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पनु समाज य.ुके. को खबधान 
 

प्रस्तावना: 

प. १:   नेपाल बहु-जाखतय, बहु-भाखिक, बहु-धार्माक, बहु-संकृखत ि बहु-भेिभुिाले भरिएको एउटा देश हो।  नेपालमा 

भएका खवखभन्न जातीहरू मध्य मगि, आददबासी जनजाती समूहमा पने एक प्रमुि जाती हो । नेपालमा बसोबास 

गने सबै जात-जातीहरुले आ-आफ्नै भािा ि सँस्काि सँस्कृखतहरुको सँिक्षण गनाको लाखग आ-आफ्नै जात-जाती ि 

समुदायको नामबाट संस्थाहरु िोलेका छन। इखतहाँसकाि, मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरुले मगि जाखत खभत्र 

११०० भन्दा बढी उप-थि हरु छन् भनेि उल्लेि गिेका छन् यी उप-थि हरुलाई आ-आफ्नो गोत्र, कुल अथवा 

बंशावली अनुसाि जम्मा ७ प्रमुि थिहरुमा खबभाजन गिेका छन्। खत हुन्:   

            (१) - थापा    

            (२) - िाना           १२ मगिात (१२ पंथी), ढुट भािा बोल्छन् भने कसैल ेनेपाली भािा नै बोल्छन । 

            (३) - आले    

 

            (४) - पुन         १८ मगिात (१८ पंथी), काइके, िाम बोल्छन् भने कसैले नेपाली भािा नै बोल्छन । 

            (५) - घती        आल ेि पुन थि अन्य कुनै पखन जाखतमा पाइन्दैन त्यसैले थिको पछाखड मगि नलेिे पखन मगि नै 

            (६) –िोका       हुन भनेि खचखनन्छ ति बाँकी ५ थि हरु अन्य जाखतमा पाईन्छ त्यसैले थिको पछाखड मगि लेख्नै  

            (७) - बुढा        पदाछ ।      

       

प. २:   पुन थि खभत्र पखन १०० भन्दा बढी उप-थिहरु (पत) छन् । खत हुन:   

 पुर्ाा, गर्ुार्ा, पाईजा, तितलर्ा, पहिे, थाने, दिु-ददु, सुि, र्ुदरु्ा, शेपुुंर्ा, खोिर्ा, अर्ार्ा, िंतिर्ा, शोन्िर्ा, 

रु्क्र्ली, िाम्र्ाली, चोचांगी, फगार्ी/फकार्ी, हुनाली, होलङ्, कोरिर्ा, तसतम्कर्ा, लोंर्ा, िन्के, ओपार्ाड़ी, 

उलांग,े थर्ाली, पािे, िगाले, थानी, ढगार्ी, नाम्र्ाली, पोइङ्गे, र्न्र्याली, िाङ्गु, ििुवा, िाम्र्ा, िोका/िोगाई, 

साइर्े, सार्े, तसर्, सुिपिाई, सोिी, सेम्र्, हुलंगी, लोर्ा, दधुुजा ईत्यादी ति पखन उल्लेतखि उपथि (पत) हरु 

थपघट हुन सके्नछ । 

 यी उप- थि (पत) हरु ठाउँ अनुसाि फिक-फिक पाईन्छन । कुनै पखन समुदायहरुको भािा, संस्काि तथा संस्कृखतहरु 

समयको काल िण्ड ि भौगोखलक खबखबधता अनुसाि फिक हुने गदाछन । 

प.३:  खबशेि गिेि चाि हजाि पवातमा बसे्न (अखहलेको धौलाखगिी सेिोफेिो मा बसे्न) पुनहरुले आफ्नो समुदायहरुको 

उत्थानको लाखग २०१३ साल माघ १३ गते भएको म्याग्दी औला सम्मेलन बाट खबखधवत रुपमा “पनु सुधाि 

सखमती” संस्थाको गठन गिेका हुन। त्यसपछी बसाइ सिाई संगै नेपाल अखधिाज्य भिी छरिएि िहकेा पुन 

समुदायहरुल ेखबखभन्न नाम बाट पुन समुदायको लाखग खबखभन्न सामाखजक कायाहरु गद ैआएका खथए।  
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प. ४: यसिी खबखभन्न ठाउहरुमा छरिएि िहकेा पुन समुदायहरुको संस्थाहरुलाई एकता गिाउद ैएउट ै नाम ि उदेश्यमा 

खनखहत िहनको लाखग जेष्ठ २९ गते २०६३ सालमा “पुन समाज नेपाल” खबखधवत रुपमा दताा भै पुन समुदायहरुको 

भाखिक साँस्कृखतक ि पखहचानहरुलाई सम्बधान् ि सँिक्षण गद ैआएको खथए । देशको परिखस्थतीले गदाा चाहे त्यो 

गोिाा भती बाट होस् या अन्य िोजगािको लाखग होस् खबदेखशने पिम्पिाले हामी पुनहरुपखन अछुतो िहनेौ।  

प. ५: यही क्रममा हामी बेलायत आएि बसोबास गने पुनहरुको संख्या पखन धेिै पुगेकोछ । बेलायतमा बसोबास गने पुन 

समुदायहरुमा सहयोगहरु आदान-प्रदान गना, गिाउन ि हाम्रो सँस्काि सँस्कृखतहरुलाई खबदेशमा िहे पखन सँिक्षण 

गना एक संस्थाको महसुस गदै “पुन समाज य.ुके.”  सन् २००७ मा स्थापना भएको हो ।  

प. ६: पुन समाज यु. के. खमखत ११ माचा २०१५ (11 March 2015) तारिि युके च्यारिटी कखमसन (UK Charity 

Commision) मा दताा भै दताा नं. 1160842 प्राप्त गरि बैधाखनकता पाएको छ। 

 

प. ७: खमखत सन् २०२१ साल, जनविी मखहना, ०२ तारिि, शखनबाि पुन समाज युकेको भचुाअल बार्िाक साधािण सभामा 

पुन समाज नेपालको भातृ-संस्था बाट बखहगामन हुने खनणाय भयो ि सोखह ददन देखि पुन समाज युके कुनै पखन 

समाजको भातृ-संस्था िहने छैन। 
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परिच्छेद ्- १ 

नाम, परिभाषा, लटेिप्याड, झन्डा, लोगो ि  कायाालय 

१.०:  नाम: 

(क):   यस संस्था (समाज) सन् २००७ मा स्थापना भएको हो ।   

(ि):   यस संस्था (समाज) को नाम नेपालीमा ‘पुन समाज य.ुके.” ि अंग्रेखजमा ‘PUN SAMAAJ UK’ िहकेोछ । 

(ग):   स्थापना कालमा बहुमत सदस्यहरुको खनणाय बाट पुन समाज युके नामाकिण भएको हुदँा यस संस्थाको नाम 

परिवतान गनुा पिेमा अखधवेशन बाट संस्थाको सम्पूणा उपखस्थत सदस्यहरुको दईु खतहाइ बहुमत बाट अनुमोदन 

भएमा परिवतान गना सदकनेछ। 

(घ):    पुन समाज यु.के. स्थापना गदाा तदथा सखमखतमा िहकेा सबै सदस्य हरु संस्थाको संस्थापक सदस्य िहने छन । 

 

१. १:  पिीभािा:   खबिय वा प्रसगंल ेअको अथा नलागमेा: 

(क):   संस्था (समाज) भन्नाले पुन समाज यु.के. लाई सम्झनु पछा। 

(ि):   खवधान भन्नाले पुन समाज युकेको खबधान २००७ (नेपालीमा) ि युके च्यारिटी कखमसन (UK Charity 

