རྫོ ང ་ཁའི་སྒྲོན་མེ།

རོང ་ཁ་གོང ་འིཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་ཕྱེད་དུས་དབ།
པར་ཐེངས་ 3 པ།

སྤྱི་ཚོས་ ༢1/12/༢༠༡༧།
དཀར་ཆག

རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལུའི་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སོང་བརྡར།
ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འིཛོམས་ཐེངས་ ༢༨ པ།
རོང་ཁའི་རག་རྩལ་འིགྲན་བསྡུར་ལུ་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སརོ །
རོང་ཁའི་ལག་ལན་ལོགས་གྲུབ་སོང་བརྡར།
དཔ་དབ་རྩོམ་སྒྲིག
རོང་ཁའི་ཡོངས་འིབྲེལ་ཞབས་ཏོག
མོང་སྒར་རོང་ཁག
གསར་སྤང་རོང་ཁག
བུམ་ཐེང་རངོ ་ཁག
སྤ་རོ་རོང་ཁག
གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག
རོང་ཁའི་ཡུ་ན་ཀཊོ ་བཙུགས་སྒྲིག་ག་གོ་བསྡུར་ཞལ་འིཛོམས།
ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སདོ ་ལས་རམ།
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རྫོང་ཁའི་གཞི་རྩ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལུ་ མ་དབང་འིབྲུག་རྒྱལ་བཞ་པའི་ཞབས་ལས་
བོན་པོ་དང་ ལས་ཁུངས་ཁག་ག་འིགོ་དཔོན་ཡོངས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ག་ཞལ་འིཛོམས་དང་གསུང་བཤད་ཚུ་ རོང་ཁའི་ནང་ ལག་ལན་
འིཐེབ་དགོ་པའི་དམགས་བསལ་གྱི་བཀའི་ཤོག་གནང་ཡོད།
འིད་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལུ་ འིཆར་གཞ་ ༧ པ་ བསར་
ཞབ་གནང་པའི་སྐབས་ མ་དབང་འིབྲུག་རྒྱལ་བཞ་པའི་ཞབས་ལས་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འིཁོད་ཀྱི་ཡག་འིགྲུལ་དང་ལས་བྱེད་ཐེོ་དབ་ འིགྲུལ་
འིཁོར་ཨང་གྲངས་ ཁྱམ་གྱི་གུང་ཨང་དང་ཁ་བྱེང་ བརྡ་བྱེང་ཚུ་ རོང་
ཁའི་ནང་བཞག་དགོཔ་སྦེ་དམགས་བསལ་གྱི་བཀའི་རྒྱ་གནང་ཡོད།

རྒྱལ་ཡྫོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལུའི་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་སྫོང་བརྡར།

བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ རོང་ཁའི་ལོགས་གྲུབ་རྒྱ་སད་ཀྱི་སོང་བརྡར་བྱེན་ཡོད།
སོང་བརྡར་འིད་ ཡག་ཚོང་གཉིས་ཁ་སླབ་སྟེ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ ད་
ཡང་གཙོ་བོ་ར་ རོང་ཁའི་བརྡ་དོན་སོད་ལན་དང་ ཡ་གུ་གཏོང་ལན་
ནང་ལོགས་གྲུབ་རྒྱ་སད་གཏང་ན་ལུ་དམགས་ཏ་བྱེན་ཡོདཔ་ཨན།
སོང་བརྡར་གྱི་སྐབས་ལུ་ རོང་ཁའི་བརྡ་སོར། རོང་ཁའི་ཡག་
བསྐུར་རྣམ་གཞག གཞ་རྟེན་སྐད་སྒྱུར། ད་ལས་ རོང་ཁའི་བརྡ་དོན་
རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའི་ཚོས་ ༧ ལས་ ༨ འིཕྲུལ་རག་དང་ལག་ལན་རམ་ལུགས་ཚུ་ སློབ་སྟེོན་འིབད་ཡོདཔ་
ཚུན་ ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལུའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་ ཨན།

