सुदशनराज ितवारी यूको िव द वचन
नेपाल उप यकाका ऐितहािसक शहरी स यताको पुनिनमाण: भ य िवगतको एउटा साथक
भिव य बनाउने उ े यका साथ

शहर इितहास र ऐितहािसक शहरीयताको अ ययनबाट नगरह ले सां कृितक र ािविधक व तक
ु ो
पमा भ दा सां कृितक िश पका रताबाट आ ना िवशेषता अिभ य गदछन् भ ने कुरा टड्कारोसँग
देिख छ। शहरका सडक, ग ली, दोबाटो, चौबाटो वा चोकमै शहर कट ह छ र शहरीवाद अि त वमा
रहेको ह छ।
सडक र सडक चोकमै मा हामीले कुनै शहरी स यताको कथा खो नपु छ। जनु शहरी स यतालाई
श दकोषह “सापेि त पमा उ च तरको साँ कृितक र ािविधक िवकास ारा ा ग रने शहरी
सिु वधाको एउटा अव था” भनी प रभािषत गछन।् यो सिु वधा भ नु नै सडक चोकमा उपल ध
सामािजकता हो।
यसैले काठमाड मा, यसको शहरीपना र सिु वधाह मा, आज पिन हामीले एउटा ‘िकराँत’, ोछ चोक र
पीठका खल
ु ा इलाकाह मा रमाएको वा हाँडीगाउँ डबली र नारायण चौर ज ता ठाउँमा एउटा ‘िल छवी’
फुि लत भइरहेको वा दरबार वायेर र जावलाखेलमा एउटा ‘म ल’ आनि दत भएको पाउँछ ।
हामीह यस कुरामा मं मु ध हन स छ िक यी तीनवटै ऐितहािसक समाजह सँगसँगै अि त वमा रहेका
छन-् िश पाकृित, कथाह को घना उपि थित रहेका बाटा र चोकह मा अिन प -प का पमा
समुदायह , थान र मौसमह मा यवि थत ितनका पनु राविृ ह मा। मान सँगै बाँ न र रमाउनका
िनि त, कुनै पिन ऐितहािसक णलाई याँ न नचाहेर ितनले यी सब जोगाएर राखेका हन।्
नेवार, काठमाड उप यकाका मल
ू िनवासी। यो यो समदु ाय हो जो पर परागत पमै शहरीया रहँदै
आएको छ। नेवार शहरीवादले वहृ त् अथमा देवीदेवताका वास थान, ोछ र पीठ, मि दर र ख, कुवा र
कुलो इ यािद रहेको शहरी प र य र थान, जहाँ िनिद मागह ले देवता, िजउँ दा अिन मतृ लाई
जोड्दछन।् यहाँ हने िमथक, िक वदि त, कथा, सामािजक मिृ त र सं कारको पनु राविृ को प रणाम नै

नेवार शहरीवाद हो। यसमा समकालीन जीवन उदे यमल
ू क ढङ्गले नै पु तैनी ा भएका देवीदेवता र
पख
ु ाका जीवनसँग बिु नएको देिख छ।
यहाँ व-प रचािलत कायसचू ी भएका, थानसँग बाँिधएका समुदाय र सामािजक सं थाह पनु राविृ को
यव थापन गदथे र ियनीह ‘िवरासतमा पाएको जीवन’ बाट वतमानको जीवन बनाउनमा रमाउँथे।
यसको प रणाम व प भएका मानवीकरण र मानवीयताको उ च ेणीले नै यसका अमतू िवषयव तुलाई
य तै िव तरीय बनाउँदछ जसरी यसका मूत प का शहर र वा तुकला िव -स पदाका पमा
चिु नएका छन।्
उप यकाको शहरी इितहासबाट यो ह छ िक, यो स यता मूलत: नेवार सामुदाियक चेतना, ठोि कन
आइपगु ेका िविभ न धािमक िव ास र धमह सँगको सि मलनको चेतना र परु ाना तथा पर परागत
अ यासलाई ‘नयाँ’ सँगै अगािड बढाउने अिभ ाय ित धेरै हदस म ऋणी छ।