Commission) को खबधान २०१५ (अंग्रेजीमा) लाई सम्झनु पछा ।  

(ग):   केखन्िय सखमती भन्नाले यस खवधानको परिच्छेद – ३, दफा - ३.४ बमोखजमका गरठत काया सखमखत लाई 

जनाउने छ। 

(घ):   सदस्य भन्नाले पुन समाज यु.के.को खवधान बमोखजम प्रदान गरिएको परिच्छेद – २, दफा २.१. को  (च) १. ि 

(च) २. का सदस्यहरुलाई जनाउनेछ ।  

(ङ्):   शािा सखमखत भन्नाले पुन समाज यु.के.को केखन्िय सखमतीको मातहतमा िोखलएका खबखभन्न के्षत्रमा िोखलएका 

शािा सखमखतहरुलाई जनाउनेछ। 

(च):  उप-सखमती भन्नाले पुन समाज यु.के.को केखन्िय सखमतीको मातहतमा िोखलएका मखहला सखमखत यु.के. ि पुन 

युवा क्लब यु.के. लाई जनाउनेछ । 

(छ):  मानाथा सदस्य भन्नाले पुनहरुको भािा, सँस्कृखतमा योगदान गिेका गैि पुन तथा अन्य नेपाली वा 

खबदेशीहरुलाई केखन्िय सखमखतको खनणायल ेप्रदान गरिएको सदस्य लाई सम्झनु पछा । 

(ज):   पुन समाज यु.के.को यो खबधान बेलायत बासी पुन समाज युकेको सदस्य ि सदस्यको परिवािहरुलाई मात्र 

लागु हुनेछ । 
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 (झ):   पुन समाजको सदस्यता भएका पुनहरु नेपाल ि नेपालीको लाखग काम गनेकुनै पखन संस्थाहरुमा बसेि काम गना 

स्वतन्त्र हुने छन ।  

 (ञ):   पुन खभत्रको उप-थि या पत भन्नाले खबखभन्न ईखतहास ि दस्तावेजहरुमा जनाइएका पुन खभत्रको अन्य उप-थि 

या पत हरुलाई जनाउनेछ ।  

 (ट):   साधािण सभा भन्नाले बिामा एक पटक गरिने सम्पूर्ा सदस्यहरु िहने गरि  बोलाईएको सभालाई बुझाउनेछ । 

 (ठ):    अखधवेशन भन्नाले 3 बिामा कायासखमती परिवतान हुने सभा लाई बुझाउनेछ ।    

    (ड):   पुन भन्नाले मगि जाती खभत्र पने समुदाय भएिा पखन आफ्नै मौखलक भाखिक ि साँस्कृखतक भएका पुन हरुलाई   

बुझाउनेछ । 

१.२:  लटेिप्याड: 

(क):  संस्थाको लेटिप्याद संस्थाको खचट्ठीपत्रहरुको लाखग प्रयोग गरिन्छ । देब्रे पट्टी पुन समाजको लोगो िहनेछ । 

खबचमा संस्थाको नाम, स्थापना खमती ि च्यारिटी न. िहनेछ । दाखहने पट्टी समाजको झन्डा िहनेछ । अखन्तममा 

(तलको भागमा) समाजको सम्पका  इमेल, वेबसाईट, ठेगाना ि टेखलफोन नं. िहने छ । 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Website       :    www.punsamaajuk.co.uk 

Samaaj’s Email :    punsamaajuk@gmail.com     

Committee’s Email :    newcommittee_boardonly@yahoo.co.uk 

Address  :   20 Fulwood Avenue, Wembley, Middlesex, HA0 1LT (Mob-07727676808) 

 

http://www.punsamajuk.com/
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१.३:  झन्डा: 

(क):   पुन समाज यु.के. को झन्डा पुन समाज नेपालको जस्तै तल िातो माखथ सेतो कपडामा खबचमा समाजको लोगो 

अखन्कत हुनेछ । पुन समुदायमा कुनै पखन शुभकाया हरू गदाा दि-देवता हरूलाई सेतो ि िातो धजा चढाईन्छ । 

माथीको सेतो िंगले शाखन्तको प्रखतक तलको िातो िंगले परिवतानखशलको प्रखतक बुझाउनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

१.४: लोगो:  

(क):  पुन समाज यु.के. को लोगो बाखहि परट्टको ९ वटा कोणले किबाकेली बाबा सम्बखन्धत ईखतहासलाई जनाउनेछ । 

खभत्रपट्टी माखथल्लो भागमा नेपालीमा समाजको नाम तल्लोपट्टी अंग्रेखजमा समाजको नाम ि खभत्र गोलाकािमा 

किबाकेली बाबाको खचत्र, स्थापना खमती ि यु.के. च्यारिटी नं. िहनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

१. ५: ससं्थाको कायाालय: 

(क):   यस् संस्थाको कायाालय कायासखमखतले तोकेको ठाउमा िहनेछ । शािा सखमती, उप-सखमती या क्लबहरुको 

कायाालय सम्बखन्धत सखमखतले तोकेको ठाउमा िहनेछन । 
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परिच्छेद ्- २ 

उद्देश्य ि सदस्यता 

 

२.0:  पुन समाज य.ुके.को उद्देश्य खनम्न अनसुाि िहनछे: 

(क):  द:ुि ि खपडामा पिेका बेलायत बासी पुनहरु लाई आर्थाक सहयोग गने ।  

(ि): पुन हरुको भािा सँस्कृखत ि पिम्पिाको सम्बदान ि सँिक्षण तथा पुन हरुको इखतहासको अनुसन्धानको खनम्ती काया 

गने । 

(ग): साँस्कृखतक कायाक्रम हरु लगायत अन्य कायाक्रमहरु गने । 

(घ): देश तथा खबदेशमा िहकेा पुनहरुको संस्था संग संपका  गद ैसम्बन्ध कायम गने । 

(ङ्): पुन समुदायको उत्थानको लाखग योगदान ददने व्यखि वा संस्थाहरुलाई ि पुन समुदाय खभत्र बाट उच्च खशक्षा 

हाखसल गने युवा युवतीहरुलाई सम्मान ि सहयोग गने । 

(च): पुन समाज यु.के. लाई सधैं भि सेवामा केखन्ित गद ैएउटा पिोपकािी संस्थामा स्थाखपत गने । 

(छ): दैवी प्रकोप ि द:ुि मा पिेका मानव हरुलाई पखन सहयोग गना सके्नछ । 

(ज):     सेखमनाि, गोखश्ठ, भेटघाट, छलफल अन्ति-दक्रया तथा प्रखशक्षण सन्चालन गने । 

(झ):  बेलायत खस्थत अन्य संस्थाहरु बाट आएका खनमन्त्रणा हरुमा प्रखतखनखधत्व गने । 

(ञ): पुन समाज यु.के. खबशुद्ध सामाखजक संस्था भएको हुनाले कुनै पखन ब्यखिगत स्वाथा, िाजनीखत ि धमाबाट अलग 

िहनेछ । 

(ट): पुन समाज यु.के. को सदस्यता खलई सकेपछी समाजका योग्य सदस्य (ब्यखि) हरुको खनधन भएमा हिेक सदस्यले 

अखनवाया £१०.०० (दस पाउन्ड) शुल्क (कोिोमानो - भेटी) उठाउनु पने छ । 

(ठ): पुन समाज यु.के. ले Data Protection Act 2018 (गोपखनयता), Human Right Act 1998 (मानव 

अखधकाि) ि Equality Act 2010 (समानता) को पालना गनेछ । 

(ड): पुन समाज यु.के. ले नेपालमा पुन समुदायहरुमा भैपरि आउने खवखभन्न द:ुि, घटना ि सामाखजक पिोपकािी 

