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विभूषण सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन बनेको विधेयक
ु को श्रीबृवि गने व्यशिलाई
प्रस्तािना : राविय जीिनका विभभन्न क्षेत्रमा विशशष्ट योगदान पुयानइ मुलक
राज्यका तर्नबाट प्रदान गररने विभूषण, उपाभध िा सम्मान सम्बन्धी प्रचभलत कानूनलाई सं शोधन र
एकीकरण गनन िाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सद्ले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारशम्भक
१.

संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “विभूषण ऐन, २०७६” रहे को छ ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको भमभतले एक्काइसौं ददनबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अर्न नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“अलङ्कार” भन्नाले दर्ा २४ बमोशजम प्रदान गररने अलङ्कार सम्झनु
पछन।

(ख) “उपाभध” भन्नाले दर्ा ३१ बमोशजम प्रदान गररने उपाभध सम्झनु
पछन ।
(ग)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोशजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको
भनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोशजम सम्झनु पछन ।

(घ)

“पदक” भन्नाले दर्ा २८ बमोशजम प्रदान गररने पदक सम्झनु
पछन ।

(ङ)

“विभूषण” भन्नाले यस ऐन बमोशजम प्रदान गररने मानपदिी, अलङ्कार
र पदक सम्झनु पछन ।

(च)

“मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सम्झनु पछन।

(छ)

“मानपदिी” भन्नाले पररच्छे द ३ बमोशजम प्रदान गररने मानपदिी
सम्झनु पछन ।

(ज)

“सनदपत्र”

भन्नाले यस ऐन बमोशजम प्रदान भएको विभूषण िा

उपाभध प्रमाशणत गने अभधकारपत्र सम्झनु पछन।
(झ)

“सम्मान” भन्नाले

दर्ा ३२ बमोशजम प्रदान गररने सम्मान सम्झनु

पछन ।

(ञ)

“सभमभत” भन्नाले दर्ा ४ बमोशजम गठन हुने विभूषण भसर्ाररश
सभमभत सम्झनु पछन।
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पररच्छे द-२
विभूषण प्रदान गने आधार तर्ा प्रविया
३.

विभूषण प्रदान गनन सक्ने : (१) रािपभतले मशन्त्रपररषको भसर्ाररश बमोशजम राविय जीिनका
विभभन्न क्षेत्रमा उल्ले खनीय र विशशष्ट योगदान पुयानई िा नेपालको प्रभतभनभधत्ि गरी अन्तरानविय
ु को श्रीबृशदद गने नेपाली नागररक िा सं घ, सं स्र्ा िा
क्षेत्रमा विशशष्ट योगदान पुयानई मुलक
नेपाल र नेपाली जनतासंगको मैत्रीपूण न सम्बन्ध सुदृढ गने िा नेपाल र नेपालीको वहत
शचताउने विदे शी राज्य िा अन्तरानविय सं स्र्ाका पदाभधकारी िा विदे शी नागररक िा विदे शी
सं घ, सं स्र्ालाई राज्यको तर्नबाट यस ऐन बमोशजम विभभन्न विभूषण, उपाभध िा सम्मान
प्रदान गनन सक्नेछ।
(२) नेपाल सरकारले उपदर्ा (१) बमोशजम विभूषण पाउने व्यशिको नाम, र्र,
ठे गाना, पेशा र भनजले योगदान पुयानएको वििरण र भनजलाई प्रदान भएको विभूषणको
वििरण सिनसाधारणको जानकारीका लाभग नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गनेछ।
(३) उपदर्ा (१) बमोशजम बाहे क राज्यको तर्नबाट कसै ले कुनै पभन विभूषण,
उपाभध िा सम्मान प्रदान गनन सक्ने छै न र प्रदान भएमा मान्य हुने छै न।
(४) उपदर्ा (३) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापभन कुनै सं स्र्ा िा भनकायले
आफ्नो कायनक्षेत्रका

विषयमा कुनै वकभसमको पदक िा पुरस्कार प्रदान गनन बाधा पने

छै न।
४.

विभूषण भसर्ाररश सभमभत : (१) दर्ा ३ को उपदर्ा (१) बमोशजम विभूषण प्रदान गररने
व्यशिको नाम

रािपभत

समक्ष भसर्ाररश गनन मशन्त्रपररषदलाई सुझाि ददन दे हाय

बमोशजमको एक विभूषण भसर्ाररश सभमभत गठन हुनछ
े :(क)

गृह मन्त्री, नेपाल सरकार

(ख)

नेपाल भनजामती सेिाबाट अिकाशप्राप्त

- अदयक्ष

मुख्य सशचि िा सशचिमदयेबाट नेपाल
सरकारले तोकेको व्यशि एकजना
(ग)

- सदस्य

नेपाली सेनाको कशम्तमा उपरर्ीको पदबाट
अिकाश प्राप्त व्यशिहरु मदयेबाट नेपाल
सरकारले तोकेको एक जना

(घ)

राविय जीिनमा उल्लेखनीय योगदान पुयानएका
विशशष्ट व्यशिहरुमदयेबाट मन्त्रालयको
2
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भसर्ाररशमा समािेशी भसिान्तको आधारमा
कशम्तमा एक जना मवहला सवहत नेपाल
(ङ)

सरकारले तोकेको तीन जना

-सदस्य

गृह सशचि, नेपाल सरकार

-

सदस्य-

सशचि
(२) उपदर्ा (१) को खण्ड (घ) बमोशजमको सदस्यहरुका पदािधी दुई िषनको
हुनेछ।
(३) उपदर्ा (१) बमोशजमको सभमभतको िैठक सभमभतको अदयक्षले तोकेको भमभत,
समय र स्र्ानमा बस्नेछ ।
(४) अदयक्ष सवहत कम्तीमा चार जना सदस्य उपशस्र्त भएमा सभमभतको बैठकको
गणपूरक सं ख्या पूरा भएको माभननेछ।
(५) सभमभतको भनणनय सिनसम्मभतको आधारमा हुनेछ र सिनसम्मभत कायम हुन
नसकेमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ।
(६) सभमभतको िैठकमा सम्बशन्धत क्षेत्रका विज्ञलाई आमन्त्रण गनन सवकनेछ।
(७) सभमभतको बैठकको भनणनय अदयक्ष र सदस्य सशचिले प्रमाशणत गनेछन्।
(८) सभमभतको िैठक सम्बन्धी अन्य कायनविभध सभमभत आर्ैले भनधानरण गरे बमोशजम
हुनेछ।
५.

प्रदे श विभूषण सुझाि सभमभत : (१) राविय जीिनका विभभन्न क्षेत्रमा विशशष्ट योगदान पुयानएका
आफ्नो प्रदे श भभत्रका नागररक िा सं घ, सं स्र्ा िा प्रदे शस्तरका कायानलयका कमनचारीलाई
विभूषण प्रदान गनन उपयुि भई सभमभत समक्ष नाम भसर्ाररश गनन प्रत्येक प्रदे शमा दे हाय
बमोशजमको प्रदे श विभूषण सुझाि सभमभत रहनेछ :(क)

प्रदे श सरकारको आन्तररक माभमला तर्ा
कानून मन्त्री

-अदयक्ष

(ख)

प्रमुख सशचि, प्रदे श सरकार

-सदस्य

(ग)

राविय जीिनमा उल्लेखनीय योगदान पुयानएका
विशशष्ट व्यशिहरुमदयेबाट कम्तीमा एक जना

(घ)

मवहला सवहत मुख्य मन्त्रीले तोकेको दुई जना

-सदस्य

सशचि, आन्तररक माभमला तर्ा कानून मन्त्रालय

-सदस्य-

सशचि
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(२) उपदर्ा (१) को खण्ड (ग) बमोशजमको सदस्यहरुको पदािधी दुई िषनको
हुनेछ।
(३) उपदर्ा (१) बमोशजमको सभमभतको िैठक सो सभमभतको अदयक्षले तोकेको
भमभत, समय र स्र्ानमा बस्नेछ ।
(४) उपदर्ा (१) बमोशजमको सभमभतको िैठक सम्बन्धी अन्य कायनविभध सो सभमभत
आर्ैले भनधानरण गरे बमोशजम हुनेछ।
(५) उपदर्ा (१) बमोशजमको सभमभतले विशशष्ट योगदान पुयानएका नागररक िा
सं घ, सं स्र्ाको नाम, र्र, ठे गाना तर्ा भनजले पुयानएको योगदानको वििरण तोवकएको ढााँचामा
तयार गरी तोवकएको अिभधभभत्रमा सभमभतमा भसर्ाररश गरर पठाउनु पनेछ।
(६) उपदर्ा (५) बमोशजम भसर्ाररश गदान विभूषण प्रदान गररने विभभन्न विधालाई
समेट्ने गरी िढीमा दुई जनाको नाम भसर्ाररश गनन सवकनेछ।
(७) उपदर्ा (५) बमोशजमको भसर्ाररश विद्युतीय मादयम मार्नत पभन पठाउन
सवकनेछ।
६.

