
 

 

རྫོང་ཁའི་སྒྲོན་མེ། 
 རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  

ལོ་ཕྱེད་དུས་དེབ། 

པར་ཐེངས་ 10 པ།             སྤྱི་ཚེས་ 30/06/2021། 

 
 

 

 

 

 

  

རྫོང་ཁའི་གཞི་རྩ། 
 འབྲུག་གི་འཆར་སྣང་ ༢༠༢༠ ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་
ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་ཞི་བདེའི་
དོན་ལུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཕྲོ་
མཐུད་དེ་ར་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གང་དྲག་འབད་
དགོཔ་སྦེ་ཚུད་དེ་ཡོད།  

• གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ལྷན་ཐབས་ཡིག་ཆ་ནང་ རྫོང་ཁ་
གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་བསྐྱར་བཟོའི་ཐོག་
ལས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་དགོཔ་སྦེ་
འཁོད་དེ་ཡོད། 

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ རྫོང་ཁ་གོང་
འཕེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་ལམ་ཡིག་ཆ་ ༢༠༡༢ ཅན་མའི་ 
དོན་ཚན་ ༡.༡.༦ དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་
ཁའི་ཡིག་སྡེབ་དང་བརྡ་སྦྱོར། མིང་ཚིག་གི་ཐ་སྙད་བཟོ་ནིའི་
མཐར་ཐུག་གི་དབང་ཚད་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
གནང་སྟེ་ཡོད། དེ་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༡༠/༢༠༡༧ 
ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཐུས་མི་ ༡༡ འབད་

མིའི་མཁས་ཚོགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ མཁས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འཐུས་མི་
ཚུའི་གནས་ཡུན་འདི་ ལོ་ངོ་གསུམ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་། མཁས་
ཚོགས་དང་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་གནས་ཡུན་དེ་ སྤྱི་ཚེས་ 
༣༠/༡༡/༢༠༢༠ ལུ་ཚང་སོངཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ མཁས་
ཚོགས་གཉིས་པའི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་བསྐོ་བཞག་གི་སྐོར་ལས་ 
སྤྱི་ཚེས་ ༡༡/༠༢/༢༠༢༡ ལུ་འཚོགས་ཡོད་པའི་ 

རྫོང་ཁའི་མཁས་ཚྫོགས་བསྐྱར་གསྫོ་འབད་ཡྫོདཔ། 

དཀར་ཆག 

རྫོང་ཁའི་མཁས་ཚོགས་བསྐྱར་གསོ་འབད་ཡོདཔ། 1   
རྫོང་ཁག་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་
གསར་སྟོན། 2   
གློག་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་བརྡར་ནང་ལུ་གྲལ་
གཏོགས་འབད་ཡོདཔ། 3   
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་བཟོ་ནིའི་
གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ། 4   
རྫོང་ཁ་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་
ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ཡོདཔ། 5   
སློབ་གྲྭ་ཁག་ལས་ཕར་ རྫོང་ཁ་ལྷག་ནིའི་འགྲན་
བསྡུར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ། 5   

མཁས་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༦ པ། 6   
རྫོང་ཁའི་ལྷག་དེབ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ། 7   
ཡིག་སྡེབ་ལག་ལེན་གྱི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས། 7   
ཡིག་ཚང་ལས་བྱེད་པའི་སྙན་ཞུ། 8   
   ༣ 

         



 

 

པར་ཐེངས་ 9 པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/12/2020། 
 

 

ཤོག ་གྲངས་ 2 པ། 
      

 

 
  
 

 

 

  

རྫོང་ཁག་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་གསར་སྫོན། 

འབདཝ་ལས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ 
ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་འགུལ་བརྙན་བསམ་འཕེལ་ཐོན་
རིམ་གསུམ་པ་དང་། རྫོང་ཁའི་གཞི་འགྱམ་བཙུགས་ཚུགས་པའི་
ཕན་པ་ལུ་ལྟ་སྟེ་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྫོང་ཁའི་སྤྲོ་གླུ་ ༡༨ 
གིས་མ་ཚད་པར་ ཨ་ལུ་ཚུ་གི་རྫོང་ཁའི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་ལུ་
དམིགས་ཏེ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་རྫོང་ཁའི་པར་སྲུང་དཔེ་
དེབ་དང་། རྫོང་ཁའི་མཛུབ་གནོན་སློབ་སྟོན་རིམ་ལུགས། དེ་
ལས་ མགྱོགས་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་གསརཔ་ཚུ་ གསར་
སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

