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རྫོང་ཁའི་གཞི་རྩ། 
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཞབས་ལས་ 
བློན་པོ་དང་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཡོངས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་གི་ཞལ་འཛོམས་དང་གསུང་བཤད་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་ཤོག་གནང་ཡོད། 

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཞབས་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་འགྲུལ་དང་ལས་བྱེད་ཐོ་དེབ་ འགྲུལ་
འཁོར་ཨང་གྲངས་ ཁྱིམ་གྱི་གུང་ཨང་དང་ཁ་བྱང་ བརྡ་བྱང་ཚུ་ རྫོང་
ཁའི་ནང་བཞག་དགོཔ་སྦེ་དམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོད། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཚད་བརྟག་ཞིབ་
ཆོས་རྒྱུགས་ ༼རྫོང་རྒྱུགས་༽ཟེར་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་

ཁའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ཤེས་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ མོ་བཏབ་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྫོང་རྒྱུགས་ཀྱི་མོ་བཏབ་ལས་རིམ་འདི་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ རྒྱལ་
གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་སྦྱོང་བརྡར་པ་༢༠ དང་། ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་
སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་༨༦། དེ་ལས་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་༧༤ དང་
གཅིག་ཁར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། མོ་བཏབ་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
དགོ་མི་འདི་ཡང་ ལམ་ལུགས་འདི་ དངོས་སུ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་
སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

རྫོང་རྒྱུགས་ཀྱི་མྫོ་བཏབ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྫོདཔ། 

དཀར་ཆག 
རྫོང་རྒྱུགས་ཀྱི་མོ་བཏབ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོདཔ། 1   

ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་རྫོང་ཁའི་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་འབད་ནི་འགོ་
བཙུགས་ཡོདཔ། 2   

རྫོང་ཁའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལག་ལེན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ། 3   

འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་སྐབས་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
གིས་མི་མང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ། 4   

ཁག་འབག་གི་གན་རྒྱ་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ། 5   
ཚིག་མཛོད་དང་རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་
ཡོདཔ། 6   

ཡིག་ཚང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཞི་གཡོག་གཟེངས་བསྟོད་
ཀྱི་རྟགས་མ་དང་ལག་ཁྱེར་གནང་ཡོདཔ། 8   
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ལྫོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་རྫོང་ཁའི་ཐྫོག་སྐད་སྒྱུར་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡྫོདཔ། 
གོ་བ་ལེན་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་སྦོམ་སྦེ་ར་བྱུང་སྟེ་འདུག། དེ་འབད་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ད་ལས་ཕར་ རྫོང་ཁ་
གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱིར་འབྲུག་མི་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་དུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་གི་ན་གཞོན་
བུཚ་དང་བུམོ་ཚུ་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ འབྲུག་གཞུང་ཤེས་རིག་རྩ་གཞུང་དང་ཆོས་ཚན་ནང་ཚུད་ཡོད་
པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ཕུལ་ནི་ཨིན། 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ནང་ སྐྱབས་རྗེ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་
མཛད་གནང་མི་ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན་ཟེར་བའི་དཔེ་དེབ་འདི་ ཆོས་སྐད་ལས་རྫོང་ཁའི་
ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་
འཐབ་ནི་གིས་མ་ཚད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གི་ངོ་རྟགས་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་
དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབྱུང་ནི་ཨིན། མ་གཞི་ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་ ༡༠ པ་ པཎ་
ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་ཕྲེང་བ་ཟེར་མི་འདི་ 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་སྐྱབས་
འཛིན་འོག་ལུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ དཔེ་སྐྲུན་མཛད་གནང་སྟེ་འདུག།  ཨིན་རུང་ སྐྱབས་
རྗེ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་གནང་མི་ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་
རྣ་བའི་རྒྱན་དང་ སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་རབས་ ༡༠ པ་ པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་ ལྷོའི་
ཆོས་འབྱུང་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་ཕྲེང་བ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དོན་མ་འདྲཝ་ཡོདཔ་ལས་ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན། 
ད་རེས་ ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན་འདི་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ རྫོང་ཁའི་
གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ཤེས་ཚད་སྦྱང་མི་ཚུའི་དོན་ལུ་ སློབ་དེབ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

