དྭངས་གསལ།

དྲང་སྤྱོད།

འཇིགས་སྣང་མེདཔ།
ཐབས་ཤེས།

ཉམ་ཆུང་།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༨ །

སྡེ་ལཱ།

ཤེས་རྟོགས།

ཁྱད་བཅུད།

གསར་གཏོད།
ཕྱོགས་རིས་མེདཔ། གྲུབ་འབྲས་ལུ་བརྟེན་པ།

ཁྱད་རིག།

བརྩི་མཐོང་།
འགན་འཁྲི།

འགོ་ཁྲིད།

དགོས་དོན་གྱི་སྙིང་རུས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
འགྲེམ་སྒྲོམ་ཨང་༡༡༡༣།
ལྷ་གྲོང་ལམ། ཀ་ཝང་བྱང་ས།
ཐིམ་ཕུག

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཿ +༩༧༥-༢-༣༣༤༨༦༣/༦༤/༦༦/༦༧།
པར་འཕྲིན་ཿ ༣༣༤༨༦༥
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཿ www.acc.org.bt

ངན་ལྷད་ལུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད།

ལྟ་བ།
དགའ་སྐྱིད་དང་ མཐུན་བསྒྲིགས་ཅན་ དེ་ལས་ངན་ལྷད་མེད་པའི་མི་སྡེ་བཟོ་ནི་ལུ་
བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི།

དམིགས་གཏད།

དཔེ་སྟོན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་དང་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ དེ་ལས་མི་མང་
ངམ་

སྒེར་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་སམ་

ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ནི།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

དུས་འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་ དེ་ལས་ མ་འོངས་པའི་རྒྱལཔོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
རྒྱལ་ཁབ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།

ཤོགས་གྲངས། 1

དཀར་ཆག།
ངོ་སྤོད།
ཤོགས་གྲངས། ༡ - ༤

དོན་ཚན་༡ པ། དོན་ཚན་༢ པ། དོན་ཚན་༣ པ། དོན་ཚན་༤ པ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཨིན་པའི་ཆ་ཚུལ།

འབྲས།

ཚོགས་འདི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་
ཤོགས་གྲངས།

༥-༤༢

• ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་
གནས་སྟངས་ཚུ་གི་དུས་
མཐུན།

• སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་དོན་ལུ་
དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ།

• གཙུག་སྡེ་དང་མི་སྟོབས་ཀྱི་
ལྕོགས་གྲུབ།

• མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལཱ་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གྲུབ་
ཤོགས་གྲངས།

༤༣-༡༠༤ ཤོགས་གྲངས། ༡༠༥-༡༡༢

• མི་མང་ཤེས་ཡོན།
• སྔོན་འགོག།

• ཉོགས་བཤད་དང་ཕྱིར་
གཏུགས།

• ཞིབ་དཔྱད་དང་ཕྱིར་
གཏུགས།

• རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད།

འབད་ནི།

• འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཆོད་ཡིག།

མཇུག་དོན།

ཤོགས་གྲངས། ༡༡༨ - ༡༢༠

ཟུར་སྦྲགས
ཤོགས་གྲངས། ༡༢༡ - ༡༥༠

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།

• འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་
པའི་ ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་
གཅིག་པའི་གྲོས་ཆོད།-

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ།

• རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་

ཚོགས་ཐེངས་༢༡ པ་ནང་
གི་གྲོས་ཆོད།

གདོང་ལེན་དང་ རྒྱབ་སྣོན་ཚུ།

ཤོགས་གྲངས། ༡༡༣-༡༡༧
• མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་
གོང་འཕེལ།

• ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢

པའི་ནང་ “ངན་ལྷད་མར་

བབས” ཟེར་བའི་ རྒྱལ་

ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་

འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་ སྤྱི་
རུབ་ཀྱི་འབད་བརྩོན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངོ་སྤྲོད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་མཇུག་བསྡུ་མི་དང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་ཡང་ ལོ་
འདི་ནང་རང་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། ལོ་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་
ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་ ཟློག་ཐབས་སྒྲིགས་ནིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་གི་ དུས་སྐབས་བཟང་པོ་ཅིག་

ཨིན། ‘ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་’ ཟེར་མི་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་
འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་ལུ་ སྲིད་ཐོག་གི་དང་

འདོད་ ལོག་སྟེ་ར་གཏན་འབེབ་བཟོ་སྟེ་ཡོད། དྲང་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ཡང་ ‘རང་མོས་

དང་ རྣམ་དག་ དྲང་བདེན་

དེ་ལས་ མཐུན་སྒྲིག་ཅན་གྱི་མི་སྡེ་’ བཟོ་ཐབས་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་གོང་འཕེལ་གྲོས་

འཆར་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལས་སྡེའི་ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་(༢༠༡༨-༢༠༢༣) གསར་བཟོ་འབད་དེ་

ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་འདུག

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་དང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་གཙུག་

སྡེ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ནང་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ བྱུང་ཚུགས་ཏེ་ཡོད། འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་
ལོ་ནང་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་སྐྱོང་བརྡ་སྟོན་ནང་ལུ་ འདས༌པའི་

ལོ་ངོ་ལྔའི་(༢༠༡༣-༢༠༡༧)༌ནང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་སྣ་ཚོགས་དང་ གཞུང་སྐྱོང་བརྡ་སྟོན་ཚུ་
ཡར་དྲག་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་དེ་གིས་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་

གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་(TI-CPI) ཀྱི་སྐུགས་ཚད་(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ནང་༦༣ ལས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༨ ནང་༦༨ ) དང་ གྲལ་རིམ་(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ནང་ཨང་༣༡ པ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ནང་ཨང་༢༥ པ་)

ནང་ ཡར་དྲག་འགྱོ་ཡོད་མི་གིས་ཡང་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྤྱི་
ཚོགས་༣ པའི་བཙག་འཐུ་ཚུ་ཡང་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཆོད་ཡིག་

འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་

ལས་ ལག་ལེན་བསྐྱར་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་འཁོར་རིམ་དང་པ་འདི་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོད། འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཀུག་ཨའི་ལེནཌས་(Cook Island)དང་ ཏ་ཇི་ཀིསི་ཏཱན་ (Tajikistan)གྱིས་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ིཡི། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལཊ་ཝི་ཡ་ (Latvia)རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་འཁོར་རིམ་

གཉིས་པ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གདམ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཧེ་མའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་སྙན་ཞུ་
འབད་དོ་བཟུམ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཐའི་ལེནཌི་དང་ ཇ་པཱན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་མི་སྦེ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་གྲལ་ལས་ ཐའི་ལེནཌི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བསྐྱར་

ཤོགས་གྲངས། 1

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཞིབ་འཁོར་རིམ་གཉིས་པ་དེ་ སྙན་ཞུའི་ལོ་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་
ཚུ་དང་

གདོང་ལན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་མི་གིས་མ་དོ་བར་

མཐུན་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་འཐོབ་ཅི།

འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ མི་སྟོབས་དང་

ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ གོང་འཕེལ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལུ་ གཞི་བཙུགས་

འབད་བའི་སྐབས་ ལས་བྱེདཔ་༤ ཡོད་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་
༡༠༦ (ལྷན་འཛིན་དང་ དེད་གཡོགཔ་ དེ་ལས་ གཞི་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོགཔ་/སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་

གཡོགཔ་ཚུ་ མ་བརྩིས་བར་) ལུ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད། ལོ་དེ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་འཛིན་ ཀརྨ་ དྲི་དངོས་

གྲུབ་འདི་ སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༡༦/༠༤/༢༠༡༨ ལུ་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་
༢༣/༠༤/༢༠༡༨ ལུ་ ངག་དབང་པདྨ་འདི་ ལྷན་འཛིན་སྦེ་གསར་བསྐོས་མཛད་གནང་མི་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་ལུ་འགྱུར་སོར་འགྱོ་སྟེ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ རྩོད་ཉོགས་གི་གྱངས་ཁ་འདི་༣༩ དམིགས་གཏད་སྐྱེད་ས་ལས་༢༠ འདི་རྩོད་ཉོགས་

གསརཔ་ཨིནམ་ད་༡༩ དེ་ འདས་པའི་ལོ་གི་རྩོད་ཉོགས་ཚུ་ཨིན། རྩོད་ཉོགས་༢༧ གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་
ཡོདཔ་ལས་ རྩོད་ཉོགས་༡༨ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་

ཡོདཔ་ལས་ ཉེས་བཤེར་ཕྱིར་གཏུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༦༦.༧ གྲུབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་ཉོགས་༡༢ ཉེས་བཤེར་འབད་ནི་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོད་ས་ལས་
རྩོད་ཉོགས་༩ དེ་ཅིག་ བདེ་སྲུང་སྦྱོང་བརྡར་མ་དངུལ་ ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་རིམ་ལུགས་ཚུ་དང་ སྲིད་བྱུས་/བྱ་རིམ་ཚུ་ དེ་

ལས་ དྲན་ཚོར་ཅན་གྱི་མི་སྡེ་བཟོ་ནི་ནང་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ར་ཡོད། ན་གཞོན་དང་ མི་དམངས་ སྒེར་
སྡེའི་ལས་གཡོགཔ་ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བརྗོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་གོ་བརྡའི་
ལས་རིམ་ཚུ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ སློབ་གྲྭ་ཁག་༡༠

ནང་ དྲང་སྤྱོད་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གཞི་

བཙུགས་འབད་ཐོག་ལས་ བྱ་སྤྱོད་སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་
ནང་ ཉེན་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི་ནང་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་

ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ཀྱི་མཁོ་ཆས་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་
ནང་ འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ཚད་ཀྱི་ བགོ་བཤའ་འཆང་མི་ཚོང་སྡེ་ དང་ ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ཚོང་སྡེ་༡༥

ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི འབྲུག་གི་ཚོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོད་རྩོལ་སྒྲུབ་༼བི་ཨའི་ཨའི་བི་༽ དེ་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་
ཚུ་ནང་ཡང་ ཁོང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་གི་སེམས་ཤུགས་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

བསྐྱེད་བཅུག་ཐབས་ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཟང་སྤྱོད་ལྡན་

པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་བཙུགས་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ རྒྱལ་
ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་དེ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ སྙན་ཞུ་ཐེངས་༡༢ པ་ ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་

དོན་ཚན་༢༧ པའི་༤ པ་དང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༡༦༩ པའི་ ༡ པ༌
དང༌བསྟུན༌ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་དང་པ་ལས་བཅུ་གཉིས་པ་ཚན་ཚུད་དེ་ཡོད།

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ངོ་སྤྲོད་དང་ མཇུག་དོན་མ་བརྩིས་བར་ དོན་ཚན་བཞི་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ གཤམ་གསལ་
ལྟར་ཨིན།

དོན་ཚན་༡ པ།: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ཚུལ།

དོན་ཚན་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་མཉམ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

མཉམ་འབྲེལ་འབད་

ཡོད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལྷན་ཚོགས་འདི་ བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་ཚུགསཔ་ དོན་སྨིན་ཅན་ དེ་ལས་ ངན་
སྐུལ་འབད་མ་ཚུགས་པའི་གཙུག་སྡེ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཀྱི་སྒྲིག་ཆ་དང་
ལེགས་སྒྱུར་གྱི་གསར་གཏོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
དོན་ཚན་༢ པ།: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས།

དོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་གཙོ་བོ་ སྔོན་འགོག་དང་ ཤེས་ཡོན་ དེ་

ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ནང་ གྲུབ་འབྲས་འབྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་
སྐྱོང་དང་ཕྱིར་གཏུགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་
འབྲུག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲལ་རིམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
དོན་ཚན་༣ པ།: སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།

དོན་ཚན་འདི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ གྲོས་ཆོད་གནང་མི་
ཚུ་དང་ དེའི་བསྟར་སྤྱོད་གནས་ཚད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འཁོད་དེ་ཡོད།
དོན་ཚན་༤ པ།: གདོང་ལན་དང་ གྲོས་འདེབས་ཚུ།
དོན་ཚན་འདི་ནང་

བར་ཞུགས་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ གཙོ་གཞུང་འབད་
བཞག་ཐབས་ལུ་གདོང་ལན་ ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོགས་གྲངས། 3

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཤོགས་གྲངས། 4

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡྡོ མ ་ལྷན་ཚོ ག ས་ཀྱི་
འགོ་ཁྲིདཔ་ལུ་འགྱུར་སོར།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

དོན་ཚན་༡ པ: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ཚུལ།
དོན་ཚན་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་འཁོད་ཀྱི་ མཉམ་འབྲེལ་པ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལྷན་ཚོགས་འདི་

བློ་གཏད་དང་དོན་སྨིན་ཅན་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་སྐུལ་འབད་མ་ཚུགས་པའི་པའི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་དང་ གཙུག་སྡེ་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་ལས་སྣ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ དམིགས་
བསལ་གྱི་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

༡.༡ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་གནས་སྟངས་ཚུ་དུས་མཐུན།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་
ཚོགས་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ལས་སྤྱོད་ཚུ་ལྷག་པར་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཏོན་ཡོདཔ་དང་

དེ་བཟུམ་སྦེ་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་གཙོ་རིམ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་དང་སྔོན་འགོག་ དེ་ལས་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་གྱི་
ལས་རིམ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་སྟེ་ཡོད།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་ནང་ གཙོ་རིམ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་གི་ དུས་མཐུན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།
༡.༡.༡. འཕྲལ་གྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ།

ལས་ཚོགས་གཞི་བསྒྱུར་དང་ ལས་བྱེདཔ་གསར་བསྐོས།
འདས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་ མི་སྟོབས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༧ ལུ་
མི་གྲངས་༡༤༧ ༼ལྷན་འཛིན་དང་དེད་གཡོགཔ་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོགཔ་/གཞི་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་
གཡོགཔ་མ་བརྩིས་བར་༽ དགོ་པའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོད་མི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་ ཡང་

དག་སྦེ་གྲུབ་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་ཡོད་མི་འདི་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་ནང་ མི་གྲངས་༡༥༠
ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་ ལས་བྱེདཔ་༡༧ གསར་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་མི་དེ་བརྩིས་
ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་བསྡོམས་༡༢༨ དགོཔ་པའི་ལས་འཆར་
བཟོ་ཡོད་མི་དེ་

གྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་བྱེདཔ་འཐེབ་༣༢

གསར་བཙུགས་འབད་ནི་གི་

དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཞི་གཡོག་ནང་འཁོད་ལས་གནས་སོར་འོང་མི་དང་ གཏན་གཡོག་
/ཁག་འབག་ཐོག་ལས་ གསར་བསྐོས་འབད་མི་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་གཡོག་བཙུགས་ཐོག་ལས་ ལས་བྱེདཔ་
༢ བཙུགས་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་བསྡོམས་༢༧ རྐྱངམ་གཅིག་ གསར་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ཅི།

ཤོགས་གྲངས། 5

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

དེ་འབདཝ་ད་ ལས་བྱེདཔ་༡༧ གྱིས་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ ངེས་
བསྡོམས་མི་གྲངས་༡༠ རྐྱངམ་གཅིག་ འཐེབ་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་༡.༡ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་

དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་བསྡོམས་༩༦ ཡོདཔ་ད་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་བསྡོམས་༡༠༦ གུ་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཐིག་ཁྲམ་༡.༡: གསར་བཙུགས་ཀྱི་གནས་ཚད།
ལས་ཁུངས།

དྲུང་ཆེན་ཞབས་ཏོག
དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་།

བསྐྱར་ཞིབ་
འབདཝ་ད་
དགོཔ་འབྱུང་
པའི་ལས་བྱེདཔ་
གི་གྲངས།

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་
ལས་བྱེདཔ་
གྲངས། (སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༧ ཟླ་༡༢
པ།)

གསར་
བཙུགས་
འབད་
ཡོད་པའི་
གྲངས།

དགོངས་
ཞུ་/ཐ་
འདད།

ལས་བྱེདཔ་
བསྡོམས།
(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨
ཟླ་༡༢ པ།)

༡

༠

༠

༠

༠

༢

༠

༠

༢

༦

༤

༡

༠

༣

༣

༠

༠

༣

བདག་སྐྱོང་།

༢

༢

༠

༠

༢

དཔེ་མཛོད།

༡

༡

༠

༠

༡

༨

༤

༢

༢

༤

འཕྲུལ་རིག་རྐྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།

༡༧

༩

༠

༢

༧

ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས།

༦༠

༣༤

༡༧

༦

༤༥

སྔོན་འགོག་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས།

༢༡

༡༥

༣

༤

༡༤

ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་ཁུངས།

༡༠

༡༠

༤

༢

༡༢

སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ཞབས་ཏོག

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ཞབས་ཏོག

མི་སྟོབས་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

དངུལ་རྩིས།
སྤྱིར་བཏང་ལས་གཡོགཔ་ ༼སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན་
དང་སྐུ་སྒེར་ལས་རོགས་བརྩིས་ཏེ༽
ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན།

བསྡོམས།

༤

༢

༡༥

༡༥༠

༢

༡༠

༩༦

ལྷན་འཛིན་༣ དང་ དེད་གཡོགཔ་༡༠ ཨི་ཨེསི་པི་༣ བརྩིས་ཏེ་ ལས་བྱེདཔ་བསྡོམས།

དྲན་ཐོ་: གསར་བཙུགས་/དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ ལྷན་འཛིན་དང་དེད་གཡོགཔ་མ་བརྩིས་བར།
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༠

༠

༢༧

༠

༡

༡༧

༥

༢

༩

༡༠༦

༡༢༣

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བྱུང་རབས་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ལས་བྱེདཔ་གསར་བཙུགས་འབད་མི་དང་ དགོངས་ཞུ་འབད་

མི་གི་གྱངས་ཁ་དེ་ མཐོ ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་འཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱི༌ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༧ དང་

ཕྱདཔ་ད་ གསར་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ཐད་དུ་ ཧ་ལམ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་འབད་འཐོན་ཏེ་ཡོད་རུང་ འཆར་
གཞི་ནང་ཚུད་པའི་ གསར་བཙུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༣༩.༣ འཐོན་མི་དང་
ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༣༡.༣ རྐྱངམ་གཅིག་གྲུབ་ཚུགས་ཏེ་ཡོད།

མི་གྲངས་༢༧ གསར་བཙུགས་འབད་ས་ལས་ མི་གྲངས་༢༤ (བརྒྱ་ཆ་༨༨.༩) ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་གཙོ་བོ་
ཞིབ་དཔྱད་ སྔོན་འགོག་དང་མི་མང་ཤེས་ཡོན་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་ཁུངས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིནམ་
དང་ གྱངས་ཁ་མཐོ ་ཤོས་མི་གྲངས་༡༧ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སྦོམ ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་
ཁུངས་ནང་ གསར་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ མི་
གྲངས་༡༧ གྱི་གྲལ་ལས་ མི་གྲངས་༡༢ ༼བརྒྱ་ཆ་༧༠.༦༽ ལས་ཁུངས་གསུམ་ནང་ལས་ཨིནམ་ད་ མཐོ ་ཤོས་
མི་གྲངས་༦ ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༢ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ འགོ་དཔོན་༡༣ ༼ཁྱད་རིག་

དང་འཛིན་སྐྱོང་༽ གསར་བཙུགས་འབད་ཡོད་ས་ལས་ འགོ་དཔོན་༡༢ ཀྱིས་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་བྱེདཔ་༡༤ ༼ལྟ་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ དེ་ལས་ ལག་

ལེན་སྡེ་ཚན་༽ གསར་བཙུགས་འབད་ཡོད་ས་ལས་ མི་གྲངས་༥ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་
འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ ལས་བྱེད་པའི་གྱངས་ཁ་༩༦ ལས་༡༠༦ ལུ་ མི་གྲངས་༡༠ གྱི་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དེ་
གཙོ་བོ་ར་ ལྟ་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནས་རིམ་ནང་ མི་གྲངས་༩ གི་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ འགོ་དཔོན་༡༢ དགོངས་ཞུ་འབད་མི་གི་གྲལ་ལས་ འགོ་དཔོན་༧ གནས་
རིམ་གོང་མའི་གནས་ཚད་ ཁྱད་རིག་༢ པ་དང་༣ པ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ འགོ་དཔོན་༤ པོ་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ནང་

ལུ་ ལོ་༥-༡༡ ཚུན་ ལཱ་འབད་བའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་འགོ་དཔོན་༡༣ གསར་
བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ནང་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྱད་རིག་གི་ ཉམས་མྱོང་
ཚུ་མིན་འདུག
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

དགོངས་ཞུ།

གནས་སོར།

བསྡོམས།

ཡར་སེང་བསྡོམས།

ལག་སྤྱོད།

བསྡོམས།

ལྟ་སྐྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར།

ཐ་དད། )−(

གསརཔ།

ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་། འགོ་དཔོན།

གསར་བཙུགས། )+(
ལས་སྡེ་ལས་
གནས་སོར།

ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་། འགོ་དཔོན་གོངམ།

གོ་གནས་ཚད་གཞི།

གོ་གནས་དབྱེ་བ།

ནང་འཁོད་གསར་བཙུགས།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༢: གོ་གནས་དབེྱ་བ་དང་འཁིྲལ་ གསར་བཙུགས།

པི་༡

༡

༠

༠

༠

༠

༠

༠

༠

པི་༣-པི་༢།

༠

༤

༠

༤
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ས་སྟོང་གསལ་སྒྲགས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དྭངས་འདོད་སྐྱེད་དེ་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ ཧ་ལམ་འཐོན་ཡོད་རུང་

ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ཁྱད་རིག་གི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མི་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཐོབ་ནི་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་
ལུ་ གདོང་ལན་ཅན་ཅིག་འབད་རང་ཡོདཔ་ཨིན། དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ ས་སྟོང་རེ་རེ་ནང་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་༡༠ རེ་
འོང་དོ་ཡོདཔ་དང་ གཡོག་ནང་ཡོད་མི་

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༩༡.༥ དེ་ཅིག་ སློབ་

སྟོན་གྱི་ཁྱད་ལཱ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་འོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ནང་ གཡོག་

ནང་ཡོད་མི་ གསར་བཙུགས་འབད་མིའི་གྲལ་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་༤༧.༡ སློབ་སྟོན་ཁྱད་ལཱ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་
ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ གོ་གནས་ཀྱི་ས་སྟོང་༢༢ ནང་ གསར་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགས་མི་བརྩིས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༩ འི་ལོ་ནང་ ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་དང་བསྟུན་ ལས་གཡོགཔ་འཐེབ་༡༢ གསར་བཙུགས་འབད་དགོཔ་

ཡོད་མི་དེ་བསྡོམས་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༢ ཚུན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་བསྡོམས་ཀྱི་
དམིགས་གཏད་༡༤༠ སྐྱེད་མི་འདི་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་ ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་བསྡོམས་༣༤
གསར་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ཁྱད་རིག་གི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པའི་ སྤྱི་
གཡོགཔ་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་གདོང་ལན་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ད་ལས་ཕར་ གསར་བཙུགས་

ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་ཉམས་མྱོང་ཅན་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ བག་ཟོན་ཅན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་
ནི་ཨིན།

ཤོགས་གྲངས། 8

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་བྱུང་བཞིན་ཡོད་པའི་ མི་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གདོང་ལན་ཚུ་ ལོ་བསྟར་

སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ཚོགས་དང་གཞུང་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་

ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ འགྱུར་ལྡོག་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ གནང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཟློག་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་ནང་ སྙིང་སྟོབས་དང་སེམས་ཤུགས་ དེ་ལས་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་
ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་ལས་བྱེདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་གིས་ཧོངས་ལས་ ཡུན་བརྟན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་དགོཔ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན།

ཉོགས་བཤད་དང་ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་གི་རིམ་ལུགས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཐོབ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་དང་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་
ཚར་བའི་རྩོད་ཉོགས་ཚུ་ ཉོགས་བཤད་དང་ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་(སི་ཨའི་ཨེམ་ཨེས) གློག་རིག་

གི་མཉེན་ཆས་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ནིའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ རྒྱབ་ལུས་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་༥༤ (སྤྱི་
ལོ་༢༠༠༦ ལས་ ༢༠༡༦) པོ་དེ་ཡང་ སི་ཨའི་ཨེམ་ཨེས་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད།

སི་ཨའི་ཨེམ་ཨེས་རིམ་ལུགས་འདི་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་རང་ཡོདཔ་ད་ རིམ་ལུགས་ལེགས་
བསྒྱུར་དང་ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ དུས་མཉམ་དུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་གཞན་
ཚུ་ཡང་ རིམ་ལུགས་འདི་ནང་ཚུད་ནིའི་དོན་ལས་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ཡང་ ཁ་སྐོང་སྦེ་བཙུགས་ནི་ཨིན།
རིམ་ལུགས་འདི་ལས་བརྟེན་

ཉོགས་བཤད་དང་རྩོད་ཉོགས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་

བཟོ་ནི་དང་བསྡུ་

སྒྲིགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ཐད་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་སྦེ་རང་འབྱུང་སྟེ་ཡོད། སི་ཨའི་ཨེམ་
ཨེས་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ ཟིན་བྲིས་ལག་དེབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ མཐའ་དཔྱད་བཟོ་ནི་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ བྱ་སྒོ་ཚུ་གི་ཁྱད་རིག་ཡར་དྲག།

ངན་ལྷག་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལཱ་འགན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་
ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ ཁྱར་རིག་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོ་ནི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་
ཅིག་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་གསར་བཟོ་/དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་དང་ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་

འཐབ་ནི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་༡༤ གི་ ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༩ ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ད་ ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་འདི་གིས་ བདེན་ཁུངས་
ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་
ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ འབྲེལ་ཆགས་པའི་བྱ་སྒོའི་
ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ནང་ ལྷན་ཐབས་འབད་འོང་།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལྷག་པར་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ ལྷན་
ཚོགས་ནང་འཁོད་ལམ་སྟོན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་དང་

བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་

ཤོ་མཚུངས་སྦེ་གོ་དོན་ལེན་

ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ ལེའུ་བཞི་པ་༼ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་དང་ཉེས་བྱ་༽
དང་དྲུག་༼ཞིབ་དཔྱད་ བཙན་འཚོལ་དང་བཙན་ལེན་ དེ་ལས་ འཛིན་བཟུང་༽ པའི་གོ་དོན་འགྲེལ་བཤད་

ཅིག་ཡང་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། འགྲེལ་བཤད་ལམ་སྟོན་འདི་ཡང་ གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་
དོན་གྲོས་ཆོད་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཆོད་ཡིག་གི་ ཁྲིམས་བཟོའི་ལམ་སྟོན་ དེ་ལས་
དཔལ་འབྱོར་མཉམ་འབྲེལ་དང་ཡར་དྲག་གི་གནས་དེབ་

“ཉེས་རྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཀྱི་

ཚིག་དོན་

འགྲེལ་བཤད་” ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡

ཅན་མའི་དོན་ཚན་གཞན་ཚུ་དང་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ དགོས་མཁོ་
དང་བསྟུན་བཟོ་ནི་ཨིན།

མཉམ་རོགས་གལ་ཅན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད།

གནས་སྡུད་མཛོད་ཁང་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་: ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངེས་བདེན་དང་ དུས་མཐུན་ཡོད་པའི་

བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་

དུས་ཐོག་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་འདི་

གལ་གནད་ཅན་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་

ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ གཞུང་/མི་མང་གི་གནད་སྡུད་གཞི་མཛོད་ཚུ་བདག་སྲུང་འཐབ་མི་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་

ཁར་ གྲོས་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ར་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་
ཁག་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་

འཛིན་ འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དབང་འཛིན་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ དེ་ལས་

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ནང་འཁོད་དཔྱད་གཞིའི་འགན་འཛིན་ཚུ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ དགོས་དོན་དེ་གི་དོན་ལུ་ ངོ་ཚབ་ཚུ་ཡང་ ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་མཉམ་:

བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་

ཕྱོགས་གསུམ་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་
རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ ཕྱོགས་

གསུམ་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ པའི་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། བསྐྱར་

བཟོ་འབད་མི་ ཕྱོགས་གསུམ་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ནང་ལུ་ སྒེར་སྡེ་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་ཚུ་གི་

ཞིབ་དཔྱད་དང་ ཉེས་བཤེར་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ད་ སྒེར་སྡེ་ནང་ལུ་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

༡༠.༠༠ མན་ཆད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ངན་ལྷད་(ལྐོག་ཟ་)ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ འཕྲལ་མཁོའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན་མི་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་
ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

རྒྱ་གར་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ལྟེ་བ་དང་མཉམ་: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་ར་ ལྷན་ཚོགས་ཧོངས་ལས་ ལྷན་
ཚོགས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ལྟེ་བ་༼སི༌བི༌ཨའེ༽གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་འབྲེལ་བ་འདི་

སྒྲིང་སྒྲིང་

བཟོ་ནི་གི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ར་སྡོད་ཅི། དེ་སྦེ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་འདི་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་ནང་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ མགྲོན་བརྡ་འབདཝ་བཞིན་དུ་ རྒྱ་གར་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ལྟེ་བའི་མདོ་ཆེན་ ཤྲི་ཨ་ལོག་
ཀེ་བར་མའི་འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ལུ་ འཐུས་མི་གཉིས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༦-༢༠ ཚུན་ འབྲུག་ལུ་
བལྟ་སྐོར་གྱི་དོན་ལུ་འོང་མི་དེ་གིས་ གྲུབ་ཚུགས་སྟེ་ཡོད།

བལྟ་སྐོར་འདི་ཡང་ ཁྱད་རིག་འབྲེལ་བ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཡུན་བརྟན་གྱི་མཉམ་
འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན། བལྟ་སྐོར་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ནང་

ཉམས་མྱོང་ཚུ་དང་ དམིགས་བསལ་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་མཁས་རིག་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་བརྗེ་སོར་
འབད་ནི་དང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་བྱིན་མི་གིས་མ་དོ་བར་ ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གྲོས་བསྡུར་
འབད་དེ་

གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་གུ་

ཞལ་འཆམ་བྱུང་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་ཐོབ་ཅི།

སི་བི་ཨའི་མདོ་ཆེན་གྱིས་ འབྲུག་གི་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཇལ་འཕྲད་

མཛད་གནང་ཡི། འ་ནཱི་འདི་ འབྲུག་ལུ་ སི་བི་ཨའི་གི་བལྟ་སྐོར་ཐེངས་གཉིས་པ་ཨིན། བལྟ་སྐོར་ཐེངས་དང་པ་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༥ པའི་ནང་ ཧེ་མའི་མདོ་ཆེན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན།

སི་བི་ཨའེ་མདོ་ཆེན་གྱིས་མགྲོན་བརྡ་འབདཝ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༣-༢༧ ཚུན་ ཁྲི་འཛིན་

གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དྲུག་གིས་ ཕན་ཚུན་གྱི་བལྟ་སྐོར་ནང་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན། འཐུས་
མི་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ མཉམ་ལས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ནང་ གྲོས་

བསྟུན་འཐེབ་སྦེ་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ག་ཟི་ཡ་བཱད་ལུ་ཡོད་པའི་ཤེས་ཡོན་གཙུག་སྡེ་དང་ ཚན་རིག་བརྟག་
དཔྱད་ཁང་ལྟེ་བ་ དེ་ལས་ གཞན་ཡང་ འགྲིམ་སྲུང་ལྷན་ཚོགས་ལྟེ་བ་དང་ འགག་སྡེའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་
འཕེལ་ཡིག་ཚང་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་

རྒྱ་གར་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ལྟེ་བའི་

མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ནང་བལྟ་སྐོར་འབད་ཡི།

དམིགས་བསལ་གྱི་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་དང་

བལྟ་སྐོར་འདི་གིས་ རྒྱ་གར་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ལྟེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་གཙུག་སྡེ་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་
གྱི་བཟོ་བཟོ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ ཁོང་གི་ལོ་བསྟར་གྱི་ལས་འཆར་དང་བསྟུན་པའི་ སྦྱོང་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

བརྡར་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་བྱིན་ནིའི་ཁས་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་ ལོག་སྟེ་ར་གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ཡོད།

ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལྕོག་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཕན་

ཚུན་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གི་གྲོས་
འཆར་བཀོད་མི་འདི་ རྒྱ་གར་གཞུང་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ རྒྱ་གར་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ལྟེ་བའི་འགོ་
ཁྲིདཔ་སོར་མི་ལས་བརྟེན་ དོ་རུང་ཡང་ཕར་འགྱངས་འབད་དེ་ ལུས་ནིའི་བཟུམ་ཅིག་འདུག
༡.༡.༢.

ཕུགས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ‘གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ གཡོག་སྤྲོད་མི་ཅིག་སྦེ་’ བཟོ་ནི།
ལྷན་ཚོགས་འདི་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་གཡོག་སྤྲོད་མི་ཅིག་སྦེ་ མིང་གཏམ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྙན་ཞུའི་ལོ་འདི་ནང་
གཤམ་གསལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།
-

“ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེད་པའི་སྡེ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་བློ་བསྐུལ་དང་ མི་
སྡེའི་ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་” གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་དེ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ཡི། མ་དངུལ་དེ་ཡང་ ལོ་བསྟར་སྙན་

ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་རིག་

ཅན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཉེན་སྲུང་གི་དཀའ་ངལ་གཙོ་ཅན་ཚུ་བསལ་ཐོག་ལས་
བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་ནི་དང་

ཡུན་རིང་ཐོག་ལུ་བཞག་ཐབས་ལུ་བཟོ་བཟོ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན།

འཆར་འདི་ ད་ལྟོ་ རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ཡིག་ཚང་ནང་ཡོད།
-

གྲོས་

ལས་བྱེད་པའི་ཕན་བདེ་ལས་འཆར་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་བསྐྱར་བཟོ་

འབད་ཡི། འཐུས་མི་ཚུ་ལས་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ རང་སོའི་དངུལ་ཕོགས་དང་ གཞན་མི་ཞལ་འདེབས་ཚུ་
གི་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་ ལས་བྱེད་པའི་ཕན་བདེ་ལས་འཆར་འདི་གིས་ ལས་བྱེད་པ་

ཚུ་ལུ་ འཐུས་མི་/འཐུས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་ནི་དང་ གཏན་འཇགས་སྦེ་དབང་པོ་ལུ་
སྐྱོན་ཞུགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ འཐུས་མི་ཚུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་སྨན་བཅོས་འབད་བར་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་
གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནི་ཨིན། ལས་འཆར་དེ་གིས་ ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེ་ལས་འཆར་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ལས་ལྷག་
སྟེ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས། འདི་ཚུ་ ཐབས་ཤེས་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་རུང་ དཀའ་གནས་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་
ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བསྐྱེདཔ་ཅིག་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

-

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ལུ་ ཨ་ལུའི་ཉིན་

སྐྱོང་མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ནང་

ལཱ་འབད་མི་ཕམ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ འོས་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་བྱིན་ནི་ནང་ གཙོ་རིམ་ཅན་ཅིག་ཨིན་

མི་ ཨ་ལུའི་ཉིན་སྐྱོང་མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་
རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༥ སྤྲོད་ཐོག་ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

མཐུན་

རྐྱེན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པའི་ནང་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ནི་ཨིནམ་ད་ ལཱ་འབད་མི་ཕམ་༢༨
ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། ལྟེ་བ་འདི་ འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་

འབད་ཡོདཔ་ད་ ལྟེ་བ་འདི་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་སོང་ཚུ་ མཐུན་རྐྱེན་སྤྱོད་མི་ལས་བྱེདཔ་
ཚུ་གིས་བྱིན་ནི་ཨིན།
-

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་བསླང་རྟེན་འབྲེལ་ འདི་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚང་འདི་གིས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ བདག་
སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་སོང་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་ལས་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣.༣༥ བྱིན་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་

ལཱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༩ པའི་ནང་མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད། ཐབས་རིག་དང་ལག་ལེན་གྱི་
ལམ་སྟོན་བྱིན་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་
ལས་འགུལ་ལམ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་ཡང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང།
གཞུང་གིས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

ཅན་མའི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དོ་

བཟུམ་ ཧེ་མའི་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥.༠༠ དང་འཕྱདཔ་ད་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་

༡༢ པའི་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༠.༠༠ གནང་གྲོལ་འབད་དེ་ཡོད།

བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་གྱི་ཡོངས་

བསྡོམས་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ སྔ་མའི་ལོ་ནང་ རྒྱུན་

སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༧.༠༣ དང་གཅིག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦.༢༦ ཐོབ་མི་བརྩིས་ཏེ་
བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣.༢༩ འཐོབ་ཅི།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

འབྲུག་གཞུང་གི་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ལུ་
འབྲེལ་པ་ཚུ་གི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

གོང་འཕེལ་མཉམ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་གསར་འཚོལ་འབད་དེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

མེནསི་ལུང་ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་(རྒྱལ་སྤྱི་གཅིག་སྒྲིལ་ཐབས་ཤེས་)ཚུ་ནང་

གྲོས་འཆར་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སྨྱོ་རྫས་དང་ཉེས་འགལ་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་སི་

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་འོག་གི་ ‘ཞི་བདེ་དང་ཀུན་ཚང་གི་མེ་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་’ ཟེར་མི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འགུལ་རྐྱངམ་གཅིག་ གཏན་འཁེལ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་ ཨཱས་ཀྲི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སྨྱོ་
རྫས་དང་ཉེས་འགེལ་ཡིག་ཚང་བཟུམ་མའི་ གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་པ་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་
གསར་འཚོལ་འབད་ནི་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ནང་ཡུན་འགྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ མ་

དངུལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ མ་
ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན། གནང་གྲོལ་འབད་མི་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༠.༠༠ གི་
གྲངས་སུ་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་དངུལ་ཚུད་དེ་མེདཔ་ད་

འདི་གི་ཐད་ཁར་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་

གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ སོ་སོ་སྦེ་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ཨིན་པས། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མཁས་རིག་ཅན་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་དགོཔ་ཡོད་མི་དང་
ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་མི་ཚུ་ ཤེས་རྟོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་བྱེད་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་

འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་དངུལ་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། གོང་འཕེལ་
གྱི་ཚོང་རོགས་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཉུང་སུ་ལས་བརྒལ་མ་འཐོབ་མི་དེ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་
མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་བཞག་ནི་ནང་ འཆར་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཆད་སྦོམ་བྱུང་སྟེ་

ཡོད། གལ་སྲིད་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་མ་དངུལ་གྱི་ཐད་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་རྒྱབ་
སྐྱོར་མེད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚུ་ གནང་དགོཔ་གལ་ཆེ་ནི་མས།

བསགས་ལུས་ཉོགས་བཤད་མར་ཕབ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལས་༢༠༡༦ ཚུན་ བསགས་ཏེ་ལུས་མི་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ཉོགས་བཤད་
ཚུ་

མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་
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བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡོད།

བསགས་ལུས་ཡོད་པའི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཉོགས་བཤད་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་༥༤ ལས་ དོ་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་༤༩ ལུ་མར་ཕབ་འབད་
དེ་ཡོད།

བསགས་ལུས་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འདི་གི་ དོན་ཚན་༢ པའི་
ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད།

ཉོགས་བཤད་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་དང་ ལེགས་བཅོས།
བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གཞི་སྒྱུར་འབད་ནི་དང་

དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་ནང་བཙུགས་ནི་
འབད་མི་དེ་གིས་

དེ་ལས་

ངན་ལྷད་ཞིབ་

སྲིད་བྱུས་/ལམ་སྟོན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་

ཉོགས་བཤད་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་

སྟེ་ཡོད། ངན་ལྷད་ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་དེ་ ཧེང་སྐལ་ར་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་གཅིག་

ཁར་ ཉོགས་བཤད་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་
ཁུངས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ དོན་ཚན་༡.༡.༡. པའི་འོག་ལུ་
སྙན་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་ ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་འཆར་
གཞི་བརྩམས་ཏེ་ཡོད།

སྔོན་འགོག་དང་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་སེར་ཚུ་དང་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
གྱི་རྣམ་གཞག་དང་གཞི་རྩ་ཚུ་གི་ གོ་རྟོགས་སྤེལ་ནི་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་བརྡ་
དང་ སྔོན་འགོག་གི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལས་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་རིམ་ ༼སི་ཨར་ཨེམ་༽ ལག་ཆས་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན། བཟོ་བཅོས་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་མི་ སི་ཨར་ཨེམ་ལག་ཆས་འདི་གིས་ གྲོས་འདེབས་
ཚུ་གི་ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་དང་གཅིག་ཁར་
འབདཝ་ཨིན།

ཉེན་ཁ་ཚུ་གི་དབྱེ་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ནི་ནང་

ཕན་ཐབས་

ལྷག་པར་དུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་དང་ གནོད་ཉེན་ཡོད་མི་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་

ལུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་རྟོགས་དང་ གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་
གསལ་བཀོད་ཅན་གྱི་འབྲེལ་ཚོགས་ཚུ་ནང་ སྐབས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

རྫོང་ཁག་བདུན་གྱི་ རྒེད་འོག་༦༢ ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐེངས་༢ པ་དེ་ མཇུག་བསྡུ་
ནི་གི་གཙོ་རིམ་ཡང་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁ་གསལ་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འདི་གི་ དོན་
ཚན་༢ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

༡.༢. སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་དོན་ལུ་ དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ།
ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་གཙོ་བོའི་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་ རྩོལ་སྒྲུབ་
ཚུ་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་: མི་མང་དང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་གྱི་བརྡ་སྐུལ་ཁྱབ་སྤེལ་ནང་ མགྱོགས་ཚད་ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དང་ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་༢༠༡༤-༢༠༡༨ ཅན་མ་དེ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡི། ཧེ་མའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་སྙན་

ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཚུ་
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ས་ཁོངས་དང་ ལཱ་བཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ རིམ་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༣

གྱི་དོན་ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་དེ་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་

མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་མི་དང་ གཞུང་གིས་ཆ་འཇོག་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ འགོ་བཙུགས་ནི་
ཨིན། ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕུགས་མཐོང་

གི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་
དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་

ཧུར་བརྩོན་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་འབྲེལ་མཐུན་

དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་མི་ མཐུན་མོང་གི་གོ་བ་དང་ མཐུན་ཕྱོགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་
ལུ་ འདི་ཚུ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་ཨིན།

བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི་: ངན་ལྷད་བཀག་ཐབས་འབད་

ནི་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་འགན་ཁུར་གལ་ཆེ་དྲགས་ཡོད་མི་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་སྡེ་ཕྲན་འདི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

དང་ བརྡ་བརྒྱུད་མཉམ་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ནང་ དྲན་ཚོར་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༩ ཟླ་༡ པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་
འགོ་དཔོན་ བསྐོ་བཞག་འབད་ཆོགཔ་སྦེ་ གཏན་འཁེལ་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་

ཐབས་བྱུས་ཟིན་བྲིས་འདི་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན། བརྡ་བརྒྱུད་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་
བ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་མི་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མི་དམངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ བློ་གཏད་དང་
ཡིད་ཆེས་སྦོམ་སྐྱེད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་: སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ དེ་ཅིག་ལས་ར་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་རིམ་ལུགས་འདི་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་རྒྱུ་དངོས་བཟོ་མི་ཚུ་ བདའ་ཟུན་ནི་དང་
སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ འགན་འཁྲིའི་ཐོག་ལས་མི་དམངས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ ཁེ་ཕན་
ལྟག་སྤྲོད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐབས་འབད་མི་

འགན་འཁྲི་གི་ལག་ཆས་ནུས་ཤུགས་ཅན་ཅིག་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་གི་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་འབད་ནི་ཚུ་ ཡར་དྲག་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་
རུང་ མི་སྟོབས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཆད་སྐྱོན་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་

བཅའ་ཡིག་གི་

དམིགས་དོན་ཚུ་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གཞི་གནས་གསལ་
སྟོན་གྱི་བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་ སྔོན་འགོག་དང་མི་མང་ཤེས་ཡོན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སྡེ་ཕྲན་འདི་

སྡེ་ཚན་ལུ་ཡར་སེང་འབད་ནི་ཨིན།

གྲོས་འཆར་འདི་

འབྲུག་གི་ཞི་

གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༠ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༢༩ པའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་
ཚོགས་ནང་ལུ་ ཆ་འཇོག་མཛད་ནིའི་དོན་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་

དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་རིམ་ལུགས་བཟོ་ནི་:

བདག་

སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་བཙུགས་ནི་འདི་ འགོ་ཁྲིདཔ་/འཛིན་སྐྱོང་པའི་

ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། དྲང་སྤྱོད་དང་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་གི་བརྩི་
མཐོང་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ གསར་སྐྲུན་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་

འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་མཐོ་དྲགས་ཡོད་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་མི་ རིམ་

ལུགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དྲང་སྤྱོད་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་རིམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོངས་དོན་གྱི་ཡིག་ཆ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ གཏན་

འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་འོང་།

‘སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་ནང་ངན་ལྷད་’ ཟེར་མིའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་: སྙན་ཞུའི་ལོ་
ནང་ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་ ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་ནི་དང་ སྔོན་
འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

‘སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་ནང་ངན་ལྷད’

ཟེར་མིའི་བརྗོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལུ་

ཞིབ་འཚོལ་

འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོངས་དོན་ཡིག་ཆ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་དེ་ཡང་ འཕྲལ་གྱི་རྩིས་ལོ་ནང་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ཡོད། འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་༡༧ གྲོས་
འདེབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན།

ཤོགས་གྲངས། 17

དུས་མཐུན་དང་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་རྟེན་གཞི།

གཙུག་སྡེ་ལེགས་བསྒྱུར།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཤོགས་གྲངས། 18

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་གཟུགས་ཉེན་སྲུང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱི་ལཱ་གཡོག་གི་རང་བཞིན་འདི་ར་ ཉེན་ཁ་ཅན་དང་དྲན་པ་བཏོན་དགོཔ་ཅིན་ཨིནམ་ལས་ གནོད་འགེལ་གྱི་སྒྲུབ་
བྱེད་/བརྡ་དོན་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་དོངས་ཚུ་/མཁོ་ཆས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འདི་ཁར་ལཱ་
འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ ཉེན་སྲུང་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བདེ་སྲུང་གི་ཚ་གྱང་ཚུ་བསལ་དགོཔ་ཡོད། དེ་

འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་དང་ རྐུན་འཛུལ་འབད་ནི་
ལས་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་
འདི་

ནུས་ཤུགས་ལྡན་པའི་ཉེན་སྲུང་གི་རིམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་

གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

བ་ཡོ་མེ་ཊིག་འཛུལ་

ཞུགས་/འཛུལ་ཞུགས་རིམ་ལུགས་དང་ ཉེན་བརྡ་ དེ་ལས་ གསང་ལྟ་པར་ཆས་ལ་སོགས་པའི་ ཉེན་སྲུང་གི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ཨིན།

ཉེན་སྲུང་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལཱ་འབད་དེ་ར་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་

ལྷན་ཐབས་ཀྱི་གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ནང་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ གློག་འཕྲུལ་དང་ བཀག་ཆ་མེད་པའི་དྲི་
ཞིབ་འབད་ནི་ ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཞབས་ཏོག་ དེ་ལས་ གནས་སྡུད་བཀྲམ་མི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ཡང་བཙུགས་
ནི་ཨིན།

༡.༣. གཙུག་སྡེ་དང་མི་སྟོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ།

༡.༣.༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ལཱ་བཤུལ་འགན་འཁྲི་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་གི་ ལོ་བསྟར་ལཱ་བཤུལ་
དམིགས་ཡུལ།

ལོ་བསྟར་ལཱ་བཤུལ་དམིགས་ཡུལ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་བསྟར་བསྐྱར་ཞིབ་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༧ པའི་ནང་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྱི་ ལོ་བསྟར་ལཱ་བཤུལ་དམིགས་ཡུལ་

གྱི་ ནང་འཁོད་ལོ་བསྟར་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལས་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་བཟུམ་
སྦེ་མེན་པར་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ ལོ་བསྟར་ལཱ་བཤུལ་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ ཕྱིའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དབྱེ་
ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ གདམ་ཁ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ནང་འཁོད་ལཱ་བཤུལ་བརྟག་ཞིབ་འདི་ ལས་

ཁུངས་/སྡེ་ཚན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ མཐའ་འཇུག་ལུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁག་ཚུ་ནང་ རྣམ་དག་
དང་ དམ་དམ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐུགས་ཚད་

༡༠༠ ལས་༨༧ འཐོབ་ཡོད་མི་དེ་ གཞུང་གི་ལཱ་བཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་གི་ནང་ལུ་ “ཧ་ཅང་

གི་ལེགས་ཤོམ” གི་འོག་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་འདི་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ མ་འོངས་པའི་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་
དོན་ལུ་ ཉམས་མྱོང་ཡོན་ཏན་གྱི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོགས་གྲངས། 19

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

དེ་མ་ཚད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཞི་བཙུགས་འབད་
མི་

མཆོག་གྱུར་གྱི་དོན་ལུ་འཛིན་སྐྱོང་ཟེར་མི་རིམ་ལུགས་(MaX)

ཀྱི་

གཞི་རྩ་དང་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་དང་

འཁྲིལ་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་ རང་རྐྱང་གི་ལས་དོན་དང་རིམ་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ལག་
ལེན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ རན་ཚོད་ཀྱི་ལག་ལེན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་

གདམ་ཁ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ལས་དོན་དང་འགན་འཁྲི་གི་སྲོལ་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་རང་སོའི་ལས་དོན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་ གཞི་རྟེན་
འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི།

ལོ་བསྟར་ལས་དོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ གི་བཅུད་དོན་: རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ འི་ ལོ་བསྟར་ལས་

དོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་
འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡི།

༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ‘གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་གཡོག་སྤྲོད་མི་’དང་ ‘སྦྱང་བརྩོན་ཅན་གྱི་འདུས་

ཚོགས་’ཅིག་སྦེ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི།

༢. ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་དང་ ལཱ་གཡོག་གི་གནས་སྟངས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི།
༣. སྔོན་འགོག་དང་ ཤེས་ཡོན་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཁྱད་རིག་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོ་ནི།
༤. ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི།
༥. དཔེ་སྟོན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།
༦. དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་བཀག་ནི།
༧. འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི།
༨. མི་དམངས་དང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།
༩. རྒྱལ་ཡོངས་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གལ་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་
ནི་དང་།

༡༠.

