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རྫོང་ཁའི་གཞི་རྩ། 
 སྤྱི་ལཱུ་ ༡༩༨༨ ལཱི་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ 
ཞབས་ལས་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་ 
རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གི་ངོ་རྟགས་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ 
ཨིནམ་ལས་ ག་ར་གིས་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་དང་ལུན་ 
འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ཤོག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

 སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༠༧ ལཱི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་ 
པོ་ཆེ་  དཔལ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་ 
མཆོག་གི་ཞབས་ལས་ རྫོང་ཁ་འདི་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་སྤྲོ་ 
བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ལག་ལུན་འཐབ་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དགོ་ 
པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། 



 

པར་ཐེངས་ ༡༢ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/06/2022 

རྫོང་ཁའི་ཡིག་འགྲུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྫོང་བརྡར། 

ཤོག ་གྲངས་ 2 པ། 

སྤྱི་ཚེས་ ༢༢/༠༦/༢༠༢༢ ལས་ ༢༨/༠༦/༢༠༢༢ ཚུན་ 
སྤ་རོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལཱི་སྦེ་འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་ 
གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གིས་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་མི་སྟོབས་ 
འགོ་དཔོན་དང་བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་ཚུ་ལཱི་རྫོང་ཁ་ལག་ལུན་ལྕོགས་
གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
སྦྱོང་བརྡར་ནང་ལཱི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ཞིབ་ 
འཚོལ་འགོ་དཔོན་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་སངས་
རྒྱས་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་འགྲུལ་དང་བརྡ་སྦྱོར་གྱི་
སློབ་སྟོན་པ་སྦེ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྦྱོང་བརྡར་པ་ཚུ་ 
ཡང་བསམ་རྩེ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་སྤ་རོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་
སློབ་གྲྭ། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བཟོ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། དགེ་ 
འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། རང་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་མཐོ་རིམ་སློབ་ 
གྲྭ། ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། ཡོན་ཕུལ་ལ་གཙུག་ལག་མཐོ་ 

རིམ་སློབ་གྲྭའི་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་དང་བདག་སྐྱོང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
གིས་ཉིནམ་ལྔའི་རིང་ སྤྲོ་སྣང་གི་སྒོ་ལས་བཅའ་མར་གཏོགས་ 
ཡོདཔ་ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་དེ་ལཱི་བརྟེན་ཏེ་རང་སོའི་ཡིག་ཚང་ནང་ 
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡི་གུ་གཏོང་ལུན་ཚུ་རྫོང་ཁའི་ནང་ཐོགས་ཆགས་
མེད་པར་འབད་ཚུགས་ནི་ནང་ལྷན་ཐབས་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་དང་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་ལཱི་ཕན་རླབས་ཆེ་དྲགས་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཡིག་ཚང་ 
གི་ཧོངས་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལཱི་བཀའ་
དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད།  
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རྫོང་ཁ་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་རྒྱ་ཆེཝ་དང་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་གཏང་ཚུགས་པའི་ས་གོ་
ཅིག་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་འབདཝ་ལས་ ད་ཚུན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གིས་ཡང་རྩོམ་རིག་འགྲན་ 
བསྡུར་སྣ་ཚོགས་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དང་འཐབ་བཞིན་ཡོད་མི་ལཱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཁ་སྐོང་ 
དང་ཧེང་སྐལ་ར་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཐབས་ལཱི་ རྩིས་ལཱུ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ གི་གཞུང་ 
སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་གན་ཡིག་ལྟར་དུ་ སློབ་གྲྭ་ཁག་བཅུ་གཅིག་ནང་ ལྷག་རིག་འགྲན་ 
བསྡུར་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་དེ་ཡང་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ སློབ་གྲྭ་རང་སོའི་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་ 
འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ ནད་ཡམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་ 
འཁྲིལ་དགོཔ་ཡོད་མི་དང་གཞུང་གི་མ་དངུལ་མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལཱི་ རྫོང་ཁ་གོང་ 
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་དངོས་མེད་འཛོམས་འདུའི་ཐོག་ལས་ལྟ་རྟོག་ཚུ་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་འབྲི་ལྷག་ཡོན་ཏན་ཀུན་ 
གྱི་གཞི།། ཟེར་ལྷག་རིག་ལཱི་མ་བརྟེན་པར་ རང་གི་རྒྱུད་ལཱི་བརྡ་སྦྱོར་དང་རྩོམ་རིག་ 
ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་རིག་རྩལ་གཞན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ 
ལཱི་ རྫོང་ཁ་ལྷག་ནིའི་གོམས་གཤིས་ཚུད་ཐབས་ལཱི་དམིགས་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ 

སྫོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལྷག་རིག་འགྲན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྫོདཔ།  

ཤོག ་གྲངས་ ༣ པ། 

ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་ཡང་སྦྱི་གཤོང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་དང་གོང་གཟིམ་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་སློབ་ གྲྭ་ལྟེ་བ། བསོད་ནམས་ཐང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། 
གཞལམ་སྒང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། དར་དཀར་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། གེ་གསར་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། འབྲུག་རྗེས་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ལྷུན་ 
རྩེ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། སྟག་མོ་ཆུ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ནང་སྐོར་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ཡལ་ཅན་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ལས་རིམ་དེ་མཐའ་ དཔྱད་ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་བརྩིས་ཏེ་ཉུང་མཐའ་ཚར་གསུམ་བཟོ་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་དེ་ནང་སློབ་གྲྭའི་ 
དབུ་འཛིན་དང་སློབ་དཔོན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་མཉམ་འབྲེལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ སྤྲོ་བ་འཐེབ་བསྐྱེད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ལཱི་ཡིག་ཚང་གི་ 
ཧོངས་ལས་ག་ར་ལཱི་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་དང་ མ་འོངས་པའི་ནང་ཡང་མཉམ་འབྲེལ་དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་གནང་ནིའི་རེ་བ་ཡོད།   



 

པར་ཐེངས་ ༡༢ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/06/2022 

སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢ ལཱི་ དཔལ་མི་དབང་ 
འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་བའི་སྐལ་བ
ཟང་ཅན་གྱི་ཉིནམ་དང་ མི་སྡེའི་ནགས་ཚལ་གྱི་ཉིནམ་ཁྱད་ 
འཕགས་ཅན་དང་བསྟུན་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ 
ཚང་གིས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ 
མཐོང་ཐོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ་བགྲེསཔ་ 
བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་གིས་འགོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡི། 
འགོ་འབྱེད་ཀྱི་སྐབས་ལཱི་ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ 
གཙོ་འཛིན་འོགམ་དང་ བློ་ལྡན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་རྣམ་ 

ཤོག ་གྲངས་ ༤ པ། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཧང་ཏོ་མར་འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་འགོ་ཐོག་བྱུང་མི་
དེ་གིས་ གཞུང་གི་ལཱ་ལཱི་ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལཱུག་ 
ཡིག་ཚང་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ མ་འོངས་པའི་ནང་འགྲོ་ 
འགྲུལ་བཀག་དམ་བྱུང་པ་ཅིན་ལཱ་ཚུ་ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་འབད་ཐ
བས་ལཱི་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་ཚུ་རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་འབད་ནིའི་ 
ལམ་སྟོན་འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལམ་སྟོན་དེ་དང་ 
འཁྲིལ་ཏེ་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་གཉིས་པའི་སྐབས་ལཱི་ཡང་ 
ལཱ་ཚུ་ཁྱིམ་ནང་ལས་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ཚེས་ 
༡༦/༠༡/༢༠༢༢ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་ 

དམ་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྐབས་ལཱི་ཡང་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་ཚུ་རང་ 
སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་རྫོང་ཁའི་སྐད་སྒྱུར་དང་ཞུན་དག་ སྐད་ཡིག་དང་ 
འབྲེལ་བའི་མི་དམངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཡང་རེ་གཟའ་སྤེནམ་ཨ་
རྟག་ར་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་ 
གྱི་སྐབས་ལཱི་ཡང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལུན་འཐབ་ཐོག་ 
ལས་ ཡིག་ཚང་གི་ཞུན་དག་ཚོགས་ཆུང་གིས་མི་དམངས་ཀྱི་ 
ཞུ་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ཕུལ་ཡོདཔ་ 
ཨིན། 

ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་དང་ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་འཕྫོ་མཐུད་དེ་འབད་ཡྫོདཔ། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་འགོ་འབྱེད་གནང་ཡྫོདཔ། 



 

པར་ཐེངས་ ༡༢ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/06/2022 

གཉིས་ཀྱིས་ཡང་འབྲེལ་གཏོགས་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན། མཐུན་ 
རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ཨ་ལཱིའི་པར་སྲུང་དཔེ་དེབ་དང་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་བློ་
གསར་རྣ་བའི་རྒྱན་གྱི་སྐད་སྒྱུར་དཔེ་དེབ། དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད་ 
པའི་རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། སྔོ་ཤིང་གི་མིང་གནས་ཕྱོགས་ 
སྒྲིག། རྫོང་ཁའི་དཔྱེ་གཏམ་གྱི་བརྙན་ཐུང། རྫོང་ཁའི་རིམ་ 
ལཱིགས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
ཨ་ལཱི་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲུག་མི་རྒན་གཞོན་ 
བར་གསུམ་ག་ར་གི་རྒྱུད་ལཱི་ རྫོང་ཁ་འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་བཞིའི་ 
ནང་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་དང་ཡུ་ 
ཊུབ་ དེ་ལས་ཕེསི་བུག་ཚུ་ནང་ལས་ཕབ་ལུན་འབད་ཚུགས།      

ཤོག ་གྲངས་ ༥ པ། 

འཕྫོ་མཐུད། 

རྫོང་ཁ་ཨིང་ལིཤ་སྐད་སྒྱུར་དྫོ་མཉམ་གྱི་རྗོད་ཚིག་རིམ་སྒྲིག་གི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྫོམས། 

ལཱུ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་དམིགས་བསལ་ལས་འགུལ་ 
གྱི་ལས་སྣ་འགྲུབ་ཐབས་ལཱི་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་ 
རིག་ལས་ཚན་གྱིས་ སྤ་རོ་བསོད་ནམས་ཚོགས་ཁང་གི་བཟའ་ 
ཁང་ནང་ལཱི་སྦེ་ སྤྱི་ཚེས་ ༠༩/༠༥/༢༠༢༢ ལས་ 
༡༥/༠༥/༢༠༢༢ ཚུན་ཚོད་ རྫོང་ཁ་ཨིང་ལིཤ་དོ་མཉམ་གྱི་རྗོད་ 
ཚིག་རིམ་སྒྲིག་དང་ཞུན་དག་ཀྱི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འགོ་ 
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ནང་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་ 

ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཁག་གི་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི
ས་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཞལ་འཛོམས་དེ་ཁར་ 
མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་པའི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ མི་ངོ་རང་སོ་གི་དུས་ 
ཚོད་བཏོན་ཏེ་འབད་ནི་སྦེ་ཞལ་འཆམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། རྫོང་ཁ་ 
དང་ཨིང་ལིཤ་དོ་མཉམ་གྱི་རྗོད་ཚིག་འདི་ཡང་ དམིགས་བསལ་ 
ལས་འགུལ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གློག་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་ 
རིམ་ལཱིགས་བཟོ་ནིའི་ནང་གནས་སྡུད་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཨིན།    
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ཀོ་ཝིཌ-༡༩ གི་སྒྲིག་གཡྫོག་བརྒྱུགས་ཡྫོདཔ། 