དེང་སང་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཡོན་
ཏན་སྤེལ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ 
ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ར་ ཕྱིའི་འགུལ་བརྙན་དང་སྤྲོ་གླུ། དེ་ལས་ 
དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་ཚུ་ལྟ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ 
ཕྱིའི་ལམ་སྲོལ་དང་ཁ་སྐད་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སྦྱང་བརྩོན་འབད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། ང་བཅས་ར་ འབྲུག་པའི་ཨ་ལུ་ཚུའི་རྒྱུད་ལུ་ 
རང་ལུགས་བཟང་པོ་དང་རང་སྐད་རྫོང་ཁ་འདི་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པ་
ཅིན་ བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བོ་གཅིག་ འགུལ་བརྙན་དང་སྤྲོ་གླུ་ཚུ་ 
བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་འདི་ཨིན་མས། དེ་

འཕྫོ་མཐུད། 

ལས་འཛིན། ཐིམ་ཕུག། ༼རྙིངམ།༽ 
5. བསམ་བརྟན། ལེགས་བཤད་པ། སྐད་ཡིག་དང་
ལམ་སྲོལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། སྟག་རྩེ། ༼རྙིངམ།༽ 

6. ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། སློབ་བགྲེསཔ། ཐིམ་ཕུག། 
༼རྙིངམ།༽ 

7. པདྨ་དོན་གྲུབ། སློབ་བགྲེསཔ། ཐིམ་ཕུག། 
༼རྙིངམ།༽ 

8. ཨྱོན་རྡོ་རྗེ། གཙོ་འཛིན། གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན། རྫོང་
ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ཐིམ་ཕུག། ༼རྙིངམ།༽ 

9. རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ། ཞིབ་རོགས་མཁས་དབང་། ཤེས་
རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། སྤ་རོ། ༼གསརཔ།༽ 

10. རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་
རིག་ཚོགས་སྡེ། སྤ་རོ། ༼གསརཔ།༽ 

11. ཚེ་རིང་དབང་འདུས། རྫོང་ཁའི་ཞུན་དག་པ། ཀུན་
གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན། ཐིམ་ཕུག། 
༼གསརཔ།༽ 

 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ 
༣༣ པའི་ནང་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།  
ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཧེ་མའི་འཐུས་མི་ ༣ ལོ་ན་རྒས་མི་དང་སྟབས་མ་
བདེཝ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དགོངས་ཞུ་སྦེ་སོང་ཡོད་མི་ཚུའི་ཚབ་གསར་
བསྐོས་འབད་ནི་དང་། འཐུས་མི་རྙིངཔ་ ༨ ཁོང་རའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལཱ་
ཤུལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཕྲོ་མཐུད་ཕྱག་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་རུང་ 
གནས་ཡུན་ལོ་ངོ་ ༣ ཡར་སེང་འབད་ནི་ལུ་ ཆ་འཇོག་གནང་ཐོག་ལས་ 
མཁས་ཚོགས་གཉིས་པ་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ བསྐྱར་གསོ་མཛད་
གནང་ཡི། 
ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་འཐུས་མི་ཚུའི་མིང་ཐོ། 
1. ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། གཙོ་འཛིན། སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་མཐོ་རིམ་
སློབ་གྲྭ། སྟག་རྩེ། ༼རྙིངམ།༽ 

2. མཁན་པོ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། ཞིབ་རོགས་མཁས་དབང་། འཇིགས་མེད་
སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ཁྲིམས་དོན་སློབ་གྲྭ། རྟ་བབས། ༼རྙིངམ།༽ 

3. མཁས་དབང་ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་མཁས་དབང་། ཤེས་རིག་
མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། སྤ་རོ། ༼རྙིངམ།༽ 

4. སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། སྡེ་ཚན་གཙོ་འཛིན། འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་



 

 

ཤོག ་གྲངས་ 3 པ། རྫོང་ཁའི་སྒྲོན་མེ།  

  

ཁུངས་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཐོག་ལས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་
ཚུ་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ གློག་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་བརྡར་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོད་མི་ནང་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་
ཡིག་ཚང་གིས་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་
ཡང་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༦/༠༤/༢༠༢༡ ལས་ ༣༠/༠༤/༢༠༢༡ 
ཚུན་ གློག་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་རིམ་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་ གོང་
འཕེལ་སྡེ་ཚན་ལས་སྐད་ཡིག་འགོ་དཔོན་ཀརྨ་འབྲུག་དཀར་དང་ 
སྤྱི་ཚེས་ ༠༣/༠༥/༢༠༢༡ ལས་ ༠༧/༠༥/༢༠༢༡ ཚུན་ 
རིམ་ཐེངས་ ༦ པའི་ནང་ རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན་ལས་ཞིབ་རོགས་
སྐད་ཡིག་འགོ་དཔོན་བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་དང་ བདག་སྐྱོང་ལས་ཚན་
ལས་བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་སངས་རྒྱས་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་
བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། 

