
 

 

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

ལྫོ་ཕྱེད་དུས་དེབ། 
པར་ཐེངས་ ༧ པ།            སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༡༢/༢༠༡9། 

 
 

 

 

 

 

  

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་འདེ་ སྤྱི་ལྫོ་ ༡༩༨༩ ལས་ར་གཞི་བཙུགས་
འབདེ་དེ་ཡྫོདེ་རུང་ དེ་ལྫོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐདེ་ཡག་རྫོང་ཁའ་
གནས་ཚོདེ་དེང་འབྲེལ་བའ་ཞིབ་འཚོལ་མཐེལ་ཕྱེན་ཅིག་འབདེ་དེ་མདཔ་ལས་ 
དེགྫོས་མཁྫོ་ཆེ་བའ་རྒྱབ་རྟེན་གནདེ་སྡུདེ་གཏན་གཏན་ཅིག་མད་པའ་དེཀའ་
ངལ་ཐེྫོན་ཏ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ལྫོ་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ནང་ 
ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་གནདེ་སྡུདེ་ཆེ་ཚོང་ཅིག་བསྡུ་
ལན་འབདེ་ནའི་དེྫོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཀྱི་གནས་ཚོདེ་ནང་ རྫོང་ཁའ་ལྫོགས་
གྲུབ་དེང་ལག་ལན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་ཅིག་འབདེ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་འདེ་
ལས་ཐེྫོབ་པའ་གནདེ་སྡུདེ་ཀྱིས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་དེང་དེར་ཁྱབ་གཏང་ནའི་

དེྫོན་ལུ་ འྫོས་འབབ་ལྡན་པའ་སྲིད་བྱུས་དེང་འཆེར་གཞི་ལས་རམ་ཚུ་བརྩིམ་ན་ལུ་
ལམ་སྫོན་འབདེ་ན་དེང་ དེམགས་བསལ་དུ་ འཆེར་གཞི་ ༡༢ པའ་གྲུབ་འབྲེས་
གཙོ་ཅིན་དེང་མཐེར་འཁྱྫོལ་བརྡ་སྫོན་ཚུ་འགྲུབ་ན་ལུ་ཕེན་ཐེྫོགས་སྫོམ་ཡྫོདེཔ་ཨིན།  
ཞིབ་འཚོལ་འདེ་ག་དེམགས་ཡུལ་ཚུའ་གྲས་ལས་དེང་པ་འདེ་ དེཔ་ཚོདེ་ནང་ཚུདེ་
ཡྫོདེ་པའ་འབྲུག་པའ་མ་ངྫོམ་ཚུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབདེ་ཐེྫོག་ལས་ རྫོང་ཁ་སླབ་ན་
དེང་བྲེ་ན། ཉན་ན། ལྷག་ནའི་རག་རྩིལ་བཞི་ག་ལྫོགས་གྲུབ་དེང་ལག་ལན་བརྟེག་
ཞིབ་འབདེ་ན་ཨིན། འདེ་གས་ མ་ངྫོམ་ཚུ་ག་རང་སྫོའ་ཁ་སྐདེ་ཤེས་ཚོདེ་དེང་ལཱ་
གཡྫོག་ དེ་ལས་ རྫོང་ཁ་དེང་འབྲེལ་བའ་གནས་ཚུལ་གཞིན་ཡང་བསྡུ་ལན་
འབདེ་ན་ཨིན། གནས་ཚུལ་དེ་ས་བསྡུ་ལན་འབདེ་མ་འདེ་ཡང་ 

རྫོང་ཁའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལག་ལེན་གྱི་ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་དྫོ་ཡྫོདཔ། 

འཆར་སྣང། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དེང་། གཅིག་མཐུན། རྩི་བརྟེན་གྱི་དེྫོན་ལུ་ 
རྫོང་ཁ་འདེ་འབྲུག་མ་ག་ར་ག་བརྡ་དེྫོན་སྫོདེ་ལན་གྱི་སྐདེ་ཡག་གཙོ་

ཅིན་ཅིག་ས་བཟྫོ་ན། 

དམིགས་སྐྱེད། 

རྒྱལ་ཁབ་གྫོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དེང་བསྟུན་ཏ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐདེ་
ཡག་ཡང་ གྫོང་འཕེལ་དེང་དེར་ཁྱབ་བཏང་ས་ཞིབས་ཏྫོག་ཞུ་ན། 

དཀར་ཆག 

རྫོང་ཁའ་ལྫོགས་གྲུབ་དེང་ལག་ལན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་འབདེ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ།  1 

ས་གནས་ཀྱི་མང་སྡེབ་སྫོར་གཅིག་མཚུངས་དེང་ཚོདེ་ལྡན་བཟྫོ་ཡྫོདེཔ།  3 

འཁྲབ་སྲུང་དྲིག་ཤེྫོས་འཐེྫོན་མ་ཚུ་ལུ་ངྫོས་ལན། 4 

གུ་གཱལ་གྱིས་ ཇྫོ་མྫོ་ལྷ་ར་ ཡག་གཟུགས་བཙུགས་ཡྫོདེཔ། 4 

སྐདེ་ཡག་འཕྲུལ་རག་ག་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲྫོས་ཚོགས། 5 

ཞི་གཡྫོག་གཟངས་བསྫོདེ་ཀྱི་རྟེགས་མ་དེང་ལག་ཁྱར་གནང་ཡྫོདེཔ། ༦ 

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རག་ཚོགས་སྡེ་དེང་ཞིལ་འཛིམས་འཚོགས་ཡྫོདེཔ། ༦ 

