
                                               PAPER II: DZONGKHA FOR B.ED. DZONGKHA GRADUATES 

 

 ཤོག་གྲངས་ 1/༨ 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 

སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ ལའོི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ ལའོི་ ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ (རངོ་ཁའི་བི་ཨེཌ་) མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ། 

   དྲི་ཤོག་གཉིས་པ་  རོང་ཁ།                                
   སྤྱི་ཚེས་     ༠༦/༡༠/༢༠༡༨  
   སྐུགས་བསོམས་   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་ མ་འཛོལ་བར་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ འབད་བྲི་དགོ། 

༢- དྲི་བའི་ལན་ བྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥ འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ བྱིན་ཡོད་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ 
ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་ དྲི་ཤོག་གི་ཤོག་གྲངས་ ཚང་མ་ཚང་བལྟ་དགོཔ་དང་ དོགས་པ་ཚུ་བསལ་དགོ། དུས་ཚོད་འདི་
ནང་ ལན་བྲི་ནི་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག། 

༣- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་བསོམས་ཏེ་ བཞི་ཡདོ། དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རམོ། དྲི་བ་གཉིས་པ་ ཡི་གུའི་སརོ་བ། དྲི་བ་གསུམ་པ་ 
གོ་བ་ལེན་ནི། དྲི་བ་བཞི་པ་ སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ཨིན། 

༤- དྲི་བ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་ཕབ་མ་སོད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ ཧིང་སངས་ས་འབད་བྲི་དགོ། 
༥- དྲི་བའི་ལན་ག་ར་ ལན་ཤོག་ནང་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ ནང་གསེས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ཚུ་མ་འཛོལ་བར་ ཁ་གསལ་འབད་བྲི་དགོ།  

དེ་མེན་པར་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ དྲི་བའི་ནང་གསེས་ཀྱི་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- དྲི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་ གཅིག་ཡང་ཧྲལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤོག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ ཤོག་གུའི་རིགས་གཞན་ག་ནི་
ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 

༧- ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ འཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་ཀྱི་ལན་ཤོག་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་ རྩིས་སོད་
འབད་དགོ། 
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དྲི་བ་དང་པ།       འབྲི་རམོ།           སྐུགས་༣༠། 

འོག་ལུ་བཀོད་མི་ འབྲི་རོམ་གྱི་དནོ་ཚན་གཉིས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་༦༠༠ འི་ནང་འཁོད་བྲིས། 

འབྲི་རོམ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ འོག་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན། 
བརྗོད་དོན་ལུ་ སྐུགས་༡༥། (ལན་འོས་འབབ་དང་ ཚིག་དོན་བཙུགས་ཐངས་ རྒྱབ་ཁུངས་ ལུང་འདྲེན་ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི་) 
ཚིག་སོར་ལུ་ སྐུགས་༡༠། (འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་དང་ སྙན་ཚིག་ ཡིག་སྡེབ་ སོར་བ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི་) 
འབྲི་བཀོད་ལུ་ སྐུགས་༥། (ཚིག་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་བཞག་ཐངས་ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི་) 

 
ཀ༽ ཡུན་བརྟན་གྱི་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་འདི་ར་དྲག་ 

ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་དང་རིག་པ་ཚུ་བཀོད་དེ་ རོད་གླེང་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིས། 

ཁ༽ བསམ་སོད་བཟང་པའོི་ཐོག་ལས་ མི་སྡེ་གཅིག་མཐུན་བཟོ་དགོ་པའི་འགན་འཁྲི་འདི་ སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན། ཟེར་བའི་
བརྗོད་དོན་ཐོག་ རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་དང་རིག་པ་ཚུ་བཀོད་དེ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིས།  

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

འགོ་གི་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་ག་རའི་ལན་བྲིས།                 སྐུགས་༡༠། 

  ༡.  སུམ་ཅུ་པ་དང་ རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་བརྗོད་དོན་ གཙོ་བ་ོག་ཅི་སོནམ་ཨིན་ན་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས།  (༢) 

  ༢.  གང་ལ་འཇུག་དང་གང་གིས་འཇུག། ཇི་ལྟར་འཇུག་དང་ཅི་ཕྱིར་འཇུག། ཟེར་མི་ར་ཚིག་གི་འགྲེལ་པ་ཁ་གསལ་འབད་བཀོད།                   
                                                              (༢)    
  ༣.  ངོ་བོ་བདག་གཅིག་དང་ ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་རེ་རེ་བྲིས།  (༢) 