ཤོག་གྲངས་ ༢
པ།

པར་ཐེངས་ 3 པ། སྤྱི་ཚོས་ ༢1/12/༢༠༡༧།
ལྷན་ཚྫོགས་ཞལ་འཛྫོམས་ཐེངས་ ༢༨ པ།

རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འིཛོམས་ཐེངས་ ༢༨ པ་
འིད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འིཛོན་མ་རྗེ་བོན་ཆན་མཆོག་ལས་ བཀའི་གནང་བ་གྲུབ་
པའི་ཤུལ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚོས་ ༢༥ ལུ་ མ་རྗེ་ནང་སྲིད་དང་སྲིལོ ་
འིཛོན་བོན་པོ་མཆོག་གས་ དབུ་ཁྲིད་ཐེོག་ལུ་འིཚོགས་ཡོདཔ་ཨན། ལྷན་ཚོགས་

ཞལ་འིཛོམས་འིད་ནང་ ཁག་ཆ་ཤོས་རང་ རོང་ཁའི་མཁས་ཚོགས་གཞ་
བཙུགས་སྐོར་ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ཆ་འིཇོག་མཛོད་ཡོདཔ་ཨན། ད་
ཡང་ གཙོ་བོ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་རོང་ཁའི་ཡག་སྡེབ་དང་། བརྡ་
སོར། རྗེོད་སྒྲི། མང་ཚོག་ཆ་འིཇོག་ ལ་སོགས་པའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་
གཅིག་མཚུངས་དང་ཚོད་ལྡན་བཟོ་ནའི་དོན་ལུ་དམགས་ཏ་ གཞ་བཙུགས་
འིབད་ཡོདཔ་ཞན་དུ་ མཁས་ཚོགས་ནང་ལས་ གྲོས་ཐེག་བཅིད་མ་འིད་
མཐེའི་དཔྱད་གྲོས་ཆོད་ཨན། རོང་ཁའི་མཁས་ཚོགས་འིད་ནང་ བཤད་
གྲྭའི་མཁན་པོ་དང་ འིབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་བརྩས་ཏ་ འིཐུས་
མ་ཡོངས་བསྡེོམས་ ༡༡ ཡོདཔ་ལས་ དགོས་མཁོ་དང་འིཁྲིལ་ཏ་ ལོ་
རའི་ནང་ཉུང་མཐེའི་ཐེངས་གཉིས་ར་འིཚོག་དགོཔ་ཨན།

རྫོང་ཁའི་རིག་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་ལུ་མ་དངུལ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡྫོདཔ།
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཀྱི་ངོ་རྟགས།

རོང་ཁའི་རག་རྩལ་ཟར་ འིབྲུག་རྒྱང་བསྒྲིགས་ཀྱི་ཐེོག་ལས་སྦེ་ འིགོ་འིདྲེན་འིཐེབ་སྲིོལ་
ཡོད་མ་འིད་གས་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་རོང་ཁ་ སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་དར་ཁྱབ་གཏང་ན་
ནང་ཕེན་པ་ཡོད་པ་གས་མ་ཚོད་ འིབྲུག་མ་ཚུ་ལུ་ནང་པའི་འིཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་
ཤས་ཡོན་སྤལ་ན་ལུ་ཡང་ ཕེན་ཐེོགས་སྦེོམ་ཡོད་མ་ལུ་བརྟེན་ཏ་ རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྗེས་སུ་ཡ་རངས་དང་བཅིས་ རྒྱབ་སོར་སྦེ་མ་དངུལ་གྱི་
གྲོགས་རམ་དངུལ་ཀྲམ་སྟེོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ (༥༠,༠༠༠) དང་གཅིག་ཁར་དང་དཔོན་
གཅིག་བཏང་ཡོདཔ་ཨན།

༡༽ ཚོར་སྔོན་མ་ཏོག རྒྱལ་ཡོངས་མ་ཏོག
༢༽ མདའི་རྩད། རྒྱལ་ཡོངས་རྩདམོ།
༣༽ གོ་དང་དཀྱི་ར། རྒྱལ་ཡོངས་གྱིོན་ཆས།
༤༽ འིབྲེོང་གྱིམ་ཙོ། རྒྱལ་ཡོངས་སམས་ཅིན།
༥༽ རོང་ཁ། རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག།
༦༽ རྒྱལ་ཡོངས་དགའི་སད་དཔལ་འིཛོམས། རྒྱལ་ཡོངས་
གོང་འིཕེལ་གྱི་ལྟ་བ།
༧༽ བྱེ་ཨོ་རོག རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བྱེ།
༨༽ ཙོནྡན་ཤང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཤང་།

