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पुन समाज य.ु के .को खबधान
प्रस्तावना:
प. १: नेपाल बहु-जाततय, बहु-भातषक, बहु-सााँस्कृततक, बहु-धातमिक भएको देश हो। नेपालमा बसोबास गने सबै
जातजाततहरुले आआफ्नै भाषा र साँस्कार साँस्कृततहरुको साँरक्षण गनिको लातग आ-आफ्नै जात-जातत र
समदु ायको नामबाट सस्ं थाहरु खोलेका छन। तबतभन्न जात-जाती तभत्रको एउटा जाती हो मगर।
इततहााँसकार, मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्री हरुले मगर जाखत खभत्र ११०० भन्दा बढी उप-थर हरु छन्
भनेर उल्लेख गरे का छन् यी उप-थर हरुलाई आ-आफ्नो गोत्र, कुल अथवा बश
ं ावली अनुसार जम्मा ७
प्रमि
ु थरहरुमा तबभाजन गरे का छन।् तत हुन:्
(क)- थापा, (ि)- राना, (ग)- आले, (घ)- घती, (ङ्) - बुढा, (च)- पुन, (छ)- रोका
प. २: पनु थर तभत्र पतन ५० भन्दा बढी उप-थरहरु छन।् यी उप- थरहरु ठाउाँ अनसु ार फरक, फरक पाइन्छन् । कुनै
पतन समदु ायहरुको भाषा, संस्कार तथा संस्कृतत हरु समयको काल खण्ड र भौगोतलक तबतभद्धता अनसु ार
फरक हुने गदिछन।
प.३: तबशेष गरे र चार हजार पवितमा बस्ने (अतहलेको धौलातगरी सेरोफे रो मा बस्ने) पनु हरुले आफ्नो
समदु ायहरुको उत्थानको लातग २०१३ साल माघ १३ गते भएको म्याग्दी औलं सम्मेलन बाट तबतधवत
रुपमा पनु सधु ार सतमती सस्ं थाको गठन गरे का हुन। त्यसपछी बसाइ सराई सगं ै नेपाल अतधराज्य भरी
छररएर रहेका पनु समदु ायहरुले तबतभन्न नाम बाट पनु समदु ायको लातग तबतभन्न सामातजक कायिहरु गदै
आएका तथए।
प. ४: यसरी तबतभन्न ठाउहरुमा छररएर रहेका पनु समदु ायहरुको संस्थाहरुलाई एकता गराउदै एउटै नाम र उदेश्यमा
तनतहत रहनको लातग जेष्ठ २९ गते २०६३ सालमा पनु समाज नेपाल तबतधवत रुपमा दताि भै पनु
समदु ायहरुको भातषक सााँस्कृततक र पतहचानहरुलाई सम्बधिन् र साँरक्षण गदै आएको तथए। देशको
पररतस्थतीले गदाि चाहे त्यो गोखाि भती बाट होस् या अन्य रोजगारको लातग होस् तबदेतशने परम्पराले हामी
पनु हरुपतन अछुतो रहेनौ।
प. ५: यही क्रममा हामी बेलायत आएर बसोबास गने पनु हरुको सख्ं या पतन धेरै हुन पगु ेकोछ । बेलायतमा
बसोबास गने पनु समदु ायहरुमा सहयोगहरु आदान-प्रदान गनि, गराउन र हाम्रो साँस्कार साँस्कृततहरुलाई
तबदेशमा रहे पतन साँरक्षण गनि एक संस्थाको महससु गदै पनु समाज य.ु के . सन् २००७ मा स्थापना भएको
हो। पनु समाज य.ु के . लाई सन् २०१५ बाट पनु समाज नेपालले तजल्ला सरहको मान्यता प्रदान गररसके को
छ।
प. ६: पनु समाज य.ु के . ले तमतत ११ माचि २०१५ (11 March 2015) ताररख यक
ु े च्याररटी कतमसन (UK
Charity Commision) मा दताि भै दताि नं. 1160842 प्राप्त गरर बैधातनकता पाएको छ।
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पररच्छे द् - १
नाम, परिभाषा, लेटिप्याड, झन्डा, लोगो र कायाा लय
१.0: नाम:
(क):
(ख):
(ग):
(घ):

यस सस्ं था (समाज) को नाम ‘पुन समाज य.ु के .” रहेकोछ।
यस संस्था सन् २००७ मा स्थापना भएको हो।
अंग्रेतजमा संस्थाको नाम‘PUN SAMAAJ UK’ रहेकोछ।
स्थापना कालमा बहुमत सदस्यहरुको तनणिय बाट पनु समाज यक
ु े नामाकरण भएको हुदाँ ा यस संस्थाको नाम
पररवतिन गनिु परे मा अतधवेशन बाट संस्थाको सम्पणू ि सदस्यहरुको दइु ततहाई बाट अनमु ोदन भएमा पररवतिन गनि
सतकनेछ।
(ङ्): पनु समाज य.ु के . स्थापना गदाि तदथि सतमततमा रहेका सबै सदस्य हरु सस्ं थाको सस्ं थापक सदस्य रहने छन।

