
बेलका नगरपाललकाको पररचय: 

१ ऐलिहालिक  पषृ्ठभलूि र  नािाकरण  

बेलका नगरपाललका उदयपरु जिल्लाको परु्वी भागिा अर्वजथिि नगरपाललका हो । यि नगरपाललकाको उत्तर  लिर  िनुकोशी 
परु्वव लिर िप्तकोशी, दजिण लिर लियगुा नददले बेष्ठष्ठि रहेको छ । िहाभारिको  कााँखिा अर्वजथिि यो नगरपाललकाको पजिि लिर 

देउराली डाडााँले घेरेको छ । प्रचरु िािािा प्राकृलिक श्रोि िाधनबाट िम्पन्न िराई, पहाड, ष्ठहिालको थर्वरुपिा रहेको बेलका 
नगरपाललका  िैष्ठर्वक  ष्ठर्वष्ठर्वधिाको  धनी रहेको छ । ष्ठर्वष्ठर्वध िािी, िनिािीका भाषा, कला, िंथकृलिबाट  शिुोलभि  बेलका  
नगरपाललका  उत्तरको ष्ठहिाली शृ्रङ्खलाको दृश्याबलोकन देजख ललएर िििर िैदानको हररयाली दृश्यपान गदै रिाईरहेको छ 

।नेपालको  िंघीय शािन प्रणाली अर्निवगि  राज्य  पनुर  िंरचनािा  थिानीय िहको नयााँ लििांकन  गदाव  यो  गाउाँपाललका  िाष्ठर्वकका 
४ र्वटा  गाउाँ   ष्ठर्वकाि  िलिलिहरु –रािपरु, ठोजसिला, िपेश्वरी, िैनािैनी  र  कटुञ्जरे्वर्वला ) रुपार्निरण भई २०७३ िालिा  बनेको हो 
। बेलका  भनेको  यि  नगर  िेिको  दजिणी  भागिा  फैललएको िंगल हो । प्राजचन  कालिा  यि  ठाउाँिा बेलका  रािा बेलका 
रानीले  राज्य  गदविे । यहााँ  नागाहरुको  प्राजचन िभ्यिा  थिाष्ठपि भएको लियो । बेलका  िंगलिा   हाल  िम्ि  पलन  पानी  परेको  
बेला   बाष्ठहरी  िाटोहरु  बगरे  घाििा  टजल्कएको अर्वथिािा िनु  भेष्ठटने गरेको छ र धेरै िालनिहरुले भेटेका पलन छन । यो िून पाइन े

ठाउाँलाई िनुखानी भलनर्नछ । प्राजचन कालिा  पिन भएको  नागाहरुको  िभ्यिाका पररचयहरु ददने िंगलिा पोखरी, बगैंचाहरु र 

दरबारका  भग्नारे्वश  र इंटाका टुक्रा, िाटोका भाडाहरुको अर्वशेषहरु प्रशथिै पाईर्नछ । यि िेििा  प्राजचन  लििाका  टल्कने 
बथिहुरु िोलििालाहरु, लि.िाला, जि.िालाहरु, फूटर्वल आकारका बथिहुरु अझै पलन पाईर्नछ । प्राजचन  कालिा बेलका  रािा  बेलका 
रानीको अनगु्रहिा यि िेिका  िालनिहरु  रजिि भएको  कुरा  ष्ठकंबदर्निीको  रुपिा िलुनर्नछ । कुनै िा लनिहरु िंगलिा  हराएिा 
रािी  ठूलो  चजम्कलो  शहर  उत्पन्न  हनुे, त्यष्ठह  खाना  बािको  ब्यर्वथिा हनुे र ष्ठर्वहान  उठ्दा खेरी प त्करिा  िलुिरहेको  हनु े

अचम्ि  हरु्न्यो  भलनर्नछ । यि िंगलिा  लोप  भएको  लनलगाई ििेि पाईर्न्यो । िालनिहरुले आफूलाई  ऋण  चाष्ठहएिा, भाकल 

गरेर ऋण ििेि प्राप्त हनुे  भन्ने कुरा  ष्ठकंबदर्निीिा  िलुनर्नछ । हाल  िम्ि  पलन  िालनिहरु  बेलका  रािारानीको  पिुा  आिा 
गने गदवछन ्। त्यिैले नै यष्ठह बेलका रािा बेलका रानीको ष्ठकम्बदर्निीबाट यि नगरपाललकाको नाि बेलका नगरपाललका 
नािाकरण गररएको हो ।  

