དྭངས་གསལ།

དྲང་སྤྱོད།

འཇིགས་སྣང་མེདཔ།
ཐབས་ཤེས།

ཉམ་ཆུང་།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧ །

སྡེ་ལཱ།

ཤེས་རྟོགས།

ཁྱད་བཅུད།

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

ཁྱད་རིག།

བརྩི་མཐོང་།
འགན་འཁྲི།

འགོ་ཁྲིད།

དགོས་དོན་གྱི་སྙིང་རུས།

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

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཿ +༩༧༥-༢-༣༣༤༨༦༣/༦༤/༦༦/༦༧།
པར་འཕྲིན་ཿ ༣༣༤༨༦༥
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ངན་ལྷད་ལུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད།

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

དམིགས་གཏད།

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

སྒེར་སྡེའི་ལས་ཚོགས་ཚུ་ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་སམ་

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

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དོན་
གཅོད་མཐུན་ལམ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མི་ལོ་༥༠ འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་འདི་
ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དེ་ བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡིག་ཚང་
སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་
ཐོག་ལས་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཟད་འགྲོ་

བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༡.༠༥།

ཤོགས་གྲངས། 1

དཀར་ཆག།
ངོ་སྤོད།
ཤོགས་གྲངས། ༡ - ༤

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

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཨིན་པའི་ཆ་ཚུལ།

འབྲས།

ཚོགས་འདི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་
ཤོགས་གྲངས།

༥ - ༣༤

ཚོགས་ཀྱི་ ལས་དོན་གྲུབ་
ཤོགས་གྲངས།

• ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་རིམཿ
དུས་མཐུན་བཀོད་པ།

• སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་དོན་ལུ་
དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ།

• ལྡོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢

པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་གྱི་གྲོས་གཞི།

• གཙུག་སྡེ་དང་མི་སྡོབས་
ཐོན་སྐྱེད་ལྕོགས་གྲུབ།

• མཉམ་འབྲེལ་སྦེ་ལཱ་
འབད་ནི།

མཇུག་དོན།

ཤོགས་གྲངས། ༩༡ - ༩༤

ཟུར་སྦྲགས
ཤོགས་གྲངས། ༩༥ - ༡༡༨

༣༥ - ༨༠ ཤོགས་གྲངས། ༨༡ - ༨༣

• མི་མང་ཤེས་ཡོན།
• སྔོན་འགོག།

• ཉོགས་བཤད་དང་ཕྱིར་
གཏུགས།

• ཞིབ་དཔྱད་དང་ཕྱིར་
གཏུགས།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།

• རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ།

• སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་པའི་

ཚོགས་ཐེངས་༩ པ་དང་
༡༠ པའི་གྲོས་ཆོད་ -

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ།

• རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་

ཚོགས་ཐེངས་༡༩ པ་ནང་
གི་གྲོས་ཆོད།

དོ་འགྲན་དང་གྲོས་འདེབས།

ཤོགས་གྲངས། ༨༤

- ༩༠

• དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཙན་
ཐབས་དང་ཉེན་སྲུང་།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངོ་སྤྲོད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་དེ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ ལོ་མཇུག་ཨིན་༼༢༠༡༧-༢༠༡༨༽། ལོ་དེ་ འདས་པའི་

ཉམས་མྱོང་ཚུ་ རྗེས་སུ་དྲན་ཞིནམ་ལས་ མ་འོངས་པའི་འཆར་གཞི་དང་ ལས་རིམ་ཚུ་གི་ ཐབས་བྱུས་བརྩམ་

ནི་གི་ གོ་སྐབས་བཟང་པོའི་ དུས་སྐབས་ཅིག་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་
དབྱེ་དཔྱད་འདི་ཡང་ གནད་དོན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དོ་འགྲན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞི་༡༢ པའི་དོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའི་ མདུན་ལམ་ཅིག་བརྩམ་ནི་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་ གཉེན་པོའི་
ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཡི།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོས་གཞི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་
གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི་ལུ་

མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་

གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ཚུགས་ཅི།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢

པའི་ཟིན་འབྲི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་ ༡༢ པ་འདི་ “ངན་ལྷད་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཡོད” ཟེར་

བཀོད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་ག་ཅི་བཟུམ་འབད་རུང་ར་ ཟློག་ཐབས་འབད་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་ཁར་ ང་

བཅས་རའི་ གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོས་གཞི་འདི་ “དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་ དྲང་བདེན་དང་ མཐུན་

འབྲེལ་ཡུན་བརྟན་གྱི་ མི་སྡེ་ཅིག་སྦེ་” བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་ “དྲང་སྤྱོད” འདི་ གལ་

ཆེཝ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་མི་མང་ལས་སྡེ་དང་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་
ཚོགས་ ན་གཞོན་ དེ་ལས་མི་སེར་ངོ་རྐྱང་གེ་ར་ལུ་ ངན་ལྷད་རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་ཆེད་དུ་ ཡར་འཐོན་ཅན་གྱི་

གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ས་སྒོ་ཅིག་བྱིནམ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་(AKRAs) ཚུ་དང་ གྲུབ་འབྲས་
བརྡ་སྟྟོན་གཙོ་བོ་ (KPIs) ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ འབྲེལ་གཏོགས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གོ་བརྡ་
སྤྲོད་ནི་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡི།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་དེ་ནང་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཧེང་བཀལ་དང་ མཐུན་འགྲིགས་འབད་ཐོག་ལས་

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦-༢༠༡༦རིང་གི་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ བསགས་ལུས་ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་གྱངས་
ཁ་༥༤ ལུ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགས་ཅི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ ཉོགས་

བཤད་༤༧ ཡོད་ས་ལས་༡༤ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤྲོད་ནི་སྦེ་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ གཞན་ཚུ་ག་ར་མཇུག་བསྡུ་ཡི།
སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ རྩོད་རྙོགས་བསྡོམས་༦༤ ཡོད་ས་ལས་༤༤ གསརཔ་ཨིན། རྩོད་རྙོགས་༤༥

ཞིབ་

དཔྱད་འབད་ཚར་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་རྩོད་རྙོགས་ལས་ གྲུབ་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་༧༠.༣ བྱུང་ཡོད། རྩོད་རྙོགས་

བསྡོམས་༡༥ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་བཏང་ཏེ་ཡོད།

ཤོགས་གྲངས། 1

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་དང་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཛོམས་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ན་གཞོན་དང་ མི་མང་

འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ ཤེས་ཡོན་དང་ དྲན་ཚོར་ཚུ་སྤེལ་ཏེ་

ཡོད། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་གྲྭ་ཁག་
བཞི་ནང་ མོ་བཏབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ཚོགས་ཕྲན་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་(CRM)དང་ དྲང་སྤྲོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་(IDT)ཚུ་

ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ ལྷན་ཐབས་འབད་ཡི། ཚོང་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ཚོང་

འབྲེལ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཚོང་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ དོ་འགྲན་འབྱུང་ཐབས་ལུ་དམིགས་

ཏེ་ འབྲུག་གི་ཚོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོད་རྩོལ་སྒྲུབ་(BIIB)འདི་ གདམ་འཐུ་ཅན་གྱི་ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་ མོ་བཏབ་
ཐོག་ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་ མི་མང་འཁོར་

ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ཟེར་ ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་ཁག་གཉིས་ གསར་བཏོན་འབད་ཡི། རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་
༢༠༡༦ ཅན་མ་དེ་གིས་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བྱིན་མི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་༧.༩༥ ༼སྐུགས་གཞི་༠-༡༠༽ ཨིན་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ མི་མང་

ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ དྲང་སྤྱོད་གནས་རིམ་དེ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། མི་མང་འཁོར་ལམ་
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ ཞིབ་འཚོལ་དེ་གིས་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་གི་ འཇོན་ཐངས་དང་ འགན་འཁྲི་ དྭངས་གསལ་
ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ཞིབ་འཚོལ་དེ་ནང་ལས་ ཕྱོགས་རིས་དང་ ལཱ་འགན་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ངན་
ལྷད་མངམ་བྱུང་དོ་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ འཛམ་

གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་མཐུན་གྲོས་(UNCAC)ཀྱི་ ཐབས་ལམ་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ འཁོར་
རིམ་དང་པའི་འོག་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་

གྲ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན། བསྐྱར་

ཞིབ་འདི་གིས་ འབྲུག་གིས་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་མཐུན་གྲོས་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་

ནི་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཀུག་ཨའི་ལེནསི་དང་ ཏ་ཇི་ཀིསི་ཏཱན་གཉིས་ཀྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཨི་རཱན་དང་གཅིག་ཁར་ ཐཱའི་ལེན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དང་ ཀོང་གོ་དང་གཅིག་ཁར་ ཇ་
པཱན་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་སྦེ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་ཐབས་རིག་ནང་ བཅའ་

མར་གཏོགས་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་
འབྲེལ་ཡོད་པའི་ ཁས་བླངས་བསྐྱར་གསོ་འབདཝ་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

འབྲུག་གིས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ནིའི་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧
ལོའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་ (TI-CPI) ནང་ གྲལ་རིམ་ཡར་འཕར་

འགྱོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡི། དེ་ཡང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ སྐུགས་ཚད་༡༠༠ ནང་ལས་ ༦༧ ཐོབ་ཡོད་མི་

འདི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མངའ་ཁོངས་༡༨༠ འི་གྲས་ལས་ གྲལ་རིམ་ཨང་༢༦ པ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་

འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་གིས་སྐུགས་ཚད་༦༥ ཐོབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མངའ་ཁོངས་༡༧༦ གྱི་གྲས་ལས་ གྲལ་
རིམ་ཨང་༢༧ པ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། གྲལ་རིམ་དང་སྐུགས་ཚད་གཉིས་ཆ་ར་ ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ འབྲུག་

གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལུ་ གྲལ་རིམ་ཨང་༢༠ པ་ལུ་ འཛེགས་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་དེ་ འགྲུབ་ནི་ལུ་
ཕན་ཐབས་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཅན་མ་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ རྩ་ཚན་༢༧༼༤༽པ་དང་ འབྲུག་

གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༡༦༩༼༡༽ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་ཐེངས་༡༡ པ་ཨིནམ་ད་ སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་
ཚུན་ཚོད་ཨིན།

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ངོ་སྤྲོད་དང་མཇུག་དོན་མ་བརྩི་བར་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ དོན་ཚན་ཁག་བཞི་ཡོདཔ་ཨིནཿ
དོན་ཚན་༡ པ། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ཚུལ།
དོན་ཚན་འདི་ནང་ འདས་པའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ལས་སྣ་ཚུ་གི་

དུས་མཐུན་གྱི་སྙན་ཞུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱིའབྲེལ་གཏོགས་པ་དང་
རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ བཀོད་དེ་ཡོད།
དོན་ཚན་༢ པ། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས།

དོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལཱ་འགན་གཙོ་བོ་ཞིབ་དཔྱད་དང་ ཤེས་ཡོན་ སྔོན་

འགོག་ཚུ་ནང་ གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མི་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ཉོགས་བཤད་དང་ ཕྱིར་གཏུགས་འཛིན་སྐྱོང་

ཞིབ་དཔྱད་ རྩོད་རྙོགས་བསགས་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་
ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་ནང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲལ་རིམ་ཚུ་ཡང་ བཀོད་དེ་ཡོད།

ཤོགས་གྲངས། 3

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

དོན་ཚན་༣ པ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།
དོན་ཚན་འདི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི གྲོས་ཆོད་གནང་མི་དང་
དེ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོད།
དོན་ཚན་༤ པ། དོ་འགྲན་དང་ གྲོས་འདེབས།.
དོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ འགན་དབང་འགྲུབ་ནི་ལུ་ དོ་

འགྲན་བྱུང་མི་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལཱ་འགན་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་འགྲུབ་
ནི་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་གྲོས་འདེབས་གཙོ་བོ་ཚུ་ཡང་ དམིགས་བསལ་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡོད།

ཤོགས་གྲངས། 4

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

དོན་ཚན་༡ པ། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ཚུལ།
དོན་ཚན་འདི་ནང་ འདས་པའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ལས་སྣ་ཚུ་གི་
དུས་མཐུན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི འབྲེལ་གཏོགས་པ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་
རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཀོད་དེ་ཡོད།
༡.༡

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་རིམཿ དུས་མཐུན་བཀོད་པ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ འི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་
འབད་དེ་ དེའི་དུས་མཐུན་སྙན་ཞུ་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་དོན་
ལུ་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་བྱུང་མི་ དུས་མཐུན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༡.༡.༡ འཕྲལ་གྱི་གཙོ་རིམ།
ལས་ཚོགས་གཞི་བསྒྱུར་དང་ ལས་བྱེདཔ་གསར་བཙུགས།
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དང་ ལས་བྱེདཔ་གསར་བཙུགས་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦
སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཅི། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧
ལུ་ ལས་བྱེདཔ་༡༩ གསརཔ་བཙུགས་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོད་མི་གུར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ས་སྟོང་ལྷག་ལུས་༩

༼བསྡོམས་༢༨༽འབདཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་བསྡོམས་༡༡༣ ལུ་བཀལ་ནི་དང་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༢༠ ལས་ ༼དེད་གཡོགཔ་དང་ ཇི་ཨེསི་པི་/ཨི་ཨེསི་པི་ མ་བརྩི་བར༽ ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་བསྡོམས་༡༤༧
ལུ་ བཀལ་ནིའི་འཆར་གཞི་དེ་ འགྲུབ་ཐབས་ལུ་
ཨིན།

ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་བཙུགས་ནི་ལུ་ ཤུགས་བཏོན་ཡོདཔ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་༢༡ གསརཔ་བཙུགས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ མདོ་ཆེན་

གཅིག་༼ཨི་ཨེགསི་༣༽དང་ གཙོ་འཛིན་གསུམ་༼པི་༡༽ འགོ་དཔོན་༡༤༼པི་༥ - པི་༢༽ དེ་ལས་སྤྱིར་
བཏང་ལས་གཡོགཔ་གསུམ་༼ཨེསི་༤ - ཨེསི་༢༽ ཨིན་ ༼ཐིག་ཁྲམ་༡.༡ ལུ་གཟིགས༽།

ཤོགས་གྲངས། 5

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ཤོགས་གྲངས། 6

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་འཁོད་ལག་ལེན་ རྩ་བརྟན་བཟོ་བ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ ལས་བྱེདཔ་གསར་བཙུགས་ཀྱི་གནས་ཚད།
ཨང་།

༡

ལས་ཁུངས།

དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ལས་གཡོགཿ

དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་།

གནང་བ་
གྲུབ་པ།

༡

ལས་བྱེད་པའི་

གྲངས།༼༢༠༡༦
ཟླ་༡༢པ་ཚུན།༽

༠

གསར་

བཙུགས།/

གནས་སོར་
འོང་བ།

ཐོན་སོང་བ/
གནས་སོར་
སོང་བ།

ལས་བྱེདཔ་

ཡོངས་བསྡོམས།
༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧

ཟླ་༡༢པ་ཚུན།༽

༠

༠

༠

༠

༤

སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་འགོད་ལས་

༦

༢

༢

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྡ་བརྒྱུད་

༤

༣

༠

༡

༢

མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་དང་སྦྱོང་བརྡར་

༣

༢

༡

༠

༣

བདག་སྐྱོང་།

༢

༢

༡

༡

༢

དཔེ་མཛོད།

༡

༡
༥

༠

༠

༠
༡

༡

༤

འཕྲུལ་རིག་རྐྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།

༡༧

༨

༡

༠

༩

ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས།

༦༠

༣༤
༡༢

༦

༤

༦

༣༤

ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་ཁུངས།

༡༠

༧

༣

༠

༡༠

གཡོག

ལས་གཡོག
ལས་གཡོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ལས་
གཡོགཿ

དངུལ་རྩིས།
སྤྱིར་བཏང་ལས་གཡོགཔ ༼སྐུ་

སྒེར་དྲུང་ཆེན་དང་སྐུ་སྒེར་ལས་

༢

རོགས་བརྩིས་ཏེ༽

༣

ཁྲིམས་དོན་སྡེ་ཚན།

༥

སྔོན་འགོག་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་
ཁུངས།

༤

༦

བསྡོམས།

༢
༥

༡༥

༢༡

༡༤༧

༡

༨

༨༥

༡

༢

༢༡

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

༠

༠
༡

༡༠

༢

༡༠
༡༥

༩༦
༡༡༢
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་བཙུགས་མི་༢༡ གི་གྲས་ལས་༥ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་འཁོད་ལས་ ཨིན་
མི་དེ་ཡང་ ༼མདོ་ཆེན་གཅིག་དང་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་སྤེལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་གཉིས་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་

བསྡུར་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ཐོག་ གསར་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གཉིས་ནང་འཁོད་གནས་སོར་འབད་
འབདཝ་ཨིན༽། དེ་འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ ལས་བྱེདཔ་ཧེང་བཀལ་ གསརཔ་

བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་༡༦ ཨིན། དེ་དང་དུས་མཉམ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ འགོ་དཔོན་༥ ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་

ཐོན་སོང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ༼གཅིག་ལོ་གྲངས་ཚང་སྟེ་དགོངས་ཞུས་དང་ གཉིས་གནས་སོར་ གཉིས་ཁས་བླངས་

ཐོག་ལུ་ ཁག་འབག་ལས་གཡོག་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ལས་༽ སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་༡༡

ཧེང་བཀལ་ཐོབ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་བསྡོམས་༨༥ ཨིན་མི་ལས་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་༩༦ ལུ་ ཡར་སེང་སོང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་དེ་ནང་ ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་བསྡོམས་༡༡༣
གྱི་འཆར་གཞི་བརྩམས་ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣༩.༣ རྐྱངམ་གཅིག་ལས་ གྲུབ་མ་ཚུགས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ གོ་གནས་༡༧ གྱི་ས་སྟོང་ལུས་མི་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ གསར་བཙུགས་
འབད་ནི་ཨིན།

ཁྱད་རིག་ཅན་ཚུ་ ཡིད་བཀུག་ནི་དང་ བཞག་ནི་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུན་ཆད་

མེད་པའི་ དོ་འགྲན་ཅན་ཅིག་ཨིན། དཀའ་ངལ་གྱི་འཚུབ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ཚོགས་དང་ གཞུང་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཚུ་གི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་ལྷག་པར་གནང་
དགོཔ་ གལ་ཆེཝ་སྦེ་མཇལཝ་མས།

ཉོགས་བཤད་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་པ། (CIMS)

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ཉོགས་བཤད་དང་ རྩོད་རྙོགས་ཚུ་གི་ འཛིན་སྐྱོང་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་
ལུ་ མ་ལེ་ཤི་ཡཱན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཁྱད་རིག་གྲོགས་རམ་ཐོག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོར་
ལྷན་ཚོགས་ནང་འཁོད་ལུ་བཟོ་མི་ ཉོགས་བཤད་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཟེར་མི་ མཉེན་ཆས་

རིམ་ལུགས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༤ ལུ་ གསར་བཏོན་འབད་ཡི། དེ་ཡང་ཡོངས་འབྲེལ་
ལུ་གཞིར་བཞག་སྟེ་ དེང་རབས་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ ཉོགས་བཤད་དང་ རྩོད་རྙོགས་གསརཔ་གེ་ར་ ཉོགས་བཤད་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་དེ་
ནང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ནང་འཁོད་ལག་ལེན་ ཁྱད་རིག་ཅན་བཟོ་བ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཉིན་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ ལམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་
སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་སྒོ་ལམ་ལུགས་ བྱ་སྲོལ་དྲག་ཤོས་ཀྱི་ལམ་སྟོན/ལག་དེབ་ གནས་ཚད་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་

ནི་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་འདི་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ བྱ་རིམ་ཅིག་ཨིན། སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ ནན་ཞིབ་དང་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་ དེ་ལས་ དང་ལེན་གྲུབ་པའི་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

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

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམཿ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་བཟོ་ཡོད་པའི་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ དོན་

ཚན་༦ པ་དང་འཁྲིལ་ ལས་བྱེདཔ་གསར་བཙུགས་ཀྱི་ བསྟར་སྤྱོད་གྲུབ་འབྲས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བྱུང་བཞིན་ཡོད་པའི་ མི་སྟོབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སྐོར་ མཉམ་རུབ་
གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༢ ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་གསར་བཙུགས་ཀྱི་ དོ་འགྲན་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་མི་དང་ ལྷན་
ཚོགས་ལུ་ མི་སྟོབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ནམ་ཕུགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སྐྱེད་ལས་རིམ་ཚུ་ ཧ་
ཅང་གིས་ གལ་ཆེ་བར་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཿ
•

རྒྱབ་ཁུངས་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའི་ གཡོག་ནང་ཡོད་མི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ འོས་བབས་དང་བསྟུན་ གནས་སོར་
ཐོག་བཙུགས་ནི་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟོ་སྟེ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་དང་།

•

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་ དེ་ཡང་རབ་ཏུ་
འབྱུང་ན་ དངུལ་འབྲེལ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མི་ཚུ་ ཡར་སེང་གནང་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་
གྲུབ་ཅི།

•

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ ངོས་ལེན་གྲུབ་ཡོད། ལྷག་པར་

དུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མི་སྟོབས་ཀྱི་གཞི་དོན་
གཙོ་བོ་༥ འི་གཙོ་རིམ་བཟོ་སྟེ་ དེ་འཕྲོད་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་ནི་དང་ དེ་དང་
འཁྲིལ་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་གི་

གོ་སྐབས་ཅིག་གི་ གཙོ་རིམ་བཟོ་ཐོག་ ཨཱསི་ཊ་ལི་ཡའི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩
ལས་ འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་མི་ ཁྲིམས་སྲུང་དང་ གསང་བའི་ལྟ་རྟོག་ དེ་ལས་ དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་
ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ སློབ་སྦྱོང་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཆོགཔ་སྦེ་བཀོད་ཅི།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཞལ་འཛོམས་དེ་ནང་ གནད་དོན་གཞན་ཡང་ ཞི་གཡོག་ནང་ དཀའ་སྡུག་ཕྱིར་སེལ་ཐབས་རིག་ (GRM)
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་

ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་

གློག་ཐོག་ལྷབ་སྦྱང་

རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ཐོག་

ལས་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་སྐོར་ འདི་བཟུམ་སྦེ་མི་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་བ་
དང་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་ སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་སྤྲོད་ནིའི་འོས་བབས་ལས་རིམ་དང་ ཁྱད་བཅུད་དེ་ཚུ་
ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་གཞུང་སྐྱོང་དང་ཐབས་རིག་སྤེལ་ཁང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་

སྡེ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་ སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྦྱོང་ཚན་ཚུ་ བཙུགས་ཐབས་
བསྒྲིག་དགོ་པའི་སྐོར་ དེ་ལས་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་འདི་ ‘དྲང་སྤྱོད་བསྐུལ་ཁྱབ’སྦེ་ དར་ཁྱབ་
དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི།

ལྷག་པར་དུ་ཞི་གཡོགཔ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་འཛིན་སྐྱོང་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་དང་ རྩ་ཁྲིམས་
ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་ལྟར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གཞུང་༼ཞི་གཡོག༽གི་ ལས་གཡོག་

པའི་ངོ་ཚབ་ལྟེ་བ་ཨིན་པའི་ངོས་ལེན་ཐོག་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཐབས་ལམ་ཅིག་

བསྒྲིགས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཞི་གཡོགཔ་དང་ ༼འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་འོག་ལུ་བསྡུ་མི་༽ཇི་ཨེསི་པི/ཨི་
ཨེསི་པི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ བདག་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་རིགས་གེ་ར་ ད་
ལས་ཕར་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ནི་དང་ ཁོང་གིས་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཨིན། ཨིན་

རུང་ཉོགས་བཤད་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་/འདྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ངན་ལྷད་ཡོད་པའི་ མངོན་སུམ་སྒྲུབ་བྱེད་བྱུང་
ན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་རྙོགས་དེ་ལུ་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ཆེད་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཙོ་རིམ་ཐོག་ལུ་ སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་འབྲས་དང་ ཡིག་ཆ་དེ་ཚུ་སྦྲགས་ཏེ་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་དགོ། གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༧
ལུ་ མི་མང་བརྡ་འཕྲིན་ཅིག་ཡང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས་ ཕན་ཚུན་བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་སྐོར་ རང་
སོའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་ བཀོད་ནི་ཨིན་པའི་ མོས་མཐུན་ཡང་བྱུང་ཡི།

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་མཉམཿ རྩོད་རྙོགས་ཚུ་གི་ ཞིབ་

དཔྱད་དང་ཕྱིར་གཏུགས་ དེ་ལས་ཉེས་བཤེར་དང་འབྲེལ་བའི་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབད་རྩོལ་ཐོག་ལུ་ དང་པ་རང་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་གཅིག་

ཁར་ དེ་ལས་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ ཕན་ཚུན་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ ཁ་སོ་སོའི་སྒོ་ལས་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་རྗེས་སུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གསུམ་ ཕྱོགས་གསུམ་ཞལ་འཛོམས་
ཅིག་ཡང་ འཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཞལ་འཛོམས་དེ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་གཞན་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ དོན་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

སྨིན་ཅན་གྱི་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ཐོག་ལས་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་གི་སྐོར་ ཕན་ཚུན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱ་
སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་ དུས་ཚོད་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནིའི་ས་སྒོ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ད་ལས་
ཕར་ ལས་སྡེ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ ལོ་རེ་ནང་ཐེངས་གཉིས་རེ་དང་ གནད་

དོན་གྱི་འཚུབ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ ནམ་རང་དགོས་མཁོ་འབྱུང་རུང་ འཚོགས་ནི་སྦེ་གྲོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད། དེ་

གི་མ་ཚད་པར་ ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང ལོ་ལྟར་ཕྱོགས་གསུམ་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་ ད་ལྟོ་
ཡོད་པའི་ཕྱོགས་གསུམ་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་སྐོར་ལས་ དེ་ལས་ཞིབ་དཔྱད་དང་

ཉེས་བཤེར་ སོར་ཆུད་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ལས་བཀའ་རྒྱ་ཁ་སྐོང་གི་
ཆད་དུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཅི།

སྒེར་སྡེ་ནང་བྱུང་མི་ ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ ཉེས་བཤེར་གྱི་སྐོར་ལས་ འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་

ཕྱོགས་གསུམ་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༩
ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡི།

རྒྱ་གར་གྱི་

ཞིབ་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ལྟེ་བ་དང་མཉམཿ

ངན་ལྷན་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

རྒྱ་གར་གྱི་

ཞིབ་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ལྟེ་བ་ལུ་ བལྟ་སྐོར་འབད་དེ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནིའི་
གྲོས་འཆར་ཡོད་མི་དེ་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ གྲུབ་འབྲས་འབྱུང་མ་ཚུགས། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མགྲོན་བརྡ་འབདཝ་

བཞིན་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ལྟེ་བའི་ མདོ་ཆེན་དང་ ཁོ་གི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་
ནང་ འབྲུག་ལུ་འོང་ནི་ཨིན། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དོ།

༡.༡.༢ ནམ་ཕུགས་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ གཡོག་སྤྲོད་མི་ཅིག་སྦེ་ མིང་གཏམ་བཟོ་ནི།
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ ལཱ་གི་ལམ་སྲོལ་ལེགས་བཅོས་དང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་དང་ མི་
ངོ་རང་སོའི་གོང་འཕེལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་སྤྲོད་དེ་ ལཱ་གཡོག་གི་གནས་སྟངས་ ལེགས་བཅོས་གཏང་ནི་ལུ་ འཕྲོ་
མཐུད་དེ་རང་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡོད།

སྙན་ཞུའི་ལོ་འདི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ བཏོན་ཡོདཔ་ཨིནཿ
•

“ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེད་པའི་སྡེ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་བློ་བསྐུལ་དང་ མི་

སྡེའི་ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་གྱི་” གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་དེ་ ཐག་བཏོག་ཅི། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ མི་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

སྡེའི་ཉེན་སྲུང་གི་ དགོས་མཁོ་གཙོ་བོའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ནང་ དད་དམ་ལྷད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལཱ་འབད་བའི་མཐའ་མར་ མི་གཞན་གྱི་ ངོ་སོ་ལུ་བརྟེན་མ་དགོ་པར་

དཔའ་ཉམས་ཐོག་ལུ་ སྡོད་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་འདི་ནང་ ཡུན་
རིང་སྦེ་ གནས་ཐབས་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ གཙུག་སྡེའི་བློ་བསྐུལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན།
མ་དངུལ་འདི་གི་ཐོག་ལས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ཡིད་བཀུག་སྟེ་ བཞག་ཚུགས་ནི་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ བསམ་སྤྱོད་ཡར་དྲག་ཐོག་ལུ་

འཇིགས་སྣང་དང་ ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པར་ལཱ་འབད་ཚུགས་ནི་ དེ་ལས་ལྷན་ཚོགས་འདི་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ལཱ་
གཡོག་བྱིན་མི་ཅིག་སྦེ་ མིང་གཏམ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐུགས་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་ བཀའི་གནང་བ་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན།
•

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལས་ ཕན་འདེབས་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་བྱེད་པའི་ཕན་
བདེ་ལས་འཆར་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡི།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ ཁག་འབག་ཐོག་ལུ་ཡོད་

པའི་ལས་བྱེདཔ་ ཨི་ཨེསི་པི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལས་བྱེདཔ་ཆ་མཉམ་རང་ ལས་འཆར་འདི་གི་འཐུས་མི་ཨིན།
ལས་འཆར་འདི་གིས་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཞི་གཡོག་པའི་ཕན་བདེ་ལས་འཆར་དེ་ལུ་

ལྷན་ཐབས་འབདཝ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཚོད་ ལས་འཆར་འདི་གི་མ་དངུལ་བསྡོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༨ ལུ་ ལྷོད་དེ་ཡོད།
•

ཨ་ལོའི་ཉིན་སྐྱོང་མཐུན་རྐྱེན་ཅིག་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་སྦེ་ཐག་བཅད་དེ་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ གནང་བ་
ལེན་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ འབད་བའི་བསྒང་ཡོད། ལཱ་འདི་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་
སྤྲོད་དེ་ཡོད། མཐུན་རྐྱེན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ འབྲུག་གཞུང་ལས་ གནང་ནི་ཨིན་
རུང་ དེའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ མཐུན་རྐྱེན་སྤྱོད་མི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ གཏང་ནི་

ཨིན། མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཡང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚད་ལྡན་ལག་ལེན་བྱ་སྒོའི་
ལམ་ལུགས་ཅིག་ (SOP) གི་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཨིན།

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འདས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་རིམ་ཚུ་ ཡུན་

བརྟན་ཐོག་ལུ་བཞག་ནི་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ ཚ་གྱང་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་སྦོམ་
འབད་མི་ སུ་ཡིཛ་གོང་འཕེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ ༼ཨེསི་ཌི་སི་༽གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་
ནང་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་མཇུག་བསྡུ་ཡི།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འཆར་དངུལ་གྱི་བགོ་སྐལ་བཞག་ཡོད་མི་

འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༥.༢༨༡ ཨིནམ་དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ནང་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༤༠.༧༨༢ ཨིན། འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མི་སྟོབས་དང་ ལས་སྣའི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ ཡར་འཕར་
སོང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་གྱི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ཡར་འཕར་འགྱོ་མ་ཚུགས། དེ་གི་ནང་དོན་

ཉིད་ལས་ ད་རེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ མར་འབབས་སོང་ཡོདཔ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞུ་བ་འབད་དོ་བཟུམ་ཅིག་

གི་ འཆར་དངུལ་ཐོབ་མ་ཚུགས། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་

འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥.༠༠༠ དེ་ཅིག་བཞག་ཡོད་མི་འདི་ ཚ་གྱང་ཆེ་བའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་མས་༼ཁ་
གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ དོན་ཚན་༡.༣ ལུ་གཟིགས་༽། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནད་དོན་དེའི་སྐོར་
ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཚ་གྱངས་ཡོད་ལུགས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

ངན་ལྷད་གདོང་རྒོལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་ཐོག་གི་རེ་འདོད་དེ་ གནད་དོན་གཞན་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་

གྲལ་ལས་ མཁོ་ཚད་ལྡན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ སྐལ་བཞག་ཚུ་གནང་ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ དྲང་བདེན་དང་ རང་དབང་ལུ་ཉེན་སྲུང་མཛད་དེ་ དཔེ་སྟོན་གནང་དགོཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་

ཡུན་བརྟན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་

ཐོབ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་

ཁྲིམས་དང་ཐབས་ལམ་གཞན་ཚུ་དགོཔ་དང་

འདི་གིས་ཀུན་སྤྱོད་དང་ལྡན་པའི་འགན་འཁྲི་ ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབདཝ་ཨིན།

བསགས་ལུས་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་མར་ཕབ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ཉོགས་བཤད་༡༦༥༼སྤྱི་ལོ་

༢༠༠༦-༢༠༡༥༽ བསགས་ལུས་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད་༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོའི་སྙན་ཞུ་ནང་༥༢༩ ཡོདཔ་
སྦེ་བཀོད་མི་ལས་ མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ༽། སྙན་ཞུའི་ལོ་འདི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ད་རུང་བསྐྱར་ཞིབ་དང་
མཐུན་འགྲིགས་འབད་དེ་ བསགས་ལུས་༥༤ ལུ་ ༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ཉོགས་བཤད་༡༦ བརྩིས་ཏེ་༽ མར་
ཕབ་འབད་ཡི།

བསགས་ལུས་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འདི་གི་ དོན་ཚན་༢ པའི་
ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཉོགས་བཤད་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་དང་ ལེགས་བཅོས།
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཉོགས་བཤད་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་
ནང་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡོད། སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་
བཤད་དང་

རྩོད་རྙོགས་ཚུ་

འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་

(CIMS) བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཅི།

ངན་ལྷད་ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་

གོང་ལུ་དོན་ཚན་༡.༡.༡ ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གལ་ཅན་གྱི་མཉམ་རོགས་གཙོ་བོ་ཚུ་གི་བར་ན་ གོ་བརྡའི་

མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་ཉོགས་བཤད་དང་རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་དང་འཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་ འཛིན་

སྐྱོང་འཐབ་ཚུགས་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ སྒེར་སྡེ་ནང་
ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་ནི་ དེ་ལས་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཉེས་བཤེར་འབད་ནི་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་
སྤྱོད་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཨིན།

སྔོན་འགོག་དང་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི།
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་སྐོར་ ཤེས་ཡོན་དང་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ཐབས་ལུ་
ལས་སྡེ་དང་ ན་གཞོན་༼མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་/སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་/སློབ་གྲྭ་ནང་གི༽ སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་ཚུ་དང་

གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡི། གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་
གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ཐབས་ལུ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་

བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་ དེ་ལས་མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་
ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ དཔེ་སྟོན་ལམ་སྟོན་༢༠༡༧ ཅན་མ་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡི།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་ ཁ་གསལ་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འདི་གི་ དོན་
ཚན་༢ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།
༡.༢

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་དོན་ལུ་ དམིགས་གཏད་གཙོ་བོ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཕྱིར་ཕྱོགས་ལུ་བལྟ་བའི་
ཐབས་རིག་ཅིག་ དང་ལེན་འབད་དེ་ བཞེད་དོན་ཐོག་ལུ་དང་ ཉོགས་བཤད་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ རྩོད་རྙོགས་

ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན། བསགས་ལུས་རྩོད་རྙོགས་ཚུ་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་

སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ཉོགས་བཤད་༡༦༥ ལས་༥༤ ལུ་ ༼སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦-༢༠༡༥ ལུ་༣༨
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་༡༦ ལུ་༽ མར་འཕབ་བརྐྱབ་ཅི། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་

ལྷད་ཟློག་ཐབས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི་འདི་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ལཱ་ གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ འདི་གི་དོན་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་བཏང་དགོཔ་ཐོན་སོ་ཡི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་ཨིནཿ
མཉམ་འབྲེལ་དང་འགོ་འདྲེནཿ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྲིམས་
ལུགས་ནང་ལུ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོད་མི་དང་

དེའི་གོ་དོན་ལེན་ཐངས་ཚུ་

དེ་ལས་ཁྲིམས་བདག་འཛིན་པའམ་

ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ བརྡ་དོན་དང་གནད་སྡུད་ཚུ་ ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་ གདོང་ལེན་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་ ༼ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ དུས་ཚོད་འདི་ གལ་ཅན་ཨིན༽། འདི་གི་དོན་ལུ་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་ མགུ་རྒྱན་ ‘དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ འཇོན་ཐངས་

དེ་ལས་དྲང་སྤྱོད་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་དང་ གནད་སྡུད་ཆིག་སྒྲིལ་’ཟེར་མི་ བསམ་གཞི་
ཡིག་ཆ་ཅིག་ཕུལ་ཏེ་ཡོད། ཡིག་ཆ་འདི་ཡང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་པའི་བསྒང་ཡོད་
པའི་ གློག་ཐོག་གཞུང་སྐྱོང་སྲིད་བྱུས་ཟིན་འབྲི་དེ་ནང་ བཙུགས་ཐབས་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་ཞབས་ཏོག་
བྱིན་ནི་དང་ འཇོན་ཐངས་དང་ ཕན་ནུས་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནིའ་
ཐབས་ལམ་དང་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཅིག་སྒྲིལ་ཅན་གྱི བརྡ་དོན་དང་གནད་སྡུད་བརྗེ་སོར་གྱི་ སྲིད་བྱུས་ཅིག་

བཟོ་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཡིག་ཆ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཚོགས་ཐེངས་
༡༧ པའི་ནང་ལས་ གྲོས་ཆོད་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

བསམ་གཞིའི་ཡིག་ཆ་འདི་ མ་འོངས་ཡུན་རིང་གི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ད་ལྟོ་འཕྲལ་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་
འཐབ་སྟེ་ དམིགས་བསལ་དུ་ གཞུང་ངམ་ མི་མང་གི་གནད་སྡུད་གཞི་མཛོད་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ བརྡ་
དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་གི་ འགོ་སྐབས་ལེན་ནི་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེད་པའི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་བློ་བསྐུལ་དང་ མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་མ་
དངུལ་ ལག་ལེན་འཐབ་པཿ མ་དངུལ་འདི་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་ བཀའི་གནང་བ་ གནང་མི་དེ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལཱ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབད་ནི་ཨིན། མ་རྩ་ངོ་བོ་

