माट स ट (फूत शहर) सवधी
अवधारणाप
ावण, २०७३
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भुमका
बढदो शहरकरणको साथ शहर पूवाधार तथा सेवा सुवधाहको बढदो मांग भईरहे को छ। शहर
बा!स"दाहको मागको आपूत$ र जलवायु परवतन लगायत शहर सम)याहको समाधानकोला*ग
सच
ु ना ,व*धको अ*धकतम ,योग गर शहरमा पव
ु ाधार¸ शासन¸ आ*थक /यव)था र )वयंम
जनतालाई )माट बनाएर 2ोतको मह3तम ,योग गर धेरै जनसं5यालाई !मत/ययी¸ 7छटो र
/यवि)थत ढं गले सेवा र सु9बधाह पुरयाउने )माट शहरहको आव;यकता भई यसको आज
भो!ल ,योग बढदै गएको छ । ")माट शहर" को सवस=मत परभाषा

त छै न । संयु?त रा@A

आ*थक र सामािजक परषदले समेत ")माट सहर"को कुनै सव)वीकाय परभाषा नरहे को )प@ट
पारे को छ । वकासको तह र सामािजक आ*थक आधारमा व!भ"न रा@Aहले र आBना
शहरहको ला*ग )माट शहरहको परभाषा !भ"न हुन स?दछ भ"ने ठ=याएको छ ।
यस स"दभमा नेपाल सरकारले आ.व.२०७३/०७४ को वजेट व?त/यमा गोरखाको पालुLगटारलाई
के"M मा7न म)याLद आसपासका NेOमा )माट !सPटको गुयोजना तयार पर काया"वयन गनQ
साथै वालLग, लुि=व7न र डडेलधुरा लगायत १० शहरहलाई आधु7नक एवं समV
ृ )माट शहरको
पमा वकास गन कायार=भ गनQ उWलेख गरएको छ । तर हालस=म नेपालको स"दभमा )माट
!सPटको आ*धकारक /या5या र अवधारणा नभएको आव;यकतालाई महशुस गर राि@Aय योजना
आयोगले यो (म)योदा) अवधारणा तयार पार ,)तुत गरे को छ ।
माट स ट (फूत शहर) का $वशेषताह' र सुचकह'
9बक!सत रा@Aहले इ"टरनेट सुवधा र ,ाव*धक ,ग7तको ,भावलाई आधार बनाएर )माट
शहरहको वकासमा जोड Pददै नागरकको सेवामा पहुचता, रोजगार, [कफाय7त आवास र
)व)]य वातावरण पNहलाई ,ाथ!मकता Pदएका छन । साधारणतया सुचना ,व*धको कुसल
,योग माफत सावज7नक सेवा सु9बधामा जनताको सहभा*गतासPहत पहुचता र Pदगो वातावरणीय
अव)थाका साथ शहरवा!सहको िजवनको गुण)तर रा^ो हुने शहरलाई नै )माट शहर भ"न
स[क"छ । 3यसैले नेपालको परपे_यमा )माट सहर भ"नाले ई"टरनेट लगायत आधु7नक सुचना
,व*धको ,योग भई ई-सुशासन )थापत भएको, /यवि)थत सावज7नक यातायात र

पुवाधारह

माफत खानेपानी¸ वजुल¸ ढल र टे !लफोन आद ज)ता शहर सेवा सुवधाह भरपदa भएको,
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हरत ,वVमा आधारत आवास, ई"धन र फोहरमैला एवं सरसफाईको /य)थापन भएको र
शहर योजना तजुम
 ा , /यव)थापन र काया"वयनमा नागरक सहभा*गता सु7नि;चत भई
सुरbNत वातावरणको साथ सहरवा!सहको िजवनको गुण)तर उ"नत भएको शहर भ"ने बुcन
स[क"छ ।
छोटकरमा भ"दा )माट !सPटले Pदगो शहर वकास अवधारणामा आधारत सुचना ,व*धको
,योग माफत शहरवासीलाई उdच र गुण)तरय सावज7नक सेवा र सुवधाको पहुँच पुगेको
अनुसरण योfय शहर भ"ने नेपालको पर,े_यमा बुcन स[क"छ ।
3यसैले SMART शहरमा रहे को S ले SUSTAINABLE अथात वातावराgणय एवं सेवा सुवधाको
Pदगोपन, M ले MEASURABLE अथात उपल/ध सेवा सुवधाह मापन गन स[कने , A ले
ACCESSIBLE अथात सेवा सुवधामा जनताको समावेशी र सम"या7यक पहुँचहुने , R ले
REPLICABLE अथात वशेषताह अनुसरण गन लायक र T ले TECHNICAL अथात ,ाव*धक
वकासको ,योग गनQ तफ ईqङगत गरे को मा"न स[क"छ ।
माट शहरका आधारभुत $वशेषताह'
1) )माट जनता (SMART PEOPLE)
2) )माट शासन (SMART GOVERNANCE)
3) )माट पूवाधार (SMART INFRASTRUCTURES
4) )माट अथ/यव)था (SMART ECONOMY)