ཨིང་རྫོང་ཤེན་སར་ཚོག་མཛིད་པར་ཐེངས་ ༢ པའ་ཟན་བྲེས། ༧ 

ཡག་ཚོང་ལས་བྱེད་པའ་སྙན་ཞུ། ༨ 
         



 

 

པར་ཐེངས་ 7 པ། སྤྱི་ཚོས་ 30/12/༢༠༡9། 
 

 

ཤེྫོག ་གྲངས་ 2 པ། 
      

 

  
 

 

 

  

འཕྫོ་མཐུད། 

འབྲུག་མ་ཚུ་གས་རྫོང་ཁའ་ཤེས་ཚོདེ་དེང་ལག་ལན་གྱི་སྐྫོར་ལས་ཧ་གྫོ་ན་དེང་ 
རྫོང་ཁ་ལུ་ཤེ་ཞིན་དེང་སྫོ་བ་ཡྫོདེ་མད་ཤེས་རྟེྫོགས་འབྱུང་ཐེབས་ལུ་ཨིན།   
 
གཉས་པ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཐེྫོག་ལས་ དེཔ་ཚོདེ་ནང་ཚུདེ་པའ་འབྲུག་མ་ཚུ་ག་
གནས་ཚོདེ་ལྡན་པའ་རྫོང་ཁའ་ལྫོགས་གྲུབ་དེང་ལག་ལན་གྱི་ཤེས་ཚོདེ་དེབྱེ་
ཞིབ་འབདེ་ན་ཨིན། འདེ་གས་ གཙོ་བྫོ་ར་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་བཟྫོ་
ཡྫོདེ་པའ་རྫོང་ཁའ་མཐུན་རྐྱེན་དེང་ཞིབས་ཏྫོག་ཚུ་ མ་སར་ཚུ་གས་ག་དེ་ས་ར་
ལག་ལན་འཐེབ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་ཨིན་ན་གསལ་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་ཧ་གྫོ་ཚུགས། ག་དེམ་
ཅིག་ས་ མཐུན་རྐྱེན་དེང་ཞིབས་ཏྫོག་ཚུ་མ་སྤྱིྫོདེ་པར་ཡྫོདེཔ་འདྲིཝ་ཅིག་འབདེ་
བ་ཅིན་ འདེ་ག་རྒྱུ་མཚོན་ཚུ་ཡང་ཤེས་ཚུགས། དེ་གས་མ་ཚོདེ་ ནཱ་ལས་ཕེར་ 
མ་སར་ཚུ་གས་རྫོང་ཁ་སང་བརྩིྫོན་འབདེ་ནའི་དེྫོན་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་དེང་ཞིབས་
ཏྫོག་ག་ཅི་ར་དེགྫོཔ་ཡྫོདེ་ག་ག་བསམ་འཆེར་ཚུ་ཡང་བསྡུ་ལན་འབདེ་ན་ཨིན།   
 
གསུམ་པ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དེཔ་ཚོདེ་ནང་ཚུདེ་ཡྫོདེ་པའ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ག་མཐེྫོ་རམ་སླྫོབ་གྲྭའ་སླྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ རྫོང་ཁ་སླབ་ན་དེང་ཉན་ན། བྲེ་ན། 
ལྷག་ནའི་རག་རྩིལ་བཞི་ཡྫོདེ་མ་ཚུ་ ཆེྫོས་རྒྱུགས་ལན་ཐེྫོག་ལས་ལྫོགས་གྲུབ་
དེབྱེ་ཞིབ་འབདེ་ན་ཨིན། དེ་ག་དེྫོན་ལུ་ ༼རྫོང་རྒྱུགས།༽ ཟར་ རྫོང་ཁའ་

ཤེས་ཚོདེ་དེབྱེ་ཞིབ་འབདེ་ནའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨིང་ལིཤེ་སྐདེ་ཡག་
བརྟེག་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ལུ་གཞི་བཞིག་ས་ མཁས་མཆེྫོག་ཚུ་གྲལ་གཏྫོགས་
འབདེ་ཐེྫོག་ལས་བཟྫོ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། འདེ་ཡང་ དེ་ལྫོ་ རྫོང་ཁའ་ཆེྫོས་རྒྱུགས་
ལན་སྲིྫོལ་ཡྫོདེ་པའ་གཞུང་ག་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དེང་མཐུནམ་ས་བཟྫོ་ནའི་དེྫོན་ལུ་ 
འབྲུག་ག་སླྫོབ་གྲྭའ་ཆེྫོས་རྒྱུགས་དེང་བརྟེག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡྫོག་ལྷན་ཚོགས། འབྲུག་ག་བཙོག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཚུ་དེང་གཅིག་ཁར་གྲྫོས་
བསྟུན་འབདེ་དེ་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་གས་བཟྫོ་ཡྫོདེ་པའ་རྫོང་ཁའ་དྲི་བ་ཚུ་ཡང་ དེབྱེ་
དེཔྱདེ་དེང་ག་བསྡུར་འབདེ་དེ་བཟྫོ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། རྫོང་རྒྱུགས་འདེ་ གནས་ཚོདེ་
དེང་ལྡན་པའ་ལྫོགས་གྲུབ་བརྟེག་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཅིག་འབདེཝ་ལས་ མ་
འྫོངས་པ་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཅིག་ས་བཟྫོ་ས་ གཙུག་སྡེ་ཆེ་མཉམ་གྱིས་ར་གཅིག་
མཚུངས་ས་ལག་ལན་འཐེབ་ན་ལུ་དེམགས་གཏདེ་སྐྱེད་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 
 
