुि स्वास््य मन्त्रालयमा प्रदेश 
सम्चवको पदमा रही इमान्दारीपूवदक 
आरू्लाई तोवकएको म्जबमेवारी परुा 
गरेको । 

दाङ 
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६ प्रदेश सेवा 
समपदण पदक 

दद्वतीय पूणदमान वली परुुि अपाङ्गता भएको व्यम्क्त भएर पमन 
इमान्दारी एवं कतदव्यमनष्ठ भई 
आफ्नो म्जबमेवारी परुा गरेको । 

िदददया 

७ प्रदेश सेवा 
समपदण पदक 

दद्वतीय सीता म्घममरे मवहला कानून अमधकृतको रुपमा प्रदेशको 
कानून मनमादण प्रवियालाई 
व्यवम्स्थत र नमतजामूलक िनाउन 
कतदव्यमनष्ठ र म्जबमेवारीपूवदक 
कायदसबपादन गरी सहयोग 
परु् याएको । 

गलु्मी 

८ प्रदेश सेवा 
समपदण पदक 

दद्वतीय मोहन पाण्डे परुुि प्रदेशको िजेट कायादन्वयन तथा 
व्यवस्थापनमा महत्वपूणद भमूमका 
वहन गदै तोवकएको म्जबमेवारी 
कुशतापूवदक मनवदहन गरेको । 

नवलपरासी 
(ि.स.ुप.ु) 
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९ प्रदेश सेवा 
समपदण पदक 

दद्वतीय पषु्पराज पाण्डे परुुि प्रदेश सरकार मखु्यमन्त्री तथा 
मम्न्त्रपररिद्को कायादलयमा रही 
इमान्दारी एवं कतदव्यमनष्ठ भई 
उत्कृष्ट कायदसबपादन गरेको । 

रुपन्देही 

१० प्रदेश सेवा 
समपदण पदक 

दद्वतीय म्शव प्रसाद 
चौधरी 

परुुि आरू् कायदरत कोि तथा लेखा 
मनयन्त्रक कायादलयलाई 
कायदसबपादनका वहसािले नेपाल 
प्रथम िनाएको तथा प्राप्त म्जबमेवारी 
कुशलतापूवदक वहन गरेको । 

दाङ 

११ प्रदेश सेवा 
समपदण पदक 

दद्वतीय टङ्क वहादरु गरुुङ्ग परुुि वन, वनस्पमत र वस्ती व्यवस्थापन 
महत्वपूणद भमूमका वहन गदै 
तोवकएको म्जबमेवारी कुशलतापूवदक 
परुा गरेको । 

िदददया 
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१२ प्रदेश सेवा 
समपदण पदक 

दद्वतीय डा. परवेज 
आलम 

परुुि प्रदेश सरकारको अमधकृतको रुपमा 
सरकारी जग्गा संरक्षणमा 
अनशुामसत तथा अनकुरणीय कायद 
गरी सहयोग परु् याएको ।  

रुपन्देही 

१३ प्रदेश सेवा 
समपदण पदक 

दद्वतीय शारदा कुमारी 
चौधरी 

मवहला स्वास््य सेवामा रही ववरामीहरुको 
उपचारमा अनकुरणीय रुपमा 
संलग्न रही कोमभड-१९ 
महामारीमा समेत ववशेि भमूमका 
वहन गरेको । 

िााँके 

१४ प्रदेश सेवा 
समपदण पदक 

दद्वतीय डा.कुन्दन कुमार 
मसंह 

परुुि स्वास््य सेवामा रही ववरामीहरुको 
उपचारमा अनकुरणीय रुपमा 
संलग्न रही कोमभड-१९ तथा 
ववपद्जन्य महामारीमा ववशेि 

नवलपरासी 
(ि.स.ुप.) 
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भमूमका वहन गरेको । 

१५ प्रदेश सेवा 
समपदण पदक 

ततृीय भोग िहादरु 
खत्री 

परुुि इमान्दारी एवं कतदव्यमनष्ठ भई 
आफ्नो म्जबमेवारी परुा गरेको । 

रुकुम पवुद 

१६ उजीरमसंह 
दीप पदक 

दद्वतीय मकुुन्द प्रसाद 
ररजाल 

परुुि लाग ु औिध तथा हातहमतयारको 
अवैध कारोिार रोक्न एवं र्रार 
अपराधीहरुलाई पिाउ गरी 
प्रदेशको शाम्न्तसरुक्षा व्यवस्थापनमा 
सहयोग परु् याएको ।  