དམིགས་ཡུལ་ངེས་གསལ་གྱི་གོ་རྟོགས་དང་

འབད་ནི།
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སྤྱོད་ལམ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་

གཞི་བཙུགས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཐོག་མའི་ལས་དོན་ལྔཔོ་དེ་

“ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་མཆོག་གྱུར་གྲུབ་ནི་ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ དེ་ལས་ བརྩི་མཐོང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་” ཟེར་

མི་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་གྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིནམ་དང་ འདི་གི་དོན་ལུ་ ཐོབ་ཚད་ཡོངས་བསྡོམས་
༡༠༠ ལས་༤༠ བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་ལས་ མཇུག་གི་ལས་དོན་ལྔཔོ་དེ་ “དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་བཀག་ནི་དང་ སྔོན་འགོག་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྒོ་ལས་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི་” དེ་ གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ད་ འདི་གི་དོན་ལུ་ ཐོབ་ཚད་
བསྡོམས་༦༠ བཀོད་དེ་ཡོད།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ འི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་བརྩམས་མི་ལས་དོན་ཚུ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པའི་ཐོག་མ་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

༡.༣.༢. མི་སྟོབས་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ།
སྙན་ཞུའི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ཡུན་འཐུང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་
གྱི་ལས་རིམ་ ཁག་མང་རབས་ཅིག་འཐོབ་ཅི། མ་ལེ་ཤི་ཡཱན་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ ་ཤེས་ཡོན་གཙུག་སྡེ་ནང་ལུ་

ལས་བྱེད་པ་༡༧ གྱིས་ ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ་པའི་སྦྱོང་བརྡར་འཐོབ་མི་བརྩིས་ཏེ་ ལུང་ཕྱོགས་མཉམ་འབྲེལ་པ་
ཚུ་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་མཉམ་རོགས་ དེ་ལས་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ ལས་བྱེད་པ་༥༡ གིས་ཕྱིའི་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་འཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་
ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༥༤ གཏང་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༤༠) དང་
ཕྱདཔ་ད་ཉུང་སུ་ཅིག་ཨིན།

དེའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ ལས་བྱེད་པ་༦༢ ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ གོ་བསྡུར་
ཞལ་འཛོམས་ཚུ་དང་ གྲོས་འཛོམས་ གྲོགས་ཚོགས་ དེ་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་ལ་སོགས་པའི་ནང་འཁོད་གྲོས་
གནས་ཁག་༢༢ དེ་ཅིག་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།

དོན་ཚན་༡.༡ པའི་ནང་བཤད་དོ་བཟུམ་ མི་སྟོབས་དང་ དེའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གདོང་ལན་ཚབས་ཆེན་ཅིག་ཨིནམ་ད་

དངུལ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་གིས་ ཧེང་སྐལ་ར་ ནན་ཏན་འབད་དེ་ཡོད།

འདི་ཡང་

མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས་

གསར་བསྐོས་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

བརྡར་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དུས་རྒྱུན་གྱི་ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ་པའི་སྦྱོང་

(རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩

གི་དོན་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༩༤

གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་གི་ཐད་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་༨.༠༠ གནང་ཡོདཔ་) ཨིན་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་ལུ་ མཁས་མཆོག་དང་ ཡུན་རིང་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་མེད་

པར་ཡོད། ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་གསུམ་ལྷགཔ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ར་ ཡུན་རིང་གི་སློབ་སྦྱོང་ནང་
གཏང་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན།

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ཚར་གཅིག་བ་ཚར་གཅིག་མང་སུ་སྦེ་

དགོངས་ཞུ་

འབད་ནི་ ཡང་ན་ སློབ་སྦྱོང་ངལ་གསོ་/དམིགས་བསལ་གྱི་ངལ་གསོ་ཚུ་ལེན་ཏེ་ རང་སོའི་ཟད་སོང་གཏང་ཐོག་

ལས་ ཡུན་རིང་སློབ་སྦྱོང་གི་དོན་ལུ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ གནས་སྟངས་ཚུ་ཧེང་སྐལ་ར་ཚབས་ཆེན་བཟོ་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཚུ་གི་མ་དངུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་

ལངམ་སྦེ་བདག་སྲུང་འབད་ནི་འདི་ གོང་འཕེལ་དང་ ཡུན་བརྟན་འབད་བཞག་ནི་གི་ ཐབས་བྱུས་གལ་ཅན་ཅིག་

ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོད། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ ལོ་ལྔའི་
འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་མ་དངུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་དང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་ལམ་སྟོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༦ པའི་ནང་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ མི་སྟོབས་
གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་འདི་ ཧེ་མ་ལས་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༣.༣. ལྷན་ཚོགས་ནང་དྲང་སྤྱོད་གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ གོ་རྟོགས་སྤེལ་མི་
ལས་སྡེ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ལས་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་ནང་ གོ་རྟོགས་མ་སྤེལ་བའི་སྔ་གོང་ལས་ དྲང་སྤྱོད་དང་ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དང་པ་ར་ ལྷན་ཚོགས་ནང་འཁོད་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་
ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། ‘དཔེ་སྟོན་གྱི་སྒོ་ལས་འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི་’དང་ གཞན་ལུ་སླབ་ནི་ནང་ཚུལ་མཐུན་གྱི་དབང་ཆ་

འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ གཞི་རྩ་ཚུ་བཙུགས་ནི་
ནང་ ཤེས་བཞིན་གྱི་སྒོ་ལས་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ར་ཡོད།

ཤོགས་གྲངས། 22

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ལས་ཚོགས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་འཆར་གཞི།
ལས་ཚོགས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་དང་གཞི་རྩ་ཚུ་དང་ རྟགས་མཐུན་པའི་ ངོ་རྐྱང་གི་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་
དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལས་ཚོགས་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་
གི་ངོ་བོ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། ལས་ཚོགས་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་འདི་ འགོ་

ཁྲིདཔ་དང་ ལས་ཚོགས་ཚུ་ དུས་བཀག་ལས་དོན་ཐོག་ལས་ ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་
ཐད་དུ་ ལམ་སྟོན་འབད་མི་ ལས་དོན་གཞིར་བཞག་གི་ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་ཅིག་ཨིན། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་

༡༢ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་ཚོགས་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་གི་དོན་ལུ་ ལས་ཁུངས་
/སྡེ་ཚན་/ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ག་རའི་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་

བཟོ་ནི་གི་ བར་འཛུལ་ཚུ་ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཡོངས་བསྡོམས་ལུ་ ལོ་ངོ་ལྔ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལས་དོན་༡༦
ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཡོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལུ་

ལས་ཚོགས་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་གི་

ཐོག་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པའི་ནང་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན། འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ ལས་ཚོགས་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་གི་ལམ་སྟོན་འོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཨིན།

བཟང་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་: ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བརྩི་མཐོང་འདི་ བཟང་སྤྱོད་དང་ ཁྱད་རིག་གི་གནས་ཚད་མཐོ ་ཤོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་
དཔེ་སྟོན་རུང་བའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་

དྲང་བདེན་

དང་ འདྲ་མཉམ་ དེ་ལས་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐོག་གནས་དགོཔ་དང་ གཞན་གྱི་མིག་ཁར་ཡང་ ངེས་

པར་དུ་ དེ་སྦེ་རང་མཐོང་དགོ། འདི་གི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༨ ལས་ར་ཆ་འཇོག་འབད་མི་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་གིས་ལམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདས་པའི་ལོ་

ཚུ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ གཡོག་ནང་གསརཔ་འཛུལ་མི་ཚུ་ལུ་ བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཏེ་ གཞི་རྩ་ཚུ་
ཧ་གོ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ལུ་གནས་དགོཔ་མ་ཚད་ ཟླཝ་གསུམ་རེའི་
བར་ན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ ལས་བྱེད་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་ཡང་ དུས་རྒྱུན་དུ་དྲན་གསོ་འབདཝ་ཨིན། དེ་

མ་ཚད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་དམིགས་གཏད་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གཞི་རྩ་དང་རྣམ་གཞག་ཚུ་

དྲན་གསོ་དང་ བཟང་སྤྱོད་ལུ་དམ་དམ་སྦེ་གནས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་
ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལས་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཡང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་

ད་ ངན་ལྷད་ཚུ་བྱུང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
འདི་

དམ་དམ་སྦེ་དར་ཁྱབ་གཏང་མི་གིས་མ་ཚད་པར་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

བཟང་སྤྱོད་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ག་བཟུམ་ཐོན་རུང་ ‘ཡངས་ཆག་སྤུ་ལས་ར་མེད་’ པའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་

སྟེ་ བཟང་སྤྱོད་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ལྟ་རྟོག་དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོཝ་ཨིན། སྟབས་ཉེསཔ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐོབ་བརྗོད་རྫུས་མ་བཀོད་མིའི་དོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་གཅིག་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༦༢ པའི་འོག་ལུ་ འགོ་དཔོན་འདི་ལུ་ “ཐོབ་བརྗོད་རྫུས་མ་ཚར་གཉིས་

བཀོད་”ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་བསྟུན་ འགོ་དཔོན་འདི་

ལུ་ཁྲིམས་དཔྱད་འབད་དགོཔ་སྦེ་བྱུང་ཡི། ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་དེ་ལུ་
ཉེས་ཕྲའི་ བཙོན་ཁྲིམས་ཟླཝ་གཉིས་དང་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ དང་གཅིག་ཁར་ལོག་སྟེ་བཏབ་དགོ་པའི་འཁྲུན་

ཆོད་གནང་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ འགོ་དཔོན་དེ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ དང་ འབྲུག་གི་
ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ གཉིས་ཆ་རའི་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ལས་འགལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨

ཅན་མའི་དོན་

ཚན་༡༩.༣.༢ པ་དང་འཁྲིལ་ འགོ་དཔོན་དེ་ ངེས་པར་དུ་དགོངས་ཞུ་འབད་བཅུག་སྟེ་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་

མཐོ ་ཤོས་འདི་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སླར་
འབྱུང་བཀག་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཧེང་སྐལ་ར་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཡི།

ལྷན་ཚོགས་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧

ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ཐེངས་༣ པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་
གི་ཉེས་འགེལ་ ཉེན་ཁ་༧ གྱི་འོག་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལས་འཆར་ ཉེན་ཁ་བསྡོམས་༢༡ དེ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་

འབད་ཡོདཔ་དང་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ གཙོ་རིམ་ཚུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད། དེ་དང་བསྟུན་ ཉེན་ཁ་ངོས་འཛིན་འབད་

མི་གི་ཐད་ཁར་ གྲོས་དེབས་༢༥ བཀོད་དེ་ཡོད། སྙན་ཞུའི་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ འདི་ཚུ་ ལག་ལེན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་འཐོབ་མི་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་: ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་

ནང་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ལུ་ ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་དེ་ དམ་

དམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ ལས་བྱེདཔ་༣༨ ཀྱིས་ འཁྱོསམ་ཡོངས་བསྡོམས་
༩༡ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། གསལ་སྟོན་འབད་མི་འཁྱོསམ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ མང་ཤོས་ཅིག་ གཙུག་སྡེ་བལྟ་

སྐོར་དང་ སྦྱོང་བརྡར་ དེ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་ཚུ་དང་ འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་བལྟ་སྐོར་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་
གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་འཐོབ་མི་ དྲན་རྟེན་དང་ དྲན་བྱང་ཚུ་ཨིནམ་ད་ འཁྱོསམ་དག་པ་ཅིག་ རང་སོའི་གོ་

གནས་ཡར་སེང་དང་ བསྐོ་བཞག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁ་དར་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ གཞུང་གི་འགན་འཛིན་པ་

ཤོགས་གྲངས། 24

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཚུ་དང་ སྒེར་སྡེའི་མི་ངོ་ཚུ་ལས་ འཐོབ་མི་ཚུ་ཨིན་པས། གསལ་སྟོན་འབད་མི་འཁྱོསམ་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་འབད་
མི་ཚུ་འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་༡.༣ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༣ པ་: གསལ་སྟོན་འབད་མིའི་འཁྱོསམ་དང་ དང་ལེན་འབད་མིའི་གནས་སྟངས།Total no.
གསལ་སྟོན་
འབད་མི་
འཁྱོསམ་གྱི་
བསྡོམས།

གསལ་སྟོན་འབད་མི་འཁྱོསམ་ཚུ་ལུ་དང་ལེན་འབད་བ།

ལས་གཡོགཔ་
༣༨ ཀྱིས་
འཁྱོསམ་༩༡
གསལ་སྟོན་
འབད་ཡོདཔ།

འཁྱོསམ་༨༢ །

ལེན་མི་གི་
བདག་བཟུང་
འབད་བཞག་
ཡོདཔ།

འཁྱོསམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།

བྱིན་མི་ལུ་
ལོག་སྟེ་སྤྲོད་
ཡོདཔ།

གཞུང་དོན་ལུ་
ལག་ལེན་འཐབ་
པ།

ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་།

འཁྱོསམ་༢ །

འཁྱོསམ་༧ ཡིག་ འཁྱོསམ་༧༦ །
ཚང་ནང་ གཞུང་
དོན་ལག་ལེན་
གྱི་དོན་ལུ་སྤྲོད་
ཡོདཔ་(གཙུག་
སྡེའི་འཁྱོསམ་
སྦེ་འཐོབ་མི་དང་
ཉུང་མཐའི་རིན་
གོང་ལས་བརྒལ་
མི་ཚུ་)།

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་
/འགན་འཛིན་པ།

བཀག་དམ་
འབད་བའི་
འབྱུང་ཁུངས།

འཁྱོསམ་༡༣ །

འཁྱོསམ་༢ །

དཀའ་ཉོགས་བསལ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དྲང་བདེན་དང་

འདྲ་མཉམ་ དེ་ལས་ འོས་མཐུན་གྱི་ལཱ་གཡོག་གི་ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་
༢ པའི་ནང་ དཀའ་ཉོགས་བསལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡི། དཀའ་ཉོགས་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དང་

བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྒྱུད་ལམ་འདི་ དེ་བསྒང་ལས་ར་ཡོད་རུང་ བརྒྱུད་ལམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་
དཀའ་ཉོགས་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ར་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བས།

ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༩ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་

ཐོག་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་༥ པ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ “ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་

དང་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་གིས་ དཀའ་ཉོགས་བསལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་གནང་བ་ཡོདཔ་དང་

ཁོང་གི་དཀའ་ངལ་དང་ཉོགས་བཤད་ཚུ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་”

ཟེར་མི་

གསལ་བཤད་འདི་

ལུ་ སྐུགས་ཚད་ཉུང་དྲགས་སྦེ་འཐོབ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ རིམ་ལུགས་འདི་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ་དང་ གོ་རྟོགས་རྒྱ་
ཆེ་དྲགས་སྦེ་ སྤེལ་དགོཔ་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་ཡི།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

སྙན་ཞུའི་ལོ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ དཀའ་ཉོགས་བསལ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ ལག་ལེན་འདི་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་ ལས་བྱེད་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཧེ་
མ་ལས་ལྷག་སྟེ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་འོང་ནི་དང་ དཀའ་ཉོགས་བཀོད་མི་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ དུས་ཐོག་དང་ དྭངས་

གསལ་ རིམ་མཐུན་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དཀའ་ཉོགས་བཀོད་མི་གྱི་ལན་གསལ་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་

དོན་ལུ་ དཀའ་ཉོགས་བསལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་འདི་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཇི་ཨར་ཨེམ་གྱི་ལམ་སྟོན་

ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ལམ་
སྟོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ འི་ལོ་ནང་ ནང་འཁོད་ཐོག་ལུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་དེ་ མོ་བཏབ་འབད་ནི་གི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་
ཨིན།

ནང་འཁོད་བརྒྱུད་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཕྱིའི་ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་དང་

མཉམ་ གལ་ཅན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ངེས་བརྟན་བཟོ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ནང་འཁོད་བརྒྱུད་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་

ནི་ནང་ དུས་རྒྱུན་དུ་གཙོ་རིམ་སྟོན་ཏེ་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྣ་མང་གི་འགན་དབང་ཡོད་མི་དང་ ལས་བྱེད་པའི་

གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དུས་ཐོག་ལུ་བརྒྱུད་འབྲེལ་
འཐབ་ནི་དང་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་ནང་ སྡེ་ཚན་གྱི་སེམས་ཤུགས་གོང་

འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ གནས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་(བདུན་ཕྲག་ཨ་རྟག་ར་)དང་

ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཞལ་འཛོམས་(བདུན་ཕྲག་ཨ་རྟག་ར་) དེ་ལས་ ལས་བྱེད་པའི་ཞལ་འཛོམས་
(ཟླཝ་གསུམ་རེའི་བར་)ལ་སོགས་པའི་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། གཞན་
ཡང་ དགོས་མཁོ་ནམ་ཐོནམ་ཅི་ འཛོམས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གཞན་མི་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། ནང་འཁོད་

བརྒྱུད་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ་འདི་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་མཁོ་ཆས་ཐེངས་༥ པའི་གྲོས་འདེབས་ཅིག་ཨིནམ་
བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྙན་ཞུའི་ལོ་འདི་ནང་ ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་

ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐེབ་སྦེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་རྒྱུན་མདོ་ཆེན་གྱི་གྲོས་
གནས་དང་ ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོར་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། འདི་བཟུམ་མའི་གྲོས་གནས་

ཚུ་གིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་གྲོས་གནས་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་སྟེ་ ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོར་འབད་ཐོག་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་གི་
ལམ་ལུགས་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་:

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གི་ གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་གི་ ལག་ལེན་ཚུ་
དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ཉོགས་མེད་ཀྱི་གཙང་དག་སྙན་ཞུ་སྤྲོད་མི་དེ་གིས་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་གི་

དངུལ་འབྲེལ་ལག་ལེན་ཚུ་

འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་ཡོད་པའི་ ངེས་ཤེས་འཐོབཔ་ཨིན།
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དངུལ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ སྐྱེད་མེད་རྩིས་ཁྲ་དེ་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་
ཡི།

སྐྱེད་མེད་རྩིས་ཁྲ་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཁེབ་ས་བཟོ་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དབང་བཟུང་འབད་

མིའི་དངུལ་རྐྱང་དང་ དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་མི་མི་ངོམ་ཚུ་ གློད་གྲོལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བཙུགས་བཞག་འབད་
མི་

གན་རྒྱའི་དངུལ་འབོར་

དེ་ལས་

དབང་བཟུང་འབད་མི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བཙོང་མི་ལས་འཐོབ་མི་ཁེབ་ས་ཚུ་

བརྩིས་ཏེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་ནམ་དུས་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་དབང་འོག་ལུ་ཡོད་

པའི་ དངུལ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབདཝ་ཨིན། འ་ནཱི་འདི་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་ཐབས་ཤེས་ཨིནམ་ད་ སྐྱེད་མེད་རྩིས་
ཁྲའི་ནང་བཞག་སྟེ་ཡོད་མི་དངུལ་འདི་ཚུ་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལུ་བསྒུག་སྟེ་ཡོད་མི་ ཉེས་

འཛུགས་ཅན་དེ་གིས་བདག་དབང་ཡོད་མི་ ཡང་ཅིན་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་ ཞིབ་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་མཇུག་
བསྡུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ འོང་ནི་ཨིནམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ གན་རྒྱའི་
དངུལ་འབོར་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ཨིན། འ་ནཱི་ཏི་རུ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གི་བདག་དབང་མེདཔ་ཨིན། ཏི་རུ་འདི་
ཚུ་ ཡང་ཅིན་ གཞུང་ལུ་ལོག་སྟེ་སྤྲོད་དགོཔ་འབྱུང་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ཉེས་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཉེས་

འཛུགས་ཅན་དེ་ལུ་སྤྲོད་ནི་ ཡང་ན་ བཙན་འཐུས་ཀྱི་གན་རྒྱའི་འོག་གི་གནས་ཚིག་ཚུ་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ བཙན་
འཐུས་བཏབ་མི་ མི་ངོམ་འདི་ལུ་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན།

དབང་བཟུང་འབད་མི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་

ལུ་གཏང་མི་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། དབང་བཟུང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་
ཚུ་ རང་བཞིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རུལ་ཉེན་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་ གོང་

ཚད་རིན་བསྡུར་ཐོག་ལས་བཙོང་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་ལས་ དགོས་མཁོའི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ཡང་
ལེནམ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ འ་ནཱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་རིན་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

ཡང་གྲལ་གཏོགས་འབདཝ་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ དོ་དམ་འོག་གི་མི་ངོམ་འདི་ གློད་གྲོལ་དང་གན་རྒྱའི་ཐོག་

ལས་ དམ་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གློད་གྲོལ་གན་རྒྱའི་འདྲ་གཅིག་ ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཕུལ་དོ་
ཡོདཔ་དང་

བརྡ་དོན་ཚུ་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་གཏང་མི་

ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ཡང་

གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི་དང་བསྟུན་ འ་ནཱི་དངུལ་ཚུ་/དབང་བཟུང་འབད་མི་རྒྱུ་དངོས་
ཚུ་ ཡང་ཅིན་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་དོ་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ འབྲེལ་ཡོད་ཇོ་
བདག་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

ཤོགས་གྲངས། 27

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཡར་
དྲག་གི་ཆེད་ ནང་འཁོད་
འབྲེལ་མཐུན་རྒྱ་སྐྱེད།
ཤོགས་གྲངས། 28

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

དེའི་ལྷན་ཐབས་ལུ་

དབང་བཟུང་འབད་མི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་(ཨེས་ཀོརོ་ཏི་རུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན་)རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་

གི་ གནས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ ཉེས་བཤེར་ དེ་ལས་ བདེན་རྫུན་བསལ་ནི་གི་འགན་དབང་

གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པ་ཅིན་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་དགག་བཤེར་

དང་ཚད་མཉམ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ གནད་དོན་འདི་ བཤེར་འཕྲོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་
རྩིས་ཁྲ་འདི་ ཕྱིའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་སྟོན་ནི་འདི་ ཚུལ་མཐུན་ཅིག་མེནམ་དང་ རྩིས་ཁྲ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་
བརྡ་དོན་ཚུ་གསང་བ་ཨིན།

གོང་འཁོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

སྐྱེད་མེད་རྩིས་ཁྲ་འདི་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་མ་བཏོན་པར་

ཡོདཔ་ད་ རྒྱུ་མཚན་འདི་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཁ་གསལ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༣.༤. གྲོགས་རམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལག་ལེན་དང་བསྐྱར་ཞིབ།
རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ ཡུ་ཨེན་དྲ་པི་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འགུལ་ ཨེ་སི་པི་ཨའེ་ཨེས་ཀྱི་འོག་ལུ་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༩༣ (ཡུ་ཨེས་དྲི་༠.༢༠༠ དང་འདྲ་
མཉམ་)བྱིན་ཡོདཔ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་འགུལ་འདི་གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ལས་འགུལ་འདི་གིས་ གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ གཙུག་སྡེའི་

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཤུགས་ཀྱི་ལས་འཆར་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ན་གཞོན་

དྲང་སྤྱོད་སྡེ་ཕྲན་གཞི་བཙུགས་དང་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོད་རྩོལ་སྒྲུབ (BIIB) ལག་ལེན་ཐབས་ཐོག་ལས་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ སིང་ག་པོར་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡུ་ཨེན་དྲི་པི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་མཆོག་
གྱུར་ལྟེ་བའི་ནང་ལས་

འཐུས་མི་གཉིས་འབད་མི་གྲོས་སྟོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་

ལས་འགུལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་

དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡི། ལས་འགུལ་ལྟ་རྟོག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་སྟོན་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཡུ་ཨེན་དྲི་པི་ཡིག་ཚང་གི་ འགན་འཛིན་པ་གཅིག་གིས་ ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་
དང་ ཁེ་ཕན་ཚུ་གི་འགན་ཁག་འཁྲི་མི་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཅི། སྡེ་ཚན་འདི་གིས་

མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ ཡ་དི་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ དྲང་སྤྱོད་སྡེ་ཕྲན་ནང་བལྟ་སྐོར་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གདོང་ལན་ཚུ་དང་ ཉམས་མྱོང་གི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གྲུབ་འབྲས་
ཚུ་གི་སྙན་ཞུ་བཀལ་མི་འདི་ ཆ་གནས་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོད་རྩོལ་སྒྲུབ་ (བི་ཨའེ་
ཨའེ་བི) གི་ ལས་དོན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ཕྱད་ཅི།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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འབྲེལ་མཐུན་ཡར་དྲག།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

བསྐྱར་ཞིབ་འདི་གིས་ ལས་འགུལ་འདི་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ གཏན་འཁེལ་
བཟོ་ཡོདཔ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་
དྲང་སྤྱོད་སྡེ་ཕྲན་དང་

བི་ཨའེ་ཨའེ་བི་གི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་མི་དེ་

གྲུབ་འབྲས་ཅན་ཅིག་སྦེ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་

ཡོདཔ་ཨིན། དྲང་སྤྱོད་སྡེ་ཕྲན་དང་ བི་ཨའེ་ཨའེ་བི་ཐབས་ཤེས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འདི་གི་

དོན་ཚན་༢ པའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད། གྲོས་སྟོན་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲུག་ལུ་སྡོད་པའི་རིང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་
དོན་ལུ་‘ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འདི་ གྲོས་གཞི་༢༠༣༠ འི་སྐབས་དོན་ནང་’

ཟེར་མི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེའི་འགོ་དཔོན་༢༦ དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཅི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ཐོག་མའི་ཟླཝ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བལྟ་སྐོར་སྐབས་
ལུ་ཞུ་བ་འབད་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ འི་ལོ་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐེབ་འབད་ནིའི་སྐོར་ལས་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནིའི་

དོན་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཡུ་ཨེན་དྲི་པི་ཡིག་ཚང་དང་ སིང་ག་པོར་ལུ་ཡོད་མི་ ཡུ་ཨེན་
དྲི་པི་རྒྱལ་སྤྱི་མི་མང་ཞབས་ཏོག་མཆོག་གྱུར་ལྟེ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

༡.༣.༥. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ་ཐེངས་༡༣ པ་བརྩི་སྲུང་།
ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་

ཉིནམ་འབད་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན། ཉིནམ་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་
སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་གི་འགན་འཁུར་རྩ་ཅན་འདི་

སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་

བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་གི་དུས་སྐབས་ཅིག་

ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ལས་བྱེད་པའི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་དང་ སྡེ་ཚན་གྱི་
སེམས་ཤུགས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ སྒྲིག་མཐུན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་ མི་སྡེའི་
ལས་རིམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ རྣམ་གཞག་དང་གཞི་རྩ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་འདི་ཡང་ ལས་ཚོགས་ལུ་ཁག་ཆེ་ཤོས་
ཅིག་ཨིན། འདི་གི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ མཛའ་བཤེས་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་འདུ་ཤེས་གོང་

འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ་འདི་ སྤ་རོ་ལུ་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི། འདི་
གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཟའ་ཚང་ལུ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་ཟློག་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་གི་ སྤྲོ ་ཤུགས་
འཐེབ་བསྐྱེད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཡང་བྱིནམ་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོ
ངས་གནས་ཚད་ནང་
ངན་ མ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོ
ལྷདགདོང་ལན་གྱི་དོན་ལུ་ མཉམ་
འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་བའི་བསྒང་།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༡.༣.༦. སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ ཞི་གཡོག་རྟགས་མ།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་ནང་ ལས་བྱེདཔ་༧ གིས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ དད་དམ་ལྷད་མེད་ཀྱིས་སྒོ་ལས་ ཕྱག་ཞུ་བའི་

ངོས་འཛིན་ལུ་ ཞི་གཡོག་གི་རྟགས་མ་༼ལིའི་རྟགས་མ་༣ དང་ དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་༣ དེ་ལས་ གསེར་གྱི་
རྟགས་མ་༡༽ ཐོབ་ཅི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ གྱི་ལོ་ལས་ རྟགས་མ་གནང་ནི་འགོ་བཙུགས་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་༤༢ ཀྱིས་ དབྱེ་ཁག་སྣ་ཚོགས་ནང་ རྟགས་མ་ཚུ་འཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༡.༤. མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་ནི།

༡.༤.༡. རྒྱལ་ཡོངས་མཐུན་འབྲེལ།

བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་: ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་ ཟློག་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་ནང་ ལས་སྡེ་
གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་ མཐུན་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༦

ལུ་ འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་གསོ་འབད་མི་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་
མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི།

ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་

བསྐྱར་གསོ་འབད་མི་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་གིས་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་འབད་ནི་དང་

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རིམ་ལུགས་
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ཚུ་

ནང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་
ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་གི་གཞི་བཀོད་བྱིན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

སེམས་དོན་རིག་པའི་སྤེལ་ཁང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ སེམས་དོན་རིག་པའི་སྤེལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་

ཅི། གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་ཡང་ མཐུན་འབྲེལ་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གཞི་བཀོད་གསལ་ཏོག་ཏོ་བཀོད་ཐོག་ལས་
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་

ན་ མཉམ་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་མཉམ་
འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་ བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་

ལེགས་ཆའི་སྤྱོད་

ལམ་གྱི་སྒྱུར་བཅོས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་འཐབཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་ སེམས་དོན་རིག་པའི་སྤེལ་ཁང་གི་སྲིད་
འཛིན་གྱིས་ དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཚོགས་ཐུན་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

དྲང་ཁྲིམས་སྡེ་ཚན་: གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་དང་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་

གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་རིམ་སྒྲིག་དང་ འབྲེལ་མཐུན་ དེ་ལས་ ཡང་དག་གི་འགོ་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

འདྲེན་ཚུ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྩོད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་གཙུག་སྡེ་ཚུ་
བརྩིས་ཏེ་ དྲང་ཁྲིམས་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ‘དྲང་ཁྲིམས་སྡེ་ཚན་གྱི་ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡༨-༢༠༢༣’ འདི་

གསར་བཟོ་འབད་ཡི། ཡུ་ཨེན་དྲི་པི་དང་ ཨེ་དྲི་ཨེ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་

འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་འདི་གསར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འཆར་གཞི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨
ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ མི་དབང་ཨ་ཞི་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ གསར་བཏོན་མཛད་
གནང་ཡི།

ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་གི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ར་ གོ་སྐབས་མངམ་ཡོད་མི་དང་ ཀུན་ཚང་ འགན་འཁྲི་ཅན་
དེ་ལས་ ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་ དྲང་ཁྲིམས་སྡེ་ཚན་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ཨིན། འ་ནཱི་ལེགས་སྒྱུར་དང་ གོང་

འཕེལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ འི་ཐོག་མ་ལུ་ ལས་
རིམ་གྱི་ཡིག་ཆ་གསར་བཟོ་འབད་ནི་ཨིན།

༡.༤.༢. ལུང་ཕྱོགས་/རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ།
འབྲུག་ལུ་འཐུས་མི་ཚུ་གི་བལྟ་སྐོར།:
-

སི་རི་ལང་ཀ་གི་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་ ཡང་ན་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེས་བཙུགས་ཞིབ་དཔྱད་ལྷན་ཚོགས་: སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༨ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༤ ཚུན་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་ ཡང་ན་ ངན་ལྷད་ཀྱི་
ཉེས་བཙུགས་ཞིབ་དཔྱད་ལྷན་ཚོགས་ཞུ་བ་འབདཝ་བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སི་

རི་ལང་ཀ་གི་ དམངས་གཙོའི་སྤྱི་དབང་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ བལྟ་སྐོར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཅི། འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་འདི་ཡང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་མཛད་ཐོག་ལུ་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་ སྲིད་
འཛིན་གྱི་དྲུང་ཆེན་དང་ ཞུ་གཏུགས་སྤྱི་ཁྱབ་ ལྷན་ཁག་གཉིས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ དེ་ལས་ ལྷན་འཛིན་གཅིག་
དང་ སི་ཨའེ་ཨེ་བི་ཨོ་སི་ (CIABOC) གི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་

འབྲུག་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ནང་ འབྲུག་པའི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་ལས་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་དང་ ལས་སྡེ་གཉིས་
ཀྱི་བར་ནའི་ གཙུག་སྡེ་གི་འབྲེལ་བ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ བལྟ་སྐོར་ནང་འོང་ཡོདཔ་ཨིན། བལྟ་

སྐོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་དང་ ཚོགས་དཔོན་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་
བློན་པོ་ དེ་ལས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ མཇལ་ཕྲད་ཞུ་ཡི། སི་ཨའེ་ཨེ་བི་ཨོ་
སི་གི་ ཕན་ཚུན་བལྟ་སྐོར་གྱི་མགྲོན་བརྡ་འབད་མི་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ ལས་སྡེ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

གཉིས་ཀྱིས་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཚུ་དང་ མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནིའི་དོན་

ལུ་ ཉམས་མྱོང་དང་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གཞི་དོན་ཚུ་
གི་ གྲོས་བསྡུར་འཐེབ་འབད་ནི་གི་ རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
-

སིང་ག་པོར་གྱི་ ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ཞིབ་དཔྱད་ཡིག་ཚང་: ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མགྲོན་བརྡ་འབདཝ་

བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ཞིབ་དཔྱད་ཡིག་ཚང་ལས་ མདོ་ཆེན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ལུ་ འཐུས་
མི་ལྔ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༡-༢༣ ཚུན་ འབྲུག་ལུ་བལྟ་སྐོར་གྱི་དོན་ལུ་འོང་ཡི། བལྟ་

སྐོར་འདི་ཡང་ ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་བཟོ་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་

གསང་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་

ཚན་

རིག་གི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ཚུ་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ སི་པི་ཨའེ་

བི་གི་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་དང་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་ལུ་ མཐོང་རྒྱ་མྱོང་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་

འཐབཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ དུས་སྐབས་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ སི་པི་ཨའེ་བི་ནང་བལྟ་
སྐོར་གྱི་དོན་ལུ་འགྱོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ སི་པི་ཨའེ་བི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ བལྟ་སྐོར་གྱི་
དོན་ལུ་འོང་མི་འདི་ འགོ་ཐོག་ཨིན། བལྟ་སྐོར་དེ་གིས་ སི་པི་ཨའེ་བི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་དང་ གཙུག་སྡེའི་ཡུན་བརྟན་གྱི་འབྲེལ་
བ་འདི་ ལོག་སྟེ་ར་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།
-

རྒྱལ་ཡོངས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁང་གི་ ཁྲིམས་དོན་ངོ་ཚབ་ཡིག་ཚང་(ཨེཕ་བཱི་ཨའི་)་:

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ནེའུ་དེ་ལི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡུ་ཨེསི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་

ཁང་གི་ ཁྲིམས་དོན་ངོ་ཚབ་ཡིག་ཚང་(ཨེཕ་བི་ཨའེ་) གིས་ ཞུ་བ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་

༡༡ པའི་ཚེས་༡༩-༢༢ ཚུན་གྱི་བལྟ་སྐོར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། བལྟ་སྐོར་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་
གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་

དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཕྱད་ནི་དང་ གོམས་འདྲིས་
ཚུད་ནི་ཚུ་ཨིན། བལྟ་སྐོར་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ གཞུང་ཚབ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་
ཁྲིམས་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་

ཨེཕ་བི་ཨའེ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་སླབ་སྟེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཨེཕ་བི་ཨའེ་

གིས་ ཁྲིམས་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་སྡེ་ཚན་སྦོམ་ཚུ་ལུ་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་མཁས་མཆོག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་

འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ དང་༢༠༡༤ གི་ལོ་ནང་ ཡུ་ཨེས་ཨེ་

ཤོགས་གྲངས། 35

ཤེས་བྱ་དང་རིག་རྩལ་
དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོ
ལག་ལེན་ མ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །
དྲག་ཤོས་ཚུ་བརྗེ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ ལུང་

ཕྱོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ།

ཤོགས་གྲངས། 36

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ལུ་ཡོད་པའི་ མིང་གཏམ་ཅན་གྱི་ ཀེཝེན་ཀྲི་ཀོ་ ཁྲིམས་ལུགས་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གཙུག་སྡེ་ནང་

སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་གི་ གོ་སྐབས་གཉིས་
བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་འཐུས་མི་སྡེ་ཚན།:
-

ཐའི་ལེནཌི་གི་ གཞུང་དབང་ལས་སྡེའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་: ཐའི་ལེནཌི་གི་ གཞུང་དབང་

ལས་སྡེའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་(པི་ཨེ་སི་སི་)གི་ཞུ་བ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་

ཐའི་ལེནཌི་ལུ་སྦེ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ ཚེས་༡༩ ལུ་འཚོགས་མི་ “དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱིས་ གཞུང་སྐྱོང་

ལེགས་ལྡན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཚོར་སྣང་གི་ཁྲམ་རིས་(སི་པི་ཨའི་) ཡར་སེང་འབད་དེ་

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མ་རྩ་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལག་ལེན་གྱི་ ཉོགས་བཤད་ལྟེ་བ་
གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་” ཟེར་མི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འབད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་དང་ ལག་ལེན་
དྲག་ཤོས་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ཡི།
-

ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་གི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་ཞི་བའི་ཐོབ་དབང་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཕི་ལི་པིནསི་གི་ཚད་འཛིན་

ཡིག་ཚང་: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢༤ ལས་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༤ ཚུན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་༥ འབད་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་ཞི་བའི་ཐོབ་

དབང་ལྷན་ཚོགས་ (ཨེ་སའི་ཨར་སི་) དང་ ཕི་ལི་པིནསི་གི་ཚད་འཛིན་ཡིག་ཚང་ནང་ བལྟ་སྐོར་གྱི་དོན་

ལུ་སོང་ཡི། བལྟ་སྐོར་དེ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་༢ པའི་ཚོགས་ཐེངས་༡༠ པ་དང་༡༡ པའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་གི་བསྐྱར་
ཞིབ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འ་ནཱི་གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་ རྩོད་ཉོགས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ བརྟག་ཞིབ་ རྩོད་

བཤེར་ དེ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་དང་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་ལྷབ་སྦྱང་

འབད་ནི་ནང་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། བལྟ་སྐོར་འདི་གིས་ བདག་སྐྱོང་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་
དོན་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལུ་ རྩོད་ཉོགས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཐེབ་
སྦེ་ར་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡི།
-

སིང་ག་པོར་གྱི་ ཡུ་ཨེན་དྲི་པི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་མང་ཞབས་ཏོག་མཆོག་གྱུར་ལྟེ་བ་: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༡ པའི་

ཚེས་༢༦-༢༨ ཚུན་ སིང་ག་པོར་ལུ་ ཨུཟ་བེ་ཀིསི་ཏཱན་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་ སིང་ག་པོར་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡུ་ཨེན་དྲི་པི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་མང་ཞབས་ཏོག་མཆོག་གྱུར་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལྟེ་བ་གིས་ མགྲོན་བརྡ་འབདཝ་བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྟ་རྟོག་འབད་མི་སྦེ་
བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།

གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འདི་ལས་བརྟེན་

ལུང་ཕྱོགས་ཁག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་གི་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ ཉམས་མྱོང་དང་ལག་ལེན་དྲག་ཤོས་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་འཛོམས་ཚུགས་ཏེ་འདུག གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་གི་ཨེ་སི་ཨར་སི་དང་ ཨིན་
དྲོན་ཨེ་ཤི་ཡ་གི་ ངན་ལྷད་རྩ་མེད་ལྷན་ཚོགས་ སིང་ག་པོར་གྱི་སི་པི་ཨའེ་བི་ ཧོང་ཀོང་གི་ ངན་ལྷད་ལྡོག་

ཕྱོགས་ཀྱི་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ མ་ལེ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཚུ་གིས་ ཁྱད་རིག་གི་
ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ཚུ་ཚུད་དེ་འདུག

སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་དང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ངན་ལྷད་བཀག་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཐབས་ཤེས་གཞི་བཙུགས་འབད་

ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་ཞུ་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཅི།
༡.༥. འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཆོད་ཡིག།

༡.༥.༡. འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐབས་ལམ་
གྱི་ འཁོར་རིམ་དང་པའི་འོག་ལུ་ཨིནམ་ད་ དེ་ནང་ ལེའུ་༣ པ་ བཙོན་བཙུགས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་

དང་ ལེའུ་༤པ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཆོད་ཡིག་་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་དགོངས་དོན་ཚུ་
ལུ་ འབྲུག་གིས་ཆོད་ཡིག་དེ་ལུ་གནས་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ནང་ གོ་རིམ་གསུམ་ཚུད་དེ་ཡོད། གོ་རིམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ རང་

གིས་རང་དཔྱད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ རང་དཔྱད་ཀྱི་དྲན་ཐོ་འདི་ ཡུ་ཨེན་ཨོ་དྲི་སི་ལུ་སྤྲོད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་
བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། གོ་རིམ་དང་པ་འོག་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་
དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གོ་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་

རང་དཔྱད་ཀྱི་དྲན་ཐོའི་གུ་

དང་ ཀུག་ཨའེ་ལེནཌིསི་)ཀྱིས་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་(ཏ་ཇི་ཀིསི་ཏཱན་

འདྲ་མཉམ་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ནང་ དྲན་ཐོ་

བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་གི་ཐད་ཁར་ དོགས་གསལ་འབད་ནི་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༥-༧ ཚུན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དང་ ཡུ་ཨེན་ཨོ་དྲ་སི་གི་འཐུས་མི་
བཞི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་བལྟ་སྐོར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་དང་ ཁྱད་རིག་ལཱ་
གི་ཚོགས་ཆུང་ དེ་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འབྲུག་པའི་ངོ་ཚབ་༣༢ ཀྱིས་ འདྲ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

མཉམ་ཞལ་འཛོམས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། བལྟ་སྐོར་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པའི་ཧེ་མ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁེ་
གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༦ ལས་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢ ཚུན་ བདུན་
ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་གི་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

གོ་རིམ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ ཡུ་ཨེན་ཨོ་དྲི་སི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།

བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འདི་

གཏན་འཁེལ་མ་བཟོ་བའི་ཧེ་

མ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡི། ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ གཞན་མི་ཚུ་གི་གྲལ་
ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ ཆོད་ཡིག་ནང་ ཁྱད་པར་ཆགས་ཡོད་མི་གཤམ་གསལ་གྱི་ གྲོས་
འདེབས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

•• དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་བར་གེགས་འདི་ ངན་ལྷད་ལས་བརྟེན་པའི་ ཁེ་འབབ་སྦ་གསང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཉེས་སྤྱོད་
འཐབ་མི་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གི་གྲངས་སུ་བཙུགས་དགོཔ།

•• དཔང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ གསུག་འབུལ་དཀག་ཆ་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ།
•• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༡༣༥
དོན་ལུ་ བྱ་རིམ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ།

པའི་ནང་ལུ་

ཉེན་འགོག་གི་ཁྲིམས་དོན་ལག་ལེན་གྱི་

•• ལས་མགྲོན་པའི་ཁེ་ཕན་ལུ་མ་ལྟོས་པར་ ཁྲིམས་ལུགས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་
ཡོད་པ་ཅིན་ དངུལ་ཁང་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ གསང་རྟོལ་འབད་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་དོན་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་༢༡༦ པའི་ཁྲིམས་དོན་དེ་
ཕྱིར་དབྱུང་འབད་དགོཔ།

•• མཐུན་གྲོས་ཀྱི་ཉེས་སྤྱོད་ཚུ་ མ་འོངས་པའི་གཏེ་པོ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ནང་ལུ་ སྲིད་དོན་གྱི་ཉེས་སྤྱོད་སྦེ་
བརྩིས་ནི་མེན་པར་ གཏེ་པོ་སྤྲོད་ལེན་འབད་བཏུབ་སྦེ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ།

•• མཐུན་འབྲེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མི་ཚུ་ལས་ གཏེ་པོ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ཞུ་བ་ཐོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་

བྱ་རིམ་མགྱོགས་དྲགས་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་
ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ།

•• དམིགས་བསལ་གྱི་ གཏེ་པོ་སྤྲོད་ལེན་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྐྱོང་བཞག་འབད་ནིའི་ འགན་
ལེན་ཚུ་བཙུགས་དགོཔ།

