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རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལའོི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༥ ལའོི་ རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ (རྫོང་ཁ་བི་ཨེཌ་) མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ། 
 

འདྲི་ཤགོ་གཉིས་པ་  རྫོང་ཁ། 

སྤྱི་ཚེས་   ༡༢/༠༡/༢༠༡༦། 

སྐུགས་བསྡོམས་  ༡༠༠ 

དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚོད་  ༠༣། 

ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་  སྐར་མ་༡༥། 
 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ། 

༡- ལན་ཤོག་ནང་ ཁྱོད་རའི་ ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་གཏོགས་ མིང་བྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཨང་འདི་ 

ལན་ཤོག་ནང་ལུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ མ་འཛོལ་བར་བྲི་དགོ། 

༢- འདྲི་བའི་ལན་ བྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥འི་རིང་ལུ་ འདྲི་ཤོག་འདི་ནང་ བྱིན་ཡོད་པའི་ 

བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་ འདྲི་ཤོག་གི་ཤོག་གྲངས་ ཚང་མ་ཚང་བལྟ་དགོཔ་དང་ དོགས་པ་ཚུ་ 

བསལ་དགོ། དུས་ཡུན་འདི་གི་རིང་ལུ་ ལན་བྲི་ནི་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག། 

༣- འདྲི་ཤོག་འདི་ནང་ འདྲི་བ་བསོྡམས་ཏེ་ བཞི་ཡོད། དྲི་བ་དང་པ་འབྲི་རྩམོ། འདྲི་བ་གཉིས་པ་ ཡི་གུའི་སྦྱརོ་བ། 

འདྲི་བ་གསུམ་པ་ གོ་བ་ལེན་ནི། འདྲི་བ་བཞི་པ་ སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ཨིན། 

༤- འདྲི་བ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སོྡད་པར་ འདྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ ཧིང་སངས་ས་འབད་བྲི་དགོ། 

འདྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤོག་ནང་མ་གཏོགས་ འདྲི་ཤོག་ནང་ བྲི་མི་ཆོག། 

༥- འདྲི་བའི ་ལན་ཚུ་ག་ར་ ལན་ཤོག་ནང་ འདྲི་བའི་ཨང་དང་ འདྲི་བའི་ནང་གསེས་ཀྱི་ ངོ་རྟགས་ཨང་གྲངས་ཚུ་ 

མ་འཛོལ་བར་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་བྲི་དགོ། དེ་མེན་པར་ འདྲི་བའི་ཨང་དང་ འདྲི་བའི་ནང་གསེས་ཀྱི་ ངོ་རྟགས་ཨང་ཚུ་ 

འཛོལ་ཏེ་བྲི་ནི་དང་། ཡང་ཅིན་ བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་མི་འབད་ནི་དང་ སྐུགས་ཚུ་བྱིན་ནི་མེད། 

༦- འདྲི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་ གཅིག་ཡང་ ཧྲལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤོག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ 

ཤོག་གུའི་རིགས་གཞན་ གང་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 

༧- ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ ཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལན་ཤོག་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རོྟག་པ་ལུ་ 

རྩིས་སོྤྲད་འབད་དགོ། 
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དྲི་བ་དང་པ།      འབྲི་རྩམོ།        སྐུགས་༣༠། 

 

འགོ་གི་འབྲི་རྩམོ་ དོན་ཚན་གཉིས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་༦༠༠ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ནང་བྲིས། 

འབྲི་རོྩམ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ འོག་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན། 
བརྗོད་དོན་ལུ་ སྐུགས་༡༥།  (ལན་གྱི་འོས་འབབ་དང་ མང་ཉུང་ རྒྱབ་ཁུངས་ ལུང་འདྲེན་ལུ་བལྟ་ནི)  

ཚིག་སོྦྱར་ལུ་ སྐུགས་ ༡༠།  (འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་དང་ སྙན་ཚིག་ ཡིག་སྡེབ་ སྦྱོར་བ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི་ ) 

འབྲི་བཀོད་ལུ་ སྐུགས་༥།  (ཚིག་མཚམས་དང་དོན་མཚམས་བཞག་ཐངས་ ཡིག་བཟོ་གཙང་སྦྲ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི)  

 

ཀ༽ སློབ་དཔོན་གྱི་ལཱ་གཡོག་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ བདེན་ཁུངས་གཟང་སྟེ་ འདི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ 