िदददया 

१७ उजीरमसंह 
दीप पदक 

दद्वतीय रन्ज ुके.मस. मवहला मानव वेचववखनमा परेकी 
िामलकाको भारतिाट सकुशल 
उिार गरेको । 

िााँके 
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१८ उजीरमसंह 
दीप पदक 

दद्वतीय हृदेश कुमार 
सापकोटा 

परुुि कतदव्यमनष्ठ भइ म्जबमेवारीपूवदक 
अनसुन्धानसाँग सबिम्न्धत तोवकएका 
कायदहरु कुशलतापूवदक सबपादन 
गरेको । 

दैलेख 

१९ उजीरमसंह 
दीप पदक 

दद्वतीय नववन चदुाली परुुि र्रार प्रमतवादीहरुको पिाउ, अवैध 
खानी उत्खननमा रोक, ववम्शष्ट 
महानभुावहरुको भ्रमणमा सरुक्षा 
व्यवस्थापन गरी शाम्न्त सरुक्षामा 
योगदान गरेको । 

कवपलवस्त ु

२० उजीरमसंह 
दीप पदक 

ततृीय दामोदर मल्ल परुुि प्रदेशमा हनुे गरेका सवारी 
दघुदटनाको अनसुन्धानमा महत्वपूणद 
भमूमका वहन गदै सडक दघुदटनाको 
न्यूनीकरणमा सहयोग परु् याएको । 

अघादखााँची 
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२१ उजीरमसंह 
दीप पदक 

ततृीय मदन गैरे परुुि प्रहरी कमदचारीको रुपमा ववविष्ट 
व्यम्क्तहरुको सरुक्षाथद खवटई 
आरु्लाई ददएको म्जबमेवारी 
इमान्दारी एवं कतदव्यमनष्ट भई 
कायदसबपादन गरेको । 

पाल्पा 

२२ उजीरमसंह 
दीप पदक 

ततृीय सरेुन्र के.सी. परुुि प्रहरी कमदचारीको रुपमा 
कायादलयिाट प्रदान गररन े सेवा 
प्रवाहलाई मिटो िररतो र 
व्यवम्स्थत िनाउन सहयोग 
परु् याएको । 

प्यूठान 

२३ उजीरमसंह 
दीप पदक 

ततृीय मोहन ववष्ट परुुि नदीहरुमा दघुदटना भएका एवं डुिेर 
वेपत्ता भएका व्यम्क्तहरुको खोज 
तथा उिारमा प्रभावकारी भमूमका 

िााँके 
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वहन गदै मनष्ठाका साथ काम 
गरेको । 

२४ समाजसेवा 
श्री पदक 

दद्वतीय डा. वकशोर खत्री परुुि िालववशेिज्ञको रुपमा ववमभन्न 
ग्रामीण के्षत्रहरुमा ववमभन्न घबुती 
म्शववर सञ्चालन गरी 
िालिामलकाको स्वास््य सेवा 
सधुारमा महत्वपूणद भमूमका वहन 
गरेको । 

दाङ्ग 

२५ समाजसेवा 
श्री पदक 

दद्वतीय ववमल ररजाल परुुि ववमभन्न सामाम्जक संघ संस्थाहरुमा 
आिद्ध रही देश र जनताको सेवा 
गरेको साथै ग्रीन तलुसीपरु क्लीन 
तलुसीपरुको अमभयानमा नतेतृ्वदायी 

दाङ्ग 
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भमूमका वहन गरेको । 

२६ समाजसेवा 
श्री पदक 

दद्वतीय टोप िहादरु घती परुुि ववमभन्न संघ संस्थाहरुमा आिद्ध रही 
उद्यमी ववकास, जनजागरण, 
सामाम्जक रुपान्तरण एवं 
व्यवसावयक प्रवद्धदनमा उल्लेख्य 
कायद गरेको ।  