ཤོགས་གྲངས། 39

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

UNCAC

རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཆོད་ཡིག་ འཇོན་

ཐངས་ཅན་དང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་
སྔོན་འགོག་དང་ཟློག་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་
ཡར་དྲག་དང་རྒྱ་སྐྱེད།

ཤོགས་གྲངས། 40

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

•• དམིགས་བསལ་གྱི་ གཏེ་པོ་སྤྲོད་ལེན་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ ཉེས་ཅན་རྩིས་སྤྲོད་འབད་ནི་ནང་ ཁས་ལེན་
མེད་པའི་ གཞི་གནད་ཚུ་བཙུགས་དགོཔ།

•• དམིགས་བསལ་གྱི་
མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

གཏེ་པོ་སྤྲོད་ལེན་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལུ་

ཞུ་བ་འབད་མི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་

གཏེ་པོ་སྤྲོད་ལེན་འབད་ནི་འདི་

བཀག་ཆ་

འདྲི་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་

གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་འདྲི་བསྟུན་ཚུ་ དངོས་བསྟར་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་
བརྟན་བཟོ་དགོཔ།

•• གནང་གསུག་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་འགེལ་མེན་པའི་ གཞན་གནོད་འགེལ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཕན་ཚུན་
ཁྲིམས་མཐུན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ ཁྲིམས་དོན་མི་ངོ་ཚུ་གི་ འགན་དབང་ཨིནམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ།

•• ཞུ་བ་བཀོད་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁས་བླངས་ཐོག་ལས་བཅར་མི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་གི་
ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་མང་སུ་ཅིག་ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ།

•• རྒྱུ་དངོས་སླར་རྙེད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་འཕྲི་སྣོན་(དགོས་མཁོ་ཅན་)འབད་དགོཔ་དང་།

•• ཕན་ཚུན་ཁྲིམས་མཐུན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་ལུ་ མཐུན་གྲོས་ཀྱི་དོན་ཚན་༤༦
པའི་འོག་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་འབད་དགོཔ།

༡.༥.༢. འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ གཞན་འཐུས་མི་ན་རྒྱལ་ཁབ་བསྐྱར་ཞིབ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཆོད་ཡིག་དེ་ལུ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་འབདཝ་ལས་ མཐོ ་ཤོས་ར་ འདྲ་མཉམ་གྱི་
བསྐྱར་ཞིབ་གསུམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། དེ་དང་བསྟུན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ཇ་པཱན་དང་གཅིག་ཁར་
ལིབ་ཡ་བསྐྱར་ཞིབ་ ཨི་རཱན་དང་གཅིག་ཁར་ཐའི་ལེནཌི་བསྐྱར་ཞིབ་ དེ་ལས་ ཨེསི་ཀྲོ་ནི་ཡ་དང་གཅིག་ཁར་
ལཊ་ཝི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི།

ཐའི་ལེནཌི་གི་ཆོད་ཡིག་ལུ་གནས་ཡོད་མེད་བསྐྱར་ཞིབ་: འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཨི་རཱན་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཐའི་ལེཌི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོད་ཡིག་དེའི་ལེའུ་༢ པ་ སྔོན་འགོག་གི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་ ལེའུ་༥ པ་ རྒྱུ་དངོས་སླར་རྙེད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ཐའི་ལེནཌི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཆོད་

ཡིག་གི་ལེའུ་༥ པ་དང་ ཨི་རཱན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ལེའུ་༢ པའི་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་

༦ པའི་ནང་ རང་དཔྱད་ཀྱི་དྲན་ཐོ་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞུང་གི་མཁས་

མཆོག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེའུ་༥ པའི་དྲན་ཐོག་ཚུ་གི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཤུལ་མའི་ཟླཝ་ནང་ ཡུ་ཨེན་ཨོ་དྲི་སི་ལུ་སྤྲོད་ཅི། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ཨི་རཱན་ དེ་ལས་ ཡུ་ཨེན་ཨོ་དྲི་སི་
ལས་ འཐུས་མི་དགུ་འབད་མི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛོམས་དེ་ཡང་ ཐའི་ལེནཌི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་
༩ པའི་ཚེས་༢༣-༢༦ ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

ལཊ་ཝི་ཡ་གིས་ ཆོད་ཡིག་ལུ་གནས་ཡོད་མེད་བསྐྱར་ཞིབ་: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༩ པའི་ནང་ ཨཱསི་ཀྲི་ཡ་གི་རྒྱལ་

ས་ ཝེ་ནཱ་ལུ་ ལག་ལེན་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༩ པ་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ ཨེསི་ཀྲོ་ནི་ཡ་དང་གཅིག་ཁར་ དོ་རུང་ཡང་ ལཊ་ཝི་ཡ་གིས་ ཆོད་ཡིག་གི་ལེའུ་༢ པ་ སྔོན་འགོག་

གི་ཐབས་ལམ་དང་ ལེའུ་༥ པ་ རྒྱུ་དངོས་སླར་རྙེད་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་སྦེ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་གི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ གཞུང་གི་མཁས་མཆོག་༡༥ ངོས་
འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་བརྒྱུད་དེ་ ཡུ་ཨེན་ཨོ་དྲི་སི་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཅི།

འབྲུག་དང་ ལཊ་ཝི་ཡ་ ཨེསི་ཀྲོ་ནི་ཡ་ དེ་ལས་ ཡུ་ཨེན་ཨོ་དྲི་སི་གི་ ལག་ལེན་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་བར་

ན་ འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་ཆ་དང་ ལཱ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་གི་ཐད་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ལེའུ་༢ པའི་
འོག་གི་དོན་ཚན་བདུན་པ་དང་ བརྒྱད་པ་ བཅུ་གཅིག་པ་ དེ་ལས་ བཅུ་བཞི་པ་དང་ ལེའུ་༥ པའི་འོག་གི་དོན་
ཚན་ ༥༡ དང་ ༥༢། ༥༣། ༥༦ དེ་ལས་ ༥༨ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི་གི་གྲོས་ཐག་ཆོད་
ཅི། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ལཊ་ཝི་ཡ་ལས་ རང་དཔྱད་ཀྱི་དྲན་ཐོ་མ་འཐོབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

དོན་ཚན་༢ པ། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས།
དོན་ཚན་འདི་ནང་ སྙན་ཞུ་ལོའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལཱ་འགན་གཙོ་བོ་ སྔོན་འགོག་དང་
མི་མང་ཤེས་ཡོན་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུའི་གྲུབ་འབྲས་བཀོད་དེ་ཡོད། དེའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་

སྐྱོང་དང་ཕྱིར་གཏུགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོར་རྒྱལ་སྤྱའི་དྭངས་གསལ་གྱི་
ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་ནང་ འབྲུག་གི་གྲལ་རིམ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༢.༡. མི་མང་ཤེས་ཡོན།- བརྡ་དོན་ཅན་དང་ དྲན་ཚོར་ཅན་གྱི་ མི་ཁུངས་བཟོ་ནི།

༢.༡.༡. སྤྱིར་བཏང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཛོམས།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བརྡ་དོན་ཅན་དང་ དྲན་ཚོར་ཅན་གྱི་ མི་སེར་བཟོ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་གདོང་ལན་འབད་ནིའི་
ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ་དང་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཛོམས་ཚུ་གཅིག་ཤུལ་གཉིས་
སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་ཚུ་ དྲང་སྤྱོད་དང་ དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་ ཁྱད་རིག་

ཅན་ དྲང་ཁྲིམས་ དེ་ལས་ སྤྱི་མཐུན་ཐོག་འགན་ཁུར་འབག་དགོ་པའི་མནོ་ལུགས་ཚུ་ དང་དུ་ལེན་པའི་སྲོལ་
གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ སྤྱོད་ལམ་ལེགས་བཅོས་ལས་རིམ་ཐོག་ མི་མང་ཤེས་
ཡོན་སྤྲོད་མི་འདི་ མ་འོངས་ཡུན་བརྟན་གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ མི་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་དྲེན་ཤེས་ཡར་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་

བཏང་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་ སློབ་གྲྭ་དང་ མཐོ་

རིམ་སློབ་གྲྭ་ སྦྱོང་བརྡར་གཙུག་སྡེ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་/སྒེར་སྡེ་ གཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་
ཚུ་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་དང་མི་མང་བརྩིས་ཏེ་ མི་ངོ་ཡོངས་བསྡོམས་༢༢,༡༤༥ གིས་ གྲལ་གཏོགས་
ཐོག་ ལས་རིམ་བསྡོམས་༡༠༡ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅིག

དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་གདོང་ལན་འབད་ནིའི་ནང་ གཅིག་

མཐུན་གྱི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་ དྲེན་ཤེས་བཙུགས་ཐབས་ལུ་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ མཐུན་སྒྲིགས་

ཅན་དང་ ངན་ལྷད་མེད་པའི་མི་སྡེ་བཟོ་ནི་ལུ་ མི་ངོ་སོ་སོའི་འགན་ཁུར་གྱི་བརྗོད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཡང་ལས་
ཡང་དུ་ བགོ་བརྡ་ཚུ་སྤྲོད་ཅི།

ལྷག་པར་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་སོར་འགྱོ་མི་ལུ་ མཐུན་
འགྱུར་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོག་བྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ བརྗོད་དོན་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་

འབད་དེ་རང་ཡོད། ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་དྲན་ཤེས་
ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་
སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ།

ཤོགས་གྲངས། 44

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་གཞི་རྩ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་གཏད་ཐོག་

གསལ་བཀོད་འབད་བའི་གྲལ་གཏོགས་པ་དང་ (མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ བཟོ་རིགས་འགོ་དཔོན་ དངུལ་འབྲེལ་

དང་མཁོ་སྒྲུབ་ལས་གཡོགཔ་) ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་ (ས་གནས་གཞུང་ གློག་མེ་ལས་སྡེ་ དངུལ་འབྲེལ་
གཙུག་སྡེ་) ཚུ་ནང་ བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན། དེའི་ཐད་ སྙན་ཞུའི་ལོ་ནང་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ སེམས་དོན་རིག་པའི་སྤེལ་ཁང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ འབྲུག་མཁའ་གྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད་
དང་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ བརྗོད་དོན་ཐོག་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་གོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ སྤྱིར་བཏང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་
འཛོམས།

ལས་རིམ་གྱངས་ཁ།

དམིགས་གཏད་སྡེ་ཚན།

གྲལ་གཏོ ག ས་

སྤྱིར་བཏང་བགོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་དང་གོ་རྟོགས་ལས་རིམ།
༦༢

སྤྱིར་བཏང་མི་མང་དང་
ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་

པའི་གྱངས་ཁ།
༡༡,༣༦༤

དཔོན།

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཛོམས།
༡༠

གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་
སློབ་ཕྲུག

སློབ་ཕྲུག་དང་ སློབ་
གྲྭའི་ལས་གཡོགཔ།

ཁྱབ་ཡོད་པའི་ ས་གནས་/གཙུག་སྡེ།

རྫོང་ཁག་༧ གི་རྒེད་འོག་༦༢། (མགར་ས་དང་ པདྨ་དགའ་
ཚལ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ བཀྲིས་བསྒང་ བཀྲིས་
གཡང་རྩེ་ ཀྲོང་གསར་ གཞལམ་སྒང།)

༩,༠༥༧

ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།

རང་འབྱུང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། གདུང་རྩེ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ཁྲིམས་

ཤིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། བཙན་ཁར་ལ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ནང་སྐོར་

སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། མིན་རྗེ་འོང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ར་རྡྷི་སློབ་གྲྭ་བར་
མ། ཡ་རྡྷི་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། བསམ་རྩེ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ། གསར་
སྤང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ཆུ་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ལྷུན་རྩེ་སློབ་གྲྭ་
ཆེ་བ། ཕོབ་སྦྱི་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། རྩི་རང་སྟོད་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་

བ། གཞལམ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། དེ་ལས་ དཱར་མར་ཀེམཔ་
(ཐིམ་ཕུག་དང་ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ཚུ་ལས་ སློབ་གྲྭ་ཁག་
༡༦ གི་སློབ་ཕྲུག)
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ བཟང་སྤྱོད་འཇོན་ཚད་
ཡར་དྲག།
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RIGSS

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
སྦྱོང་བརྡར་པ་དང་ སློབ་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་དང་ (མི་མང་བདག་སྐྱོང་ནང་

སྟོན་པ།

མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན།

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་དོན་ནང་

མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན།

སྐྱོང་ནང་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན།)

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་

རིམ་ཤེས་ཚད་ཐོབ་མི་ལུ་ངོ་སྤྲོད་སློབ་སྦྱོང་།
༢༧

གཞུང་གི་ལས་སྡེ།

༡,༥༧༤

འབྱུང་ཁྱད་རིག་སྦྱོང་བརྡར་གཙུག་སྡེ།

ཁྱད་རིག་ནང་མཐོ་
དེ་ལས་

རང་

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་

བཀོད་ཚོགས། འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་
ཞིབ་བཀོད་ཚོགས་ (ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་འདྲི་བ་བཟོ་མི་ཚུ)

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱི་ གྲོས་འཛོམས། (དབང་
འདུས་ཕོ་བྲང་) རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ (ཁྲིམས་
དོན་འགོ་དཔོན་ཚུའི་ངོ་སྤྲོད་སློབ་སྦྱོང་) དངུལ་རྩིས་ལྷན་

ཁག (མི་མང་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་) ཕྱི་མི་
ནང་སྐྱོད་ (ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཞིབ་དཔྱད་པའི་ངོ་སྤྲོད་སློབ་སྦྱོང་)
རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

སྟངས་སིབ་སྦྱི་གློག་མེ་ཚད་འཛིན། མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་
འགུལ་དབང་འཛིན་དང་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་བཞིའི་སྲུང་
སྐྱོབ་ལས་གཡོགཔ།

ཞི ་ བ འི་ མི ་ སྡེ འི་ ལ ས ་

འབྲུག་ཊའི་ཀཱོན་ཌོ་ཚོགས་པ། འབྲུག་བཟོ་བསྐྲུན་ཚོགས་པ་

མཉམ་རོགས།

འཛོམས་ དེ་ལས་ འབྲུག་དྭངས་གསལ་རྩོལ་སྒྲུབ་ (ཨེ་

ཚོགས་དང་ གོང་འཕེལ་

དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཟླཝ་གསུམ་རེའི་ཞལ་
ཨེལ་ཨེ་པི་ གྲོལ་གཏོགས་པ་)

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་གཡོགཔ་ (ཀུན་སྤྱོད་འགོ་འཁྲིད་
པའི་ཟླཝ་)

རྒྱལ་འཛིན་གཞུང་སྐྱོང་དང་ཐབས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་

འགོ་

ཁྲིད་པའི་ལས་རིམ་ནང་གི་ གྲལ་གཏོགས་པ་ (བི་ཨི་ཨེསི་
ཊི་-༦། ཨེསི་ཨི་ཨེལ་པི་-༩། ཝའི་པི་ཨེལ་པི་-༦ དང་༧།
ཨེཕ་ཨེལ་པི་-༣།)

བདེ་སྲུང་ (ཤོ་ཐེངས་༢༩ པ་དང་ ༣༠ པ་ དེ་ལས་ ༣༡
བརྗོད་དོན་ལས་རིམ།
༢

པ།)
རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

༡༥༠

འབྲུག་མཁའ་གྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་
ལས་འཛིན་ཚད།

ཤོགས་གྲངས། 47

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ།

INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ་གྱིས་ རྒེད་འོག་༦༢ ནང་ཁྱབ་ཏེ་ཡོད་རུང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མིའི་ཐད་ ལྷན་ཚོགས་
ཧོངས་ལས་

གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་

འབད་བརྩོན་སྐྱེད་ཡོད་རུང་ དམིགས་གཏད་སྐྱེད་མི་ལས་

བརྒྱ་ཆ་༤༥ གི་རྐྱངམ་ཅིག་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཡོད། རྒེད་འོག་གོ་བརྡ་དང་

ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ༡༡,༣༦༤ ལས་ རྒྱ་ཆ་༤༣.༩ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་གྲལ་གཏོགས་
འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་ ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད་པའི་མངོན་

གསལ་བྱུང་ཡི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡ པ་ལས་འགོ་ཟུང་སྟེ་ རྒེད་འོག་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ཤེས་ཡོན་སྒོར་རིམ་
གཉིས་པའི་ལས་རིམ་ནང་

བསྡོམས་ཀྱི་ རྫོང་ཁག་༡༨ ནང་ རྒེད་འོག་༡༩༡ ལུ་ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་

ཕུག་དང་ཧཱ་རྫོང་ཁག་གི་ ལྷག་ལུས་རྒེད་འོག་༡༤ འདི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལུ་ཁྱབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད།

༢.༡.༢. བརྡ་དོན་དང་ཤེས་ཡོན་ དེ་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་ཅ་ཆས།
གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་དང་དེའི་ཁྱབ་ཚད་

དེ་ལས་

ངན་ལྷད་གདོང་ལན་འབད་ནིའི་ནང་

གསར་གཏོད་ཐོག་མི་

ཁུངས་ཚུ་བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནིའི་ནང་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་དང་ ཤེས་ཡོན་ དེ་
ལས་

བརྡ་སྤྲོད་ཅ་ཆས་ཚུ་བཟོ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་

ཧེང་སྐལ་རང་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ཡོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ མི་སྡེའི་འགན་ཁྲི་གུར་ མིག་མཐོང་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཅིག་དང་ བློ་ཟེ་དང་ གཙང་མོ་ དེ་ལས་ སྒྲ་

ཐུང་དང་རྩོད་འགྲན་ཐོག་ལུ་ རྒྱང་མཐོང་ལས་རིམ་བཞི་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ག་ར་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་
འཛིན་གྱི་རྒྱང་མཐོང་ནང་རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འདས་པའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་
ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱང་བསྒྲགས་རེ་ཌིའོ་གླུ་ཐུང་ལྔ་ སྐེད་སྒྱུར་འབད་དེ་ཡོད། མི་མང་ལུ་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་སྤེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ གདོང་དེབ་དང་ སྐད་འཕྲིན་ ༼བི་ཅཊ༽ ལ་སོགས་པའི་མི་སྡེ་

བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

༢.༡.༣ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་ཐེངས་༡༥ པ་བརྩི་སྲུང་།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༩ ལུ་

རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་ཐེངས་༡༥ པ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི། སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་འདི་ ངན་ལྷདགདོང་ལན་འབད་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ དྲན་ཚོར་འབད་བཅུག་ནི་
དང་ ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནིའི་

ཉིནམ་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སྲུང་འབད་དེ་འདུག ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་མ་ཞུ་བའི་ཧེ་མ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
དེ་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ་སྦེ་ གཞལམ་སྒང་དང་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གི་རྒེད་འོག་༡༢ ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ཤེས་

ཡོན་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལྷག་པར་དུ་ རིགས་རྩེལ་གོང་འཕེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་
ཡོངས་ལུ་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཅིག་

འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱི་རྒྱང་མཐོང་ནང་

རྒྱང་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

བསྒྲགས་འབད་ཡི། ཉིནམ་ངོ་མ་འདི་ ‘གོང་འཕེལ་དང་ དགའ་སྐྱིད་ དེ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངན་
ལྷདགདོང་ལན་འབད་ནི་ལུ་གཅིག་མཐུན་’ ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ གནས་ཚད་སོ་སོའི་ནང་བརྩི་སྲུང་འབད་
ཡོད། དེ་ཡང་།
-

རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་: རིགས་རྩེལ་གོང་འཕེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུའི་སྐོར་ བློ་ཟེ་དང་ གཙང་མོ་ དེ་ལས་ སྒྲ་ཐུང་དང་རྩོད་འགྲན་ཐོག་

ལུ་ རྒྱང་མཐོང་ལས་རིམ་བཞི་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་གྱི་རྒྱང་མཐོང་ནང་ དངོས་མཐོང་སྦེ་རྒྱང་

བསྒྲགས་འབད་ཡི། དངོས་མཐོང་ལས་རིམ་འདི་ ནང་སྲིད་བློན་པོ་གིས་ དབུ་བཞུགས་མཛད་ཡོདཔ་དང་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་དང་ ལྷན་འཛིན་གཉིས་ དེ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་
-

པ་ཚུ་གིས་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡི།

རྫོང་ཁག་གི་གནས་ཚད་: རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིན་མའི་ལས་རིམ་གཙོ་བོ་ཅིག་ གཞལམ་སྒང་

དང་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ནང་ རྒེད་འོག་གོ་བརྡ་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འཇུག་བསྡུ་མི་དང་བསྟུན་

ཀྲོང་

གསར་རྫོང་ཁག་ གླང་ཐེལ་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་སྦེ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི། ཉིནམ་འདི་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་བདག་
གིས་དབུ་བཞུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ མི་མང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་འཛིན་

སྐྱོང་བྱ་རིམ་སྐོར་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ཏེ་ དྲང་ཁྲིམས་གོང་ལུ་སྐུར་ནི་དང་ངན་ལྷདགདོང་ལན་འབད་ནི་ལུ་ ཁོང་
རའི་འགན་ཁུར་ ཁག་ཆེ་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལས་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི། ཉིནམ་འདི་ཁར་ མི་ངོ་༣༢༢ གི་
བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ལས་རིམ་འདི་ ཤེས་གསལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་

བསམ་བརྗོད་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་ཚུ་ དུས་མཚམས་ཐོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་
-

སྦེ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན།

སློབ་གྲའི་གནས་ཚད་: འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འགུལ་ ཨེ་སི་པི་

ཨའི་ཨེས་ཀྱི་ དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ཐོག་ལས་ སློབ་གྲྭ་དགུའི་ དྲང་སྤྱོད་ཚོགས་ཕྲན་གྱི་ རྒྱལ་སྤྱི་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི། ཉིནམ་འདིའི་ལས་རིམ་དང་བསྟུན་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་གནང་ཡོད་པའི་བརྡ་

འཕྲིན་ལྷག་ཡོདཔ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་ཉེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ འཁྲབ་སྟོན་ དེ་ལས་ ཚོགས་ཕྲན་གྱི་
མཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཚུ་སྤྲོད་དེ་ཡོད།

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྦྱར་ཡིག་དང་རིག་རྩལ་

ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་དེ་ཧེ་མ་ལས་ སྔོན་འགོག་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་
དེ་ལས་ ཡུན་བརྟེན་གོང་འཕེལ་ལུ་ གནོད་ངན་སྐོར་ ཤེས་ཚུགས་ཏེ་ཡོད། སློབ་གྲྭའི་ལས་རིམ་ནང་ ཐད་

དཀར་དུ་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ རྫོང་ཁག་དང་ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ ཚོང་སྡེའི་
འཐུས་མི་བཅས་ ཡོངས་བསྡོམས་༡,༥༨༥ ལུ་ ཁྱབ་ཚུགས་ཅི།

ཤོགས་གྲངས། 50

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

༢.༡.༤. སྤྱོད་ལམ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ལས་རིམ།- སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཚོགས་ཕྲན་གཞི་བཙུགས་རྒྱ་སྐྱེད།
སློབ་ཕྲུག་དང་ན་གཞོན་ཚུ་གི་

ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་དང་ལྡན་པའི་བྱ་སྤྱོད་དང་

སྤྱོད་ལམ་བཟང་པོ་ཚུ་བདག་

བཟུང་འབད་ནིའི་ནང་ བསམ་སྤྱོད་སྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཤེས་རིག་

ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཆུ་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་དང་ ལྷུན་རྩེ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ ཕོབ་སྦྱི་ཁ་
སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ བཙན་ཁར་ལ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ རྩི་རང་སྟོད་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ དེ་ལས་ གཞལམ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་
བཅས་པའི་སློབ་གྲྭ་དྲུག་ནང་ ལྷན་ཐབས་ཐོག་ མོ་བཏབ་དྲང་སྤྱོད་ཚོགས་ཕྲན་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། སློབ་གྲྭ་དེ་ཚུ་
ནང་ ཚོགས་ཕྲན་བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ མོ་བཏབ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་ ལས་སྣ་ཚུ་མཐར་

འཁོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་འབྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ཚོགས་ཕྲན་གྱི་འཐུས་མི་སྦེ་ བུཚུ་༡༡༢ དང་བུམོ་༡༣༠ བརྩིས་
ཏེ་ བསྡོམས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་༢༤༢ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲང་སྤྱོད་ཚོགས་ཕྲན་གྱིས་ ལས་སྣ་སོ་སོའི་ཐོག་ལས་ རང་སོའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་གཡོགཔ་ དེ་ལས་
གཞན་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་དང་ བློ་གཏད་ གུས་ཞབས་ བདག་དབང་ འགོ་ཁྲིད་ སྡེ་ལཱ་ བཀའ་དྲིན་བསམ་ནི་

སྦྱིན་སེམས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཤ་ཞན་ལ་སོགས་པའི་ གཞི་བཟང་གི་བརྩི་མཐོང་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཏང་
ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཚོགས་ཕྲན་གྱི་ལས་སྣ་ཅིག་སྦེ་ ཚོགས་ཕྲན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཕམ་དང་སློབ་དཔོན་

ཞལ་འཛོམས་དང་ ལོ་བསྟར་སློབ་གྲྭའི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ ལུང་ཕྱོགས་རྩེད་འགྲེན་ལས་རིམ་ རྫོང་ཁག་ཨིས་
ཀའུཊ་སྡོད་སྒར་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ལུ་

གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲན་འཐབ་ཏེ་ཡོད།

ཚོགས་ཕྲན་

གྱིས་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་དང་ མཐའ་འཁོར་གྱི་གཡུས་ཚུ་ནང་ཡང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་
འགོ་འདྲན་འཐབ་ཏེ་ཡོད།

ཚོགས་ཕྲན་ཚུ་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ གཞི་བརྟེན་གྱི་གཞི་བཟང་བརྩི་མཐོང་དང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ནི་ནང་ ཁོང་རའི་ ཕྲལ་དང་ཕུག་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཁྲབ་སྟོན་

དང་འཁྲབ་འགན་རྩེད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དྲོ་པའི་མཐུན་ཚོགས་ནང་ལུ་ བརྩི་མཐོང་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་ རྩོམ་
རིག་གི་ལས་སྣ་ལེ་ཤ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གསར་དེབ་/གནས་ཤོག་ཚུ་ཡང་དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད།
ཚོགས་ཕྲན་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

དུས་འཚམས་ཐོག་ ཚོགས་ཕྲན་ཚུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལྟ་ཏོག་འབད་དེ་ཡོད། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ལྷན་ཚོགས་
དང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༨ པའི་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཚོགས་ཕྲན་༡༠ ག་ར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
ཡི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ ཚོགས་ཕྲན་༡༠ གྱིས་ དང་ལེན་འཆར་གཞིའི་བསྟར་སྤྱོད་གནས་ཚད་དེ་ རྒྱ་ཆ་༩༢.༩

ཨིན་པས། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཚོགས་ཕྲན་གྱི་ལས་སྣ་ལས་བརྟེན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་ཚུ་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་འཕྲོད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱོད་ལམ་ལུ་ལེགས་བཅོས་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ ནང་

བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྐོར་ལས་ ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་གནས་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཚད་དེ་ དཔྱ་སྙོམས་ཐོག་ ཧེ་མའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱ་ཆ་༤༣.༢ ལས་ ཤུལ་མའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱ་ཆ་༧༠.༠ ལུ་

ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་བཟང་བརྩི་མཐོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་རྟོགས་འདི་ དཔྱ་སྙོམས་ཐོག་
ལུ་ ཧེ་མའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱ་ཆ་༦༡.༣ ལས་ ཤུལ་མའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱ་ཆ་༧༠.༣ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོད།
༧༠ .༠%

༦༡.༣%

༧༠ .༣%

༤༣.༢%

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ ་ཤེས་རྟོགས།

གཞི་བཟང་བ་མཐོང་གི་ཤེས་རྟོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡: སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་གཞི་བཟང་བརྩི་མཐོང་ལུ་ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་གནས་ཚད།

བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ བདེན་བཀོད་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དྲང་སྤྱོད་ཚོགས་ཕྲན་

གཞི་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གི་ འབྲེལ་ཡོད་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ སྒྲིགས་འགལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ མར་
ཕབ་འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐོག་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ སློབ་གྲྭའི་ཅ་ཆས་ཚུ་བདག་འཛིན་འབད་ནིའི་ནང་ བདག་དབང་གི་
དྲེན་ཤེས་ཡར་དྲག་འགྱོ་ཡོདཔ་ ཅ་ལ་འབྱང་སྟོར་ཤོར་ཡོད་མི་ཚུ་ ཇོ་བདག་ངོ་མ་ལུ་ སླར་ལོག་སྤྲོད་ནིའི་གཤིས་

ལུགས་ཡར་དྲག་ དེ་ལས་ འཛིན་ཤོག་གྱང་ཤིང་གུར་ ཟས་སོང་གི་རྩིས་ཁྲ་སྟོན་ནི་ཡོད་མི་གི་ སློབ་གྲྭའི་འཛིན་

སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ནང་ ཕན་ཐོག་འབྱུང་སྟེ་འདུག ཨིན་
རུང་ བརྩི་མཐོང་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་མགྲོན་གྱི་གསལ་བཤདཔ་ཐོབ་ནི་

དང་ ཚོགས་ཕྲན་གྱི་ལས་སྣ་སྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཚད་ཀྱི་མ་ལང་མི་(བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལུ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་) དེ་
ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢ གི་འཚོ་ཡུན་བརྟན་ནི་ལུ་ གདོང་
ལན་འབྱུང་སྟེ་འདུག

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ཤེས་རྟོགས་དང་ལྕོག་སྒྲུབ་ཆེ་བའི་ཐོག་ལས་

ཚོགས་ཕྲན་གི་ལས་

སྣ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ ཕན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ སྤུ་ན་ཁ་
ལུ་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལས་ངོ་ཚབ་དང་ དབུ་འཛིན་ དེ་ལས་ ལམ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་༡༠ གི་

ཚོགས་ཕྲན་འགོ་འདྲེན་པ་བཅས་པའི་ མི་ངོ་༣༡ གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ བཅའ་
མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཤུལ་མའི་ལོའི་དོན་ལུ་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཅིག་ཡང་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཏེ་ཡོད།
ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཕྲན་ཚུ་གིས་མཐར་འཁྱོལ་འབྱུང་མི་ལུ་མ་ལྟོས་པར་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཕྲན་ཚུའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོད།
དེ་བཞིན་ ལྷག་ལུས་ རྫོང་ཁག་༡༠ ནང་ལུ་ཡང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ གཞི་བཟང་བརྩི་མཐོང་ཚུ་ རྩ་གཞུང་ནང་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ནི་བརྩིས་ཏེ་ སློབ་གྲཱའི་གནས་ཚད་

ཁར་ ན་གཞོན་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ནང་ ལམ་སྟོན་དང་ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་
ན་གཞོན་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ཨིན།

༢.༢. སྔོན་འགོག་- འཆར་གཞི་དང་ མི་མང་/སྒེར་སྡེའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་
ཤེས་ཚུ་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི།

༢.༢.༡. ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་- མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་ ཉེན་ཁ་དང་བསྟུན་ཏེ་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་གཙོ་
གཞུང་བཟོ་ནི།

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ ལས་ཚོགས་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་
བྱ་སྒོ/དམིགས་གཏད་སྒྲུབ་ནིའི་ནང་ ཉེན་ཁ་དེའི་ཚབ་ཆེ་ཧིང་སྐོར་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ དེ་ལས་
དེའི་ཡངས་ཐབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ རང་དཔྱད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཁོ་ཆས་ཅིག་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་ལོ་འདི་ནང་ མ་ལ་ཤི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་མཁས་མཆོག་གི་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་མཁོ་ཆས་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ ཨའི་ཨེསི་ཨོ་ ༣༡༠༠༠: ༢༠༠༩ ཉེན་ཁ་
འཛིན་སྐྱོང་གི་གཞི་རྩ་དང་

སི་ཨོ་ཨེསི་ཨོ་

མངའ་འཁུལ་ལས་སྡེའི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ཐབས་བྱུས་དང་འཁྲིལ་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ཡོད། ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་མཁོ་
ཆས་ནང་ གཞི་རྩའི་ཐད་ སྒྱུར་བཅོས་སྦོམ་སྦེ་མེད་དེ་འབད་རུང་ དེ་གིས་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་དང་
བསྟུན་བཟོ་ཡོད་པའི་ བརྟག་ཞིབ་ཚད་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ ཉེན་ཁའི་དབྱེ་དཔྱད་དང་
དང་གྲོས་འདེབས་ཚུའི་དབྱེ་དཔྱད་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད།

ལྟ་རྟོགས་རྒྱ་སྐྱེད་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་མཁོ་ཆས་འདི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་
སྒར་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ནང་ མོ་བཏབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ ནང་སྲིད་

དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་དང་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེའི་ཞུ་བ་དང་

འཁྲིལ་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲན་འཐབ་ཡོད། འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་
བསྡོམས་༣༥ ལས་ (ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་༡༦ དང་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་༡༩) ངོས་འཛིན་
འབད་ཡོདཔ་དང་ ཉེན་ཁ་༣༥ ལས་ བདུན་ ཚབས་ཆེན་སྦེ་དབྱེ་ཡོདཔ་དང་ ༡༥ ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ ༡༡ ཉེན་

ཁ་བར་མ་ དེ་ལས་ ༢ ཉེན་ཁ་ཆུང་བ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད། ཉེན་ཁ་ཚུ་ འབྱུང་སྲིད་པའི་གནས་སྟངས་

དབྱེ་དཔྱད་དང་ ལས་ཚོགས་ལུ་གནོད་ཉེན་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ དབྱེ་ཁག་བཟོ་ཡི། ཞབས་ཏོག་བྱིན་པའི་སྐབས་

ཕྱོགས་རིས་དང་ཕྱོགས་ལྷུང་ཐོག་ལས་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་ ནང་གསུག་/དགུ་རྫས་ཞུ་བསྐུལ་ ཐོབ་བརྗོད་རྫུས་མ་

མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་ དེ་ལས་ མི་མང་གི་མཐོན་སྐྱེད་ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཚུ་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་དང་ རྒྱལ་
འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་ནང་ལུ་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། དངུལ་
འབྲེལ་དང་ སྲིད་དོན་ཨེབ་ཤུགས་ ངོ་རྐྱང་གི་གནས་ཚད་ནང་ འདོད་དབང་ཐོག་ཁར་ འགན་འཁྲི་དང་ལྟ་རྟོགས་
ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ དེ་ལས་ མཐུན་སྐྱེད་མེད་མི་ཚུ ཉེན་ཁའི་འབྱུང་ཁུངས་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད།

གོང་འཁོད་ལས་སྡེ་གིས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཉེན་ཁ་དང་དེའི་ཚབ་ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ ཉེན་ཁ་སེལ་ཐབས་
ལུ་

ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ལས་འཆར་བཟོ་སྟེ་

ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད།

བསྟར་སྤྱོད་སྒྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ཨིན།
ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཉེན་ཁ་དང་བསྟུན་པའི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོལ་སྒྲུབ་གཙོ་གཞུང་བཟོ་ནིའི་

དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ད་ལྟོ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་
འཛིན་སྐྱོང་དང་དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་མཁོ་ཆས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དེ་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་གི་འགན་
ཁུར་དང་མཉམ་སྡོམ་འབད་ནི་གུར་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་མི་གིས་ འཛིན་
སྐྱོང་གི་གནས་ཚད་སོ་སོའི་ནང་

ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གིས་

ཉེན་ཁ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ནང་འཁོད་བཀག་འཛིན་

ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་ནང་ ཁོང་རའི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་སྒྲུབ་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབ་འབད་ནི་

རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འཁོད་བཀག་འཛིན་ཐབས་བྱུས་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན། སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༩ ལོ་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ གྲོས་འཆར་ཁ་གསལ་སྦེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

༢.༢.༢. ལོ་བསྟར་མཆོག་འགྱུར་གན་ཡིག་- རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་༡༤ པ་ ངན་ལྷད་མར་
ཕབ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཟེར་མི་ལུ་ བརྡ་སྟོན་ཆ་འཇོག་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི།
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡

པའི་ “རང་དགོ་རང་འདྲོང་དང་

ཀུན་ཚང་རང་བཞིན་མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་”

དམིགས་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་༡༤

ཡོདཔ་ཟེར་མི་འདི་

ལོ་བསྟར་མཆོག་འགྱུར་གན་ཡིག་ནང་

པ་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་རྐྱབ་

ངེས་པར་དུ་ཚུད་དགོ་པའི་ཆ་ཤས་གཅིག་སྦེ་

སྤྱིར་བཏང་འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་བྱ་རིམ་ནང་ལུ་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་དེ་ཡོད། དེའི་ཐད་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨
གི་དོན་ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་མཁོ་ཆས་ལྔའི་སྐོར་ལས་ (དེ་ཡང་ ཁྱོམས་/ཕྱག་མཇལ་བཅའ་
ཡིག་དང་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་ དེ་ལས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་གསལ་སྟོན་དང་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་
ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ དེ་ལས་ དཀའ་སྡུག་བསལ་ཐབས་) ཕན་ཚུན་དངོས་སུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ གོ་

བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་འདི་ ལོ་བསྟར་མཆོག་འགྱུར་གན་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ ངེས་པར་དུ་

འབད་དགོ་པའི་ གྲུབ་འབྲས་བརྡ་སྟྟོན་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། དེ་ལུ་བརྟེན་ རང་སོའི་ལས་ཚབ་
ཚུ་གི་འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་མཁོ་ཆས་སྐོར་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཏེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་མཆོག་འགྱུར་གན་ཡིག་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ བསྡོམས་ཀྱི་ སྤྱི་

གཡོག་༦,༤༡༢ ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་མ་བརྩིས་བར་ ལོ་བསྟར་མཆོག་འགྱུར་གན་ཡིག་ནང་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་མི་ ལས་སྡེ་

༤༥ ག་ར་གིས་ (རྫོང་ཁག་༢༠ དང་ ཁྲོམ་སྡེ་༣ ལྷན་ཁག་༡༠ དེལས་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་༡༢) གྲུབ་འབྲས་

བརྡ་སྟྟོན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡོད། བསྟར་སྤྱོད་གནས་ཚད་ཡོངས་བསྡོམས་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༩༧.༨ འཐོན་ཡི།
གྲུབ་འབྲས་བརྡ་སྟོན་གྱི་བསྟར་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་འདི་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་

གྲུབ་འབྲས་བརྡ་སྟོན་གཅིག་

ཁར་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ སྔ་གོང་ལས་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚད་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོད།
བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ མཁོ་ཆས་ལྔ་ལུ་ ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོངས་བསྡོམས་གནས་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༧༦.༤

མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་༢.༢ ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཡོད་པའི་མཁོ་ཆས་ལྔ་ལས་ ཤེས་

རྟོགས་དམའ་ཤོས་རང་ ཁྱོམས་/ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་དང་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་རང་ ཁེ་
ཕན་ལྟག་སྤྲོད་དང་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་དང་དེའི་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཨིན་པས། དེ་ཡང་
འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཁྱོམས་/ཕྱག་མཇལ་དང་གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་ལུ་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ནི་དེ་

གི་འོང་ནི་ཨིན་པས། ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དེ་གསརཔ་ཅིག་མེན་ཏེ་འབད་རུང་ ད་ལྟོའི་བར་ནང་ཡང་

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ལྕོགས་སྒྲུབ་མིན་འདུག དེ་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

འབྲུག་གི་ཚོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོད་རྩོལ་སྒྲུབ།

BIIB
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མ་ལྷན་ཚོགས།
ཚོངངན་ལྷད་བཀག་སྡོ
་འབྲེལ་བཟང་སྤྱོ
ད་ཡར་དྲག།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཁྱོམས་/ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་དང་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་ དེ་ལས་ ཁེ་

ཀུ ན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་འཛིན་ང་མ ཁོ་ཆས།

ཕན་ལྟག་སྤྲོད་འཛིན་སྐྱོང་སྐོར་ གོ་བརྡ་རྒྱ་ཆེ་བ་སྦེ་སྤྲོད་དགོཔ་འདུག

༧༥

གཞི་གནས་གསལསྟོན་དང་དེའི་འཛིན་ང་།

༨༤

ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག།

༧༠

ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་དང་དེའི་འཛིན་ང་།

༥༨

མས/ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་དང་དེའི་འཛིན་ང་།

༩༥

བཀའ་ཉོགས་བསལ་ནིའི་ཐབས་ལམ།
ཤེ ས ་རྟོགས་གནས་ཚད།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༢: ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་མཁོ་ཆས་ལུ་ ཤེས་རྟོགས་གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ལས་སྡེ་ཚུ་གི་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་

ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་མཁོ་ཆས་ལུ་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་
མཁོ་ཆས་ཚུའི་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ཧེང་སྐལ་རང་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ཨིན། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཚུ་
དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མཁོ་ཆས་མ་འདྲཝ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ ལམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ མི་
སྡེའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ ་ཤུགས་སྣོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་
ལག་དེབ་ཅིག་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན།

༢.༢.༣. འབྲུག་གི་ཚོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོད་རྩོལ་སྒྲུབ་- ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ།

འདས་པའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ འབྲུག་གི་ཚོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོད་རྩོལ་སྒྲུབ་
གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་འོག་གི་ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་༡༥ གིས ལས་འཛིན་གྱི་དྲང་སྤྱོད་ཁས་
བླངས་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་གྲོས་སྟོན་པ་ལས་

ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་

ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རང་དཔྱད་ལག་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་
ཚུ་གི་དྲང་སྤྱོད་གནས་སྟངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་
ཚུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཧེང་སྐལ་
རང་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ཡོད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

དབྱེ་ཞིབ་དེ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ཡོད་པའི་ གྲོས་འདེབས་གཙོ་བོ་ཅིག་ འབྲེལ་ཡོད་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་
ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་གིས་

ཚོང་འབྲེལ་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་བཟོ་སྟེ་ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་དེ་ཨིན།

དེའི་ཐད་

འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་འཛིན་དང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ ཁོང་རའི་ ཚོང་འབྲེལ་ཀུན་

སྤྱོད་རྣམ་གཞག་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩
ལུ་ རང་དཔྱད་ཐེངས་གཉིས་པ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་བཟོ་ནི་གི་འཆར་གཞི་འདུག
འབྲུག་གི་ཚོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོད་རྩོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་

ཡུན་རིང་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་ད་ལྟོ་མཐོང་མ་ཚུགས་རུང་

ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཚར་ཏེ་ཡོད། ལས་
འཛིན་གྱི་དྲང་སྤྱོད་ཁས་བླངས་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཚར་བའི་ཤུལ་

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་

ལས་སྡེ་གཅིག་ ཅ་ལ་རྫུས་མ་བསྐྲམ་སྤེལ་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་
ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་
གིས་

ཀུན་སྤྱོད་དང་ལྡན་པའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་

འབྱུང་ཚུགས་ནི་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་དེ་ཡོད།

དྲང་སྤྱོད་ཁས་བླངས་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་དེ་

རང་གཤིས་སུ་བཙུགས་ནི་ནང་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་

ཨིན་རུང་ རྩོལ་སྒྲུབ་ཡུན་བརྟན་སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་གི་ རྩོལ་སྒྲུབ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ་

པའི་ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནི་ལུ་གདོང་ལན་འབྱུང་སྟེ་ཡོད། སྒེར་སྡེ་ཚུ་གི་རྩོལ་སྒྲུབ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་དེ་གིས་

འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ འགྲན་ཟླ་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་སྐྱོན་རྩ་མེད་བཏང་ནི་དང་ ཚད་མཉམ་གྱི་ དོ་འགྲན་ལེགས་
ཤོམ་འབྱུང་ཚུགསཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། དེའི་དོན་ལུ་ ཀརྨ་ ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་དང་ བཀྲིས་

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་འཛིན་གྱིས་ རྩོལ་སྒྲུབ་ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ནང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་
སྒེར་སྡེ་གཉིས་ལུ་

རྩོལ་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དེ་ཡོད།

ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་

སྒེར་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་གང་མང་ལུ་ འཕྲོ་འཐུད་དེ་རང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་ཨིནམ་དང་ དུས་མཉམ་དུ་
རྩོལ་སྒྲུབ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་མི་ཚོང་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སྤྲོ་འཐུས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་སྟོན་ནིའི་ལཱ་ཡང་འབད་ནི་ཨིན།

༢.༢.༤. གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་- འགན་འཁྲིའི་ལམ་སྲོལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི།

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་འདི་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ མི་མང་མཐོན་སྐྱེད་བདག་འཛིན་འབད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་
རའི་དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ཚུ་

ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་

ངན་ལྷད་སྔོན་

འགོག་གི་མཁོ་ཆས་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་འདི་ མི་སྟོབས་
འགོ་དཔོན་/ལས་ཚབ་ཚུ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་དང་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཤུལ་ལས་ བསྟར་
སྤྱོད་འབད་དེ་ཡོད།
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གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་ལུ་གནས་ཚད་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དང་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལན་ཐབས་མི་ཚུ་དང་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བདག་སྐྱོང་པ་ དེ་ལས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བདག་སྐྱོང་པ་གཙོ་བོ་ཚུ་ལུ་ ལམ་

སྟོན་ལག་དེབ་དང་ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་སྟོན་ལག་དེབ་
ཡང་བཟོ་སྟེ་ཡོད།

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་མཁོ་ཆས་ཅིག་ཨིན་མི་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གྱིས་

ཁྲིམས་མཐུན་མེན་པའི་ཕྱུག་

སྒྱུར་བདའ་ཟུན་ནི་དང་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ དྭངས་གསལ་

དང་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ རྟེན་གཞི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐོག་ལས་ མི་མང་བློ་གཏད་ཡར་དྲག་
བཟོ་ནི་ལུ་འོས་འབབ་སྦོམ་ཡོད།

ཨིན་རུང་

མི་སྟོབས་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ལྷན་ཚོགས་གིས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ དེའི་འོས་འབབ་ཚུ་
སྒྲུབ་ནི་ལུ་གདོང་ལན་འབྱུང་སྟེ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ དོན་ཚན་༡.༢ ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ གཞི་
གནས་གསལ་སྟོན་སྡེ་ཕྲན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

སྔོན་འགོག་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སྡེ་ཕྲན་འདི་ ཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སྡེ་ཚན་གུར་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་བརྩོན་ཤུགས་
བསྐྱེད་དེ་འབད་བའི་སྒང་རང་ཡོད།

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་གནས་ཚད།

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་གནས་ཚད་དེ་ གསལ་སྟོན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་དང་༢ པ་གཉིས་ཆ་

རའི་ནང་ དུམ་དྲག་ཅིག་མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ཐད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གསལ་
སྟོན་འབད་མི་༤༦༤ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་༦༧༢ གུར་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ ཟུར་
སྦྲགས་༢ པའི་ཐད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་༢༡,༢༤༧ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་༢༡,༥༧༨ གུར་
ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོད། ཐིག་ཁྲམ་༢.༢ ནང་ བཅའ་ཡིག་གི་དབང་ཁྱབ་འོག་ལུ་ཚུད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་བསྡོམས་དང་

ཕྱིས་སུ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་ དེ་ལས་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་
༢༠༡༧ གི་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གནས་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྟོནམ་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་ལོ་དང་ སྤྱི་ལོ་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༢: གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་གནས་ཚད།
༢༠༡༧

དུས་ཚོ ད་ཁར་གསལ་སྟོན་
འབད་མི།

ཕྱིས་སུ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་
མི།
གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི།

ཁྱབ་དབང་ལུ་ཚུད་པའི་མི་ངོ་
བསྡོམས།

ཟུར་སྦྲགས་༡ པ།

༢༠༡༨

ཟུར་སྦྲགས་༢ པ།

༢༠༡༧

༢༠༡༨

གྲངས་ཁ།

%

གྲངས་ཁ།

%

གྲངས་ཁ།

%

གྲངས་ཁ།

%

༤༤༧

༩༦.༣%

༦༣༣

༩༤.༢%

༢༠,༦༧༨

༩༧.༣%

༢༠,༩༢༥

༩༧.༠%

༡༧

༣.༧%

༣༨

༥.༧%

༥༦༩

༢.༧%

༢༣༥

༡.༡%

༠

༠

༡

༠.༡%

༠

༠

༤༡༨

༡.༩%

༤༦༤

༡༠༠%

༦༧༢

༡༠༠%

༢༡,༢༤༧

༡༠༠%

༢༡,༥༧༨

༡༠༠%

དྲན་གསོ།: གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༢ མའི་ནང་ དུས་ཚོད་ཁར་གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི་ཚུ་ ཕྱིས་སུ་སྦེ་གསལ་སྟོན་
འབད་བའི་གྲངས་སུ་བརྩིས་ཏེ་ཡོད། གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་
འཁྲིལ་བཟོ་ཐོག་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི་དང་ཕྱིས་སུ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་ལུ་ཁྱད་པར་བཟོ་སྟེ་ཡོད།

ཟུར་སྦྲགས༡ པའི་ནང་ ཁྱབ་དབང་ལུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་བསྡོམས་ལས་ ༩༤.༢% (༦༣༣) གིས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༧ ལོའི་༩༦.༣% དང་ཕྱེདཔ་ད་ དུས་ཚོད་ཁར་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་
གནས་ཚད་དེ་ རྒྱ་ཆ་༢.༡% ལུ་མར་ཕབ་འགྱོ་ནུག དེ་གིས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ངང་གིས་སྦེ་ གནས་ཚད་
ཡར་དྲག་འགྱོ་ཡོད་མི་དང་མི་མཐུན་པས།

གནས་ཚད་མར་ཕབ་འགྱོ་མི་འདི་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་

ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ རྒཔ་ཚུ་ཟུར་སྦྲགས་༢ པ་ལས་ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་ཡར་སེང་འབད་མི་དེ་གི་

འོང་ནི་ཨིན་མས། ཁོང་གིས་ གཞི་གནས་ཚུ་དུས་ཚད་ཁར་གསལ་སྟོན་འབད་མ་ཚུགས་མི་༣༨ ལས་༢༠ རྒཔོ་

ཚུ་ཨིན་པས། ལྷན་རྒྱས་ རྒྱལ་ཡོང་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲི་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགོ་གནས་འཆང་མི་
དང་འཐུས་མི་ གཞུང་གི་དྲུང་ཆེན་ དམག་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ རྫོང་བདག་ དྲང་དཔོན་ ཁྲི་འཛིན་ རང་སྐྱོང་ལས་
སྡེའི་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་ དེ་ལས་ སྲིད་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ གནས་ཚད་དེ་རྒྱ་ཆ་༡༠༠ ཐོབ་མི་འདི་
གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་མས།

ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཟུ་སྒྲགས་༢ པའི་ནང་ལས་ ཁྱབ་དབང་ལུ་ཚུད་ཡོད་པའི་མི་
ངོ་བསྡོམས་ལས་༢༠,༩༢༥ གིས་དུས་ཚོད་ཁར་གསལ་སྟོན་(༩༧.༠%) མི་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ ༦༥༣

དེ་ ཕྱིས་ཏེ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་(༢༣༥-༡.༡%) དེ་ལས་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་(༤༡༨-༡.༩%)ཚུ་ཨིན་པས།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་གནས་ཚད་དེ་ཡང་ རྒྱ་ཆ་༠.༣ གི་མར་ཕབ་སོང་ནུག མི་སྟོབས་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

འགོ་དཔོན་/ལས་ཚབ་ཚུ་ལུ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་ཡོད་མི་དང་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་བའི་
མཐའ་མར་

གནས་ཚད་མར་ཕབ་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཅིག་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༢

ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད་པའི་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགན་སྡེ་ཚན་ཚུ་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་

ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ འབད་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༣ ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༧ དང་ཕྱདཔ་ད་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་དང་
༢ པ་གཉིས་ཆ་རའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྟོནམ་ཨིན།

༩༨.
༩༦.