ཞིབ་འཚོལ་འདེ་ཡང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིིས་འགྫོ་འདྲིན་ཐེྫོག་ 
གྲྫོས་སྫོན་པ་མཁས་དེབང་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་འགྫོ་ཁྲད་འབདེ་དེ་ དེཔལ་
འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལ་བ་དེང་རྒྱལ་ཡྫོངས་རྩིས་དེཔྱདེ་བཀྫོདེ་འཛིན་ལས་ཁྱདེ་རག་
རྒྱབ་སྐྱེྫོར་ཐེྫོག་ལས་འབདེ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 



 

 

ཤེྫོག ་གྲངས་ 3 པ། རྫོང་ཁའ་སྫོན་མ།   

ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ཞིབ་འཚྫོལ་འབད་དེ་ སྡེབ་སྫོར་གཅིག་མཚུངས་དང་ཚད་ལྡན་བཟྫོ་ཡྫོདཔ། 

ལུ་ ནང་སྲིད་དེང་སྲིྫོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་
འདེ་སྐདེ་ཡག་ཚོདེ་ལྡན་དེང་གཅིག་མཚུངས་བཟྫོ་ནའི་འགན་དེབང་ཡྫོདེཔ་ལས་ 
རྫོང་ཁག་དེང་རྒེད་འྫོག་ དེ་ལས་ གཡུས་ཚོན་གྱི་མང་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་འབདེ་དེ་ དེ་
ཚུའ་སྡེབ་སྫོར་གཅིག་མཚུངས་དེང་ཚོདེ་ལྡན་བཟྫོ་དེགྫོ་པའ་ཞུ་བ་འབདེཝ་བཞིན་
དུ་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་མང་གནས་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་འབདེ་དེ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་
ས་ཆེ་ལྷན་ཚོགས་དེང་། ས་གནས་གཞུང་ག་ཡག་ཚོང་། བཙོག་འཐུ་ལྷན་
ཚོགས། ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ལ་སྫོགས་པའ་འབྲེལ་ཡྫོདེ་ལས་སྡེ་ཚུ་དེང་མཉམ་
འབྲེལ་གྱི་ཐེྫོག་ལུ་ མང་གནས་ཚུ་དེབྱེ་དེཔྱདེ་འབདེ་བའ་ཁར་ མང་གནས་ཚུ་རྫོང་
ཁག་ཚུ་ནང་བཏང་ས་བདེན་དེཔྱདེ་འབདེ་ཞིན་ན་  གྫོང་གསལ་མང་གནས་ཀྱི་
ཡག་སྡེབ་ཚུ་དེཔ་དེབ་ཐེྫོག་པར་སྐྲུན་འབདེ་དེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབདེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན།  
དེཔ་དེབ་འདེ་ནང་ མ་ཤེས་མ་མཐེྫོང་མ་ལུ་བརྟེན་ཏ་ལྷག་ཆེདེ་ར་བྱུང་ཡྫོདེཔ་སྲིད། 
འདེ་ལུ་ མཁྱན་ལྡན་ཡྫོངས་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་བཟྫོདེ་པ་བཞིས་གནང་ཟར་ཞུ་ན་དེང་
གཅིག་ཁར་ ནྫོར་བཅིྫོས་དེང་ལགས་བཅིྫོས་ཀྱི་དེྫོན་ལུ་ཐུགས་འཆེར་ར་བཀྫོདེ་ན་
ཡྫོདེ་རུང་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་རྩིྫོམ་རག་སྡེ་ཚོན་ནང་ཐེདེ་ཀར་འབྲེལ་བ་
འཐེབ་གནང་། 

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ག་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷན་ཁག་དེང་
ལས་སྡེ། ས་གནས་གཞུང་། དེ་ལས་ མ་སར་སྤྱིར་བཏང་གས་ རྫོང་ཁག་
དེང་རྒེད་འྫོག་ནང་ཡྫོདེ་པའ་གཡུས་སྫོའ་མང་ཚུ་ ཡག་ཐེྫོག་ལུ་བཀྫོདེ་པའ་
སྐབས་ མང་གནས་དེང་འབྲེལ་བའ་ཁུངས་དེང་དེགྫོས་པ། རྒྱལ་རབས་ཀྱི་
ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ཅི་ལུ་ཡང་ དེབྱེ་བ་དེཔྱདེ་དེ་གཞི་རྟེན་མ་འབདེ་བར་ རང་ག་
ཤེས་ཚོདེ་དེང་བྫོ་རག་ལུ་ག་འཆེར་མ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ ཡག་སྡེབ་ར་སྫོ་སྫོ་ས་
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་ཀྱི་ལྫོ་རྒྱུས་
ཚུ་ མང་ག་ཐེྫོག་ལས་སྫོན་ཚུགསཔ་ས་ཡྫོདེ་མ་ཚུ་ཉམས་འགྱིྫོ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་ལས་ 
ག་ན་བ་ཁག་ཆེ་བའ་སྲིྫོལ་ཁྱུན་ལམ་སྲིྫོལ་གྱི་ཆེ་ཤེས་ཅིག་ཨིན་པའ་མང་
གནས་ཚུ་སྔར་ག་ཨིནམ་ས་ གྲ་མ་ཉམས་གྲུ་མ་ཉམས་པར་བཞིག་ནའི་དེྫོན་

དཔེ་གཏམ། 

༡༽ ཁུར་ཨི་པས་འབག་ཚོ་ཡང་ཡང་འདྲི། །ཟས་ཨི་མས་ཟ་ཚོ་ཞིམ་ཞིམ་འདྲི།། 
༢༽ རྫོགས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ཤེག་འགྱིྫོཝ་མཐེྫོང་། །རང་ག་སྒྱིད་པར་ཨི་ཝ་ཞིལཝ་མ་མཐེྫོང་།། 