कसरी हा ा शहरह ले ये क कालख डका यित धेरै स पदा ल णह सङ् ह गन सके ?
सावजिनक थान र यसमा हने सामािजक सि यता काठमाड उप यकाको ाचीन शहरी पर परा म येको
एक हो। यो िकराँतकाल (ईशाको पिहलो शता दी) देिख चिलआएको हो। िकराँत पङृ ् गह , बाँझो
अ ला थानमा, साना तर घना पमा िनमाण भएका ह थे। य ता पङृ ् गको िवशेषता भनेको यो जा ा
चलाउने य तो मह वपणू माग हो जसले नगरिभ रहेको ब तीको इ देवताको मि दर (देवकुल वा ोछ)
लाई नगर बािहरको ब ती, ाकृितक प र य र प रि थतीय िहसाबले संवेदनशील थानमा रहेको मि दर
(पीठ वर: वा पीठ) सँग जोड्द यो।
वािषक पमा सबै नगरवासीह नगरका इ देवताको ोछदेिख पीठस मको वैिदक या ा मनाउन भेला
ह थे। जसका कारण अंतत: ोछ अगािडको चोक एउटा मूल सावजिनक थलका पमा िवकिसत भयो
भने मूल बाटो धािमक ल णह , धारा, कुवा र पाटीह ारा आवाद ग रएका िव ाम िव दु र
चौबाटाह सँग पिन यासिमस भएर िमिसयो। नगरमा जल आपिू तका िनि त उनीह ले पोखरीह को
योग गरे , जनु आजस म पिन नेवार नगरको िवशेषताका पमा रहेको छ।

जब िल छवीह पिहलो शता दीमा काठमाड उप यकामा आइपगु े उनीह िकराँतह को प रि थतीय
बिु म ा र कृिष चेतना सिहतको व तीबाट भािवत भए होलान।् िकराँतकािलन शहरी स यता
अ ादश कृित वा अठार कम जातका समदु ायह र कृिष तथा वनमा आधा रत अथ यव थामा टेकेर
िवकिसत भयो। जहाँ कपास खेती, कताइ, बनु ाइ तथा कपडा बनाउने, छाला शोधन तथा तेल उ पादन र
माटोको भाँडा बनाउने उ ोगह स चालनमा िथए।
यो कृिषमूलक शहरीकरण िथयो जहाँ मािनसह घरिभ भ दा बढी खल
ु ा सावजिनक थानह मा भेला
ह थे र वहृ द् सामािजक करणमा रमाउँथे। घर बािहरको जीवनप तीले बिलयो सामुदाियक भावनाको
िवकास गरे को िथयो। मतू परु ात वले यो पिु गदछ िक िल छवीह ले अि डपङृ ् ग ज ता िविश
ब तीलाई आ नो राजधानी िवशालनगर िनमाण गनका लािग छनौट गद गदा यहाँ पाको इँटको सं कृित
फ टाइसके को िथयो। य ता ब तीह ईशापवू को दो ो र ते ो शता दीमै बिससके का िथए।
यसबेलादेिख कृिषमा आधा रत यो शहरी णाली फ टायो। िल छवीह को धािमक-लौिकक शहरी
थानको धारणाले पिन यहाँका नगरह मा ग ली, चोक र उ सवीय च र थ दै गयो। ाथिमक कृिषमा
आधा रत अथत लाई टेको िदँदै। शहरी सामािजक अ यास र समुदायको िव यासलाई सु ढ तु याउँद।ै
िलि छवीकालमा अलौिककवाद, िविभ न धमह र शा ीय अ ययन मा िभि एन व यो समय
ािविधक खोजी र योगका िनि त पिन उ ले य र ो। धान खेती, िसँचाई कुलो, गा: िहितमा आधा रत
पानी आपिू त र िवतरण णाली, खानीबाट तामा खनन तथा शोधन, धातुकला र िनमाण सीप यसका
के ही उदाहरण हन।् नदी र नदी िकनारमा आधा रत आ नो पृ भिू मका वावजदु काठमाड उप यकामा भने
िल छवीह ले बाँझो अ ला भिू ममा नै नगरह िनमाण गद रहे। यािमतीय िहसाबले रे खाङ्िकत
बाटाह र ितनमा िनिमयत पमा बीच बीचमा भेिटने दोबाटो र चौबाटाह लाई नारायण, िशविलङ्ग,
चै य अिन गा: िहितह ले आवाद गद नगरह को िव तार गरे । साना पङृ ् गह िमसाएर िवशालनगर र
दि णकोली ाम ज ता नगरको िनमाण भयो।
यो यो समय िथयो जितखेर पशपु ित, वय भ,ू चाँगनु ारायण र बौ ज ता धािमक थलह तीथया ाका
लािग लोकि य हँदै िथए। कृिष, िसचाई र पानीको यव थापन, िश प र उ ोगह , अ तराि य
यापारका सामािजक-सां कृितक ितिव बह शहरका बाटो र चोकह मा थप घनीभतू भयो। सं कार,
धािमक िव ास र धमह ारा म य थता ग रएको यो शहरी स यता िवकिसत र िव ता रत हने म जारी

