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ऩुन सभाज म.ुके. को बफधान 
 
प्रस्तावना: 

ऩ. १:  नेऩार फहु-जाततम, फहु-बाषषक, फहु-साॉस्कृततक, फहु-धार्भिक बएको देश हो। नेऩारभा फसोफास गने 
सफै जातजाततहरुरे आआफ्न ैबाषा य सॉस्काय सॉस्कृततहरुको सॉयऺण गनिको रागग आ-आफ्न ैजात-
जातत य सभुदामको नाभफाट सॊस्थाहरु खोरेका छन। बफर्बन्न जात-जाती र्बत्रको एउटा जाती हो 
भगय। इततहाॉसकाय, भानवशास्त्री तथा सभाजशास्त्री हरुरे भगय जानत मबत्र ११०० बन्दा फढी उऩ-
थय हरु छन ्बनेय उल्रेख गयेका छन ्मी उऩ-थय हरुराई आ-आफ्नो गोत्र, कुर अथवा फॊशावरी 
अनुसाय जम्भा ७ प्रभुि थयहरुभा बफबाजन गयेका छन।् तत हुन:्  

       (क)- थाऩा,   (ि)- याना,    (ग)- आरे,   (घ)- घती,   (ङ्) - फुढा,   (च)- ऩुन,   (छ)- योका 

ऩ. २: ऩुन थय र्बत्र ऩतन ५० बन्दा फढी उऩ-थयहरु छन।् मी उऩ- थयहरु ठाउॉ अनुसाय पयक, पयक 
ऩाइन्छन ् । कुनै ऩतन सभुदामहरुको बाषा, सॊस्काय तथा सॊस्कृतत हरु सभमको कार खण्ड य 
बौगोर्रक बफर्बद्धता अनुसाय पयक हुने गदिछन। 

ऩ. ३: बफशषे गयेय चाय हजाय ऩवितभा फस्ने (अहहरेको धौरागगयी सेयोपेयो भा फस्ने) ऩुनहरुरे आफ्नो 
सभुदामहरुको उत्थानको रागग २०१३ सार भाघ १३ गत े बएको म्माग्दी औॊर सम्भेरन फाट 
बफगधवत रुऩभा ऩुन सुधाय सर्भती सॊस्थाको गठन गयेका हुन। त्मसऩछी फसाइ सयाई सॊग ैनेऩार 
अगधयाज्म बयी छरयएय यहेका ऩुन सभुदामहरुरे बफर्बन्न नाभ फाट ऩुन सभुदामको रागग बफर्बन्न 
साभाजजक कामिहरु गदै आएका गथए।  

ऩ. ४: मसयी बफर्बन्न ठाउहरुभा छरयएय यहेका ऩुन सभुदामहरुको सॊस्थाहरुराई एकता गयाउदै एउटै नाभ 
य उदेश्यभा तनहहत यहनको रागग जेष्ठ २९ गत े२०६३ सारभा ऩुन सभाज नेऩार बफगधवत रुऩभा 
दताि बै ऩुन सभुदामहरुको बाषषक साॉस्कृततक य ऩहहचानहरुराई सम्फधिन ्य सॉयऺण गदै आएको 
गथए। देशको ऩरयजस्थतीरे गदाि चाहे त्मो गोखाि बतॉ फाट होस ्मा अन्म योजगायको रागग होस ्
बफदेर्शन ेऩयम्ऩयारे हाभी ऩुनहरु ऩतन अछुतो यहेनौ।  

ऩ. ५: मही क्रभभा हाभी फेरामत आएय फसोफास गन े ऩुनहरुको सॊख्मा ऩतन धेयै हुन ऩुगेकोछ । 
फेरामतभा फसोफास गने ऩुन सभुदामहरुभा सहमोगहरु आदान-प्रदान गनि, गयाउन य हाम्रो सॉस्काय 
सॉस्कृततहरुराई बफदेशभा यहे ऩतन सॉयऺण गनि एक सॊस्थाको भहसुस गदै ऩुन सभाज म.ुके.  सन ्
२००७ भा स्थाऩना बएको हो। ऩुन सभाज म.ुके. राई सन ्२०१५ बाट ऩुन सभाज नेऩाररे जजल्रा 
सयहको भान्मता प्रदान गरयसकेको छ। 

ऩ. ६: ऩुन सभाज मु. के. रे र्भतत ११ भाचि २०१५ (11 March 2015) तारयख मुके च्मारयटी कर्भसन 
(UK Charity Commision) भा दताि बै दताि नॊ. 1160842 प्राप्त गरय फैधातनकता ऩाएको छ। 
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ऩरयच्छेद् - १ 
नाभ, परिभाषा, लेटिप्याड, झन्डा, रोगो य कामाारम 

१.0:  नाभ: 
(क):   मस सॊस्था (सभाज) को नाभ ‘ऩुन सभाज म.ुके.” रहेकोछ। 
(ि):   मस सॊस्था सन ्२००७ भा स्थाऩना बएको हो। 
(ग):   अॊगे्रजजभा सॊस्थाको नाभ‘PUN SAMAAJ UK’ रहेकोछ। 
(घ):   स्थाऩना कारभा फहुभत सदस्महरुको तनणिम फाट ऩुन सभाज मुके नाभाकयण बएको हुॉदा मस सॊस्थाको 

नाभ ऩरयवतिन गनुि ऩयेभा अगधवेशन फाट सॊस्थाको सम्ऩूणि सदस्महरुको दइु ततहाई फाट अनुभोदन 
बएभा ऩरयवतिन गनि सककनेछ। 

(ङ्):   ऩुन सभाज म.ुके. स्थाऩना गदाि तदथि सर्भततभा यहेका सफ ैसदस्महरु सॊस्थाको सॊस्थाऩक सदस्म यहन े
छन। 

१. १:  ऩयीबाषा:   बफषम वा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा: 

(क):   सॊस्था (सभाज) बन्नारे ऩुन सभाज म.ुके.राई सम्झन ुऩछि। 
(ि):  ववधान बन्नारे ऩुन सभाज मुकेको बफधान २००७ (नेऩारीभा) य मकेु च्मारयटी कर्भसन (UK Charity 

Commission) को बफधान २०१५ (अॊगे्रजीभा) राई सम्झनु ऩछि। 
(ग):   केन्द्न्िम समभती बन्नारे मस षवधानको ऩरयच्छेद – ३, दपा - ३.४ फभोजजभका गहठत कामि सर्भतत 

राई जनाउने छ। 
(घ):   सदस्म बन्नारे मस ै षवधान फभोजजभ प्रदान गरयएको ऩरयच्छेद – २, दपा २.१, २.२ य २. ३ का 

सदस्महरुराई जनाउनेछ। 
(ङ्):   शािा समभनत बन्नारे ऩुन सभाज मुकेको केजन्िम सर्भतीको भातहतभा यहन ेगरय खोर्रएका बफर्बन्न 

ऺेत्रका शाखा सर्भततहरुराई जनाउनेछ। 
(च):   उऩसमभती बन्नारे ऩुन सभाज मुकेको केजन्िम सर्भतीको भातहतभा खोर्रएका भहहरा सर्भतत म.ुके. 

