
                                               PAPER II: DZONGKHA FOR B.ED. GENERAL GRADUATES 

 

 ཤོག་ ངས་1/༧ 

 

ལ་གང་་གཡགོ་ན་ཚོགས། 
 

་ལ་ོ༢༠༢༠ ལོ ་ འག་་གཡོག་ས་གས། 
 

ས་གས་ད་བ་ ་ལ་ོ༢༠༢༠ ལོ ་ ས་ག་གག་ལག་ག་མ་ (ར་བཏང་་་ཌ) མཐར་འལ་་་་དནོ་། 

་ཤོག་གས་པ་  ོང་ཁ། 

་ས་   ༢༦/༠༢/༢༠༢༡། 

གས་བོམས་  ༡༠༠། 

་་ས་ན་  ་ཚོད་༠༣།  

ག་་ས་ན་  ར་མ་༡༥། 
 

ར་བཏང་བད་། 

 ༡- ལན་ཤོག་ནང་ ད་ར་་གས་ཨང་མ་གཏོགས་ ང་་་ག། ་འབདཝ་ལས་ ་གས་ཨང་འ་ ལན་ཤོག་ནང་་མ་

འཛོལ་བར་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་་ད། 

 ༢- ་བ་ལན་ ་་འ་མ་བགས་པ་་མར་ ར་མ་༡༥ ་ང་་ ་ཤོག་འ་ནང་ན་ཡདོ་པ་བད་་་ གས་

ཤོམ་འབད་ག་་ ་ཤོག་་ཤོག་ངས་ཚང་མ་ཚང་བ་དཔ་དང་ དོགས་པ་་བསལ་ད། ས་ཚོད་འ་ནང་ལན་་་

་ག་་ཡང་འབད་་ག། 

 ༣- ་ཤོག་འ་ནང་ ་བ་བོམས་ ་ བ་ཡདོ། ་བ་དང་པ་ འ་མོ། ་བ་གས་པ་ ་་རོ་བ། ་བ་གམ་པ་ 

་བ་ན་། ་བ་བ་པ་ ད་ར་་ན། 

 ༤- ་བ་་ འ་བས་ཕབ་མ་ོད་པར་ ་བ་ཨང་ངས་དང་འལ་་ ལན་་ང་སངས་ས་འབད་་ད། 

 ༥- ་བ་ལན་ག་ར་ ལན་ཤོག་ནང་ ་བ་ཨང་དང་ ནང་གས་་ཨང་ངས་་ མ་འཛོལ་བར་ཁ་གསལ་འབད་་ད། ་

ན་པར་ ་བ་ཨང་དང་ ་བ་ནང་གས་་ཨང་་ འཛལོ་་་་དང་། ཡང་ན་ ས་་ད་པ་ན་ ད་བ་་

འབད་་དང་ གས་་ན་་ད། 

 ༦- ་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་་ གག་ཡང་ལ་་གཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤོག་ན་ཡོད་་འ་ལས་ ཤོག་་གས་གཞན་ག་་

ཡང་ལག་ན་འཐབ་་ག། 

 ༧- ས་གས་ཁང་ག་ནང་ལས་ འཐོན་མ་འ་བ་་མར་ ད་་ལན་ཤོག་འ་ ས་གས་་ོག་པ་་ ས་ོད་འབད་

ད། 
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 ཤོག་ ངས་2/༧ 

 

་བ་དང་པ།     འ་མོ།          གས་༣༠། 
 

འགོ་་བད་་ འ་མོ་ དནོ་ཚན་གས་ལས་ གག་གདམ་འ་འབད་་ ག་འ་༦༠༠ ་ནང་འད་ས།  
 

འ་ོམ་ད་བ་འབདཝ་ད་ འོག་་ཚད་ག་་་ག་བཞག་་ གས་ན་་ན། 
བད་དོན་་གས་༡༥། (ལན་འོས་འབབ་དང་ ག་དོན་བགས་ཐངས་ བ་ངས་ ང་འན་་་བ་) 

ག་ོར་་གས་༡༠། (འོས་འབབ་ན་པ་ ང་ག་ལག་ན་དང་ ན་ག་ ག་བ་ ོར་བ་་་བ་) 

འ་བད་་གས་༥།  (ག་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་བཞག་ཐངས་་་བ་) 
 