གནས་ཚད།(%)

༩༤.

༩༢.༦

༩༧.༣

༩༧.༠

ཟུར་སྒྲགས་༡ པ།

༩༦.༣

༩༤.༢

ཟུར་སྒྲགས་༢ པ།

༩༢.
༩༠.
༨༨.

༨༨.༥

༨༦.
༨༤.

༢༠༡༦

༢༠༡༧

༢༠༡༨

གསལ ་སྟོན་ལ །ོ

ཐིག་ཁྲམ་ ༢.༣: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༨ ལོའི་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་དང་༢ པའི་གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༣༨ པའི་༤ དང་༥ དང་འཁྲིལ་ གཞི་གནས་

གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་དོན་ཚན་༥༣ པ་གིས་ “གལ་སྲིད་དབང་ཁྱབ་ལུ་ཚུད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གཅིག་གིས་ རྒྱུ་མཚན་

ལྡན་པའི་ར་ཁུངས་མེད་པར་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་ཕྱིས་སུ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་

མི་ངོ་འདི་ལུ་གསལ་སྟོན་མ་འབད་ཚུན་

ཉིན་ལྟར་རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མིའི་ཉུང་མཐའི་གླ་ཚད་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོ།”

ཟེར་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ བཅའ་ཡིག་དེའི་དོན་ཚན་༥༤ གིས་ “གལ་སྲིད་དབང་ཁྱབ་འོག་ལུ་ཚུད་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གཅིག་གིས་ རྒྱུ་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

མཚན་ལྡན་པའི་ར་ཁུངས་མེད་པར་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ མི་ངོ་འདི་ལུ་ ལོ་ངོ་༡ གི་ རྒྱལ་ཡོངས་
ལས་མིའི་ཉུང་མཐའི་གླ་ཚད་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོ།” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་དང་༢ པ་ལས་ ཕྱིས་ཏེ་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་(༢༧༣) དང་གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི་(༤༡༩)
བརྩིས་ཏེ་བསྡོམས་ཀྱི་༦༩༢ ལས་ ༣༨༣ ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ར་ཁུངས་བཀོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཉེས་ཆད་

དགོངས་ཡངས་འབད་དེ་ཡོད། ཐིག་ཁྲམ་༢.༣ གིས་ ཉེས་ཆད་གོངས་ཡངས་གནང་མི་དང་ ཉེས་ཆད་བཀལ་
ཡོད་པའི་གནས་རིམ་སྟོནམ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༣: ཉེས་ཆད་གོང་ཡངས་དང་བཀལ་ཡོད་པའི་གནས་རིམ།
ཟུར་སྦྲགས།

ཕྱིས་ཏེ་གསལ་སྟོན་འབད་མི།

གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི།

བསྡོམས།

༢

༢༣༥

༤༡༨

༦༥༣

༡

༣༨

༡

༣༩

བསྡོམས།

༢༧༣

༤༡༩

༦༩༢

ཉེས་ཆད་བཀལ་ཡོདཔ།

༢༢༩

༨༠

༣༠༩

ཉེས་ཆད་དགོངས་ཡངས།

༤༤

༣༣༩

༣༨༣

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ཚོད་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ་མི་ མི་ངོ་༢༠༡ གིས་ ཉེས་ཆད་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦ བཏབ་ཡོད། དེ་ཡང་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩ དང་ཟུར་སྦྲགས་༢ པ་
ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༧ ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་
དུས་ཚོད་ཕར་གྱངས་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་

དེ་ནང་ལུ་ཉེས་ཆད་བཏབ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༡༣ པའི་༡ པའི་ ག་པའི་ ནང་ “བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་

ལྟར་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བྱ་སྒོ་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་
མཐུན་གྱི་མཁོ་བཀོད་ ཡང་ན་ བརྡ་བསྐུལ་ བཀའ་རྒྱ་ མཁོ་གལ་གང་རུང་ལུ་མ་གནས་པ།” ཟེར་བཀོད་ཡོད་
མི་དང་འཁྲིལ་དང་ལེན་འབད་ནི་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས།
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་ལམ་ལུགས་འདི་ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་ཚུ་ཉེན་བརྡ་
འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་མེན་པའི་ཕྱུག་སྒྱུར་གྱི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། ཟུར་

སྦྲགས་༡ པའི་ནང་ ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ འདས་པའི་ལོ་ནང་༩༩ ཉེན་བརྡ་འབད་ཡོད་མི་དང་ཕྱེདཔ་ད་ ཆ་ཚད་
མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་ཡོདཔ་སྦེ་ཉེན་བརྡ་འབད་ཡོད་མི་བསྡོམས་༢༤༢ འདུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཟུར་སྦྲགས་༢

པའི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་༤,༥༩༦ ཉེན་བརྡ་འབད་ཡོད་མི་དང་ཕྱེདཔ་ད་ ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་
པའི་གཞི་གནས་ཡོདཔ་སྦེ་ཉེན་བརྡ་འབད་ཡོད་མི་བསྡོམས་༧,༠༢༧ འདུག

ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་ ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་ཡོདཔ་སྦེ་ཉེན་བརྡ་འབད་ཡོད་མི་
(༢༤༢) ཚུ་ གྲོས་ཆོད་བཟོ་ནིའི་ནང་ ཁོ་གི་དབང་ཚད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ བདེན་
དཔྱད་འབད་དེ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཟུར་སྦྲགས་༢ པ་ལས་ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་ཡོདཔ་སྦེ་ཉེན་

བརྡ་འབད་ཡོད་མི་ འཛིན་སྐྱོང་དང་མཁས་མཆོག་ལས་གཡོག་གྲངས་སུ་ཚུད་མི་དང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་

དེ་དང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པའི་འགོ་གནས་(༢༡༨) ཡོད་མི་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ མི་སྟོབས་མ་
ལང་བའི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ནང་ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་རིན་ཐང་ ས་

ཡ་ལས་ལྷགཔ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཉེན་བརྡ་འབད་ཡོད་མི་ གཞན་ཁྱབ་དབང་ལུ་ཚུད་པའི་མི་ངོ་(༡,༤༦༩) རྐྱངམ་ཅིག་
བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ཡོད།

ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་ཡོདཔ་སྦེ་ཉེན་བརྡ་འབད་ཡོད་མི་བསྡོམས་༡,༩༢༩ (ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་-༢༤༢
དང་ཟུར་སྦྲགས་༢

པ་༡,༦༨༧)

ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་ཡོད་མེད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

བདེན་དཔྱད་ཁ་སྐོང་འབད་དེ་ཡོད། ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་བདེན་དཔྱད་བསྡོམས་༡,༩༢༩ འབད་ཡོད་

མི་ལས་ གསལ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་ནོར་བ་དང་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་ལས་རྟེན་ཏེ་ དང་ལེན་མ་འབད་
བར་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་ཡོད་མི་༡༣༦ (ཟུར་སྒྲགས་༡ པ་-༧༥ དང་ཟུར་

སྒྲགས་༢ པ་-༦༡) ལུ་ འདྲི་དཔྱད་ཁ་སྐོང་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཤུལ་མའི་རྒྱབ་བརྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོད།

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གསལ་སྟོན་ནོར་བ་ཚུ་ཡང་ ཧེ་མ་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་གནས་ཚུ་ལོག་སྟེ་རང་
གསལ་སྟོན་འབད་མི་ བསྐལ་བགོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་རིང་གོང་ཐོག་གསལ་སྟོན་འབད་མི་ རྒྱུ་དངོས་ཚོང་སྒྱུར་ཐོག་

ལས་འོང་འབབ་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་དངུལ་གསོག་འཇོག་
དེ་ལས་ དེབ་བཟོའི་ནོར་བ་ཚུ་ཨིན་མས།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

གསལ་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་གིས་

དེ་བཟུམ་མའི་བག་གཡེང་ལས་བརྟེན་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སྡེ་ཕྲན་ནང་མི་

སྟོབས་མ་ལངམ་སྦེ་ཡོད་མི་ལུ་ ཧེང་སྐལ་རང་བདག་སྐྱོང་གི་བཀའ་ངལ་བྱིན་ཏེ་ཡོད། གལ་སྲིད་ གསལ་སྟོན་པ་
ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་གཞི་གནས་ཚུ་ སྙིང་རུས་ཐོག་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་བ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེའི་གཞི་གནས་
གསལ་སྟོན་བདག་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་

གསལ་སྟོན་ངོས་ལེན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

དྲན་པ་བཏོན་ཏེ་བདེན་དཔྱད་

འབད་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་བ་ཚུ་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་རང་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི།- བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༤༠ པའི་༣ པ་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཚོང་ལས་ཚུ་

ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ཐོག་ལས་འཐབ་ཨིནམ་

ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

བཀག་ཆའི་བཅའ་

ཡིག་༢༠༡༣ བཟོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ནང་གསལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་
བཀག་ཆའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་

བཅའ་ཡིག་འདི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ནང་བཀའ་ངལ་ཡོདཔ་མཐོང་མི་ལས་བརྟེན་

ཆ་འཇོག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་ཐད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཅའ་ཡིག་འདི་
ལག་ལེན་དང་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་འཕྲི་སྣོན་འབད་དེ་ཡོད།

བཀག་ཆའི་འཕྲི་སྣོན་བཅའ་

ཡིག་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ འབྲུག་ཚོང་དང་

བཟོ་གྲྭའི་ཚོགས་སྡེ་ འབྲུག་བཟོ་བསྐྲུན་ཚོགས་པ་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལས་ངོ་ཚབ་ཡོད་
པའི་ བཀག་ཆའི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་སྤྱན་འབུལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ བསམ་འཆར་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་བཅའ་ཡིག་ཟིན་
འབྲི་ནང་བཙུགས་སྟེ་ཡོད།

ཟིན་བྲིས་བཅའ་ཡིག་འདི་ བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩

ལོར་ འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ལྡན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་ནི་ཨིན།

༢.༢.༥. ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་- གྲུབ་བྱེད་དང་འཁྲིལ་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་ནང་ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བཞེད་དོན་ཞིབ་འཇུག

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་ལཱ།
རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་༣ པའི་ ལས་སྡེ་ཐད་ཀར་གྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ རྫོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ ལྷན་

ཁག་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་དང་ལས་འཛིན་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་བརྩིས་ཏེ་ལས་སྡེ་༦༠ ལུ་འབད་ཚར་
ཡི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པ་དང་༤ པའི་ནང་ དངོས་འབྱུང་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་སྤེལ་

ཡོདཔ་དང་ རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་མངམ་སྦེ་ཡོདཔ་མི་དང་ དུས་ཚོད་དང་ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཀྱི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ སྤེལ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་༢.༤ ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་
ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ དམིགས་བསལ་ ལས་སྡེའི་སྙན་ཞུ་བཅུད་དོན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༤: རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ དམིགས་བསལ་སྙན་ཞུ།
ཨང་། ལས་སྡེའི་དབྱེ་བ། ལས་སྡེ་གྱངས་ཁ།
༡

རྫོང་ཁག

༢༠

༣

ལྷན་ཁག

༡༠

༢

ཁྲོམ་སྡེ།

དབང་འཛིན་དང་
དངུལ་འབྲེལ་
གཙུག་སྡེ།

༤
༥

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

བསྡོམས།

༤

བཅའ་མར་གཏོགས་མིའི་གྱངས་ཁ།

གཞི་གཡོགཔ་/འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྡེའི་ བཙག་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་
ལས་བྱེདཔ།
འགོ་དཔོན།

བསྡོམས།

༤༧༠

༣༩༠

༨༦༠

༦༥

-

༦༥

༧༥

༡༤

༨༩

༡༤

༣༠

-

༣༠

༡༤

༨༡

-

༨༡

༦༢*

༧༢༡

༤༠༤

༡,༡༢༥

* རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༦ ནང་མ་ཚུད་པའི་ལས་སྡེ་ཁག་གཉིས་ལུ་ཡང་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཡོད།

ཞིབ་བཤེར་དང་འཁྲིལ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གྲོས་འདེབས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་།
-

ལས་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་དང་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ།

-

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ཞབས་ཏོག་གོང་འཕེལ་དང་ལེགས་བསྒྱུར་འབད་དགོཔ།

-

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་གནས་ཚད་བཟོ་དགོཔ།

མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་སྟོན་ མ་དཔེ་༢༠༡༧ ཅན་མ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་
དགོཔ།

ཁྱོམས་/ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ།

མི་སྡེའི་ལས་སྡེ་ནང་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་ དཀའ་སྡུག་བསལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཨིན།

གོང་འཁོད་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ དེ་
གིས་སྦེ་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ ལས་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བ༡༢

པ་ ‘ངན་ལྷད་མར་ཕབ་

འབད་ནི’ཟེར་མི་ལས་ ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ་པའི་ གྲུབ་འབྲས་བརྡ་སྟྟོན་གཙོ་བོ་དང་གཅིག་ཁར་འཐུད་འབྲེལ་

འབད་དེ་ཡོད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐངས་ རྒྱ་སྐྱེད།
ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཚར་གསུམ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཤོ་མཚུངས་
སྦེ་བསམ་ལན་བཀོད་ཡོད་པའི་

ཉམས་མྱོང་དང་འཁྲིལ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ནང་འཁོད་དྲང་སྤྱོད་ཆ་ཤས་ནང་

ཀུན་སྤྱོད་དང་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཆ་ཚན་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐངས་

རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ཡོད། ནང་འཁོད་དྲང་སྤྱོད་ཆ་ཤས་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ དྲང་སྤྱོད་ལམ་སྲོལ་དང་དེ་འབྲེལ་
དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཆ་ཚན་ཚུ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ལས་ ཀུན་སྤྱོད་དང་ལྡན་པའི་འགོ་
ཁྲིདཔ་དེ་ ངེས་པར་དུ་དགོཔ་སྦེ་མཐོན་ཡོད། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ་
དང་ རིམ་སྒྲིགས་ཐོག་གི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ དེ་ལས་ དམིགས་གཏད་ཐོག་ལུ་ སྡེ་ཚན་གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་དང་

འཁྲིལ་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་སྐོར་ དྲི་དཔྱད་རིའུ་མིག་བཟོ་སྟེ་ཡོད། ཡན་ལག་ཆ་ཚན་གསརཔ་བཙུགས་
ཡོད་མི་དེ་ལས་བརྟེན་ ནང་འཁོད་དྲང་སྤྱོད་ཆ་ཤས་གུར་སྐུགས་ཚད་བསྐལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་
ལོག་གོ་བསྐྲམ་འབད་དགོཔ་ཡོད། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ སྐུགས་བསྐལ་ནིའི་ཚད་གཞི་དང་གཞི་རྩ་ཚུ་གསལ་བཀོད་
འབད་དེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པའི་ཧེ་མ་ དྲི་དཔྱད་རིའུ་མིག་དེ་ ལམ་སྟོན་དོན་ལུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་

ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐངས་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་མི་འདི་ ཤུལ་མའི་རྩིས་ལོ་
ནང་འབད་ནི་སྦེ་འཆར་གཞི་བཟོ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་བཞི་པའི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིགས་
ཅིག་ཨིན།

༢.༢.༦. ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་- ཞིབ་དཔྱད་ཤུལ་ལས་འབད་ཡོད་པའི་ཞིབ་འཇུག་དང་གྲོས་འདེབས་གནས་
ཚད།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབད་ཡོད་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ ངན་ལྷད་འཐབ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ལུ་འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་འོས་

འབབ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ངན་ལྷད་འཐབ་བཅུག་པའི་ ལམ་ལུགས་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་གོ་

སྐབས་ཡང་བྱིནམ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ངན་ལྷད་དེ་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ ག་ཅིག་སྦེ་འཐབ་འཐབ་
ཨིན་ནའི་སྐོར་ ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་འདི་

གིས་ ལམ་ལུགས་ནང་ཡོད་པའི་སྐྱོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ སྐྱོན་ཚུ་བསལ་ནིའི་
དོན་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ནིའི་ནང་ཡང་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་

ལམ་

ལུགས་ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ཡོད། ཞིབ་འཇུག་དེའི་ཞིབ་བཤེར་ཚུ་ གྲོས་འདེབས་དང་གཅིག་ཁར་ ལམ་ལུགས་

ཤོགས་གྲངས། 66

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལེགས་བཅོས་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ལུ་

འདྲ་རེ་བྱིན་ཐོག་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཞིབ་

རྟོག་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ལག་ལེན་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་
བའི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཨིན། ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ནང་ཞིབ་འཇུག་འབད་ཡོད་པའི་ཐད་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་ཡོད་པའི་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་

བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ནོར་བ་ཚུ་ ཁོང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ནི་ལས་སྔོན་འགོག་
དང་ བར་ཞུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ཡོད། བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་དེ་ཚུ་ཡང་

མང་ཤོས་རང་ ཕྱི་རྒྱལ་འབྲུག་གཡོག་སྤྲོད་ལས་སྡེ་གི་སྒྲིགས་གཞི་ལུ་ མ་གནས་མི་དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་འཛིན་
སྐྱོང་མ་འབད་མི་ དེ་ལས་ ལྟ་རྟོགས་ལམ་ལུགས་ཚུལ་མཐུན་མེད་མི་ཚུ་འཐོན་ཡི།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ སྒྲིགས་ཁྲིམས་འདྲི་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་ཡང་

ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ཡོད། ཞིབ་འཇུག་འབད་བའི་སྐབས་ གལ་སྲིད་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་
དང་ མ་འོངས་པའི་ནང་ དེ་མཚུངས་ཀྱི་ཉེས་བཙུགས་བཀལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོད། སློབ་གྲྭའི་འཛིན་

སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ དྭངས་གསལ་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་དང་ ཟད་འགྲོའི་ཐོ་དང་གྲོས་
ཆོད་ཀྱི་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་

གྲོས་འདེབས་འབད་བའི་ཤུལ་

དེ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༥ ནང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་དང་ བསྟན་

རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ ལམ་ལུགས་གྲོས་འདེབས་འབད་ཡོད་མིའི་སྐོར་ དུས་མཐུན་བཟོ་
ཡོད་མི་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༥: གྲོས་འདེབས་བསྟར་སྤྱོད་གནས་ཚད།

ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས། བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག

ལས་སྡེ།

གྲོས་འདེབས།

བསྟར་སྤྱོད་གནས་ཚད།

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་དམ་འཛིན་ལམ་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨི་ཡུ་དང་འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་
ལུགས་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐམ་ག་
ལས་ ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་
རའི་དོན་ལུ་ མི་མང་བརྡ་དོན་གྱི་སྤྱིར་
༢༠༡༨ ཟླ་༡༠ པའི་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་ལྟེ་བ་ལས་ ཁྱད་མཆོག་
བཏང་མ་དཔེ།
གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་
སྟོན་ཞལ་འཛོམས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཞིན་ ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་འཆར་
གཞི་ཐག་བཅད་འབད་དེ་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༢-༡༥ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་ལྟེ་བའི་
མཁས་མཆོག་གཉིས་ཀྱིས འབྲུག་གི་ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་གྱི་ནང་དོན་བསྐྱར་
གསོ་དང་འོས་མཐུན་བཟོ་ནི་དང་
ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་ཚུའི་སྣོད་དེབ་བཟོ་ནི་
ཨིན་པའི་ བཟོ་ཐངས་དང་ལཱ་འབད་འཕྲོ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཁ་གྱང་གི་ཐད་ཀར་ནང་དོན་རིམ་ཚན་དོན་ལུ་
བརྡ་དོན་འབྱུང་ཁུངས་གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་ བཟོ་བཀོད་དང་མཐོང་སྡྣང་ དེ་ལས་ མ་སྒོའི་ཁྱད་ཆོས་
གུར་གྲོས་ཐག་བཅད་ནི་ དེ་ལས་ མ་སྒོ་བཟོ་ནིའི་ནང་ལཱ་གཞན་འབད་དགོ་
པའི་སྐོར་ཞལ་འཆམ་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་ལུ་འོང་ནི་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩
འཇུག་བསྡུ་བའི་བསྒང་ལས་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་བརྡ་དོན་མ་སྒོ་དེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགསཔ་འོང་།

འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག

ཆོག་ཐམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་
རྩོད་ གྲོས་འདེབས་འདི་
ཚོང་འབྲེལ་དང་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དཔྱད་ཡིག་ནང་
ཉོགས་འདུམ་འགྲིག་ལམ་ལུགས་དང་ བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ངོས་ལེན་དང་ལྷན་རྒྱས་གཞུང་
མཐོ ་ གཏུགས་ལམ་ལུགས་བཟོ ་ སྟེ་ ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་ནང་ཕུལ་ཡོད།
བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།
ཕྲལ་བཏབ་མི་དང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་བར་
ན་ མགུ་མཐུད་ནིའི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་
རྐྱབ་ནི་དང་ ཨར་ཨེ་ཨེམ་ཨའི་ཨེས་
RAMIS ནང་ཡོད་པའི་ ཨེམ་ཨའི་
ཨེས་MIS ལོག་སྤྱོད་ཐོག་ ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་གི་ངན་ལྷད་འཐབ་ནི་ཉེན་ཁ་
མར་ཕབ་ཀྱི་ལཱ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་འབད་
དགོཔ།
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ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ཅ་དམ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་
ཨི་སི་ཨེམ་ཨེས་
e-CMS འགོ་བཙུགས་དུས་ཚོད་ཁར་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་གི་ཅ་དམ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ ཨི་སི་ཨེམ་ཨེས་e-CMS གི་དོན་
ལུ་ ཚོང་ལས་བྱ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་འཆར་བརྩམ་ཡོདཔ་དང་ བྱ་
སྒོའི་དགོས་མཁོ་གསལ་བཀོད་དང་ མཉེན་ཆས་གསར་བཟོའི་གསལ་བཀོད་
འབད་བའི་སྒང་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ད་ལྟོ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ཅ་
དམ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ ཨི་སི་ཨེམ་ཨེས་e-CMS བཟོ་ནིའི་ལཱ་འགོ་
བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ཚུ་འཚོལ་བའི་བསྒང་ཡོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

༢.༣. ཉོགས་བཤད་དང་ཕྱིར་གཏུགས་- ངན་ལྷད་སྙན་ཞུ།

༢.༣.༡. ཉོགས་བཤད་ཐོབ་ཡོད་པའི་གྱངས་ཁ།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་བསྡོམས་༣༣༣ ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ དཔྱ་སྙོམས་ནང་

ཟླཝ་རེ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༢༨ རེ་ཐོབ་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ དང་ཕྱེདཔ་ད་ ཉོགས་བཤད་འཐེབ་༢༨ ཐོབ་ཏེ་ཡོད།

༢.༣.༢. ཉོགས་བཤད་རྒྱུད་ལམ།
འདས་པའི་ལོ་གསུམ་ནང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི་དེ་ མང་ཆེ་བའི་རྒྱུད་ལམ་ཅིག་ཨིན་
མས། པར་རིས་༢.༤. ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཐོབ་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ ཉོགས་
བཤད་༡༤༡

(༤༢.༣%)

དེ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཐོབ་ཡོདཔ་དང་

དེའི་ཤུལ་ལས་རང་ ཉོགས་བཤད་༡༠༩ (༣༢.༧%) འགྲེམ་ཐོག་རྒྱུད་དེ་ཐོབ་ཏེ་ཡོད། རྐང་བཙུགས་ཐོག་ལས་
ཉོགས་བཤད་བཀོད་པར་འོང་མིའི་གྱངས་ཁ་འདི་

འདས་པའི་ལོ་གསུམ་ནང་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོད་མི་དེ་

ཉོགས་

བཤད་༧༣ (༢༡.༩%) གུར་མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ནི་སྦེ་མར་ཕབ་འགྱོ་མི་དེ་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་

ནི་ནང་ ཡོངས་འབེྲལ་མངམ་སེྦ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གི་འོང་ནི་ཨིན་མས། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཐོབ་ཡོད་

པའི་ཉོགས་བཤད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་རྒྱ་ཆ་༣༢.༤ དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་རྒྱ་ཆ་༣༤.༤ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨
ལུ་རྒྱ་ཆ་༤༢.༣ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོད།

པར་འན།, ༩, ༢.༧%

རྐ ང ་བགས།, ༧༣,
འམ ་ཐོག།, ༡ ༠ ༩,

༢༡ .༩%

༣༢.༧%

ཡོང ས་འལ་ཐོག,
བ ད་འན།, ༡ ,

༡ ༤༡, ༤༢.༣%

༠ .༣%

རྐ ང ་བགས།

ཡོང ས་འལ་ཐོག

བ ད་འན།

འམ ་ཐོག།

པར་འན།

པར་རིས་༢.༤: རྒྱུད་ལམ་ཐོག་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༣.༣. ངོས་འཛིན་ཅན་དང་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཉོགས་བཤད་བསྡོམས་༣༣༣ ཐོབ་ཡོད་མི་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་
ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་༡༧

བརྩིས་ཏེ་ཉོགས་བཤད་༡༣༠

(༣༩.༠%)

འདི་ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཉོགས་བཤད་

ཨིནམ་དང་ ཉོགས་བཤད་༢༠༣ (༦༡.༠%) འདི་མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ དང་ཕྱེདཔ་

ད་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཉོགས་བཤད་དེ་རྒྱ་ཆ་༣.༦ གི་མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཉོགས་

བཤད་མར་ཕབ་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ དགྲ་ལན་གྱི་འཇིགས་སྣང་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སེྡ་ཚུ་གིས་ ཉོགས་བཤད་ལུ་དང་ལེན་འབད་མི་ནང་ མི་མང་བློ་གཏད་སྐོར་ཉེན་བརྡ་འབདཝ་ཨིན་པས།
ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་༡༧ མ་བརྩིས་བར་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཉོགས་བཤད་
ལས་

ཕོ་རྒས་ཀྱིས་ཉོགས་བཤད་༡༠༠

(༨༨.༥%)

བཀོད་ཡོདཔ་དང་

ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཉོགས་བཤད་༡༣

(༡༡.༥%) བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཉོགས་བཤད་བསྡོམས་ལས་ ཉོགས་བཤད་༦༤ (༤༩.༢%)
དེ་རྐང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ (ཕོ་རྒས་-༥༢ དང་ཨམ་སྲུ་-༡༢) བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༢.༣.༤. ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་གྱི་ གཞི་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཉོགས་བཤད་མཐོ ་ཤོས་རང་ ‘འཐོན་སྐྱེད་’ དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་༡༢༠ (༣༦.༠%)

ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ དབྱེ་ཁག་‘གཞན’ནང་ཉོགས་བཤད་༡༠༩ ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་རང་

པར་རིས་༢.༥ ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དབྱེ་ཁག་‘གཞན’ནང་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་དོན་ཅིག་ནང་

ཡང་མ་ཚུད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འགན་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་༤༤ (༡༣.༢%) དང་
མི་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་༢༩ (༨.༧) བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ མཐོ་དྲག་ཅིག་ཨིན་མས།
༡༢༠

༡༢༠

༡༠༠

ཉོགས་བཤད་གྱངས་ཁ།

༨༠

༦༠

༤༠
༢༠
༠

༤༤

༡༩

༢༩

༡

པར་རིས་༢.༥: ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཉོགས་བཤད།
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༥

༤

༢

༡༠༩

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༣.༥. ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ཉོགས་བཤད།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ལེའུ་༤ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་༣༤ བཀོད་
ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ནང་གསུག་ ལྐོག་ཟ་(མི་མང་ལས་སྡེ་དང་སྒེར་སྡེ་) ཤན་ཞུགས་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་ ཆ་ཚད་
མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་ མི་མང་རྒྱུ་དངོས་དང་འོང་འབབ་ལུ་ཉེན་སྐྱོབ་ ཐོབ་བརྗོད་རྫུས་མ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་
གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི་ གསལ་སྟོན་རྫུས་མ་

ཁེ་དབང་གི་གནས་ཚུལ་ལོག་སྤྱོད་ དངུལ་ཟོལ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་

ཁེ་འབབ་སྦ་གསང་ དཔང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་འགེལ་ དེ་ལས་ གནོད་འགེལ་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་
བརྩིས་ཏེ་ དབྱེ་ཁག་༡༤ ཡོདཔ་ཨིན།
འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་བཟུམ་སྦེ་

བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་

ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་གྱི་ཁ་ཉེས་འདི་

ཉོགས་བཤད་༡༨༢ (༥༤.༧%) བཀོད་ཐོག་མཐོ ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས། ཁ་གསལ་པར་རིས་༢.༦ ནང་བཀོད་དེ་
ཡོད།

ཉོགས་བཤད་གྱངས་ཁ།

༡༨༢
༡༠༨
༧

༦

༤

༢༣

༢

༡

པར་རིས་༢.༦: ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ཉོགས་བཤད།

ལྐོ་ཟའི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་ ཉོགས་བཤད་༢༣ (༦.༩%) ཡོད་མི་དེ་ མཐོ་དྲག་ཅིག་ཨིན་མས། ནང་གསུག་

དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་༧ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་༦ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་༤ ཐོབ་བརྗོད་རྫུས་མ་
༢ མི་མང་རྒྱུ་དངོས་དང་འོང་འབབ་ལུ་ཉེན་སྐྱོབ་༡ བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ ཉུང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས། ‘གཞན’ ཟེར་

དབེྱ་ཁག་བཟོ་ཡོད་པའི་དཀའ་སྡུག་དང་ངན་ལྷད་མིན་པའི་ཉོགས་བཤད་༡༠༨ (༣༢.༤%) ཐོབ་སྟེ་ཡོད། ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁེ་དབང་གི་གནས་ཚུལ་ལོག་སྤྱོད་འབད་མི་དང་ དངུལ་ཟོལ་ དེ་ལས་ ཤན་
ཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་གཅིག་ཡང་མ་ཐོབ།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

པར་རིས་༢.༧ ནང་བཀོད་ཡོད་དོབཟུམ་སྦེ་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཁ་ཉེས་མང་ཤོས་ཅིག་ འཐོན་སྐྱེད་

གུར་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཉོགས་བཤད་༨༦ (༤༧.༣%) བཀོད་དེ་ཡོད། དེའི་ཤུལ་རང་ འགན་འཛིན་དང་མི་
སྟོབས་༢༤ (༡༣.༢%) རེ་ཨིན་པས། འཐོན་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་ཁ་ཉེས་བཀལ་ཡོད་མི་དེ་

ཡང་ མང་ཤོས་རང་ ས་གནས་གཞུང་(༢༩) ལུ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཤུལ་ལས་རང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་(༡༠) དེ་

བྱ་་ལོག་སྤྱད
ོ ་དང་འལ་བའི་ཁ་ཉེས་གྱངས་ཁ།

ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་(༡༠) ཚུ་ནང་ཨིན་པས།

༨༦

༢༤

༡༥

༢༨

༢༤
༢

༢

༡

པར་རིས་༢.༧: བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྐོག་ཟའི་ཐོག་ལུ་ཁ་ཉེས་མང་ཤོས་རང་ འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཉོགས་བཤད་
༢༡ (༩༡.༣%) བཀོད་དེ་འདུག

༢.༣.༦. འབྱུང་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།
ཧེ་མའི་ལོ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ འབྱུང་གནས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ལུ་ཉོགས་བཤད་༡༡༩ (༣༥.༧%)
བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ མཐོ ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ལུ་ཉོགས་བཤད་༢༤ (༧.༢%)

བཀོད་དེ་ཡོད། པར་རིས་༢.༨ པའི་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ མགར་ས་དང་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གཉིས་ཀྱི་

རྒྱབ་འགལ་ལུ་ དམའ་ཤོས་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཉོགས་བཤད་གྱངས་ཁ།

༡༡༩

༡༡

༡༩

༡༢

༤

༦

༨

༡༢

༢༤

༡༣

༡༡

༨

༡༣

༡༡

༡༠

༧

༦

༤

༡༩

༡༢

༤

པར་རིས་༢.༨: འབྱུང་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ལུ་ འགྱུར་བ་མེད་པར་ ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་སྦེ་བཀོད་མི་དེ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་མི་རློབས་མང་

མི་དང་ མི་མང་ལས་སྡེ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ དཔལ་འབྱོར་གི་ལས་སྣ་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཡིག་ཚང་ཐག་ཉེ་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འོང་ནི་ཨིན་མས། དབྱེ་ཁག་ ‘གཞན་’གི་གྲངས་སུ་ ས་གནས་སྐོར་འཁོད་
དེ་མེད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༡༡༩ ཡོད་མི་ལས་ ཉོགས་བཤད་༥༨ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བ་
ཡོདཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་རང་ ལྐོག་ཟའི་ཉོགས་བཤད་༦ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་༤ དེ་ལས་ ནང་གསུག་དང་འབྲེལ་

བའི་ཉོགས་༤ ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ ཐིམ་ཕུག་ནང་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཁ་ཉེས་འདི་ཡང་ པར་

རིས་༢.༩ ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ མང་ཤོས་རང་འཐོན་སྐྱེད་(༢༣) མི་སྟོབས་(༡༦) དེ་ལས་ འགན་འཛིན་

ཉེས་གྱངས་ཁ།

བྱ་་ལོག་སྤྱོད་དང་འལ་བའི་ཁ་

(༧) ཚུ་ནང་ཨིན་མས།

༧

༢༣

༡༦
༣

༡

༡

༧

པར་རིས་༢.༩: ཐིམ་ཕུག་ལུ་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༣.༧. ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཉོགས་བཤད་མཐོ ་ཤོས་རང་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་༨༤ (༢༥.༢%) ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༧ ལུ་༥༢ དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་༦༢ ཐོབ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་རང་ཡར་སེང་ཡར་སོང་ནུག

ལོག་ཅིག་ལས་ ས་གནས་གཞུང་(རྒེད་འོག་)ལུ་ ཉོགས་བཤད་༧༤ (༢༢.༢%) ཐོབ་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༧ ལུ་༨༡ དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་༡༡༩ ཐོབ་མི་དང་འཁྲིལ་ དུམ་དྲག་ཅིག་མར་ཕབ་འགྱོ་ནུག། པར་
རིས་༢.༡༠ ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཞིན་ ལྷན་ཁག་ཚུ་དང་ ས་གནས་གཞུང་མ་བརྩིས་བར་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
ལས་་དང་འལ་ཉོགས་བཤད་གྱངས་ཁ།

ལུ་ཉོགས་བཤད་༣༩ (༡༡.༧%) བཀོད་ཡོད་མི་ཡང་ མཐོ ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།
༧༤

༩

༢༠

༨༤

༤༡

༣༩

༢༤

༢༠
༣

༧

༤

༢

༥

༡

པར་རིས་༢.༡༠: ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༢༨ ཡོད་མི་དེ་མཐོ ་ཤོས་ཨིནམ་དང་ དེ་
ཤུ་ལས་རང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༢༣ བཀོད་དེ་ཡོད། པར་རིས་༢.༡༡ གིས་

འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་ སྤྱིར་བསྡོམས་མེན་པའི་ ཉོགས་བཤད་༨༤ སྟོནམ་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལྷན་ཁག་ལུ་ཉོགས་བཤད་གྱངས་ཁ།

༢༣

༢༨

༨

༦

༣

༢

༧

༣

༡

༣

པར་རིས་༢.༡༡: ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ཉོགས་བཤད།

པར་རིས་༢.༡༢

ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་

ས་གནས་གཞུང་(རྒེད་འོག་)ལུ་

ཉོགས་བཤད་༧༤

ཡོད་མི་

དེ་ རྫོང་ཁག་དང་འཁྲིལ་དབྱེ་ཁག་བཟོ་སྟེ་ཡོད། ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་

༡༠ ཡོད་མི་འདི་ མཐོ ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ་ཤུལ་ལས་ སྤུ་ན་ཁ་དང་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལུ་ཉོགས་བཤད་༨
བཀོད་དེ་ཡོད། མགར་ས་དང་པདྨ་དགའ་ཚལ་ དེ་ལས་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་ ཉོགས་
རྫོང་ཁག་དང་འལ་ད་འོག་ལུ་ཉོགས་བཤད་གྱངས་ཁ།

བཤད་བཀོད་བཀོདཔ་མིན་འདུག

༨

༦
༣

༣

༡༠

༢

༢

༣

༦

༥
༢

༨
༥

༡

༣

༦

༡

པར་རིས་༢.༡༢: ས་གནས་གཞུང་ལུ་ཉོགས་བཤད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ས་གནས་གཞུང་ལུ་ཉོགས་བཤད་༧༤ བཀོད་ཡོད་མི་ལས་ ཉོགས་བཤད་༥༢ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་ཁ་ཉེས་ཨིནམ་
དང་ ཉོགས་བཤད་དྲུག་ལྐོག་ཟའི་ཁ་ཉེས་ དེ་ལས་ ཉོགས་བཤད་རེ་རེ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་དང་ཐོབ་བརྗོད་རྫུན་

ཞུགས་སྐོར་ལས་ཨིན་པས། གཞན་ལྷག་ལུས་ཉོགས་བཤད་༡༤ དེ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་དང་འབྲེལ་བ་
མིན་འདུག

ས་གནས་གཞུང་ལུ་

ཁ་ཉེས་བཀལ་ཡོད་མིའི་གཞི་དོན་ཐད་

ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ཅིག

འཐོན་སྐྱེད་(༣༥)

གུར་ཨིནམ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ འགན་འཛིན་(༡༡) དེ་ལས་ རང་བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་(༦) ཨིན་མས།

ལྷག་པར་དུ་ པར་རིས་༢.༡༣ པའི་ནང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་༡༨ ལུ་ བཀོད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་༣༩ གི་ཁ་

རྫོང ་ཁག་བདག་ང་ལུ་ཉོགས་བཤད།

གསལ་བཀོདཔ་ཨིན། རྩི་རང་དང་བཀྲིས་ཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་ལུ་ ཉོགས་བཤད་མིན་འདུག

༢

༡

༢

༢

༣

༤
༢

༡

༢

༣
༡

༢

༣
༡

༤
༢

༡

༢

༡

པར་རིས་༢.༡༣: རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ཉོགས་བཤད།

༢.༣.༨ ཉོགས་བཤད་ལུ་དང་ལེན།
ཉོགས་བཤད་བསྡོམས་༣༣༣ ཐོབ་ཡོད་མི་ལས་ ཉོགས་བཤད་༣༣༠ གུར་ གྲོས་ཐག་ཆོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་༡༩ དང་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་ལེན་དགོཔ་༤༧ བདག་སྐྱོང་དང་ལེན་ཆེད་ བརྗེ་སོར་འབད་
དགོཔ་༡༤༠ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོཔ་༣༧ ངོས་ལེན་མེདཔ་༨༧ ཨིན་མི་འདི་ པར་རིས་༢.༡༤ ནང་བཀོད་
དེ་ཡོད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་་དོན་ལུ་བ་སོར།,
༣༧, ༡༡.༢%

ངོས་ལེན་མེདཔ།,
༨༧, ༢༦.༤%

དང་ལེན་་དོན་ལུ་ བ་
སོར །, ༡༤༠, ༤༢.༤%

བརྡ་དོན་ཁ་ང་འཚོལ་དགོཔ།,
༤༧, ༡༤.༢%

ཞིབ་དཔྱད།, ༡༩, ༥.༨%

པར་རིས་༢.༡༤: ཉོགས་བཤད་ལུ་དང་ལེན།

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ངོས་ལེན་མེད་པའི་ཉོགས་བཤད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་རྒྱ་ཆ་༢༧.༤ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་རྒྱ་ཆ་

༣༡.༩ གུར་མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་ ཧེང་སྐལ་རང་ རྒྱ་ཆ་༢༦.༤ གུར་མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོད། འདས་པའི་

ལོ་ནང་ ངོས་ལེན་མེད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་མང་ཤོས་རང་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་(༥༥) ཨིནམ་དང་ དེ་ཚུ་
ལས་ ཉོགས་བཤད་༣༨ འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་བཀོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཨིན་པས། ཕྱིར་འབུད་འབད་
དགོ་པའི་ཉོགས་བཤད་(༥༣) མཐོ ་ཤོས་ཅིག་

དབྱེ་ཁག་ ‘གཞན’ ནང་ ཨིནམ་དང་ དེ་ཚུ་ ངན་ལྷད་

ཀྱི་གནོད་འགེལ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་མི་ཚུ་ཨིན། དེ་ཤུལ་ལས་རང་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་མཐོང་སྣང་གི་

ཉོགས་བཤད(༢༥) ཐོབ་ལེན་འབད་ནུག། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ངོས་ལེན་མེད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཡང་ ཐད་ཀར་གྱི་
བརྡ་དོན་མེད་མི་དང་ གནད་དོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་ བདེན་ཁུངས་མེད་མི་ རང་སོའི་དཀའ་སྡུག་བཀོད་ཡོད་

མི་ དེ་ལས་ ཉོགས་བཤད་གུར་ཧེ་མ་ལས་གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཡོད་པའི་ སླར་ལོག་བཀོད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་

ཚུ་ཨིན་མས། འདས་པའི་ལོ་གསུམ་ནང་ངོས་ལེན་མེད་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ མར་ཕབ་
འགྱོ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ལེགས་ཤོམ་ཨིན་རུང་

ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་སྐོར་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་དང་

སྤུས་ཚད་ལྡན་

པའི་ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་ མི་མང་དང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་གིས་ དཀའ་སྡུག་ཚུ་ དོན་སྨིན་ནང་འཇོན་

ཐངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བསལ་ནི་ དེ་ལས་ མི་ཁུངས་སོ་སོ་གིས་ ངན་ལྷད་དེ་ འགན་འཁུར་ཐོག་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
སྙན་ཞུ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་དགོ་འདུག

ཐིག་ཁྲམ་༢.༦: ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་
༡༩ ལས་ དངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཉོགས་བཤད་༡༦ དང་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་༣ ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༦: ཉོགས་བཤད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་དང་རྒྱུད་ལམ་ཐོག་ལུ་གྲོས་ཆོད།