འདི་ འགྲུབ་དགོཔ་དང་ མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ལམ་སྟོན་ཚུ་བཟོ་ནི་ཨིན། འགོ་ཐོག་གི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་གི་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༡༠༠ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། དེ་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཡང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།ཿ ཨེ་ཤི་ཡ་ - པེ་སི་ཕིག་ལུང་ཕྱོགས་ནང་

ལུ་ ཞི་བདེ་ཅན་དང་ མི་སྡེའི་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ ཟེར་བའི་ ལས་འགུལ་འདི་ལས་

ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

གཏན་རྩའི་མ་དངུལ་འདི་ མ་འོངས་ཡུན་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་ མ་རྩ་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ཨིན། མ་

དངུལ་འདི་ མ་རྩ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ འོང་འབབ་བཟོ་མི་དང་ སྐྱེད་ཆུང་བསྐྱིན་འགྲུལ་བཏང་བའི་ ཟླ་རིམ་

བསྐྱིན་ཚབ་ སྤྲོད་རིམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཡུན་བརྟན་བཞག་ནི་ཨིན། མ་དངུལ་དེ་གི་ལས་འཆར་གྱི་གྲངས་སུ་
སྐྱེད་ཆུང་བསྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནི་དང་

གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་སློབ་སྦྱོང་གི་དོན་ལུ་

སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཧྲིལ་

བུམ་སྦེ་བྱིན་ནི་ དེ་ལས་ལཱ་གི་ས་ཁོངས་ནང་ གནོད་སྐྱོན་/ཤི་རྐྱེན་བྱུང་སྐབས་ རྒུད་འཐུས་སྤྲོད་ནི་ དེ་བཟུམ་སྦེ་
དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ཀྱི་ ཕན་བདེ་ལས་འཆར་ཚུ་ཡོད།

བཞེད་དོན་གྱི་ཞིབ་དཔྱདཿ གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ གསང་ཞིབ་དང་གསང་བྱའི་འབད་བརྩོན་ཚུ་

རྩ་བརྟན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཉེན་ཁ་ཅན་དང་ མི་མང་གི་མ་དངུལ་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་མ་རྩ་བཙུགས་ས་ ལ་སོགས་པ་
ཚུ་ལུ་ གཙོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ཨིན།

བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིཿ མི་མང་

ཉོགས་སེལ་ཞིབ་དཔོན་ཡིག་ཚང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་དེ་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་
ལས་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་འཇོག་ཐོབ་མ་ཚུགས། དེ་གི་ཚབ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ ནང་འཁོད་

ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཀོད་རྒྱ་གནང་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ལུང་ཕྱོགས་ནང་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ནང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་/ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ ང་བཅས་

རའི་ གནས་སྟངས་ནང་ ངོས་ལེན་/དང་ལེན་འབད་ནིའི་ འོས་བབས་ཚུ་བལྟ་ནི་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ གཞན་
ཚུ་ནང་ཡང་ བདེ་ཐབས་བསྒྲིག་ནིའི་ འོས་འབབ་ཚུ་བལྟ་ནི་ཨིན།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོའི་ ༡༢ པ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིཿ

རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ འདི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ ལོ་དང་པ་ཨིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་ ༡༢ པ་ “ངན་ལྷད་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཡོད”
ཟེར་མི་འདི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་དགོཔ་འཐོན་འོང་། དེའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ ཤུལ་མའི་དོན་
མཚམས་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༡.༣

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་གྲོས་གཞི།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཟོ་མི་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་ཚུ་(NIACS) ལོ་བསྟར་མཆོག་འགྱུར་ཆིངས་ཡིག་ནང་

གཅིག་སྒྲིལ་འབད་མི་དེ་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་བྱུང་
ཡོད།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་༼ཟིན་འབྲི༽ནང་ ‘ངན་ལྷད་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཡོད་’ ཟེར་མི་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་
འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་གཅིག་སྦེ་

བཀོད་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ལུ་ བཟོད་བསྲན་མེདཔ་

དང་ “དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ཐོག་ལས་ དྲང་བདེན་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ཅན་ ཡུན་བརྟན་གྱི་མི་སྡེ་ཅིག་”གི་ གོང་

འཕེལ་གྱི་གྲོས་གཞི་དེ་ འགྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རེ་འདོད་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་
གཞི་དོན་གཙོ་བོ་འདི་ གྲུབ་འབྲས་བརྡ་སྟོན་གཙོ་བོ་(KPIs)གསུམ་པོའི་ཐོག་ལས་འཇལ་ནི་དང་ དེ་ཡང་‘རྒྱལ་

སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་སྐུགས་’དང་ ‘འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ ངན་ལྷད་དམ་

འཛིན་གྱི་སྐུགས་’ དེ་ལས་‘རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་’ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ཨིན། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་

ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་འཇོན་ཐངས་དང་ ཕན་ནུས་ འགན་འཁྲི་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་གཙོ་རིམ་ཡང་ཡོདཔ་

ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་གཅིག་ “དྲང་ཁྲིམས་ཞབས་ཏོག་དང་ གཙུག་སྡེ་རྩ་བརྟན་བཟོ་

ནི་”ཨིནམ་བཞིན་དུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འཆར་གཞི་དང་
ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་འབད་བརྩོན་ཚུ་ལུ་ ཧེང་བཀལ་ཤུགས་བཏོན་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཡོད།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་༡༢ པ་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་
ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་དང་

འབྲེལ་གཏོགས་པ་གཙོ་བོ་༡༥ ལས་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ཡོད་པའི་ སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ལས་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས་གཞི་
དོན་ གཙོ་བོ་གསུམ་དང་ གྲུབ་འབྲས་བརྡ་སྟོན་གཙོ་བོ་༢༤ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣-༢༠༡༨ ཀྱི་ རྒྱལ་

ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ ཐབས་བྱུས་དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་
གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཆུང་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་ཡི། བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ནང་ལས་ ལེགས་བཅོས་གཏང་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་
ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ ལས་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་ཚུ་ དེའི་གྲུབ་འབྲས་བརྡ་སྟོན་གཙོ་བོ་ཚུ་དང་

མཐུན་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
འགོ་འཛིན་དང་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་འཆར་གཞི་དང་ ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་གྲོས་
གཞི་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཡི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༨ པ་དང་༩ པའི་ནང་ འགོ་འདྲེན་
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ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་
དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བ།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

འཐབ་མི་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ་དེ་ནང་ ལས་སྡེ་༡༣༥ ༼རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་དུས་ཚོགས་དང་ ལྷན་ཁག་
རང་དབང་ལས་སྡེ་ རྫོང་ཁག་ ཁྲོམ་སྡེ་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ བརྡ་བརྒྱུད་ ལས་འཛིན་༽ནང་ལས་ འཐུས་མི་
༩༥༥ གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡི། གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ་གྱི་ ཆ་ཤས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་ཐབས་འབད་ཐོག་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལས་ཚོགས་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་

(OIP) བརྩམས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དེ་གིས་ལས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ དམིགས་ཡུལ་
འགྲུབ་ནི་ལུ་ བསྒྱུར་ནུས་ཅན་ཅིག་ འོང་ཚུགས་ནི་དང་ མཐར་ཐུག་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ རྒྱ་ཆེ་
བའི་དམིགས་གཏད་དང་ དམིགས་དོན་ཚུ་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཨིན།

ལས་སྡེའི་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་འབྱུང་ཚུགས་དང་མི་ཚུགས་འདི་ གཙོ་བོ་རང་ ཕྱི་ཁའི་ལས་
སྡེ་ཅིག་༼ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས༽གིས་ ཁོང་ལུ་འགན་འཁུར་ཐེབས་ཅིག་ བཀལཝ་མས་མནོ་བའི་
མནོ་བསམ་མ་གཏང་པར་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རང་གི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ཆ་ཤས་གལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དེ་ དེའི་བདག་དབང་འབད་ཐངས་ཀྱི་ གནས་རིམ་ལུ་ རག་ལས་ནི་ཨིན།
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢
དུ་

པའི་ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གྱི་ཐད་

རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་

དམིགས་བསལ་

“ངན་ལྷད་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཡོད།” ཟེར་མི་དང་ “དྲང་ཁྲིམས་

ཞབས་ཏོག་དང་ གཙུག་སྡེ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ཡོད།” ཟེར་མི་ དེ་ལས་“རྟེན་གཞི་དང་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ མི་

མང་གི་ཞབས་ཏོག་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད།” ཟེར་མི་ འདི་བཟུམ་སྦེ་“བཙོག་རླུང་མེདཔ་དང་
གཤམ་གཤིས་དང་རྐྱེན་ངན་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནི་ རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་ཡོད་” ཟེར་མི་ཚུ་འགྲུབ་ནིའི་ཆད་དུ་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་རིམ་ཁག་གཉིས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིནཿ
•

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་ མཆོག་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ལས་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཇོན་ཐངས་དང་ ཕན་ནུས་ བརྩི་མཐོང་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་།

•

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་གྱི་བྱ་བ་ཚུ་བཀག་ནི་དང་ སྔོན་འགོག་དང་ ཤེས་ཡོན་
ཐོག་ལས་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཟོ་སྟེ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ཡོངས་
བསྡོམས་གྱི་བརྡ་སྟོན་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥.༠༠༠ ཨིནམ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་དེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥,༣༦༤.༠༠༠ ཨིན་མས། ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལོ་ངོ་ལྔའི་དོན་ལུ་བཀོད་མི་ འཆར་དངུལ་
འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་གྱི་ བརྒྱ་ཆ་༠.༡ དེ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ སྤྱི་སྙོམས་ལོ་བསྟར་ཟད་འགྲོ་དེ་ ལོ་བསྟར་རྒྱལ་ཡོངས་ཟད་འགྲོའི་ བརྒྱ་ཆ་

༠.༢ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

འཆར་དངུལ་བཞག་ཡོད་མི་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣.༥༠༠ ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འདས་

པའི་ལོ་བཞི་གི་ནང་འཁོད་ ༼མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་མ་བརྩི་བར༽ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༤༧.༣༧༠ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡི། འདི་འབདཝ་ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གསར་

སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་གྱི་བརྡ་སྟོན་དེ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ འཆར་དངུལ་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མ་དངུལ་

སྤྱོད་ནི་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་ལས་དམའ་བས། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་

གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་༡༢ པ་དེ་ འགྲུབ་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་
འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་ གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནི་ལུ་ རྩ་ཅན་གྱི་འགན་འཁུར་ འབག་དགོཔ་
ཡོདཔ་ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་དེ་ ཉུང་མཐའ་རང་ འཆར་གཞི་
༡༡ པའི་ འཆར་དངུལ་ལས་ལྷགཔ་ཅིག་དགོཔ་ངེས་བདེན་ཨིན།
༡.༤

༡.༤.༡

གཙུག་སྡེ་དང་མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ལྕོགས་གྲུབ།

ཨེ་ཤི་ཡའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་རྩོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ ལུང་ཕྱོགས་མཉམ་
སྡུད།

ཨེ་ཤི་ཡའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་རྩོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ ལུང་ཕྱོགས་མཉམ་སྡུད་་ཀྱི་

སྐུགས་གཞི་༠-༡༠༠ ནང་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཕན་ནུས་དེ་༧༢ ཨིན་མས། སྙན་ཞུ་དེ་གིས་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་
གསལ་གྱིས་ བང་ལ་དེཤ་དང་ འབྲུག་ ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ་ མཱལ་དིབསི་ པ་ཀིསི་ཏཱན་ ཤྲི་ལངྐ་བཅས་ཀྱི་ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣-༢༠༡༥ འི་རིང་ ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་བདུན་དང་ བརྡ་སྟོན་པ་༥༠

ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་གནས་རིམ་གྱི་ ཞིབ་འཇུག་ཚུ་གི་ ཞིབ་འབྲས་
སྦོམ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་དྲུག་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཐོབ་པའི་
སྐུགས་ཚད་ཚུ་ པར་རིས་༡.༡ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད།
ཇ་ཀར་ཏའི་

གཞི་རྩ་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོད་པའི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་

རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་རྩོལ་སྒྲུབ་

དེ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ཕན་ནུས་ཡར་སེང་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་
བཀོདཔ་ཨིན་མས། འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བརྟག་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་

ལས་༨ པའི་བར་ན་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱིས་ འབྲུག་གི་དྭངས་གསལ་རྩོལ་སྒྲུབ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་
ལུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ གསར་བཏོན་འབད་ཡི། སྙན་ཞུ་དེ་གིས་ ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ ཕན་ནུས་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ གཞི་ཚད་བཀོད་པའི་ཁར་ ཁྱད་པར་ཞུགས་ཏེ་ཡོད་
མི་དང་ བར་འཛུལ་འབད་དགོ་པའི་ གཞི་དོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནུག།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ཨེ་ཤི་ཡ་ པེ་སི་ཕིག་ནང་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་ ག་དེ་ཅིག་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོདཔ།
༠-༢༥

༢༦-༥༠

༥༡-༧༥ ༧༦-༡༠༠ གནས༌སྡུད༌མེད།
བང༌ལ༌དེཤ།

འབྲུག།

ཨིན༌ཌོ༌ནེ༌ཤི༌ཡ།

མཱལ༌དིབསི།

པ༌ཀིསི༌ཏཱན།

ཤྲི༌ལངྐ༌།

༦༡

༧༨

༥༥

༤༢

༦༧

༧༢

ཤེས་རྟོགས་དང་ཞིབ་དཔྱད།

༥༦

༧༨

༧༢

༥༨

༦༡

༥༠

སྔོན་འགོག་དང་ ཤེས་ཡོན་
ཞབས་ཏོག།

༧༢

༨༩

༧༢

༧༠

༥༦

༦༧

༧༠

༩༢

༡༠༠

༤༠

༨༠

༤༠

༦༣

༥༧

༨༧

༦༢

༨༣

༢༥

༢༩

༡༧

༡༠༠

མེད།

༥༠

༥༠

༦༡

༧༢

༨༠

༥༩

༦༧

༥༧

ཁྲིམས་དོན་རང་དབང་།
དངུལ་འབྲེལ་དང་མི་སྟོབས་
ཐོན་སྐྱེད།

ལས་ཚོགས་གཞན་དང་
མཉམ་འབྲེལ།
འགན་འཁྲི་དང་ལྟ་རྟོག།
མི་མང་འཆར་སྣང་།

རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་སྤྱི་
སྙོམས་སྐུགས་ཚད།

༧༨

༩༣

༧༡

༧༩

༧༡

༩༣

རྒྱབ་རྟེན་ཿ ཨེ་ཤི་ཡ་ པེ་སི་ཕིག་ནང་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་བའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ།

པར་རིས་༡.༡ཿ རྒྱལ་ཁབ་༦ གི་ ངན་ལྷན་བཀག་སྡོམ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ སྐུགས་ཚད་བསྡོམས།
༡.༤.༢

མི་སྟོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ།

སུ་ཡིཛ་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་༼ཨེསི་ཌི་སི༽དང་ ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་ དེ་ལས་འབྲུག་གཞུང་ལས་ བརྩེ་བའི་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཐོག་ལས་

ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་

ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡུན་ཐུང་སྦྱོང་

བརྡར་ཁག་༨ ནང་ གོ་སྐབས་༤༢ དང་ ལུང་ཕྱོགས་དང་/རྒྱལ་སྤྱི/གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་/གཙུག་སྡེའི་བལྟ་
སྐོར་ཁག་༣༦ དེ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཁག་༢༠ ནང་ གོ་སྐབས་༦༤ བརྩི་སྟེ་ སྦྱོང་བརྡར་གོ་

སྐབས་བསྡོམས་༡༤༢ ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་བྱེདཔ་བཞི་གིས་ ཨཱསི་ཊ་ལི་ཡ་ལས་༼གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་
དང་ དྲིབ་ལོ་མ་གཅིག་༽དང་ རྒྱ་གར་ལས་༼གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་༽གྱི་ ཡུན་རིང་སློབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྡུ་ཡི།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༤༠༣ ཟད་འགྲོ་
བཏང་ཡི།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་གི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ འབྲེལ་
བ་ཡོད་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ མ་རྩ་བཙུགས་དགོ། ཨིན་རུང་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ལས་ ཨེསི་ཌི་སི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༩
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

པ་ལས་ ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ༽ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ནང་ མ་དངུལ་གྱིས་མ་ལང་པའི་ཁྱད་པར་ སྦོམ་

ཞུགས་ཅི། རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྱི་དོན་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༠༠ ཐོག་ལུ་ ཁ་སྐོང་སྦེ་ ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༡༡༦ ཐོབ་ཅི།

མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ འཆར་དངུལ་ཡོང་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༦༡༦ ཨིན་མི་དེ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་
བཞི་ནང་ མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་གྱི་ སྤྱི་སྙོམས་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༢༡༠ ཨིན་མི་དང་

འཕྱདཔ་ད་ མར་འབབས་སོང་ཡོད་རུང་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ལས་བྱེད་པའི་བསྡོམས་དེ་ ཡར་འཕར་སོང་

ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ མ་དངུལ་བཞག་མི་དེ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་
ངེས་པར་དུ་དགོ་མི་དང་ མཁས་སྦྱང་གི་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ དག་པ་ཅིག་མ་གཏོགས་ ཡུན་རིང་སློབ་སྦྱོང་ཚུ་

བཤོལ་བཞག་དགོ་ནི་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ལས་ཚུར་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་བྱེདཔ་གཅིག་

རང་ ཡུན་རིང་སློབ་སྦྱོང་ནང་ གཏང་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ཁྱད་རིག་ཅན་ཚུ་
འོང་བཅུག་ནི་དང་ བཞག་ཐབས་ལུ་ ཐོགས་ཞུགས་མིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཅིག་ འདི་ཨིན་མས།
༡.༤.༣

‘འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ཿ ཨེ་ཤི་ཡ་ - པེ་སི་ཕིག་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ ཞི་བདེ་

ཅན་དང་ མི་སྡེའི་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ’།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་རིམ་དང་ལས་སྣ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་ བཞག་ཐབས་ལུ་ གོང་

འཕེལ་གྱི་མཉམ་རོགས་གཞན་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་ ཨཱསི་ཊི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་འགོ་འདྲེན་ དེ་
ལས་ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་བཟུམ་ཚུ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ནི་གི་འོས་བབས་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཡི། དེའི་ཐད་ཁར་

བེང་ཀོག་ལུ་ཡོདཔའི་ ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་གི་ ལུང་ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལུང་ཕྱོགས་ལས་འགུལ་ མགོ་རྒྱན་ ‘ཨེ་

ཤི་ཡ་ - པེ་སི་ཕིག་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ ཞི་བདེ་ཅན་དང་ མི་སྡེའི་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་’
ཟེར་མི་ཅིག་ལུ་ གྲོས་འཆར་བཙུགས་དགོ་པའི་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་འགུལ་གྱི་
གྲོས་འཆར་ཅིག་བཙུགས་ཅི། གྲོས་འཆར་དེ་ལུ་ ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་དང་ ཨཱསི་ཊ་ལི་ཡའི་ ཕྱི་འབྲེལ་དང་ཚོང་འབྲེལ་
ལས་ཁུངས་ཚུ་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་བའི་རྗེས་སུ་ ཞུ་བསྐུལ་དེ་ལུ་ གྲོས་འཆར་༡༢ བྱུང་ས་ལས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་དེ་ གཞན་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ནུག།

ཨེ་ཤི་ཡ་ - པེ་སི་ཕིག་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ ཞི་བདེ་ཅན་དང་ མི་སྡེའི་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་
བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༩༢༩ འབད་མི་དེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ལས་འགུལ་ཨིན། ལས་འགུལ་དེ་ནང་

ལྷན་ཚོགས་དང་ དེའི་འབྲེལ་གཏོགས་པ་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ གཙུག་སྡེའི་བློ་བསྐུལ་
ལས་འཆར་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ ན་གཞོན་དང་ སྒེར་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་
ཐབས་ཤེས་ གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ནི་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༡.༤.༤ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ དྲང་སྤྱོད་གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ནང་འཁོད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་

དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་རྣམ་

པ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ བཙུགས་པའི་ཐོག་ལས་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་ དེ་ལས་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་པའི་
གཙུག་སྡེ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ དྲན་ཤེས་ཐོག་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དོ།

འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གསལ་སྟོན་གྱི་
བདག་སྐྱོང་པ་དང་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བདག་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། སྙན་ཞུའི་དུས་
ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ འགོ་དཔོན་༢༣ གྱིས་ འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་༥༦ ༼གཙུག་སྡེའི་དྲན་རྟེན་༽ གསལ་སྟོན་
འབད་ནུག།

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་(CRM)དང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་གི་ལག་ཆས་(IDT)གཉིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་
ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལམ་སྲོལ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀག་

ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ བརྩམ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ། སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ ཐེངས་༥ པ་དང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ ཐེངས་༣ པ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཅི།

དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་༥ པ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ ཐེངས་༥ པ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་
༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༡ ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་

སྐབས་ ལས་བྱེདཔ་བསྡོམས་༨༣ གྱིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ད་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་
སྐུགས་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༨༧.༤༦ ཨིན་མས། ཧེ་མ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ དྲང་
སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་༼༨༨.༨༨/༡༠༠༽ ཨིན་མི་དང་འཕྱདཔ་དང་ ད་རེས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་

དེ་ དུམ་གྲ་ཅིག་མར་འབབས་ཡར་སོང་ནུག། ཀ་ཆེན་བཞིའི་གྲས་ལས་ ‘ཕྱོགས་འཁོར་’ ༼༢༢.༥༧/༢༥༽ འདི་

ལེགས་ཤོ མ་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་གསལ་བཤད་ཚུ་ལུ་ སྐུགས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་ ཐོབ་

ཡོད་མི་དེ་ ‘ལས་ཚོགས་ལུ་ ལྟ་བ་དང་དམིགས་གཏད་ ཁ་གསལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལས་ཚོགས་ནང་འཁོད་ ཀུན་གྱིས་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ༼༩༧.༡/༡༠༠༽ ཧ་གོ་ཡོདཔ་ད་’ ‘འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ བྱ་སྤྱོད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དང་ དཀའ་ངལ་

སེལ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ལྡནམ་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་མཐོ་བའི་སྒོ་ལས་ ༼༨༩.༦༤/༡༠༠༽ རང་སོའི་སྒྲིག་

འགན་གྲུབ་ཚུགསཔ་’ དེ་ལས་‘ལས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་བྱ་བ་ལུ་བརྟེན་པའི་

ཕན་གནོད་ཚུ་ལུ་ བརྩི་ཁུངས་ཡོད་པའི་ སེམས་བསྐུལ་འབད་ཚུགས་པའི་༼༨༨.༩༡/༡༠༠༽ ལམ་སྲོལ་ཚུ་’ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

‘སྤྱོད་ལམ་’-༼༢༡.༧༥/༢༥༽ དང་ ‘རྣམ་རིག་’- ༼༢༡.༧༨/༢༥༽ དེ་ལས་‘བཀག་འཛིན་’- ༼༢༡.༦༣/༢༥༽

ཚུ་ གསལ་བཤད་ནང་ སྐུགས་ཚད་དམའ་སུ་ ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་

བྱུང་མི་དེ་ཡང་ ‘ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་དང་ འབྲེལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ལུ་ དཀའ་ངལ་དང་ ཉོགས་བཤད་

སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཀའ་སྡུག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་དང་གོ་སྐབས་’༼༧༨.༠༧/༡༠༠༽’དང་ ‘ལས་ཚོགས་

ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁས་བླངས་ཚུ་ལུ་གནས་ཏེ་ བརྩི་བཀུར་འབད་ནི་ལུ་བློ་གཏད’༼༨༢.༦༥/༡༠༠༽ ‘ལས་

ཚོགས་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྤྱོད་ངན་དང་ ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ སྔོན་འགོག་གི་དོན་ལུ་ དགག་བཤེར་དང་
ཚད་སྙོམས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་དང་བསྟར་སྤྱོད’ ༼༨༤.༣༣/༡༠༠༽ ‘ལས་ཚོགས་ཀྱིས་ རང་གི་ལས་བྱེདཔ་དང་

འབྲེལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ལུ་ གོ་གནས་དང་ ངོ་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ རང་སོའི་གཞི་རྟེན་ཐོབ་དབང་ལུ་ གལ་
གནད་ཅན་གྱི་བརྩི་བཀུར’་༼༨༤.༣༣/༡༠༠༽ དེ་ལས་‘ལས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་གོངམ་ཚུ་གིས་ རང་གི་འཐུས་

མི་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་དང་ གུས་ཞབས་ཐོག་ལུ་བརྩི་བཀུར་’༼༨༤.༣༣/༡༠༠༽ ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཨིན་པས། དྲང་སྤྱོད་

ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་༥ པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཁ་གསལ་ཚུ་ པར་རིས་༡.༢ ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད།
༨༧.༩༥

༨༧.༩༥

༨༨.༩༡

༨༩.༦༤

༨༦.༥

༨༩.༦

༨༤.༥༧

༨༥.༠༦

༨༩.༣༩

༨༤.༣༣ ༨༤.༣༣ ༨༢.༦༥

༩༣.༠༡

༩༡.༣༢

༨༧.༤༦ ༨༧.༤༦ ༨༤.༣༣ ༨༩.༨༧
༧༨.༠༧

གས་ཚད།

༩༧.༡

ལས་ཚོགས་་གསལ་བཤད།

པར་རིས་༡.༢ཿ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་ཐེངས་༥ པའི་ ལས་ཚོགས་གསལ་བཤད་༢༠ ལུ་ སྐུགས་ཚད་སོ་སོར་
བཀོད་པ།

དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་༥

པའི་གྲུབ་འབྲས་དེ་གིས་

གཙོ་བོ་རང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་གཞི་རྩ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོདཔ་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་འཇོན་སྟབས་
ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་སྦེ་ མངོན་གསལ་བྱུང་མི་དེ་གིས་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་རུང་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་བའི་ གཞི་དོན་གེ་ར་ འཛིན་
སྐྱོང་ནང་ཨིནམ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ནང་འཁོད་ལུ་ ཕན་ཚུན་དང་མཐོ་དམའ་ གཉིས་ཆ་རའི་བར་ན་ བརྡ་དོན་
སྤྲོད་ལེན་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོ་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

འདས་པའི་དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་གཉིས་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བར་ནའི་ བཅུད་སྡུད་ཀྱི་ཁྱད་པར། དྲང་

སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་༥ པའི་གྲུབ་འབྲས་༼སྐུགས་༨༧.༤༦༽ ལུ་བལྟཝ་ད་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་
བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་༤ པའི་གྲུབ་འབྲས་ ༼༨༨.༨༨༽ དང་འཕྱདཔ་དང་ སྤྱིར་བཏང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་

༡.༤ མར་ཕབ་སོང་ནུག། འདས་པའི་དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ ཁྱད་པར་གྱི་ཁ་
གསལ་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༢ པ་དང་ པར་རིས་༡.༣ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད།
སྤྱིར་བཏང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་

མར་ཕབ་སོང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་མ་

ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ དཔེ་

ཚད་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ ཁྱད་པར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འོང་ནི་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་

༥ པའི་སྐབས་ ལན་བཀོད་མི་ ༼བརྒྱ་ཆ་༤༠.༠༽ ལས་ཚོགས་ནང་ གསར་འཛུལ་འབད་མི་ཚུ་ཨིནམ་ལས་
ལས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་འོང་ནི་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་གཞན་མི་དེ་ ལས་
ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དེ་གིས་ འོང་ནི་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ པར་རིས་༡.༣ པའི་ནང་

བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་ ཧ་ལམ་ཅོག་གཅིགཔ་སྦེ་ གནས་ཡོདཔ་བཞིན་
དུ་ ནང་འཁོད་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་བརྩིས་ཏེ་ གྲོས་ཐག་བཅད་མིའི་བྱ་རིམ་ནང་ དཀའ་སྡུག་གི་སྙན་ཞུ་འབད་ནི/

དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་ ཁྱད་རིག་དང་ དྭངས་གསལ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་གཏང་དགོཔ་
ཡང་ན་ ཤུགས་བཏོན་དགོ་པའི་བརྡ་མཚོན་བྱུངམ་ཨིནམ་མས།
ཐིག་ཁྲམ་༡.༢ཿ

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཐེངས་༥ པའི་ སྐུགས་ཚད་ཚུ་གི་ཁྱད་པར།
དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཀ་ཆེན།
ཕྱོགས་འཁོར།

སྤྱོད་ལམ།
རྣམ་རིག

བཀག་འཛིན།

ལས་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་སྐུགས་ཚད།

དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་༤

པ་དང་

སྐུགས་ཚད་༼༢༠༡༧༽

སྐུགས་ཚད་༼༢༠༡༥༽

༢༡.༧༥

༢༢.༡༧

༢༢.༥༧

༢༡.༧༨

༢༡.༣༦

༨༧.༤༦

༢༢.༣༤
༢༡.༨༣

༢༢.༥༤
༨༨.༨༨
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་༥ པ།

གས་ཚད།

དྲང་སྤྱད
ོ ་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་༤ པ།

ལས་ཚོགས་་གསལ་བཤད།

པར་རིས་༡.༣ཿ ལས་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བཤད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ ཐེངས་༤ པ་
དང་༥ པའི་སྐུགས་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ཐེངས་༣ པ།

འགོ་ཁྲིད་དང་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འབྱུང་ཉེན་དང་

ཀུན་སྤྱོད་ལས་འགལ་བའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དུས་ཚོད་རན་ཡི། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧
སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༢ ལུ་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ཐེངས་༣ པ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ལས་

བྱེདཔ་༨༢ ཀྱིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡི། ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་རིམ་དེའི་ གྲུབ་འབྲས་བཟུམ་
ཅིག་སྦེ་ གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ གནོད་འགེལ་/ཉེན་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་འོག་ལུ་ ངན་ལྷད་ལས་འཆར་/ཉེན་ཁ་བསྡོམས་༢༣
ངོས་འཛིན་འབད་དེ་༼ཉེན་ཁ་ཆེ་ཆུང་དང་འཁྲིལ་༽ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐོག་ གཙོ་རིམ་བཟོ་ཡི།

ངོས་འཛིན་བྱུང་བའི་ ཉེན་ཁ་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ཧེ་མའི་ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་

དང་ ཆ་འདྲཝ་ཨིན་རུང་ དག་པ་ཅིག་ སོ་སོ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཚན་རིག་ཐོག་ལུ་ ཌི་ཇི་ཊཱལ་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་
སྐབས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་བྱུང་མི་དང་ ཞིབ་འཚོལ་གནད་སྡུད་རྫུས་མ་བཀོད་ནི་ ལས་འགུལ་/གནད་འགག་ཆེ་
བའི་ ཁེ་དབང་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་ ཞིབ་དཔྱོདཔ་/ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ ཉེས་
འཛུགས་ཅན་ནམ་

འཛོམས་དཔང་ཚུ་

གཡོ་མཐུན་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན་མས།

ཉེན་ཁ་བྱུང་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ མི་ངོའི་དྲང་སྤྱོད་/ཁྱད་རིག་དམན་པ་དང་ ཕན་ཚུན་འཁོན་འཛིན་ དགག་བཤེར་

དང་ཚད་སྙོམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལངམ་ མེདཔ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན་མས། ཉེན་ཁ་མང་ཤོས་རང་ ཧེ་མའི་ངན་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་སྐབས་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ ཉེན་ཁ་ཟློག་
ཐབས་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་རང་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ གཞི་བཙུགས་འབད་
དེ་ཡོད་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ ངེས་གཏན་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་དང་ མི་ངོའི་བྱ་སྤྱོད་ལུ་ལྟ་རྟོག་དང་ ལེགས་
བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ ཐེངས་༣ པའི་སྐབས་ ངོས་
འཛིན་བྱུང་མི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ ཟློག་ཐབས་ལུ་ གྲོས་འདེབས་༢༦ བརྩམ་པའི་བསྒང་ཡོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ ལག་ཆས་གཉིས་༼ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་
དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་༽ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་ཡོད། དེ་ཡང་ ལག་ཆས་ཚུ་ ཧེང་

བཀལ་རང་ ཕན་ནུས་ཅན་བཟོ་ནི་དང་ ད་ལྟོ་ལག་ཆས་དེ་ཚུ་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ དུམ་གྲ་རེ་ཡོད་མི་ཚུ་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ཨིན།

༡.༤.༥

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་གྱི་
ཨེསི་ཌི་སི་གིས་ མ་དངུལ་བྱིན་མི་ ལས་འགུལ་གྱི་ རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡི། རྩིས་
ཞིབ་ནང་ལས་ ཉོགས་མེད་ཀྱི་གཙང་དག་སྙན་ཞུ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ ཨེསི་
ཌི་སི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་སྐྱོང་+ ལས་རིམ་ཐོག་ལས་ ཟད་

འགྲོ་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༨.༡༡༣ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་
མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༤.༦

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ་ ཐེངས་༡༢ པ་བརྩི་སྲུང་།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉིནམ་ ཐེངས་༡༢ པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་
སྤྱི་ཚེས་༣༡ ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་རིམ་གྲོ་འབད་ཐོག་ལས་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི།

༡.༤.༧

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་གི་ལས་སྣ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབག་འདི་ རྒྱལ་མགྲོན་བེན་ཅར་བུལ་ཌརསི་

ཟེར་མི་ལས་སྡེ་ལུ་སྤྲོད་དེ་ཡོད། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྔོན་རྩིས་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣.༣༤༥ གནས་ནི་ཨིནམ་
དང་ དེའི་མ་དངུལ་ཡང་ འབྲུག་གཞུང་གིས་གནངམ་ཨིན། ལས་འགུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ ཟླཝ་༡༨ ཨིནམ་དང་
མཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༦ དེ་ཅིག་ལུ་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་

འབྲེལ་གཏོགས་པ་

གཙོ་བོ་ཚུ་དང་མཉམ་ མཐུན་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་བ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་
གདོང་ལན་ལུ་ མཉམ་རུབ་དང་ལེན་
འབད་ནིའི་ཆེད་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་
གི་འགག་སྡེ་དང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་
ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་ཚུ་དང་མཉམ་ གལ་གནད་
ཅན་གྱི་ ཕན་ཚུན་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་
མཐུན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་གི་སྐོར་ གྲོས་
བསྟུན་འབད་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་
ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༤ པ་ཡང་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཅི།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༡.༤.༨

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ ཞི་གཡོག་གི་རྟགས་མ།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་སྐབས་ འགོ་དཔོན་༤ གིས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ དད་དམ་ལྷོད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་ཞུ་བའི་

ངོས་འཛིན་ལུ་ ཞི་གཡོག་གི་རྟགས་མ་༼ལིའི་དབྱེ་ཁག༽ ཐོབ་ཅི། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་བྱེདཔ་༣༥ གིས་ ༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣-༢༠༡༧ཚུན་༽ དབྱེ་ཁག་སོ་སོ་ནང་ རྟགས་མ་ཐོབ་སྟེ་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ ལོ་གྲངས་ཚང་སྟེ་ དགོངས་ཞུ་འགྱོ་མི་ ལས་བྱེདཔ་གཅིག་ལུ་
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ མི་ཚེ་གཅིག་ གཞུང་ལུ་ཕྱག་ཞུ་ཡོད་པའི་རྟགས་མ་ཐོབ་ཅི།
༡.༥

མཉམ་འབྲེལ་སྦེ་ལཱ་འབད་ནི།

བརྡ་དོན་དང་ ཤེས་ཡོན་ མཁས་རིག་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ལུང་

ཕྱོགས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུན་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་ དྲན་ཤེས་ལྡན་པའི་
བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༥.༡

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་མཐུན་འབྲེལ།

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་བར་ན་ སྤྱི་མཐུན་གནད་དོན་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་དང་ མཉམ་འབྲེལ་
དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་
ཚེས་༢༢ ལུ་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༤ པ་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ཞལ་
འཛོམས་དེ་ནང་ ཞི་གཡོག་ནང་ འགན་འཁྲིའི་ལམ་སྲོལ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་

གཅིག་མཚུངས་མེད་པའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་དགོཔ་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ “དྲང་སྤྱོད་བསྐུལ་ཁྱབ་”ཀྱི་ ལཱ་
འགན་ཡོད་མི་དེ་ མི་ངོ་རང་སོའི་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དང་ ཆ་མཐུན་བཟོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་གནང་
ཡི། དེ་མ་ཚད་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ འཆར་གཞི་ཟིན་འབྲི་ནང་

རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་ “ངན་ལྷད་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཡོད་” ཟེར་མིའི་སྐོར་ལས་ གསལ་ཞུ་འབད་

ནིའི་གོ་སྐབས་ཡང་ཐོབ་ཅི། ཤུལ་མའི་ཞལ་འཛོམས་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ནི་ཨིན།

༡.༥.༢

ལུང་ཕྱོགས་/རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ།

བ་སེལ་གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ།(BIG)ཿ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ སུ་ཡིད་ཛར་ལེན་གྱི་ བ་སེལ་
གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་གཉིས་ ལཱ་གི་མཐུན་འབྲེལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ སྔོན་འགོག་དང་ ལྕོགས་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལུང་ཕྱོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་
འབྲེལ་གཏོགས་པ་

ཚུ་དང་མཉམ་ མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་
བཏང་བ།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་འབད་རྩོལ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ ཁྱབ་སྟེ་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༤ ལུ་ སུ་ཡིད་ཛར་ལེན་གྱི་ས་གནས་ བ་སེལ་ལུ་སྦེ་ བ་སེལ་
གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་འབད་རྩོལ་ནང་ གཙུག་སྡེ་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ མཐུན་འབྲེལ་འབད་ནིའི་
རེ་འདོད་ཡོད་ལུགས་སྟོནམ་ཨིན།

གོ་བརྡའ་ཆིངས་ཡིག་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ བ་སེལ་གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེའི་ རྒྱུ་དངོས་སོར་ཆུད་ཀྱི་ རྒྱལ་སྤྱི་ལྟེ་བ་
གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ “དངུལ་འབྲེལ་ཞིབ་དཔྱད་དང་ རྒྱུ་དངོས་སོར་ཆུད་”ཀྱི་ སྦྱོང་བརྡར་

ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་དང་ དངུལ་འབྲེལ་
གཙུག་སྡེ་༡༧ ནང་ལས་ འགོ་དཔོན་༣༤ གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡི། བ་སེལ་གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་གིས་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་ སྦྱོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་གྲས་ལས་ ད་རེས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་དེ་ ཐེངས་༤ པ་ཨིནམ་
དང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ལས་སྡེ་༡༩ ནང་ལས་ འགོ་དཔོན་བསྡོམས་༡༡༣ ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཚར་ནུག། སྦྱོང་

