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समाज एकििरण अभभयान सयंोजन ्सभमती य.ुिे. िो प्रभतवदेन २०१८ 

 

सववप्रथम, बेलायतबासी पुनहरु सबै एि हुन ु पछव दबैु समाज एिता हुनु पछव भन्ने सबै 

पुनहरुिो चाहना, भावना र इच्छालाई बुझेर नै भबगत दईु बषव देखी अनौपचाररि् रुपमा 

सम्बभधधत ब्यभिहरु सँग छलफल चलाऊदै आएिा भथयौ। दबैु समाजिा  िायवसभमतीहरुिो 

ईच्छा पभन एि हुनु पछव भन्न ेदेभखयो र यसलाई औपचाररि रुप कदनिो लाभग दबैु संस्था िो 

साधारण सभामा दबैु समाज एिता प्रस्ताब् पारीत गररकदन ुहुनिो लाभग अनुरोध गररयो र 

दबैु संस्थािो साधारण सभा बाट पारीत पभन भयो र हामी ६ जना समाज एकििरण संयोजन् 

सभमतीमा भनयुि भै दबैु समाज एिता अभभयानिो सुरुवात गरेिा भथयौ। समाज एकििरण 

अभभयान सभमतीिो भजम्मेवारी कदन ुभएिोमा पुन समाज य.ुिे. र पुन मगर समाज यु.िे. दबैु 

संस्थालाई धधयवाद ब्यि गदवछौ। 

२०१३ सालमा पुन समाज भबभाजन हुन ुलभित अनी द:ुखिो िुरा भथयो। बुझेर वा नबुझेर 

जे भए पभन समाज भबभाजन हुन ुगलत भथयो। त्यस बेला पभन एिता प्रयास नभएिो भने 

होइन तर एिता हुन सिेन। अभहलेिो एिता संयोजन ्सभमतीमा रहिेा हामी ६ जना भबभभन्न 

सामाभजि संस्थाहरुमा िाम गरेिो अनुभबिो आधारमा अवस्य पभन सक्षम छौ भन्ने 

हौसलािा साथ हाम्रो तफव  बाट दबैु समाजलाई एिता गनविो लाभग सक्दो समधवयिारी 

भूभमिा भनवावह पभन गरेिा भथयौ।  

समाज भबभाजनिो चार बषविो अवभधमा दबैु समाज बाट िेही राम्रा िामहरु पभन अवस्य 

भएिा छन तर हाम्रो समाज भभत्रिो भबबादले गदाव समाजलाई बभहर बाट हदेाव रििै देभखए 

पभन समाज भभत्र भभत्र िम्जोर बधदै गएिो िुरा लुिाई रहन जरुरी पभन छैन। बेलायतमा 

हाम्रो समाज खोल्नुिो मुख्य उदेश्य बेलायतमा बस्ने पुनहरुिो द:ुख सुखमा साथ कदन,ु सेवा 

सहयोग आदान प्रदान गनुव गराउनु भथयो र त्यस पछी मात्र हाम्रो पभहचान, हाम्रो संस्िार् 

सॅस्िृभत र परम्पराहरुिो िुराहरु आउछ। तर यो भबभाभजत अवस्थामा बेलायतबासी 

पुनहरुिो भस्थती यस्तो बधद ैगयो कि एउटा पुन मदाव समेत ्िुन चाँही समाजिो पुनिो भमत्युव 

भयो  र अिो समाजिो पुन रहछे भने कि त जादै नजाने र गैहाले पभन एि भाई वल्लो  िुना 

र अिो भाई पल्लो िुनामा बस्ने अनी बोल्नु त िे अनुहार समेत ्हरेाहरे नहुन ेपररभस्थती बधदै 
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गयो। हाम्रा भावी सधतान सधतभतहरुलाइ पभहचान भसिाउने भभनयता पभन समाज भभत्रिो 

भबबादले गदाव समाज प्रती उभनहरुिो चासो घट्दै गयो। यत्ती मात्र ैहोइन छोराछोररहरुिो 

भववाह वतवनमा समेत् पुन समाज र पुन मगर समाजिो सोभलडोभलमा निारात्मि सोच बन्न 

थाल्यो। समाजिो नाम र पभहचानिो िुरामा यो भधदा िुलो भबिृभत अरु िे हुन सक्छ ? 