ཤོག་གྲངས་ 3 པ།

རོང་ཁའི་སྒྲིོན་མ།
རྫོང་ཁའི་ལག་ལེན་ལྕོགས་གྲུབ་སྫོང་བརྡར།

རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རམ་སྡེ་ཚོན་གྱིས་ ས་གནས་སྤ་རོ་ལུ་ཡོད་
པའི་ འིབྲུག་བརྡ་དོན་འིཕྲུལ་རག་དང་འིཛོན་སོང་སྤལ་ཁང་ནང་ ན་གཞོན་གཡོག་
འིཚོལ་བའི་བསྒང་ཡོད་མ་ཚུ་ག་དོན་ལུ་ རོང་ཁའི་ལག་ལན་ལོགས་གྲུབ་སོང་
བརྡར་ཅིག་ སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༡༠/༢༠༡༧ ལས་ ༠༤/༡༡/༢༠༡༧ ཚུན་
འིགོ་འིདན་འིཐེབ་ཅི། སློབ་རམ་ ༡༡ པ་དང་ ༡༢ པ་ ད་ལས་ མཐེོ་རམ་
མཐེར་འིཁྱོལ་མ་ན་གཞོན་བསྡེོམས་མ་གྲངས་ ༣༥ གས་བཅིའི་མར་གཏོགས་
ཡོདཔ་ཨན།

དཔེ་དེབ་རྩྫོམ་སྒྲིག

རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༥ ནང་ དཔ་གཏམ་དོན་གྱི་རྒྱན་ཆ་ཟར་མ་
ཅིག་ པར་སྐྲུན་འིབད་ཡོད། དཔ་དབ་འིད་ནང་
རོང་ཁའི་ནང་ཧེ་མ་ལས་སླབ་སྲིོལ་ཡོད་པའི་དཔ་
གཏམ་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འིབད་ད་ཡོད། དཔ་གཏམ་ཚུ་
ཡང་ དང་ཕུ་ ང་བཅིས་རའི་ ཕེམ་བཟང་པོ་ཚུ་

གས་ བོ་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔ་སར་
ཏ་སླབ་ན་དང་། བསྐོར་ཏ་སླབ་ན། ད་
ལས་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོག་དོན་སླབ་ན་ལ་
སོགས་པ་ བོ་ག་དོན་དག་འིཕྲོད་ནའི་ཁྱད་
ཆོས་ དཔ་གཏམ་གྱི་ཐེོག་ལས་སླབ་སྲིོལ་
ཡོད་མ་ཚུ་ ད་རས་ ཡལ་ཏ་འིགྱིོ་དོ་
ཡོདཔ་མ་ཚོད་ ཤས་མ་ར་ར་གཉིས་
གཉིས་ཀྱིས་སླབ་རུང་ ཉིན་མ་གས་ཧེ་མ་
གོ་བར་ ཁ་བརྒྱངས་ཏ་ལུས་པའི་དུས་
སྐབས་གུ་ལྷོད་ད་ཡོདཔ་ལས་ ད་བཟུམ་
གྱི་དཀའི་ངལ་ཚུ་བསལ་ཚུགས་ན་དང་།
ལྷག་པར་དུ་ སྔར་སྲིོལ་ཉིམས་སྲུང་
འིབད་ན་ལུ་ཡང་ཕེན་པ་ཡོདཔ་ལས་
པར་སྐྲུན་འིབད་ཡོདཔ་དང་ ཡག་ཚོང་ག་
ཡོངས་འིབྲེལ་ཐེོག་ལས་ཡང་ཕེབ་ལན་
འིབད་ཚུགསཔ་ཨན།

ཐིམ་ཕུག་གི་རྒེད་འྫོག་ ༨ ཀྱི་མིང་དང་ཡིག་སྡེབ།
༡༽ ཅང་།

༢༽ སྨད་ཝང་།

༣༽ ཀ་ཝང་།

༤༽ དགེ་བསྙེན།

༥༽ དར་དཀར་ལ།

༦༽ སྫོས།

༧༽ ན་རྫོ།

༨༽ གླིང་བཞི།

སྤ་རྫོའི་རྒེད་འྫོག་ ༡༠ གྱི་མིང་དང་ཡིག་སྡེབ།
༡༽ རྡྫོ་དཀར།

༢༽ དྫོལཔ་ཤར་རི།

༣༽ དྫོལ་སྟེང་།

༤༽ ཧཱུྂ་རལ།

༥༽ ལམ་གོང་།

༦༽ ལུང་གཉིས།

༧༽ ནགས་རྒྱ།

༨༽ ཤར་པ།

༩༽ བཙན་ཏྫོག

༡༠༽ ཝང་ཅང་།

ཤོག་གྲངས་ ༤ པ།

པར་ཐེངས་ 3 པ། སྤྱི་ཚོས་ ༢1/12/༢༠༡༧།
རྫོང་ཁའི་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏྫོག

རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འིབྲེལ་འིཆར་སྒོའི་ནང་ མ་མང་ལུ་ཕེན་
པའི་ཞབས་ཏོག་ལ་ཤ་ར་བཙུགས་ཡོད། ཞབས་ཏོག་ཚུ་ག་གྲས་ལས་གཅིག་འིད་
ཡག་ཚོང་གས་བཟོ་ཡོད་པའི་ རོང་ཁའི་གོག་རག་ཡུ་ན་ཀོཌ་རམ་ལུགས་ཚུ་ཨན།
གོག་རག་ག་རགས་མ་འིདཝ་ཚུ་ནང་ རོང་ཁ་ལག་ལན་འིཐེབ་ནའི་མཐུན་རྐྱན་ཚུ་
ཡོདཔ་དང་ ད་ཡང་གཙོ་བོ་ར་ ཡག་གཟུགས་དང་ ལྡ་སྒྲིོམ་ ད་ལས་ ངོ་རྟེགས་
བརྡ་དོན་ཚུ་ཨན།
མྫོང་སྒར་རྫོང་ཁག

རོང་ཁའི་སྐད་ཡག་དར་ཁྱབ་དང་རྒྱུན་སོང་འིཐེབ་ན་ལུ་དམགས་ཏ་ མོང་སྒར་རོང་
ཁག་ནང་ འིཆར་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྱི་ལས་སྣ་ནང་འིཁོད་ཡོདཔ་བཞན་
བཤད་གྲྭ་དང་སྒོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ཕེར་ གྲ་སྒྲིག་མད་པའི་གསལ་བཤད་གཏང་ནའི་
ལས་རམ་ཅིག་འིགོ་འིདན་འིཐེབ་སྟེ་འིདུག འིགྲན་བསྡུར་ནང་ལས་ཨང་དང་པ་
གཉིས་པ་ གསུམ་པ་འིཐེོན་མ་ཚུ་ལུ་དངུལ་རྐྱང་ག་གསོལ་ར་ཚུ་ཡང་གནང་ནུག
འིདྱི་བཟུམ་སྦེ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ནང་ག་སློབ་གྲྭ་ལྟ་བ་ཁག་ ༧ གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་

གས་བར་ན་ འིབྲེ་རྩོམ་འིགྲན་བསྡུར་ཅིག་འིགོ་འིདན་འིཐེབ་ཡོདཔ་ཨན་
པས། ད་སྦེ་འིགོ་འིདན་འིཐེབ་མ་འིད་ ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་
རོང་ཁའི་ཤས་ཡོན་སྤལ་ཐེབས་ལུ་ཨན་པས། ལས་རམ་འིད་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་
དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་གས་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ངོས་ལན་དང་རྒྱབ་སོར་ཚུ་ལགས་
ཤོམ་སྦེ་ཐེོབ་ཡོདཔ་ཨན་མས།

རྫོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ།

༡༽ དང་ཕུ་ཡོན་ཏན་སམས་ཀྱི་ཐེོག། ད་རས་ཡོན་ཏན་ཡོངས་འིབྲེལ་ཐེོག། ༢༽ གྱི་དང་ཕེོརཔ་གོ་ལུ་བཞག། ཆང་དང་འིཐེབམ་ག་འིཕྱེད་མད།།
༣༽ བུ་ཟ་ཐེངས་སྡེོད་ཐེངས་གྱིོན་ཐེངས་གསུམ། ཕེམ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་བསླབ་བྱེ་ཨན།། ༤༽ མཁས་རུང་དཔ་དང་མ་བྲེལ།།