བརྡར་དེའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་ ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་གཉིས་ཀྱིས་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ ཆ་ཤསཅིག་སྦེ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བ་སེལ་གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕན་ཚུན་གཉིས་ལུ་ཕན་

པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ མཐུན་འབྲེལ་འབད་ནི་དང་ བ་སེལ་གཞུང་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་ལུ་ཡོད་
པའི་ མཁས་རིག་དང་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ཨིན།

བང་ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགསཿ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ བང་
ལ་དེཤ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་

འབྲུག་ལུ་བལྟ་སྐོར་

འབད་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བང་ལ་དེཤ་གི་ས་གནས་ ཌ་ཀ་ལུ་སྦེ་ གོ་

བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་པར་འོང་དགོ་པའི་ མགྲོན་བརྡ་ཐོབ་ཅི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་
༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༤ ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་
དང་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་དང་ ཡར་དྲག་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་
ནིའི་ གཞི་རྟེན་ཚུད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཨིན། བལྟ་སྐོར་དེ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ལྷན་ཚོགས་ལས་ ཁྲི་འཛིན་དང་ འགོ་
དཔོན་བཞི་གིས་ བང་ལ་དེཤ་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དྲང་སྤྱོད་མཛོད་ཁང་དང་ དྲང་སྤྱོད་སྡེ་

ཕྲན་ནང་ བལྟ་སྐོར་འབད་དེ་ ཁོང་གི་བྱ་སྲོལ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ལས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་སྔོན་
འགོག་ཚོགས་ཆུང་གི་ འཐུས་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕན་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཡི།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དབུས་གཞུང་བཀོད་འཛིན།(FBI)ཿ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ནིའུ་ལྡི་ལུ་ཡོད་པའི་

ཡུ་ཨེསི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལས་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ འབྲུག་ལུ་འོང་ནི་ལུ་
ལྷན་ཐབས་འབད་ཡི། བལྟ་སྐོར་དེ་གི་དམིགས་དོན་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་
ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་ལས་སྡེ་ གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་ནི་དང་ མཉམ་འབྲེལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས། བལྟ་སྐོར་གྱི་ཤུལ་ལས་ ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ གསང་བྱའི་དབྱེ་དཔྱད་

སྐོར་ལས་ ཉིནམ་༢ ཀྱི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་

གི་འགག་སྡེ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་ལས་སྡེ་གཞན་ཚུ་ལས་
འགོ་དཔོན་༢༥ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། འདས་པའི་ལོ་ངོ་དྲུག་གི་རིང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དབུས་གཞུང་

བཀོད་འཛིན་(FBI) དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་མི་དེ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
མཁས་རིག་ཅན་གྱི་ ཞིབ་དཔྱད་ལྕོགས་གྲུབ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་སྦེ་རང་བྱུང་ཡོད།

རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་རོགས་གཞནཿ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གཙུག་
སྡེའི་འབྲེལ་བ་

གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ཨཱསི་ཊི་ཡ་ལུ་

དབུས་གཞུང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཀོད་འཛིན་(BAK)དང་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་སློབ་རིག་(IACA)
ཡུ་ཀེ་ལུ་

འཚབ་ཆེན་གཡོ་སྒྱུ་ཡིག་ཚང་དང་

ཁྲོམ་ཚོགས་འགག་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་ནང་

བལྟ་སྐོར་འབད་ཡི།

བལྟ་སྐོར་དེ་གིས་ ཁོང་གི་ཉམས་མྱོང་ངམ་ བྱ་སྲོལ་དྲག་ཤོས་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་འགོ་སྐབས་ཡོད་པའི་

ཁར་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་བའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཡང་ཐོབ་ཅི།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་མཐུན་གྲོསཿ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་ཟློག་
ཐབས་མཐུན་གྲོས་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་འཇོག་གནང་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མཐུན་གྲོས་འདི་གི་

རྩ་ཕན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འཁོར་རིམ་དང་པའི་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་ རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་སྦེ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡི། འབྲུག་རྒྱལ་འདི་ ཀུག་ཨའི་ལེནསི་དང་ ཏ་ཇི་ཀིསི་ཏཱན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་བའི་བསྒང་ཡོད། བསྐྱར་ཞིབ་འཁོར་རིམ་འདི་ནང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་མཐུན་གྲོས་

ལེའུ་༣ པར་ བཙོན་བཙུགས་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་ ལེའུ་༤ པར་ རྒྱལ་སྤྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་
དགོངས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་གིས་བསྟར་སྤྱོད་དང་འཁྲིལ་གནས་པའི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་མས།

བསྐྱར་ཞིབ་དེ་གི་གྲ་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་རྗེ་བློན་ཆེན་དང་ དེ་ལས་འབྲེལ་
བ་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དེ་གི་སྐོར་ལས་དང་ དེ་གི་གལ་གནད་ དེ་ལུ་འབད་དགོཔ་

ག་ཅི་ཡོད་ག་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་གི་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

གི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ འགན་ཁུར་འབག་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་ཁྲིད་ལས་སྡེ་འབད་དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ འཐུས་མི་
ཚུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལམ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་དང་ ཁྱད་རིག་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ཡི།

འབྲུག་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་

རང་གིས་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་

དྲན་ཐོ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་མཐུན་གྲོས་ ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཡོད། དྲན་ཐོ་འདི་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་

ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་ གྲོས་བསྟུན་མང་རབས་ཅིག་འབད་དེ་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། དྲན་ཐོ་དེ་ནང་ མཐུན་གྲོས་ཀྱི་
དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གིས་གནས་ཏེ་ཡོད་མེད་དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་དོ་འགྲན་ དེ་ལས་ཁྱད་རིག་གི་

རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་ལུགས་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོད། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མཐུན་གྲོས་ཡིག་ཚང་གི་འཐུས་
མི་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འོང་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོད།

བསྐྱར་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་ལས་འཐུས་མི་༢ འབད་མི་ སྡེ་

ཚན་ཅིག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༩-༢༣ ཚུན་ ཨཱསི་ཊི་ཡའི་ས་གནས་ ཝེ་ན་ལུ་ འཛམ་
གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་མཐུན་གྲོས་ བསྟར་སྤྱོད་བསྐྱར་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་ ཚོགས་ཐེངས་༨ པའི་ནང་

བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། ཚོགས་རིམ་དེ་ནང་ གནད་དོན་གཞན་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་

ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་མཐུན་གྲོས་ཀྱི་ བསྟར་སྤྱོད་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་སྐོར་ལས་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཡི། ཚོགས་རིམ་དེ་ནང་ལས་ འཁོར་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཨི་རཱན་དང་གཅིག་ཁར་ ཐཱའི་ལེན་རྒྱལ་ཁབ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་སྦེ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་
ནུག། འཁོར་རིམ་དེ་ནང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་མཐུན་གྲོས་ཀྱི་ ལེའུ་༢ པར་ བསྟར་སྤྱོད་

སྔོན་འགོག་ཐབས་ཤེས་དང་ ལེའུ་༥ པར་ རྒྱུ་དངོས་སོར་ཆུད་འབད་ནི་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ གཞུང་གི་

མཁས་མཆོག་ཚུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཡོད། དེ་གི་དོན་ལུ་ ལས་
སྡེ་སོ་སོ་ནང་ལས་ གཞུང་གི་མཁས་མཆོག་༡༥ བསྐོ་བཞག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་བརྒྱུད་དེ་
དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ལུ་ བརྡ་ལན་འབད་ཡི།

གཞུང་གི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་བྱ་རིམ་ནང་ རང་གི་འགན་ཁུར་ ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡུ་ཨེན་ཨོ་ཌི་སི་(UNODC)དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧
སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༦ ལུ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་

དེ་ཡང་ཡུ་ཨེན་ཨོ་ཌི་སི་གི་ ཤར་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ པེ་སི་ཕིག་གི་ ལུང་ཕྱོགས་གྲོས་དཔོན་གྱིས་སྦེ་ ཕན་རོགས་
འབད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ཉིནམ་ཤུལ་མམ་ལུ་ ཡུ་ཨེན་ཨོ་ཌི་སི་གིས་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རིག་

གི་གྲོགས་རམ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ འཆར་གཞི་བརྩམས་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ནི་དང་ གྲོགས་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

རམ་དེ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་གནས་རིམ་གྱི་ དགོས་མཁོ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགསཔ་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་དང་གནས་སྐབས་ཚུ་ སྟོན་ནིའི་ཆེད་དུ་ འབྲེལ་གཏོགས་པ་ཚུ་གི་བར་ན་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་
འཛོམས་ཅིག་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

འབྲུག་གིས་ མཐུན་གྲོས་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ འགོ་དང་པར་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་

ངན་ལྷད་ཟློག་ཐབས་མཐུན་གྲོས་ཀྱི་ རྩ་ཕན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོས་འཛོམས་(CoSP) ཐེངས་༧ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧

སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༦-༡༠ ཚུན་ ཝེན་ན་ལུ་ འཚོགས་མི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། རྩ་ཕན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་གྲོས་འཛོམས་དེ་ཡང་ མཐུན་གྲོས་ནང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་འགྲུབ་ནི་ལུ་ རྩ་ཕན་རྒྱལ་ཁབ་
ཚུ་གི་བར་ན་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ལེགས་བཅོས་གཏང་ཐབས་ལུ་ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནིའི་གྲོས་གནས་
ཅིག་ཨིན། ཨའི་ཨར་ཇི་(IRG)ཚོགས་རིམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ད་རུང་རང་འབྲུག་གི་མིང་འདི་ ཀོང་གོ་དང་གཅིག་

ཁར་ འཁོར་རིམ་དང་པའི་ནང་ ཇ་པཱན་ ༼ཇ་པཱན་དེ་ མཐུན་གྲོས་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ཆ་འཇོག་འབད་མི་ རྩ་
ཕན་རྒྱལ་ཁབ་ གསར་ཤོས་ཨིན་མས།༽ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་སྦེ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ནུག།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

དོན་ཚན་༢ པ་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས།
དོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལཱ་འགན་གཙོ་བོ་ཞིབ་དཔྱད་དང་ ཤེས་ཡོན་ སྔོན་
འགོག་གི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མི་ཚུ་དང་

ཉོགས་བཤད་དང་ཕྱིར་གཏུགས་འཛིན་སྐྱོང་

ཞིབ་དཔྱད་

རྩོད་རྙོགས་

བསགས་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་
གནས་ཐོ་ནང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲལ་རིམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཀོད་དེ་ཡོད།
༢.༡

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

BILLING MONTH : DEC-2017
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་
འཇོམས་ཐབས་ཀྱི་ དབང་ཚད་སྤྲོད་ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
For Service(s) : Mobile

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་མང་རབས་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཁར་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་
འཛོམས་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་སྐབས་སུ་ བརྗོད་དོན་
Bill No.
Customer Code
Service Number
Customer Name

ZB0001069411-DEC-17
1.00000711
17931916
Ms. Ugyen Dema

Bill Period
Due Date
Package Name
Address

01-Dec-2017 to 31-Dec-2017
20-Feb-2018
Voice 200 & Surf More Pack
ACC,Thimphu Thimphu LHUNTSE
Bhutan

ལྡན་པའི་གནད་དོན་ དཔེར་ན་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ་
Summary of Charges
དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་

དེ་ལས་ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་

གཞི་རྩ་དང་ཁྱད་བཅུད་ཚུ་ དང་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤྲོདཔ་ཨིན། དགའ་སྐྱིད་
Current Bill Summary

Charges

Bill History

0.00
1

དང་ མཐུན་འབྲེལ་ལྡན་ཞིང་ ངན་ལྷད་མེད་པའི་ མི་སྡེ་ཅིག་བཟོ་ནི་ལུ་ མི་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་
(+) Credit Balance

(+) Total Usage
(+) Monthly Recurring Charges
(+) Late Fee

2,681.26
1,299.00
0.00

Number of BTL Services
Number of Unpaid Bill

1

འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་ ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་ལན་འབད་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ འབད་དང་
(+) Adhoc Charges

(+) Other Charges
Subtotal
Discounts & Adjustments

འབད་བཞིན་དུ་ཡོད།

0.00
0.00

3,980.26

སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ འབྲེལ་འཛོམས་རིམ་ཐེངས་༡༤༩ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ སློབ་གྲྭ་

(-) Freebies

1,102.23
200.00

དང་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ ལས་འཛིན་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡
(-) Tiered Discount on Voice & SMS
(-) Privileges
(-) Adjustments

0.00
0.00
2,678.03

པའི་ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མི་གྲངས་༢༦,༣༨༡ ལུ་ ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་
TOTAL

Tax/Surcharge/Misc.
(+) Service Tax(5%)

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ མི་གྲངས་༤,༩༢༥ ཨིན་མི་ལས་ ཡར་འཕར་སྦོམ་ སོང་ཡོདཔ་ཨིན།
(+) Surchages
Total Bill Amount for Current Month
(+) Previous Unpaid Bill Amount
(-) Pre-payments
Total Outstanding Amount (Nu)
Total Outstanding Amount in Words (Nu)

133.90
0.00

2,812.00
0.00
0.00
2,812.00

Two Thousand Eight Hundred Twelve only

MONTH
: DEC-2017
Note: 1. If the bill is BILLING
not paid within
the given
due date, late fee will be charged.
If you have two or more unpaid bills, Your
outgoing
calls will: be
barred on the due date of the first pending bill.
For
Service(s)
Mobile

Bill No.
Customer Code
Service Number
Customer Name

ZB0001069411-DEC-17
1.00000711
17931916
Ms. Ugyen Dema

Bill Period
Due Date
Package Name
Address

01-Dec-2017 to 31-Dec-2017
20-Feb-2018
Voice 200 & Surf More Pack
ACC,Thimphu Thimphu LHUNTSE
Bhutan

Summary of Charges
Current Bill Summary

Bill History

Charges
(+) Credit Balance
2,681.26
(+) Total Usage
Number of BTL Services
1,299.00
(+) Monthly Recurring Charges
Number of Unpaid Bill
0.00
(+) Late Fee
Bhutan
Telecom
Limited.
Call
us
@1600
or
Mail
us
at bia@bt.bt
Page 1
0.00
(+) Adhoc Charges
0.00
(+) Other Charges
3,980.26
Subtotal
Discounts & Adjustments
(-) Freebies
(-) Tiered Discount on Voice & SMS
(-) Privileges
(-) Adjustments
TOTAL

1,102.23
200.00
0.00
0.00
2,678.03

0.00
1
1

ཤོགས་གྲངས། 35

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ལས་རིམ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ དྲན་ཚོར་ཡར་དྲག་བཏང་བ།

ཤོགས་གྲངས། 36

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་དང་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཛོམས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོདཔ།

འབྲེལ་ དམིགས་གཏད་
འཛོམས་ སྡེ་ཚན།
གྲངས།

༡༠༢ སྤྱིར་བཏང་མི་སེར་
དང་ ས་གནས་
ག ཞུ ང ་གི ་ འ གོ ་
དཔོན།
༢༦ གཙུག་ལག་སློ བ ་
སྡེ འི་ སློ བ ་ གྲྭ ་ པ ་
དང་ སློབ་གྲྭའི་
སློབ་ཕྲུག་
དེ་
ལ ས ་ སློ བ ་ སྟོ ན ་
པ་ཚུ།

བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་
གྲངས།
༡༦,༠༧༣

ཁྱབ་ཡོད་པའི་ས་གནས་དང་གཙུག་སྡེ།
རྫོང་ཁག་༩ ༼བུམ་ཐང་ ཆུ་ཁ་ དར་དཀར་ན་ ལྷུན་རྩེ་ མོང་སྒར་ སྤ་རོ་
སྤུ་ན་ཁ་ རྩི་རང་ དབང་འདུས་བཅས་༽ལས་ རྒེད་འོག་༡༠༢ ཀྱི་ གུང་པ་

༣༤,༩༢༧ ལུ་ མགྲོན་བརྡ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་
ཉུང་སུ་ཅིག་ཨིན་མས།

༩,༡༣༤

འཇིགས་མེད་སེང་གེ་ཁྲིམས་དོན་སློབ་གྲྭ་དང་

འདྲིས་སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ། སྤ་རོ་མཐོ་རིམ་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་། ཚན་རིག་དང་
འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།

ཚོང་འབྲེལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།

བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།

༡,༡༧༤

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལུ་ཡོད་མི་

འཕྲུལ་

ཐིམ་ཕུགཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། དངུལ་རྩིས་
ལྷན་ཁག

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག

འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་

ཁུངས། རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ། གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་
༼ཐིམ་ཕུག༽།

རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་༼སྤུ་ན་ཁ༽།

ཚུ་གི་གོམས་འདྲིས་ལས་རིམ༼དགེ་ལེགས་ཕུག༽།

འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་གྲོས་འཛོམས་༼མོང་སྒར་དང་རྩི་རང་༽།

རྫོང་རབས་དང་དྲུང་པ་
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་

དཔོན༼དགེ་ལེགས་ཕུག༽།
.

རྒྱལ་པོའི་ཞིང་

ཆུ་སྨད་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་དང་ ཨུ་ར་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། སྟང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། སྤག་ཤི་
ཁ་ སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། སྐམ་སྦྱིས་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། གེ་སར་གླིང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ལྷ་མོ་
འཛིང་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ལྟང་མ་ཆུ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ཨའུ་མཚོ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ཡ་
ལྡི་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ཝ་ན་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། དཀར་སྦྱིས་ས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་
མ། བདེ་ཆེན་རྩེ་མོ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ར་ལྡི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ། འགྲམ་
ཕུག་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ཕོབ་སྦྱིས་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། བསམ་གཏན་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།
རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་དང་
རིག་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་།

༢༡ ཁྲི མ ས ་ ལུ ག ས ་
བསྟར་སྤྱོ ད་དང་
ལ ས ་ འ ཛི ན ་ ཚུ ་
བརྩིས་ཏེ་ གཞུང་
གི་ལས་སྡེ་ཚུ།

རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་གོམས་

དངུལ་ལས་འགོ་

འགག་སྡེའི་འགོ་དཔོན་གོངམ་ཚུ་གི་ལོ་བསྟར་གྲོས་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་༼ཕུན་

ཚོགས་གླིང་༽།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒྱལ་འཛིན་གཞུང་སྐྱོང་དང་ཐབས་རིག་སྤེལ་

ཁང་ནང་ འགོ་ཁྲིད་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་༼YPLP, DHISEDP, FLP དེ་ལས་ཕྱི་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ལས་རིམ་༽།

ཤོགས་གྲངས། 37

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་།

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

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ལས་སྡེ་གཞན་ དཔེར་ན་འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་དང་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
དང་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ རང་སོའི་ཞབས་ཏོག་/ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གོ་བརྡ་སྤེལཝ་ཨིན་མས། འབྲུག་
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ཀྱིས་ ཤུལ་སྤྲོད་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་རྩིས་བིལ་གུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་འཕྲིན་དོན་བཀོད་ཡོད་

མི་༼སྙན་ཞུ་དེའི་ཤོགས་གྲངས་༣༥ པའི་ པར་རིས་ལྟར་དུ་༽དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་གྱིས་
ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ བརྡ་འཕྲིན་ཡོད་པའི་ དེབ་རྟགས་ཚུ་ དཔར་སྐྲུན་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ནུག།

དེ་བཟུམ་མའི་འབད་རྩོལ་ཚུ་གིས་ མི་མང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ནིའི་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
བརྩོན་ཤུགས་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁོང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་ལན་འབད་ནིའི་ རྒྱབ་
སྐྱོར་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན།

༢.༡.༡

རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་(IACD) ཐེངས་༡༤ པ་བརྩི་སྲུང་།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་ ཐེངས་༡༤ པ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧
སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༩ ལུ་

“གོང་འཕེལ་དང་ ཞི་བདེ་

སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཅིག་མཐུན་གྱི་ངན་ལྷད་

གདོང་ལན་” ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ མོང་སྒར་ལུ་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི། འཛམ་གླིང་ནང་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་
སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ དྲན་ཚོར་འབད་བཅུག་ནི་
དང་ ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་ལན་འབད་ནི་ལུ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནིའི་
དུས་ཚོད་ཅིག་ཨིན་པས།

མོང་སྒར་རྫོང་བདག་གིས་ དབུ་བཞུགས་འབད་ཡོད་པའི་ དུས་དྲན་དེ་ནང་ ཧེ་པི་ཝེ་ལི་ སྤྲོ་སྟོན་ལས་ཁང་གིས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་སྡེ་ཚན་ནང་གི་ངན་

ལྷད་ མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་ཐོག་ལས་ མི་སེར་གྱིས་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་ དེ་ལས་རྣམ་དག་བཙག་འཐུ་
ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་ནང་ མི་སེར་གྱི་འགན་ཁུར་ཟེར་བའི་ བརྗོད་དོན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ལས་རིམ་ཚུ་སྟོན་ཡི།

མི་གྲངས་༢,༤༠༠ ༼སློབ་ཕྲུག་༡༠༠༠ དང་ མི་སེར་༩༠༠ དེ་ལས་སྐུ་མགྲོན་༤༠༠ དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་

མི་༡༠༠༽གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡོད་པའི་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ལས་རིམ་དེ་ བརྡ་དོན་ལྡན་པའི་ མི་སེར་
བཟོ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནིའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་
ཚེ་ཁས་བླངས་པ་༨༩ དེ་ཅིག་གིས་ ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནིའི་དམ་བཅའ་ལུ་ མིང་རྟགས་བཀོད་ཅི།

ལས་རིམ་འདི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ “མི་མང་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་”དང་ “ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བརྡ་སྤེལ་གླུ་དབྱངས་”ཚུ་ཡང་ གསར་བཏོན་འབད་ཡི།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

༢.༡.༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

བརྡ་དོན་དང་ཤེས་ཡོན་ དེ་ལས་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་མཁོ་ཆས།

གོ་བརྡ་སྤེལ་ནིའི་ལས་རིམ་ལུ་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ དཔར་སྐྲུན་དང་ ཁྱབ་སྤེལ་ཐོག་

ལས་ ལྷན་ཐབས་འབདཝ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ བརྗོད་དོན་ “ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནིའི་ནང་

མཉམ་རུབ་ཀྱི་བརྩོན་ཤུགས་”ཟེར་མི་ སྦྱར་ཡིག་ཅིག་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་གཙོ་
བོར་བཏོན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ རྒྱང་མཐོང་ལས་རིམ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱང་མཐོང་ནང་ རྒྱང་བསྒྲགས་
འབད་ཡི། དེ་མ་ཚད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྒྱང་བསྒྲགས་རེ་ཌིའོ་གི་ གླུ་ཐུང་༥ ཨིང་
སྐད་ནང་སྐད་བསྒྱུར་འབད་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འབད་བའི་བསྒང་ཡོད།
༢.༡.༣

སྤྱོད་ལམ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ལས་རིམ།

སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཚོགས་ཕྲན་གཞི་བཙུགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ མོ་བཏབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་
ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་༼༢༠༡༧༽ ར་ལྡི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་དང་ བསམ་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་ ཡ་
ལྡི་དང་ གསར་སྤང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་བཅས་ སློབ་གྲྭ་ཁག་༤ ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཚོགས་ཕྲན་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡི། དྲང་སྤྱོད་ཚོགས་ཕྲན་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ སློབ་ཕྲུག་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ དྲང་
སྤྱོད་དང་ བློ་གཏད་ གུས་ཞབས་ བདག་དབང་ འགོ་ཁྲིད་ སྡེ་ལཱ་ དེ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཤ་ཞེན་གྱི་ ཁྱད་

བཅུད་བཟང་པོ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ཡི། སློབ་ཕྲུག་༼ར་ལྡི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ལས་༢༠ དང་
ཡ་ལྡི་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ལས་༣༠

བསམ་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་ལས་༣༢

དེ་ལས་གསར་སྤང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་

ལས་༣༠ བཅས་༽ ཡོངས་བསྡོམས་༡༡༢ ཀྱིས་ ཚོགས་ཕྲན་གྱི་འཐུས་མི་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡི།

ཚོགས་ཕྲན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་གྲོས་འཛོམས་དང་ ཕམ་དང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་འཛོམས་
བཟུམ་གྱི་ དུས་སྟོན་ཚུ་ནང་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་ལན་འབད་དགོ་པའི་ ཞུ་
བསྐུལ་འབད་ནུག། ཁྱད་བཅུད་བཟང་པོ་དེ་ཚུ་ གོང་ལུ་བཀུར་ཏེ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་ གལ་ཆེ་
བའི་སྐོར་ལས་ ཐུགས་འཆར་དང་ཉམས་མྱོང་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོས་སྡེ་དང་ དམག་སྡེ་ རྫོང་
ཁག་ དེ་ལས་རྒེད་འོག་ཚུ་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་མི་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ཡང་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག།

སློབ་གྲྭའི་

དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ཡང་ ཚོགས་ཕྲན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་ཉམས་མྱོང་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་དང་ སྡེ་ལཱ་
དང་ བདག་དབང་ གུས་ཞབས་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ལ་སོགས་པའི་ ཁྱད་བཅུད་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་བཅུག་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་དང་ སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ བལྟ་སྐོར་འབད་བར་བཏང་ནུག། ལས་སྣ་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་

ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྤྱོད་ལམ་བཟང་པོའི་དོན་ལུ་མཁོ་བའི་ ཁྱད་བཅུད་གལ་ཅན་དང་ རང་གི་སློབ་གྲྭའི་ས་
ཁོངས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ཡོད་པའི་ ལཱ་གི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནུག།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཚོགས་ཕྲན་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བློ་རིག་དང་ ཕྱིའི་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ལུ་

གལ་གནད་ཅན་གྱི་

ལེགས་བསྒྱུར་བྱུང་ནུག པར་རིས་༢.༡ ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་སྐོར་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་
སྙོམས་ཤེས་རྟོགས་གནས་རིམ་དེ་ སྔོན་དཔྱད་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་༦༥.༠ ཨིན་མི་དེ་ ཤུལ་དཔྱད་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་༨༦.༨
ལུ་ ཡར་འཕར་སོང་ནུག།
༨
༡༢

ཤུལ་དཔྱད་: ང་གིས་ ངན་ལྷད་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཤེས།

༨༠

ཤུལ་དཔྱད་ངོས་ལེན་ཡོདཔ།

༠༣

༧
༡༣

༨༡

༩༧

ཤུལ་དཔྱད་ངེས་གཏན་མེདཔ།

༠
༡༠.༡

ན་དཔྱད་: ང་གིས ངན་ལྷད་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཤེས།
༦.༨
༢༤

༨༩

ཤུལ་དཔྱད་ངོས་ལེན་མེདཔ།

༦༩

ན་དཔྱད་ངོས་ལེན་ཡོདཔ།

༡༤
༡༦

༧༠

ན་དཔྱད་ངེས་གཏན་མེདཔ།

༢༨
༡༧
༥༨

༥.༤
༣༡

༦༣

ན་དཔྱད་ངོས་ལེན་མེདཔ།

པར་རིས་༢.༡ཿ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཧ་གོ་ཐངས་ཀྱི་གནས་རིམ།
ཚོགས་ཕྲན་གྱི་ མཉམ་འབྲེལ་ལས་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ དྲང་སྤྱོད་མོ་བཏབ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་ནང་ ཁོང་གིས་
གསང་བའི་སྒོ་ལས་ ཅ་ཆས་༼དཔེ་དེབ་དང་ སྨྱུག་བྲིས་ ཆུ་ཚོད་འཁོརལོ་

ཏི་རུ་དུམ་གྲ་རེ་༽ཚུ་ ག་ལྷོད་སར་

བསྐྱལ་བཞག་སྟེ་བལྟཝ་ད་ ཤུལ་དཔྱད་ཀྱི་སྐབས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཅ་ཆས་ཚུ་ ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་

སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ སྔོན་དཔྱད་སྐབས་ཀྱི་ དྲང་སྤྱོད་གནས་རིམ་དང་འཕྱདཔ་དང་ ཤུལ་དཔྱད་སྐབས་ཀྱི་
དྲང་སྤྱོད་གནས་རིམ་དེ་ ཡར་འཕར་སོང་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། གྲུབ་འབྲས་དེ་ལུ་བལྟཝ་ད་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་གྱི་འབད་བརྩོན་ནང་ ཤེས་ཡོན་དང་ ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་ལས་རིམ་ཚུ་གིས་ མི་ཚེ་འཕེལ་རྒྱས་
ཀྱི་ གནས་སྐབས་ནང་ཡོད་པའི་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་པས།

སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཚོགས་ཕྲན་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དེ་གིས་ སློབ་གྲྭའི་དབང་འཛིན་དང་ སློབ་ཕྲུག་
འདུས་ཚོགས་ལུ་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ སེམས་ཤུགས་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ ཟད་

འགྲོ་བཏང་མི་ཚུ་ཡང་ ཁ་གསལ་སྦེ་ བརྡ་བྱང་གུ་སྦྱར་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་མས།

སློབ་གྲྭའི་དྲང་སྤྱོད་ཚོགས་ཕྲན་ཚུ་གིས་ རྩ་ཅན་གྱི་འགྱུར་བ་ བཟོ་ཡོད་མི་འདི་གུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ཤུལ་མའི་སློབ་དུས་སྐབས་ལུ་ ད་རུང་

སློབ་གྲྭ་གཞན་མི་དྲུག་ ༼ཆུ་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་དང་ ལྷུན་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ་ ཕོབ་སྦྱིས་ཁ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་
བ་ བཙན་མཁར་ལ་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ རྩི་རང་སྟོད་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ དེ་ལས་གཞལམ་སྒང་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་༽ ཚུ་གི་ནང་
ལུ་ དྲང་སྤྱོད་ཚོགས་ཕྲན་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༢ སྔོན་འགོག - འཆར་གཞི་དང་ མི་མང་ངམ་ སྒེར་སྡེའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་

ཤེས་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ གཙོ་གཞུང་བཟོ་ནི།

ཞིབ་འཚོལ་དང་ ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་དང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་རྟེན་གཞི་ཚུ་ རྩ་
བརྟན་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ལག་ཆས་ དཔེར་ན་ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ དྲང་སྤྱོད་
ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་གསལ་སྟོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ གསལ་སྟོན་

དང་འཛིན་སྐྱོང་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་འབྲུག་གི་ཚོང་ལས་དྲང་སྤྱོད་རྩོལ་སྒྲུབ་ཐོག་ལས་
གཙང་དག་དང་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ཚོང་ལས་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་
འགོག་ལས་རིམ་གྱི་ གཙོ་ཅན་ཨིན།

༢.༢.༡

སྤྱི་གཡོག་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི།

ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྟོན་པའི་སྦྱོང་བརྡར་(ToT) རིམ་ཐེངས་༢ པ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་གཡོག་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ ལས་རིམ་མང་
རབས་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་ཐོག་ དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ བརྩོན་
ཤུགས་བསྐྱེད་བཞིན་དུ་ཡོད། སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་
ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྟོན་པའི་ སྦྱོང་བརྡར་རིམ་ཐེངས་༢ པ་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ཉིནམ་

བཞི་གི་སྦྱོང་བརྡར་དེ་ཡང་ གཙོ་བོ་དྲང་སྤྱོད་བསྐུལ་ཁྱབ་འབད་མི་༼མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་༽ཚུ་ལུ ཀུན་སྤྱོད་དང་
དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ རང་སོའི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་གི་

ལྕོགས་གྲུབ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། སྦྱོང་བརྡར་གྱི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ཡང་ ཀུན་སྤྱོད་

དང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ ཧ་གོ་ཐབས་དང་ ཀུན་སྤྱོད་གདམ་ཁའི་དཀའ་ངལ་ དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་ཆས་
ལས་ཚོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་ བརྩམ་ནི་ཚུ་ཨིན། སྦྱོང་བརྡར་དེ་ནང་ ལས་སྡེ་༡༣༨༼ལྷན་ཁག་དང་ རང་

དབང་འདུས་ཚོགས་ དམག་སྡེ་ཁག་ ལས་འཛིན་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས/བརྡ་བརྒྱུད་ སྒེར་སྡེ་༽ནང་ལས་ མི་
སྟོབས་འགོ་དཔོན་དང་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་བདག་སྐྱོང་པ་༡༨༤ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། སློབ་སྟོན་
པའི་ སྦྱོང་བརྡར་རིམ་ཐེངས་༡ པའི་ནང་ ཤོ་ཐེངས་གཉིས་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་ ཤོ་ཐེངས་༡ པ་

དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་དང་ ཤོ་ཐེངས་༢ པ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཅི། སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ལག་དེབ་ཅིག་ བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨
དཔར་སྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན།
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ལུ་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༢.༢

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གྱི་ ལོ་བསྟར་མཆོག་འགྱུར་གན་ཡིག་ནང་ གཅིག་བསྒྲིལ་འབད་ཡོད་མི་ “ངན་

ལྷད་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཡོད་” ༼རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་༡༤ པ༽ ཟེར་མི་དེའི་བསྟར་སྤྱོད།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ་ “རང་མགོ་རང་འདྲོང་དང་ སྔོ་ལྗངས་ལྡན་པའི་མི་

སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་” འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡམ་གྱི་ཐབས་རིག་

“ངན་ལྷད་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཡོད་” ༼རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་༡༤ པ༽ ཟེར་མི་དེ་ མཆོག་འགྱུར་

གན་ཡིག་གི་འོག་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་འཆར་འགོད་བྱ་རིམ་ནང་ ངེས་པར་ཚུད་དགོ་པའི་ ཆ་རྐྱེན་ཅིག་སྦེ་ གཅིག་

བསྒྲིལ་འབད་དེ་ཡོད། དེའི་དོན་ལུ་ “ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲོས་

འདེབས་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་དེ་” མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངེས་པར་དུ་མཁོ་བའི་ གྲུབ་འབྲས་བརྡ་
སྟོན་གཙོ་བོ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། དེ་གིས་སྦེ་དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ ཧེ་མའི་རྩིས་ལོ་ཚུ་ནང་འབད་

ཚར་མི་ མགར་ས་དང་ སྤུ་ན་ཁ་ ཀྲོང་གསར་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་
སྡེ་དང་ རྫོང་ཁག་གཞན་ཆ་མཉམ་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེ་མ་ཚད་ལས་སྡེ་བརྒྱད་ཿ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་

དང་ སྨན་རིགས་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་
ཚོགས་སྡེ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་
ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ དེ་ལས་འབྲུག་སྨྱོ་རྫས་བཀག་དམ་དབང་འཛིན་ཚུ་ནང་ཡང་
དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ དང་ལེན་འཆར་གཞིའི་

བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ནང་ ཇི་པི་ཨེམ་ཌི་(GPMD) ལུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད། ༼རྫོང་ཁག་༡༦ དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་
ཁྲོམ་སྡེའི་དོན་ལུ་༽ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་ འཛིན་སྐྱོང་ངམ་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་བསྟར་
སྤྱོད་ཀྱི་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༦༨.༠ ཨིནམ་ད་ ༼ལྷན་ཁག་༡༠ དང་ རང་དབང་ལས་སྡེ་༨ ཀྱི་དོན་ལུ་༽
སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༧༢.༠ ཨིན་མས།

དྲང་

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ དྲང་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གལ་
གནད་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་དག་པ་ཅིག་

གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་

དཀའ་སྡུག་ཕྱིར་སེལ་ཐབས་རིག་བཙུགས་ཡོད་མི་

ལག་ལེན་བྱ་སྒོ་དང་བཅས་པའི་

༼འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་

ཚལ་ལྷན་ཁག་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས༽དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
དཀའ་སྡུག་ཕྱིར་སེལ་ཐབས་རིག་བཙུགས་ཡོད་མི ༼མོང་སྒར་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ པདྨ་དགའ་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཚལ་རྫོང་ཁག༽ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་ཚད་ལྡན་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་བཟོ་ཡོད་མི་ ༼མོང་སྒར་དང་

གསར་སྤང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག༽ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་ནང་ ལས་བྱེད་པའི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་
བསམ་ལན་བཀོད་གནས་དང་ ལས་བྱེད་པའི་ནང་འཁོད་ཞིབ་འཇུག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་ ༼རྒྱལ་
ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་༽ དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ལས་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་ནང་
འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོ་དེབ་དང་ བསམ་འཆར་བཙུགས་སའི་སྒྲོམ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་དང་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གི་འབད་བརྩོན་ལུ་ ཤུགས་བཏོན་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཨིན།

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གལ་གནད་ཅན་སྦེ་བརྩི་ཐངས་དང་ བདག་དབང་བཟུང་ཐངས་འདི་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡང་ ཚ་གྱང་

ཡོད། དེ་གིས་སྦེ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་འདི་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་ ཧེང་བཀལ་
དྲནམ་བཏོན་ཏེ་ དེའི་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་དགོཔ་ཡོད། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ གལ་གནད་ཅན་

གྱི་ ཀུན་སྤྱོད་དང་ དྲང་སྤྱོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་དང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་

མི་དེ་གིས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་ལམ་སྟོན་/སྲིད་བྱུས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་དང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ་
ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད།

༢.༢.༣

འབྲུག་གི་ཚོང་ལས་དྲང་སྤྱོད་རྩོལ་སྒྲུབ་ཐོག་ལས་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ཚོང་ལས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི།

འབྲུག་གི་དཔལ་འབྱོར་འདི་ རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དང་ འགྱོ་བཞིན་དུ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔལ་

འབྱོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ ར་བཏགསཔ་དང་གཅིག་ཁར་ དེ་དང་དུས་མཉམ་ལུ་ ལས་འཛིན་དང་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་གི་ལཱ་
འགན་ཡང་ མང་སུ་མང་སུ་སྦེ་ འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ཚོང་ལས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཚོང་

སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཚད་མཉམ་གྱི་ དོ་འགྲན་ལེགས་ཤོམ་འབྱུང་ཚུགསཔ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ “འབྲུག་གི་

ཚོང་ལས་དྲང་སྤྱོད་རྩོལ་སྒྲུབ་” (BIIB) འདི་ འགོ་བཙུགས་ཅི།

རྩོལ་སྒྲུབ་འདི་ཡང་ ནང་གསུག་དང་ ཚུལ་

མིན་སྲིད་ཐོག་གི་ཕན་འདེབས་ ཚུལ་མིན་ཞལ་འདེབས་དང་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ ཚུལ་མིན་ལྷན་ཐབས་མ་
དངུལ་དང་ འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ མགྲོན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ བཀག་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་མི་
འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་གྲོས་གནས་ཀྱི གཞི་རྩ་ཚུ་དང་མཐུན་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩོལ་སྒྲུབ་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ བརྩམ་ནིའི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧
གྱི་སྔ་ཆ་ལུ་ ལཱ་འཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ གལ་ཆེའི་རྩོལ་སྒྲུབ་འདི་ འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི་ལུ་ ལས་བྱེད་ཚོགས་
ཆུང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་དེ་གིས་ ཚོང་ལས་ནང་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་
ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ རྩོལ་སྒྲུབ་འདི་ གཅིག་བསྒྲིལ་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཨིན། ལས་བྱེད་

