༄༅། །བོད་ ི་ ན་ སི ་ཁང་གི་གར་དགོས་ལས་ དེ ་གསར་འདེམས་འ ་ི ཤོག
PAPER: Tibetan, English & Tibetan

བོད་ཡིག

Max marks: 60

Time: 3 hrs.

བ ་ཆ་ ༢༠

གཤམ་གསལ་ ི་བ་ མས་ལ་ལན་ ིས།

༣x༥

༡༽ ད་རང་དབང་ཅན་དང་གཞན་དབང་ཅན་གཉིས་དཔེར་བ ོད་དང་བཅས་ངོས་བ ང་།
༢༽ ་བ་ལས། མིང་གང་ ང་བའི་བར་མཚམས་ ། །ག མ་པ་ལ་ནི་གཉིས་པ་ ར།
།དེ་ནི་ ད་དང་འ ེད་པ་དང་། ། ་མཚན་ཚ་ བས་གདམས་ངག་ འོ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་ ིས།།
༣༽ i) བོད་ ི་མཁར་ཐོག་མ་གང་ཡིན་པ་དང་། ས་བཞེངས།
ii) ་བཟའ་དང་བལ་བཟའ་གཉིས་ནས་རང་གི་ ེན་ ལ་ཆེད་ ་ ་ཁང་གང་དང་གང་བཞེངས།
iii) ་ ང་དགའ་ ན་ཕོ་ ང་ཞེས་པ་ ་ ེང་གང་གི་ བས་ ་གསར་བཞེངས་མཛད།
༤༽སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་མཁན་བོད་ ་ད ིན་ག མ་ ི་ ་ཚབ་ ་ཡིན་དང་། དེའི་བོད་ ི་
ཆབ་ ིད་གནས་བབ་ཅི་འ ་ཞིག་མཚན་ བ་བམ།
༥༽ i) ༢༠༡༦འོས་བ འི་ནང་ ི་འ ས་ ངས་གཅིག་ ར་ཆ་ ས་པ་ས་ ལ་གང་ནས་ཡིན་ནམ།
ii) བོད་ནང་གི་རང་ ས་མེར་བ ེགས་གཏོང་མཁན་ མས་ ི་མངོན་འདོད་གཙ་བོ་གཉིས་ ིས།
iii) ༢༠༡༦ ལོའི་བཀའ་ཤག་དང་ ི་འ ས་གསར་པ་གཉིས་སོ་སོའི་ བས་ག་ཚད་ཡིན་ནམ།
༦༽ ༸གོང་ས་ བས་མགོན་ཆེན་པོའི་ད ་འ ིད་འོག་བཙན་ ོལ་ ་མང་གཙའི་འཕེལ་རིམ་ ོར་ཡིག་
ེང་ཉི་ ་ལས་མི་ ང་བ་ཞིག་ ིས།

༥

English : 20 marks
1. Translate the following in English.