སྐོར་ལས་ རྒྱུད་སྐུལ་ འབྲི་རོྩམ་ཅིག་བྲིས། 

 

ཁ༽ སློབ་ཕྲུག་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་ བཟོ་ཐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དྲག་པོའི་ལག་ཐོག་གི་ ཉེས་ཁྲིམས་ 

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ ཁག་ཆེ། ཟེར་བའི་ བརྗོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་བཀོད་དེ་ རྩོད་གླེང་འབྲི་རོྩམ་ཅིག་བྲིས། 
 

དྲི་བ་གཉིས་པ།      ཡིག་སྦྱོར།       སྐུགས་༢༠། 

 

འོག་ལུ་དྲི་བ་ ཀ༽ ཁ༽ ག༽ ཟེར་ གསུམ་བཀོད་ཡོད་མི་ ག་རའི་ལན་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས། 

 

ཀ༽ འགོ་ལུ་དྲི་བ་ ༥ བཀོད་ཡདོ་མི་ ག་རའི་ལན་ བྲིས།                        སྐུགས་ ༡༠། 

 

༡- སུམ་རྟགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སམ་བྷོ་ཊ་མཆོག་གིས་ སྟོད་ན་མེད་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་དང་ སྨད་ན་མེད་པའི་ 

ཡི་གེ་གསུམ་ གསར་རོྩམ་གནང་ ཡོད་མི་འདི་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་བྲིས། (༣) 

༢- ཡི་གེ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གཉིས།། ཟེར་བའི་སྐབས་ ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་ཨིན་ན? (༢) 

༣- ཡ་བཏགས་ཅན་གྱི་ ཡི་གུ་ ཀྱ་ ཁྱ་ གྱ་ ཚུ་ལུ་ སྔོན་རྗེས་ མགོ་འདོགས་ དབྱངས་ཡིག་ཚུ་ ག་ཅི་དང་ 

ག་ཅི་ར་ ཞུགསཔ་ད་ ཡ་བཏགས་མེདཔ་བཟུམ་གྱི་ རྗོད་སྒྲ་བཏོན་ཏེ་ སླབ་དགོཔ་ཨིན་ན? (༣) 

༤- ཞུ་ཡིག་བཙུགས་འདི་ཡོད་རུང་ བླམ་གྱིས་གསན་མ་བཏུབ། ཟེར་མི་རྗོད་ཚིག་ནང་ སྦྱོར་བ་མ་དགཔ་ཚུ་ 

ནོར་བཅོས་འབད། (༡) 

༥-  འཕུལ་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་ཨིན་ན? (༡) 
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ཁ༽ འགོ་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡདོ་མི་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ ལན་ཤགོ་ནང་ བྲིས། སྐུགས་༡x༥=༥། 
 

༡- རྒྱའི་དབྱངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་ལས་ གཅིག་ བོད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཡི་གུ་འདི་་་་་་་་ 

ཀ- ཡི་གུ་ ཀ་ ཨིན། 

ཁ- ཡི་གུ་ ཨ་ ཨིན། 

ག- དབྱངས་ཡིག་ ཨི་ ཨིན། 

ང- ཡི་གུ་ ཅ་ ཨིན། 
 

༢- མཐའ་རྟེན་གྱི་ཡི་གེ་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཀ- རྗེས་འཇུག་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ཁ- སྔོན་འཇུག་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ག- མིང་གཞི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ང- མིང་མཐའ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
 

༣- སྔོན་འཇུག་ལྔ་ ག་ཅི་གིས་ཡང་ འཇུག་མ་བཏུབ་པའི་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཀ- བཅུ་ཐམ་ཡོད། 

ཁ- བཅུ་དྲུག་ཡོད། 

ག- བཞི་ཡོད། 

ང- ལྔ་ཡོད། 
 

༤- གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཀ- རྗོད་སྒྲ་གཅིག་རུང་ ཡིག་སྡེབ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ཁ- ཡིག་སྡེབ་འདྲ་རུང་ ཚིག་གྲོགས་ཀྱིས་ གོ་བ་སོ་སོ་ཡོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ག- གོ་དོན་གཅིག་རུང་ ཡིག་སྡེབ་མ་འདྲཝ་ གཉིས་འབད་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

