
 
 

 

 

 

 

 

 

 

རྫོང་ཁའི་སྒྲོན་མེ། 
 

དཀར་ཆག 

ཆད་བརྗོད། 1 

རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དཔེཥདབ། ༢ 
ལྗོ་བསྟར་རྗོང་ཁའ་དཔེཥདབ་དྲག་ཤྗོས། ༣ 
རྗོང་ཁའ་ཡག་སྡེབ་ནྗོར་བཅྗོས་ཀྱི་ཞབས་ཏྗོག ༣ 
མི་སྟྗོབས་ལྗོགས་གྲུབ་གྗོང་འཕེལ་གྱི་སྗོང་བརྡར། ༤ 
རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ལས་མི་དམིངས་ཞབས་ཏྗོག ༤ 
ཤལ་སྗོན་འགུལ་བརྙན། ༥ 
རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ལས་གྗོགས་རམི། ༥ 
རྗོང་ཁའ་འགྲུལ་འཕྲིན་རམ་ལུགས། ༦ 
རྗོང་ཁའ་ཡྗོངས་འབྲེལ་ཐྗོག་ག་ཚོག་མིཛོད། ༧ 
གནས་སྗོར་དང་ དགྗོངས་ཞུ། ༧ 
བསྟན་སྲུང་དམིག་སྡེཥནང་རྗོང་ཁའ་སྗོང་བརྡར། ༨ 
   ཆེད་་རྗོདད། 

རྗོང་ཁ་ག ྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། པེར་ཐངས་ ༡ པེ། 
སྤྱི་ཚོས། ༢༠/༠༣/༢༠༡༧། 

༉ ང་བཅས་ར་ དཔེལ་ལྡན་འབྲུག་པེའ་རྒྱལ་ཁབ་འད་ 
དུས་དང་ཕུ་ལས་ར་ རང་དབང་རང་བཙན་ཐྗོག་ལས་ 
དགའ་ཏྗོག་ཏྗོ་དང་སྐྱིད་ཏྗོང་ཏྗོ་སྦེཥསྡེྗོད་ནི་ཡྗོད་མི་འད་ 
གཙ་བྗོ་ར་ འབྲུག་མི་ཡྗོངས་ཀྱི་བསྗོད་ནམིས་ལུ་བརྟེན་ཏཥ
ཨན། ད་ལས་ཕེར་འབད་རུང་ མི་དམིངས་ཀྱི་བསྗོད་
ནམིས་ལུ་རག་ལས་དགྗོ། བསྗོད་ནམིས་འད་མིནྗོ་བསམི་
གཏང་ཐངས་ཀྱི་ཤཤ་རབ་ལས་བྱུངམི་ལས་ མིནྗོ་བསམི་
ལགས་ཤྗོམི་གཏང་ཤཤཔེ་བཟྗོ་ན་འད་ རང་ག་ལམི་སྗོལ་

ཡག་རྗོང་ཁའ་ཐྗོག་ལུ་གནས་ཏཥཡྗོདཔེ་ལས་ རྒྱལ་ཡྗོངས་
སྐད་ཡག་རྗོང་ཁ་འད་ ལམི་སྗོལ་གྱི་སྗོག་ཤང་ངྗོ་མི་ཨན་
པེའ་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་ག་ངྗོ་རྟེགས་ཐུན་མིྗོང་མི་ཡན་
པེ་ཅག་ཡང་ཨནམི་ལས་བརྟེན་ སྗོན་བྗོན་རྒྱལ་བ་གྗོངམི་ཚུ་
དང་ ལྷག་པེར་དུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛོན་གྱི་རྒྱལཔེྗོ་རམ་བྗོན་
གྱི་བཀའ་དགྗོངས་ དཥལས་ རྒྱལ་ཡྗོངས་ཚོགས་འདུ་རམ་
པེའ་གྗོས་ཆྗོད་དང་འཁྲིལ་ཏཥ འབྲུག་ག་རྩ་ཁྲིམས་ཆན་མིྗོའ་
ནང་ཡང་ ག་ན་ལས་གལ་ཆེཝ་སྦེཥཆ་འཇྗོག་གནང་སྟཥཡྗོད།  

དང་རག་གཞུང་ཤཤ་ཡྗོན་ལུ་བརྟེན་ཏཥ
འཐྗོབ་དགྗོཔེ་ཨན། རག་གཞུང་ག་
ཤཤ་ཡྗོན་འད་ རྒྱལ་ཡྗོངས་ཀྱི་སྐད་

ལྗོ་ཕྱེད་དུས་དབ། 

 ཚེ་དརྗོང་ནྫོར་བུ།་དྲུང་ཆེན། 

འཆར་སྣང། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞ་བདཥདང་། གཅག་མིཐུན། རྩ་བརྟེན་གྱི་དྗོན་ལུ་ 
རྗོང་ཁ་འད་འབྲུག་མི་ག་ར་ག་བརྡ་དྗོན་སྗོད་ལན་གྱི་སྐད་ཡག་

གཙ་ཅན་ཅག་སྦེཥབཟྗོ་ནཥ 

དམིགས་སྐྱེད། 

རྒྱལ་ཁབ་གྗོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏཥ རྒྱལ་ཡྗོངས་སྐད་
ཡག་ཡང་ གྗོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་བཏང་སྟཥཞབས་ཏྗོག་ཞུ་ནཥ 



 ཤྗོག་གངས་ ༢ པེར་ཐངས་༡པེ། སྤྱི་ཚོས་ ༢༠/༠༣/༢༠༡༧། 
འད་ག་ནང་དྗོན་ད་ལས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་
བཞ་པེའ་ཞབས་ལས་གནང་བའ་བཀའ་ཤྗོག་ནང་ 
དང་པེ་ རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ལུ་ 
རྒྱལ་ཡྗོངས་སྐད་ཡག་རཥསྗོ་སྗོ་སྦེཥཡྗོདཔེ་བཞན་དུ་ 
ང་བཅས་རའ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡང་ རྒྱལ་ཡྗོངས་
ཀྱི་སྐད་ཡག་ཅག་ངཤ་པེར་དུ་དགྗོཔེ་སྦེཥགསུངས་
ཏཥཡྗོད། གཤ་པེ་ ང་བཅས་རའ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཆུང་ཀུ་ཅག་ནང་མི་རྗོབས་ཡང་ ཉུང་སུ་ཅག་ལས་
བརྒལ་ཏཥམིདཔེ་ད་ འད་ནང་ལུ་ ཁ་མི་འདྲཝ་
མིང་རབས་ཅག་བཙུགས་སྡེྗོད་པེ་ཅན་ གཅག་
གཤ་གཅག་ལུ་གྗོ་བརྡ་འཕྲིྗོད་མི་ཚུགས་པེའ་དཀའ་
ངལ་ཡྗོདཔེ་མི་ཚོད་ གསུམི་པེ་ ཁ་སྗོ་སྗོ་སྦེཥའགྱིྗོ་
བའ་བསྒང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་སམས་དང་མིནྗོ་
བསམི་གཅག་སྦེཥགཏང་ན་དང་ མིཐུན་ལམི་
གཅག་སལ་ཡང་ལགས་ཤྗོམི་སྦེཥའགྱིྗོ་མི་བཏུབ་ན་