ཚོགས་ཆུང་གི་ འཐུས་མི་ཡང་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ ལས་མི་དང་མི་སྟོབས་ལྷན་

ཁག་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

སྡེའི་ནང་ལས་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ཡོད། ད་ལྟོ་གནས་སྐབས་ཅིག་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཡིག་ཚང་སྦེ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབདཝ་ཨིན།

འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གི་ཚོང་སྡེ་ཚུ་ནང་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ ལས་གཡོག་སྒྲིག་གཞི་དང་ རྩིས་བཞག་
གནས་ཚད་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་མི་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ རྩོལ་སྒྲུབ་འདི་ མོ་
བཏབ་ཀྱི་དོན་ལུ་

འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཚོང་སྡེ་དང་

ཐོ་བཀོད་གྲུབ་ཏེ་

ཡོད་མི་ཚོང་སྡེ་ཚུ་ནང་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། རྩོལ་སྒྲུབ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་

འཛིན་དང་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ་ཚུ་ལུ་ དྲན་ཚོར་གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་དང་ མོ་བཏབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཚོང་སྡེ་ངོས་འཛིན་
འབད་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ ཚོགས་རིམ་ཅིག་ འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེ་བསྒང་ཚོང་སྡེ་༢༡ ནང་ལས་ མི་གྲངས་༡༠༤ གིས་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་དང་
ཚོང་སྡེ་༡༥ གིས་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་དོན་ལུ་ ཁོང་རའི་ཚོང་ལས་ཚུ་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་འཐབ་ནི་
དང་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་ ཁས་བླངས་འབད་ཡི།

འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཚོང་སྡེ་དང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་ཏེ་ཡོད་མི་ཚོང་སྡེ་༡༤ གིས་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ཚོང་ལས་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་དང་ ཁོང་རའི་ཁས་བླངས་ ལུགས་མཐུན་

བཟོ་ནི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༢ ལུ་ ལས་འཛིན་གྱི་དྲང་སྤྱོད་ཁས་བླངས་ལུ་(CIP)
མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི་ ༼ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཀྱི་སྔ་ཆ་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་
ཨིན༽། ལས་འཛིན་གྱི་དྲང་སྤྱོད་ཁས་བླངས་དེ་ཡང་ ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ཚོང་ལས་ཚུ་ གནས་ཚད་མཐོ་

བའི་ ལས་འཛིན་གྱི་དྲང་སྤྱོད་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ཚོང་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ རང་སོའི་
སྒྲིག་འགན་ཚུ་ འགན་ཁུར་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་འགྲུབ་ནིའི་ ཁས་བླངས་ཅིག་ཨིན། ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལས་འཛིན་

གྱི་དྲང་སྤྱོད་ཁས་བླངས་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཙང་དག་ལྡན་པའི་ཚོང་ལས་
ཅིག་ ཡར་དྲག་གཏང་ཞིནམ་ལས་ ཚད་མཉམ་ཅན་གྱི་ དོ་འགྲན་ལེགས་ཤོམ་ འབྱུང་ཚུགས་པའི་ གནས་

སྟངས་ཅིག་བཟོ་ནིའི་ ཁ་བླངས་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་འབད་མི་དེ་གིས་ ལས་འཛིན་གྱི་བདག་སྐྱོང་ལམ་སྲོལ་
སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཚོང་ལས་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ ཀུན་སྤྱོད་ལམ་སྲོལ་འདི་ རྩ་
བརྟན་བཟོ་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

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

ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལས་
འཛིན་གྱི་དྲང་སྤྱོད་ཁས་
བླངས་ལུ་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་པ།

46
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Anti-Corruption Commission

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལས་འཛིན་གྱི་དྲང་སྤྱོད་ཁས་བླངས་ལུ་

མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་

གཏོགས་པའི་ཚོང་སྡེ་དང་ ཐོ་བཀོད་གྲུབ་ཏེ་ཡོད་མི་ཚོང་སྡེ་ཚུ་ཡང་ཿ
༡༽

འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ཚད་འཛིན།

༣༽

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།

༢༽

༤༽
༥༽

༦༽
༧༽
༨༽

༩༽

༡༠༽
༡༡༽

༡༢༽

༡༣༽

༡༤༽

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ཁོངས་སུ་

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།

འབྲུག་སླར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད།
འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་འཛིན།

འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད།

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།
འབྲུག་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད།

འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད།
ཤིང་བཟོ་ལྟེ་བ་ཚད་འཛིན།

འབྲུག་སྲབ་ལེབ་ཐོན་སྐྱེད་ཚད་འཛིན།

གདུང་བསམ་ པོ་ལི་མརསི་ཚད་འཛིན།

འབྲུག་པི་ཨེན་བི་ དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།

ཇི་ཨའི་སི་-འབྲུག་ཡང་བསྐྱར་ཉེན་བཅོལ་ཚོང་སྡེ་ཚད་འཛིན།

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་ཚོང་སྡེ་གིས་ ལས་རིམ་འདི་དང་ལེན་འབདཝ་ད་ དོ་འགྲན་འབད་ནིའི་
ནང་ གོ་སྐབས་ཞན་སུ་ཅིག་སྦེ་ འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་པའི་ ཚ་གྱང་ཡོད་ལུགས་ཚུ་བཤད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཅིག་

མཚུངས་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ ལས་རིམ་འདི་ སྒེར་གྱི་ཚོང་སྡེ་ ག་དེ་མང་མང་ཅིག་ལུ་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ་
པའི་ བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་བཀོད་ཅི། ཚ་གྱང་འདི་སེལ་ཐབས་ལུ་ ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་ཚོང་དང་

བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཐོག་ལས་ སྒེར་གྱི་ཚོང་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་འདི་ རྩོལ་

སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ སྒེར་གྱི་ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྩོལ་སྒྲུབ་འདི་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་ནང་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་
སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ འོས་བབས་ཚུ་བལྟ་ནི་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

༢.༢.༤

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

འགན་འཁྲིའི་ལམ་སྲོལ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།

སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་ ལག་ཆས་

གལ་ཅན་ཅིག་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་འདི་ཨིན། སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་འདི་ ཡོངས་སུ་
རྫོགས་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་ དོན་སྨིན་ཅན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ལག་ལེན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཐོབ་མི་དང་

འབྲེལ་གཏོགས་པ་ཚུ་དང་མཉམ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་མི་ བསམ་ལན་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱུ་དངོས་

གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༢ ཅན་མ་དེ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡི། རྒྱུ་དངོས་གསལ་
སྟོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་འདི་ནང་ གསལ་སྟོན་གྱི་ལན་གྲངས་དང་ གསལ་སྟོན་གྱི་ནང་དོན་ ཉེས་ཆད་

བདག་སྐྱོང་པ་དང་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད། ཁེ་ཕན་ལྟག་
སྤྲོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཆེད་དུ་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་གྱི་ཁྱབ་ཚད་དེ་ཡང་
རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ཡོད།

རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་གྱི་གནས་ཚད་ ལེགས་བཅོས་གཏང་ནི་དང་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་གྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧
ཅན་མའི་བསྟར་སྤྱོད་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ བཟོ་ཐབས་ལུ་ མི་མང་ལས་སྡེ་༡༦༢ ནང་ལས་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་
བདག་སྐྱོང་པ་༡༨༤ ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་༡༣༥ ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་

མི་ བཅའ་ཡིག་དེ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཡི། ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་རིམ་

ལུགས་ནང་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་འབད་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་༥༤ ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་
ཐོག་ལས་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་པའི་གྲལ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་སྐུ་སྲུང་དམག་
སྡེ་ལས་(༡༧) དང་ རྒྱལ་གཞུང་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་ལས་ (༡༧) ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་བཅའ་

ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལས་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ད་ བསྟར་སྤྱོད་འགོ་བཙུགས་ནི་

ཨིན་༼དེ་ཡང་སྙན་ཞུའི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ནང་ལུ་༽། རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་གྱི་ལམ་སྟོན་དེ་ཡང་ ལེགས་བཅོས་དང་
འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་གོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཡི།

རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་གྱི་གནས་ཚད།
འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་གྱི་གནས་ཚད་དེ་ ཟུར་དེབ་༡ པ་དང་༢ པ་ གཉིས་ཆ་རའི་ནང་
ཡར་འཕར་སོང་ནུག་ ཟུར་དེབ་༡ པའི་༼༢༠༡༤-༢༠༡༧༽དོན་ལུ་ ༼པར་རིས་༢.༢ ལུ་གཟིགས༽། དེ་ཡང་

འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ལུ་ ཤུགས་བཏོན་ཡོད་མི་དང་ ཤེས་རྟོགས་རྒྱ་སྐྱེད་ དེ་ལས་བསྟར་
སྤྱོད་སྒྲིང་སྒྲིང་ འབད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འོང་ནི་ཨིན་མས།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

འལ་མཐུན་་ཚད་ ༼བརྒྱ་ཆ༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༨༩.༠༠

༩༢.༦༠

༢༠༡༥

༢༠༡༦

༩༦.༣༠

༦༨.༩༠

༢༠༡༤

གསལ་སྟོན་་ལོ།

༢༠༡༧

པར་རིས་༢.༢ཿ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤-༢༠༡༧ གྱི་ ཟུར་དེབ་༡ པའི་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་གྱི་གནས་ཚད།
ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ དབང་ཁྱབ་ལུ་ ཚུད་ཡོད་པའི་མི་ངོའི་གྲས་
ལས་ མི་གྲངས་༤༦༢ ཨིན་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ༤༦༤ ལུ་ ཡར་འཕར་སོང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་
དབང་ཁྱབ་ལུ་ ཚུད་ཡོད་པའི་མི་ངོའི་གྲས་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་ མི་གྲངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༩༦.༣
༼༤༤༧༽ གིས་ དུས་ཚོད་ཁར་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༩༢.༦༼༤༢༨༽

ཨིན་མི་དང་འཕྱདཔ་ད་ གསལ་སྟོན་གྱི་གནས་ཚད་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༣.༧ གྱི་ ཡར་འཕར་སོང་ནུག། དེའི་ལྷག་ལུས་
༡༧ གྱིས་ དུས་ཚོད་ཕྱིས་ཏེ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནུག

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཟུར་དེབ་༢ པའི་འོག་ལུ་ དབང་ཁྱབ་ལུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ མི་ངོའི་

གྲས་ལས་ མི་གྲངས་༢༡,༢༤༧ ཡོད་ས་ལས་ མི་གྲངས་༢༠,༦༧༨ ཀྱིས་ དུས་ཚོད་ཁར་ གསལ་སྟོན་འབད་
ཡོདཔ་དང་ དུས་ཚོད་ཕྱིས་མིའམ་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི་ མི་གྲངས་༥༦༩ འདུག།

གསལ་སྟོན་གྱི་ལོ་༢༠༡༦ ནང་ ཟུར་དེབ་༡ པ་ལས་ དུས་ཚོད་ཕྱིས་པའི་ཉེས་བྱ་ དངུལ་ཀྲམ་༣༣,༢༥༠.༠༠
དང་ ཟུར་དེབ་༢ པ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༧༠༣,༠༡༦.༠༠ འབདཝ་དང་ བསྡོམས་༼དངུལ་ཀྲམ་༧༣༦,༢༦༦.༠༠༽
བསྡུ་ལེན་འབད་ཡི།

ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་རྒྱུ་དངོས།
ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་འབད་མི་ རིམ་ལུགས་དེ་གིས་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་འོང་སྲིད་མི་ ཆ་

ཚད་མ་སྙོམས་པའི་ རྒྱུ་དངོས་གེ་ར་ལུ་ རྟགས་བཀལཝ་ཨིན། ཟུར་དེབ་༡ པའི་ མི་མང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་

གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་གི་དབང་ཆ་ སྦོམ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཉེན་ཁ་ཡང་ཆེ་སུ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ རིམ་ལུགས་ཀྱིས་རྟགས་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

བཀལ་མི་ ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་རྒྱུ་དངོས་གེ་ར་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡི། ཟུར་དེབ་༡ པའི་ནང་ ཆ་ཚད་མ་
སྙོམས་པའི་རྒྱུ་དངོས་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་བསྡོམས་༩༩ ཐོན་ཡོདཔ་དང་ ལོ་ཧེ་མམ་ནང་འབད་བ་ཅིན་༡༥༧

ཐོན་ནུག། ཨིན་རུང་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ༩༧ ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡོདཔ་དང་ གཉིས་ཞིབ་དཔྱད་ཁ་

སྐོང་ འབད་དགོ་པའི་དོན་ལུ་སྤྲོད་ཡོད། ཟུར་དེབ་༢ པའི་ནང་ ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཁག་༤,༥༩༦
ཐོན་ཡོདཔ་དང་ ལོ་ཧེ་མམ་ནང་༣,༡༦༩ ཨིན་མས། ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་གནད་དོན་ དེ་སྦེ་ཐོན་
དགོ་མི་དེ་ཡང་ གསལ་སྟོན་འབད་མིའི་གྱངས་ཁ་ ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས། ཨིན་

རུང་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ མི་སྟོབས་ལངམ་ མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་རྒྱུ་དངོས་ བརྒྱ་ཆ་༡༠༠
ལས་ལྷག་མི་ ༼༣༤༦༢/བརྒྱ་ཆ་༧༥.༣༽ ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་གེ་ར་ མཐའ་
མཇུག་ལུ་ ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡི།

ཆ་ཚད་མ་སྙོམས་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཕྱིར་འབུད་བཏང་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་ ཁྲོམ་ཁར་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་གནས་
གོང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་དང་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་ འགོ་ཐོག་དང་པ་འབད་མི་ མཛུབ་མནོན་གྱི་འཛོལ་བ་
ཡོད་མི་ ཧེ་མའི་རྒྱུ་དངོས་དང་བགོ་བཤའ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་བརྡ་དོན་མ་བཀོད་པར་

ཡོད་མི་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་གསོག་འཇོག་ འཕྲུལ་རིག་གི་དཀའ་ངལ་ བགོ་བཤའི་གནས་གོང་ མར་འབབས་འགྱོ་
མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བགོ་བཤའི་གྱངས་ཁ་ ཡར་སེང་འབད་མི་ སྤྱི་རུབ་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་ གོང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་ བཀོད་
ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཨིན་མས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོའི་གསལ་སྟོན་སྐབས་ ཆ་ཚད་མ་
སྙོམས་པའི་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་འབད་མི་༥༤ ལྟ་རྟོག་གི་ཐོ་ཡིག་ནང་ བཞག་ཡོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་
གསལ་སྟོན་སྐབས་ ཉོགས་བཤད་མེདཔ་སྦེ་ཐོན་ནུག།

༢.༢.༥ ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག

བཞེད་དོན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཿ སྒྲུབ་བྱེད་ལུ་བརྟེན་པའི་ལམ་ལུགས་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་གཏོགས་ལས་སྡེ་ གཙོ་བོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར

མཐུན་འབྲེལ་འབད་དེ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་ཁག་གཉིས་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ གསར་
བཏོན་འབད་ཡི།

མི་མང་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ།

མགུ་རྒྱན་“མི་མང་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ འཇོན་ཐངས་དང་དྭངས་གསལ་

འགན་འཁྲི་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་”

ཟེར་མི་ཞིབ་འཚོལ་སྙན་ཞུ་དེ་ མོང་སྒར་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༩ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉིནམ་ བརྩི་སྲུང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གསར་བཏོན་འབད་ཡི། ཞིབ་འཚོལ་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

འབྲེལ་གཏོགས་པ་གཙོ་བོ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་
སྡེའི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་འབད་དེ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ སྔ་གོང་ལས་སྣའི་གྲས་ལས་གཅིག་ཨིན།

འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ འཇོན་ཐངས་དང་ འགན་འཁྲི་ དྭངས་གསལ་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་ དམིགས་
ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ ཞིབ་འཚོལ་དེ་ནང་ལས་ ཕྱོགས་རིས་དང་ ལཱ་འགན་ལོག་སྤྱོད་ ནང་
གསུག་སྤྲོད་ལེན་ ཁེ་དབང་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་ལོག་སྤྱོད་ རིན་བསྡུར་ནང་ ངན་འབྲེལ་ལ་སོགས་པའི་ ངན་ལྷད་
ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

དེའི་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་ཿ
•
•
•
•
•

ལྟ་སྐྱོང་དང་ ལྟ་རྟོག་ བསྟར་སྤྱོད་ཞན་པ།
འོས་མེད་ཀྱི་ཤན་ཞུགས།
གཡོ་སེམས།

རྣམ་དག་མེད་པའི་བྱ་སྲོལ།

འགན་འཁྲི་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ཨིན་མས།

དེ་ཚུ་གུ་ལུ་ ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་འཆར་གཞི་མེད་མི་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་
མེད་མི་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལངམ་མེད་མི་ ཅ་ཆས་གོང་
ཚད་ཐོ་ཡིག་མེད་མི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ དཀའ་ངལ་ཧེང་བཀལ་འབྱུང་ནུག།
ཞིབ་འཚོལ་གྱིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོདཿ
•

ཁག་འབག་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཐབས་ལུ་ ཚད་ལྡན་ལག་ལེན་གྱི་བྱ་སྒོ་/ལམ་སྟོན་
བརྩམ་དགོཔ།

•
•
•
•

འཆར་གཞི་ལས་ ཐ་དད་འགྱོ་མིའི་ ལམ་སྟོན་བཟོ་དགོཔ།

སྤུས་ཚད་ངེས་གཏན་གྱི་ འཆར་གཞི་བཟོ་སྟེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ།
ཅ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཐོ་ཡིག་བཟོ་དགོཔ།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ།

ཤོགས་གྲངས། 51

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

•
•
•
•

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཁག་འབགཔ་ཚུ་གི་ འགན་འཁྲིའི་གཞི་བཀོད་བཟོ་སྟེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ།
འཕྲུལ་རིག་གི་སྐུགས་ཚད་ལམ་ལུགས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ།
རྒྱལ་ཡོངས་ལས་མིའི་གླ་ཚད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ།
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་

སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་དགོཔ་༼མཁོ་སྒྲུབ་དང་ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ༽།
•
•
•
•
•
•
•

བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག་བཟོ་སྟེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ།
དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་རྩོལ་སྒྲུབ་བཟོ་སྟེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ།

མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ དཔེ་སྟོན་ལམ་སྟོན་༢༠༡༧ ཅན་མ་དེ་ བསྟར་
སྤྱོད་འབད་དགོཔ།
འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་དགོཔ།

རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ མི་སྡེ་གིས་འབྲེལ་
གཏོགས་འབད་དགོཔ།
ལས་སྡེའི་གནས་རིམ་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་མཛོད་དང་ བརྟག་ཞིབ་ལམ་ལུགས་བཟོ་དགོཔ།

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༥ ལུ་ ཞབས་ཏོག་

ལྷན་ཁག་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ དྲུང་ཆེན་དང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། དེ་བཟུམ་སྦེ་
སྙན་ཞུ་འདི་ མཐའ་དཔྱད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༤-༢༤ ཚུན་ རྫོང་ཁག་
དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ལུང་ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་ཁག་གི་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་གཅིག་

ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་
བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་༣ པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ གཞི་བཙུགས་

ཀྱི་ཉིནམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ ལུ་ གསར་བཏོན་འབད་ཡི། རྒྱལ་ཡོངས་
དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ གི་ལོ་ནང་ འགོ་བཙུགས་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ཅི། དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ རིམ་བཞིན་འབད་མི་ནང་ལས་ ཐེངས་༣ པ་ཨིན་མི་དེ་ནང་ ལས་སྡེ་༨༠ ནང་ལས་
ཞབས་ཏོག་ཁག་༢༥༤ ལུ་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད། དེ་གི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་ ༼ཕྱིའི་ལས་མགྲོན་པ༽ ༨,༧༠༦

དང་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ ༼ནང་གི་ལས་མགྲོན་པ༽ ༢,༡༠༨ འབདཝ་ད་ བསྡོམས་ཀྱིས་ ལན་བཀོད་མི་

༡༠,༨༡༤ ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཡི། རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ འགོ་དང་པ་རང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་དང་ ཞི་བའི་ཐོབ་དབང་ལྷན་
ཚོགས་(ACRC) ནང་ལས་ལེན་ཏེ་ སྒྲིག་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་
བཀོད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་གསུམ་པའི་ནང་ ཚར་རེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་དེ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ "ལས་སྡེ་ཅིག་ནང་ མི་མང་འགོ་དཔོན་གཅིག་གིས་ཞབས་
ཏོག་ཚུ་ རྣམ་དག་དང་ དྭངས་གསལ་སྦེ་ གཞི་བཀོད་དང་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ བྱིན་མི་བྱིན་
བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན" (ACRC, 2015)། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་དེ་གིས་

མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བྱིན་མི་གི་ ཉམས་མྱོང་དང་ ཚོར་སྣང་ལུ་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་གི་གནས་སྟངས་བརྟག་
ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་དང་ མི་སྡེའི་དཔལ་
འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྱད་ཚད་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ གདམ་འཐུ་འབད་
ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་༡༠ ནང་ལས་༧.༩༥ ཨིན་མི་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་
སྤྱོད་གནས་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོདདབྱེ་ཞིབ་༢༠༡༢ ཀྱི་

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད།

སྐུགས་ཚད་དང་འཕྱདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༠.༤༢ མར་འབབས་སོང་ནུག ༼པར་རིས་༢.༣ ལུ་གཟིགས༽།

༨.༣༧
༧.༤༤

༢༠༠༩

༢༠༡༢

སྤྱི་ལོ།

༧.༩༥

༢༠༡༦

པར་རིས་༢.༣ཿ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ཁག་གསུམ་གྱི་ སྐུགས་
ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞིབ་འཇུག།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

སྐུགས་ཚད་མར་འབབས་འགྱོ་དགོ་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དེ་ འགན་འཁྲི་དང་ དྭངས་གསལ་ནང་ ཕྱིའི་དྲང་

སྤྱོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་ མར་འབབས་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་ཞན་པ་དང་ བྱ་སྒོའི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ མགུ་རྙོགས་དྲགས་དང་མངམ་སྦེ་ཡོད་མི་ མི་མང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་འགན་

སྣང་མེད་བཞག་མི་ ལཱ་འགན་ལོག་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་གིས་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲིའི་སྐུགས་ཚད་ མར་
འབབས་འགྱོ་མིའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་ཕན་ཐབས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ མི་མང་གི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནིའི་ནང་ ཕྱོགས་རིས་དང་
ཕྱོགས་ལྷུང་གི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་འཐབ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་

འཛིན་སྐྱོང་གི་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལས་ཡང་ ཞི་གཡོག་ནང་ མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་
ཕྱོགས་རིས་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༦ ཅན་

མའི་ནང ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་དང་དངུལ་མིན་ མགྲོན་སྐྱོང་ དེ་ལས་

བཀྲིན་དགའ་ཚོར་གྱི་རྣམ་པ་གཞན་ཚུ་ སྤྲོད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ནུག། དེ་སྦེ་སྤྲོད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་

གྲངས་སུ་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་པར་ཐོབ་ནི་དང་ དགའ་ཚོར་བསམ་ནི་ ཉེས་བྱ་ལས་ཟུར་ཐབས/ཡངས་ཆག་

ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ད་ གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་ནང་ སྒྲིག་གཡོག་ནང་ཡོད་པའི་ མི་མང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་
མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

ཞིབ་འཇུག་དེ་ནང་ལས་ གཤམ་གསལ་གྱི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་ཅིཿ
•
•
•
•
•
•
•
•

འགན་འཁྲི་རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོཔ་ཿ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ལྟ་སྐྱོང་དང་ལྟ་རྟོག་གི་འཆར་གཞི་
བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་འཆར་གཞི་བཟོ་སྟེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་།

དེ་ལས་

མི་མང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ བྱ་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་གཏང་དགོཔ་ཿ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་
བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་དང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་སྐོར་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་དགོཔ།
ཡོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཡར་སྐྱེད་དང་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོཔ།
ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད་བཟོ་དགོཔ།

ཉོགས་བཤད་བཀོད་བཅུག་ནི་གི་ བློ་བསྐུལ་འབད་དགོཔ་དང་ ཁོང་ལུ་ཉེན་སྲུང་ཡོདཔ་བཟོ་དགོཔ།

མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ དཀའ་སྡུག་ཕྱིར་སེལ་ཐབས་རིག་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོཔ།
མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ དཔེ་སྟོན་ལམ་སྟོན་༢༠༡༧ ཅན་མ་དེ་ བསྟར་
སྤྱོད་འབད་དགོཔ།
འཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མ་དེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

•• མི་སྡེའི་འགན་འཁྲི་ལག་ཆས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོད་ རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་དགོཔ།
•• ལས་སྡེའི་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་བཟོ་སྟེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེའི་དམིགས་བསལ་སྙན་ཞུ་ བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་དེ་ ལས་སྡེ་

སོ་སོ་གིས་ རང་སོའི་ལས་སྡེ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་ནིའི་ཆེད་དུ་ བཀྲམ་སྤེལ་
འབད་ནི་ཨིན།

༢.༢.༦

ལམ་ལུགས་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་དང་ལེན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ འགོ་བཙུགས་མི་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཤུལ་ལུ་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་མི་ དང་ལེན་ཞིབ་འཇུག་ནང་གི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ཆེད་དུ་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་
ལས་ཁུངས་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ རང་སོའི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་

ཚུ་ཕུལ་ཡི། འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཆ་ར་ལས་ དང་ལེན་འཆར་

གཞི་འམ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་
ཐོབ་ཅི་༼པར་རིས་༢.༤ པ་ལུ་གཟིགས༽།

གོང་ལུ་བཀོད་མི་ ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཞུའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་ བསྟར་སྤྱོད་ཚུ་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་དང་ལེན་འབད་
ཡོད་མི་གི་མ་དོ་བར་

འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ནང་༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦༽

མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་

བའི་ རྩོད་རྙོགས་ཅིག་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཤུལ་ལས་བཀོད་མིའི་ ལམ་ལུགས་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྙན་ཞུའི་
ལོ་དེ་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་དང་ལེན་འབད་ཡི།

ས་འདེབས་གྲངས།

༡༡

༣

༡

དངུལ་ས་ལྷན་ཁག་གི་ འོང ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་
ཁུངས། ༼ག་ཟ༽

བསྟར་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་འབད་ཡོདཔ།

པར་རིས་༢.༤ཿ

༣

༣

༢

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་ ཚོང ་འལ་ལས་ཁུངས།
༼ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཞུ་ནང་ལས༽

ལས་།

༡

དངུལ་ས་ལྷན་ཁག་གི་ འོང ་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་

བསྟར་སྤྱོད་ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་ཡོདཔ།

ཁུངས།

༼ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཞུ་ནང་ལས༽

བསྟར་སྤྱོད་མ་འབདཝ།

ལམ་ལུགས་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་ བསྟར་སྤྱོད་གནས་ཚད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

པར་རིས་༢.༤ པ་གིས་ ཞིབ་འཇུག་གི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་ བསྟར་སྤྱོད་གནས་

ཚད་དང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཤུལ་ལས་
བཀོད་མི་ ལམ་ལུགས་གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་ བསྟར་སྤྱོད་གནས་ཚད་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན།
གྲོས་འདེབས་ལ་ལུ་ཅིག་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་མགྱོགས་པ་རང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནི་སྦེ་

ཡོདཔ་ཨིན། ཧེ་མ་ལས་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་དང་ ད་རུང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་གེ་ར་ བསྟར་

སྤྱོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ལུ་
ཕན་ཐོགས་སྦོམ་སྦེ་རང་ འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད།

གྲོས་འདེབས་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ རྩོལ་སྒྲུབ་ཚུ་ཡང་ཿ
བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས།
•

མདུན་ཚོང་གི་སྐོར་ལས་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་སྣ་
ཚོགས་ལས་ འཐུས་མི་ཡོད་པའི་ ཚོགས་ཆུང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། ཚོགས་ཆུང་དེ་གིས་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ནང་ མདུན་ཚོང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཁོང་
རའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ ཁྲིམས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་།

•

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྫོང་ཁག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་ འགོ་བཙུགས་
ཀྱི་ མོ་བཏབ་ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལས་རིམ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་

མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིནམ་དང་ ལས་རིམ་དེ་གིས་ ལུང་ཕྱོགས་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་དང་ རྫོང་ཁག་
ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཡིག་ཚང་གི་ ལཱ་འགན་མང་ཉུང་དང་ མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ ངོས་
འཛིན་འབད་ནི་ཨིན།

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

ཁྲལ་བཏབ་མི་ཚུ་གི་ དྲིས་དཔྱད་ལུ་ ལན་སླབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཁྲལ་བཏབ་མིའི་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག

མི་མང་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་(G2C) ཟེར་བའི་རྩོལ་སྒྲུབ་འོག་ལུ་ ཁྲལ་གྱི་བརྡ་
དོན་རིམ་ལུགས་(info.apps)བཟོ་ནུག
ཞབས་ཏོག་གི་བཀའ་ཁྲིམས་བརྩམས་ནུག།

འོང་འབབ་ཀྱི་གསང་བྱའི་གནས་ཚུལ་སྡེ་ཕྲན་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

•
•

འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༧ ཅན་མ་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོད་
པའི་ཁར་ བཅའ་ཡིག་ཡང་བཟོ་ནུག
ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནུག།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༢ དེ་གིས་ ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཞུ་ནང་གི་གྲོས་འདེབས་ བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ དེ་
སྦེ་ལུས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
ཐིག་ཁྲམ་༢.༢ཿ བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ།
ལས་སྡེ།

གྲོས་འདེབས།

བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བའི་རྒྱུ་མཚན།

ལྷན་ཁག་

མི་མང་བརྡ་དོན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་སྒྲིག་

ཚུགས། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ འབྲུག་གི་ལུང་ཕྱོགས་ ཚོང་དང་བཟོ་

བསྟན་རྒྱས་ ༡. ཚོང་འབྲེལ་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་
འོག་གི་

གཞིའི་ལམ་ལུགས་དང་ སྤྱི་མཐུན་

ཚོང་འབྲེལ་ དཔེ་སྟོན་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།
ལས་

ཁུངས།

གྲོས་འདེབས་འདི་
གྲྭ་དང་

མ་དངུལ་ལངམ་མེདཔ་ལས་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་མ་

སྐྱེལ་འདྲེན་ཞིབ་འཇུག་ལས་འགུལ་འདི་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་

ཁས་བླངས་འབད་ནུག ཨིན་རུང་འབྲུག་གཞུང་གིས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་
གི་ལས་འགུལ་ཧྲིལ་བུམ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ བསྟར་སྤྱོད་

འབད་ནི་སྦེ་ ཕར་འགྱངས་གནངམ་ལས་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྲོགས་རམ་ལས་
༢. ཆོག་ཐམ་ལམ་ལུགས་ ཆ་

མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་རྙོགས་འདུམ་
འགྲིགས་དང་ མཐོ་གཏུགས་ལམ་

ལུགས་ཅིག་བཟོ་སྟེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་
ནི།

སྡེ་གཞན་ཚུ་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དགོས་མཁོ་དེ་ཚུ་ འགྲུབ་ནིའི་དགོངས་དོན་ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་དཔྱད་

ཡིག་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ དཔྱད་ཡིག་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦

པའི་ནང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནུག ཨིན་རུང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
འདུ་ཐེངས་༡༡ པ་ འཚོགས་ནི་དེ་ ངེས་གཏན་མེདཔ་ལས་ ལྷན་རྒྱས་
གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མ་ཚུགས་པས། ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་

ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་དཔྱད་ཡིག་
དེ་ནང་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ བཙུགས་དགོ་པའི་སྐོར་ བཀོད་

རྒྱ་ཅིག་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཐོབ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་ལྟོ་ཚོགས་ཆུང་འདི་གིས་ ཚོང་

འབྲེལ་གོང་འཕེལ་དཔྱད་ཡིག་དེ་ནང་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཚུ་
བཙུགས་པའི་བསྒང་ཡོདཔ་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ མཇུག་བསྡུ་
དངུལ་རྩིས་ ༡. རྩིས་བཀོད་ལམ་ལུགས་ ར་མིསི་
ལྷན་ཁག་ ནང་ ཨེམ་ཨའི་ཨེསི་དེ་ རྒྱ་བསྐྱེད་
ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཁྲལ་
འོག་གི་
འོང་འབབ་ བཏབ་མི་དང་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་བར་
ན་ གཡོ་མཐུན་དང་ ལས་བྱེདཔ་དང་
དང་ཅ་
དམ་ལས་ འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ མར་
ཕབ་རྐྱབ་ནི།
ཁུངས།

སྟེ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ ཕུལ་ནིའི་རེ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ར་མིསི་བཟོ་མི་གིས་ ར་མིསི་གི་ཆ་ཤས་ ཅ་དམ་རྩིས་བཀོད་རིམ་ལུགས་འདི་
ལེགས་ཤོ མ་ཅིག་སྦེ་སྤྲོད་མ་ཚུགས་པས།

དེ་ཡང་རིམ་ལུགས་ནང་བཀོད་དེ་

ཡོད་མི་ཆ་ཤས་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་གི་དཀའ་ངལ་ སྦོམ་སྦེ་རང་ཐོན་
ཡོདཔ་ལས་

དགོཔ་བྱུང་ནུག

ར་མིསི་གི་ཆ་ཤས་

ཅ་དམ་རྩིས་བཀོད་འདི་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་

ལུགས་གསརཔ་ཅིག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་
ཨིན་མས།

ཆ་མེད་བཏང་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཅ་དམ་རིམ་

མ་དངུལ་འཚོལ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༣

ཉོགས་བཤད་དང་ཕྱིར་གཏུགས། - ངན་ལྷད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ།

༢.༣.༡.

