
एकाइ १ 

भौगोलिक परिचय 

 

 

यस एकाइको  अन्त्यमा लिद्यार्थीहरु लिम्न लिलित सक्षमताहरु हालसि गिेछि:् 

१. मादी गााँउपालिकाको भौगोलिक ि सापेलक्षत अिलथर्थलत उल्िेि गिन ि िक्सा 

बिाइ देिाउि, 

२. मादी गााँउपालिकाको ऐलतहालसक लचिािी, िामाकिण ि मुख्य मखु्य लिशेषताहरु 

बािे जािकािी ददि, 

३. मादी गााँउपालिकाको धिातिीय थिरुपको लिििण ददि ि आफ्िो िडािाई 

धिातिीय थिरुपको आधािमा लिभाजि गिी िणनि गिन 

 

 

पाठ १  

मादी गााँउपालिकाको भौगोलिक अिलथर्थलत, क्षते्रफि ि लसमािा 

 

 

यस पाठको अन्त्यमा लिद्यार्थीहरु लिम्न लिलित कायन गिन सक्षम हुिेछि्: 

क) मादी गााँउपालिकाको अिलथर्थती, लसमािा ि ख्षेत्रफि िताउि, 

ि) मादी गााँउपालिकाको िक्सा कोिी सापेलक्षत अिलथर्थलत देिाउि, 

ग) आाँफु बसेको िडाको िक्सा कोिी िडाको सापेलक्षत अिलथर्थलत देिाउि 

  

यस पाठको अन्त्यमा लिद्यार्थीहरु लिम्न लिलित कायन गिन सक्षम हुिछेि:् 

क) मादी गााँउपालिकाको अिलथर्थलत, लसमािा ि के्षत्रफि बताउि, 

ि) मादी गााँउपालिकाको िक्सा कोिी सापेलक्षत अिलथर्थलत देिाउि, 

ग) आफू बसेको िडाको िक्सा कोिी िडाको सापेलक्षत अिलथर्थलत देिाउि 

 



मादी गााँउपालिका िेपािको गण्डकी प्रदेश अन्ततगनत काथकी लजल्िाको उत्ति- पूिी भागमा 

िहकेो छ। पोििा महािगि पालिका ि मादी गााँउपालिकाको लसमािामा िहकेो लिजयपुि 

िोिाको सुिपाँदेिीबाट यस गााँउपालिकाको केन्तर या्जाकोट १४ दकिोलमटि उत्ति पूिन 

ददशामा छ। यो गाउाँपालिकाको उचाइ समुन्तर सतहदेलि ५२० लमटिदेलि ७९३७ लमटिसम्म 

छ। अन्नपूणन दोस्रो लहमाि यस गाउाँपालिकाको सिोच्च भाग हो। इटाकाि रुपमा िहेको यस 

गाउाँपालिकाको उत्ति- दलक्षण िम्बाइ ३६.७ दकिोलमटि छ भिे पूिन-पलिम चौडाइ १७.५ 

दकिोलमटि छ। यसिी हदेान यस गााँउपालिकाको िम्बाइ चौडाइ भन्तदा दोब्बि बढी छ। मादी 

गााँउपालिकाको कुि के्षत्रफि ५६३ िगन दकिोलमटि छ जुि काथकी लजल्िाको कुि के्षत्रफिको 

२७% हुि आाँउछ। 

 मादी गााँउपालिकाको भौगोलिक अिलथर्थलत २८°११´उत्ति अक्षाांशदेलि २८°३२´उत्ति 

अक्षाांशसम्म ि ८४°०१´पूिनदेलि ८४°१७´पूिन देशान्ततिको बीचमा पदनछ। यस गााँउपालिकाको 

पूिनमा  

 

 



 

 

 

िम्जुङ लजल्िाको क्होिासोंर्थि गााँउपालिका, मथयान्दी गााँउपालिका ि मध्य िेपाि 

िगिपालिका िहकेा छि्। ्यथतै पलिममा काथकी लजल्िाकै माछापुच्छ्रे गााँउपालिका ि पोििा 

