
 
 

 

 

 

 

 

 

 

རྫོང་ཁའི་སྒྲོན་མེ། 

 

དཀར་ཆག 

རྫོང་ཁའ་གྫོས་ཚོགས།  1 
རྫོང་ཁའ་མཁས་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས། ༢ 
རྫོང་ཁ་ལག་ལན་གྱི་ཞབ་འཇུག ༢ 
གཞུང་ག་ཡག་ཚོང་ཚུ་ནང་རྫོང་ཁ་ལག་ལན། ༣ 
ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༢༩ པ། ༣ 
ཆིངས་ཡག་མཚོན་རྟགས། ༤ 
གཞ་འཛོན་ལས་སྡེ། ༤ 
འགུལ་བརྙན་བསམ་འཕལ། ༥ 
རྫོང་ཁའ་ཁ་གསྫོ་སྫོབ་སྫོང་། ༥ 
མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྫོར། ༦ 
ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆིར་སྫོ་དྲག་ཤྫོས།  6 
རྫོང་ཁའ་ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སྫོད། 7 
བྫོ་ཟཥསྔར་སྫོལ་བཏེག་པའ་ཀ་བ།  7 
རྫོང་ཁའ་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏེྫོག 8 
   

རྫོང་ཁའི་གྲོས་ཚྫོགས་འཚྫོགས་ཡྫོདཔ། 

རྫོང་ཁ་ག ྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས།  

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིཤ་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༧/༠༢/༢༠༡༨ ལས་ ༠༡/༠༣/༢༠༡༨ 
ཚུན་ ཉིན་གངས་གསུམ་གྱི་རང་ལུ་ རྫོང་ཁ་ལག་ལན་གྱི་གདྫོང་ལན་དང་ཐེབས་ལམ་ཟར་བའ་བརྫོད་
དྫོན་ཐེྫོག་ལུ་ གྫོས་ཚོགས་ཅིག་འགྫོ་འདྲན་འཐེབ་ཡྫོདཔ་ཨན། གྫོས་ཚོགས་འད་ནང་རྫོང་ཁའ་མཁས་

མཆིྫོག་ཚུ་དང་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེཥ ས་གནས་གཞུང་ 
བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ལས་ཡང་བཅིའ་མར་གཏེྫོགས་ཡྫོདཔ་ཨན། 
གྫོས་ཚོགས་འགྫོ་འདྲན་འཐེབ་དགྫོ་པའ་དམགས་ཡུལ་ཡང་ 
དང་པ་ གཞུང་ག་འགྫོ་དཔྫོན་ཡྫོངས་ལུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་
ཡག་ག་སད་བྱུས་ཀྱི་སྐྫོར་ལས་གྫོ་བརྡ་སྫོད་ནཥ གཉིཤ་པ་ 
ཁྱད་རག་ག་ཐེྫོག་ལས་བསམ་འཆིར་བརཥསྫོར་དང་རྫོད་
བསྡུར་འབད་དཥདཀའ་ངལ་བསལ་ནའི་དྫོན་ལུ་ འྫོས་འབབ་
ལྡན་པའ་ཐེབས་ལམ་ཚུ་གྫོས་ཐེག་གཅིད་ནཥ 

ལྫོ་ཕྱེད་དུས་དབ། 

རྫོང་ཁའི་གཞི་རྩ། 
སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༨༨ ལུ་ མ་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞ་པའ་ཞབས་ལས་ 
རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡག་རྫོང་ཁ་འད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་ག་ངྫོ་
རྟགས་ མད་ཐེབས་མདཔ་ཅིག་ཨནམ་ལས་ ག་ར་གཤ་ གཙོ་བྫོར་
བཏེྫོན་ཏེཥདང་ལན་འབད་དགྫོ་པའ་བཀའ་ཤྫོག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨན། 
 
སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༠༧ ལུ་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆིཥ དཔལ་
འཇིགས་མད་གཥསར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆིྫོག་ག་ཞབས་ལས་ རྫོང་
ཁ་འད་འཇིམ་ཏེྫོང་ཏེྫོ་དང་སྫོ་བ་ཆིཥཏེྫོག་ཏེྫོ་ ལག་ལན་འཐེབ་ངྫོ་བདཥཏེྫོག་
ཏེྫོ་བཟྫོ་དགྫོ་པའ་དམགས་བསལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨན། 

པར་ཐེངས་ 4 པ།            སྤྱི་ཚོས་ 11/06/༢༠༡8། 



     ཤྫོག་གངས་ ༢ པར་ཐེངས་ 4 པ། སྤྱི་ཚོས་ ༡༡/06/༢༠༡8། 

གསུམ་པ་ མ་འྫོངས་མདུན་ལམ་གྱི་འཆིར་གཞ་དང་ལམ་སྫོན་སྒྲིག་གཞ་གསལ་ར་ར་ཅིག་བཟྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་དམགས་པ་བསད་དཥཨན།  
གྫོས་ཚོགས་འགྫོ་འབྱེད་རྟན་འབྲེལ་གྱི་སྐབས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛོན་ འབྲུག་ག་མ་རཥབྫོན་ཆིན་མཆིྫོག་སྐུ་མགྫོན་གཙོ་བྫོ་སྦེཥབྱེྫོན་གནང་པ་
གཤ་མ་ཚོད་ ལམ་སྫོན་བཀའ་སྫོབ་ཚུ་གནང་མ་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ན་ཨན། གྫོས་ཚོགས་ནང་ལས་ཐེག་བཅིད་གྲུབ་པའ་ཐེབས་ལམ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེཥམཁྱན་
འདྫོད་ཡྫོད་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆིར་སྫོའི་ནང་གཟགས་ཚུགས། 

