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पनु समाज य.ुके. को बिधान 
 

प्रस्तावना: 

 नेपाल बवबभन्न जात-जाती ि भेष भाषाले भरिएको एउटा िहुल संस्कृबतको दशे हो। पुन नेपालको आददवासी 

जनजाती बभत्रको मगि जाती बभत्र पने प्रमुख समुदाय हो ।  नेपाल लगायत बवश्वभिी िस्न ेनेपालीहरुले आफ्नो भाषा 

ि सँस्काि सँस्कृबतहरुको सँिक्षण् गनाको लाबग आ आफ्नो जात जाती ि समुदायको नाममा संघ संस्था वा समाजहरु 

खोलेका छन । इबतहासकाि, मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरुले मगि जाबत बभत्र ११०० भन्दा िढी उप-थि हरु 

छन् भनेि उल्लेख गिेका छन् यी उप-थि हरुलाई आ-आफ्नो गोत्र, कुल अथवा िंशावली अनुसाि जम्मा ७ प्रमुख 

थिहरुमा बिभाजन गिेका छन् ि यही नै अबहले सम्म नेपाल सिकािको आददवासी जनजाती िाबिय प्रबतस्ठाानमा 

आबधकािीक् तथयाकं िहकेोछ । बत हुन:्   

     (१) - थापा    

    (२) - िाना           १२ मगिात (१२ पंथी), ढुट भाषा िोल्छन् भन ेकसैल ेनेपाली भाषा नै िोल्छन । 

    (३) -आले    

 

     (४) - पनु         १८ मगिात (१८ पंथी), काइके, खाम िोल्छन् भन ेकसैल ेनेपाली भाषा नै िोल्छन । 

     (५) - घती        आल ेि पनु थि अन्य कुन ैपबन जाबतमा पाइन्दनै त्यसैल ेथिको पछाबड मगि नलेख ेपबन मगि नै 

     (६) – िोका     हुन भनेि बचबनन्छ ति िाँकी ५ थि हरु अन्य जाबतमा पाईन्छ त्यसैले थिको पछाबड मगि लेख्न ैपदाछ ।      

 (७) - िुढा              

 पुन थि बभत्र पबन १०० भन्दा िढी उप-थिहरु (पत) छन् । बत हुन ्:   

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

र्ुक्र्ली, िा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, साइरे्, 

सार्,े तसर्, सुिपिाई, सोिी, सेम्र्, हुलंगी, लोर्ा, दधुुजा ईत्यादी ति पबन उल्लेतखि उपथि (पत) हरु थपघट हुन 

सके्नछ । 

 यी उप- थि (पत) हरु ठााउँ अनुसाि फिक-फिक पाईन्छन । कुन ैपबन समुदायहरुको भाषा, संस्काि तथा संस्कृबतहरु 

समयको काल खण्ड ि भौगोबलक बिबिधता अनुसाि फिक हुन ेगदाछन । 

बिशेष गिेि म्याग्दी ि पवातमा िस्ने पुनहरुले आफ्नो समुदायहरुको उत्थानको लाबग २०१३ साल माघ १३ गत े

भएको म्याग्दी औला सम्मेलन िाट बिबधवत रुपमा “पनु सधुाि सबमती” संस्थाको गठान गिेका हुन। त्यसपछी सो 

ठााउँ िाट िसाइ सिाई संगै नेपाल अबधिाज्य भिी छरिएि िहकेा पुन समुदायहरुले बिबभन्न नाम िाट पुन समुदायको 

लाबग बिबभन्न सामाबजक कायाहरु गद ैआएका बथए ।  

 यसिी बिबभन्न ठााउहरुमा छरिएि िहकेा पुन समुदायहरुको संस्थाहरुलाई एकता गिाउद ै एउटै नाम ि उदशे्यमा 

बनबहत िहनको लाबग जेष्ठ २९ गते २०६३ सालमा “पनु समाज नपेाल” बिबधवत रुपमा दताा भै पुन समुदायहरुको 
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भाबषक साँस्कृबतक ि पबहचानहरुलाई सम्िधान ् ि सँिक्षण गद ैआएको बथए । दशेको परिबस्थतील े गदाा चाह े त्यो 

गोखाा भती िाट होस ्या अन्य िोजगािको लाबग होस ्बिदबेशने पिम्पिाले हामी पुनहरुपबन अछुतो िहनेौ।  

 िेलायतमा िसोिास गने पुन समुदायहरुमा सहयोगहरु आदान-प्रदान गना, गिाउन ि हाम्रो सँस्काि सँस्कृबतहरुलाई 

बिदशेमा िह ेपबन सँिक्षण गना एक संस्थाको महसुस गद ै“पनु समाज य.ुके.”  सन ्२००७ मा स्थापना भएको हो ।  

 पुन समाज यु. के. बमबत ११ माचा २०१५ (11 March 2015) तारिख युके च्यारिटी कबमसन (UK Charity 

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

 

 बमती सन २०२१ जनविी ०२ तारिखमा भएको पुन समाज य.ुके.को वार्षाक साधािण  सभा िाट पुन समाज 

नेपालको भातृ-संस्था िाट  िबहगामन  हुन ेबनणाय भयो । अि पुन समाज यु.के. कसैको भातृ-संस्था नभएि स्वतन्त्र 

समाज िहनेछ । 

 

परिच्छेद ्- १ 

नाम, परिभाषा, लटेिप्याड, झन्डा, लोगो ि कायाालय 

१.०:  नाम: 

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

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

(ग):   स्थापना कालमा िहुमत सदस्यहरुको बनणाय िाट पुन समाज युके नामाकिण भएको हुदँा यस संस्थाको नाम 

परिवतान गनुा पिेमा अबधवेशन िाट संस्थाको सम्पूणा उपबस्थत सदस्यहरुको दईु बतहाइ िहुमत िाट अनुमोदन 

भएमा परिवतान गना सदकनछे। 

(घ):    पुन समाज यु.के. स्थापना गदाा तदथा सबमबतमा िहकेा सि ैसदस्य हरु संस्थाको संस्थापक सदस्य िहन ेछन । 

 

१. १:  पिीभाषा: बिषय वा प्रसंगल ेअको अथा नलागेमा: 

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

(ख):   बवधान भन्नाले पुन समाज युकेको बिधान २००७ (नेपालीमा) ि युके च्यारिटी कबमसन (UK Charity 

Commission) को बिधान २०१५ (अंगे्रजीमा) लाई सम्झनु पछा ।  

(ग):   कायासबमती भन्नाले यस बवधानको परिच्छेद – ३, दफा - ३.४ िमोबजमका गरठात काया सबमबत लाई जनाउन ेछ 

। 

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

(च) २. का सदस्यहरुलाई जनाउनेछ ।  
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(ङ्):   शाखा सबमबत भन्नाले पुन समाज यु.के.को केबन्िय सबमतीको मातहतमा बिबभन्न क्षेत्रमा खोबलएका शाखा 

सबमबतहरुलाई जनाउनेछ । 

(च):  उप-सबमती भन्नाले पुन समाज यु.के.को केबन्िय सबमतीको मातहतमा खोबलएका मबहला सबमबत यु.के. ि पुन 

