དྭངས་གསལ།

དྲང་སྤྱོད།

འཇིགས་སྣང་མེདཔ།
ཐབས་ཤེས།

ཉམ་ཆུང་།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༩ །

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
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ངན་ལྷད་ལུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད།

Anti-CorruptionམCommission
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོ
་ལྷན་ཚོོགས།

Report 2019།
ལོོAnnual
་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩

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

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

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

ཤོོགས་གྲངས།

1

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

དམིགས་གཏད།

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

སྒེར་སྡེའི་ལས་ཚོོགས་ཚུ་ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་སམ་

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

དཀར་ཆག།
ངོ་སྤོོད།
ཤོོགས་གྲངས། ༡ - ༤

དོོན་ཚན་༡ པ། དོོན་ཚན་༢ པ། དོོན་ཚན་༣ པ། དོོན་ཚན་༤ པ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཨིན་པའི་ཆ་ཚུལ།

འབྲས།

ཚོོགས་འདི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་
ཤོོགས་གྲངས།

༥-༤༡

• ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་གཙོོ་རིམ།:
དུས་མཐུན།

• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་
ཚོགས་ནང་ དྲང་སྤྱོད་
བཙུགས་ནི།

• ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་གྲུབ་
འབྲས།

• མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ།

ཚོོགས་ཀྱི་ལས་དོོན་གྲུབ་
ཤོོགས་གྲངས།

༤༢-༡༡༠

• མི་མང་ཤེས་ཡོོན།
• སྔོན་འགོག།

• ཉོགས་བཤད་དང་ཕྱིར་
གཏུགས།

• ཞིབ་དཔྱད་དང་ཕྱིར་
གཏུགས།

• རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད།

• ལོོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་
ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་གྱི་གྲོས་གཞི།: རྒྱལ་
ཡོངས་དྲང་སྤྱོད་དང་ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་བྱུས་
༢༠༡༩-༢༠༢༣ ཅན་མ།

མཇུག་དོན།

ཤོོགས་གྲངས། ༡༢༧ - ༡༣༢

ཟུར་སྦྲགས

ཤོོགས་གྲངས། ༡༣༣ - ༡༥༧

སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།

ཤོོགས་གྲངས།

༡༡༡-༡༡༨

• སྤྱི་ཚོོགས་གསུམ་པའི་

ཚོགས་ཐེངས་༢ པའི་

གྲོས་ཆོད།- རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུ།

གདོོང་ལན་དང་ རྒྱབ་སྣོོན་།

ཤོོགས་གྲངས། ༡༡༩-༡༢༦
• ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེད་པའི་
ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་།

• ཐག་ཉེ་བའི་གདོོང་ལན།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངོ་སྤྲོོད།

4

ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངོ་སྤྲོོད།
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩

གི་ལོོ་འདི་ནང་

ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་

སྐུལ་སྟོོབས་ཆེ་བའི་

མཉམ་འབྲེལ་དང་མཉམ་རུབ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་འབྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ “ངན་

ལྷད་མར་ཕབ་” ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་གཙོོ་བོོ་ཅིག་སྦེ་ ཆ་འཇོག་གནང་མི་འདི་
གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་འབད་ནི་ནང་ སྲིད་དོོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ ནན་བསྐྱར་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་

ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་༢༠༡༩-༢༠༣༢ ཅན་མ་འདི་ཡང་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
ཆ་འཇོག་གནང་ཡོོདཔ་དང་ ཧེ་མ་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ མི་རྗེ་བློོན་ཆེན་མཆོག་གིས་ ཁྲི་འཛིན་མཛད་ཐོོག་ལས་
རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་

ཐབས་བྱུས་འདི་ དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོདཔ་

ཡང་ འགན་འཁྲི་ཅན་དང་སྤྱོོད་བཟང་

དེ་ལས་ དྭངས་གསལ་ལྡན་པའི་ ངོ་རྐྱང་དང་ ལམ་ལུགས་ཡར་

ངེས་བརྟན་བཟོོ་ནི་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་ཐབས་བྱུས་འདི་གི་

འཕེལ་གཏང་ནི་ཚུ་ཨིནམ་དང་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢

དམིགས་གཏད་ཚུ་

པའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོོང་ལེན་འབད་ནིའི་དོོན་

ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་འབྱུང་བཅུག་ནི་ཚུ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ གི་ལོོ་འདི་ རྒྱལ་
ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་ལག་ལེན་གྱི་ ལོོ་ངོ་དང་པམ་ཅིག་ཡང་ཨིན།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ མཉམ་རུབ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་ འཐེབ་སྦེ་ར་རྒྱ་

སྐྱེད་བཏང་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་
མཚན་རྟགས་བཀོད་ཐོོག་དང་ ལས་གཡོོག་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་ ཀུན་སྤྱོོད་དར་
ཁྱབ་གཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་

སློོབ་གྲྭ་དང་

ནང་ གཅིག་བསྡོོམས་འབད་ཡོོད་མི་དང་

ལག་ཤེས་དང་ལག་གཡོོག་སྦྱོོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་

རྩ་གཞུང་

སློོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཕྲན་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་ཡོོད་མི་ དེ་

ལས་ སློོབ་གྲྭ་ནང་གི་སློོབ་ཕྲུག་དང་ སློོབ་གྲྭ་ལས་འཐོོན་སྡོོད་ཡོོད་པའི་ འབྲུག་པའི་ན་གཞོོན་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་
ན་གཞོོན་དྲང་སྤྱོོད་ལས་རིམ་གྱི་ ཐབས་བྱུས་བརྩམས་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཐབས་ཤེས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོོང་ལེན་
འབད་ནི་དང་

དྲན་ཚོོར་ཅན་གྱི་མི་ཁུངས་ཅིག་སྦེ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་

ལམ་ལུགས་དང་སྲིད་བྱུས་

དེ་ལས་

བྱ་རིམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་ནང་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ར་ འབད་བརྩོོན་སྐྱེད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་
རྫོོང་ཁག་༢༠ ནང་གི་ རྒེད་འོོག་༢༠༥ ག་རའི་ནང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ འགོ་བཙུགས་མི་
རྒེད་འོོག་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཐེངས་གཉིས་པམ་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་
ཤོོགས་གྲངས།

1

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཚོོགས་ཀྱིས་ བཟང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་བཟོོ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཏང་
ཐབས་ལུ་ ཕན་ཚུན་བར་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ་དང་ བརྗོད་དོོན་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལྷག་
པར་དུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་

ཉེན་ཁ་གཞིར་བཞག་ཐོོག་གི་དྲང་

སྤྱོོད་ཐབས་ལམ་དང་ ནང་འཁོད་བདག་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་
འཛིན་སྐྱོང་འདི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པའི་བྱ་སྒོའི་ནང་ འབྲེལ་མཐུན་བཟོོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དེད་གཡོོག་པའི་སྦྱོོང་བརྡར་དང་བརྟག་ཞིབ་ དེ་ལས་ ཆོག་ཐམ་སྤྲོོད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་བརྟེན་པའི་ ཞིབ་འཇུག་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོདཔ་དང་ ལམ་ལུགས་

ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་ཡང་ཕུལ་ཡོོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་བཞི་པའི་ཆ་ཤས་སྦེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོར་ ལས་སྡེ་
༡༥༠ འི་ནང་ཁྱབ་ཡོོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཅིག་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོདཔ་ཨིན།

མ་

འོོངས་པའི་ནང་ ངན་ལྷད་ལས་བརྟེན་ སྲིད་བྱུས་བཟོོ་ནི་ནང་ གནོོད་ཉེན་ཡོོད་མི་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་
སྡེའི་ཚོོགས་ཐེངས་༡༧ པའི་ནང་ལས་ གནང་མི་རྒྱབ་སྣོོན་དང་བསྟུན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
ཁྲིམས་བཟོོ་དང་སྒྲིག་གཞི་གསར་བཟོོ་བརྩིས་ཏེ་ འབྲུག་ལུ་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་ནི་ནང་ ཉེན་ཁ་དང་ཆད་སྐྱོན་

ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་བར་ཞུགས་ཀྱི་
གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལ་ནིའི་དོོན་ལུ་

ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་རྩོོད་ཉོགས་བསྡོོམས་༥༠ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་

ཚུགས་ཡོོད་མི་འདི་ འདས་པའི་ལོོ་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༢༨.༢ གི་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་
འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས་བསྡོོམས་ལས་ རྩོོད་ཉོགས་༣༨ པོོ་འདི་ རྩོོད་ཉོགས་གསརཔ་
ཨིནམ་དང་ རྩོོད་ཉོགས་༡༢ པོོ་འདི་ ཧེ་མའི་འཕྲོོ་མཐུད་ཚུ་ཨིན། རྩོོད་ཉོགས་༢༥ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་

ཡོོད་མི་ལས་ རྩོོད་ཉོགས་༡༣ རྩོོད་བཤེར་གྱི་དོོན་ལུ་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་
ཡོོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཕྱིར་གཏུགས་བརྒྱ་ཆ་༥༢.༠ ལུ་ཡར་སེང་སོོང་སྟེ་ཡོོད། རྩོོད་ཉོགས་དྲུག་ འབྲེལ་
ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་

བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་གཏང་ཡོོདཔ་དང་

རྩོོད་ཉོགས་

དྲུག་ སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ངོས་ལེན་མེད་པའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཐོོག་ བཤོོལ་བཞག་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཁྲིམས་འདུན་ཁག་ཚུ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྩོོད་བཤེར་འབད་ཡོོད་པའི་ བདེ་སྲུང་དང་
ཀྲོང་གསར་གྱི་རྩོོད་ཉོགས་བརྩིས་ཏེ་

རྩོོད་གཞི་༦༠ ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོོདཔ་དང་ དེའི་གྲལ་ལས་ རྩོོད་

གཞི་༡༩ མཐོོ་གཏུགས་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

2

ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་འཇོམས་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་
ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་

གཞི་ཚན་སྣ་མང་ནང་

རིག་པ་དང་ཤེས་བྱ་ཚུ་དགོཔ་ཡོོད་མི་ཚུ་

ངོས་ལེན་

འབད་དེ་ ནང་འཁོད་ལས་བྱེད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ཡོོད་པའི་ གོ་གནས་

ཁག་༢༣ ག་རའི་དོོན་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གཞིར་བཞག་ཐོོག་གི་ མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་ཅིག་ཡང་བཟོོ་

སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འཆར་གཞི་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ འབྲེལ་
བ་ཡོོད་པའི་ དམིགས་གཏད་ཅན་གྱི་ལས་རིམ་དང་ དོོན་སྨིན་དང་ནུས་སྟོོབས་ཅན་གྱི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་

ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྦྱོོང་འབད་བཅུག་སྟེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་དང་ ཤེས་ཚད་ལྡན་པའི་གཡོོག་སྡེ་ཅིག་སྦེ་
བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་གཞི་བཀོད་ཅིག་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲལ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ཐད་

སྤྱ་ལོོ་༢༠༡༩

གི་ལོོ་ནང་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ བཟུམ་སྦེ་ར་ སྐུགས་༦༨ ཐོོབ་སྟེ་ གྲལ་རིམ་ཨང་༢༥ པའི་ནང་ཚུད་དེ་
ཡོོདཔ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་༤༣ དང་ཕྱདཔ་ད་ འབྲུག་གི་སྐུགས་ཚད་དེ་

མཐོོ་སུ་སྦེ་ཡོོདཔ་དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིཀ་ལུང་ཕྱོོགས་ཀྱི་ དཔྱ་སྙོམས་སྐུགས་ཚད་༤༥ གུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་
མི་དང་ཕྱེདཔ་ད་ཡང་ འབྲུག་གི་སྐུགས་ཚད་ མཐོོ་སུ་སྦེ་ཡོོད་ཨིན། འབྲུག་གིས་ འདས་པའི་ལོོ་ལྔའི་ནང་ ཨེ་
ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིཀ་ལུང་ཕྱོོགས་ནང་ལས་ གྲལ་རིམ་ཨང་དྲུག་པ་འདི་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ར་ འཐོོབ་ཡོོདཔ་དང་ སཱཀ་

ལུང་ཕྱོོགས་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ གཙང་དག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་འཐོོན་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོོའི་རྩ་ཚན་༢༧ པའི་དོོན་ཚན་༤ པ་དང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་

ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོོན་ཚན་༡༦༩ ཅན་མའི་༡ པའི་དགོངས་དོོན་དང་བསྟུན་ འབྲུག་རྒྱལ་པོོ་མཆོག་
དང་བློོན་ཆེན་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོོགས་བཅས་ལུ་ ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ་ཕུལ་མི་འདི་ སྙན་ཞུ་ཐེངས་
༡༣ པ་ཨིན། དམིགས་བསལ་གྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ ལོོ་ངོ་ལྔ་གི་གནས་
ཡུན་ཚང་ནི་ཨིན་མི་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གཉིས་ (ཁྲི་འཛིན་ ཀུན་ལེགས་དབྱངས་འཛོོམས་དང་ ལྷན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོོ་) གི་དོོན་ལུ་ མཇུག་གི་སྙན་ཞུ་ཅིག་ཨིན། འདི་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ སྤྱི་ལོོ་
༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ ཚུད་དེ་ཡོོད་པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ཟླ་༤ པ་ལས་ (ལོོ་བསྟར་
སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ནང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ཟླ་༣ ཚུན་ཚུད་དེ་ཡོོད་) འདས་པའི་ལོོ་ལྔའི་
ཡང་བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

འོོག་ལུ་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ངོ་སྤྲོོད་དང་མཇུག་དོོན་མ་བརྩིས་བར་ དོོན་ཚན་བཞི་ཡོོདཔ་
ཨིན།

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

དོོན་ཚན་༡ པ།: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ཚུལ།
དོོན་ཚན་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ སྔར་བ་ལྷག་སྟེ་ བློོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་
ཚུགས་པའི་ དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་སྦེ་བཟོོ་ནི་ནང་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གཙོོ་རིམ་སྟོོན་ཏེ་
ཡོོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོོད།

དོོན་ཚན་༢ པ།: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས།
དོོན་ཚན་འདི་ནང་ མི་མང་ཤེས་ཡོོན་དང་ སྔོན་འགོག་ དེ་ལས་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཕྱིར་གཏུགས་

བརྩིས་ཏེ་ ཞིབ་དཔྱད་ལ་སོོགས་པའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལཱ་འགན་གཙོོ་བོོ་དང་ རྒྱལ་

སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོའི་ནང་
འབྲུག་གི་གྲལ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོོད།
དོོན་ཚན་༣ པ།: སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།
དོོན་ཚན་འདི་ནང་ སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་འབྲེལ་བའི གྲོས་ཆོད་གནང་མི་དང་
དེ་ཚུའི་བསྟར་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོོད།
དོོན་ཚན་༤ པ།: གདོོང་ལན་དང་རྒྱབ་སྣོོན།
དོོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་
གདོོང་ལན་ཚུ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་

དྲང་ཁྲིམས་མཁོ་སྤྲོོད་འབད་ནི་ནང་

གནོོད་ངན་འབྱུང་མི་གི་མ་ཚད་པར་

ཕྱིའི་གཟུགས་དང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་ལུ་ཡང་ གནོོད་ངན་ཡོོད་པའི་

སྐོར་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོོདཔ་དང་ དེ་ནང་ བར་ཞུགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོོད།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཚོོགས་འདི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་
ཨིན་པའི་ཆ་ཚུལ།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་
ཚོོགས་འདི་ གཙུག་སྡེ་
ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ཚུལ།
དོོན་ཚན་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ ཕྱི་དང་ནང་གི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ལས་བརྟེན་ བློོ་གཏད་
དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་

དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་

གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་ནང་

བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་འབད་བཞིན་ཡོོད་པའི་ལཱ་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོོད།

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

༡.༡ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་གཙོོ་རིམ།: དུས་མཐུན་གནས་སྟངས།
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ གཙོོ་རིམ་དག་པ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
ཡོོདཔ་དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་དུས་མཐུན་ཚུ་ རིམ་འབྱུང་གི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོོད། སྙན་ཞུའི་
དུས་ཚོོད་ནང་གི་དུས་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་བཀོད་དེ་ཡོོད།
༡.༡.༡ ལས་ཚོོགས་གཞི་བསྒྱུར་དང་ ལས་བྱེདཔ་གསར་བསྐོས།
འདས་པའི་ ཉམས་མྱོོང་དང་གོམས་སྦྱང་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ཟླ་༤

པའི་ ཚེས་༡ ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོོད་པའི་ ལས་ཚོོགས་གཞི་བསྒྱུར་དང་ མི་སྟོོབས་
གྲངས་ཚད་དེ་ ཞབས་ཏོོག་དང་འབྲེལ་ཆགས་ དེ་ལས་ ཐོོན་སྐྱེད་ལག་ལེན་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོོན་

ལུ་ དུམ་གྲ་ཅིག་གཞི་བསྒྱུར་འབད་དེ་ མི་སྟོོབས་ཡར་སེང་འབད་ཐོོག་ལས་ ཧེང་སྐལ་ར་ གཤམ་གསལ་
ལྟར་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།
-

གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་སྡེ་ཕྲན་འདི་ སྡེ་ཚན་ལུ་རྒྱ་སྐྱེད།: སྤྱི་གཡོོག་པའི་དྭངས་གསལ་དང་འགན་

ཁྲི་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དོན་ལུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ནང་གི་

གཞི་གནས་དང་འཁྲི་བ་

དེ་ལས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་འཛིན་སྐྱོང་ཞབས་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་
ཐབས་ལམ་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན།

འདི་གིས་འབད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའི་ནང་ རྒྱལ་

གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ངོས་ལེན་གནང་མི་དང་བསྟུན་ སྔོན་འགོག་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་འགོག་སྡེ་ཚན་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་སྡེ་ཕྲན་འདི་ གཞི་གནས་
གསལ་སྟོན་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ལུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

-

ཡིག་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་འདི་ འགན་དབང་དང་མི་སྟོོབས་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཡིག་
ཆ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཟེར་ མིང་སོར་ཡོདཔ།: འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡
ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༡༢༨ པ་དང་༡༣༧ པ་༢༤ པའི་(༡) པའི་(ཐ) པ་ དེ་ལས་ ༢༥ པའི་(༡)

པའི་(ཁ་) པ་དང་(ཉ) པའི་དགོངས་དོན་ཚུ་དང་བསྟུན་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་བའི་རྩོད་ཉོགས་

ཚུ་ ཞིབ་བཤེར་དང་འཁྲིལ་ བརྩོད་བཤེར་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་དང་ལེན་ནམ་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་

ལེན་ དེ་ལས་ རིམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་སོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན། འ་ནཱི་ ཕྱིར་གཏུགས་གསུམ་ཆ་ར་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་
མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ རྩོད་ཉོགས་ཚུ་ག་ར་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་སྒོ་དམ་ནི་ནང་
གྲོས་ཆོད་/དང་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་

མཉམ་འབྲེལ་འབད་

དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་རྩོད་

ཉོགས་གུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དང་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དུས་མཐུན་ཐོག་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་
བསྐྱར་ཞིབ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ལུས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རྩོོད་བཤེར་དང་བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་ དེ་ལས་ རིམ་ལུགས་
ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དོོན་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོོད་ཚུ་གུ་ རྗེས་
སུ་བཟུང་སྟེ་

མཉམ་སྡེབ་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་

དམིགས་བསལ་གྱི་སྡེ་

ཚན་ཅིག་དགོཔ་འཐོོན་ཏེ་ཡོོད། ཨིན་རུང་ སྡེ་ཚན་སོོ་སོོ་གསར་བཙུགས་འབད་ནི་མེན་པར་ ད་ལྟོོ་

ཡོོད་པའི་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་ཁུངས་འོོག་གི་ ཡིག་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་འདི་ནང་ མི་སྟོོབས་
ཡར་སེང་འབད་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཡིག་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཟེར་ མིང་སོོར་ཏེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་

༨ པའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་གནང་བ་མ་ལྷོོད་ཚུན་

བྱ་སྒོ་འདི་ཚུ་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་

གནས་སྐབས་

ཀྱི་ བདེ་སྒྲིགས་འབད་དེ་ཡོོད། ལྷག་པར་དུ་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་

དགོ་པའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་དང་ ལས་རིམ་གྱི་ལས་སྣ་ཅིག་ཨིན་མི་ དྲང་སྤྱོོད་
བརྟག་དཔྱད་ལམ་ལུགས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ལཱ་ཡང་ སྡེ་ཚན་འདི་ལུ་ འགན་ཁུར་བཀལ་ཏེ་
ཡོོདཔ་ཨིན།

-

ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་རྒྱ་སྐྱེད།:

བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་

སྤྱི་ཚོོགས་གཉིས་པའི་

ཚོོགས་ཐེངས་༡༡

ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

པའི་ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མི་སྟོབས་ཡར་སེང་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱབ་སྣོན་གནང་མི་དང་བསྟུན་ མི་སྟོབས་ལྷན་
ཐབས་བཙུགས་ཐོག་ལས་

ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་

སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་བཞིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་
ཤོོགས་གྲངས།

7

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་

གདོོང་ལེན།
31 July 2015

མ

ོང
་ འོ
ས

་བ
ཙ

ན

་ཀྱི

་ དོ

ོན

་ལུ

་འ

ཕེ

ལ

་ ཤུ

ག

ས

་ ཡུ

ན་

བ རྟ

ན་

བཞ

ག་

ནི །

23 April 2018

འཇིགས་སྣང་མེདཔ།

དྲང་སྤྱོོད།

8

ཤོོགས་གྲངས།

ཁྱད་རིག།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་འོག་ལུ་ མི་སྟོབས་ཁ་སྐོང་བཙུགས་ཐོག་ལས་ བརྡ་དོན་ཁ་གསོའི་

སྡེ་ཕྲན་ཅིག་ཡང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༨ པའི་ནང་བཙུགས་མི་
གྲོས་འཆར་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་ལྟོ་ ཆ་འཇོག་མ་གནང་པར་
ཡོདཔ་ཨིན།
-

ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་འོོག་གི་ལཱ་སྡེ་༥ པའི་གཞི་བསྒྱུར།: སྤྱིར་བཏང་ལས་གཡོོག་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་པའི་སྐབས་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོག་འོང་ནི་དང་ ལས་ཁུངས་སྦོམ ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཞིབ་

དཔྱད་ལས་ཁུངས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཕྲན་དང་ འཕྲུལ་
རིག་དང་ཚན་རིག་སྡེ་ཕྲན་(ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ལས་སྤོ་སོར་འབད་ནི་) དེ་ལས་ དྲག་སྤྱོད་
རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཕྲན་གསུམ་ཡོད་པའི་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་འགོ་གི་ལཱ་སྡེ་༥ པའི་གཞི་བསྒྱུར་འབད་
ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གྲོས་འཆར་འདི་

གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཕུལ་ནི་ཨིན།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་སྡེ་ཕྲན་འདི་

ཆ་འཇོག་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་

སྡེ་ཚན་ལུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་མི་འདི་གིས་

མི་

སྟོོབས་ཀྱི་ཕོོ་ཚོོད་འདི་༡༥༠ ལས་༡༥༢ (ལྷན་འཛིན་དང་དེད་གཡོོགཔ་ དེ་ལས་ གཞི་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་

གཡོོགཔ་/སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོོགཔ་མ་བརྩིས་བར་) ལུ་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ མི་སྟོོབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་ནི་གི་ཐད་ཁར་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ལས་སྤྱི་

ལོོ་༢༠༡༨ ཚུན་ མཐར་འཁྱོལ་འབྱུང་མ་ཚུགས་པའི་ གཡོོག་བཙུགས་ཐེངས་༢༢ བརྩིས་ཏེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩
ལུ་ ལས་གཡོོགཔ་༣༤ ཧེང་སྐལ་ གསར་བཙུགས་འབད་ཚུགས་པའི་ རེ་བ་སྐྱེད་ཅི། ཨིན་རུང་ ལཱ་གི་ཉམས་
མྱོོང་སྣ་ཚོོགས་ལྡན་པའི་

ཁྱད་རིག་ཅན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་

ཐོོབ་ནི་ནང་གདོོང་ལན་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་

ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལས་བྱེདཔ་༢༢ རྐྱངམ་གཅིག་ གསར་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ཅི། ནང་
འཁོད་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ལྔ་གསར་བཙུགས་འབད་དགོ་ཚུགས་མི་དང་ ལས་བྱེདཔ་ལྔ་ དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་
བརྩིཝ་དང་ ངེས་ཏིག་གིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོ་ནང་ མི་གྲངས་༡༢ ལས་བརྒལ་ གསར་བཙུགས་འབད་མ་
ཚུགས།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡ པའི་ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ ལས་
གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་༡.༡
བྱེདཔ་ ཡོོངས་བསྡོོམས་༡༡༨ ཡོོདཔ་ཨིན།

ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༡: གསར་བཙུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས།
བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་
དགོཔ་འཐོོན་ཡོོད་པའི་
ལས་བྱེད་པའི་གྱངས་ཁ།

ད་ལྟོོ་ཡོོད་པའི་ལས་
བྱེད་པའི་གྱངས་ཁ།
(སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ཟླ་
༡༢ པ་ཚུན)

གསར་
བཙུགས་
འབད་
ཡོོདཔ།

༡

༠

༠

༠

༠

༦

༥

༡

༡

༥

༤

༢

༢

༠

༤

༣

༣

༠

༠

༣

བདག་སྐྱོང་།

༢

༢

༠

༢

༠

དཔེ་མཛོོད།

༡

༡

༠

༠

ལས་ཁུངས།
དྲུང་ཆེན་ལས་གཡོོག།
དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་།

སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ལས་
གཡོོག

བརྡ་དོོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་
བརྒྱུད་ལས་གཡོོག

མི་སྟོོབས་དང་སྦྱོོང་བརྡར་ལས་
གཡོོག
བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་
ལས་གཡོོག

དངུལ་རྩིས།
སྤྱིར་བཏང་ལས་གཡོོགཔ། (སྐུ་
སྒེར་དྲུང་ཆེན་དང་ལས་རོོགསཔ་
ཚུ་བརྩིས་ཏེ་)

༢

༢

༠

ལས་བྱེད་པའི་
དགོངས་
ཡོོངས་བསྡོོམས།
ཞུ་འབད་
(སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩
ཡོོདཔ།
ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་)

༠

༢
༡

༨

༤

༤

༡

༧

འཕྲུལ་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།

༡༧

༧

༡

༠

༩

ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས།

སྔོན་འགོག་དང་ཤེས་ཡོོན་ལས་
ཁུངས།

༦༠

༤༥

༤

༥

༤༣

༢༣

༡༤

༥

༠

༡༩

བསྡོོམས།

༡༠

༡༥༢

༡༢

༣

༡

༡༤

ཁྲིམས་དོོན་སྡེ་ཚན།

ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་ཁུངས།

༡༥

ལས་བྱེདཔ་ཡོོངས་བསྡོོམས། (ལྷན་འཛིན་༣ དེད་གཡོོགཔ་༡༢
ལས་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོོགཔ་༣ བརྩིས་ཏེ་)
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༩

༡༠༦

༢

༢༢

༠

༡༠

གཞི་རིམ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཡོོགཔ་༡ དེ་

༡༡

༡༡༨
༡༣༧

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

འདས་པའི་ལོོ་བཞི་གི་ནང་ལུ་
ལས་ར་བྱུང་བཞིན་ཡོོད་པའི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཧེ་མ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་བསྒང་

མི་སྟོོབས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་

ལས་ཚོོགས་གཞི་བསྒྱུར་དང་ རྩལ་

བཏོོན་ཐོོག་ལས་གསར་བཙུགས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ སེལ་ཚུགས་ཏེ་ཡོོད། ལས་བྱེད་པའི་གྱངས་ཁ་འདི་ སྤྱི་

ལོོ་༢༠༡༥ ལུ་ ལས་བྱེདཔ་༦༦ ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ ཚུན་ ལས་བྱེདཔ་༡༡༨ ལུ་ ཡར་སེང་སོོང་
ཡོོདཔ་ཨིན།
ངན་ལྷད་མེད་པའི་མི་སྡེ་བཟོོ་ནི་ནང་ ཕན་རླབས་འབྱུང་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་དང་སྔོན་འགོག་ དེ་ལས་ མི་

མང་ཤེས་ཡོོན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལས་དོོན་གཙོོ་བོོ་གསུམ་ཡོོད་མི་དེ་ ཧེང་
སྐལ་ར་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་ཚན་ནང་ མི་སྟོོབས་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོོག་ལས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་
མི་ མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་མཐར་འཁྱོལ་མི་(༢༠) དང་ སློོབ་དཔོོན་(༢༡) ཚུ་གསར་བཙུགས་འབད་ཡི། ཨིན་
རུང་ གདོོང་ལན་ངོ་མ་གཅིགཔོོ་འདི་ འབྲུག་མི་མང་སུ་ཅིག་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ དངུལ་ཕོོགས་ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་པའི་

ལཱ་གཡོོག་ཚུ་འཚོོལ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་

ཞི་གཡོོག་ག་རའི་ནང་བྱུང་བཞིན་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་

ལས་བྱེདཔ་

ཚུ་ གཏན་གཡོོག་སྦེ་ སྡོོད་མ་བཏུབ་པའི་ དཀའ་ངལ་འདི་ཨིནམ་དང་ འདས་པའི་ལོོ་ལྔའི་ནང་ (༢༠༡༥-

ཐིག་ཁྲམ་༡.༢ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
༢༠༡༩) གཤམ་གསལ་ཐིག་ཁྲམ་༡.༢
ལྷན་ཚོོགས་ནང་ལས་ ལས་བྱེདཔ་བསྡོོམས་༣༢ འཐོོན་འགྱོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༢: ལས་བྱེད་པའི་གྲངས་ཚད་བཅུད་སྡུད།
ལོོ།

༢༠༡༥

གསར་
འཐོོན་འགྱོ་མི།
བཙུགས།
(དགོངས་ཞུ་
(གསརཔ་/
དང་གནས་
གནས་སོོར་)
སོོར་)
༩

༡

༢༢

༢༢

༡༥༠

༡༥༢

༡༤༠

༢༢ (༡༥.༧%)

༡༥༢

-

༡༡

༩༦

༢༠༡༨

༢༧

༡༧
༥

༡༠

༡༢

༡༠༦

བསྡོོམས།

༩༢

༣༢

༦༠

༡༡༨
(༨༤.༣%)

༡༧

༡༢༨

༦༦

༡༩

༢༠༡༩

༡༤༧

༨

༤
༥

༩

གསར་བཙུགས་
འབད་ནི་གི་འཆར་
གཞི་ཡོོད་པའི་ལས་
བྱེད་པའི་གྱངས་ཁ།

༢༣
༡༦

ཆ་འཇོག་
འབད་ཡོོད་
པའི་ལས་
བྱེད་པའི་
གྱངས་ཁ།

ཐོོབ་ཡོོད་
པའི་ལས་
བྱེད་པའི་
གྱངས་ཁ།

༢༠༡༦
༢༠༡༧

འཆར་གཞི་དང་
ཕྱདཔ་ད་ཁྱད་
པར་ཐོོན་ཡོོད་
པའི་ལས་བྱེད་
པའི་གྱངས་ཁ།

ངེས་
ཏིག་སྦེ་
ཡོོད་མི།

༨༥

༡༡༨

༩༤

༡༡༣

༡༤༠

-

༡༧

-

༡༤༧

དྲན་ཐོོ: སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ པ་ཚུན་ ལས་བྱེདཔ་༡༤༧ གསར་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ འཆར་གཞི་ཡོོད་མི་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡
པའི་ནང་ ལས་བྱེདཔ་༡༤ གསར་བཙུགས་འབད་ཡོོདཔ་དང་ ལས་བྱེདཔ་༡ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོོད།)
ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡.༡.༢ ནང་འཁོད་ལག་ལེན་ཚུ་ཁྱད་རིག་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོོ་ནི།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ལུ་བརྟེན་པའི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་སྦེ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་

ལུ་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་བའི་གནད་སྤྱོོད་ བྱ་རིམ་ ལག་ལེན་ལག་དེབ་ དེ་ལས་ ལམ་སྟོོན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་དང་
གསར་བཟོོ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་ལས་དོོན་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

ལག་དེབ་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོདཔ།: གཤམ་འཁོད་ ལག་དེབ་དང་ལམ་སྟོོན་ཚུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།
•

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ།:

རང་ར་སོ་སོའི་ནང་

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་མཁོ་ཆས་འདི་

འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་གཡོ་སྒྱུ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་

ལས་ཚོོགས་

ངོས་འཛིན་འབད་

ནི་དང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐོག་ལས་ རང་འདོད་ལྟར་ སྔོན་
འགོག་འབད་ནི་ནང་ཕན་རོགས་འབད་མི་གི་

རང་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཁོ་ཆས་ཅིག་ཨིན།

ངན་

ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་མཁོ་ཆས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལས་ར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་མཁོ་ཆས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། ངན་

ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་ཐབས་ལམ་འདི་ སི་ཨོ་ཨེསི་ཨོ་ཚོང་སྡེའི་ཉེན་ཁ་
འཛིན་སྐྱོང་གཞི་བཀོད་དང་ ཨའི་ཨེས་ཨོ་༣༡༠༠༠:༢༠༠༩ ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཞི་རྩ་བཟུམ་མའི་
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་ཚད་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཉེན་

ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་
ལས་ཚོགས་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ལམ་སྟོན་

འབདཝ་ཨིན། ལག་དེབ་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ལྟ་ཞིབ་
འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཞི་ཐབས་དང་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་ གཞི་རྩ་ངོ་མ་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
•

བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོའི་ལག་དེབ།: ཉོགས་བཤད་དང་འབྲེལ་བའི་ གྲོས་ཆོད་བཞིའི་གྲལ་ལས་ གྲོས་

ཆོད་གཅིགཔོ་འདི་ བརྡ་དོན་ཁ་གསོ་འབད་ནི་འདི་ཨིན། གྲོས་ཆོད་གཞན་མི་གསུམ་འདི་ ངོས་ལེན་
མེདཔ་དང་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན། བརྡ་དོན་ཁ་གསོའི་གྲོས་ཆོད་

འདི་ ཉོགས་བཤད་ཅིག་ནང་ བརྡ་དོན་ཚུ་མ་ཚངམ་ལས་ བརྡ་དོན་ཁ་སྐོང་འཚོལ་དགོཔ་ ཡང་
ན་ བདེན་དཔྱད་འབད་དགོཔ་འབྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ གྲོས་ཆོད་གཞན་མི་གསུམ་གུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་
མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ གྲོས་ཐག་བཅད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། བརྡ་དོན་ཁ་གསོ་རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་འགན་འདི་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༢ པ་ལས་ ཁྱད་རིག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་ཁུངས་ལུ་བཀལ་ཏེ་ཡོད། བརྡ་དོན་

ཁ་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་འབདཝ་ཨིནམ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཐབས་ལུ་
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ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བརྡ་དོན་ཁ་གསོའི་ལམ་སྟོན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་
འབད་ཡི། ལམ་སྟོན་འདི་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ སྲིད་བྱུས་དང་དམིགས་གཏད་ འགན་

ཁུར་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ ཚད་བཟུང་དུས་ཚོད་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ལམ་སྟོན་འདི་ ལག་
ལེན་འཐབ་མི་དང་འབྲེལ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བརྡ་དོན་ཁ་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ ཁྱད་རིག་གི་

སྒོ་ལས་འབད་ནི་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བརྗེ་སོར་འབད་མི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཡང་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགས་
པའི་རེ་བ་སྐྱེདཔ་ཨིན།
•

བཙན་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་ རྒྱུ་དངོས་རིན་བསྡུར་འབད་ཐངས་ཀྱི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་སྟོོན།: འབྲུག་གི་

ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ནང་ ཉེས་ལས་འཐབ་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ གནོད་འགེལ་ལས་བརྟེན་པའི་
འབྲས་བུ་སྤྱོད་ནི་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེས་ལས་ཀྱི་ཁེ་འབབ་ཚུ་ སོར་ཆུད་འབད་
དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡

ཅན་མའི་

དོན་ཚན་༡༠༣ པ་དང་༡༠༧ པའི་ནང་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གནོད་འགེལ་ལས་བརྟེན་པའི་ རྒྱུ་
དངོས་གང་རུང་

བཙན་ལེན་དང་སྤྱོད་བཀག་འབད་ཆོག་པའི་

དབང་ཚད་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

དེ་

བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༡༠༣ པའི་
(༦) པ་གིས་ བཙན་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ བསྒུལ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་དངོས་གང་རུང་

མགྱོགས་དྲགས་

སྦེ་རུལ་ཉེན་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ ཉམས་ཆག་འབྱུང་ཉེན་ཡོདཔ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་
རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱུ་དངོས་རིན་བསྡུར་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད་གནང་སྟེ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
འཁྲུན་ཆོད་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་དང་རྩོད་ཟླ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ གྱོང་རྒུད་མ་ཕོག་ནི་དང་ དེ་

བཟུམ་མའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ ལམ་སྟོན་འདི་བཟོ་སྟེ་ རིན་བསྡུར་ཚུ་ རིམ་མཐུན་དང་དངོས་ཅན་ ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་སྒོ་

ལས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འདི་ནང་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཁ་གསལ་
འབད་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།
•

སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ལས་གཡོོག་དང་འབྲེལ་བའི་

གནས་ཚད་ལྡན་པའི་བྱ་རིམ་རིམ་བཟོོ་

ཡོདཔ།: སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ལས་གཡོག་གི་ བྱ་སྒོ་ཚུ་ ལྷག་པར་ ཡར་དྲགས་བཏང་ཐབས་

ལུ་ ༡) དུས་མཐུན་ནང་འཁོད་མཉམ་འབྲེལ་ འགོ་འདྲེན་དང་ཕན་འདེབས། ༢) ནང་འཁོད་དང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་ མཐུན་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་། ༣) ལས་འགུལ་གྱི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ བགོ་བཀྲམ་དང་འཛིན་

སྐྱོང་། ༤) ལས་རིམ་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་ བཟོ་ནི་དང་ལྟ་སྐྱོང་ དེ་ལས་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་
ཤོོགས་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

རྒྱལ་ཡོོངས་

མཐུན་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་མཐུན་

ལེགས་ཤོོམ་བཟོོ་ནི།

14

ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

བྱ་རིམ་ཚུ་གསར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་ཚད་ལྡན་པའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ སྤྱི་

བཏང་ལས་གཡོག་གི་གནས་ཚད་དང་ འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་
བྱ་རིམ་ དེ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་དང་མཉམ་སྡེབ་འབད་ཐངས་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དེ་

ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༩ པའི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ཐེངས་
གསུམ་པའི་ རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ལས་༢༠༡༨ ཚུན་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་ དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་

ཞིབ་ རིམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ དེ་ལས་ སྒེར་སྡེ་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ ལམ་སྟོོན་ལག་དེབ་དང་
གནས་ཚད་ཀྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་༢༢ བཟོོ་ཡི། དེ་འབད་བཟོོ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ བྱ་རིམ་ཚུ་ ཤོོ་མཚུངས་སྦེ་

ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་ངེས་བརྟན་བཟོོ་ནི་དང་ ཞབས་ཏོོག་མཁོ་སྤྲོོད་ཀྱི་ སྤུས་ཚད་དང་འཇོན་ཚད་ཚུ་ ཧེང་
སྐལ་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ལུ་ཨིན།

ལག་ལེན་ལག་དེབ་ཚུ་ལུ་ གནས་ཡོོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད།: ནང་འཁོད་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་

ཐབས་དང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ ལུ་ དྲང་སྤྱོོད་ངོས་བཟུང་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་ལྔ་པ་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་
འཛིན་སྐྱོང་ཐེངས་གསུམ་པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོོད་པའི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་སེལ་ནིའི་

དོོན་ལུ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པ་དང་༤ པའི་ནང་ ལག་དེབ་༡༢ དང་ ཉོགས་བཤད་
འཛིན་སྐྱོང་དང་ཞིབ་དཔྱད་ལུ་
དཔྱད་འབད་ཡི།

འབྲེལ་བ་ཡོོད་པའི་འབྲི་ཤོོག་དང་དཔེ་གཞི་ཚུ་གུ་

གནས་ཡོོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་

ལག་དེབ་ཚུ་ལུ་གནས་ཡོོད་མེད་ཀྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་འདི་གིས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོད་པའི་ སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་

སྒོའི་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ གོམས་སྲོོལ་མང་ཤོོས་ར་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡

ཅན་མ་དང་ འབྲེལ་ཡོོད་ཁྲིམས་གཞན་ཚུ་གི་ དགོངས་དོོན་ཚུ་དང་

གལ་ཚུ་དང་

མཐུནམ་སྦེ་ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

ཨིན་རུང་

ལག་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོོད་པའི་ མཁོ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་ འབྲེལ་ཡོོད་ཁྲིམས་གཞན་གྱི་དགོངས་དོོན་ཚུ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལག་དེབ་ཀྱི་དོོན་ཚན་

གྱི་བར་ན་ མ་འགྲིགས་པའི་སྐྱོན་དང་ ལག་དེབ་ནང་ཡང་ དོོན་ཚན་ལ་ལུ་ རྒྱབ་འགལ་འགྱོ་ཡོོདཔ་ དེ་ལས་
ལག་དེབ་ནང་གི་དགོས་མཁོ་དག་པ་ཅིག་

བསྟར་སྤྱོོད་འབདཝ་ད་ལྟབས་མ་བདེ་བའི་སྐྱོན་ཚུ་ཡང་

ཤེས་

རྟོོགས་བྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། ད་ལྟོོ་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་དང་ ཁྱད་རིག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱིས་
དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་སེལ་ནིའི་དོོན་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་ རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོོག་ ལག་
དེབ་དང་ འབྲི་ཤོོག་ དེ་ལས་ དཔེ་གཞི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོོད།

ཤོོགས་གྲངས།

15

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལུང་ཕྱོོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་
མཐུན་འབྲེལ།:

ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་
མཐུན་རོོགས་ཡར་དྲགས་
བཟོོ་ཡོོད།

16

ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གནས་སྡུད་བསགས་མཛོོད་རིམ་ལུགས་གསར་བཟོོ།: ལས་ཚོོགས་ནང་འཁོད་ ལས་དོོན་ཚུ་དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་

སྒོ་ལས་འཐབ་ནི་གི་དོོན་ལུ་

འོོས་འབབ་ལྡན་པའི་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་ཐབས་ཏེ་

བརྡ་དོོན་ཚུ་རིམ་མཐུན་

ཐོོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༠༦
ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ཚུན་ ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་གི་ ཉོགས་བཤད་དང་ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་
ཆ་འཇོག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོོད་པའི་ མི་ངོ་༡༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་དང་ རྩོོད་ཉོགས་

༢༦༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོོན་ཚུ་ ཉོགས་བཤད་དང་ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་
མེདཔ་ལས་བརྟེན་

བརྡ་དོོན་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་

གནས་སྡུད་གཞི་མཛོོད་ཅིག་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

དེ་བཟུམ་མའི་ རྗེས་ཤུལ་ཅན་གྱི་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོོད་བཟོོ་

དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དྲན་འཚོོར་ཅན་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཟོོ་ནི་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་ཚུགས་པའི་

དོོན་སྨིན་དང་བློོ་གཏད་ཅན་གྱི་བརྡ་དོོན་བསགས་མཛོོད་རིམ་ལུགས་ཅིག་ དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་འབྱུང་ཡོོདཔ་ལས་
བརྟེན་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། གནས་སྡུད་གཞི་མཛོོད་འདི་གུ་ འོོས་མཚམས་ལྡན་པའི་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱིར་

བཏང་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ དོོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་ མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་བར་ཞུགས་འབད་ནི་
ལུ་ཕན་པའི་ ངོ་རྐྱང་གི་རྒྱབ་རྟེན་བརྟག་ཞིབ་དང་ དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོོད།

༡.༡.༣ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ རྒྱབ་ལུས་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི།
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་གཙོོ་རིམ་གཙོོ་བོོ་ཅིག་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་(སྤྱི་ལོོ་༢༠༠༦-༢༠༡༥) གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ རྒྱབ་
ལུས་ཉོགས་བཤད་༥༥༥ དེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ པ་ལས་རྒྱ་ཆ་༤༠ དེ་ཅིག་མར་ཕབ་འབད་ནི་དེ་ཨིན། སྙན་

ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ རྒྱབ་ལུས་ཉོགས་བཤད་དེ་ རྒྱ་ཆ་༦.༧ གུ་ མར་ཕབ་འབད་ཡོོདཔ་དང་ རྒྱབ་ལུས་ཉོགས་
བཤད་༣༧ རྐྱངམ་ཅིག་ལུས་ཡོོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྒྱབ་ལུས་ཉོགས་བཤད་སྐོར་ དོོན་ཚན་༢.༢.༤
པའི་ནང་ དུས་མཐུན་བཟོོ་སྟེ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོོད།

༡.༡.༤ གལ་ཆེ་བའི་མཉམ་རོོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་དང་མཐུན་འབྲེལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།
རྒྱལ་ཡོོངས་མཐུན་འབྲེལ།
རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོོགས་སྡེ།: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སློོབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོོན་ནང་ ཀུན་སྤྱོོད་
དང་དྲང་སྤྱོོད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོོགས་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་

གོ་བརྡའི་

ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོོདཔ་ཨིན། གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ནང་ ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བརྩི་
མཐོོང་ཤེས་ཡོོན་གྱི་ཆོས་ཚན་ལེགས་སྒྱུར་འབད་ནི་དང་ སློོབ་དཔོོན་ཚུ་གིས་ ཆོས་ཚན་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་སྟོོན་
ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐབས་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ཐབས་ལུ་ མཉམ་རུབ་

ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་སྐོར་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་དང་མཉམ་རུབ་འབད་ནིའི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་
བཀོད་དེ་ཡོོད།

འབྲུག་དྭངས་གསལ་རྩོོལ་སྒྲུབ།: འབྲུག་དྭངས་གསལ་རྩོོལ་སྒྲུབ་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་

གལ་ཆེ་བའི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་ མཉམ་རོོགས་ཅིག་ཨིན། འབྲུག་དྭངས་གསལ་རྩོོལ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྐོར་ གོ་བ་སྤྲོོད་ནི་དང་མཐའ་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཚོོགས་ཀྱི་ལཱ་འགན་གུ་ ལྷན་ཐབས་སྦོོམ་སྦེ་ར་ འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དྲང་སྤྱོོད་དང་དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་

འགན་འཁྲི་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་དང་ མཉམ་རུབ་ཐོོག་ལས་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ མི་ཁུངས་ཚུ་

བཅའ་མར་གཏོོགས་བཅུག་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་དྭངས་གསལ་རྩོོལ་
སྒྲུབ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་རོོགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་གི་ ཁས་བླངས་ཡང་བསྐྱར་དུ་འབད་ཡོོདཔ་

ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ཟླ་༤ པའི་ནང་ འགོ་དང་པ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོོད་པའི་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༣ པའི་ནང་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ཡོོད་པའི་གོ་བརྡའི་ཆིངས་

ཡིག་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་༢༠༡༩-༢༠༢༣ ཅན་མ་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་
བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནི་ནང་ ཕན་རོོགས་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ལས་ ༢༠༡༨ ཚུན་ བཟོོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་
ཚོོགས་དང་

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་

ལྷན་ཚོོགས་ དེ་ལས་ སེམས་ལྡན་རིག་པའི་སྤེལ་ཁང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ལུ་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་ཡོོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བརྒྱུད།: ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ བརྡ་བརྒྱུད་ལུ་གལ་ཆེ་བའི་འགན་ཁུར་ཡོོདཔ་ལས་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་བརྡ་བརྒྱུད་མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐབས་ཀྱི་
ལཱ་ལུ་ འབད་བརྩོོན་བསྐྱེད་དེ་ར་ཡོོད། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པའི་ནང་ བརྡ་དོོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་འགོ་དཔོོན་

གཅིག་ བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོོད་མི་དང་འབྲེལ་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་བརྡ་དོོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་གཅིག་

ཟིན་བྲིས་འབད་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ཡང་འབད་བཞིན་ཡོོད། ཐབས་བྱུས་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་གྲལ་གཏོོགས་འབད་ནི་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
མཉམ་འབྲེལ་དང་མཉམ་རུབ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
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ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་

བྱུས་སྐོར་ མི་མང་ལུ་ཤེས་ཡོོན་དང་གོ་བརྡ་སྤྲོོད་ནིའི་དོོན་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་

ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་ར་འཐབ་སྟེ་ཡོོད། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༧ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
ཅིག་ཚོོགས་ཡོོདཔ་ཨིན།

མཐུན་འབྲེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཐབས་ལུ་

ཞལ་འཛོོམས་

བརྡ་བརྒྱུད་ཚོོང་སྡེ་ཚུའི་ངོ་ཚབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཞལ་འཛོོམས་ཚོོགས་པའི་ཤུལ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གནས་ཚུལ་གསལ་སྟོོན་ཞལ་འཛོོམས་ཐོོག་ལས་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་
གཏོོགས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ གྲོས་གནས་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོོད། འདི་ཡང་ འཇུག་བསྡུ་ཡོོད་པའི་

ཞིབ་དཔྱད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཚུ་སྤེལ་ནིའི་དོོན་ལུ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོ་འཇུག་ལུ་ གནས་ཚུལ་
གསལ་སྟོོན་གྱི་ཞལ་འཛོོམས་ཚར་གཉིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོདཔ་ཨིན།
ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས།:

ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་

ཁེ་གྱོང་ལྡན་པའི་ལས་སྡེ་སྣ་ཚོོགས་ཚུ་དང་

གཅིག་ཁར་ ཐབས་ལམ་རྣམས་པ་སྣ་ཚོོགས་དགོཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་གཙོོ་རིམ་གཅིགཔོོ་འདི་ ཞི་བའི་

མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ཚུ་ མི་ཁུངས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་དང་ ཐག་ཉེ་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞི་བའི་མི་

སྡེ་ལས་ཚོོགས་ཚུ་ གྲལ་གཏོོགས་འབད་ནི་འདི་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་
བྱུས་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ཅན་མའི་ནང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ཚུ་

ཁོང་རའི་ལས་འགན་ངོ་མ་ཚུ་སྒྲུབ་པའི་

སྐབས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ཡང་འཐབ་དགོ་པའི་ ལས་སྡེ་གཙོོ་བོོ་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་
ཡོོདཔ་དང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་དབང་ཚད་ཚུ་སྤྲོོད་དགོཔ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོོད།

ད་ཚུན་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་༤༦ ཡོོདཔ་ཨིན་རུང་ མང་ཤོ ོས་ཅིག་ ཁོང་རའི་ལས་འགན་གཙོོ་བོོ་གྲུབ་ནི་

ནང་ བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱེདཔ་ཨིནམ་ལས་ འདི་གིས་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་
ལྡན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་ནང་ཕན་གྲོགས་ཆེནམོོ་ཅིག་ར་མི་འབད་བས། ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ག་ར་

རང་

སོོའི་འགན་ཁུར་ལས་བརྟེན་ དེ་བཟུམ་མའི་འགན་ཁུར་ཚུ་འཐབ་བཅུག་ནི་ནང་ གྲལ་གཏོོགས་འབད་ནི་འདི་

ལཱ་ཁག་ཡོོདཔ་ལས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཁོང་རའི་ལས་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་ དྲང་
སྤྱོོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་འབད་
ནི་ནང་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ར་ཕན་ཐོོག་ཚུགས། གཙུག་སྡེ་ལུ་ཆ་གནས་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོོ་མི་འདི་གིས་ མི་མང་གི་

བློོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་སྦོོམ་སྦེ་བསྐྱེད་ཚུགས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ཚུ་གི་ དྲང་སྤྱོོད་
དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་

གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་

མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་

གིས་ ཁྲིམས་དང་ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དོོན་ལུ་ འོོས་

མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་བཟོོ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། ལྷག་པར་དུ་ དྲང་སྤྱོོད་གོང་འཕེལ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ཤོོགས་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གྱི་ལས་འགན་གྲུབ་ནི་ལུ་ མཁོ་ཆེ་བའི་ཐོོན་སྐྱེད་བྱིན་དགོཔ་ཡང་ཁག་ཆེ། ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་དང་
གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་ནང་

ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ཚུ་

དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་

གྲལ་གཏོོགས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་ལུ་ཡོོད་པའི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་གོང་འཕེལ་
ལས་རིམ་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོོག་ “དྲང་ཁྲིམས་དང་གཞུང་སྐྱོང་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་དོོན་

ལུ་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་གྲལ་གཏོོགས་ཐབས་བྱུས་” བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་གྲོས་སྟོོན་པ་
ཅིག་གདམ་བསྐོས་འབད་དེ་ཡོོད། ཐབས་བྱུས་འདི་གིས་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་དང་མི་མང་ལས་སྡེ་གིས་

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་དང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་ བཞེད་
དོོན་ལྟར་མཉམ་འབྲེལ་དང་གྲལ་གཏོོགས་འབད་ཐངས་ཚུ་བཀོད་ནི་ཨིན།

ལུང་ཕྱོོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ།
ཧོོང་ཀོང་གི་

ཟླ་༤

ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་རང་དབང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་མགྲོན་སྐྱོང་།:

པའི་ནང་

ཚོོགས་ཡོོད་པའི་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩

ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་རང་དབང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་མཁས་འཛོོམས་ཐེངས་

༧ པའི་སྐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ཧོོང་ཀོང་གི་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་

རང་དབང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལྷན་འཛིན་དང་ འགོ་དཔོོན་གོངམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞལ་འཛོོམས་ཅིག་ཚོོགས་

ཡོོད་མིའི་འཕྲོོ་མཐུད་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༨-༡༢ ཚུན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་རང་དབང་ལྷན་ཚོོགས་ལས་ འཐུས་མི་གཉིས་སྦེ་མི་ སྡེ་ཚན་གྱི་མགྲོན་སྐྱོང་འབད་ཡོོདཔ་
ཨིན། བལྟ་སྐོར་འདིའི་དམིགས་དོོན་གཙོོ་བོོ་ར་ ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནིའི་
དོོན་ལུ་ཨིནམ་དང་ ཐད་ཀར་དུ་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་རང་དབང་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལྷན་ཚོོགས་ནང་ལྕོགས་
གྲུབ་ཡར་སེང་གི་

དགོས་མཁོ་ཡོོད་མེད་ཀྱི་

ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི་ནང་ཕན་རོོགས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ཨིན།

དེ་དང་བསྟུན་ བལྟ་སྐོར་སྐབས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་གི་དགོས་མཁོ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོ་པའི་

གནད་དོོན་སྐོར་ གྲོས་སྟོོན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ གཙུག་སྡེ་སོོ་སོོའི་ ཉམས་མྱོོང་དང་ལག་ལེན་
དྲག་ཤོོས་ཚུ་ཡང་བརྗེ་སོོར་འབད་ཡི།

སི་རི་ལང་ཀ་གི་ ནང་གསུག་ ཡང་ན་ ངན་ལྷད་ཉེས་འཛུགས་ཞིབ་དཔྱད་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ འབྲུག་པའི་འཐུས་
མི་ཚུ་གི་བལྟ་སྐོར།: སི་རི་ལང་ཀ་གི་ ནང་གསུག་ ཡང་ན་ ངན་ལྷད་ཉེས་འཛུགས་ཞིབ་དཔྱད་ལྷན་ཚོོགས་
ཀྱིས་ཞུ་བ་དང་འཁྲིལ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལས་འཐུས་མི་ལྔ་འབད་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་

སྤྱི་ལོོ་

༢༠༡༩ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༤-༡༨ ཚུན་ ཉམས་མྱོོང་བརྗེ་སོོར་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ བལྟ་སྐོར་ནང་འགྱོ་ཡོོདཔ་
ཨིན། བདུན་ཕྲག་གཅིག་གྱི་བརྗེ་སོོར་ལས་རིམ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

སྡོོམ་གྱི་མཁོ་ཆས་དང་ཁྱད་རིག་ ལས་རིམ་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་སྔོན་འགོག་དང་ ཞིབ་བརྟོོག་

གི་ཐབས་བྱུས་སྐོར་ཉམས་མྱོོང་བརྗེ་སོོར་འབད་དེ་ཡོོད། ལས་རིམ་འདི་ནང་ མི་མང་ཤེས་ཡོོན་དང་གོ་བ་བརྡ་
སྤྲོོད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་དང་ལས་རིམ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་ལུ་གཙོོ ་ཤུགས་
བསྐྱེད་དེ་ སྔོན་འགོག་གཙོོ་གཞུང་གི་ཐབས་བྱུས་ ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་དང་གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་ ཁེ་ཕན་
ལྟག་སྤྲོོད་གསལ་སྟོོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལ་སོོགས་པའི་སྔོན་འགོག་གི་མཁོ་ཆས་

ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་དང་

མཐའ་བཏོོགས་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ཁྱད་རིག་དང་ རྩོོད་ཉོགས་འཛིན་སྐྱོང་སྐོར་

སྤྱན་འབུལ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཕན་ཚུན་བར་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ སི་རི་ལང་ཀའི་ནང་གསུག་ ཡང་ན་
ངན་ལྷད་ཉེས་འཛུགས་ཞིབ་དཔྱད་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་དང་

སི་རི་ལང་ཀ་གི་

ལྷན་ཁག་དང་ལས་

ཁུངས་ གཙུག་ལག་སློོབ་སྡེ་ དེ་ལས་ དམ་འཛིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ འགོ་དཔོོན་གོངམ་ཚུ་གི་ཡང་བཅའ་མར་

གཏོོགས་ཅི། ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྡེ་མཚན་གྱིས་ སི་རི་ལང་ཀའི་ ཁྲིམས་སྤྱི་བློོན་པོོ་དང་མཐོོ་གཏུགས་
ཁྲིམས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ དེ་ལས་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་མཇལ་ཕྲད་ཞུ་ཡི།

ཐའི་ལེནཌ་གི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ བསྐྱར་

གསོོ།: གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ བསྐྱར་གསོོ་འབད་ཡོོདཔ་

དང་ ཆ་འཇོག་དུས་ཡུན་འདི་ ལོོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ཨིན། གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་བསྐྱར་གསོོ་འབད་མི་འདི་
གིས་ གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་རིག་དང་ལག་ལེན་དྲག་ཤོོས་ དེ་ལས་ བརྡ་དོོན་དང་གསང་བའི་
གནས་ཚུལ་ཚུ་ བརྗེ་སོོར་འབད་ཐོོག་ལས་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོོད། གཙུག་སྡེ་

གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་ནང་ ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་ཅིག་ལུ་ ཕན་
གྲོགས་ཚུ་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ར་འབད་ནིའི་ སེམས་ཐག་གཅད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ མ་ལེ་ཤི་ཡ་གྱི་རྒྱལ་ཡོོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

ལྷན་ཚོོགས་དང་ བེ་སཱེེལ་གཞུང་སྐྱོང་སྤེལ་ཁང་ དེ་ལས་ བང་ལ་དེཤི་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཚུ་

དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་

ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སིང་ག་པོོར་གྱི་ ངན་ལྷད་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ཞིབ་དཔྱད་ཡིག་ཚང་དང་ རྒྱ་གར་

གྱི་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁང་ལྟེ་བ་ ཡུ་ཨེས་ཨེ་གི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁང་ལ་སོོགས་པའི་ ལུང་ཕྱོོགས་
དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལས་སྡེ་དང་

ཁྲིམས་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་མི་ལས་སྡེ་

དང་གཅིག་ཁར་ མོོས་མཐུན་ལཱ་གི་མཉམ་འབྲེལ་ལེགས་ཤོོམ་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

མིང་གཏམ་ཅན་ཚུ་

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

༡.༡.༥ ངན་ལྷན་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ ‘གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ གཡོོག་སྤྲོོད་མི་ཅིག་སྦེ་’ བཟོོ་ནི།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷན་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ ‘གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ གཡོོག་སྤྲོོད་མི་ཅིག་སྦེ་’
བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ལས་སྣ་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་དོོན་ལུ གཙུག་སྡེའི་བློོ་བསྐུལ་དང་མི་སྡེའི་ཉེན་སྲུང་མ་
དངུལ།:

མ་དངུལ་འདི་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་

ལས་བྱེད་པའི་མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོོར་གྱི་

དགོས་མཁོ་ཚུ་སེལ་ཐོོག་ལས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ ཡུན་རིངམོོ་སྦེ་

ཕྱག་ཞུ་ནི་ལུ་ བློོ་བསྐུལ་དང་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོོན་ལུ་ བཟོོ་བཀོད་འབད་ཡོོདཔ་དང་ འདི་
ཡང་ རིམ་གྱི་སྦེ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནི་ཨིན།

འགོ་རིམ་དང་པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་

སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན།

ལས་བྱེད་པའི་ཕན་བདེ་ལས་འཆར།: ལས་འཆར་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ པའི་ཟླ་༢ པའི་ནང་ ངེས་མེད་པའི་

གློ་བུར་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་ བསྟར་སྤྱོོད་ཀྱི་གདོོང་ལན་ཚུ་སེལ་ནི་དང་ ལས་འཆར་འདི་ ཡུན་རིང་སྦེ་གནས་

ཐབས་སྒྲིག་དགོ་པའི་གནད་དོོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོོག་ལས་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཨ་ལུའི་ཉིན་སྐྱོང་མཐུན་རྐྱེན།: ཉིན་སྐྱོང་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པ་ལས་ ཨ་ལུ་༡༥ དང་ཉིན་

སྐྱོང་གི་ལཱ་འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་༣ བཙུགས་ཐོོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨ་

ལུའི་ཉིན་སྐྱོང་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ ཨ་ལུའི་ཕམ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་པ་ཡོོད་པའི་
ཚོོགས་ཆུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འབདཝ་ཨིན།
ཏོོག་སྤྱོོད་མི་ཕམ་ཚུ་ལུ་ཕོོགཔ་ཨིན།

ཨ་ལུའི་ཉིན་སྐྱོང་མཐུན་རྐྱེན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་

ཞབས་

ལས་ཚོོགས་གནས་སྟངས་ལེགས་ཉེས་ཞིབ་འཇུག།: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་

གནས་སྟངས་ལེགས་ཉེས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འགོ་ཐོོག་དང་པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོདཔ་
ཨིན། བརྟག་ཞིབ་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་གྲོས་སྟོོན་པ་གཅིག་ལུ་འབད་བཅུག་ཅི། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཉེས་འདི་ཡང་

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་གཞི་ཁུངས་ཁག་༡༤

ལུ་ ལས་བྱེད་པའི་ མཆར་སྣང་དང་ཉམས་མྱོོང་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

བརྟག་ཞིབ་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལས་ཚོོགས་གནས་སྟངས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སྐུགས་
འདི་ འཇལ་ཚད་༠-༥ ལས་༣.༩༥ གུ་ཡོོདཔ་སྦེ་འཐོོན་ཡི། འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཀྱི་

ལས་ཚོོགས་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་པའི་བརྡ་མཚོོན་སྟོོནམ་ཨིན།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་ཁུངས་༡༤

དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོོད་པའི་གྲལ་ལས་ “ཁ་གསལ་ཡོོད་པའི་འགན་ཁུར་” ནང་ སྐུགས་ཚད་མཐོོ ་ཤོོས་ཐོོབ་
ཡོོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཧིང་སང་ས་
འབད་ཧ་གོ་ཡོོད་པའི་

བརྡ་སྟོོན་འབད་ཡོོདཔ་དང་

སྐུགས་ཚད་དམའ་ཤོོས་ར་

“སྦྱོོང་བརྡར་དང་གཡོོག་

གི་མདུན་ལམ་” ནང་ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ སྦྱོོང་བརྡར་དང་དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཡོོག་གི་མདུན་

ལམ་ཐད་ བསམ་པ་མ་རྫོོགས་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ལྷན་ཚོོགས་ནང་ རྒན་རིམ་གཞི་བཞག་ཐོོག་གི་
དབྱེ་དཔྱད་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ གསརཔ་འཛུལ་བཞུགས་འབད་མི་ ལོོ་༡ འོོག་
རྒྱུ་འབད་མི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ བསམ་པ་རྫོོགས་ཏེ་ཡོོདཔ་འབད་འཐོོན་ཡོོདཔ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཚོོགས་ནང་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ ལོོ་ངོ་༦ ལས་ ལོོ་༩ བར་ ཉམས་མྱོོང་ཡོོད་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ བསམ་པ་མ་
རྫོོགས་པར་ཡོོདཔ་སྦེ་ འཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཞིབ་འཇུག་འདི་གིས་ ལས་ཚོོགས་གནས་སྟངས་ཀྱི་འཇལ་ཚད་བཟོོཝ་མ་ཚད་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་

ཚོོགས་ཀྱི་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་སྣང་དང་ཡིད་ཆེས་ དེ་ལས་ གྲལ་གཏོོགས་ཚུ་ཡར་སེང་
འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ གྲོས་འདེབས་དགོ་པའི་ རྒྱབ་སྣོོན་འབད་དེ་ཡོོད།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ལུ་ ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོོ་བསྐྲུན།: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ གཙུག་སྡེའི་

ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་འབད་ནི་ནང་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡ པའི་ནང་ བཟོོ་

བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༩ པའི་ནང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ཚར་ནིའི་འཆར་གཞི་བཟོོ་ཡོོད་རུང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་

ནང་ སྦུངས་སྒུལ་གྱི་ལཱ་རྒྱ་ཆ་༨༥ ཚར་ཡོོདཔ་དང་ འགོ་ཐོོག་གན་འཛིན་གྱི་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤༣.༣༥ ལས་རྒྱ་ཆ་༨༡ སྤྲོོད་ཚར་ཏེ་ཡོོད།

དེ་སྦེ་ ཡུན་གྱངས་ལུས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ གྲངས་འབོོར་རྩིས་

བཀོད་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་ལས་སྣ་མང་ཤོོས་ཅིག་མ་ཚང་མི་དང་ ལས་སྣ་ལ་ལུ་གཅིག་འཕྲི་སྣོོན་འབད་དགོཔ་
འཐོོན་མི་ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་བཟོོ་བའི་སྐབས་ཤེས་བརྟོོག་མ་འབྱུང་པའི་ལཱ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། འགོ་

དཔོོན་དགོངམ་ཚུ་ཡོོད་པའི་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་ ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་སྤུས་ཚད་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་ར་དབྱེ་དཔྱད་
འབད་བཞིན་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤུས་ཚད་མ་ལྡན་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སྐྱོན་བཅོས་འཁྲི་བའི་དུས་
ཚོོད་ནང་མིན་པར་ བཟོོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ར་ ལེགས་བཅོས་འབད་བཅུག་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

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

༡.༡.༦ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པ་ ལོོ་གཉིས་པའི་ ལས་སྣ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོོད་
འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་བསྡོོམས་ས་ཡ་༡༤༢.༠༣ (རྒྱུན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༡.༠༢ དང་ གསར་

སྒྲུབ་མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡.༠༡) ཐོོབ་ཡོོདཔ་ཨིན། འཆར་དངུལ་འདི་ འདས་པའི་རྩིས་ལོོ་(དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣.༢༩) དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༦.༢ ཀྱི་ཡར་སེང་སོོང་ཡོོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གཞུང་གི་གནང་

ཡོོད་པའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མིའི་ནང་ སྙན་ཞུ་

འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ དྲང་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་ “ཐོོབ་སྤྱོོད་ཚུགས་པའི་ཆ་ཚང་དང་

འགན་འཁྲི་ཅན་ ངོས་ལེན་ཅན་ དེ་ལས་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོོག་བྱིན་ནི” གི་དམིགས་གཏད་ཡོོད་
པའི་ དྲང་ཁྲིམས་ལས་སྡེའི་ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡༨-༢༠༢༣ ཅན་མ་འདི་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོོད།
ཐབས་བྱུས་འདི་

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

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་གོང་

འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོོག་ལས་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་

འགོ་ཁྲིད་ཐོོག་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་
དེ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྲིམས་དོོན་གཙུག་སྡེ་ལ་སོོགས་པའི་ དྲང་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྡེ་གིས་

ཨསི་ཊི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཨམ་སྲུ་དང་
ཨ་ལུའི་ལྷན་ཚོོགས་ འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཁྲིམས་ཀྱི་སློོབ་སྡེ་ འབྲུག་གི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་

འདུམ་ལྟེ་བ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོོམས་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོོག་ལུ་ འབྲུག་གི་

དྲང་ཁྲིམས་ལས་སྡེའི་ཐབས་བྱུས་(༢༠༡༩-༢༠༢༣) བསྟར་སྤྱོོད་་ཟེར་བའི་ ལས་རིམ་གྱི་ཡིག་ཆས་ཅིག་བཟོོ་

ཡོོདཔ་ཨིན།

ལས་རིམ་ཡིག་ཆས་འདི་གིས་

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་བཀོད་ཡོོདཔ་མ་ཚད་

ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་འཆར་གཞིའི་དམིགས་གཏད་ཚུ་གྲུབ་ནི་དང་

དྲང་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་

སྒྲིང་བཟོོ་ནིའི་ལས་སྣ་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོོན་གཙོོ་བོོ་༡༦ པ་གྲུབ་ནི་ཨིན་མི་ ཞབས་ཏོོག་ཚུ་
ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ལོོ་ལྔའི་ནང་ ལས་རིམ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་འཆར་དངུལ་བསྡོོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡,༣༦༨.༡༢ (ཚོོད་རྩིས་ཡུ་རོོ་ས་ཡ་༡༧.༤༤ དང་ ཡུ་ཨེསི་ཌོ་ལར་ས་ཡ་༡༩.༥༤) ཡོོདཔ་ཨིན། ཨསི་ཊི་

ཡཱན་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༧.༢༧ (ཡུ་རོོ་ས་ཡ་༤.༥༠) བྱིན་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་
ཡོོད་མི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡.༢༩ (ཡུ་རོོ་ས་ཡ་༠.༤༢) ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་བྱིན་ནི་སྦེ་
ཡོོདཔ་ཨིན། ཨསི་ཊི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེའི་གྲོགས་རམ་འདི་ གཙོོ་བོོ་ར་ མཐུན་རྐྱེན་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་གཙུག་
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ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐོོག་ལས་ དྲང་ཁྲིམས་ལས་སྡེའི་འོོག་ལུ་ཚུད་པའི་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ལྕོགས་
གྲུབ་ཡར་སེང་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ ཨསི་

ཊི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོོམས་ལྷན་ཚོོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གནང་
སྦྱིན་གྱི་གན་རྒྱ་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོོདཔ་དང་ ལས་འགུལ་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོོམས་

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཐོོག་ལུ་ དྲང་ཁྲིམས་ལས་སྡེ་གིས་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བཞིན་ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྩིས་ལོོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ གི་ལོོ་དང་པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ལྷན་ཚོོགས་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོོད་པའི་འཆར་དངུལ་བསྡོོམས་ལས་
༠.༡༠) རྒྱ་ཆ་༢༤.༥ དེ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་རེ་བ་ཡོོད།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༦༧

ཟད་འགྲོ་མཐོོ་དྲགས་སྦེ་གནསཔ་ལས་

(ཡུ་རོོ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་གྲོགས་རམ་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་མཉམ་

རོོགས་ཚུ་གི་གྲོགས་རམ་གུ་བརྟེན་བཞིན་ཡོོདཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་༡.༣ གིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥-༢༠༡༩ ཚུན་ གོང་
འཕེལ་ལས་སྡེ་མཉམ་རོོགས་ཚུ་ལས་ ཐོོབ་ཡོོད་པའི་གྲོགས་རམ་གྱི་ཁ་གསལ་སྟོོནམ་ཨིན།
ཐིག་ཁྲམ་༡.༣: ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་གསལ།
ཨང་།

༡

གོང་འཕེལ་
ལས་འགུལ་གྱི་མིང་། དུས་ཚོོད།
མཉམ་རོོགས།

སུཡིས་གོང་
འཕེལ་ལས་
འཛིན།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༣
དམངས་གཙོོའི་རིང་ ཟླ༩ པ་ལས་
ལུགས་ཀྱི་གཞུང་
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧
སྐྱོང་ལས་རིམ།(དྲི་
ཟླ་༦ པ་
ཇི་+)
ཚུན།(འཇུག་
བསྡུ་ཡོོད།)

དངུལ་བསྡོོམས།

གྲུབ་འབྲས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༨༩.༧༧ (སྤྱི་
ལོོ་༢༠༡༥ ཟླ་༧
ལས་སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧
ཟླ་༦ པ་ཚུན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༦༧.༤༧)

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་བློོ་
གཏད་ཅན་དང་དོོན་སྨིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་
ར་གནས་ནི་དང་ མི་མང་ལས་སྡེ་དང་
སྒེར་སྡེ་ནང་ ཡུན་རིང་གནས་པའི་
དྲང་སྤྱོོད་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་
ནི་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་
ལས་འགན་འབག་ནི་ནང་ ཞི་བའི་མི་
སྡེ་ལས་ཚོོགས་གྲལ་གཏོོགས་འབད་
བཅུག་ནི།

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

ནང་འཁོད་བརྡ་དོོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་

སྡེ་ཚན་མཉམ་རུབ་ ཀྱི་སྤྲོོ་སེམས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཡོོད།

26

ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

འཛམ་གླི་སྤྱི་
ཚོོགས་གོང་
འཕེལ་ལས་
རིམ།

༢

ཞི་བདེ་དང་ཀུན་ཚང་
མི་སྡེ་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་
ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོོམ།(སིང་ག་པོོར་
གི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་
ཚོོགས་གོང་འཕེལ་
ལས་རིམ་ཡིག་
ཚང་།)

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧
ཟླ་༧ པ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩
༡༦.༡༥
ཟླ་༦ པ་ཚུན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་
གཙུག་སྡེ་ལྕོགས་གྲུབ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་
ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་
དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི། (འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་
སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་དང་ན་གཞོོན་དྲང་སྤྱོོད།)

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩
ཟླ་༡ པ་ལས་
ཟླ་༡༢ ཚུན།

དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲིའི་
ཐབས་ལམ་ཀུན་ཚང་སྦེ་བཙུགས་
ཏེ་ སྤྱི་ཚོོགས་དང་དྲང་ཁྲིམས་ལས་
སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲགས་བཟོོ་ནི།
(འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་
སྒྲུབ་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་
གྲལ་གཏོོགས་ཐབས་བྱུས།)

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་
ལྡན། (འབྲུག་ལུ་
ཡོོད་པའི་འཛམ་
གླི་སྤྱི་ཚོོགས་གོང་
འཕེལ་ལས་རིམ་
ཡིག་ཚང་།)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༦༢

༡.༢ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་དྲང་སྤྱོོད་གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་

བློོ་གཏད་ཅན་དང་དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་སྦེ་བཟོོ་ནི་

དང་ སྤྱོོད་བཟང་ལྡན་པའི་སྐུལ་བརྡ་འབད་ནི་ནང་ དཔེ་སྟོོན་ཐོོག་ལས་འགོ་ཁྲིད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལས་སྣ་
དག་པ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་མི་ཚུ་ཡང་ གཤམ་གསལ་འཁོད་དེ་ཡོོད།

༡.༢.༡	ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་བསྟར་སྤྱོོད།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢

པའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་

འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལས་སྣ་༡༦ ཡོོད་པའི་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་མེད་ཀྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་

དང་པ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡ པའི་ནང་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞིའི་འོོག་ལུ་
གཤམ་ལུ་འཁོད་ཡོོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
•

དོོན་ཚན་༡.༡.༢ ནང་ བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་སྟོོན་སྒྲིག་གཞི་/ལག་དེབ་/གནས་ཚད་ལྡན་
པའི་བྱ་རིམ་ཚུ་བཟོ་ཡོད་མི་དང་།

•

དུས་ཚོོད་ཁར་ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་བདག་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་བདག་སྐྱོང་
ཤོོགས་གྲངས།

27
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཚོགས་ཚུང་གི་ བདུན་ཕྲག་ཞལ་འཛོམས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་མི།
•

གདམ་འཐུ་དང་ ཡུན་རིང་གི་སྦྱོོང་བརྡར་དོོན་ལུ་གདམ་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ སྐུགས་བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་ནི་ནང་ དགག་འཤེར་དང་ཚད་མཉམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཡོད་མི།

•

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ཟླ་གསུམ་དུས་རིམ་ཞལ་འཛོོམ་ནང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་དང་
ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན།

བརྩི་མཐོང་གི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ཐབས་བྱུས་༢༠༡༩-༢༠༢༣ ཅན་མ་དང་གཅིག་ཁར་མཐུནམ་སྦེ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ནི་ཨིན།

ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་།: ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ དང་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་སྙན་ཞུ་

འབད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ནང་འཁོད་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ དྲང་

སྤྱོོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟོོ་ནི་ནང་ བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ར་ཡོོད། ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་བདག་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་ཡང་
དེ་བཟུམ་མའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ དམ་དམ་སྦེ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་མི་ཅིག་ཨིན། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་
ནང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་༧༣ གསལ་སྟོོན་འབད་དེ་ཡོོད། གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་
པའི་ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་ཚུ་མང་ཤོོས་ར་ གཙུག་སྡེ་ལྟ་སྐོར་/ཞལ་འཛོོམས་/སྦྱོོང་བརྡར་འབད་བའི་སྐབས་ཕྱིའི་

