རྫོ ང ་ཁའི་སྒྲོན་མེ།

རྫོ ང་ཁ་གྫོལྫོང་་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས།
ཕྱིད་དུས་དབ།

པར་ཐེངས་ ༢ པ།
དཀར་ཆག

ལྫོ་བསྟར་རྫོང་ཁའ་དཔ་དབ་དྲེག་ཤྫོས།
དཔ་དབ་རྩྫོམི་སག
རྫོང་ཁའ་ཡྫོངས་འབྲིལ་ཞིབས་ཏྫོག
ན་གཞིྫོན་ཚུ་ལུ་རྫོང་ཁའ་ལག་ལན་ལགྫོ ས་གྲུབ་སྦྱིྫོང་བརྡར།
རྒྱ་གར་གུ་ཝ་ཧཱ་ཊི་ལུ་ཤས་ཡྫོན་ལྟ་སྐྫོར་དང་སྦྱིྫོར་བརྡར།
ལས་གཡྫོག་པའ་ལགྫོ ས་གྲུབ་གྫོང་འཕེལ།
ངྫོ་ཚེབ་འགྫོ་དཔྫོན་གསར་བསྐྫོས།
འཆེར་གཞི་ ༡༢ པའ་ཞིལ་འཛོམས།
བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་དང་ཞིལ་འཛོམས།
སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག
རྩ་རང་རྫོང་ཁག
ཀྫོང་གསར་རྫོང་ཁག
འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚེགས་སྡེ།
ཕྱི་འབྲིལ་ལྷན་ཁག
འགྫོ་དཔྫོན་གསར་བསྐྫོས།
འབྲིལ་བ་འཐེབ་ས།
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སྤྱི་ཚེས། ༢༨/༠༦/༢༠༡༧།

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མྫོ།

 རྩ་ཚེན་ ༡(༨) པ། རྫོང་ཁ་འད་རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡག་ཨིན།
 རྩ་ཚེན་ ༤(༡) པ། རྒྱལ་ཁམིས་ཀྱིས་མི་སྡེ་དང་མི་སར་གྱི་ལམི་
སྫོལ་འཚེ་བ་འབྫོར་ཐེབས་ལུ་དྲེན་རྟེན་དང་ སྒྱུ་རྩལ་ ཡང་ན་ རྒྱལ་
རབས་ཅིན་གྱི་ས་ཁྫོངས་དང་ཅི་དངྫོས་་་ སྐད་ཡག་ རྩྫོམི་རག་་་
མིཐེྫོང་སྣང་ག་སྒྱུ་རྩལ་ ཆེྫོས་ལུགས་བརྩས་པའ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྫོལ་
རྒྱུན་གྱི་ལམི་སྫོལ་འད་ གཉེར་སྲུང་དང་ཉེན་སྐྱེྫོབ་ ཡར་སྤེལ་དྫོན་ལུ་
བརྩྫོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགྫོ།།
 རྩ་ཚེན་ ༦(༣) པ། རང་སྦྱིྫོར་ལས་བརྟེན་པའ་མི་ཁུངས་དྫོན་ལུ་ཞུ་
ཡག་ཕུལ་བའ་མི་ངྫོ་གས་འགྲུབ་དགྫོཔ་ (ག) པ་ རྫོང་ཁ་སླབ་ན་
དང་འབྲི་ཚུགསཔ་དགྫོ །
ལྫོ་བསྟར་རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དྲག་ཤྫོས།

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཀྱི་ དཔ་དབ་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་ ༡༢ པ་འད་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༤ ལུ་འགྫོ་
འདྲེན་འཐེབ་ཅི། དཔ་དབ་ཚུ་ག་གྲས་ལས་ ཡྫོན་ཏན་ཕུན་ཚེགས་ཀྱིས་བྲིས་མི་ འབྲུག་ག་ཡུམི་ཆེན་རྗེས་དྲེན་
ཟེར་མི་འད་གས་ དྲེག་ཤྫོས་ཐེྫོན་ཡ། དཔ་དབ་འད་ནང་ ཕྱི་ལྟར་སྨན་ལྫོངས་སྐྱེ་དགུའ་བདག་མིྫོ་ ནང་ལྟར་མིདྫོ་
སྔགས་བསྟན་པའ་སྦྱིན་བདག་ གསང་བ་ཆེྫོས་སྐུ་ཡ་ཤས་ཀྱི་མིཁའ་འགྲྫོ་མི་ མིའི་གཟུགས་སུ་བྫོན་མི་ ཞིང་
གཤགས་མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམི་ ཕུན་ཚེགས་ཆེྫོས་སྫོན་དབང་ཕྱུག་མིཆེྫོག་གས་ འབྲུག་ཆེྫོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ཤྫོག་གྲངས་ ༢ པ།

པར་ཐེངས་ ༢ པ། སྤྱི་ཚེས་ ༢༨/༠༦/༢༠༡༧།
ལྫོ་བསྟར་རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དྲག་ཤྫོས།

