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རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལའོི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༥ ལའོི་ རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ (སྤྱིར་བཏང ་བི་ཨེཌ་) མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ། 
 

འདྲི་ཤགོ་གཉིས་པ་  རྫོང་ཁ། 

སྤྱི་ཚེས་   ༡༢/༠༡/༢༠༡༦། 

སྐུགས་བསྡོམས་  ༡༠༠ 

དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚོད་  ༠༣། 

ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་  སྐར་མ་༡༥། 
 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ། 

༡- ལན་ཤོག་ནང་ ཁྱོད་རའི་ ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་གཏོགས་ མིང་བྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཨང་འདི་ ལན་

ཤོག་ནང་ལུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ མ་འཛོལ་བར་བྲི་དགོ། 

༢- འདྲི་བའི་ལན་ བྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥འི་རིང་ལུ་ འདྲི་ཤོག་འདི་ནང་ བྱིན་ཡོད་པའི་ བཀོད་རྒྱ་

ཚུ་ ལེགས་ཤམོ་འབད་ལྷག་སྟེ་ འདྲི་ཤོག་གི་ཤོག་གྲངས་ ཚང་མ་ཚང་བལྟ་དགོཔ་དང་ དོགས་པ་ཚུ་ བསལ་དགོ། 

དུས་ཡུན་འདི་གི་རིང་ལུ་ ལན་བྲི་ནི་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག། 

༣- འདྲི་ཤོག་འདི་ནང་ འདྲི་བ་བསོྡམས་ཏེ་ བཞི་ཡདོ། དྲི་བ་དང་པ་འབྲི་རྩམོ། འདྲི་བ་གཉིས་པ་ ཡི་གུའི་སྦྱརོ་བ། འདྲི་བ་

གསུམ་པ་ གོ་བ་ལེན་ནི། འདྲི་བ་བཞི་པ་ སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ཨིན། 

༤- འདྲི་བ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སོྡད་པར་ འདྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ ཧིང་སངས་ས་འབད་བྲི་དགོ། 

འདྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤོག་ནང་མ་གཏོགས་ འདྲི་ཤོག་ནང་ བྲི་མི་ཆོག། 

༥- འདྲི་བའི ་ལན་ཚུ་ག་ར་ ལན་ཤོག་ནང་ འདྲི་བའི་ཨང་དང་ འདྲི་བའི་ནང་གསེས་ཀྱི་ ངོ་རྟགས་ཨང་གྲངས་ཚུ་ མ་འཛོལ་

བར་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་བྲི་དགོ། དེ་མེན་པར་ འདྲི་བའི་ཨང་དང་ འདྲི་བའི་ནང་གསེས་ཀྱི་ ངོ་རྟགས་ཨང་ཚུ་ འཛོལ་

ཏེ་བྲི་ནི་དང་། ཡང་ཅིན་ བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་མི་འབད་ནི་དང་ སྐུགས་ཚུ་བྱིན་ནི་མེད། 

༦- འདྲི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་ གཅིག་ཡང་ ཧྲལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤོག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ ཤོག་གུའི་རིགས་

གཞན་ གང་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 

༧- ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ ཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལན་ཤོག་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རོྟག་པ་ལུ་ རྩིས་

སྤྲོད་འབད་དགོ། 
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དྲི་བ་དང་པ།    འབྲི་རྩམོ།         སྐུགས་༣༠ ། 

འགོ་ལུ་བཀོད་མི་ འབྲི་རྩམོ་ དནོ་ཚན་གཉིས་ལས་ གཅིག་གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ ཚིག་འབྲུ་༦༠༠ གི་ནང་འཁོད་བྲིས། 

(དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚད་གཞི། - བརྗོད་དོན་༡༠ ། - འབྲི་བཀོད་༡༠ ། - ཚིག་སྦྱོར་༡༠ ) 

༡. ད་རིས་ནངས་པ་གི་ གནས་སྟངས་ལུ་བལྟཝ་ད་ ཤེས་ཡོན་གྱི་སྤུས་ཚད་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ མེད་

པའི་སྐོར་ལས་ བཤདཔ་ཨིན་པས། ཁྱོད་རའི་ བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འཆརཝ་མས་གོ?  

