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ད�ནི་ལ་ོ ༡༩༩༠ ལའོ་ིག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེ་�ི་བཅའ་�མིས།།ད�ནི་ལ་ོ ༡༩༩༠ ལའོ་ིག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེ་�ི་བཅའ་�མིས།།ད�ནི་ལ་ོ ༡༩༩༠ ལའོ་ིག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེ་�ི་བཅའ་�མིས།།ད�ནི་ལ་ོ ༡༩༩༠ ལའོ་ིག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེ་�ི་བཅའ་�མིས།།    
 
ངོ་�ོད། 
ང་བཅས་རང་ཆོས་�ེ་དཔལ་འ"ག་པའི་#ལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གི་&ང་'ོབ་(ི་མཐའ་དོན་*་ +ོན་ད�ིན་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་བཟོས་
པའི་གོ་མཚོན་དང་�ས་མདེ�་གི་.ོར་(�ིམས་ག0ང་ལེ�་ ༸ པའི་ཇ -༡-དང་-༢) བ6ར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཐོན་སོངམ་ལས་
བ7ེན་8ེ་ ད་རེས་གོ་མཚོན་དང་�ས་མདེ�་བདག་འཛིན་འབད་ཐང་གི་�ིམས་*གས་འདི་ ཉོ་བཙོངས་འཐབ་ནི་དང་=ི་#ལ་ལས་ཉོ་
ནི་ དེ་མ་ཚད་ལག་>ེར་�ོད་ནི་?་གེ་རང་ གནམ་ལོ་@གས་7་A་༦ ཚེས་༡༠ དང་ད�ིན་ལོ་༡༩༩༠ A་༨ ཚེས་༡ ལས་འགོ་
བEང་ �ིམས་*གས་འདི་དང་འ�ིལ་དགོཔ་ཨིན།། 
 
༡.༡.༡.༡.    ག་ོདནོ་གསལ་བཤད། ག་ོདནོ་གསལ་བཤད། ག་ོདནོ་གསལ་བཤད། ག་ོདནོ་གསལ་བཤད།     

ཀ) གོ་མཚོན་གི་ཚིག་དོན་འདི་ དJོབ་མདའ་འདི་?་གེ་ར་ཨིནམ་མ་ཚད་གཞན་ཡང་�ས་Mེག་ཏེ་Oབ་བPབ་?་ཡང་
འདི་གི་Qངས་R་?དཔ་ཨིན།  

ཁ) �ས་མདེ�་གི་ཚིག་དོན་འདི་ S་ཆ་ག་ཅི་གི་རིགས་ཨིན་Tང་ དJོབ་མདའ་ནང་བUགས་ཏེ་Oབ་བPབ་མི་འདི་
*་གོ་ནི་ཨིན་ �ས་མདེ�་གི་=ི་Vབས་Wགས་(ི་རིགས་ལ་སོགས་པ་དང་ཤོག་X་?་གང་ར་ཨིན་Tང་ མདེ�་
དང་�ས་བYིལ་བཟོ་བPབ་རིགས་?་གེ་ར་�ས་མདེ�་�ི་Qངས་R་?དཔ་ཨིན། 

ག) གནང་བ་ཡོད་པའི་གོ་མཚོན་དང་�ས་མདེ�་ཟེར་མི་འདི་ འ"ག་མངའ་བདག་#ལ་པོའི་ག0ང་ལས་བཀའི་
གནང་བ་ཡོད་པའི་གོ་མཚོན་དང་�ས་མདེ�་�ི་རིགས་གེ་ར་*་གོ་ནི་ཨིན། 

    
༢.༢.༢.༢.    དམགིས་དནོ་དབང་ཚད།དམགིས་དནོ་དབང་ཚད།དམགིས་དནོ་དབང་ཚད།དམགིས་དནོ་དབང་ཚད།    

ཀ) གོ་མཚོན་དང་�ས་མདེ�་གི་བཅའ་�ིམས་ Zི་ལོ་༡༩༩༠ ལོར་བ'ར་བཟོ་འབད་མི་འདི་ ཐོན་པའི་ཉི་མ་ལས་ 
+ོན་གོང་ལས་ཡོད་པའི་�ིམས་*གས་?་གེ་ར་ཆ་མེད་ཨིནམ་མ་ཚད་ འ"ག་#ལ་ཁབ་(ི་ས་>ོན་ཡོངས་�ོགས་
འདི་གི་དབང་ཚད་འོག་*་བ[ཝ་ཨིན། 