ु को
विभूषण प्रदान गनन सुझाि ददन सक्ने : (१) कुनै नेपाली नागररक िा सं घ, सं स्र्ाले मुलक
ु को श्रीबृवि गनन उल्लेखनीय र
राविय जीिनमा दर्ा ८ मा उशल्लशखत कुनै विधामा मुलक
ु ले उल्लेख्य उपलशधध हाभसल
विशशष्ट योगदान पुयानएको, भनजले पुयानएको योगदानबाट मुलक
गरे को िा रािको गौरब कायम गरे को वििरण सवहत उपयुि विभूषण प्रदान गनन कुनै पभन
नेपाली नागररक िा सं घ, सं स्र्ाले सभमभतमा तोवकएको ढााँचामा तोवकएको अिभधभभत्र सुझाि
पठाउन सक्नेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजम सुझाि पठाउदा विद्युतीय मादयम मार्नत पभन पठाउन
सवकनेछ।

७.

विभूषणको लाभग भसर्ाररश गनन सुझाि ददन सक्ने : (१) दर्ा ६ मा जुनसुकै कुरा ले शखएको
भए तापभन

आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुयानउने नागररक िा सं घ सं स्र्ाको नाम,

र्र, ठे गाना तर्ा भनजले पुयानएको योगदानको वििरण सवहत तोवकएको ढााँचामा तयार गरर
दे हायका पदाभधकारीले विभूषण प्रदान गनन तोवकएको अिभधभभत्र सभमभतमा सुझाि पठाउनु
पनेछ :(क)

सं िैधाभनक भनकायका प्रमुख पदाभधकारी भए सभमभत आर्ैले
िा अन्य पदाभधकारी िा त्यस्तो भनकायमा कायनरत कमनचारी
भए सम्बशन्धत सं िैधाभनक भनकायका प्रमुख पदाभधकारीले ,
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(ख)

सं घीय सं सद् सशचिालयका कमनचारी भए सं घीय सं सद्को
महासशचिले ,

(ग)

भनजामती सेिा िा कुनै मन्त्रालयसाँग सम्बशन्धत सरकारी,
सं गदठत सं स्र्ा िा गैरसरकारी िा से िा करारमा रहे का
कमनचारी भए सम्बशन्धत मन्त्रीले,

(घ)

कुनै पेशा िा व्यिसाय सं चालन गने पेशाकमी, व्यिसायी
भए सम्बशन्धत मन्त्रीले ,

(ङ)

राविय जीिनमा विशशष्ट योगदान पुयानउने अन्य सरकारी िा
गैरसरकारी

व्यशि

भए

त्यस्तो

योगदानको

विषयसाँग

सम्बशन्धत मन्त्रालयले ,
(च)

खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) िा (ङ) मा उशल्लशखत व्यशि
बाहे क अन्य व्यशिका हकमा नेपाल सरकारको गृह
मन्त्रीले ।

(२)

उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापभन यस ऐन बमोशजम

विभूषण प्रदान गनन योग्य विदे शी रािका पदाभधकारी िा विदे शी नागररक भए सम्बशन्धत
दे शको राजदूतको भसर्ाररशमा परराि मन्त्रीले िा पररािमन्त्री आर्ैले सभमभतमा भसर्ाररश
गनेछ।
८.

भसर्ाररशका आधार :

विभूषण प्रदान गननको लाभग सभमभतमा भसर्ाररश गदान सम्बशन्धत

व्यशिले दे हायका शतन पूरा गरे को विषयलाई आधार भलनुपनेछ :(क)

रािको गौरि िृवि गने कायनमा उल्ले खनीय योगदान

पुयानएको,
(ख)

सम्बशन्धत क्षेत्रमा अन्यन्त उत्कृष्ट काम गरी रािलाई
महत्िपूण न योगदान पुयानएको र त्यस्तो योगदानबाट श्रीबृवि
गनन उपलशधध हाभसल भएको,

(ग)

सावहत्य, सं गीत, कला, नाट्य, चलशचत्र, सं स्कृती

िा

खेलकुदका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुयानएको िा दशकौं
दे शख

भनरन्तर

रुपमा

सम्बशन्धत

क्षेत्रमा

साधना

गरी

अतुलनीय योगदान पुयानएको,
(घ)

विज्ञान, प्रविभध िा सूचना प्रविभध क्षेत्रमा आविष्कार, अन्िेषण
िा अनुसन्धान गरी निीनतम उपलशव्ध हाभसल गरे को,
5

www.lawcommission.gov.np

(ङ)

अन्तरानविय प्रभतष्पधानत्मक कुनै क्षेत्र भए प्रभतष्पधानमा भनजले
कुनै उल्लेख्य उपलशव्ध हाभसल गरे को,

(च)

सािनजभनक प्रशासन िा सािनजभनक सेिासाँग सम्बशन्धत व्यशि
भए भनजलाई सुशम्पएको काम प्रशंसनीय रुपमा सम्पादन गरी
सुशासनलाई व्यिहारमा कायानन्ियन गरे को िा सािनजभनक
सेिालाई असाधारण रुपमा प्रभािकारी बनाएको,

(छ)

कुनै साहसी िा बुविमतापूण न काम गरी सािनजभनक वहतको
लाभग विशेष योगदान पुयानएको िा जोशखमपूण न कामको
व्यिस्र्ापन गरे को,

(ज)
९.

तोवकएको अन्य उल्लेख्य काम गरे को।

भसर्ाररशको सम्बन्धमा छानिीन गने : (१) विभूषण प्रदान गननका लाभग दर्ा ५, ६ िा
७ बमोशजम प्राप्त सुझािको सम्बन्धमा सभमभतले आिश्यक छानिीन गनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजम छानिीन गदान सभमभतले भसर्ाररश गरे को व्यशिको
वििरण तर्ा भनजले राविय जीिनमा पुयानएको योगदानको मूल्याङ्कन गरी विभूषण प्रदान गनन
उपयुि भए िा नभएको विषयमा यवकन गनुन पनेछ।
(३) उपदर्ा (२) बमोशजम यवकन गदान एउटै विधामा विभूषणको लाभग एक भन्दा
िढी व्यशि भसर्ाररश भएको र विभूषण ददन योग्य दे शखएकोमा राविय जीिनमा त्यस्तो
व्यशिले पुयानएको योगदानको आधारमा सिैभन्दा उल्ले खनीय र विशशष्ट योगदान पुयानएको
र जुन विभूषण प्रदान गनन सुझाि प्राप्त भएको हो त्यस्तो विभूषण प्राप्त गनन यस ऐन बमोशजम
पूरा गनुन पने आधार र शतन पूरा गरे को व्यशिलाई प्रार्भमकतािममा राखेर सभमभतले िम
भनधानरण गनुन पनेछ।
(४) सभमभतले

उपदर्ा (३)

बमोशजम िम भनधानरण गदान विभूषणको लाभग

भसर्ाररश भएको व्यशिको नाम, र्र, ठे गाना

र योगदान तर्ा योगदानलाई समर्नन तर्ा

पुवष्ट गने कागज प्रमाण समेत सं लग्न भए िा नभएको यवकन गनुन पनेछ।
१०.