ཨནམི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡྗོངས་སྐད་ཡག་རྗོང་ཁ་
གཙ་བྗོར་བཏྗོན་དགྗོཔེ་སྦེཥགསུངས་ཏཥཡྗོད། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏཥརྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་
ཚོད་ནང་ཡྗོངས་གགས་ཡྗོད་པེའ་ཁ་སྐད་ ཨང་ལིཤ་
འད་ཡང་ འབྲུག་ལུ་དར་ཁྱབ་འགྱིྗོ་སྟཥཡྗོདཔེ་བཞན་དུ་ 
འཕྲུལ་རག་ག་ཤཤ་ཡྗོན་དང་ ཕྱེ་རྒྱལ་ལུ་སྗོབ་སྗོང་
དང་རྒྱུན་འབྲེལ་ ལཱ་གཡྗོག་དང་ཚོང་ག་གྗོ་སྐབས་ལན་
ན་ག་དྗོན་ལུ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚོད་
ནང་དགྗོ་པེའ་ཁ་སྐད་སྦེཥབཞག་པེ་ཅན་ཕེན་ཐྗོགས་
འདུག ཨན་རུང་ མི་ལ་ལུ་གཤ་ ཁ་སྐད་འད་ལུ་སྗོ་
བ་དང་ཤ་ཞན་འཐབ་ལནམི་ལས་བརྟེན་ རང་ཁ་
སྤངས་ཏཥ ཨང་ལིཤ་འད་ཕེ་རྒྱུད་བུ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁ་སྦེཥལག་
ལན་འཐབ་ན་ག་ན་ཁ་ཡང་འདུག རྗོགས་ཀྱི་ཁ་
ལས་བརྟེན་ ཕྱེའི་ལམི་སྗོལ་དང་ མིནྗོ་བསམི་གཏང་
ཐངས་ཚུ་རང་བཞན་གྱིཤ་ལན་དྗོ་ཡྗོདཔེ་ལས་ རང་ག་

ལམི་སྗོལ་དང་ཁ་སྐད་ དཥལས་ ཁྱད་ཆྗོས་བཟང་པེྗོ་
ཚུ་རམ་པེ་བཞན་དུ་མིས་ཏཥཡལ་འགྱིྗོཝ་ཨན་པེས། 
འད་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་ འབྲུག་མི་ག་ར་གཤ་
མིནྗོ་བསམི་འཐབ་ཅག་ར་བཏང་སྟཥ རང་ག་ཁཥཕེན་
རྐྱངམི་གཅག་ལུ་མི་གཟགས་པེར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་
དབང་དང་སྲུང་སྐྱིྗོབ། ཞ་བད། དགའ་སྐྱིད། དཥ
ལས་ གཅག་སལ་གྱི་དྗོན་ལུ་ ཐུན་མིྗོང་མི་ཡན་པེའ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངྗོ་རྟེགས་ རྒྱལ་ཡྗོངས་སྐད་ཡག་རྗོང་
ཁ་འད་ ག་དཥདྲག་དྲག་ལག་ལན་འཐབ་གནང་ཟར་
ཞུ་ན་ཨན། རྗོང་ཁ་ལྷབ་ན་དང་ཤཤ་ན་ག་དྗོན་ལུ་ 
རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
མིཐུན་རྐྱན་ཚུ་ ག་དཥདྲག་དྲག་བཟྗོ་སྟཥཕུལ་དྗོ་ཡྗོདཔེ་
ལས་ འབྲུག་མི་ཡྗོངས་ཀྱིཤ་གྗོ་སྐབས་ལན་ཏཥསྤྱིྗོད་
གནང་ཟར་ཞུ་ན་ཨན། 
 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་དཔེ་དེརྗོ། 

སྤྱི་ལྗོ་༢༠༡༥ ཟླ་༩ པེའ་ཚོས་༡༢ ལས་ ཟླ་༡༠ པེའ་ཚོས་༡༨ ཚུན་ཚོད་ལུ་ རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་
དང་རྒྱལ་གཞུང་འཛོན་སྐྱིྗོང་སྗོབ་སྡེཥགཤ་ཀྱིཤ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞ་པེ་མིཆྗོག་ དགུང་ལྗོ་༦༠ བཞཤ་པེའ་
དུས་སྟྗོན་བརྩ་སྲུང་ཞུ་ནའི་དྗོན་ལུ་ གཙུག་ལག་མིཐྗོ་རམ་སྗོབ་གྲྭ་དང་བཤད་གྲྭ་བསྡེྗོམིས་༨ ཀྱི་བར་ན་ དྗོན་ཚོན་
༣༢ ཀྱི་ཐྗོག་ལུ་ འབྲུག་རྒྱང་བསགས་གཤ་པེའ་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཡྗོངས་ཁྱད་རག་གྗོས་བསྡུར་ཅག་དངྗོས་མིཐྗོང་
སྦེཥའགྗོ་འདྲན་འཐབ་ཡྗོདཔེ་ཨན། གྗོས་བསྡུར་སྐབས་ལུ་ཕུལ་བའ་གསལ་ཞུ་ཚུ་ བསྡུ་སག་དང་ཞུན་དག་འབད་དཥ 
རྒྱལ་ཡྗོངས་ཁྱད་རག་གྗོས་བསྡུར་ཟར་མིའི་དཔེཥདབ་ཅག་ རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འཛོན་
སྐྱིྗོང་སྗོབ་སྡེཥགཤ་མིམི་རུབ་ཐྗོག་ལས་ སྤྱི་ལྗོ་༢༠༡༥ ནང་པེར་སྐྲུན་འབད་ཡྗོད། དཔེཥདབ་འད་ནང་ དང་སང་
གི་གནད་དྗོན་ཚུ་གུ་ གྗོས་བསྡུར་འབད་བའ་གསལ་ཞུ་ཁ་གསལ་ཚུ་འཁྗོད་དཥཡྗོདཔེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་མི་དམིངས་
དང་ ལྷག་པེར་དུ་ སྗོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་རྒྱུད་ལུ་ ཤཤ་ཡྗོན་གྗོང་འཕེལ་དང་རྩྗོམི་སག་འབད་ནའི་ནང་ཕེན་ཐྗོགས་ཡྗོད། 
དཔེཥདབ་འད་ རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡྗོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྗོ་ལས་འཐྗོབ་ཚུགས། 

