राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो सं शोधन) अध्यादे श, 20७८
प्रमाणीकरण तमति
२०७८।५।२
सं वि् २०७८ सालको अध्यादे श नं. १६
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, 20७३ लाई सं शोधन गनन बनेको अध्यादे श
प्रस्िावनााः राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, 20७३ लाई ित्काल सं शोधन गनन आवश्यक भएको र
हाल सङ्घीय सं सदको अतधवेशन नभएकोले,
नेपालको सं ववधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजजम मजन्िपररषद्को तसफाररसमा
राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादे श जारी भएको छ ।
१.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस अध्यादे शको नाम "राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो
सं शोधन) अध्यादे श, 20७८" रहेको छ ।
(२) यो अध्यादे श िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, 20७३ को दफा ३३ मा सं शोधनाः राजनीतिक दल
सम्बन्धी ऐन, 20७३ (यस पतछ "मूल ऐन" भतनएको) को दफा ३३ को,(१)

उपदफा (२) मा रहेका "केन्रीय सतमति र सङ्घीय सं सदका सं सदीय दलका
कम्िीमा

चालीस

प्रतिशि

सदस्यले"

भन्ने

शब्दहरुको

सट्टा

"महातधवेशनबाट

तनवानजचि केन्रीय सतमति र नयााँ दिान भएको दलको हकमा त्यस्िो दल दिान हुाँदाका
बखिको केन्रीय सतमतिको बीस प्रतिशि वा सो भन्दा बढी सदस्य वा त्यस्िो
दलको सङ्घीय सं सदको सं सदीय दलको बीस प्रतिशि वा सो भन्दा बढी सदस्यले
एकैपटक" भन्ने शब्दहरु राजखएका छन् ।
(२)

उपदफा (२) पतछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छाः"(२क) उपदफा (२) बमोजजम छु ट्टै नयााँ दल गठन भएकोमा त्यस्िो दल
गठन हुन ु भन्दा ित्काल अजिको दलको िफनबाट तनवानजचि प्रदे श सभा सदस्य वा
स्थानीय िहका सदस्य त्यसरी नयााँ दल गठन भएको एक्काइस ददन तभि त्यस्िो
नयााँ दलमा प्रवेश गरे मा त्यस्िा सदस्यले दल त्याग गरे को मातनने छै न ।"

३.

मूल ऐनको दफा ४८ मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) को
प्रतिबन्धात्मक वाक्ांशमा रहे का "दिान गररसकेका दलले " भन्ने शब्दहरु पतछ "वा दफा
३३ को उपदफा (२) बमोजजम गठन भएको नयााँ दलले" भन्ने शब्दहरु राजखएका छन् ।
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4.

मूल ऐनको दफा 52 मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा 52 मा दे हायको प्रतिबन्धात्मक
वाक्ांश थवपएको छाः"िर रावष्ट्रय दलको रुपमा मान्यिा प्राप्त गरे को दलका सदस्यहरुले दफा ३३ को
उपदफा (२) बमोजजम नयााँ दल गठन गरे मा त्यस्िो दलले समानुपातिक िफनको त्यस्िो
प्रतिशि पूरा गनन आवश्यक हुने छै न ।"

5.

मूल ऐनको दफा 53 मा सं शोधनाः मूल ऐनको दफा 5३ को उपदफा (१) मा दे हायको
प्रतिबन्धात्मक वाक्ांश थवपएको छाः"िर दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजजम गठन भएको दलका केन्रीय
सतमतिका पदातधकारी र सदस्यले त्यस्िो दल दिान भएको साठी ददनतभि त्यस्िो वववरण
पेश गनुन पनेछ ।"
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