དགོས་དོོན་གྱི་སྙིང་རུས།
གསར་གཏོོད།
སྡེ་ལཱ།

འགན་འཁྲི།

ཕྱོོགས་རིས་མེདཔ།

འཇིགས་སྣང་མེདཔ།

གྲུབ་འབྲས་ལུ་བརྟེན་པ།

དྭངས་གསལ།

བརྩི་མཐོོང་།

ཉམ་ཆུང་།

ཁྱད་རིག།
ཐབས་ཤེས།

དྲང་སྤྱོད།

ཁྱད་བཅུད།

ཤེས་རྟོོགས།

འགན་འཁྲི།

འགོ་ཁྲིད།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་
༢༠༢༠-༢༠༢༡
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
འགྲེམ་སྒྲོམ་ཨང་༡༡༡༣།
ལྷ་གྲོང་ལམ། ཀ་ཝང་བྱང་ས།
ཐིམ་ཕུག

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

ངན་ལྷད་

གདོོང་ལེན་ལུ་
གཅིག་སྒྲིལ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

“གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ ཁྱད་ཆོས་གཅིགཔ་འདི་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་བརྩི་མཐོོང་འདི་ཨིན།

ང་བཅས་རང་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་ དྲང་ལྡན་དང་ མི་གཞན་གྱིས་ བློོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་ཚུགསཔ་
འབད་འོོང་དགོ”

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློོབ་སྡེའི་མཐར་འཁྱོལ་
མཛད་སྒོའི་གསུང་བཤད།

ཤོོག་གྲངས།

1

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

དམིགས་གཏད།

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

སྒེར་སྡེའི་ལས་ཚོོགས་ཚུ་ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་སམ་

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

དཀར་ཆག།
ངོ་སྤྲོོད།
ཤོོག་གྲངས། ༡ - ༧

དོོན་ཚན་༡ པ། དོོན་ཚན་༢ པ། དོོན་ཚན་༣ པ། དོོན་ཚན་༤ པ།
ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས།

ཤོོག་གྲངས།

༨-༩༥

• མི་མང་ཤེས་ཡོོན།
• སྔོན་འགོག།

• ཉོགས་བཤད་དང་འདྲི་

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ཕྱིའི་ལྟར་སྣང་། སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།

ཤོོག་གྲངས།

༩༦-༡༡༣

• གསར་བཙུགས་དང་གཏན་
བཞག་ དེ་ལས་ མི་
སྟོོབས་གོང་འཕེལ།

གཏུགས།

• ལཱ་སའི་གནས་སྟངས་

འདྲི༌གཏུགས།

• གལ་ཆེ་བའི་མཉམ་

• ཞིབ་དཔྱད་དང་
• སྤྱིར་བཏང་ གཙུག་སྡེའི་

དམིགས་གཏད་དང་ལས་
དོོན་གྲུབ་འབྲས།

• རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད།

ལེགས་ཤོོམ་བཟོོ་ནི།

རོོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
མཉམ་འབྲེལ་དང་མཐུན་
འབྲེལ་ཡར་དྲགས།

ཤོོག་གྲངས།

༡༡༤-༡༢༣

• སྤྱི་ཚོོགས་གསུམ་པའི་

ཚོོགས་ཐེངས་ལྔ་པ་ནང་

ཤོོག་གྲངས། ༡༣༢ - ༡༣༧

ཟུར་སྦྲགས

ཤོོག་གྲངས། ༡༣༨ - ༡༦༤

ཤོོག་གྲངས། ༡༢༤-༡༣༡
• བྱ་སྒོ་འཐབ་ནིའི་རང་དབང་།

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལོོ་བསྟར་

• ཞིབ་འཚོོལ་དང་འཕྲུལ་
རིག་ དེ་ལས་ ཐབས་
མཁས་ཅན་གྱི་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་ ལས་རིམ་

གུར་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད།

• སྒྲིག་བཅོས་ཅན་གྱི་ལས་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུ་

གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་
• རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་སྡེའི་

དང་ལྕོགས་གྲུབ།

ཚོོགས་གཞི་བཀོད།

ཚོོགས་ཐེངས་༢༦ པའི་ནང་

• ཚད་ལྡན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་

ཚོོགས་ཀྱི་ལོོ་བསྟར་སྙན་

• དོོན་སྨིན་ཅན་དང་ཡིད་
ཆེས་རུང་བའི་ ཁྲིམས་
ལུགས་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་མི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་
ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་གུར་
གནང་བའི་གྲོས་ཆོད།

མཇུག་དོོན།

མ་འོོངས་པའི་མདུན་ལམ།

འཐོོན་སྐྱེད།

ལས་སྡེ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངོ་སྤྲོོད།

4

ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངོ་སྤྲོོད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༠༥ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ ལུ་ གཞི་

བཙུགས་འབད་དེ་ ལོོ་ངོ་༡༥ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཅིག་ཨིན། ལོོ་འདི་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་

ཀྱི་གཙུག་སྡེ་དང་ དེའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་‘བསྒྱུར་བཅོས’ ཀྱི་དུས་སྐབས་ཅིག་ཨིན། བསྒྱུར་བཅོས་འདི་
ཡང་ དང་པ་ར་ ལྷན་ཚོོགས་གཉིས་པའི་ཁྲི་འཛིན་ཀུན་ལེགས་དབྱངས་འཛོོམས་ དེ་ལས་ ལྷན་འཛིན་རྒྱ་

མཚོོ་དང་ངག་དབང་པདྨོོ་ཚུ་གིས་ དབུ་ཁྲིད་ཐོོག་གནས་ཡུན་ཚང་མི་འདི་ཨིནམ་དང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠
པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༤ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤོོག་ཐོོག་ ལྷན་འཛིན་གསུམ་པའི་
ཁྲི་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་པདྨ་

དེ་ལས་

ལྷན་འཛིན་རྒྱ་མཚོོ་དང་ཨེ་ཀརྨ༌ རིན་འཛིན་གསུམ་འདེམས་བསྐོས་གནང་

མི་འདི་ཨིན། གཉིས་པ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩ ལས་བརྟེན་པའི་

གདོོང་ལེན་དང་ཚབས་རྡོོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་བསྟུན་ སྒྲིག་བཅོས་འབད་དེ༌ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་བྱུང་
སྟེ་ཡོོད།

ནད་ཡམས་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ཡོོད་མི་ལུ་བརྟེན་ གཡུས་སྒོ་དང་རྒྱལ་ཡོོངས་ ལུང་
ཕྱོོགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ཐོོ་ཕོོག་སྟེ་ མི་སྡེའི་ནང་འགྲོ་བ་མི་དང་དཔལ་འབྱོོར་ལུ་ སྔར་མ་
བྱུང་པའི་གནོོད་རྐྱེན་ལེ་ཤ་ཕོོག་ཅི། ནད་ཡམས་འདི་གིས་ མི་མང་འཕྲོོད་བསྟེན་དང་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོོར་ལུ་
ཐོོ་ཕོོག་མི་གིས་མ་དོོ་བར་ གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ རང་སོོའི་འགན་དབང་ཚུ་ དོོན་སྨིན་ཅན་དང་འཇོན་
ཐངས་ཅན་སྦེ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ གདོོང་ལེན་སྦོོམ་སྦེ་བྱུང་སྟེ་ཡོོད།

དེ་བཟུམ་སྦེ་

སྙན་ཞུའི་དུས་

ཚོོད་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་

ཀྱིས་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བཞིན་ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་ཞིབ་བརྟོོག་ ཡང་ན་ སྔོན་འགོག་གི་ལས་སྣ་བཅས་པའི་བྱ་
སྒོའི་རིགས་ཚུ་ཡང་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་འབད་ནི་ལུ་ཐོོ་ཕོོག་ཅི།

འགྲོ་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་དང་འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ལཱ་འབད་དགོཔ་འཐོོན་མི་ དེ་ལས་ མི་
དང་མི་ཐད་ཀར་དུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་

གནས་སྟངས་བརྟན་ཏོོག་ཏོོ་མེདཔ་བཟོོ་ཡོོདཔ་མ་

ཚད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་གཙོོ་བོོ་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ཐབས་ཤེས་དང་བྱ་རིམ་
བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནི་ལུ་ཡང་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོོན་ཡི།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་

བར་ཆད་ཚད་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་པའི་འགྲོ་ལུགས་གསརཔ་དང་བསྟུན་ ཐབས་

ཤེས་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་གཙོོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ནད་འབུབ་ཁྱབ་
ཤོོག་གྲངས།

1

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

སྤེལ་བཀག་ཐབས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

གཞུང་གི་བཟོོ་ཡོོད་པའི་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཐད་
ཀར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལས་འཛེམ་ཐབས་ལུ་ ཡིག་ཚང་ནང་འཁོད་དང་གློག་རིག་ཐོོག་ ལཱ་འབད་ནི་ལུ་གཙོོ་

བོོར་བཏོོན་དགོཔ་བྱུང་ཡོོད། དེ་འབདཝ་ལས་ གློག་རིག་ཐོོག་ལཱ་འབད་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་
མཉམ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ བརྡ་དོོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ལག་ལེན་

འཐབ་ཅི། གནད་དོོན་དེ་ལུ་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བྱ་སྒོ་ཚུ་བསྒྲུབ་ནིའི་ཐབས་ལམ་
གྱིས་མ་ཚད་ བྱ་རིམ་ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་སྒྲིག་བཅོས་དང་སྙོམ་སྒྲིག་འབད་ཐོོག་ འཕྲུལ་རིག་ཐོོག་ལས་བསྒྲུབ་ནི་
འདི་ ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོོས་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཡོོད།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

མི་མང་ཤེས་ཡོོན་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་སྤེལ་ནིའི་

ནང་ སློོབ་གྲྭ་དང་མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ སྒེར་སྡེ་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ཚུ་ལས་
དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི༌སྡེ་ཚན་སྣ་ཚོོགས་ཚུ་ལུ་ གློག་རིག་ཐོོག་ འབྲེལ་གཏོོགས་འབད་བཅུག་སྟེ་ཡོོད། ལྷག་
པར་དུ་

ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནིའི་ནང་

ནིའི་དོོན་ལུ་

ཤེས་རྟོོགས་དང་སྤྱི་རུབ་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ཡར་དྲགས་གཏང་

ཞི་བའི་མི་སྡེ་འབྲེལ་གཏོོགས་ལས་རིམ་

ཨ་ལོོ་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་ཤེས་

ཡོོན་ དེ༌ལས༌ བཙག་འཐུ༌དང༌འབྲེལ༌བའི་ངན་ལྷད་སྐོར་ སྤྱིར་བཏང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་འབད༌ནིའི་ལས༌རིམ༌ཚུ་

གསར༌བཙུགས༌འབད༌ཡོོད། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་བཟང་སྤྱོོད་དང་དྲང་
སྤྱོོད་ཤེས་ཡོོན་གྱི༌ཆོས༌ཚན༌དང་ ཡོོངས་འབྲེལ་གྱི་གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་རིམ༌ལུགས༌
བཤད་དང་ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཚུ་

དེ་ལས་

རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ཡང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད།

ཉོགས་

སྙན་

ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གཞན་ཐབས་བྱུས་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་ཡོོད་
མི་ཚུ་ཡང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་སྐོར་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནིའི་རྒྱུན་ལམ་གསར་བཏོོན་འབད་མི་དང་ ས་

གནས་གཞུང་གི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་ལུ་བཀོད༌ཡོོད༌པའི༌ཉོགས་བཤད་ཚུ༌ དང་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་སྐོར་ དབྱེ་དཔྱད་
འབད་མི་དེ་ཨིན། མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཐོོག་ ‘རྒྱུན་ལམ་ཨེ་སི་སི་’ ཟེར་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོོད་མི་དེ་གིས་ ངན་
ལྷད་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱུན་ལམ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐེབས་བྱིན་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱུན་ལམ་གཞན་

གྱི་ཐོོག་ལས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་དེ་ཡོོད། དེ་ཡང་ ‘རྒྱུན་ལམ་ཨེ་སི་སི་’ ཟེར་མི་
འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ནང་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ད་ཚུན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་
ལུ་ ཉོགས་བཤད་ཡོོངས་བསྡོོམས་༣༠ (༦.༧%) སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོོད།

འཕྲུལ་རིག་གིས་ ཤེས་ཡོོན་དང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ཞབས་ཏོོག་འབྱིན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོོག་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བྱུང་སྟེ་

ཡོོད་རུང་ སྔོན་འགོག་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལ་སོོགས་པའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོོགས་དེས་ཅིག་རང་བྱུང་མ་
2

ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཚུགས། དེ་ཡང་ སྔོན་འགོག་དང་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་བསྒྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོ་མི་དང་
མི་དང་གཅིག་ཁར་ཐད་ཀར་དུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོ་མི་ དེ་ལས་ བརྡ་དོོན་ཚུ་བསྡུ་ནི་དང་བདེན་དཔྱད་འབད་
ནི་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ལ་སོོགས་པའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་ལུ་

གཞུང་གིས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོོད་པའི་ མི་མང་གསོོ་བའི་ཐབས་ལམ་ལས་འགལ་བ་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་
ཚུ་ལུ་གནས་ནི་དེ་གིས་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ གློག་རིག་ཐོོག་ལས་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་དྲི་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ནི་འདི་ བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ཀྱི་དྲང་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལུ་ ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་འབྲེལ་མཐུན་

མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། དཔང་པོོ་ལ་ལུ་ཅིག་ གློག་རིག་ཐོོག་ལས་ དྲི་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མེད་
རུང་ དོོགས་ཟོོན་ཅན་གཙོོ་བོོ་ཚུ་ དྲི་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དུས་ཚོོད་མང་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་ ཆུ་ཟད་འགྱོ་ཡོོདཔ་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ སྤྱི་
ལོོ་༢༠༢༠ ནང་ དུས་ཚོོད་ཆུ་ཟད་འགྱོ་ཡོོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་དང་ འཇོན་

ཚད་ལུ་གནོོད་ཉེན་བྱུང་སྟེ་ཡོོད། དཔེར་ན་ རྩིས་ལོོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལོོའི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཚད་བཟུང་དུས་ཚོོད་
དེ་ དཔྱ་སྙོམས་ལས་འབད་བ་ཅིན་

རྩིས་ལོོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཉིན་གྲངས་༦༥.༨ ལས་ ཉིན་

གྲངས་༧༢.༤ གུར་ ཡར་སེང་སོོང་སྟེ་ཡོོད། ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོའི་ནང་ རྩོོད་ཉོགས་༢༥ ཟླ་ངོ་༡༢

གི་ནང་འཁོད་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན་རུང་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ རྩོོད་ཉོགས་༢༧ ཟླ་ངོ་༡༨

གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་ཡོོད་མི་དེ་ བརྒྱ་དཔྱ་༥༠ རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན༌པས། ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་

མའི་བར་རྐྱེན་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཁེ་ཕན་གྱི་གོ་སྐབས་བསྒྱུར་ཏེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་༣༥ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོད།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་གཙོོ་ཅན་དང་
བྱུང་ཡོོད་རུང་

གལ་གནད་ཅན་གྱི་ལས་སྣ་གཞན་

ལས་འཆར་བཟོོ་ཡོོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་གནོོད་ཉེན་

ནང་འཁོད་ལག་དེབ་/བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་སྟོོན་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ནང་འཁོད་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ ཡང་ན་ ཉམས་མྱོོང་བརྗེ་སོོར་ལས་རིམ་ལ་སོོགས་པ་ཚུ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོདཔ་མ་ཚད་

གཞན་ཡང་

ནང་འཁོད་བརྡ་དོོན་སྤྲོོད་ལེན་དང་

བལྟ་རྟོོག་རིམ་ལུགས་

ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་

ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ཉམས་མྱོོང་གཙོོ་ཅན་འདི་ ངན་ལྷད་

དཔེར་ན་ གྲོས་ཆོད་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་མེད་བལྟ་ནི་གི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ གསར་བཟོོ་འབད་དེ་ཡོོད། ངན་

བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ དོོན་སྨིན་ཅན་དང་འཇོན་ཚད་ཅན་བཟོོ་ནི་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་ཅིག་སྦེ་
བཀོལ་སྤྱོོད་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ལེན་ཏེ་ཡོོད།
ནད་ཡམས་འདི་གིས་

ལཱ་འབད་ནིའི་གོམས་གཤིས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོོདཔ་དང་

འཕྲུལ་རིག་མགྱོགས་

ཚད་ཐོོག་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཨང་གནས་ཅན་གྱི་གནས་སྡུད་ལུ་བརྟེན་ནི་འདི་ ཡར་སེང་
ཤོོག་གྲངས།

3

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

སོོང་སྟེ་ཡོོད། མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་མི་སྡེ་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་མགོ་རྙོག་དྲགས་

སྦེ་བྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ འགྱུར་ཉེན་ཡོོད་མི་དང་ངེས་མེད་ ཉོག་འཛིང་ཅན་ དེ་ལས་ མགུ་རྙོག་དྲགས་ཡོོད་
པའི་འཕོོ་འགྱུར་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ཡང་ གདོོང་ལེན་

འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། འདི་འབདཝ་ལས་ ལོོ་བསྟར་དམིགས་གཏད་འདི་ མ་འོོངས་པའི་ནང་འབྱུང་ཉེན་
ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་ ཡང་ན་ སྔར་མ་བྱུང་པའི་ཚབས་རྡོོལ་ སྐབས་བབས་ཀྱི་ནད་ཡམས་བཟུམ་སྦེ་ ཞབས་
ཏོོག་གཙོོ་ཅན་ཚུ་ འཕྲུལ་སྤྱོོད་ཐོོག་ ཡང་ན་ བྱ་རིམ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ སྲོོལ་རྒྱུན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ སོོར་འགྱུར་
འབད་དགོ་མི་དང་འཁྲིལ་བཟོོ་སྟེ་ཡོོད།

ཨིན་རུང་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩ ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ངན་ལྷད་འདི་ཧེང་སྐལ་ཚབས་ཆེན་སོོང་ཡོོད་
རུང་

ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་

རྒྱལ་སྤྱི་

དྭངས་གསལ་གྱིས་ གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩

ལུ་གནས་རིམ་༢༥ པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལུ་གནས་རིམ་༢༤ པར་ཡར་སེང་སོོང་སྟེ་ཡོོད། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༢ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གནས་རིམ་དང་སྐུགས་ཚད་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡར་སེང་སོོང་ཡོོད་
རུང་ འདས་པའི་ལོོ་ངོ་གསུམ་ཆ་རའི་ནང་ སྐུགས་ཚད་༦༨ འདི་ འགྱུར་ལྡོོག་མེད་པ་རང་ཐོོབ་སྟེ་ཡོོད།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠–༢༠༢༡

ཅན་མ་ཕུལ་མི་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོོའི་རྩ་ཚན་༢༧ པའི་དོོན་

ཚན་༤ པ་དང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོོན་ཚན་༡༦༩ པའི་ནང་
གསེས་དོོན་ཚན་༡ པའི་དགོངས་དོོན་དང་བསྟུན་ འབྲུག་རྒྱལ་པོོ་མཆོག་དང་བློོན་ཆེན་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོོགས་
བཅས་ལུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཐེངས་༡༤

པ་ཨིནམ་དང་ ལྷན་ཚོོགས་

གསུམ་པའི་སྙན་ཞུ་དང་པ་ཨིན། འདས་པའི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་བཟུམ་མེན་པར་ སྐབས་སུ་བབས་པའི་སྙན་ཞུ་

འདི་ནང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ༌ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ ཟླ་ངོ་༡༨ ཀྱི་གྲུབ་

འབྲས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོོད། དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་དུས་ཚོོད་
འདི་ དམིགས་གཏད་/འཆར་གཞི་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་མི་དང་ འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་ དེ་ལས་ དབྱེ་
དཔྱད་གཞི་བཀོད་ཚུ་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་

ཟླ་ཐོོའི་ལོོ་ལས་རྩིས་ལོོ་ལུ་

བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་

ཡོོད། ད་ལས་ཕར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་འདི་ རྩིས་ལོོའི་ཐོོག་ལས་ཕུལ་ནི་
ཨིན།

4

ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ངོ་སྤྲོོད་དང་མཇུག་དོོན་མ་བརྩིས་བར་ དོོན་ཚན་བཞི་ཡོོད་མི་འདི་ཡང་ གཤམ་གསལ་ལྟར་:
ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས།

དོོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་འཇོམས་
ཐབས་དང་སྔོན་འགོག་

༠༡
དོོན་ཚན་

༠༢
དོོན་ཚན་

༠༣
དོོན་ཚན་

༠༤
དོོན་ཚན་

དེ་དང་གཅིག་ཁར་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཚོོགས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་འདི་ སྔར་བ་ལྷག་སྟེ་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་བློོ་གཏད་ཅན་ དེ་
ལས་ དོོན་སྨིན་ཅན་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལས་དོོན་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་པའི་

གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོོད། དོོན་ཚན་འདི་ནང་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་
གསལ་གྱིས་ གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་ སྤྱི་
ལོོ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཀྱི་
གནས་རིམ་སྐོར་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོོད་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོོད།
ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ཕྱིའི་ལྟར་སྣང་།

དོོན་ཚན་འདི་ནང་ སྤྱིར་བཏང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་
དང་ལས་བྱེདཔ་ དེ་ལས་ གོམས་གཤིས་སྐོར་བཀོད་དེ་ཡོོད།
སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།

དོོན་ཚན་འདི་ནང་ སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལོོ་
བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩

ཅན་མ་གུར་ གྲོས་ཆོད་གནང་མི་དང་ དེའི་བསྟར་

སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུའི་སྐོར༌བཀོད་དེ་ཡོོད།
མ༌འོོངས༌པའི༌མདུན་ལམ།

དོོན་ཚན་འདི་ནང་ དགའ་སྐྱིད་དང་མཐུན་བསྒྲིགས་ཅན་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་

མེད་པའི་མི་སྡེ་བཟོོ་ནིའི་ལྟ༌བ་བསྒྲུབ་ནི༌དང༌འབྲེལ༌བའི༌ལྟར༌སྣང༌ཚུ་བཀོད་དེ་
ཡོོད།

ཤོོག་གྲངས།

5

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

tའགོ་ཁྲིད་གསར་པོོའི་ཐོོག་ལས་ ངན་ t
ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་བརྩོོན་ཤུགས་ཡར་
t 6 ཤོོག་གྲངས། དྲགས།

t

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་ཀྱི་་གདོོང་ལེནན་ལུ་ ལོོ་ལྔའི་་དབུ་
ཁྲིདད་དང་ཐབས་རིག�་རྗེས�་དྲན་བརྩི་་སྲུང་།

ཤོོག་གྲངས།

7

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དོོན་ཚན་༡ པ།
ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས།

8

ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དོོན་ཚན་༡ པ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས།

དོོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལཱ་འགན་གཙོོ་བོོ་ མི་མང་ཤེས་ཡོོན་དང་ སྔོན་འགོག་

དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོོག་ལས་ ངན་ལྷད་འཇོམས་ཐབས་དང་སྔོན་འགོག་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ལྷན་ཚོོགས་འདི་ སྔར་བ་ལྷག་སྟེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་སྦེ་

བཟོོ་ནི་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལོོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་
གནས་ཐོོའི་ནང་ འབྲུག་གི་གྲལ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོོད།

༡.༡.

མི་མང་ཤེས་ཡོོན།

༡.༡.༡. སྤྱིར་བཏང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ཐོོག་ལས་ གོམས་འདྲིས་ཅན་དང་དྲན་ཚོོར་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་བཟོོ་ནི།
ཀ༽

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཛོོམས་དང་དམིགས་བསལ་བརྗོད་དོོན་གྱི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ།

གོམས་འདྲིས་ཅན་དང་དྲན་ཚོོར་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

སྡེ་ཚན་སྣ་ཚོོགས་ཀྱི་དོོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་དང་གོ་རྟོོགས་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ དམིགས་བསལ་
བརྗོད་དོོན་གྱི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་
ཡམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ལུ་གནས་ཏེ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ར་ཡོོདཔ་ཨིན།

སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ནང་སྦེ་

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

ནད་

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཛོོམས་ཡོོངས་བསྡོོམས་༡༣

དང་ དམིགས་བསལ་བརྗོད་དོོན་གྱི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་༡༡ ཡོོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་

སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ སློོབ་གྲྭ་དང་མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་ཁག་སོོ་སོོ། གཞུང་གི་ལས་
སྡེ། སྒེར་སྡེ་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ཚུ་ནང་ལས་ གྲལ་གཏོོགས༌པ་ཡོོངས་བསྡོོམས་ མི་གྲངས་༡༨༢༧
(ཕོོ་སྐྱེས་༡༡༦༠ དང་ ཨམ་སྲུ་༦༦༧) གྱིས་ གྲལ་གཏོོགས་འབད་ཡི།

དྲང་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྡེ་དང་ ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་
དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་འདི་ དྲང་ཁྲིམས་ལས་སྡེའི་ལས་རིམ་༢༠༡༨–༢༠༢༣ ཅན་མའི་
ཐོོག་ལས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ཨསི་ཊི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཐོོག་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་
འགོ་དཔོོན་ཚུ་གི་མཐའ་དོོན་ལུ་

“རྒྱུན་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་དང་ཞབས་ཏོོག་ནང་ལུ་

བློོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

Anti-Corruption
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམCommission
་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་ལུ་བཟོོད་བསྲན་མེད་པའི་མི་སྡེ་བཟོོ་བ།
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ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཡུན་བརྟན་ཅན་བཟོོ་ནི་” གི་སྐོར་ལས་ དམིགས་བསལ་བརྗོད་དོོན་གྱི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཡོོདཔ་ཨིན། གཤམ་གསལ་ཐིག་ཁྲམ་༡.༡ པ༌ནང་ ཁྱབ་ཡོོད་པའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གོ་བ་
བརྡ་སྤྲོོད་དང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཛོོམས་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡: སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་པའི་
གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ལས་རིམ།
ཨང་།

དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོོད་པའི་
སྡེ་ཚན།

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཛོོམས།
༡

སྤྱིར་བཏང་མི་མང་དང་ ས་

གནས་གཞུང་གི་འགོ་དཔོོན།

ལས་རིམ་
གྱངས་ཁ།

༡

གྲལ་གཏོོགས་

ཁྱབ་ཡོོད་པའི་གཙུག་སྡེ།

པའི་གྱངས་ཁ།

༥༣

ཁྲོམ་སྡེ: ཕུན་ཚོོགས་གླིང་། བསམ་གྲུབ་

ལྗོངས་མཁར། དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ཐིམ་
ཕུག

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློོབ་སྡེ། (ཁྱད་རིག་
༢

མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའི་སློོབ་ཕྲུག

སློོབ་གྲྭ/མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་ནང་གི་
ལས་བྱེདཔ་དང་སློོབ་ཕྲུག

གི་མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའི་ཤེས་ཚད་ཡོོད་མི)
༤

༡༠༤༨

དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཕྲན་ཡོོད༌པའི་སློོབ་གྲྭ་༡༠
(དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཕྲན་གྱི་འཐུས་མི)

རྒྱལ་པོོའི་ཞིང་བརྡ་དོོན་འཕྲུལ་རིག་མཐོོ་
རིམ་སློོབ༌གྲྭ

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས། ནང་སྲིད་ལྷན་
ཁག

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་སྦྱོོང་བརྡར་ཚད་
འཛིན་ནང་ དངུལ་ཁང་ལས་སྡེའི་ལས་
བྱེདཔ།
༣

གཞུང་གི་ལས་སྡེ། ལས་འཛིན།
ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས༌དང་
སྒེར་སྡེ།

༨

༢༠༦

འབྲུག་དྭངས་གསལ་རྩོོལ་སྒྲུབ།

འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་སྤེལ་
ཁང་།

གང་འབྱུང་ཁྱད་འཕགས་འདེད་གཡོོགཔ་
སྦྱོོང་བརྡར་ལྟེ་བ།

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཐབས་རིག་སྤེལ་
ཁང་ནང་ལས་གྲལ་གཏོོགས་འབད་མི(བི་ཨི་
ཨེས་ཊི་-༧, ཨེསི་ཨེལ་དྲི་པི་-༡)

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

བརྗོད་དོོན་ལས་རིམ།

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་

འདྲེན་དབང་འཛིན་ དེ་ལས་
༡

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་

སྡེའི་ རྒྱུན་འགྲུལ་སྡེ་ཚན་གྱི་

འཛིན་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་
༡༡

༥༢༠

ལས་བྱེདཔ་དང་ གཞན་བཟོོ་
རིག་འགོ་དཔོོན།

འགག་སྡེ།

བསམ་རྩེ་དང་ཆུ་ཁ་རྫོོང་ཁག་གི་ས་གནས་
གཞུང་གི་བཟོོ་རིག་འགོ་དཔོོན།

ཁ༽ བརྡ་དོོན་དང་ཤེས་ཡོོན་ དེ་ལས་ བརྡ་སྤྲོོད་མཁོ་ཆས།
གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ལྷན་ཐབས་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་
དོོན་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོོག་ལས་ བརྡ་དོོན་དང་ཤེས་ཡོོན་ དེ་
ལས་ བརྡ་སྤྲོོད་མཁོ་ཆས་ཚུ་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ར་ གོང་འཕེལ་བཏང་ཡོོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ བརྡ་
དོོན་དང་ཤེས་ཡོོན་ དེ་ལས་ བརྡ་སྤྲོོད་མཁོ་ཆས་༤ བཟོོ་ཡོོདཔ་དང་ རི་མོོ་བརྡ་དོོན་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་ཐུང་
གློག་བརྙན་ ‘ཀུན་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་ལུ་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་མཐོོང་ཚུལ’ གྱི་ ཆོས་
ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉིན་བསྟར་ལཱ་འབད་སའི་ས་གནས་དང་གནས་སྟངས་ག་བཟུམ་ཅིག་ནང་ཡང་ ཀུན་སྤྱོོད་དང་
དྲང་སྤྱོོད་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན་ གཙོོ་བོོར་བཏོོནམ་ཨིན། དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་༣ པོོ༌འདི་ རྒྱལ་
པོོའི་ཞིང་བརྡ་དོོན་འཕྲུལ་རིག་མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་གི་བརྡ་དོོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་གསར་གཏོོད་སྐུལ་
ཤུགས་ཀྱི་ཐོོག་ལས་ དྲང་སྤྱོོད་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ དྭངས་གསལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་བཟོོ་
ཡོོདཔ་ཨིན། འ་ནཱི་འདི་ གཙུག་སྡེ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ན་གཞོོན་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ལེགས་བྱུང་ཅིག་ཨིན།
ད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོོགས་གཉིས་ཀྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་
ཐོོག་ལས་ བཙག་འཐུའི་བྱ་རིམ་ནང་ ངན་ལྷད་ཡོོད་པའི་སྐོར་ལས་ རི་མོོ་བརྡ་དོོན་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་ཐུང་
གློག་བརྙན་ཅིག་བཟོོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འ་ནཱི་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་སྡེ་གིས་ ཚོོགས་ཐེངས་༢༦ པའི་ནང་ལུ་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བཙག་འཐུ་
དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐྐྐོོ��ར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ གྲོས་ཆོད་བྱུང་མི་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ཨིན།
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ཤོོག་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ག༽ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་སྤྲོོད་ནིའི་དོོན་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་གྲལ་གཏོོགས།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

མི་སེར་ཚུ་དྲན་ཚོོར་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཟོོ་ནིའི་

ལས་སྣ་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་གལ་ཆེ་བའི་འགན་ཁུར་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
ཀྱིས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་

བརྡ་བརྒྱུད་དང་བརྡ་དོོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་ དེ་ལས་ འབྲེལ་ཡོོད་པར་ཡིག་དང་བརྡ་བརྒྱུད་རྒྱང་

བསྒྲགས་ཀྱི་ལམ་སྟོོན་སྒྲིག་གཞི།

བརྡ་བརྒྱུད་འཛིན་སྐྱོང་དང་མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་

དེ་ལས་

ཡོོངས་འབྲེལ་

འཆར་སྒོ་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་དང་འཁྲིལ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བརྡ་བརྒྱུད་
འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོོན་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་བརྡ་བརྒྱུད་ལུ་གོ་བརྡ་སྤྲོོད་ནི་དང་བཅས་

ལྷན་ཚོོགས་དང་དེའི་ལཱ་འགན་གྱི་སྐོར་ལས་ གློག་རིག་གི་ལས་རིམ་ “བཅོས༌མའི༌གཏམ༌དང༌བདེན༌གཏམ”
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་

བརྡ་བརྒྱུད་ལས་

ལཱ་འགན་གསུམ་

སྔོན་

འགོག་དང་མི་མང་ཤེས་ཡོོན་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ལུ་གཙོོ་བོོར་བཏོོན་ནིའི་ནང་གནང་བ་བྱིན་ཏེ་ གྲོགས་རམ་
འཚོོལ་ཡོོད་རུང་ ངོས་ལེན་འདི་ ད་ལྟོོ་ཡང་ལེགས་ཤོོམ་ཅིག་སྦེ༌མེདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་གནས་
ཚུལ་མང་ཤོོས་ར་

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལཱ་འགན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་

སྙན་ཞུ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

ཨིན། འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ངན་ལྷད་གནས་ཚད་ཞིབ་འཇུག་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཞིབ་བཤེར་ནང་ བདེན་

སྦྱོོར་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནིའི་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་གནས་ཚད་འདི་ འབྲིང་ཙམ་
ཅིག༌ལས་མེདཔ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕན་ཤུགས་ཡར་འཕར་གཏང་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣོོན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།
ང༽ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་།
ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོོན་ཚུ་ནང་ མི་མང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཤུགས་ཅན་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ འབྲུག་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་

མི་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཉིནམ་ཐེངས་༡༧ པ་འདི་ “དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་
ཐོོག་ལས་ ལེགས་བཅོས” ཟེར་བའི་བརྗོད་དོོན་ཐོོག་ལུ་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ གནད་དོོན་ཚབས་ཆེན་
འཐོོན་ཡོོད་མི་ཚུ་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཐོོག་ལས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་དང་ “བརྡ་
དོོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་ཐོོག་ལས་ དྲང་སྤྱོོད་དང་དྲན་ཤེས་ དེ་ལས་ དྭངས་གསལ་ཡར་དྲགས་
གཏང་གེ”

ཟེར་རྒྱལ་ཡོོངས་བརྗོད་དོོན་གྱི་ཐོོག་ལུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི༌ཚེས་༩ ལུ་ བརྩི་སྲུང་

འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཤོོག་གྲངས།
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རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཉིནམ།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

INTERNATIONAL
ANTI-CORRUPTION DAY
སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༩ །

14

ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

༡.༡.༢. ན་གཞོོན་དྲང་སྤྱོོད་ལས་རིམ་གྱི་ཐོོག་ལས་ དྲང་སྤྱོོད་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་གི་བརྩི་
མཐོོང་ཚུ་ སེམས་ཁར་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གཞི་ངོ་མ་འདི་ བཟང་སྤྱོོད་ཀྱི་བརྩི་མཐོོང་ཚུ་ མར་

ཉམས་འགྱོཝ་ལས་བརྟེན་ འབྱུང་དོོ་ཡོོདཔ་ཨིན་ཟེར་ བརྡ་སྟོོན་འབད་དེ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ འོོས་

ལྡན་ཅན་གྱི་ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་དང་ གཞན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་འབད་ནིའི་ལས་རིམ་ཚུ་བཟོོ་ཞིནམ་དང་
གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཐོོག་ལས་ སློོབ་གྲྭ་དང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ དེ་ལས་ ཁྱད་
རིག་གི་བརྩི་མཐོོང་ཚུ་ བློོ་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་གཙོོ་རིམ་ཅིག་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ན་གཞོོན་ དེ་ལས་ ཨ་ལུ་གཅེས་སྐྱོང་དང་
ཡར་སྐྱེད་ལྟེ་བ་ནང་འགྱོ་མི་ཨ་ལུ་ཚུ་དང་བཅས་ སློོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ ཕྱི་ཁར་འཐོོན་སྡོོད་ཡོོད་པའི་ན་གཞོོན་ཚུ་
གིས༌ ཤེས་ཡོོན་བྱིན་ནི་དང་སྦྱོོང་བརྡར་ལས་རིམ་གྱི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནིའི་ནང་ གྲལ་གཏོོགས་ཡོོད་མི་ལས་
སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སྟོོན་འབད་དེ་ མ་འོོངས་པའི་ནང་ དྲང་བདེན་ཅན་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལྡན་པའི་མི་
རབས་འོོང་ནིའི་དོོན་ལུ་

ན་གཞོོན་དྲང་སྤྱོོད་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་ཅིག་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

གཤམ་གསལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ཚུགས་ཅི།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

ཀ༽ དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཕྲན།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ ད་ལྟོོ་ཡོོད་པའི་ དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་
ཕྲན་༡༠

གྱིས༌

གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོོམ་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་ དོོ་རུང་ སློོབ་གྲྭ་༡༠ ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཕྲན་རེ་རེ་

གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ཚོོགས་ཕྲན་ཡོོངས་བསྡོོམས་༢༠ ལུ་ལྷོོད་ཡོོདཔ་ལས་ རྫོོང་ཁག་རེའི་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་
ཚོོགས་ཕྲན་རེ་ཁྱབ་ཡོོདཔ་ཨིན། ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ སློོབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ཚོོགས་
ཕྲན་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ག་ར་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་མ་ཚུགས། འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བསམ་འཆར་དང་བསམ་
ལན་ལེགས་ཤོོམ་བཀོད་ཡོོད་མི་ཚུ་

བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ལས་

རིམ་འདི་ རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོོདཔ་དང་ ད་ལྟོོ་སློོབ་གྲྭ་ནང་ཡོོད་པའི་ལས་རིམ་ དཔེར་ན་ མི་སྡེ་

ལུ་ཐོོན་ཁུངས་ཐོོག་ལས་ཕན་ཐོོག་པའི་ལཱ་ དེ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ཡོོད་པའི་ཚོོགས་ཕྲན་གྱི་དོོན་ལུ་ལས་རིམ་ཚུ་
གསར་བཟོོ་འབད་དེ་

དྲང་སྤྱོོད་གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནིའི་གོ་སྐབས་ཚུ་འཚོོལ་ཞིབ་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་
ཤོོག་གྲངས།
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ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

བརྩམ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་གྱི་ཐོོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སློོབ་ཕྲུག་ཡོོངས་བསྡོོམས་༡༥༤༦(བུཚ་
༦༧༥ དང་ བུམོོ་༨༧༡) གིས་ ཚོོགས་ཕྲན་གྱི་འཐུས་མི་སྦེ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ཡོོད།

ཁ༽ ཨ་ལུ་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཡར་སྐྱེད་ལྟེ་བའི་ཨ་ལུ་ཚུའི་དོོན་ལུ་ དྲང་སྤྱོོད་ཤེས་ཡོོན་ངོ་སྤྲོོད།
མི་སྡེ་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོོས་ར་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོོད་ནང་
མཐོོང་རྒྱ་མེད་པའི་ཧེ་མ་ ཤེས་ཡོོན་བྱིན་ནི་ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཨ་ལུ་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཡར་སྐྱེད་ དེ་ལས་ དམིགས་བསལ་

ཤེས་ཡོོན་དགོས་མཁོ་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོོག་ལས་ ཨ་ལུ་གཅེས་སྐྱོང་དང་ཡར་སྐྱེད་
ལྟེ་བའི་སློོབ་སྟོོན་པ་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་

འགན་འཁྲི་ཅན་དང་བཟང་སྤྱོོད་

དེ་ལས་

བློོ་གཏད་དང་མཐར་འཁྱོལ་

ཅན་གྱི་ངོ་རྐྱང་བཟོོ་ནིའི་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཤེས་ཡོོན་ལག་དེབ་འདི་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། ལག་དེབ་འདི་ནང་ ཕམ་དང་
ཨ་ལུ་གཉིས་ཆ་རའི་དོོན་ལུ་ དྲང་བདེན་དང་འགན་ཁུར་ དེ་ལས་ ན་གཞོོན་ཚུ་ལུ་འདྲ་མཉམ་ཀྱི་བརྩི་མཐོོང་
ཚུ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དོོན་ལུ་ རྩེད་རིག། མཚུངས་སྒྲ་ཅན་གྱི་སྙན་རྩོོམ། རིག་རྩལ་གསར་བཏོོད། སྲུང་དང་
ཞབས་ཁྲ་ ལ་སོོགས་པའི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོོགས་ཚུད་ཡོོདཔ་ཨིན། སློོབ་སྟོོན་པའི་སྦྱོོང་བརྡར་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་
ལས་ ལས་རིམ་འདི་ ལྟེ་བ་ག་རའི་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན།

ག༽ ལག་ཤེས་དང་ལག་གཡོོག་སྦྱོོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་དོོན་ལུ་ བཟང་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ ཁྱད་
རིག་གི་སྦྱོོང་ཚན།

བློོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་ལུ་

ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོོད་ཚུ་སྤང་ཐོོག་ལས་

ལཱ་གི་ལམ་སྲོོལ་

ལེགས་ཤོོམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོོན་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
ལས་གཡོོག་ལྷན་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ལག་ཤེས་དང་ལག་གཡོོག་སྦྱོོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་དོོན་

ལུ་ བཟང་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་གི་སྦྱོོང་ཚན་ཅིག་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩
གི་ཚད་འཛིན་ལས་བརྟེན་ སྤེལ་ཁང་རེ་ལས་ ལེགས་སྦྱར་བ་གཉིས་ཀྱི་གྲལ་གཏོོགས་འབད་དེ་ སློོབ་སྟོོན་པ་

གི་སྦྱོོང་བརྡར་འདི་ གློག་རིག་གི་ཐོོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད། སྦྱོོང་ཚན་འདི་ ཤུལ་མའི་སློོབ་དུས་ནང་
འགོ་བཙུགས་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོོད།

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ང༌༽ སློོབ་རིམ་བློོ་གསར་ལས་བཅུ་གཉིས་པ་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་ བརྩི་མཐོོང་ཤེས་ཡོོན་གྱི་རྩ་གཞུང་།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བློོ་གསར་སློོབ་རིམ་ལས་ སློོབ་རིམ་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་བརྩི་མཐོོང་ཤེས་

ཡོོན་རྩ་གཞུང་བཟོོ་ནིའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོོགས་སྡེ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཡོོདཔ་དང་ རྒྱལ་
ཡོོངས་ན་གཞོོན་སྲིད་བྱུས་དང་ལེན་འཆར་གཞི་བཟོོ་ནི་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཡོོདཔ་
ཨིན། དྲང་སྤྱོོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཤེས་ཡོོན་འདི་ ཡན་ལག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་ཏེ་སྦེ་རུང་ གོང་གི་
གཞི་བཀོད་ཚུ་གིས༌ མ་འོོངས་པའི་ནང་ སྤྱིར་བཏང་བརྩི་མཐོོང་ཚུ་ལུ་ ག་ནི་བས་ཡང་ལྷགཔ་སྦེ་དང་ལེན་ཅན་
གྱི་མི་རབས་འོོང་ནིའི་དོོན་ལུ་ ན་གཞོོན་ཚུ་གི་བར་ན་ དྲང་སྤྱོོད་བརྩི་མཐོོང་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་
འགན་ཁུར་འབག་ནི་ལུ་ རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

༡.༡.༣. གློག་ཐོོག་བཟང་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྦྱོོང་ཚན༌ཐོོག་

བརྡ་དོོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་མཐུན་པའི་

འཕྲུལ་རིག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་མི་འདི་གིས་

བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ ཤེས་རིག་

ལྷབ་སྦྱང་གོང་འཕེལ།

གི་ལས་རིམ་ཚུ་

ལེགས་བསྒྱུར་འབད་དེ་

དོོན་སྨིན་ཅན་དང་

རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་སྤྱོོད་ཚུགསཔ་བཟོོ་ཡོོདཔ་

ཨིན། འདས་པའི་ལོོ་དག་པ་ཅིག་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་

ཚོོགས། རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློོབ་སྡེ། དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་

ཡོོངས་ཚོོགས་སྡེ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོོག་ལས་ ཀུན་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་འཛིན་སྐྱོང་གུར་ ཡོོངས་འབྲེལ་
ཐོོག་གི་ཆོས་ཚན་གསུམ་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཌ་ནི་ཌ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོོག་ལས་ ཞི་གཡོོགཔ་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་ ཆོས་
ཚན་འདི་སྤྱི༌ལོོ༌༢༠༡༡

ནང་ འགོ་བཙུགས་འབད་ཡོོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་

སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་

དྲང་དཔོོན་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་ སྤྱི༌ལོོ༌༢༠༡༤ ནང་ ཆོས་ཚན་ཚུ་ངོ་སྤྲོོད་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཞི་གཡོོགཔ་བསྡོོམས་

༢༣,༩༦༨ (ཞི་གཡོོགཔ་ ལྟ་སྐྱོར་༥ པ་ཡན་ཆད) ལས་༡༩,༧༣༧ གིས་ ཆོས་ཚན་གྱི་དོོན་ལུ་ཐོོ་བཀོད་འབད་
ཡོོད་མི་ནང་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས༣༡ གི་ནང་འཁོད་ ༡༤,༨༨༡ གིས་ མཇུག་བསྡུ་

སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་༦༡ དང་ དྲང་དཔོོན་༦༩ གིས་ཆོས་ཚན་གྱི་དོོན་ལུ་ཐོོ་

བཀོད་འབད་ཡོོད་མི་ནང་ལས་ སྤྱི་ཚོོགས་འཐུས་མི་༥༡ དང་ དྲང་དཔོོན་༨ ཀྱིས་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
གློག་ཐོོག་གི་ཆོས་ཚན་འདི་གིས་

མི་མང་གི་དོོན་ལུ་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་དྲན་ཤེས་ཡར་འཕར་གཏང་ཚུགས་པའི་

གོ་

སྐབས་ཡོོད་མི་འདི་ལུ་བརྟེན་ གོང་གི་ཆོས་ཚན་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་

སྐྱོང་སློོབ་སྡེ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སྟོོན་འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
ཡོོདཔ་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

བསྐྱར་ཞིབ་འདི་གིས་ གོང་གི་ཆོས་ཚན་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོོད་པའི་སྐྱོན་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་
གི་བདག་དབང་མེད་མི་དང་ དང་ལེན་སྐྱོ་དྲགས་འབད་ཡོོད་མི་ དེ་ལས་ དེ་བསྟུན་གྱི་འཁྲི་འགན་མེད་མི་ཚུ་
མངོན་རྟགས་བཀལ་ཡོོདཔ་ཨིན། དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོོད་པའི་འབྲེལ་ཚོོགས་ལྔ་ (ཞི་གཡོོགཔ། ལས་

འཛིན་གྱི་ལས་གཡོོགཔ། བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཡོོད་པའི་འགོ་དཔོོན། དྲང་དཔོོན་དང་རྒྱལ་སྲུང་གི་གྲལ་གཏོོགས་

པ) ངོས་འཛིན་འབད་ཡོོད་མིའི་ནང་ལས་ ཞི་གཡོོགཔ་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་དང་འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློོབ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་
འབྲེལ་གྱི་ཐོོག་ལས་

མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་

གློག་ཐོོག་ཆོས་ཚན་གྱི་ནང་དོོན་ཚུ་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།
འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིནམ་དང་

ཆོས་ཚན་འདི་

མཉམ་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡

གཞན་ཆོས་ཚན་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ནང་དོོན་ཚུ་

འཆར་གཞི་༡༢ པ་ མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་བཟོོ་ཚར་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

ལོོ་ལྔའི་

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དྲང་སྤྱོོད་དང་དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་

འགན་འཁྲིའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡར་དྲགས།

20

ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

༡.༢. སྔོན་འགོག
༡.༢.༡. ངེས་མཁོའི་བརྡ་མཚོོན་དང་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཐོོག་ འགན་འཁྲི་
དང་དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་བྱ་རིམ་བཟོོ་ནི།
རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་༢༠༡༩-༢༠༢༣ འདི་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དེ་ དུས་ཅི་

འབདཝ་ད་ ལོོ་ངོ་གཉིས་འགྱོཝ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་ཀྱིས་ ངན་

ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ མཉམ་རུབ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་ མི་མང་དང་སྒེར་སྡེའི་ལས་སྡེ་གཉིས་
ཆ་ར་གིས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཐབས་ལུ་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་

གཞི་ཟེར་མི་འདི་

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། གཞུང་གིས་ འཆར་དངུལ་སྤྱོོད་མིའི་ལས་སྡེའི་ཐད་

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་འདི་ གཞུང་གི་ལས་དོོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ཡོོད་པའི་ ལོོ་བསྟར་
ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་གན་རྒྱ/ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་གཏད་ནང་

ངེས་མཁོའི་བརྡ་མཚོོན་སྦེ་བཙུགས་

ཏེ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དགོཔ་ཨིན། ལས་འཛིན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོོགས་ཚུ་གི་ཐད་ ལས་
ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་འདི་

རང་སོོའི་ལོོ་བསྟར་འཆར་གཞི་/འགན་འཛིན་ནང་བཙུགས་ཏེ་

བསྟར་

སྤྱོོད་འབད་དགོ འདི་དང་བསྟུན་ ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་ ལོོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་
དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་བསྟར་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ རྩིས་ལོོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ གི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གཞུང་
གི་ལས་དོོན་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་

འགོ་ཁྲིད་འབད་ཐོོག་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྱད་རིག་ཚོོགས་ཆུང་དང་མཉམ་

རུབ་ཀྱི་ཐོོག་ལས་ ལས་སྡེ་༡༢༧ གྱིས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་བསྟར་སྤྱོོད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོོད།

འགན་དབང་གི་འོོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྱད་རིག་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ ལས་སྡེ་༥༩ དབྱེ་ཞིབ་འབད་
ཡོོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་ལས་སྡེ་༦༨ འདི་ ངན་ལྷག་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་
ཨིན། ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩ དང་འབྲེལ་བའི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ལུ་གནས་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འདི་ གློག་རིག་ཐོོག་
ལས་འབད་ཡོོད། པར་རིས་༡.༡ ནང་བཀོད་པ་ལྟར་ དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་གུར་

སྐུགས་ཚད་བཀལ་ཏེ་མེད་པའི་ལས་སྡེ་ (ལས་འཛིན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ དེ་ལས་ ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོོགས་ལ་
སོོགས་པ་) ཚུ་གིས་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་སྐྱོ་ཤོོས་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་
བྱུང་ཡོོད།

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡
༣༥
༣༠

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
༣༢

༣༠

༢༥
༢༠

༡༣

༡༥
༡༠

༦

༥
༠

མཆོག་འར། (༥༠%་དང་དེའི་
ཡན་ཆད་)

༩

༥

༤

རབ། (༤༩-༤༠%)

ལོ་བསྟར་ལས་དོན་གན་རྒྱ་དང་འལ་མི་ལས་།

༦

༣

༡

ལེགས་ཤོམ། (༣༩-༣༠%)

༠

༣

འང་། (༢༩-༢༠%)

ལོ་བསྟར་ལས་དོན་དམིགས་གཏད་དང་འལ་མི་ལས་།

༩

༦
༠

་ཤོས། (༡༩%དང་དེའི་མན་
ཆད་)

ལས་ཚོགས་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་དང་འལ་མི་ལས་།

པར་རིས་༡.༡: ལས་སྡེའི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་བསྟར་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྩིས་ལོོ་༢༠༢༠–༢༠༢༡ ནང་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་ནང་ ལས་སྣ་དྲུག་ཡོོད་མི་འདི་
ལས་སྡེ་ག་རའི་དོོན་ལུ་ ངེས་མཁོའི་བརྡ་མཚོོན་སྦེ་བཙུགས་བཅུག་སྟེ་ཡོོད། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལས་སྣ་ཚུ་
བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༣ ལས་ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་

སྤྱི་ཚེས་༡ ཚུན་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་གི་ངོ་ཚབ་༢༠༤ དང་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ལས་ འབྲེལ་
ཡོོད་འགོ་དཔོོན་༡༢༧ (ལྷན་ཁག་དང་རྫོོང་ཁག་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ ཞི་བའི་མི་སྡེའི་

ལས་ཚོོགས་)ལུ་ སྡེ་ཚན་༧ ནང་སྦེ་ གློག་རིག་ཐོོག་ སྦྱོོང་བརྡར་བྱིན་ཡོོད། ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་དང་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཙུགས་ནི་ནང་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་འགན་འཁུར་

ཡོོདཔ་ལས་ ངན་ལྷག་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༩–༣༡ ཚུན་

ལྷན་ཁག་དང་རྫོོང་ཁག ཁྲོམ་སྡེ་དང་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ ལས་འཛིན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ དེ་བཞིན་ ཞི་
བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོོགས་ཚུ་ནང་ལས་ འགོ་ཁྲིདཔ་༦༨ དང་གཅིག་ཁར་ སྡེ་ཚན་ལྔ་སྦེ་གློག་རིག་ཐོོག་ གོ་
བརྡའི་ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད།
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ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

༡.༢.༢ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོོག་ལས་ མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་ ཉེན་ཁ་དང་བསྟུན་པའི་དྲང་སྤྱོོད་གཙོོ་
གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི།
ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་འདི་ཡང་

ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པའི་ལས་འགན་ཅིག་སྦེ་བཟོོ་ཡོོད་མི་དང་

འཁྲིལ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལྷན་ཁག་དང་རྫོོང་ཁག ཁྲོམ་སྡེ་དང་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་
ལས་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབཔ་༣༦ གི་
གཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འབད༌ནི་ནང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་

སྦྱོོང་བརྡར་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད།

སྦྱོོང་བརྡར་འདི་ལས་བརྟེན་

སྦྱོོང་

བརྡར་པ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཁོང་རའི་ལས་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་བྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་ཞབས་ཏོོག་ (མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཟོོ་

རིག དངུལ་འབྲེལ་ལ་སོོགས་པ་)ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ དང་
ལེན་༣༠ ཡོོད་པའི་ལས་འཆར་བཟོོ་སྟེ་ ངན་ལྷག་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ཕུལ་ཡོོད། དེ་བཞིན་ སྙན་
ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་བཞི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་མི་འདི་ཡང་ སོོ་ནམ་དང་ནགས་

ཚལ་ལྷན་ཁག་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་གསོོ་བའི་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེའི་

ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལས་སྡེ་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཚུ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་དབྱེ་
དཔྱད་འབད་བའི་ཞིབ་བཤེར་དང་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༢ པ༌ ནང་བཀོད་ཡོོད།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༢: ལས་སྡེ་བཞི་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ཞིབ་བཤེར་གཙོོ་བོོ་དང་གྲོས་འདེབས།
ཨང་།
༡

ལས་སྡ།ེ

ས་ཁོངས།

སོོ་ནམ་དང་ནགས་
ཚལ་ལྷན་ཁག

སོོ་ནམ་བཟོོ་རིག་སྡེ་ཚན།

གྲོས་འདེབས།
ཚོོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ ཡར་སེང་འབད་དགོ (དབྱེ་དཔྱད་དང་
རིན་བསྡུར་) ལཱའི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོོད་ཡིག་
ཚང་/འགོ་དཔོོན་ཚུ་ལུ་ རྩིས་སྤྲོོད་དགོ་དང་ ད་ལྟོོའི་འབད་བའི་
བསྒང་ཡོོད་པའི་བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ ལྟ་རྟོོག་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་
ཚོོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད༌དགོ
ལམ་སྟོོན་ལུ་གནས་དགོ་པའི་ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་བྱིན་དགོཔ་དང་
དཔྱ་སྙོམས་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་གུར་ སྐུགས་ཚད་བྱིན་ཡོོད་མི་
འདི་ འོོས་འབབ་ཡོོད་མེད་བདེན་སྦྱོོར་འབད་ནི་དོོན་ལུ་ ཡིག་
ཆ་ཚུ་ག་ར་ ངོས་སྦྱོོར་འགོ་དཔོོན་ལུ་བྱིན་དགོ

༢

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག

ལམ་ཡིག་དང་དོོན་
གཅོད་ཞབས་ཏོོག་སྡེ་
ཚན།

ལས་ཁུངས་/སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ ལམ་ཡིག་དང་བསྐྱོད་
ཐམ་ཡིག་ཆ་སྤྲོོད་མི་ཚུ་ ལྟོོ་རྟོོག་འབད་དགོ
རིན་བསྡུར་ཚོོགས་ཆུང་གི་ ངེས་པར་དུ་ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་གསལ་
སྟོོན་འབད་དགོ
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡
༣

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
གསོོ་བའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་
ཆས་ གོང་འཕེལ་སྡེ་
ཚན།

འཆར་གཞི་དང་བཟོོ་བཀོད་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་གྱི་བར་ན་
རྟགས་མ་མཐུནམ་བྱུང་སྲིད་མི་འདི་ མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་
བཟོོ་བཀོད་དང་ ཁྱད་རིག་ལྕོགས་གྲུབ་བཟོོ་ཐབས་ལུ་ དུས་ཚོོད་
ལངམ་སྦེ་བྱིན་དགོ
ལས་འགུལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ཁ་གསལ་དང་ འཆར་དངུལ་སྔོན་རྩིས་
དང་ཟད་རྩིས་ངོ་མའི་བར་ན་ ལྷག་ཆད་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོོན་
ལུ་ དུས་ཚོོད་ལངམ་སྦེ་བྱིན་དགོ

རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ གནས་ཚད་ལྡནམ་སྦེ་བཟོོ་ཐབས་ལུ་
ཉམས་མྱོོང་ཡོོད་པའི་ལས་བྱེདཔ་གྲལ་གཏོོགས་འབད་དེ་ འབྲེལ་
ཡོོད་འགོ་དཔོོན་ཚུ་ལུ་ སྦྱོོང་བརྡར་བྱིན་དགོ
༤

བསམ༌གྲུབ༌ལྗོངས་
མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།

མཁོ་སྒྲུབ་སྡེ་ཕྲན།

རྒྱུ་དངོས་དབྱེ་ཞིབ་ཚོོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ
སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡–༢༠༢༢ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ རིན་བསྡུར་ག་རའི་ནང་
དྲང་སྤྱོོད་གན་རྒྱ་མཚན་རྟགས་བཀོད་དགོཔ་དང་ ཅ་ཆས་རྫུན་མ་
མཁོ་སྤྲོོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་ལེན་འབད་དགོ
རིན་བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་ཚོོགས་ཆུང་དང་ རིན་བསྡུར་ཐག་གཅོད་
ཚོོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་ གསལ་སྟོོན་
འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་ གསལ་སྟོོན་མ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ སྒྲིག་
ཁྲིམས་དང་ལེན་འབད་དགོ

དེ་མ་ཚད་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ས་གནས་གཞུང་ (རྒེད་འོོག) དང་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོོགས་སྡེ་ནང་
ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ལེན་འཆར་གཞི་བསྟར་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚད་འདི་
ས་གནས་གཞུང་གི་བསྟར་སྤྱོོད་གནས་ཚད་འདི་

བརྒྱ་དཔྱ་༨༡

བསྟར་སྤྱོོད་གནས་ཚད་འདི་ བརྒྱ་དཔྱ་༧༡ འབད་འཐོོན་ཡོོད།

དང་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་དང་

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོོགས་སྡེ་གི་

༡.༢.༣. ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་དང་ཞིབ་འཚོོལ་ཐོོག་ སྒྲུབ་བྱེད་དང་བསྟུན་ ལམ་ལུགས་ཡར་དྲགས།
ཀ༽ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༩
རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༩ འདི་ བརྟག་ཞིབ་གོ་རིམ་བཞི་པ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོོངས་
རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་

མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་

འདས་པའི་ལོོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་ཡོོངས་

དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་
24

ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཅིག་ནང་ འགོ་དཔོོན་ཅིག་གི་ ཚད་ལྡན་བྱ་རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་མང་ཞབས་
ཏོོག་ཚུ་ དྲང་སྙོམས་དང་དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་ཅན་སྦེ་སྤྲོོད་ཡོོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

འདི་གིས་ མི་མང་ལས་སྡེ་གི་རྩིས་ལོོ་གཅིག་གི་ཐད་ཁར་ ཉམས་མྱོོང་ཐོོབ་མི་དང་ འཆར་སྣང་བྱུང་བའི་ཞབས་
ཏོོག་གི་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་ཆ་ར་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཁུངས་