ཤོག ་གྲངས་ ༦ པ། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ནད་འབུཔ་ཨོ་མི་ཀོརོན་འདི་ཁྱབ་སྤེལ་མགྱོགས་དྲག
ས་སྦེ་འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་ ནད་ཡམས་འདི་ཧེང་སྐལ་ཁྱབ་ 
སྤེལ་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལཱི་ གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚེས་ 
༡༦/༡༢/༢༠༢༡ ལཱི་ཐབས་མེད་འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་ཐེངས་ 
གསུམ་པ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། མི་སྡེ་ནང་ནད་ཡམས་མང་སུ་ 
སྦེ་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་མི་འདི་མར་ཕབ་མ་འགྱོ་ཚུན་ཚོད་ འགྲོ་ 
འགྲུལ་བཀག་དམ་འདི་དགོངས་ཡངས་མ་བཏང་པར་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་
ལཱིས་ཡོད་པའི་སྐབས་ལཱི་ གཡུས་སྒོ་ནང་ལས་ཕར་སྡོད་མིའི་ 
མི་སེར་ཚུ་ལཱི་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་སེལ་ཐབས་ལཱི་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་དུ་ རང་ 
སོའི་རྫོང་ཁག་ནང་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་ཚུ་ 

བསལ་བར་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་གྲལ་ཁར་རྫོང་ཁ་གོང་ 
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ཡང་ལས་བྱེདཔ་གསུམ་གྱིས་ 
འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ལས་རིམ་གཙོ་ 
འཛིན་འགོ་དཔོན་རྣམ་རྒྱལ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ 
ཐད་འཚོ་རྒེད་འོག་ནང་དང་ སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་ 
ཀརྨ་འབྲུག་དཀར་གྱིས་པདྨ་དགའ་ཚལ་ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་ནང་ཕྱག་
ཞུ་ཡོདཔ་དང་ ཞིབ་རོགས་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་ 
བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་གིས་རྩི་རང་རྫོང་ཁག་དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་རྒེད་འོག་ནང་ཞི་
གཡོགཔ་ཁས་བླངས་པ་སྦེ་ཟླ་ངོ་གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག་ཕྱག་ཞུ་ཡོད་ 
པའི་གནས་ཚུལ། 

ས་གནས་ཀྱི་མིང་གནས་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྫོམས། 
སྤྱི་ཚེས་ ༡༦/༠༥/༢༠༢༢ ལས་ ༢༠/༠༥/༢༠༢༢ 
ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་ལཱི་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ 
མིང་གནས་ཡིག་སྡེབ་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་ནིའི་ལམ་སྟོན་ཟིན་བྲིས་
བཏབ་ནིའི་དོན་ལཱི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ 
ཅི། དེ་ནང་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཅའ་མར་ 
གཏོགས་ཡི། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ལས་སྡེ་ཁག་གིས་ས་གནས་ཀྱི་ 
མིང་ཚུ་འབྲི་བའི་སྐབས་ཡིག་སྡེབ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་བྲི་མ་ཚུགས་
པར་ཡོད་མི་འདི་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ་འདི་བཟུམ་ལས་ 

བརྟེན་ཏེ་ ཡིག་སྡེབ་དང་ལཱ་འབད་ཐངས་གཅིག་མཚུངས་དང་ 
ཚད་ལྡན་སྦེ་བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིན། ལས་སྣ་དེ་ལས་བརྟེན་མ་ 
འོངས་པའི་ནང་སབ་ཁྲ་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ་ཀྱི་ 
ཡིག་སྡེབ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་བཟོ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད། 
ཉིནམ་ལྔའི་རིང་ལཱི་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་དང་འབྲུག་ 
གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས། ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་ལས་ 
ཁུངས། ས་འཇལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ 
ས་གནས་ཀྱི་མིང་གནས་ཚད་ལྡན་བཟོ་ནིའི་ལམ་སྟོན་ཅིག་ཟིན་བྲིས་
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ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་ནང་ལཱི་འབྲི་ལྷག་གི་ཡོན་ཏན་དང་རིག་པ་གོང་ 
འཕེལ་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་ཐ་སྙད་ལཱི་མ་བརྟེན་པར་འབད་ཐབས་ 
གཞན་ཅིག་མེདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་དཔལ་མགོན་རྒྱལ་བའི་མྱུ་ 
གུ་ཀླུ་གྲུབ་ཀྱིས་ ཐ་སྙད་ལ་ནི་མ་བརྟེན་པར།། དམ་པའི་ 
དོན་ནི་བསྟན་མི་ནུས།། དམ་པའི་དོན་ནི་མ་རྟོགས་པར།། མྱ་ 
ངན་འདས་པ་ཐོབ་མི་གྱུར།། ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་ཐབས་དང་དམིགས་བསལ་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ 
འཐོབ་དགོ་པ་ཅིན་མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་ཚུ་ག་དེ་མང་མང་ཤེས་དགོཔ་ 
འདི་གལ་ཆེ་དྲགས་ཨིན། ཐ་སྙད་གོང་འཕེལ་གཏང་སའི་གཞི་ 
ལུ་ཤ་ཡོད་ས་ལས་ཅིག་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་འདི་ 
ཨིན། 