मशन्त्रपररषदमा भसर्ाररश पेश गने : (१) सभमभतले दर्ा ९ बमोशजम छानिीन गदान राविय
जीिनमा कुनै व्यशि िा सं स्र्ाले पुयानएको उल्लेखनीय र विशशष्ट योगदान र प्रदान गररने
विभूषण यवकन गरी दे हायको वििरण सार् विभूषण प्रदान गने नेपाल सरकार, मशन्त्रपररषदमा
सुझाि सवहत भसर्ाररश पेश गनेछ :(क)

विभूषण प्राप्त गने व्यशिको नाम, र्र, ठे गाना,

(ख)

भसर्ाररश गररएको व्यशिको पवहचान खुल्ने वििरण,
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(ग)

विभूषण

प्रदान

गनुप
न ने

गरी

त्यस्तो

व्यशिले

गरे को

योगदानको विस्तृत वििरण तर्ा त्यसलाई पुवष्ट गने प्रमाण,
(घ)

भनजलाई विगतमा विभूषण प्रदान गररसकेको भए त्यसरी
प्रदान गरे को विभूषणको नाम र विभूषण प्रदान गरे को िषन,

(ङ)

भसर्ाररश गररएको विभूषणको नाम, श्रे णी विभाजन भएको
विभूषण भए श्रे णी,

(च)

तोवकए बमोशजमका अन्य वििरण।

ु को राि प्रमुख,
(२) विदे शी मुलक
पदाभधकारी,

विदे शी नागररकलाई

सरकार प्रमुख,

मन्त्री िा सो सरहका

ु को
विभूषणको लाभग भसर्ाररश गदान सम्बशन्धत मुलक

प्रचलनलाई समेत दयानमा राखी भसर्ाररश गनुन पनेछ।
(३) विभूषण भसर्ाररश सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा तोवकए बमोशजम हुनेछ।
११.

योगदानको आधारमा उपाभध, सम्मान िा विभूषण प्रदान गने : यस ऐन बमोशजम कुनै
व्यशिलाई कुनै उपाभध, सम्मान िा विभूषण प्रदान गनन भसर्ाररश गदान िा प्रदान गदान त्यस्तो
व्यशिको उमेर, पेशा, पद िा सामाशजक है भसयत विचार नगरी सम्बशन्धत क्षेत्रमा भनजले
पुयानएको योगदान िा त्यसबाट हाभसल भएको उपलशधधलाई मात्र आधार भलनु पनेछ।

१२.

विभूषण पाउने व्यशिको नाम सािनजभनक गने : (१) रािपभतबाट विभूषण पाउने व्यशिहरुको
नामािली स्िीकृत भई विभूषण प्रदान गरे को विषय सािनजभनक भएपभछ मन्त्रालयले त्यस्ता
व्यशिहरुको नाम, र्र, ठे गाना, भनजले राविय जीिनमा पुयानएको योगदान तर्ा प्रदान
गररएको विभूषणको वििरण खुलाई नेपालको राविय ददिसको ददन सािनजभनक गनेछ।
ु का
(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापभन कुनै विदे शी मुलक
रािप्रमुख, सरकार प्रमुख, विदे श मन्त्री िा अन्तर-सरकारी अन्तरानविय सं स्र्ाका प्रमुखलाई
प्रदान गने विभूषण जुनसुकै बखत प्रदान गनन सवकनेछ।

१३.

सुशोभन समारोह : (१) रािपभतबाट विभूषण पाउने व्यशिलाई भनजले प्राप्त गरे को विभूषण,
त्यसको प्रतीक समूह र सनदपत्र प्रदान गननको लाभग मन्त्रालयले तोकेको भमभतमा सुशोभन
समारोह आयोजना गररनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजम आयोजना भएको सुशोभन समारोहमा रािपभत आर्ैले
सम्बशन्धत व्यशिलाई विभूषण पवहराई विभूषणसाँग सम्बशन्धत सनदपत्र भनजलाई प्रदान
गनेछ।
तर विभूषण प्रदान गररएको व्यशिले सुशोभन हुन ु अशघ दर्ा ४२ बमोशजमको कुनै
कसूर गरे कोमा िा अन्य कुनै कसूरको भसलभसलामा वहरासत िा र्ुनामा रहे मा िा भनज
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कानून बमोशजम कालोसूचीमा परे मा त्यस्तो व्यशिलाई विभूषण पवहराउन र सनदपत्र प्रदान
गररने छै न।
(३) उपदर्ा (२) बमोशजमको सनदपत्रमा सम्बशन्धत व्यशिले गरे को योगदानको
वििरण उल्ले खन र रािपभतको हस्ताक्षर हुनेछ।
ु का राि
(४) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापभन विदे शी मुलक
प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री िा अन्तरसरकारी अन्तरानविय सं स्र्ाका प्रमुखलाई विभूषण
प्रदान गरे कोमा जुनसुकै िखत सुशोभन समारोहको आयोजना गनन सवकनेछ।
(५) कुनै व्यशिलाई मरणोपरान्त विभूषण प्रदान गररएकोमा िा विभूषण प्रदान
गररएको व्यशिको सुशोभन समारोह हुन ु अगाभड नै मृत्यु भएमा भनजले पाउने विभूषण र
ु िा धमनपत्र
ु ी मदये
सनदपत्र भनजको बाबु िा आमा, पती िा पत्नी, छोरा िा छोरी, धमनपत्र
कसैलाई प्रदान

गररनेछ।

तर त्यस्तो कुनै व्यशि नभएमा कानून बमोशजमको हकिालालाई प्रदान गनन
सवकनेछ।
ु शघ त्यसको प्रतीक समूह
(६) विभूषण प्राप्त गने व्यशिले सुशोभन समारोह हुनअ
लगाउन सक्ने छै न।
(७) विभूवषत हुने व्यशि तोवकए बमोशजमको पररधान (पोसाक) मा सुशोभन
समारोहमा उपशस्र्त हुन ु पनेछ।
१४.

विभूषण िुशझभलनुपने : (१) दर्ा १३ बमोशजम आयोजना गररएको सुशोभन समारोहका ददन
विभूषण पाउने व्यशि कुनै कारणले उपशस्र्त हुन नसकेमा भनजले विभूषण, प्रतीक समूह र
सनदपत्र सुशोभन समारोह सम्पन्न भएको एक िषन भभत्र मन्त्रालयबाट बुशझभलनु पनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको अिभधभभत्र विभूषण बुशझ भलन नसक्ने व्यशिले
त्यस्को मनाभसि कारण दे खाई अिभध र्प गननको लाभग मन्त्रालयमा भनिेदन ददन सक्नेछ।
(३) उपदर्ा (२) बमोशजम भनिेदन परे मा मन्त्रालयले विभूषण, विभूषणको प्रतीक
समूह र सनदपत्र प्राप्त गननको लाभग मनाभसि मावर्कको अिभध र्प गररददन सक्नेछ।
(४) उपदर्ा (२) बमोशजम भनिेदन नददएमा िा उपदर्ा (३) बमोशजम र्वपएको
अिभधभभत्र पभन विभूषण बुशझनभलएमा त्यस्तो अिभध समाप्त भएपभछ त्यस्तो व्यशिले प्राप्त
गरे को विभूषण स्ितः नेपाल सरकारमा वर्तान भएको माभननेछ।
पररच्छे द-३
मानपदिी र मयानदािम
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१५.

मानपदिी र मयानदािम : (१) यस ऐन बमोशजम प्रदान गररने मानपदिी र त्यसको
मयानदािम दे हाय बमोशजम हुनेछ :-

१६.