གཏུགས་དུས་ཚོོད་འདི་ རྩིས་ལོོ་༢༠༡༨–༢༠༡༩ ལུ༌ གཞི་བཞག་ཡོོད། བརྟག་ཞིབ་འདི་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་རང་
འབྲེལ་བ་ཡོོདཔ་སྦེ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཀུན་སྤྱོོད་ཐོོག་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ཡོོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་

འབད་ནི་ཡང་བཟོོ་ཡོོདཔ་དང་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོོག་ རྒྱལ་ཡོོངས་
དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༩ ནང་བཙུགས་ཡོོད།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོོན་ལུ་ མི་མང་ལས་སྡེ་དང་ཞབས་ཏོོག་འདི་ ངན་ལྷད་བྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོོད་མི་དང་ མི་སྡེ་

དཔལ་འབྱོོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོོན་ལུ་ གལ་ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་
སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༩ གིས་ ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁ་མ་འདྲཝ་༡༡ གི་ལས་སྡེ་༩༦ ལས་ ཞབས་ཏོོག་དབྱེ་ཁ་མ་
འདྲཝ་༢༧༢ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོོད། འདྲི་ལན་རྐྱབ་མི་ཡོོངས་བསྡོོམས་༡༣༨༦༩ དང་ ཞབས་ཏོོག་སྤྱོོད་མི་

༩༨༦༡ (ཕྱིའི་ལས་མགྲོན) དང་ ཞབས་ཏོོག་སྤྲོོད་མི་༤༠༠༨ (ནང་འཁོད་ཀྱི་ལས་མགྲོན) ཚུ༌ཚུད་ཡོོད། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྩིས་ལོོ་༢༠༡༨–༢༠༡༩ ནང་ ཉོགས་བཤད་༣༣༥ འཐོོབ་

ཡོོད་མི་འདི་ཡང་ དབྱེ་དཔྱེད་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༩ གི་སྙན་ཞུ་ འདི་
སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༤ ལུ་ གསར་བཏོོན་འབད་ཡོོད།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ནང་ འཇལ་ཚད་འདི་ ཀླད་སྐོར་ལས་༡༠ ཚུན་ཨིནམ་དང་ སྐུགས་ཀླད་སྐོར་
གྱི་ངན་ལྷད་ཁྱབ་ཆེ་དྲག་སྦེ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོན་ཨིནམ་དང་

སྐུགས་༡༠

གྱི་ངན་ལྷད་མེད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་

ཨིན། པར་རིས་༡.༢ ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༩ ཅན་
མའི་རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་སྐུགས་ཚད་༧.༩༧ ཐོོབ་མི་འདི་གིས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་པའི་

བརྡ་མཚོོན་སྟོོནམ༌ཨིན་པས། རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ སྐུགས་ཚད་འདི་གིས ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལས་

ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་ཡར་འཕར་འབད་ནི་ནང་ བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་དང་ ལས་སྣ་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་པའི་

བརྡ་མཚོོན་སྟོོན་མས། ཨིན་རུང་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ སྐུགས་༨.༥ ཐོོབ་ནིའི་དམིགས་གཏད་
བསྐྱེད་ཡོོདཔ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ དམིགས་གཏད་
འདི་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ མི་མང་ཞབས་ཏོོག་གི་སྤུས་ཚད་གོང་འཕུལ་བཏང་ནི་ལུ་ བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༧

༨.༠༨

༧.༩༨

༧.༩༧

༩
༥

༣

༡

པར་རིས་༡.༢: ཕྱི་དང་ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད།

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་༨.༠༨

ཡོོད་མི་འདི་གིས་

ཞབས་ཏོོག་སྤྱོོད་མི་ཚུ་གི་དྲང་སྤྱོོད་རབ་ཡོོད་པའི་བརྡ་

སྟོོནམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དབྱེ་དཔྱད་ཞིབ་པར་འབདཝ་ད་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ གཞུང་དོོན་འགན་འཁུར་

ཚུ་ རྒྱབ་བསྐྱུར་བཞག་མི་དང་ བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་འབད་མི་ དེ་ལས་ ཉོགས་བརྡུང་སེལ་ལམ་མེད་མི་ཚུ་གིས་
འགན་འཁྲི་གོམས་སྲོོལ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན།

ལོོག་ཅི་ཁ་ལས་

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་སྐུགས་ཚད་

༧.༩༨ ཐོོབ་མི་འདི་གིས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ལུ་
གནོོད་ཉེན་བྱུང་བའི་གནད་དོོན་ཚུ་ཡང་ དྲང་སྤྱོོད་དང་ལཱ་ དེ་ལས་ ཀུན་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་གནས་ཐོོའི་
འོོག་ལུ་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ རང་སོོའི་སྒེར་ལཱ་བསྒྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ གཞུང་དོོན་འགན་འཁུར་རྒྱབ་བསྐྱུར་

བཞག་མི་དང་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ལུ་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་དགོ་མི་དང་ དེ་ལས་ བྱ་ངན་ལུ་སྒྲིགས་ཁྲིམས་
དང་ལེན་འབད་མི་ བློོ་གཏད་དང་ དྲང་བདེན་ལ་སོོགས་པ་ཚུ་ཨིན་པས།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ (༢༠༠༩, ༢༠༡༢, ༢༠༡༦, ༢༠༡༩,) ཚུ༌གི༌བར༌ན༌ག༌བསྡུར༌རྐྱབ༌ད༌
ཀུན་སྤྱོོད་འགོ་ཁྲིད་པའི༌གནས་ཐོོ་(ཆ་ཤས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་སྔར༌མ་འབདཝ་ལས)
དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༩

ལས༌དྲང༌སྤྱོོད་ཀྱི༌སྐུགས༌ཚད༌སོོ༌སོོར༌སྟོོན༌ཡོོད།

སོོ༌སོོར༌སྦེ༌ཡོོདཔ༌དང༌ མཐོོ ༌ཤོོས༌འདི༌སྤྱི༌ལོོ་༢༠༡༢(༨.༣༧)ཨིནམ༌ད༌

མ་བརྩི་བར༌

རྒྱལ་ཡོོངས་

སྐུགས༌ཚད༌ཀྱི༌འགྲོས༌འདི༌

དེ༌ཤུལ༌སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩

(༨.༠༡)

སྤྱི་

ལོོ་༢༠༡༦(༧.༩༥) དེ༌ལས༌ཉུང་ཤོོས་ར༌ སྤྱི་ལོོ་༢༠༠༩ (༧.༤༤) ཨིན༌པས། ཕྱི༌དྲང༌སྤྱོོད༌ཀྱི༌ཐད༌ཁར༌ཡང༌
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ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

འགྲོས༌འདི༌འདྲ༌སུ༌ཅིག༌ཡོོད༌རུང༌ ནང༌གི༌དྲང༌སྤྱོོད༌སྐུགས༌ཚད༌ཡར༌སེང༌འགྱོ༌ཡོོདཔ༌དང༌ མཐོོ ༌ཤོོས༌ར༌ སྤྱི་ལོོ་
༢༠༡༩(༨.༡༤) ལུ༌ཨིན༌པས།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བསམ་ཞིབ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་
དོོན་ལས་གྲུབ་འབྲས་ཡང་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་ནང་ལན་གསལ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་ལུ་
ངན་ལྷད་འདི་ ཚབས་ཆེན་ཅིག་སྦེ་ཡོོད་པའི་ཚོོར་སྣང་བྱུང་ཡོོདཔ་དང་ འདས་པའི་ལོོ་ལྔའི་ནང་འཁོད་ ངན་
ལྷད་ཡར་འཕར་སོོང་ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ངན་ལྷད་

སྔོན་འགོག་དང་འཇོམས་ཐབས་ཀྱིས་བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་འདི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ལན་གསལ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་
འདས་པའི་ལོོ་ཚུ་ནང་ ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་འཐབ་ཡོོད་པའི་བསམ་ལན་འདི་ བརྒྱ་དཔྱ་མར་ཕབ་སོོང་ཡོོདཔ་ཨིན།
རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༩
གསལ་ལྟར།:
•

ལས་བྱུང་བའི་རྒྱབ་སྣོོན་དག་པ་ཅིག་བཀོད་ཡོོད་མི་ཚུ་

གཤམ་

ཞབས་ཏོོག་སྤྱོོད་མི་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་བྱིན་ནི་བརྩི་སྟེ་ ཞབས་ཏོོག་མཁོ་སྤྲོོད་ཀྱི་
བྱ་རིམ་གནས་ཚད་བཟོོ་སྟེ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནི།

•

འགོ་ཁྲིད་པའི་ཀུན་སློོང་དང་ཀུན་སྤྱོོད་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི།

•

མི་སྡེའི་བརྡ་དོོན་ལྟེ་བ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི།

•

བསུ་ལེན་པའི་བརྡ་དོོན་དང་ཞབས་ཏོོག་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི།

•

ཡོོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོོག་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི།

•

ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་ལག་ལེན་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི།

•

བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་སེལ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི།

•

ལྟ་རྟོོག་དང་ལྟ་སྐྱོང་ཐབས་ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་
ཡར་དྲགས་གཏང་ནི།

བསམ་ལན་ཉོགས་བརྡུང་འཛིན་སྐྱོང་

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་གཙོོ་བོོ་༡༢ པའི་ནང་
ངན་ལྷད་མར་ཕབ་ཟེར་མི་དང་ ལོོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ཡོོད་པའི་ བརྡ་མཚོོན་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ནིའི་དོོན་ལུ་ ཚད་གཞི་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོདཔ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལན་
གསལ་རྐྱབ་མི་ཚུའི་ཁྱད་དཔེ་དང་ ལན་གསལ་རྐྱབ་མི་གི་གསང་བ་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཐོོག་ དམིགས་
བསལ་གྱི་ལས་སྡེ་༧༦ གི་སྙན་ཞུ་བཟོོ་ཡོོད། འདི་ནང་ ལྷན་ཁག་༡༠ གྱི་སྙན་ཞུ་དང་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་
སྡེ་༤ རང་དབང་ལས་སྡེ་༡༦ རྫོོང་ཁག་༢༠ ཁྲོམ་སྡེ་བཞི་ ལུང་ཕྱོོགས་གཙོོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གཉིས་ ལས་

འཛིན་༡༤ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་༦ གི་ཨིན། དེའི་ཐོོག་ཁར་ སྙན་ཞུ་ཁག་དྲུག་ཡང་ དྲང་ཁྲིམས་
ལྷན་སྡེ་དང་ སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ རྒེད་འོོག་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ ལས་འཛིན་ དེ་ལས་ སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་
ཁང་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་སྙན་ཞུ་བཟོོ་ཡོོད།

དམིགས་བསལ་དུ༌ ལས་སྡེ་སྙན་ཞུའི་ཞིབ་བཤེར་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ འགོ་

དཔོོན་༡,༢༤༨ གི་དོོན་ལུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༤-༡༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུ་དང་
རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་སྡེ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ཡོོད། ཤུལ་མའི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་
འབད་བའི་སྐབས་ མི་རྗེ་བློོན་ཆེན་གྱིས་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོདཔ་བཞིན་ ཚོོགས་ཁང་གཉིས་ཡང་ བརྟག་
ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ནང་བཙུགས་ནི་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་དང་གཅིག་ཁར་

མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ འགོ་ཁྲིད་ཀུན་སྤྱོོད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ལོོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ དོོན་སྨིན་ཅན་དང་འཇོན་ཐང་
ཅན་གྱི་ཞི་གཡོོག་རྒན་ཤོོས་ཚུ་གི་དོོན་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཨིན།

ཁ༽ འདེད་གཡོོགཔ་སྦྱོོང་བརྡར་དང་ དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ལས་ ཆོག་ཐམ་སྤྲོོད་ལེན་གྱི་རིམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ རིམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་འབད་བའི་རྗེས་སུ་ ལག་ལེན་གནས་ཚད་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་ སྤྱི་ལོོ་
༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་

བསྟར་སྤྱོོད་བསྒྲུབས་ཡོོད་མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༣ པ་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་

དེ་ཡོོད། ཨིན་རུང་ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཊ་-༡༩ ལས་བརྟེན་ དུས་མཚམས་ཀྱི་བསྐྱར་འདྲི་འབད་ནི་འདི་ ཕྱིར་
བཤོོལ་འགྱོ་ཡོོདཔ་ལས་ རྩིས་ལོོ་༢༠༢༡-༢༠༢༢ ནང་མཇུག་བསྡུ་ནི་སྦེ་ཡོོད།
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ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཐིག་ཁྲམ་༡.༣: རྒྱབ་སྣོོན་གྱི་བསྟར་སྤྱོོད་གནས་ཚད་ བརྒྱ་དཔྱའི་ནང་།
ལས་སྡེ།

%

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན། བརྡ་དོོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག
ལཱ་འགན་གནས་ཚད་ལས་ཁུངས། ལས་གཡོོག་ལྷན་ཁག

༤༢.༡༡

༧༠.༤༥

༨༦.༤༠

སྒེར་སྡེ་འདེད་གཡོོགཔ་སྦྱོོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་/སློོབ་གྲྭ

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་/ཞིབ་འཇུག་མ་འདྲཝ་གི་ཐོོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ཐབས་ལམ་ཚུའི་སྤུས་ཚད་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་ཚུ་

བསྒྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་

ད་ལྟོོ་

ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་ཚུ མཉམ་བསྡོོམས་འབད་བཞིན་ཡོོདཔ་དང་ ལམ་ལུགས་ཡོོངས་
རྫོོགས་ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་ཐོོག་ལས་
མཐུན་འབད་ཡོོད།

ལམ་ལུགས་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དོོན་ལུ་ འབྲེལ་

དྲང་སྤྱོོད་དབྱེ་ཞིབ་འཛིན་སྐྱོང་ཟེར་མི་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་ཡོོད་པའི་ཐབས་བྱུས་འདི་ ཆ་

འཇོག་མ་གནང་པའི་ཧེ་མ་ ལས་སྡེ་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་ མོོ་བཏབ་འབད་ནི་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ ཕན་ཐོོགས་ཅན་གྱི་བསམ་ལན་དང་ བསླབ་སྟོོན་ཚུ་བྱིན་ཐོོག་

སྔོན་འགོག་གི་ལས་རིམ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང༌ཕན་ནུས་ཅན་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྔོན་འགོག་གྲོས་སྟོོན་ཚོོགས་ཆུང་
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོོད།

ག༽ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་དབྱེ་དཔྱད།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་ཚུ་ ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་དོོན་
ལུ་ ས་གནས་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ཡོོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོོད།

གཞན་ཡང་ དབྱེ་དཔྱད་འདི་གིས་ འཕྲལ་རང་ མི་སྡེ་ཁག་འབག་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་
དང་

མི་སྡེ་འགན་འཁྲི་གསར་གཏོོད་ཀྱི་ཕན་གནོོད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་

ནི་ལུ་ཕན་རླབས་བྱུང་ནི་ཨིན་པས།

ལས་ཚད་གཏན་འེབབ་བཟོོ་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ ཉོགས་བཤད་

བསྡོོམམ་༤༥༡ དང་ལེན་གྱི་དོོན་ལས་ བརྗེ་སོོར་འབད་མི་ལས་ ཉོགས་བཤད་༢༦༡ དེ་ ས་གནས་གཞུང་
དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཨིན་པས།

ངན་ལྷད་གནོོད་འགེལ་འཐབ་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་གཞི་དོོན་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐད་ སོོ་ནམ་ཞིང་ལམ་(༤༥% དེས་ཅིག)སྐོར་ ཉོགས་བཤད་མཐོོ ་ཤོོས་བཀོད་ཡོོདཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་
མི་སྡེའི་མ་དངུལ་བསྡུ་བླངས་/ཞལ་འདེབས་(༢༥% དེས་ཅིག་) དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་ཨིན་པས། ཁ་ཉེས་

བཀལ་ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་གནོོད་འགེལ་དག་པ་ཅིག་ཡང་ བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་ ཀུན་སྤྱོོད་
དང་མ་མཐུན་པའི་བྱ་བ་ དེ་ལས་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་མེད་མི་ཚུ་ཨིན་པས།

དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དང་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་གནད་དོོན་མང་ཤོ ོས་ཅིག་ གཅིག་
མཚུངས་མེདཔ་དང་བདེན་ཁུངས་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད།

དང་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས་

མང་ཤོོས་ཅིག་ནང་ ཉེས་ཆད་མཐོོ ་ཤོོས་རང་ བཀའ་བཀྱོན་བཀལ་ཡོོདཔ་དང་ རྩོོད་ཉོགས་དག་པ་ཅིག་ དྲང་
ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ལུ་དྲི་གཏུགས་འབད་དེ་འདུག དེ་སྦེ་ ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་ལྷོོད་
ཡངས་སྦེ་བཞག་མི་འདི་གིས་

འཚེར་སྣང་གི་སེམས་ཤུགས་ཉམས་ཏེ་ བྱ་ངན་བཀག་ཆ་འབད་མ་ཚུགས་

པའི་ཁར་ ནོོར་འཁྲུལ་ལོོག་ཅི་ལོོག་ཅིག་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཉོགས་བཤད་ཡང་བསྐྱར་བཀོད་དེ་ཡོོད། དེའི་
ཐད་

གོང་འཁོད་ཞིབ་བཤེར་དང་འཁྲིལ་

ས་གནས་གཞུང་གི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་

གཞག་འཕྲལ་མགྱོགས་རང་བརྩམ་སྟེ་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།

ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་

༡.༢.༤. ཀུན་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་ཚོོང་ལས་་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ།
འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་འདི་
ཡར་དྲགས་བཏང་སྟེ་

ཚོོང་ལས་ཁང་ཚུ་ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་རིང་ལུགས་

ཨའི་ཨེས་ཨོ་༣༧༠༠༡:༢༠༡༦ ནང་གསུག་གདོོང་ལེན་འབད་ནིའི་ནང་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་

ལུགས་གནས་ཚད་ ངོ་སྦྱོོར་འབད་ཐབས་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ཡང་ བསྟན་

རྒྱས་ལྷན་ཁག་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག ལས་གཡོོག་ལྷན་ཁག རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། འབྲུག་

ཚོོང་དང་བཟོོ་གྲྭའི་ཚོོགས་སྡེ་དང་བཟོོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོོགས་ཚུ་ལས་འཐུས་མི་ཚུ་ཡོོད་པའི་ལས་བྱེད་
ཚོོགས་ཆུང་གིས་སྣ་འཁྲིད་འབད་དོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་
ཀྱིས་

བསྟར་སྤྱོོད་དོོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ནུས་འབྱུང་ཐབས་ལུ་

འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་

རྩོོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་སྟོོན་ཅིག་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ནང་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ རང་དཔྱད་ལག་

ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོོག་ ལོོ་ཧེ་མམ་གི་ཚོོང་སྡེ་ལྔ་མཇུག་བསྡུ་ཡོོད་མི་མ་བརྩི་བར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོོད་
པའི་ཚོོང་སྡེ་གསུམ་(རང་བཞིན་འཐོོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

འབྲུག་གྱིབ་ཆས་ཚད་འཛིན།

ཤིང་

བཟོོ་ལྟེ་བ་ཚད་འཛིན) གྱི་གོ་རིམ་གཉིས་པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཡང་མཇུག་བསྡུ་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷག་ལུས་མཚན་

རྟགས་བཀོད་ཡོོད་མི་ ཚོོང་ལས་བརྒྱད་ཀྱི་དོོན་ལུ་གོ་རིམ་གཉིས་པའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ཤུལ་མའི་རྩིས་ལོོ་ནང་ལུ་
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ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན། འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་
ཡོོད་པའི་ཚོོང་སྡེ་མང་ཤོ ོས་ཅིག་གིས་ ཚོོང་འབྲེལ་གྱི་ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་ཚུ་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ ལས་བྱེད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ ཚོོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་༣༦༨ དང་ ཁག་འབགཔ་ (ཚོོང་ལས་ཆུང་བ་
དང་བར་མ) ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་སྐོར་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་ཕན་ཡོོན་སྐོར་ལས་ཡང་བཤད་དེ་བྱིན་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དེ་
བཟུམ་མའི་རྩལ་བཏོོན་གྱི་འབད་བརྩོོན་ ལེ་ཤ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་རུང་ འབྲེལ་ཡོོད་ཚོོང་འབྲེལ་ལས་

སྡེ་ཚུ་གིས་ དང་ལེན་དེམ་ཅིག་ར་མེདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་ནང་ འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་
རྩོོལ་སྒྲུབ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་ནི་འདི་གདོོང་ལེན་ཅན་ཅིག་འབད་ཡོོདཔ་ཨིནམ་ད་
དེ་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་ལ་སོོགས་པའི་ཁེ་ཕན་མེད་མི་དང་ ཁྲིམས་དོོན་/དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བྱེམ་
ལུ་ཚེར་མི་དང་། སྒེར་སྡེ་མཉམ་འབྲེལ་བཀོད་ཚོོགས་སྐྱོ་དྲགས་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཚོོང་སྡེ་

ཚུ་ལུ་སེམས་ཤུགས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་འདེབས་ཅིག་བཟོོ་ཡོོད་མི་འདི་ ཐག་གཅད་བཟོོ་སྟེ་ འབྲེལ་
ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བསྟར་སྤྱོོད་ཀྱི་དོོན་ལུ་གྲོས་སྟོོན་འབད་བའི་བསྒང་ཡོོད།

དེ་དང་གཅིག་ཁར་

འབྲུག་གནས་ཚད་ལས་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་ ཨའི་ཨེས་ཨོ་༣༧༠༠༡ འདི་ འབྲུག་

གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བར་ཞུགས་ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་འོོས་འབབ་ཚུ་ཡང་
བལྟ་བའི་བསྒང་ཡོོད། ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་
ཀྱིས་ སྒེར་སྡེའི་ནང་ལས་ འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་འཐུས་མི་༡༠ གུ་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་
དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

༡.༢.༥ གཞུང་སྐྱོང་ཡར་དྲག མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ཡར་
དྲག་གི་ལས་རིམ།

འདས་པའི་ལོོ་ངོ་ཚུ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོོག་ལས་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠

ལུ་

འབྲུག་ལུ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་

ཚོོགས་ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནིའི་
ནང་ལྕོགས་གྲུབ་ལྷན་ཐབས་སྒྲིགས་ཐོོག་

འབད་བརྩོོན་བསྐྱེད་ནི་དང་མི་སྡེའི་ནང་དྲང་ཁྲིམས་ཡར་དྲགས་

བཏང་ནིའི་ལས་རིམ་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་ནང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་མཁས་
རིག་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲིའི་གཞི་བཀོད་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་དང་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

རིམ་ནང་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནི་

མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་དང་

ཁག་འབག་ལྟ་སྐྱོང་འབད་ནི་ ལ་སོོགས་པ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ལས་རིམ་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་
དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་ དེ་ལས་ དྲང་ཁྲིམས་ལས་སྡེའི་ཐབས་བྱུས་༢༠༡༨-༢༠༢༣ ལུ་
ལྷན་ཐབས་འབད་མི་འདི་གིས་

ངན་ལྷད་ཚད་འཛིན་འབད་ནི་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ཞབས་ཏོོག་རྩ་བརྟན་བཟོོ་ནི་

ལུ་ ན་གཞོོན་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཚོོགས་ ལ་སོོགས་པའི་ སྡེ་ཚན་ཚུ་བཅའ་མར་གཏོོགས་
དགོ་པའི་སྐུལ་མ་འབདཝ་ཨིན།

༡.༢.༦. གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོོག་ལས་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་གི་འབྱོོར་པ་བསྒྲུབ་ནི་ལས་
སྔོན་འགོག

སྤྱི་ལོོ་༢༠༠༦ ལས་འགོ་བཙུགས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་འབད་
ནི་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོོན་ཚན་༣༨ (༡) པ་ལྟར་ སྤྱི་གཡོོགཔ་

ག་ར་གིས་ རང་དང་རང་གི་བཟའ་ཟླའི་གཞི་གནས་དང་འོོང་འབབ་ དེ་ལས་ འཁྲི་བ་ཚུ་གསལ་སྟོོན་འབད་
དགོ་པའི་འགན་དབང་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ གཞི་གནས་གསལ༌སྟོོན་འབད་མི་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཡོོངས་
བསྡོོམས་༢༤,༠༨༤ ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལུ་ ༢༤,༥༠༨ ལུ་ཡར་སེང་སོོང་ཡོོད་མི་འདི་ ལྷག་པར་ ཉེན་

ཁག་འབྱུང་སྲིད་པའི་གནས་རིམ་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པ (༦༧༥) ཟུར་སྦྲགས་༢ པ (༢༣,༨༡༢) ལུ་དབྱེ་

རིམ་བཟོོ་སྟེ་ཡོོད། སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལོོའི་གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་གནས་ཚད་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་དོོན་ལུ་

བརྒྱ་དཔྱ་༡༠༠ དང་ཟུར་སྦྲགས༌༢ པའི་དོོན་ལུ་བརྒྱ་དཔྱ་༩༩.༩ ཨིནམ་དང་ སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་ཚད་འདི་
རྒྱ་དཔྱ་༩༩.༩ (ཐིག་ཁྲམ་༡.༤) ཨིན། གནས་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོད་མི་འདི་ཡང་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་-༡༩
ལུ་བརྟེན་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་འབད་དགོ་མི་སྤྱི་གཡོོག་པའི་དོོན་ལུ་

ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོོད་མི་དང་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་གྱི་དུས་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་བཅའ་ཡིག་དམ་དམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་བདག་སྐྱོང་པའི་དོོན་ལུ་ དུས་དང་དུས་སུ་སྦྱོོང་བརྡར་བྱིན་མི་ དེ་ལས་ གཞི་གནས་
གསལ་སྟོོན་པ་ཚུ་ལུ་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བྱིན་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིན་པས།
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ཤོོག་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐིག་ཁྲམ་ ༡.༤: གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་གྱི་གནས་ཚད།
དབྱེ་ཁག

དབང་ཁྱབ་ཀྱི་མི་ངོ་བསྡོམས།

གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི་བསྡོམས།

གནས་ཚད།

ཟུར་སྦྲགས་༡།

༦༩༦

༠

༡༠༠%

ཟུར་སྦྲགས་༢།

༢༣,༨༡༢

༢

༩༩.༩%

བསྡོོམས།

༢༤.༥༠༨

༢

༩༩.༩%

གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་འབད་དགོ་པའི་ དབང་ཁྱབ་ལུ་ཚུད་མི་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་
བརྒྱ་དཔྱ་༩༩.༠ དང་ཕྱདཔ་ད་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་༡༠༠ གིས་དུས་ཚོོད་ཁར་གསལ་སྟོོན་

འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ཐད་ཁར་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་འབྱོོར་བའི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་

ལོོ་༢༠༡༩ ལོོའི་ནང་ དབང་ཁྱབ་ལུ་ཚུད་མི་ བརྒྱ་དཔྱ་༩༨.༩ དང་ཕྱདཔ་ད་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ བརྒྱ་
དཔྱ་༩༩.༩ ལུ་ཡར་སེང་སོོང་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ མི་ངོམ་༢ ཀྱིས་གསལ་སྟོོན་མ་འབད་བར་ཡོོད་མི་འདི་ དོོན་

ཁུངས་ཅན་གྱི་ར་ཁུངས་ལས་བརྟེན་ རྩོོད་ཉོགས་འདི་ཕྱིར་དབྱུང་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ལས་ད་
ཚུན་བར་གྱི་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་དང་ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་གནས་ཚད་སྐོར་ པར་རིས་༡.༣ ནང་འཁོད་དེ་ཡོོད།

༩༢.༦
༨༨.༥
༢༠༡༦

༩༦.༣

༢༠༡༧

༩༩

༩༤.༢
༢༠༡༨

ཟུར་སྦྲགས་༡ པ།

༡༠༠

༩༨.༩

༩༧

༩༧.༣

༢༠༡༩

༩༩.༩

༢༠༢༠

ཟུར་སྦྲགས་༢ པ།

པར་རིས་༡.༣: ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་དང་༢ པའི་གནས་ཚད། (སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦-༢༠༢༠)

ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་ ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་གཞི་གནས་༡༤༦ གི་རྩོོད་ཉོགས་ རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ ངོས་འཛིན་

འབད་ཡོོད་མི་འདི་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོོད། ཨིན་རུང་ ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ནང་ ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་གཞི་

གནས་བསྡོོམས་༤༥༣༨ ཡོོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠ དང་འདིའི་ཡན་ཆད་འབད་མི་ ལྷན་ཁག་དང་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

རྫོོང་ཁག་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ལས་འཛིན་ཚུ་ལས་ལྷོོད་ཡོོད་མི་ ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་གཞི་གནས་ཀྱི་རྩོོད་
ཉོགས་བསྡོོམས་༡༨༡༥ འདི་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོོདཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠
དང་འདིའི་ཡན་ཆད་འབད་མི་ ལས་སྡེ་སོོ་སོོ་ཚུ་ནང་ལས་ལྷོོད་ཡོོད་མི་ ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་གཞི་གནས་ཀྱི་
རྩོོད་ཉོགས་བསྡོོམས་༦༥༦ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལ༌ཏེ་

ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་གཞི་གནས་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་༢༦༡༤

བཤོོལ༌བཞག༌ཡོོདཔ༌ད༌ རྩོོད་ཉོགས་གཅིགཔོོ་འདི་ བརྡ་དོོན་འཐེབ་དགོ་ནིའི་དོོན་ལུ་གཏང་ཡོོདཔ་ད་ རྩོོད་
ཉོགས་གཉིས་པོོ་འདི་ མ་འོོངས་པའི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དོོན་ལུ་ རིམ་ལུགས་ནང་ཐོོ་བཀོད་འབད་དེ་བཞག་ཡོོད།
དེ་མ་ཚད་

ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་གཞི་གནས་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་གཅིག་གི་ཐད་ གནད༌དོོན་མ་ཚང་བའི་གསལ་

སྟོོན་ལུ་བརྟེན་ བཀའ་བཀྱོན༌དོོན༌ལུ༌ཡི༌གུ༌གཏང༌སྟེ༌ཡོོདཔ༌ཨིན། དེ༌སྦེ༌ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་གཞི་གནས་ཀྱི་
རྩོོད་ཉོགས་གྱངས༌ཁ༌ཡར༌སེང༌འགྱོ༌མི༌གནད་དོོན་ངོ་མ་རང་ གསལ༌སྟོོན༌འབད༌མི༌ཚུ༌གིས༌སྣང་མེད་ཀྱིས༌ཐོོག༌
ལས༌འབད༌མི༌ལུ༌བརྟེན༌ཨིན༌པས།

དེ༌འབདཝ༌ལས༌ ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་གདོོང་ལེན་བསལ་ནི་དང་ རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་
བདེ་ཏོོག་ཏོོ་བཟོོ་ནི་དང་

འདིའི་ཕན་ནུས་ཡར་འཕར་གཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་

ཀྱིས་ ད་ལྟོོ་ཡོོད་པའི་ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་གི་གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་འབད་ནི་འདི་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ཨིན། དེ་
བསྒང་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་བཀོད་རིས་དང་བཟོོ་བཀོད་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་
འབྲེལ་མཐུན་འབད་ནི་ཨིན།

འདིའི་ཐད་སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

མཉེན་ཆས་དགོས་མཁོ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།
༢༠༢༡-༢༠༢༢ ནང་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན།
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ཤོོག་གྲངས།

གཞན་རིམ་ལུགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

དགོས་མཁོའི་དབྱེ་དཔྱད་ཁ་གསལ་དང་

རིམ་ལུགས་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་

རྩིས་ལོོ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

༡.༢.༧. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཁྲིམས་དོོན་གཞི་བཀོད་རྩ་བརྟན་བཟོོ་ཐོོག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་
ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི།

ཀ༽ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་འཕྲི་སྣོོན།
སྔོན་མ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་
ཚོོགས་འདུའི་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོོགས་ཆུང་གི་བཀོད་ཁྱབ་དང་བསྟུན་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་ འཕྲི་སྣོོན་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོད། གྲོས་འདེབས་ནང་
དོོན་ཚན་ཆ༌མེད་གཏང་ནི་དང་ ཁ་སྐོང་གསར་བཙུགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་བརྩི་སྟེ་ དོོན་ཚན་༣༢ འཕྲི་

སྣོོན་གྱི་དོོན་ལུ་ཕུལ་ཡོོད་མི་ནང་ལས་ དོོན་ཚན་དག་པ་ཅིག་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྲིམས་དོོན་བསྐྱར་ཞིབ་ལས་བྱེད་
ཚོོགས་ཆུང་གི་ཞིབ་བཤེར་དང་

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་ལུ་གནས་ཡོོད་མེད་སྐོར་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོད་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཞུའི་ནང་ བཀོད་ཡོོད་པའི་གྲོས་འདེབས་ དེ་ལས་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོོག་ཕུལ་ཡོོདཔ་ཨིན།

འཕྲི་སྣོོན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོད་མི་འདི་ ལྷན་ཚོོགས་གསུམ་པ་འདེམས་བསྐོས་གནང་པའི་ཤུལ་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་མི་དང་བསྟུན་

འཕྲི་སྣོོན་གྲོས་འདེབས་དོོན་ཚན་༢༠

ལུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུ་ལུ་སླར་ལོོག་ཕུལ་ཡི། འཕྲི་སྣོོན་གྲོས་འདེབས་

དོོན་ཚན་༢༠ ཡོོད་མི་ལས་ དོོན་ཚན་༨ འདི་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ ཕྱིར་དབྱུང་འབད་
ཡོོདཔ་ ཡང་ན་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ ལོོའི་རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུའི་གནམ་བྱཱའི་ཚོོགས་ཐེངས་ནང་ ཆ་འཇོག་མ་

གནང་པར་ལུས་ཡོོད། དབུ་འཕང་མཐོོ་བའི་ཚོོགས་འདུ་གིས་ བསྡོོམས་ཀྱི་དོོན་ཚན་༤༠ འཕྲི་སྣོོན་མཛད་ཡོོད་
ས་ལས་དོོན་ཚན་༢༨ འདི་ ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་(འཕྲི་སྣོོན)བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༢༡ ཅན་མའི་དགོངས་དོོན་
དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟོོ་ནི་དོོན་ལུ་
གསརཔ་༢

འཕྲི་སྣོོན་འབད་ཡོོད་པའི་ཁྲིམས་ཚད་ཀྱི་དོོན་ཚན་ཚུ་ཨིནམ་དང་

པོོ་(ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་མ་ཕུལ་མི་)འདི་

དོོན་ཚན་

བཙན་ལེན་དང་སྤྱོོད་

བཀག་འབད་ཡོོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་གི་སྐོར་ལས་ཨིན། འབྲུག་གི་ངན་ལྷན་བཀག་
སྡོོམ་འཕྲི་སྣོོན་དཔྱད་ཡིག་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་སྡེ་ནང་བཏང་ཡོོད།

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུའི་གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ ཕྱིར་དབྱུང་མཛད་མི་ ཡང་ན་
ཡོོངས་ཚོོགས་འདུ་གིས་ ཆ་འཇོག་མ་གནང་པར་ཡོོད་མི་

རྒྱལ་

ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ནུས་བྱུང་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ནི་དང་ ངན་ལྷད་ལས་བརྟེན་པའི་འཕོོ་འགྱུར་ཅན་གྱི་གདོོང་ལེན་མགུ་རྙོག་དྲགས་ཚུ་ མཐར་ཕྱིནམ་སྦེ་བསེལ་

ནི་ནང་ འབྲེལ་བ་ཡོོད་མི་དང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་དོོན་ཚན་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་ཡིག་སྒྲོམ་༡ པའི་ནང་བཀོད་ཡོོད་
མི་ཚུ་ཨིན།

ཡིག་སྒྲོམ་༡ པ: འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་འཕྲི་སྣོོན་དཔྱད་ཡིག་གི་གྲོས་འདེབས་ནང་ལས་ ཕྱིར་དབྱུང་
འབད་ཡོོདཔ་/ཆ་འཇོག་མ་མཛད་པའི་དོོན་ཚན།

༠༡

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་བཟོོ་ནི་དང་ ལས་བྱེདཔ་གསར་བཙུགས་འབད་ནི་འཛིན་

སྐྱོང་འཐབ་ནི་ རྩ་གྲོལ་གཏང་ཚུ་ རང་དབང་གྱི་ཐོོག་ལས་ འབད་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནི་དོོན་ལུ་ དོོན་ཚན་
༨ པ་དང་༢༨ པ་འཕྲི་སྣོོན་འབད་ནིའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོད།

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོོ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་

ཡིག་ཚང་ཅིག་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མ་
གིས་ཡང་ ལྷན་ཚོོགས་འདི་ལུ་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་ མི་སྟོོབས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་
གནང་ཡོོད་རུང་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོོག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༠

ཅན་མ་

ཆ་འཇོག་གནང་པའི་སྐབས་

འདི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འོོག་ལུ་བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་ཤུལ་ལས་ ངན་ལྷད་
བཀད་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་ ཆ་འཇོག་གནང་པའི་སྐབས་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་
གཞི་བཀོད་དང་མི་སྟོོབས་ཚུའི་ཐག་གཅད་དབང་ཚད་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ ཞི་
གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་སྦེ་བཟོོ་ནུག།

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུའི་གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ གནད་དོོན་འདིའི་སྐོར་ འཕྲི་སྣོོན་
འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོད་མི་འདི་ ཕྱིར་དབྱུང་མཛད་དེ་ ཚོོགས་ཁང་ནང་ར་མ་ཕུལ་བར་

ཡོོད། དེ་སྦེ་མཛད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ རྩ་ཁྲིམས་
ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ག་རའི་མི་སྟོོབས་རང་དབང་གི་སྐོར་ལས་

སྤྱིར་བཏང་ཞི་གཡོོགཔོོ་ལེགས་བསྒྱུར་

མཛད་པའི་སྐབས་ བརྩི་འཇོག་མཛད་ནི་ཟེར་ཨིན་པས། འདིའི་ཐད་ ༡༽ ལས་ཚོོགས་གཞི་བཀོད་
དང་ བྱ་སྒོ་བསྟར་སྤྱོོད་ཐབས་བྱུས་ལེགས་བསྒྱུར་འབད་དགོཔ་ཚུ་ འཕྲལ་མཁོ་འབྱུང་ཡོོདཔ་དང་ འདི་
ཚུ་འབད་ནི་ནང མི་སྟོོབས་རང་དབང་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
ད་ལྟོོ་འབྱུང་བཞིན་ཡོོད་པའི་གདོོང་ལེན་ཚུ་ ཟློོག་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོོ་ནི་དང་ གོ་སྐབས་བཟང་པོོ་ཚུ་ལེན་
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ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་འགན་དབང་ཚུ་ དོོན་དངོས་སུ་སྦེ་བསྒྲུབས་ནི་དོོན་ལུ་ དེ་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་
མེད་གལ་ཆེཝ་ཨིན། ༢༽ ཞི་གཡོོག་ནང་ལས་མཐའ་བྲལ་འབདཝ་ད་ཡང་ ཞི་གཡོོག་ནང་ར་སྡོོད་ནིའི་རེ་

འདོོད་ཡོོད་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ གོ་རིམ་ཐོོག་ལས་ བྱ་སྒོ་གཙོོ་བོོ་སྒྲུབ་ནི་ནང་ཐོོ་མ་ཕོོགཔ་ཅིག་སྦེ་ གནས་
སོོར་གཏང་དགོ་པའི་

ལས་རིམ་སྒྲིག་དགོཔ་འཐོོན་འོོང་།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལྕོགས་

གྲུབ་གཞིར་བཞག་གཞི་བཀོད་འདི་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནི་གི་གྲ་སྒྲིག་ཚུད་ཡོོདཔ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་གཡོོག་བཅའ་ཡིག་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གྱི་གནས་རིམ་ དེ་ལས་ གོ་གནས་

སོོ་སོོ་ཚུའི་གཡོོག་གི་ཆ་རྐྱེན་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ༣༽ མི་སྟོོབས་རང་དབང་དང་
འབྲེལ་བའི་གནད་དོོན་འདི་

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་ག་རའི་དོོན་ལུ་གཅིག་ཁར་བརྩི་འཇོག་འབད་

ནི་ཟེར་ ཕྱིར་བཤོོལ་འབད་ཡི་རང་བཞག་ནི་མེན་པར་ གནད་དོོན་དེ་གུར་ གྲོས་ཐག་གསལ་རིལ་རི་སྦེ་

གཅོད་གནང་དགོཔ་འདུག དེ་ལས་ ༤༽ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོོག་བཅའ་ཁྲིམས་འཕྲི་སྣོོན་མཛད་པའི་སྐབས་

དེ་དང་བསྟུན་ འབྲེལ་ཡོོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ཡང་འཕྲི་སྣོོན་མཛད་དགོཔ་བྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ དུས་ཚོོད་དང་
ཟད་འགྲོ་འཕྲོོ་བརླག་འགྱོ་ནི་ལས་འཛེམ་ཐབས་ལུ་

ད་རེས་ངན་ལྷད༌བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་འཕྲི་སྣོོན་

མཛད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་རང་ ལེགས་བསྒྱུར་མཛད་ནི་འདི་ དུས་ཚོོད་བཟང་པོོ་ཅིག་ཨིན་པས།

༠༢

དོོན་ཚན་༥༨ པ་དང་༥༩ པ་འདི་ འཕྲི་སྣོོན་འབད་ནིའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་འདི་ཡང་ ད་ལྟོོ་ཡོོད་

པའི་བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་དོོན་ཚན་འདི་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོོ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་
གཞན་གྱི་དོོན་ལུ་ ཁེ་ཕན་འཐོོབ་ཐབས་ལུ་ ཁོ་/མོོའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཕྱོོགས་རིས་ ཡང་ན་
ཕྱོོགས་ལྷུང་ སྐྱབས་འཛིན་ལ་སོོགས་པའི་ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའི་བྱ་བ་འཐབ་མི་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ སྦྱོོར་

འཇུག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དོོན་ཚན་དེའི་ཁྱབ་ཚད་ཡར་འཕར་འབད་དེ་ གཞན་བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་ཐོོག་
ལས་

རྒྱལ་ཁམས་ལུ་གྱོང་རྒུད་བྱུང་བཅུག་མི་ཚུ་ཡང་ འགབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་

སྣོོན་གྱི་དོོན་ལུ་བཙུགས་ཡོོད།

༠༣

འཕྲི་

དོོན་ཚན་༦༡ པ་ མི་མང་རྒྱུ་དངོས་དང་འོོང་འབབ་ལུ་ཉེན་སྐྱོབ་སྐོར་དང་ དོོན་ཚན་༦༢ པ་ སྤྱི་
གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་

ཐོོབ་བརྗོད་རྫུན་ཞུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚད་ཐད་ ཉེས་ཆད་ ཡང་ན་

བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་སྨིན་དགོ་

ཟེར་ཡོོད་མི་ལས་

ཉེས་ཕྲ་

ཡང་ན་

རིན་ཐང་དང་

རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་

ཁྲིམས་ཚད་སྨིན་དགོཔ་སྦེ་ འཕྲི་སྣོོན་མཛད་ནིའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དེ་བཟུམ་མའི་བྱ་
ངན་ཚུའི་ཁྲིམས་ཚད་ཡར་སེང་འབད་དེ་ མ་འོོངས་པའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཟློོག་ནི་གི་མ་ཚད་ གཞན་ངན་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་ངན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲིམས་ཚད་གཅིག་མཚུངས་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ཨིན། དེ་མ་

ཚད་ འཕྲི་སྣོོན་འདི་ལས་བརྟེན་ གནད་དོོན་གཅིག་པའི་བྱ་ངན་ཚུ་ལུ་ དྲང་དཔོོན་སོོ་སོོའི་འདོོད་དབང་དང་
འཁྲིལ་ ཁྲིམས་ཚད་མ་འདྲཝ་བཀལ་ཉེན་ཡོོད་མི་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ཨིན།

༠༤

དོོན་ཚན་༡༡༣ པ་ནང་དྲང་ཁྲིམས་ལུ་བར་འགེགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚད་འདི་ ཉེས་པ་ཡང་ཕྲ་སྨིན་དགོཔ་སྦེ་

ཡོོད། དམིགས་བསལ་དུ་ དོོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་དོོན་ཚན་༡ པའི་(ཁ) པ་ནང་ ལྷན་ཚོོགས་
ཀྱིས་ བྱ་སྒོ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་སྐབས་ རྒོལ་རྡུང་འབད་བ་ ཡང་ན་ བར་བགེགས་འབད་བ་
ཐེ་གཏོོགས་འབད་བ་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་བཅུག་པའི་བྱ་ངན་དང་ དོོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་དོོན་

ཚན་༡ པའི་(ཐ) པ་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་ནང་འབྲེལ་གཏོོགས་ཡོོད་པའི་མི་ངོ་ལུ་ བར་དཀྲོགས་བརྐྱབ་

པ་ ཡང་ན་ འཇིགས་བསྐུལ་འབད་བ་ འཇིགས་སྣང་འབྱུང་བཅུག་པ་ བཙན་ཁྲིད་འབད་བ་ ཡང་
ན་ བར་དཀྲོགས་ འཇིགས་བསྐུལ་ འཇིགས་སྣང་ བཙན་ཁྲིད་ བཅས་ཀྱི་གྲབས་གཤོོམ་འབད་
བའི་བྱ་ངན་གྱི་ཁྲིམས་ཚད་འདི་ ཉེས་པ་ཡང་ཕྲ་ཡོོད་མི་ལས་ དབྱེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་གུར་ ཡར་
སེང་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོད། དོོན་ཚན་འདི་ནང་

བཙན་ཁྲིད་བརྩི་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་

འགོ་དཔོོན་ ཡང་ན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནོོད་འགེལ་

གི་ཁྲིམས་ཚད་འདི་ ཡངས་སུ་ཅིག་ཡོོདཔ་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་བྱ་ངན་ཚུ་ ཟློོག་ཚུགས༌པའི༌ནུས་
པ༌མིན་འདུག

འཕྲི་སྣོོན་འདི་གིས་

བཙན་ཁྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚད་འདི་

འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དང་གཅིག་མཚུངས་བཟོོཝ་ཨིན།

༠༥

འབྲུག་གི་ཉེས་

དམིགས་བསལ་དུ་ ལྷན་ཚོོགས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་དབང་ཚུ་ལུ་ ངག་བརྗོད་རྫུན་མ་བྱིན་མི་ ཡང་
ན་ གཞན་མི་ཅིག་ལུ་ངག་བརྗོད་རྫུན་མ་བྱིན་བཅུག་མི་འདི་ གནོོད་འགེལ་ཅིག་སྦེ་བཙུགས་ནིའི་གྲོས་

འདེབས་ཕུལ་ཡོོད། དེ་སྦེ་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ འདི་བཟུམ་མའི་བྱ་ངན་འཐབ་མི་ལུ་
བརྟེན་

ཉེས་རྩོོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་

བར་དཀྲོགས་འབདཝ་མ་ཚད་ཞིབ་དཔྱད་བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་གནོོད་དོོ་

ཡོོདཔ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཁུངས་མེདཔ་བཟོོ་ལས་ ཉེས་རྩོོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལུ་ ཤུགས་སྦེ་རང་
ཐོོ་ཕོོག་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།

༠༦
38

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་

རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ཐུབ་མེད་པར་

རྩོོད་ཉོགས་སླར་ལོོག་སྤྲོོད་

གཏང་མི་ ཕྱིར་བཏོོན་འབད་མི་ ཡང་ན་ མཐོོ་གཏུགས་མ་འབད་བའི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ཤོོག་གྲངས།

ཉེས་བཤེར་འབད་ཆོག་པའི་དོོན་ཚན་གསར་བཙུགས་འབད་ནི་གི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོད།
གིས་

ཨིན་རུང་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུའི་གཞུང་སྐྱོངས་ལེགས་ལྡན་ཚོོགས་ཆུང་

ཞིབ་དཔྱད་དང་ཉེས་བཤེར་འབད་ནི་གཉིས་ཀྱི་དབང་ཚད་འདི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོོ་བོོ་འདི་

ཐ་དད་སྦེ་བཞག་དགོཔ་མ་ཚད་

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་འཇོམས་ཐབས་

སྒྲིགས་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་དང་མ་མཐུན་པའི་ལཱ་འགན་གཞན་འབག་ཐོོག་ ལྷན་ཚོོགས་ལུ་དཀའ་ཚེར་བྱུང་
བཅུག་ནི་མི་འོོང་ཟེར་བའི་

བདེན་ཁུངས་བཀལ་ཏེ་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུ་ནང་གསུངས་གྲོས་ཀྱི་དོོན་

ལུ་མ་བཙུག་པར་ཡོོད། འདིའི་ཐད་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་
མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་ལས་འགན་བསྒྲུབ་ནི་དང་

དོོན་ཚན་འདི་

དཀོན་དྲགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

གི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་རུང་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་དོོན་ལུ་ དོོན་ཚན་འདི་དགོ་པས། ཧེ་མ་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྩོོད་གཞི་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་ཉེས་བཤེར་འབད་མི་ལུ་བལྟ་རུང་ དེ་
བཟུམ་མའི་ཐབས་ལམ་དགོཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་པའི་རྟགས་མཚན་སྟོོནམ་ཨིནམ་དང་

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

ཀྱི་འདུན་སར་ལས་ཡང་ དོོན་ཚན་༡༢༨(༣) འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོོ་དང་མཐུནམ་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་
གནང་ཡོོད།

དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ ཉེས་བཤེར་འབད་ནི་འདི་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་

འཇོམས་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་གི་འགན་དབང་དང་མཐུན་པས།

༠༧

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་

བསྟར་

སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་མེད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོ་ལུ་ འཁྲི་བ་བཀལ་ནི་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་
གྱི་ལྷོོད་ཡངས་ཀྱི་སྐབས་དོོན་དང་ཉེན་ཚབས་ཀྱི་སྐབས་དོོན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོོན་ལུ་
གསརཔ་བཙུགས་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོད།

དོོན་ཚན་

དེ་སྦེ་དོོན་ཚན་གསརཔ་བཙུགས་དགོ་མི་འདི་

ཡང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་དང་བླངས་ཐོོག་ ངན་ལྷད༌བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་
དེ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་མི་ལུ་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་འབད་དགོ་འཐོོན་པའི་སྐབས་ ལས་སྡེ་འདི་ལུ་

ཕན་ཐོོགས་བྱུང་ནིའི་དོོན་ལུ་ཨིན། དེ་ཚུ་ ལྷོོད་ཡངས་ཀྱི་སྐབས་དོོན་སྦེ་བརྩི་འཇོག་གནང་པ་ཅིན་ ལས་

སྡེ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ལམ་གསར་བཟོོ་འབད་ནི་དང་ གསར་བཏོོད་
འབད་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བྱིན་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ མི་མང་གི་མཐའ་དོོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཚད་
འཛིན་ཐབས་ལམ་བཙུགས་ནི་ལུ་ཡང་ སྤྲོོ་བ་འཕེལ་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུའི་
གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོོགས་ཆུང་གིས་
ནང་མ་ཕུལ་བར་ཕྱིར་དབྱུང་མཛད་ཡོོད།

གྲོས་འདེབས་འདི་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་ཁང་

ཤོོག་གྲངས།
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༠༨

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་

ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་ཏེ་

ཀྱི་འདུན་སར་ཉེས་འཛུགས་ཕུལ་བའི་ཤུལ་
ཚུ་གིས་

ཨིན་རུང་

སྤྱི་གཡོོགཔ་དགོངས་ཕོོག་འདི་

གཏང་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོོད་མི་དང་འཁྲིལ་

འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་

འཕྲི་སྣོོན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོད།

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་སྤྱི་གཡོོགཔ་འདི་ལུ་བཀལ་ཡོོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་འདི་

ཡོོད་པའི་གོ་གནས་དང་ཡིག་ཚང་ལུ༌འབྲེལ་བ་ཡོོདཔ་ལས་
རང༌འབད༌ནི༌ཉེན་ཁ་ཡོོད་པའི་གནས་སྟངས་ནང་

ཁྲིམས་

ད་ལྟོོའི་འཆང་

ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

དགོངས་ཕོོག་བཏང་ཆོག་

པའི་དབང་ཚད་ཡང་དགོ་ནི་བཟུམ་སྦེ་མཇལཝ་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཅིག་གི་སྟེང་ཁར་
བཀལ་ཡོོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་འདི་

ཁོ/མོོ་གིས་

ད་ལྟོོའི་འཆང་ཡོོད་པའི་གོ་གནས་དང་ཡིག་ཚང་ལུ་

འབྲེལ་བ་ཡོོད་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དགོངས་ཕོོག་གཏང་ཚུགས་ནི་གི་དོོན་ལུ་ དོོན་ཚན་གསརཔ་
བཙུགས་ནིའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོད།

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུའི་གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོོགས་ཆུང་གིས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་

ཀྱི་ལས་འགན་གཙོོ་བོོ་འདི་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་འཇོམ་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ བདག་སྐྱོང་
དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོོན་ཚུ་ནང་ གྲལ་གཏོོགས་འབད་ཐོོག་ ལྷན་ཚོོགས་ལུ་དཀའ་ཚེར་བྱུང་བཅུག་ནི་
མི་འོོང་ཟེར་བའི་བདེན་ཁུངས་བཀལ་ཏེ་

གྲོས་འདེབས་འདི་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུ་ནང་གསུངས་

གྲོས་ཀྱི་དོོན་ལུ་མ་ཕུལ་བར་ཕྱིར་དབྱུང་མཛད་ཡོོད། ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ འཕྲི་

སྣོོན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོད་མི་འདི་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་འཇོམས་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་ལུ་ གལ་
གནད་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་
མས།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ནང་ལུ་

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགན་དབང་དང་མཐུན་ཏོོག་ཏོོ་ཡོོདཔ་སྦེ་མཇལཝ་

འཕྲི་སྣོོན་མཛད་ཡོོད་མི་དོོན་ཚན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

གཅིག་

མཚུངས་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ འཕྲི་སྣོོན་མཛད་ཡོོད་མི་ ཁྲིམས་ཚད་ཀྱི་དོོན་ཚན་༢༨ པའི་ཐད་ འབྲུག་གི་ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ལས་མིའི་གླ་ཆ་ལོོ་
ངོ་༣༥ དང་འདྲ་མཉམ་ ཡང་ན་ འདི་ལས་མཐོོ་བའི་དངུལ་བསྡོོམས་དང་བསྟུན་དགོ་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་ ད་ལས་

ཕར་ རྒྱལ་ཡོོངས་ལས་མིའི་གླ་ཆ་ལོོ་ངོ་༦༠ དང་འདྲ་མཉམ་ ཡང་ན་ འདི་ལས་མཐོོ་བའི་དངུལ་བསྡོོམས་དང་
བསྟུན་དགོ་ནི་ཨིན་པས། ཁྲིམས་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་བཟོོ་ནི་ནང་ བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་འདི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་

ཡོོད་རུང་ འཕྲི་སྣོོན་མཛད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ སྔོན་མ་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་
མི་ངོ་ཅིག་དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ཉེས་ཆེན་ནང་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཉེས་ལས་འཐབ་ནི་ནང་ རྒྱལ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཡོོངས་ལས་མིའི་གླ་ཆ་ལོོ་ངོ་༣༥ དང་འདྲ་མཉམ་ ཡང་ན་ འདི་ལས་མཐོོ་བའི་དངུལ་བསྡོོམས་(དངུལ་ཀྲམ་
༡༥༩༦༨༧༥.༠༠ ཡང་ན་ འདི་ལས་ལྷག་) འོོང་དགོ་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་ ད་ལས་ཕར་ རྒྱལ་ཡོོངས་ལས་མིའི་

གླ་ཆ་ལོོ་ངོ་༦༠ དང་འདྲ་མཉམ་ ཡང་ན་ འདི་ལས་མཐོོ་བའི་དངུལ་བསྡོོམས་(དངུལ་ཀྲམ་༢༧༣༧༥༠༠.༠༠
ཡང་ན་ འདི་ལས་ལྷག་) འོོང་དགོ་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་
ཚོོགས་སྡེའི་གཞུང་སྐྱོང་ལྡན་ཚོོགས་ཆུང་ལུ་

བརྡ་དོོན་སྤེལ་ཡོོད།

དངུལ་བསྡོོམས་མཐོོ ་ཤོོས་འོོང་དགོ་མི་འདི་གིས་

དེ་བཟུམ་སྦེ་

ངན་ལྷད་ཟློོག་ནི་ནང་

ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་ནི་ནང་

ལྷོོད་ཡངས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་འབད་མི་ལུ་

བརྟེན་ ངན་ལྷད་འདི་ ཚབས་ཆེན་དང་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་གནོོད་འགེལ་ཅིག་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ བརྩོོན་ཤུགས་
བསྐྱེད་ཡོོད་མི་ལུ་གནོོད་ནི་ཨིན་པས།

དཔྱད་ཡིག་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུའི་སྤྱི་ཚོོགས་གསུམ་པའི་ཚོོགས་ཐེངས་༥ པ་ནང་ ཆ་འཇོག་གནང་སྟེ་
རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་སྡེ་ལུ་བཏང་ཡོོད།

ཁ༽ བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག་བསྟར་སྤྱོོད།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ དོོན་ཚན་༤༠ པའི་(༣) པ་དང་འཁྲིལ་ མི་མང་ལས་སྡེ་གིས་

ཁག་

འགན་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་རྐྱངམ་ཅིག་ གན་ཡིག་ཐོོག་ ཚོོང་ལས་
འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༩ ཅན་མ་ ཆ་འཇོག་བསྒྲུབས་པའི་ཤུལ་ བཅའ་ཡིག་འདིའི་

དོོན་ཚན་༧ པ་དང་༨ པ་དང་བསྟུན་ བཀག་ཆའི་ཚོོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོོད། ཚོོགས་ཆུང་འདི་ནང་
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ལྷག་ཁག་དང་བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོོག་ལྷན་ཁག་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ བཟོོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོོགས་དང་
འབྲུག་ཚོོང་དང་བཟོོ་གྲྭའི་ཚོོགས་སྡེ་ དེ་ལས་ འབྲུག་བཟོོ་བསྐྲུན་ཚོོགས་པ་ཚུ་གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ འཐུས་མི་སྦེ་ཡོོད།
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འོོག་གི་རྒྱལ་ཡོོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ནང་ཡོོད་པའི་གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་དང་རྒྱུ་
དངོས་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཚོོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་སྦེ་ལཱ་འབདཝ་ཨིན། དེ་བཞིན་ བཅའ་ཡིག་
བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནིའི་དོོན་ལས་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ བཅའ་ཡིག་སྐོར་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོོད།

ཤོོག་གྲངས།

41
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ག༽ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་གྱི་ཆོད་ཡིག(འཕྲི་སྣོོན།) དཔྱད་ཡིག
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་འདི་

འཛམ་གླིང་ནང་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་

ལྷད་གདོོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་གི་རྩ་ཚན་༦༦(༢)

འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་བར་ན་

ཁྱབ་ཚད་ཡོོད་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཅིག་ཨིན། སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་
པའི་ནང་

ཆོད་ཡིག་གི་

རྩ་ཚན་གོ་དོོན་འགྲེལ་ཐངས་དང་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཐངས་སྐོར་ ཉོགས་འཛིང་བྱུང་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ འདུམ་
འགྲིགས་འབད་ཐངས་སྐོར་བཀོད་ཡོོད་མི་གུར་ དགག་ཆ་བཀོད་དེ་ ངོས་སྦྱོོར་འབད་ཡོོད། ཨིན་རུང་ ངོས་

སྦྱོོར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ཕུལ་བའི་སྐབས་ སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་དགག་ཆ་བཀོད་ཡོོད་མི་
འདི་

ཐོོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོོདཔ་ལས་

ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོོ་བཀོད་འབད་ཡོོདཔ་

ཨིན། དགག་ཆའི་ཐོོ་བཀོད་ཕྱིས་ཏེ་འབད་མི་འདི་གུར་ ཕཱིན་ལེན་དང་ནི་དཱར་ལེནས་གཉིས་ཀྱིས་ བཀག་ཆ་

བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཐོོ་བཀོད་བསྒྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོོད། བཀག་ཆ་འབད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དང་
གཅིག་ཁར་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ གསུང་གྲོས་གནང་ཡོོད་རུང་ མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་མ་ཚུགས་པར་ཡོོད།