དབུ་ཁྲིད་ མི་དབང་བརྒྱུད་འཛོན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལྔ་ག་སྐུ་ཐེྫོག་ སྐུ་ཚེ་ཡུན་རང་བརྟེན་ཏ་བཞུགས་པའ་སྐབས་ མི་འྫོངས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ནམི་ཡང་བརྗེད་
པར་ཕེངས་པའ་ མིཛོད་རྣམི་བཟེང་པྫོ་ཚུ་ ལའུ་ ༡༢ ཀྱི་ཐེྫོག་ལུ་བཀྫོད་ད་ཡྫོད།
དཔེ་དེབ་རྩྫོམ་སྒྲིག

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༥ ལུ་ པར་སྐྲུན་འབད་མི་ རྫོང་ཁའ་ཚེགས་ཚེག་དཔ་
དབ་ རབ་དགའ་རྒྱུད་མིངས་ཟེར་མི་འད་ནང་ རྫོང་ཁའ་ངག་གཤས་དང་འཁྲིལ་བའ་ཚེགས་ཚེག་བསྡུ་ལན་
འབད་ད་ དྫོན་ཚེན་སྫོ་སྫོ་ལུ་དབ་བ་ཕྱིས་ཞིནམི་ལས་རྫོ་མཱན་གྱི་ཐེྫོག་ལུ་ས་ཕེབ་དང་ཨིང་ལིཤ་ནང་སྐད་སྒྱུར་
འབད་ད་ཡྫོད།
དཔ་དབ་འད་གས་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའ་དམིགས་བསལ་གྱི་རྫོང་ཁའ་ཚེགས་ཚེག་ཚུ་ཤས་ན་ལུ་ཕེན་
ཐེྫོགས་ཚུགས། ད་མི་ཚེད་ ཚེགས་ཚེག་ག་ཐེྫོབ་ཐེང་ཚུ་མི་འཛོལ་བར་ ལག་ལན་འཐེབ་ན་ལུ་ཕེན་ཐེྫོགས་
འབྱུང་ན་དང་ ཨིང་ལིཤ་ག་ཐེྫོག་ལས་ རྫོང་ཁའ་ཤས་ཚེད་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་སྟ་རྫོང་ཨིང་ཟུང་འབྲིལ་གྱི་ལྫོགས་
གྲུབ་གྫོང་འཕེལ་གཏང་ན་ལུ་ཕེན་ཐེྫོགས་ཚུགས།
རྫོང་ཁའི་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏྫོག

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཀྱི་ཡྫོངས་འབྲིལ་འཆེར་སྫོ་ནང་ མི་
མིང་ལུ་ཕེན་པའ་ཞིབས་ཏྫོག་ལ་ཤ་ར་བཙུགས་ཏ་ཡྫོད། ཞིབས་ཏྫོག་ཚུ་
ག་གྲངས་སུ་ ཡག་ཚེང་གས་པར་སྐྲུན་འབད་ད་ཡྫོད་པའ་ དཔ་དབ་ཚུ་
པར་སྐྲུན་ཟེར་བའ་དཀར་ཆེག་གུ་ཨིབ་པ་ཅིན་ པར་སྐྲུན་གྱི་ཐེྫོ་དང་
ཞིབ་འཇུག་ཡག་ཆེ་གཉེས་ཆེ་ར་འཐེྫོན་ན་ཡྫོད། པར་སྐྲུན་གྱི་ཐེྫོ་ནང་
པར་སྐྲུན་འབད་ད་ཡྫོད་པའ་དཔ་དབ་ཀྱི་པར་དང་མིང་ཚུ་ ཡྫོདཔ་མི་ཚེད་
ཕེབ་ལན་ཡང་འབད་བཏུབ། ད་བཟུམི་སྦེ་ འབྲུག་ག་ཁ་སྐད་ཚུ་གུ་ ཞིབ་འཚེལ་འབད་ད་ བྲིས་ཡྫོད་པའ་ཞིབ་འཇུག་ཡག་ཆེ་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏ་ཡྫོད། ཞིབ་འཇུག་
ཡག་ཆེ་ནང་ དྫོན་ཚེན་གཅིག་ག་ཐེྫོག་ལུ་ ཁ་སྐད་རག་པ་དང་འབྲིལ་བའ་ཤས་ཡྫོན་ཅིན་ཚུ་གས་ ཞིབ་འཚེལ་མིཐེལ་ཕྱིན་སྦེ་འབད་ཡྫོད་པའ་ཡག་ཆེ་ཚུ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་
ལས་ ལྷབ་ནའི་དང་འདྫོད་ཡྫོད་མི་ཚུ་གས་ཕེབ་ལན་འབད་ད་ལག་ལན་འཐེབ་ཚུགས།