य ऩुन मुवा क्रफ म.ुके. राई जनाउनेछ। 
(छ):  भानाथा सदस्म बन्नारे ऩुन हरुको बाषा, सॉस्कृततभा मोगदान गयेका अन्म नेऩारी वा बफदेशी हरुराई 

केजन्िम सर्भततको तनणिमरे प्रदान गरयएको सदस्म राई सम्झनु ऩछि। 
(ज):   ऩुन सभाज म.ुके.को मो बफधान फेरामत फासी ऩुन सभाज मुकेको सदस्म य सदस्मको ऩरयवायहरुराई 

भात्र राग ुहुनेछ। 
(झ):   ऩुन सभाजको सदस्मता बएका ऩुनहरु नेऩार य नेऩारीको रागग काभ गनेकुन ैऩतन सॊस्थाहरुभा फसेय 

काभ गनि स्वतन्त्र हुन ेछन। 
(ञ):   ऩुन मबत्रको उऩ-थय मा ऩत बन्नारे बफर्बन्न ईततहास य दस्तावेजहरुभा जनाइएका ऩुन र्बत्रको अन्म 

उऩ-थय मा ऩत हरुराई जनाउनेछ। 
(ट):   साधायण सबा बन्नारे फषिभा एकऩटक गरयने सम्ऩूर्ण सदस्यहरु यहन े गरय फोराईएको सबाराई 

फुझाउनेछ। 
(ठ):   अधधवेशन बन्नारे ३ फषिभा कामिसर्भती ऩरयवतिन हुन ेसबा (फैठक) राई राई फुझाउनेछ।    
(ड):   ऩुन बन्नारे भगय जाती र्बत्र ऩने सभुदाम भएता ऩतन आफ्नै भौर्रक बाषषक य साॉस्कृततक  
      बफर्बवता बएका ऩुन हरुराई फुझाउनेछ। 
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१.२:  रेटयप्माड: 
(क):  सॊस्थाको रेटयप्माद सॊस्थाको गचट्ठीऩत्रहरुको रागग प्रमोग गरयन्छ। देब्रे ऩट्टी ऩुन सभाजको रोगो 

यहनेछ। बफचभा सॊस्थाकोनाभ, स्थाऩना र्भती य च्मारयटी न. यहनेछ। दाहहन ेऩट्टी सभाजको 
झन्डा यहनेछ। अजन्तभभा (तरको बागभा) सभाजको सम्ऩकि  इभेर, वेफसाईट, ठेगाना य 
टेर्रपोन नॊ. यहन ेछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१.३:  झन्डा: 

(क):   ऩुन सभाज मु.के. को झन्डा ऩुन सभाज नेऩारको जस्त ैतर यातो भागथ सेतो कऩडाभा बफचभा 
सभाजको रोगो अजन्कत हुनेछ। ऩुन सभुदामभा कुनै ऩतन शुबकामि हरू गदाि दय-देवता हरूराई 
सेतो य यातो धजा चढाईन्छ। भाथीको सेतो यॊगरे शाजन्तको प्रततक तरको यातो यॊगरे 
ऩरयवतिनर्शरको प्रततक फुझाउनेछ।  

 

१.४: रोगो:  
(क): ऩुन सभाज मु.के.को रोगो फाहहय ऩहट्टको ९ वटा कोणरे कयफाकेरी फाफा सम्फजन्धत ईततहासराई 

जनाउनेछ। र्बत्रऩट्टीभागथल्रो बागभा नेऩारीभा सभाजको नाभ तल्रोऩट्टी अॊगे्रजजभा सभाजको 
नाभ य र्बत्र गोराकायभा कयफाकेरी फाफाको गचत्र, स्थाऩना र्भती य मुके च्मारयटी नॊ. यहनेछ। 

 
 
 
१. ५: सॊस्थाको कामाारम: 

(क):   मस ्सॊस्थाको कामािरम कामिसर्भततरे तोकेको ठाउभा यहनेछ। शाखा सर्भती, उऩ सर्भती, 
बफबाग मा क्रफहरुको कामािरम सम्फजन्धत सर्भततरे तोकेको ठाउभा यहनेछन। 

 

 
 

 
 

 

 

Website       :    www.punsamajuk.com 

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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ऩरयच्छेद् - २ 
उदेश्म य सदस्मता 

 

२.0:  ऩुन सभाज मु.के. को उदेश्म ननम्न अनुसाय यहनेछ: 

(क):     द:ुख य षऩडाभा ऩयेका फेरामत फासी ऩुन हरु राई आगथिक सहमोग गने।  

(ि): ऩुन हरुको बाषा सॉस्कृतत य ऩयम्ऩयाको सम्फदिन य सॉयऺण तथा ऩुन हरुको इततहासको अनुसन्धानको 
तनम्ती कामि गने। 

(ग): साॉस्कृततक कामिक्रभ हरु रगामत अन्म कामिक्रभहरु गने। 

(घ): देश तथा बफदेशभा यहेका ऩुनहरुको सॊस्था सॊग सॊऩकि  गदै सम्फन्ध कामभ गने। 

(ङ्): ऩुन सभुदामको उत्थानको रागग मोगदान हदने व्मजक्त वा सॊस्थाहरुराई य ऩुन सभुदाम र्बत्र फाट उच्च 

र्शऺा हार्सर गन ेमुवा मुवतीहरुराई सम्भान य सहमोग गने। 

(च): ऩुन सभाज मु.के.राई सधैं बय सेवाभा केजन्ित गदै एउटा ऩयोऩकायी सॊस्थाभा स्थाषऩत गने। 

(छ): दैवी प्रकोऩ य द:ुख भा ऩयेका भानव हरुराई ऩतन सहमोग गनि सक्नेछ। 

(ज):     सेर्भनाय, गोजठठ, बेटघाट, छरपर अन्तय-कक्रमा तथा प्रर्शऺण सन्चारन गने। 

(झ):  फेरामत जस्थत अन्म सॊस्थाहरु फाट आएका तनभन्त्रणा हरुभा प्रतततनगधत्व गने। 

(ञ): ऩुन सभाज मु.के.बफशुद्ध साभाजजक सॊस्था बएको हुनारे कुन ैऩतन ब्मजक्तगत स्वाथि, याजनीतत य 

धभिफाट अरगय हनेछ। 

(ट): ऩुन सभाज मु.केको सदस्मता र्रई सकेऩछी सभाजका मोग्म सदस्म (ब्मजक्त) हरुको तनधन बएभा 
हयेक सदस्मरे अतनवामि £१०.०० (दस ऩाउन्ड) शुल्क (कोयोभानो - बेटी) उठाउन ुऩने छ । 

(ठ): ऩुन सभाज मु.के.रे DPA 1998 (Data Protection Act 1998) गोऩतनमता, Human Right Act 1998 

(भानव अगधकाय), य Equal Oppurtunity Act 1998 (सभान अवसय) को ऩारना गनेछ। 

(ड): ऩुन सभाज मुकेरे नेऩारभा ऩुन सभुदामहरुभा बै ऩरय आउने षवर्बन्न द:ुख, घटना य साभाजजक 

ऩयोऩकायी काभहरु रगामत बुकम्ऩ, दैफी प्रकोऩ य फाढी षऩडडतहरुराई ऩतन सहमोग गनेछ। ऩुन सभाज 

नेऩार केजन्िम सर्भततफाट आगधकारयक रुऩभा सहमोगको रागी ऩत्र आउनु ऩने छ तय कुन ै ऩतन 

व्मजक्तगत बफभायी उऩचाय गनि आगथिक सहमोगको रागग गरयएको ऩत्राचाय उऩय ऩुन सभाज मुकेरे 