२ भौगोललक थर्वरुप ििा लििाना 
नेपालको िािर्वटा प्रदेश िध्ये िबैभर्नदा पूर्वविा रहेको १ नं प्रदेशको १४ जिल्लाहरु िध्ये उदयपरु जिल्ला भौगोललक 
लबलबधिा भएको िािै ष्ठर्वकािको गलििा अजघ बढ्न िालेको र प्रशथि िम्भार्वना बोकेको जिल्ला हो । रािनैलिक रुपले 
४ र्वटा गाउाँपाललका र ४ र्वटा नगरपाललका िष्ठहि िम्िा ८ र्वटा थिानीय िहिा ष्ठर्वभाजिि उदयपरु जिल्ला पहाडको 
फेदबाट िहाभारि पर्ववि शृंखला िम्ि फैललएको परु्वविा िनुिरी जिल्लाको बराहिेि नगरपाललका र धनकुटा जिल्लाको 
िााँगरुीगढी गाउाँपाललका, उत्तरिा भोिपरु जिल्लाको हिरु्वागढी र आम्चोक गाउाँपाललका, पजिििा उदयपरुकै चौदण्डीगढी 
नगरपाललका र िप्तरी जिल्लाको िप्तकोिी नगरपाललका त्यिैगरी दजिणिा िप्तरी जिल्लाको कञ्चनरुप यि नगरपाललकाको 
लििाना लनधावरण गरेको छ । ििरु्नर ििहदेजख १३६.२ लिटर िम्िको उचाइिा रहेको यो नगरपाललकाको िेिफल 
३४४ र्वगव ष्ठकलो लिटर रहेको छ । यिको उत्तरी अिाशं २६०४२'०९"  देजख ८६०५५'२९" िम्ि र पर्वी देशार्निर 

८७०१०'०६" िम्ि  फैललएको छ ।  

 

 

 



३ रािनैलिक ििा  प्रशािलनक अर्वजथिलि 

यि  नगरपाललकाको  केर्नर  रािपरु  बिारिा  रहेको  छ । िाष्ठर्वकको  िपेश्वरी  गाष्ठर्विको  र्वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९ लिलाएर र्वडा 
नं. १, िपेश्वरी  गाष्ठर्विकै र्वडा नं. १, २ र ३ लिलाएर  र्वडा नं. २, ठोजसिला  गाष्ठर्विको  र्वडा नं. ३, ४, ५ र ६ लिलाएर  र्वडा नं. ३, 

ठोजसिला  गाष्ठर्विकै ७ नम्िरबाट  र्वडा नं. ४, ठोजसिला  गाष्ठर्विको  र्वडा नं. ८ र ९, बबला  गाष्ठर्विको र्वडा नं. १ र २ लिलाएर  र्वडा 
नं. ५, कटुञ्जरे्वर्वला  गाष्ठर्विको  र्वडा नं. ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ लिलाएर  र्वडा नं. ६, िैनािैनी   गाष्ठर्विको  र्वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, 

७ र ८ लिलाएर र्वडा नं. ७, िैनािैनी  गा.ष्ठर्व.ि.को  र्वडा नं. ९ र ठोजसिला  गा.ष्ठर्व.ि.को र्वडा नं. १ लिलाएर  र्वडा नं. ८ र ठोजसिला  
गा.ष्ठर्व.ि.को र्वडा नं. २ लाई र्वडा नं. ९ कायि  भई यि नगरपाललकाको  िम्िा  र्वडा  िंख्या ९ र्वटा रहेको छ । हाल यि 
नगरपाललकाको उत्तरी िेििा ४ र्वटा र्वडाहरु ५,६,७ र ८ पहाडी लभरालो िेिहरु रहेका छन । यी र्वडाहरुिा चरेु िेि 
देजख िहाभारिको पर्ववििाला  िम्ि फैललएर रहेका छन भने दजिणी िेििा र्वडा नं १,२,३,४ र ९ िििर िैदानी भ-ूभागिा 
अर्वजथिि रहेको छ । 

४  प्राकृलिक  िम्पदा 

यि  नगरपाललकाको  कूल िेि  िध्ये १३७.८६ र्व.ष्ठक.िी. भ-ूभाग  बनिंगल  ििा  खलुा  चरण िेिले ढाकेको छ । दजिणिा  