युवा क्लि यु.के. लाई जनाउनेछ । 

(छ):  मानाथा सदस्य भन्नाले पुनहरुको भाषा, सँस्कृबतमा योगदान गिेका गैि पुन तथा अन्य नेपाली वा बिदशेीहरुलाई 

केबन्िय सबमबतको बनणायले प्रदान गरिएको सदस्य लाई सम्झन ुपछा । 

(ज):   पुन समाज यु.के.को यो बिधान िेलायत िासी पुन समाज युकेको सदस्य ि सदस्यको परिवािहरुलाई मात्र लाग ु

हुनेछ । 

 (झ):   पुन समाजको सदस्यता भएका पुनहरु नेपाल ि नेपालीको लाबग काम गनेकुन ैपबन संस्थाहरुमा िसेि काम गना 

स्वतन्त्र हुन ेछन ।  

 (ञ):   पुन बभत्रको उप-थि या पत भन्नाले बिबभन्न ईबतहास ि दस्तावेजहरुमा जनाइएका पुन बभत्रको अन्य उप-थि या 

पत हरुलाई जनाउनेछ ।  

 (ट):   साधािण सभा भन्नाले िषामा एक पटक गरिन ेसम्पूर्ा सदस्यहरु िहन ेगरि  िोलाईएको सभालाई िुझाउनेछ । 

 (ठा):    अबधवेशन भन्नाले तीन िषामा कायासबमती परिवतान हुन ेसभा लाई िुझाउनेछ ।    

     

१.२:  लेटिप्याड: 

(क):  संस्थाको लेटिप्याद संस्थाको बचट्ठीपत्रहरुको लाबग प्रयोग गरिन्छ । दबे्रे पट्टी पुन समाजको लोगो िहनेछ । बिचमा 

संस्थाको नाम, स्थापना बमती ि च्यारिटी न. िहनेछ । दाबहन ेपट्टी समाजको झन्डा िहनेछ । अबन्तममा (तलको भागमा) 

समाजको सम्पका  इमेल, वेिसाईट, ठेागाना ि टेबलफोन नं. िहन ेछ । 
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१.३:  झन्डा: 

(क):   पुन समाज यु.के. को झन्डा पुन समाज नेपालको जस्त ैतल िातो माबथ सेतो कपडामा बिचमा समाजको लोगो 

अबन्कत हुनेछ । पुन समुदायमा कुन ैपबन शुभकाया हरू गदाा दि-दवेता हरूलाई सेतो ि िातो धजा चढाईन्छ । 

माथीको सेतो िंगले शाबन्तको प्रबतक तलको िातो िंगले परिवतानबशलको प्रबतक िुझाउनेछ ।  

 

 

 

 

१.४: लोगो:  

(क):  पुन समाज यु.के. को लोगो िाबहि परट्टको ९ वटा कोणल ेकििाकेली िािा सम्िबन्धत ईबतहासलाई जनाउनेछ । 

बभत्रपट्टी माबथल्लो भागमा नेपालीमा समाजको नाम तल्लोपट्टी अंगे्रबजमा समाजको नाम ि बभत्र गोलाकािमा 

कििाकेली िािाको बचत्र, स्थापना बमती ि य.ुके. च्यारिटी नं. िहनेछ । 

 

 

 

 

 

१. ५: ससं्थाको कायाालय: 

(क):   यस् संस्थाको कायाालय कायासबमबतल ेतोकेको ठााउमा िहनेछ । शाखा सबमती, उप सबमती या क्लिहरुको 

कायाालय सम्िबन्धत सबमबतले तोकेको ठााउमा िहनेछन । 

 

परिच्छेद ्- २ 

उद्देश्य ि सदस्यता 

 

२.0:  पनु समाज य.ुके.को उद्देश्य बनम्न अनसुाि िहनछे : 

(क):  द:ुख ि बपडामा पिेका िेलायत िासी पुनहरु लाई आर्थाक सहयोग गने ।  

(ख): पुन हरुको भाषा सँस्कृबत ि पिम्पिाको सम्िदान ि सँिक्षण तथा पुन हरुको इबतहासको अनुसन्धानको बनम्ती काया 

गने, सहयोग गन े। 

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

(घ): दशे तथा बिदशेमा िहकेा पुनहरुको संस्था संग संपका  गद ैसम्िन्ध कायम गने । 
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(ङ्): पुन समुदायको उत्थानको लाबग योगदान ददने व्यबि वा संस्थाहरुलाई ि पुन समुदाय बभत्र िाट उच्च बशक्षा हाबसल 

गने युवा युवतीहरुलाई सम्मान ि सहयोग गने । 

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

(छ): दवैी प्रकोप ि द:ुख मा पिेका मानव हरुलाई पबन सहयोग गना सके्नछ । 

(ज):    सेबमनाि, गोबश्ठा, भेटघाट, छलफल अन्ति-दक्रया तथा प्रबशक्षण सन्चालन गने । 

(झ):  िेलायत बस्थत अन्य सामाबजक  संस्थाहरु िाट आएका बनमन्त्रणा हरुमा प्रबतबनबधत्व गने । 

(ञ): पुन समाज यु.के. बिशुद्ध सामाबजक संस्था भएको हुनाल ेकुन ैपबन ब्यबिगत स्वाथा, िाजनीबत ि धमािाट अलग 

िहनेछ । 

(ट): पुन समाज यु.के. को सदस्यता बलई सकेपछी समाजमा दताा भएका सदस्यहरुको बनधन भएमा हिेक सदस्यल े

अबनवाया £१०.०० (दस पाउन्ड) शुल्क (कोिोमानो) उठााउनु पने छ ।  यदी आफ्न ैगाउँ समाज बभत्र पिेको हो भने 

आफ्न ैगाउँ समाजको बनणाय लाग ुहुनेछ । आफ्नो गाउँ सबमती िाट ददएको भएमा सोही अनुसाि ि अन्य आजीवन 

सदस्यहरुले अन्य समाज िाट ददएको भए कुन समाज िाट ददएको हो सोको जानकािी समाजलाई गिाउन ुपनेछ ।   

(ठा): पुन समाज यु.के. ले Data Protection (गोपबनयता) Act 2018, Human Right (मानव अबधकाि) Act 1998    

ि Equality (समान अबधकाि) Act 2010 को पालना गनेछ ।  

(ड): पुन समाज यु.के. ले नेपालमा पुन समुदायहरुमा भैपरि आउने बवबभन्न द:ुख, घटना ि सामाबजक पिोपकािी 

कामहरु लगायत भुकम्प, दिैी प्रकोप ि िाढी बपबडतहरुलाई पबन सहयोग गनेछ । ति कुन ैपबन व्यबिगत बिमािी 

उपचाि गना आर्थाक सहयोगको लाबग गरिएको पत्राचाि उपि पुन समाज य.ुके.ले बजम्मेवािी बलन े(हुन)े छैन ।  

 

२.१: सदस्यता ि प्रकाि : 

(क):   सदस्यताको लाबग १८ िषा पुगेको पुन हुनुपने छ। १८ िषा बभत्रका छोिा छोिीहरु, अबववाबहत छोिा छोिीहरु 

तथा अपाङ्ग (असि) हरुपबन िािा आमाको सदस्यता बभत्र पने छन । पुन समुदायका युवाहरूल े अन्य 