རོང་ཁའི་སྒྲིོན་མ།

ཤོག་གྲངས་ ༥ པ།

གསར་སྤང་རྫོང་ཁག

དུས་ཅི་ འིཆར་ལོ་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ གྱི་ལས་སྣ་དང་འིཁྲིལ་ གསར་སྤང་རོང་ཁག་གས་
རོང་ཁ་དར་ཁྱབ་གཏང་ནའི་དོན་ལུ་ རོང་ཁག་བདག་སོང་ག་ཞ་གཡོགཔ་ ༩ ལུ་ ས་གནས་
དག་ལགས་ཕུག་ ཀུན་འིབྱུང་སོང་བརྡར་སྤལ་ཁང་ནང་སྦེ་ སྤྱི་ཚོས་ ༡༤/༠༨/༢༠༡༧
ལས་ ༡༨/༠༨/༢༠༡༧ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རང་ལུ་ རོང་ཁ་ཡུ་ན་ཀོཊ་དང་འིབྲུག་ག་
ཡག་བཀུར་རྣམ་གཞག་ག་སོང་བརྡར་བྱེན་ཡོདཔ་ཨན་མས།
བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག

རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་གྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སོར་ཐེོག་ལས་ བུམ་ཐེང་རོང་ཁག་གྱི་རྒེད་འིོག་བཞ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ གཞ་རྟེན་ཤས་ཡོན་ལྟ་བ་ ༧ ག་ནང་ལས་ མ་གྲངས་
༧༢ ཀྱི་བར་ན་ རོང་ཁའི་རག་རྩལ་ ད་བ་དས་ལན་ སྲུང་གཏང་ན་ ད་ལས་ རྩོད་བསྡུར་གྱི་ལས་རམ་འིགོ་འིདན་འིཐེབ་ཡོདཔ་ཨན་པས། ད་སྦེ་འིགོ་འིདན་
འིཐེབ་དགོ་མ་འིད་ཡང་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡག་གོང་འིཕེལ་གཏང་ཐེབས་ལུ་ལྷག་ན་དང་བྲེས་ན་ ཉིན་ན་ ད་ལས་ སླབ་ནའི་རག་རྩལ་གོང་འིཕེལ་གཏང་ནའི་དོན་ལུ་
ཨན་མས།
དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག

དུས་ཅི་ དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་གས་ རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་གཏང་ཐེབས་དང་ ས་གནས་
གཞུང་ག་གནས་རམ་ནང་ལུ་ རོང་ཁའི་ཡ་གུ་ལག་ལན་འིཐེབ་ན་འིད་ཁག་ཆྲེཝ་ཡོདཔ་
ལས་བརྟེན་ རྒེད་འིོག་ ༡༣ ག་རྒེད་དྲུང་ཚུ་ལུ་ སྤ་རོ་ འིབྲུག་བརྡ་དོན་དང་འིཕྲུལ་རག་
སོང་བརྡར་སྤལ་ཁང་ནང་ལུ་ རོང་ཁའི་ཡུ་ན་ཀོཊ་དང་བརྡ་གཞུང་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧
ཟླ་ ༡༡ ཚོས་ ༡༣ ལས་ ༡༩ ཚུན་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ག་རང་ལུ་ འིགོ་འིདན་འིཐེབ་
ཡོདཔ་ཨན་མས།

ཤོག་གྲངས་ 6 པ།

པར་ཐེངས་ 3 པ། སྤྱི་ཚོས་ ༢1/12/༢༠༡༧།
སྤ་རྫོ་རྫོང་ཁག

མ་དབང་མངའི་བདག་རན་པོ་ཆ་མཆོག་ གསར་ཁྲི་གུ་ཕེབས་ཏ་ མ་ལོ་བཅུ་
ཕྲག་གཅིག་འིཁོར་བའི་ དུས་ཆན་ཁྱད་པར་ཅིན་ལུ་ གུས་བཏུད་ཞུ་ནའི་དོན་
ལུ་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་ག་རྒེད་འིོག་ ༡༠ གྱི་ ཨམ་རྒེན་ཤོས་ཚུའིྱི་བར་ནང་
གཞུང་སྒྲིའི་འིགྲན་བསྡུར་ལས་རམ་ཅིག་འིགོ་འིདན་འིཐེབ་སྟེ་ མཐེའི་
དཔྱད་འིགྲན་བསྡུར་འིད་ མ་དབང་མངའི་བདག་རན་པོ་ཆ་མཆོག་ག་
འིཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆན་གྱི་ཉིན་མ་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་ཤས་རག་སྤལ་ཁང་
ག་ རྩད་ཐེང་ནང་ལུ་སྦེ་འིགོ་འིདན་འིཐེབ་ཡོདཔ་ཨན་མས། འིད་བཟུམ་
མའིྱི་ལས་རམ་འིགོ་འིདན་འིཐེབ་དགོ་མ་འིད་ཡང་ ང་བཅིས་རའི་ ལམ་
སྲིོལ་གོང་འིཕེལ་གཏང་ནྱི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐད་ཡག་དར་
ཁྱབ་གཏང་ཐེབས་ལུ་དམགས་ཏ་ཨན་པས།