ད་ལྟོོ་ཚུན་ཚོོད་ ཆོད་ཡིག་བསྟར་སྤྱོོད་དོོན་ལས་ འཐབ་ཡོོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ ཐོོ་མི་ཕོོག་ནི་དང་ སྟབས་

མ་བདེཝ་འདི་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་བསེལ་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྔོན་མ་ཐག་གཅད་པའི་གྲོས་ཆོད་འདི་
སླར་ལོོག་གསུང་གྲོས་གནང་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོོགས་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོདཔ་བཞིན་ སྤྱི་ཚོོགས་གསུམ་
པའི་ ཚོོགས་ཐེངས་༥ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུ་གིས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་
ཆོད་ཡིག(འཕྲི་སྣོོན།) དཔྱད་ཡིག༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡོོད།

ང༽ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་ལྷད་དོོང་ལེན་ཆོད་ཡིག - འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ།
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་ངོས་སྦྱོོར་འབད་བའི་ཤུལ་

དེའི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་

གིས་ ཆོད་ཡིག་བསྟར་སྤྱོོད་སྐོར་ འཁོར་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། འཁོར་རིམ་

དང་པའི་ནང་ ལེའུ་༣ པ་: ཉེས་རྩོོད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་གཞི་བཙུགས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོོད་དང་ ལེའུ་

༤ པ་: རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ གྱི་དགོངས་དོོན་ཚུ་ལུ་གནས་ཡོོད་མེད་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། འཁོར་

རིམ་གཉིས་པའི་ནང་ ལེའུ་༢ པ་: སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་དང་ ལེའུ་༥ པ་: རྒྱུ་དངོས་སླར་རྙེད་ ཀྱི་

དགོངས་དོོན་ཚུ་ལུ་གནས་ཡོོད་མེད་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོོན་ལུ་ འཁོར་རིམ་དང་
པའི་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཆ་འཇོག་གནང་མི་དང་བསྟུན་ མཇུག་
བསྡུ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེའི་ཤུལ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ལས་ འཁོར་རིམ༌གཉིས་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

པའི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་མི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོོདཔ་དང་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དོོན་ལུ་

བྷ་ཧ་རཱེེན་དང་ ཨ་ཨིས་ལེནཌ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་གདམ་འཐུ་འབད་ཡོོད། དེའི་ཐད་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་
དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཆོད་ཡིག་ལེའུ་

༢ པ་དང་༥ པའི་དགོངས་དོོན་ཚུ་ལུ་གནས་ཡོོད་མེད་སྐོར་ ཡོོངས་རྫོོགས་བཀོད་དེ་ རང་དཔྱད་དྲན་ཐོོ་བཟོོ་
ཡོོདཔ་དང་ དེ་ནང་ གདོོང་ལེན་བྱུང་མི་དང་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་མཁོ་ཡོོད་མི་ཚུ་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོོད།
དྲན་ཐོོ་འདི་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ངང་ཡོོད།

ཅ༽ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་བསྐྱར་ཞིབ།
ལྷག་པར་དུ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཡང་

ཉུང་ཤོ ོས་རང་

གཞན་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

འདིའི་ཐད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོད་མི་གྲལ་ལས་ ཨི་རཱན་རྒྱལ་ཁབ་
དང་གཅིག་ཁར་ ཐཱའི་ལེནཌ་རྒྱལ་ཁབ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོོདཔ་བཞིན་ བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོོད། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ སྤྱི༌ཟླ་༦ པའི་ནང་ ཇཱ་པཱན་རྒྱལ་ཁབ་དང་
སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི༌ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ལཱཊ་ཝིཡ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་ རང་དཔྱད་དྲན་ཐོོ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཚར་

ཡོོདཔ་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོོད་དབང་འཛིན་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་དོོན་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་ཡོོད།

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡.༣. ཉོགས་བཤད་དང་འདྲི་གཏུགས་- ངན་ལྷད་སྙན་ཞུ།
༡.༣.༡. ཉོགས་བཤད་དབྱེ་དཔྱད།
ཀ༽ ཐོོ་བཀོད་སྒྲུབ་པའི་ཉོགས་བཤད་ཁ་གྲངས།
སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༠༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༠༡ ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ ཟླ་ངོ་༡༨

ཚུད་པའི་སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ཉོགས་བཤད་བསྡོོམས་༤༥༡ ཐོོ་བཀོད་བསྒྲུབ་ཡོོད། དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ ཟླ་

ངོ་རེ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༢༥ རེ་ ཐོོ་བཀོད་བསྒྲུབ་ཡོོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་དཔྱ་༢༤

གི་ཉུངམ་མས། ཟླ་ངོའི་དཔྱ་སྙོམ་མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོོད་མི་འདི་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ དང་འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་
དམ་ དེ་ལས་ གཞན་མི་བཀག་འཛིན་ཚུ་ལས་བརྟེན་འོོང་ནི་ཨིན་པས།

ཁ༽ རྒྱུན་ལམ་དང་འཁྲིལ་ ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད།
འདས་པའི་ལོོ་ཚུ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནིའི་དོོན་ལུ་ མང་ཤོ ོས་ར་ཡོོངས་འབྲེལ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་

ཡོོདཔ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་རང་ རྐང་བཙུགས་ཐོོག་ལས་ ཐོོ་བཀོད་འབད་མི་འདི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་
མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཝཊསི་ཨེཔ་དང་ཝི་ཅེཊ་ཐོོག་གི་རྒྱུན་ལམ་འདི་

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ཟླ་ངོ་༡༨

ལས་མཇུག་

བསྡུ་ཁམས་ཀྱི་ཟླ་ངོ་༤ གི་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཡོོད། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ཉོགས་བཤད་༤༥༡

ཐོོ་བཀོད་བསྒྲུབ་ཡོོད་མི་ཚུ་ཡང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་པར་རིས་༡.༤ པའི་ནང་བཀོད་ཡོོད་པའི་རྒྱུན་ལམ་ཐོོག་ལས་
ཨིན།

ཝཊསི་ཨེཔ།, ༢༦, ༥.༨%

ཝི་ཅེཊ།, ༤, ༠.༩%

འམ་ཐོག, ༡༠༠,
༢༢.༢%

ཡོངས་འལ་ཐོག, ༢༡༠,
༤༤.༤%

འམ་ཐོག

པར་རིས་༡.༤:
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ཤོོག་གྲངས།

བད་འན།

རྐང་བཙུགས།

བད་འན།, ༥, ༡.༡%

རྐང་བཙུགས།, ༡༠༦,
༢༣.༥%

ཡོངས་འལ་ཐོག

རྒྱུད་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

ཝི་ཅེཊ།

ཝཊསི་ཨེཔ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

པར་འཕྲིན་གྱི་ཐོོག་ལས་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཉོགས་བཤད་ཕུད་རྡོོག་གཅིག་ཡང་མ་

ཐོོབ༌པར༌ཡོོད། དེ་ཡང་ དུས་ཚོོད་དང་བསྟུན་ པར་འཕྲིན་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ དགོས་མཁོ་མེདཔ་འགྱོ་མི་དང་
ཁྲོམ་ཁར་ལག་ལེན་མི་མེདཔ་ལས་འོོང་ནི་ཨིན་པས།

ངན་ལྷད་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ནང་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་
༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༤ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི་དང་བསྐྱར་འདྲི་འབད་ནིའི་དོོན་

ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ (༡༧༡༢༣༤༡༢ དང་༡༧༡༢༣༤༡༣) གཉིས་ཐོོག་ རྒྱུན་ལམ་ཁ་སྐོང་བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན།
ལྷག་པར་དུ་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡

སྤྱི་ཟླ་༢

པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡

ལུ་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གི་

འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་མི་དང་བསྟུན་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ (ཝཊསི་ཨེཔ་དང་ ཝི་ཅེཊ་)ཐོོག་ ངན་

ལྷད་ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནིའི་དོོན་ལུ་ “རྒྱུན་ལམ་ཨེ་སི་སི་” ཟེར་མི་འདི་ འགོ་བཙུགས་ཡོོད། སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡
སྤྱི་ཟླ་༦ པ་མཇུག་བའི་སྐབས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྒྱུན་ལམ་འདིའི་ཐོོག་ལས་ ཉོགས་

བཤད་༣༠ ཐོོ་བཀོད་བསྒྲུབ་ཡོོདཔ་(ཝི་ཅེཊ་ཐོོག་༤ དང་ ཝཊསི་ཨེཔ་ཐོོག༢༦) དང་ ཉོགས་བཤད་སྙན་ཞུ་
འབད་ནི་དང་ཐོོ་བཀོད་བསྒྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ རྒྱུན་ལམ་དེ་གཉིས་ཡོོངས་གྲགས་འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོོད།

ག༽ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས།
ཉོགས་བཤད་ཡོོངས་བསྡོོམས་༤༥༡ ཐོོབ་ཡོོད་ས་ལས་ ཉོགས་བཤད་༢༤༡ (བརྒྱ་དཔྱ་༥༣.༤%) དེ་ མིང་
མེད་ཉོགས་བཤད་དང་ དེའི་ལྷག་ལུས་༢༡༠ (བརྒྱ་ཆ་༤༦.༦%) དེ་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ལས་
ཐོོབ་པའི་ཉོགས་བཤད་ཨིན། འདས་པའི་ལོོ་ཚུ་ནང་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོད་རུང་ སྙན་ཞུའི་
དུས་ཚོོད་ནང་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་བརྒྱ་དཔྱ་འདི་ མར་ཕབ་སོོང་ཡོོད།

འགྲོས་དེ་བཟུམ་ལས་བརྟེན་

ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ བློོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོོད་པའི་བརྡ་
མཚོོན་ཨིནམ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་འགྲོས་འདི་གིས་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོོགས་བྱུང་ཡོོད།

ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཉོགས་བཤད་གྲངས་སུ་ གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་༡.༥ ནང་བཀོད་ཡོོད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

འདྲི་གཏུགས་འབད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་༢༣ ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འདི་

བཟུམ་མའི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་ རྒྱུན་ལམ་གཞན་ཚུ་ལས་ཐོོབ་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཐོོ་བཀོད་འབད་
དེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་འབདཝ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ འདྲི་གཏུགས་འབད་ཡོོད་
མི་ནང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་དུས་རྒྱུན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོོདཔ་སྦེ་མཐོོང་པའི་སྐབས་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་དོོན་ཚན་

༣༤(༧) པ་ལྟར་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདྲི་གཏུགས་འབད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། འདས་པའི་ལོོ་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་
ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ ཉོགས་བཤད་འདྲི་གཏུགས་འབད་ནི་ལུ་ ཡར་

འཕར་འགྱོ་བཞིན་ཡོོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དང་ལེན་གང་
དྲགས་འབད་བའི་བརྡ་མཚོོན་སྟོོན་མས།

ཐིག་ཁྲམ ༡.༥: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ལས་ ཕྱིར་གཏུགས།
ལས་སྡེ།

སྙན་ཞུ་གྱངས༌ཁ།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་།

༡

འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད།

༢

འབྲུག་དྭངས་གསལ་རྩོོལ་སྒྲུབ།

༡

འབྲུག་པིཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།

༡

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

༢

རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ།

༡

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་སྡེ།

༡

རྒྱལ་ཡོོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོོགས་དང་འཚོོ་རྟེན་མ་དངུལ།

༡

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

༡༡

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ།

༡

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས། ནང་སྲིད་དང་སྲོོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

༡

ཡོོངས་བསྡོོམས།

༢༣

ཕོོ་མོོའི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལཝ་ད་

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་འདྲི་གཏུགས་འབད་མི་མ་བརྩི་བར་

ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་

ཉོགས་བཤད་བསྡོོམས་༡༨༧ ཐོོ་བཀོད་སྒྲུབ་ཡོོད་ས་ལས་ ཉོགས་བཤད་༡༥༥ དེ་ ཕོོ་རྒས་ཚུ་གིས་སྙན་ཞུ་
འབད་ཡོོདཔ་དང་ གཞན་མི་ཉོགས་བཤད་༣༢ དེ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོད།
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ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

༡.༣.༢. ཉོགས་བཤད་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་དབྱེ་དཔྱད་དང་ དེའི་འདྲི་གཏུགས།
ཉོགས་བཤད་བསྡོོམས་༤༥༡ ཐོོ་བཀོད་བསྒྲུབ་ཡོོད་མི་ལས་ ཉོགས་བཤད་༤༢ (༩.༣%) ཞིབ་དཔྱད་འབད་
དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོདཔ་དང་ དེའི་གྲལ་ལས་ ཉོགས་བཤད་༡༥ འདི་ གཤམ་འཁོད་པར་རིས་༡.༥

ནང་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འདྲི་གཏུགས་འབད་ཡོོད་མི་ཚུ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་

ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་བརྒྱ་དཔྱ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ (༥.༨%) དང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ (༦.༣%) ཡོོད་མི་དང་
ཕྱདཔ་ད་ མཐོོ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཐོོ་བཀོད་འབད་ཡོོད།
གོ་བརྡའི་དོན་ལུ་བ་
སོར, ༥༩, ༡༣.༡%

བཤོལ་བཞག, ༡༦༢,
དང་ལེན་དོན་ལུ་བ་སོར།,

༣༥.༩%

༡༡༧, ༢༥.༩%

བརྡ་དོན་ཁ་གསོ།,
༧༡, ༡༥.༧%

ཞིབ་དཔྱད།, ༤༢, ༩.༣%
བཤོལ་བཞག

བརྡ་དོན་ཁ་གསོ།

ཞིབ་དཔྱད།

དང་ལེན་དོན་ལུ་བ་སོར།

གོ་བརྡའི་དོན་ལུ་བ་སོར

པར་རིས་༡.༥: ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལུ་གྲོས་ཆོད།

ལྷག་པར་དུ་

ཉོགས་བཤད་སྤུས་ཚད་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་

རྒྱུན་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ལུ་

དང་ལེན་འབད་ཡོོད་མི་དང་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མིའི་སྐོར་ གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་༡.༦ ནང་བཀོད་ཡོོད།

ཤོོག་གྲངས།
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༡༠༠

འགྲེམ་ཐོོག།

༢༦

༤༥༡

ཡོངས་
བསྡོམས།

༤

ཝཊསི་ཨེཔ།

ཝི་ཅེཊ།

༢༡༠

ཡོོངས་འབྲེལ།

༥

༡༠༦

ཉོགས་བཤད་རྒྱུན་ལམ།

བརྒྱུད་འཕྲིན།

ཉོགས་བཤད་བསྡོོམས།

རྐང་བཙུགས།

༤༢

༡༢

༡

༡

༣

༢

༠

༥

མིང་མེད།

༢༨.༦%

༩.༣%

༧༡.༤%

༣༠

༡

༠

༤

༡༣

༡

ངོས་འཛིན་ཅན།

༡༡

༡༡༧

༥༧

༤

༡

༣༠

༡༦

༢

༤

༤༨.༧%

༢༥.༩%

༥༡.༣%

༦༠

༤

༢

༡༦

༧

༡

ངོས་འཛིན་ཅན།
༣༠

མིང་མེད།

༣༩

༣

༠

༢༥

༡༡

༠

༠

༤༥༡

༦༦.༡%

༡༣.༡%

༣༣.༩%

༢༠

༢

༠

༡༠

༡

༠

༧

༥༩

ཡོོད་མི།

ལུ་བརྗེ་སོོར་འབད་

ངོས་འཛིན་ཅན།

དང་ལེན་བརྗེ་སོོར།

མིང་མེད།

ཚུད་མི།

༣༨

༠

༠

༢༩

༩

༠

༠

༥༣.༥%
༡༥.༧%

༤༦.༥%

༣༣

༢

༠

༨

༤

༠

༡༩

༧༡

བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོ།
ངོས་འཛིན་ཅན།

གོ་བརྡ་སྤྲོོད་ནིའི་དོོན་

མིང་མེད།

ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་
བཤོོལ་བཞག

༡༦༢

༩༥

༥

༠

༦༦

༢༢

༡

༡

༥༨.༦%
༣༥.༩%

༤༡.༤%

༦༧

༤

༠

༡༩

༡༥

༠

༢༩

ངོས་འཛིན་ཅན།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༦: རྒྱུན་ལམ་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ ཉོགས་བཤད་ལུ་གྲོས་ཆོད།

མིང་མེད།

ཤོོག་གྲངས།

ཡོོངས་བསྡོོམས།

༢༤༡

༡༣

༢

༡༥༣

༦༠

༣

༡༠

༡༠༠%

༥༣.༤%
༤༥༡

༤༦.༦%

༢༡༠

༡༣

༢

༥༧

༤༠

༢

༩༦

ངོས་འཛིན་ཅན།
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མིང་མེད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ལྷག་པར་དུ་ ཐོོ་བཀོད་བསྒྲུབ་པའི་ཉོགས་བཤད་བསྡོོམས་ལས་ ཉོགས་བཤད་༢༨༩ (༦༤.༡%) རྐྱངམ་ཅིག་

གུར་ དང་ལེན་འབད་དགོ་བྱུང་ཡོོདཔ་དང་ ཉོགས་བཤད་༡༦༢(༣༥.༥%) འདི་ བཤོོལ་བཞག་དགོཔ་བྱུང་
མི་འདི་གིས་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་དགོ་པའི་བརྡ་མཚོོན་སྟོོན་མས། བཤོོལ་བཞག་ཡོོད་
པའི་ཉོགས་བཤད་བསྡོོམས་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་༤༡.༤%

འདི་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ སྙན་ཞུ་

འབད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཨིནམ་དང་ བརྒྱ་དཔྱ་༥༨.༦% འདི་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་དང་གོ་བརྡའི་དོོན་ལུ་ བརྗེ་སོོར་འབད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་འདི་ འདས་

པའི་ལོོ་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་མར་ཕབ་འགྱོ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ མི་མང་ཉོགས་བཤད་ཞིབ་དཔོོན་ཡིག་ཚང་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་
དང་བསྟུན་ བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ཐེབས་སྦེ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་བྱུང་ཡོོད་པའི་

ཉོགས་བཤད་༢༨༩ ལུ་ གཞི་དོོན་ གནོོད་འགེལ་ ལས་སྡེ་དང་ བྱ་ངན་འཐབ་སའི་ས་གནས་དང་འཁྲིལ་
དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོོད་མི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར།

ཀ༽ གཞི་དོོན།
ཉོགས་བཤད་བསྡོོམས་༢༨༩ ལས་ འཐོོན་བསྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་(༦༦) མཐོོ ་ཤོོས་
ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་རང་ ཁག་འབག་གི་ཉོགས་བཤད་(༤༥) དང་ མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་
ཉོགས་བཤད་(༢༤) ཚུ་གཤམ་འཁོད་པར་རིས་༡.༦ ནང་བཀོད་དེ་ཡོོད། གཞན་གྱི་དབྱེ་ཁག་ནང་ གོང་གི་
གཞི་དོོན་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ནང་མ་ཚུད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
༡༠༠
༩༠
༨༠
༧༠
༦༠
༥༠
༤༠
༣༠
༢༠
༡༠
༠

༤༥

༩༥

༦༦
༢༠

༢༤

༡

༡

༩

༢༧

༡

པར་རིས་༡.༦: ངན་ལྷད་གནོོད་འགེལ་གྱི་གཞི་དོོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཁ༽ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ།
དང་ལེན་ཁ་སྐོང་འབད་དགོ་པའི་ཉོགས་བཤད་༢༨༩ ཡོོད་མི་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡
ཅན་མའི་ནང་ སྤྱིར་བཏང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་༡༡

ཡོོད་མི་གྲལ་ལས་

མང་ཤོ ོས་ཅིག་

བྱ་སྒོ་ལོོག་

སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིན་པས། པར་རིས་༡.༧ ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་དང་འཁྲིལ་
ཉོགས་བཤད་ཚུའི་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོོད།
༡༨༠

༡༦༠

༡༦༠

༡༤༠
༡༢༠

༡༠༠

༧༩

༨༠

༦༠

༤༠

༣

༢༠
༠

༩

༢

༢༧

༥

༡

༢

༡

པར་རིས་༡.༧: ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ཉོགས་བཤད།

བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་༡༦༠

ཡོོད་མི་ལས་

མང་ཤོ ོས་ཅིག་

འཐོོན་བསྐྱེད་(༥༠)དང་

འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཨིནམ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་རང་ ཁག་འབག་(༣༣) དང་རང་བཞིན་འཐོོན་བསྐྱེད་
(༡༨) དེ་ལས་ མི་སྟོོབས་(༡༧) དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིན་པས། ལོོ་བསྟར་བཞིན་དུ་བྱ་སྒོ་ལོོག་

སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་འདི་ ཡར་སེང་འགྱོ་བཞིན་ཡོོདཔ་ལས་ སྤྱི་གཡོོག་པའི་ཀུན་སྤྱོོད་དང་དྲང་
སྤྱོོད་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་ཡར་དྲགས་གཏང་དགོ་པའི་བརྡ་མཚོོན་སྟོོནམ་ཨིནམ་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ འགོ་

ཁྲིད་པའི་གོ་གནས་ཁར་ཡོོད་མི་ཚུ་གི་དྲང་སྤྱོོད་གནས་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་དགོ་པའི་བརྡ་མཚོོན་སྟོོན་མས།
ལྷག་པར་དུ་ ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་འདི་ བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ཤུལ་

ལས་རང་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ མཐོོ ་ཤོོས་གཉིས་པའི་ནང་ཨིན་པས། ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་འདི་ མང་
ཤོོས་ར་ འཐོོན་བསྐྱེད་(༡༣) དང་མི་མང་འོོང་འབབ་(༡༡) ཀྱི་ཐད་ཁར་ཨིན་པས།
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ཤོོག་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ག༽ ལས་སྡེ།
ལས་སྡེ་ཐད་ཁ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཉོགས་བཤད་མང་ཤོ ོས་ཅིག་ རྒེད་འོོག་བདག་སྐྱོང་(༩༢) ལུ་ཨིནམ་དང་
དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྷན་ཁག་(༥༠) དང་ རྫོོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་(༢༤) ལུ་ཨིན་པས། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་
ཚོོགས་ནང་ ཐོོ་བཀོད་བསྒྲུབ་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཨིན་པའི་ཉོགས་བཤད་སྐོར་ པར་

རིས་༡.༨ ནང་བཀོད་དེ་ཡོོད། རྒེད་འོོག་བདག་སྐྱོང་གི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལས་ མཐོོ ་ཤོོས་སྤ་རོོ་(༡༦) དང་
སྤུ་ན་ཁ་(༡༥) དེ་ལས་ དབང་འདུས་ཕོོ་བྲང་(༡༢) ཚུ་ཨིན་པས། ལོོགས་ཅིག་ཁ་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་གཉིས་འབྱེལཝ་འབྱེལ་ས་རང་ བུམ་ཐང་རྫོོང་ཁག་གི་ རྒེད་འོོག་ཚུ་ལུ་
ཉོགས་བཤད་གཅིག་ཡང་ཐོོ་བཀོད་མ་བསྒྲུབ་པར་ཡོོད།

རྒེད་འོོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་

ཉོགས་བཤད་མཐོོ ་ཤོོས་

བཀོད་ཡོོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀད་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྩིས་ལོོ་༢༠༢༡-༢༠༢༢ ནང་ མི་སྡེའི་ཁག་
འབག་ལམ་ལུགས་གུར་ ཞིབ་འཚོོལ་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོོད། ཨིན་རུང་ དབྱེ་ཁག་སོོ་སོོ་ནང་ཡོོད་པའི་
ལས་སྡེ་གྱངས་ཁ་དང་ཕྱདཔ་ད་
དགོ

རྒེད་འོོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ལས་སྡེའི་གྱངས་ཁ་ལེ་ཤ་ཡོོདཔ་ཨིནམ་མཁྱེན་
༩༢

༡༠༠
༩༠
༨༠

༧༠
༦༠

༥༠

༥༠

༤༠

༣༠
༢༠
༡༠

༠

༢

༡༥

༢༢
༢

༥

༢༤

༡༢

༢

༣

༡

༣༨

༡

༢

༧

༡༡

པར་རིས་༡.༨: ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཉོགས་བཤད་མཐོོ ་ཤོོས་འདི་ སོོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག(༡༧) ལུ་བཀོད་
ཡོོདཔ་དང་དེ་གི་ཤུལ་ལས་རང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་(༨) དང་ཞབས་ཏོོག་ལྷན་ཁག་(༧) ཨིན་པས།

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལྷག་པར་དུ་ རྫོོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ལས་ ཉོགས་བཤད་མཐོོ ་ཤོོས་རང་ བཀྲིས་སྒང་དང་བུམ་ཐང་རྫོོང་ཁག་
གཉིས་ལུ་ ཉོགས་བཤད་བཞི་རེ་བཀོད་ཡོོདཔ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་རང་ བསམ་རྩེ་རྫོོང་ཁག་(༣) ཨིན་

པས། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ རྫོོང་ཁག་བཞི་ཐད་ཁར་ ཉོགས་བཤད་ཕུད་རྡོོག་གཅིག་ཡང་མེདཔ་དང་ ཀྲོང་
གསར་རྫོོང་ཁག་ལུ་ ལོོ་གཉིས་འབྱེལཝ་འབྱེལ་སར་རང་ ཉོགས་བཤད་གཅིག་ཡང་ ཐོོ་བཀོད་མ་སྒྲུབ་པར་
ཡོོད།

ང) བྱ་ངན་འཐབ་སའི་ས་གནས།
འདས་པའི་ལོོ་ཚུ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཐོོ་བཀོད་སྒྲུབ་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་
ཚུའི་གྲལ་ལས་ མཐོོ ་ཤོོས་རང་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཨིནམ་དང་ པར་རིས་༡.༩ ནང་བཀོད་ཡོོདཔ་བཞིན་ ཉོགས་
བཤད་དམའ་ཤོོས་རང་ ལྷུན་རྩེ་ལུ་ཨིན་པས།

༧༦

༨༠

༧༠

༢༥
༣
་རྒྱལ།

གཞལ་སྒང་།

༦
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་།

༦
་རང་།

༩
ང་གསར།

༤
བས་གཡང་།

༡༤

༩

བས་སྒང་།

༡༣

ཐིམ་ཕུག

༡༡

གསར་སྤང་།

༤

༡༨

བསམ་།

༨

པདྨ་དགའ་ཚལ།

༣

སྤ་རོ།

༧

མོང་སྒར།

༦

ན་།

༦

ཧཱ།

༠

༩

མགར་ས།

༡༠

༢༩

༢༣

དར་དཀར་ན་།

༢༠

བུམ་ཐང་།

༣༠

ཆུ་ཁ།

༤༠

་ན་ཁ།

༥༠

བསམ་བ་ངས་མཁར།

༦༠

པར་རིས་༡.༩: འབྱུང་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ལུ་

ཉོགས་བཤད་མཐོོ ་ཤོོས་སྦེ་འཐོོན་མི་འདི་

མི་མང་ལས་སྡེ་མཐོོ ་ཤོོས་ཡོོད་མི་དང་མི་

རློོབས་ཆེ་མི་ དེ་ལས་དཔལ་འབྱོོར་གྱི་ལས་སྣ་མང་ཤོོས་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས། དེ་དང་
བསྟུན་ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཉོགས་བཤད་མཐོོ ་ཤོོས་བཀོད་ཡོོད་མི་ལས་

ལྷན་ཁག་(༡༥) དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཨིནམ་དང་ ལས་འཛིན་(༡༡) དང་ཁྲོམ་སྡེ་(༩) དེ་ལས་ རང་
སྐྱོང་ལས་སྡེ་(༨) དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིན་པས།

52

ཤོོག་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡.༣.༣. བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོའི་དོོན་ལུ་ ཐོོ་བཀོད་བསྒྲུབ་པའི་ཉོགས་བཤད།
བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོའི་དོོན་ལུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ཡོོད་མི་ ཉོགས་བཤད་༧༡ གུར་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་

གྱི་དོོན་ལུ་ བརྗེ་སོོར་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཉོགས་བཤད་གསུམ་བརྡ་

དོོན་ཁ་གསོོའི་དོོན་ལུ་ ཁ་སྐོང་བཀལ་ཏེ་ཡོོད། དེ་འབདཝ་ལས་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོ་
འབད་དགོ་པའི་ཉོགས་བཤད་༧༤ ཡོོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོད་མི་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ བརྡ་དོོན་
ཁ་གསོོའི་གནས་ཚད་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༧ ནང་བཀོད་ཡོོད།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༧: བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོའི་དོོན་ལུ་ལས་འགན་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད།
ལོོ།

བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོ་

བརྡ་དོན་ཁ་གསོའི་ཞིབ་བཤེར་དང་འཁྲིལ་བའི་གྲོས་ཆོད།

འབད་དགོ་པའི་

མཇུག་བསྡུ་

༢༠༢༠

༧༤

༡༣

བསྡོམས།

༡༠༣

༢༠༡༩

ཉོགས་བཤད།
༢༩

མི།

ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་ དང་ལེན་བརྗེ་

གོ་བརྡའི་

སུ་བཙུགས་མི།

སོོར།

བརྗེ་སོར།

༤

༢

༡

༡༧
༣༠

༧

༡༡

༥
༥

༢

༣

འབད་

བཞིན་ཡོོད་ རྒྱབ་ལུས།
མི།
༥

༤༤

༨

༤༦

༣

༢

༡.༣.༤. དང་ལེན་གྱི་དོོན་ལུ་བརྗེ་སོོར་འབད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད།
བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོའི་ཞིབ་བཤེར་དང་འཁྲིལ་ ཉོགས་བཤད་ལྔ་འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་དོོན་ལུ་ བརྗེ་
སོོར་འབད་ཡོོད། དེ་འབདཝ་ལས་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ དང་ལེན་གྱི་དོོན་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༡༢༢ བརྗེ་

སོོར་ཡོོད། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོའི་ཉོགས་བཤད་བརྩི་སྟེ་ བརྗེ་སོོར་འབད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུའི་གནས་ཚད་
གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་༡.༨ ནང་བཀོད་ཡོོད།

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༨: དང་ལེན་གྱི་དོོན་ལུ་ལས་སྡེ་ཁག་ལུ་ བརྗེ་སོོར་འབད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད།
དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ལུ་ གྲོས་ཆོད།

༢

༢

༥

༢༠༡༨
ལོོ་དང་
དེའི་ཧེ་
མ།

༠

༡

༤

༥༧

༡༧

༢

༠

༧

བསྡོམས།

༢༣༨

༩༧

༤

༣

༡༦

བསྡོོམས།

༢༠༡༩

༥༩

༣༤

༡༡༨

རྒྱབ་བཤོལ་བཞག་མི།

དང་ལེན་/བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་དོན་ལུ་

༤༦

ཉོགས་བཤད་

བརྩུགས་ཡོད་མི།

བརྡ་དོན་ཁ་གསོའི་གྲངས་སུ་

༡༢༢

འབད་ཡོོད་པའི་

ཡོད་མི།

༢༠༢༠

ལོོ།

ལུ་ བརྗེ་སོོར་

མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་

དང་ལེན་དོོན་

བསྐྱར་

རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོོག་

ཞིབ་འབད་ ལྷན་ཚོོགས་

བཞིན་ཡོོད་

ལུ་ བརྗེ་

དང་ལེན་

བསྡོོམས། སྙན་ཞུ་མ་
ཐོོབ་མི།

མི།

སོོར་འབད་

༨

༨
༠

༤༠

༠

༠

༢༦

༨

༨

༡༣༦

༠

ཡོོད་མི།

༧༠

༡༠༢

དང་ལེན་སྙན་ཞུ་༩༧ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ མཇུག་བསྡུ་མི་ལས་ ཉོགས་བཤད་༥༢ བདེན་པ་ཡོོདཔ་སྦེ་འཐོོན་
ཡོོདཔ་དང་ གཞན་༤༥ པོོ་འདི་ བདེན་པ་མེདཔ་སྦེ་འཐོོན་ཡོོད།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༩ ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ དང་ལེན་སྙན་
ཞུ་༡༠༢ མ་ཐོོབ་པར་ཡོོད།

54

ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཐིག་ཁྲམ་༡.༩: ལོོ་ངོ་དང་ལས་སྡེ་འཁྲིལ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་མ་ཐོོབ་པར་ཡོོད་མི།
ཨང་།

ལས་སྡེ།

༢༠༡༧

༢༠༡༨

༢༠༡༩

༢༠༢༠

བསྡོམས།

༡

༡
༡

༡

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་དངུལ་ཁང་ཚད།

༠

༠

༠

༣

ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོོགས།

༠

༠

༠

༡༡

༠

༠

༢

༤
༥

༦
༧
༨

༩

༡༠
༡༡

༡༢

༡༣

༡༤
༡༥

མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་དབང་འཛིན།

འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོོར་གཞི་བཟུང་།

༢༢

༢༣

༢༤
༢༥

༠

༢

༠

༠

༠

༡

༠

༢

༡

༡

རྒྱལ་ཡོོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་།

༥༣

༢

༢

༠

༩

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ།

༠

༡

༠

༠

༡

འབྲུག་གློག་བརྙན་ཚོོགས་པ།

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད།

༠
༠

༠

༠

༡

༡

༡

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

༢

༡༣

༤

༡༩

༣༨

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན།

༠

༠

༠

༢

༢

༡

༡

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ།

༠

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོོགས་སྡེ།

༠

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།
གཞུང་གྲྭ་ཚང་།

མོོང་སྒར།

༢༡

༡

༡༢

༡༨

༢༠

༠

༠

ཆུ་ཁ།

༡༩

༠

འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚད།

༡༦
༡༧

༠

དར་དཀར་ན།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

༠

༢

༡

༡

༡

༡

༠

༡

༢

༤

༠

༠

༡

ཐིམ་ཕུག

༠
༠
༡

1 ཉོོགས་བཤད་འདི་་ནང་སྲིདད་ལྷན་ཁག་ལུ་ཡང་ བརྗེ་་སོོར་འབད་ཡོོད།
༢ ཉོོགས་བཤད་འདི་་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠༡༨ ལུ་བརྗེ་་སོོར་འབད་ཡོོདཔ་དང་ ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བཙུགས་ཡོོད། ཨིནན་རུང་ ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ལུ་མ་བཙུགས།
༣ ཉོོགས་བཤད་འདི་་ སྤྱི་་ལོོ་༢༠༡༨ ལུ་བརྗེ་་སོོར་འབད་ཡོོདཔ་དང་ ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ནང་བཙུགས་ཡོོད། ཨིནན་རུང་ ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ལུ་མ་བཙུགས།

༠
༠
༠
༠
༠
༠

༡

༤

༠

༠

༣

༡

༠

༠

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ།

༡

༡

༠

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་།

༠

༢

༠

༠

བསམ་རྩེ།

༠

༠

༡

སྤ་རོོ།

སྤུ་ན་ཁ།

༡

༡

༡

༣

༤

༠

༡

༡

༡
༥

༡༢

༡

༢

༢

༢

༠

༡

༡

༡

༠
༠

༣

༠

༡

༢
༡

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡
ཨང་།

ལས་སྡེ།

༢༦

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་།

༢༧

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གཞལ་སྒང་།

༢༨

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག

༣༠

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག

༢༩
༣༡

༣༢

༣༣

ལྷན་ཁག

༢༠༡༧

༢༠༡༨

༢༠༡༩

༢༠༢༠

བསྡོམས།

༠
༠

༡

༠

༠

༢

༣

༡

༡

༡

༢

༥

༠

༡

༠

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག

༠

༠

༠

དངུལ་རྩིས་ལྷང་ཁག

༡

༠

༢

༠

༢

༠

ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

༠

བརྡ་དོོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་

༠

༠

༠

༡༣

དང་ལེན་གྱི་དོོན་ལུ་

༢༥

༡

༡

༡

༡

༠

༣

༠

༢

༠

༣

༢༣

༥༥

༡

༣
༡༡༦*

བརྗེ་སོོར་འབད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་འདི་

མཐོོ ་ཤོོས་ཅིག་ཡོོད་དེ་འབད་རུང་ གནད་དོོན་འདི་ཚུ་ དམིགས་བསལ་དུ་ གང་མགྱོགས་ཐོོག་ དང་ལེན་
འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོོད་ན་མ་གཏོོགས་ དེ་མིན་ ཟུང་ཕྱོོགས་ཞལ་འཛོོམས་ནང་སེལཝ་ཨིནམ་དང་ ལས་

སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཉོགས་བཤད་ནང་བཀོད་ཡོོད་པའི་ཁ་ཉེས་འདི་ ལས་སྡེ་ཁག་ནང་ དུས་མཚམས་དང་
འཁྲིལ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ཞལ་འཆམ་བྱུང་ཡོོད།

༡.༣.༥: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འདྲི་གཏུགས་འབད་མི་ལུ་དང་ལེན།
སྔོན་མ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་འཐབ་ཡོོད་པའི་དོོགས་པ་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༡ ཡོོད།
ཨིན་རུང་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གཅིག་ནང་

གནད་དོོན་ཁག་མ་འདྲཝ་ཡོོད་ནི་འདི་གིས་

སྙན་ཞུ་སོོ་སོོ་གསུམ་སྦེ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོོདཔ་ལས་
འཛིན་ལས་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༣ ཐོོབ་ཡོོད།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་
ཀྱི་ཞལ་འཛོོམས་འདི་
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ཤོོག་གྲངས།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

གནད་དོོན་རེ་གུར་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ལོོ་རེ་ནང༌ཚར་གཉིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིནམ་དང་

ཟུང་ཕྱོོགས་

ཞལ་འཛོོམས་སྐབས་

འདྲི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

གཏུགས་འབད་ཡོོད་པའི་གནད་དོོན་གུར་ དང་ལེན་འབད་ཡོོད་མེད་སྐོར་ བསྐྱར་འདྲི་འབདཝ་ཨིན། པར་རིས་

༡.༡༠ ནང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༠ ལས་༢༠༢༠ ཚུན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ འདྲི་གཏུགས་འབད་ཡོོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་གནས་ཚད་བཀོད་ཡོོད།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡༠: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འདྲི་གཏུགས་འབད་ཡོོད་པའི་སྙན་ཞུའི་གནས་ཚད།
ལོོ།

བསྣར་བཞག་
སྙན་ཞུ།

༢༠༡༠

༢

༢༠༡༢
༢༠༡༤
༢༠༡༥
༢༠༡༦
༢༠༡༧
༢༠༡༨
༢༠༡༩
༢༠༢༠
བསྡོམས།

༢
༢
༨
༣
༣
༤
༡
༡༣
༤༠

༢༠༡༡

༢

༠

རྩོོད་དཔོོན་
ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་།
༠

༠
༠
༡
༡
༠
༢
༠
༡༣
༡༧

༠
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༠

ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
༠

༠

གནས་ཚད།
ཉེས་བཤེར་

ལས་སྡེ་ལུ་བརྗེ་

མཇུག་བསྡུ་

༠

༢

༠

འབད་ངང་།
༢

༢
༢
༣
༢
༢
༡
༡
༠
༡༥

སོོར།

མི།

༠

༠

༠
༠
༣
༠
༡
༡
༠
༠
༧

༠
༡
༠
༠
༠
༠
༠
༡

༡.༣.༦ ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ཉོགས་བཤད།
ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཉོགས་བཤད་བརྒྱ་དཔྱ་༧༡.༤% འདི་ ངོས་

འཛིན་ཅན་གྱི་མི་ངོ་ཚུ་གིས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་
ཉོགས་བཤད་ཚུ་ བློོ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་ བདེན་ཁུངས་ཡོོད་པའི་བརྡ་མཚོོན་སྟོོནམ་ཨིན་པས།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ཉོག་བཤད་༤༢ ཐོོག་ཁར་ དང་ལེན་དོོན་ལུ་བརྗེ་སོོར་

(༤) འབད་ཡོོད་མི་དང་བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོ་(༡༡) འབད་བའི་ཞིབ་བཤེར་དང་འཁྲིལ་ ཁ་སྐོང་ཉོགས་བཤད་༡༥
ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་མི་ལུ་བརྟེན་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ཉོགས་བཤད་༥༧

གུར་ ཡར་སེང་སོོང་ཡོོད། དེ་ཚུའི་ཁ་གསལ་ གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་༡.༡༡ ནང་བཀོད་ཡོོད།

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡༡: ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ཉོགས་བཤད་བསྡོོམས།
ཉོགས་བཤད་བཀོད་པའི་ལོོ།

བཤད་པ།

ཉོགས་བཤད་གྱངས་ཁ།

ཉོགས་བཤད།
༢༠༢༠
བརྡ་དོན་ཁ་གསོ་གུར་ ཡར་སེང་།
དང་ལེན་སྙན་ཞུ་གུར་ ཡར་སེང་།
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ དང་སྔོན་མ་ལོོའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ སྤྱི་ལོོ་ བརྡ་དོན་ཁ་གསོ་གུར་ ཡར་སེང་།
དང་ལེན་སྙན་ཞུ་གུར་ ཡར་སེང་།
༢༠༢༠ ལུ་ དང་ལེན་འབད་མི།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ཉོགས་བཤད་བསྡོམས།

༤༢
༧
༢
༤
༢
༥༧

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་དོོན་ལུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་༥༧ ལས་ མང་ཤོ ོས་རང་ བྱ་སྒོ་ལོོག་
སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་(༤༥.༦%) ཨིནམ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ མི་མང་འོོང་འབབ་དང་འཐོོན་

བསྐྱེད་ལྐོག་ཟ་(༢༩.༨%) དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིན་པས། ཁ་གསལ་གཤམ་འཁོད་པར་རིས་༡.༡༠
ནང་བཀོད་ཡོོད།

ཤན་ཞུགས།

༡

དངུལ་ཟོལ།

༡

ག་ཟ།

ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས།

༡༧

༡

ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད།

༡

ནང་གསུག

བྱ་་ལོག་སྤྱོད།
༠

༣

༢༦
༥

༡༠

༡༥

༢༠

༢༥

༣༠

པར་རིས་༡.༡༠: ངན་ལྷད་གནོོད་འགེལ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

ལས་སྡེ་ཐད་ གཤམ་འཁོད་པར་རིས་༡.༡༡ ནང་བཀོད་ཡོོདཔ་བཞིན་ ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ཉོགས་

བཤད་འདི་ མཐོོ ་ཤོོས་འདི་ རྒེད་འོོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༡༥ ཡོོདཔ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ལྷན་
ཁག་(༡༠) དང་ལས་འཛིན་(༩) ལུ་ཡོོད།
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ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
མ་།

གཞུང་དབང་ལས་།
ལྷན་ཁག

༤

༣

༡

ཆོས་།

༡༠

ད་འོག་བདག་ང་།

༣

དངུལ་འལ་གཙུག་།
རྫོང་ཁག་བདག་ང་།
ལས་འཛིན།

༤

༢

༤

༡༥

༩

༢

རང་ང་ལས་།

༠

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

༦

༨

༡༠

༡༢

༡༤

༡༦

པར་རིས་༡:༡༡: ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

༡.༣.༧: ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་རྒྱབ་ལུས་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་གནས་ཚད།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ཉོགས་བཤད་༥༧ ལས་ ཉོགས་བཤད་༢༠ རྐྱངམ་

ཅིག་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལཱ་ཚུ་གོ་བཀྲམ་འབད་
ཚར་ཡོོད། སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལོོའི་རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་ཐོོག་ཁར་

འདས་པའི་ལོོ་ཚུ་ནང་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་

༡༦ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལཱ་ཚུ་གོ་བཀྲམ་འབད་ཚར་ཡོོད། ད་ལྟོོ་ཚུན་ཚོོད་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལཱ་གོ་
བཀྲམ་མ་འབད་བའི་ཉོགས་བཤད་༩༦ ཡོོདཔ་ཨིན།

དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོའི་ཞིབ་བཤེར་དང་འཁྲིལ་ ཞིབ་དཔྱད་དོོན་ལུ་བཙུགས་ཡོོད་པའི་ཉོགས་
བཤད་བརྩི་སྟེ་ རྒྱབ་ལུས་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད་སྐོར་ གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་༡.༡༢ ནང་བཀོད་ཡོོད།

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡༢: ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད།
ཨང་།

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ལོོ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལུ་

དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞིབ་

ཞིབ་དཔྱད་ལཱ་བགོ་

དཔྱད་དགོཔ་ལྷག་ལུས།

བཀྲམ་འབད་མི།

ད་ལྟོོའི་ལྷག་
ལུས།

1

2006 – 2016

37

3

34

2

2017

6

0

6

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ དང་ དེའི་ཧེ་མའི་དང་ལེན་སྙན་

7

2

5

2018

9

2

7

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ དང་ དེའི་ཧེ་མའི་དང་ལེན་སྙན་

5

3

2

6

2019

11

6

5

7

སྤྱི་ལོོ་2020 སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ – སྤྱི་ལོོ་2021

57

20

37

132

36

96

3

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོད་པའི་
ཞུ་དང་/ཡང་ན་ བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོ།

4
5

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོད་པའི་
ཞུ་དང་/ཡང་ན་ བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོ།

སྤྱི་ཟླ་༦ པ།

བསྡོམས།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ལཱ་གོ་བཀྲམ་འབད་ཡོོད་མི་ ཉོགས་བཤད་༣༦ ལས་ བརྒྱད་འདི་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་བའི་བསྒང་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོོད་མི་ཨིནམ་དང་

ཉོགས་བཤད་གཅིག་འདི་

རྩོོད་

ཉོགས་གཉིས་གུར་ཁག་དབྱེ་སྟེ་ ལཱ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོོད། དེ་འབདཝ་ལས་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས་༢༩ ཡོོད།

60

ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡.༤. ཞིབ་དཔྱད་དང་ཕྱིར་གཏུགས། -

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

འཇིགས་སྣང་ ཡང་ན་ མཐུན་འགྱུར་མེད་པའི་སྒོ་ལས་

དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་ཕྱིར་བཏོོན་དང་ཟློོག་ཐབས་འབད་ནི།

༡.༤.༡. རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མང་ཉུང་དང་གྲུབ་འབྲས།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩ བརྟེན་ གདོོང་ལེན་

བྱུང་ཡོོད་རུང་ ཞིབ་དཔྱད་རུང་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་རང་ཐོོབ་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདས་པའི་ལོོ་

ཚུ་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མ་ཚར་བར་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་ཐོོག་ཁར་ ད་རུང་ འདས་པའི་ཟླ་ངོ་༡༨ ཀྱི་ནང་
འཁོད་ ཉོགས་བཤད་༢༩ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོོད། དེ་མ་ཚད་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ ས་

གནས་ཁར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བར་འགྱོ་ནི་ལུ་ ཚད་འཛིན་འབད་ཡོོད་མི་འདི་ ཡུན་རིངམོོ་སྦེ་རང་ལུས་འོོང་མནོོ་

སྟེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད༌པ་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་རྒྱབ་

ལུས་ཉོགས་བཤད་༣༥ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་གོ་བཀྲམ་འབད་ཡོོད། ཉོགས་བཤད་དེ་ཚུ་ཡང་ མང་

ཤོོས་རང་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོོད། དེའི་སྐོར་ གཤམ་འཁོད་པར་རིས་༡.༡༢ ནང་
བཀོད་དེ་ཡོོད།

༢༩

རྩོད་ཉོགས་གསརཔ།

པར་རིས་༡.༡༢: སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་

༢༥

རྩོད་ཉོགས་འཕྲོ་མཐུད།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ རྩོོད་ཉོགས་ཁ་གྲངས།

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་གི་གྲལ་

ལས་ རྩོོད་ཉོགས་༢༧ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་ཡོོད། པར་རིས་༡.༡༣ ནང་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ རྩོོད་

ཉོགས་༦(༢༢.༢%) འདི་ ཉེས་བཤེར་དོོན་ལུ་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་བཏང་ཡོོདཔ་དང་ རྩོོད་
ཉོགས་༩(༣༣.༣%) འདི་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་དོོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བཏང་ཡོོད། དེ་ལས་

རྩོོད་ཉོགས་ལྷག་ལུས་༡༢(༤༤.༤%) འདི་ འོོས་ལྡན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ དཔང་པོོ་ལས་ ཁ་ཉེས་བཀལ་རུང་
བའི་ངག་བརྗོད་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ རྩོོད་ཉོགས་འདི་ཚུ་ ཕྱིར་དབྱུང་དང་མཇུག་སྒྲིལ་འབད་ཡོོད། ལྷག་པར་དུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

རྒྱབ་ལུས་ཉོགས་བཤད་༣༥

གོ་བཀྲམ་འབད་ཡོོད་མི་ལས་

རྩོོད་ཉོགས་༥

མཇུག་བསྡུ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ལུ་འདྲི་གཏུགས་འབད་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་
ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་ཡོོད།

༩, ༣༣.༣%

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་འ་གཏུགས་འབད་མི།

༦, ༢༢.༢%

༡༢, ༤༤.༤%

མཇུག་བ་མི་/བཤོལ་བཞག་མི།

ལས་་ཚུ་ལུ་བ་སོར་འབད་མི།

པར་རིས་༡.༡༣: ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ རྩོོད་ཉོགས་མཇུག་སྒྲིལ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གནས་ཚད་

བརྒྱ་དཔྱ་༥༠% ལུ་གནས་ཏེ་ཡོོད། སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ རྩོོད་ཉོགས་༢༧ འདི་
ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་མ་འདྲ་བའི་གནས་ཚད་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ངང་ཡོོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་ རྩིས་ལོོ་
༢༠༢༡-༢༠༢༢ ཀྱི་ལོོ་འགོ་བཙུགས་ཁམས་ཅིག་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་སྦེ་ཡོོད། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ སྤྱིར་
བཏང་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་གནས་ཚད་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༡༣ ནང་བཀོད་དོོ་བཟུམ་ཨིན།
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ཤོོག་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡༣: ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གནས་རིམ་དང་གྲུབ་འབྲས།
བཤད་པ།

རྙིངམ།

གསརཔ།

བསྡོམས།

%

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ གི་རྩོད་ཉོགས་གྲངས་ཚད།
༡- འཕྲོོ་མཐུད་ཀྱི་རྩོོད་གཞི།

25

0

25

46.3%

༢- སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་- སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦

0

29

29

53.7%

25

29

54

100%

༣- རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་འདྲི་གཏུགས་འབད་

4

2

6

11.1%

༤- ལས་སྡེ་ལུ་བརྗེ་སོོར་/འདྲི་གཞུགས་འབད་མི།

4

5

9

16.7%

༥- ཕྱིར་དབྱུང་/མཇུག་སྒྲིལ།

8

4

12

22.2%

༦- ཞིབ་དཔྱད་འཕྲོོ་མཐུད།

9

18

27

50.0%

25

29

54

100%

པའི་བར་ འགོ་བཙུགས་པའི་རྩོོད་ཉོགས།
བསྡོམས།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་འབྲས་/གནས་ཚད།
མི།

བསྡོམས།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ གི་སྒྲིག་གཞི་དང་རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་རྙོག་འཛིང་ དེ་ལས་ རྩོོད་
ཉོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ད་ རྩོོད་ཉོགས་གཅིག་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ ལས་བྱེད་ཉིནམ་

༧༣ དེས་ཅིག་འགོར་ཡོོད། ཞིབ་དཔྱད་བྱ་རིམ་ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ནི་དང་ འཇོན་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་
དོོན་ལུ་

བརྡ་དོོན་འཕྲུལ་རིག་གི་ཁེ་ཕན་ལེན་ཏེ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ཉོགས་བཤད་དང་ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ཡོོད་པའི་

ནིའི་དོོན་ལུ་ མཉེན་ཆས་དགོས་དོོན་མཁོ་བཀོད་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོད།

ད་ལྟོོ་ཡོོད་པའི་

ཞིབ་དཔྱད་ཆ་རྐྱེན་ལེགས་བསྒྱུར་འབད་

ལྷག་པར་དུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩ འི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ ལྷོོ་མཚམས་ཀྱི་རྫོོང་ཁག་ཚུ་ནང་ འགྲོ་

འགྲུལ་བཀག་བསྡམ་འབད་མི་དང་ ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁ་གཞན་ དེ་ལས་ ཚད་འཛིན་འབད་
དགོཔ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བསྣར་བཞག་གི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མ་

ཚུགས་པར་ལུས་ཡོོད། ཨིན་རུང་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་སྦོོམ་ཧིང་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་མཐའ་དོོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་
ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་སྐོར་

ཞིབ་དཔྱད་མཇུག་བསྡུ་ཡོོད།

རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡.༤.༢. བཙན་འཚོོལ་/བཙན་ལེན་དང་དོོ་དམ་བཀག་ཉར།
དོོ་དམ་བཀག་ཉར་འདི་

སྐབས་ཐོོག་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོོན་ལས་

མི་ངོ་ཅིག་གི་དལ་དབང་

ལུ་ བཀག་ཆ་ཚད་འཛིན་འབད་མི་འདི་ཨིན། དེ་སྦེ་ བཀག་ཉར་འབད་དགོ་མི་འདི་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་
གནས་སྐབས་ཐབས་ལམ་ཨིནམ་ལས་ ཁག་ཆེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ མི་ངོམ་འདི་དང་ དྲི་ལན་འབད་ཚུགས་པའི་
བྱ་སྒོ་ཅིག་ཨིན།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྩོོད་
ཉོགས་ཁག་བདུན་ནང་ བཙན་འཚོོལ་/བཙན་ལེན་བསྡོོམས་བརྒྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད། ཨིན་རུང་ སྙན་

ཞུའི་དུས་ཚོོད་ཟླ་ངོ་༡༨ ཀྱི་ནང་འཁོད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་

ནམ་དུས་ལུ མི་ངོ་གཅིག་ཡང་ དོོ་དམ་འོོག་བཀག་ཉར་འབད་བ་མེད་མི་འདི་ གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་༡.༡༤
པ་ནང་བཀོད་དོོ་བཟུམ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡༤: སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ ལས་སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་འཁོད་ བཙན་འཚོོལ་/བཙན་ལེན་དང་
བཀག་ཉར་འབད་བ།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་ངང་ཡོད་པའི་རྩོད་ཉོགས་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན།

གྱངས་ཁ།

བཙན་འཚོལ་/བཙན་ལེན།

༥༤
༨

དོ་དམ་ནང་བཀག་ཉར།

༠

༢༠༡༩

༢༠༡༨

༥༠

༣༩

༦༤

༧

༡༣

༡༦

༦

༥

༢༠༡༧

༡༧

༡.༤.༣. ཉེས་བཤེར་འདྲི་གཏུགས་དང་གྲུབ་འབྲས།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ཁར་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་

རྩོོད་ཉོགས་དྲུག་ཉེས་བཤེར་(ཟུར་སྦྲགས་༡

པ།)གྱི་དོོན་ལུ་བཏང་ཡོོད། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ད་
ལྟོོ་ཚུན་ཚོོད་འདྲི་གཏུགས་འབད་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་ལས་ རྩོོད་ཉོགས་༡༡ འདི་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་
ཡིག་ཚང་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་(ཟུར་སྦྲགས་༢ པ།)འབད་བའི་བསྒང་ཡོོདཔ་དང་ རྩོོད་ཉོགས་༤༥ འདི་ ཁྲིམས་
ཀྱི་འདུས་ས་ལས་ཕར་ རྩོོད་བཤེར་ཕྱེ་ངང་ཡོོདཔ་ཨིན།
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ཤོོག་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཁྲིམས་འདུན་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ རྩོོད་ཉོགས་༣༤(ཟུར་

སྦྲགས་༤ པ།) ལུ་འཁྲུན་ཆོད་༥༨ གནང་སྟེ་ཡོོད། འཁྲུན་ཆོད་གནང་བའི་གྲལ་ལས་ མང་ཤོོས་རང་ ལྐོག་
ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོོད་ཉོགས་(༡༣) ཨིནམ་དང་ བསྡོོམས་ཉེས་འཛུགས་ཅན་༡༡༦ ལུ་ ངན་ལྷད་དང་གཞན་
ཉེས་ལས་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་ཚུ་ འཐབ་པའི་ཉེས་འཛུགས་བཀལ་མི་ལས་

ཉེས་འཛུགས་ཅན་༧༡ ཁྲིམས་

གཅོད་བསྒྲུབ་ཡོོདཔ་དང་ མི་ངོ་༢༤ ཉེས་མེད་ཉེས་གྲོལ་བཏང་ཡོོད་པའི་ཁར་ མི་ངོ་༢༡ འདི་ ཕྱིར་ཕུད་རྐྱབ་

མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༡༥ པ་ནང་བཀོད་དོོ་བཟུམ་ཨིན། དེ་ལས་འབདཝ་བརྟེན་ ཁྲིམས་གཅོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ཕྱིར་ཕུད་རྐྱབ་ཡོོད་མི་འཁྲུན་ཆོད་༢༡ མ་བརྩི་བར་ ཁྲིམས་གཅོད་བསྒྲུབ་པའི་བརྒྱ་
དཔྱ་༧༤.༧% གུ་གནས་ཏེ་ཡོོད།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡༥: ཉེས་བཤེར་གྲུབ་འབྲས།
འགྲེལ་བཤད།

ཉེས་བཤེར་འབད་མི།

འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི།

རྩོད་ཉོགས་གྱངས་ཁ།

ཉེས་གཛུགས།

ཁྲིམས་གཅོད།

ཉེས་གྲོལ།

2017

12

62

46

7

9

2018

46

57

45

11

1

2019

60

106

81

23

2

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་–

34

116

71

24

21

152

341

243

65

33

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ།
བསྡོོམས།

འདས་པའི་ལོོ་བཞི་གི་ཁྲིམས་གཅོད་གནས་ཚད།

ཕྱིར་བཤུད།

༧༨.༩%

* གཅིག�་ལུ་ཉེས�་ཆད་བཀལ་ཡོོདཔ་དང་ མི་་ངོོམ་ཚེ་་ལས་འདས་མི་་དང་སྒྲུབ་བྱེདད་མེདད་མི་་ལུ་བརྟེནན་ རྩོོད་གཞི་་༧ཕྱིརར་བཏོོན་འབད་ཡོོད།
༡.༤.༤. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཉེས་བཤེར།
ཀ༽ ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ལུ་ཡོོད་པའི་ ཇེ་པི་ཨེལ་པི་ཚོོང་སྡེ་གི་ཁྲལ་གཟུར།
འདས་པའི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཇེ་

པི་ཨེལ་པི་ཚོོང་སྡེ་གིས་ ཚོོང་ཁྲལ་མ་བཏབ་པར་ཁྲལ་གཟུར་འབད་ཡོོད་པའི་གནོོད་འགེལ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
ཡོོདཔ་དང་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཉེས་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

བཤེར་འཐབ་ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

རྩོོད་བཤེར་མཛད་མི་ཐོོག་མའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་དེ་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་

སའི་ཁྲིམས་ཁྲི་༣ པ་གིས་ འཕྲི་སྣོོན་ནམ་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་ཐོོག་ ཉེས་གཛུགས་ཅན་འདི་ ལོོ་ངོ་༥ གི་རིང་
ལུ་ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ཁྲིམས་
གཅོད་བསྒྲུབ་ཡོོདཔ་མ་ཚད་
ས་ཡ་༡༢༦.༨༩༧

དངུལ་ཀྲམ་

གཞུང་ལུ་སོོར་ཆུད་འབད་

དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོོད།
ཉེས་གཛུགས་ཅན་གྱིས་

ཨིན་རུང་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་

འདུན་སའི་གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་ནང་

མཐོོ་

གཏུགས་ཞུ་བའི་སྐབས་ ཉེས་གཛུགས་ཅན་

ལུ་ཐད་ཀར་གྱི་ཕབ་ཆག་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ངོས་

འཛིན་འབད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༤༨༧ དང་ སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༨༧༥ གཞུང་ལུ་བཏབ་དགོ་
པའི་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོོད།

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་

མཐོོ་གཏུགས་མི་ཞུ་ནི་སྦེ་གྲོས་ཐག་

གོ་དོོན་གྲོལ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱི་དོོགས་གཞི་སེལ་ནིའི་དོོན་ལུ་

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་

ཆོད་མི་ལུ་བརྟེན་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ སྤྱི༌ཟླ་༨ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཁྲལ་གྱི་ཁྲིམས་
མཐོོ་གཏུགས་ཞུ་ཡོོདཔ་ཨིན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ སྙན་གསན་ཐེངས་མང་རབ་ཅིག་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༥

པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༤ ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོོདཔ་ཨིན། འཁྲུན་ཆོད་འདི་ནང་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་བཀའ་རྩལ་གནང་
ཡོོད།

༡) ཚོོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ མི་ངོམ་གཅིག་གིས་ འོོང་འབབ་སྦ་གསང་འབད་ཡོོདཔ་སྦེ་ ཁྲིམས་

སའི་རེ་སྐོང་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པར་གྲུབ་ཡོོད་པ་ཅིན་ ཚོོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ མི་ངོམ་གཅིག་
གིས་ ཕབ་ཆག་གི་ཁེ་ཕན་མི་ཐོོབ་ནི༌ཨིནམ་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་ ཁྲལ་གྱི་ཕབ་ཆག་འདི་ ཁྲིམས་
མཐུན་ཐོོག་ ཁྲལ་བཏབ་མི་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ ཐོོབ་ལམ་ཡོོད།

༢) འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༡ ཅན་མའི་ སྤྱིར་བཏང་གནད་དོོན་འོོག་
གི་ ལེའུ་༥ པའི་དོོན་ཚན་༣༥ པའི་(༢) པ་དང་འཁྲིལཝ་ད༌ སྤྱིར་བཏང་སྦེ་ཕོོག་པའི་ཟད་འགྲོ་གི་
ཕབ་ཆག་ཐོོབ་ལམ་མེདཔ་ལས་ ཐད་ཀར་གྱི་འགྲོ་སོོང་འདི་ཡང་ ཕབ་ཆག་འབད་ཆོག་པའི་གྲངས་
སུ་འདུ་ནི་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་ཨིན།
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ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

༣) ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ དོོན་ཚན་༦༡ པ་གིས་ ཁྲལ་གཟུར་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་ངན་
རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་

མི་མང་གི་རྒྱུ་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལས་འཐུས་ཤོོར་མི་ཚུ་ཡང་

ཁྲིམས་

འགལ་བཟོོཝ་ཨིན། དོོན་ཚན་༦༡ པའི་༣ པའི་ནང་ ཁྲིམས་ཚད་གཉིས་བཀོད་ཡོོད་མི་འདི་ཡང་
(༡) དངུལ་གྲངས་གཉིས་བལྟབ་ལས་མ་ལྷག་པའི་ཉེས་ཆད་དང་ (༢) རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་

ཁྲིམས་ཚད་གཉིས་ཨིན་པས། དོོན་ཚན་འདི་ནང་ཡོོད་པའི་གནོོད་འགེལ་ག་ར་གི་དོོན་ལུ་ ཁྲིམས་ཚད་
གཉིས་ཆ་རང་བཀལ་དགོཔ་མེདཔ་དང་ ཁྲིམས་ཚད་འདི་ ཉེས་ལས་དང་འཁྲིལ་ གང་འོོས་ཀྱི་སྒོ་

ལས་བཀལ་དགོ དེ་འབདཝ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ དོོན་ཚན་༦༡ པའི་ནང་
ཁྲིམས་ཚད་ཐད་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་རེ་འདེད་བཞིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་མེདཔ་མ་ཚད་
དོོན་ཚན་འདི་ནང་ ཁྲིམས་ཚད་འདི་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོོདཔ་ལས་ ཁྲིམས་ལུ་
རྐྱོན་ཆག་ཡོོདཔ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་མཛད་དེ་ ཞི་རྩོོད་དང་ཉེས་རྩོོད་བྱ་བའི་གནོོད་སྤྱོོད་གྱི་དོོན་ཚན་༢༨(༡)
པ་དང་འཁྲིལ་ ཆད་གསོོའི་དབང་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་མིན་འདུག

༤) ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ དོོན་ཚན་༦༡ པའི་༣ པ་ནང་བཀོད་ཡོོད་པའི་ཉེས་ཆད་འདི་

དོོན་ཚན་འདི་ནང་ཡོོད་པའི་གཞན་ཉེས་ལས་ཚུ་ལུ་འཇུག་ནི་ཨིནམ་དང་ ཕྲལ་ཟུར་འབད་བའི་གནོོད་
འགེལ་ལུ་སྦྱོོར་འཇུག་མེད། འདི་ཡང་ ཁྲལ་ཟུར་གྱི་གནོོད་འགེལ་ཐད་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁྲལ་
དང་འབྲེལ་བའི་ འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན། དོོན་ཚན་༦༡ པའི་

༣ པའི་ནང་ ཉེས་ཆད་དང་རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་གཉིས་ཡོོད་མི་འདི་ ཉེས་ལས་དང་
བསྟུན་བཀལ་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ ཁྲལ་ཟུར་གྱི་གནོོད་འགེལ་ལུ་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་
ཚད་བཀལ་ནི་གི་འོོས་འབབ་འདུག

༥) འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༡ ཅན་མའི་ སྤྱིར་བཏང་གནད་དོོན་འོོག་

གི་ ལེའུ་༥ པའི་དོོན་ཚན་༣༦ པ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་ལུ་ ཉེས་ཁྲིམས་མ་བཀལ་
བར་ ཉེས་ཆད་རྐྱངམ་ཅིག་བཀལ་ཏེ་ ཡངས་ཆག་གཏང་ནི་གི་གོ་སྐབས་མིན་འདུག འབབ་ཁུངས་
ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོོན་ཚན་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་

ཁྲལ་ལས་ཟུར་ཡོོད་པའི་

ཉེས་འཛུགས་

ཅན་འདི་ལུ་ ཁྲིམས་གཅོད་སྒྲུབ་ཏེ་ བཙོོན་ཁྲིམས་ངེས་པར་དུ་བཀལ་དགོཔ་ཨིན་པས། འབྲུག་གི་
ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་འདི་

གནོོད་འགེལ་དང་ཁྲིམས་ཚད་ཀྱི་འབྱུང་སའི་ཁྲིམས་ཅིག་འབདཝ་

ལས་ ཁྲིམས་ཚད་ཐད༌ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་
གཉིསཔ་འདི་

ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ཀྱི་དབང་ལུ་འདུ་དགོཔ་ཨིནམ་དང་

དམིགས་བསལ་དུ་

ཁྲལ་ཟུར་གྱི་དོོན་ལུ་ ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དོོན་ཚན་༢༨༣ དང་༢༨༤ གི་ དབང་དུ་འདུ་དགོཔ་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཨིན། ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དོོན་ཚན་༢༨༤ པ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྲིམས་ཚད་འདི་ དོོན་ཚན་༡༨
པའི་ནང་འགྲེལ་བཤད་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་
བརྟེན་

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་

བཅའ་ཁྲིམས་ དེ་ལས་ ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་གསུམ་གྱི་ དམིགས་དོོན་འདི་ གཅིག་གི་ཅིག་ལུ་
ཕན་འགྲོགས་འབདཝ་མ་གཏོོགས་རྒྱབ་འགལ་མིན་འདུག

འདི་བཞིན་ མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཇེ་པི་ཨེལ་པི་གི་སྦྱིན་བདག་ ལཱལ་ཅཱན་པརྲ་སྭཊ་ལུ་ ལོོ་ངོ་ལྔའི་
བཙོོན་ཁྲིམས་གནང་སྟེ་

ཁྲིམས་གཅོད་བསྒྲུབ་ཡོོདཔ་དང་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་པའི་ཤུལ་

ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་ནང་

འཁོད་ དངུལ་ཀྲམ་༡༥༤,༦༡༩,༦༣༥ གཞུང་རྩིས་སུ་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོོད།

ཁ༽ ཀྲོང་གསར་ས་ཆའི་རྩོད་གཞི།
འདས་པའི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་

སྙན་

སྤྱི་ཟླ་༡༡

ཀྲོང་

ཞུ་ཕུལ༌ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་

པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༤

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩
ལུ་

གསར་རྫོོ ག ་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་
ཉེས་གཛུགས་ཅན་བདུན་

ལོོ་ངོ་གཅིག་

ལས་དྲུག་གི་རིང་བཙོོ ན་ཁྲིམས་སྨིན་དགོ་
པའི་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོོད།

གཅིག་གི་

མ་གཏོོགས་ གཞན་ཉེས་འཛུགས་ཅན་དྲུག་གིས་ ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོོ་གཏུགས་ཞུ་ཡོོདཔ་

དང་ ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁྲིམས་ཁྲི་གཉིས་པ་གིས་ སྙན་གསན་མཛད་ཡོོད་རུང་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་
འཁྲུན་ཆོད་མ་གནང་པར་ཡོོད།

༡.༤.༥. སོོར་ཆུད།
ཐིག་ཁྲམ་༡.༡༦ ནང་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ ཡོོངས་བསྡོོམས་ལུ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༨༦༣.༠༦༨

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོོད།

ལྷག་པར་དུ་

གཞུང་ས་ཨེ་ཀར་

༣.༡༧ (རྒྱུ་དངོས་གཞན་མི་མ་བརྩི་བར་) གཞུང་བཞེས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོོད་མི་ལས་ ས་ཆ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཨེ་ཀར་༣.༠༢ གཞུང་བཞེས་འབད་ཚར་ཡོོད། ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་བསྡོོམས་ས་ཡ་༣༡༥.༤༩༧ ཡོོད་
པའི་རྩོོད་གཞི་༤༥ འདི་ ཁྲིམས་འདུན་སོོ་སོོ་ཚུ་ནང་མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦
པ་ཚུན་ དངུལ་བསྡོོམས་ས་ཡ་༤༡༢.༣༧༥ གཞུང་བཞེས་མ༌འབད་ནི་ལས་བསྣར་བཞག་ལུས་ཡོོད།
ཐིག་ཁྲམ་༡.༡༦: སོོར་ཆུད་ཀྱི་བཅུད་སྡུད་དང་གནས་ཚད་(དངུལ་ཀྲམ་དང་ས་ཡྑྑའི་རྩིས་ཐོོག།
འཁྲུན་གནང་བའི་ལོ།
༢༠༠༦-༢༠༡༩
སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ།
བསྡོམས།

སོར་ཆུད་འབད་

མཐོ་གཏུགས་

༦༣༢.༩༡༠

༡༡༨.༨༧༥

༡༩༥.༤༥༩

༣༡༨.༥༧༦

༢༣༠.༡༥༨

༡༦.༣༢༢

༡༢༠.༠༣༨

༩༣.༧༩༨

༨༦༣.༠༦༨

༡༣༥.༡༩༧

༣༡༥.༤༩༧

༤༡༢.༣༧༤

སོར་ཆུད་བཀའ་རྒྱ།

ཚར་མི།

རྩོད་གཞི།

སོར་ཆུད་འབད་དགོཔ།

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡.༤.༦. སྙན་ཞུའི༌དུས༌ཚོད༌ནང༌འཐོན༌ཡོད༌པའི༌ རྩོད་ཉོགས༌གལ་ཅན་དག་པ་ཅིག་གི་གཙོ༌དོན།
རྩོོད་ཉོགས་༡ པ༌: རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ བལ་པོོ་ལུ་ རྡོོ་དཀར་ཕྱིར་ཚོོང༌འབད་ནི༌ནང༌
གྱོས་ངན་གྱི་དོོགས་པ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༠ ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་

ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ གི་བར་ རྡོོ་དཀར་ཕྱིར་ཚོོང་འབད་ནི་ལུ་ འོོས་མེད་ཀྱི་རིན་གོང་གཏན་འབེབས་བཟོོ་ཡོོད་

མི་དང་ རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འགོ་དཔོོན་དག་པ་ཅིག་དང་ བལ་པོོའི་ནང་འདྲེན་པ་/ཚོོང་
ལས་ཚོོགས་པ་དང་གཅིག་ཁར་ གྱོས་ངན་བརྩམས་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ལེ་ཤ་ཐོོབ་ཅི། དེ་མ་ཚད་ སྐྱེལ་
འདྲེན་ངོ་ཚབ་ཨིནམ་བཟོོ་སྟེ་

ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་ལས་མ་དངུལ་བསྡུ་ཡོོད་མི་དང་

ས་གཏེར་གྱི་འོོང་འབབ་

ཐེར་འབུམ་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཁ་བསྒྱུར་འབད་ཡོོད་པའི་ཁ་ཉེས་སྐོར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བརྡ་
དོོན་ཁ་སྐོང་གཉིས་ཐོོབ་ཅི།

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་གནད་དོོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

•

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༦ ལུ་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་

ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ དུས་མཚམས་ལོོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་
དོོན་ལུ་

ཁོ་ཐག་པ་རྡོོ་དཀར་ས་གཏེར་གྱི་ལཱ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲུག་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་

གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་དང་ ལས་གཡོོགཔ་བཅས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཆོག་པའི་གནང་བ་སྤྲོོད་ནུག རྒྱལ་

ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ ཚོོང་འབྲེལ་ལུ་ཐོོ་ཕོོག་མ་བཅུག་པར་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་རང་ ཚོོང་
འབྲེལ་འཐབ་དགོཔ་དང་ ནང་འཁོད་བཟོོ་གྲྭའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོཔ་ དེ་ལས་ འབྲུག་པའི་
རྡོོ་དཀར་ཚུའི་ཚོོང་ལམ་ལེགས་ཤོོམ་བཟོོ་ཡོོད་མི་ཚུ་

བྱང་ནི་མེདཔ་ཅིག་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་

བྱིན་ནུག ཚོོང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཚོོང་
ལཱ་འདི་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་འགྱོ་ནིའི་དོོན་ལུ་

འབྲུག་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་བཟོོ་ཡོོད་པའི་རྡོོ་

དཀར་ཕྱིར་ཚོོང་གི་རིན་གོང་འདི་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག
•

གནད་དོོན་འདི་ལུ་བརྟེན་

རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་

ཚོོང་ལམ་བལྟ་ཞིབ་དང་

གསང་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོོད་མི་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་

༡༩ ལུ་ བཀོད་ཚོོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོོམས་ཐེངས་༣༣ པའི་ནང་ བལ་པོོ་ལུ་རྡོོ་དཀར་ཕྱིར་ཚོོང་གི་གོང་
ཚད་འདི་ མེ་ཏྲིག་ཀྲོན་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༢༠༠ དང་ རྒྱ་གར་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ མེ་ཏྲིག་ཀྲོན་རེ་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་༤༠༠ རེ་སྦེ་ བསྐྱར་བཟོོ་གོང་ཚད་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལུ་ཆ་

འཇོག་བསྒྲུབས་ནུག གོང་ཚད་བསྐྱར་བཟོོ་འདི་ ཚོོང་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་དང་ཐག་ཉེ་ དེ་ལས་ ལུང་
ཕྱོོགས་ནང་མཁོ་སྤྲོོད་འབད་མི་གཞན་ ཇ་མུ་དང་ཀཤ་མིར་ ར་ཇས་ཐཱན་ པ་ཀིས་ཏཱན་དང་ རྒྱ་གར་
ཀོལ་ཀ་ཏྲ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་

གྲུ་ཆགས་ས་ཧཱལ་དཱ་ཟེར་ས་ལས་བརྒྱུད་དེ་

དོོ་འགྲན་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ཐོོག་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ནུག
•

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལས་
འབད་རུང་

ཨོ་མཱན་རྡོོ་དཀར་གྱིས་

བལ་པོོ་ལུ་རྡོོ་དཀར་ཕྱིར་ཚོོང་འབད་ནི་འདི་

ལམ་ཐག་རིང་སྟེ་

རྡོོ་དཀར་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་རང་མཁོ་སྤྲོོད་འབད་ནི་གི་ཚོོང་ལམ་ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་མི་དང་

གཞུང་ལུ་འོོང་འབབ་ལེགས་ཤོོམ་བཟོོ་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་ཡོོད་མི་ལུ་བརྟེན་ རྒྱ་གར་གྱི་ཚོོང་པ་ཚུ་
དང་ཕྱདཔ་ད་ བལ་པོོའི་ཚོོང་པ་ཚུ་ལུ་ རྡོོ་དཀར་གྱི་གོང་ཚད་ མེ་ཏྲིག་ཀྲོན་རེ་ལུ་ དུམ་གྲ་ཅིག་
ཉུང་ཤོོས་སྦེ་བཙོོང་སྟེ་འདུག

བལ་པོོ་ལུ་ རྡོོ་དཀར་ནང་འདྲེན་འབད་མི་གཙོོ་བོོ་ཅིག་ ཨར་ཝིན་

ཚོོང་ལས་ཁང་ཨིནམ་དང་ ཚོོང་ལས་འདི་གིས་ ཁོང་རའི་རྩི་ས་བཟོོ་གྲྭ་ཁང་གི་དོོན་ལུ་དང་ གཞན་

རྩི་ས་བཟོོ་གྲྭ་ཁང་ཚུ་ནང་ཚོོང་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ནང་འདྲེན་འཐབ་དོོ་ཡོོདཔ་ཨིན་པས། ཟད་
འགྲོ་ཚུ་ཁག་དབྱེ་སྟེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དང་

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཐོོབ་ཡོོད་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་
ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ད་ འབྲུག་པའི་རྡོོ་དཀར་ཚུ་ ལམ་ཐག་ཉེ་ཤོོས་ཀྱི་ས་གནས་ རྒྱ་གར་དང་བལ་པོོའི་ས་མཚམས་
ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཆགས་ཡོོད་མི་

ས་གནས་བིར་ཏཱ་མོོར་ཟེར་ས་ལུ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་༣,༣༦༦.༢༥ དེ་ཅིག་གནས་དོོ་ཡོོདཔ་དང་ བལ་པོོའི་དངུལ་གུར་རྩིས་ཕབ་པ་ཅིན་ རུ་

པི་༥,༣༨༦.༠༠ དེ་ཅིག་གནསཔ་ཨིན་པས། རྡོོ་དཀར་བསྐྱལ་ནིའི་ས་སྒོ་འདི་ བལ་པོོ་གི་ནུབ་ཁ་ཐུག་
འགྱོཝ་ད་

དེ་བསྟུན་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱང་ཐག་ཡང་རིངམོོ་འགྱོ་དོོ་ཡོོདཔ་ལས་

དོོས་གླ་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ གོང་ཚད་ཡང་ཡར་སེང་འགྱོཝ་ཨིན་པས། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ རྡོོ་དཀར་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནིའི་རིན་

གོང་འདི་ ས་གཏེར་གྱི་གོང་ཚད་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཐུས་ དེ་ལས་ གཞན་ཟད་འགྲོ་གནས་མི་ཚུ་
བརྩིཝ་ད་བལ་པོོའི་རུ་པི་༥༠༠༠.༠༠ ལས་ ༨༠༠༠.༠༠ དེ་ཅིག་གནསཔ་ཨིན་པས།
•

ཁྲོམ་ཁའི་གོང་ཚད་ཡོོངས་འབྲེལ་ནང་ཡོོད་མི་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བལ་པོོ་ལུ་
རྩི་སའི་གོང་ཚད་འདི་ མེ་ཏྲིག་ཀྲོན་རེ་ལུ་ རུ་པི་༣༥༠༠.༠༠ ལས་༤༠༠༠.༠༠ གི་བར་ན་གནས་མི་
འདི་ ཧ་ལམ་ཅོག་ཐདཔ་རང་ཨིན་པས། རྩི་ས་མེ་ཏྲིག་ཀྲོན་རེ་ལུ་ རྡོོ་དཀར་བརྒྱ་དཔྱ་ལས་འབད་བ་
ཅིན་ བརྒྱ་དཔྱ་༢ དང་༤ གི་བར་ན་ཡོོད་མི་འདི་ཡང་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་འདུག

•

ཞིབ་དཔྱད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ལས་༢༠༡༨ ཀྱི་བར་ལུ་ འབྲུག་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་
ཚད་ཀྱིས་ ལོོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ བལ་པོོ་ལུ་ རྡོོ་དཀར་ཕྱིར་ཚོོང་འབདཝ་ད་ མི་ཏྲིག་ཀྲོན་རེ་ལུ་
གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༡༧༥༠.༠༠ སྦེ་རང་ལུས་ཡོོད་རུང་ ད་ལྟོོ་ རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་

ཚད་ཀྱིས་བཀོད་མི་གོང་ཚད་འདི་ རིམ་གྱིས་སྦེ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོདཔ་མཐོོང་ནུག གནད་དོོན་ངོ་མ་

རང་ རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཁོ་ཐག་པ་རྡོོ་དཀར་ས་གཏེར་རྩིས་ལེན་ཞིནམ་

ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ནང་ མི་ཏྲིག་ཀྲོན་རེ་ལུ་ གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་༡༧༥༠.༠༠ ལས་སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩
ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༡༧༧༥.༠༠ དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ དང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ ལུ་ མི་ཏྲིག་
ཀྲོན་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༩༧༥.༠༠

ལུ་བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ནུག

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོོན་འདི་ ཁ་ཉེས་བཀལ་ཡོོད་པའི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་གིས་ ཕྱིར་ཚོོང་གི་གོང་ཚད་
གཏན་འབེབས་བཟོོ་བའི་སྐབས་ ངན་ལྷད་ཐོོག་ལས་ ཁེ་ཕན་ཐོོབ་ཡོོད་མེད་དང་ བལ་པོོའི་ཚོོང་པ་ཚུ་ལུ་ རྡོོ་

དཀར་ཕྱིར་ཚོོང་འབད་ནི་ནང་ གྱོས་ངན་འཐབ་ཡོོད་མེད་བལྟ་ནི་འདི་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་

ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་བའི་རྗེས་སུ་ དོོགས་ཟོོན་ཅན་གྱི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་གིས་ ཉེས་ལས་འཐབ་
ཡོོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མིན་འདུག

རྡོོ་དཀར་ཕྱིར་ཚོོང་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་བཙོོང་ནིའི་གོང་ཚོོད་གཉིས་

ཆ་ར་ རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་བཀོད་ཚོོགས་མདོོ་ཆེན་ཚུ་གིས་བཟོོ་ཡོོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གཉིས་ནང་

གོང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆགསཔ་བརྩམས་ཅིག་གིས་

ཉེས་རྩོོད་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་སྦེ་

བརྩི་འཇོག་

འབད་ནི་ལུ་ ཁུངས་ཐུབ་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་མིན་འདུག ཁ་ཉེས་ཕོོག་མི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་གིས་ ཚོོང༌མགྲོན༌པ༌ཚུ༌ལས༌
ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཐོོབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྒྲིག་ཆ་དང་ བཀའ་བཙན་ ཞུ་བསྐུལ་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་ལེན་
ཡོོད་ཟེར་བའི་ཁ་ཉེས་བཀལ་ཡོོད་མི་འདི་

མངོན་རྟགས་བསྒྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་

མེདཔ༌མ༌ཚད༌ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ གོང་ཚད་གཏན་འབེབས་བཟོོ་ནིའི་བྱ་རིམ་ནང་
གྲལ་གཏོོགས་འབད་འབདཝ་མིན་འདུག

ནན་བསྐུལ་ཅན་གྱི༌སྒྲུབ་བྱེད་
གྲོས་ཐག་ཆོད་པའི་སྐབས་

ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རྡོོ་དཀར་ཚུ་ རྒྱ་གར་དང་བལ་པོོ་ལུ་ བསམ་

གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་གྱི་བསག་མཛོོད་སྒོ་རའི་གོང་ཚད་ཁར་བཙོོང་ཡོོདཔ་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བ་
ག་ནི་ཡང་འཐབ་པ་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད། ས་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་གི་དོོན་ལུ་
འབྲུག་པའི་ཚོོང་མགྲོན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ཨིན་མིན་འདི་

ཚོོང་མགྲོན་པ་རང་སོོའི་བློོ་

འདོོད་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན་པས། དེའི་ཐད་ཁར་ གཤམ་གསལ་ལྟར་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད:
•

རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ནང་འདྲེན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚོོང་ལས་དང་བརྟེན་
པའི་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་འདི་

སྣུམ་འཁོར་ཀྲག༌ལུ་དོོས་བཀལ་ནི༌དང༌ལྗིད་ཚད་འཇལ་ནི་

ཉོ་སྒྲུབ་མཁོ་མངག་/འབྱོོར་འཛིན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་སྟེ་བསྐྱལ་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པས།
•

རྡོོ་དཀར་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཐད་

ནང་འཁོད་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་པ་ཚུ་གིས་

དེ་ལས་

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་

བསག་མཛོོད་སྒོ་ར་ ཡང་ན་ རང་གཱི་ཡཱ་ལུ་ཡོོད་པའི་བསག་མཛོོད་སྒོ་ར་གཉིས་ལས་ རྡོོ་དཀར་ཚུ་

ནང་འདྲེན་པའི་ས་གནས་ཁར་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་འཚོོལ་ནི་ལུ་ ཐད་
ཀར་དུ་འབྲེལ་ཡོོད་ནང་འདྲེན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཨིནམ་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་
ཞབས་ཏོོག་བྱིན་མི་ཅིག་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོོགས་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་

ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ནང་འདྲེན་པའི་དོོན་ལུ་ རྡོོ་དཀར་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ནང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་
སྲོོལ་རང་མིན་འདུག

གོང་ལུ་བཀོད་ཡོོད་པའི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་
དཔྱད་འཕྲོོ་མཐུད་མི་འབད་ཟེར་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོོད་རུང་
ཅིན་

ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

མ་འོོངས་པའི་ནང་

བརྡ་དོོན་གསརཔ་རེ་འཐོོན་པ་

རྩོོད་ཉོགས་འདི་སླར་ལོོག་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་འོོས་འབབ་

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

རྩོོད་ཉོགས་༢ པ: ཝམ་རོོང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཞིབ་རོོགས་པ་
གིས་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོོད་པའི་ཞིབ་དཔྱད།
སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༨ ལུ་ ཝམ་རོོང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་གིས་ ཝམ་རོོང་འབྲུག་གོང་
འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཞིབ་རོོགས་པ་གིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༥ ལས་སྤྱི་
ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ཚུན་ མི་སེར་སོོ་ནམ་པ་ཚུ་གི་གྲོང་གསེབ་དངུལ་ཁང་ཞབས་ཏོོག་ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་
དོོན་ལུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་འགོ་བཙུགས་
ཡོོད་མི་

དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་འཕྲུལ་ཆས་འདི་

གཡོོ་ཟོོལ་

ཐོོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མ་དངུལ་ཡོོངས་བསྡོོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༩༧

ལོོག་སྤྱོོད་དང་ལྐོག་ཟ་འབད་

ཡོོད་པའི་སྐོར་ སྙན་ཞུ་འདྲི་གཏུགས་འབད་ཡོོད། དངུལ་
རྩིས་སྒྲིག་འཕྲུལ་ཆས་འདི་

གནང་བ་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ས་

གནས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ཁྲ་དང་གཅིག་ཁར་མཐུད་
འབྲེལ་འབད་ཡོོདཔ་ལས་ གནང་བ་ཡོོད་པའི་ལག་ལེན་པ་
གིས་ དངུལ་བཙུགས་ནི་དང་བཏོོན་ནི་ དེ་ལས་ སྔར་

སྐྱེད་རིམ་སྤྲོོ ད་བཏབ་ནི་ལ་སོོ ག ས་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
ལས་འགན་ཚུ་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་
འཐབ་ཚུགས་པས།

རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལག་ལེན་

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་གིས་ འདྲི་

གཏུགས་འབད་མི་དང་བསྟུན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་སྤྱི་ཟླ་༥ པ་
ཚུན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་འགོ་

དཔོོན་གཅིག་གིས་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཝི་ཅེཀྲ་ཐོོག་ རྒྱལ་འགྲན་འབད་ནི་དོོན་ལུ་ ཡོོངས་འབྲེལ་ནང་ རྒྱལ་
སྤུང་ནི་གོམས་གཤིས་ཚུད་ཡོོད་མི་འདི་བསྒྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་

དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་འཕྲུལ་ཆས་གཡོོ་བཅོས་འབད་

དེ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ ལོོག་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད། ལྐོག་
ཟ་འབད་ཐངས་འདི་ཡང་

དང་པ་རང་

ས་གནས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་དངུལ་བཏོོན་ཞིནམ་ལས་

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་འཆང་ཡོོད་པའི་ཁོ་རའི་གསོོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཡོོདཔ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་ འགྲུལ་འཕྲིན་རིམ་ལུགས་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ནང་ཡོོད་པའི་ཁོ་རའི་གསོོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནུག ཞིབ་
དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་

ཟླ་ངོ་༢ དང་ཕྱེད་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཁོ་གིས་དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་

འཐབ་ཐོོག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༤༩ ལོོག་སྤྱོོད་འབད་ཡོོདཔ་སྦེ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་བརྡ་དོོན་དང་
སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་

དོོགས་ཟོོན་ཅན་གྱིས་བྱ་ངན་འཐབ་མི་འདི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

བཅའ་ཁྲིམས་དོོན་ཚན་༥༢ (༡) (ཀ) པའི་དོོན་འགྲེལ་ནང་ མི་མང་གི་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོོད་པའི་

གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ལས་ རྩོོད་ཉོགས་དེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་
ལུ་ རྩོོད་བཤེར་གྱི་དོོན་ལུ་འདྲི་གཏུགས་འབད་ཡོོད།
ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་
གསརཔ་ཅིག་མེན་པའི་ཁར་

དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་

གྲོང་གསེབ་དངུལ་ཁང་ཞབས་ཏོོག་འབྱིན་ནི་འདི་

ལག་ཐོོག་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་

རྩིས་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་སྲོོལ་ཡོོད་

རུང་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ དངུལ་རྩིས་སྒྲིག་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ བཀོད་རྒྱ་ཁ་
གསལ་

ཡང་ན་

ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་

ཁྱབ་སྤེལ་འབད་འབདཝ་མེད་པའི་མངོན་གསལ་

བྱུང་ཡོོད། དོོགས་ཟོོན་ཅན་གྱིས་ འཕྲུལ་ཆས་འདི་ ཚད་མེད་འཐེབ་བཏོོན་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

ཁོ་རའི་བློོ་འདོོད་དང་བསྟུན་

འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནུག

ལྟ་རྟོོག་པ་གིས་མ་ཤེསཔ་སྦེ་

ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་གསོོག་

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན་ལོོག༌ ལོོག་ཅི་རང་འཐོོན་མི་འདི་ འཛིན་

སྐྱོང་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་དང་ ཚོོང་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་རིག་ལེགས་ཤོོམ་མེད་མི་ དེ་ལས་ འགོ་ཁྲིད་
པའི་འགན་འཁུར་ལུ་སྐྱོན་ཆ་ཞུགས་ཡོོད་པའི་བརྡ་མཚོོན་སྟོོནམ་ལས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཚ་

གྱང་ལང་དགོཔ་འབྱུང་སྟེ་ བཀོད་ཚོོགས་ལུ་འདི་བསྟུན་གྱིས་ལམ་སྟོོན་ཡང་བྱིན་ཡོོད།

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

རྩོོད་ཉོགས་༣ པ: སྤ་རོོ་འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་གློག་མེ་ཞབས་ཏོོག་སྡེ་ཚན་ནང་ སྔོན་མའི་རྩིས་འཛིན་
པ་གིས་ གཡོོ་སྒྱུ་འཐབ་ཡོོད་པའི་སྐོར།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༧ ལུ་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤ་རོ་གློག་མེ་ཞབས་ཏོག་
སྡེ་ཚན་ནང་ སྔོན་མའི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ལས་བྱེད་པའི་དངུལ་ཕོགས་དང་ འགྲུལ་འཐུས་ མཁོ་སྤྲོད་པར་
སྤྲོད་དགོ་པའི་མ་དངུལ་ དེ་ལས་

གཞན་ལས་སྣ་ལུ་གཏང་དགོ་པའི་མ་དངུལ་བརྩི་སྟེ་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་

འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་མ་དངུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༥༡ ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད།

འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ལས་སྙན་ཞུ་ཐོོབ་པའི་ཤུལ་མ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ཡོོདཔ་དང་དེའི་སྐབས་ལུ་ སྔོན་མའི་རྩིས་འཛིན་པ་འདི་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༢༢ ལོོག་

སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད། དོོགས་ཟོོན་ཅན་གྱིས་ ལས་བྱེད་པའི་འགྲུལ་འཐུས་ཐོོབ་བརྗོད་
བརྩི་སྟེ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ལོོག་སྤྱོོད་འབད་ནུག དོོགས་ཟོོན་ཅན་གྱིས་ སྔོན་བྱིན་འབག་

མི་ཚུ་རྩིས་སྒྲིགས་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ལས་བྱེདཔ་མེན་མི་ མི་ངོ་གཞན་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཡོོད་མི་ཚུ་

ལོོག་བཏབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཉིན་བསྟར་གླ་ཡིག་བརྫུས་མ་བཟོོ་སྟེ་བཙུགས་ནུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་
གིས་མ་ཤེསཔ་སྦེ་

ཅ་ཆས་ཀྱི་རྩིས་ཐོོ་བརྫུས་མ་བཟོོ་སྟེ་བཙུགས་པའི་མཐར་

ཅ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་མ་དངུལ་

ཨིནམ་བཟོོ་ཞིནམ་ལས་ཐོོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག ཁ་ཉེས་ཕོོག་མི་འདི་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་པའི་ལག་བྲིས་བརྫུས་
མ་རྐྱབ་ཡོོདཔ་མ་ཚད་

འཆར་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁ་སོོ་སོོ་ཚུ་ནང་

ཁ་བསྒྱུར་འབད་ཡོོད་པའི་དངུལ་བཏོོན་ནི་

གིས་དོོན་ལུ་ མོོ་རའི་བུམོོ་དང་ཚྭམོོ་ དེ་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོོགཔ་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལག་

ལེན་འཐབ་ཡོོདཔ་དང་ རྩིས་ལོོ་མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ རྩིས་ཐོོ་བརྫུས་མ་བཟོོ་ཞིནམ་ལས་ ཐོོབ་བརྗོད་བཀོད་

ནུག མོོ་རང་གིས་འབག་མི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་ལུགས་ནང་རྩིས་སྒྲིགས་འབད་ཡོོད་རུང་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ དངུལ་ཁང་ནང་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ མོོ་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་
ལུགས་ནང་ཡོོད་པའི་སྤྱིར་བཏང་རྩིས་ཐོོ་མ་ཡིག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་

ཡིག་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར་ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ཐོོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ལོོག་སྤྱོོད་འབད་ཡོོདཔ་དང་

དོོགས་ཟོོན་ཅན་གྱི་འཐབ་པའི་བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་འདི་

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་

འབྲུག་གི་ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོོན་ཚན་༥༢ པ་ལྟར་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ མ་དངུལ་ ཡང་ན་ བདོོག་
གཏད་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོོད་མི་ཚུདཔ་ཨིནམ་དང་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་དོོན་ཚན་
༢༩༦ པ་ལྟར་ བརྫུས་མ་བཟོོ་བའི་གནོོད་འགེལ་འཐབ་ཡོོད་པའི་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོོད།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་

སྔོན་མའི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་

མ་

དངུལ་ལྐོག་ཟ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ གཞན་མི་ངོམ་བཞི་གིས་ཡང་ ཕན་གྲོགས་འབད་ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་
བྱུང་ཡོོད། ཞི་བའི་འཕྲུལ་རིག་པ་འདི་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོོན་

ཚན་༥༨ པ་ལྟར་ ལོོག་སྤྱོོད་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་བྱ་སྒོ་འཐབ་མི་དང་ དོོན་ཚན་༧༥ པ་ལྟར་ གནོོད་འགེལ་
གཅིག་ལུ་བཅའ་མར་གཏོོགས་ཡོོད་མི་ དེ་ལས་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་དོོན་ཚན་
༢༩༦ པ་ལྟར་ བརྫུས་མ་བཟོོ་ཡོོད་པའི་གནོོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་ཁྲིམས་སྨིན་དགོ་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྔོན་མའི་ལས་གཡོོགཔ་གཞན་མི་གཅིག་དང་ ཞིབ་རོོགས་བཟོོ་རིག་པ་གཅིག་གིས་ འབྲུག་
གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོོན་ཚན་༧༥ པ་ལྟར་ གནོོད་འགེལ་གཅིག་ལུ་བཅའ་
མར་གཏོོགས་མི་དང་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་དོོན་ཚན་༢༩༦ ག༽ པ་དང་ ང༽

པ་ལྟར་ བརྫུས་མ་བཟོོ་ཡོོད་པའི་གནོོད་འགེལ་དང་ གཞན་བཟོོ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ་གི་ལས་གཡོོགཔ་གཅིག་གིས་
འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་དོོན་ཚན་༢༩༦ ག༽ པ་ལྟར་ བརྫུས་མ་བཟོོ་ཡོོད་པའི་

གནོོད་འགེལ་དང་ དོོན་ཚན་༣༠༩ ག༽ པ་ལྟར་ གཡོོ་སྒྱུའི་ལག་ལེན་གྱི་ཉེས་ཁྲིམས་སྨིན་དགོ་པའི་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀད་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་བརྟན་ཐབས་དང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོོན་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་

འབད་དེ་ རྩོོད་ཉོགས་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༩ ལུ་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་
ནང་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོོན་ལུ་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོོད། དུས་སྟབས་ཅིག་ཁར་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་
དང་ལེན་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བརྡ་འཕྲིན་བཏང་ཡོོད་མི་འདི་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོོད།
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

རྩོོད་ཉོགས་༤པ: སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལོོའི་འབྲུག་རྐང་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་ནང་ རྒྱལ་འགྲན་འབད་ཡོོད་མི་དང་ ནང་
གསུག༌ལེན༌ཡོོད་པའི༌ཞིབ་དཔྱད།

ངན་ལྷད་འདི་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་གནས་སྟངས་ག་རའི་ནང་ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་དང་ མི་ངོའི་དགོ་འདོད་ཚུ་གིས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ངན་ལྷད་འཐབ་ནི་

ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབདཝ་ཨིན། འབྲུག་ལུ་རྩེད་རིགས་ནང་ ངན་ལྷད་བྱུང་མི་འདི་ མི་མང་གིས་ ཤེས་གསལ་
ཆེཝ་སྦེ་ སྔོན་མ་བྱུང་མ་མྱོང་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
བའི་འཆར་སྣང་སོར་བསྒྱུར་འགྱོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

རྩོད་ཉོགས་འདི་གིས་ རྩེད་རིགས་ནང་ངན་ལྷད་མེད་ཟེར་

མ་འོངས་པའི་རྩེད་འགྲན་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་

ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་དང་ལེན་ཚུ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྩེད་
རིགས་ཚུ་ནང་དྲང་སྤྱོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཚ་གྱང་ཡང་ལང་བཅུག་ནི་ཨིན་པས།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
བདག་དང་

རྩེད་སློོབ་གོངམ་གིས་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡

ལུ་

བུ་ཊཱན༌པྲཱི༌མི༌ཡཱར༌ལིཀ༌༢༠༢༠

འབྲུག་ཨིས་ཊར་རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་གྱི་ཇོ་
ནང་

རྩེད་འགྲན་འབད་བའི་སྐབས་

རྒྱལ༌འགྲན༌འབད༌ཡོོད་མི་དང་ནང་གསུག་ལེན་ཡོོད་པའི་སྐོར་ ཁ་ཉེས་བཀལ་མི་གུར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོོད།

གནས་ཚུལ་དེའི་སྐོར་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༣ གྱི་གསར་ཤོོག་ནང་ མི་མང་ལུ་བརྡ་

དོོན་སྤེལ་ཏེ་འདུག དེ་སྐོར་ འབྲུག་རྐང་རྩེད་ཚོོགས་པ་གིས་ འདྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁ་ཉེས་བཀལ་
78

ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

མི་འདི་ལུ་ ཁས་ལེན་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དོོགས་ཟོོན་ཅན་ཁོ་རང་ མི་ཚེ་གཅིག་རྐང་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་ནང་

འབྲེལ་གཏོོགས་འབད་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཟོོ་སྟེ་ཡོོད་རུང་ ནང་གསུག་སྤྲོོད་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་
མ་འཐོོབ་མ་ཚད་ མི་མང་ལུ་གསལ་སྟོོན་ག་ནི་ཡང་འབད་འབདཝ་མིན་འདུག
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་

དོོགས་ཟོོན་ཅན་གྱིས་

བུ་

ཊཱན༌པྲཱི༌མི༌ཡཱར༌ལིཀ༌༢༠༢༠ གི་མ་དོོ་བར་ བུ་ཊཱན༌སུ་པཱར་ལིཀ་༢༠༢༠ ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱལ༌འགྲན༌འབད་ནིའི་
ནང་བཅའ་མ་གཏོོགས༌ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད། བུ་ཊཱན༌སུ་པཱར་ལིཀ་༢༠༢༠ ནང་ འབྲུག་ཨིས་ཊར་

རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་དང གོ་མོོ་རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་གཉིས་ རྩེད་འགྲན་མ་འབད་བའི་ཉིནམ་གཅིག་གི་ཧེ་མ་ དོོགས་

ཟོོན་ཅན་གྱིས་ ཁོ་རའི་སྡེ་ཚན་གྱི་རྐང་རྩེདཔ་དྲག་ཤོོས་ལྔ་པོོ་ ཧོོ་ཀྲལ་༨༩ ཟེར་མི་ནང་འབོོ་ཞིནམ་ལས་ གོ་

མོོ་རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་ལུ་ རྒྱལ་ཁ་བྱིན་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནུག ལྷག་པར་དུ་ ཁོ་གིས་ ཁོང་རྐང་རྩེདཔ་ཚུ་
ལུ་

བཀོད་རྒྱ་བྱིན་མི་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་ཁས་ལེན་མི་

རྒྱ་གར་གྱི་མི་ཁུངས་

གཉིས་ཡང་ ངོ་སྤྲོོད་འབད་བྱིན་ནུག ཉིནམ་དེའི་ཚེ་རང་ དོོགས་ཟོོན་ཅན་གྱིས་ གོ་མོོ་རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་གྱི་རྩེད་
འགྲན་པ་གཉིས་དང་རྩེད་སློོབ་ཚུ་དང་ཡང་ཕྱད་བཞིན་དུ་ འབྲུག་ཨིས་ཊར་རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྩེད་འགྲན་
ལས་ཕམ་ནུག

བུ་ཊཱན༌པྲཱི༌མི༌ཡཱར༌ལིཀ༌༢༠༢༠ ནང་ དོོགས་ཟོོན་ཅན་གྱི་འབྲུག་ཨིས་ཊར་རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠
སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ལུ་ སྤ་རོོ་རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ སྤ་རོོ་ལུ་རྩེད་འགྲན་འབད་བའི་སྐབས་
དོོགས་ཟོོན་ཅན་གྱིས་

ཁོ་རའི་རྐང་རྩེདཔ་ཚུ་ལུ་

སྤ་རོོ་རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་རྒྱལ་བཅུག་པ་ཅིན་

གསོོལ་རས་

དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠.༠༠ རེ་བྱིན་ནི་ཟེར་སླབ་ཡོོད་པའི་ཤེས་རྟོོགས་བྱུང་ཡོོད། དོོགས་ཟོོན་ཅན་གྱིས་ ཁོ་རའི་
གཱོོལ་ཀི་པར་ལུ་

བྱངམ་ཕྱད་ཀྱིས་གཱོོལ་བཙུགས་བཅུག་ནིའི་དོོན་ལུ་

ཁོ་རའི་ལགཔ་གི་བརྡ་སྟོོན་མི་ལུ་བལྟ་

དགོཔ་སྦེ་སླབ་ནུག་ ལྷག་པར་དུ་ བུ་ཊཱན༌པྲཱི༌མི༌ཡཱར༌ལིཀ༌༢༠༢༠ གི་རྩེད་འགྲན་ཐེངས་༡༢ པའི་ནང་ འབྲུག་
ཨིས་ཊར་རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་གྱིས་སྤ་རོོ་རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་དོོ་འགྲན་འབད་བའི་སྐབས་

དོོགས་

ཟོོན་ཅན་གྱིས་ ཁོ་རའི་རྩེད་འགྲན་པ་ཚུ་ལུ་ འགོ་ཐོོག་གི་སྐར་མ་༢༠ གི་རིང་ལུ་ གཱོོལ་བཙུགས་མ་བཅུག་
པར་བཞག་དགོཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་ ཁོ་རའི་ལག་པའི་བརྡ་སྟོོན་དང་བསྟུན་ གཱོོལ༌བཙུགས༌བཅུག༌དགོ༌པའི༌
བཀོད༌རྒྱ༌བྱིན༌ནུག

དོོ་འགྲན་འབད་བཞིན་ཡོོད་པའི་བསྒང་རང་

ཁོ་གིས་ཁོ་རའི་རྩེད་འགྲན་པ་ཚུ་ལུ་

ཨུ་

བཙུགས་བསྐྱེད་ཡོོདཔ་དང་ གཱོོལ་བཙུགས་བཅུག་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལགཔ་གིས་བརྡ་སྟོོན་འབད་ནུག དེ་མ་ཚད་
རྩེད་འགྲན་གྱི་སྐབས་ལུ་

འཕྲལ་འཕྲལ་རང་

བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏོོང་ལེན་འབད་ཡོོདཔ་དང་

འགྲན་པ་ཚུ་ལུ་སྐད་ཤུགས་འབད་རྐྱབ་སྟེ་བརྡ་སྟོོན་བྱིན་ཡོོད་པའི་ཤེས་རྟོོགས་བྱུང་ཡོོད།

ཁོ་རའི་རྩེད་

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ དོོགས་ཟོོན་ཅན་གྱིས་ དུས་ཚོོད་དེའི་དུས་མཉམ་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་པཱན་
ཇབ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་འཆང་ཡོོད་པའི་
འཛུལ་ཡོོད་པའི་ཤེས་རྟོོགས་བྱུང་ཡོོད།

ཁོ་རའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་

འཕྲུལ་ཆས་ཐོོག་ལས་བཙུགས་ཡོོདཔ་དང་
ཟོོན་ཅན་གྱིས་

ཁོ་རའི་གསོོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་

རྒྱལ་འགྲན་འབད་ཐབས་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་༨༨༢,༧༦༤.༠༠

དངུལ་འདི་ཚུ་མང་ཤོོས་ཅིག་

དངུལ་བཏོོན་

རྒྱ་གར་ལས་ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་བཙུགས་ནུག

དོོགས་

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་ཡོོད་པའི་བྱ་བ་འདི་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོོན་ཚན་༦༧ (༡) པ་ལས་འགལ་ནུག དེ་བཞིན་དུ་ དོོགས་ཟོོན་ཅན་གྱི་སྟེང་
ཁར་ སྒེར་སྡེ་ལས་གཡོོགཔ་གིས་ནང་གསུག་ལེན་ཡོོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་ཁག་༧ བཀལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡

སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ཁྲིམས་ཚད་མཐོོ ་ཤོོས་སྨིན་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་དང་གཅིག་ཁར་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོོན་ལུ་
རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་འདྲི་གཏུགས་འབད་དེ་ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུག་རྐང་རྩེད་ཚོོགས་པའི་གཙོོ་

འཛིན་ལུ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་འཐབ་པའི་སྐབས་ འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དག་པ་ཅིག་ ལེགས་བཅོས་
འབད་དགོཔ་ཡོོད་མི་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་བརྡ་འཕྲིན་བཏང་ཡོོད།

རྩོོད་ཉོགས་༥ པ་: མོོང་སྒར་རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ངན་ལྷད་འཐབ་ཡོོད་པའི་ཁ་ཉེས།
མོོང་སྒར་རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་མི་དང་ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་
གནས་འཆང་ཡོོད་མི་ དེ་ལས་ ཁོ་རའི་ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ མོོང་སྒར་རྫོོང་ཁག་འོོག་གི་རྒེད་འོོག་ཆ་མཉམ་

ནང་ གླ་ཁར་གཏང་ཡོོད་མི་ལ་སོོགས་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལོོག་ཅི་ར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་
ལྷོོད་ཡོོད། ཁྲི་འཛིན་འདི་ འགོ་ཐོོག་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༡ ལུ་ ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོོག་གི་རྒཔོོ་སྦེ་ བཙག་འཐུ་འགྲུབ་

ཡོོདཔ་དང་ ད་ལྟོོ་ མོོང་སྒར་རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་བཞིན་ཡོོད། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྫོོང་ཁག་ལས་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོའི༌ཞིབ་བཤེར་དང་འཁྲིལ་
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད༌ཡོོད།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༦ ལུ༌ མོོང་སྒར་རྫོོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོོ་༢༠༡༦–༢༠༡༧
ནང་ མོོང་སྒར་རྫོོང་ཁག་འོོག་གི་སྐྱེངས་མཁར་དང་ཐང་རོོང་ བ་ལམ་ ཙ་ཀ་གླིང་ དེ་ལས་ འབྲས་སྤུངས་
རྒེད་འོོག་ལྔ་གི་སོོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བསེལ་ནི་/རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་
གནས་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་དོོན་ལུ་

རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༤༩

ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ཁག་འབགཔ་ཚུ་གིས་

རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་བཙུགས་

དགོ་པའི་རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༦ ལུ་
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ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

མོོང་སྒར་རྫོོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོོ་༢༠༡༦–༢༠༡༧ ནང་ མོོང་སྒར་རྫོོང་ཁག་འོོག་གི་འགྱུར་མེད་དང་
ཆ་གླིང་རྒེད་འོོག་གཉིས་ནང༌ སོོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བསེལ་ནི་/རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༡.༨ གནས་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་དོོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ཁག་འབགཔ་ཚུ་གིས་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་
བཙུགས་དགོ་པའི་རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནུག

གོང་འཁོད་ལཱ་ཚུ་ རིན་བཀོད་དམའ་ཤོོས་བཀོད་ཡོོད་མི་ ལྡན་བཟང་ཧའི་རིང་དང་ཡུ་ཊི་ཧའི་རིང་ལས་སྡེ་ལུ་
སྤྲོོད་ཡོོདཔ་དང་

ལྡན་བཟང་ཧའི་རིང་ལས་སྡེ་འདི་

ཁྲི་འཛིན་གྱི་ཨམ་སྲུའི་མིང་ཐོོག་ཁར་ཐོོ་བཀོད་འབད་

ཡོོདཔ་དང་ ཡུ་ཊི་ཧའི་རིང་ལས་སྡེའི་སྦྱིན་བདག་འདི་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་ཨམ་སྲུ་ལུ་ གཉེན་སྦྱོོར་ལུ་བརྟེན་ ཨ་
ཞང་ཕོོགཔ་ཨིན་པས།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ བ་ལམ་དང་ཆ་གླིང་ དེ་ལས་ ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོོག་གསུམ་ནང་ སོོ་ནམ་ཞིང་
ལམ་ཀི་ལོོ་མི་ཊར་བསྡོོམས་༡༥.༤༧༣ བསེལ་ཡོོད་ས་ལས་ ཀི་ལོོ་མི་ཊར་༣.༧༦༦ འདི་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་
མ་བཏུབ་སྦེ་ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ ལྡན་བཟང་ཧའི་རིང་ལས་སྡེ་ལུ་ འགོ་ཐོོག་གི་གླ་རིན་

བསྡོོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༠༩ སྤྲོོད་ཡོོད་ས་ལས་ ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་འབད་
ཡོོད་པའི་ལཱ་གི་དུས་ཚོོད་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ཐོོ་བཀོད་ཨང་བརྫུས་མ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
ལྡན་བཟང་ཧའི་རིང་ལས་སྡེ་གིས་ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༥༢ ཐོོབ་བརྗོད་འབད་ཡོོད་པའི་
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད། འདི་བཟུམ་སྦེ་ དོོན་བཟང་ཧ་ཡ་རིང་ལས་སྡེ་གིས་ བ་ལམ་དང་ཆ་གླིང་ དེ་ལས་ ཙ་

ཀ་གླིང་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་འབད་ཡོོད་མི་ལས་ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༤༥ ལེན་ནུག སྣུམ་
འཁོར་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཐོོ་ཡིག་ཚུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་

སྤྱི་འོོག་ཚོོགས་པ་དང་བཟོོ་རིག་འགོ་

དཔོོན་ དེ་ལས་ རྒཔོོ་ཚུ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཐོོ་ཡིག་དང་རྩིས་ཐོོ་ཚུ་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་
མ་འབད་བར་

བདེན་སྦྱོོར་འབད་བྱིན་ཡོོད་པའི་མངོན་རྟགས་བྱུང་ཡོོད།

སྐབས་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ར་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་བཟོོ་ཡོོདཔ་དང་

དེ་མ་ཚད་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་

ལྡན་བཟང་ཧའི་རིང་ལས་སྡེ་གི་ཆོག་

ཐམ་འདི་ ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུའི་མིང་ཐོོག་ཁར་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ མོོ་གིས་ ལག་བྲིས་བཀོད་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་ནང་
གྲལ་གཏོོགས་འབད་ཡོོད་པའི་ཤེས་རྟོོགས་བྱུང་ཡོོད། དེ་བཟུམ་མའི་ལཱ་བྱ་འཐབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རྒཔོོ་ཁོ་རང་
རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུའི་ཁྲི་འཛིན་ཨིནམ་ལས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་ལས་གཟུར་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་འབད་ནུག

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལྟ་རྟོོག་འབད་ནི་དང་ ལཱ་གི་སྤུས་
ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་དང་མཐུནམ་ཡོོད་མེད་ངེས་བརྟན་བཟོོ་ནི་གི་

འགན་ཁུར་འབག་ནི་ལས་འཐུས་ཤོོར་

ཡོོདཔ་མ་ཚད་ དབང་འཛིན་ཚུ་མགོ་བསྐོར་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཁོ་རའི་དབང་ཚད་ཡང་ལོོག་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

པའི་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོོད། དེ་མ་ཚད་ ས་གནས་གཞུང་དང་རྫོོང་ཁག་གི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་གིས་ཡང་ འཐུས་
ཤོོར་བྱུང་མི་ལས་ལུ་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་འདི་ལུ་ འོོས་མེད་ཀྱི༌ཁེ་ཕན་ས་ཡ་ལས་ལྷག་སྟེ་འཐོོབ༌བཅུག༌ནུག
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ཞིབ་བཤེར་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ༌

ལག༌ལེན༌འཐབ༌བཞིན༌ཡོོད༌པའི༌

བཅའ༌ཡིག༌དང༌འཁྲིལ༌ ལོོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ཉེས་སྐྱེད་དང་སྦྲགས་ཏེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༤༥ གཞུང་ལུ་སོོར་
ཆུད་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་དང་གཅིག་ཁར་

ཉེས་བཤེར་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་འདྲི་གཏུགས་འབད་ཡོོད།

ཨིན་རུང་ མོོང་སྒར་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པ་ལུ་མ་གནས་པས་ཟེར་ རྩོོད་གཞི་
འདི་ཉེས་གྲོལ་བཏང་ཡོོད། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འཁྲུན་ཆོད་དེ་མཐོོ་གཏུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་

ཚང་ཡོོད་པའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོོབ་ནི་འདི་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་གྱིས་པའི་སྐོར་ལས་ དོོགས་སེལ་ཕུལ་

ནིའི་གོ་སྐབས་མ་ཐོོབ། གང་བས་ཡང་ལྷག་སྟེ་ རྩོོད་གཞི་ཉེས་གྲོལ་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ རྒེད་འོོག་གསུམ་གྱི་མི་
སེར་ཚུ་ལུ་མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་ སྣུམ་འཁོར་ཐལ་བའི་ཞིང་ལམ་ཀི་ལོོ་མི་ཊར་༣.༧༦༦ འབད་མི་འདི་ སྤྱོོད་ནིའི་གོ་

སྐབས་མ་འཐོོབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ རྩོོད་གཞི་ཉེས་གྲོལ་བཏང་མི་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་འདི་ འབྱུང་
བར་དཀོན་པའི་གནད་དོོན་ཅིག་སྦེ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ འབད་བརྩོོན་བསྐྱེད་ཡོོད་མི་འདི་ དུས་ནམ་ཡང་བསྒྲུབ་མ་
ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ལཱ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་པས།

རྩོོད་ཉོགས་༦ པ: རྒྱ་རས་རྒེད་འོོག་ལྟེ་བའི་ལམ་ཁར་ གཞི་རྟེན་བཟོོ་ནི་དང་ རྩི་ནག་བཏང་ནིའི་རིན་བསྡུར་
ནང་ གྱོས་ངན་འཐབ་ཡོོད་པའི་སྐོར།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལུ་ མོོང་སྒར་གླིང༌མི༌ཐང༌ལུ༌ཡོོད༌པའི༌ལུང༌ཕྱོོགས༌ལམ༌སེལ༌ལས༌
ཁུངས༌ཀྱིས༌

རྒྱ་རས་རྒེད་འོོག་ལྟེ་བའི་ལམ་ཁར་

གཞི་རྟེན་བཟོོ་ནི་དང་

རྩི་ནག་བཏང་ནིའི་རིན་བསྡུར་

བཙུགས་དགོ་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ཡོོདཔ་དང་ དེ་ནང་ རིན་བསྡུར་པ་བཞི་གིས་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་
བཙུགས་ནུག དེའི་རྗེས་སུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཨང་རྩིས་

དག་བཅོས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རིན་གོང་མཐོོ ་ཤོོས་བཀོད་ཡོོདཔ་སྦེ་ འཐོོན་པའི་རིན་བསྡུར་པ་འདི་ དག་

བཅོས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ རིན་གོང་དམའ་ཤོོས་བཀོད་ཡོོད་པའི་རིན་བསྡུར་པ་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ ཁག་འབགཔ་གི་
ལཱ་ཐོོབ་ཡོོདཔ་སྦེ་ རྩིས་ཞིབ་པའི་ཞིབ་བཤེར་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ རིན་བསྡུར་པ་
སོོ་སོོའི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཐོོབ་མི་ རིན་བསྡུར་པའི་འབོོར་ཐོོ་
ནང་བཀོད་ཡོོད་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཚུ་མ་གཏོོགས་

གཞན་རིན་བསྡུར་པའི་འབོོར་ཐོོ་ནང་བཀོད་ཡོོད་པའི་

ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཚུ་ འབྲི་བསུབ་འབད་ཡོོདཔ་དང་ ཨང་གྲངས་ཐེབ་བཙུགས་ཡོོད་པའི་ཁར་ བསད་ཞིནམ་
ལས་ལོོག་བྲིས་ཡོོད་པའི་རྟགས་ཡོོད་རུང་
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ཤོོག་གྲངས།

འབོོར་ཐོོ་ནང་བཀོད་ཡོོད་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཡོོངས་བསྡོོམས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད། གོང་ཚད་གཡོོ་བཅོས་འབད་ནིའི་

དོོན་ལུ་ རིན་བསྡུར་པ་གསུམ་ཆ་རའི་འབོོར་ཐོོ་ནང་ བཀོད་ཡོོད་པའི་ལག་བྲིས་འདི་ཡང་ བཅོག་ཐདཔ་ཡོོདཔ་
སྦེ་མཐོོང་ཡོོད། རྩོོད་ཉོགས་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རིན་བསྡུར་པ་ཚུ་གིས་ གྱོས་ངན་
བརྩམ་ཡོོད་པའི་དོོགས་པ་དང་

དེ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་ གྱོང་རྒུད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༦ ཕོོག་

ཡོོད་མི་སྐོར་བཀོད་དེ་ ངན་ལྷད་བཀད་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལུ་ དྲི་
གཏུགས་འབད་ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ད་

ལཱ་མ་ཐོོབ་པའི་ཁག་འབགཔ་གཅིག་གིས་

གཞན་མི་ལཱ་མ་ཐོོབ་མི་ ཁག་འབགཔ་གཉིས་ལས་གནང་བ་ལེན་ཐོོག་ འབོོར་ཐོོ་གསུམ་ཆ་རའི་ནང་ འབྲི་
བསུབ་དང་

འདི་བཟུམ་མའི་དག་བཅོས་ཚུ་འབད་ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད།

གྱིས་ དེ་སྦེ་གོང་ཚད་ཡར་སེང་འབད་དགོ་མི་འདི་

ཁག་འབགཔ་གསུམ་

རྒྱ་རས་ཀྱི་ས་གནས་འདི་ གྱེན་གཟར་དྲགས་ཡོོདཔ་

ལས་ ཧེ་མ་བཀོད་ཡོོད་པའི་གོང་ཚོོད་གུར་ ལཱ་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ཤེས་ནི་འདི་གིས་ དག་བཅོས་འབད་
ཡོོདཔ་ཨིན་པས། ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ ཁོང་ཁག་འབགཔ་གསུམ་གྱིས་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཙུགས་
པའི་སྐབས་དང་འདི་གིས་ཧེ་མ་ཡང་ གྲོས་བསྡུར་མང་རབས་ཅིག་འབད་ཡོོད་པའི་ཤེས་རྟོོགས་བྱུང་ཡོོད། དེས་

ཅི་གི་བར་ ལཱ་ཐོོབ་མི་ རིན་བསྡུར་པ་འདི་ རང་དབང་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཞན་རིན་བསྡུར་པ་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ ཤེས་རྟོོགས་གང་ཡང་མེད་པར་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཙུགས་ནུག ལྷག་པར་དུ་ གཞན་མི་
རིན་བསྡུར་པ་གསུམ་གྱིས་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཧ་ལམ་དུས་ཚོོད་གཅིག་ནང་རང་བཙུགས་ཡོོད་པའི་མངོན་
གསལ་བྱུང་ཡོོད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་ནང་ སྔོན་མ་གོང་ཚད་མཐོོ ་ཤོོས་སྦེ་བཀོད་ཡོོད་མི་ རིན་བསྡུར་

པ་གིས་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཐོོབ་བཅུག་ནིའི་དོོན་ལུ་ རིན་བསྡུར་པ་ཚུ་གི་བར་ན་ གྱོས་ངན་འཐབ་ཡོོདཔ་
འོོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་བའི་དོོགས་པ་བཀོད་ཡོོད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལཱ་ཐོོབ་མི་རིན་

བསྡུར་པ་དང་ གཞན་མི་རིན་བསྡུར་པ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོོད་པའི་སྐོར་ ག་ནི་ཡང་གཏན་འབེབས་
བཟོོ་མ་ཚུགས། ལྷག་པར་དུ་ རིན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་ རིན་བཀོད་ཁ་ཕྱེ་མི་དང་ དབྱེ་དཔྱད་ཚོོགས་ཆུང་གི་
འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་བ་འཐབ་ཡོོད་མེད་བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

འདྲི་དཔྱད་ཡང་འབད་

ཡི། དེའི་ཐད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འགོ་དཔོོན་ཚུ་གུར་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་ཉེས་འཛུགས་

བཀལ་རུང་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་མ་ཐོོབ་མ་ཚད་ གྱོས་ངན་འདི་ ཁག་འབགཔ་གསུམ་གྱི་བར་ན་རྐྱངམ་ཅིག་འཐབ་
ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད། རིན་བསྡུར་ནང་ གཡོོ་སྒྱུར་འབད་ཡོོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཡོོད་རུང་ ལྐོག་གྲོས་

འདི་ མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་མ་ཚུགས་པས། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྩོོད་ཉོགས་འདི་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོོན་ལུ་ ཆ་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

འཇོག་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོོད་རུང་ གྱོས་ངན་ཐོོག་ལས་ རིན་བསྡུར་བཙུགས་ནི་འདི་ མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་བའི་སྐབས་

བྱ་ངན་འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་མི་ཅིག་ཨིན་མི་དང་

འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་གཞི་རྩ་ལུ་ཐོོ་ཕོོག་མི་

འདི་གིས་ མི་མང་འཐོོན་སྐྱེད་དང་ སྤྱིར་བཏང་དཔལ་འབྱོོར་ལུ་ གནོོད་ཉེན་སྦོོམ་ཡོོད་རུང་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་
སྡེ་ཚུ་གིས་ བྱ་ངན་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོོན་ཚན་༡༣༧ པ་དང་འཁྲིལ་
མ་འོོངས་པའི་ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་བྱ་ངན་ཟློོག་ཐབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གསུམ་གྱི་ཆོག་ཐམ་འདི་ ཉུང་ཤོ ོས་
རང་ལོོ་ངོ་གཉིས་དེས་ཅིག་
འདེབས་འབད་ཡི།

སྤྱོོད་བཀག་འབད་དགོཔ་སྦེ་

བཟོོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོོགས་ལུ་

གྲོས་

བཟོོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོོགས་ཀྱིས་ འགོ་ཐོོག་ལུ་ གྲོས་འདེབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལོོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་
སྤྱོོད་བཀག་འབད་ཡོོད་རུང་ ཤུལ་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ ཁོང་རའི་བཅའ་ཡིག་ནང་བཀོད་ཡོོདཔ་བཞིན་

ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་སྤྱོོད་བཀག་འབད་ནུག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ༌ དེ་བཟུམ་མིའི་དང་ལེན་

འདི་ ཡངས༌རང༌ཡངས༌དྲགས་འཚོོར་ནི་འདི་གིས་ ཁག་འབགཔ་གསུམ་གྱིས་ ཁུངས་གསལ་བཀོད་དགོ་

པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོོད་མི་ལུ་ ལན་བཀོད་ཡོོད་མི་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་བའི་ཤུལ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོོན་ཚན་༡༣༩ ༢༽ པ་དང་འཁྲིལ་

བཟོོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱོོད་བཀག་འབད་ཡོོད་པའི་དུས་ཡུན་བརྩི་སྟེ་ ལོོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་
ལུ་ སྤྱོོད་བཀག་འབད་ཡོོདཔ་དང་ འབྲེལ་ཡོོད་འགོ་དཔོོན་གྱི་ཐད་ཁར་ཡང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་
ལེན་འབད་དགོ་པའི་འོོས་བབས་ཡོོད་མེད་འཚོོལ་ཞིབ་འབད་ཡོོད།

དེའི་ཤུལ་ལས་

ཁག་འབགཔ་ཚུ་གིས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་སར་ བཤེར་ཡིག་ཕུལ་ཡོོད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་དང་
འཁྲིལ་དང་ལེན་འབད་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཕྱིར་འབུད་གནང་ནུག མཐོོ་གཏུགས་ཕུལ་བའི་རྗེས་སུ་ མངོན་

མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢ ལུ་ གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ནང་ ཆེ་མཐོོ་
ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དང་ལེན་འབད་ཡོོད་མི་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་ཨིན་

པའི་བཀའ་སྩལ་གནང་ཡོོད་མི་འདི་ ངོས་ལེན་མཛད་ཡོོད་རུང་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་གཞི་རྩ་གུར་གཞི་བཞག་

ཐོོག་ སྤྱོོད་བཀག་གི་དུས་ཡུན་འདི་ཟླ་ངོ་གསུམ་ལུ་མར་ཕབ་གནང་ཡོོད་རུང་ སྤྱོོད་བཀག་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དེ་
ཟླ་ངོ་ལྔ་ལང་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་གིས་རང་འཐུས་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་བའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོོད། འཁྲུན་ཆོད་
འདི་ལུ་གུས་བསྐུར་ཡོོད་རུང་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ལུ་བཟོོད་བསྲན་མེད་པའི་གོམས་གཤིས་
འདི་

ཚིག་དང་དོོན་ལུ་མ་ཚད་པར་ དང་ལེན་འབད་ནི་ཡང་ ཡངས་སུ་ཡངས་སུ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ ངན་

ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་འཚེར་སྣང་མེདཔ་འགྱོ་མི་འདི་
ལང་དགོ་པའི་གཞི་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཡོོད།
84

ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ཚ་གྱང་སྦོོམ་སྦེ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡.༥.