ཤྫོག་གྲངས་ ༣ པ།

རྫོང་ཁའ་སྫོན་མི།
ན་གཞྫོན་ཚུ་ལུ་རྫོང་ཁའི་ལག་ལེན་ལྕོགས་གྲུབ་སྫོང་བརྡར།

རྫོང་ཁག་གི་མིང།

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་
༡ བུམི་ཐེང་།
༢ ཆུ་ཁ།
ཚེགས་ཀྱིས་ ན་གཞིྫོན་ལཱ་
༣ དར་དཀར་ན།
གཡྫོག་འཚེལ་བའ་བསང་
༤ མིགར་ས།
ཡྫོད་མི་བསྡེྫོམིས་ ༣༠
༥ ཧཱ།
ལུ་
སྤྱི་ཚེས་
༦ ལྷུན་རྩ།
༡༩/༦/༡༧ ལས་
༧ མིྫོང་སར།
༢༤/༦/༡༧ ཚུན་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ག་རང་ ས་གནས་སྤེ་རྫོ་ལུ་སྦེ་ རྫོང་ཁའ་ལག་ལན་ལྫོགས་གྲུབ་ཡར་
༨ སྤེ་རྫོ།
སང་ག་སྦྱིྫོར་བརྡར་བན་ཡྫོད། སྦྱིྫོང་བརྡར་འད་ཡང་ མི་དམིངས་གསལ་བསགས་འབད་ཐེྫོག་ལས་ སླྫོབ་རམ་
༩ སྤུ་ན་ཁ།
༡༠ པདྨ་དགའ་ཚེལ།
༡༠ པ་དང་ ༡༢ པ་ ད་ལས་ སླྫོབ་རམ་ ༡༥ མིཐེར་འཁྫོལ་མི་ བུཚེ་ ༩ དང་བུམིྫོ་ ༢༡ གདམི་འཐུ་
འབད་ད་ རྫོང་ཁའ་བརྡ་གཞུང་། རྫོང་ཁའ་ཡུ་ན་ཀྫོཊི་རམ་ལུགས་དང་འགྲུལ་འཕྲན་ལམི་ལུགས། རྫོང་ཁའ་ཡག་འགྲུལ། ཡག་སྣྫོད་འཛོན་སྐྱེྫོང། རྫོང་ཨིང་སྐད་
སྒྱུར་ཚུ་ནང་སྦྱིྫོང་བརྡར་བནམི་དང་འབྲིལ་ དྲུང་ཆེན་མིཆེྫོག་གས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡག་རྫོང་ཁ་གལ་ཆེ་ལུགས་དང་ཉེམིས་སྲུང་འབད་དགྫོ་པའ་བཀའ་སླྫོབ་གནང་ཡ།
སྦྱིྫོང་བརྡར་ལུ་བརྟེན་ཏ་ ཁྫོང་རའ་ཤས་ཡྫོན་གུ་ ལྫོགས་གྲུབ་ཡར་སང་བཏང་མི་ད་གས་ ལཱ་གཡྫོག་འཚེལ་བའ་སྐབས་ཕེན་ཐེྫོགས་ཚུགས།
རྒྱ་གར་གུ་ཝ་
་་་་་ལུ་སས་ཡྫོན་་་རར་
་དང་བརྡ་དྫོན་འལལ་གག་གི་སྫོར་བརྡར།

དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏ་ བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རག་འད་གྫོང་འཕེལ་འགྱིྫོ་
དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ འབྲུག་གཞུང་གས་བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཡྫོན་ཏན་དང་
ལྡན་པའ་ མི་སྡེ་བཟེྫོ་ནའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རྒྱལ་
ཡྫོངས་སྐད་ཡག་རྫོང་ཁ་ཡང་ བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རག་ག་ཐེྫོག་ལས་ གྫོང་
འཕེལ་དང་དར་ཁབ་གཏང་ན་འད་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཀྱི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྫོ་ཅིག་ཨིན།
དམིགས་ཡུལ་འད་འགྲུབ་ནའི་དྫོན་ལུ་ ཐེབས་ལམི་ཚུ་ཧ་གྫོ་ན་དང་ གཙུག་ལག་སླྫོབ་སྡེ་ཚུ་དང་མིཐུན་འབྲིལ་བཟེྫོ་ནའི་དྫོན་ལུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ལས་
དྲུང་ཆེན་གྱིས་འགྫོ་ཁྲིད་མིཛོད་ད་ འཐུས་མི་སྡེ་ཚེན་མི་བདུན་འབད་མི་ཅིག་ རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་གུ་ཝ་ཧཱ་ཊི་ལུ་ཡྫོད་པའ་ གཙུག་ལག་སླྫོབ་སྡེ་གཉེས་ནང་ སྤྱི་ཚེས་
༡/༣/༢༠༡༧ ལས་ ༥/༣/༢༠༡༧ ཚུན་ ཤས་ཡྫོན་ལྟ་སྐྫོར་འབད་བར་འགྱིྫོ་ཡ། ད་ཡང་ གུ་ཝ་ཧཱ་ཊི་གཙུག་ལག་སླྫོབ་སྡེ་ (Guwahati
University) ནང་ཁ་སྐད་རག་པའ་ཤས་ཡྫོན་དང་ སྦྱིྫོང་བརྡར་ཚུ་ག་སྐྫོར་ལས་ ལྟ་རྟེྫོག་འབད་ཡྫོདཔ་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་འཕྲུལ་རག་སླྫོབ་སྡེ་ (Indian
Institute of Technology) ནང་ རྫོང་ཁའ་བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རག་གྫོང་འཕེལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ ལྟ་རྟེྫོག་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན། གཙུག་ལག་སླྫོབ་སྡེ་གཉེས་ཆེ་ར་