༡༽ ་་ རང་མ་རང་འངོས་་དོན་་ ་གཡོག་ནང་འལ་་ གང་གཡོག་བ་་དང་ གས་ཁར་སོང་་ རང་་ཕ་མ་

ས་ང་ནང་ སོ་ནམ་་་འབད་་གས་ལས་ ག་འ་ག་་བམ་ག་འག? ག་ད་པ་ངས་ཁ་གསལ་འབད་ལ་་

ས། 
 

༢༽ ད་ས་ནངས་པར་ ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་ནང་ ་མང་འཛོམས་སར་ོ་ོན་་ལས་མ་་ནང་ མང་ཤོས་ས་ རང་་་

གཞས་ལས་ ལ་ཁབ་གཞན་་་གཞས་་དགའ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ་ས་ མ་འངོས་པ་ནང་ ལ་ཁབ་་རང་དབང་དང་

ང་བ་་ ན་ཁ་ོམ་ཡདོཔ་ལས་ ་་བཀག་་ཐབས་ལམ་ ག་་བམ་ག་ོན་པ་ན་ ག་ ་བམ་་ཚོརཝ་

མས? ད་ར་བསམ་འཆར་་ངས་ལ་་ས། 

 

་བ་གས་པ།        ་་རོ་བ།             གས་༢༠། 
 

འགོ་་་བ་ ཀ་ ཁ་ ག་ གམ་བད་ཡདོ་་ ནང་གས་དནོ་ཚན་ག་ར་ བད་་དང་འལ་་ས།   
 

ཀ༽ འགོ་་་བ་༥ ་ལན་ས།             གས་༥x༢=༡༠། 
 

༡- ་ཚོམ་ར་བ་ས་ག་དང་ ་ཚོམ་་་༢ ས། 
 

༢- མངས་པ་གསལ་ད་་་་ལས་ ༤ ས། 
 

༣- འག་ལ་ཁབ་་ལམ་ོལ། ན་གཞོན་་གས་བ། ར་བ་བས་ ད་ག་དང་ད་ས་སོ་སོར་ས་འན་འབད། 
 

༤- དས་པ་ོབདག་བ་དང་ གཞན་བ་གས་་ ད་པར་ག་་ར་འག? 
 

༥- ་་ོར་བ་བ་་ ཕན་ཐོགས་ག་་ར་ང་? ད་ར་བསམ་འཆར་ ལ་ག་གས་ནང་བད་བ་་ས།  
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 ཤོག་ ངས་3/༧ 

 

ཁ༽ འགོ་་་བ་་་ ལན་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ་བ་་བད་ཡདོ་་ལས་ ལན་ཐད་་བ་་ཕགོ་་འ་ གདམ་ཁ་བ་་ 

ལན་ཤོག་ནང་ས།                  གས་༥x༡=༥། 
 

༡- ད་ག་་ད་མ་འ་་་ 

ཀ ད་ག་ག་ར་་ཡོདཔ་ན། 

ཁ བོད་་ད་ག་་ཡོདཔ་ན། 

ག ོང་ཁ་ད་ག་་ཡོདཔ་ན། 

ང ་གར་་ད་ག་་ཡོདཔ་ན། 
 

༢- འོག་་་ལས་ ཕོ ་་་འ་་་ 

ཀ ་་་་ ན། 

ཁ ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ ན། 

ག ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ ན། 

ང ག་ད་བ་མ་འ་ ན། 
 

༣- ང་ག་གསར་བཟོ ་ཐ་ད་ ར་་འ ་་་                    ་ 

ཀ ཁ་ད་གཞན་ལས་བན་་ང་ཡོད་པ་ང་ག་་་་་ན། 

ཁ ས་ད་ལས་་ངས་་ོང་ཁ་ང་ག་བཟ་ོཡོད་་་་་་ན། 

ག ང་བཅས་ར་ལ་ཁབ་ནང་ལས་ར་ང་ཡོད་པ་ད་ག་་་་་ན། 

ང ལ་ཁབ་ཡར་ས་་འར་བ་དང་འལ་་བཟོ་ཡོད་པ་ང་ག་་་་་ན། 
 

༤- ་རོཔ་ར་བ་བས་་ པ་ འ་་་ 

ཀ བདག་་ན། 

ཁ ང་མཐའ་ན། 

ག ས་འག་ན། 

ང ཡང་འག་ན། 
 

༥- ་ག་་ག་གས་ (་ འངོ་ ་) གམ་འ་ ས་་་  

ཀ ད་་བ་་འགཔ་ན།  

ཁ འདས་པ་་འགཔ་ན།  

ག མ་འོངས་་འགཔ་ན། 

ང གམ་ད་བ་ད་པར་འགཔ་ན། 
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 ཤོག་ ངས་4/༧ 