༢. མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་འབད་རུང་ ལོ་གཅིག་བ་ལོ་གཅིག་ ན་གཞོན་གཡོག་མ་འཐོབ་མི་ མང་སུ་མང་སུ་

འཐོནམ་ཨིན་པས། དཀའ་ངལ་འདི་བསལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་ག་ཅི་ར་བཏོན་དགོཔ་འདུག? བསམ་འཆར་

བཀོད།  

དྲི་བ་གཉིས་པ།    ཡི་གུའི་སྦྱརོ་བ།        སྐུགས་༢༠ ། 

འགོ་གི་དྲི་བ་ (ཀ་ཁ་ག་) འབད་བཀོད་ཡོད་མི་ ནང་གསེས་དནོ་ཚན་ག་ར་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲིས།   

ཀ་ འགོ་གི་དྲི་བ་༥ འི་ལན་བྲིས། (སྐུགས་༢x༥=༡༠) 

༡. མིང་དང་ བྱ་ཚིག་གི་ ཁྱད་པར་བྲིས། 

༢. དཀྲུམ། བཏོན། གཅད། བཀང་། ཟེར་མི་ བྱ་ཚིག་འདི་ཚུ་ ལས་ཚིག་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་འབད།  

༣. མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་༤ ངོས་འཛིན་ འབད་དེ་ དཔེར་བརྗོད་རེ་རྐྱབ? 

༤. ལྟ། འབྲི། སྒྲུབ། སྤང་། ཟེར་བའི་ ད་ལྟ་བའི་ཚིག་ཚུ་ འདས་ཚིག་ལུ་སྒྱུར་བཅོས་རྐྱབ།   

༥. ཡེ་ཤེས་རོྡ་རྗེ་གིས་ ཚོན་ གཏང་དེས།  ཟེར་བའི་རྗོད་ཚིག་ནང་། ༡. བྱེད་སྒྲ། ༢. བྱ་ཚིག། ༣. བྱ་བའི་

ཡུལ་/ལས། ༤. བྱེད་པ་པོ་/བརྗོད་དོན་གཙོབོ། ག་ཅི་འདི་ཨིན་ན? དབྱེ་བ་ཕྱེས།  
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ཁ་ དྲི་བ་རེ་གི་འགོ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་བཀོད་ཡདོ་མི་ལས་ ལན་ཐད་ཀར་ཕགོ་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་ཤགོ་ནང་བྲིས། 

(སྐུགས་༡x༥=༥) 

༡. མིང་མཐའ་ ཟེར་མི་འདི་  

ཀ་ ཚིག་འགྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་གི་ཆ་རོགས་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ཁ་ མིང་འགྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་གི་ཆ་རོགས་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ག་ མིང་དང་ཚིག་ གཅིག་ཁར་ སྦྱར་ནིའི་ཚིག་གི་ཆ་རོགས་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།  

ང་ མིང་དང་མིང་ གཅིག་ཁར་ སྦྱར་ནིའི་ཚིག་གི་ཆ་རོགས་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

༢. པད་མ་ ---- ཨ་ལོ་སྔུ་དེས། ཟེར་བའི་ས་སྟོང་ནང་་་ 

 ཀ་ གྱི་ འཐོབ། 

 ཁ་ གི་ འཐོབ། 

 ག་ གིས་ འཐོབ། 

 ང་ གྱིས་ འཐོབ། 

༣. ཨ་ལོ་འདི་རིག་པ་ཡོད། ཟེར་བའི་སྐབས་ཀྱི་ པ་ འདི་་་་་ 

 ཀ་ མིང་མཐའ་ཨིན། 

 ཁ་ བདག་སྒྲ་ཨིན། 

 ག་ མིང་མཐའ་དང་བདག་སྒྲ་གཉིས་ཆ་ར་ཨིན། 

 ང་ མིང་མཐའ་དང་བདག་སྒྲ་གཞན་ཡང་ཨིན། 

༤. དཀྱི་ར་འདི་ ངེ ་གི་མིག་ཁར་ ---- པས། ཟེར་བའི་ས་སྟོང་ནང་ འོག་གི་ཚུ་ལས་ག་ཅི་འདི་ ཚུད་ནི་མས། 