ཁ) ལག་>ེར་དབང་འཛིན་ཟེར་མི་འདི་ གོ་མཚོན་དང་�ས་མདེ�་?་འཆང་Zོད་འབད་དེ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་ 
=ི་#ལ་ལས་མཁོ་]བ་Oབ་ནི་ ?་གི་ལག་>ེར་ཆོག་ཐམས་�ོད་ནིའི་དབང་ཚད་གནང་8ེ་ཡོད་མི་གི་ག0ང་གི་
ཡིག་ཚང་འདི་*་གོ་ནི་ཨིན།  



 

 

2

ག) གནང་བ་ཡོད་པའི་གོ་མཚོན་རིག་གི་ཆོག་ཐམས་གསར་པ། 
 ༡) མདའ་^ང་དང་འཁོར་ལོ་ཅན་མ་རིང་ཚད་ ,༢༢, ,༢༥, ,a༢, ཅན་མ། 
 ༢) མདའ་^ང་ ,༡༢, དང་ ,༡༦, ཅན་མ། 
 a) ཁ་ལས་�ས་མདེ�་བUགས་ཏེ་Oབ་བPབ་པའི་དJོབ་མདའ་?། 
 ༤) ལག་མདའ་ ༢༢ ཅན་མ། 
གོང་གསལ་གི་གནད་དོན་?་དང་མ་འ�ིལ་བའི་གོ་མཚོན་རིགས་ཧེ་མ་ལས་འཆང་Zོད་ཆོག་པའི་ལག་>ེར་ཡོད་པ་ཅན་ 
འཆང་Zོད་འབད་ཆགོ།  
ང) གོང་གསལ་ དེ་རང་མ་གཏོགས་གཞན་ འcལ་རང་འdང་གི་ལག་མདའ་དང་ འcལ་རང་འdང་གི་ཙན་དན་

ཕ་ལ་དང་ ལག་མདའ་དང་ ཚ་གཏད་#ང་ཤེལ་ཡོད་པའི་གོ་མཚོན་?་ནི་ཆོག་ཐམ་ལག་>ེར་f་གཏན་ལས་རང་
�ོད་མི་ཆོག།  

    
a.a.a.a.    མགོ་མཚནོ་དང་�ས་མད�ེ་�་ི མངི་བདག་ g་ོསརོ། མགོ་མཚནོ་དང་�ས་མད�ེ་�་ི མངི་བདག་ g་ོསརོ། མགོ་མཚནོ་དང་�ས་མད�ེ་�་ི མངི་བདག་ g་ོསརོ། མགོ་མཚནོ་དང་�ས་མད�ེ་�་ི མངི་བདག་ g་ོསརོ།     

ཀ) གནང་བ་ཡོད་པའི་གོ་མཚོན་དང་ �ས་མདེ�་?་#ལ་ཁབ་=ི་ནང་༢ *་འབག་འ�ོ་ནི་?་ ལག་>ེར་ཡོད་པའི་
མི་གིས་འབད་ཆོག། 

ཁ) ལག་>ེར་ཡོད་མི་རང་འབད་Tང་ ལག་>ེར་དབང་འཛིན་�ི་གནང་བ་མེད་པར་ གོ་མཚོན་དང་ �ས་མདེ�་?་ 
བཙོང་ནི་དང་ 8ོང་པར་�ིན་ནི་ =ིའི་མི་དང་མི་གཞན་*་�ོད་ནི་?་h་ལས་རང་འབད་མི་ཆོག།  

ག) གོང་གསལ་�ིམས་དོན་ ཀ་ དང་ ཁ་ ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ཉེས་ཅན་འདི་*་ཉེས་�་ལོ་གཅིག་ལས་i་?ན་�ི་
�ིམས་བཙོན་j་ཡང་ཉེས་�་དkལ་Jམ་༥,༠༠༠ ལས་༡༠,༠༠༠ ཡང་ན་གཉིས་ཀ་ཕོག། 

ང) གོ་མཚོན་ལག་>ེར་ཡོད་མི་ཅིག་ཚེ་འདས་སོང་པ་ཅིན་ Vལ་ཐོབ་ག་ཨིནམ་འདི་གིས་ རང་སའི་ས་གནས་(ི་
�ིམས་ཁང་*་lན་0་mལ་ཞིངམ་ད་ �ིམས་དཔོན་�ིས་བ7ག་ཞིབ་འབད་དེ་ད�ེ་བ་ཁ་གསལ་དང་nགས་ ཧེ་
མ་གི་ལག་>ེར་དང་བཅསཔ་ ལག་>ེར་དབང་འཛིན་*་mལ་དགོ།  