 རྒྱལ་ཡྫོངས་ཁྱད་རིག་གྲོས་རྗོསྡུར་དཔེ་དེརྗོ། 



  ཤྗོག་གངས་ 3 པེ། རྗོང་ཁའ་སྗོན་མི། 

རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེརྗོ་ནྫོར་རྗོཅོས་ཀྱི་ཞརྗོས་ཏྫོག 

རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་
དམིངས་ལུ་ཕེན་ཐབས་དང་ ལྷག་པེར་དུ་ རྗོང་ཁའ་
གནས་ཚུལ་ཚུ་ནང་ ཡག་སྡེབ་འཛོལ་བ་ཡྗོད་མི་ཚུ་ ཚོད་
ལྡན་གྱི་དག་བཅྗོས་འབད་དཥ མི་དམིངས་ལུ་གྗོ་བ་བརྡ་
སྗོད་བན་ནའི་ལས་རམ་ཅག་ སྤྱི་ལྗོ་༢༠༡༦ ཟླ་༩ པེ་
ལས་འགྗོ་བཙུགས་ཡྗོདཔེ་ཨན། དཥཡང་ རྗོང་ཁའ་
གསར་ཤྗོག་ཐྗོན་རམ་ཚུ་ལྷག་ཞནམི་ལས་ ཡག་སྡེབ་
འཛོལ་བ་ཡྗོད་མི་ཚུ་ དག་བཅྗོས་འབད་དཥ ཨ་རྟེག་ར་རཤ་
གཟའ་་ིམིའི་རྗོང་ཁའ་ཀུན་གསལ་འཐྗོན་རམ་ནང་གཏང་
དྗོ་ཡྗོདཔེ་དང་ ཡག་ཚོང་ག་ཡྗོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྗོའ་ནང་
ཡང་བཙུགསཔེ་ཨན། 

ཀུན་གསལ་ནང་ནྫོར་རྗོཅོས་སྐོར་ལས་
རྗོཙུགས་ཡྫོད་པའི་དཔེ་རྗོཀོད། 

ལྫོ་རྗོསྟར་རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེརྗོ་དྲག་ཤྫོས། 

དད་པའི་ས་རྗོྫོན། 

རྫོང་ཁའི་ཚིག་གསརཔ། 
 

འཆར་ཤྗོག Web page 

གྗོམིས་གཡྗོག Internship 

པེར་བཤད། Caption 

བརྡ་སྐད། Sign 
Language 

གདྗོང་སྟགས། Front Desk 

སད་འབངས་རག་པེ། Civics 

བྲེ་སྒྗོ། Blog 

ལྟ་རྟེྗོག་པེར་ཆས། CCTV 

 

 
རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གཤ་ ལྗོ་
བསྟར་བཞན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པེའ་ཚོས་ ༢ ལུ་ 
དཔེལ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞ་པེ་ འཇགས་མིད་
སེངྒེཥདབང་ཕྱུག་མིཆྗོག་ག་གསར་ཁྲི་མིངའ་གསྗོལ་གྱི་
ནམི་དང་འབྲེལ་ དཔེཥདབ་འགན་བསྡུར་གྱི་ལས་
རམ་ཅག་འགྗོ་འདྲན་འཐབ་དྗོ་ཡྗོདཔེ་ཨན། ལས་རམ་
འད་ སྤྱི་ལྗོ་༢༠༠༠ ལུ་འགྗོ་བཙུགས་ཡྗོདཔེ་དང་ 
རམ་ཐངས་༡༣ པེ་འད་ སྤྱི་ལྗོ་༢༠༡༦ ལུ་འགྗོ་
འདྲན་འཐབ་ཅཥ དཥཡང་ སྤྱི་ལྗོ་༢༠༡༥ ནང་ 
ཁྱབ་བསགས་ཀྱི་ཐྗོག་ལས་ པེར་སྐྲུན་འབད་ཡྗོད་
པེའ་དཔེཥདབ་ཚུ་ བསྡུ་སག་འབད་དཥ དཔེཥདབ་
བསྡེྗོམིས་ཀྱི་ཁག་༥ འགན་བསྡུར་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་དབཥ

ཞབ་འབདཝ་ད་ ཀཥཨམ་ཉ་གཤ་
རྩྗོམི་སག་འབད་དཥཡྗོད་པེའ་དཔེཥདབ་
དད་པེའ་ས་བྗོན་གླེགས་བམི་གསུམི་
པེ་ ཟར་མི་འད་གཤ་ སྤྱི་ལྗོ་
༢༠༡༥ ག་དཔེཥདབ་དྲག་ཤྗོས་ཐྗོན་

