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सय
ं ु रासघको
ं
बडाप
तावना
संय
ु रासंघ को बडाप मािथ २६ जून, सन ् १९४५ मा यान$ि%सकोमा आयोिजत अ%तरा(िय संघठबारे
संयरा
स+मे लन स+प- भएपिछ हता2र भएको िथयो र यो बडाप २४ अ3टोवर, १९४५ देि ख लागू भयो ।
ु
अ%तरा(िय %यायालयको िवधान बडापको अिभ- अ: हो ।
बडापका धारा २३, २७ र ६१ को महासभा=ारा १७ िडस+बर, १९६३ मा संशोधन गि3रएको हो र ३१ अगत
१९६५ देि ख लागू भएको हो । महासभाले २० िडस+बर, १९७१ मा धारा ६१ को पनु:सं शोधन गBयो जो २४ िसत+बर
१९७३ देि ख लागू भयो । यतै २० िडस+बर १९६५ मा सं शोधन भएको धारा १०९, जनू १२, १९६८ देि ख लागू भयो ।
धारा २३ को संश ोधनबाट सर2ा
ु पि3रषFको सदयता एघार बाट १५ स+म बढाइएको छ । संशोिधत धारा २७ ले
काय(प Iित स+ब%धी सर2ा
ु पि3रषFका िनण( यहL ९ जना सदयहLको (पिहले ७ जना) सकाराOमक मत=ारा र अL करामा
ु
पि3रषFका ५ थायी सदयहLको वीकृ ित मत समे त ९ जना सदयहLको (पिहले ७ जना) सकाराOमक मत=ारा
गि3रने छन् ।
३१ अगत, १९६५ मा लागू गि3रएको धारा ६१ को संश ोधनबाट आिथ( क तथा सामािजक पि3र षFको सदयता
१८ बाट २७ बनाइएको िथयो । यसपिछ २४ िसत+वर, १९७३ मा लाग ू भएको उ धाराको अकR संशोधनबाट पि3र षFको
सदय संSया २७ बाट ५४ पBु याइयो ।
उ धाराको पिहलो अनTछे
ु दिसत स+बि%धत संश ोधन अनसार
ु बडापमािथ पनरावलोकन
ु
गन( लाई बोलाइने
सदय राVयहLको महास+मे लनको िमित र थान महासभाको दईु -ितहाई मतले र सर2ा
ु पि3रषFका कनैु ९ सदयका
मतले तोिकनेछ ।
महासभाको दशX अिधवेशनमा भएको स+भाYय पनरावलोकन
स+मेलनिसत स+बि%धत धारा १०९ को अनTछे
ु
ु द
३ अ%तग(त 'सर2ा
ु -पि3रषFका कनै
ु सात सदयहLको मत' भ-े अंश कायमै रािखएकोछ, िकनिक सन् १९५५ मा
महासभाले आ[नो िनयिमत अिधवेशनमा र सर2ा
ु -पि3रषद् दवैु ले यसलाई पाि3रत गरे का िथए ।
1
www.lawcommission.gov.np

www.lawcommission.gov.np

सं य
ु राको बडाप
सं य
ु राका हामी जनताहLले
मानव-जाितउपर अकिथत द:ु ख हा\ा जीवन-कालमा दईु पटक ]याउने यIको
मारबाट भावी स%तानलाई बचाउन, र
ु
मौिलक मानव अिधकारहLमा, मानवीय Yयिको मया( दा र म]यमा
ू , ठला
ू र साना राहLमा नर -नारीको समान हकमा
िव`ास फे री bढ गराउन, तथा सि%ध र अ%तरा(िय काननका
ू cोतहLबाट उOप- भएका दाियdव ित %याय र स+मानको
िथत कायम राSन एवं वृहeर वत%तामा सामािजक गित र जीवनका उfतम तर बढाउन
िनgय गB यX,
यX ,
अिन यी उhेiयकालािग
सिहणताको
Yयवहार गन( तथा असल िछमे की2 भइ आपसमा शाि%तपव(ू क सँ ग-सँग ै बन,र
ु
अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम गन( आ[नो बल संय
ु गन(, तथा संथागत णाली र िसIा%तहLको वीकृ ित=ारा,
साझा िहतमा बाहेक शmाm शिको योग गि3रने छैन भ-े सिनgत
गन(, एवं अ%तरा(िय िनकायको आयोग=ारा समत
ु
जनताहLका आिथ(क र सामािजक उ-ितमा अिभवृिI गनn,
यी लoय पराू गन(लाई
सं य
ु Lपमा यOन गनn संक]प गरे का छX ।
तदनसार
ु , हा\ा आ-आ[ना सरकारहLले सfा र उिचत Lपमा अिधकार ाp यान$ाि%सको नगरमा ज+मा भएका
ितिनिधहL माफ( त संय
ु राको वत(मान बडापलाई मqरु गरेका छन्, तथा यस=ारा सं य
ु रा भनी rात हु3 न े
अ%तरा(िय संघको थापना गद(छन ् ।
पिहलो अtयाय
उhेiय तथा िसIा%त
धारा १
सं य
ु रासंघ का उhेiयहL हु3न:् १. अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम राSने, तथा Oयस लoय ािpका िनिमe, शाि%त भ: गनn ध+की2 रो3न र
हटाउन, तथा अvाwमणका काम वा अL शाि%त भ: गनn काय(हLको दमन गन( सामिहकLपबाट
भावकारी कदमहL
ू
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उठाउने तथा शाि%त भ: गनn िकिसमका अ%तरा(िय झगडा वा पि3रिथितहL िमलाउन वा तय गन( %याय र अ%तरा(िय
काननका
ू िसIा%तहL अनLप
ु शाि%तपण(ू ढ:ले समाधान गराउनु;
२. समान अिधकारका र जनताहLका आOम-िनण(यका स+मानमा आधाि3रत िसIा%तहLका राहL बीच
मैीपण(ू स+ब%ध िवकिसत गन(ु तथा िव` शाि%त बिलयो त]याउन
अ%य समिचत
ु
ु कदमहL उठाउन;ु
३. आिथ(क, सामािजक, सां कृ ितक, अथवा लोकिहतका अ%तरा(िय समया समाधान गन(मा, तथा जाित,
िल:, भाषा र धम(मा भेद भाव नराखी सबैका िनिमe मौिलक हक एवं मानव अिधकारहL ित स+मानको भाव ोOसािहत
र िवकास गन(मा अ%तरा(ि य सहयोग ाp गनn; अिन
४. यी साझा उhेiयको ािpमा राहLका कारवाईमा एकLपता ]याउन एउटा के %y हु3 ने ।
धारा २
धारा १ मा भिनएका उhेiयहLको अनसरण
गदz यो संघ तथा यसका सदयहLले तलका िसIा%तअनसार
ु
ु काम
गनnछन् ।
१. यो संघ यसका सबै सदयहLको साव( भौम सeाको समानताका िसIा%तमा आधाि3रत छ;
२. सबै सदयहLले, आफू सबैलाई सदयताबाट ाp हु3ने अिधकार र लाभ उपभोग गन(का िनिमe वत(मान
बडाप अनसार
ु आफले
ू िलएका दाियdव इमा%दारीसाथ पराू गनn छन् ।
३. सबै सदयहLले आफ् -आ[ना अ%तरा(िय झगडा अ%तरा(िय शाि%त, सर2ा
ु र %यायमा आँच नआउने
गरी शाि%तपण(
ू ढ:ले िमलाउनेछन् ।
४. सबै सदहयLले आ[ -आ[ना अ%तरा(िय स+ब%धहLमा कनैु पिन राVयको ादेिशक अख{डता वा
राजनैितक वत%ताका िवLI अथवा सं य
ु राका उhेi यमा निम]ने िकिसमबाट ध+की2 वा शि योग गनn छैन न् ।
५. सबै सदयहLले रा संघ लाई वत(मान वडाप अनसार
ु गन( लागेको कनै
ु पिन कारवाईमा भरमगदरू सहायता
िदनेछन्, तथा रासं घले कनै
ु पिन राVयका िवLI कारवाई गदा( Oयतो राVयलाई सहायता िदने छैन न् ।
६. रासं घ का सदय नभएका राVयहLलाई पिन अ%तरा(ि य शाि%त सर2ा
ु कायम गन( आवiयक परे जित
हदस+म संघ ले ियनै िसIा%तहL बमोिजम काम गन( िनि`त गनn छ ।
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७. वत(मान वडापमा भएको कनै
पिन संयु रासंघ लाई कनै
ु कराले
ु
ु राVयको आ%ति3रक अिधकार2ेिभका िवषयहLमा हत2ेप गनn अिधकार िदने छैन, नत सदयहLलाई वत(मान बडाप बमोिजम समाधानका लािग
यता िवषयहL पेश गन( बाtय गराउने छ; तर यस िसIा%तले अtयाय ७ अ%तग(त कदमहL उठाउनमा ितकल
ू भाव पानn
छै न ।
दोcो अtयाय
सदयता
धारा ३
संय
ु रासंघ का मल
ू सदय ती राVय हु3 नेछन् ज-जसले यान$ाि%सकोमा अ%तरा(िय संघबारे िवचार गन(
बसेको संयुरा स+मेलनमा भाग िलएर अथवा सन् १९४२ जनवरी एक का िदन संयु  रासंघले गरेको घोषणापमा
पिहले नै हता2र गरे र वत(मान बडापमा हता2र गछ(न् तथा धारा ११० मतािबक
यसलाई अनमोदन
गद(छन् ।
ु
ु
धारा ४
१. वत(मान बडापमा भएका दाियdवहL वीकार गनn तथा संघको रायमा पिन दाियdवहL पालन गन( समथ( र
इTछक
ु ठहि3रएका अ%य सबै शाि%तिय राVयहLका िनिमe संयु रासंघ को सदयता खला
ु छ।
२. सं य
ु रामा यतो कनै
ु पिन राVयको सदयता सर2ा
ु पि3रषFको िसफाि3र समा महासभाको िनण(य=ारा दान
गि3रने छ ।
धारा ५
सर2ा
ु -पि3रषदबाट
ु राको सदयलाई सदयताको हक
् िनवारक-वा बत(नको लाई कारवाई भइरहेको संय 
तथा अिधकार योग गना( बाट सर2ा
ु -पि3रषदको
ु -पि3रषदले् यी
् िसफाि3रसमा महासभा=ारा िनलि+बत गन( सिकने छ । सर2ा
हक तथा िवशेषािधकारको योग फे ि3र िफता( िदलाउन स3नेछ ।
धारा ६
वत(मान बडापमा भएका िसIा%तहLको लगातार उ|}न गि3ररहने सदयलाई सर2ा
ु -पि3रषदको
् िसफाि3रसमा
महासभाले संघबाट िनका]न सिकने छ ।
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तेcो अtयाय
अ:हL
धारा ७
१. संय 
ु राका धान अ:हLका Lपमा यी थािपत भएका छन्: महासभा, सर2ा
ु -पि3रषद,् आिथ(क तथा
सामािजक पि3र षद,् िज+मा जमानी पि3रषद,् अ%तरा(िय %यायालय, र सिचवालय ।
२. आवiयक ठहि3रएका सहायक अ:हL वत(मान बडाप अनसार
ु थािपत गन( सिकने छन् ।
धारा ८
संय
ु राले आ[ना धान र सहायक अ:हLमा समानताका शत(मा तथा कनै
ु पिन हैिसयतमा भाग िलने
लो~े -मािनस र वानीमािनस रोVने काममा बाधा गनn छैन ।
रचना
चौथो अtयाय
महासभा
धारा ९
१. संय 
ु रासंघका सबै सदयहLबाट महासभा ब-ेछ ।
२. महासभामा Oयेक सदयका पाँच जना भ%दा बढता ितिनिध हु3 ने छै नन् ।
काम र अिधकार
धारा १०
महासभाले वत(मान बडापका 2ेिभका अथवा वत(मान बडापमा दe कनैु पिन अ:का अिधकार र काम
स+ब%धी जनसकै
ु ु  वा िवषयहLमा छलफल गन( स3छ, तथा धारा १२ मा उ|े ख भए बाहेक संय
ु रासंघ का
सदयहLलाई वा सर2ा
ु पि3रषदलाई
ु  वा िवषयमा िसफाि3रस गन( सछ ।
् अथवा दवैु लाई यता कनै
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धारा ११
१. महासभाले िनरmीकरण बारे को िसIा%त र अmहLको िनयम लगायत अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम
गना(मा सहयोगका सामा%य िसIा%तहL मािथ िबचार गन( स3छ, तथा यता िसIा%तहLबारे सदयहL वा सर2ा
ु -पि3रषद ्
अथवा दवैु लाई िसफाि3रस गन( सछ ।
२. महासभाले संय
ु रासंघ का कु नै सदय वा सर2ा
ु -पि3रषद ् अथवा धारा ३५ को अनTछे
ु द २ अनसार
ु
संयु रासंघ को सदय नभएको कनैु राVयले आ[ना सम2 पेश गरे को अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम राSने स+ब%धी
जनसकै
ु ु मा पिन छलफल गन( सछ, तथा धारा १२ मा िनषेध गि3रए बाहेक यतो बारे स+बि%धत राVय वा
राVयहL वा सर2ा
ु -पि3रषद ् अथवा दवैु लाई सझाव
ु िदन सछ । कारवाई गन( आवiयक देि खएको यतो कनै
ु पिन 
महासभाले छलफल गन(ु भ%दा अगािड वा पछािड सर2ा
ु -पि3रषदमा
् पठाउने छ ।
३. अ%तरा(िय शाि%त र सर2ा
ु संकटमा पनn स+भावना देि खएमा महासभाले सर2ा
ु -पि3रषदको
् tयान Oयसतफ(
आकिष(त गन( सछ ।
४. यस धारामा तोिकएका महासभाका अिधकारले धारा १० का सामा%य पि3रिधसीिमत गनn छैन ।
धारा १२
१. सर2ा
सु +पे को काम
ु -पि3रषFले कनै
ु झगडा वा पि3रिथितका स+ब%धमा, वत(मान बडापले आफलाई
ू
गि3ररहेका बखत सर2ा
ु -पि3रषद्ले अनरोध
ु नगरे स+म महासभाले यतो झगडा वा पि3रिथितका स+ब%धमा कनैु िसफाि3रस
गनn छै न ।
२. सर2ा
ु -पि3रषFको वीकृ ित िलएर महासिचवले, सर2ा
ु -पि3रषFले कारवाई गि3ररहेको अ%तरा(िय शाि%त
सर2ा
ु कायम गनn स+ब%धी जनसकै
ु ु िवषयबारे पिन Oयेक अिधवेशनमा महासभालाई सिचत
ू गनnछन्, तथा सर2ा
ु पि3रषFले यता िवषयमा कारवाई गन( छोने िबिeकै महासभालाई अथवा महासभा नबसे का बखत संय ु रासंघ का
सदयहLलाई Oयसैगरी सिचत
ू गनnछन् ।
धारा १३
१. महासभाले िन+न उhेiयका लािग अtययन गनn र सझाव
ु ततु गनn काम गनnछ:
6
www.lawcommission.gov.np

