
लामो समयको को�भड १९ को महामारी पछ� पुन समाज यु.के. �ारा आयो�जत १४ औ वा�ष�क
भेटघाट तथा नेपाली नयाँ बष� २०७९ को उपल�यमा आयो�जत शुभकामना काय��म १४ मे २०२२
मा ल�डन ��त फेलथाम �ोट�स ए�ड लेजर से�टरमा भ�यताका साथ स�� भएको छ ।
काय��म हलको �वेश �ारमै करबाकेली कुलदेवताको थान राखेर पूजा गरी �साद �हण गरेर मा�ै
�भ� �वेश गन� �ब� �मलाईएको काय��मको अ�य�ता पुन समाज यु.के.का अ�य� धन बहा�र
पुन ले गनु� भएको �थयो । उ� काय��मका �मुख अ�तथी एनआरएन यु.के. का अ�य� �ेम
बहा�र गाहा मगर �नु���यो भने �बशेष अ�त�थह�मा मगर संघ यु.के. का अ�य� �सता पुजा� पुन
मगर, �व�ग�य तुल बहा�र पुन �भसी �क धम� प�नी पु�नसरा �त�लजा र अ�त�थह�मा मोना यु.के.
का अ�य� कुमार फगामी लगायत अ�य सामा�जक संघ सं�ाह�का ��त�न�धह� र अ�य �बशेष
स�मा�नत �य��ह� �नु���यो ।  
 

पुन समाज यु.के. को १४ औ वा�ष�क भेटघाट तथा शुभकामना काय��म भ�यताका साथ स��
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पुन समाज यु.के. का स�चब राम बहा�र �त�लजा बाट हे� ए�ड से�ट�को �बषयमा जानकारी गराउदै सु� भएको काय��ममा को�भड १९ महामारीबाट �यान गुमाउनु �ने
समाजका सद�यह� लगायत अ�य सबैमा �दा�जली अप�ण गद� एक �मनेट मौन धारण् ग�रएको �थयो । पुन समाज यु.के.का अ�य� �मुख अ�तथी र �बशेष अ�तथीको
बा�ली बाट कुलदेवताको थान स�हतको फोटोमा ब�ी बालेर उदघाटन ग�रएको काय��ममा उप��त अ�त�थह� लगायत उप��त स�ूण�मा पुन समाज यु.के. का
उपा�य� केशमाया पुन ले �वागत म�त�य रा�नु भएको �थयो । देश �बदेशमा रहेर प�न �ब�भ� सामा�जक काय�ह�, पय�टन �े� स�ब�ी साह�सक् काय�ह�, को�भड १९
को महामा�रमा �बशेष योगदान पुर्याउनु �ने �य��ह�, पुन समुदायको च�च�त �य��ह� र पुन समुदायह�को �बषयमा पु�तक �काशन गन� �य��ह�, करबाकेली थान
करबाकेली सं�ाहलय् करबाकेली ईको पय�टन पदमाग� बनाउने �य�� र नेपाल बाट आएका कलाकारह�लाई �बशेष स�मान तथा बेलायतमा रहेर अ�ययन �े�मा बाट
मा�टस� �ाजुवेशन गन� �य��ह�, पुन समुदायका �यवसा�यह�, आम� �े�मा मा�थ�लो तहमा पदोउ�ती �ने �य��ह� र समाजलाई �ायोजन गन� �य��ह� र समाजमा
रहेर �बशेष योगदान सहयोग गन� �बशेष �य��ह�लाई स�मान ग�रएको �थयो । 
आ�नो छोटो म�त�यको �ममा �मुख अ�तथी एनआरएन यु.के.का अ�य� �ेम बहा�र गाहा मगरले नेपाली�ताबास र �ब�भ� नेपाली बेलायती सामा�जक संघ सं�ाह�
सँग सम�वय गरेर  गोखा�ह�को समान अ�धकार लगायत बेलायतमा ब�ने नेपालीह�को सम�या र अ�धकार लगायतका �बषयह�मा सहयोग सम�वय र पहल गद� आईरहेको
बताउनुभयो । आ�नो आमा प�न पुनको छोरी भएकोले पुन मगर समुदायको सँ�कार सं���ती र पर�राह� सँग आफु प�न न�जक रहेको भ�दै पुन समाज यु.के. ले
बेलायतबासी लगायत नेपाल र नेपालमा ब�ने पुन समुदायह�मा गरेका उ�ले��नय सहयोगह� �ती �य��गत र एनआरएन यु.के. को तफ�  देखी ध�यवाद �य� गद� पुन
समाज यु.के. सँग सध� सहकाय� रहने ��तब�ता �य�गनु� भएको �थयो । �बशेष अ�त�थको �पमा आ�नो छोटो म�त�य रा�दै मगर संघ यु.के. �क अ�य� �सता पुजा� पुन
ले आफु �वयम �या�देली पुन �क छोरी भएको र मगर संघ यु.के. को तफ�  देखी �बशेष अ�तथी भएर आ�नै पुन समाजको काय��ममा आउनु पाउदा अ�य�तै खुशी लागेको
र मगर �भ�को पुन समुदाय अ�य मगर भ�दा �बशेष प�हचान बोकेको मगर समुदाय रहेकोले पुन समुदायह�को उ�ान र �ग�तको ला�ग आ�नो �य��गत �पमा सध�
सहयोग र शुभे��ा रही रहने भ�दै पुनह�को उ�थान �गती नै सबै मगरह�को �गती हो भ�दै नेपाल मगर संघको �ापना प�न �व�ग�य हेम बहा�र पुजा� पुनले गनु� भएको र
मगर संघ अ�हलेको अव�ा स�म �याउनको ला�ग आ�थ�क नैतीक भौ�तक सबै �े�ह�मा पुन मगरह�को �बशेष अ�णी भू�मका रहदै आएको बताउदै मगर संघ यु.के. र
पुन समाज यु.के. �ापनाकाल देखी नै �बशेष स�ब� रहदै आएको र भ�व�यमा अझ उ� रहने ��तब�ता �य�गनु� भएको �थयो ।  