ང་བཅས་ར་གི་ ཧེ་མའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་
དཔེར་ན་ ཆོས་ལུགས། ཆོས་རྒྱུན། མི་
བརྒྱུད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ། ལ་
སོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་
གོངམ་ཚུ་གིས་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གསུངས་
གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ནང་ཡང་
བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ གསུང་རབས་ཚུ་མང་ཆེ་
ཤོས་ཅིག་ཆོས་སྐད་ནང་ཡོདཔ་ལས་ ད་
རེས་ནངས་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ལྷབ་ནི་དང་

རྫོང་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཟོ་དགོ་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་ལམ་ལུགས་
གཅིག་མཚུངས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཨིན། ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ རྫོང་ཁ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་དང་ཚད་ལྡན་བཟོ་ནི། 
དེ་མ་ཚད་ གཞུང་ལུ་རྫོང་ཁའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་མར་ཕབ་གཏང་ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན། རྫོང་རྒྱུགས་འདི་ནང་ རྒྱལ་སྤྱི་
དང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ མང་རབས་ཅིག་གི་ཁྱད་ཆོས་འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཚུ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ནང་ལས་  
གཙོ་བོ་ར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨིང་ལིཤི་བརྟག་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ (IELTS) ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྫོང་རྒྱུགས་འདི་ནང་ རྫོང་ཁ་སླབ་
ནི་དང་ཉན་ནི། འབྲི་ནི། ལྷག་ནི་གི་རིག་རྩལ་བཞི་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། 
ལམ་ལུགས་འདི་ འཕྲལ་ར་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་དང་མོ་བཏབ་འབད་ཞིན་ན་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་དང་འབྲེལ་ཡོད་
གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་གྲོས་འདེབས་སྦེ་ཕུལ་ནི་ཨིན། 

འཕྫོ་མཐུད། 



 

 

ཤོག ་གྲངས་ 3 པ། རྫོང་ཁའི་སྒྲོན་མེ།  

  

རྫོང་ཁའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལག་ལེན་གྱི་སྫོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡྫོདཔ། 

འཐབ་ཅི། སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་འདི་ནང་ འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་
ཁྲིམས་ཀྱི་སློབ་སྡེ། འབྲུག་གསོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེ། རྩོད་
དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་རྫོང་ཁག་ཚུ་ལས་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་
དང་རྫོང་ཁ་ངོ་ཚབ་འགོ་དཔོན། དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་བསྡོམས་
༡༥ གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་སྐབས་ གཙོ་བོ་
ར་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ཐབས་ལམ། རྫོང་ཁའི་བརྡ་
གཞུང་དང་ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག། སྐད་སྒྱུར་འབད་ཐངས་། གློག་རིག་
ཐོག་ལས་རྫོང་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན། 
འདི་བཟུམ་སྦེ་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་གྱི་སྐབས་ ལོ་བསྟར་འཆར་
གཞིའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ བར་ཆད་འབྱུང་མ་བཅུག་པར་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ དུས་དང་
དུས་སུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༥/༠༩/༢༠༢༠ 
ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་དང་ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ཐངས་ གྷུ་གཱལ་ ༼Google meet༽ 
གི་ལག་ལེན་སྦྱོང་བརྡར་ཅིག་ཡང་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། 

ད་རེས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་ནང་གདོང་ལེན་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་  
མི་མང་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་བརྩི་བཀུར་ཉུང་
མི་འདི་ཨིན། དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ 
འབྲུག་གི་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་གྱི་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་བསྟུན་གྲོས་འབད་ཞིན་
ན་ བཀའ་ཡི་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལས་
འགོ་བཟུང་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་ག་རའི་ལོ་བསྟར་གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་
གན་ཡིག་ནང་ རྫོང་ཁ་འདི་ངེས་པར་དུ་མཐར་འཁྱོལ་དགོ་པའི་བརྡ་མཚོན་
ཅིག་སྦེ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྷན་ཁག་དང་ལས་
སྡེ་ཚུ་ལས་ རང་སོའི་ཡིག་ཚང་ནང་རྫོང་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
རྫོང་ཁ་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ལྷོད་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
རྩིས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ གི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༧/༠༧/༢༠༢༠ ལས་ 
༠༡/༠༨/༢༠༢༠ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་དྲུག་གི་རིང་ལུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་གི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་
ནང་སྦེ་ རྫོང་ཁའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལག་ལེན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཅིག་འགོ་འདྲེན་

