རྫོང་ཁའི་སྒྲོན་མེ།

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
ལྫོ་ཕྱེད་དུས་དེབ།

པར་ཐེངས་ 5 པ།

སྤྱི་ཚོས་ 17/12/༢༠༡8།
དཀར་ཆག

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་བསར་འཛུགས་འབདེ་
ཡྫོདེཔ།
རྫོང་ཁའ་དེཔ་དེབ་དྲག་ཤྫོས་གསལ་བསྒྲིགས་འབདེ་ཡྫོདེཔ།
སྐདེ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ཡྫོདེ་པའ་གཞུང་ག་ཡྫོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྫོའ་འཛིན་སྫོང་པ་ཚུ་ལུ་ལག་ཁྱར་གནང་ཡྫོདེཔ།
རྫོང་ཁའ་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གསར་བཏྫོན་འབདེ་ཡྫོདེཔ།
རྫོང་ཁའ་འགྲུལ་འཕན་རམ་ལུགས་གསརཔ་བཟྫོ་ཡྫོདེཔ།
སྔར་སྲིྫོལ་རྫོང་ཁའ་ཐེ་སྙདེ་བསྡུ་སྒྲིག་འབདེ་ཡྫོདེཔ།
མང་གནས་ཞིབ་འཚོལ་འབདེ་ཡྫོདེཔ།
ཨིང་རྫོང་ཤས་རག་ཤན་སྦྱར་མང་ཚོག་ག་དེཔ་དེབ་གསར་
བཏྫོན་འབདེ་ཡྫོདེཔ།
ཞི་གཡྫོག་གཟངས་བསྟེྫོདེ་ཀྱི་རྟགས་མ་གནང་ཡྫོདེཔ།
ཡག་ཚོང་ལས་བྱེད་པའ་སྙན་ཞུ།
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རྫོང་ཁའི་གཞི་རྩ།



འབྲུག་ག་འཆར་སྣང་ ༢༠༢༠ ནང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐདེ་ཡག་
རྫོང་ཁ་འདེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངྫོ་རྟགས་དེང་ཞི་བདེའི་དེྫོན་ལུ་ རྫོང་
ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཕྫོ་མཐུདེ་དེ་ར་ འཛིན་སྫོང་
སྤེལ་གསུམ་གང་དྲག་འབདེ་དེགྫོཔ་སྦེ་ཚུདེ་དེ་ཡྫོདེ།



གཞུང་སྫོང་ལགས་ལྡན་ལྷན་ཐེབས་ཡག་ཆ་ནང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དེབང་བསར་བཟྫོའ་ཐེྫོག་ལས་
རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་དེང་དེར་ཁྱབ་གཏང་དེགྫོཔ་སྦེ་འཁྫོདེ་དེ་ཡྫོདེ།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་བསྐྱར་འཛུགས་འབད་ཡྫོདཔ།

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་འདེ་ ང་བཅས་ར་ དེཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐདེ་ཡག་གྫོང་འཕེལ་དེང་དེར་ཁྱབ་གཏང་ན་དེང་ སྐདེ་ཡག་
དེང་འབྲེལ་བའ་སྲིད་བྱུས་དེང་གནདེ་དེྫོན་ཚུ་ཐེག་གཅདེ་ན་ག་དེྫོན་ལུ་གཞི་བཙུགས་
མཛིདེ་གནང་ཡྫོདེཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དེང་འཁྲིལ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ འབྲུག་ག་མ་རྗེ་བྫོན་ཆན་མཆྫོག་གས་དེབུ་ཁྲིད་འྫོག་ལུ་
འཐུས་མ་བསྫོམས་ཀྱི་ ༡༠ དེགྫོཔ་ཡྫོདེ་མ་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་
ཚོར་ར་གྲུབ་སྟེ་གཞུང་གསརཔ་དེབུ་བརྙེསཔ་ཅག་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལས་

བསྐྫོ་བཞིག་མཛིདེ་གནང་དེགྫོཔ་སྦེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། དེ་དེང་བསྟུན་ སྤྱི་ཚོས་
༤/༡༢/༢༠༡༨ ལུ་འཚོགས་ཡྫོདེ་པའ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཐེངས་ ༥
པའ་ནང་ལས་ འྫོག་ག་འཐུས་མ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་བསྐྫོ་བཞིག་གནང་ཡྫོདེ་མ་དེང་
འབྲེལ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་འདེ་བསར་འཛུགས་འབདེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན།
རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མ་ལྷན་རྒྱས་ཡྫོངས་ལུ་ དྲུང་ཆན་ཡག་
ཚོང་གས་ཁ་ཐུག་ལས་ དེགའ་བསུ་དེང་བཅས་པའ་སྫོ་ལས་བྱེྫོན་པ་ལགས་སྫོ་
ཡྫོདེ་ཟར་ཞུ་ན་དེང་གཅག་ཁར་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ག་ལས་བྱེདཔ་ག་ར་གས་

ཤྫོ ག ་གྲངས་ 2 པ།

པར་ཐེངས་ 5 པ། སྤྱི་ཚོས་ 17/12/༢༠༡8།

འཕྫོ་མཐུད།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུའི་མཚན་ཐྫོ།

ཧྫོངས་ལས་ དེདེ་དེམ་ལྷདེ་མད་དེང་ཅ་
ལྫོགས་གང་ལྫོགས་ཀྱིས་ཐེྫོག་ལས་ ཕྱེག་
ཕྱེད་ཞུ་ནའི་ཁས་བངས་ཕུལཝ་ཨིན། མཁྱན་
རྒྱ་ཡངས་པའ་ འབྲུག་ག་མ་རྗེ་བྫོན་ཆན་
མཆྫོག་དེང་འཐུས་མ་ལྷན་རྒྱས་ཡྫོངས་ཀྱིས་
དེབུ་ཁྲིད་དེང་ལམ་སྟེྫོན་བཟང་པྫོའ་འྫོག་ལས་
ང་བཅས་ར་ དེཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་རྒྱལ་
ཁབ་རང་དེབང་ག་ངྫོ་རྟགས་དེང་ལམ་སྲིྫོལ་གྱི་
སྲིྫོག་ཤང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐདེ་ཡག་རྫོང་ཁ་
འདེ་ ཧ་མ་བ་ལྷགཔ་སྦེ་ གྫོང་འཕེལ་དེང་
དེར་ཁྱབ་གཏང་ཚུགས་པའ་ར་བ་དེང་སྫོན་
ལམ་ཡྫོདེ་ཟར་ཞུ་ན་ཨིན།