ང- མིང་མཐའ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
 

༥- བེད་ ཟེར་བའི་ རང་བཞིན་གྱི་ལས་ཚིག་འདི་ བྱེད་འབྲེལ་གྱི་བྱ་ཚིག་ནང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཀ- སྤུད་ཟེར་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད།  

ཁ- སྤེད་ཟེར་འབྲི་སོྲལ་ཡོད། 

ག- བཀག་ ཟེར་འབྲི་སྲོལ་ཡོད།  

ང- དཔད་ཟེར་འབྲི་སོྲལ་ཡོད། 
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ག༽ འགོ་ལུ་ དྲི་བ་༥ བཀོད་ཡདོ་མི་ ག་རའི་ལན་བྲིས།      སྐུགས་༡x༥=༥། 

 

༡- དགོ་ དང་ མདགོ་ གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དཔེ་དང་བཅས་བཀོད། 

༢- སྲབ་འཇམ་ཡངས་པ་ལྷའི་གོས། །མི་ཡུལ་རྙེད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ།། ཟེར་བའི་སྐབས་ཀྱི་ ཚིག་རྐང་དང་པ་འདི་ནང་ 

འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད་བཙུགས་ཏེ་ རྐང་པ་ཁ་སྐོང་འབད། 

༣- བཙུགས། རྐྱབ།  ཟེར་བའི་ བྱ་ཚིག་གཉིས་ དུས་ མ་འོངས་པའི་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ བྲི་དགོཔ་སོྨ? 

༤- ནང་ན་མིན་འདུག། ཟེར་མི་འདི་ ལ་དོན་གྱི་ དཔེར་བརྗོད་དབྱེ་བ་ཚུ་ལས་ ག་ནིའི་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་ན? 

༥- སྤེལ་ཁང་མཐོང་ཐསོ་ཀྱིས་བཟ་ོསྐྲུན། ཟེར་བཀོད་མི་དང་ སྤེལ་ཁང་མཐོང་ཐསོ་ཀྱི་བཟ་ོསྐྲུན། ཟེར་བཀོད་མི་གཉིས་ལས་ 

ག་འདི་ འཛོལ་བ་མེདཔ་ཨིན་ན? 

 

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

 

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

 

ཤར་ཕི་ལས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས་འདི། །ནུབ་པདྨའི་གླིང་ལུ་གཡོ་མཆིས་ཡི། །ཁོ་ནུབ་ལུ་མི་གཡོ་ཐབས་མེད་ཨིན། 

།ལྷོ་འཛམ་གླིང་དོྲད་ཉམས་སྐྱོང་ཚར་ནུག །གངས་ཡས་ལས་བབས་པའི་གཙང་ཆབ་འདི། །རྒྱ་ཐོད་དཀར་གཡུལ་ལུ་ཐལ་ཚར་དོ། 

།ཁོ་རྒྱ་ལུ་མི་ཐལ་ཐབས་མེད་ཨིན། །འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ཚར་ནུག །ཆུང་མཉམ་ལུ་འགྲོགས་པའི་ལོྟ་ཚང་ཚུ། 

།ང་རང་གཡུས་ཕོྱགས་ལུ་འགྲོ་ཉམས་ཡོད། །སྤྲང་རང་ཡུལ་མི་འགྲོ་ཐབས་མེད་ཨིན། །གོངམ་དབང་ཆེན་དཔོན་གྱི་གསེར་ཁྲི་དང་། 

།སྤྲང་ལས་དབང་ཅན་གྱི་མི་ཚེ་གཉིས། །དུས་བྱཱར་དགུན་མེད་པར་མཉམ་དུ་འགྲོགས། །དུས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་གསོལ་རས་ཞུ། 

།འདི་མ་ཚད་ཐུགས་བརྩེ་གསོལ་རས་ཀྱིས། །ཡིད་ཚིམ་དུ་བཅུག་པའི་སྐུ་དྲིན་དེ། །ཚེ་ལོག་བལྟབ་རྐྱབ་རུང་དྲིན་མ་འབོྱར། 

།ས་རྒྱལ་ས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རོྫང་ལུ། །ཟས་ཞིམ་པའི་ཤ་དང་མར་ཡང་ཡོད། །ཉམས་དགའ་བའི་གླུ་གར་གཞས་ཡང ་ཡོད། 

།དུས་ད་རེས་དགའ་བས་ནངས་པར་སྐྱིད། །དཔོན་མི་ཡི་དབང་པོ་ཕ་བས་བྱམས། །ཁོང་བོླན་པོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མ་བས་བརྩི། 