ལས་སྡེ་དང་ འབྲུག་ལུ་འོོང་མི་ཕྱི་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་བྱིན་ཡོོད་པའི་ དྲན་ཆས་དང་དྲན་བྱང་ཚུ་ཨིནམ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་

ཞལ་འཛོོམས་དང་གསལ་ཞུ་ དེ་ལས་ ལོོ་གསར་གྱི་དུས་སྟོོན་སྐབས་ མི་མང་ལས་སྡེ་དང་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་

ཚུ་གིས་བྱིན་པའི་ཁྱོསམ་ཚུ་ གསལ་སྟོོན་འབད་དེ་ཡོོད། གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་པའི་ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་ཚུ་

མང་ཤོ ོས་ར་ ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མའི་དགོངས་དོོན་དང་འཁྲིལ་ སྤྲོོད་ལེན་འབད་
ཆོག་པའི་ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་ཚུ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་

ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་ཐོོབ་མི་ཚུ་ལུ་ལོོག་སྟེ་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་

ཐིག་ཁྲམ་༡.༤ པའི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ གཙུག་སྡེ་གི་དོོན་ལུ་བྱིན་
ཨིན། གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་༡.༤

ཡོོད་པའི་ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་བཞི་དང་

ཉུང་མཐའི་རིང་གོང་ལས་ལྷག་(ཉིན་གྲངས་བཅུ་ཐམ་གྱི་རྒྱལ་ཡོོངས་

ཉུང་མཐའི་གླ་ལས་བརྒལ་བའམ་དངུལ་ཀྲམ་༡,༢༥༠ ལས་ལྷག་པའི་) པའི་ཁྱོམས་/ཕྱག་མཇལ་བཞིཔ་འདི་
གཞུང་དོོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཡིག་ཚང་ནང་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་ཨིན། བཀག་དམ་ཅན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་
ལས་ ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་གཅིག་ཡང་ མ་ལེན་པར་ཡོོདཔ་ཨིན།
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ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༡.༤: གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་པའི་ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་གྱི་གནས་ཚད་དང་ དང་ལེན།
ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།
གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་པའི་ཁྱོསམ་/ཕྱག་མཇལ་ལུ་དང་ལེན།
གསལ་སྟོོན་
འབད་ཡོོད་པའི་
བྱིན་མི་ལུ་
མཐའ་གཏོོགས་འབད་
ཁྱོསམ་/ཕྱག་ མི་མང་ལས་སྡེ་ ཕྱི་རྒྱལ་ བཀག་དམ་ཅན་ ཐོོབ་མི་གིས་
ལོོག་སྤྲོོད་
ཡོོདཔ་/གཞུང་དོོན་ལུ་
མཇལ་བསྡོོམས། /འགོ་དཔོོན། གཞུང་། གྱི་འབྱུང་ཁུངས། བཞག་ཡོོདཔ།
ཡོོདཔ།
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོདཔ།
༧༣

༣༢

༤༡

༠

༦༥

༠

༨

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་འབྱུང་ཡོོད་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་ བསྟར་སྤྱོོད་གནས་ཚད།: སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧

ཟླ་༩ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ཐེངས་༣ པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་མི་གི་ གནོོད་འགེལ་བདུན་

གྱི་འོོག་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་༢༡ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོོད། དེ་དང་བསྟུན་ འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་

ཉེན་ཁ་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལྷོོད་ཡངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་༢༥ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོོད། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩

ཟླ་༣ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བསྟར་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི།
འདི་ནང་ གྲོས་འདེབས་༢༥ ཡོོད་པའི་གྲལ་ལས་ རྒྱ་ཆ་༤༠ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོོདཔ་དང་ རྒྱ་ཆ་༤༠

བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོོད། རྒྱ་ཆ་༢༠ དེ་ཅིག་ བསྟར་སྤྱོོད་མ་འབད་བར་ཡོོདཔ་ལས་ སྤྱིར་བསྡོོམས་

ཀྱི་བསྟར་སྤྱོོད་གནས་ཚད་དེ་རྒྱ་ཆ་༨༠ གུ་ལྷོོད་དེ་ཡོོད། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་རྫོོགས་མཚམས་ལས་ གནས་ཚད་
དེ་རྒྱ་ཆ་༩༢ གུ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོོད།

བཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཡོོདཔ།:

བཀའ་སྡུག་སེལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་

ལམ་སྟོོན་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ཡོོད་མི་འདི་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོདཔ་དང་ དེ་བཞིན་ བཀའ་ཉོགས་ཐོོ་

བཀོད་འབད་ཡོོད་མི་ཚུ་ དུས་ཚོོད་ཁར་ དྭངས་གསལ་དང་གཅིག་མཚུངས་ དེ་ལས་ དོོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་
སེལ་ཐབས་ལུ་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བཀའ་སྡུག་འདི་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༢༠༡༩-༢༠༢༠ གི་ ལོོ་བསྟར་
ལཱ་ཤུལ་དམིགས་ཡུལ་ནང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བརྡ་མཚོོན་ཅིག་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ ཀྱི་བར་
བཀའ་ཉོགས་གཅིག་ཡང་ཐོོ་བཀོད་འབད་མི་ མ་འཐོོན་པར་ཡོོད།
༡.༣ ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་གཏད།

༡.༣.༡ ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་གཏད་༢༠༡༨-༢༠༡༩ གི་ལོོ་བསྟར་བསྐྱར་ཞིབ།
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་སྒྲུབ་ནི་དང་ ཤུལ་མམ་གྱི་ལོོའི་གཙོོ་རིམ་ཧ་གོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ འདས་
པའི་ལོོ་ཚུ་ནང་འབད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་གཏད་༢༠༡༨-༢༠༡༩ གུ་ ནང་འཁོད་བསྐྱར་
ཤོོགས་གྲངས།

29

དུས་བཀག་འཕྱག་བདའ་ཚོོད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཕྱགས་སྙིགས་མེད་པའི་ མི་སྡེ་གཙང་སྦྲ་
བཟོོ་ནི་ལུ་ སེམས་སྐུལ་འབད་ཡོོད།

30

ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཞིབ་འབད་དེ་ཡོོད། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་ཡུལ་གུ་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལཱ་ཤུལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་དེ་ རྒྱ་ཆ་༨༩.༩ གུ་གནས་ཡོོདཔ་སྦེ་འཐོོན་མི་འདི་
གཞུང་གི་ལས་དོོན་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་གི་ནང་ལུ་

“ཧ་ཅང་གི་ལེགས་ཤོོམ་”

གི་འོོག་ལུ་

ཚུདཔ་ཨིན། ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་ཡུལ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྱི་ སྐུགས་ཀྱི་ཐོོབ་ཚད་དང་ཕྱདཔ་ད་ ལོོ་
བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་ཡུལ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ གི་ སྐུགས་ཀྱི་ཐོོབ་ཚད་དེ་༢.༩༥ གི་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོོད།

༡.༣.༢

ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་གཏད་༢༠༡༩-༢༠༢༠ གི་སྐོར་ལས་གསལ་བཀོད།

འདས་པའི་ལོོའི་འཆར་གཞི་ལས་ ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ཉམས་མྱོོང་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འཇོན་ཐངས་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ གཙོོ་གཞུང་སྦེ་
བཙུགས་ནིའི་དོོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་དམིགས་དོོན་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོོད།
༡༽

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་

༢༽

དུས་ཚོོད་ཁར་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོོག་སྤྲོོད་ཡོོདཔ།

༣༽

༤༽
༥༽

དྲགས་གཏང་ཡོོདཔ།

འཇོན་ཚད་དང་མི་མང་གི་

བློོ་གཏད་དང་ངལ་རངས་ཡར་

རྐྱེན་ངན་ཚབས་ཆེན་བཀག་ཐབས་ཡར་དྲགས་གཏང་ཡོོདཔ།

དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཡོོདཔ།
དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་དྲན་ཤེས་ཡར་དྲགས་གཏང་ཡོོདཔ།

འགོ་ཐོོག་དམིགས་དོོན་གསུམ་གྱིས་

“ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་འཇོམས་ཐབས་འབད་ནི་ནང་ཁྱད་འཕགས་

འཐོོན་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ འཇོན་ཐངས་དང་འཇོན་ཚད་ དེ་ལས་ བློོ་གཏད་
ཚུ་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི” གུ་ གཙོོ་བོོར་བཏོོནམ་ཨིན། དེ་ལུ་ སྐུགས་༡༠༠ ལས་༤༠ བཀལ་ཏེ་ཡོོད།
ཤུལ་མའི་དམིགས་དོོན་གཉིསཔོོ་དེ་ “དོོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ དྲང་སྤྱོོད་གཙོོ་གཞུང་སྦེ་
བཙུགས་ནི་དང་

སྔོན་འགོག་དང་ཤེས་ཡོོན་ཐོོག་ལས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་

སྟེ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་ངན་བཀག་ནི་” གི་དོོན་ལུ་ཨིན། དེ་ལུ་ ལྷག་ལུས་སྐུགས་༦༠ བཀལ་ཏེ་ཡོོད། དེའི་

དམིགས་དོོན་ལྔ་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་བརྡ་མཚོོན་༦༣ ཡོོད་མི་ནང་ ངེས་པར་དུ་དགོ་པའི་བརྡ་མཚོོན་གསུམ་

ཡང་ཚུད་དེ་ཡོོད། འཆར་གཞི་འདིའི་ལོོ་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་འབད་ཡོོདཔ་དང་
འདི་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ཚུ་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་པའི་གོ་གནས་
ཡོོད་མི་ཚུ་གིས་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཤོོགས་གྲངས།

31

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་
སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཡོོད།

32

ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

༡.༤ མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ།

༡.༤.༡ མི་སྟོོབས་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གཡོོག་གི་གནས་རིམ་ཆ་མཉམ་ནང་ གསར་འཛུལ་འབད་རུང་ ཡང་
ན་ ཉམས་མྱོོང་ཡོོད་མི་ རྒན་ཤོོས་ཨིན་རུང་ ག་ར་ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་དང་ དུས་
མཐུན་གྱི་སྦྱོོང་བརྡར་སྣ་མང་ཚུ་ནང་བཏང་བཞིན་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འདས་པའི་ལོོ་ཚུ་ནང་ ལས་བྱེད་པའི་

སོོར་ཚད་ཐད་

ཁྱད་པར་སྦོོམ་སྦེ་ར་ཆགས་ཏེ་ཡོོདཔ་དང་

དམིགས་བསལ་གྱི་

ལས་བྱེདཔ་གསརཔ་ཚུ་

གིས་ ལས་ཚོོགས་ནང་ལས་འཐོོན་འགྱོ་མི་ ཉམས་མྱོོང་ཡོོད་མི་ རྒན་ཤོོས་ཚུ་གི་ཚབ་འབད་དགོཔ་འཐོོན་ཏེ་
ཡོོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་འགྲོས་དང་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ མགྱོགས་དྲགས་འབད་སྒྱུར་སོོར་འགྱོཝ་དང་གཅིག་ཁར་

གཙུག་སྡེའི་ཧོོངས་ལས་ཡང་ དུས་ཀྱི་འཕོོ་འགྱུར་དང་དང་བསྟུན་ འབྲེལ་ཆགས་ཡོོད་མི་གཅིག་དང་ དོོན་

སྨིན་ཅན་ཅིག་སྦེ་གནས་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་བས། ཨིན་རུང་ ལོོག་ཅིག་ལས་ སྦྱོོང་བརྡར་མང་ཤོ ོས་ར་མགྲོན་
བརྡ་ལྷོོད་མི་དང་ གློ་བུར་དུ་ བྱིན་མི་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་ལོོ་ནང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོོན་ལུ་ དུས་ཐུང་གི་སྦྱོོང་བརྡར་ལས་རིམ་༣༨ ཐོོབ་ཡོོདཔ་དང་

དེ་ནང་ ལས་བྱེདཔ་༤༧ གྱིས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་པའི་ སྦྱོོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་
བཅའ་མར་གཏོོགས་ཏེ་ཡོོད།

དེ་ནང་

མ་ལས་ཤི་ཡཱན་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་སློོབ་སྡེ་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཡོོད་པའི་ ངེས་པར་དགོ་པའི་སྦྱོོང་བརྡར་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོོགས་མི་ ལས་བྱེདཔ་༢༢ དང་ གཙོོ་

འཛིན་གཅིག་གིས་ ཧོོང་ཀོང་ལུ་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་རང་དབང་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་གཙོོ་འཛིན་
གྱི་སྦྱོོང་བརྡར་ འབད་ཡོོད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ མི་སྟོོབས་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོོན་

ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༠ གཏང་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཐབས་རིག་སྤེལ་
ཁང་ནང་ འགོ་དཔོོན་དྲུག་གིས་ འགོ་ཁྲིད་པའི་སློོབ་ཚན་ནང་བཅའ་མར་གཏོོགས་མི་འདི་བརྩིས་ཏེ་ ལས་

བྱེདཔ་༢༥ གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ འབྲེལ་ཡོོད་རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་
པའི་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོོམས་དང་གྲོས་འཛོོམས་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོོམས་ དེ་ལས་ སྦྱོོང་བརྡར་བརྩིས་ཏེ་
གྲོས་གནས་༢༡ ནང་བཅའ་མར་གཏོོགས་ཡོོདཔ་ཨིན།

༡.༤.༢ ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཀོད་དང་བསྟུན་པའི་ཐབས་བྱུས་ཐོོག་ལས་ མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
ལུ་

གཙུག་སྡེ་དང་མི་སྟོོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོོན་

ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་ལས་སྣ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད།

མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་
ཤོོགས་གྲངས།

33

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

རྒྱལ་ཡོོ ང ས་དྲང་སྤྱོོ ད་དང་
ང ན ་ ལྷ ད་ བ ཀ ག ་ སྡོོ མ ་
ཐབས་བྱུས།
འགན་འཁྲི་དང་སྤྱོོད་བཟང་ དེ་

ལས་ དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་ལམ་
ལུགས་དང་ངོ་རྐྱང་བཟོོ་ནི།

34

ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཨམ་༢༠༢༠ ཅན་མ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ཚུར་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལྷན་ཚོོགས་འདི་‘གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ གཡོོག་སྤྲོོད་མི་ཅིག་’དང་ ‘ལྷབ་སྦྱང་ཅན་གྱི་ལས་

ཚོོགས་’ཅིག་སྦེ་བཟོོ་ནི་ནང་ ཐབས་བྱུས་ཐོོག་ལས་གཙོོ་བོོར་བཏོོན་ཏེ་ཡོོད། ལྷག་པར་དུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རང་
གཤིས་རྙོགས་དྲགས་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་
གཞི་རྩ་ཁག་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་
ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་

མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་

ཁྱད་རིགས་ཀྱི་རིག་རྩལ་/ཤེས་བྱ་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བཞིན་ཡོོད་མི་

དུས་མཐུན་དང་གོམས་འདྲིས་ཅན་སྦེ་གནས་ནི་འདི་ཨིན།

ཨིན་རུང་ དོོན་ཚན་༡.༡.༥

ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་འགོ་འདྲན་འཐབ་ཡོོད་པའི་ ལས་ཚོོགས་

ཀྱི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཉེས་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིཝ་ད་ སྦྱོོང་བརྡར་དང་གཡོོག་གི་མདུན་ལམ་
གོང་འཕེལ་ནང་ སྐུགས་ཚད་དམའ་ཤོོས་སྦེ་ ལུས་དེ་འདུག།

དེ་འབདཝ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ལྷན་ཚོོགས་ནང་ཡོོད་པའི་གོ་གནས་༢༣ ལུ་ ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཀོད་དང་ མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་
ཅིག་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་ རིག་

རྩལ་གྱི་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་ཏེ་ མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ མ་རྩ་གཞི་

བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོོན་འབད་ནི་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ཐབས་བྱུས་བཟོོ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ཧེ་མའི་འབད་སྲོོལ་སོོར་ཏེ་

གོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ཀུན་ཚང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་

འཕེལ་གཏང་ནིའི་ལས་སྣ་གསརཔ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། འདི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་
ལྷན་ཚོོགས་དང་

གཞན་འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་

འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོོག་འབྱུང་ནི་ཨིན།

མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་དངུལ་བསྡུ་གསོོག་

༡.༥ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་གྲོས་གཞི།: རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་༢༠༡༩-༢༠༢༣།
འདས་པའི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་གཉིས་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོོན་

གཙོོ་བོོ་ ‘ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ཡོོད་’ ཟེར་མི་འདི་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ངེས་པར་དུ་དགོ་
པའི་བརྡ་མཚོོན་ཅིག་སྦེ་ར་བཞག་སྟེ་ཡོོད། འདི་གིས་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་པའི་ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་འབད་ནི་ནང་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ གོ་སྐབས་དང་འགན་ཁུར་སྤྲོོདཔ་ཨིན། འཆར་གཞིའི་དུས་
ཚོོད་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ འ་ནཱི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་དམིགས་གཏད་སྒྲུབ་ཚུགསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོོ་ནི་གི་དོོན་ལུ་ སྙན་

ཞུའི་ལོོ་ནང་ གཅིག་མཐུན་ཐོོག་ལས་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནིའི་གཞི་བཀོད་
ཤོོགས་གྲངས།

35

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཅིག་ཨིན་པའི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་༢༠༡༩-༢༠༢༣ ཅན་མ་བཟོོ་ཡོོདཔ་
ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་༢༠༡༩-༢༠༢༣ ཅན་མ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ཡོོད་པའི་

རྒྱལ་ཡོོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་༢༠༠༩-༢༠༡༣ དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་
བྱུས་༢༠༡༣-༢༠༡༨

ཅན་མ་གཉིསཔོོ་

ལེགས་བཅོས་འབད་ཐོོག་ལས་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཕྱིའི་གྲོས་སྟོོན་པ་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོད་པའི་ཁར་

སྤྱི་ཚོོགས་དང་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་

ཐབས་བྱུས་འདི་
རྩ་ཁྲིམས་ཅན་

གྱི་ཡིག་ཚང་ ལྷན་ཁག་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ ལས་འཛིན་ བརྡ་བརྒྱུད་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ དེ་ལས་

ན་གཞོོན་སྡེ་ཚན་ལ་སོོགས་པའི་ ལཱ་སྡེ་སོོ་སོོའི་ངོ་ཚབ་༡,༡༩༠ དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་སྟོོན་འབད་བའི་ཤུལ་

ཕུགས་མཐོོང་ཞལ་འཛོོམས་ནང་ངོས་སྦྱོོར་འབད་ཡོོད་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཅིག་ཨིན། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་གོང་
འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོོག་ལས་ ངན་ལྷད་དང་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནད་དོོན་ཐོོག་ཁར་ ཕུགས་མཐོོང་ཐབས་

ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འགོ་དང་པ་ཨིན།

ཐབས་བྱུས་ཟིན་བྲིས་འདི་ དྲུང་ཆེན་ཚོོགས་ཆུང་དང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོོགས་ལུ་ སྤྱན་འབུལ་ཕུལ་ཡོོདཔ་

ཨིན། དེ་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཅིག་
སྦེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༤ ལུ་ མི་རྗེ་བློོན་ཆེན་མཆོག་གི་ གསར་
བཏོོན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་༢༠༡༩-༢༠༢༣ ཅན་མ་གིས་ འགན་འཁྲི་ཡོོདཔ་
བཟོོ་ནི་དང་

སྤྱོོད་བཟང་དང་དྭངས་གསལ་ལྡན་པའི་

ལམ་ལུགས་དང་ངོ་རྐྱང་

གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་

དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ཐབས་བྱུས་འདི་ལུ་ དམིགས་དོོན་གསུམ་ཡོོད། དེ་ཚུ་ཡང་ (༡) དྭངས་
གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཡོོདཔ་དང་། (༢) དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་དྲེན་

ཤེས་ཡར་འཕེལ་གཏང་ཡོོདཔ། དེ་ལས་ (༣) ཁྲིམས་བསྟར་སྤྱོོད་དང་དམ་འཛིན་འབད་མི་ལས་སྡེ་ལུ་ བློོ་
གཏད་དང་ དེའི་ཚུ་འཇོན་ཚད་ཡར་དྲགས་གཏང་ཡོོདཔ་ བཅས་གསུམ་ཨིན།

ཐབས་བྱུས་འདི་ དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་
༤ ལས་༡༣ ཚུན་ དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ གཙོོ་གཞུང་སྦེ་

བཙུགས་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ སློོབ་སྟོོན་པའི་སྦྱོོང་བརྡར་ ཤོོ་ཐེངས་དྲུག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
ལས་སྡེ་༡༣༤ ལས་ འགོ་དཔོོན་༢༣༩ གིས་ སྦྱོོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོོགས་ཡོོདཔ་དང་ སྦྱོོང་བརྡར་
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ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ནང་མང་ཤོོས་ར་ འཆར་གཞི་འགོ་དཔོོན་དང་མི་སྟོོབས་འགོ་དཔོོན་ དེ་ལས ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གིས་

བཅའ་མར་གཏོོགས་ཅི། གྲོས་སྟོོན་ཞལ་འཛོོམས་འདི་ནང་བཅའ་མར་གཏོོགས་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་
དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་༢༠༡༩-༢༠༢༣ ཅན་མ་དང་ བཀག་ཆའི་བཀོའ་ཡིག་༢༠༡༩ ཅན་མའི་
སྐོར་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་འབད་ནི་དང་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་ནང་ བརྩོོན་
ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡོོད།
གཞི་ཚུ་

བཅའ་མར་གཏོོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་ལས་སྡེ་གི་ལས་ཚོོགས་བསྟར་སྤྱོོད་འཆར་

རང་སོོའི་ལས་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་

ཆ་འཇོག་གནང་ཞིནམ་ལས་

དུས་ཡུན་ཡང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡༠ ཚུན་བྱིན་ཡི།

ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ཕུལ་ནི་གི་

ལྟ་རྟོོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ ལེགས་སྒྱུར་འབད་ཡོོདཔ་དང་ ལོོ་བསྟར་གྱི་འཆར་

གཞི་དང་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གཉིས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ཡང་ གཅིག་ཁར་མཐུན་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོོ་སྟེ་ཡོོད། ད་
ལས་ཕར་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོོད་དེ་ ལོོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ ལམ་

སྟོོན་འབད་ནི་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་འབད་ནི་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་ཚོོགས་ཆུང་བཟོོ་ཡོོད་མི་འདི་ འབྲུག་
གི་རྒྱལ་རབས་ནང་འགོ་དང་པ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཆུང་ནང་འཐུས་མི་

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་

གི་མ་དོོ་བར་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ དེ་ལས་ སྒེར་
སྡེ་ལས་ཡང་འཐུས་མི་ཚུ་ཡོོདཔ་ལས་

གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་

དེ་ལས་བརྟེན་

ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་འབད་ནི་ནང་ མཐུན་འབྲེལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོཝ་ཨིན། མི་རྗེ་བློོན་ཆེན་མཆོག་གི་ ཁྲི་འཛིན་འབད་ཡོོད་པའི་
སྐྱོར་འབད་ནི་དང་

དྲང་སྤྱོོད་ཡར་དྲགས་གཏང་ཐབས་ལུ་

སྤྱི་དོོན་ལུ་

དྲང་སྤྱོོད་དར་ཁྱབ་འབད་ནི་ནང་རྒྱབ་

དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་

སྲིད་བྱུས་ཐོོག་ལས་

བར་འཛུལ་འབད་ནི་གི་རེ་འདོོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཆུང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛོོམས་ལྷན་ཚོོགས་འོོག་གི་

གཞུང་གི་ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་དང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཚོོགས་ལས་འཐུས་མི་ཡོོད་པའི་ དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིན།

ལྟ་རྟོོག་འབད་མི་ཚོོགས་ཆུང་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བདག་དབང་ལེན་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་
གི་རེ་བ་ཡོོད་རུང་

མི་དམངས་དང་སྒེར་སྡེ་ཚུ་གིས་

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་

བྱུས་༢༠༡༩-༢༠༢༣ ཅན་མ་འདི་ དོོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ། འཆར་དངུལ་སྤྱོོད་
བའི་ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་

ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་གན་རྒྱ་དང་

ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་གཏད་

ཐོོག་ལས་ གཞུང་གི་ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ ལས་སྣ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དགོཔ་

དང་ དེའི་ཤུལ་ ལོོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ གཞུང་གི་ལཱ་ཤུལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོོག་ལས་

སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། གན་རྒྱའི་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་མེད་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་
ཤོོགས་གྲངས།

37

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་སྟོོན་འབད་དེ་

སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་ཚུ་

སྤྱོོད་འབད་ནི་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་བཟོོ་ཐོོག་ལས་

བསྟར་

༡.༦ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ཞུ་ཡོོད་མི་ལུ་ ཞི་གཡོོག་རྟགས་མ།
རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ཕྱག་ཞུ་ཡོོད་པའི་ངོས་འཛིན་ལུ་ འགོ་དཔོོན་༡༠ གྱིས་ ཞི་
གཡོོག་རྟགས་མ་(ལིའི་རྟགས་མ་༦

དང་དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་༢

དེ་ལས་

གསེར་གྱི་རྟགས་མ་༢)

ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༣ ལས་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ ལས་བྱེདཔ་༥༢ ཀྱིས་ རྟགས་མ་ཐོོབ་ཡོོདཔ་ཨིན།

38

ཤོོགས་གྲངས།

ཐོོབ་

༢

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དོོན་ཚན་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

པ
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཚོོགས་ཀྱི་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས།

ཤོོགས་གྲངས།

39

དོོན་ཚན་༢ པ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་
ཚོོགས་ཀྱི་ལས་དོོན་གྲུབ་
འབྲས།
དོོན་ཚན་འདི་ནང་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཕྱིར་གཏུགས་བརྩིས་ཏེ་ སྔོན་འགོག་དང་ མི་མང་ཤེས་ཡོོན་
དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་ལ་སོོགས་པའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལཱ་འགན་གཙོོ་བོོ་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་

གནས་ཚད་ནང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོའི་ནང་ འབྲུག་
གི་གྲལ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོོད།

༢.༡ མི་མང་ཤེས་ཡོོན།- བརྡ་དོོན་ཅན་དང་ དྲན་ཚོོར་ཅན་གྱི་ མི་ཁུངས་བཟོོ་ནི།

༢.༡.༡ སྤྱིར་བཏང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་དང་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཛོོམས།
གོམས་འདྲིས་ཅན་དང་དྲན་ཚོོར་ཅན་གྱི་ མི་ཁུངས་བཟོོ་ནི་དང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་དྲེན་ཤེས་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོོན་

ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ སྡེ་ཚན་སྣ་ཚོོགས་ཀྱི་དོོན་ལུ་

ཉུང་ཤོོས་ར་ སྤྱིར་བཏང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་དང་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཛོོམས་ཁག་༣༥ དང་ དམིགས་བསལ་བརྗོད་
དོོན་ཐོོག་གི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཁག་༢༤ དེ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་དམིགས་གཏད་སྐྱེད་དེ་ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ རྒེད་འོོག་གི་གནད་ཚད་ནང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་
ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོདཔ་དང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁག་༡༤ འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་མི་ནང་ ཧཱ་རྫོོང་ཁག་གི་རྒེད་འོོག་དྲུག་དང་ ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་གི་རྒེད་འོོག་བརྒྱད་ལས་ མི་

གྲངས་༡,༣༨༦ (ཨམ་སྲུ་༦༥༥ དང་ ཕོོ་སྐྱེས་༧༣༡) གིས་ གྲལ་གཏོོགས་འབད་ཡི། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ཟླ་

༡༡ པའི་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ རྒེད་འོོག་གནས་ཚད་ཁའི་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐེངས་གཉིས་པ་

དེ་གིས་ རྫོོང་ཁག་༢༠ ནང་གི་རྒེད་འོོག་༢༠༥ འི་ནང་ཁྱབ་ཚུགས་ཏེ་ཡོོད། གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་
གྲལ་གཏོོག་པ་ཡོོངས་བསྡོོམས་ མི་གྲངས་༣༣,༤༠༤ ཀྱིས་ བཅའ་མར་གཏོོགས་ཡོོདཔ་དང་ ལས་རིམ་ཚུ་
ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་ངན་ལྷད་སྙན་ཞུ་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ མི་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་
དགའ་སྐྱིད་དང་མཐུན་སྒྲིག་ཅན་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་མེད་པའི་མི་སྡེ་བཟོོ་ནི་ནང་ འགན་ཁུར་ཡོོད་པའི་སྐོར་

ལས་བཤད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

40

ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ལྷག་པར་དུ་ གཤམ་གསལ་ཐིག་ཁྲམ་༢.༡
ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ བཟང་སྤྱོོད་པའི་གནས་ཚད་
དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོོད་པའི་སྡེ་ཚན་

སྣ་ཚོོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕན་ཚུན་བར་འབྲེལ་དང་ དམིགས་བསལ་བརྗོད་དོོན་ཐོོག་གི་ གོ་བརྡའི་ལས་
རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡: སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ གོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་པའི་ སྤྱིར་བཏང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་དང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་
འཛོོམས།

དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོོད་
པའི་ སྡེ་ཚན།

ལས་རིམ་
གྱངས་ཁ།

གྲལ་གཏོོགས་པའི་
གྱངས་ཁ།

སྤྱིར་བཏང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་དང་གོ་རྟོོགས་ལས་རིམ།
སྤྱིར་བཏང་མི་མང་དང་
ས་
གནས་གཞུང་གི་འགོ་དཔོོན།

༡༤

༡,༣༨༦

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འཛོོམས།

སློོབ་ཕྲུག་དང་ སློོབ་གྲྭའི་ལས་
གཡོོགཔ།

སྦྱོོང་བརྡར་པ་དང་
པ།

སློོབ་སྟོོན་

༡༡

༢,༩༤༣

ཁྱབ་ཡོོད་པའི་ས་གནས་/གཙུག་སྡེ།

ཧཱ་རྫོོང་ཁག་གི་ རྒེད་འོོག་དྲུག་ དང་ ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་
ཁག་གི་ རྒེད་འོོག་བརྒྱད།

བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་སློོབ་གྲྭ་ཆེ་བ། ཆུ་མེད་ཐང་འབྲིང་རིམ་
སློོབ་གྲྭ་བར་མ། གླིང་གཞི་སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། དབྱངས་
ཅན་དགའ་ཚལ་འབྲིང་རིམ་སློོབ་གྲྭ་བར་མ། གེ་ནི་ཁ་
འབྲིང་རིམ་སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། དེ་ལས་ ཆོས་སྒར་ (ཐིམ་
ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོོག་གི་ སློོབ་གྲྭ་ཁག་༡༤ ནང་གི་ སློོབ་
ཕྲུག)

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློོབ་སྡེ་དང་
(མི་མང་དངུལ་
འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་མཐོོ་རིམ་གོང་མི་ཤེས་ཡོོན། མི་
མང་བདག་སྐྱོང་ནང་མཐོོ ་ རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོོ ན །
རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྲིམས་དོོན་མཐོོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོོན་
དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་གི་མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའི་ཤེས་ཚད་ཡོོད་
མི་ཚུ་ལུ་ སྔོ་སྤྲོོད་སློོབ་སྦྱོོང་།) ཆུ་མེད་དང་ཁུ་རུ་ཐང་
བཟོོ་རིག་སྦྱོོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་།

ཤོོགས་གྲངས།

41

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གྲོས་སྟོོན་

ཞལ་འཛོོམས།:

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་
ཐབས་ལམ་ཁྱབ་སྤེལ།

42

ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
གཞུང་གི་ལས་སྡེ།

ལས་འཛིན།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོོ ག ས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་
(ལས་བྱེདཔ་དང་ ས་འཇལ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་
ཚུ་གི་ གཅིག་སྡོོམ་སྦྱོོང་བརྡར་ དེ་ལས་ ངོ་སྦྱོོར་ཅན་
གྱི་ས་འཇལ་པ་) དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ (ལོོ་བསྟར་
དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ཞལ་འཛོོམས་) རྒྱལ་གཞུང་
དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་བསྟན་
སྲུང་དམག་སྡེ། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། ས་
གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ བཟོོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་
བཀོད་ཚོོགས་(ཁག་འབག་གསརཔ་ཚུ་གི་ ངོ་སྤྲོོད་སློོབ་
སྦྱོོང་) དེ་ལས་ ལུང་ཕྱོོགས་གཙོོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་
(དགེ་ལེགས་ཕུག)
༢༩

༢,༡༣༠

ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས།

འབྲུག་ཤིང་བཟོོ་འཐོོན་བསྐྱེད་འཆར་གུལ་ཚད་དང་
འབྲུག་སླར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་(སྲུང་སྐྱོབ་
པ་)།

བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པ་ (ཁག་འབག་པའི་ལོ་
བསྟར་ཞལ་འཛོམས་) འབྲུག་བརྡ་བརྒྱུད་དང་བརྒྱུད་
འབྲེལ་སྤེལ་ཁང་།
རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཐབས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་གི་
འགོ་ཁྲིད་པའི་ལས་རིམ་ (བི་ཨི་ཨེས་ཊི་-༧, ཨེལ་པི་
པི་-༣, ཨེསི་ཨི་ཨེལ་པི་-༡༠, ཨེཕ་ཨེལ་པི-༤ ཝའི་
པི་ཨེལ་པི་-༨ དེ་ལས་ ཨེཕ་ཨེལ་པི-༥)
བདེ་སྲུང་ (ཤོ་ཐེངས་༣༢ པ་དང་༣༤ པ་ དེ་ལས་
༣༦ པ།)

བརྗོད་དོོན་ལས་རིམ།

རྩོོད་དྲུང་དང་རྒཔོོ་ རྒེད་འོོག་
བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོོན་ གཞི་
གནས་གསལ་སྟོོན་བདག་སྐྱོང་
པ་ དེ་ལས་ མི་སྟོོབས་འགོ་
དཔོོན།

༦

༥༨༨

འབྲུག་གི་མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་
རྒྱལ་
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ དེ་ལས་ ས་གནས་
གཞུང་།

ཤོོགས་གྲངས།

43

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཀུན་སྤྱོོད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་།

44

ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

འོོག་ལུ་འཁོད་ཡོོད་པའི་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༢ པའི་ནང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་དང་ཕན་ཚུན་བར་འབྲེལ་སྐོར་ གཅིག་
བསྡོོམས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་བཀོད་དེ་ཡོོད།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༢ པ།: སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥-༢༠༡༩ ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་པའི་ ཞལ་འཛོོམས།
ལོོ་

༢༠༡༥

ཞལ་འཛོོམས་དང་
གྲལ་གཏོོགས་པའི་
གྱངས་ཁ།

མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའི་སློོབ་ཕྲུག་དང་
སློོབ་གྲྭ་ནང་གི་ལས་བྱེདཔ་ སྦྱོོང་
བརྡར་པ་ དེ་ལས་ སློོབ་སྟོོན་པ།

གྲལ་གཏོགས་པ།

༢༠༢

༢,༧༧༨

༥༡༢

༣,༤༩༢

གྲལ་གཏོགས་པ།

༤,༦༩༠

༤,༨༩༢

༣༣

༩,༦༡༥

གྲལ་གཏོགས་པ།

༡༦,༠༧༣

༩,༡༣༤

༡,༡༧༤

༢༦,༣༨༡

གྲལ་གཏོགས་པ།

༡༡,༢༦༥

༩,༠༥༧

༡,༧༢༤

༢༢,༠༤༦

གྲལ་གཏོགས་པ།

༡,༣༨༦

༢,༩༤༣

༢,༧༡༨

༧,༠༤༧

གྲལ་གཏོགས་པ།

༣༣,༦༡༦

༢༨,༨༠༤

༦,༡༦༡

༦༨,༥༨༡

ཞལ་འཛོམས།
ཞལ་འཛོམས།

༢༠༡༧

ཞལ་འཛོམས།

༢༠༡༩

བསྡོམས།

གཞུང་གི་ལས་ ཡོོངས་
སྡེ་དང་ལས་ བསྡོོམས།
འཛིན།

སྤྱིར་བཏང་མི་མང་
དང་རྒེད་འོོག་གི་འགོ་
དཔོོན།

༢༠༡༦

༢༠༡༨

དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོོད་པའི་ སྡེ་ཚན།

ཞལ་འཛོམས།
ཞལ་འཛོམས།

ཞལ་འཛོམས།

༢

༢༧

༡༠༢
༦༢

༡༤

༢༠༧

༢
༨

༨

༡༢

༡

༢༦

༣༦

༢༡

༡༠

༢༩

༡༡

༣༥

༥༧

༩༤

༡༤༩
༡༠༡
༦༠

༣༥༨

ཐིག་ཁྲམ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འདས་པའི་

ལོོ་ཚུ་ནང་ མི་མང་ཤེས་ཡོོན་ལས་རིམ་ལུ་བརྩོོན་ཡོོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ དམིགས་གཏད་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ གཙོོ་
བོོར་བཟུང་ཡོོདཔ་ཨིན།

༢.༡.༢ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་ བསླབ་སྟོོན་གྲོས་ཚོོགས་ལས་རིམ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ མི་མང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་སྤེལ་
ནིའི་དོོན་ལུ་

གཙོོ་གཞུང་སྦེ་ཡོོད་པའི་བརྡ་བརྒྱུད་དང་མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་འབད་

བརྩོོན་བསྐྱེད་བཞིན་ཡོོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་ ལས་སྣ་གཅིགཔོོ་འདི་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་དང་
ཤོོགས་གྲངས།
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རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོ
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ། མ་གྱི་ཉིནམ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
INTERNATIONAL
ANTI-CORRUPTION DAY
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༩།
ཐིམ་ཕུག་ ཆུ་ཚོོད་
འཁོར་ལོོའི་ཀ་ཆེན་
རྩ་བ།

46

ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་ བསླབ་སྟོོན་གྲོས་ཚོོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་མི་འདི་ཨིན། བསླབ་
སྟོོན་གྲོས་ཚོོགས་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༩ པ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཟླཝ་རེ་ལུ་ ཚར་གཉིས་རེ་
(བདུན་ཕྲག་གཉིས་པའི་རེ་གཟའ་ཕུརཔ་ལུ་)

ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་

(ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༡༡ ཅན་མ་དང་ ཁྱོམས་ཕྱག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་ དེ་ལས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་བཅའ་ཡིག་) ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ནིའི་དོོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་
དམིགས་དོོན་ཡང་།
•
•
•

