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सय� रा��सघकोसय� रा��सघकोसय� रा��सघकोसय� रा��सघकों ु ंं ु ंं ु ंं ु ं  

बडाप�बडाप�बडाप�बडाप� 

��तावना��तावना��तावना��तावना 

संय� ु रा��संघको बडाप� मािथ २६ जून, सन ्१९४५ मा �यान$ि%स�कोमा आयोिजत अ%तरा (ि��य संघठबारे 

संय�रा�� स+मेलु न स+प- भएपिछ ह�ता2र भएको िथयो  र यो बडाप�  २४ अ3टोवर, १९४५ देिख लाग भयो ।ू  

अ%तरा(ि��य %यायालयको िवधान बडाप�को अिभ- अ: हो । 

बडाप�का धारा २३, २७ र ६१ को महासभा=ारा १७ िडस+बर, १९६३ मा संशोधन ग?रएको हो र ३१ अग�त 

१९६५ दिेख लाग भएको हो । महासभाले ू २० िडस+बर, १९७१ मा धारा ६१ को पनु:संशोधन गB यो जो २४ िसत+बर 

१९७३ दिेख लागू भयो । य�त ै२० िडस+बर १९६५ मा संशोधन भएको धारा १०९, जन ू १२, १९६८  देिख लाग भयो ।ू  

धारा २३ को संशोधनबाट सर2ा प?रषFको सद�यता एघार बाट ु १५ स+म बढाइएको छ । संशोिधत धारा २७ ले 

काय(पIित स+ब%धी सर2ा प?रषFका िनण(यहL ु ९ जना सद�यहLको (पिहले ७ जना) सकाराOमक मत=ारा र अL करामा ु

प?रषFका ५ �थायी सद�यहLको �वीकृित मत समेत ९ जना सद�यहLको (पिहले ७ जना) सकाराOमक मत=ारा  

ग?रनेछन ।्  

३१ अग�त, १९६५ मा लाग ग?रएको धारा ू ६१ को संशोधनबाट आिथ(क तथा सामािजक प?रषFको सद�यता 

१८ बाट २७ बनाइएको िथयो । यसपिछ २४ िसत+वर, १९७३ मा लाग भएको उ� धाराको अकR संशोधनबाट प?रषFको ू

सद�य संSया २७ बाट ५४ पB याु इयो । 

उ� धाराको पिहलो अनTछेदिसत स+बि%धत संशोधन अनसारु ु  बडाप�मािथ पनरावलोकन गन(लाईु  बोलाइने 

सद�य राVयहLको महास+मेलनको िमित र �थान महासभाको दईु-ितहाई मतले र सर2ा प?रषFकाु  कनै ु ९ सद�यका 

मतले तोिकनेछ । 

महासभाको दशX अिधवेशनमा भएको स+भाYय पनरावलोकन स+मेलनिसत स+बि%धु त धारा १०९ को अनTछेद ु

३ अ%तग(त 'सर2ाु -प?रषFका कन ै सात सद�यहLको मतु ' भ- े अंश कायमै रािखएकोछ, िकनिक सन ् १९५५ मा 

महासभाले आ[नो िनयिमत अिधवशेनमा र सर2ाु -प?रषद दवैले यसलाई पा?रत गरेका िथए ।् ु  
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संय� रा��को बडापसंय� रा��को बडापसंय� रा��को बडापसंय� रा��को बडापुु ुु ���� 

संय� रा��का हामी जनताहLलेसंय� रा��का हामी जनताहLलेसंय� रा��का हामी जनताहLलेसंय� रा��का हामी जनताहLलेुु ुु  

मानव-जाितउपर अकिथत द:ुख हा\ा जीवन-कालमा दई पटक ]याउने यIको मारबाट भावी स%तानलाई बचाउनु ु , र 

मौिलक मानव अिधकारहLमा, मानवीय Yयि�को मया(दा र म]यमाू , ठला र साना रा��हLमा नरू -नारीको समान हकमा 

िव`ास फेरी bढ गराउन, तथा सि%ध र अ%तरा(ि��य काननका cोतहLबाट उOप- भएकाू  दाियdव �ित %याय र स+मानको 

ि�थत कायम राSन एवं वृहeर �वत%�तामा सामािजक �गित र जीवनका उfतम �तर बढाउन 

िनgय गB यXिनgय गB यXिनgय गB यXिनgय गB यX,,,, 

अिन यी उhiेयकालािगअिन यी उhiेयकालािगअिन यी उhiेयकालािगअिन यी उhiेयकालािग 

सिह�णताको Yयवहार गन( तथा असल िछमेकj भइ आपसमा शाि%तपव(क सँगु ू -सँग ैब�न,र   

अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम गन( आ[नो बल संय� गन(ु ु , तथा सं�थागत �णाली र िसIा%तहLको �वीकृित=ारा, 

साझा िहतमा बाहेक शmाm शि�को �योग ग?रन े छैन भ-े सिनgत गन(ु , एव ंअ%तरा(ि��य िनकायको आयोग=ारा सम�त 

जनताहLका आिथ(क र सामािजक उ-ितमा अिभवृिI गनn, 

यी लoय परा गन(लाई यी लoय परा गन(लाई यी लoय परा गन(लाई यी लoय परा गन(लाई ूू ूू  

संय� Lपमा �यOन गनn संक]प गरेका छX ।संय� Lपमा �यOन गनn संक]प गरेका छX ।संय� Lपमा �यOन गनn संक]प गरेका छX ।संय� Lपमा �यOन गनn संक]प गरेका छX ।ुु ुु  

तदनसारु , हा\ा आ-आ[ना सरकारहLले सfा र उिचत Lपमा अिधकार �ाp �यान$ाि%स�को नगरमा ज+मा भएका 

�ितिनिधहL माफ( त  संय� रा��ु को वत(मान बडाप�लाई मqर गरेु का छन्, तथा यस=ारा संय� ु रा�� भनी rात हsन े 

अ%तरा(ि��य संघको �थापना गद(छन ।्  

पिहलो अtयायपिहलो अtयायपिहलो अtयायपिहलो अtयाय 

उhiेय तथा िसIा%तउhiेय तथा िसIा%तउhiेय तथा िसIा%तउhiेय तथा िसIा%त 

धारा धारा धारा धारा ११११ 

संय� संय� संय� संय� ुु ुु रा��संघका उhiेयहL  हsनरा��संघका उhiेयहL  हsनरा��संघका उhiेयहL  हsनरा��संघका उhiेयहL  हsन्् ््::::---- 

१. अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम राSनेु , तथा Oयस लoय �ािpका िनिमe, शाि%त भ: गनn ध+कj रो3न र 

हटाउन, तथा अvाwमणका काम वा अL शाि%त भ: गनn काय(हLको दमन गन( सामिहकLपबाट �भावकारीू  कदमहL 
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उठाउने तथा शाि%त भ: गनn िकिसमका अ%तरा(ि��य झगडा वा प?रि�थितहL िमलाउन वा तय गन( %याय र अ%तरा(ि��य 

काननका िसIा%तहL अनLप  शाि%तपण( ढ:ले समाधान गराउनू ु ू ु; 

२. समान अिधकारका र जनताहLका आOम-िनण(यका स+मानमा आधा?रत िसIा%तहLका रा��हL बीच 

मै�ीपण( स+ब%धू  िवकिसत गन( तथा िव` शाि%त बिलयो त]याउन अ%य समिचत कदमहL उठाउनु ु ु ;ु 

३. आिथ(क, सामािजक, सा�ंकृितक, अथवा लोकिहतका अ%तरा(ि��य  सम�या समाधान गन(मा, तथा जाित, 

िल:, भाषा र धम(मा भेदभाव 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 उhiेयको �ािpमा रा��हLका कारवाईमा एकLपता ]याउन एउटा के%y हsने । 

धारा धारा धारा धारा २२२२    

धारा १ मा भिनएका उhiेयहLको अनसरण गद z यो संघ तथा यसका सद�यहLले तलका िसIा%तअनसार काम ु ु

गनnछन ।्  

१ . यो संघ यसका सब ैसद�यहLको साव(भौम सeाको समानताका िसIा%तमा आधा?रत छ; 

२. सब ैसद�यहLले, आफ सबैलाई सद�यताबाट �ाp हsने अिधकार र लाभ उपभोग गन(ू का िनिमe वत(मान 

बडाप� अनसार आफले िलएका दाियdव इमा%दारीसाथ परा गनnछन ।ु ू ू ्  

३. सब ै सद�यहLले आफ् -आ[ना अ%तरा(ि��य झगडा अ%तरा (ि��य शाि%त, सर2ा र %यायमा आँच नआउने ु

गरी शाि%तपण( ढ:ले िमलाउनेछन ।ू ्  

४. सबै सद�हयLले आ[ -आ[ना अ%तरा(ि��य स+ब%धहLमा कनै पिन राVयको �ादिेशक अख{डता वा ु

राजनैितक �वत%�ताका िवLI अथवा संय� रा��का उhiेयमा निम]न ेिकिसमबाट ध+कjु  वा शि� �योग गनn छैनन ।्  

५. सबै सद�यहLले रा�� संघलाई वत(मान वडाप� अनसार गन( लागेको कनै ु ु पिन कारवाईमा भरमगदर सहायता ू

िदनेछन्, तथा रा��संघले कनैपिन राVयका िवLI कारवाई गदा( Oय�तो राVयलाई सहायता िदनेछैनन ।ु ्  

६ . रा��संघका सद�य नभएका राVयहLलाई पिन अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम गन( आवiयक परे जित ु

हदस+म संघले ियन ैिसIा%तहL बमोिजम काम गन( िनि`त गनnछ । 
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७. वत(मान वडाप�मा भएको कन ै कराले पिन संय� रा��सघंलाई कन ै राVयको आ%त?रक अिधकारु ु ु ु  -

2े�िभ�का िवषयहLमा ह�त2ेप गनn अिधकार िदनेछैन, नत सद�यहLलाई वत(मान बडाप� बमोिजम समाधानका लािग 

य�ता िवषयहL पेश गन( बाtय गराउनेछ; तर यस िसIा%तले अtयाय ७ अ%तग(त कदमहL उठाउनमा �ितकल �भाू व पानn   

छैन । 

दोcो अtयायदोcो अtयायदोcो अtयायदोcो अtयाय 

सद�यतासद�यतासद�यतासद�यता 

धारा धारा धारा धारा ३३३३ 

संय� रा��ु संघका मल ू सद�य ती राVय हsनेछन ज् -जसले �यान$ाि%स�कोमा अ%तरा(ि��य  संघबारे िवचार गन( 

बसेको संय�ु रा�� स+मेलनमा भाग िलएर अथवा सन ् १९४२  जनवरी एक का िदन संय� रा��ु संघल ेगरेको घोषणाप�मा 

पिहले न ैह�ता2र गरेर वत(मान बडाप�मा ह�ता2र गछ(न तथा धारा ् ११० मतािबक यसलाई अनमोदन गद(छन ।ु ु ्  

धारा धारा धारा धारा ४४४४ 

१. वत(मान बडाप�मा भएका दाियdवहL �वीकार गनn तथा संघको रायमा पिन दाियdवहL पालन गन( समथ( र 