www.lawcommission.gov.np

(क)

राजनैितक 2े मा अ%तरा(िय सहयोग बढाउने तथा अ%तरा(िय काननू र यसको संिहताको
गितशील िवकासमा ोOसाहन गनn;

(ख)

आिथ(क, सामािजक, सां कृ ितक, शैि 2क र वाय स+ब%धी 2े मा अ%तरा(िय सहयोग
बढाउने, तथा जाित, िल:, भाषा वा धम( मा भेदभाव नगरीकन सबै लाई मानव अिधकार र
मौिलक वत%ता ाp गराउन सहायता गनn ।

२. मािथ अनTछे
ु द १ (ख) मा उ|े ख गि3रएका िवषय स+ब%धी महासभाका अL उeरदाियdव, काम र अिधकार
अtयाय १० र ११ मा तोिकएका छन् ।
धारा १४
धारा १२ का उपब%धहLका अधीनमा रही महासभाले, संय 
ु राका उhेiय र िसIा%तहL तो3ने वत(मान
बडापका उपब%धहL भ: गि3रएबाट हु3 न आएका िथितसमेत, राहLका बीचमा सामा%य क]याण वा मैीपूण( स+ब%ध
िबगानn स+भावना देि खएको जनसकै
ु ु पि3रथितको मेलिमलापमा पिन ितनको उOपिeको वाता नगरी, शाि%तपण(
ू
Yयवथापनका िनिमe उपायहL िसफाि3रस गनn छ ।
धारा १५
१. महासभाले सर2ा
ु -पि3रषदबाट
् वािष( क तथा िवशेष ितवे दन िलएर िबचार गनn छ; यी ितवेदनहLमा
अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम राSन सर2ा
ु -पि3रषFले िनण(य गरे का वा अपनाएका उपायहLको िववरण पिन समावेश
हु3 नछे ।
२. महासभाले संयु  रासंघ का अL अ:बाट पिन ितवेदनहL िलएर िबचार गनnछ ।
धारा १६
महासभाले अ%तरा(िय %याय-संर2ण णालीका स+ब%धामा अtयाय १२ र १३ मा आफलाई
सि+पए
अनसार
ू
ु
ु काम
गनnछ । काममा सामि3रक नभिनएका 2ेहLको िनिमe %याय-संर2ण स+झौताहLको वीकृ ित पिन सि+मिलत छ ।
धारा १७
१. महासभाले संघको आयYययमािथ (बजेट) िबचार गरे र वीकृ ित गनnछ ।
२. संघ को खच( महासभाले भाग लाइ िदएबमोिजम सदयहLबाट बेहोि3रनेछ ।
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३. महासभाले धारा ५७ मा उ|े ख गि3रएका ािविधक िनकाय एजे%सीहLिसतका जनसकै
ु ु िवeीय र आयYयय
स+ब%धी ब%धमा िबचार गरी वीकृ ित िदने छ, तथा स+बि%धत एजे%सीहLलाई िसफाि3र स गनn मनसायले यता
िवशेषोपय
ु एजे %सीहLका शासकी2य आयYयय जाँTनेछ ।
मतदान
धारा १८
१. महासभाको Oये क सदयले एक मत िदन पाउने छ ।
२. महdवपण(
ू हLमा महासभाको िनण(य उपिथत तथा मत िदने सदयहLको ि=-तृतीयांश बहु3 म तले गि3रन ु
पद(छ । यी हLमा तलका िवषय गािभने छन् : अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम राSने स+ब%धमा िसफाि3रस, सर2ा
ु पि3रषFका अथायी सदयहLको िनवा(चन, आिथ( क तथा सामािजक पि3र षFका सदयहLको िनवा(चन, धारा ८६ को
अनTछे
ु द १(ग) अनसार
ु िज+मा जमानी पि3रषFका सदयहLको िनवा( चन, सं य
ु रा संघमा नयाँ सदयहLको वेश,
सदयताका हक तथा िवशेष अिधकारको िनल+बन सदयहLको िनकाशन, %यास-संर 2ण णालीका कामकाजस+ब%धी
र आयYययका हL ।
३. ि=-तृतीयां श बहु3 मतबाट िनण(य गि3रनु पनn हLका थप वग(हLको िनधा(रण लगायत अL हLबारे ,
उपिथत तथा मत िदने सदयहLको बहु3संSयाबाट िनण(य गि3रने छ ।
४. संघ लाई िवeीय च%दा िदन बाँकी2 राSने संयु  राको सदयबाट िलनपनn
ु ब3यौताको अ अिघ|ा पराू दईु
वष(को च%दा बराबर वा सो भ%दा बढी भयो भने Oयताले महासभामा मत िदन पाउने छैन । तथािप, सदयको वशभ%दा
बािहरका अवथाले बझाउन
असमथ( भएको करामा
िचe बझेु मा महासभाले Oयतो सदयलाई मत िदने अनमित
ु
ु
ु िदन
सछ ।
काय(प Iित
धारा २०
महासभाको बैठ क िनयिमत वािष( क अिधवेश नमा तथा आवiयकपदा( िवशेष अिधवेशनको Lपमा बनेछ ।
िवशेष अिधवेशन सर2ा
महासिचवले बोलाउनेछन् ।
ु -पि3रषद ् वा संय ु रासंघका बहु3 सSं यक सदयहLको अनरोधमा
ु
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धारा २१
महासभाले काय(पIित स+ब%धी आ[नै िनयमहL योग गनn छ । यसले Oये क अिधवेशनका लािग अtय2
छा-ेछ ।
धारा २२
महासभाले आ[नो काम स+प- गन(लाई आवiयक लागे जित सहायक अ:हL खडा गन( सछ ।
पाँच X अtयाय
सर2ा
ु -पि3र षद ्
रचना
धारा २३
१. सर2ा
ु -पि3रषFमा संय ु रासंघ का १५ जना सदय रहने छन् । चीन, $ा%स, सोिभयत समाजवादी
गणराVय सं घ, vे ट िटेन र उeर आयर]या{डको संय
ु अिधराVय, तथा संय 
ु राVय अमेि3रका सर2ा
ु -पि3रषFका थायी
सदय हु3 नेछन् । महासभाले रासंघ का सदयमtयेबाट १० जनालाई सर2ा
ु -पि3रषदको
् सदय छा-े छ । यसरी छा%दा
थमत: अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम गन( तथा संघका अL उhेi य पराू गन( संयु  राका सदयहLले िदएको
योगदान बारे िवशेष Lपले, र %यायस:त भौगोिलक िवतरण बारे पिन समिचत
ु tयान िदइने छ ।
२. सर2ा
ु -पि3रषFका अथायी सदयहL दईु वष( को अविधलाई िनवा(िचत हु3 नछे न् । अथायी सदयहLको
संSया ११ बाट १५ स+म बढाइएपिछ अथायी सदयहLको पिहलो िनवा(चनमा अिति3र ४ सदयमtये २ को
िनवा(चन एक वष( को अविधस+म मा हु3 नेछ अवकाश िलने सदय तर%तै
ु पनिन(
ु वा(चनका लािग योय हु3 नेछैन ।
३. सर2ा
ु -पि3रषदमा
् Oये क सदयको एक ितिनिध हु3 ने छ ।
काम र अिधकार
धारा
धारा २४
१. सं य
ु रासंघबाट िछटो र भावकारी कारवाई गराउन यसका सदयहLले अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु
कायम राSन सर2ा
ु -पि3रषFलाई ाथिमक उeदाियdव िदएका छन् तथा यस उeरदाियdव अ%तग(त आ[नो कत(Yय पालन
गदा( सर2ा
ु -पि3रषFले ितनीहLको िनिमe काम गछ( भ-े करामा
ु सहमत छन् ।
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२. यी कत(Yय पालन गदा( सर2ा
ु -पि3रषFले संयु  राका उhेi य तथा िसIा%त अनसार
ु काय( गनnछ । यी
कत(Yय पालन गना( का लािग सर2ा