(क)

नेपाल रत्न,

(ख)

सगरमार्ा सम्मान विभूषण,

(ग)

गौतम बुदद शाशन्त विभूषण,

(घ)

रािगौरि,

(ङ)

रािदीप,

(च)

जनसेिा श्री ।

नेपाल रत्न : (१) राविय जीिनको कुनै पभन क्षेत्रमा असाधारण, अदितीय र अतुलनीय
योगदान पुयानई त्यस्तो क्षेत्रमा अनुकूल प्रभाि पुयानउने कुनैपभन नेपाली नागररकलाई भनज
जीवित रहेको अिस्र्ामा नेपाल रत्न प्रदान हुन सक्नेछ।
तर भनजको मृत्यू भएको तीन िषन भभत्र त्यस्तो पदक प्रदान गनन बाधा पने छै न।
(२) नेपाल रत्न एक िषनमा एकजनालाई ददईने छ र एक पटक नेपाल रत्नबाट
विभूवषत भएको व्यशिलाई पुनः अको कुनै मानपदिी प्रदान गनन सवकने छै न।
(३) नेपाल रत्नबाट विभूवषत हुने नागररकलाई तोवकए बमोशजम पररचयपत्र र प्रतीक
शचन्ह प्रदान गररनेछ।
(४) नेपाल रत्न सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा तोवकए बमोशजम हुनेछ।

१७.

ु र त्यसका
सगरमार्ा सम्मान विभूषण : (१) नेपाल र नेपाली जनतासाँग सम्बशन्धत मुलक
जनतासं ग मैत्रीपूण न सम्बन्ध सुदृढ गनन अन्तरानविय क्षेत्रमा नेपाल र नेपाली जनताको अभधकार
र पवहचान सं रक्षण र उजागर गनन असाधारण, अतुलनीय र अदितीय योगदान पुयानएको िा
नेपालको आभर्नक तर्ा सामाशजक विकासमा असाधारण तर्ा अतुलनीय योगदान पुयानएको
ु
विदे शी राज्यको बहालिाला रािादयक्ष, सरकार प्रमुख, मन्त्री िा सं यि
रािसं घका
महासशचि िा सो सरहका पदाभधकारी िा त्यस्तो पदबाट अिकास प्राप्त व्यशिलाई सगरमार्ा
सम्मान विभूषण प्रदान हुन सक्नेछ।
(३) एक पटक सगरमार्ा सम्मान विभूषणबाट विभूवषत भएको पदाभधकारीलाई
पुनः सोही विभूषण प्रदान हुन सक्ने छै न।
(४) सगरमार्ा सम्मान विभूषण सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा तोवकए बमोशजम हुनेछ।

१८.

गौतम बुदद शाशन्त विभूषण : (१) नेपालको सामाशजक, आभर्नक विकासमा असाधारण तर्ा
उल्लेखनीय योगदान पुयानउने, नेपाल र नेपालीको अन्तरानविय स्तरमा अभधकारको पक्षमा
आिाज उठाउने िा नेपाल र नेपालीको पवहचान गराई प्रचार प्रसार गने , नेपालको विभभन्न
9

www.lawcommission.gov.np

क्षेत्रमा अन्िेषण िा अनुसन्धान गरी विशशष्ट उपलशधध हाभसल गने िा नेपाली र सम्बशन्धत
ु का नागररकबीच जनस्तरमा विभभन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा सम्बन्ध प्रिधनन
विदे शी मुलक
गने कुनै पभन विदे शी नागररकलाई गौतम बुदद शाशन्त विभूषण प्रदान गनन सवकनेछ।
(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापभन विश्व शाशन्त, अन्तरानविय
भाईचारा, मानि अभधकारको सं रक्षण, अन्तरानविय स्तरमा सामाशजक न्याय तर्ा प्रगभतको
लाभग अन्तरानविय स्तरमा नै ख्याभतप्राप्त राजनेता, विश्वविख्यात िैज्ञाभनक िा नोिेल पुरस्कार
िा त्यस्तै प्रकृभतको अन्य अन्तरानविय पुरस्कार प्राप्त गने कुनै पभन विदे शी नागररकलाई
गौतम िुि शाशन्त विभूषण प्रदान गनन सवकनेछ।
(३) गौतम बुदद शाशन्त विभूषणबाट विभूवषत हुने व्यशिलाई तोवकए बमोशजम
सुविधा प्रदान गनुन पनेछ।
(४) गौतम बुदद शाशन्त विभूषण सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा तोवकए बमोशजम हुनेछ।
१९.

राि गौरि : (१) राविय जीिनको कुनै पभन क्षेत्रमा असाधारण, अतुलनीय र उल्लेख्य
योगदान पुयानउने कुनैपभन नेपाली नागररक िा सं घ सं स्र्ालाई त्यस्तो नागररक जीवित रहे को
अिस्र्ामा राि गौरि मानपदिी प्रदान गनन सवकनेछ।
तर भनजको मृत्यू भएको तीन िषन भभत्र त्यस्तो पदक प्रदान गनन बाधा पने छै न।
(२) राि गौरि मानपदिी सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा तोवकए बमोशजम हुनेछ।

२०.

रािदीप : (१) राविय जीिनका कुनै पभन क्षेत्रमा उल्लेखनीय र असाधारण योगदान पुयानएको
कुनै पभन नेपाली नागररकलाई िा सं घ, सं स्र्ालाई नीज जीवित रहे को अिस्र्ामा रािदीप
प्रदान गनन सवकने छ।
तर भनजको मृत्यू भएको तीन िषन भभत्र त्यस्तो मानपदिी प्रदान गनन बाधा पने छै न।
(२) रािददप मानपदिी विभभन्न श्रे णीमा िगीकरण गनन सवकनेछ।
(३) रािदीप मानपदिी सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा तोवकए बमोशजम हुनेछ।

२१.

जनसेिा श्री : (१) राविय जीिनको कुनै पभन क्षेत्रमा विशशष्ट, महत्िपूण न तर्ा उल्लेखनीय
योगदान पुयानएको नेपाली नागररक िा सं घ सं स्र्ालाई जनसेिा श्री मानपदिी प्रदान गनन
सवकनेछ।
(२) जनसेिा श्री मानपदिी विभभन्न श्रे णीमा िगीकरण गनन सवकनेछ।
(३) जनसेिा श्री मानपदिी सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा तोवकए बमोशजम हुनेछ।

२२.

मानपदिीको श्रे णी विभाजन र मण्डन :

(१) दर्ा १५ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ङ)

र (च) को मानपदिी बाहे क अन्य मानपदिीको श्रे णी विभाजन हुने छै न।
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(२) मानपदिीको मण्डन, प्रालशम्बका र पट्टाको वििरण तर्ा नाप तोवकए बमोशजम
हुनेछ।
२३.

मानपदिी प्रदान गररने अभधकतम सं ख्या : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापभन एक राविय ददिसमा बढीमा भबस जनासम्मलाई मानपदिी प्रदान गनन सवकनेछ।
पररच्छे द - ४
अलङ्कार

२४.

