PAPER I: DZONGKHA
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལོའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས།
ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ སྤྱིར་བཏང་།
དྲི་ཤོག་དང་པ་

རོང་ཁ།

སྐུགས་བསོམས་

༡༠༠

དྲི་ཤོག་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་

སྐར་མ་༡༥

སྤྱི་ཚེས་

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་

༢༥/༠༢/༢༠༢༡
༣.༠༠

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ།
༡-

བྲི་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥ འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོ ག་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་དགོ། ལན་བྲི་ནིའི་དུས་

༢-

ལན་ཤོ ག་ནང་ ཁྱོད་རའི་ ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་གཏོགས་ མིང་བྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་བརྗེད་པར་

༣-

དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་བསོམས་ དྲུག་ཡོད། དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རོམ། དྲི་བ་གཉིས་པ་ གཏང་ཡིག། དྲི་བ་གསུམ་པ་

༤-

དྲི་བ་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སོད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་འབད་བྲི་དགོ།

༥-

དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤོ ག་ནང་མ་གཏོགས་ དྲི་ཤོ ག་ནང་བྲི་མི་ཆོག།

༦-

དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ག་ར་ ལན་ཤོག་ནང་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ དེའི་དོན་ཚན་གྱི་ཨང་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་བཀོད་དེ༌བྲི་དགོ། དེ་

ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ ཡོད།

བྲིས།

བཅུད་དོན། དྲི་བ་བཞི་པ་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སོར་བ། དྲི་བ་ལྔ་པ་ གོ་བ་ལེན་ནི། དྲི་བ་དྲུག་པ་ སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ཨིན།

མེན་པར་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ དོན་ཚན་གྱི་ཨང་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བྲི་ནི་དང་ ཡང་ན་ ག་ཅི་ཡང་བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་
མི་འབད་ནི་དང་ སྐུགས་ཡང་བྱིན་ནི་མེད།
༧-

དྲི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་གཅིག་ཡང་ ཧྲལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤོག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ ཤོག་གུའི་རིགས་གཞན་

༨-

ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ ཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་ཀྱི་ལན་ཤོ ག་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་ རྩིས་སོད་

ག་ཅི་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག།

འབད་དགོ།
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དྲི་བ་དང་པ།

འབྲི་རོམ།

སྐུགས་༣༠།

འོག་གི་འབྲི་རོམ་དོན་ཚན་༢ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་༥༠༠ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ འབྲི་རོམ་
ཅིག་བྲིས། (སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ བརྗོད་དོན་ ཚིག་སོར་ འབྲི་བཀོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན)
༡༽

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་
དང་རིག་རལ་བྱིན་ཐོག་ལས་

འཆར་སྣང་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིས།
༢༽

ཕྱི་གི་ལས་མི་འཚོལ་མ་དགོ་པར་

འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་

ག་ར་ང་བཅས་ར་གིས་འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་དང་

ད་རེས་ནངས་པ་འཛམ་གླིང་ནང་

རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ལྕོགས་གྲུབ་

དེའི་ཁེ་ཕན་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་འགྱོཝ་ཨིན་ན་དང་

གནམ་གཤིས་

འགྱུར་བ་འགྱོཝ་ད་ མི་སྡེ་དང་རང་བཞིན་གནས་སངས་ལུ་ གནོད་པ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་
སྐོར་ལས་ ཁུངས་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀལ་ཏེ་ རྒྱས་བཤད་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིས།

དྲི་བ་གཉིས་པ།

ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག

སྐུགས་༢༠།

འོག་གི་གཏང་ཡིག་གི་དྲི་བ་ ཀ་ དང་ ཁ་ གཉིས་ལས་ ག་འབད་རུང་ གཅིག་གི་ལན་བྲིས།
ཀ༽ འོག་གི་ལཱ་གཡོག་ས་སོང་གི་གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དེང་སང་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བྲིས། ཞུ་ཡིག་ནང་
ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཞུ་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ག་ར་ཚང་དགོ་པའི་ཁར་ ལཱ་གཡོག་འདི་ནང་ སོ་བ་བསྐྱེད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་
ཕྱག་ག་དེ་སྦེ་ར་ཞུ་ནིའི་ཁས་བླངས་ཡོད་ག་ཚུ་ ཁ་གསལ་བྲི་དགོ།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།
ལཱ་གཡོག་ས་སོང་གསལ་བསྒྲགས།

