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विभूषण ऐन, २०६४

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि
२०६४।४।३२

सं शोधन गने ऐन
(१)
(२)

विभूषण (पविलो) संशोधन ऐन, २०६५

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन
गने ऐन, २०७५

२०६५।५।८
२०७५।११।१९

व्यिस्थावपका-सं सदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. ९
विभूषणका सम्बन्धमा कानूनी व्यिस्था गनन बनेको ऐन

ु का
प्रस्िािना M राविय जीिनका विमभन्न क्षेत्रमा विशशष्ट योगदान पुर्याउने मिानुभािलाई मुलक
िर्नबाट कदर िथा सम्मान स्िरुप मानपदिी, अलङ्कार िथा पदकजस्िा विभूषण प्रदान गने
व्यिस्थामा समयानुकूल व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले ,
व्यिस्थावपका-सं सद्ले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारशम्भक

१.

संशक्षप्ि नाम र प्रारम्भ M (१) यस ऐनको नाम “विभूषण ऐन, २०६४” रिे को छ ।

२.

पररभाषा M विषय िा प्रसङ्गले अकान अथन नलागेमा यस ऐनमा,—

(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ िुनेछ ।
(क)
(ख)

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

“समममि” भन्नाले दर्ा ४ बमोशजमको विभूषण समममि सम्झनु पछन ।

(ग)

“मानपदिी” भन्नाले दर्ा ८ बमोशजमका मानपदिी सम्झनु पछन ।

(घ)

“अलङ्कार” भन्नाले दर्ा १२ बमोशजमका अलङ्कार सम्झनु पछन ।

(ङ)

“पदक” भन्नाले दर्ा १६ बमोशजमका पदक सम्झनु पछन ।

(च)

“िोवकएको” िा “िोवकए बमोशजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको
मनयममा िोवकएको िा िोवकए बमोशजम सम्झनु पछन ।
पररच्छे द–२
विभूषण प्रदान गने प्रविया

३.

विभूषण प्रदान गनन सक्ने M (१) नेपाल सरकारले राविय जीिनका राजनैमिक, आमथनक,
सामाशजक, सााँस्कृमिक, अन्िेषणात्मक लगायिका अन्य क्षेत्रमा िा अन्िरानविय क्षेत्रमा
विशशष्ट योगदान पुर्याउने नेपाली नागररकलाई समममिको मसर्ाररसमा यस ऐन बमोशजम
विभूषण प्रदान गनन सक्नेछ ।
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(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापमन कुनै क्षेत्रमा अन्िरानविय
ख्यामिप्राप्ि िा नेपालको वििको लामग विशशष्ट योगदान पुर्याउने विदे शी नागररकलाई
नेपाल सरकारले सम्मान स्िरुप विभूषण प्रदान गनन सक्नेछ ।

(३) उपदर्ा (१) िा (२) बमोशजम प्रदान गररने विभूषण नेपाल सरकारले

िोकेको कुनै राविय ददिसका ददन प्रदान गररनेछ ।

(४) नेपाल सरकारले उपदर्ा (१) र (२) बमोशजम विभूषण प्रदान गदान विभूषण

पाउने व्यशिको नाम र मनजले प्राप्ि गरे को विभूषणको प्रकार िथा मनजले राविय
जीिनमा पुर्याएको योगदान समेि खुलाई सिनसाधारणको जानकारीको लामग सािनजमनक
सूचना जारी गनेछ र यस्िो सूचना नेपाल राजपत्रमा समेि प्रकाशन गररनेछ ।
४.

विभूषण समममि M (१) यस ऐन बमोशजम प्रदान गने विभूषणका सम्बन्धमा मशन्त्रपररषद्
समक्ष मसर्ाररस प्रस्िुि गनन दे िाय बमोशजमको एउटा विभूषण समममि रिनेछ M(क)
(ख)
(ग)

िररष्ठ उपप्रधानमन्त्री िा मनज नरिे को अिस्थामा
मशन्त्रपररषद्को िररष्ठ मन्त्री

-अध्यक्ष

गृि मन्त्री

- सदस्य

राविय जीिनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका
व्यशििरुमध्येबाट समािेशी मसद्धान्िको आधारमा

(घ)

मशन्त्रपररषद्ले िोकेको मविला सविि छ जना
गृि सशचि

-सदस्य

-सदस्य-सशचि

(२) समममिको बैठक समममिको अध्यक्षले िोकेको समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) समममिको बैठक सम्बन्धी कायनविमध समममि आर्ैले मनधानरण गरे बमोशजम
५.