महािगि पालिका, उत्तिमा मिाङ लजल्िाका चामे ि िेथयाङ गााँउपालिका एिम् दलक्षणमा 



काथकी लजल्िाको पोििा महािगिपालिका ि रुपा गााँउपालिका पदनछि्। यो गााँउपालिकाको 

सापेलक्षत अिलथर्थलत हो। यस गााँउपालिकाको पूिनमा रुदी िोिा, पलिममा लिजयपुि िोिा, 

उत्तिमा अन्नपूणन लहमशृ्ििा ि दलक्षणमा लिलभन्न िोिािोल्सीहरु लसमािाको रुपमा िहकेा 

छि्। 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

लशक्षण सझुाि 

        लसकाइिाई अर्थनपूणन बिाउि िक्सामा ददइएको थकेििाई प्रयोग गिी दिुी पत्ता िगाउिे, 

उत्ति िेिा (North Line) को आधािमा ददशा पत्ता िगाउिे,  अक्षाांश ि देशान्ततिको अर्थन लसकाइ 

भौगोलिक अिलथर्थलत ि सापेलक्षत अिलथर्थलतको अिधािणा बािे प्रष्ट पािे , ग्राफ लिलध प्रयोग 

गिी िक्सा उतािे ि ठुिो िा सािो बिाउिे कायनहरु कक्षामा अभ्यास गिे 

 

दियाकिापहरु 

१. पाठ्यसामाग्रीमा िहकेो मादी गााँउपालिकाको िक्सािाई टे्रस िा कािनि गिी छुटै्ट पािामा 

उतािुनहोस्, ग्राफ लिलध प्रयोग गिी ्यथतै अको िक्सा तयाि गिुनहोस्  ि गाउाँपालिकाको 

सापेक्षीत अिथर्थलत देिाउिुहोस्। 

२. पाठ्यसामाग्रीमा िहकेो िक्साबाट आफू बसेको िडाको िक्सा उतािी सापेलक्षत अिलथर्थलत 

देिाउिुहोस्। 

३. लिद्याियमा भएको िक्सा िा एटिसको प्रयोग गिी िेपािको भौगोलिक ि सापेलक्षत 

अिलथर्थलत पत्ता िगाई िोट गिुनहोस्। 

 

अभ्यास 

१. मादी गााँउपालिका काथकी लजल्िाको कुि भागमा अिलथर्थत छ? 

२. मादी गााँउपालिकाको आकाि कथतो छ? यसको पुिन- पलिम ि उत्ति दलक्षण िम्बाइ ि चौडाइ 

िेख्नुहोस् ? 

३. भौगोलिक ि सापेलक्षत अिलथर्थलतमा के फिक छ? मादी गााँउपालिकाको भौगोलिक ि 

सापेलक्षत अिलथर्थलत िेख्नुहोस् । 



४. तपाईं बसोिास गरििहकेो िडाको पूिन, पलिम, उत्ति ि दलक्षणमा कुि कुि गााँउपालिका ि 

िगिपालिकाका कुि कुि िडाहरु पदनछि्? िेख्नुहोस्। 

परियोजिा कायन 

ति ददइएको काथकी लजल्िामा मादी गााँउपालिकाको िक्सािाई ग्राफ लिलध प्रयोग गिी 

चाटनपेपिमा देिाउिुहोस्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पाठ २ 

मादी गााँउपालिकाको ऐलतहालसक लचिािी, िामाकिण ि 

लिशषेताहरु 

 

 

 

 

 

यस पाठको अन्त्यमा लिद्यार्थीहरु लिम्न लिलित काम गिन सक्षम हुिछेि्: 

१. मादी गााँउपालिकाको ऐलतहालसक लचिािी ि िामाकिणको कािण बताउि, 

२. मादी गााँउपालिकाको मुख्य मुख्य लिशेषताहरु सूचीकृत गिन, 

३. आफू बसेको बथतीको िामाकिणको कािण ि लिशेषताहरु उल्िेि गिन 

 

 

 



 

 

 

लहमािय लमिि माध्यलमक लिद्यािय 

ताङलतङ, मादी 

२०७६ भार ०३ 

लप्रय सार्थी कृषा, 

िमथकाि! 