 
༤.༤.༤.༤.    Zརི་བཏང་�མིས་*གས།Zརི་བཏང་�མིས་*གས།Zརི་བཏང་�མིས་*གས།Zརི་བཏང་�མིས་*གས།    

ཀ) མི་ཅིག་*་ལག་>ེར་མེད་ ཡང་ན་དབང་ཚད་ལོགས་R་�ོད་དེ་མེད་པའི་ གོ་མཚོན་དང་�ས་མདེ�་བདག་
འཛིན་འཐབ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལག་>ེར་དབང་འཛིན་�ིས་ག0ང་བཞེས་འབད་ནི་ཨིན་ དེ་མ་ཚད་ ཉེས་ཅན་
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འདི་*་Aཝ་གཅིག་ལས་ལོ་i་?ན་�ི་ཉེས་�ིམས་ ཡང་ན་ཉེས་�་དkལ་Jམ་༡,༠༠༠ ལས་༡༠,༠༠༠/- 
ཡང་ན་གཉིས་ཀ་ཕོག། 

ཁ) གོ་མཚོན་དང་ �ས་མདེ�་'ོན་ཤོར་ཤོརཝ་དང་ མ་བPབ་འ�ོ་མི་?་ ཚེ་pོག་*་ཉེན་ཁ་qོམ་ཡོདཔ་ལས་ 
འདི་བEམ་མའི་གོ་མཚོན་དང་ �ས་མདེ�་མེདཔ་ཐལ་མི་?་ ལག་>ེར་དབང་འཛིན་*་fིས་�ོད་Oབ་དགོ། 

ག) �ིམས་ཁང་ཅིག་ལས་ �ིམས་འགལ་�ི་ཉེས་�་ཕོགས་ཚར་བ་ཅིན་ མི་འདི་*་ཡོད་པའི་གོ་མཚོན་དང་ �ས་
མདེ�་?་ ལག་>ེར་ཡོད་Tང་མེད་Tང་ ལག་>ེར་དབང་འཛིན་*་fསི་�ོད་འདི་གིས་ ག0ང་བཞེས་བཏང་
དགོ། 

 
༥.༥.༥.༥.    �ངོ་གཞསི་དང་མགནོ་ཁང་r་ཁང་།�ངོ་གཞསི་དང་མགནོ་ཁང་r་ཁང་།�ངོ་གཞསི་དང་མགནོ་ཁང་r་ཁང་།�ངོ་གཞསི་དང་མགནོ་ཁང་r་ཁང་།    

ཀ) �ོང་གཞིས་དང་r་ཁང་མགོན་ཁང་?་གི་ གོ་མཚོན་དང་�ས་མདེ�་?་ ག0ང་དང་དམང་ sེར་པ་ག་གི་རང་
ཨིན་Tང་ རང་སོའི་�་མོའི་ནང་ tངས་འuོད་qེ་བཀོད་དགོབཔ་མ་ཚད་ འདི་གི་འv་ཅིག་ལག་>ེར་དབང་
འཛིན་*་mལ་ཞིངམ་ད་ ལག་>ེར་དབང་འཛིན་�ི་ས་ཡིག་དང་ མཐི�་0་8ེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན་ དེ་གི་བVལ་
ལས་�་མོ་འདི་ནང་ཡོད་མི་གི་ལག་ཆ་?་ �མ་ནང་ལས་བཏོན་དགོསཔ་འvཝ་ ཡང་ཅིན་གསརཔ་བUགས་
དགོཔ་འvཝ་ཐོན་ན་ ལག་>ེར་དབང་འཛིན་གི་བ'ར་བཟོ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

ཁ) ལག་>ེར་དབང་འཛིན་�ི་ གོ་མཚོན་དང་ �ས་མདེ�་?་ ཁོ་རང་གིས་མིག་མཐོང་ལག་Eན་qེ་ jས་ཚོད་*་
�མ་དང་འ�ིལ་8ེ་ཞིབ་དwད་Oབ་དགོ།  

ག) རང་གི་pོག་'ོབས་(ི་དོན་*་དང་ ཡང་ན་ཚེ་pོག་དང་S་དངོས་&ང་ཐབས་*་འབདན་མ་གཏོགས་ གཞན་
དམིགས་བསལ་�ི་གནང་བ་ལོགས་R་མེད་པར་�ོང་གཞིས་ད་�ོམ་ལས་(མི་ལི་) གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ གོ་
མཚོན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག།  

ང) ཆོས་(ི་མཛད་sོ་?་ནང་ དJོབས་མདའ་?་Oབ་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ ས་གནས་གི་�ོང་བདག་ལས་གནང་བ་
0་དགོ།  