༣༽ ནག་བྲེ་གང་ག་སྦུག་ལས། །ནག་རྫོག་ཅིག་ཡལ་བ་ལུ་སྐྱེྫོན་མད།། 
4༽ ཐེངམ་འདེ་བྱེ་གས་ཟ་རུང་བྲེ་བརྒྱདེ་མ་ཟ་རུང་བྲེ་བརྒྱདེ།། 
༥༽ གདེྫོང་གས་ལྫོ་མ་ཐེྫོབ་པར། །དེཔྱལ་བས་སྫོ་འདུ་ས་ས།། 

༦༽ ཉན་སུ་གདེྫོང་གས་ལྫོ་མ་ཐེྫོབ་པར། །ནུབ་སུ་སྐདེ་ཀྱིས་མ་ལྷུ་ནའི་རྩིས་མ་རྐྱེབ།། 



 

 

པར་ཐེངས་ 7 པ། སྤྱི་ཚོས་ 30/12/༢༠༡9། 
 

 

ཤེྫོག ་གྲངས་ 4 པ།  

 

  

ནའི་ཐེབས་ལུ་ འགུལ་བརྙན་བསམ་འཕེལ་གསུམ་པའ་འཁྲབ་སྲུང་བྲེ་ནའི་
འགྲན་བསྡུར་ཅིག་འགྫོ་འདྲིན་འཐེབ་ཡྫོདེ་མའི་ནང་ བཅིའ་མར་གཏྫོགས་
མ་དྲིག་ཤེྫོས་ལྔ་ལུ་ དེངུལ་རྐྱེང་ག་གསྫོལ་ར་དེང་ལག་ཁྱར་ཚུ་གནང་ཡྫོདེ། 
དེ་ཡང་ ཁག་འབག་ག་སླྫོབ་དེཔྫོན་ཅིག་ཨིན་མ་ངྫོམ་བཀྲས་རྡྫོ་རྗེ་གས་ཨིང་
དེང་པ་ཐེྫོན་ཡྫོདེཔ་དེང་ དེག་ལགས་ཕུག་སླྫོབ་གྲྭ་ཆེ་བའ་དེབུ་འཛིན་འྫོགམ་
ཟླ་བ་རྒྱལ་ཚོན་གྱིས་ཨིང་གཉས་པ། རྩིྫོདེ་དེཔྫོན་ཡྫོངས་ཁྱབ་ཡག་ཚོང་ནང་ 
ཕྱེག་ཞུ་མ་འགྱུར་མད་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ཨིང་གསུམ་པ། ཨྫོན་རག་འཛིན་
གྱིས་ཨིང་བཞི་པ། དེ་ལས་ འབྲུག་ག་བཙོག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཕྱེག་ཞུ་
མ་ཚོ་རང་དེཔལ་འབྱེྫོར་གྱིས་ཨིང་ལྔ་པ་ཐེྫོན་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 

འཁྲབ་སྲུང་དྲག་ཤྫོས་འཐྫོན་མི་ཚུ་ལུ་ངོས་ལེན། 

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྫོང་ཁའ་རྩིྫོམ་རག་གྫོང་འཕེལ་གཏང་ན་
དེང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡྫོདེ་པའ་ན་གཞིྫོན་ཨི་ལུ་ཚུ་ལས་འགྫོ་བཟུང་ མ་དྲིག་གཞིན་
ཆེ་ཆུང་མད་པར་ག་ར་རྫོང་ཁའ་སྐདེ་ཡག་དེང་རྩིྫོམ་རག་ལུ་ སྫོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་

གུ་གཱལ་༼Google༽ གྱིས་ ཇོ་མྫོ་ལྷ་རི་ ཡིག་གཟུགས་བཙུགས་ཡྫོདཔ། 

ནང་ལག་ལན་འཐེབ་ནའི་དེྫོན་ལུ་ “More fonts” ཟར་མའིི་གུ་ཨིབ་ས་ 
“Jomolhari” ཟར་འཚོལ་གནང། ཡག་གཟུགས་འདེ་གདེམ་ཁ་རྐྱེབ་
ཞིནམ་ལས་ “Okey” གུ་ཨིབ་གནང་། འདེ་ཚོར་གཅིག་རྐྱེངམ་གཅིག་
འབདེ་དེགྫོ། 
 
དེ་བཟུམ་ས་ གུ་གཱལ་གྱི་ Gboard ཟར་བའ་ལྡ་སྫོམ་ནང་ རྫོང་ཁའ་ལྡ་
སྫོམ་ཡང་བཙུགས་ཡྫོདེ་མ་འདེ་ རམ་སག་འབདེ་ན་དེང་ལག་ལན་འཐེབ་ན་ལུ་
འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་ཡྫོདེ་པའ་ཁར་ ལྡ་སྫོམ་གཞིན་མ་ཚུ་བཟུམ་ས་ ཚོང་བསགས་ཚུ་
ཡང་འཐེྫོན་ན་མད། ཨིན་རུང་ རྫོང་ཁའ་ལྡ་སྫོམ་འདེ་ Android ག་
འགྲུལ་འཕྲིན་ཐེྫོན་རམ་རྐྱེངམ་གཅིག་ནང་ཡྫོདེཔ་ཨིན། ལག་ལན་འཐེབ་ནའི་
དེྫོན་ལུ་ འྫོག་ག་མགྱིྫོགས་རས་འདེ་ལག་ལན་འཐེབ་གནང་། 

རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་གས་ བརྡ་དེྫོན་འཕྲུལ་རག་དེང་
བརྒྱུདེ་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུདེ་དེ་ གུ་གཱལ་ལུ་ཞུ་བ་འབདེཝ་བཞིན་དུ་ 
༼Christopher J. Fynn༽ཀརས་ཊྫོ་ཕེར་ ཇ་ཕེན་གྱིས་བཟྫོ་
ཡྫོདེ་མ་ སྫོང་པར་ལག་ལན་འཐེབ་ཆེྫོག་པའ་ ཡུ་ན་ཀྫོཊ་ག་ཡག་གཟུགས་ 
ཇྫོ་མྫོ་ལྷ་ར་འདེ་ འཕྲིལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ གུ་གཱལ་༼Google༽གྱི་ཡག་
གཟུགས་ཀྱི་མཛིད་ནང་བཙུགས་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 
 
ཡག་གཟུགས་འདེ་ གུ་གཱལ་གྱི་རམ་ལུགས་གུ་གཱལ་ཌྫོཀས་དེང་ གུ་གཱལ་
ཨིས་ལའིཌ། དེ་ལས་ གུ་གཱལ་ཤེིཊ། ༼Google Docs, Google 
Slide, Google Sheet༽ ལ་སྫོགས་པའ་ནང་ ལག་ལན་འཐེབ་
བཏུབ་ན་ཨིན་པའ་ཁར་ ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆེར་སྫོ་དེང་རམ་ལུགས་བཟྫོ་མ་ཚུ་
གས་ཡང་ ཡག་གཟུགས་འདེ་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་ས་ལག་ལན་འཐེབ་ཚུགས། 
འདེ་གས་ གུ་གཱལ་ཨིས་ལའིཌ་༼Google Slide༽ ནང་ རྫོང་ཁའ་
ཡ་གུ་ལགས་ཤེྫོམ་ས་གསལ་སྫོན་འབདེ་མ་བཏུབ་པའ་ དེཀའ་ངལ་ཡྫོདེ་མ་
འདེ་ཡང་བསལ་ཚུགས། ཡག་གཟུགས་འདེ་ གུ་གཱལ་གྱི་རམ་ལུགས་ཚུ་



 

 

ཤེྫོག ་གྲངས་ 5 པ། རྫོང་ཁའ་སྫོན་མ།  

  

སྐད་ཡིག་འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚྫོགས། 

ག་ར་གི་དེྫོན་ལུ་སྐདེ་ཡག་འཕྲུལ་རག་ཟར་བའ་བརྗེྫོདེ་དེྫོན་ཐེྫོག་ལུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲྫོས་ཚོགས་ཅིག་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ པའ་ཚོས་ ༤ ལས་ ༦ ཚུན་ 
ཕེརནས་༼France༽གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་པ་རས་༼Paris༽ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་ UNESCO དེང་། Government of the Khanty-
Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra དེ་ལས་ European Language Resources Association གསུམ་གྱིས་འགྫོ་
འདྲིན་འཐེབ་ས་འཚོགས་ཡྫོདེཔ་ཨིན། གྲྫོས་ཚོགས་དེྟེ་ནང་ལས་མགྲྫོན་བརྡ་ལྷྫོདེ་ཡྫོདེཔ་བཞིན་དུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ལས་ བརྡ་དེྫོན་འཕྲུལ་
རག་འགྫོ་དེཔྫོན་གྫོངམ་ བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བཅིའ་མར་གཏྫོགས་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 
  
གྲྫོས་ཚོགས་ནང་ ངྫོ་མ་ར་ བཅིྫོས་རག་ (Artificial Intelligence) དེང་ གཞིན་འཕྲུལ་རག་ཚུ་གཡྫོག་བཀྫོལ་ཏ་ སྐདེ་ཡག་ག་འཕྲུལ་རག་གྫོང་
འཕེལ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ མ་མང་ལུ་ཞིབས་ཏྫོག་དེང་བརྡ་དེྫོན་ཚུ་འདྲི་མཉམ་ས་བྱེན་ཚུགསཔ་བཟྫོ་ནའི་ཐེབས་ལམ་དེང་ ཁ་སྐདེ་དེང་འབྲེལ་བའ་དེཀའ་ངལ་ཚུ་
བསལ་ནའི་སྐྫོར་ལས་ གྲྫོས་བསྡུར་དེང་ཉམས་མྫོང་ཚུ་བརྗེ་སྫོར་འབདེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་ཡུ་ནས་ཀྫོ་(UNESCO)གས་འབདེ་བ་ཅིན་ མ་མང་
ལུ་བརྡ་དེྫོན་དེང་ཞིབས་ཏྫོག་ཚུ་འདྲི་མཉམ་ས་འཐེྫོབ་ན་འདེ་ འགྲྫོ་བ་མའི་གཞི་རྟེན་གྱི་ཐེྫོབ་དེབང་ཨིནམ་ལས་ འདེ་འགྲུབ་ཐེབས་ལུ་ ག་ར་ཚུདེ་པའ་ཡྫོན་ཏན་ཅིན་
གྱི་མ་སྡེ་(inclusive knowledge society) དེང་ ག་ར་གས་སྤྱིྫོདེ་ཚུགས་པའ་འཕྲུལ་རག་(digital inclusion) གྫོང་འཕེལ་གཏང་ན་ལུ་ 
གཙོ་བྫོར་བཏྫོན་དེགྫོཔ་ས་སླབ་དེྫོ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 
 
བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་དེང་འཕྲུལ་རག་ལས་སྡེ་ དེཔར་ན་ གུ་གཱལ་དེང་ཕེས་བུག་ག་འཕྲུལ་རག་མཁས་མཆེྫོག་ཚུ་དེང་ཕྱེདེ་དེ་ གུ་གཱལ་
ག་ལྡ་སྫོམ་ Gboard ནང་ རྫོང་ཁའ་ལྡ་སྫོམ་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་ས་རམ་སག་འབདེ་དེ་ གཞིན་ལུ་སྤེལ་ཐེངས་ཚུ་ལྷབ་ཡྫོདེཔ་མ་ཚོདེ་ ཨིང་སྐདེ་ཀྱི་ཡ་གུ་མཛུབ་
གནྫོན་རྐྱེབ་ཐེྫོག་ལས་ རྫོང་ཁའ་ཡ་གུ་གྫོག་རག་ནང་བྲེ་བཏུབ་པའ་མཐུན་རྐྱེན་བཟྫོ་ནའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་སླབ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 



 

 

པར་ཐེངས་ 7 པ། སྤྱི་ཚོས་ 30/12/༢༠༡9། 
 

 

ཤེྫོག ་གྲངས་ 6 པ།  

  

སྤྱི་ཚོས་ ༡༡/༡༢/༢༠༡༩ ལུ་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ནང་ལས་ 
འབྲུག་ག་རྩི་བ་གསུམ་ལུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དེག་ག་སྫོ་ལས་ ཕྱེག་ཞུ་ཡྫོདེ་མ་ཞི་གཡྫོགཔ་ཚུ་ལུ་ 
གཟངས་བསྫོདེ་ཀྱི་རྟེགས་མ་གནང་ནའི་ལས་རམ་ཅིག་འགྫོ་འདྲིན་འཐེབ་ཡྫོདེཔ་ཨིན།  

 

དུས་ཅི་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ནང་ལས་འགྫོ་དེཔྫོན་ ༤ གས་ ཞི་གཡྫོག་
གཟངས་བསྫོདེ་རྟེགས་མ་ཐེྫོབ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ག་གྲས་ལས་ ལྫོ་ངྫོ་ ༣༠ ལྷག་ས་གཞུང་ལུ་
ཕྱེག་ཞུ་མའི་སྐདེ་ཡག་གྫོང་འཕེལ་གཙོ་འཛིན་འགྫོ་དེཔྫོན་ཨྫོན་རྡྫོ་ལུ་གསར་གྱི་རྟེགས་མ་དེང་། 
ལྫོ་ངྫོ་ ༢༠ ལྷག་ས་ཕྱེག་ཞུ་མའི་སྐདེ་ཡག་གྫོང་འཕེལ་གཙོ་འཛིན་འགྫོ་དེཔྫོན་འྫོགམ་དེབང་
ཕྱུག་རག་འཛིན་ལུ་དེངུལ་གྱི་རྟེགས་མ་གནང་ཡྫོདེཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་ས་ ལྫོ་ངྫོ་ ༡༠ ལྷག་ས་
ཕྱེག་ཞུ་མའིི་བརྡ་དེྫོན་འཕྲུལ་རག་འགྫོ་དེཔྫོན་གྫོངམ་རག་འཛིན་དེཔལ་སྫོན་དེང་ ཞིབ་འཚོལ་
འགྫོ་དེཔྫོན་གྫོངམ་ སྐྱེད་པ་ལྷ་སྫོན་གཉས་ལུ་ཟངས་ཀྱི་རྟེགས་མ་གནང་ཡྫོདེ། 
 
དེ་དེང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲེས་དེང་འཁྲལ་ཏ་ངྫོས་འཛིན་འབདེ་ཡྫོདེ་པའ་ རྩིས་ལྫོ་ 
༢༠༡༨-༡༩ ག་ ལས་བྱེདཔ་ཁྱདེ་འཕེགས་ཅིན་ སྐདེ་ཡག་གྫོང་འཕེལ་འགྫོ་དེཔྫོན་ཡུམ་སྐྱེད་
ལྷ་མྫོ་ལུ་ཡང་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཟངས་བསྫོདེ་ཀྱི་ལག་ཁྱར་
ཅིག་གནང་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 
 
ག་ན་བ་ཁྱདེ་དུ་འཕེགས་པའ་རྒྱལ་ཡྫོངས་དུས་ཆེན་གྱི་ཉནམ་བརྩི་སྲུང་དེང་འབྲེལ་    གཟངས་
བསྫོདེ་ཀྱི་རྟེགས་མ་དེང་ལག་ཁྱར་འཐེྫོབ་མ་ཚུ་ལུ་ ཡག་ཚོང་ག་བཟའ་ཚོང་ཧྫོངས་ལས་ ངལ་
རངས་དེང་བཅིས་པའ་བཀྲས་བདེ་ལགས་ཕུལཝ་ཨིན། 

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

གློག་རིག་གི་མིང་ཚིག  

ཨིང་སྐད། རྫོང་ཁ། 

Blog བྲི་སྒོ། 
Cursor འྫོད་རྟགས། 
Desktop གློག་གསལ། 
Font ཡིག་གཟུགས། 
Keyboard ལྡེ་སྒྲོམ། 
Memory Card དྲན་མཛྫོད། 
Microphone སྒྲ་དུང། 
Monitor གསལ་སྒྲོམ། 
Mouse གློག་བྱི། 
Photocopier འདྲ་འཕྲུལ། 
Printer པར་འཕྲུལ། 
Screen གསལ་ཁྲམ། 
Website ཡྫོངས་འབྲེལ་ 

འཆར་སྒོ། 
Wi-Fi རླབས་འཕྲིན། 
Email གློག་འཕྲིན། 
 
 