इTछक ठह?रएका अ%य सबै शाि%ति�ु य राVयहLका िनिमe संय�रा��सघंको सद�यता खला छ ।ु ु  

२. संय� रा��मा य�तो कनपैिन राVयको सद�यता सर2ा प?रषFको िसफा?रसमा महासभाको िनण(य=ारा �दान  ु ु ु

ग?रनेछ । 

धारा धारा धारा धारा ५५५५ 

सर2ाु -प?रषद ्बाट िनवारक-वा �बत(नको लाई कारवाई भइरहेको संय� रा��को सद�यलाई सद�यताको हक ु

तथा अिधकार �योग गना(बाट सर2ाु -प?रषद ्को िसफा?रसमा महासभा=ारा िनलि+बत गन( सिकनेछ । सर2ाु -प?रषद ्ले यी 

हक तथा िवशषेािधकारको �योग फे?र िफता( िदलाउन स3नेछ । 

धारा धारा धारा धारा ६६६६ 

वत(मान बडाप�मा भएका िसIा%तहLको लगातार उ|}न ग?ररहन ेसद�यलाई सर2ाु -प?रषद ्को  िसफा?रसमा 

महासभाले संघबाट िनका]न सिकनेछ । 
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तेcो अtयायतेcो अtयायतेcो अtयायतेcो अtयाय 

अ:हLअ:हLअ:हLअ:हL 

धारा धारा धारा धारा ७७७७ 

१. संय� रा��का �धान अ:हLकाु  Lपमा यी �थािपत भएका छन्: महासभा, सर2ाु -प?रषद,् आिथ(क तथा 

सामािजक प?रषद,् िज+मा जमानी प?रषद,् अ%तरा(ि��य %यायालय, र सिचवालय । 

२. आवiयक ठह?रएका सहायक अ:हL वत(मान बडाप� अनसार �थाु िपत गन( सिकनेछन ।्  

धारा धारा धारा धारा ८८८८ 

संय� रा��ले आ[ना �ु धान र सहायक अ:हLमा समानताका शत(मा तथा कनै पिन हिैसयतमा भाग िलने ु

लो~े-मािनस र �वा�नीमािनस रोVन ेकाममा बाधा गनn छैन । 

रचनारचनारचनारचना 

चौथो अtयायचौथो अtयायचौथो अtयायचौथो अtयाय 

महासभामहासभामहासभामहासभा 

धारा धारा धारा धारा ९९९९ 

१. संय� रा��संघका सबै सद�यहLबाट महासभा ब-ेछ ।ु  

२. महासभामा �Oयेक सद�यका पाँचजना भ%दा बढता �ितिनिध हsने छैनन ् । 

काम र अिधकारकाम र अिधकारकाम र अिधकारकाम र अिधकार 

धारा धारा धारा धारा १०१०१०१० 

महासभाले वत(मान बडाप�का 2े�िभ�का अथवा वत(मान बडाप�मा �दe कनैपिन अ:का अिधकार र काम ु

स+ब%धी जनसकै �� वा िवषयहLमा छलफल गन( स3छु ु , तथा धारा १२ मा उ|ेख भए बाहके संय� रा��सघंका ु

सद�यहLलाई वा सर2ा प?रषु द ्लाई अथवा दवैलाई य�ता कनै �� वा िवषयमा िसफा?रस गन( स�छ ।ु ु  
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धारा धारा धारा धारा ११११११११ 

१. महासभाले िनरmीकरण बारेको ि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 य�ता िसIा%तहLबारे सद�यहL वा सर2ाु -प?रषद ्

अथवा दवैलाई िसफा?रस गन( स�छ ।ु  

२. महासभाले संय� रा��संघका ु कुनै सद�य वा सर2ाु -प?रषद अथवा धारा ् ३५ को अनTछेद ु २ अनसार ु

संय� रा��संघको सद�य नभएको कनै राVयल ेआ[ना सम2 पेश गरेको अ%तरा(ि��य शाु ु ि%त सर2ा कायम राSने स+ब%धी ु

जनसकै ��मा पिन छलफल गन( स�छु ु , तथा धारा १२ मा िनषेध ग?रए बाहेक य�तो ��बारे स+बि%धत राVय वा 

राVयहL वा सर2ाु -प?रषद अथवा दवैलाई सझाव िदन स�छ । कारवाई गन( आवiयक दिेखएको य�तो कनै पिन �� ् ु ु ु

महासभाले छलफल गन( भ%दा अगािड वा पछािड सर2ाु ु -प?रषद ्मा पठाउनेछ । 

३. अ%तरा(ि��य शाि%त र सर2ा संकटमा पनn स+भावना देिखएमा महासभाल ेसर2ाु ु -प?रषद ्को tयान Oयसतफ(  

आकिष(त गन( स�छ । 

४. यस धारामा तोिकएका महासभाका अिधकारले धारा १० का सामा%य प?रिधसीिमत गनnछैन । 

धारा धारा धारा धारा १२१२१२१२ 

१. सर2ाु -प?रषFल े कन ै झगडा वा प?रि�थितकाु  स+ब%धमा, वत(मान बडाप�ले आफलाई सू ु+पेको काम 

ग?ररहेका बखत सर2ाु -प?रषद ्ले अनरोध नगरेस+म महासभाले य�तो झगडा वा प?रि�थितका स+ब%धमा कनै िसफा?रस ु ु

गनn छैन । 

२. सर2ाु -प?रषFको �वीकृित िलएर महासिचवले, सर2ाु -प?रषFल े कारवाई ग?ररहकेो अ%तरा(ि��य शाि%त 

सर2ा कायम गनn स+ब%धी जनसकै िवषयबारे पिन �Oयेक अिधवेशनमा महासभालाईु ु ु  सिचत गनnछनू ्, तथा सर2ाु -

प?रषFले य�ता िवषयमा कारवाई गन( छो�ने िबिeकै महासभालाई अथवा महासभा नबसेका बखत संय� रा��संघका ु

सद�यहLलाई Oयसैगरी सिचत गनnछन ।ू ्  

धारा धारा धारा धारा १३१३१३१३ 

१. महासभाले िन+न उhेiयका लािग अtययन गनn र सझाव ��तत गनn काम गनnछु ु : 
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(क)  राजनैितक 2े�मा अ%तरा(ि��य सहयोग बढाउने तथा अ%तरा(ि��य कानन र यसको संिहताको ू

�गितशील िवकासमा �ोOसाहन गनn; 

(ख)   आिथ(क, सामािजक, सा�ंकृितक, शैि2क र �वा��य स+ब%धी 2�ेमा अ%तरा(ि��य सहयोग 

बढाउने, तथा जाित, िल:, भाषा वा धम(मा भ ेदभाव नगरीकन सबैलाई मानव अिधकार र 

मौिलक �वत%�ता �ाp गराउन सहायता गनn । 

२. मािथ अनTछेु द १ (ख) मा उ|ेख ग?रएका िवषय स+ब%धी महासभाका अL उeरदाियdव, काम र अिधकार 

अtयाय १० र ११ मा तोिकएका छन ।्  

धारा धारा धारा धारा १४१४१४१४ 

धारा १२ का उपब%धहLका अधीनमा रही महासभाले, संय� रा��का उhiेय र िसIा%तहL तो3ने वत(मान ु

बडाप�का उपब%धहL भ: ग?रएबाट हsन आएका ि�थितसमेत, रा��हLका बीचमा सामा%य क]याण वा मै�ीपणू( स+ब%ध 

िबगानn स+भावना दिेखएको जनसकै प?र�थितको मेलिमलापमा पिन ितनको उOपिeको वा�ता नगरीु ु , शाि%तपण( ू

Yयव�थापनका िनिमe उपायहL िसफा?रस गनnछ । 

धारा धारा धारा धारा १५१५१५१५ 

१. महासभाले सर2ाु -प?रषद ्बाट वािष(क तथा िवशेष �ितवेदन िलएर िबचार गनnछ; यी �ितवदेनहLमा 

अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम राSन सर2ाु ु -प?रषFल े िनण(य गरेका वा अपनाएका उपायहLको िववरण पिन समावेश 

हsनछे । 

२. महासभाले सयं� रा��ु संघका अL अ:बाट पिन �ितवेदनहL िलएर िबचार   गनnछ । 

धारा धारा धारा धारा १६१६१६१६ 

महासभाले अ%तरा(ि��य %याय-संर2ण �णालीका स+ब%धामा अtयाय १२ र १३ मा आफलाई सि+पए अनसार काम ू ु ु

गनnछ । काममा साम?रक नभिनएका 2े�हLको िनिमe %याय-संर2ण स+झौताहLको �वीकृित पिन सि+मिलत छ । 

धारा धारा धारा धारा १७१७१७१७ 

१. महासभाले सघंको आयYययमािथ (बजेट) िबचार गरेर �वीकृित गनnछ । 

२. संघको खच( महासभाले भाग लाइ िदएबमोिजम सद�यहLबाट बेहो?रनेछ । 
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३. महासभाले धारा ५७ मा उ|ेख ग?रएका �ािविधक िनकाय एजे%सीहLिसतका जनसकै िवeीय र आयYयय ु ु

स+ब%धी �ब%धमा िबचार गरी �वीकृित िदनेछ, तथा स+बि%धत एजे%सीहLलाई िसफा?रस गनn मनसायले य�ता 

िवशषेोपय�ु  एजे%सीहLका �शासकjय आयYयय जाTँनेछ । 

मतदानमतदानमतदानमतदान 

धारा धारा धारा धारा १८१८१८१८ 

१. महासभाको �Oयेक सद�यले एक मत िदन पाउनेछ । 

२. महdवपण( ��हLमा महासभाको िनण(य उपि�थत तथा मत िदने सद�यहLको ि=ू -ततृीयांश बहsमतले ग?रन ु

पद(छ । यी ��हLमा तलका िवषय गािभनेछन्: अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम राSनेु  स+ब%धमा िसफा?रस, सर2ाु -

प?रषFका अ�थायी सद�यहLको िनवा(चन, आिथ(क तथा सामािजक प?रषFका सद�यहLको िनवा(चन, धारा ८६ को 

अनTछेद ु १(ग) अनसार िजु +मा जमानी प?रषFका सद�यहLको िनवा(चन, संय� रा�� सघंमा नयाँ सु द�यहLको �वेश, 

सद�यताका हक तथा िवशेष अिधकारको िनल+बन सद�यहLको िन�काशन, %यास-संर2ण �णालीका कामकाजस+ब%धी 

र आयYययका ��हL ।  

३. ि=-तृतीयांश बहsमतबाट िनण(य ग?रन पनnु  ��हLका थप वग(हLको िनधा(रण लगायत अL ��हLबारे, 

उपि�थत तथा मत िदने सद�यहLको बहsसंSयाबाट िनण(य ग?रनेछ । 

४. संघलाई िवeीय च%दा िदन बाँकj राSने संय� रा��को सद�यबाट िलनपनn ब3यौताको अ� अिघ|ा परा दई ु ु ू ु

वष(को च%दा बराबर वा सो भ%दा बढी भयो भने Oय�ताले महासभामा मत िदन पाउने छैन । तथािप, सद�यको वशभ%दा 

बािहरका अव�थाल े बझाउन असमथ( भएको करामा िचe बझेमा महासभाल े Oय�तो सद�यलाई मत िदने अनमित िदन ु ु ु ु