རྫོང་ཁའི་མཁས་ཚྫོགས་ཞལ་འཛྫོམས། 

རྫོང་ཁའ་མཁས་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༢ པ་འད་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ 
པའ་ཚོས་ ༣ ལས་ ༥ ཚུན་ ཐེམ་ཕུག་ལུ་འཚོགས་ཡྫོདཔ་ཨན། འད་ཡང་ འདས་
པའ་ལྫོ་ཚུ་ནང་ གཙུག་སྡེཥདང་སྫོབ་གྲྭ་ཁག་ག་སྫོབ་དཔྫོན་ དཥལས་ རྒས་ཤྫོས་ཚུ་གཤ་ 
དུས་གསུམ་རྣམ་གཞག་དང་ ཡག་སྡེབ་དང་འབྲེལ་བའ་ཉིྫོག་བཤད་བཀྫོད་དཥཡྫོད་མ་ཚུ་ 
གཏེན་འབབས་བཟྫོ་ཞན་ན་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནའི་དྫོན་ལུ་འཚོགས་ཡྫོདཔ་ཨན།  

མཁས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ནང་ ཉིྫོག་བཤད་ཅིན་གྱི་རྫོང་ཁའ་རྫོད་སྒྲི་
དང་ཡག་སྡེབ་ བརྡ་སྫོར་ མང་ཚོག་ལ་སྫོགས་པའ་རགས་ཐེག་གཅིད་
དགྫོཔ་སྦེཥཡྫོད་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེཥ མཁས་ཚོགས་འཐུས་མ་ཚུ་ག་བར་ན་
ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རང་ གསུང་གྫོས་དང་རྫོད་བསྡུར་ཚུ་མཐེལ་ཕྱེན་སྦེཥ
གནང་སཥ འྫོག་ག་དྫོན་ཚོན་ཚུ་གཏེན་འབབས་བཟྫོ་ཡྫོདཔ་ཨན།  
• དུས་གསུམ་རྣམ་གཞག 
• ཉིྫོག་བཤད་ཅིན་གྱི་རྫོང་ཁའ་ཡག་སྡེབ། 
• མང་མཐེའ་༼པ༽ སར་ཚུལ། 
ཁ་གསལ་སྦེཥམཁྱན་ནའི་དྫོན་ལུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆིར་སྫོ་ནང་གཟགས་གནང་། 

རྫོང་ཁའི་གྲོས་ཚྫོགས་འཚྫོགས་ཡྫོདཔ། ཤྫོག་གྲངས་དང་པའི་འཕྫོ་མཐུད། 

རྫོང་ཁ་ལག་ལེན་གྱི་ཞིབ་འཇུག 

འབྲུག་ག་སྤྱི་ཚོགས་གཉིཤ་པ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚོགས་འདུའ་ཚོགས་ཐེངས་ ༦ 
པའ་གྫོས་ཆིྫོད་དང་འཁྲིལ་ཏེཥ ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེཥཚུའ་ནང་ཁྱབ་བསྒྲིགས་དང་
གཞུང་འབྲེལ་ཡག་འགྲུལ་ཚུ་ གཞུང་ག་སད་བྱུས་ལྟར་དུ་ རྫོང་ཁའ་སྐད་ཡག་
ག་ཐེྫོག་ལུ་ ལག་ལན་ག་དཥསྦེཥའཐེབ་དྫོ་ཡྫོད་ག་ལྟ་རྟྫོག་འབད་དཥ སྙན་ཞུ་ཕུལ་
དགྫོཔ་སྦེཥབཀའ་རྒྱ་གནང་སཥཡྫོདཔ་ཨན། བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཚོགས་
ཡག་ཚོང་གཤ་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༧ ལུ་ ལྷན་ཁག་ ༡༠ དང་། ལས་སྡེཥ ༡༣། 
རྫོང་ཁག་ ༢༠། བརཤ་ཏེཥ གཞུང་ག་ཡག་ཚོང་ ༤༣ ནང་ རྫོང་ཁ་ལག་
ལན་གྱི་ཞབ་འཇུག་ཅིག་འབད་ཡྫོད། ཞབ་འཇུག་ག་གྲུབ་འབྲེས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ 

རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡག་རྫོང་ཁ་བྲེ་ན་ནང་ གནས་སངས་འད་སྫོ་དྲགས་ཅིག་སྦེཥ
མཐེྫོང་ཡྫོདཔ་ཨན། དཥཡང་ ཁྱབ་བསྒྲིགས་དང་ཡག་འགྲུལ་གྱི་རགས་ ཨང་
ལིཤ་ནང་བརྒྱ་ཆི་ ༩༠ དང་ རྫོང་ཁའ་ནང་བརྒྱ་ཆི་ ༡༠ རྐྱངམ་གཅིག་ལག་
ལན་འཐེབ་ཡྫོདཔ་སྦེཥཐེྫོན་ཡྫོདཔ་ཨན། དཥལས་བརྟན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡག་
ཚོང་ཚུ་ནང་ ཨང་ལིཤ་འད་ གཞུང་འབྲེལ་སྐད་ཡག་བཟུམ་ཅིག་སྦེཥལག་ལན་
འཐེབ་སཥཡྫོད་པའ་མངྫོན་གསལ་བྱུང་ཡཥ གཞུང་ག་སད་བྱུས་དང་ དངྫོས་སུ་
ལག་ལན་གྱི་གནས་སངས་གཉིཤ་རྟགས་མ་མཐུནམ་ལས་ ཚོ་གྱིང་ལང་དགྫོ་པའ་
གཞ་ཅིག་འབད་ར་སྡེྫོད་ནུག 



  ཤྫོག་གངས་ 3 པ། རྫོང་ཁའ་སྒྲིྫོན་མ། 
གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་རྫོང་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས། 