ु -पि3रषदलाई
् िदइएका िविश अिधकारको अtयाय ६, ७, ८ र १२ मा उ|े ख
गि3रएकोछ ।
३. सर2ा
ु -पि3रषFले वािष(क र, आवiयक पदा(, िवशेष ितवे दन महासभामा िबचारका लािग पेश गनn छ ।
धारा २५
संय
ु राका सदयहL वत(मान बडाप अनसार
ु सर2ा
ु -पि3रषFको िनण(य वीकार गन( र पालन गन( सहमत
छन् ।
धारा २६
सं सारका मानवीय तथा आिथ(क साधनहLको यI
ु सामvीहLको िनमा(णमा सके स+म कम योग गरे र
अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम गन( तथा ितनको सं थापना वृिI ]याउन यIु सामvीहLको िनयमन णाली बसा]न
संय
ु रासंघ का सदयहLलाई पेश गि3रने योजनाहL धारा ४७ मा िनिद( गि3रएको सैिनक-टाफ सिमितको सहायताले
तयार गन( सर2ा
ु -पि3रषद् उeरदायी हु3नेछ ।
मतदान
धारा २७
१. सर2ा
ु -पि3रषFको Oयेक सदयले एक मत िदन पाउनेछ ।
२. काय( पIित स+ब%धी िवषयमा सर2ा
ु -पि3रषFका िनण(य ९ सदयको एक सकाराOमक मतले गि3रने छ ।
३. अL सबै िवषयमा सर2ा
ु -पि3रषFको िनण(य थायी सदयहLको सहमित समेत ९ सदयका सकाराOमक
मतले गि3र %छ; तर अtयाय ६ अ%तग(त, र धारा ५२ को अनTछे
ु द ३ अ%तग(त का िनण(यहLमा िववादिसत स+ब%ध भएको
प2ले मत िदन पाउने छैन ।
काय(प Iित
धारा २८
१. सर2ा
ु -पि3रषद् लगातर काम गन( स3ने गरी सं गिठत हु3ने छ । यस योजनका िनिमe सर2ा
ु - पि3रषFका Oये क
सदयको ितिनिध बाBहैकाल संघको थानमा रहने छन ् ।
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२. सर2ा
ु -पि3रषFले समय समयमा बैठ कहL गनn छ । ितनमा, सदयहLको इTछा अनसार
ु आ[नो सरकारका
सदय वा कोही अL नै िवशेष Lपले िनिद( ितिनिधले ितिनिधOव गनn छन ् ।
३. सर2ा
ु -पि3रषFले सं घको काया(लय भ%दा अ%य थानमा अिधवेश न गन( स3छ, यिद पि3रषFको िबचारमा
यता ठाउँ बाट आ[ना काममा सबभ%दा बता सिवधा
ाp हु3 न सछ भ-े लादछ ।
ु
धारा २९
सर2ा
ु -पि3रषFले आ[ना काम गना( का िनिमe आवiयक सहायक अ:हL खडा गन( सछ ।
धारा ३०
सर2ा
ु -पि3रषFले अtय2 रोVने िविधसमेत, काय(पIित स+ब%धी आ[नै िनयम योग गनn छ ।
धारा ३१
सर2ा
ु -पि3रषFको सदय नभएको संय
ु रासं घको कनै
ु सदयका िहतमा िवशेष Lपले असर परे को छ भ-े
सर2ा
ु ु को छलफलमा सो सदयले , मतदान-िबना,
ु पि3रषFलाई लागेमा सो पि3रषद् सम2 पेश गि3रएका जनसकै
भागिलन सछ ।
धारा ३२
सर2ा
ु -पि3रषFको सदय नभएको संय ु रासंघको जनसकै
ु ु सदय अथवा संय
ु रा संघ को सदय नभएको
जनसकै
ु ु राVय सर2ा
ु -पि3रषFका िबचाराधीन कनै
ु झगडाको प2 छ भने Oयता सदय वा रालाई झगडा -स+ब%धी
छलफलमा, मतदानिबना, भागिलन आम%ण गि3रने छ सं य
ु राको सदय नभएको राVयले भागिलने बारेमा यि
ु संगत
लागेका शत(हL सर2ा
ु -पि3रषFले िनधा(ि3रत गनnछ ।
छै टX अtयाय
झगडाको शाि%तपण(ू समाधान
धारा ३३
१. कनै
िथ ित संकटाप- हु3 न स3ने देि खएमा यतो
ु झगडा लगातार चिलरहँदा अ%तरा(िय शाि%त सर2ाको
ु
झगडामा सं ल~ प2हLले सबभ%दा पिहले स+झौताको कराकानी
गरे र, सोधपछ
ु
ू , मtयथता, मे लिमलाप, पं चिनण(य,
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%याियक समाधान, 2ेीय िनकाय वा ब%धको आय, अथवा ितनका आ[नै इTछा अनसारका
अ%य शाि%तपण(
ु
ू
उपाय=ारा समाधान खोVनपछ(
ु ।
२. सर2ा
ु -पि3रषFले आवiयकता अनसार
ु प2हLलाई आ[ना झगडा यता ति3रका=ारा िछ- आान गन(
स3छ ।
धारा ३४
कनै
ु झगडा वा कनै
ु पि3रिथित रिहरहेम ा अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु सं कटाप- हु3 ने स+भव छ िक भ-े िनgय
गना( का िनिमe सर2ा
ु -पि3रषFले अ%तरा(िय तानातानी वा झगडा उठाउन स3ने कनै
ु पिन झगडा, वा पि3रिथितको
छानिबन गन( सछ ।
धारा ३५
१. सं य
ु रासंघको जनसकै
ु ु सदयले धारा ३४ मा िनिद( िकिसमका कनैु पिन झगडा, वा पि3रिथित बारे
सर2ा
ु -पि3रषद् वा महासभाको tयान आकिष( त गन( सछ ।
२. सं य
ु राको सदय नभएको राVयले वत(मान बडापमा िदइएका शाि%तपण(ू Yयवथाका दाियdवहL,
झगडाका योजनका िनिमe अगावै वीकार गरे मा आफप2
ू भएको झगडा सर2ा
ु -पि3रषद् वा महासभाको tयानमा ]याउन
सछ ।
३. यस धारा अ%तग(त, महासभाका tयानमा ]याइएका िवषयबारे महासभाका कारवाई धारा ११ र १२ का
उपब%दहL बमोिजम हु3 नछे ।
धारा ३६
१. धारा ३३ मा िनिद( Lपका झगडाको वा यतै पि3रिथितको कनै
ु पिन चरणमा सरु 2ा- पि3रषFले मे ल
िमलापका समिचत
ु काय(प Iित वा िविध िसफाि3रस गन( स3ने छ ।
२. सर2ा
गरे का कनै
ु -पि3रषFले झगडाको िछनाफानाका लािग प2हLले पिहले नै अनशरण
ु
ु पिन काय(पIितलाई
िबचार गन(पु छ( ।
३. यस धारा अ%तग(त िसफाि3रस गन(पु रेमा सामा%य तथा काननी
ू झगडाहL प2हLले अ%तरा(िय %यायालयका
िवधान बमोिजम %यायालयमा पठाइनु पद(छ भ-े करा
ु सर2ा
ु -पि3रषFले िबचार राSनपछ(
ु ।
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धारा ३७
१. धारा ३३ मा िनिद( िकिसमका झगडाका प2हLले Oयस धारामा सिचत
ू िwया=ारा िछनाफाना गन( असमथ(
भएमा ितनीहLले यतो झगडा सर2ा
ु -पि3रषदमा
् पठाउने छन् ।
२. सर2ा
िथित साँची नै सटाप- हु3 न स3ने
ु -पि3रषदले् झगडा जारी रहँदा अ%तरा(िय शाि%त सर2ाको
ु
ठहराएमा दफा ३६ अ%तग(त कारवाई गनn वा यसलाई उिचत लागेका िछनाफानाका शत(हL िसफाि3रस गनn भ-े बारे िनण(य
गनnछ ।
धारा ३८
कनै
ु झगडामा सं ल~ सबै प2ले अनरोध
ु गरे मा धारा ३३ देि ख ३७ स+मका उपब%धहLमा ितकल
ू असर
नपारीकन सर2ा
ु -पि3रषFले प2हLलाई झगडा शाि%तपव(ू क िछनाफाना गनn हेतले
ु िसफाि3रस गन( स3छ ।

