
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, पसु १३ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क ३२ 

भाग 2 
प्रदेश सरकार 

कानून, महिला, िालिातलका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्त्रालयको सूचना 

 

प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदातिकारी तथा सदस्यिरुको पाररश्रतमक र सहुविा 
सबमन्त्िी ऐन, २०७५ को दफा १९ िमोम्जम प्रदेश सरकारले उक्त ऐनको 
अनसूुचीमा देिाय िमोम्जम िेरफेर गरेको छ । 
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१. अनसूुची-१ को पदातिकारी तथा सदस्यको सहुविा शीर्षकको टेवलुको 
छैठौं कोलमको शीर्षकमा रिेको  “सत्तापक्षको प्रमखु सचेतक र सभापतत” 
भने्न शब्दिरुको सट्टा “सभापतत, सत्तापक्षमा प्रमखु सचेतक र हवपक्षी 
दलका प्रमखु सचेतक” भने्न शब्दिरु राम्खएका छन ्। 

२. अनसूुची-१ को सातौ कोलमको शीर्षकमा रिेको “हवपक्षी दलको प्रमखु 
सचेतक / सत्तापक्षको सचेतक / दलको प्रमखु सचेतक” को सट्टा “दलको 
नतेा/ दलको प्रमखु सचेतक / सत्तापक्षको सचेतक र हवपक्षी दलको 
सचेतक” भने्न शब्दिरु राम्खएका छन ्। 

३. अनसूुची-१ को क्र.सं. ३ मा रिेका आवाश सहुविा अन्त्तगषत हवपक्षी 
दलको नेताको कोलममा रिेको “१५०००।-” को सट्टा “२५०००।-” र 
सभामखु र उपसभामखु वािेक अन्त्य िााँकी कोलममा रिको “१५०००।-
” को सट्टा "१७०००।-" राम्खएको छ । 

४. अनसूुची-१ को क्र. सं. ५ मा रिेको सवारी इन्त्िन सहुविा अन्त्तगषत 
सभामखुको कोलममा रिेको “२००।-” को सट्टा “२४०।-” उपसभामखु 
र हवपक्षी दलको नतेाको कोलममा रिेको “१५०।-” को सट्टा “२००।-” 
राम्खएको छ । 

५. अनसूुची-१ को क्र.सं. ५ र ६ मा रिेको सवारी इन्त्िन र भौततक सहुविा 
अन्त्तगषत “हवपन्न दलको प्रमखु सचेतक/ सत्तापक्षका सचेतक / दलको 
प्रमखु सचेतकको कोलममा रिेको १५० (हवपक्षी दलको प्रमखु 
सचेतकलाई मात्र)” भने्न शब्दिरु म्िहकएका छन ्। 

६. अनसूुची-१ को द्रष्टब्यका क्र.स. २ मा रिेका “सत्ता पक्षको सचेतक 
हवपक्षको दलको सचेतक र दलको प्रमखु सचेतक” भने्न शब्दिरुको सट्टा 
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“दलको नतेा, दलको प्रमखु सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र हवपक्षी दलको 
सचेतक” भने्न शब्दिरु राम्खएका छन ्। 

७. अनसूुची-२ को तनम्ज सम्चवालय र स्वकीय कमषचारी सहुविाको कोलम 
शीर्षकमा रिेको “सत्ता पक्षको प्रमखु सचेतक / हवपक्षी दलको प्रमखु 
सचेतक” भने्न शब्दिरुको सट्टा “सभापतत, सत्ता पक्षको प्रमखु सचेतक र 
हवपक्षी दलको प्रमखु सचेतक” भने्न शब्दिरु राम्खएका छन ्। 

८. अनसूुची-२ को सभापतत भने्न कोलम िटाइएको छ । 
९. अनसूुची-२ मा “दलका नतेा” भने्न शब्दको सट्टा “दलका नतेा, दलको 

प्रमखु सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक र हवपक्षी दलका सचेतक” भने्न 
शब्दिरु राम्खएका छन ्। 

१०. अनसूुची-२ को क्र.सं. ९ मा रिेको अतथतत सत्कार सहुविा अन्त्तगषत 
हवपक्षीदलको नेता र उपसभामखुको शलेमा रिेको “३०००।-” को सट्टा 
“५०००।-” राम्खएको छ । 

 
 

आज्ञाले, 
राजेन्त्द्र थापा 
प्रदेश सम्चव 
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प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला तथा सञ्चार मन्त्त्रालय  