कामहरु लगायत भुकम्प, दैबी प्रकोप ि बाढी खपखडतहरुलाई पखन सहयोग गनेछ  ति कुनै पखन व्यखिगत खबमािी 

उपचाि गना आर्थाक सहयोगको लाखग गरिएको पत्राचाि उपि पुन समाज यु.के.ले खजम्मेवािी खलने (हुने) छैन । 

पुन समाज युके लाई जानकािी गिाई सम्बखन्धत गाउँ समाज वा सखमखतले सहयोगको अखभयान संचालन गना 

सके्नछ । 

 

 



  

पनु समाज यकेु | UK Charity Reg No: 1160842 | www.punsamaaj.co.uk 9 

 

२.१: सदस्यता ि प्रकाि : 

(क):   सदस्यताको लाखग १८ बिा पुगेको पुन हुनुपने छ। १८ बिा खभत्रका छोिा छोिीहरु, अखववाखहत छोिा छोिीहरु 

तथा अपाङ्ग (असि) हरुपखन बाबा आमाको सदस्यता खभत्र पने छन। पुन समुदायका युवाहरूले अन्य 

समुदायहरुका युवतीहरूलाई खववाह गिेि ल्याएमा पखन सदस्यता हुनेछ ति पुन समुदायका छोिीहरु अन्य 

जाती सँग खववाह गिेि गएमा सम्बखन्धत व्यखि मात्र सदस्य हुनेछ, लोगे्न ि छोिा छोिीहरु भने मानाथा सदस्य 

मात्र हुने छन । 

(ि):    सन् 2020 January 04, शखनबाि बाट लाग ुहुने गिी सदस्यता शुल्क (£100.00) पुिा खतिेको ६ मखहना 

पछी मात्र सदस्यता योग्य (qualified) हुनेछ । सदस्यता योग्य भएि मात्र समाजको सुखबधाहरु ि अखधकाि 

पाईने छ  

(ग):    समाजको उद्देश्य पिीच्छेद २, दफा २-0, उप-दफा (ट) अनुसाि लगाताि ३ पटक सम्म चुकु्न भएका सदस्यहरु   

लाई खनश्कृय (अयोग्य) सदस्यमा गखनने छ तद-्अनुसाि समाजको सुखबधा बाट बखन्चत िहने छन ि सफाईको 

लाखग २१ ददन अदफस समय ददईने छ । 

      (घ):    पुन समाज यु.के.को सदस्यता खलएका पुनहरु लाई पुन समाज यु.के.को खबखध-खबधानको परिखध खभत्र िहिे 

नेपाल ि नेपालीको लाखग काम गने कुनै पखन अन्य संघ-संस्थाहरुमा बसेि काम गना स्वतन्त्र हुनेछ ।  

(ङ):   यदद बाबा आमा दबुैको खनधन भएको ि यस खबधानको परिच्छेद २, दफा २-१ उप-दफा (क) खभत्र िहकेा 

परिवािको सदस्यहरुल ेचाहमेा आमा बाबाकै सदस्यता नम्बिलाई खनिन्तिता ददन सके्नछन । 

(च):   पुन समाज यु.के.मा मुख्य २ प्रकािका सदस्यहरु मात्र िहने छन: 

        १: आजीवन सदस्य । 

         २: मानाथा सदस्य ।  

नोट:  साधािण सदस्य, सन् 2019 January 05 शखनबाि बाट उप्रान्त साधािण सदस्यको दताा नगरिने अथवा 

साधािण सदस्य निहने गिी १२ औं वार्िाक साधािण सभाले पािीत गि्यो । यस खमती भन्दा अगाव ैसाधािण 

सदस्यता खलएका सदस्यहरुको लागी ५ बिाको खनयम नै यथावत िहने छ । 

 

(च): १:  आजीवन सदस्य: 

      (क): आजीवन सदस्यता खलनको लागी सदस्यता शुल्क £100.00 (एकसय पाउण्ड) खतनुा पनेछ । आजीवन 

सदस्यको अवधी पुन समाज यु.के. समाज िहे सम्म िहनेछ । 

       (ि): समाजको आजीवन सदस्य बनेपखछ श्रीमान श्रीमती दबुैलाई हुनेछ ि मताखधकाि पखन दबुैलाई हुनेछ ।  

         (ग): आजीवन सदस्य भैसके पखछ कािण जनाइ स्वयम आफैले खलखित रुपमा िाखजनामाको खनवेदन ददएमा 

आजीवन सदस्य बाट हट्न (खनस्कन) सदकनेछ ति शुल्क दफताा हुने छैन ि संस्थाबाट कुनैपखन सहयोग पाउने छैन । 
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संस्था बाट कुनै पखन प्रकािको सहयोग खलई सकेको भए संस्थाको आजीवन सदस्य बाट हट्न (खनस्कन) पाउने 

छैन। परिच्छेद ्२ को २.१ (ङ) को अवस्था बाहके िाजीनामा स्वीक्रीत भएको सदस्य नम्बि िाली िाखिनेछ ।    

        (घ): यदी कुनै पखन ब्यखि (सदस्य) ल ेयस समाजको सदस्यता खलएको ६ मखहना पुिा नहुदै (अयोग्य सदस्य हुदा 

हुदै) खनजको खनधन भएमा समाजका सदस्यहरु बाट उठाइने £10.00 बाध्यकारि (अखनवाया) हुने छैन साथै 

खनजलाई पखन कुनै योग्य सदस्यको खनधन भएको अवस्थामा उठाईने िकम £10.00 बाध्यकारि (अखनवाया) हुने 

छैन।  

       (ङ): यदी समाजको कुनै सदस्य खनधन भै उि सदस्यको परिवािले समाजबाट तुरुन्त समस्या समाधान गनाको 

लागी आर्थाक सहयोग मांग गिेमा समाजले खनकट भखवष्यमा सदस्यहरुबाट उठेको िकम बाट असुल गने गिी 

£3,000.00 (तीन हजाि पाउण्ड) सम्म उपलब्ध गने छ । 

    (च): कुनै पखन सदस्यले चाहे त्यो सदस्यताको िाजीनामा होस् वा पदको िाजीनामा होस्, सामुखहक रुपमा ददएको 

िाजीनामाको मान्यता हुने छैन ।  

   (छ): पुन समाज यु.के.को सदस्यता बाट िाजीनामा ददने सम्पूणा सदस्यहरुले यदी सदस्यता काडा पाउनु भएको छ् 

भने अखनवाया रुपमा काडा दफताा गनुा पनेछ। यदी काडा दफताा गनुा नसकेमा समाज लाई खलखित सफाई ददनु पनेछ। 

(च): २:  मानाथा सदस्य: 

(क): पुन समाज वा समुदायको उत्थानको लाखग खबशेि योगदान पुिाएका गैि पुन अथवा नेपाली वा खबदेशीहरु, 

लाई पुन समाज यु.के. को मानाथा सदस्यता प्रदान गना सके्नछ ।  

(ि): मानाथा सदस्य काया सखमखतको दईु खतहाइ बहुमतले खनणाय गिेको हुनु पनेछ ।  

(ग): मानाथा सदस्यको लाखग शुल्क लागे्न छैन साथै उम्मेद्वाि ि मताखधकाि हुने छैन ।  

२. २: सदस्यता प्रदान गन ेखबखधहरु: 

(क): सदस्यताको लाखग फािाम काया सखमखत बाट वा संस्थाको वेबसाईट बाट पखन उपलब्ध हुनेछ । 