१. १: परीभाषा: खबषय वा प्रसगं ले अको अथा नलागेमा:
(क): सस्ं था (समाज) भन्नाले पनु समाज य.ु के .लाई सम्झनु पछि ।
(ख): खवधान भन्नाले पनु समाज यक
ु े को तबधान २००७ (नेपालीमा) र यक
ु े च्याररटी कतमसन (UK Charity
Commission) को तबधान २०१५ (अंग्रेजीमा) लाई सम्झनु परछ् ।
(ग): के खन्िय सखमती भन्नाले यस तवधानको पररच्छे द – ३, दफा - ३.४ बमोतजमका गतठत कायि सतमतत लाई जनाउने
छ।
(घ): सदस्य भन्नाले यसै तवधान बमोतजम प्रदान गररएको पररच्छे द – २, दफा २.१, २.२ र २. ३ का सदस्यहरुलाई
जनाउनेछ।
(ङ्): शािा सखमखत भन्नाले पनु समाज यक
ु े को के तन्िय सतमतीको मातहतमा रहने गरर तबतभन्न क्षेत्रमा खोतलएका
शाखा सतमततहरुलाई जनाउनेछ।
(च): उपसखमती भन्नाले पनु समाज यक
ु े को के तन्िय सतमतीको मातहतमा खोतलएका मतहला सतमतत य.ु के . र पनु यवु ा
क्लब य.ु के . लाई जनाउनेछ।
(छ): मानाथा सदस्य भन्नाले पनु हरुको भाषा, साँस्कृ ततमा योगदान गरे का अन्य नेपाली वा तबदेशी हरुलाई के तन्िय
सतमततको तनणियले प्रदान गररएको सदस्य लाई सम्झनु पछि ।
(ज): पुन समाज य.ु के .को यो खबधान बेलायत बासी पनु समाज यक
ु े को सदस्य र सदस्यको पररवारहरुलाई मात्र लागु
हुनेछ।
(झ): पुन समाजको सदस्यता भएका पनु हरु नेपाल र नेपालीको लातग काम गनेकुनै पतन संस्थाहरुमा बसेर काम गनि
स्वतन्त्र हुने छन।
(ञ): पुन खभत्रको उप-थर या पत भन्नाले तबतभन्न ईततहास र दस्तावेजहरुमा जनाइएका पनु तभत्रको अन्य उप-थर या
पत हरुलाई जनाउनेछ।
(ट): साधारण सभा भन्नाले बषिमा एकपटक गररने सम्पर्ू ण सदस्यहरु रहने गरर बोलाईएको सभालाई बुझाउनेछ।
(ठ): अखधवेशन भन्नाले ३ बषिमा कायिसतमती पररवतिन हुने सभा (बैठक) लाई लाई बुझाउनेछ।
(ड): पनु भन्नाले मगर जाती तभत्र पने समदु ाय भएता पतन आफ्नै मौतलक भातषक र सााँस्कृ ततक तबतभवता भएका पनु
हरुलाई बझु ाउनेछ।
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१.२: लेटरप्याड:
(क): सस्ं थाको लेटरप्याद संस्थाको तचट्ठीपत्रहरुको लातग प्रयोग गररन्छ। देब्रे पट्टी पनु समाजको लोगो रहनेछ। तबचमा
संस्थाकोनाम, स्थापना तमती र च्याररटी न. रहनेछ। दातहने पट्टी समाजको झन्डा रहनेछ। अतन्तममा (तलको
भागमा) समाजको सम्पकि इमेल, वेबसाईट, ठे गाना र टेतलफोन न.ं रहने छ।

Website
Samaaj’s Email
Committee’s Email
Address

: www.punsamajuk.com
: punsamaajuk@gmail.com
: newcommittee_boardonly@yahoo.co.uk
: 20 Fulwood Avenue, Wembley, Middlesex, HA0 1LT (Mob-07846066922)

१.३: झन्डा:
(क): पनु समाज य.ु के . को झन्डा पनु समाज नेपालको जस्तै तल रातो मातथ सेतो कपडामा तबचमा समाजको लोगो
अतन्कत हुनेछ। पनु समदु ायमा कुनै पतन शभु कायि हरू गदाि दर-देवता हरूलाई सेतो र रातो धजा चढाईन्छ। माथीको
सेतो रंगले शातन्तको प्रततक तलको रातो रंगले पररवतिनतशलको प्रततक बुझाउनेछ।

१.४: लोगो:
(क): पनु समाज य.ु के .को लोगो बातहर परट्टको ९ वटा कोणले करबाके ली बाबा सम्बतन्धत ईततहासलाई जनाउनेछ।
तभत्रपट्टीमातथल्लो भागमा नेपालीमा समाजको नाम तल्लोपट्टी अंग्रेतजमा समाजको नाम र तभत्र गोलाकारमा
करबाके ली बाबाको तचत्र, स्थापना तमती र यक
ु े च्याररटी नं. रहनेछ।

१. ५: सस्ं थाको कायाालय:
(क): यस् संस्थाको कायािलय कायिसतमततले तोके को ठाउमा रहनेछ। शाखा सतमती, उप सतमती, तबभाग या क्लबहरुको
कायािलय सम्बतन्धत सतमततले तोके को ठाउमा रहनेछन।
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पररच्छे द् - २
उदेश्य र सदस्यता
२.0: पुन समाज य.ु के .को उदेश्य खनम्न अनुसार रहनेछ:
(क): द:ु ख र तपडामा परे का बेलायत बासी पनु हरु लाई आतथिक सहयोग गने।
(ि): पनु हरुको भाषा साँस्कृ तत र परम्पराको सम्बदिन र साँरक्षण तथा पनु हरुको इततहासको अनसु न्धानको तनम्ती कायि
गने।
(ग): सााँस्कृ ततक कायिक्रम हरु लगायत अन्य कायिक्रमहरु गने।
(घ): देश तथा तबदेशमा रहेका पनु हरुको सस्ं था संग सपं कि गदै सम्बन्ध कायम गने।
(ङ्): पनु समदु ायको उत्थानको लातग योगदान तदने व्यति वा सस्ं थाहरुलाई र पनु समदु ाय तभत्र बाट उच्च तशक्षा हातसल
गने यवु ा यवु तीहरुलाई सम्मान र सहयोग गने।
(च): पनु समाज य.ु के .लाई सधैं भर सेवामा के तन्ित गदै एउटा परोपकारी संस्थामा स्थातपत गने।
(छ): दैवी प्रकोप र द:ु ख मा परे का मानव हरुलाई पतन सहयोग गनि सक्नेछ।
(ज): सेतमनार, गोतठठ, भेटघाट, छलफल अन्तकृि या तथा प्रतशक्षण सन्चालन गने।
(झ): बेलायत तस्थत अन्य सस्ं थाहरु बाट आएका तनमन्त्रणा हरुमा प्रतततनतधत्व गने।
(ञ): पनु समाज य.ु के .तबशद्ध
ु सामातजक संस्था भएको हुनाले कुनै पतन ब्यतिगत स्वाथि, राजनीतत र धमिबाट अलगर
हनेछ।
(ट): पनु समाज य.ु के को आजीवन वा साधारण सदस्यता भैसके पछी सदस्य तभत्रका ब्यतिहरुको तनधन भएमा हरे क
सदस्यले अखनवाया £१०.०० (दस पाउन्ड) शुल्क (कोरोमानो - भे टी) उठाउनु पने छ ।
(ठ): पनु समाज य.ु के .ले DPA 1998 (Data Protection Act 1998) गोपतनयता, Human Right Act 1998
(मानव अतधकार), र Equal Oppurtunity Act 1998 (समान अवसर) को पालना गनेछ।
(ड): पनु समाज यक
ु े ले नेपालमा पनु समदु ायहरुमा भै परर आउने तवतभन्न द:ु ख, घटना र सामातजक परोपकारी कामहरु
लगायत भक
ु म्प, दैबी प्रकोप र बाढी तपतडतहरुलाई पतन सहयोग गनेछ तर पनु समाज नेपाल के तन्िय सतमततबाट
आतधकाररक रुपमा सहयोगको लागी पत्र आउनु पने छ।