स�छ । 

काय(पIितकाय(पIितकाय(पIितकाय(पIित 

धारा धारा धारा धारा २०२०२०२० 

महासभाको बठैक िनयिमत वािष(क अिधवेशनमा तथा आवiयकपदा( िवशेष अिधवेशनको Lपमा ब�नछे । 

िवशषे अिधवेशन सर2ाु -प?रषद वा संय� रा��् ु संघका बहsसSंयक सद�यहLको अनरोधमा महासिचवले बोलाउनेछन ।ु ्  
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धारा धारा धारा धारा २१२१२१२१ 

महासभाले काय(पIित स+ब%धी आ[नै िनयमहL �योग गनnछ । यसले �Oयेक अिधवेशनका लािग अtय2 

छा-ेछ । 

धारा धारा धारा धारा २२२२२२२२ 

महासभाले आ[नो काम स+प- गन(लाई आवiयक लाग ेजित सहायक अ:हL खडा गन( स�छ ।  

पाचँX अtयायपाचँX अtयायपाचँX अtयायपाचँX अtयाय 

सर2ासर2ासर2ासर2ाुु ुु ----प?रषदप?रषदप?रषदप?रषद ्् ् ्

रचनारचनारचनारचना 

धारा धारा धारा धारा २३२३२३२३ 

१. सर2ाु -प?रषF मा संय� रा��ु संघका १५ जना सद�य रहने छन । चीन् , $ा%स, सोिभयत समाजवादी 

गणराVय संघ, vेट ि�टेन र उeर आयर]या{डको संय� अिधराVयु , तथा संय� राVय अमे?रका सर2ाु ु -प?रषFका �थायी 

सद�य हsनेछन । महासभाले रा��् सघंका सद�यमtयेबाट १० जनालाई सर2ाु -प?रषद ्को सद�य छा-ेछ । यसरी छा%दा 

�थमत: अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम गन( तथा सघंु का अL उhiेय परा गन( संय� राू ु ��का सद�यहLल े िदएको 

योगदान बारे िवशेष Lपले, र %यायस:त भौगोिलक िवतरण बारे पिन समिचत tयान िदइनेछ ।ु  

२. सर2ाु -प?रषFका अ�थायी सद�यहL दई वष(को अविधलाई िनवा(िचत ु  हsनछेन । अ�थायी सद�यहLको ्

संSया ११ बाट १५ स+म बढाइएपिछ अ�थायी सद�यहLको  पिहलो  िनवा(चनमा अित?र� ४ सद�यमtये २ को 

िनवा(चन एक वष(को अविधस+म मा� हsनेछ अवकाश िलने सद�य तर%त ैपनिन(वा(चनका लािग यो�य ु ु हsनेछैन । 

३. सर2ाु -प?रषद ्मा �Oयेक सद�यको एक �ितिनिध हsनेछ । 

काम र अिधकारकाम र अिधकारकाम र अिधकारकाम र अिधकार 

धाधाधाधारा रा रा रा २४२४२४२४ 

१. संय� रा��ु संघबाट िछटो र �भावकारी कारवाई गराउन यसका सद�यहLले अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा ु

कायम राSन सर2ाु -प?रषFलाई �ाथिमक उeदाियdव िदएका छन  तथा यस उeरदाियdव अ%तग(त आ[नो कत(Yय पालन ्

गदा( सर2ाु -प?रषFल ेितनीहLको िनिमe काम गछ( भ-े करामा सहमत छन ।ु ्  
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२. यी कत(Yय पालन गदा( सर2ाु -प?रषFले संय� रा��का उhiेय तथा िसIा%त अनसार काय( ु ु  गनnछ । यी 

कत(Yय पालन गना (का लािग सर2ाु -प?रषद ्लाई िदइएका िविश� अिधकारको अtयाय ६, ७, ८ र १२ मा उ|ेख 

ग?रएकोछ । 

३. सर2ाु -प?रषFले वािष(क र, आवiयक पदा(, िवशषे �ितवेदन महासभामा िबचारका लािग पेश गनnछ । 

धारा धारा धारा धारा २५२५२५२५ 

संय� रा��का सद�यहLु  वत(मान बडाप� अनसार सर2ाु ु -प?रषFको िनण(य �वीकार गन( र पालन गन( सहमत 

छन ।्  

धारा धारा धारा धारा २६२६२६२६ 

संसारका मानवीय तथा आिथ(क साधनहLको यI सामvीहLको िनमा(णमा सकेस+म कम �योग गरेर ु

अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ाु  कायम गन( तथा ितनको सं�थापना वृिI ]याउन यI सामvीहLको िनयमनु  �णाली बसा]न 

संय� रा��ु संघका सद�यहLलाई पशे ग?रने योजनाहL धारा ४७ मा िनिद(� ग?रएको सैिनक-�टाफ सिमितको सहायताले 

तयार गन( सर2ाु -प?रषद उeरदायी हsनेछ ।्  

मतदानमतदानमतदानमतदान 

धारा धारा धारा धारा २७२७२७२७ 

१. सर2ाु -प?रषFको �Oयेक सद�यले एक मत िदन पाउनेछ । 

२. काय(पIित स+ब%धी िवषयमा सर2ाु -प?रषFका िनण(य ९ सद�यको एक सकाराOमक मतले ग?रनेछ । 

३. अL सबै िवषयमा सर2ाु -प?रषFको िनण(य �थायी सद�यहLको सहमित समेत ९ सद�यका सकाराOमक 

मतले ग?र%छ; तर अtयाय ६ अ%तग(त, र धारा ५२ को अनTछेद ु ३ अ%तग(तका िनण(यहLमा िववादिसत स+ब%ध भएको 

प2ले मत िदन पाउने छैन । 

काय(पIितकाय(पIितकाय(पIितकाय(पIित 

धारा धारा धारा धारा २८२८२८२८ 

१. सर2ाु -प?रषद लगातर काम गन( स3न ेगरी्  संगिठत हsनेछ । यस �योजनका िनिमe सर2ाु - प?रषFका �Oयेक 

सद�यको �ितिनिध बाB हकैाल संघको �थानमा रहने छन ।्  
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२. सर2ाु -प?रषFल े समय समयमा बैठकहL गनnछ । ितनमा, सद�यहLको इTछा अनसार आ[नो सरकारका ु

सद�य वा कोही अL न ैिवशेष Lपले िनिद(� �ितिनिधल े�ितिनिधOव गनnछन ।्  

३. सर2ाु -प?रषFल े संघको काया(लय भ%दा अ%य �थानमा अिधवेशन गन( स3छ, यिद प?रषFको िबचारमा 

य�ता ठाउँबाट आ[ना काममा सबभ%दा ब�ता सिवधा �ाp हsन स�छ भ-े ला�दछ ।ु  

धारा धारा धारा धारा २९२९२९२९ 

सर2ाु -प?रषFल ेआ[ना काम गना(का िनिमe आवiयक सहायक अ:हL खडा गन( स�छ । 

धारा धारा धारा धारा ३०३०३०३० 

सर2ाु -प?रषFल ेअtय2 रोVने िविधसमेत, काय(पIित स+ब%धी आ[नै िनयम �योग गनnछ । 

धारा धारा धारा धारा ३१३१३१३१ 

सर2ाु -प?रषFको सद�य नभएको संय� रा��संघको कनै सद�यका िहतमा िवशषे Lपले  असर परेको छ भ-े ु ु

सर2ा प?रु षFलाई लागेमा सो प?रषद सम2 पशे ग?रएका जनसकै ��को छलफलमा सो सद�यले् ु ु , मतदान-िबना, 

भागिलन स�छ । 

धारा धारा धारा धारा ३२३२३२३२ 

सर2ाु -प?रषFको सद�य नभएको संय� राु ��संघको जनसकै सद�य अथवा संय� रा�� संघको सद�य नभएको ु ु ु

जनसकै राVय सर2ाु ु ु -प?रषFका िबचाराधीन कनै झगडाको प2 छ भने Oय�ता सद�य वा रा��लाई झगडाु -स+ब%धी 

छलफलमा, मतदानिबना, भागिलन  आम%�ण ग?रनेछ संय� रा��कोु  सद�य नभएको राVयल ेभागिलन ेबारेमा यि� ु सगंत 

लागेका शत(हL सर2ाु -प?रषFल ेिनधा(?रत गनnछ । 

छैटX अtयायछैटX अtयायछैटX अtयायछैटX अtयाय    

झगडाको शाि%तपण(झगडाको शाि%तपण(झगडाको शाि%तपण(झगडाको शाि%तपण(ूू ूू  समाधान समाधान समाधान समाधान 

धारा धारा धारा धारा ३३३३३३३३    

१. कनै झगडा लगातार चिलरहदँा अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ाको ि�थु ु ित  संकटाप- हsन स3ने दिेखएमा य�तो 

झगडामा संल~ प2हLले सबभ%दा पिहले स+झौताको कराकानी गरेरु , सोधपछू , मtय�थता, मेलिमलाप, पंचिनण(य, 
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%याियक समाधान, 2े�ीय िनकाय  वा �ब%धको आ�य, अथवा ितनका आ[नै इTछा अनसारका अ%य शाि%तु पण( ू

उपाय=ारा समाधान   खोVनपछ( ।ु  

२. सर2ाु -प?रषFल े आवiयकता अनसार प2हLलाई आ[ना झगडा य�ता त?रका=ारा िछ- आ�ान गन( ु   

स3छ । 

धारा धारा धारा धारा ३४३४३४३४    

कन ै झगडा वा कन ै प?रि�थितु ु  रिहरहमेा अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा संकटाप- हsने स+भव छ िक भ-े िनgय ु

गना(का िनिमe सर2ाु -प?रषFल े अ%तरा(ि��य तानातानी वा झगडा उठाउन स3ने कन ै पिन झगडाु , वा प?रि�थितको  

छानिबन गन( स�छ । 

धारा धारा धारा धारा ३५३५३५३५    

१. संय� रा��ु संघको जनसकै सद�यल े धारा ु ु ३४ मा िनिद (� िकिसमका कनैपिन ु झगडा, वा प?रि�थित बारे 

सर2ाु -प?रषद वा महासभाको tयान आकिष(त गन( स�छ ।्  

२. संय� रा��को सद�य नभएको राVयले वत(मान बडाप�मा िदइएका शाि%तपण( Yयव�थाका दाियdवहLु ू , 

झगडाका �योजनका िनिमe अगाव ै�वीकार गरेमा आफप2 ू भएको झगडा सर2ाु -प?रषद वा महासभाको tयानमा ]याउन ्

स�छ । 

३. यस धारा अ%तग(त, महासभाका tयानमा ]याइएका िवषयबारे महासभाका कारवाई धारा ११ र १२ का 

उपब%दहL बमोिजम हsनछे । 

धारा धारा धारा धारा ३६३६३६३६    

१.  धारा ३३ मा िनिद (� Lपका झगडाको वा य�तै प?रि�थितको कनै पिन चरणमा सु रु2ा- प?रषFल े मेल 

िमलापका समिचत काय(पIित वा िविध िसफा?रसु  गन( स3नेछ । 

२. सर2ाु -प?रषFल ेझगडाको िछनाफानाका लािग प2हLले पिहल ेनै अनशरण गरेका कनैपिन काय(पIितलाई ु ु

िबचार गन(पछ( ।ु  

३. यस धारा अ%तग(त िसफा?रस गन(परेमा सामा%य तथा काननी झगडाु ू हL प2हLले अ%तरा(ि��य %यायालयका 