  ༤.  སྔོན་འཇུག་ (ག་ད་) གཉིས་ཀྱིས་ དངོས་པོ་བདག་གཞན་དང་ དུས་གསུམ་ག་ཅི་ལུ་འཇུགཔ་སོ? དཔེ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བྲིས།     
                                                               (༢) 
  ༥. འབྲེལ་སྒྲའི་རྐྱེན་གང་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དགའ་སྐྱིད་ཡོད་པའི་སྐོར་ རོམ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་  
     གསར་རོམ་འབད།  (༢) 
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ཁ༽ འགོ་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡདོ་མི་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་ཤོག་ནང་བྲིས།   

     སྐུགས་༥x༡=༥། 
  ༡- ཤེས་རྒྱུད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཀ   རླུང་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་སྐད་ཀྱི་སྒྲ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། 

ཁ   སྣུམ་འཁོར་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྒྲ་སྐད་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། 

ག   མི་དང་སེམས་ཅན་གྱིས་ རྐྱབ་པའི་སྐད་ཀྱི་ སྒྲ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། 

ང་   སྒྲ་སྙན་དང་ དབངས་ཅན་ལས་འཐནོ་པའི་སྐད་ཀྱི་ སྒྲ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། 
 

  ༢- ནི་སྒྲ་ངེས་བཟུང་བརྣན་པ་ལུ་འཇུག་པའི་དཔེ་་་  

ཀ   ལོྟ་ནི་མིན་འདུག། 

ཁ   ལཱ་འབད་ནི་ཡོད།། 

ག   ཨ་པ་དང་ནི་ཨའི་ལུ།  

ང་   མོནི་ག་བ་ཡང་ལེགས་པས། 
 

  ༣- དཀོན་ཅོག་ ཟེར་བའི་སྐབས་་་ 

ཀ   བརྗོད་བདེ་འདྲེན་པ་ཨིན། 

ཁ   ཡིག་སྡེབ་འཛོལ་བ་ཨིན། 

ག   མིང་མཐའ་འདྲེན་ཐངས་ཅིག་ཨིན། 

ང་   མ་ནིང་གིས་མིང་མཐའ་ཕ་ོའདྲེན་པ་ཨིན། 
 

  ༤- སྐད་འཐེན་ཏེ་ལེའུ་བསྒྱུར། ཟེར་མི་དཔེར་བརྗོད་འདི་་་ 

ཀ   བྱེད་པ་སྔ་ལ་བ་བ་ཕྱི་མ་འཇུག་པའི་དཔེ་ཨིན། 

ཁ   བ་བ་སྔ་མ་བྱེད་པ་ཕྱི་མ་འཇུག་པའི་དཔེ་ཨིན།  

ག   བ་བ་དང་བྱེད་པ་གཉིས་དུས་མཉམ་འབད་འཇུག་པའི་དཔེ་ཨིན། 

ང་   བ་བ་དང་བྱེད་པ་གཉིས་དུས་རིམ་འབད་འཇུག་པའི་དཔེ་ཨིན། 
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  ༥- ཡི་གུའི་བྱེད་རོལ་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཀ   ཡི་གུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཐངས་ལུ་སབ་ཨིན། 

ཁ   དབངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་པ་ཕྱེ་ཐངས་ལུ་སབ་ཨིན། 

ག   སྐྱེ་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་བྱེད་པ་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ལུ་སབ་ཨིན། 

ང་   ཡི་གུའི་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་སབ་ཐངས་ཀྱི་བྱེད་པ་ལུ་སབ་ཨིན། 

 

ག༽ འགོ་ལུ་དྲི་བ་༥ བཀོད་ཡདོ་མི་ག་རའི་ལན་བྲིས།        སྐུགས་༥x༡=༥། 

  ༡- སར་བ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ལུ་སབ་སོ? 

  ༢- དུས་གསུམ་བྱེ་བྲག་ལུ་འཇུག་པ་ཟེར་བའི་སྐབས་ སྔོན་འཇུག་ག་གིས་འཇུགཔ་སོ? དཔེ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བཀོད།   

  ༣- “སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་བཞག་ཤེས་དགོཔ་འདི་ གནས་གག་ཆེ་ཤསོ་ཅིག་ཨིན།” ཟེར་མི་རྗོད་ཚིག་ནང་ ཡིག་སྡེབ་འཛོལ་ 