ཤེར་ལྷན/མི་སོབས་(༠༧)༢༠༢༠-༢༠༢༡/༧༦༤

སྤྱི་ཚེས་༡༥/༡༡/༢༠༢༠ལུ།

ཤེས་རིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལས་ཕར་ སོབ་ཕྲུག་ན་གཞོན་ཚུ་གི་བསམ་སོད་ལེགས་བཅོས་དང་ མ་འོངས་ལམ་སོན་གྱི་དོན་ལུ་

ན་གཞོན་ལམ་སོན་པ་ ༡༠ གཏན་འཇགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་མཐར་
འཁྱོལ་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༢༠
དགོ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

ཀྱི་ནང་འཁོད་ གཤམ་འཁོད་ཁ་བྱང་ནང་ལུ་ བཙུགས་

མི་སོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་།
མི་སོབས་སྡེ་ཚན།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། ཐིམ་ཕུག།
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ཁ༽ སྔར་སོལ་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ འོག་གི་གསལ་བསྒྲགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་གི་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བྲིས།
ཕུན་སུམ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སོལ་སྤེལ་ཁང་།
སོབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གསལ་བསྒྲགས།

པི་ཨེལ་སི་ཨའི་/མི་སོབས/༠༧/༢༠༢༠-༢༠༢༡/༧༦༥

སྤྱི་ཚེས་༡༥/༡༡/༢༠༢༠ལུ།

ཕུན་སུམ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སོལ་སྤེལ་ཁང་གིས་ ན་གཞོན་གསུམ་ སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སོལ་གྱི་ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་

མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་སང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ ཕྱི་རྒྱལ་ཨོགསི་ཕོརཏ་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་ནང་ སོབ་གཉེར་
གྲོགས་རམ་ཆ་ཚང་བྱིན་ཏེ་ གཏང་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་ཡོདཔ་ལས་ དང་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ འོག་གི་གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་

བའི་ བསམ་ལན་ཚུ་བཀོད་དེ་ ཞུ་ཡིག་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ ཀྱི་ནང་འཁོད་བཙུགས་གནང་ཟེར་བའི་གསལ་
བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

ཞུ་ཡིག་ནང་ཚུད་དགོཔ།



རང་གི་ངོ་སོད་དང་ཤེས་ཚད།

ཤེས་ཡོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་མོང་།



སོབ་རིམ་གྲོགས་རམ་འདི་ནང་ སོ་བ་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ཁུངས།



ཤེས་ཡོན་གྱི་ལག་ཁྱེར་དང་སྐུགས་ཚད་ཟུར་སྦྲགས།

འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན།
ཕུན་སུམ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སོལ་སྤེལ་ཁང་།
ལྕང་ཟམ་ཏོག། ཐིམ་ཕུག།

དྲི་བ་གསུམ་པ།

བཅུད་དོན་བྲི་ནི།

སྐུགས་༡༠།

འོག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ནང་ལས་ ཤེས་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཚུ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཁུངས་མེད་པའི་ཚིག་དོན་ཚུ་
བཏོག་སྟེ་ གནས་ཚུལ་འདི་ ཚིག་འབྲུ་༢༠༠ དེ་ཅིག་ནང་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས།
ཁ་ཙང་ དབང་འདུས་རོང་ཁག་གི་ ག་ནི་བ་དགའ་བའི་ས་གནས་ བར་གྱོང་དང་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་གི་ ཁྲོམ་ཆགས་སའི་ས་གོ་

ཁུ་རུ་ཐང་གི་བར་ན་ ས་གནས་ བསམ་ཐང་ཟེར་སར་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་ཨཱལ་ཀྲོ་ ཚོས་གཞི་ཧོནམ་གཅིག་དང་ མ་
རུ་ཏི་བཱེན་

ཚོས་གཞི་དཀརཔོ་གསརཔ་གསར་རྐྱང་གཅིག་

ཁ་ཙང་ཕྱི་རུ་ཁམས་

བྱུང་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ས་གནས་དེ་ཁའི་ མི་ག་ར་གིས་ མངོན་སུམ་སྦེ་ར་མཐོང་ནུག།
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ཆུ་ཚོད་དྲུག་དེ་ཅིག་ཁར་

འཐུག་རྐྱེན་སོམ་ར་

PAPER I: DZONGKHA
ས་གནས་དེ་ནང་ འཐུག་རྐྱེན་འབྱུང་ས་མཐོང་མི་ ལེ་ཤ་ར་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ཨ་རྒས་སྐྱེས་ལོ་༨༦ ལང་སྟེ་ གཟུགས་འཁརཝ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ འགྱོ་དགོ་མི་ཅིག་གིས་ སབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོ་མ་ཎི་བགྱངས་ཏེ་ ལམ་དེ་ཁ་ལས་ཕར་ འགྲོས་ཀྱིས་འབད་