 

ག༽ འགོ་་བད་ཡདོ་་ ་བ་་་ལན་ས།        གས་༥x༡=༥། 
 

༡- མ་ད་ག་པ་ འལ་་ནང་གས་ལས་ གང་ཟག་དང་དས་པོ་་འག་པ་དར་བད་༢ ས། 
 

༢- འང་ངས་དས་་འག་པ་དར་བད་༢ ས། 
 

༣- ས་འག་ ད་ བ་ གས་་མཐའ་མར་ད་ ས་ བགས་་ ད་པ་པ་ོགཙོ་བོ་་འག་པ་ དར་བད་༢ ས། 
 

༤- ང་ག་ བབས་ ར་་འ་ ས་མ་འོངས་པ་དང་ ད་་བ་གས་་འར་བས་འབད། 
 

༥- ང་་མ་གཞག་ལས་ ་ང་དང་ གས་ང་་དར་བད་་་ས། 

 

་བ་གམ་པ།        ་བ་ན་།             གས་༣༥། 
 

འགོ་་ག་གས་འ་ གས་ཤོམ་འབད་ག་ནམ་ལས་ ་བ་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ་ལན་་དཔ་ན།  
 

༉ ང་བཅས་ར་འག་པ་་ར་ཆ་བ་ ད་གཏམ་ལས་ གངས་བར་ནང་་་འང་།། ན་བར་ནང་་མ་བོ།། ར་བ་

ོལ་ཡོདཔ་དང་ ད་ང་ ོ་ས་ས་གམ་མ་ལས། ར་དོ་བམ་་ དགའ་དགའ་ོ་ོ་་་ལས་ བས་མ་བཝ་ར་་འ་ 

ཁབ་་་ཙམ་ག་ཡང་ད་པར་ོད་་ཡོད་་འ་ ར་དན་མག་གམ་་གས་་དང་ ག་པར་་ ་དབང་ལཔོ་མ་ོན་

་ས་ རང་དོན་ོས་བཏང་་ ལ་ཁབ་དང་་ར་་མཐའ་དོན་་ ཡོདཔ་རང་ལས་བཏནོ། དཔ་རོགས་ལས་འཚོལ། ར་བ་

ད་བམ་འབད་ རང་ལས་འཐནོ་ངས་ད་་་ ་ལ་ལས་གས་རམ་ན་་ ལ་ཁབ་ངམ་ལས་བན་་ནམ་ ང་བཅས་

འག་པ་་ར་ ག་ར་ས་ས་ད། 
 

འཛམ་ང་ལ་ཁབ་མང་ཤོས་ག་ནང་ ་ར་་་བ་མ་འཐོབ་པར་ དཀའ་ག་ོང་་་་ཡོདཔ་ ག་ས་མཐོང་སར་ན། 

ལ་ཁབ་མང་ཤོས་ག་ནང་ དམག་་ར་ལ་དང་ ནང་འག་་དཀའ་ངལ་ས་ ་ར་་དགའཝ་དཔ་ར་་འ་ མ་པ་

ལས་ད་པར་ དམག་འཐབ་དང་ནང་འག་་བན་་ ་ན་དང་ བཟའ་ཚང་ཁ་འལ་་འ་དཔ་ལ་སོགས་པ་ མ་ཝ་ལས་

དལ་བ་གནས་ནང་ོད་ོདཔ་བམ་་ ག་བལ་མ་པ་་ཚོགས་ོངམ་ན་པས། 
 

 ་ས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ་ར་་་ གང་ལས་ད་ག་འ་མཉམ་མ་ཐོབ་པར་ དལ་ཕོངས་་དཀའ་ངལ་་བན་་ ་ན་

ང་་དང་ གཙང་་འདོ་བན་་མན་ན་དཔ་ལས་ ནད་ག་མ་འཝ་ཐོབ་་ན་་དང་ ཕམ་ས་ཨ་་་་ ས་ཡོན་

ང་་མན་ན་ོད་མ་གསཔ་ལས་ ན་གཞོན་་ས་ཡོན་ང་མ་གསཔ་ལ་སོགས་པ་དཀའ་ངལ་མ་འཝ་་ཤ་ འང་དང་

འང་བན་ཡོདཔ་ན། 
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 ཤོག་ ངས་5/༧ 

 