ད་བཟུམ་སྦེ་ ཤར་ར་འིབྲེང་རམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་སྦེ་ ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་ཚུའི་
རྒྱུད་ལུ་ རོང་ཁའི་རག་རྩལ་ཡར་དག་གཏང་ན་དང་ སྔར་སྲིོལ་གྱི་འིཁྲིབ་སྲུང་ག་
རགས་ མ་ཉིམས་སོར་ཆུད་འིབད་ཐེབས་ལུ་དམགས་ཏ་ ཕྱེོགས་སྡེའི་བར་ནང་
འིཁྲིབ་སྲུང་འིགྲན་བསྡུར་ཅིག་འིགོ་འིདན་འིཐེབ་ཡོདཔ་ཨན་མས། ད་མ་ཚོད་
འིབྲུག་རྒྱལ་འིབྲེང་རམ་སློབ་གྲྭ་ལྟ་བའི་ནང་ལུ་ སློབ་རམ་ ༡༠ པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་
ག་བར་ན་ སྔོན་དང་ཕུའི་ལུགས་སྲིོལ་ལུ་གཞ་བཞག་སྟེ་ སྲུང་གཏང་ནའི་འིགྲན་
བསྡུར་ལས་རམ་ཅིག་ཡང་འིགོ་འིདན་འིཐེབ་ཡོདཔ་ཨན་མས།
གཞན་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་དང་ སྔར་སྲིོལ་ལམ་ལུགས་བདག་འིཛོན་དང་
ཉིམས་སྲུང་འིབད་ཐེབས་ལུ་ དགའིཝ་སྤལ་འིབྲེང་རམ་སློབ་གྲྭ་འིོག་མའི་ནང་སྦེ་
ཕྱེོགས་སྡེ་སོ་སོའི་བར་ན་ རང་ལུགས་རྩང་མོའི་འིགྲན་བསྡུར་ལས་རམ་ཅིག་ཡང་
འིགོ་འིདན་འིཐེབ་སྟེ་ ལས་རམ་ཚུ་ གྲུབ་འིབྲེས་ཅིན་དང་མཐེར་འིཁྱོལ་ཅིན་ཅིག་སྦེ་
བྱུང་ཡོདཔ་ཨན་མས།

ཧཱ་རྫོང་ཁག

ཧཱ་རོང་ཁག་ནང་ལུ་ ང་བཅིས་རའི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་རོང་ཁ་གོང་
འིཕེལ་དང་འིབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ འིཆར་ལོ་ ༢༠༡༦༢༠༡༧ ནང་ གཞུང་གས་ཁ་ཐུག་ལས་ མ་དངུལ་ གཅིག་འིབུམ་
གནང་མ་འིད་གས་ རོང་ཁག་བདག་སོང་ནང་ཕྱེག་ཞུ་མ་ ལས་བྱེདཔ་
བཞ་ལུ་ ས་གནས་ཐེམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་སོང་བརྡར་
སྤལ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ ཉིན་གྲངས་ ༡༠ ག་རང་ལུ་ གཞུང་འིབྲེལ་ཡག་
འིགྲུལ་དང་ རོང་ཁ་ཡུ་ན་ཀོཊ་ག་སོང་བརྡར་བྱེན་ཡོདཔ་ཨན་མས།
ཁོང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གས་ སོང་བརྡར་ནང་བཅིའི་མར་གཏོགས་པའི་ཤུལ་