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

སྤྱིར་བཏང་ གཙུག་སྡེའི་དམིགས་གཏད་དང་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས།

༡.༥.༡. གཙུག་སྡེ་ཡར་རྒྱས་དང་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་བསྐྱར་ཞིབ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དཔེ་སྟོོན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་དང་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ དེ་
ལས་ མི་མང་ངམ་ སྒེར་སྡེའི་ལས་ཚོོགས་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་སམ་ ཐབས་ལམ་

ཚུ་ གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ནི་ ཟེར་བའི་དམིགས་གཏད་འདི་ གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་
སྒྲིང་དང་ བློོ་གཏད་ཚུགསཔ་ དེ་ལས་ ནུས་རྩལ་ཅན་ཅིག་བཟོོ་ནི་ལུ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་བར་ཞུགས་འབད་ཐོོག་
བསྒྲུབས་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༡ ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ གཙུག་
སྡེའི་ལེགས་བསྒྱུར་དང་

གསར་བཏོོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཚོོགས་གོང་འཕེལ་

དེ་ལས་

ལས་དོོན་གྲུབ་

འབྲས་ཀྱི་གནས་ཚད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ལཱ་འབད་ཡོོད་མི་གུར་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ བརྩི་
མཐོོང་དང་གཞི་རྩ་ ཐབས་ཤེས་ གཞི་བཀོད་ ལས་གཡོོགཔ་དང་ལམ་ལུགས་/བྱ་རིམ་གྱི་གནད་དོོན་ལྔ་གི་

ཐོོག་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོད། དེའི་སྐབས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་
འཆར་གཞི་༢༠༡༡-༢༠༢༠ ཟེར་མི་ ལོོ་ངོ་བཅུའི་ཐབས་བྱུས་ལམ་སྟོོན་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལྟོོ་ཡོོད་པའི་ཐབས་
ཤེས་དང་ལམ་ལུགས་

དེ་ལས་

བྱ་རིམ་ཚུ་ཡོོངས་རྫོོགས་སྦེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོད།

དེ་གིས་ཡང་མ་དོོ་

བར་ བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ངེས་མེད་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་མགོ་རྙོག་དྲགས་བྱུང་བཞིན་ཡོོད་
མི་ཚུ་

སེལ་ཚུགསཔ་བཟོོ་ཐབས་ལུ་

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་འཕྲོོ་མཐུད་གཏང་དགོ་པའི་གནད་དོོན་ཚུ་

ཡང་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོོད། བརྟག་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ལས་༩ པ་ཚུན་ འཐུས་མི་༡༢
སྦེ་མི་ ནང་འཁོད་ལས་བྱེད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད།

གཙུག་སྡེའི་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ རྒྱབ་སྣོོན་བརྒྱ་དཔྱ་༩༣ དེས་ཅིག་མཐར་འཁྱོལ་
ཅན་ཅིག་སྦེ་

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་

པའི་རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ མང་ཤོ ོས་ཅིག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་
དང་གོང་འཕེལ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོོད་མི་ཨིནམ་དང་

དམིགས་བསལ་གྱི་གཞན་མི་གཉིསཔོོ་འདི་

ཁྱོསམ་དང་

ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་དང་ ཉོགས་བཤད་གནས་ཚད་ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་
སྐོར་ལས་ཨིན་པས། ལོོགས་ཅིག་ཁ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འདི་གིས་ ངོ་རྐྱང་དང་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་དོོན་གྲུབ་
འབྲས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་མི་ལས་དོོན་ཚུ་ཡང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གཙུག་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས་གཙོོ་བོོ་ཚུ་ཡང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱིས་ཐབས་བྱུས་གཉིས་ཆ་འཇོག་འབད་མི།

སྔོན་འགོག་དང་མི་མང་ཤེས་ཡོོན་ལས་རིམ་གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་མི།
དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚོོལ་ལམ་ལུགས་ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ཡོོད་མི།

ངན་ལྷད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
འགན་ཁུར་དང་དམིགས་གཏད་ཁ་

གསལ་བཟོོ་ཐོོག་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ཡོོད་མི། ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་དོོན་ལས་ ཕན་
བདེའི་ལས་རིམ་ཡར་དྲགས་བཏང་ཡོོད་མི།
འབད་ཡོོད་མི།

ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་དང་གཅིག་ཁར་

ལམ་སྟོོན་/ལག་དེབ་བཟོོ་ཐོོག་ལས་

མི་སྟོོབས་ཡར་སེང་

ཁྱད་རིག་གི་གནས་ཚད་གསལ་ཏོོག་ཏོོ་བཟོོ་སྟེ་

ཆ་

འཇོག་བསྒྲུབས་ཡོོད་མི། བརྡ་དོོན་/གནད་སྡུད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་

ལག་ལེན་འཐབ་མི། ཞིབ་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས་པར་ རྒྱབ་ལུས་ཡོོད་མི་ཉོགས་བཤད་མར་ཕབ་འབད་ཡོོད་
མི། འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོོད་དང་བཙན་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ལེགས་
ཤོོམ་བཟོོ་ཡོོད་མི། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་ངོ་སྦྱོོར་འབད་མི་བརྩི་སྟེ་ ཁྲིམས་འབྲེལ་
གཞི་བཀོད་རྩ་བརྟན་བཟོོ་ཡོོད་མི། དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་བཏང་ཡོོད་མི་
ལ་སོོགས་པ་ཚུ་ཚུད་ནུག
དེ་བཞིན་དུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འཇོན་ཐངས་དང་འཇོན་ཚད་ དེ་

ལས་ ཡིད་ཆེས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་དོོན་ཚན་དག་

པ་ཅིག་ཡང་ ངོས་འཛིན་འབད་ནུག དེའི་ཐད་ ཡུན་བརྟན་གྱི་ཕན་ནུས་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་སྒྲིང་
སྒྲིང་བཟོོ་ཐོོག་ ནང་འཁོད་ཀྱི་བརྡ་དོོན་སྤྲོོད་ལེན་དང་མཐུན་འབྲེལ་ དེ་ལས་ གཅིག་སྒྲིལ་གོང་འཕེལ་བཏང་
ནི་ ཉམས་མྱོོང་འཐོོབ་ཡོོད་མི་དང་འཁྲིལ་ བྱ་སྒོ་མ་འདྲཝ་ཚུའི་ལམ་ལུགས་དང་བྱ་རིམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་ ལ་

སོོགས་པའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ སྔོན་འགོག་དང་མི་མང་ཤེས་ཡོོན་ དེ་ལས་ ཞིབ་

དཔྱད་འབད་ཐངས་ཚུ་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ རྒྱབ་སྣོོན་འབད་ནུག ལྷག་པར་དུ་ བརྟག་
ཞིབ་འདི་ ནད་ཡམས་འཐོོན་པའི་བསྒང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ འཇོན་ཚད་དང་དོོན་སྨིན་ཅན་

གྱི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ཟློོག་ཐབས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
གོང་འཕེལ་འགྱོ་བཞིན་ཡོོད་པའི་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་བཀོད་ནུག

དེའི་ཤུལ་ རྒྱབ་སྣོོན་བཀོད་ཡོོད་མི་ཚུ་ མང་ཤོ ོས་ཅིག་རང་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོོད། དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཙུག་ནི་ལུ་བརྩོོན་ཐབས་ལུ་
བཙུགས་འབད་མི།
འབད་མི་དང་

ཕྱི་སེལ་ཚོོགས་ཆུང་དང་ཞིབ་དཔྱད་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གསར་བསྐོས་

འགན་ཚིག་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོད་མི་

མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོོད་པའི་
86

ཤོོག་གྲངས།

སྔོན་འགོག་ལམ་སྟོོན་ཚོོགས་ཆུང་གཞི་

རྒྱལ་ཡོོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་

གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོད་མི་

ལ་སོོགས་པ་ཚུ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལྷག་པར་དུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དོོན་ལུ་

སྐབས་ རྒྱབ་སྣོོན་འདི་ཚུ་རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་གསརཔ་བཟོོ་བའི་

༡.༥.༢. ལོོ་ལྔ་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པ་༢༠༡༨-༢༠༢༣ གི་ ལོོ་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ།
ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་དོོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་གཙོོ་བོོ་གཅིག་ཨིན་མི་ ‘ངན་ལྷད་
མར་ཕབ’

ཟེར་མི་འདི་

རང་འཇགས་སྦེ་རང་བཞག་ཡོོདཔ་ལས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་

ཐབས་ལམ་གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་གཙོོ་རིམ་གཙོོ་བོོ་གཅིག་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་༡༢ པ་ བསྒྲུབ་ནིའི་ནང་ འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ མི་
མང་དང་སྒེར་སྡེ་སོོ་སོོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དེ་འབྲེལ་གྱི་ལས་སྡེའི་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་༣ དང་ལས་དོོན་བརྡ་

སྟོོན་གཙོོ་བོོ་༢༤ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད། དེ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཙོོ་གཞུང་
སྦེ་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་དམིགས་དོོན་ “དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ཡར་འཕར་བཏང་
ཐོོག་ལས་ དྲང་བདེན་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ དེ་ལས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་མི་སྡེ་” བཟོོ་ནིའི་ནང་ ལྷན་ཐབས་

འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོོད། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་
ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་༡༢ པ་དང་དེའི་དམིགས་གཏད་དག་པ་ཅིག་བརྩི་སྟེ་ དེ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ལས་སྡེའི་ལས་
དོོན་གྲུབ་འབྲས་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་མེད་ཀྱི་ ལོོ་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོད།

བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ འགན་དབང་བསྒྲུབ་ནིའི་ནང་བར་ཆད་བྱུང་ཡོོད་རུང་ སྤྱིར་
བཏང་ལུ་

རྒྱལ་ཡོོངས་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་༡༢

པའི་ཐད་

ཧ་ལམ་ཅིག་གྲུབ་འབྲས་འཐོོན་ཡོོད་མི་འདི་

ཡང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལས་རྟགས་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་༧༠ དེས་ཅིག་བསྒྲུབས་ཡོོདཔ་དང་
ལས་སྡེའི་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ བསྒྲུབ་ཚུགས་ནིའི་གནས་ཚད་ཁར་ཡོོད། དམིགས་བསལ་དུ་
རྒྱལ་ཡོོངས་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་༡༢

པའི་འོོག་གི་ལས་དོོན་བརྡ་སྟོོན་གཙོོ་བོོ་གཉིས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོོད་གནས་

(༡) རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱིས་

གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོའི་ནང་

ཚད་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་:

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ ལུ་སྐུགས་ཚད་༦༧ ཐོོབ་ཡོོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལུ་

སྐུགས་ཚད་༦༨ ལུ་ཡར་སེང་སོོང་ཡོོད། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་སྐུགས་ཚད་འདི་ ལོོ་

བསྟར་བཞིན་དུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ གྱལ་རིམ་ཡང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ ལུ་ཨང་༢༦ པའི་ནང་
གནས་ཡོོད་མི་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལུ་ཨང་༢༤ པའི་གུར་ལྷོོད་དེ་ཡོོད།

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ གཙུག་

སྡེའི་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་
གྲུབ་འབྲས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་
མ་འོོངས་ཐབས་ལམ།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

(༢) རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ལུ་༧.༩༥ ཡོོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོོ་
༢༠༡༩ ལུ་ ༧.༩༧ ལུ་ཡར་སེང་སོོང་ཡོོད། ག་བསྡུར་གྱི་དོོན་ལུ
༢༠༡༩ ཅན་མ་ལས་

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་

ཀུན་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཟེར་བའི་ཆ་ཤས་གསརཔ་འདི་ བརྩི་འཇོག་མ་

འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོའི་རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་འདི་ ༨.༠༡ ཨིན།
ལས་དོོན་བརྡ་སྟོོན་གཙོོ་བོོ་གཉིས་ཀྱིས་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་

གནས་ཚད་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བཞིན་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན་རུང་

དམིགས་གཏད་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་དང་

ད་ལྟོོའི་བར་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡར་དྲག་བཏང་བཞིན་ཡོོད་མི་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་བཞག་ཐབས་ཀྱི་དོོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོོད་
ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བརྩོོན་ཤུགས་ལོོག་བལྟབ་སྦེ་བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག

ལྷག་པར་དུ་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དོོན་ལུ་བཀོད་ཡོོད་མི་
ལས་སྡེའི་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་དྲུག་དང་ དེའི་ལས་དོོན་བརྡ་སྟོོན་གཙོོ་བོོ་༡༢ ཀྱི་ཐད་ཁར་ ལས་དོོན་བརྡ་
སྟོོན་གཙོོ་བོོ་༩ བསྒྲུབ་ཚུགས་ནི་གི་གནས་ཚད་ཁར་ལྷོོད་ཡོོད་རུང་ གཞན་ལས་དོོན་བརྡ་སྟོོན་གཙོོ་བོོ་༤ པོོ་

འདི་ བསྒྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་ཉེན་ཁ་འདུག ལེགས་བསྒྱུར་ལེ་ཤ་འགྱོ་ཡོོད་པའི་ནང་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
ནི་ལུ་དུས་ཡུན་འགོར་ཚད་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ལུ་ ལཱ་འབད་ཡོོད་པའི་ཉིན་གྲངས་༡༢༠ ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠

ལོོའི་ནང་༦༥.༨ ལུ་མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོོད་མི་དང་ འབྲུག་དྭངས་གསལ་རྩོོལ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་
པའི་རྒྱལ་ཡོོངས་ངན་ལྷད་གནས་ཚད་ཞིབ་འཇུག་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་

མི་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་

ནང་གསུག་བྱིན་ཡོོད་པའི་ཉམས་མྱོོང་གི་བརྒྱ་དཔྱ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ལོོའི་ནང་༡༠.༢ ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལུ་
བརྒྱ་དཔྱ་༤ ལུ་མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོོད་མི་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཡོོངས་

བསྡོོམས་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་དཔྱ་སྙོམས་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ལུ་ བརྒྱ་དཔྱ་༣༠
ཡོོད་ས་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལུ་ བརྒྱ་དཔྱ་༤༡.༠༦ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོད་མི་ཚུ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ཕྱིན་
ཆད་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་སྐོར་ ལས་དོོན་བརྡ་སྟོོན་
གཙོོ་བོོ་སྦེ་བཀོད་ཡོོད་མི་གི་ཐད་ཁར་

དམིགས་གཏད་ཀྱི་ཚད་གཞི་སླར་ལོོག་བསྐྱར་བཟོོ་འབད་དགོ་མི་དང་

གཞན་ ལས་དོོན་བརྡ་སྟོོན་གཙོོ་བོོ་གཉིས་ཀྱི་དོོན་ལུ་ གནས་སྡུད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ ཡང་བསྐྱར་བཟོོ་དགོཔ་སྦེ་
གཙོོ་དོོན་བཀོད་ཡོོད།

དམིགས་བསལ་དུ་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་

ཀྱི་སྐུགས་ཚད་ཀྱི་དོོན་ལུ་ ལས་དོོན་བརྡ་སྟོོན་གཙོོ་བོོའི་དམིགས་གཏད་སྐུགས་ཚད་འདི་ བརྒྱ་དཔྱ་༩༥ ལས་

༩༢ ལུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་
གནས་ཡོོད་མེད་སྐོར་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་གིས་མ་ཚད་པར་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་དང་འབྲེལ་བའི་བདག་
ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

སྐྱོང་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་སྤུས་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་
སྟོོན་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ལས་བརྟེན་
ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་མར་ཕབ་འབད་ཡོོད།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

བཟོོ་ཡོོད་པའི་ལོོ་བསྟར་གཞི་གནས་གསལ་

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་མྱོོང་ཡོོད་པའི་གདོོང་ལེན་

དངུལ་འབྲེལ་ལས་དོོན་གྱི་ཐད་དུ་

ཆ་འཇོག་གནང་ཡོོད་པའི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འཆར་

དངུལ་བརྒྱ་དཔྱ་༥༨.༡༡ ལས་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་བརྒྱ་དཔྱ་༣༩.༥༡ བསྒྲུབས་ཡོོད་རུང་ འཆར་
དངུལ་ཡོོངས་བསྡོོམས་ནང་

མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་སོོང་འདི་

འགབ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་

བརྟེན་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ནང་ལས་ མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲོ་སོོང་འདི་ ཕྱིར་བཏོོན་
འབད་ཡོོད། ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པ་བརྩམས་པའི་སྐབས་
འདི་

གཏན་འཁེལ་བཟོོ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་

མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་དངུལ་

འཆར་གཞིའི་དུས་ཡུན་ནང་འཁོད་

འཚོོལ་བསྒྲུབ་འབད་

ནི་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོོད། དུས་ཡུན་དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་
འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་བསྒྲུབས་ནིའི་དོོན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་དང་ གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་པ་ཚུ་ལས་ གྲོགས་

རམ་ཐོོབ་ཚུགས་ཅི། སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ༥ པའི་ནང་འཁོད་ མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་
རང་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༧༡༣ གནས་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་དོོན་དབྱེ་ཞིབ་ངེས་གཏན་བཟོོ་ཐབས་ལུ་

ལོོ་ལྔའི་

འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་བསྡོོམས་ས་ཡ་༤༨.༨༩༤ འདི་ མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་
བའི་འཆར་དངུལ་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོདཔ་བཞིན་དུ་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་

དངུལ་བསྡོོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༨.༨༩༤ ལུ་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ཡོོད། མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོོར་དང་སྲིད་
དོོན་གྱི་རིང་ལུགས་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་མི་དང་འཁྲིལ་ ངན་ལྷད་བྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོོད་མི་ཚུ་
གདོོང་ལེན་འབད་ནི་འདི་

ལཱ་ཁག་ཅིག་འབད་རང་འོོང་ནི་ཨིནམ་ལས་

ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོོང་ལེན་འཇོན་ཚད་

ཅན་དང་དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་ཐབས་ལུ་ ཧེ་མ་རང་ མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་བཏང་དགོཔ་འདི་ མེད་
ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། དེའི་སྐོར་ སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོོམས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་
ཡིག་ཚང་ནང་ཕུལ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ད་ལྟོོ་བྱུང་བཞིན་ཡོོད་པའི་ནད་ཡམས་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་

གསར་བསྐོས་

འབད་ཡོོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ལོོ་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དམིགས་གཏད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་གོ་

སྐབས་བཟང་པོོ་ཐོོབ་ཅི། ད་ཚུན་ ལས་འཆར་གྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ རན་ཏོོག་ཏོོ་ཅིག་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་

མི་ལུ་བརྟེན་ བསྐྱར་ཞིབ་འདི་གིས་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་འདི་ མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ལས་ དམིགས་གཏད་
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ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཚུ་བསྒྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོོ་དགོ་པའི་ ཉེན་བརྡ་བྱུང་ཡོོད། འདི་ཚུ་ ངན་
ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་སྤྱི་རུབ་ཀྱི་དང་ལེན་དང་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བདག་དབང་ལེན་པ་ཅིན་
རྐྱངམ་ཅིག་འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།

༡.༥.༣. ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་གཏད་ཀྱི་ལོོ་བསྟར་བསྐྱར་ཞིབ་: རྩིས་ལོོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ དང་ རྩིས་ལོོ་
༢༠༢༠-༢༠༢༡
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས/སྡེ་ཚན/ཞབས་ཏོོག་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གིས་
དམིགས་གཏད་བཟོོ་ཡོོད་མི་དང་འཁྲིལ་

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

རྩིས་ལོོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ དང་ རྩིས་ལོོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

གཉིས་ཀྱི་ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་གཏད་ དབྱེ་

ཞིབ་འབད་ཡོོད། ལོོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་གཏད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་དེ་ རྩིས་ལོོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལུ་

༩༠.༨༥ ཐོོབ་ཡོོདཔ་དང་ རྩིས་ལོོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལུ་འབད་བ་ཅིན་༩༣.༢༧ ཐོོབ་སྟེ་ཡོོད། རྩིས་ལོོ་གཉིས་
ཆ་རའི་ནང་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ སྐུགས་ཚད་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ དབྱེ་རིམ་གཉིས་

པའི་ནང་ཚུད་ཡོོད་མི་འདི་ གཞུང་གི་ལས་དོོན་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་གཞི་བཀོད་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ སྡེ་ཚན་རབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་མས། རྩིས་ལོོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལུ་ སྐུགས་ཚད་༩༣.༢༧ ཐོོབ་
མི་འདི་
ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ད་ཚུན་བར་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་སྐུགས་ཚད་ལས་

དངུལ་གྱི་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ཐད་ཁར་

ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩

མཐོོ ་ཤོོས་ཅིག་

གིས་གནོོད་རྐྱེན་ཤུགས་སྦེ་

རྐྱབས་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ འདས་པའི་རྩིས་ལོོ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོོད་མི་འདི་ཧ་ལམ་ཅོག་

ར་འཐད་པས། རྩིས་ལོོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ནང་ འཆར་དངུལ་ཡོོངས་བསྡོོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༣.༨༠༣
ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོོད་མི་ལས་

བརྒྱ་དཔྱ་༨༧.༢

ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོདཔ་དང་ རྩིས་ལོོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

འཆར་དངུལ་ས་ཡ་༡༣༥.༤༡ ཆ་འཇོག་བསྒྲུབས་ཡོོད་མི་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་༨༦.༡༥ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོད།

ནང་

ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩ ལས་བརྟེན་ འདས་པའི་རྩིས་ལོོ་གཉིས་ཀྱི་ ལས་དོོན་དམིགས་གཏད་ཚུ་དང་འཆར་

དངུལ་ལུ་ བསྒྱུར་བ་སྦོོམ་སྦེ་བཏང་དགོཔ་བྱུང་ཡོོད། ལོོགས་ཅིག་ཁར་ལས་ ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟོོ་ནི་དང་

བྱ་སྒོ་ཚུ་བར་ཆད་མེད་པར་བསྒྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་

འཆར་གཞི་བརྩམས་ཡོོད་པའི་

ལས་སྣ་ཚུ་མང་ཤོོས་ཅིག་རང་ གཙོོ་རིམ་མར་ཕབ་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ལས་སྣའི་ཚད་གཞི་མར་ཕབ་འབད་
དགོཔ་བྱུང་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ ལོོགས་ཅིག་ཁར་ འཆར་གཞི་ནང་མེད་པའི་ལས་སྣ་མང་ཤོ ོས་ཅིག་རང་ ལཱ་གི་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ ཆ་འཇོག་བསྒྲུབས་ཏེ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དགོཔ་བྱུང་ཡོོདཔ་ལས་ གོང་ལུ་བཀོད་ཡོོད་
པའི་ ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་འདི་ རྩིས་ལོོ་ནང་ཚུད་ཡོོད་པའི་གཙོོ་རིམ་ ཡང་ན་ དམིགས་གཏད་ཚུ་ལུ་བསྒྱུར་
བཅོས་འགྱོ་ཡོོད་མི་ལུ་མ་ལྟོོས་པར་ཨིན།

༡.༥.༤. རྩིས་ལོོ་༢༠༢༡-༢༠༢༢ ཀྱི་ ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་གཏད།
རྩིས་ལོོ་༢༠༢༡-༢༠༢༢ ཀྱི་ ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་གཏད་ལུ་ དམིགས་ཡུལ་བཞི་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་
༡) དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཡོོདཔ།

༢) དྲང་སྤྱོོད་

ཀྱི་དྲན་ཤེས་ཡར་དྲགས་གཏང་ཡོོདཔ། ༣) དུས་ཚོོད་ཁར་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོོག་སྤྲོོད་ཡོོདཔ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་

༤)

འཇོན་ཚད་དང་མི་མང་གི་བློོ་གཏད་དང་ངལ་རངས་ཡར་དྲགས་གཏང་

ཡོོད་མི་ཚུ་ཨིན། ལོོ་བསྟར་གྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ཚུ་གིས་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པའི་ དམིགས་

གཏད་བསྒྲུབ་ནི་དང་ མཐར་ཐུག་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་མཐུན་སྒྲིགས་ཅན་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་མེད་པའི་མི་
སྡེ་བཟོོ་ནི་ལུ་ བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནིའི་ནང་ ཕན་གྲོགས་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

འདི་ནང་

དམིགས་བསལ་དུ་ ལས་ཁུངས/སྡེ་ཚན/ཞབས་ཏོོག་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གིས་ དང་ལེན/བར་ཞུགས་འབད་དགོ་མི་༡༠
ཡོོདཔ་དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བརྡ་མཚོོན་༥༥ ཡོོད། དང་ལེན་དང་གྲུབ་འབྲས་བརྡ་མཚོོན་ལུ་ སྐུགས་

བསྡོོམས་༡༠༠ ལས་༧༩ བགོ་བཀྲམ་འབད་ཐོོག་ གཙོོ་བོོར་བཏོོན་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞིབ་
དཔྱད་ དེ་ལས་

དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་

ངན་ལྷད་ཟློོག་ཐབས་སྒྲིགས་ནིའི་ལཱ་ཚུ་

གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ཐོོག་ལས་

སྙིང་རུས་ཀྱི་ཐོོག་ལས་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ཨིན།

ལོོ་

བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་གཏད་ཀྱི་སྐུགས་བསྡོོམས་༡༠༠ ལས་ ལྷག་ལུས་༢༡ པ་འདི་ གཙུག་སྡེའི་འཇོན་

ཐངས་དང་འཇོན་ཚད་ དེ་ལས་ བློོ་གཏད་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་དམིགས་དོོན་ངེས་ཏིག་
བཟོོ་ཐབས་ལུ་ཨིན།

རྩིས་ལོོ་༢༠༢༡-༢༠༢༢ ནང་གི་ ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་གཏད་འོོག་ལུ་ཡོོད་པའི་ ལས་སྣ་ཚུ་བསྒྲུབ་ནིའི་

དོོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་བསྡོོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༤.༩༨༩ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོད་མི་ལས་ གསར་བསྒྲུབ་

ཀྱི་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣.༠༢༩ ཨིནམ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༩༡.༩༦༠ ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འཆར་དངུལ་གྱི་གྲངས་སུ་ དངུལ་ཕོོགས་དང་འཐུས་ དེ་ལས་ ཉིན་
བསྟར་ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཟད་རྩིས་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

༡.༦. རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད།
༡.༦.༡. རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ- ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ (ཀྲི་ཨཱཡེ-སི་པི་ཨཱཡེ)
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༢

ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་

རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་

གནས་ཐོོའི་སྐུགས་ཚད་དང་གྲལ་རིམ་ནང་ རྒྱུན་བརྟན་ཐོོག་ལས་ཡར་དྲགས་སོོང་སྟེ་ཡོོད། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་སྔོན་མའི་ལོོ་ནང་ གྲལ་རིམ་༢༥ ཐོོབ་ཡོོད་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལུ་གྲལ་རིམ་༢༤ ལུ་ཡར་དྲག་
སོོང་མི་འདི་

གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོོམ་ཅིག་ཨིན།

འོོག་ལུ་བཀོད་ཡོོད་པའི་པར་རིས་༡.༡༤

གིས་

སྤྱི་ལོོ་

༢༠༡༢ ལས་ སྤྱི་ལོོ་ ༢༠༢༠ ཚུན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲལ་རིམ་དང་སྐུགས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གསལ་སྟོོན་

འབདཝ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལོོའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མངའ་ཁོངས་༡༨༠ གི་ནང་ མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་
ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣང་ཚད་གཞི་ལུ་བཞག་སྟེ་གྲལ་རིམ་བཟོོ་ཡོོད་མི་ གནས་ཐོོ་འདི་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་

ཚད་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་གྱི་ཚད་གཞི་འཇལཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོོན་ལུ་ འཇལ་ཚད་
གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན།
༦༩
༦༨

༦༧

༦༧
༦༦

༦༥

༦༥
༦༤
༦༣
༦༢
༦༡
༦༠

༦༣
༣༣
༢༠༡༢

༦༣
༣༡

༢༠༡༣

༣༠

༢༠༡༤

༦༥
༢༧

༦༨

༦༨

༢༧

༡༠
༡༥

༦༥
༢༦

༦༨

༢༥

༢༥

༢༤

༢༠
༢༥
༣༠

༢༠༡༥

༢༠༡༦
གས་ཚད།

༢༠༡༧

༢༠༡༨

༢༠༡༩

༢༠༢༠

༣༥

གྲལ་རིམ།

པར་རིས་ ༡.༡༤: རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་- ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲལ་རིམ་དང་སྐུགས་
ཚད་ ༢༠༡༢-༢༠༢༠
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སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠

ལུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་གྲལ་རིམ་དང་སྐུགས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་

གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་སྔོན་མའི་ལོ་ངོ་གཉིས་དང་ཅོག་གཅིགཔ་

ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་

འཛམ་

གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་གཙུག་སྡེ་བརྟག་ཞིབ་ དེ་ལས་ འཛམ་གླིང་མངོན་གསལ་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉེན་ཁའི་གྲལ་རིམ་ བར་ཊེལསི་མཱན་གཞི་བསྒྱུར་གནས་ཐོའི་གཞི་ཚོགས་དང་ དམངས་གཙོའི་
ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་༦༨
ཐོོབ་ཡོོད་མི་དང་

ཐོོབ་མི་འདི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་དཔྱ་སྙོམས་ལུ་སྐུགས་ཚད་༤༣

ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིག་ལུང་ཕྱོོགས་ནང་དཔྱ་སྙོམས་ལུ་སྐུགས་ཚད་༤༥

ཐོོབ་ཡོོད་མི་དང་

ཕྱདཔ་ད་ མཐོོ ་ཤོོས་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ སཱག་ལུང་ཕྱོོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་
ཕྱདཔ་ད་ དུས་རྒྱུན་དུ་རང་ གྲལ་རིམ་མཐོོ ་ཤོོས་ནང་རང་གནས་ཏེ་ཡོོད། པར་རིས་༡.༡༥ གིས་འདས་པའི་
ལོོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་

སཱག་ལུང་ཕྱོོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་ནང་ཚུད་ཡོོད་པའི་

གྲལ་རིམ་སྟོོནམ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིག་ལུང་ཕྱོོགས་ནང་ལུ་ འདས་པའི་ངོ་
ལོོ་དགུ་གི་རིང་ལུ་ གྲལ་རིམ་དྲུག་པར་གནས་ཏེ་ཡོོད།
༢༠

༤༠
༦༠
༨༠

༡༠༠

༡༢༠

༡༤༠
༡༦༠
༡༨༠

༢༠༢༠

༢༠༡༩

༢༠༡༨

པར་རིས་༡.༡༥: སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨-༢༠༢༠ གི་ སཱག་ལུང་ཕྱོོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོའི་གྲལ་རིམ།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ལོ་
ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལས་ལྷག་སྟེ་

ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་

ལཱ་བཤུལ་ཉུང་སུའམ་ལཱ་བཤུལ་ག་ནི་ཡང་

མ་འཐོན་པར་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་གསུུུམ་དཔྱ་གཉིས་ཀྱིས་ སྐུགས་ཚད་

༥༠ ལས་ཉུངམ་སྦེ་ཐོབ་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲལ་རིམ་འདི་ ལོ་བསྟར་

བཞིན་དུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་གིས་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་འཇོམས་ཐབས་འབད་ནི་ནང་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ སྲིད་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་སྒྲིང་སྒྲིང་གནང་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་ཨིན་རུང་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་གསུམ་

གྱི་རིང་ལུ་ སྐུགས་ཚད་༦༨ ཐོབ་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་ནིའི་ནང་ བརྩོན་

ཤུགས་ལོག་བལྟབ་སྦེ་བསྐྱེད་དགོ་ནི་ཨིན་པའི་བརྡ་མཚོན་ཡང་སྟོནམ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༣ ལས་ ཡར་རྒྱས་དམའ་ཤོས་འགྱོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ འོང་འབབ་

བར་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་འཛུལ་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ངན་ལྷད་འདི་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཡི་
རང་སྡོད་ནི་ཨིནམ་ལས་ གནས་སྟངས་སྐྱོ་དྲགས་ཚུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་
གལ་ཆེ་བས།

དེ་མ་ཚད་ གཞན་མི་སྐུགས་ཚད་ལྷག་ལུས་༣༢ པོོ་འདི་ཡང་འཐོོབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྤྱི་རུབ་ཐོོག་ལས་ འབད་
བརྩོོན་བསྐྱེད་དགོཔ་མ་ཚད་ དུས་རབས་༢༡ པའི་ནང་ འབྱུང་སྲིད་པའི་གདོོང་ལེན་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ བློོ་
རིག་ཅན་དང་གསར་བཏོོད་ཅན་ དེ་ལས་ མཐུན་འགྱུར་ཅན་གྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་ལམ་ཚུ་དགོ་ནི་
ཨིན་པས། གཞུང་གི་གཙུག་སྡེ་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་སྒེར་གྱི་ལས་ཚོོགས་ཚུ་ནང་

དྭངས་གསལ་དང་འགན་

འཁྲི་ དེ་ལས་ དྲང་སྤྱོོད་ཚུ་ ཡར་དྲགས་བཏང་བཞིན་ཡོོད་རུང་ ཚད་ལྡན་གྱི་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ གཅིག་སྒྲིལ་

སྦེ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ནི་འདི་ ལ་ཁག་ཅིག་འབད་རང་ལུས་ཏེ་ཡོོད། ལྷག་པར་དུ་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་
གྲལ་གཏོོགས་ལས་རིམ་བཟོོ་ཡོོད་མི་ལུ་བརྟེན་ གཞུང་སྐྱོང་གི་དོོན་ལུ་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་གྲལ་གཏོོགས་འབད་ནི་

འདི་ རྩ་བརྟན་བཟོོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ རྒྱལ་ཡོོངས་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་
༡༢ པ་ ‘ངན་ལྷད་མར་ཕབ’ ཟེར་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་གཙོོ་གཞུང་སྦེ་
བཙུགས་ནི་ལུ་ འབད་བརྩོོན་བསྐྱེད་དགོཔ་བྱུང་ཡོོད་རུང་

གཞན་མི་སྐུགས་ཚད་ལྷག་ལུས་༣༢ པོོ་འདི་

འཐོོབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ མི་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་འཇོམས་ཐབས་ཡོོངས་རྫོོགས་སྦེ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་
རང་བཞིན་འགན་འཁུར་གྱི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོཔ་འདུག

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དོོན་ཚན་༢ པ།
ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ཕྱིའི་
ལྟར་སྣང་།
ལས་བྱེདཔ་དང་ལཱ་འབད་སྲོོལ་ལུ་གཙོོ་བོོར་བཏོོན་ཡོོདཔ།
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གག
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དོོན་ཚན་༢ པ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ཕྱིའི་
ལྟར་སྣང་།

དོོན་ཚན་འདི་ནང་ བློོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཅན་ དེ་ལས་ དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནིའི་དོོན་

ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ལས་བྱེདཔ་ དེ་ལས་ ལཱ་འབད་སྲོོལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
སྤྱིར་བཏང་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོོད།

༢.༡. གསར་བཙུགས་དང་གཏན་བཞག་ དེ་ལས་ མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ།
༢.༡.༡. མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོོན་ལུ་ གསར་བཙུགས་དང་གཏན་བཞག
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ཟླ་ངོ་༡༨ ཀྱི་ནང་འཁོད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ ཉམས་མྱོོང་དང་
གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་སྣ་ཚོོགས་ཡོོད་མི་ ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་༢༤ གསར་འཛུལ་འབད་ཡོོད། ལོོགས་

ཅིག་ཁ་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ལས་ ལས་བྱེདཔ་༡༤ གིས་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོོད་མི་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ འོོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ ནང་ལུ་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ ངེས་ཏིག་ལུ་ལས་བྱེདཔ་༡༠ རྐྱངམ་
ཅིག་གིས་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོད། དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠

སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་འཁོད་ ལས་བྱེདཔ་

བསྡོོམས་༡༥༢ འོོང་དགོ་པའི་དམིགས་གཏད་བཀོད་ཡོོད་མི་དང་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ལས་
བྱེདཔ་བསྡོོམས་༡༧༤

དེ་ཅིག་ལུ་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ཡོོད་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡

སྤྱི་ཟླ་༦ སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་ ལས་བྱེདཔ་བསྡོོམས་༡༢༨ རྐྱངམ་ཅིག་ཡོོད། ལས་བྱེདཔ་བསྡོོམས་༡༢༨ ཡོོད་
མི་འདི་ཡང་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་༣ དང་འདེད་གཡོོགཔ་༡༢ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ཞབས་ཏོོག་ལས་
བྱེདཔ་༡ དང་གཞི་རིམ་ཞབས་ཏོོག་ལས་བྱེདཔ་༣ མ་བརྩིས་བར་ཨིན།

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ རྩ་

བརྟན་དང་དོོན་སྨིན་ཅན་ དེ་ལས༌ ཁྱད་རིག་
ཁྱད་རིག་
ཅན་བཟོོ་ཐབས་ལུ་

གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་རྒྱ་སྐྱེད།
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ཤོོཤོོ
གག
་གྲངས།
་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག

ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབྱེ་ཁག
(པི༡-པི་༥)

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལྟ་རྟོོག་པའི་དབྱེ་ཁག
(ཨེས་༥-ཨེས་ཨེས་༤)

ཡོོངས་བསྡོོམས།

ངེས་བསྡོོམས་ཡར་སེང་།

ཡོོངས་བསྡོོམས།

གནས་སོོར།

དགོངས་ཞུ།

བྲལ་བ། (-)

ཡོོངས་བསྡོོམས།

གནས་སོོར།

གསརཔ།

གསར་བཙུགས། (+)
ལས་སྡེ་གཞན་ལས་

གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་དང་གནས་རིམ།

ནང་འཁོད་གསར་བཙུགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡.: ལས་བྱེདཔ་གསར་བཙུགས་དང་ དགོངས་ཞུ་འགྱོ་ཡོོད་པའི་བཅུད་དོོན།

༠

༡

༠

༡

༡

༠

༡

༠

༣

༢

༡༠

༡༢

༦

༡

༧

༥

༣

༢

༩

༡༡

༥

༡

༦

༥

༥

༡༩

༢༤

༡༢

༢

༡༤

༦

༢༤

༡༤

༡༠

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ལྷན་ཚོོགས་གཉིས་པའི་གནས་ཡུན་ཚང་ཡོོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་

སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལུ་ འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོོའི་ཞབས་ལས་ ལེགས་དར་ཞུ་སྟེ་ ཁྲི་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་པདྨ་ དེ་

ལས་ ལྷན་འཛིན་རྒྱ་མཚོོ་དང་ཨེ་ཀརྨ་ རིན་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ ལྷན་ཚོོགས་གསུམ་པའི་འཐུས་མི་སྦེ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་དོོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་

ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ མི་སྟོོབས་གསར་བཙུགས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོདཔ་དང་ ལྷན་ཚོོགས་གསུམ་པའི་འཐུས་

མི་ཚུ་འདེམས་བསྐོས་གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ཡོོད་པའི་གྲོས་
འདེབས་སླར་ལོོག་ཕུལ་ཡོོདཔ་ཨིན་རུང་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ལན་གསལ་ག་ནི་ཡང་མ་འཐོོབ།

༢.༡.༢. ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ཕྱི་རྒྱལ་ནང་སྦྱོོང་བརྡར་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ས་སྟོོང་གཅིག་རྩིས་ཏེ་ སྦྱོོང་
བརྡར་ཁག་མ་འདྲཝ་༤༥ གི་དོོན་ལུ་ ས་སྟོོང་བསྡོོམས་༣༢༩ ཐོོབ་ཡོོད། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་

ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཀོ་ཝིཊ་༡༩ གི་ནད་ཡམས་ཐོོན་ཡོོད་རུང་ ལུང་ཕྱོོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱི་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

མ་ཚད་པར་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་
ཚུ་ནང་ གློག་རིག་ཐོོག་བཅའ་མར་གཏོོགས་ཚུགས་ཅི། ལྷག་པར་དུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་༡༩ ལས་བརྟེན་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བྱ་སྒོ་གཙོོ་ཅན་ཚུ་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་སྡོོད་པའི་སྐབས་ ནང་འཁོད་
ཉམས་མྱོོང་དང་རིག་རྩལ་བརྗེ་སོོར་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

ལྷག་པར་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འགོ་ཐོོག་དང་པ་ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་ཚུ་གིས་དོོན་ལུ་
བཟོོ་ཡོོད་པའི་ “ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ ་ཤེས་ཡོོན་སྐོར་ ངེས་མཁོའི་སྦྱོོང་བརྡར་” ཟེར་བའི་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་

ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་༣༡ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོོད་མི་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་ བདུན་
ཕྲག་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་གཙོོ་བོོ་ཚུའི་སྐོར་

ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་གཞི་རྟེན་སྦྱོོང་བརྡར་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ནང་ ལྕོགས༌གྲུབ༌གཞི༌བཀོད༌ལུ་གཞི་བཞག་

ཐོོག་ མི་སྟོོབས༌གོང༌འཕེལ༌འཆར༌གཞི༌བཟོོ་ཡོོད་མི་དང་བསྟུན་ གཞི༌བཙུགས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཁྲིམས་ཀྱི་
དགོངས་དོོན་བརྩི་སྟེ་

ངན་ལྷད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་བྱ་སྒོ་ཚུའི་རྣམ་གཞག་དང་གཞི་རྩ་

ཚད་གཞི་

ཐབས་རིག་ ལག་ལེན་དྲག་ཤོོས་ དེ་ལས་ ཉམས་མྱོོང་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ངོ་སྤྲོོད་འབད་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ སྒྲིག་

ལམ་རྣམ་གཞག་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་ དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལཱ་འབད་ནིའི་སེམས་ཤུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་
ནི་ལ་སོོགས་པའི་བྱམས་ལྡན་གྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་གུར་

སྦྱོོང་བརྡར་བྱིན་ཡོོད།

སྦྱོོང་བརྡར་ནང་

ཆོས་ཚན་ཚུ་

མང་ཤོོས་རང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་སློོབ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་རུང་ ཆོས་ཚན་གསུམ་པོོ་འདི་ རྒྱལ་
ཡོོངས་ཚོོགས་སྡེ་དང་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་འོོག་གི་སྲོོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་

སྤེལ་ཁང་ལ་སོོགས་པའི་ལས་སྡེ་སོོ་སོོ་ལས་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་སློོབ་སྟོོན་འབད་ཡོོད།

འཛིན་སྐྱོང་སློོབ་སྡེ་

༢.༡.༣. རང༌སྦྱོོང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོོན་ལུ་ གསར་བཏོོད་ལྡུམ་རའི་ཐབས་ཤེས།
སྦྱོོང་བརྡར་དང་ཉམས་མྱོོང་བརྗེ་སོོར་ལས་རིམ་གྱི་ཐོོག་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་བཏང་སྲོོལ་ཡོོད་མི་གིས་

མ་ཚད་པར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་ རང༌སྦྱོོང་གོང་འཕེལ་བཏང་
ནིའི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་སྤྲོོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལས་

བྱེདཔ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ གསར་འཚོོལ་དང་གཏིང་ཟབ་ཅན་གྱི་ཞིབ་འཚོོལ་ཐོོག་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་གསོོ་སྐྱོང་དང་
བློོ་རིག་ དེ་ལས་ གསར་བཏོོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ‘གསར་བཏོོད་ལྡུམ་ར་ཐབས་ཤེས’ ཟེར་ ཁས་
བླངས་ལས་རིམ་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོོད།
བཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་
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ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ལུ་

གསར་བཏོོད་འདི་གིས་

རང་སོོའི་ཤེས་ཚད་རྒྱ་བསྐྱེད་

སྤྲོོ་བ་དང་འགན་ཁུར་འབག་བཅུགཔ་ཨིན།

ལོོགས་ཅིག་ཁར་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ལས་ གསར་བཏོོད་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་གདོོང་ལེན་

འབདི་ནིའི་ནང་ འགན་དབང་ཚུ་བསྒྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ གསར་གཏོོད་ཅན་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོོན་དགོ་པའི་སྐུལ་

མ་འབདཝ་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ གསར་བཏོོད་འདི་གིས་ མི་སྡེ་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་གནས་སྟངས་མགྱོགས་
དྲག་སྦེ་བསྒྱུར་འགྱོ་མི་དང་ དེ་གིས་ ངན་ལྷད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ དེ་བསྟུན་གྱི་
གནོོད་ཉེན་ཡོོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

ལས་བྱེདཔ་དང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་

ནི་ལུ་ཕན་ཐོོགས་ཚུགས་པའི་རེ་འདོོད་ཡོོད།

ཤེས་རྟོོགས་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ཚུ་

གསར་བཏོོད་ལས་རིམ་འདི་ནང་ ལས་བྱེདཔ་༢༢ ཀྱིས་ གློག་དངུལ་ Cryptocurrency དང་དངུལ་

རྩིས་འཕྲུལ་རིག་ Block chain དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་རིག་པ་ Management Science དང་
གནས་སྡུད་ཆེན་པོོ་ Big Data དེ་ལས་ བཅོས་རིག་འཕྲུལ་སྤྱོོད་ Artificial Intelligence
དང་མངོན་ཤེས་དཔྱད་ཞིབ་Predictive analytics དེ་ལས་ གློག་ཐོོག་རྩིས་ཚད་ Quantum
Computing

དང་

དངོས་མེད་དོོན་དམ་དང་རྒྱས་པའི་དོོན་དམ་

Augmented Reality

Virtual

Reality

&

དེ་ལས་ འཕྲུལ་སྤྱོོད་སློོབ་སྦྱོོང་ Machine Learning དང་ངང་

ཚུལ་རིག་པ་ Behavioral Science དེ་ལས་ ཚོོར་འཕྲུལ་གློག་ཆས་ Internet of Things
(IOT)

དང་ཨང་གནས་ངོ་རྟགས་ Digital Identity ལ་སོོགས་པའི་དོོན་ཚན་ཚུ་གུར་ འཚོོལ་

ཞིབ་འབད་བཞིན་ཡོོད། གསར་བཏོོད་ལས་རིམ་འདི་གིས་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་

ཀྱིས་ གློག་དངུལ་ཏིག་ཅུང་Bitcoin གི་སྐོར་ལས་ ཉམས་མྱོོང་བརྗེ་སོོར་འབད་ཡོོདཔ་དང་ འབྲུག་གི་བཟོོ་

བསྐྲུན་ཁང་ནང་ གོམས་འདྲིས་ལྟ་སྐོར་འགྱོ་ཡོོད། གསར་གཏོོད་འདི་ ལས་སྣ་གཙོོ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩི་འཇོག་
འབད་དེ་ ཤུལ་མམ་གྱི་ལོོ་ཚུ་ནང་ཡང་ བདེ་སྒྲིགས་འབད་ཐོོག་ལས་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་
ཨིན།

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ནང་འཁོད་མཐུན་འབྲེལ་ཡར་འཕེལ་དོོན་
ནང་འཁོད་མཐུན་འབྲེལ་ཡར་འཕེལ་དོོ
ལུ་ བརྡ་དོོན་སྤྲོོད་ལེན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༢.༢.