འགྱོཝ་ད་ སྣུམ་འཁོར་གཉིས་ཆ་ར་ ཤུགས་ཡོད་ཚད་མེད་ཚད་བཏོན་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལས་ གཟུར་མ་ཚུགས་པར་
འཐུག་རྐྱེན་བྱུངམ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་གིས་བལྟ་བལྟ་བའི་བར་ན་ར་ སྣུམ་འཁོར་གཉིས་ཆ་ར་ ལམ་འོག་ལས་མར་ མགུ་མཇུག་ཚར་
གསུམ་རེ་ལོག་སྟེ་ རོ་སོམ་ཅིག་རྦབ་རིལ་འགྱོ་དོ་བཟུམ་ རྦབ་རིལ་ཡར་སོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།
འཐུག་རྐྱེན་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཨཱལ་ཀྲོ་དེ་ནང་ བུམོ་གཞོནམ་དམར་ཁྲ་དཀྱི་ར་དཀྱིས་མི་ སྐྱེ་ལོ་༡༥ ལང་མི་གཅིག་
དང་ མོ་གི་ཨའི་ སེར་ཁྲ་དཀྱི་ར་དཀྱིས་མི་ སྐྱེ་ལོ་༥༨ ལང་མི་ ཁོང་གཉིས་ཆ་ར་ མགུ་ཏོ་དང་ ལགཔ་ རྐངམ་ ཕོཝ་ཚུ་ལུ་ རྨ་
སྐྱོན་དུམ་གྲ་རེ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་། སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་འདི་ དྲན་མེད་ཀྱི་ངང་ལུ་ཡོདཔ་ལས་

མི་ཚུ་གིས་ གཡས་རུབ་གཡོན་རུབ་

ཀྱི་ཐོག་ལས་ སོག་སྐྱབས་འབད་དེ་ བར་གྱོང་སྨན་ཁང་ནང་ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་བསྐྱལ་བའི་སྐབས་ སྣུམ་འཁོར་འདེད་གཡོགཔ་དེ་གི་
ཁ་ནང་ལས་ ཆང་གིས་དྲིམ་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེད་མནམ་དེས་ཟེར་ཨིན་མས།
སྣུམ་འཁོར་

མ་རུ་ཏི་བཱེན་དེ་ནང་

འདེད་གཡོགཔ་

ཁོ་ར་ཕུད་རོག་གཅིག་ར་མ་གཏོགས་

གཞན་འགྲུལ་པ་ཕོ་མོ་ག་ཡང་མེདཔ་

དང་། འདེད་གཡོགཔ་འདི་ གཟུགས་ཁ་ལུ་འབུ་རས་གོ་དམརཔོ་ཅིག་གྱོན་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ མགུ་ལས་མཇུག་ཚུན་ག་ར་ཧྲལ་བཏང་
སྟེ་

རྐངམ་གཡསཔ་དང་གཡོནམ།

ལགཔ་གཡསཔ་དང་གཡོནམ་

ཕོཝ་དང་སྒལ་ཏོ་ཚུ་ག་ར་

གནོད་སྐྱོན་སོམ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུངམ་ཨིན་མས།

ད་ལྟོ་འཐུག་རྐྱེན་འདི་གི་སྐོར་ལས་

དྲི་བ་བཞི་པ།

སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སོར་བ།

ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ཨིན་མས།

རྨ་སྐྱོན་དུམ་གྲ་རེ་བྱུང་ཡོད་རུང་

ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ཚུ་གིས་

སྐུགས་༡༠།

འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ ཀ་ དང་ ཁ་ གཉིས་ཆ་རའི་ལན་བྲིས།
ཀ༽ སྐད་ཡིག་གི་དྲི་བ། འོག་གི་རྗོད་ཚིག་རེའི་ནང་ རོང་ཁ་མ་དགཔ་དང་ མ་བཏུབ་༢ རེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ རྗོད་
ཚིག་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་བྲིས།