ཤྫོག་གྲངས་ 4 པ།

པར་ཐེངས་ ༢ པ། སྤྱི་ཚེས་ ༢༨/༠༦/༢༠༡༧།
རྒྱ་གར་གུ་ཝ་
་་་་་ལུ་སས་ཡྫོན་་་རར་
་དང་བརྡ་དྫོན་འལལ་གག་གི་སྫོར་བརྡར།

གས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཡག་ཚེང་ག་ ལས་བདཔ་ཚུ་ག་ལྫོགས་གྲུབ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནའི་དྫོན་ལུ་ སྦྱིྫོང་བརྡར་དང་ རྫོང་ཁའ་བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རག་གྫོང་
འཕེལ་གཏང་ནའི་དྫོན་ལུ་ གྲྫོགས་རམི་ག་ད་དྲེག་དྲེག་བན་ན་ག་ཁས་བངས་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཁས་བངས་དང་འཁྲིལ་ཏ་ རྒྱ་གར་གྱི་འཕྲུལ་རག་སླྫོབ་སྡེ་གས་ རྫོང་ཁ་
གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཡག་ཚེང་ལས་ འགྫོ་དཔྫོན་གཉེས་དང་ཕུན་ཚེགས་
གང་ཚེན་རག་དང་འཕྲུལ་རག་མིཐེྫོ་རམ་སླྫོབ་གྲྭ་ལས་ལགས་སྦྱིར་བ་ཅིག་
ས་ལས་ཡག་གཟུགས་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་འགྱུར་བཅིྫོས་ (Automatic
Speech Recognition) འབད་ནའི་སྦྱིྫོང་བརྡར་ནང་ བཅིའ་མིར་
གཏྫོགས་པར་འྫོང་དགྫོ་པའ་མིགྲྫོན་བརྡ་ལྷྫོད་ཅི།
སྤྱི་ཚེས་ ༡༦/༥/༢༠༡༧ ལས་ ༢༨/༠༥/༢༠༡༧ ཚུན་ འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་ཡྫོད་མིའི་སྦྱིྫོང་བརྡར་ནང་ གཙོ་བྫོ་ར་ ཁ་ལས་སླབ་པའ་བྫོ་ཚུ་ གྫོག་རག་
ཐེྫོག་ལས་བཟུང་བཞིནམི་ལས་ ཡག་གཟུགས་ནང་ཕེབ་ནའི་སྐྫོར་ལས་ ལྷབ་ནའི་གྫོ་སྐབས་ཐེྫོབ་ཡྫོད། ད་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༩/༠༥/༢༠༡༧ ལས་
༠༣/༠༦/༢༠༡༧ ཚུན་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཡག་ཚེང་གས་ ལྫོ་ངྫོ་བཞི་ལྷགཔ་ཅིག་ག་ནང་ ཚེག་འབྲུ་བསྡེྫོམིས་ ༩༠,༠༠༠ ད་ཅིག་ ཚེག་སྡེ་དབ་
དཔྱད་ (POS Tagging) འབད་ཡྫོད་མི་འད་ཡང་ལག་ལན་འཐེབ་སྟ་ གྫོག་རག་རམ་ལུགས་ཚུ་ རྫོང་ཁའ་ཚེག་སྡེ་ རང་བཞིན་གྱིས་དབ་དཔྱད་འབད་ནའི་
དྫོན་ལུ་ སྦྱིྫོང་བརྡར་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ད་ལས་ཕེར་ གྫོག་རག་རམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེྫོག་ལས་ རྫོང་ཁའ་ཚེག་སྡེ་དབ་དཔྱད་འབད་ན་ཨིནམི་ལས་ ལྫོ་དག་པ་ཅིག་ག་ནང་ ཚེག་སྡེ་དབ་དཔྱད་
འབད་ཡྫོད་པའ་གནས་སྡུད་བཟེྫོ་ཚུགས་པའ་ར་བ་ཡྫོད། ཚེག་སྡེ་གྲངས་ ས་ཡ་དག་པ་ཅིག་ དབ་དཔྱད་འབད་དགྫོཔ་ཡྫོད་པའ་ཁར་ རྗེྫོད་ཚེག་དབ་དཔྱད་
(Parsing) ཡང་འབད་དགྫོཔ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ལཱ་འད་གཉེས་ཀྱིས་ མི་འྫོངས་པ་ལུ་ གྫོག་རག་ནང་ རང་བཞིན་གྱིས་སྦེ་ ཡག་སྡེབ་དག་བཅིྫོས་དང་ སྐད་སྒྱུར་གྱི་
ལམི་ལུགས་བཟེྫོ་བཏུབ་པའ་ཕེན་པ་སྦེྫོམི་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ལས་གཡྫོག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ།

