
यसरि मनाईयो ऐतिहातसक मकवानपुिगढी २५७ औं तवजय उत्सव 

- प्रमखु अतितिमा माननीय मखु्य मतरि डोिमति पौडेलज्यु | 

मकवानपुिगढी गाउँपातलकाको आयोजना ि नेपाली सेनाको सहकाययमा आयोतजि  ऐतिहातसक 

मकवानपुिगढी २५७ औं तवजय उत्सव समािोहमा माननीय मुख्य मतरि डोिमति पौडेलज्युको प्रमुख 

अतिथ्यिा िहकेो तियो भने मकवानपुिगढी गाउँपातलका अध्यक्ष तिदिु हुमागईंज्युको सभाध्यक्षिा 

िहकेो तियो | काययक्रममा संतवधानसभाका सदस्य अनरि पौडेल, प्रदेशसभाका सदस्यहरु मुनु 

तसग्देल,प्रदेश सांसद पे्रम िहादिु पुलामी , तजल्ला समरवय सतमति मकवानपुिका प्रमुख िघुनाि 

खुलाल, उपप्रमुख भगविी पुिासैनी, मध्यपृिनापति ििाधोज पाण्डे, मनहिी गाउँपातलकाका अध्यक्ष 

एकिाज उपे्रिी लगायिको आतिथ्यिा िहकेो तियो । काययक्रममा मकवानपुिगढी गाउँपातलकाका 

पमुख प्रशासकीय अतधकृिद्वािा स्वागि मरिब्य िाख्नु भयो | 

 

ऐतिहातसक मकवानपुिगढीको २ सय ५७ औ तवजय उत्सव भव्य रुपमा गरिएको छ । मकवानपुिगढी 

गाउँपातलका मुल समािोह सतमतिको आयोजना भएको काययक्रमको उद्घाटन िागमिी प्रदेशका 

मुख्यमरिी डोिमति पौडेलज्युले गनुय भएको हो  । मुख्यमरिी पौडेलले सो अवसिमा एक दरिे सेिो 

हातिको मुर्ियको अनाविि गनुयका सािै  कायायक्रमलाई सम्िोघन गदै पुखायले जोगाएको ऐतिहातसक 

मकवानपुिगढीको महत्व अरु गढीको भरदा फिक िहकेो ििाउनु भयो  । 



 

 

    

 

मकवानपुिगढीिाट िंगाली फौजलाई पिास्ि गनय नसकेको भए नेपाल एकीकििको प्रक्रक्रया पुिा हुन 

नसके्न भएकोले नेपालमा िहकेो धेिै गढीभरदा मकवानपुिगढी फिक िहकेो सािै  मकवानपुिगढीिाट 

िंगाली फौजलाई पिास्ि गनय नसकेको भए सम्भवि पृथ्वीनािायि शाहको एकीकिि अतभयान 

असफल हुरथ्यो भरदै यसको अत्यरि दिुगामी महत्व िाखेको ऐतिहातसक मकवानपुिगढीको अतस्ित्व 

जोगाउनु हाम्रो प्रमुख दातयत्व िहकेो ििाउनु भयो  ।आगामी केही िर्यतभि दैतनक पाँच हजािको 

संख्यामा पययटक तभत्र्याउने गिी काम गरिने ि  नेपाललाई तजिेि लटुपाट मच्चाउन आएको तवदेशी 

सेनालाई नेपाली सेनाले पिातजि गिेको माघ १० गिेकोको क्रदन नेपाललाई स्विरि मुलुकका रुपमा 

स्िातपि गिाउन उपयुक्त क्रदन भएको धाििा पतन व्यक्त गनुय भयो | 

 



कायायक्रममा मकवानपुिगढी गाउँपातलका अध्यक्ष्य तिदिु हुमागाईले ऐतिहातसक मकवानपुिगढीको 

२५७ औ ँ तिजयउत्सवमा प्रतििेदन प्रस्िुि गनुय भएको  तियो । उहाँले  दशेकै महत्वपूिय धार्मयक 

पययटकीयस्िलको रुपमा तवकास गरिदै लौजान े ि तिजयउत्सि गोखायली सेनाको तिजय, तिदेशी 

सेनाको पिाजयसँग माि सम्ितरधि नभई मकवानपुिगढीको हािसँगै हरिहिपुिगढीमा भएको पिाजय 

पश्चाि सेन वंशीय अतरिम िाजा क्रदग्िरधन सेनले वंगालका नवाि तमिकासीमसँग सैरय सहयोग 

मागेपश्चाि गुितगन खाँको नेिृत्वमा आएको करिि २५ सय फौज सन १७६२ जनविीमा हनायमाडीमा 

िहकेो गोखायली सेनाको पोष्टमा आक्रमि गिी कब्जा गिेपश्चाि आधाितशतवि िनाई मकवानपुिगढी 

माति हमला गने योजना मुिातिक तिदेशी सेनाले तशखिकटेिीसम्म कब्जा जमाईसकेको अवस्िामा 

मकवानपुिगढीमा िहकेो सिदाि नरद ु शाह नेिृत्वको सेना ि दहचोकिाट पृथ्वीनािायि शाहले 

पठाएको नाहितसह िसे्नि ि िंतशिाज पाण्डेको नेिृत्वमा िहकेो गोखायली सेनाले तिसं. १८१९ माघ ९ 