समुदायहरुका युवतीहरूलाई बववाह गिेि ल्याएमा पबन सदस्यता हुनेछ ति पुन समुदायका छोिीहरु अन्य जाती 

सँग बववाह गिेि गएमा सम्िबन्धत व्यबि मात्र सदस्य हुनछे, लोग्न ेि छोिा छोिीहरु भने मानाथा सदस्य मात्र हुन े

छन । 

(ख):    सन ्2020 January 04, शबनिाि िाट लाग ुहुने गिी सदस्यता शुल्क (£100.00) पुिा बतिेको ६ मबहना पछी   

मात्र सदस्यता योग्य (qualified) हुनेछ । सदस्यता योग्य भएि मात्र समाजको सुबिधाहरु ि अबधकाि पाईने छ 

। समाजमा भएका बनस्कृय आजीवन सदस्यहरु यदी फेिी सकृय सदस्य िन्न चाहमेा सकृय सदस्य िनेको बमबतल े

६ मबहना पछी मात्र सकृय सदस्य हुनेछ ि समाज िाट पाउने सुबिधा ि अबधकािहरु पाउनेछ । 
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(ग):    समाजको उद्दशे्य पिीच्छेद २, दफा २-0, उप-दफा (ट) अनुसाि लगाताि ३ पटक सम्म चुकु्न भएका सदस्यहरु   

लाई बनश्कृय (अयोग्य) सदस्यमा गबनन ेछ तद-्अनुसाि समाजको सुबिधा िाट िबन्चत िहन ेछन ि सफाईको 

लाबग २१ अदफस समय ददईने छ । 

      (घ):    पुन समाज यु.के.को सदस्यता बलएका पुनहरु नेपाल ि नेपालीको लाबग काम गने कुन ैपबन अन्य सामाबजक वा 

िाजनैबतक् संघ-संस्थाहरुमा िसेि काम गना स्वतन्त्र हुनछे ।  

(ङ):   यदद िािा आमा दिुैको बनधन भएको ि यस बिधानको परिच्छेद २, दफा २-१ उप-दफा (क) बभत्र िहकेा 

परिवािको सदस्यहरुले चाहमेा आमा िािाकै सदस्यता नम्ििलाई बनिन्तिता ददन सके्नछन । 

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

        १: आजीवन सदस्य । 

         २: मानाथा सदस्य ।  

नोट:  साधािण सदस्य, सन ्2019 January 05 शबनिाि िाट उप्रान्त साधािण सदस्यको दताा नगरिन ेअथवा 

साधािण सदस्य निहन ेगिी १२ औं वार्षाक साधािण सभाले पािीत गि्यो । यस बमती भन्दा अगाव ैसाधािण 

सदस्यता बलएका सदस्यहरुको लागी ५ िषाको बनयम नै यथावत िहन ेछ । 

 

(च): १:  आजीवन सदस्य: 

      (क): आजीवन सदस्यता बलनको लागी सदस्यता शुल्क £100.00 (एकसय पाउण्ड) बतनुा पनेछ । आजीवन सदस्यको 

अवधी पुन समाज यु.के. समाज िह ेसम्म िहनेछ । 

      (ख): समाजको आजीवन सदस्य िनेपबछ श्रीमान श्रीमती दिुैलाई हुनेछ ि मताबधकाि पबन दिुैलाई हुनेछ ।  

       (ग): आजीवन सदस्य भैसके पबछ कािण जनाइ स्वयम आफैले बलबखत रुपमा िाबजनामाको बनवेदन ददएमा आजीवन  

सदस्य िाट हट्न (बनस्कन) सदकनेछ ति शुल्क दफताा हुन ेछैन ि संस्थािाट कुनैपबन सहयोग पाउने छैन । संस्था िाट 

कुन ैपबन प्रकािको सहयोग बलई सकेको भए संस्थाको आजीवन सदस्य िाट हट्न (बनस्कन) पाउने छैन । परिच्छेद ्२ 

को २.१ (ख) को अवस्था िाहके िाजीनामा स्वीक्रीत भएको सदस्य नम्िि खाली िाबखनेछ ।    

       (घ): यदी कुनै पबन ब्यबि (सदस्य) ले यस समाजको सदस्यता बलएको ६ मबहना पुिा नहुद ै(अयोग्य सदस्य हुदा हुद)ै 

बनजको बनधन भएमा समाजका सदस्यहरु िाट उठााइने £10.00 िाध्यकारि (अबनवाया) हुन े छैन ति समाजल े

स्वईच्छुक सहयोग संकलन ्अबभयान गना सके्नछ ।  

       (ङ): यदी समाजको कुनै सदस्य बनधन भै उि सदस्यको परिवािले समाजिाट तुरुन्त समस्या समाधान गनाको लागी 

आर्थाक सहयोग मांग गिेमा समाजले सदस्यहरुिाट उठेाको िकम िाट असुल गने गिी £3,000.00 (तीन हजाि 

पाउण्ड) सम्म उपलब्ध गिाउन सके्नछ । 

       (च): कुन ै पबन सदस्यले चाह े त्यो सदस्यताको िाजीनामा होस ् वा पदको िाजीनामा होस,् सामुबहक रुपमा ददएको 

िाजीनामाको मान्यता हुन ेछैन ।  
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      (छ): पुन समाज यु.के.को सदस्यता िाट िाजीनामा ददने सम्पूणा सदस्यहरुले यदी सदस्यता काडा पाउनु भएको छ् भन े

अबनवाया रुपमा काडा दफताा गनुा पनेछ | यदी काडा दफताा गनुा नसकेमा समाज लाई बलबखत सफाई ददनु पनेछ । 

 

  (च): २:  मानाथा सदस्य: 

(क): पुन समाज वा समुदायको उत्थानको लाबग बिशेष योगदान पुिाएका गैि पुन अथवा नेपाली वा बिदशेीहरु, 

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

(ख): मानाथा सदस्य काया सबमबतको दईु बतहाइ िहुमतल ेबनणाय गिेको हुन ुपनेछ ।  

(ग): मानाथा सदस्यको लाबग शुल्क लाग्न ेछैन साथ ैउम्मेद्वाि ि मताबधकाि हुने छैन ।  

 

२. २: सदस्यता प्रदान गन ेबिबधहरु: 

(क): सदस्यताको लाबग फािाम काया सबमबत िाट वा संस्थाको वेिसाईट िाट पबन उपलब्ध हुनेछ । 

(ख): सदस्यता फािाम शुल्क सबहत काया-सबमबतमा बनवेदन आएपछी त्यस्को छानबवन गने अबधकाि कायासबमबत 

लाई हुनेछ । सदस्यता योग्य अथवा अयोग्य भएको बलबखत रुपमा सम्िबन्धत ब्यबिलाई जानकािी ददईनेछ ।  

(ग): कायासबमबतल े सि ै प्रकािको सदस्यहरुको पूणा बिविणको अबभलेख िाख्नेछ । सम्िबन्धत ब्यबिले माग गिेमा 

सम्िबन्धत लाई मात्र अबभलेख दखेाउन सके्नछ ।  

(घ):     साधािण सदस्यको नबवकिण शुल्क कायासबमबतले तोकेको समय बभत्र िुझाई सकु्न पनेछ ।  