अलङ्कार प्रदान गररने : (१) कुनै रािसेिकले आफ्नो कतनव्य पालनाको भसलभसलामा िा
कुनै व्यशिले आर्ूखुसी कुनै असाधारण बहादुरीपूण न काम गरे को िा विपद व्यिस्र्ापनका
बखत रािसेिकले िा अन्य कुनै व्यशिले िुविमतापूिक
न िा बहादुरीपूण न रुपमा जोशखम
व्यिस्र्ापन गरे कोमा त्यस्तो रािसेिक िा व्यशिलाई अलङ्कार प्रदान गनन सवकनेछ।
(२) उपदर्ा (१) को प्रयोजनका लाभग दे हायका अलङ्कार नेपाली सेनाका अभधकृत,
पदीक िा जिानलाई ददन सवकनेछ।
(क)

परम पौरख भाष्कर,

(ख)

अभत पौरख भाष्कर,

(ग)

महा पौरख भाष्कर ।

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम अलङ्कार प्रदान गदान दे हायको अलङ्कार नेपाल प्रहरी,
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अभधकृत िा जिान िा राविय अनुसन्धान विभागका कमनचारीलाई
प्रदान गनन सवकनेछ।
(क)

ू ण,
नेपाल प्रताप सुभष

(ख)

नेपाल प्रताप आभूषण,

(ग)

नेपाल प्रताप भूषण ।

(४) उपदर्ा (२) िा (३) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापभन दे हायका अलङ्कार
जुनसुकै व्यशि िा सं स्र्ालाई प्रदान गनन सवकनेछ :(क)

राि यशोबिनक,

(ख)

नेपाल सेिा प्रिीण,

(ग)

समाज से िा रत्न ।

(५) यस दर्ामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापभन यस दर्ा बमोशजम
अलङ्कार प्रदान गदान प्रत्येक िषन प्रत्येक अलङ्कार तीन जना सम्म व्यशि िा सं स्र्ालाई प्रदान
गनन सवकनेछ।
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२५.

अलङ्कारको मयानदािम : (१) दर्ा २४ बमोशजम प्रदान गररने अलङ्कारको मयानदािम दे हाय
बमोशजम हुनेछ :(क)

राि यशोबिनक,

(ख)

परम पौरख भाष्कर,

(ग)

ू ण,
नेपाल प्रताप सुभष

(घ)

नेपाल सेिा प्रिीण,

(ङ)

अभत पौरख भाष्कर,

(च)

नेपाल प्रताप आभूषण,

(छ)

समाज से िा रत्न,

(ज)

महा पौरख भाष्कर,

(झ)

नेपाल प्रताप भूषण ।

(२) मानपदिी र अलङ्कारको मयानदािम कायम गनुप
न दान मानपदिीको मयानदािम
अलङ्कारभन्दा माभर् हुनेछ ।
(३) अलङ्कार वितरण गदान नेपाली सेनाका अभधकृत, पदीक िा जिान भए रक्षा
मन्त्रीले, नेपाल प्रहरी, राविय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अभधकृत िा
जिान िा अन्य सिनसाधारण व्यशि भए गृहमन्त्रीले सम्बशन्धत व्यशिलाई पवहराई प्रदान
गनुप
न नेछ।
२६.

अलङ्कार लगाउने िम : (१) कुनै व्यशिले एकभन्दा बढी अलङ्कार प्राप्त गरे को भए त्यस्तो
व्यशिले आर्ूले पाएका अलङ्कार लगाउाँदा मयानदािम अनुसार दावहनेबाट दे ब्रेतर्न लगाउनु
पनेछ ।
(२) अलङ्कार, त्यसको स्िल्पाकार िा पदट्टका र विदे शी राज्यबाट प्राप्त विभूषण िा
भतनको स्िल्पाकार, पदट्टका एकैसार् लगाउनु परे मा अलङ्कार, त्यसको स्िल्पाकार िा पदट्टका
विदे शी राज्यबाट प्राप्त विभूषण िा त्यसको स्िल्पाकार िा पदट्टकाभन्दा दावहनेतर्न लगाउनु
पनेछ।
(३) विदे शी राज्यबाट पाएका एकभन्दा बढी अलङ्कार लगाउाँदा पाएको भमभतको
िमानुसार लगाउनु पनेछ ।

२७.

अलङ्कार दोहोररएमा खुकुरी र्प्ने : एकपटक कुनै अलङ्कार प्राप्त गरे को व्यशिले सोही अलङ्कार
अकोपटक प्राप्त गरे मा भनजले पवहले प्राप्त गरे को अलङ्कारको पदट्टकामा प्रत्येकपटकको भनभमत्त
सोही अलङ्कार बनेको धातुका तोवकए बमोशजमका एक एकिटा खुकुरी र्प गनुन पनेछ।
पररच्छे द-५
12

www.lawcommission.gov.np

पदक
२८.

पदक, त्यसको मयानदािम र संख्या : (१) कुनै पभन व्यशि िा सं स्र्ालाई तोवकएको
आधारमा पदक प्रदान गनन सवकनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजम प्रदान गनन सवकने पदक र त्यसको मयानदािम दे हाय
बमोशजम हुनेछ :(क)

लोक श्री पदक,

(ख)

राि सेिा पदक,

(ग)

सत्कायन पदक,

(घ)

समाज से िा पदक,

(ङ)

शशक्षा ज्योभत पदक,

(च)

सुकीभतन पदक,

(छ)

िीरता पदक,

(ज)

शौयन पदक,

(झ)

विपद पीभडतोिार पदक,

(ञ)

विकास रत्न पदक,

(ट)

शाशन्त पदक,

(ठ)

विज्ञान प्रिीण पदक ।

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम पदक प्रदान गदान प्रत्येक िषन प्रत्येक पदक बढीमा
चारजनासम्मलाई प्रदान गनन सवकनेछ।
(४) अलङ्कार र पदकको मयानदािम कायम गदान अलङ्कारको मयानदािम माभर्ल्लो
हुनेछ ।
(५) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापभन उल्ले खनीय रुपमा विपद
प्रभतकारी कायन सम्पादन गने कुनै व्यशि िा सं स्र्ालाई विपद पीभडतोिार पदक िा
अन्तरानविय शाशन्त कायम गने, काम गने व्यशि िा सं स्र्ालाई शाशन्त पदक प्रदान गनन
उपदर्ा (३) बमोशजमको सीमा लागू हुने छै न र त्यस्तो पदक दर्ा १२ को उपदर्ा
(१) को ददन बाहेक अन्य जुनसुकै बखत र जभतसुकै सं ख्यामा प्रदान गरी जुनसुकै बखत
सुशोभन समारोह आयोजना हुन सक्नेछ।
(६) पदक वितरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा तोवकए बमोशजम हुनेछ।
२९.

पुनः पदक पाएमा र्वपने शचन्ह : दर्ा २८ बमोशजम एकपटक कुनै पदक प्राप्त गररसकेको
व्यशिले पुनः सोही पदक प्राप्त गरे मा प्रत्येक पटकको भनशम्त पवहलोपटक पाएको पदट्टकामा
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एक सेशन्टभमटर लामो पवहलोपटक कास्य, दोस्रोपटक ताम्र, ते स्रोपटक रजत र चौर्ोपटक
स्िणनको तोवकए बमोशजमको एक एक खुकुरी र्प गनुन पनेछ ।
३०.

पदक लगाउने िम : (१) एकभन्दा बढी पदक पाउने व्यशिले आर्ूले पाएको पदक
लगाउाँदा मयानदािम अनुसार दावहनेबाट दे ब्रेतर्न लगाउनु पनेछ ।
(२) यस दर्ा बमोशजम प्राप्त पदक, त्यसको स्िल्पाकार िा पदट्टका र विदे शी
राज्यबाट प्राप्त विभूषण, त्यसको स्िल्पाकार िा पदट्टका एकैसार् लगाउन परे मा पदक,
त्यसको स्िल्पाकार िा पदट्टका विदे शी राज्यबाट प्राप्त विभूषण, त्यसको स्िल्पाकार िा
पदट्टकाभन्दा दावहने तर्नबाट लगाउनु पनेछ ।
पररच्छे द-६
उपाभध तर्ा सम्मान

३१.

उपाभध प्रदान गने : (१) रािपभतले मशन्त्रपररषदको भसर्ाररशमा तोवकएको मापदण्ड पूरा
गरे को कुनै पभन नेपाली नागररकलाई राज्यको तर्नबाट तोवकएको उपाभध प्रदान गनन
सक्नेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको उपाभध प्रदान गररएको व्यशिलाई रािपभतबाट
हस्ताक्षर भएको सनदपत्र जारी गररनेछ।
(३) उपदर्ा (१) बमोशजमको उपाभध प्राप्त गरे को व्यशिले आफ्नो नामको अगाभड
त्यस्तो उपाभध प्रयोग गनन सक्नेछ।

३२.