སྐུགས་༥།

༡- དོརམ་གྱོན་ ཁེན་ཇ་བཙུགས་སྦེ་ ཤོག་སྨ་རེ།
༢- གཅིག་ལུ་ དགུ་བཅུ་གྱ་ལྔ་དང་ གཅིག་ལུ་ བརྒྱད་ཅུ་རེ་དྲུག་སོད་དེ་ཉོ་ཡི།
༣- བློན་པོ་ལས་ལེན་ཏེ་ མདོ་ཆེན་ལུ་ སོད་ཅི།
༤- ཁེན་ཇ་ རལ་བཏང་དཔ་ལས་ ཤུགས་འབད་ར་ ཙིགཔ་བཟའ་ཡི།
༥- ཨ་ཞང་གི་ཨམ་སྲུ་ལུ་ ཨམ་ཅུངམ་དང་ ཨའི་གི་ཨ་ཞེམོ་ལུ་ ཨ་ནེ་ཟེར་སབ་ཨིན།
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PAPER I: DZONGKHA
ཁ༽ འོག་ལུ་ཨང་གྲངས་བཀོད་ཡོད་པའི་ས་སོང་ནང་ ཕྲད་དང་ རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ག་འོས་འབབ་ཡོད་ག་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ལས་ གདམ་
ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བཙུགས།
གི་

དེ་

སྐུགས་༥།

གྱིས་

ཀྱིས་

ས་གནས་གཞི་བཞག་ཤེས་ཡོན་
རང་སོད་སའི་ས་གནས་ལུ་

ཟེར་མི་འདི་

གཞི་བཞག་སྟེ་

སྟེ་

ཀྱི་

ལུ་

ཏེ་

གྱི་

གིས་

ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སང་གི་ཐབས་ལམ་ཅིག་་་་་་་་(༡)་་་་་་་་གོཝ་ཨིན།
ཤེས་ཡོན་བྱིནམ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

གྲལ་གཏོགས་ཚུ་འབད་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་་་་་་་་(༣)་་་་་་ཤེས་ཡོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་

ལས་
ལྷབ་སང་འདི་

མིག་མཐོང་ལག་གཟུང་་་་་(༢)་་་་་་་་་

མི་སྡེ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཚུ་

གོང་འཕེལ་བཏང་་་་་

(༤)་་་་་་་གྲུབ་འབྲས་སོམ་ར་བཏོན་ཚུགས་ ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ཤེས་རིག་གི་མཁས་མཆོག་མང་ཤོས་་་་་(༥)་་་་འབད་བ་ཅིན་
ས་གནས་གཞི་བཞག་ཤེས་ཡོན་འདི་

དངོས་མཐོང་ལག་གཟུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་མོང་གི་

གོ་སྐབས་འདི་

སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་

བྱིནམ་ད་ ཁོང་་་་་་་(༦)་་་་་་ཁོང་རའི་ ས་གནས་་་་་(༧)་་་་་་ལམ་སོལ། སྐྱེ་ལྡན་གནས་སངས། དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ཚུ་དང་
འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཚུགས་ ཟེར་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཆོས་ཚན་མ་འདྲཝ་ཆ་མཉམ་་་་་་(༨)་་་་་་་་གཞི་འགྱམ་འདི་
ས་གནས་གཞི་བཞག་ཤེས་ཡོན་ཨིནམ་འབད་བཤད་་་་་་་་་(༩)་་་་་་་འདུག།

དེ་འབདཝ་ལས་

ང་བཅས་

འབྲུག་མི་ཆ་མཉམ་་་་

(༡༠)་་་་་་ལྟ་བ་འདི་ལུ་ གཙོ་རིམ་གཟུང་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ནི།

དྲི་བ་ལྔ་པ།

གོ་བ་ལེན་ནི།

སྐུགས་༡༥།

འོག་གི་གནས་ཚུལ་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ སོབ་དཔོན་ ༡༦༣ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོདཔ།
༉ ལོ་བསར་ཤེས་རིག་གནས་སྡུད་༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དུས་ཅི་ སོབ་དཔོན་ ༡༦༣ གྱིས་ དགོངས་ཞུ་འབད་ནུག།
སོབ་དཔོན་ ༡༦༣ ལས་ ༡༡༢ ཁས་བླངས་དང་ ༢༧ ལོ་གྲངས་ཚང་ཡོདཔ་ད་ དེ་ལས་ ངེས་པར་དུ་ དགོངས་ཞུ་འབད་དགོཔ་
ཐོན་མི་ སོབ་དཔོན་ ༣ དང་ སོབ་དཔོན་ ༦ ཁག་འབག་གི་ གནས་ཡུན་ཚང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
སོབ་དཔོན་དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ ཚད་གཞི་དེ་ ལོ་བསར་བཞིན་དུ་ ཡར་སེང་སོང་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ དགོངས་ཞུའི་
ཚད་གཞི་ བརྒྱ་ཆ་ ༡.༩ མར་བབས་སོང་མི་དེ་ འདས་པའི་ལོ་ ༦ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ དམའ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས།
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ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ སབ་མིའི་ནང་ ད་རེས་ སོབ་དཔོན་དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ མར་བབས་སོང་མི་དེ་ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ ལུ་
བརྟེན་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ འགྱོ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་ནི་དེ་གིས་