ཀ་ འཇུག་ 

ཁ་ བརྒྱུ་ 

ག་ བརྒྱུག་ 

ང་ བསྒྱུར་ 
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༥. དཀར། ཟེར་མི་ཚིག་འདི་གིས་ རྗོད་ཚིག་ནང་ བྱ་ཚིག་འབད་འཇུག་ཡོདཔ།  

ཀ་ རྟ་དཀརཔོ་འདུག། 

ཁ་ མགུ་དཀར་ལོྷད་ནུག། 

ག་ དཀར་ནག་གཉིས་འདུག། 

ང་ པད་མ་བཟང་མོ་ཤ་དཀར་བས།   

ག་ འགོ་ལུ་བཀོད་ཡདོ་མི་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས། (སྐུགས་༡x༥=༥) 

༡. ཞབས་ཁྲ་ཅིག་ལས་ཚིག། ངེ་གི་མིག་ཁར་ལུ། ཟེར་འཐོན་ནི་འདུག། ཚིག་འདི་ནང་ སྐྱོན་ ག་ཅི་འདུག་ག? 

 ༢. གཅིག། ཟེར་མི་འདི་ ཁྱད་ཚིག་དང་ བྱ་ཚིག་འབད་ འཇུག་པའི་དཔེ་རེ་བྲིས། 

 ༣. འཐོན། བུད། ཟེར་མི་གཉིས་ བྱེད་འབྲེལ་གྱི་ བྱ་ཚིག་བཟོ། 

 ༤. ཆི་ད་སོ་ གསུམ་ཡོད་ས་ལས་ ད་ དང་ སོ་གིས་ འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས། 

 ༥. གཅུ། ཟེར་མི་གི་ དོན་དག་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་ཅིག་བཟོ། 

དྲི་བ་གསུམ་པ།    གོ་བ་ལེན་ནི།        སྐུགས་༣༥ ། 

འགོ་གི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལེགས་ཤམོ་འབད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ (ཀ་ཁ་ག་ང་) གི་ལན་བྲི་དགོཔ་ཨིན། 

རི་ཕག།  

ཡིག་རྒྱུགས་འདི། འབྲུག་གི་འོ་འཐུང་སེམས་ཅན་གྱི་ལམ་སོྟན་ལག་དེབ་ལས་ འདྲ་ཕབ་ཡོད། 

༈ འབྲུག་གི་ ས་གནས་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ མཐོང་སྲོལ་ཡོད་མི་ རི་ཕག་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་སོ་སོའི་ནང་ ལོ་

ཐོག་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་ནི་དང་། མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབོྱར་གྱི་ གྱོང་རྒུད་གཏང་བའི་བྱ་སོྤྱད་ལུ་བརྟེན་ ལོ་ཐོག་ལུ་

གནོདཔ་བཀལ་མི་སེམས་ཅན་ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། འབྲུག་ལུ་ཡོད་མི་ རི་ཕག་དེ་ ཨིའུ་རེ་སི་ཡཱན་ རི་ཕག་དང་ 

སྒོ་ཁའི་ཕགཔ་གཉིས་སླ་སྲེ་གི་ རིགས་རྒྱུད་ཨིན། འདི་ལུ་ རྣམ་ཅོ་སྦོམ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ རྩེ་འགྱུར་ཅནམ་དང་ གདོང་ཕོྱགས་ལུ་

འབད་ སྐྱེས་ཡདོཔ་མ་ཚད་ སྤུ་སྟུག་དྲགས་འབད་འོངམ་ཨིན། མིག་ཏོ་ཚུ་ཆུང་ཀུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ མཐོང་

མ་ཚུགསཔ་ཨིན།  
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འདི་གི་སྤུ་མདོག་ སྐྱ་ཐལ་ཐལ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཟུགས་ཆ་མཉམ་ལུ་གནགཔོ་དང་ རྒྱ་སྨུག་འབད་ཡོད་མི་ ཟེ་སྤུ་སྲ་ཀྲག་ཀྲ་

གིས་ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ ལྟག་ཀོ་དང་ ཕྱག་ལྟག་ཚུ་ལུ་ ཟེ་ཏོ་ བཟུམ་ཡར་ལོངས་སྦེ་ འོངམ་ཨིན། ཕག་ཅུང་ཚུ་ལུ་ 

