
 

 

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

ལྫོ་ཕྱེད་དུས་དེབ། 
པར་ཐེངས་ 6 པ།            སྤྱི་ཚོས་ 15/06/༢༠༡9། 

མི་དབང་རིམ་བྫོན་གྱི་བཀའ་་ྒྱ། 
 སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༧༠ ལྕགས་ཁྱི་ཟླ་ ༩ ཚོས་ ༥ ལུ་ མི་དེབང་

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམི་པའ་ཞབས་ལས་  སྫོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ རང་
ལུགས་ཆྫོས་དེང་རག་གནས་ རྒྱལ་རབས་ཚུ་ལུ་སྫོབ་སྫོང་འབདེ་
དེགྫོ་པའ་ བཀའ་ཤྫོག་གནང་ཡྫོདེ། 

 སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༧༡ ཟླ་ ༢ ཚོས་ ༡༣ ལུ་ མི་དེབང་འབྲུག་རྒྱལ་ 
༣ པའ་ཞབས་ལས་ སྫོབ་གྲྭའ་སྫོབ་དེབ་ཚུ་  ཁ་ལས་ག་སབ་ 
རྫོང་ཁའ་ཡག་ཐེྫོག་ལུ་འབྲི་དེགྫོཔ་སྦེ་ བཀའ་གནང་ཡྫོདེ། 

 
 

 

 

 

 

  

དེ་རས་ གཞུང་གསརཔ་དེབུ་བརྙེས་ཞནམི་ལས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་འགྫོ་དེང་པ་འདེ་ སྤྱི་ཚོས་ ༡༠/༠༤/༢༠༡༩ 
ལུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚོགས་འདུའ་ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་སྦེ་ འབྲུག་ག་མི་རྗེ་བྫོན་ཆན་
མིཆྫོག་གས་དེབུ་བཞུགས་ཐེྫོག་ལུ་འཚོགས་ཡྫོདེཔ་ཨིན། ཞལ་འཛོམས་འགྫོ་
བཙུགསཔ་དེང་འབྲིལ་ དྲུང་ཆན་གྱིས་རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐདེ་ཡག་རྫོང་ཁ་ག་སྲིད་བྱུས་
དེང་གཞ་རྩ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དེབང་དེང་གྲུབ་འབྲིས་ རྫོང་ཁའ་གནས་
སྟངས་དེང་གདེྫོང་ལན་ དེ་ལས་ འཆར་གཞ་ ༡༢ པའ་དེམིགས་ཡུལ་དེང་བྱ་

དཀར་ཆག 

ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༣༡ པ་འཚོགས་ཡྫོདེཔ།  1 
གཞུང་སྫོང་མིཆྫོག་གྱུར་གན་ཡག་གུ་མིཚོན་རྟགས་བཀྫོདེ་ཡྫོདེཔ། ༢ 
རྫོང་ཁའ་ལྕྫོགས་གྲུབ་རྒྱ་སད་སྫོང་བརྡར་བྱན་ཡྫོདེཔ། 2 
རྩྫོམི་རག་ལྷག་ནའི་འགྲན་བསྡུར་འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་ཡྫོདེཔ།  3 
མིགྱིྫོགས་ཡག་ག་ཡག་གཟུགས་གསརཔ་བཟྫོ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ། 4 
ལྷྫོ་པའ་ཁ་སྐདེ་ཞབ་འཚོལ་འབདེ་ཡྫོདེཔ། 4 
རྫོང་ཁའ་ལྷག་དེབ་དེང་་འགུལ་བརྙེན་བཀྲམི་སྤེལ་འབདེ་ཡྫོདེཔ། 5 
ཡྫོངས་འབྲིལ་ཁ་བྱང་ག་སྐྫོར་ལས་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཡྫོདེཔ། ༦ 
བསམི་འཕེལ་ཐེྫོན་རམ་གཉིས་པའ་སྲུང་རྩྫོམི་འགྲན་བསྡུར་འབདེ་ཡྫོདེཔ། ༦ 
མིཁས་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ ཐེངས་ ༤ པ་འཚོགས་ཡྫོདེཔ། ༧ 
ཡྫོངས་འབྲིལ་འཆར་སྫོ་དྲེག་ཤྫོས་ཐེྫོན་ཡྫོདེཔ། ༨ 

         

ལན་ཚུ་ག་སྐྫོར་ལས་ཁ་གསལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ཕུལ་ཡ། གསུང་གྲྫོས་དེངྫོས་ཀྱི་ནང་ 
ལྷན་ཚོགས་ལས་ རྩས་ལྫོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ག་འཆར་དེངུལ་གུ་རྒྱབ་སྫོན་ཆ་
འཇྫོག་དེང་ རྫོང་ཁའ་མིཁས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གསརཔ་ ༢ བསྐྫོ་བཞག་
མིཛོདེ་གནང་ཡྫོདེཔ་ཨིན། ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་ མི་རྗེ་བྫོན་ཆན་མིཆྫོག་གས་
རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐདེ་ཡག་རྫོང་ཁ་འདེ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དེབང་དེང་སྲུང་སྫོབ། གཅིག་
མིཐུན་དེང་དེགའ་སད་ཀྱི་དེྫོན་ལུ་མིད་ཐེབས་མིདཔ་ཅིག་འབདེཝ་ལས་ ག་དེ་དྲེག་
དྲེག་ཉིམིས་སྲུང་དེང་དེར་ཁྱིབ་གཏང་དེགྫོཔ་སྦེ་གསུངས་གནང་ཡ།  