ཚིག་མཛོད་དེ་ཡང་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་མིང་ཚིག་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་དུས་ 
མཐུན་སྦེ་བཟོ་ཚུགས་པ་ཅིན་ལག་ལུན་འཐབ་པའི་སྐབས་སྟབས་ 
བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ལག
་ལུན་འཐབ་ཚུགས། དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་ ༥ 
པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༣ ལས་ ༢༧ ཚུན་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་ལཱི་ 
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་གནས་སྤ་རོ་ལཱི་སྦེ་ རྫོང་ 
ཁའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་མཐའ་དཔྱད་ཞུན་དག་གི་གོ་བསྡུར་ཞལ་
འཛོམས་ཅིག་འཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཞལ་འཛོམས་དེ་ནང་ 
གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་གྲལ་གཏོགས་འབད་
ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།  

འཕྫོ་མཐུད། 

ཤོག ་གྲངས་ ༧ པ། 

 རྫོང་ཁ་ཨིང་ལིཤ་གི་ཐ་སྙད་མིང་ཚིག།  

བཏབ་ཡོདཔ་ཨིན། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་སྣ་དེ་གིས་གཞུང་ 
གི་ལས་སྡེ་སོ་སོ་གི་ལཱ་འབད་ཐངས་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་དང་དོན་ 
སྨིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་འཐོན་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ དོན་མེད་ཟད་ 

སོང་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ནི་ལཱི་དམིགས་གཏད་སྐྱེདཔ་ཨིན་
མས། 

རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛྫོད་ཆེན་མྫོ་ཞུན་དག། 

ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། 
Academic Appeal        
Committee 

སློབ་རིག་མཐོ་གཏུགས་ཚོགས་ཆུང་། 

Adverse Drug Reaction 
(ADR) 

སྨན་གྱི་གནོད་པ། 

Badminton Court སྒྲོ་རིལ་རྩེད་ཐང་། 

ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། 
Deep Tissue Massage གཏིང་རྩ་མཉེ་འཕུར། 

Protocol Officer མགྲོན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། 

Psychology སེམས་ཁམས་རིག་པ། 



 

པར་ཐེངས་ ༡༢ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/06/2022 

ཚིག་སྡེ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཞལ་འཛྫོམས། 

དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་མི་ལཱི་མིང་དང་ དོན་གྱི་ཁྱད་པར་སྟོན་མི་ 
ལཱི་ཚིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། ཚིག་དེ་ལཱི་ཡང་དབྱེ་བ་ལུ་ཤ་ཡོད་མི་ 
དེ་ཡང་ཁྱད་ཚིག་དང་དབྱེ་ཚིག་ བྱ་ཚིག་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཨིན། 
དེ་བཞི་ལཱི་ཡང་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལུ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན། ཚིག་ 
དེ་ཚུ་དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན་ཤེས་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྗོད་ཚིག་ 
བཟོཝ་ད་འཛོལ་བ་མེད་པར་བཟོ་ཚུགས་པའི་ཁར་ ཨིང་ལིཤ་དང་ 
སྐད་ཡིག་གཞན་ནང་ལག་ལུན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྫོང་ 
ཁ་ཨིང་ལིཤ་ཀྱི་གློག་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་རིམ་ལཱིགས་བཟོ་བའི་སྐབས་ཕན་
ཐོགས་ནི་ཨིན་པས། ལཱུ་བསྟར་བཞིན་དུ་ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ 
ལས་སྣ་ཅིག་ ཚིག་སྡེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་འདི་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ 
དུས་ཅི་ཡང་སྤྱི་ཚེས་ ༠༦/༠༦/༢༠༢༢ ལས་ ༡༦/༠༦/༢༠༢༢ 
ཚུན་ཉིན་གྲངས་བཅུ་གཅིག་གི་རིང་ ཚིག་སྡེ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་གོ་བསྡུར་ 
ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཚིག་སྡེ་ 
གསལ་རི་རི་སྦེ་ཤེས་དགོཔ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཤུལ་ལས་བཏོན་ 