(ङ): यदी कुनै पबन िाबजनामा ददएको सदस्य फेिी फकेि यही समाजमा सदस्य िने्न इच्छा बलएि स्वयम आफैले नै 

सदस्यताको आिेदन (बनिेदन) ददएमा ि स्वीकृती भएमा उसलाई पुिानै सदस्यता नम्िि नै ददन सदकनेछ ि 

शुल्क पबन पुिानै लाई कायम गरिनेछ । अि उपािान्त यो समाजको सदस्यता िाट बनबस्कन ुपाउने छैन ि यदी 

बनबस्कएमा भबिस्यमा सद्सस्यता िन्न िाट पूणा िबन्चत गरिनेछ । 

 

२.३: सदस्यताको अयोग्यता अथवा समाप्त : 

(क): संस्थाको प्रबतकुल आचिण गिेमा कायासबमबतल ेस्पबिकिण माग्ने छ ि मनाबसि दखेेमा सदस्यता खािेज गना 

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

(ख): सदस्यताको मृत्यु भएमा । 

(ग): िाजीनामा बस्वकृबत भएमा । 

(घ):     संस्थाको बिघठान भएमा । 

(ङ): हिेक िषा सदस्यता नबवकिण नगिेमा । ति सफाइको मौका २१ काम गने ददन (अदफस समय) ददईनेछ ।  
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(च): पुन समाज यु.के. को आजीवन वा साधािण सदस्यता भैसके पछी सदस्य बभत्रका ब्यबिहरुको बनधन भएमा 

सदस्यले उठााउनु पने १० पाउन्ड सहयोग नऊठााएमा कायासबमबतल े स्पबिकिण बलएि सदस्यता खािेज गना 

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

माबननेछ जस्तै: भोट हाल्न नपाउने, बनधनको अवस्थामा कोिोमानो अबनवाया नहुन ेि अन्य केबन्िय सबमबतको 

बनणाय अनुसाि अन्य कािवाही हुन सके्नछ । 

 

परिच्छेद ्- ३ 

साधािण सभा, अबधवशेन ि कायासबमती 

 

३.१:   साधािण सभा अथवा बिशषे सभा : 

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

(ख): िषामा एकपटक साधािण सभा हुनेछ । ति सम्पूणा सदस्यहरुको २५ % (प्रबतशत) सदस्यहरुले बलबखत अनुिोध 

गिेमा बिशेष सभा िस्न सके्नछ । 

(ग): साधािण सभाको सुचना बमती ि स्थान खुलाई कबम्तमा २ मबहना अगाबड सम्पूणा सदस्यहरुलाई ददनु पनेछ । 

(घ):     साधािण सभामा उपबस्थत आजीवन सदस्यहरुको संख्यालाई नै गणपुिक सँख्या ५१ % (प्रबतशत)  अथवा 

िहुमत सँख्या माबननेछ । आजीवन सदस्य आँफै उपबस्थत हुन नसकेमा बलबखत रुपमा जानकािी गिाएमा पबन 

उपबस्थत सँख्या माबननेछ । 

 

३.२:   साधािण सभा अथवा बिशषे साधािण सभाको काम कताब्य ि अबधकाि: 

(क): वार्षाक िजेट ि कायाक्रम हरु स्वीकृबत गने । 

(ख): सबमबत लाई बनदसेन गने । आपतकाबलन समस्याको समाधान गने ।   

 (ग): िैठाकमा अनुशासन पुवाक छलफलमा भागबलन ुपनेछ । यदी िैठाकमा अनुशासन उलङ्घन गिेमा त्यस्ता 

सदस्यलाई केही समय वा पुिै समयको लाबग िैठाकिाट बनस्कासन गना सके्नछ । 

 

३. ३:   अबधवशेन तथा यसका काम कताब्य ि अबधकाि: 

(क): केबन्िय सबमती, मबहला सबमती, पुन युवा क्लि ि शाखा सबमतीहरुको पदावधी तीन िषाको हुनेछ । अबधवेशन 

पबन हिेक तीन िषामा हुनेछ ि अबधवेशनले नया ँकायासबमबतको गठान गनेछ । अबधवेशनमा मुल कायासबमती 

बिघठान भए पछी सिै बिभागहरु पबन स्वत: बिघठान भएको माबननेछ । 

(ख): यस संस्थाको सवोच्च अबधकाि प्राप्त बनकाय अबधवेशन हुनछे । 
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(ग): अबधवेशनले पुन समाज यु.के. को केबन्िय सबमती, मबहला सबमती यु.के, पुन युवा क्लि युके को बनवााचन गनेछ 

भन ेशाखा सबमती हरुको बनवााचन अबधवेशन भन्दा ६ मबहना पबहलै गना सदकनेछ ।  

(घ):     अबधवेशनको सुचना बमती ि स्थान खुलाई कबम्तमा ३ मबहना अगाबड सम्पूणा सदस्यहरुलाई जानकािी गिाउनु 

पनेछ । 

(ङ्): कुन ैकािणिस समयमा अबधवेशन हुन नसके्न परिबस्थती भएमा कायासबमबतल ेपुन: ६ मबहना अबन्तम म्याद थप्न 

सके्नछ । ति अबधवेशन हुन नसकु्नको कािण सम्पूणा सदस्यहरुलाई जानकािी गिाउन ुपनेछ । 

(च):  अबधवेशनमा पुन समाज यु.के. को केबन्िय सबमती, शाखा सबमती, मबहला सबमती ि पुन युवा क्लि यु.के. को 

महासबचि वा सबचिले संस्थाको प्रगती प्रबतवेदन कोषाध्यक्षहरुल े आर्थाक प्रबतवेदन पेश गनुा पनेछ भन े

अध्यक्षहरुले मन्तब्य सबहत ्कायासबमतीको बिगठान गनेछन ।  

३.४:    केबन्िय सबमबतको गठान: 

(क): केबन्िय सबमबत बनम्न अनुसाि २५ सदस्यीय  हुनेछ :   

१: अध्यक्ष   - १ जना 

२: उपाध्यक्ष   – २ जना (एक जना खुल्ला, एक जना मबहला) 

३: महासबचि   – १ जना 

४: सबचि   - २ जना 

५: कोषाध्यक्ष   – १ जना 

६: सह-कोषाध््क्ष  - १ जना 

७:        कायाकािी सदस्यहरु - १६ जना  

८:       १३ जना सदस्यहरु अबधवेशन िाट बनवााबचत हुनेछन ति खाली िहकेो पदको पदपुती कायासबमबतल े

गनेछ  भन े३ जना बनवााबचत अध्यक्षले मनोबनत गनेछ ।  

 (ख): केबन्िय सबमबतले  बिबभन्न क्षेत्रहरु िाट आवस्यकता अनुसाि क्षेबत्रय प्रबतबनबध बनयुि गना सके्नछ । क्षेबत्रय 

प्रबतबनबधहरु पबन बनवााबचत कायासबमती सदस्य सिह केबन्िय कायासबमती िैठाकमा सहभागी हुनेछन ति काया 