ལྷན་ཚྫོགས་ཞལ་འཛྫོམས་ཐེངས་་༣༡་པ་འཚྫོགས་ཡྫོདཔ། 



 

 

པར་ཐེངས་ 6 པ། སྤྱི་ཚོས་ 15/06/༢༠༡9། 
 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 2 པ། 
      

 

  

  

ལྷན་ཚོགས་འདེ་ནང་འཐུས་མི་ ༡༡ ཡྫོདེཔ་དེང་ ཁྲི་འཛོན་འདེ་ མི་རྗེ་བྫོན་ཆན་
མིཆྫོག་གས་མིཛོདེ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། འཐུས་མི་ཚུ་ཡང་ གཞུང་ག་གནས་ཡུན་དེང་
འཁྲིལ་ཏ་བསྐྫོ་བཞག་འབདེཝ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་འདེ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐདེ་ཡག་

དེང་འབྲིལ་བའ་གནདེ་དེྫོན་ཚུ་གྲྫོས་ཐེག་གཅིདེ་སའ་མིཐེའ་དེཔྱདེ་ཀྱི་
དེབང་འཛོན་ཨིན། 
 

བསྫོམིས་ ༣༣ ལུ་ ས་གནས་ཏང་ཏང་སྦེས་ལུ་སྦེ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ག་རང་ 
རྫོང་ཁའ་ཁ་གསྫོ་སྫོང་བརྡར་ཅིག་བྱན་ཡ། སྫོང་བརྡར་དེ་ནང་ རྫོང་ཁའ་བརྡ་སྫོར་
དེང་། ཡག་འགྲུལ། རྫོང་ཁའ་གྫོག་རག་དེང་འགྲུལ་འཕྲན་རམ་ལུགས། སྐདེ་
སྒྱུར། གསལ་བཤདེ་དེང་གསལ་ཞུ་ཚུ་ག་སྐྫོར་ལས་སྫོབ་སྟྫོན་འབདེ་ཡ། སྫོང་
བརྡར་བྱན་དེགྫོ་མི་འདེ་ཡང་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའ་གྲྫོས་ཆྫོདེ་དེང་འཁྲིལ་ རྫོང་
ཁག་དེ་ནང་ གཞུང་འབྲིལ་ཡག་འགྲུལ་དེང་གསལ་བཤདེ་ དེ་ལས་ གསལ་ཞུ་ཚུ་ 
དུས་རྒྱུན་རྫོང་ཁའ་ནང་འབདེ་དེགྫོཔ་སྦེ་ཡྫོདེཔ་ལས་ རྫོང་ཁ་མི་ཤས་མི་ཚུ་ལུ་ སྫོང་
བརྡར་ཅིག་བྱན་དེགྫོཔ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་ཡྫོདེཔ་ལས་བརྟན་ཨིན། 

རྫོང་ཁའི་ལྕོགས་གྲུབ་ྒྱ་སྐྱེད་སྫོང་བརྡར། 

རྟགས་བཀྫོདེ་ཡྫོདེ། གཞུང་སྫོང་མིཆྫོག་གྱུར་གྱི་གན་ཡག་འདེ་ ལྫོ་ལྟར་འཆར་
གཞིའི་ལས་ས་ཚུ་འགྲུབ་ན་ལུ་དེམིགས་ཏ་ ལས་སའི་ནང་འཁྫོདེ་ དེགག་བཤར་
དེང་ཚོདེ་མིཉིམི་སྒྲིང་སྒྲི་བཟྫོ་ཐེྫོག་ལས་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ཐེབས་ཅིག་ཨིན། རྩས་
ལྫོ་འདེ་ནང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ དེམིགས་ཡུལ་ ༥ དེང་མིཐེར་
འཁྱིྫོལ་བརྡ་སྟྫོན་ ༣༠ འགྲུབ་དེགྫོཔ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 

འཆར་ལྫོ་་༢༠༡༨-༢༠༡༩་ལྫོའི་གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་གན་ཡིག 

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ཚོས་ 
༢༢/༠༤/༢༠༡༩ ལས་ ༢༧/༠༤/༢༠༡༩ ཚུན་ གཞལམི་
སང་རྫོང་ཁག་ག་ཞ་གཡྫོགཔ་དེང་ ས་གནས་གཞུང་ག་འགྫོ་ཁྲིདཔ་