སྤུ་མདོག་སྐྱ་ཐལ་ཐལ་ འཚམས་ཡོད་མི་ཚུ་ གཟུགས་ཀྱི་རྩིབས་ལོགས་ གཡས་དང་གཡོན་ལས་ སྤུའི་ཐིག་ཁྲ་གསུམ་དང་ ཡང་

ན་ བཞི་དང་བཅས་ གསལ་རིལ་རི་འབད་སྐྱེ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱུག་གུ་དེ་ ཟླ་༤-༥ ལངམ་ད་ ཐིག་ཁྲ་འདི་ ཡལ་འགྱོཝ ་ཨིན། 

ཡ་མཆུའི་མཆེཝ་ཚུ་དང་པ་ར་ ཁ་ཡར་བལྟ་ སྐྱེས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་སྐྱེས་སྦེ་ མཆེཝ་རོྣས་ཁིག་ཁི་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། 

འདི་ཚུ་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ ཁ་གནོན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཕོ་ཚུ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་དོ་འགྲན་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཕགཔ་

ཚུ་ རྩི་ཤིང་དང་ ཤ་ཁྲག་ གཉིས་ཆ་ར་ལུ་བརྟེན་ འཚོ་མི་སེམས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས། སེམས་ཅན་གྱི་ཤ་རུལ་རུལཝ་དང་ ཤིང་

འབྲས་ འབྲུ་སྣ་ སོན་རིགས་པགས་ཀོ་ སྲ་ཀྲག་ཡོད་མི་དང་། ཤིང་འབྲས་ཨེ་ཀཱོན། དེ་ལས་ ས་འོག་གི་རྩི་ཤིང་ ར་ཏོ་དང་ རྩ་

རོྡག་ཚུ་བཟའཝ་ཨིན། 

རི་ཕག་ཚུ་ཤ་གཟན་ཅན་གྱི་ སེམས་ཅན་ སྟག་ གཟིག་ སྤྱང་ཁྱི་ཚུ་གིས་ བཟའཝ་ཨིན། རི་ཕག་ཚུ་གིས་ མོན་བྱཱ་དང་ ཀེ་བ་དེ་

ལས་ གེ་ཟ་དང་ དཀར་ ནག་ཚུ་ལུ་ གནོདཔ་སྦོམ་འབད་ བཀལ་ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་དཀའ་སྡུག་བྱིན་མི་ སེམས་ཅན་

གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་ བརྩིཝ་ཨིན། ཕོྱགས་གཅིག་ལས་ འབད་བ་ཅིན་ རི་ཕག་ཚུ་གིས་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མི་ སྲོག་

ཆགས་ བྱི་ཙི་དང་ འབུཔ་གྱངས་ཁ་མེདཔ་ཅིག་ འཇོམས་གཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཕན་ཐོགས་ཡང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནགས་ཤིང་གི་

སོན་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 

ཕགཔ་གི་རིགས་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་གསལ་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མཐོང་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོད། རི་ཕག་ཚུ་ 

ཉིན་མར་ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་སོྡད་མི་དང་། ནུབ་མོ་དང་ དོྲ་པ་ཧ་སག་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན། རི་ཕག་ཚུ་གིས་ 

ནུབ་མོ་ཅིག་ལུ་ བཟའ་བཏུབ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཅིག་བསོླངས་ཏེ་ ཐག་རིང་ས་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་འོང་། རི་ཕག་ཚུ་ སྤུ་སྲབ་འཕོྲས་

འཕོྲས་ལས་ མེདཔ་ལས། ཉི་མའི་ཚ་དོྲད་བཟེད་མ་ཚུགས་པར་ ཉི་མའི་ཚ་དོྲད་དང་ གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན ་ཚུ་ལས་ སྲུང་

ཐབས་ལུ་ ཉིན་མར་ནགས་ཚལ་སྟུགས་དྲགས་དང་ འདམ་ཚང་ནང་སོྡདཔ་ཨིན།  

ཕོ་ཚུ་འདོད་སོྤྱད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ མ་གཏོགས་ མང་ཤོས་ཅིག་ར་ གཅིག་རྐྱང་འབད་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན། རེས་ཚེ་སྐབས་ ཕོ་གཞན་