ཉོགས་བཤད་ཐོབ་པའི་གྲངས།

སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༣༠༥ ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་སྙོམས་ལུ་
ཟླཝ་རེ་ནང་ཉོགས་བཤད་༢༥ རེའི་རྩིས་ཨིནམ་དང་ དེ་ཚུ་ཉོགས་བཤད་བཀོད་སའི་རྒྱུད་ལམ་ མ་འདྲཝ་ཁག་
༥ བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ཐོབ་ཅི། ལོ་ཧེ་མམ་ནང་ ཉོགས་བཤད་༣༥༢ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དང་འཕྱདཔ་
དང་ བརྒྱ་ཆ་༡༣.༣ མར་འབབས་སོང་ནུག།

༢.༣.༢. ཉོགས་བཤད་ཀྱི་རྒྱུད་ལམ།

པར་རིས་༢.༥ པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཉོགས་བཤད་ཐོབ་པའི་གྲངས་ ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ མང་ཤོ ས་

རང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་གློག་འཕྲིན་བརྒྱུད་དེ་ ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་བརྒྱ་ཆ་༣༤.༤༼ཉོགས་བཤད་༡༠༥༽ཨིནམ་

ད་ དེ་གི་འོག་ལས་རང་ འགྲེམ་ཐོག་ལས་ཐོབ་མི་ བརྒྱ་ཆ་༣༠.༢༼ཉོགས་བཤད་༩༢༽ ཨིན་མིའི་གྲངས་སུ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ དེ་ལས་གཞན་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ཕྱིར་
གཏུགས་འབད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་

བརྒྱ་ཆ་

༢༨.༢༼༨༦༽ རྐང་བཙུགས་འོང་ཏེ་ བཀོད་ཡོད་

མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༢༥.༦ དང་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༥ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༩.༨ ཨིན་མི་ད་འཕྱདཔ་
དང་ ཡར་འཕར་སོང་ནུག། སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཐད་

ལས་འབད་རུང་ རྒྱུད་ལམ་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས་
ཐོབ་མི་དང་འཕྱདཔ་ད་

བཀོད་མི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་

རྐང་བཙུགས་འོང་ཏེ་

སྤུས་ཚད་ལེགས་ པར༌རིས༌༢.༥: རྒྱུད༌ལམ༌སོ༌སོའི༌ཐོག༌ལས༌ཐོབ༌པའི༌ཉོགས༌བཤད།

ཤོམ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ ཉོགས་བཤད་བརྒྱ་ཆ་༤༦.༢༼༡༨༽ རྐང་བཙུགས་འོང་ཏེ་

བཀོད་མི་ཚུ་ཨིན་མས། རྐང་བཙུགས་འོང་ཏེ་བཀོད་མི་ཉོགས་བཤད་ ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་དེ་ མི་མང་གིས་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
ཨིན་མས།

བློ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཡར་འཕར་འགྱོ་བའི་

བརྡ་མཚོན་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་

བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་བརྒྱུད་དེ་ཐོབ་མི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་འཕྱདཔ་
དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ཡར་འཕར་སོང་ནུག།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༣.༣. ངོས་འཛིན་ཅན་དང་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༣༠༥ ཐོབ་པའི་གྲས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༧.༤ མིང་མེད་དང་ བརྒྱ་ཆ་
༤༢.༦ ངོས་འཛིནཅན་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཉོགས་བཤད་ ལོ་ཧེ་མམ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༤༡.༨
ཨིན་མི་དང་འཕྱདཔ་དང་ དུམ་གྲ་ཅིག་ ཡར་འཕར་སོང་ནུག།

༢.༣.༤

ཁ་ཉེས་ཅན་གྱི་ ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་གྱི་ དབྱེ་ཁག་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།

པར་རིས་༢.༦ ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ཁ་ཉེས་ཅན་གྱི་ ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་དེ་ མང་ཤོས་རང་ ལཱ་འགན་ལོག་
སྤྱོད་སྐོར་ལས་ཨིན་མི་དེ་ ཉོགས་བཤད་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༠.༨ ༼༡༥༥༽ ཨིན་མས།

‘གཞན་’

གྱི་དབྱེ་ཁག་ནང་གི་ ཉོགས་བཤད་བརྒྱ་ཆ་༣༡.༢ ༼༩༥༽ ཨིན་མི་ཚུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་དང་ འབྲེལ་
བ་མེད་མི་ཚུ་ཨིན་མས།

ཉོགས་བཤད་ཐོབ་མི་ ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༩.༨༼༣༠༽ ལྐོག་ཟའི་ཁ་ཉེས་ཨིནམ་དང་ དབྱེ་ཁག་
གཞན་ཚུ་ནང་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་མིན་འདུག།

ཉོགས་བཤད་གྲངས།

༡༥༥
༩༥
༣༠
༥

༡

༣

༣

༢

༥

༠

༦

པར་རིས་༢.༦ཿ ཁ་ཉེས་ཅན་གྱི་ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་གྱི་ དབྱེ་ཁག་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།

༢.༣.༥

ཁ་ཉེས་ཅན་གྱི་ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་གྱི་ གཞི་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།

པར་རིས་༢.༧

པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་རང་

དབྱེ་ཁག་‘གཞན་’ནང་ཨིན་མི་དེ་

ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣༠.༨༼༩༤༽ ཨིནམ་ད་ དེ་གི་འོག་ལས་རང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ བརྒྱ་ཆ་༢༩.༥༼༩༠༽

དང་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ བརྒྱ་ཆ་༡༢.༥༼༣༨༽ དེ་ལས་ཁག་འབག་གི་ བརྒྱ་ཆ་༡༡.༡༼༣༤༽དང་ ལས་
གཡོག་གི་ བརྒྱ་ཆ་༨.༩༼༢༧༽ ཨིན་མས།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
༩༤

ཉོགས་བཤད་གྲངས།

༩༠

༣༨

༣༤
༢༧

༡༤
༧

༡

མི་མང་

མི་མང་

་དངོས

རང་བཞིན་

འོང་འབབ།

ལས་གཡོགཔ།

ཐོན་ད།

ཁག་འབག

༠

ད་ས།

༠

ད་དོན།

ད་རིགས།

ཐོན་ཁུངས།

གཞན།

པར་རིས་༢.༧ཿ ཁ་ཉེས་ཅན་གྱི་ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་གྱི་ གཞི་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།

༢.༣.༦

བྱུང་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།

ཁ་ཉེས་བཀལ་ཡོད་པའི་

ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་རང་

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ནང་ཨིན་མི་དེ་

བརྒྱ་ཆ་༣༢.༨

༼༡༠༠༽ དང་ དེ་གི་འོག་ལས་རང་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༩.༨༼༢༨༽ ཨིན་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་

༢༠༡༥ དང་ ཆ་མཐུནམ་སྦེ་ གནས་ཏེ་འདུག། རྩི་རང་རྫོང་ཁག་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༼༢༽ མ་གཏོགས་མེདཔ་
ལས་ ཉུང་ཤོས་ཨིནམ་དང་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་དེ་ ལོ་ཧེ་མམ་ནང་༢༩ ཨིན་མི་

དང་འཕྱདཔ་དང་ ༦ ལུ་ མར་འབབས་སོང་ནུག་༼པར་རིས་༢.༨ ལུ་གཟིགས༽།

ཉོགས་བཤད་གྲངས།

༡༠༠

༢༨
༨

༡༢

༢༡
༦

༤

༤

༡༠

༡༤

༢༡

པར་རིས་༢.༨ཿ བྱུང་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།
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༡༡

༡༣

༦

༡༢

༦

༦

༢

༧

༧

༧

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༣.༧

ལས་སྡེ་སོ་སོ་གུ་ཐོབ་པའི་ཉོགས་བཤད།

པར་རིས་༢.༩ པའི་ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ ཁ་ཉེས་བཀལ་མི་དེ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་

མཐོ ་ཤོས་ཨིནམ་དང་ ཉོགས་བཤད་༨༡ ཨིན་མི་དེ་ ཉོགས་བཤད་ཐོབ་པའི་ ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་

༢༦.༦ ཨིན་མས། དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡང་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་འགན་ཁུར་དང་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དབང་ཆ་མང་སུ་སྦེ་ ཕྱིར་
སྤེལ་གནང་མི་དང་བསྟུན་པའི་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་སྙོམས་ དེ་ལས་འགན་འཁྲིའི་ཐབས་རིག་ཚུ་ མེད་པའི་

སྐྱོན་འོང་ནི་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ལོ་ཧེ་མམ་ཚུ་དང་འཕྱདཔ་ད་༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་བརྒྱ་ཆ་༣༣.༨དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥
ལུ་བརྒྱ་ཆ་༢༧.༩༽ མར་འབབས་སོང་ནུག། སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཉོགས་བཤད་ཐོ་
བཀོད་མིན་འདུག།

ཉོགས་བཤད་གྲངས།

༨༡

༥༣
༣༨
༢༤
༡༡

༡༥

༡༦
༢

༡

༦

༡༣

༡༥
༢

༤

༠

༣

༢

༣

༣

༧

༠

༣

༣

པར་རིས་༢.༩ཿ ལས་སྡེ་སོ་སོ་གུ་ཐོབ་པའི་ཉོགས་བཤད།

༢.༣.༨

ཉོགས་བཤད་ལུ་དང་ལེན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་སྒོ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལུ་ གྲོས་

ཆོད་དང་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ པར་རིས་༢.༡༠ ནང་ བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ཨིན། ཉོགས་བཤད་ཡོངས་

བསྡོམས་༣༠༥ གི་གྲས་ལས་ ཉོགས་བཤད་༣༠༣ ལུ་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཅི། ཉོགས་བཤད་༣༠༣ གི་གྲས་ལས་
བརྒྱ་ཆ་༡༢.༩ ཐོག་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༣༩ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་ཡོདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༤༧.༢
བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་ ༼༡༠༥/བརྒྱ་ཆ་༣༤.༧ ༽ ཡང་ན་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་༼༣༨/བརྒྱ་ཆ་༡༢.༥༽

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡི། ཉོགས་བཤད་བརྒྱ་ཆ་༡༢.༥ ༼༣༨༽ ནན་ཞིབ་ ཡང་ན་ བརྡ་

དོན་ཁ་སྐོང་དགོ་པའི་ གྲངས་སུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་
བརྒྱ་ཆ་༣༡.༩ ༼༡༠༨༽ ཨིན་མི་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༢༧.༤ ༼༨༣༽ ལུ་ མར་འབབས་སོང་ཡི།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ཉོགས་བཤད་༣༩ གི་གྲས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༦.༧ ༼༢༦༽ ངོས་འཛིན་
ཅན་ཨིནམ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༣༣.༣ ༼༡༣༽ མིང་མེད་ཨིན་མས་ ༼ཐིག་ཁྲམ་༢.༣ ལུ་གཟིགས༽།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

པར་རིས་༢.༡༠: ཉོགས་བཤད་ལུ་དང་ལེན།

༩༢

༥

བསྡོམས།

༠

༢༦

༦༦

༣

༢༩

༠

༡

༡༤

༩༡

༢༧

༥༦

༡

༡

༡༣༠

༡༧༥

ནན་ཞིབ་ཆེད་དུ།

མིང་མེད།

༤

༠

༡༠

༢

༡༦

༠

༥

༧

༡༩

༤

༡༠
༣

༥

༡

༧
༡

༥

༢

༦

༢༩

༢

༡༤

༡

༡༡

༣༠༥ ༢༦ ༡༣ ༤༨ ༥༧

༡༡

༢༧ ༡༧

༢༡

༠

༡༤

༢

༠

༡༠༥

༢

༧

༣༩

བརྒྱ་ཆ་
༡༢.༨
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༣

༣

༣
༠

༡༠༥

བརྒྱ་ཆ་
༣༤.༤

༠

༠

༡

༣༨

བརྒྱ་ཆ་
༡༢.༥

༠

༠

༣༨

བརྒྱ་ཆ་
༡༢.༥

༣༠༥

༡

༡

༡

༨༣

བརྒྱ་ཆ་
༢༧.༢

༠

༠

༠

༠

༢

བརྒྱ་ཆ་
༠.༧

མིང་མེད།

༠

༦

མིང་མེད།

༢༥

ངོས་འཛིན་ཅན

༧༧

མིང་མེད།

མིང་མེད།

ངོས་འཛིན་ཅན།

ངོས་འཛིན་ཅན།

མིང་མེད།

ངོས་འཛིན་ཅན།

ངོས་འཛིན་ཅན།

འགྲེམ་ཐོག

༠

༢༩

༠

བསྡོམས།

༡

༡

༨

བསྣར་
བཞག།

ངོས་འཛིན་ཅན།

༡༧

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཡོངས་འབྲེལ་
འཆར་སྒོ།

ཆེད་དུ།

དང་ལེན་

མིང་མེད།

༨༦

པར་འཕྲིན།

གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་

ཆེད་དུ།

རྐང་བཙུགས།

བརྒྱུད་འཕྲིན།

བདག་
སྐྱོང་གི་

ཕྱིར་འབུད།

བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་/

ཞིབ་དཔྱད།

ཀྱི་རྒྱུད་ལམ།

ལས་སྡེ་ལུ་བརྗེ་སོར།

ངོས་འཛིན་ཅན།

ཉོགས་བཤད་

ཐོབ་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་གྲངས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༣ཿ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ འབྱུང་ཁུངས་དང་ རྒྱུད་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཡོདཔ།

༩

༤

༤

༩

༥

༣༠༥

བརྒྱ་ཆ་
༤༢.༦

བརྒྱ་ཆ་
༥༧.༤

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༣.༩

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་/ནན་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།

གྲོས་ཐག་བཅད་ནིའི་བྱ་རིམ་དང་ དེའི་གྲུབ་འབྲས་ གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལུ་ རིམ་མཐུན་དང་ དྭངས་གསལ་
བརྩི་མཐོང་ངེས་གཏན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ བརྡ་དོན་ལངམ་མེད་པའི་སྐབས་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་བྱ་རིམ་དེ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཨིན། བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་༣༨ ཀྱི་གྲས་ལས་ ཉོགས་བཤད་

༡༨ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ ༥ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ༥ དང་ལེན་གྱི་ཆེད་དུ་ ལས་སྡེ་
ཚུ་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་ལུས་༡༠ ལུ་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གི་ ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད།

༢.༣.༡༠ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཉོགས་བཤད་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་ འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་
དང་གཅིག་ཁར་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡི། སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ བདག་སྐྱོང་གི་དྲི་དཔྱད་དང་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༡༠༥ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ཉོགས་བཤདཿ ཉོགས་བཤད་༡༠༥ གི་གྲངས་སུ་ ཞི་གཡོག་གི་མཐོ་གཏུགས་དབང་འཛིན་

མཐོ ་ཤོས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འོས་བབས་ལྡན་པའི་ དང་ལེན་གྱི་ཆེད་དུ་ བརྗེ་སོར་འབད་

ཡོད་མི་ ཉོགས་བཤད་༢༤ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ཉོགས་བཤད་༣ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡི།

དེ་ཡང་ ཞི་གཡོགཔ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ བདག་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཨིན་པའི་ འཆར་སྣང་བྱུང་མི་ཚུ་གེ་
ར་ ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ནི་སྦེ་ ཁ་འཆམ་བྱུང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན།

དང་ལེན་གྱི་ཆེད་དུ་བརྗེ་སོར་འབདཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ལྷག་ལུས་༨༡ གི་གྲས་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་
ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༣༡ ༼བརྒྱ་ཆ་༣༨.༣༽ ལུ་ དང་ལེན་གྲུབ་པའི་སྙན་ཞུ་ཐོབ་ཅི།

དང་ལེན་གྲུབ་

པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉོགས་བཤད་༢༦ ༼བརྒྱ་ཆ་༣༢.༡༽ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ད་ ཉོགས་

བཤད་གཅིག་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤྲོད་དེ་ཡོད། དེ་ལས་ཉོགས་བཤད་༤ དང་ལེན་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་དེ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་ དེའི་སྔ་གོང་གི་ཉོགས་བཤདཿ

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་

བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ དང་ལེན་གྲུབ་པའི་སྙན་ཞུ་༣༡ ཐོབ་ཡོད་པའི་ཁ་སྐོང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༦ དང་ དེའི་སྔ་གོང་ལུ་ དང་ལེན་གྱི་ཆེད་དུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ལུ་ དང་ལེན་གྲུབ་
པའི་སྙན་ཞུ་༥༢ ཐོབ་ཅི། དང་ལེན་གྲུབ་པའི་སྙན་ཞུ་༥༢ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་ གྲུབ་འབྲས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ཉོགས་བཤད་༤༥ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ གཉིས་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤྲོད་ཅི། ཉོགས་བཤད་གཅིག་ བརྡ་

དོན་ཁ་སྐོང་གི་དོན་ལུ་༼ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འབད་ནི་སྦེ་༽བཏང་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་ཉོགས་
བཤད་བཞི་གི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་གཏང་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ཏེ་ཡོད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ དང་ལེན་གྲུབ་པའི་སྙན་ཞུ་བསྡོམས་༧༡ ༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་༢༦ དང་ དེའི་སྔ་གོང་གི་༤༥༽

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ ཉོགས་བཤད་༣༩ ༼བརྒྱ་ཆ་༥༤.༩༽ ངེས་བདེན་ཨིནམ་
སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ད་ ཉོགས་བཤད་༢༣ ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་

ཁར་ ཉོགས་བཤད་༡༦ ལུ་ དང་ལེན་ག་ནི་ཡང་ འབད་དགོཔ་མ་ཐོན་པས། བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་གྲངས་

སུ་ བཀའ་བསྐྱོན་དང་ ཉེན་བརྡ་ མ་དངུལ་སོར་ཆུད་ ཉེས་བྱ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལས་ བཏོན་བཏང་ནི་ཚུ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། དང་ལེན་གྲུབ་པའི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་དང་ ལྷག་ལུས་ཉོགས་བཤད་༣༢ ༼བརྒྱ་ཆ་༤༥.༡༽ ལུ་
གཞི་ཁུངས་མེདཔ་སྦེ་ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་༥༠ ༼བརྒྱ་
ཆ་༦༡.༧༽ ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ དེའི་དང་ལེན་གྲུབ་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ འཐོབ་ནི་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན།

༢.༣.༡༡ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ཉོགས་བཤད།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་

ཉོགས་བཤད་༤༧

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་

ཁྱད་ཚད་ལྡན་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་

ཉོགས་བཤད་༣༣ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་ལུས་ཉོགས་བཤད་༡༤ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤྲོད་
ནི་སྦེ་ལུས་ཏེ་ཡོད།

གོང་ལུ་བཀོད་མི་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་

ཐིག་ཁྲམ་༢.༤ ནང་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བཀོདདེ་ཡོད།

ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་

ཐིག་ཁྲམ་༢.༤ཿ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ ཉོགས་བཤད་བསྡོམས།
ཉོགས་བཤད་བཀོད་པའི་ལོ། ཁ་གསལ།

༢༠༡༧

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་སྔ་གོང་།

ཉོགས་བཤད།

༣༩

བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་
ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་ཡོད་མི།

༥

དང་ལེན་གྲུབ་པའི་སྙན་ཞུ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་
ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་ཡོད་མི།

དང་ལེན་གྲུབ་པའི་སྙན་ཞུ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་
ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་ཡོད་མི།

བསྡོམས།
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ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ཉོགས་
བཤད།

༡
༢
༤༧

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༣.༡༢

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལས་ཕྱིར་གཏུགས་གྲུབ་པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༦༧ པ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་ཡོད་པའི་ དོགས་པ་ཆགས་པའི་སྐབས་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབདཝ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཁག་གསུམ་

ལྷན་ཚོགས་ལུ་༼འགྲེམ་ཐོག་ལས་ཐོབ་པའི་ཉོགས་

བཤད་གྲངས་སུ་བརྩིས་ཏེ་ཡོད་མི་༽ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ག་ར་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་
ཚད་ལྡནམ་སྦེ་ཐོན་ཡི།

ཕྱིར་གཏུགས་འབད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་དང་ འཕྲོ་མཐུད་ཀྱི་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་གཅིག་

ནང་ ཕན་ཚུན་ཞལ་འཛོམས་ ཐེངས་གཉིས་རེ་འཚོགསཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་༢.༥ ནང་བཀོད་མི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠-

༢༠༡༧ གྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ ཕྱིར་གཏུགས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ བསྣར་བཞག་ལུས་མི་ཚུ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༥ཿ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་མི་ཚུ་གི་གནས་ཚད།
སྤྱི་ལོ།

འབྱོར་ཡོད་པའི་
སྙན་ཞུའི་གྲངས།

གནས་སྟངས།
ངན་ལྷད་ རྩོད་དཔོན་
བཀག་
ཡོངས་ཁྱབ་
སྡོམ་ལྷན་ ཡིག་ཚང་།
ཚོགས།

ཁྲིམས་
བཤེར་
འབད་
བཞིན་
ཡོདཔ།

ལས་སྡེ་
ཁག་ལུ་
བརྗེ་སོར་
འབད་
ཡོདཔ།

མཇུག་
བསྡུ་
ཡོདཔ།

༢༠༡༠

༢

༠

༠

༡

༡

༠

༢༠༡༡

༢

༠

༠

༢

༠

༠

༢༠༡༣

༡

༠

༠

༠

༢༠༡༥

༡༡

༢

༡

༢༠༡༧

༣

༢

བསྡོམས།

༣༦

༧

༢༠༡༢

༢༠༡༤
༢༠༡༦

༥

༦

༦

༠
༡

༢

༡

༡

༠

༣

༠

༢

༠

༣

༡

༠

༠

དྲན་གསོ།

རྩིས་ཞིབ་དྲན་བཀོད་ཨང་ཿ༨༥༡༠ པ་དེ་
བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་ཆེད་དུ་ དངུལ་
རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡི།

༡

༢

༣

༣

༠

༣

༠

༠

༡

༠

༣

༨

༥

༡༣

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
ཕྱིར་གཏུགས་གཅིག་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
དེ་ ལས་སྡེ་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་ཡི།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༣.༡༣ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ བསགས་ལུས་ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ མཐུན་
འགྲིགས་ དེ་ལས་དེ་ཚུ་གི་གནས་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ དང་༢༠༡༦ གི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མ་འོངས་པའི་གཙོ་རིམ་གཅིག་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ བསགས་ལུས་ཉོགས་བཤད་

ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་༤༠ ལུ་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ཟེར་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ འཁྲུན་འཆོད་ལས་ཐོབ་མི་
ཡོན་ཏན་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཉམས་མྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ སྒྲུབ་བྱེད་སྦེ་ངོས་ལེན་ཡོད་མེད་དང་ ཐོབ་ཐབས་ཚུ་ དེ་ལས་ཞིབ་དཔྱད་དོན་ལུ་ ཁྱད་

ཚད་ལྡན་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་ གཙོ་རིམ་བསྒྲིག་ཐངས་ཀྱི་ ནང་འཁོད་ལམ་སྟོན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཞིནམ་
ལས་ ཕྱིར་སེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ བསགས་ལུས་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་སྦེ་འབད་
ཡི། བསྐྱར་ཞིབ་དེ་གིས་ བསགས་ལུས་ཉོགས་བཤད་ནང་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་
ཉོགས་བཤད་ ༤༦ ལུ་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ངེས་བདེན་བཟོ་ཡི། དེ་ཡང་ཿ
•

ཉོགས་བཤད་༧ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ མཉམ་
རུབ་ཐོག་ལུས་ གྲོས་ཐག་བཅད་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ཡི་༼ཟུང་ཕྱོགས་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལས༽།

•
•
•

ཉོགས་བཤད་༡༣ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡི།
ཉོགས་བཤད་༡༩ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་ཡི།

ཉོགས་བཤད་༧ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ད་ལྟོ་གི་རྩོད་རྙོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བརྡབས་ཏེ་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་ཡི།

ཕྱིར་སེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་རིམ་ཐེངས་༥ ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་ཡི། དེའི་རྗེས་སུ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ བསགས་ལུས་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་
འདི་༥༤ ལུ་ མར་ཕབ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཉོགས་བཤད་༤༡ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦-༢༠༡༥ འི་བར་ན་གི་ཨིནམ་དང་

ཉོགས་བཤད་༡༣ པོ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ཨིན། ད་རུང་དེ་ཚུ་ཡང་ གཙོ་རིམ་ཆེ་བ་དང་ བར་མ་ ཆུང་བ་སྦེ་ ཁག་
གསུམ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༦ པའི་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ཐིག་ཁྲམ་༢.༦: ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ བསགས་ལུས་ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་གཙོ་རིམ།
སྤྱི་ལོ།

ཆེ་བ།

བར་མ།

ཆུང་བ།

༢༠༠༧

༢

༥

༡

༢༠༠༦

༠

༢

༠

བསྡོམས།
༢
༨

༢༠༠༨

༢

༠

༠

༢༠༡༠

༡

༣

༠

༤

༡

༥

༠

༦

༢༠༠༩

༡

༢༠༡༡

༠

༢༠༡༣

༠

༢༠༡༢

༡

༠
༡

༡
༠

༡

༢

༣
༠

༤༡

༢

༢༠༡༤

༣

༣

༡

༧

༢༠༡༦

༡༠

༡

༢

༡༣

༡༣

༥༤

༥༤

༢༠༡༥

བསྡོམས།

༡

༢༡

༥

༢༦

༥༤

༡

༧

༧

གོང་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཉོགས་བཤད་༤༧ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་
༡༤ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་སྤྲོད་ནི་སྦེ་ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ གཞན་ཚུ་ག་ར་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧

སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ བསགས་ལུས་ཉོགས་བཤད་༦༨ ཨིན།

༢.༤ ཞིབ་དཔྱད་དང་ཕྱིར་གཏུགས - འཇིགས་སྣང་ ཡང་ན་ མཐུན་འགྱུར་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་

གྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་ཕྱིར་བཏོན་དང་ ཟློག་ཐབས་འབད་ནི།

༢.༤.༡	རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མང་ཉུང་།

པར་རིས་༢.༡༡ པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ རྩོད་རྙོགས་ཡོངས་བསྡོམས་༦༤ ཨིནམ་
དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་འབད་བ་ཅིན་༦༣ ཨིན། རྩོད་རྙོགས་༦༤ གི་གྲས་ལས་ རྩོད་རྙོགས་༤༤ ༼བརྒྱ་ཆ་

༦༨.༨༽ གསརཔ་ཨིན་མི་དེ་ ལོ་ཧེ་མམ་དང་འཕྱདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་༨༣.༣ གིས་ལྷགཔ་ཨིན་པས། རྩོད་རྙོགས་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༦༤ ལས.་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྙན་ཞུའི་
༢༤
༣༩
༢༠༡༦
ན་ལྷག་རྩོད་གས།

དུས་ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་ རྩོད་རྙོགས་༤༥ ལུ་
༤༤
༢༠
༢༠༡༧
རྩོད་གས་གསརཔ།

པར་རིས་༢.༡༡ཿ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦དང་༢༠༡༧གྱི་ རྩོད་རྙོགས་མང་ཉུང་གི་ཁྱད་པར།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་ཡོདཔ་ལས་

སྤྱིར་

བཏང་རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲས་བསྡོམས་
བརྒྱ་ཆ་༧༠.༣ བྱུང་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་
རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ རྩོད་
རྙོགས་༣༡

མི་དང་ཕྱདཔ་ད་

རྙོགས་༡༥

ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ལུ་

མ་གཏོགས་

རྩོད་

ཕྱིར་གཏུགས་

མ་འབད་༼ཟུར་སྦྲགས་༡ པར་གཟིགས་༽། ཨིན་རུང་ད་རུང་མི་གྲངས་༤༢ འབྲེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་ རྩོད་

རྙོགས་༡༥ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཞི་བའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཕྱི་ཁར་ ཉེས་བཤེར་དང་ དབྱེ་བཤེར་འབད་དེ་ཡོདཔ་
ལས་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་ རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་གྲངས་༣༠༼བརྒྱ་ཆ་༤༦.༩༽ ལུ་
ལྷོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ པར་རིས་༢.༡༢ ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད།

པར་རིས་༢.༡༢ཿ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གནས་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ པ་ཚུན་ རྩོད་རྙོགས་༡༩ ༼རྙིངམ་༥ དང་གསརཔ་༡༤༽ གནས་

རིམ་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད། རྩོད་རྙོགས་༧ ལུ་ ངན་ལྷད་འཐབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མེདཔ་མ་
ཚད་ བདག་སྐྱོང་གི་སྐྱོན་ཡང་མེདཔ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་དང་ ལས་བྱེདཔ་གསར་བཙུགས་ནང་ལུ་ ཚུལ་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

མིན་གྱི་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་༼མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག༽ རྩོད་རྙོགས་༨ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་ཆེད་དུ་ འབྲེལ་ཡོད་

ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡི། སྤྱིར་བཏང་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ ལོ་མཇུག་
གི་གནས་ཚད་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༧ ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༧ཿ ཞིབ་དཔྱད་དང་ དེའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་གནས་ཚད།
འགྲེལ་བཤད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ འབག་འོང་ཡོད་པའི་ སྔོན་ལྷག་རྩོད་རྙོགས་གྲངས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ རྩོད་རྙོགས་གསར་པའི་གྲངས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་རྩོད་རྙོགས་བསྡོམས།
གྲུབ་འབྲས་/གནས་ཚད།

༼༡༽ ཞིབ་དཔྱད་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།

༡. རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོདཔ།

༢. ཕྱིར་གཏུགས་འབད་དེ་ ཞི་བའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཕྱི་ཁར་ ཉེས་བཤེར་
འབད་ཡོདཔ།

རྙིངམ། གསརཔ། བསྡོམས། བརྒྱ་ཆ།
༢༠
-

-

༢༠

༣༡.༢

༢༠

༤༤

༤༤

༤༤

༦༨.༨

༩

༦

༡༥

༢༣.༤

༡༥

༡༥

༢༣.༤

༦༤

༡༠༠

༣. བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་ཆེད་དུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་

༢

༦

༨

༡༢.༥

༤. མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ/ཕྱིར་འབུད།

༤

༣

༧

༡༠.༩

ཡོདཔ།

༼༢༽ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བཞིན་ཡོདཔ།
བསྡོམས།

༥

༢༠

༡༤

༤༤

༡༩

༦༤

༢༩.༧
༡༠༠

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ རྩོད་རྙོགས་༡༥ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ བཏང་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ རྩོད་རྙོགས་

༡༡ གཡོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ་ཨིནམ་དང་ གཞན་མི་ཚུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་དང་ ལཱ་འགན་ལོག་སྤྱོད་ དེ་ལས་གནོད་

འགེལ་གཞན་ཚུ་ཨིན་མས། ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོད་པའི་ ལྐོག་ཟའི་རྩོད་རྙོགས་ མང་ཤོས་ཅིག་ དངུལ་ཁང་དང་

ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་ལས་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་མི་ ཁ་ཉེས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་དང་ དེ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ལ་
ལུ་ཅིག་ གཙུག་སྡེ་གཅིག་ནང་རང་ ཞིབ་དཔྱད་ཐེངས་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ འབད་དགོཔ་བྱུང་ཡི། ཞིབ་དཔྱད་

ནང་ལས་ བསྡོམས་མི་གྲངས་༧༨ ལུ་ ཉེས་བཤེར་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོད་རུང་ རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་ཚརཝ་ད་ འགྱུར་བ་འོང་སྲིད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་མི་ རྩོད་རྙོགས་༡༩ རྩོད་དཔོན་

ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་༼ཟུར་སྦྲགས་༢ པ༽དང་ རྩོད་རྙོགས་༦༢

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཡོད་༼ཟུར་སྦྲགས་༣ པ༽།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢.༤.༢ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉེས་བཤེར་འབད་ཡོདཔ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གལ་གནད་ཆེའི་ གྲོས་ཐག་ཆོད་དགོཔ་བྱུང་མི་གཅིག་ ཀྲོང་གསར་གྱི་ས་
ཆའི་རྩོད་རྙོགས་ ཉེས་བཤེར་འབད་མི་དེ་ཨིན།

རྩོད་རྙོགས་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡི། ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ནང་ལས

ཀྲོང་གསར་ལྟག་རྩེ་ལུ་ མི་སེར་ལས་ ས་ཆ་གཞུང་བཞེས་འབད་དེ་ ས་ཚབ་སྤྲོད་ནིའི་ནང་ གཡོ་སྒྱུ་འཐབ་ཡོད་

པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མིའི་ནང་ དེ་བསྒང་གི་ཀྲོང་གསར་རྫོང་བདག་དང་ སྤྱི་གཡོགཔ་གཞན་མི་༩ ལུ་ ཁ་ཉེས་
ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩོད་རྙོགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༧ ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཉེས་

བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡི། ཨིན་རུང་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁ་ཉེས་ཕོག་མི་ཚུ་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ བསྐྱལ་དགོ་པའི་གཞི་ཁུངས་མེད་པའི་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་
སྤྱི་ཚེས་༣༡ ལུ་ རྩོད་རྙོགས་དེ་ ལོག་བཏང་ནུག

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ད་རུང་ཚར་ཅིག་ རྩོད་རྙོགས་དེའི་ གནད་དོན་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ བསྐྱར་

ཞིབ་འབད་བའི་ཁར་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་བཀོད་མི་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབད་ཡི། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་རྙོགས་དེའི་ གནད་དོན་གྱི་གཞི་ཁུངས་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ལུ་ ངེས་ཤེས་

འདྲོངས་ཡོདཔ་ལས་ སྔོན་མ་མཐའ་བཏོགས་མི་གུ་རང་ གནས་དགོཔ་བྱུང་ཡི། དེ་གིས་འབད་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དེའི་འབྱུང་རབས་ནང་ ཐེངས་གཉིས་པར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་

ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༡༢༨༼༣༽ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ རྩོད་རྙོགས་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར ཉེས་བཤེར་འབད་ནིའི་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཅི། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩོད་རྙོགས་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ནང་ ཀྲོང་གསར་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡི།

༢.༤.༣ བཙན་འཚོལ་/བཙན་ལེན་དང་ དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་པ།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ལེན་ནང་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་རང་ བཙན་འཚོལ་དང་བཙན་ལེན་ཚུ་ འབད་དགོ་པའི་
ཁར་ དྲི་དཔྱད་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ སྟོར་བཤིག་གཏང་ནི་དང་ རྫུན་མ་བཟོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ འདོགས་ཟོན་ཅན་གྱི་ མི་ངོ་ཚུ་ དོ་དམ་འོག་ལུ་ བཞག་དགོཔ་འཐོནམ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ནི་བཟུམ་མའི་ བཙན་བསྐུལ་གྱི་དབང་ཆ་ཚུ་ མཁོ་གལ་དང་བསྟུན་སྟེ་ དྲན་ཤེས་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་བགྱིས་
པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ དམ་དམ་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ བཙན་འཚོལ་དང་བཙན་ལེན་ཁག་༡༦ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མི་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

གྲངས་༡༧དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་

བཙན་འཚོལ/བཙན་ལེན།

ད གོ པ ་ བྱུ ང ་ཡི ་ ༼ པ ར་ རི ས ་

༢.༡༣༽། ལོ་དེ་ནང་མི་གྲངས་༡༧

ལས་ ༡༣ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་
ལུ་

གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོདཔ་

དང་ གཅིག་བདག་སྐྱོང་གི་དང་
ལེན་ཆེད་དུ་

ཕྱིར་གཏུགས་

༡༧

༩

༧

དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་མིའི་གྲས་

དོ་དམ་ནང་བཞག་པ།
༡༦

༢༠༡༦

༢༠༡༧

པར་རིས་༢.༡༣ཿ བཙན་འཚོལ་/བཙན་ལེན/དོ་དམ་ནང་བཞག་པ།

འབད་བའི་ཁར་ གཞན་མི་༣ ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་རང་ཡོད། དེ་གིས་སྦེ་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་མི་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གིས་མནོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བཙན་དབང་མེན་པའི་བརྡ་མཚོན་
སྟོནམ་ཨིན།

༢.༤.༤ ཉེས་བཤེར་གྱི་གྲུབ་འབྲས།

སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་སོ་སོ་ཚུ་གིས་ རྩོད་རྙོགས་༡༢ ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་མི་ནང་ ངན་ལྷད་
དང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་གནོད་འགེལ་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ རྩོད་ཟླ་༦༢ ཚུད་དེ་ཡོད།
མི་གྲངས་༦༢ ཀྱི་རྩོད་བཤེར་ནང་ལུ་ མི་ངོ་༤༦༼བརྒྱ་ཆ་༧༤.༢༽ ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ཟླ་ངོ་༡ལས་ ལོ་ངོ་༡༥
འཁྲུན་ཆོད་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ།
ཉེས་གྲོལ་བཏང་ཡོདཔ།

༢༠༡༧

༩ ༥
༧

ཉེས་གྲོལ་བཏང་ཡོ ད་པའི་
༣༨

༤༦
༢༠

ཁར་

༤༠

༦༠

༨༠

པར་རིས་༢.༡༤ཿ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༧ གྱི་བར་ན་ ཉེས་བཤེར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཁྱད་པར།

ཁྲིམས་བཀལ་ཡོད་པའི་ཚད་དེ་

མི་ངོ་༧༼བརྒྱ་ཆ་༡༡.༣༽

༢༠༡༦

༨

བཙོན་ཁྲིམས་བཀལ་ཡོདཔ།
༠

གི་བར་ན་སྨིན་ཡོདཔ་དང་

བརྒྱ་ཆ་༨༦.༨

༡༠༠

མི་ངོ་༩ ༼བརྒྱ་ཆ་

༡ ༤ . ༥ ༽ གི ་ འ ཁྲུ ན་ ཆོ ད་
ཕར་འགྱངས་གནང་མི་དེ་

པར་རིས་༢.༡༤ནང་བཀོད་

དེ་ཡོད། ལོ་དེ་ནང་ བཙོན་

ཨིནམ་དང་ ༼ཕར་འགྱངས་འཁྲུན་ཚོད་༩

མ་བརྩི་བར༽

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་༤༢.༨༨༦ ཐམ་པ་ སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

༢.༤.༥

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

སོར་ཆུད།

ངན་ལྷད་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ གདོང་ལན་འབད་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་གནས་རིམ་ཁག་སོ་སོ་ལུ་ འབྲེལ་
གཏོགས་པ་སོ་སོ་གིས་ ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ བཏོན་དགོཔ་འདུག། དེ་ཡང་ ཆེ་རིམ་གནས་རིམ་ལུ་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ དུས་རྒྱུན་གྱི་རེ་འདོད་འདི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཐོག་ལས་ ངན་ལྷད་ནང་

འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནི་ལས་ ཁེ་ཕན་མེདཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ གནོད་འགེལ་འཐབ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་
འདི་ ‘གྱོང་རྒུད་ཆེ་ཞིང་ཁེ་ཕན་ཉུང་བའི་’བྱ་བ་ཅིག་སྦེ་ བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། དམིགས་ཡུལ་འདི་ ཉེན་ཅན་གྱི་མི་ངོ་

ཚུ་ལུ་ འཇིགས་སྣང་ཆེ་བའི་ཉེས་ཁྲིམས་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་ཉེས་བྱ་ དམ་དམ་སྦེ་བཀལ་ཐོག་ ཉེན་ཁའི་ཤེས་
རྟོགས་ ཡར་སེང་གི་སྒོ་ལས་ འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ - ༢༠༡༧ གྱི་བར་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་སོ་སོ་ལས་ བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༠.༥༡༡ དང་

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཆ་ ཨེ་ཀར་༨༡.༩༢ ༼རྒྱུ་དངོས་གཞན་མ་བརྩི་བར༽ སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་
གནང་ཡི། ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༨༡.༦༥ གཞུང་གི་ས་ཆ་སྦེ་ སོར་ཆུད་འབད་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབྲེལ་སོར་ཆུད་ཀྱི་ཐད་

ཁར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཚོད་ སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་ནང་ སོར་ཆུད་འབད་མི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༠༡
བརྩིས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡.༥༣༥ ༼བརྒྱ་ཆ་༢༡.༨༽ མ་གཏོགས་ སོར་ཆུད་འབད་མ་ཚུགས་པས། སོར་
ཆུ ད་ འ བ ད་ ད གོ པ ་ ཡོ ད་ མི ་

དངུལ་ཀྲམ་བསྡོ མ ས་ས་ཡ་
༡༤༨.༩༧༦
ལས་

༣༧.༢༧༢

ཡོད་མིའི་གྲས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༼བརྒྱ་ཆ་༡༩.༦༽

རྩོད་རྙོགས་ཚུ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོ ད་མི་ཨིནམ་དང་

(བརྒྱ་ཆ༌༢༡.༨)

(བརྒྱ་ཆ༌༡༩.༦)

སོར་ཆུད་བསྣར་བཞག།,

༡༡༡.༧༠༣,

མཐོ་གཏུགས་འབད་དེ་

ཡོད་པའི་

༤༡.༥༣༥

རྩོད་གས། ༣༧.༢༧༢,

ཁྲི མ ས ་ ཀྱི ་ འ དུ ན་ ས ་ སོ ་ སོ ་

ལུ་

སོར་ཆུད་འབད་ཡོདཔ།

མཐོ་གཏུགས་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་

(བརྒྱ་ཆ༌༥༨.༦)

སོར་ཆུད་འབད་ཡོདཔ།

སོར་ཆུད་བསྣར་བཞག།

མཐོ་གཏུགས་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་རྩོད་གས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༡.༧༠༣ པར་རིས་༢.༡༥: སོར་ཆུད་ཀྱི་གནས་ཚད་ ༼༢༠༠༦-༢༠༡༧༽།
༼བརྒྱ་ཆ་༥༨.༦༽ སོར་ཆུད་

འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ པར་རིས་༢.༡༥ ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད། ༼འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་
ཡོད་པའི་ རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་༤ པར་གཟིགས༽།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

༢.༤.༦ རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་གཙོ་དོན།
རྩོད་རྙོགས་ ༡ པཿ

པཱན་སྦང་དྲུང་ཁག་ སྒོ་ཤིང་རྒེད་འོག་ལུ་ མི་མང་གི་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ས་གནས་གཞུང་ལུ་ མ་དངུལ་ཡར་སེང་ཐོག་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་མི་དང་ མི་མང་ཐོན་རྐྱེད་ལུ་ དབང་
ཚད་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནིའི་ རང་དབང་ཚུ་
མང་སུ་སྦེ་ཐོབ་ཏེ་ཡོད་རུང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་
ཁག་འབག་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་

ཡང་

ན་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ལུ་བརྟེན་
པའི་ ཐབས་རིག་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་
མེད་མི་ལུ་བརྟེན་