२.१: सदस्यता:
(क): सदस्यताको लातग १८ बषा पगु ेको जन्म जात पनु हुनपु ने छ। १८ बषा खभत्रका छोरा छोरीहरु, अखववाखहत छोरा
छोरीहरु तथा अपाङ्ग (असि) हरुपतन बाबा आमाको सदस्यता तभत्र पने छन। पनु समदु ायका यवु ाहरूले अन्य
समदु ाय हरुका यवु तीहरूलाई तववाह गरे र ल्याएमा पतन सदस्यता हुनेछ तर पनु समदु ायका छोरीहरु अन्य जाती साँग
तववाह गरे र गएमा सम्बखन्धत व्यखि मात्र सदस्य हुनेछ, लोग्ने र छोरा छोररहरु भने मानाथा सदस्य मात्र हुने
छन।
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२.२: आजीवन सदस्य:
(क): आजीवन सदस्य हुन लाई पनु समदु ाय हरु एकसय पाउण्ड शल्ु क (£100.00) ततरी आजीवन सदस्य बन्न सक्ने
छन। आजीवन सदस्य पनु समाज य.ु के . संस्था रहे सम्म अवधी रहनेछ।
(ि): एक सय पाउन्ड शल्ु क ततरी आजीवन सदस्य बनेपछी लोग्ने स्वातस्न दबु ैलाइ हुनेछ र मतातधकार दबु ै जना लाई
हुनेछ।
(ग): आजीवन सदस्य भैसके पतछ कारण जनाइ तलतखत रुपमा तनवेद तदएमा आजीवन सदस्यबाट हट्न सतकनेछ तर
शल्ु क तफताि हुने छै न र सस्ं थाबाट कुनैपतन सहयोग पाउने छै न। सस्ं था बाट कुनै पतन प्रकारको सहयोग तलई सके को
भए संस्थाको आजीवन सदस्य बाट हट्न पाउने छै न।

२.३: साधारण सदस्य:
(क):
(ि):
(ग):
(घ):

वातषिक २० पाउन्ड ततरे र संस्थाको साधारण सदस्य बन्न सक्ने छन।
लगातार नखवकरन गदै ५ बषा पगु े पछी स्वत: आजीवन सदस्य हुनेछ र मतातधकार दबु ै जनालाई हुनेछ।
पााँच चोतट नतवकरण नपग्ु दै सम्म साधारण सदस्य नै रहनेछ।
वातषिक २० पाउन्ड ततरे र संस्थाको साधारण सदस्य बने पछी लोग्ने स्वातस्न दबु ैलाइ हुनेछ तर मतातधकार सम्बतन्धत
ब्यतिलाई मात्र हुनेछ।
(ङ्): साधारण सदस्य भैसके पतछ कारण जनाइ तलतखत रुपमा तनवेदन तदएमा साधारण सदस्यबाट हट्न सतकनेछ तर
शल्ु क तफतािहुने छै न र संस्थाबाट कुनैपतन सहयोग पाउने छै न। संस्थाबाट कुनै पतन प्रकारको सहयोग तलई सके को
भए सस्ं थाको साधारण सदस्य बाट हट्न पाउने छै न।

२.४: मानाथा सदस्य:
(क): पनु समदु ायको उत्थानको लातग तबशेष योगदान परु ाएका अन्य नेपाली वा तबदेशीहरुलाई पनु समाज य.ु के .को
मानाथि सदस्य प्रदान गनि सक्नेछ ।
(ि): मानाथि सदस्य कायि सतमततको दईु ततहाइ बहुमतले तनणिय गरे को हुनु पनेछ ।
(ग): मानाथि सदस्यको लातग शल्ु क लाग्ने छै न ।
(घ): मानाथि सदस्यलाई उम्मेद्वार र मतातधकार हुने छै न ।

२. ५: सदस्यता प्रदान गने खबखधहरु:
(क): सदस्यताको लातग फाराम कायि सतमतत बाट वा सस्ं थाको वेबसाईट बाट पतन उपलब्ध हुनेछ।
(ि): सदस्यता फाराम शल्ु क सतहत कायि-सतमततमा तनवेदन आएपछी त्यस्को छान तवन गने अतधकार कायि-सतमतत लाई
हुनेछ। कुनै कारणवस् अयोग्य ठहररएमा सतहत तलतखतरुपमा सम्बतन्धत ब्यति लाई तदनेछ।
(ग): कायिसतमततले सबै प्रकारको सदस्यहरुको पणू ितबवरणको अतभलेख राख्नेछ। सम्बतन्धत ब्यतिले माग गरे मा
सम्बतन्धत लाई मात्र अतभलेख देखाउन सक्नेछ।
(घ): साधारण सदस्यको नतवकरण शल्ु क कायि-सतमततले तोके को समय तभत्र बुझाई सक्नु पनेछ।
(ङ्): सदस्यता तबतरण पनु समाज य.ु के . को अतधवेशन हुनु भन्दा दईु मतहना अगातड बाट बन्द हुनेछ र अतधवेशन
सतकएको दईु मतहना पछी बाट पनु :तबतरण गररनेछ ।
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२. ६: सदस्यताको अयोग्यता:
(क): संस्थाको प्रततकुल आचरण गरे मा कायिसतमततले स्पतिकरण माग्ने छ र मनातसब देखेमा सदस्यता खारे ज गनि
सक्नेछ। तर सफाइको मौका २१ काम गने तदन तदनेछ।
(ि): सदस्यताको मृत्यु भएमा।
(ग): राजीनामा तस्वकृ तत भएमा।
(घ): संस्थाको तबघठन भएमा।
(ङ्): पनु समाज य.ु के .को आजीवन वा साधारण सदस्यता भैसके पछी सदस्य तभत्रका ब्यतिहरुको तनधन भएमा सदस्यले
उठाउनु पने १० पाउन्ड शुल्क नऊठाएमा कायिसतमततले स्पतिकरण तलएर सदस्यता खारे ज गनि सक्नेछ। तर
सफाइको मौका २१ काम गने तदन तदनेछ अथवा तनतरक्रय सदस्य सरह मातननेछ जस्तै: भोट हाल्न नपाउने,
तनधनको अवस्थामा कोरोमानो अतनवायि नहुने र अन्य के तन्िय सतमततको तनणिय अनसु ार अन्य कारवाही हुन
सक्नेछ।
(च): हरे क बषि सदस्यता नतवकरण नगरे मा । तर सफाइको मौका २१ काम गने तदन तदनेछ।
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पररच्छे द् - ३
साधारण सभा, अखधवेशन र कायासखमती
३.१: साधारणसभा:
(क): यस संस्थाको सम्पणू ि सदस्यहरु भएको एक साधारण सभा हुनेछ।
(ि): साधारणतया बषिमा एकपटक साधारण सभा हुनेछ। तर ५१ % (प्रततशत) सदस्यहरुले तलतखत अनरु ोध् गरे मा
तबशेष साधारण सभा बस्न सक्नेछ।
(ग): साधारण सभाको सचु ना तमती र स्थान खल
ु ाई कखम्तमा २ मखहना अगातड सम्पणू ि सदस्यहरुलाई तदनु पनेछ।
(घ): साधारणसभाको गणपरु क सङ्ख्या ५१ % (प्रततशत) हुनपु नेछ तर सदस्य आाँफै उपतस्थत हुननसके मा तलतखत
रुपमा जानकारी गराएमा पतन उपतस्थत सङ्ख्या मातननेछ।