༡༽ ཌྫོག་ཊར་བྫོ་གྲྫོས་ཚོ་རང་། མ་རྗེ་བྫོན་ཆན། ཁྲི་འཛིན།
༢༽ དྲགྫོས་ཤས་རབ་རྒྱལ་མཚོན། མ་རྗེ་བྫོན་པྫོ། ནང་སྲིད་དེང་སྲིྫོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག ཁྲི་འཛིན་འྫོགམ།
༣༽ སྤྲུལ་སྐུ་འཕན་ལས། ཡྫོན་ཏན་སྫོབ་དེཔྫོན། གཞུང་གྲྭ་ཚོང་། འཐུས་མ།
༤༽ ཇའ་བར་རའ། མ་རྗེ་བྫོན་པྫོ། ཤས་རག་ལྷན་ཁག འཐུས་མ།
༥༽ དྲགྫོས་ཀརྨ་དེཔལ་འབྱེྫོར། དྲུང་ཆན། བརྡ་དེྫོན་དེང་བརྒྱུདེ་འབྲེལ་ལྷན་ཁག འཐུས་མ།
༦༽ དེངྫོས་གྲུབ་རྡྫོ། གཙུག་ལག་གཙ་འཛིན། འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྫོབ་ས། འཐུས་མ།
༧༽ ལྷུན་གྲུབ་དེབང་ཕྱུག ལྷན་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡྫོག་ལྷན་ཚོགས། འཐུས་མ།
༨༽ ཀུན་དེགའ་དྲག་པ། མདེྫོ་ཆན། རྒྱལ་འཛིན་ཤས་རག་ཚོགས་ས། འཐུས་མ།
༩༽ ཀརྨ་རྡྫོ་རྗེ། ལས་རམ་འགྫོ་དེཔྫོན། འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲིགས་ལས་འཛིན། འཐུས་མ།
༡༠༽ ཚོ་དེབང་ནྫོར་བུ། དྲུང་ཆན། རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། འཐུས་མ་དྲུང་ཆན།

རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དྲག་ཤྫོས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡྫོདཔ།

སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའ་ཚོས་ ༢ འདེ་ འབྲུག་ག་ཡབ་རྗེ་དེམ་པ་དེཔལ་མ་དེབང་འཇགས་
མད་སངྒེ་དེབང་ཕྱུག་མཆྫོག་ གསར་ཁྲི་མངའ་གསྫོལ་ཞུ་བའ་ཉིནམ་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་
ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མ་དེབང་མཆྫོག་ལུ་གུས་བཏུདེ་ཞུ་ནའི་དེྫོན་ལུ་ ལྫོ་ལྟར་
འགྫོ་འདྲན་འཐེབ་སྲིྫོལ་ཡྫོདེ་པའ་ རྫོང་ཁའ་དེཔ་དེབ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་གྲུབ་འབྲེས་
གསལ་བསྒྲིགས་འབདེཝ་ཨིན། སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༨ གྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ ཀ་ཨིམ་ཀྲི་
པར་སྐྲུན་ལས་ས་གས་དེཔ་སྐྲུན་འབདེ་ཡྫོདེ་པའ་དེཔ་དེབ་ དེདེ་པའ་ས་བྫོན་ གླེགས་
བམ་ ༤ པ་གས་ཨིང་དེང་པ་ཐེྫོན་ཡྫོདེཔ་ཨིན། སྐུ་མགྲྫོན་གཙ་བྫོ་ མ་རྗེ་ནང་སྲིད་དེང་
སྲིྫོལ་འཛིན་བྫོན་པྫོ་མཆྫོག་གས་ ཨིང་དེང་པ་ཐེྫོན་མ་རྫོམ་སྒྲིག་པ་ལུ་ དེངུལ་རྐྱེང་ག་
གསྫོལ་ར་ དེངུལ་ཀྲིམ་ ༥༠,༠༠༠ དེང་ལག་ཁྱར་ དེ་ལས་ བཅའ་མར་གཏྫོགས་མ་
གཞིན་ཚུ་ལུ་ལག་ཁྱར་ར་གནང་ཡྫོདེཔ་ཨིན། འགྲན་བསྡུར་གྱི་དེྫོན་ལུ་ དེཔ་དེབ་ ༩
ལྷྫོདེ་ཡྫོདེ་རུང་ དེཔ་དེབ་ ༣ ཚོདེ་གཞི་དེང་མ་མཐུནམ་ལས་ དེཔ་དེབ་ ༦ རྐྱེངམ་
གཅག་ངྫོས་ལན་འབདེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ འགྲན་བསྡུར་འགྫོ་འདྲན་འཐེབ་དེགྫོ་པའ་
དེམགས་ཡུལ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྫོང་ཁའ་རྫོམ་སྒྲིག་ཡར་རྒྱས་དེང་ རྫོང་ཁའ་
རྫོམ་སྒྲིག་པ་ཚུ་སམས་ཤུགས་བསད་བཅུག་ནའི་དེྫོན་ལུ་ཨིན།

རྫོང་ཁའ་སྒྲིྫོན་མ།

ཤྫོ ག ་གྲངས་ 3 པ།

སྐད་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་གཞུང་གི་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ལག་ཁྱེར་གནང་ཡྫོདཔ།

སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༦ པའ་ཚོས་ ༢༩ ལུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྫོང་ཨིང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡྫོདེ་
མའི་ གཞུང་ག་ལས་ས་ ༡༦ ག་ ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོའ་
ཡྫོངས་འབྲེལ་འཛིན་སྫོང་པ་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་ཀྱི་ལག་ཁྱར་ར་
གནང་ཡྫོདེཔ་ཨིན། ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་སྐདེ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་
སྦེ་ཡྫོདེ་མ་འདེ་གས་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐདེ་ཡག་རྫོང་ཁ་ དེར་
ཁྱབ་གཏང་ན་ལུ་ཕེན་ཐེྫོགས་ན་ཨིན་པ་གས་མ་ཚོདེ་ ཁ་སྐདེ་ཀྱི་
གདེམ་ཁ་བྱེན་མ་འདེ་གས་ མ་དེམངས་ལུ་ཞིབས་ཏྫོག་ཡར་དྲགས་
གཏང་ན་ལུ་ཡང་ཕེན་ཐེྫོགས་སྦེྫོམ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། བརྡ་དེྫོན་འཕྲུལ་རག་
དེང་བརྒྱུདེ་འཕན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཀྱི་ཡྫོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྫོའ་འགྲན་བསྡུར་ འགྫོ་འདྲན་འཐེབ་ཡྫོདེ་མ་དེང་འཁྲིལཝ་
དེ་ གཞུང་ག་ལས་ས་ ༡༦ ག་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ཚུ་ སྐདེ་
གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡྫོདེ་པའ་ནང་ལས་ ལས་ས་ ༡༢
ཀྱི་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོའ་ནང་ རྫོང་ཁའ་དེྫོན་ཚོན་ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་
བཙུགས་ཡྫོདེཔ་ཨིན། སྐདེ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡྫོདེ་
མའི་ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྫོ་ཚུ་ཡང་།

1) རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། (www.dzongkha.gov.bt)
2) འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚོགས་ས། (www.nationalcouncil.bt)
3) འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚོགས་འདུ། (www.nab.gov.bt)
4) རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡྫོག་ལྷན་ཚོགས། (www.rcsc.gov.bt)
5) གཞུང་ གྲྭ་ཚོང་། (www.zhungdratshang.org)
6) འབྲུག་ག་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས། (www.ecb.bt)
7) རྒྱལ་ཡྫོངས་དེགའ་སད་དེཔལ་འཛིམས་ལྷན་ཚོགས། (www.gnhc.gov.bt)
8) འབྲུག་ག་ཆྫོས་ས་ལྷན་ཚོགས། (www.cro.gov.bt)
9) བརྡ་དེྫོན་འཕྲུལ་རག་དེང་བརྒྱུདེ་འཕན་ལས་ཁུངས་། (www.dit.gov.bt)
10) བརྡ་དེྫོན་དེང་བརྒྱུདེ་འབྲེལ་ལྷན་ཁག (www.moic.gov.bt)
11) བསྟེན་རྒྱས་ལྷན་ཁག (www.moea.gov.bt)
12) དེངུལ་རས་ལྷན་ཁག (www.mof.gov.bt)
13) རྒྱལ་ཡྫོངས་ཨིམ་སྲུ་དེང་ཨི་ལུའ་ལྷན་ཚོགས། (www.ncwc.gov.bt)
14) འབྲུག་ག་གནས་ཚོདེ་ལས་ཁང་། (www.bsb.gov.bt)
15) རྫོདེ་དེཔྫོན་ཡྫོངས་ཁྱབ་ཡག་ཚོང་། (www.oag.gov.bt)
16) སྫོ་ནམ་ཞིབ་འཚོལ་དེང་གྫོང་འཕེལ་ལྟ་བ། (www.rdcyusipang.gov.bt)

ཤྫོ ག ་གྲངས་ 4 པ།

པར་ཐེངས་ 5 པ། སྤྱི་ཚོས་ 17/12/༢༠༡8།
རྫོང་ཁའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གསར་བཏྫོན་འབད་ཡྫོདཔ།

སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚོས་ ༡༣ ལུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་ ༣༠
འཚོགསཔ་དེང་འབྲེལ་ ཁྲི་འཛིན་ འབྲུག་ག་མ་རྗེ་བྫོན་ཆན་མཆྫོག་གས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་གཏང་
ནའི་དེྫོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་རྫོམ་སྒྲིག་འབདེ་ཡྫོདེ་པའ་ ཨིང་རྫོང་ཤན་སྦྱར་སྲིད་དེྫོན་
མང་མཛིད་དེང་ ཨིང་རྫོང་གཞི་རྟན་གླེྫོག་རག་མང་མཛིད། གཞུང་འབྲེལ་རྫོང་ཁའ་ཚོག་མཛིད་ཆན་
མྫོ་བཅས་ དེཔ་དེབ་གསརཔ་གསུམ་དེང་ ཨི་ལུ་ཚུའ་དེྫོན་ལུ་བསམ་འཕེལ་ཟར་བའ་རྫོང་ཁའ་
འགུལ་བརྙེན་གཅག་ དེ་ལས་ རྫོང་ཁའ་ཚོགས་ཚོག་དེང་རྫོང་ཁའ་ཡག་སབ་ཀྱི་རདམྫོ་ཟར་བའ་
འགྲུལ་འཕན་རམ་ལུགས་གཉིས་ གསར་བཏྫོན་མཛིདེ་གནང་ཡྫོདེཔ་ཨིན།
རྫོང་ཁའི་འགྲུལ་འཕྲིན་རིམ་ལུགས་གསརཔ་བཟྫོ་ཡྫོདཔ།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འགྲུལ་འཕན་གྱི་ཁྱབ་ཚོདེ་ཡར་འཕེར་འགྱིྫོ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་དེང་འབྲེལ་ རྫོང་ཁའ་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ འགྲུལ་འཕན་གྱི་ཐེྫོག་ལུ་ འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེ་འཐེྫོབ་
ཚུགསཔ་བཟྫོ་ན་ལུ་དེམགས་ཏ་ རས་ལྫོ་ ༢༠༡༧-༡༨ ནང་ རྫོང་ཁའ་འགྲུལ་འཕན་རམ་ལུགས་གསརཔ་གསུམ་བཟྫོ་སྟེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། རམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་།