(1) माट जनता (SMART PEOPLE)
)माट शहरले नागरकको आव;यकता र सेवा सुवधामा sयान केि"Mत गन जर छ ।
तसथ: )माट जनता भ"नाले शहर वकासका उपलि/धह ,योग गदu गदा समावेशी
समाजको !सVा"तलाई उपयोग गनQ सुरbNत¸ )व)]य¸!शbNत¸!सजन!शल नागरक भ"ने
जनाउछ ।
)माट जनताका केPह सुचकह 7न=न छन ् ।
(क) समावेशकरण (INCLUSIVENESS)
•
SBS/NPC
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•

कुल जनसङ5या मsये )माट फोनको ,योगकता ,7तशत

•

)था7नय 7नकाय/नगरपा!लकाले संचालन गरे को नागरक सहभा*गतामा आधारभुत
कायxमहको सं5या

•

लैङ*गक शसि?तकरण सुचकाLक

(ख) श-ा (Education)
•

साNरता दर

•

माsय!मक !शNा उ7तण गनQ वधाथ$को ,7तशत

•

वधालयहमा पठनपाठनमा y/य z;य तथा इ"टरनेटको ,योग ,7तशत

•

दरु !शNा सु9बधा तथा ई-लाइ{ेर सु9बधा भए/नभएको तथा 7तनको ,योग ,7तशत

(ग) वा/य (Health)
•

अ)पताल वा )वा)]य के"Mमा वषमा कि=तमा एक पटक )वा)]य परNण गनQ
जनसL5या ,7तशतमा

•

अ)पतालबाट )वा)]य के"M स=म पुfने "युनतम दरु 

•

)वा)]य वषेश| वा डा?टर ,7त दशहजार जनसं5यामा

•

)वा)]य वमा भएका नागरकहका ,7तशत

•

अपेNीत आयु (वषमा)

•

योगा र आsयाि3मक |ानमा नागरकहको पहुँचता ,7तशतमा

(घ)सजनशीलता (Creativity)
•

!सजन!शल उधोग /यवसाय र अ"य कायमा काम गनQ जनशि?तको ,7तशत

•

!सजन!शल उधोग, /यवसाय र काय हको सं5या

(ङ) सुर-ा (Security)
•

सुरbNत महसुस गनQ नागरकहको ,7तशत

•

अपरा*धक कृयाकलापको सं5या ,7त मPहना

(२) माट शासन (SMART Governance)
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)माट शहरमा शासन चु)त द
ु )त भई सावज7नक सेवा हको वतरण सम"या7यक र
7नणय ,[xया समावेशी हुनु आव;यक छ । सूचना ,व*धको ,योग भई ई-शासनको
अ}यास भएमा सेवा वतरणह सहज र ,भावकार भई नयाँ परवतन आउन स?दछ ।
काय कुशलता र ,भावकर काया"वयनको साथ उ3तरदायी, पारद!श र समावे!श 7न7त
तथा कायxमह जनतालाई व;वासमा !लई नागरकको माँग अनुकुल सुमधुर संवादका
साथ qडिजटल ,व*धको ,योग भएको ई-शासन माफत ,शास7नक अ}यास गनु नै )माट
शासन हो ।
)माट शासनका सुचकह 7न=न छन ।
(क) सुचना 4$व5ध पुवाधारह' (Information & Technology Infrastructure)
•

,7तवग [क.!म. मा वाईफाई हट)पटहको सं5या

•

ई"टरनेट जडान भएको घर सं5या

•

सावज7नक )थलमा वाईफाई हट)पटहको सं5या

•

उdचगतीको ई"टरनेटको ,योग ,7तशत

•

सावज7नक यातायात र सावज7नक )थलको वजु!ल ,पानी, पा[कङ आPद सुवधाहमा
से"सर ,व*ध जडान भएको पुवाधार सं5या वा ,7तशत

•

सावज7नक NेO, मु5य /यापारक NेO र सडकका दोबाटो/चोबाटोमा भएको qडिजटल
सच
ु ना वोडको सं5या