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ དེ་གི་ གལ་ཆེ་ཧིང་གི་སྐོར་ལས་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལུ་
ཤེས་ཡོན་དང་གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་དང་།

མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་དེ་
གཞི་བརྟེན་འགན་ཁུར་ཅིག་ཨིན་པའི་སེམས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།
ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་
འབྲེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

ངན་ལྷན་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་བརྡ་བརྒྱུད་གཉིས་མཉམ་

༢.༡.༣ བརྡ་དོོན་དང་ཤེས་ཡོོན་ དེ་ལས་ བརྡ་སྤྲོོད་མཁོ་ཆས།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ རི་མོོ་བརྡ་དོོན་དང་འབྲེལ་བའི་ དུས་ཐུང་གློག་བརྙན་གཉིས་བཟོོ་ཡི། རི་མོོ་བརྡ་དོོན་

དང་འབྲེལ་བའི་ དུས་མཐུང་གློག་བརྙན་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་

མའི་དགོངས་དོོན་ཚུ་དང་བསྟུན་ མི་མང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཡོོན་

སྤེལ་ཐབས་དང་ བདེན་ཁུངས་མེད་པའི་ ཉོགས་བཤད་མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་དང་འབྲེལ་བའི་ དུས་མཐུང་གློག་བརྙན་འདི་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་ལམ་ལུགས་
ཀྱི་ གནས་ཚད་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་དང་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་འབད་བའི་སྐབས་ འཛོོལ་བ་མེད་པར་
གསལ་སྟོོན་འབད་ཐབས་ལུ་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

འདས་པའི་ལོོ་(སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥-༢༠༡༩ ཚུན་) ཚུ་ནང་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནིའི་

དོོན་ལུ་ བརྡ་དོོན་དང་ཤེས་ཡོོན་ དེ་ལས་ བརྡ་སྤྲོོད་མཁོ་ཆས་༢༡ དེ་ཅིག་ བཟོོ་ཡོོདཔ་དང་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བརྡ་དོོན་དང་ཤེས་ཡོོན་ དེ་ལས་ བརྡ་སྤྲོོད་མཁོ་ཆས་ཚུ་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ར་
ལེགས་ཤོོམ་བཟོོ་སྟེ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བཞིན་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཤོོགས་གྲངས།

47

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

༢.༡.༤

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཉིནམ་ཐེངས་༡༦ པ་བརྩི་སྲུང་།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ལོོ་བསྟར་བཞིན་

དུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཉིནམ་ བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན། ཉིནམ་འདི་

གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་ མི་ངོ་རང་རྐྱང་དང་ གཅིག་རུབ་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེ་ག་ར་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོོང་
ལེན་འབད་ནིའི་དང་ལེན་ཚུ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ ནན་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

གྱི་ཉིནམ་འདི་གིས་ ང་བཅས་ར་བཟུམ་མའི་ མི་སྡེ་ཆུང་ཀུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱིས་སྟབས་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་བཟོོ་
ཚུགས་ག་དང་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ ང་བཅས་རའི་ འབད་བརྩོོན་ཚུ་ལྷག་པར་ ནན་བརྟན་བཟོོ་
ནིའི་གོ་སྐབས་ཅིག་ཨིན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཉིནམ་ཐེངས་༡༦

པ་འདི་

“ངན་ལྷད་འདི་

ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་

དམིགས་གཏད་ཚུ་ལུ་ བར་གེགས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་” ཟེར་བའི་བརྗོད་དོོན་ཐོོག་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ ཆུ་ཚོོད་འཁོར་

ལོོའི་ཀ་ཆེན་ས་ཁོངས་ནང་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི། ལས་རིམ་འདི་ནང་ མི་རྗེ་བློོན་ཆེན་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོོས་པའི་

གཞུང་གྲྭ་ཚང་ སྤྱི་ཚོོགས་དང་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ ཞི་བའི་མི་སྡེའི་ལས་ཚོོགས་ དེ་ལས་ ཚོོང་སྡེའི་འཐུས་མི་
སློོབ་དཔོོན་དང་སློོབ་ཕྲུག་ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་བཅས་པའི་ མི་གྲངས་ཡོོངས་བསྡོོམས་༥༠༠ ལྷག་
ཙམ་ཅིག་གིས་ བཅའ་མར་གཏོོགས་ཡོོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཉིནམ་འདི་ ཚོོང་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་
འབད་ནི་དང་ བཟང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་ཚོོང་སྡེའི་ཀུན་སྤྱོོད་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ གཙོོ་བོོར་བཏོོན་ཡོོདཔ་ཨིན།
ཉིནམ་འདི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཡུན་བརྟན་ཅན་གྱི་མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོོར་གོང་འཕེལ་

དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོོམས་ཀྱི་ ཡུན་བརྟན་གྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ སྒྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཚོོང་
ལཱ་ཚུ་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ར་ བཟང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་གོ་ལས་ འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་ཚུ་སྤྲོོད་
ཡོོདཔ་ཨིན། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་ གནས་སྡོོད་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ཉིནམ་འདི་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་དང་ འབྲུག་པའི་ཚོོང་པ་ཚུ་གིས་
འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་འདི་
གནང་ཡི།

ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ཡང་

གསུངས་

ཉིནམ་འདི་བརྩི་སྲུང་ཞུ་མི་དང་འབྲེལ་ ཡར་སྐྱེད་ཚོོང་ལས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན་མི་ ལས་འཛིན་གྱི་དྲང་སྤྱོོད་ཁས་བླངས་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་འདི་ འབྲུག་
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རྒྱུ་ནོོར་གཞི་བཟུང་གི་ཚོོང་སྡེ་༡༥ དང་གཅིག་ཁར་ ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ ཚོོང་ལཱ་

ཚུ་ བཟང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་འཐབ་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་མི་ སྒེར་གྱི་ཚོོང་སྡེ་དང་པ་སྦེ་ ཐོོ་བཀོད་འབད་
ཡོོདཔ་ཨིན། སློོབ་ཕྲུག་དང་ སྒྱུ་རྩལ་མཁན་ཚུ་གིས་ སྤྲོོ་སྟོོན་ལས་རིམ་ཚུ་གི་ཐོོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་གལ་ཅན་ཚུ་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ “རྣམ་པར་དག་པའི་མི་སྡེ་
བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོོང་ལེན་”ཟེར་བའི་བརྗོད་དོོན་ཐོོག་ལུ་ བསླབ་སྟོོན་

གྲོས་ཚོོགས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ནང་ལས་ དངོས་མཐོོང་སྦེ་ བརྒྱང་
བསྒྲགས་ཞུ་ཡི།

༢.༡.༥ སྤྱོོད་ལམ་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་ལས་རིམ།
སློོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཕྲན་ཡར་སེང་།
སློོབ་ཕྲུག་དང་ན་གཞོོན་ཚུ་གིས་ བཟང་སྤྱོོད་དང་སྤྱོོད་ལམ་ལེགས་ཤོོམ་ཚུ་ གོང་དུ་བཀུར་ནིའི་བསམ་སྤྱོོད་བཟོོ་
ཐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ སློོབ་གྲྭ་
ཁག་༡༠ ནང་ མོོ་བཏབ་ཐོོག་ལུ་ དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཕྲན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ ཚུན་

གྱི་ཐོོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སློོབ་ཕྲུག་ཡོོངས་བསྡོོམས་༦༤༧ (བུཚ་༢༨༥ དང་ བུམ་༣༦༢) ཚོོགས་ཕྲན་གྱི་
འཐུས་མི་སྦེ་ འཛུལ་བཞུགས་འབད་དེ་ཡོོད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཕྲན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་

འབདཝ་ད་ སློོབ་ཕྲུག་ནང་དོོག་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ལམ་དང་ ཡ་རབས་ཀྱི་བརྩི་

མཐོོང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་རྟོོགས་ཡར་དྲག་སོོང་ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ སྒྲིག་འགལ་དང་
འབྲེལ་བའི་གནད་དོོན་མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོོད་མི་དང་
དེ་ལས་

བདག་དབང་དང་འགན་ཁུར་གྱི་སེམས་ཤུགས་ཡར་དྲག་

སྤྱིར་བཏང་སློོབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་

པའི་ མངོན་གསལ་ཚུ་བྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན།

དྭངས་གསལ་དང་འགན་ཁྲི་ཡར་དྲག་སོོང་ཡོོད་

ད་ལྟོོ་ཡོོད་པའི་ དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཕྲན་ཚུ་གི་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོོམ་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་ དོོ་རུང་ སློོབ་གྲྭ་བཅུ་ཐམ་ནང་

དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཕྲན་རེ་རེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་སྦེ་ ཞལ་འཆམ་འབྱུང་སྟེ་ཡོོད། སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལས་ རྫོོང་
ཁག་༢༠ ག་རའི་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཕྲན་རེ་རེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན།

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

སློོབ་གྲྭའི་བརྩི་མཐོོང་ཤེས་ཡོོན་གྱི་རྩ་གཞུང་ ལེགས་བཅོས།
རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོོགས་སྡེ་གིས་ འགོ་ཁྲིད་ཐོོག་ ད་ལྟོོ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོོད་པའི་ བརྩི་མཐོོང་ཤེས་ཡོོན་
ལེགས་བཅོས་ལས་འགུལ་འདི་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་པའི་སྔར་སྲོོལ་གྱི་ལྟ་བ་དང་

འབྲུག་པའི་ན་གཞོོན་ལུ་

ཕན་ཐོོགས་ཆེ་བའི་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་ དེ་ལས་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་གཞི་

བཞག་པའི་ ནུས་སྟོོབས་ཅན་གྱི་ བརྩི་མཐོོང་ཤེས་ཡོོན་གྱི་རྩ་གཞུང་ཅིག་འབད་བཟོོ་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་
སྐྱེདཔ་ཨིན་མས། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འདི་ བརྗོད་དོོན་ཚོོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཅིག་
འབདཝ་ལས་ བློོ་གསར་སློོབ་རིམ་ལས་ སློོབ་རིམ་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ བརྩི་མཐོོང་ཤེས་ཡོོན་རྩ་གཞུང་གི་ རྟེན་
གཞི་བཟོོ་ནི་ནང་ གྲལ་གཏོོགས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ དུས་དང་དུས་སུ་ མཁོ་གལ་དང་བསྟུན་

འཐུས་མི་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ རྩ་གཞུང་གི་མཁོ་ཆས་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་དང་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་

ཡར་དྲག་བཟོོ་ནི་ དེ་ལས་ ལས་སྣ་གསརཔ་གཞན་ཚུ་ནང་ གྲལ་གཏོོགས་འབད་ནི་ཨིན། སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་

དང་བར་མ་ དེ་ལས་ གཙུག་ལག་སློོབ་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཀུན་སྤྱོོད་དང་གཞི་བརྟེན་བརྩི་མཐོོང་ཚུ་ ཆོས་ཚན་དང་
གཅིག་བསྡོོམ་ཆོས་ཚན་ དེ་ལས་ ཡན་ལག་ཆོས་ཚན་གྱི་ཆ་ཤས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཤེས་ཡོོན་བྱིན་ཐོོག་ལས་
ན་གཞོོན་ཚུ་གི་ཀུན་སྤྱོོད་དང་ དྲང་སྤྱོོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་མི་འདི་གིས་ ཕུགས་ལུ་
ཡུན་བརྟེན་ཅན་གྱི་ ཀུན་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་མི་རབས་བཟོོ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོོགས་
ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོོད།

ལག་ཤེས་དང་ལག་གཡོོག་སྦྱོོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་ བཟང་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་
ལྡན་པའི་ རྩ་གཞུང་གི་སྦྱོོང་ཚན།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ལས་གཡོོག་ལྷན་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་

ལག་གཡོོག་སྦྱོོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་

བཟང་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་

དེ་ལས་

ལག་ཤེས་དང་

ཁྱད་རིག་ལྡན་པའི་རྩ་

གཞུང་གི་ སྦྱོོང་ཚན་ཅིག་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ རྩ་གཞུང་གི་སྦྱོོང་ཚན་བཟོོ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ མི་སྡེ་ནང་

བློོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ལཱ་གི་ལམ་སྲོོལ་ལེགས་ཤོོམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་

ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ བརྩི་མཐོོང་ལྡན་པའི་ མི་སྡེའི་གོམས་སྲོོལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ཨིན།
ལག་ཤེས་དང་ལག་གཡོོག་སྦྱོོང་བརྡར་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་

རྩ་གཞུང་འདི་

ལག་ལེན་འཐབ་པའི་བསྒང་ལས་

སྦྱོོང་བརྡར་པ་ཚུ་དང་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གིས་ ལེགས་བསྒྱུར་གྱི་ངོ་ཚབ་འབད་ཐོོག་ལས་ ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོོད་
ཚུ་སྤང་སྟེ་ དྲང་ཁྲིམས་གོང་དུ་བཀུར་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོོང་ལེན་འབད་འོོང་མནོོ་བའི་
རེ་བ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
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ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ ན་གཞོོན་དྲང་སྤྱོོད་ལས་རིམ་བཟོོ་ནི།
ང་བཅས་ར་ འབྲུག་པའི་མི་རློོབས་བརྒྱ་ཆ་༤༥ (སྐྱེས་ལོོ་༢༤ མན་ཆད་) དེ་ཅིག་ ན་གཞོོན་ཨིནམ་ལས་
བརྟེན་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་

ངན་ལྷད་དེ་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་བཀགའཛིན་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

གཞོོན་ཚུ་ གྲལ་གཏོོགས་འབད་ནི་འདི་
ཚོོགས་ཀྱིས་

ན་

ཡུན་བརྟན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཅིག་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

མ་འོོངས་པའི་ནང་ དྲང་བདེན་ཅན་གྱི་མི་རབས་འོོང་ནིའི་དོོན་ལུ་

སློོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་

ད་ལྟོོ་ཡོོད་པའི་ དྲང་སྤྱོོད་ཚོོགས་ཕྲན་དང་ སློོབ་གྲྭ་དང་ ལག་ཤེས་དང་ལག་གཡོོག་སྦྱོོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་

ཆོས་ཚན་ཚུ་ནང་ ཀུན་སྤྱོོད་བརྩི་མཐོོང་ཚུ་ གཅིག་བསྡོོམས་འབད་ནི་ལ་སོོགས་པའི་ ལཱ་གསརཔ་ཚུ་འགོ་
བཙུགས་ཡོོད་པའི་ཁར་ སློོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ ཕྱིར་ཁར་འཐོོན་སྡོོད་ཡོོད་པའི་ན་གཞོོན་ཚུ་ཚུད་པའི་ འབྲུག་པའི་

ན་གཞོོན་ཡོོངས་ཀྱི་དོོན་ལུ་ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ ན་གཞོོན་དྲང་སྤྱོོད་ལས་རིམ་བཟོོ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ཡང་འགོ་བཙུགས་

ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ འགོ་བཙུགསཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ ན་གཞོོན་དྲང་སྤྱོོད་ལས་
རིམ་བཟོོ་ནི་གི་དོོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་ གྲོས་སྟོོན་པ་གཅིག་ གཡོོག་བཙུགས་འབད་ནི་ཨིན།

ཐབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ ན་གཞོོན་དྲང་སྤྱོོད་ལས་རིམ་འདི་གི་ དམིགས་གཏད་ངོ་མ་ར་ ན་གཞོོན་ཚུ་ སྣ་མང་ལས་

སྣའི་ཐོོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་སྤྲོོད་འབད་མི་ཅིག་འབད་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ བཟང་

སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིག་ལ་སོོགས་པའི་བརྩི་མཐོོང་ཚུ་ ཁོང་རའི་རྒྱུད་ལུ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དང་
དྲང་སྤྱོོད་དང་གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ ཁོང་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་གསར་བཏོོད་ དེ་
ལས་ གནས་སྐབས་ཚུ་བདག་བཟུང་འབད་ནི་འདི་ཨིན། འདི་གིས་ ན་གཞོོན་ཚུ་ འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་མི་
ཁུངས་དང་འགོ་ཁྲིདཔ་བཟོོ་ནི་ནང་ ཕན་ཐོོགས་སྦོོམ་སྦེ་ར་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོོད།

༢.༢ སྔོན་འགོག - ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལས་སྡེའི་འཆར་གཞི་དང་མི་མང་/སྒེར་གྱི་
གཙུག་སྡེ་ནང་ གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི།

༢.༢.༡ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ - མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་ ཉེན་ཁ་དང་བསྟུན་པའི་དྲང་སྤྱོོད་གཙོོ་གཞུང་སྦེ་
བཙུགས་ནི།

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འདི་

ལས་ཚོོགས་ནང་ལུ་

འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ངོས་འཛིན་

འབད་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་དེ་ཚུའི་ཚབས་ཆེ་ཧིང་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་དོོན་/དམིགས་གཏད་དང་འཁྲིལ་དབྱེ་དཔྱད་
འབད་ནི་

འདིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ཐབས་བྱུས་/དང་ལེན་

འཆར་གཞི་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་

ཁྱབ་ཆེ་དྲག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོད་པའི་

རང་དཔྱད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཁོ་

ཆས་ཨིན། མཁོ་ཆས་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ཡོོད།

ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

སྙན་ཞུའི་ལོོ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་སོོ་སོོ་དང་གཅིག་ཁར་

ནང་

སྲིད་ལྷན་ཁག་འོོག་གི་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་དང་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོོགས་སྡེ་གཉིས་ནང་ ངན་ལྷད་
ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོོག་ལས་

ངོས་འཛིན་འབད་ཡོོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་དོོན་

ལུ་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་བཟོོ་ཡོོད་པའི་བསྟར་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོོད། ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་
ལས་ཁུངས་ནང་ ལོོ་ཕྱེད་དང་མཐའ་འཇུག་གི་དབྱེ་ཞིབ་གཉིས་ཆ་ར་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོོད་དང་ མཐའ་མཇུག་གི་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དང་ལེན་མཆར་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་༦༥ སྒྲུབ་ཚར་ཏེ་
ཡོོད།

རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོོགས་སྡེ་ནང་

ལོོ་ཕྱེད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཡོོདཔ་དང་

དང་ལེན་

འཆར་གཞི་གི་བརྒྱ་ཆ་༥༨.༨ སྒྲུབ་ཚར་ཏེ་ཡོོད། མཐའ་འཇུག་གི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༢ པའི་ནང་
འབད་ནི་ཨིན།

ས་གནས་གཞུང་(རྒེད་འོོག་)ཚུ་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་།
ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་དང་གློག་མེ་ལས་
འགུལ་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ལ་སོོགས་པའི་ ཉེན་ཁ་ཡོོད་པའི་ལས་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་
འཛིན་སྐྱོང་༡༥ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་གཙོོ་རིམ་སྒྲིགས་ཡོོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུའི་ལོོ་འདི་ནང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་
༡ པའི་ནང་ རྒེད་འོོག་༢༠༥ གི་དོོན་ལུ་ ལུང་ཕྱོོགས་གསུམ་ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཅི། ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་རིམ་ནང་ རྒཔོོ་/དམངས་མི་༢༠༢ དང་ རྒེད་འོོག་བདག་སྐྱོང་

འགོ་དཔོོན་༡༦༢ དེ་ལས་ འཆར་གཞི་འགོ་དཔོོན་བདུན་གྱིས་ བཅའ་མར་གཏོོགས་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒེད་འོོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་སྒོ་/ཞབས་ཏོོག་(རྒེད་འོོག་གི་འཆར་གཞི་/ལས་རིམ་གྱི་འཆར་གཞི་

བརྩམ་ནི་དང་གཙོོ་རིམ་སྒྲིགས་ནི་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཟོོ་བསྐྲུན་ ཁྲལ་/འོོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་ ས་ཆ་སྤོོ་སོོར་

ཆོག་ཐམ་/ཉོགས་མེད་ཆོག་ཐམ་གྱི་གནང་བ་བྱིན་ནི་ སོོ་ནམ་དང་སྒོ་ནོོར་གྱི་མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་ ནང་ཁ་ནང་
སྒྲིགས་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་དང་བདག་སྐྱོང་ཞབས་ཏོོག་) བརྒྱད་ལས་ དམངས་གཙོོ་རིང་ལུགས་ཐོོག་གི་

འགན་འཁྲི་ལྡན་པའི་གཞུང་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ཞབས་ཏོོག་བྱིན་ནི་ལུ་གནོོད་
ཉེན་ཡོོད་པའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་བསྡོོམས་༢༠ ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་
ཁ་༢༠ ལས་ དྲུག་ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན་དང་ བརྒྱད་ཉེན་ཁ་ཡོོདཔ་ བཞི་ཉེན་ཁ་བར་མ་ དེ་ལས་ གཉིས་ཉེན་
ཁ་ཆུང་སུ་ཡོོདཔ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི།

རྒེད་འོོག་གི་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་བྱིན་པའི་སྐབས་ ཕྱོོགས་རིས་/ཕྱོོགས་ལྷུང་ཐོོག་ལས་ བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་འབད་ནི་དང་

གྱོས་ངན་བརྡ་དོོན་/ཡིག་ཆས་ཚུ་གཡོོ་བཅོས་འབད་ནི་
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ཤོོགས་གྲངས།

ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་

ཐོོབ་བརྗོད་རྫུན་ཞུགས་/ལྐོག་ཟ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཁྱོསམ་ཕྱག་མཇལ་/མགུ་རྫས་ཐོོག་ལུ་

ནང་གསུག་ཞུ་བསྐུལ་འབད་ནི་ཚུ་

ཉེན་ཡོོད་པའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོོད།
མི་སྟོོབས་མ་ལང་མི་དང་

སྲིད་དོོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུལ་མ་བཅས་པའི་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

རྒེད་འོོག་བདག་སྐྱོང་ནང་འབྱུང་

ཕྱིའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལས་བརྟེན་

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཡོོདཔ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་

མང་ཤོ ོས་

ཅིག་ ཁོང་རའི་ཞབས་ཏོོག་དང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོོད་མི་ཚུ་ཨིན་མས། ངོས་འཛིན་འབད་ཡོོད་པའི་ཉེན་ཁ་
ཚུ་ཡང་ རྒེད་འོོག་བདག་སྐྱོང་གི་ ནང་འཁོད་རྒེད་འོོག་རྒྱ་སྐྱེད་ཡིག་ཚང་/རྫོོང་ཁག་ལས་སྡེའི་བར་ན་ འགན་

འཁྲི་དང་ དགག་འཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་ཁར་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་ལུ་ འདོོད་པ་ཆེ་མི་

(འགོ་ལས་འཇུག་ཚུན་གྱི་འགན་འཁུར་འཐབ་མི) དང་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བཞིན་ཡོོད་པའི་ བཅའ་ཡིག་དང་
གནས་ཚད་ཚུ་ལུ་ མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུངམ་ཨིན་མས།

དགག་འཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ནང་འཁོད་ལྟ་རྟོོག་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ཕན་ཤུགས་

ཅན་བཟོོ་ནི་ དེ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ སེལ་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ལམ་༢༢ ཆ་འཇོག་
འབད་ཡོོདཔ་དང་
༢༠༢༠

ནང་

རྒེད་འོོག་༢༠༥

གི་རྒེད་འོོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ་གིས་

ལོོ ་ ལྔའི་འཆར་གཞི་༢༠༡༩-

ཐབས་ལམ་དེ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོོ ད་འབད་འོོ ང ་མནོོ ་ བའི་རེ་བ་ཡོོ ད པ་ཨིན།

བསྟར་སྤྱོོད་

ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ཡང་ ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་ གཞུང་གི་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་ལམ་ལུགས་ ཐོོག་ལས་སྙན་ཞུ་
འབད་དགོཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༣ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥-༢༠༡༩ ཚུན་ “ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་

ཡོོདཔ་” ཟེར་བའི་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡ པ་དང་༡༢ པའི་རྒྱལ་ཡོོངས་གྲུབ་འབྲས་གཞི་དོོན་གཙོོ་བོོའི་ཆ་

ཤས་ཅིག་སྦེ་ ལས་སྡེ་༢༣༠ ནང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་༢༨ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོདཔ་དང་ ལས་སྡེ་༣༩
ནང་

དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་གྱི་ལས་རིམ་ཚར་༤༠

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ལོོ་

བསྟར་ལས་དོོན་གན་འཛིན་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁོ་རའི་ངོ་ཚབ་ཀྱི་ འགོ་ཁྲིད་འབད་
ཐོོག་ལས་ ཀུན་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཞི་གཡོོགཔ་༦,༤༡༢ ལུ་ གོ་
བ་བརྡ་སྤྲོོད་འབད་དེ་ཡོོད།

ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༣ པ།: སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥-༢༠༡༩ ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་པའི་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་
དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་མཁོ་ཆས།

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་།

ལོོ།

ཞལ་འཛོོམས་
ལས་སྡེ།
ཀྱི་གྱངས་ཁ།

༢༠༡༥

༢༠༡༦

༤

༡༧

ལས་སྡེ་བཞི།
(འབྲུག་གི་སློོབ་གྲྭའི་
ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོོ ག ས་
སྡེ་ འབྲུག་ཚོོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ དེ་
ལས་ མགར་ས་དང་སྤུ་ན་ཁ་རྫོོང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་།)

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་
དང་རྫོོང་
ཁག་བདག་སྐྱོང་༡༦
(བུམ་ཐང་
དང་ ཆུ་ཁ་ ཧཱ་ ལྷུན་རྩེ་ མོོང་སྒར་
པདྨ་དགའ་ཚལ་ སྤ་རོོ་ ཐིམ་ཕུག་
བཀྲིས་སྒང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ རྩི་རང་
གསར་སྤང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་
བསམ་རྩེ་ དབང་འདུས་ཕོོ་འབྲང་ དེ་
ལས་ གཞནམ་སྒང་།)
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ཤོོགས་གྲངས།

དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན།

ཞལ་འཛོོམས་
ལས་སྡེ།
ཀྱི་གྱངས་ཁ།

༢

༣༤

འབྲུག་ཚོོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་དང་ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་རྫོོ ང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་༡༦ (བུམ་ཐང་དང་ ཆུ་ཁ་
ཧཱ་ ལྷུན་རྩེ་ མོོང་སྒར་ པདྨ་དགའ་ཚལ་
སྤ་རོོ་ ཐིམ་ཕུག་ བཀྲིས་སྒང་ བཀྲིས་
གཡང་རྩེ་ རྩི་རང་ གསར་སྤང་ བསམ་
གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་ བསམ་རྩེ་ དབང་
འདུས་ཕོོ་འབྲང་ དེ་ལས་ གཞནམ་སྒང་
།) ལྷན་ཁག་༩ (བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་
དང་ཞབས་ཏོོག་ལྷན་ཁག་ གསོོ་བའི་ལྷན་
ཁག་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ ཤེས་རིག་
ལྷན་ཁག་ སོོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་
ཁག་
བརྡ་དོོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་
ཁག་ དེ་ལས་ ནང་སྲིད་དང་སྲོོལ་འཛིན་
ལྷན་ཁག) དེ་ལས་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་
༨ (རྒྱལ་ཡོོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་
དང་
འབྲུག་སྨྱོོས་རྫས་བཀག་འཛིན་
དབང་འཛིན་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོོགས་
སྡེ་ སྨན་རིགས་རྒྱུན་བཀོད་དབང་འཛིན་
རྒྱལ་ཡོོ ང ས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལུའི་ལྷན་
ཚོོགས་
འཇིགས་མེད་རྡོོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་
རྒྱལ་ཡོོངས་གཙོོ་བརྟེན་སྨན་ཁང་ རྒྱལ་
ཡོོ ང ས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོོ མ ས་ལྷན་
ཚོོགས་ཀྱི་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་
རྒྱལ་ཡོོ ང ས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་།)

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
༢༠༡༧

༡

༢༠༡༨

༣

༢༠༡༩

༣

ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོོ ག ་
ལས་ཁུངས་དང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་
ཁུངས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་
རིག་ཚོོགས་སྡེ།

༡

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༣

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོོག་ལས་
ཁུངས་དང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ལས་ཁུངས་
དེ་ལས་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོོགས་སྡེ།

རྒེད་འོོག་༢༠༥།

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་དང་

མེད།

དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་

བརྟེན་ བཀའ་ཉོགས་སེལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ དེའི་ལག་ལེན་བྱ་རིམ་བཟོོ་ནི་ ལས་
གཡོོགཔ་ཚུ་གི་ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་ བསམ་ལན་བཀོད་ནི་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱག་མཇལ་ཐོོ་དེབ་ དེ་ལས་ གྲོས་
འཆར་བཙུགས་སྒྲོམ་ལ་སོོགས་པའི་ ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷན་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པའི་ལཱ་འགན་སྦེ་ གཅིག་བསྡོོམ་འབད་ཡོོདཔ།
ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ལཱ་འགན་འདི་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོོག་ལས་

ནང་

འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པའི་ ལཱ་འགན་ཅིག་སྦེ་ གཅིག་བསྡོོམ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ གཅིག་བསྡོོམ་འབད་
དགོ་པའི་དམིགས་དོོན་འདི་ཡང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དང་ ངན་

ལྷད་ཀྱི་གོ་སྐབས་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ནང་འཁོད་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་ཚུ་ཨིན། ནི་
བཟུམ་མའི་གསར་བཏོོད་ཀྱི་ལཱ་གྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་༣ དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོོན་༤ ཡོོད་པའི་ ལས་བྱེད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ འགན་ཚད་ཅིག་ཡང་གསར་བཟོོ་འབད་དེ་

ཡོོདཔ་ཨིན། འགན་ཚད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་འདི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ལས་ བསམ་འཆར་དང་བསམ་ལེན་ཚུ་

ལེན་ཏེ་ ཧེང་སྐལ་ར་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་བའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༩ པའི་ནང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་མཁོ་ཆས་གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ཡོོད་མི་ཚུ་ལུ་

ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བདག་དབང་སྒྲིང་སྒྲིང་

བཟོོ་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་སེང་གི་དོོན་ལུ་ སྦྱོོང་བརྡར་

བྱིན་མི་སློོབ་སྟོོན་པ་ཚུ་ལུ་ སྦྱོོང་བརྡར་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ དོོན་ཚན་༡.༡.༢ པའི་
ནང་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་

ཕན་རོོགས་འབད་མི་ཚུ་

ལུ་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་དང་ ཁྱད་རིག་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལག་ལེན་ཐབས་ནི་ནང་ ལམ་སྟོོན་
འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་དེབ་ཡང་ བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༢.༢.༢ ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག།: སྒྲུབ་བྱེད་དང་བསྟུན་པའི་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲགས་བཟོོ་ནི་ནང་ལྷན་ཐབས།
དེད་གཡོོག་སྦྱོོང་བརྡར་དང་འདིའི་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ལས་ ཆོག་ཐམ་སྤྲོོད་ནིའི་ལམ་ལུགས།
སྣུམ་འཁོར་དེད་གཡོོག་པའི་ཆོག་ཐམ་སྤྲོོད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་དང་བསྟུན་

དེད་གཡོོག་པའི་སྦྱོོང་བརྡར་དང་ འདིའི་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་སྤྲོོད་ནིའི་
ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༤ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞིབ་འཇུག་འདི་གིས་ ལམ་ལུགས་དང་
འབྲེལ་བའི་ གནད་དོོན་གསུམ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོོད། དེ་ཡང་ དབང་ཁྱབ་ལུ་ཡོོད་པའི་བཅའ་ཡིག་དང་

སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོོད་མ་འབད་མི་དང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ལྟ་རྟོོག་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ དེ་ལས་ ཁེ་
གྱོང་ལྡན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་ལེགས་ཤོོམ་མེད་མི་ཚུ་ཨིན།
ཐིག་ཁྲམ་༢.༤: ཞིབ་འཇུག་འདི་ལས་བརྟེན་པའི་ ཞིབ་ཤེར་གཙོོ་བོོ་ཚུ།
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ བསྟར་
སྤྱོོད་མ་འབད་མི།
•

•

•
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ནང་འཁོད་ཀྱི་ལྟ་རྟོོག་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་
སྒྲིང་མེད་མི།

ལས་གཡོོ ག ་ལྷན་ཁག་འོོ ག ་ལུ་ •
ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་ཁྱད་ཚད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་མིའི་
ཐོ་བཀོད་སྒྲིགས་གཞི་(༢༠༡༤ ལུ་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་) གི་དགོས་ •
མཁོ་དང་བསྟུན་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་
བར་བཞག་ཡོད་མི།
•
ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འགྱོ་མི་ཚུ་ལུ་
བྱ་རིམ་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པར་ཆོག་
•
ཐམ་བྱིན་ཡོད་མི།

དེད་གཡོོག་སྦྱོོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་སོོ་
སོ་ཚུ་ནང་ དེད་གཡོག་པའི་སྦྱོང་
ཚན་ གཅིག་མཚུངས་མེད་མི།

ཤོོགས་གྲངས།

•

ཁེ་གྱོང་ལྡན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་
འབྲེལ་མཐུན་ལེགས་ཤོོམ་མེད་མི།

ཡི ག ་ ཆ ས ་ འ ཛི ན་ སྐྱོ ང་གི ་ ལ མ ་ • ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་
ལུགས་ལེགས ་ཤོ མ ་མེད་མི་དང་
འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་
དེད་
ཡིག་ཆས་ཚུ་ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་བདག་
གཡོག་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གཉིས་
ཉེར་འབད་སྲོལ་མེད་མི།
ཆ་རའི་ནང་
སྣུམ་འཁོར་གཏང་
ཚུགས་མི་ཚུགས་ཀྱི་ ཆོས་རྒྱུགས་
ཡིག་ཆས་བདེན་དཔྱེད་འབད་ནི་ལུ་
ཕུལ་ནིའི་ འཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་
འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་ནི་མེད་མི།
ལངམ་སྦེ་མེད་མི།
ལས་འགན་ཚུ་ འགོ་ལས་མཇུག་
• ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་
ཚུན་ མི་ངོ་གཅིག་གི་སྒྲུབ་མི།
འདྲེན་དབང་འཛིན་དང་ ལཱ་གཡོག་
དངོས་སུ་སྦེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་
ཁྱད་ཚད་ལས་ཁུངས དེ་ལས་ སྒེར་
བའི་ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་དང་དབྱེ་
གི་
དེད་གཡོག་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་
དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་རང་དབང་ཐག་
ཁང་ཚུ་གི་བར་ནང་ སྤུས་ཚད་ལྡན་
དཔྱད་ཀྱི་དབང་ཚད་ཡོད་མི།
པའི་ དེད་གཡོག་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་
ཁྱད་རིག་གི་སྣུམ་འཁོར་ཆོག་ཐམ་
ནི་ལུ་ འབྲེལ་མཐུན་ལེགས་ཤོམ་
བྱིན་ནིའི་དོ ན ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་ལམ་
མེད་མི།
ལུགས་ནང་
དགག་འཤེར་དང་
ཚད་མཉམ་མེད་མི།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གོང་འཁོད་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་སེལ་ནིའི་དོོན་ལུ་

ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་

གྲོས་

འདེབས་༣༢ བཀོད་ཡོོད་མི་ཚུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་
དབང་འཛིན་ ལཱ་གཡོོག་ཁྱད་ཚད་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ སྒེར་གྱི་དེད་གཡོོག་སྦྱོོང་བརྡར་སློོབ་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བརྗེ་

སོོར་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་གིས་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་སྤྲོོད་པའི་ཟླ་ཚེས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཟླ་

ངོ་༣ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཁོང་རའི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་འདི་
བྱིན་དགོཔ་ཨིན། དང་ལེན་འཆར་གཞི་བརྗེ་སོོར་འབད་དེ་ ཟླ་ངོ་༦ གི་ཤུལ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་
ཚོོགས་ཀྱིས་ གྲོས་འདེབས་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་མེད་ལྟ་ནིའི་དོོན་ལུ་ འཕྲོོ་མཐུད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་ཨིན།

ཁྱིམ་གྱི་བཟོོ་བཀོད་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་གནང་བ།
ཁྱིམ་གྱི་བཟོོ་བཀོད་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་གནང་བ་བྱིན་ཐངས་ལུ་

ཉོགས་བཤད་ལྷོོད་མི་དང་འཁྲིལ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ “ཁྱིམ་གྱི་བཟོོ་བཀོད་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་

བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་གནང་བ་” ཟེར་བའི་དོོན་ཚན་ཐོོག་ལུ་ བཞེད་དོོན་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འབད་དེ་ཡོོད། ཞིབ་འཇུག་

འདི་ཡང་ ཞབས་ཏོོག་ལྷན་ཁག་འོོག་གི་ བཟོོ་རིགས་ཞབས་ཏོོག་ལས་ཁུངས་དང་ རྫོོང་ཁག་ལྔ་(མོོང་སྒར་
དང་ བསམ་རྩེ་ རྩི་རང་ སྤ་རོོ་ དེ་ལས་ དབང་འདུས་) དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་གསུམ་(བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་
དང་ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ དེ་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་) ནང་ འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

འདས་པའི་ལོོ་ཚུ་ནང་(སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥-༢༠༡༨) ཞིབ་འཇུག་སྦོོམ ་ཤོོས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཞི་
གཡོོག་ནང་མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ས་གཏེར་ལས་སྡེ་ ཚོོང་འབྲེལ་ ཁྲལ་དང་ཅ་དམ་ དེ་ལས་ སྣུམ་
འཁོར་ལམ་བཟོོ་བསྐྲུན་ཚུ་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ།
རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་
འབད་དེ་ ལོོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ ཚར་རེ་གོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན། འདི་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མི་མང་ཞབས་

ཏོོག་བྱིན་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་བཞི་
པ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ དྲི་བཀོད་པ་༥༡ དང་ ལྟ་བཀོདཔ་དྲུག་ དེ་ལས་ ཞིབ་འཚོོལ་པ་
གསུམ་འབྲེལ་གཏོོགས་འབད་ཐོོག་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དབྱེ་ཞིབ་༢༠༡༩ གིས་

ལྷན་ཁག་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ ལས་འཛིན་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ ཁྲོམ་སྡེ་

རྫོོང་ཁག་ དེ་ལས་ རྒེད་འོོག་ཚུ་བརྩིས་སྟེ་ ལས་སྡེ་༡༥༠ དང་ ཞབས་ཏོོག་༢༧༡ ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་
ཤོོགས་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ ཞབས་ཏོོག་སྤྱོོད་མི་༡༡,༦༣༤ དང་ ཞབས་ཏོོག་

བྱིན་མི་སྤྱི་གཡོོགཔ་༤,༠༣༩ བཅས་པའི་ལན་བཀོད་མི་༡༥,༦༧༣ ལུ་དྲི་དཔྱད་འབད་དེ་ཡོོད། བརྟག་ཞིབ་འདི་
སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣ ལུ་འཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན།

སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནིའི་བྱ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཞིབ་འཚོོལ།
ཁྲིམས་བཟོོ་དང་ བཅའ་ཡིག་བཟོོ་ནིའི་བྱ་རིམ་བརྩིས་ཏེ་ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ངན་ལྷད་དབང་དུ་

ཐལ་སོོང་པ་ཅིན་ མི་མང་མིན་པར་ སྡེ་ཕྲན་དག་པ་ཅིག་གི་ཕྱོོགས་སུ་ལྷུང་བའི་ སྲིད་བྱུས་ཆ་འཇོག་འབད་

ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ དེ་གིས་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོོར་དང་ གསོོ་བའི་ཞབས་ཏོོག་ དེ་ལས་ མིའི་ཚེ་སྲོོག་ལུ་ཡང་
གནོོདཔ་ཨིན། སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་དེ་ གཞན་ངན་ལྷད་བཟུམ་མེན་པར་ མི་ངོམ་དག་པ་ཅིག་
ལུ་ཁེ་ཕན་བྱུང་ནི་དང་ ཡུན་རིང་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་དང་མི་མང་ལུ་གནོོདཔ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་ འདིའི་གནོོད་ཉེན་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་སྡེའི་ཚོོགས་ཐེངས་༡༧ པའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་བརྩི་

འཇོག་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གནོོད་ཉེན་དང་སྐྱོན་ དེ་ལས་ སྔོན་འགོག་གི་གྲོས་

འདེབས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ འབྲུག་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོོ་དང་ བཅའ་ཡིག་བཟོོ་ནིའི་བྱ་རིམ་བརྩིས་
ཏེ་ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནིའི་ནང་འབྱུང་སྲིད་པའི་ ངན་ལྷད་སྐོར་ ཞིབ་འཚོོལ་འགོ་བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན། ཞིབ་

འཚོོལ་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་འཛིན་སྐྱོང་སློོབ་སྡེ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་

དཔལ་འཛོོམས་ལྷན་ཚོོགས་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་གྲོས་སྟོོན་ཚོོང་སྡེ་(ཨེ་པི་ཨི་སི་ཨེས་)གིས་ གླ་ཁར་ལེན་ཡོོད་
པའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཁས་མཆོག་བཅས་པའི་ ཞིབ་འཚོོལ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཞིབ་འཚོོལ་འདི་གིས་ “མི་མང་སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནིའི་ནང་ ད་ལྟོོ་ཡོོད་པའི་ལམ་ལུགས་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་གི་ ངན་

ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་མས་ག་?”