िवधान बमोिजम %यायालयमा पठाइन पद(छ भ-े करा सर2ाु ु ु -प?रषFले िबचार राSनपछ(ु  । 
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धारा धारा धारा धारा ३७३७३७३७    

१. धारा ३३ मा िनिद (� िकिसमका झगडाका प2हLले Oयस धारामा सिचत �िwया=ारा िछनाफाना गन( असमथ( ू

भएमा ितनीहLले य�तो झगडा सर2ाु -प?रषद ्मा पठाउनेछन ।्  

२. सर2ाु -प?रषद ्ले झगडा जारी रहदँा अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ाको ि�थु ित साँची न ै स�टाप-  हsन स3ने 

ठहराएमा दफा ३६ अ%तग(त कारवाई गनn वा यसलाई उिचत लागेका िछनाफानाका शत(हL िसफा?रस गनn भ-े बारे िनण(य 

गनnछ । 

धारा धारा धारा धारा ३८३८३८३८    

कन ै झगडामा संल~ सब ै प2ले अनरोध गरेमा धारा ु ु ३३ दिेख ३७ स+मका उपब%धहLमा �ितकल असर ू

नपारीकन सर2ाु -प?रषFल ेप2हLलाई झगडा शाि%तपव(क िछू नाफाना गनn हेतले िसफा?रस गन( ु   स3छ । 

 

सातX अtयायसातX अtयायसातX अtयायसातX अtयाय    

शाि%तका िवLI धशाि%तका िवLI धशाि%तका िवLI धशाि%तका िवLI ध+कj+कj+कj+कj, , , , शाि%तभ:शाि%तभ:शाि%तभ:शाि%तभ:,,,, 

र र र र  अvा अvा अvा अvाwमणका स+ब%धwमणका स+ब%धwमणका स+ब%धwमणका स+ब%धमा कारवाईमा कारवाईमा कारवाईमा कारवाई    

धारा धारा धारा धारा ३९३९३९३९    

सर2ाु -प?रषद ्ले शाि%तका िवLI ध+कj, शाि%तभ:, वा अvाwमणको ि�थितबारे िनgय गनnछ, तथा 

अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम गन(ु  वा पनु:�थािपत गन( धारा ४१ र ४२ अनसारु  कन ै कदम उठाउने भ-े बारे िनण(य ु

अथवा िसफा?रस गनnछ । 

धारा धारा धारा धारा ४०४०४०४०    

प?रि�थित अL िबvन निदन सर2ाु -प?रषद ्ले धारा ३९ का उि|िखत कदम उठाउने िनण(य वा िसफा?रस गन( ु

भ%दा अगािड, स+बि%धत प2लाई आवiयक वा वा�छनीय ठहराए अनसार अ]पकािलक कदमहLमा सहमत हsन आ�ान ु

गन( स�छ । य�ता अ]पकािलक कदमहLले स+बि%धत प2हLका हक, दावी अथवा ि�थितमा �ितकल असर पानn छैनन ू ्

। य�ता अ]पकािलक कदममा सहयोग �ाp भएमा सर2ा प?रषदु  ्ले Oयस बारे मनन गनnछ ।्  
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धारा धारा धारा धारा ४१४१४१४१    

सर2ाु -प?रषFल ेसशm शि�को �योग बाहेक आ[ना िनण(य काया(ि%वत गन( क�ता कदम उठाइन पनn भ- ेबारे 

िनण(य गन( स�छ, तथा य�ता कदमहL लाग गन( संय� रा��ू ु का  सद�यहLलाई अनरोध गन(ु  स�छ । ियनमा आिथ(क 

स+ब%ध र सम%ुyी, हवाई, डाँक, टेिलvाफ, रेिडयो, तथा अ%य स�ार साधनको पण( वा आंिशक �थगन एव ं कू ू टनिैतक 

स+ब%धको िवTछेद सि+मिलत छन ।्  

धारा धारा धारा धारा ४२४२४२४२    

सर2ाु -प?रषFको िबचारमा धारा ४१ मा उि|िखत उपाय अपया(p हsने वा अपया(p �मािणत भएको लागमेा 

अ%तरा(ि��य शाि%त सरु2ा कायम गन( या प?रि�थित �थािपत गन( आवiयकता अनसार वायु ु, सम%ुy या �थल-शि�को 

�योग गन( स3नेछ । य�तो कारवाईमा संय� रा��ु सघंका सद�यका हवाई, सम%ुyी, वा �थल शि�=ारा सैिनक �दश(न, 

नाकाब%दी तथा अL कदम समावेश हsन स�छन ।्  

धारा धारा धारा धारा ४३४३४३४३    

१. अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम गन( योगदान िदन े हतेलेु ु , संय� रा�� सघंका सबै सद�यहL सर2ाु ु -

प?रषFलाई यसको आ�ानमा तथा िवशषे स+झौता वा स+झौताहL अनसार अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम गनn उhiेयका ु ु

िनिमe चािहन,े बाटोको हक समेत, सशm सनेा, सहायता र सिवधा उपल�ध गराउन ेअिभभारा िल%छन ।ु ्  

२. य�तो स+झौता या स+झौताहLमा सेनाका संSया र िकिसम, ितनको तयारीको मापद{ड र �थान, तथा 

िदनपनn सिवधा र सहायताको Lप �प� ग?रएको हs%छ ।ु ु  

३. स+झौता वा स+झौताहL बारे सर2ाु -प?रषFको तOपरतामा सकेस+म चाँडो कराकानी ु   चलाइनेछ । 

स+झौताहL सर2ाु -प?रषद र ् सद�यहLमा अथवा सर2ाु -प?रषद र ् सद�यहLको बीच समह हsनेछन तथा य�ता ू ्

स+झौताहLको ह�ता2र गन( राVयहL=ारा आफ्-आ[ना संवैधािनक रीितअनसार अनमोिदत हsन पनnछ ।ु ु ु  

धारा धारा धारा धारा ४४४४४४४४    

सर2ाु -प?रषFल ेशि� �योग गनn िनण(य ग?रसकेपिछ, धारा ४३ अ%तग(त िलइएका दाियdवहLको पित(मा सशm ू

सेना िदन यसमा �ितिनिधOव नभएका सद�यलाई अनरोध गन(भ%दा अगािड यसले उ� सद�यलाईु , िनजको इTछा भएमा 

आ[ना सशm सेनाको जOथाको सेवािनयि� स+ब%धी िनण(ु यमा भागिलन आम%�ण गनnछ ।  
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धारा धारा धारा धारा ४५४५४५४५    

संय� रा�� सघंलाई जLरी सिैनक कदम उठाउन स3ने त]याउनु ु , सद�यहLले तOकालै पाईन स3ने राि��य 

वायु-सेनाका जOथा संय� अ%तरा(ि��ु य �वत(न कारवाईका िनिमe जटाउने छन । यो सैिनक जOथाहLका शि�ु ्  र तयारीको 

मा�ा तथा संय� कावा(हीका योजनाहLु , धारा ४३ मा िनिद (� िवशेष स+झौता वा स+झौताहLमा िनधा(?रत सीमािभ� रही 

सैिनक �टाफ सिमितका सहायताले सर2ाु -प?रषF =ारा िनिgत ग?रनेछ।  

धारा धारा धारा धारा ४६ ४६ ४६ ४६     

सशm सेना �योग गनn योजना सर2ाु -प?रषFल ेसैिनक �टाफ सिमितका सहायताले बनाउनेछ । 

धारा धारा धारा धारा ४७४७४७४७    

१. अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम गन(ु लाई सर2ाु -प?रषFको सैिनक आवiयकता स+ब%धी सबै ��मा, 

यसका अधीनमा रािखएका सनेाका कमान र सेवा िनयि�माु , शmाmको िनयमनमा, र स+भाYय िनरmीकरणमा सर2ाु -

प?रषFलाई स|ाह िदन र सहायता गन( एउटा सैिनक �टाफ सिमित �थािपत हsनेछ । 

२. सैिनक �टाफ सिमितमा सर2ाु -प?रषFका �थायी सद�यहLका सेनाtय2हL अथवा ितनका �ितिनिधहL 

रहनेछन । सिमितको उeरदाियdव द2तापव(क पालन गन( सिमितमा �थायी Lपले �ितिनिधdव नगनn संय� रा��को कनै ् ू ु ु

सद�यले सिमितको काममा भागिलन पनn अव�था परेमा Oय�तो सद�यलाई सिमितले सिमु ितको काय(िसत स+वI हsन 

आम%�ण गनnछ । 

३. सर2ाु -प?रषद अ%तग(त सैिनक �टाफ सिमित सर2ा प?रषFका अधीनमा रािखएका जनसकै सशm सनेाको ् ु ु ु

साम?रक िनदnशनका लािग उeरदायी हsनेछ । य�ता सेनाका कमानस+ब%धी ��हLमा wमैिसत काम ग?रनेछ । 

४. सैिनक �टाफ-सिमितले सर2ाु -प?रषF बाट अिधकार िलएर तथा उपय�ु 2े�ीय एजे%सीहLिसत स|ाह 

गरेर, 2े�ीय उपसिमितहL खडा गन( स3नेछ । 

धारा धारा धारा धारा ४८४८४८४८    

१. अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम राSन सर2ाु ु -प?रषFका िनण(य लाग गदा( ग?रने कारवाहीमाू , सुर2ा-

प?रषFले िनधा(?रत ग?रिदए अनसार संय�ु ु  रा��संघका सबै सद�य या ितनीहLमtय ेकेहीले भागिलने छन ।्  
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२. य�ता िनण(यहLको पालन संय� रा��का सद�यहLले सोझै र आफ सद�य भएको उपय� अ%तरा(ि��य ु ू ु

एजे%सीहLमा आ[ना कारवाई=ारा गनnछन ।्  

धारा धारा धारा धारा ४९४९४९४९    

सुर2ा-प?रषFल े िनण(य गरेका कदम चा]न संय� रा��संघका सद�यहLल े संय� Lपमा आपसी सहयोग ु ु

गनnछन ।्  

धारा धारा धारा धारा ५०५०५०५०    

सर2ाु -प?रषFल े कुन ै राVयका िवLI िनवारक वा �वत(न कदम उठाइएकोमा, संय� रा��को सद�य भएको वा ु

नभएको कनै अकR राVयलाई यी कदम उठाउँदा खडा ु हsने िवशेष आिथ(क सम�याहL सामना गन(पनn हsन आएमा यी ु

सम�याहLको समाधानका लािग Oयसले सर2ाु -प?रषF  िसत परामश( गनn अिधकार पाउनेछ । 

धारा धारा धारा धारा ५१५१५१५१    

संय� रा��ु संघका कनै सद�यउपर सशm आwमण भएमाु , सर2ाु -प?रषFल ेअ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम ु

गन( आवiयक कदम नउठाउ%जेलस+म, Yयि�गत वा सामिहक आOमर2ाको �वाभािवक हक उपभोग गन( वत(मान ू

बडाप�को कनै कराले पिन बाधा गनn छैन । आOमर2ाको यो हक �योग गदा ( सद�यहL=ारा उठाइएका कदम बारे तरु ु ु %त 

सर2ाु -प?रषFलाई सिचत ग?रहा]न पछ( तथा यी कदमहLू ु ले वत(मान बडाप� अ%तग(त सर2ाु -प?रषFको अ%तरा(ि��य 