क्षेत्र ि अबधकाि भने शाखा सबमती अध्यक्ष सिह िहनेछ । 

(ग): प्रत्येक शाखा अध्यक्षहरु, क्षेबत्रय प्रबतबनबधहरु, मबहला सबमती अध्यक्ष ि पुन युवा क्लि अध्यक्ष केबन्िय 

कायासबमतीको औपचारिक िैठाकमा सहभागी हुनेछन ।   

 

३. ५:  शाखा सबमबत, मबहला सबमबत ि पनु यवुा क्लि : 

(क): शाखा सबमबतहरु १३ सदस्यीय  बनम्न िमोबजम िहनेछन: 

 १: अध्यक्ष   - १ जना   

२: उपाध्यक्ष  - १ जना  

 ३: सबचि   - १ जना  

 ४: सह सबचि  - १ जना  
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 ५: कोषाध्यक्ष  - १ जना  

 ६: सह कोषाध्यक्ष  - १ जना  

 ७: सदस्यहरु   - ७ जना सम्म    

 ८: सल्लाहकािहरु  - आवश्यकता अनुसाि  

 

(ख):   मबहला सबमती १५ सदस्यीय बनम्न िमोबजम िहनेछन: 

१: अध्यक्ष   - १ जना  

२: उपाध्यक्ष  - १ जना  

 ३: सबचि   - १ जना  

 ४: सह सबचि  - १ जना  

 ५: कोषाध्यक्ष  - १ जना  

 ६: सह कोषाध्यक्ष  - १ जना  

 ७: सदस्यहरु   - ९ जना सम्म    

 ८: सल्लाहकािहरु  - आवश्यकता अनुसाि  

     ९:        बनवााबचत कायासबमबतल ेक्षबत्रय प्रबतबनबध पबन बनयुि गना सके्नछ । 

१०:      मबहला सबमबतल ेकाया संचालन गनाको लाबग मबहला सबमती कोष खडा गना सके्नछ । मबहला 

सदस्यता शुल्कको बनधाािण मबहला सबमतील ेन ैगनेछ ि केबन्िय सबमती सँग निाबझन ेगिी 

सदस्यता नम्िि सबहतको सदस्यता काडा बितिण गना सके्नछ ।   

 

(ग): पुन युवा क्लि १९ सदस्यीय बनम्न िमोबजम िहनेछन: 

१: अध्यक्ष   - १ जना  

२: उपाध्यक्ष  - २ जना  (मबहला १ जना, पुरुष १ जना) 

 ३: सबचि   - १ जना  

 ४: सह सबचि  - १ जना  

 ५: कोषाध्यक्ष  - १ जना  

 ६: सह कोषाध्यक्ष  - १ जना  

 ७: सदस्यहरु   - १२  जना सम्म    

 ८: सल्लाहकािहरु  - आवश्यकता अनुसाि  

     ९: बनवााबचत कायासबमबतल ेक्षबत्रय प्रबतबनबध पबन बनयुि गना सके्नछ । 

१०:  युिा सदस्यको उमेिको हद १८ दबेख ४० िषाको हुनु पनेछ । 

११:  पुन युवा क्लिले काया संचालन गनाको लाबग पुन युवा क्लि कोष खडा गना सके्नछ । पुन युवा क्लि 

सदस्यता शुल्कको बनिधािण पुन युिा क्लिल ेन ैगनेछ । केबन्िय सबमती सँग निाबझन ेगिी सदस्यता 

नम्िि सबहतको सदस्यता काडा बितिण गना सके्नछ ।   
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३. ६:  सल्लाहकाि सबमती:  

(क): समाजमा वा कुन ैपबन क्षेत्रमा बिशेष योगदान गिेका अनुभवी ब्यबिहरुलाई आवस्यकता अनुसाि केबन्िय 

सबमबतल ेसल्लाहकाि बनयुि गनेछ । 

३. ७:  कायासबमबतको िैठाक: 

(क):  कायासबमबतको िैठाक  हिेक ६ मबहनामा िस्नेछ । यदी कुनै आकबस्मक् िैठाक िस्न ुपिेमा कायासबमबतको 

अध्यक्षले कुन ैपबन समय िैठाक िोलाउन सके्न छ ।  

 

परिच्छेद ्- ४ 

काम, कताब्य ि अबधकाि 

 

४.१: अध्यक्षको काम कताब्य ि अबधकाि : 

(क): कायासबमबतको िैठाक, साधािण सभा ि अबधवेशनको अध्यक्षता गने  

(ख):    कायासबमबत हरुलाई बनदशेन ददन े। 

(ग): सभा ि िैठाकहरुमा मत ििाििी भएमा बनणाायक मत ददने । 

(घ):  आकबस्मक सभा या िैठाक िोलाउन बनदशेन ददने । 

(ङ्):  कायासबमबतल ेतोकेको काम गने । 

(च): अन्य संघ संस्थािाट बनमन्त्रणा आएमा संस्थाको तफा िाट प्रबतबनबधत्व गने । 

 (छ)  कायासबमबतको बनयबमत वा आकबस्मक् िैठाक िस्न नसकेको अवस्थामा समाजको बिषयमा समाजको बिधान बभत्र 

िहिे पदाबधकािीहरुको (अध्यक्ष दखेी सह कोषाध्यक्ष सम्म) पिामशामा आवश्यक बनणाय बलन सके्नछ । उि 

बनणायलाई बनणाायाथा कायासबमबतको बनयबमत िैथकमा पेश गिेि अनुमोदन गिाउनु पनेछ ।    

 

४.२:  उपाध्यक्षको काम कताब्य ि अबधकाि : 

(क): अध्यक्षको अनुपबस्थबतमा अध्यक्षले गने काया गने । 

(ख):    कायासबमबतल ेतोकेको काम गने । 

(ग): अध्यक्ष लाई सहयोग गने । 

 

४. ३:  महासबचिको काम कताब्य ि अबधकाि : 
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(क): अध्यक्षको बनदशेन िमोबजम कायासबमबतको िैठाक, साधािणसभा ि अबधवेशन िोलाउने । 

(ख):    कायासबमती िैठाक, साधािणसभा ि अबधवेशनमा प्रस्तािहरु तयाि गिी पेश गने । 

(ग): साधािण सभा ि अबधवेशन मा संस्थाको प्रबतवेदन पेश गने । 

(घ):  कायासबमबतको िैठाक, साधािण सभा ि अबधवेशन िाट पािीत बनणायहरु कायान्वयन गने ि गना लगाउने । 

(ङ्):  संस्थाको कागज पत्रहरु, अबभलेख हरु ब्यिबस्थत ि सुरुबक्षत सँग िाख्ने। 

(च): संस्थाको तफा  िाट पत्रचाि गने । 

(छ): साधािण सभा ि कायासबमबतले तोकेको कायाहरु गन े। 

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

(झ): युके चरिटी कबमसन (UK Charity Commision) को लाबग िार्षाक प्रगबत प्रबतिेदन तयािी गने । 

 

४. ४:  सबचिको काम कताब्य ि अबधकाि: 

(क): महा सबचिको बनदशेनमा काम गने । 

(ख):    महा सबचिको अनुपबस्थबतमा महा सबचिको बजम्मेवािीको काम गने । 

(ग): कायासबमबतल ेतोकेको काम गने ।  

 

४. ५:  कोषाध्यक्षको काम कताब्य ि अबधकाि: 