जजम्भेवायी र्रन े(हुन)े छैन। 

२.१: सदस्मता: 
(क):   सदस्मताको रागग १८ फषा ऩुगेको जन्भ जात ऩुन हुनुऩन ेछ। १८ फषा मबत्रका छोया छोयीहरु, अवववाहहत 

छोया छोयीहरु तथा अऩाङ्ग (असक्त) हरुऩतन फाफा आभाको सदस्मता र्बत्र ऩने छन। ऩुन सभुदामका 
मुवाहरूरे अन्म सभुदाम हरुका मुवतीहरूराई षववाह गयेय ल्माएभा ऩतन सदस्मता हुनेछ तय ऩुन 

सभुदामका छोयीहरु अन्म जाती सॉग षववाह गयेय गएभा सम्फन्द्न्धत व्मन्द्तत भात्र सदस्म हुनेछ, श्रीभान 

य छोया छोरयहरु बन ेभानाथा सदस्म भात्र हुने छन। 
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२.२:  आजीवन सदस्म: 

(क): आजीवन सदस्म हुन राई ऩुन सभुदाम हरु एकसम ऩाउण्ड शुल्क (£100.00) ततयी आजीवन 
सदस्म फन्न सक्न ेछन। आजीवन सदस्म ऩुन सभाज मु.के. सॊस्था यहे सम्भ अवधी यहनेछ। 

(ि): एक सम ऩाउन्ड शुल्क ततयी आजीवन सदस्म फनेऩछी श्रीभान, श्रीभती दफुैराइ हुनेछ य 
भतागधकाय दफुै जना राई हुनेछ। 

(ग): आजीवन सदस्म बैसके ऩठच्मात कुन ैकायण जनाइ, स्वेच्छारे याजज-खरु्स बै स्वमभ आपैरे, 
याजीनाभाको तनवेदन र्रखखत रुऩभा हदएभा आजीवन सदस्मफाट हट्न सककनेछ तय सदस्म 
शुल्क बने कपताि हुने छैन साथै सॊस्थाफाट कुनै ऩतन सहमोग ऩाउने छैन। महद सॊस्था फाट कुनै 
प्रकायको सहमोग र्रई सकेको बए सॊस्थाको आजीवन सदस्म फाट हट्न ऩाउने छैन। 

(घ):  महद कुन ै ऩतन व्मजक्त (सदस्म) रे मस सभाजको सदस्मता र्रएको ६ भहहना ऩुया नहुदै 
तनजको तनधन बएभा सभाजका सदस्महरु फाट उठाइन े £10.00 फाध्मकारय (अतनवामि) हुने 
छैन साथै तनजराई ६ भहहना सम्भ कुनै सदस्मको तनधन हुदा उठाईन ेयकभ ऩतन फाध्मकारय 
(अतनवामि) हुने छैन। 

(ङ्):  महद कुन ैऩतन तनधन बएको व्मजक्त (सदस्म) को ऩरयवायरे सभाजफाट तत्कार ैसभस्मा हर 
गनिको रागग आगथिक सहमोग भाॊग गयेभा सभाजरे तनकट बषवष्मभा सदस्महरुफाट उठेको 
यकभ फाट असुर हुन ेगरय £3,000.00 सम्भ हदने तनणिम गयेको छ। 

(च):  कुनै ऩतन सदस्मरे चाहे त्मो सदस्मताको याजीनाभा होस ्वा ऩदको याजीनाभा होस,् साभुहहक 
रुऩभा हदएको याजीनाभाको भान्मता हदइने छैन। 

(छ):  ऩुन सभाज मुकेको सदस्मता फाट याजजनाभा हदने सम्ऩूणि सदस्महरुरे महद सदस्मता काडि 
ऩाउनु बएको छ बन ेअतनफामि कपताि गनुि ऩनेछ |महद कपताि गनि नसकेभा सभाजराई र्रखखत 
सपाई हदनु ऩनेछ | 

 
२.३:  साधायण सदस्म:  

(क): र्भतत 05 जनवयी 2019 शतनवाय देखख उप्रान्त साधायण सदस्मको दताि नगरयन ेय नयहन ेगरय 
१२औॊ फाषषिक साधायण सबारे ऩारयत गमो। 

(ि):  मस र्भतत बन्दा ऩहहरा साधायण सदस्मता र्रएका सदस्महरुको रागग ५ फषिको तनमभ 
मथावत नै यहन ेछ। 

 

२.४:  भानाथा सदस्म: 

(क): ऩुन सभुदामको उत्थानको रागग बफशषे मोगदान ऩुयाएका अन्म नेऩारी वा बफदेशीहरुराई ऩुन 
सभाज मु.के.को भानाथि सदस्म प्रदान गनि सक्नेछ ।  

(ि):   भानाथि सदस्म कामि सर्भततको दईु ततहाइ फहुभतरे तनणिम गयेको हुनु ऩनेछ ।  
(ग): भानाथि सदस्मको रागग शुल्क राग्न ेछैन ।  
(घ): भानाथि सदस्मराई उम्भेद्वाय य भतागधकाय हुने छैन ।  
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२. ५: सदस्मता प्रदान गन ेबफधधहरु: 

(क): सदस्मताको रागग पायाभ कामि सर्भतत फाट वा सॊस्थाको वेफसाईट फाट उऩरब्ध हुनेछ। 
(ि): सदस्मता पायाभ शुल्क सहहत कामि-सर्भततभा तनवेदन आए ऩछी त्मस्को छान-षवन गने 

अगधकाय कामि-सर्भतत राई हुनेछ। कुनै कायणवस ्अमोग्म ठहरयएभा र्रखखत रुऩभा सम्फजन्धत 
ब्मजक्तराई ऩत्राचाय गरयन ेछ ।  

(ग): कामिसर्भततरे सफै प्रकायको सदस्महरुको ऩूणि बफवयणको अर्बरेख याख्नछे। सम्फजन्धत 
ब्मजक्तरे भाग गयेभा सम्फजन्धत ब्मजक्तराई भात्र अर्बरेख देखाउन सक्नेछ। 

(घ):   साधायण सदस्मको नषवकयण शुल्क कामि-सर्भततरे तोकेको सभम र्बत्र फुझाई सक्न ुऩनेछ। 
(ङ्): सदस्मता बफतयण ऩुन सभाज मु.के. को अगधवेशन हुनु बन्दा दईु भहहना अगाडड फाट फन्द 

हुनेछ य अगधवेशन सककएको दईु भहहना ऩतछ फाट ऩुन: बफतयण गरयनेछ।  

(च):  महद कुन ैयाजजनाभा हदएको सदस्म पेयी पकेय सदस्म फन्ने इच्छा र्रएय स्वमभ आपै (तनज) रे न ै
सदस्मताको आफेदन (तनफेदन) हदएभा य जस्वकृती बएभा नमा सदस्मता नम्फय प्रदान गरयने छ य 
सदस्मता शुल्क ऩतन नमा सदस्म फयाफयी न ै ततनुि ऩनेछ साथ ै कुनै ऩतन रयक्त सदस्मता नॊ. ऩुन: 
प्रमोग गरयने छैन ।    

 
२. ६: सदस्मताको अमोग्मता: 

