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རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལའོི་འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལོའི་ རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ (རྫོང་ཁ་བི་ཨེཊ) མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ། 

དྲི་ཤོག་གཉིས་པ།  རྫོང་ཁ།         

སྤྱི་ཚེས་    ༠༦/༠༡/༢༠༡༥ 

སྐུགས་བསྡོམས་   ༡༠༠ 

དུས་ཡུན་   ཆུ་ཚོད་ ༣།   

ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་  སྐར་མ་༡༥།       

སྤྱིར་བཏང༌བཀོད་རྒྱ། 

༡. འབྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་  སྐར་མ་༡༥ འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་དགོ།   ལན་

འབྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོབ།   

༢. ལན་ཤོག་ནང་ ཁྱོད་རའི་ངོ་རྟགས་ཨང་མ་གཏོགས་ མིང་འབྲི་མི་ཆོག།  དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་

བརྗེད་པར་བྲིས། 

༣. དྲི་ཤོག་འདི་ནང་དྲི་བ་ཁག་བཞི་ཡོད།དྲི་བ་དང་པ་འབྲི་རྩོམ།དྲི་བ་གཉིས་པ་ཡི་གུའི་སོྦྱར་བ།དྲི་བ་གསུམ་པ་གོ་བ་ལེན་ནི།  

དྲི་བ་བཞི་པ་སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ཨིན། 

༤. དྲི་བ་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སོྡད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་འབད་འབྲི་དགོ། 

༥. དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་ ཀ་རྟགས་ ནང་གསེས་ཀྱི་དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་ཡང་ མ་བརྗེད་པར་ཁ་གསལ་འབད་བྲིས།  དྲི་

བའི་ཨང་གྲངས་དང་ ཀ་རྟགས་ཚུ་ བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་  སྐུགས་མི་ཐོབ། 

༦. དྲི་བའི་ཤོག་གྲངས་དང་  དྲི་བ་ཧིང་སངས་ས་ཡོད་ག་མེད་ག༌ ཧེ་མ་ལས་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ།  
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དྲི་བ་དང་པ།                       འབྲི་རྩམོ།                    སྐུགས་༣༠། 

འགོ་ལུ་ ཀ་ཁ་ཟེར་ བརྗོད་དནོ་ གཉིས་ བཀོད་ཡོད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ འབྲི་རྩོམ་ཚིག་འབྲུ་

༥༠༠ལས༌མ༌ཉུངམ༌ཅིག༌ནང༌བྲིས། འབྲི་རྩམོ་འདི་ སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ བརྗོད་དནོ་ འབྲི་བཀོད་ ཚིག་སྦྱརོ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་

སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  

ཀ- རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ ལྟ་བ་དང་མཐུན་པའི་ སློབ་སྟོན་གྱི་ ལཱ་འགན། 

ཁ- འབྲི་ལྷག་གཉིསཔོ་འདི་ ཡོན་ཏན་ག་ར་གི་ གཞི་རྟེན་ཨིན། 

 

དྲི་བ་གཉིས་པ།                       ཡི་གུའི་སྦྱརོ་བ།                སྐུགས་༢༠། 

འགོ་ལུ་དྲི་བ་ ཀ་ཁ་ག་ གསུམ་བཀོད་ཡདོ་མི་ ག་རའི་ལན་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས། 

ཀ- འགོ་ལུ་དྲི་བ་ ༥ བཀོད་ཡདོ་མི་ཚུ་གི༌ ལན་བྲིས།  སྐུགས་༢x༥=༡༠། 

༡- སྔོན༌འཇུག༌དང༌རྗེས༌འཇུག༌ལུ༌མིང༌གི༌རྣམ༌གྲངས༌རེ༌བྲིས། 

༢- ཚིག༌རྐང༌པ༌ཁ༌སྐོང༌དགོཔ། ཟེར༌མི༌དེ༌ག༌ཅི༌བཟུམ༌ཅིག༌ལུ༌གོཝ༌ཨིན༌ན? 