र ो। जब म लकाल आ नो उ कषमा िथयो, यसबेला भ य मारक, चोक, बाटो, जा ा-पव र धािमक
िव ासमा आधा रत जीवन प तीको पिन उ चतम िव दु ब यो। उप यकाका तीन दरवार वाएरह र
यस सँगैका जा ाका मल
ू बाटाह को िनमाण यसैको उदाहरण हो।
यस समयमा िवकास भएका अ य बजार तथा िछमेकमा बनेका वाएरह पिन कम िच ाकषक
िथएनन।् जबिक नगरको ढाँचाका िनि त िल छवीकालमा चलेको िनयिमत यािमितय खाका
म लकालमा अवल वन ग रएन। उनीह ले िकराँतकालको अनौपचा रक बा क को अनसु रण गरे तर
नगरलाई एउटा लौिकक थानको पमा िनर तरता भने िदँदै रहे। फल व प म लकालमा भएका
िवकाससँगै नगरका सबै तीन कामह - राजधानी, आिथक यव था र धािमक थान एक अकामा िवलय
भएर काठमाड उप यकाको शहरी जीवनलाई धेरै उ नत बनायो।

कसरी हामीले यी सबै कुराह लाई अिहलेस म बचाएका छ
िकराँतकालदेिख म लकालस म शहरी स यता अगािड बढ्यो, उ तै खालका िवशेषताह थ दै।
जङ्बहादरु राणाको यगु मा आइपु दा हामी दरबारका पमा ा सेली र बेलाइती नवशा ीय ढङ्गका
ठूला भ य संरचनाह पाउँछ जसले उप यकामा नयाँपन ेपण गय । हन त नवशा ीय भिनने यो
शैलीको वा तुकला र यसको योजनाका लािग जङ्बहादरु को यरु ोप मणलाई मु य ेय िदइ छ तर
१८३३ को भक
ू पले ित पयु ाएपिछ आव यक परे को पनु : िनमाणका िवषयमा सो नु पिन उि कै
मह वपणू ह छ। मान ाचीन कृिष तथा प रि थतीय आव यकतालाई यानमा रा दै जङ्गबहादरु
आफै ले पिन थापाथली निजकको बाँझो े मा थापाथली दरबार बनाए। नयाँ िनमाणको यो विृ ले के ही
दशकमै भ काली, टुँडीखेल र रानीपोखरी वरपर मह वपणू नाग रक तथा सैिनक समारोह थल र
थानह को सजृ ना गरायो। यस समयस म पिन पर परागत शहरको संर ण गन र नयाँपन भने यसको
प रिधमा वा बािहर मा ै गन भ ने चलन र िनयम देिख छ। वा तवमा पर परागत शहरको खाका,
यसिभ का मारक तथा ल णह , बाटा र चौबाटा आ नै सामािजक समय, सं कृित र कृिषको
अनसु रण गद बाँ दै िथए। सन् १९३४ को महाभक
ू पले काठमाड उप यकाका शहरह मा ठूलो ित
पु यायो र यसले ठूलो प रमाणको पनु िनमाण िन यायो। शहरी स पदासिहत अगािड बढ्ने कृयाको
अगं को पमा चौडा सडक, आधिु नक भवनह ले पिं ब नयाँ सडक, भगू ोल पाक र जु सडक