འཕྫོ་མཐུད། 

སྤྱི་ཚོས་ ༢༧/༠༢/༢༠༡༩ ལུ་ ས་གནས་ཐེམ་ཕུག་ག་རྒྱལ་པྫོའ་
མིགྲྫོན་ཁང་ནང་སྦེ་ རྩས་ལྫོ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ ག་ གཞུང་སྫོང་
མིཆྫོག་གྱུར་གན་ཡག་གུ་ འབྲུག་ག་མི་རྗེ་བྫོན་ཆན་མིཆྫོག་དེང་རྫོང་ཁ་
གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་མིཚོན་རྟགས་བཀྫོདེ་
ཡྫོདེཔ་ཨིན། འདེ་བཟུམི་སྦེ་ ས་ཚོན་སྫོ་སྫོའ་གཞུང་སྫོང་མིཆྫོག་གྱུར་གྱི་
གན་ཡག་གུ་ དྲུང་ཆན་དེང་འབྲིལ་ཡྫོདེ་གཙོ་འཛོན་ཚུ་ག་བར་ན་མིཚོན་



 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 3 པ། རྫོང་ཁའ་སྒྲིྫོན་མི།  

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

རྫོམ་རིག་ལྷག་ནིའི་འགྲན་བསྡུར་་འ་་འནན་འབབ་ཡྫོདཔ། 

དེ་ཡང་ གཞུང་ཞབས་ལས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐདེ་ཡག་ལག་ལན་དེང་འབྲིལ་བའ་སྲིད་
བྱུས་བཟང་པྫོ་བརྩམིས་གནང་ཡྫོདེ་མི་འདེ་ གྫོམི་པ་མིདུན་དུ་སྤེྫོ་སྟ་ ལྫོ་གཅིག་བ་
ལྫོ་གཅིག་དྲེགཔ་སྦེ་ གྫོང་འཕེལ་གཏང་ཐེབས་ལུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་
ཡག་ཚོང་གས་ ལྫོ་ལྟར་བཞན་དུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་དེང་དེར་ཁྱིབ་དེང་འབྲིལ་
བའ་ལས་ས་མི་འདྲེཝ་ མིང་རབས་ཅིག་འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་སྲིྫོལ་ཡྫོདེ་མིའི་གྲལ་
ལས་ སྐདེ་ཡག་གྫོང་འཕེལ་དེང་དེར་ཁྱིབ་ལུ་མིཁྫོ་བའ་ལྷག་ན། སབ་ན། འབྲི་
ན། ཉིན་ནའི་རག་རྩལ་བཞ་ཡྫོདེ་ས་ལས་ རྒྱབ་ཁར་ལུས་ཡྫོདེ་པའ་བྲི་ན་དེང་ལྷག་
ནའི་རག་རྩལ་གཉིས་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༩-༢༠ ལྫོའ་ནང་ ལྷག་ནའི་རག་

རྩལ་གྫོང་འཕེལ་གཏང་ཐེབས་ལུ་དེམིགས་ཏ་ མིྫོང་སར། བཀྲས་སང་། 
བཀྲས་གཡང་རྩ་བཅིས་ རྫོང་ཁག་གསུམི་ནང་ འབྲིང་རམ་སྫོབ་གྲྭ་གྫོང་
མི་བརྒྱདེ་ནང་ རྫོང་ཁའ་རྩྫོམི་རག་ལྷག་ནའི་ལས་རམ་ཅིག་འགྫོ་འདྲེན་
འཐེབ་ཅི། དེའི་དེྫོན་ལུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ཁ་ཐུག་
ལས་ ལས་རམ་དེང་འབྲིལ་བའ་འགྲྫོ་སྫོང་ཁར་ འགྲན་བསྡུར་ནང་བཅིའ་
མིར་གཏྫོགས་མི་ དྲེག་ཤྫོས་ལྔ་ལུ་ལག་ཁྱིར་དེང་། ཨིང་དེང་པ། གཉིས་
པ། གསུམི་པ་ཐེྫོན་མི་ཚུ་ལུ་ ལག་ཁྱིར་དེང་གཅིག་ཁར་མི་དེངུལ་གྱི་
གསྫོལ་རའ་རྒྱབ་སྫོར་ཡང་འབདེ་ཡ། 

དཔེ་གཏམ། 

༡༽ བྱ་འཛོམས་ས་སྤུ་གཏྫོར་མི་བཅུག། མི་འཛོམས་ས་ཁ་ཕེྫོག་མི་བཅུག། 
༢༽ དུས་ནམི་མི་འགྱུར།། མི་རྣམིས་འགྱུར།། 

༣༽ རང་སམས་དེཀར་པྫོར་སྫོན་མིདན།།  ཡ་དེམི་ལྷའ་བཀའ་ཆདེ་མི་ཕེྫོག། 
༤༽ ཕྱེ་མི་དེགཔ་ཆུ་གས་བཤལ།། ནང་མི་དེགཔ་གཏམི་གྱིས་བཤལ།། 

༥༽ མིནྫོ་སར་སྟ་ར་མི་ཕེྫོག། དྲེང་པྫོ་ཤང་གས་མི་གག། 
 

 



 

 

པར་ཐེངས་ 6 པ། སྤྱི་ཚོས་ 15/06/༢༠༡9། 
 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 4 པ།  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