ཅ) གོང་གསལ་�ིམས་*གས་(ཀ་ ལས་ ང་)?ན་�ི་གནད་དོན་?་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ཉེས་�་དkལ་Jམ་
༡,༠༠༠/- ཡང་ན་ A་བ་གཅིག་གི་�ིམས་བཙོན་ ཡང་ན་འདི་གཉིས་ཀ་ཕོག། 
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༦.༦.༦.༦.    ལག་>རེ་ག་ི�མིས་*གས།ལག་>རེ་ག་ི�མིས་*གས།ལག་>རེ་ག་ི�མིས་*གས།ལག་>རེ་ག་ི�མིས་*གས།    
ཀ) གོ་མཚན་དང་�ས་མདེ�་?་གི་ ལག་>ེར་�ོད་པའི་དམིགས་དོན་ངོ་བོ་རང་ ལག་>ེར་འཆང་མི་གི་ཚེ་pོག་དང་ 

S་ཆས་&ང་'ོབས་(ི་དོན་*་�ོདཔ་ཨིན། 
ཁ) གོ་མཚོན་དང་�ས་མདེ�་གི་ལག་>ེར་འདི་ གཤམ་གསལ་�ི་མི་?་*་�ོད་མི་ཆོག། 
 ༡) རང་ལོ་༢༡ མ་ལང་མི།  
 ༢) སེམས་གནས་པ་མེད་པའི་མི། 
 a) ནག་ཅན་�ིམས་འགལ་�ི་ཉེས་�ིམས་ཕོག་མི་རིགས། 
ག) གོ་མཚོན་ལག་>ེར་འདི་ གནང་བ་ཡོད་པའི་མི་གིས་མ་གཏོགས་གཞན་*་�ོད་འདི་Zོད་མི་ཆོག་ ལག་>ེར་ཡང་

གནང་བ་ཡོད་པའི་ལག་ཆ་གི་རིགས་Oངམ་གཅིག་*་ཐོབ་ ལག་>ེར་0ཝ་ད་ཞིབ་དwད་(ི་དོན་*་ལག་>ེར་�ོད་
མི་*་གཟིགས་mལ་Oབ་དགོ། 

ང) ལག་>ེར་དགོ་ནི་གི་0་ཚིག་འདི་ བཅའ་�ིམས་འདི་ནང་གསལ་བའི་xིས་ཤོག་ ཁ་ དང་བyན་བཟོ་8ེ་mལ་
དགོས། 

ཅ) གོ་མཚོན་དང་�ས་མདེ�་�ི་ལག་>ེར་འདི་མི་གཅིག་གིས་བདག་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་*་མ་གཏོགས་ མི་ལེ་ཤ་
གིས་Tབ་8ེ་བདག་འཛིན་འབད་ནི་གི་དོན་*་�ོད་མི་ཆོག། 

 
    
༧.༧.༧.༧.    ལག་>རེ་བ'ར་བལག་>རེ་བ'ར་བལག་>རེ་བ'ར་བལག་>རེ་བ'ར་བཟ་ོདང་ཡོན།ཟ་ོདང་ཡོན།ཟ་ོདང་ཡོན།ཟ་ོདང་ཡོན།    

ཀ) གོ་མཚོན་དང་�ས་མདེ�་གི་ལག་>ེར་འདི་ �ིམས་*གས་འདི་ནང་གི་jས་ཚད་དང་འ�ིལ་ཏེ་རིམ་པ་བཞིན་j་
འབད་དགོ།  

ཁ) ལག་>ེར་�ི་ཡོན་གཤམ་གསལ་དང་འ�ིལ་ཏེ་ཕོག། 
 ༡) ལག་>ེར་རེ་*་དkལ་Jམ་  - ༡༠༠/- རེ། 
 ༢) ལོ་{ར་jས་ཚད་ཡར་སེང་ཡོན་  - ༡༠༠/- རེ། 
 a) ལག་>ེར་མིང་བདག་སོར་ཡོན་  - ༡༠༠/- རེ། 
 ༤) ལག་>ེར་�ང་8ོང་0གས་ཏེ་ཚབ་མ་ཡོན་ - ༡༠༠/- རེ། 
 ༥) ལག་>ེར་དེབ་རིན་   - ༥༠/-  རེ། 
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ག) ལག་>ེར་ཇོ་བདག་གི་|ོད་གནས་སོར་བ་ཅིན་ འདི་གི་ཁ་�ང་tངས་འuོད་འuོད་qེ་ ལག་>ེར་དབང་འཛིན་*་
བMའ་འuོདཔ་qེ་0་དགོ། 