ཟེར་བའི་

ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་དྲི་བ་གཙོོ་བོོ་དང་

གཤམ་འཁོད་ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་དྲི་བ་གསུམ་གྱི་ ལན་རྐྱབ་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་ནི་ཨིན།

༡.
༢.
༣.
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འབྲུག་ལུ་སྲིད་བྱུས་དང་ འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་དང་ དེའི་ཁྱད་ཆོས་ག་བཟུམ་ཡོོདཔ་ཨིན་
ན?

སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནིའི་བྱ་རིམ་(སྲིད་བྱུས་དང་ཁྲིམས་བཟོོ་ དེ་ལས་ དམ་འཛིན་)ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་
དབང་དུ་ཐལ་ནི་ཨིན་པའི་སྐྱོན་ག་ཅི་ར་ཡོོད་ག?

སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་མེདཔ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་

ལྷོོད་ཡངས་ཀྱིས་ཐབས་བྱུས་ག་ཅི་ར་

འདུག་ག་དང་ དེའི་ཕན་ཤུགས་ དེ་ལས་ དེ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཚུགས་ག?

ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ ཞིབ་འཚོོལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཀྱི་གོ་
དོོན་ཡིག་ཆ་དང་ ཞིབ་འཚོོལ་འབད་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ དེ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དྲི་ཤོོག་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མཐའ་

དཔྱད་ཀྱི་ཞིབ་འཚོོལ་གྲོས་འཆར་བཟོོ་ཚར་ཏེ་ཡོོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༦ ལུ་ ཞིབ་འཚོོལ་
ཚོོགས་ཆུང་ལུ་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། ཞིབ་འཚོོལ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ པའི་ནང་འཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན།

༢.༢.༣ འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་ - ཀུན་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་ཚོོང་ལས་ཡར་དྲག
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧

ལུ་

འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་འགོ་

བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ལུ་ འགོ་དང་པ་ འགོ་

བཙུགས་ཡོོདཔ་དང་ དེ་བསྒང་ སྒེར་སྡེའི་དྲང་སྤྱོོད་ལས་རིམ་ཟེར་སླབ་ཡོོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་

སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ དམིགས་དོོན་གཙོོ་བོོ་ར་ ཀུན་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཚོོང་ལས་ཚུ་འཐབ་ནི་དང་ ཚོོང་སྡེ་

ཚུ་གི་བར་ནང་ ཚད་མཉམ་གྱི་དོོ་འགྲན་ལེགས་ཤོོམ་འབྱུང་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནི་གི་ དམིགས་གཏད་ཨིན། ལས་

རིམ་འདི་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ ལས་གཡོོག་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་

དབང་འཛིན་ དེ་ལས འབྲུག་ཚོོང་དང་བཟོོ་གྲྭའི་ཚོོགས་སྡེ་ལས་ འཐུས་མི་ཡོོད་པའི་ ལས་བྱེད་ཚོོགས་ཆུང་
གིས་ འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ནི་གི་འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱུ་ནོོར་གཞི་བཟུང་འོོག་གི་ སྐལ་བགོ་ཚན་པའི་ཚོོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་དང་ ཐོོ་བཀོད་ཅན་གྱི་ཚོོང་འབྲེལ་

ལས་སྡེ་༡༥ གིས་ ལས་འཛིན་གྱི་དྲང་སྤྱོོད་ཁས་བླངས་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཐོོག་ལས་ འབྲུག་ལུ་ཚོོང་
འབྲེལ་གྱི་དྲང་སྤྱོོད་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ འགན་ལེན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། གོང་འཁོད་ཚོོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་
༡༥

གི་

དྲང་སྤྱོོད་གནས་སྟངས་འདི་

རང་དཔྱད་ལག་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོོག་ལུ་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་

ཡོོདཔ་དང་ དེ་དང་འཁྲིལ་ འཐེབ་སྦེ་ར་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ ཚོོང་ལས་ཚུ་ལུ་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ལུ་

འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་དང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ ཁོང་རའི་ཚོོང་འབྲེལ་གྱི་ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་
བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཚོོང་ལས་དོོ་འགྲན་ལས་བརྟེན་པའི་ གནོོད་སྐྱོན་འབྱུང་མ་བཅུག་

ནི་དང་

ཚད་མཉམ་གྱི་དོོ་འགྲན་ལེགས་ཤོོམ་འབྱུང་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་

གྲལ་ཁར་བཅའ་མར་གཏོོགས་བཅུག་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་

སྒེར་སྡེ་ཚུ་

མིང་གཏམ་ཅན་གྱི་

ལས་རིམ་གྱི་

བཀྲིས་བརྡ་དོོན་བརྒྱུད་

འབྲེལ་ཚད་འཛིན་དང་ ཀརྨ་ ཚོོང་ལས་སྡེ་ཚན་ལ་སོོགས་པའི་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ལས་རིམ་གྱི་སྐོར་ལས་

གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཚུ་འབད་དེ་ཡོོད།

ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་གཤམ་འཁོད་ཚུ་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
•

མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོོད་པའི་ ཚོོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ལྔ་གིས་ ཁོང་རའི་ཚོོང་འབྲེལ་གྱི་ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་

གཞག་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། (ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ དེ་ལས་ རང་བཞིན་ཐོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།)

•

རང་དཔྱད་ལག་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོོག་ལུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོོད་པའི་ ཚོོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་
ལྔ་གིས་

དྲང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཐེངས་གཉིས་པ་

འགོ་འདྲེན་

འཐབ་སྟེ་ཡོད། (འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་དང་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ ཇི་ཨའི་སི་འབྲུག་
སླར་བཅོལ་ཚད་འཛིན་
འཛིན་ཚད།)
•

འབྲུག་ཤིང་བཟོ་ཐོན་སྐྱེད་འཆར་གུལ་ཚད་

ཡར་བསྐྱེད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་

སེངྒེ་ཚོོང་ལས་སྡེ་ཚན་

དེ་ལས་

ཀུན་གསལ་ལས་

འཇིགས་མེད་ས་གཏེར་

ལྷ་སྐྱིད་རྩི་ས་

བཅས་པའི་སྒེར་སྡེ་ཆེ་བ་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་གི་ཚོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོད་རྩོལ་སྒྲུབ་སྐོར་གོ་བརྡ་སྤེལ་ཏེ་ རྩོལ་
སྒྲུབ་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ་པའི་ སེམས་བསྐུལ་འབད་དེ་ཡོད།
•

ཡར་བསྐྱེད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ དོོན་ཚན་༢.༡.༤ ནང་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ ལས་འཛིན་གྱི་དྲང་
སྤྱོད་ཁས་བླངས་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཚོང་ལས་ཚུ་ ཀུན་
སྤྱོད་དང་ལྡནམ་སྦེ་འཐབ་ནི་ལུ་ ཁས་བླངས་འབད་མི་དང་པ་ཨིན།

•

ལས་བྱེད་ཚོོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་

ཞི་བདེ་དང་ཀུན་ཚང་མི་སྡེའི་དོོན་ལུ་ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོམ་ཟེར་བའི་ལས་ཚོགས་དང་ འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ཡིག་
ཚང་གི་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པའི་ནང་ ཧོང་ཀོང་གི་ཉམས་མྱོང་བཟང་

པོ་ཚུ་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧོང་ཀོང་ལུ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།
•

ལས་བྱེད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ སྒེར་སྡེ་གཅིག་ཁར་གྲོས་སྟོོན་མང་རབས་ཅིག་འབད་བའི་ཤུལ་ རྩོོལ་
སྒྲུབ་ལུ་བརྟེན་པའི་ སྤྲོ་འཐུས་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་དོན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཅིག་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལས་བྱེད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་
འཆར་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་

སྤྲོོ་འཐུས་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་སྐོར་ལས་གྲོས་སྟོོན་འབད་དེ་

འབྲེལ་ཡོོད་དབང་འཛིན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཕྱད་ནི་ཨིན།

འདི་བསྟུན་གྱི་ལས་

ལྷག་པར་དུ་

ལས་

བྱེད་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ འབྲུག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་དྲང་སྤྱོོད་རྩོོལ་སྒྲུབ་ནང་ གྲལ་གཏོོགས་འབད་བཅུག་ནིའི་དོོན་ལུ་
ཚོོང་སྡེ་ཚུ་འཚོོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ར་སྡོོད་ནི་ཨིན།
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༢.༢.༤ ཀུན་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་འཛིན་སྐྱོང་།
ཀུན་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་བཟོོ་ཡོོདཔ།
ཀུན་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་དེབ་འདི་འགོ་ཐོོག་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ ལུ་ མི་མང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཆ་

གནས་ཚུགས་པའི་བརྩི་མཐོོང་དང་གཞི་རྩ་ དེ་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ཤུམ་ཚུད་ཡོོད་
པའི་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་བཙུགས་ནི་དང་ ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་བཟོོ་
ཡོོདཔ་ཨིན། ལག་དེབ་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ ཀུན་ཚང་སྦེ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༩ པ་ལས་
སེམས་དོོན་རིག་པའི་སྤེལ་ཁང་ལས་

སློོབ་དཔོོན་བཞི་གྲལ་གཏོོགས་ཡོོད་པའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་

ཀུན་སྤྱོོད་དང་

དྲང་སྤྱོོད་སྐོར་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཡང་གསར་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོོད། ལག་དེབ་འདི་ ཤུལ་

མའི་སྙན་ཞུ་གི་དུས་ཚོོད་ནང་ ཏན་འབེབས་བཟོོ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ལག་དེབ་འདི་ གཙུག་སྡེ་སོོ་སོོ་ནང་ རྩ་གཞུང་ཚུ་བཟོོ་ནི་གི་དོོན་ལུ་ ལམ་སྟོོན་མ་དཔེ་འབད་ཡང་ ལག་ལེན་

འཐབ་བཏུབ་ནི་ཨིན།

ཀུན་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ཡོོདཔ།
ཀུན་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་སྐོར་ གནས་ཚད་ཅན་གྱི་ཆོས་ཚན་བཟོོ་ཞིནམ་ལས་ ད་ལྟོོ་ཡོོད་པའི་ འགོ་ཁྲིད་
པའི་ཆོས་ཚན་ག་རའི་ནང་ གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཙུགས་ནི་འདི་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༢༠༡༩-༢༠༢༠ འི་ནང་ གྲུབ་
འབྲས་བརྡ་མཚོོན་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོོད། གྲོས་སྟོོན་ཚོོང་ལས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་འཛིན་

མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའི་ ཁྱད་རིག་ཞབས་ཏོོག་ཟེར་མི་གིས་ ཀུན་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་སྐོར་ ཆོས་ཚན་འདི་
བཟོོ་ཡོོདཔ་དང་ འདི་ནང་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོོད།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
བཞིན་ཡོོད་པའི་

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློོབ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་

མཐོོ་རིམ་གོང་མའི་ཆོས་ཚན་ཚུ་ནང་

སློོབ་སྟོོན་འབད་

ཀུན་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་བཙུགས་

དགོ་པའི་ གྲོས་སྟོོན་ཚུ་འབད་དེ་ཡོོད། ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་ ཆོས་ཚན་གཏན་འབེབས་བཟོོ་སྟེ་ཆ་འཇོག་འབད་

ནིའི་དོོན་ལུ་ ཤུལ་མའི་ལོོ་ཚུ་ནང་ གྲོས་སྟོོན་དང་ཞལ་འཛོོམས་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་རེ་བ་

ཡོོད། ལྷག་པར་དུ་ གཞན་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ སློོབ་སྟོོན་འབད་བཞིན་ཡོོད་པའི་ འགོ་ཁྲིད་པའི་ལས་རིམ་
ནང་ ཆོས་ཚན་གཅིག་སྒྲིལ་འབད་ནི་གི་ འོོས་འབབ་ཚུ་ལྟ་ནི་ཨིན།

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

དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ལམ་ལུགས་བཟོོ་ཡོོདཔ།
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ལུ་ དྲང་སྤྱོོད་དང་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲིའི་བརྩི་མཐོོང་ཚུ་ཡར་འཕེལ་གཏང་
ནིའི་དོོན་ལུ་ གནས་སྟངས་བདེ་ཏོོག་ཏོོ་བཟོོ་ནི་ནང་ མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ རང་སོོའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚད་ ཡར་
དྲག་གཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་

དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ལམ་ལུགས་སྐོར་ གོ་དོོན་ཡིག་ཆ་ཅིག་བཟོོ་སྟེ་ཡོོད། དྲང་སྤྱོོད་

བརྟག་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་དེ་ཡང་ ད་ལྟོོ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་
ཚོོགས་ཀྱི་ བདག་དབང་ལུ་ཡོོད་པའི་ཐོོ་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་གཡོོག་དང་ སྒེར་གྱི་མི་ངོམ་ཅིག་གི་སྟེང་ཁར་ ངན་
ལྷད་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་ཡོོད་མེད་ཀྱི་བརྡ་དོོན་ཚུ་ གཡོོག་གསར་བཙུགས་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ འགན་འཛིན་

གཡོོག་སྤྲོོད་ དེ་ལས་ བཙག་འཐུའི་དོོན་ལུ་ གྲོས་ཆོད་བཟོོ་ནིའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ནང་འཁོད་

ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་ལུ་ རིམ་ལུགས་ཅིག་བཟོོ་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༤ པའི་ནང་ བཟོོ་
ཚར་ནི་གི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

༢.༢.༥ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་གྱི་ཆོད་ཡིག
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ།
འདས་པའི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐབས་
ལམ་གྱི་ འཁོར་རིམ་དང་པའི་འོོག་ལུ་ཚུད་ཡོོདཔ་ཨིན། འཁོར་རིམ་དང་པའི་ནང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་

ལྷད་གདོོང་ལེན་གྱི་ཆོད་ཡིག་གི་ ལེའུ་༣ པ་ ཉེས་རྩོོད་ཀྱི་ཉེས་ཁྲིམས་གཞི་བཙུགས་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་

བསྟར་སྤྱོོད་དང་ ལེའུ་༤ པ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ དགོངས་དོོན་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་

གནས་ཡོོད་མེད་སྐོར་

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་སྨྱོོ་རྫས་དང་ཉེས་འགེལ་ཡིག་ཚང་(ཡུ་ཨེན་ཨོ་དྲི་སི་)གི་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཐོོག་ལས་ ཏ་ཇི་ཀིསི་ཏཱན་དང་ ཀུག་ཨའེ་ལེནཌིསི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱིས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོོད།

དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་དང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་སྨྱོོ་རྫས་དང་ཉེས་འགེལ་ཡིག་ཚང་གིས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་

བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༢ པའི་ནང་ གཏན་འཁེལ་བཟོོ་བའི་ཤུལ་ བསྟར་སྤྱོོད་
བསྐྱར་ཞིབ་ཚོོགས་ཆུང་ལུ་ཕུལ་ཡོོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་

ཨཱས་ཊི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་

གནས་ཝེ་ན་ལུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༧-༢༩ ཚུན་ཚོོགས་ཡོོད་མི་ བསྟར་སྤྱོོད་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོོགས་
ཆུང་གི་ཚོོགས་ཐེངས་༡༠

པའི་སྐབས་

བསྟར་སྤྱོོད་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོོགས་ཆུང་གིས་

ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོདཔ་

ཨིན། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་ཆོད་ཡིག་གི་དགོངས་དོོན་གྱི་གནས་ཚད་གུ་ ལེགས་བསྟོོད་
བཀོད་ཡོོད་རུང་
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ཤོོགས་གྲངས།

སྤྱི་མཐུན་གྱི་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོོན་གྱི་གྲོགས་རམ་དང་

གཏེ་པོོ་སྤྲོོད་ལེན་དང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཚུ་ ཆོད་ཡིག་གི་དགོས་དོོན་ཚུ་དང་མཉམ་ མང་ཤོ ོས་ཅིག་ར་མ་མཐུན་པའི་མངོན་རྟགས་
བཀལ་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ ཐད་ཀར་དུ་ དཔང་པོོ་དང་འབྲེལ་བའི་ ནང་གསུག་འདི་ ཉེས་འགེལ་མིན་ལུགས་

ལུ་རྒྱབ་བརྟེན་འབད་ཐོོག་ ཉེས་རྩོོད་ཀྱི་ཉེས་ཁྲིམས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ཐད་ ཆད་སྐྱོན་དག་པ་ཅིག་
མངོན་རྟགས་བཀལ་ཡོོདཔ་ཨིན།

བསྟར་སྤྱོོད་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོོགས་ཆུང་གིས་

བརྗོད་དོོན་ཐོོག་ལུ་

བསྟར་སྤྱོོད་སྙན་ཞུ་བཟོོ་ཡོོད་མི་འདི་

སྤྱི་ལོོ་

༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༦-༢༠ ཚུན་ ཨཱ་བུ་ད་བྷི་ལུ་ཚོོགས་ཡོོད་པའི་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གྲོས་

འཛོོམས་ཚོོགས་ཐེངས་༨ པའི་ནང་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོས་ཚོོགས་ལུ་ཕུལ་ཡོོདཔ་ཨིན། བརྗོད་དོོན་ཐོོག་

གི་བསྟར་སྤྱོོད་སྙན་ཞུ་འདི་ བསྟར་སྤྱོོད་བསྐྱར་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལཱ་གི་འབྲེལ་གནད་ཀྱི་དོོན་
ཚན་༣༥ པའི་ དགོངས་དོོན་དང་འཁྲིལ་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ནང་ ཆོད་ཡིག་འདིའི་ལེའུ་༣ པ་དང་༤ པའི་

དགོངས་དོོན་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཉམས་མྱོོང་གི་ཡོོན་ཏན་ཐོོབ་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོོག་བཟོོ་
ཡོོད་པའི་

ངེས་པར་དུ་ཆ་གནས་འབད་མ་དགོ་པའི་ མཐའ་ཏོོགས་གནད་དོོན་དང་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་

ཡོོད་མི་ཚུ་ཚུད་ཡོོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི་ མཐའ་ཏོོགས་གནད་དོོན་དང་

གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོོད།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གྱི་འཁོར་རིམ་གཉིས་པ་ ནམ་འཐོོནམ་ཅིག་ (འཛམ་གླིང་
སྤྱི་ཚོོགས་སྨྱོོ་རྫས་དང་ཉེས་འགེལ་ཡིག་ཚང་གིས་ ད་ཚུན་བརྡ་མ་སྤྲོོད་པར་ཡོོད་) རང་དཔྱད་ཀྱི་དྲན་ཐོོ་ཡོོངས་

རྫོོགས་ཀྱི་ལན་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ནང་འཁོད་ཡོོད་པའི་གྲོས་འདེབས་དང་བསྟུན་ བརྡ་དོོན་ཚུ་ཕུལ་དགོཔ་
ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཆོད་ཡིག་དེ་ལུ་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མཐོོ ་ཤོོས་ར་ འདྲ་མཉམ་གྱི་
བསྐྱར་ཞིབ་གསུམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་བསྐྱར་
ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་

གདམ་འཐུ་འབད་ཡོོད་མི་གྲལ་ལས་

ཐའི་ལེནཌི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོོདཔ་དང་

འབྲུག་གིས་ཨི་རཱན་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་

ཇ་པཱན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ར་ཡོོད།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ད་ཚུན་ ལཊ་ཝི་ཡ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཁོང་རའི་ རང་དཔྱད་ཀྱི་དྲན་ཐོོ་ཚུ་
མ་ཐོོབ་པར་ཡོོད།

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

༢.༢.༦ བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག་ཆ་འཇོག་དང་ཁྱབ་སྤེལ།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༨ པའི་ནང་ བཀག་ཆའི་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༩ ཅན་

མ་ ཟིན་བྲིས་བཏབ་སྟེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། བཅའ་ཡིག་འདི་ ལྷན་ཁག་དང་རྫོོང་ཁག་ ཁྲོམ་སྡེ་ ཞི་

བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་ བརྡ་བརྒྱུད་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོོར་གཞི་བཟུང་འོོག་གི་ཚོོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ དེ་ལས་ གཞན་

འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་སྐོར་ གོ་

བརྡ་སྤེལ་བའི་ལས་རིམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་ གོ་བརྡ་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་ཨིན། བཅའ་ཡིག་འདིའི་དམིགས་གཏད་དེ་

འགན་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་འདི་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ གཙོོ་བོོ་
ར་ ཁ་འབག་བཟོོ་སྐྲུན་དང་ ཅ་དངོས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ ཉོགས་མེད་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོོན་

ལུ་ཨིན། དམིགས་གཏད་གཞན་ཡང་ མི་མང་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ལོོག་སྤྱོོད་མིན་པར་ བདག་གཉེར་འབད་ནིའི་

སེམས་ཤུགས་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་མ་ཚད་ མི་མང་གི་མ་དངུལ་ཐོོག་ལས་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་པའི་ ལས་
འགུལ་ནང་ ཚོོང་སྡེ་དང་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ གཡོོ་སྒྱུ་དང་ངན་ལྷད་ དེ་ལས་ ཀུན་སྤྱོོད་ལས་འགལ་བའི་བྱ་ངན་
ཚུ་བཀག་ནི་གི་དམིགས་གཏད་ཡང་ཨིན།

བཅའ་ཡིག་འདི་གིས་ བཀག་ཆའི་ཚོོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ འདིའི་བྱ་རིམ་ ཉོགས་བཤད་
འཛིན་སྐྱོང་དང་བཀག་ཆའི་ཚོོགས་ཆུང་ལུ་

ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཐངས་

བཀག་ཆ་རུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དེའི་

གྲུབ་འབྲས་ དུས་ཡུན་ ཁྱབ་ཚད་དང་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ དེ་ལས་ ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་གི་མཁོ་སྒྲུབ་

རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་

བཀག་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོོན་ཚུ་བཙུགས་བཞག་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་གི་རིམ་ལུགས་ཨིན་པའི་ བཀག་ཆའི་བརྡ་དོོན་རིམ་ལུགས་བཟོོ་ནི་དང་ འདི་ལུ་མི་མང་གི་

ཐོོབ་ཐབས་ཚུ་བཀོདཔ་ཨིན། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་འོོག་ལུ་ཡོོད་པའི་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ གཞུང་
གི་མཁོ་སྒྲུབ་དང་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བཅའ་ཡིག་འདི་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དགོ།

༢.༢.༧ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་འཕྲི་སྣོོན།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུའི་

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོོགས་ཆུང་གི་

བཀོད་ཁྱབ་དང་བསྟུན་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡
ཅན་མའི་འཕྲི་སྣོོན་གྱི་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡོོདཔ་ཨིན།

གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡོོད་པའི་འཕྲི་སྣོོན་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་ལས་བྱེད་ཚོོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཞུའི་
ནང་འཁོད་ཡོོད་པའི་ཞིབ་བཤེར་དང་
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འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་ལུ་གནས་ཡོོད་མེད་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

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

༢.༢.༨ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་དང་འཛིན་སྐྱོང།- འགན་འཁྲིའི་ལམ་སྲོོལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི།
གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་འབད་ནི་འདི་ མི་མང་ཐོོན་སྐྱེད་བདག་གཉེར་འབད་མི་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ དྭངས་
གསལ་དང་འགན་འཁྲི་གོང་འཕེལ་གཏང་བའི་

ངན་ལྷན་སྔོན་འགོག་དང་

མི་མང་འགན་འཁྲིའི་མཁོ་ཆས་

ཁག་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གསལ་སྟོོན་གྱི་གསལ་གྲངས་དང་ གསལ་སྟོོན་གྱི་ནང་དོོན་

ཉེས་བྱ་ དེ་ལས་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་བདག་སྐྱོང་པ་དང་ ལས་སྡེའི་འགོ་ཁྲིད་པའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཧིང་
སང་ས་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ ལུ་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༢ ཅན་མ་འདི་ བསྐྱར་
བཟོོ་འབད་དེ་ དུས་མཐུན་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ལས་སྡེ་༢༢ ལས་ དབང་ཁྱབ་ལུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་མི་ངོམ་༡,༢༦༡ དང་ ལས་སྡེ་༡༥༨ གི་གཞི་གནས་གསལ་

སྟོོན་བདག་སྐྱོང་པ་༢༤༤ ལུ་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་སྐོར་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་དང་
དྲན་གསོོའི་སློོབ་སྦྱོོང་འགོ་འདྲན་འཐབ་ཡོོདཔ་ཨིན། བཅའ་མར་གཏོོགས་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་

འབད་བའི་སྐབས་ འབྱུང་བཞིན་ཡོོད་པའི་ སྤྱིར་བཏང་གསལ་སྟོོན་གྱི་ནོོར་བ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ཏེ་
ཡོོད།

གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་གྱི་གནས་ཚད།
བཅའ་ཡིག་གི་དབང་ཁྱབ་ལུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་མི་ངོམ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ལུ་༦༧༢ ཡོོད་མི་ལས་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་༦༧༥ ལུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོདཔ་དང་ ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ནང་ཚུད་པའི་མི་ངོམ་ སྤྱི་ལོོ་
༢༠༡༨ ལུ་༢༡,༥༧༨ ཡོོད་མི་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་༢༣,༤༠༩ གུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོད་དེ་ཡོོད། གཞི་གནས་

གསལ་སྟོོན་གྱི་གནས་ཚད་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོོགས་
ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་དང་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུའི་ཚོོགས་དཔོོན་དང་འཐུས་མི་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་སྡེའི་ཁྲི་

འཛིན་དང་འཐུས་མི་ དམག་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་དང་འཐུས་མི་ གཞུང་གི་

དྲུང་ཆེན་ གཞུང་ཚབ་དང་དོོན་གཅོད་གཞུང་ཚབ་ རྫོོང་བདག་ དྲང་དཔོོན་ ཁྲོམ་དཔོོན་ རྒཔོོ་ རང་སྐྱོང་
ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་པ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེའི་འགོ་འཛིན་པ་ དེ་ལས་ སྲིད་དོོན་ཚོོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་

ཚུ་ག་ར་གིས་

བརྒྱ་ཆ་ལས་བརྒྱ་གནས་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

དབང་ཁྱབ་ལུ་ཚུད་ཡོོད་

པའི་མི་ངོམ་གྱི་བསྡོོམས་དང་ གསལ་སྟོོན་འཕྱིས་ཏེ་འབད་མི་ དེ་ལས་ གསལ་སྟོོན་མ་འབད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༥ པའི་ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་དེ་ཡོོད།

ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༥ པ།: གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་གྱི་གནས་ཚད།
ཟུར་སྦྲགས་༡ པ།

དུས་ཚོོད་ཁར་གསལ་སྟོོན་འབད་མི།

འཕྱིས་ཏེ་གསལ་སྟོོན་འབད་མི།

གསལ་སྟོོན་མ་འབད་མི།

དབང་ཁྱབ་ཀྱི་མི་ངོ་བསྡོོམས།

གྲངས།

རྒྱ་ཆ།

༦

༠.༩

༦༦༨
༡

༦༧༥

ཟུར་སྦྲགས་༢ པ།

གྲངས།

རྒྱ་ཆ།

བསྡོམས།

གྲངས།

རྒྱ་ཆ།

༩༩.༠

༢༣,༡༥༢

༩༨.༩

༢༣,༨༢༠

༩༨.༩

༠.༡

༨༡

༠.༣

༨༢

༠.༣

༡༠༠

༡༧༦

༢༣,༤༠༩

༠.༨

༡༠༠

༡༨༢

༢༤,༠༨༤

༠.༨

༡༠༠

ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༩༤.༢ གིས་ དུས་ཚོོད་ཁར་གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་མི་
དང་ཕྱདཔ་ད་ དབང་ཁྱབ་ལུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་མི་ངོ་བསྡོོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༩༩.༠གགིས་ དུས་ཚོོད་ཁར་གསལ་

སྟོོན་འབད་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་ རྒྱ་དཆ་༤.༨ གི་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་
ཚུ་གིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ནང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༩༧.༠ གིས་

དུས་ཚོོད་ཁར་གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་ དབང་ཁྱབ་ལུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་མི་ངོ་བསྡོོམས་ལས་ བརྒྱ་

ཆ་༩༨.༩ གིས་ དུས་ཚོོད་ཁར་གསལ་སྟོོན་འབད་དེ་ཡོོད། ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་དང་༢ པའི་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ལས་ད་ཚུན་

དེ་ཡོོད།

གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་གྱི་ གནས་ཚད་དེ་ པར་རིས་༢.༡ པའི་ནང་ བཀོད་

པར་རིས་༢.༡ པ།: ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་དང་༢ པའི་གནས་ཚད། (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༩)

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་གྱི་གནས་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་
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ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

དགོངས་དོན་ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་དང་ འབད་བརྩོན་ཐོག་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་སྤེལ་མི་ལས་
བརྟེན་ཨིནམ་འོང་ནི་མས།

ངན་ལྷན་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ཡང་ གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་
མའི་ དགོངས་དོོན་དང་བསྟུན་ བཅའ་ཡིག་གི་ཁྱབ་དབང་ལུ་ ཚུད་ཡོོད་པའི་མི་ངོ་ཚུ་གིས་ གསལ་སྟོོན་
འབད་བཅུག་ནི་ལུ་ བརྩོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། ཞལ་འཛོོམས་དང་གྲོས་བསྟུན་མང་རབས་ཅིག་འབད་ཡོོད་པའི་ཁར་
བླམ་གནས་བརྟེན་ཚུ་དང་

དྲུང་ཆེན་

ཤེས་གྲྭ་དང་སློོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་

གྲལ་གཏོོགས་

འབད་ཡོོད་པའི་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ ལོོ་བསྟོོར་ཞལ་འཛོོམས་ཐེངས་༨ པའི་ནང་ ཚོོགས་ཐུན་ཅིག་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཅི། གཞུང་གྲྭ་ཚང་འོོག་ལུ་ཡོོད་པའི་ བཅའ་ཡིག་གི་ཁྱབ་དབང་ལུ་ཚུད་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ལས་
གསལ་སྟོོན་འབད་འོོང་མནོོ་བའི་རེ་བ་ཡོོད།

གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་ལམ་ལུགས་ལུ་ མ་གནས་མི་ཚུ་ལུ་དང་ལེན།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོོན་ཚན་༣༨ པའི་༤ པ་དང་༥ པ་ དེ་ལས་ གཞི་

གནས་གསལ་སྟོོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ དོོན་ཚན་༥༣ པ་དང་༥༤ པ་དང་འཁྲིལ་ གཞི་གནས་ཚུ་

ཕྱིས་ཏེ་གསལ་སྟོོན་འབད་མི་དང་ གསལ་སྟོོན་མ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་སྐོར་ ཐིག་ཁྲམ་
༢.༦ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོོད། གསལ་སྟོོན་མ་འབད་བར་ལུས་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ར་ཁུངས་བཀལ་
ནི་ཡོོད་པ་ཅིན་ ཉེས་ཆད་ཚུ་དགོངས་ཡང་གཏང་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༦ པ།: ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་ ཕྱིས་ཏེ་གསལ་སྟོོན་འབད་མི་དང་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་དང་༢
པའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་མ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་དང་ལེན།
དང་ལེན་འབད་ཡོོདཔ།
ཉེས་ཆད་དགོངས་ཡངས་ཐོོབ་མི།
ཉེས་ཆད་བཀལ་ཡོོད་མི།
བསྡོོམས།

གསལ་སྟོོན་ཕྱིས་ཏེ་འབད་
མི།

གསལ་སྟོོན་མ་འབད་མི།

ཟུར་སྦྲགས་༡ པ།

ཟུར་སྦྲགས་༡ པ།

ཟུར་སྦྲགས་༢ པ།

༦

༡

༣༩

༠

༦

༠
༡

༤༢
༨༡

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ མི་ངོམ་༤༦ ལུ་ཉེས་ཆད་བཀལ་ཡོོད་(འཕྱིས་ཏེ་གསལ་སྟོོན་འབད་མི་

དྲུག་དང་གསལ་སྟོོན་མ་འབད་མི་༢༢) མི་ལས་ མི་ངོམ་༢༨ ཀྱིས་ ཉེས་ཆད་ཚུ་བཏབ་ཡོོད་མི་ཚུ་བསྡོོམས་
ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༡ (ཟུར་སྦྲགས་༡- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡ དང་ཟུར་སྦྲགས་༢- དུངལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༠༠) བཏབ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཉེས་ཆད་བཏབ་མ་བཏུབ་མི་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡
ཅན་མའི་ དོོན་ཚན་༡༡༣ པའི་ ནང་གསེས་དོོན་ཚན་༡ པའི་(ག)་པ་དང་འཁྲིལ་དང་ལེན་འབད་ནི་ཨིན།

གཞི་གནས་གསལ་སྟོོན་རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་༡༢༥

དང་ ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ནང་ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་༦,༤༠༤ ཡོོདཔ་སྦེ་ བརྡ་མཚོོན་སྟོོན་ཏེ་
ཡོོདཔ་ཨིན། ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་ལས་ མི་ངོམ་༡༢༥ ལུ་ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་ཡོོདཔ་

སྦེ་ རིམ་ལུགས་ཀྱིས་བརྡ་མཚོོན་སྟོོན་མི་ཚུ་ག་ར་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ཡོོད། དེ་སྦེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་
དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཟུར་སྦྲགས་འདི་ནང་ལུ་ཚུད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ ཁོང་རའི་གོ་གནས་ལས་བརྟེན་པའི་ཐག་གཅད་
ཀྱི་དབང་ཚད་ཡོོདཔ་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དབང་དུ་ཤོོར་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོོམ་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་

ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ནང་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་དང་མཁས་མཆོག་ དེ་ལས་ ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་ གོ་གནས་འདི་དང་
མཉམ་མི་(༢༡༨) ཀྱི་ གཞི་གནས་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ཡོོད། ཟུར་སྦྲགས་༢ པའི་ནང་ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་
པའི་གཞི་གནས་ ལྷག་མ་ལུས་མི་ཚུའི་གྲལ་ལས་ ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་ཀྱི་གནས་གོང་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠ ལས་ཡར་བཅད་ཡོོད་མི་(༣,༢༠༢) ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ཡོོད།
ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་ངེས་བདེན་ཡོོདཔ་

གཏན་འཁེལ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་

ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་

གཞི་གནས་ཡོོདཔ་སྦེ་ བརྡ་མཚོོན་སྟོོན་ཡོོད་མི་བསྡོོམས་ཀྱིས་༣,༥༤༥ (རྒྱ་ཆ་༥༤.༣) བདེན་དཔྱད་འབད་
དེ་ཡོོད། དེའི་གྲལ་ལས་༣,༥༣༧ འདི་ གསལ་སྟོོན་དང་འབྲེལ་བའི་ནོོར་འཁྲུལ་ལས་བརྟེན་ བརྡ་མཚོོན་སྟོོན་
ཡོོདཔ་ལས་

དང་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོོདཔ་ཨིན།

ལྷག་ལུས་

ཆ་ཚད་མ་མཉམ་པའི་གཞི་གནས་

ཡོོདཔ་སྦེ་ བརྡ་ཚོོན་སྟོོན་ཡོོད་མི་བརྒྱད་ཀྱི་གྲལ་ལས་ གཅིག་ཧེ་མ་ལས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་

ཚུད་ཡོོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་དོོན་ལུ་ བརྡ་དོོན་ཁ་སྐོང་སྦེ་གཏང་ཡོོདཔ་ཨིནམ་དང་ བཞན་མི་བདུན་དེ་
ཤུལ་མའི་ལག་ལེན་གྱི་དོོན་ལུ་ ཐོོ་བཀོད་འབད་བཞག་སྟེ་ཡོོད།
གསལ་སྟོོན་ནང་ནོོར་འཁྲུལ་འབྱུང་དགོ་མི་ཡང་

མང་ཤོ ོས་ར་

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལོོག་ཅི་ར་གསལ་སྟོོན་འབད་མི་

དང་ སྐལ་བགོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ གནས་གོང་བཀོད་ཐོོག་གསལ་སྟོོན་འབད་མི་ མཐུན་རྐྱེན་ཟད་འགྲོ་(གཞི་

གནས་གསལ་སྟོོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་མ་དགོཔ་) གསལ་སྟོོན་འབད་མི་ རྒྱུ་
དངོས་བཙོོང་བའི་འོོང་འབབ་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གསོོག་འཇོག་འབད་ཡོོད་པའི་དངུལ་ཚུ་གསལ་སྟོོན་མ་འབད་མི་
དེ་ལས་ དེབ་བཟོོ་དང་ཨང་སོོགས་བྲིས་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་ ནོོར་འཁྲུལ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྟེ་འདུག།

གསལ་སྟོོན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་གསལ་སྟོོན་ཚུ་ ལྷག་བསམ་དང་དྲནམ་བཏོོན་ཏེ་ འབད་བརྩོོན་ཐོོག་
ལས་གསལ་སྟོོན་འབད་བ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་ནོོར་འཁྲུལ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས།
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ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

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

༢.༣.༡ ཉོགས་བཤད་དབྱེ་དཔྱད།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་༣༩༦ ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་ སྤྱི་ལོོ་

ཉོགས་བཤད་་གྲངས་ཁ།
ཉོགས་བཤད་་གྲངས་ཁ།

༢༠༡༨ ལོོ་དང་ཕྱེདཔ་ད་ ཉོགས་བཤད་༦༣ གི་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

༢༨༣༢༨༣

༢༠༡༥
༢༠༡༥

༣༥༢ ༣༥༢

༢༠༡༦ ༢༠༡༦

༣༠༥

༣༠༥

༢༠༡༧

༢༠༡༧༢༠༡༨

༣༩༦

༣༣༣

༣༩༦

༣༣༣

༢༠༡༨
༢༠༡༩

༢༠༡༩

པར་རིས་༢.༢: སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ཟླ་༤ པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

པར་རིས་༢.༢ པ་གིས་ འདས་པའི་ལོ་ལྔ་ནང་ ཐོབ་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་སྟོནམ་ཨིན།

ཉོགས་བཤད་རྒྱུད་ལམ།
ཡོོངས་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་

ཉོགས་བཤད་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་འདི་

ཁྱབ་ཆེ་བའི་རྒྱུད་ལམ་ཅིག་སྦེ་གནས་བཞིན་

ཡོོདཔ་དང་ པར་རིས་༢.༣ ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོོག་ལས་ཉོགས་བཤད་

བཀོད་ནི་ནང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་འདི་ དམའ་ཤོོས་ཅིག་སྦེ་ར་ལུས་ཏེ་ཡོོད།
པར་འན།, ༧, ༡.༨༠%

བད་འན།, ༣, ༠.༨༠%

རྐང་བགས།, ༩༢,
༢༣.༢༠%

ཡོངས་འལ་ཐོག།, ༡༩༦,
༤༩.༥༠%

འམ་ཐོག།, ༩༨,
༢༤.༧༠%

ཡོངས་འལ་ཐོག།

འམ་ཐོག།

རྐང་བགས།

པར་རིས་༢.༣: རྒྱུད་ལམ་ཐོག་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

པར་འན།

བད་འན།

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

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༩ ཚུན་(པར་རིས་༢.༤)
(པར་རིས་༢.༤) ལོ་ལྔའི་ནང་ ག་བསྡུར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ནང་ཡང་

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་སྲོལ་འདི་ གདམ་ཁ་དང་པམ་འབད་ར་འཐོན་ཏེ་ཡོད། ཉོགས་

བཤད་བཀོད་ནི་ནང་ རྒྱུད་ལམ་མཐོ ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ འགྲེམ་ཐོག་ཉོགས་བཤད་
ཨིནམ་དང་ དེ་འགྲོས་ཀྱི་འབད་མར་ཕབ་འགྱོ་བཞིན་ཡོད། རྐང་བརྩུགས་འོང་སྟེ་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི་འདི་
འགྱུར་བ་མེད་པར་ཨང་གསུམ་པ་སྦེ་ར་གནས་ཏེ་ཡོད།
བཀོད་ནི་འདི་

དམའ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་ར་ཡོདཔ་དང་

པར་འཕྲིན་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ཉོགས་བཤད་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་

ཉོགས་བཤད་

བཀོད་ནི་ནང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་འདི་ ཉུང་སུ་སྦེ་ར་ལུས་ཏེ་ཡོད།
༤༢.༣

༤༢.