གཏམ་ཆ་རོགས་དང་བསྟུན།། གོ་གཡུས་དང་བསྟུན།། སེམས་
ཆོས་དང་བསྟུན།། ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་
བསྟུནམ་ད་ གློག་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་འདི་མེད་པ་ཅིན་ དེང་སང་
གི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་འཐོན་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ 
གཞན་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ 
འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ ༧ གསེར་ཁྲིའི་གུར་ལས་ ཡང་ལས་
ཡང་དུ་གསུངསམ་ཞིན་དུ་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་གློག་རིག་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ལུ་
གྱུར་ཏེ་ཡོད། མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ཐུགས་ལས་
འཁྲུངས་པའི་ཐུགས་འདོད་བསྐང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་
སྐྱོང་སློབ་སྡེ་དང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་

གློག་རིག་གི་ཤེས་ཡྫོན་སྫོང་བརྡར་ནང་ལུ་གྲལ་གཏྫོགས་འབད་ཡྫོདཔ། 

རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ལག་ལེན་གྱི་འཛྫོལ་བ།  
འཛྫོལ་བ། ངོ་མ། 
ལྷྫོ་ཟཔ་ད། ལྷྫོ་ཟཝ་ད། 
ཉལཔ་ད།  ཉལཝ་ད། 
འགྱོཔ་ད།  འགྱོཝ་ད། 
དཔྱད་རིག་བརྗེད་སྫོ་ནུག།  དཔྱད་རིག་མིན་འདུག། བརྗེད་སྫོ་ནུག། 
ངེའི་མིང་འདི་བཀྲིས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། ངེའི་མིང་འདི་བཀྲིས་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
 



 

 

པར་ཐེངས་ 9 པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/12/2020། 
 

 

ཤོག ་གྲངས་ 4 པ།  

 

  

སྒོའི་ནང་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་
དཔོན་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ཉིནམ་མཇུག་གཉིསཔོ་
དེ་ནང་ རྫོང་ཁག་བཅུ་ཐམ་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་འཛིན་
སྐྱོང་པ་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ཡང་ 
བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་
དཔོན་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁག་གི་རྫོང་ཁ་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་དང་ 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སྐད་
སྒྱུར་འབད་ཡོད་པའི་ནང་དོན་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ནང་
བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞལ་འཛོམས་འདི་གིས་ རྗོང་ཁ་
འདི་ཨིང་ལིཤ་དང་འདྲ་མཉམ་སྦེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་
ཐོགས་བྱུང་ནི་ཨིན། དེ་བཞིན་དུ་ མ་འོངས་པའི་ནང་ ལྷག་
ལུས་རྫོང་ཁག་བཅུ་ཐམ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་
ལུ་ ལས་རིམ་འདི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་
ཨིན། 

སྤྱིར་བཏང་ ལག་ལེན་གྱི་འཇམ་ཧིང་དང་གོམས་གཤིས་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ མང་ཤོས་ར་ ཨིང་སྐད་ནང་
ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་དོ་མཉམ་རྫོང་ཁའི་ནང་བཟོ་
དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ རྫོང་ཁ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ ག་ར་གིས་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ནུས་ཤུགས་
ཡོདཔ་ཨིན། ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་རྫོང་ཁའི་ནང་བཟོ་བ་ཅིན་ 
རྫོང་ཁའི་ཐ་སྙད་ཚུ་ལྷབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ 
སྤྱིར་བཏང་ འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་དོན་ མི་
དམངས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ཐོབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ལྷན་
ཐབས་འབྱུང་ནི་ཨིན། ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་རྫོང་ཁའི་ནང་བལྟ་
ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་བཅུ་ཐམ་གྱི་རྫོང་ཁའི་ངོ་ཚབ་
འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ 
བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་
འཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་ རྫོང་ཁའི་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ 
ཨིང་ལིཤ་ནང་ཡོད་པའི་ རང་སོའི་རྫོང་ཁག་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་བཟྫོ་ནིའི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྫོམས། 



 

 

ཤོག ་གྲངས་ 5 པ། རྫོང་ཁའི་སྒྲོན་མེ།  

  