दाङ 

२७ समाजसेवा 
श्री पदक 

दद्वतीय मोहबमद इरर्ान 
मसदिकी 

परुुि कोमभड-१९ महामारीमा महत्वपूणद 
भमूमका वहन गदै मिरामीहरुको 
सेवा र व्यवस्थापनमा सहयोग 
गरेको । 

िााँके 
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२८ समाजसेवा 
श्री पदक 

दद्वतीय मेघराज कक्षपमत परुुि धमदशाला, पसु्तकालय, क्याबपस, 
सभाहल, प्रसमुत कक्ष मनमादण को 
साथै ववमभन्न शैम्क्षक संस्थाहरु र 
ववपद् मा परेका व्यम्क्तहरुलाई 
आमथदक सहयोग गरी सहयोग 
परु् याएको । 

प्यूठान 

२९ समाजसेवा 
श्री पदक 

दद्वतीय खेम पनु 
(मरणोपरान्त) 

परुुि समाजसेवीको रुपमा नमसदङ्ग 
स्टार्सबमको अध्ययन गराई 
प्रदेशको स्वास््य र शैम्क्षक के्षत्रको 
उन्नयनमा योगदान परु् याएको ।  

रुपन्देही 

३० समाजसेवा 
श्री पदक 

ततृीय मसतारानी थारु मवहला संघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रको 
स्थापनामा पररवारका ४ जना 
सदस्यहरुको सहादत भएको र 

िदददया 
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अनकुरणीय योगदान परु् याएको । 

३१ प्रदेश रत्न 
पदक 

प्रथम कृष्णराज सवदहारी परुुि थारु भािा र सावहत्यको उन्नयनमा 
थारु शब्दकोश संकलन, थारु 
पाठ्यिम मनमादण एवं थारु 
सावहत्यको खोज अध्ययन 
अनसुन्धानमार्द त सहयोग परु् याएको 
। 

दाङ्ग 

३२ प्रदेश रत्न 
पदक 

प्रथम नारायण खड्का परुुि खोज पत्रकाररतामार्द त जनतालाई 
ससुमु्चत गने अमभयानलाई 
मनरन्तरता प्रदान गरेको ।  

दाङ्ग 
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३३ प्रदेश रत्न 
पदक 

दद्वतीय भपुाल पोखरेल परुुि ववगत ५ विद गाउाँपामलका अध्यक्ष 
भई कायद सबपादन मूल्यांकनमा 
धकुोट गाउाँपामलकालाई लमु्बिनी 
प्रदेशको पवहलो र देशको तेश्रो 
पामलका िनाउनका लामग 
नेततृ्वदायी भमूमका खेलेको । 

गलु्मी 

३४ प्रदेश रत्न 
पदक 

दद्वतीय मभम प्रसाद वाग्ले परुुि म्शक्षा, वातावरण, देशभम्क्त, पयदटन 
ववधाहरुमा देशभम्क्त तथा  
जनचेतनामूलक गायन र संवङ्गतको 
माध्यमिाट सामाम्जक जागरणमा 
सहयोग परु् याएको । 

िदददया 

३५ प्रदेश रत्न 
पदक 

दद्वतीय हरर िहादरु वली परुुि प्रदेशको खेल के्षत्रको उन्नयन, 
सधुार र व्यावसायीकरणमा 

रोल्पा 
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महत्वपूणद भमूमका मनवादह गरी 
सहयोग परु् याएको । 

३६ प्रदेश रत्न 
पदक 

दद्वतीय आशतुोि िराल परुुि तेक्वान्डो खेलाडीको रुपमा ववमभन्न 
मेडलहरु प्राप्त गरी प्रदेशको गौरव 
अमभवृवद्ध गरी खेलकुदको के्षत्रमा 
अनकुरणीय योगदान परु् याएको । 

रुपन्देही 

३७ प्रदेश रत्न 
पदक 

दद्वतीय जीवन मगरी परुुि खेलकुदको क्षेत्रमा अन्तराविय 
खेलामडको रुपमा सहभामग भई 
नेपाल र लमु्बिनी प्रदेशको गौरव 
िढाउने कायदमा योगदान परु् याएको 
। 

कवपलवस्त ु
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३८ प्रदेश रत्न 
पदक 