लतम्रो पत्र पाएाँ, िुसी िाग्यो। पत्रमा लतमीिे लममी, तािसेि, िुलम्ििी, लसलजधाम, मौिाकािी, 

देिघाट ि मथयान्दी जिलिद्युत आयोजिाको शैलक्षक भ्रमणको लिििण िेिेकी िलहछौ, रुलचकि 

ि ज्ञाििधनक िाग्यो। हाम्रो लिद्याियमा यस िषनदेलि थर्थािीय पाठ्यिमको रुपमा हामै्र 

गााँउपालिकाको परिचयको पठि पाठि सुरु गरिएको छ। यस पत्रमा म हाम्रो कक्षामा ्यस 

लिषयको  लशक्षण-लसकाइ कसिी भइिहकेो छ भन्ने बािेमा आफ्िा अिुभिहरु लतमीिाई बताउि 

गइिहकेी छु। 

 आज हामीिे लसकेको पाठ "मादी गााँउपालिकाको ऐलतहालसक लचिािी, िामाकिण ि 

लिशेषताहरु" लर्थयो। तेस्रो घण्टी िागे्न लबलत्तकै कक्षा कोठामा  हाम्रो लबषय लशक्षकका अलतरिक्त 

एकजिा अपरिलचत व्यलक्तको पलि आगमि भयो। हामीहरुिे उहााँहरु दिैुिाई अलभिादि 

गिेपलछ लशक्षकिे थर्थािीय बुलध्दलजलि श्री िोशि गुरुङिाई हामी माझ आजको पाठको स्रोत 

व्यलक्तको रुपमा परिलचत गिाउिुभयो ि हामीहरुिाई आजको पाठसाँग सम्बलन्तधत भएि उहााँसाँग 

प्रश्नहरु सोध्न आग्रह गिुनभयो। लिद्यार्थीहरुिे उहााँ समक्ष सोधेका प्रमुि प्रश्नहरु यस प्रकािका 

लर्थए: 

 मादी गााँउपालिकाको आलधकारिक घोषणा कलहिे गरिएको लर्थयो? 

 ितनमाि मादी गााँउपालिकामा समेरटएको के्षत्र लिगतमा कुि िाजिैलतक एकाइको 

अन्ततगनत लर्थयो? 

 यस गााँउपालिकाको िामाकिण दकि मादी गााँउपालिका गरिएको होिा? 

 यस गााँउपालिकाका मुख्य मुख्य लिशेषताहरु के के हुि्? 

उल्िेलित प्रश्नहरु सेतोपाटीमा रटपी सकेपलछ स्रोत व्यलक्तिे प्र्येक प्रश्नहरुको लसिलसिेिाि 

जिाफ ददिुभयो जसको रटपोट मैिे लिन्न लिलित उप-शीषनक अन्ततगनत गिेकी छु: 



मादी गााँउपालिकाको घोषणा ि ऐलतहालसक पृष्टभूलम 

मादी गााँउपालिकाको लिलधित घोषणा िेपाि सिकाििे २०७३ फल्गुण २७ का ददि गिेको 

हो। यस गााँउपालिकािे काथकी लजल्िाका सालिकका िामाजुनि, पाच,े लसल्दजुिे, भाचोक, 

लमजुिेडााँडा, र्थुमाको डााँडा ि सैम-याङ् गिी ७ िटा गााँउपालिकाहरुको सम्पूणन के्षत्रिाई ि  

सालिक कालिका गालिसका ३, माझठािा ि हांशपुि गालिसका २/२ िडाहरु समेटेको छ। मादी 

उत्तिका ताङलतङदेलि ििै डााँडासम्मका (ििािडााँडा, ठुल्ढु्गो ि तल्िो साप्िे बाहेकका) 

ताल्तङ, या्जाकोट, भाचोक, िाचोक, सैम-याङ, लमजुिेिाई 'ियााँ काथकी' िा 'छ गााँउ िम्जुङ' 

भिेि पलि लचलिन्तछ जुि लि.सां. २०३२ भन्तदा अगालड िम्जुङ लजल्िा अन्ततगनत लर्थए।   

मादी गााँउपालिकाको िामाकिण 

मादी गााँउपालिका यस गााँउपालिकाका उच्च लशििहरु अन्नपूणन दोश्रो ि चौर्थो लहमािको दलक्षण 

कािबाट उ्पलत्त भई गााँउपालिकाको समृलिको आधािको रुपमा िहकेो मादी िदीको िामबाट 

िामाकिण गरिएको हो। यो िदी सप्तगण्डकीको सहायक िदी हो। 

मादी गााँउपालिकाका लिशेषताहरु  

मादी गााँउपालिका भौगोलिक, साांथकृलतक, ऐलतहालसक एिम् पुिाताल्िक दलृष्टकोणिे र्थुप्रै 

लिशेषताहरु बोकेको गााँउपालिका हो।यस गााँउपालिकाका मुख्य लिशेषताहरु यस प्रकाि छि्: 