िनमाण गरे र जु शमशेरले नयाँपन ारा ह त ेप गरे । बाटाको समरे खीकरणको छनौट यहाँ भएका वन,
ढल र पोखरी े ह मा वढी पन गरी ग रएको देिख छ। भिव यगामी र उ समयको नयाँ सौ दयचेत
प याएको ग ीबैठक स मको यस सवारीमागले थोरै मा ै ाचीन बाटो मा यो तर सां कृितक
ल णह लाई भने छोएन। यसको उ टो आज हामीले गोरखा-भक
ू प प ात्को पनु िनमाण र तािवत
बाटो तथा सडक िव तार जसरी ग रराखेका छ यसले हा ा बाटा र चौबाटामा रहेका मारकह को
भक
ू पले भ दा धेरै िवनाश गन िनि त छ। यस सङ्गमा जु शमशेर र उनका इि जिनयर तथा
िनमाणकताह ले अपनाएका िविध र दशाएको संवेदनशीलताको हामीले तारीफ गनपदछ।
हामीसँग के
ु
िथयो र हामी कहाँ िथय ? भ ने कुराको हे का रा दै अनाव यक पमा िवनाशकारी र लापरवाह नभएको
उ त रका मलाई शैली र गणु मा गितशील ला दछ।
यसरी दईु हजार वषदेिख नेपाल उप यकाका शहरी ब तीह िनर तर पमा हकँदै ठूलो शहरी स पदा
ब दै आएका हन।् यो भारी मनसनु वषा, थु ै भक
ू पह , बेलाबखतका आगलागी वा राजनैितक
उथलपथु लले पिन य भएन। ितसं कार वा जीण ारमा आधा रत पनु िनमाण र च य याहारसभं ारका मा यमबाट ाकृितक िवपदह् पटक-पटक स बोधन ग रए। मारक, बाटा र चौबाटाको
स पदाको मौिलकता जोगाउँ दै।
भारतको गङ्गा मैदानमा अवि थत ाचीन शहरह को तुलना मक अवलोकनले बा क जा नभएका
कारणले उप यकाको स पदामा पाइने िनर तरता र ितरोध मता िनमाण गन सघाउ पु याएको झ को
िद छ। उदाहरणका लािग वाराणसी शहर, जसको शु वात २००० वष भ दा अगािड भएको दावी
ग र छ, आज यहाँ ३०० वष भ दा परु ानो कुनै संरचना छै न (रामच न, १९८९)। यसो हनल
ु ाई पाँचौ
शता दीमा भएको गु ा रा यको पतन, लगभग एघार शता दीमा उ र भारतमा भएको मुसलमान
आिधप य र सन् १८०० देिख १९४७ स मको बेलाइती शासनसँग जोडेर या या ग र छ र यी तीन नै
वाराणसीको मूत स पदाको िवनाश, अशु ी र यका लािग कारकत व मािन छन।् बेलाइती शासनसँगै
भारतका शहरह “पा ा यकरणका के ” पिन ब दै गएका हन।् धािमक िव ास, धम, जीवनशैली, ान
णालीह का योजना र यव थापनमा आधा रत पर परागत शहरी स पदाको नो सानमा।

खतरा के हो त?

मािथ उि लिखत मह वपणू ऐितहािसक घटनाह बाट नेपाल उप यका भौितक पमा जोिगए पिन
जङ्गबहादरु को उदय प ात्का िवकास ममा भारतमा रहेको बेलाइती उपि थितले उ जाएका
सां कृितक प रवतनका बहाव नेपालमा वेश गरे को दे तछ । तर, काठमाड लाई ‘पा ा यकरणको
के ’ बनाउने काम जङ्गबहादरु वा जु शमशेरले गरे का होइनन।् पा ा यकरण थोकमा िभ याउने काम
त धेरै हदस म सन् १९५० को प रवतनले गरे को हो।
हा ा के ही उ कृ शहरी स पदा थलह सन् १९७९ देिख यनु े को िव स पदामा ‘काठमाड उप यका
िव स पदा े ’ को पमा सचू ीकृत छन।् यी स पदा े मा भइरहेका प रवतन र यी मािथका
खतराह लाई िलएर यित ग भीर आँकलन ग रयो िक सन् २००३ मा यसले यनु े कोलाई मौिलकता र
पणू ताको ास गमु ेको स पदाका ोतकका पमा ‘काठमाड उप यका िव स पदा े ’लाई खतरामा
परे का स पदाह को सचू ीमा रा न उ त गरायो। काठमाड को स पदाको मौिलकता र पणू ताको ास र
मु य गु नक
ु ो कारण भने भक
ू प नभइकन अिनयि त शहरी िवकास, िवकासका दवाबह झे ने कुरामा
असफलता र पर परागत थानीय आवासीय वा तक
ु ो िवनाश हो। हा ा शहरी स पदा लोपो मख
ु हनक
ु ा
कारक त वह ज तै-: अ यवि थत बसाईसराई,
शहरी िवकास र अिववेक ित थापन, वा तु
ँ
स पदाको नो सान, पर परागत सं थाह र ितनले स चालन गद आएका गितिविधह मा आएको य
आिदले आज दश वष अिघको भ दा िवकराल त बीर हा ो सामु देखा पछ। ितनले हा ो यस उ कृ
शहरी स पदालाई भिव यमा ऐितहािसक अमतू तामा प रणत ग रिदने खतरा रहेको छ।
स भािवत यस सम याले हा ो शहरी स पदालाई ठूलो िवनाश गरे को सन् २०१५ को गोरखा भक
ू पले
भ दा बढी िनिमट्या न पान खतरा रहेको छ। िवशेषगरी (१) भमू डलीकरण जसले अगािड बढ्ने मौिलक
तरीकाह को अवमू यन गदछ (२) स पदा े का िभ ी चोक अिन बाटाह स म गाडी परु य् ाउन सडक
चौडा पा रनु (३) िवदेशी हात, साम ी र िविधको योग गरे रै भएपिन स पदा पनु िनमाण गन गलत
धारणा र (४) ऐितहािसक शहरी सामािजक कलाकृितको सामा यीकरण र व तुकरण हनु यसका कारण
हन।् हा ा कदम यसकारण खेदपणू छन् िक सन् २०१५ मा पिन हामी सन् १८३३ वा सन् १९३४ का
भक
ू प पिछका पनु ार र पनु िनमाणका नितजा र अनभु वबाट के ही िस न अिन छुक छ ।
यसलाई भिव यमा कसरी लाने?