(क): सॊस्थाको प्रततकुर आचयण गयेभा कामिसर्भततरे स्ऩजष्टकयण भाग्न े छ य भनार्सफ देखेभा 
सदस्मता खायेज गनि सक्नेछ। तय सपाइको भौका २१ हदन कामािरम सभमावगध हदइने । 

(ि): सदस्मताको भतृ्म ुबएभा। 
(ग): याजीनाभा जस्वकृतत बएभा। 
(घ):   सॊस्थाको बफघठन बएभा। 
(ङ्): ऩुन सभाज मु.के.को आजीवन वा साधायण सदस्मता बैसकेऩछी, सदस्म तथा सदस्मको 

आगश्रतभा ऩने ब्मजक्तहरुको तनधन बएभा सदस्मरे उठाउन ुऩने १० ऩाउन्ड शुल्क कुनै कायण 
बफना ३ ऩटक रगाताय नऊठाएभा कामिसर्भततरे स्ऩजष्टकयण र्रएय सदस्मता खायेज गनि 
सक्नेछ। तय सपाइको भौका २१ हदन कामािरम सभमावगध हदइने छ अथवा तनजराई तनजष्क्रम 
सदस्म सयह भातननेछ जस्त:ै बोट हाल्न नऩाउने, तनधनको अवस्थाभा कोयोभानो अतनवामि 
नहुन ेय सभाजको साभाजजक सॊजार (जस्त:ै बाइफय, ईभेर) फाट फजन्चत गरयने छ साथ ैअन्म 
बफषम हरुभा ऩतन आवठमक ठानेभा केजन्िम सर्भततको तनणिम अनुसाय अन्म कायवाहीहरु ऩतन 
हुन सक्न ेब्मफस्था गरयएको छ। 

(च): हयेक फषि सदस्मता नषवकयण नगयेभा। तय सपाइको भौका २१ हदन कामािरम सभमावगध 
हदइने छ। 
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ऩरयच्छेद् - ३ 
साधायण सबा, अधधवेशन य कामासमभती 

३.१:   साधायण सबा: 
(क): मस सॊस्थाको सम्ऩूणि सदस्महरु बएको एक साधायण सबा हुनेछ। 
(ि): साधायणतमा फषिभा एकऩटक साधायण सबा हुनेछ। तय ५१ % (प्रततशत) सदस्महरुरे र्रखखत 

अनुयोध ्गयेभा बफशषे साधायण सबा फस्न सक्नेछ। 
(ग): साधायण सबाको सुचना र्भती य स्थान खरुाई कन्द्म्तभा २ भहहना अगाडड सम्ऩूणि 

सदस्महरुराई हदनु ऩनेछ। 
(घ):  साधायणसबाको गणऩुयक सङ्खख्मा ५१ % (प्रततशत) हुनुऩनेछ तय सदस्म आॉपै उऩजस्थत हुन 

नसकेभा र्रखखत रुऩभा जानकायी गयाएभा ऩतन उऩजस्थत सॊख्मा सयह भातननेछ। 
३.२:   साधायण सबाको काभ कताब्म य अधधकाय: 

(क): वाषषिक फजेट य कामिक्रभ हरु स्वीकृतत गने। 
(ि): सर्भतत राई तनदेशन गन।े 
(ग): फैठकभा अनुशासन ऩुविक छरपरभा बागर्रन ुऩनेछ। मदी फैठकभा अनुशासन उरङ्खघन गयेभा 

त्मस्ता सदस्मराई केही सभम वा ऩुयै सभमको रागग फैठकफाट तनस्कासन गनि सक्नेछ। 
३. ३:   अधधवेशन तथा मसका काभ कताब्म य अधधकाय: 

(क): केजन्िम सर्भती, भहहरा सर्भती, ऩुन युवा क्रफ य शाखा सर्भतीहरुको ऩदावधी तीन फषिको 
हुनेछ। अगधवेशन ऩतन हयेक ३ फषिभा हुनेछ य अगधवेशनरे नमाॉ कामिसर्भततको गठन गनेछ।  

(ि): मस सॊस्थाको सवोच्च अगधकाय प्राप्त तनकाम अगधवेशन हुनेछ। 
(ग): अगधवेशनरे ऩुन सभाज मुके को केजन्िम सर्भती, भहहरा सर्भती मुके, ऩुन युवा क्रफ मुके 

को तनवािचन गनेछ बन ेशाखा सर्भती हरुको तनवािचन अगधवेशन सककएको ६ भहहना र्बत्र 
सम्ऩन्न गरयसक्न ुऩनेछ।  

(घ):  अगधवेशनको सुचना र्भती य स्थान खरुाई कन्द्म्तभा ३ भहहना अगाडड सम्ऩूणि सदस्महरुराई 
जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

(ङ्): तोककएको सभमभा कुन ैकायणफस अगधवेशन हुन नसकेभा कामिसर्भततरे ऩुन:६ भहहना 
अजन्तभ म्माद थप्न सक्नेछ।  

(च):  अगधवेशनभा ऩुन सभाज मु.के. को केजन्िम सर्भती, शाखा सर्भती, भहहरा सर्भती य ऩुन युवा 
क्रफ म.ुके. को भहासगचफ वा सगचफरे सॊस्थाको प्रगती प्रततवेदन कोषाध्मऺ हरुरे आगथिक 
प्रततवेदन ऩेश गनुि ऩनेछ बन ेअध्मऺहरुरे भन्तब्म सहहत ्कामिसर्भतीको बफगठन गनेछन ।  
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३.४:    केन्द्न्िम समभनतको गठन: 

(क): केजन्िम सर्भतत तनम्न अनुसाय हुनेछ:  

१: अध्मऺ   - १ जना 
२: उऩाध्मऺ   – २ जना (१ भहहरा, १ खरुा) 
३: भहा-सगचफ   – १ जना 
४: जोइन्ट सगचफ ् - २ जना 
५: कोषाध्मऺ   – १ जना 
६: जोइन्ट कोषाध््ऺ - १ जना 
७: कामिकायी सदस्महरु - १५ जना (१० जना तनवािगचत हुनुऩन ेय ५ जना तनवािगचत  

अध्मऺरे भनोतनत गनेछ। भनोतनत सदस्मराई 
कामिसर्भततको फहुभतरे अनुभोदन गनुि ऩनेछ)। 
 

(ि): केजन्िम सर्भततरे शाखा सर्भततहरु फाट १ जना य शाखा सर्भती नबए्को ठाउहरुफाट 
सकृमताको आधायभा बफर्बन्न ऺेत्रहरु फाट १/१ जना प्रतततनगध तनमुक्त गनि सक्नेछ। तनमुक्त 
बएका प्रतततनगधहरु ऩतन कामिकायी सदस्म सयह हुनेछन।  

(ग): प्रत्मेक शाखा अध्मऺहरु ऩतन केजन्िम कामिसर्भतीको ऩदेन सदस्म हुनेछन। 
 

३. ५:  शािा समभनत, भहहरा समभनत य ऩुन मुवा तरफ: 
(क): शाखा सर्भततहरुको कामिसर्भतत सॊख्मा तनम्न फभोजजभ यहनेछन: 