༣- འོག༌གི༌བྱ༌ཚིག༌བཞིཔོ༌དེ༌བྱེད༌མེད༌ལས༌ཚིག༌ལུ༌བསྒྱུར༌ཏེ༌བྲིས། 

༡-བཀག།  ༢-དཀྲུམ།  ༣-གཅད།  ༤-སྤུད། 

༤- འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ བདག་སྒྲ་དང་ མིང་མཐའ་ག་ཅི་ཨིན་ན་དབྱེ༌བ༌སོ་སོར་བཏོན། 

༡-དཀར༌པོ།  ༢-ལྟ༌རོྟག༌པ།  ༣-བོདཔ།  ༤-སྲསམོ། 

༥- འབྲུག༌པའི༌ཡི༌གུ༌ངོ༌མ༌ལུ༌མིང༌གི༌ཐ༌སྙད༌མ༌འདྲཝ༌གཉིས༌བྲིས། 
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ཁ-འོག༌གི༌དྲི༌བ༌རེ༌ལུ༌ལན༌བཞི༌རེ༌ཡོད༌མི༌ལས༌ ལན༌ངོ༌མ༌ག༌ཨིན༌མི༌འདི༌ལན༌ཤགོ༌ནང༌བྲིས། 

༡- མི༌འཇུག༌པའི༌ཡི༌གེ༌ཟེར༌མི༌འདི༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌།  

ཀ- ཁ༌ཆ༌ཐ༌ཕ༌ཚ༌ཚུ༌ཨིན། 

ཁ- ལོག༌པའི༌ཡི༌གུ༌ཚུ༌ཨིན། 

ག- ག༌ད༌བ༌མ༌འ༌ཚུ༌ཨིན། 

ང- ཝ༌འ༌ལ༌ཧ༌ཨ༌ཚུ༌ཨིན། 

༢- ཆུ༌ལེན༌པར༌སོང༌། ཟེར༌མི༌འདི༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌། 

ཀ- ལས༌སུ༌བྱ༌བའི༌དཔེར༌བརྗོད༌ཨིན། 

ཁ- དགོས༌ཆེད༌ཀྱི༌དཔེར༌བརྗོད༌ཨིན། 

ག- ཚེ༌སྐབས༌ཀྱི༌དཔེར༌བརྗོད༌ཨིན། 

ང- དེ༌ཉིད༌ཀྱི༌དཔེར༌བརྗོད༌ཨིན། 

༣- ཆོས༌སྐད༌ནང༌དུས༌༣ལུ༌ཡིག༌སྡེབ༌སོ༌སོ༌ཡོད༌པའི༌བྱ༌ཚིག༌ཚུ༌ལས༌གཅིག༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌། 

ཀ- གསད། ཟེར༌མི༌འདི༌ཨིན། 

ཁ- གཏང༌། ཟེར༌མི༌འདི༌ཨིན། 

ག- བསྐྱེད། ཟེར༌མི༌འདི༌ཨིན། 

ང- འདྲི། ཟེར༌མི༌འདི༌ཨིན། 

༤- རྫོང༌ཁའི༌ནང༌དུས༌༣ལུ༌ ཡིག༌སྡེབ༌སོ༌སོ༌མེད༌པའི༌བྱ༌ཚིག༌ཚུ༌ལས༌ གཅིག༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌། 

ཀ- བཙུགས། ཟེར༌མི༌འདི༌ཨིན། 

ཁ- འབྲི། ཟེར༌མི༌འདི༌ཨིན། 
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ག- གསུང༌། ཟེར༌མི༌འདི༌ཨིན། 

ང- འདྲི། ཟེར༌མི༌འདི༌ཨིན། 

༥- སམ་བྷོ་ཊ་མཆོག་གིས་ གསར་རྩོམ་གནང་པའི་ སྟོད་ན་མེད་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་ ཟེར༌མི༌འདི༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌། 

ཀ- ན་ར་ལ་ གསུམ་ཨིན། 

ཁ- ཞ་ཟ་འ་ གསུམ་ཨིན། 

ག- ཀ་ཁ་ག་ གསུམ་ཨིན། 

ང- ཅ་ཇ་ཆ་ གསུམ་ཨིན། 

 

ག- འགོ་གི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དྲི་བ་༥ ག་རའི་ལན་བྲིས།      སྐུགས༌༥། 

༡- ས་མཐར་ཀྱི་ཐོབ་པའི་ ངོ་བོ་བདག་གཅིག་གི་ འབྲེལ་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད་༢བྲིས། 

༢- རྫོང་ཁའི་ནང་ རྐྱབ། ཟེར་བའི་བྱ་ཚིག་འདི་ འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལུ་ ག་དེ་འབད་བྲི་ནི་སྨོ? 