 
प�हलो चरणको समापन म�त�य रा�दै पुन समाज यु.के. का अ�य� धन बहा�र पुन ले
पुन समाज यु.के.को १५ बष�को लामो या�ामा समाजले बेलायतबासी पुनह�, बेलायतमा
�ा�पत अ�य नेपाली सामा�जक संघ सं�ाह�को अनुरोधमा सहयोग, को�भड १९
महामारी �नय��णको ला�ग बेलायतको नेशनल हे� स�भ�समा सहयोग, नेपालमा भुक�
तथा बढ� प�हरो र नेपालमा पुन समुदायको ला�ग रा��य �तरको करबाकेली थान
सं�ाहलय लगायत अनेकौ �बषयह�मा सहयोगह� गद� आएको कुरा रा�दै हा�ा
अ�जह�ले जुन �नती र उदे�यह� राखेर पुन समाजको �ापना गरे पुन समाज यु.के. प�न
�यही �नती र उदे�यमा रहेर �ापना भएकोले पुन समुदायको प�हचान, �नती र उदे�यह�
समाजको �बधानमा ��ट �पमा ले�खएकोले समाज सध� �यसरी नै अगा�ड बढ� रहने कूरा
जानकारी गराउनु भएको �थयो । १४ औ वा�ष�क भेटघाट तथा शुभकामना काय��म
�यव�ापनको ला�ग खट्नु �ने काय��म कोअ�ड�नेटर �टमका स�ूण� काय�स�म�तका
�य��ह�, उप��त �मुख अ�तथी, �बशेष अ�तथी,अ�त�थह�, �बशेष स�मा�नत
�य��ह�,खान�पन र सेलरोट� ब�दोव�त गन� �य��ह�,नेपाल बाट आउनु भएका
कलाकार, �ा�नय कलाकारह�, साउ�् �स�टम सहयोगी,काय��म �ायोजकह� लगायत
��य� अ��य� �पमा सहयोग गन� सबै �य���वह� र उप��त सबैमा समाजको तफ�
देखी ध�यवाद �य� गनु� भएको �थयो । प�हलो चरणको औपचा�रक काय��म पुन समाज
यु.के.का महास�चब �� बहा�र पुन ले संचालन् गनु� भएको �थयो ।  

नेपालको रा��य गान बाट सु� भएको दो�ो चरणको साँ�कृ�तक काय��म देउ�जत �त�लजाको संयोजनमा मादलेह� जंग बु�जा,खुम बहा�र गबु�जा,�तलक पुन,म�नराम
फगामी, मा�नीह� बहा�र पुजा�, हरीकृ�ण पुजा�, मोहन बु�जा, �टका पुन,टेक बहा�र पुन र आमा समुहह�को �वरमा पुनह�को ए�तहा�सक प�हचान रहेको पुख�उली नाच
सध�को भ�दा केही फरक ��तुती राखेर ��तुत गरेका �थए । सो पुख�उली गीतको लय र �बधी अनुसार समाजका स�ापक अ�य� र पुव� अ�य�ह�ले कुलदेवताको
थानमा पूजा गनु� भएको �थयो । पुन समाज यु.के. को �नम��णामा नेपाल बाट आउनु भएका अ�तथी कलाकार च�च�त लोक��य गायक गगन पुन ले लोक�गत,पप�गत,
सोरठ� गीत,लोकदोहोरी गीत, प�चेबाजा गीत लगायत अ�हले चलेका अनेकौ च�च�त गीतह� गाएर उप��त सबैलाई सु� देखी अ�त स�म नचाएर भरपुर मनोर�जन
गराउनु भएको �थयो । �ा�नय च�च�त लोकदोहोरी गा�यका क�पना गु�ङ पुन र �सरी �साद ्पुन को दोहोरी गीतको ��तु प�न रहेको �थयो भने �ा�नय कलाकारह�
आयु�मा फगामी, सारा पुन, गौ�रका गबु�जा, गीता पुन, �खम पुन, ईशा पुन, सोभा पुन, पूजा पुन, स�वना पुन र �रतु पुन ले �ब�भ� नाचह� ��तुत गरेका �थए ।
काय��मको ��य� �शारण पुन समाज यु.के. को फेसबुक पेजबाट समाजको मे�डया �टमले गरेका �थए भने साँ�कृ�तक काय��मको संचालन् अजु�न �त�लजा र �रतु पुजा�
ले गरेका �थए । को�भड १९ महामारीले गदा� �ई बष� पछ� आयोजना ग�रएको काय��ममा बेलायतका �ब�भ� �े�ह� बाट पुनह� लगायत अ�य नेपालीह�को उ�लेख�नय
उप��ती रहेको �थयो । 
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