ང) ལག་>ེར་jས་ཚོད་ཁར་ Jིག་Jིག་qེ་jས་ཚོད་ཡར་སེང་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཉིནམ་རེ་འ�ངས་ས་*་=ེད་Jམ་ 
༥༠ རེའི་ཉེས་ཆད་ཕོག། 

    
༨.༨.༨.༨.    ལག་>རེ་འཆང་མའི་ིའགན་ཁག། ལག་>རེ་འཆང་མའི་ིའགན་ཁག། ལག་>རེ་འཆང་མའི་ིའགན་ཁག། ལག་>རེ་འཆང་མའི་ིའགན་ཁག།     

ཀ) གོ་མཚོན་དང་ �ས་མདེ�་?་བདག་འཛིན་དམ་དམ་qེ་འཐབ་ནི་དང་ གོ་མཚོན་འདི་?་�ིམས་ལས་འགལ་ཏེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་མི་བ}ག་ནི་གི་འགན་~ར་འདི་ ལག་>ེར་ནང་མིང་གསལ་ཅན་�ི་མི་འདི་*་ཡོདཔ་ཨིན། གོ་
མཚོན་དང་ �ས་མདེ�་?་གཏའ་མ་*་བUགས་ནི་དང་ མི་གཞན་*་བ�ར་བ་སོགས་�ོད་མི་ཆོག། 

ཁ) གལ་pིད་ལག་>ེར་ཅན་�ི་གོ་མཚོན་དང་ �ས་མདེ�་?་�ིལ་པོར་qེ་�ག་8ོར་0གས་Tང་ ཡང་ཅིན་འདི་གི་
ཡན་ལག་ཅིག་རང་�ག་8ོར་0གས་Tང་ འདི་འuོད་ལས་ ལག་>ེར་དབང་འཛིན་*་ ཡང་ཅིན་ཉེ་འདབས་(ི་
འ"ག་ག0ང་�ིམས་&ང་འགག་པའི་དམག་sར་ནང་lན་0་mལ་དགོ། 

ག) ལག་>ེར་ཡོད་པའི་གོ་མཚོན་?་�ིམས་*གས་འདི་གི་གོང་གསལ་དོན་ཚན་༦(ཀ) དང་མ�ག་དོན་ཚན་༡༥ 
ནང་གསལ་ལས་ འགལ་བའི་གནང་དོན་གཞན་*་Zོད་མི་ཆོག། 

ང) གོང་གསལ་�ིམས་དོན་ ཀ- ཁ- ག- ལས་འགལ་བ་ཅིན་ ཉེས་པོ་འདི་*་ཉེས་�ིམས་དkལ་Jམ་
༡༠༠༠/- ཡང་ན་�ིམས་བཙོན་*་Aཝ་༦ ལས་ལོ་༡ ?ན་ཚོད་ ཡང་ཅིན་གཉིས་ཆ་རང་ཕོག། 

    
༩.༩.༩.༩.    དམགིས་བསལ་ཐབོ་ཐང་།དམགིས་བསལ་ཐབོ་ཐང་།དམགིས་བསལ་ཐབོ་ཐང་།དམགིས་བསལ་ཐབོ་ཐང་།    

ཀ) �་འཁོར་གཅིག་གིས་ རང་ཉིད་འཆང་Zོད་(ི་དོན་*་གོ་མཚན་ཉོ་དགོཔ་དང་ =ི་#ལ་ལས་བ]བ་དགོ་པ་ཅིན་ 
མ་ཉོ་བའི་ཧེ་མ་ལས་ལག་>ེར་དབང་འཛིན་ལས་གནང་བ་བཞེས་ཏེ་ཉོ་ཆོག་ དེ་འབདཝ་ད་�་འཁོར་?་གི་གོ་
མཚོན་འདི་ མི་གཞན་*་གསོལ་རེས་དང་བཙོང་གནང་ནི་འདི་f་གཏན་ལས་མི་ཆོག་ �་འཁོར་�ི་=ག་*་ཡོད་
པའི་གོ་མཚོན་?་གེ་རང་འཆང་Zོད་ཆོག་པའི་ལག་>ེར་དགོ།  