༣- མིང་གཞི་ལུ་ སྔོན་འཇུག་ཞུགསཔ་ད་ མིང༌གཞིའི༌རྗོད་སྒྲ་འགྱུར་འགྱོ་བའི་ དཔེ་༢་བྲིས།  

༤- མནའམ། ཤེསཔ། ཟེར་བའི་ ཚིག་༢ཀྱི་མཐའ་མར་ བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད་བཙུགས་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་༢བྲིས། 

༥- ཕོ༌ལ༌སྐྱེས༌བུ༌རབ༌འབྲིང༌གསུམ།།ཟེར༌བའི༌སྐབས༌སྐྱེས༌བུ༌རབ༌འབྲིང༌གི༌དཔེར༌བརྗོད༌རེ༌བྲིས། 

 

དྲི་བ་གསུམ་པ།               གོ་བ་ལེན་ནི།                    སྐུགས་༣༥། 

འགོ༌གི༌ཡིག༌རྒྱུགས༌འདི༌ལྷག༌སྟེ༌དྲི༌བ༌ཀ༌ཁ༌ག༌ང༌བཞི༌བཀོད༌ཡོད༌མི༌ཚུ༌གི༌ལན༌བྲིས། 

ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་རྩུབ་སྤྱོད།(སྤྱི་ཚེས་༢༦/༡༡ /༢༠༡༤གི་ ཀུན་གསལ་གསར་ ཤོག་ལས། ) 

༉ ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་དགེ་བསྙེན་ཁ་ལུ་ འཛམ་གླིང་ཨམ་སྲུ་ལུ་ རྩུབ་སོྤྱད་རྩ་མེདཔ་གཏང་ནིའི་ཉིནམ་ བརྩི་སྲུང་འབདཝ་བཞིན་དུ་ 

འབྲུག་ལུ་ཡང་ འདི་བཟུམ་མའི་ དཀའ ་ངལ་ཡོད་པའི་ གསལ་སྟོན་འབད་ནུག། སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ སྡུག་སྦྱངོ་
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དང་ རྩུབ་སོྤྱད་འབད་མི་ མང་ཤོས་ར་ རྨགཔ་ཚུ་ཨིན་པའི་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ད་ འབྲུག་ལུ་ཡང་ རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིག་ ཨམ་སྲུ་

ལུ་ འཐོན་ཁུངས་མེད་པར་ རྨགཔ་གི་ དངུལ་ཕོགས་ལུ་བརྟེན་ སྡོད་ནི ་དེ་གིས་ཨིན་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག། 

ཨིན་རུང་ འབྲུག་གི་གནས་སྟངས་ནང་ རྩུབ་སོྤྱད་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ར་ བཟའ་གྲོགས་གཉིས་ཆ་ར་ ཆང་འཐུང་མི་ལུ་བརྟེན་ 

བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ད་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ ཨ་ལུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ བརྟག་ཞིབ་ཅིག་འབད་མིའི་ནང་ འབྲུག་

གི་མི་འབོར་ལས་ ཨམ་སྲུ་བརྒྱ་ཆ་༡༢ལུ་ རྩུབ་སོྤྱད་འབད་བའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག།འབྲི་ལྷག་གི་ ཤེས་ཡོན་མེད་མི་དང་ འབབ་

ཁུངས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རྨགཔ་གི་དངུལ་ཕོགས་ལུ་བརྟེན་སོྡད་མི་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་རྨགཔ་ཚུ་གིས་ གོ་སྐབས་ལེན་

ཐོག་ལས་ རྩུབ་སོྤྱད་མངམ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ རྩོད་དོན་མང་ཤོས་ར་ རྨགཔ་ཆང་འགྲངས་ཏེ་ བརྡུང་རྫོབ་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ 

བྱུངམ་ཨིན་མས། 

དེ་མ་ཚད་ བཟའ་གྲོགས་གཉིས་ཆ་ར་ ཤོ་ཏ་ཟེ་རྐྱབ་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ རྨགཔ་དང་གནས་ཚང་གི་བར་ན་ གོ་བ་བརྡ་ལོག་བྱུང་པའི་

ཤུལ་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་གི་ རྩུབ་སོྤྱད་ཚུ་ བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མཐའན་མཇུག་ལུ་ རང་གི་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ བྱེམ་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ རྩོད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ བཟའ་ཟླ་གང་རུང་ བུམོ་དང་ ཨམ་སྲུ་ དེ་ལས་ ཕོ་སྐྱེས་གཞན་ཚུ་དང་ དགའ་མཐུན་ཡོད་

པའི་ དོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ མིག་སེར་བལྟ་མི་ལུ་བརྟེན་ རྩུབ་སོྤྱད་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ བྱུངམ་ཨིན་མས། 

ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སོྤྱད་འབད་ནི་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ འཛམ་གླིང་གི་ གྲོས་སྟངས་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཡོདཔ་ལས་ འཛམ་གླིང་མི་སྡེ་

གིས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཨམ་སྲུ་ལུ་ རྩུབ་སོྤྱད་རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་ཉིནམ་ བརྩི་སྲུང་འབད་མི་དེ་གིས་ རྩུབ་སོྤྱད་མེདཔ་བཟོ་

ཚུགས་ནི་ཨིན་ན? འབྲུག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཆང་འཐུང་མིའི་གནས་ཚད་ མཐོ་དྲགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་གི་ རྩུབ་སོྤྱད་

ཚུ་ འཕོྲ་མཐུད་དེ་ར་ འབྱུང་ཉེན་ཡོདཔ་ཨིན། 

མ་གཞི་ ང་བཅས་ག་ར་ ལགཔ་གཅིག་ཁར་མཐུད་དེ་ ཨམ་སྲུ་ལུ་ རྩུབ་སོྤྱད་འབད་ནི་ཚུ་ བཀག་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ང་བཅས་

ཀྱིས་ དང་ཕུའི་མནོ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དེ་གལ་ཆེ། ག་འཆརཔ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཕོ་སྐྱེས་དང་ ཨམ་སྲུའི་བར་ན་ 

གནད་དོན་ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ ཁྱད་པར་ཡོདཔ་འབད་ བརྩི་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

ཨམ་སྲུ་དང་ ཕོ་སྐྱེས་ ཨ་ལུ་ ཆ་མཉམ་ལུ་ འགྲོ་བ་མིའི་འཐོབ་དབང་ཡོདཔ་ལས་ བཟའ་ཟླ་གང་རུང་གི་ ཁ་ཐུག་ལས་ བརྡུང་

རྫོབ་དང་ རྩུབ་སོྤྱད་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲིམས་འགལ་ཨིནམ་ལས་ ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་ནི་ཨིན་རུང་ ཉམས་རྒུད་པ་ཚུ་གིས་ འདི་གི་སྐོར་

ལས་ འབྲེལ་ཡདོ་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་ བཞག་ནི་དེ་གིས་ དཀའ་ངལ་ཧེང་སྐལ་བྱུངམ་ཨིན་མས། 

ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སོྤྱད་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་བྱུང་མི་དེ་ བཀག་ཐབས་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཨམ་སྲུ་ཁོང་ར་གིས་ར་ རྨགཔ་ལུ་ འདོྲག་

འཇིགས་དང་ འཚེར་སྣང་མེད་པར་ གདོང་ཁར་ཐོན་ཏེ་ ཁྲིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་དང་
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འཁྲིལ་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ།འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ང་བཅས་ག་ར་ ལགཔ་གཅིག་ཁར་མཐུད་དེ་ རྩུབ་སོྤྱད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ གདོང་

ལེན་འབད་བ་ཅིན་ རྩུབ་སོྤྱད་རྩ་མེད་གཏང་ནི་གི་ འོས་འབབ་མེད་རུང་ འབྱུང་རྐྱེན་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན། 

ཀ༽ འགོ་གི་དྲི་བ་རེ་རེ་ལུ་ ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ཟེར་ བཞི་རེ་ བཀོད་ཡདོ་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ 

ལན་ཤགོ་ནང་བྲིས།             སྐུགས་ ༥། 

༡- འཛམ་གླིང་ཨམ་སྲུ་ལུ་ རྩུབ་སོྤྱད་རྩ་མེདཔ་གཏང་ནིའི་ཉིནམ་འདི་ ནམ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནུག་གོ? 

ཀ- སྤྱི་ཚེས་༢༦/༡༡/༢༠༡༤ལུ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནུག། 

ཁ- སྤྱི་ཚེས་༢༧/༡༡/༢༠༡༤ལུ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནུག། 

ག- སྤྱི་ཚེས་༢༦/༡༢/༢༠༡༤ལུ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནུག། 

ང- སྤྱི་ཚེས་༢༥/༡༡/༢༠༡༤ལུ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནུག། 

༢- ཨམ་སྲུ་ལུ་ མ་བཏུབ་པའི་ རྩུབ་སོྤྱད་བྱུང་མི་འདི་ གནད་དོན་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཀ- ཤོ་ཏ་ཟེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྱུངམ་ཨིན་མས། 

ཁ- དགའ་མཐུན་གྱི་དོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྱུངམ་ཨིན་མས། 