བ་ཡོད་མི་ཚུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས།  

  ༤- “མགལ་  བརྒྱལ་  སྣང་  བརྣངས་” ཟེར་མི་ཚིག་གི་གོ་དནོ་སོ་སོ་བྲིས།     

  ༥- “གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་མགྱོནམ་གཅིག་ཡང་མ་ལོྷད་ནུག། ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་འདི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ནང་ལས་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན
”ཟེར་མི་རྗོད་ཚིག་གཉིསཔོ་འདི་ འཛོལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་ནི་དང་ འཛོལ་བ་མེད་པ་ཅིན་ ག་ཨིན་མི་འདི་འདྲ་
བཤུས་ཕབ་སྟེ་བྲིས།  

དྲི་བ་གསུམ་པ།       གོ་བ་ལེན་ནི།                སྐུགས་༢༠། 

འོག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ གི་ལན་བྲི་དགོཔ་ཨིན། 

            (འབྱུང་ཁུངས་ སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སོན་) 

༉ བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་མི་གཅིག་འཚོལ་ཏེ་ མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་བསྟེན་ཞིནམ་ལས་ སངས་རྒྱས་བསན་པའི་གཞི་མ་
སོམ་གསུམ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཞུ་སྟེ་ མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལུ་ ཐོས་བསམ་དང་ ཁྱད་པར་ར་བའི་བླ་མའི་དྲུང་ནས་ གདམས་
ངག་གི་ཞུན་མཐར་བཅད་དེ་ དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ལུ་ ཚེ་འདིའི་ཞེན་ཆགས་སྤངས་ཏེ་ ཕྱག་ཆེན་ ཆོས་དྲུག་ ཁྲེགས་ཆོད་ ཐདོ་བརྒལ་ལ་
སོགས་པའི་ གདམས་ངག་ཟབ་མོའི་དོན་བསྒོམས་ཏེ་ རབ་སྣང་སྲིད་དག་པར་ རབ་འབམས་སམ་ སྣང་སྲིད་སྐུ་གསུམ་གྱི་རོལ་པ་ལུ་ 
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འཆར་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་ བརོན་ནི་དང་ ཐ་མ་ཡང་འཁྲུལ་བྲལ་གཉུག་མ་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་ རང་ངོ་རང་ཤེས་ཀྱི་ རྒྱུན་ཡེངས་མེད་
སྒོམ་མེད་དུ་ རྟག་པར་སྐྱོང་ནུས་ན་ བར་ད་ོགཞན་ཚུ་གི་གདམས་ངག་གི་གནད་འགག་ཡང་ འདི་ནང་ཚངམ་ཨིན།  དེ་མེན་པར་ སྐྱེ་
གནས་བར་དོ་ རང་དབང་ཡོད་པའི་དུས་སུ་ ཆོས་རྣམ་དག་མ་བསྒྲུབ་པ་ཅིན་ འཆི་བ་ལུ་ཐུག་པའི་དུས་ལུ་ འགྱོད་པ་སྐྱེས་རུང་འཆི་
ཚརཝ་ཨིན། 
 

རང་ཉིད་ཚེ་འདི་ལུ་སོད་ནིའི་ནུས་པ་རོགས་ཏེ་ ཤི་ནི་ལུ་ཐུག་པའི་ཚེ་ རགས་པའི་ཐིམ་རིམ་དང་ ཕྲ་བའི་ཐིམ་རིམ་སོགས་རིམ་པར་ཤར་
ཏེ་ཤིཝ་ཨིན། རགས་པའི་ཐིམ་རིམ་འདི་ མིག་ལ་སོགས་པའི་ནང་གི་ དབང་པོ་ལྔ་རིམ་བཞིན་འགག་སྟེ་ མིག་གིས་གཟུགས་མི་མཐོང་ 
ལྷ་པ་གིས་དྲི་མི་ཚོར་ རྣམ་ཅོ་གིས་སྐད་མི་གོ་  ལྕེ་གིས་བྲོཝ་མི་ཚོར་ ལུས་ཀྱིས་རེག་བ་ ཉམས་སུ་མི་མོང་བ་སོགས་སྣང་བ་ཐིམ་འགྱོཝ་
ཨིན། 