འོང་ནི་མས་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ལ་ལོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་

སོབ་དཔོན་ ༡ དགོངས་ཞུ་འབད་རུང་ ཚ་གྱང་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།
ལོ་ ༦ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སོབ་དཔོན་ ༡,༧༣༨ ཤེས་རིག་གི་ ཁྱད་གཡོག་བཤོལ་བཞག་ཡོདཔ་ད་ ན་ཧིང་ སོབ་དཔོན་ ༤༨༠
(བརྒྱ་ཆ་༣.༦) དགོངས་ཞུ་འབད་མི་དེ་ ལོ་དེ་ཚུ་ནང་ མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་ནུག།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ སོབ་དཔོན་དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་གྲས་ལས་ ཞི་གཡོགཔ་ ༡༣༥ དང་ ཕྱིའི་སོབ་དཔོན་ ༤ རྒྱལ་ཡོངས་ཁག་
འབག་སོབ་དཔོན་ ༡༦ ལོགས་སུ་སྦེ་བཏོན་བཞག་མི་སོབ་དཔོན་ ༡ དེ་ལས་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་ སོབ་དཔོན་ ༧ ཨིན་པས།
སྤྱིར་སྙོམས་ལུ་ གཞུང་གི་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ལས་ སོབ་དཔོན་ ༣.༦ དེ་ཅིག་གིས་ སོབ་གྲྭ་བཤོལ་བཞགཔ་ཨིན་པས།
འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ལས་ ནང་འཁོད་སོབ་དཔོན་གྱི་གྱངས་ཁ་ ཡར་འཕར་དང་ ཕྱིའི་སོབ་དཔོན་མར་བབས་སོང་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ གཞུང་དང་ སྒེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ཕྱིའི་སོབ་དཔོན་ ༡༤༨ དང་ འབྲུག་མི་སོབ་དཔོན་ ༡༠༠༤༢ དེ་ཅིག་
ཡོདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།
འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས།

སྐུགས་༥x༣=༡༥།

༡- འདས་པའི་ལོ་ངོ་ བཅུ་ཕྲག་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ སོབ་དཔོན་དགོངམ་ཞུ་མི་ ཉུང་ཤོས་ར་ སྤྱི་ལོ་ནམ་འཐོན་ཡོད་ག་
དང་། དགོངས་ཞུའི་གནས་ཚུལ་བར་དོན་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཤདཔ་ཨིན་མས་གོ?

༢- གནས་ཡུན། བཤོལ་བཞག། ངེས་པར་དུ། ཟེར་བའི་ ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་བྲིས།
༣- སོབ་དཔོན་དགོངས་ཞུ་འབད་མིའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གིས་ག་ཅི་ར་ མཛད་དགོཔ་འདུག་གོ?
༤- དམའ་ཤོས། ཁག་འབག།
འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མི་ཆོག།

སྤྱིར་སྙོམས། ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་རེ་བཟོ། ཡིག་རྒྱུགས་ན་ལས་

༥ - སོབ་དཔོན་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་ནང་ བཀོད་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་འོང་ནི་
བཟུམ་འདུག་གོ?
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དྲི་བ་དྲུག་པ།

སྐད་སྒྱུར།

སྐུགས་༡༥།

འོག་ལུ་ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གསུང་བཤད་འདི་ རོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲིས།
“Our most important long term national goals include: enhancing our security and sovereignty;
promoting our unique traditions and cultural heritage; conserving our environment; promoting
peaceful and harmonious coexistence with other nations, and enhancing the reputation and national
identity of our glorious nation of Palden Drukpa.
Our greatest wealth in human resources is epitomised by our civil servants who serve in every
Dzongkhag, Gewog, and village, and should know intimately the most pressing issues, and the
concerns and aspirations of the people. At the same time, they are well travelled around the world,
so we expect them to be well informed and aware of the outside world. They should be up-to-date
with advancements in technology and new practices, and able to use this knowledge for the benefit
of our country.
Thus, it is important that the civil servants, equipped with immense knowledge, skills, and
experience, render their unstinted support to the government’s endeavour aimed at improving the
welfare of the people”.
An excerpt from the English Translation of the 111th National Day Address of His Majesty The King, 17th
December, 2018.

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
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