5

ད ་མའི་ལམ་ ི་ ིད་ ས་ལ་བ ེན་ནས་ང་ཚས་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མ ངས་པའི་རང་ ོང་ཡོང་ཐབས་
ེད་ ི་ཡོད། དེ་ཡང་ ་ནག་མི་དམངས་ ་ི མ ན་ ལ་ཁབ་ ི་ས་ ོན་གཅིག་ ར་དང་བ ན་ ིང་ལ་ཆ་འཛན་ ས་
པའི་ ོ་ནས་བོད་མིའ་ི གཞི་ འི་དགོས་མཁོ་ཁག་བཀང་ བ་པའི་རང་ ིད་རང་ ོང་ཞིག་ཡོང་ཐབས་ ེད་ ི་ཡོད།
ཆོས་དང་ ད་ཡིག མི་རིགས། ལེགས་ ང་། ས་བབ། ཁོར་ ག་སོགས་ ོགས་ཐམས་ཅད་ནས་གཅིག་ ར་ཡིན་པའི་བོད་
རིགས་ མས་ད་ ས་བཞིན་བོད་རང་ ོང་ ོངས་དང་། ཉེ་འ ེལ་ཞིང་ཆེན་གཞན་མཚ་ ོན་དང་། སི་ ོན། ཀན་ །
་ནན་བཅས་ནང་ མ་ ་མང་པོར་བགོས་པ་ལས། རང་ ོང་འཛན་ ོང་གཅིག་བཟོས་ན་འཛན་ ོང་ བས་བདེ་བ་
དང་ཚགས་ ད་པ་ཡོང་ ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད།
་ནག་ག ང་གི་དབང་འཛན་པ་ཚས་ང་ཚས་བོད་ ་ི ས་ ལ་ནས་" ་རིགས་ཡོངས་ ོགས་" ིར་འ ད་གཏོང་ འི་
ན་ ོང་འ ེར་ ལ་ཉེས་འ ག་ ས་ ང་། དངོས་དོན་དེ་ ར་མ་ཡིན་པ་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆའི་ནང་གསལ་པོ་
འཁོད་ཡོད། དེ་ཡང་ "བོད་ནང་གཏན་ ་གཞིས་ཆགས་པ་དང་། ས་ ན་རིང་པོ་ནས་གནས་ ོད་འཚར་ལོངས་ ས་
པ་ མས་ ིར་འ ད་ ེད་ ་ང་ཚའི་ ན་ ོང་མིན། ང་ཚའི་སེམས་འཚབ་ ེད་གཞི་ ་རིགས་གཙས་པའི་མི་རིགས་
གཞན་འབོར་ཆེན་བོད་ནང་ ་ོ གས་ ེད་ འི་བ ད་བ ལ་ ེད་པའི་དབང་གིས་ད་ཡོད་ ི་ཚགས་ལ་འཕོ་འ ར་
དང་། བོད་མི་ མས་ ངས་ ང་ཆགས་པའི་ཉེན་ཚབས་བཟོས་ ི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡིན།" ཅེས་གསལ་ཡོད། དེ་མ ངས་
བསམ་འཆར་ཡིག་ཆའི་ནང་བོད་མི་རིགས་ ི་ངོ་བོ་ ང་ ོབ་དར་ ེལ་ ེད་པར་བོད་ ི་ས་ ལ་ནང་བོད་རིགས་
ངས་ཀ་མང་བ་ཡོད་དགོས་པ་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད། ད་ འི་ཆར་ ་ནག་མི་དམངས་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ་ནང་བོད་
རིགས་མི་འབོར་རོབ་ ིས་ས་ཡ་ ༦.༢ ཡོད་པ་ ( ་ནག་ ལ་ཡོངས་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་ ག་པའི་ ངས་ཐོ།) ལ་
ཡོངས་མི་འབོར་ ་ི ༠.༤ ལས་ཟིན་ ི་མེད།
2. Write an essay on "SIKYONG ELECTION -2016 " not exceeding 500 words. 5
3. Identify eight parts of the speech with an example each.

2

4. Why 2016 is a watershed year for Men-Tsee-Khang.

2

5. Make a sentence of the following homophones:

6

Principle,

Principal,

Stationery, Stationary, Except,

Accept,

Stair,

Stare,

There,

Beet

Their,

Beat,

Maths : 20 marks
1.Answer the following:
i) What is the unit of area.
iii) One ton is (more/less) than one Quintal
v) BODMAS stands for:

5
ii) How many litre is 15000 ml.
iv) 900 minutes is how many hours.

2. Dr. Tamding la prescibed following medicine to a patient named Dolma for a week. Morning:
Men soom @Rs. 2.5 per dose, Afternoon: Samnor @Rs. 3.00 per dose and Night: Agar 15 @ Rs.
4.00 per dose. VAT charged is 5% and Consultation Charge Rs. 50.00. Make a cash memo. 3
3. Mr. X gets basic salary of Rs. 15,750.00 and Dearness Allowance of Rs. 2,540.00. He is also
entitled to 8% of his basic salary as employer's share of PF which is deducted at the end of the
month along with his equal contirbution. He also have to pay 4% of his basic salary as the TNF
contribution every month.Calculate his Cash in hand at the end of the month.
3
4. Men Tsee Khang Gangkyi Branch clinic's opening stock balance as on 31st Mar 2015 is Rs.
150,000.00. In FY 2015-16 they received new stock of Rs. 49,000.00 and their sales for the year is
Rs. 103,000.00 of which 3% is profit. They also returned stock worth Rs. 7,900.00 to Head Office
and stock worth Rs. 21,000.00 is transferred to Mcleod Branch clinic. Find the closing stock at the
end of the year.
4
5. Study the budget of Sonam for first six month of 2015 and answer the following.
Sonam's Budget
Food 25%
Clothing 10%
Utilities 20%
Housing 25%
Miscellaneous 20 %

5

Monthly income (Jan to June 2015)
January
Rs. 2,578.00
February
Rs. 2,432.00
March
Rs. 2,668.00
April
Rs. 2,490.00
May
Rs. 2,622.00
June
Rs. 2,555.00

i) How much did Sonam's Budget allows for housing in April 2015.
ii) What was the average amount of money that Sonam's Budget allowed for clothing for first six
month of 2015.
iii) Except for the housing and Food, Sonam didn’t use any of the budget allowed in June 2015 to
save for her bithday next month. How much did she saves.
BEST OF LUCK