शहरी िवकासका िव यापी झानह दो ो तथा ते ो तहको अथत को िवकासका उ े यह ारा
िनदिशत ह छन।् ियनले कृिषलाई गैर-शहरी गितिविध भनेर िनषेध मा ै गरे का हँदनै न् ब कृिषयो य
जिमनमािथ नै भौितक पुवाधार िनमाण गरे र शहरको िव तार गछन।् जुन नेपाल उप यकाको कृिषमा
आधा रत शहरीवाद र शहरी स पदाको संर ण तथा समिृ को िव मा नै ह छ। अझै खराब प त के
छ भने, ब ती योजना र पनु िवकासका लािग भक
ू प प ात् याइएका पनु िनमाणका िनदिशकाह ले
उ र-औ ोिगक, पाङ् े सवारी साधनले म य थता गन, यावसाियक शहरको नमूनालाई आधार मानेर
शहरी िवकासको ल य रा दछन।् संरचना पनु िनमाणको स दभमा, अझ बढी भक
ू प ितरोधा मक र
माटो तथा काठ ज ता पर परागत साम ीको साटो िसमे ट र टील ज ता बिलया साम ीको योगसँगै,
‘अझ रा ो पनु िनमाण’ को नारा आफमा मृ यदु डको पजू हनस छ। यसैल,े स पदाका मू यह लाई
जोगाउने र ितनको सचेतनापवू क िव तार गन हो भने स पणू स पदा पनु िनमाणको थान िव दु “ज तो
छ, उ तै (पनु र)् िनमाण” नै हनपु दछ।
म यो बु न सि दन िक, िकन कुनै स े नीित िनमाता, भक
ू प प ात् िभ ी स पदा े र ब तीह को
पनु िनमाणको ममा, सडक चौडा पारे र यसबाट िवकासे लाभ िलने सो दछ? जबिक, जोगाउनु पन शहर
र शहरीवाद स पदाका ल णह ियनै मारक र सडक अिन चौबाटाह ले बोके का ह छन,् जसका
ढाँचामा सामािजक-सां कृितक गितिविध ढािलएका ह छन् र य ता गितिविधह लामब र िनयिमत
पमा ह छन् वा आयोिजत ग र छन।् योजना िनदिशका बाटा र चौबाटाका खल
ु ा थानका खाका
जोगाउन, अिन स पदाका सबै ल णह ज तै सां कृितक िशला, खा डा, कुना-का चा, मि दर, पाटी,
स ल र आवासीय भवनह को मूल पदिच ह मै उ कृ स पदा तर सिहतको पनु िनमाणका लािग
अिभ े रत हनपु य । य ता योजना तथा िविनयमन क तीमा पिन सबै सावजिनक चोक, चौबाटा र िवशेष
सडक, जा ापवमा योग हने िनिद सडक वा सां कृितक मागह मा लागू हनपु दछ। यो ै छ िक,
सावजिनक खल
ु ा थानह को उपयु संर ण र पनु िनमाणका िनि त यी सडक े ह ले आ ना मूल
चौडाइ र खाका कायम राखनू ,् यी पैदलया ीकै लािग रिहरहन् र याि क तथा पाङ् े सवारी साधनको
िनयिमत पहँचभ दा टाढै रहन।्
मारक र अ य स पदाका िचनोह को तरमा, स पदा पनु िनमाणको नारा “अझ रा ो बनाऔ”ं नभएर
परु ात व िवभागको नाराले ठ्या कै भने ज तो, ‘ज ताको त तै, बिलयो श तै’ हने गरी पनु िनमाण
हनपु छ। यो नारालाई थप ट्याउन जित पिन थप मता चािह छ यो सके स म पर परागत साम ी र