མིང་ཚིག་གསརཔ།  

རྫོང་ཁ། ཨིང་སྐད། 

གོམས་གཡྫོག Internship 
རྩིས་ཐབས། Algorithm 
བཅོས་རིག Artificial 

Intelligence 
ཟྫོག་མཉེན། Antivirus 
གནྫོད་མཉེན། Virus 
 
 



 

 

ཤེྫོག ་གྲངས་ 7 པ། རྫོང་ཁའ་སྫོན་མ།  

  

སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༠༨/༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་དེཔ་མཛིད་ཀྱི་ཞིལ་འཛིམས་
ཁང་ནང་ལུ་ས་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་དེང་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རག་
ཚོགས་སྡེ་གཉས་ཀྱི་བར་ན་ རྫོང་ཁའ་ཡག་སྡེབ་དེང་བརྡ་སྫོར་གྱི་ལམ་ལུགས་
གཅིག་མཚུངས་ས་མད་མ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞིག་ས་ གཞུང་འབྲེལ་དུ་ཞིལ་འཛིམས་
ཅིག་འཚོགས་ཡྫོདེཔ་ཨིན། ཞིལ་འཛིམས་དེ་ནང་ དེ་ལས་ཕེར་ རྫོང་ཁའ་ཡག་
སྡེབ་དེང་མང་ཚོག་ དེ་ལས་ བརྡ་སྫོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འདེས་པའ་གྲྫོས་
ཚོགས་དེང་མཁས་ཚོགས་ཚུ་ལས་ གཏན་འབབས་འབདེ་ཡྫོདེ་མ་ཚུ་དེང་འཁྲལ་ཏ་ 
ལག་ལན་འཐེབ་ན་ས་གྲྫོས་ཆེྫོདེ་གྲུབ་ཅི། དེ་ཁར་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རག་ཚོགས་སྡེ་

ཁའ་ནང་བཀྫོདེ་ན། ཨིན་རུང་ ཆེྫོས་
སྐདེ་ཀྱི་མང་ཚོག་རྫོང་ཁའ་ནང་ཡྫོངས་
གྲགས་ས་ལག་ལན་འཐེབ་ས་ཡྫོདེ་མ་
ཚུ་རང་འཇགས་བཞིག་ཞིན་ན་ ཡག་
སྡེབ་དེང་བརྡ་སྫོར་ཚུ་ག་དེ་དྲིག་དྲིག་
གཅིག་མཚུངས་ས་ལག་ལན་འཐེབ་ན་
ལུ་གཙོ་བྫོར་གཟུང་ན་ཨིན། དུས་ཅིའི་
ལས་རམ་གྱི་ནང་ ཡག་ཚོང་ག་སྡེ་
ཚོན་ར་ལས་ འབྲེལ་ཡྫོདེ་འགྫོ་དེཔྫོན་
ར་དེང་། ཕྱེ་ལས་འྫོས་འབབ་དེང་ལྡན་
པའ་ངག་གཤེས་མཁས་མཆེྫོག་ཚུ་
འབྫོ་ས་ གྲྫོས་བསྡུར་རྒྱསཔ་ས་གནང་
ཐེྫོག་ལས་ ལྫོ་ངྫོ་ ༢ པའ་ཟན་བྲེས་
ཀྱི་ལཱ་ལགས་ཤེྫོམ་ས་མཇུག་བསྡུ་
ཡྫོདེཔ་ཨིན། 

སྤྱི་ཚོས་ ༢༩/༡༠/༢༠༡༩ ལས་སྤྱི་ཚོས་ ༢༢/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་བདུན་ཕྲིག་ ༣ ལྷགཔ་ཅིག་ག་རང་ ས་
གནས་དེག་ལགས་ཕུག་ལུ་ས་ ཨིང་རྫོང་ཤེན་སར་ཚོག་མཛིད་བསྐྱེར་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འགྫོ་འདྲིན་འཐེབ་ཡྫོདེ། དེ་ཡང་ 
རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐདེ་ཡག་ཚོདེ་ལྡན་བཟྫོ་ན་དེང་ དུས་མཐུན་བཟྫོ་ན་ལུ་དེམགས་ཏ་ ཚོག་མཛིད་པར་ཐེངས་ ༢ པའ་དེངྫོས་
གཞིའི་ལཱ་ཁག་གསུམ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། ༡༽ ཨིང་ལིཤེ་ཚོག་མཛིད་ཀྱི་རྩི་ཚོག་འྫོས་འབབ་ཡྫོདེ་མ་ཚུ་མ་ཚོང་ཚོངམ་ས་
བཙུགས་ན་དེང་། ཚོག་སྡེའི་དེབྱེ་དེཔྱདེའབདེ་ན། གྫོ་དེྫོན་གསར་བཙུགས་འབདེ་ན་དེང་དེའི་དེབྱེ་དེཔྱདེ་འབདེ་ན། ༢༽ 
ཚོག་མཛིད་ཀྱི་ཁྱདེ་རྣམ་ཚུ་ ཧ་མ་དེང་མ་འདྲིཝ་ས་བཙུགས་ཐེྫོག་ལས་ ཧ་གྫོཝ་འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་དེང་། ལག་ལན་འཐེབ་
ངྫོ་བདེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ས་བཟྫོ་ན། ༣༽ དེྫོ་མཉམ་གྱི་མང་ཚོག་རྫོང་ཁའ་ནང་ཡྫོདེ་བཞིན་དུ་ཆེྫོས་སྐདེ་ནང་ཡྫོདེ་མ་ཚུ་ རྫོང་