कोशी ििा लियगुा नदद उकािको िििर िैदानी भाग देजख उत्तरिा चरेु िेि हुाँदै िहाभारि पर्ववि िम्ि फैललएको यि िेििा प्रचरु 

िािािा  बन िंगल रहेको छ । यिरी चरेु, िहाभारि पहाड र िराई िेििा  पाईने नददिर्नय ढंुगा, लगटी, र्वालरु्वा, ग्राभेल, रोडा, बनिर्नय 

काठ, दाउरा, िलडबटुीहरु  प्राकृलिक रुपिा उपलब्ध छ । पूर्वव ििा उत्तरी  लििानािा  रहेको  िप्तकोशी  ििा  िनुकोशी नदद प्राकृलिक 

श्रोिको  रुपिा िहत्र्वपूणव  रहेको छ । यि नगरपाललकािा नददिर्नय, बनिर्नय, कृष्ठषिर्नय  उद्योग  धर्नदा  िञ्चालनको  प्रचरू 

िम्भार्वना रहेको छ । पहाडी भ-ूभागबाट बगेर आएको िलललो िाटो यि िेिको िििर भ-ूभागिा लिलिन गई उबवराशजि बषृ्ठि 

भईरहेकाले  िहत्र्वपूणव  प्राकृलिक  स्रोिको  रुपिा  रहेको छ । 

५ िांथकृलिक  िम्पदा 

यो  नगरपाललका  िििर भ-ूभाग देजख पहाडी भ-ूभाग िम्ि फैललएको हुाँदा िराई ििा पहाडी भ-ूभागिा रहेका िांकृलिक पिहरुको 
र्वाहलु्यिा  रहेको  छ । पहाडी िेििा हनुे िाकेला, चण्डी नाच, रोदी, िारुनी, भिन, ष्ठकिवन देजख  ललएर िराई िेििा हनुे जििीया, 
िाघी, ििाचखेर्वा, होली, लिरुर्वा  लगायिका  िांथकृलिक  िम्पदाहरु  रहेका छन ्। 

६ ष्ठर्वकािका  िम्भार्वनाहरु 

यि  नगरपाललकािा  रहेको  भौगोललक  ष्ठर्वष्ठर्वधिाको  कारणले  ष्ठर्वकािको  िम्भार्वनालाई  बढाएको छ । यि नगरपाललकाको 
िध्ये  ष्ठर्वर्नद ु भएर पूर्वव पजिि  लनिावण  भएको  िदन  भण्डारी  लोकिागवले  यिको  आलिवक ष्ठर्वकािको  िम्भार्वनालाई  फराष्ठकलो 
बनाएको छ । यि िेििा रहेका  ष्ठर्वलभन्न  पयवटकीय  ष्ठर्वर्नदूहरु  परु्वी  िेििा  रहेको  िप्तकोशी  नदद  र  बराहिेि, िैनािैनी 
िेििा  भएका  ष्ठर्वलभन्न  ऐलिहालिक  र  भौगोललक  िम्पदाहरु, कोशी टप्प ु  लगायि  अर्नय  िेिका  पयवटकीय  िम्पदाको  
कारणले  यि  िेिको  आलिवक  ष्ठर्वकािको  िम्भार्वनालाई  बहृि  बनाएको । 

 



७ पयवटकीय थिलहरु  

रे्वलका  नगरपाललका िेिलभि ऐलिहालिक, धालिवक, िांथकृलिक, भौगोललक रुपिा िहत्र्वपूणव पयवटकीय थिलहरु रहेका छन । 

नगरपाललकाको  परु्वी  भेग  िफव   लििानाको  रुपिा  रहेको  िप्तकोशी  नदद,  बराहिेि,  िैनािैनी,  कोशी टप्प ु  बर्नयिर्नि ु

आरिको िेि,  ष्ठर्वलभन्न  िठ  िजर्नदरहरुको  उपलब्धिाले  यि नगरपाललकाको  पयवटकीय  िम्भार्वनालाई  प्रचरु  बनाएको छ 

। यि  नगरपाललका िेििा  भएका  पयवटकीय  थिलहरुको  प्रचार  प्रिार  र  उि  थिलहरुिा  पयवटन  परु्वावधारको  ष्ठर्वकाि 

गनव  िकेिा  दैलनक  रुपिा  ियौंको  िंख्यािा  पयवटक  लभिन  िसने  देजखर्नछ । यहााँका  िबै  र्वडाहरुिा  पयवटकीय  थिल  