सातX अtयाय
शाि%तका िवLI ध+की2
ध+की2,
+की2, शाि%तभ:,
शाि%तभ:,
र अvाwमणका
अvाwमणका स+ब%धमा
स+ब%धमा कारवाई
धारा ३९
सर2ा
ु -पि3रषदले् शाि%तका िवLI ध+की2, शाि%तभ:, वा अvाwमणको िथितबारे िनgय गनn छ, तथा
अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम गन( वा पनु:थािपत गन( धारा ४१ र ४२ अनसार
ु कनै
ु कदम उठाउने भ-े बारे िनण(य
अथवा िसफाि3रस गनnछ ।
धारा ४०
पि3रिथित अL िबvन निदन सर2ा
ु -पि3रषदले् धारा ३९ का उि|िखत कदम उठाउने िनण( य वा िसफाि3रस गन(ु
भ%दा अगािड, स+बि%धत प2लाई आवiयक वा वाछनीय ठहराए अनसार
ु अ]पकािलक कदमहLमा सहमत हु3 न आान
गन( सछ । यता अ]पकािलक कदमहLले स+बि%धत प2हLका हक, दावी अथवा िथितमा ितकल
ू असर पानn छैनन्
। यता अ]पकािलक कदममा सहयोग ाp भएमा सर2ा
ु पि3रषदले् Oयस बारे मनन् गनn छ ।
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धारा ४१
सर2ा
ु -पि3रषFले सशm शिको योग बाहेक आ[ना िनण(य काया(ि%वत गन( कता कदम उठाइन पनn भ-े बारे
िनण(य गन( सछ, तथा यता कदमहL लागू गन( संय 
ु राका सदयहLलाई अनरोध
ु गन( सछ । ियनमा आिथ(क
स+ब%ध र समु%yी, हवाई, डाँ क, टेि लvाफ, रे िडयो, तथा अ%य सार साधनको पण(ू वा आंिशक थगन एवं कू टनैि तक
स+ब%धको िवTछे द सि+मिलत छन् ।
धारा ४२
सर2ा
ु -पि3रषFको िबचारमा धारा ४१ मा उि|िखत उपाय अपया(p हु3 ने वा अपया(p मािणत भएको लागेमा
अ%तरा(िय शाि%त सरु2ा कायम गन( या पि3रिथित थािपत गन( आवiयकता अनसार
ु वायु, समु%y या थल-शिको
योग गन( स3ने छ । यतो कारवाईमा संय
ु रासंघका सदयका हवाई, समु%yी, वा थल शि=ारा सैिनक दश( न,
नाकाब%दी तथा अL कदम समावेश हु3 न सछन् ।
धारा ४३
१. अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम गन( योगदान िदने हेतले
ु , संय
ु रा संघ का सबै सदयहL सर2ा
ु पि3रषFलाई यसको आानमा तथा िवशेष स+झौता वा स+झौताहL अनसार
ु अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम गनn उhेiयका
िनिमe चािहने, बाटोको हक समेत, सशm सेना, सहायता र सिवधा
ु उपलध गराउने अिभभारा िल%छन् ।
२. यतो स+झौता या स+झौताहLमा सेनाका संSया र िकिसम, ितनको तयारीको मापद{ड र थान, तथा
िदनपनn
र सहायताको Lप प गि3रएको हु3%छ ।
ु सिवधा
ु
३. स+झौता वा स+झौताहL बारे सर2ा
ु -पि3रषFको तOपरतामा सके स+म चाँ डो कराकानी
ु

चलाइने छ ।

स+झौताहL सर2ा
ु -पि3रषद ् र सदयहLमा अथवा सर2ा
ु -पि3रषद् र सदयहLको बीच समहू हु3 नेछन् तथा यता
स+झौताहLको हता2र गन( राVयहL=ारा आफ् -आ[ना संवै धािनक रीितअनसार
हु3नु पनnछ ।
ु अनमोिदत
ु
धारा ४४
सर2ा
ु -पि3रषFले शि योग गनn िनण(य गि3रसके पिछ, धारा ४३ अ%तग(त िलइएका दाियdवहLको पित(
ू मा सशm
सेना िदन यसमा ितिनिधOव नभएका सदयलाई अनरोध
ु गन(भ%दा अगािड यसले उ सदयलाई, िनजको इTछा भएमा
आ[ना सशm सेनाको जOथाको सेवािनयि
ु स+ब%धी िनण( यमा भागिलन आम%ण गनnछ ।
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धारा ४५
संयु रा संघलाई जLरी सैिनक कदम उठाउन स3ने त]याउन
, सदयहLले तOकालै पाईन स3ने रािय
ु
वायु-सेनाका जOथा संयु अ%तरा(िय वत(न कारवाईका िनिमe जटाउने
छन् । यो सैिनक जOथाहLका शि र तयारीको
ु
माा तथा सं य
ु कावा(हीका योजनाहL, धारा ४३ मा िनिद( िवशेष स+झौता वा स+झौताहLमा िनधा(ि3रत सीमािभ रही
सै िनक टाफ सिमितका सहायताले सर2ा
ु -पि3रषF=ारा िनिgत गि3रनेछ।
धारा ४६
सशm सेना योग गनn योजना सर2ा
ु -पि3रषFले सैिनक टाफ सिमितका सहायताले बनाउने छ ।
धारा ४७
१. अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम गन( लाई सर2ा
ु -पि3रषFको सैिनक आवiयकता स+ब%धी सबै मा,
यसका अधीनमा रािखएका सेनाका कमान र सेवा िनयिमा
ु , शmाmको िनयमनमा, र स+भाYय िनरmीकरणमा सर2ा
ु पि3रषFलाई स|ाह िदन र सहायता गन( एउटा सैिनक टाफ सिमित थािपत हु3ने छ ।
२. सै िनक टाफ सिमितमा सर2ा
ु -पि3रषFका थायी सदयहLका सेनाtय2हL अथवा ितनका ितिनिधहL
रहनेछन् । सिमितको उeरदाियdव द2तापव(ू क पालन गन( सिमितमा थायी Lपले ितिनिधdव नगनn संय 
ु राको कनै
ु
सदयले सिमितको काममा भागिलनु पनn अवथा परे मा Oयतो सदयलाई सिमितले सिमितको काय(ि सत स+वI हु3 न
आम%ण गनnछ ।
३. सर2ा
ु पि3रषFका अधीनमा रािखएका जनसकै
ु ु सशm सेनाको
ु -पि3रषद् अ%तग(त सैिनक टाफ सिमित सर2ा
सामि3रक िनदnश नका लािग उeरदायी हु3 नेछ । यता से नाका कमानस+ब%धी हLमा wमैिसत काम गि3रनेछ ।
४. सै िनक टाफ-सिमितले सर2ा
ु -पि3रषFबाट अिधकार िलएर तथा उपयु 2े ीय एजे%सीहLिसत स|ाह
गरेर, 2ेीय उपसिमितहL खडा गन( स3ने छ ।
धारा ४८
१. अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम राSन सर2ा
ु -पि3रषFका िनण(य लागू गदा( गि3रने कारवाहीमा, सुर2ापि3रषFले िनधा(ि3रत गि3रिदए अनसार
ु संयु रासंघ का सबै सदय या ितनीहLमtये के हीले भागिलने छन ् ।
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२. यता िनण(यहLको पालन सं य
ु राका सदयहLले सोझै र आफू सदय भएको उपय
ु अ%तरा(िय
एजे%सीहLमा आ[ना कारवाई=ारा गनnछन् ।
धारा ४९
सुर2ा-पि3रषFले िनण(य गरेका कदम चा]न संय ु रासंघ का सदयहLले संय
ु Lपमा आपसी सहयोग
गनnछन् ।
धारा ५०
सर2ा
ु -पि3रषFले कु नै राVयका िवLI िनवारक वा वत(न कदम उठाइएकोमा, सं य
ु राको सदय भएको वा
नभएको कनै
ु अकR राVयलाई यी कदम उठाउँ दा खडा हु3ने िवशे ष आिथ(क समयाहL सामना गन(पु नn हु3न आएमा यी
समयाहLको समाधानका लािग Oयसले सर2ा
ु -पि3रषFिसत परामश( गनn अिधकार पाउने छ ।
धारा ५१
संय
ु रासंघ का कनै
ु सदयउपर सशm आwमण भएमा, सर2ा
ु -पि3रषFले अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम
गन( आवiयक कदम नउठाउ%जेलस+म, Yयिगत वा सामिहक
आOमर2ाको वाभािवक हक उपभोग गन( वत(मान
ू
बडापको कनैु कराले
ु पिन बाधा गनn छैन । आOमर2ाको यो हक योग गदा( सदयहL=ारा उठाइएका कदम बारे तरु %त
सर2ा
ु -पि3रषFलाई सिचत
ू गि3रहा]नु पछ( तथा यी कदमहL ले वत(मान बडाप अ%तग(त सर2ा
ु -पि3रषFको अ%तरा(िय
शाि%त सर2ा
ु कायम गन( वा पव(ू वत ् िथित थािपत गन( आवiयक कारवाई जिहलेसु कै गन( अिधकार र उeरदाियdवलाई
कनै
ु िकिसमले पिन असर गनn छै नन ् ।
आठX अtयाय
2े ीय व%धहL
धारा ५२
१. अ%तरा(िय शाि%त सुर 2ा कायम राSने स+ब%धी 2ेीय कदमका लािग उपयु काम गना( िनिमe 2ेीय
व%ध वा एजे%सीहLको अितOवलाई वत(मान बडापका कनै
ु कराले
ु पिन ब%देज गदzन, तर यता व%ध वा एजे%सीहL र
ितनका काम कारवाईहL सं य
ु राका उhेiय तथा िसIा%तहLिसत मेल खाने हु3नु पद(छ ।
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२. यता व%धहLमा भागिलने वा यता एजे %सीहL िनमा(ण गनn संय 
ु राका सदयहLले थानीय
झगडाहL, सर2ा
ु पि3रषदमा
् पेश गन(ु भ%दा अगािड, यता 2ेीय व%धहL वा यता 2ेीय एजे %सीहL=ारा शाि%तपव(ू क
िछनाफाना गन( हरे क यOन गनn छन् ।
३. सर2ा
ु -पि3रषFले स+बि%धत राVयहLको तOपरतामा अथवा सर2ा
ु - पि3रषदबाट
् ाp िनदnशनमा यता 2ेीय
व%ध वा 2े ीय एजे %सीहL=ारा थानीय झगडाहLको शाि%तपव(ू क समाधान गन( ोOसािहत गनn छ ।
४. यस धाराले कनैु िकिसमबाट पिन धारा ३४ र ३५ को योगमा बाधा गदzन ।
धारा ५३
१. उपय
ु देि खएको ख{डमा, सर2ा
ु -पि3रषFले आ[नो अिधकार अ%तग(त वत(न-कारवाई गन( यता 2ेीय
व%ध वा एजे%सीहLको योग गनnछ । तर, धारा १०७ को अनशरणमा
उि|िखत र यस धाराको अनTछे
ु
ु द २ मा पि3रभाषा
गि3रएका कनै
ु शु राVयको िवLI अथवा यता राVय=ारा पनु : गि3रने आwामक नीितको िनवारणका लािग िनदnिशत
2ेीय व%धमा बाहेक, 2ेीय व%ध अ%तग(त वा 2े ीय एजे%सीहL=ारा स+बि%धत सरकारहLको अनरोधमा
यतो कनै
ु
ु
राVय=ारा हु3 ने आwमण रो3ने उeरदाियdव संघ ले पाउ%जेलस+म, सर2ा
ु -पि3रषFको अिधकार-िबना कनैु वe( क कारवाई
गि3रने छैन ।
२. यस धाराको अनTछे
ु द १ मा योय गि3रएको शु -राVय भ-े शदले वत(मान बडापमा हता2र गनn कनै
ु
राVयको ि=तीय िव`यIमा
ु शु भएको कनै
ु पिन राVयलाई जनाउँछ ।
धारा ५४
अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम गना( िनिमe 2ेीय व%ध अ%तग(त अथवा 2ेीय एजे %सीहL=ारा गि3रएका वा
िबचार गि3रएका काम कारवाईको पराू सचना
ू सर2ा
ु -पि3रषFलाई सदा िदइराSनु पद(छ ।
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नवX अtयाय
अ%तरा(िय आिथ( क तथा सामािजक सहयोग
धारा ५५
जनताहLका समान अिधकार र आOमिनण(य को िसIा%तका स+मानमा आधाि3रत राहLकाबीच शा%त एवं
मैीपण(ू स+ब%धका िनिमe आवiयक िथरता र क]याणको िथित िसज(ना गनn उhेiयले, संय ु राले देहायका करालाई
ु
अगािड बढाउने छ ।
(क)