དེ་རས་ བསམི་རྩ་རྫོང་ཁག་ རྡྫོ་རྫོ་ཁ་དྲུང་ཁག་ 
རྡྫོ་ཕུ་ཅིན་རྒེད་འྫོག་ག་འྫོག་ལུ་ཡྫོདེ་པའ་སྤྱི་
འྫོག་ འཇགས་མིད། སེངྒེ། དེབང་ཕྱུག་
གསུམི་ལུ་ ཧེ་མི་འབདེ་བ་ཅིན་ ལྫོ་ཏྫོ་ཀུ་ཅིྫོ་
ཟར་དེར་ཁྱིབ་ཆ་བའ་ལུང་གཤྫོང་ནང་ལུ་ 
ཡྫོངས་གྲགས་ལུ་ གྲྫོ་ཡ་པ་ཟར་བའ་མི་ས་
ཅིག་ཆགས་ཏ་འདུག མི་ས་དེ་ག་ ཁ་སྐདེ། 
ལམི་སྲིྫོལ། གནས་སྟངས་ཚུ་ ག་ཅིའི་ཐེདེ་
ལས་འབདེ་རུང་ འབྲུག་པའ་མི་ས་སྤྱིར་
བཏང་དེང་མི་འདྲེཝ་ཅིག་ཨིན་པས། ཁྫོང་ར་
གས་འབདེ་བ་ཅིན་ ཁྫོང་ལུ་ གྲྫོ་ཡཔ་ཟར་
འབྫོཔ་བ་ ལྷྫོཔ་ཟར་འབྫོ་པ་ཅིན་དེགའ་དེྫོ་
ཡྫོདེཔ་ལས་ མི་ལུ་ལྷྫོཔ་དེང་ཁ་སྐདེ་ལུ་ལྷྫོ་
པའ་ཁ་ཟར་དེར་ཁྱིབ་སྫོང་ནུག ཨིན་རུང་ མི་
ས་ཆུངམི་ལས་ ལྷྫོ་པའ་ཁ་སབ་མི་ཉུང་བའ་

ལྷྫོ་པའི་ཁ་སྐད་ཞིབ་འཚྫོལ། 

དེ་ཡང་ དུས་རབས་ ༨ པའ་ནང་ མིཁས་
པ་ལྡན་མིང་རྩ་མིང་གས་གསར་རྩྫོམི་མིཛོདེ་
པའ་ཤུལ་ལས་ དེར་ཁྱིབ་བྱུང་ཡྫོདེ་པའ་
མིགྱིྫོགས་ཡག་འདེ་ ང་བཅིས་ར་ སྨན་
ལྫོངས་ཆྫོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡྫོངས་
ཀྱི་ཡག་གཟུགས་ཨིན། ཨིན་རུང་ དེ་ལྟྫོ་
གྫོག་རག་ནང་མིགྱིྫོགས་ཡག་ག་ཡག་
གཟུགས་གཅིག་ལས་མིདཔ་དེང་ འདེ་ཡང་ 
ཚོདེ་གཞ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཡྫོདེཔ་ལས་ ཨིང་སྐདེ་
དེང་གཅིག་ཁར་ ས་བསྲི་སྟ་བྲིིཝ་དེ་ འཇའ་

ཆ་ཆ་མི་མིཐེྫོང་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། དེ་འབདེཝ་ལས་ ཡག་
གཟུགས་འདེ་མི་ཉིམིས་གྫོང་འཕེལ་དེང་ ཉིམིས་པ་
སྫོར་ཆུདེ་འབདེ་ན་འདེ་ དེམིགས་བསལ་དུ་ རྫོང་ཁ་
གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ལུ་ཕེྫོག་པའ་འགན་
ཁུར་ཅིག་འབདེཝ་ལས་བརྟན་ རྩས་ལྫོ་ ༢༠༡༨-
༢༠༡༩ དེང་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ནང་ ལྷན་ཚོགས་
ཡག་ཚོང་གས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲྫོས་སྟྫོན་པ་ཅིག་འཚོལ་ཏ་ 
མིགྱིྫོགས་ཡག་གསར་བཟྫོའ་ལས་འགུལ་ཅིག་འགྫོ་
བཙུགས་ཡྫོདེ། 

ཁར་ དེ་རས་ནངས་པའ་ན་གཞྫོན་མིང་ཤྫོས་ར་ ཤས་རག་ཡྫོན་ཏན་སངས་ཏ་ ལུང་ཕྱེྫོགས་གཞན་གྱི་མི་ས་
དེང་འབྲིལ་བ་མིངམི་ལས་ ཁ་སྐདེ་གཞན་སབ་ན་ལུ་གྫོམིས་འདྲེས་ཆ་ན་དེང་། ལུང་ཕྱེྫོགས་གཞན་གྱི་མི་དེང་
གཉིན་སྫོར་ལུ་བརྟན་ཏ་ མི་རགས་ས་བསྲི་འགྱིྫོ་ན་འདེ་གས་ ཁ་སྐདེ་གཞན་གྱི་ཤན་ཞུགས་ན་དེང་། ལྷག་
པར་དུ་ དེང་སང་ག་ལྷྫོ་པའ་ན་གཞྫོན་ཚུ་ རང་ག་ཁ་སྐདེ་སབ་ན་ངྫོ་ཚོ་ན་དེང་ སབ་རུང་ཁ་སྐདེ་གཞན་དེང་ས་
བསྲིས་ཏ་སབ་ན་འདེ་གས་ མི་འྫོངས་པ་ལུ་ ལྷྫོ་པའ་ཁ་སྐདེ་འདེ་ཉིམིས་ནའི་ཉིན་ཁ་སྦེྫོམི་སྦེ་ར་འདུག 
འབྲུག་ག་རྩ་ཁྲིམས་ཆན་མིྫོའ་ རྩ་ཚོན་ ༤ པའ་དེྫོན་ཚོན་ ༡ པའ་ནང་ རྒྱལ་ཁམིས་ཀྱིས་ འབྲུག་ག་སྐདེ་
ཡག་དེང་རྩྫོམི་རག་གཉིས་ ཉིམིས་སྲུང་དེང་གྫོང་འཕེལ་གཏང་དེགྫོཔ་སྦེ་ཡྫོདེ།  དེ་འབདེ་ན་འདེ་གས་ རྫོང་ཁ་ 
 