༣༢.༤ ༣༢.༡

༣༡.༤
༡༩.༨

༣༤.༤
༢༥.༦

༩.༡

༦.༤

༠.༤

༢༠༡༥

༤༩.༥

༤.༦

༠.༩
༢༠༡༦

ལྷན་ཚོགས་་ཡོངས་འལ་ཐོག།

༣༠.༢

༢༨.༢

༢༡.༩

༢.༧

༢.༦

༢༠༡༧
པར་འན།

༣༢.༧

༠.༣

༢༠༡༨
འམ་ཐོག།

བད་འན།

༢༤.༧ ༢༣.༢

༡.༨

༠.༨

༢༠༡༩
རྐང་བགས།

པར་རིས་༢.༤: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༩ ཚུན་ རྒྱུད་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་རྒྱ་ཆ།

ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་རྒྱུད་ལམ་ཅིག་སྦེ་གནས་བཞིན་ཡོད་དགོ་
མི་འདི་ཡང་

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མང་སུ་སྦེ་ཐོབ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་མི་དང་

ནང་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས།

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་

ངོས་འཛིན་ཅན་དང་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད།
ཉོགས་བཤད་བསྡོམས་༣༩༦ ཐོབ་ཡོད་མི་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་
༡༦ བརྩིས་ཏེ་ ཉོགས་བཤད་༡༣༨(རྒྱ་ཆ་༣༤.༨) འདི་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཤོགས་བཤད་ཨིནམ་དང་ ཉོགས་
བཤད་༢༥༨ (རྒྱ་ཆ་༦༥.༡) འདི་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

པར་རིས་༢.༥ པ་གིས་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་མར་ཕབ་འགྱོ་
ཡོད་མི་དང་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོད་པའི་སྐོར་སྟོནམ་ཨིན། དེ་སྦེ་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤོད་

བཀོད་ནི་གི་འགྲོས་ཡར་སེང་འགྱོ་བཞིན་ཡོད་མི་འདི་ དགྲ་ལན་འཇལ་འོང་མནོ་བའི་འཇིགས་སྣང་ཡོད་ནི་དེ་གི་
འོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ དཔང་པོ་དང་སྙན་ཞུ་སྐལ་མི་མི་ངོམ་ཚུ་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་དགོཔ་འདུག།

༢༥༨
༢༠༥
༡༤༥
༡༣༨

༡༧༥

༡༤༧

༡༣༠

ངོས་འཛིན་ཅན།
༢༠༡༥

༢༠༣

༢༠༡༦

༡༣༠

༡༣༨

༢༠༡༨

༢༠༡༩

མིང་མེད།

༢༠༡༧

པར་རིས་༢.༥: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༩ ཚུན་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་ཡུལ་དང་འཁྲིལ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨

ལོ་ནང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་ཉོགས་བཤད་༡༣

(རྒྱ་ཆ་༡༡.༥)

བཀོད་ཡོད་མི་དང་ཕྱེདཔ་ད་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཉོགས་བཤད་༡༣༨ (ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་

པའི་ཉོགས་བཤད་༡༦ མ་བརྩིས་བར་) ལས་ ཉོགས་བཤད་༡༧ (རྒྱ་ཆ་༡༢.༣) ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་བཀོད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་གྱི་གཞི་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཉོགས་བཤད།
པར་རིས་༢.༦ ནང་སྟོན་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ མཐོ ་ཤོས་ར་ འཐོན་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་
བའི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིནམ་དང་ དེའི་འོག་ལས་རང་ ཁག་འབག་དང་ མི་སྟོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་
བཤད་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་འདུག།

འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ རང་བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་དང་མི་སྟོབས་མ་བརྩིས་བར་

མ་དངུལ་དང་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

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

དབྱེ་ཁག་གཞན་གྱི་ནང་ ཉོགས་བཤད་༢༠༥ ཡོོད་མི་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོོད་པའི་གཞི་དོོན་ཚུ་ནང་ མ་
ཚུད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིན།

ཉོགས་བཤད་་གྱངས་ཁ།

༢༠༥

༣༥

༡༩

༢༩

༨༨
༢

༡༧

༡

པར་རིས་༢.༦: ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་གྱི་གཞི་དོན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཉོགས་བཤད།

ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ཉོགས་བཤད།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་གཞི་དོན་༡༡ ཡོད་མི་
ལས་ པར་རིས་༢.༧ ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་
འདི་ མཐོ ་ཤོས་ཅིག་འབད་འཐོབ་ཏེ་ཡོད། འདི་གིས་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཡིག་ དེ་
ལས་

སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལས་འགལ་ཏེ་

ཕྱོགས་རིས་

ཡང་ན་

སྐྱབས་འཛིན་ཐོག་ལས་

ལོག་སྤྱོད་གྲངས་

སུ་ཚུད་པའི་བྱ་སྒོ་འཐབ་མི་ ཡང་ན་ ལོག་སྤྱོད་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ བྱ་སྒོ་ཕྱིར་བཤོལ་འབད་ཡོད་པའི་རྟགས་
མཚོན་སྟོནམ་ཨིན།

བཀོད་ཡོད་མི་དེ་གིས་

བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཐད་ དུས་རྒྱུན་རང་ མཐོ ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་
ཀུན་སྤྱོད་དང་དྲང་སྤྱོད་ དེ་ལས་ སྤྱི་གཡོག་པའི་ཁྱད་རིག་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་དང་

ཡར་འཕེལ་འབད་དགོཔ་དང་ ཐད་ཀར་དུ་ འགོ་ཁྲིད་པའི་ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བརྡ་མཚོན་
སྟོནམ་ཨིན།

ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ འཕྲོོ་འཐུད་དེ་ར་ མཐོོ ་ཤོོས་ཨང་གཉིས་པའི་ནང་ཡོོད། ཨིན་རུང་
འདས་པའི་ལོོ་ཚུ་ནང་ ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་དེ་ མར་ཕབ་འགྱོ་བཞིན་ཡོོད་མི་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོོ་
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ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༢༠༡༥ ལུ་ ཉོགས་བཤད་༥༨ ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ལུ་ ཉོགས་བཤད་༤༥ དང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ ལུ་ ཉོགས་

བཤད་༣༠ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ལུ་༢༣ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ ཉོགས་བཤད་༡༦ གུ་ཕར་ཕབ་སོོང་སྟེ་ཡོོདཔ་
ཨིན།

དབྱེ་ཁག་གཞན་ནང་

ཉོགས་བཤད་་གྱངས་ཁ།

གཞན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་ཚུ་ལུ་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་

དཀག་སྡུག་དང་ཉོགས་བཤད་

༡༨༦

༡༧༤

༨

༥

༡

༡༦

༤

༢

པར་རིས་༢.༧: ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ཉོགས་བཤད།

པར་རིས་༢.༨ པའི་ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་ ཀྱི་ཉོགས་བཤད་དེ་ མང་ཤོ ོས་ཅིག་
འཐོོན་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ ཉོགས་བཤད་༧༠ བཀོད་ཡོོད་མི་ལས་ ཉོགས་
བཤད་༣༦ ས་གནས་གཞུང་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག།

ཉོགས་བཤད་་གྱངས་ཁ།

༧༠

༢༨

༡༤

༢༩

༢༤
༡

༡

༧

པར་རིས་༢.༨: ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་ཀྱི་ཁ་ཉེས།
ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

འབྱུང་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།
ཉོགས་བཤད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་
ར་ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། པར་རིས་༢.༩ ནང་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཉོགས་བཤད་
ཉུང་ཤོས་ར་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

གྱངས་ཁ།

འང་གནས་དང་འལ་བའི་ཉོགས་བཤད་

༡༣༤

༤༢
༥

༡༤

༦

༡༠

༤

༡༠

༢༠

༡༢

༡༩

༡༢

༩

༢༥

༨

༧

༥

༨

༢༤

༡༣

༩

པར་རིས་༢.༩: འབྱུང་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཉོགས་བཤད།

ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉོགས་བཤད་༡༣༤ བཀོད་ཡོད་མི་ལས་ ཉོགས་བཤད་༥༣ བྱ་སྒོ་ལོག་
སྤྱོད་སྐོར་ལས་ཨིནམ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ ལྐོག་ཟའི་ཉོགས་བཤད་(༧) ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་(༣) ནང་གསུག་

(༣) དེ་ལས་ ཐོབ་བརྗོད་རྫུན་མ་(༡) ཚུ་ཨིན། དབྱེ་ཁག་གཞན་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་
༦༧ ཡོད་མི་ནང་ ཐད་ཀར་གནོད་འགེལ་གྱི་ནང་འཁོད་མ་ཚུད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་གུ་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་སྐོར་ཁ་ཉེས་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ པར་རིས་༢.༡༠ པའི་

ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ མང་ཤོས་ར་འཐོན་སྐྱེད་དང་ དེ་ཤུལ་ལས་ མི་སྟོབས་ དེ་ལས་

གན་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིན་མས།
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ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

བྱ་་ལོག་སྤྱོད་་ཁ་ཉེས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡༡

གྱངས་ཁ།

༥

༡༦

༡༤

༣

༣

༡

པར་རིས་༢.༡༠: ངན་ལྷད་ཀྱི་གཞི་དོན་དང་འཁྲིལ་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་གུ་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་ཁ་ཉེས།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ལུ་ འགྱུར་བ་མེད་པར་ ཉོགས་བཤད་མང་ཤོ ོས་སྦེ་བཀོད་མི་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཚོོགས་ཀྱི་ ཡིག་ཚང་ཐག་ཉེ་ས་ཡོོད་མི་དང་ ཤེས་རྟོོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཆེ་དྲག་ཡོོད་མི་ མི་རློོབས་མང་མི་
དཔལ་འབྱོོར་གྱི་ལས་སྣ་ལེ་ཤ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་མི་ དེ་ལས་ མི་མང་ལས་སྡེ་ལེ་ཤ་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་

འོོང་ནི་ཨིན་མས།

ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

པར་རིས་༢.༡༡ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ འདས་པའི་ལོོ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ ཉོགས་བཤད་

གྱངས་ཁ།

ལས་་དང་འལ་བའི་ཉོགས་བཤད་

མང་ཤོོས་ར་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ཡོོདཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་རང་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ཡོོདཔ་ཨིན།
༡༠༤

༨

༣༥

༣༨

༦

༣༣

༡༠

༦

༧༥

༧༢
༣

༦

པར་རིས་༢.༡༡: ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད།
ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ས་གནས་གཞུང་(རྒེད་འོོག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་)གུ་ ཉོགས་བཤད་༡༠༤ བཀོད་ཡོོད་མི་ཚུ་ཡང་ པར་རིས་༢.༡༢ ནང་
གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ རྫོོང་ཁག་དང་འཁྲིལ་ སོོ་སོོ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ཡོོད། ཐིམ་ཕུག་དང་སྤུ་ན་ཁ་
རྫོོང་ཁག་གཉིས་ཀྱི་ རྒེད་འོོག་ཚུ་གུ་ ཉོགས་བཤད་མཐོོ ་ཤོོས་སྦེ་བཀོད་ཡོོདཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ར་ ཆུ་ཁ་

དང་དབང་འདུས་ཕོོ་འབྲང་རྫོོང་ཁག་ཚུ་ལུ་ བཀོད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཀྲོང་གསར་དང་བུམ་ཐང་རྫོོང་ཁག་གཉིས་ཀྱི་
རྒེད་འོོག་ཚུ་ལུ་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་བཀོདཔ་མིན་འདུག།

ས་གནས་གཞུང་ལུ་ཉོགས་བཤད་གྱངས་ཁ།

༡༦

༡༦

༡༡

༡༡

༥

༥
༢

༧

༦

༡

༣

༤
༡

༡

༥

༤

༢

༤

པར་རིས་༢.༡༢: ས་གནས་གཞུང་ལུ་ཉོགས་བཤད།

ས་གནས་གཞུང་ལུ་ ཉོགས་བཤད་༢༠༤ བཀོད་ཡོོད་མི་ལས་ བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་
༦༦ དང་ ལྐོག་ཟའི་ཉོགས་བཤད་གསུམ་ དེ་ལས་ ནང་གསུག་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་གཅིག་ ཐོོབ་
ཡོོདཔ་ཨིན། གཞན་མི་ ཉོགས་བཤད་༣༤ དེ་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་མི་ཚུ་ཨིན་མས།

ཁ་ཉེས་བཀལ་ཡོད་པའི་གཞི་དོན་གྱི་ཐད་ ཉོགས་བཤད་(༣༩) མང་ཤོས་ཅིག་ འཐོན་སྐྱེད་གུ་ཨིནམ་དང་
དེའི་ཤུལ་ལས་ གན་འཛིན་(༡༢) དེ་ལས་ རང་བཞིན་འཐོན་སྐྱེད་(༧) དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིན་
མས།

ས་གནས་གཞུང་ལུ་ འགན་དབང་དང་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་སྤྲོད་ཡོད་མི་དང་ དེ་བསྟུན་གྱི་ ལྕོགས་
གྲུབ་དང་དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ ས་གནས་གཞུང་ནང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ནིའི་
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ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཉེན་ཁ་སྦོམ་སྦེ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ས་

གནས་གཞུང་ཚུ་ནང་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ཡར་འཕེལ་བཏང་དགོཔ་དང་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་
འཁྲི་ དེ་ལས་ དྲང་སྤྱོད་ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ གལ་ཆེ་བས།

ལྷག་པར་དུ་ རྫོོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་༡༨ ལུ་ བཀོད་ཡོོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་༣༣ སྐོར་ གཤམ་འཁོད་པར་

རིས་༢.༡༣ ནང་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོོད། ཀྲོང་གསར་དང་བཀྲིས་སྒང་རྫོོང་ཁག་གཉིས་ལུ་ ཉོགས་བཤད་

བཀོད་དེ་མེདཔ་ཨིན།

པར་རིས་༢.༡༣: རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ ཉོགས་བཤད།

གཤམ་གསལ་པར་རིས་༢.༡༤ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་

སོོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལུ་ ཉོགས་བཤད་མཐོོ ་ཤོོས་བཀོད་ཡོོདཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ར་ བརྡ་དོོན་
ལྷན་ཁག་ལུ་ཉོགས་བཤད་གྱངས་ཁ།

དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ གསོོ་བའི་ལྷན་ཁག་ཚུ་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོོད།

པར་རིས་༢.༡༤:

༡༦

༡༡

༥

༤

༣

༩

༡༢
༣

༤

༥

ལྷན་ཁག་ལུ་ཉོགས་བཤད།
ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༢.༣.༢ ཉོགས་བཤད་ལུ་དང་ལེན།
ཉོགས་བཤད་༣༩༦ ཐོོབ་ཡོོད་མི་ཚུ་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོོད་པའི་སྐོར་ གཤམ་འཁོད་པར་རིས་༢.༡༥ པའི་ནང་
གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོོད།

པར་རིས་༢.༡༥: ཉོགས་བཤད་ལུ་དང་ལེན།

འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་

ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་བཤོལ་བཞག་དགོ་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་

ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་

ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིན་པས། ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་

གི་ཉོགས་བཤད་དང་ བརྡ་དོན་མ་ཚང་མི་ ངོ་རྐྱང་གི་དཀའ་སྡུག་བཀོད་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཧེ་མ་ལས་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཨིན་མས། དེ་གིས་ ངན་ལྷད་
ཀྱི་གནོད་འགེལ་སྐོར་

མི་མང་ལུ་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་ཐེབས་བྱིན་ནི་ནང་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དགོཔ་མ་ཚད་ སྤུས་

ཚད་ལྡན་པའི་ཉོགས་བཤད་བཀོད་བཅུག་ཐབས་ལུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཉོགས་བཤད་

འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོ་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། དེ་གིས་ ཉོགས་བཤོད་བཀོད་མི་ཚུ་གི་
ཡང་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་འགན་ཁུར་ཐོག་ལས་ཚད་ལྡན་སྦེ་ བཀོད་དགོ་པའི་བརྡ་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་༢༥ ལས་ ཉོགས་བཤད་༡༣ ངོས་འཛིན་

ཅན་གྱི་ཉོགས་བཤད་ཨིནམ་དང་ ཉོགས་བཤད་༡༢ དེ་ མིང་མེད་ཉོགས་བཤད་ཨིན། ཉོགས་བཤད་ཀྱི་རྒྱུད་
ལམ་དང་གཞི་དོོན་དང་བསྟུན་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོོད་མི་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་༢.༧ ནང་ བཀོད་དེ་ཡོོད།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
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༢༥༨

༡

༠

༧༧

བསྡོོམས།

མིང་མེད།

༣༩༦

༦

བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོ།

བསྡོོམས།

༢༤

༠

ངོས་ལེན་མ་
འབད་བར་
བཤོོལ་བཞག་
ཡོོད་མི།

ངོས་འཛིན་ཅན།

༡༩༦

༧

མིང་མེད།

ལྷན་ཚོོགས་
ཀྱི་ ཡོོངས་
འབྲེལ་ཐོོག།

པར་འཕྲིན།

༡

༠

ངོས་འཛིན་ཅན།

༩༨

༣

མིང་མེད།

འགྲེམ་ཐོོག།

བརྒྱུད་འཕྲིན།

༦

གོ་བ་བརྡ་
སྤྲོོད།

ངོས་འཛིན་ཅན།

༩༢

ལས་སྡེ་ལུ་ གཤམ་གསལ་དང་
ལེན་དོོན་ལུ་ བརྗེ་སོོར་འབད་
ཡོོད་མི།

བདག་སྐྱོང་
དང་འབྲེལ་
བའི་དང་ལེན།

མིང་མེད།

ཉོགས་བཤད་བསྡོོམས།

རྐང་བཙུགས།

ཞིབ་དཔྱད་
གྲངས་སུ་
ཚུད་མི།

ངོས་འཛིན་ཅན།

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་རྒྱུད་ལམ།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༧: ཉོགས་བཤད་ཀྱི་རྒྱུད་ལམ་དང་གཞི་དོོན་དང་འཁྲིལ་ ཉོགས་བཤད་གུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོོད་མི།

༡༩.༤%

༠

༠

༡

༣༩༦

༡

༤༨

༡༢.༢%

༠

༠

༡

༠

༡༣༣

༣༣.༦%

༢

༤

༡

༣

༣༩༦

༡༠༠%

ཉོགས་བཤད་གུ་ བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོ།
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ གི་ལོོ་ནང་ བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོ་གི་དོོན་ལུ་ ལཱ་འགན་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་གནས་ཚད་དང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨
ལོོ་ནང་ བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོའི་དོོན་ལུ་ ལས་འགན་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་རྒྱབ་ལུས་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད་ གཤམ་
འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་༢.༨ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོོད།

ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༨: བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོའི་དོོན་ལུ་ལས་འགན་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད།
བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོའི་ཞིབ་བཤེར་དང་འཁྲིལ་བའི་གྲོས་ཆོད།
བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོ་
འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ བཤོལ་བཞག་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
དང་ལེན་དོོན་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོོད་ནིའི་
འགན་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་
ཡོད་མི།
དགོ་པའི་གྲངས་སུ་
བརྗེ་སོོར་འབད་ དོོན་ལུ་བརྗེ་སོོར་
ཉོགས་བཤད།
བཙུགས་ཡོོད་མི།
ཡོོད་མི།
འབད་ཡོོད་མི།
༨༠

༣༥

༩

༦

༡

འབད་
བཞིན་
ཡོོད་མི།

རྒྱབ་
ལུས།

༩

༢༠

ལས་སྡེ་ཚུ་དང་བརྗེ་སོོར་འབད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

དང་ལེན་གྱི་དོོན་ལུ་

བརྗེ་སོོར་འབད་ཡོོད་པའི་

གཤམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་༢.༩ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོོད།

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད་དེ་

ཐིག་ཁྲམ་༢.༩: བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་གྱི་དོོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྗེ་སོོར་འབད་
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ཤོོགས་གྲངས།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་མི།

བསྡོམས།

དང་ལེན་སྙན་ཞུ་མ་ཐོབ་མི།

༣༨

༠

༢

༢

༡༠

༢༠

༧༢

༤༧

༩༩

༣༤

༦

༢

༧

༠

༠

༤༩

༥༠

༧༢

༦

༤

༩

༡༠

༢༠

༡༢༡

༩༧

༢༡༨

༩༡

དང་ལེན་/བརྡ་དོོན་ཁ་སྐོང་དོོན་ལུ་ རྒྱབ་བཤོོལ་བཞག་མི།

༡༡༩

བརྡ་དོན་ཁ་གསོའི་གྲངས་སུ་བརྩུགས་ཡོད་མི།

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བཞིན་ཡོད་མི།

བསྡོོམས།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོད་མི།

༢༠༡༨ ལོ་དང་
དེའི་ཧེ་མ།

དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ལུ་ གྲོས་ཆོད།

མཇུག་བསྡུ་ཡོད་མི།

༢༠༡༩

དང་ལེན་དོན་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་
བསྡོམས།

ལོ།

ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

བརྗེ་སོོར་འབད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་གུ་

དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཐོོབ་ནི་

མེདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ལེན་ནི་མེད་མི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཁོང་

རའི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ཐོོག་ལས་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་སྦེ་ ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ཞལ་འཆམས་འབྱུང་
ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།

ལས་སྡེ་ཅིག་ལས་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཐོོབ་ནི་ནང་
གོརཝ་ཨིན།

དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་དུས་ཚོོད་ ཉིན་གྲངས་༡༨༠ དེ་ཅིག་

དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཐོོབ་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོད་མི་༩༡ ལས་ ཉོགས་བཤད་༦༩ བདེན་པ་ཡོོདཔ་དང་ ཉོགས་

བཤད་༢༢ ལུ་ གཞི་ཁུངས་མེདཔ་སྦེ་མཐོོང་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བཀའ་བཀྱོན་དང་ གན་ཡིག་
གི་གནས་ཚིག་དང་མ་འཁྲིལ་བ་ བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ ཉེས་བྱ་དང་ཉེས་ཆད་བཀལ་ཡོོད་མི་ གསར་
བསྐོས་ཆ་མེད་ སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་དངུལ་ལོོག་ལེན་ནི་
ལས་ དངུལ་ཚབ་སྤྲོོད་ནི་ལ་སོོགས་པའི་

སྦྱོོང་བརྡར་ཚུ་བཀག་བཞག་ནི་ ཆོག་ཐམ་བཀག་ཆ་ དེ་

བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དང་ལེན་ཚུ་འབད་དེ་ཡོོད།

ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ཉོགས་བཤད་༩༧ གུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་མ་ཐོོབ་པར་ཡོོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ ཁ་གསལ་སྦེ་ ཐིག་

ཁྲམ་༢.༡༠ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོོད།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༠: སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ དང་ ༢༠༡༨ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོ་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ དང་ལེན་

སྙན་ཞུ་མ་ཐོོབ་པར་ཡོོད་མི།

ལས་སྡེ།

ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་དབང་འཛིན།
འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོོར་གཞི་བཟུང་ཚད།

༢༠༡༧

༢༠༡༨

༢༠༡༩

བསྡོོམས།

༡

༠

༣

༤

༠

༢

༢

༡

༡༥

༡༠

༢༦

༡

༤

༡

༦

༠

༠

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

༤

༢

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་དབང་འཛིན།

༠

༡

རང་བཞིན་འཐོོན་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ།

༠

༡

༠

༡

༢
༠
༡

༡

༨
༡

༢

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

རྒྱལ་ཡོོངས་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན།

༠

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།

༡

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློོབ་སྡེ།

༡

༠

༡

༡

༡

༣

༠

གཞུང་གྲྭ་ཚང་།

༠

༡

༠

ཆུ་ཁ།

༢

༡

༡

༤

ཧཱ།

༠

༠

༢

༢

རྫོོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
དར་དཀར་ནང་།

མོོང་སྒར།
སྤུ་ན་ཁ།

༠

༠

༡

༠

༡

༡

༡

༦

༠

༠

༡

ཐིམ་ཕུག།

༡

༠

༠

༡

༣

༢

༠

༡

༢

༠

བསམ་རྩེ།

གསར་སྤང་།

༡

༡

༠

༨
༡

༡

༢

༠

༡

༡

༠

དབང་འདུས་ཕོོ་འབྲང་།

༠
༡

༡

༠

༢

༣

སོོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།

༡

༡

༢

༤

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག།

༠

༠

༢

༢

ཀྲོང་གསར།

༡

གཞལམ་སྒང་།
ལྷན་ཁག།

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག།

༡

༠

༡

༡

༢

བཀྲིས་གཡང་རྩེ།

༡

༢

༢

༤

བརྡ་དོོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག།

༠

༠

༣

༣

བསྡོོམས།

༡༨

༣༢

༥༡

༡༠༡

ལས་གཡོོག་ལྷན་ཁག།

༠

༡

༡

༢

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གཤིས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ཉོགས་བཤད་བཞི་ ལས་སྡེ་གཉིས་ནང་བརྗེ་སོོར་འབད་དེ་ཡོོད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་
ལུ་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་སྤྲོོདཔ་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ལས་སྡེ་གཞན་ལས་ཕྱིར་གཏུགས།
ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་འཐབ་ཡོོད་པའི་ དོོགས་ཟོོན་འབྱུང་པའི་སྐབས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གནད་དོོན་དེ་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་

ཕྱིར་གཏུགས་འབདཝ་ཨིན།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་

ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཐི་ཁྲམ་༢.༡༡ ནང་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

ལས་ཕྱིར་གཏུགས་སྙན་ཞུ་༢ བརྩིས་ཏེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ ཕྱིར་གཏུགས་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་༡༦ ཐོོབ་ཡོོདཔ་
ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༡: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ ལས་སྡེ་གཞན་ལས་ ཕྱིར་གཏུགས།
ལས་སྡེ།

ཨཱས་ཊི་ཡན་མཉམ་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་ གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་།

སྙན་ཞུའི་གྱངས་ཁ།
༡

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད།

༢

འབྲུག་གི་གནས་ཚད་ལས་ཁང་།

༡

འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན།

༡

འབྲུག་དྭངས་གསལ་རྩོོལ་སྒྲུབ།

༢

ཧཱ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

༡

བཟོོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོོགས།
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག  –  གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས།
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།
རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ།

༡
༡
༡

༢

བསྡོོམས།

༣

༡༦

གོང་འཁོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཉོགས་བཤད་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོོད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ཐིག་

ཁྲམ་༢.༡༢ ནང་བཀོད་དེ་ཡོོད།

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

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༢: ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ལུ་ གྲོས་ཆོད།
ཕྱིར་གཏུགས་ལུ་དང་ལེན།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་
ཐོོབ་ཡོོད་པའི་སྙན་ཞུ་
གྱངས་ཁ།

ཞིབ་
དཔྱད།

བདག་སྐྱོང་དང་ལེན་
ཆེད་བརྗེ་སོོར།

གོ་བ་རྡ་སྤྲོོད་ཆེད་
བརྗེ་སོོར།

བརྡ་དོོན་
ཁ་གསོོ།

བཤོོལ་
བཞག།

བསྡོོམས།

༡༦

༨

༤

༢

༡

༡

༡༦

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༣

པའི་ནང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༠-༢༠༡༩

ཚུན་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ཕྱིར་

གཏུགས་འབད་ཡོོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་བཏོོན་དགོཔ་ཡོོད་མི་ཚུ་ དུས་མཐུན་ཁ་
གསལ་སྟོོནམ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༣: རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོོད་པའི་སྙན་ཞུ་གི་གནས་ཚད།
ལོོ།

སྙན་ཞུའི་
གྱངས་ཁ།

ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་
ལྷན་ཚོོགས།

རྩོོད་དཔོོན་
ཡོོངས་ཁྱབ་
ཡིག་ཚང་།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ལས་ ཚུར་བཅད། - དུས་མཐུན་བཟོོ་ཡོོད།
༢༠༡༠

༢

༠

༠

གནས་ཚད།
རྩོོད་བཤེར་འབད་
བཞིན་ཡོོད་མི།

ལས་སྡེ་ལུ་བརྗེ་
སོོར་འབད་ཡོོད་མི།

མཇུག་བསྡུ་
ཡོོད་མི།

༠

༢

༠

༡

༠

༢༠༡༡

༢

༠

༠

༢

༢༠༡༤

༣

༠

༠

༢

༢༠༡༦

༣

༢༠༡༨

༤

༢༠༡༢
༢༠༡༥

༢༠༡༧

༢
༨

༣

༠
༡

༡

༠

༠

༠

༡

༠

༤

༣

༠

༠

༢

༠

༡

༠

༡

༢

༢
༡

༠

༠

༠

༠

༠

༡

༢༧

༤

༦

༩

༧

ཡོོངས་བསྡོོམས།

༢༩

༥

༦

༩

༧
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༢

༡

༠

༠

༠

༡

བསྡོོམས།
༢༠༡༩

༠

༡

༢

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ ཉོགས་བཤད།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ གཤམ་འཁོད་
ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༤ ནང་བཀོད་དེ་ཡོོད།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༤: ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ ཉོགས་བཤད།
ཉོགས་བཤད་བཀོད་ཡོོད་པའི་ལོོ།
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་དང་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་ སྤྱི་ལོོ་
༢༠༡༨ དང་ ལོོ་ཧེ་མའི་ཉོགས་བཤད་ལྷག་ལུས།
བསྡོོམས།

འགྲེལ་བཤད།

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྱངས་ཁ།

ཡར་སེང་འབད་ཡོོད་པའི་ བརྡ་དོོན་
ཁ་གསོོ།

༣

ཉོགས་བཤད།

༢༥

ཡར་སེང་འབད་ཡོོད་པའི་ བརྡ་དོོན་
ཁ་གསོོ།

༦

ཡར་སེང་འབད་ཡོོད་པའི་ དང་ལེན་
སྙན་ཞུ།

༦
༤༠

པར་རིས་༢.༡༦ ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་

ཉོགས་བཤད་༤༠ ལས་ མང་ཤོས་ར་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཨིནམ་དང་ དེ་ཤུལ་ལས་

ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་

ར་ ལྐོག་ཟ་ཨིན་པས།

༡༦

༡༥
༢

༢

༣

༢

པར་རིས་༢.༡༦: ངན་ལྷད་གནོད་འགེལ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།
ཤོོགས་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་

ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་བའི་

སྐབས་ པར་རིས་༢.༡༧ ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཉོགས་བཤད་མང་ཤོས་ར་ ལྷན་ཁག་ལུ་

༨

པའི་ཉོགས་བཤད།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་

ཡོདཔ་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དང་ས་གནས་གཞུང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

༥

༦

༦

༤

༢

༤

༣
༡

༡

པར་རིས་༢.༡༧: ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད།

༢.༣.༣ རྒྱབ་ལུས་ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་
ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་

ཉོགས་བཤད་ཚུ་དང་

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་འཇུག་བསྡུ་

སྐབས་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༥ ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ (སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༦ ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་) ཉོགས་བཤད་༥༥༥ ལས་ ཉོགས་བཤད་༣༧ གུ་ མར་ཕབ་འབད་དེ་ཡོད།

86

ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༥: ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚད།
ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་ ཞིབ་དཔྱད་དོོན་ལུ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
ཡོད་པའི་ཉོགས་བཤད།
འགན་སྤྲོོད་ཡོོད་མི།
དགོཔ་ཡོོད་མི།

ཉོགས་བཤད་ཀྱི་ལོོ།
༢༠༠༦-༢༠༡༦

༤༩

༡༢

༣༧

༩

༢

༧

༢༠༡༨

༡༤
༡༢

༥

༧

༩

༢༠༡༩

༢༨

༡༧

༡༡

༡༢༠

༤༥

༧༥

༢༠༡༧

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོད་པའི་ སྤྱི་
ལོོ་༢༠༡༧ དང་ ལོོ་ཧེ་མའི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་/
ཡང་ན་ བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོ།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོད་པའི་ སྤྱི་
ལོོ་༢༠༡༨ དང་ ལོོ་ཧེ་མའི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་དང་/
ཡང་ན་ བརྡ་དོོན་ཁ་གསོོ།
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་ གསང་
ལས་སྙན་ཞུ།
བསྡོོམས།

༦

༢

༠

༢

༦

༥

༠

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལས་འགན་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་༤༥ ལས་ བདུན་ཞིབ་དཔྱད་འབད་
བཞིན་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས་ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་ རྩོོད་ཉོགས་གསརཔ་༣༨ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་
འགོ་བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན།

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

༢.༤ ཞིབ་དཔྱད་དང་ཕྱིར་གཏུགས། - འཇིགས་སྣང་ ཡང་ན་ མཐུན་འགྱུར་མེད་པའི་སྒོ་ལས་ དོོན་སྨིན་ཅན་
གྱི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་ཕྱིར་བཏོོན་དང་ཟློོག་ཐབས་འབད་ནི།

༢.༤.༡ རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མང་ཉུང་།
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ནང་ རྩོོད་ཉོགས་༣༩ ཡོོད་མི་དང་ཕྱེདཔ་དང་ སྙན་ཞུ་དུས་ཚོོད་ནང་ རྩོོད་ཉོགས་བསྡོོམས་༥༠

ཡོོད། འདས་པའི་ལོོ་དང་ཕྱེདཔ་དང་ རྩོོད་ཉོགས་རྒྱ་ཆ་༢༨.༢ གི་ ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོོད། ཞིབ་དཔྱད་འབད་
དགོ་པའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོོད་པའི་ དང་ལེན་ཅན་གྱི་གསང་བའི་སྙན་ཞུ་གཉིས་བརྩིསཝ་ད་ རྩོོད་ཉོགས་༥༠
(རྒྱ་ཆ་༧༦.༠) ལས་༣༨ དེ་ འགན་སྤྲོོད་འབད་ཡོོད་པའི་ རྩོོད་ཉོགས་གསརཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ རྩོོད་ཉོགས་༥༠ ལས་ རྩོོད་ཉོགས་༢༥ ཞིབ་

དཔྱད་འབད་ཚར་ཡོོད་མི་དེ་གི་ རྩོོད་ཉོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་ རྒྱ་ཆ་༥༠.༠ གྲུབ་ཡོོདཔ་

ཨིན། དེའི་གྲལ་ལས་ རྩོོད་ཉོགས་༡༣ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་དེ་ཡོོད་
(ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་གཟིགས)། རྩོོད་ཉོགས་དྲུག་གུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་མི་ ཡང་ན་ བདག་

སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་ངན་ཨིནམ་ལས་ བཤོོལ་བཞག་ཡོོདཔ་དང་ རྩོོད་ཉོགས་དྲུག་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་
ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་དོོན་ལུ་ཕྱིར་གཏུགས་འབད་དེ་ཡོོད། ལྷག་ལུས་རྩོོད་ཉོགས་༢༥ དེ་ (རྩོོད་ཉོགས་