(ि): सदस्यता फािाम शुल्क सखहत काया-सखमखतमा खनवेदन आएपछी त्यस्को छानखवन गने अखधकाि कायासखमखत 

लाई हुनेछ । सदस्यता योग्य अथवा अयोग्य भएको खलखितरुपमा सम्बखन्धत ब्यखिलाई जानकािी ददईनेछ ।  

(ग): कायासखमखतले सबै प्रकािको सदस्यहरुको पूणा खबविणको अखभलेि िाख्नेछ । सम्बखन्धत ब्यखिले माग गिेमा 

सम्बखन्धत लाई मात्र अखभलेि देिाउन सके्नछ ।  

(घ):     साधािण सदस्यको नखवकिण शुल्क कायासखमखतले तोकेको समय खभत्र बुझाई सकु्न पनेछ ।  

(ङ): यदी कुनै पखन िाखजनामा ददएको सदस्य फेिी फकेि यही समाजमा सदस्य बने्न इच्छा खलएि स्वयम आफैले नै 

सदस्यताको आबेदन (खनबेदन) ददएमा ि स्वीकृती भएमा नया सदस्यता नम्बि प्रदान गरिने छ ि सदस्यता 

शुल्क पखन नयाँ सदस्य बिाबिी नै खतनुा पनेछ साथै कुनै पखन रिि सदस्यता नं. पुन: प्रयोग गरिने छैन । 
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२.३: सदस्यताको अयोग्यता अथवा समाप्त: 

(क): संस्थाको प्रखतकुल आचिण गिेमा कायासखमखतले स्पखिकिण मागे्न छ ि मनाखसब देिेमा सदस्यता िािेज गना 

सके्नछ । ति सफाइको मौका २१ काम गने ददन (अदफस समय) ददईनेछ । 

(ि): सदस्यताको मृत्यु भएमा । 

(ग): िाजीनामा खस्वकृखत भएमा । 

(घ):     संस्थाको खबघठन भएमा । 

(ङ): हिेक बिा सदस्यता नखवकिण नगिेमा । ति सफाइको मौका २१ काम गने ददन (अदफस समय) ददईनेछ ।  

(च): पुन समाज यु.के. को आजीवन वा साधािण सदस्यता भैसके पछी सदस्य खभत्रका ब्यखिहरुको खनधन भएमा 

सदस्यले उठाउनु पने १० पाउन्ड सहयोग नऊठाएमा कायासखमखतले स्पखिकिण खलएि सदस्यता िािेज गना 

सके्नछ । ति सफाइको मौका २१ काम गने ददन (अदफस समय) ददईनेछ अथवा,खनष्कृय (अयोग्य) सदस्य सिह 

माखननेछ जस्तै: भोट हाल्न नपाउने, खनधनको अवस्थामा कोिोमानो अखनवाया नहुने ि अन्य केखन्िय सखमखतको 

खनणाय अनुसाि अन्य कािवाही हुन सके्नछ । 
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परिच्छेद ्- ३ 

साधािण सभा, अखधवशेन ि कायासखमती 
 

३.१:   साधािण सभा अथवा खबशिे सभा: 

(क): यस संस्थाको सम्पूणा सदस्यहरु भएको एक साधािण सभा हुनेछ। 

(ि): बिामा एकपटक साधािण सभा हुनेछ । ति सम्पूणा सदस्यहरुको २५ % (प्रखतशत) सदस्यहरुले खलखित 

अनुिोध गिेमा खबशेि सभा बस्न सके्नछ । 

(ग): साधािण सभाको सुचना खमती ि स्थान िुलाई कखम्तमा २ मखहना अगाखड सम्पूणा सदस्यहरुलाई ददनु पनेछ । 

(घ):     साधािणसभाको गणपुिक सङ्ख्या ५१ % (प्रखतशत) हुनुपनेछ ति सदस्य आँफै उपखस्थत हुन नसकेमा खलखित 

रुपमा जानकािी गिाएमा वा सभामा उपखस्थती सद्सस्य सँख्यालाई पखन गणपुिक सङ्ख्या माखननेछ । 

 

३.२:   साधािण सभा अथवा खबशिे साधािणसभाको काम कताब्य ि अखधकाि: 

(क): वार्िाक बजेट ि कायाक्रम हरु स्वीकृखत गने । 

(ि): सखमखत लाई खनदेसन गने । आपतकाखलन समस्याको समाधान गने ।   

 (ग): बैठकमा अनुशासन पुवाक छलफलमा भागखलनु पनेछ । यदी बैठकमा अनुशासन उलङ्घन गिेमा त्यस्ता 

सदस्यलाई केही समय वा पुिै समयको लाखग बैठकबाट खनस्कासन गना सके्नछ । 

 

३. ३:   अखधवशेन तथा यसका काम कताब्य ि अखधकाि: 

(क): केखन्िय सखमती, मखहला सखमती, पुन युवा क्लब ि शािा सखमतीहरुको पदावधी 3 बिाको हुनेछ । अखधवेशन 

पखन हिेक 3 बिामा हुनेछ ि अखधवेशनल ेनयाँ कायासखमखतको गठन गनेछ । अखधवेशनमा मुल कायासखमती 

खबघठन भए पछी सबै खबभागहरु पखन स्वत: खबघठन भएको माखननेछ । 

(ि): यस संस्थाको सवोच्च अखधकाि प्राप्त खनकाय अखधवेशन हुनेछ । 

(ग): अखधवेशनले पुन समाज यु.के. को केखन्िय सखमती, मखहला सखमती यु.के, पुन युवा क्लब युके को खनवााचन 

गनेछ भने शािा सखमती हरुको खनवााचन अखधवेशन भन्दा ६ मखहना पखहलै गना सदकनेछ वा खबदेशको समय 

बसाई लाई मध्यनजि् िाख्दै केखन्िय सखमखतको अखधवेशनमै खनवााचन गना पखन सदकनेछ । 

(घ):     अखधवेशनको सुचना खमती ि स्थान िुलाई कखम्तमा ३ मखहना अगाखड सम्पूणा सदस्यहरुलाई जानकािी 

गिाउनु पनेछ । 

(ङ्): कुनै कािणबस समयमा अखधवेशन हुन नसके्न परिखस्थती भएमा कायासखमखतले पुन: ६ मखहना अखन्तम म्याद 

थप्न सके्नछ । ति अखधवेशन हुन नसकु्नको कािण सम्पूणा सदस्यहरुलाई जानकािी गिाउनु पनेछ । 

(च):    अखधवेशनमा पुन समाज यु.के. को केखन्िय सखमती, शािा सखमती, मखहला सखमती ि पुन युवा क्लब य.ुके. को 

महासखचब वा सखचबले संस्थाको प्रगती प्रखतवेदन कोिाध्यक्षहरुले आर्थाक प्रखतवेदन पेश गनुा पनेछ भने 

अध्यक्षहरुले मन्तब्य सखहत् तदथा कायासखमतीको खबगठन गनेछ ।  
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३.४:    केखन्िय सखमखतको गठन: 

(क): केखन्िय सखमखत खनम्न अनसुाि २५ सदस्यीय हुनछे:   

१: अध्यक्ष   - १ जना 

२: उपाध्यक्ष   – २ जना (एक जना िुल्ला, एक जना मखहला) 

३: महासखचब   – १ जना 

४: सखचब   - २ जना 

५: कोिाध्यक्ष   – १ जना 

६: सह-कोिाध््क्ष  - १ जना 

७:        कायाकािी सदस्यहरु - १६ जना  

८:       १३ जना सदस्यहरु अखधवेशन बाट खनवााखचत हुनेछन ति िाली िहकेो पदको पदपुती 

कायासखमखतले गनेछ भने ३ जना खनवााखचत अध्यक्षले मनोखनत गनेछ ।  

९:        पदाखधकािी सन्ख्या ८ भएकोले पदाखधकािीहरुले भुतपुवा अध्यक्षहरु मध्ये बाट एकजना मनोखनत 