जीिवकाको उfतर, पराू िनयि
ु एवं आिथ( क तथा सामािजक गित र िवकासको अवथा;

(ख)

अ%तरा(िय आिथ(क, सामािजक, वाय, र स+बि%धत समयाहLका समाधान; तथा अ%तरा(िय सांकृ ितक
र शैि2क सहयोग; र

(ग)

जाित, िल:, भाषा वा धम(मा भेदभाव नगरी सबैका िनिमe मानव अिधकार र मौिलक वत%ताका लािग
िव`Yयािप स+मान तथा ितनको पालन ।
धारा ५६
धारा ५५ मा िदइएका उhेiयको सफलताका लािग सबै सदय संघ लाई सहयोग गरी सं य
ु र पृथक कदमहL

उठाउन तीrा गद(छन् ।
धारा ५७
१. अ%तस(र कारी स+झौताले थािपत भएका एवं आ[ -आ[ना आधारभतू सं लेखमा पि3र भाषा गि3रए बमोिजम
आिथ(क, सामािजक, सां कृ ितक, शैि2क, वाय र स+बि%धत 2े हLमा िवतृत अ%तरा(िय उeरदाियdव भएका
िवशेषोपयु  एजे %सीहL धारा ६३ का अनसार
छन् ।
ु संय
ु रािसत स+बि%धत त]याइने
ु
२. यसरी संयु रािसत स+बि%धत त]याएका
यता एजे %सीहL यसपिछ िवशेषोपय
ु
ु एजे%सी भनी िनिद(
हु3 नछे न् ।
धारा ५८
संघले िवशे षोपय
ु ऐजे%सीहLको नीित र काम कारवाईको सम%वयका लािग िसफाि3रस गनn छ ।
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धारा ५९
धारा ५५ मा िदइएका उhेiयहLको िनिमe चािहने नयाँ नयाँ िवशेषोपय
ु एजे %सीहLको िसज(नाका लािग संघले
उपय
चलाउनेछ ।
ु भएका ठाउँमा स+बि%धत राVयहLिसत कराकानी
ु
धारा ६०
यस अtयायमा परे का काम चलाउने संघको उeरदाियdव महासभामा र महासभा अ%तग(त आिथ( क तथा
सामािजक पि3र षदमा
् िनिहत हु3 नछे । यस योजनका िनिमe यस पि3रषFले अtयाय १० मा िदइएको अिधकारहL पाउने छ ।
दशX अtयाय
आिथ( क तथा सामािजक पि3रषद ्
रचना
धारा ६१
१. आिथ( क तथा सामािजक पि3रषदमा
ु रासंघ का ५४ सदय हु3 नछे न् ।
् महासभा=ारा िनवा(िचत संय
२. अनTछे
ु द ३ का उपब%धको अधीनमा रही आिथ(क तथा सामािजक पि3रषFका १८ सदय हरे क साल तीन
वष(को अविधलाई पिन िनवा(िचत गि3रने छन् । अवकाश ाp गनn सदय ताOकािलक पनु : िनवा(च नका िनिमe योय
हु3 नछे न् ।
३. पि3रषFको २७ सदय संSयाबाट बढाइ ५४ पBु याइएपिछ हु3 ने पिहलो िनवा( च नमा आिथ( क तथा सामािजक
पि3रषFका िनिमe चालू वष( को अ%Oयमा अविध समाp भएका ९ सदयको ि3रथानमा िनवा(िचत हु3ने सदयहLका
अिति3र अL सदय छािनने छन ् यसरी छािनएका २७ सदयहLमtये ९ जनाको पदाविध महासभले गरे का व%ध
अनसार
ु एक वष( को अ%तमा, अका( ९ जना सदयको दईु वष( को अ%तमा हु3 ने छ ।
४.आिथ( क तथा सामािजक पि3रषFको Oयेक सदयको एक ितिनिध रहनेछ ।
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काम र अिधकार
धारा ६२
१. आिथ( क तथा सामािजक पि3रषFले अ%तरा(िय आिथ( क, सामािजक, सां कृ ितक, शैि2क, वाय र अ%य
स+बि%धत िवषयहLमा अtययन गरी ितवे दन तयार गन( सछ एवं यता कनैु पिन िवषयमा महासभालाई, संय
ु
रासंघका सदयहLलाई र स+बि%धत िवशे षोपय
ु एजे%सीहLलाई िसफाि3रस गन( सछ ।
२. यसले सबै का िनिमe मानव अिधकार तथा मौिलक वत%ताका स+मान र पालनमा अिभवृिI गनn
योजनका लािग िसफाि3रस गन( सछ ।
३. आ[ना अिधकारिभ परे का िवषयहLका स+ब%धामा, यसले महासभामा पे श गन( मयौदा स+झौताहL तयार
गन( सछ ।
४. संयु  राले िनिहत गि3रिदएका िनयम मतािबक
, आ[ना अिधकारिभ परे का िवषयहLमा अ%तरा(िय
ु
स+मे लन बोलाउन सछ ।
धारा ६३
१. आिथ( क तथा सामािजक पि3र षFले धारा ५७ मा िनिद( कनै
ु पिन एजे%सीहLिसत स+बि%धत एजे%सीको
रासंघिसत कन
ु िकिसमको स+ब%ध हु3 न े हो सो शत(हLको पि3रभाषा गरेर, स+झौता गन(