རྫོང་ཁའི་མགྱོགས་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་གསར་བཟྫོ་འབད་ནི་འ་་བཙུགས་ཡྫོདཔ། 



 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 5 པ། རྫོང་ཁའ་སྒྲིྫོན་མི།  

 

 

 

 

 
 

  

འཕྫོ་མཐུད། 

གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩས་ལྫོ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ལུ་ 
ལྷྫོ་པའ་ཁ་དེང་། རྫོང་ཁ། ཨིང་ལིཤ་སྐདེ་གསུམི་ཤན་སར་མིང་མིཛོད་

ཀྱི་དེྫོན་ལུ་ དེྫོན་ཚོན་ཁལ་ལྷགཔ་ཅིག་ རྒྱུན་སྫོང་དེང་ཉིམིས་སྲུང་ག་དེྫོན་ལུ་ ཐེྫོ་
བཀྫོདེ་འབདེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 

 

ཐིམ་ཕུག་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ཚུ་ནང་་རྫོང་ཁའི་ལྷག་དེབ་དང་རྫོང་ཁའི་འགུལ་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ། 

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྫོང་ཁག་ ༢༠ འ་ནང་ རྫོང་ཁ་ལག་ལན་གནས་སྟངས་ཀྱི་
ཞབ་འཇུག་ཅིག་ འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་པའ་སྐབས་ རྫོང་ཁག་གཞན་གྱི་སྫོབ་གྲྭ་ཚུ་དེང་ཕྱེདེཔ་དེ་ ཐེམ་
ཕུག་རྫོང་ཁག་འྫོག་ག་སྫོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ རྫོང་ཁའ་ལྕྫོགས་གྲུབ་འདེ་ཞན་སུ་ཅིག་སྦེ་ཐེྫོན་ཡྫོདེཔ་ལས་ 

སྲིྫོབ་གྲྭ་དེ་ཚུ་ནང་ཡྫོདེ་པའ་ན་གཞྫོན་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་
རྫོང་ཁའ་ལྕྫོགས་གྲུབ་གྫོང་འཕེལ་གཏང་ཐེབས་དེང་ 
ན་གཞྫོན་ཨི་ལུ་ཚུའ་རྒྱུདེ་ལུ་ གཞུང་སྐདེ་རྫོང་ཁ་དེང་ 
སྔར་ལས་ཡྫོདེ་པའ་ལམི་ལུགས་སྲིྫོལ་ཚུ་ཧེ་གྫོ་སྟ་ དེ་
ཚུ་ལུ་སྫོ་བ་དེང་དེག་སང་བསད་བཅུག་ནའི་དེྫོན་ལུ་ 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟྫོ་སྐྲུན་འབདེ་ཡྫོདེ་པའ་ རྫོང་
ཁའ་འགུལ་བརྙེན་བསམི་འཕེལ་ཟར་མི་དེང་ དེའི་
པར་སྲུང་དེཔ་དེབ་ཚུ་ ཐེམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་དེང་ཐེམ་
ཁྲིྫོམི་འྫོག་ལུ་ཡྫོདེ་མིའི་ གཞུང་དེང་སར་གྱི་སྫོབ་གྲྭ་
ཆུང་བ་ཚུ་ནང་བཀྲམི་སྤེལ་འབདེ་ཡྫོདེ། 

ལྟ་རྫོག་ལས་རིམ། 

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྫོ་ལྟར་ལས་འཆར་དེང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་
དེང་ལས་ས་ རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་དེང་དེར་ཁྱིབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ 
དུས་དེང་དུས་སུ་ལྟ་རྟྫོག་དེང་དེབྱ་ཞབ་འབདེ་དེགྫོཔ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྫོང་
ཁའ་ངྫོ་ཚོབ་འགྫོ་དེཔྫོན་དེང་སྐདེ་ཡག་གྫོང་འཕེལ་འགྫོ་དེཔྫོན་ཚུ་ལུ་ ཁྱིདེ་རག་
ག་རྒྱབ་སྫོར་བྱན་ན་དེང་། གཞུང་ལས་རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐདེ་ཡག་གྫོང་འཕེལ་དེང་
དེར་ཁྱིབ་ཀྱི་དེྫོན་ལུ་གནང་མིའི་འཆར་དེངུལ་ཚུ་ རྫོང་ཁའ་ལས་ས་རྐྱངམི་
གཅིག་ལུ་ཚུལ་མིཐུན་སྦེ་ལག་ལན་འཐེབ་མི་འཐེབ་ལྟ་རྟྫོག་འབདེ་ན་དེང་། 
ལྷག་པར་དུ་ ལས་ས་དེ་ཚུ་རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་གཞ་ 