सम्मान प्रदान गने : रािपभतले मशन्त्रपररषदको भसर्ाररशमा राज्यको तर्नबाट तोवकएको
आधारमा कुनै पभन नेपाली नागररकलाई तोवकए बमोशजमको सम्मान प्रदान गनन सक्नेछ।
पररच्छे द-७
विभूवषत व्यशिले प्राप्त गने सुविधा

३३.

नेपाल रत्नबाट विभूवषत हुने व्यशिले प्राप्त गने सुविधा : (१) नेपाल रत्न राज्यको तर्नबाट
नेपाली नागररकलाई प्रदान गररने सिोच्च र सम्माभनत विभूषण हुनेछ।
(२) नेपाल रत्नबाट विभूवषत हुने व्यशिलाई दे हायका सुविधा प्रदान गनुन पनेछ :(क)

औपचाररक समारोहमा भनजले नेपाल सरकारको बहालिाला
मन्त्री सरहको मयानदािममा स्र्ान िा त्यस्तो स्र्ानमा
आसन ग्रहण गनन पाउनेछ।

(ख)

सािनजभनक

भनकायले

नागररकलाई

प्रदान

गने

कुनै

सािनजभनक सेिा प्रदान गदान भनजलाई पवहलो प्रार्भमकता
ददई प्रदान गनुन पनेछ।
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(ग)

भनज आर्ै विरामी भई

भनजले

सरकारी अस्पतालमा

स्िास्ोयोपचार गदान तोवकएको रकमसम्मको उपचार खचन
नेपाल सरकारले व्यहोनेछ।
(घ)

भनजले विदे श भ्रमण गदान कूटनीभतक राहदानी भलन चाहे मा
नेपाल सरकारले त्यस्तो राहदानी उपलधध गराउनु पनेछ।

(ङ)

भनजले हिाई पररिहन मार्नत स्िदे श िा विदे शमा यात्रा
गदान आन्तररक िा अन्तरानविय विमानस्र्लमा उपलव्ध
विशशष्ट व्यशिको लागी व्यिस्र्ा भएको कक्ष (भभ. आई.
पी. लाउन्ज) भनज एकजनालाई विना शुल्क उपलव्ध गराउनु
पनेछ।

(च)

आन्तररक हिाई उडानमा सरकारी प्रयोजनका लाभग कुनै
स्र्ान आरक्षण गररएको रहे छ भने त्यस्तो स्र्ानमा स्र्ानीय
ु ानी हुनेगरर
प्रशासनले हिाई वटकटको मूल्य भनजबाट नै भि
भनजलाई प्रार्भमकता ददई उपलव्ध गराउनु पनेछ।

(छ)

सरकारी भनकायबाट भनजको नाम सं िोधन गदान नामको
अगाडी

"नेपाल

रत्न"

शव्दािली

जोडी

सं िोधन

गनन

सवकनेछ।
(ज)

भनजको दे हािसान भएमा तोवकए बमोशजमको सम्मान सवहत
अशन्तम सं स्कार गनुन पनेछ।

३४.

सगरमार्ा सम्मान विभूषणबाट विभूवषत हुने व्यशिले पाउने सुविधा : (१) सगरमार्ा सम्मान
विभूषण नेपाल राज्यका तर्नबाट विदे शी राज्यका पदाभधकारी िा नागररकलाई प्रदान गररने
सिोच्च र सम्माभनत विभूषण हुनेछ।
(२) सगरमार्ा सम्मान विभूषणबाट विभूवषत हुने विदे शी राज्यका पदाभधकारी िा
नागररकलाई दे हायको सुविधा प्रदान गनुन पनेछ :(क)

नेपाल सरकारले भनजलाई नेपाल प्रिेश गदान भनःशुल्क
प्रिेशाज्ञा (ग्रावटस भभसा) जारी गनेछ।

(ख)

भनजले नेपाल भ्रमण गरे मा नेपाल सरकारले एक आभर्नक
िषनमा नेपालमा रहदा सात ददनसम्म भनजको होटे ल खचन
व्यहोनेछ।
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(ग)

भनजको मं जरु ी भलई भनजलाई नेपालको सम्मानार्न नागररकता
प्रदान

गनन

सम्बशन्धत

अभधकारीलाई

भसर्ाररश

गनन

सवकनेछ।
(घ)

भनजले नेपालमा नै स्र्ायी बसोबास गनन चाहे मा भनज र
भनजको पभत िा पत्नीलाई भनःशुल्क आिासीय अनुमभत
(रे शजडे न्सीयल भभसा) ददन सवकनेछ।

(ङ)

भनजको नेपाल भभत्र नै दे हािसान भई नेपालमा नै अशन्तम
सं स्कार गनुन परे मा तोवकए बमोशजम सम्मान सवहत अशन्तम
सं स्कार गनुन पनेछ।
पररच्छे द-८
कसूर तर्ा सजाय

३५.

कसूर तर्ा सजाय : (१) कसै ले दे हायको कुनै काम गरे मा यस ऐन बमोशजम कसूर गरे को
माभननेछ :(क)

यस ऐन बमोशजम प्रदान भएको कुनै विभूषण,
अलङ्कार िा पदक नष्ट गरे मा, जलाएमा, स्िरुप
विगारी कुरुप बनाएमा,

(ख)

यस ऐन बमोशजम प्रदान नगररएको व्यशिले अन्य
व्यशिको विभूषण लगाई सािनजभनक समारोहमा
उपशस्र्त भएमा,

(ग)

यस ऐन बमोशजम प्रदान गररने विभूषणलाई घृणा िा
अपमान गने भनयतले सािनजभनक नैभतकता, शशष्टाचार
िा सदाचारको दृवष्टकोणले प्रयोग गनन नहुने ठााँउ,
िस्तु िा अिस्र्ामा विभूषणको प्रयोग गरे मा,

(घ)

दर्ा ४१ विपरीत नेपाल सरकारको स्िीकृभत नभलई
ु को मानपदिी स्िीकार गरे मा,
विदे शी मुलक

(ङ)

दर्ा ३९ विपरीतको कुनै काम गरे मा,

(च)

दर्ा ४० को उपदर्ा (१) विपरीत विभूषणको
प्रयोग गरे मा, िा

(छ)

दर्ा ४० को उपदर्ा (२) िा ४३ को उपदर्ा
(२) बमोशजम विभूषण वर्तान नगरे मा।
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(२) उपदर्ा (१) को खण्ड (क) बमोशजमको कसूर भएमा तीन मवहना सम्म कैद
िा तीस हजार रुपैंयासम्म जररिाना िा दुिै सजाय र खण्ड (क) बाहे कका अन्य कसूर
ु को विभूषण
भएमा पन्र हजार रुपैंयासम्म जररिाना हुनेछ र दर्ा ४१ विपरीत विदे शी मुलक
प्राप्त गरे को भए जर्त पभन हुनेछ।
(३) उपदर्ा (१) को खण्ड (क) बमोशजम कसूर गरे को कारणले कुनै विभूषण
नष्ट भएको, जले को, स्िरुप विभग्रएको िा कुरुप भएको रहे छ भने त्यस्तो विभूषणको
बजारमूल्य बराबरको रकम शोधभनान गनन दर्ा ३७ बमोशजमको अभधकारीले आदे श ददन
सक्नेछ।
३६.

