Executive Committee Board Members’ (ECBM) of Pun Samaaj UK
Working System “M.I.S.S.I.O.N.S.” for 2020 – 2023)

M. Maintaining, Management and Continuity of approved Constitution and Agendas.
(अनमु ोदित विधान र एजेन्डाहरूको संरक्षण, व्यिस्थापन र वनरन्तरता)
I. Improvement & Fulfilment of Remaining Objectives.
(बााँकी उद्देश्यहरूको सधु ार र पूवति )
S: Simple but Significant Planning of all Social Events.
(सबै सामावजक वबषयहरुको सरल तर महत्िपणू ि आयोजना)
S. Sustainable, Accountable & Transparency on all matters
(सबै मावमलाहरुमा स्थायी, उत्तरदायी र पारदवशि ता)
I. Interaction & Creation of Pun Youths Network.
(अन्तरविया र पनु यिु ा हरुको नेटिकि वनमाि ण)
O. Observation & Correction on any weak & objection points.
(कुनै पवन कमजोरी र आपदि वबषयहरुमा अिलोकन र सधु ार)
N. No Tolerance of any Negativity against the Community.
(समदु ायको वबरूद्ध कुनै नकारात्मकताको सवहष्णतु ा छै न)
S: Supply Additional Systems to Simplify Workloads.
(कायय भारहरू सरलीकृत गनय अदतररक्त प्रणालीहरू आपूदतय गने, जस्तै:)
(क) पुन समाज युकेको “बिबिन्न बििागहरु” सन्चालन गने:
1: बिधान बििाग:
2: सदस्यता बििाग:
3: कममकाण्ड बििाग:
4: प्रकाशन (मेबडया) बििाग:
5: खेलकुद बििाग:
6: पुन जनगणना बििाग:
7: प्रोपर्टी बििाग:
8: म्युबजक अथवा साउनड बसस्र्टम बििाग:
9: नेपाली मेला संयोजक बििाग:
10: मबहला बििाग::
11: युिा बििाग:
12: सााँस्कृबतक बििाग:
13: पुखेउली बििाग:
14: युिा संयोजक बििाग:
15: यातायात बििाग:
16: खान-बपनाको ब्यिस्थापन बििाग:
17: समाज एबककरण बििाग:
18: ब्यािसायी बििाग:

(ख) पनु समाज यक
ु े को ECBMs मा “पदाबधकारी मयामदाक्रम” बनम्न प्रकारले रहनेछ:
1.
ितममान अध्यक्ष
2.
संस्थापक अध्यक्ष
3.
पूवम अध्यक्ष हरु
4.
सल्लाहकारहरु
5.
उपाध्यक्ष (खुल्ला) र उपाध्यक्ष (मबहला)
6.
महा-सबिव, सबिव र सह-सबिव
7.
कोषाध्यक्ष र सह-कोषाध्यक्ष
8.
कायमकारी सदस्यहरु
9.
क्षबिय प्रबतबनबध सदस्यहरु
10. मबहला सबमती अध्यक्ष
11.
युिा क्लि अध्यक्ष
12.
शाखा अध्यक्षहरु
13. ितु पवु म अध्यक्षहरु मबहला / यवु ा
14. िुतपुवम शाखा अध्यक्षहरु
15. मबहला सबमती सदस्यहरु
16. पुन युवा क्लि सदस्यहरु
17. शाखा सदस्यहरु
(ग) पुन समाज युकेको “सबििालय कक्ष (दल) र संस्थापक अध्यक्ष” मा बनम्न ब्यबिहरु रहने छन:
1.
अध्यक्ष (िहालवाला)
2.
उपाध्यक्ष (खल्ु ला)
3.
उपाध्यक्ष (मबहला)
4.
महा-सबिव
5.
सबिव
6.
सह-सबिव
7.
कोषाध्यक्ष
8.
सह - कोषाध्यक्ष
9.
संस्थापक अध्यक्ष
(घ) पुन समाज युकेको कायमक्रममा अबतथी मयामदाक्रम बनम्न प्रकारले रहनेछ:
1.
नेपाली राजदुत (प्रमख
ु अतिथी)
2.
नेपालिार्ट आमबन्ित पुन समाज साँरक्षक वा अध्यक्ष (बिशेष सम्माबनत अबतथी)
3.
मेयर / काउबन्सलर (बिशेषअबतथी)
4.
एन आर एन ए युके (बिशेषअबतथी)
5.
आबदिासीजनजातीमहासंघय.ु के . (बिशेषअबतथी)
6.
मगर संघ यक
ु े (बिशेषअबतथी)
7.
अन्य आमबन्ित संघ-संस्थाहरु (अबतथी)