།དཔོན་མཉམ་རོགས་ཚུ་ནི་སྤུན་བས་འཆམ། །རང་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་རུང་དགའ་བས་པ། །བཀྲ་མ་ཤིས་འཆི་བདག་བདུད་པོ་གིས། 

།ལུས་མདའ་འདེ་འཕྲང་པ་གཞུ་འདེ་བཀུག །གདོང་ལྷ་འདེ་ཡོད་མི་འདྲེ་འདེ་བསྒྱུར། །སྐྲ་རྫ་འདེ་གནག་པ་དུང་འདེ་དཀར། 
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།ནང་སེམས་དང་རིག་པའི་རི་མོ་ཉམས། །རང་སྡོད་དགོ་མནོ་རུང་སོྡད་མ་སྟེར། །ད་བཞུགས་ ཤིག་བཞུགས་ཤིག་ལོྟ་ཚང་གིས། 

།གནས་དབེན་པའི་རི་ལུ་བལྟ་སོ་གེ །རྒྱབ་ཚེ་དཔག་མེད་ལུ་འཚོལ་སོ་གེ །ཚེའི་ལྷག་མཇུག་ལོ་ངོ་གཉིས་གསུམ་ཅིག 

།གཟུགས་འབྱེམ་ཐག་ནང་ལུ་སྤུར་ཉམས་ཡོད། །ཁ་ཨོམ་སངས་མ་ཎི་བགྱང་ཉམས་ཡོད། །ང་འགྱོ་བའི་མི་རྒན་ཉམ་ཆུང་ལུ། 

།ལྟོ་གོས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་སྲིད་མ་བཅུག །ཁྱེད་བཞུགས་མི་བསོད་ནམས་ཡར་རྒྱས་ཚུ།། སྐུ་ཚེ་ལུ་བར་ཆད་ཞུགས་མ་བཅུག། 

།འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཐང་རྒྱས་བཅུག་ཅིག །ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འཕེལ་བཅུག་ཅིག། 

དུས་ད་རིས་ལན་གཅིག་འཛོམས་མི་འདི། །ཚེ་སྔོན་གྱི་སོྨན་ལམ་མཐུ་ལས་ཨིན། །དུས་ད་རུང་མཇལ་བའི་སོྨན་ལམ་ཅིག །ངེའི་ 

མཚམས་ཁང་ནང་ལས་བཏབ་སོ་གེ།  (ཡོངས་ཁུངས། བསྐོར་ལའི་བླ་མ། <<འབྲུག་བླ་ོགསལ།>> འཐནོ་རིམ་༡་པའི་༣་པ།  (༡༩༧༩) ཀུན་སྤེལ་ལས་ཁུངས།) 

 

ཀ༽ འགོ་གི་འདྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡདོ་མི་ལས་ ལན་ངོ་མ་འདི་ ལན་ཤགོ་ནང་ འདྲ་བཤུས་ཕབ་སྟེ་བྲིས། སྐུགས་༥། 
 

༡- བློ་ཟེ་རོྩམ་སྒྲིག་འབད་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཀ- ཆོས་སེམས་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། 

ཁ- དཔོན་གྱི་ཕྱག་ཞུ་མི་ཅིག་ཨིན་མས། 

ག- ལཱ་གཡོག་ནང་ ག་ར་གིས་ དགའ་མི་ཅིག་ཨིན་མས། 

ང- གོང་གི་གསུམ་ཆ་ར་ཨིན་མས། 
 

༢- ཁོ་གོང་མའི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ སྡོད་མ་སྟེར་བའི་ ལན་འོས་འབབ་ཆེ་ཤོས་འདི་ར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཀ- ལོ་ན་ཚོད་རྒས་སོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། 

ཁ- ལུས་མདའ་འདེ་འཕྲང་པ་གཞུ་འདེ་གུག་སོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། 

ག- ནང་སེམས་ཀྱི་རི་མོ་ཉམས་སོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། 

ང- གདོང་འདྲེ་འདེ་གནགཔོ་ཡར་སོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། 
 

༣- བློ་ཟེ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་ ནུབ་རིའི་ཕོྱགས་ལུ་གཡོ་བའི་ དཔེ་དེ་གིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཀ- གཙང་ཆབ་ རྒྱ་ཡུལ་ལུ་འགྱོ་བའི་ དོན་སྟོནམ་ཨིན་མས། 