ཡྗོདཔེ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ལས་ གསྗོལ་ར་དངུལ་རྐྱང་
༥༠,༠༠༠ (ལྔ་ཁྲི་ཐམི་པེ་) དང་ལག་ཁྱར་གནང་ཡྗོདཔེ་མི་
ཚོད་ བཅའ་མིར་གཏྗོགས་མི་གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ངལ་རངས་
ཀྱི་ལག་ཁྱར་གནང་ཡྗོད། 
དད་པེའ་ས་བྗོན་ཟར་བའ་དཔེཥདབ་འད་ནང་ གནས་ཀྱི་བཤད་པེ་
ཚུ་ཡྗོདཔེ་ལས་ གནས་ཀྱི་ས་ཁྗོངས་དང་ དའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་
འཐྗོབ་ནའི་ཕེན་པེ་ཡྗོད། འད་བཟུམི་མིའ་ ལས་རམ་འད་གཤ་ 
རྗོང་ཁའ་རྩྗོམི་སགཔེ་མིཁས་མིཆྗོག་ཚུ་ལུ་བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་དེ 
རྩྗོམི་རག་གྗོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགསཔེ་མི་ཚོད་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྗོང་
ཁའ་ལྷག་དབ་རྒྱ་བསྐྱིད་གཏང་ན་ལུ་ཡང་ཕེན་ཐྗོགས་སྦེྗོམི་ཡྗོད། 
ལས་རམ་འད་ རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཇ་པཱན་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ཡྗོད་པེའ་ཨ་གྗོན་ཤུ་ཟར་བའ་ཆྗོས་སྡེཥཚོགས་པེའ་མི་
དངུལ་རྒྱབ་སྐྱིྗོར་ཐྗོག་ལས་འགྗོ་འདྲན་འཐབ་དྗོ་ཡྗོདཔེ་ཨན། 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ཤྗོག་གངས་ ༤ པེ། པེར་ཐངས་༡པེ། སྤྱི་ཚོས་ ༢༠/༠༣/༢༠༡༧། 

རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ མི་དམིངས་ལུ་རྗོང་ཁའ་ཞབས་ཏྗོག་ཕུལ་ནའི་ལས་རམ་འད་ སྤྱི་ལྗོ་
༢༠༡༤ ཟླ་༥ པེ་ལས་འགྗོ་བཙུགས་ཡྗོད། ཞབས་ཏྗོག་འད་ནང་ གཞུང་དང་སྒར། དཥལས་མི་ངྗོམི་ག་ར་
འབད་རུང་ ཁ་སྐད་གཞན་ནང་ཡྗོད་པེའ་མིང་ཚོག་དང་ ཡག་ཚོང་ག་མིང་། གྗོ་གནས་ཀྱི་མིང་། ཅ་ཆས་ཀྱི་
མིང་། རས་བང་། བརྡ་བང་། དཥལས་གཞན་ཚོག་ཐུང་ཀུ་སྦེཥཡྗོད་མི་ཚུ་ རྗོང་ཁའ་ནང་བཟྗོ་དགྗོཔེ་དང་ 
གསར་རྩྗོམི་འབད་དགྗོཔེ་ཡྗོད་མི་ཚུ་ བཟྗོ་སྟཥཕུལ་དྗོ་ཡྗོདཔེ་ཨན། ཞབས་ཏྗོག་འད་ལན་འདྗོད་ཡྗོད་པེ་ཅན་ 
ཡག་ཚོང་ག་ཡྗོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྗོའ་ནང་ཡྗོད་པེའ་ཞབས་ཏྗོག་ག་འབྲེ་ཤྗོག་བཀང་སྟཥབཙུགས་དགྗོ། 

ཞབས་ཏྗོག་འད་བདུན་ཕྲིག་ཨ་རྟེག་ར་ རཤ་
གཟའ་ཕུར་བུ་དང་ སྤན་པེ་ལུ་ཁྱད་རག་ཞལ་
འཛོམས་ཚོགས་པེའ་སྐབས་ སྐད་སྒྱུར་དང་ 
ཡག་སྡེབ་གཏན་འཁལ་བཟྗོ་སྟཥ ག་དཥ
མིགྱིྗོགས་མིགྱིྗོགས་ཕུལ་དྗོ་ཡྗོདཔེ་ཨན། མིང་
ཚོག་གསརཔེ་བཟྗོ་མི་ཚུ་ མི་འྗོངས་པེའ་ནང་ 
རྗོང་ཁའ་ིཚོག་མིཛོད་ཚུ་ནང་བཙུགས་ཏཥ དར་
ཁྱབ་གཏང་ན་ཨནམི་ལས་ དཥགཤཡག་སྡེབ་
གཅག་མིཚུངས་སྦེཥལག་ལན་འཐབ་ན་དང་ 
རྗོང་ཁའ་མིང་ཚོག་ཕྱུགཔེྗོ་བཟྗོ་ན་ལུ་ཕེན་ཐྗོགས་
ཡྗོད། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ལས་མི་དམངས་ཞརྗོས་ཏྫོག 

མི་སྟྫོརྗོས་ལྕོགས་གྲུརྗོ་གོང་འཕེལ་གྱི་སྫོང་རྗོརྡར། 

ཁྱད་རག་ལྗོགས་གྲུབ་རྒྱ་སྐྱིད་ཀྱི་དྗོན་ལུ་ ལཱ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྗོད་པེའ་ལས་བདཔེ་སྡེཥཚོན་
གཤ་  རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡྗོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱིྗོར་ཐྗོག་ལས་ རྒྱ་
གར་པུ་ནཥལུ་ཡྗོད་པེའ་སཱན་རའིཛོ་སྗོབ་སྗོང་སྤལ་ཁང་ནང་དྗོར་ཁ་དང་ཚོག་མིཛོད་རག་
པེའ་ིསྗོང་བརྡར་ནང་བཏང་ཡྗོད། ད་ལས་ཕེར་གཞུང་ག་སད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ གཞུང་
འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་དང་ལས་རམ་ཚུ་ནང་  གསུང་བཤད་ཚུ་རྗོང་ཁའ་ནང་གནང་
དགྗོཔེ་དང་ ཕྱེ་མི་རཥཡྗོད་རུང་ ཁྗོང་ག་དྗོན་ལུ་དྗོར་ཁའ་ཞབས་ཏྗོག་ཕུལ་ནའི་ལམི་
ལུགས་འགྗོ་བཙུགས་ན་ཨན། 

རྫོང་ཁའི་ཨང་གྲངས་རྗོརྩི་ཐངས། 
༡   གཅག | unit  
༡༠  བཅུ། | ten  
༡༠༠   བརྒྱ། | hundred  
༡༠༠༠   སྟྗོང། | thousand  
༡༠,༠༠༠   ཁྲིཥ | ten thousand  
༡༠༠,༠༠༠   འབུམི། | hundred thousand  
༡༠༠༠,༠༠༠  ས་ཡ། | million  
༡༠,༠༠༠,༠༠༠  བཥབ། | ten million  
༡༠༠,༠༠༠,༠༠༠  དུང་ཕྱུར། | hundred million  
༡༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠  ཐར་འབུམི། | one billion  
༡༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠  ཐར་འབུམི་ཆན་པེྗོ། | ten billion 
༡༠༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠  ཁྲིག་ཁྲིག | hundred billion 
༡༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠  ཁྲིག་ཁྲིག་ཆན ་པེྗོ། | one trillion 
༡༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠ རབ་བཀྲམི། | ten trillion 