िविधबाटै िनयोिजत र कायाि वत हनपु दछ। कुनै प रवतन वा साम ीह को योग मौिलकता र पणू ता
जोगाउने पर परागत पमा वीकाय ‘च य नवीकरण’ को िस ा त बमोिजम, िनयिमत संभारको
संभावना सिहत र उ मणीयताको िस ा तको प रिधिभ रहेर काया वयन हनपु दछ। गणु र संरचना मक
आचारमा माटो, ईटाँ र काठमा आधा रत स पदा यव थासँग मेल नखाने औ ोिगक साम ी, िनमाणका
िस ा त र िविधको योग विजत हनपु दछ। हामीले स पदाको मू यको पणू र ा गनपछु संरचना मक
यव था, साम ी, ितनको तयारी, िविधको योग, अिन वातावरणीय र पा रि थतीय गणु सिहत। मेरो
यसमा गिहरो िव ास छ िक, AVI-नवीकरण भ ने समुदायमा आधा रत वेश (जनु मैले नेपाल
इि जिनयर संघमा ताव गरे को िथएँ, माघ २०७२) आव यक छ। AVI-नवीकरण अथात् ािविधक,
िश प तथा वा तुको मौिलकता, अिन मू य र पणू तामा आधा रत पनु िनमाणले मा ै हा ा मूत तथा अमतू
स पदालाई पनु िनमाण गन स नेछ।
हामीले सि झनपु न कुरा यो छ िक, राजधानी शहरको शहरीवादको समपरू कका पमा वरपरका व तीह
पिन रहेका िथए, जनु तीन मु य शहरह सँग अध यास कृितका बाटा ारा जोिडएका िथए। यी
व तीह ले एक कार र तरको िवशेष सेवा र उ पादन िदएका िथए--ज तै िथमीका माटाका भाँडा,
खोकनाको तेल, चापागाउँ का माछा वा मनमैजक
ु ा गु े री। यी व तीह जोड्ने बाटाह पिन मु य
शहरका बाटा झ पाटी, धारा र धािमक ल णह को िन य िव ाम ारा आवाद ग रएका ह थे। यसैल,े
उप यकाका स पदा ित संवेदनशील शहरी िव तारको योजनाले पर परागत मागमा रहेका यी प रिधका
ब तीह , स पदा े ह वा िव दहु को च र को पिन संर ण गनपन
ु ह छ। यसैगरी, नदी िकनारमा
रहेका सां कृितक अिभ यि ह वा घाटह को संवेदनशीलताको संर ण पिन उि कै मह वपणू काय
हनेछ।
यसरी िनिमत शहरी स पदाको संर णबारे सो तै गदा, हामीले यो िबसनु ह न िक परु ानै अव थामा
फकाइएको नदी णाली र िव ततृ शहरी तथा कृिष जल यव थापन णाली, अिन यनू तम पमै
भएपिन कृिषको लािग भिू मको उपयोग िबना कृिषमा आधा रत शहरीवादको संर ण िदगो हने छै न।
अ तमा,
म एउटा िवचार सिहत यो सक
ं थन टुङ् याउन चाह छु िक, बिलयो इ छाशि र हामीले मह व िदने
मू यह का लािग, हा ा लािग, हा ो पिहचान र हामी ारा चाहना ग रएको भिव यका लािग ग रने

सरं णले मा ै हामीलाई शहरी स पदा सरं णको वतमानका चनु ौतीह िछचो दै अगािड लैजान
स नेछ। हा ो स पदाको अझ बिलयो र इमाद दारीपवू क कदर गद हामीले पनु िनमाणमाफत् एउटा
सामूिहक पिहचान बनाउनु आव यक छ।
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