ངན་ལྷད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡར་

འཕར་འགྱོ་མི་འདི་ ངན་ལྷད་བསྐག་སྡོམ་ལྷན་
ཚོགས་ལུ་ ཚང་གྱང་སྦོམ་སྦེ་ ལང་དགོ་པའི་
གཞི་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད། དེ་ཡང་ ལོ་བསྟར་

བཞིན་དུ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ལྷོད་མི་ ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ཅིག་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བའི་
ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིན།

རྩོ་རྙོགས་འདི་ གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ པཱན་སྦང་དྲུང་ཁག་ སྒོ་ཤིང་རྒཔོ་གིས་ མི་མང་གི་མ་དངུལ་ ལྐོག་ཟ་

འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། དེ་ཡང་ རྒཔོ་དེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༣༡.༠༠༩ འབད་མི་ སྒོ་ཤིང་རྒེད་འོག་གི་འཁོར་ལམ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༧༧ འབད་

མི་ ལམ་ཐང་ལས་ སྨན་ཝང་སྒང་གི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་སེལ་བའི་སྐབས་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོད་པའི་ ཁ་
ཉེས་ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལམ་སེལ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་དང་ དེ་བསྒང་གི་རྒཔོ་དེ་གིས་ ལས་འགུལ་ཁག་གཉིས་འབད་བའི་སྐབས་ འབྲུག་ས་སྣུམ་
ལས་འཛིན་(BOC) གྱི་རྩིས་བིལ་ ཡར་སེང་འབད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༧༧ དང་ ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས་

གླ་ཁར་ལེན་མིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་བིལ་དང་ ལམ་འགྲུལ་ཐོ་ཡིག་ རྫུས་མ་བཙུགས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༦༢༨

དེ་ལས་ ལས་འགུལ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྤྱོད་ནིའི་རྒྱུ་ཆས་དང་ ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་
སྤྲོད་དེ་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༩ ལས་མིའི་ཐོ་ཡིག་ རྫུས་མ་བཟོ་སྟེ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༤ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལས་ གཡོ་སྒྱུའི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠.༩༤༥ ཁེ་སང་ཟ་ནུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་༢༠༡༥ ཚུན་ མི་ལོ་༥ གི་རིང་ལུ་ ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༠.༥༩༣ ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྱི་རྒཔོ་དེ་གིས་ གཡོ་ཐབས་འབད་ཐངས་དེ་ཡང་ སྒེར་གྱི་རྩ་ཕན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བདེ་

བསྒྲིག་འབད་དེ་ འཕྲུལ་ཆས་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ གླ་ཚད་གཏན་འཁེལ་ཐོག་ལུ་ གླ་ཁར་ལེན་ཞིནམ་ལས་
རྒེད་འོག་གི་རྩིས་ཐོ་ནང་ གླ་ཆ་ཚུ་ ཆུ་ཚོད་གུ་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་པར་ཞུགས་པའི་དངུལ་
ཐེབས་དེ་ ཁོ་རང་འབག་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རེ་ཚེ་སྐབས་ཅིག་ ས་ཁོངས་ནང་ མ་གཞི་ལས་རང་ ལཱ་སར་མ་

བཙུགས་པའི་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གི་ ཐོབ་བརྗོད་རྫུས་མ་བཀོད་ནུག། གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་གཞན་ཡང་ ལས་མིའི་ཐོ་ཡིག་
ནང་ ལས་མི་མེད་པའི་ མིང་གསལ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ འབྲུག་ས་སྣུམ་ལས་འཛིན་གྱི་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་ཁ་མཐུན་ཏེ་ ལས་འགུལ་ནང་ཡོད་པའི་ ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ས་སྣུམ་དང་ རྩི་

སྣུམ་ཚུ་གི་ དངུལ་སྤྲོད་དྲན་འཛིན་(cash memo)ཚུ་ གཡོ་བསྒྱུར་འབད་ནུག། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཁོ་
རའི་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ སྔོན་སྦྱིན་ལེན་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་ལས་དངུལ་སྤྲོད་དྲན་འཛིན་རྫུས་མ་ཚུ་ མཛོད་གཉེར་
པ་གིས་ བདེན་སྦྱོར་མ་འབད་བར་ ཕྲང་ཕྲང་ཁོ་རའི་ རྩིས་འཛིན་པ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ བདེ་བསྒྲིགས་འབད་ནུག།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནད་དོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ རྩོད་དཔོན་
ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡི།

རྩོད་རྙོགས་ ༢ པ་ཿ སྤ་རོ་རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་འཐུས་
(visa fee) ལྐོག་ཟ།

རྩོད་རྙོགས་འདི་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལས་ ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ སྤ་རོ་རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་གྲུ་
ཐང་ནང་གི་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་འཐུས་ (visa fee) ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོད་པའི་

སྐོར་ལས་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་དང་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཆད་སྐྱོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་གྱི་འབྱོར་འཛིན་
༼བི་ཟ་ཀུ་པཱན༽

གར་བཞག་

མེདཔ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་
ལས་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་བར་ན་

གཞུང་གི་འོང་འབབ་ཚངམ་སྦེ་ མ་
བཙུགས་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

འོ ང ་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་
༢༠༠༤ ཅན་མའི་ནང་ བསྡུ་ལེན་
འབད་མི་

དངུལ་གྱི་རིགས་གེ་

ར་ ཉིནམ་ཤུལ་མམ་ལུ་ རྩིས་དེབ་ནང་གསོག་འཇོག་འབད་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་དེབ་དེ་གུ་ དངུལ་གཉེར་
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དང་ རྩིས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་དང་ དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ མིང་རྟགས་བཀོད་དགོཔ་སྦེ་ ཁ་གསལ་འཁོད་དེ་

ཡོད་རུང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་འཐུས་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་
ཉིནམ་ཤུལ་མམ་ལུ་ དངུལ་གཉེར་ལུ་ མ་སྤྲོདཔ་མ་ཚད་

དངུལ་གཉེར་གྱིས་ཡང་ ཆེད་དུ་བཀོད་པའི་ དུས་

ཚོད་ནང་འཁོད་ དངུལ་ཁང་ནང་མ་བཙུགས་པས། དེ་གི་ནང་ལས་དངུལ་གཉེར་གྱི་ལཱ་འགན་དེ་ ཡིག་སྐྱེལ་པ་
ཅིག་ལུ་ སྤྲོད་དེ་འདུག། ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མིའི་ནང་ དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་
ཉིན་བསྟར་སྐྱོད་ཐམ་གྱི་འཐུས་ བསྡུ་ལེན་དང་ གསོག་འཇོག་གི་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ལུ་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་བཞག་

ཡོདཔ་དང་ དངུལ་གྱི་འབྱོར་འཛིན་དེབ་ སྤྲོད་ལེན་འབད་ནིའི་ ཚད་ལྡན་ལམ་ལུགས་མེདཔ་ དེ་ལས་ ལས་
བྱེདཔ་གནས་སོར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ འབྱོར་འཛིན་དེབ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ མ་འཐབ་པའི་རྩིས་སྤྲོད་

ཚུལ་མཐུན་མེད་མི་དང་ ལས་བྱེད་པའི་ནང་འཁོད་ གློག་རིག་གི་སྒེར་ཨང་དང་ ཆོག་ཡིག་ཚུ་ བརྗེ་སོར་འབད་
ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ཡིག་ཚང་ནང་ དངུལ་སྒྲོམ་མེདཔ་ལས་ དངུལ་གཉེར་/ཞིབ་དཔྱོདཔ་ཚུ་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་

མི་དངུལ་ཚུ་ ཁྱིམ་ནང་འབག་བཅུག་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འགོ་དཔོན་༨ ཀྱིས་ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༦.༧༨༢ ལྐོག་ཟ་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་བྱུང་ནུག། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་རྙོགས་
འདི་ ཉེས་བཤེར་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ གཏང་ནི་སྦེ་ཡོད།

རྩོད་རྙོགས་ ༣ པ་ཿ ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་(ATM) 		
ལས་ངུལ་ལྐོག་ཟ།

རྩོད་རྙོགས་འདི་ འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིན། དེ་ཡང་
དངུལ་ཁང་དེའི་ ཐིམ་ཕུག་ཡན་ལག་དངུལ་ཁང་ནང་གི་ ལས་བྱེདཔ་ཅིག་ལུ་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་ནང་བཙུགས་ནིའི་
དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༥༥༢ ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོད་པའི་ ཉེས་འཛུགས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། གཡོ་སྒྱུའི་
ལཱ་ངན་དེ་ཡང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་
འཕྲལ་འཕྲལ་རང་
བཀོད་པའི་ཁར་

ཉོགས་བཤད་

ཨེ་ཊི་ཨེམ་ཚུ་ནང་

དངུལ་མེད་པའི་ཚད་དེ་

ཨ་རྟག་དང་

མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཡར་འཕར་འགྱོཝ་ལས་
དངུལ་ཁང་དེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་

ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༢ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་
ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་༩ གི་ནང་
དངུལ་ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

བདའ་ཟུན་ནུག། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་གི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་ནང་ ཁ་

གསོ་རྐྱབ་ནིའི་དངུལ་གྱི་ཚད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༠༠ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༠༠ ལུ་ ཕབ་མི་དེ་
གིས་ སྐྱོན་དེ་བདའ་ཟུན་ནུག། ཁ་གསོའི་དངུལ་ མར་ཕབ་རྐྱབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་དེ་གིས་ ཨེ་

ཊི་ཨེམ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ལྷག་གཡོ་བསྒྱུར་འབད་མ་ཚུགས་པར་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་དག་པ་ཅིག་ ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་ཐལ་
སོ་ནུག། དེ་གིས་སྦེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་དེ་གིས་ བྱ་ཐབས་མེད་པར་ དངུལ་ཁང་ཡན་ལག་
འགོ་འཛིན་ལུ་ རྫུན་ཁ་བཟེད་དགོཔ་བྱུང་ནུག།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ དངུལ་ཁང་དེ་གི་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་༩ ཡོད་མི་ ཆ་
མཉམ་ནང་ དངུལ་ཁ་གསོ་འབད་ནིའི་ འགན་ཁུར་དེ་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་དེ་ལུ་ བཀལ་ཞིནམ་ལས་ཚུར་རང་
ཁོ་གིས་ དངུལ་ལྐོག་ཟ་འབད་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག

ཁོང་ཆ་རོགས་ཚུ་གི་གྲས་

ལས་ ཁོ་གི་འཚོ་བའི་གནས་ཚད་ མཐོ ་ཤོས་ནང་ སྡོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལགཔ་ཡངས་དྲགས་ཨིན་པའི་
ལོ་རྒྱུས་འདུག ཁོ་གིས་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཉོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་ངོ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ དངུལ་བསྐྱི་བར་བྱིན་ཡོདཔ་དང་
དེ་ཚུ་གེ་ར་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་གྱི་དངུལ་ ལྐོག་ཟ་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཨེ་ཊི་ཨེམ་ནང་ དངུལ་མ་ཆད་པར་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཁང་དེའི་ཨེ་ཊི་ཨེམ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ལྷག་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠ ལས་མར་ འབབས་པའི་བསྒང་ལས་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་དེ་ ས་གནས་ག་ཏེ་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༣.༡༠༠ རེ་ ཁ་གསོ་སྦེ་ བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁ་གསོ་ཚར་རེ་འབདཝ་དང་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་ནང་

ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་ དངུལ་དེ་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ དངུལ་གཉེར་འགོ་འཛིན་ལུ་སྤྲོདཔ་ཨིན་མས། འ་ནཱི་འབདཝ་

དང་ གཞན་དལ་གཞི་འབད་བ་ཅིན་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ལྷག་དེ་ དུས་ནམ་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༠༠༠ གི་འོག་ལས་མར་ འགྱོ་ནི་མེདཔ་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་དེ་གིས་ མགྱོགས་པ་རང་ དངུལ་ལྷག་དེ་

སྤྱོད་ནི་གི་གོ་སྐབས་མཐོང་ནུག། ཨེ་ཊི་ཨེམ་ཚུ་གི་ནང་ན་ དངུལ་ལྷག་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་
འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གིས་ བརྡ་སྟོན་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཁོ་གིས་ཨེ་ཊི་ཨེམ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཉུང་སུ་སྦེ་ བཙུགས་ནུག།

ཉེས་འཛུགས་ཅན་དེ་གིས་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་ཚུ་ནང་ལས་ དངུལ་ལྷག་བཏོན་ཏེ་ ཁ་གསོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ རྩིས་
ཐོ་ནང་མཐུན་འགྲིགས་འབད་དེ་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་ནང་གི་དངུལ་ལྷག་ཚུ་ ལྷག་ཆད་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ ལྐོག་ཟ་འབད་

བའི་དངུལ་ཚུ་ སྦ་གསང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཁོ་གིས་ཚོང་མགྲོན་པ་ ཉུང་སུ་སྦེ་འགྱོ་སའི་ས་གནས་ནང་གི་
ཨེ་ཊི་ཨེམ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལཱ་ངན་དེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཉེས་འཛུགས་ཅན་དེ་གིས་ ཨེ་ཊི་
ཨེམ་ནང་གི་དངུལ་ ལག་ལེན་བདེ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་ནང་ དངུལ་རྐྱང་ཆད་མེདཔ་སྦེ་སྟོན་
ཏེ་ ནམ་རང་འབད་རུང་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་ནང་གི་དངུལ་ ཁ་གསོ་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཁང་དེའི་ འཛིན་སྐྱོང་

ནང་གི་དངུལ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་གི་ལྷག་ལུས་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ནང་གི་ དངུལ་ལྷག་གཉིས་ རྩིས་
སྙོམས་བཟོ་ཐོག་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་གྱི་དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ ལྐོག་ཟ་འབད་དེ་ སྦ་གསང་སྦེ་ བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ལྷག་པར་དུ་ཞིབ་དཔྱད་ནང་ལས་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མིའི་ནང་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་དེ་གི་ ལཱ་ངན་དེ་ འཛིན་སྐྱོང་

གིས་ རྩ་ལས་མ་ཤེསཔ་ཡང་མེན་པས། མ་གཞི་ལཱ་ངན་འབད་ནི་དང་ ལཱ་ངན་དེ་ སྦ་གསང་འབད་ནི་ལུ་ དངུལ་
ཁང་གི་ལས་བྱེདཔ་གོངམ་གཅིག་གིས་ ཁོ་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལས་འཆར་ངན་པ་དེ་ནང་ལས་ ཁོང་

ལུ་ཡང་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ནུག། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོད་རྙོགས་དེ་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༠
པའི་སྤྱི་ཚེས་༩ ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་བཏང་ཡི།
༢.༥

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ།

དོན་ཚན་འདི་ནང་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངད་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་༢༠༡༧ གྱི་གྲལ་རིམ་ལྟར་དུ་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྒྱལ་སྤྱི་གནས་རིམ་སྟོནམ་ཨིན།
༢.༥.༡

རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་ ༢༠༡༧ ཅན་མའི་གྲལ་རིམ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ གཙང་ཤོས་ཨང་༢༦ པ་ཐོན་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་/མངའ་ཁོངས་༡༨༠ གི་གྲས་ལས་ སྐུགས་

ཚད་༦༧ ཐོབ་ནུག། རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་༢༠༡༦ མ་དང་འཕྱདཔ་དང་

གྲལ་རིམ་དང་ སྐུགས་ཚད་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་
ཅིག་ཨིན། མ་གཞི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་

སྣང་གནས་ཐོའི་ བརྟག་ཞིབ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ད་ཚུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དྲག་ཤོས་ ད་

རིས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་༢.༨ གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལས་ཚུར་ འཛམ་གླིང་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་
གནས་རིམ་ནང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་ གྲལ་རིམ་དང་ སྐུགས་ཚད་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཐིམ་ཁྲམ་༢.༨ཿ འབྲུག་གི་རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་.འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་གྲལ་རིམ།
སྤྱི་ལོ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་

གྲལ་རིམ།

༢༠༡༧

༢༦

༢༠༡༥

༢༧

༢༠༡༦

༢༠༡༤
༢༠༡༣

༡༧༥

༢༠༡༡

༣༨

༡༦༨

༡༧༧
༡༧༦
༡༨༣

༦༤ - ༧༠

༦༥

༦

༤

༦༡ - ༦༩

༦༥

༦༥

༦༣
༦༣

༦
༦

༦
༦

སྐུགས་གཞི་༼༠-༡༠༽

༥

༦༢ - ༦༩

༤

༦༢ - ༦༨

༣

༥༧ - ༦༩

༤

༥༩ - ༦༧

༥.༧

༧

༤

༥

༡༠

༤

༤.༣ - ༥.༦

༥

༡༠

༥

༤.༡ - ༥.༧

༡༦༣

༦

༣༢

༡༨༠

གྲངས།
༥

༥.༢

༤༦

ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་

ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཚད།

༦

༡༨༠

༢༠༠༧

ཞིབ་འཇུག་ལག་

༦༧

༤༥

༡༨༠

སུ་ཕིག་གི་

སྐུགས་གཞི་ ༼༠-༡༠༠༽

༡༧༨

༤༩

ཨེ་ཤི་ཡ་-པེ་
གྲལ་རིམ།

༣༦

༢༠༠༩

༢༠༠༦

༡༨༠

༣༠
༣༡

སྐུགས་ཚད།

ཁབ་གྲངས།

༡༧༦

༣༣

༢༠༠༨

གཏོགས་མི་རྒྱལ་

༢༧

༢༠༡༢

༢༠༡༠

བཅའ་མར་

༥.༧

༧
༩

༧

༤
༥

༣

༥.༣ - ༦.༡

༥.༡ - ༦.༦

༤.༥ - ༥.༩

༤.༡ - ༧.༣

འབྲུག་གིས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ ཨེ་ཤི་ཡ་ - པེ་སི་ཕིག་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲལ་རིམ་ནང་ གྲལ་རིམ་ཨང་༦ པ་
ལུ་ གནས་ཏེ་ཡོད། འབྲུག་གི་ལྟག་ལས་ ནིའུ་ཛི་ལེན་༼རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲལ་རིམ་ཨང་༡ པ༽དང་ སིང་ག་པུར་

༼རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲལ་རིམ་ཨང་༦ པ༽ ཨཱསི་ཊ་ལི་ཡ་དང་ཧོང་ཀོང་༼རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲལ་རིམ་ཨང་༡༣ པ༽ དེ་ལས་

ཇ་པཱན་༼རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲལ་རིམ་ཨང་༢༠ པ༽ ཐོབ་མི་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་༢.༩ ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

ལྷོ་ཨེ་ཤི་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་༼སཱག༽ ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཙང་ཤོས་ར་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཐིམ་ཁྲམ་༢.༩ཿ

རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོའི་ནང་ འབྲུག་དང་སཱག་གི་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་ཚུ་གི་ གྲལ་རིམ་དང་སྐུགས་ཚད།
རྒྱལ་ཁབ།
འབྲུག

རྒྱ་གར།

ཤྲི་ལངྐ་།

མཱལ་དིབསི།

པ་ཀིསི་ཏཱན།

ནེ་པཱལ།

བང་ལ་དེཤ།

ཨཕ་ག་ནིསི་ཏཱན།

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་

རྒྱལ་ཁབ/མངའ་ཁོངས།

༢༠༡༧

༢༠༡༦

༢༠༡༥

༢༠༡༤

༢༠༡༣

༢༠༡༢

གྲལ

སྐུཊ

གྲལ

སྐུཊ

གྲལ

སྐུཊ

གྲལ

སྐུཊ

གྲལ

སྐུཊ

གྲལ

སྐུཊ

༨༡

༤༠

༧༩

༤༠

༧༦

༣༨

༨༥

༣༨

༩༤

༩༥

༣༦

༧༩

༣༦

༣༣

༣༧

༩༤

༡༡༢

༩༡

༣༦

༤༠

༡༢༢

༣༡

༢༩

༡༢༧

༢༨

༡༣༩

༢༧

༢༥

༡༣༦

༢༧ ༡༤༤

༢༦

༢༦
༩༡

༦༧

༡༡༧

༡༤༣
༡༧༧

༡༨༠

༣༨

༢༧
༩༥

༣༢

༡༡༦

༢༨

༡༤༥

༡༥

༡༣༡

༡༦༩

༦༥

༣༦

༢༧

༦༥

༣༠

༨༣

༣༧

༣༢

༡༡༧

༣༠

༡༢༦

༢༦

༡༣༩

༢༥

༡༤༥

༢༩

༡༧༦

༡༥

༡༣༠

༢༧

༡༦༦

༡༡

༡༦༨

༨༥

༦༥

༣༨

༡༢༦

༣༡

འབྲེལ་བ་མེད།
༢༩

༡༧༢

༡༧༥

༡༢

༦༣

༡༡༦
༡༧༥

༡༧༧

༣༡
༨

༣༣

༡༣༩

༡༧༤

༦༣

༢༧
༨

༡༧༦

ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་/མངའ་ཁོངས་༡༨༠ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་

ཡོད་མི་འདི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་༢༠༡༦ དང་འཕྱདཔ་དང་༤ ཡར་འཕར་སོང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་/མངའ་ཁོངས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ ཡར་འཕར་སོང་ཡོད་རུང་ དེ་གིས་འབྲུག་གི་གྲལ་
རིམ་ལུ་ གནོད་པ་མ་བྱུང་། འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ བར་མཚམས་གནས་ཚད་ཀྱི་ནོར་བ་
ཚུ་ ལེགས་བཅོས་བཏང་སྟེ་ ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ ཚད་ཀྱི་གནས་རིམ་དེ་ཡང་ ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོད། གནས་ཐོ་དེ་

གིས་ རྒྱལ་ཁབ་/མངའ་ཁོངས་སོ་སོ་ཚུ་གི་ མི་མང་སྡེ་ཚན་ཚུ་ནང་གི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣང་གནས་རིམ་ ཚད་

འཇལ་དོ་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་སྐུགས་གཞི་ ༠ ལས་ ༡༠༠ གི་བར་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྐུགས་ཚད་ ༠ དེ་
ངན་ལྷད་འཚུབ་ཆེན་ཡོད་མི་དང་ སྐུགས་ཚད་ ༡༠༠ དེ་ ཧ་ཅང་གིས་ གཙང་དག་ཡོད་མི་ཨིན་མས། འཛམ་
གླིང་གི་ སྤྱི་སྙོམས་སྐུགས་ཚད་དེ་༡༠༠ ནང་ལས་༤༣ ཨིན་མས།

འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་ བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་ཅོག་གཅིགཔ་

ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ གཙུག་སྡེ་བརྟག་ཞིབ་

དང་ འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་གྲོས་གནས་ བཀོད་ཁྱབ་བསམ་འཆར་བརྟག་ཞིབ་ རྒྱལ་སྤྱི་ཉེན་ཁའི་གྲལ་རིམ་
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

བར་ཊེལསི་མཱན་ ཨིསི་ཊིཕ་ཊངསི་གི་(Berttelsmann Stiftung’s) གཞི་བསྒྱུར་གྲལ་རིམ་ དམངས་
གཙོའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ཨིན།

འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ གྲལ་རིམ་དང་སྐུགས་ཚད་ ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་ལན་འབད་ནི་

ལུ་ ཆེ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ལས་ འགྱུར་བ་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་མི་དང་ སྲིད་ཐོག་ལས་ སྙིང་ཐག་པའི་སེམས་
ཤུགས་ ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་

དོན་སྨིན་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ གནས་སྟངས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གཞུང་

སྐྱོང་གི་བྱ་རིམ་ནང་ དྲང་སྤྱོད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གཙོ་གཞུང་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་ གལ་
ཆེཝ་ཨིནམ་ འབྲེལ་གཏོགས་པ་ཚུ་གིས་ ངོས་ལེན་ལེགས་ཤོམ་ འབད་དེ་ཡོད། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ལོ་
ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ‘ངན་ལྷད་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཡོད་’ ཟེར་མི་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་

གཙོ་བོ་གཅིག་སྦེ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་རང་སོའི་ལས་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ མར་

ཕབ་རྐྱབ་ཐབས་ལུ་ བསྟར་སྤྱོད་ལམ་སྟོན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ལས་ཚོགས་དྲང་སྤྱོད་འཆར་གཞི་ཚུ་ བརྩམ་ནི་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནི་དང་ མི་སྡེའི་འཚབ་ཆེན་གནོད་ཉེན་འདི་ལུ་ གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱབ་
འགལ་གྱི་བརྩོན་ཤུགས་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་བཞག་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ལས་ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་ཁར་

གོང་འཕེལ་གྱི་མགྱོགས་ཚད་

ཡར་

འཕར་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ མཉམ་རུབ་
ཀྱི་བརྩོན་ཤུགས་ མ་བསྐྱེདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ངན་ལྷད་དེ་ ཡར་འཕར་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོགས་གྲངས། 80

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

དོན་ཚན་༣ པཿ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།
དོན་ཚན་འདི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི གྲོས་ཆོད་གནང་མི་དང་
དེ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོད།

༣.༡ སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་༩ པ་དང་༡༠ པའི་གྲོས་ཆོད་ - རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ།

༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

དེ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་

འགག་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ དུས་དང་དུས་སུ་ ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས་ འགོ་
བཙུགས་དགོ་པའི་ གྲོས་མཐུན་བྱུང་ཡོདཔ།

དོན་ཚན་༡.༡.༡ ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་
ཚང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་གསུམ་གྱི་བར་ན་ ཕྱོགས་གསུམ་ཞལ་འཛོམས་འཚོགས་ནིའི་ ལམ་
ལུགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཕན་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་

གྱི་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ དཀའ་ངལ་
སེལ་ནིའི་ གོ་སྐབས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ཕན་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ་པའི་

གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ མོས་མཐུན་འབྱུང་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་
དང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ ཟུང་ཕྱོགས་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་

བཞིན་དུ་ཡོད།

༢.

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་

འགག་སྡེའི་ ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གིས་ རྩོད་གཞིའི་ཞིབ་དཔྱད་༼ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས༽དང་

རྩོད་གཞིའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཉེས་བཤེར་འབད་ནི་༼རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་༽ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དུས་
ཡུན་ག་དེམ་ཅིག་འགོརཝ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་༡༢ པ་ ‘ངན་ལྷད་མར་ཕབ་

རྐྱབ་ཡོད་’ ཟེར་མི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་༡༦ པ་ ‘དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་དང་
གཙུག་སྡེ་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ཡོད་’ ཟེར་མི་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཐབས་ལུ་ ལཱ་འགན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་

དོན་ལུ་ འགོར་བའི་དུས་ཚོད་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ གྲུབ་འབྲས་བརྡ་སྟོན་གཙོ་བོ་ཚུ་
བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་གིས་སྦེ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ གོང་གི་གྲུབ་འབྲས་བརྡ་སྟོན་གཙོ་བོ་ཚུ་

ཤོགས་གྲངས། 81

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

འགྲུབ་ནི་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་དང་ བར་འཛུལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་
གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཡོད།

༣. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་རྙོགས་ཚུ་
གི་ དང་ལེན་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ཕུལ་དགོཔ།

དང་ལེན་གྲུབ་པའི་སྙན་ཞུའི་ གནས་སྟངས་འདི་ དོན་ཚན་༢.༣.༡༠ པའི་ནང་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་
གིས་ དང་ལེན་གྲུབ་པའི་སྙན་ཞུ་དེ་ དུས་ཡུན་ཉིན་གྲངས་༣༠ གི་ནང་འཁོད་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་ལོ་དེ་

ནང་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ཆེད་དུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༡༠༥ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་
ངན་ལྷན་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དང་ལེན་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་༣༡ ཐོབ་ཅི། སྙན་ཞུ་༣༡ ཐོབ་པའི་གྲས་
ལས་ སྙན་ཞུ་༨ ༼བརྒྱ་ཆ་༢༥.༨༽ རྐྱངམ་གཅིག་ དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ལུ་ཐོབ་ཅི། གཞན་མི་ཚུ་ ༼༢༣༽

དུས་ཚོད་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ ཐོབ་ཡོདཔ་དང་ དུས་ཚོད་རིང་ཤོས་ ཉིན་གྲངས་༢༡༣ གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ཐོབ་ཅི།

ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མི་མང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ སྤྱོད་ངན་དང་ ཁོང་གི་སྒེར་གྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་
སྣང་བདག་སྦོམ་མ་བསྐྱེད་མི་འདི་ ཚ་གྱང་ལང་དགོ་པའི་ གཞི་ཅིག་ཨིན་མས།

༤. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མི་མང་ཉོགས་སེལ་ཞིབ་
དཔོན་ཡིག་ཚང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ འོས་བབས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོཔ།

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་མང་ཉོགས་སེལ་ཞིབ་དཔོན་

ཡིག་ཚང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ གྲོས་འཆར་སྐོར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་
ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༧ ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེ་གི་ཤུལ་མ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྔོན་
འགྲོའི་བསམ་གཞི་ཡིག་ཆ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་ཡི།

སྤྱི་ཚོགས་༢ པའི་ ཚོགས་ཐེངས་༡༠ པའི་ནང་ལས་ “རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་སྟོབས་

ཧེང་བཀལ་དང་ འབྲུག་གཞུང་ལས་ འཆར་དངུལ་ཧེང་བཀལ་གནང་སྟེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་
འཁོད་ལུ་ ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ ཉམས་མྱོང་ལངམ་ཐོབ་ཞིནམ་

ལས་ མ་འོངས་པར་ སྡེ་ཕྲན་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ལས་ སོ་སོར་བཏོན་ཏེ་ རང་དབང་ཡིག་ཚང་ཅིག་སྦེ་
བཟོ་ཚུགས་པའི་’གྲོས་ཆོད་གནང་ནུག།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་མང་ཉོགས་སེལ་ཞིབ་དཔོན་ཡིག་ཚང་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་འཁོད་ གཞི་

བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་གནང་ཡོད་རུང་ ཧེ་མ་ལས་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ རྒྱུ་
མཚན་ཚུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དངོས་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ འོས་བབས་མ་མཐོང། ཨིན་རུང་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

གོང་ལུ་དོན་ཚན་༡.༢ ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་

ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཉོགས་བཤད་བརྗེ་སོར་བཟུམ་མའི་ ལམ་ལུགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་ཨིན།
༣.༢

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་ཐེངས་༡༩ པ་ནང་གི་གྲོས་ཆོད།

༡. རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞིས་བཟུང་ དེ་ལས་ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་
བཟུམ་མའི་

ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་

བདག་སྐྱོང་གི་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་

དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ ཐབས་ལམ་བསྒྲིག་དགོཔ།

གོང་ལུ་དོན་ཚན་༡.༡.༡ པའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞི་གཡོག་པའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་
ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ བདེ་ཐབས་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད། མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ གཞན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་

ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དེ་བཟུམ་མའི་ ཐབས་ལམ་
བསྒྲིག་ནིའི་ གོ་སྐབས་བལྟ་ནི་ཨིན།

༢. བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ བསྒུལ་ཅན་དང་བསྒུལ་མེད་ཀྱི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཐངས་ ཤོ་
མཚུངས་སྦེ་མེད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་ལས་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལུ་ བཙན་ལེན་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་གི་

སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནང་འཁོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་
ཡང་ བཟོ་སྟེ་ཡོད།

ད་རུང་བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་འཛིན་སྐྱོང་ ཤོ་མཚུངས་མེད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོད་

མི་དེ་ ཚུལ་མཐུན་དང་ ཁྱད་རིག་ཅན་བཟོ་སྟེ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་ཚུ་གི་ དགོངས་དོན་

ཚུ་གི་གསལ་ཧིང་ངམ་ གོ་དོན་འགྲེལ་ཐངས་སྐོར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡི།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ ད་རུང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འབྲེལ་གཏོགས་པ་
གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

དོན་ཚན་༤ པཿ དོ་འགྲན་དང་གྲོས་འདེབས།
དོན་ཚན་འདི་ནང་

འགྲན་བྱུང་མི་ཚུ་དང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་དབང་འགྲུབ་ནི་ལུ་

དོ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་གྲོས་

འདེབས་གཙོ་བོ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༤.༡

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཙན་ཐབས་དང་ཉེན་སྲུང་།

དོན་ཚན་༡.༡.༢ པའི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་ འདས་པའི་ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རང་དབང་ཐོག་ལུ་གནས་ཏེ་ རང་གི་འགན་དབང་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་

འགྲུབ་ནི་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཙན་ཐབས་དང་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་དགོཔ་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་

ཨིན། རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ རྩ་ཚན་༡༤༼༡༣༽ པ་དང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡
ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༧ པའི་ ༼༡༽ དང་ ༼༢༽ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་
དངུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ ལངམ་སྤྲོད་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོད།

༤.༡.༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་འཆར་དངུལ།

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་

མ་དངུལ་ལངམ་སྦེ་ཐོབ་སྟེ་རང་

ཡོད། འདས་པའི་རྩིས་ལོ་༡༠ ༼ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༠ པ་དང་༡༡ པའི་༽གྱི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ སྤྱི་སྙོམས་ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་གྱི་སྐལ་བཞག་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་བསྡོམས་
ཀྱི་ བརྒྱ་ཆ་༠.༢ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦

པ་ཚུན་ཚོད་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་༼དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་མ་བརྩི་བར་༽ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་
བརྒྱ་ཆ་༦༤.༣ གོང་འཕེལ་གྱི་ མཉམ་རོགས་ཚུ་གིས་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ དེའི་ལས་རིམ་དང་ ལས་སྣ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཚུ་ལུ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་རང་ བརྟེན་ཏེ་
སྡོད་ཅི།

འདས་པའི་རྩིས་ལོ་༡༠ གྱི་རིང་ལུ་ ངན་ལྷན་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་དེ་ ལོ་
བསྟར་འཆར་དངུལ་བསྡོམས་ཀྱི་ བརྒྱ་ཆ་༧༤.༤ ༼དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༧.༦༠༧༽ ཨིན་མིའི་ནང་ལས་ ཐིག་

ཁྲམ་༤.༡ པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མང་ཤོས་རང་བརྒྱ་ཆ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་༧༩.༥ ༼དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༥༤༧.༦༠༧ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༥.༤༥༢༽ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་གིས་ བྱིན་ཡོད་མི་ཚུ་
ཨིན།

ཤོགས་གྲངས། 84

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༤.༡ཿ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་༼འབྲུག་གཞུང་ལས་གནང་མི་དང་ གྲོགས་རམ་བྱིན་མི་མ་དངུལ་གྱི་
ཁྱད་པར།༽

དུས་ཡུན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ -

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན།
(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༡༢པ་ཚུན)

གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་བསྡོམས། ༼དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡའི་ནང་༽

འབྲུག་གཞུང་།

ཨེསི་ཌི་སི།

རྒྱ་གར་
གཞུང་།

ཡུ་ཨེན་

ཨེསི་
ཨེན་ཝི།

ཌེ་ནི་ཌ།

༡༡༢.༡༥༥

༢༧༣.༧༦༧

༡༢༠.༡༠༩

༢༧.༢༥༧

༠.༨༠༠

༡༣.༥༡༩

ཌི་པི།

བསྡོམས།

༥༤༧.༦༠༧

བསྡོམས།

༡༡༢.༡༥༥

༤༣༥.༤༥༢

༥༤༧.༦༠༧

བརྒྱ་ཆའི་ནང།

༢༠.༥

༧༩.༥

༡༠༠

ཨེསི་ཌི་སི་གིས་ འབྲུག་ལུ་གོང་འཕེལ་གྱི་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་༼ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་༽མཇུག་བསྡུཝ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ འདས་པའི་

ལོ་ངོ་གསུམ་༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༨༽གྱི་རིང་ལུ་ མ་དངུལ་མ་ལང་པའི་ ཁྱད་པར་བསུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཆར་

དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ ཡར་སེང་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔའི་༼ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་༽རིང་ལུ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་འཆར་དངུལ་སྐལ་བཞག་དེ་ རིམ་བཞིན་མར་འབབས་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་
ཡང་འཆར་དངུལ་སྐལ་བཞག་དེ་༼དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་མ་བརྩི་བར༽ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་

འཕར་འགྱོ་མི་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལུ་ ལས་བྱེདཔ་༥༨ ཨིན་མི་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ལས་བྱེདཔ་༩༦ ལུ་
ཡར་སེང་འགྱོ་མི་གི་ཆ་སྙོམས་དང་བསྟུན་ཏེ་མེན་པས།

དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་གྱི་བརྡ་

སྟོན་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥.༠༠༠ ཨིན་མི་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥,༣༦༤.༠༠༠ ཨིན་མི་དེའི་བརྒྱ་ཆ་༠.༡ རྐྱངམ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་

དངུལ་འདི་ ཧེང་བཀལ་རང་ མར་འབབས་སོང་ནུག། སྙན་ཞུ་འདིའི་དོན་ཚན་༡.༣ པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་གྱི་བརྡ་སྟོན་འདི་ འཆར་གཞི་

༡༡ པའི་འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་དང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ལྕོགས་ཚད་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་༤.༢ པ་
ནང་གསལ་ལྟར་ ལེ་ཤ་གི་ཉུངམ་མས།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༤.༢ཿ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞིའི་མ་དངུལ་དང་ ཟད་འགྲོའི་ཁྱད་པར།
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི།

༩ པ།༼༢༠༠༦ སྤྱི་ཟླ་༡-༢༠༠༨ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་༽
༡༠ པ།༼༢༠༠༨སྤྱི་ཟླ་༧-༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་༽

༡༡ པ།༼༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༧-༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་༽

༡༢ པ།༼༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༧-༢༠༢༣ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་༽

གསར་སྒྲུབ་འཆར་
དངུལ་བརྡ་སྟོན།

མིན་འདུག།

བསྐྱར་བཟོ་གསར་སྒྲུབ་
འཆར་དངུལ།

༡༢༥.༣༧༠

༩༣.༠༠༠
༧༥.༠༠༠

༣༤.༤༤༧

༢༦༥.༧༧༧

༢༧༨.༢༢༣

ཟད་འགྲོ།
༢༤.༢༢༥

༡༥༤.༥༣༣

༢༠༧.༩༩༣

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་ ༡༢ པ་ འགྲུབ་ནི་ལུ་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་
གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ། དེའི་གུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་༡༢ པ་དེ་ ངེས་

པར་མཁོ་བའི་ གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོའི་བརྡ་སྟོན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ འཆར་གཞི་བརྩམས་
ཡོད་པའི་ དམིགས་གཏད་འགྲུབ་དགོཔ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
དགོཔ་འཐོན་འོང་། དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ དམིགས་གཏད་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ལྷན་

ཚོགས་ཀྱིས་ འཆར་དངུལ་མ་ཐོབ་པའི་ལས་སྡེ་ དཔེར་ན་ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ རང་སྐྱོང་