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཡག་ཚེང་ནང་ མི་སྟྫོབས་གྫོང་འཕེལ་གཏང་ནའི་
དྫོན་ལུ་ འགྫོ་དཔྫོན་ ༤ འབད་མི་སྡེ་ཚེན་ཅིག་ རྒྱ་གར་པུ་ན་ལུ་ བདུན་ཕྲག་ ༣
གྱི་རང་ ཚེག་མིཛོད་རག་པའ་སྦྱིྫོང་བརྡར་ནང་བཏང་ཡྫོད། འགྫོ་དཔྫོན་ཚུ་གས་ ད་
བཟུམི་མིའ་སྦྱིྫོང་བརྡར་ནང་ བཅིའ་མིར་གཏྫོགས་མི་འད་གས་ ཚེག་མིཛོད་བཟེྫོ་ན་
ག་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཕེན་ཐེྫོགས་ཚུགས། སྦྱིྫོང་བརྡར་གྱི་དྫོན་ལུ་ མི་དངུལ་གྱི་གྲྫོགས་
རམི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡྫོག་ལྷན་ཚེགས་ལས་གནང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲེན་དགའ་ཚེར་ཡདྫོ །

ཤྫོག་གྲངས་ 5 པ།

རྫོང་ཁའ་སྫོན་མི།
ངོ་ཚབ་འགོ་དཔྫོན་གསར་བརས།

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཡག་ཚེང་ནང་ མི་སྟྫོབས་ལངམི་མིད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏ་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༠༠ ལུ་ ལྷན་ཚེགས་ཀྱི་གྲྫོས་ཆེྫོད་ལྟར་དུ་ ལྷན་ཁག་དང་ རྫོང་
ཁག་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངྫོ་ཚེབ་འགྫོ་དཔྫོན་ར་ བསྐྫོ་བཞིག་འབད་ན་འགྫོ་བཙུགས་ཡྫོད། ད་བཟུམི་སྦེ་ ལྷན་ཚེགས་ཞིལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༢༥ པའ་གྲྫོས་ཆེྫོད་དང་
འཁྲིལ་ ལས་སྡེ་ཁག་ ༤ ནང་ངྫོ་ཚེབ་འགྫོ་དཔྫོན་གསརཔ་ར་བསྐྫོ་བཞིག་འབད་ཡྫོད། ལས་སྡེ་ཚུ་ཡང་ ༼༡༽ དག་ལགས་ཕུག་ཁྲིྫོམི་སྡེ། ༼༢༽ བསམི་
གྲུབ་ལྫོངས་མིཁར་ཁྲིྫོམི་སྡེ། ༼༣༽ རྒྱལ་གཞུང་ཤས་རག་ཚེགས་སྡེ། ༼༤༽ འབྲུག་གྫོག་བརྙན་ཚེགས་པ་ཚུ་ཨིན། ངྫོ་ཚེབ་འགྫོ་དཔྫོན་གསརཔ་ཚུ་གས་
ཁྫོང་རའ་ལས་སྡེ་ནང་ སྔར་བ་ལྷག་པའ་རྫོང་ཁ་དར་ཁབ་དང་རྒྱུན་སྐྱེྫོང་འཐེབ་ན་ལུ་ བརྩྫོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགྫོཔ་ཨིན།
རྫོང་ཁའི་འཆར་གཞི་ ༡༢་པའི་གོམས་འདྲིས་དང་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛྫོམས།

རྫོང་ཁག་གི་མིང།

༡༡
༡༢
༡༣
༡༤
༡༥
༡༦
༡༧
༡༨
༡༩
༢༠

བསམི་རྩ།
གསར་སྤེང་།
བསམི་གྲུབ་ལྫོངས་ མིཁར།
ཐེམ་ཕུག
རྩ་རང་།
བཀ་ཤས་སང་།
ཀྫོང་གསར།
དབང་འདུས་ཕེྫོ་བྲིང་།
བཀ་ཤས་གཡང་རྩ།
གཞིལམི་སང་།