िुनेछ ।

विभूषण मसर्ाररस प्रविया M (१) दे िायका पदामधकारी, कमनचारी िा कुनै मिानुभािले

आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट कायन गरी रािलाई योगदान पुर्याएको भएमा त्यस्िा पदामधकारी,
कमनचारी िा मिानुभािले पुर्याएको योगदानको वििरण अनूसूची बमोशजमको ढााँचामा
खुलाई विभूषण प्रदान गनन दे िायका मनकाय िा पदामधकारीले

मनददनष्ट समयमभत्र आफ्नो

मसर्ाररस समममिमा पठाउनु पनेछ M(क)
(ख)
(ग)
(घ)

विदे शी रािका राि प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री िा सो सरि िा सोभन्दा
मामथका पदामधकारी र अन्य नागररकिरुको िकमा परराि मन्त्रीले ,
सं िैधामनक मनकायका पदामधकारीका िकमा समममिले

र कमनचारीका

िकमा सम्बशन्धि सं िैधामनक मनकायका प्रमुखले,

व्यिस्थावपका-सं सद सशचिालयका कमनचारीिरुको िकमा व्यिस्थावपकासं सदको मिासशचिले,

कुनै मन्त्रालयसाँग सम्बशन्धि कमनचारी िा सो मन्त्रालयसाँग सम्बशन्धि िर
सरकारी सेिामा नरिे का कुनै व्यशिका िकमा सम्बशन्धि मन्त्रीले ,
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(घ१)प्रदे श सरकारसाँग सम्बशन्धि पदामधकारी र कमनचारी िथा प्रदे श सरकारसाँग
सम्बशन्धि िर सरकारी सेिामा नरिे का कुनै व्यशिको िकमा सम्बशन्धि

(ङ)

प्रदे शको मुख्य मन्त्रीले,

खण्ड (क) दे शख (घ) सम्म उशल्लशखि व्यशि बािे क अन्य व्यशिका
िकमा गृि मन्त्रीले ।

(१क)

स्थानीय ििसाँग सम्बशन्धि कुनै पदामधकारी, कमनचारी िा मिानुभािले

आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट कायन गरी रािलाई योगदान पुर्याएको भएमा त्यस्िो पदामधकारी
िा कमनचारी िा मिानुभािले पुर्याएको योगदानको वििरण सविि सम्बशन्धि स्थानीय
ििले नेपाल सरकारको गृि मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पनेछ र यसरी प्राप्ि भएका वििरण
समेिको आधारमा उपयुि व्यशिको नाम गृिमन्त्रीले मसर्ाररस समममिमा पठाउनु पनेछ
।

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम सम्बशन्धि मनकाय िा पदामधकारीबाट विभूषणको

लामग मसर्ाररस प्राप्ि िुन आएपमछ समममिले आिश्यक छानमबन गरी यो ऐन िथा यस
ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोशजम विभूषण प्रदान गननका लामग उपयुि दे शखएका
पदामधकारी, कमनचारी िथा मिानुभािको नामािली िथा मनजिरुले पाउनु पने विभूषणको
प्रकार समेि खुलाई विभूषण प्रदान गननका लामग मशन्त्रपररषद् समक्ष नाम मसर्ाररस गनुन
पनेछ ।

(३) विदे शी रािका नागररकलाई मानपदिीको लामग मसर्ाररस गदान त्यस्िो रािको

प्रचलनलाई समेि ध्यानमा राखी मसर्ाररस गररनेछ ।
(४)

६.