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། 
རྒྱང་མཐྫོང་ཊི་བི། རྒྱང་མཐྫོང་། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་མྫོ་བ་ཡེལ། བརྒྱུད་འཕྲིན། འགྲུལ་འཕྲིན། 
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།  

 

  

 

སྤྱི་ཚེས་ ༡༡/༠༨/༢༠༢༠ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཌ-
༡༩འདི་ མི་སྡེའི་ནང་ལས་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ ད་རེས་འབདཝ་ད་ ལན་ཐེངས་
གཉིས་དེ་རེ་ གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་དང་ཡིག་ཚང་ཚུ་སྒོ་
བསྡམས་སྟེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ 
མི་མང་ལུ་སྐད་ཡིག་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གློག་ཐོག་ ༼ཝི་ཅེཊ། གྷུ་གཱལ་ཧེང་ཨའུཊ། གློག་
འཕྲིན།༽ ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
གཞན་ཡང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་ ནད་ཡམས་ཀོ་
ཝིཌ་-༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་གོ་བརྡ་དང་གནས་ཚུལ་གསར་སྟོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ཕབ་ནིའི་
ལཱ་འགན་འཐེབ་གནང་བཞིན་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་  གསོ་བའི་
ལྷན་ཁག་ལུ་འགོ་དཔོན་གཅིག་དང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལུ་འགོ་དཔོན་
གཉིས་ལོགས་སུ་སྦེ་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། མི་མང་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་ འོག་གི་འགོ་
དཔོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་། 
 
ཞབས་ཏོག་གི་དབྱེ་བ། འགོ་དཔོན་གྱི་མིང། འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང། 

བདག་སྐྱོང་དང་མི་སྟོབས། ཨྱོན་བསྟན་འཛིན། 17949680 

རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཏོག། ཡུམ་སྐྱིད་ལྷ་མོ། 17141912 

རྫོང་ཁའི་གློག་རིག་ཞབས་ཏོག། བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། 17280720 

འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་སྐབས་ ལན་ཚྫོགས་ཡིག་ཚང་གིས་མི་མང་
ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་འཕྫོ་མཐུད་དེ་ར་ཕུལ་དྫོ་ཡྫོདཔ། 

བརྡ་དྫོན་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག། 
 
 
Backup 

 
འདྲ། 

Biometrics  ངོས་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས། 
CPU  ལས་སོར་ལྟེ་བ། 
Driver སྲ་དེད། 
Email གོག་འཕྲིན། 
Folder  ཡིག་སོདེ། 
Notebook  དེབ་གོག། 
Mouse  གོག་བྱི། 
Virus  གནོདེ་མཉེན། 
Desktop གོག་གསལ། 
Printer པར་འཕྲུལ། 
Bandwidth སོ་ཚདེ། 
Bluetooth རླབས་མཐུདེ། 
Bookmark དེབ་རྟགས། 
Browser འཚལ་རམ། 
Algorithm རྩིས་ཐབས། 
Emoji འཆར་པར། 
Keyboard ལྡེ་སོམ། 
Motherboard མ་འཕྲུལ། 
Password གསང་ཡིག། 
Tablet ལག་གོག། 

 



 

 

ཤོག ་གྲངས་ 5 པ། རྫོང་ཁའི་སྒྲོན་མེ།  

  

