प्रदेश याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत

खण्ड ३) हे टौंडा, भकवानऩुय, भाघ २८ गते, २०७६ सार (अततरयक्ताङ्क ३६(क)

बाग १
प्रदे श सयकाय
फागभती प्रदे श, हे टौंडा

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारमको
सूचना

फागभती प्रदे शको प्रदे श सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन
सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ।
सम्वत् २०७६ सारको ऐन नं. २१

खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क ३६(क) प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७६।१०।२८

प्रदे श दुग्ध ववकास फोडव ऐन, २०७५ राई सं शोधन गनव फनेको ऐन
प्रस्तावना: प्रदे श दुग्ध ववकास फोडव ऐन, २०७५ राई सं शोधन गनव
वाञ्छनीम बएकोरे,

फागभती प्रदे शको प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ।
1.

सं शऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "प्रदे श दुग्ध ववकास
फोडव (ऩवहरो सं शोधन) ऐन, २०७६" यहेको छ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

2.

प्रदे श दुग्ध ववकास फोडव ऐन,२०७५ को दपा ५ भा सं शोधन:
प्रदे श दुग्ध ववकास फोडव ऐन, २०७५ (मस ऩतछ "भूर ऐन"

बतनएको) को दपा ५ को उऩदपा (२) को सट्टा दे हामको
उऩदपा (२) याशखएको छ:-

"(२) उऩदपा (१) को खण्ड (च) य (छ) फभोशजभका

सदस्मको ऩदावतध चाय वषवको हुनेछ।"
3.

भूर ऐनको दपा ६ को उऩदपा (८) भा सं शोधन: भूर ऐनको
दपा ६ को उऩदपा (८) को सट्टा दे हामको उऩदपा (८)
याशखएको छ:"(८) फोडवको तनणवम फोडवरे तोकेको कम्तीभा कुनै दुई
सदस्म य सदस्म-सशचवद्वाया प्रभाशणत गरयनेछ।"

4.

भूर ऐनको दपा १० भा संशोधन: भूर ऐनको दपा १० को,(१) उऩदपा (२) को सट्टा दे हामको उऩदपा (2)
याशखएको छ:-
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"(2) छनौट सतभततरे तसपारयस गये का

व्मशक्त भध्मेफाट

भन्त्रारमरे

उऩाध्मऺ

ऩदभा

तनमुशक्तको रातग प्रदे श सयकाय सभऺ ऩेश गनेछ
य प्रदे श सयकायरे कुनै एक जनाराई उऩाध्मऺ
ऩदभा तनमुशक्त गनेछ।"

(२) उऩदपा (४) भा बएको ''उऩदपा (३)'' बन्ने
शब्दहरुको सट्टा ''उऩदपा (२)'' बन्ने शव्दहरु याशखएका छन्।
5.

भूर ऐनको दपा १2 भा सं शोधन: भूर ऐनको दपा १२ को
उऩदपा (2) भा यहेको "कामवकायी" बन्ने शब्द शझवकएको छ।

6.

भूर ऐनको दपा १3 भा सं शोधन: भूर ऐनको दपा १3 को
उऩदपा (1) भा यहेको "कामवकायी" बन्ने शब्द शझवकएको छ।

प्रभाणीकयण तभतत: २०७६।१०।२८
आऻारे,

ववनोद प्रकाश तसं ह

प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भुद्रित।
भूल्म रु. ५।-