सछ । यता स+झौताहL

महासभाबाट वीकृ त हु3 न ु पद(छ ।
२. यसले यता एजे%सीहLिसत परामश( गरेर ितनलाई सझाव
िदएर तथा महासभा र संयु  रासंघ का
ु
सदयहLलाई सझाव
ु िदएर काय( सम%वय गन( सछ ।
धारा ६४
१. आिथ( क तथा सामािजक पि3रषFले िवशेषोपय
ु एजे %सीहLबाट िनयिमत Lपमा ितवे दन ाp गन( उपय
ु
कारवाई गन( स3छ । पि3रषFले आ[नै िसफाि3रसहL र आ[ना अिधकारिभ परे का िवषयहL उपर महासभाले गरे का
िसफाि3रसहL काया(ि %वत गराउन िलइएका कदम बारे संय 
ु राका सदयहL र िवशेषोपय
ु एजे%सीहLबाट ितवे दन
ाp गन( व%ध गन( स3छ ।
२. यसले यी ितवे दनहL मािथ आ[ना ितिwया महासभालाई अवगत गराउन
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सछ ।
धारा ६५
आिथ(क तथा सामािजक पि3र षFले सर2ा
ु -पि3रषFलाई आवiयक जानकारी िदन स3छ तथा सर2ा
ु -पि3रषFको
अनरोधमा
यसलाई सहायता गनn छ ।
ु
धारा ६६
१. महासभाका िसफाि3रसहL पालन गनn िसलिसलामा आिथ(क तथा सामािजक पि3रषदले् आ[ना अिधकारिभ
परेका जित काम गनn छ ।
२. यसले महासभाको वीकृ ित िलएर संयु  रा संघका सदयहLको र िवशे षोपय
ु एजे%सीहLको अनरोधमा
ु
सेवा दान गन( सछ ।
३. यसले वत(मान बडापमा अ%य उि|िखत अथवा महासभाले स+पे
ु का अL काम पिन गनn छ ।
मतदान
धारा ६७
१. आिथ( क तथा सामािजक पि3रषFको Oयेक सदयले एक मत िदन पाउनेछ ।
२. आिथ(क तथा सामािजक पि3रषFका िनण(य उपिथत तथा मत िदने सदयहLको बहु3 संSयाबाट हु3 नेछन् ।
धारा ६८
आिथ(क तथा सामािजक पि3रषFले आिथ(क र सामािजक 2े हLमा औ मानव-अिधकारको अिभवृिIका लािग
आयोग, एवं आ[ना काम गना( को िनिमe चािहए जित अL आयोगहL पिन थािपत गनn छ ।
धारा ६९
आिथ(क तथा सामािजक पि3रषFले संयु रा संघको जनसकै
ु ु सदयलाई, सो सदयिसत िवशेष स+ब%ध
भएको कनैु िवषय उपर गि3रने िबचार िवमश( मा मत िदन नपाउने गरी, भागिलन आम%ण गनn छ ।
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धारा ७०
आिथ(क तथा सामािजक पि3रषFले िवशेषोपय
ु एजे %सीहLका ितिनिधलाई, मत िदन नपाउने गरी, आ[ना र
आफले
ू खडा गरे का आयोगहLका िबचार िवमश(मा भागिलन, एवं आ[ना ितिनिधहLलाई िवशेषोपय
ु एजे%सीहLका
िबचार िवमश(मा भागिलने व%ध गन( सछ ।
धारा ७१
आिथ(क तथा सामािजक पि3रषFले आ[नो अिधकारिभका िवषयहLिसत स+ब%ध भएका गैर-सरकारी
संथाहLसँ ग परामश( गन( यथोिचत व%ध गन( सछ । यता व%ध अ%तरा(िय सं थाहLिसत तथा, उपय
ु भएका
ठाउँमा, संय 
ु राको स+बि%धत सदयिसत परामश( गरे र रािय संथाहLिसत गन( सिकनेछ ।
धारा ७२
१. आिथ( क तथा सामािजक पि3रषFले अtय2 रोVने िविधसमे त, काय(पIित बारे आ[नै िनयम योग गनnछ ।
२. आ[ना िनयम अनसार
ु आवiयक पदा( आिथ(क तथा सामािजक पि3रषFको बैठ क बने छ । यी िनयमहLमा
यसका सदयहLको बहु3 संSयाको अनरोधमा
बैठक बोलाउने Yयवथा पिन सि+मिलत छ ।
ु
एघारX अtयाय
अ-वशािसत देशबारे को घोषणा
धारा ७३
पण(ू व -शासन ाp गि3रनसके का जनता भएका देशहLको शासनका िनिमe उeरदाियdव िलएका वा िलने
संय
ु रासंघ का सदयहL यता देश का बािस%दाहLको िहत सवRपि3र हु3 %छ भ-े िसIा%तलाई मा%यता िद%छन् तथा
वत(मान बडापले थािपत गरे का अ%तरा(िय शाि%त सर2ाको
णाली िभ रही, यता देश का बािस%दाहLको
ु
क]याणमा सके स+म वृ िI गनn दाियdवलाई पिव नासो मा%दछन्, एवं यस उhेiयका लािग:
क.

स+बि%धत जनताको सं  कृ ितको उिचत आदर गदz ितनलाई राजनैि तक आिथ( क, सामािजक र शैि2क गित,
%याियक Yयवहार, हािसल गराउन तथा दLपयोगबाट
ितनको संर2ण गन(;
ु
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ख.

Oयेक देश तथा Oयहाँ का जनताको खास अवथा र ितनको गितको िविवध िथित अनसार
ु , वशासन
िवकिसत गन(, जनताहLका राजनैि तक आकां2ाहLमा उिचत tयान िदन, एवं वत% राजनैि तक संथाहLको
गितशील िवकासमा ितनीहLलाई सहायता गन(;

ग.

अ%तरा(िय शाि%त र सर2ा
ु बढाउन;

घ.

िवकासका रचनाOमक कदमहLमा वृिI ]याउन, अनस%धानमा
ोOसाहन गन(, र आफू -आफमा
ु
ू तथा, उपय
ु
भएका थान र समयमा, यस धारामा िदइएका सामािजक, आिथ( क र वैrािनक योजनहLको िwयाOमक
सफलताका लािग िवशे षोपय
ु अ%तरा(िय िनकायहLिसत सहयोग गन(, एवं

ङ.

सर2ा
ु र सं वै धािनक का सीमािभ रही, अtयाय १२ र १३ लागू हु3 न े देशहL बाहेक आफू उeरदायी भएका
देशहLका आिथ(क, सामािजक र शैि2क अवथा स+ब%धी ािविधक तयामलक
तथा अL जानकारी
ू
महासिचवलाई बोधाथ( िनयिमत Lपले पठाउन ।
धारा ७४
यो अtयाय लागू हु3ने देशहLका स+ब%धमा, आ[ना 2े भ%दा कित फरक नगरी आ[नो नीित असल-

िछमे की2पनाको सामा%य िसIा%तमा आधाि3रत गन(पु छ( भ-े करामा
संय
ु
ु रासंघ को सदयहL सहमत छन् यसो गदा(
सामािजक, आिथ(क र Yयापार-स+ब%धी िवषयमा बाँ की2 सं सारको िहत र क]याणबारे पिन उिचत िबचार राSनपछ(
ु ।
बाX अtयाय
अ%तरा(िय िज+मा जमानी णाली
धारा ७५
संय
ु रासंघ ले पिछपिछका छैु स+झौताहL=ारा रािखएका देशहLका शासन र सपरीवे
ु 2ण लािग आ[ना
अिधकार अ%तग(त एक अ%तरा(िय िज+मा जमानी णाली थािपत गनnछ । यसपिछ यी देशहLलाई िज+मा जमानी
वेश भनी तोिकएको छ ।
धारा ७६
वत(मान बडापको धारा १ मा िदइएका संय
ु रासंघ को उhेiय अनसार
ु िज+मा जमानी णालीका आधारभतू
लoय देहाय बमोिजम हु3 नेछन् ।
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क.

अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु बढाउने;

ख.

Oयेक देश र Oयहाँ का जनताको िवशेष िथित तथा स+बि%धत जनताका वत%तापव(ू क कट गि3रएका
इTछानसार
ु , एवं Oयेक िज+मा जमानी स+झौताका शत(ले िदए बमोिजम, र उपय
ु देि खएस+म %यास- संर2ण
देशहLका बािस%दाको राजनैि तक, आिथ( क, सामािजक, र शैि2क गित, तथा वशासन वा वत%तालाई
ितनको गितशील िवकासमा वृिI ]याउने;

ग.

जाित, िल:, भाषा वा धम(मा भेदभाव नरािख सबै का लािग मानव-अिधकार र मौिलक वत%ताको स+मान
गन( ोOसाहन गनn तथा संसारका जनताहLबीच आपसी िनभ(र तालाई अ:ीकार गन( ोOसाहन गनn;

घ.

संय
ु रासंघ का सबै सदयहL र ितनका जनताहLका िनिमe सामािजक, आिथ(क, र वािणVय िवषयमा
समान Yयवाहर तथा पव(ू गामी लoयहLको ािpमा ितकल
ू असर नपारी एवं धारा ८० का शत(ि भ रही %यायिवतरणमा समेत ती जनताहLका िनिमe समान Yयवहार उपलध गराउने ।
धारा ७७
१. िज+मा जमानी स+झौताले रािखएका िन+निलिखत कारका देश मा %यास-संर2ण णाली लागू हु3 न ेछ;
क.

हाल अिधदेश (+या{डेट) अ%तग(त रहेका देशहL:

ख.

ि=तीय िव`यIको
बाट छाइन
स3ने देशहL; र
ु पि3रणामवLप शराVयहL
ु
ु

ग.