ང་བཅས་ར་འག་ལ་ཁབ་འ་ ་ལ་དང་ད་བ་དཔ་ལས་ ་ར་་་བ་་ལས་ དཀའ་ངལ་ག་་ཡང་ད་པར་ ལ་

་ས་གང་་ག་་ ལ་་ས་ར་་ཚོང ་་འབད་ ལ་་ས་གས་ཁ་ལས་ཕར་སོ་ནམ་་་འབད་་ བཟའ་ཚང་གག་་

་བམ་་ དཀའ་ངལ་ར་་འ་ ་ཙམ་ག་ཡང་ད་པར་ ་ར་ཆ་བ་མ་གག་་་བམ་་ མན་ལམ་དམ་ཟབ་་་

ལས་ དཔའ་ཉམས་དང་ོ་ཉམས་་ངང་་ོད་་ཡོད་་འ་ ་དབང་ལཔོ་མ་ོན་་་ མཛད་ལ་བཟང་པོ་དང་ བན་ལས་

བན་་ནམ་ས་ད། ང་བཅས་ར་ཆ་བ་ འག་ྲལ་ཁབ་འ་ནང་ས་་འ་ ་བ་་མ་ན་ལ་དང་ ཚོགས་བསགས་་

འས་་ནམ་ག་ར་ས་ས་དཔ་འ་ ཁག་། ་ཡང་ ན་ོན་ལ་བ་ང་མ་་ས་ འག་ན་་ཚོགས་ལས་ལས་ང་།། 

ར་ གངས་་ཡོད་ད་ོབམ་་ ད་ོ་འག་ལ་ཁབ་འ་ནང་ས་་འ་ ་བ་་མ་ ལས་བཟང་པོ་ལས་བན་ས་ཝ་

ནམ་ ག་ར་ས་མནོ་བསམ་གཏང་ད། 
 

་འབད་ ལ་ཁབ་འ་ནང་ དཀའ་ངལ་ག་་ཡང་ད་པར་ ོད་་ཐོབ་པ་བས་ ་དབང་ཡབ་ས་་་བན་ས་་ན་

ནམ་ལས་ རང་་གས་བ་དང་འལ་་ ལ་ཁབ་་ ག་བསམ་མ་དག་་ཐོག་ལས་ ག་་དཔ་དང་ ས་ཨ་ག་ར་

་དབང་མངའ་བདག་ན་པ་ོ་མག་ས་ གངས་་གང་བཤད་དང་ཞལ་གདམ་་མས་ཁར་བཞག་་ ལ་ཁབ་་ ལ་

གས་ཤ་ན་་ཐོག་ལས་ ལས་་འས་དང་ཐ་དམ་ག་དཔང་་བགས་་ག་་ད། ་་ འབད་མ་ས་པ་ན་ ་ས་

ཐོབ་ང་ མནོ་ད་ད་འ་མས་ཅན་དང་ད་བ་དཔ་ལས་ ལ་ཁབ་འ་ནང་་བ་ན་ནམ་ལས་ ་ག་་ར་འབད་ང་དོན་དང་

ནམ་ག་འབད་དཔ་འ་ ཁག་་ར་་་ན། 
 

ཀ༽ འགོ་་་བ་༥ ་ལན་ས།               གས་༥x༤=༢༠། 
 

༡- གངས་བར་ནང་་་འང་།། ན་བར་ནང་་མ་བོ།། ར་་་ད་ན་པས་ ་་དནོ་དག་ག་་ོནམ་ོ? ཁ་གསལ་

འབད་ས།  
 

༢- དལ་བ་ག་བལ་ར་་་ ག་་བམ་ག་་བ་ོ? ག་བལ་་་ ་ག་་ལས་བན་་འངམ་ན་ན་ 

ངས་ ལ་ག་བ་ནང་ཚངམ་་ལ། 
 

༣- འག་ལ་ཁབ་འ་ ་ལ་དང་ད་བ་ད་པ་ངས་ག་་་ན་ན? 
 