སྤྱི་ཚེས་ ༢༦-༢༨/༠༤/༢༠༡༧ ཚུན་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཀྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་
རྫོང་ཁག་ཚུ་ག་ རྫོང་ཁའ་ངྫོ་ཚེབ་འགྫོ་དཔྫོན་ཚུ་ག་བར་ན་ ལྫོ་ལྔའ་འཆེར་གཞི་ ༡༢ པའ་གྲ་སག་ག་དྫོན་ལུ་
རྫོང་ཁའ་གྫོམིས་འདྲེས་དང་ གྫོ་བསྡུར་ཞིལ་འཛོམས་ཅིག་འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་ཅི། ད་ག་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་
སྐད་ཡག་རྫོང་ཁ་ཉེམིས་སྲུང་དང་རྒྱུན་སྐྱེྫོང་ ད་ལས་ དར་ཁབ་གཏང་དགྫོ་པའ་གསལ་ཞུ་དང་གྲྫོས་བསྡུར་ཚུ་འབད་ཡ། ད་དང་འབྲིལ་ འཆེར་གཞི་ ༡༢ པ་དང་
འཆེར་དངུལ་བཟེྫོ་ཐེངས། རྫོང་ཁ་ཡུ་ན་ཀྫོཊི་ལག་ལན་འཐེབ་ཐེངས་ཀྱི་སྦྱིྫོང་བརྡར་ཚུ་བན་ཡ། ད་བསང་ རྫོང་ཁའ་ངྫོ་ཚེབ་འགྫོ་དཔྫོན་ཚུ་གས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་
གཏང་ན་ལུ་ གདྫོང་ལན་དང་ཚེ་གྱིང་ཡྫོད་ལུགས་ཚུ་ཡང་བཤད་ཅི། ངྫོ་ཚེབ་འགྫོ་དཔྫོན་ཚུ་གས་ རང་སྫོའ་ལས་སྡེ་ནང་ལྷྫོད་ཞིནམི་ལས་ འཆེར་གཞི་ ༡༢ པ་ནང་
རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་དང་རྒྱུན་སྐྱེྫོང་ག་ལས་སྣ་ཚུ་བཙུགས་ནའི་གྲྫོས་འཆེམི་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཤྫོག་གྲངས་ ༦ པ།

པར་ཐེངས་ ༢ པ། སྤྱི་ཚེས་ ༢༨/༠༦/༢༠༡༧།
བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་དང་ཞལ་འཛྫོམས།

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཡག་ཚེང་དང་བརྡ་བརྒྱུདཔ་
ཚུ་ ས་གནས་ཐེམ་ཕུག་གསར་སྦེས་ཐེང་ལུ་ ཨིའ་ཨིམ་
ཨིས་སྦྱིྫོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ནང་
སྤྱི་ཚེས་
༥/༦/༢༠༡༧ ལུ་ རྫོང་ཁའ་ཡག་སྡེབ་གཅིག་
མིཚུངས་ལག་ལན་འཐེབ་ནའི་སྐྫོར་ལས་ ཞིལ་འཛོམས་
ཅིག་འཚེགས་ཅི། ཞིལ་འཛོམས་སྐབས་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་
ཚུ་གས་ ས་གནས་དག་ལགས་ཕུག་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡-༤/༣/༢༠༡༧ ཚུན་འཚེགས་པའ་ཞིལ་འཛོམས་ནང་ ཡག་སྡེབ་གྲངས་ ༡༠༢ མིྫོས་མིཐུན་གྱི་ཐེྫོག་ལས་
ཐེག་བཅིད་ཡྫོད་མི་འད་ ལྫོག་ཁ་སླབ་ཡྫོདཔ་ཨིན། རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་དང་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་ག་བར་ན་ ཡག་སྡེབ་ཁག་ ༢༢ མིཐུནམི་སྦེ་ཡྫོད་རུང་
གཞིན་མི་ ༨༠ ད་ཅིག་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ཡང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༠ ལུ་ རྫོང་ཁའ་མིཁས་མིཆེྫོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྫོ་བསྡུར་
་ ཞིལ་འཛོམས་འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་ཐེྫོག་ལས་ ཐེག་བཅིད་ཡྫོད་མིའི་གྲངས་སུ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཧ་མི་ལས་ ཐེག་བཅིད་གྲུབ་སྟ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཀྱི་ཚེག་མིཛོད་
ནང་བཀྫོད་ཡྫོད་མི་ལྟར་དུ་ལག་ལན་འཐེབ་ན་སྦེ་གྲྫོས་ཐེག་ཆེྫོད་ཅི། དའི་གུ་ ལྷན་ཚེགས་ཡག་ཚེང་ལས་ བདུན་ཕྲག་ཨི་རྟེག་ར་ རས་གཟེའ་ཉེ་མིའ་ཀུན་གསལ་གསར་
ཤྫོག་ནང་ ཡག་སྡེབ་ནྫོར་བཅིྫོས་འབད་ད་ བཙུགས་སྫོལ་ཡྫོད་མི་ད་ཡང་ ཕེན་ཐེྫོགས་ཅིན་གྱི་ལམི་ལུགས་ལགས་ཤྫོམི་ཅིག་ཨིནམི་ལས་ འཕྲྫོ་མིཐུད་ད་ བཙུགས་ན་སྦེ་
གྲྫོས་འཆེམི་བྱུང་ཡ། གྫོ་བསྡུར་ཞིལ་འཛོམས་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་ཚུ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ ༡༣ གྱིས་བཅིའ་མིར་གཏྫོགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།
སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༣/༡༠/༡༦ ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚེགས་
འདུ་དང་ རྒེད་འྫོག་ཚེགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་ག་ལྟ་
བ་ལས་ཕེར་ ཉེ་བར་མིཁྫོ་བའ་ཡག་འགྲུལ་ དཔྱ་འབདན་ མི་སར་གྱིས་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཐེངས་དང་ ས་ཆེའ་ཁྲིམི་སྤེྫོ་སྫོར་ ནང་འགྲག་གན་ཡག་ མི་
རྩས་སྙན་ཞུ་ཚུ་ག་སྐྫོར་ལས་ སྦྱིྫོང་བརྡར་བན་ནུག ད་རུང་ སྤྱི་ཚེས་
༥/༡/༢༠༡༧ ལས་༦/༡/༢༠༡༧ ཚུན་ རྒེད་འྫོག་ ༡༡ ག་ས་
གནས་གཞུང་སྐྱེྫོང་གས་ མི་སྡེ་འགྫོ་འཁྲིདཔ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ སྔར་སྫོལ་ལམི་ལུགས་དང་ རྫོང་ཁའ་སྐད་ཡག་བདག་འཛོན་ ད་ལས་ བརྡ་བང་དང་ཡག་འགྲུལ་ཚུ་ནང་
རྫོང་ཁ་གཅིག་མིཚུངས་སྦེ་ལག་ལན་འཐེབ་དགྫོ་པའ་ གྫོམིས་འདྲེས་ལས་རམ་འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མིས།