 १: अध्मऺ  - १ जना (केजन्िम सर्भततको कामिकायी सदस्म) 
२: उऩाध्मऺ  - १ जना  

 ३: सगचफ   - १ जना  
 ४: सह सगचफ  - १ जना  
 ५: कोषाध्मऺ  - १ जना  
 ६: सह कोषाध्मऺ - १ जना  
 ७: सदस्महरु   - ७ जना सम्भ    
 ८: सल्राहकायहरु  - आवठमकता अनुसाय  

नोट: तनवािगचत कामिसर्भततरे ऺबत्रम प्रतततनगध ऩतन तनमुक्त 
गनि सक्नेछ। 
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(ि):   भहहरा सर्भतीको कामिसर्भती सॊख्मा तनम्न फभोजजभ यहनेछन: 

१: अध्मऺ  - १ जना (केजन्िम सर्भततको कामिकायी सदस्म) 
२: उऩाध्मऺ  - १ जना  

 ३: सगचफ   - १ जना  
 ४: सह सगचफ  - १ जना  
 ५: कोषाध्मऺ  - १ जना  
 ६: सह कोषाध्मऺ - १ जना  
 ७: सदस्महरु   - ९ जना सम्भ    
 ८: सल्राहकायहरु  - आवठमकता अनुसाय  

नोट: तनवािगचत कामिसर्भततरे ऺबत्रम प्रतततनगध ऩतन तनमुक्त 
गनि सक्नेछ। 

(ग): ऩुन मुवा क्रफको कामिसर्भती सॊख्मा तनम्न फभोजजभ यहनेछन: 

१: अध्मऺ  - १ जना (केजन्िम सर्भततको कामिकायी सदस्म) 
२: उऩाध्मऺ  - २ जना (भहहरा १ जना, ऩुरुष १ जना) 

 ३: सगचफ   - १ जना  
 ४: सह सगचफ  - १ जना  
 ५: कोषाध्मऺ  - १ जना  
 ६: सह कोषाध्मऺ - १ जना  
 ७: सदस्महरु   - १२ जना सम्भ    
 ८: सल्राहकायहरु  - आवठमकता अनुसाय  

नोट: तनवािगचत कामिसर्भततरे ऺबत्रम प्रतततनगध ऩतन तनमुक्त 
गनि सक्नेछ। 

३. ६:  सल्राहकाय समभती: 
(क): केजन्िम सर्भततरे जरुयी ऩये अनुसाय सल्राहकाय सर्भती खडा गनेछ। 

३. ७:  कामासमभनतको फैठक: 
(क): कामिसर्भततको फैठक हयेक ६ भहहनाभा फस्नेछ । मदी कुनै आकजस्भक् फैठक फस्नु ऩयेभा 

कामिसर्भततको अध्मक्ष्मरे कुन ैऩतन सभम फैठक फोराउन सक्न ेछ ।  

३. ८:  बफबागीम सॊमोजक: 
 (क): केजन्िम सर्भततरे कामिसर्भती र्बत्र फाट वा त्मस बफबाग सॉग सम्फजन्धत अनुबवी फाहहय फाट 

ऩतन तनमुक्त गनि सक्नेछ। फाहहय फाट तनमुक्त बएका सॊमोजकहरु ऩतन कामिकायी सदस्म 
सयह भातननेछ। बफबागीम सॊमोजकहरुरे आफ्नो बफबाग सम्फन्धी अनुबवी दईु जनाराई 
सदस्म तनमुक्त गनि सक्नेछ तय उक्त तनमुक्त सदस्मरे कामिसर्भततको तनणिमभा भतागधकाय 
हुने छैन ।  
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ऩरयच्छेद् - ४ 
काभ, कताब्म य अधधकाय 

 
४.१: अध्मऺको काभ कताब्म य अधधकाय: 

(क): कामिसर्भततको फैठक, साधायण सबा य अगधवेशनको अध्मऺता गने। 
(ि):    कामिसर्भतत हरुराई तनदेशन हदने । 
(ग): सबा य फैठकहरुभा भत फयाफयी बएभा तनणािमक भत हदने। 
(घ):  आकजस्भक सबा मा फैठक फोराउन तनदेशन हदने । 
(ङ्):  कामिसर्भततरे तोकेको काभ गने। 
(च): अन्म सॊघ सॊस्थाफाट तनभन्त्रणा आएभा सॊस्थाको तपि फाट प्रतततनगधत्व गने। 
 

४.२:  उऩाध्मऺको काभ कताब्म य अधधकाय: 
(क): अध्मऺको अनुऩजस्थततभा अध्मऺरे गने कामि गने। 
(ि):    कामिसर्भततरे तोकेको काभ गने। 
(ग): अध्मऺ राई सहमोग गने। 

 

४. ३:  भहासधचफको काभ कताब्म य अधधकाय: 
(क): अध्मऺको तनदेशन फभोजजभ कामिसर्भततको फैठक, साधायणसबा य अगधवेशन फोराउने। 
(ि):    कामिसर्भती फैठक, साधायणसबा य अगधवेशनभा प्रस्ताफहरु तमाय गयी ऩेश गने। 
(ग): साधायण सबा य अगधवेशन भा सॊस्थाको प्रततवेदन ऩेश गने। 
(घ):  कामिसर्भततको फैठक, साधायण सबा य अगधवेशन फाट ऩायीत तनणिमहरु कामिन्वमन गने य गनि 

रगाउने। 
(ङ्):  सॊस्थाको कागज ऩत्रहरु, अर्बरेख हरु ब्मफजस्थत य सुरुक्षऺत सॉग याख्ने। 
(च): सॊस्थाको तपि  फाट ऩत्रचाय गने। 
(छ): साधायण सबा य कामिसर्भततरे तोकेको कामिहरु गने। 
(ज): संस्थाको साधारर् सभा, अधधवेशन र कायणसममततको बैठकहरुको तनर्णय मऱखित रुप्मा 

अमभऱेि राख्न।े 
(झ): मुके चरयटी कर्भसन (UK Charity Commision) को रागग फाषषिक प्रगतत प्रततफेदन तमायी 

गने। 

४. ४:  सधचफको काभ कताब्म य अधधकाय: 
(क): सगचफको तनदेशनभा काभ गने। 
(ि):    सगचफको अनुऩजस्थततभा सगचफको जजम्भेवायीको काभ गने। 
(ग): कामिसर्भततरे तोकेको काभ गने। 
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४. ५:  कोषाध्मऺको काभ कताब्म य अधधकाय: 

(क): सॊस्थाको हय हहसाफ दरुुस्त याख्ने। 

(ि):    रेखा ऩरयऺण गयाउने। 

(ग): साधायण सबा अगधवेशनभा सॊस्थाको आम-ब्मेम प्रस्ततु गने। 

(घ):  कामिसर्भती य साधायणसबाको आगथिक सम्फन्धी तनणिम कामिन्वमन गने गयाउने। 

(ङ्):  सफै खारका हय-हहसाफहरु फैठक फाट अनुभोदन गयाउने। 

(च): अगधवेशनभा आगथिक प्रततवेदन प्रस्ततु गने। 

(छ): कामिसर्भततरे तोकेको कामि गने। 

(ज): मुके चरयटी कर्भसन (UK Charity Commision) को रागग फाषषिक आगथिक प्रततफेदन तमायी 

गने।  

४. ६:   सह-कोषाध्मऺको काभ कताब्म य अधधकाय: 