ཕྲ་བ་ཐིམ་རིམ་ སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འབྱུང་ཚུལ་ནི་ ཕྱི་དབུགས་ཆད་དེ་ ནང་དབུགས་མ་འཐནོ་པའི་བར་གྱི་ སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལུ་ 
སྣང་བ་མཆེད་པ་ལུ་ཐིམ་ད་ ཞེ་སང་ལས་གྱུར་པའི་རྣམ་རྟོག་སོ་གསུམ་འགག་  སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལུ་ མཆེད་པ་ཉེར་ཐོབ་ལུ་ཐིམ་ད་ 
འདོད་ཆགས་ལས་གྱུར་པའི་ རྣམ་རྟོག་བཞི་བཅུ་འགག    སྐད་ཅིག་མ་གསུམ་པ་ལུ་ ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་ལུ་ཐིམ་ད་ གཏི་མུག་
ལས་གྱུར་བའི་རྣམ་རྟོག་བདུན་འགག།      

སྐད་ཅིག་མ་བཞི་པ་ལུ་ སྤྲིན་མེད་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་ ཉི་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་བཟུམ་གྱི་ གཞིའི་འདོ་གསལ་མ་དེ་ཉིད་ བསྒོམས་
སོབས་ཀྱི་འོད་ གསལ་བུ་དེ་གིས་ ངོ་ཤེས་ཏེ་འོད་གསལ་ མ་བུ་ར་ོགཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་ འོད་གསལ་དེའི་ངང་ལུ་ བསམ་གཏན་གྱི་
ཞག་ བདུན་ཕྲག་གནས་ནས་ གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་སངས་རྒྱས་ནི་དང་ ཡང་ན་ སར་འདོ་གསལ་དེའི་ངང་ལས་ ཟུང་འཇུག་རོ་རྗེ་
འཆང་ཆེན་པའོི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ རིག་པ་སྤྱི་བ་ོནས་འཐོན་པ་དེ་ནི་ དབང་རྣོན་སངས་པ་ཅན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཟེར་ རོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་
འཕང་ཐོབ་ཨིན།  ཉམས་ལེན་མེད་པ་རྣམས་ནི་འདོ་གསལ་ངོ་ མ་ཤེས་པས་ དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ཏེ་ སར་རྣམ་ཤེས་ལུས་ཀྱི་ སྒོ་དགུ་
གང་རུང་ནས་ འཐོན་འགྱོཝ་ཨིན། 

འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལུ་ གྲོལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ནང་དབུགས་ཆད་འགྱོཝ་ཨིན། ནང་དབུགས་ཆད་པའི་རྟགས་ ཁམས་དམར་
ཆ་སྣ་བུག་གཡས་ལས་ ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་བཟུམ་སྦེ་ཕྱིར་ཁར་འཐནོ་ནི་དང་། ཁམས་དམར་ཆ་གསང་ལམ་ནས་ ཕྱིར་འཐོན་ནི་དང་དུས་
མཚུངས་ སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མིག་སོགས་ སྒོ་དགུ་གང་རུང་ལས་ ཕྱིར་འཐོན་ཚརཝ་ཅིག་ར་ ཆོས་ཉིད་བར་ད་ོཤརཝ་ཨིན། 

དེ་ཡང་འཆི་ཁ་བར་ད་ོ འོད་གསལ་མ་བུ་ ངོ་མ་འཕྲདོ་པས་དྲན་མེད་ལུ་བརྒྱལ་ཏེ་ སར་ལོག་དྲན་པ་གསལཝ་ད་ འཇིགས་སྐྲག་གི་སྣང་
བ་ཅིག་ སྐྱེཝ་དང་མཉམ་ཅིག་ ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་ གནམ་ས་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་གང་། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་སྒྲ་འབྲུག་སོང་ལྡིར་བ་
ཙམ་དང་ འོད་དང་འོད་ཟེར་གྱི་ཚོགས་ མཚོན་ཆའི་ཆར་བབས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་སྐབས་ ཉམས་ལེན་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་ རང་སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་ 
དེའི་ངང་ལུ་འགྲོལ་ནི་དང་། ཉམས་ལེན་མེད་པ་དང་ གོམས་པ་ཆུང་བ་ཚུནི་ སྒྲ་འདོ་དང་ ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་བ་ལུ་སྐྲག་སྟེ་ དྲན་མེད་དུ་
བརྒྱལ། དྲན་པ་གསོས་ཏེ་ རིམ་བཞིན་སྲིད་པ་བར་དོའི་ཡིད་ལུས་གྲུབ་སྟེ་ སྲིད་པ་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆརཝ་ཨིན། 
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ཆོས་ཉིད་བར་ད་ོལུ་ སྒྲ་འདོ་ཟེར་དང་ ཞི་ཁྲོ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་བ་ལུ་སྐྲག་སྟེ་ དྲན་མེད་བརྒྱལཝ་སངསམ་ད་ སྲིད་པ་བར་དོའི་ཡིད་ལུས་
དབང་པོ་ཀུན་ཚང་བ་ སྔ་མ་ལྟར་ཀྲོང་གིས་སྐྱེ་འོང་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཞག་ཕྱེད་དང་བཞི་ཚུན་ ཤིཝ་མ་ཤེས་པ་ཆང་གིས་ ར་བཟི་ད་ོ
བཟུམ་སྦེ་གནས་པ་དང་།  