དང་པ་ རྫོང་ཁའི་ཚྫོགས་ཚིག་གི་རིམ་ལུགས།

གཉིས་པ་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་རྩེདམྫོ།

གསུམ་པ་ ཨ་ལུའི་རྫོང་ཁ།

འགྲུལ་འཕན་རམ་ལུགས་འདེ་ནང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ པར་སྐྲུན་འབདེ་ཡྫོདེ་པའ་ རྫོང་ཁ་
ཨིང་ལིཤ་ཚོགས་ཚོག་དེཔ་དེབ་ནང་ལས་ ཚོགས་ཚོག་
དེང་དེའི་ཨིང་སྐདེ་ཀྱི་སྐདེ་སྒྱུར། དེ་ལས་ རྫོ་མཱན་གྱི་སྒྲི་
སྒྱུར་ཚུ་བཙུགས་ཡྫོདེཔ་ཨིན། རམ་ལུགས་འདེ་ མ་
དེམངས་ཀྱིས་གནས་སྟེངས་མ་འདྲཝ་ག་ནང་ལུ་ ཚོགས་
ཚོག་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེངས་ཤས་ནའི་དེྫོན་ལུ་བཟྫོ་ཡྫོདེཔ་
ཨིན། རམ་ལུགས་འདེ་སྐདེ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ཡྫོདེཔ་
ལས་ ཨིང་སྐདེ་རྐྱེངམ་གཅག་ཤས་མ་ཚུ་གས་ཡང་

རྫོང་ཁའ་ཡག་སབ་ཀྱི་རདམྫོ་ཟར་བའ་འགྲུལ་འཕན་རམ་
ལུགས་འདེ་ འབྲུག་པའ་ཨི་ལུ་ཚུ་གས་ རྫོང་ཁའ་གཞི་
རྟན་མང་ཚོག་ག་ཡག་སབ་ཚུ་ འགྲུལ་འཕན་ཐེྫོག་ལས་
ལྷབ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་ན་ལུ་ དེམགས་གཏདེ་བསད་དེ་བཟྫོ་
ཡྫོདེཔ་ཨིན། རམ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱེ་ཁའ་གཞི་བཀྫོདེ་འདེ་
འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ། རན་ཏྫོག་ཏྫོ། ལཱ་ཁག་ ཟར་གནས་ཚོདེ་
ཁག་གསུམ་སྦེ་དེབྱེ་སྟེ་བཟྫོ་ཡྫོདེ། གནས་ཚོདེ་ཁག་གསུམ་
ཆ་རའ་ནང་ ཉི་བར་མཁྫོ་བའ་དེྫོན་ཚོན་ ཁག་བཅུ་གཉིས་
གུ་གཞི་བཞིག་སྟེ་ ས་ཚོན་ཡང་ ༡༢ སྦེ་བཟྫོ་སྟེ་ཡྫོདེ།
ས་ཚོན་ར་རའི་ནང་ མང་ཚོག་གྱིངས་ཁ་ ༡༢ ལས་
༢༥ ག་བར་ན་ཚུདེ་དེ་ཡྫོདེ། རམ་ལུགས་འདེ་ རྫོང་ཁ་

འགྲུལ་འཕན་རམ་ལུགས་འདེ་ ཨི་ལུ་ཚུ་
གས་རྫོང་ཁའ་གཞི་རྟན་གྱི་མང་ཚོག་ཚུ་
སྦྱྫོར་ཀྫོག་དེང་སྦྲགས་ཏ་ མཐེྫོང་ཐེྫོས་ཀྱི་སྫོ་
ལས་ སྫོ་བ་ཆ་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ ལྷབ་ཚུགས་ནའི་
དེྫོན་ལུ་ཨིན། ཨི་ལུ་ཚུ་གས་ རྫོང་ཁའ་གཞི་
རྟན་རམ་ལུགས་འདེ་ནང་ སམས་ཅན་དེང་།
ཚོད་བསྲི། ཤང་འབྲེས། གྱིངས་ཁ། ཚོས་
གཞི། དེ་ལས་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་ག་
མང་ སབ་ཐེངས་དེང་ རྫོང་ཁའ་ནང་
མང་། སྒྲི། དེབྱེངས། པར་ཚུ་ ངྫོ་ཤས་
ཚུགས་ནའི་དེྫོན་ལུ་ བཟྫོ་ཡྫོདེཔ་ཨིན།

ཤྫོ ག ་གྲངས་ 5 པ།

རྫོང་ཁའ་སྒྲིྫོན་མ།

རྫོང་ཁ་ལྷབ་ན་ལུ་ལག་ལན་འཐེབ་བཏུབ། རམ་
ལུགས་འདེ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་རྒྱབ་སྫོར་འབདེ་ཐེྫོག་ལས་ རན་ཆན་ལྡང་
ཚོན་རག་དེང་འཕྲུལ་རག་སྫོབ་གྲྭའ་སྫོབ་ཕྲུག་
སངས་རྒྱས་དེབང་མྫོ་དེང་། ཨིྫོ་རྒྱན་འཕན་ལས།
ཨིར་ཇུན། འཕན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཚུ་གས་ མཐེྫོ་
རམ་ཤས་ཚོདེ་ཀྱི་ལྫོ་མཇུག་ག་ལས་འགུལ་སྦེ་བཟྫོ་
ཡྫོདེཔ་ཨིན།

ས་ཚོན་ར་རའི་ནང་ མང་ཚོག་གྱིངས་ཁ་ ༡༢ ལས་
༢༥ ག་བར་ན་ཚུདེ་དེ་ཡྫོདེ། རམ་ལུགས་འདེ་ རྫོང་
ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྫོར་འབདེ་ཐེྫོག་
ལས་ རན་ཆན་ལྡང་ཚོན་རག་དེང་འཕྲུལ་རག་སྫོབ་
གྲྭའ་སྫོབ་ཕྲུག་ ཕུར་པ་ཚོ་རང་དེང་། རྡྫོ་རྗེ་ནྫོར་བུ།
བསྫོདེ་ནམས་རྡྫོ་རྗེ། རྣམ་རྒྱལ་སྒྲིྫོལ་མ་ཚུ་གས་ མཐེྫོ་
རམ་ཤས་ཚོདེ་ཀྱི་ལྫོ་མཇུག་ག་ལས་འགུལ་སྦེ་བཟྫོ་
ཡྫོདེཔ་ཨིན།