शाि%त सर2ा कायम गन( वा पव(वत ि�थित �थािपत गन( आवiयक कारवाई जिहलेसकै गन( अिधकार र उeरदाियdवलाई ु ू ् ु

कन ैिकिसमले पिन असर गनn छैनन ।ु ्  

आठX अtयायआठX अtयायआठX अtयायआठX अtयाय    

2े�ीय �व%धहL2े�ीय �व%धहL2े�ीय �व%धहL2े�ीय �व%धहL    

धारा धारा धारा धारा ५२५२५२५२    

१. अ%तरा(ि��य शाि%त सुर2ा कायम राSने स+ब%धी 2�ेीय कदमका लािग उपय�ु काम गना( िनिमe 2े�ीय 

�व%ध वा एजे%सीहLको अि�तOवलाई वत(मान बडाप�का कनै कराले पिन ब%देज गदzनु ु , तर य�ता �व%ध वा एजे%सीहL र 

ितनका काम कारवाईहL संय� राु ��का उhेiय तथा िसIा%तहLिसत मेल खाने हsन पद (छ ।ु  
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२. य�ता �व%धहLमा भागिलने वा य�ता एजे%सीहL िनमा (ण गनn संय� रा��का सद�यहLले �थानीय ु

झगडाहL, सर2ा प?रषदु  ्मा पेश गन(भ%दा अगािडु , य�ता 2�ेीय �व%धहL वा य�ता 2े�ीय एजे%सीहL=ारा शाि%तपव(क ू

िछनाफाना गन( हरेक �यOन गनnछन ।्  

३. सर2ाु -प?रषFल ेस+बि%धत राVयहLको तOपरतामा अथवा सर2ाु - प?रषद ्बाट �ाp िनद nशनमा य�ता 2�ेीय 

�व%ध वा 2े�ीय एजे%सीहL=ारा �थानीय झगडाहLको शाि%तपव(क समाधान गू न( �ोOसािहत गनnछ । 

४. यस धाराले कनै िकिसमबाट पिन धारा ु ३४ र ३५ को �योगमा बाधा गदzन । 

धारा धारा धारा धारा ५३५३५३५३    

१. उपय�  दिेखएको ख{डमाु , सर2ाु -प?रषFले आ[नो अिधकार अ%तग(त �वत(न-कारवाई गन( य�ता 2े�ीय 

�व%ध वा एजे%सीहLको �योग गनnछ । तर, धारा १०७ को अनशरणमा उि|िखत र यस धाराको अनTछेद ु ु २ मा प?रभाषा 

ग?रएका कनै श� राVयको िवLI अथवा य�ता राVय=ारा पनु ु ु : ग?रने आwामक  नीितको िनवारणका लािग िनदnिशत 

2े�ीय �व%धमा बाहेक, 2े�ीय �व%ध अ%तग(त वा 2े�ीय एजे%सीहL=ारा स+बि%धत सरकारहLको अनरोधमा य�तो कनै ु ु

राVय=ारा हsन ेआwमण रो3न ेउeरदाियdव संघले पाउ%जेलस+म, सर2ाु -प?रषFको अिधकार-िबना कनै �वe(क कारवाई ु

ग?रने छैन । 

२. यस धाराको अनTछेद ु १ मा �योय ग?रएको श�ु-राVय भ-े श�दले वत(मान बडाप�मा  ह�ता2र गनn कनै ु

राVयको ि=तीय िव`यIमा श� भएको कनै पिन राVयलाई जनाउँछ ।ु ु ु  

धारा धारा धारा धारा ५४५४५४५४    

अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम गना(ु  िनिमe 2े�ीय �व%ध अ%तग(त अथवा 2�ेीय एजे%सीहL=ारा ग?रएका वा 

िबचार ग?रएका काम कारवाईको परा सचना सर2ाू ू ु -प?रषFलाई सदा िदइराSन पद (छु  । 

 

 

 

 

 



www.lawcommission.gov.np 

18 

www.lawcommission.gov.np 

 

नवX अtयायनवX अtयायनवX अtयायनवX अtयाय    

अ%तरा(ि��य आिथ(अ%तरा(ि��य आिथ(अ%तरा(ि��य आिथ(अ%तरा(ि��य आिथ(क तथा सामािजक सहयोगक तथा सामािजक सहयोगक तथा सामािजक सहयोगक तथा सामािजक सहयोग    

धारा धारा धारा धारा ५५५५५५५५    

जनताहLका समान अिधकार र आOमिनण(यको िसIा%तका स+मानमा आधा?रत रा��हLकाबीच शा%त एवं 

मै�ीपण( स+ब%धका िनू िमe आवiयक ि�थरता र क]याणको ि�थित िसज(ना गनn उhiेयल,े संय� रा��ल ेदहेायका करालाई ु ु

अगािड बढाउनेछ । 

(क) जीिवकाको उf�तर, परा िनयि� एवं आिथ(क तथा सामािजक �गित र िवकासको अव�थाू ु ; 

(ख) अ%तरा(ि��य आिथ(क, सामािजक, �वा��य, र स+बि%धत सम�याहLका समाधान; तथा अ%तरा(ि��य सां�कृितक 

र शिै2क 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 धारा धारा धारा ५६५६५६५६    

धारा ५५ मा िदइएका उhiेयको सफलताका लािग सबै सद�य संघलाई सहयोग गरी संय� र पृथक कु दमहL 

उठाउन �तीrा गद(छन ।्  

धारा धारा धारा धारा ५७५७५७५७    

१. अ%तस(रकारी स+झौताले �थािपत भएका एवं आ[ -आ[ना आधारभत संलेखमा प?रभाषा ग?रए बमोिजम ू

आिथ(क, सामािजक, सा�ंकृितक, शैि2क, �वा��य र स+बि%धत 2�ेहLमा िव�ततृ अ%तरा(ि��य उeरदाियdव भएका 

िवशषेोपयु� एजे%सीहL धारा ६३ का अनसार संय� रा��िसत स+बि%धत त]याइनेछन ।ु ु ु ्  

२. यसरी संय� रा��िसत स+बि%धत त]याएका य�ता एजे%सीहL यसपिछ िवशेषोपय� ु ु ु एजे%सी भनी िनिद(� 

हsनछेन ।्  

धारा धारा धारा धारा ५८५८५८५८    

संघले िवशेषोपय� ऐजे%सीहLको नीित र काम कारवाईको सम%वु यका लािग िसफा?रस गनnछ । 
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धाराधाराधाराधारा ५९ ५९ ५९ ५९    

धारा ५५ मा िदइएका उhiेयहLको िनिमe चािहने नया ँनया ँिवशेषोपय� एजे%सीहLको िसज(नाका लािग सघंले ु

उपय� भएका ठाउँमा स+बि%धत राVयहLिसत कराकानी चलाउनछे ।ु ु  

धारा धारा धारा धारा ६०६०६०६०    

यस अtयायमा परेका काम चलाउने संघको उeरदाियdव महासभामा र महासभा अ%तग(त आिथ(क तथा 

सामािजक प?रषद ्मा िनिहत हsनछे । यस �योजनका िनिमe यस प?रषFल ेअtयाय १० मा िदइएको अिधकारहL पाउनेछ । 

दशX अtयायदशX अtयायदशX अtयायदशX अtयाय 

आिथ(क तथा सामािजक प?रषदआिथ(क तथा सामािजक प?रषदआिथ(क तथा सामािजक प?रषदआिथ(क तथा सामािजक प?रषद ्् ् ्

रचनारचनारचनारचना 

धारा धारा धारा धारा ६१६१६१६१ 

१. आिथ(क तथा सामािजक प?रषद ्मा महासभा=ारा िनवा(िचत संय�ु रा��संघका ५४ सद�य   हsनछेन ।्  

२. अनTछेद ु ३ का उपब%धको अधीनमा रही आिथ(क तथा सामािजक प?रषFका १८ सद�य हरेक साल तीन 

वष(को अविधलाई पिन िनवा (िचत ग?रने छन । अवकाश �ाp गनn्  सद�य ताOकािलक पनु: िनवा(चनका िनिमe यो�य  

हsनछेन ।्  

३. प?रषFको २७ सद�य संSयाबाट बढाइ ५४ पB याु इएपिछ हsने पिहलो िनवा(चनमा आिथ(क तथा सामािजक 

प?रषFका िनिमe चाल वष(को अ%Oयमा अविध समाp भएका ू ९ सद�यको ?र��थानमा िनवा(िचत हsने सद�यहLका 

अित?र� अL सद�य छािनन े छन यसरी छािनएका ् २७  सद�यहLमtय े ९ जनाको पदाविध महासभले गरेका �व%ध 

अनसार एक वष(को अ%तमाु , अका( ९ जना सद�यको दई वष(को अ%तमा हsनेछ ।ु  

४.आिथ(क तथा सामािजक प?रषFको �Oयेक सद�यको एक �ितिनिध रहनेछ । 
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काम र अिधकारकाम र अिधकारकाम र अिधकारकाम र अिधकार 

धारा धारा धारा धारा ६२६२६२६२ 

१. आिथ(क तथा सामािजक प?रषFले अ%तरा(ि��य आिथ(क, सामािजक, सा�ंकृितक, शैि2क, �वा��य र अ%य 

स+बि%धत िवषयहLमा अtययन गरी �ितवेदन तयार गन( स�छ  एवं य�ता कनै पिन िवषयमाु  महासभालाई, संय� ु

रा��संघका सद�यहLलाई र स+बि%धत िवशेषोपय� एजे%सीहLलाई िसफा?रस गन( स�छ ।ु  

२. यसले सबैका िनिमe मानव अिधकार तथा मौिलक �वत%�ताका स+मान र पालनमा अिभवृिI गनn 

�योजनका लािग िसफा?रस गन( स�छ । 

३. आ[ना अिधकारिभ� परेका िवषयहLका स+ब%धामा, यसले महासभामा पेश गन( म�यौदा स+झौताहL तयार 

गन( स�छ । 

४. संय� रा��ल े िनिहत ग?रिदु एका िनयम मतािबकु , आ[ना अिधकारिभ� परेका िवषयहLमा अ%तरा(ि��य 

स+मेलन बोलाउन स�छ । 

धारा धारा धारा धारा ६३६३६३६३ 

१. आिथ(क तथा सामािजक प?रषFले धारा ५७ मा िनिद (� कन ै पिन एजे%सीहLु िसत स+बि%धत एजे%सीको 

रा��संघिसत कन िकिसमको स+ब%ध हsन ेहो ु सो शत(हLको प?रभाषा गरेर, स+झौता गन(    स�छ । य�ता स+झौताहL 

महासभाबाट �वीकृत हsन पद(छ ।ु  

२. यसले य�ता एजे%सीहLिसत परामश( गरेर ितनलाई सझावु  िदएर तथा महासभा र संयु� रा��संघका 

सद�यहLलाई सझाव िदएर काय( सम%वय गन( स�छ ।ु  

धारा धारा धारा धारा ६४६४६४६४ 

१. आिथ(क तथा सामािजक प?रषFले िवशषेोपय� एजे%सीु हLबाट िनयिमत Lपमा �ितवेदन �ाp गन( उपय� ु

कारवाई गन( स3छ । प?रषFल े आ[नै िसफा?रसहL र आ[ना अिधकारिभ� परेका िवषयहL उपर महासभाले गरेका 