ཁ) =ི་#ལ་�ི་མི་འ"ག་ནང་འཁོད་*་�་འབད་དེ་འབད་Tང་གོ་མཚོན་འདི་?་འབག་འོང་མི་ཆོག་ དེ་qེ་ཨིན་ཏེ་
འབད་Tང་ =ིའི་#ལ་ཁབ་(ི་�་ཚབ་ཏོག་གོ་ས་ཡོད་མི་?་ ཁོང་རང་*་གོ་མཚོན་ཡོད་དེ་འབད་འབག་འོང་
དགོསཔ་འཐོན་དེ་ག0ང་*་0་ཚིག་བUགས་པ་ཅིན་ འ"ག་ག0ང་གིས་གནང་བ་�ོད་འོང་།  
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༡༠.༡༠.༡༠.༡༠.    vག་པའོ་ིག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེ། vག་པའོ་ིག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེ། vག་པའོ་ིག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེ། vག་པའོ་ིག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེ།     
vག་པོའི་&ང་'ོབ་Yིགས་གཡོག་*་ལག་ལེན་འཐབས་ཡོད་པའི་གོ་མཚོན་?་ཞི་བའི་མི་གིས་འཆང་Zོད་f་གཏན་ནས་འབད་
མི་ཆོག་ མི་ག་གིས་རང་�ིམས་དོན་འདི་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ �ིམས་བཙོན་*་ལོ་ངོ་གཅིག་ལས་ལོ་ངོ་ i་ ཡང་ན་ཉེས་�་
དkལ་Jམ་༥,༠༠༠ ལས་༡༠,༠༠༠?ན་ཡང་ན་གཉིས་ཆ་རང་ཕོགས། 
�ིམས་དོན་འདི་ vག་པོའི་གོ་མཚོན་འཆང་Zོད་འབད་ཆོག་པའི་ལག་>ེར་ཡོད་མི་?་*་མི་དགོ། 

    
༡༡.༡༡.༡༡.༡༡.    ག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེ་=ི་#ལ་ལས་བ]བ་ནའི་ི.རོ།་=ི་#ལ་ལས་བ]བ་ནའི་ི.རོ།་=ི་#ལ་ལས་བ]བ་ནའི་ི.རོ།་=ི་#ལ་ལས་བ]བ་ནའི་ི.རོ།    

གོང་གསལ་�ི་དོན་f་༩ པའི་(ཀ) དང་ (ཁ) པའི་དོན་ཚན་ནང་ ཁ་གསལ་ཡོད་མི་དང་ བyན་ནི་མ་གཏོགས་
གཞན་�མས་(ིས་གོ་མཚོན་དང་ �ས་མདེ�་=ི་#ལ་ལས་f་གཏན་ནས་བ]བ་མི་ཆོག་ དེ་qེ་ཨིན་ཏེ་འབད་Tང་ གོ་
མཚོན་ལག་>ེར་ཡོད་མི་?་*་གནང་བ་ཅན་�ི་ལག་ཆ་གི་ �ས་མདེ�་དགོ་པ་ཅན་ ལག་>ེར་དབང་འཛིན་�ིས་ག0ང་
གིས་གནང་བ་དང་བyན་ ཞིབ་དwད་འབད་དེ་ལག་>ེར་འཆང་མི་?་*་རིན་དkལ་ཁར་བཙོང་ནི་ཨིན།  

 
༡༢.༡༢.༡༢.༡༢.    ག0ང་གི་དབང་བའ་ིཅ་དངསོ།ག0ང་གི་དབང་བའ་ིཅ་དངསོ།ག0ང་གི་དབང་བའ་ིཅ་དངསོ།ག0ང་གི་དབང་བའ་ིཅ་དངསོ།        

#ལ་ཁབ་ནང་jས་དང་བyན་ གལ་ཅན་འཐོན་པ་ཅིན་ འ"ག་#ལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་གོ་མཚོན་དང་�ས་མདེ�་?་
འ"ག་ག0ང་གི་དབང་བའི་ཅ་དངོས་འབད་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། 

    
༡a.༡a.༡a.༡a.    ག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེ་ཞབི་དwད།ག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེ་ཞབི་དwད།ག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེ་ཞབི་དwད།ག་ོམཚནོ་དང་�ས་མད�ེ་ཞབི་དwད།    

ཀ) ལག་>ེར་དབང་འཛིན་དང་�ིམས་&ང་འགག་པ་གི་གོ་མཚོན་?་ jས་ཚོད་*་ལག་>ེར་འཆང་མི་?་འཛོམས་
བ}ག་8ེ་ལག་ཆ་?་ཞིབ་དwད་འབད་ཆོག།  

ཁ) ཞིབ་དwད་ མི་ཅིག་*་གོ་མཚོན་འཆང་ཆོག་པའི་ལག་>ེར་མེད་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁོ་གི་ཁང་>ིམ་དང་
ཅ་ཆས་?་�ོང་ནི་གི་གནང་བ་�ིམས་ཁང་ལས་དང་ ཡང་ན་འགག་པའི་�ིམས་ཡིག་ད�ིན་ལོ་༡༩༨༠ དང་
འ�ིལ་ཏེ་བ{་ཞིབ་འབད་ཆོག། 