དེ་དུས་གཉེན་ཉེ་འཁོར་ཚུ་ སྔུ་སྐད་རྐྱབ་ ཟས་སྐལ་བཅད། ལུས་ཀྱི་གོས་བཤུས་པ་སོགས་ རང་གིས་མཐོང་རུང་ ཁོང་གིས་རང་མི་
མཐོང་ ཁོང་གིས་རང་ལུ་འབོཔ་གོ་རུང་ རང་གིས་སབ་མི་ཁོང་གིས་མ་གོཝ་ལས་ སེམས་སྙིང་ནས་སྐྱོ་ཞིང་ གཉེན་ཉེ་འཁོར་ཚོ་དང་ 
མཉམ་ཅིག་སོད་དགོ་མན་ོརུང་ གཏམ་ལེན་ཙམ་ཡང་མེདཔ་ལས་ཡིད་ཆད་པ་དང་ ཙིག་པ་ཟ་བ་ཁོང་ཁྲོ་བ་སོགས་བྱུང་། རེ་ཅིག་སྐབས་ 
གསོན་པོའི་སྐབས་ལས་ དྲན་པ་དགུ་འགྱུར་གྱིས་གསལཝ་ཨིན་རུང་ སེམས་ཡེངས་ཏེ་ ད་ལྟ་ར་བརྗེད་པར་འགྱུར་བས་ གསོན་པོའི་
སྐབས་དང་མ་འདྲཝ་ལས་ ཤི་བའམ་མ་ཤི་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནི་དང་། ཞག་ཕྱེད་དང་བཞིའི་རྒྱབ་ལས་ རང་ཉིད་ཤི་སོང་བ་ཨིནམ་ངོ་
ཤེས་ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་མོངམ་ཨིན་ནོ།། 

 

ཀ༽ འགོ་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡདོ་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་ཤགོ་ནང་བྲིས།      སྐུགས་༥x༡=༥། 

  ༡- དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་ 

ཀ   སེམས་ཅན་འཁྱམས་སའི་གནས་ཁམས་གཙང་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན། 

ཁ   འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་བྲལ་བའི་གནས་གཙང་ཅིག་ཨིན། 

ག   དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ལུ་གནས་གཙང་བ་ཅིག་ཨིན། 

ང་   འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔའི་བྲེལ་ཟིང་གི་གནས་ཅིག་ཨིན། 
 

  ༢- གཏི་མུག་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སོ? 

ཀ   དགེ་སྡིག་བླང་དོར་གྱི་གནས་ག་ཅི་ཡང་མ་ཤེས་མི་ཅིག་ཨིན། 

ཁ   དགེ་སྡིག་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལུ་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཅིག་ཨིན། 

ག   དགེ་སྡིག་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལུ་ བརོན་པ་བསྐྱེད་མི་ཅིག་ཨིན། 

ང་   དགེ་སྡིག་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལས་ཐར་ཏེ་འགྱོ་ནི་ཅིག་ཨིན། 
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  ༣- ཕྲ་བ་ཐིམ་རིམ་འདི་་་་་་་་་ 

ཀ   ཕྱི་དང་ནང་གི་དབུགས་ཆད་ནི་གུ་ལོྷད་མི་ཅིག་ཨིན།  

ཁ   ཕྱི་དང་ནང་གི་དབུགས་དུས་མཉམ་འབད་ཆད་མི་ཅིག་ཨིན། 

ག   ཕྱིའི་དབུགས་ཆད་དེ་ནང་གི་དབུགས་མ་ཆད་པར་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 

ང་   ཕྱིའི་དབུགས་དང་ནང་གི་དབུགས་གཉིས་ཆ་ར་མ་ཆད་པར་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 
 