३.२: साधारण सभाको काम कताब्य र अखधकार:
(क): वातषिक बजेट र कायिक्रम हरु स्वीकृ तत गने।
(ि): सतमतत लाई तनदेसन गने।
(ग): बैठकमा अनश
ु ासन पवु िक छलफलमा भागतलनु पनेछ। यदी बैठकमा अनश
ु ासन उलङ्घन गरे मा त्यस्ता सदस्यलाई
के ही समय वा परु ै समयको लातग बैठकबाट तनस्कासन गनि सक्नेछ।

३. ३: अखधवेशन तथा यसका काम कताब्य र अखधकार:
(क): के तन्िय सतमती, मतहला सतमती, पनु युवा क्लब र शाखा सतमतीहरुको पदावधी तीन बषिको हुनेछ। अतधवेशन पतन
हरे क ३ बषिमा हुनेछ र अतधवेशनले नयााँ कायिसतमततको गठन गनेछ।
(ि): यस सस्ं थाको सवोच्च अतधकार प्राप्त तनकाय अतधवेशन हुनेछ।
(ग): अतधवेशनले पनु समाज यक
ु े को के तन्िय सतमती, मतहला सतमती यक
ु े , पनु यवु ा क्लब यक
ु े को तनवािचन गनेछ भने
शाखा सतमती हरुको तनवािचन अतधवेशन सतकएको ६ मतहना तभत्र सम्पन्न गररसक्नु पनेछ।
(घ): अतधवेशनको सचु ना तमती र स्थान खल
ु ाई कखम्तमा ३ मखहना अगातड सम्पणू ि सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनु
पनेछ।
(ङ्): तोतकएको समयमा कुनै कारणबस अतधवेशन हुन नसके मा कायिसतमततले पनु :६ मतहना अतन्तम म्याद थप्न सक्नेछ।
(च): अतधवेशनमा पनु समाज य.ु के . को के तन्िय सतमती, शाखा सतमती, मतहला सतमती र पनु युवा क्लब य.ु के . को
महासतचब वा सतचबले संस्थाको प्रगती प्रततवेदन कोषाध्यक्ष हरुले आतथिक प्रततवेदन पेश गनिु पनेछ भने
अध्यक्षहरुले मन्तब्य सतहत् कायिसतमतीको तबगठन गनेछन ।
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३.४: के खन्िय सखमखतको गठन:
(क): के तन्िय सतमतत तनम्न अनसु ार हुनेछ:
१:
२:
३:
४:
५:
६:
७:

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
महासतचब
सतचब्
कोषाध्यक्ष
सह-कोषाध्यक्ष
कायिकारी सदस्यहरु

- १ जना
– २जना (१ मतहला)
– १ जना
- १ जना
– १ जना
- १ जना
- १६ जना (१३ जना तनवाितचत हुनपु ने र ३ जना तनवाितचत अध्यक्षले
मनोतनत गनेछ। मनोतनत सदस्यलाई कायिसतमततको बहुमतले
अनमु ोदन गनिु पनेछ) ।
(ि): के तन्िय सतमततले शाखा सतमततहरु बाट १ जना र शाखा सतमती नभए् को ठाउहरुबाट सकृ यताको आधारमा
तबतभन्न क्षेत्रहरु बाट १/१ जना प्रतततनतध तनयि
ु गनि सक्नेछ। तनयि
ु भएका प्रतततनतधहरु पतन कायिकारी सदस्य
सरह हुनेछन।
(ग): प्रत्येक शाखा अध्यक्षहरु पतन के तन्िय कायिसतमतीको पदेन सदस्य हुनेछन ।

३. ५: शािा सखमखत, मखहला सखमखत र पुन युवा क्लब:
(क): शाखा सतमततहरुको कायिसतमतत सख्ं या तनम्न बमोतजम रहनेछन:
१:
२:
३:
४:
५:
६:
७:

८:

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
सतचब
सह सतचब
कोषाध्यक्ष
सह कोषाध्यक्ष
सदस्यहरु
सल्लाहकारहरु

-

१ जना (के तन्िय सतमततको कायिकारी सदस्य)
१ जना
१ जना
१ जना
१ जना
१ जना
७ जना सम्म
आवठयकता अनसु ार
नोट: तनवाितचत कायिसतमततले क्षतत्रय प्रतततनतध पतन तनयि
ु गनि सक्नेछ।

(ि): मतहला सतमतीको कायिसतमती सख्ं या तनम्न बमोतजम रहनेछन:
१:
२:
३:
४:
५:
६:
७:

८:

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
सतचब
सह सतचब
कोषाध्यक्ष
सह कोषाध्यक्ष
सदस्यहरु
सल्लाहकारहरु

-

१ जना (के तन्िय सतमततको कायिकारी सदस्य)
१ जना
१ जना
१ जना
१ जना
१ जना
९ जना सम्म
आवठयकता अनसु ार
नोट: तनवाितचत कायिसतमततले क्षतत्रय प्रतततनतध पतन तनयि
ु गनि सक्नेछ।
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(ग): पनु यवु ा क्लबको कायिसतमती सख्ं या तनम्न बमोतजम रहनेछन:
१:
२:
३:
४:
५:
६:
७:

८:

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
सतचब
सह सतचब
कोषाध्यक्ष
सह कोषाध्यक्ष
सदस्यहरु
सल्लाहकारहरु

-

१ जना (के तन्िय सतमततको कायिकारी सदस्य)
२ जना (मतहला १ जना, परुु ष १ जना)
१ जना
१ जना
१ जना
१ जना
१२ जना सम्म
आवठयकता अनसु ार
नोट: तनवाितचत कायिसतमततले क्षतत्रय प्रतततनतध पतन तनयि
ु गनि सक्नेछ।

३. ६: सल्लाहकार सखमती:
(क): के तन्िय सतमततले जरुरी परे अनसु ार सल्लाहकार सतमती खडा गनेछ।

३. ७: कायासखमखतको बैठक:
(क):

कायिसतमततको बैठक:हरे क ६ मतहनामा बस्नेछ । यदी कुनै आकतस्मक् बैठक बस्नु परे मा कायिसतमततको
अध्यक्ष्यले कुनै पतन समय बैठक बोलाउन सक्ने छ ।

३. ८: खबभागीय सयं ोजक:
(क): के तन्िय सतमततले कायिसतमती तभत्र बाट वा त्यस तबभाग साँग सम्बतन्धत अनभु वी बातहर बाट पतन तनयि
ु गनि
सक्नेछ। बातहर बाट तनयि
ु भएका संयोजकहरु पतन कायिकारी सदस्य सरह मातननेछ। तबभागीय संयोजकहरुले
आफ्नो तबभाग सम्बन्धी अनभु वी दईु जनालाई सदस्य तनयि
ु गनि सक्नेछ तर उि तनयि
ु सदस्यले कायिसतमततको
तनणियमा मतातधकार हुने छै न ।
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पररच्छे द् - ४
काम, कताब्य र अखधकार
४.१: अध्यक्षको काम कताब्य र अखधकार:
(क): कायिसतमततको बैठक, साधारण सभा र अतधवेशनको अध्यक्षता गने।
(ि): कायिसतमतत हरुलाई तनदेशन तदने ।
(ग): सभा र बैठकहरुमा मत बराबरी भएमा तनणाियक मत तदने।
(घ): आकतस्मक सभा या बैठक बोलाउन तनदेशन तदने ।
(ङ्): कायिसतमततले तोके को काम गने।
(च): अन्य संघ संस्थाबाट तनमन्त्रणा आएमा संस्थाको तफि बाट प्रतततनतधत्व गने।

४.२: उपाध्यक्षको काम कताब्य र अखधकार:
(क): अध्यक्षको अनपु तस्थततमा अध्यक्षले गने कायि गने।
(ि): कायिसतमततले तोके को काम गने।
(ग): अध्यक्ष लाई सहयोग गने।

४. ३: महासखचबको काम कताब्य र अखधकार:
(क): अध्यक्षको तनदेशन बमोतजम कायिसतमततको बैठक, साधारणसभा र अतधवेशन बोलाउने।
(ि): कायिसतमती बैठक, साधारणसभा र अतधवेशनमा प्रस्ताबहरु तयार गरी पेश गने।
(ग): साधारण सभा र अतधवेशन मा संस्थाको प्रततवेदन पेश गने।
(घ): कायिसतमततको बैठक, साधारण सभा र अतधवेशन बाट पारीत तनणियहरु कायिन्वयन गने र गनि लगाउने।
(ङ्): संस्थाको कागज पत्रहरु, अतभलेख हरु ब्यबतस्थत र सरुु तक्षत साँग राख्ने।
(च): संस्थाको तफि बाट पत्रचार गने।
(छ): साधारण सभा र कायिसतमततले तोके को कायिहरु गने।
(ज): संस्थाको साधारर् सभा, अधधवेशन र कायणसधमधतको बैठकहरुको धनर्णय धिधित रुप्मा अधभिेि राख्ने ।
(झ): यक
ु े चररटी कतमसन (UK Charity Commision) को लातग बातषिक प्रगतत प्रततबेदन तयारी गने।

४. ४: सखचबको काम कताब्य र अखधकार:
(क): सतचबको तनदेशनमा काम गने।
(ि): सतचबको अनपु तस्थततमा सतचबको तजम्मेवारीको काम गने।
(ग): कायिसतमततले तोके को काम गने।
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४. ५: कोषाध्यक्षको काम कताब्य र अखधकार:
(क): संस्थाको हर तहसाब दरुु स्त राख्ने।
(ि): लेखा पररक्षण गराउने।
(ग): साधारण सभा अतधवेशनमा संस्थाको आय-ब्येय प्रस्तुत गने।
(घ): कायिसतमती र साधारणसभाको आतथिक सम्बन्धी तनणिय कायिन्वयन गने गराउने।
(ङ्): सबै खालका हर-तहसाबहरु बैठक बाट अनमु ोदन गराउने।
(च): अतधवेशनमा आतथिक प्रततवेदन प्रस्तुत गने।
(छ): कायिसतमततले तोके को कायि गने।
(ज): यक
ु े चररटी कतमसन (UK Charity Commision) को लातग बातषिक आतथिक प्रततबेदन तयारी गने।

४. ६: सह-कोषाध्यक्षको काम कताब्य र अखधकार:
(क): कोषाध्यक्ष लाई सहयोग गने।
(ि): कोषाध्यक्षको अनपु तस्थततमा वा ररिभएमा कोषाध्यक्षले गने सबै काम गने।
(ग): कायिसतमततले तोके को कायिहरु गने।

४. ७: कायाकारी सदस्यहरुको काम कताब्य र अखधकार:
(क): कायिसतमततको तनणिय कायिन्वयन गने र गराउने।
(ि): कायिसतमततले तोके को काम या तजम्मेवारी बहन गने।

४. ८: सल्लाहकार सखमतीको काम कताब्य र अखधकार:
(क): कायिसतमतत लाई सल्लाह सझु ाब तदनको लातग सल्लाहकार सतमततको गठन कायि-सतमततले गनेछ।
(ि): सल्लाहकार सतमती कायिसतमततले तोके को साँख्या अनसु ार राख्न सतकनेछ।
(ग): सल्लाहकार सतमततको अवधी कायिसतमतीको अनसु ार रहनेछ।
(घ): कायिसतमततको अध्यक्ष भै अवकास भएपछी स्वत: सल्लाहकारमा मनोतनत हुनेछ।
(ङ्): सल्लाहकारहरुको काम कतिब्य र अतधकार कायिसतमततले तोके अनसु ार हुनेछ।