 मादी गााँउपालिका गण्डकी प्रदेशको एक मात्र १२ िटा िडाहरु भएको गााँउपालिका हो। 

िेपािमा १२ ि सो भन्तदा बढी िडाहरु भएका जम्मा ६ िटा गााँउपलिकाहरु छि्। 

 अक्षाांश ि देशान्तति िेिाहरुको आधािमा हदेान िेपािको मध्य लिन्तद ु( Mid- Point) मादी 

गााँउपालिकाको कोिी डााँडामा अिलथर्थत छ। 

 मादी गााँउपालिकाको  उत्ति- दलक्षण जम्मा ३६.५ दकिोलमटिको  दिुीलभत्र समुन्तर 

सतहदेलि ५२० लमटि (मादी ि रुदी िदीको दोभाि िलजकै) देलि ७९३७ लमटि ( 

अन्नपणून दोश्रो ) सम्मको भू-भाग िहकेो छ। 

 मादी गााँउपालिकाको ५६३ िगन दकिोलमटि के्षत्रलभत्र लिलभन्न प्रकािका  धिातिीय 

थिरुपहरु, हािापािी, ििथपलत ि जैलिक लिलिधता पाइन्तछ। 

 जिजालतको बलियो उपलथर्थलत ( जिसांख्याको करिि ४४% ) िहकेो यस गााँउपालिकामा 

गुरुङ जालतको ऐलतहालसक बथती क्होिा सोंर्थि िहकेो मालिन्तछ।  

 यस गााँउपालिकाको लहमािी के्षत्रमा समुन्तर सतहदेलि २४३५ लमटिको न्तयूि उचाइमा 

बिेको क्हपचु ेलहमताि ि अन्नपणून लहमश्रृ्ििा पाि गिन सदकिे िामिु भञ्ज्याङ् छि्। 



लतमी पलि कक्षा ६ मा पढ्िे हुिािे यी कुिाहरु पलि उपयोगी हुिे ठािेि प्रेलषत गिेकी छु। 

ि त सार्थी, अको पत्रमा ि टेलिफोि माफन त र्थप कुिा गदै गिौिा। लतमी पलि आफ्िा 

लसकाइ ि अिुभिका कुिाहरु िेख्दै गि ि! 

लतम्रो माया गिे सार्थी 

एलििा गुरुङ  

( सम्िभ भए सम्म लिशेषताको रुपमा उल्िेलित गरिएका ठााँउहरुको फोटो िा लचत्र 

िाख्न)े 

 

लशक्षण सझुाि 

पाठमा ददइएको पत्र लिद्यार्थीिाई पढ्ि िगाउिुहोस्। लिद्यार्थीहरुिाई तीि समूहमा लिभाजि 

गिी समूह 'क', समूह 'ि' ि समूह 'ग' िाम ददिुहोस्। समूह 'क' िाई मादी गााँउपालिकाको 

घोषणा ि ऐलतहालसक पृष्टभूलम, समूह 'ि' िाई मादी गााँउपालिकाको िामाकिण ि समूह 'ग' 

िाई मादी गााँउपालिकाका लिशेषताहरुमा छिफि गिन िगाएि कक्षामा छिफिको लिचोड 

सुिाउि िगाउिुहोस्। 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

दियाकिापहरु 

१. तपाईंिे बसोिास गदै आउिु भएको बथतीको ऐलतहालसक लचिािी, िामाकिण ि लिशेषताहरु 

उल्िेि गदै आफ्िो मि पिे सार्थीिाई लचठ्ठी िेख्नुहोस्। 

२. मादी गााँउपालिकाका मुख्य मुख्य लिशेषताहरु समेट्िे गिी सांिाद िा गीत िेिी कक्षामा 

प्रथतुत गिुनहोस्। 

अभ्यास 

तिका प्रश्नहरुको उत्ति ददिुहोस्: 

१. मादी गााँउपालिकामा थर्थािीय लबषयको पठि- पाठि दकि सुरु गरिएको होिा? 

२. स्रोत व्यलक्त भिेि कथतो व्यलक्तिाई भलिन्तछ? 



३. 'ियााँ काथकी' भिेि मादी गााँउपालिकाको कुि भागिाई भलिन्तछ? दकि? 

४. मादी गााँउपालिकाको िाम दकि मादी िालिएको हो? मादी भन्तदा कुिै अको िाम उपयुक्त 

हुन्त्यो दक? दकि? 

५. तपाईं िसोिास गिेको बथती हाि मादी गााँउपालिकाको कुि िडामा छ? यो िथती सालिकको 

कुि िडाको कुि गालिस अन्ततगनत लर्थयो? 