  ༤- དབང་པོ་ལྔ་གིས་ཚོར་བ་ཉམས་སུ་མོང་མ་ཚུགས་པར་སྣང་བ་ཐིམ་འགྱོ་མི་འདི་་་་་་་་་་་ 

ཀ   ཕྲ་བའི་ཐིམ་རིམ་ཨིན།  

ཁ   རགས་པའི་ཐིམ་རིམ་ཨིན། 

ག   བར་དའོི་རྣམ་གཞག་ཨིན། 

ང་   རགས་པ་དང་ཕྲ་བའི་ཐིམ་རིམ་ཨིན།  
 

  ༥- ཆོས་ཉིད་བར་ད་ོའདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཀ   རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕུང་པོ་དང་འབྲལཝ་ཅིག་ཤརཝ་ཨིན། 

ཁ   རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཚོར་བ་མོང་མ་ཚུགསཔ་ད་ཤརཝ་ཨིན།  

ག   རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདོད་པའི་ཡུལ་དང་འབྲལ་མ་ཐག་ཤརཝ་ཨིན། 

ང་   སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མིག་སོགས་ཕྱིར་ཐོན་ཚརཝ་ཅིག་ཤརཝ་ཨིན། 
 

ཁ༽ འགོ་གི་དྲི་བ་ ༥ ག་རའི་ལན་བྲིས།              སྐུགས་༥x༤=༢༠། 

  ༡. ཡིག་རྒྱུགས་ དོན་མཚམས་དང་པ་གིས་ བཅུད་ག་ཅི་སོནམ་སོ?   

  ༢. སྲིད་པ་བར་དོའི་སྣང་བ་ འཆར་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་བཀོད། 

  ༣. ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ནང་ བར་དོའི་རྣམ་གཞག་ག་ཅི་ར་ཚུད་དེ་འདུག་ག་ རེ་རེ་བཞིན་དུའི་རྐང་གྲངས་བྲིས། 

  ༤. བར་དོའི་ཐོས་གྲོལ་ལུ་ ཐོས་བསམ་འབད་དགོ་པའི་ཕན་ཡོན་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག? ཕན་ཐོགས་ ༤ བྲིས།   

  ༥. ཉམས་ལེན་ཡོདཔ་དང་ མེད་པའི་ཁྱད་པར་ག་ཅི་འདུག? དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས། 
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ག༽  འགོ་གི་མིང་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་ གོང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་འཚལོ་ཏེ་བྲིས།      སྐུགས་༥x༡=༥ ། 

  ༡) མཐའ་ཡས།    ༢) གནས་ལུགས།    ༣) གལ་གནད། ༤) ཟུང་འབྲེལ།   ༥) ཡེ་ནས།     
    

ང༽ འགོ་གི་མིང་ཚིག་༥ གི་རྗོད་ཚིག་བཟ།ོ  (ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ འདྲ་བཤུས་ཕབ་མི་ཆོག་)    སྐུགས་༡x༥=༥ ། 

  ༡) ཉམས་ལེན། ༢) གདམས་ངག།    ༣) སྣང་བ།      ༤) སྣང་སྲིད།  ༥) གནད་འགག། 
 

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

འོག་ལུ་དབྱིན་སྐད་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ རོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད།  (གནད་དོན་ཕགོ་མ་ཕོག་དང་ གོ་རིམ་ སྡེབ་སོར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ 
སྐུགས་བྱིན་ནི་)                       འབྱུང་ཁུངས་  (འགྲོ་བ་མིའི་དབང་ཆ་ཚོགས་སྡེའི་གྲོས་
ཆོད་) 

Free Education 

The government provides free education to all children from pre-primary to class 10. Besides tuition, 

even stationery, textbooks, sports items, boarding facilities and meals are provided free based on 

needs. To ensure access to school within one hour walking distance, the government has established 

community primary schools in remote areas with the help of communities using locally available 

materials. Government support is provided in terms of building materials not available locally.  Where 

it is not feasible to build community primary schools due to lack of a critical mass of students, the 

government has introduced extended classrooms, which are a branch of a school located closer to 

communities. Given the mountainous terrain and dispersed settlements, providing schools within 

walking distance is not always possible. Therefore, provision of free hostel facilities and school 

feeding programs continues to be a key incentive to encourage enrollment and retention, especially of 

girls in remote and difficult locations. 

Non-Formal Education (NFE)  

The Non-Formal Education program was introduced in the early 1990s with the objective of 

eradication of illiteracy. Currently, there are 13,160 learners taught by 756 instructors in 688 NFE 

centers. This program has had a positive impact, especially on rural women, who constitute two-third 

of the beneficiaries, in enabling them to read, write and participate effectively in development 

activities and the democratization process. The national literacy rate is currently assessed at 59.5% and 

the target is to achieve 70% by the end of the 10th FYP. 

 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 