ལུ་ རང་སོའི་ཡག་ཚོང་ནང་ལས་ཕེར་ རོང་ཁའི་ཐེོག་ལུ་ ཡག་འིགྲུལ་ལག་ལན་
འིཐེབ་ན་ལུ་ཁ་ཕེན་སྦེོམ་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨན་མས། འིད་བཟུམ་སྦེ་ ཧཱ་ཁྲིོམ་ཁའི་མ་
སར་ཚུ་དང་མཉིམ་ཕྱེག་སྙིགས་འིཛོན་སོང་དང་སྡེོད་ཁྱམ་གར་སྤྱིོད་སྐརོ ་ལས་ གོ་
བརྡའི་ལས་རམ་འིགོ་འིདན་འིཐེབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚོང་ཁང་ག་བརྡ་བྱེང་ཚུ་ རོང་
ཁའི་ཐེོག་ལུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ འིབྲེ་དགོ་པའིྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤལ་ཏ་
ཡོདཔ་ཨན་མས།

ཤོག་གྲངས་ 7 པ།

རོང་ཁའི་སྒྲིོན་མ།
གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག

རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡག་རོང་ཁ་དར་ཁྱབ་གཏང་ཐེབས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ན་གཞོན་
ཚུ་གསྱི ་རོང་ཁ་ལུ་སམས་ཤུགས་དང་ བོ་སྟེོབས་བསད་ཐེབས་ལུ་དམགས་ཏ་
གཞལམ་སྒང་ཆ་འིདུས་ཀྱི་འིབྲེང་རམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་བདུན་གྱི་ སློབ་རམ་ ༧༨-༩-༡༠ པ་ནང་ཡོད་མ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུའི་བར་ན་ རོང་ཁའི་རག་རྩལ་གྱི་
འིབྲེ་རྩོམ་འིགྲན་བསྡུར་ཅིག་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༢/༤/༢༠༡༧ ལས་
༡༢/༥/༢༠༡༧ ཚུན་ རང་སོའི་སློབ་གྲྭ་ནང་ འིགོ་འིདན་འིཐེབ་སྟེ་ གསོལ་
ར་དང་ལག་ཁྱར་ཚུ་གནང་ཡོདཔ་ཨན་མས། སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ཨང་ ༡ པ་
ཐེོན་མ་ཚུ་གས་ རོང་ཁག་ག་གནས་ཚོད་ནང་ ཨང་དང་པ་ལས་གསུམ་པ་ཚུན་
འིཐེོབ་ནའི་དོན་ལུ་དོ་འིགྲན་འིབད་ད་ རོང་ཁའི་གནས་ཚོད་ནང་དག་ཤོས་ཐེོབ་མ་
ཚུ་ལུ་གསོལ་ར་དང་ལག་ཁྱྲེར་ཚུ་ཡང་གནང་ཡོདཔ་ཨན་མས།

རྫོང་ཁའི་ཡུ་ནི་ཀོཊ་བཙུགས་སྒྲིག་གི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྫོམས།

རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གང་དང་། བསམ་གྲུབ་ལོངས་མཁར། བཀྲས་སྒང་། དག་
ལགས་ཕུག ཐེམ་ཕུག ད་ལས་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ གོག་རག་དང་འིགྲུལ་འིཕྲན་གྱི་ཚོང་འིབྲེལ་པ་དང་
གཞན་དང་འིདོད་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་དང་། ཁྲིམས་ཁང་། སློབ་སོང་སྤལ་ཁང་། གྲྭ་ཚོང་ཚུ་ནང་ལས་མ་ངོ་ཚུ་
གས་བཅིའི་མར་གཏོགས་ཏ་ གོག་རག་ནང་རོང་ཁ་བཙུགས་སྒྲིག་འིབད་ཐེངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བསྡུར་ཞལ་
འིཛོམས་ཅིག་འིགོ་འིདན་འིཐེབ་ཡོད། ཞལ་འིཛོམས་ནང་ རོང་ཁའི་རམ་ལུགས་ཚུ་ག་སྐོར་ལས་ཤས་ཡོན་
བྱེན་ན་དང་ འིདྱི་ཚུ་བཀྲམ་སྤལ་འིབད་ནའི་དོན་ལུ་ གོག་རག་དང་འིགྲུལ་འིཕྲན་ནང་ བཙུགས་ཐེངས་དང་