परियोजिा कायन 

१. मादी गााँउपालिकाका लिशेषताहरुिाई सफा, िाम्रा ि आकषनक अक्षिहरुमा चाटनपेपिमा िेिी 

उ्कृष्ट चाटनपेपििाई लिद्याियको सुचिापाटीमा प्रदशनि गिुनहोस्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

पाठ ३ 

मादी गााँउपालिकाको भौगोलिक अिथर्था 

 

 

यस पाठको अन्तयमा लिद्यार्थीहरु लिम्न लिलित कायन गिन सक्षम हुिेछि:् 

१. मादी गााँउपालिकाको िक्सा कोिेि पहाडी ि लहमािी के्षत्र देिाउि, 

२. मादी गााँउपालिकाका प्र्येक भौगोलिक के्षत्रहरु ि उप-के्षत्रहरुको छुट्टा छुटै्ट िणनि 

 गिन ि एक आपसमा तुििा गिन, 

३.आफू बसेको िडाको भौगोलिक थिरुपको आधािमा लिभाजि गिी िणनि गिन  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

मादी

गााँउपालिका

(१००%)

लिमािी

के्षत्र(३४.४%)

मुख्य लिमािी

के्षत्र(२१%)

लिमािी िेक

फााँट

के्षत्र(१३.४%)

पिाडी

के्षत्र(६५.६%)

उच्च पर्वतीय

के्षत्र(२८%)

टारी,पाखा र

िोचा डााँडा

के्षत्र(३४.३%)

नदी र्ेंसी र टार

के्षत्र(३.३%)



 



लहमािी के्षत्र पहाडी के्षत्र 

 मादी गााँउपालिकाको उत्तिको भाग 

लहमािी के्षत्र अन्ततगनत पदनछ। यस के्षत्रिे  

गााँउपालिकाको झण्डै एक लतहाइ भाग 

(३४.४%)  ओगटेको छ। 

 यो के्षत्र समुन्तर सतहदेलि ३३०० देलि 

७९३७ लमटिसम्मको उचाइमा  िहकेो 

छ। 

 यो के्षत्रिाई मुख्य लहमािी के्षत्र ि 

लहमािी िेक फााँट के्षत्र गिी दईु उप 

के्षत्रमा लिभाजि गिन सदकन्तछ। 

 मुख्य लहमािी के्षत्रको ५००० 

लमटिभन्तदा मालर्थको भागमा िा्गा ि 

लहउाँिे ढादकएका अग्िा पहाडहरु छि्। 

 मुख्य लहमािी के्षत्रमा प्रलसि अन्नपूणन 

दोस्रो (७९३७ लमटि), अन्नपूणन चौर्थो 

(७५२५ लमटि),ि िमजुङ लहमाि 

(६९५३ लमटि) जथता लहमलशििहरु 

पदनछि्। अन्नपूणन लहमश्रृ्ििा पाि गिन 

सदकिे िामुि भञ्ज्याङ (५४९६ लमटि) 