དང་ ཡང་ན་ མོ་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ གཉིས་དང་སྦྲགས་ཏེ་འོངམ་ཨིན། རི་ཕག་གི་ཁྱུ་སྦོམ་ཤསོ་ནང་ ཕགཔ་མོ་དང་ ཕག་ཅུང་ 

དེ་ལས་ གཞནོ་ཅུང་༢༠-༤༠ གི་རྩིས་གཅིག་ཁར་འོངམ་ཨིན། རི་ཕག་ཚུ་ལུ་ སྐད་རྐྱབ་ཐངས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ 

འདོྲག་སྣང་མེད་པའི་གྲལ་རིམ་དང་བཅས་ སྒྲ་གདངས་ཅོག་འཐདཔ་འབད་ སྐད་རྐྱབ་རྐྱབ་སར་སོྡད་འོང་། 
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ཁོང་གི་ གཟུགས་ཁའི་དྲིམ་ ཁག་དྲགས་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ དྲིམ་ཧུམ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ཁར་ སྡོད་ཚུགསཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་

འབད་ ལྟོ་འཚོལ་བཟའ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་པའི་སྐད་ཧན་ཏོང་ཏོ་འབད་ རྐྱབ་སྟེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ འབྲེལ་བ་འབད་དོ་

ཡོདཔ་དང་། ཁོང་ལུ་གནོད་རྐྱེན་འབྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་པའི་སྐད་མགྱོགས་དྲགས་རྐྱབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཕགཔ་ཕོ་རྒན་ཤོས་ཚུ་

གིས་ འཇིགས་སྐུལ་དང་ མཆེཝ་གིས་ ཙིགཔ་ཟ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ སྟོནམ་ཨིན། ཁོང་ལུ་ དྲིམ་གི་ ཚོར་བ་གསལ་དྲགས་

ཡོད་རུང་ གོ་ཐོས་ཀྱི་ཚོར་བ་ལེགས་ཤོམ་མེད། ཕགཔ་འདི་ཚུ་ རིགས་རྒྱུད་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་ སྤེལ་ཚུགས་མི་ཨིནམ་ལས་ འདོད་

སྤྱོད་ཀྱི་དུས་ཚོད་མེདཔ་ཨིན་ནོ།།  

ཀ་ འགོ་གི་ དྲི་བ་༥ འི ་ལན་རྐྱབ། (སྐུགས་༤x༥=༢༠) 

༡. ཕགཔ་འདི་ གནོདཔ་བཀལ་མི་སེམས་ཅན་ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་ ཁུངས་ག་ཅི་ཨིན་པས། 

༢. རི་ཕག་འདི་གིས་ ང་བཅས་ལུ་ཕན་པ་དང་ གནོད་པ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ ངོས་འཛིན་འབད། 

༣. རི་ཕག་གི་ སྤྱོད་རྣམ་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཨིན་པས་གོ་ བྲིས། 

༤. ཕག་ཅུང་དང་ སྦོམ་གྱི་བར་ན་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ བྲིས། 

༥. ཕགཔ་འདི་ འཚོ་བ་གཙོ་བོ་ ག་ཅི་ལུ་བསྟེན་དགོ་པས་ག? ཐོ་བཀོད། 

ཁ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན། དྲི་བ་རེའི་འགོ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་བཀོད་ཡདོ་མི་ལས་ ལན་ངེས་ཏིག་འབད་ཕགོ་མི་འདི་ ལན་ཤགོ་

ནང་བྲིས། (སྐུགས་༡x༥=༥) 

༡. ང་བཅས་ཀྱི་འབྲུག་ལུ་མཐོང་ཚུགས་མི་ཕགཔ་འདི་་་ 

ཀ་ རྒྱ་ཕག་དང་ ས་ཕག་གཉིས་ སླ་སྲེ་གི་རིགས་རྒྱུད་ཨིན། 

ཁ་ རི་ཕག་དང་ ཨཱསི་ཀྲི་ལི་ཡཱན་ སླ་སྲེ་གི་རིགས་རྒྱུད་ཨིན། 

ག་ རི་ཕག་དང་གཡུས་ཕག་ ཨིའུ་རེ་སི་ཡཱན་རི་ཕག་དང་ སླ་སྲེ་གི་རིགས་རྒྱུད་ཨིན།  

ང་ ཨིའུ་རེ་སི་ཡཱན་རི་ཕག་དང་ སྒོ་ཁའི་ཕགཔ་གཉིས་སླ་སྲེ་གི་ རིགས་རྒྱུད་ཨིན།  

 