त्यसैले यही अप्ठ्यारा पररभस्थतीहरुलाई सदािो लाभग अधत गनविो लाभग वा सहज् 

गराउनिो लाभग एितािो प्रयास गररएिो भथयो। अब भबगतलाई िोट्टाएर एिले अिोलाई 

दोष थुपारेर मेरो वा तेरो िम्जोरी भनेर फाईदा छैन। बेलायतमा बसेर अभहलेलाई नेपालिो 

िुराहरुलाई जोडेर यहाँ बहस गनुव पभन जरुरी छैन। किनिी यत्ती बेला बेलायतबासी 

पुनहरुिो अभहलेिो आवस्यिता भनेिो दबैु समाजिो एिता हो। माभथ उल्लेभखत समस्याहरु 

नया ँ पभन होइनन र नबुझेिा पभन होइनन तर चाह े त्यो भसद्धाधतिो भहसाबले होस ् वा 

पभहचानिो वा ब्यभिगत ररभसबीिो होस ्समस्याहरु समाधान भधदा झनै भबभाजन उधमुि 

देभखयो। हाम्रो बुझाईमा एिताले नै समाज बन्ने हो समाजिो नामािरण र भबधी भबधान बन्ने 

हो र एिताले न ै हाम्रो पभहचान बभलयो हुने हो। बेलायतमा सबै पुनहरु एि हुन े हो भने 

यहाँिो हरेि क्षेत्रमा पुनहरुिो प्रभतभनभधत्व, नेभत्रत्व पभन र सांगिभनि, आर्थथि अभन नैभति 

जुनसुिै भहसाबले पभन बभलयो बन्ने भथयौ। तर द:ुख िो िुरा बेलायतबासी हजारौ पुनहरुिो 

एिता चाहना भधदा भबगतमा झै आ-आफ्नै किप्ठ्पी र स्वाथव बाट यो समाज अलग रहन सिेन 

र वाताव प्रिृया फेरी अबरुद्ध हुन पुग्यो। यो एिता प्रयास किन िसरी अबरुद्ध हुन गयो भन्ने 

िुराहरु अब बेलायतबासी पुनहरुले खोज्न जरुरी छ र खोज्नेछन पभन भन्ने हामीलाई लागेिो 

छ।  

समाज एिता अभभयान संयोजन ् सभमभतले एिता प्रयासिो लाभग गरेिा र भनणवय भएिा 

िुराहरु सम्पूणव बेलायतबासी पुनहरुमा साववजभनि गररएिो छ। यो हाम्रो भलभखत प्रभतवेदन 

भएता पभन दबैु समाजिो संयुि वाताविो भभभडयो रेिडव समेत ् हामीले राखेिो जानिारी 

गराउन चाहधछौ। 

 

समाज एकििरण सयंोजन ्सभमती िो पभहलो बैिि र भनणवयहरु भनम्न छन : 

१. पुन समाज युिे िो  अभधवेशन बाट एिता अभभयानिो लाभग भतन सदस्यीय संयोजन 

सभमभत पाररत भएिोमा पुन मगर समाज युिेिो अभधवेशन बाट पभन संयोजन 
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सभमतीमा दईु जना थपे्न प्रस्ताव आएिोले दवैु समाजिो प्रस्तावलाई सहमभत गदै 

भभभडयो र फोटोिा साथ अभभलेख राखु्न पने भएिोले एि सदस्य थप गरी ६ सदस्यीय 

समाज एिीिरण अभभयान संयोजन सभमभत बनाउने भनणवय गररयो। 

२. समाज एिीिरण संयोजन सभमती युिे िो सदस्यहरुिो िायव भवभाजन भनम्न अनुसार 

गररयो। 

१. संियोजि -: अजुवन भतभलजा 

२. सह संयोजि -: गंगा खोरजा 

३. सदस्य सभचव -: ईधर पुजाव 

४. सह सभचव/िोष -: थमन खोरजा 

५. प्रविा -: िुमार फगामी 

६. भमभडया -: भभम पुजाव  

 

