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प्रेस विज्ञप्ती 

ससन्धलुीगढीको पुनर्निर्मिण गुरुयोजनम तयमर पमन ेसम्बन्धी सहर्ती पत्रर्म हस्तमक्षर 
आज मिति २०७४ िाघ ४ िद् अनसुार १८ जनवरी २०१८ का दिन गरैआवासीय नेपाली सघं र किलािाई नगरपामलका 
वीच मसन्धुलीगढी जजर्णोद्धार एवि ्पनुतनििािर्ण गरुुयोजना ियार पाने सम्बन्धिा एक सहििी पत्रिा हस्िाक्षर भएको छ 
।  

 
सहििी पत्रिा किलािाई नगरपामलकाकाको िर्ि बाट प्रिखु खड्ग खत्री र गरैआवासीय नेपाली सघंको िर्ि बाट अध्यक्ष 
भवन भट्टले हस्िाक्षर गनुि भयो ।  
 

मसन्धुली गढीको ककल्लाले आधतुनक नेपाल तनिािर्णको इतिहासिा िहत्वपरू्णि स्थान ओगटेको छ । यसले नेपाली सेनाको 
गौरविय इतिहासलाई प्रतिववजम्वि गििछ । मसन्धुली गढीको लडाईिा त्यस बखिको गोरखा सेनाले अगें्रज सेनालाई हराए 
पतछ न ैनेपालको एकीकरर्ण सम्भव भएको कुरािा ििकै्यिा रहँिैन । िहत्वपरू्णि ऐतिहामसक धरोहरहरु बोकेको मसन्धुली 
गढीको धरोहरहरु जोगाई राख्नु आवश्यक भएको र यस स्थानको पयिटकीय सम्भावनाहरु पतन प्रचुर भएकोले मसन्धुली 
गढीको ऐतिहामसक र आर्थिक सभंावनाको िहत्वलाई सिेि िनन गरी गरैआवासीय नेपाली सघंले मसन्धुली गढीको गरुु 
योजना ियार पानि पहल गरेको हो । गरुु योजना ियार पानुिको उद्िेश्य आरै्ले सरंचना तनिािर्ण गनुि भन्िा पतन परुाना 
सरंचनाको परुािाजत्वक िहत्वलाई जगेनाि गनुि र अबको तनिािर्ण कायििा ऐतिहामसक धरोहरलाई जोगाई राख्नु हो । गरुु 
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योजना सब ैसम्बजन्धि पक्षको सहभागीिािा ियार पाररने छ र यसरी ियार गररएको गरुु योजनाको स्वामित्व स्थानीय 
सरकारले मलने सहििी भएको छ । 
 

हाल जजर्णि अवस्थािा रहेको मसन्धुली गढीको ऐतिहामसक िहत्व पनुस्थािपना गने उद्िेश्यले बनाईने बहृद् गरुु योजना 
तनिािर्ण सम्बन्धी काि गरैआवासीय नेपाली सघंले सम्बन्धीि पक्षहरुको सहयोगिा गने छ । गरैआवासीय नेपाली सघंले 
गरुुयोजना तनिािर्ण गिाि मसन्धुली गढीको प्राचीन ऐतिहामसकिाका साथै िौमलकिा यथावि राख्न प्रयास गनेछ  ।  
 

गरुुयोजना तनिािर्ण गने क्रििा किलािाई नगरपामलका र गरैआवासीय नेपाली सघंबीच तनरन्िर सिन्वय गररनेछ । 
आवश्यक पने काननुी िथा व्यावहाररक पक्षको सिन्वय किलािाई नगरपामलकाले गने सहिति भएको छ । गरुुयोजना 
तनिािर्ण गनिको लार्ग गरैआवासीय नेपाली सघंले आवश्यक पने परािर्ििािा चयन गरी यस कायििा लाग्ने खचिको सिेि 
व्यवस्थापन गनेछ । उपरोक्ि गरुुयोजना सम्झौिा भएको मितििेखख ६ िदहनामभत्रिा गरैआवासीय नेपाली सघंले 
किलािाई नगरपामलकालाई हस्िान्तरर्ण गने लक्ष रहेको छ ।  
 

यस कायिक्रििा मसन्धुली जजल्लाका प्रत्यक्ष िर्ि का प्रतितनर्ध सभा तनवािर्चि हरीबोल गजुरेल र नगर प्रिखु खड्ग खत्री 
लगायिले मसन्धुली गढीको इतिहास र हाल त्यहां रहेको एतिहामसक धरोहरको अवस्था बारे जानकारी गराउनकुा साथै यस 
गरुुयोजनािा सहयोग गने प्रतिबद्धिा व्यक्ि गरेका र्थए । कायिक्रिको सिापन गिै सघंका अध्यक्ष भवन भट्टले यस 
गरुुयोजना ियार पाने क्रििा सहयोग गनि सब ैसरोकारवालाहरुलाई अनरुोध गनुि भयो । उहाँले इतिहासबाट मसक्न ुपने र 
ससं्कृतिको सम्बधिन पतन आवश्यक भएको धारर्णा राख्नु भयो । 
 

 
 
 

यस कायिक्रििा सघंका अध्यक्ष लगायि प्रतितनर्ध सभा सिस्य िथा पवूि िन्त्री हररबोल गजुरेल, िीन नम्वर प्रिेर् 
सभाका  सिस्य ववनोि खड्का र प्रदिप कटुवाल, किलािाई नगरपामलकाका नगर प्रिखु खड्ग खत्री, पवूि सहायक रथी 
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डा= प्रेिमसहं बस्न्याि र मसन्धुली जजल्लाका ववमभन्न राजनतैिक िलका प्रतितनर्धहरु, सरोकारवालाहरु र सचंारकिीहरुको 
बाक्लो उपजस्थति रहेको र्थयो । 
 

सघंका सर्चव िथा मसन्धुलीगढी अमभयानका सयंोजक डडबब क्षेत्रीले यस कायिक्रिको सयंोजनका साथै सचंालन गनुि भएको 
र्थयो । यसका अलावा आजको कायिक्रििा गरैआवासीय नेपाली संघका प्रवक्िा भ"षर्ण तघमिरे, एमर्या प्रर्ान्ि क्षेत्रका 
सयंोजक ककरर्णववक्रि थापा र आइमसमस सिस्यहरु, गरैआवासीय नेपालीहरु र सघंको सर्चवालयिा कायिरि व्यजक्िहरुको 
सहभागीिा रहेको र्थयो ।  
 
 

भषूर्ण तघमिरे 
प्रवक्िा,  
गरैआवासीय नेपाली सघं  
अन्िरािजरिय सिन्वय पररषि । 
 

सन ्१८ जनवरी २०१८ । 