༢. ཁོང་གི་ མཆེཝ་འདི་ ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སོྨ? ཟེར་བ་ཅིན། 

ཀ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་དོ་འགྲན་གྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 

ཁ་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
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ག་ སྲུང་སྐྱོབ་དང་ལག་ཆ་དོ་འགྲན་གྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།  

ང་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་དང་ལག་ཆ་ཕན་ནུས་ཀྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 

༣. ཕགཔ་ཚུ་ དྲིམ་ཧུམ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ནང་སོྡད་ཚུགས་མི་འདི་་་ 

ཀ་ གཟུགས་ཁའི་དྲིམ་མཐའ་རྡུགས་སི་སི་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

ཁ་ གཟུགས་ཁའི་དྲིམ་ཁམས་ལོག་སི་སི་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

ག་ གཟུགས་ཁའི་དྲིམ་ཁག་དྲགས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།  

ང་ གཟུགས་ཁའི་དྲིམ་དུག་ཁིག་ཁི་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།  

༤. ཕགཔ་གི་རིགས་ལེ་ཤ་འབད་འཕྱེལ་ཚུགས་མི་འདི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ར། 

ཀ་ མོ་ལེ་ཤ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

ཁ་ ཕྱུག་གུ་ལེ་ཤ་འབད ་འཚའ་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

ག་ འདོད་སོྤྱད་ཀྱི་དུས་ཚོད་མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

ང་ ཚར་གཅིག་ལུ་ཕྱུག་གུ་ལེ་ཤ་འཚའ་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

༥. ཕགཔ་ཚུ་གསལ་དྲགས་ཡོད་རུང་འོག་གི་ཚོར་བ་གཉིས་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་་་་་ 

ཀ་ གོ་ཐོས་དང་དྲིམ་ཧུམ་ནི། 

ཁ་ གོ་ཐོས་དང་མིག་གིས་མཐོང་ནི།  

ག་ གོ་ཐོས་དང་གཟུགས་ཀྱིས་རེག་ནི། 

ང་ མིག་གིས་མཐོང་ནི་དང་དྲིམ་ཧུམ་ནི། 

ག་ འགོ་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་དང་དནོ་འདྲ་མི་ ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་བཏོན། (སྐུགས་༡x༥=༥) 

༡. ལམ་ལུགས། ༢. ཉེན་སྲུང་།  ༣. སྡེ་ཚན།  ༤. རང་གཅིག།  

༥. ཕར་ཚུར་འགྱོ་ནི།  

ང་ འགོ་གི་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དནོ་བྲིས། (སྐུགས་༡x༥=༥) 

 ༡. གོ་ཐོས།  ༢. འདོད་སོྤྱད།     ༣. གནོད་འཚེ། ༤. གྱོང་རྒུད།            

༥. དཀའ་སྡུག།  
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དྲི་བ་བཞི་པ།    སྐད་སྒྱུར།         སྐུགས་༡༥ ། 

འགོ་གི་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡདོ་མི་དནོ་ཚན་འདི་ རྫངོ་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

(དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཚད་གཞི། - སྐད་སྒྱུར་༡༠ ། - ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་༥) 

 

Communication system 

His Majesty gave the communications sector high priority during the initial years of his reign. 
From less than 800 kilometres of motor roads in 1972, an extensive network of highways and 
feeder roads, extending 3,100 kilometres, connected all the Dzongkhags and population centres. 
Despite limited resources and the difficult mountain terrain, such achievements were possible as 
resources and attention were committed to this sector by Royal Command. 

In the area of telecommunications, Bhutan was already linked by satellite with the rest of the 
world by 1990. In 1994, all Dzongkhags were also connected to the satellite network. 
Information dissemination to all corners of the country was also provided by the national media 
system incorporating daily short wave radio broadcasting and the weekly newspaper published in 
Thimphu. The national airline, incorporated in 1983, covered six international destinations as of 
1996, serving as vital link to the outside world. 
 
(Source: A HISTORY OF BHUTAN COURSE BOOK FOR CLASS X, Page 78-79) 

 

 