བསྡོམས།

དངོས་འཛིན་ཅན།

མིང་མེད།

དངོས་འཛིན་ཅན།

མིང་མེད།

དངོས་འཛིན་ཅན།

མིང་མེད།

དངོས་འཛིན་ཅན།

མིང་མེད།

བསྡོམས།

མིང་མེད།

བསྣར་བཞག

དངོས་འཛིན་ཅན།

ཡོངས་

སྤྲོད།

ཕྱིར་འབུད།

༤

༠

༢༧

༡

༢

༡

༡༠

༣

༢༣

༡

༡

༠

༦༧

༦

༡

༠

༡

༠

༠

༠

༠

༠

༠

༠

༠

༠

༠

༡༠༩

༩

༡

༦

༤༢

༠

༡༧

༦

༦

༥

༡༥

༡

༡

༢༧

༨༢

༩

༡

༠

༣

༡

༠

༡

༠

༢

༠

༡

༠

༠

༤

༥

༡༤༡

༢

༡

༡༦

༤༤

༢

༡༤

༨

༡༢

༤

༣༨

༡

༠

༣༢

༡༠༩

༡༦

༣

༥༢

༨༨

༤

༣༣

༢༤

༢༣

༣༢

༥༥

༢

༡

༡༣༠

༢༠༣

འཕྲིན།

འབྲེལ།

སྐོང།

མིང་མེད།

པར་

བརྡ་དོན་ཁ་

དངོས་འཛིན་ཅན།

སྒྲེམ།

དང་ལེན།

གོ་བ་བརྡ་

༧༣

བརྒྱུད་

འཕྲིན།

ཚུད་མི།

སྒྲིག་ཁྲིམས་

མིང་མེད།

བཙུགས།

གྲངས་སུ་

ལས་སྡེ་ལུ་བརྗེ་སོར།

དངོས་འཛིན་ཅན།

རྐང་

ཉོགས་བཤད་བསྡོམས།

ཉོགས་བཤད་རྒྱུད་ལམ།

ཞིབ་དཔྱད་

༣༣༣

༡༩

༥.༧%

༡༤༠

༤༢.༠%

༣༧

༡༡.༡%

༤༧

༡༤.༡%

༣༣༣

༨༧

༢༦.༡%

༣

༠.༩%

༡

༣༣༣

༣༩.༠%

༦༡.༠%

༢.༣.༩. ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ གཞི་བཞག་ཐོག་གི་ ཉོགས་བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད།
ཕོ་མོའི་ཐད་

མིང་ཅན་(ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་མི་༡༧

མ་བརྩིས་བར་)གྱི་ཉོགས་བཤད་༡༡༣

བཀོད་ཡོད་མི་ལས་ ཨམ་སྲུ་གིས་ཉོགས་བཤད་༡༣ བཀོད་ཡོད་མི་ལས་ ཉོགས་བཤད་བརྒྱད་ ཕྱིར་འབུད་

འབད་ཡོདཔ་དང་ གཅིག་ཡང་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲངས་སུ་མ་ཚུད། ཕོ་རྒས་ཚུ་གིས་ ཉོགས་བཤད་༡༠༠ བཀོད་

ཡོད་མི་ལས་ ཉོགས་བཤད་༢༣ ཕྱིར་འབུད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཉོགས་བཤད་༩ ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་དེ་

ཡོད། དོན་ཚན་༢.༡.༡ ནང་ བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་

དང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་འཐབ་མི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཕོ་མོ་ ཧ་ལམ་དྲན་འདྲ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་པ་
ཅིན་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་བཀོད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དེ་ སེམས་ཤུགས་ཅན་ཅིག་མིན་འདུག ཨིན་
རུང་རང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ མིང་མེད་ཐོག་ལས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། དེའི་ཐད་ ངན་ལྷད་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ནང་

ཨམ་སྲུ་ཚུ་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་
གྲལ་ཏོགས་འབད་བཅུག་ནིའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱ་སྐྱེད་འབད་དགོཔ་འདུག

༢.༣.༡༠. བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༤༧ ཚུད་ཡོདཔ་དང་ དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་
བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་གཉིས་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཡར་སེང་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད། དེ་
གིས་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ཚུད་པའི་ཉོགས་བཤད་༤༩ གུར་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ ཉོགས་བཤད་༡༤ ལུ་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིག་

ཁྲམ་༢.༧ ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞིབ་བཤེར་དང་འཁྲིལ་ ཉོགས་བཤད་བརྒྱད་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་
ཡར་སེང་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ ཉོགས་བཤད་ལྔ་ ངོས་ལེན་མེད་པའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོད་ དེ་ལས་ གཅིག་དང་
ལེན་གྱི་དོན་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༧: བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་འབད་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་དང་གནས་ཚད།

ལོ།

བརྡ་དོན་ཁ་
སྐོང་གྲངས་
སུ་ཚུད་པའི་
ཉོགས་བཤད།

༢༠༡༨

༤༩

བསྡོམས།

༦༣

༢༠༡༧*

བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་ཞིབ་བཤེར་ལུ་ གྲོས་ཆོད།
བསྡམས་མི།
ཞིབ་དཔྱད་ལུ་ དང་ལེན་ལུ་བརྗེ་
(བདེན་པ་མེདཔ་) ཡར་སེང་མི། སོར་འབད་མི།

༡༤

༡༡

༣

༧

༡༦

༡༡

༨

༥

༨

གོ་བརྡའི་དོན་ལུ་
བརྗེ་སོར་འབད་མི།

༡

འབད་ ལཱ་བགོ་
བའི་ བཀྲམ་མ་
བསྒང། འབདཝ།

༡

༡༤

༡༣

༡

༡༤

༡༣

༠

༠

༠

* སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོར་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་མ་འབད་བར་ལུས་མི།

༢.༣.༡༡. ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད།

སྙན་ཞུའི་ལོ་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་༡༤༠ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་མི་ལས་
ཉོགས་བཤད་༤༧(༣༣.༦%) རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བར་ན་

མཐུན་སྒྲིགས་བཟོ་ཡོད་མི་དང་

འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ བདག་སྐྱོང་དང་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་

བྱ་རིམ་ཚུ་གྲུབ་བཞིནམ་ལས་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཐོག་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་འཐབ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་པ་ཅིན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ཁོང་རའི་ཞིབ་བཤེར་དང་ཡིག་ཆས་གང་ཡོད་གཅིག་ཁར་ རྩོད་ཉོགས་འདི་ འཕྲོ་འཐུད་དེ་དང་ལེན་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ སླར་ལོག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན། དེ་བཞིན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས ཉོགས་བཤད་གཅིག་ ཞི་གཡོགཔ་དང་འབྲེལ་བ་མེདཔ་ལས་ སླར་ལོག་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་
འ་ནི་ཉོགས་བཤད་དེ་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་བཞག་སྟེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༨ ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞན་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་

ལྷག་ལུས་༩༣ གི་ཐད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ཉོགས་བཤད་༤༡ (༤༤.༦%) ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཐོབ་ཡོདཔ་
ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་ ཁེ་ཉེས་བཀལ་ཡོད་མི་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་སྤྲོད་
ནིའི་ནང་ ཉིན་གྲངས་༤༨ གོར་ནུག

ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ དང་འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་བསྣར་གྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོད་མི་༥༩ ལས་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་༤༥ ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་
༢.༨ ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་ཤུལ་ ཉོགས་བཤད་༣༥ བསྡམས་
ཡོདཔ་དང་ གསུམ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡར་སེང་རྐྱབ་ཏེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༨: བདག་སྐྱོང་དང་ལེན་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་
ཚད།

ལོ།

དང་ལེན་དོན་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་
པའི་ཉོགས་བཤད་བསྡོམས།

བསྡམས་མི།

ཞིབ་དཔྱད་དོན་ལུ་ཡར་སེང་
རྐྱབ་མི།

བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་དོན་ལུ་
ཡར་སེང་མི།

དང་ལེན/བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་
དོན་ལུ་ཕིྱར་གཤོལ་འབད་མི།

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚེགས་
ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་མི།

བསྡོམས།

ཉོགས་བཤད་ལུ་དང་ལེན་མ་ཐོབ་མི།

དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ལུ་གྲོས་ཆོད།

༢༠༡༨

༡༤༠

༣༠

༢

༢

༦

༡

༤༦

༨༧

༥༣

༧༧

༣༥

༣

༠

༧

༠

༠

༤༥

༣༢

༦༥

༥

༢

༡༣

༡

༤༦

༡༣༢

༨༥

༢༠༡༧ དང་དེའི་
ཧེ་མ།*
བསྡོམས།

༢༡༧

* སྤྱུ་ལོ་༢༠༡༧ གི་དང་ལེན་སྙན་ཞུ་བསྣར་གྱངས་ལུས་མི།
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༨༥

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

དང་ལེན་སྙན་ཞུ་༨༥ ཐོབ་ཏེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ལས་ ཉོགས་བཤད་༥༤ (༦༣.༥%) ངེས་བདེན་ཨིནམ་སྦེ་
འཐོན་ཡོདཔ་དང་ ཉོགས་བཤད་༣༡ (༣༦.༥%) བདེན་པ་མེདཔ་སྦེ་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། བདེན་པ་མེད་པའི་
ཉོགས་བཤད་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་རྒྱ་ཆ་༤༥.༡ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ༣༦.༥ ལུ་མར་ཕབ་སོང་སྟེ་ཡོད།

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དང་ལེན་འབད་མི་དང་བསྟུན་ ཉོགས་བཤད་༦༥ བསྡམས་ཡོདཔ་དང་ ལྔ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་

ལུ་དང་ གཉིས་བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ ཡར་སེང་རྐྱབ་ཏེ་ཡོད། བརྡ་དོན་དང་བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་ལངམ་
སྦེ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་

དང་ལེན་སྙན་ཞུ་༡༣ གུར་གྲོས་ཆོད་བཏོན་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ད་ལྟོ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་གཅིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད།

དང་ལེན་སྙན་ཞུ་/ཉོགས་བཤད་༦༥ བསྡམས་ཡོད་མི་ལས་ འབེྲལ་ཡོད་ལས་སེྡ་ཚུ་གིས་ ཉོགས་བཤད་༢༢ ལུ་

བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ རྩོད་བཤེར་འབད་ཐོག་ གཅིག་
ལུ་ ཉེས་སྐྱོན་གྱི་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་སྟེ་ཡོད། གཞན་མི་དེ་ཚུ་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་མ་མཐོན་པར་

ཡོདཔ་དང་ ཉེས་འཛུགས་འདི་ བདེན་པ་མེདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོད། བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་གྲངས་སུ་ ཉེས་ཆད་
དང་ སོར་ཆུད་ མེདཔ་བཏང་ཡོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ དངུལ་སྒྱུར་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གླ་ཡོན་དང་ དམ་བསྐོས་ཆ་མེད་
ཆོག་ཐམ་ཆ་མེད་ གནས་སྐབས་བཟོ་བཀོད་མེདཔ་བཏང་ནི་ བག་གཡེང་ཐོག་འབད་མི་ལུ་ བཀའ་བཀྱོན་དང་

ཉེན་བརྡ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་འབད་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་
ཨིན།

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང་ ཁ་ཉེས་ཚུ་ ལས་སྡེ་གཅིག་གི་མ་ཚད་པར་ སོ་སོ་ལུ་ཡང་བརྗེ་སོར་འབད་

ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཉོགས༌བཤད༌༨༥ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་མི་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་༩༣ བསྣར་
གྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོདཔ་དང་ དེ་ནང་ལས་༣༠ འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ཡོདཔ་ཨིན། གྲོས་

མཐུན་འབྱུང་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་དང་ལེན་སྙན་ཞུ་བྱིན་དགོཔ་སྦེ་ ཆེ་
དམིགས་ཏུ་ཞུ་བ་འབད་ན་མ་གཏོགས་

དེ་མིན་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ཉོགས་བཤད་ཚུ་

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་དང་ལེན་སྙན་ཞུ་བཏང་ནི་ཨིན། ཐིག་

ཁྲམ་༢.༩ ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་བསྐོར་བཀོད་དེ་ཡོད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༩: ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྤྱོ་ལོ་༢༠༡༧ དང་༢༠༡༨ ལོའི་དང་ལེན་སྙེན་ཞུ་བསྣར་གྱངས་ལུས་ཡོད་མི།
ལས་སྡེ།

༢༠༡༧

༢༠༡༨

བསྡོམས།

འབྲུག་བློ་གཏད་མང་དངུལ།

༠

༡

༡

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག

༢

༡

༣

ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོགས་དབང་འཛིན།

༡

༠

༡

འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་།

༡

༡

༢

འབྲུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།

༠

༡

༡

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གཙོ་བསྟན་སྨན་ཁང་།

༡

༠

༡

ཁོ་ལོང་ཆུ་གློག་མེ་ཚད་འཛིན།

༠

༡

༡

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག

༡

༡

༢

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག

༢

༡

༣

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག

༠

༥

༥

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག

༠

༡

༡

མོང་གར་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

༡

༠

༡

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས།

༥

༣

༨

རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ།

༠

༡

༡

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

༢

༣

༥

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན།

༠

༡

༡

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

༤

༢༦

༣༠

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་དམག་སྡེ།

༡

༠

༡

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ།

༣

༥

༨

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན།

༠

༡

༡

བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

༡

༢

༣

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

༡

༠

༡

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།

༡

༡

༢

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ།

༠

༡

༡

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

༢

༡

༣

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

༡

༠

༡

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

༠

༣

༣

གཞལམ་བསྒངས་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

༡

༠

༡

གཞུང་གྲྭ་ཚང་།

༠

༡

༡

བསྡོམས།

༣༡

༦༢
༩༣

* འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཡོད་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་བསྐྱེད་མི།
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༩༣

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༣.༡༢. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ལས་ཕྱིར་གཏུགས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་ཡོད་པའི་ དོགས་ཟོན་འབྱུངམ་ད་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་ཚུ་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ཅན་མའི་དོན་ཚན་༦༧ དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་
ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༣༤ པའི་༧ པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕྱིར་

གཏུགས་འབདཝ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
༤

ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་མི་ལས་

གསུམ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོདཔ་དང་ གཅིག་

བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་གཅིག་འདི་ འཕྲལ་
མགྱོགས་རང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་འགན་སྤྲོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཟུང་ཕྱོགས་ཞལ་འཛོམས་འདི་ཡང་

ལོ་རེ་ནང་ཚར་གཉིས་རེ་འགོ་འགྲེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་དང་

ཕྱིར་གཏུགས་

འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུའི་འཕྲོ་མཐུད་ལཱ་གི་སྐོར་ལས་གྲོས་བསྡུར་འབདཝ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༠ གིས་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༨ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚད་སྟོནམ་
ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༠: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚད།
ལོ།

སྙན་ཞུ་ཐོབ་ཡོད་
པའི་གྱངས་ཁ།

༢༠༡༠

༢

གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ རྩོད་བཤེར་འབད་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས། ཁྱབ་ཡིག་ཚང་། བའི་བསྒང་ཡོད་མི།
༠

༠

༠

༠

༠

༠

༣

༣

༠

༢

༠

༡

༠

༠

༢

༢༠༡༤

༣

༡

༠

༢

༢༠༡༦

༣

༡

༢

༢༠༡༨

༤

༤

༠

༢༠༡༥

༢༠༡༧
བསྡོམས།

༨

༢

༣

༠

༢༧

༨

༠

༡

༠

༠

༠

༠

༢

༢

བསྡམས་མི།

༢

༢༠༡༡

༢༠༡༢

ལས་སྡེ་ལུ་བརྗེ་
སོར་འབད་མི།

༡

༥

༠

༠

༨

༠

༠

༠

༦

༠

༠

༠

༠
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་གཞན་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་གཏུགས་ཚུ་ཡང་ གཞན་ཉོགས་

བཤད་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ མཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་ (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ཉོགས་བཤད་༣༣༣ གྲངས་སུ་བརྩིས་
ཡོད་) འབདཝ་ཨིན། ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་(༢) དང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་(༣)

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་(༢) རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ (བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་དང་བཀྲིས་བསྒང་ དེ་ལས་
ཧ་རྫོང་ཁག་ལས་༣) གཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་(༡) དེ་ལས་ སྲིད་ཚོགས་(༡) བཅས་པའི་ལྷག་ལུས་ ཕྱིར་
གཏུགས་༡༣ ལུ་ གྲོས་ཆོད་དེ་ཡང་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༡ ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༡: ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨
ལུ་ཐོབ་པའི་
སྙན་ཞུ།
༡༣

ཕྱིར་གཏུགས་ལུ་དང་ལེན།

སྒྲིགས་ཁྲིམས་
ཞིབ་དཔྱད། དང་ལེན་དོན་ལུ་
བརྗེ་སོར།
༧

༢

གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་
དོན་ལུ་བརྗེ་
སོར།

བརྡ་དོན་ཁ་
སྐོང་།
༢

༠

ཕྱིར་འབུད།

བསྣར་
གྱངས།

བསྡོམས།

༡

༡

༡༣

༢.༣.༡༣. ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།
ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་དང་

ཞིབ་དཔྱད་གི་དོན་ལུ་ཡར་སེང་འབད་མི་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ དང་འདས་པའི་ལོའི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ དེ་ལས་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་འབད་དགོ་མི་ཚུ་བརྩིཝ་

ད་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་བསྡོམས་༣༥ ཡོད་མི་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༢

ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༢: ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།
ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ལོ།

ཁ་གསལ།
ཉོགས་བཤད།

༢༠༡༨

ཡར་སེང་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ དང་དེའི་ཧེ་མའི་ཉོགས་བཤད་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་དང་ལེན་འབད་དགོ་མི།

ཡར་སེང་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་།

ཡར་སེང་འབད་ཡོད་པའི་དང་ལེན་སྙན་ཞུ།

ཡར་སེང་འབད་ཡོད་པའི་དང་ལེན་སྙན་ཞུ།

བསྡོམས།
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ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་གྲངས་སུ་ཚུད་
པའི་ཉོགས་བཤད།
༡༩
༣
༢
༨

༣

༣༥

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

པར་རིས་༢.༡༥ ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་
བསྡོམས་༣༥ ལས་ མང་ཤོས་རང་བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་(༡༧) དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཤུལ་ལས་རང་ ལྐོག་ཟ་

(༡༢) ཨིན་མས།
ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

༡༧
༡༢

༣

༢

༡

པར་རིས་༢.༡༥: ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

པར་རིས་༢.༡༦ ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་
ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ས་གནས་གཞུང་(རྒེད་འོག་) ལུ་ཉོགས་བཤད་དྲུག་རེ་ཡོད་མི་འདི་མཐོ ་ཤོས་ཅིག་

གྱངས ་ཁ།

ཞི བ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་

ཨིནམ་དང་ དེ་ཤུལ་ལས་རང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གཉིས་ཨིན་པས།
༦

༦

༤
༡

༢

༢

༢

༢

༣
༡

༡

༢

༡

༢

པར་རིས་༢.༡༦: ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༣.༡༤. རྒྱབ་ལུས་ཉོགས་བཤད་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ནང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་
ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད།

རྒྱབ་ལུས་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་དེ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཅིག་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧

ལོའི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་
པའི་ རྒྱབ་ལུས་ཉོགས་བཤད་༦༨ ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦-༢༠༡༦ གི་༥༤ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གི་

༡༤ བརྩིས་ཏེ་ཨིན། པར་རིས་༢.༡༣ ནང་ རྒྱབ་ལུས་ཉོགས་བཤད་(སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦-༢༠༡༦) དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨
གི་ཉོགས་བཤད་ དེ་ལས་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་ཐོབ་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

བའི་སྐབས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ དང་དེའི་ཧེ་མའི་ལོ་གི་ཉོགས་
བཤད་སྐོར་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༣: ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད།
ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ལོ།
༢༠༠༦-༢༠༡༦
༢༠༡༧

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ཉོགས་
བཤད་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བའི་ ཧེ་མ་གི་ དང་
ལེན་སྙན་ཞུ་དང་/བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་།
༢༠༡༨

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ གསང་ལཱའི་གནད་དོན་
ཐོག་དང་ལེན་འབད་དགོ་མི།

བསྡོམས།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ལཱ་ ཞིབ་དཔྱད་དོན་
གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ཉོགས་བཤད།
འགན་སྤྲོད་ཡོད་མི།
ལུ་ལྷག་ལུས།
༥༤

༡༤

༥

༨

༤༩

༡༡

༢

༩

༢༤

༡༠

༡༤

༢

༢

༠

༡༠༥

༢༧

༧༨

༦

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཚོད་ གསང་ལཱའི་ཐོག་ལས་ཐོབ་ཡོད་མི་གནོད་དོན་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་
གྲངས་སུ་ཡར་སེང་འབད་ཡོད་མི་གཉིས་བརྩིས་ཏེ་ ཉོགས་བཤད་༢༧ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་འགན་

སྤྲོད་ཡོདཔ་དང་ ཉོགས་བཤད་༧༨ དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་དང་ལེན་འབད་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལཱ་འགན་སྤྲོད་ཡོད་མི་༧ ལས་ ༥ ད་ལྟོ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་ཉོགས་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ རྩོད་ཉོགས་གསརཔ་༢༠ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་
ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

༢.༤ ཞིབ་དཔྱད་དང་ཕྱིར་གཏུགས་- འཇིགས་སྣང་ ཡང་ན་ མཐུན་འགྱུར་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་ཕྱིར་བཏོན་དང་ ཟློག་ཐབས་འབད་ནི།

༢.༤.༡ རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་མང་ཉུང་།
པར་རིས་༢.༡༧ ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ རྩོད་ཉོགས་༦༤ ཡོད་མི་དང་ཕྱེདཔ་ད་ སྙན་

ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་རྩོད་ཉོགས་བསྡོམས་༣༩ ཡོད། རྩོད་ཉོགས་༣༩ ཡོད་མི་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་འགན་

སྤྲོད་འབད་ཡོད་མི་༢༠ (༥༡.༣%) འདི་ རྩོད་ཉོགས་གསརཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་རྩོད་ཉོགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༦ དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོ་དང་ཕྱེདཔ་ད་ཉུང་སུ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་བཙག་འཐུའི་

དུས་ཚོད་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་རྩལ་བཏོན་ཐོག་ལས་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ལོ་རེ་ལུ་ རྩོད་ཉོགས་༣༥ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་སྦེ་

རྩ ོད་ཉོགས་གྱངས་ཁ།

གམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོད་མི་དང་ཕྱེདཔ་ད་ ལཱ་ཚད་(༣༩) དེ་མཐོ་བས།

༢༠

༤༤

༡༩

༢༠
༢༠ ༡༧

༢༠ ༡༨
ལྷག་ལུས།

རྩ ོད་ཉོགས་གསརཔ།

པར་རིས་༢.༡༧: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་རྩོད་ཉོགས་ཁྱད་པར།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་ཅིག་སྦེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལོའི་ནང་ གསང་ལས་བཞི་
ལུ་ དང་ལེན་འབད་ནི་སྦེ་ དམིགས་གཏད་སྐྱེད་མི་ལས་ གཉིས་གྲུབ་ཚར་ཏེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་གྲངས་སུ་
ཡར་སེང་འབད་བའི་མཐའ་མ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ རྩོད་ཉོགས་གསརཔ་༢༠ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་མིའི་གྲངས་
སུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

རྩོད་ཉོགས་ཡོངས་བསྡོམས་༣༩ ལས་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ རྩོད་ཉོགས་ཁག་༢༧ (དང་ལེན་འབད་རུང་བའི་

གསང་ལས་གཅིག་རྩིས་ཏེ་) ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་རྩོད་ཉོགས་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་བརྒྱ་
དཔྱ་༦༩.༢% ཨིནམ་དང་ དེའི་གྲལ་ལས་ རྩོད་ཉོགས་ཁག་༡༨ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕིར་
གཏུགས་འབད་ཡི། ༼ཁ་གསལ་ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་༽ རྩོད་ཉོགས་བཞི་ལུ་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་

མེད་མི་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ནོར་བ་ཡང་མེདཔ་ལས་ རྩོད་ཉོགས་ཕྱིར་འབུད་འབད་དེ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་
རྩོད་ཉོགས་ལྔ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་ཆེད་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡི། པར་རིས་

༢.༡༨ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ལྷག་ལུས་ རྩོད་ཉོགས་༡༢ ༼རྙིངམ་༢ དང་གསར་པ་༡༠༽ ཡོད་
མི་ཚུ་ གནས་ཚད་སོ་སོའི་ཐོག་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད།
ལས་་ཚུ་ལུ་བདག་ང་གི་དང་ལེན་ཆེད་
ར་གཏུགས།, ༥, ༡ ༢.༨%

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་།,
༡ ༢, ༣༠ .༨%

མ ཇུག་བ་ཚར་ཚརཝ་/ར་
འབུད།, ༤, ༡ ༠ .༢%

རྩ ོད་བཤེར་་དོན་ལུ་ རྩ ོད་དཔོན་ཡོང ས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ར་གཏུགས།, ༡ ༨, ༤༦.༢%

པར་རིས་ ༢.༡༨: ཞིབ་དཔྱད་གནས་ཚད།

ལོ་གཅིག་ནང་ མཐུས་མི་གསུམ་འབད་མི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ ཉུང་མཐའ་རྩོད་ཉོགས་གསུམ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་
ནི་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ གཞི་བཞགཔ་ད་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ རྩོད་ཉོགས་གཅིག་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༡༠༢.༦ གོརཝ་མས། སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་དཔྱད་ལས་བརྟེན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༨ ལོ་མཇུག་ཚུན་གྱི་གནས་ཚད་ གཤམ་གསལ་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༤ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༤: ཞིབ་དཔྱད་དང་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ དེ་ལས་ གནས་ཚད།
ཁ་གསལ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་སྣར་གྱངས་འབད་བའི་རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་གྱངས་ཁ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་གསར་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཉོགས་ཀྱི་གྱངས་ཁ།

རྙིངམ།
༡༩

གསརཔ། བསྡོམས།

རྒྱ་ཆ།

-

༡༩

༤༨.༧
༡༠༠

-

༢༠

༢༠

༣༩

(༡) རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་གཏུགས་ འབད་ཡོད་མི།

༡༢

༦

༡༨

༤༦.༢

(༣) ཕྱིར་འབུད་/བསྡམས་ཡོདཔ།

༢

༢

༤

༡༠.༢

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་རྩོད་ཉོགས་བསྡོམས།

གྲུབ་འབྲས་/གནས་ཚད།

༡༽ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་ཚརཝ།

(༢) སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ལེན་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ལུ་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་མི།

༢༽ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྒང་ཡོད་མི།

བསྡོམས།

༡༩

༣
༢

༡༩

༢

༡༠

༢༠

༢༠

༥

༡༢

༣༩

༥༡.༣

༡༢.༨

༣༠.༨
༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ནང་ རྩོད་ཉོགས་ཁག་༡༨ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་མི་གྲས་ལས་
རྩོད་ཉོགས་དྲུག་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ་དང་ བཞི་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ གྱོས་ངན་མགུ་སྐོར་དང་ནང་གསུག་ དེ་ལས་
གཞན་མི་ཚུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་དང་བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ་ ཁྲལ་ལས་གཟུར་མི་ ཐོབ་བརྗོད་
རྫུས་མ་ དེ་ལས་ གྲོགས་རམ་ལོག་སྤྱོད་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ བཟུམ་མེན་པར་ དུས་ཅི་ ལྐོག་

ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་ཉོགས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ མང་ཤོས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་འཐོན་ཡི། མི་
ངོ་ཡོངས་བསྡོམས་༤༧ རྩོད་བཤེར་འབད་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣོན་ཕུལ་ཏེ་ཡོད།

ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཚུན་ རྩོད་ཉོགས་༢༡ (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་༦
དང་ ༢༠༡༨ ལུ་ ༡༥) རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན། དོ་

རུང་ ཟུང་སྦྲགས་༣ པའི་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ རྩོད་ཉོགས་ཁག་༧༤ (བདེ་སྲུང་རྩོད་གཞི་ཁག་༡༣ ཚུད་

ཡོདཔ་) ཁྲིམས་འདུན་སོ་སོར་ཚུ་ནང་ རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན། རྩོད་གཞི་༧༤ ལས་ ༢༩

མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན་སོ་སོའི་ནང་ (ཆུ་ཁ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་༢ དང་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་༡༨ དེ་ལས་

མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་༩) ཡོདཔ་ཨིན། གཞན་མི་ ལྷག་ལུས་ རྩོད་གཞི་༤༥ དེ་ ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་
འདུན་ཁག་ཚུ་ནང་ཡོད། ཁྲིམས་འདུན་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་རྩོད་གཞི་ཁག་༢༠ དེའི་འོག་
ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་༡༧ ཡོདཔ་དང་འདི་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་རྩོད་ཉོགས་ཨང་
༡༣ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་༢༠ པ་ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་༡༢ པ་ཚུ་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༤.༢. ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྩོད་བཤེར།
བདེ་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་གཞི།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་ བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་ལས་ རྩོད་བཤེར་

སླར་ལོག་ལེན་མི་འདི་ཨིན། དེ་སྦེ་ རྩོད་བཤེར་ལོག་ལེན་དགོ་མི་འདི་ཡང་ བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་ཞུ་མ་བཏུབ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན། བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེའི་ཧོངས་ལས་ དྲང་ཁྲིམས་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ འབད་བརྩོན་སྐྱེད་རུང་ མཐའ་

མཇུག་ལུ་ ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་དྲང་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་གི་ཡང་ གྲོས་ཆོད་འདི་ཅོག་འཐདཔ་གནང་འོང་མནོ་སྟེ་
མཐོ་གཏུགས་འབད་མ་བཏུབ་པར་ཡོད།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན་ (རྒྱལ་གཞུང་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་འདུན་) གྱིས འགོ་དཔོན་༡༥ དང་

དམག་སློབ་༩ ག་ར་ལུ་ བདེ་སྲུང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་
ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་

མ་དངུལ་ཚུ་ བདེ་སྲུང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྙོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་

ཁུངས་ གཞི་བཞག་ཐོག་ འགོ་དཔོན་༤ དང་ དམག་སློབ་༢ མ་བརྩིས་བར་ རྩོད་གཞི་ཁག་༡༡ ནང་གྲལ་
གཏོགས་ཡོད་པའི་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གཞན་ཚུ་ལུ་ ཉེས་གྲོལ་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡི། ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་

གྱིས་ གཡོ་སྒྱུའི་ལག་ལེན་དང་ཞུ་བསྐུལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་མ་བསལ་བར་ ཐོག་
དམའི་ཁྲིམས་འདུན་ལས་གནང་མི་འཁྲུན་ཆོད་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་གནང་ཡི།

འཁྲུན་ཆོད་འདི་ཚུ་ ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་སྦེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྩོད་གཞི་དགུའི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་

ཉེས་འཛུགས་ཅན་༡༢ (འགོ་དཔོན་༩ དང་ དམག་སློབ་༣) གུར་ ཆེ་མཐོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་འདུན་སར་

མཐོ་གཏུག་འབད་ཡི། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཁྲུན་ཆོད་ནང་བཀོད་གནང་མི་ རྒྱབ་ཁུངས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་
ཉེས་འཛུགས་ཅན་༦ (འགོ་དཔོན་༢ དང་དམག་སློབ་༤) ལུ་ མཐོ་གཏུགས་མ་འབད།

ཆེ་མཐོའི་གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་གིས་ རྩོད་གཞི་འདི་ འགོ་ཐོག་ ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ བསྟན་སྲུང་

དམག་སྡེ་གིས་ རྩོད་བཤེར་འབད་མི་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཁྲིམས་དང་
མཐུན་པའི་ཁྲིམས་རྟགས་མིན་འདུག་ཟེར་ ཕྱིར་འབུད་མཛད་གནང་ཡི།

རྩོད་གཞི་འདི་ ཆེ་མཐོའི་གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་གིས་ ཕྱིར་འབུད་མཛད་གནང་མི་ལུ་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ཡི། མཐོ་གཏུགས་ཞུ་དགོ་མི་འདི་

ཡང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ མཐོ་དྲག་སྦེ་བཟོ་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་བརྩི་འཇོག་འབད་ཆོག་དང་མི་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཆོག་ ཡང་ན་ ལྐོག་ཟ་སྦེ་བརྩིས་ནི་ཨིན་མ་མེན་ན་ དེ་ལས་ དགག་ཆར་རུང་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་

ཆོག་དང་མི་ཆོག་སྐོར་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ རྩོད་གཞི་འདི་
ངོས་ལེན་འབད་དེ་ ད་ལྟོ་ སྙན་གསན་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད།

ཀྲོང་གསར་ལུ་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་གཞི།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧

ལོའི༌

ལོ༌བསྟར༌སྙན༌ཞུ༌ནང༌སྙན༌ཞུ༌འབད༌དོ༌བཟུམ༌

ངན༌ལྷད༌བཀག༌སྡོམ༌བཅའ༌ཁྲིམས༌༢༠༡༡

ཅན༌མའི༌

དོན༌ཚན༌༡༢༨

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན༌ཚོགས༌ཀྱིས༌
པའི་༣

པའི༌དགོངས༌དོན༌ཚུ༌ལུ་

གཞི༌བཞག༌ཐོག༌ སྤྱི༌ལོ༌༢༠༡༧ ཟླ་༢ པའི་ནང་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡི།
སྟ་གོན་དང་འགལ་ལེན་སྙན་གསན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན། རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་

གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ སྒྲུབ་བྱེད་སྙན་གསན་ཚར་བདུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ རྩོད་རྩ་ཚུ་ལུ་
ཁོང་རའི་འགལ་ལེན་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ གོ་སྐབས་མང་རབ་ཅིག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། རྩོད་གཞི་འདི་ ད་
ལྟོ་ཡང་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་བཤེར་འཕྲོ་སྦེ་ཡོད།

ཞི་རྩོད།
སྤྱོ་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཕྱི་མི་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་ཚོང་ལཱ་འཐབ་མི་ཞིབ་དཔྱད་ནང་ ངན་ལྷད་དང་
འབྲེལ་བའི་ཁེ་འབབ་ཚུ་བཙན་ལེན་འབད་ཡོད།

བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་

ཅ་ཆས་ཚུ་རུལ་ཉེན་ཡོདཔ་ལས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལས་ བཀའི་གནང་བ་ཞུ་ཐོག་
བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ རིན་བསྡུར་ཐོག་ལས་ བཙོང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚོང་སྡེ་༢༥ ལུ་བདག་དབང་ཡོད་མི་ གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡.༩༨ གནས་པའི་ཚོང་ཆས་ རིན་བསྡུར་
འབད་ཡི། རིན་སྡུར་པ་དྲུག་ལུ་ དྲན་སྐུལ་མང་རབས་ཅིག་འབད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༩ གནས་པའི་

ཚོང་ཆས་ཀྱི་མ་དངུལ་ བཙུགས་མ་བཏུབ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ ངོ་
ཚབ་ཀྱི་དབང་ཚད་ལེན་པའི་ཤུལ་ལས་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༥ ལུ་ རིན་བསྡུར་པ་ཚུ་

ལུ་ དངུལ་ལོག་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞི་རྩོད་ཅིག་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཙུགས་ཏེ་

ཡོད། དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༤ ལུ་ རྩོད་ཟླ་ཚུ་གིས་ ཟླ་ངོ་༦ གི་ནང་འཁོད་

ཆད་ལུས་ཡོད་པའི་དངུལ་ཚུ་བཏབ་དགོ་པའི་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཟླཝ་དྲུག་གི་ཞག་དུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའི་ནང་ཚངམ་ཨིན།
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༢.༤.༣. བཙན་འཚོལ་/བཙན་ལེན་དང་ དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་པ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
དོན་ཚུ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་

བཙན་འཚོལ་དང་བཙན་ལེན་འབད་ནིའི་

གལ་གནད་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བརྡ་

དྲག་པོའི་དབང་ཚད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་

དགོཔ་འབྱུངམ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ དྲི་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་དང་
འཛོམས་སྤང་ཚུ་སྟོར་ཤིག་ ཡང་ན་ རྫུས་མ་བཟོ་ནི་དང་ བྲོས་གཟུར་འགྱོ་ནི་ལས་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་

འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་རང་ དོ་དམ་ནང་ཡང་བཙུགས་དགོཔ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་དང་འབྲེལ་

བའི་ དྲག་པོའི་དབང་ཚད་འདི་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། འདི་བཟུམ་
མའི་དབང་ཚད་ཚུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོད་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་བསྟུན་ བཟོ་ཡོད་པའི་ ནང་འཁོད་དགག་བཤེར་དང་
ཚད་སྙོམས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་
ངེས་གཏན་བཟོཝ་ཨིན།

འབྲེལ་ཡོད་ལག་ལེན་ལག་དེབ་ཚུ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་

དྲག་པོའི་དབང་ཚད་ཚུ་ཡང་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ ཁྲིམས་མཐུན་གཞི་ཁུངས་ཚུ་ལུ་

གཞི་བཞག་ཐོག་ ཁྲིམས་མཐུན་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ལེན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ བཙན་འཚོལ་དང་བཙན་ལེན་༡༣ འབད་
ཡོདཔ་དང་ དོགས་ཟོན་ཅན་༥ དོ་དམ་ནང་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

༢.༤.༤. བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་རིན་བསྡུར།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༡༠༣ དང་༡༠༧ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ སྒུལ་ཅན་དང་སྒུལ་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ བཙན་ལེན་འབད་ཆོག་པའི་དབང་
ཚད་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༡༠༣ པའི་༦

པ་དང་ བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་དང་སྒྲུབ་བྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ལམ་སྟོན་དང་བསྟུན་ མགྱོགས་དྲག་
སྦེ་རུལ་ཉེན་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ ཡང་ན་ ཉམས་ཆགས་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་མི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་ཡོད་
མི་ དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ ལྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་ནི་ཨིན་མི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ མི་མང་རིན་བསྡུར་ཐོག་

ལས་བཙོང་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ཚོང་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ ཟད་སོང་འདི་ཚུ་བཏོག་པའི་ལྷག་
ལུས་ཁེ་འབབ་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བདག་འཛིན་འཐབ་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཚུ་ནང་ལས་ ངོ་

ཚབ་ཡོད་པའི་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་
ཁག་༡༢ གི་ རིན་བསྡུར་འབད་ཡི། རིན་བསྡུར་ནང་ རིན་བསྡུར་པ་༤༤ གིས༌ གྲལ༌གཏོགས༌འབད༌ཡོདཔ༌དང༌
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱུ་དངོས་ཁག༌༡༠ མཐར༌འཁྱོལ༌ཅན༌སྦེ༌ རིན༌བསྡུར༌འབད་ཡོད་མི་ལས་ དངུལ༌ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༧.༨༦ ཐོབ༌ཚུགས༌ཏེ་
ཡོདཔ་དང་ དངུལ༌འདི༌ཚུ༌ ལྷན༌ཚོགས༌ཀྱིས༌ རྒྱུན༌སྐྱོང༌འཐབ༌ཡོད༌པའི༌ སྐྱེད་མེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།
ལྷག་ལུས་རྒྱུ་དངོས་ཁག་གཉིསཔ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ནང་ རིན་བསྡུར་འབད་ནི་སྦེ་ ཕར་ཤུད་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།

༢.༤.༥. རྩོད་བཤེར་གྱི་གྲུབ་འབྲས།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཟུར་སྦྲགས་༤ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཆོག་ཐམ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩོད་

གཞི་ཁག་༣༤ བརྩིས་ཏེ་ འཁྲུན་ཆོད་ཁག་༤༦ གནང་ཡོདཔ་ཨིན། པར་རིས་༢.༡༩ ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་
ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་བསྡོམས་༥༧ ལུ་ ངན་ལྷད་དང་ཉེས་ལས་ཀྱི་གནོད་འགེལ་གྱི་ ཉེས་འཛུགས་

བཀལ་ཡོད་མི་ལས་ མི་གྲངས་༤༡ ལུ་ ཟླ་ངོ་༡ ལས་ལོ་༤༡ ཚུན་གྱི་ ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ མི་ངོམ་༡༡ ལུ་ ཉེས་གྲོལ་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོདཔ་དང་ གཅིག་ལུ་ དོགས་པ་བཀག་སྟེ་ཕྱིར་ཕུད་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་དེ་ནང་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པའི་ཚད་དེ་ བརྒྱ་དཔྱ་༨༠.༤ (ཕྱིར་ཕུད༌འབད༌ཡོད༌པའི༌འཁྲུ
ན༌ཆོད༌མ༌བརྩིས༌བར་) ཨིནམ་དང་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་ དངུལ་བསྡོམས་ས་ཡ་༡༨༦.༩༣ སོར་ཆུད་འབད་དགོ་
པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་ཡོད།
༤༦

༤༥

༡༡

༧
མས་གཅོད་བ་མི།

༩

ཉེས་ལ་གཏང་མི།
༢༠༡༧

༡

ར་ཕུད་མན་ཆོད།
༢༠༡༨

པར་རིས་༢.༡༩: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ དང་༢༠༡༨ ལོའི་ རྩོད་བཤེར་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཁྱད་པར།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ རྩོད་བཞེར་༤༦ འབད་ཡོད་མི་ལས་ རྩོད་གཞི་༢༢ མཐོ་གཏུསགས་འབད་དེ་
ཡོད།

༢.༤.༦. སོར་ཆུད།

དྲང་ཁྲིམས་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་འབད་དགོཔ་འདི མེད་

ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ངན་ལྷད་ལས་བརྟེན་པའི་ཁེ་འབབ་སོར་ཆུད་ ཡང་ན་ ལོག་ལེན་མི་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

འདི་གིས་ ངན་ལྷད་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཁེ་འབབ་ཚུ་ལོང་སྤྱོད་ནིའི་བཀག་

ཚུགསཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རེ་འདོད་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ངོ་མ་ཅིག་ གཏེ་པོའམ་
གནོད་འགེལ་པ་ཚུ་གི་ ངན་ལྷད་འཐབ་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་མ་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་འདི་གནས་
གོང་མཐོ་དྲག་དང་ ཁེ་ཕན་དམའ་བའི་ གནད་དོན་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༦.༩༣ སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་

གནང་མི་འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦-༢༠༡༨ ཚུན་གྱི་ སོར་ཆུད་མ་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣༧༧.༤༤ གུར་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ གཞུང་ས་ཨེ་ཀར་༨༡.༩༢ (སྒུལ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་དངོས་གཞན་མ་བརྩིས་
བར་) གུར་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༩༦ ༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་གནང་ཡོད་པའི་འཁྲུན་ཆོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༦༢ བརྩིས་ཏེ་༽ དང་ ས་ཆ་ཊིས་མལ་༡༥ གཞུང་ལུ་སོར་ཆུད་འབད་དེ་ཡོད།u

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༥ དང་ པར་རིས་༢.༢༠ དེ་ལས་ ཟུར་སྦྲགས་༥ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་
ཁྲིམས་འདུན་སོ་སོར་ནང་མཐོ་གཏུགས་འབད་བཞིན་ཡོད་པའི་ རྩོད་གཞི་ཁག་༢༥ ནང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སོར་

ཆུད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༧.༨༢ མ་བརྩིས་བར་ སྤྱོ་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་༡༨༧.༩༦ དང་ ས་ཆ་ཊིས་མལ་༡༣ ཡོདཔ་ཨིན།

གཤམ་མཁོད་ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༥ ནང་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོད་པའི་སོར་ཆུད་ཡོངས་བསྡོམས་དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་

ཡོད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༢ ཚུན་ སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུའི་བཅུད་དོན་བཀོད་དེ་ཡོད།
ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༥: སོར་ཆུད་ཀྱི་བཅུད་དོན་དང་གནས་ཚད། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ཐོག་)
མཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་ལོ། སོར་ཆུད་བཀའ་རྒྱ།
༢༠༠༦-༢༠༡༧

༡༩༠.༥༡

༢༠༡༨

༡༨༦.༩༣

བསྡོམས།

༣༧༧.༤༤

སོར་ཆུད་འབད་ཚར་ཡོདཔ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ དང་དེའི་ཧེ་མ།
༤༡.༥༤
༡.༡༦*
-

༤༢.༧༠

༢༠༡༨

བསྡོམས།

མཐོ་གཏུགས་
རྩོད་གཞི།

༡༣.༣༤

༥༦.༠༤

༣༧.༢༧

༩༧.༢༠

༡༥.༦༢

༡༥.༦༢

༨༠.༥༤

༩༠.༧༦

༢༨.༩༦

༧༡.༦༦

༡༡༧.༨༢

སོར་ཆུད་
འབད་དགོཔ།

༡༨༧.༩༦

* ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ པའི་ནང་ སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གི་ཧེ་མ་ལས་ སོར་ཆུད་

འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ། དེ་ནང་ ས་ཆ་དང་གཞན་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ མི་ཚུད།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

སོར་ཆུད་འབད་ཚར་མི།, དངུལ་ཀྲམ་
༧༡.༦༦, ༡༩.༠ %

སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ།,
དངུལ་ཀྲམ་༡༨༧.༩༦,
༤༩.༨%

མཐོ་ གཏུགས་རྩོད་གཞི་དང་

འལ་བ་ཡོད་མི།, དངུལ་ཀྲམ་
༡༡༧.༨༢, ༣༡.༢ %

སོར་ཆུད་འབད་ཚར་མི།

མཐོ་ གཏུགས་རྩོད་གཞི་དང་འལ་བ་ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ།

པར་རིས་ ༢.༢༠: སོར་ཆུད་གནས་ཚད།

རྒྱལ་པོའི་ཞིང་ ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་གཞི་གི་ སོར་ཆུད་ཚུ་ ཡོངས་རྫོགས་འབད་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩
ལུ་ འབད་མ་ཚརཝ་ལས་ གོང་ལུ་བཀོད་དེ་མེད།
ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༦

ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་

ད་ཚུན་

ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༣༧༧.༤༤ སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༤.༣༠ ཐམ་པ་འདི་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༧ དང་༢༠༡༨ ལོར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཆོག་ཐམ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་
རྩོད་གཞི་ཁག་༣༧ དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༦: ཆོག་ཐམ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་གཞི་ནང་ སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་ཡོད་
པའི་ཁ་གསལ།
ཨང་།

ཁ་གསལ།

༡

གཞུང་བཞེས་འབད་ཡོད་པའི་བར་འཐུས།

༣

རིན་བསྡུར་ཁེ་འབབ་དང་ རྩིས་ཁྲའི་མ་དངུལ་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ དངུལ་གཞུང་བཞེས།

༢

༤

༥

ཆོག་ཐམ་ལོག་སྤྱོད་འབད་མི་ལུ་ཉེས་ཆད།

ཁྲལ་གཟུར་དང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་རྒྱ་དངུལ་ཕྱིར་ལོག་འབད་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་
སོར་ཆུད།
བསྡོམས།

རིམ་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད་མི། (རྩོད་གཞི་༡༩)

དངུལ་ཀྲམ། (ས་ཡ་ཐོག)
༡༠.༠༡
༠.༥༦

༥༦.༠༢
༡༠༧.༧༡
༡༧༤.༣༠
༧༢.༥༩
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོད་མི་ ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ དང་ ༢༠༡༨ ལོར་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༥༣ སོར་ཆུད་འབད་དེ་ཡོད།

༢.༤.༧. རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་གཙོ་དོན།
རྩོད་ཉོགས་༡ པ: དགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ནང་གསུག་སྤྲོད་
ལེན་དང་གཡོ་སྒྱུ།

རྩོད་ཉོགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡-༢༠༡༢ ལོར་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་

སྐབས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ནང་གི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་
དང་