ཁ- གཡུས་ཁར་འགྱོ་རན་པའི་ དོན་སྟོནམ་ཨིན་མས། 

ག- ཚེ་མི་རྟག་པའི་དོན་སྟོནམ་ཨིན་མས། 

ང- དགའ་བའི་དུས་ཚོད་འདི་ རྫོགས་སོ་པའི་དོན་སྟོནམ་ཨིན་མས། 

 

 
 



Paper II: Dzongkha for B.Ed Dzongkha Graduates 
 

BCSE-B.Ed Graduates Examination 2015                                                                    ཤོག༌གྲངས༌6 /7 

 

༤- བློ་ཟེ་འདི་ རྩོམ་ཚིག་འབྲུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཀ- བཞི་མ་ཨིན་མས།  

ཁ- བརྒྱད་མ་ཨིན་མས། 

ག- ཉེར་བཞི་མ་ཨིན་མས། 

ང- ལྔ་བཅུ་མ་ཨིན་མས། 
 

༥- རྩོམ་པ་པོ་ཁོ་ར་ སྐྱ་དཀརཔོ་འགྱོ་བའི་དཔེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ཀ- ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་ལུ་བཞག་ནུག། 

ཁ- རྒྱ་ཡུལ་ཐོད་དཀར་ལུ་བཞག་ནུག། 

ག- གངས་ཀྱི་ཁཝ་ལུ་བཞག་ནུག། 

ང- ནོར་བུ་དུང་དཀར་ལུ་བཞག་ནུག། 
 

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

༡- རྩོམ་པ་པོ་འདི་ རང་ཡུལ་ཕོྱགས་ལུ་འགྱོ་སྟེ་ ག་ཅི་ར་འབད་ནིའི་ རྩིས་རྐྱབ་ཨིན་ན? 

༢- རང་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་རུང་དགའ་བས་པ།། ཟེར་ སླབ་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན? 

༣- ཁོ་ རང་ཡུལ་ཕོྱགས་ལུ་ འགྱོ་དགོ་པའི་ རྟགས་མཚན་ག་ཅི་ར་བྱུང་ཡི་ག་ བཤད་པ་རྐྱབ? 

༤- ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ སློབ་དཔོན་སློབ་སྦྱོང་ཚང་སྟེ་ འགྱོ་བའི་སྐོར་ལས་ བློ་ཟེ་ཚིགས་བཅད་གཉིས་བྲིས།  

༥- རྩོམ་པ་པོ་གིས་ མཐའ་དོན་ནང་ སྨོན་འདེབས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ ག་དེ་སྦེ་ར་ བཙུགས་ནུག་ག་ བཤད་པ་རྐྱབ? 

 

ག༽ འགོ་གི་མིང་ཚིག་༥ གི་ རྣམ་གྲངས་ ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ འཚལོ་ཏེ་བྲིས།    སྐུགས་༡x༥=༥། 
 

 

༡- ཉིམ།       ༢- དབྱར།       ༣-ཙན་དན་བཀོད་པའི་ལྗོངས།     ༤-དབུལ་པོ།       ༥-དྲང་པོ། 
 

 

ང༽ འོག་གི་མིང་ཚིག་༥ གི་རྗོད་ཚིག་བཟོ། ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ འདྲ་བཤུས་ཕབ་མི་ཆོག།  སྐུགས་༤༡x༥=༥། 
 
 

༡- ལྟོ་གོས།     ༢- ཕི་ལས།      ༣- འདེ།         ༤- དབེན་པ།         ༥- འབོྱར། 
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དྲི་བ་བཞི་པ།      སྐད་སྒྱུར།      སྐུགས། ༣x༥=༡༥། 
 

 

འོག་ལུ་དབྱིན་སྐད་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ལྔཔོ་འདི་ རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད།  

 
1- The topics covered were relevant to the job I do and the training experience will be 

useful in my work. 
 

2- The facilitator was open and respected the different values and skills presented by the 
participants. 

 
3- The training approach kept me engaged throughout the programme.  
 

4- The facilitator was knowledgeable, well prepared, and answered questions in 
complete and clear manner. 

 
5- The training approach provided me opportunity to use and share my experience, 

knowledge, and skills. 
 

བཀྲ༌ཤིས༌བདེ༌ལེགས། 