རྫོང་ཁ་སླྫོབ་དཔྫོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛྫོམས། 

སླྫོབ་གྲྭ་ཁག་ལས་ཕར་ རྫོང་ཁ་ལྷག་ནིའི་འགྲན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྫོདཔ། 

སྤྱི་ཟླ་ ༤ ལས་འགོ་བཙུགས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་བདུན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་
ལས་ རྫོང་ཁ་ལྷག་ནིའི་འགྲན་བསྡུར་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་
ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་ གཙོ་བོ་ར་ སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་
ལུ་མཁོ་ཆེ་བའི་རིག་རྩལ་ ཉན་སླབ་བྲི་ལྷག་བཞི་ཡོད་ས་ལས་ 

རྣམ་གཞག། རྫོང་ཁའི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
ཡང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  
གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་འདི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་
ཡིག་གི་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་མི་གཙུག་སྡེ་དང་ ལག་ལེན་དངོས་
ལྟར་འཐབ་མི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་བར་ན་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་
ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་གིས་མ་ཚད་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་
འབད་དེ་ དོགས་སེལ་འབད་ཚུགས་པའི་ཁེ་ཕན་བྱུང་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་སྐབས་ལུ་ དཀའ་
ངལ་དང་གདོང་ལེན་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ད་ལས་ཕར་ 
སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་ད་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་
འབྱུང་ནི་ཨིན། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ཟླ་ ༤ 
པའི་ཚེས་ ༡༧ དང་ ༡༨ ལུ་ ས་གནས་བུམ་ཐང་ལུ་སྦེ་ 
བུམ་ཐང་དང་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གི་རྫོང་ཁ་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་
འཛོམས་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་དེ་
ནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་རེ་ལས་སློབ་དཔོན་ ༢༠ རེ་སྦེ་ སློབ་
དཔོན་བསྡོམས་ ༤༠ གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད། ཞལ་
འཛོམས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་འདི་ “རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ལག་ལེན་” 
འབདཝ་ལས་ གསལ་ཞུ་དང་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
སྐད་ཡིག་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་སྐོར་ལས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་དང། ཡིག་སྡེབ་ལམ་ལུགས། དུས་གསུམ་



 

 

པར་ཐེངས་ 9 པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/12/2020། 
 

 

ཤོག ་གྲངས་ 6 པ།  

 

  ༡༧/༠༥/༢༠༢༡ ལུ་ ཤེས་རབ་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ༥༽ 
སྤྱི་ཚེས་ ༢༡/༠༥/༢༠༢༡ ལུ་ འགྲམ་ཕུག་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། 
༦༽ སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༠༥/༢༠༢༡ ལུ་ དགེ་འདུ་འབྲིང་རིམ་
སློབ་གྲྭ་གོང་མ། ༧༽ སྤྱི་ཚེས་ ༢༧/༠༥/༢༠༢༡ ལུ་ བྱ་
དཀར་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་ཚུ་ནང་ སློབ་དབུ་འཛིན་གྱིས་
གཙོས་པའི་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བཅའ་མར་
གཏོགས་ཅི། དེའི་སྐབས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་
ཚུ་གིས་ཡང་ དངོས་མེད་འཛོམས་འདུ་གི་ཐོག་ལུ་ ལྟ་རྟོག་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། སློབ་ཕྲུག་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་ཡང་ ཀོ་
ཝིཌ་གི་ལམ་སྟོན་དང་སྒྲིག་གཞི་ལུ་གནས་ཞིནམ་ལས་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཤོས་ར་ བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི་
ལུ་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁ་ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་
ལུ་དམིགས་ཏེ་བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ འདས་
པའི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ ༥༥ མན་ཆད་ཐོབ་མིའི་
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་
འདི་ སློབ་གྲྭ་ནང་ཡོད་པའི་སློབ་རིམ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ དེ་
ཚུའི་་བར་ནང་འགྲན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།  
མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་ཡང་ ༡༽ སྤྱི་ཚེས་ 
༡༣/༠༥/༢༠༢༡ ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་དང་།  ༢༽ 
སྤྱི་ཚེས་ ༡༣/༠༥/༢༠༢༡ ལུ་ དར་ཤིང་ལྡིང་ཁ་འབྲིང་རིམ་
སློབ་གྲྭ་གོང་མ། ༣༽ སྤྱི་ཚེས་ ༡༤/༠༥/༢༠༢༡ ལུ་ བར་
ལྗོངས་ཐང་འབྲིང་རམི་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། ༤༽ སྤྱི་ཚེས་ 