•

ई"टे !लजे"ट यातायात ,णा!ल /यव)था भएको सं5य/ओगटे को ,7तशत

ख) अनलाईन सेवाह' (Online Services)
 ई टे डर,ई-पर!मट, ई–लाइसे"स र ई-हािजर ज)ता सुवधाहको उपयोग सं5या / ,7तशत
।
 नागरकले इ"टरनेट र मोवाईल फोनको माsयामबाट सावज7नक 7नकायका सूचानाह
,ात गन स?ने सावज7नक सेवाहको सं5या
 नागरकले ई"टरनेट माफत सावज7नक 7नकायहलाई आBनो वचार सझ
ु ाव तथा सच
ू ना
Pदने र गुनासो रा5न स?ने अव)था भई य)तो अ}यासको ,योगको सं5या / ,7तशत
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 सामािजक सुरNा भ3ता र सरकारबाट ,ात हुने अ"य सेवा सुवधा नागरकहले घरमा
नै वसी ईले?Aो7नक पमा !लन स?ने वा वकमा Aा"सफर गनQ /यव)थाको अ}यासको
सं5या / ,7तशत
 ज"म दता, ववाह दता, म3ृ यु दता ज)ता मह3वपूण दता कायह अनलाईनबाटै गन
स?ने अव)थाको वकास भई ,योग कताहको सं5या
 अनलाईन कर ,णा!लको वकास तथा ,योग र कर छ!ल गनQहलाई सावधान तथा सचेत
गनQ अनलाईन ,णालको वकास भई उपयोग सं5या / ,7तशत
ग) पारदश र खुला सरकार ( Transparent and Open Government )
 खुला त]याLकको उपयोग सं5या / ,7तशत
 खुला

त]याLकमा आधारत

मोवाईल

एसको

सं5या

र

3यसको

,योग

कताको

सं5या/,7तशत
 नागरकसंग ,3येक परवारको ईमेल, ठे गाना र स=पक नं=वर हुने अव)था

र

नागरकहले गुनासो !लने र सम)या समाधानको अनलाईन ,णाल वकास भई 3यसको
,योग कताहको सं5या / ,7तशत
 अ"य सेवा सुवधा उपलध गराउने 7नकायहसँग अBनो
हुने अव)था वकास गर सेवाको

ाहकह अनलाईन स=पक

अव)था जानकार Pदन स?ने /यव)था, सूचना आदान

,दान गनQ , गुनासो रा5ने र समाधानको ला*ग अनलाईन सेवाको उपयोगको सं5या /
,7तशत
 सहर न?सा GIS यु?त भई मेPAक ठे गाना ,णाल लागु भएको सं5या / ,7तशत
 नगर ,मुखबाट ,3येक मPहना नगरबासीहसँग ग7तव*ध स=व"धी स=बोधन गनQ र
अ"तर[xया गनQ अ}यासको सं5या
घ) प हचान (Identity)
 शहरको तुलाना3मक लाभको NेO पPहचान भई 3यसैलाई मुलआधार बनाई सामािजक
आ*थक वकासको ला*ग मौ!लक पPहचान भएको ।

३, माट अथ 9यवथा (Smart Economics)
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)माट अथ /यव)थाले Pदगो उ3पादन!शलता र रोजगार ,7त संके त गद छ । Pदगोपनाका
7न=ती आव;यक नवन सोच,

कायकुशलता र उपलध ,व*धको संयोजनबाट रोजगारको

!सजना सPहत उ3पादक3व वृ V गदu Pदगो वकासमा उजा Pदने नै )माट अथ /यव)था हो
।
क) न$वन र उ;यमशलता (Innovation and Entrepreneurship)
 नयाँ उयोग / /यापार दताको ला*ग ई- दता गनQ /यव)था भएको ।


उयम!शलताको वषयमा सूचना पाउने र नागरकहले प7न आBनो नवन वचारह
प7न अनलाईन माफत ,कट गनQ अवसर भई सो को ,योग कताको सं5या

 नवन सोच र ,व*ध एवं हरत उयम!शलतामा आधारत उयोग,/यापार र आ*थक
कृयाकलापहलाई आ*थक सहयोग ब[कLग लोन उपलध भई उपयोग गरे को सं5या
 इ.ब[कLग तथा मोवाईल ब[कLग लगाएत एPटयम काड को ,योग गनQको सं5या ।
 रोजगार एवं उयम!शलता स=ब"धीको सूचाना ता!लम के"Mको सं5या ।
 नागरकहले सेवा ,ात होस ् भ7न ठाउँ ठाउँ मा राgखएको ATM

Machine र Vending

Machine हको सं5या ।
 कृष, ,यटन, उयोग /यापार आPद स=व"धी सूचना Pदने एसहको उपलधता र
7तनको उपयोग सं5या / ,7तशत ।
ख)

