
                                               PAPER II: DZONGKHA FOR B.ED. GENERAL GRADUATES 

 

 ཤོག་གྲངས་1/༨ 

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 

སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༩ ལའོི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༩ ལའོི་ ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ (སྤྱིར་བཏང་་བི་ཨེཌ་) མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ། 

དྲི་ཤོག་གཉིས་པ་  རོང་ཁ། 
སྤྱི་ཚེས་   ༡༢/༡༠/༢༠༡༩། 
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་ཏ་ོ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། 

 



                                               PAPER II: DZONGKHA FOR B.ED. GENERAL GRADUATES 

 

 ཤོག་གྲངས་2/༨ 

 

དྲི་བ་དང་པ།     འབྲི་རམོ།          སྐུགས་༣༠ ། 

འོག་ལུ་བཀོད་མི་ འབྲི་རོམ་ དནོ་ཚན་གཉིས་ལས་ གཅིག་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ཚིག་འབྲུ་༦༠༠ གི་ནང་འཁོད་བྲིས།  

(དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚད་གཞི། - བརྗོད་ད ོོན་༡༠ ། - འབྲི་བཀོད་ དང་གཙང་སྦྲ་༡༠ ། - ཚིག་ས ོོར་༡༠) 

 ༡. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོང་དང་ རང་དབང་གི་དོན་ལུ་ རང་ལུགས་འབྲུག་པའི་ངོ་རྟགས་ རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་ ལམ་སོལ་ཚུ་ 
ཁག་ཆེཝ་ལས་ འདི་ཚུ་ཉམས་མ་བཅུག་པར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་སོན་པ་ཅིན་ དྲག་ནི་
བཟུམ་སྦེ་ཚོརཝ་མས་? ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་ཚུ་ཁུངས་སྐྱེལ་ཏེ་བྲིས། 

 ༢ . ད་རེས་ནངས་པར་ འཛམ་གླིང་ནང་ ཚ་གྱང་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ ཚ་དྲདོ་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་འདི་ཨིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་
ཅིན་ འཛམ་གླིང་ཚ་དྲོད་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཐབས་ལམ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་སོན་པ་དྲག་ནི་མས་? ཐབས་ལམ་ཚུ་ 
ཁ་གསལ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་བྲིས། 

 

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

འགོ་གི་དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ ག་ གསུམ་བཀོད་ཡདོ་མི་ ནང་གསེས་དནོ་ཚན་ག་ར་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས།    

ཀ༽ འོག་གི་དྲི་བ་༥ བཀོད་ཡོད་མི་ག་རའི་ལན་བྲིས།          སྐུགས་༥x༢ =༡༠།  

 ༡ . མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་སོ? 

 ༢. སར་བྱ་ ཡི་གུའི་རྣམ་གཞག་དང་ སོར་ཚུལ་ ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་པ་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་འདུག? 
 

 ༣ . དོན་གྲུབ་ཀྱིས་རྩྭ་བརྔ་།། ཟེར་མི་དཔེར་བརྗོད་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ བྱ་བྱེད་ གཉིས་ངོས་འཛིན་འབད། 

 ༤ . རྗེས་འཇུག་ (ག་ ན་) གཉིས་ཀྱི་མཐའ་མ་ལུ་ ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ འཇུག་ཚུལ་བྲིས། 

 ༥ . ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་གི་སྐོར་ལས་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་སྟེ་ལྷབ་ནི་དང་ བོ་ལུ་གཟུང་སྟེ་ལྷབ་མི་གཉིས་ལས་ ག་འདི་ སབས་བདེ་
བས་གོ? ག་ཅི་འབད? 
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 ཤོག་གྲངས་3/༨ 

 

ཁ༽ འགོ་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ སྦེ་ བཞི་རེ་བཀོད་ཡདོ་མི་ལས་ ལན་ཐད་རི་བ་རི་ཕགོ་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་
སྟེ་ ལན་ཤགོ་ནང་བྲིས།          སྐུགས་༥x༡ =༥།  

 ༡ . བརྡ་གཞུང་འདི་ གཞི་བཞག་ས་་་ 
 ཀ  ངག་སྒྲོན་ཨིན།  
 ཁ སུམ་རྟགས་ཨིན། 

ག བཤེས་སྤྲིངས་ཨིན། 
 ང་ རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ཨིན། 
 

 ༢. དཔོན་ནམ་འབྱོན་འོང་ག་སོ? ཟེར་མི་འདི་་་ 
ཀ དུས་ཀྱི་སྤྱི་སྒྲ་ཨིན།        
ཁ གྲངས་ཀྱི་སྤྱི་སྒྲ་ཨིན། 