३. समाज एिीिरण संयोजन सभमभत युिे २०१८ िो आचार संभहता 

ि. समाज एिीिरण अभभयान सभमतीमा बसेर हामी भनष्पक्ष रुपमा दवैु समाजिो 

भबचमा मध्यस्थ िताव गदै संयोजनिारी भूभमिा बहन गनेछौ ।  

ख. समाज एिीिरण अभभयान संयोजन सभमती युिेमा रहिेा हामी सबै सदस्यहरु 

पुन समाज वा पुन मगर समाज युिेिो िायवसभमती,शाखा सभमती वा 

सल्लाहिार पदमा रहिेो भए आजिो भमभत देभख दवैु समाजिो उल्लेभखत िुनै 

पभन पदमा यो अभभयान समापन नहुदा सम्म (साधारण सदस्य बाहिे) नरहिेो 

घोषणा गदवछौ । 

ग. दवैु समाज सगिो संयुि वातावमा बस्दा समाज एिीिरण संयोजन सभमतीले 

गरेिो सामुभहि भनणवय भधदा बाभहर गएर िुनै पक्षिो भबषयलाई मात्रै समथवन 

गदै बोल्न पाउने छैन। 

घ. समाज एिीिरण अभभयान संयोजन सभमती युिेिो बैििमा भएिा भनणवय वा 

छलफलहरु सभमतीिो अनुमभत भबना बाभहर जानिारी कदनु पाऊने छैन ।  

ङ. समाज एिीिरण अभभयान संयोजन सभमतीिा भनणवयहरु, छलफलहरु र दवैु 

समाज सग वातावमा भएिा छलफलिा भनणवयहरु संयोजन सभमतीिो अनुमभत 

भबना बाभहर सामाभजि संजालहरु (भाइवर, फेसबुि, म्यासेधजर) मा राख्न पाउने 

छैन। यकद जानिारी कदनु नै परेमा संयोजन सभमतीिो संबभधधत भजम्मेवारी 

तोकिएिो सदस्यले मात्र जानिारी कदनु पाउने छ। 
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४. दवैु समाजले समाज एिीिरण अभभयान संयोजन सभमतीलाई र एितािो लाभग 

बातावमा बस्ने प्रस्ताब अभधवेशन बाट पाररत गरर कदई एिीिरण प्रस्तावलाई 

सहजीिरण गररकदनुभएिोमा धधयबाद सभहत आजिो िेभह भनणवयहरु पभन जानिारी 

गराउन पत्राचार गने भनणवय गररयो। 

५. दवैु समाजलाई संयिु बातावमा बस्दा िेभह भनयम र पररभध भभत्र राख्निो लाभग दवैु 

समाजिो लाभग िेभह आचार संभहता बनाउने र यसिो भजम्वेवारी संयोजि र सदस्य 

सभचवलाई कदने भनणवय गररयो ।  

६. पुन समाज र पुन मगर समाज यिेु लाइ संयुि बातावमा बस्निो लाभग मे मभहनामा 

बैिि बोलाउने भनणवय गररयो हलिो भजम्वेवारी संयोजि ज्युले भलने र दवैु समाजलाई 

उपयुि समयिो समधवयिारी गने भजम्वेवारी प्रविा ज्युलाइ कदइएिो छ । 

७. दवैु समाजलाई एकििरण गनविो लाभग बेलायत भस्थत पुन समाज र पनु मगर समाज 

वा तिस्थ रुपमा बसेिा पुन बुभद्धजीवीहरुलाई बोलाएर सुझाब, सल्लाह भलने भनणवय 

गररयो भमभत स्थान र समयिो बारेमा फोन माफव त जानिारी कदइनेछ । 

 

समाज एकििरण संयोजन ्सभमती र पनु बभुद्धभजभवहरु सँग समाज एितािो लाभग 

सल्लाह सझुाब सिंलन िो लाभग बसिेो दोस्रो बिैि र भनणवयहरु : 

