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मनपाङङ  जजलपाकको शनी खकर्य  गपाउउमपा टपासकोप (तपारने) गकोम्पपा पपुनसङथपापनपा परररकोजनपाकको औपचिपाररक उदपाटन गनर्य पपाउनपु मनेरको
लपागग गगौरवकको कपु रपा हको । 

म आफफ  गकोम्पपा भ्रमण गनर्य चिपाहन्थनेउ तर समरकको अभपावलने गदपार्य त्रसको गनर्य असमथर्य भएउ  । रस प्रपाचिनीन गपुम्बपाकको
पपुनसङथपापनपा कपारर्यमपा भपारतलने पगन हपातनेमपालको गनर्य पपाएककोमपा म अत्रन्तत हरर्षित छपु  । रको परररकोजनपा भपारत—ननेपपाल
गवकपास तथपा सपासस्कक ततक सहकपारर्यकको ज्वलन्त उदपाहरण हको । 

बगौद धमर्य एक महत्वपयणर्य धपागको हको जसलने भपारत र ननेपपाललपाई बपाउधनेर रपाखनेकको छ । 

उच गहमपाल र प्रजसद ततललचिको तपाल नजजक अवसस्थत रस मठकको स्थपापनपा ५०० वर्षिर्य भन्दपा अतघ भएकको हको । रस
परररकोजनपालने गहमपालनी भनेगकको समकद बगौद सम्पदपाकको ससरक्षण गनर्य मद्दत गनर्नेछ । रस परररकोजनपालने धपारमक तथपा
सपासस्कक ततक रपमपा गपुम्बपा पपुनजपार्यगकत भएकको हनेनर्य चिपाहनने स्थपाननीर समपुदपारकको अभभलपार्षिपा पपुरपा गनर्नेछ भनने हपामनीलने आशपा
रपाखनेकपा छछ । भपारत र ननेपपालबनीचिकको गमततपा दपुई दनेशकपा जनतपाबनीचिकको मपानव सभ्रतपा तथपा सपासस्कक ततक कतडिलने बननेकको
छ । 

भपारतनीरहर ननेपपाललपाई दतवभयगमकको रपमपा मपान्दछनङ र धनेरत भपारतनीरहर हरनेक वर्षिर्य तनीथर्यरपातपाकपा लपागग ननेपपाल आउउदछनङ ।
हपामनी हपामको सपाझपा सम्पदपाकको रक्षपा गनर्य र रसलपाई हपामपा भपावनी पपुस्तपामपा हस्तपान्तरण गनर्य आफ्नको पगवत कतर्यव्र ठपान्दछछ ।
ननेपपालकपा धपारमक तथपा सपासस्कक ततक गवरपासतकपा धनेरत स्थपानहरकको जगर्नेनपा तथपा ससरक्षण गनर्य हपामनी सहरकोग गरररहनेकपा छछ ।

 

२०७२ वतशपाख १२ कको गवनपासकपारनी भयकम्पलने धनेरत रस्तपा सम्पदपाहरमपा क्षतत पपुरपार्यएकको छ । आधपुगनक प्रगवतधकको प्ररकोग
गदर रस्तपा सम्पदपाहरलपाई पगहलनेकत  स्वरप र शतलनीमपा पपुनसङथपापनपा गनर्ने कपारर्यमपा ननेपपालसउग हपातनेमपालको गनर्य पपाउउदपा
हपामनीलपाई खपुशनी लपागनेकको छ । ननेपपालकपा ९ जजलपाकपा २८ स्थपानमपा रस्तपा परररकोजनपाहर पररचिपाललत छनङ । रस
परररकोजनपा अन्तगर्यत १५ वटपा गपुम्बपा लगपारत लललतपपुर र भक्तपपुरकपा ऐततहपाजसक धरकोहर बकोकने कपा सम्पदपाहर रहनेकपा
छनङ। 

गवगतमपा हपामपा परररकोजनपालने पशपुपतत मसन्दर कम्पनेक्स, जनकपपुर सस्थत गसगपासपागर तथपा धनपुर्षिपासपागर र लपुसम्बननी
ससग्रहपालरलपाई समनेटनेकको भथरको ।

ननेपपालकको समकतदमपा हपामनी हरसम्भव प्ररपास गनर्नेछछ भननी ननेपपालमपा रहनेकपा मनेरपा सबत गमतहरलपाई आश्वस्त पपानर्य
चिपाहन्छपु  । 

गपुम्बपा पपुनसङथपापनपा कपारर्यमपा सपामनेल हपुनने अवसर गदनपुभएककोमपा मनपाङपा जनतपालपाई धन्रवपाद गदन चिपाहन्छपु  । म
सबतमपा सफलतपा र समकतदकको कपामनपा गदर्यछपु  । 

धन्रवपाद