सरकारिादी हुने : (१) यस ऐन बमोशजमको कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारिादी भै
ु ी र्ौजदारी कायनविभध सं वहता, २०७४ को
चलाईनेछ र त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दा मुलक
अनुसूची-१ मा समािेश भएको माभननेछ।
(२) प्रचभलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापभन यस ऐन अन्तगनतको
कसूरको अनुसन्धानको िममा अनुसन्धान अभधकृतले उपशस्र्त हुन तोकेको िा सूचना
ददएको समयमा उपशस्र्त हुने गरी सम्बशन्धत व्यशिले अनुसन्धान अभधकृत समक्ष भलशखत
सहमभत व्यि गरे मा भनजले वहरासतमा बस्नुपने छै न।

३७.

मुद्दा हेने अभधकारी :

(१) दर्ा ३५ उपदर्ा (१) बमोशजमको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको

ु ाई र वकनारा गने अभधकार सम्बशन्धत प्रमुख शजल्ला अभधकारीलाई हुनेछ।
कारिाई, सुनि
(२) उपदर्ा (१) बमोशजम प्रमुख शजल्ला अभधकारीले गरे को भनणनय उपर सम्बशन्धत
शजल्ला अदालतमा पुनरािेदन लाग्नेछ।
पररच्छे द-९
विविध
३८.

सूचना ददनुपने : (१) विपद परे को िा अन्य जुनसुकै कारणले कुनै व्यशिले आर्ूले प्राप्त
गरे को विभूषणको प्रतीक िा सनदपत्र हराएमा िा नष्ट भएमा भनजले मन्त्रालयमा िा तोवकए
बमोशजमको अभधकारी समक्ष त्यसको सूचना ददनुपनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको सूचना प्राप्त भएमा तोवकए बमोशजम छानविन गदान
त्यसरी हराएको िा नष्ट भएको प्रमाशणत भएमा मन्त्रालयले अको सनदपत्र जारी गने
व्यिस्र्ा गनेछ।
(३) उपदर्ा (२) बमोशजम सनदपत्र जारी भएमा भनजले त्यस्तो विभूषण प्राप्त
गरे को माभननेछ।
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३९.

विभूषण प्रचलनमा ल्याउन नपाइने : यस ऐन बमोशजम प्रदान गने विभूषण जस्तै नाम, आकार,
बनोट र आकृभत कायम गरी कुनै सं स्र्ा िा व्यशिले कुनै विभूषण तयार िा वििी वितरण
गनन िा कसै लाई ददन सक्ने छै न ।

४०.

विभूषणको प्रयोगमा बन्दे ज : (१) यस ऐन बमोशजम कुनै सं स्र्ालाई प्रदान गररएको विभूषण
त्यस्तो सं स्र्ाको केन्रीय कायानलयमा रहनेछ र त्यस्तो विभूषण कुनै व्यशि िा पदाभधकारीले
प्रयोग गनन पाउने छै न।
तर रािपभतले सुशोभन समारोहमा त्यस्तो सं स्र्ालाई प्रदान भएको विभूषण त्यसको
प्रमुख पदाभधकारीलाई वितरण गनुन पनेछ।
(२) विभूषण पाउने सं स्र्ा खारे ज िा विघटन भएमा तोवकएको अिभधभभत्र त्यस्तो
विभूषण, प्रतीक समूह र सनदपत्र मन्त्रालयमा वर्तान बुझाउनु पनेछ।

४१.

ु को विभूषण ग्रहण गनन स्िीकृभत भलनु पने : (१) कुनै नेपाली नागररकले विदे शी
विदे शी मुलक
सरकारबाट प्रदान गररने कुनै उपाभध, सम्मान िा विभूषण ग्रहण गनुन अशघ सभमभत मार्नत
नेपाल सरकारको स्िीकृभत भलनु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजम नेपाल सरकारको स्िीकृभत नभलई कुनै विदे शी
सरकारको विभूषण, उपाभध िा सम्मान ग्रहण गरे को रहेछ भने त्यस्तो उपाभध, सम्मान िा
विभूषण नेपालभभत्र मान्य हुने छै न र नेपालभभत्र आयोजना हुने सािनजभनक समारोहमा प्रयोग
गनन सवकने छै न।
(३) उपदर्ा (१) बमोशजम स्िीकृत प्राप्त गननका लाभग त्यस्तो उपाभध, सम्मान िा
विभूषण ग्रहण गनुन अशघ तोवकए बमोशजम नेपाल सरकारको स्िीकृभतको लाभग तोवकएको
ढााँचामा भनिेदन ददनुपनेछ।
(४) उपदर्ा (३) बमोशजमको भनिेदन सम्बशन्धत नेपाली दूताबास िा शजल्ला
प्रशासन कायानलय मार्नत पभन ददन सवकनेछ र त्यसरी प्राप्त भएको भनिेदन नेपाली दू तािास
िा शजल्ला प्रशासन कायनलयले यर्ाशशघ्र गृह मन्त्रायमा पठाउनुपनेछ।
(५) उपदर्ा (३) िा (४) बमोशजम प्राप्त भनिेदन उपर तोवकए बमोशजम छानविन
ु बाट प्रदान गररने उपाभध, सम्मान िा विभूषण ग्रहण गननको
गदान भनिेदकलाई विदे शी मुलक
लाभग स्िीकृभत ददन सभमभतले उपयुि दे खेमा स्िीकृभत ददने नेपाल सरकारलाई भसर्ाररश
गनेछ र नेपाल सरकारबाट स्िीकृभत भएमा त्यसको जानकारी यर्ाशीघ्र भनिेदकलाई स्िीकृभत
ददनु पनेछ।
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(६) उपदर्ा (५) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापभन दे हायको अिस्र्ामा कुनै
ु बाट प्रदान गररने उपाभध, सम्मान िा विभूषण ग्रहण
पभन नेपाली नागररकलाई विदे शी मुलक
गननको लाभग स्िीकृभत ददईने छै न :(क)

प्रचभलत कानून बमोशजम नेपाल राज्य विरुिको कसूर िा
शत्रु राज्यलाई कुनै प्रकारबाट सहायता गरे को िा नेपाल
विरुि जासूसी गरे को कसूरमा सजाय पाएको,

(ख)

भ्रष्टाचार,

जबरजस्ती

करणी,

मानि

बेचभबखन

तर्ा

ओसारपसार, लागू औषध भबिी वितरण तर्ा भनकासी िा
पैठारी, सम्पशत्त शुिीकरण, राहदानी दुरुपयोग, सं गदठत
अपराध, अपहरण िा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर िा नैभतक
पतन दे शखने अन्य र्ौजदारी कसूरमा सजाय पाएको,
(ग)

खण्ड (क) िा (ख) मा उल्ले ख भएकोमा बाहे क कुनै
र्ौजदारी कसूरमा जन्म कैद िा बीस िषन िा सोभन्दा बढी
कैदको सजाय पाएको,

(घ)

खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उशल्लशखत कसूर बाहेक अन्य
कसूरमा पााँच िषन िा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई
ु ान गरे को भमभतले पााँच िषन पूरा नभएको,
त्यस्तो सजाय भि

(ङ)

खण्ड (क), (ख), (ग) िा (घ) बाहे क अन्य कुनै र्ौजदारी
कसूर बापत कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अिभध भ ुिान
नभएको,
तर कैद भ ुिान भएपभछ स्िीकृभत ददन बाधा पने
छै न।

(७) यस दर्ा बमोशजम स्िीकृभत प्राप्त गरी उपाभध, सम्मान िा विभूषण प्राप्त गरे कोमा
त्यसको जानकारी तोवकए बमोशजमको ढााँचामा मन्त्रालयले सम्बशन्धत व्यशिलाई मन्त्रालय
िा सम्बशन्धत नेपाली दू तािास िा शजल्ला प्रशासन कायानलय मार्नत ददनु पनेछ।
(८) यस दर्ामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापभन नेपाल सरकार पक्ष
ु को सरकारी सेिामा
भएको कुनै दिपक्षीय िा बहुपक्षीय सशन्ध बमोशजम कुनै विदे शी मुलक
रहेका िा नेपाल सरकारको अनुमभत भलई िैदेशशक रोजगारमा रहे का नेपाली नागररकले
कुनै विदे शी सरकारको उपाभध, सम्मान िा विभूषण प्राप्त गनन सक्ने गरी नेपाल सरकारले
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आिश्यक प्रिन्ध गनन सक्नेछ र त्यस्तो प्रिन्ध भएकोमा त्यस्तो नेपाली नागररकले यस ऐन
बमोशजम स्िीकृभत प्राप्त गरे को माभननेछ।
४२.