     ག དངོས་པའོི་སྤྱི་སྒྲ་ཨིན། 
ང་ གང་ཟག་གི་སྤྱི་སྒྲ་ཨིན། 

  
 ༣ . ཕམ་བཅུག། ཟེར་མི་འདི་་་ 

ཀ དམོད་ཚིག་ཨིན།   
ཁ སོན་ཚིག་ཨིན།  
ག སྙན་ཚིག་ཨིན།  
ང་ དགྲ་ཚིག་ཨིན། 
 

 ༤ . རྣམ་དབྱེ་དང་པ་ ངོ་བོ་ཙམ་སོན་པ་ཟེར་མི་འདི་ 
 ཀ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རིགས་ག་ནི་ཡང་མ་སོན་པའི་ཚིག   

ཁ བྱ་ལས་དང་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་སོན་པའི་ཚིག 
 ག དགོས་ཆེད་ག་ནི་ཡང་མ་སོན་པའི་ཚིག  

ང་ ཁྱད་གཞི་ག་ནི་ཡང་མ་སོན་པའི་ཚིག  
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  ༥ . འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་འདི་་་ 
 ཀ ཆུ་ལས་ཉ།  

ཁ བ་ལས་ཨོམ།  
ག ཁྱིམ་ནང་ལས་མི། 
ང་ སོླབ་ཁང་ནང་ལས་སོླབ་ཕྲུག། 

 

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

 ༡ . ཕྲད་ (སོང་ ས་ོ) གཉིས་བཙུགས་ཏེ་ ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲ་ལུ་འཇུག་ཚུལ་བྲིས། 

 ༢ . མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་ ཅོག་འཐདཔ། འདྲན་འདྲ། ཟེར་མི་དེ་གཉིས་བཙུགས་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་རེ་རེ་རྐྱབ། 

 ༣ . ན་སྒྲ་ རྒྱུ་འབྲས་འདྲེན་པའི་ དཔེར་བརྗོད་ ༢ བཀོད། 
 

 ༤ . འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད་ ཀྱི་ དང་ བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད་ གྱིས་ ༢ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དཔེར་བརྗོད་རེ་རེ་བྲིས། 

 ༥ . བརྗོད་པ་རྐྱང་པའི་དཔེར་བརྗོད་ ༢ བྲིས། 

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

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

༉ ལས་ལ་གང་བསྐོས་མ་གཏོགས།། སྣང་བ་གང་ཤར་མིན་འདུག། ཟེར་གསུངས་ད་ོབཟུམ་འབད་ ང་བཅས་ར་ག་རང་ཨིན་རུང་ 
རང་ལུ་སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ ག་ཅི་བཟུམ་འབྱུང་རུང་ དེ་ཚུ་ ཚེ་ཧེ་མའི་ལས་དང་འཁྲིལ་ནི་མ་གཏོགས་ མནོ་ཚད་དོན་ལུ་མི་འགྱུར། 
བསམ་ཚད་ལག་ལུ་མི་འཁོར།། ཟེར་བའི་དཔྱེ་བཟུམ་ རང་གིས་མནོ་དོ་བཟུམ་འབད་ ར་ལས་འགྱོ་མི་བཏུབ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་
ལས་ ཚེ་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་མི་ཚུ་ ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན། དེ་ཡང་ སྔ་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་ལུས་ལ་ལྟ།། ཕྱི་མ་གང་
བྱེད་ད་ལྟའི་སེམས་ལ་རག ཟེར་གསུངས་མི་ཚུ་ཡང་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན། 