िसफा?रसहL काया(ि%वत गराउन िलइएका कदम बारे संय� रा��का सद�यहL र िवशेषोपय� एजे%सीहLबाु ु ट �ितवेदन 

�ाp गन( �व%ध गन( स3छ । 

२. यसले यी �ितवेदनहL मािथ आ[ना �ितिwया महासभालाई अवगत गराउन  
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स�छ । 

धारा धारा धारा धारा ६५६५६५६५ 

आिथ(क तथा सामािजक प?रषFले सर2ाु -प?रषFलाई आवiयक जानकारी िदन स3छ तथा सर2ाु -प?रषFको 

अनरोधमा यसलाई सहायता गनnछ ।ु  

धारा धारा धारा धारा ६६६६६६६६ 

१. महासभाका िसफा?रसहL पालन गनn िसलिसलामा आिथ(क तथा सामािजक प?रषद ्ले आ[ना अिधकारिभ� 

परेका जित काम गनnछ । 

२. यसले महासभाको �वीकृित िलएर संय� रा�� संघका सद�यहLको र िवशेषोपय� एजे%सीहLको अनरोधमा ु ु ु

सेवा �दान गन( स�छ । 

३. यसले वत(मान बडाप�मा अ%य� उि|िखत अथवा महासभाले स+पेका अL काम पिन गनnछ ।ु  

मतदानमतदानमतदानमतदान 

धारा धारा धारा धारा ६६६६७७७७    

१. आिथ(क तथा सामािजक प?रषFको �Oयेक सद�यले एक मत िदन पाउनेछ । 

२. आिथ(क तथा सामािजक प?रषFका िनण(य उपि�थत तथा मत िदने सद�यहLको बहsसंSयाबाट हsनेछन ।्  

धारा धारा धारा धारा ६८६८६८६८ 

आिथ(क तथा सामािजक प?रषFले आिथ(क र सामािजक 2े�हLमा औ मानव-अिधकारको अिभवृिIका लािग 

आयोग, एव ंआ[ना काम गना(को िनिमe चािहए जित अL आयोगहL पिन �थािपत गनnछ ।  

धारा धारा धारा धारा ६९६९६९६९ 

आिथ(क तथा सामािजक प?रषFले संय� रा�� संघको जनसकै सद�यलाईु ु ु , सो सद�यिसत िवशेष स+ब%ध 

भएको कनै िवषय उपर ग?रने िबचार िवमश(मा मत िदन नपाउने गरीु ,  भागिलन आम%�ण गनnछ । 
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धारा धारा धारा धारा ७०७०७०७० 

आिथ(क तथा सामािजक प?रषFले िवशेषोपय� एजे%सीहLका �ितिनिधलाईु , मत िदन नपाउने गरी, आ[ना र 

आफले खडा गरेका आयोगहLका िबचार िवमश(मा भागिलनू , एव ंआ[ना �ितिनिधहLलाई िवशेषोपय� एजे%सीहLका ु

िबचार िवमश(मा भागिलने �व%ध गन( स�छ । 

धारा धारा धारा धारा ७१ ७१ ७१ ७१  

आिथ(क तथा सामािजक प?रषFले आ[नो अिधकारिभ�का िवषयहLिसत स+ब%ध भएका गरै-सरकारी 

सं�थाहLसँग परामश( गन( यथोिचत �व%ध गन( स�छ । य�ता �व%ध अ%तरा(ि��य सं�थाहLिसत तथा, उपय�ु  भएका 

ठाउँमा, संय� रा��को स+बि%धत सद�यिसत परामश( गरेर राि��य सं�थाहLिसत गन( सिकनेछ ।ु  

धारा धारा धारा धारा ७२७२७२७२ 

१. आिथ(क तथा सामािजक प?रषFले अtय2 रोVने िविधसमेत, काय(पIित बारे आ[नै िनयम �योग गनnछ । 

२. आ[ना िनयम अनसार आवiयक पदा( आिथ(क तथा सामािजक प?रषFको बठैक ब�नेछ । यी िनयमहLमा ु

यसका सद�यहLको बहsसंSयाको अनरोधमा बैठक बोलाउन ेYयव�था पिन सि+मिलत छ ।ु  

एघारX अtयायएघारX अtयायएघारX अtयायएघारX अtयाय 

अअअअ----�वशािसत �दशेबारेको  घोषणा�वशािसत �दशेबारेको  घोषणा�वशािसत �दशेबारेको  घोषणा�वशािसत �दशेबारेको  घोषणा 

धारा धारा धारा धारा ७३७३७३७३ 

 पण( �वू -शासन �ाp ग?रनसकेका जनता भएका �दशेहLको �शासनका िनिमe उeरदाियdव िलएका वा िलने 

संय� रा��संघका सद�यहL य�ता �दशेका बािस%दाहLको िहत सवRप?र हs%छु  भ-े िसIा%तलाई मा%यता िद%छन तथा ्

वत(मान बडाप�ले �थािपत गरेका अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ाको �णाली िभ� रहीु , य�ता �देशका बािस%दाहLको 

क]याणमा सकेस+म वृिI गनn दाियdवलाई पिव� नासो मा%दछन्, एवं यस उhiेयका लािग: 

क. स+बि%धत जनताको सं�कृितको उिचत आदर गदz ितनलाई राजनैितक आिथ(क, सामािजक र शैि2क �गित, 

%याियक Yयवहार, हािसल गराउन तथा दLपयोगबाट ितु नको सरं2ण गन(; 
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ख. �Oयेक �दशे तथा Oयहाँका जनताको खास अव�था र ितनको �गितको िविवध ि�थित अनसारु , �वशासन 

िवकिसत गन(, जनताहLका राजनिैतक आकां2ाहLमा उिचत tयान िदन, एवं �वत%� राजनैितक सं�थाहLको 

�गितशील िवकासमा ितनीहLलाई सहायता गन(; 

ग. अ%तरा(ि��य शाि%त र सर2ा बढाउनु ; 

घ. िवकासका रचनाOमक कदमहLमा वृिI ]याउन, अनस%धानमा �ोOसाहन गन(ु , र आफू-आफमा तथाू , उपय�ु 

भएका �थान र समयमा, यस धारामा िदइएका सामािजक, आिथ(क र वैrािनक �योजनहLको िwयाOमक 

सफलताका लािग िवशेषोपय� अ%तरा(ि��ु य िनकायहLिसत सहयोग गन(, एवं 

ङ. सर2ा र संवैधािनक ��का सीमािभ� रहीु , अtयाय १२ र १३ लाग हsन े�देशहL बाहेक आफ उeरदायी भएका ू ू

�दशेहLका आिथ(क, सामािजक र शैि2क अव�था स+ब%धी �ािविधक त�या�मलक तथा अL जानकारी ू

महासिचवलाई बोधाथ( िनयिमत Lपले पठाउन । 

धारा धारा धारा धारा ७४७४७४७४ 

यो अtयाय लाग हsने �दशेहLका स+ब%धमाू , आ[ना 2े� भ%दा कित फरक नगरी आ[नो नीित असल-

िछमेकjपनाको सामा%य िसIा%तमा आधा?रत गन(पछ(ु  भ-े करामा संय� रा��ु ु संघको सद�यहL सहमत छन यसो गदा( ्

सामािजक, आिथ(क र Yयापार-स+ब%धी िवषयमा बाँकj संसारको िहत र क]याणबारे पिन उिचत िबचार राSनपछ( ।ु  

बा�X अtयायबा�X अtयायबा�X अtयायबा�X अtयाय 

अ%तरा(ि��य िज+मा जमानी �णालीअ%तरा(ि��य िज+मा जमानी �णालीअ%तरा(ि��य िज+मा जमानी �णालीअ%तरा(ि��य िज+मा जमानी �णाली 

धारा धारा धारा धारा ७५७५७५७५ 

संय� रा��ु संघले पिछपिछका छ�ै स+झौताहL=ारा रािखएका �देशहLका �शासन र सपरीवे2ण लािग आ[ना ु ु

अिधकार अ%तग(त एक अ%तरा(ि��य िज+मा जमानी �णाली �थािपत गनnछ । यसपिछ यी �दशेहLलाई िज+मा जमानी 

�वेश भनी तोिकएको छ । 

धारा धारा धारा धारा ७७७७६६६६ 

वत(मान बडाप�को धारा १ मा िदइएका सयं� रा��ु संघको उhiेय अनसार िज+मा जमानी �णालीका आधारभत ु ू

लoय देहाय बमोिजम हsनेछन ।्  



www.lawcommission.gov.np 

24 

www.lawcommission.gov.np 

 

क. अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा बढाउनेु ; 

ख. �Oयेक �दशे र Oयहाँका जनताको िवशेष ि�थित तथा स+बि%धत जनताका �वत%�तापव(क �कट ग?रएका ू

इTछानसारु , एव ं�Oयेक िज+मा जमानी स+झौताका शत(ले िदए बमोिजम, र उपय� ु दिेखएस+म %यास- सरं2ण 

�दशेहLका बािस%दाको राजनिैतक, 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 सबैका लािग मानव-अिधकार र मौिलक �वत%�ताको स+मान 

गन( �ोOसाहन गनn तथा ससंारका जनताहLबीच आपसी िनभ(रतालाई अ:ीकार गन( �ोOसाहन गनn; 

घ. संय�ु रा��संघका सबै सद�यहL र ितनका जनताहLका िनिमe सामािजक, आिथ(क, र वािणVय िवषयमा 

समान Yयवाहर तथा पव(गामी लoयहLको �ाू िpमा �ितकल असर नपारीू  एव ंधारा ८० का शत(िभ� रही %याय-

िवतरणमा समेत ती जनताहLका िनिमe समान Yयवहार उपल�ध  गराउने । 

धारा धारा धारा धारा ७७७७७७७७ 

१. िज+मा जमानी स+झौताले रािखएका िन+निलिखत �कारका �दशेमा %यास-संर2ण �णाली लाग हsन ेछू ; 

क. हाल अिधदशे (+या{डेट) अ%तग(त रहेका �देशहL: 

ख. ि=तीय िव`यIको प?रु णाम�वLप श�राVयहLु बाट छ�ाइन स3न े�देशहLु ; र 

ग. राVयहL=ारा �शािसत तर �णाली अ%तग(त �वेTछापव(क रािखएका �द ेू शहL । 

२. उ|ेख ग?रएका �कारका कन कन �देश के के शत(मा िज+मा जमानी �णाली अ%तग(त ]याइन े हsन भ-े ु ु ्

कराको पिछका स+झौताहL=ारा ट:ो लगाइु ु न ेछ । 

धारा धारा धारा धारा ७८७८७८७८ 

संय� रा��संघका सद�य भइसकेका �दशेहLमा िज+मा जमानी �णाली लाग हsनेछैन । यी �दशेहLबीचको ु ू

स+ब%ध स+पण( �भOव स+प- समानताकाू ु  िसIा%तको स+मानमा आधा?रत हsनेछ । 
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धारा धारा धारा धारा ७९७९७९७९ 

िज+मा जमानी �णाली अ%तग(त रािखने �Oयेक �दशेको िज+मा जमानीका शत(हL, कनै प?रवत(न वा संु शोधन 

हsन े भए सो समेत, �Oय2Lपले स+बि%धत राVयहL र संय� रा��संघका सद�यले अिधदशेकु -शि� समेतबाट  मqर ु