गिी ९ जनाको पदाखधकािी बनाउनेछ । 

(ि): केखन्िय सखमखतले शािा सखमती नभ्एको ठाउहरुबाट सकृयताको आधािमा खबखभन्न के्षत्रहरु बाट १/१ जना 

के्षखत्रय प्रखतखनखध खनयुि गना सके्नछ ।  

(ग): प्रत्येक शािा अध्यक्षहरु, के्षखत्रय प्रखतखनखधहरु, मखहला सखमती अध्यक्ष ि पुन युवा क्लब अध्यक्ष केखन्िय 

कायासखमतीको औपचारिक बैठकहरुमा सहभागी हुनेछन ।   

 

३. ५:  शािा सखमखत, मखहला सखमखत ि पनु यवुा क्लब: 

(क): शािा सखमखतहरु १३ सदस्यीय खनम्न बमोखजम िहनछेन: 

 १: अध्यक्ष   - १ जना   

२: उपाध्यक्ष  - १ जना  

 ३: सखचब   - १ जना  

 ४: सह सखचब  - १ जना  

 ५: कोिाध्यक्ष  - १ जना  

 ६: सह कोिाध्यक्ष  - १ जना  

 ७: सदस्यहरु   - ७ जना सम्म    

 ८: सल्लाहकािहरु  - आवश्यकता अनुसाि  

 

(ि):   मखहला सखमती १५ सदस्यीय खनम्न बमोखजम िहनछेन: 

१: अध्यक्ष   - १ जना  

२: उपाध्यक्ष  - १ जना  

 ३: सखचब   - १ जना  
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 ४: सह सखचब  - १ जना  

 ५: कोिाध्यक्ष  - १ जना  

 ६: सह कोिाध्यक्ष  - १ जना  

 ७: सदस्यहरु   - ९ जना सम्म    

 ८: सल्लाहकािहरु  - आवश्यकता अनुसाि  

     ९:        खनवााखचत कायासखमखतले क्षखत्रय प्रखतखनखध पखन खनयुि गना सके्नछ । 

१०:      मखहला सखमखतले काया संचालन गनाको लाखग मखहला सखमती कोि िडा गना सके्नछ । मखहला 

सदस्यता शुल्कको खनधाािण मखहला सखमतीले नै गनेछ ि केखन्िय सखमती सँग नबाखझने गिी 

सदस्यता नम्बि सखहतको सदस्यता काडा खबतिण गना सके्नछ ।   

 

(ग): पुन यवुा क्लब १९ सदस्यीय खनमन् बमोखजम िहनछेन: 

१: अध्यक्ष   - १ जना  

२: उपाध्यक्ष  - २ जना  (मखहला १ जना, पुरुि १ जना) 

 ३: सखचब   - १ जना  

 ४: सह सखचब  - १ जना  

 ५: कोिाध्यक्ष  - १ जना  

 ६: सह कोिाध्यक्ष  - १ जना  

 ७: सदस्यहरु   - १२ जना सम्म    

 ८: सल्लाहकािहरु  - आवश्यकता अनुसाि  

     ९:  खनवााखचत कायासखमखतले क्षखत्रय प्रखतखनखध पखन खनयुि गना सके्नछ । 

१०:   युबा सदस्यको उमेिको हद १८ देखि ४० बिाको हुनु पनेछ । 

११:   पुन युवा क्लबले काया संचालन गनाको लाखग पुन युवा क्लब कोि िडा गना सके्नछ । पुन युवा क्लब 

सदस्यता शुल्कको खनिधािण पुन युबा क्लबले नै गनेछ । केखन्िय सखमती सँग नबाखझने गिी 

सदस्यता नम्बि सखहतको सदस्यता काडा खबतिण गना सके्नछ ।   

 

३. ६:  सल्लाहकाि सखमती:  

(क): समाजमा वा कुनै पखन के्षत्रमा खबशेि योगदान गिेका अनुभवी ब्यखिहरुलाई आवस्यकता अनुसाि केखन्िय 

सखमखतले सल्लाहकाि खनयुि गनेछ । 

३. ७:  कायासखमखतको बठैक: 

(क):  कायासखमखतको बैठक: हिेक ६ मखहनामा बसे्नछ । यदी कुनै आकखस्मक् बैठक बसु्न पिेमा कायासखमखतको 

अध्यक्षले कुनै पखन समय बैठक बोलाउन सके्न छ ।  

 



  

पनु समाज यकेु | UK Charity Reg No: 1160842 | www.punsamaaj.co.uk 15 

 

परिच्छेद ्- ४ 

काम, कताब्य ि अखधकाि 

 

४.१: अध्यक्षको काम कताब्य ि अखधकाि: 

(क): कायासखमखतको बैठक, साधािण सभा ि अखधवेशनको अध्यक्षता गने  

(ि):    कायासखमखत हरुलाई खनदेशन ददने । 

(ग): सभा ि बैठकहरुमा मत बिाबिी भएमा खनणाायक मत ददने । 

(घ):  आकखस्मक सभा या बैठक बोलाउन खनदेशन ददने । 

(ङ्):  कायासखमखतले तोकेको काम गने । 

(च): अन्य संघ संस्थाबाट खनमन्त्रणा आएमा संस्थाको तफा बाट प्रखतखनखधत्व गने । 

 

४.२:  उपाध्यक्षको काम कताब्य ि अखधकाि: 

(क): अध्यक्षको अनुपखस्थखतमा अध्यक्षले गने काया गने । 

(ि):    कायासखमखतले तोकेको काम गने । 

(ग): अध्यक्ष लाई सहयोग गने । 

 

४. ३:  महासखचबको काम कताब्य ि अखधकाि : 

(क): अध्यक्षको खनदेशन बमोखजम कायासखमखतको बैठक, साधािणसभा ि अखधवेशन बोलाउने । 

(ि):    कायासखमती बैठक, साधािणसभा ि अखधवेशनमा प्रस्ताबहरु तयाि गिी पेश गने । 

(ग): साधािण सभा ि अखधवेशन मा संस्थाको प्रखतवेदन पेश गने । 

(घ):  कायासखमखतको बैठक, साधािण सभा ि अखधवेशन बाट पािीत खनणायहरु कायान्वयन गने ि गना लगाउने । 

(ङ्):  संस्थाको कागज पत्रहरु, अखभलेि हरु ब्यबखस्थत ि सुरुखक्षत सँग िाख्ने। 

(च): संस्थाको तफा  बाट पत्रचाि गने । 

(छ): साधािण सभा ि कायासखमखतले तोकेको कायाहरु गने । 

(ज): संस्थाको साधािर् सभा, अतधवेशन ि कायासतर्तिको र्ैठकहरुको तनर्ाय तलतखि रुप्र्ा अतभलेख िाख्ने। 

(झ): युके चरिटी कखमसन (UK Charity Commision) को लाखग बार्िाक प्रगखत प्रखतबेदन तयािी गने । 
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४. ४:  सखचबको काम कताब्य ि अखधकाि: 

(क): महा सखचबको खनदेशनमा काम गने । 

(ि):    महा सखचबको अनुपखस्थखतमा महा सखचबको खजम्मेवािीको काम गने । 

(ग): कायासखमखतले तोकेको काम गने ।  

 

४. ५:  कोिाध्यक्षको काम कताब्य ि अखधकाि: 