རྙིངམ་༡ དང་གསརཔ་༢༤) ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༦ ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་རིམ་སོོ་
སོོའི་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་ར་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༦: ཞིབ་དཔྱད་དང་ དེའི་གྲུབ་འབྲས་དང་གནས་ཚད།
འགྲེལ་བཤད།

ལོ་ཧེ་མའི་ལྷག་ལུས་ཉོགས་བཤད་གུ་
ཉོགས་བཤད་ཀྱི་གྱངས་ཁ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩

ལུ་དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ རྩོད་ཉོགས་གསརཔ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལའི་ རྩོད་ཉོགས་བསྡོམས།

གྲུབ་འབྲས་/གནས་ཚད།

༡༽ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་ཚརཝ།

(༡) རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་མི།

(༢) བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་དོན་ལུ་ལས་སྡེ་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོད་མི།
(༣) བཤོལ་བཞག་/འཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།
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ཤོོགས་གྲངས།

རྙིངམ། གསརཔ།

བསྡོོམས།

རྒྱ་ཆ།

༡༢

-

༡༢

༢༤.༠

-

༣༨

༣༨

༧༦.༠

༨

༥

༡༣

༢༦.༠

༥

༦

༡༢.༠

༡༢

༢
༡

༣༨

༤

༥༠

༦

༡༠༠

༡༢.༠

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
༢༽ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐྒང་ཡོད་མི།

བསྡོམས།

འདས་པའི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་

སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་

༡

༡༢

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །
༢༤
༣༨

༢༥
༥༠

༥༠.༠
༡༠༠

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

གལ་གནད་ཆེ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བརྡ་དོོན་ཚུ་ བཙན་ཚོོལ་དང་བཙན་ལེན་འབད་ནི་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་སྟོོར་བཤིག་

དང་རྫུན་སྒྲིག་འབད་ནི་ དཔང་པོོར་བར་དཀྲོགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ བྲོོས་ཟུར་འགྱོ་ནི་ལས་ བཀག་ཐབས་

འབད་ནི་དང་ དྲི་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་དོོ་དམ་འགོ་ལུ་བཞག་ཆོག་པའི་ བཙན་

དབང་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འབྱུང་སྟེ་ཡོོད། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ བཙན་ཚོོལ་དང་བཙན་ལེན་བདུན་འབད་ཡོོདཔ་དང་ དོོགས་

ཟོོན་ཅན་གྱི་མི་ངོ་དྲུག་ འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་ཡོོད།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་ ཚད་བཟུང་དུས་ཚོོད་ཉིན་གྲངས་༨༨ དེ་ཅིག་ གོརཝ་ཡོོད་མི་འདི་
འདས་པའི་ལོོ་དང་ཕྱེདཔ་ད་ ཉིན་གྲངས་༡༤ གི་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགས་ཏེ་ཡོོད།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ཟླ་༤ པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ ཚུན་ཚོོད་ ལོོ་ལྔའི་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོོད་པའི་ རྩོོད་
ཉོགས་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་རྒྱབ་ལུས་ཉོགས་བཤད་དང་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོོན་ལུ་
བཀག་བཞག་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས་

སླར་ལོོག་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་འགན་སྤྲོོད་འབད་ཡོོད་མི་

གཙོོ་

རིམ་ཅན་གྱི་ རྩོོད་ཉོགས་གསརཔ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ལོོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ རྩོོད་ཉོགས་༣༩ ལས་༦༤ གི་བར་

ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ དཔྱ་སྙོམས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རྩོོད་ཉོགས་༥༡ དེ་ཅིག་ ཞིབ་དཔྱད་
འབདཝ་ཨིན།

༢.༤.༢ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།
པར་རིས་༢.༡༨ ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ འདས་པའི་ལོོ་ལྔ་ནང་ (སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ཟླ་༤ པ་ལས་
༢༠༡༩ ཚུན་) རྩོོད་ཉོགས་༡༧༦ (རྒྱ་ཆ་༦༨.༥) ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོོད་མི་ལས་ རྩོོད་བཤེར་གྱི་དོོན་

ལུ་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ རྩོོད་ཉོགས་༡༡༢ (རྒྱ་ཆ་༦༣.༦) ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡི། རྩོོད་

ཉོགས་༡༥ (རྒྱ་ཆ་༨.༥) དེ་ ཞི་རྩོོད་ཐོོག་ལུ་ རྩོོད་བཤེར་འབད་ཡོོདཔ་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་
འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་གྱི་དོོན་ལུ་ རྩོོད་ཉོགས་༢༢ (རྒྱ་ཆ་༡༢.༥) ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོོད་ དེ་ལས་ ཐེ་ཚོོམ་
གྲོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་མངོན་རྟགས་སྒྲུབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མེདཔ་ལས་ རྩོོད་ཉོགས་༢༧ (རྒྱ་
ཆ་༡༥.༣) བཤོོལ་བཞག་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །
༣༥

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༣༡

༡༠
༡

༠

༠

༢༠༡༥

༠

༨

༢

༢༠༡༦

༡༨

༡༥ ༡༥

༡༣

༧
༠

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

༢༠༡༧

བདག་ང་གི་དང་ལེན་དོན་ལུ་ ལས་་ནང་ར་གཏུགས་འབད་ཡོད་མི།

༥

༤

༠

༢༠༡༨

༦ ༦

༢༠༡༩

ཞི་རྩོད་ཐོག་རྩོད་བཤེར་འབད་ཡོད་མི།
བཤོལ་བཞག་/མཇུག་བ་ཡོདཔ།

པར་རིས་༢.༡༨: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལས་༢༠༡༩ ཚུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས།

༢.༤.༣ ཉེས་བཤེར་ཕྱིར་གཏུགས་དང་ དེའི་གྲུབ་འབྲས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ བརྩོད་བཤེར་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱིར་
གཏུགས་འབད་མི་ལས་

རྩོད་ཉོགས་༡༨

རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་

བསྒང་ཡོདཔ་དང་ (ཁ་གསལ་ཟུར་སྦྲགས་༢ པ་) རྩོད་ཉོགས་༤༥ འདི་ ཁྲིམས་འདུན་སོ་སོའི་ནང་ རྩོད་

བཤེར་འབད་བཞིན་(ཁ་གསལ་ཟུར་སྦྲགས་༣ པ་) ཡོད་ དེ་ལས་ རྩོད་ཉོགས་༦༠ ཐམ་པ་ལུ་(ཁ་གསལ་
ཟུར་སྦྲགས་༤ པ་) འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྲིམས་འདུན་ཁག་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་༦༠ ཐམ་པ་ གནང་མི་གྲལ་ཁར་ རྩོོད་གཞི་༢༠

མདུན་ཚོོང་དང་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྐོག་ཟའི་རྩོོད་གཞི་༡༣ ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོོད། ཡོོངས་བསྡོོམས་མི་གྲངས་༡༠༦

ལུ་ ངན་ལྷད་དང་ཉེས་ལས་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་དང་ མི་གྲངས་༨༡ ལུ་ བརྩོོན་ཁྲིམས་ཟླ་ངོ་
༡ ལས་ ལོོ་ངོ་༢༨ ཚུན་ ཉེས་ཁྲིམས་ཕོོག་ཡོོདཔ་དང་ མི་གྲངས་༢༣ ལུ་ ཉེས་མེད་ཉེས་གྲོལ་གྱི་ འཁྲུན་

ཆོད་ཚུ་གནང་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༧ ནང་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ རྩོོད་གཞི་༢ ཕྱིར་ཕུད་

འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ རྩོོད་གཞི་༦༠ ཐམ་པ་ བརྩོོད་བཤེར་འབད་
ཡོོད་མི་ལས་ རྩོོད་གཞི་ཁག་༡༩ ཁྲིམས་འདུན་ཁག་ཚུ་ནང་ མཐོོ་གཏུགས་འབད་བའི་བསྒང་ཡོོད།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ལས་ ༢༠༡༩ ཚུན་ ཁྲིམས་འདུན་ཁག་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༧ ཅན་མི་ནང་ བཀོད་དོོ་བཟུམ་
འཁྲུན་ཆོད་༡༣༣ གནང་ཡོོདཔ་དང་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་ཡོོད་པའི་ རྩོོད་གཞི་ཀྱི་རྒྱ་ཆ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༨༡.༦
(ལོོ་ལྔའི་ནང་འཁོད་ ཕྱིར་ཕུད་འབད་མི་ རྩོོད་གཞི་ཚུ་མ་བརྩི་བར་) འཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན།
ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༧: སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ལས་ ༢༠༡༩ ཚུན་ཚོོད་གནང་ཡོོད་པའི་ འཁྲུན་ཆོད།
འཁྲུན་ཆོད་གནང་པའི་ལོོ།
༢༠༡༥ (སྤྱི་ཟླ་༤ ལས་ཚུར་)
༢༠༡༦
༢༠༡༧

རྩོོད་བཤེར་འབད་ཡོོདཔ།

རྩོོད་གཞི་གི་
གྱངས་ཁ།

ཉེས་འཛུགས་བཀལ་
ཡོོད་པའི་མི་གྲངས།

ཁྲིམས་གཅོད་
གྲུབ་ཡོོད་མི།

ཉེས་གྲོལ་འབད་
ཡོོད་མི།

ཕྱིར་ཕུད་
འབད་ཡོོད་མི།

༡༠

༥༡

༣༨

༨

༥

༥

༢༣

༢༠

༡༢

༦༢

༤༦

༦༠

༡༠༦

༨༡

༢༠༡༨

༤༦

ཡོངས་བསྡོམས།

༡༣༣

༢༠༡༩

འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོོད་མི།

ཁྲིམས་གཅོད་བརྒྱ་ཆ།

༥༧

༤༥

༢༩༩

༢༣༠

༣

༠

༧

༩

༢༣**

༢

༡༡

༥༢

༨༡.༦%

༡

༡༧

*མི་༢ གཉིས་ལུ་ ཉེས་རྩོོད་ཀྱི་འཁྲི་བ་མ་མཐོོངམ་ལས་ ཉེ་ཆད་བཀལ་ཡོོདཔ་དང་ མི་གསུམ་ ཚེ་ལས་འདས་སོོངཔ་ལས་ ཕྱིར་
བཏོོན་འབད་ཡོོདཔ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འབད་ཡོོད་པའི་རྩོོད་བཤེར།
བདེ་སྲུང་གི་རྩོོད་གཞི།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༨ ཅན་མིའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ གནང་ཡོོད་
པའི་འཁྲུན་ཆོད་གུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་གིས་ མཐོོ་གཏུགས་འབད་མ་བཏུབ་མི་ལས་

བརྟེན་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་ལས་ རྩོོད་གཞི་ལོོག་ལེན་ཏེ་ བརྩོོད་

བཤེར་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འགྲོ་སོོང་མཐོོ་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་ཡོོད་པའི་ཟད་
རྩིས་རྫུན་མ་བཟོོ་ཡོོད་མི་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ སྙོམས་སྒྲིག་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་བཏུབ་ ཨིན་ན་དང་ མེན་
ན་ ཡང་ན་ ལྐོག་ཟ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་
མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཁྲིམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཞུ་ནིའི་དོོན་ལུ་ མངོན་

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

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༥ དང་ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་ འགོ་

དཔོོན་༡༠ དང་ དམག་སློོབ་༣ གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་གནང་ཡོོདཔ་དང་ འགོ་དཔོོན་༡༠ ག་ར་དང་ དམག་སློོབ་༡

ལུ་ ཉེས་ཅན་ཨིན་པའི་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོོདཔ་དང་ དམག་སློོབ་༢ ལུ་ ཉེས་གྲོལ་གྱི་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་
ཡི། ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ཡང་ ཟླ་ངོ་བརྒྱད་ལས་ ལོོ་གཉིས་དང་ ཟླ་ངོ་བཅུ་གཅིག་དང་ཉིནམ་ལྔ་གི་ འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་

གནང་ཡོོདཔ་ཨིན། མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ཉེས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡.༥༣ སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་

གིས་ ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་དང་ཐོོག་མིའི་ཁྲིམས་འདུན་(དམག་སྡེའི་ཁྲིམས་འདུན་)ལུ་ བརྩོོད་བཤེར་འབད་
བའི་སྐབས་ ཉེས་ཅན་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༥ སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོད་མི་བརྩིས་ཏེ་ ཡོོངས་བསྡོོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༨ སོོར་ཆུད་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོོད།

ལྷག་པར་དུ་ ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཟད་རྩིས་རྫུས་མ་བཟོོ་ཡོོད་མི་འདི་
སྙོམས་སྒྲིག་ཨིན་ལུགས་སྐོར་

ཁྲིམས་མཐུན་ཅན་གྱི་ རྩིས་

ནོོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོོད་མི་འདི་

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན་གྱིས་ ཆ་མེད་དང་ལེགས་བཅོས་མཛད་དེ་ འགྲོ་སོོང་སྦོོམ་གནས་ཡོོད་པའི་ཟད་རྩིས་རྫུས་མ་བཟོོ་ཡོོད་
པའི་ བྱ་སྤྱོོད་དེ་ ཉེས་ལས་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ་པའི་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོོདཔ་ཨིན། མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་

འདུན་ས་གིས་ ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་གནང་ཡོོད་པའི་ འཁྲུན་ཆོད་དེ་
བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དགོ་པའི་བཀག་གནང་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཇེ་པི་ཨེལ་པི་ཚོོང་ལས་ཀྱི་ ཁྲལ་གཟུར་འབད་ཡོོད་པའི་རྩོོད་གཞི།
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཇེ་པི་ཨེལ་པི་ཚོོང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོོད་ཉོགས་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་

ཚོོང་ལས་ཁང་གི་སྦྱིན་བདག་

ཇ་ཏན་པཱར་

སཏ་ལཱལ་ཅན་པཱར་སཏ་དང་ ཁོ་རའི་ ལས་བྱེདཔ་ རཱ་ཇིཤ་སྤྱོོའུ་དི་རི་གཉིས་ལུ་ ཁྲལ་གཟུར་འབད་ཡོོད་མི་

ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བཙུགས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༦.༩༠ སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་ གསོོལ་འདེབས་ཕུལ་

ཡི། ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་ཚུ་གིས་ ཐད་ཀར་གྱི་གནས་གོང་
བཏོོག་ཆོག་པའི་གནང་བ་གནང་སྟེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༤༩

རྐྱངམ་ཅིག་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་དང་

ཉེ་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་༧.༨༨ བཏབ་དགོ་པའི་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡི། རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཐོོག་

མའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཁྲལ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གོ་དོོན་ལེན་ནི་ནང་ ནོོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཆེ་
མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡི། ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ ཁྲིམས་ཁྲི་༣ པ་ལས་ འཁྲུན་
ཆོད་རྒྱལ་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལུ་
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ཤོོགས་གྲངས།

ཉེས་ཅན་ལུ་

ཁྲིམས་འཐུས་བཏབ་མ་ཆོག་པའི་

བརྩོོན་ཁྲིམས་ལོོ་ངོ་ལྔ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༦.༩༠ སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡི། ཉེས་འཛུགས་ཅན་གྱིས་

ཁྲིམས་དོོན་ངོ་ཚབ་ འབྲུག་ཁྲིམས་དོོན་ཞབས་ཏོོག་གིས་ ཆེ་མཐོོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ གྲངས་མང་ཁྲི་ལུ་
མཐོོ་གཏུགས་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་གིས་ ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཁྲི་༣ པའི་འཁྲུན་ཆོད་དེ་ བསྒྱུར་

བཅོས་མཛད་དེ་ ཐོོག་མའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ གནང་ཡོོད་པའི་འཁྲུན་ཆོད་དེ་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་
འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཆེ་མཐོོའི་གྲངས་མང་ཁྲིམས་ཁྲི་གིས་ གནང་ཡོོད་པའི་འཁྲུན་ཆོད་དེ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
དེ་ མཐོོ་གཏུགས་ཞུ་དགོ་པའི་ རྒྱབ་སྣོོན་ངོ་སྦྱོོར་འབད་ཡི། རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ལྷན་

ཚོོགས་ཀྱིས་ མཐོོ་གཏུགས་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱབ་སྣོོན་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོོད་རུང་ མཐའ་མཇུག་ཁར་ལྷདཔ་

ད་ མཐོོ་གཏུགས་འབད་མ་བཏུབ། ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གནད་དོོན་འདིའི་ཐད་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཅིག་

ཁར་ གྲོས་སྟོོན་འབད་ནི་གི་ རྩ་འགེངས་ཡོོད་རུང་ དེ་ལུ་ ངོས་ལེན་མེདཔ་ལས་ ཁུངས་མེདཔ་འགྱོ་ཡོོདཔ་
ཨིན། སྟབས་མ་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་འདི་དང་ ཁྲལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་གི་ གོ་དོོན་འགྲེལ་

ནི་ནང་ གཅིག་མཚུངས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོོད་མི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་སར་ མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་སྟབས་མ་བདེཝ་འབྱུང་མི་འདི་ཡང་གཙོོ་བོོ་རང་

འབྲུག་གི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༠༡ ཅན་མའི་ དོོན་ཚན་༣༥ པའི་༢ པའི་ དགོངས་དོོན་གྱི་ གོ་དོོན་འགྲེལ་ཐངས་སོོ་སོོ་ཡོོད་མི་ལས་
བརྟེན་ འཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། གོ་དོོན་འགྲེལ་ནི་ནང་ མ་འགྲིགཔ་འཐོོན་ཡོོད་པའི་གནད་དོོན་ངོ་མ་རང་

ཁྲལ་

གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ འོོང་འབབ་ལས་བརྟེན་པའི་འགྲོ་སོོང་གི་གྲལ་ཁར་ ཐད་ཀར་གྱི་གནས་གོང་ཚུ་ ཚུད་

དང་མི་ཚུད་སྐོར་ལས་ཨིན།

ལྷན་ཚོོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ལུ་གུས་ཞབས་དང་བརྩི་བཀུར་

ཡོོད་རུང་ འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ལུ་ ངེས་ཤེས་དྲོོངས་མ་ཚུགས། ཁྲལ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཐད་ ཁྲལ་གྱི་དབང་
འཛིན་པ་ཚུ་གི་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་ཡོོད་མི་དང་ འདས་པའི་ ཁྲལ་གཟུར་གྱི་རྩོོད་གཞི་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་སྦེ་
འབད་མཇལ་ཡི།

འགྲོ་སོོང་ཟེར་བའི་ངེས་ཚིག་གི་གྲལ་ཁར་

ཁྲིམས་ཡིག་འདི་ནང་ར་

ཐད་ཀར་གྱི་གནས་གོང་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་

གནས་གོང་དང་འགྲོ་སོོང་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་གཉིས་

དབྱེ་བ་

མེདཔ་སྦེ་ ཕན་ཚུན་བརྗེ་སོོར་འབད་ཐོོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོདཔ་ལས་ འཛོོལ་མ་སྲིད་པའི་.གོ་རྟོོགས་ཚུ་
ཚུད་དེ་ཡོོད། ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ གནང་ཡོོད་པའི་འཁྲུན་ཆོད་དེ་ སྤྱིར་བཏང་དངུལ་རྩིས་
ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་དང་མ་མཐུནམ་མ་ཚད་

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་

ཚང་དང་ཡཻཻས་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་བར་ནང་ ཁྲལ་གཟུར་དང་འབྲེལ་བའི་བརྩོོད་གཞི་ནང་ སྲོོལ་ཁྲིམས་གཞི་

བཙུགས་འབད་ཡོོད་མི་ལུ་ཡང་ མ་གནས་པར་ཡོོདཔ་ཨིན། མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ རྩོོད་གཞི་འདི་
ཤོོགས་གྲངས།
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ནང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཁྲལ་ལས་གཟུར་ཡོོད་པའི་མངོན་རྟགས་ཚུ་གྲུབ་ཚེ་

བཏོོག་དགོ་པའི་ཟད་རྩིས་ཚུ་

བཏོོག་མ་ཆོག་

པའི་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་

ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢༩ ལུ་ རྩོོད་གཞི་འདི་ མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ ཐག་གཅད་ཀྱི་གྲོས་
ཆོད་གནང་ནིའི་དོོན་ལུ་ མཐོོ་གཏུགས་འབད་དེ་ཡོོད། རྩོོད་གཞི་འདི་ ད་ལྟོོ་ མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་
བསྣར་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཏེ་ཡོོད།
ཀྲོང་གསར་ས་ཆའི་རྩོོད་གཞི།
འདས་པའི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་
ལོོ་༢༠༡༧ ཟླ་༢ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མིའི་ དོོན་ཚན་༡༢༨ པའི་༣ པ་

དང་བསྟུན་ རྩོོད་ཉོགས་འདི་ ཀྲོང་གསར་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན། ཁྲིམས་འདུན་ལས་ སྤྱི་
ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༤ ལུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོོདཔ་ཨིན།
ཉེས་འཛུགས་ཅན་ཚུ་ལུ་ བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་དང་རྫུས་བཟོོ་
དྲང་ཁྲིམས་བར་གེགས་འབད་ཡོོད་པའི་

ཉེས་ལས་ལུ་གྲབས་གཤོོམ་ ལོོག་འདྲེན་ དེ་ལས་

ཉེས་འཛུགས་ཚུ་གུ་

ཉེས་ཅན་ཨིན་པའི་

ཁྲིམས་གཅོད་སྒྲུབ་

ཡོོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་བདུན་ལུ་ ལྷན་བསྡོོམས་ཀྱི་ཉེས་ཁྲིམས་ལོོ་གཅིག་ལས་ ལོོ་དྲུག་ཚུན་ཕོོག་

ཡོོདཔ་དང་ ཁོང་གི་གྲལ་ལས་གཅིག་གི་མ་གཏོོགས་ གཞན་མི་དྲུག་གིས་ ཁྲིམས་འཐུས་ཚུ་བཏབ་མི་ཆོག་
ནི་ཨིན། ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་གསུམ་ལུ་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་དོོན་ཚན་༦༦
པའི་དགོངས་དོོན་དང་བསྟུན་

ཁས་ལེན་འབད་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་

ཉེས་ཅན་ཨིན་པའི་དངོན་རྟགས་འབྱུང་

ཡོོད་རུང་ ཉེས་གྲོལ་བཏང་ཡོོདཔ་ཨིན། རྩོོད་གཞི་འདི་ ད་ལྟོོ་ ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོོ་གཏུགས་

འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཉེས་འཛུགས་ཅན་གཙོོ་བོོ་འདི་ སྒེར་གྱི་ཁྲིམས་རྩོོདཔ་ལས་ཁང་ཨིན་མི་ འབྲུག་ཁྲིམས་
དོོན་ཞབས་ཏོོག་གི་ ངོ་ཚབ་འབད་དོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

༢.༤.༤ སོོར་ཆུད།
སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ཁྲིམས་འདུན་ཁག་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་བསྡོོམས་ས་ཡ་༢༥༥.༤༧ སོོར་ཆུད་འབད་
དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོོདཔ་དང་ འདི་གིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༠༦-༢༠༡༩ ཚུན་ རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ ཡོོངས་
བསྡོོམས་ཀྱི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༣༢.༩༡ སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོདཔ་དང་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༨༤.༠༧ དེ་ཅིག་ སོོར་
ཆུད་འབད་ཚུགས་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧.༢༡ (སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོར་ གནང་ཡོོད་པའི་འཁྲུན་ཆོད་དང་འབྲེལ་
བའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣.༡༢) དང་ ས་ཆ་ཌིས་མལ་༦༣.༡༢ སོོ་ཆུད་འབད་དེ་ཡོོད། ཁྲིམས་འདུན་ཁག་

སོོ་སོོ་ཚུ་ནང་ རྩོོད་བཤེར་འབད་བཞིན་ཡོོད་པའི་ རྩོོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༤.༧༨ མ་
བརྩིས་བར་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༨ དང་ ཟུར་སྦྲགས་༥ པའི་ནང་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པ་

ཚུན་ དོོ་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༡.༤༤ དང་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༡.༡༩ དེ་ཅིག་ སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོོདཔ་
ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༨: སོོར་ཆུད་ཀྱི་བཅུད་སྡུད་དང་གནས་ཚད་(དངུལ་ཀྲམ་དང་ས་ཡའི་རྩིས་ཐོོག་)།
འཁྲུན་ཆོད་གནང་
བའི་ལོོ།

སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་སྦེ་
བཀའ་གནང་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་
ཚར་མི།

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོད་
པའི་རྩོོད་གཞི།

སོོར་ཆུད་འབད་
དགོཔ།

༢༠༠༦-༢༠༡༨

༣༧༧.༤༤

༧༡.༦༦

༡༡༧.༨༢

༡༨༧.༩༦

བསྡོམས།

༦༣༢.༩༡

༣༢༢.༥༩

༡༩༡.༤༤

༢༠༡༩

༢༥༥.༤༧

༤༧.༢༡

༡༡༨.༨༧

༢༠༤.༧༨

༣.༤༨

ད་ལྟོོ་ཚུན་ཚོོད་ སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀའ་གནང་ཡོོད་པའི་ དངུལ་ཡོོངས་བསྡོོམ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༦༣༢.༩༡ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༨.༤༧ (རྒྱ་ཆ་༢༨.༢) འདི་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༩ པའི་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་

བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ ལས་༢༠༡༩ ཚུན་ ཁྲིམས་འདུན་ཁག་སོོ་སོོ་ཚུ་གིས་ མདུན་ཚོོང་དང་
འབྲེལ་བའི་རྩོོད་གཞི་༣༩ རྩོོད་བཤེར་འབད་ཡོོད་མི་ལས་ཐོོབ་ཡོོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༡༩: མདུན་ཚོོང་གི་རྩོོད་གཞི་ནང་ སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོོད་མི་དང་ དེའི་

གནས་ཚད།
ཁ་གསལ།

དངུལ་ཀྲམ་(ས་ཡ་ནང་)།

གཞུང་བཞེས་འབད་ཡོོད་པའི་ བར་ཁེ།

༡༠.༠༩

ཚུལ་མིན་ཐོོག་ལས་ ཆོག་ཐམ་གླར་སྤྲོོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་ཆད།

རིན་བསྡུར་ལས་བརྟེན་པའི་ ཁེ་འབབ་དང་ དངུལ་ཁང་ནང་གི་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དེ་ལས་
ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ནམ་དུས་ལུ་བཙན་ལེན་འབད་ཡོོད་མི་དངུལ།

ཁྲལ་གཟུར་དང་རྒྱ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་སོོར་ཆུད།

ཡོོངས་བསྡོོམས་

༠.༥༦

༦༡.༡༨
༡༠༦.༦༤

༡༧༨.༤༧
ཤོོགས་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ་(རྩོོད་ཉོགས་༣)།

༡༧.༤༦

སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ཡོོད་མི།

༩༠.༥༠

སོོར་ཆུད་འབད་ཚར་ཚརཝ།

༧༠.༥༡

རྒྱལ་པོོའི་ཞིང་ ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་རྩོོད་གཞི་གི་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོོད།
འདས་པའི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༣ ལུ་ མོོང་
སྒར་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལས་གནང་མི་འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ ཡོོངས་རྫོོགས་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་མ་ཚུགས་པར་

ལུས་ཡོོདཔ་ལས་ རྒྱལ་པོོའི་ཞིང་ས་ཆ་གོ་བཀྲམ་རྩོོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སོོར་ཆུད་ཚུ་གི་སྐོར་ སྙན་ཞུ་འདི་
ནང་མ་བཙུགས། ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ༡༽ རྒྱལ་པོོའི་ཞིང་ཁྲོམ་ཁར་ལས་ ས་ཆ་ཁག་༧༤ (ཨིསི་ཀོའི་ཕཊ་
༤༡༩༤༩༤.༨༨/ཨེ་ཀར་༩.༦༣)

སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་དང་ ས་ཆ་ཁག་དེ་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་ ཧེ་མ་ དངུལ་སྤྲོོད་

ཡོོད་(དངུལ་ཁྲམ་ས་ཡ་༢.༤༩) མི་ཚུ་ ཆོས་སྡེའི་གཙུག་སྡེ་༢ དང་ ངོ་རྐྱང་༡ མ་ཡིན་པའི་ གཞན་མི་ཁྲིམས་

མཐུན་འཇོ་བདག་(༧༡)ཚུ་ལུ་ སླར་ལོོག་བཏབ་དགོཔ། ༢༽ ཐོོ་བཀོད་ཡོོད་པའི་འཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ ས་ཆ་ནང་
རྐྱབ་ཡོོད་པའི་ཁྱིམ་(ཁྱིམ་༡༢ དང་ བཟོོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་བསྒང་ཡོོད་མི་༡) ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཚབ་སྤྲོོད་དགོཔ།

དེ་ལས་ ༣༽ སྐྱིད་སྡུག་ཤིང་ཆས་ཀྱི་ ཁེ་ཕན་ཐོོབ་ཡོོད་མི་ཚུ་གིས་ དེ་བསྒང་གི་གོང་ཚད་དང་བསྟུན་རྩིས་

ཕབ་ཐོོག་ལས་ སྐྱིད་སྡུའི་ཤིང་ཆས་(སེཕ་ཊི་༡༤༣༩༩.༠༩) ལུ་ གནས་ཡོོད་པའི་ གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་
(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༣)

སླར་ལོོག་གཞུང་ལུ་བཏབ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྩོོད་གཞི་གཅིག་ ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཐོོ་གཏུགས་འབད་བའི་སྐབས་ ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན་

གྱི་འཁྲུན་ཆོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོོད་མི་དང་ མི་གྲངས་༣༦ ལུ་ སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡོོད་མི་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་
འབད་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་
ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ མོོང་སྒང་རྫོོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ ལྷག་

ལུས་ མི་གྲངས་༣༧ གྱིས་ འཁྲུན་ཆོད་ཚུ་ བསྟར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ མོོང་
སྒར་རྫོོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ངོ་ཚབ་ཡོོད་པའི་འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་

གྱིས་ གཟིགས་ཞིབ་འབད་དེ་ སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་ ས་ཆ་འདི་ནང་ རྐྱབ་འཕྲོོ་སྦེ་ཡོོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་
འཇལ་ཡོོདཔ་དང་ དེ་གི་སྔོན་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༢ བཏོོན་ཡོོདཔ་ཨིན།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༢༠: རྒྱལ་པོོའི་ཞིང་ས་ཆ་གོ་བཀྲམ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོོད་གཞི་གི་ འཁྲུན་ཆོད་བསྟར་སྤྱོོད་གནས་
ཚད།

འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་ཁ་གསལ།

རྒྱལ་ཁམས་ལུ་སོར་
ཆུད།

ཐོ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཇོ་
བདག་ཚུ་ལུ་ རྒུད་
འཐུས།

བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ།

ས་ཆ་: ཁག་༣༧ =
༢༦༨,༠༢༠.༧༩ ཨིསི་ཀོ་ཡར་
ཕིཊ་/ཨེ་ཀར་༦.༡༥
ཤིང་ཆའི་གནས་གོང་: སེཕ་ཊི་
༨༠༠༠ = དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༨༥

༢༥༨,༧༢༤.༡༥ ཨིསི་ཀོ་ཡར་
ཕིཊ་/ཨེ་ཀར་༥.༩༤ (ས་ཆ་ཁག་ ༩,༢༩༦.༦༤ ཨིསི་ཀོ་ཡར་ཕིཊ་/
༣༥ དང་ ཁྲོམ་ས་༡༡ དེ་ལས་ ཨེ་ཀར་ ༠.༢༡ (ཁྱིམ་ས་༢)
ཁྱིམ་ས་༢༤)
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤ (ཤིང་
ཆས་ སེཕ་ཊི་༦༠༠༠ གི་
གནས་གོང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༤ སླར་
ས་ཆའི་གནས་གོང་: ས་ཆ་ཁག་
སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ། (ཁྲོམ་ས་༩
༣༤ = དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨
དང་ཁྱིམ་ས་༢༣)
སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ཡོད་མི་གི་ཚད་
རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༢

བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོཔ།

-

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡ (ཤིང་
ཆས་ སེཕ་ཊི་༢༠༠༠ གི་ འི་
གནས་གོང་།)

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤ (ཁྱིམ་
ས་༢)
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༩༢

༢.༤.༣ རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་གཙོོ་དོོན།
རྩོོད་ཉོགས་༡ པ་: བསྟན་པ་རྡོོར་ལྡན་མའི་སྐུ་འདྲ་ གསར་བཞེངས་ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།
བསྟན་པ་རྡོོར་ལྡན་མའི་སྐུ་འདྲ་གསར་བཞེངས་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་
མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་ལོོག་སྤྱོོད་འབད་དེ་

ལས་བརྟེན་

ཨ་ཎིམོོ་དམ་ཆོས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་

ཚད་ལས་འགལ་བའི་རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ལྷོོདཔ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

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

རྩོོད་ཉོགས་འདི་ཡང་ ཐིམ་ཕུག་ ས་གནས་ཀུན་གསལ་ཕོོ་འབྲང་ལུ་ རིན་ཚད་མི་ཊར་༡༦༩ འབད་མི་ ལི་གི་
སངས་རྒྱ་ཤཀྱ་མུ་ནིའི་སྐུ་འདྲ་

གསར་བཞེངས་དང་

མཐའ་འཁོར་གྱི་མཐུན་སྐྱོན་ཚུ་བཟོོ་བསྐུན་ནང་

མ་

དངུལ་ལོོག་སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོོད་ཉོགས་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་ ཕྱི་མིའི་ཞལ་འདེབས་དང་ སྨན་ལྗོངས་

ཆོས་མཐུན་ཚོོགས་པའི་ཁྲི་འཛིན་ བླམ་ཀུན་དབང་འདུས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོོག་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་གི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་
ཡོོད་པའི་ མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོོག་ བཟོོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོོདཔ་དང་ འགོ་ཐོོག་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ས་དང་ལམ་ དེ་ལས་ རྟེན་གཞི་གཞན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཐོོག་ལས་ བཞེངས་ཡོོདཔ་ཨིན།
ལས་འགུལ་འདི་

འབྲུག་གི་ཆོས་སྡེ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མིན་པར་

ཅན་མའི་དགོངས་དོོན་ཚུ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་

ཧཱོོང་ཀོང་ལུ་ཐོོ་བཀོད་འབད་ཡོོད་པའི་

ཚོོགས་ཀྱི་མིང་ཐོོག་ཁར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག།

བསྟན་པ་རྡོོར་ལྡན་མ་སྐུ་འདྲའི་གཞི་

ཞིབ་བཤེར་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༠༤ ལས་༢༠༠༨ ཚུན་དང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༠༩ ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ཟླ་༦ པ་ཚུན་

དུས་ཚོོད་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་གཉིས་འབད་བཟོོ་སྟེ་ མཉམ་སྡེབ་དང་གོ་སྒྲིག་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་ གཤམ་
གསལ་ལྟར་ཨིན།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༠༤ ལས་༢༠༠༨ ཚུན།: དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་འགྲོ་སོོང་གི་ཐོོ་ཚུ་ ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་མ་བཞག་པར་
ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ཚུ་

བླམ་ཁོ་ར་གིས་

འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྡོོད་ནུག།

ཕྱི་རྒྱལ་ལས་གཏང་ཡོོད་པའི་

དངུལ་ ཚར་གཉིས་ བླམ་ཁོ་རའི་ སྒེར་གྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཡོོདཔ་དང་ གཞན་མི་ཚུ་ག་ར་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཡོོངས་དངུལ་ཁང་ནང་

བསྟན་པ་རྡོོར་ལྡན་མ་སྐུ་འདྲའི་གཞི་ཚོོགས་ཀྱི་མིང་ཐོོག་ཁར་ཕྱེ་ཡོོད་པའི་

རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཏེ་འདུག། དེ་ནང་ དངུལ་ཡོོངས་བསྡོོམས་ས་ཡ་༡༡༤.༠༥ ཐམ་པ་བཙུགས་ཏེ་འདུག།
རྩིས་ཁྲ་འདི་ནང་

དངུལ་སྐྱེད་དང་

གཞན་དངུལ་རྐྱང་བཙུགས་ཡོོད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་

དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་

བསྡོོམས་ས་ཡ་༡༢༡.༤༤ བསགས་ཏེ་འདུག། ཨིན་རུང་ རྩིས་ཁྲ་འདི་ནང་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་དོོན་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤.༩༧ རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག། བླམ་གྱི་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༧༣.༤༢ དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཐོོ་ཚུ་བཏོོན་མ་ཚུགས།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༠༩ ལས་ ༢༠༡༨ ཟླ་༦ པ་ཚུན།: ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ རྒྱུན་སྤྱོོད་རྩིས་ཁྲ་ཅིག་

ཕྱེ་སྟེ་

རྩིས་འཛིན་པ་གཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་འདུག།

ཨིན་རུང་ བླམ་གིས་ གཏོོང་དངུལ་ཚུ་ ག་

དེམ་ཅིག་ རྒྱུན་སྤྱོོད་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ ལ་སོོགས་པའི་དབང་ཚད་ཚུ་ ཁོ་ར་ཕུད་རྡོོག་གཅིག་

ལུ་ཡོོདཔ་སྦེ་
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ཤོོགས་གྲངས།

འཛིན་སྐྱོང་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྡོོད་ནུག།

དུས་ཚོོད་འདི་ནང་ བླམ་གིས་

བསྟན་པ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

རྡོོར་ལྡན་མ་སྐུ་འདྲའི་གཞི་ཚོོགས་ཀྱི་ རྒྱུན་སྤྱོོད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་གཏོོང་དངུལ་ས་ཡ་༣༦༦.༤༧ ཐོོབ་
ནུག། ཡོོངས་བསྡོོམས་རྒྱུན་སྤྱོོད་རྩིས་ཁྲ་འདི་ནང་ ཧེ་མའི་ལྷག་ལུས་ཡོོད་པའི་དངུལ་དང་ དེའི་སྐྱེད་ དེ་ལས་

གཞན་དངུལ་རྐྱང་དང་དངུལ་འཛིན་ཐོོག་ལས་བཙུགས་ཡོོད་མི་དངུལ་ཚུ་ ག་ར་རྩིཝ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ཡོོངས་
བསྡོོམས་ ས་ཡ་༣༨༡.༦༣ བསག་སྟེ་འདུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ཟླ་༦ པ་ཚུན་ རྩིས་ཁྲ་ནང་ མཐའ་

མཇུག་གི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤ མ་བརྩིས་བར་ ལས་འགུལ་གྱི་དོོན་ལུ་ འགྲོ་སོོང་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༣༠༤.༥༨ གཏང་ཡོོདཔ་ཨིན། བླམ་གྱིས་ ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༦.༦༡ གི་