མང་། སྒྲི། དེབྱེངས། པར་ཚུ་ ངྫོ་ཤས་
ཚུགས་ནའི་དེྫོན་ལུ་ བཟྫོ་ཡྫོདེཔ་ཨིན།
རམ་ལུགས་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༨ ནང་
བརྡ་དེྫོན་འཕྲུལ་རག་དེང་བརྒྱུདེ་འཕན་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ ཨིན་ཌྫོཡེཊ་རམ་ལུགས་ཀྱི་
སྦྱྫོང་བརྡར་འགྫོ་འདྲན་འཐེབ་པའ་སྐབས་
བརྡ་དེྫོན་འཕྲུལ་རག་འགྫོ་དེཔྫོན་ཚུ་གས་བཟྫོ་
ཡྫོདེཔ་ཨིན།

སྔར་སྫོལ་རྫོང་ཁའི་ཐ་སྙད་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡྫོདཔ།

གཞུང་སྫོང་མཆྫོག་གྱུར་གྱི་གན་ཡག་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་ ཐེམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་འྫོག་ག་ ས་གནས་ཁག་
ཚུ་ནང་ལས་ སྔར་སྲིྫོལ་རྫོང་ཁའ་ཐེ་སྙདེ་བསྡུ་སྒྲིག་འབདེ་དེ་ཡྫོདེ། དེ་
བཟུམ་མའ་ ལས་རམ་འགྫོ་འདྲན་འཐེབ་དེགྫོ་པའ་དེམགས་ཡུལ་གཙ་བྫོ་
ར་ ཧ་མའ་རྫོང་ཁའ་ཚོག་མཛིད་དེང་དེཔ་དེབ་ཚུ་ནང་ ཤང་དེང་། མ་
ཏྫོག། ཧྫོན་ལྡུམ། རྩྭ། སམས་ཅན། སྲིྫོག་ཆགས། ལམ་སྲིྫོལ་དེང་
འབྲེལ་བའ་ཐེ་སྙདེ། སྫོ་ནམ་དེང་འབྲེལ་བའ་ འཇག་རྟན་པའ་ཐེ་སྙདེ་ཚུ་
མང་ཤྫོས་ར་ ཚུདེ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡྫོདེཔ་མ་ཚོདེ་ དེ་རས་ནངས་པའ་
ན་གཞིྫོན་དེང་ སྤྱིར་བཏང་མ་མང་གས་ འབྲུག་ནང་འཁྫོདེ་ལུ་ཡྫོདེ་པའ་
ཤང་དེང་མ་ཏྫོག་ལ་སྫོགས་པའ་ སྔར་སྲིྫོལ་གྱི་ཐེ་སྙདེ་ཚུའ་སྐྫོར་ལས་ཤས་
མ་དེཀྫོན་སུ་ཅག་ཨིན་མས། དེ་འབདེཝ་ལས་ ཐེ་སྙདེ་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབདེ་

ཞིནམ་ལས་ ཁྱདེ་རག་དེང་ལྡན་པའ་སྫོ་ལས་ མང་ཚོག་ག་འགྲལ་པ་ཚུ་དེཔ་དེང་
སྦྲགས་ཏ་བཀྫོདེ་ཞིན་ན་ མ་མང་གས་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེ་ ཧ་གྫོ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་ནའི་
དེྫོན་ལུ་ ཚོག་མཛིད་དེང་དེཔ་དེབ་ཚུ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་དེར་ཁྱབ་
དེང་གྫོང་འཕེལ་གཏང་ནའི་དེྫོན་ལུ་ཨིན། མང་ཚོག་བསྡུ་སྒྲིག་འབདེ་ཐེངས་དེ་ཡང་
གཙ་བྫོ་ར་ རྫོང་ཁ་སབ་སྲིྫོལ་ཡྫོདེ་པའ་གཡུས་སྫོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕེར་ དེྫོན་ཚོན་ཁག་
སྫོ་སྫོ་ཚུ་ནང་ ཉིམས་མྫོང་དེང་རྒྱུས་ཆ་ཡྫོདེ་པའ་མ་ངྫོམ་ཚུ་ལས་ མང་ཚོག་ག་གྫོ་
དེྫོན་འགྲལ་བཤདེ་དེང་བཅསཔ་སྦེ་ སྒྲི་བཟུང་འབདེ་ཡྫོདེ་པའ་ཁར་ པར་ག་དེ་
བཏབ་ཚུགས་ཚུགས་བཏབ་ཞིནམ་ལས་ མང་ཚོག་དེང་ པར་ཚུ་གྫོ་རམ་བསྒྲིགས་
ཏ་ཡག་གཟུགས་ལུ་ཕེབ་སྟེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན།
མང་ཚོག་བསྡུ་སྒྲིག་འབདེ་ཡྫོདེ་མ་ཚུ་ འྫོས་འབབ་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ ཤུལ་ལས་པར་
རས་ཀྱི་དེཔ་དེབ་སྦེ་བཏྫོན་ན་དེང་། རྫོང་ཁའ་ཚོག་མཛིད་ཚུ་ནང་ལུ་བཙུགས་ན། དེ་
ལས་ པར་རས་མང་མཛིད་སྦེ་ འགྲུལ་འཕན་གྱི་རམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་བཟྫོ་སྟེ་ རྫོང་
ཁ་ཉིམས་སྲུང་དེང་དེར་ཁྱབ་གཏང་ཚུགས་པའ་འྫོས་འབབ་སྦེྫོམ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། དེ་
རས་ཀྱི་ཐེ་སྙདེ་བསྡུ་སྒྲིག་འདེ་ ཐེངས་དེང་པ་ཨིནམ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའ་ཐེ་སྙདེ་
བསྡུ་སྒྲིག་ག་ལས་རམ་འདེ་ ལྫོ་ལྔ་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པའ་ནང་ལུ་ ནུབ་
ཕྱེྫོགས་རྫོང་ཁག་བརྒྱདེ་དེང་གཞིན་ལུང་ཕྱེྫོགས་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ ཡྫོངས་རྫོགས་སྦེ་
བསྡུ་སྒྲིག་འབདེ་ནའི་འཆར་གཞི་ཡྫོདེཔ་ཨིན།