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ཌི་ཇི་ཊཱལ་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ 
(Digital Drukyul) དམིགས་བསལ་ལས་འགུལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལཱ་གི་ཐོག་
ལས་ ཨིང་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་བར་ན་གློག་ཐོག་གི་སྐད་སྒྱུར་རིམ་ལུགས་ 
(Machine translation) ཐོན་རིམ་དང་པ་བཟོ་ནི་སྦེ་ཚུད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ལོ་ལྔའི་ནང་འཁོད་གློག་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལུ་
དགོ་པའི་ཨིང་སྐད་དང་རྫོང་ཁ་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་ཡོད་པའི་རྗོད་ཚིག་
(parallel corpus) ས་ཡ་༡ དེ་ཅིག་བཟོ་ནི་དང་ སྐད་སྒྱུར་
བརྒྱ་ཆ ༥༠ དེ་ཅིག་མ་འཛོལ་བར་འབད་ཚུགས་པའི་རིམ་ལུགས་ཅིག་
བཟོ་ནི་ཨིན། 
 
འདི་གིས་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༢༣/༡༡/༢༠༢༠ ལུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་དང་ཀྲོང་གསར་སྟག་རྩེ་ལུ་ཡོད་པའི་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་
མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁག་འབག་གི་གན་རྒྱ་གུར་མཚན་
རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་རྗོད་ཚིག་༡༥༠,༠༠༠ 
དེ་ཅིག་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-
༢༡ ནང་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། 

ཁག་འབག་གི་གན་རྒྱ་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡྫོདཔ། མཁས་ཚྫོགས་ཐེངས་ ༢ པའི་ནང་གཏན་
འབེབས་འབད་ཡྫོད་པའི་ཡིག་སྡེབ། 

གཏན་འབེབས། དཔེར་བརྗོད། 
ཨ་ལུ། ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ། 
ཉོག་བཤད། ཉོག་བཤད་བཀོད་ནི། 
ལ་ལུ། མི་ལ་ལུ་ཅིག 
རྩོད་རྙོག སའི་རྩོད་རྙོག་འཐོན་ནི། 
འཐེབ། ཏི་རུ་འཐེབ་འཐོན་ནི། 
སྒྲིང་སྒྲི། ཤིང་གི་ར་ཏོ་སྒྲིང་སྒྲི། 
བྲང་། ཨ་ལུ་བྲང་། 
ཕོ་རྒྱས། ཕོ་དང་མོ་སྡེ་ཕྱེ་བའི་ཕོ་རྒྱས། 
ཨ་ནེ། ཨ་ནེམོ། དགེ་སློང་དང་ཨ་ནེམོ། 

 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡྫོངས་ཀྱི་ངོ་རྟགས། 
 

༡༽ ཚེར་སྔོན་མེ་ཏོག རྒྱལ་ཡོངས་མེ་ཏོག 
༢༽ མདའ་རྩེད།  རྒྱལ་ཡོངས་རྩེདམོ། 
༣༽ གོ་དང་དཀྱི་ར།  རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས། 
༤༽ འབྲོང་གྱིམ་ཙེ། རྒྱལ་ཡོངས་སེམས་ཅན། 
༥༽ རྫོང་ཁ། རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག 
༦༽ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས། རྒྱལ་

ཡོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་བ། 
༧༽ བྱ་ཨོ་རོག   རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བྱ། 
༨༽ ཙན་དན་ཤིང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཤིང་། 
 
 
 
 



 

 

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

 

ཤོག ་གྲངས་ 6 པ།  

 