ག- ཆང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན་མས། 

ང- ཨམ་སྲུ་གི་ འོང་འབབ་ཆུང་ནི་དེ་གིས་ འབྱུངམ་ཨིན་མས། 

༣- ཕོ་མོ་གཉིས་ སྐྱེས་རབས་འདྲ་མཉམ་མེནམ་འབད་ བཤད་མི་འདི་ མ་བདེནམ་འབད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཀ- དོན་མཚམས་ ༥ པའི་ནང་འཐོནམ་ཨིན་མས། 

ཁ- དོན་མཚམས་ ༡ པའི་ནང་འཐོནམ་ཨིན་མས། 

ག- དོན་མཚམས་ ༢ པའི་ནང་འཐོནམ་ཨིན་མས། 

ང-དོན་མཚམས་ ༧ པའི་ནང་འཐོནམ་ཨིན་མས། 
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༤- བཟའ་ཟླ་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཀ- གཟའ་ཟླཝ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ཁ- སྤུན་ཆ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ག- ཕོ་མོ་བཟའ་ཚང་བསྡོམས་ཏེ་སྡོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ང- ཕོ་སྐྱེས་དང་ཨམ་སྲུ་སྤྱིར་བཏང་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

༥- ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ ཨམ་སྲུ་ལུ་ རྩུབ་སོྤྱད་བྱུང་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་མེན་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཀ- ཤོ་ཏ་ཟེ་རྩེ་མི་འདི་ཨིན། 

ཁ- དགའ་མཐུན་གྱི་དོགས་པ་ཆགས་མི་དེ་ཨིན། 

ག- ཆང་འཐུང་མི་འདི་ཨིན། 

ང- ཨམ་སྲུ་ཁ་རྩུབ་དྲགས་འབད་མི་འདི་ཨིན། 

 

ཁ༽ འགོ་གི་དྲི་བ་༥ག་རའི་ལན་བྲིས།       སྐུགས་༤x༥=༢༠། 

༡-  ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ རྩུབ་སོྤྱད་བྱུང་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན ་ཚུ་ལས་རྒྱུ་རྐྱེན་ ༤ཐོ་བཀོད་འབད། 

༢-  ཨམ་སྲུ་ཚུ་རྩུབ་སོྤྱད་མེད་པར་ ཞི་བདེའི་ངང་དུ་ གནས་དགོ་པ་ཅིན་ ཕོ་མོ་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་ཅི་ར་འབད་

དགོཔ་འདུག་གོ? 

༣- རྩུབ་སོྤྱད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད། ཟེར་བའི་སྐབས་ ག་ཅི་བཟུམ་འབད་མི་ལུ་གོཝ་སོྨ? 

༤- ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལུ་ དང་ཕུའི་མནོ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དེ་གལ་ཆེ། ཟེར་བྲི་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ ག་ཅི་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ༌འབད༌ཚོརཝ༌མས༌གོ? 

༥- ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ་འབད་མི་ རྩོམ་ཚིགས་བཅད་༢ གསར་རྩོམ་འབད། 
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ག༽ འགོ་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་རྣམ་གྲངས་ གོང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ འཚལོ་ཏེ་བྲིས།    སྐུགས་༥། 

༡-རྒྱུན་མཐུད།  ༢-བུད་མེད། ༣-དངངས་སྐྲག།  ༤-སྐྱིད་སྡུག་ཕོག་མི། ༥-དེང་སང༌། 

 

ང༽ འོག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ རྗོད་ཚིག་བཟ།ོ ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མི་ཆོག།  སྐུགས་༥། 

༡-བཟའ་ཟླ།  ༢-གསལ་སྟོན། ༣-གདོང་ལེན།  ༤-བྱེམ་ཕོག། ༥-གནས་ཚད། 

 

དྲི་བ་བཞི་པ།      སྐད་སྒྱུར།     སྐུགས་༡༥། 

འགོ་ལུ་8དབྱིན་སྐད་ནང་བཀོད་ཡདོ་མི་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད།  

Students in grades IX and above in all schools are expected to do some Socially 
Useful and Productive Work (SUPW) for which they are graded. As per the SUPW 
framework, this work must be planned ensuring certain number of hours spread 
throughout the year. Since temporary jobs and volunteer works undertaken during 
their summer and winter vacations can be credited to their SUPW grade, 
volunteering to read for a few hours to their junior students must also be 
encouraged by the schools. This will enhance reading skills of the slow readers, 
inculcate good reading habits and promote a spirit of volunteerism. 

 

བཀྲ༌ཤིས༌བདེ༌ལེགས། 

 

 

  