མཁས་ཚྫོགས་ཞལ་འཛྫོམས་ཐེངས་ ༦ པ། 

ཁྱད་ཚིག་དང་དབྱེ་ཚིག་གི་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལུ་འཕྲི་སྣོན། 
སྐུལ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་ཞིག་དང་ཤིག་གཉིས་ལུ་ རྗེས་འཇུག་
གི་ཐོབ་ལམ། མིང་མཐའ་འདི་ ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་གྱི་ནང་
ལས་བཏོག་ཡོད་པའི་སྐོར་། ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་གཏན་
འབེབས། དང་སྒྲ་གི་ལག་ལེན། ཚིག་མཚམས་གཅད་ཐངས་ཀྱི་
ལམ་སྟོན། གསལ་བྱེད་ང་ཡིག་དང་ཤད་ཀྱི་བར་ན་ཚག་གི་ཐོབ་
ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་གན་
ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལོ་བསྟར་འཚོག་སྲོལ་ཡོད་པའི་ རྩིས་ལོ་ 
༢༠༢༠-༢༠༢༡ གི་མཁས་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ 
༢༡/༠༢/༢༠༢༡ ལུ་ ས་གནས་བར་པའི་ས་ ནོར་ལྡན་མ་ཟ་
ཁང་ནང་སྦེ་ ཉིན་གྲངས་གཅིག་འཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཞལ་
འཛོམས་འདི་ནང་ གྲོས་གཞི་ གཙོ་བོ་ བརྡ་གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཐག་བཅད་དེ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ མིང་ཚབ་ཀྱི་
དབྱེ་བ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་། མིང་མཐའ་གི་གྱངས་ཁ་གཏན་འབེབས། 



 

 

ཤོག ་གྲངས་ 7 པ། རྫོང་ཁའི་སྒྲོན་མེ།  

  

རིག་ལས་ཚན་ལས་བརྒྱུད་དེ་ སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ཚུ་ནང་ 
བཀྲམ་སྤྲེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཨ་ལུ་ཚུ་ 
ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ར་ རྫོང་ཁ་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་
ནིའི་དོན་ལུ་ སྲུང་དང་ཡི་གུ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ སྤྲོ་བ་
ཆེ་བའི་པར་ཚུ་བྲིས་ཏེ་ བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་
དཔེ་དེབ་ཚུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ཕྱག་ལཱ་མཛད་མི་
གུར་ལྷན་ཐབས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ རིན་མེད་སྟོང་པར་
བཀྲམ་སྤྲེལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་རྒྱུད་ལུ་ རྫོང་ཁ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་
བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ པར་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཡོད་པའི་པར་སྲུང་དཔེ་དེབ་ 
བྱ་སྐད་ཧ་གོ་མི་དང་ཚོང་དཔོན། དེ་ལས་ འགུལ་བརྙན་བསམ་འཕེལ་
ཐོན་རིམ་གསུམ་པ་ལས་ བཟོ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་

སླྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ རྫོང་ཁའི་ལྷག་དེབ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡྫོདཔ། 

རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་ལག་ལེན་གྱི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྫོམས། 

ཡོད་ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ཁག་ལས་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་མི་
གྲངས་བསྡོམས་ ༡༦ གིས་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
མ་གཞི་ ད་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་ལག་ལེན་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་
ཚང་དང་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གསུང་གྲོས་མང་
རབས་ཅིག་གནང་སྟེ་འབད་རུང་ ཞལ་འཆམ་འབྱུང་མ་ཚུགས་
པར་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ ད་རེས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ གསུང་
གྲོས་རྒྱས་པར་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ ད་ལས་ཕར་ ཤེས་རིག་གི་
ཡི་གུའི་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚིག་མཛོད་དང་བརྡ་གཞུང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལག་ལེན་ལུ་
གཅིག་མཚུངས་གནས་ནི་གུར་མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད། དེ་
འབདཝ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་
སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ སྐད་ཡིག་གི་
ལག་ལེན་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་བཞག་ནིའི་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་
ཚང་གི་དམིགས་དོན་རྩ་ཅན་ཅིག་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁའི་ལག་ལེན་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ 
གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་
ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ གོ་བསྡུར་ཞལ་
འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རེས་ 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དེབ་དང་རྩ་གཞུང་ནང་གི་ཡིག་
སྡེབ་ཚུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་དང་ བརྡ་
སྦྱོར་གྱི་དགོངས་པ་དང་མ་མཐུན་པར་ཡོད་པའི་རྩོད་རྙོག་ཚུ་ གྲོས་
བསྡུར་འབད་ཐོག་ལས་གཏན་འབེབས་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ 
ཐིམ་ཕུག་སྡེ་སྲིད་ཕར་ཁ་ ཀུན་ལྡན་བྷོ་ཊིག་ཟ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༠༨ ལས ༡༣ ཚུན་ 
ཉིན་གྲངས་ ༦ གི་རིང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། 
  