राVयहL=ारा शािसत तर णाली अ%तग(त वेTछापव(ू क रािखएका देशहL ।

२. उ|े ख गि3रएका कारका कन
ु कन
ु देश के के शत(मा िज+मा जमानी णाली अ%तग(त ]याइने हु3 न् भ-े
कराको
पिछका स+झौताहL=ारा ट:ो
ु
ु लगाइनेछ ।
धारा ७८
संयु रासंघ का सदय भइसके का देशहLमा िज+मा जमानी णाली लागू हु3 नेछैन । यी देशहLबीचको
स+ब%ध स+पण(
ू भOव
ु स+प- समानताका िसIा%तको स+मानमा आधाि3रत हु3ने छ ।
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धारा ७९
िज+मा जमानी णाली अ%तग(त रािखने Oये क देशको िज+मा जमानीका शत(हL, कनैु पि3रवत(न वा संशोधन
हु3 ने भए सो समे त, Oय2Lपले स+बि%धत राVयहL र संयु  रासंघ का सदयले अिधदेशक-शि समेतबाट मqरु
गि3रने छन्, तथा धारा ८३ र ८५ का उपब%ध बमोिजम वीकृ त हु3 नेछन् ।
धारा ८०
१. Oयेक देश लाई िज+मा जमानी णाली अ%तग(त राSन धारा ७७, ७९ र ८१ अ%तग(त मqरु गि3रएका
Yयिगत %यास-संर 2ण स+झौताहLमा बाहेक, र यता स+झौताहL स+प- नहोउ%जे लस+म, यस अtयायको कनै
ु कराको
ु
पिन कनै
ु कारले कनै
ु राVयको वा जनताको जतोसकैु हक वा संय 
ु राका सदयहL प2 भएका िवमान अ%तरा(िय
सं लेखका शत(हL बद]न स3ने भ-े अथ( ला~े छै न ।
२. अिधिद र अL देशहLलाई धारा ७७ मा िदइएका उपब%ध अनसार
ु िज+मा जमानी णाली अ%तग(त
राSनाका िनिमe कराकानी
गन( र स+झौताहLको िवल+व हु3 न े अथवा थािपत गन( भ-े यस धाराको अनTछे
ु
ु द १ को अथ(
ला~े छैन ।
धारा ८१
%यास-संर2ण स+झौताले Oये क िथितमा ती शत(हL सि+मिलत गनnछ जसको अ%तग(त िज+मा जमानी देश
शािसत हु3 नेछ, तथा %यास-संर2ण-देशको शासन गनn अिधकारी तो3ने छ । यसपिछ शासक अिधकारी भिनएको
यतो अिधकारी एक वा बढी राVय अथवा संघ आफ पिन हु3न सछ ।
धारा ८२
कनै
ु पिन िज+मा जमानी स+झौतामा, स+झौता लाग ू हु3 ने िज+मा जमानी देश को के ही वा ज+मै भाग धारा ४३
अ%तग(त गि3रएका कनै
ु िवशे ष स+झौता वा स+झौताहLमा ितकल
ू असर नपारी सामि3र क महdवको थल वा थलहL भनी
िनिद( हु3न सछन् ।
धारा ८३
१. सामि3रक महdवका थलहL स+ब%धी संय
ु राका सारा काम, िज+मा जमानी स+झौताका शत( र ितनको
पि3रवत(न वा संशोधनको वीकृ ित समेत, सर2ा
ु पि3रषद=ारा
् गि3रने छ ।
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२. धारा ७६ मा उि|िखत आधारभतू लoयहL सामि3रक महdवका Oये क थलका जनतालाई पिन लागू हु3ने छ ।
३.िज+मा जमानी स+झौताहL अ%तग(त रही तथा सर2ा
ितकल
ु स+ब%धी करामा
ु
ू असर नपारी सर2ा
ु पि3रषFले, सामि3रक महdवका थलहLका राजनैि तक, आिथ( क, सामािजक र शैि2क मामलामा %यास-संर2ण-णाली
अ%तग(त संय
ु रासं घको काम गन( िज+मा जमानी पि3र षFको सहयोग िलने छ ।
धारा ८४
अ%तरा(िय शाि%त सर2ा
ु कायम राSन िज+मा जमानी देशलाई आ[नो दाियdव पालन गराउनु शासक
अिधकारीको कत(Yय हु3 नछे । यस उhेiयका लािग शासक अिधकारीले, सर2ा
ु -पि3रषFित यस स+ब%धामा शासक
अिधकारीले िलएको दाियdव पराू गन( तथा िज+मा जमानी देशिभ काननी
ू Yयवथा कायम राSन र थानीय ितर2ाका
लािग िज+मा जमानी देश बाट पाइने वयं सेव क शि, अL सिवधा
र सहायताको योग गन( सछ ।
ु
धारा ८५
१. सामि3रक महdवका भनी नतोिकएका अL थलहLका लािग िज+मा जमानी स+झौताहLका शत(, ितनको
पि3रवत(न र संशोधनको वीकृ ितसमेत, संय
ु रासंघ को काम महासभाले गनn छ ।
२. महासभाको अधीनमा काम गनn िज+मा जमानी पि3रषFले यी कामकाज चलाउन महासभालाई सहायता
गनnछ ।
तेX अtयाय
िज+मा जमानी पि3रषद ्
रचना
धारा ८६
१. िज+मा जमानी पि3रषदमा
ु रासंघ का िन+निलिखत सदयहL रहनेछन:
् संय
(क)

िज+मा जमानी देश शासन गनn सदयहL;

(ख)

िज+मा जमानी देश शासन नगनn, तर धारा ३३ मा नाउँ उ|े ख भएका सदयहL; तथा
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(ग)

िज+मा जमानी पि3रषFका सदयहLको पण(ू संSया िज+मा जमानी देश शासन गनn तथा नगनn संयु 
रा संघका सदयहLबीच समान Lपले िवभािजत भएको छ भनी िनिgत गन( आवiयक परे जित
तीन वष(को अविधलाई महासभा=ारा िनवा(ि चत अL सदयहL ।

२. िज+मा जमानी पि3रषFको Oयेक सदयले एक िवशेष योय Yयिलाई Oयहाँ आ[नो ितिनिध मनोनीत
गनnछ ।
काम र अिधकार
धारा ८७
महासभा र, यसको अधीनमा रही िज+मा जमानी पि3रषFले देहाय बमोिजम काम गन( सछन्:
(क)

शासक अिधकारीले पेश गरे का ितवेदनहLमा िबचार गनn;

(ख)

िवि%तप िलने र शासक अिधकारीिसत परामश( गरी ितनलाई जाँT ने;

(ग)

शासक अिधकारीिसत स+झौता भए बमोिजम समय समयमा िज+मा जमानी देशहL िनरी2ण गन(
बराबर जाने व%ध गनn; तथा

(घ)

िज+मा जमानी स+झौताहLमा शत(ह L अनLप
ु यी र अL कारवाई गनn ।
धारा ८८

िज+मा जमानी पि3रषFले Oयेक िज+मा जमानी देश का बािस%दाहLका राजनैि तक आिथ( क, सामािजक र
शैि2क उ-ितबारे एउटा ावली बनाउने छन्, तथा महासभाका अिधकारिभ रही Oयेक िज+मा जमानी देश का
शासक अिधकारीले यतो ावलीका आधारमा महासभालाई वािष( क ितवेदन पठाउने छन् ।
मतदान
धारा ८९
१. िज+मा जमानी पि3रषFको Oयेक सदयले एक मत िदन पाउनेछ ।
२. िज+मा जमानी पि3रषFको िनण(य उपिथत र मत िदने सदयहLको बहु3 सSं या=ारा गि3रनेछन् ।
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काय(प Iित
धारा ९०
१. िज+मा जमानी पि3रषFले, अtय2 छा-े िविध-समेत, काय(प Iित स+ब%धी आ[नै िनयम योग गनn छ ।
२. िज+मा जमानी पि3रषFको बैठ क आ[नै िनयम अनसार
ु आवiयक पदा( बने छ । यी िनयममा यसका
सदयहLको अनरोधमा
बैठ क बोलाउने Yयवथा पिन सि+मिलत छ ।
ु
धारा ९१
िज+मा जमानी पि3रषFले, उपय
ु भएका बखत, आिथ( क र सामािजक पि3रषद ् तथा िवशेषोपय
ु एजे %सीहL
स+बि%धत भएका िवषयहLमा ितनको सहायताबाट लाभ उठाउने छ ।
चौधX अtयाय
अ%तरा(िय %यायालय
धारा ९२
अ%तरा(िय %यायालय संय
ु रासंघको धान %याियक अ: हु3 नछे । यसले थायी अ%तरा(िय %यायालयका
िवधानमा आधाि3रत वत(मान बडापको अिभ- भाग भएको स+वI िवधान अनसार
ु काम गनnछ ।
धारा ९३
१. संय 
ु रासंघका सबै सदय वत: अ%तरा(िय %यायालयका प2 हु3 %छन् ।
२. सं य
ु राको सदय नभएको राVय सरु 2ा-पि3रषFको िसफाि3रसमा महासभाले Oये क िथितमा िनधा(ि3रत
गनn शत(मा अ%तरा(िय %यायालयका िवधानको प2 हु3 न सछ ।
धारा ९४
१. संय 
ु राको Oयेक सदय आफू प2 भएको जनसकै
ु ु मhामा
ु अ%तरा(िय %यायालयको िनण(य पालन गनn
ितrा गद(छ ।
२. मhाको
कनैु प2ले, %यायालयले गरे का िनण(य बमोिजम आफू मािथ पन( आएका दाियOव पराू नगरे का
ु
ख{डमा अकR प2ले सर2ा
ु -पि3रषFको शरण िलन सछ, र सर2ा
ु -पि3रषFले आवiयक ठानेमा, िनण(य काया(ि%वत गन(
उठाइने कदमबारे िसफाि3रस वा िनण(य गन( सछ ।
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धारा ९५
वत(मान बडापमा कनै
पिन संयु राका सदयहLलाई, पिहले नै भइरहेका वा भिवयमा गि3रने
ु कराले
ु
स+झौताको आधारमा अ%य िवशे ष %यायािधकरणलाई आ[ना मतभेद समाधानका लािग स+पनबाट
रो3ने छैन ।
ु
धारा ९६
१. महासभा अथवा सर2ा
ु -पि3रषFले कनै
ु पिन काननी
ू मा परामश( िदन अ%तरा(िय %यायालयलाई अनरोध
ु
गन( सछ ।
२. सं य
ु राका अL अ:हL र िवशेषोपय
ु एजे %सीहLले पिन, कनै
ु बखत महासभाबाट अिधकार पाएमा,
आ[-आ[ना काय( 2े िभ उठे का काननी
ू  उपर परामश( िदन %यायालयलाई अनरोु ध गन( सछन ् ।
प%X अtयाय
सिचवालय
धारा ९७
सिचवालयमा महासिचव र संघलाई चािहए जित कम(चारी हु3ने छन ् । महासभाले सर2ा
ु -पि3रषFको िसफाि3रसमा
महासिचवको िनयि
ु गनnछ । उनी संघका मSय
ु शासकी2य अिधकारी हु3 नेछन् ।
धारा ९८
महासिचवले यस हैि सयतमा महासभाका, सरु2ा-पि3रषFका, आिथ( क तथा सामािजक पि3रषद् र %याससंर2ण-पि3रषFका अिधवेशनहLमा काम गनn छन्, तथा यी अ:हLले ितनलाई सि+पएजित
अL काम पिन गनn छन् ।
ु
महासिचवले संघ का काम बारे वािष( क ितवेदन महासभामा पेश गनn छन ् ।
धारा ९९
महासिचवले आ[नो िबचारमा लागेको अ%तरा(िय शाि%त सर2ामा
खलल गन( स3ने जनसकै
ु
ु ु िवषय पिन
सर2ा
ु -पि3रषFको tयानमा ]याउन सछन ् ।