(क): संस्थाको हि खहसाब दरुुस्त िाख्ने । 

(ि):    लेिा परिक्षण गिाउने । 

(ग): साधािण सभा अखधवेशनमा संस्थाको आय-ब्येय प्रस्तुत गने । 

(घ):  कायासखमती ि साधािणसभाको आर्थाक सम्बन्धी खनणाय कायान्वयन गने गिाउने । 

(ङ्):  सबै िालका हि-खहसाबहरु बैठक बाट अनुमोदन गिाउने । 

(च): अखधवेशनमा आर्थाक प्रखतवेदन प्रस्तुत गने । 

(छ): कायासखमखतले तोकेको काि्य गने । 

(ज): यु.के. चरिटी कखमसन (UK Charity Commision) को लाखग बार्िाक आर्थाक प्रखतबेदन तयािी गने ।  

 

४. ६:   सह-कोिाध्यक्षको काम कताब्य ि अखधकाि: 

(क): कोिाध्यक्ष लाई सहयोग गने। 

(ि):    कोिाध्यक्षको अनुपखस्थखतमा वा रििभएमा कोिाध्यक्षले गने सबै काम गने । 

(ग): कायासखमखतले तोकेको कायाहरु गने । 

 

४. ७:   कायाकािी सदस्यहरुको काम कताब्य ि अखधकाि: 

(क): कायासखमखतको खनणाय कायान्वयन गने ि गिाउने । 

(ि):    कायासखमखतले तोकेको काम या खजम्मेवािी बहन गने । 

 

४. ८:  सल्लाहकाि सखमतीको काम कताब्य ि अखधकाि: 

(क): कायासखमखत लाई सल्लाह सुझाब ददनको लाखग सल्लाहकाि सखमखतको गठन काया-सखमखतले गनेछ। 

(ि): सल्लाहकाि सखमती कायासखमखतले तोकेको सँख्या अनुसाि िाख्न सदकनेछ। 

(ग): सल्लाहकाि सखमखतको अवधी कायासखमतीको अनुसाि िहनेछ। 

(घ):     पुन समाज युकेको खबधान खभत्ि िही पुन समाज युके को कायासखमखतलाई बैधाखनक तरिकाले सि सल्लाह 

ददने।   
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४. ९: खबभागहरु ि खजम्मवेािी: 

समाजको उदेश्य प्राखप्तको लाखग कायासखमखतले खबखभन्न खबभागहरु  संचालन गना सके्नछ । खबभागहरु आवस्यकता 

अनुसाि थपघट् हुन सके्नछन । कायासखमती खभत्र बाट सम्बन्धीत अनुभबको आधािमा खबभागीय संयोजक् तोके्न छ । 

खबभागहरुको काम कताब्य ि अखधकाि कायासखमखतले तोके बमोखजम हुनेछ । खबभागीय संयोजकहरुले आ आफ्नो 

खबभाग सम्बन्धी सुझाब ि कायाहरु प्रस्तुत गनेछन । उल्लेखित सुझाब ि कायाहरु कायासखमखतको बहुमतले पािीत 

भएमा मात्र कायावयनमा लगीनेछ । खबभागहरुलाई समय ि परिखस्थखत अनुसाि कायासखमखतले खजम्मेवारिको खनदेशन् 

पखन गनेछ ।  

(क): अन्तििाखिय संपका  तथा समन्वय खबभाग   

(ि): च्यारिटी तथा वेल्फेयि खबभाग   

(ग): आपतकाखलन िाहत संकलन खबभाग    

(घ):     साँस्कृखतक खबभाग 

(ङ्): खबधान खबभाग   

(च):  िेलकुद खबभाग   

(छ): आर्थाक खबभाग  

(ज): अनुशासन खबभाग  

(झ): प्रोपटी खबभाग 

(ञ): यातायात खबभाग 

(ट): िानखपन ब्यवस्थापन खबभाग 

(ठ): सदस्यता खबभाग  

(ड): ब्यबसायी खबभाग 

(ढ): पुिेउली खबभाग 

(ण): खमखडया खबभाग 

(त):  वेबसाईट खबभाग 

(थ)      मातृ भािा खबभाग 

(द)  म्युखजक ि साउन्ड खसस्टम खबभाग 
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४. १0:  शािा सखमखत, मखहला सखमती ि पुन यवुा क्लब ि को काम, कताब्य ि अखधकाि: 

(क): कायासखमती वा साधािण सभाको खनणायहरुलाई कायान्वयन गने ि गिाउने । 

(ि): शािा सखमखत, मखहला सखमखत ि क्लबहरुले केखन्िय सखमखतको स्वीकृखत खलएि कुनै पखन सामाखजक कायाहरु 

गना सके्नछ। यदी शुल्क खलएि आयोजना गरिएको कायाक्रम भए उठेको िकमबाट िचा कटाएि नाफा भएको 

िकमबाट ५% केखन्िय सखमतीमा बुझाउनु पनेछ । कोि संचालनको लाखग छुट्ट ैबैंक िाता िोल्न सके्नछन । 

उल्लेखित सखमतीका सखचब ि कोिाध्यक्िले केखन्िय सखमखतको साधािण सभा, अखधवेशनमा अखनवाया रुपमा 

संस्थाको प्रखतवेदन ि खहसाब खबविण बुझाउनु पनेछ ।    

(ग): मखहला सखमखत ि पुन युवा क्लबको खनवााचन आफ्नै क्लब अथवा सखमखतका सदस्यहरु बाट नै गनेछ ।  

(घ):     कायासखमखतले तोकेको कायाहरु गने । 

 

४. ११:  आजीवन सदस्यहरुको खजम्मवेािी: 

(क):  समाज अथवा सदस्यहरुलाई क्षखत (हाखन-नोक्सानी) हुने कुनै पखन कायाक्रम गना पाउने छैन ।  

(ि):  पुन समाज यु.के.को खबधान अनुसाि आफुले खतनुा पने सदस्यता शुल्क अथवा कोिोमानो अखनवाया रुपमा 

समयमै बुझाउनु पने छ ।  

(ग):  पुन समाज यु.के. को घोखित खबधान अथवा खनयम हरुलाई अखनवाया रुपमा पालना गनुा पनेछ ।  

(घ):  यदद केखन्िय सखमखतको कायाक्रम प्रखत असन्तुखि (खचत्त नबुझेको) भएमा खलखित रुपमा के्षत्र प्रखतखनखध अथवा 

शािा सखमखत माफा त केखन्िय सखमखतमा उजुिी गना सदकने छ ।  

(ङ्):  यदद आफ्नो सम्पका  ठेगाना, टेखलफोन नं., ईमेल एडे्रस हरु परिवतान भएमा के्षत्र प्रखतखनखध, शािा सखमखत 

अथवा खसधै केखन्िय सखमखतलाई तुरुन्त जानकािी गिाउनु पनेछ ।  

(च):  यदद कुनै प्रकािको आकखस्मत समस्याहरु आई पिेमा के्षत्र प्रखतखनखध, शािा सखमखत अथवा खसधै केखन्िय 

सखमखतलाई तुरुन्त जानकािी गिाउनु पनेछ । 

(छ): यदद केखन्िय सखमखतले मनाखसब ठानेमा काया सखमखत बैठकमा छलफल गिी खनणाय गनेछ ति खलखित रुपमा 

नआएका बाखहरि हल्लाहरुको बािेमा समाज उत्तिदायी हुने छैन । 
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परिच्छेद ्- ५ 

आर्थाक ब्यबस्था 

 

५.१:  ससं्थाको कोि: 