ཞལ་འཛོམས་འདི་ཡང་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱལ་
འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གཉིས་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་།  ཞལ་འཛོམས་ནང་ འབྲེལ་



 

 

པར་ཐེངས་ 9 པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/12/2020། 
 

 

ཤོག ་གྲངས་ 8 པ།  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ། 

 
པདྨ་རྒྱལ་པོ། 

 
ཀརྨ་བློ་གྲོས། 

 
བསོད་ནམས་ནོར་བུ། 

 
བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ། 

བཞིན་གྲུབ་བཅུག་ཟེར་བའི་རེ་སྨོན་ཡོད། 
གནས་སོར་འགྱོ་མིའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ཚབ་སྦེ་ ཕྱོགས་
གཅིག་གནས་སོར་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ལས་ ཞིབ་རོགས་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་པདྨ་རྒྱལ་པོ་
དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལས་ ཞིབ་རོགས་
མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་བསོད་ནམས་ནོར་བུ། དེ་ལས་ རྒྱལ་
ཡོངས་ས་འཇལ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཞིབ་རོགས་ས་འཇལ་
འགོ་དཔོན་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
གི་ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ནང་ ཞིབ་རོགས་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་
དཔོན་སྦེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོད་མི་དང་།  སོ་ནམ་དང་
ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལས་ ཞིབ་རོགས་སྐད་ཡིག་གོང་
འཕེལ་འགོ་དཔོན་ ཀརྨ་བློ་གྲོས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་
གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ ཞིབ་རོགས་སྐད་ཡིག་གོང་
འཕེལ་འགོ་དཔོན་སྦེ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་གུར་  
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལས་ ཡི་གུ་གཏོང་ལེན་པ་གོངམ་
བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་བཟའ་
ཚང་ནང་ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ དགའ་མགུ་སྤྲོ་
གསུམ་ཐོག་ལས་བྱོན་པ་ལེགས་སོ་ཡོད། 

སྐྱེ་བའི་མཐའ་མ་ཤི་ འཛོམས་པའི་མཐའ་མ་བྲལ་ཟེར་ སླབ་
སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༡/༢༠༢༡ ལུ་ 
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ ལས་རིམ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ གང་ཤེས་གང་
ལྕོགས་དང་སྦ་གསང་མེད་པར་ ལོ་ངོ་ཉེར་དགུ་དང་ཟླཝ་དྲུག་ 
གཞུང་ལུ་ཕྱག་ཞུ་མི་ ལས་རིམ་དབྱེ་དཔྱད་པ་ ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ་འདི་ 
ལོ་ཚང་དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ རྩོམ་རིག་
སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གཙོ་
འཛིན་འོགམ་ དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་ཡང་ ལོ་ངོ་
ཉེར་གསུམ་དང་ཟླཝ་དྲུག་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ཕྱག་ཞུ་
སྟེ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༥/༠༣/༢༠༢༡ ལུ་ ལོ་གྲངས་ཚང་སྟེ་
དགོངསམ་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་
ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་གོངམ་ 
སྐྱིད་པ་ལྷ་སྒྲོན་ཡང་ ལོ་ངོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ ཅི་ལྕོགས་གང་
ལྕོགས་དང་བརྩོན་ཤུགས་དྲགས་པའི་སྒོ་ལས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་
འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་ནང་ གནས་སོར་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་
ཨིན། ཁོང་འགོ་དཔོན་ག་ར་ལུ་ ཡིག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་
ལས་ཕར་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་བསམ་པ་ཡིད་

ཡིག་ཚང་ལས་བྱེད་པའི་སྙན་ཞུ། 

འགྲམས་སོམ་ཨང་ ༡༢༢། བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༠༢༣༢༢༦༦༣། པར་འཕྲིན་ཨང་ ༠༢-༣༢༢༩༩༢། 
གོག་འཕྲིན། ddc@dzongkha.gov.bt ཡོངས་འབྲེལ། www.dzongkha.gov.bt 

www.facebook.com/DzongkhaDevelopmentCommission 
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