ཚིག་མཛྫོད་རིག་པའི་སྫོང་རྗོརྡར། 
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ཤེལ་སྒྲོན་འགུལ་རྗོརྙན། 

རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛོན་ མི་རཥབྗོན་ཆན་མིཆྗོག་གཤ་ཐའ་
ལནཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཤལ་ཧཉ་སྗོ་སྟྗོན་ལས་ཁང་ལས་ ཤལ་སྗོན་ཟར་མིའི་
འགུལ་བརྙན་ཐྗོན་རམ་བསྡེྗོམིས་༧༨ རན་མིད་སྟྗོང་པེ་སྦེཥཐྗོབ་ཡྗོདཔེ་ཨན། 
མི་རཥབྗོན་ཆན་མིཆྗོག་གཤ་འགུལ་བརྙན་འད་ རྒྱལ་ཡྗོངས་ཁ་སྐད་རྗོང་ཁའ་
ནང་བཟྗོ་དགྗོཔེ་སྦེཥབཀའ་གནང་ཡྗོདཔེ་བཞན་དུ་ ལཱ་འད་རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་དང་ འབྲུག་རྒྱང་བསགས་ལས་འཛོན་ དཥལས་ འབྲུག་ག་གླེྗོག་

བརྙན་ཚོགས་པེ་བཅས་ ལས་སྡེཥ༣ གྱིཤ་མིམི་རུབ་ཐྗོག་ལས་འབད་དྗོ་
ཡྗོདཔེ་ཨན།  
འད་ནང་ རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིཤ་ འཁྲིབ་སྲུང་ཚུ་ཨང་སྐད་
ལས་ རྗོང་ཁའ་ནང་སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་བན་དྗོ་ཡྗོདཔེ་དང་། འབྲུག་ག་གླེྗོག་
བརྙན་ཚོགས་པེ་གཤ་ འཁྲིབ་རྩདཔེ་ཚུ་འཚོལ་ཏཥ བྗོ་ཚུ་རྗོང་ཁའ་ནང་ལྗོག་
ས་གཟུང་ན་ི དཥལས་ འབྲུག་རྒྱང་བསགས་ལས་འཛོན་གྱིཤ་འཕྲུལ་ཆས་
ཐྗོག་ ཞུན་དག་འབད་དཥརྒྱང་བསགས་འབད་ནའི་འགན་ཁག་ལན་ཡྗོདཔེ་
ཨན། འགུལ་བརྙན་འད་ སྤྱི་ཟླ་༢ པེའ་ཚོས་༥ ལུ་འབྲུག་ག་མི་དབང་
རྒྱལ་སས་ འཇགས་མིད་རྣམི་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མིཆྗོག་ག་འཁྲུངས་སྐར་དུས་
སྟྗོན་དང་པེ་བརྩ་སྲུང་ཞུཝ་དང་འབྲེལ་ མི་རཥབྗོན་ཆན་མིཆྗོག་གཤ་འགྗོ་
འབད་གནང་སྟཥརྒྱང་བསགས་འབད་ན་འགྗོ་བཙུགས་ཡྗོད། འགུལ་བརྙན་
འད་ཡང་ མི་དབང་རྒྱལ་སས་མིཆྗོག་གཤ་ འབྲུག་པེའ་ན་ཆུང་ཚུ་ལུ་
གསྗོལ་ར་སྦེཥགནངམི་ཨན། 
 

མི་རྗེ་བྫོན་ཆེན་མཆོག་གིས་་ཤེལ་སྒྲོན་འགུལ་རྗོརྙན་འགོ་འབྱེད་གནང་རྗོའི་རྗོསྒང་་། 

ཤྗོག་གངས་ ༥ པེ། རྗོང་ཁའ་སྗོན་མི། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ལས་གྲོགས་རམ། 
 

རྫོང་གོང་དྲུང་ཆེན་གྱིས་གསྫོལ་རའི་དངུལ་འཛིན་ འབྲུག་གློག་རྗོརྙན་
ཚྫོགས་པའི་རྗོཀོད་ཁྱརྗོ་མདྫོ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡྫོ་རྗེ་ལུ་གནང་ཡྫོད། 

རྫོང་གོང་དྲུང་ཆེན་གྱིས་གསྫོལ་རའི་དངུལ་འཛིན་འབྲུག་གི་ཀ་ལ་པིང་
ཀའི་ལས་རིམ་འགོ་འཛིན་པ་སྐལ་རྗོཟང་ཕུན་ཚྫོགས་ལུ་གནང་ཡྫོད། 

རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིཤ་ གཞུང་སྒར་ལས་སྡེཥསྗོ་སྗོ་གཤ་ 
རྗོང་ཁ་དར་ཁྱབ་དང་རྒྱུན་སྐྱིྗོང་ལུ་ཕེན་པེའ་ལས་རམ་འགྗོ་འདྲན་འཐབ་མི་
ཚུ་ལུ་ གསྗོལ་རའ་དྗོན་ལུ་ མི་དངུལ་གྗོགས་རམི་གནང་ཡྗོདཔེ་ཨན། 
འཆར་ལྗོ་འད་ནང་ ད་ལྟྗོ་ཚུན་ཚོད་ ལས་སྡེཥཁག་དྲུག་ལུ་གྗོགས་རམི་བན་
ཡྗོདཔེ་ཨན། 

དཥཚུ་ཡང་།  

1. སྟག་རྩཥམིཐྗོ་རམ་སྗོབ་གྲྭའ་གསུང་སྐད་འགན་བསྡུར་ལས་རམ།  
2. མུ་ཏག་ཐང་སྗོབ་གྲྭ་ཆཥབའ་འཁྲིབ་སྟྗོན་ལས་རམ།  
3. འབྲུག་ག་དྲན་ཅན་ཕེ་མིའ་གསུང་སྐད་འགན་བསྡུར་ལས་རམ།  
4. རྗོང་ཁའ་རག་རྩལ་ཟར་མིའི་ལས་རམ།  
5. འབྲུག་གླེྗོག་བརྙན་ཚོགས་པེ་ལུ་ གླེྗོག་བརྙན་ཚུ་ལས་རྗོང་ཁ་ལག་ལན་