ཁག་འབགཔ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

གྱོས་ངན་མགུ་སྐོར་དང་ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་

ཨིན། རྩོད་ཉོགས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་འབདཝ་

ཨིནམ་པའི་ཁར་ ཡིག་ཆ་གཡོ་བཅོས་འབད་དེ་ ཁག་འབག་འདི་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་གཡོགཔ་ལུ་ནང་གསུག་སྤྲོད་
ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཉོགས་བཤད་ཡང་ལྷོད་ཡོདཔ་ཨིན།
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་

སྤྱི་ཟླ་༡༢

པའི་ནང་

གཞུང་གི་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རིང༌ཚད༌མི༌ཀྲར་རེ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་༢༠༠

ཐམ་པ་རེ་སྦེ་

གོང་ཚད་མཐོ་

དྲགས་སྦེ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ལྕགས༌སྐུད༌ར༌བ༌གི་

འཛིན་ཤོག་རྗུས་མ་གཅིག་ དངུལ་སྤྲོད་གི་དོན་ལུ་
ངོ་སྦྱོར་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་

སྟངས་ངོ་མ་ནང་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ རིང་ཚད་མི་ཀྲར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥.༩༥ ལས་འགལ་མ་གནས་པའི་
ལྕགས་སྐུད་ར་བ་ཉོ་ཡོདཔ་སྦེ་

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡི།

འཛིན་ཤོག་རྫུས་མ་ངོ་སྦྱོར་འབད་དགོ་མི་

འདི་ཡང་ ཧ་ཀྱང་གི་མཐོ་བའི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༣ ཁག་འབག་ལུ་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་འབད་ཡོདཔ་

དང་ ཐོབ་རྩིས་འདི་ དྲང་བདེན་གྱི་ཐོག་ལས་བཀོད་བཀོདཔ་འབདན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩ ལས་འགལ་
མི་ཐོབ་ནི་མས། གཞུང་གི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འདི་གིས་ འཛིན་ཤོག་ངོ་སྦྱོར་འབད་བའི་སྐབས་ ལྕག་སྐུད་འདི་
ག་ཏེ་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཁོ་གི་ཤེསཔ་ཨིནམ་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཧ་བགོ་ཚུགས་པས།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ གཞུང་གི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ཡོད་པའི་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འདི་གིས་ ཧུན་ཌའི་གི་
སྣུམ་འཁོར་ ཨེས་ཡུ་བི་བཏང་འཕྲོ་གཅིག་དང་ ཁྱིམ་ས་གཅིག་ཡང་ཉོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད། ཞིབ་

ཤོགས་གྲངས། 96

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

དཔྱད་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཁོ་རང་དང་ ཁོ་ལས་བརྟེན་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ མགུ་བསྐོར་

བའི་ངག་བརྗོད་དང་ རྒྱུ་དངོས་འདི་ཚུ་ག་དེ་འབད་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡི་ག་གི་ འོས་ལྡན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་བྱིན་ནི་ལས་
ཡང་ འཐུས་ཤོར་ཡོདཔ་ཨིན།al Report 2018

ཁག་འབག་ལས་སྡེ་འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའི་ ཁྲལ་བཏབ་པའི་སྐབས་
མནོ་བཞིན་བསམ་བཞིན་དུ་

ཟད་གྲོན་རྫུས་མ་བཟོ་ཐོག་ལས་

ལས་འཛིན་གྱི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ཚུ་བཏབ་ནི་ལས་

གཟུར་ཡོདཔ་སྦེ་འཐོན་ཏེ་

ཡོད། ལས་སྡེ་འདི་གིས་ ལས་མིའི་ཉིན་བསྟར་ཐོ་དེབ་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ རྗུས་མ་བཟོ་སྟེ་ གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་ལས་

ཁྲལ་མ་ཕོག་པའི་ ཟད་རྩིས་ཀྱི་གྲངས་སུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡.༣༠ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག ཉིན་བསྟར་ལས་མི་
གླ་ཐོ་རྫུན་མའི་ཐོག་ཁར་ རྒྱབ་སྣོན་ཡིག་ཆ་སོགས་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ ལྕགས་ཉོ་ཡོདཔ་བཀོད་དེ་ མཐའ་མཇུག་
གི་འོང་བབས་རྩིས་ཐོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༩༦ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག ཟད་རྩིས་རྫུས་མ་ཚུ་ལས་བརྟེན་
ཁྲལ་བཏབ་དགོ་པའི་འོང་བབས་མར་ཕབ་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འོང་བབས་ལུ་ཐོ་ཕོག་ནུག ཁག་འབག་འདི་

གིས་ ཉེས་བྱ་དང་ཉེས་ཆད་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ཡོངས་བསྡོམས་ས་ཡ་༤༢.༧༧ སོར་ཆུད་
འབད་དགོ་ནི་མས།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་ཉོགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༩ ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
ནང་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩོད་ཉོགས་༢ པ: ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་ཁག་ཡིག་ཚང་གི་ སྔོན་མའི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨

སྤྱི༌ཟླ༌༢

པའི༌ནང༌

ཡིག་ཚང་གི་སྔོན༌མིའི༌རྩིས༌འཛིན༌པ༌གིས༌

རྒྱལ༌གཞུང༌རྩིས༌ཞིབ༌དབང༌འཛིན༌གྱིས༌

ལྷན༌ཚོགས༌ལུ༌སྙན༌ཞུ༌ འབད༌ཡོདཔ༌ཨིན།

གཞུང༌དངུལ༌ས༌ཡ༌༦.༥༨

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་ཁག་

ཚུལ༌མིན༌ཐོག༌ལས༌སྤྱོད༌ཡོདཔ་སྦེ༌

ལྷན༌ཚོགས༌ཀྱིས༌ཞིབ༌འབད༌བའི༌སྐབས་ ཁོ༌གིས༌ གཞུང༌དངུལ༌ ས༌ཡ༌༨.༨༢ གཡོ༌སྒྱུ༌དང༌མགུ༌སྐོར༌ཐོག༌ལས༌
ལྐོག༌ཟ༌འབད༌ཡོདཔ༌སྦེ༌འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།
ལོག་སྤྱོད་ཚུ་ཡང་

དྲུག་ཁག་ཁག་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་

རྩིས༌འཛིན༌པ༌འདི༌གིས༌

ཚུལ༌མིན༌ཐོབ༌ལམ༌ཚུ༌ དེ༌ལས༌ ལོག༌ལྟབ༌དང༌ཐེབས༌ ཐོབ༌ཐངས༌གཞན༌ཚུ༌ དེ༌ལས༌ དངུལ༌ཕོགས༌དང༌འཐུས༌

ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་

སྒེར་གྱི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཚུལ་མིན་གྱི་སྙོམ་སྒྲིག་དང་

སྤྲོད་རྫུས་བཏབ་ཐོག་ལས་

ལས་གཡོགཔ་རྗུས་མ་ དེ་ལས་ གནས་གསོར་ ཡང་ན་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་
མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་སྤྲོད་ཡོདཔ་དང་

ཁོ་རའི་དངུལ་ཕོགས་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སོག་འཇོག་གི་རྩིས་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཁྲ་ཁག་གཉིས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་

དེ་ལས་

དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་(མང་ཤོ ས་སློབ་དཔོན་
)

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་རྩིས་ཆད་ཚུ་བསུབ་ནིའི་

དོན་ལུ་

དངུལ་འཛིན་ཐེབས་བཟོ་ནུག།

དེ་

ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ ཁོ་གིས་ རྩིས་ཐོ་དང་
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་

རྫུས་བཟོ་དང་

གཡོ་བཅོས་འབད་ནུག། སྔོན་མའི་རྩིས་འཛིན་

པ་གིས་ (རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོག་ལེན་ཡོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༥ མ་བརྩིས་བར་)

རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༨ སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་འདུག།

དབང་འདུས་འཕོ་འབྲང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ཡང་ གཞུང་དངུལ་ས་ཡ་༠.༢༢ ལོག་སྤྱོད་

འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ལས་ དབང་འདུས་འཕོ་འབྲང་རྫོང་ཁག་ནང་གནས་སོར་
འོང་མི་

སློབ་དཔོན་གཉིས་ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་ཨིན་མས།

རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལོག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།
ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་

ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་

ངན་ལྷད་ཀྱི་ལས་སྣ་མང་རབས་ཅིག་འཐབ་ཡོད་པའི་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པའི་

ཁར་ ལག་ལེན་དང་རིམ་ལུགས་ དཔེར་ན་ མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་དང་ མི་སྟོབས་དང་

འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་མེདཔ་ མ་དངུལ་སྤོ་སོར་གྱི་དོན་ལུ་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་སྒྲིགས་གཞི་

མེད་མི་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་བྱ་རིམ་མེད་མི་ དངུལ་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་ གཞི་རྟེན་ཤེས་བྱ་མེད་མི་ལས་
བརྟེན་ ལྟ་བཀོད་དང་དུས་མཐུན་ལྟ་རྟོག་གི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་ལ་སོགས་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་

འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་ཚུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢
པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ རིམ་ལུགས་དང་
འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་གསལ་ཞུ་དང་ཡིག་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་
ཁག་ མི་མང་དངུལ་རྩིས་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག་ཁར་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

རྩོད་ཉོགས་༣ པ་: ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་འགྲན་ཚོང་ལས་ནང་ ཁྲལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཡོ་ཟོལ།
རྩོད་ཉོགས་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཞུང་དངུལ་ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་དོགས་ཟོན་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་བའི་སྐབས་ འཐོན་ཡོད་པའི་རྩོད༌ཉོགས༌ཅིག་ཨིན།

རྩོད༌ཉོགས༌འདི༌ ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་འགྲན་ཚོང་ལས་འཐབ་མི་ཚོང་སྡེ་གཅིག་གིས་ ལྷོ༌ཨེ༌ཤི༌ཡ༌ནང༌འཁོད༌ཀྱི༌ཚོ
ང༌འགྲོན༌པ༌ཚུ༌ལུ༌ དབྱར༌རྩ༌དགུན༌འབུབ༌ཕྱིར༌ཚོང༌འཐབ༌མིའི་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན།

སྤྱི༌ལོ༌༢༠༠༩ ལས་༢༠༡༧ ཚུན༌ ཚོང༌སྡེ༌འདི༌གིས༌ ཁྲལ་དང་འབྲེལ་བའི་དབང༌འཛིན༌ལུ༌ གཞུང༌འབྲེལ༌དུ༌
ཁྲལ༌ཕོག༌དགོ༌པའི༌འོང༌འབབ་དངུལ༌ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༨༨.༨༢

སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༡༣

ཚོང་ཁྲལ་སྦེ་བཏབ་ནུག། ཨིན་རུང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཚོང་སྡེ་གི་འབབ་ཁུངས་དེ་ ཁྲལ་
དང་འབྲེལ་བའི་དབང་འཛིན་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ལས་ ཧ་ཀྱང་གི་མཐོ་དྲག་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་

ཡི། ཞིབ་དཔྱད་ལས་བརྟེན་ ཚོང་སྡེ་འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལས་༢༠༡༧ ཚུན་ ཕྱིར་ཚོང་ལས་བརྟེན་པའི་ཁེ་

སང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༠.༩༩ གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་ལས་སྦ་གསང་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༢༩
ཁྲལ་ལས་ གཟུར་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་ཚུ་བྱུང་ཡི། ཚོང་སྡེ་འདི་གིས་ ཕྱིར་ཚོང་ཐོ་ཡིག་གི་གནས་གོང་ ཧ་ཀྱང་

གི་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ གནས་སྟངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ ཚོང་སྡེ་འདི་གིས་ ཕྱི་ཁའི་ཚོང་འགྲོན་པ་ཚུ་
ལུ་ ཕྱིར་ཚོང་ལས་བརྟེན་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་བཅུག་ནུག། ཞིབ་དཔྱད་ལས་
བརྟེན་ གཡོ་སྒྱུ་འདི་ཚུ་ མནོ་བཞིན་བསམ་
བཞིན་དུ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་འགན་ཁུར་ ཁྲལ་

ཕུལ་དགོཔ་པའི་འགན་ཁུར་ལས་གཟུར་ནི་
གི་དོན་ལུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ རྒྱལ་

གཞུང་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ ཐོབ་དགོ་
པའི་འབུལ་སྒོ་ཚུ་ མ་ཐོབཔ་བཟོ་ནུག།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༡ ཅན་མའི་ འབྲེལ་ཡོད་དོན་
ཚན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ ཚོང་སྡེ་འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༦ པ་ ཚུན་ ཁྲལ་ལས་གཟུར་ཡོད་པའི་ཉེས་

བྱ་དང་སྤྲོད་ཆད་ཚུ་བརྩིཝ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥.༢༡ སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ གཏན་འབེབས་བཟོ་སྟེཡོད།
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྒྲུབ་བྱེད་དང་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་གི་མཐའ་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ རྩོད་ཉོགས་འདི་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་གཏུགས་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོགས་གྲངས། 99

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

རྩོད་ཉོགས་༤ པ་: རྒྱལ་ཡོངས་ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་གཤིས་རིག་པའི་ལྟེ་བའི་ གཙང་ཆུ་བཏང་ནི་གི་རིམ་ལུགས་
བཟོ་ནིའི་རིན་བསྡུར་ནང་ གཡོ་སྒྱུར་དང་ཕྱོགས་ལྷུང་།

རྩོད་ཉོགས་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོང་སྡེ་ཅིག་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཆུ་དཔྱད་འཕྲུལ་རིག་གི་
ཁ་གསལ་ཚུ་ གཡོ་བཅོས་འབད་ཐོག་ལས་ རིན་གོང་དམའ་ཤོས་བཀོད་མི་ ཁག་འབག་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནུག
རིན་བསྡུར་འདི་

བཀྲིས་བསྒང་ལྕགས་ཟམ་ལུ་བཙུགས་ནི་ཨིན་མི་

རང་འགུལ་ཐོག་ལས་གཙང་ཆུ་བཏང་ནིའི་

ཚད་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས་ མཁོ་སྤྲོད་དང་གཞི་བཙུགས་ བརྟག་ཞིབ་ དེ་ལས་ འགོ་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ ཟམ་
ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་

འགྲུལ་སྐྱོད་ཅན་གྱི་ཆུ་བཏང་འཕྲུལ་ཆས་

མཁོ་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་

མས། མི་མང་རིན་བསྡུར་འདི་ནང་ ཡོངས་བསྡོམས་ རིན་བསྡུར་པ་བཞི་གིས་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནུག།
རྒྱལ་ཡོངས་ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་གཤིས་རིག་པའི་ལྟེ་བའི་

ལས་འགུལ་གྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་འགོ་འདྲེན་
ཐོག་ རིན་བསྡུར་དབྱེ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་

རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རིན་བསྡུར་པ་གི་བཀོད་

ཡོད་པའི་གོང་ཚད་གཞི་བཞག་ཐོག་ རིན་གོང་
དམའ་ཤོས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༡
མི་འདི་

བཀོད་

རིན་བསྡུར་པ་དམའ་ཤོས་སྦེ་གསལ་

སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡི། ཨིན་
རུང་ རིན་བསྡུར་པ་དམའ་ཤོས་སྦེ་གསལ་སྟོན་
འབད་མིའི་

ཅ་ཆས་ཀྱི་རིན་གོང་ནང་

ཨང་

རྩིས་ལས་བརྟེན་པའི་འཛོལ་བ་འདུག་ཟེར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་གཤིས་རིག་པའི་ལྟེ་བ་གིས་ གནས་
ཚད་ལྡན་པའི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ནང་

དམིགས་བསལ་དུ་བཀོད་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་གྱི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་

འཐབ་ཐོག་ རིན་བསྡུར་པ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ཁག་འབག་གི་གནས་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣.༨༣
འདི་ངོས་ལེན་འབད་བཅུག་ནུག རིན་བསྡུར་པ་འདི་གིས་ ཡིག་ཐོག་དོགས་སེལ་ཚུ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་

ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་གཤིས་རིག་པའི་ལྟེ་བ་གིས་ རིན་བསྡུར་པ་འདི་ ངོས་ལེན་མེད་པའི་རིན་བསྡུར་གྱི་གྲངས་ཚུ་
བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ རིན་བསྡུར་པ་དམའ་ཤོས་༢ པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༤༥ གུར་བྱིན་ད་ནུག
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
མོ་རའི་སྤུན་ཆའི་མིང་ཐོག་ཁར་

རིན་བསྡུར་ཐོབ་མི་ཁག་འབག་འདི་གིས་

གཡོ་སྒྱུར་འབད་དེ་

གཞན་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆས་གཉིས་བཙུགས་ཡོདཔ་སྦེ་འཐོན་ཡོདཔ་དང་ དེ་

གིས་ འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་མ་བརྟནམ་བཟོཝ་མ་ཚད་ གཞུང་ལུ་ མགུ་སྐོར་རྐྱབ་ནུག

ཤོགས་གྲངས། 100

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་

ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་

རིན་བསྡུར་གསལ་སྒྲགས་མ་འབད་

བའི་སྔ་གོང་ལུ་ རྒྱ་གར་གི་ཚོང་པ་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ འཕྲུལ་རིག་གི་ཁ་གསལ་དང་ འཕྲུལ་ཆས་དག་པ་ཅིག་
གི་གནས་གོང་ཚུ་ ཁག་འབག་འདི་ལུ་བྱིན་ཏེ་ ཚུལ་མིན་གྱི་སྒོལ་ལ་ཕྱོགས་ལྷུང་འབད་དེ་འདུག ལས་འགུལ་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དེ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་རིན་བསྡུར་པ་ལུ་ ཕྱོགས་ལྷུང་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཁོ་
གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ འདས་པའི་ལས་
འགུལ་ཚུ་ནང་ཡང་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་རིན་བསྡུར་པ་གིས་ ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་བཟའ་ཚང་ནང་མི་
ཚུ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གླ་ཁར་ལེན་ཏེ་འདུག

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་ཉོགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༦ ལུ་ རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་

དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
༢.༥ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད།

༢.༥.༡. རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་ - ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གི་གནས་ཐོ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་གནས་རིམ་ནང་ སྐུགས་༦༨

ཐོབ་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་/མངའ་ཁོངས་༡༨༠ དེ་ཅིག་གི་གྲས་ལས་ ཨང་གྲངས་༢༥ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་
ཡོདཔ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིཀ་ལུང་ཕྱོགས་ནང་འབདན་ ལོག་སྟེ་རང་ཨང་༦ པ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་
ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་འབད་བ་ཅིན་

ཚུགས་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧

ལོའི་

རྒྱལ་ཁབ་གཙང་ཤོས་ཅི་སྦེ་འཐོན་

རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་དང་ཕྱདཔ་ད་

སྐུགས་ཐོབ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་

རེ་རེ་ཡར་དྲག་སོང་སྟེ་ཡོད།

གནས་ཐོ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་

གནས་རིམ་དང་

རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་

འཇལ་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་སྟངས་ནང་ འབྲུག་གི་གནས་ཚད་སྐོར་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་གིས་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༦ ལོར་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ནང་ སྐུགས་ཡོངས་བསྡོམས་༡༠ ལས༌༧.༩༥ ཐོབ་ཡོད་མི་
གིས་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ལམ་སྐོར་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་ནང་ལྷན་ཐབས་འབདཝ་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ སྐུགས་༠ ལས་ (ངན་ལྷད་ཁྱབ་ཆེ་དྲག་) ༡༠༠ (ངན་ལྷད་མེདཔ་) ཡོད་པའི་འཇལ་
ཚད་ལས་ སྐུགས་༦༨ ཐོབ་མི་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་སྐུགས་༤༣ དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིཀ་ལུང་

ཕྱོགས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས་སྐུགས་༤༤ ཐོབ་མི་གཉིས་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཧ་ཀྱང་གི་མཐོ་བས། སྐུགས་ཐོབ་འདི་ ཨི་ཡུ་
དང་ ཇི་༢༠ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ ག་བསྡུར་འབད་རུང་ ལེ་ཤ་གི་རང་མཐོ་བས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལས་ སྐུགས་

ཐོབ་དང་གནས་རིམ་ནང་ རིམ་མཐུད་སྦེ་ ཡར་དྲག་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་

སྔོན་འགོག་དང་གདོང་ལན་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་མས།
ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པ་ མཇུག་བསྡུ་བའི་བསྒང་ལས་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་
ནང་སྐུགས་ཐོབ་ ཉུང་མཐའ་༦༩ ལུ་ ཡར་དྲག་བཏང་ཚུགས་པའི་ དམིགས་གཏད་སྐྱེདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་གིས་
ནུས་སྟོབས་ཅན་གྱི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཡོད་མི་དང་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་འདི་མཐར་འཁྱོལ་
ཅན་སྦེ་ ཟློག་ཐབས་སྒྲིགས་མི་གཉིས་ འབྲེལ་མཐུན་འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་ ངན་

ལྷད་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལས་འཐུས་ཤོར་མི་དེ་གི་འཛམ་གླིང་ནང་ སྲིད་དོན་དང་དཔལ་འབྱོར་ དེ་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་

ལེགས་བསྒྱུར་ལུ་གནོད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་མས། པར་རིས་༢.༢༡ ཅན་མི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་

བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གིས་ཡང་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་ནང་ ཡང་དག་གི་སྐུགས་མ་ཐོབ་སྟེ་འབད་

རུང་ སྐུགས་ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལས་བརྟེན་པའི་ཐོབ་དབང་དང་
བརྩི་མཐོང་ཚུ་ལུ་གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་བརྩི་མཐོང་སྐྱེད་ཡོད་པའི་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཀྱི་དོན་ལུ་

ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་འཇལ་ཚད་ཀྱི་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

གནས་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་བཞི་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་

གཅིགཔ་འདི་ དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ཨིནམ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ སྐུགས་(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨-༧༣
དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧-༦༧) ཡར་སེང་འབད་ཚུགས་མི་གིས་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ལྟ་སྐྱོང་འབད་དེ་ དགག་འཤེར་

དང་ཚད་མཉམ་གཞི་བཙུགས་ཐོག་ལས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཙུགས་

ཚུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་སྣན་འབདཝ་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

པར་རིས་༢.༢༡ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཐོའི་ཁྱད་པར། (མཐོན་ཁུངས་: ཊི་ཨའི་སི་པི་ཨའི་
༢༠༡༨)

ངན་ལྷད་མེདཔ་བཟོ་ནི་དང་

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནུས་སྟོབས་ཅན་འབད་བཞག་ཐབས་ལུ་

རྒྱལ་སྤྱའི་

དྭངས་གསལ་གྱིས་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་གཞུང་ཚུ་ལས་ གཤམ་གསལ་ཚུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ཏེ་ཡོད།
•

དགག་འཤེར་དང་ཚད་སྙོམས་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐབས་ཐོག་ལས་ གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ།

•

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཁྲིམས་དང་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་མེདཔ་བཟོ་
དགོཔ།

•

དམིགས་བསལ་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ གཞུང་གི་ཟད་གྲོན་ཚུ་ནང་ མི་མང་གི་ལྟ་སྐྱོང་དང་
སྲིད་དོན་གྱི་གྲལ་གཏོགས་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ལུ་
དགོཔ།

•

ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་

གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལཱ་ཚུ་འཇིགས་སྣང་དང་སྡུག་སྦྱོང་མེད་པར་འབད་ཚུགསཔ་
ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་དལ་དབང་དང་ཉེན་སྲུང་ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་བཏོན་ཡོདཔ་དང་ གྲུབ་འབྲས་དེ་སྦེ་བཏོན་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་

ང་བཅས་རང་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་དང་ལམ་སྟོན་ གཞུང་དང་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་

དྲང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་

སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་གནང་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

འགྱུར་ལྡོག་མེད་པའི་སྲིད་དོན་གྱི་

ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༣ ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གོང་འཕེལ་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་འགལ་ མ་འགྱོ་བའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲས་ལས་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་ནི་ཨིན་མི་དང་བསྟུན་ ང་བཅས་རའི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མགུ་རྙོགས་ཅན་གྱི་ངན་ལྷད་འཐོན་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡང་ སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་

གིས་ ང་བཅས་རང་གཞུང་དང་ཁྱེ་གྱོང་ལྡན་མི་ག་ར་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་ལམ་ལུགས་
ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་སྟེ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་བཟོ་ནི་དང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་འདི་ མེད་

ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་ཟེར་བའི་གཞི་དོན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ ལས་སྡེའི་ལས་འཆར་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་
ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་དྲང་སྤྱོད་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལྷག་པར་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

དོན་ཚན་༣ པ་: སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།
དོན་ཚན་འདི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི གྲོས་ཆོད་གནང་མི་དང་
དེ་ཚུའི་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོད།
༣.༡. འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་གྲོས་ཆོད།- རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༥ གནང་ཡོད་མི།

༠༡

༠༢

དུས་དང་དུས་སུ་ ཉོགས་བཤད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་ དུས་ཡུན་གྱི་ཚད་གཞི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
དེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་བཙུག་དགོཔ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

༠༣
ནིའི་དོན་ལུ་

༠༤

འགན་དབང་ཚུ་འབྲེལ་མཐུན་དང་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་བསྒྲུབས་

སྲིད་བྱུས་དང་ ཚད་གཞི་ དེ་ལས་ བྱ་རིམ་ཚུ་ དུས་དང་དུས་སུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་དུས་

མཐུན་བཟོ་ཐོག་ དྲེན་ཤེས་ཐོག་ལས་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་རང་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་

སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་ཚད་གཞི་འདི་ཡང་ ཆ་འཇོག་འབད་བའི་རྗེས་

སུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚར་ལེ་ཤ་རང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
༠༥
༠༦
བསྐྱར་ཞིབ་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ཨིན།

༠༧
༠༢

བསྐྱར་ཞིབ་མཇུག་རང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་

༠༨

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ གྲུབ་འབྲས་
ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་བཙུག་དགོཔ།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

༠༩
༡༠
༠༤
གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧

རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཁ་གསལ་དོན་ཚན་༡.༣.༣ བཀོད་དེ་ཡོད།

༠༦
༠༨
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༠༡

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

༠༣

༠༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༠༤ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་

ལྷན་ཚོགས་དང་

བར་ན་ དུས་རྒྱུན་ ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་དགོཔ།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གསུམ་གྱི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གསུམ་

༠༥
༠༦ད་པའི་ ཕྱོགས་གསུམ་ཞལ་འཛོམས་འདི་ ལོ་གཅིག་ནང་ཚར་གཉིས་རེ་
གྱིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོ
འདྲེན་འཐབ་ནི་སྦེ་ཞལ་འཆམ་འབྱུང་སྟེ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ འདས་པའི་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་བཟུམ་
༠༢
ཕྱོགས་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ ཚོགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
༠༡
༠༢
༠༧
༠༨
༠༤
༠༣
༠༩

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་
ལོགས་སུ་སྦེ་བཙུག་དགོཔ།

ལས་སྡེ་ཚུ་གི་

དང་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་

འགོ་
ཟུང་

བམ་ཚན་ཅིག་

༠༤
༡༠
དང་ལེན་སྙན་ཞུའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འདིའི་དོན་ཚན་༢.༣.༡༡ ནང་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ།
༠༦
༠༥ རྩོད་ཉོགས་ཅིག་ལུ་
༠༦ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ རྩོད་ཉོགས་སེལ་ནི་གི་ལཱ་
༠༨
༠༧

ལུ་ སྤྱིར་སྙོམས་ དུས་ཡུན་ག་དེམ་ཅིག་ འགོར་དོ་ཡོདཔ་ རང་སོའི་ལས་འབྲེལ་བརྡ་མཚོན་ཚུ་
ནང་ བཙུག་དགོཔ་དང་ ལས་འབྲེལ་བརྡ་མཚོན་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོ་
བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་བཙུག་དགོཔ།

༠༨

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོར་ ཞིབ་དཔྱད་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་སྙོམས་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཉིན་གྲངས་༡༠༢.༦ འགོར་

༡༠
གྲངས་༩༠
༠༩

ཏེ་ཡོད། ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ཉིན་གྲངས་༡༢༠ འགོར་མི་ལས་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ཉིན་

༡༠

གུར་མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་སྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་གིས་

རྩོད་ཉོགས་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་སྙོམས་ལུ་ དུས་ཡུན་གྱི་ཚད་གཞི་བཟོ་ནི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཁྱབ་དབང་

ལུ་མེད་རུང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ གཤམ་འཁོད་ལས་དོན་བརྡ་མཚོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད།
-

རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་བརྡ་མཚོན་གཙོ་བོའི་༡༢

པའི་ནང་

ངན་ལྷད་མར་ཕབ་ཟེར་བཀོད་ཡོད་མི་དང་

བསྟུན་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩོད་གཞི་གཅིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁྲིམས་འདུན་ཐོ་
བཀོད་འབད་ནིའི་དུ་ཚོད་འདི་ ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་ནང་འཁོད་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཡང་ འཁྲུན་

ཆོད་གནང་བའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཟླ་ངོ་གསུམ་དང་བཞིའི་ནང་འཁོད་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོད།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

-

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་༡༦ པ་ “དྲང་ཁྲིམས་ཞབས་ཏོག་དང་ གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་

༠༢ཡོད” ཟེར་མིའི་ནང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་གཞི་
རྩོད་བཤེར་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་འདི་ ཟླཝ་དྲུག་གི་ནང་མར་ཕབ་འབད་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འགག་སྡེའི་

རྩོད་གཞི་ཚུ་ ཉིནམ་བདུན་ལུ་མར་ཕབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ རྩོད་གཞི་

༠༤མཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་བསྡོམས་ལས་
གུར་ཡར་སེང་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོད།

-

༠༦

རྩོད་གཞིའི་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡོད་པའི་དཔྱ་བསྡོམས་འདི་ རྒྱ་ཆ་༩༥

མི་མང་ཞིབ་དཔོན་ཡིག་ཚང་གི་ ཕྱག་ལཱ་འགོ་བཙུག་ནིའི་སྐོར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ འདས་
པའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་དགོཔ།

གྲོས་ཆོད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་དོན་ཚན་༤.༡ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡམ་ལྷན་ཚོགས་

༠༨

ཀྱིས་ མི་མང་ཞིབ་དཔོན་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོད་མི་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་
ལན་ཨིན་པས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་འབྲེལ་སྤྱོད་འབད་མི་ རང་བ་ཅན་
གྱི་གཙུག་སྡེ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ཚོགས་ཐེངས་༩ པ་དང་༡༠ པ་ དེ་ལས་ ༡༡

༡༠

པའི་ནང་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ གཤམ་མཁོད་གྲོས་ཆོད་གནང་ཡོད།
-

ཚོགས་ཐེངས་༩ པའི་ནང་ “ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་

གིས་ མི་མང་ཉོགས་སེལ་ཞིབ་དཔོན་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུག་འབད་ནི་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ ཞིབ་
འཚོལ་འབད་དགོཔ།” ཟེར་གྲོས་ཆོད་འབྱུང་ཡོད།

-

ཚོགས་ཐེངས་༡༠ པའི་ནང་ “ཡིག་ཚང་དེ་ཡང་ འགོ་ཐོག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འོག་ལུ་ སྡེ་

ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་ གཞི་བཙུག་གནང་སྟེ་ དེ་ནང་གི་ གཙོ་འཛིན་དང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ཡང་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ གྲོས་བསྟུན་གྱིས་ འོས་འབབ་
བལྟ་སྟེ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་དང་ རིམ་བཞིན་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་འཐོབ་པའི་ཤུལ་ལས་ཡིག་ཚང་དེ་ རང་

རྐྱང་གི་ལས་ཁུངས་ཅིག་སྦེ་ གཞི་བཙུག་འབད་ནི་” ཟེར་གྲོས་ཆོད་འབྱུང་ཡོད།

གོང་མཁོད་གྲོས་ཆོད་གཉིས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་གནས་ཚད་དེ་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་

དེ་ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཐེངས་༡༡ པའི་ནང་ཞལ་སློབ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ བདག་སྐྱོང་ཉོགས་སེལ་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་མ་
འབདཝ་ཚུན་ཚོད་

གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་

སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་ཡོད།

བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་ཉོགས་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

སྙན་ཞུ་དེའི་ དོན་ཚན་༡.༤.༢ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་
དང་ལེན་འཐབ་ནི་དང་བདེན་རྫུན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་

སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་

ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་ཞི་བའི་ཐོབ་དབང་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཕི་ལི་པིནས་བདག་སྐྱོང་ཉོགས་སེལ་ཡིག་ཚང་ནང་
གཟིགས་སྐོར་འགྱོ་སྟེ་ཡོད། གཟིགས་སྐོར་འདི་ལས་ཐོབ་པའི་མཉམ་མྱོང་དང་འཁྲིལ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ ད་ལྟོ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཉོགས་བཤད་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་དང་མ་འདྲ་

༠༡
༠༢
བའི་ ལམ་ལུགས་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

གྲོས་བསྡུར་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད། དེའི་ཐད་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ལུ་ གཞི་བའི་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་དང་ལེན་འབད་

མི་ སྡེ་ཚན་ཅིག་གཞི་བཙུག་འབད་ནི་ཨིན་ན་དང་ རྒྱལ་གཞུང་གཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

༠༣
ཞིབ་དབང་འཛིན་

༠༤

དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ཉོགས་བཤད་བརྗེ་སོར་འབད་སྲོལ་ཡོད་པའི་

ལམ་ལུགས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན་ན་ དམ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་གཉིས་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ཐབས་བྱུས་

ལས་བརྟེན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དོན་སྨིན་དང་འཇོན་ཐང་ཚུ་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་འོས་བབས་ཡོད་པའི་ཁར་ འབྲེལ་

ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མྱོང་བཞིན་ཡོད་པའི་གདོང་ལན་
༠༥
༠༦
གི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་

༠༧

ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ སེལ་ནི་

དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡང་སེལ་ཚུགས་ནི་མས།

༠༨

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་ གྲོས་འཆར་ཚུ་བརྩམ་སྟེ་མ་དངུལ་འཐོབ་
ཐབས་ལུ་ གྲོགས་རམ་གནང་མི་ལས་སྡེ་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོཔ།

སྙན་ཞུ་འདིའི་དོན་ཚན་༡.༣.༢ ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་དོན་

༠༩
༡༠
ལུ་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྲོས་འཆར་ཅིག་

རྒྱལ་གཞུང་གཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་

སྙན་ཞུ་འདིའི་དོན་ཚན་ ༡.༢ ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དུས་མཉམ་དུ་ གྲོགས་རམ་གནང་

མི་ལས་སྡེ་(འཛམ་གླི་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་སྨྱོ་རྫས་དང་ཉེས་ལས་ཡིག་ཚང་
དེ་ལས་ སིའི་མཱནསི་) ཚུ་ལུ་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡོད་མི་ནང་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་

ཡོད། ཨིན་རུང་ གྲོགས་རམ་གནང་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ལུ་ དང་འདོད་མེད་
མི་ལུ་བརྟེན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ གྲོགས་རམ་གནང་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་
འཚོལ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ལོགས་སུ་སྦེ་འགོ་མ་བཙུགས།

ཤོགས་གྲངས། 108

༠༦

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༠༡
༠༨

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

༠༢

སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གོ་བརྡ་སྤྲོད་དགོཔ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་

༠༣
༠༤
༡༠
ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས

ངན་ལྷད་གདོང་ལན་འབད་ནིའི་འགན་དབང་བསྒྲུབས་ནི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་

སྐྱོར་ལེན་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྒོའི་སྐོར་

གསལ་ཞུ་འབད་བའི་ལས་རིམ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དེ་ཡོད། ལས་རིམ་འདི་ནང་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་

ནང་
༠༥

༠༦

དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་

འབད་ཡི། ལས་རིམ་འདི་ནང་ མི་རྗེ་ཚོགས་དཔོན་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་༢༧ གི་བཅའ་མར་
གཏོགས་ཏེ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་གཞུང་སྐྱོང་དང་ཐབས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ འགོ་

༠༧
དེ་ལས་

༠༨

འཁྲིད་པའི་ལས་རིམ་གྱི་ཆ་ཤེས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ‘ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་

༠༩

མི་མང་ཞབས་ཏོག་ནང་ཁྱད་རིགས’ སྐོར་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་
༡༠
ཕྱོགས་རིས་དགའ་མཐུན་ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུངམ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
སྤྱོད་དང་

ངན་ལྷད་དེ་གཙོ་བོ་རང་དབང་ཚད་ལོག་

ངོས་ལེན་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་

གི་དོན་ལུ་ གཞུང་དང་སྒེར་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ འགོ་ཁྲིདཔ་བཟང་པོ་ཡར་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ གཙོ་
བོར་གཏོན་དགོཔ།

དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ དྲང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་
རའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དང་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་འབད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚད་ ངེས་

གཏན་བཟོ་ནིའི་ནང་ འགན་ཁུར་རྩ་ཅན་ཡོདཔ་ལས་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ དྲང་སྤྱོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
དང་འབྲེལ་བའི་

འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་ནིའི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

གཤམ་འཁོད་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད།
-

འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

རྒྱལ་འཛིན་གཞུང་སྐྱོང་དང་ཐབས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ འགོ་ཁྲིདཔ་ལས་རིམ་
གྱི་ཆ་ཤེས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ལས་རིམ་ག་རའི་ནང་ ‘ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་ དེ་ལས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་
ནང་ཁྱད་རིགས་’ གལ་ཆེ་ཧིང་སྐོར་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ (འཕྲལ་དང་ཕུགས་) གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་དང་ཤེས་

ཤོགས་གྲངས། 109

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

རྟོགས་འབྱུང་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༠ པ་ལས་འགོ་
བཟུང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་ ཐེངས་གསུམ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ནང་༥ བརྩིས་
ཏེ་ལས་རིམ་བརྒྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད།
-

འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་སྐོར་

ཆོས་མཚན་བཟོ་ནིའི་ལཱ་འགོ་

གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིནམ་དང་

ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་ཉེས་དམ་ཁ་རྐྱབ་མ་ཤེས་པའི་གནས་སྟངས་སེལ་

བཙུགས་ཏེ་ཡོད། ཉིནམ་ཕྱད་ཀྱི་ སྦྱོང་བསྡར་བམ་མཚན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ བཟོ་ཚར་ནི་གི་དམིགས་
དེ་གི་

ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་བརྩིས་ཏེ་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་

ནང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་རིག་རྩལ་ཐོབ་ཚུགཔ་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
ཚད་གཞི་ལྡན་པའི་བམ་ཚན་འདི་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་མང་ལས་སྡེ་དང་ སྒེར་

སྡེ་(ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་བརྩིས་ཏེ་) ཚུ་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་སྦེ་འབད་ནི་ལུ་
ལྷན་ཐབས་འབད་དེ་ ཁོང་རའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཟོ་ཚུགས།
-

ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ གསར་བཙུགས་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚུ་ནང་ ལེགས་ཐོན་གྱི་ཐོ་ཡོད་མི་ མི་ངོ་ཚུ་རྐྱངམ་
ཅིག་ གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་ནང་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་
གི་ཞུ་བ་དང་བསྟུན་ མི་ངོ་ཚུ་གི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་དང་རྩོད་ཉོགས་ ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་བརྡ་དོན་
སྤྲོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་ དྲང་སྤྱོད་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་གཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ འགོ་ཁྲིདཔ་བསྐོ་བཞག་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཚུ་གི་ལྷན་འཛིན་གསར་བསྐོས་ དེ་

ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ གསར་བཙུགས་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ ཞུ་བ་ཚུ་ལྷོདཔ་ད་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ ལས་བྱེདཔ་གསར་བཙུགས་འབདཝ་ད་ཡང་
དེ་བཟུམ་མའི་དྲང་སྤྱོད་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་འབདཝ་ཨིན།
-

སྙན་ཞུའི་དོན་ཚན་༡.༢ ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དྲང་སྤྱོད་དབྱེ་དཔྱད་ལམ་ལུགས་
གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད།

ལམ་ལུགས་འདི་

ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་

ལཱ་གཡོག་/

གསར་བཙུགས་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་/བསྐོ་བཞག་ འགན་འཛིན་/བཙག་འཐུ་བརྩིས་ཏེ་ དགོས་དོན་

མང་རབ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའི་བརྡ་དོན་ཚུ་བྱིན་ཐོག་ལས་ མི་མང་ལས་སྡེ་དང་སྒེར་སྡེ་ནང་ ངན་
ལྷད་མེད་པའི་ལམ་ལུགས་དང་ གཡོ་སྤྱོད་མེད་པའི་འགྲན་བསྡུར་ངེས་བརྟེན་བཟོ་ཚུགས་པའི་ དྲང་སྤྱོད་གོང་

འཕེལ་གྱི་མཁོ་ཆས་ཅིག་ཨིན། ངོ་རྐྱང་ཚུ་གི་ དྲང་སྤྱོད་དང་ཀུན་སྤྱོད་ལུ་གནས་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་
དེ་གིས་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་གོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ དམ་བསྐོས་འབད་ནི་ལུ་ཕན་རླབས་འབྱུང་ནི་ཨིན།
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༠༦
-

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

སྙན་ཞུ་འདིའི་དོན་ཚན་༢.༢.༥ ནང་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ནང་འཁོད་དྲང་སྤྱོད་ཡན་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཅིག་

༠༨སྦེ་

ཤུལ་མའི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ནང་ (རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༩) གོ་

ཁྲིདཔ་གནས་ཐོའི་སྐོར་ བམ་མཚན་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན།

༡༠

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
བཅོས་འབད་དགོཔ།

བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལུ་

འཕྲི་སྣོན་དང་བསྒྱུར་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཚུན་ བྱ་སྒོ་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མ་དང་
འཁྲིལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ ཁྲིམས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྣ་འཛིང་
རྙོག་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་ཟློག་ཐབས་ཚུ་བསྒྲིག་མ་ཚུགས་

ལས་ བདག་སྐྱོང་དང་མི་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཚུགས་པའི་ ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་གཟིགས་ཏེ་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེ་གཉིས་ཀྱི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་ མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟོ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་སྟེ་འདུག

དེ་བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོ་འཇུག་བསྡུ་ཁམས་
ཅིག་ལས་འཕྲི་སྣོན་འབད་ནིའི་ལཱ་གོ་བཙུགས་ནུག དུས་མཉམ་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ངན་ལྷད་གདོང་ལན་

འབད་ནིའི་ནང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆོད་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་(ཆོད་ཡིག་གུར་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ཟླ་

༩ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་) མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ འབྲུག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་

ཚུ་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལན་ཆོད་ཡིག་ གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཕྱད་པར་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་
ཞིབ་ཚུ་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་བའི་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་རང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་དང་

འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལན་ཆོད་ཡིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཡོད་མེད་

ལྟ་སྟེ་ དེའི་ཞིབ་བཤེར་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ འཕྲི་སྣོན་བཅའ་ཡིག་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཆོད་ཡིག་འདི་དང་མཐུནམ་
སྦེ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

འདི་བཞིན་དུ་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མ་འདི་ དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ འབྲུག་

གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ མ་སྦེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་
༥ ལས་གོ་བཙུགས་ཏེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡོད། དེ་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་

གདོང་ལན་ཆོད་ཡིག་གུར་རྒྱབ་སྣོན་འབད་བའི་རྗེས་སུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༡ ལུ་ འབྲུག་
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01

02

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

01

02

གི་རྒྱབ་སྣོན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཆོད་ཡིག་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་གདོང་ལན་ཆོད་ཡིག་གི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་

03

04

ལུགས་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་གདོང་

ལན་ཆོད་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ ངལ་རང་གི་ངོ་སྦྱོར་

འབད་དེ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ ཆོད་ཡིག་ལུ་གནས་ཡོད་ལུགས་སྐོར་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཏ་ཇིཀ་ཀིསི་ཏཱན་
དང་ ཀུགསི་ཨའི་ལེན་གཉིས་ཀྱི་ ཆོད་ཡིག་གི་ལེའུ་༤ པ་ ཉེས་འགེལ་དང་ ལེའུ་༤ པ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་
འབྲེལ་ལུ་

འབྲུག་གི་གནས་ཚད་བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་

འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཆོད་ཡིག་ལུ་གནས་ཡོད་ལུགས་སྐོར་བརྟན་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་ ཁྲིམས་དོན་གྱི་སྟབས་
མ་བདེཝ་དང་ རྙོག་རྫིང་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ སྐབས་ཅིག་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་འཕྲི་སྣོན་འབད་དགོཔ་མིན་
འདུག་ཟེར་མནོཝ་མས།

༣.༢. རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་༢༡ པའི་གྲོས་ཆོད།

༠༡

གཤམ་གསལ་འཁོད་ཡོད་པའི་

ཉོགས་བཤད་བྱུང་མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐེབས་ཚུ་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
བཀོད་འབད་དགོཔ།:
-

ངན་

མ་འོངས་པའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུའི་ནང་ གསལ་

ཉོགས་བཤད་བཀོད་བཀོདཔ་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ ངེས་བདེན་ཨིན་
མི་ཚུ་ སོ་སོ་སྦེ་བཏོན་ཞིན་ན་ དེ་ཚུ་ ལས་སྡེ་དང་ རྫོང་ཁག་ ག་ཏེ་ལུ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན་
སོ་སོ་སྦེ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ།

-

ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྱངས་ཁའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཉོགས་བཤད་

ཡོངས་བསྡོམས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་མེན་པར་ དཔེར་ན་ ལྷན་ཁག་༡༠ དང་རྒེད་འོག་༢༠༥ བཟུམ་

སྦེ་ ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ དཔྱ་བགོའི་གཞི་ཨང་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།

དེའི་སྐོར་ དོན་ཚན་༢.༣ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།
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དོན་ཚན་༤ པ་: གདོང་ལན་དང་རྒྱབ་སྣོན།
༤.༡. མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལས་རང་ དང་པ་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་ལས་

བྱེདཔ་ཚུ་ གསར་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགས་མི་དང་ དེ་ལས་ ཡོད་མི་ཚུ་ གཏན་གཡོག་སྦེ་སྡོད་མ་བཏུབ་མི་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་སྟོབས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་སྟེ་རང་ཡོད། འཕྲལ་ཁམས་ཀྱི་ལོ་ནང་ལས་ ཡུན་རིང་
གི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་མ་དངུལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གནས་སྟངས་འདི་ཧེང་སྐལ་

སྐྱོ་དྲག་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཡོད། ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཐོན་སྐྱེད་ཚད་ཅིག་ལས་འགལ་མེད་མི་འདི་གིས་ ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ལས་འཆར་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞུང་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་འབད་བརྩོན་ཚུ་ལུ་ཡང་
ཆ་གནས་མེདཔ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༤.༡.༡. ལས་བྱེདཔ་བཙུགས་ནི་དང་ སེམས་སྐུལ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་

དངུལ་འབྲེལ་དང་མི་སྡེའི་ཁེ་ཕན་གནང་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལཱ་གི་གནས་སྟངས་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་ཚད་མཉམ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་མ་འབད་མི་དང་ ཡུན་རིངམ་སྦེ་སྡོད་ནི་གི་ སེམས་ཤུགས་དང་བློ་