(क): कोषाध्मऺ राई सहमोग गने। 
(ि):    कोषाध्मऺको अनुऩजस्थततभा वा रयक्तबएभा कोषाध्मऺरे गन ेसफै काभ गने। 
(ग): कामिसर्भततरे तोकेको कामिहरु गने। 

४. ७:   कामाकायी सदस्महरुको काभ कताफम् य अधधकाय: 

(क): कामिसर्भततको तनणिम कामिन्वमन गन ेय गयाउने। 
(ि):    कामिसर्भततरे तोकेको काभ मा जजम्भेवायी फहन गने। 

४. ८:  सल्राहकाय समभतीको काभ कताब्म य अधधकाय: 

(क): कामिसर्भतत राई सल्राह सुझाफ हदनको रागग सल्राहकाय सर्भततको गठन कामि-सर्भततरे 

गनेछ। 

(ि): सल्राहकाय सर्भती कामिसर्भततरे तोकेको सॉख्मा अनुसाय याख्न सककनेछ। 

(ग): सल्राहकाय सर्भततको अवधी कामिसर्भतीको अनुसाय यहनेछ। 

(घ):     कामिसर्भततको अध्मऺ बै अवकास बएऩछी स्वत: सल्राहकायभा भनोतनत हुनेछ। 

(ङ्): सल्राहकायहरुको काभ कतिब्म य अगधकाय कामिसर्भततरे तोके अनुसाय हुनेछ।    
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४. ९:  केन्द्न्िम समभनतको काभ कताब्म य अधधकाय: 

सभाजको उदेठम प्राजप्तको रागग बफर्बन्न बफबागहरु गठन गनि सक्नेछ। जस्त:ै   
(क): अन्तययाजष्िम सॊऩकि  तथा सभन्वम बफबाग   
(ि): च्मारयटी तथा वेल्पेमय बफबाग   
(ग): बैइऩरय आउने, आऩतकार्रन याहत कोष बफबाग    
(घ):   भहहरा बफबाग, मुवा बफबाग 
(ङ्): साॉस्कृततक बफबाग, ऩुखेउरी बफबाग, कभि काण्ड बफबाग 
(च): प्रकाशन / बफधान बफबाग, भात ृबाषा बफबाग,   
(छ): खेरकुद बफबाग    
(ज): आगथिक बफबाग  
(झ): अनुशासन बफबाग 
(ञ): प्रोऩटी बफबाग 
(ट): मातामात बफबाग 
(ठ): खानषऩन ब्मवस्थाऩन बफबाग  

नोट: कामिसर्भततको ऩदावधी ३ फषिको हुनेछ । भुर कामिसर्भती बफघठन भए ऩछी सफ ै
बफबाग,क्रफ वा उऩसर्भततहरु ऩतन स्वत: बफघठन बएको भातननेछ कामिसर्भतत सदस्मभा ३ 
जना भहहराहरुराई प्राथर्भकता हदनेछ ।  

४. १0:  शािा समभनत, भहहरा समभती य ऩुन मुवा तरफको काभ, कताब्म य अधधकाय: 

(क): कामिसर्भती वा साधायण सबाको तनणिमहरुराई कामिन्वमन गने य गयाउने। 
(ि): शाखा सर्भतत, भहहरा सर्भतत य क्रफहरुरे केजन्िम सर्भततको स्वीकृतत र्रएय कुनै ऩतन 

साभाजजक कामिहरु गनि सक्नेछ। मदी शुल्क र्रएय आमोजना गरयएको कामिक्रभ बए उठेको 
यकभफाट खचि कटाएय नापा बएको यकभफाट २५% केजन्िम सर्भतीभा फुझाउन ु ऩनेछ। तय 
महद नोक्सान बएभा केन्िीम सर्भतत जजम्भेवायी हुन े छैन। कोष सॊचारनको रागग छुटै्ट फैंक 
खाता खोल्न सक्नेछन। उल्रेखखत सर्भतीका सगचफ य कोषाध्मऺरे केजन्िम सर्भततको 
साधायण सबा, अगधवेशनभा अतनवामि रुऩभा सॊस्थाको प्रततवेदन य हहसाफ बफवयण फुझाउनु 
ऩनेछ ।    

(ग): भहहरा सर्भतत य ऩुन मुवा क्रफको तनवािचन आफ्न ैक्रफ अथवा सर्भततका सदस्महरु फाट नै 
गनेछ। तनवािगचत अध्मऺहरु स्वत: केजन्िम सर्भततको कामिकारयणी सदस्मभा यहनेछन।  

(घ):   कामिसर्भततरे तोकेको कामिहरु गने। 
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४. ११:  आजीवन य साधायण सदस्महरुको न्द्जम्भेवायी: 

(क):  सभाज अथवा सदस्महरुराई ऺतत (हातन-नोक्सानी) हुन ेकुनै ऩतन कामिक्रभ गनि ऩाउने छैन ।  

(ि):  ऩुन सभाज मुकेको बफधान अनुसाय आपुरे ततनुि ऩने सदस्मता शुल्क अथवा कोयोभानो 
अतनवामि रुऩभा सभमभ ैफुझाउन ुऩने छ ।  

(ग):  ऩुन सभाज मुके को घोषषत बफधान अथवा तनमभ हरुराई अतनवामि रुऩभा ऩारना गनुि ऩनेछ।  

(घ):  महद केजन्िम सर्भततको कामिक्रभ प्रतत असन्तजुष्ट (गचत्त नफुझकेो) बएभा र्रखखत रुऩभा ऺेत्र 
प्रतततनगध अथवा शाखा सर्भतत भापि त केजन्िम सर्भततभा उजुयी गनि सककने छ।  

(ङ्):  महद आफ्नो सम्ऩकि  ठेगाना, टेर्रपोन नॊ., ईभेर एड्रसे हरु ऩरयवतिन बएभा ऺेत्र प्रतततनगध, 
शाखा सर्भतत अथवा र्सधै केजन्िम सर्भततराई तरुुन्त जानकायी गयाउनु ऩनेछ।  

(च):  महद कुन ैप्रकायको आकजस्भत सभस्माहरु आई ऩयेभा ऺेत्र प्रतततनगध, शाखा सर्भतत अथवा 
र्सधै केजन्िम सर्भततराई तरुुन्त जानकायी गयाउनु ऩनेछ। 

(छ): महद केजन्िम सर्भततरे भनार्सफ ठानेभा कामि सर्भतत फैठकभा छरपरगयी तनणिम गनेछ तय 
र्रखखत रुऩभा नआएका फाहहरय हल्राहरुको फायेभा सभाज उत्तयदामी हुने छैन। 
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ऩरयच्छेद् - ५ 
आधथाक ब्मफस्था 

 
५.१:  सॊस्थाको कोष: 

(क): सॊस्थाको नाभभा स्थातनम फैंकभा खाता खोर्रनेछ। कामिसर्भततको अध्मऺ, भहा-सगचफ य 
कोषाध्मऺ भध्म कुन ै दईु जनाको सॊग्मुक्त हस्ताऺय फाट खाता सन्चारन गरयनेछ। तय 
कोषाध्मऺको हस्ताऺय अतनवामि हुनुऩनेछ। 

(ि): कामिसर्भततरे बफषवध प्रमोजनको रागग कोषहरु खडा गनि सक्नेछ। 
(ग): सॊस्थाको छुटै्ट आफ्न ैकोष हुनेछ। कोषभा चर अचर सम्ऩतत यहने छन। 