पलि यसै के्षत्रमा पदनछ। 

 लहमािी के्षत्रको तल्िो भागमा लहमािी 

िेक ि फााँटहरु छि्।यस उप-के्षत्रको 

उत्ति-पलिमी िण्ड ठाडो लभिािो के्षत्र 

भएकोिे मािि पहुाँचभन्तदा बालहि छ 

भिे उत्ति पूिी िण्ड समर्थि िेकािी 

फााँटको रुपमा िहकेोछ। यहााँ कुण्ड, दह, 

पोििी, लहमताि, मुल्यिाि जलडिुटी, 

चिाचुरु्गी ि दिुनभ िन्तयजन्ततुहरु 

पाइन्तछ। यो के्षत्र मादी गााँउपालिकाको 

समृलध्दको आधाि हुि सक्छ। 

 लहमािी के्षत्रमा थर्थायी मािि बथतीहरु 

छैिि्।    
 

 मादी गााँउपालिकाको दलक्षणको भाग 

पहाडी के्षत्र अन्ततगनत पदनछ। यस के्षत्रिे  

गााँउपालिकाको झण्डै दईु लतहाइ भाग 

(६५.६%)  ओगटेको छ। 

 यो के्षत्र समुन्तर सतहदेलि ५२० देलि 

३३०० लमटिसम्मको उचाइमा  िहकेो छ। 

 यो के्षत्रिाई उच्च पिनतीय के्षत्र, टािी, पािा 

ि होचा डााँडा के्षत्र ि िदी िेंसी के्षत्र गिी 

तीि उप के्षत्रमा लिभाजि गिन सदकन्तछ। 

 यस के्षत्रको २१०० लमटिदेलि ३३०० 

लमटिको उचाइमा उच्च पहाडी उप- के्षत्र 

छ। यो के्षत्र िकन  ि ििज्गििे 

ढादकएको छ। यहााँ पयनटकीय मह्िका 

क्होिासोंर्थि ि क्हपुचे ताि िहकेा छि्। 

 यस के्षत्रको ८०० लमटिदेलि २१०० 

लमटिको उचाइमा टािी, पािोिािी ि 

होचा डााँडा उप- के्षत्र छ। यो के्षत्र िथती, 

िेतीयोग्य भूलम ि ज्गि्ािा ढादकएको 

छ। यस के्षत्रमा धाि, मकै, गहुाँ, तोिी, 

कोदो, तिकािी ि फिफुिको उ्पादि 

हुन्तछ। 

 पहाडी के्षत्रको ८०० लमटि भन्तदा होचो 

सीलमत भागमा िदी लिर्मनत िेंसीहरु छि्। 

यी िेंसीहरु गााँउपालिकाका उब्जाउ 

कृलषयोग्य भूलम हुि् जहााँ िषनमा तीि 

िािी िेती गरिन्तछ। धाि, मकै ि गहुाँ यस 

के्षत्रमा उ्पादि हुिे प्रमुि िािी हुि्। 

मादी िेंसी, भैंसे, कसेिी, र्थुलम्सकोट, 

मकैिोिा िेंसी, गहते, मौिी िेंसी, दोभाि, 

यहााँका प्रमुि िदी िेंसीहरु हुि्। 

 पहाडी के्षत्रमा लिलभन्न जिजालतका 

िथतीहरु छि्।  
 



 
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

लशक्षण सझुाि 

मादी गााँउपालिकाको भौगोलिक थिरुप देिाइएको िक्सा, चाटन ि दईु के्षत्रको तुििा्मक 

तालिकाको आधािमा लिद्यार्थीहरुिाई छिफि गिन िगाउिुहोस् ि प्र्येक के्षत्र ि उप-के्षत्रहरुको 

छुट्टा छुटै्ट िणनि गिन िगाउिुहोस्। 

दियाकिापहरु 

१. मादी गााँउपालिकाको िक्सा कोिी ्यसमा पहाडी के्षत्र ि लहमािी के्षत्रिाई छुट्टा छुटै्ट िांग भिी 

िा सांकेत ददई कक्षामा प्रदशनि गिुनहोस्। 

२. तपाईं मादी गााँउपालिकाको कुि के्षत्र ि उप-के्षत्रमा बसु्नहुन्तछ? आफ्िो भौगोलिक के्षत्रको 

िणनि गदै लमल्िे सार्थीिाई लचठ्ठी िेख्नुहोस्। 

३. मादी गााँउपालिकाको िक्साबाट आफ्िो िडाको िक्सा उतािुनहोस्। ग्राफ लिलध प्रयोग गिी 

उक्त िक्सािाई ठुिो बिाउिुहोस् ि लभन्न िांग िा सांकेत प्रयोग गिी लिलभन्न उप-के्षत्रहरु 

देिाउिुहोस्। 

अभ्यास 

लिम्न लिलित प्रश्नहरुको उत्ति ददिुहोस्: 

१. मादी गााँउपालिकाको लहमािी के्षत्र ि पहाडी के्षत्रका बीच चाि िटा फिकहरु देिाउिुहोस्। 

२. मादी गााँउपालिकाको बेंसी उप-के्षत्रका लिशेषताहरु िेख्नुहोस्। 

३. " लहमािी के्षत्र मादी गााँउपालिकाको समृलध्दको आधाि बन्न सक्छ।" दकि? 

४. लहमािी के्षत्रमा दकि थर्थायी िथतीहरु िभएको होिा? 

सामदुालयक कायन 



१. तपाईंको घि िरिपरि िसोिास गिे ५ जिा ियथक व्यलक्तहरुिाई भेट्िुहोस् ि तपाईं बसेको 

भौगोलिक के्षत्रका मुख्य मुख्य समथयाहरु ि सम्िाभिाहरु सोधी आकषनक तालिकामा प्रथतुत 

गिुनहोस्। 

 