སྟོབས་ཉམས་མིའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ དང་པ་ སྦུང་སྒུལ་དང་སེམས་སྡུག་ལས་བརྟེན་པའི་ འུ་སྡུག་ཐང་ཆད་ཀྱི་

ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ ཉམས་རྒུད་ཕོག་ཡོད་པའི་ངོ་རྐྱང་དང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ་
མི་ལས་བརྟེན་པའི་ ངེས་མེད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ ཚིག་རྩུབ་/འཇིགས་སྐུལ་དང་ཉེས་འཛུགས་ མི་སྡེ་ནང་ལས་མཐའ་མ་
བཏོན་ནིའི་ཉེན་ཁ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

འདས་པའི་སྙན་ཞུ་དང་ སྙན་ཞུ་འདིའི་དོན་ཚན་༡ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷན་ཚོགས་
ནང་མི་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་དོན་ལས་

ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་སྔ་གོང་ལས་

ཐབས་བྱུས་

མའདྲཝ་ལེ་ཤ་རང་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་གནང་སྟེ་ཡོད་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་
གིས་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ འཛུལ་བཞུགས་འབད་བཅུག་ནི་དང་ ཡུན་བརྟན་

སྦེ་བཞག་ཐབས་ལུ་ མཁོ་ཚད་དང་མི་ལྡན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ དཀའ་ངལ་འདི་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་
བྱུས་ཅན་གྱི་བསམ་ཞིབ་ཚུ་ ངེས་པར་དུ་དགོཔ་འདུག
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༤.༡.༢. ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་སམ་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ།
ལྷན་ཚོགས་འདི་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ལུ་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་མི་ ལས་ཚོགས་ཅིག་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ནང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་མི་གནད་དོན་ཅིག་འདི་ གནད་དོན་འདྲ་མིན་
སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་

སྦྱང་བརྩོན་འབད་ནི་ཐོབ་མི་འདི་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལཱ་གི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་

གཞུང་སྐྱོང་གི་ལས་སྣ་ག་རའི་ནང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་དང་བསྟུན་ མི་སྟོབས་ཀྱི་ལྕོག་གྲུབ་
གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་གོ་སྐབས་འབྱུང་མི་ཚུ་ཨིན། འགོ་བཙུགས་ལོ་ཚུ་ནང་ དམིགས་བསལ་དུ་ སུའི་སི་གོང་

འཕེལ་ལས་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མི་སྟོབས་

གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་མ་འབྱུང་རུང་ ཕྲལ་ཁམས་ཀྱི་ལོ་ཚུ་ནང་ གྲོགས་རམ་བྱིན་མི་མེདཔ་
ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་བརྟེན་དགོཔ་འབྱུང་སྟེ་
ཡོད།

སྤྱི་ཚོགས་༢ པའི་ཚོགས་ཐེངས་༧ པ་དང་༡༡ ནང་ གནང་མི་བཀའ་སློབ་དང་བསྟུན་ ང་བཅས་རའི་གཞུང་གིས་

ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ་པའི་ ཡུན་མཐུང་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་གི་དོན་ལས་
མ་དངུལ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟེ་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡུན་རིང་ཤེས་ཡོན་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་སྲོལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་ཚུར་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་གཅིག་ལུ་ཡང་ ངན་ལྷད་

དང་འབྲེལ་བའི་ མཐོ་རིམ་གོང་མའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ ཡུན་རིང་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་བྱིན་མ་ཚུགས།
འདི་གིས་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ནང་འཛུལ་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་དང་ ད་
ལྟོ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ གཏན་གཡོག་སྦེ་བཞག་ནི་ལུ་ ཐད་ཀར་གྱི་གནོད་པ་ཚུ་བྱུང་སྟེ་ཡོད།

སྙན་ཞུ་འདི་གི་ནང་གསེས་ དོན་ཚན་༡.༣.༢ པ་དང་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་(དོན་ཚན་༤ པའི་

ནང་གི་གྲོས་འདེབས་) གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་འབད་བརྩོན་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་

འཆར་གཞི་༡༢ པ་དང་ མ་འོངས་པའི་ནང་ལུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་འབད་བཞག་ཐབས་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་
མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ མཁོ་ཚད་ལྡན་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་འདི་མེད་ཐབས་
མེདཔ་ཅིག་ལུ་སྒྱུར་ཏེ་ཡོད།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

༤.༢. ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ “ངན་ལྷད་མར་ཕབ་” ཟེར་བའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་འགྲུབ་
ནིའི་དོན་ལས་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་འབད་བརྩོན།

དྲང་སྤྱོད་དར་ཁྱབ་བཏང་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ གཙོ་

གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འདི་གི་དོན་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
ཧོངས་ལས་

ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་དང་འགན་ཁྲི་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ལུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་དགོཔ་འདི་

ཡང་ཁག་ཆེ་བས། ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་
གཏད་བསྐྱེད་མི་ལས་བརྟེན་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་
ལམ་ཚུ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ རན་ཚད་ཐོག་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

ཐབས་ལམ་འདི་ཚུ་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྐྱོང་འབད་མི་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་

ལས་དོན་གན་ཡིག་ནང་ ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཐོག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད། གཞུང་

སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་མེད་པ་ཅིན་ (རྫོང་ཁག་༢༠ དང་ལྷན་ཁག་༡༠ དེ་ལས་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་

༡༢ དེ་ཅིག་)བཅས་པའི་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ཚུའི་ནང་ ཐབས་ལམ་འདི་གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་མ་ཚུགསཔ་
འོང་། འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་ ཞི་གཡོགཔ་བརྒྱ་ཆ་༥༠% ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ དྲང་སྤྱོད་དང་ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་གྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཚུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་ལམ་ལུགས་
འདི་གི་ཁྱབ་ཚད་དེ་ གན་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁྱབ་ཚད་འདི་ཉུང་སུ་

ཅིག་ལས་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་གིས་ ད་ལས་ཕར་ དྲང་སྤྱོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་
ཐབས་ལམ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་གི་གྲོས་གཞི་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ གཞན་ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་

སྡེ་ཚུ་གིས་ བར་འཛུལ་འབད་མ་དགོ་པར་ ལས་ཚོགས་ཁོང་ར་གིས་རང་ ཁོང་རའི་གོམས་སྲོལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་
བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༦ ནང་གསེས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ནང་ ཕྱོགས་རིས་དང་ཕྱོགས་
ལྷུང་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་འདི་

ཁྱབ་ཆེ་དྲག་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་གི་

སྙན་ཞུའི་དོན་ཚན་

༢.༣ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དོ་བཟུམ་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་

མཐོ་སུ་སྦེ་ཐོབ་ལེན་འབད་མི་ལུ་ བདེན་སྦྱོར་འབདཝ་མས། བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁ་ཉེས་
བཀལ་ཡོད་མི་འདི་ ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ དེ་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་

རིང་ འགྲོས་འདི་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་དེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲངས་
སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་རང་(བརྒྱ་ཆ་༤༨.༦) བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཨིན་

མས། ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

པའི་བཟང་སྤྱོད་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་འགྲོས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་

འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚོལ་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་འདི་གཉིས་ མ་མཐུནམ་སྦེ་སྟོནམ་མས། འདི་བཟུམ་མའི་འགྲོས་
ཀྱིས་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་ཁྲི་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ དེ་ལས་ ཐག་བཅད་ཀྱི་དབང་ཚད་དང་ དེ་ལས་བརྟེན་

པའི་ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད་
པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་མས།

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ནང་ དབང་ཚད་དང་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་མང་སུ་

སྦེ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡང་ མང་སུ་ཅིག་འཐོན་སྲིད་ནི་ཨིན་

མས། སྤྱིར་བཏང་ སྙན་ཞུ་འདིའི་དོན་ཚན་༢.༣ པ་དང་ འདས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་འཁོད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉོགས་བཤད་མང་སུ་སྦེ་ཐོབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་

ལས་བརྟེན་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་དང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལེགས་
བསྒྱུར་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་གིས་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ ཁྱབ་ཆེ་
དྲགས་སྦེ་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་ཚུ་སྤྲོད་དགོཔ་ཡོད།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐོབ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཡང་ མི་མང་ལས་སྡེ་དང་ སྒེར་སྡེའི་
ནང་གི་གནས་ཚད་ག་རའི་ནང་ ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོ་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་མས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐོབ་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་བསྡོམས་རྒྱ་ཆ་༥༣.༦ ལས་ ངན་ལྷད་མིན་པའི་བདག་སྐྱོང་དང་

འབྲེལ་ཡོད་མི་ཉོགས་བཤད་ སྒྲིགས་ཁྲིམས་དང་ལེན་(༤༢.༤%) དང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་(༡༡.༢%) གི་དོན་ལུ་
ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ཡོད།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མི་ “ངན་ལྷད་མར་ཕབ་” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་

གཞི་༡༢ པའི་ནང་ཡང་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ་ཅིག་སྦེ་བཞག་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ད་ལྟོ་ཡོད་
པའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་

འཕྲོ་མཐུད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་

ཡོངས་རྫོགས་ཐོག་ལས་

བདག་དབང་ལེན་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན། དེ་ཚུ་ འགན་ཁུར་ཐེབས་མེན་པར་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་གལ་
གནད་ཆེ་བའི་གཞི་དོན་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༣ ལས་ གོང་འཕེལ་དམའ་སུ་ཅིག་
ལས་བརྒལ་མ་འགྱོ་བའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་འཛུལ་
ནི་ལུ་

བཅའ་སྒྲིགས་རྐྱབ་མི་དང་འབྲེལ་

དྲང་སྤྱོད་ལམ་སྲོལ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཐོག་ལུ་གཞི་རྟེན་འབད་དགོ་པའི་

མི་

སྡེ་དཔལ་འབྱོར་དང་སྲིད་དོན་གོང་གོང་འཕེལ་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་འབད་བརྩོན་སྐྱེད་ནི་ནང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢
འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ “ངན་ལྷད་མར་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཕབ་” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་ལས་དོན་ཅིག་སྦེ་འཐོན་དགོཔ་

དང་ འདི་གི་དོན་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
•

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ “ངན་ལྷད་མར་ཕབ་” ཟེར་བའི་བརྡ་མཚོན་འདི་ ལོ་ལྔའི་
འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ཡང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལོ་བསྟར་ལས་དོན་གན་ཡིག་དང་ ལོ་བསྟར་ལས་དོན་

དམིགས་གཏད་ཚུ་ནང་ཡང་ ངེས་པར་དུ་གྲུབ་དགོ་པའི་ ལས་དོན་ཅིག་སྦེ་བཙུགས་དགོཔ། ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གོ་ལས་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་
རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་བཟོ་དགོཔ།
•

བཟང་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་ གནས་སྟངས་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་
དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ།

•

ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ནང་

ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་ལས་ཟློག་ཐབས་ལུ་

འགན་འཁྲིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དང་

དྭངས་གསལ་དང་

ས་གནས་གཞུང་ནང་ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ཚུ་ལུ་

དགོས་མཁོའི་རིག་རྩལ་དང་ཤེས་ཡོན་བྱིན་ཐོག་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ་ཚུ་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

མཇུག་དོན།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་དབུ་རྙེད་དེ་ ལོ་
ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་ལངས་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་ཚོགས་༣ པའི་བཙག་འཐུ་ཚུ་ཡང་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་

གྱི་སྒོ་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་

༢༠༡༨ དབྱེ་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་མཐོ་དྲགས་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ དམངས་གཙོའི་
རིང་ལུགས་དང་ སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོབ་དབང་ཚུ་ཡང་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་སྦེ་ ཚ་གྱང་ཅན་གྱི་ ངན་ལྷད་
དང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ངན་
ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་འཐུས་ཤོར་བྱུང་

མི་ལས་བརྟེན་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ཡང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་དེ་ ཚབས་ཆེན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་
འདུག ཨིན་རུང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལན་འབད་དེ་

མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་

ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ དོ་རུང་ཡང་ གནས་རིམ་(ཨང་༢༦ལས་༢༥) དང་ སྐུགས་ཚད་ (༦༧ ལས་༦༨)
ནང་

ལེགས་བསྒྱུར་སོང་སྟེ་འདུག འདི་བཟུམ་མིའི་འགྲོས་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ལུ་ སེམས་ཤུགས་ལྷག་པར་

གིས་

དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ཚུ་ བཙན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཙུགས་གནང་མི་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་

སྐྱེད་བཅུག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ མ་འོངས་མངོན་གཟིགས་ཅན་གྱི་ རྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལཔོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་
རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་འབད་བརྩོན་ཚུ་ ཆུད་ཟད་མ་འགྱོ་བར་ཡོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་
དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ སྲིད་དོན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་འབྲེལ་གནད་ཚུ་མཐོང་གསལ་ཆེ་

ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ དབུ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ བཟོ་ཡོད་པའི་གདམ་ཁ་ཅིག་
ཨིན།

འདི་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་ར་ སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ག་ར་གིས་ར་

སྲིད་དོན་ནང་ དངུལ་ལས་བརྟེན་པའི་རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་དོ་ཡོད་པའི་ཚ་གྱང་ཡོད་ལུགས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
འ་ནཱ་འདི་ ཚ་གྱང་ལང་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚབས་ཆེན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་སྦེ་ ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སྲིད་དོན་

ནང་ དངུལ་ལས་བརྟེན་པའི་ཤན་ཞུགས་སམ་རྒྱུད་བསྐུལ་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་
གསརཔ་འདི་ རྩ་བ་ལས་ར་ཉམས་བཅུག་སྟེ་ རྩ་མེད་གཏངམ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་
ངན་ལྷད་དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་

གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་

ཉམ་ཆུང་བ་ལྷག་སྟེ་ཕྱུགཔ་དང་

འབྲེལ་བ་

མེད་མི་བ་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཐོབ་བཟོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ལུགས་ནང་ཞུགས་སོང༌པ༌ཅིན༌ སྐྱབས༌འཛིན༌གྱི༌རྗེས༌ཤུལ༌བཟོ༌ཐོག༌ལས༌ སྲིད༌བྱུས༌དང༌འབྲེལ༌བའི༌གྲོས༌ཆོད

༌ཚུ༌བཟོ༌བའི༌སྐབས༌ སྤྱིར༌བཏང༌མི༌སེར༌ཡོངས༌ལུ༌མེན༌པར༌ དམིགས༌བསལ༌གྱི༌ མི༌ངོ༌རེ༌རེ༌གཉིས༌གཉིས༌ལུ༌
ཕན༌ཐོགས༌ཡོདཔ༌སྦེ༌འགྱོ་ནི་དང་

འདི་ལས༌བརྟེན༌

ང༌བཅས༌རའི༌གཞུང༌དང༌

མི༌མང༌གཙུག༌སྡེ༌ལུ༌

མི༌མང༌གི༌བློ༌གཏད༌དང༌ཡིད༌ཆེས༌ཚུ་ མར༌ཉམས༌ཏེ་འགྱོ༌འོང་། སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ ཐད་ཀར་ཁོ་ར་ལུ་

ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནིའི་ ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་བརྟེན་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་
གཞི་རྩ་ཚུ་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་བཟོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཚ་གྱང་ལང་དགོ་པའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་གིས་ ངན་
ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ནི་མེན་པར་ ཧེང་སྐལ་ར་དར་ཁྱབ་བཏང་འོང། འདི་ཚུ་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་

ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ ང་

བཅས་རའི་ སྲིད་དོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ ནད་གཞི་ཀེན་སར་བཟུམ་སྦེ དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་ གོམས་གཤིས་
ཚུད་བཅུག་ནི་མི་འོང་། མི་སྡེའི་བདེ་སྐྱིད་འདི་ སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་ར་
དགའ་སྐྱིད་དང་མཐུན་སྒྲིགས་ཅན་ དེ་ལས ངན་ལྷད་མེད་པའི་མི་སྡེ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྲིད་ཀྱིས་ ཁྱད་པར་

བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་པའི་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ ངན་ལྷད་མེདཔ་
འབད་བཞག་དགོཔ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན།

འདི་གི་དོན་ལུ་ བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིདཔ་དགོ མི་སྡེ་ནང་གི་མི་ག་ར་གིས་ ཁས་ལེན་དགོ འགྱིམ་བལྟ་
ཅན་དང་ འཚེར་སྣང་མེད་པའི་མི་ཁུངས་དང་བརྡ་བརྒྱུད་དགོ ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་དང་ དྲག་ཤུལ་
ཅན་ དེ་ལས་ དྲང་བདེན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་མི་ མི་མང་ལས་སྡེ་དང་ འགོ་ཁྲིདཔ་སྒྲིང་སྒྲིང་

དགོ ཉེས་ཆད་ཡང་ཆག་མེད་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་དགོ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་སྤྱོད་ལམ་ཐོག་
ལས་ དྲང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་སྟོན་དགོ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པ་ འགོ་བཙུགས་མི་དང་

འབྲེལ་ གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ བློ་གཏད་ཡིད་ཆེས་ཐོག་ལས་གནང་མི་ འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དབང་ལུ་
མེན་པར་ དམིགས་གཏད་སྐྱེད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་ནང་ ཐོབ་ལེན་འབད་

ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་འགྲོས་ཚུ་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ འཐོན་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་
ནང་ཡང་ མང་སུ་ཅིག་སྦེ་རང་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ ཧ་ཀྱང་གིས་ ཉེན་ཁ་ཅན་ཅིག་
ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཟློག་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ སྲིད་དོན་གྱི་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་དང་ དཔེ་སྟོན་གྱི་སྒོ་ལས་འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ མི་མང་འགོ་འཛིན་པ་ཚུ་

གི་ བཟང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོ་

“ངན་ལྷན་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་” དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་པའི་

བཟང་སྤྱོད་འདི་ མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཅིག་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ངན་ལྷད་གདོང་ལན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ནུས་སྟོབས་ཅན་གྱི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དགོཔ་འདི་

གལ་

གནད་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་
འབད་དགོཔ་འདུག འདི་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་ལགཔ་གཅིག་ཁར་མཐུད་དེ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་
གདོང་ལན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཚོད་དང་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ ལམ་སྲོལ་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལེགས་
བསྒྱུར་འབད་དགོཔ་འདུག སྲིད་ལས་བརྟེན་པའི་གནས་སྟངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཤར་རུང་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་
གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཤུགས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་སྐྱེད་དགོཔ་འདུག

ང་བཅས་ག་ར་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཟློག་ཐབས་སྒྲིགས་
ནིའི་དོན་ལུ་ ད་རེས་ལས་ རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ངན་ལྷད་མི་འཐབ་ནི་དང་ གཞན་འཐབ་ས་མཐོང་རུང་ འདི་ལུ་
བཟོད་བསྲན་མི་སྐྱེད་ཟེར་བའི་ ཁས་བླངས་འབད་གེ།
ངན་ལྷད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད་གེ!
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཟུར་སྦྲགས་༡ པ: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ནང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་རྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་བཏང་
ཡོད་པའི་རྩོད་ཉོགས།

ཨང་། རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༡

སྤ་རོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཆོག་ཐམ་དང་འབྲེལ་བའི་འཐུས་ ལྐོག་ཟ།

ཕྱིར་གཏུགས་ཟླ་ཚེས།

༢༠/༠༢/༢༠༡༨

༢

རྒྱལ་ཡོངས་ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་ཤིས་རིག་པའི་ལྟེ་བ་ནང་ མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རིམ་སྐབས་ རིན་
བསྡུར་ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་གཡོ་སྒྱུར་དང་ཕྱོགས་རིས།

༠༦/༠༣/༢༠༡༨

༣

པདྨ་འགའ་ཚལ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

༠༦/༠༣/༢༠༡༨

༤

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཡོ་ཟོལ་དང་
གྱོས་ངན།

༢༩/༠༦/༢༠༡༨

༥
༦
༧
༨
༩

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཛོང་ཁག་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་ ཕུན་ཚོགས་ཐང་རྒེད་
འོག་ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

སྤུ་ན་ཁ་ སྟོད་དབང་རྒེད་འོག་ ནེབ་སྟེང་ཁ་ལུ་ གླིང་སྒར་ཡིག་ཚང་རྐྱབ་མིའི་ནང་ ཡིག་ཆ་རྫུས་
བཟོ།

༠༩/༠༧/༢༠༡༨

ཊི་ཨེན་ཀེ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ སློབ་གྲྭའི་འཆར་གཞི་དང་གོང་འཕེལ་སྡེ་
ཚན་བར་ན་ གྱོས་ངན།

༢༣/༠༨/༢༠༡༨

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་གཅིག་གི་ ཐོབ་བརྗོད་རྫུན་མ།

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ གུ་མ་རྒེད་འོག་གི་ རྒཔ་གྲོསཔ་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆའི་ཆོག་ཐམ་ལོག་
སྤྱོད།

༡༠

ཐིམ་ཕུག་ ཨོ་ལ་ཁར་ལུ་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ།

༡༢

འབྲུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ མ་དངུལ་ལྐོ་ཟ།

༡༡

༡༣
༡༤

༠༣/༠༧/༢༠༡༨

༡༣/༠༧/༢༠༡༨

༣༠/༠༨/༢༠༡༨
༡༨/༠༩/༢༠༡༨

ཐིམ་ཕུག་ཧེ་ཇོ་ལུ་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ།

༠༤/༡༠/༢༠༡༨

ཐིམ་ཕུག་ དབང་སི་སི་ན་ལུ་ གཞུང་ས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ཐོ་བཀོད།

༠༧/༡༡/༢༠༡༨

༡༦/༡༠/༢༠༡༨

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་ནང་གི་ འགོ་དཔོན་གྱིས་ གཡོ་ཟོལ་
དང་ངན་ལྷད།

༢༧/༡༢/༢༠༡༨

ཐིམ་ཕུག་ སྤང་ཆང་འཁོར་ལོའི་སྟག་ཀ་ཤ་ལུང་པའི་ནང་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ།

༢༨/༡༢/༢༠༡༨

༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

༢༨/༡༢/༢༠༡༨

༡༧

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་གཡོག་ལས་རིམ་གྱི་མཁོ་སྒྲུབ་
བྱ་རིམ་ནང་ངན་ལྷད།

༢༨/༡༢/༢༠༡༨

༡༦

༡༨

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལས་༢༠༡༧ ཚུན་ འོང་འབབ་དང་འབྲེལ་བའི་གཡོ་ཟོལ།

༣༡/༡༢/༢༠༡༨
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཟུར་སྦྲགལ༢ པ།: རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ ནང་འཁོད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
ཡོད་པའི་ རྩོད་གཞི།

ཨང་། རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

ཕྱིར་གཏུགས་ཟླ་ཚེས།

༡

ཐིམ་ཕུག་སའི་རྩོད་ཉོགས།- ཐིམ་ཕུག་དེབ་སྲིད་ལུ་ ཁྲིམས་འགེལ་ཐོག་གཞུང་ས་མིང་ཐོག་བཀོད་པ།

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

༢

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ དངུལ་བཏོན་འཁྲུལ་ཆས་དང་འབྲེལ་བའི་ མ་
དངུལ་ལྐོག་ཟ།

༠༩/༡༠/༢༠༡༧

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ གཡོ་ཟོལ་ཐོག་ས་ཆ་ཉོ་གཙོང་།

༠༧/༡༡/༢༠༡༧

༣

སྤ་རོ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ རྐང་འགྲུལ་དང་བལྟ་བཤལ་ཚད་འཛིན་ནང་ལྐོག་ཟ།

༠༩/༡༠/༢༠༡༧

༥

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ ནག་ཚལ་དང་གླིང་སྒར་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ནང་ལྐོག་ཟ།

༠༡/༡༢/༢༠༡༧

༦

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ནུབ་རིས་གསར་སྒྲུབ་བར་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་གཏོང་ལེན་
ནང་ངན་ལྷད།

༢༩/༡༢/༢༠༡༧

༤

༧
༨
༩
༡༠
༡༡
༡༢

༡༣

རྒྱལ་ཡོངས་ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་གཤིས་རིག་པའི་ལྟེ་བ་ནང་ མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རིམ་སྐབས་ རིན་བསྡུར་
ཚོང་བསྒྱུར་གྱི་གཡོ་སྒྱུ་དང་ཕྱོགས་རིས།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུནལཱའི་ནང་ གཡོ་ཟོལ་དང་གྱོས་ངན།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཛོང་ཁག་ བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་ ཕུན་ཚོགས་ཐང་རྒེག་འོག་ནང་
མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།
སྤུ་ན་ཁ་ སྟོད་དབང་རྒེད་འོག་ ནེབ་སྟངས་ཁ་ལུ་ གླིང་སྒར་ཡིག་ཚང་རྐྱབ་མིའི་ནང་ ཡིག་ཆ་རྫུས་
བཟོ།

༠༦/༠༣/༢༠༡༨
༢༩/༠༦/༢༠༡༨
༠༣/༠༧/༢༠༡༨
༠༩/༠༧/༢༠༡༨

ཊི་ཨེན་ཀེ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ སློབ་གྲྭའི་འཆར་གཞི་དང་གོང་འཕེལ་སྡེ་
ཚན་བར་ན་གྱོས་ངན།

༢༣/༠༨/༢༠༡༨

ཐིམ་ཕུག་ ཨོ་ལ་ཁར་ལུ་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ།

༡༨/༠༩/༢༠༡༨

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ གུ་མ་རྒེད་འོག་གི་རྒཔ་གྲོསཔ་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆའི་ཆོག་ཐམ་ལོག་སྤྱོད།

༣༠/༠༨/༢༠༡༨

༡༤

ཐིམ་ཕུག་ཧེ་ཇོ་ལུ་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ།

༠༤/༡༠/༢༠༡༨

༡༦

ཐིམ་ཕུག་ དབང་སི་སི་ན་ལུ་ གཞུང་ས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་མཐོ་བཀོད།

༠༧/༡༡/༢༠༡༨

༡༥

༡༧
༡༨

འབྲུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ མང་དངུལ་ལྐོ་ཟ།

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ སྒོ་ནོར་ལས་ཁུངས་ནང་གི་ འགོ་དཔོན་གྱིས་ གཡོ་ཟོལ་དང་
ངན་ལྷད།
ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ མང་དངུལ་ལྐོག་ཟ།
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༡༦/༡༠/༢༠༡༨

༢༧/༡༢/༢༠༡༨
༢༨/༡༢/༢༠༡༨

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
༡༩
༢༠
༢༡

ཐིམ་ཕུག་ སྤང་ཆང་འཁོར་ལོའི་སྟག་ཀ་ཤ་ལུང་པའི་ནང་ གཞུང་ས་ཧམ་འཛུལ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་གི་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་གཡོག་ལས་རིམ་གྱི་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་
རིམ་ནང་ངན་ལྷད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལས་༢༠༡༧ ཚུན་ འོང་འབབ་དང་འབྲེལ་བའི་གཡོ་ཟོལ།

༢༨/༡༢/༢༠༡༨
༢༨/༡༢/༢༠༡༨
༣༡/༡༢/༢༠༡༨
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༡༢/༡༠/༢༠༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (ཊི་ཌི་ཚོང་ལས་དང་ བསོད་ནམ་
བཱེར་ཚོང་ལཱ་ ཡེ་ཤེས་རྩི་ས་ཚོང་ལཱ)

༤

༥
༠༥/༠༢/༢༠༡༥

༠༩/༠༣/༢༠༡༥

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་པ་གིས་ གཞུང་
དངུལ་དང་དབང་ཚད་ལོག་སྤྱོད།

༣

ཐའི་ལེན་ལུ་ འབྲུག་གི་ ཕྱི་འབྲེལ་དོན་
གཅོད་ཡིག་ཚང་ནང་ མ་དངུལ་ལོག་སྤྱོད།

༠༨/༠༨/༢༠༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (ཇེ་པི་ཨེལ་པི)

༢

༦

༡༡/༠༤/༢༠༡༤

རྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་ལྐོག་ཟ།

༡

༢༦/༠༣/༢༠༡༤

ཐིམ་ཕུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་རྒྱ་
གར་གྱི་དངུལ་ རུ་པི་ ལོག་སྤྱོད།

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་
གཏང་བའི་ཟླ་
ཚེས།

༢༦/༠༢/༢༠༡༦

༢༡/༠༡/༢༠༡༦

༢༠/༡༡/༢༠༡༥

༠༤/༠༩/༢༠༡༥

༢༡/༡༡/༢༠༡༤

༡༧/༠༤/༢༠༡༤

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

གསར་སྤང་ རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

༠༦/༠༡/༢༠༡༨

༡༨/༠༩/༢༠༡༨

༣༠/༠༧/༢༠༡༨

༣༡/༠༧/༢༠༡༧

༡༦/༡༡/༢༠༡༨

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།
ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

༠༤/༡༠/༢༠༡༨

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

ཟུར་སྦརགས་༣ པ།: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི།

ཉེས་གཟུགས་ཅན་༢
ཀྱི་མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི།

ཉེས་གཟུགས་ཅན་
གཅིག་གི་མཐོ་གཏུགས་
འབད་ཡོད།

དྲན་གསོ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢༥/༠༨/༢༠༡༥
༢༥/༠༨/༢༠༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (ཌི་པི་ཚོང་ཁང།)

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (ཊི་ཕུན་ཚོགས་ཚོང་ལས)

༩

༡༠

༡༡

༡༣

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (ཆོ་ཊི་ལལ་ཤ་ སྣ་ཚོགས་ཚོང་
ཁང་།)
༠༩/༡༠/༢༠༡༥

༢༥/༠༨/༢༠༡༥

༠༨/༠༨/༢༠༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (རབ་བརྟེན་སྨན་ཚོང་ཁང་)

༨

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (བུ་མི་ཚོང་ལས)

༠༨/༠༨/༢༠༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (ནོར་བཟང་ཚོང་ལས་)

༧

༡༢

༠༨/༠༨/༢༠༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར།(རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་ཚོང་ཁང།)

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་
གཏང་བའི་ཟླ་
ཚེས།

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

༡༣/༡༡/༢༠༡༨

༡༦/༠༥/༢༠༡༨

༢༢/༡༠/༢༠༡༨

༣༠/༡༡/༢༠༡༨

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

འཁྲུན་ཆོད་ནང་འཛོལ་
བ་ཡོདཔ་ལས་མཐོ་
གཏུགས་འབད་དེ་ཡོད།

འཁྲུན་ཆོད་ནང་འཛོལ་
བ་ཡོདཔ་ལས་མཐོ་
གཏུགས་འབད་དེ་ཡོད།

འཁྲུན་ཆོད་ནང་འཛོལ་
བ་ཡོདཔ་ལས་མཐོ་
གཏུགས་འབད་དེ་ཡོད།

དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཤོགས་གྲངས། 125

ཤོགས་གྲངས། 126
༡༣/༡༡/༢༠༡༥
༡༨/༡༢/༢༠༡༥

༢༣/༡༢/༢༠༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (དབྱངས་འཁོར་ཚོང་ལས་)

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (ལྷ་དབྱངས་ཚོང་ལས་)

༡༩

༢༠

༡༣/༡༡/༢༠༡༥

༡༣/༡༡/༢༠༡༥

༢༤/༡༠/༢༠༡༥

༠༩/༡༠/༢༠༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། ཀུན་གྲུབ་ཚོང་ལས

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (ཝའི་པི་ཚོང་ལས་དང་ཝའི་པི་ཆང་
ཁང་)

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (ཞུ་ཌི་བི་ཡེར་བཀྲམ་སྤེལ་)

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (འབྲུག་ནོར་ལྷ་ཚོང་ལས)

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (རབ་བརྟེན་ལམ་སྟོན་ཚོང་ལས་)

༡༨

༡༧

༡༦

༡༥

༡༤

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་
གཏང་བའི་ཟླ་
ཚེས།

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

༢༧/༠༨/༢༠༡༨

༡༢/༡༡/༢༠༡༨

༢༣/༡༠/༢༠༡༨

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

འཁྲུན་ཆོད་ནང་འཛོལ་
བ་ཡོདཔ་ལས་མཐོ་
གཏུགས་འབད་དེ་ཡོད།

འཁྲུན་ཆོད་ནང་འཛོལ་
བ་ཡོདཔ་ལས་མཐོ་
གཏུགས་འབད་དེ་ཡོད།

འཁྲུན་ཆོད་ནང་འཛོལ་
བ་ཡོདཔ་ལས་མཐོ་
གཏུགས་འབད་དེ་ཡོད།

དྲན་གསོ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༣༠/༡༢/༢༠༡༥

༡༢/༠༡/༢༠༡༦

༡༨/༡༢/༢༠༡༥

༠༤/༠༤/༢༠༡༦

༣༠/༡༢/༢༠༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (ཏ་མ་བེཡེར་ཚོང་ལས་)

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (རྒྱལ་སྲས་སྣ་བདུན་ཚོང་ལས་)

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (ལས་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ)

འབྲུག་འགྲེམ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ མགུ་སྐོར་
དང་རྫུས་བཟོ།

༢༢

༢༣

༢༤

༢༥

༢༦

༢༣/༡༢/༢༠༡༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (དབྱངས་འཁོར་ སྣུམ་འཁོར་ཅ་
ཆས་ཚོང་ཁང་)

༢༡

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར། (ཡེ་ཤེས་པདྨ་ཚོང་ལས་དང་སྣུམ་
འཁོར་)

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་
གཏང་བའི་ཟླ་
ཚེས།

༣༠/༠༨/༢༠༡༦

༢༩/༠༨/༢༠༡༦

༢༧/༠༤/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

༣༠/༡༠/༢༠༡༨

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།
ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

འཁྲུན་ཆོད་ནང་འཛོལ་
བ་ཡོདཔ་ལས་མཐོ་
གཏུགས་འབད་དེ་ཡོད།

འཁྲུན་ཆོད་ནང་འཛོལ་
བ་ཡོདཔ་ལས་མཐོ་
གཏུགས་འབད་དེ་ཡོད།

དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཤོགས་གྲངས། 127

ཤོགས་གྲངས། 128
༡༥/༠༢/༢༠༡༧

༡༧/༧/༢༠༡༥
༣༡/༡༢/༢༠༡༦
ལུ་ རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་གི་ལོག་
གཏང་ཡོདཔ།
༢༢/༡༢/༢༠༡༥

༢༦/༠༥/༢༠༡༦

ཧེ་མའི་རྫོང་བདག་གི་ ཀྲོང་གསར་ལུ་ ས་
ཚབ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཡོ་ཟོལ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་དངུལ་བཏོན་འཁྲུལ་
ཆས་དང་འབྲེལ་བའི་གཡོ་ཟོལ།

ཐིམ་ཕུག་ཚ་ལུ་མ་ཕེབ་ལུ་ ཁྲིམས་འགེལ་
ཐོག་གཞུང་ས་མཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ནང་
ནང་གསུག

༢༨

༢༩

༣༠

༣༡

༢༡/༠༣/༢༠༡༧

༢༠/༠༣/༢༠༡༧

༢༥/༡༠/༢༠༡༦

༡༣/༡༠/༢༠༡༥

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་ཁང་ནང་
རྒྱ་དངུལ་ཕྱིར་ལོག་དོན་ལུ་ ནང་གསུག་
དང་གཡོ་ཟོལ།

༡༧/༡༠/༢༠༡༦

༠༤/༠༧/༢༠༡༦

༢༧

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

ངང་ལམ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་དབང་འཛིན་
ནང་ལྐོག་ཟ།

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་
གཏང་བའི་ཟླ་
ཚེས།
༡༠/༡༠/༢༠༡༨

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།
ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་
བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་
ཡོད།

ཉེས་བཙུགས་ཅན་ཅིག་
གི་མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

དྲན་གསོ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༠༧/༠༧/༢༠༡༦

༠༢/༠༨/༢༠༡༦

༠༧/༠༩/༢༠༡༦

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལོར་ བར་སྦི་ས་ལུ་ གཞུང་
ས་དྲིསི་༥༠ ཁྲིམས་འགེལ་ཐོག་ཉོ་གཙོང་།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་ཟ་སྤྱོད་ལས་
འཛིན་ཚད་ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཐིམ་ཕུག་སྒང་གཅད་ལུ་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༤.༥
ཁྲིམས་འགེལ་ཐོག་སྒྱུར་སོར་དང་ས་ཚབ།

ཡུ་ཌི་ཚོང་ལས་ཀྱིས་ ཁྲལ་གཟུར།

༣༤

༣༥

༣༦

༣༧

༡༩/༡༠/༢༠༡༥

༢༣/༠༦/༢༠༡༦

༣༣

༠༢/༠༦/༢༠༡༦

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ནང་
གཡོ་ཟོལ་ཐོག་ལས་ ཉིན་ལྟར་གླ་འཐུས་
ཐོབ་བརྗོད།

༣༢

ཐིམ་ཕུག་ཚ་ལུ་མ་ཕེབ་ལུ་ ཁྲིམས་འགེལ་
ཐོག་གཞུང་ས་ཨེ་ཀར་༡.༣༧ གཡོ་ཟོལ་
ཐོག་ མཐོ་བཀོད་དང་ཧམ་འཛུལ།

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་
གཏང་བའི་ཟླ་
ཚེས།

༢༨/༠༣/༢༠༡༧

༢༧/༠༣/༢༠༡༧

༢༦/༠༣/༢༠༡༧

༢༤/༠༣/༢༠༡༧

༢༣/༠༣/༢༠༡༧

༢༢/༠༣/༢༠༡༧

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

༢༢/༡༠/༢༠༡༨

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།
དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཤོགས་གྲངས། 129

ཤོགས་གྲངས། 130
༢༡/༡༠/༢༠༡༦

༢༩/༡༢/༢༠༡༦

སྤ་རོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ནང་
ལྐོག་ཟ།

ཐིམ་ཕུག་སའི་རྩོད་ཉོགས་- འོང་འབབ་
དྲུང་ཡིག་གི་ ཁྲིམས་འགེལ་ཐོག་ གཞུང་
ས་ནང་ཧམ་འཛུལ།

༤༠

༤༡

༤༢

༠༧/༠༩/༢༠༡༦

༢༩/༡༢/༢༠༡༦

ཐིམ་ཕུག་སའི་རྩོད་ཉོགས་- རྒེདཔོ་ནག་སྐུ་
གི་ གཞུང་ས་གཡོ་ཟོལ་ཐོག་མཐོ་བཀོད།

༣༩

༤༣

༢༩/༡༢/༢༠༡༦

བཀྲིས་ཚོང་ལས་ནང་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར།

ཐིམ་ཕུག་ ལུང་བརྟེན་ཕུག་ལུ་ ཁྲིམས་
འགེལ་ཐོག་ གཞུང་ས་མཐོ་བཀོད་དང་
ཧམ་འཛུལ།

༢༩/༡༢/༢༠༡༦

ཤ་ཨེན་སཱོནས་ (Sha & Sons) གི་
ཁྲལ་གཟུར།

༣༨

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་
གཏང་བའི་ཟླ་
ཚེས།

༠༤/༠༤/༢༠༡༧

༠༣/༠༤/༢༠༡༧

༠༢/༠༤/༢༠༡༧

༠༡/༠༤/༢༠༡༧

༣༡/༠༣/༢༠༡༧

༣༠/༠༣/༢༠༡༧

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།
མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།
ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

འཁྲུན་ཆོད་ནང་འཛོལ་
བ་ཡོདཔ་ལས་མཐོ་
གཏུགས་འབད་ཡོད།

དྲན་གསོ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༤༩

༤༨

༤༧

བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐེངས་༧ པ་དང་༢༢ པའི་ནང་
དམག་རྩེ་ཨྱོན་དངོས་གྲུབ་དང་ དཔལ་
དཔོན་སངས་རྒྱས་སྒྲག་པ་གིས་ མ་དངུལ་
ལྐོག་ཟ་དང་གཡོ་ཟོལ།

བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐེངས་༦ པའི་ནང་ དམག་རྩེ་
འགྱུར་མེད་ཀྱིས་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་
གཡོ་ཟོལ།

བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐེངས་༥ པ་དང་༡༠ པའི་ནང་
གླིང་དཔོན་རིག་འཛིན་ཡེ་ཤེས་དང་ མཛད་
པ་གིས་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་གཡོ་ཟོལ།

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

༡༦/༠༩/༢༠༡༦

༤༥

༤༦

༢༩/༠༤/༢༠༡༦

སྤ་རོ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་
ཚད་ཀྱི་ ལུང་ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ ལྐོག་
ཟ་དང་གཡོ་ཟོལ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལུ་ གསར་སྦིས་ཐང་ལུ་
གཞུང་ས་དྲིསི་༡༠༦ ཁྲིམས་འགེལ་ཐོག་
ལས་མཐོ་བཀོད་དང་ཧམ་འཛུལ།

༠༦/༠༧/༢༠༡༦

སྒང་གཅད་དང་ལྕང་དེབ་སྲིད་ལུ་ གཞུས་
ས་དྲིསི་༡༣༢ ནང་ཧམ་འཛུལ།

༤༤

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་
གཏང་བའི་ཟླ་
ཚེས།

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༢༨/༠༤/༢༠༡༧

༠༧/༠༤/༢༠༡༧

༠༥/༠༤/༢༠༡༧

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་
འདུན།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་
འདུན།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

༢༣/༡༡/༢༠༡༨

༢༣/༡༡/༢༠༡༨

༢༣/༡༡/༢༠༡༨

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

དྲན་གསོ།

ཉེས་གཙུགས་ཅན་ཅིག་
དངོན་མཐོ་ཁྲིམས་
ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་
འདུན།
ཡོད།

དངོན་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

དངོན་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཤོགས་གྲངས། 131

ཤོགས་གྲངས། 132

༥༤

༥༣

བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐེངས་༡༣ དམག་རྩེ་བསོད་
ནམ་ལྷ་རྒྱལ་དང་བསོད་ནམ་རྡོ་རྗེ་གིས་ མ་
དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་གཡོ་ཟོལ།

བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐེངས་༡༢ པ་དང་༢༡ པའི་
ནང་ དམག་རྩེ་བསོད་ནམ་མེ་རིང་དང་
དཔལ་དཔོན་གཏང་ཀ་གིས་ མ་དངུལ་
ལྐོག་ཟ་དང་གཡོ་ཟོལ།
༠༦/༠༦/༢༠༡༧

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

༥༡

༥༢

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐེངས་༩ དམག་རྩེ་སྲིད་རྒྱལ་
ཚེ་དབང་དང་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ མ་
དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་གཡོ་ཟོལ།

༥༠

བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐེངས་༡༡ པ་དང་༡༧ པའི་
ནང་ གླིང་དཔོན་ཀརྨ་ མཐར་ཕྱིན་དང་
དཔལ་རྒྱབ་བསོད་ནམ་དོན་གྲུབ་གྱིས་ མ་
དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་གཡོ་ཟོལ།

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐེངས་༡༠ པའི་ནང་ དམག་
རྩེ་ཨྱོན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་
དང་གཡོ་ཟོལ།

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་
གཏང་བའི་ཟླ་
ཚེས།

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་
འདུན།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་
འདུན།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་
འདུན།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་
འདུན།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

༢༣/༡༡/༢༠༡༨

༢༠/༡༡/༢༠༡༨

༢༣/༡༡/༢༠༡༨

༢༠/༠༨/༢༠༡༨

༢༠/༡༡/༢༠༡༨

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཉེས་བཙུགས་ཅན་
གྱི་ ཆེ་མཐོ་གྲངས་
མང་ཁྲིམས་ཁྲི་ནང་མཐོ་
གཏུགས་འབད་ཡོད།

དྲན་གསོ།

དངོན་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཉེས་བཙུགས་ཅན་གྱི་ཆོ་
མཐོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་
ཁྲི་ལུ་མཐོ་གཏུགས་
འབད་ཡོད།

ཉེས་བཙུགས་ཅན་
དངོན་མཐོ་ཁྲིམས་
གཅིག་ལུ་མཐོ་གཏུགས་
འདུན།
འབད་ཡོད།

དངོན་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༥༧

༥༩

བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐེངས་༡༩ པའི་ནང་ གླིང་
དཔོན་ཨྱོན་ནོར་བུ་གིས་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་
དང་གཡོ་ཟོལ།
༠༦/༠༦/༢༠༡༧

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐེངས་༡༦ པའི་ནང་ གླིང་
དཔོན་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་དང་དཔལ་རྒྱབ་བཀྲིས་
ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་
གཡོ་ཟོལ།

༥༦

༥༨

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐེངས་༡༥ པའི་ནང་ ཚེ་རིང་
སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་
གཡོ་ཟོལ།

༥༥

བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐེངས་༡༨ པ་དང་ དཔལ་
བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བཀའ་དབང་གནང་
བའི་སྐབས་ དམག་རྩེ་ ཀུན་དགའ་ནོར་
བུ་དང་ དཔལ་རྒྱབ་དབང་ཕྱུག་གིས་ མ་
དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་གཡོ་ཟོལ།

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

བདེ་སྲུང་ཤོ་ཐེངས་༡༤ པ་དང་༢༣ པའི་
ནང་ དམག་རྩེ་གླིང་གི་རྒྱ་མཚོ་གིས་ མ་
དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་གཡོ་ཟོལ།

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་
གཏང་བའི་ཟླ་
ཚེས།

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་
འདུན།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་
འདུན།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་
འདུན།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་
འདུན།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

༢༣/༡༡/༢༠༡༨

༢༠/༡༡/༢༠༡༨

༢༣/༡༡/༢༠༡༨

༢༠/༡༡/༢༠༡༨

༢༣/༡༡/༢༠༡༨

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཉེས་བཙུགས་ཅན་གྱི་ཆེ་
མཐོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་
ཁྲི་ལུ་མཐོ་གཏུགས་
འབད་ཡོད།

དྲན་གསོ།

དངོན་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཉེས་བཙུགས་ཅན་གྱིས་
ཆེ་མཐོ་གྲངས་མང་
ཁྲིམས་ཁྲིའི་ནང་མཐོ་
གཏུགས་འབད་ཡོད།

ཉེས་བཙུགས་ཅན་
དངོན་མཐོ་ཁྲིམས་
གཅིག་ལུ་མཐོ་གཏུགས་
འདུན།
འབད་ཡོད།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

དངོན་མཐོ་ཁྲིམས་
འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཤོགས་གྲངས། 133

ཤོགས་གྲངས། 134

༦༧

༦༦

༦༥

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྲུང་སྐྱོབ་བློ་
གཏད་མ་དངུལ་ནང་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་
ལྷད།

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
ནང་ལྐོག་ཟ།

འབྲུག་རྒྱལ་་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ནང་
འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ་ཚུ་གིས་ གཡོ་ཟོལ་
དང་ངན་ལྷད།