མི་ལ་ལུ་ ཚེ་སོད་ལུ་ སྐྱོ་སི་སི་སྦེ་ སླབ་པའི་ཁ་ཤུགས་མེད་ བཅད་པའི་སོ་མེད་པར་ ཐབས་ཆག་སྟེ་ལུས་རུང་ ཧེ་མའི་ལས་འཕྲོ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ཚེ་མཇུག་ལུ་ བཟང་ལམ་ལམ་སྦེ་ ཟ་བའི་ལོྟ་ གྱོན་པའི་གོ་ལ་ ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ནརོ་ཚུ་ ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འབྱུང་ད་ོ
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ཡོདཔ་ལས་ ད་ལོྟ་ ཁོ་བ་ང་དྲག་ ང་མཁས་ཟེར་བའི་ མནོ་བསམ་ར་ལས་གཏང་ནི་མི་འོང་། ངན་སེམས་ཚུ་སྤང་པ་ཅིན་ དེའི་འབྲས་བུ་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ད་ལོྟའི་ལུས་རྟེན་འདི་ལུ་རང་ འབྲས་བུ་འབྱུངམ་ཐད་རི་བ་རི་ཨིན། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་
མི་འདི་ ལཱ་ལེགས་ཤོམ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲས་བུ་བདེ་བ་འབྱུང་ནི་དང་ ལཱ་ཟོགཔོ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ནི་འདི་
ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་དང་ཟོགཔ་ོ ལ་སོགས་པའི་ཉེ་རིང་ཕྱེ་ནི་དང་ མགུ་བསྐོར་རྐྱབ་ནི་ ངན་ལྷད་ཟེར་མི་ཚུ་མ་པ་ལས་
མེདཔ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་གཟུགས་ཁར་ གོ་ལ་དཀརཔོ་ཅིག་གྱོན་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གཞན་གྱིས་ལྟཝ་ད་ དཀརཔོ་འབད་
མཐོང་ནི་མ་གཏོགས་ སེརཔོ་འབད་ ར་ལས་མཐོང་ཐབས་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན། 

ད་རེས་ནངས་པར་ མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་ གདོང་ཁར་ཁེ་ཅིག་ཡོདན་ རྒྱབ་ཀྱི་རྒུད་འདི་ར་ལས་མ་ལྟ་བར་ ལཱ་འབདཝ་ལས་ ཤུལ་ལས་
རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ དཀའཝ་སོམ་སྤྱད་དགོཔ་འབྱུང་མི་ཡང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན། ལཱ་ག་ཅི་
རང་འབད་རུང་ གཟབ་གཟབ་སྦེ་ འབད་དགོ་པའི་གུ་ ལཱ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ མནོ་བསམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གཏང་དགོཔ་གལ་ཆེ། དེ་
ཡང་ མ་འོངས་སྔོན་གཟིགས་ཅན་གྱི་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ བསམ་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ན་མཁས་པ་ཡིན།། འགྱོད་པ་ཕྱིས་ལ་བསྐྱེད་ན་བླུན་པོའི་
རྟགས།། ཟེར་གསུངས་མི་འདི་ ཐད་རི་བ་རི་བདེན་པས་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན། 

རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གིས་ དྲང་ན་ལྷ་ཡང་མགུ་ནས་འདུ།། དྲང་པོ་ལྷའི་གནས་སུ་འགྲོ། ཟེར་གསུངས་མི་དེ་ཡང་ རང་གིས་ ལཱ་ག་ཅི་ར་
འབད་རུང་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སེམས་སྤང་ཐོག་ ཕྲང་སྟེ་འབད་བ་ཅིན་ ཤིཝ་ད་ལྷའི་གཡུས་ཁར་སྐྱེ་ནི་དང་ ད་ལོྟ་མི་ཡུལ་ལུ་
སོད་པའི་སྐབས་སུ་ ག་གིས་ཡང་ ཆ་བཞག་སྟེ་ མི་ཚེ་དོན་ལྡན་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་འོང་ཟེར་གསུངས་ནུག། 

དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ར་ག་ར་གིས་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དམ་ཚིག་དཔང་ལུ་བཙུག་སྟེ་ 
འབད་བ་ཅིན་ རང་གིས་འབད་མི་ལཱ་ལུ་ བོ་འགྱོད་མེད་པའི་གུ་ མི་གཞན་གྱིས་ཡང་ རང་ལུ་ བོ༌གཏད༌དང་ཡིད་ཆེས་ བསྐྱེད་འངོ་
ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན།  
 

ཀ༽ འགོ་གི་ དྲི་བ་༥ འི་ལན་བྲིས།             སྐུགས་༥x༤=༢༠། 

 ༡. ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ རང་གིས་མནོ་དོ་བཟུམ་འབད་ འགྱོ་མ་བཏུབ་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན?  