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ལཱ་སའི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོོམ་བཟོོ་ནི།

༢.༢.༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་
ཅིག་ཨིནམ་ལས་

གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ནང་

ལས་སྡེའི་བྱ་སྒོ་དང་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་

གལ་གནད་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་སྦེ་བརྩི་སྟེ་

འགོ་ཁྲིདཔ་ལས་སྡེ་གཙོོ་བོོ་

དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

འཕྲོོ་མཐུད་དེ་རང་གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་བཞིན་

ཡོོད། དེའི་ཐད་ འདས་པའི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ཐོོག་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོདཔ་བཟུམ་སྦེ་
བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
ཤེས་ཚུ་

དམིགས་པ་བསྐྱེད་ཡོོད་པའི་དྲང་སྤྱོོད་དང་

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

ངན་ལྷད་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་

ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོོད།

སྙན་

ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ལུ་ ངན༌ལྷད༌བཀག༌སྡོོམ༌ལྷན༌ཚོོགས༌ཀྱིས༌ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ལས་འགོ་བཟུང་
སྟེ་

བསྐྱར༌ཞིབ༌འབད༌ཡོོད༌པའི༌ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོོད།

ངན༌ལྷད༌བཀག༌སྡོོམ༌ལྷན༌ཚོོགས༌ཀྱི༌ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ རྩིས་ལོོ་
༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལུ་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་འདི་ བརྒྱ་དཔྱ་༨༦.༧ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་པའི་
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་ནང་ ལས་སྣ་གཅིགཔོོ་འདི་ ཁྱོསམ་དང་
ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཁྱོསམ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་འཐབ་ཡོོད་མེད་
ལྟ་རྟོོག་འབད་ནི་འདི་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་༡༤
གིས་ ཁྱོསམ་༡༡༩ གསལ་སྟོོན་འབད་ནུག ཁྱོམས་གསལ་སྟོོན་འབད་མི་ཡོོངས་བསྡོོམས་ལས་ ཁྱོསམོོ་

༨༣ འདི་ གནང་བ་གྲོལ་བའི་ཁྱོསམོོ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལས་བྱེདཔ་ཁོང་རང་དང་གཅིག་ཁར་བཞག་ཡོོདཔ་
དང་ ཁྱོསམོོ་༣༡ འདི་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལག་ལེན་དོོན་ལུ་ ཡིག་ཚང་ནང་བཞག་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ གཞན་མི་
ཁྱོམས་༥ པོོ་འདི་ བཀག་ཆ་འབད་ཡོོད་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ལས་ཐོོབ་ནི་འདི་གིས་ སླར་ལོོག་སྤྲོོད་དེ་ཡོོད།

༢.༢.༢. བརྡ་དོོན་སྤྲོོད་ལེན་དང་སྡེ་ཚན་མཉམ་རུབ་ཡར་དྲགས་བཏང་ནིའི་ནང་ སྲོོལ་རྒྱུན།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་

ནང་འཁོད་བརྡ་དོོན་སྤེལ་ནིའི་དོོན་ལུ་

ལས་བྱེདཔ་དང་འཛིན་སྐྱོང་

དེ་ལས་ མདོོ་ཆེན་དང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུའི་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་ ལས་འཆར་གྱི་

མཚམས་བཟོོ་སྟེ་ཡོོད་མི་ བདུན་ཕྲག་རེའི་བར་ན་ ཡང་ན་ ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོོ་
ཤོོག་གྲངས།
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དོོན་ལུ་ གཅིག་སྒྲིལ་
ཡར་དྲགས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཡོོདཔ་ཨིན།

འདི་བཟུམ་མའི་གྲོས་གནས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་འདི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་

འཁོད་ནང་ དུས་མཐུན་དང་དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་བརྡ་དོོན་ གྲོས་སྟོོན་ གཅིག་སྒྲིལ་དང་ ལས་སྣ་ཚད་འཛིན་

གྲོས་ཆོད་ སྲིད་བྱུས་དང་གཞི་རྩ་ཚུ་གི་ཐོོག་ལས་ བརྡ་དོོན་སྤྲོོད་ལེན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ མཉམ་
རུབ་འབད་ནི་ལུ་

བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་འདི་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ལུ་

ནད་ཡམས་ཀོ་བིཊ་-༡༩

ལས་བརྟེན་ མི་མང་སྤུང་འཛོོམས་འབད་ནི་ལུ་ཐོོ་ཕོོག་ཡོོད་རུང་ བརྡ་དོོན་སྤྲོོད་ལེན་གྱི་གྲོས་གནས་མང་ཤོ ོས་
རང་ ལས་འཆར་དང་འཁྲིལ་ གདམ་ཁ་གློག་རིག་གི་ཐོོག་ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་
ཚུ་

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོོམས་སྣ་ཚོོགས་ཚུ་ནང་

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་མེད་ལྟ་རྟོོགས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོོད་པའི་གྲོས་ཆོད་

ལྟ་རྟོོགས་རིམ་ལུགས་ཅིག་བཟོོ་ཡོོད།

རིམ་

ལུགས་འདི་གིས་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་གཅིག་ཁར་བསྡུཝ་མ་ཚད་ དུས་ཚོོད་ཁར་དང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་དང་
བསྟར་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ ལྟ་རྟོོགས་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོོགས་བྱུངམ་ཨིནམ་དང་ དེ་ལུ་བརྟེན་ བརྡ་དོོན་
དང་དང་ལེན་གྱི་དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ཡང་ ཡར་འཕེལ་སོོང་ཡོོད།

ལོོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ འདི་ གཙུག་སྡེ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཉིནམ་དང་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཉིནམ་འདི་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་དམིགས་དོོན་དང་གཅིག་མཐུན་ དེ་ལས་ སྡེ་

ཚན་གྱི་སེམས་ཤུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་དང་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་དུས་སྐབས་ཅིག་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་
ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ་ཐེངས་༡༥ པ་
འདི་ གློག་རིག་གི་ཐོོག་ལས་ བརྩི་སྲུང་འབད་ཡོོད། ཉིནམ་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་

ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཧེ་མའི་ཁྲི་འཛིན་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་༡༡༣ པ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ གསུང་
བཤད་གནང་ཡོོད་མིའི་ གནད་དོོན་ཚུ་ལུ་ ད་ལས་ཕར་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་

བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་ སེམས་ཤུགས་ལེན་ནིའི་དོོན་ལུ་ བསམ་དཔྱད་འབད་ཡོོད།

༢.༢.༣. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ ‘གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་གཡོོག་སྤྲོོད་མི་’ ཨིན་པའི་གཏམ་སྙན་ཡར་
འཕེལ་གཏང་ནི།

ངན་ལྷན་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ ‘གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་གཡོོག་སྤྲོོད་མི་’ ཨིན་པའི་གཏམ་སྙན་ཡར་འཕེལ་
གཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཡོོད།

ཤོོག་གྲངས།

105

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

-

སྡོོད་ཁྱིམ་:
ཡོོངས་ལུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

དུས་རྒྱུན་རང་

དགྲ་ལན་འཇལ་ནི་དང་

ངན་ལྷད་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་

རྒོལ་རྡུང་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ལུ་གཟིགས་

ཏེ་ ཐིམ་ཕུ་ལྕང་རྒེད་འོོག་གི་ ས་གནས་སྒང་ཆེ་ལུ་ ལས་བྱེད་པའི་སྡོོད་ཁྱིམ་བརྐྱབ་ནིའི་སྐྱིད་སྡུག་

གནང་ཡོོད་མི་དང་བསྟུན་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ལུ་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༣.༣༤ སྦེ་མི་འདི་
གནངམ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག༌སྡོོམ༌ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་མིང་ཐོོ་ཁར་ སྤོོ་སོོར་འབད་ཡོོདཔ་དང་ སྡོོད་

ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་པའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་ཡང་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཀྲིས་གླིང་
ཟེར་

མིང་བཏགས་གནང་ཡོོད།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

ཐུགས་དགོངས་

ལས་འཁྲུངས་པའི་བཀོད་རིས་ལེགས་ཤོོམ་དང་མཐུནམ་སྦེ་བཟོོ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་
བཀག༌སྡོོམ༌ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ བཟོོ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

འཆར་དངུལ་སྐོར་ལས་ཚུད་པའི་བསམ་གཞི་བརྗེད་ཐོོ་ཁ་གསལ་ཅིག་བཟོོ་ཡོོད། བསམ་གཞི་བརྗེད་
ཐོོ་འདི་ བཀའ་སློོབ་ཞུ་ནིའི་དོོན་ལུ་ རྒྱལ་པོོའི་གཟིམ་དཔོོན་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིན།
-

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པའི་ཕན་བདེ་ལས་འཆར།: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་
ཚོོགས་ཀྱིས་

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་དཀའ་སྡུག་ཕོོག་པའི་སྐབས་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་

འབད་ཚུགས་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལས་བྱེད་པའི་ཕན་བདེ་ལས་འཆར་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོད། ལས་བྱེད་པའི་

བཟའ་ཚང་ནང་ ཤི་རྐྱེན་རེ་བྱུང་པའི་སྐབས་ ལས་འཆར་འདི་ནང་ལས་ ལས་བྱེདཔ་འདི་ལུ་ མ་
དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་བཞིན་ཡོོད།
-

ཨ་ལུའི་གཅེས་སྐྱོང་མཐུན་རྐྱེན།: ཨ་ལུའི་གཅེས་སྐྱོང་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་

ལས་བྱེདཔ་ཕམ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོོགས་བྱུང་བཞིན་ཡོོད།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

ཨ་ལུ་གཅེས་སྐྱོང༌དང་ཡར་སྐྱེད་ལྟེ་བའི་སློོབ་སྟོོན་པ་༣ གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཡོོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་

འདི་ནང་ ཨ་ལུ་༡༦ གསར་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོོད། སློོབ་སྟོོན་པ་དང་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ ཞབས་
ཏོོག་སྤྱོོད་མི་ཕམ་ཚུ་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཨིན།
-

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོོ་བསྐྲུན།:
སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་པའི་བསྒང་ཡོོད་མི་འདི་ ཕྱིའི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ཐད་ བརྒྱ་དཔྱ་

༩༠ བསྒྲུབས་ཚར་ཡོོད་མི་འདི་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་ བརྒྱ་དཔྱ་༩༢.༩ བཏང་ཡོོད། སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོོ་
བསྐྲུན་འདི་
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ཤོོག་གྲངས།

རྒྱལ་དྲོོན་བཱེན་ཅར་བུའིལ་ཌར་ལུ་

ཁག་འབག་སྤྲོོད་པའི་གན་འཛིན་དང་འཁྲིལཝ་ད་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༦ ལུ་ བསྒྲུབས་ཚར་དགོ་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་ཡོོད་རུང་ བཟོོ་
བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་

བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་མི་དང་ལས་སྣ་ཐེབས་འབད་དགོཔ་བྱུང་མི་

དེ་ལས་

ལས་བྱ་

འཐབ་པའི་སྐབས་ བར་འགེགས་བྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ བཟོོ་བསྐྲུན་དུས་ཡུན་འདི་ ཧེ་མ་བསྒྲུབས་ཚར་

ནི་སྦེ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་ལས་ ཕར་འགྱངས་འབད་དགོཔ་བྱུང་ཡོོད། ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩
དར་ཁྱབ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་

གཞུང་གིས་

ཁྱབ་བསྒྲགས་ཨང་

ཨེམ་ཨོ་ཨེཕ/དྲི་ཨེན་པི/ཇི་པི་

པི་ཨེམ་དྲི-༠༩/༢༠༢༠-༢༡/༦༡༡ ཐོོག་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༤ ལས་ཚུར་
ཁག་འབག་གི་སྤྱིར་བཏང་གན་ཡིག་ནང་ཡོོད་པའི་

རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་ལས་བརྟེན་ཐོོ་ཕོོག་མི་དང་

འབྲེལ་བའི་དོོན་ཚན་སྤྱོོད་ཐོོག་ ད་ལྟོོ་བཟོོ་བསྐྲུན་འབད་བཞིན་ཡོོད་པའི་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཚུ་གི་དོོན་
ལུ་ ཧེ་མ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་སྡེ་དང་ ཁག་འབགཔ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁ་འཆམ་བྱུང་ཡོོད་པའི་

བཟོོ་བསྐྲུན་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་ ཧེ་མའི་ཟླ་ཚེས་འདི་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་དགོ་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་
སྤེལ་ཡོོད། དེ་འབདཝ་ལས་ ཕུན་ཚོོགས་གླིང་འདི་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ས་གནས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོོདཔ་
ལས་ བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་འབད་མ་ཚུགས།
-

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ཞུ་ཡོོད་མི་ལུ་ ཞི་གཡོོག་རྟགས་མ: སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་འགོ་བཙུགས་ཡོོད་མི་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ཞུ་ཡོོད་པའི་ངོས་འཛིན་ལུ་

ལས་བྱེདཔ་བརྒྱད་ལུ་གཞི་གཡོོག་པའི་རྟགས་མ་

(ལིའི་རྟགས་མ་༧ དང་དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་༡) ཐོོབ་ཡོོད། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༣ ལས་ ད་ཚུན་གྱི་བར་
ལས་བྱེདཔ་༦༠ ཀྱིས་ རྟགས་མ་ཐོོབ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་
འཇོམས་ཐབས་ལུ་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་
ཡར་དྲགས།

108

ཤོོཤོོ
གག
་གྲངས།
་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༢.༣. གལ་ཆེ་བའི་མཉམ་རོོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
འབྲེལ་ཡར་དྲགས།

མཉམ་འབྲེལ་དང་མཐུན་

༢.༣.༡. རྒྱལ་ཡོོངས་མཐུན་འབྲེལ།
རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་།

ངན༌ལྷད༌ཀྱི༌རྩོོད༌གཞི༌ཚུ༌དོོན་སྨིན་ཅན༌གྱི་སྒོ་ལས་

ཞིབ༌དཔྱད༌དང༌ཉེས༌བཤེར༌འབད༌ནི་ནང་

མཐུན་འབྲེལ་

དང་མཉམ་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་
ཡིག་ཚང་གཉིས་སྤྱི་རུབ་ཐོོག་ ཡིག་ཚང་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོོན་དང་གདོོང་ལེན་ཚུ་
ངོས་འཛིན་འབད་ཐོོག་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཆིངས་ཡིག་འདི་

བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ཡོོད།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

ཡིག་ཚང་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལས་ འཐུས་མི་ཡོོད་པའི་ཕན་ཚུན་ལས་བྱེད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ ཆིངས་ཡིག་བསྐྱར་

བཟོོ་འབད་ནི་ནང་འགོ་འཁྲིད་འབད་ཡོོད། མཉམ་འབྲེལ་ཆིངས་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ གི་ལོོ་མཇུག་བསྡུ་
ཁམས་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོོདཔ་དང་ གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གཙུག་སྡེ་སོོ་སོོའི་

ཁྲིམས་མཐུན་འགན་དབང་དང་རང་དབང་ལས་མ་འགལ་བར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་ལམ་སྟོོན་གཞི་བཀོད་
ཅིག་ཨིན།

འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཁྲིམས་ཀྱི་སློོབ་སྡྡེེ�།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་ འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཁྲིམས་ཀྱི་སློོབ་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་
ཀྱི་རིང་ལུགས་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ཚུགས་པའི་འོོས་འབབ་

ཡོོདཔ་ལས་ གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་གུར་ མཚན་

རྟགས་བཀོད་ཡོོད། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་འདི་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་

འབད་དེ་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡོོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ ལོོ་ཕྱེད་ཀྱི་ཟླ་ངོ་གསུམ་
གྱི་ནང་འཁོད་ནང་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནིའི་རེ་བ་ཡོོད།

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ཐབས་ལུ་

ལུང་ཕྱོོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་
110

རྒྱ་སྐྱེད།

ཤོོཤོོ
གག
་གྲངས།
་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

༢.༣.༢. ལུང་ཕྱོོགས་/རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ།
ཨས་ཀྲི་ཡ་ལུ་ཡོོད་པའི་རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གཙུག་སྡེ།
རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གཙུག་སྡེ་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་སྐོར་ ཤེས་ཡོོན་སྤེལ་མི་དང་ འཛམ་
གླིང་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུའི་ཁྱད་རིག་པ་ཚུ་ལུ་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

སྦྱོོང་བརྡར་བྱིན་ཡོོད་མི་ཚུ་

ངོས་ལེན་འབད་དེ་

རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གཙུག་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་

གོ་བརྡའི་

ཆིངས་ཡིག་གུར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནིའི་དོོན་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད། གོ་བརྡའི་
ཆིངས་ཡིག་འདི་ལུ་བརྟེན་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་དང་ཁྱད་རིག་

རྒྱབ་སྐྱོར་བརྩི་སྟེ་ གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཆ་རའི་དོོན་ལུ་ འབྲེལ་མཐུན་ཡོོད་པའི་ལས་དོོན་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་ནང་ ཡུན་

བརྟན་ཅན་གྱི་མཐུན་ལམ་བཟོོ་ནི་གི་རེ་འདོོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་གནང་པ་
ཅིན་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ ལོོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཚུགས་པའི་
རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཡོོད།

མའུ་རི་ཤཱི་ཡུས་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་རང་དབང་ལྷན་ཚོོགས།
སྙན་ཞུའི་ལོོ་ནང་ལུ་

མའུ་རི་ཤཱི་ཡུས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་རང་དབང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ཞུ་བ་

འབདཝ་བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐོར་

ལས་ གློག་རིག་ཐོོག་ལས་ ཉམས་མྱོོང་བརྗེ་སོོར་འབད་ཡོོད། ཉམས་མྱོོང་བརྗེ་སོོར་འབད་བའི་རྗེས་སུ་ ངན་
ལྷད་གདོོང་ལེན་རང་དབང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

མ་འོོངས་པའི་ནང་

གཞུང་འབྲེལ་དུ་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་

དོོན་ལུ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནིའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོོད། དེ་བཞིན་ སྙན་ཞུའི་
དུས་ཚོོད་ནང་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡོོད།

ཧོོང་ཀོང་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་རང་དབང་ལྷན་ཚོོགས།
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ ཧོོང་ཀོང་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་རང་དབང་ལྷན་ཚོོགས་ལས་འཐུས་མི་གཉིས་

ཀྱིས་ འབྲུག་ལུ་འོོང་པའི་ཤུལ་ལས་ དེའི་འཕྲོོ་མཐུད་སྦེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ གི་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོོན་༢༤ ལུ་ ཉིན་གྲངས་༣ གྱི་རིང་ གློག་རིག་ཐོོག་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་
ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད།

སྦྱོོང་བརྡར་འདི་

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་ཤེས་ཡོོན་

དང་མི་སྡེ་གྲལ་གཏོོགས་ཐབས་བྱུས་ ན་གཞོོན་གྱི་ཤེས་ཡོོན་ནང་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལམ་སྣ་ཚོོགས་ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་ ཚོོང་སྡེའི་ཀུན་སྤྱོོད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ དེ་
ལས་

མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་

ལས་བྱེདཔ་ཚུའི་ རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལེགས་སྨོོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཅིག་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོོད།

༢.༣.༣. དྲང་ཁྲིམས་ལས་སྡེའི་ལས་རིམ༢༠༡༨-༢༠༢༣
འདས་པའི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལས་སྡེའི་ཐབས་བྱུས་འཆར་

གཞི་༢༠༡༨-༢༠༢༣ ཅན་མ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལོོ་ངོ་བཞིའི་དྲང་ཁྲིམས་ལས་སྡེའི་ལས་རིམ་བཟོོ་
ཡོོད་མི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ ཨས་ཏྲིརན་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་

ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དོོན་ལུ་ འགོ་ཐོོག་འཆར་དངུལ་བསྡོོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡.༢༩༨ (ཡུ་རོོ་ས་ཡ༠.༤༡༧) བྱིན་ཡོོད་མི་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༩༧༥ (ཡུ་རོོ་ས་ཡ་
༠.༠༩༣) འདི་ ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་-༡༩ གདོོང་ལེན་གྱི་དོོན་ལུ་ ཞལ་འདེབས་སྦེ་ཕུལ་ཡོོདཔ་དང་ སྤྱིར་

བཏང་ལས་རིམ་ནང་ལས་ མ་དངུལ་ཡོོངས་བསྡོོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡.༦ (ཡུ་རོོ་ས་ཡ ༠.༤༠༣) ཕུལ་

ཡོོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞལ་འདེབས་ཕུལ་མི་འདི་བཏོོགཔ་ད་ འཆར་དངུལ་
ལྷག་ལུས་བསྡོོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༣༢༣ (ཡུ་རོོ་ས་ཡ་༠.༣༢༤) ཡོོད།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷག་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལས་སྣ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་མི་ཚུ་གཤམ་
གསལ་ལྟར་:

(༡) རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་
ལུ་ ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་དང་དྲང་སྤྱོོད་འཛིན་སྐྱོང་སྐོར་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྗོད་དོོན་ཐོོག་སྦྱོོང་བརྡར་
བྱིན་ཡོོད།

(༢) གཙུག་ལག་མཐོོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོོན་གྱི་ལས་རིམ་གསུམ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་
མི་ལས་ ལས་རིམ་གཉིས་འགོ་བཙུགས་ཡོོད།
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ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

(༣) ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་༢༠༡༡-༢༠༢༠ ཅན་མ་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་ཡོོད།

(༤) ཨས་ཀྲི་ཡ་ལུ་ཡོོད་པའི་རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གཙུག་སྡེ་དང་ མའུ་རི་ཤཱི་ཡུས་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་
རང་དབང་ལྷན་ཚོོགས་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་

གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུར་

གྲོས་འདེབས་འབད་མི་འདི་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡོོད།

མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་སྦེ་

(༥) འདྲི་དཔྱད་འབད་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་གཉིས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོོདཔ་དང་ འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་
ནང་འཁོད་ཚད་ལྡན་གྱི་བྱ་རིམ་དང་ལག་ལེན་ལག་དེབ་བཟོོ་ཡོོད།

རྩིས་ལོོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལུ་ འཆར་དངུལ་ས་ཡ་༡༣.༢༤༠ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོོད་ས་ལས་ ཟད་འགྲོ་ཡོོངས་
བསྡོོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༢༩༧ (བརྒྱ་དཔྱ་༤༧.༦) བཏང་ཡོོད། ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩ ལས་བརྟེན་
ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ དེ་ལས་ ལུང་ཕྱོོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་

ཉམས་མྱོོང་བརྗེ་སོོར་ལས་རིམ་

ལ་སོོགས་པའི་ལས་རིམ་སྒྲིགས་ཡོོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོོད་

འབད་ནི་ལུ་ ཐོོ་སྦོོམ་སྦེ་རང་ཕོོག་ཡོོད། ལྷག་པར་དུ་ གཙུག་ལག་མཐོོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོོན་སྦྱང་མི་མི་
ངོམ་ཚུ་གིས་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་ཚད་འཛིན་འབད་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ གློག་རིག་ཐོོག་
ལས་ སློོབ་སྦྱོོང་འབད་བཞིན་ཡོོདཔ་དང་ འཆར་དངུལ་སྤྱོོད་ནི་ལུ་ཡང་ཐོོ་ཕོོག་ཡོོད།

ལས་རིམ་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གོང་ལུ་བཀོད་ཡོོད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་
སྣ་ཚུ་བསྒྲུབས་ཡོོད་མི་གིས་མ་དོོ་བར་

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་

དེ་ལས་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྲིམས་དོོན་གཙུག་སྡེ་ ལ་སོོགས་པའི་དྲང་ཁྲིམས་
གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལས་དོོན་ཚུ་

ལས་སྣ་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་ཡོོད་མི་ཚུ་ཡང་

བསྒྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་

གྲལ་གཏོོགས་འབད་ཡོོད།

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་འགོ་ཁྲིད་ཐོོག་

བྱིས་པའི་དྲང་ཁྲིམས་

ལམ་ལུགས་དང་ དེའི་བྱ་རིམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནིའི་གྲོས་འདེབས་བཟོོ་ཡོོད་མི་དང་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་གིས་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ཐོོག ཁྲིམས་དོོན་དགོས་མཁོའི་བརྟག་ཞིབ་དང་དྲང་ཁྲིམས་གཙུག་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་

བརྡ་དོོན་བརྗེ་སོོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་ གཅིག་སྒྲིལ་གནས་སྡུད་/རིམ་ལུགས་བཟོོ་ནི་འགོ་བཙུགས་

ཡོོད་མི་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ སྣ་ཁྲིད་ཐོོག་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་
ཁང་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལ་སོོགས་པ་ཚུ་ཨིན།

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དོོན་ཚན་༣ པ།
སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།

114 ཤོོཤོོ
གག
་གྲངས།
་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དོོན་ཚན་༣ པ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།

དོོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ་གུར་ སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་
གྲོས་ཆོད་གནང་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོད་མེད་གནས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབདཝ་ཨིན།

༣.༡.

སྤྱི་ཚོོགས་གསུམ་པའི་ཚོོགས་ཐེངས་ལྔ་པ་ནང་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུ་

གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་
མའི་གུར་གནང་བའི་གྲོས་ཆོད།

༠༡

ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་འདི་

ལོོ་བསྟར་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་

ཉོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འབྲེལ་བྱ་རིམ་ཚུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོོད་

འཕྲལ་མགྱོགས་འབད་མཇུག་བསྡུ་ཐབས་ལུ་

ཚོོགས་ཆུང་གིས་

ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་དོོན་ལུ་ཁྲིམས་ཁྲི་གཅིག་ལོོགས་སུ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣོོན།
ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་ མགྱོགས་སུ་སྦེ་སེལ་ནིའི་དོོན་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོའི་སྤྱི་

ཟླ་༡༡ པ་ལུ་ ངན་ལྷད་རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཁྲི་ ཐིམ་ཕུ་ སྤུ་ན་ཁ་ ཀྲོང་གསར་དང་བཀྲིས་སྒང་བཅས་ལུང་
ཕྱོོགས་བཞི་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་དང་པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་ འགོ་བཙུགས་ནིའི་
འཆར་གཞི་བརྩམ་ཡོོད་རུང་ རྩོོད་འགྲན་པའི་སྟབས་བདེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ འཆར་
གཞི་དང་འཁྲིལ་ལུང་ཕྱོོགས་ཁྲིམས་ཁང་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་འཕྲོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་ ཉེས་འགེལ་འཐབ་ཐངས་ལས་བརྟེན་ མགུ་རྙོག་དྲགས་འབད་ཡོོདཔ་ལས་ དྲང་
དཔོོན་ཚུ་ལུ་

དུས་རྒྱུན་གྱི་རྩོོད་ཉོགས་གཞན་དང་ཕྱདཔ་ད་

ཧ་གོ་ནི་ལུ་

ལཱ་ཁག་བཏང་དོོ་ཡོོདཔ་དང་

ཉེས་བཤེར་ཚུ་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུསཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ མཁས་ལྡན་གྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་
ཁྲིམས་ཁྲི་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ ཉེས་བཤེར་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་
ཅིག་འབད་ཤེས་རྟོོགས་འབྱུང་སྟེ་ཡོོདཔ་ལས་
མཇུག་བསྡུ་ནི་ཚུ་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་

སྲོོལ་འཁྱུན་ཡར་དྲགས་བཏང་ནི་དོོན་ལུ་

ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོོད་བཤེར་འདི་ཚུ་འཕྲལ་མགྱོགས་

རྩོོད་ཉོགས་ཆ་མཚུངས་ཚུ་གཅིག་མཐུན་སྦེ་
མང་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་གིས་

ཁྲིམས་ཁྲི་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན་པས།
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་
གིས་

དང་ལེན་འབད་ནིའི་

མཁས་ལྡན་གྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་

ངན་ལྷད་རྩོོད་ཉོགས་གི་དོོན་ལུ་མཁས་ལྡན་གྱི་ཁྲིམས་ཁྲི་མེདཔ་ལས་

གཞན་ཉེས་ལས་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མ་ཚད་པར་

ཁྲིམས་ཁང་ཚུ་

ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་ཡང་སྙན་གསན་མཛདཔ་

ཨིན་པས། འདི་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་ཡུན་འགྱངས་འབད་ལུསཔ་ཨིན་པས། དེ་
འབདཝ་ལས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥

ཅན་མར་བཀོད་དོོ་བཟུམ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་རྩོོད་ཉོགས་ མགུ་རྙོགས་ཅན་ཚུ་མང་སུ་འཐོོན་པའི་སྐབས་ མཁས་ལྡན་གྱི་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་ཡང་ན་ཁྲིམས་ཁྲི་ངེས་པར་དུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་སྦེ་མཇལཝ་

ཨིན་པས། འདི་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནིའི་དུས་ཚོོད་ཡང་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་
ནི་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་

མཁས་ལྡན་གྱི་ངན་ལྷད་ཁྲིམས་ཁྲི་སོོ་སོོར་སྦེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་

ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་འདི་ཚུ་

ཐོོ་བཀོད་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྙན་གསན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་

བཀའ་རྒྱ་ མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་གནང་སྟེ་ཡོོད། ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་ དགོས་མཁོ་དང་
འཁྲིལ་ནི་ལས་འཐུས་ཤོོར་མི་ཚུ་ལུ་ འགན་འཁྲི་བཀལ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་མེད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ བཀའ་
116

ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

རྒྱ་ནང་ལུ་ དེ་བཟུམ་འི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་ ག་གིས་ལྟ་རྟོོགས་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ ལྟ་རྟོོགས་འབད་ནི་ལས་
འཐུས་ཤོོར་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཆད་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཕོོག་ནི་ཨིན་ན་ཚུའི་གསལ་བཀོད་མིན་འདུག

༠༢

སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ལུ་ གཞུང་གིས་ ཁྲིམས་ཁང་གི་འཁྲུན་ཆོད་ལྟར་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་སོོར་ཆུད་མ་
འབད་བར་ལུས་ཡོོད་པའི་གནད་དོོན་ལེ་ཤ་ཡོོདཔ་ལས་

ཚོོགས་ཆུང་གིས་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་

ཡིག་ཚང་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ འཕྲལ་མགྱོགས་སྦེ་སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣོོན་འབདཝ་ཨིན།

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་གོང་
འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་

ཟུང་ཕྱོོགས་ཞལ་འཛོོམས་ཚོོགས་པའི་སྐབས་

གྲོས་གཞི་གཙོོ་བོོ་གཅིག་

རྒྱུ་

དངོས་སོོར་ཆུད་འབད་ནི་དང་ བཙན་བཟུང་འབད་ཡོོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ མཐའ་བཏོོགས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་
གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་འདི་མང་ཤོོས་རང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་ བཙག་འཐུའི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་འབྱུངམ་
༠༣

ལས་ ཚོོགས་ཆུང་གིས་ ད་ལས་ཕར་ སྲིད་བྱུས་དང་བཙག་འཐུའི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་ རྒྱབ་སྣོོན་
འབད་ནུག

སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་དང་བཙག་འཐུའི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་
བརྟེན་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱེམ་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡོོདཔ་ལས་

རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོོམས་ལྷན་ཚོོགས་དང་

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློོབ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཉམས་འབྲེལ་འབད་དེ་ ཁྱབ་ཚད་དང་ ཁྱད་ཆོས་ དེ་ལས་ཉེན་

ཁ་ཚུ་ཚུད་པའི་ དམངས་གཙོོའི་རིང་ལུགས་ནང་ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོོན་དང་ དེ་

བསྟུན་གྱི་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་བརྩམ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་བརྩམ་ཡོོད། ད་
ལྟོོ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་སྙན་ཞུ་འདི་ གཏན་འཁེལ་བཟོོ་བའི་བསྒང་རང་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་
སྣ་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་སྡེའི་ཚོོགས་ཐེངས་༡༧ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་ཡང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན།

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༣.༢. རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་སྡེའི་ ཚོོགས་ཐེངས་༢༦ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩
གྲོས་ཆོད།
༠༡

ཅན་མའི་གུར་གནང་བའི་

མི་མང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ཞལ་འཛོོམས་ འཕྲལ་མཁོ་དང་བསྟུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ རྒེད་
འོོག/ལས་སྡེ་གདམ་ཁ་འབད་ནི་དོོན་ལུ་ ཚད་གཞི་གསལ་ཏོོག་ཏོོ་བཟོོ་དགོཔ།

རྒྱབ་སྣོོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཚུའི་ ཉེན་ཁའི་གཞི་རྩ་དང་ ལས་
སྡེ་རང་སོོའི་དགོས་མཁོའི་གནད་དོོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོོག་ལས་ རྒེད་འོོག་ཡང་ན་ ལས་སྡེ་ཚུ་ གཙོོ་རིམ་
བཟུང་ནི་གི་དོོན་ལུ་

མི་མང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་གཏན་འཁལ་བཟོོ་སྟེ་ཡོོད།

ཚད་གཞི་འདི་ནང་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་(དབྱེ་བ་དང་འབྱུང་གྲངས)དང་ ལམ་ལུགས་བརྟག་ཞིབ་ཡང་ན་

ཞིབ་འཚོོལ་ལས་འབྱུང་བའི་ཞིབ་བཤེར་དང་རྒྱབ་སྣོོན་ སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་བརྗེ་སོོར་འབད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་དང་ལེན་

སྙན་ཞུ་དང་ ལས་སྡེའི་ཧོོངས་ལས་གློ་བུར་གྱི་ཞུ་བ་དང་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
༠༢

མི་མང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ལས་རིམ་གྱིས་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ སྤྱོོད་ལམ་བསྒྱུར་
བཅོས་ཡོོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོོན་ལུ་ དུས་མཚམས་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

ན་གཞོོན་ཚུ་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ ན་གཞོོན་གྱི་དྲང་སྤྱོོད་ལས་རྒྱབ་འགལ་འབད་མི་ལུ་ཚོོར་སྣང་ ན་གཞོོན་

ཚུ་གི་དྲང་སྤྱོོད་ལུ་ཕམ་དང་སློོབ་དཔོོན་ཚུའི་ཚོོར་སྣང་ ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
དྲང་སྤྱོོད་དང་བརྩི་མཐོོང་ཤེས་ཡོོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞིབ་འཚོོལ་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་དོོ། འདི་གིས་

སློོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ཡོོད་མི་ སྤྱིར་བཏང་ན་གཞོོན་ཚུའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཧ་གོ་ནི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་མ་ཚད་ འདི་
གིས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཚོོགས་ཕྲན་ཡོོད་པའི་སློོབ་གྲྭ་དང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཚོོགས་ཕྲན་མེད་པའི་སློོབ་གྲྭ་བཅས་ སློོབ་

གྲྭའི་དབྱེ་ཁག་གཉིས་ནང་ཡོོད་མི་སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ཚོོགས་ཕྲན་བརྒྱུད་དེ་
སློོབ་གྲྭ་ནང་དྲང་སྤྱོོད་དང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལས་རིམ་སྣ་ཚོོགས་ཀྱི་ཕན་གནོོད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།

ཤེས་ཡོོན་དང་མི་མང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ ཡུན་རིང་གི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་འབདཝ་ལས་ ཞིབ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

འཚོོལ་འདི་ལས་ལྷག་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་མི་མང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་

མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ ཐད་ཀར་སྤྱོོད་ལམ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབྱུང་ནིའི་རེ་བ་བསྐྱེད་ནི་འདི་འོོས་མེད་ཨིན།
༠༣

ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་ཐེངས་གསུམ་པ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་

བའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ངོས་ལེན་འབད་ཐོོག་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པའི་སྔ་
གོང་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོོགས་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་
འབྲེལ་གྱི་ཐོོག་ལས་
འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།
ལྷན་ཚོོགས་དང་

མི་མང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་སྐོར་ལས་

སྙན་ཞུ་འདི་གི་

དོོན་ཚན་༡.༡.༡.

ནང་ལུ་བཀོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོོགས་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོོག་ལས་

གྲོས་བསྡུར་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

ཚོོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་དང་

འདེམས་ངོ་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཀྱིས་ མི་མང་ཤེས་ཡོོན་དང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་
ཀྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་བཟོོ་བའི་བསྒང་ཡོོད།

འཕྲལ་གྱི་དང་ལེན་བཟུམ་གཅིག་སྦེ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་གྲལ་གཏོོགས་འབད་དེ་

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ལས་གནད་དོོན་

ཚུ་ལེན་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཚོོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་ཚུ་ལུ་སྦྱོོང་བརྡར་དང་ཤེས་ཡོོན་ཚུ་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ གྲལ་

གཏོོགས་འབད་བཅུག་ནི་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཚོོགས་རྒྱན་ཤེས་ཡོོན་གྱི་ལག་
དེབ་བཟོོ་བའི་བསྒང་ཡོོད་མི་ནང་ལུ་
བསྡུར་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།
༠༤

ཀུན་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྦྱོོང་ཚན་བཙུགས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་གྲོས་

དང་ལེན་སྙན་ཞུའི་དོོན་ལུ་ དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཟོོ་དགོཔ།

དང་པ་རང་ བདག་སྐྱོང་འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་ནང་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཛོོལ་བ་དང་ ལས་བྱེད་པའི་འཛོོལ་བ་ཚུ་མར་

ཕབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚེོོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལམ་སྟོོན་འབད་ཐབས་ལུ་ ལམ་

སྟོོན་ཤོོག་བྱང་གསར་བཟོོ་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ མི་སྟོོབས་ཉུང་སུ་གཅིག་ལས་

མེད་རུང་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་མ་ལྷོོད་པར་ཡོོད་མི་ཚུ་ དུས་ཐོོག་ཐོོབ་ཐབས་ལུ་ བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ཞུ་བསྐུལ་
འབད་དེ་ར་ཡོོད། དམིགས་བསལ་དུ་ དུས་ཐོོག་ངོས་ལེན་ཐོོབ་ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཀྱིས་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ལེ་ཤ་མ་ལྷོོད་པར་ཡོོད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་བཞིན་ཡོོད། འདི་ཚུ་གེ་

ར་ གཙུག་སྡེ་ནང་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོོད་མི་ཚད་ལྡན་ལམ་ལུགས་ ཟླཝ་གསུམ་རེར་ དང་ལེན་གྱི་
སྙན་ཞུ་མ་ལྷོོད་མི་ཚུ་ལུ་དྲན་གསོོ་ཡི་གུ་གཏང་མི་འདི་མ་བརྩི་བར་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་དང་ལེན་གྱི་སྙན་ཞུ་མ་ལྷོོད་མི་ ལེ་ཤ་ཡོོདཔ་ལས་ ད་ལྟོོ་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་
ཡོོད་པའི་ལམ་ལུགས་གུར་

རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོོག་ལས་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚུགས་པའི་རིམ་ལུགས་གཅིག་

གསར་བཟོོ་དང་ ཆ་འཇོག་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་པའི་བསྒང་ཡོོད། རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་

གི་ ལམ་ལུགས་འདིའི་ཐོོག་ལས་ དུས་ཐོོག་དྲན་གསོོ་འབད་དེ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་ དུས་ཐོོག་ཕུལ་ནི་དང་
འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་པ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས།

དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ལེན་ནི་ཐབས་ལམ་ལུ་ ཐབས་ལམ་གཞན་བལྟ་བའི་

བསྒང་ཡོོད་མི་འདི་ཡང་ གནད་དོོན་ཚུ་ཁ་སྐོང་ལེན་ཏེ་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་
རང་སེལ་ཐབས་སྒྲིག་དོོ།
༠༥

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཆེཝ་སྦེ་ཡོོད་མི་ ལས་སྡེ/མི་ངོ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ དུས་ཐོོག་བར་འཛུལ་འབད་
ཐོོག་ལས་ སྔ་གོང་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ གཙོོ་བོོ་འདྲ་མཉམ་བཏོོན་དགོ།

སྙན་ཞུ་འདིའི་དོོན་ཚན་༡.༢.༣ པའི་ནང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་
ཀྱིས་ སྔ་གོང་གི་ཐབས་ལམ་ ‘དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་དང་འཛིན་སྐྱོང་’ གསར་བཟོོ་འབད་དེ་ཡོོད་མི་འདི་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལཝ་ཨིན།
ལམ་ལུགས་

ཐབས་ལམ་འདི་གིས་

ལམ་སྲོོལ་དང་ བསྟར་སྤྱོོད་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་

ནང་འཁོད་ཀྱི་བཀག་འཛིན་དང་

ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ གནས་ཚད་མ་

འདྲ་བའི་ཐོོག་ལུ་ ཚབས་ཤུགས་མ་འདྲཝ་སྦེ་ འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་དང་
འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྩིས་ལོོ་༢༠༢༡-

༢༠༢༢ ནང་ལུ་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལམ་ལུགས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ མི་སྡེ་ཁག་འབག་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ནང་
ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་བཀག་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
ལྷག་པར་དུ་

འདས་པའི་ལོོ་ངོ་དག་པ་གཅིག་གི་ནང་

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་མར་འབབ་འགྱོ་མི་དང་

ཉོགས་བཤད་ཚུ་མང་ཆེ་ཤོོས་གཅིག་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དང་ལེན་འབད་མ་དགོ་པའི་གནས་སྟངས་འཐོོན་མི་ལས་
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

བརྟེན་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དང་བླངས་དང་ བྱེམ་ཤུགས་སྦོོམ་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་ལུ་ གཙོོ་བོོར་བཏོོན་
བཞིན་ཡོོད།

ཨིན་རུང་སྐབས་ཐོོག་གི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་

མང་ཆེ་ཤོོས་རང་ཉོགས་བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་

དཔྱད་ཚུ་འབད་དགོཔ་འཐོོན་ཏེ་རང་ཡོོད། གནད་དོོན་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་འདི་ནང་ལུ་ ལྷན་

ཚོོགས་ཀྱི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་ གནོོད་ཚབས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དང་བླངས་ཐོོག་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་

སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་གྱི་ལམ་སྟོོན་ཚུ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་

ཚོོགས་ཆུང་གཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོོད།

ནང་འཁོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ པར་སྐྲུན་འབད་མི་སྙན་ཞུ་སོོ་སོོའི་ཞིབ་བཤེར་གཅིག་མཚུངས་
༠༦

མེད་མི་ཚུ་ ཤོོ་མཚུངས་བཟོོ་དགོཔ། (དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ གི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་དཔྱད་
བརྟག་ཞིབ་ནང་ ས་གནས་གཞུང་དྲག་ཤོོས་འཐོོན་ཡོོདཔ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཉོགས་བཤད་མཐོོ ་ཤོོས་རང་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ཐོོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་
སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག

བརྡ་དོོན་འདི་ཚུ་འགལ་བ་སྦེ་མཐོོང་སྟེ་འབད་རུང་ དོོན་ངོ་མ་ལུ་མེན། དེ་ཡང་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།
(༡) སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩

གི་

ཤོོས་ཐོོབ་མི་འདི་

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་དཔྱད་བརྟག་ཞིབ་ནང་ལུ་

རྒེད་འོོག་ཚུ་གིས་

སྐུགས་དྲག་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷད་ཚོོགས་ཀྱིས་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་མཐོོ ་ཤོོས་དང་

གཅིག་ཁར་ ཐད་ཀར་ག་བསྡུར་འབད་ཐབས་མེད།

(༢) ས་གནས་གཞུང་གི་དབྱེ་ཁ་ནང་ལུ་ རྒེད་འོོག་༢༠༥ ཚུད་དོོ་ཡོོད་པའི་ཁར་ མི་མང་དང་གཅིག་ཁར་
འབྲེལ་བ་ཡང་ཐད་ཀར་ཡོོདཔ་མ་ཚད་

འབྲེལ་བ་སྦོོམ་ཡོོདཔ་ལས་

ཉོགས་བཤད་མངམ་ཐོོབ་

ཨིན། ཉོགས་བཤད་མངམ་ཐོོབ་མི་འདི་གི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནས་ཚད་ངོ་མ་ ཡང་ན་ དྲང་སྤྱོོད་མེདཔ་
སྦེ་མཐའ་བཏོོག་མི་ཚུགས།

(༣) རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་དཔྱད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་
འགན་འཁྲི་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་
ཀྱི་གནོོད་འགེལ་གྱི་གྲལ་ལས་

མི་མང་ཞབས་ཏོོག་མཁོ་སྤྲོོད་ནང་

དྭངས་གསལ་དང་

‘དངུལ/ཅ་དངོས/མགུ་རྫས་ཚུ་སྤྲོོད་ལེན་ཡོོད་མེད་’དང་ ངན་ལྷད་

‘དབང་ཚད་ལོོག་སྤྱོོད’ཀྱི་ཐད་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ངན་ལྷད་

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

བཀག་སྡམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས ཐོོབ་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ཐད་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་
ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མར་འཁོད་ཡོོད་པའི་གནོོད་འགེལ་ག་ར་ཚུདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ལས་འཐོོན་པའི་བརྡ་དོོན་ཚུ་ གོ་བ་བརྡ་ལོོག་འབད་མི་ལེན་ནིའི་དོོན་ལུ་དང་ བྱེ་བྲག་
ཏུ་ ཉོགས་བཤད་དང་ཞིབ་དཔྱད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོོན་ཚུ་ ད་རེས་ཀྱི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་ ལས་སྡེའི་

དབྱེ་ཁག་གི་འོོག་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་རྒེད་འོོག་ཚུ་སོོ་སོོ་སྦེ་བཏོོན་ནི་བརྩིས་ཏེ་ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་དང་འབྲེལ་
བའི་གནད་དོོན་གྱི་གསལ་ཞུ་ཚུ་ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ཡོོད།

དེ་འབད་རུང་

སྙན་ཞུའི་ལོོ་འདི་ནང་ལུ་

རྒེད་

འོོག་ཚུ་ལས་ ཉོགས་བཤད་༩༢ ཐོོབ་མི་འདི་གིས་ ཉོགས་བཤད་མཐོོ ་ཤོོས་ཅིག་འབད་རང་གནས་ཏེ་ཡོོད།

རྒེད་འོོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ལེ་ཤ་ཡོོད་མི་དང་ ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ ལས་ཚན་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་མང་ཆེ་
ཤོོས་ཅིག་ཡང་ རྒེད་འོོག་ཨིནམ་ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག།
༠༧

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ནང་

འཁོད་ ཉེན་སྲུང་སྡེ་ཕྲན་སོོར་སོོ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་གི་

ཕྱིའི་ཉེན་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ཆ་འཇོག་འབད་

ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཉེན་སྲུང་སྡེ་ཕྲན་སོོ་སོོ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གྲོས་འབུལ་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་བཙུགས་ཡོོདཔ་དང་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ གྲོས་འབུལ་འདི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོོད།

ཉེན་སྲུང་སྡེ་ཕྲན་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་ལུ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ལཱ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཡོོདཔ་དང་ འདི་ནང་ཉེན་
སྲུང་གི་རྐྱེན་ངན་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དང་

འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ལམ་སྟོོན་

ལས་བྱེད་པའི་སེམས་ཁམས་གོང་

འཕེལ་གཏང་ནིའི་ལམ་སྟོོན་དང་ ཉེན་སྲུང་སྡེ་ཕྲན་གྱི་ལཱ་འགན་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལཱ་འགན་སོོ་སོོ་ཕྱེ་ནིའི་ཚུ་

འགོ་བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཕྱིའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོོན་ལུ་ རང་
སྲུང་གི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོོང་བརྡར་བྱིན་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ཡོོདཔ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་
ནང་ རང་སྲུང་ཐབས་ལམ་གྱི་སྦྱོོང་ཚན་གཅིག་ཡང་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད།
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ཤོོག་གྲངས།

ངེས་མཁོའི་སྦྱོོང་བརྡར་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༠༨

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་ མཛའ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཁྲིམས་སར་བསྐྱལ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་
ཚོོགས་དང་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

མཉམ་འབྲེལ་དང་ འགོ་འདྲེན་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཐོོག་ རང་སོོའི་འགན་དབང་ཚུ་འབག་ནིའི་དོོན་ལུ་ རྩོོད་དཔོོན་
ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་གྲོས་མཐུན་གྱིབསྐྱར་

ཞིབ་འབད་དེ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ཡོོད། འདིའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འདི་གི་ དོོན་ཚན་
༤.༣.༡. ནང་བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དོོན་ཚན་༤ པ།
མ་འོོངས་པའི་མདུན་ལམ།

124 ཤོོཤོོ
གག
་གྲངས།
་གྲངས།

‘

དོོན་ཚན་༤ པ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ།

གཞུང་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་འདི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་འབྲེལ་གྱི་གནས་
སྟངས་མགོ་རྙོགས་དྲགས་ཡོོད་མི་ཚུ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ

གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ་དང་

བསྟུན་གྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་/བར་ཞུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདི་

དེ་

གལ་གནད་ཅན་

ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོོད། ཨིན་རུང་ མི་སྡེ་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་གསར་བཏོོད་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོོར་
དང་སྲིད་དོོན་གོང་འཕེལ་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་མི་འདི་གིས་
དང་ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་ནང་

ཚད་ལྡན་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ཐོོག་ལས་

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་བཟུམ་མའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་

རན་

ཤེས་རྟོོགས་ཅན་ཅིག་འབད་གནས་ནིའི་ནང་ གདོོང་ལེན་འབྱུང་དོོ་

ཡོོདཔ་ཨིན། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཞི་གཡོོག་ལེགས་བསྒྱུར་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་

‘‘

ཤོོག་གནང་མི་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་དང་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲིའི་ལམ་སྲོོལ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་
ཐོོག་ལས་ དམ་དམ་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་འདི་ མར་ཉམས་འགྱོ་བའི་རྟགས་མཚན་བཏོོན་དོོ་ཡོོད་པའི་སྐོར་ལས་
གསུངས་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཚད་མཉམ་དང་འགག་བཤེར་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་

རང་སོོའི་གཙུག་སྡེའི་འགན་དབང་འདི་རང་

གཙོོ་བོོར་བཏོོན་པའི་ཞོོར་ཁ་ ཞི་གཡོོགཔ་གི་འཇིགས་སྣང་མེད་པར་ ཐག་བཅད་དེ་ལཱ་འབད་
ནི་ཚུ་ལས་འཛེམ་སྡོོད་དགོཔ་བྱུང་། ངན་ལྷད་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་སྟེ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ འགན་
འབག་མི་དང་བཀོལ་མི་མེད་ མི་སེར་གྱི་ཞབས་ཏོོག་ཐོོབ་ཚུགས་པ་ལུ་དུས་ཡུན་འགོར།”

འདི་འབདཝ་ལས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

དུས་ཚོོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་གདོོང་ལེན་ཚུ་ལུ་

བརྟེན་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་སྒོ་འཐབ་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདི་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་གནས་

སྟངས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོོད། དུས་རབས་༢༡ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོོན་གསརཔ་འཐོོན་
མི་ཚུ་ དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སེལ་ཐབས་སྒྲིགས་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དུས་

མཚུངས་གི་བློོ་རིག་དང་རིག་རྩལ་ དེ་ལས་ ཐབས་ཤེས་ལྡན་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་འདི་ གང་
བས་ལྷག་སྟེ་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་སྦེ་འཐོོན་ཡོོད།

འདི་གིས་ཡང་མ་དོོ་བར་

ངན་ལྷད་འདི་གནས་གོང་ཅན་
ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དང་ཁེ༌ཕན་ཆུང་བའི་བྱ་ངན་ཅིག་སྦེ་བཟོོ་ཐབས་ལུ་དང་ གཙུག་སྡེའི་འགན་དབང་ཡུན་བརྟན་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཟོོ་

ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་འདིཡང་ གལ་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་ཨིན། འདི་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་

དགའ་སྐྱིད་དང་མཐུན་སྒྲིགས་ཅན་

དེ་ལས་

བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
པའི་མདུན་གཟང་ནིའི་དོོན་ལུ་
འབདཝ་ཨིན།

༤.༡

འོོག་ལུ་འཁོད་ཡོོད་པའི་གནད་དོོན་ཚུ་

ངན་ལྷད་མེད་པའི་མི་སྡེ་བཟོོ་ནིའི་ནང་
སྙིང་སྟོོབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མ་འོོངས་

གལ་གནད་ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩི་འཇོག་

བྱ་སྒོ་འཐབ་ནིའི་རང་དབང་།
ངེས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་

མི་སྟོོབས་དང་དངུལ་འབྲེལ་བརྩི་སྟེ་

བསྟར་

སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་པའི་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་/ཐབས་བྱུས་ཚུ་ འབྲེལ་བ་མེདཔ་འགྱོ་དོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། འཕྲལ་
གྱི་ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཏ་-༡༩ གིས་ གོ་སྐབས་རྐྱངམ་ཅིག་གི་མ་དོོ་བར་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་
མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་

ངེས་མེད་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ་

རང་སོོའི་སྲིད་བྱུས/ཐབས་བྱུས་ཚུ་

དུས་མཐུན་གྱི་

བསམ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་དྲན་པ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད། གནས་སྟངས་འདི་བཟུམ་མའི་ནང་ མི་སྡེ་དཔལ་
འབྱོོར་གོང་འཕེལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོོན་ལུ་ སྒྲིག་བཅོས་དང་གསར་བཏོོད་ དེ་ལས་ ཐབས་མཁས་པའི་

སྲིད་བྱུས་/ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ཁག་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ངན་ལྷད་འདི་ མགོ་རྙོག་དྲགས་ཅན་
ཅིག་འབདཝ་ལས་

སྔོན་འགོག་དང་གདོོང་ལེན་དོོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འབད་ཐབས་ལུ་

ཐབས་མཁས་ཅན་

དང་དེ་འཕྲོོས་ལས་དང་ལེན་འབད་ནི་འདི་ དགོས་མཁོ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ འགན་དབང་འདི་ཚོོར་ཤུགས་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ ཕྱིའི་ཤན་ཞུགས་ཚུ་
ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་འདི་ གལ་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་ཨིན་རུང་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་ལས་གཡོོག་
པའི་ཆ་རྐྱེན་ གཏན་འབེབས་བཟོོ་ནི་དང་

ལས་བྱེདཔ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོོན་ལས་ མི་སྟོོབས་ཀྱི་

རང་དབང་མེད་ནི་འདི་གིས་ ངེས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འཕེལ་འགྱོ་མི་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་ཏེ་ལཱ་འབད་ནི་འདི་
གདོོང་ལེན་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོོད།

མི་སྟོོབས་ཀྱི་གདོོང་ལེན་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་རང་འཐོོན་མི་དང་

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོོའི་དགོངས་དོོན་ལྟར་

རང་

དབང་མཐར་ཕྱིནམ་སྦེ་བྱ་སྒོ་འཐབ་ནི་ དེ་ལས་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱུར་འགྱོ་མི་གནས་སྟངས་འདི་ལུ་

འབྲེལ་བ་ཡོོདཔ་སྦེ་གནས་ནིའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ལས་
ཐ་དད་བཟོོ་དགོཔ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོོད། དེ་བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོོགས་ལུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོོའི་རྩ་ཚན་༢༧ (༡) པ་ལྟར་ མི་སྟོོབས་ཀྱི་རང་དབང་ངེས་

ཏིག་བཟོོ་དགོཔ་ཡོོད་མི་འདི་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་ འཕྲི་སྣོོན་
གྱི་གྲོས་འདེབས་ནང་ དོོན་ཚན་༨ པ་དང་༢༨ པ་འདི་བསྐྱར་བཟོོ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཕུལ་ཏེ་ཡོོད།
མི་སྟོོབས་རང་དབང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོོའི་ནང་ལུ་བཀོད་ཡོོད་པ་གི་མ་ཚད་

རྒྱལ་

ཡོོངས་ཁྲིམས་ཞིབ་ལས་བྱེད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ཡང་ རྒྱབ་སྣོོན་འབད་དེ་ཡོོདཔ་དང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་

ཆེན་མོོའི་གཞི་རྩ་དང་གྲུབ་མཐའི་ཀི་དེབ་ནང་ལུ་ མི་སྟོོབས་རང་དབང་འདི་ འཇིགས་སྣང་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་
མེད་པར་ བྱ་སྒོ་འཐབ་ནིའི་ནང་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཁྱད་ཚད་ཅིག་ཨིནམ་དང་ གལ་སྲིད་ རང་དབང་འདི་
མེད་པ་ཅིན་ རོོགས་ཀྱི་འོོག་ལུ་ལཱ་འབད་མིའི་བྱ་རོོགས་ཀྱི་དཔེ་དང་འདྲ་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག ལྷག༌པར༌དུ༌

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་གྱི་ཆོད་ཡིག༌ རྩ་ཚན་༦ (༢) པ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འཐུས་མི་

རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་ བྱ་སྒོ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཤན་ཞུགས་
མི་འབྱུང་ནིའི་དོོན་ལུ་ རང་དབང་བྱིན་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཇཱ་ཀར་
ཊ་གི་གཞི་རྩ་གིས་ཡང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་དོོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་འོོང་དགོ་པ་ཅིན་

བྱ་

སྒོ་དང་དངུལ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ མི་སྟོོབས་ཀྱི་རང་དབང་འདི་ གཞི་རྟེན་དགོས་མཁོ་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

༤.༢

ཞིབ་འཚོོལ་དང་འཕྲུལ་རིག་ དེ་ལས་ ཐབས་མཁས་ཅན་གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ལས་རིམ་དང་ལྕོགས་གྲུབ།

བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོོག་ཏོོ་ཡོོད་པའི་འཕྲུལ་རིག་གི་ཕན་གྲོགས་འབད་དེ་

མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱུར་འགྱོ་མི་

གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་བཀག་ནི་འདི་ ཧེང་སྐལ་རང་ གདོོང་ལེན་ཅན་ཅིག་
འོོང་ནི་ཨིན་མས།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཞིབ་འཚོོལ་དང་འཕྲུལ་རིག་ དེ་ལས་ ཐབས་མཁས་ལྡན་

པའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ནུས་རྩོོལ་ཚུ་ གསར་བཟོོ་འབད་དགོཔ་འདི་ ངེས་པར་དུ་མཁོ་གལ་ཆེ་བས།

ལྷག་པར་དུ་ ཉོགས་བཤད་འདི་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་ལུ་བལྟ་རུང་ ཉོགས་བཤད་རྙིངམ་ཚུ་སླར་ལོོག་འོོང་ནི་དང་
ཕུགས་ལུ་ཕན་བརླབས་ཅན་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཡུན་བརྟན་ཅན་དང་དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ངན་

ལྷད་འཇོམས་ཐབས་ལུ་ ཉོགས་བཤད་ལས་བརྟེན་པའི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལས་ ཐབས་མཁས་ཅན་གྱི་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ གཙོོ་རིམ་སྒྲིགས་དགོཔ་འདུག

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ དམིགས་པ་བསྐྱེད་ཡོོད་མི་ ལས་སྣ་གཙོོ་བོོ་
ཚུ་ཡང: དྲན་འཚོོར་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ཞིབ་འཚོོལ་འབད་ནི་དང་ ཐབས་མཁས་ལུ་བརྟེན་པའི་ཞིབ་དཔྱད་
རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་དང་ཚད་འཛིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་
ལུ་བཟོོད་བསྲན་མེད་པའི་རིང་ལུགས་ཡར་དྲགས་བཏང་ནི་

དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་དཔྱད་ལམ་ལུགས་

བཙུགས་འབད་ནི་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་ཚུ་ཡར་དྲགས་བཏང་ནི་དང་

གཞི་

དོོན་མཐར་ཐུག་

ལུ་ དྲང་སྤྱོོད་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བརྩི་མཐོོང་དང་གཞི་རྩ་ལྡན་པའི་ མི་སྡེ་བཟོོ་ནི་ཚུ་
ཨིན། དེའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་སྔོན་

འགོག་དང་རྟོོག་ཞིབ་ དེ་ལས་ འཛེམས་ཐབས་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲགས་བཏང་
ཐོོག་ལས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཆ་མཉམ་ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་འདི་

རྒྱ་བསྐྱེད་

བཏང་དགོཔ་ཡོོད། འདི་གིས་ཡང་མ་དོོ་བར་ བརྡ་དོོན་/འཐོོན་སྐྱེད་བརྗེ་སོོར་དང་ ཁྱད་རིག་གི་རིག་རྩལ་
དེ་ལས་

ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་

ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་དང་

ཚད་འཛིན་ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲགས་བཏང་དགོཔ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ འགྱུར་བ་འདི་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོོདཔ་སྦེ་གནས་ཐབས་ལུ་ རན་ཚད་ལྡན་པའི་འཐོོན་སྐྱེད་
སྤྲོོད་ཐོོག་ལས་ ཡར་ཐོོན་ཅན་གྱི་ཡོོན་ཏན་དང་རིག་རྩལ་ དེ་ལས་ འཕྲུལ་རིག་ (བཅོས་རིག་འཕྲུལ་
སྤྱོོད་ དངུལ་རྩིས་འཕྲུལ་རིག་ ལ་སོོགས་པ) ཚུ་ དང་དུ་ལེན་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་འོོང་ནི་ཨིན།

༤.༣

སྒྲིག་བཅོས་ཅན་གྱི་ལས་ཚོོགས་གཞི་བཀོད།
མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོོར་གོང་འཕེལ་མགྱོགས་དྲག་སྦེ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ལག་ལེན་
འཐབ་ཐངས་ཚུ་འགྱུར་བ་འགྱོ་ཡོོདཔ་ལས་ བྱ་སྒོའི་གཞི་བཀོད་ལུ་ དེ་བསྟུན་གྱི་བསྒྱུར་བ་འབད་དགོཔ་

བྱུང་ཡོོད། འདས་པའི་ལོོ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འདྲ་མཉམ་དང་མཉམ་འབྲེལ་
གྱི་གཞི་བཀོད་ ཡང་ན་ བྱ་སྒོའི་སྒྲིག་བཀོད་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོོག་ ཐབས་ལམ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ འགན་

དབང་རྩ་ཅན་ཚུ་བསྒྲུབས་ཡོོད། ལས་ཚོོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་འདི་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་དམིགས་པ་

ཚུ་འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ སྒྲིག་བཅོས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚར་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་འབད་

དགོཔ་བྱུང་ཡོོད། ཨིན་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ མངོན་འགྱུར་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་དང་
དུས་འགྱུར་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ལས་བྱུང་པའི་གནད་དོོན་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་
རིམ་སྒྲིག་འབད་ཡོོད་མི་འདི་དང་བསྟུན་
མས།
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ཤོོག་གྲངས།

དུས་རྒྱུན་གྱི་གཞི་བཀོད་བསྐྱར་བཟོོ་འབད་དགོཔ་འཐོོན་ནི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འཇོན་ཚད་ཡར་དྲགས་བཏང་ཐབས་ལུ་

ཚོོགས་ཀྱི་འགན་དབང་རྩ་ཅན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་

ལྷན་

ཚོོར་སྣང་ཅན་གྱི་ཞིབ་འཚོོལ་དང་ཐབས་མཁས་

དེ་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་ལུ་གཙོོ་བོོར་བཟུང་དགོ་པའི་ འཕྲལ་མྱུར་གྱི་འཆར་གཞི་འདི་ལུ་ཡང་ ལས་ཚོོགས་

ཀྱི་གཞི་བཀོད་བསྐྱར་བཟོོ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་འབྱུང་འོོང་། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་དྲང་སྤྱོོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་ལམ་གཙོོ་གཞུང་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ ངན་
ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན་ཚུ་ལས་འཛེམ་ཐབས་ལུ་

ཐབས་བྱུས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་

བཀག་སྡོོམ་གྱི་མ་འོོངས་ལམ་སྟོོན་སབ་ཁྲ་ཅིག་བཟོོ་བའི་བསྒང་ཡོོད།

ངན་ལྷད་

ཐབས་ལམ་དང་གཞི་བཀོད་ལུ་

བསྒྱུར་བཅོས་རེ་འབྱུང་ཚེ་ ལས་བྱེདཔ་གི་དགོས་མཁོ་ལུ་ ངེས་པར་དུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ཤན་

ཞུགས་འབྱུང་འོོང་། བསྒྱུར་བཅོས་འདི་ཡང་ བྱ་སྒོའི་སྒྲིག་བཀོད་ དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་སྟེ་ ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་ཡར་དྲགས་བཏང་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ལམ་ལུགས་དང་ལས་སྣ་ དེ་

ལས་ སྡེ་ཚན་མཉམ་རུབ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ནང་གི་བསམ་སྤྱོོད་
དང་སེམས་ཤུགས་ཡར་དྲགས་བཏང་ནའི་དོོན་ལུ་ཡང་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྟབས་མཐུན་དང་གསར་བཏོོད་ཅན་ དེ་ལས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་
འགྱུར་བ་ལུ་ སྒྲིག་བཅོས་ཅན་གྱི་ལས་ཚོོགས་གཞི་བཀོད་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ འབད་བརྩོོན་

བསྐྱེད་དགོཔ་འདི་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་བསྒྱུར་བཅོས་འདི་ དུས་ཚོོད་འཕྲོོ་བརླག་
མ་བཏང་པར་ དེ་འཕྲོོས་ལས་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དགོཔ་ཨིན།

༤.༤

ཚད་ལྡན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་འཐོོན་སྐྱེད།
འདས་པའི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ དངུལ་འབྲེལ་འཐོོན་སྐྱེད་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལུ་
ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་

འདི་དང་བསྟུན་

འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

ད་ཚུན་

ཡུན་བརྟན་སྦེ་བཞག་ནིའི་ནང་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་བྱ་སྒོ་བསྟར་སྤྱོོད་

གཞུང་དང་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་པ་ཚུ་གིས་

མ་དངུལ་ཚུ་འབོོར་ཆེ་ཏོོག་ཏོོ་

གནང་ཐོོག་ལས་ གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ཡོོད། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་

བརྩོོན་ཤུགས་འདི་ མར་མ་ཉམས་པ་བཞག་ཐབས་ལུ་ གཞུང་དང་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་མི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ འཆར་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་རང་གནང་དགོཔ་འདུག ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་

འདི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ལོོ་ངོ་༡༥ འགྱོ་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ འཕྲོོ་
མཐུད་དེ་རང་གྲུབ་འབྲས་འཕེལ་ཤུགས་ལུ་

འབད་བརྩོོན་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ལམ་རྒྱ་གྲམ་ཅིག་ལུ་ལྷོོད་དེ་
ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཡོོད། གྲུབ་འབྲས་འཕེལ་ཤུགས་བཏང་ནི་འདི་ དུས་རབས་༢༡ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་དོོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་
གདོོང་ལེན་འབད་ཐབས་ལུ་ གསར་བཏོོད་ཅན་དང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་

ཅན་གྱི་རིག་རྩལ་དང་ འཕྲུལ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ལུ་གོ་དགོ། འདི་ཚུ་ག་ར་ འཐོོན་སྐྱེད་མང་ཆེ་དྲགས་སྦེ་དགོ་པའི་རྩོོལ་སྒྲུབ་ཅིག་ཨིན།