विभूषण मसर्ाररस सम्बन्धी अन्य प्रकृया नेपाल सरकारको गृि मन्त्रालयले

िोके बमोशजम िुनेछ ।

विभूषण मसर्ाररसका आधार M समममि समक्ष विभूषणको लामग मसर्ाररस गदान दे िायका
आधारमा गनुन पनेछ M(क)

रािको गौरि िृवद्ध गने कायनमा विशेष योगदान पुर्याएको,

(ग)

सरकारी सेिासाँग सम्बशन्धि व्यशिको िकमा आर्ूलाई िोवकएको काम

(ख)

(घ)
(ङ)
(च)



आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरी रािलाई योगदान पुर्याएको,
प्रशंसनीय रुपमा सम्पादन गरे को,

विदे शी नागररक भए नेपालको समुन्नमि िथा अन्िरानविय क्षेत्रमा नेपालको
सम्मान बढाउने कायनमा विशेष योगदान

पुर्याएको,

कुनै सािसी िा बुवद्धमत्तापूण न काम गरी सािनजमनक वििको लामग विशेष
योगदान पुर्याएको,

िोवकएको अन्य आधार पूरा गरे को ।

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा थप ।
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७.

विभूषण सुशोभन समारोि M (१) रािपमिले विभूषण पाउने व्यशिलाई सो विभूषण,
त्यसको प्रिीक समूि र अमधपत्र विभूषण सुशोभन समारोिका ददन प्रदान गनेछ ।

(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापमन यस ऐन बमोशजम राि

प्रमुख िा सरकार प्रमुख िा विदे शी रािका विशशष्ट व्यशििरुलाई यस ऐन बमोशजम
विभूषण प्रदान गनन जुनसुकै समयमा पमन मशन्त्रपररषद्ले विभूषण सुशोभनको व्यिस्था
ममलाउन सक्नेछ ।

(३) सुशोभन समारोिका ददन विभूषण पाउने व्यशि कुनै कारणले उपशस्थि िुन

नसकेमा मनजले विभूषणको प्रिीक समूि र अमधपत्र गृि मन्त्रालयबाट प्राप्ि गनेछ ।

(४) कुनै व्यशिलाई कुनै विभूषण मरणोपरान्ि प्रदान गररएमा िा विभूषण पाउने

व्यशिको सुशोभन समारोि िुन ु अगािै मृत्यु भएमा मनजले पाउने प्रिीक समूि, मानपदिी
र अमधपत्र समेि मनजको पत्नी िा पमिलाई िा त्यस्िो पत्नी िा पमि नभए मनजको ज्येष्ठ
सन्िान िा कुनै सन्िान नभए मनजको नशजकको िकिालालाई प्रदान गररनेछ ।

(५) विभूषण प्राप्ि गने व्यशिले सुशोभन समारोि िुन ु अशघ त्यसको प्रिीक समूि

लगाउनु िुाँदैन ।

पररच्छे द-३
मानपदिी

८.

मानपदिीको प्रकार र मयानदािम M (१) यस ऐन बमोशजम प्रदान गररने मानपदिीको
प्रकार दे िाय बमोशजम िुनेछन् M(क)

नेपाल रत्न ।

(ख)

राि गौरि ।

(ग)

रािदीप ।

(घ)

जनसेिा श्री ।

(२) उपदर्ा (१) मा उल्लेख भएको िम अनुसार मानपदिीको मयानदािम
९.
१०.

कायम िुनेछ ।

मानपदिी लगाउने िररका M मानपदिी लगाउने िररका िोवकए बमोशजम िुनेछ ।

ु को मानपदिी लगाउने M (१) कुनै विदे शी मुलक
ु िा विदे शी राजदू िािासको
विदे शी मुलक

ु का कुनै मन्त्री िा सोभन्दा मामथल्लो ओिदाका
औपचाररक समारोिमा विदे शी मुलक
पदामधकारी विशेष अमिमथको रुपमा उपशस्थि रिे को समारोिमा मानपदिी लगाउाँदा
ु र सो विदे शी मुलक
ु को मानपदिी मात्र लगाउन सवकनेछ ।
आफ्नो मुलक

ु
ु को मानपदिी पाउने व्यशिले आफ्नो
(२) आफ्नो मुलक
र विदे शी मुलक

ु को मानपदिी नलगाई विदे शी मुलक
ु को मात्र मानपदिी लगाउन पाउने छै न ।
मुलक
११.