 ༢. བཟང་ངན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ ག་དེ་སྦེ་འཁོར་ནི་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས། 

 ༣. བསམ་བོ་སྔོན་དུ་མཐོང་ན་མཁས་པ་རེད།། འགྱོད་པ་ཕྱིས་ལ་བསྐྱེད་ན་བླུན་པོའི་རྟགས།། ཟེར་བའི་འགྲེལ་བཤད་བྲིས། 
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 ༤. རྒུད་ལུ་མ་ལྟ་བར་ ཁེ་ལུ་ལྟ་སྟེ་ ལཱ་འབདཝ་ད་ སབས་མ་བདེཝ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ ཁུངས་སྐྱེལ། 

 ༥. གོང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་དེ་ལས་ ཁྱོད་ལུ་ཡོན་ཏན་ ག་ཅི་ཐབོ་ཅི? བསམ་འཆར་ གྱལ་ཐིག་བཞི་ནང་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བྲིས། 

 

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

  ༡. ཚེ་སོད་སྡུག་རུང་ ཚེ་མཇུག་དགའ་མི་འདི་་་ 
 ཀ ཡོན་ཏན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།     

ཁ  སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
 ག དཔེ་ཆ་ར་འགེངས་ཏེ་ལྷབ་ལས་ཨིན།    

ང་    ཚོང་ལཱ་ལུ་བརོནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
 

  ༢. ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་་་ 
 ཀ  བསླུ་བ་མེད།      

ཁ  ཡི་ཆེས་མེད། 
 ག  བརྩི་མཐོང་མེད།      

ང་  གུས་ཞབས་མེད། 
 

  ༣. ཐལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བོ་འགྱོད་བསྐྱེད་མི་འདི་་་ 
 ཀ  བླུན་པོའི་རྟགས་ཨིན།     

ཁ  མཁས་པའི་རྟགས་ཨིན།  
 ག བོ་རིག་ཅན་གྱི་རྟགས་ཨིན།     

ང་  འཇོན་ཐངས་ཡོད་པའི་རྟགས་ཨིན།  
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  ༤. ངན་ལྷད་ཟེར་མི་འདི་་་ 
 ཀ ཡོན་ཏན་ངན་པ་ལེ་ཤ་སང་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།   

ཁ  གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་གཅིག་གི་མིང་ལུ་སླབ་ཨིན།  
 ག རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོྤྱད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ང་  རྒྱུ་ནོར་དང་དབང་ཚད་ལོག་སོྤྱད་འབད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 
 

  ༥. བསམ་ཚེ་ལག་ལུ་མི་འཁོར།། ཟེར་མི་འདི་་་ 
 ཀ མ་མནོ་རུང་འགྱོ་བཏུབ་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན། 
 ཁ  མ་མནོ་མི་ཚུ་ལག་ལུ་མི་འཁོར་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན། 
 ག མནོ་དོ་བཟུམ་འབད་ར་འགྱོ་བཏུབ་ཟེར་བའི་དནོ་ཨིན།  

ང་  སེམས་ཁར་མནོ་ཚེ་འགྲུབ་མི་ཚུགས་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན། 
 

ག༽  འགོ་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ དནོ་དག་ཆ་འདྲཝ་ གོང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲིས།  སྐུགས་༥x༡=༥། 

 ༡. སྐྱོ་སྐྱོཝ།   ༢. ལཱ༌ངན།     ༣. མ༌འོངས།      ༤. སངས༌རྒྱས།     ༥. ཆ༌བཞག། 

 

ང༽ འགོ་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དནོ་བྲིས།        སྐུགས་༥x༡=༥།
 ༡. སྔ་མ།      ༢. ངན་སེམས།།   ༣. འབྲས་བུ། ༤. གཡོ་སྒྱུ།    ༥. བོ་འགྱོད། 
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དྲི་བ་བཞི་པ།          སྐད་སྒྱུར།                 སྐུགས་༡༥ ། 

འོག་གི་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་དནོ་ཚན་འདི་ རོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དགོཔ་ཨིན། (གནད་དོན་ཕོག་མ་ཕོག་དང་ གོ་རིམ་ སྡེབ་
སོར་ལུ་བལྟ་སྟེ་སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན།) 

The National Assembly 

The National Assembly shall have a maximum of fifty-five members, elected from each Dzongkhag in 

proportion to its population, provided that no Dzongkhags shall have less than two members or more 

than seven members, for which purpose Parliament shall, by law, provide for each Dzongkhag to be 

divided into constituencies through appropriate delimitation, and for the voters in each constituency 

directly electing one member to the National Assembly. 

The number of elected members from each Dzongkhag shall be reapportioned to reflect the changing 

registered voter population after every ten years, subject to the limitation of a minimum of two and a 

maximum of seven members from each Dzongkhag. 

At the first sitting after any general election, or when necessary to fill a vacancy, the National 

Assembly shall elect a Speaker and a Deputy Speaker from among its member. 

The Druk Gyalpo shall, by warrant under His hand seal, confer Dakyen to the speaker. 

The National Assembly shall assemble at least twice a year. 

(Source: The Constitution of the Kingdom of Bhutan) 

 

 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 

 

 