ནང་དྲག་ཤྗོས་འཐྗོན་མིའི་གླེྗོག་བརྙན་དང་ཕུ་དང་ཕུ།  
6. འབྲུག་ག་ཀ་ལ་པེང་ཀ་ཟར་བའ་གསུང་སྐད་འགན་བསྡུར་ལས་རམ། 
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ཤྗོག་གངས་ ༦ པེ། 

རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་དང་ གཞུང་ལས་
མི་སར་ཞབས་ཏྗོག་ཡག་ཚོང་གཤ་ མིམི་
འབྲེལ་ཐྗོག་ལས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ ལག་ལན་
འཐབ་བཏུབ་པེའ་རམ་ལུགས་ཁག་ ༣ བཟྗོ་
ཡྗོདཔེ་ཨན། རམ་ལུགས་འད་ཚུ་ སྤྱི་ཚོས་
༩/༢/༢༠༡༧ ལུ་གཞུང་ག་རམ་ལུགས་
གཞན་ ༡༢ དང་གཅག་ཁ་སྦེཥ མི་རཥབྗོན་ཆན་ཚོ་
རང་སྟྗོབས་རྒྱས་མིཆྗོག་གཤ་ཐམ་ཕུག་ལུ་སྦེཥའགྗོ་

འབད་མིཛོད་གནང་ཡྗོད། རམ་ལུགས་ཚུ་ འགྲུལ་
འཕྲིན་ནང་མི་བཙུགས་པེའ་ཧཥམི་ རྗོང་ཁའ་ཡ་གུ་
ལག་ལན་འཐབ་བཏུབ་བཟྗོ་ནའི་དྗོན་ལུ་ རྗོང་ཁའ་
ཡག་གཟུགས་དང་ ལྡཥསྗོམི་བཙུགས་དགྗོཔེ་ཁག་ཆ། 
ཡག་གཟུགས་དང་ལྡཥསྗོམི་ཚུ་ ཡག་ཚོང་ག་ཡྗོངས་
འབྲེལ་འཆར་སྒྗོ་ལས་འཐྗོབ་ཚུགསཔེ་མི་ཚོད་ 
བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་རམ་པེ་ཚུ་ཡང་ཁ་གསལ་སྦེཥབཀྗོད་
དཥཡྗོད། འགྲུལ་འཕྲིན་རམ་ལུགས་དཥགསུམི་ཡང་ 

ཡག་ཚོང་ག་ཡྗོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྗོ་དང་ གཞུང་
ལས་མི་སར་ཞབས་ཏྗོག་ཡག་ཚོང་ག་ཡྗོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒྗོ་ www.citizenservices.gov.bt 
ནང་ལས་ཕེབ་ལན་འབད་ཚུགས། རམ་ལུགས་འད་
ཚུ་ ཨའ་ཨྗོ་ཨཤ་དང་ ཨན་ཌྗོའིཉ་གཤ་ཆ་རའ་
ནང་ལག་ལན་འཐབ་བཏུབ། 
 

 

རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛྫོད་རིམ་ལུགས། 
Dzongkha Dictionary App 

ཨ་ལུའི་དྫོན་ལུ་རྫོང་ཁའི་རིམ་ལུགས། 
Dzongkha for Kids App 

ཨ་ལུའ་དྗོན་ལུ་རྗོང་ཁའ་རམ་ལུགས་འད་ནང་ 
བྗོ་གསར་དང་ དཥཡན་ཆད་ཀྱི་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཥ
བར་མིཁྗོ་བའ་དྗོན་ཚོན་དང་མིང་ཚོག་ཚུ་ པེར་
དང་ཡག་སྡེབ། ས་དང་བཅསཔེ་སྦེཥབཙུགས་
ཡྗོད། དཥག་ཐྗོག་ལས་ ཨ་ལུ་ཚུ་གཤ་ རྗོང་
ཁའ་མིང་ཚོག་དང་ རྗོད་ས་ཚུ་འཇམི་ཏྗོང་ཏྗོ་དང་
སྗོ་བའ་སྒྗོ་ལས་ལྷབ་ཚུགས། རམ་ལུགས་
འད་ལགས་ཤྗོམི་སྦེཥལག་ལན་འཐབ་པེ་ཅན་ 
རང་ལུ་རྗོང་ཁའ་ཡྗོན་ཏན་དང་ སྗོབ་གྲྭ་ནང་ག་
དཔེཥཆ་ལྷབ་ན་ལུ་ཡང་ཕེན་ཐྗོགས་ཚུགས། 

རྫོང་ཁའི་ལྕོགས་གྲུརྗོ་རྗོརྟག་དཔྱད་ཀྱི་རིམ་ལུགས། 
Dzongkha Test App 

རྗོང་ཁའ་ལྗོགས་གྲུབ་བརྟེག་དཔྱད་ཀྱི་རམ་ལུགས་
འད་ནང་ རང་ག་རྒྱུད་ལུ་ རྗོང་ཁའ་བརྡ་སྗོར་དང་
ཡག་སྡེབ། ཕེལ་སྐད་དང་ཞཥས། ཨང་གངས། 
ཡག་སྗོར་ཚུ་ག་ཤཤ་ཡྗོན་བརྟེག་དཔྱད་འབད་ནའི་
དྗོན་ལུ་ དྲ་བ་དང་ལན་སྦེཥབཟྗོ་ཡྗོད། དྲ་བ་རཥལུ་ 
ལན་དག་པེ་ཅག་བཀྗོད་མི་ནང་ལས་གདམི་ཁ་རྐྱབ་
སྟཥ མིཇུག་ལུ་སྐུགས་བསྡེྗོམིས་ཐྗོག་ལས་ཤཤ་
ཚུགསཔེ་ཨན། རམ་ལུགས་འད་ སྗོབ་ཕྲུག་དང་ 
གཞན་ཤཤ་ཡྗོན་ཡྗོད་མི་ག་ར་གཤ་ ལག་ལན་
འཐབ་བཏུབ་སྦེཥབཟྗོ་ཡྗོད། 