ཤོག ་གྲངས་ ༨ པ། 

ནི་ཨིན་པའི་དམིགས་བསལ་ལས་འགུལ་གློག་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་རིམ་
ལཱིགས་བཟོ་བའི་སྐབས་ རིམ་ལཱིགས་དེ་གིས་ཚིག་ཚུ་ངོས་འཛིན་ 
འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ཨིན་པས། རིམ་ལཱིགས་དེ་ལཱི་ ཚིག་ཚུ་ 
སྡེ་ཚན་ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན་མ་ནོར་བར་གསལ་རི་རི་སྦེ་སྦྱོང་ 
བརྡར་བྱིན་དགོཔ་དང་ རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ་ཀྱི་དོ་མཉམ་གྱི་རྗོད་ 
ཚིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ཡང་ རིམ་ལཱིགས་དེ་ལཱི་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ 
དགོཔ་ཨིན། རིམ་ལཱིགས་དེ་ལཱི་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཚར་ཞིནམ་ 
ལས་ གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ནང་ གློག་ཐོག་ 
སྐད་སྒྱུར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་འཐོབ་དོ་བཟུམ་སྦེ རྫོང་ཁ་ལས་ 
ཨིང་ལིཤ་དང་ཨིང་སྐད་ལས་རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ནིའི་ཞབས་
ཏོག་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་གློག་ཐོག་སྦེ་འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། 
ལས་རིམ་དེ་ནང་ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་རྫོང་གོང་
ཡིག་ཚང་གི་སྡེ་ཚན་ག་ར་ལས་ངོ་ཚབ་རེ་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་
ཏེ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན།    

 རྫོང་ཁ་ཨིང་ལིཤ་གི་ཐ་སྙད་མིང་ཚིག།  
ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། 
Memorandum of           
Understanding 

གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག། 

Negative ཀླད་མན། 

Positive ཀླད་ཡན། 

Green Tax སྔོ་ལྗངས་ཁྲལ། 

ཨིང་ལིཤ། རྫོང་ཁ། 
Resilience fund ལྡོག་ཤུགས་མ་དངུལ། 
Epidural labour analgesia  སྐྱེ་ཟུག་ཞི་སྨན། 

Anesthesiologist ཟུག་འཇོམས་སྨན་བཅོས་མཁས་མཆོག། 

Place ས་གོ། ས་གནས།  

Trap door ས་སྒོ། 
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ས་གནས་ཀྱི་མིང་གནས་མཐའ་དཔྱད་ཞུན་དག། 