༤- འག་ལ་ཁབ་འ་ ་བ་ངང་་ོད་་ཡོད་་འ་ ་ར་་འན་བས་ལས་བན་་ན་ན? ག་་འབད། 
 

༥- ང་་ག་གས་་་བན་་ ད་་མས་་འར་བ་ག་་ར་འོང་? བསམ་འཆར་ ལ་ག་བ ་ནང་བད་བ་་

ས། 
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 ཤོག་ ངས་6/༧ 

 

ཁ༽ འགོ་་་བ་་་ ལན་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ་བ་་ཡདོ་ས་ལས་ ལན་་མ་ག་ན་་འ་གདམ་ཁ་བ་་ ལན་ཤགོ་ནང་

་ས།              གས་༥x༡=༥། 
 

༡- ོ་ས་ས་གམ་མ་ལས། ར་བ་ད་གཏམ་་དོན་དག་འ་་་ 

ཀ མ་ན་བས་་བ་དོན་ན། 

ཁ དཀའ་ངལ་ད་པ་དནོ་ན། 

ག ོ་མ་ལས་་བ་དོན་ན། 

ང ས་མ་ལས་་བ་དོན་ན། 
 

༢- ལ་ཁབ་མང་ཤོས་ག་ནང་་་ 

ཀ ་བ་ད། 

ཁ ནང་འག་ད། 

ག དམག་འག་ད། 

ང དམག་འཐབ་ད། 
 

༣- འག་ལ་ཁབ་ནང་ མན་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོད་་འ་་་ 

ཀ དན་མག་་གས་་ལས་ན། 

ཁ ་ར་་བསོད་ནམས་ལས་ན། 

ག ལ་པོ ་བཀའ་ན་ལས་ན། 

ང ཕ་མ་ོན་ལམ་ལས་ན། 
 

༤- ཐ་དམ་ག་ར་་འ་་་ 

ཀ ཁས་ངས་འབད་བ་ཐ་ག་ལས་འགལ་་་བ་ན། 

ཁ ཁས་ངས་འབད་བ་ཐ་ག་ལས་མ་འགལ་་་བ་ན།  

ག ཁས་ངས་འབད་བ་ཐ་ག་་བ་བར་ད་་་བ་ན། 

ང ཁས་ངས་འབད་བ་ཐ་ག་་བ་མཐོང་ད་་་བ་ན།  
  

༥- ང་་ག་གས་འ་་་ 

ཀ ལ་ཁབ་དང་ང་མ་ད་བ་ར་ལས་ན་པས། 

ཁ ལ་ཁབ་དང་ང་མ་ལ་ོས་་ར་ལས་ན་པས། 

ག ལ་ཁབ་དང་ང་མ་མཛད་ལ་་ར་ལས་ན་པས། 

ང ལ་ཁབ་དང་ང་མ་་ཤ་ན་བད་ད་པ་ར་ལས་ན། 
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 ཤོག་ ངས་7/༧ 

 

ག༽ འགོ་་ང་ག་་་ དནོ་དག་ཆ་འཝ་ ང་་ག་གས་ནང་ལས་འཚལོ་་ས།      གས་༥x༡=༥། 
 

༡- བ་བ།  ༢- མ་འཝ།  ༣- འལ་བ།  ༤- ་མ།   ༥- ཤ་ཚ། 

 

ང༽ འགོ་་ ང་ག་་་ ་དནོ་ས།           གས་༥x༡=༥། 
 

༡- མན་ན།  ༢- ནང་འག།  ༣- ་འས།  ༤- ན་ལ།   ༥- གས་བ།  

 

 

་བ་བ་པ།        ད་ར།                   གས་༡༥། 
 

འགོ་་དན་ད་ནང་བད་ཡདོ་་འ་ ངོ་ཁ་ཐགོ་་ད་ར་འབད། གནད་དནོ་ཕགོ་མ་ཕགོ་དང་ ་མ་ བ་རོ་་བ་་

གས་ན་་ན། 
Professional Standards for Teachers 

 

Quality teaching arises from sound knowledge of subject and classroom practices, founded on 
teacher’s deep love for children, enduring passion for learning, and firm conviction that education can 
transform lives. The BPST is built on the unique Bhutanese values of tha dam-tshig ley gju-drey and 
philosophies of child centeredness, inclusivity and lifelong learning.  
 
The BPST articulates teacher quality within the framework of seven standards, which are elaborated in 
37 focus areas, comprehensively encompassing teacher’s professional and personal practices. It 
ensures quality teacher preparation in pre-service teacher training to being exemplary in-service 
classroom practitioners.  
 
Each focus area is elaborated into well-defined indicators across four career stages, viz. Beginning, 
Proficient, Accomplished, and Distinguished.  
 
The indicators across the career stages are designed to stand as a continuum with gradual progression 
in professional learning, classroom practices and professional engagement.  
 

(Source: Bhutan Professional Standards for Teachers Policy Document 2020, Ministry of Education, 
Bhutan) 

  

བ་ས་བ་གས། 
 