    
༡༤.༡༤.༡༤.༡༤.    བཀག་བ|མ་ཡདོ་པའ་ིས་གནས།བཀག་བ|མ་ཡདོ་པའ་ིས་གནས།བཀག་བ|མ་ཡདོ་པའ་ིས་གནས།བཀག་བ|མ་ཡདོ་པའ་ིས་གནས།        

མི་ག་རང་ཨིན་Tང་ནང་pིད་rན་ཁག་ལས་བཀག་བ|མ་གི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ས་གནས་?་*་གོ་མཚོན་འཆང་མི་ཆོག། 
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༡༥.༡༥.༡༥.༡༥.    ཤ་མདའ་ན།ིཤ་མདའ་ན།ིཤ་མདའ་ན།ིཤ་མདའ་ན།ི    

ཤ་མདའ་ནི་འདི་?་ནགས་ཚལ་�ི་�ིམས་*གས་དང་འ�ིལ་དགོཔ་མ་ཚད་ གོ་མཚོན་ལག་>ེར་རང་ཡོད་Tང་ ནགས་
ཚལ་ལས་~ངས་ལས་ལག་>ེར་མེད་པ་ཤ་མདའ་མི་ཆོག། 
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xིས་ཤོག་ ཀ 
(དོན་ཚན་ a པ་དང་བyན་) 

བདབདབདབདག་པོའ་ིམིག་པོའ་ིམིག་པོའ་ིམིག་པོའ་ིམིང་ཐོ་བ�་ེསོར་xིས་ཤོག།ང་ཐོ་བ�་ེསོར་xིས་ཤོག།ང་ཐོ་བ�་ེསོར་xིས་ཤོག།ང་ཐོ་བ�་ེསོར་xིས་ཤོག།    

 _ _             _ _ _ _              _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _                     _ _ _ _ _                       _ _ _ _                   
 _ _             _ _ _ _              _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _                     _ _ _ _ _                       _ _ _ _ 
             

 ༡. ལག་ལེན་འཐབ་ཐང་  ཚོང་ལས་།  གསོལ་རས། .ལ་བ། 
 ༢. ལག་>ེར་བ�ེ་སོར་འབད་མི་གི་ཉེ་ཚན་ད�ེ་བ། 
 

 

     ད་{འི་ལག་>ེར་འཆང་Zོད་འབད་མིའི་ད�ེ་བ་ཁ་གསལ་ 
 

 

     ལག་>ེར་བ�ེ་སོར་འབད་མིའི་ད�ེ་བ་ཁ་གསལ་ 

  ༡. མི་~ངས་ངོ་�ོད་ལག་>ེར་ཨང་ 
༢. མིང་གསལ་ 
a. 'ེས་ལོ་ 
༤. ག�ས། �ེད་འོག་ 
༥. �ོང་ཁག་ 

 
ལག་xིས……………                                                   

༡. མི་~ངས་ངོ་�ོད་ལག་>ེར་ཨང་ 
༢. མིང་གསལ་ 
a. 'ེས་ལོ་ 
༤. ག�ས། �ེད་འོག་ 
༥. �ོང་ཁག་ 

 
ལག་xིས……………                                               

  

ག0ང་འxེལ་བེད་Zོད་དནོ་*།ག0ང་འxེལ་བེད་Zོད་དནོ་*།ག0ང་འxེལ་བེད་Zོད་དནོ་*།ག0ང་འxེལ་བེད་Zོད་དནོ་*།    
བ7ག་ཞིབ་འབད་མི་ 
  (ཀ) : �ིམས་དཔོན། 
  (ཁ) : འགག་པའི་བ{་7ོག་འགོ་དཔོན། 
                གནང་བ་ཐོབ་པ། གནང་བ་མེད་པགནང་བ་ཐོབ་པ། གནང་བ་མེད་པགནང་བ་ཐོབ་པ། གནང་བ་མེད་པགནང་བ་ཐོབ་པ། གནང་བ་མེད་པ།།།།    

 
 

ལག་>ེར་�ོད་མི་དབང་ཚད་ཅན་�ི་འགོ་དཔོན་ལག་xིས། 
 

    
    

 

རིམ་ཨང་ 
 

ཆོག་ཐམ་ཨང་ 
 

གོ་མཚོན་�ི་ད�ེ་བ་དང་
བཟོ་བ�ན་ 

 

དེབ་ཨང་ 
 

�ས་མདེ�་ཁ་�ང་ 
 

vན་གསོ། 
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xིས་ཤོག་ ཁ་ 
(དོན་ཚན་ ༤(ང)དང་བyན) 