४. ९: के खन्िय सखमखतको काम कताब्य र अखधकार:
समाजको उदेठय प्रातप्तको लातग तबतभन्न तबभागहरु गठन गनि सक्नेछ। जस्तै:
(क): अन्तररातरिय संपकि तथा समन्वय तबभाग
(ि): च्याररटी तथा वेल्फे यर तबभाग
(ग): भैइपरर आउने, आपतकातलन राहत कोष तबभाग
(घ): मतहला तबभाग, यवु ा तबभाग
(ङ्): सााँस्कृ ततक तबभाग, पख
ु ेउली तबभाग, कमि काण्ड तबभाग
(च): प्रकाशन / तबधान तबभाग, मातृ भाषा तबभाग,
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(छ):
(ज):
(झ):
(ञ):
(ट):
(ठ):

खेलकुद तबभाग
आतथिक तबभाग
अनश
ु ासन तबभाग
प्रोपटी तबभाग
यातायात तबभाग
खानतपन ब्यवस्थापन तबभाग
नोट: कायिसतमततको पदावधी ३ बषिको हुनेछ । मल
ु कायिसतमती तबघठन भए पछी सबै तबभाग,क्लब वा
उपसतमततहरु पतन स्वत: तबघठन भएको मातननेछ कायिसतमतत सदस्यमा ३ जना मतहलाहरुलाई प्राथतमकता तदनेछ ।

४. १0: शािा सखमखत, मखहला सखमती र पुन युवा क्लबको काम, कताब्य र अखधकार:
(क): कायिसतमती वा साधारण सभाको तनणियहरुलाई कायिन्वयन गने र गराउने।
(ि): शाखा सतमतत, मतहला सतमतत र क्लबहरुले के तन्िय सतमततको स्वीकृ तत तलएर कुनै पतन सामातजक कायिहरु गनि
सक्नेछ। यदी शल्ु क तलएर आयोजना गररएको कायिक्रम भए उठे को रकमबाट खचि कटाएर नाफा भएको रकमबाट
२५% के तन्िय सतमतीमा बुझाउनु पनेछ। तर यतद नोक्सान भएमा के न्िीय सतमतत तजम्मेवारी हुने छै न। कोष
संचालनको लातग छुट्टै बैंक खाता खोल्न सक्नेछन। उल्लेतखत सतमतीका सतचब र कोषाध्यक्षले के तन्िय सतमततको
साधारण सभा, अतधवेशनमा अतनवायि रुपमा सस्ं थाको प्रततवेदन र तहसाब तबवरण बझु ाउनु पनेछ ।
(ग): मतहला सतमतत र पनु यवु ा क्लबको तनवािचन आफ्नै क्लब अथवा सतमततका सदस्यहरु बाट नै गनेछ। तनवाितचत
अध्यक्षहरु स्वत: के तन्िय सतमततको कायिकाररणी सदस्यमा रहनेछन।
(घ): कायिसतमततले तोके को कायिहरु गने।

४. ११: आजीवन र साधारण सदस्यहरुको खजम्मेवारी:
(क): समाज अथवा सदस्यहरुलाई क्षतत (हातन-नोक्सानी) हुने कुनै पतन कायिक्रम गनि पाउने छै न ।
(ख): पनु समाज यक
ु े को तबधान अनसु ार आफुले ततनिु पने सदस्यता शल्ु क अथवा कोरोमानो अतनवायि रुपमा समयमै
बझु ाउनु पने छ ।
(ग):

पनु समाज यक
ु े को घोतषत तबधान अथवा तनयम हरुलाई अतनवायि रुपमा पालना गनिु पनेछ।

(घ):

यतद के तन्िय सतमततको कायिक्रम प्रतत असन्ततु ि (तचत्त नबझु ेको) भएमा तलतखत रुपमा क्षेत्र प्रतततनतध अथवा शाखा
सतमतत माफि त के तन्िय सतमततमा उजरु ी गनि सतकने छ।

(ङ्): यतद आफ्नो सम्पकि ठे गाना, टेतलफोन न.ं , ईमेल एड्रेस हरु पररवतिन भएमा क्षेत्र प्रतततनतध, शाखा सतमतत अथवा
तसधै के तन्िय सतमततलाई तुरुन्त जानकारी गराउनु पनेछ।
(च): यतद कुनै प्रकारको आकतस्मत समस्याहरु आई परे मा क्षेत्र प्रतततनतध, शाखा सतमतत अथवा तसधै के तन्िय
सतमततलाई तुरुन्त जानकारी गराउनु पनेछ।
(छ): यतद के तन्िय सतमततले मनातसब ठानेमा कायि सतमतत बैठकमा छलफलगरी तनणिय गनेछ तर तलतखत रुपमा
नआएका बातहरर हल्लाहरुको बारे मा समाज उत्तरदायी हुने छै न।
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पररच्छे द् - ५
आखथाक ब्यबस्था
५.१: सस्ं थाको कोष:
(क): सस्ं थाको नाममा स्थातनय बैंकमा खाता खोतलनेछ। कायिसतमततको अध्यक्ष, सतचब र कोषाध्यक्ष मध्य कुनै दईु
जनाको संग्यि
ु हस्ताक्षर बाट खाता सन्चालन गररनेछ। तर कोषाध्यक्ष्यको हस्ताक्षर अतनवायि हुनपु नेछ।
(ि): कायिसतमततले तबतवध प्रयोजनको लातग कोषहरु खडा गनि सक्नेछ।
(ग): संस्थाको छुट्टै आफ्नै कोष हुनेछ।कोषमा चल अचल सम्पतत रहने छन।

५.२: कोषका स्रोतहरु:
(क):
(ि):
(ग):
(घ):

सदस्यता शल्ु क, चन्दा अनदु ान, प्रकाशन तबक्री।
तवतवध कायिक्रमहरुको आयोजना बाट उठे को रकम।
सहयोग दाताहरुबाट सक
ं लन हुन आएको रकम।
आजीवन सदस्यता र साधारण सदस्यताबाट संकतलत रकम पनु समदु ायको भाषा, साँस्कृ तत तथा एततहातसक
कायिहरुमा बाहेक खचि गनि पाउने छै न। त्यसको लातग पतन साधारण सभामा जानकारी गराएर बहुमतले पास गरे
पछी मात्र खचि गनि पाउनेछ।
(ङ्): समाजको कोष कुनै व्यतिगत प्रयोजनको लातग प्रयोग गनि पाउने छै न।
(च): संस्थाको अतधवेशन हुनु अगातड लेखा पररक्षण गराउनु पनेछ।