समाज एिता संयोजन सभमती र बुकिजीवी ज्युहरूिो सुझाब संिलन तथा परामशव बैिि बाट 

समाज एितािो लागी भमलन भबधदिुा प्रस्तावहरु भनम्न भलभखत रुपमा तयार पाररएिो छ।  

 

१. एकििृत नयाँ भबधान लेखे्न । 

२. दबैु समाजलाई माधयता कददै िुनै एिमा भबलय भएिो नभई नयाँ एिता िो आधार 

बनाउने । 

३. पुनहरुिो भेष भुषा तोकिएिो भएता पभन बेलायतमा बस्ने नेपाल अभधराज्य भभत्रिा 

सबै पुनहरुिो आ-आफ्नै मौभलि भेष भुषाहरुलाई पभन समाजले माधयता कदने । 

४. िसैिो पभन भात्री संगिन नहुने। 

५. सुभचकितिो भबषय नेपालिो भबषय भएिोले बेलायत बाट संस्थागत रुपमा सहयोग, 

समथवन तथा भबरोध पभन नगने । 

६. मगर संघ युिे संग िायवगत एिता िायम गरर घभनष्ठ संबधध राखे्न । 

७. समाजिो औपचाररि िायविम गदाव वा ितै समाजले भाग भलने िायविमहरुमा मगर 

संघ युिेले भलभखत अनुमती कदएमा मगर संघिो लोगो र झण्डा पभन प्रयोग गने । 
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८. समाजिो नामािरणिो भबषयमा सववसम्मती खोज्ने िदम िदाभचत पभन सहमती हुन 

नसिेमा बुभद्धजीभवज्युहरुिो सुझाबहरुलाई भलदै सम्पुणव पुन थर अधतगवत पनुवहुने 

ब्याभिहरुिो भबशेष भेला बोलाई सो भेला बाट भनष्िषव गराउने वा िे गने भन्ने बारेमा 

सहमती खोज्ने । 

९. समाज एकििरण िो लाभग भनष्िषवमा पुग्न िेभह समय लागे्न भएिो हुदा दवैु समाजिो 

अब आउने सबै िायविमहरु दवैु समाजिो संयुि आयोजनामा गदै जाने । 

१०. थप समाजिो आ-आफ्नै सुझाब वा भमलन भबधदिुा बुदाहरु हुन सके्नछन । 

 

भनम्नानसुार बभुध्दभजवी ज्यहुरुलाइ टेभलफोन  भनमधत्रणा गररएिो भएता पभन  

उपभस्थभत बभुध्दभजवी ज्यहुरु यस प्रिार हुनहुुधछ । 
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समाज एकििरण सयंोजन ्सभमतीिो तसे्रो तथा पनु समाज र पनु मगर समाज 

यिेुिा पदभधिारी ज्यहुरु सँग बसिेो पभहलो वाताव / बिैिमा भएिा भनणवयहरु : 