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་དང་རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚྫོགས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཞལ་འཛྫོམས་འཚྫོགས་ཡྫོདཔ། 

ལས་ཉྫོག་བཤེདེ་ཅིན་གྱི་ཡག་སྡེབ་སྤྱིན་ཞུ་ཕུལ་མ་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་
ཚོང་ག་ཁྱདེ་རག་ཚོགས་ཆུང་གས་བསྐྱེར་ཞིབ་འབདེ་དེ་ འྫོས་འབབ་དེང་
འཁྲལ་ཏ་ངྫོས་ལན་འབདེ་ན་དེང་། ཐེག་གཅིདེ་མ་ཚུགས་མ་ཚུ་ རྫོང་ཁའ་
མཁས་ཚོགས་ཞིལ་འཛིམས་ནང་བཙུགས་ན་ས་བཞིག་ཅི། དེ་བཟུམ་ས་ 
རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚོག་མཛིད་དེང་བརྡ་གཞུང་ཚུ་
བསྐྱེར་ཞིབ་འབདེ་བའ་སྐབས་ འབྲེལ་བ་ཡྫོདེ་པའ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ 
ཁྱདེ་རག་ཀྱི་འགྫོ་དེཔྫོན་ཚུ་གྲལ་གཏྫོགས་ཀྱི་མགྲྫོན་བརྡ་འབདེ་ན་ས་ ཞིལ་
འཆེམ་བྱུང་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 

ཨིང་རྫོང་ཤན་སར་ཚིག་མཛྫོད་པར་ཐེངས་ ༢ པའི་ཟིན་བྲིས། 



 

 

པར་ཐེངས་ 7 པ། སྤྱི་ཚོས་ 30/12/༢༠༡9། 
 

 

ཤེྫོག ་གྲངས་ 8 པ།  

 
བཀྲ་ཤིས་ཚེ་དབང། 

 

ཀུན་བཟང་རྫོ་རྗེ། 
 

ཆོས་སྐྱིད་དབང་མྫོ། 

 

ཁ་སྐད་འདི་ལམ་སྫོལ་གྱི་ར་རྒྱུད་གཟུང་ས་ཨིན། འདི་གིས་མི་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་མ་འྫོངས་མདུན་ལམ་ཡང་གསལ་སྫོན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།  
- རི་ཏ་མེ་བྫོན།  

“Language is the roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where they are going” 

  - Rita Mae Brown  

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

འགྲམས་སྫོམ་ཨིང་ ༡༢༢། བརྒྱུདེ་འཕྲིན་ཨིང་ ༠༢༣༢༢༦༦༣། པར་འཕྲིན་ཨིང་ ༠༢-༣༢༢༩༩༢། 
གྫོག་འཕྲིན། ddc@dzongkha.gov.bt ཡྫོངས་འབྲེལ། www.dzongkha.gov.bt 

www.facebook.com/DzongkhaDevelopmentCommission 

ཡིག་ཚང་ལས་བྱེད་པའི་སྙན་ཞུ། 

དུས་ཅི་ རྫོང་ཁ་གྫོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐདེ་ཡག་གྫོང་འཕེལ་གཙོ་འཛིན་འགྫོ་
དེཔྫོན་འྫོགམ་ ངྫོམ་བཀྲ་ཤེས་ཚོ་དེབང་འདེ་ ལྷན་ཚོགས་ཡག་ཚོང་ནང་ལྫོ་༡༩ ཕྱེག་
ཞུ་བའ་མཐེའ་མར་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཡག་ཚོང་ནང་ ཀུན་གཏྫོགས་འགྲན་
བསྡུར་གྱི་ཐེྫོག་ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན་འགྫོ་དེཔྫོན་སྟེ་བཙོག་འཐུ་གྲུབ་ཡྫོདེཔ་ཨིན། 
 དེ་བཟུམ་ས་ སྐདེ་ཡག་གྫོང་འཕེལ་འགྫོ་དེཔྫོན་གྫོངམ་ ཀུན་བཟང་རྡྫོ་རྗེ་འདེ་བརྡ་དེྫོན་
དེང་བརྒྱུདེ་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་གནས་སྫོར་སྫོང་ཡྫོདེ། 
 
ཞིབ་རྫོགས་ཞིབ་འཚོལ་འགྫོ་དེཔྫོན་ ཆེྫོས་སྐྱེད་དེབང་མྫོ་འདེ་ མྫོ་རའ་བྫོ་འདེྫོདེ་ལར་དུ་
དེགྫོངས་ཞུ་འབདེ་ཡྫོདེཔ་ཨིན།  

རྫོང་ཁའི་ཨང་གྲངས་བརྩི་ཐངས། 
༡   གཅིག | unit  
༡༠  བཅུ། | ten  
༡༠༠   བརྒྱ། | hundred  
༡༠༠༠   སྫོང། | thousand  
༡༠,༠༠༠   ཁྲ། | ten thousand  
༡༠༠,༠༠༠   འབུམ། | hundred thousand  
༡༠༠༠,༠༠༠  ས་ཡ། | million  
༡༠,༠༠༠,༠༠༠  བྱེ་བ། | ten million  
༡༠༠,༠༠༠,༠༠༠  དུང་ཕྱུར། | hundred million  
༡༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠  ཐེར་འབུམ། | one billion  
༡༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠  ཐེར་འབུམ་ཆེན་པྫོ། | ten billion 
༡༠༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠  ཁྲག་ཁྲག | hundred billion 
༡༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠  ཁྲག་ཁྲག་ཆེན་པྫོ། | one trillion 
༡༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠,༠༠༠ རབ་བཀྲམ། | ten trillion 
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