ལས་འཛིན་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཡང་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་དགོཔ་འཐོན་འོང་། ལྷག་པར་དུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་

ལོ་༢༠༢༠ འི་ནང་འཁོད་ ལས་བྱེདཔ་བསྡོམས་༡༤༧ ལུ་ ཡར་སེང་འབད་ནིའི་ དམིགས་གཏད་ཡོདཔ་ལས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡང་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡར་སེང་འགྱོ་འོང་།

དེ་གིས་འབད་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༧༥.༠༠༠ ཨིན་མི་དེ་གིས་ ལང་མི་ཚུགས་ནི་མས། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བསམ་པ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་ལྔའི་
འཆར་གཞི་༡༢ པའི་དོན་ལུ་ བརྩམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་དེ་ཚུ འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཉུང་ཤོས་རང་ གསར་
སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༡.༠༠༠ དགོཔ་ངེས་ཏིག་ཨིན།

རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་ལངམ་སྦེ་ ཐོན་ནིའི་དོན་

ལུ་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་བརྟེན་དགོ་ནི་ཨིན་མས། འདི་ཡང་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲུབ་
འབྲས་གཞི་དོན་གཙོ་བོ་༡༢ པའི་ གྲུབ་འབྲས་གཙོ་བོའི་བརྡ་སྟོན་གཅིག་ཨིན།

འབྲུག་གཞུང་གིས་ འཆར་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ ཡར་སེང་གནང་མི་དེ་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་

ཚོར་བསམ་དང་བསམ་བཞིན་དུ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོའི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་ལངམ་སྦེ་ ངེས་གཏན་ཐོབ་ནི་ཡོད་པའི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་ གཞི་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

བཙུགས་འབད་དེ་ སྐབས་འབབ་ཀྱི་གཞུང་ལུ་བརྟེན་མ་དགོཔ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོགས་འདི་ལུ་ དངུལ་
འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་ལངམ་སྦེ་ ངེས་གཏན་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་འདི་ དོན་ཁུངས་མེདཔ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་དེ་
ངེས་བདེན་ཨིན།

༤.༡.༢

མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་དངུལ།

འཆར་དངུལ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་

དགོ་པའི་གཞི་དོན་ཅིག་

མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་འདི་ཨིན།

གཙུག་སྡེ་

གསརཔ་ཅིག་་ཨིན་པའི་ཁར་ དོ་འགྲན་ཅན་གྱི་འགན་དབང་དང་ ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ལཱ་འགན་ཡོདཔ་ལས་ ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལཱ་འགན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ འཕྲུལ་

རིག་གི་འཇོན་ཐངས་དང་/ཁྱད་རིག་གི་རིག་རྩལ་ ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་/སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་
ཚུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་འབད་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལུ་ ཡུན་ཐུང་དང་ ཡུན་རིང་གི་སྦྱོང་
བརྡར་བྱིན་ནི་ལུ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ གཤམ་གསལ་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་ཨིནཿ ༡༽ ངན་
ལྷད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལུ་འགྱུར་བ་འགྱོ་མི། ༢༽ ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་བསྡོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡༨.༨ དེ་ཅིག་

གཞོནམ་ཨིན་པའི་ནང་ལས་ ལཱ་གཡོག་ནང་ལུ་ ལོ་ངོ་༥ ལས་ཉུང་བའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མི། ༣༽ ལས་བྱེདཔ་
གསརཔ་བཙུགས་ནི། ༤༽ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཁས་རིག་ཅན་གྱི་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་དགོཔ། ༥༽
འཕྲུལ་རིག་གསརཔ་འབྱུང་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཤེས་རྟོགས་དགོཔ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན།

མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལས མཁས་རིག་སྦྱང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡུན་རིང་སློབ་སྦྱོང་གི་

གོ་སྐབས་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད། ལས་བྱེདཔ་གངམ་
མ་ཐོབ་མི་དང་ འཐོན་འགྱོ་མི་མང་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་མ་ཅིག་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

ལྷན་ཚོགས་ནང་ ཡུན་རིང་སློབ་སྦྱོང་ཐོབ་ནིའི་ གོ་སྐབས་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་ངོ་ཚུ་གིས་ ཟད་འགྲོ་རང་

གིས་བཏང་སྟེ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་བར་འགྱོ་ནི་དང་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་གོ་སྐབས་ འཐོབ་པའི་རེ་ཆ་བསྐྱེད་

དེ་ གཞན་ཁར་གནས་སོར་འགྱོ་ནི་དང་ དགོངས་ཞུ་འགྱོ་ནིའི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཨིན་མས། ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་
འགོ་དཔོན་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ནང་ལས་ འཐོན་འགྱོ་མིའི་གྲས་ལས་ ལ་ལོ་ཅིག་ ལོ་ངོ་༨ ཚུན་ཚོད་ གལ་གནད་

ཅན་གྱི་གོ་གནས་ནང་ ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ཡང་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ལྷན་ཚོགས་འདི་ནང་ལས་
འགོ་དཔོན་༩ ཐོན་སོང་ཡོད་པའི་ཁར་ ༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་༤ པའི་བར་ན་ ད་རུང་འགོ་དཔོན་

༩ ཐོན་སོང་མི་གྲལ་ལས་ ལྔ་དགོངས་ཞུ་དང་ གསུམ་གནས་སོར་ དེ་ལས་གཅིག་དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ་
ནང་༽ ལུ་ སོང་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་འབད་ལས་བྱེདཔ་འཐོན་འགྱོ་ནི་ལས་ བཀག་ཐབས་འབད་ནིའི་ཐབས་
བྱུས་སྦེ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡུན་རིང་སློབ་སྦྱོང་གི་ གོ་སྐབས་བཟོ་དགོཔ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་
ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

.ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟྲ་༡༢ པ་ཚུན༽ ལས་བྱེདཔ་བསྡོམས་༩༦ ཨིན་མི་དེ་
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ལས་ དམིགས་གཏད་འགྲུབ་དགོཔ་༡༤༧ ཨིན་མི་ནང་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༥.༣ ཨིན།

དེ་གི་གྲས་ལས་༧༢ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་གནས་ནང་གི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ཨིནམ་དང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་མང་
ཤོས་རང་ སྤྱི་སྙོམས་སྐྱེས་ལོ་༣༢ ནང་འབད་མི་གི་ན་གཞོན་ཚུ་ཨིན།

འགོ་དཔོན་༤༣ ༼བརྒྱ་ཆ་༥༩.༧༽ ལུ་

གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་མིན་འདུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ལས་ ཁོང་༣༧ གཙུག་ལག་

མཐོ་རིམ་གི་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ནི་ལུ་ ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་ཁར་ གྱངས་ཁ་འདི་ ད་རུང་ཡར་འཕར་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་
མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ནང་ ཁྱད་པར་སྦོམ་ཞུགས་ནི་ཨིན་མས། དེའི་གུ་ལུ་ གནས་སྟངས་སྐྱོ་ཤོས་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ལས་ཚུར་ དགོས་མཁོ་དང་ གལ་གནད་སྦོམ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཙུག་
ལག་མཐོ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ནིའི་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ གཅིག་རང་བྱིན་མ་ཚུགས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལས་ ལས་བྱེདཔ་བསྡོམས་༡༤༧ གྱི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་ལས་ ལས་བྱེདཔ་༥༡ གསར་
བཙུག་འབད་དགོཔ་ཡོད། དེའི་གྲས་ལས་ གོ་གནས་༣༢ ངན་ལྷད་ཞིབ་དཔྱད་དང་ སྔོན་འགོག་གི་ ལཱ་འགན་

གཙོ་བོའི་འགན་དབང་འབག་མི་ཨིན། མཁས་སྦྱང་འབད་ནིའི་ ཡུན་རིང་སློབ་སྦྱོང་གི་ གོ་སྐབས་མེད་པར་སྡོད་
མི་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་

ལྷན་ཚོགས་ནང་ཡོད་པའི་

གོ་གནས་ཀྱི་ས་སྟོང་ཚུ་ནང་

ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་འཛུལ་

བཅུག་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཐབས་ཀྱི་གཞི་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། གནད་དོན་འདི་ལུ་བརྟེན་ མི་སྟོབས་གོང་

འཕེལ་གྱི་ས་སྟོང་ཚུ་བསུབ་ཐབས་དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ ཁྱད་རིག་གི་ཡུན་རིང་སློབ་སྦྱོང་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་
འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ མ་གནང་པ་ཅིན་ རྩ་ཅན་གྱི་འགན་དབང་འགྲུབ་ནི་ལུ་ ཁྱད་རིག་ཅན་ཚུ་ ཡིད་
བཀུག་ནི་དང་བཞག་ནི་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ དོ་མགྲན་སྦོམ་སྦེ་རང་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ གདོང་རྒོལ་འབད་

ནི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་མི་ ཡིད་བཀུག་སྟེ་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ཐོག་ལས་ བཞག་ཚུགས་
པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན། དེ་གིས་འབད་ དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་ གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་འདི་
ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ལངམ་སྦེ་དགོཔ་ཡོད།

འདས་པའི་རྩིས་ལོ་༡༠ གྱི་རིང་ལུ་ གོང་འཕེལ་མཉམ་རོགས་ཚུ་ལས་༼བརྒྱ་ཆ་༩༢.༦༽དང་ འབྲུག་གཞུང་
ལས་༼བརྒྱ་ཆ་༧.༤༽

བརྩེ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་

༤.༣ པ་ལྟར་ ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣.༢༧༢ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༤.༣ཿ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཟད་འགྲོ་ ༼འབྲུག་གཞུང་དང་ གྲོགས་རམ་བྱིན་མིའི་ཁྱད་པར།༽
རྩིས་ལོ།

མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་་ཟད་འགྲོ།་༼དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་༽

༢༠༠༨ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ - ༢༠༠༩ སྤྱི་ཟླ་༦ པ།
༢༠༠༩ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ - ༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པ།
༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ - ༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༦ པ།

༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ - ༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པ།

༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ - ༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༦ པ།
༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་- ༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༦ པ།

༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ - ༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༦ པ།
༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ - ༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པ།

འབྲུག་གཞུང་།

གྲོགས་རམ་བྱིན་མི།

-

༥.༥༧༠

-

-

༠.༥༩༠

༠.༥༩༠

༥.༥༤༥

༥.༥༤༥

༡༡.༡༠༠

༥.༥༧༠

༡༡.༡༠༠

-

༡༢.༢༣༦

༡༢.༢༣༦

-

༡༦.༤༨༥

༡༦.༤༨༥

-

༡༢.༢༧༢

༡༢.༢༧༢

-

༡༢.༢༣༤

༡༢.༢༣༤

༢.༢༨༥

༡.༩༣༦

༤.༢༢༡

༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ - ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པ།

༤.༥༨༤

བསྡོམས།

༦.༨༦༩

༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་- ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ།

བསྡོམས།

༨.༤༣༥

༨༦.༤༠༣

༡༣.༠༡༩

༩༣.༢༧༢

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ཚུན་ཚོད་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཡུན་རིང་དང་ ཡུན་ཐུང་གི་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་
གཉིས་ཆ་ར་ ཕྱིའི་གྲོགས་རམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ གཙོ་བོ་ཅིག་ ཨེསི་
ཌི་སི་དེ་ཨིན། གྲོགས་རམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཇུག་བསྡུ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦ - ༢༠༡༧ ལས་ཚུར་ ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་/སྦྱོང་བརྡར་གྱི་མ་དངུལ་ཚུ་ མང་ཤོས་རང་ འབྲུག་གཞུང་གིས་

གནང་མི་ མ་དངུལ་གུ་བརྟེན་དགོཔ་བྱུང་ཡི། འབྲུག་གཞུང་གིས་ ད་ལྟོའི་རྩིས་ལོ་གི་དོན་ལུ་ མི་སྟོབས་གོང་

འཕེལ་གྱི་མ་དངུལ་སྐལ་བཞག་སྦེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༠༠ གནང་མི་འདི་ ངེས་པར་མཁོ་བའི་ ཡུན་ཐུང་

སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན། ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ ཡུ་ཨེན་ཌི་པི་གི་ལས་འགུལ་ མགུ་རྒྱན་ “འབྲུག་

གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།ཿ ཨེ་ཤི་ཡ་ - པེ་སི་ཕིག་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ ཞི་བདེ་
ཅན་དང་ མི་སྡེའི་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་”ཟེར་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་

མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཚུ་གི་ མ་དངུལ་ཧྲིལ་བུམ་ འབྲུག་

གཞུང་ལུ་རེ་དགོ་ནི་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གོང་འཕེལ་ཉུང་ཤོས་སྦེ་འགྱོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་(LDC)

ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ནང་ལས་ ཐོན་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ དེའི་ཤུལ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོགས་རམ་གྱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་ ཐོབ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འོང་ནི་ཨིན་མས།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣའི་ཁྱབ་ཚད་དེ་ འཆར་གཞི་༡༡ པ་ལས་ ལེ་ཤ་གི་རྒྱ་
ཆེཝ་ཨིན། དེ་དང་བསྟུན་པའི་ཉེན་ཁ་ཡང་ སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལོའི་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་གྱི་

སྐབས་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ “ལས་སྣ་ཡར་འཕར་འགྱོཝ་དང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་

ཉེན་ཁ་དང་ འཐུས་ཤོར་ཚུ་ཡང་འབྱུང་སྲིདཔ་ལས་ གོང་འཕེལ་འདི་ལུ་ ཉེན་ཁ་སྦོམ ་ཤོས་འདི་རང་ ངན་ལྷད་

འདི་ཨིནམ་སྦེ་མཇལཝ་མས་་” ཟེར་བའི་ཉེན་བརྡ་གནང་ཡི།
མཇུག་རང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནི་འདི་

དོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་

འགྲུབ་དགོ་པ་ཅིན་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་ལངམ་ཡོད་མེད་ལུ་ རག་ལས་འོང་ཟེར་ ཡང་
བསྐྱར་དུ་ཞུཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ཿ
•

ཁྱད་རིག་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ཡིད་བཀུག་ནི་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་སེམས་
ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ནང་བཞག་ནི་དང་།

•

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ཐོག་ལུ་བཞག་ནི་དང་ དེའི་ལཱ་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་
འབད་ནི།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

མཇུག་དོན།
ངན་ལྷད་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་འདི་ མི་མང་གི་ རྩོད་བསྡུར་དང་ གྲོས་བསྡུར་གྱི་གཞི་ གཙོ་བོ་ཅིག་ལུ་ གྱུར་

ཡོད་མི་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ འབད་རྩོལ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ བྱུང་ཡོད་པའི་
གྲུབ་འབྲས་ཨིན། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་ཐོན་ཡོད་མི་དེ་ རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་
འཆར་སྣང་གནས་ཐོ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ འབྲུག་གི་གྲལ་རིམ་ཨང་༼༢༧༽ ལས་ ༼༢༦༽ དང་ སྐུགས་

ཚད་༼༦༥༽ ལས་ ༼༦༧༽ ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ གོང་
འཕེལ་གྲོས་གཞི་ནང་ གཞུང་སྐྱོང་གི་རིམ་པ་ཡོད་ཚད་ཅིག་ནང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ཧེང་

བཀལ་རྩ་བརྟན་བཟོ་བའི་བསྒང་ཡོད། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ དྲན་ཤེས་ཀྱི་
ཐོག་ལུ་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་བ་ཅིན་ རེ་འདོད་བསྐྱེད་མི་ཕན་རླབས་ཚུ་ ངེས་པར་འབྱུང་ཚུགས།

ང་བཅས་ཀྱིས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ རྩ་འགེངས་ཏེ་འབད་ཡོད་པའི་གུ་ ད་རུང་འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཡོད། མི་མང་གི་
མ་དངུལ་ ལྐོག་ཟ་འབད་ནི་དང་ དབང་ཚད་ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ འབྱུངམ་ཨིན་མས། དེ་
གིས་སྦེ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲིའི་ཐབས་རིག་ཚུ་ གཞི་

བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ་འདུག། མི་མང་ཡིག་

ཚང་འཆང་མི་ཚུ་གི་དྲང་སྤྱོད ཡར་དྲག་དང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ་འདུག། མི་སེར་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ལས་འཛེམ་
ནི་དང་ རོགས་ཀྱིས་འབད་སར་མཐོང་རུང་ འདི་ལུ་ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ལུ་ སེམས་ཐག་
བཅད་དེ་ ངན་ལྷད་གདོང་རྒོལ་འབད་ནི་ལུ་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་འདི་མཁོ་གལ་ཆེཝ་ལས་ མི་མང་ཤེས་ཡོན་འདི་
རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོ། ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ མི་མང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཟོད་བསྲེན་མེད་པར་ ཧེང་
བཀལ་རང་དྲག་པོའི་སྒོ་ལས་ ངོས་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་ འཇོམས་ཐབས་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་ནིའི་ནང་

ལྷན་ཚོགས་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ འབྱུང་བཞིན་དུ་ཡོད། མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་ཐོནམ་ཐོན་ས་
རང་ ཡོད་པའི་གུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཡང་ཡོད། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་

རྒྱལ་ཡོངས་འཆར་དངུལ་ ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥,༣༦༤.༠༠༠ ཡོད་མི་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥.༠༠༠ ཨིན་མི་དེ་གིས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འགན་

དབང་འགྲུབ་ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་སྦོམ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས། རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་ལྟར་དུ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་

༼ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་འབྲེལ་རང་དབང་༽ མ་དངུལ་ལངམ་ ངེས་གཏན་ཐོབ་ནི་ལུ་ཡང་ དོགས་པ་སྦོམ་ཡོད།

ཤོགས་གྲངས། 91

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ངན་ལྷད་ལུ་ མཉམ་རུབ་
འབད་བརྩོན་གྱི་དོན་ལུ་
ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ།

ཤོགས་གྲངས། 92

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་གདོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ སྲིད་ཐོག་གི་ཁས་བླངས་འདི་ སྙན་པའི་ཚིག་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ འཕྲོ་མཐུད་

དེ་རང་ ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་ འཐབ་དགོཔ་འདུག། ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན་ཚུ་ འཚེར་སྣང་ཅན་སྦེ་བཟོ་སྟེ་བཀག་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེས་བཤེར་དང་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་ དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ དམིགས་བསལ་དུ་ ངན་ལྷད་

ཀྱི་ཁེ་འབབ་སོར་ཆུད་འབད་ནི་ཚུ་ ལྗོན་ཐངས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་དགོ དེ་

གིས་འབད་ཁྲིམས་ལུགས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་གྱི་
འབད་བརྩོན་ཚུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ལངམ་སྦེ་སྤྲོད་དགོ དེ་གི་

ནང་ལས་ གཙོ་བོ་རང་ ང་བཅས་ཀྱིས་འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། གཞུང་སྐྱོང་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་ དེ་ལས་དྲང་

ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ཚུ་གིས་ མི་སྡེའི་གནོད་རྐྱེན་འདི་གི་ གདོང་ལན་འབད་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་དང་ མཐུན་འབྲེལ་
གྱི་སྒོ་ལས་ འབྲེལ་འཛིན་གནང་དགོ།

ངན་ལྷད་འདི་གིས་ ཀུན་ལུ་གནོད་སྐྱོན་སྦོམ་རྐྱབ་ཨིན། ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་དེ་ ཤུལ་མའི་རྩིས་ལོ་༢༠༡༨
- ༢༠༡༩ ལས་ འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ལས་རིམ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་
ངན་ལྷད་ཀྱིས་ཐོ་རྐྱབ་སྲིད། སྤྱི་ཚོགས་༣ པའི་ བཙག་འཐུ་དེ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ངན་ལྷད་

ལས་བསྲུང་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ཐེབས་སྦེ་རང་ཐོན་ཏེ་ཡོད། ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནི་དེ་ བཙག་འཐུའི་

བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྙན་ཚིག་ ཡང་ན་ ཁ་སྟོང་གི་མཆོད་པ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་ སྲིད་ཐོག་གི་
ཁས་བླངས་དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་དངོས་སུ་སྦེ་ གནང་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་བས།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

ངན་ལྷད་མེད་པར་གནས་དགོ་པའི་

འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཐུགས་འཆར་གནང་མི་

དབུ་

འཁྲིད་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཁ་རྗེ་བཟང་ཡི།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ར་བཏགསཔ་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་ཚོགས་༣ པའི་ བཙག་

འཐུ་དེ་ཡང་ རན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདེམས་ངོ་དང་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་
མཆོག་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ གསུངས་གནང་མི་ཚུ་ རྗེས་སུ་དྲན་ སེམས་ཁར་བཀལ་ གོང་
ལུ་བཀུར་དགོཔ་ དེ་ཡང་ཿ

“ང་བཅས་རའི་

འཕྲལ་གྱི་འགན་ཁུར་ཁག་ཆེ་ཤོས་འདི་ར་

དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་འདི་

སྒྲིང་སྒྲིང་དང་

ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་

གྱི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ཚུ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ དོན་སྒྲུབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ དང་པ་རང་
ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ གོང་ལུ་བཀུར་ནི་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་ཚུ་

ག་དེ་དྲག་དྲག་ རྩ་འགེངས་ཏེ་བཀག། ཞབས་ཏོག་གི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་མཛདཔ་དང་ཡང་ འཇོན་ཚད་དང་ དྭངས་
གསལ་ འཁྲི་འགན་གྱི་ཐོག་ལས་སྦེ་མཛད་དགོ་”

			

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༠ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་༡ པའི་ཚོགས་ཐེངས་༧ པ།
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

“བཙག་འཐུའི་སྐབས་ལུ་ ཁས་བླངས་ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་བའི་མཐའ་མར་ དབང་ཚད་འདི་ར་ རང་གི་ལག་པར་
ལྷོད་ཚར་བའི་རྒྱབ་ལས་ རང་དོན་འདི་ར་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ ལྟག་ལུ་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་ དཔྱེ་ངན་པ་སྟོན།

ལྟག་ལས་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་རང་ འཐུས་ཤོར་བའི་བསྒང་ལས་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ངན་

ལྷད་ཀྱི་ལཱ་དང་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་མ་བཏུབ་ཚུ་ག་ར་ དར་ཁྱབ་མཛད་དེ་ དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ མེདཔ་གཏངམ་ཨིན་པས་”།

		
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་༢ པའི་ ཚོགས་ཐེངས་༣ པ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་འབད་ནི་ལུ་

གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་བཏོན་ཡི།

དུས་ཀྱི་འཕོ་

འགྱུར་དང་ སྐབས་དོན་གྱི་ དོ་འགྲན་ཚུ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་གི་ བརྩོན་ཤུགས་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་
དེ་རང་ རྩ་བརྟན་བཟོ་དགོ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ བརྩོན་ཤུགས་ནང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་མི་ཡོངས་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ བསམ་ནི་དང་འབྲེལ་ ངན་ལྷད་ལུ་གདོང་ལན་འབད་ནི་འདི་ ང་བཅས་
ར་ ག་ར་གིས་ སྤྱི་རུབ་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཨིན་མི་འདི་ གོང་ལུ་བཀུར་ཏེ་

གཞུང་སྐྱོང་གི་གནས་རིམ་ མཐོ་དམན་

ཡོད་ཚད་གཅིགཔ་ལུ་ འགན་འཁྲི་དང་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་དྲང་སྤྱོད་ཚུ་ལུ་ ཧེང་བཀལ་ཤུགས་བཏོན་གནང་
ཟེར་ གསོལ་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན། །
ངན་ལྷད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད་གེ།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ཟུར་སྦྲགས༡ པ་: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ བཏང་ཡོད་
པའི་རྩོད་རྙོགས།
ཨང་།
༡

རྩོད་རྙོགས་
ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མིང་།

ཕྱིར་གཏུགས་ཚེས་གྲངས།

༢༥/༢༠༡༦

ཝམ་རོང་ལུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ནང་ལྐོག་ཟ།

༣

༢༤/༢༠༡༦

ཐིམ་ཕུག་གི་ས་ཆའི་རྩོད་རྙོགས་- དེབ་སི་ལུ་ གཞུང་གི་ས་ཆ་ ཁྲིམས་

༤

༠༥/༢༠༡༦

ངང་ལམ་ལུ་ འབྲུག་ཟ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལྐོག་ཟ།

༡༣-༠༦-༢༠༡༧

སྤུ་ན་ཁ་རྟ་ལོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལྐོག་ཟ།

༡༧-༠༧-༢༠༡༧

༢

༢༢/༢༠༡༦

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལྐོག་ཟ།

འགལ་ཐོག་ ས་ཁྲམ་བཀོད་ཡོདཔ།

༥

༢༣/༢༠༡༦

༧

༢༠/༢༠༡༦

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་གི་འབྲུག་བློ་གཏད་མ་དངུལ་

༠༥/༢༠༡༧

ཁྲིམས་ཤིང་ལུ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ལྐོག་ཟ།

༦

༨

༠༦/༢༠༡༦

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ལྐོག་ཟ།

ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན།

༢༠-༠༣-༢༠༡༧

༢༤-༠༤-༢༠༡༧
༠༦-༠༦-༢༠༡༧

༢༢/༠༦/༢༠༡༧

༣༡-༠༧-༢༠༡༧

༠༧-༠༩-༢༠༡༧

༩

༠༦/༢༠༡༧

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་གྱི་

༡༠

༡༥/༢༠༡༧

སྤ་རོ་སྐྱེར་ཆུ་སྐྱིད་གནས་བཟའ་ཁང་ནང་ལྐོག་ཟ།

༠༩-༡༠-༢༠༡༧

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ས་ཆ་ཉོ་

༠༧-༡༡-༢༠༡༧

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་

༠༡-༡༢-༢༠༡༧

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ ནུབ་རི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་

༢༩-༡༢-༢༠༡༧

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་ ངན་

༢༩-༡༢-༢༠༡༧

༡༡

༡༢

༢༡/༢༠༡༦
༠༨/༢༠༡༧

༡༣

༢༥/༢༠༡༧

༡༤

༡༤/༢༠༡༦

༡༥

༠༣/༢༠༡༧

དངུལ་ལྐོག་ཟ།

པཱན་སྦང་ སྒོ་ཤིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལྐོག་ཟ།
སྒྲུབ་འབད་མིའི་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད།
ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ནང་ལྐོག་ཟ།

ཀྱི་བར་ན་ དངུལ་སྤྲོད་ལེན་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན།
ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན།

༠༩-༡༠-༢༠༡༧

༡༠-༡༠-༢༠༡༧
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ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཟུར་སྦྲགས་༢ པ་ཿ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་རྩོད་རྙོགས།
ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་ཨང་།

༡

༠༡/༢༠༡༣

བར་པའི་ས་ གེབ་བྱ་ཁར་ སོག ་ཤིང་ཨེ་ཀར་༡.༡༠ ཁྲིམས་

༢༩-༠༩-༢༠༡༦

༢

༡༠/༢༠༠༩

དགེ་འདུ་ཨེ་མ་ལ་ཁར་ གཞུང་ས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ ས་

༢༡-༡༢-༢༠༡༦

༣

༡༣/༢༠༡༤

འབྲུག་ཊ་ཡེརསི་གིས་ཁྲལ་ཟུར།

༢༩-༡༢-༢༠༡༦

༠༡/༢༠༡༦

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལྐོག་ཟ།

༢༩-༡༢-༢༠༡༦

༥

༢༥/༢༠༡༦

ཝམ་རོང་ལུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ནང་ལྐོག་ཟ།

༢༠-༠༣-༢༠༡༧

༦

༢༢/༢༠༡༦

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལྐོག་ཟ།

༢༤-༠༤-༢༠༡༧

༧

༢༤/༢༠༡༦

ཐིམ་ཕུག་གི་ས་ཆའི་རྩོད་རྙོགས་ - སྡེབ་སི་ལུ་ གཞུང་ས་

༠༦-༠༦-༢༠༡༧

༨

༠༥/༢༠༡༦

ངང་ལམ་ལུ་ འབྲུག་ཟ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལྐོག་ཟ།

༡༣-༠༦-༢༠༡༧

༩

༢༣/༢༠༡༦

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ལྐོག་ཟ།

༢༢-༠༦-༢༠༡༧

༡༠

༠༦/༢༠༡༦

སྤུ་ན་ཁ་ རྟ་ལོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལྐོག་ཟ།

༡༧-༠༧-༢༠༡༧

༡༡

༢༠/༢༠༡༦

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་གི་ འབྲུག་བློ་གཏད་མ་

༣༡-༠༧-༢༠༡༧

༡༢

༠༥/༢༠༡༧

ཁྲིམས་ཤིང་ལུ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ལྐོག་ཟ།

༠༧-༠༩-༢༠༡༧

༡༣

༠༦/༢༠༡༧

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ ཨེ་ཊི་

༠༩-༡༠-༢༠༡༧

༡༤

༡༥/༢༠༡༧

སྤ་རོ་ རྒྱལ་སྤྱི་ལ་བཤལ་དང་ལྟ་བཤལ་སྒེར་སྡེ་ནང་ལྐོག་ཟ།

༠༩-༡༠-༢༠༡༧

༤

༼བམ་ཚན་༧ པ༽

༼བམ་ཚན་༣༧ པ༽
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རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མིང་།
འགལ་ཐོག་ལུ་ ས་ཁྲམ་བཀོད་ཡོདཔ།
ཁྲམ་བཀོད་ཡོདཔ།

ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ ས་ཁྲམ་བཀོད་ཡོདཔ།

དངུལ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན།

ཨེམ་གྱི་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཕྱིར་གཏུགས་ཚེས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མིང་།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་ཨང་།

༡༥

༡༠/༢༠༡༧

པཱན་སྦང་ སྒོ་ཤིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལྐོག་ཟ།

༡༠-༡༠-༢༠༡༧

༡༦

༠༨/༢༠༡༧

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱི་ ས་ཆ་ཉོ་

༠༧-༡༡-༢༠༡༧

༡༧

༢༥/༢༠༡༧

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་

༠༡-༡༢-༢༠༡༧

༡༨

༡༤/༢༠༡༦

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ ནུབ་རི་མ་རྩ་གཞི་

༢༩-༡༢-༢༠༡༧

༡༩

༠༣/༢༠༡༧

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་གིས་

༢༩-༡༢-༢༠༡༧

སྒྲུབ་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད།
ལས་ཁུངས་ནང་ལྐོག་ཟ།

བཙུགས་ཀྱི་བར་ན་ དངུལ་སྤྲོད་ལེན་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན།

ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན།

ཕྱིར་གཏུགས་ཚེས་གྲངས།
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༡༤/༢༠༡༢

༠༥/༢༠༡༤

༡༣/༢༠༡༤

༣

༤

༥

༦

༡༡/༢༠༡༤

༢

༧ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

པ༽

༼བམ་ཚན་༦

༠༢/༢༠༡༤

ཨང་།

༡

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

ཁྲལ་ཟུར། ༼རིག་སོམ་ཚོང་ལས༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་ཚོང་ཁང་༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོག་སྤྱོད།

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་པ་གིས་ དབང་ཚད་དང་

མིན།

བརྒྱུད་དེ་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལག་ལེན་ནང་ཚུལ་

ཐཱའི་ལེན་ལུ་ འབྲུག་གི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་

འཛིན་ལས་བྱེདཔ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལྐོག་ཟ།

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་ རྩིས་

འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།

རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ ཕྱིར་ལོག་བཏང་བ། ཐིམ་ཕུག་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མིང་།

༠༨-༠༨-༢༠༡༥

༠༨-༠༨-༢༠༡༥

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༢༠-༡༡-༢༠༡༥

༢༦-༠༢-༢༠༡༦

༠༥/༠༢/༢༠༡༥

༠༩-༠༣-༢༠༡༥

༢༡-༡༡-༢༠༡༤

༠༧-༠༤-༢༠༡༤

གྲངས།

ཐོ་བཀོད་ཚེས་

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

༡༡-༠༤-༢༠༡༤

༢༦-༠༣-༢༠༡༤

གཏུགས་ཚེས་གྲངས།

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

ཟུར་སྦྲགས་༣ པ་: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཡོད་པའི་རྩོད་རྙོགས།

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་རྫོངཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་སའི་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

འདུན་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་

གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

སྤྱི་ཚེས་༢༦/༦/༢༠༡༧ ལས་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

གཏུགས་འབད་ཡོདཔ།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མཐོ་

སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༦/༢༠༡༧ ལས་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཚུན་གྱི་གནས་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༡༢

༡༡

༡༠

༩

༨

༧

ཨང་།

༣ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༢ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༡ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༣༣ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༩ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༨ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

ཁྲལ་ཟུར། ༼བུ་རུ་མི་ཚོང་ལས༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ཊི་ཕུན་ཚོགས་ཚོང་ལས༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ཌི་པི་ཚོང་ཁང་།༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ཇེ་པི་ཨེལ་པི༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼རབ་བརྟན་སྨན་གྱི་ཚོང་ཁང་།༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ནོར་བཟང་ཚོང་འབྲེལ༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མིང་།

༢༥-༠༨-༢༠༡༥

༢༥-༠༨-༢༠༡༥

༢༥-༠༨-༢༠༡༥

༠༨-༠༨-༢༠༡༥

༠༨-༠༨-༢༠༡༥

༠༨-༠༨-༢༠༡༥

གཏུགས་ཚེས་གྲངས།

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༠༤-༠༩-༢༠༡༥

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

གྲངས།

ཐོ་བཀོད་ཚེས་

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་སའི་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

གཏུགས་འབད་ཡོདཔ།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མཐོ་

སྤྱི་ཚེས་༣༡/༧/༢༠༡༧ ལས་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཚུན་གྱི་གནས་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ཤོགས་གྲངས། 99

ཤོགས་གྲངས། 100

༡༨

འཚེམ་ཁང་༽

༡༡ པ)

༡༢ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

(བམ་ཚན་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

༡༣/༢༠༡༤

༡༧

ཁྲལ་ཟུར། ༼འབྲུག་ནོར་ལྷ་ཚོང་ལས༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ཌི་ཀེ་སྣ་ཚོགས་ཚོང་ཁང་དང་ ཌི་ཀེ་

ལོག་གཏང་ནིའི་ནང་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ནང་གསུག

ནང་ རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ཕྱིར་

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ཨའི་ཨེསི་ཚོང་ལས༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼རབ་བརྟན་རོཌི་ཝེསི༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ཆོ་ཊེ་ལཱལ་ཤཱ་ཟ་ཆས་ཚོང་ཁང་།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

༠༡/༢༠༡༤

༡༠ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༥ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༤ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མིང་།

༡༦

༡༥

༡༤

༡༣

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

༢༤-༡༠-༢༠༡༥

༢༤-༡༠-༢༠༡༥

༡༣-༡༠-༢༠༡༥

༠༩-༡༠-༢༠༡༥

༠༩-༡༠-༢༠༡༥

༠༩-༡༠-༢༠༡༥

གཏུགས་ཚེས་གྲངས།

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༢༥-༡༠-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

གྲངས།

ཐོ་བཀོད་ཚེས་

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་སའི་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཚུན་གྱི་གནས་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༢༤

༢༣

༢༢

༢༡

༢༠

༡༩

ཨང་།

བཟོ་ཁང་།

ཁྲལ་ཟུར། ༼ཝའི་པི་ཚོང་ལས་དང་ ཝའི་པི་ཆང་

༢༢ པ)

(བམ་ཚན་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ཡུ་ཌི་ བི་ཡར་བཀྲམ་སྤེལ་བ༽

༡༣/༢༠༡༤

༢༠ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

གྲུབ་ཚོང་ལས༽

འགལ་ཐོག་ལུ་རྒྱ་གར་གྱི་རུ་པི་ཕྱིར་ལོག ༼ཀུན་

༡༩ པ)

(བམ་ཚན་

ཕུན་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་ ཁྲིམས་

ཁྲལ་ཟུར། ༼བསྟན་འཛིན་ཚོང་ལས༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼བསོད་ནམས་རྩི་ས་ངོ་ཚབ༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼འབྲུག་ངར་ལྕགས་ལྟེ་བ༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མིང་།

༡༣/༢༠༡༤

༡༨ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༡༤ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༡༣ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

༡༣-༡༡-༢༠༡༥

༡༣-༡༡-༢༠༡༥

༡༣-༡༡-༢༠༡༥

༡༣-༡༡-༢༠༡༥

༢༤-༡༠-༢༠༡༥

༢༤-༡༠-༢༠༡༥

གཏུགས་ཚེས་གྲངས།

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

གྲངས།

ཐོ་བཀོད་ཚེས་

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་སའི་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཚུན་གྱི་གནས་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ཤོགས་གྲངས། 101

ཤོགས་གྲངས། 102

༣༠

ལོ༽

པ)

(བམ་ཚན་༢༤

༣/༢༠༡༤

ཅ་ཆས༽

ཁྲལ་ཟུར། ༼གཡང་འཁོར་སྣུམ་འཁོར་ཡན་ལག་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ཡེ་ཤེས་པདྨ་ཚོང་ལས་དང་འཁོར་

༡༦ པ)

(བམ་ཚན་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

༡༣/༢༠༡༤

༢༩

དང་ཁྲལ་ཟུར།

ཆོས་བཟང་བཀྲིས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ནང་གསུག་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ལྷ་གཡང་ཚོང་ལས༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ཚོང་ལས༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼གཡང་འཁོར་ཚོང་ལས༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

༡༣/༢༠༡༤

༡༥ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

པ)

(བམ་ཚན་༣༤

༡༣/༢༠༡༤

༢༣ པ)

(བམ་ཚན་

༣/༢༠༡༤

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མིང་།

༢༨

༢༧

༢༦

༢༥

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

༣༠-༡༢-༢༠༡༥

༢༣-༡༢-༢༠༡༥

༡༠-༡༢-༢༠༡༥

༢༣-༡༢-༢༠༡༥

༡༨-༡༢-༢༠༡༥

༡༨-༡༢-༢༠༡༥

གཏུགས་ཚེས་གྲངས།

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༢༡-༠༡-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༢༧-༠༤-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

གྲངས།

ཐོ་བཀོད་ཚེས་

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་སའི་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

གཏུགས་འབད་ཡོདཔ།

ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་མཐོ་

རྩོད་ཟླ་གིས་ཆུ་ཁ་རྫོང་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཚུན་གྱི་གནས་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༣༦

༣༥

༣༤

༡༣/༢༠༡༤

༣༣

༢༡ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༣༥ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༢༧ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༣༢ པ)

(བམ་ཚན་

༠༩/༢༠༡༥

༢༥ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

ཨང་།

༣༢

༣༡

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

ཁྲལ་ཟུར། ༼དཔལ་འབྱོར་ཨིསི་ཊིལསི༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ཨར་ཀེ་མོ་ཊརསི༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ལས་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ལྟག་མ་བི་ཡར་ངོ་ཚབ༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