ཤྫོ ག ་གྲངས་ 6 པ།

པར་ཐེངས་ 5 པ། སྤྱི་ཚོས་ 17/12/༢༠༡8།
མིང་གནས་ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་ཡྫོདཔ།

སྤྱིར་བཏང་གས་ རྫོང་ཁག་དེང་རྒེད་འྫོག་ དེ་ལས་ དེ་ཚུ་ནང་ཡྫོདེ་པའ་
གཡུས་སྫོའ་མང་ཚུ་ ཡག་ཐེྫོག་ལུ་བཀྫོདེ་པའ་སྐབས་ མང་གནས་དེང་འབྲེལ་
བའ་ཁུངས་དེང་དེགྫོས་པ། རྒྱལ་རབས་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ཅ་ལུ་ཡང་ དེབྱེ་བ་དེཔྱདེ་
དེ་གཞི་རྟན་མ་འབདེ་བར་ རང་ག་ཤས་ཚོདེ་དེང་བྫོ་རག་ལུ་ག་འཆར་མ་དེང་
འཁྲིལ་ཏ་ ཡག་སབ་སྫོ་སྫོར་འབྲེ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་ལས་ དེ་གས་ མ་སར་སྤྱིར་བཏང་
མགུ་འཐེྫོམ་བཅུག་པ་གས་མ་དེྫོ་བར་ གཞིན་ཡང་ གཡུས་སྫོ་ཚུ་དེང་འབྲེལ་
བའ་རྒྱལ་རབས་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ དེ་ཚུའ་མང་ག་ཐེྫོག་ལས་སྟེྫོན་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡྫོདེ་མ་
ཚུ་ ཉིམས་འགྱིྫོ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་ལས་ ག་ན་བ་ཁག་ཆ་བའ་སྲིྫོལ་ཁྱུན་ལམ་སྲིྫོལ་གྱི་ཆ་
ཤས་ཅག་ཨིན་པའ་མང་གནས་ཚུ་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ སྒྲི་མ་ཉིམས་འབྲུ་མ་

ཉིམས་པར་བཞིག་ནའི་དེྫོན་ལུ་ དེ་རས་དུས་ཚོད་མ་འཕྱེསཔ་ལས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་ འབྲེལ་ཡྫོདེ་ལས་ས་ཚུ་དེང་ རྫོང་ཁག་
བདེག་སྫོང་ལྟ་བ། དེ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབདེ་དེ་ རྫོང་ཁག་
ཁལ་གཅག་དེང་རྒེད་འྫོག་༢༠༥ ག་རའ་ནང་ ཤསཔ་མཐེྫོངམ་ཚུ་དེང་དྲ་བ་
དྲས་ལན་དེང་ བདེན་དེཔང་ཡག་ཆ་ཡྫོདེ་མ་ཚུ་གུ་གཞི་བཞིག་སྟེ་ རྫོང་ཁག་
༢༠ དེང་རྒེད་འྫོག ༢༠༥ དེ་ལས་ དེ་ཚུའ་མངའ་འྫོག་ལུ་ཡྫོདེ་པའ་ གཡུས་
སྫོའ་མང་ཚུ་ག་ཡག་སབ་གཏན་འཁལ་བཟྫོ་ནའི་དེྫོན་ལུ་ ཁུངས་དེང་ལྫོ་རྒྱུས་
ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབདེ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་ཨིན།

ཨིང་རྫོང་ཤེས་རིག་ཤན་སྦྱར་མིང་ཚིག་གི་དཔེ་དེབ་གསར་བཏྫོན་འབད་ཡྫོདཔ།

ཤས་རག་ལྷན་ཁག་ག་རྫོང་ཁའ་ངྫོ་ཚོབ་འགྫོ་དེཔྫོན་གྱིས་ ཤས་རག་
དེང་འབྲེལ་བའ་ཨིང་སྐདེ་ཀྱི་མང་ཚོག་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིག་འབདེ་དེ་ རྫོང་ཁའ་
ནང་སྐདེ་སྒྱུར་འབདེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། དེཔ་དེབ་འདེ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དེབྱེ་ཞིབ་འབདེ་ཞིན་ན་ ངྫོ་སྦྱྫོར་དེང་པར་སྐྲུན་འབདེ་
ཆྫོག་པའ་གནང་བ་སྫོདེ་མ་དེང་བསྟུན་ཏ་
སྤྱི་ཚོས་
༢༦/༠༦/༢༠༡༨ ལུ་ ཤས་རག་དྲུང་ཆན་ཀརྨ་ཡ་ཤས་ཀྱིས་
གསར་བཏྫོན་མཛིདེ་གནང་ཡ། དེཔ་དེབ་འདེ་ནང་ མང་ཚོག་ ༡༥༩༨
དེང་ ར་དེྫོན་ ༣༤ ཡྫོདེ། འདེ་ནང་ དེམགས་བསལ་ཤས་ཡྫོན་དེང་
འབྲེལ་བའ་མང་ཚོག ཕེན་ཚོགས་དེང་འབྲེལ་བའ་མང་ཚོག སྫོབ་སྟེྫོན་