བཀྲིས་ཡངས་རྩེ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
ལྐོག་ཟ།

༣༡/༠༧/༢༠༡༧

༢༢/༠༦/༢༠༡༧

༢༩/༡༢/༢༠༡༧

༢༤/༠༤/༢༠༡༧

༢༩/༡༢/༢༠༡༦

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་
ལྐོག་ཟ།

༦༣

༦༤

༣༠/༡༢/༢༠༡༦

ཀེན་པ་སྒེར་སྡེ་ཚད་ཀྱིས་ ཁྲལ་གཟུར།

༦༢

༣༠/༡༢/༢༠༡༦

༠༥/༡༠/༢༠༡༥

ལྕང་དེབ་སྲིད་ནང་ ཁྲིམས་འགེལ་ཐོག་
མི་མང་རྩ་འགྲོ་ མཐོ་བཀོད།

ན་གཞོན་དང་བརྡ་རྒྱུད་ལྟེ་བ་(YMC)
ནང་ལྐོག་ཟ།

༦༡

༦༠

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་
གཏང་བའི་ཟླ་
ཚེས།

༢༡/༠༥/༢༠༡༨

༡༨/༠༥/༢༠༡༨

༡༤/༠༥/༢༠༡༨

༢༦/༠༢/༢༠༡༨

༠༦/༠༢/༢༠༡༨

༡༦/༡༠/༢༠༡༧

༠༣/༡༠/༢༠༡༧

༡༧/༠༨/༢༠༡༧

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

བཀྲིས་དབྱངས་རྩེ་རྫོང་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།
མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།
ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།
དྲན་གསོ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢༩/༡༢/༢༠༡༦

༢༩/༠༩/༢༠༡༦

སྤ་རོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ཕྱི་མི་
ནང་སྐྱོད་ཆོག་ཐམ་དང་འབྲེལ་བའི་འཐུས་
ལྐོག་ཟ།

འབྲུག་འཁོར་ལོ་གི་ ཁྲལ་གཟུར།

ཐིམ་ཕུག་རྒྱལཔོ་བྱག་ཁ་ལུ་ ཁྲིམས་
འགེལ་ཐོག་ སྲོག ་ཤིང་ཨེ་ཀར་༡.༡༠
གཡོ་ཟོལ་ཐོག་ལས་ མཐོ་བཀོད་དང་ཧམ་
འཛུལ།

༦༩

༧༠

༧༡

༧༤

༧༣

ཁྲིམས་ཤིང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་
ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

དགེ་འདུ་ ཨེ་མ་ལ་ཁ་ལུ་ ཁྲིམས་འགེལ་
ཐོག་ གཞུང་ས་མཐོ་བཀོད།
༠༧/༠༩/༢༠༡༧

༢༡/༡༢/༢༠༡༦

༠༣/༠༦/༢༠༡༨

༢༠/༠༢/༢༠༡༨

སྤཱན་བང་ གོ་ཤིང་རྒེཔོ་གི་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

༦༨

པདྨ་དགའ་ཚལ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་
ཁང་ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

༡༠/༡༠/༢༠༡༧

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

༧༢

རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་
གཏང་བའི་ཟླ་
ཚེས།

༡༣/༡༢/༢༠༡༨

༠༩/༡༡/༢༠༡༨

༣༠/༡༠/༢༠༡༨

༢༥/༠༨/༢༠༡༨

༢༤/༠༧/༢༠༡༨

༠༤/༠༧/༢༠༡༨

༠༤/༠༦/༢༠༡༨

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།

ཁྲིམས་ཞིང་དྲུང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་
འདུན།

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུག་
ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་
འདུན།

སྤཱན་བང་དྲུང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་
འདུན།

ཐོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།
མཐོ་བཀོད་ཟླ་
ཚེས།
ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།
དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཤོགས་གྲངས། 135

ཤོགས་གྲངས། 136
༡༨/༠༣/༢༠༡༦
༡༨/༠༣/༢༠༡༦
༡༨/༠༣/༢༠༡༦

ཝའི་པི་ཚོང་ལས་དང་ཝའི་པི་ཆང་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་
ཁྲལ་གཟུར།

ཏ་མ་བེཡེར་ཚོང་ཁང་དང་ ཏ་མ་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་
གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

༧

༨

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༢༦/༠༢/༢༠༡༦

ཡུ་ཌི་བི་ཡེར་བཀྲམ་སྤེལ་ཚོང་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་
ཁྲལ་གཟུར།

བསོད་ནམ་རྩི་ས་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར།

ཐའི་ལེན་ལུ་ འབྲུག་གི་ ཕྱི་འབྲེལ་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་
ནང་ མ་དངུལ་ལོག་སྤྱོད།

༢༡/༠༡/༢༠༡༦

༦

༥

༤

ཆོས་བཟང་བཀྲིས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཏོག་ཐོག་ ནང་གསུག་དང་
ཁྲལ་གཟུར།

༢༠/༡༡/༢༠༡༥

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་པ་གིས་ གཞུང་དངུལ་དང་དབང་
ཚད་ལོག་སྤྱོད།

༢

༢

༡༧/༠༤/༢༠༡༤

མཐོ་བཀོད་ཟླ་ཚེས།

འབྲུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ ལས་ རྒྱ་དངུལ་
ཕྱིར་ལོག

རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༡

ཨང་།

ཟུར་སྦྲགས་༤ པ།: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་གནང་ཡོད་པའི་འཁྲུན་ཆོད།

༠༥/༠༤/༢༠༡༨

༡༣/༠༤/༢༠༡༨

༠༣/༠༤/༢༠༡༨

༣༠/༠༣/༢༠༡༨

༣༠/༠༣/༢༠༡༨

༣༡/༠༥/༢༠༡༨

༢༣-༠༤-༢༠༡༨
(གཞི་རྩོད་)

༡༣/༠༧/༢༠༡༨

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

༢༩/༡༠/༢༠༡༨
༢༢/༡༡/༢༠༡༨

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

༣༠/༠༣/༢༠༡༨

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་ཚེས། རྩོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

འཁྲུན་ཆོད་གནས་ཚད།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༡༨/༠༣/༢༠༡༦
༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦
༡༨/༠༣/༢༠༡༦

ཌི་པི་ཚོང་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

དབྱངས་འཁོར་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར།

བུ་མི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རབ་བརྟན་སྨན་ཚོང་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ལྷ་དབྱངས་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཆོ་ཊི་ལལ་ཤ་སྣ་ཚོགས་ཚོང་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར།

ཀུན་གྲུབ་ཚོང་ལས་ཁང་ནང་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

༡༢

༡༣

༡༤

༡༥

༡༦

༡༧

༡༨

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

ཨའི་ཨེསི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

༡༡

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

མཐོ་བཀོད་ཟླ་ཚེས།

ཌི་ཀེ་སྣ་ཚོགས་ཚོང་ཁང་དང་ ཌི་ཀེ་ཚེམ་ཁང་གི་ ནང་
གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཊི་ཕུན་ཚོགས་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར།

རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༡༠

༩

ཨང་།

༢༢-༠༥-༢༠༡༨
(ཉེས་རྩོད)

༡༣-༠༤-༢༠༡༨
(གཞི་རྩོད་)

༡༣/༠༤/༢༠༡༨

༣༠/༠༣/༢༠༡༨

༢༣/༠༤/༢༠༡༨

༢༣/༠༤/༢༠༡༨

༡༡/༠༥/༢༠༡༨

༠༣/༠༥/༢༠༡༨

༢༤/༠༤/༢༠༡༨

༡༣/༠༤/༢༠༡༨

༠༢/༠༤/༢༠༡༨

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་ཚེས། རྩོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

ཉེས་གཟུགས་ཅན་བྲོས་
གཟུར་སོང་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

འཁྲུན་ཆོད་གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཤོགས་གྲངས། 137

ཤོགས་གྲངས། 138

ནོར་བཟང་ཚོང་ལས་ཀྱི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཀེ་ཇེ་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

༢༢

༢༣

རྒྱལ་སྲས་སྣ་བདུན་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་
ཁྲལ་གཟུར།

༣༠

ཅ་དམ་བལྟ་རྟོགས་པ་གི་ ནང་གསུག་དང་ ཆ་ཚད་མ་
མཉམ་པའི་གཞི་གནས་འཆང་བ།

འབྲུག་ལྕགས་ཚོང་ལྟེ་བ་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

༢༩

༢༨

བསྟན་འཛིན་ཚོང་ལས་ཁང་ནང་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར།

ཊི་ཌི་ཚོང་ལས་ལུ་ ཚོང་ལས་ཆོག་ཐམ་བྱིན་ནིའི་ནང་
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

རིག་གསུམ་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར།

༢༧

༢༦

༢༥

ཡེ་ཤེས་པདྨ་ཚོང་ལས་ཁང་དང་ ཡེ་ཤེས་པདྨ་འཁོར་ལོ་
ཚོང་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་ཚོང་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

༢༡

༢༤

རབ་བརྟན་ལམ་སྟོན་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་
ཁྲལ་གཟུར།

འབྲུག་ནོར་ལྷ་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར།

རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༢༠

༡༩

ཨང་།

༢༨/༠༧/༢༠༡༦

༢༧/༠༤/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༣/༢༠༡༦

མཐོ་བཀོད་ཟླ་ཚེས།

༢༦/༠༦/༢༠༡༨

༠༣/༠༥/༢༠༡༨

༣༠/༠༣/༢༠༡༨

༢༡/༠༥/༢༠༡༨

༢༣-༠༤-༢༠༡༨
(གཞི་རྩོད)

༡༡/༠༥/༢༠༡༨

༠༣/༠༥/༢༠༡༨

༡༩/༠༤/༢༠༡༨

༡༣/༠༤/༢༠༡༨

༡༣/༠༤/༢༠༡༨

༡༣/༠༤/༢༠༡༨

༢༡/༠༥/༢༠༡༨

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་ཚེས། རྩོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

འཁྲུན་ཆོད་གནས་ཚད།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

རམ་པྲིཊ་ཤ་སྣ་ཚོགས་ཚོང་ཁང་གི་ཁྲལ་གཟུར།

ལྷོ་སོམ་བི་ཁ་ལུ་ ས་འཐེབ་དངུལ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་
ལྐོག་ཟ།

༣༧

༣༨

ནང་འདྲེན་པ་༡༨ གིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་འཛུལ་སྒོ་ཁར་
བཙོང་ཁྲལ་གཟུར་བ།

༠༦/༠༤/༢༠༡༧

ཡུ་ཌི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

༣༦

༣༩

༢༩/༠༣/༢༠༡༧

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ དངུལ་བཏོན་འཁྲུལ་ཆའི་ གཡོ་ཟོལ།

༣༥

༡༢/༠༤/༢༠༡༧

༢༨/༠༣/༢༠༡༧

༢༠/༠༣/༢༠༡༧

༢༠/༡༠/༢༠༡༦

དཔལ་འབྱོར་ལྕགས་ཚོང་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར།

༣༤

༢༩/༠༨/༢༠༡༦

༣༠/༠༨/༢༠༡༦

༢༩/༠༨/༢༠༡༦

མཐོ་བཀོད་ཟླ་ཚེས།

ལས་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

འབྲུག་འགྲེམ་རང་སྐྱོང་ཚད་ལྡན་ལས་འཛིན་ནང་ གཡོ་རྒྱུ་
དང་མརྫུན་བཟོ།

ཨར་ཀེ་སྣུམ་འཁོར་ཚོང་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་
གཟུར།

རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༣༣

༣༢

༣༡

ཨང་།

༢༩/༠༣/༢༠༡༨

༡༩/༠༤/༢༠༡༨

༠༥/༠༤/༢༠༡༨

༠༩/༠༢/༢༠༡༨

༠༩/༠༢/༢༠༡༨

༢༧/༠༢/༢༠༡༨

༠༦/༠༨/༢༠༡༨

༠༤/༡༠/༢༠༡༨

༡༡/༠༥/༢༠༡༨

༠༧-༠༨-༢༠༡༨
(ཉེས་རྩོད་)

༡༤-༠༥-༢༠༡༨
(གཞི་རྩོད)

༠༥/༠༤/༢༠༡༨

༢༧/༡༢/༢༠༡༨

༢༣/༠༤/༢༠༡༨

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ལྷ་སོམ་བི་ཁ་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་ཚེས། རྩོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

འཁྲུན་ཆོད་གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཤོགས་གྲངས། 139

ཤོགས་གྲངས། 140
༣༡/༠༣/༢༠༡༧
༠༨/༠༨/༢༠༡༨

བཀྲིས་ཚོང་ལས་ཁང་ནང་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་གི་ཐོབ་
བརྗོད་རྫུས་མ།

༤༥

༤༦

༢༨/༠༣/༢༠༡༧

༠༤/༠༣/༢༠༡༨

༠༥/༠༢/༢༠༡༨

༡༦/༡༠/༢༠༡༧

༡༧/༠༨/༢༠༡༧

མཐོ་བཀོད་ཟླ་ཚེས།

ཅ་དམ་ལྟ་རྟོགས་པ་གི་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་གཡོ་ཟོལ།

ངང་ལམ་དང་ ཝམ་རོང་འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་
ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཝམ་རོང་ འབྲུག་རྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཧེ་མའི་རྟ་ལོག་རྒེདཔོ་གི་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ན་གཞོན་དང་བརྡ་རྒྱུད་ལྟེ་བ་ནང་(YMC) ལྐོག་ཟ་དང་
རྫུན་བཟོ།

རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༤༤

༤༣

༤༢

༤༡

༤༠

ཨང་།

༢༢/༠༨/༢༠༡༨

༠༤/༠༦/༢༠༡༨

༢༠/༡༡/༢༠༡༨

༢༥/༡༠/༢༠༡༨

༡༨/༠༩/༢༠༡༨

༢༨/༠༦/༢༠༡༨

༠༦/༡༡/༢༠༡༨

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཝམ་རོང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་ཚེས། རྩོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་
ཡོད།

འཁྲུན་ཆོད་གནས་ཚད།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༥

༤

༣

༢

༡

ཟུར་ཐེབས་)

ཟ། (རྩོད་གཞི་ ༡༣/༢༠༠༩ གི་

ནང་ མ་དངུལ་ལོག་སྤྱོད་དང་ལྐོག་

གསོ་བའི་མཁོ་སྒྲུབ་མ་དངུལ་

ནང་གསུག

ལུ་ འབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གི་

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག།: ཀོལ་ཀ་ཊ་

ནག་མི་སྡེ་སབ
ློ ་གྲྭ་ཆུང་བ་བཟོ་བསྐྲུན།

དཀར་ན་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་དང་ སྤང་

དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ནང་ དར་

རྩོད་གཞི།

བསམ་རྩེ་ས་གཏེར་དང་འབྲེལ་བའི་

ལྐོག་ཟ།

ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

༢༠/༠༢/༢༠༡༢

༡༠/༡༢/༢༠༡༠

༠༥/༠༨/༢༠༡༠

༡༠/༠༤/༢༠༠༩

༢༥/༡༠/༢༠༠༧

ཚེས།

མཐོ་བཀོད་ཟླ་

༡༡/༠༤/༢༠༡༣

༢༢/༠༨/༢༠༡༢

༢༨/༠༥/༢༠༡༢

༣༠/༡༢/༢༠༡༡

༡༥/༡༠/༢༠༠༩

ཚེས།

མཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོ་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོ་

ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོ་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐའ་དཔྱད་

སུ་བྷ།

ཨེལ་བི་

བསམ་སྒྲུབ།

ཚེ་དབང་

ཕན་ཅུང་།

སྣ་བརྒྱད།

རྒྱལ་མཚན།

སངས་རྒྱས་

སེངྒེ་རྡོ་རྗེ།

མི་ མི་ངོ།

འབད་དགོ་

སོར་ཆུད་

༤,༡༠༣,༧༦༡.༩༨

༦༦༥,༠༠༠.༠༠

༡,༤༠༢,༥༦༣.༠༠

༤༧,༨༤༤,༢༨༡.༥༢

༤༣,༢༦༢,༩༨༠.༠༠

༡,༡༦༩,༨༩༥.༥༦

བསྡོམས།

ཡོད་པའི་སོར་ཆུད་

བཀག་གནང་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་

༡,༦༠༨,༠༠༠.༠༠

༤,༠༩༤,༣༥༦.༢༦

༡,༨༡༦,༤༤༣.༡༢

༥༠༠,༠༠༠.༠༠

ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་
༦༦༩,༨༩༥.༥༦

དགོཔ་ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

༢,༤༩༥,༧༦༡.༩༨

༦༦༥,༠༠༠.༠༠

༩༠༠,༠༠༠.༠༠

༤༣,༧༤༩,༩༢༥.༢༦

༤༡,༤༤༦,༥༣༦.༨༨

སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

ཟུར་སྦྲགས་༥ པ།: བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་འཁྲུན་ཆོད། - སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་སོར་ཆུད་འབད་ཡོད་མི།

རྒྱ་གནང་ཡོད།

འརྫིན་བཟུང་བཀའ་

དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཤོགས་གྲངས། 141

ཤོགས་གྲངས། 142

༡༠

༩

༨

༧

༦

མགོན་པ) ལུ་ གཡོ་ཟོལ།

དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་(ཤ་སྟོང་

འཐུས་ ཐོབ་བརྗོད་རྫུས་མ།

ལོག་སྤྱོད་ དེ་ལས་ ཉིན་ལྟར་གླ་

ནང་ གཞུང་འཁོར་དང་མི་སྟོབས་

བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་

ཟོལ་དང་ནང་གསུག།

རིགས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རིམ་ནང་ གཡོ་

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ནང་ སྨན་

བསྐྲུན།

ན་རང་གཞི་བརྟེན་སྨན་ཁང་བཟོ་

ལྐོག་ཟ།

སྤུ་ན་ཁ་ འབྲུག་དངུལ་ཁང་ནང་

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

༡༧/༠༥/༢༠༡༦

༠༦/༠༨/༢༠༡༢

༠༢/༠༦/༢༠༡༣

༠༣/༠༧/༢༠༡༢

༡༥/༠༡/༢༠༡༤

ཚེས།

མཐོ་བཀོད་ཟླ་

༡༧/༠༥/༢༠༡༦

༡༢/༠༡/༢༠༡༦

༢༧/༠༢/༢༠༡༥

༡༤/༠༡/༢༠༡༥

༢༦/༠༩/༢༠༡༤

ཚེས།

མཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོ་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཁག་ཁྲིམས་

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་

ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོ་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐའ་དཔྱད་

མཐར་ཕྱིན།

མ།

ཌི་ཨེན་ཤར་

སུ་བྷ།

ཨེལ་བི་

ཕྱུག

ཨྱོན་དབང་

དབང་འདུས།

སྒྲུབ།

ཚེ་རིང་ཆོས་

མི་ མི་ངོ།

འབད་དགོ་

སོར་ཆུད་

༡,༠༣༥,༦༠༠.༦༤

དྲིསི་༢༨།

དང་ཆུ་ཁ་ལུ་ས་ཆ་

དགེ་ལེགས་ཕུག་

༡,༦༠༠,༤༤༣.༦༠

༢༩༢,༠༠༠.༠༠

༥,༡༩༠,༨༨༨.༢༠

༢,༠༠༡,༤༦༤.༠༠

༢,༩༢༧,༠༠༩.༠༠

བསྡོམས།

ཡོད་པའི་སོར་ཆུད་

བཀག་གནང་

༡༣༥,༦༠༠.༦༤

ཆུ་ཁ་ལུ་ས་ཆ་
དྲིས་༡༥།

༢༩༢,༠༠༠.༠༠

༥༦༦,༡༥༥.༠༠

ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་
དགོཔ་ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

དགེ་ལེགས་ཕུག་
ལུ་ས་ཆ་དྲིས་༡༣།

༢,༡༩༠,༨༨༨.༢༠

༢,༠༠༡,༤༦༤.༠༠

༢,༢༩༠,༨༥༤.༠༠

སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

བའི་སྒང་ཡོད།

བསྟར་སྤྱོད་འབད་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་

འབད་ཡི།

ནང་འརྫིན་བཟུང་

བའི་རྩོད་ཉོགས་

སྨྱོ་རྫས་དང་འབྲེལ་

དྲན་གསོ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༡༦

༡༥

༡༤

༡༣

༡༢

༡༡

གསུག

ཡུ་ཌི་བེཡར་བསྐྲམ་སྤེལ་གྱི་ ནང་

༡༨ གི་ ཁྲལ་གཟུར།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་འདྲེན་པ་

འབྲེལ་བའི་ཐོབ་བརྗོན་རྫུས་མ།

གཡོ་ཟོལ་ཐོག་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་

རྡོ་ཕུག་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་གི་

ནང་ལྐོག་ཟ།

དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་

ནང་ནང་གསུག

འཁྲུལ་ཆས་དང་སྨན་རྫས་མཁོ་སྒྲུབ་

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག: སྨན་རིག་

ལས་འཛིན་ནང་ལྐོག་ཟ།

དར་དཀར་ན་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༠༥/༠༦/༢༠༡༧

༢༠/༠༥/༢༠༡༦

༡༧/༡༠/༢༠༡༦

༢༥/༦/༢༠༡༤

༢༩/༡༢/༢༠༡༥

ཚེས།

མཐོ་བཀོད་ཟླ་
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༠༧/༠༧/༢༠༡༦

ཚེས།

མཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

འདུན།

ཁག་ཁྲིམས་

ངང་ལམ་དྲུང་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐའ་དཔྱད་

འདུས།

ཨྱོན་དབང་

ཉི་མ་ལྷ་མོ།

མ་རི།

ཇསི་མཱད་གི་

པདྨ་བཀྲིས།

ཚེ་རིང་བྷི་ད།

རི་ཏ།

རྡོ་ཕུག

རྩ་བརྒྱད།

རྡོ་རྗེ།

རིན་ཆེན་

ཆོས་རྒྱལ།

རྟ་མགྲིན་

མི་ མི་ངོ།

འབད་དགོ་

སོར་ཆུད་
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༡,༣༢༠,༠༠༠.༠༠

༤༢༠,༠༠༠.༠༠

ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་

༤༨༡,༤༩༩.༠༢

༢༤,༥༠༡.༤༡

༡༩,༨༩༢.༤༧

༢,༤༦༥,༥༩༣.༩༧

༡,༣༢༠,༠༠༠.༠༠

༤༢༠,༠༠༠.༠༠

༧༨༩,༩༠༩.༡༠

བསྡོམས།

ཡོད་པའི་སོར་ཆུད་

བཀག་གནང་
དགོཔ་ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

༧༨༩,༩༠༩.༡༠

སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།
དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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༢༡

༢༠

༡༩

༡༨

༡༧

ཝའི་པི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ནང་གསུག

ནང་གསུག

བསོད་ནམ་རྩི་ས་ཚོང་ལས་ཁང་གི་

དང་ཁྲལ་གཟུར།

ལས་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ་གྱི་ ནང་གསུག་

ལས་ཁང་གི་ནང་གསུག

ཏ་མ་བེཡར་ཚོང་ཁང་དང་ ཏ་མ་ཚོང་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

འབྲུག་ལྕགས་ཚོང་ལྟེ་བ་གི་ ནང་

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།
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ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་
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མཐའ་དཔྱད་

དཔལ།

སངས་རྒྱས་

ཚེ་རིང་།

ཀུན་བཟང་

རིང་།

ཕུརཔ་ཚེ་

དབང་མོ།

ཀུན་ལེགས་

ལྷ་མོ།

ཆོས་སྐྱིད་

དབང་མོ།

མཆོག་

དཀོན་

དབང་ཕྱུག

དགྲ་འདུལ་

ཝལ།

ཨ་གར་

ཀའི་ལེསི་

ཀརྨ།

མི་ མི་ངོ།

འབད་དགོ་

སོར་ཆུད་
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ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་

སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།
དགོཔ་ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

དྲན་གསོ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །
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༢༧

༢༦

༢༥

༢༤

༢༣

༢༢

ལས་ཁང་)

དང་ཁྲལ་གཟུར། (ཨའི་ཨེསི་ཚོང་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་

གི་ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཨར་ཀེ་སྣུམ་འཁོར་ཅ་ཆས་ཚོང་ཁང་

ངན་ལྷད།

ཐམ་བྱིན་ནིའི་ནང་ གཡོ་ཟོལ་དང་

ཊི་ཌི་ཚོང་ལས་ལུ་ ཚོང་ལས་ཆོག་

དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཀེ་ཇི་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་

སྤྲོད་ཡོད་པའི་ལྐོག་ཟ།

ལྷོ་སོམ་བི་ཁ་ལུ་ ས་འཐེབ་དངུལ་

ཚོང་ཁང་དང་ ཌི་ཀེ་ཚེམ་ཁང་)

དང་ཁྲལ་གཟུར། (ཌི་ཀེ་སྣ་ཚོགས་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།
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ཚེས།

མཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

འདུན།

ཁག་ཁྲིམས་

སོམ་བི་ཁ་དྲུང་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐའ་དཔྱད་

པ་བཱན་སེ་ཐི།

ཤར་མ།

ཨིན་ད་ར་

ལྷ་མོ།

ཚེ་དབང་

བཀྲིས།

ཆོས་བཟང་

གར་ཝལ།

བི་ཀསི་ ཨ་

ཆོས་སྒྲོན།

དབྱངས་ཅན་

བསྟན་འཛིན།

སྐལ་བཟང་

ཟླ་བ་ལྷ་མོ།

མི་ མི་ངོ།

འབད་དགོ་

སོར་ཆུད་
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ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་

སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།
དགོཔ་ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
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༣༡

༣༠

༢༩

༢༨

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

དཔལ་འབྱོར་ལྕགས་ཚོང་ཁང་གི་ནང་

འཁྲུལ་ཆས་གཡོ་ཟོལ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ དངུལ་བཏོན་

ཚོང་ལས་ཁང་)

དང་ཁྲལ་གཟུར། (དབྱངས་འཁོར་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རིག་གསུམ་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ནང་

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།
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༢༠/༡༠/༢༠༡༦

༢༠/༠༣/༢༠༡༦༧

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༤/༠༥/༢༠༡༨

(ཉེས་རྩོད་)

༠༧-༠༨-༢༠༡༨

(གཞི་རྩོད)

༡༤-༠༥-༢༠༡༨

༡༡/༠༥/༢༠༡༨

༡༡/༠༥/༢༠༡༨

༡༡/༠༥/༢༠༡༨

༡༡/༠༥/༢༠༡༨

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

ཚེས།

མཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཚེས།

མཐོ་བཀོད་ཟླ་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐའ་དཔྱད་

དབང་འདུས།

བཀྲིས་

ས་རཝ་བྱི།

བྷ་ཇཱན་ལལ་

འབྱོར།

དཔལ་

མར་གུམ་ཏ།

སཱན་ཇིཊ་ཀུ་

ཨྱོན།

ཆོས་སྒྲོན།

བསོད་ནམ་

སལ།

ན་རིཤི་བཱན་

མི་ མི་ངོ།

འབད་དགོ་

སོར་ཆུད་

༡,༠༥༦,༡༠༠.༠༠

༣༦༡,༢༡༡.༩༡

༣,༦༦༡,༦༢༥.༡༧

༢༠༠,༠༠༠.༠༠

༣༢༠,༠༠༠.༠༠

༤༤༦,༠༠༠.༠༠

༣,༢༧༡,༨༥༠.༣༢

བསྡོམས།

ཡོད་པའི་སོར་ཆུད་

བཀག་གནང་

༣༦༡,༢༡༡.༩༡

༣,༦༦༡,༦༢༥.༡༧

༢༠༠,༠༠༠.༠༠

༣༢༠,༠༠༠.༠༠

༣,༢༧༡,༨༥༠.༣༢

ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་

སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

༡,༠༥༦,༡༠༠.༠༠

༤༤༦,༠༠༠.༠༠

དགོཔ་ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

འགོ་བཙུགས་ཡོད།

དོན་ལུ་ གཞི་རྩོད་

མ་དངུལ་ཐོབ་ནིའི་

ཀྱིས་ སོར་ཆུད་

སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་

ངན་ལྷད་བཀག་

དྲན་གསོ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༣༥

༣༤

༣༣

༣༢

དང་ཁྲལ་གཟུར།

བཀྲིས་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ནང་གསུག་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཀུན་གྲུབ་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ནང་

དང་ཁྲལ་གཟུར།

རྩི་ས་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་

བེཡར་ཚོང་ཁང་ དེ་ལས་ ཡེ་ཤེས་

ཊི་ཌི་ཚོང་ལས་དང་ བསོད་ནམ་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

བསྟན་འཛིན་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ནང་

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

༣༡/༠༣/༢༠༡༦༧

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༢༡/༠༡/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

ཚེས།

མཐོ་བཀོད་ཟླ་

༠༤/༠༦/༢༠༡༨

༢༢/༠༥/༢༠༡༨

༡༣/༠༤/༢༠༡༨

༢༡/༠༥/༢༠༡༨

༢༡/༠༥/༢༠༡༨

ཚེས།

མཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐའ་དཔྱད་

ག་སྡེ།

ཨ་ནུ་ལམ་

གར་ཝལ།

བི་ཀཤ་ཨ་

མོ།

རྡོ་རྗེ་དབང་

རྡོ་རྗེ།

བསྟན་འཛིན་

སྒྲོལ་དཀར།

བསྟན་འཛིན་

རྡོ་རྗེ།

བསྟན་འཛིན་

སལ།

དི་ནིསི་བཱན་

མི་ མི་ངོ།

འབད་དགོ་

སོར་ཆུད་
བཀག་གནང་

༡,༧༡༠,༠༠༠.༠༠

༨༣,༧༦༩,༢༧༠.༠༠

༤༠,༠༠༠.༠༠

༢༥༠,༠༠༠.༠༠

༡༦༨,༠༠༠.༠༠

༢༠༠,༠༠༠.༠༠

༡,༦༡༠,༥༧༧.༡༩

བསྡོམས།

ཡོད་པའི་སོར་ཆུད་

༤༠,༠༠༠.༠༠

༢༥༠,༠༠༠.༠༠

༡༦༨,༠༠༠.༠༠

༡,༦༡༠,༥༧༧.༡༩

ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་

༢༠༠,༠༠༠.༠༠

དགོཔ་ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

༡,༧༡༠,༠༠༠.༠༠

༨༣,༧༦༩,༢༧༠.༠༠

སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

ཆོད་གནང་ཡོད།

ཆད་བཤོལ་མཁྲུན་

ཆོད་གནང་ཡོད།

ཆད་བཤོལ་མཁྲུན་

དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ཤོགས་གྲངས། 147

ཤོགས་གྲངས། 148

༣༩

༣༨

༣༧

༣༦

ལྐོག་ཟ།

སྤྱོད་ལས་འཛིན་ནང་མ་དངུལ་

ངང་ལམ་དང་ཝམ་རོང་འབྲུག་བཟའ་

དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཝམ་རོང་འབྲུག་རྒྱུད་འཕྲིན་ནང མ་

ལས་བྱདཔ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་རྫུས་མ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

གླར་སྤྱོད།

ཁྲལ་གཟུར་དང་གཞན་གྱི་ཆོག་ཐམ་

རམ་པྲིཊ་ཤ་སྣ་ཚོགས་ཚོང་ཁང་གི་

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

༠༣/༠༤/༢༠༡༨

༠༥/༠༢/༢༠༡༨

༠༨/༠༨/༢༠༡༨

༢༩/༠༣/༢༠༡༧

ཚེས།

མཐོ་བཀོད་ཟླ་

༢༥/༡༠/༢༠༡༨

༡༨/༠༩/༢༠༡༨

༢༢/༠༨/༢༠༡༨

༠༥/༠༤/༢༠༡༨

༠༩/༠༢/༢༠༡༨

༠༩/༠༢/༢༠༡༨

འདུན།

ཁག་ཁྲིམས་

ངང་ལམ་དྲུང་

འདུན།

ཁག་ཁྲིམས་

ཝམ་རོང་དྲུང་

འདུན།

ཁག་ཁྲིམས་

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

དགའ་སྐྱིད།

པདྨ་བཀྲིས།

ཤེས་རབ།

སྐལ་བཟང་

རྒྱལ།

ཀརྨ་ ཆོས་

ཚོགས།

བཀྲིས་ཕུན་

འཛོམས།

དབྱངས་

ཚེ་རིང་

བཟང་མོ།

མཆོག་

གཙན་

རྡོ་རྗེ།

ཚེ་བསྟན་

འཕྲོ།

༢༧/༠༢/༢༠༡༨

འཆི་མེད་

མི་ མི་ངོ།

འབད་དགོ་

སྒྲོལ་མ་ལས་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐའ་དཔྱད་

༠༦/༠༨/༢༠༡༨

ཚེས།

མཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

སོར་ཆུད་

༦༧,༣༩༨.༦༤

༡༠༡,༡༠༣.༠༨

༡,༦༡༣,༠༨༡.༧༧

༡༦༡,༢༨༤.༣༢

༣༥,༠༠༠.༠༠

༣༥,༠༠༠.༠༠

༣༠,༠༠༠.༠༠

༨༠,༠༠༠.༠༠

༨༠,༠༠༠.༠༠

བསྡོམས།

ཡོད་པའི་སོར་ཆུད་

བཀག་གནང་

༡༦༡,༢༨༤.༣༢

༣༥,༠༠༠.༠༠

༣༥,༠༠༠.༠༠

༣༠,༠༠༠.༠༠

༨༠,༠༠༠.༠༠

༨༠,༠༠༠.༠༠

ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་
དགོཔ་ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

༦༧,༣༩༨.༦༤

༡༠༡,༡༠༣.༠༨

༡,༦༡༣,༠༨༡.༧༧

སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།
དྲན་གསོ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༤༡

༤༠

གཡོ་ཟོལ་དང་ལྐོག་ཟ།

འབབ་དང་བཅའ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕྱོགས་འོང་

ཁང་ལས་རྒྱ་དངུལ་ཕྱིར་ལོག

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་

ཨང་། རྩོད་གཞིའི་མིང་།

༢༨/༠༣/༢༠༡༧

༠༧/༠༤/༢༠༡༤

ཚེས།

མཐོ་བཀོད་ཟླ་

བསྡོམས།

༢༠/༡༡/༢༠༡༨

༢༢/༡༡/༢༠༡༨

༢༩/༡༠/༢༠༡༨

ཚེས།

མཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཁྲིམས་འདུན།

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

འདུན།

ཁག་ཁྲིམས་

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐའ་དཔྱད་

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

རུང་།

རོ་བིན་གུ་

འབྲུག་པ།

པདྨ་ལྷ་མོ་

རྣམ་རྒྱལ།

ཕུན་ཚོགས་

བསྟན།

ཨྱོན་ཚེ་

སྐྱིད།

པདྨ་ཆོས་

དི་པི་ཀ་ཐ་པ།

ད་ཧལ།

ཡོདཔ་རཇ་

མི་ མི་ངོ།

འབད་དགོ་

སོར་ཆུད་

༡,༣༥༧,༢༢༤.༡༣

༡,༢༧༦,༠༦༠.༠༠

༥,༠༠༠.༠༠

༥,༠༠༠.༠༠

༢༨,༩༦༤,༢༠༧.༦༩

༡,༢༧༦,༠༦༠.༠༠

༥,༠༠༠.༠༠

༥,༠༠༠.༠༠

༥,༠༠༠.༠༠

༡༦,༠༠༠.༠༠

༡༦,༠༠༠.༠༠
༥,༠༠༠.༠༠

༡༠༥,༠༠༠.༠༠

༡༠༥,༠༠༠.༠༠

ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་

༢༦༦,༠༠༠.༠༠

༣༨༨,༠༠༠.༠༠

བསྡོམས།

ཡོད་པའི་སོར་ཆུད་

བཀག་གནང་

༡༦༡,༠༠༠.༠༠

༢༨༣,༠༠༠.༠༠

དགོཔ་ཡོད་མི།

སོར་ཆུད་འབད་

༡༨༧,༩༦༤,༤༡༢.༦༠

༡,༣༥༧,༢༢༤.༡༣

སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།
དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦-༢༠༡༧ ནང་སོར་ཆུད་ཀྱི་བཀའ་གནང་ཡོད་མི།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་སོར་ཆུད་ཀྱི་བཀའ་གནང་ཡོད་མི།
བཀའ་གནང་ཡོད་པའི་སོར་ཆུད་བསྡོམས།

༡༩༠,༥༡༡,༠༡༩.༠༠

༡༨༦,༩༣༡,༢༥༥.༨༩

༣༧༧,༤༤༢,༢༧༤.༨༩

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཚུན་ཚད་སོར་ཆུད་འབད་ཡོད་མི།

༤༡,༥༣༤,༧༡༩.༧༣

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་སོར་ཆུད་འབད་མི།

༢༨,༩༦༤,༢༠༧.༦༩

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གི་ཧེ་མ་སོར་ཆུད་འབད་ཡོད་རུ་སྙན་ཞུ་མ་འབད་མི།*
སོར་ཆུད་བསྡོམས།

༧༡,༦༦༢,༥༠༢.༤༢

མཐོ་གཏུགས་ནང་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི། (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་སོར་ཆུད་
དགོཔ་ཡོད་མི།)

མཐོ་གཏུགས་ནང་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞི། (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་སོར་ཆུད་
དགོཔ་ཡོད་མི།)

མཐོ་གཏུགས་ནང་ཡོད་པའི་རྩོད་གཞིའི་ནང་སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོད་
པའི་བསྡོམས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨
བསྡོམས།

ཟླ་༡༢

པ་ཚུན་

༡,༡༦༣,༥༧༥.༠༠

སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་

༣༧,༢༧༢,༦༦༩.༡༣

ག

་

ལས
་

ལས

འ་

ལས

་

ཆ་ཚ

༨༠,༥༤༢,༦༩༠.༧༤
༡༡༧,༨༡༥,༣༥༩.༨༧

༡༨༧,༩༦༤,༤༡༢.༦༠

ལས

་ག

པ

* ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ པའི་ ཟུར་སྦྲགས་༤ པའི་ཨང་༡, ༣, ༤, ༧, ༩, ༡༡,
༡༤, དེ་ལས་༡༥ ལུ་གཟིགས།

ག

གན
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གས

ག་འམས་༡༡༡༣

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨
།
ག་གནས་གསལ་ོ
ན་་་མ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཀ་ཝང་ང་ས། མ་ག

ད་འན་༣༣༤༨༦༣/༦༤/༦༦/༦༧

ས་ན།

་དང་འགན་འར།
ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས།

ལས་།

་མང་གསལ་བགས།

ནང་འད་གསལ་བགས།
ག་གནས་གསལ་ོན་བདག་ང་པ་ས་ ག་གནས་གསལ་ོན་
་ན་་དང་ཆ་ཚང་ཡོད་ད་ ད་བ་འབད་།

ལས་་ག་གནས་གསལ་ོན་་ན་་ ་ག་འབད་
་ ལས་་འ་འན་་ལ་་།

ག་གནས་གསལ་ོན་བདག་ང་པ་གཙོ་བོ་ས་ ག་གནས་གསལ་ོན་་ན་
་དང་ཆ་ཚང་ཡོད་ད་ ད་བ་འབད་།

ར་བ་༡པ་ག་གནས་གསལ་ོན་ན་་་ག་འབད་།

ལས་་འ་འན་པ་ས་ལས་་ག་གནས་གསལ་ོན་ན་་

་་་ས་ཆད་བཀལ་། ག་གནས་གསལ་ོན་མ་འབད་་དང་

ཆ་ཚད་མ་མས་པ་གས་གནས་འཆང་་་་ན་ཚོགས་་ཐག་

ས་ད་ཁར: ་་༢ པ་་ས་

༡ལས་ ་་༣པ་་ས་༣༡ ན།
འས་: ་་༥པ་་ས་༡ལས་
༣༡ན། གསལ་ོན་མ་འབད་:
་་༦ ལས་ར།

་་༦ པ་བན་ག་༢ པ་ནང་འད།

་་༦ པ་བན་ག་༣ པ་ནང་འད།

འ་ བར་བ་འབད་་ན་ཚོགས་་ལ་།

ལས་་འ་འན་པ་་ག་གནས་འས་་་གསལ་ོན་འབད་

་་༡པ།

ར་བ་༡ པ་དང་༢ པ་ག་གནས་གསལ་ོན་ན་་་བ་ག་འབད་་
ན་ ཚོགས་་ས་ཐག་བཅད་་དོན་་ལ་།

ན་ཚོགས་་ར་བ་༡ པ་ག་གནས་གསལ་ོན་འས་་འབད་་དང་ ར་བ་༡ པ་
དང་༢ པ་ གས་ཆ་ར་ནང་ གསལ་ོན་མ་འབད་་་་ས་ཐག་བཅད་།

་་༦ པ་བན་ག་༤ པ་ནང་འད།

་་༦ པ་བན་ག་༤ པ་ནང་འད།

ག་གནས་གསལ་ོན་བདག་ང་པ་གཙོ་བོ་ས་ ག་གནས་གསལ་ོན་འས་་འབད་ ་ (ཟཻར་བ་༡
པ) དང་ ག་གནས་གསལ་ོན་མ་འབད་་ ག་ར་་ས་ཆད་བཀལ་་དང་ ཆ་ཚད་མ་མས་པ་ག་

གནས་འཆང་་་ད་བ་འབད་། ཆ་ཚད་མ་མས་པ་ག་གནས་་ དོན་་ཆ་ཚད་མ་མས་པ་

ལས་་འ་འན་པ་ས་ ག་གནས་འས་་

་གསལ་ོན་འབད་་་་ དང་ན་འབད་ཡོད་
པ་ན་་ ན་ཚོགས་་ལ་།

་་༧ པ་བན་ག་༡ པ་ལས།

ག་གནས་ཚོགས་ང་ས་ན་ཚོགས་་ ྲོས་ད་་ྲོས་འབས་ལ་།

་་༩ པ་བན་ག་འག་་ནང་འད།
ག་གནས་གསལ་ོན་བདག་ང་པ་གཙོ་བོ་ས་ ག་གནས་གསལ་ོན་འས་་འབད་་ དང་ ག་

གནས་གསལ་ོན་མ་འབད་་་་ས་ཆད་བཀལ་ཡོད་་་ མཐའ་དད་དང་ན་འབད་ཡོད་པ་ན་་

དང་ ཆ་ཚད་མ་མས་པ་ག་གནས་་ཚོགས་ང་ས་བ་ོན་ ་ོར་་ ན་ཚོགས་་ན་འལ་

་་༡༠ པ་བན་ག་༢ པ་ནང་འད།

ལ་།

ན་ཚོགས་ས་ཆ་ཚད་མ་མས་པ་ག་གནས་ཚོགས་ང་ས་ བ་ོན་་ོར་་ག་
བཞག་་ས་ཐག་བཅད་་དང་ དང་ན་འབད་ཡོད་པ་ན་་བར་བ་འབད་།

་་༡༠ པ་བན་ག་༣ པ་ནང་འད།

ག་གནས་གསལ་ོན་བདག་ང་པ་གཙོ་བོ་་ མཐའ་དད་་ཆ་ཚད་མ་མས་པ་ག་

་་༡༠ པ་བན་ག་༤ པ་ནང་འད།

གནས་་བ་དད་་དོན་་བཏང་།

ག་གནས་གསལ་ོན་བདག་ང་པ་གཙོ་བོ་ས་ མཐའ་དད་་ག་གནས་གསལ་ོན་ན་
་ ་ག་འབད་་ ན་ཚོགས་་ལ་།

ག་གནས་གསལ་ོན་བདག་ང་པ་ས་

གནས༌ལ༌ས༌མན༌བཟོ༌༌དང༌ལ༌མམ༌༌
གསལ༌ོན༌༌དོན༌་་ག་འབད་།

ག་གནས་གསལ་ོན་བདག་ང་པ་གཙོ་བོ་ས་ གནས་ལ་་ས་མན་བཟོ་་དང་ ལ་
མམ་་ག་གནས་གསལ་གནས་ལ་་ས་མན་བཟོ་་ ་ལས་ལ་མམ་་ག་གནས་
གསལ་ོན་་ག་འབད་།

་་༡༡།

་་༡༢ པ།
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ཡིག་ཨང་ ཨེ་སི་སི/ཀིའུ་ཨེམ་ཨེས/ཨེ/དྲོཨོ་པི་ཨི/༠༢

ངན་ལྷད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད། ངན་ལྷད་སྙན་ཞུ་འབད།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

སྙན་ཞུ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་སྨོ?

ཡིག་ཚང་ནང་
རྐང་བཙུགས་འོང་ཐོག་ལས།

བད་འན་ཐོག་ལས།
༠༢-༣༢༢༩༨༧

པར་འཕྲིན་ཐོག་ལས།
༠༢-༣༣༤༨༦༩

མིང་དང་ཁ་བྱང་བཀོད་ནི་ཨིན་ན་མེད་ན་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ལུ་ གདམ་ཁ་ཡོད།

ཡིག་འགྲེམས་ཐོག་ལས། ༡༡༡༣།
ལྷ་འགྲོ་ལམ་ ཀ་ཝང་གྱང་ས་
ཐིམ་ཕུག།

ལྷན་ཚོགས་ས་མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཡང་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་

ངས་འལ་ཐོག་ལས།
www.acc.org.bt

ཉོགས་བཤད་བཀོད་སའི་ཁ་བྱང་།
complaints@acc.org.bt

བརྡ་དོན་ཁ་ང་སོགས་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལས་ མིང་དང་ཁ་བྱང་མེདན་ ཉེས་འཛུགས་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་ ཐོག་ཕོག་འོང་།

ག་ཅི་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྨོ?
ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་རྐྱངམ་ཅིག
(དཔེར་ན་ དབང་ཚད་ལོག་སྤྱོད་ ནང་གསུག་

མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་ ལ་སོགས་པ།)

ངན་ལྷད་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཚུའི་ ཁ་གསལ། (མིང་དང་ཁ་བྱང་)
ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་ཁ་གསལ། (ངན་ལྷད་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འབད་ཡོད་ག་དང་

ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡོད་ག?)

འཛོམས་དཔང་དང་བ་ད་གཞན་ ཡོད་པ་ཅིན་བཀོད་དགོ།

ལྷན་ཚོགས་ས་ ཉོགས་བཤད་ལུ་དང་ལེན།
ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ བདུན་ཕྲག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་གྲོས་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཕུལ་བའི་ གྲོས་འདེབས་བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་དེ་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་གྲོས་ཐག་གཅད་གནངམ་ཨིན།

ངན་ལྷད་དང་འལ་བའི་གནོད་འགེལ། - ཞིབ་དཔྱད།

བདག་ང་དང་འལ་བའི་ཉོགས་བཤད། - འལ་ཡོད་ལས་་ཚུ་ལུ་བ་སོར།
ངན་ལྷད་དང་འལ་བ་མེདཔ་/བརྡ་དོན་མ་ཚང་མི། - ངོས་ལེན་མེད།
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དྭངས་གསལ།

དྲང་སྤྱོད།

འཇིགས་སྣང་མེདཔ།
ཐབས་ཤེས།

ཉམ་ཆུང་།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༨ །

སྡེ་ལཱ།

ཤེས་རྟོགས།

ཁྱད་བཅུད།

གསར་གཏོད།
ཕྱོགས་རིས་མེདཔ། གྲུབ་འབྲས་ལུ་བརྟེན་པ།

ཁྱད་རིག།

བརྩི་མཐོང་།
འགན་འཁྲི།

འགོ་ཁྲིད།

དགོས་དོན་གྱི་སྙིང་རུས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
འགྲེམ་སྒྲོམ་ཨང་༡༡༡༣།
ལྷ་གྲོང་ལམ། ཀ་ཝང་བྱང་ས།
ཐིམ་ཕུག

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཿ +༩༧༥-༢-༣༣༤༨༦༣/༦༤/༦༦/༦༧།
པར་འཕྲིན་ཿ ༣༣༤༨༦༥
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཿ www.acc.org.bt

ངན་ལྷད་ལུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད།