ग?रनेछन,् तथा धारा ८३ र ८५ का उपब%ध बमोिजम �वीकृत हsनेछन ।्  

धारा धारा धारा धारा ८०८०८०८० 

१. �Oयेक �दशेलाई िज+मा जमानी �णाली अ%तग(त राSन धारा ७७, ७९ र ८१ अ%तग(त मqर ग?रएका ु

Yयि�गत %यास-संर2ण स+झौताहLमा बाहेक, र य�ता स+झौताहL स+प- नहोउ%जेलस+म, यस अtयायको कनै कराको ु ु

पिन कन ै�कारले कनै राVयको वा जनताको ज�तोसकै हक वा संय� राु ु ु ु ��का सद�यहL प2 भएका िव�मान अ%तरा(ि��य 

संलेखका शत(हL बद]न स3न ेभ- ेअथ( ला~ ेछैन । 

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 हsन ेअथवा ु �थािपत गन( भ-े यस धाराको अनTछेद ु १ को अथ( 

ला~ेछैन । 

धारा धारा धारा धारा ८१८१८१८१ 

%यास-संर2ण स+झौताले �Oयेक ि�थितमा ती शत(हL सि+मिलत गनnछ जसको अ%तग(त िज+मा जमानी �देश 

�शािसत हsनेछ, तथा %यास-संर2ण-�दशेको �शासन गनn अिधकारी तो3नेछ ।  यसपिछ �शासक अिधकारी भिनएको 

य�तो अिधकारी एक वा बढी राVय अथवा सघं आफ�  पिन हsन स�छ । 

धारा धारा धारा धारा ८२८२८२८२ 

कनपैिन िज+मा जमानी स+झौतामाु , स+झौता लाग हsने िज+मा जमानी �दशेको केहीू  वा ज+म ै भाग धारा ४३ 

अ%तग(त ग?रएका कनै िवशेष स+झौता वा स+झौताहLमा �ितकल असर नपारी ु ू साम?रक महdवको �थल वा �थलहL भनी 

िनिद(� हsन स�छन ।्  

धारा धारा धारा धारा ८३८३८३८३ 

१. साम?रक महdवका �थलहL स+ब%धी संय� रा��का सारा कामु , िज+मा जमानी स+झौताका शत( र ितनको 

प?रवत(न वा संशोधनको �वीकृित समेत, सर2ा प?रषदु  ्=ारा ग?रनेछ । 
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२. धारा ७६ मा उि|िखत आधारभत लoयहL साम?रक महdवका �Oयेक �थलका जनतालाई पिन लाग हsनेछ ।ू ू  

३.िज+मा जमानी स+झौताहL अ%तग(त रही तथा सर2ा स+ब%धी करामा �ितकल असर नपारी सर2ाु ु ू ु -

प?रषFले, साम?रक  महdवका �थलहLका राजनैितक, आिथ(क, सामािजक र शैि2क मामलामा %यास-संर2ण-�णाली 

अ%तग(त संय� रा��ु संघको काम गन( िज+मा जमानी प?रषFको सहयोग िलनेछ । 

धारा धारा धारा धारा ८४८४८४८४ 

अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ा कायम राSन िज+मा जमानी �दशेलाई आ[नो दाियdव पालन गराउन �शासक ु ु

अिधकारीको कत(Yय हsनछे । यस उhेiयका लािग �शासक अिधकारीले, सर2ाु -प?रषF�ित यस स+ब%धामा �शासक 

अिधकारीले िलएको दाियdव परा गन( तथाू  िज+मा जमानी �दशेिभ� काननी Yयव�था कायम राSन र �थानीय �ितर2ाका ू

लािग िज+मा जमानी �दशेबाट पाइने �वयंसेवक शि�, अL सिवधा र सहायताको �ु योग गन( स�छ । 

धारा धारा धारा धारा ८५८५८५८५ 

१. साम?रक महdवका भनी नतोिकएका अL �थलहLका लािग िज+मा जमानी स+झौताहLका शत(, ितनको 

प?रवत(न र संशोधनको �वीकृितसमेत, संय� रा��संघको काम महासभाल ेगनnछ ।ु  

२. महासभाको अधीनमा काम गनn िज+मा जमानी प?रषFल े यी कामकाज चलाउन महासभालाई सहायता  

गनnछ । 

ते�X अtयाय ते�X अtयाय ते�X अtयाय ते�X अtयाय     

िज+मा जमानी प?रषदिज+मा जमानी प?रषदिज+मा जमानी प?रषदिज+मा जमानी प?रषद ्् ् ्   

रचना 

धारा धारा धारा धारा ८६८६८६८६    

१. िज+मा जमानी प?रषद ्मा संय� रा��संघका िन+निलिखत सद�यहL रहनछेनु : 

(क) िज+मा जमानी �देश �शासन गनn सद�यहL; 

(ख) िज+मा जमानी �देश �शासन नगनn, तर धारा ३३ मा नाउँ उ|ेख भएका सद�यहL; तथा 
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(ग) िज+मा जमानी प?रषFका सद�यहLको पण( सSंया िज+मा जमानी �देश �शासन गनn तथा नगनn संय� ू ु

रा�� संघका सद�यहLबीच समान Lपले िवभािजत भएको छ भनी िनिgत गन( आवiयक परे जित 

तीन वष(को अविधलाई महासभा=ारा िनवा(िचत अL सद�यहL । 

२ . िज+मा जमानी प?रषFको �Oयेक सद�यल ेएक िवशेष यो�य Yयि�लाई Oयहाँ आ[नो �ितिनिध मनोनीत 

गनnछ । 

काम र अिधकारकाम र अिधकारकाम र अिधकारकाम र अिधकार    

धारा धारा धारा धारा ८७८७८७८७    

महासभा र, यसको अधीनमा रही िज+मा जमानी प?रषFल ेदेहाय बमोिजम काम गन( स�छन्: 

(क) �शासक अिधकारीले पशे गरेका �ितवेदनहLमा िबचार गनn; 

(ख)  िवि%तप� िलने र �शासक अिधकारीिसत परामश( गरी ितनलाई जाँTने; 

(ग) �शासक अिधकारीिसत स+झौता भए बमोिजम समय समयमा िज+मा जमानी �दशेहL िनरी2ण गन( 

बराबर जाने �व%ध गनn; तथा 

(घ) िज+मा जमानी स+झौताहLमा शत(हL अनLप यीु  र अL कारवाई गनn । 

धारा धारा धारा धारा ८८८८८८८८    

िज+मा जमानी प?रषFले �Oयके िज+मा जमानी �दशेका बािस%दाहLका राजनिैतक आिथ(क, सामािजक र 

शैि2क उ-ितबारे एउटा ��ावली बनाउनेछन,् तथा महासभाका अिधकारिभ� रही �Oयेक िज+मा जमानी �दशेका 

�शासक अिधकारीले य�तो ��ावलीका आधारमा महासभालाई वािष(क �ितवेदन पठाउनेछन ।्  

मतदानमतदानमतदानमतदान    

धारा धारा धारा धारा ८९८९८९८९    

१. िज+मा जमानी प?रषFको �Oयेक सद�यले एक मत िदन पाउनछे । 

२. िज+मा जमानी प?रषFको िनण(य उपि�थत र मत िदने सद�यहLको बहs संSया=ारा ग?रनेछन ।्  
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काय(पIितकाय(पIितकाय(पIितकाय(पIित    

धारा धारा धारा धारा ९०९०९०९०    

१. िज+मा जमानी प?रषFल,े अtय2 छा-े िविध-समेत, काय(पIित स+ब%धी आ[नै िनयम �योग गनnछ ।  

२. िज+मा जमानी प?रषFको बैठक आ[नै िनयम अनसार आवiयक पदा( ब�नेछ । यी िनयममा यसका ु

सद�यहLको अनरोधमा बैठक बोलाउन ेYयव�था पिन सि+मिलत ु   छ । 

धारा धारा धारा धारा ९१९१९१९१    

िज+मा जमानी प?रषF ले, उपय� भएका बखतु , आिथ(क र  सामािजक प?रषद तथा िवशेषोपय� एजे%सीहL ् ु

स+बि%धत भएका िवषयहLमा ितनको सहायताबाट लाभ उठाउनेछ । 

चौधX अtयायचौधX अtयायचौधX अtयायचौधX अtयाय    

अ%तरा(ि��य %यायालयअ%तरा(ि��य %यायालयअ%तरा(ि��य %यायालयअ%तरा(ि��य %यायालय    

धारा धारा धारा धारा ९२९२९२९२    

अ%तरा(ि��य %यायालय संय� रा��संघको �धान %याियक ु अ: हsनछे । यसल े�थायी अ%तरा(ि��य %यायालयका 

िवधानमा आधा?रत वत(मान बडाप�को अिभ- भाग भएको स+वI िवधान अनसार काम गनnछ ।ु  

धारा धारा धारा धारा ९३९३९३९३    

१. संय� रा��संघका सबै सद�य �वतु : अ%तरा(ि��य %यायालयका प2 हs %छन ।्  

२ . संय� रा��को सद�य नभएकोु  राVय सरु2ा-प?रषFको िसफा?रसमा महासभाले �Oयेक ि�थितमा िनधा(?रत 

गनn शत(मा अ%तरा(ि��य %यायालयका िवधानको प2 हsन स�छ । 

धारा धारा धारा धारा ९४९४९४९४    

१ . संय� रा��को �Oयेक सद�य आफ प2 भएको जनसकै मhामा अ%तरा(ि��य %यायालयको िनण(य पालन गनn ु ू ु ु ु

�ितrा गद(छ । 

२.  मhाको कनै प2लेु ु , %यायालयले गरेका िनण(य बमोिजम आफ मािथ पन( आएका दाियOव परा नगरेका ू ू

ख{डमा अकR प2ले सर2ाु -प?रषFको शरण िलन स�छ, र सर2ाु -प?रषFले आवiयक ठानमेा, िनण(य काया(ि%वत गन( 

उठाइने कदमबारे िसफा?रस वा िनण(य गन( स�छ । 
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धारा धारा धारा धारा ९५९५९५९५ 

वत(मान बडाप�मा कनै कराल े पिन संय� रा��का सद�यहLलाईु ु ु , पिहले न ै भइरहेका वा भिव�यमा ग?रने 

स+झौताको आधारमा अ%य िवशेष %यायािधकरणलाई आ[ना मतभेद समाधानका लािग स+पनबाट रो3ने छैन ।ु  

धारा धारा धारा धारा ९६९६९६९६    

१. महासभा अथवा सर2ाु -प?रषFल ेकन ैपिन काु ननी ू ��मा परामश( िदन अ%तरा(ि��य %यायालयलाई अनरोध ु

गन( स�छ । 

२. संय� रा��का अL अ:हL र िवशेषोपय� एजे%सीहLले पिनु ु , कनै बखत महाु सभाबाट अिधकार पाएमा, 

आ[ -आ[ना काय( 2े�िभ� उठेका काननी �� उपर परामश( िदन %यायालयलाई अनरोू ु ध गन( स�छन ।्  

प%�X अtयायप%�X अtयायप%�X अtयायप%�X अtयाय    

सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय    

धारा धारा धारा धारा ९७९७९७९७    

सिचवालयमा महासिचव र सघंलाई चािहए जित कम(चारी हsनेछन । महासभाले सर2ा् ु -प?रषFको िसफा?रसमा 