ཤྫོག་གྲངས་ 7 པ།

རྫོང་ཁའ་སྫོན་མི།
རྩི་རང་རྫོང་ཁག

ཀྲོང་གསར་རྫོ ང ་ཁག

རྩ་རང་རྫོང་ཁག་ནང་ རྫོང་ཁའ་ནང་ མི་སྟྫོབས་ལྫོགས་གྲུབ་ཡར་སང་ག་དྫོན་
ལུ་ སར་གྱི་སྤེལ་ཁང་ནང་ བདུན་ཕྲག་ ༢ ར་འབད་མི་ སྦྱིྫོང་བརྡར་ཁག་
༣ འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་ནུག སྦྱིྫོང་བརྡར་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་དང་གཞུང་འབྲིལ་
ཡག་འགྲུལ་དང་ རྫོང་ཁའ་གྫོག་རག་ལམི་ལུགས་ལག་ལན་ རྫོང་ཁའ་གཞི་
འགྱིམི་གྱི་དྫོན་ལུ་ བརྡ་གཞུང་དང་ སུམི་རྟེགས་ ངག་སྫོན་ཚུ་ཡང་སྟྫོན་བན་
ཡྫོདཔ་ཨིན་མིས།

ཀྫོང་གསར་རྫོང་ཁག་ནང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་གྱི་མི་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱེྫོར་ཐེྫོག་
ལས་ ལས་སྡེ་ཁག་ག་ལས་བདཔ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ག་མི་སྡེ་འགྫོ་ཁྲིདཔ་
བསྡེྫོམིས་མི་གྲངས་ ༢༥ ལུ་ རྫོང་ཁའ་ཡག་བསྐུར་རྣམི་གཞིག་དང་ རྫོང་
ཁའ་ཡུ་ན་ཀྫོཊི་ལམི་ལུགས་ནང་ སྦྱིྫོང་བརྡར་བན་ཡྫོདཔ་ལས་ དང་སང་རྫོང་
ཁའ་ཡག་འགྲུལ་དང་ གྫོག་རག་ནང་ལག་ལན་འཐེབ་ནའི་ཕེན་པ་བྱུང་སྟ་
ཡྫོདཔ་ཨིན་མིས།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚྫོགས་སྡེ།

འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚེགས་
སྡེའི་ཡག་ཚེང་ནང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་
ཆུང་ཚེ་རྟེ་དང་མི་འདྲེས་པར། །སྦེྫོམི་ཚེ་ས་ཆེ་རྐྱབ་
འཕེལ་གྱི་དྫོན་ལུ་བཞིག་ཡྫོད་
མི་ཤས།།
ཁུར་ཨི་པས་འབག་ཚེ་ཡང་ཡང་འདྲེ། །ཟེས་ཨི་ པའ་མི་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱེྫོར་ཐེྫོག་
མིས་ཟེ་ཚེ་ཞིམ་ཞིམ་འདྲེ།།
ལས་ ས་གནས་ཕུན་ཚེགས་གང་
བམ་སྐམི་མིར་ཁུ་བཙོར་ཏ་འཐེྫོན་ན་མིད།། ལུ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚེགས་སྡེའི་ ཞིབ་རྫོགས་ཞིབ་འཚེལ་འགྫོ་དཔྫོན་གསརཔ་ བསྐྫོ་བཞིག་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་
ལགསཔ་ཧང་ཁར་མི་མིནྫོ། །ཟེྫོགཔ་ཁ་ལུ་མི་ གྲངས་ ༣ གྱི་རྫོང་ཁའ་ཁ་གསྫོ་སླྫོབ་སྦྱིྫོང་ཅིག་འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་ནུག སྦྱིྫོང་བརྡར་འད་གས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚེགས་
ཐེྫོན།།
སྡེའི་མིཛོད་རམ་ཚུ་ རྫོང་ཁའ་ཐེྫོག་ལས་འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་ད་ལུ་ དྫོན་སྨན་ཅིན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱེྫོར་ཕུལ་ཚུགས་པའ་
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ད་བན་ཡྫོདཔ་ཨིན་མིས།
དཔྱེ་གཏམ།