 ང་བཅིས་ར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་གཞུང་སྐད་རྫོང་ཁ་འད་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ག་
ཏེཥལུ་ཡང་མད་པའ་ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་ན་འད་གཤ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་
ག་ངྫོ་རྟགས་ཐུན་མྫོང་མ་ཡན་པ་ཅིག་ཨན། ད་ེབཟུམ་སྦེཥ ཆིྫོས་དང་ལམ་སྫོལ་ 
རག་གཞུང་ག་ཡག་ཆི་ཚུ་ སྐད་ཡག་འད་ག་ཐེྫོག་ལུ་གནས་ཏེཥཡྫོདཔ་ལས་ ལམ་
སྫོལ་གྱི་སྫོག་ཤང་ཡང་ཨན། དཥགཤ་མ་ཚོད་ འབྲུག་མ་ཁ་སྐད་སྫོ་སྫོ་སབ་མ་ཚུ་
ག་བར་ན་ བརྡ་དྫོན་སྫོད་ལན་གྱི་སྐད་ཡག་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྫོང་ཁ་འད་ མ་
སྡེའི་ནང་ལུ་ཞ་བདཥདང་དགའ་སད་ གཅིག་སྒྲིལ་དང་གཅིག་མཐུན་ ར་བརྟན་གྱི་
དྫོན་ལུ་ག་ན་ལས་གལ་ཆི། དཥགཤ་སྦེཥ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡག་རྫོང་ཁ་འད་ གཙོ་
བྫོར་བཏེྫོན་ཏེཥ གྫོང་འཕལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏེང་དགྫོཔ་སྦེཥཡྫོདཔ་ཨན། ཨན་རུང་ 
ཞབ་འཇུག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གཞུང་ག་ཡག་ཚོང་ཚུ་ནང་ རྫོང་ཁ་ཡག་ཐེྫོག་ལག་
ལན་འད་བརྒྱ་ཆི་ ༡༠ རྐྱངམ་གཅིག་ལས་བརྒལ་མདཔ་སྦེཥཐེྫོན་ཡྫོདཔ་ཨན།   

ནི་འབད་བ་ལུ་བརྟན་ཏེཥ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལྫོ་ལྔ་འཆིར་
གཞ་ ༡༢ པའ་དམགས་གཏེད་ནང་ གཞུང་ག་ཡག་ཚོང་ཚུ་ནང་རྫོང་ཁ་
ལག་ལན་གྱི་ཁྱབ་ཚོད་ ཡར་སང་གཏེང་དགྫོཔ་སྦེཥཚུད་དཥཡྫོདཔ་ཨན། རྫོང་
ཁ་ལག་ལན་འཐེབ་སའ་ས་གྫོ་ གཙོ་བྫོ་ར་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེཥ དཥལས་ 
རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ཨནམ་ལས་ རྫོང་ཁའ་གྫོས་ཚོགས་ནང་ལས་ཐེབས་ལམ་
དྲག་ཤྫོས་ཅིག་ རྫོང་ཁའ་ལག་ལན་འད་ གཞུང་སྫོང་མཆིྫོག་གྱུར་གན་ཡག་
ནང་ ངཤ་པར་དུ་མཐེར་འཁྱྫོལ་དགྫོ་པའ་བརྡ་སྫོན་ཅིག་སྦེཥབཙུགས་དགྫོ་པའ་
གྫོས་ཆིྫོད་བྱུང་ཡ།ི དཥགཤ་སྦེཥ འབྲུག་ག་མ་རཥབྫོན་ཆིན་མཆིྫོག་ལུ་སྙན་
གསྫོལ་ཕུལཝ་བཞན་དུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡག་རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་དང་དར་
ཁྱབ་ལུ་ཕན་རླབས་ཆིཥབར་གཟགས་ཏེཥ མཐེར་འཁྱྫོལ་བརྡ་སྫོན་ཅིག་སྦེཥ
བཙུགས་ན་ལུ་ཆི་འཇིྫོག་མཛོད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨན། 

ལྷན་ཚྫོགས་ཞལ་འཛྫོམས་ཐེངས་ ༢༩ པ། 

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༢༩ པ་འད་ 
སྤྱི་ཚོས་ ༠༦/༠༤/༢༠༡༨ ལུ་ ཐེམ་ཕུག་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚོགས་འདུའ་ཞལ་
འཛོམས་ཁང་ནང་ལུ་སྦེཥ མ་རཥནང་སད་དང་སྫོལ་འཛོན་བྫོན་པྫོ་མཆིྫོག་ག་དབུ་ཁྲིད་ཐེྫོག་
ལུ་འཚོགས་ཡྫོདཔ་ཨན། ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་འད་ནང་ ཁག་ཆིཥབའ་གནད་དྫོན་
མང་རབས་ཅིག་གུ་གྫོས་ཆིྫོད་གནང་ཡྫོད་པའ་གས་ལས་ དང་པ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་
གཞ་དུས་མཐུན་བཟྫོ་ན་ལུ་དམགས་ཏེཥ དྫོན་ཚོན་དག་པ་ཅིག་གུ་འཕྲི་སྫོན་མཛོད་ཡྫོད། 