५. ३: सहयोगको प्रकार:
(क): यस संस्थाको सदस्यता तलएका बेलायतबासी पनु हरुको खनधन भएमा प्रत्येक सदस्य हरुबाट १० पाउन्ड उठाइ
सस्ं थाको तफि बाट सदस्य हरुको नाम सतहत प्रदान गररनेछ।
(ि): यस संस्थाको सदस्यता नतलएका पनु हरुको तनधन भएमा संस्थाले स्वेतच्छत चन्दा अतभयान गनि सक्ने छ तर
बाध्यकारर (अतनवायि) हुने छै न।
(ग): बेलायतबासी पनु हरुलाई कुनै दैवी प्रकोप आपतत्त परे मा सस्ं थाले अन्य सघं सस्ं थाहरु साँग समन्वय गरी चन्दा
अतभयान गनि सक्नेछ।
(घ): नेपाल वा अन्य देशहरुमा बसोबास गने पनु हरु वा पुनहरु द्दरा सच
ं ाखलत परोपकारी संस्थाहरुबाट सहयोगको
लातग खलखितरुपमा खनवेदन आएमा र कायिसतमततले उपयि
ु ठानेमा स्वेतच्छत रुपमा चन्दा संकलन गरी सहयोग
गनि सक्नेछ।
(ङ्): पनु समाजले प्रदानगने ५. ३ - (क) को सहयोग बाहेक अन्य सहयोगहरुको लातग सम्बतन्धत व्यति वा संस्थाले
सहयोगको लातग खलखित खनवेदन तदनु पनेछ।
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पररच्छे द् - ६
खनवााचन, खवधान सश
ं ोधन तथा खवखवध
६.१: खनवाा चन सम्बन्धी व्यबस्था:
(क): कायिकारीणी सतमततले आफ्नो पदावधी सतकनु भन्दा ३ मतहना अगातड तीन देखी पााँच सदस्यीय तनवािचन सतमती
गठन गनेछ।
(ि): पतहलो प्राथतमकता सवि सम्मती हुनेछ। यदी सो नभएमा तनवािचन गोप्य मतदान बाट हुनेछ।
(ग): तनवािचन कायि सतकएर नयााँ कायि सतमततको घोषणा भए पछी तनवािचन सतमतीको पतन स्वत: तबघठन हुनेछ। तर
यदी सो समयमा तनवािचन सम्पन्न हुन नसकी स्थतगत हुन पगु ेमा बढीमा ६ मतहना अवधी सम्मको लातग संस्थाको
कायिहरुलाई तनरन्तरता तदनको लातग तनवािचन सतमततले तदथि सतमततको गठन गनि सक्नेछ। प:ु न तनवािचनको लातग
तमती, स्थान, समय र प्रकृ याहरु सोही तनवािचन सतमततले नै गनेछ। नयााँ कायिसतमतीको गठन भए पछी तदथि सतमती
स्वत: खारे ज हुनेछ।
(घ): गोप्य मतदान बाट मत पररणाम बराबर भएमा पनु : मतदान हुनेछ। पनु : मतदान बाट पतन बराबरी भएमा गोला प्रथा
बाट पतन तनणिय गनि सतकनेछ।
(ङ्): तवधान संगठन तमल्ने भएमा तनवािचन सतमततले तनवािचन प्रकृ याको लातग अस्थायी तनयम बनाउन सक्नेछ। सो
तनयम तनवािचन पछी स्वत: खारे ज हुनेछ।
(च): तनवािचनमा उम्मेद्बारी तदन र मत हाल्न सस्ं थाको सदस्यता तलएको हुनु पनेछ। नतवकरण नभएको भय उम्मेद्बारी तदन
र मत हाल्न पाउने छै न।
(छ): उम्मेद्बारी शल्ु क सम्बतन्ध कायि-सतमततले तनणिय गरे बमोतजम रहनेछ।
(ज): अध्यक्ष पदको लातग कायिसतमतीको सल्लाहकार देखी कायिसतमती सदस्य तभत्र रही एक कायिकाल काम गरर
सके को हुनु पनेछ।
(झ): मत खसाल्न आाँफै उपतस्थत हुनु पनेछ। अरु कसै माफि त तसफाररस, मन्जरु रनामा अथवा कुनै पतन माध्यम (हुलाक,
इमेल, टेतलफोन) माफि त मत पठाउन पाउने छै न।
(ञ): बतिमान कायि सतमततहरुको कुनै पतन पद अतधवेशनको तदनमा बतिमान अध्यक्षबाट तबघठनको घोषणा नभए सम्म
कायम रहने छ तर तनवािचन सतमततको कायितातलका अनसु ार आफ्नो इच्छा अनसु ारको पदमा तनवेदन फारम भनि
सक्नेछन।
(ट): अध्यक्ष पदको लातग एउटै व्यतिले तेश्रो कायिकालको लातग उम्मेद्बारी तदन पाउने छै न। तर तेश्रो कायिकालको लातग
कसैको उम्मेद्वारी नपरे मा अको कायिकाल पतन अध्यक्ष गनि सक्नेछ।
(ठ): मतहला सतमतत र पनु यवु ा क्लबको तनवािचन आफ्नै क्लब अथवा सतमततका सदस्यहरु बाट नै हुनेछ। तनवाितचत
अध्यक्षहरु स्वत: कायिकाररणी सदस्यमा रहनेछन।

६. २: खबधान सश
ं ोधन:
(क): सस्ं थाको तबधान संशोधन गनिु परे मा कायिसतमततले त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सो प्रस्ताव उपर छलफल गनि
वाखषाक साधारण सभा, खबशेष भेला वा अखधवेशन बाट अनमु ोदन गराउनु पनेछ।
(ि): वातषिक साधारण सभा, तबशेष भेला वा अतधवेशनमा उपखस्थत सम्पूणा सद्स्य सख्ं याको दुई खतहाइ
सदस्यहरुले समथिन जनाएमा संशोधन प्रस्ताव पारीत भएको मातननेछ।
(ग): पतहलो र दोस्रो बातषिक साधारण सभा अथवा तबशेष सभामा तनणिय गररएको तबधानलाई संशोधन र तेस्रो बातषिक
साधारण सभा अथवा अतधवेशन बाट अनमु ोदन भएको तवधानलाई संस्करणमा पररणत गररनेछ।
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६. ३: खनयम बनाउने:
(क): मल
ु कायिसतमततले यो तबधानको अतधनमा रही तनयम उप-तनयमहरु बनाउन सक्ने छ तर उपसतमती, तबभाग या
क्लबले बनाउन सक्ने छै न।