विभूषण रद्द गनन सवकने : (१) यस ऐन बमोशजम कुनै मानपदिीबाट विभूवषत भएको िा
उपाभध िा सम्मान प्राप्त गरे को कुनै नेपाली नागररकले यो ऐन प्रारम्भ भएपभछ दे हायको
कुनै काम गरे को ठहररएमा भनजले प्राप्त गरे को मानपदिी िा उपाभध रािपभतले नेपाल
सरकार, मशन्त्रपररषदको भसर्ाररश बमोशजम रद्द गनन सक्नेछः(क)

नेपालका विरुि हातहभतयार उठाएमा िा उठाउने कुचेष्टा
गरे मा िा शत्रु राज्यलाई कुनै प्रकारबाट सहायता गरे मा िा
नेपाल विरुि जासुसी गरे को,

(ख)

नेपालले समेत भाग भलएको युिको समयमा नेपालको शत्रु
राज्यको तर्नबाट युिमा भाग भलएको,

(ग)

आर्ूले प्राप्त गरे को विभूषण कसै लाई वििी गरे मा िा भधतो
िा बन्धकमा राखेको,

(घ)

भ्रष्टाचार,

जिजनस्ती

करणी,

मानि

बेचविखन

तर्ा

ओसारपसार, लागूऔषध भबिी वितरण तर्ा भनकासी पैठारी,
सम्पत्ती शुददीकरण, राहदानी दुरूपयोग, सं गदठत अपराध,
अपहरण िा शरीर बन्धक भलएको िा कीते िा जालसाजी
कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएको,
(ङ)

खण्ड (घ) मा ले शखए बाहेक अन्य कुनै र्ौजदारी कसूरमा
िीस बषन िा सो भन्दा बढी कैद सजाय पाएको।

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम कुनै मानपदिी रद्द गरे कोमा त्यसरी रद्द भएको एक
मवहना भभत्र सम्बशन्धत व्यशिले सम्बशन्धत स्र्ानीय तह, शजल्ला प्रशासन कायानलय िा
नेपाली राजदू तािास मार्नत िा महािाशणज्यदू तािास मार्नत मन्त्रालयलाई वर्तान गनुन पनेछ।
(३) उपदर्ा (१) बमोशजम कुनै मानपदिी िा उपाभध रद्द गररएमा नेपाल सरकारले
त्यसरी रद्द गररएको वििरण खुलाई सिनसाधारणको जानकारीको लाभग नेपाल राजपत्रमा
सूचना प्रकाशन गनुन पनेछ।
(४) विभूषण रद्द हुने अन्य व्यिस्र्ा तोवकए िमोशजम हुनेछ ।
४३.

मानपदिी वर्तान गनुन पने : (१) यस ऐन बमोशजम एक पटक एक श्रे णीको मानपदिी प्राप्त
गरे को व्यशिले सो श्रे णी भन्दा माभर्ल्लो मयानदािमको मानपदिी प्राप्त गरे मा भनजले पवहले
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पाएको मानपदिीको प्रतीक समूह माभर्ल्लो मयानदािमको मानपदिीको सुशोभन समारोह
हुने ददन भन्दा कशम्तमा पााँच ददन अगािै मन्त्रालयमा वर्तान गनुन पने पनेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजम प्रतीक समूह वर्तान नगरे मा माभर्ल्लो मयानदािको
मानपदिीको सुशोभन गररने िा मानपदिी प्रदान गररने छै न ।
४४.

विभूषण स्िेच्छाले वर्तान गनन सक्न्ने : (१) दर्ा १५ को उपदर्ा (१) बमोशजम प्राप्त
गरे को कुनै पभन विभूषण त्यस्तो व्यशि िा भनजको हकिालाले स्िेच्छाले वर्तान गनन चाहेमा
त्यस्तो विभूषणको प्रतीक समूह मन्त्रालयलाई वर्तान बुझाउन सक्नेछ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजम विभूषण वर्तान बुझाउने व्यशिलाई मन्त्रालयले तोवकए
बमोशजमको रकम उपदान स्िरुप उपलधध गराउनु पनेछ।

४५.

िृशत्त विकासको आधार बनाउन नहुने : यस ऐन बमोशजम प्राप्त गरे को विभूषणलाई नेपाल
िा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्र्ानीय तहको सेिा िा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार
िा स्र्ानीय तहको स्िाभमत्ि िा भनयन्त्रणमा रहे को कुनै सािनजभनक सं स्र्ाको सेिामा रहे का
कुनै पभन सेिाका कमनचारीको िृशत्त विकास र बढु िाको प्रयोजनका लाभग मूल्याङ्कनको आधार
बनाउन सवकने छै न ।

४६.

र्प सजाय हुने : यस ऐन बमोशजम मानपदिी पाएको व्यशिले दर्ा ४१ को उपदर्ा (१)
बमोशजमको कुनै कसूर गरे मा प्रचभलत कानून बमोशजम सािनजभनक पद धारण गरे को
व्यशिलाई र्प सजाय हुने व्यिस्र्ा रहे छ भने त्यस्तो र्प सजाय समेत हुनेछ।

४७.

विभूषणको लाभग भसर्ाररश गनन नहुने : (१) यस ऐन बमोशजम विभूषण प्रदान गनन भसर्ाररश
गनन अभधकार भएका अभधकारी िा सभमभतका सदस्यले विभूषण भसर्ाररश गदान आर्ू िा
आफ्नो स्िार्न भएको व्यशिलाई विभूषणको लाभग भसर्ाररश गनुन िा गराउनु हुाँदैन ।
स्पष्टीकरणः यस दर्ाको प्रयोजनको लाभग “स्िार्न भएको व्यशि” भन्नाले प्रचभलत कानून
बमोशजम नशजकको नाते दार सं झनु पछन र सो शधदले भनजको कुनै वकभसमको भनजी िा
िैयशिक स्िार्न रहेको व्यशि सं झनु पछन।
(२) कुनै पभन व्यशिलाई यस ऐन बमोशजम विभूषण िा उपाभधका लाभग भसर्ाररश
गनुन अशघ सभमभतका प्रत्येक सदस्यले स्िार्न भएको व्यशिलाई भसर्ाररश नगरे को व्यहोराको
तोवकए बमोशजमको ढााँचामा उदघोषण गनुन पनेछ।
(३) उपदर्ा (१) िा (२) बमोशजम स्िार्न भएको कुनै व्यशिलाई भसर्ाररश गनुप
न ने
भएमा जुन सदस्यको नाते दार भसर्ाररश हुन सभमभतको िैठकमा पेश भएको छ त्यस्तो
सदस्यले सो विषयमा छलर्ल गनन र भनणनयमा भाग भलन सक्ने छै न।
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(४) उपदर्ा (१) विपरीत कसै ले कसैलाई विभूषण भसर्ाररश गरे को र त्यसको
आधारमा विभूषण प्रदान गररएको प्रमाशणत भएमा त्यस्तो

विभूषण प्राप्त गने व्यशिलाई

सुशोभन समारोहमा सुशोभन गररने र विभूषण प्रदान गररने छै न ।
४८.

भनयम बनाउने अभधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायानन्ियन गनन नेपाल सरकारले आिश्यक
भनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।

४९.

खारे जी : (१) विभूषण ऐन, २०६४ खारे ज गररएकोछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको ऐन बहाल रहाँदाका बखत सो बमोशजम प्रदान
गररएको विभूषण यसै ऐन बमोशजम प्रदान गररएको माभननेछ।
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