मानपदिीको अमधपत्र M मानपदिी पाउने व्यशिलाई समममिले िोके बमोशजमको अमधपत्र
प्रदान गररनेछ ।



नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केिी नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा सं शोमधि ।

4

www.lawcommission.gov.np

पररच्छे द–४
अलङ्कार
१२.

अलङ्कार M (१) यस ऐन बमोशजम जुनसुकै व्यशिलाई प्रदान गररने अलङ्कारिरु दे िाय
बमोशजम िुनछ
े न् M-

(क)

राि यशोबद्धनक ।

(ख)

नेपाल सेिा प्रिीण ।

(ग)

समाज सेिा रत्न ।

(२) यस ऐन बमोशजम नेपाली सेनालाई मात्र प्रदान गररने अलङ्कारिरु दे िाय
बमोशजम िुनेछन् M-

(क)

परम पौरख भाष्कर ।

(ख)

अमि पौरख भाष्कर ।

(ग)

मिा पौरख भाष्कर

।

(३) यस ऐन बमोशजम प्रिरीलाई मात्र प्रदान गररने अलङ्कारिरु दे िाय बमोशजम
िुनेछन् M-

१३.

(क)

ू ण ।
नेपाल प्रिाप सुभष

(ख)

नेपाल प्रिाप आभूषण ।

(ग)

नेपाल प्रिाप भूषण ।

मयानदािम M (१) अलङ्कारिरुको मयानदािम दे िाय बमोशजम िुनेछ M(क)

राि यशोबद्धनक ।

(ख)

परम पौरख भाष्कर ।

(ग)

ू ण
नेपाल प्रिाप सुभष

(घ)

नेपाल सेिा प्रिीण ।

(ङ)

अमि पौरख भाष्कर ।

(च)

नेपाल प्रिाप आभूषण ।

(छ)

समाज सेिा रत्न ।

(ज)

मिा पौरख भाष्कर ।

(झ)

नेपाल प्रिाप भूषण ।

।

(२) मानपदिी र अलङ्कारको मयानदािम कायम गदान मानपदिीको मयानदािम
१४.

अलङ्कार भन्दा मामथल्लो िुनेछ ।

अलङ्कार लगाउने िम M (१) एकभन्दा बढी अलङ्कार पाउने व्यशिले आर्ूले पाएका
अलङ्कार लगाउाँदा मयानदािम अनुसार दाविने िर्नबाट लगाउनु पनेछ ।

(२) आफ्नो दे शको अलङ्कार िा त्यसको स्िल्पाकार िा पदिका र विदे शी

राज्यबाट प्राप्ि विभूषण िा मिनको स्िल्पाकार िा पदिका एकसाथ लगाउाँदा आफ्नो
दे शको अलङ्कार िा त्यसको स्िल्पाकार िा पदिका विदे शी राज्यको विभूषण िा त्यसको
स्िल्पाकार िा पदिका भन्दा दाविने लगाउनु पनेछ ।
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(३) विदे शी राज्यबाट पाएका एकभन्दा बढी अलङ्कार लगाउाँदा पाएको मममिको
िमानुसार लगाउनु पनेछ ।
१५.

अलङ्कार दोिोररएमा खुकुरी थप्ने M कुनै अलङ्कार पाउने व्यशिले पुनः सोिी अलङ्कार अको
पटक पाएमा मनजले पविले पाएको अलङ्कारको पदिकामा प्रत्येक पटकको मनममत्त सोिी
अलङ्कार बनेको धािुका एक एकिटा खुकुरी थवपंदै जानेछ ।
पररच्छे द-५
पदक

१६.