भएिा  पलन िबै भर्नदा  बढी  र्वडा  नं. ७ र ८  रहेको  देजखर्नछ । यि  नगरपाललकािा  रहेका  िहत्र्वपूणव  पयवटकीय  थिलहरुको 

ष्ठर्वर्वरण िल प्रथििु गररएको छः 

लि.नं. पयवटकीय थिलको नाि ठेगाना ष्ठर्वशेषिा/िहत्र्व कैष्ठफयि 

१ भर्वरी देर्वी िजर्नदर बेनपा-१ भालिर्निी धालिवक  

२ बेलका बाष्ठटका जचलडे्रन  पाकव  बेलपा-१ आम्र्वािी िनोरञ्जन  

३ 

कोजशटप्प ुबर्नयिर्नि ुआरि बेनपा- १,२,३ 

दरु्ववल बर्नयिर्नि ुििा चराचरुुङ्गी 

अर्वलोकन 

 

४ िूनखानी बेलका रािा रानी बेनपा- ३ परुािाजत्र्वक िहत्र्व  

५ भलुिया दह बेनपा- ५ िलष्ठक्रडा ििा अर्वलोकन  

६ बेलका देउराली िजर्नदर बेनपा- ५ धालिवक  

७ टंकेला गफुा बेनपा- ६ परुािात्र्वीक  

८ िीिा रानी भीर बेनपा- ६ दशु्यार्वलोकन  

९ रानी छागााँ झरना बेनपा- ६ अर्वलोकन  

१० ष्ठप्रलि चौिारी बेनपा- ६ िनोरञ्जन  

११ िाल्पादेर्वी िाजर्नदर बेनपा- ७ धालिवक  

१२ बाखाबरु्वा चजर्नडिान बेनपा- ७ िांथकृलिक  

१३ दोिे गमु्बा बेनपा- ७ िांथकृलिक  



लि.नं. पयवटकीय थिलको नाि ठेगाना ष्ठर्वशेषिा/िहत्र्व कैष्ठफयि 

१४ िैनारािा, िैनारानी िजर्नदर बेनपा- ७ ऐलिहालिक  

१५ िाङिेन बेनपा- ७ धालिवक  

१६ कोलङु झरना बेनपा- ७ अर्वलोकन  

१७ ष्ठपत्लाङ झरना (गफुा) बेनपा- ७ परुािात्र्वीक  

१८ िनुाकोम्बी बेनपा- ७ अर्वलोकन  

१९ पार्वाला बार्नदाने बेनपा- ७ अर्वलोकन  

२० र्वाँशकुोट डाडााँ बेनपा- ७ दृष्याबलोकन  

२१ कोलोहोङ चजण्डिान बेनपा- ७ िांथकृलिक  

२२ रानी कुर्वा  बेनपा- ७ ऐलिहालिक  

२३ िांकाली िान िजर्नदर बेनपा- ८ धालिवक  

२४ कोठू पूल बेनपा- ७, ८ दृष्यार्वलोकन  

२५ 

िप्तकोशी नदद ष्ठकनार बेनपा- ७, ८ 

िेडबोड, राजटटङ्ग, बनभोि थिल, 

प्याराग्लाईलडङ अर्विरण थिल 

 

२६ िगुांचरी आहाले भीर र्वडा नं. ८ गीद्द िंरिण िेि  

२७ बोिाङ र्वडा नं. ८ प्याराग्लाईलडङ  

२८ कोिोपा झरना र्वडा नं. ८ अर्वलोकन  

२९ िाकेर्नर्वा िान  र्वडा नं. ८ िांथकृलिक  

३० जचलडयाखाना र्वडा नं. ९ पानीट्याङ्की िनोरञ्जन  

८   िनिंख्या  ष्ठर्विरणको  अर्वथिा  
 ८.१ र्वाडव अनिुार घरधुरी ििा िनिंख्याको ष्ठर्वर्वरण 
बेलका  नगरपाललकािा कूल ९ र्वटा र्वडाहरु रहेका छन िहााँ हाल १०२२९ घर रहेका छन भने १०३७३ पररर्वार 
िंख्या बिोबाि गदवछन । त्यिै गरी  िनिंख्या ५४,१२२ रहेको छ । िि िध्ये िष्ठहला िनिंख्या २६,४४, परुुष िनिंख्या 