(क): संस्थाको हि बहसाि दरुुस्त िाख्ने । 

(ख):    लेखा परिक्षण गिाउने । 

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

(घ):  कायासबमती ि साधािणसभाको आर्थाक सम्िन्धी बनणाय कायान्वयन गने गिाउने । 

(ङ्):  सि ैखालका हि-बहसािहरु िैठाक िाट अनुमोदन गिाउन े। 

(च): अबधवेशनमा आर्थाक प्रबतवेदन प्रस्तुत गने । 

(छ): कायासबमबतल ेतोकेको काया गने । 

(ज): यु.के. चरिटी कबमसन (UK Charity Commision) को लाबग िार्षाक आर्थाक प्रबतिेदन तयािी गने ।  

 

४. ६:   सह-कोषाध्यक्षको काम कताब्य ि अबधकाि: 

(क): कोषाध्यक्ष लाई सहयोग गने। 

(ख):    कोषाध्यक्षको अनुपबस्थबतमा वा रििभएमा कोषाध्यक्षल ेगने सि ैकाम गने । 

(ग): कायासबमबतल ेतोकेको कायाहरु गने । 



  

पनु समाज यकेु | UK Charity Reg No: 1160842 | www.punsamaajuk.com 15 

 

४. ७:   कायासबमती सदस्यहरुको काम कताब्य ि अबधकाि: 

(क): कायासबमबतको बनणाय कायान्वयन गन ेि गिाउन े। 

(ख):    कायासबमबतल ेतोकेको काम या बजम्मेवािी िहन गने । 

 

४. ८:  सल्लाहकाि सबमतीको काम कताब्य ि अबधकाि: 

(क): कायासबमबत लाई सल्लाह सझुाि ददनको लाबग सल्लाहकाि सबमबतको गठान काया-सबमबतले गनेछ । 

(ख): सल्लाहकाि सबमबतको अवधी कायासबमतील ेबनयुि गिेको समय िाट कायासबमबतको बनवााचन हुन े

अबधवेशनको समय सम्म हुनछे । 

 (ग): पुन समाज युकेको बिधान बभत्र िही पुन समाज युके को कायासबमबतलाई िैधाबनक तरिकाल ेसि सल्लाह ददने ।   

 

   

४. ९: बिभागहरु ि बजम्मवेािी : 

समाजको उदशे्य प्राबप्तको लाबग कायासबमबतल ेबिबभन्न बिभागहरु  संचालन गना सके्नछ । बिभागहरु आवस्यकता अनुसाि 

थपघट् हुन सके्नछन । कायासबमती बभत्र िाट सम्िन्धीत अनुभिको आधािमा बिभागीय संयोजक् तोके्न छ । बिभागहरुको 

काम कताब्य ि अबधकाि कायासबमबतल े तोके िमोबजम हुनेछ । बिभागीय संयोजकहरुले आ आफ्नो बिभाग सम्िन्धी 

सुझाि ि कायाहरु प्रस्तुत गनेछन । उल्लेबखत सुझाि ि कायाहरु कायासबमबतको िहुमतले पािीत भएमा मात्र कायावयनमा 

लगीनेछ । बिभागहरुलाई समय ि परिबस्थबत अनुसाि कायासबमबतल ेबजम्मेवारिको बनदशेन् पबन गनेछ ।  

(क):  सदस्यता बिभाग 

(ख):  युवा बिभाग 

(ग):  पुखेउली बिभाग 

(घ):     मबहला बिभाग 

(ङ्): साँस्कृबतक बिभाग 

(च): बिधान बिभाग   

(छ): खेलकुद बिभाग    

(ज): बमबडया बिभाग  

(झ): मातृ भाषा बिभाग 

(ञ): प्रोपटी बिभाग 

 

४. १0:  शाखा सबमबत, मबहला सबमती ि पनु यवुा क्लि ि को काम, कताब्य ि अबधकाि: 

(क): कायासबमती वा साधािण सभाको बनणायहरुलाई कायान्वयन गने ि गिाउने । 

(ख): शाखा सबमबत, मबहला सबमबत ि युवा क्लि हरुल ेकेबन्िय सबमबतको स्वीकृबत बलएि समाजको कोषको आजान 

गना बिबिध कायाक्रमहरु वा कुन ैपबन सामाबजक कायाहरु गना सके्नछ । संकबलत भएको िकमिाट ५% केबन्िय 
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सबमतीमा िुझाउनु पनेछ । कोष संचालनको लाबग छुटै्ट िैंक खाता खोल्न सके्नछन । उल्लेबखत सबमतीका सबचि 

ि कोषाध्यक्षल े केबन्िय सबमबतको साधािण सभा, अबधवेशनमा अबनवाया रुपमा संस्थाको प्रबतवेदन ि बहसाि 

बिविण िुझाउनु पनेछ ।    

(ग): मबहला सबमबत ि पुन युवा क्लिको बनवााचन आफ्नै क्लि अथवा सबमबतका सदस्यहरु िाट नै गनेछ ।  

(घ):     कायासबमबतल ेतोकेको कायाहरु गन े। 

४. ११:  आजीवन ि साधािण सदस्यहरुको बजम्मवेािी : 

(क):  समाज अथवा सदस्यहरुलाई क्षबत (हाबन-नोक्सानी) हुन ेकुन ैपबन कायाक्रम गना पाउने छैन ।  

(ख):  पुन समाज यु.के.को बिधान अनुसाि आफुले बतनुा पने सदस्यता शुल्क अथवा कोिोमानो अबनवाया रुपमा समयमै 

िुझाउनु पने छ ।  

(ग):  पुन समाज यु.के. को घोबषत बिधान अथवा बनयम हरुलाई अबनवाया रुपमा पालना गनुा पनेछ ।  

(घ):  यदद केबन्िय सबमबतको कायाक्रम प्रबत असन्तुबि (बचत्त निुझेको) भएमा बलबखत रुपमा क्षेत्र प्रबतबनबध अथवा 

शाखा सबमबत माफा त केबन्िय सबमबतमा उजुिी गना सदकन ेछ ।  

(ङ्):  यदद आफ्नो सम्पका  ठेागाना, टेबलफोन नं., ईमेल एड्रसे हरु परिवतान भएमा क्षेत्र प्रबतबनबध, शाखा सबमबत अथवा 

बसधै केबन्िय सबमबतलाई तुरुन्त जानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

(च):  यदद कुन ैप्रकािको आकबस्मत समस्याहरु आई पिेमा क्षेत्र प्रबतबनबध, शाखा सबमबत अथवा बसध ैकेबन्िय 

सबमबतलाई तुरुन्त जानकािी गिाउन ुपनेछ । 

(छ): समुदायको बिषयमा उठेाका चलेका बिबिध बिषयहरुमा यदद केबन्िय सबमबतले मनाबसि ठाानेमा काया सबमबत 

िैठाकमा छलफल गिी बनणाय गनेछ ति बलबखत रुपमा समाजमा नआएका ि ब्यबिगत रुपमा िोलेका गिेका कुनै 

पबन बिषयहरुमा समाज उत्तिदायी हुन ेछैन ।  

 

 

 

परिच्छेद ्- ५ 

आर्थाक ब्यिस्था 

 