छलफल गररएिा बुदाहरु भनम्नानुसार छन्। 

१. एकििृत नयाँ भबधान लेखे्न। 

२. दबैु समाजलाई माधयता कददै िुनै एिमा भबलय भएिो नभई नयाँ एिता िो 

आधार बनाउने। 

३. पुनहरुिो भेष भुषा तोकिएिो भएता पभन बेलायतमा बस्ने नेपाल अभधराज्य 

भभत्रिा सबै पुनहरुिो आ आफ्नै मौभलि भेष भुषाहरुलाई पभन समाजले माधयता कदने। 

४. िसैिो पभन भात्री संगिन नहुने। 

५. सुभचकितिो भबषय नेपालिो भबषय भएिोले बेलायत बाट संस्थागत रुपमा 

सहयोग, समथवन तथा भबरोध पभन नगने। 

६. मगर संघ युिे संग िायवगत एिता िायम गरर घभनष्ठ संबधध राखे्न। 

७. समाजिो औपचाररि िायविम गदाव वा ितै समाजले भाग भलने िायविमहरुमा 

मगर संघ युिेले भलभखत अनुमती कदएमा मगर संघिो लोगो र झण्डा पभन प्रयोग गने। 

८. समाजिो नामािरणिो भबषयमा सववसम्मती खोज्ने र यदी सहमती हुन नसिेमा 

बुभद्धजीभवज्युहरुिो सुझाबहरुलाई भलदै सम्पुणव पुनहरुिो भबशेष भेला बोलाई सो भेला 

बाट भनष्िषव गराउने वा िे गने भन्ने बारेमा सहमती खोज्ने। 

९. समाज एकििरण िो लाभग भनष्िषवमा पुग्न िेभह समय लागे्न भएिो हुदा दवैु 

समाजिो अब आउने सबै िायविमहरु दवैु समाजिो संयुि आयोजनामा गदै जाने। 

१०. यकद समाजिो नया बैिभल्पि नाममा सहमभत भइ एिता अभधवेशन आयोजि 

सभमभत युिे गिन गररने भएमा १५ जुलाई २०१८ िो कदन बस्ने दोस्रो चरणिो संयुि  

बैििमा दवैु समाजिा सम्पुणव सल्लाहिार ज्युहरु देभख सम्पुणव िेधरीय िायवसभमती 

ज्युहरु, मभहला भवभागिा सम्पणुव िायवसभमती ज्युहरु र युवा क्लबिा सम्पुणव 

िायवसभमती ज्युहरुिो  उपभस्थभत हुन सके्नछन । 
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माभथ उल्लेभखत बुदा नम्बर १ देखी बुदा नम्बर ७ र बुदा नं १० पुन समाज य.ुिे. र पुन मगर 

समाज यु.िे. िो सहमभत भयो तर उल्लेभखत बुदा नम्बर ८ र ९ मा भने फरि मत आएिोले 

भनम्नानसुार भनणवय गररयो।  

बुदा नम्बर ८ उपर समाजिो नामािरणिो भबषयमा छलफलमा दवैु समाजिो आ-आफ्नै 

अडान रहिेोले पुन समाज यु.िे.िा बाताव सभमती सदस्य ज्यु बाट अभहलेलाई पुन समाज र 

पुन मगर समाज य.ुिे. िो नामलाई स्थभगत गरी भनभस्चत समय तोिेर िबाविेली वा अरु िुनै 

बैिभल्पि नाममा दवैु समाज एकििृत हुने अभन एितािो भबशेष अभधवेसन बोलाउने र 

अभधवेशनले नामिो बारेमा भए सम्म  सहमभत र नभएमा बहुमतीय प्रणाली अधतगवत 

भएपभन टुङ्गो लगाउन सके्न गरर सहमभत गदाव िस्तोहोला भभन राभखएिो प्रस्ताबमा 

उपभस्थत सबैिो सहमभत भएपछी अब आ-आफ्नो समाजमा फर्किएर यसैलाई पारीत गराई 

ल्याउने प्रयास गने र आउदो १५ जुलाई २०१८ मा अिो दोस्रो बैिि बस्नेगरी सहमभत 

गररयो।   

बुदा नम्बर ९ उपर छलफलमा सयंुि िायविम गनव अभल अप्ठ्यारो अभन झधजरटलो हुने 

देभखएिोले “समाज एकििरण भनष्िषवमा पुग्न िेभह समय लागे्न भएिोले अब आउने दवैु 

समाजिो भावी िायविमहरुमा दवैु समाजिा सबै िायवसभमती तथा सम्पुणव सदस्य ज्युहरु 

सम्मानिा साथ सहभागी हुदै जाने” भन्नेमा सहमभत गररयो।     

यसरी पुन समाज र पुन मगर समाज यु.िे. िो पभहलो संयुि वातावमा संस्थािो भबधी भबधान 

र िायवभनतीिो बारेमा उल्लेभखत अनुसार सहमभत भए पनी संस्थािो नाम िे रहने भन्ने 

भबषयमा सहमभत हुन सिेन। यो बैिभल्पि नामिो प्रस्ताब् समाज एिता संयोजन ्सभमती 

बाट आएिो पभन होइन तर समाज एिता गने नै हो भने र नाममा सहमभत नहुने हो भने यो 

भधदा उपयुि अरु भबिल्प पभन भथएन। त्यसैले सोही अनुसार दबैु समाजलाई आ-आफ्नो 

समाज बाट यो बैिभल्पि नामिो प्रस्ताब् पारीत गरेर आउनुस ्भनेर भनणवय गररएिो भथयो। 

 