29
www.lawcommission.gov.np

www.lawcommission.gov.np

धारा १००
१. महासिचव र कम(चारीहLले आ[ना कत(Yयको पालनामा कनै
ु सरकारबाट वा संघ भ%दा बािहरका अL कनै
ु
अिधकारीबाट आदेश खोVने वा िलनेछैनन् । संघित मा उeरदायी भएका अ%तरा(िय अिधकारीका Lपमा उनीहLले
आ[नो ओहोदामा दोषारोप हु3ने कनैु काम गनn छै नन् ।
२. संय 
ु रासंघको Oये क सदय महासिचव र कम(चारीहLका उeरदाियdवको अन%य अ%तरा(िय Lपलाई
स+मान गन( तथा ितनका उeरदाियdवको पालनामा ितनमािथ ितकल
ू भाव पानn चे ा नगन( ितrा गद(छ ।
धारा १०१
१. कम(चारीहL महासिचवले महासभा=ारा थािपत िविनयम अनसार
ु िनय
ु गि3रनेछन् ।
२. उपय
ु कम(चारीहL आिथ( क तथा सामािजक पि3रषद ् %यास-संर2ण पि3रषद,् तथा चािहएजित संय
ु राका
अL अ:हLलाई थायीLपले िदनेछन् । यी कम(चारीहL सिचवालयका अ: हु3न ेछन् ।
३. कम(चारीहLको िनयिमा
र सेवाका शत(का िनधा(रणमा द2ता, िनपणता
ु
ु र इमा%दारीका सवRf तर हािसल
गन(ु आवiयक हु3 ने छ । सके स+म िवतृत भौगोिलक आधारमा कम(चारीहL िनय
ु गनn महdवमािथ समिचत
ु tयान िदइनेछ ।

सोX अtयाय
िविवध YयवथाहL
धारा १०२
१. वत(मान बडाप लागू भएपिछ सं य
ु रासंघको Oये क सदय सामेल भएको हरे क सि%ध र हरे क
अ%तरा(िय स+झौता सके स+म चाँ डो सिचवालयमा दता( भई यस=ारा कािशत हु3 न ेछ ।
२. यस धाराको अनTछे
ु द १ का उपब%ध बमोिजम दता( नभएको कनै
ु सि%ध वा अ%तरा(िय स+झौताका कनैु
प2ले सो सि%ध वा स+झौताको आय सं य
ु राका कनै
ु अ:को सम2 िलन सै न ।
धारा १०३
वत(मान बडाप अ%तग(त संयु  रासंघ का सदयहLको दाियdव र अL कनै
ु अ%तरा(िय स+झौता अ%तग(तका
दाियdव बािझएका अवथामा वत(मान बडाप अ%तग(तका दाियdव मा%य हु3 न ेछन् ।
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धारा १०४
संघले आ[ना सदयहL Oयेकको इलाकामा, आ[नो कत(Yय पालन र आ[ना योजनका लािग आवiयक
काननी
ू 2मता को उपयोग गनnछ ।
धारा १०५
१. संघले आ[ना सदयहLको इलाकामा, आ[ना योजन पित(
ू का लािग आवiयक िवशेषािधकार र छटको
ु
उपभोग गनn छ ।
२. संय
ु रासंघका सदयका ितिनिधहL र संघका कम(चारीहLले संघ स+ब%धी आ[ना कामको वत%
योगका लािग आवiयक िवशेषािधकार छटको
ु उपभोग यसै िकिसमले गनn छन् ।
यस धाराका अनTछे
ु द १ र २ को योग स+ब%धी िवतृत िववरण तयार गना( का लािग महासभाले िसफाि3र स गन(
सछ वा यस योजनका लािग संय
ु राका सदयहLिसत स+झौता ताव गन( सछ ।
सX अtयाय
सwमणकालीन
सwमणकालीन सर2ा
ु व%ध
धारा १०६
सर2ा
धारा ४३
ु -पि3रषFको रायमा धारा ४२ अ%तग(त आ[ना उeरदाियdवको योग आर+भ गन( स3ने त]याउने
ु
मा िनिद( िवशेष स+झौताहL लाग ू हु3 न िबचाराधीन होउqे ल माकोका सन् १९४३ अ3टोबर ३० मा हता2र गनn 'चार
रा घोषणा' का प2हLले तथा $ा%सले Oयस घोषणाको अनुTछे द ५ का उपब%ध अनसार
ु आफू आफू मा र अ%तरा(िय
शाि%त सर2ा
, संघका प2मा सं य
ु कायम राSने योजनका िनिमe आवiयक भए मतािबक
ु
ु कारवाई गना(का लािग
संयु राका अL सदयहLिसत परामश( गनn छन् ।
धारा १०७
ि=तीय िव`यIको
समयमा वत(मान बडापका कनै
ु
ु हता2रकता( का शु भएको जनसकै
ु ु राVयको स+ब%धमा
कारवाई गन( उeरदाियdव पाएका सरकारहLले गरे को वा सो यIको
पि3रमाण वLप अिधकार पाएको कारवाईलाई
ु
वत(मान बडापको के ही कराले
ु पिन बदर वा विहकार गनn छैन ।
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अठारX अtयाय
सं शोधन
धारा १०८
वत(मान बडापमा संशोधनहL महासभाका ि=-तृतीयांश सदयको मतदानबाट पाि3रत भएर, सर2ा
ु -पि3रषFका
सबै थायी सदयहL समे त, संय 
ु रासंघका ि=-तृतीयां श सदयले आफ् -आ[ना संवै धािनक िwयाअनसार
ु
अनमो
ु दन भएपिछ सं यु रासंघका सबै सदयहLका िनिमe लागू हु3 न ेछन् ।
धारा १०९
१. महासभाका सदयहLको ि=-तृतीयांश मतले र सर2ा
ु -पि3रषFका कनै
ु नौ सदयको मतले, तोिकएका िमित
र थानमा, वत(मान बडापलाई पनरावलोकन
गना( का लािग संय
ु
ु रासंघ का सदयहLको महास+मे लन बोलाउन
सिकने छ ।
२. स+मे लनका ि=-तृतीयांश मतले िसफाि3रस गि3रएको वत(मान बडापको कनैु पि3रवत(न, सुर2ा-पि3रषFका सबै
थायी सदय समे त सं य
ु रासंघ को ि=-तृतीयांश सदयहL=ारा आ[-आ[ना संवैधािनक रीितअनसार
ु अनमोिदत
ु
भएपिछ लागू हु3 नेछ ।
३. वत(मान बडाप लागू भएदेि ख महासभाको दसX वािष(क अिधवेशनस+ममा यतो स+मे लन नबोलाइएको भए
महासभाको Oयस अिधवेशनको काय( सू चीमा यतो स+मेलन बोलाउने ताव रािखने छ, तथा महासभाका सदयहLका
बहु3म तले र सर2ा
ु -पि3रषFका कनै
ु सात सदयको एक मतले बोलाउने िनण(य भएमा स+मे लन बोलाइनेछ ।
उ-ाईसX अtयाय
अनमोदन
र हता2र
ु
धारा ११०
१. वत(मान बडाप, हता2र गनn राVयहL=ारा आ[-आ[ना संवै धािनक रीितअनसार
हु3ने छ ।
ु अनमोिदत
ु
२. अनमोदनहL
संय
ु
ु राVय अमेि3रकाको सरकारिसत थाित रािखनेछन् । यसले Oयेक थाितबारे हता2र गनn
सारा राVयलाई र संघ का महासिचव िनय
ु भएपिछ िनजलाई सिचत
ू गनn छ ।
32
www.lawcommission.gov.np

www.lawcommission.gov.np

३. थाती रहेका अनमोदनहL
चीन, $ा%स, सोिभयत समाजवादी गणत% संघ, vेट िटेन र उeरी
ु
आयर]या{डको संयु अिधराVय तथा सं यु राVय अमेि3रका, एवं अL हता2र गनn बहु3 संS यक राVयहL=ारा
अनसमिथ(
त अनमोदनहL
थाती रािखएपिछ वत(मान बडाप लागू हु3 नेछ । यसो भएपिछ थाित रािखएका अनमोदनहLको
ु
ु
ु
मल
ू िलिप सं य
ु राVय अमेि3रकाले तयार गरी Oयसका ितिलिप सारा हता2र गनn राVयहLलाई पठाइिदने छ ।
४. वत(मान बडाप लागू भएपिछ यसलाई अनमोदन
गनn यस पका हता2रकता( राVयहL आफू -आफले
ु
ू
अनमोदन
थाित राखेका िमितमा संय
ु
ु रासंघका मल
ू सदय हु3 न ेछन् ।
धारा १११
िचिनया, $ा%से ली, रिसयाली, अvेजी र पेनी मल
ू ित पिन समान Lपले अिधकाि3रक भएको वत(मान
बडाप संयु  राVय अमेि3रका सरकारको अिभले खालयमा थाित रहने छ । Oयसका रा\री मािणत ितहL Oयस सरकारले
अL हता2रकता( राVयहLलाई पठाउनेछ ।
यसको Iा र िव`ासमा संय
ु राका सरकारहLका ितिनिधहLले वत(मान बडापमा हता2र गरे का छन् ।
यान$ाि%सको नगरमा एकहजार नौसय प तालीस्, जनको
ू छबीसX िदनमा (यो काय() स+प- भयो ।
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