=་ི#ལ་ལས་བཏོན་Sའ་ིལག་>རེ་xིས་ཤགོ།=་ི#ལ་ལས་བཏོན་Sའ་ིལག་>རེ་xིས་ཤགོ།=་ི#ལ་ལས་བཏོན་Sའ་ིལག་>རེ་xིས་ཤགོ།=་ི#ལ་ལས་བཏོན་Sའ་ིལག་>རེ་xིས་ཤགོ།    

     _ _ _               _ _ _  _ _ _ _ _ _ _                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     _ _ _   
     _ _ _               _ _ _  _ _ _ _ _ _ _                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     _ _ _  
             

ལག་>རེ་0་མ་ིག་ིད�་ེབ།ལག་>རེ་0་མ་ིག་ིད�་ེབ།ལག་>རེ་0་མ་ིག་ིད�་ེབ།ལག་>རེ་0་མ་ིག་ིད�་ེབ།    
 ༡. མི་~ངས་ངོ་�ོད་ལག་>ེར་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ༢. མིང་གསལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 a. 'ེས་ལོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ༤. ག�ས། �ེད་འོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ༥. �ོང་ཁག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ད�་ེབ་གཞན་ཡང་།ད�་ེབ་གཞན་ཡང་།ད�་ེབ་གཞན་ཡང་།ད�་ེབ་གཞན་ཡང་།    
 ༦. གང་ལ་བཏོན་S་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བཟོ་འcལ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ #ལ་ཁབ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 ༧. གོ་མཚོན་ལག་>ེར་0་མི་འདི་*་ཧེ་མ་ལས་གོ་མཚོན་འཆང་Zོད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་གི་ལག་>ེར་ཨང་དང་གོ་མཚོན་�ི་ད�ེ་བ་ཁ་གསལ་

འབད་བUགས་དགོ། 
  ཆོག་ཐམས་ཨང་    གོ་མཚོན་�ི་ད�ེ་བ་ 
 (ཀ) ………………………..   ………………………. 
 (ཁ) ……………………..   ………………………..  
 (ག) ……………………..   ……………………….  
 ༨. འགན་�ངས།འགན་�ངས།འགན་�ངས།འགན་�ངས། 

ང་གིས་ད�ིན་ལོ་༡༩༩༠ གི་གོ་མཚོན་དང་ �ས་མདེ�་གི་བཅའ་�ིམས་ཐོབ་ཅི་ �ིམས་*གས་འདི་དང་འ�ིལ་h་ཙམ་ཡང་མ་འགལ་བར་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་ཁས་�ངས་ཨིན་ གོང་གསལ་mལ་བའི་0་ཚིག་གི་དོན་ཚིག་?་གཏན་འཁེལ་ཨིནམ་མ་ཚད་=ིན་ཆད་�ིམས་་ཡིག་འདི་དང་མ་འ�ིལ་བའི་གནང་རེ་
འཐོན་Tང་ འདི་?་གི་ཉེན་ཁག་uན་རང་གིས་ད�ིན་ལོ་༡༩༩༠ ལོའི་གོ་མཚོན་དང་�ས་མདེ�་གི་བཅའ་�ིམས་དང་བyན་འབད་ནི་ཁས་�ང་ཡོད།
  

        ལག་xིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
        མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
        A་ཚེས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ལག་>རེ་དབང་ཚད་Oང་པའ་ིབདེ་Zདོ་དོན་*།ལག་>རེ་དབང་ཚད་Oང་པའ་ིབདེ་Zདོ་དོན་*།ལག་>རེ་དབང་ཚད་Oང་པའ་ིབདེ་Zདོ་དོན་*།ལག་>རེ་དབང་ཚད་Oང་པའ་ིབདེ་Zདོ་དོན་*།    
གནང་བ་ཐོབ་པ། གནང་བ་མདེ།གནང་བ་ཐོབ་པ། གནང་བ་མདེ།གནང་བ་ཐོབ་པ། གནང་བ་མདེ།གནང་བ་ཐོབ་པ། གནང་བ་མདེ།    
དབང་ཚད་ཅན་�ི་ལག་xིས  :-     ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
མིང་གསལ་    :-     ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
གོ་གནས་    :-      ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

རིམ་ཨང་ གོ་མཚོན་�ི་ད�ེ་བ་དང་བཟོ་བ�ན་ དེབ་ཨང་ �ས་མདེ�་ཁ་Qངས་ vན་གསོ། 

 

ལག་>ེར་ཚད་ངོ་gར་ 