(क): संस्थाको नाममा स्थाखनय बैंकमा िाता िोखलनेछ । कायासखमखतको अध्यक्ष, सखचब ि कोिाध्यक्ष मध्य कुनै दईु 

जनाको संयुि हस्ताक्षि बाट िाता सन्चालन गरिनेछ । ति कोिाध्यक्ष्यको हस्ताक्षि अखनवाया हुनुपनेछ। 

(ि): कायासखमखतले खबखवध प्रयोजनको लाखग कोिहरु िडा गना सके्नछ । 

(ग): संस्थाको छुट्ट ैआफ्नै कोि हुनेछ । कोिमा चल अचल सम्पखत िहने छन । 

५.२:  कोिका स्रोतहरु: 

(क): सदस्यता शुल्क, चन्दा अनुदान, प्रकाशन खबक्री । 

(ि): खवखवध कायाक्रमहरुको आयोजना बाट उठेको िकम । 

(ग): सहयोग दाताहरुबाट संकलन हुन आएको िकम । 

(घ):   आजीवन सदस्यता ि साधािण सदस्यताबाट संकखलत िकम पुन समुदायको भािा, सँस्कृखत तथा एखतहाखसक 

कायाहरुमा बाहके िचा गना पाउने छैन । त्यसको लाखग पखन साधािण सभामा जानकािी गिाएि बहुमतले पास 

गिे पछी मात्र िचा गना पाउनेछ । 

(ङ्): समाजको कोि कुनै व्यखिगत प्रयोजनको लाखग प्रयोग गना पाउने छैन । 

(च): संस्थाको अखधवेशन हुनु अगाखड लेिा परिक्षण गिाउनु पनेछ । 

(छ):     शािा सखमतीहरु, पुन मखहला सखमती ि पुन युवा क्लब ले काया सन्चालनको लाखग आ आफ्नै कोि संचालन 

गनेछन ति खबघठन भएमा उल्लेखित कोिहरु स्वत: पुन समाज य.ुके. को कोिमा िहनेछ । पुन समाज यु.के. 

को साधािण सभा वा अखधवेशन मा उि कोिहरुको सम्पूणा खबविण प्रस्तुत गनुा पनेछ । 

५. ३:  सहयोगको प्रकाि: 

(क): यस संस्थाको सदस्यता खलएका ६ मखहना अवधी पुिा भैसकेका बेलायतबासी पुनहरुको खनधन भएमा प्रत्येक 

सदस्य हरुबाट १० पाउन्ड उठाइ संस्थाको तफा  बाट सदस्य हरुको नाम सखहत प्रदान गरिनेछ । 

(ि): यस संस्थाको सदस्यता नखलएका पुनहरुको खनधन भएमा संस्थाले स्वेखच्छत चन्दा अखभयान गना सके्न छ ति 

बाध्यकारि (अखनवाया) हुने छैन । 

(ग): बेलायतबासी पुनहरुलाई कुनै दैवी प्रकोप आपखत्त पिेमा संस्थाले अन्य संघ संस्थाहरु सँग समन्वय गिी चन्दा 

अखभयान गना सके्नछ । 

(घ):   नेपाल वा अन्य देशहरुमा बसोबास गने पुन हरु वा पुनहरु द्वािा संचाखलत पिोपकािी संस्थाहरुबाट सहयोगको 

लाखग खलखितरुपमा खनवेदन आएमा ि कायासखमखतले उपयुि ठानेमा स्वेखच्छत रुपमा चन्दा संकलन गिी 

सहयोग गना सके्नछ । 

(ङ्): पुन समाजले प्रदान गने ५.३. को सहयोग बाहके अन्य सहयोगहरुको लाखग सम्बखन्धत व्यखि वा संस्थाले 

सहयोगको लाखग खलखित खनवेदन ददनु पनेछ । 
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परिच्छेद ्- ६ 

खनवााचन, खवधान सशंोधन तथा खवखवध 

६.१:  खनवााचन सम्बन्धी व्यबस्था: 

(क): कायाकािीणी सखमखतले अखधवेशन हुनु भन्दा ३ मखहना अगाखड ३ देिी ५ सदस्यीय खनवााचन सखमती गठन 

गनेछ । 

(ि): पखहलो प्राथखमकता सवा-सम्मती हुनेछ । यदी सो नभएमा (हुन नसकेमा) खनवााचन गोप्य मतदान बाट हुनेछ । 

(ग): खनवााचन काया सदकएि नयाँ काया सखमखतको घोिणा भए पछी खनवााचन सखमतीको पखन स्वत: खबघठन हुनेछ । 

ति कायासखमखतको खबघठनको घोिणा भैइसकेपखछ यदी सो समयमा खनवााचन सम्पन्न हुन नसकी स्थखगत हुन 

पुगेमा बढीमा ६ मखहना अवधी सम्मको लाखग संस्थाको कायाहरुलाई खनिन्तिता ददनको लाखग तदथा सखमखतको 

गठन गना सके्नछ । उि तदथा सखमतीमा खनवतामान अध्यक्ष, महासखचब, कोिाध्यक्ष ि बढीमा ६ जना सम्म 

समाजमा काम गिेका अनुभवी ब्यखिहरु हुनेछन । तदथा सखमखतले खनवााचन सम्पन्न नहुदँा सम्म समाजका 

गनुापने सम्पूणा कायाहरु गनेछ । पु:न खनवााचनको लाखग खमती, स्थान ि समय सोही तदथा सखमखतले तोके्नछ । 

पुिानै खनवााचन सखमखतलाई यथावत िाख्ने वा नयाँ खनवााचन सखमती गठन गने भने्न अखधकाि तदथा सखमखतलाई 

नै हुनेछ । खनवााचन सम्पन्न भए पश्चात नयाँ कायासखमतीको गठन भए पछी तदथा सखमती पखन स्वत: िािेज 

हुनेछ । 

(घ):   गोप्य मतदान बाट मत परिणाम बिाबि भएमा पुन: मतदान हुनेछ। पुन: मतदान बाट पखन बिाबिी भएमा 

गोला प्रथा बाट पखन खनणाय गना सदकनेछ । 

(ङ्): खवधान खभत्र िहिे, खबधानलाई असि नपने गिी, खनवााचन सखमखतले खनवााचन प्रकृयाको लाखग अस्थायी खनयम 

बनाउन सके्नछ । सो खनयम खनवााचन पछी स्वत: िािेज हुनेछ । 

(च): खनवााचनमा उम्मेदवािी ददन ि मत हाल्न पुन समाज युकेको सदस्यता खलएको हुनु पनेछ । साधािण सदस्यता 

नखवकिण नभएको भए उम्मेदवािी ददन ि मत पाउने छैन । साथै परिच्छेद ्२ को दफा २. ३ को (च) पखन 

लागू हुनेछ । 

(छ): उम्मेद्बािी शुल्क काया-सखमखतले खनणाय गिे बमोखजम िहनेछ । 

(ज): अध्यक्ष पदको लाखग कायासखमतीको सल्लाहकाि अथवा केखन्िय सखमती खभत्र िही एक मुख्य कायाकाल काम 

गरि सकेको हुनु पनेछ । जस्तै: उपाध्यक्ष, महासखचव, कोिाध्यक्ष आदद ईत्यादद । 

(झ): मत िसाल्न आँफै उपखस्थत हुनु पनेछ ।  

(ञ): अरु कसै माफा त खसफारिस, मन्जुरिनामा अथवा कुनै पखन माध्यम (हुलाक, इमेल, टेखलफोन) माफा त मत 