༤.༥

དོོན་སྨིན་ཅན་དང་ཡིད་ཆེས་རུང་བའི་ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་མི་ལས་སྡེ།
ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དོོན་སྨིན་ཅན་འབད་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནི་འདི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་རྩ་

ཅན་ཅིག་ཨིན། འོོན་ཀྱང་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནི་འདི་ ཁྲིམས་ལུགས་གསལ་ཏོོག་ཏོོ་ དེ་ལས་ བསྟར་

སྤྱོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་རང་དབང་འབྱིན་ཐོོག་ལས་ ཚད་ལྡན་གྱི་འཐོོན་སྐྱེད་དང་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་

བཀོལ་སྤྱོོད་འབད་ཐོོག་ སྔོན་འགོག་དང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཉེས་ཅན་ཚུ་ ཉེས་བཤེར་དང་
ཁྲིམས་གཅོད་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིན། ཞིབ་འཇུག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཉེས་ཅན་ཞིག་གིས་ ངན་

ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན་ནང་འབྲེལ་གཏོོགས་འབད་དང་མི་འབད་ནི་འདི་ བདའ་ཟུན་ཚུགས་དང་མི་ཚུགས་ དེ་ལས་
ཁྲིམས་གཅོད་བསྒྲུབ་དང་མི་བསྒྲུབ་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག
གིས་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་

འདི་འབད་ནི་འདི་

དོོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བ་ཅིན་

ཁྲིམས་

གཅོད་བསྒྲུབ་ནིའི་གོ་སྐབས་དང་ ངན་ལྷད་ལས་འཛེམ་ཐབས་འབད་ནི་འདི་ ཡར་འཕར་བཏང་ཚུགས་ནི་

ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ ངན་ལྷད་ཀྱིས་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོོར་དང་སྲིད་དོོན་ལུ་གནོོད་ཉེན་ཡོོད་མི་ཚུ་བརྩི་
འཇོག་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་འདི་ གནས་གོང་ཅན་དང་ ཁེ༌ཕན་ཆུང་བའི་བྱ་ངན་ཅིག་ཨིནམ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་
ལུ་ ཁྲིམས་ཚད་འདི་ཡར་སེང་འབད་གནང་དགོཔ་འདུག

ངན་ལྷད་འདི་མགུ་རྙོགས་དྲགས་ཡོོདཔ་ལས་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ལྷན་ཚོོགས་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ཕོོགཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ གོ་དོོན་གོ་ལོོག་འདི་བཤོོལ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ འབྲེལ་
ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོཔ་འདུག གནད་དོོན་འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

རང་སོོའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དོོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བསྟར་

སྤྱོོད་འབད་དེ་ དྲང་སྤྱོོད་དང་དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་དང་དྲང་ཁྲིམས་གོང་དུ་བསྐུར་ནིའི་ནང་
གལ་གནད་ཆེ་བའི་འགན་ཁག་འབད་དགོཔ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་ལྡན་པའི་ནང་འཁོད་
དམ་འཛིན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ཚད་ལྡང་བཟོོ་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་བས། དེ་མ་ཚད་ དྲང་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་
བའི་ཞབས་ཏོོག་བྱིན་ནིའི་ནང་ དུས་ཚོོད་འགོར་མི་འདི་ མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

སྤྱོོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲགས་བཏང་དགོཔ་འདི་ མཁོ་
གལ་ཆེ།

ལྷག་པར་དུ་ དཔལ་འབྱོོར་ཚུ་ཨང་གནས་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུརཝ་ད་ གཞུང་གི་ལམ་ལུགས/གནས་སྡུད་
ཚུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་

མཐུད་མཚམས་མེད་པར་ངོས་བཟུང་འབད་ནི་དང་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི

དེ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་སྐུལ་ཤུགས་འབད་ནི་འདི་མེད་
ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས་ འཕྲུལ་རིག་ལུ་བརྟེན་པའི་གཞུང་སྐྱོང་ཡར་དྲགས་བཏང་ནི་ཨིནམ་མ་
ཚད་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ཡར་འཕར་བཏང་ནི་དང་ མི་མང་འཐོོན་སྐྱེད་ཆུད་ཟོོས་འགྱོ་ནི་ལས་
མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་པའི་ འཕྲུལ་རིག་ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ་འདི་ཡར་
སེང་འགྱོཝ་ད་

གཡོོ་སྒྱུ་བརྟོོག་ཞིབ་འབད་ནི་གིས་མ་ཚད་པར་

ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་གི་གཞུང་གི་ཞབས་

ཏོོག་ནུས་ཤུགས་ཅན་བཟོོ་ནི་དང་ མི་མང་འཐོོན་སྐྱེད་གང་ཉུང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ད་ལྟོོ་གཞི་
བཙུགས་འབད་བཞིན་ཡོོད་པའི་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཨང་གནས་ཅན་གྱི་ངོ་རྟགས་འདི་

འཐབ་ནི་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེ།

གང་མང་ལག་ལེན་

ཤོོག་གྲངས།
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མཇུག་དོོན།

132

ཤོོཤོོ
གག
་གྲངས།
་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

མཇུག་དོོན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནིའི་ནང་

ཡར་རྒྱས་ཧ་ལམ་ཅིག་འགྱོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་
ནང་ གྲལ་རིམ་ཡར་སེང་སོོང་སྟེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ ངན་ལྷད་ཉུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་༢༤ པ་ལུ་ལྷོོད་ཡོོདཔ་
ཨིན།

ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ལོོ་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀྱིས་བར་རྐྱེན་རྐྱབས་ཡོོད་

རུང་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་བརྡ་སྟོོན་ བརྒྱ་ཆ་༧༠ དེ་ཅིག་བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་གནས་ཚད་ནང་ཡོོདཔ་
ཨིནམ་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོད། ངན་ལྷད་འདི་ མི་སྡེའི་ནང་རྣམ་རྟོོག་ལང་དགོ་པའི་གཞི་ཅིག་མེན་པར་
མི་ཚུ་གིས་སྦ་གསང་མེད་པར་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཚུགས་པའི་

ངན་ལྷད་སྐོར་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་ནང་གདོོང་གཟང་སྟེ་འོོང་མི་འདི་

གནད་དོོན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོོདཔ་མ་ཚད་
ཉོགས་བཤད་ཡར་འཕར་གྱི་འགྲོས་

ནང་ མི་ངོ་ཚུ་གིས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་པའི་སྐབས་ངོས་འཛིན་ཅན་སྦེ་སྡོོད་མི་གིས་ ཧ་གོ་ཚུགས་པས།
ལས་ཚོོགས་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ལས་རིམ་ གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ ཁེ་
ཕན་ཚུ་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་དོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་གྱི་གན་རྒྱ་/དམིགས་གཏད་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་ལམ་
ཚུ་

ངེས་མཁོའི་བརྡ་མཚོོན་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོོདཔ་ལས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་

བར་བཤོོལ་མེད་པར་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནིའི་འབད༌བརྩོོན་ལུ་ཕན་གྲོགས༌འབད༌དེ༌ཡོོད།
གཙུག་སྡེའི་དོོན་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་གདོོང་ལེན་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ འབད་བརྩོོན་
རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསྐྱེད་དེ་ ལོོ་ངོ་༡༥ ཡང་ ལང་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་བསྒྱུར་སོོར་

འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ འདས་པའི་ལོོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ལས་སྣ་དང་ཉམས་
མྱོོང་འཐོོབ་ཡོོད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་

སྤྱིར་བཏང་ གཞུང་

སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་བཙུགས་ནིའི་འབད་བརྩོོན་དོོན་ལུ་
ཐེབས་ཅིག་རང་འཐོོབ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ལམ་སྟོོན་

ཤོོག་གྲངས།

133

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཨིན་རུང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གོང་ལུ་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་

འབད་བརྩོོན་ཚུ་བར་བཤོོལ་མེད་པར་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་བཞག་

ཐབས་དང་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱུར་འགྱོ་མི་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོོར་དང་སྲིད་དོོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་

དང་ འབྲེལ་བ་ཡོོདཔ་སྦེ་གནས་ནི་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ཐབས་ལུ་ གཞན་དང་མ་
འདྲ་བའི་

ཐབས་རིག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་

དེ་ལས་

སྙིང་སྟོོབས་ཚུ་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།སྤྱི་ལོོ་

༢༠༡༩ གི་རྒྱལ༌ཡོོངས༌དྲང༌སྤྱོོད༌བརྟག༌ཞིབ༌ནང༌ལུ༌གསལ་བཀོད་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ ལོོ་གསུམ་གྱི་

རིང་ལུ་ རྒྱལ༌ཡོོངས༌དྲང༌སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་༠.༠༢ ལས་བརྒལ་ཡར་སེང་མ་འགྱོ་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ད་
ཚུན་

གིས་

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་དང་བར་ཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་
མགོ་རྙོག་དྲགས་ཅན་གྱི་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོོན་ཚུ་

དོོ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་

གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོོར་འབྱུང་

འདས་པའི་ལོོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་

གནས་ཡོོད་མི་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོའི་སྐུགས་ཚད་༦༨ གིས་ཡང་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་ལམ་འདི་ བསྐྱར་བཀོད་འབད་དགོ་པའི་ བསྐུལ་མ་འབདཝ་ཨིན་མས།
ཉོགས་བཤད་འདི་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་བལྟ་སྟེ་འབད་རུང་

གནད་དོོན་ཚུ་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་རང་འོོང་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་

མང་ཤོོས་ཅིག་ར་

བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་

ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོོན་མགོ་རྙོག་དྲགས་ཡོོད་མི་

ཚུ་ ད་ལྟོོ་ཡོོད་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་གིས་ དང་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ བརྡ་སྟོོན་འབདཝ་
ཨིན་མས།

ལས་སྡེ་གཅིག་ནང/ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་

ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན་སླར་ལོོག་བྱུང་སྟེ་རང་འབད་རུང་

དེ་གིས་

ནང་འཁོད་ཉེན་སྐྱོབ་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་ལས་འཛེམ་ཐབས་སྒྲིག་ནི་ཚུ་ལུ་ ཕན་
རླབས་ཆུང་བ་ ཡང་ན་ མ་པ་ལས་བྱུང་མི་ཚུགས་དོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེའི་ཚབ་ལུ་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་
འཁྲི་འདི་

བདག་སྐྱོང་གི་འཁན་འཁུར་ལྕི་དྲགས་ཡོོད་མི་ལུ་ཧད་བཏགས་བཀལ་ཏེ་

ཟུར་ཁར་བཏོོན་

བཞག་དོོ་ཡོོདཔ་དང་ ཡང་ཅིན་ ཕྱིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་བཟུམ་མའི་གཙུག་སྡེ་ལུ་
འཁྲི་བ་ཕོོག་ནི་འདི་གིས་རྐྱངམ་ཅིག་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།
འདི་གི་ཐོོག་ཁར་

ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་འབྲེལ་མཐུན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་དང་

བསྟར་སྤྱོོད་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་མ་འབད་བའི་སྟབས་ཀྱིས་
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ཤོོག་གྲངས།

ཚད་འཛིན་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

ཧེང་སྐལ་རང་གནས་སྟངས་སྐྱོ་དྲགས་བཟོོ་དོོ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་

དཔལ་འབྱོོར་གོང་འཕེལ་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་

འབབ་བཟོོ་མི་

ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་ལས་རྒྱལ་འགྲན་འབད་ནི་དང་ ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་འཐབ་པའི་

མི་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན་འཐབ་མི་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་ལས་མ་དངུལ་འོོང་
ཉེས་འགལ་

ལ་སོོགས་པའི་

རྒྱུ་ཆའི་བདེ་བ་ཚུ་ལུ་

ད་ལྟོོ་ཡོོད་པའི་

ལུགས་ཚུ༌གིས༌ གདོོང་ལེན་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།

‘‘

ངན་ལྷད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཞི་གཡོོག་ལེགས་བསྒྱུར་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ཤོོག་གནང་
མི་ནང་:

དུས་རབས་༢༡ པའི་དཔལ་འབྱོོར་གྱི་གཞི་འགྱམ་འདི་ བཅོས་རིག་ འཕྲུལ་སྤྱོོད་ གློག་
རྒྱུད་རྩིས་དེབ་ ལ་སོོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པའི་ཁར་ མ་དངུལ་ དངུལ་སྣོོད་ དངུལ་

འབྲེལ་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ཡང་ དངུལ་རྩིས་འཕྲུལ་རིག་གསར་འགྱུར་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ངེས་
པར་དུ་ཡོོད།

དེ་འབདཝ་ལས་

ང་བཅས་རའི་དཔལ་འབྱོོར་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་དང་གཞི་

འགྱམ་ཡང་བློོ་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་ལུ་གནས་ཐབས་འཕྲལ་མགྱོགས་འབད་སྒྲིག་དགོཔ་
འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟོོའི་འཆར་དངུལ་ལམ་ལུགས་དངུལ་རྩིས་
ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་དང་མི་དམངས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཐངས་ཚུ་
འདི་གིས་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེ་ བས།

བསྐྱར་གསོོ་འབད་དགོཔ་

ད་ལས་ཕར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ དུས་རབས་༢༡ པའི་བསྐྱར་གསོོའི་གོང་འཕེལ་ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་དུ་ལེནམ་
དང་འབྲེལ་

ལས་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་ག་ར་མགྲིན་གཅིག་གི་ཐོོག་ལས་ ངན་ལྷད་འདི་རྒྱལ་ཡོོངས་

དམིགས་གཏད་བསྒྲུབས་ནི་ལུ་བར་འགེགས་རྐྱབ་མི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིག་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་

བས་ལྷགཔ་སྦེ་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་འབད་བརྩོོན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ་འདི་གལ་གནད་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་ཨིན།

སྔོན་མ་

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལྷག་པར་དུ་ ངེས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་དུས་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གཞི་བཀོད་ལུ་ལྟོོས་
པའི་

མ་འོོངས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ལས་གཟུར་ཐབས་ལུ་སྔོན་མཐོོང་གི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་

གཅིག་ཁར་ ཕུགས་མཐོོང་ཅན་གྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་ལམ་ཡར་དྲགས་བཟོོ་དགོཔ་འདི་ ད་ལྟོོའི་

གནས་སྟངས་ནང་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་འདུག དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ངན་ལྷད་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་
ག་ར་གིས་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ

གདོོང་ལེན་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་

སྤྱི་རུབ་ཀྱི་ཐོོག་ལས་

ཚད་འཛིན་ལས་སྡེ་

གནད་དོོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་

བསལ་ཐབས་སྒྲིག་ནིའི་ཐབས་ལམ་གཞན་ ཧེང་སྐལ་རང་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་བས། འདི་གིས་དོོན་ལུ་
འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་བཟང་སྤྱོོད་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་འཕར་གཏང་དགོཔ་མ་ཚད་ རང་སོོའི་ཐུན་མོོང་གི་ཁྱད་པར་
ཚུ་རྒྱབ་ལུ་བསྐྱུར་ཏེ་

ལག་ལེན་འཐབ་རུང་བ་དང་གསར་བཏོོད་ཅན་

ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་སྒྲིག་དགོཔ་ཨིན།
ལྷག་པར་དུ་

དེ་ལས་

འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་མགྱོགས་དྲགས་འབད་འགྱོ་མི་དང་

ཆེ་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་བའི་དུས་དང་

དམིགས་བསལ་གྱིས་

ཀུན་ཚང་ཅན་གྱི་ངན་

གཞན་འགྱུར་བ་ཚུ་ཁྱབ་

ངན་ལྷད་འདི་མགོ་རྙོག་དྲགས་ཅན་ཅིག་ལུ་

འགྱུརཝ་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་འདི་ གནས་གོང་ཅན་དང་ཁེ་ཕན་ཆུང་བའི་བྱ་ངན་ཅིག༌སྦེ༌བཟོོ༌ཐབས༌ལུ་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་རིང་ལུགས་ལེགས༌བཅོས༌འབད༌དགོཔ་འདི་
འདི་ལུ་བརྟེན་

གལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་འཐོོན་ཏེ་ཡོོད།

ངེས་མེད་ཚབས་རྡོོལ་གྱི་དུས་ཚོོད་སྐབས་སྒྲིག་བཅོས་འབད་ཐབས་ལུ་

མི་སྟོོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་རྐྱངམ་ཅིག་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་མེན་པར་
འཛེམ་ཐབས་ལུ་

གཙུག་སྡེ་དང་

ཉེས་ཅན་ཚུ༌གིས་བྱ་ངན་འབད་ནི་ལས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་འདི་ཡང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ་འདི་གལ་

ཆེ། ད་ལྟོོའི་ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་ ངན་ལྷད་འདི་ཚབས་རྡོོལ་གྱི་དུས་ཚོོད་ནང༌ཡང་ འབྱུང་སྲིད་པའི་སྐོར་
ནན་བསྐྱར་འབད་ཡི།

ག་ནི་བ་ལས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙུག་སྡེ་གིས་ ལཱ་ཁག་སྦེ་བསྒྲུབས་ཡོོད་པའི་མི་མང་བློོ་གཏད་དང་ཡིད་
ཆེས་འདི་

ངན་ལྷད་ལས་བརྟེན་

སྟོོབས་ཤུགས་མར་ཉམས་འགྱོ་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནི་འདི་

གལ་

གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ མདུན་ཕྱོོགས་ཀྱི་ལམ་བདའ་ཏེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ མ་འོོངས་ལོོ་ངོ་༡༠
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

གི༌ནང༌འཁོད་ རང་དབང་དང་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཡོོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ དྲང་སྤྱོོད་དང་སྒྲིག་
ལྡན་གྱི་མི་སྡེ་ཅིག་བཟོོ་དགོཔ་འདི་ ཆ་ཤས་གཙོོ་བོོ་ཅིག་ཨིན།

ང་བཅས་ལུ་གདམ་ཁ་གཞན་མེད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་དང་ གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ནིའི་དོོན་
ལུ་ གཅིག་སྒྲིལ་ཐོོག་ལས༌ངན་ལྷད་གདོོང༌ལེན༌འབད༌ནི༌འདི་ཨིན།

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཟུར་སྦྲགས།
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ཤོོཤོོ
གག
་གྲངས།
་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་: སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་འཁོད་ རྩོོད་དཔོོན་
ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ རྩོོད་བཤེར་གྱི་དོོན་ལུ་བཏང་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས།
ཨང་།
༡

རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་ཨང་།
༠༢/༢༠༡༩

(ཆ་ཤས་༡ པ)

༢

༢༨/༢༠༡༩

༣

༣༢/༢༠༡༩

༤

༣༣/༢༠༡༩

༥

༠༤/༢༠༡༠

༦

༣༥/༢༠༡༩

རྩོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།
རིག་གསར་བཟོོ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ་གི་ཁྲལ་གཟུར།

གསོོ་བའི་ལྷན་ཁག་ནང་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོོགསཔ་གིས་ མ་
དངུལ་ལྐོག་ཟ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ལུང་ཕྱོོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་

འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་ནང་ གཞུང་གི་འོོང་འབབ་ལྐོག་ཟ།
དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་འབྲུག་ས་སྣུམ་ལས་འཛིན་ནང་ སྒེར་དངུལ་
ལྐོག་ཟ།

དར་དཀར་ན་རྫོོང་ཁག་གི་ལྷ་མོོའི་རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག་ནང་ མ་དངུལ་
ལྐོག་ཟ།

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ནང་ རིན་བསྡུར་ཚོོགས་ཆུང་གི་

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རིན་བསྡུར་ནང་གོང་ཚད་གཡོོ་སྒྱུར་འབད་ཡོོད་
པའི་ཉེས་ཁ།

ཕྱིར་གཏུགས་ཟླ་ཚེས།
༠༩-༠༡-༢༠༢༠

༡༨-༠༢-༢༠༢༠

༠༥-༠༣-༢༠༢༠

༡༡-༡༢-༢༠༢༠

༡༧-༠༣-༢༠༢༡

༣༡-༠༥-༢༠༢༡

ཤོོག་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཟུར་སྦྲགས་༢ པ།: སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་འཁོད་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་བཞིན་ཡོོད་པའི་ རྩོོད་ཉོགས།
ཨང་།

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་ཨང་།

༡

༡༥/༢༠༡༧

༢

༢༨/༢༠༡༧

༣

༡༦/༢༠༡༧

༤

༠༧/༢༠༡༤

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།
སྤ་རོོ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་རྐང་འགྲུལ་དང་བལྟ་བཤལ་ཚད་འཛིན་ནང་ དངུལ་
ལྐོག་ཟ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ནང་
གསུག། གཡོོ་སྒྱུ་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཐིམ་ཕུག་ ཨོ་ལ་ཁ་ལུ་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ།
ཐིམ་ཕུག་ཝང་སི་སི་ན་ལུ་ གཞུང་ས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་ལས་ཐོོ་
བཀོད།

ཕྱིར་གཏུགས་ཟླ་ཚེས།
༠༩-༡༠-༢༠༡༧
༢༩-༠༦-༢༠༡༨
༡༨-༠༩-༢༠༡༨
༠༧-༡༡-༢༠༡༨

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ལས་ སྣུམ་
༥

༡༦/༢༠༡༨

འཁོར་བཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནི་ནང་ གྲལ་གཏོོགས་ཡོོད་པའི་
སྣུམ་འཁོར་བརྡ་སྟོོན་སྡེ་ཚན་ནང་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་

༡༨-༠༧-༢༠༡༩

འབྲེལ་བའི་ནང་གསུག་དང་གཡོོ་སྒྱུའི་ལག་ལེན།
༦

༢༢/༢༠༡༧

༧

༡༨/༢༠༡༨

༨

༠༩/༢༠༡༩

༩

༢༨/༢༠༡༩

༡༠

༠༤/༢༠༢༠

༡༡

༣༥/༢༠༡༩
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ཤོོག་གྲངས།

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཅ་དངོས་(རྩི་ནག་) མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་
ངན་ལྷད།

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ལཱ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད།
ཞབས་ཏོོག་ལྷན་ཁག་གི་ ལྕགས་སྐུད་ནང་འདྲེན་ནང་ ལྷན་ཁག་དེ་
གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ནང་གསུག་ཞུ་སྐུལ།

གསོོ་བའི་ལྷན་ཁག་ནང་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོོགསཔ་གིས་ མ་དངུལ་
ལྐོག་ཟ།

དར་དཀར་ན་རྫོོང་ཁག་གི་ལྷ་མོོའི་རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ མ་
དངུལ་ལྐོག་ཟ།

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ནང་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་

མི་ཚུ་གི་ རིན་བསྡུར་ནང་གོང་ཚད་གཡོ་བསྒྱུར་འབད་ཡོད་པའི་ཉེས་ཁ།

༡༡-༠༩-༢༠༢༡
༠༢-༡༠-༢༠༡༩
༢༨-༡༡-༢༠༡༩
༡༨-༠༢-༢༠༢༠
༡༧-༠༣-༢༠༢༡
༣༡-༠༥-༢༠༢༡

༡༠/༢༠༡༥

༠༡/༢༠༡༤

༠༤/༢༠༡༥

༠༥/༢༠༡༢

༣

༤

༥

༦

༢༧ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༠༥/༢༠༡༤

ཨང་།

༢

༡

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་

ཤོོག་གྲངས།

བཀོད་འབད་བ་དང་ ནང་གསུག

ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་གཞུང་ས་ཐོོ་

ཐིམ་ཕུག་ཚ་ལུ་མར་ཕེལ་ལུ་

བའི་ གཡོོ་ཟོོལ།

ཀྲོང་གསར་ལུ་ ས་ཚབ་དང་འབྲེལ་

རྫོོང་བདག་འགྲེསཔ་ལྷགཔ་རྡོོ་རྗེ་གི་

ལུ་ ནང་གསུག་དང་གཡོོ་ཟོོལ།

ཁང་ནང་ རྒྱ་དངུལ་ཕྱིར་ལོོག་དོོན་

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་པཱི་ཨེན་བི་དངུལ་

དབང་འཛིན་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ངང་ལམ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་

AIN ༡༣༠༢༡ དང་འབྲེལ་བའི་

སྐྱིད་སྒྲོལ་མའི་ཞི་རྩོོད་ཀྱི་ཆ་ཤས)

འོོད་ཟེར་ནང་འདྲེན་ཁང་། (ལས་

དང་ ཏོོ་ཀི་དང་གེཀ་ཀོ)

ལོོག་སྤྱོོད (གོན་ཀྲོག་མ་དངུལ་

གིས་ གཞུང་དངུལ་དང་དབང་ཚད་

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་པ་འགྲེསཔ་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༢༦/༠༥/༢༠༡༦

ཚང་གི་ལོོག་གཏང་ཡོོདཔ།

དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་

༣༡/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་ རྩོོད་

༡༧/༧/༢༠༡༥

༡༣-༡༠-༢༠༡༥

༠༤-༠༧-༢༠༡༦

༠༤-༠༤-༢༠༡༦

༠༩-༠༣-༢༠༡༥

གཏུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་ཕྱིར་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་
ཚེས།

༢༡/༠༣/༢༠༡༧

༡༥-༠༢-༢༠༡༧

༢༥-༡༠-༢༠༡༦

༡༧-༡༠-༢༠༡༦

༢༩-༠༨-༢༠༡༦

༢༠-༡༡-༢༠༡༥

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན

ཀྲོང་གསར་།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ང་ལམ།

དྲུག་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

།ཕུན་ཚོོགས་གླིང་།

དྲུག་ཁག་ཁྲིམས་འདུན

གསར་སྤང་།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

ཐོོག་མའི་ཁྲིམས་འདུན།

ཟུར་སྦྲགས་༣ པ།: སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ ཁྲིམས་འདུན་ཚུ་ནང་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ག

༡༩/༠༢/༢༠༢༠

༡༦-༡༢-༢༠༡༩

༡༥-༠༤-༢༠༢༡

༠༦-༠༩-༢༠༡༩

༠༢-༠༩-༢༠༡༩

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

འདུན།

ཁྲི། ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

གྲངས་མང་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཁྲི། ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

གྲངས་མང་ཁྲིམས་

འདུན།

ཁྲི། ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

གྲངས་མང་ཁྲིམས་

འདུན།

ཁྲི། ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

གྲངས་མང་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

འབད་ཡོོདཔ།

ཡོོདཔ་ལས་མཐོོ་གཏུགས་

འཁྲུན་ཆོད་ནང་འཛོོལ་བ་

གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

རྩོོད་ཟླ་གཅིག་གི་མཐོོ་

གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

141

142

ཤོོག་གྲངས།

༠༦/༢༠༡༥

༡༡

༣ པ)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༣

༤ པ)

(ཆ་ཤས་

༡༠

༩

༠༩/༢༠༡༣

༨

༠༡/༢༠༡༣

༡༡/༢༠༡༥

ཨང་།

༧

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་

གཡོོ་ཟོོལ་དང་ལྐོག་ཟ།

བཀག་སྡོོམ་ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་ནང་

འཐབ་ཡོོད་པའི་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་

བརྡ་རྒྱུད་ལྟེ་བ་གིས་འགོ་འདྲེན་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༤ ལུ་ ན་གཞོོན་དང་

གཞུང་ས་དྲིསི་ ༡༣༢ ཧམ་འཛུལ།

སྒང་ཆེ་དང་ལྕང་དེབ་སྲིད་ལུ་

བཀོད་དང་ཧམ་འཛུལ།

ཌིས་མལ་༣༣ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ ཐོོ་

ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་གཞུང་ ས་ཆ་

ཐིམ་ཕུག་ལུང་བསྟན་ཕུག་ལུ་

ལྐོག་ཟ།

ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ མ་དངུལ་

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ འབྲུག་ཟ་སྤྱོོད་

ཐོོབ་བརྗོད།

ཉིན་བསྟར་གླ་འཐུས་ རྫུན་ཞུགས་

འཛིན་ནང་ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ལས་

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༠༥-༡༠-༢༠༡༥

༠༦-༠༧-༢༠༡༦

༠༧/༠༩/༢༠༡༦

༠༢/༠༨/༢༠༡༦

༢༣/༠༦/༢༠༡༦

གཏུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་ཕྱིར་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་
ཚེས།

༡༧-༠༨-༢༠༡༧

༠༥-༠༤-༢༠༡༧

༠༤/༠༤/༢༠༡༧

༢༦/༠༣/༢༠༡༧

༢༣/༠༣/༢༠༡༧

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

།ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་།

དྲུག་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན

འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

ཐོོག་མའི་ཁྲིམས་འདུན།

༣༡-༠༧-༢༠༡༩

༠༢-༠༤-༢༠༢༠

༠༩/༠༧/༢༠༢༠

༠༦/༠༩/༢༠༡༩

༡༠/༠༥/༢༠༢༠

༡༠-༠༥-༢༠༢༠

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

འདུན།

ཁྲི། ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

གྲངས་མང་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།ཆུ་ཁ།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན།

ཁྲི། ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

གྲངས་མང་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།
གནས་ཚད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡༧

༡༦

༡༥

༢༣/༢༠༡༦

༢༡/༢༠༡༦

༢༢/༢༠༡༦

༠༡/༢༠༡༦

༠༧/༢༠༡༥

༡༣

༡༤

༡༢/༢༠༡༦

ཨང་།

༡༢

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་

དངུལ་ཁང་ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་

སྒོ་ཤིང་རྒཔོོ་གི་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

གྱི་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

སྐྱོང་ནང་ ཞིབ་རོོགས་བཟོོ་དཔོོན་

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོོང་ཁག་བདག་

ཚུ་གིས་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ སྤྱི་གཡོོགཔ་

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་

ལྐོག་ཟ་དང་གཡོོ་ཟོོལ།

དང་འོོད་ཟེར་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་

ཚང་ནང་ རིན་ཆེན་དབང་འདུས་

འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ལུང་ཕྱོོགས་ཡིག་

སྤ་རོོ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་

ཐོོག་ མི་མང་རྩཱཱ་འབྲོོག་ ཐོོ་བཀོད།

ལྕང་དེབ་སྲིད་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༢༢/༠༦/༢༠༡༧

༡༠/༡༠/༢༠༡༧

༢༤/༠༤/༢༠༡༧

༢༩-༡༢-༢༠༡༦

༢༩-༠༤-༢༠༡༦

༣༠-༡༢-༢༠༡༦

གཏུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་ཕྱིར་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་
ཚེས།

༡༨/༠༥/༢༠༡༨

༠༦/༠༤/༢༠༡༨

༢༦/༠༢/༢༠༡༨

༠༦-༠༢-༢༠༡༨

༠༥-༡༠-༢༠༡༧

༠༣-༡༠-༢༠༡༧

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

པཱན་སྦང།

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

བཀྲིས་གཡང་རྩེ།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

སྤ་རོོ།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

ཐོོག་མའི་ཁྲིམས་འདུན།

༡༠/༠༡/༢༠༢༠

༡༦-༠༥-༢༠༢༡
༡༦/༠༥/༢༠༢༡

༡༧-༠༡-༢༠༢༠

༡༡-༠༥-༢༠༢༠

༡༠-༠༧-༢༠༢༡

༣༠-༠༦-༢༠༢༡

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཁྲི།ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

གྲངས་མང་ཁྲིམས་

འདུན།

ཁྲི། ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

གྲངས་མང་ཁྲིམས་

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།
གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཤོོག་གྲངས།

143

144

ཤོོག་གྲངས།

༠༧/༢༠༡༧

༠༡/༢༠༡༣
ཆ་ཤས་
༧ པ

༢༡/༢༠༡༧

༡༠/༢༠༠༩

༢༨/༢༠༡༧

༡༩/༢༠༡༧

༡༩

༢༠

༢༡

༢༢

༢༣

ཨང་།

༡༨

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་

༠༦/༠༣/༢༠༡༨

༢༩-༠༩-༢༠༡༦

༢༠-༠༢-༢༠༡༨

གཏུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་ཕྱིར་

རྐྱབ་མི་ནང་ རྫུས་བཟོོ།

མགར་ས་ལུ་ གླིང་སྒར་ཡིག་ཚང་

ཁྲལ་གཟུར།

ནང་ ནང་གསུག། གཡོོ་སྒྱུ་དང་

གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་

གཞུང་ས་ཐོོ་བཀོད།

༠༩-༠༧-༢༠༡༨

༢༩-༠༦-༢༠༡༨

དཔྱལ་ཐེ་གིས ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་ ༢༡/༡༢/༢༠༡༦

དགེ་འདུ་ ཨེ་མ་ལ་ཁ་ལུ་ ཨཔ་

གཡོོགཔ་གི་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

འཕེལ་དངུལ་ཁང་ནང་ སྤྱི་

པདྨ་དགའ་ཚལ་ འབྲུག་གོང་

འཛུལ།

ཐོོག་ལས་ ཐོོ་བཀོད་དང་ཧམ་

སྲོོག ་ཤིང་ཨེ་ཀར་༡.༡༠ གཡོོ་ཟོོལ་

གནག་ཀུ་གི་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་

ཐིམ་ཕུག་རྒྱལཔོོ་བྱག་ཁ་ལུ་

ཆོག་ཐམ་གྱི་འཐུས་ལྐོག་ཟ།

ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་ནང་

སྤ་རོོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་
ཚེས།

༢༡-༠༡-༢༠༡༩

༠༦/༠༡/༢༠༡༩

༡༦-༠༡-༢༠༡༩

༠༩-༡༡-༢༠༡༨

༣༠/༡༠/༢༠༡༨

༢༥-༠༨-༢༠༡༨

༠༤-༠༧-༢༠༡༨

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

མགར་ས་

རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་འདུན།

དགེ་ལེགས་ཕུག

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཆུ་ཁ།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

།པདྨ་དགའ་ཚལ།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

།སྤ་རོོ་།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན

འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

ཐོོག་མའི་ཁྲིམས་འདུན།

༡༠-༠༢-༢༠༢༡

༡༡-༠༧-༢༠༢༠

༡༦-༡༠-༢༠༢༠

༡༠/༠༨/༢༠༢༠

༡༦-༡༢-༢༠༡༩

༣༠-༠༣-༢༠༢༠

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

འདུན།

ཁྲི་ ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

གྲངས་མང་ཁྲིམས་

འདུན།གསར་སྤང་།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཁྲི། ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

གྲངས་མང་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

འབད་དེ་ཡོོདཔ།

ཀྱི་དོོན་ལུ་མཐོོ་གཏུགས་

ཡིག་ཚང་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་

རྒྱལ་པོོའི་གཟིམ་དཔོོན་

གནས་ཚད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༠༦/༢༠༡༧

༢༤/༢༠༡༦

༢༨

༢༩

༡༤/༢༠༡༦

༢༧

༢༦

༠༨/༢༠༡༨

༢༥

༠༨/༢༠༡༧

༠༤/༢༠༡༨

ཨང་།

༢༤

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་

ཤོོག་གྲངས།

འབྲེལ་བའི་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

དངུལ་བཏོོན་འཁྲུལ་ཆས་དང་

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་པི་ཨེན་བི་ནང་

ཐོོག་ཐོོ་བཀོད།

འགལ་ཐོོག་གཞུང་ས་ཧམ་འཛུལ་

ཐིམ་ཕུག་དེབ་སྲིད་ལུ་ ཁྲིམས་

འབྲེལ་གཏོོང་ལེན་།

བར་ རྒྱུ་མཚན་མ་ལྡན་པའི་དངུལ་

ཚད་དང་ནུབ་རིས་མ་རྩའི་ལས་སྡེ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་

ཟོོལ་ཐོོག་ས་ཆ་ཉོ་བཙོོང་།

རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ གཡོོ་

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ དཔལ་ལྡན་

མ་བཟོོ་བའི་དོོགས་པ།

གྱིས་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་རྫུས་

ཧེ་མའི་ ཁྲིམས་དོོན་འགོ་དཔོོན་

འབྲུག་པཱི་ཨེན་བི་་དངུལ་ཁང་ནང་

བར་ན་གྱོས་ངན་དོོགས་པ།

འཆར་གཞི་དང་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་

རིག་ལྷན་ཁག་འོོག་གི་ སློོབ་གྲྭའི་

ཊི་ཨེན་ཀེ་བཟོོ་བསྐྲུན་དང་ ཤེས་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༠༩/༡༠/༢༠༡༧

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

༢༩/༡༢/༢༠༡༧

༠༧/༡༡/༢༠༡༧

༡༦/༡༠/༢༠༡༨

༢༣/༠༨/༢༠༡༨

གཏུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་ཕྱིར་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་
ཚེས།

༢༣/༠༧/༢༠༡༩

༠༥/༠༧/༢༠༡༩

༠༥/༠༤/༢༠༡༩

༠༤/༠༤/༢༠༡༩

༡༤/༠༢/༢༠༡༩

༢༣/༠༡/༢༠༡༩

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

དགེ་ལེགས་ཕུག

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་འདུན།

ལྷུན་རྩེ།

རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

ཐོོག་མའི་ཁྲིམས་འདུན།

༡༦/༠༦/༢༠༢༡

༠༣/༠༨/༢༠༢༠

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

བསྒང་ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་

གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

145

146

ཤོོག་གྲངས།

༣༤

༡༤/༢༠༡༨

༣༣

༤༤པ)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༢༣/༢༠༡༧

༢༩/༢༠༡༧

༡༥/༢༠༡༨

ཨང་།

༣༢

༣༡

༣༠

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་
གཏུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་ཕྱིར་

(ཞི་རྩོད་ཆ་ཤས)

ཚབ་དང་འབྲེལ་བའི་གཡོ་ཟོལ།

ཚབ་ དེ་ལས་ ཡེ་ཤེས་རྩི་ས་ལས་

ཁང་དང་བསོད་ནམ་བི་ཡར་ལས་

བཟང་བཀྲིས་ཀྱི་ ཊི་ཌི་ཚོང་ལས་

ཧེ་མའི་ ལུང་ཕྱོགས་མདོ་ཆེན་ཆོས་

འབབ་དང་བཅའ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕྱོགས་འོང་

མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

རྩིས་འཛིན་ལས་རོོགསཔ་གིས་

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་གི་

ངན་ལྷད།

འགོ་དཔོོན་གྱིས་ གཡོོ་ཟོོལ་དང་

གི་ སྒོ་ནོོར་ལས་ཁུངས་ནང་གི་

སོོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་

རིམ་ནང་ངན་ལྷད།

གཡོོག་ལས་རིམ་གྱི་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་

སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་པའི་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་

ལས་གཡོོག་ལྷན་ཁག་གི་བསྟར་

ས་ཧམ་འཛུལ།

༡༢/༡༠/༢༠༡༥

༢༨/༠༦/༢༠༡༩

༢༨/༡༢/༢༠༡༨

༢༨/༡༢/༢༠༡༨

ལྟག་ལུ་ཀ་ཤ་ལུང་པའི་ནང་ གཞུང་ ༢༨/༡༢/༢༠༡༨

ཐིམ་ཕུག་ སྤང་ཅང་འཁོར་ལོོའི་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་
ཚེས།

༢༠/༡༡/༢༠༡༩

༠༤/༡༡/༢༠༡༩

༠༢/༡༠/༢༠༡༩

༢༦/༠༨/༢༠༡༩

༡༠/༠༧/༢༠༡༩

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་།

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་

དྲུང་ཁག་ ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

ཐོོག་མའི་ཁྲིམས་འདུན།

༢༠/༡༡/༢༠༡༩

༢༥/༠༥/༢༠༢༠

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

འདུན།

ཁྲི། ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

གྲངས་མང་ཁྲིམས་

ལྗོངས་ཁར་

འདུན།བསམ་གྲུབ་

རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

བསྒང་ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་

གནས་ཚད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡༨/༢༠༡༧

༠༡/༢༠༡༩

༡༦/༢༠༡༨

༣༧

༣༨

༣༩

༡ པ་)

(ཆ་ཤས་

༠༩/༢༠༡༦

༠༣/༢༠༡༨

ཨང་།

༣༦

༣༥

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་

གཡོ་ཟལ།

དང་འབྲེལ་བའི་ནང་གསུག་དང་

ནང་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་

པའི་ སྣུམ་འཁོར་བརྡ་སྟོན་སྡེ་ཚན་

ལེན་ནི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་

འཁོར་བཏང་ཆོག་པའི་ ཆོག་ཐམ་

འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ལས་ སྣུམ་

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་

ལག་ལེན།

ལས་སྐྱིད་དབང་ཕྱུག་གི་གཡོ་སྒྱུའི་

བཟང་མཆོག་བཟོ་བསྐུན་ལས་སྡེ་གི་

ཧམ་འཛུལ།

ཐིམ་ཕུག་ཧེ་ཇོ་ལུ་ གཞུང་ས་ནང་

བའི་གཡོ་ཟོལ།

༢༠༡༧ ཚུན་ ཁྲལ་དང་འབྲེལ་

འགྲེན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལས་

ལྷའི་མེ་ཏོག་ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་

སྐྱོང་ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༡༨/༠༧/༢༠༡༩

༢༣/༠༧/༢༠༡༩

༠༤/༡༠/༢༠༡༨

༣༡/༡༢/༢༠༡༨

༢༨/༡༢/༢༠༡༨

གཏུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་ཕྱིར་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་
ཚེས།

༡༠/༡༢/༢༠༢༠

༢༧/༡༠/༢༠༢༠

༣༠/༠༡/༢༠༢༠

༡༦/༡༢/༢༠༢༡

༢༠/༡༢/༢༠༡༩

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

བཀྲིས་སྒང་།

རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་།

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

ཐོོག་མའི་ཁྲིམས་འདུན།
ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་
ཁྲིམས་འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

བསྒང་ཡོདཔ།

རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོདཔ།

རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོདཔ།

རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོདཔ།

རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོདཔ།

རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་

གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཤོོག་གྲངས།

147

148

ཤོོག་གྲངས།

༣༢/༢༠༡༩

༤༤

༤༥

༣༣/༢༠༡༩

༤༣

༡ པ)

(ཆ་ཤས་

༠༢/༢༠༡༩

༢༢/༢༠༡༧

(ཆ་ཤས་༢)

༠༩/༢༠༡༦

༢༦/༢༠༡༧

ཨང་།

༤༢

༤༡

༤༠

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་

ཁྲལ་གཟུར།

རིག་གསར་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ་གི་

གཞུང་གི་འོང་འབབ་ལྐོག་ཟ།

འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ནང་

ཀྱི་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་

དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ ལུང་ཕྱོགས་

ལྐོག་ཟ།

སྣུམ་ལས་འཛིན་ནང་ སྒེར་དངུལ་

དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ འབྲུག་ས་

པའི་ལྟེ་བ་ལུ་ ཁ་ཉེས།

ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་གཤིས་རིག་

ལུགས་རིན་བསྡུར་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་

བཀྲིས་སྒང་ལུ་ ཆུ་བཏོན་ནིའི་ལམ་

ལས་འགུལ་ནང་ ལྐོག་ཟ།

བསྟན་པ་རྡོར་མདན་མའི་སྐུ་འདྲ་

ནང་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

སློབ་གྲྭའི་ བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་

ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་

སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༠༩/༠༡/༢༠༢༠

༠༥/༠༣/༢༠༢༠

༡༡/༡༢/༢༠༢༠

༠༦/༠༣/༢༠༡༩

༡༣/༠༩/༢༠༡༩

༢༨/༠༥/༢༠༡༩

གཏུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་ཕྱིར་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་
ཚེས།

༠༦/༠༤/༢༠༢༡

༠༤/༠༣/༢༠༢༡

༠༡/༠༣/༢༠༢༡

༢༧/༡༠/༢༠༢༠

༡༥/༠༢/༢༠༢༡

༡༤/༡༢/༢༠༢༠

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

འདུན།མོང་སྒར་

རྫོང་ཁག་ ཁྲིམས་

ལེགས་ཕུག

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།དགེ་

ལེགས་ཕུག

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།དགེ་

བཀྲིས་སྒང་།

རྫོང་ཁག་ ཁྲིམས་འདུན།་

ཐིམ་ཕུག

རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་།

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་

ཐོོག་མའི་ཁྲིམས་འདུན།
ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་
ཁྲིམས་འདུན།

དབང་ཁྱབ་ཅན་གྱི་

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

བསྒང་ཡོདཔ།

རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོདཔ།

རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོདཔ།

རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོདཔ།

རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོདཔ།

རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོདཔ།

རྩོད་བཤེར་འབད་བའི་

གནས་ཚད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡༠

༩

༨

༧

༦

༥

༤

༣

༢

༡

ཨང་།

༠༧/༢༠༡༥

༢༣/༢༠༡༦

༠༩/༢༠༡༥

༢༢/༢༠༡༦

(ཆ་ཤས་༧ པ་)

༠༡/༢༠༡༣

རྩོོད་གཞིའི་ཨང་།

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (ནོོར་བུ་ཚི་རིང་)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (རྡོོ་རྗེ་དབངའ་དུས)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (འོོད་ཟེར་སྒྲོལ་མ)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (ཧེ་རུ་ཀ)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

དངུལ་ལྐོག་ཟ། (ག་ར)

སྤ་རོོ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ མ་

ལྐོག་ཟ།

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ནང་མ་དངུལ་

ལྐོག་ཟ།

འབྲུག་འགྲེམ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ མ་དངུལ་

ལཱ་ནང་ མ་དངུལ་ལོོག་སྤྱོོད།

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོོང་ཁག་ནང་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བ་བཟོོ་སྐྲུན་

ཤིང་ཨེ་ཀར་༡.༡༠ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ལས་ ཐོོ་བཀོད།

ཐིམ་ཕུག་རྒྱལཔོོ་བྱག་ཁ་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་ སྲོོག་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༠༣/༠༡/༢༠༢༠

༠༣/༠༡/༢༠༢༠

༠༣/༠༡/༢༠༢༠

༠༣/༠༡/༢༠༢༠

༠༥/༡༠/༢༠༡༧

༢༡/༠༥/༢༠༡༨

༡༧/༠༡/༢༠༢༠

༢༠-༠༢-༢༠༡༩

༢༦/༠༢/༢༠༡༨

༢༨/༠༥/༢༠༡༨

བཀོད་ཟླ་ཚེས།

འགོ་ཐོོག་ཐོོ་

༡༠/༠༦/༢༠༢༡

༠༥/༠༤/༢༠༢༡

༢༦-༠༣-༢༠༢༡

༣༠/༡༡/༢༠༢༠

༣༡/༡༢/༢༠༡༩

༣༡/༡༢/༢༠༡༩

༠༦/༡༠/༢༠༢༠

༣༠/༡༢/༢༠༡༩

༠༦/༡༢/༢༠༡༩

༠༦/༡༢/༢༠༡༩

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། སྤ་རོོ་

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། ཐིམ་ཕུག

མཐོོ་གཏུགས།

གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་འདུན་སར་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཁྲིམས་ཁྲི་ ༡ པ།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཁྲིམས་ཁྲི་ ༡ པ།

ཕུག

རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་འདུན། ཐིམ་

རྩོོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

ཟུར་སྦྲགས་༤ པ་: སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ༌ལས༌ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི༌བར་ གནང་ཡོོད་པའི་འཁྲུན་ཆོད།

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་བསྒང་།

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མཐོོ་

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་བསྒང་།

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་

གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཤོོག་གྲངས།

149

150

ཤོོག་གྲངས།

༢༠

༡༩

༡༨

༡༧

༡༦

༡༥

༡༤

༡༣

༡༢

༡༡

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་ཨང་།

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (ཚེ་རིང་མགོནམ)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (པདྨ་དབང་དུས)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (ཆོས་གྲུབ་འབྲུག་པ་)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (ལྷག་པ་ཚེ་རིང་)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (ཚེ་རིང་བདེ་སྐྱིད)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (ཁ་ཆོས)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (བཀྲིས་དོོན་གྲུབ)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (ཀརྨ་ རིན་འཛིན)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (ཚེ་རིང་དབངའ་དུས)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (རིན་ཆེན་དབང་དུས)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༢༠/༠༡/༢༠༢༠

༢༠/༠༡/༢༠༢༠

༢༠/༠༡/༢༠༢༠

༢༠/༠༡/༢༠༢༠

༢༠/༠༡/༢༠༢༠

༢༠/༠༡/༢༠༢༠

༢༠/༠༡/༢༠༢༠

༢༠/༠༡/༢༠༢༠

༠༧/༠༡/༢༠༢༠

༠༧/༠༡/༢༠༢༠

བཀོད་ཟླ་ཚེས།

འགོ་ཐོོག་ཐོོ་

༡༤/༠༩/༢༠༢༠

༠༧/༠༨/༢༠༢༠

༡༠/༠༧/༢༠༢༠

༡༥/༠༣/༢༠༢༡

༡༢/༠༣/༢༠༢༡

༡༢/༠༣/༢༠༢༡

༠༥/༠༣/༢༠༢༡

༠༥/༠༣/༢༠༢༡

༡༢/༠༣/༢༠༢༡

༣༠/༠༦/༢༠༢༡

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

རྩོོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་

འབད་ཡོོདཔ།

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མཐོོ་གཏུགས་

གྲངས་མང་ ཆེ་མཐོོ་ གྲངས་མང་

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་

གནས་ཚད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༣༢

༣༡

༣༠

༢༩

༢༨

༢༧

༢༦

༢༥

༢༤

༢༣

༢༢

༢༡

ཨང་།

༡༤/༢༠༡༨

(ཆ་ཤས་༣ པ)

༠༡/༢༠༡༣

(ཆ་ཤས་༡ པ)

༠༡/༢༠༡༣

(ཆ་ཤས་༡༧ པ)

༡༣/༢༠༡༤

༠༧/༢༠༡༧

(ཆ་ཤས ༣༦)

༡༣/༢༠༡༤

རྩོོད་གཞིའི་ཨང་།

ལས་རོོགསཔ་གིས་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་འཛིན་

འཛུལ།

སྒང་ཆེ་དང་ལྕང་དེབ་སྲིད་ལུ་ གཞུང་ས་དྲིསི་ ༡༣༢ ཧམ་

ཨེ་ཀར་༡.༣༧ ཧམ་འཛུལ།

ཐིམ་ཕུག་ཚ་ལུ་མ་ཕེལ་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་གཞུང་ས་

རྫུས་མ་བཟོོ་བ། (ཉེས་རྩོོད་ཆ་ཤས)

དཔོོན་ཚུ་གིས་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

སྤ་རོོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་འགོ་

གཟུར།

ཀེན་པ་སྒེར་སྡེ་ཚད་ཀྱིས་ ཚོོང་གི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་

ཡིག་ཚང་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ། (བཀྲིས་རྣམ་རྒྱས)

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

འགོ་ཐོོག་ཐོོ་

༠༤-༡༡-༢༠༡༩

༠༨-༠༩-༢༠༡༧

༠༣-༡༠-༢༠༡༧

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༢༠-༠༥-༢༠༢༠

༠༣-༠༨-༢༠༢༠

༠༥-༠༧-༢༠༡༨

༠༥-༠༧-༢༠༡༨

༠༤-༠༧-༢༠༡༨

༡༦-༠༡-༢༠༢༠

༠༡-༠༨-༢༠༡༩

༢༧-༠༤-༢༠༢༠

བཀོད་ཟླ་ཚེས།

༢༩-༠༤-༢༠༢༠

༢༣-༠༣-༢༠༢༠

༣༡-༠༡-༢༠༢༠

༡༢-༠༢-༢༠༢༠

༠༧-༠༨-༢༠༢༠

༢༤-༠༢-༢༠༢༡

༣༡-༠༡-༢༠༢༠

༠༦-༠༧-༢༠༢༠

༡༦-༠༤-༢༠༢༠

༢༩-༡༠-༢༠༢༠

༢༠-༡༢-༢༠༡༩

༡༤/༡༢/༢༠༢༠

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ མཐོོ་

ཡོོདཔ།

འཁྲུན་ཆོད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོོ་

གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་མཐོོ་

གནས་ཚད།

གྲུབ་ཆོས་གླིང་

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། བསམ་

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། ཐིམ་ཕུག

ཤོོག་གྲངས།

འབད་ཡོོདཔ།

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མཐོོ་གཏུགས་

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་་རྫོོང་ཁག་

གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ མཐོོ་

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། ཐིམ་ཕུག བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་བསྒང་།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། སྤ་རོོ་

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། སྤ་རོོ་

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། སྤ་རོོ་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། ཆུ་ཁ།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

རྩོོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡
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ཤོོག་གྲངས།

༡༢/༢༠༡༦

༠༣/༢༠༡༨

༠༡/༢༠༡༨

༣༤

༣༥

༣༦

(ཆ་ཤས་ ༩ པ)

༡༣/༢༠༡༤

༠༨/༢༠༡༨

༤༡

༤༢

༢༨/༢༠༡༧

༠༢/༢༠༡༤

༤༠

༣༩

༣༨

(ཆ་ཤས་༤ པ)

༠༡/༢༠༡༣

༡༡/༢༠༡༥

༣༣

༣༧

རྩོོད་གཞིའི་ཨང་།

ཨང་།

ཧམ་འཛུལ།

རབ་བརྟེན་སྨན་རིག་ཚོོང་ཁང་།

མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

འབྲུག་པཱི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ནང་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་

ནང་ནང་གསུག་དང་གཡོོ་སྒྱུ་ དེ་ལས་ཁྲལ་གཟུར།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོོ་བསྐྲུན་ལཱ་

དངུལ་ རུ་པི་ ལོོག་སྤྱོོད།

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་པཱི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་

ཀར་༠.༣༣

ལུང་བསྟན་ཕུག་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་ གཞུང་ས་ ཨེ་

སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གི་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ལྐོག་ཟ།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ མ་དངུལ་

ཆ་ཐོོ་བཀོད་འབད་ཡོོདཔ།

དང་ རྒཔོོ་བཀའ་གྱུར་གཉིས་ཀྱི་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་ས་

ལྕང་སྡེབ་སྲིད་ཀྱི་ཧེ་མའི་ས་ཁྲམ་ཐོོ་བཀོད་ལས་རོོགསཔ་

ཉིན་བསྟར་གླ་འཐུས་ཐོོབ་བརྗོད།

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ནང་གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

འགོ་ཐོོག་ཐོོ་

༠༢-༡༠-༢༠༡༩

༡༤-༠༢-༢༠༡༩

༡༦-༠༡-༢༠༡༩

༡༥-༠༥-༢༠༡༩

༡༠-༠༥-༢༠༡༨

༡༤-༠༩-༢༠༡༧

༠༢-༡༢-༢༠༡༩

༢༠-༡༢-༢༠༡༩

༡༥-༠༧-༢༠༡༩

༢༥-༠༦-༢༠༡༩

བཀོད་ཟླ་ཚེས།

༣༠-༠༧-༢༠༢༠

༣༠-༠༧-༢༠༢༠

༠༡-༠༧-༢༠༢༠

༡༨-༠༦-༢༠༢༠

༢༨-༠༣-༢༠༡༩

༢༩-༠༦-༢༠༢༠

༡༩-༠༦-༢༠༢༠

༢༠-༠༥-༢༠༢༠

༡༩-༠༥-༢༠༢༠

༣༠-༠༤-༢༠༢༠

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། ཐིམ་ཕུག

ལེགས་ཕུག

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།དགེ་

ཁྲིམས་འདུན།

གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་ ཆེ་མཐོོ་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཕུག་

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། ཐིམ་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

དུས་ཕོོ་བྲང།

རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་འདུན།དབང་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཁྲི་༣ པ།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

རྩོོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མཐོོ་

ལུ་མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

གསར་སྤང་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་བསྒང་།

གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མཐོོ་

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོད།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

གནས་ཚད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡༦/༢༠༡༨

༡༠/༢༠༠༩

༢༡/༢༠༡༧

༤༤

༤༥

༤༦

༥༡

༥༠

༤༩

༤༨

(ཆ་ཤས་༢ པ)

༠༣/༢༠༡༧

༠༥/༢༠༡༢

༠༢/༢༠༡༦

༡༡/༢༠༡༨

༤༣

༤༧

རྩོོད་གཞིའི་ཨང་།

ཨང་།

ཟོོལ་དང་ངན་ལྷད།

ཐོོབ་བརྗོད་ནང་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ་ཚུ་གིས་

གཡོོ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ནང་ ཉེན་བཅོལ་རྫུས་མ་

ཐོོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ནང་ ནང་གསུག

ཐིམ་ཕུག་ཚ་ལུ་མ་ཕེལ་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་གཞུང་ས་

གཉེརཔ་གི་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ དངུལ་

ལྐོག་ཟ།

ལག་ཡིག་ཚང་གི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཞིབ་རོོགས་གི་མ་དངུལ་

པདྨ་དགའ་ཚལ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ཡན་

འགལ་ཐོོག་ གཞུང་ས་ཐོོ་བཀོད།

དགེ་འདུ་ ཨེ་མ་ལ་ཁ་ལུ་ ཨཔ་དཔྱལ་ཐེ་གིས ཁྲིམས་

དང་གཡོོ་སྒྱུ།

གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་གསུག་

གྲལ་གཏོོགས་ཡོོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་བརྡ་སྟོོན་སྡེ་ཚན་ནང་

ལས་ སྣུམ་འཁོར་བཏང་ཆོག་པའི་ ཆོག་ཐམ་ལེན་ནི་ནང་

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་

ཡོོད་པའི་ གཡོོ་ཟོོལ་དང་ངན་ལྷད།

མོོང་སྒང་རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་གི་ཁྲི་འཛིན་ གྲལ་གཏོོགས་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

འགོ་ཐོོག་ཐོོ་

༠༤-༠༥-༢༠༢༡

༢༧-༡༠-༢༠༢༠

༡༢-༠༤-༢༠༡༩

༢༧-༠༡-༢༠༢༠

༠༡-༡༠-༢༠༡༩

༢༦-༠༡-༢༠༢༠

༡༥-༠༧-༢༠༡༩

༡༢-༠༣-༢༠༢༠

༢༣-༠༩-༢༠༡༩

བཀོད་ཟླ་ཚེས།

༡༩-༠༥-༢༠༢༡

༡༨-༠༣-༢༠༢༡

༠༤-༠༢-༢༠༢༠

༢༨-༠༦-༢༠༢༡

༡༠-༠༡-༢༠༢༠

༣༡-༠༧-༢༠༢༠

༡༦-༡༠-༢༠༢༠

༠༡-༡༠-༢༠༢༠

༡༠-༠༨-༢༠༢༠

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། ཧཱ།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། མོོང་སྒར་།

རྩོོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་བསྒང་།

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་བསྒང་།

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

བསྒང་།

འཁྲུན་ཆོད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་

གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཤོོག་གྲངས།

153

154 ཤོོག་གྲངས།

༡༤/༢༠༡༢

༥༥

༢༤/༢༠༡༦

༡༠/༢༠༡༥

༥༧

༥༨

(ཆ་ཤས་ ༣༣ པ)

༡༣/༢༠༡༤

༠༣/༢༠༡༩

༥༤

༥༦

༢༡/༢༠༡༦

(ཆ་ཤས་ ༤ པ)

༠༣/༢༠༡༧

རྩོོད་གཞིའི་ཨང་།

༥༣

༥༢

ཨང་།

དཔོོན་གྱི་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ རྩིས་འཛིན་འགོ་

སྒེར་མིང་ཐོོག་ཐོོ་བཀོད་དང་གཡོོ་ཟལ།

ཐིམ་ཕུག་ལྕང་དེབ་སྲིད་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་གཞུང་ས་

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ལུ་ ཇེ་པི་ཨེལ་པི་གི་ ཁྲལ་གཟུར།

མ་དངུལ་ལོོག་སྤྱོོད།

ཐའི་ལེན་ལུ་ འབྲུག་གི་ཕྱི་འབྲེལ་དོོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ནང་

དངུལ་གཉེརཔ་གི་ ལྐོག་ཟ།

རྩི་རང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་

པཱན་སྦང་ གོ་ཤིང་རྒཔོོ་གི་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ནང་ རྒྱུ་མཚན་མ་ལྡན་པའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས།

ནང་ཡོོད་པའི་ཤེས་རབ་རལ་གྲི་འབྲིང་རིམ་སློོབ་གྲྭ་གོང་མ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་གྱིས་ མོོང་སྒར་རྫོོང་ཁག་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

འགོ་ཐོོག་ཐོོ་

༡༡-༠༩-༢༠༡༩

༢༢-༠༧-༢༠༡༩

༠༥-༠༤-༢༠༢༡

༠༩-༡༡-༢༠༢༠

༡༨-༠༣-༢༠༢༠

༠༦-༠༦-༢༠༡༨

༢༠-༠༩-༢༠༡༩

བཀོད་ཟླ་ཚེས།

༣༠-༠༦-༢༠༢༡

༢༥-༠༥-༢༠༢༡

༡༤-༠༥-༢༠༢༡

༢༧-༠༤-༢༠༢༡

༡༤-༠༤-༢༠༢༡

༠༦-༠༥-༢༠༢༡

༠༣-༡༢-༢༠༢༠

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། ཐིམ་ཕུག

མཐོོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། ཙི་རང་།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན། ཐིམ་ཕུག

རྩོོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་

གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་མཐོོ་

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་བསྒང་།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་བསྒང་།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་བསྒང་།

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་

གནས་ཚད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

༠༧/༢༠༡༡

༠༣/༢༠༡༣

༦

༡༣ཁ/༢༠༠༩ ལུ་ འབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོོན་གི་

༤

༥

༤ཁ/༢༠༡༠

༣

འཛིན་ནང་ལྐོག་ཟ།

སྤུ་ན་ཁ་འབྲུག་དངུལ་ཁང་ཚད་

༡༣/༢༠༠༩ གི་ཆ་ཤས་)

སྤྱོོད་དང་ལྐོག་ཟ། (རྩོོད་གཞི་

མ་དངུལ་ནང་ མ་དངུལ་ལོོག་

༡༣/༢༠༠༩) གསོོ་བའི་མཁོ་སྒྲུབ་

ནང་གསུག

གསོོ་བའི་ལྷན་ཁག། ཀོལ་ཀ་ཊ་

བསྐྲུན།

ནག་མི་སྡེ་སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་བཟོོ་

དཀར་ན་སློོབ་གྲྭ་ཆེ་བ་དང་ སྤང་

དར་དཀར་ན་རྫོོང་ཁག་ནང་ དར་

རྩོོད་གཞི།

བསམ་རྩེ་ས་གཏེར་དང་འབྲེལ་བའི་

༡༨/༢༠༠༨

༢

ནང་ལྐོག་ཟ།

ན་གཞོོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༠༤/༢༠༠༧

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༡

ཨང་།

༠༡/༡༥/༢༠༡༤

༠༢/༢༠/༢༠༡༢

༡༢/༡༠/༢༠༡༠

༠༨/༠༥/༢༠༡༠

༠༤/༡༠/༢༠༠༩

༡༠/༢༥/༢༠༠༧

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༠༩/༢༦/༢༠༡༤

༠༤/༡༡/༢༠༡༣

༠༨/༢༢/༢༠༡༢

༠༥/༢༨/༢༠༡༢

༡༢/༣༠/༢༠༡༡

༡༠/༡༥/༢༠༠༩

ཆོད་ཟླ་ཚེས།
མི་ངོམ།

འབད་དགོ་མི་

སྣ་བརྒྱད།

མཚན།

སངྱས་རྒྱལ་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

༦༦༥,༠༠༠.༠༠

༡,༤༠༢,༥༦༣.༠༠

༤༧,༨༤༤,༢༨༡.༥༢

༤༣,༢༦༢,༩༨༠.༠༠

༡,༡༦༩,༨༩༥.༥༦

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

བསྡོོམས།

༢,༩༢༧,༠༠༩.༠༠
དབང་འདུས། ༢,༠༠༡,༤༦༤.༠༠

སྒྲུབ།

ཚེ་རིང་ཆོས་

ཨེལ་བི་སུ་བྷ། ༤,༡༠༣,༧༦༡.༩༨

བསམ་སྒྲུབ།

ཚེ་དབང་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན། ཕན་ཅུང་།

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན། སེངྒེ་རྡོོ་རྗེ།

ཆོད།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་

སོོར་ཆུད་

རྒྱུ་དངོས།

བཀའ་གནང་ཡོོད་པའི་སོོར་ཆུད་

-

༧༤༦,༡༥༥.༠༠

-

-

-

༡,༠༨༩,༧༡༦.༦༢

༣༥༧,༢༣༥.༩༨

-

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

རྒྱུ་དངོས།

ནང་ལུ་སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོད་མི།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་

-

༧༥༦,༡༥༥.༠༠

༡,༧༩༠,༦༤༣.༩༨

༢༤༢,༣༣༩.༠༠

༥༠༢,༥༦༣.༠༠

༥,༡༨༤,༠༧༢.༨༨

༢,༡༧༣,༦༧༩.༡༠

༥༠༠,༠༠༠.༠༠

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

བསྡོོམས།

ཡོོད་པའི་དངུལ་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སོོར་ཆུད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

དྲན་གསོོ།
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རྒྱུ་དངོས།

ཤོོག་གྲངས།

༢,༠༠༡,༤༦༤.༠༠

༢,༡༧༠,༨༥༤.༠༠

༢,༣༡༣,༡༡༨.༠༠

༤༢༢,༦༦༡.༠༠

༩༠༠,༠༠༠.༠༠

༤༢,༦༦༠,༢༠༨.༦༤

༤༡,༠༨༩,༣༠༠.༩༠

༦༦༩,༨༩༥.༥༦

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

དགོཔ་ཡོོད་མི། གོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་ད སོོར་ཆུད་འབད་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

ཟུར་སྦྲགས་༥ པ་: བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དགོཔ་ཡོོད་པའི་འཁྲུན་ཆོད་ - སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ལུ་སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོད་མི།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༠༡/༢༠༡༥

༩

༢༥/༢༠༡༦

༠༤/༢༠༡༦

༡༣

༡༤

༡༩)

(ཆ་ཤེས་

༡༣/༢༠༡༤

༢༡)

(ཆ་ཤེས་

༡༣/༢༠༡༤

༡༢

༡༡

༧ པ)

(ཆ་ཤེས་

༡༣/༢༠༡༤

༡༡/༢༠༠༩

༨

༡༠

༡༠/༢༠༡༠

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༧

ཨང་།

ནང་གཡོོ་ཟོོལ་དང་ལྐོག་ཟ།

འབབ་དང་བཅའ་དམ་ཡིག་ཚང་

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ལུང་ཕྱོོགས་འོོང་

ནང མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཝམ་རོོང་འབྲུག་རྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཀུན་གྲུབ་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་

ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

དཔལ་འབྱོོར་ལྕགས་ཚོོང་ཁང་གི་

གསུག་དང་ ཁྲལ་གཟུར་།

རིག་གསུམ་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་

ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལྐོག་ཟ།

དར་དཀར་ན་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་

འཐུས་ཐོོབ་བརྗོད་རྫུས་མ།

ལོོག་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ ཉིན་ལྟར་གླ་

ནང་ གཞུང་འཁོར་དང་མི་སྟོོབས་

བཟོོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་

བསྐྲུན།

༠༣/༢༨/༢༠༡༧

༠༢/༠༥/༢༠༡༨

༠༣/༡༨/༢༠༡༦

༠༣/༡༨/༢༠༡༦

༠༣/༡༨/༢༠༡༦

༡༢/༢༩/༢༠༡༥

༠༨/༠༦/༢༠༡༢

༠༧/༠༣/༢༠༡༢

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༡༡/༢༠/༢༠༡༨

༠༩/༡༨/༢༠༡༨

༠༥/༢༢/༢༠༡༨

༠༥/༡༤/༢༠༡༨

༠༥/༡༡/༢༠༡༨

༠༧/༠༧/༢༠༡༦

༠༡/༡༢/༢༠༡༦

༠༡/༡༤/༢༠༡༥

ཆོད་ཟླ་ཚེས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ན་རང་གཞི་བརྟེན་སྨན་ཁང་བཟོོ་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

གླིང་།

འདུན།ཕུན་ཚོོགས་

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན།ཝམ་རོོང་

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

གླིང་

འདུན།ཕུན་ཚོོགས་

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

གླིང་

འདུན།ཕུན་ཚོོགས་

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

གླིང་

འདུན།ཕུན་ཚོོགས་

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

ཆོད།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་

ཚེ་རིང་རྡོོ་རྗེ།

ཀརྨ་ ཆོས་རྗེ།

གར་ཝལ།

བྷི་ཀཤི་ཨ་

འདུས།

བཀྲིས་དབང་

ཆོས་སྒྲོན།

བསོོད་ནམ་

ཆོས་རྒྱལ།

རྟ་མགྲིན་

མ།

ཌི་ཨེན་ཤར་

ཕྱུག།

ཨྱོོན་དབང་

མི་ངོམ།

འབད་དགོ་མི་

སོོར་ཆུད་

༡,༣༥༧,༢༢༤.༡༣

༡,༦༡༣,༠༨༡.༧༧

༨༣,༧༦༩,༢༧༠.༠༠

༡,༠༥༦,༡༠༠.༠༠

༤༤༦,༠༠༠.༠༠

༧༨༩,༩༠༩.༡༠

-

༥,༡༩༠,༨༨༨.༢༠

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

བསྡོོམས།

དྲིསི་༢༨།

ཁ་ལུ་ས་ཆ་

ཕུག་དང་ཆུ་

དགེ་ལེགས་

རྒྱུ་དངོས།

བཀའ་གནང་ཡོོད་པའི་སོོར་ཆུད་

-

-

-

-

-

-

༣,༠༠༠,༠༠༠.༠༠

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

རྒྱུ་དངོས།

ནང་ལུ་སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོད་མི།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་

-

༥༠༩,༧༡༠.༠༠

-

-

-

༣༢༣,༣༧༥.༠༠

-

༥,༡༩༠,༨༨༨.༢༠

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

བསྡོོམས།

ཡོོད་པའི་དངུལ་
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༡,༣༥༧,༢༢༤.༡༣

༡,༡༠༣,༣༧༡.༧༧

༨༣,༧༦༩,༢༧༠.༠༠

༡,༠༥༦,༡༠༠.༠༠

༤༤༦,༠༠༠.༠༠

༤༦༦,༥༣༤.༡༠

-

-

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

བསྡུ་ཡོོད།

སོོར་ཆུད་མཇུག་

དྲན་གསོོ།

ཤོོག་གྲངས།

༡༣།

ས་ཆ་དྲིས་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

ཡོོད།

འཁྲུན་ཆོད་གནང་

རྩོོད་ཟླ་མེད་པར་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བའི་སྒང་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

དགེ་ལེགས་ རྒྱལ་ཡོོངས་ས་ཆ་
ཕུག་ ལུ་

རྒྱུ་དངོས།

དགོཔ་ཡོོད་མི། གོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་ད སོོར་ཆུད་འབད་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སོོར་ཆུད་འབད་

༢༠

༡༩

༡༨

༡༧

༠༥/༢༠༡༧

༡༦

༡༢ པ)

(ཆ་ཤས

༡༣/༢༠༡༤

༤༤ པ)

(ཆ་ཤས

༡༣/༢༠༡༤

༩ པ)

(ཆ་ཤས

༡༣/༢༠༡༤

༣ པ)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༤༠)

(ཆ་ཤེས་

༡༣/༢༠༡༤

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༡༥

ཨང་།

དང་ཁྲལ་གཟུར།

བི་ཡར་ལས་ཚབ་ཀྱིས་ནང་གསུག་

ནོོར་ལྷ་ཚོོང་སྡེ་ དེ་ལས་ ནོོར་ལྷ་

འབྲུག་ནོོར་ལྷ་ཚོོང་ལས་ཁང་དང་

དང་ཁྲལ་གཟུར།

ནམ་བི་ཡར་ལས་སྡེ་གི་ནང་གསུག་

རྩི་ས་ལས་ཚབ་ དེ་ལས་ བསོོད་

ཊི་ཌི་ཚོོང་ལས་ཁང་དང་ཡེ་ཡེས་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རབ་བརྟེན་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ནང་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

བུར་མི་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ནང་

དངུལ་ལྐོག་ཟ།

དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་མ་

ཁྲིམས་ཤིང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

༠༣/༡༨/༢༠༡༦

༠༦/༢༧/༢༠༡༧

༠༣/༡༨/༢༠༡༦

༠༣/༡༨/༢༠༡༦

༡༢/༡༣/༢༠༡༨

༠༣/༣༡/༢༠༡༧

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༠༥/༣༠/༢༠༡༩

༠༤/༢༣/༢༠༡༩

༠༩/༡༣/༢༠༡༩

༠༩/༡༦/༢༠༡༩

༠༧/༣༡/༢༠༡༩

༠༦/༠༤/༢༠༡༨

ཆོད་ཟླ་ཚེས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

བཀྲིས་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

བཀྲིས་པདྨོོ།

རྒྱ་མཚོོ།

བསོོད་ནམས་

ག་དེ།

ཨ་ནུ་ལམ་

མི་ངོམ།

འབད་དགོ་མི་

དབང་ཕྱུག།

རྟ་མགྲིན་

ས་ལི།

ར་ཇིབ་བན་

སྒྲོལ་དཀར།

བསྟན་འཛིན་

བཀྲིས།

ཆོས་བཟང་

ན་པཱན་དྲེ།

བཱལ་ཀིརཤ་

འབྱོོར།

དཔལ་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན། བསོོད་ནམ་

གླིང་

འདུན།ཕུན་ཚོོགས་

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཚེ་རིང་།

དབྱངས་སྐྱིད་

གུབ་ཏ།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན། སངས་རྒྱས་

འདུན།ཁྲིམས་ཤིང་

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

གླིང་།

འདུན།ཕུན་ཚོོགས་

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

ཆོད།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་

སོོར་ཆུད་

༣༥༣,༦༠༠.༠༠

༣༦༥,༠༠༠.༠༠

༦༨༨,༤༡༦.༦༧

༢,༩༩༡,༤༣༦.༣༥

༤,༩༢༨,༢༨༨.༢༤

༡,༩༦༤,༧༦༩.༠༠

༨,༥༦༤,༠༣༦.༠༡

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

བསྡོོམས།
རྒྱུ་དངོས།

བཀའ་གནང་ཡོོད་པའི་སོོར་ཆུད་

-

-

-

༢,༥༣༩,༧༧༦.༠༠

༦༠,༠༠༠.༠༠

-

-

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

རྒྱུ་དངོས།

ནང་ལུ་སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོད་མི།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་

༢༠༠,༠༠༠.༠༠

༢༠༠,༠༠༠.༠༠

-

-

༢༧༨,༠༠༠.༠༠

-

༢,༧༣༦,༤༣༦.༣༥

-

༤,༨༤༩,༢༨༨.༢༤

-

༦,༨༥༤,༠༣༦.༠༡

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

བསྡོོམས།

ཡོོད་པའི་དངུལ་
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རྒྱུ་དངོས།

ཤོོག་གྲངས།

༡༥༣,༦༠༠.༠༠

༡༦༥,༠༠༠.༠༠

-

-

༤༡༠,༤༡༦.༦༧

-

༢༥༥,༠༠༠.༠༠

-

༧༩,༠༠༠.༠༠

༡,༩༦༤,༧༦༩.༠༠

༡,༧༡༠,༠༠༠.༠༠

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

དགོཔ་ཡོོད་མི། གོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་ད སོོར་ཆུད་འབད་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སོོར་ཆུད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

ཡོོད།

འཁྲུན་ཆོད་གནང་

རྩོོད་ཟླ་མེད་པར་

དྲན་གསོོ།

༢༦

༢༥

༢༤

༢༣

༢༢

༢༡

ཨང་།

ཀྱི་ གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

དཔོོན་སངྱས་གྲགས་པ་གི་གཡོོ་སྒྱུ་

༥ པ)

དང་ལྐོག་ཟ།

ཨྱོོན་དངོས་གྲུབ་དང་ དཔལ་

པ་དང་༢༢ པའི་ནང་ ལིང་དཔོོན་

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༧

པའི་ནང་ ལིང་དཔོོན་ འགྱུར་མེད་

༤ པ)

( ཆ་ཤས་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༦

གི་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

རིག་འཛིན་ཡེ་ཤེས་དང་ བཟོོད་པ་

པ་དང་༡༠ པའི་ནང་ སྡེ་བདག་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༥

གི་ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཨེམ་ཀྲི་ཕུན་ཚོོགས་ཚོོང་ལས་ཁང་

ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རབ་བསྟན་རོོཊ་ཝེསི་ཚོོང་ཁང་གི་

ཁྲལ་གཟུར།

ཆོ་ཏ་ལལ་ཤ་གི་ནང་གསུག་དང་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༠༣/༡༨/༢༠༡༦

༠༣/༡༨/༢༠༡༦

༠༣/༡༨/༢༠༡༦

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༠༣/༡༥/༢༠༡༩

༠༣/༡༥/༢༠༡༩

༠༣/༡༥/༢༠༡༩

༠༨/༢༦/༢༠༡༩

༠༨/༢༦/༢༠༡༩

༠༧/༢༥/༢༠༡༩

ཆོད་ཟླ་ཚེས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༠༡/༢༠༡༧

༣ པ)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

༢ པ)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༥ པ)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༤ པ)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆོད།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་

གྲུབ།

ཨྱོོན་དངོས་

འགྱུར་མི།

ཡེ་ཤེས།

རིག་འཛིན་

དབང་མོོ།

བསོོད་ནམ་

དབང་མོོ།

བསོོད་ནམ་

ཆོ་ཏྲ་ལལ་ཤ།

ཆུ་ལའི་ཤ།

མི་ངོམ།

འབད་དགོ་མི་

སོོར་ཆུད་

༦༥༩,༡༤༥.༠༠

༡༧,༥༦༡.༤༢

༢༡༦,༩༣༣.༩༦

༡,༩༥༢,༢༡༧.༣༢

༤,༥༠༠,༩༥༨.༣༠

༧,༠༩༨,༣༣༧.༠༨

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

བསྡོོམས།
རྒྱུ་དངོས།

བཀའ་གནང་ཡོོད་པའི་སོོར་ཆུད་

-

-

-

-

༨༣༢,༥༠༠.༠༠

-

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

རྒྱུ་དངོས།

ནང་ལུ་སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོད་མི།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་

-

-

-

༡,༨༡༧,༢༡༧.༣༢

༤,༢༢༣,༤༥༨.༣༠

-

༦,༨༦༨,༣༣༧.༠༨

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

བསྡོོམས།

ཡོོད་པའི་དངུལ་
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༦༥༩,༡༤༥.༠༠

༡༧,༥༦༡.༤༢

༢༡༦,༩༣༣.༩༦

༡༣༥,༠༠༠.༠༠

༢༧༧,༥༠༠.༠༠

-

༢༣༠,༠༠༠.༠༠

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

ཤོོག་གྲངས།

རྒྱུ་དངོས།

དགོཔ་ཡོོད་མི། གོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་ད སོོར་ཆུད་འབད་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སོོར་ཆུད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

དྲན་གསོོ།

༣༡

༣༠

༢༩

༢༨

༢༧

ཨང་།

དཔལ་རྒྱབ་བསོོད་ནམས་དོོན་གྲུབ་

བསོོད་ནམས་རྡོོ་རྗེ་གི་ གཡོོ་སྒྱུ་

༡༠ པ)

༡༡ པ)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

དང་ལྐོག་ཟ།

གླིང་རྒྱས་རྒྱ་མཚོོ་གིས་གི་གཡོོ་སྒྱུ་

པ་དང་༢༣ པའི་ནང་ ལིང་དཔོོན་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༤

དང་ལྐོག་ཟ།

ནམས་ལྷ་རྒྱལ་དང་ དཔལ་རྒྱབ་

པའི་ནང་ ལིང་དཔོོན་ བསོོད་

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༣

ཀྱི་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

འོོག་མ་ ཀརྨ་ མཐར་ཕྱིན་ དང་

༨ པ།

(ཆ་ཤེས་

པ་དང་༡༧ པའི་ནང་ དམག་སྲིད་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༡

གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

ཚེ་དབང་དང་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

པའི་ནང་ ལིང་དཔོོན་ སྲིད་རྒྱས་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༩

དང་ལྐོག་ཟ།

དཔོོན་ ཨྱོོན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གཡོོ་སྒྱུ་

༨ པ་དང་༢༠ པའི་ནང་ ལིང་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༠༨/༠༡/༢༠༡༧

༠༨/༠༡/༢༠༡༧

༠༨/༠༡/༢༠༡༧

༠༨/༠༡/༢༠༡༧

༠༨/༠༡/༢༠༡༧

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༠༣/༡༥/༢༠༡༩

༠༣/༡༥/༢༠༡༩

༠༣/༡༥/༢༠༡༩

༠༣/༡༥/༢༠༡༩

༠༡/༠༨/༢༠༡༩

ཆོད་ཟླ་ཚེས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

༠༡/༢༠༡༧

༧ པ།

(ཆ་ཤེས་

༠༡/༢༠༡༧

༦ པ)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན་།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་

ཆོད།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་

མཚོོ།

གླིང་རྒྱས་རྒྱ་

རྡོོ་རྗེ།

བསོོད་ནམས་

ལྷ་རྒྱལ།

བསོོད་ནམ་

ཕྱིན།

ཀརྨ་ མཐར་

དབང།

སྲིད་རྒྱས་ཚེ་

གྲུབ།

ཨྱོོན་ལྷུན་

མི་ངོམ།

འབད་དགོ་མི་

སོོར་ཆུད་

༤༧,༨༡༦.༠༠

༣༠,༠༠༠.༠༠

༡༧༣,༤༩༧.༠༠

༦༠,༡༤༠.༠༠

༣༧,༡༥༦.༠༠

༣༩༦,༣༦༨.༢༤

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

བསྡོོམས།
རྒྱུ་དངོས།

བཀའ་གནང་ཡོོད་པའི་སོོར་ཆུད་

-

-

-

-

-

-

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

རྒྱུ་དངོས།

ནང་ལུ་སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོད་མི།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་

-

-

-

-

-

-

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

བསྡོོམས།

ཡོོད་པའི་དངུལ་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སོོར་ཆུད་འབད་
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རྒྱུ་དངོས།

ཤོོག་གྲངས།

༤༧,༨༡༦.༠༠

༣༠,༠༠༠.༠༠

༡༧༣,༤༩༧.༠༠

༦༠,༡༤༠.༠༠

༣༧,༡༥༦.༠༠

༣༩༦,༣༦༨.༢༤

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

དགོཔ་ཡོོད་མི། གོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་ད སོོར་ཆུད་འབད་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

དྲན་གསོོ།

༣༦

༦ པ)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༣

༢༡/༢༠༡༧

༣༥

འཛུལ།

ཐོོག་ལས་ ཐོོ་བཀོད་དང་ཧམ་

གཞུང་ས་དྲིསི་༡༠༦ ཚུལ་མིན་

གསར་བྷི་ཐང་ལུ་རྒཔོོ་ན་ཀུ་གི་

ཀྱི་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཕྱོོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ཞིབ་རོོགས་

འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ལུང་

དགེ་ལེགས་ཕུག་ འབྲུག་གོང་

ནོོལ་བུ་གིས་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

པའི་ནང་ དམག་སྲིད་འོོགམ་ཨྱོོན་

༡༥)

(ཆ་ཤས་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༩

སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

དཔལ་རྒྱབ་ དབང་ཕྱུག་གིས་གཡོོ་

བདག་ ཀུན་དགའ་ནོོར་བུ་དང་

བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༨ པའི་ནང་སྡེ་

དབང་སྐབས་དང་བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་

དཔལ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོོའི་

ཀྱི་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

དཔལ་རྒྱབ་ བཀྲིས་ཕུན་ཚོོགས་

པའི་ནང་ སྡེ་བདག་ ཨྱོོན་རྡོེ་དང་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༦

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༠༧/༡༢/༢༠༡༧

༡༠/༣༠/༢༠༡༨

༠༣/༡༥/༢༠༡༩

༠༨/༠༡/༢༠༡༧

༠༨/༠༡/༢༠༡༧

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༡༠/༢༥/༢༠༡༩

༠༧/༠༤/༢༠༡༩

༠༡/༡༠/༢༠༡༩

༠༡/༡༠/༢༠༡༩

༠༣/༡༥/༢༠༡༩

ཆོད་ཟླ་ཚེས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༠༡/༢༠༡༧

༡༤ པ)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

༡༣ པ)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༣༤

༣༣

༣༢

ཨང་།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

འདུན།ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཕུག

འདུན།དགེ་ལེགས་

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

ཆོད།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་

ན་ཀུ

མཚན།

ཕུརཔ་རྒྱལ་

ཨྱོོན་ནོོར་བུ།

དབང་ཕྱུག།

ནོོར་བུ།

ཀུན་དགའ་

ཨྱོོན་རྡོེ།

མི་ངོམ།

འབད་དགོ་མི་

སོོར་ཆུད་

༦༦༢,༣༦༢.༨༠

༢༩༣,༨༨༡.༠༢

༥༦,༢༥༤.༦༠

༧༦,༩༧༤.༢༦

༧༦,༩༧༤.༢༦

༢༣༠,༤༢༩.༧༧

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

བསྡོོམས།

དྲིསི་༡༠༦

ལུ་ས་ཆ་

ཐིམ་ཕུག་

རྒྱུ་དངོས།

བཀའ་གནང་ཡོོད་པའི་སོོར་ཆུད་

-

-

-

-

-

-

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

རྒྱུ་དངོས།

ནང་ལུ་སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོད་མི།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་

-

-

-

-

-

-

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

བསྡོོམས།

ཡོོད་པའི་དངུལ་
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༦༦༢,༣༦༢.༨༠

༢༩༣,༨༨༡.༠༢

༥༦,༢༥༤.༦༠

༧༦,༩༧༤.༢༦

༧༦,༩༧༤.༢༦

༢༣༠,༤༢༩.༧༧

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

ཤོོག་གྲངས།

དྲིསི་༡༠༦

ལུ་ས་ཆ་

ཐིམ་ཕུག་

རྒྱུ་དངོས།

དགོཔ་ཡོོད་མི། གོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་ད སོོར་ཆུད་འབད་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སོོར་ཆུད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

ཆ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་

རྒྱལ་ཡོོངས་ས་

དགེ་ལེགས་ཕུག

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

དྲན་གསོོ།

༠༧/༢༠༡༥

༠༩/༢༠༡༥

༤༠

༤༡

༡ པ)

(ཆ་ཤས

༠༡/༢༠༡༣

༠༣/༡༠/༢༠༡༧

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༠༧/༡༢/༢༠༡༧

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

ཡིག་སྐྱེལ་པ་གི་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

འབྲུག་འགྲེམ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་

ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

༠༡/༡༧/༢༠༢༠

འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ ༠༡/༠༡/༢༠༢༠

སྤ་རོོ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་

འཛུལ།

ཟོོལ་ཐོོག་ལས་ཐོོ་བཀོད་དང་ཧམ་

གཞུང་ས་ཨེ་ཀར་ ༡.༣༧ གཡོོ་

ཚ་ལུ་མ་ཕེལ་ལུ་རྒཔོོ་ན་ཀུ་གི་

ཁྲལ་གཟུར།

༡༦ པ)

(ཆ་ཤས་

ཡེ་ཤེས་པདྨ་འཁོར་ལོོ་དང་ཚོོང་

༡༣/༢༠༡༤

ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་

ལས་ཐོོ་བཀོད་དང་ཧམ་འཛུལ།

གཞུང་ས་དྲིསི་༦༣ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་

༩ པ)

(ཆ་ཤས་

ཚ་ལུ་མ་ཕེལ་ལུ་རྒཔོོ་ན་ཀུ་གི་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༡༠/༠༦/༢༠༢༠

༠༧/༡༠/༢༠༢༠

༠༡/༣༡/༢༠༢༠

༡༧/༠༩/༢༠༡༩

༡༠/༢༥/༢༠༡༩

ཆོད་ཟླ་ཚེས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

༠༡/༢༠༡༣

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༣༩

༣༨

༣༧

ཨང་།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།ཐིམ་ཕུག་

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།ཐིམ་ཕུག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཆོད།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་

རིང་།

ལྷ་དབང་ཚེ་

འབྲུག་པ།

ཆོས་སྒྲུབ་

དབང་དུས

སྒྲོན།

བདེ་ཆེན་གཡུ་

༥,༠༩༦,༢༠༩.༠༠

༡༠༠,༠༠༠.༠༠

-

ས་དྲིསི་ ༩

ས་དྲིསི་༢༦

ས་དྲིསི་༢༠

དཀོན་མཆོག། -

དྲིསི་༤༦

ལུ་ས་ཆ་

ཐིམ་ཕུག་

རྒྱུ་དངོས།

ས་དྲིསི་༨༢

༣,༤༡༤,༡༤༤.༩༨

༦༧༠,༠༠༠.༠༠

༤༠༠,༧༦༠.༠༠

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

བསྡོོམས།

-

རྣམ་རྒྱས།

གར་ཝལ།

ཨན་ཀུཤུ་ཨ་

དབང་མོོ།

རྣམ་རྒྱལ་

ན་ཀུ

མི་ངོམ།

འབད་དགོ་མི་

སོོར་ཆུད་

བཀའ་གནང་ཡོོད་པའི་སོོར་ཆུད་

-

༡༠༠,༠༠༠.༠༠

༦༧༠,༠༠༠.༠༠

༤༠༠,༧༦༠.༠༠

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

རྒྱུ་དངོས།

ནང་ལུ་སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོད་མི།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་

-

༡༠༠,༠༠༠.༠༠

-

-

-

-

༣,༤༡༤,༡༤༤.༩༨

༦༧༠,༠༠༠.༠༠

༤༠༠,༧༦༠.༠༠

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

བསྡོོམས།

ཡོོད་པའི་དངུལ་

བསྡུ་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་མཇུག་

སོོར་ཆུད་གྲུབ་ཡོོད།

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

ཆ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་

རྒྱལ་ཡོོངས་ས་

བསྡུ་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་མཇུག་

བསྡུ་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་མཇུག་

སོོར་ཆུད་གྲུབ་ཡོོད།

དྲན་གསོོ།
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ཀར་༡.༣༧

ལུ་ས་ཆ་ཨེ་

ཐིམ་ཕུག་

དྲིསི་༤༦

ལུ་ས་ཆ་

ཐིམ་ཕུག་

རྒྱུ་དངོས།

ཤོོག་གྲངས།

༥,༠༩༦,༢༠༩.༠༠

-

-

-

-

-

-

-

-

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

དགོཔ་ཡོོད་མི། གོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་ད སོོར་ཆུད་འབད་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སོོར་ཆུད་འབད་

༠༧/༢༠༡༥

༤༣

༤༦

༤༥

༢ པ)

(ཆ་ཤས་

༠༣/༢༠༡༧

༡༤/༢༠༡༢

༤༤ ༠༣/༢༠༡༩

༡༦/༢༠༡༨

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༤༢

ཨང་།

༠༣/༡༢/༢༠༢༠

ཟོོལ་དང་ངན་ལྷད།

ཉེན་བཅོལ་རྫུས་མ་ཐོོབ་བརྗོད་གཡོོ་

ནང་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ་ཚུ་གིས་

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་

མ་དངུལ་ལོོག་སྤྱོོད།

འབྲེལ་དོོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ནང་

ཐའི་ལེན་ལུ་ འབྲུག་གི་ ཕྱི་

དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཁང་ནང་ དངུལ་གཉེརཔ་གི་ མ་

རྩི་རང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་

ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

༠༥/༠༤/༢༠༢༡

༡༡/༠༩/༢༠༢༠

༠༨/༡༨/༢༠༢༠

འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ ༠༡/༠༣/༢༠༢༠

སྤ་རོོ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་

གཡོོ་ཟལ།

སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་གསུག་དང་

ཚན་ནང་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་

ཡོོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་བརྡ་སྟོོན་སྡེ་

ཐམ་ལེན་ནི་ནང་ གྲལ་གཏོོགས་

སྣུམ་འཁོར་བཏང་ཆོག་པའི་ ཆོག་

འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ལས་

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༠༥/༡༩/༢༠༢༡

༠༤/༢༧/༢༠༢༡

༠༤/༡༤/༢༠༢༡

༠༣/༢༦/༢༠༢༡

༡༠/༠༡/༢༠༢༠

ཆོད་ཟླ་ཚེས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

འདུན།

མཐོོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།རྩི་རང

རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།ཧཱ།

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཆོད།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་

རྒྱལ་མཚན།

ཤེས་རབ་

དྲག་ཤོོས་

སྟོོབས་རྒྱས།

བཙོོན་དྲ་

བཟངམོོ།

ཟླ་བ་

གུ་རུང་།

སཱན་ཏ་མ་ཡ་

སྒྲོལ་མ།

འོོད་ཟེར་

རྡོཻཻ�།

དངོས་གྲུབ་

ཕུན་ཚོོགས།

སྐལ་བཟང་

མི་ངོམ།

འབད་དགོ་མི་

སོོར་ཆུད་

༢༢༦,༥༤༦.༠༠

༡༧,༤༡༦,༦༤༦.༤༤

༨,༥༤༧,༨༠༧.༨༥

༨,༥༤༧,༨༠༧.༨༥

༣༥,༡༧༡,༣༡༤.༣༣

༧,༠༠༠.༠༠

༡༥,༠༠༠.༠༠

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

བསྡོོམས།
རྒྱུ་དངོས།

བཀའ་གནང་ཡོོད་པའི་སོོར་ཆུད་

-

༦,༥༢༥,༥༡༡.༧༠

-

-

-

-

-

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

རྒྱུ་དངོས།

ནང་ལུ་སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོད་མི།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་

-

༦,༥༢༥,༥༡༡.༧༠

-

-

-

-

-

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

བསྡོོམས།

ཡོོད་པའི་དངུལ་
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༢༢༦,༥༤༦.༠༠

༡༠,༨༩༡,༡༣༤.༧༤

༨,༥༤༧,༨༠༧.༨༥

༨,༥༤༧,༨༠༧.༨༥

༣༥,༡༧༡,༣༡༤.༣༣

༧,༠༠༠.༠༠

༡༥,༠༠༠.༠༠

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

ཤོོག་གྲངས།

རྒྱུ་དངོས།

དགོཔ་ཡོོད་མི། གོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་ད སོོར་ཆུད་འབད་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སོོར་ཆུད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

དྲན་གསོོ།

གི་ཧེ་མའི་ ལུང་ཕྱོོགས་མདོོ་ཆེན་

ལག་ལེན།

ཆོས་བཟང་བཀྲིས་ཀྱིས་གཡོོ་སྒྱུའི་

འབབ་དང་བཅའ་དམ་ཡིག་ཚང་

༤༤ པ)

(ཆ་ཤས་

ནམ་བི་ཡར་ལས་སྡེ་གི་ནང་ འོོང་

རྩི་ས་ལས་ཚབ་ དེ་ལས་ བསོོད་

ཊི་ཌི་ཚོོང་ལས་ཁང་དང་ཡེ་ཤེས་

ཇེ་པི་ཨེལ་པི་གི་ ཁྲལ་གཟུར།

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༡༣/༢༠༡༤

༣༣ པ)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༡༡/༢༠/༢༠༡༩

༡༡/༡༨/༢༠༡༩

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༠༧/༠༦/༢༠༢༡

༠༥/༡༤/༢༠༢༡

ཆོད་ཟླ་ཚེས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་

འདུན།

མཐོོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

ཆོད།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་

བཀྲིས།

ཆོས་བཟང་

པར་སད།

ལཱལ་ཅན་

མི་ངོམ།

འབད་དགོ་མི་

སོོར་ཆུད་

༤༡༠,༤༡༦.༦༡

༡༥༤,༦༡༩,༦༣༥.༠༠

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

བསྡོོམས།
རྒྱུ་དངོས།

བཀའ་གནང་ཡོོད་པའི་སོོར་ཆུད་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ བཀའ་གནང་ཡོོད་པའི་སོོར་ཆུད་བསྡོོམས་དང་ སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོད་མི། ༢༣༠,༡༥༨,༣༨༣.༠༨

༤༨

༤༧

ཨང་།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡༦,༣༢༡,༦༥༥.༣༠

-

-

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

རྒྱུ་དངོས།

ནང་ལུ་སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོད་མི།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་

-

-

ཡོོངས་བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་

བསྡོོམས།

ཡོོད་པའི་དངུལ་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

བཞིན་ཡོོད།

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

དྲན་གསོོ།
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རྒྱུ་དངོས།

ཤོོག་གྲངས།

༤༡༢,༣༧༤,༦༥༣.༤༨

༤༡༠,༤༡༦.༦༡

༡༥༤,༦༡༩,༦༣༥.༠༠

བསྡོོམས

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

དགོཔ་ཡོོད་མི། གོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་ད སོོར་ཆུད་འབད་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སོོར་ཆུད་འབད་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༠༦-༢༠༡༩ ནང་ བཀའ་གནང་ཡོོད་པའི་སོོར་ཆུད་བསྡོོམས།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ བཀའ་གནང་
ཡོོད་པའི་སོོར་ཆུད་བསྡོོམས།

༦༣༢,༩༡༠,༢༥༥.༩༩
༢༣༠,༡༥༨,༣༨༣.༠༨

བཀའ་གནང་ཡོོད་པའི་སོོར་ཆུད་སྤྱི་བསྡོོམས།

༨༦༣,༠༦༨,༦༣༩.༠༧

སྤྱི་ལོོ་ ༢༠༡༩ ཚུན་ སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོདཔ།

༡༡༨,༨༧༤,༩༣༤.༦༩

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ སོོར་ཆུད་
འབད་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་བསྡོོམས།
རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་ མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཡོོདཔ། (སྤྱི་ལོོ་ ༢༠༡༩ ཚུན་
འབད་བའི་བསྒང་གི་སོོར་ཆུད)

རྩོོད་ཉོགས་ཚུ མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཡོོདཔ། (སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡

པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཀྱི་བར་ན་ འབད་བའི་བསྒང་གི་སོོར་ཆུད )

༡༦,༣༢༡,༦༥༥.༣༠
༡༣༥,༡༩༦,༥༨༩.༩༩
༡༩༥,༤༥༩,༥༦༢.༤༦
༡༢༠,༠༣༧,༨༣༣.༡༤

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཡོོད་པའི་ རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་གི་ སོོར་ཆུད་བསྡོོམས།

༣༡༥,༤༩༧,༣༩༥.༦༠

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༣༠ ཚུན་ སོོར་ཆུད་འབད་བའི་བསྒང་གི་ སྤྱི་བསྡོོམས

༤༡༢,༣༧༤,༦༥༣.༤༨
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ཤོོག་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

• ཉོགས་བཤད་ཚུ་ འཕྲུལ་ཆས་རང་དབང་ཐོོག་ལས་ བྱུང་བའི་དམིགས་

བསལ་ངོས་བཟུང་ཨང་གྲངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཐོོ་བཀོད་འབདཝ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ས་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་

ཨིནམ་དང་ ཉོགས་བཤད་དང་ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཟེར་མི་

དགའ་ཞེན་ཐོག་ ་སེལ་འབདཝ་ཨིནམ།

ཡོོངས་འབྲེལ་མཉེན་ཆས་ནང་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཨིན།

༠༡

• བྱུང་བཞིན་དུ་ཡོོད་པའི་མི་སྟོོབས་དང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་རྔམ་འདེད་
ཅན་ཚུ་མ་གཏོོགས་ གཞན་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ ཐོོ་བཀོད་སྔ་ཕྱི་གོ་རིམ་གྱི་

སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ ༡༽ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་ཚོོགས་ཆུང་དང་ ༢༽

ལྷན་ཚོོགས་བཅས་པའི་བང་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ཐོོག་ལས་གྲོས་ཐག་ཆོདཔ་ཨིན།

• གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོ་པའི་མཛད་རིམ་ག་རའི་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་གསལ་
སྟོོན་འབད་དེ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཨིན།

• ཉོགས་བཤད་འདི་ཚུ་ དང་ལེན་གྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ དབྱེ་ཁག་ལྔ་གུ་

གྲོས་ཐག་ཆོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཀ༽ ཞིབ་དཔྱད་དང་ ཁ༽ བདག་སྐྱོང་
དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་ ག༽ གོ་བརྡའི་དོོན་ལུ་བརྗེ་སོོར་ ང་༽ བརྡ་
དོོན་ཁ་གསོོ་ དེ་ལས་ ཅ༽ བཤོོལ་ཏེ་བཞག་ནི་ཚུ་ཨིན།

• ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་མི་ ཉོགས་བཤད་གང་རུང་ ཕྱི་
སེལ་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ གཙོོ་རིམ་གྱི་ལམ་སྟོོན་དང་འཁྲིལ་ གཙོོ་རིམ་
སྒྲིགཔ་ཨིན།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་བཅའ་
ཁྲིམས་ལེའུ་༤ པའི་ནང་ཚུད་མི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་གྱི་ཉོགས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཉོ

བཤད་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

གས་བཤད་ཚུ་ག་ར་ ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

• ལོོ་བསྟར་བཞིན་གྱི་ཉོགས་བཤད་ཡོོངས་བསྡོོམས་ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་༥-༡༠

༠༢

བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་དང་ གོ་བརྡའི་དོོན་ལུ་བརྗེ་སོོར་
གསོོ་ ཡང་ན་ བཤོོལ་ཏེ་བཞགཔ་ཨིན།

བརྡ་དོོན་ཁ་

• བཙན་འཚོོལ་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་རྩོོད་དང་ཉེས་རྩོོད་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ཀྱི་

དོོན་ཚན་༦༠(༣) དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་དོོན་ཚན་༡༠༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ས་ མནོ་བཞིན་

(༡) པ་དང་འཁྲིལ་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ བཙན་འཚོོལ་བཀའ་འཕྲིན་ནང་

བསམ་བཞིན་དུ་ ནུབམོ་ས་ས་ ཡང་ན་ བདུན་

བཀོད་པ་ལྟར་ བཙན་འཚོོལ་འབད་སའི་ས་སྒོ་ནང་ དྲོོ་པ་ཆུ་ཚོོད་༧ ལས་

ཕྲག་དང་མི་མང་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ དོ་དམ་འོག་

ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོོད་༥ གི་ནང་འཁོད་འཛུལ་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་ བཙན་འཚོོལ་དང་

བཀག་ཉར་འབད་ནི་དང་ བཙན་འཚོལ་དང་བཙན་
ལེན་འབད་ནི་ཚུ་ འགོ་འན་འཐབ་ཨིན།

རྐྱངམ་ཅིག་ ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིནམ་དང་ གཞན་མི་ཚུ་

༠༣

བཙན་ལེན་ཚུ་འབད་བཞིན་ཡོོད་པ་ཅིན་ ཆུ་ཚོོད་༥ ལས་བརྒལ་ཏེ་འབད་
རུང་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་ཆོགཔ་ཨིན།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྩོོད་ཉོགས་གནས་སྟངས་དང་

འཁྲིལ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོོད་མི་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ དཔང་

པོོའམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ཤན་ཞུགས་འབད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ ཡང་ན་ བྲོོས་ཟུར་སྲིད་
པའི་ཉེན་ཁ་ཡོོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ དོོ་དམ་འོོག་བཀག་ཉར་འབདཝ་
ཨིན།

166 ཤོོག་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཀུན་
སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་གི་ཁྱབ་དབང་ལུ་བསྡུཝ་ཨིན།

ཞིབ་དཔྱདཔ་ཚུ་གིས་ དབང་ཤུགས་དང་གུས་བཀུར་

• དྲི་བ་དྲིས་ལན་འདི་ བརྡ་དོོན་ཞུ་སྐུལ་འབད་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ལམ་

དེ་ལས་ བ་མཐོང་མེད་པར་བྱ་་འཐབ་ཨིན།

ཞི་ཤོོས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདྲི་དཔྱད་འདི་ ཞིབ་དཔྱད་པའི་ཚོོར་སྣང་ལུ་

༠༤

ཉེས་འཛུགས་ཅན་ཅིག་གིས་ གནོོད་འགེལ་འཐབ་ཡོོདཔ་ཨིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅིག་ ཤེས་རྟོོགས་བྱུང་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

• དྲི་བ་དྲིས་ལན་/འདྲི་དཔྱད་ཚུ་ དེ་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོོན་དང་འཁྲིལ་

འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ལམ་སྟོོན་འདི་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་པ་ཚུ་གིས་ དུས་

རྒྱུན་དུ་ ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་གུས་བཀུར་འབད་དགོ། དེ་ལས་ དོོགས་
ཟོོན་ཅན་དང་དཔང་པོོའི་ཉེན་སྲུང་ཚུ་ ངེས་བརྟན་བཟོོ་དགོ་པའི་དགོས་
མཁོ་ཡོོད།

• འབྲེལ་ཡོོད་ཞིབ་དཔྱད་པ་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ འདྲི་བའི་དྲིས་ལན་བྱིན་
མི་ངོམ་ལུ་ ངོ་ཚ་བཅུག་ནི་དང་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ དམའ་
ཕབ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ལས་འཛེམ་དགོ།

• འབྲེལ་ཡོོད་ཞིབ་དཔྱད་པ་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ འདྲི་བའི་དྲིས་ལན་བྱིན་
མི་ངོམ་ལུ་ ངོ་ཚ་བཅུག་ནི་དང་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ དམའ་
ཕབ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ལས་འཛེམ་དགོ།

• གལ་སྲིད་དོོགས་ཟོོན་ཅན་འདི་ ཨམ་སྲུ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ འདྲི་བ་དྲིས་

ལན་དང་འདྲི་དཔྱད་ཚུ་ཡང་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་དཔོོན་ཨམ་སྲུ་གཅིག་གྲལ་
གཏོོགས་འབད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན།

• འདྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ མ་འོོངས་པའི་རྒྱབ་རྟེན་
གྱི་དོོན་ལུ་ ཐོོས་སྒྲ་དང་བརྙན་འཁོར་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ སྒྲ་བཟུང་
འབདཝ་ཨིན།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འདྲི་དཔྱད་འབད་སའི་ཁང་མིག་

འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཡིག་ཚང་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ སྒོ་ཡངས་ཏོོག་ཏོོ་ཡོོདཔ་མ་ཚད་

འ་དཔྱད་ཚུ་ ཁང་མིག་ཆུང་ཀུ་གནག་དུང་དུ་ཅིག་ནང་

འདི་ནང་ གསོོ་བའི་འཕྲོོད་བསྟེན་དང་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཚད་

འབདཝ་ཨིན།

༠༥

དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོོད་པའི་ཁར་ དུས་ཚོོད་ཁར་ བཞེས་སྒོ་དང་འཐུང་ཆུ་ དེ་
ལས་ གསོོལ་ཇ་ལ་སོོགས་པའི་བཟའ་འཐུང་ཚུ་ཡང་བྱིནམ་ཨིན།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འགན་དབང་དང་དབང་ཚད་

ཞིབ་དཔྱདཔ་ཚུ་གིས་ གོ་མཚོན་ནམ་བ་མདའ་

སྤྱོོད་བའི་སྐབས་ གོ་མཚོོན་ནམ་ཀྲོབ་མདའ་ག་ནི་ཡང་འཆང་སྤྱོོད་འབད་

འབག་ནི་ཡོད།

ནི་མེད།

༠༦

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་རུང་བའི་དོོགས་ཟོོན་
ནམ་ ཁ་ཉེས་བཀལ་ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་ཚུ་ ཉོགས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ས་ མི་སེར་ཉམས་

བཤད་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ཁྱད་ཚད་དང་འཁྲིལ་ མི་དྲག་ཞན་གྱི་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་

ཆུང་རྐྱངམ་ཅིག་འདྲོག་འབདཝ་ཨིན།

བར་ ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

༠༧
ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས༌ལུ་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནིའི་ནང་
ཐབས་བྱུས་གསུམ་ཡོོད་མི་འདི་ཡང:

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ས་ ཞིབ་དཔྱད་

༡. ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན༌ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན༌ཡོོད་

རྐྱངམ་ཅིག་འབདཝ་ཨིན།

མི༌ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་དམ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་

༠༨

དྲང་སྤྱོོད་དང་ལྡནམ་འབད་ཡོོདཔ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ དངོས་འབྲེལ་ཅན་གྱི་
ཞིབ་འཚོོལ་དང་བསྟུན་པའི༌ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་གསར་
བསྒྲིག་འབད༌ནིའི༌དོོན༌ལུ༌ སྔོན༌འགོག

༢. སྤྱིར་བཏང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཐོོག་ལས་ ཤེས་ཚོོར་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་བཟོོ་

ནི་དང་ ན་གཞོོན་དྲང་སྤྱོོད་ལས་རིམ་དང་དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཕྲན་ དེ་ལས་
སློོབ་གྲྭ་དང་མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའི་དོོན་ལུ་བཟང་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྦྱོོང་

ཚན་རྩ་གཞུང་ ཞི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་དོོན་ལུ་ གློག་རིག་ཐོོག་གི་སྦྱོོང་ཚན་
ལ་སོོགས་པའི་ དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་ཐོོག་ལས་ ངན་ལྷད་

ཀྱི་གདོོང་ལེན་འབད་ནིའི་ནང་ སྤྱོོད་ལམ་ལེགས་བསྒྱུར༌འབད༌ནིའི༌དོོན༌ལུ༌
མི༌མང༌ཤེས༌ཡོོན།

༣. ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་ གང་མགྱོགས་དང་དོོན་སྨིན་སྒོ་ལས་ཉེ་རིང་

མེད་པར་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ཕྱིར༌གསལ༌འབད༌ནི༌དང༌ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་
ཚུ་ཟློོག་ཐབས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད།

• སྒྲུབ་བྱེད་དང་སྤྱི་དོོན་གཉིས་ཆ་རའི་བརྟག་དཔྱད་མཐར་འཁྱོལ་འབྱུང་མི་རྩོོད་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ས་ཞིབ་དཔྱད་འབ

ཉོགས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོོན་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབདཝ་ཨིནམ་

ད་མི་ཚུ་ག་ར་ ཉེས་བཤེར་འབདཝ་ཨིན།

དང་ གཞན་མི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་དང་ལེན་གྱི་དོོན་ལུ་བརྗེ་སོོར་

༠༩

ཡང་ན་ བཤོོལ་ཏེ་བཞགཔ་ཨིན།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་ ཉེས་བཤེར་ཀྱི་

དོོན་ལུ་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབདཝ་ཨིན་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ རྩོད་ཉོགས་ཚུ་ག་ར་

རུང་ རྩོོད་ཉོགས་འདི་ རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་དག་མེད་པར་ ཡུན་འགྱངས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ས་ཉེས་བཤེར་འ

འབད་བཞག་པ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་བ་ ཡང་ན བར་དཀྲོགས་སྒོ་ལས་

བདཝ་ཨིན།

བར་བགེགས་བརྐྱབ་ཡོོད་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཡིད་ཆེས་འབྱུང་པ་ཅིན་

༡༠

རྐྱངམ་ཅིག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ཉེས་བཤེར་འབདཝ་
ཨིན།

• མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་མདུན་གྱིས་ དོོན་ཚན་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོོའི་

དགོངས་དོོན་ལས་འགལ་བ་མེདཔ་དང་ དམངས་གཙོོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་
དབང་བའི་གཞུང་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་
གཞི་རྩ་དེ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་པའི་ངོས་ལེན་འབད་ཡོོད།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྲིད་བྱུས་དང་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་

ཚུ་ ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཐོོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་པོོ་མཆོག་དང་བློོན་ཆེན་ དེ་

མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་

ལས་ སྤྱི་ཚོོགས་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན།

མིན་འདུག

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་ཐད་ རྒྱལ་གཞུང་

༡༡
168

ཤོོག་གྲངས།

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་
གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་རྩིས་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་དབང་ལུ་བསྡུཝ་ཨིན།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་བྱ་སྒོ་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་འཐབ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༠༢༡

• ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གནས་རིམ་སོོ་སོོའི་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་ལྟ་རྟོོག་འབད་ནིའི་

དོོན་ལུ་ ཚོོགས་ཆུང་ཁག་སོོ་སོོ་ཡོོད། དེ་མ་ཚད་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་

ཞིབ་དཔྱདཔ་ཚུ་གིས་ མི་ངོ་གང་རུང་ལུ་ ཕན་གས་

འདི་ཞིབ་དཔྱདཔ་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་བཞག་ནི་མེད།

འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ གནོད་ཐབས་ལུ་ བ་ད་
ཚུ་གཡོ་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

• ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་བསྡུ་ཡོོད་

༡༢

པའི་འབྲེལ་ཡོོད་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ག་ར་ཚངམ་སྦེ༌བཙུགསཔ༌ཨིན། དེ་
གིས་མ༌ཚད༌པར༌ འབྲེལ་ཡོོད་ཞིབ་དཔྱདཔ་ཚུ་གིས་ སྒྲུབ་བྱེད་

ཚུ༌འབད༌བརྩོོན༌གང༌དྲག༌གི༌ཐོོག༌ བསྡུཝ་ཨིནམ༌ངེས་བརྟན་བཟོོ་ཐབས་
ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཉིན་དེབ་ནང་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་འབད་ཡོོད་པའི་ལཱ་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ ཐོོ་བཀོད་དེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།

• ཞིབ་དཔྱདཔ་ཚུ་ལུ་ སྦྱོོང་བརྡར་བྱིན་པའི་སྐབས་ ཕྱོོགས་རིས་ཀྱི་དབང་
དུ་ཐལ་ནི་ལས་སྤངས་དགོ་པའི་ དྲན་བསྐུལ་ཡང་བསྐྱར་འབདཝ་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུའི་ནང་ ཞིབ་བཤེར་ཚུ་ཕྱོོགས་རིས་ཀྱི་

དབང་ལུ་ཐལ་ཏེ་བྲིས་ནི་ལས་འཛེམ་ཐབས་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་
མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་འབདཝ་ཨིན།

• ཉེས་རྩོོད་ཀྱི་རིགས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ རྩོོད་ཉོགས་འདི་ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ས་ མི་མང་ལས་་

འོོས་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་ཞུགས་འབད་ནི་ལས་འཛེམས་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་

ལུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཐངས་སོ་སོ་ཅིག་དང་ ར་འི་
དོན་ལུ་སོ་སོ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

རིམ་གྱིས་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

༡༣

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ མི་མང་ལས་སྡེ་དང་སྒེར་སྡེ་ཟེར་བའི་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་

བར་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ལུ་དམ་དམ་སྦེ་གནས་ཏེ་ ཞིབ་
དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

• རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཁྲིམས་དོོན་ཞབས་ཏོོག་དང་བསླབ་སྟོོན་བྱིན་

ནིའི་དོོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་ག་རའི་ནང་ ཁྲིམས་དོོན་འགོ་དཔོོན་རེ་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ མས་རྩོདཔ་ཚུ་

འཐུས་མི་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

གྲལ་གཏོགས་འབད་སྲོལ་མིན་འདུག

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོོན་འགོ་དཔོོན་ཚུ་གིས་ རྩོོད་

༡༤

ཉོགས་ཚུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྒྲུབ་བྱེད་དང་སྤྱི་དོོན་གྱི་

བརྟག་དཔྱད་མཐར་འཁྱོལ་འགྱོ་ཡོོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོོ་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་
ཀྱི་དགོངས་དོོན་དང་འཁྲིལ་ཡོོད་མེད་སྐོར་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་
འགན་དབང་ཡོོད།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རང་དབང་

འདུས་ཚོོགས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ཟློོག་ཐབས་

སྒྲིག་ནིའི་དོོན་ལུ་ དགོས་མཁོའི་ཐབས་ལམ་བཏོོན་དགོ་པའི་རྩ་ཁྲིམས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ས་ ཞིབ་དཔྱད་

ཅན་གྱི་འགན་དབང་ཡོོད།

འབདཝ་ད་ ་ཁ་ལས་བར་དགས་/ཤན་ཞུགས་
འབདཝ་ཨིན།

༡༥

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་ དོོན་ཚན་༦ པའི༌ནང༌གསལ་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བྱ་སྒོ་དང་དབང་ཚད་སྤྱོོད་པའི་སྐབས་
མི་ངོ་གཞན་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་གང་རུང་གི་བཀོད་རྒྱ་ ཡང་ན་ དེའི་
དབང་ལུ་འདུ་ནི་མེད།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
བར་དཀྲོགས་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་པའི་བྱ་བའི་

གནད་སྤྱོོད་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོདཔ་དང་ དེ་དང་བསྟུན་
ཉོགས་བཤད་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱདཔ་གཉིས་དང་ ཁྲིམས་དོོན་འགོ་དཔོོན་
གཅིག་ཡོོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

ཤོོག་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

• ཉོགས་བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོོན་ཚུ་ ག་སྟེ་ལས་ཐོོབ་ཏེ་འབད་རུང་
ཉོགས་བཤད་ཚུ་ བང་རིམ་གཉིས་ཡོོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་དཔྱད་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ས་ མི་་བརྡ་

ལམ་ལུགས་ཐོོག་ལས་ དབྱེ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

བད་ནང་ལས་ཕར་བཙུགས་ཡོད་པའི་ རྩོད་ཉོགས་ཚུ་

• ཉོགས་བཤད་འདི་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་རུང་བའི་ཚད་གཞི་བསྒྲུབས་ཞིནམ་

དེ་འཕྲོས་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

༡༦

ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་འབད་ནི་/གོ་བརྡའི་
དོོན་ལུ་བརྗེ་སོོར་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོ་འབད་ནི་ ཞིབ་

དཔྱད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ བཤོོལ་བཞག་ནི་གུར་ གྲོས་ཐག་ཆོདཔ་ཨིན།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་
ནམ་དུས་ལུ་ བྱ་ངན་འཕྲོོ་མཐུད་འབད་ནི་དང་ ཞིབ་དཔྱད་

ཀྱི༌བྱ༌རིམ༌ལུ༌འགོག༌སྐྱོན༌འབད་ནི་ དེ་ལས་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་མེདཔ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ས་ རྒན་རིམ་

གཏང་ནི་ སྐྱོན་ཞུགས་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཤན་ཞུགས་འབད་ནི་གི་ཉེན་

མཐོ ་ཤོས་་འགོ་དཔོན་ཚུ་དགོངས་ཕོག་གཏང་ནི་ནང་

ཁ་ཚབས་ཆེན་ཡོོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་དགོངས་ཕོོག་

ཕྱོགས་རིས་འབད་དོ་ཡོདཔ།

གཏངམ་ཨིན། གལ་སྲིད་ སྤྱི་གཡོོགཔ་འདི་འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་ དོོ་

༡༧

དམ་འོོག་བཀག་ཉར་འབད་ཡོོད་པ་ཅིན་ རང་བཞིན་གྱི་དགོངས་ཕོོག་
གཏང་ཡོོདཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

• ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི༌གཡོོགཔ་ཚུ་དགོངས་ཕོོག་གཏང་ནི་
འདི་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་དང་ལེན་འབདཝ་ཨིན། རྩོོད་དཔོོན་
ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཉེས་རྩོོད་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་ཚུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་

འདུན་སར་ཕུལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དགོངས་ཕོོག་སྐོར་ ཐག་
གཅད་ནིའི་དོོན་ལུ་ བརྡ་དོོན་སྤེལཝ་ཨིན།

• ཉེས་བཤེར་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ སྤྱི་གཡོོགཔ་དགོངས་ཕོོག་གཏང་

དགོ་པའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་འདི་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་དབང་ཚད་
ཡོོད།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་ལས་

བརྟེན་པའི་ བསྒུལ་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཚོོང་བསྒྱུར་འཐབ་ནི་དང་གོང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ས་ ་དངོས་

འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་འཐབ་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་ལས་བཀག་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་

སྤྱོད་བཀག་འབད་མི་ལུ་བན་ ་དངོས་ཚུ་ལུ་

རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བཀག་འཛིན་འབད་

གནོད་པ་འང་ནི་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་ཉམས་དོ་ཡོདཔ།

༡༨
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ནི་མེད།

• བསྒུལ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ བཙན་

ལེན་འབད་བའི་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབདཝ་ཨིན།

དགོས་དོོན་གྱི་སྙིང་རུས།
གསར་གཏོོད།
སྡེ་ལཱ།

འགན་འཁྲི།

ཕྱོོགས་རིས་མེདཔ།

འཇིགས་སྣང་མེདཔ།

གྲུབ་འབྲས་ལུ་བརྟེན་པ།

དྭངས་གསལ།

བརྩི་མཐོོང་།

ཉམ་ཆུང་།

ཁྱད་རིག།
ཐབས་ཤེས།

དྲང་སྤྱོད།

ཁྱད་བཅུད།

ཤེས་རྟོོགས།

འགན་འཁྲི།

འགོ་ཁྲིད།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་
༢༠༢༠-༢༠༢༡
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
འགྲེམ་སྒྲོམ་ཨང་༡༡༡༣།
ལྷ་གྲོང་ལམ། ཀ་ཝང་བྱང་ས།
ཐིམ་ཕུག

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

ངན་ལྷད་

གདོོང་ལེན་ལུ་
གཅིག་སྒྲིལ།