༡༢ པ་འགྲུབ་ན་ལུ་ལྷན་ཐེབས་འབདེ་མི་ཅིག་ཨིནམི་ལས་ གཙུག་ས་ཚུ་
ག་འཆར་གཞ་དེང་ལས་ས་ཚུ་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་འཆར་གཞ་ 
༡༢ པའ་ལས་སའི་གྲུབ་འབྲིས་གཙོ་ཅིན་ཚུ་དེང་ (AKRAs) མིཐུནམི་
སྦེ་བཟྫོ་སྟ་ལག་ལན་འཐེབ་ནའི་དེྫོན་ལུ་ཨིན། དེ་འབདེཝ་ལས་ ལྷན་
ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་རྩས་ལྫོ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ གི་གཞུང་སྫོང་མིཆྫོག་
གྱུར་གན་ཡག་དེང་ ལས་བྱདཔ་ཚུའ་ལྫོ་ལྟར་ལས་འཆར་དེང་འཁྲིལ་ཏ་ 
རྫོང་ཁག༌ ༢༠ ནང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐདེ་ཡག་ག་གནདེ་དེྫོན་ཐེྫོག་ལུ་ལྟ་རྟྫོག་
འབདེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 



 

 

པར་ཐེངས་ 6 པ། སྤྱི་ཚོས་ 15/06/༢༠༡9། 
 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 6 པ།  

 

 

 

 

 

 
  

ཡྫོངས་འབྲེལ་ཁ་བང་གི་སྐོར་ལས་་་བསྡུར་ཞལ་འཛྫོམས། 

སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ པའ་ཚོས་ ༡༣ དེང་ ༡༤ ལུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་དེང་མིཉིམི་འབྲིལ་ཐེྫོག་ ཨིའ་ཀན་ (ICAAN) ལས་ས་
གས་ ཡྫོངས་འབྲིལ་ཁ་བྱང་ཚུ་སྐདེ་རགས་མི་འདྲེཝ་ཚུ་ནང་ཡྫོདེཔ་བཟྫོ་ནའི་
དེྫོན་ལུ་ ཐེམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ གྫོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་
ཡྫོདེ། 
གྫོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དེམིགས་ཡུལ་འདེ་ཡང་ འབྲིལ་ཡྫོདེ་ལས་ས་ཚུ་

ག་ཡྫོངས་འབྲིལ་ཁ་བྱང་ཚུ་ སྐདེ་རགས་མི་འདྲེཝ་ཚུ་ནང་ཡྫོདེཔ་བཟྫོ་ནའི་
སྐྫོར་ལས་གྫོ་བརྡ་སྫོདེ་ན་དེང་ བྫོདེ་ཀྱི ི (ཊི་བ་ཊིན) ཡག་གཟུགས་ཀྱི་དེྫོན་
ལུ་ གྲྫོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གདེམི་འཐུ་འབདེ་ན་ཚུ་ཨིན་མིས། གྫོ་བསྡུར་
ཞལ་འཛོམས་འདེ་ནང་ བརྡ་དེྫོན་འཕྲུལ་རག་དེང་བརྒྱུདེ་འཕྲན་ལས་ཁུངས་
དེང་འབྲུག་བརྒྱུདེ་འཕྲན་ དེ་ལས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ 
འགྫོ་དེཔྫོན་ཚུ་གས་བཅིའ་མིར་གཏྫོགས་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 
 

 
བསམ་འཕེལ་བྫོན་རིམ་གཉིས་པའི་སྲུང་། 

གསར་གཏྫོདེ་ཅིན་གྱི་རྩྫོམི་རག་ཚུ་ལུ་གཞ་བཞག་སྟ་ ཨི་ལུ་ཚུ་སྫོ་བའ་ཐེྫོག་
ལས་ སྔྫོན་དེང་ཕུ་ལས་ར་ རྒྱུན་སྫོང་འབདེ་དེ་ཡྫོདེ་པའ་ རང་ལུགས་ལམི་
སྲིྫོལ་དེང་ཁ་སྐདེ་འདེ་ རམ་གྱིས་ཧེ་གྫོ་ཚུགས་ན་དེང་འབྲིལ་ དེ་ལུ་དེག་སང་
བསད་ཚུགསཔ་བཟྫོ་ན་དེང་ ང་བཅིས་རའ་འབྲུག་མི་ཚུ་ རྫོང་ཁའ་སྐདེ་
ཡག་ཐེྫོག་ལུ་ རྩྫོམི་སྒྲིག་འབདེ་ནའི་ནང་སམས་ཤུགས་བསད་བཅུག་ན་ལུ་
དེམིགས་ཏ་ སྲུང་བྲི་ན་ག་འགྲན་བསྡུར་ཅིག་འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་ཅི། དེའི་
སྐབས་ཨིང་དེང་པ་ཐེྫོན་མི་ལུ་ དེངུལ་རྐྱང་ག་གསྫོལ་ར་དེངུལ་ཀྲམི་ 
༡༥,༠༠༠/- དེང་། ཨིང་གཉིས་པ་ལུ་ ༡༠,༠༠༠/- དེ་ལས་ ཨིང་
གསུམི་པ་ལུ་ ༥༠༠༠/- བྱན་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 