गिे िािी िंगाली सेनामािी हमला गिी लगािाि भएको युद्द पतछ माघ १० गिे तिहान गुितगन खाँको 

नेिृत्वमा िहकेो सेनालाई पिास्ि गिी तिजय प्राप्त गिेको कुिा प्रतििेदन माफय ि ििाउनु भयो | 

 

 

यही युद्ध नेपालको इतिहासमा तिदशेी सेनालाई पतहलो पटक नेपाली भतुममा पिाजीि गिेकाले 

आफैं मा महत्व िोकेको छ । यस मकवानपुिगढीको लडाईमा गोखायली फौजले तिजय प्राप्त नगिेको भए 

नेपाल एकीकििमा ठुलो धक्का लागे्न माि नभई नेपाल एकीकििको महान अतभयान साकाि हुन करठन 

हुने अनुमान गरिरछ । सािै ति.स. १८७१ देतख १८७३ सम्म भएको नेपाल अंगे्रज युद्धको अरत्यको 

लातग भएको सुगौलीसतरधको िेलायिी पक्षले िाखेको सिय नेपाल सिकािलाई स्वीकाि नभएपतछ 



असरिुष्ट अंगे्रजले जनिल अक्टिलोनीको नेिृत्वमा लडाई सुरु गिे । त्यस समयमा पतन गोखायली सेनाले 

तशखिकटेिीिाट गढी कब्जा गनय खोजेका अंगे्रज सेनालाई गढीिाट पिास्ि गरिक्रदए । त्यसैले 

मकवानपुिगढीले एकीकिि अतभयानलाई साकाि गनय ििा तिदेशी हस्िक्षेपिाट देशलाई जोगाउनसँगै 

नेपाल स्वाधीन िाष्ट्रको रुपमा तवश्वसामु उभ्याउन महत्वपूिय भुतमका खेलेको छ । तयनै ित्वहरुलाई 

आत्मासाि गदै नेपालको इतिहासमा मकवानपुिगढीको महत्वलाई तचिस्िायी िाख्दै प्राप्त तिजयको 

सम्झनास्वरुप प्रत्यक िर्य माघ १० गिे ऐतिहातसक मकवानपुिगढी तिजयउत्सव मनाउने गदै आएको 

ििाउद ैयसको ऐतिहातसक महत्वो ि आगामी क्रदनमा यसको तवकासको लातग चातलने कदमहरु िािे 

प्रस्ट पनुय भयो | 

 

  

  

मकवानपुिगढी गाउँपातलका अध्यक्ष श्री तिदिु हुमागाईंद्वािा काययक्रमका प्रमुख अतिति माननीय मुख्य 

मतरि डोिमति पौडेलज्यु लगायि अरय अतितिज्य ुलाई स्वागि गदै सािमा तजल्ला समरवय सतमति 

सभापति िघु खुलालज्यु | 

  



 

सेिो एक दरिे हातिको ऐतिहातसक महत्वको िािेमा िियन गदै मकवानपुिगढी गाउँपातलका प्रमुख 

प्रशासक्रकय अतधकृि िामकुमाि पुडासैनीज्यु | 

 

माननीय मुख्य मतरि डोिमति पौडेलज्युिाट सेिो एक दरिे हाति अनाविि |  



   

 

 

     

माननीय मुख्य मतरि डोिमति पौडेलज्युिाट सेिो एक दरिे हाति अनाविि |  



    

 

ऐतिहातसक मकवानपुिगढी २५७ औं तवजय उत्सव समािोहको उद्घघाटन गदै माननीय मुख्य मतरि 

डोिमति पौडेलज्यु सािमा प्रदेश सांसद कृष्ि दालज्यु मुनु तसग्देलज्यु, पे्रम िहादिु पुलामीज्यु ि 

प्रदेश सभा सदस्य अनरि पौडेलज्यु सािै अरय सहभागीगिहरु | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

   

२५७ औं तवजय उत्सव काययक्रममा पुिानो गोिख गिको प्रस्िुति 



 

ऐतिहातसक मकवानपुिगढी २५७ औं तवजय उत्सव  समािोहाका प्रमुख अतिति माननीय डोिमति 

पौडेलज्युिाट सम्मानपि ग्रहि गनुय  हुदै पिकाि महासंघ वाग्मिी प्रदेश अध्यक्ष प्रिाप तिष्टज्यु | 

 

 ऐतिहातसक मकवानपुिगढी २५७ औं तवजय उत्सव  समािोहाका प्रमुख अतिति माननीय डोिमति 

पौडेलज्युिाट सम्मानपि ग्रहि गनुय  हुदै मध्यपृिनापति ििाधोज पाण्डेज्यु | 



 

 

मकवानपुिगढी गाउँपातलका अध्यक्ष श्री तिदिु हुमागाईंद्वािा माननीय मुख्य मतरि डोिमति पौडेल 

ज्युलाई मायाको तचनो हस्िारििि गदै |  

 

 

गुिगीन खाँको फौजल ेप्रयोग गिेको हािहतियािहरु 

 



 

गोखायली सेनाले प्रयोग गिेका हतियािहरु  



 

िृहि झण्डा उिोलन 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऐतिहासीक मकवानपिुगढी २५७ औं तवजय उत्सव काययक्रमका केतह झलकहरु 

   

    

 

    



 

  

 



 

   

   

 