ལག་ལན་འིཐེབ་ཐེངས་ཚུ་ག་སྐོར་ལས་ སོང་
བརྡར་བྱེན་ཡོདཔ་ཨན།
ད་མ་ཚོད་ ཚོང་འིབྲེལ་པ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ གོག་
རག་ཚུ་བཙོང་པའི་སྐབས་ ད་ནང་ རོང་ཁའི་
མཐུན་རྐྱན་ཚུ་ཆ་ཚོང་སྦེ་བཙུགས་ཞནམ་ལས་
བཙོང་དགོ་པའི་གོ་བརྡ་ཡང་སོད་ཡོདཔ་ཨན།
ད་སྦེ་སོང་བརྡར་བྱེན་དགོ་མ་འིད་ཡང་ རོང་
ཁའི་སྐད་ཡག་འིད་བརྡ་དོན་འིཕྲུལ་རག་ག་ཐེོག་
ལས་ གོང་འིཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ན་ལུ་
དམགས་ཏ་ཨན།

གྲངས་8༨པ།པ།
ཤོཤོགག་གྲ་ངས་

པར་ཐེངས་ 3 པ། སྤྱི་ཚོས་ 2༡/༡༢/༢༠༡༧།
ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སྫོད་ལས་རིམ།

རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིྱི་དྲུང་ཆན་གྱིྱིས་འིགོ་ཁྲིད་འིབད་ཐེོག་ལས་
སྤྱི་ཚོས་ ༢༢/༡༡/༡༧ ལས་ ༩/༡༢/༡༧ ཚུན་ ཤར་ཕྱེོགས་རོང་
ཁག་ ༥ ག་ནང་ རོང་ཁ་གོང་འིཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་ རྒྱུན་སོང་འིབད་དགོཔ་
ཁག་ཆ་བའིྱི་སྐོར་ལས་ ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སོད་ལས་རམ་ཅིག་འིགོ་འིདན་འིཐེབ་ཅིྱི།
བརྡ་སོད་སྐབས་ལུ་ རོང་ཁའི་སྲིད་བྱུས་དང་གཞ་རྩ་ ཐེབས་ལམ་ མཐུན་
རྐྱན་ གནས་སྟེངས་ ད་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ག་སྐོར་ལས་གསལ་ཞུ་འིབད་ཡྱི།

ད་དང་གཅིག་ཁར་ ད་བ་དས་ལན་གྱི་ཐེོག་ལས་ བསམ་འིཆར་བརྗེ་སོར་
དང་ དོགས་སལ་ཚུ་ཡང་འིབད་ཡོདཔ་ཨན། ལས་རམ་འིད་ནང་ ལྷུན་
རྩྲེ་དང་། མོང་སྒར། བཀྲ་ཤས་སྒང་། པདྨ་དགའི་ཚོལ། བསམ་གྲུབ་
ལོངས་མཁར་རོང་ཁག་ཚུའི་ རོང་བདག་དང་དང་དཔོན་ རོང་རབ་ དྲུང་
པ་ རོང་ཁག་དང་ལུང་ཕྱེོགས་ཁག་ག་འིགོ་དཔོན་ ད་ལས་ ས་གནས་
གཞུང་ག་འིགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གས་བཅིའི་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨན།

འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས།
ཀ་ཝང་བྱང་ས། ཐིམ་ཕུག

འིགྲམས་སྒྲིོམ་ཨང་ ༡༢༢། བརྒྱུད་འིཕྲན་ཨང་ ༠༢༣༢༢༦༦༣། པར་འིཕྲན་ཨང་ ༠༢-༣༢༢༩༩༢།
གོག་འིཕྲན། ddc@dzongkha.gov.bt ཡོངས་འིབྲེལ། www.dzongkha.gov.bt
www.facebook.com/DzongkhaDevelopmentCommission

ང་ག་རྐང་མ་འིོག་ག་ ས་འིད་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་སྦེ་བརྩྱིཝ་མན། ད་ནང་ག་ མ་དང་ཁོང་ག་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ཁ་སྐད་ ཆོས་ གཞུང་ མ་རགས་ ད་ལས་ ངོ་
རྟེགས་ཚུ་བསྡེོམས་ཏ་ རྒྱལ་ཁབ་སྦེ་བརྩ་དགོ།
- ས་མུ་ཡལ་ ཊལོར་ ཀོལ་རྱིཇ།
“I do not call the sod under my feet my country; but language, religion, government,
blood, identity in these make man of one country.”
-Samuel Taylor Coleridge