གློག་རིག་གི་མིང་ཚིག་  

ཨིང་སྐད། རྫོང་ཁ། 

Earphone ཉན་ཆས། 
Emoji འཆར་པར། 
Hard Drive སྲ་མཛྫོད། 
Icon པར་རགས། 
Laptop ཕང་གློག 
Memory Card དྲན་མཛྫོད། 
Mouse གློག་བྱི། 
Smiley   གདྫོང་རགས། 
Wi-Fi   རླབས་འཕྲིན། 
 



 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 7 པ། རྫོང་ཁའ་སྒྲིྫོན་མི།   

རྫོང་ཁའི་མཁས་ཚྫོགས་ཞལ་འཛྫོམས་་ཐེངས་་༤་པ་འཚྫོགས་ཡྫོདཔ། 

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཞུང་སྫོང་མིཆྫོག་གྱུར་གན་ཡག་
དེང་འཁྲིལ་ཏ་ རྩས་ལྫོ་ ༢༠༡༨-༡༩ ག་ ལྫོ་ལྟར་འཚོག་སྲིྫོལ་ཡྫོདེ་
པའ་རྫོང་ཁའ་མིཁས་ཚོགས་ཐེངས་ ༤ པ་འདེ་ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའ་
ཚོས་ ༣༡ ལས་ཟླ་ ༧ པའ་ཚོས་ ༡ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་
རང་ སྟག་རྩ་སྐདེ་ཡག་དེང་ལམི་སྲིྫོལ་མིཐེྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་སྦེ་
འཚོགས་ཡྫོདེཔ་ཨིན། ཉིནམི་དེང་པའ་ནང་ མིཁས་ཚོགས་འཐུས་མི་
དེང་ མིཐེྫོ་རམ་སྫོབ་གྲྭའ་ལགས་བཤདེཔ་ དེ་ལས་ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ 
གྫོག་རག་ཐེྫོག་ལས་ རྫོང་ཁ་འཇམི་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ལག་ལན་འཐེབ་
ཚུགསཔ་བཟྫོ་ནའི་དེྫོན་ལུ་ རྫོང་ཁའ་ཁྱིདེ་ཆྫོས་ཚུ་ གྫོག་རག་ནང་
བཙུགས་ནའི་ ལས་འགུལ་སྐྫོར་ལས་གསལ་ཞུ་འབདེ་དེ་ བསམི་
འཆར་དེང་རྒྱབ་སྫོན་ཚུ་ལན་ཡྫོདེཔ་ཨིན།  

ཉིནམི་གཉིས་པའ་ནང་ མིཁས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གཤམི་འཁྫོདེ་ཀྱི་གྲྫོས་གཞ་
ཚུ་གུར་ གསུང་གྲྫོས་གནང་སྟ་ གཏན་འབབས་མིཛོདེ་གནང་ཡ།  
མིཁས་ཚོགས་ ༢ པའ་དུས་གསུམི་རྣམི་གཞག་ག་གྲྫོས་ཆྫོདེ་བསར་ཞབ།  
1. ལ་དེྫོན་གྱི་ཕྲདེ་ གུ་ ལག་ལན་གྱི་སྐྫོར། 
2. ཚོག་ལྷུག་ག་སྐབས་གསལ་བྱད་ག་ག་མིཐེའ་མིར་ཤདེ་ཐེྫོབ་ཐེང་། 
3. མིང་མིཐེའ་མི་ཚུར་བསྡུ་སྟ་འབྲི་བའ་སྐབས་ ཨི་ལྡན་ཕྲདེ་ཀྱི་ལག་ལན་སྐྫོར། 
4. བྱ་ཚོག་དུས་འདེས་པ་ལས་གྲུབ་པའ་མིང་ཚོག་ཚུ་ལུ་ བདེག་སྒྲི་སར་བའ་

སྐབས་ཡག་སབ་ཀྱི་ཐེྫོབ་ཐེང་། 
5. རྫོང་ཁའ་ངག་གཤས་ནང་ ན་སྒྲི་ བྱ་ཚོག་དེང་གཅིག་ཁར་བསྡུ་སྟ་སབ་སྲིྫོལ་

ཡྫོདེ་མི་ཚུ་ ཡག་ཐེྫོག་ལུ་བཀྫོདེ་ཐེངས། 
 

རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་ལག་ལེན་གྱི་འཛྫོལ་བ།་ 
 

འཛྫོལ་བ། ངོ་མ། 
ནཱ་བུ་ཚུ།་ནཱ་བུ་ཆ་ཁྱབ།་ ནཱ་བུ། 
འབྲུག་མི་ཡྫོངས་ག་ར་ལུ། འབྲུག་མི་ཡྫོངས་ལུ།་འབྲུག་མི་ག་ར་ལུ། 
ྒྱང་མབྫོང་ཊི་བི། ྒྱང་མབྫོང་། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་མྫོ་བ་ཡེལ། བརྒྱུད་འཕྲིན།་འགྲུལ་འཕྲིན། 
ངེའི་མིང་འདི་བཀྲིས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། ངེའི་མིང་འདི་བཀྲིས་ཟེར་སབ་ཨིན། 
་་གནས་འབྫོབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག ་་གནས་འབྫོབ་ནིའི་་་སྐབས་འདུག།་མི་འབྫོབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། 
 