पदकको प्रकार र मयानदािम M (१) यस ऐन बमोशजम जुनसुकै व्यशिलाई प्रदान गररने
पदक िथा त्यसको मयानदािम दे िाय बमोशजम िुनेछन् M(क)

लोक श्री पदक ।

(ख)

राि सेिा पदक ।

(ग)

सत्कायन पदक ।

(घ)

समाज सेिा पदक ।

(ङ)

शशक्षा ज्योमि पदक ।

(च)

सगरमाथा पदक ।

(ज)

िीरिा पदक ।

(झ)

शौयन पदक ।

(छ)

सुकीमिन पदक ।

(ञ)

प्राकृमिक प्रकोप पीमडिोद्धार पदक ।

(ट)

विकास रत्न पदक ।

(ठ)

शाशन्ि पदक ।

(ड)

विज्ञान प्रिीण पदक ।

 (ढ)

सं विधान सभा मनिानचन पदक ।

(२) अलङ्कार र पदकको मयानदािम कायम गदान अलङ्कारको मयानदािम सधैं
१७.

मामथल्लो िुनेछ ।

पुनः पदक पाएमा थवपने शचन्ि M यस ऐन बमोशजम एकपटक पदक पाइसकेको व्यशिले

पुनः पदक पाएमा प्रत्येक पटकको मनशम्ि पविलो पटक पाउाँदाको पदिकामा १ सेशन्टममटर
लामो पविलो पटक कास्य, दोस्रो पटक िाम्र, िे स्रो पटक रजि र चौथो पटक स्िणनको
एक एक खुकुरी थवपनेछ ।

१८.

पदक लगाउने िम M (१) एकभन्दा बढी पदक पाउने व्यशिले आर्ूले पाएका पदक
लगाउाँदा मयानदािम अनुसार दाविने िर्नबाट लगाउनु पनेछ ।

(२) आफ्नो दे शको पदक िा त्यसको स्िल्पाकार िा पदिका र विदे शी राज्यबाट

प्राप्ि विभूषणिरु िा मिनको स्िल्पाकार िा पदिका एकसाथ लगाउाँदा आफ्नो दे शको



पविलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि ।
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पदक िा त्यसको स्िल्पाकार िा पदिका विदे शी राज्यबाट प्राप्ि विभूषण िा मिनको
स्िल्पाकार िा पदिका भन्दा दाविने लगाउनु पनेछ ।
पररच्छे द-६
विविध

१९.

ु को उपामध, सम्मान िा विभूषण ग्रिण गनन स्िीकृमि मलनु पने M (१) कुनै पमन
विदे शी मुलक
ु बाट प्रदान गररने उपामध, सम्मान िा विभूषण ग्रिण
नेपाली नागररकले विदे शी मुलक
गनुभ
न न्दा पविले नेपाल सरकारको स्िीकृमि मलनु पनेछ ।

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम स्िीकृमि मलं दा समममि मापनmि मलनु पनेछ ।

२०.

विभूषणको प्रशंसा लेख्ने M (१) विभूषण पाउने व्यशिको नामको अगामड मनजले पाएको
विभूषण अनुसार िोवकए बमोशजमको प्रशंसा ले ख्न सवकनेछ ।

(२) उपदर्ा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापमन एकभन्दा बढी विभूषण

पाउने व्यशिको नामको अगामड सो बमोशजम प्रशंसा ले ख्दा मनजले पाएको विभूषणको
मयानदािम अनुसार ले ख्नु पनेछ ।
२१.

विभूषण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था M यस ऐन बमोशजम विभूषण प्रदान गननको लामग चाविने
अन्य शिन र विभूषणको बनोट, आकार प्रकार िथा प्रिीक समूि सम्बन्धी व्यिस्था िोवकए

२२.

बमोशजम िुनेछ ।

स्िल्पाकार, पदिका र िाररका सम्बन्धी व्यिस्था M विभूषण पाउने व्यशिले िोवकए बमोशजम
स्िल्पाकार, पदिका र िाररका लगाउन सक्नेछ ।

२३.

खररद गनन सक्ने M (१) कुनै व्यशिले आर्ूले प्राप्ि गरे को विभूषणको प्रिीक िराएमा िा
नष्ट भएमा गृि मन्त्रालय िा सो मन्त्रालयले िोकेको ठाउाँबाट खररद गनन सक्नेछ ।

(२) विभूषणको स्िल्पाकार िथा िाररका गृि मन्त्रालय िा सो मन्त्रालयले

२४.
२५.
२६.