ཤོག ་གྲངས་ ༩ པ། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཨིན་རུང་དེ་ནང་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཁག་གིས་ 
ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཚུ་འབྲི་བའི་སྐབས་ ཡིག་སྡེབ་གཅིག་མཚུངས་ 
སྦེ་བྲི་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་གཞུང་གི་ལས་ 
སྡེ་ཁག་དང་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ཡིག་སྡེབ་ 
ཚད་ལྡན་དང་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལཱི་ 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀྲིས་སྒང་དང་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ 
གི་རྒེད་འོག་ཚུ་གི་འོག་ལཱི་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་ཚུ་བདེན་དཔྱད་
འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་སོང་སྟེ་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་ 
དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཡིག་སྡེབ་ཚད་ལྡན་དང་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་བཟོ་ 
ཐབས་ལཱི་གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་གི་ཁུངས་ཚུ་ཧེ་མ་བསྡུ་ཡོད་མི་ཚུ་གུར་ 
བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁུངས་མ་བཀོད་པར་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ 
འཐེབ་བཀོད་དགོ་མི་ཚུ་ཡང་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་རྫོང་གོང་ 
ཡིག་ཚང་གིས་དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་མིང་གནས་གསལ་བའི་འོད་ཟེར་
ནང་གཡུས་ཚན་ཚུ་མ་ཚང་པར་ཡོད་མི་ཚུ་རྒེད་འོག་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་
ལས་བྱེདཔ་ དེ་ལས་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཚུ་དང་ཞལ་འཛོམས་ 
འཚོགས་ཏེ་ གཡུས་མིང་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལཱི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ཞི་བའི་ཐོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་ལས་ 
ཁུངས་ཚུ་གི་གནས་སྡུད་ནང་ཡོད་པའི་གཡུས་མིང་ཚུ་ག་བསྡུར་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན། ལས་སྣ་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ 
དང་འབྲུག་པའི་མི་སེར་འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་ག་ར་གིས་ ས་གནས་ 
ཀྱི་མིང་གནས་ཚུ་འབྲི་བའི་སྐབས་རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་གཅིག་མཚུངས་
སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་ཚུགས་ནི་དང་ ཨིང་ལིཤ་ནང་ཡང་གཅིག་ 
མཚུངས་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོ
དཔ་ཨིན།     

    རྫོང་ཁ་འདི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་ཨིན། 

        - འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མྫོ། རྩ་ཚན་ ༡ ༼༨༽  
   Dzongkha is the National Language of Bhutan. 

    - Constitution of the Kingdom of Bhutan, Article 1 (8) 



 

པར་ཐེངས་ ༡༢ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/06/2022 

 

གོ་གནས་ཡར་སེང་། 

སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༥/༢༠༢༢ ལཱི་ རྫོང་གོང་ཡིག་ཚང་གི་ལས་ 
བྱེདཔ་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གོང་འཕེལ་དཔོན་གོངམ་ཨྱོན་ཕུན་ཚོགས་དང་
བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་
རྒྱལ། ཞིབ་རོགས་ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན། ཞིབ་ 
རོགས་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་ 
སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་ཚེ་དབང་བཀྲིས། ཞིབ་རོགས་ 
ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དྲུག་ལཱི་དྲུང་ཆེན་གྱི་ཕྱག་ལས་  
སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ་དང་། བརྡ་དོན་བརྒྱུད་ 
འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ལས་རིམ་འགོ་ 

ཤོག ་གྲངས་ 10 པ། 

ཡིག་སྡེབ་ནྫོར་བཅོས། 

སྐད་རིགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་ན་བཟང་མྫོད་ཀྱང་།། རང་གི་ཕ་སྐད་བརྗེད་ན་ངོ་ཚ་ཡིན།། 
         ~ ཞང་སྫོན་བསན་པ་རྒྱ་མཚྫོ། 

 Knowing all types of languages is good but forgeting one's own language is a shame. 

                                                                                                                                      ~  Zhangten Tempa Jamtsho 

དཔོན། སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན། སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན།  ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་སྦེ་གོ་གནས་ཡར་སེང་སོང་ 
པའི་ལག་ཁྱེར་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལཱི་ཡིག་ཚང་གི་ཧོངས་ལས་བཀྲིས་བདེ་ལུགས་ཞུ་ནི་དང་ཕྱིན་ཆད་ད་ལས་ཕར་ཡང་ 
གཞུང་ལཱི་དད་དམ་ལྷད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་སྨོན་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།   

འཛོལ་བ། ཧེང་བཀལ། ཧོང་ལས། ལྟོ་བཟའ་དོ། དཔྱེ་ཆ། ཡངས་ཆགས། བརྡ་རྒྱུད། བཟོ་བསྐྲུན། བལྟ་སྐོར། ས་སྒོ། བསྟུན་བགྲོས། 

ངོ་མ། ཧེང་སྐལ། ཧོངས་ལས། ལྟོ་ཟ་དོ། དཔེ་ཆ། ཡངས་ཆག། བརྡ་བརྒྱུད། བཟོ་སྐྲུན། ལྟ་སྐོར། ས་གོ། བསྟུན་གྲོས། 