གཉིཤ་པ་ རཤ་ལྫོ་ ༢༠༡༨-༡༩ གི་འཆིར་དངུལ་གྫོས་འཆིར་ཕུལ་
ཡྫོད་མ་འད་ཆི་འཇིྫོག་གནང་ཡཥ གསུམ་པ་ ལྫོ་ལྔ་འཆིར་གཞ་བཅུ་
གཉིཤ་པའ་ནང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་རྐྱབ་ནའི་ི
གྫོས་འཆིར་ཕུལ་མ་ལུ་ དགྫོས་མཁྫོ་དང་འཁྲིལ་ཏེཥརྒྱབ་སྫོན་ཧྲིལ་བུམ་
གནང་ཡྫོད། བཞ་པ་ རྫོང་ཁའ་གྫོས་ཚོགས་ནང་ལས་གྫོས་འདབས་
ཕུལཝ་བཞན་དུ་ རྫོང་ཁ་རྐྱངམ་གཅིག་ཤཤ་མ་ མ་སར་ཚུ་གཤ་ཡང་
མ་མང་ཞབས་ཏེྫོག་སྤྱིྫོད་ཚུགས་ན་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་འཐེྫོབ་ཚུགས་
ནའི་དྫོན་ལུ་ གཞུང་ག་ཡག་ཚོང་ཚུ་ག་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆིར་སྫོ་དང་
ཡྫོངས་འབྲེལ་རམ་ལུགས་ དཥལས་ འགྲུལ་འཕྲིན་རམ་ལུགས་ཚུ་ 
རྫོང་ཁ་དང་ཨང་ལིཤ་སྐད་གཉིཤ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་ལུ་བཟྫོ་དགྫོ་པའ་
བཀྫོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱ་ཅིག་ གཞུང་ལས་གནང་ན་སྦེཥགྫོས་ཆིྫོད་གྲུབ་
ཡྫོདཔ་ཨན། 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ཤྫོག་གངས་ ༤ པ། པར་ཐེངས་ ༤ པ། སྤྱི་ཚོས་ ༡༡/༠༦/༢༠༡༨། 
གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡྫོདཔ། 

སྤྱི་ཚོས་༡༦/༠༡/༢༠༡༨ ལུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལུའ་
ལྷན་ཚོགས་དང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་གཉིཤ་ཀྱི་བར་ན་ 
རྫོང་ཁ་ལག་ལན་གྱི་གྫོ་བརྡའ་ཆིངས་ཡག་གུ་མཚོན་རྟགས་བཀྫོད་
ཡྫོད། ཆིངས་ཡག་དང་འཁྲིལ་ཏེཥ ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལུའ་ལྷན་ཚོགས་
ཡག་ཚོང་ནང་ ཡག་ཐེྫོག་དང་ངག་ཐེྫོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ཡག་ཚོང་ནང་ 
རྫོང་ཁ་ལག་ལན་འཐེབ་སའ་ས་གྫོ་ངྫོས་འཛོན་འབད་ཡྫོད་མ་ལྟར་དུ་
ལག་ལན་འཐེབ་ན་དང་ དགྫོས་མཁྫོ་དང་བསྟུན་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིཤ་ རྒྱབ་སྫོར་ཕུལ་ནའི་ཁས་ལན་འབད་ཡྫོདཔ་ཨན། 
 

དཥབཟུམ་སྦེཥ སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༠༡/༢༠༡༨ ལུ་ སག་རཥརག་གཞུང་མཐེྫོ་རམ་
སྫོབ་གྲྭ་དང་རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་གཉིཤ་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ གྫོ་བརྡའ་
ཆིངས་ཡག་གུ་མཚོན་རྟགས་བཀྫོད་ཡྫོད། ཆིངས་ཡག་དང་འཁྲིལ་ རག་གཞུང་
མཐེྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭ་དང་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གཉིཤ་མཉིམ་རུབ་ཀྱི་ཐེྫོག་ལས་ རྫོང་
ཁ་དང་ལུང་ཕྱེྫོགས་ཀྱི་ཁ་སྐད་ཚུ་ཞབ་འཚོལ་འབད་དཥ གྲུབ་འབྲེས་ཚུ་པར་སྐྲུན་དང་
བརཥསྫོར་འབད་ནཥ སྐད་ཡག་གྫོང་འཕལ་དང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་ས་ཚུ་ནང་མཉིམ་
འབྲེལ་འབད་ནཥ སྫོང་བརྡར་དང་གྫོས་བསྡུར་ལས་རམ་ཚུ་འགྫོ་འདྲན་འཐེབ་ནཥ 
སྐད་ཡག་དང་འབྲེལ་བའ་ལས་འགུལ་དང་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྫོར་འཚོལ་ན་ནང་མཉིམ་
འབྲེལ་འབད་ནའི་ཁས་ལན་འབད་ཡྫོདཔ་ཨན། 

སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔྫོན་དང་རྫོང་ཁ་འགོ་འདྲེན་པ་ཚུ་གི་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ། 

འབྲུག་ག་ཞ་གཡྫོག་བཅིའ་ཡག་དང་སྒྲིག་གཞ་ ༢༠༡༨ ཅིན་མ་དང་འཁྲིལ་
ཏེཥ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་འད་ སྐད་ཡག་གྫོང་འཕལ་འགྫོ་དཔྫོན་
དང་རྫོང་ཁ་འགྫོ་འདྲན་པ་ཚུ་ག་གཞ་འཛོན་ལས་སྡེཥསྦེཥ ངྫོས་འཛོན་འབད་
ཡྫོདཔ་ཨན། དཥལས་བརྟན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡྫོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་གནང་
བའ་ཡག་ཨང་ ཞ་ལྷན/མ་སྫོབས་སྡེཥཚོན/པ་ཨ/ེ༢༠༡༨/༢༩༧༧ 
སྤྱི་ཚོས་ ༠༦/༠༢/༢༠༡༨ ཅིན་མ་ལྟར་དུ་ ད་ལས་ཕར་ གཞུང་ག་
ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེཥ འདུས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ཡྫོད་པའ་སྐད་ཡག་གྫོང་འཕལ་
འགྫོ་དཔྫོན་དང་ རྫོང་ཁ་འགྫོ་འདྲན་པ་ཚུ་ག་དགྫོས་མཁྫོ་དང་གཡྫོག་བཙུགས་ 
མ་སྫོབས་གྫོང་འཕལ་ གྫོ་གནས་ཡར་སང་ གནས་སྫོར་ དཥལས་ གཞ་