दद्वतीय म्शवनन्दन 
जयसवाल 

परुुि राविय तथा स्थानीय पमत्रकाहरुमा 
भोजपरुी भािामा ववमभन्न 
अनसुन्धानमूलक सामग्री, पसु्तक 
प्रकाशन गरी भोजपरुी भािाको 
ववकासमा सहयोग गरेको । 

रुपन्देही 

३९ प्रदेश रत्न 
पदक 

दद्वतीय हररकेश यादव परुुि भोजपरुी गीतहरुको रचना एवं 
भोजपरुी लोक गायन एवं 
संस्कृमतको संरक्षण र सबवद्धदनमा 
सहयोग गरेको । 

रुपन्देही 

४० प्रदेश रत्न 
पदक 

दद्वतीय मगरीराज शमाद परुुि ववमभन्न सावहम्त्यक लेख, रचना, 
समालोचना, कथा/कववता संग्रहहरु 
प्रकाशन गरी नेपाली भािा 
सावहत्यको उन्नयनमा  योगदान 

दाङ्ग 
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परु् याएको । 

४१ प्रदेश रत्न 
पदक 

दद्वतीय केशव िहादरु 
काकी 

परुुि कृवि के्षत्रमा नवप्रवद्धदनात्मक 
कायदहरु गरर व्यवसावयक कृवि 
ववकासमा उल्लेखमनय योगदान 
पयुादएको 

पाल्पा 

४२ प्रदेश रत्न 
पदक 

दद्वतीय पूणद िहादरु 
चौधरी 
(मरणोपरान्त) 

परुुि थारु संग्रहालय स्थापना एवं थारु 
कला र संस्कृमतको सबवद्धदन र 
प्रवद्धदनमा अनकुरणीय योगदान 
परु् याएको । 

दाङ्ग 

४३ प्रदेश रत्न 
पदक 

दद्वतीय पववत्रा घतीमगर मवहला लोकसाँस्कृमतको जगेनाद गदै 
लोकदोहोरी गायन तथा सामाम्जक 
जागरणका के्षत्रमा अनकुरणीय 

रोल्पा 
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योगदान परु् याएको । 

४४ प्रदेश रत्न 
पदक 

दद्वतीय मेघराज ज्ञवाली परुुि सामाम्जक सधुार र समाजसेवा 
मार्द त सामाम्जक रुपान्तरणका 
लामग अनकुरणीय योगदान 
परु् याएको । 

कवपलवस्त ु

४५ प्रदेश रत्न 
पदक 

ततृीय जगतराम यादव परुुि अवमध भािा सावहत्यसाँग सबिम्न्धत 
खोज, अनसुन्धान गरी संरक्षणमा 
योगदान परु् याएको । 

दाङ 

४६ प्रदेश रत्न 
पदक 

ततृीय कणद वहादरु 
वढुामगर 

परुुि मगर भािा सावहत्यसाँग सबिम्न्धत 
खोज, अनसुन्धान गरेको एवं 
प्रयोगात्मक मगर व्याकरण तयार 
गरी मगर भािा संरक्षणमा योगदान 

रुकुम पवुद 
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परु् याएको । 

४७ प्रदेश रत्न 
पदक 

ततृीय ध्रवु गन्दभद परुुि लोकसाँस्कृमतको जगेनाद गदै सारंगी 
वादन र गायन गरी सामाम्जक 
ववकृमत, ववसंगमत, कुररमत, कुप्रथा, 
घरेल ु वहंसा, दवु्यदसन लगाएतका 
ववियमा योगदान परु् याएको । 

प्यूठान 

४८ प्रदेश रत्न 
पदक 

ततृीय मनोज पौडेल परुुि ढाकाजन्य वस्तहुरुको उत्पादन गरी 
ढाकाको प्रवद्धदनमा योगदान गरेको 
एवं रोजगारी मसजदनामा सहयोग 
परु् याएको । 

पाल्पा 

४९ प्रदेश रत्न 
पदक 

ततृीय वटकाराम अयादल परुुि सामाम्जक सधुार र समाजसेवा 
मार्द त देश र जनताको सेवा 

कवपलवस्त ु
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गरेको। 

५० प्रदेश रत्न 
पदक 

ततृीय म्शव ुखनाल परुुि पत्रकाररता मार्द त नेपाल भारत 
सीमाक्षेत्रका जनताका 
समस्याहरुलाई उजागर गरी 
जनचेतना अमभवृवद्धमा सहयोग 
परु् याएको । 