िोकेको ठाउाँबाट खररद गनन सवकनेछ ।

विभूषण प्रचलनमा ल्याउन नपाइने M नेपाल सरकारबाट प्रदान गने विभूषण जस्िो नाम,
बनोट र आकृमि कायम गरी कुनै सं स्था िा व्यशिले कुनै विभूषण ददन पाइने छै न ।

विभूषणमा िेरर्ेर िा थपघट गनन सक्ने M नेपाल सरकारले आिश्यकिा अनुसार विभूषणको
सङ्ख्या, आकार, प्रकार िथा बनोटमा थपघट िा िे रर्ेर गनन सक्नेछ ।

विभूषण रद्द गनन सवकने M (१) यस ऐन बमोशजम कुनै नेपाली नागररक िा विदे शी
व्यशिलाई प्रदान गररएको विभूषणलाई नेपाल सरकारले दे िायको अिस्थामा रद्द गनन
सक्नेछ M-

(क)

नेपालका विरुद्ध िाििमियार उठाएमा िा उठाउने कुचेष्टा गरे मा
िा शत्रु राज्यलाई कुनै प्रकारबाट सिायिा ददएमा िा नेपाल

(ख)

विरुद्ध जासुसी गरे मा,

नेपालले समेि भाग मलएको युद्धको समयमा नेपालको शत्रु
राज्यको िर्नबाट युद्धमा भाग मलएमा,
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(ग)
(घ)

आर्ूले प्राप्ि गरे को विभूषण कसै लाई मबिी गरे मा िा बन्धकीमा
राखेमा,
आर्ूले

प्राप्ि

गरे को

विभूषणको

मयानदा

विपरीि

िुने

गरी

विभूषणको प्रयोग गरे मा िा कसै लाई प्रयोग गनन ददएमा ।

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम कुनै विभूषण रद्द गररएमा नेपाल सरकारले विभूषण
पाउने व्यशिको नाम र रद्द गररएको विभूषण समेि खुलाई सिनसाधारणको जानकारीको
लामग सािनजमनक सूचना जारी गनुन पनेछ ।
२७.

विभूषण स्िेच्छाले वर्िान गनन सक्ने M कसै ले यस ऐन बमोशजम प्राप्ि गरे को कुनै विभूषण

स्िेच्छाले वर्िान गनन चािेमा त्यस्िो विभूषणको प्रिीक समूि गृि मन्त्रालयमा बुझाउनु
पनेछ ।
२८.

मनयम बनाउने अमधकार M यस ऐनको उद्देश्य कायानन्ियन गननको लामग नेपाल सरकारले
आिश्यक मनयमिरु बनाउन सक्नेछ ।

२९.

खारे जी M (१) विभूषण मनयमािली, २०४८ खारे ज गररएको छ ।

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको मनयमािली बमोशजम प्रदान गररएका विभूषण

सम्बन्धी व्यिस्था िोवकए बमोशजम िुनेछ ।
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अनुसूची

(दर्ा ५ को उपदर्ा (१) साँग सम्बशन्धि)
विभूषण मसर्ाररस र्ाराम
नेपाल सरकार

................. मन्त्रालय÷सशचिालय÷आयोग÷विभाग
नाम M
दजान M (सरकारी सेिामा कायनरि रिेको भए)
कायन क्षेत्र र कामको वििरण M (सरकारी सेिा बािे क अन्य क्षेत्रमा कायनरि व्यशिको िकमा)
सरकारी सेिामा कायनरि व्यशिको िकमा M
प्रथम मनयुशिको
दजान र उमेर

िालको दजानमा
बढु िा भएको मममि र जम्मा सेिा
उमेर

पविले नै विभूषण पाइसकेको कैवर्यि
भए विभूषणको नाम र मममि

विभूषण प्रदान गननका लामग मसर्ाररस गनुन पने कारण÷आधार र सो कुरा पुवष्ट गने पूण न वििरण M
मसर्ाररस गनेको
िस्िाक्षर M
नाम M

मममि M
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