(ङ) पनु समाज यक
ु े को कायमक्रममा “आसन ग्रहन मयामदाक्रम” यस प्रकारले रहनेछ:
1.
समाजको अध्यक्ष (सिापबत)
2.
प्रमख
ु अबतथी
3.
बिशेष सम्माबनत अबतथी
4.
बिशेष अबतथी
5.
समाजको पूवम अध्यक्ष हरु र अबतबथहरु
6.
समाजको सल्लाहकार
7.
अध्यक्ष हरु (खल्ु ला र मबहला)
8.
अध्यक्षहरु (मबहला र युिा बििाग)
9.
शाखा अध्यक्षहरु र क्षेबिय प्रबतबनबधहरु
10.
िुतपुवम अध्यक्षहरु मबहला र युिा बििाग
(च) पुन समाज युकेको “सम्मान कायमक्रम” को ब्यिस्था देहायका िमोबजम रहने छ् :
1.
कायमक्रममा आउने आमबन्ित अबतथीहरुलाई रातो-सेतो ध्वजा र ब्याज प्रयोग गने ।
2.
कायमक्रममा सम्माबनत हरुलाई समाजको लोगो िएको खादाले सम्मान गने।
3.
अन्य प्रकारको रंगी-िंगी खादाहरु प्रयोग नगने ।
4.
समाजको पदाबधकारी र सल्लाहकार हरुले समाजको लोगो िएको पररिय पि अथवा
ब्याज लगाउने ।
छ) पुनहरुको “िेष िुषा (पोशाक)” यस प्रकारको लगाउनु पने छ् :
1. समाजको वाबषमक िेर्टघार्ट कायमक्रम र बिशेष कायमक्रममा:
 सबििालय बर्टमले (आफ्नो) पुनको िेष-िुषा (पोशाक) अबनिायम ।
 अन्य कायमसबमबतमा रहेका पुरुष सदस्यहरुले सुर्ट र समाजको लोगो िएको र्टाई
अबनिायम।
 कायमसबमबतमा रहेकी मबहलाहरुले पुन िेष िुषा अबनिायम।
2. अन्य संघ संस्थाहरुको अबतथी बनमन्िणामा अबतथ्य गने पुरुषले सुर्ट र समाजको लोगो
िएको र्टाई र मबहलाले पुन िेष-िुषा लगाउनु पनेछ।
(ज) पनु समाज युकेको “कायमसबमतीको िैठक” र “बनती बनयम” हरु :
1.
कायम-सबमबतको िैठक अध्यक्षको अनमु बतमा महासबिवले ईमेल र् िाईिर मार्मत सिु ना
(आिहान) गनेछ।
2.
कायमसबमबतको िैठकमा पूवम-अध्यक्षहरु, सल्लाहकारहरु, मबहला सबमतीकी अध्यक्ष,
पुन युिा क्लिको अध्यक्ष, शाखा अध्यक्षहरु, ट्रस्र्टीहरु र क्षेि पबतमबनधीहरुको पबन
उपबस्थती रहनेछ।
3.
यस िैठकमा अन्य इच्छुक सदस्यहरुपनी उपबस्थती हुन सक्ने छन तर बनणामयक
मन्तब्य राख्न पाउने छै न।
4.
यस् िैठकमा छलर्ल गररने िदाँु ाहरु उपर उपबस्थती सम्पूणम सदस्यहरुको सल्लाह
सुझाि लीइने छ् तर बनणामयक् अबधकार िने के बन्िय सबमबतमा रहनेछ।

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

उपबस्थती हुन नसके मा कारण जनाई बलबखत पिािार गनमु पनेछ नि अनपु बस्थबतमा
गबननेछ।
यदी ३ पर्टक सम्मा लगातार अनुपबस्थबत िएमा ECBMs िार्ट िबन्ित गनम सबकनेछ
तर सर्ाइको लाबग २८ बदन अबर्स समय दीइने छ् ।
सम्पूणम सदस्यहरुको आवाजलाई मनन गनेछ तर सधैं िहुमतको समथमन रहनेछ।
कुनै पबन बनणमय बिषयहरुमा समथमन निए मौन िस्नु पनेछ बकनकी बिरोधले अको
समस्या खडा गदमछ।
सिै जना एकािद्द िएर समाजलाई िबलयो र् प्रणाबलिद्द िनाउने।
कसैले पबन समाज वा ब्यबिको इज्जतमा आि आउने (हानी पाने) काम नगने।
के बन्िय कायम-सबमबतको बनणमय संस्थाको सवोच्ि रहनेछ ।

This ECBMs shall:
1. Respect all Members and Families Equally.
2. Individual’s voice will be heard by the same token.
3. Decision comes on majority only.
4. Best endeavour with honest and sincere.
Let’s work together and formulate Pun Samaaj UK Stronger,
Reliable & Sustainable for future generation.
तपाईंहरुको अमल्
ु य समय, सल्ऱाह, सझ
ु ाव, सदभाव र सहयोग नै
समाजको भववष्य हुनेछ !
पुन हरुको पहहचन बच्नेछ !
यब
ु ाहरुको ऱागग ईततहास बच्नेछ !
जय करबाकेऱी बाबा !
जय पन
ु समाज यक
ु े!
God Bless You !
Pun Samaaj UK