  ཚིག་མཛྫོད་དང་རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད ་དེ ་ཡྫོདཔ། 

བ་གལ་ཆེཝ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་དང་
བརྡ་གཞུང་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ དུས་མཐུན་
བཟོ་ནིའི་འགན་དབང་འདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
ཕོག་སྟེ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལུ་ རྩོམ་
སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་
དང་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ཡོད། དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚིག་མཛོད་
བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩ་ཚིག་གི་རྗོད་སྒྲ་དང་
ཚིག་སྡེ། མིང་ཚིག་གི་འབྱུང་ས། བྱ་ཚིག་གི་དུས་ཀྱི་འཇུག་པ། 
གོ་དོན་ཁ་གསལ། དེ་ལས་ རྩ་ཚིག་འདི་གི་ཐད་ཀར་གྱི་དཔེར་
བརྗོད་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཧེ་
མའི་ཚིག་མཛོད་ཚུ་ནང་ཚུད་དེ་མེད་པའི་རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་དང་ 
ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ལོགས་སུ་སྦེ་འཚོལ་མ་དགོ་པར་ ཡོངས་
གྲགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚིག་ཚུ་ཡང་
བཙུགས་ཏེ་ ཟིན་བྲིས་དང་པ་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་ 
རྫོང་ཁའི་མིང་ཚིག་དང་བརྡ་སྦྱོར་ཚུ་ རྣམ་གཞག་ལུ་ཕབ་སྟེ་ མི་
མང་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡ་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་ནི་འདི་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྫོང་ཁ་འདི་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་བྲི་ནི་དང་སླབ་ནི། 
ཉན་ནི། ལྷག་ནི་ཚུ་ གཙོ་བོ་ རྣམ་གཞག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་
དགོཔ་ལས་ རྣམ་གཞག་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་པའི་ནང་ལས་གཅིག་ 
ཚིག་མཛོད་ལུ་བསྟེན་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་
ཚིག་མཛོད་དང་བརྡ་གཞུང་ཚུ་བརྩམས་ཐོག་ལས་ གོང་འཕེལ་དང་
དར་ཁྱབ་གཏང་བཞིན་པ་སྦེ་ཡོད།  
ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཧེ་
མའི་ཚིག་མཛོད་དང་བརྡ་གཞུང་ཚུ་ དུས་དང་དུས་སུ་ དུས་མཐུན་
བཟོ་སྟེ་ མི་མང་གི་ལག་ལེན་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་ ག་ནི་



 

 

ཤོག ་གྲངས་ 7 པ། རྫོང་ཁའི་སྒྲོན་མེ།  

  

རྫོང་ཁའི་དཔེ་གཏམ། 
1༽ གྱང་རུང་རོ་བགོ་མ་གྱོན། ལྟོག་རུང་ཕ་གཞིས་མ་བཙོང་། སྐོམ་རུང་ཉོ་ཆང་མ་འཐུང་། 

2༽ སྦྱིན་པ་འཇིག་རྟེན་རྒྱན་ཆ་ཨིན། སྦྱིན་པ་མཐོ་རེས་ཨེ་ཁུག་ཨིན། 
3༽ དགེ་བའི་ལཱ་ཚུ་སྨན་བཟུམ་བརྟེན། མི་དགེའི་ལཱ་ཚུ་དུག་བཟུམ་སྤང་། 
4༽ རང་སྲོག་མ་ཕངས་ག་ཡང་མེད། གཞན་གྱི་སྲོག་ལུ་གནོད་མ་སྐྱེལ། 
5༽ བྱ་འཛོམས་ས་སྤུ་གཏོར་མ་བཅུག། མི་འཛོམས་ས་ཁ་ཕོག་མ་བཅུག། 

6༽ དུས་ནམ་མི་འགྱུར། མི་རྣམས་འགྱུར། 
7༽ རང་སེམས་དཀར་པོར་སྐྱོན་མེདན།  ཡི་དམ་ལྷའི་བཀའ་ཆད་མི་ཕོག། 
8༽ ཕྱི་མ་དགཔ་ཆུ་གིས་བཤལ། ནང་མ་དགཔ་གཏམ་གྱིས་བཤལ། 

9༽ མནོ་སར་སྟ་རེ་མི་ཕོག། དྲང་པོ་ཤིང་གིས་མི་གག། 
༡༠༽ རོགས་ཀྱི་མགུ་ལུ་ཤིག་འགྱོཝ་མཐོང་། རང་གི་སྒྱིད་པར་ཨ་ཝ་ཞལཝ་མ་མཐོང་། 

༡༡༽ གྱི་དང་ཕོརཔ་གློ་ལུ་བཞག། ཆང་དང་འཐབམ་ག་འཕྱད་མེད།། 
༡༢༽ བུ་ཟ་ཐངས་སྡོད་ཐངས་གྱོན་ཐངས་གསུམ། ཕམ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཨིན།།     

 

