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भएकोछ।  

कोर्भड महामारीलाई मध्यनजर 

राख्दै भरु्िअल प्रर्िधी मार्ि त 

आयोजना भएको साधारण सभामा 

संस्थापक तथा भुतपुवि अध्यक्षहहु, 

सल्लाहकारहु, शाखासर्मर्तहु, 

के्षहर्ियप्रर्तर्नर्धहु, मर्हलासर्मती, 

पुन युथ क्लि लगायत समाजका 

आजीवन सदस्यहुको 

उले्लखर्नय उपस्स्थती रहेको 

र्थयो।  

पुन समाज यु.के. का अध्यक्षह धन िहादुर पुनको अध्यक्षहतामा आयोर्जत सभामा समाजका सर्र्ि राम िहादुर 

र्तर्लजाले भरु्िअल प्रर्िधी संर्ालक समाजको तर्ि  देखी हेल्थ एण्ड सेर्टी सर्हत स्वागत मन्तब्य, समाजका 

महासर्र्ि ुद्र पुनले कायिक्रम संर्ालन र सर्र्ि टक िहादुर र्तर्लजाले र्नणियहुको माईनु्यट गनुि भएको र्थयो। 

 मोनायु .के.को अध्यक्षहमा र्नवािर्र्त समाजका आर्जिन सदस्य कुमार र्गामी, मोना आई.र्स.र्स. उपाध्यक्षहमा 

र्नवािर्र्त समाजका आजीवन सदस्य जङग िहादुर पुन, पुन समाज नेपाल केस्िय सर्मतीको उपाध्यक्षहमा र्नवािर्र्त 

समाजका आजीवन सदस्य राजु पुन र नेपाली कांगे्रस म्याग्दी र्जल्लाको अध्यक्षहमा र्नवािर्र्त समाजका आजीवन 

सदस्य खस्िर गिुिजा लाई पुन समाज यु.के.को तर्ि  देखी सम्मान, िधाई र शुभकामना र्ददै सुुभएको सभाको 

पर्हलो र्रण कायिक्रमा समाजका महासर्र्ि ुद्र पुन िाट वार्षिक प्रर्तिेदन र कोषाध्यक्षह धन िहादुर पाईजा पुनको 

अनुमर्तमा सर्र्ि राम िहादुर र्तर्लजाले आर्थिक प्रर्तिेदन र शाखा अध्यक्षह, मर्हला सर्मती अध्यक्षह, युवा सर्मतीका 

संयोजक र के्षहर्िय प्रर्तर्नर्धहुले आ-आफ्नो प्रर्तिेदनहु प्रसु्तत गनुि भएकोमा उपस्स्थत सिै सदस्यहुको केही 

सुझािहु सर्हत सिै प्रर्तिेदनहु पारीत भएको र्थयो। 

सभाको दोश्रो र्रण कायिक्रमा समाजका महासर्र्िले छलर्लको समाजको कोषको संर्ालन, कोष अर्डट गने, 

कोरोमानो संर्ालन र र्िभागीय र्नदेर्शकाहु लगायत र्िर्भन्न र्िषयहु प्रस्ताि गनुिभएको र्थयो।  



र्िधान सर्मतीले र्िधानमा भएको 

र्िषयहुको व्याख्या र केही सुझाि लगायत 

मेर्डया र्िभागले पर्न मेर्डया र्िभाग अन्तगित 

रहेका रे्स-िुक पेज, भाईिर गु्रप र 

समाजको वेिसाईटको र्िषयहुमा र्िर्भन्न 

सुझाि हुराखेका र्थए।  

त्यसै्त युवा सर्मर्त र मर्हला सर्मतीले पर्न 

आ-आफ्नो कायिक्रमहुको िारेमा सुझाि 

सर्हत केर्ह प्रस्तािहु राख्नु भएको र्थयो।  

उले्लस्खत र्िभाग, सर्मती र क्लिहु 

लगायत महासर्र्ि द्वरा प्रसु्तत प्रस्तािहुमा 

र्िहत छलर्ल गरी उपयुक्त र्नणियहु 

पारीत भएकोछ। उक्त पारीत र्लस्खत 

र्नणियहु महासर्र्िको तर्ि िाट सिै 

सदस्यहुमा जानकारी हुनेछ। 

अन्तमा, िेलायत स्स्थत कोलरे्स्टर र्नवासी 

ररटायडि क्यापे्टन उमेश पुन र ुपा पुनर्क 

छोरी नार्यका र्दया पुनले यही अर्प्रल २०२२ 

मा आफ्नै र्नजी खर्िमा संसारको अग्लो 

र्हमालयन र्शखर सगरमाथा र्ढ्न जानुहुने भएकोले पुन समाज यु.के.का अध्यक्षह धन िहादुर पुनले समाजको तर्ि  

देखी वहााँको सर्लताको शुभकामना सर्हत १४औ वार्षिक साधारण सभामा उपस्स्थत सिैमा धन्यवाद ब्यक्त गदै 

सभाको समापन गनुि भएको र्थयो। 

 

मेर्डया र्िभाग 

पुन समाज युके 