उ<पादनशलता र रोजगा>र सज
 ा ( Productivity and Job Creation )
ृ न
 ,7त/यि?त कुल

ाह)त उ3पादन

 रोजगार सूचनाको सं5या
 हरत /यवसाय स=ब"धी कायxम तथा मेलाहको सं5या ।
ग)

ह>रत 9यवसाय ( Green Business)
 हरत रोजगारमा संलfनको सं5या ।
 हरत अथ /यव)थामा योगदान पुयाउने /यवसायहको सं5या ।
 हरत /यवसायले GDP मा योगदान गरे को ,7तशत ।
 अनलाईन बजारको /यव)था भई घरघरमा अनलाईन खरद प7छ डे!लभर गनQ ,णा!लको
सेवा ाहको सं5या / ,7तशत

।

 हाट बजार वा साना महो3सबह आयोजना हुने सं5या
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 सुपथ मूWयका पसल, वा!सङ मे!शन , दै 7नक ममत संभार कN, कपालकाने , नुहाउने,
रे @टुरा"ट,सावज7नक सौचालय ज)ता सेवा Pदने एककृत शहर सेवा के"M संचालन भएको
सं5या ।
 कृष बजारका सं5या ।
 )माट काड तथा ,पे ड काडबाट पा[कङ शुWक 7तनQ /यव)था भई ,योगकताको सं5या ।
 एककृत सावज7नक यातायात /यव)थापन ,णाल लागु सं5या / ,7तशत ।
 यातायात स=ब"धी एसको उपलधता सं5या ।
 कुल यातायात ,णालमा सावज7नक यातायातले ओगटे को ,7तशत ।
 कूल यातायात ,णालमा ,7त/यि?तमा खच हुने इ"धन ।

४)

माट पुवाधार (SMART Infrastructures)
)माट शहरलाई ग7त!शलता Pदन )माट पूवाधार आव;यक हु"छ । अझ )प@ट सँग
भ"नेहो भने )माट शहरको आधारभूत आव;यकता भनेको नै )माट पूवाधार हो । शहरको
उपयु?त र वातावरण मैOी यातायात ,णाल, हरयाल NेO र खुला ठाउँ , खानेपानी ,
टे !लफोन आPद सबै ,यात र [कफाय7त ढं गबाट भक
ू =प,बाढबाट सरु bNत एवं जलवायू
परवतन

अनुकु!लत

भएको

अव)था

,दष
ु ण

रPहत

तरकाबाट

उपलध

भएमा

नागरकहको जीवन सहज र उपलधी मूलक ब"न स?दछ । योजनाबV वVमान
,ाकृ7तक वातावरण र यसको Pदगोपनालाई sयानमा राgख नागरकलाई सेवा सु वधा
पुयाउन भौ7तक, सामािजक¸ हरत र सुरNाका पुवध
 ारहको वकास गनुल
 ाई नै )माट
पूवाधारले समेटेको हु"छ । यसले शहर बा!स"दालाई जीव"ता ,दान गद छ ।
)माट पव
ू ाधारका सच
ू कह 7न=न छन ् ।
क)

भौBतक पूवाधारः-

यातायात
•

sव7न,वायु ,दष
ु ण कम भई जनसं5यालाई एक ठाउँ बाट अकa ठाउँ मा भरपदa [कफाय7त र
सुरbNत तरकाबाट सावज7नक नगर बस, Aे न, ज)त सवार साधनको ला*ग आव;यक
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पनQ

सडक

सवार

साधन

र

/यव)था

भएको

यातायात

,णा!लको

वकास

भई

सेवा ाPहहको सं5या / ,7तशत ।
•

पैदल याOी र साइकल मैOी बाटोको आव;यकता अनुसार /यव)था भएको सं5या ।

•

साइकल याOीको सं5या ।

•

Car sharing र Car pooling को /यव)था भई उपयोगकताहको सं5या ।

•

CCTV ,योग गर पा[कङ लगायतका यातायात /यव)था भएको सं5या ।

उजा
•

हरत उजा ज)तैः जलवधुत, सौय, वायु, वायोfयास ज)ता उजाको ,चुर ,योगलाई
उपयोगकताको सं5या / ,7तशत ।

•

कुल उजा खपत मsये नवकरण उजा खपतको ,7तशत ।

•

सडक बि3त भएको सडकको सं5या /,7तशत ।

आवास तथा भवन
•

आधारभूत आवासको उपलधता भएको जनसं5याको ,7तशत ।

•

सामद
ू ा7यक कायxम , योग साधाना एवं आsयाि3मक स3संग गन तथा अ"य साPह3यीक
एवं सामािजक काय गन उपलध बहुउेि;यय भवनको सं5या ।