ལཱ།

འབྲུག་འགྲེམ་ལས་འཛིན་ནང་ གཡོ་སྒྱུ་དང་རྫུས་

ཁྲལ་ཟུར། ༼ཀེ་ཇེ་ཚོང་ལས༽

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མིང་།

༠༡-༠༧-༢༠༡༦

༢༠-༠༦-༢༠༡༦

༠༤-༠༤-༢༠༡༦

༡༢-༠༡-༢༠༡༦

༣༠-༡༢-༢༠༡༥

༣༠-༡༢-༢༠༡༥

གཏུགས་ཚེས་གྲངས།

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

༢༠-༡༠-༢༠༡༦

༢༩-༠༨-༢༠༡༦

༢༩-༠༨-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

༣༠-༠༨-༢༠༡༦

༡༨-༠༣-༢༠༡༦

གྲངས།

ཐོ་བཀོད་ཚེས་

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་སའི་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཚུན་གྱི་གནས་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ཤོགས་གྲངས། 103

ཤོགས་གྲངས། 104

༠༤/༢༠༡༥

༠༦/༢༠༡༥

༡༣/༢༠༡༤

༣༨

༣༩

༤༠

༠༨/༢༠༡༥

༠༥/༢༠༡༢

༤༡

༤༢

པ)

(བམ་ཚན་༤༣

༡༠/༢༠༡༥

ཨང་།

༣༧

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

མཐུན་བཟོ་བ།

ལེན་དང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ གཞུང་ས་དུས་

ཐིམ་ཕུག་ ཚ་ལུ་མ་འཕེལ་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་ནང་གི་ གཡོ་སྒྱུ།

ཟུར།

ཡུ་ཌི་ཉོགས་སེལ་ངོ་ཚབ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲལ་

ཝའི་ཨེམ་སི་ནང་ལྐོག་ཟ།

པའི་ ས་ཚབ་སྤྲོད་ལེན་ནང་གཡོ་སྒྱུ།

ཀྲོང་གསར་ལུ་ རྫོང་བདག་བགྲེསཔ་འབྲེལ་བ་ཡོད་

ལྐོག་ཟ།

ངང་ལམ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མིང་།

༢༦-༠༥-༢༠༡༦

༢༢-༡༢-༢༠༡༥

༡༩-༡༠-༢༠༡༥

༠༥/༡༠/༢༠༡༥

ལོག་བཏང་ཡོདཔ།

༣༡/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་

གིས་ སྤྱི་ཚེས་

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

༡༧-༠༧-༢༠༡༥

༠༤-༠༧-༢༠༡༦

གཏུགས་ཚེས་གྲངས།

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

༢༡-༠༣-༢༠༡༧

༢༠-༠༣-༢༠༡༧

༢༨-༠༣-༢༠༡༧

༡༧-༠༨-༢༠༡༧

༡༥-༠༢-༢༠༡༧

༡༧-༡༠-༢༠༡༦

གྲངས།

ཐོ་བཀོད་ཚེས་

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན་ས།

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

བའི་བསྒང་ཡོད།

ཚོགས་ཀྱིས་ཉེས་བཤེར་འབད་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོདཔ།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་

ཚུན་གྱི་གནས་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་

ངང་ལམ་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་ སྤྱི་ཚེས་༠༥/༠༡/༢༠༡༨ ལས་

ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་སའི་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༠༡/༢༠༡༣

༤༨

པ༽

༼བམ་ཚན་༥

༠༩/༢༠༡༣

འགལ་ཐོག་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ས་ཚབ་སྤྲོད་ལེན།

ཐིམ་ཕུག་སྒང་ཆེ་ལུ་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༤.༥ ཁྲིམས་

ཚད་ཀྱི་མཛོད་ཁང་ནང་ལྐོག་ཟ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་

རྒྱུ་ནོར།

གསུག་སྤྲོད་ལེན་དང་ རྒྱུ་མཚན་བཀོད་ནི་མེད་པའི་

༣༡ པ)

(བམ་ཚན་

ཅ་དམ་ཞིབ་དཔྱོདཔ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ནང་

ཐོག་ལུ་སྤོ་སོར་འབད་ཡོདཔ།

༢༣-༠༦-༢༠༡༦

༠༢-༠༦-༢༠༡༦

གཏུགས་ཚེས་གྲངས།

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

༠༧-༠༩-༢༠༡༦

༠༢-༠༨-༢༠༡༦

༢༨-༠༧-༢༠༡༦

བར་པའི་ས་ལུ་ གཞུང་ས་ཌིསི་༥༠ ཁྲིམས་འགལ་ ༠༧-༠༧-༢༠༡༦

འཐུས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མིའི་གཡོ་སྒྱུ།

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ནང་ ཉིན་

ཡོདཔ།

ཀར་༡.༣༧ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ས་ཁྲམ་བཀོད་

ཐིམ་ཕུག་ ཚ་ལུ་མ་འཕེལ་ལུ་ གཞུང་ས་ཨེ་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མིང་།

༡༣/༢༠༡༤

པ༽

༤༧

༤༦

༠༡/༢༠༡༣

༤༥

༼བམ་ཚན་༢

༡༡/༢༠༡༥

པ༽

༼བམ་ཚན་༡

༠༡/༢༠༡༣

ཨང་།

༤༤

༤༣

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

༢༧-༠༣-༢༠༡༧

༢༦-༠༣-༢༠༡༧

༢༥-༠༣-༢༠༡༧

༢༤-༠༣-༢༠༡༧

༢༣-༠༣-༢༠༡༧

༢༢-༠༣-༢༠༡༧

གྲངས།

ཐོ་བཀོད་ཚེས་

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་སའི་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཚུན་གྱི་གནས་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །
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ཤོགས་གྲངས། 106

༠༡/༢༠༡༣

༥༥

པ༽

༼བམ་ཚན་༩

༠༢/༢༠༡༦

པ༽

༼བམ་ཚན་༨

༠༡/༢༠༡༣

༤༠ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༣༨ པ)

(བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༣༩ པ)

༥༤

༥༣

༥༢

༥༡

༡༣/༢༠༡༤

༥༠

(བམ་ཚན་

༠༤/༢༠༡༦

ཨང་།

༤༩

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

དྲུང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ།

ཐིམ་ཕུག་ས་ཆའི་རྩོད་རྙོགས་ - འོང་འབབ་ལས་

ལྐོག་ཟ།

སྤ་རོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་

བཀོད་ཡོདཔ།

གིས་ གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་ལས་ གཞུང་ས་ས་ཁྲམ་

ཐིམ་ཕུག་གི་ས་ཆའི་རྩོད་རྙོགས་ - རྒཔོ་བགྲེསཔ་

སྤྲོད་ལེན་དང་ཁྲལ་ཟུར།

བཀྲིས་ཚོང་ལས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ནང་གསུག་

ཤཱ་ཨེན་སཱོནསི་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲལ་ཟུར།

རམ་པི་རིད་ཤཱ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲལ་ཟུར།

ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལྐོག་ཟ།

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མིང་།

༢༩-༡༢-༢༠༡༦

༢༡-༡༠-༢༠༡༦

༢༩-༡༢-༢༠༡༦

༢༩-༡༢-༢༠༡༦

༢༩-༡༢-༢༠༡༦

༢༩-༡༢-༢༠༡༦

༢༡-༠༩-༢༠༡༦

གཏུགས་ཚེས་གྲངས།

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

༠༣-༠༤-༢༠༡༧

༠༢-༠༤-༢༠༡༧

༠༡-༠༤-༢༠༡༧

༣༡-༠༣-༢༠༡༧

༣༠-༠༣-༢༠༡༧

༢༩-༠༣-༢༠༡༧

༢༨-༠༣-༢༠༡༧

གྲངས།

ཐོ་བཀོད་ཚེས་

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

འདུན་ས།

གླིང་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

ངང་ལམ་དང་ ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་སའི་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཚུན་གྱི་གནས་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༡༢/༢༠༡༦

༡༣/༢༠༡༤

༦༠

༦༡

༦༢

༠༧/༢༠༡༥

༥༩

པ༽

༼བམ་ཚན་༦

༠༡/༢༠༡༣

༣༦ པ)

(བམ་ཚན་

༡༡/༢༠༡༦

པ༽

༼བམ་ཚན་༣

༠༡/༢༠༡༣

༤ པ༽

༼་བམ་ཚན་

༠༡/༢༠༡༣

ཨང་།

༥༨

༥༧

༥༦

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

འགལ་ཐོག་ལུ་ས་ཁྲམ་བཀོད་ཡོདཔ།

གསར་སྦིས་ཐང་ལུ་ གཞུང་ས་ཌིསི་༡༠༦ ཁྲིམས་

ཟུར།

ཀན་པ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྲལ་

འགལ་ཐོག་ལུ་དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ།

ཅང་དེབ་སི་ལུ་ དམངས་ཀྱི་རྩྭ་འབྲོག་ ཁྲིམས་

ལག་ཡིག་ཚང་ནང་ལྐོག་ཟ།

སྤ་རོ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ ཡན་

ལྐོག་ཟ།

ཧཱ་ གསང་སྦས་ཁར་ ས་ཐེབས་ཀྱི་རིན་དངུལ་

ནང་ཧམ་འཛུལ།

སྒང་ཆེ་དང་ ཅང་དེབ་སི་ལུ་ གཞུང་ས་ཌིསི་༡༣༢

ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ས་ཁྲམ་བཀོད་ཡོདཔ།

ཐིམ་ཕུག་ལུང་བསྟན་ཕུག་ལུ་ གཞུང་ས་ཌིསི་༣༣

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་མིང་།

༡༦-༠༩-༢༠༡༦

༣༠-༡༢-༢༠༡༦

༣༠-༡༢-༢༠༡༦

༢༩-༠༤-༢༠༡༦

༣༡-༡༠-༢༠༡༦

༠༦-༠༧-༢༠༡༦

༠༧-༠༩-༢༠༡༦

གཏུགས་ཚེས་གྲངས།

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

༢༨-༠༤-༢༠༡༧

༡༦-༡༠-༢༠༡༧

༠༣-༡༠-༢༠༡༧

༠༧-༠༤-༢༠༡༧

༠༦-༠༤-༢༠༡༧

༠༥-༠༤-༢༠༡༧

༠༤-༠༤-༢༠༡༧

གྲངས།

ཐོ་བཀོད་ཚེས་

ཁྲིམས་འདུན་ལུ་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན་ས།

སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

གསང་སྦས་ཁ་ དྲུང་ཁག་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཐིམ་ཕུག་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་སའི་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཡོདཔ།

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་བཞིན་

ཚུན་གྱི་གནས་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ཤོགས་གྲངས། 107

༠༩/༢༠༠༦

༠༤/༢༠༠༧

༠༥/༢༠༠༩

༡༡/༢༠༠༨

༡

༢

༣

༤

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

ཨང་།

ཤོགས་གྲངས། 108

མིན་སྤྱོད་པ།

ཆགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཚུལ་

བསམ་རྩེ་ལུ་ གཞིས་

མའི་ནང་ལྐོག་ཟ།

འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་

དགའ་སེང་ལོགས་

དངུལ་ནང་ལྐོག་ཟ།

ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་མ་

བསྒྱུར་བཅོས།

སོག ་ཤིང་སྐམ་ཞིང་ལུ་

ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་

དར་དཀར་ན་ལུ་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༢༩-༡༠-༢༠༠༩

༡༡-༡༢-༢༠༠༩

༢༥-༡༠-༢༠༠༧

༡༥-༡༠-༢༠༠༧

གྲངས།

བཀོད་ཚེས་

འགོ་ཐོག་ ཐོ་

༢༡-༡༡-༢༠༡༡

༠༧-༠༦-༢༠༡༠

༡༥-༡༠-༢༠༠༩

༡༤-༠༡-༢༠༠༩

བའི་ཚེས་གྲངས།

འཁྲུན་ཆོད་གནང་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན་ས།

ཁྲིམས་ཀྱི་

རྫོང་ཁག་

དབང་འདུས་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

གནང་བའི་

ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་

མཐའ་དཔྱད་

ཟུར་སྦྲགས་༤ པ་ཿ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་ཚད ༼སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ - ༢༠༡༧༽།

ཊི་བི་སུ་བྷ།

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

སེང་གེ་རྡོ་རྗེ།

ཀརྨ་ བསམ་གྲུབ།

དགོ་པའི་མི་ངོ་།

སོར་ཆུད་འབད་

༡༢༨,༠༠༠.༠༠

༧༥,༨༠༠.༠༠

༡,༡༦༩,༨༩༥.༥༦

༤༠,༠༠༠.༠༠

དངུལ།

སོར་ཆུད།
རྒྱུ་དངོས།

བཞིན་ཡོད།

ཁར་ལཱ་འབད་

འདུན་དང་གཅིག་

གིས་ ཁྲིམས་

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

འབད་ཚར་འོང་།*

ཆ་ལུ་སོར་ཆུད་

༢༠༡༨ ཀྱི་སྔ་

ལས་ སྤྱི་ལོ་

བཞིན་ཡོདཔ་

བསྟར་སྤྱོད་འབད་

བཞིན་ཡོད།

ཁར་ལཱ་འབད་

འདུན་དང་གཅིག་

གིས་ ཁྲིམས་

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

དྲན་གསོ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༤ཁ/༢༠༡༠

༡༡/༢༠༠༨

༡༣ཁ/༢༠༠༩ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་:

༦

༧

༨

ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན།

འཛིན་འགོ་དཔོན་ལུ་

ཀཱོལ་ཀ་ཊ་ལུ་ འབྲེལ་

མིན་སྤྱོད་པ།

ཆགས་མ་དངུལ་ཚུལ་

བསམ་རྩེ་ལུ་ གཞིས་

སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་བཟོ་སྐྲུན།

མ་དང་ སྤང་ན་མི་སྡེ་

འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་

ཁག་ནང་ དར་དཀར་

དཀར་དཀར་ན་རྫོང་

རྩོད་རྙོགས།

བསམ་རྩེ་ལུ་ ས་གཏེར་

༡༨/༢༠༠༨

༥

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།

རྩོད་རྙོགས་

ཨང་།

༡༠-༡༢-༢༠༡༠

༢༩-༡༠-༢༠༠༩

༠༥-༠༨-༢༠༡༠

༡༠-༠༤-༢༠༠༩

གྲངས།

བཀོད་ཚེས་

འགོ་ཐོག་ ཐོ་

༢༢-༠༨-༢༠༡༢

༡༨-༠༧-༢༠༡༢

༢༨-༠༥-༢༠༡༢

༣༠-༡༢-༢༠༡༡

བའི་ཚེས་གྲངས།

འཁྲུན་ཆོད་གནང་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན་ས།

ཁྲིམས་ཀྱི་

མངོན་མཐོ་

འདུན་ས།

ཁྲིམས་ཀྱི་

མངོན་མཐོ་

ཁྲིམས་འདུན།

གནང་བའི་

ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་

མཐའ་དཔྱད་

གྲུབ།

ཚེ་དབང་བསམ་

བི་བི་མོང་གར།

ཕན་ཅུང་།

ང་རྒྱས།

མཚན།

སངས་རྒྱསརྒྱལ་

དགོ་པའི་མི་ངོ་།

སོར་ཆུད་འབད་

༦༦༥,༠༠༠.༠༠

༢༣༠,༥༠༠.༠༠

༩༠༠,༠༠༠.༠༠,

༤༧,༨༤༤,༢༨༡.༥༢

༤༣,༢༦༢,༩༨༠.༠༠

དངུལ།

སོར་ཆུད།
རྒྱུ་དངོས།

བཞིན་ཡོད།

ཁར་ལཱ་འབད་

འདུན་དང་གཅིག་

གིས་ ཁྲིམས་

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

ཅིག་འབད་ཡི།

སོར་ཆུད་ཆ་ཤས་

བཞིན་ཡོད།

སོར་ཆུད་འབད་

དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །
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༡༡

༡༠

ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན།

འཛིན་འགོ་དཔོན་ལུ་

ཀཱོལ་ཀ་ཊ་ལུ་ འབྲེལ་

ནང་ལྐོག་ཟ།

དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་

སྤུ་ན་ཁ་ འབྲུག་གི་

ལས་བྱུང་ཡོདཔ༽

རྙོགས་༡༣/༢༠༠༩ ནང་

པ་དང་ལྐོག་ཟ། ༼རྩོད་

དངུལ་ ཚུལ་མིན་སྤྱོད་

གསོ་བའི་མཁོ་སྒྲུབ་མ་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༡༣ཁ/༢༠༠༩ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་:

༠༣/༢༠༡༣

༠༧/༢༠༡༡

༩

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

ཨང་།

༡༠-༡༢-༢༠༡༠

༡༥-༠༡-༢༠༡༤

༢༠-༠༢-༢༠༡༢

གྲངས།

བཀོད་ཚེས་

འགོ་ཐོག་ ཐོ་

༡༡-༡༢-༢༠༡༤

༢༦-༠༩-༢༠༡༤

༡༡-༠༤-༢༠༡༣

༣༠-༡༡-༢༠༡༢

བའི་ཚེས་གྲངས།

འཁྲུན་ཆོད་གནང་

འདུན་ས།

ཁྲིམས་ཀྱི་

མངོན་མཐོ་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན་ས།

ཁྲིམས་ཀྱི་

མངོན་མཐོ་

འདུན་ས།

ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་

ཁྲིམས་འདུན།

གནང་བའི་

ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་

མཐའ་དཔྱད་

མཚན།

ངག་དབང་རྒྱལ་

ཨིན་ད་ར་བླ་མ།

དབང་འདུས།

ཚེ་རིང་ཆོས་གྲུབ།

ཨེལ་བི་སུ་བྷ།

འཕེལ།

བསོད་ནམས་ཆོས་

དགོ་པའི་མི་ངོ་།

སོར་ཆུད་འབད་

༩༠,༠༠༠.༠༠

༡,༠༧༦,༢༨༥.༠༠

༢,༠༠༡,༤༦༤.༠༠

༢,༨༥༧,༠༠༩.༠༠

༤,༡༠༣,༧༦༡.༩༨

༢༨༦,༩༢༥.༠༠

དངུལ།

སོར་ཆུད།
རྒྱུ་དངོས།

བཞིན་ཡོད།

ཁར་ལཱ་འབད་

འདུན་དང་གཅིག་

གིས་ ཁྲིམས་

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

ཡོད།

སོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་

འབད།

སོར་ཆུད་མ་

ཅིག་འབད་ཡོད།

སོར་ཆུད་ཆ་ཤས་

བཞིན་ཡོད།

སོར་ཆུད་འབད་

དྲན་གསོ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༡༠/༢༠༡༠

༠༨/༢༠༡༡

༡༣/༢༠༡༢

༡༢/༢༠༡༣

༡༢

༡༣

༡༤

༡༥

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

ཨང་།

འབྲེལ་བའི་རྩོད་རྙོགས༽

༼ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་དང་

ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན།

ཞིབ་དཔྱད་སྒོ་ར་ཁར་

ཆུ་ཁ་ རྟ་ནག་ལུངམ་

འབྲེལ་བའི་རྩོད་རྙོགས།

ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་དང་

ནང་གསུག་སྤྲོད་ལེན།

བསྡུར་ནང་གཡོ་སྒྱུ་དང་

ནང་སྨན་མཁོ་སྒྲུབ་རིན་

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་

སྨན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན།

ན་རང་ལུ་ གཞི་རྟེན་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༠༤-༠༣-༢༠༡༥

༢༣-༠༡-༢༠༡༥

༠༦-༠༢-༢༠༡༣

༠༣-༠༧-༢༠༡༢

གྲངས།

བཀོད་ཚེས་

འགོ་ཐོག་ ཐོ་

༢༨-༡༢-༢༠༡༥

༢༧-༡༠-༢༠༡༥

༢༧-༠༢-༢༠༡༥

༡༤-༠༡-༢༠༡༥

བའི་ཚེས་གྲངས།

འཁྲུན་ཆོད་གནང་

འདུན་ས།

ཁྲིམས་ཀྱི་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན་ས།

ཁྲིམས་ཀྱི་

ཐིམ་ཕུག་

འདུན་ས།

ཁྲིམས་ཀྱི་

མངོན་མཐོ་

ཁྲིམས་འདུན།

གནང་བའི་

ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་

མཐའ་དཔྱད་

ལས།

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་

ཐུགས་རྟེན་ལ།

འདུས།

ཆོས་རྒྱལ་དབང་

མཚོ།

༡༣,༤༥༠.༠༠

༢༦,༨༠༠.༠༠

༤༧,༡༠༠.༠༠

༡༡༡,༠༠༠.༠༠

༡༤,༠༠༠.༠༠

ཀརྨ་ ཚེ་རིང་།

བསོད་ནམས་རྒྱ་

༡༠༠,༠༠༠.༠༠

༢༩༢,༠༠༠.༠༠

༢,༡༩༠,༨༨༨.༢༠

དངུལ།

སོར་ཆུད།

ཚེ་དབང་རིག་
འཛིན།

ཨེལ་བི་སུ་བྷ།

ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག།

དགོ་པའི་མི་ངོ་།

སོར་ཆུད་འབད་
རྒྱུ་དངོས།

བཞིན་ཡོད།

ཁར་ལཱ་འབད་

འདུན་དང་གཅིག་

གིས་ ཁྲིམས་

ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་

འབད།

སོར་ཆུད་མ་

ཅིག་འབད་ཡོད།

སོར་ཆུད་ཆ་ཤས་

དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །
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༡༡/༢༠༠༩

༡༡/༢༠༠༩

༠༢/༢༠༡༣

༠༡/༢༠༡༥

༡༦

༡༧

༡༨

༡༩

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

ཨང་།
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འཛིན་ཚད་ནང་ལྐོག་ཟ།

རྒྱལ་ཉེན་ལས་སྲུང་

དར་དཀར་ན་ འབྲུག་

རིན་བསྡུར་ནང་གཡོ་སྒྱུ།

༼ཤ་སྟོང་དགོན་པ༽

དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་

ལས་འཛིན་ནང་ལྐོག་ཁ།

བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་

བཀོད་པ།

ཐོབ་བརྗོད་རྫུས་མ་

འཐུས/ཉིན་འཐུས་ཀྱི་

ལོག་སྤྱོད་དང་ འགྲུལ་

འཁོར་དང་མི་སྟོབས་

ལས་འཛིན་ནང་ གཞུང་

བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༢༩-༡༢-༢༠༡༥

༢༦-༠༡-༢༠༡༥

༠༦-༠༨-༢༠༡༢

གྲངས།

བཀོད་ཚེས་

འགོ་ཐོག་ ཐོ་

༠༧-༠༧-༢༠༡༦

༡༧-༠༥-༢༠༡༦

༡༢-༠༡-༢༠༡༦

བའི་ཚེས་གྲངས།

འཁྲུན་ཆོད་གནང་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན་ས།

ཁྲིམས་ཀྱི་

མངོན་མཐོ་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

གནང་བའི་

ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་

མཐའ་དཔྱད་

རྒྱལ།

རྟ་མགྲིན་ཆོས་

མཐར་ཕྱིན།

ཌི་ཨེན་ཤར་མ།

དགོ་པའི་མི་ངོ་།

སོར་ཆུད་འབད་

༧༨༩,༩༠༩.༡༠

༡༣༥,༦༠༠.༦༤

༡,༦༠༠,༤༤༣.༦༠

དངུལ།

རྒྱུ་དངོས།

ཡོདཔ།

སོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་

དྲན་གསོ།

བསྒང་ཡོད།

ས་ཆ་ཌིསི་༡༣།

ལེགས་ཕུག་ལུ་

༢. དགེ་

འབད།

སོར་ཆུད་མ་

ཅིག་འབད་ཡི།

སོར་ཆུད་ཆ་ཤས་

ལཱ་འབད་བའི་
དང་།

ས་ཆ་ཌིསི་༡༥

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

འཕེལ་གླིང་ལུ་

༡. ཆུ་ཁ་བསམ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་

སོར་ཆུད།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༡༢/༢༠༡༤

༡༠/༢༠༡༥

༢༡

༢༢

འཛིན་ཚད་ནང་ལྐོག་ཟ།

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་

སྤྱོད་པ།

མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་

ལས་འཛིན་ཚད་ནང་

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་

སྤྲོད་ལེན།

སྒྲུབ་ནང་ ནང་གསུག་

དང་རྫོགས་ཆས་མཁོ་

གསོ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་

༡༣ག/༢༠༠༩ གསོ་བའི་ལྷན་ཁགཿ

༢༠

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།

རྩོད་རྙོགས་

ཨང་།

༡༧-༡༠-༢༠༡༦

༠༨-༠༤-༢༠༡༥

༢༥-༠༦-༢༠༡༤

གྲངས།

བཀོད་ཚེས་

འགོ་ཐོག་ ཐོ་

༡༧-༠༤-༢༠༡༧

༢༧-༡༢-༢༠༡༦

༠༤-༡༡-༢༠༡༦

བའི་ཚེས་གྲངས།

འཁྲུན་ཆོད་གནང་

འདུན་ས།

ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

ངང་ལམ་དྲུང་

འདུན་ས།

ཁྲིམས་ཀྱི་

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

གནང་བའི་

ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་

མཐའ་དཔྱད་

རྩ་རྒྱས།

དཀར་ཅུང་།

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

དགོ་པའི་མི་ངོ་།

སོར་ཆུད་འབད་

༡,༣༢༠,༠༠༠.༠༠

༢,༢༡༨,༢༥༠.༠༠

༤༢༠,༠༠༠.༠༠

དངུལ།

སོར་ཆུད།
རྒྱུ་དངོས།

འབད།

སོར་ཆུད་མ་

ཡི།

སོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་

བའི་བསྒང་ཡོད།

ནིའི་ ལཱ་འབད་

སོར་ཆུད་འབད་

འགྲན་འདྲ་

༦༠༠༠.༠༠ དང་

ཡུ་ཨེསི་ཌོ་ལར་

དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །
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༠༧/༢༠༡༢

༡༣/༢༠༡༤

༢༣

༢༤

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

ཨང་།
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ཁྲལ་ཟུར།

ཀྱིས་ བཙོང་ཁྲལ་ལས་

སྒོ་ལུ་ ནང་འདྲེན་པ་༡༨

ཕུན་ཚོགས་གླིང་འཛུལ་

ནང་གཡོ་སྒྱུ།

སྐྱེལ་འདྲེན་ཐོབ་བརྗོད་

རྡོ་ཕུག་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱིས་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༠༥-༠༦-༢༠༡༧

༢༠-༠༥-༢༠༡༦

གྲངས།

བཀོད་ཚེས་

འགོ་ཐོག་ ཐོ་

༠༤-༡༢-༢༠༡༧

༢༣-༡༠-༢༠༡༧

བའི་ཚེས་གྲངས།

འཁྲུན་ཆོད་གནང་

འདུན་ས།

ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

གླིང་ དྲུང་

ཕུན་ཚོགས་

འདུན་ས།

ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

གླིང་ དྲུང་

ཕུན་ཚོགས་

ཁྲིམས་འདུན།

གནང་བའི་

ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་

མཐའ་དཔྱད་

རི་ཏ།

རྡོ་ཕུག།

དགོ་པའི་མི་ངོ་།

སོར་ཆུད་འབད་

༡༩,༨༩༢.༤༧

༡,༩༣༤,༩༨༤.༥༢

༥༣༠,༦༠༩.༤༥

དངུལ།

སོར་ཆུད།
རྒྱུ་དངོས།

ཨིན།***

འབད་དགོཔ་

ཆ་ལུ་སར་ཆུད་

༢༠༡༨ ཀྱི་སྔ་

ལས་ སྤྱི་ལོ་

འབད་དོ་ཡོདཔ་

སོར་ཆུད་ཀྱི་ལཱ་

ཨིན། **

འབད་དགོཔ་

ཆ་ལུ་སར་ཆུད་

༢༠༡༨ ཀྱི་སྔ་

ལས་ སྤྱི་ལོ་

འབད་དོ་ཡོདཔ་

སོར་ཆུད་ཀྱི་ལཱ་

ཡི།

སོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་

དྲན་གསོ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

༡༠/༢༠༡༥

༠༥/༢༠༡༤

༡༡/༢༠༡༥

༠༤/༢༠༡༦

༢༥

༢༦

༢༧

༢༨

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

ཨང་།

དཔྱད་སྒོ་ར་ཁར་ལྐོག་ཟ།

ངང་ལམ་ཅ་དམ་ཞིབ་

ཐོབ་བརྗོད་རྫུས་མ།

འགན་ལོག་སྤྱོད་དང་

དབང་འཛིན་ནང་ ལཱ་

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་

གིས་ལྐོག་ཟ།

བགྲེསཔ་དང་གཞན་ཚུ་

དགེ་ལེགས་དྲུང་པ་

འཛིན་ཚད་ནང་ལྐོག་ཟ།

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༢༢-༠༥-༢༠༡༧

༢༣-༠༡-༢༠༡༧

༢༠-༡༡-༢༠༡༥

༡༧-༡༠-༢༠༡༦

གྲངས།

བཀོད་ཚེས་

འགོ་ཐོག་ ཐོ་

༠༨-༠༧-༢༠༡༧

༣༠-༠༦-༢༠༡༧

༡༤-༠༦-༢༠༡༧

༢༠-༠༤-༢༠༡༧

༡༧-༠༤-༢༠༡༧

བའི་ཚེས་གྲངས།

འཁྲུན་ཆོད་གནང་

འདུན་ས།

ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

ངང་ལམ་དྲུང་

འདུན་ས།

ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་

འདུན་ས།

ཁྲིམས་ཀྱི་

ཕུག་དྲུང་ཁག་

དགེ་ལེགས་

འདུན་ས།

ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་

ངང་ལམ་དྲུང་

ཁྲིམས་འདུན།

གནང་བའི་

ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་

མཐའ་དཔྱད་

ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ།

བཟའ་ཁང་།

ཧོ་ལི་ཌེ་ཧོམ་

ཚོགས།

ཨོ་རྒྱན་ཕུན་

ཚེ་རིང་སྐྱིད་པ།

བསྟན་པ་རྡོ་རྗེ།

པདྨ་ཆོས་སྒྲོན།

དགོ་པའི་མི་ངོ་།

སོར་ཆུད་འབད་

༡༦༢,༩༢༤.༠༠

༡༥༣,༧༣༩.༡༧

༥༠,༡༠༤.༤༣

ལེབ་གྲངས་༡༢

ས་ཆ་ཌིསི་༣༠།

བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལུ་

དང་
༢. གསར་སྤང་

སཱན་ཏ་ཕི་ཅིག་

༡. སྣུམ་འཁོར་

རྒྱུ་དངོས།

༩༦,༥༧༡.༡༤ ལྕགས་ཤོག་

༣༦༡,༤༣༠.༠༠

དངུལ།

སོར་ཆུད།

ཡི།

སོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་

དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །
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༣༠

༤༢ པ༽

༼བམ་ཚན་

༡༣/༢༠༡༤

༡༢/༢༠༡༤

༢༩

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

ཨང་།

ཁྲལ་ཟུར།

ནང་འདྲེན་པ་༡༨ ཀྱིས་

སྤྱོད་པ།

མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་

ལས་འཛིན་ཚད་ནང་

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་

ཕུན་ཚོགས་གླིང་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།

༠༥-༠༦-༢༠༡༧

༠༨-༠༤-༢༠༡༥

གྲངས།

བཀོད་ཚེས་

འགོ་ཐོག་ ཐོ་

༠༤-༡༢-༢༠༡༧

༢༥-༠༧-༢༠༡༧

བའི་ཚེས་གྲངས།

འཁྲུན་ཆོད་གནང་

འདུན་ས།

ཁྲིམས་ཀྱི་

གླིང་དྲུང་ཁག་

ཕུན་ཚོགས་

ཀྱི་འདུན་ས།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

གནང་བའི་

ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་

མཐའ་དཔྱད་

༩,༠༧༤.༦༨

སུ་བ་ད་མ་ཡ་

པདྨ་སྒྲོལ་མ།

བཀྲིས་ཆོས་སྒྲོན།

འཛོམས།

ཀུན་ལེགས་ཆོས་

མཛེས་སྐོར་སྒྲོལམོ།

མ།

བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་

ཀར་ཀི།

༡༨,༩༥༩.༩༠

༦༨,༤༨༠.༥༣

༡༨,༥༧༨.༣༨

༡༣,༧༢༡.༡༢

༧,༡༣༢.༡༨

༡༨,༥༡༡.༠༩

སུག་བྷ་དུར་བ་
ར་ལི།

༣༩,༥༩༡.༡༡

༤༥,༠༠༠.༠༠

དངུལ།

སོར་ཆུད།

ཀརྨ་ བསྟན་འཛིན།

སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

དགོ་པའི་མི་ངོ་།

སོར་ཆུད་འབད་
རྒྱུ་དངོས།

དྲན་གསོ།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ཨང་།

ཨང་།

རྩོད་རྙོགས་

རྩོད་རྙོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།
གྲངས།

བཀོད་ཚེས་

འགོ་ཐོག་ ཐོ་
བའི་ཚེས་གྲངས།

འཁྲུན་ཆོད་གནང་

ཁྲིམས་འདུན།

གནང་བའི་

ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་

མཐའ་དཔྱད་

༢༩,༠༠༠.༥༩
༢༤,༥༠༡.༤༡
༤༨༡,༤༩༩.༠༢

ལེགས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།

ཚེ་རིང་བུད་དར།
པདྨ་བཀྲིས།

ཉི་མ་ལྷ་མོ།

ཇཱསི་མཱན་གི་མི་རེ།

ཨོ་རྒྱན་སྒྲོལ་མ།

༨༦,༦༠༧.༠༩

༣༩,༧༨༠.༦༣

༦,༣༠༦.༧༧

༤༣,༦༠༠.༩༦

ཚེ་དབང་དཔལ་

འབྱོར།

༣༣,༥༦༥.༧༥

དངུལ།

སོར་ཆུད།

བསྟན་འཛིན་གཡུ་
སྒྲོན།

དགོ་པའི་མི་ངོ་།

སོར་ཆུད་འབད་
རྒྱུ་དངོས།

ཨིན། **

ལུ་འབད་དགོཔ་

༢༠༡༨ཀྱི་སྔ་ཆ་

ལས་ སྤྱི་ལོ་

འབད་དོ་ཡོདཔ་

སོར་ཆུད་ཀྱི་ལཱ་

དྲན་གསོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།
ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །
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བསྣར་བཞག་པའི་སོར་ཆུད།

དངུལ་ཀྲམ་ ༡༡༡,༧༠༣,༦༣༠.༡༤

དངུལ་ཀྲམ་ ༣༧,༢༧༢,༦༦༩.༡༣

དངུལ་ཀྲམ་ ༤༡,༥༣༤,༧༡༩.༧༣

རྩོད་གཞི་མཐོ་གཏུགས་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ ༼བསྣར་བཞག་པའི་སོར་ཆུད༽།

སོར་ཆུད་འབད་ཡོད་མི།

དངུལ་ཀྲམ་ ༡༩༠,༥༡༡,༠༡༩.༠༠

སོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་བའི་བསྡོམས།

***སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ སོར་ཆུད་ཡོངས་རྫོགས་འབད་ཡོདཔ།

**སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ སོར་ཆུད་ཡོངས་རྫོགས་འབད་ཡོདཔ།

*སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ སོར་ཆུད་ཆ་ཤས་ཅིག་འབད་ཡོདཔ།

དྲན་གསོ་ཿ དུས་མཐུན།

༼བརྒྱ་ཆ་༥༨.༦༽།

༼བརྒྱ་ཆ་༡༩.༦༽།

དངུལ་ཀྲམ་༦,༦༠༡,༨༧༩.༨༥ བརྩིས་ཏེ༽།

༼བརྒྱ་ཆ་༢༡.༨༽༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་གི་

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །
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ཡིག་ཨང་ ཨེ་སི་སི/ཀིའུ་ཨེམ་ཨེས/ཨེ/དྲོཨོ་པི་ཨི/༠༢

ངན་ལྷད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད། ངན་ལྷད་སྙན་ཞུ་འབད།

ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས།

ངན་ལྷད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་སྨོ?

ཡིག་ཚང་ནང་འོང་ཐོག་ལས།

པར་འཕྲིན་ཐོག་ལས།
༠༢-༣༣༤༨༦༩

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས།
༠༢-༣༢༢༩༨༧

ཡིག་འགྲེམས་ཐོག་ལས། ༡༡༡༣།
ལྷ་འགྲོ་ལམ་ ཀ་ཝང་གྱང་ས་
ཐིམ་ཕུག།

 ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་བཀོད་པའི་སྐབས་ རང་སོའི་མིང་གསལ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་ཁ་གསལ་ཚུ་
བཀོད་དང་མ་བཀོད་ཀྱི་གདམ་ཁ་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་རང་ར་སོ་སོ་ལུ་ཡོད།

ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང།
www.acc.org.bt
ཉོགས་བཤད་བཀོད་སའི་ཁ་བྱང་།
complaints@acc.org.bt

 ངན་ལྷད་ཀྱི་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མིང་མེད་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཡང་ལེནམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མིང་མེད་པའི་ཉོགས་བཤད་བཀོད་ཚེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཉོགས་བཤད་
དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཁ་སྐོང་ ལེན་ནི་དང་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཚུ་ལུ་ བཀག་འཛིན་འབད་སྲིད།

ངན་ལྷད་སྙན་ཞུ་ནང་ལུ་གནད་དོན་ག་ཅི་རང་ཚང་དགོཔ་སྨོ?
ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་རྐྱངམ་ཅིག།
(དཔེར་ན་ དབང་ཚད་ལོག་སྤྱོད་ ནང་གསུག་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་ ལ་སོགས་པ།)
ངན་ལྷད་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཚུའི་ ཁ་གསལ་ (མིང་དང་ཁ་བྱང)
ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁ་གསལ་ (ངན་ལྷད་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འབད་ཡོད་ག?
དཔང་པོ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཁ་གསལ་ (ཡིག་ཆ་

སྒྲ་གཟུང་དང་ པར་ལ་སོགས་པ)

ངན་ལྷད་འདི་ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་འབད་ཡོད་ག? དང་ ངན་ལྷད་འདི་ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡོད་ག?་)

ཚུ་ཡོད་ན་ སྙན་ཞུ་དང་གཅིག་ཁར་འཕུལ་དགོ།

ཉོགས་བཤད་ལུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དང་ལེན་ག་དེ་སྦེ་རང་འབདཝ་ཨིན་ན?
ཉོགས་བཤད་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ བདུན་ཕྲག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་གྲོས་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།
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