འཛོན་དང་འབྲེལ་བའ་གནད་དྫོན་གཞན་ག་ཅི་འཐེྫོན་རུང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཧྲིལ་བུམ་འབག་སཥ ལམ་སྫོན་དང་རྒྱབ་སྫོར་ཚུ་ཕུལ་
ན་ཨན། 

དཥབཟུམ་སྦེཥ རྫོང་ཁག་ ༢༠ ག་ནང་ རྫོང་ཁའ་ངྫོ་ཚོབ་འགྫོ་དཔྫོན་ཡང་ ནང་
སད་ལྷན་ཁག་འྫོག་ག་སྫོལ་འཛོན་འགྫོ་དཔྫོན་ཚུ་གཤ་འབད་དགྫོཔ་སྦེཥ གཏེན་
འབབས་བཟྫོ་གནང་ཡྫོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་དང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་འགན་
ཁུར་ཧྲིལ་བུམ་ཁྫོང་གཤ་འབག་སཥ ཅི་ལྫོགས་གང་ལྫོགས་ཀྱི་སྫོ་ལས་ཕྱེག་ཞུ་
དགྫོཔ་ཨན། 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

འགུལ་བརྙན་བསམ་འཕེལ། 

ཤྫོག ་གངས་ 5 པ། རྫོང་ཁའ་སྒྲིྫོན་མ། 

ད་རཤ་ནངས་པ་ གྫོང་འཕལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེཥ ཨ་ལུ་དང་ན་གཞྫོན་ཚུ་གཤ་
རྒྱང་མཐེྫོང་ནང་ག་འགུལ་བརྙན་དང་གྫོག་བརྙན་ཚུ་ལུ་ སྫོ་བ་འཐེབ་བསད་དཥལྟཝ་ཨན་
མས། དཥཚུ་ མང་ཤྫོས་ར་ ཕྱེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཟྫོ་སྐྲུན་འབད་དཥཡྫོད་མ་ཚུ་ཨནམ་ལས་ 
རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡག་རྫོང་ཁའ་ཐེྫོག་ལུ་བཟྫོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ནང་ གཙོ་བྫོར་བཏེྫོན་
དགྫོཔ་འདུག འགུལ་བརྙན་ཚུ་རྫོང་ཁའ་ཐེྫོག་ལུ་བཟྫོ་བ་ཅིན་ ཨ་ལུ་དང་ན་གཞྫོན་ཚུ་
གཤ་ སྲུང་ག་དྫོན་དག་ཚུ་འཇིམ་ཏེྫོང་ཏེྫོ་སྦེཥཧ་གྫོ་ཚུགསཔ་མ་ཚོད་ ང་བཅིས་རའ་ རྒྱལ་
ཡྫོངས་སྐད་ཡག་རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏེང་ན་ལུ་ཡང་ཕན་ཐེྫོགས་སྦེྫོམ་

འབྱུང་ན་ཨན་མས། འད་ག་ནང་དྫོན་ཉིད་ལས་ འགུལ་བརྙན་ཚུ་
ལས་བརྟན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ལམ་སྫོལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཚུ་ 
མ་ཉིམས་གྫོང་འཕལ་དང་ཉིམས་པ་སྫོར་ཆུད་འབད་ཚུགས་པའ་གྫོ་
སྐབས་འཐེབ་ཡྫོདཔ་ཨན།  
དཥལས་བརྟན་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གཤ་ ང་
བཅིས་རའ་ ལམ་སྫོལ་དང་འབྲེལ་བའ་འགུལ་བརྙན་བཟྫོ་སྐྲུན་འབད་
ན་འགྫོ་བཙུགས་མ་དང་འབྲེལ་ དུས་ཅི་རཤ་ལྫོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ཀྱི་
ནང་ བསམ་འཕལ་ཟར་མ་ཅིག་རྫོང་ཁའ་ཁ་སྐད་ཐེྫོག་ལུ་བཟྫོ་སྐྲུན་
འབད་དཥཡྫོད། འཕྲིལ་ར་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲིགས་ལས་འཛོན་གྱི་རྒྱང་
མཐེྫོང་ནང་བཏེྫོན་ན་ཨན་པའ་ཁར་ འགུལ་བརྙན་འད་མ་དམངས་ག་
ར་གཤ་གཟགས་ནའི་དྫོན་ལུ་མ་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཡུ་ཊུབ་ནང་བཙུགས་
ན་ཨན། 

བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ལུ་རྫོང་ཁའི་ཁ་གསྫོ་སྫོབ་སྫོང་བྱིན་ཡྫོདཔ། 

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིཤ་ སྤྱི་ཚོས་༢-༣/༠༢/༢༠༡༨ ཚུན་ ཉིན་གངས་ ༢ ཀྱི་
རང་ ཐེམ་ཕུག་ལུ་སྦེཥ བརྡ་བརྒྱུད་ཁག་གསུམ་ལུ་རྫོང་ཁའ་ཁ་གསྫོ་སྫོབ་སྫོང་ཅིག་འགྫོ་འདྲན་འཐེབ་
ཅི།ི དཥཡང་ རྫོམ་སྒྲིག་ཐེྫོག་ག་གསར་ཤྫོག་དང་ངག་ཐེྫོག་ག་རཥཌིའིྫོ་ དཥལས་ རྒྱང་མཐེྫོང་ཚུ་ཨན། 
སྫོབ་སྫོང་སྐབས་ཀྱི་དྫོན་ཚོན་ཚུ་ཡང་ རྫོང་ཁའ་སད་བྱུས། གྫོག་རག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་རྫོང་
ཁའ་ལག་ལན། བརྡ་སྫོར། རྫོད་སྒྲི། རྒྱབ་རྟན་དཔཥདབ། དཥལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་རྫོང་ཁའ་
དཀའ་ངལ་ཚུ་ཨན། སྫོབ་སྫོང་འད་ནང་ཀུན་གསལ་ལས་འཛོན་དང་། འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲིགས་ལས་
འཛོན། འབྲུག་གནས་ཚུལ། འབྲུག་དུས་ཚོད། སྐུ་གཟུགས་རཥཌིའིྫོ། ཡད་དགའ་རཥཌིའིྫོ་ཚུ་ལས་ 
བརྡ་བརྒྱུདཔ་བསྡེྫོམས་ ༣༦ གཤ་བཅིའ་མར་གཏེྫོགས་ཡྫོདཔ་ཨན། 

བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་

མིང་ཚིག 
Artificial 
Intelligence (AI) བཅིྫོས་རག 
Blog  བྲེ་སྫོ། 
Browser  འཚོལ་རམ། 
Cursor  འྫོད་རྟགས། 
Earphone ཉིན་ཆིས། 
Hard Drive ས་མཛོད། 
Hardware  ས་ཆིས། 
Antivirus  ཟླྫོག་མཉིན། 
Mouse  གྫོག་བྱེཥ 
Virus  གནྫོད་མཉིན། 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

མ་དངུལ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡྫོདཔ། 
པར་ཐེངས་ ༤ པ། སྤྱི་ཚོས་ ༡༡/༠༦/༢༠༡༨། 

 

འབྲུག་གྫོག་བརྙན་ཚོགས་པ་ལུ་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༧ གྱི་གྫོག་བརྙན་ཚུ་གཤ་གལ་ལས་ རྫོང་ཁ་དྲག་ཤྫོས་འཐེྫོན་མ་ལུ་གསྫོལ་ར་སྦེཥ དངུལ་ཀྲིམ་༥༠,༠༠༠/- 
༼ལྔ་ཁྲི་ཐེམ་པ༽ གནང་ཡྫོདཔ་ཨན། འབྲུག་གྫོག་བརྙན་གྱི་དུས་སྫོན་འད་ སྤྱི་ཚོས་ ༢༡/༠༢/༢༠༡༨ ལུ་ མ་དབང་མངའ་བདག་རན་པྫོ་ཆིའི་
འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྫོན་དང་འབྲེལ་འགྫོ་འདྲན་འཐེབ་པའ་སྐབས་  གྫོག་བརྙན་ད་རཤ་ནངས་པ་ཟར་མ་འད་གཤ་རྫོང་ཁ་ལག་ལན་ནང་ཨང་དང་པ་ཐེྫོན་ཡྫོདཔ་
ཨན།  
ན་དང་འདྲཝ་སྦེཥ ན་གཞྫོན་ལྷག་ནའི་རག་རལ་ཟར་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲིགས་ཀྱི་ཐེྫོག་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ དང་ ༡༢ པའ་ནང་འགྫོ་འདྲན་འཐེབ་
ཡྫོད་མ་འད་གཤ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡག་རྫོང་ཁ་འད་ སྔར་ལས་ལྷག་སཥདར་ཁྱབ་གཏེང་ནིའི་ནང་ཕན་པ་ཡྫོད་མ་ལུ་བརྟན་ཏེཥ གསྫོལ་ར་ག་དྫོན་ལུ་དངུལ་ཀྲིམ་ 
༢༥,༠༠༠/- ༼ཉིཤ་ཁྲི་ལྔ་སྫོང་ཐེམ་པ་༽ བྱེན་ཡྫོདཔ་ཨན། དཥབཟུམ་མའ་ལས་རམ་གྱིཤ་ སྤྱིར་བཏེང་ འབྲུག་མ་ཡྫོངས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ན་
གཞྫོན་ཚུ་ལུ་རྫོང་ཁའ་འཆིད་རྫོད་རྫོམ་གསུམ་གྱི་ཤཤ་ཡྫོན་སྤེལ་ན་ལུ་ ཕན་ཐེྫོགས་སྦེྫོམ་ཡྫོདཔ་ལས་ རཤ་སུ་ཡད་རངས་དང་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡྫོད། 

ཤྫོག་གངས་ 6 པ། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་དྲག་ཤྫོས་ཐྫོན་་ཡྫོདཔ། 