५.१:  ससं्थाको कोष: 

(क): संस्थाको नाममा स्थाबनय िैंकमा खाता खोबलनेछ । कायासबमबतको अध्यक्ष, सबचि ि कोषाध्यक्ष मध्य कुन ैदईु 

जनाको संयुि हस्ताक्षि िाट खाता सन्चालन गरिनेछ । ति कोषाध्यक्ष्यको हस्ताक्षि अबनवाया हुनुपनेछ। 

(ख): कायासबमबतल ेबिबवध प्रयोजनको लाबग कोषहरु खडा गना सके्नछ । 

(ग): संस्थाको छुटै्ट आफ्नै कोष हुनछे । कोषमा चल अचल सम्पबत िहन ेछन । 
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५.२:  कोषका स्रोतहरु: 

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

(ख): बवबवध कायाक्रमहरुको आयोजना िाट उठेाको िकम । 

(ग): सहयोग दाताहरुिाट संकलन हुन आएको िकम । 

(घ):   आजीवन सदस्यता ि साधािण सदस्यतािाट संकबलत िकम पुन समुदायको भाषा, सँस्कृबत तथा एबतहाबसक 

कायाहरुमा िाहके खचा गना पाउने छैन । त्यसको लाबग पबन साधािण सभामा जानकािी गिाएि िहुमतल ेपास 

गिे पछी मात्र खचा गना पाउनेछ । 

(ङ्): समाजको कोष कुनै व्यबिगत प्रयोजनको लाबग प्रयोग गना पाउने छैन । 

(च): संस्थाको अबधवेशन हुन ुअगाबड लेखा परिक्षण गिाउन ुपनेछ । 

(छ):     शाखा सबमतीहरु, पुन मबहला सबमती ि पुन युवा क्लि ल ेकाया सन्चालनको लाबग आ आफ्न ैकोष संचालन 

गनेछन ति बिघठान भएमा उल्लेबखत कोषहरु स्वत: पुन समाज य.ुके. को केबन्िय सबमबतको कोषमा िहनेछ । 

पुन समाज यु.के. को साधािण सभा वा अबधवेशन मा उि कोषहरुको सम्पूणा बिविण प्रस्तुत गनुा पनेछ । 

 

५. ३:  सहयोगको प्रकाि: 

(क): यस संस्थाको सदस्यता बलएका ६ मबहना अवधी पुिा भैसकेका िेलायतिासी पुनहरुको बनधन भएमा प्रत्येक 

सदस्य हरुिाट १० पाउन्ड उठााइ संस्थाको तफा  िाट सदस्य हरुको नाम सबहत प्रदान गरिनेछ । 

(ख): यस संस्थाको सदस्यता नबलएका पुनहरुको बनधन भएमा संस्थाल ेस्वेबच्छत चन्दा अबभयान गना सके्न छ ति 

िाध्यकारि (अबनवाया) हुन ेछैन । 

(ग): िेलायतिासी पुनहरुलाई कुनै दवैी प्रकोप आपबत्त पिेमा संस्थाले अन्य संघ संस्थाहरु सँग समन्वय गिी चन्दा 

अबभयान गना सके्नछ । 

(घ):   नेपाल वा अन्य दशेहरुमा िसोिास गने पुन हरु वा पुनहरु द्वािा संचाबलत पिोपकािी संस्थाहरुिाट सहयोगको 

लाबग बलबखतरुपमा बनवेदन आएमा ि कायासबमबतल ेउपयुि ठाानेमा स्वेबच्छत रुपमा चन्दा संकलन गिी 

सहयोग गना सके्नछ । 

(ङ्): पुन समाजल ेप्रदान गने ५.३. को सहयोग िाहके अन्य सहयोगहरुको लाबग सम्िबन्धत व्यबि वा संस्थाल े

सहयोगको लाबग बलबखत बनवेदन ददनु पनेछ । 
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परिच्छेद ्- ६ 

बनवााचन, बवधान सशंोधन तथा बवबवध 

६.१:  बनवााचन सम्िन्धी व्यिस्था: 

(क): कायाकािीणी सबमबतले अबधवेशन हुन ुभन्दा ३ मबहना अगाबड ३ दखेी ५ सदस्यीय बनवााचन सबमती गठान गनेछ 

। 

(ख): पबहलो प्राथबमकता सवा-सम्मती हुनेछ । यदी सो नभएमा (हुन नसकेमा) बनवााचन गोप्य मतदान िाट हुनेछ । 

(ग): बनवााचन काया सदकएि नयाँ काया सबमबतको घोषणा भए पछी बनवााचन सबमतीको पबन स्वत: बिघठान हुनेछ । 

ति कायासबमबतको बिघठानको घोषणा भैइसकेपबछ यदी सो समयमा बनवााचन सम्पन्न हुन नसकी स्थबगत हुन 

पुगेमा िढीमा ६ मबहना अवधी सम्मको लाबग संस्थाको कायाहरुलाई बनिन्तिता ददनको लाबग तदथा सबमबतको 

गठान गना सके्नछ । उक्त तदथा सबमबतमा बिघरठात सबमबतको अध्यक्ष महासबचि कोषाध्यक्ष ि िढीमा आठा जना 

सम्म पुन समाज युकेको कुनै पबन पदमा िहिे काम गिेका अनुभवी ब्यबिहरु हुनेछन । तदथा सबमबतल ेबनवााचन 

सम्पन्न नहुदँा सम्म समाजको गनुापने सम्पूणा बनयबमत कायाहरु गनेछ । पुन बनवााचनको लाबग बमती स्थान ि 

समय सोही तदथा सबमबतले तोके्नछ । पुिान ैबनवााचन सबमबतलाई यथावत िाख्न ेवा नयाँ बनवााचन सबमती गठान 

गने अबधकाि तदथा सबमबतलाई न ैहुनेछ । बनवााचन सम्पन्न भए पश्चात नयाँ कायासबमबतको गठान भए पछी 

तदथा सबमती पबन स्वत: खािेज हुनेछ ।   

(घ):   गोप्य मतदान िाट मत परिणाम ििािि भएमा पुन: मतदान हुनेछ। पुन: मतदान िाट पबन ििाििी भएमा 

गोला प्रथा िाट पबन बनणाय गना सदकनेछ । 

(ङ्): बवधान बभत्र िहिे, बिधानलाई असि नपने गिी, बनवााचन सबमबतल ेबनवााचन प्रकृयाको लाबग अस्थायी बनयम 

िनाउन सके्नछ । सो बनयम बनवााचन पछी स्वत: खािेज हुनेछ । 

(च): बनवााचनमा उम्मेदवािी ददन ि मत हाल्न पुन समाज युकेको सदस्यता बलएको हुन ुपनेछ । साधािण सदस्यता 

नबवकिण नभएको भए उम्मेदवािी ददन ि मत पाउने छैन । साथ ैपरिच्छेद ्२ को दफा २.६ को (ड.) पबन लाग ू

हुनेछ । 

(छ): उम्मेद्बािी शुल्क काया-सबमबतले बनणाय गिे िमोबजम िहनेछ । 

(ज): अध्यक्ष पदको लाबग कायासबमतीको सल्लाहकाि दखेी कायासबमतीको  पदाबधकािी सदस्य बभत्र िही एक 