 

 

པར་ཐེངས་ 6 པ། སྤྱི་ཚོས་ 15/06/༢༠༡9། 
 

 

ཤྫོག ་གྲངས་ 8 པ།  

 

སྙན་རྫོམ་རྐྱབ་མིའི་མི་འདི་་ག་ཅིག་བ་ཡང་ལྷགཔ་སྦེ་་སྐད་ཡིག་ལུ་ཤུགས་སྦེ་དགའ་མི་ཅིག་འྫོངམ་ཨིན།་ 
- ཝེསི་ཊན་ཧིའུ་ཨོ་ཌེན།  

“A poet is, before anything else, a person who is passionately in love with language.” 

  - Wystan Hugh Auden  

འབྲེལ་བ་འབབ་ས། 
རྫོང་ཁ་་ང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས། 
ཀ་ཝང་བང་ས།་ཐིམ་ཕུག 

འགྲམས་སྒྲིྫོམི་ཨིང་ ༡༢༢། བརྒྱུདེ་འཕྲན་ཨིང་ ༠༢༣༢༢༦༦༣། པར་འཕྲན་ཨིང་ ༠༢-༣༢༢༩༩༢། 
གྫོག་འཕྲན། ddc@dzongkha.gov.bt ཡྫོངས་འབྲིལ། www.dzongkha.gov.bt 

www.facebook.com/DzongkhaDevelopmentCommission 

ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་འགྲན་བསྡུར་ནང་དྲག་ཤྫོས་བྫོན་ཡྫོདཔ། 

བརྡ་དེྫོན་དེང་བརྒྱུདེ་འབྲིལ་ལྷན་ཁག་གས་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༨-
༢༠༡༩ ག་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཀྱི་གནས་ཚོདེ་ནང་ཡྫོངས་འབྲིལ་འཆར་སྫོ་ག་
འགྲན་བསྡུར་འགྫོ་འདྲེན་འཐེབ་མིའི་ནང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཡྫོངས་འབྲིལ་འཆར་སྫོ་གས་ཨིང་དེང་པ་ཐེྫོན་ཡྫོདེ་མི་ལུ་ ངལ་
རངས་ཀྱི་བཀྲས་བདེ་ལགས་ཡྫོདེ། འགྲན་བསྡུར་གྱི་དེྫོན་ལུ་ ཡྫོངས་
འབྲིལ་འཆར་སྫོ་ཡྫོངས་བསྫོམིས་ ༡༣༤ ག་ཐེྫོ་བཀྫོདེ་འབདེ་ཡྫོདེཔ་
དེང་དུས་ཅི་འབདེཝ་དེ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལྫོ་གཉིས་

འབྱལཝ་འབྱལ་སར་ ལྫོ་ལྟར་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐེྫོབ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 
ཡྫོངས་འབྲིལ་འཆར་སྫོ་དེབྱ་ཞབ་འདེ་ཡང་ འྫོག་ལུ་བཀྫོདེ་ཡྫོདེ་པའ་ཚོདེ་གཞ་གཙོ་ཅིན་
ཚུ་ལུ་གཞ་བཞག་སྟ་འབདེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན་མིས། 

1. བཟྫོ་ལགས་ཉིས། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠། 
2. ནང་དེྫོན་དེང་དུས་མིཐུན། བརྒྱ་ཆ་ ༤༠། 
3. ལག་ལན་འཐེབ་གྫོ་བདེ་མི་བདེ། བརྒྱ་ཆ་༢༠། 
4. ཉིན་སྲུང། བརྒྱ་ཆ་ ༣༠། 

དེ་ཁར་ གཞུང་ག་ཡྫོངས་འབྲིལ་འཆར་སྫོ་ཚུ་ ངས་པར་དུ་སྐདེ་གཉིས་ཟུང་འབྲིལ་སྦེ་
བཟྫོ་དེགྫོ་པའ་ གཞུང་ལས་བཀྫོདེ་ཁྱིབ་དེཀའ་རྒྱ་གནང་སྟ་ཡྫོདེཔ་ཨིན།  
འགྲན་བསྡུར་གྱི་གྲུབ་འབྲིས་འདེ་ཡང་ སྤྱི་ཚོས་ ༡༧/༠༥/༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་
སྤྱིའི་རྒྱང་འཕྲན་དེང་བརྡ་དེྫོན་གྱི་མི་ས་ག་ཉིནམི་ཐེངས་ ༥༠ པ་བརྩ་སྲུང་ཞུཝ་དེང་
འབྲིལ་ གསལ་བསྒྲིགས་འབདེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། རྟན་འབྲིལ་བརྩ་སྲུང་འདེ་ནང་ མི་རྗེ་
བསྟན་རྒྱས་བྫོན་པྫོ་མིཆྫོག་གས་ དེབུ་བཞུགས་མིཛོདེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 
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