 
५.२:  कोषका स्रोतहरु: 

(क): सदस्मता शुल्क, चन्दा अनुदान, प्रकाशन बफक्री। 
(ि): षवषवध कामिक्रभहरुको आमोजना फाट उठेको यकभ। 
(ग): सहमोग दाताहरुफाट सॊकरन हुन आएको यकभ। 
(घ):   आजीवन सदस्मता य साधायण सदस्मताफाट सॊकर्रत यकभ ऩुन सभुदामको बाषा, सॉस्कृतत 

तथा एततहार्सक कामिहरुभा फाहेक खचि गनि ऩाउने छैन। त्मसको रागग ऩतन साधायण सबाभा 
जानकायी गयाएय फहुभतरे ऩास गये ऩछी भात्र खचि गनि ऩाउनेछ। 

(ङ्): सभाजको कोष कुनै व्मजक्तगत प्रमोजनको रागग प्रमोग गनि ऩाउन ेछैन। 
(च): सॊस्थाको अगधवेशन हुनु अगाडड रेखा ऩरयऺण गयाउनु ऩनेछ। 

 
५. ३:  सहमोगको प्रकाय: 

(क): मस सॊस्थाको सदस्मता र्रएका ६ भहहना अफगध ऩुया बैसकेका फेरामतफासी ऩुनहरुको ननधन 
बएभा प्रत्मेक सदस्म हरुफाट १० ऩाउन्ड उठाइ सॊस्थाको तपि  फाट सदस्म हरुको नाभ सहहत 
प्रदान गरयनेछ। 

(ि): मस सॊस्थाको सदस्मता नर्रएका ऩुनहरुको तनधन बएभा सॊस्थारे स्वेजच्छत चन्दा अर्बमान 
गनि सक्न ेछ तय फाध्मकारय (अतनवामि) हुने छैन। 

(ग): फेरामतफासी ऩुनहरुराई कुनै दैवी प्रकोऩ आऩजत्त ऩयेभा सॊस्थारे अन्म सॊघ सॊस्थाहरु सॉग 
सभन्वम गयी चन्दा अर्बमान गनि सक्नेछ। 

(घ):   नेऩार वा अन्म देशहरुभा फसोफास गने ऩुन हरु वा ऩुनहरु द्दया सॊचामरत ऩयोऩकायी 
सॊस्थाहरुफाट सहमोगको रागग मरखितरुऩभा ननवेदन आएभा य कामिसर्भततरे उऩमुक्त ठानेभा 
स्वेजच्छत रुऩभा चन्दा सॊकरन गयी सहमोग गनि सक्नेछ। तय ऩरयच्छेद २, दपा २.० (ङ्ख) सॊग 
फाखझएभा तनवेदनको भान्मता यहन ेछैन। 

(ङ्): ऩुन सभाजरे प्रदानगने ५. ३ - (क) को सहमोग फाहेक अन्म सहमोगहरुको रागग सम्फजन्धत 
सॊस्थारे सहमोगको रागग मरखित ननवेदन हदनु ऩनेछ तय ऩरयच्छेद २, दपा २.० (ङ्ख) सॊग 
फाखझएभा तनवेदनको भान्मता यहन ेछैन। 
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ऩरयच्छेद् - ६ 
ननवााचन, ववधान सॊशोधन तथा ववववध 

६.१:  ननवााचन सम्फन्धी व्मफस्था: 

(क): कामिकायीणी सर्भततरे आफ्नो ऩदावधी सककनु बन्दा ३ भहहना अगाडड तीन देखी ऩाॉच 
सदस्मीम तनवािचन सर्भती गठन गनेछ। 

(ि): ऩहहरो प्राथर्भकता सवि सम्भती हुनेछ। मदी सो नबएभा तनवािचन गोप्म भतदान फाट हुनेछ। 
(ग): तनवािचन कामि सककएय नमाॉ कामि सर्भततको घोषणा बए ऩछी तनवािचन सर्भतीको ऩतन स्वत: 

बफघठन हुनेछ। तय मदी सो सभमभा तनवािचन सम्ऩन्न हुन नसकी स्थगगत हुन ऩुगेभा फढीभा 
६ भहहना अवधी सम्भको रागग सॊस्थाको कामिहरुराई तनयन्तयता हदनको रागग तनवािचन 
सर्भततरे तदथि सर्भततको गठन गनि सक्नेछ। ऩु:न तनवािचनको रागग र्भती, स्थान, सभम य 
प्रकृमाहरु सोही तनवािचन सर्भततरे नै गनेछ। नमाॉ कामिसर्भतीको गठन बए ऩछी तदथि 
सर्भती स्वत: खायेज हुनेछ। 

(घ):   गोप्म भतदान फाट भत ऩरयणाभ फयाफय बएभा ऩुन: भतदान हुनेछ। ऩुन: भतदान फाट ऩतन 
फयाफयी बएभा गोरा प्रथा फाट ऩतन तनणिम गनि सककनेछ। 

(ङ्): षवधान सॊगठन र्भल्ने बएभा तनवािचन सर्भततरे तनवािचन प्रकृमाको रागग अस्थामी तनमभ 
फनाउन सक्नेछ। सो तनमभ तनवािचन ऩछी स्वत: खायेज हुनेछ। 

(च): तनवािचनभा उम्भेद्फायी हदन य भत हाल्न सॊस्थाको सदस्मता र्रएको हुनु ऩनेछ। नषवकयण 
नबएको बम उम्भेद्फायी हदन य भत हाल्न ऩाउने छैन। 

(छ): उम्भेद्फायी शुल्क सम्फजन्ध कामि-सर्भततरे तनणिम गये फभोजजभ यहनेछ। 
(ज): अध्मऺ ऩदको रागग कामिसर्भतीको सल्राहकाय देखी कामिसर्भती सदस्म र्बत्र यही एक 

कामिकार काभ गरय सकेको हुनु ऩनेछ। 
(झ): भत खसाल्न आॉपै उऩजस्थत हुनु ऩनेछ। अरु कसै भापि त र्सपारयस, भन्जुरयनाभा अथवा कुनै 

ऩतन भाध्मभ (हुराक, इभेर, टेर्रपोन) भापि त भत ऩठाउन ऩाउन ेछैन। 
(ञ): फतिभान कामि सर्भततहरुको कुनै ऩतन ऩद अगधवेशनको हदनभा फतिभान अध्मऺफाट बफघठनको 

घोषणा नबए सम्भ कामभ यहने छ तय तनवािचन सर्भततको कामितार्रका अनुसाय आफ्नो 
इच्छा अनुसायको ऩदभा तनवेदन पायभ बनि सक्नेछन। 

(ट): अध्मऺ ऩदको रागग एउटै व्मजक्तरे तशे्रो कामिकारको रागग उम्भेद्फायी हदन ऩाउन ेछैन। तय 
तशे्रो कामिकारको रागग कसैको उम्भेद्वायी नऩयेभा अको कामिकार ऩतन अध्मऺ गनि सक्नेछ। 

(ठ): भहहरा सर्भतत य ऩुन मुवा क्रफको तनवािचन आफ्न ैक्रफ अथवा सर्भततका सदस्महरु फाट नै 
हुनेछ। तनवािगचत अध्मऺहरु स्वत: कामिकारयणी सदस्मभा यहनेछन। 