•

सरकार 7नकायका कायालयहको उपलध ए[ककृत एवं qडिजटल ,णा!ल यु?त आBनै
भवनह भएको ।

•

भवन आचार संPहता पालना भएका भूक=प ,7तरोधा3मक भवनको सं5या / ,7तशत

•

सुकु=बासी व)तीको सं5या वा य)ता वि)तमा व)ने जनसं5या ,7तशत ।

•

Redevelopment ¸Regeneration वा योजनाबV व)ती वकास भएको सं5या /,7तशत

•

धारा, पानी, वजुल ज)ता सुवधाहमा

।

)माट !मटर जडान भएका आवा!सय¸

सं)थागत, औधो*गक तथा /यापारक भवनहको सं5या ।
ख)

शहरE सेवासु$वधाका पूवाधारह'ः

 वजल
 ार पुगेको घरपरवार सं5या / ,7तशत
ु , खानेपानी, टे !लफोन आPद पूवध
 ढलको /यव)थाको सेवा ,ात जनसं5या / ,7तशत ।
 वातावरण र उजा मैOी ढल ,शोधन के"Mहको सं5या
 भुमीगत Utility duct को /यव)था भई ताररPहत सडकको सं5या / ,7तशत ।
SBS/NPC
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 वधुत एवं पानी चुहावटको ,7तशत
ग)

सामािजक पूवाधार

 ,7त दश हजार जनसं5याको ला*ग अ)पताल वा )वा)]य के"Mको सं5या
 टे !लमेqड!सन सेवाको उपलधता तथा उपयोगकताको ,7तशत ।
 ,7त दश हजार जनसं5याको ला*ग कलेज वा उdच वयालयको सं5या ।
 जे@ठ नागरक, बालबा!लका, अपाLग /यि?तह मैOी सावज7नक सुवधाह ज)तैःसावज7नक सौचालय, सावज7नक यातायात आPदको सं5या /,7तशत ।
 जे@ठ नागरकहको !स?ने र !सकाउने थलो अनवरत !शNा के"M सं5या ।
 Pदशा मु?त NेOले ओगटे को जनसं5या ,7तशत ।
 सावज7नक लाइेरको सं5या
घ)

ह>रत पूवाधार
 खुला NेO र हरयाल NेO वा पाकहको सं5या / ,7तशत ।
 फलपूलको खह रोपएको वा

करे सावारको अ}यास भएका

घर सं5या / ,7तशत ।

 3R !सVा"त ,योग गर फोहोरमैला /यव)थापन गनQ घरपरवार सं5या /,7तशत ।
 शहरमा कूल उ3पाPदत फोहर मsये पुन ,योग गरने फोहरको ,7तशत
 )या7नटर Wयाड [फWड साइटको सं5या ।
 क=पो)ट ला"ट भएको सं5या ।
 शहरमा शहर वनले ओगटे को ,7तशत ।
 शहर कृष /यवसाय अपनाउने जनसं5या / ,7तशत ।
 नPद / पोखरको सं5या ।
 आकासे पानी संकलन के"Mको सं5या ।
 वातावरgणय सूचना ,दान गनQ र ता!लम Pदने के"Mको सं5या ।
 हरत भवन बैकिWपक /नवकरणीय उजाको ,योग, फोहरमैला /यव)थापन आPद ,योग
भएमा यसको सं5या / ,7तशत ।
 )वdछ उजा र अ"य हरत ,व*ध अपनाएका उयोग लगायत /यवसायीक सं)थाहको
सं5या / ,7तशत ।
 ,7त/यि?त हरत NेOको NेOफल ।
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 शहरमा रहे को हरत NेO र वातावरणीय ि)थतीबारे सूचना Pदने एसको ,योग गनQ
सं5या ।
(४) सुर-ा पुवाधार(Security Infrastructure)
•

सरु Nा स=वि"ध एसको उपल/धता र यसको उपयोग कताको सं5या/,7तशत

•

,7त दशहजार जनसं5याको ला*ग सुरNा क!मको सं5या

•

अपराध 7नयंOणमा सहयोग पुयाउन ,योगहुने उपकरण र ,व*ध सं5या

•

वपदको पुव तयार योजना भएको

•

वपद वा वपद प7छ आव)यक

अ)थाई पमा सवसाधारणको ला*ग ब)न छुयाईएको

)थान हको सं5या
•

वपद /यव)थापनको ला*ग आव)यक उपकरण र पुवाधारहको सं5या

•

अपराध सुधार कNहको अव)था र सं5याह
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