पठाउन पाउने छैन । 

(ट): अध्यक्ष पदको लाखग एउट ैव्यखिले तेश्रो कायाकालको लाखग उम्मेद्बािी ददन पाउने छैन । ति तेश्रो कायाकालको 

लाखग कसैको उम्मेद्वािी नपिेमा उम्मेदवािी ददन पाउनेछ ।  

(ठ): मखहला सखमखत ि पुन युवा क्लबको खनवााचन आफ्नै क्लब अथवा सखमखतका सदस्यहरु बाट नै हुनेछ ।  
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६. २:  खबधान संशोधन:  

(क): संस्थाको खबधान संशोधन गनुा पिेमा कायासखमखतले त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव तयाि गिी सो प्रस्ताव उपि छलफल 

गिी वार्िाक साधािण सभा वा अखधवेशन बाट पािीत गिाउनु पनेछ । 

(ि): वार्िाक साधािण सभा वा अखधवेशनमा उपखस्थत सद्सस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरुले समथान जनाएमा 

संशोधन प्रस्ताव पािीत भएको माखननेछ ।  

(ग): बार्िाक साधािण सभा अथवा खबशेि सभामा खनणाय गरिएको खवधानलाई संशोधनमा ि अखधवेशन बाट 

पािीत भएको खबधान लाई संस्किणमा परिणत गरिने छ ।  

६. ३:  खनयम बनाउन:े 

(क): मुल कायासखमखतले यो खबधानको अखधनमा िही खनयम उप-खनयमहरु बनाउन सके्न छ ति उपसखमती, खबभाग 

या क्लबले बनाउन सके्न छैन । 

६.४:   गोप्यता: 

(क): कुनै पनी पदाखधकािी वा तथा संस्थाको खजम्मेवारि खलएका सदस्यहरुले सखमती वा संस्थाको गोप्यता भङ्ग 

हुने कुिो प्रकट गना पाउने छैन । 

६. ५:   खनस्कृयता: 

(क): यो खबधानमा उल्लेखित भएका कुिाहरु बेलायतको एन कानुन संग बाखझएमा बाखझएको हदसम्म त्यस्ता 

कुिाहरु स्वत: खनस्कृय हुनेछन । 

६. ६:   व्याख्या गन ेअखधकाि: 

(क): यस खबधानको कुनै पखन धािा, उप-धािाका कुिाको व्याख्या गने अखन्तम अखधकाि मुल काया-सखमखत लाई 

हुनेछ । 

६. ७: बझु बझुाित (हस्तान्तिण):  

(क): खनवााखचत काया-सखमखत लाई खबघरठत कायासखमखतले संस्थाको सम्पूणा कागजात तथा अखभलेिहरु ि चल्-

अचल सम्पखत सखहतको खबविण अखधवेशन सदकएको खतन मखहना खभत्रमा पदाखधकारिहरुको हस्ताक््षि सखहत 

बुझ बुझाित गनुा पनेछ । बुझ बुझाित हुन नसकी संस्थाले समाजको चल् अचल सम्पखत्त खहनाखमना गिेमा 

कानुन बमोखजम कावााही गिी असुल उपि गरिनेछ । 

६. ८:   पदाखधकािी सदस्यहरु कायम निहन ेअवस्था: 

(क): मृत्यु भएमा । 

(ि): अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफा त ि अन्य पदाखधकािी वा सदस्यहरुले अध्यक्ष माफा त कायासखमखतमा खलखित 

िाजीनामा ददएमा । 

(ग): खबना सुचना लगाताि तीन पटक सम्म बैठक मा अनुपखस्थत भएमा । ति सफाइको मौका २१ कामगने ददन 

ददनेछ । 

(घ):   संस्थाको खवधान प्रखतकुल काम गिेमा । 
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६. ९:   अखवस्वासको प्रस्ताव: 

(क): कुनै सल्लाहकाि वा पदाखधकािी वा सदस्य उपि अखवस्वासको प्रस्ताव साधािण सभामा पेशगना सदकनेछ । 

साधािण सभाको उपखस्थत सदस्यहरुको दईु खतहाइ बहुमत बाट प्रस्ताव पािीत भएमा सल्लाहकाि वा 

पदाखधकािी वा सदस्य पद च्युत हुनेछ । खनज लाई सफाइको मौका २१ ददन (अदफस समय) ददने । 

६. १0:  भेि-भुिा:  

(क): म्याग्दी खजल्ला खहस्तान गा खब स औलमा २०६३ सालमा भएको स्वणा जयन्ती समािोहले पुनहरुको भेि-भुिा 

खनम्न अनुसािको खनणाय गिेको छ । 

१: मखहला:   पोशाक: चोली, टेकी, खनलोपटुकी, खछट्को गुन्यु, मेत्तोिो,  

गहना: डोिी, हरियो पोते, जन्ति्, नजिी, चेप्टेसुन, मारुली, बुलाकी, फुली, चाददकोिया, ठोका, 

घ्मुिेबालो, पैसेपोते, ठेमिा, कण्ठा, मुगापोते, खशिबन्दी, नािगेन 

 

 

 

 

 

 

 

      २: परुुि:   पोशाक:  तल्लोसेिे, भांग्रा, भोटो, आस्कोट, फेटा, पटुका, गादा, टोपी, पेटी, खमन्द ु

गहना:  दबुाली, चाददको बालो (कम्मिमािुकुिी) 
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६. ११:   सपथ ग्रहण: 

 

म (आफ्नो नाम) ____________________________________________  हाम्रो कुल देवता लाई साक्षी 

िािी प्रखतज्ञा गदाछु दक, पुन समाज यु. के. को खबधान ि यस अन्तगात बनेका खनयमहरुको पालना गद,ै म मेिो कायाकाल 

भिी, म खनवााखचत भएको पदको दरुुपयोग,् पुन समाजको गोपखनयता भङ्ग हुने ि समाज लाई असि 

पुगे्न िालको कुनै पखन काया गने, गिाउने छैन । म मेिो बदु्धी, खबवेक ि क्षमताले भ्याए सम्म संस्थाको उद्देश्य प्राखप्तको लाखग 

खनस्वाथा, पािदशी ि इमान्दारिका साथ कृयाखशल िहने छु । 

 

पदाखधकािीको हस्ताक्षि :    _________________________________ 

पद:    _________________________________  खमती:  ______________________ 

 

खनवााचन सखमखत अध्यक्षको नाम:  _________________________________ 

खनवााचन सखमखत अध्यक्षको हस्ताक्षि:_________________________________ खमती:  

______________________ 

 

अवलोकन कतााको नाम:  _________________________________ 

अवलोकन कतााको हस्ताक्षि: _________________________________ खमती:  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



  

पनु समाज यकेु | UK Charity Reg No: 1160842 | www.punsamaaj.co.uk 24 

 

 

६. १२: पूर्ब-अध्यक्षहरुको नामावलि र कार्बअर्लि: 

1: Maj. Santa Pun MBE   - 2007 to 2011  

2: Mr. Ati Parsad Pun   - 2011 to 2013  

3: Mr. Ek Bahadur Pun   - 2013 to 2020  

4: Mr. Dhan Bahadur Pun  - 2020 to Current  

 

 

६. १३: लर्िान संस्करण गररएको लमलिहरु: 

1: Established  -  2007  

2: Edition 1  -  2009  

3: Edition 2  -  2011  

4: Edition 3  -  2013  

5. Edition 4  -  2016  

6: Edition 5  -  2020  

7. Edition 6  –  

 

 

६. १४: सदस्यिा फारम:  It can be found in website of Pun Samaaj UK. 

 

 

 

 

जय किबाकेली  बाबा ! 

जय पुन समाज य.ुके. !! 

!! समाप्त !! 

 