६. २:  बफधान सॊशोधन:  
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(क): सॊस्थाको बफधान सॊशोधन गनुि ऩयेभा कामिसर्भततरे त्मस सम्फन्धी प्रस्ताव तमाय गयी सो 
प्रस्ताव उऩय छरपर गनि वावषाक साधायण सबा, बफशषे बेरा वा अधधवेशन फाट अनुभोदन 
गयाउनु ऩनेछ। 

(ि): वाषषिक साधायण सबा, बफशषे बेरा वा अगधवेशनभा उऩन्द्स्थत सम्ऩूणा सद्स्म सॊख्माको दईु 
नतहाइ सदस्महरुरे सभथिन जनाएभा सॊशोधन प्रस्ताव ऩायीत बएको भातननेछ। 

(ग):  ऩहहरो य दोस्रो फाषषिक साधायण सबा अथवा बफशषे सबाभा तनणिम गरयएको बफधानराई 
सॊशोधन य तसे्रो फाषषिक साधायण सबा अथवा अधधवेशन फाट अनुभोदन बएको षवधानराई 
सॊस्कयणभा ऩरयणत गरयनेछ। 

६. ३:  ननमभ फनाउन:े 
(क): भुर कामिसर्भततरे मो बफधानको अगधनभा यही तनमभ उऩ-तनमभहरु फनाउन सक्न ेछ तय 

उऩसर्भती, बफबाग मा क्रफरे फनाउन सक्ने छैन। 

६.४:   गोप्मता: 
(क): कुनै ऩनी ऩदागधकायी वा तथा सॊस्थाको जजम्भेवारय र्रएका सदस्महरुरे सर्भती वा सॊस्थाको 

गोप्मता बङ्खग हुने कुयो प्रकट गनि ऩाउन ेछैन। 

६. ५:   ननस्कृमता: 
(क): मो बफधानभा उल्रेखखत बएका कुयाहरु फेरामतको ऎन कानुन सॊग फाखझएभा फाखझएको 

हदसम्भ त्मस्ता कुयाहरु स्वत: तनस्कृम हुनेछन। 

६. ६:   व्माख्मा गन ेअधधकाय: 
(क): मस बफधानको कुन ैऩतन धाया, उऩ-धायाका कुयाको व्माख्मा गने अजन्तभ अगधकाय भुर कामि-

सर्भतत राई हुनेछ। 

६. ७: फुझ फुझायत (हस्तान्तयण):  
(क): तनवािगचत कामि-सर्भतत राई बफघहठत कामिसर्भततरे सॊस्थाको सम्ऩूणि कागजात तथा 

अर्बरेखहरु य चर-्अचर सम्ऩतत सहहतको बफवयण अगधवेशन सककएको ततन भहहना र्बत्रभा 
ऩदागधकारयहरुको हस्ताक्ष्मय सहहत फुझ फुझायत गनुि ऩनेछ। 

६. ८:   ऩदाधधकायी सदस्महरु कामभ नयहने अवस्था: 
(क): भतृ्मु बएभा। 
(ि): अध्मऺरे उऩाध्मऺ भापि त य अन्म ऩदागधकायी वा सदस्महरुरे अध्मऺ भापि त कामिसर्भततभा 

र्रखखत याजीनाभा हदएभा। 
(ग): बफना सुचना रगाताय ४ ऩटक सम्भ फैठक भा अनुऩजस्थत बएभा। तय सपाइको भौका २१ 

हदन कामािरम सभमावगध हदइने छ। 
(घ):   सॊस्थाको षवधान प्रततकुर काभ गयेभा। 
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६. ९:   अववस्वासको प्रस्ताव: 
(क): कुनै सल्राहकाय वा ऩदागधकायी वा सदस्म उऩय अषवस्वासको प्रस्ताव साधायण सबाभा ऩेशगनि 

सककनेछ। साधायण सबाको उऩजस्थत सदस्महरुको दईु ततहाइ फहुभत फाट प्रस्ताव ऩायीत 
बएभा सल्राहकाय वा ऩदागधकायी वा सदस्म ऩद च्मुत हुनेछ। तनज राई सपाइको भौका २१ 
हदन कामािरम सभमावगध हदइने छ। 

६. १0:  बेष-बुषा:  
(क): म्माग्दी जजल्रा हहस्तान गा बफ स औरभा २०६३ सारभा बएको स्वणि जमन्ती सभायोहरे ऩुन 

हरुको बेष-बुषा तनम्न अनुसायको तनणिम गयेको छ। 
१: भहहरा:   ऩोशाक:  चोरी, तकेी, तनरोऩटुकी, तछट्को गुन्मु, भेत्तोयो,  

गहना:  डोयी, हरयमो ऩोत,े जन्तय,् नजयी, चपे्टेसुन, भारुरी, फुराकी, पुरी, 
चाहदकोयमा, ठोका, फाघ्भुखेफारो, ऩैसेऩोत,े ठेभया, कण्ठा, भुगाऩोत,े र्शयफन्दी, नायगेन 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
२: ऩुरुष:   ऩोशाक:  तल्र सेये, बोटो, आस्कोट, पेटा, ऩटुका, गादा, टोऩी, ऩेटी, र्भन्द ु

गहना:  दफुिरी, चाहदको फारो (कम्भयभाखकुुयी) 
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६. ११:   सऩथ ग्रहण: 
 

भ (आफ्नो नाभ) ________________________________________ हाम्रो कुर देवता राई 

साऺीयाखी प्रततऻा गदिछु कक, 

ऩुन सभाज मु. के. को बफधान य मस अन्तगित फनेका तनमभहरुको ऩारना गदै, भ भेयो कामिकार बयी, भ 

तनवािगचत   

बएको ऩदको दरुुऩमोग,् ऩुन सभाजको गोऩतनमता बङ्खग हुन ेय सभाज राई असय ऩुग्न ेखारको कुन ैऩतन 

कामि गने,  

गयाउने छैन ।  

भ भेयो फुद्धी, बफवेक य ऺभतारे भ्माए सम्भ सॊस्थाको उदे्दठम प्राजप्तको रागग तनस्वाथि, ऩायदशॉ य 

इभान्दारयका साथ 

कृमार्शर यहन ेछु । 

 

 

हस्ताऺय :     ________________________________ 

र्भती:      _________________________________ 

 
 
तनवािचन सर्भततको नाभ:  _________________________________ 
 
तनवािचन सर्भततको हस्ताऺय: _________________________________ 
 
र्भती:      _________________________________ 
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६. १३: सदस्मता पायभ:  (It can be found in pun samaaj UK’s website) 
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६. १४: बफधान सॊसोधन य सॊस्कयण:   

S/N DATES AMENDMENTS EDITIONS  RMKS 

01 2007 - 2008 Amendment 1 & 2 Edition: 01 (Approved) 2 years term 

02 2009 - 2010 Amendment 1 & 2 Edition: 02 (Approved) 2 years term 

03 2011 - 2012 Amendment 1 & 2 Edition: 03 (Approved) 2 years term 

04 2013 - 2015 Amendment 1, 2 & 3 Edition: 04 (Approved) 3 years term  

05 2016 - 2018 Amendment 1, 2 & 3 Edition 05 (Approved) 3 years term 

06 2019 -    

 
जम कयफाकेरी  फाफा ! 
जम ऩुन सभाज मु.के. !! 

!! सभाप्त !! 