ཤྫོག་གྲངས་ ༨ པ།

པར་ཐེངས་ ༢ པ། སྤྱི་ཚེས་ ༢༨/༠༦/༢༠༡༧།
ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག

ཕྱི་འབྲིལ་ལྷན་ཁག་ནང་ ལས་གཡྫོགཔ་དག་པ་ཅིག་ རྫོང་ཁའ་
གྫོག་རག་ལམི་ལུགས་ནང་སྦྱིྫོང་བརྡར་བན་ནུག ད་གས་མི་ཚེད་
རྫོང་ཨིང་ཟུང་འབྲིལ་གྱི་ཕྱི་འབྲིལ་ཐེ་སྙད་ཚེག་མིཛོད་ཤྫོག་གྲངས་
༡༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་འབད་མི་ཅིག་ཡང་བསྡུ་སག་འབད་ནུག ཚེག་
མིཛོད་འད་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཞུན་
དག་འབད་ཡྫོདཔ་ལས་ པར་སྐྲུན་འབད་ད་བཀམི་སྤེལ་འབད་ན་
ཨིན་མིས། ཚེག་མིཛོད་འད་བཟུམི་ཁག་ཆེེཝ་ཡྫོད་མི་འད་ཡང་ ཁྫོང་རའ་དགྫོས་མིཁྫོ་དང་འཁྲིལ་བའ་ གྫོ་གནས་ཀྱི་མིང་ ཡག་འགྲུལ་ གསུང་བཤད་ གསུང་གྲྫོས་
གྲྫོས་བསྡུར་ཚུ་ནང་ཁག་ཆེ་བའ་མིང་ཚེག་ཐེ་སྙད་ཚུ་ རྫོང་ཁའ་ནང་བཟེྫོ་བཞིག་པ་ཅིན་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་སྔར་བ་ལྷག་པའ་རྫོང་ཁའ་རྒྱུན་སྐྱེྫོང་དང་ དར་ཁབ་གཏང་ན་ལུ་
ཕེན་པ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
འགོ་དཔྫོན་གསར་བརས།

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས་ཡག་ཚེང་ནང་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ པའ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡྫོག་ལྷན་ཚེགས་ལས་ འགྫོ་དཔྫོན་གསརཔ་གཉེས་ བསྐྫོ་བཞིག་
གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཀརྨ་རྒྱལ་མིཚེན་འད་ ལས་རམ་སྡེ་ཚེན་ནང་ ལས་རྫོགས་ལས་རམ་འགྫོ་དཔྫོན་སྦེ་ བསྐྫོ་བཞིག་གནང་ཡྫོད། ཁྫོ་ར་ ཐེམ་ཕུག་རྒྱལ་འཛོན་མིཐེྫོ་རམ་
སླྫོབ་གྲྭ་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༥ ནང་ ཨིང་ལིཤ་དང་རྫོང་ཁའ་ཆེྫོས་ཚེན་ནང་མིཐེར་འཁྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཚེ་དབང་བཀ་ཤས་འད་ གྫོང་འཕེལ་སྡེ་ཚེན་ནང་ ཞིབ་རྫོགས་
དང་རྩྫོམི་རག་ཆེྫོས་ཚེན་ནང་མིཐེར་འཁྫོལ་
སྐད་ཡག་གྫོང་འཕེལ་འགྫོ་དཔྫོན་སྦེ་ བསྐྫོ་
ཡྫོདཔ་ཨིན། ཁྫོང་གཉེས་ཀྱིས་ ཡག་ཚེང་
བཞིག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན། ཁྫོ་ར་ ཀྫོང་
ནང་ ཕྱིག་གང་དྲེག་ཞུ་སྟ་ གཞུང་དང་མི་
གསར་སྟག་རྩ་ རག་གཞུང་མིཐེྫོ་རམ་སླྫོབ་
སར་ལུ་ ཞིབས་ཏྫོག་ལགས་ཤྫོམི་ཞུ་ཚུགས་
གྲྭ་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༦ ནང་ སྐད་ཡག་
པའ་ར་བ་ཡྫོད།
རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚེགས། ཀ་ཝང་བང་ས། ཐེམ་ཕུག འགྲམས་སྫོམི་ཨིང། ༡༢༢ བརྒྱུད་འཕྲན་ཨིང། +༩༧༥-༠༢༣༢༢༦༦༣
པར་འཕྲན་ཨིང་། ༠༢-༣༢༢༩༩༢ གྫོག་འཕྲན། ddc@dzongkha.gov.bt ཡྫོངས་འབྲིལ། www.dzongkha.gov.bt
ཀརྨ་ རྒྱལ་མཚན།

ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས།

www.facebook.com/DzongkhaDevelopmentCommission
Absolutely nothing is so important for a nation’s culture as its language.
-Wilhelm von Humboldt
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྫོལ་ལུ་ཁག་ཆེཝ་སྐད་ཡིག་བ་ལྷགཔ་གཞན་མེད།་-ཝིལ་ཧེམ་ཕཱན་ཧུམ་བྫོལཊ།