རྗོང་ཁའ་ཚོག་མིཛོད་རམ་ལུགས་འད་ནང་ གཙ་བྗོ་ར་ 
རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྗོང་ཁའ་ཚོག་
མིཛོད། རྗོང་ཁ་ཨང་ལིཤ་ཚོག་མིཛོད། ཨང་ལིཤ་
རྗོང་ཁ་ཚོག་མིཛོད་གསུམི་ཚུད་དཥཡྗོད། མིང་ཚོག་ཚུ་
འཚོལ་བའ་སྐབས་ སྐད་ཡག་རྗོང་ཁ་དང་ ཨང་
ལིཤ་གཤ་ཆ་རའ་ནང་འཚོལ་བཏུབ། ཚོག་མིཛོད་
འད་ ཚོར་གཅག་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་བཙུགས་ཚོར་
བཞནམི་ལས་ ཡྗོངས་འབྲེལ་མི་དགྗོ་པེར་ དུས་རྒྱུན་
དུ་ རང་ག་ཏཥསྡེྗོད་ས་དང་འགྱིྗོ་ས་ལུ་ སྟབས་བདཥ
ཏྗོག་ཏྗོ་སྦེཥ ལག་ལན་འཐབ་བཏུབ། 

བམི་ཚོན་༡པེའ་པེར་ཐངས་དང་པེ། སྤྱི་ཚོས་ 2༠/༠༣/༢༠༡༧ 

རྫོང་ཁའི་འགྲུལ་འཕྲིན་རིམ་ལུགས། 

      



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

རྗོང་ཁའ་སྗོན་མི། ཤྗོག་གངས་ 7 པེ། 

ཚོག་མིཛོད་ཚུ་ མི་མིང་གཤ་འཇམི་ཏྗོང་ཏྗོ་སྦེཥསྤྱིྗོད་ནའི་དྗོན་ལུ་ ཡག་ཚོང་ག་
ཡྗོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྗོའ་ནང་བཙུགས་ཡྗོད། ཡྗོངས་འབྲེལ་ནང་ རྗོང་ཁའ་ཚོག་
མིཛོད། རྗོང་ཁ་ཨང་ལིཤ་ཚོག་མིཛོད། ཨང་ལིཤ་རྗོང་ཁ་ཚོག་མིཛོད་ཚུ་བཙུགས་

ཡྗོད། ཡྗོངས་འབྲེལ་ཐྗོག་ག་ཚོག་མིཛོད་འད་ལག་ལན་འཐབ་ནའི་དྗོན་ལུ་ 
རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡྗོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྗོའ་དཀར་ཆག་
ནང་ཚོག་མིཛོད་ཟར་མི་གུ་ཨབ་སྟཥ ཡྗོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐྗོག་ཟར་མི་གུ་ཨབ་
དགྗོ། འད་ཨབ་ད་ ཚོག་མིཛོད་ཀྱི་འཆར་ཤྗོག་འཐྗོན་འྗོང་། འཆར་ཤྗོག་ག་
མིགུ་ལུ་འཚོལ་སྗོམི་དཀརཔེྗོ་སྦེཥཡྗོད་མིའི་ནང་ ཁྱྗོད་ར་ལུ་དགྗོ་པེའ་ཚོག་
འད་བཙུགས་ཏཥ དའི་ཟུར་ཁར་ཡྗོད་པེའ་འཚོལ་ཟར་མི་ཨབ་ད་ལུ་ ཚོག་སྡེཥ
དང་གྗོ་དྗོན་འགལ་བཤད་ཚུ་འཐྗོན་འྗོང་། ཚོག་མིཛོད་འད་ལག་ལན་འཐབ་
ནའི་དྗོན་ལུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་ ཡང་ན་ གླེྗོག་རག་ནང་ཡྗོངས་འབྲེལ་གྱི་
མིཐུན་རྐྱན་དང་ རྗོང་ཁའ་ལྡཥསྗོམི་ཚུ་དགྗོཔེ་ཨན། 

རྫོང་ཁའི་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐྫོག་གི་ཚིག་མཛྫོད། 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་་ནང་་གི་ཚིག་མཛྫོད། 

ཤྗོག་གངས་ 7 པེ། 

གནས་སྫོར་དང་ དགོངས་ཞུ། 

ཞབ་འཚོལ་སྡེཥཚོན་གཙ་འཛོན་པེདྨ་དབང་འདུས་འད་ རྗོང་ཁ་
གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ནང་ལཱ་འགན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
ཐྗོག་ལུ་ ལྗོ་ངྗོ་༡༨ ཀྱི་རང་ཕྱེག་ཞུ་བའ་ཤུལ་ལུ་ ༢༠༡༧ 
སྤྱི་ཟླ་ ༡ པེའ་ནང་ མིཁས་དབང་སྗོབ་སྗོང་འབད་ནའི་དྗོན་
ལུ་དགྗོངས་ཞུ་འབད་ཡྗོད། ད་ཚུན་རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་དང་དར་
ཁྱབ་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཧྲིལ་བུམི་འབག་སྟཥཕྱེག་ཕྱེད་ཞུ་མི་ལུ་བཀའ་
དྲན་དགའ་ཚོར་དང་ ད་ལས་ཕེར་ ཁྗོ་རའ་ལཱ་དང་བ་བ་ག་ཅ་
འབད་རུང་ ལམི་འགྗོ་ཚུ་ལགས་ཤྗོམི་འབྱུང་བཅུག་ཟར་བའ་རཥ
སྗོན་ཡྗོད། 
  

སྤྱི་ལྗོ་༢༠༡༦ ཟླ་༩ པེའ་ཚོས་༡ ལས་ རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
རམ་གཙ་འཛོན་འྗོག་མི་ ངྗོམི་རྟེ་མིགན་རྡྗོ་རཥའད་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ནང་ལྗོ་༨ 
ཕྱེག་ཞུ་བའ་མིཐའ་མི་ བཀྲཤ་གཡང་རྩཥརྗོང་ཁག་ག་རྗོང་རབ་གྗོངམི་སྦེཥབསྐྗོ་བཞག་
གནང་ཡྗོད། ཁྗོ་གཤ་ རྗོང་རབ་གྗོང་མིའ་གྗོ་གནས་འད་ཀུན་གཏྗོགས་འགན་བསྡུར་
གྱི་ཐྗོག་ལས་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཡྗོདཔེ་ཨན། 
རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་ བཟའ་ཚོང་འཐུས་མི་ཡྗོངས་ཀྱིཤ་ རྟེ་
མིགན་རྡྗོ་རཥལུ་ བཀྲཤ་བདཥལགས་དང་བཅས་ ལཱ་འགན་གསར་པེའ་ནང་ལུ་ བ་བ་
ལམི་འགྗོ་ཚུ་ལགས་ཤྗོམི་འབྱུང་སྟཥ གྗོ་གནས་གྗོང་ནས་གྗོང་དུ་འཕེལ་བའ་ལགས་
སྗོན་ཡྗོད། 
 