གཞན་ཡང་ སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༣/༡༡/༢༠༢༠ 
ལས་ ༠༦/༡༢/༢༠༢༠ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་༡༤ གི་རིང་ལུ་ 
ཐིམ་ཕུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ས་གནས་ ཨའེ་ཨེམ་ཨེས་ཟ་ཁང་ནང་
ལུ་སྦེ་ འབྲེལ་ཡོད་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་
གཞུང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཡང་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ཁྱད་རིག་
གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་ སྤ་རོ་རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 
སྤ་རོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་
སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལས་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་
ཡོདཔ་ཨིན། 

ཚིག་མཛོད་འདི་ ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ མི་མང་ལུ་མ་སྤེལ་བའི་ཧེ་
མ་ འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ གི་ནང་ 
ཡིག་ཚང་གི་འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ ༨ ཀྱིས་ཉིན་གྲངས་ ༡༧ 
གྱི་རིང་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཞུན་དག་འབད་དེ་ཡོད། དེ་ནང་ གཙོ་བོ་
ར་ མིང་ཚིག་བསྐྱར་བ་ཡོད་མེད་དང་ མིང་ཚིག་གཅིག་ལུ་ཡིག་
སྡེབ་གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མེད། ཡིག་སྡེབ་དང་བརྡ་སྦྱོར་ཚུ་ 
འདས་པའི་མཁས་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོད་མེད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྩ་ཚིག་གི་རྗོད་སྒྲ་དང་ 
སྤྱིར་བཏང་གི་བཀོད་རིས་ཚུ་ གཞི་བཀོད་དང་མཐུནམ་སྦེ་ཡོད་མེད་
ཚུ་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།  

འཕྫོ་མཐུད། 



 

 

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

 

ཤོག ་གྲངས་ 8 པ།  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

www.facebook.com/DzongkhaDevelopmentCommission 

ཡིག་ཚང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཞི་གཡྫོག་གཟེངས་བསྫོད་ཀྱི་རྟགས་མ་དང་ལག་ཁྱེར ་གནང་ཡྫོདཔ། 

འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་ལུ་གསེར་གྱི་
རྟགས་མ་དང་། ལོ་ངོ་ ༣༠ ལྷག་སྟེ་ཕྱག་ཞུ་མི་ མཛོད་
གཉེར་པར་པ་ཏི་སུ་བྷ་ལུ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། 
འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་ངོ་ ༢༠ ལྷག་སྟེ་ཕྱག་ཞུ་མི་ ལས་རིམ་
གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ རྣམ་རྒྱལ་འཕྲིན་ལས་དང་ བརྡ་དོན་
འཕྲུལ་རིག་ལས་རོགས་གོངམ་ སེངྒེ་རྡོ་རྗེ། དེ་ལས་ དེད་
གཡོགཔ་ཆོས་རྒྱལ་ལུ་དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་གནང་ཡོད། 
འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ངོས་
འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༩-༢༠ གི་ ལས་
བྱེདཔ་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་
གོངམ་ ཡུམ་སྐྱིད་ལྷ་མོ་ལུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཅིག་ཡང་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན། 

སྤྱི་ཚེས་ ༡༦/༡༢/༢༠ ལུ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་
ནང་ འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ 
ཕྱག་ཞུ་ཡོད་མི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་རྟགས་མ་གནང་
ནིའི་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 
དུས་ཅི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ འགོ་དཔོན་
དང་ལས་བྱེདཔ་ ༦ གིས་ ཞི་གཡོག་གཟེངས་བསྟོད་རྟགས་མ་ཐོབ་
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་གིས་གྲས་ལས་ མི་ཚེ་གཅིག་གཞུང་ལུ་ཕྱག་ཞུ་མི་ 
ལས་རིམ་དབྱེ་དཔྱད་པ་ ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ་དང་ སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གཙོ་

 

ཁ་སྐདེ་འཐབ་ཅིག་ཤསན་ འཛིམ་གང་གསརཔ་ཅིག་མཐོང།  
                 - རྒྱ་མའི་དེཔ་གཏམ། 

To learn a language is to have one more window from which to look at the world.  

  - a Chinese saying 
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