བརྡ་དྫོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གཤ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཀྱི་གནས་ཚོད་ནང་ ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆིར་སྫོ་
ག་འགན་བསྡུར་ཐེངས་ལྔ་པ་འགྫོ་འདྲན་འཐེབ་མ་ནང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡྫོངས་
འབྲེལ་འཆིར་སྫོ་འད་ ཨང་དང་པ་ཐེྫོན་ཡྫོདཔ་ཨན། འགན་བསྡུར་འད་ནང་ གཞུང་ག་ཡྫོངས་འབྲེལ་
འཆིར་སྫོ་ ༡༠༠ དང་ རང་སྫོང་ལས་སྡེཥ ༢༣ དཥལས་ སར་སྡེཥ ༡༢ ཀྱིཤ་བཅིའ་མར་གཏེྫོགས་
ཏེཥཡྫོདཔ་ཨན། འགན་བསྡུར་འད་ཚོད་གཞ་ཁག་བཞ་ལུ་གཞ་བཞག་ཐེྫོག་ལས་འབད་དཥཡྫོདཔ་ཨན་
མས། དཥཚུ་ཡང་ བཟྫོ་རྣམ་ལུ་བརྒྱ་ཆི་ ༡༠ དང་། ནང་དྫོན་དང་དུས་མཐུན་ལུ་བརྒྱ་ཆི་ ༤༠། 
ལག་ལན་འཐེབ་ཐེངས་ལུ་བརྒྱ་ཆི་ ༢༠། ཉིན་སྲུང་ལུ་བརྒྱ་ཆི་ ༣༠ བཞག་ཐེྫོག་ལས་ཨན་མས། ད་ེ
བཟུམ་མའ་འགན་བསྡུར་འགྫོ་འདྲན་འཐེབ་དགྫོ་པའ་དམགས་ཡུལ་གཙོ་བྫོ་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཞུང་
དང་སར་གིྱི་ཡག་ཚོང་ཚུ་གཤ་མ་དམངས་ལུ་ཞབས་ཏེྫོག་དང་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐེྫོག་ལས་ག་
དཥདྲག་དྲག་ལགས་ཤྫོམ་དང་སྤུས་ཚོད་ཅིན་སྦེཥ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ཕུལ་ནའི་དྫོན་ལུ་ཨན་མས། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆིར་སྫོ་དྲག་ཤྫོས་འཐེྫོན་མིའི་ལས་སྡེཥདང་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཛོན་སྫོང་པ་ཚུ་ལུ་ མ་རཥ བརྡ་དྫོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་བྫོན་པྫོ་མཆིྫོག་གཤ་ སྤྱི་ཚོས་ 
༠༡/༠༦/༢༠༡༨ ལུ་ གཟངས་བསྫོད་ཀྱི་ལག་ཁྱར་དང་གསྫོལ་ར་ཚུ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨན། 



 

z 
 

 

 

བྫོ་ཟེ་གསར་རྩྫོམ་ སྔར་སྫོལ་བཏེག་པའི་ཀ་བ། 

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆིན་གྱི་འགྫོ་ཁྲིད་ཐེྫོག་ལས་ སྤྱི་ཚོས 
༡༣/༠༥/༢༠༡༨ ལས་ ༡༩/༠༥/༢༠༡༨ ཚུན་ བུམ་ཐེང་དང་ 
ཀྲིྫོང་གསར་རྫོང་ཁག་གཉིཤ་ཀྱི་ཡག་ཚོང་ལེྟ་བ་དང་ བྱེ་དཀར་འབྲེང་རམ་
སྫོབ་གྲྭ་གྫོང་མ་ ཤཤ་རབ་གང་སྫོབ་གྲྭ་ལེྟ་བ་ དཥལས་ སག་རཥརག་གཞུང་
མཐེྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་དང་དར་ཁྱབ་ རྒྱུན་སྫོང་འབད་
དགྫོཔ་ཁག་ཆིཥབའ་སྐྫོར་ལས་ ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སྫོད་ལས་རམ་འགྫོ་འདྲན་

འཐེབ་ཅིཥ བརྡ་སྫོད་ལས་རམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ཁའ་སད་བྱུས་དང་གཞ་ར་ 
ཐེབས་ལམ་ མཐུན་རྐྱན་ གནས་སངས་ གཞན་ཡང་ ཞབས་ཏེྫོག་ཚུ་ག་སྐྫོར་
ལས་གསལ་ཞུ་འབད་མ་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་རྫོང་བདག་དང་དྲང་དཔྫོན་ རྫོང་རབ་ 
ཁྲི་འཛོན་ ལས་ཁུངས་ཁག་ག་འགྫོ་དཔྫོན་ སྫོབ་དཔྫོན་ དཥལས་ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་
གཤ་བཅིའ་མར་གཏེྫོགས་ཡྫོདཔ་ཨན། དཥདང་གཅིག་ཁར་ དྲ་བ་དྲཤ་ལན་གྱི་
ཐེྫོག་ལས་ བསམ་འཆིར་བརཥསྫོར་དང་དྫོགས་སལ་ཚུ་ཡང་འབད་ཡྫོདཔ་ཨན། 

ཤྫོག་གངས་ 7 པ། རྫོང་ཁའི་སྒྲོན་མེ། 

རྫོང་ཁའི་ཀུན་ཁྱབ་བརྡ་སྫོད་ལས་རིམ་ཐེངས་༢ པ། 

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིཤ་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༥ ལུ་ 
བྫོ་ཟཥགསར་རྫོམ་སྔར་སྫོལ་བཏེག་པའ་ཀ་བ་ཟར་མ་ཅིག་ 
པར་སྐྲུན་འབད་ཡྫོད། དཔཥདབ་འད་ནང་ རྫོང་ཁའ་ནང་ཧཥམ་
ལས་སབ་སྫོལ་ཡྫོད་པའ་བྫོ་ཟཥཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དཥཡྫོད། བྫོ་
ཟཥཡང་ ང་བཅིས་རའ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མ་ཚུ་ག་བར་ན་སྒྱུར་མ་
ཚུ་ཡྫོདཔ་དང་ དམགས་བསལ་དུ་ དཔཥདབ་འད་ནང་ ཕྫོ་མྫོ་
གཉིཤ་སམས་མཐུན་ཏེཥ གཅིག་གཤ་གཅིག་ལུ་དགའ་བ་ 