कायाकाल काम गरि सकेको हुनु पनेछ । 

(झ): मत खसाल्न आँफै उपबस्थत हुन ुपनेछ । अरु कसै माफा त बसफारिस, मन्जुरिनामा पाउने छैन । बनवााचन 

सबमबतल ेआवश्यकता ि सम्भि ठाानेमा हुलाक माफा त मत पठााउन सदकनेछ ति पािदशी हुन ुपनेछ ।  

(ञ): मबहला सबमबत ि पुन युवा क्लिको बनवााचन आफ्नै क्लि अथवा सबमबतका सदस्यहरु िाट नै हुनेछ । 

(ट): अध्यक्ष पदको लाबग एउटै व्यबिले तेश्रो कायाकालको लाबग उम्मेद्बािी ददन पाउने छैन । ति तेश्रो कायाकालको 

लाबग कसैको उम्मेद्वािी नपिेमा उम्मेदवािी ददन पाउनेछ । 
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६. २:  बिधान सशंोधन:  

(क): संस्थाको बिधान संशोधन गनुा पिेमा कायासबमबतल ेत्यस सम्िन्धी प्रस्ताव तयाि गिी सो प्रस्ताव उपि छलफल 

गिी अबधवेशन िाट पािीत गिाउन ुपनेछ । 

(ख): अबधवेशनमा उपबस्थत सद्सस्य संख्याको िहुमत सदस्यहरुले समथान जनाएमा संशोधन प्रस्ताव पािीत भएको 

माबननेछ ।  

(ग): अबधवेशन िाट पािीत भएको बिधान लाई संस्किणमा परिणत गरिने छ ।  

६. ३:  बनयम िनाउन:े 

(क): केबन्िय कायासबमबतल ेयो बिधानको अबधनमा िही बनयम उप-बनयमहरु िनाउन सके्नछ । 

६.४:   गोप्यता: 

(क): कुन ैपनी पदाबधकािी वा तथा संस्थाको बजम्मेवारि बलएका सदस्यहरुले सबमती वा संस्थाको गोप्यता भङ्ग हुन े

कुिो प्रकट गना पाउने छैन । 

६. ५:   बनस्कृयता: 

(क): यो बिधानमा उल्लेबखत भएका कुिाहरु िेलायतको एन कानुन सगं िाबझएमा िाबझएको हदसम्म त्यस्ता 

कुिाहरु स्वत: बनस्कृय हुनेछन । 

६. ६:   व्याख्या गन ेअबधकाि: 

(क): यस बिधानको कुन ैपबन धािा, उप-धािाका कुिाको व्याख्या गने अबन्तम अबधकाि मुल काया-सबमबत लाई हुनेछ 

। 

६. ७: िुझ िझुाित (हस्तान्तिण):  

(क): बनवााबचत काया-सबमबत लाई बिघरठात कायासबमबतल ेसंस्थाको सम्पूणा कागजात तथा अबभलेखहरु ि चल्-अचल 

सम्पबत सबहतको बिविण अबधवेशन सदकएको बतन मबहना बभत्रमा पदाबधकारिहरुको हस्ताक्षि् सबहत िुझ 

िुझाित गनुा पनेछ । िुझ िुझाित हुन नसकी संस्थाल ेसमाजको चल् अचल सम्पबत्त बहनाबमना गिेमा कानुन 

िमोबजम कावााही गिी असुल उपि गरिनेछ । 

 

६. ८:   पदाबधकािी सदस्यहरु कायम निहन ेअवस्था: 

(क): मृत्यु भएमा । 

(ख): अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफा त ि अन्य पदाबधकािी वा सदस्यहरुले अध्यक्ष माफा त कायासबमबतमा बलबखत िाजीनामा 

ददएमा । 

(ग): बिना सुचना लगाताि तीन पटक सम्म िैठाक मा अनुपबस्थत भएमा । ति सफाइको मौका २१ कामगने ददन 

ददनेछ । 
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(घ):   संस्थाको बवधान प्रबतकुल काम गिेमा । 

६. ९:   अबवस्वासको प्रस्ताव: 

(क): कुन ै सल्लाहकाि वा पदाबधकािी वा सदस्य उपि अबवस्वासको प्रस्ताव साधािण सभामा पेशगना सदकनेछ । 

साधािण सभाको उपबस्थत सदस्यहरुको दईु बतहाइ िहुमत िाट प्रस्ताव पािीत भएमा सल्लाहकाि वा 

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

 

६. १0:  भषे-भषुा:  

१: मबहला:  पोशाक:     चोली, टेकी, बनलो पटुकी, िको, बछट्को गुन्यु, मेत्तोिो,  

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

                 ठाोका, घ्मुखेिालो, पैसेपोते, ठेामिा, कण्ठाा, मुगापोते, बशििन्दी, नािगेन 

 

२: परुुष:   पोशाक:  कछाड, भांग्रा, भोटो, आस्कोट, फेटा, पटुका, गादा, टोपी, पेटी, बमन्द ु

गहना:         दिुाली, चाददको िालो (कम्मिमा खुकुिी)  
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६. ११:   सपथ ग्रहण: 

 

म (आफ्नो नाम) ____________________________________________  हाम्रो कुल दवेता लाई साक्षी 

िाखी प्रबतज्ञा गदाछु दक, पुन समाज यु. के. को बिधान ि यस अन्तगात िनेका बनयमहरुको पालना गद,ै म मेिो कायाकाल भिी, 

म बनवााबचत भएको पदको दरुुपयोग्, पुन समाजको गोपबनयता भङ्ग हुन ेि समाज लाई असि 

पुग्ने खालको कुन ैपबन काया गने, गिाउन ेछैन । म मेिो िुद्धी, बिवेक ि क्षमताल ेभ्याए सम्म संस्थाको उद्दशे्य प्राबप्तको लाबग 

बनस्वाथा, पािदशी ि इमान्दारिका साथ कृयाबशल िहन ेछु । 

 

पदाबधकािीको हस्ताक्षि :    _________________________________ 

पद:    _________________________________  बमती:  ______________________ 

 

बनवााचन सबमबत अध्यक्षको नाम:  _________________________________ 

बनवााचन सबमबत अध्यक्षको हस्ताक्षि:_________________________________ बमती:  ______________________ 

 

अवलोकन कतााको नाम:  _________________________________ 

अवलोकन कतााको हस्ताक्षि: _________________________________ बमती:  ______________________ 
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६. १२. पुवा अध्यक्षहरुको नामावली ि काया अवधी : 

  1. Maj. Santa Pun MBE 2007- 2011 

  2. Mr. Atit Prasad Pun  2011- 2013  

  3. Mr. Ek Bahadur Pun 2014- 2020 

  4. Mr Dhan Bahadur Pun 2020 to Current 

 

६. १३. बिधान सँस्किण गरिएको बमबतहरु : 

  1. Established  2007 

  2. Edition 1   2009 

  3. Edition 2   2011 

  4. Edition 3   2013 

  5. Edition 4   2016 

  6. Edition 5   2019 

  7. Edition 6   2021 

 

 

 

 

 

 

 

जय कििाकेली  िािा ! 

जय पनु समाज य.ुके. !! 

!! समाप्त !! 