महासिचवको िनयि�ु  गनnछ । उनी संघका मSय �शासकjय अिधकारी हsनेछन ।ु ्  

धारा धारा धारा धारा ९८९८९८९८    

महासिचवले यस हिैसयतमा महासभाका, सरु 2ा-प?रषFका, आिथ(क तथा सामािजक प?रषद र %यास् -

संर2ण-प?रषFका अिधवेशनहLमा काम गनnछन,् तथा यी अ:हLल े ितनलाई सि+पएजित अL काम पिन गनnछनु ् । 

महासिचवले संघका काम बारे वािष(क �ितवेदन महासभामा पेश गनnछन ।्  

धारा धारा धारा धारा ९९९९९९९९    

महासिचवले आ[नो िबचारमा लागेको अ%तरा(ि��य शाि%त सर2ामा खलल गन( स3ने जनसकै िवषय पिन ु ु ु

सर2ाु -प?रषFको tयानमा ]याउन स�छन ।्  
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धारा धारा धारा धारा १००१००१००१००    

१. महासिचव र कम(चारीहLले आ[ना कत(Yयको पालनामा कन ैसरकारबाट वा संघभ%दा बािहरका अL कनै ु ु

अिधकारीबाट आदशे खोVने वा िलनेछैनन । संघ�् ित मा� उeरदायी भएका अ%तरा(ि��य अिधकारीका Lपमा उनीहLले 

आ[नो ओहोदामा दोषारोप हsने कनै काम गनnु  छैनन ।्  

२. संय� रा��संघको �Oयेक सद�य 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 धारा धारा धारा १०११०११०११०१    

१. कम(चारीहL महासिचवले महासभा=ारा �थािपत िविनयम अनसार िनय� ग?रनेछन ।ु ु ्  

२. उपय� कम(चारीहL आिथ(क तथा सामािजक प?रषद %यासु ् -संर2ण प?रषद,् तथा चािहएजित संय�ु रा��का 

अL अ:हLलाई �थायीLपल ेिदनेछन । यी कम(चारीहL सिचवालयका अ: हsन ेछन ।् ्  

३. कम(चारीहLको िनयि�मा ु र सेवाका शत(का िनधा (रणमा द2ता, िनपणता र इमा%दारीका सवRf �तर हािसल ु

गन( आवiयक हsनेछ । सकेस+म िव�ततृ भौगोिलक आधारमा कम(चारीहु L िनय� गनn महdवमािथ समिचत tयान िदइनेछ ।ु ु  

 

सो�X अtयायसो�X अtयायसो�X अtयायसो�X अtयाय    

िविवध Yयव�थाहLिविवध Yयव�थाहLिविवध Yयव�थाहLिविवध Yयव�थाहL    

धारा धारा धारा धारा १०२१०२१०२१०२    

१. वत(मान बडाप� लाग भएपिछ संय� रा��संघको �Oयेक सद�य सामेल भएको हरेक सि%ध र हरेक ू ु

अ%तरा(ि��य स+झौता सकेस+म चाँडो सिचवालयमा दता ( भई यस=ारा �कािशत हsन ेछ । 

२. यस धाराको अनTछेद ु १ का उपब%ध बमोिजम दता( नभएको कनै सि%ध वा अ%तरा(ि��य स+झौताका कनै ु ु

प2ले सो सि%ध वा स+झौताको आ�य संय� रा��का कनै अ:को सम2 िलन स�ैनु ु  । 

धारा धारा धारा धारा १०३१०३१०३१०३    

वत(मान बडाप� अ%तग(त संय� रा��संघका सद�यु हLको दाियdव र अL कन ैअ%तरा(ि��य स+झौता अ%तग(तका ु

दाियdव बािझएका अव�थामा वत(मान बडाप� अ%तग(तका दाियdव मा%य हsन ेछन ।्  
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धारा धारा धारा धारा १०४१०४१०४१०४    

संघले आ[ना सद�यहL �Oयेकको इलाकामा, आ[नो कत(Yय पालन र आ[ना �योजनका लािग आवiयक 

काननी 2मताू को उपयोग गनnछ । 

धारा धारा धारा धारा १०५१०५१०५१०५    

१. संघले आ[ना सद�यहLको इलाकामा, आ[ना �योजन पित(का लािग आवiयक िवशषेािधकार र छटको ू ु

उपभोग गनnछ । 

२. संय� रा��संघका सद�यका �ितिनिधहL र सघंका कम(चारीहLल े संघ स+ब%धी आ[ना कामको �वत%� ु

�योगका लािग आवiयक िवशेषािधकार छटको उपभोग यस ैिकिसमले गनnछनु ् । 

यस धाराका अनTछेद ु १ र २ को �योग स+ब%धी िव�ततृ िववरण तयार गना(का लािग महासभाल ेिसफा?रस गन( 

स�छ वा यस �योजनका लािग संय� रा��का सद�यहLिसत स+झौता ��ताव गन( स�छ ।ु  

स�X अtयायस�X अtयायस�X अtयायस�X अtयाय    

स�wमणकालीस�wमणकालीस�wमणकालीस�wमणकालीन सर2ा �व%धन सर2ा �व%धन सर2ा �व%धन सर2ा �व%धुु ुु     

धारा धारा धारा धारा १०६१०६१०६१०६    

सर2ाु -प?रषFको रायमा धारा ४२ अ%तग(त आ[ना उeरदाियdवको �योग आर+भ गन( स3न ेत]याउन ेधारा ु ४३ 

मा िनिद(� िवशेष स+झौताहL लाग हsन िबू चाराधीन होउqेल मा�कोका सन ्१९४३ अ3टोबर ३० मा ह�ता2र गनn 'चार 

रा�� घोषणा' का प2हLल ेतथा $ा%सले Oयस घोषणाको अनTुछेद ५ का उपब%ध अनसार आफ आफु ू ू मा र अ%तरा (ि��य 

शाि%त सर2ा कायम राSने �योजनका िनिमe आवiयक भए मतािबकु ु , संघका प2मा संय� कारवाई गना (का लािग ु

संय� रा��का अL सद�यहLिसत परामश( गनnछन ।ु ्  

धारा धारा धारा धारा १०७१०७१०७१०७    

ि=तीय िव`यIको समयमा वत(मान बडाप�का कन ैह�ता2रकता(का श� भएको जनसकै राVयको स+ब%धमा ु ु ु ु ु

कारवाई गन( उeरदाियdव पाएका सरकारहLल े गरेको वा सो यIको प?रमाण �वLप अिधकार पाएको कारवाईलाई ु

वत(मान बडाप�को केही कराले पिन बदर वा ु विह�कार गनnछैन । 
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अठारX अtयायअठारX अtयायअठारX अtयायअठारX अtयाय    

संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन    

धारा धारा धारा धारा १०८१०८१०८१०८    

वत(मान बडाप�मा संशोधनहL महासभाका ि=-ततृीयांश सद�यको मतदानबाट पा?रत भएर, सर2ाु -प?रषFका 

सबै �थायी सद�यहL समेत, संय� रा��ु संघका ि=-तृतीयांश सद�यले आफ्-आ[ना संवैधािनक �िwयाअनसार ु

अनमोु दन भएपिछ संय� रा��संघका सबै सद�यहLका िनिमe लाग ु ू  हsन ेछन ।्  

धारा धारा धारा धारा १०९१०९१०९१०९    

१. महासभाका सद�यहLको ि=-तृतीयांश मतले र सर2ाु -प?रषFका कन ैनौ सद�यको मतलेु , तोिकएका िमित 

र �थानमा, वत(मान बडाप�लाई पनरावलोकन गना(का लािग सयं� रा��संघका सद�यहु ु Lको महास+मेलन बोलाउन 

सिकनेछ । 

२. स+मेलनका ि=-तृतीयांश मतल ेिसफा?रस ग?रएको वत(मान बडाप�को कनै प?रवत(नु , सुर2ा-प?रषFका सबै 

�थायी सद�य समेत संय� रा��संघको ि=ु  -तृतीयांश सद�यहL=ारा आ[  -आ[ना संवैधािनक रीितअनसार अनमोिदत ु ु

भएपिछ लाग हsू नेछ । 

३. वत(मान बडाप� लाग भएदिेख महासभाको दसX वािष(क अिधवेशनस+ममा य�तो स+मेलन नबोलाइएको भए ू

महासभाको Oयस अिधवशेनको काय(सचीमा य�तो स+मेलन बोलाउने ��ताव रािखनेछू , तथा महासभाका सद�यहLका 

बहsमतले र सर2ाु -प?रषFका कन ैसात सद�यको एक मतले बोलाु उने िनण(य भएमा स+मेलन बोलाइनेछ । 

उ-ाईसX अtयायउ-ाईसX अtयायउ-ाईसX अtयायउ-ाईसX अtयाय    

अनमोदन र ह�ता2रअनमोदन र ह�ता2रअनमोदन र ह�ता2रअनमोदन र ह�ता2रुु ुु     

धारा धारा धारा धारा ११०११०११०११०    

१. वत(मान बडाप�, ह�ता2र गनn राVयहL=ारा आ[  -आ[ना संवैधािनक रीितअनसार अनमोिदत हsनेछ ।ु ु  

२. अनमोदनहL संय�ु ु  राVय अमे?रकाको सरकारिसत थाित रािखनेछन । यसले �Oये् क थाितबारे ह�ता2र गनn 

सारा राVयलाई र संघका महासिचव िनय� भएपिछ िनजलाई सिचत गनnछ ।ु ू  
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३. थाती रहकेा अनमोदनहL चीनु , $ा%स, सोिभयत समाजवादी गणत%� संघ, vेट ि�टेन र उeरी 

आयर]या{डको संय� अिधराVय तथा संय� राVय अमे?रकाु ु , एव ं अL ह�ता2र गनn बहsसंSयक राVयहL=ारा 

अनसमिथ(त अनमोदनहL थाती रािखएपिछ वत(मान बडाप� लाग हsनेछ । यसो भएपिछ थाित रािखएका अनमोदनहLको ु ु ू ु

मल िलिप संय� राVय अमे?रकाले तयार गरी Oयसका �ितिलिप सारा ह�ता2र गनn राVयहLलाई पठाइिदनेछ ।ू ु  

४. वत(मान बडाप� लाग भएपिछ यसलाई अनमोदन गनn यस प�का ह�ता2रकता( राVयहL आफू ु ू -आफले ू

अनमोदन थाित राखकेा िमितमा संय� रा��सघंका मल सद�य हsन ेछन ।ु ु ू ्  

धारा धारा धारा धारा ११११११११११११    

िचिनया, $ा%सेली, रिसयाली, अ�vेजी र �पेनी मल �ित पिन समान Lपल े अिधका?रक ू भएको वत(मान 

बडाप� संय� राVय अम?ेरका सरकारको अिभलेखालयमा थाित रहनेछ । Oयसका रा\री �मािणत �ितहL Oयस सरकारले ु

अL ह�ता2रकता( राVयहLलाई पठाउनेछ ।  

यसको �Iा र िव`ासमा संय� रा��का सरकारहLका �ितिनिधहLले वत(मान बडाप�मा ह�ता2र गरेका छन ।ु ्  

�यान$ाि%स�को नगरमा एकहजार नौसय प�तालीस्, जनको छ�बीसX िदनमा ू (यो काय() स+प- भयो । 