ཡང་ན་ སམས་ཆིགས་པའ་སྐྫོར་ལས་དང་ གཞན་ཡང་ མཁས་པ་དང་རྫོམ་སྒྲིག་པའ་བར་ན་ དཥལས་ 
སྫོབ་དཔྫོན་ཚུ་གཤ་བར་ནང་སྒྱུར་བའ་བྫོ་ཟཥཚུ་ཚུད་དཥཡྫོད། ཧཥམ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་ཁར་ལས་ཕར་
བྫོ་ཟཥཤཤ་མ་ཚུ་གཤ་སྒྱུར་དྫོ་ཡྫོདཔ་དང་ དའེ་སྐབས་ལྟ་མ་ཚུ་ཡང་ སྫོ་བ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨན། ད་རཤ་
ནངས་པ་ བྫོ་ཟཥབསྒྱུར་ན་ཡང་ཉིམས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ དཔཥདབ་འད་ནང་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་མ་འད་གཤ་ 
ཉིམས་སྲུང་འབད་ན་ལུ་ཕན་པ་ཡྫོདཔ་དང་ ལྷབ་ནའི་དང་འདྫོད་ཡྫོད་མ་ཚུ་ལུ་ཡང་ དཔཥདབ་འད་ལས་
ལྷབ་སང་འབད་ཚུགས་པའ་གྫོ་སྐབས་ཡྫོདཔ་ཨན། དཔཥདབ་འད་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་
ཚོང་ག་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆིར་སྫོ་ནང་ལས་ ཕབ་ལན་འབད་ཚུགས། 

རྫོང་ཁའི་མཁས་ཚྫོགས་འཐུས་མི། 

 

1 མཁན་པྫོ་སངྱས་མཁའ་འགྫོ། 
2 མཁན་པྫོ་ ཀུན་ལགས་བསན་འཛོན། 
3 ལུང་བསན་རྒྱ་མཚོ། 
4 ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། 
5 བཙོན་སྫོགས་དབང་འདུས། 
6 དབང་གགས་རྡྫོ་ར། 
7 མཁས་དབང་རྡྫོ་རཥརྒྱལ་མཚོན། 
8 མཁས་དབང་ཀུན་ལགས་རྡྫོ་ར། 
9 པདྨ་དྫོན་གྲུབ། 
10 སངྱས་བསན་འཛོན། 
11 ཨྫོན་རྡྫོ་ར། 

 



 
 
 

 
ཁ་སྐད་འཐེབ་ཅིག་ཤེསན་ འཛམ་གླིང་གསརཔ་ཅིག་མཐྫོང།  

                - རྒྱ་མིའི་དཔེ་གཏམ། 

To learn a language is to have one more window from which to look at the world.  

- a Chinese saying 

འབྲེལ་བ་འཐབ་ས། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས། 

ཀ་ཝང་བྱང་ས། ཐིམ་ཕུག 

འགམས་སྒྲིྫོམ་ཨང་ ༡༢༢། བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༠༢༣༢༢༦༦༣། པར་འཕྲིན་ཨང་ ༠༢-༣༢༢༩༩༢། 
གྫོག་འཕྲིན། ddc@dzongkha.gov.bt ཡྫོངས་འབྲེལ། www.dzongkha.gov.bt 

www.facebook.com/DzongkhaDevelopmentCommission 

པར་ཐེངས་ 4 པ། སྤྱི་ཚོས་ ༡༡/06/༢༠༡8། ཤྫོག་གངས་ ༨ པ། 
ཤྫོག་གངས་ ༨ པ། 

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིིས་ དུས་དང་བསྟུན་ མ་དམངས་ལུ་ཞབས་ཏེྫོག་
ཕུལ་ནའི་དྫོན་ལུ་ མ་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཡུ་ཊུབ་ཡང་ལག་ལན་འཐེབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨན། 
ཡུ་ཊུབ་འད་ཡྫོངས་གགས་ཡྫོདཔ་དང་ དཥཡང་ གཙོ་བྫོ་ར་ བརྒྱུད་ལམ་དཥནང་ པར་
དང་ སྒྲི་ དཥལས་ འགུལ་སྫོད་ཁག་གསུམ་གྱི་ཐེྫོག་ལས་བལྟ་ཚུགསཔ་ལས་ ཕན་
པ་སྦེྫོམ་ཡྫོདཔ་ཨན། དཥའབདཝ་ལས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིཤ་བཟྫོ་
ཡྫོད་པའ་ གྫོག་བརྙན་དང་འགུལ་བརྙན་ དཥལས་ སྫོབ་སྫོན་ལས་རམ་ཚུ་ཡང་
བཙུགས་ཡྫོདཔ་ཨན། ཡུ་ཊུབ་ནང་ ཡག་ཚོང་ག་མང་མཛུབ་གནྫོན་རྐྱབ་སེ་འཚོལ་
བ་ཅིན་ ལས་རམ་བཟྫོ་སཥབཙུགས་ཡྫོད་མ་ཚུ་ག་ར་གཟགས་ཚུགསཔ་ལས་ ཞབས་
ཏེྫོག་ཕུལ་མ་འད་ལག་ལན་འཐེབ་གནང་།       

རྫོང་ཁའི་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏྫོག 
མཁས་ཚྫོགས་ཐེངས་་༢་པའི་ནང་གཏན་

འབེབས་འབད་ཡྫོད་པའི་ཡིག་སྡེབ། 

གཏན་འབེབས། དཔེར་བརྗོད། 

ཨ་ལུ། ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ། 
ཉིྫོག་བཤད། ཉིྫོག་བཤད་བཀྫོད་ནཥ 
ལ་ལུ། མ་ལ་ལུ་ཅིག 
རྫོད་རྙྫོག སའ་རྫོད་རྙྫོག་འཐེྫོན་ནཥ 
འཐེབ། ཏེ་རུ་འཐེབ་འཐེྫོན་ནཥ 
སྒྲིང་སྒྲིཥ ཤང་ག་ར་ཏེྫོ་སྒྲིང་སྒྲིཥ 
བྲེང་། ཨ་ལུ་བྲེང་། 
ཕྫོ་རྒྱས། ཕྫོ་དང་མྫོ་སྡེཥཕྱེཥབའ་ཕྫོ་རྒྱས། 
ཨ་ན། ཨ་ནམྫོ། དགཥསྫོང་དང་ཨ་ནམྫོ། 
སྫོས་ཙོ། གདྫོང་ག་སྫོས་ཙོ། 

 