६.४: गोप्यता:
(क): कुनै पनी पदातधकारी वा तथा संस्थाको तजम्मेवारर तलएका सदस्यहरुले सतमती वा संस्थाको गोप्यता भङ्ग हुने कुरो
प्रकट गनि पाउने छै न।

६. ५: खनस्कृयता:
(क): यो तबधानमा उल्लेतखत भएका कुराहरु बेलायतको एन काननु संग बातझएमा बातझएको हदसम्म त्यस्ता कुराहरु
स्वत: तनस्कृ य हुनेछन।

६. ६: व्याख्या गने अखधकार:
(क): यस तबधानको कुनै पतन धारा, उप-धाराका कुराको व्याख्या गने अतन्तम अतधकार मल
ु कायि-सतमतत लाई हुनेछ।

६. ७: बझ
ु बझ
ु ारत (हस्तान्तरण):
(क): तनवाितचत कायि-सतमतत लाई तबघतठत कायिसतमततले संस्थाको सम्पणू ि कागजात तथा अतभलेखहरु र चल्-अचल
सम्पतत सतहतको तबवरण अतधवेशन सतकएको ततन मतहना तभत्रमा पदातधकाररहरुको हस्ताक्ष्यर सतहत बुझ बुझारत
गनिु पनेछ।

६. ८: पदाखधकारी सदस्यहरु कायम नरहने अवस्था:
(क): मृत्यु भएमा।
(ि): अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफि त र अन्य पदातधकारी वा सदस्यहरुले अध्यक्ष माफि त कायिसतमततमा तलतखत राजीनामा
तदएमा।
(ग): तबना सचु ना लगातार ४ पटक सम्म बैठक मा अनपु तस्थत भएमा। तर सफाइको मौका २१ कामगने तदन तदनेछ।
(घ): संस्थाको तवधान प्रततकुल काम गरे मा।

६. ९: अखवस्वासको प्रस्ताव:
(क): कुनै सल्लाहकार वा पदातधकारी वा सदस्य उपर अतवस्वासको प्रस्ताव साधारण सभामा पेशगनि सतकनेछ। साधारण
सभाको उपतस्थत सदस्यहरुको दईु ततहाइ बहुमत बाट प्रस्ताव पारीत भएमा सल्लाहकार वा पदातधकारी वा सदस्य
पद च्यतु हुनेछ। तनज लाई सफाइको मौका २१ कामगने तदन तदनेछ।
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६. १0: भे ष-भुषा:
(क): म्याग्दी तजल्ला तहस्तान गा तब स औलमा २०६३ सालमा भएको स्वणि जयन्ती समारोहले पनु मगर हरुको भेषभषु ा तनम्न अनसु ारको तनणिय गरे को छ।
१: मखहला:

पोशाक:
गहना:

चोली, तेकी, तनलोपटुकी, तछट्को गुन्य,ु मेत्तोरो,
डोरी, हररयो पोते, जन्तर,् नजरी, चेप्टेसनु , मारुली, बुलाकी, फुली, चातदकोरया,
ठोका, बाघ्मख
ु ेबालो, पैसेपोते, ठे मरा, कण्ठा, मगु ापोते, तशरबन्दी, नारगेन

२: पुरुष:

पोशाक:
गहना:

तल्ल सेरे, भोटो, आस्कोट, फे टा, पटुका, गादा, टोपी, पेटी, तमन्दु
दबु िली, चातदको बालो (कम्मरमाखक
ु ु री)
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६. ११: सपथ ग्रहण:
म (आफ्नो नाम) __________________________________________ हाम्रो कुल देवता लाई साक्षी
राखी प्रततज्ञा गदिछु तक, पनु समाज य.ु के . को तबधान र यस अन्तगित बनेका तनयमहरुको पालना गदै, म मेरो
कायिकाल भरी, म तनवाितचत भएको पदको दरुु पयोग्, पनु समाजको गोपतनयता भङ्ग हुने र समाज लाई असर
पग्ु ने खालको कुनै पतन कायि गने, गराउने छै न ।
म मेरो बद्ध
ु ी, तबवेक र क्षमताले भ्याए सम्म सस्ं थाको उद्देठय प्रातप्तको लातग तनस्वाथि, पारदशी र इमान्दाररका साथ
कृयातशल रहने छु ।

हस्ताक्षर :

________________________________

तमती:

_________________________________

तनवािचन सतमततको नाम:

_________________________________

तनवािचन सतमततको हस्ताक्षर:

_________________________________

तमती:

_________________________________
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६. १३: सदस्यता फारम:
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६. १४: बिधान सँशोधन् र संस्करण:
S/N EDDITIONS

AMENDMENTS

DATES

RMKS

01

Eddition 01

Establisment

2007 - 2009

Established. Basingstoke

02

Eddition 01

Continued as same

2009 -2011

N /A – Northolt (NH)

03

Eddition 02

Continued as same

2011 -2013

04

Eddition 03

Varbal agreement such 29 Dec 2013
as 3 years term

AGM and Assembly
Reading

Amendment 1

11 May 2014

Constitution Meeting /NH

Please see agenda list
and report

18 May 2014

AGM / Basingstoke (BS)

Amendment 2

29 Dec 2014

Committee Meeting/BS

Please see agenda list
and report

30 May 2015

AGM / Basingstoke (BS)

Amendment 3

07 Nov 2015

Committee Meeting (HL)

05

06

Eddition 03

Eddition 03

07

Eddition 03

Please see agenda list
and report

16 Jan 2016

AGM / Basingstoke

07

Eddition 04

Amendment 4

24 Sept 2016

Committee Board Meeting

Agenda list to follow

14 Jan 2017

Approval for Eddition 5 in
forth coming AGM (GA)
on Sat, 14 Jan 2017

See full report

14 Jan 2017

Eddition 5 has been
aproved by the AGM (GA)

08

Eddition 05

जय करबाके ली बाबा !
जय पुन समाज य.ु के . !!
!! समाप्त !!
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