ལགས་སྒྱུར་ཐེབས་ལམ་གྱི་སྦྱྫོང་ཚོན་གྱི་མང་ཚོག རྫོང་ཁའ་ཕེན་ནུས་ས་
ཁུངས་དེང་ས་ཚོན་གྱི་མང་ དེ་ལས་ ཤས་རག་དེང་འབྲེལ་བའ་གྫོ་གནས་ཀྱི་
མང་ཚུ་ཡང་ཚུདེ་དེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན།
དེཔ་དེབ་པར་སྐྲུན་འབདེ་མ་ཚུ་ ལྷན་ཁག་ནང་ཕྱེག་ལཱ་གནང་མ་དེང་ རྫོང་
ཁག/ཁྲིྫོམ་སའི་ན་གཞིྫོན་ལྟ་བ་ ༡༣། དེ་ལས་ དེམགས་བསལ་ཤས་ཡྫོན་
གྱི་སྫོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ བཀྲིམ་སྤེལ་འབདེ་དེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། མང་ཚོག་དེཔ་དེབ་
འདེ་གས་ རྫོང་ཁ་ཡར་རྒྱས་དེང་དེར་ཁྱབ་གཏང་ནའི་དེྫོན་ལུ་ རྒྱབ་རྟན་གྱི་
དེཔ་དེབ་སྦེ་ ལག་ལན་འཐེབ་ན་ལུ་ཕེན་ཐེྫོགས་ཚུགས་པའ་ར་བ་ཡྫོདེ།

རྫོང་ཁའ་སྒྲིྫོན་མ།

ཤྫོ ག ་གྲངས་ 7 པ།

ཞི་གཡྫོག་གཟེངས་བསྫོད་རྟགས་མ་དང་ལག་ཁྱེར་གནང་ཡྫོདཔ།

དུས་ཅ་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༨ ལུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ནང་
ལས་ འགྫོ་དེཔྫོན་དེང་ལས་བྱེདཔ་ ༦ གས་ ཞི་གཡྫོག་གཟངས་བསྟེྫོདེ་
རྟགས་མ་ཐེྫོབ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་གས་གྲས་ལས་ ལྫོ་ངྫོ་ ༣༠ ལྷག་སྟེ་
གཞུང་ལུ་ཕྱེག་ཞུ་མ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆན་ཚོ་དེབང་ནྫོར་བུ་དེང་ བདེག་
སྫོང་ལས་རྫོགས་གྫོངམ་བསྫོདེ་ནམས་ཆྫོས་སྒྲིྫོན་ལུ་གསར་གྱི་རྟགས་མ་དེང་།
ལྫོ་ངྫོ་ ༢༠ ལྷག་སྟེ་ཕྱེག་ཞུ་མ་ སྐདེ་ཡག་གྫོང་འཕེལ་གཙ་འཛིན་འྫོགམ་
བསྟེན་འཛིན་དེབང་ཕྱུག་དེང་ཕྱེགསམ་འཕྱེག་མ་སྐལ་བཟང་ཆྫོས་སྒྲིྫོན་ལུ་
དེངུལ་གྱི་རྟགས་མ་གནང་ཡྫོདེཔ་ཨིན། འདེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྫོ་ངྫོ་ ༡༠ ལྷག་སྟེ་
ཕྱེག་ཞུ་མ་ ཞིབ་འཚོལ་འགྫོ་དེཔྫོན་བསྫོདེ་ནམས་རན་ཆན་དེང་དེད་གཡྫོགཔ་རྟ་
མགྲན་རྒྱལ་མཚོན་ལུ་ཟངས་ཀྱི་རྟགས་མ་གནང་ཡྫོདེ། དེ་སྦེ་གནང་མ་འདེ་
ཁྫོང་ཚུ་གས་ འབྲུག་ག་ར་བ་གསུམ་ལུ་ཐེ་དེམ་ཚོག་བསྟེན་ཏ་ཡུན་རངམ་སྦེ་
ཕྱེག་ཞུཝ་ལས་བརྟན་ ངྫོས་འཛིན་དེང་བཀྲིན་དེགའ་ཚོར་ལུ་ཨིན་མས། འདེ་
ཡང་ སྤྱི་ནྫོར་དེམ་པ་མ་དེབང་མངའ་བདེག་རན་པྫོ་ཆའི་ཞིབས་ལས་ ཞི་
གཡྫོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་བར་བ་བ་ན་མད་པར་གཟགས་ཏ་བཀའ་གནང་མ་

དེང་བསྟུན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡྫོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་ལུགས་འདེ་ སྤྱི་ལྫོ་
༢༠༡༣ ལས་ འགྫོ་བཙུགས་གནང་ཡྫོདེཔ་ཞིན་དུ་ རྟགས་མ་ཚུ་ཡང་ མ་
དེབང་མངའ་བདེག་རན་པྫོ་ཆའི་ཕྱེག་རྟགས་ངྫོ་མ་ཡྫོདེ་པའ་ལག་ཁྱར་དེང་སྦྲགས་
ཏ་ སྤྱི་ཚོས་ ༡༣/༡༢/༢༠༡༨ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆན་གྱིས་ རྒྱལ་
ཡྫོངས་དུས་ཆན་བར་སྲུང་དེང་འབྲེལ་གནང་ཡྫོདེཔ་ཨིན།
འདེ་དེང་གཅག་ཁར་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲེས་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ངྫོས་འཛིན་འབདེ་ཡྫོདེ་
པའ་ རས་ལྫོ་ ༢༠༡༦-༡༧ གྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཁྱདེ་འཕེགས་ཅན་ ཞིབ་རྫོགས་
སྐདེ་ཡག་གྫོང་འཕེལ་འགྫོ་དེཔྫོན་ཀརྨ་འབྲུག་དེཀར་དེང་། རས་ལྫོ་ ༢༠༡༧༡༨ ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཁྱདེ་འཕེགས་ཅན་ བརྡ་དེྫོན་འཕྲུལ་རག་འགྫོ་དེཔྫོན་གྫོངམ་
བསྟེན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ལུ་ཡང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་
ལས་ གཟངས་བསྟེྫོདེ་ཀྱི་ལག་ཁྱར་ར་གནང་ཡྫོདེཔ་ཨིན།
དེ་རས་ ག་ན་བ་ཁྱདེ་དུ་འཕེགས་པའ་དུས་སྟེྫོན་འདེ་ཁར་ གཟངས་བསྟེྫོདེ་ཀྱི་
རྟགས་མ་དེང་ལག་ཁྱར་ཐེྫོབ་མ་ཡྫོངས་ལུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
བཟའ་ཚོང་ཧྫོངས་ལས་ ངལ་རངས་དེང་བཅས་བཀྲིས་བདེ་ལགས་ཕུལཝ་ཨིན།