जुन कदन भनम्न भलभखत आचारसंभहताहरुिो पालना गदै िायवसभमभतिा पदाभधिारी ज्युहरुिो 

उपभस्थभत रहिेो भथयो। 
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एिता अभभयानिो उदेस्य र बैिभल्पिमा जान ुपने किन भन्ने िुरा सदस्यहरुलाई जानिारी 

गराई १७ जुन २०१८ मा बसेिो पुन मगर समाज यु.िे.िो भेलाले एितािो लाभग  

बैिभल्पि नाममा भए पभन जाने भनणवय गनुव भयो। तर पुन समाज य.ुिे.ले एिता अभभयानिो 

उदेस्य र बैिभल्पिमा जानु पने किन भन्ने िुरा सदस्यहरुलाई पूणव रुपमा जानिारी नगराई 

एररया प्रभतभनभध ज्युहरुिो भरोसामा उहाहरु माफव त खुल्ला मत संिलन गनुव भयो र ३० जुन 

२०१८ मा पुन समाज यु.िे.िो िायवसभमती लगाएत इच्छुि व्याभिहरुिो उपभस्थभत हुन सके्न 

गरर आब्हान गरेिो बैििमा पुन समाज म ैरहन ेपक्षमा बहुमत मत आएिो जानिारी गराउनु 

भयो।  

१७ जनु २०१८ मा पनु मगर समाज य.ुिे. िो भलेाल े भनणवय गरी सयंोजन सभमभतलाई 

पिाएिो पत्र 
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३० जनु २०१८ मा पनु समाज य.ुिे. िो भेलाल ेभनणवय गरी सयंोजन सभमभतलाई पिाएिो 

पत्र 
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समाज एकििरण सयंोजन ्सभमतीिो चौथो तथा पनु समाज र पुन मगर 

समाजिा पदाभधिारी ज्यहुरु सगँ बसिेो दोस्रो वाताव / बैिि र भनणवयहरु : 

१५ जलुाई २०१८ मा भएिा छलफलहरु : 

माभथ उल्लेभखत दबैु समाजिो भनणवयहरु दबैु समाजिो अध्यक्ष् हरु ले औपचाररि रुपमा 

जानिारी गराउनु भयो। पुन समाज यु.िे. ले िुनै पभन बैिभल्पि नाममा नजाने र एिता 

प्रिृया अभहलेलाई अधत गने भनणवय र पुन मगर समाज यु.िे. ले अरु िुनै पभन बैिभल्पि नाम 

मा जान अझै तयार रहिेो र िेही बैिभल्पि नाम पभन प्रस्तुत गनुव भयो।   

िुनै पभन बैिभल्पि नाम मा नजान ेपुन समाजिो अडान र अरु िुनै पभन बैिभल्पि नाममा 

जान तयार रहिेो पुन मगर समाज यु.िे.िो लचिता बीच उपभस्थत ब्यभिहरु बाट एिता 

जरुरी छ, एिता जसरी पभन हुनुपछव समाधानिो उपाय अझै खोजौ भधदै भवभभन्न किभसमिा 

सँम्बाद, छलफल अभन सुझाबहरु आएपछी  एिीिरण संयोजन सभमभतले अभहले सम्म आएिा 

सुझाब, सल्लाहरुलाई हरेी अभधतम नयाँ भबिल्प स्वरुप ‘’एिता अभधवशेन आयोजि सभमती 

पनु समाज / पनु मगर समाज य.ुिे.’’ नाम राखेर एकिकित भै भबशेष एिता अभधवेशनमा 

जान,े दबैु समाजिा िायवसभमभतहरु अभधवेशन आयोजि सभमतीमा रहने, दबैु समाजिा 

सल्लाहिारहरु अभधवेशन आयोजि सभमभतिो सल्लाहिारमा नै रहने, एितािो भबशेष 

अभधवेशन नहुदँा सम्म दबैु समाजिो आगामी िायविमहरु यभह अभधवेशन आयोजि सभमभतले 

गने र एिता अभधवेशन बाट सहमभतमा र सहमभत नभए बहुमभतय प्रणाली बाट समाजिो 

नाम र िायवसभमतीिो टंुगो लगाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गररयो उि प्रस्ताबमा पुन मगर समाज 