दाङ 

५१ प्रदेश प्रज्ञा 
पदक 

दद्वतीय डा. इन्रवहादरु 
भण्डारी 

परुुि कथा, कववता, समालोचना, 
उपन्यासहरुमार्द त समाजमा 
सचेतना रै्लाउाँदै नेपाली सावहत्यको 
उन्नयनमा सहयोग परु् याएको । 

िााँके 
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५२ प्रदेश प्रज्ञा 
पदक 

दद्वतीय प्र.डा. लक्ष्मण 
ज्ञवाली 

परुुि खोजमूलक लेख प्रकाशन तथा 
नेपाल प्रहरीको पाठ्यिम मनमादण 
एवं लमु्बिनी प्राववमधक ववश्वववद्यालय 
स्थापनामा योगदान परु् याएको । 

गलु्मी 

५३ प्रदेश प्रज्ञा 
पदक 

ततृीय अममर आजम 
ममया 

परुुि नेपालमा पवहलोपटक मदरसालाई 
सरकारको पाठ्यिम अनसुार 
मूलधारमा ल्याई १०+२ मा.वव. 
सबम संचालनमा योगदान 
परु् याएको। 

नवलपरासी 
(ि.स.ुप.) 

५४ प्रजापती 
गौतमी पदक 

दद्वतीय औमं्श मि.क. मवहला संघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रको 
स्थापनामा श्रीमान,् िोरा, िोरी 
गमुाएको एवं मवहला जागरण र 
सशम्क्तकरणमा सहयोग परु् याएको। 

रोल्पा 
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५५ प्रजापती 
गौतमी पदक 

ततृीय राधा म्घममरे 
(मरणोपरान्त) 

मवहला दगुदम तथा ववकट वस्तीहरुमा 
सामाम्जक सचेतना अमभवृवद्ध, 
मवहला सशम्क्तकरण लगायतका 
कायदहरु गरी सामाम्जक 
रुपान्तरणमा सहयोग परु् याएको ।  

प्यूठान 

५६ प्रजापती 
गौतमी पदक 

ततृीय ममना शमाद मवहला मवहला उद्यमीको रुपमा समस्यामा 
परेका मवहलाहरुलाई सशक्तीकरण 
गरी स्वरोजगार िनाउन सहयोग 
परु् याएको । 

िााँके 

५७ दवङ्गशरण 
िमलहाङ्ग 
पदक 

दद्वतीय चम्न्रका यादव 
(मरणोपरान्त) 

परुुि संघीयता र गणतन्त्रको स्थापनाका 
लामग योगदान परु् याएको । 

रुपन्देही 
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५८ दवङ्गशरण 
िमलहाङ्ग 
पदक 

ततृीय लल्लरुाम थारु परुुि संघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रको 
स्थापना र ववद्यालयको शैम्क्षक 
सधुारमा योगदान परु् याएको । 

िदददया 

५९ दवङ्गशरण 
िमलहाङ्ग 
पदक 

ततृीय गोिद्धदन थापा परुुि प्यूठानको दगुदम तथा ववकट 
वस्तीहरुमा सडक ववस्तार, 
वातावरण संरक्षण, लघ ु जलववद्यतु 
लगायत म्शक्षा र स्वास््यसाँग 
सबिम्न्धत कायदहरु गरी समाजसेवा 
गरेको ।  

प्यूठान 

६० दवङ्गशरण 
िमलहाङ्ग 
पदक 

ततृीय मनोज पौडेल परुुि पत्रकाररतामार्द त जनतालाइ 
सूसमु्चत िनाउन ेकायदमा महत्वपूणद 
मूममका वहन गरेको । 

कवपलवस्त ु
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६१ दवङ्गशरण 
िमलहाङ्ग 
पदक 

ततृीय दगेुश यादव 
(मरणोपरान्त) 

परुुि संघीयता र गणतन्त्रको स्थापनाका 
लामग योगदान परु् याएको । 

रुपन्देही 

 

  

 

 

आज्ञाले, 

कोमल प्रसाद धमला 
प्रदेश सम्चव 

स
म्च
व 
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प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्तररक माममला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय  