དཔེ་གཏམ།

རག་པ་ནངས་པར་འཆ་ཡང་བསབ། །ཚོ་འདེར་མཁས་པར་མ་གྱུར་ཀྱིང༌། །
ས་བ་ཕྱེ་མར་བཅྫོལ་བ་ཡ། །ནྫོར་ལ་རང་ཉིད་ལན་པ་འདྲ། །

ཤྫོ ག ་གྲངས་ 8 པ།

པར་ཐེངས་ 5 པ། སྤྱི་ཚོས་ 17/12/༢༠༡8།
ཡིག་ཚང་ལས་བྱེད་པའི་སྙན་ཞུ།

དབང་ཕྱུག་རིག་འཛིན།

དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང།

བསྫོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།

དུས་ཅ་ག་ལྫོ་ནང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཞི་གཡྫོགཔ་ ༣
དེགྫོངས་ཞུ་འབདེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྐདེ་ཡག་གྫོང་འཕེལ་གཙ་འཛིན་
འྫོགམ་དེབང་ཕྱུག་རག་འཛིན་འདེ་ ཁྫོ་རའ་བྫོ་འདེྫོདེ་ལྟར་དུ་དེགྫོངས་ཞུ་འབདེ་
ཡྫོདེཔ་དེང་། མ་སྟེྫོབས་ལས་རྫོགས་ངྫོ་ཚོབ་དེག་ལགས་དེཔལ་བཟང་འདེ་
ཞི་གཡྫོག་ནང་ལས་དེགྫོངས་ཞུ་འབདེ་དེ་ འཇགས་མད་སང་ག་དེབང་ཕྱུག་
ཁྲིམས་དེྫོན་སྫོབ་ས་ནང་ བདེག་སྫོང་ལས་རྫོགས་གྫོངམ་སྦེ་འཛུལ་ཡྫོདེཔ་
ཨིན། དེ་ལས་ བདེག་སྫོང་ལས་རྫོགས་གྫོངམ་བསྫོདེ་ནམས་ཆྫོས་སྒྲིྫོན་འདེ་
ཞི་གཡྫོག་ནང་ལྫོ་གྲངས་ཚོང་སྟེ་ དེགྫོངས་ཞུ་འབདེ་དེ་སྫོང་ཡྫོདེཔ་ཨིན།
ཁྫོང་གསུམ་གྱིས་ དེ་ཚུན་ འབྲུག་ག་ར་བ་གསུམ་ལུ་ཐེ་དེམ་ཚོག་བསྟེན་ཏ་
ལགས་ཤྫོམ་སྦེ་ཕྱེག་ཞུ་མ་ལུ་ བཀའ་དྲན་དེགའ་ཚོར་ཞུ་ན་དེང་གཅག་ཁར་
དེ་ལས་ཕེར་ ལཱ་ག་ཅ་ར་འབདེ་རུང་ ལམ་འགྲྫོ་ལགས་ཤྫོམ་འབྱུང་བཅུག་

ཨོ་རྒྱན་བསན་འཛིན།

བསྫོད་ནམས་སྫོབས་རྒྱས།

ཚེ་བརྟན་རྫོ་རྗེ།

ཟར་བའ་སྫོན་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།
འདེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡག་ཚོང་ནང་ལུ་ འགྫོ་དེཔྫོན་གསརཔ་གསུམ་འཛུལ་ཞུགས་
འབདེ་དེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། ཨིྫོ་རྒྱན་བསྟེན་འཛིན་འདེ་ ཀུན་གཏྫོགས་འགྲན་བསྡུར་
ཐེྫོག་ལས་མཐེར་འཁྱྫོལ་ཏ་ ཞིབ་འཚོལ་གཙ་འཛིན་འགྫོ་དེཔྫོན་སྦེ་འཛུལ་ཡྫོདེཔ་
དེང་། ཁྫོ་གས་ ཧ་མ་ ལས་གཡྫོག་ལྷན་ཁག་ནང་ མ་སྟེྫོབས་གཙ་འཛིན་འགྫོ་
དེཔྫོན་འྫོགམ་སྦེ་ཕྱེག་ཞུ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། དེ་ཁར་ ཞིབ་རྫོགས་སྐདེ་ཡག་གྫོང་
འཕེལ་འགྫོ་དེཔྫོན་ཚོ་བརྟན་རྡྫོ་རྗེ་འདེ་ གྲྭ་ཚོང་ལྷན་ཚོགས་ལས་དེང་ རས་འཛིན་
ལས་རྫོགས་བསྫོདེ་ནམས་སྟེྫོབས་རྒྱས་འདེ་ ཐེམ་ཕུག་ཁྲིྫོམ་ས་ལས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ནང་གནས་སྫོར་འྫོང་ཡྫོདེཔ་ཨིན། ཁྫོང་གསུམ་ལུ་ཡང་ རྫོང་
ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་བཟའ་ཚོང་ཧྫོངས་ལས་ དེགའ་བསུ་དེང་
བཅས་པའ་བྱེྫོན་པ་ལགས་སྫོ་ཡྫོདེ་ཟར་ཞུ་ན།

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

འགྲམས་སྒྲིྫོམ་ཨིང་ ༡༢༢། བརྒྱུདེ་འཕན་ཨིང་ ༠༢༣༢༢༦༦༣། པར་འཕན་ཨིང་ ༠༢-༣༢༢༩༩༢།
གླེྫོག་འཕན། ddc@dzongkha.gov.bt ཡྫོངས་འབྲེལ། www.dzongkha.gov.bt
www.facebook.com/DzongkhaDevelopmentCommission

མི་གིས་བཟྫོ་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལས་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཤྫོས་ར་ཁ་སྐད་འདི་ཨིན།
ཇའིལསི་ལི་ཊོན་ཨེསི་ཊེ་ཀི།
Perhaps of all the creations of man, language is the most astonishing.
- Giles Lytton Strachey