यु.िे.ले सहमभत जनाउनु भयो तर पुन समाज यु.िे. बाट सहमभत हुन नसके्न जानिारी 

अध्यक्षले गराई रहदै गदाव बातावमा उपभस्थत आफ्नै िायवसभमतीबाट भने असधतुभि आएपभछ 

पुन: पुन समाजलाई िेभह समय थप गरायौ। जुन समय उहाहरुिो लाभग ज्यादै नै जरटल 

रह्यो। पछी पुन समाज यु.िे. लाई  यस प्रकियामा सहमभत जनाउन एि मभहनािो समय माग 

गनव अनुरोध गदाव समेत माग नगरी ३० जुन २०१८ िो समाजिो भनणवय नै अभधतम भएिो 

भधदै पुन समाज युिे यस  प्रकियालाइ अधत्य गने भनष्िसवमा पुग्यो जुन हामी एिीिरण 

संयोजन सभमती लगाएत उपभस्थत सम्पुणव सहभागी ब्यभित्वहरुमा दखुिो क्षण रह्यो। ।  
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जुन कदन भनम्न भलभखत आचारसंभहताहरुिो पालना गदै िायवसभमभतिा पदाभधिारी ज्यहुरु र 

सल्लाहिार ज्युहरुिो उपभस्थभत रहिेो भथयो। 
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अधतमा, अभहलेिो लाभग दबैु समाजिो एिता अभभयान टुभङएिो छ। समाज एिीिरण 

अभभयान संयोजन ् सभमभतल े माभथ नै प्रस्ट पाररसिेिो छ कि हाम्रो दबैु समाज प्रती िुनै 

पुवावग्रह छैन हामी िुनै एि समाजिो लाभग मात्रै होइन दबैु समाजलाई हने े बुझ्ने र भनणवय 

प्रकियामा हाम्रो भूभमिा बराबरी र भनस्पक्ष रहनु पर्थथयो र रह्यो पभन। हामीले यथाथव र 

वास्तभवि् िुराहरु जो यो अभभयानमा दखे्यौ सबै छलवङ रूपमा सबै बेलायतबासी पुनहरु 

माझ राखीकदन ु समाज एिीिरण अभभयान संयोजन ् सभमभतिो ितवब्य र धमव पभन हो। 

एिीिरण अभभयान संयोजन ् सभमभतले एितािो लाभग सक्दो प्रयास गरेिै हो। यो एिता 

अभभयानमा हामीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सल्लाह सुझाब र सहयोग गनुव हुने सबैमा 

हृदय देखी धधयबाद ् ब्यि गदवछौ। एिता अभभयान संयोजन ् सभमती माफव त दबैु समाज 

अभहलेलाई एकििरण गनव नसकियता पभन र यो सभमती नरह े पभन ब्यभिगत रूपमा 

एकििरणिो दबाब सदा र सधैं रहनेछ। हाम्रो समाजमा देभखएिो समस्याहरुलाई सदािो 

लाभग भनमुवल पाने िाम बेलायतबासी तपाईं हामी सबै पुनहरुिो पभन हो। त्यसैले आ-आफ्नो 

िाउँ क्षेत्र बाट सबैले एितािो लाभग दबाब कदन ुहुनेछ भन्ने अनुरोध पभन गदवछौ। 

धधयबाद । 

 

संयोजि -: अजुवन भतभलजा 

सह संयोजि -: गंगा खोरजा 

सदस्य सभचव -: ईधर पुजाव 

सह सभचव/िोष -: थमन खोरजा 

प्रविा -: िुमार फगामी 

भमभडया -: भभम पुजाव  

 

!!समाप्त!! 