२७,६७६ र अर्नय ३ िना रहेको छ । यिरी  हेदाव  िष्ठहला  भर्नदा  परुुषको  िनिंख्या  ४.६६ प्रलिशिले बढी छ  अिावि िष्ठहला 
परुुष अनपुाि १०५ )१०५ परुुष र्वरार्वर १०० िना िष्ठहला  (रहेको छ । ि्याङ्कले  देखाए अनिुार  िबैभर्नदा बष्ठढ 

िनिंख्या र्वडा नं. ५ िा  र  िबैभर्नदा  कि  िनिंख्या र्वडा नं. ७ िा रहेको छ । पररर्वारको औषि आकार प्रलि घरधरुी ५ रहेको 
छ । पररर्वारको आकारिा िबैभर्नदा धेरै र्वडा नं ७ िा  ६.८ छ भने िबैभर्नदा कि र्वडा नं ९ िा ४.४ रहेको छ । 
िालि उल्लेजखि घर पररर्वार िंख्या र िनिंख्या िम्बर्नधी र्वडागि  रुपिा िनिंख्या  ष्ठर्विरणलाई िल प्रथििु गररएको छः  

र्वडा नं. 

घरधरुी िनिंख्या र्वडागि 
िनिंख्या 

ष्ठर्वर्वरण % िा 

पररर्वारको 
औषि 
आकार 

िष्ठहला 
परुुष 
अनपुाि घर िंख्या 

पररर्वार 
िंख्या 

िष्ठहला परुुष अर्नय िम्िा 
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श्रोिः नगरपाललका थिरीय घरधरुी िरे्विण २०७५ 

८.२ उिेर  ििा  ललङ्गका  आधारिा  िनिंख्याको  ष्ठर्वर्वरण 

बेलका नगरपाललकाका ह्य िखु्य ष्ठहिार्वले लभन्न लभन्न उिेर ििूह रहेको िनिंख्या गणना गररएको छ । िि अनिुार 

उिेरका  आधारिा  िबैभर्नदा बष्ठढ िनिंख्या २५ देजख ४५ र्वषविम्िका  रहेका  छन ् भने  ७०  र्वषवभर्नदा  िालिका  िनिंख्या 
िबैभर्नदा  कि  देजखएको  छ । यि  नगरपाललकािा  िेश्रो ललंगीको  िंख्या ३ रहेको छ । उिेर ििा ललङ्गीय आधारिा 
िनिंख्याको ष्ठर्वर्वरणलाई िल प्रथििु गररएको छः 

उिेर ििूह िष्ठहला परुुष अर्नय िम्िा 
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७० र्वषव भर्नदा िालि १११३ १०४६ ० २१५९ 
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           श्रोिः नगरपाललका थिरीय घरधरुी िरे्विण २०७५ 

८.३ िािभृाषा र धिवको आधारिा िनिंख्याको ष्ठर्वर्वरण 

यि  नगरपाललकािा  िबैभर्नदा  बढी  प्रयोग  हनुे  भाषा  नेपाली  र  दोश्रो  भाषािा  र्वार्निर्वा  भाषा  रहेको  देजखएको छ । 

त्यिै गरी  िारु  भाषा  पलन  उल्लेखनीय  रुपिा  प्रयोग  हनुे  देजखएको  छ । त्यिैगरी यि नगरपाललकािा  ष्ठर्वलभन्न  धिविा 
आथिा  राख्नहेरुको  िनिंख्या रहेको छ । िबैभर्नदा  बढी िनिंख्या ष्ठहर्नद ुधिावलम्बीहरुको रहेको छ । त्यिैगरी बौि ििा 
ष्ठक्रजियन  धिव  िान्नेहरुको  प्रलिशि  पलन  उल्लेखनीय  िंख्यािा रहेको छ । िािभृाषा ििा धिवका आधारिा  यि  
नगरपाललकािा  प्रयोग  हनुे  भाषाहरु र धिवको  ष्ठर्वर्वरण  लनम्न  बिोजिि  रहेको  छः 

क्र.िं. 
िािभृाषाका आधारिा िनिंख्या ष्ठर्वर्वरण धिवका आधारिा िनिंख्या ष्ठर्वर्वरण 

िािभृाषा िंख्या प्रलिशि धिव िंख्या प्रलिशि 
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क्र.िं. 
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९ k"jf{wf/ If]qM  
o; ljifo cGt/ut phf{, hnljw't, oftfoft k"jf{wf/, ;8s, s]jnsf/, oftfoft 
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