མི་རྗེ་ནང་སྲིད་བྫོན་པྫོ་དང་རྫོང་རརྗོ་རྟ་མགྲིན་རྡྫོ་རྗེ།་ པདྨ་དརྗོང་འདུས།་ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ཤྗོག་གངས་ 8 པེ། བམི་ཚོན་༡པེའ་པེར་ཐངས་དང་པེ། སྤྱི་ཚོས་ 2༠/༠༣/༢༠༡༧ ཤྗོག་གངས་ ༨ པེ། 

རྗོསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་ནང་རྫོང་ཁའི་སྫོང་རྗོརྡར། ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་འཐུས་མི། 

1 འབྲུག་ག་མི་རཥབྗོན་ཆན་ ཚོ་རང་སྟྗོབས་རྒྱས། ཁྲི་
འཛོན། 

2 མི་རཥནང་སད་བྗོན་པེྗོ། ཟླ་བ་རྒྱལ་མིཚོན། ཁྲི་འཛོན་འྗོག་མི། 
3 མི་རཥཤཤ་རག་བྗོན་པེྗོ། ནྗོར་བུ་དབང་ཕྱུག འཐུས་མིཥ 

4 གཙུག་ལག་གཙ་འཛོན་འྗོགམི། དངྗོས་གྲུབ་རྡྗོ་ར། འཐུས་མིཥ 

5 ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆན། ཀུན་བཟང་དབང་
འདུས། འཐུས་མིཥ 

6 རྒྱལ་གཞུང་ཞ་གཡྗོག་ལྷན་འཛོན། ལྷུན་གྲུབ་དབང་
ཕྱུག འཐུས་མི།ི 

7 བརྡ་དྗོན་འཕྲུལ་རག་དང་སྗོབ་སྗོང་ཚོགས་སྡེའི་སད་འཛོན་འྗོགམི། བཀྲཤ་དབང་ཕྱུག འཐུས་མིི། 

8 གླེྗོག་བརྙན་ཚོགས་པེའ་སད་འཛོན། མི་ལ་སྟྗོབས་རྒྱས། 
འཐུས་མིི། 

9 རྗོང་ཁའ་རྩ་གཞུང་འགྗོ་དཔེྗོན། རྡྗོ་ར། འཐུས་མིི། 

10 རྗོང་ཁ་གྗོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆན། ཚོ་དབང་
ནྗོར་བུ། འཐུས་མི་དྲུང་ཆན། 

 

རྗོང་ཁ་དར་ཁྱབ་དང་ལག་ལན་དྗོན་ལུ་ བསྟན་སྲུང་
དམིག་སྡེཥགཤ་སྗོང་བརྡར་ཁག་ ༤ འགྗོ་འདྲན་
འཐབ་ཡྗོདཔེ་ཨན། དཥཡང་ ༡༽ སྤྱི་ཚོས་༡༨-
༣༡/༡༠/༢༠༡༦ ཚུན་ གསང་ཁར་དང་སྡེཥཚོན་
ཁག་ག་ལྟ་བཀྗོད་དབཥརམ་གྱི་ དྲུང་ཡག་སྗོབ་མི་
གངས་༢༠ ལུ་རྗོང་ཁ་སབ་ཐང་དང་གསལ་བཤད་
ལམི་སྟྗོན་སྗོང་བརྡར་བན་ནུག ༢༽ སྤྱི་ཚོས་༦-
༢༢/༡༢/༢༠༡༦ ཚུན་དྲུང་ཡག་དམིག་སྗོབ་མི་
གངས་༡༥ ལུ་བརྡ་གཞུང་དང་སུམི་རྟེགས་གཞ་རམ་
གྱི་སྗོང་བརྡར་བན་ནུག ༣༽ སྤྱི་ཚོས་༦-

༢༢/༡༢/༢༠༡༦ ཚུན་དྲུང་ཡག་
དམིག་སྗོབ་མི་གངས་༡༥ ལུ་རྗོང་ཨང་
སྐད་སྒྱུར་གཞ་རམ་གྱི་སྗོང་བརྡར་བན་
ནུག ༤༽ སྤྱི་ཚོས་
༢༥/༡/༢༠༡༧ ལས་
༡༠/༢/༢༠༡༧ ཚུན་ དྲུང་ཚོབ་
དམིག་སྗོབ་མི་གངས་༢༠ ལུ་གཞུང་
འབྲེལ་ཡག་སྐུར་རྣམི་གཞག་སྗོང་
བརྡར་བན་ནུག  

འབྲུག་ག་བསྟན་སྲུང་ནང་ རྗོང་ཁ་འད་
ཡྗོངས་གགས་སྦེཥལག་ལན་འཐབ་དྗོ་
ཡྗོདཔེ་དང་ ད་རཤ་ཀྱི་སྗོང་བརྡར་ཚུ་
གཤ གསང་ཁར་དང་སྡེཥཚོན་ཁག་ག་
དྲུང་ཡག་སྗོབ་དང་དྲུང་ཡག་དམིག་སྗོབ་
ཚུ་ག་རྗོང་ཁའ་ཤཤ་ཡྗོན་འད་ཧཥམི་བ་
དྲགཔེ་དང་ ཧཥམི་བ་ལྷགཔེ་སྦེཥཡར་
བསྐྱིད་འགྱིྗོ་བའ་རཥབ་སྦེྗོམི་ཡྗོད། 

རྗོཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཚུ། 

རང་ག་ཁ་སྐད་སྗོརན་ རང་ག་མིནྗོ་ལུགས་འགྱུར། ཀརལ་ཨཱལ་བྲེེཉ། 
“Change your language and you change your thoughts.” Karl Albrecht 

འབྲེལ་རྗོ་འཐརྗོ་ས། 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས། 

ཀ་ཝང་བྱང་ས། ཐིམ་ཕུག 

འགམས་སྗོམི་ཨང། ༡༢༢ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང། ༩༧༥-༠༢༣༢༢༦༦༣ པེར་འཕྲིན་ཨང་། ༠༢-༣༢༢༩༩༢ 
གླེྗོག་འཕྲིན། ddc@dzongkha.gov.bt ཡྗོངས་འབྲེལ། www.dzongkha.gov.bt 

ཤྗོག་གངས་ ༨ པེ། 