རྩིས་ཐོོ་ཚུ་ བཏོོན་མ་ཚུགས།

ལྷག་པར་དུ་ བླམ་གིས་ ལས་འགུལ་གྱི་དོོན་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་གཏང་ཡོོད་པའི་དངུལ་ཚུ་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་རྩིས་

ཁྲ་ནང་ ཁ་བསྒྱུར་འབད་དེ་བཙུགས་ཏེ་འདུག། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ཟླ་༦ པ་ཚུན་ བླམ་གྱི་མིང་ཐོོག་ འབྲུག་རྒྱལ་

ཡོོངས་དངུལ་ཁང་ནང་ཡོོད་པའི་ ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་གཏང་ཡོོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༧༧.༤༠

བཙུགས་ཡོོད་པའི་ཐོོག་ཁར་

དངུལ་རྐྱང་དང་དངུལ་འཛིན་གྱི་ཐོོག་ལས་བཙུགས་ཡོོད་མི་དངུལ་

དང་ དེའི་སྐྱེད་ཚུ་བརྩིཝ་ད་ ཡོོངས་བསྡོོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༢.༨༧ བསག་ནུག། དེ་ནང་ལས་ ལས་

འགུལ་གྱི་དོོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༢.༦༠ འགྲོ་སོོང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོདཔ་དང་ བླམ་གིས་ དངུལ་
ལྷག་ལུས་ ས་ཡ་༡༩༠.༣༧ གྱི་ རྩིས་ཐོོ་ཚུ་བཏོོན་མ་ཚུགས།

བླམ་གིས་ ཡོོངས་བསྡོོམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༠.༤༠ དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཐོོ་ཚུ་བཏོོན་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་

འགྲོ་སོོང་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ གཏང་ཡོོདཔ་ཨིན་ན་གི་ཁུངས་ཡང་བཀལ་མ་ཚུགས།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ བླམ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་དང་ཨ་ཎིམོོ་དམ་ཆོས་ཀྱིས་ ཁོང་ར་དང་ ཁོང་པའི་
སྤུན་ཆ་ཚུ་གི་མིང་ཐོོག་ཁར་

རིན་གོང་ཆེ་བའི་རྒྱུ་དངོས་མང་རབ་ཅིག་ཐོོ་བཀོད་འབད་ཡོོད་པའི་མངོན་གསལ་

འབྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ སྒེར་དོོན་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་མ་

དངུལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོད་པའི་ ཤེས་རྟོོགས་བྱུང་ཡི། རྒྱུ་དངོས་འདི་ཚུ་ཡང་ ས་དང་ཁྱིམ་ སྣུམ་འཁོར་
དེ་ལས་ ཚོོང་སྡེ་ཚུ་ཨིན་མས།

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ དེ་བཟུམ་མའི་ ངན་ལྷད་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོོད་ ཁྲིམས་ཀྱི་མངའ་འོོག་ ཡང་ན་ ལྟ་སྐྱོང་
གི་གཞི་བཀོད་མེད་པར་ དགེ་བའི་ལཱ་གི་མིང་ཐོོག་ཁར་འཐབ་མི་དང་

འགན་ཁྲི་དང་དྭངས་གསལ་ག་ནི་ཡང་

མེད་པར་ ཆོས་དང་སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་འཐབ་མི་ངན་ལྷད་ཚུ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཟོོལ་དང་ཁྲལ་གཟུར་ འགན་
དབང་ལོོག་སྤྱོོད་ལ་སོོགས་པའི་

མི་འདོོད་པའི་གཞི་རིམ་ཚུ་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་ཁར་

ཤོོགས་གྲངས།

རྒྱལ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཁབ་ཀྱི་མིང་གཏམ་དང་སྙན་སྒྲགས་ལུ་

གནོོད་ཉེན་སྦོོམ་འབྱུང་ནི་བཟུམ་སྦེ་འཚོོརཝ་མས།

འདི་བཟུམ་མའི་

ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་ རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ལུ་ ཉམས་རྒུད་འབྱུང་མི་དང་
མིང་གཏམ་ལུ་ཐོོ་ཕོོག་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེ་ནང་ ཕན་ཐོོགས་ཚུགས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོོམ་
འབྱུང་ནི་གི་ རེ་བ་སྐྱེད་དོོ།

རྒྱབ་རྟེན་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བདེན་པ་ཚུ་ དེ་ལས་ མི་མང་གི་མཐའ་དོོན་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོོན་ལུ་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཕྱིར་
གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྩོོད་ཉོགས་༢ པ་: བཟང་མཆོག་བཟོོ་བསྐུན་གྱི་ གཡོོ་ཟོོལ།
རྩོོད་ཉོགས་འདི་
སོོར་དང་

བཀྲ་ཤིས་བསྒང་རྫོོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་འོོག་ལུ་

གདུང་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སློོབ་གྲྭ་བར་མ་དང་

མེ་རཀ་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ས་ཁོངས་སྤོོ་

བཱི་དུང་སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་

ཉལ་ཁྲི་༩༦

འབད་མི་

བུམོོ་གི་ཉལ་ཁང་ བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབག་གིས་ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་བྱ་ངན་འཐབ་ཡོོད་མི་གི་སྐོར་ལས་
ཨིན།

བཟང་མཆོག་བཟོོ་བསྐྲུན་ཚོོང་སྡེའི་སྦྱིན་བདག་གིས་

དུང་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སློོབ་གྲྭ་བར་མ་དང་ བཱི་དུང་སློོབ་གྲྭ་

ཆུང་བ་ནང་ ཉལ་ཁྱིམ་བཟོོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆས་ཚུ་

ཁ་འབག་གཞན་

མི་ཅིག་གི་ མིང་ཐོོག་ཁར་ཡོོད་པའི་ བཟོོ་བསྐྲུན་ཚོོང་སྡེ་གི་ ཐིའུ་དང་ས་ཡིག་རྫུས་མ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོོག་
ལས་ རིན་བསྡུར་ནང་བཅའ་མར་གཏོོགས་ཏེ་ བཟོོ་བསྐྲུན་ལཱ་འདི་ཁོ་ར་ལུ་ཐོོབ་འབད་བཟོོ་ནུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁག་འབག་འདི་གིས་ བཀྲིས་བསྒང་རྫོོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལས་ ཅ་ཆས་དག་པ་ཅིག་གུ་

དངུལ་སྤྲོོད་དགོ་པའི་ཐོོབ་བརྗོད་རྫུས་མ་ ཚར་གཉིས་རེ་བཀོད་ཡོོདཔ་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་ར་མ་འབད་མི་ཚུ་

གུ་ཡང་ ཐོོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་འདུག། དོོ་རུང་རང་ ས་ཁོངས་ནང་འབད་ཡོོད་པའི་ལཱ་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཐོོབ་བརྗོད་
བཀོད་ཡོོདཔ་དང་ ཐོོབ་ལམ་མེད་པའི་ སྔོན་བྱིན་མ་དངུལ་ཚུ་ཡང་ལེན་ནུག། ལྷག་པར་དུ་ ཁོ་གིས་

མེ་

རཀ་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་ས་ཁོངས་སྤོོ་སོོར་ནང་ལས་ དངུལ་འཐེབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༢ ལེན་ཡོོདཔ་
དང་ དུང་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སློོབ་གྲྭ་ཉལ་ཁང་བཟོོ་བསྐྲུན་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༧ དང་ བཱི་དུང་སློོབ་གྭ་
ཆུང་བའི་ ཉལ་ཁང་བཟོོ་བསྐུན་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༡ ཐོོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ སྤྱི་གཡོོགཔ་གིས་ ཁག་འབག་ལས་ ཏི་རུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁེ་ཕན་དང་ ཁེ་

ཕན་གཞན་ཚུ་ ཞུ་སྐུལ་འབད་ཡོོད་མི་དང་ ལེན་ཡོོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ མ་མཐོོང་སྟེ་འབད་རུང་ སྤྱི་གཡོོག་
ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་ལུ་ཕོོག་ཡོོད་པའི་ འགན་ཁུར་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་འཐབ་ནི་ལས་འཐུས་ཤོོར་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་

ཁ་འབགཔ་ལུ་ ཐོོབ་ཐངས་མེད་པའི་དངུལ་འཐེབ་སྦེ་སྤྲོོད་དེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ འཛོོལ་བ་འབྱུང་ཡོོད་
མི་ཚུ་གིས་

ལྟ་རྟོོགས་དང་ལྟ་སྐྱོང་བརྩིས་ཏེ་

ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་

སྐྱོ་དྲགས་ཡོོད་པའི་རྟགས་མཚོོན་

སྟོོནམ་ཨིན་པ་གི་མ་ཚད་ གན་འཛིན་དང་ཁ་འབག་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
དཔལ་འབྱོོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ཐོོ་ཕོོག་ཡོོད་མི་དང་ དཀོན་དྲགས་ཅིག་ལས་མེད་མི་ འཐོོན་སྐྱེད་ཚུ་ དོོན་སྨིན་
དང་འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་གོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་གནོོད་དེ་འདུག།
མི་མང་མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཟོོ་བསྐུན་ལས་དོོན་ཚུ་ནང་

འབྱུང་བཞིན་ཡོོད་པའི་ངན་ལྷད་འདི་

འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ར་

གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ལུ་གནོོད་ངན་འབྱུང་བཞིན་ཡོོད་པའི་ གནད་དོོན་ངོ་མ་ཅིག་འབད་ར་ཡོོདཔ་དང་ འདི་

གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོོར་དང་དངུལ་འབྲེལ་འཐོོན་སྐྱེད་ལུ་ བྱེམ་སྦོོམ་སྦེ་ར་ རྐྱབ་དོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒྱབ་རྟེན་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ བདེན་ཁུངས་ཚུ་ དེ་ལས་ མི་མང་གི་མཐའ་དོོན་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ ལྷན་ཚོོགས་
ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༣ ལུ་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོོན་ལུ་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་

ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༣ ལུ་ བཀྲིས་བསྒང་རྫོོང་
ཁག་བདག་སྐྱོང་དང ་སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ལུ་ བདག་
སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་གྱི་དོོན་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྩད་ཉོགས་༣ པ་: ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཅ་ལ་(རྩི་ནག་) མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ངན་ལྷད།
རྩོོད་ཉོགས་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ལུ་ཡོོད་པའི་ འབྲུག་རྩི་ནག་བཟོོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་
འཛིན་ལས་ རྩི་ནག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ ཐིམ་ཕུག་ནང་འཁོད་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ནང་ ངན་ལྷད་འཐབ་
ཡོོད་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན།

ཁྲོམ་སྡེ་གི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ རྩི་ནག་མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཀྲམ་སྤེལ་
དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ནང་

འབྲུག་རྩི་ནག་བཟོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་

གྱོས་ངན་མགུ་

སྐོར་དང་གཡོ་ཟོལ་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ནང་གཡོ་བཅོས་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལས་ རྩི་ནག་ཉུངམ་སྦེ་
ལེན་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཁོང་གཉིས་ལུ་ཁེ་ཕན་ཐོབ་སྟེ་འདུག། ཁྲོམ་སྡེའི་འགོ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ འབྲུག་རྩི་
ནག་བཟོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ་པའི་ མཁོ་བཀོད་ཐེངས་གཉིས་པམ་འདི་ནང་ རྩི་
ཤོོགས་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ནག་རྒྱ་རྫི་༧༥ དགོཔ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ རྩི་ནག་རྒྱ་རྫི་༡༥ བཟོ་བསྐྲུན་པ་ལུ་མ་གཏང་པར་བཞག་
ཟེར་སླབ་སྟེ་

དེའི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨

འབག་ཤོག་ཟེར་སླབ་ནུག།

འགོ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་

དངུལ་གྱི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ འབྲུག་རྩི་ནག་བཟོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ རྩི་ནག་རྒྱ་རྫི་
༧༥ ག་རའི་ རིན་དངུལ་སྤྲོད་ནུག། རྩི་ནག་རྒྱ་རྫི་༡༥ གི་གནས་གོང་ རིན་གོང་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལཝ་
ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡ གི་རྩིས་ཕོགཔ་མས། བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབད་བར་བཞག་མི་རྩི་ནག་གི་གནས་གོང་

དངུལ་ཀྲམ་༠.༠༨ འདི་ ཁྲོམ་སྡེའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཚུ་
ཚོང་སྡེའི་འོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་བཏབ་ནི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་མཁོ་བཀོད་
ཐེངས་གསུམ་པམ་འདི་ནང་ཡང་ རྩི་ནག་རྒྱ་རྫི་༧༥ དགོཔ་འབད་བཀོད་དེ་ ཧེ་མམ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ར་
འབད་ནུག།

ལོོག་ཅིག་ལས་ འབྲུག་རྩི་ནག་བཟོོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ཁོང་རའི་ཚོོངས་ལས་ཀྱི་ གོ་སྐོབས་རྒྱ་སྐྱེད་
བཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་ རྒྱ་གར་སཱི་ཀིམ་གཞུང་གི་ ཕྱིའི་སྤྱི་གཡོོགཔ་གཅིག་ལུ་ཡང་ ནང་གསུག་སྤྲོོད་དེ་འདུག།

ཡོོངས་བསྡོོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༠ ནང་གསུག་སྦེ་བྱིན་ཡོོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རྩི་ནག་
བཟོོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་འདི་
ནང་

རྩི་ནག་མཁོ་སྤྲོོད་འབད་མི་

རྒྱ་གར་སཱི་ཀིམ་གཞུང་གི་

གྲོང་གསེབ་འཛིན་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་

རྒྱ་གར་གྱི་བཀྲམ་སྤེལ་བ་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་

ངོས་ལེན་ཡོོད་པའི་

བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཅིག་སྦེ་ཐོོ་བཀོད་འབད་ཚུགས་ནུག། ས་ཁྱོན་དབང་ཁྱབ་ལས་བརྟེན་ རྒྱ་གར་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་ནང་གསུག་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ ང་བཅས་
རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སེལ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས།
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འབྲུག་རྩི་ནག་བཟོོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ཁོང་རའི་ རྩིས་ཁྲ་ནང་ ཁྲོམ་སྡོོའི་འགོ་དཔོོན་ལུ་དང་ སཱི་

ཀིམ་གཞུང་གི་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སྤྲོོད་ཡོོད་མི་ཚུ་ སཱི་ཀིམ་གྱི་ས་གནས་སིང་གཏམ་ལུ་ཡོོད་པའི་ ཇེ་
ཀེ་ཚོོང་སྡེའི་མིང་ཐོོག་ཁར་ བཀོད་དེ་འདུག། ཇེ་ཀེ་ཚོོང་སྡེ་འདི་ སཱི་ཀིམ་ལུ་ ཁོང་གི་བཀྲམ་སྤེལ་ངོ་ཚབ་ཅིག་

འབད་ རྩི་ནག་མེ་ཊིཀ་ཊོལ་སྟོོང་ཕྲག་རེ་ལུ་ བཙོོང་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་༣༡༠༠ རེ་ བར་འཐུས་སྦེ་བྱིན་དགོ་
པའི་གན་རྒྱ་བཟོོ་སྟེ་འདུག།

ཨིན་རུང་

ཇེ་ཀེ་ཚོོང་སྡེ་འདི་

འབྲུག་རྩི་ནག་བཟོོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་

ཁོང་རའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་སྤྲོོད་ཚུ་གསང་བའི་ཐོོག་ལས་བཞག་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཚོོང་སྡེ་རྫུས་མ་ཨིནམ་འབད་
འཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། ཇེ་ཀེ་ཚོོང་སྡེ་གིས་མིང་ཐོོག་ཁར་ བཀོད་ཡོོད་པའི་དངུལ་ཚུ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ དང་སྤྱི་ལོོ་
༢༠༡༧ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ལུ་ ཚོོང་ཁྲལ་བཏབ་པའི་སྐབས་ ཚོོང་བཙོོང་པའི་ བར་འཐུས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་

སྦེ་བཙུགས་ཏེ་འདུག། ཇེ་ཀེ་ཚོོང་སྡེ་འདི་ འབྲུག་རྩི་ནག་བཟོོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ཚུལ་མིན་དངུལ་
སྤྲོོད་ཚུ་ ཁྲལ་གོང་ཡངས་ཐོོབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ བཟོོ་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་

རྩི་ནག་བཟོོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ཟད་རྩིས་འཐེབ་བཟོོ་ཐོོག་ལས་ ཁྲལ་ལས་གཟུར་ཡོོད་པའི་ མངོན་

གསལ་བྱུང་ཡི། འབྲུག་རྩི་ནག་བཟོོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༠༩ འདི་ ཇེ་ཀེ་ཚོོང་སྡེ་

ལུ་ ལོོ་གསུམ་ (སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦-༢༠༡༨) གྱི་ཚོོང་བཙོོང་བའི་ བར་འཐུས་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་འབད་བཀོད་ཡོོད་མི་ལས་

བརྟེན་ འབྲུག་རྩི་ནག་བཟོོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ལུ་ གཞུང་ལུ་ཁྲལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠.༣༦ མ་བཏབ་པར་ཡོོདཔ་སྦེ་ཤེས་རྟོོགས་འབྱུང་ཡོོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ ལུ་ ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༩༢ མ་བཏབ་པར་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ལུ་ གཞུང་ལུ་ཁྲལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༢ མ་
བཏབ་པར་འདུག།

ཁྲོམ་སྡེ་གི་བཟོོ་རིག་འགོ་དཔོོན་དང་
འཛུགས་བཀལ་ཡོོདཔ་དང་

མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོོན་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་ཁར་

བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་ཀྱི་ཉེས་

འབྲུག་རྩི་ནག་བཟོོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེད་པའི་སྟེང་ཁར་ གནོོད་

འགེལ་གཅིག་ནང་གྲལ་གཏོོགས་འབད་ཡོོད་པའི་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྩི་

ནག་བཟོོ་གྲྭ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་འདི་ལུ་ ཚོོང་སྡེ་གཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ཚུལ་ཐོོག་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་
དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོོན་ཚན་༢༨༣ དང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་

མའི་ དོོན་ཚན་༤༤ པའི་༡ པའི་ཀ་པ་གི་དགོངས་དང་བསྟུན་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྤྱི་གཡོོག་ཅིག་ལུ་ནང་གསུག་སྤྲོོད་
ཡོོད་པའི་ ཉེས་འཛུགས་ཚུ་བཀལ་ཏེ་ཡོོད། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྩོོད་ཉོགས་འདི་ སྤྱི་ལོོ་
༢༠༡༩ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༧ ལུ་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལུ་ ཉེས་བཤེར་གྱི་དོོན་ལུ་ ཕྱིར་གཏུགས་
འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

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

རྩོོད་ཉོགས་༤ པ་: ཧེ་མའི་མའི་བློོན་ཆེན་ལུ་ སྒེར་གྱི་སྡོོད་ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་རྩིགཔ་རྐྱབ་
ཡོོད་པའི་ཁ་ཉེས།
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའི་ནང་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཧེ་མའི་བློོན་ཆེན་ དྲགོས་ཚེ་རིང་སྟོོབས་རྒྱས་ལུ་ ས་

གནས་རྟ་བབ་ལུ་ ཁོ་ར་གི་སྡོོད་ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་རཝ་དང་འཐུང་ཆུ་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་གི་རྩིགཔ་རྐྱབ་

ནིའི་དོོན་ལུ་ གཞུང་གི་མཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༠ ལོོག་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་པའི་སྐོར་ལས་ མིང་
མེད་ཉོགས་བཤད་ཅིག་ཐོོབ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བློོན་ཆེན་ཁོ་ར་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ གནད་དོོན་འདི་

གུ་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོོགས་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ བརྡ་འཕྲོོད་འབད་
ཡོོདཔ་ཨིན། ཉོགས་བཤད་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཆད་བཏོོན་ཡོོདཔ་ལས་
བློོ་ཆེན་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་ཚུ་ ལོོག་བཏབ་ཡོོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
དངུལ་ཚུ་ སླར་ལོོག་ བློོན་ཆེན་ལུ་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ སྐུ་ཆེནམོོ་ཚུ་གི་ ཉེན་སྲུང་གི་ལམ་སྟོོན་༢༠༡༤ ཅན་མ་
ལུ་(དོོན་ཚན་༡༠ པའི་༤ པ་) གཞི་བཞག་ཐོོག་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གི་ ཉེན་སྲུང་སྡེ་ཚན་གྱི་

གྲོས་འདེབས་ཕུལ་མི་དང་བསྟུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད་པའི་ ཤེས་རྟོོགས་འབྱུང་ཡི། ཉེན་སྲུང་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁ་
ཐུག་ལས་ བློོན་ཆེན་གྱི་སྡོོད་ཁྱིམ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ ཉེན་སྲུང་དབྱེ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥
ཟླ་༧ པའི་ནང་ གཤམ་གསལ་འཁོད་ཡོོད་པའི་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱབ་སྣོོན་འབད་ནུག།
•
•
•
•

སྡོོད་ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ རྩི་འདམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩིགཔ་རིང་ཚད་ཉུང་མཐའ་ ཕིཊ་༨
ལས་༩ གི་བར་ན་ ཕྱོགས་གསུམ་(ཤར་ ནུབ་ ལྷོ་) བསྒོར་ཏེ་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་དགོཔ།

འཛུལ་སྒོ་དམ་འཛིན་གྱི་དོོན་ལུ་ སྡོོད་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ར་ཁར་ སྲུང་རྒྱབ་སྡོོད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཆུ་འཁྱུ་སའི་
ཁང་མིག་དང་བཅས་པའི་ ཉེན་སྲུང་ཁང་མིག་ཅིག་རྐྱབ་དགོཔ།

ནམ་ནུབ་མོོ་ གསལ་ཏོོག་ཏོོག་འབད་མཐོོང་ནིའི་དོོན་ལུ་ རྩིགཔ་གི་ཟུར་བཞི་ལུ་ མདངས་གློག་
བཙུགས་དགོཔ།

ཉེན་སྲུང་དོོན་ལུ་བྱ་ལྟ་ནི་དང་

མི་ངན་ཚུ་གི་གཡིབ་སྟེ་འཛུལ་ནི་གི་

ཉེན་ཁ་ཡོོད་མི་ལྟ་རྟོོགས་

མི་ངན་ཚུ་གིས་སྟོོག ་ཤིག་བཏང་ནི་ལས་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

ཆུང་དུང་དང་ཆུའི་བསགས་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིགཔ་གི་ཟུར་བཞི་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ སི་སི་ཊི་བི་གི་པར་ཆས་
•

ཚུ་བཙུགས་དགོཔ།

མཛོད་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་སའི་འོག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ཆུ་བཏོན་ས་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་བཟོ་
དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

དེའི་ཤུལ་ལས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ཟླཝ་འདི་ནང་རང་ ཞབས་ཏོོག་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་
ཆེན་ལུ་ ལཱ་འདི་ཚུ་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་སྦེ་ འགོ་བཙུགས་དགོ་པའི་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་གུ་ཅིག་བཏང་ཡོོདཔ་

དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་འདྲ་ཅིག་ དགོས་མཁོའི་མ་དངུལ་ཚུ་ འཛིན་གྲོལ་གནང་དགོཔ་འབད་གཏང་
ནུག། བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ བསམ་མཁར་བདེ་སྐྱིད་བཟོོ་བསྐྲུན་དང་ ནོོར་ལྷ་ཚོོང་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་ མ་དངུལ་
བསྡོོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༩ འབད་རྐྱབ་ནུག།

ཞབས་ཏོོག་ལྷན་ཁག་གི་ བཟོོ་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དེ་ཡོོད་མི་ལཱ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་
ནང་

“ཨིན་རུང་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧

ཟླ་༦

པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་བརྗེད་ཐོོ་ཅིག་བཏོོན་ནུག།

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་གྲོས་བསྟུན་ཐོོག་

རྫོོགསཔ་དང་ རྟེན་གཞི་ཚུ་གི་

བརྗེད་ཐོོ་འདི་

བློོན་ཆེན་གྱི་གནས་ཡུན་

གནས་གོང་ཚུ་སླར་ལོོག་ག་དེ་ཐོོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་ན་གི་

གྲོས་འཆར་ཅིག་

བཙུགས་དགོཔ་འོོང་། དེ་གིས་ མ་འོོངས་པ་ལུ་ བློོན་ཆེན་དང་བློོན་པོོ་ རང་སོོའི་སྒེར་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་སྡོོད་མི་
ཚུ་གི་དོོན་ལུ་ དཔེ་ངན་པ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་དང་ གཞུང་ལུ་ཟད་འགྲོ་ལོོག་ཅི་ལོོག་ཅི་ར་ ཕོོག་ནི་མས་” ཟེར་

བཀོད་དེ་འདུག། ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་ ལྷན་ཚོོགས་ལུ་བཤད་མི་ནང་ ཁོ་གིས་ཁ་ཐུག་

ལས་ གནད་དོོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ བློོན་ཆེན་ལུ་སྙན་མགྲོན་ཕུལ་ཡོོདཔ་དང་ བློོན་ཆེན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་ཚུ་ལོོག་སྤྲོོད་དགོཔ་འབད་མེད་རུང་ དངུལ་ཚུ་སླར་ལོོག་སྤྲོོད་
ནི་འབད་ཐག་གཅད་ཅི་ཟེར་བཤད་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་གྱིས་

སྤྱོོ་ལོོ་༢༠༡༧ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༩ གི་ དངུལ་འཛིན་ཅིག་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ གཏང་ནུག། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཟླ་ངོ་༡༡ གི་རྒྱབ་
ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ དངུལ་འཛིན་འདི་ སླར་ལོོག་ བློོན་ཆེན་ལུ་ཕུལ་ནུག ཞུ་

ཡིག་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་སླར་ལོོག་ལེན་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་
མེན་པར་

གཙུག་སྡེ་ལུ་

དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོོན་ལས་བརྟེན་

མ་འོོངས་པ་ལུ་

ཟད་འགྲོ་ལོོག་ཅི་ལོོག་

ཅི་ར་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོོད་པའི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ འདྲི་དཔྱད་
འབད་བའི་སྐབས་ ཁོང་གིས་ཡང་ བློོན་ཆེན་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་སླར་ལོོག་སྤྲོོད་དགོ་པའི་ དྲན་བསྐུལ་
མེནམ་སྦེ་བཤད་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ནམ་དུས་ལུ་ ཐོོབ་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་ བདེན་ཁུངས་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོོག་
ལྷན་ཚོོགས་ཁ་ཐུག་ལས་

རྩོོད་ཉོགས་འདི་ནང་

ཚུལ་མིན་ཉེས་ལས་འཐབ་ཡོོད་པའི་དོོགས་པ་མ་འཐོོནམ་

ལས་ འཕྲོོ་འཐུད་དེ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་མ་མཐོོང་། ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་

གྲོས་འདེབས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྦེ་བཏོོན་ཡོོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་བརྗོད་ཐོོ་འདི་

ཞབས་ཏོོག་ལྷན་ཁག་གི་
ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

མིང་ཐོོག་ཁར་བཏོོན་ཡོོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་བརྗོད་ཐོོ་དང་ དེའི་རྗེས་སུ་ མི་རྗེ་བློོན་ཆེན་ལུ་ དངུལ་འཛིན་ལོོག་སྟེ་

གཏང་མི་ ཡི་གུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དོོན་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་མཐོོང་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སླར་ལོོག་སྤྲོོད་ཡོོད་

པའི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་གསལ་བཀོད་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་བརྗོད་
ཐོོ་འདི་ ཤུལ་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོོད་པའི་དོོགས་པ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཧེ་མ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་འགོ་
བཙུགས་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་མེདཔ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
ཨིན་རུང་

སྡོོད་གནས་ཉེན་སྲུང་གི་ལམ་སྟོོན་ནང་ཁ་གསལ་མེད་མི་དང་

སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་

རྟེན་གཞིའི་ཟད་འགྲོ་གཏང་ཐངས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་

སྒེར་གྱི་སྡོོད་གནས་ཚུ་ནང་ཉེན་

འོོས་འཚམས་ལྡན་པའི་ཐབས་

ལམ་ ཧིང་སང་ས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་དང་ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཡོོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལེགས་ཤོོམ་འབད་
གཟིགས་དགོཔ་འདུག། ད་ལྟོོ་ཕྱག་ཞུ་བའི་བསྒང་ཡོོད་པའི་ བློོན་ཆེན་དང་བློོན་པོོ་ཚུ་ག་ར་ ལྷན་རྒྱས་གདན་

ས་ནང་བཞུགས་དོོ་ཡོོདཔ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མི་འབྱུང་ནི་ཨིན་རུང་ ཉེན་སྲུང་གི་ལམ་སྟོོན་གྱི་དོོན་ཚན་

༡༠ པའི་༢ པ་ནང་ “འདས་པའི་བློོན་ཆེན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ལས་སྡེ་གིས་ གཏན་འབེབས་བཟོོ་བའི་ འོོས་
འཚམས་ལྡན་པའི་ སྡོོད་གནས་ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་སྒྲིག་དགོ་་” ཟེར་བཀོད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་ ཉེན་སྲུང་གི་

ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་མེད་མི་དང་ གནད་དོོན་དང་འཁྲིལ་ཡི་འཁྲིལ་ཡི་ གྲོས་ཐག་གཅད་མི་
འདི་གིས་ མ་འོོངས་པའི་ནང་ དབང་ཚད་ལོོག་སྤྱོོད་འབད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་སྦོོམ་སྦེ་ར་འདུག།

གོང་འཁོད་གནད་དོོན་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཆ་ཤས་གཙོོ་བོོ་ཅིག་ཨིན་པའི་ འགན་
ཁྲི་དང་དྭངས་གསལ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་གི་དོོན་ལུ་

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲམིས་༢༠༡༡

ཅན་མའི་ དོོན་ཚན་༢༤ པའི་ ག་པ་དང་ དོོན་ཚད་༣༦ པའི་ནང་ འཁོད་ཡོོད་པའི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ མི་རྗེ་བློོན་ཆེན་མཆོག་ལུ་ མ་འོོངས་པ་ལུ་ འབྲེལ་ཡོོད་
ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཉེན་སྲུང་གི་ལམ་སྟོོན་ཚུ་ ཤོོ་མཚུངས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོོད་དོོན་ཚན་
ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོོན་ཐད་ འཛིན་སྐྱོང་གི་

དབང་ཚད་ཡོོད་པའི་ དབང་འཛིན་གང་རུང་ལུ་ ཕྱོོགས་ལྷུང་མེད་པར་ རྒྱལ་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྔོན་མ་

ལས་ར་ ལྷན་རྒྱས་ལྡྡྡན་ས་ནང་ མཁོ་ཚད་ལྡན་པའི་ཉེན་སྲུང་གི་མི་སྟོོབས་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོོདཔ་ལས་ སྒེར་

གྱི་སྡོོད་གནས་ཚུ་ནང་

རྒྱལ་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

གྲོས་བསྡུར་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཡང་ཕུལ་ཏེ་ཡོོད།
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ཤོོགས་གྲངས།

ཟད་འགྲོ་བཏང་དགོ་དང་མི་དགོ་གི་

གཞི་རྩ་ཚུ་གུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

༢.༥ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ།
༢.༥.༡ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ།- ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ། (༢༠༡༥-༢༠༡༩)
རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་འདི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་སྟངས་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་གནས་རིམ་སྐོར་ ཁ་གསལ་སྟོོན་མི་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གི་དོོན་ལུ་ འཇལ་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་གལ་

ཅན་ཅིག་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༠༦ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལས་
ར་

འབྲུག་གི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་

ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་དང་འབྲེལ་བའི་དབྱེ་དཔྱད་ནང་

བཅའ་མར་གཏོོགས་ཏེ་ར་ཡོོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོོགས་མི་འདི་ ལོོ་༡༤ གི་རིང་
རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་

ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་ནང་

གྲལ་རིམ་དང་སྐུགས་ཚད་ཚུ་

འབྱེལཝ་

འབྱེལ་ས་རང་བཏོོན་ཏེ་ར་ཡོོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་དང་གཞི་རྟེན་ཚུ་ ཡོོངས་

སུ་རྫོོགསཔ་སྦེ་ཡོོད་པའི་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཚར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དོོ་འགྲན་འབད་དགོཔ་ལས་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ དེ་ནང་བཅའ་མར་གཏོོགས་ཏེ་ དོོ་འགྲན་འབད་ནི་འདི་ འཇམ་ཏོོང་ཏོོ་ཅི་མ་སྡོོད། ཨིན་

རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ འདས་པའི་ལོོ་ཚུ་ནང་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ར་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོདཔ་

ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༢ ལས་ཚུར་ གྲལ་རིམ་དང་སྐུགས་ཚད་ཚུ་ཡར་དྲག་སོོང་ཡོོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ངན་ལྷད་

མར་ཕབ་འབད་ནི་ནང་ གཞུང་དང་མི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྲིད་དོོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོོད་པའི་ བརྡ་
མཚོོན་སྟོོནམ་ཨིན་མས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོར་ རྒྱལ་ཁབ་/མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་༡༨༠ གི་གྲལ་ལས་ ཧེ་མ་བཟུམ་
སྦེ་རང་ སྐུགས་༦༨ ཐོོབ་སྟེ་ གཙང་དག་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ཨང་༢༥ པ་འབད་འཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། ཐིག་

ཁྲམ་༢.༢༡ པའི་ནང་ འདས་པའི་ལོོ་ལྔའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲལ་རིམ་དང་སྐུགས་ཚད་ཚུ་གསལ་བཀོད་
འབད་དེ་ཡོོད།

ཤོོགས་གྲངས།
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ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༢༡: རྒྱལ་སྤྱིའ་དྭངས་གསལ་- ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་གྲལ་རིམ་

ཨང་། (སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥-༢༠༡༩)
ལོོ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་
གནས་རིམ།

༢༠༡༩

༢༥

༢༠༡༧

༢༦

༢༠༡༥

༢༧

༢༠༡༨

༢༠༡༦

༢༥

༢༧

བཅའ་མར་
གཏོོགས་མི་
རྒྱལ་ཁབ།

སྐུགས་ཚད། ཨེ་ཤི་ཡ་ ལུང་ཕྱོོགས་
(༠-༡༠༠)
ཀྱི་གནས་རིམ།

༡༨༠

༦༨

༦

༡༨༠

༦༧

༦

༡༦༨

༦༥

༡༨༠

༡༧༦

༦༨

༦

༦༥

ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོད་
པའི་ ཞིབ་འཚོོལ་
གྱི་གྱངས་ཁ།
༤

༦༣.༤༨ - ༧༢.༥༢

༥

༦༤ - ༧༠

༤

༦༡ - ༦༩

༤

༦

༥

༦

བློོ་གཏད་ཚད།

༦༣ - ༧༣

༦༢ - ༦༩

རྒྱལ་སྤྱི་གནས་ཚད་ནང་ དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་༤༣ ཐོོབ་ཡོོད་མི་དང་ ལུང་ཕྱོོགས་ནང་ དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་
སྐུགས་ཚད་༤༥ ཐོོབ་ཡོོད་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་༦༨ ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་ མཐོོ་

ཤོོས་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་འབད་ འདས་པའི་ལོོ་ལྔའི་རིང་ ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིཀ་ལུང་ཕྱོོགས་ནང་ འབྲུག་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ གྲལ་རིམ་དྲུག་པའི་ནང་དང་ སཱརཀ་ལུང་ཕྱོོགས་ནང་འབདན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
གཙང་དག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབད་འཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་སྤྱིའ་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་༢༠༡༩ གིས་ སྲིད་དང་མ་དངུལ་ དེ་ལས་ ངན་
ལྷད་ཚུ་གི་བར་ནའི་འབྲེལ་བ་ཚུ་གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན།

དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་

རང་དོོན་

སྒྲུབ་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོོད་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ བཙག་འཐུ་དང་སྲིད་དོོན་ཚོོགས་པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་

འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་ཏེ་

འོོས་མེད་ཀྱི་ཤན་ཞུགས་འབད་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་

ངན་ལྷད་འཇོམས་

ཐབས་སྒྲིག་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་ཡོོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྐུལ་བསྒྲགས་དང་འབྲེལ་བའི་ དངུལ་
འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དམ་དམ་ཡོོད་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་

དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་༧༠

ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་ནང་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོོམ་འཐོོན་ཏེ་ཡོོདཔ་སྦེ་
གསལ་སྟོོན་འབད་དེ་འདུག།

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༢

ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་

གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོོམ་འབད་འཐོོན་མི་

རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་བཅུ་དེ་ཅིག་ནང་ སྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་མ་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ རྩ་བརྟན་
བཟོོ་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ དེ་ཚུ་གི་ བསྟར་སྤྱོོད་ཚུ་ཡང་ དམ་དམ་སྦེ་འབད་དེ་འདུག།
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ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་གི་དབྱེ་དཔྱད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་ནང་ སྐུགས་ཚད་
མཐོོ ་ཤོོས་སྦེ་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཌན་མརཀ་དང་སུའི་ཌན་

དེ་ལས་

སིཝིཊ་ཛར་ལེནཌ་ཚུ་ནང་ཡང་

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མེདཔ་མེནམ་སྦེ་མཐོོང་ཡོོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་འཆར་སྣང་གནས་ཐོོ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་
ཚུ་ནང་གི་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ འཛམ་གླིང་ནང་ རྣམ་པར་དག་པ་སྦེ་གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་རུང་ དམིགས་

བསལ་གྱི་ དངུལ་ཟོོལ་དང་ སྒེར་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་ཚུ་ ཡོོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་
འགྲོས་ཚུ་གིས་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཚར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོོན་
ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོོད་པའི་ བརྡ་མཚོོན་སྟོོནམ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོོར་

གོང་འཕེལ་འགྱོཝ་བཞིན་དུ་ སྲིད་བྱུས་/སྲིད་དོོན་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་ དངུལ་

ཟོོལ་ དེ་ལས་ ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་བདག་དབང་ལ་སོོགས་པའི་ ངན་ལྷད་ཚུ་ཡང་ འབྱུང་ཉེན་སྦོོམ་སྦེ་ར་ཡོོདཔ་
ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༣ ལས་ འོོང་འབབ་བར་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་བསྒང་ལས་
ལུང་ཕྱོོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་

དངུལ་འབྲེལ་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ཡང་

མང་སུ་འོོང་མི་དང་བསྟུན་

ངན་ལྷད་ཀྱི་བཟློོག་ཐབས་སྒྲིག་ནི་ནང་ཡང་ གདོོང་ལན་ཚུ་ཆེ་སུ་སྦེ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་

ངན་ལྷད་ཀྱི་བཟློོག་ཐབས་སྒྲིག་ནི་ནང་

ད་ལྟོོ་བཟུམ་སྦེ་ར་

འཕྲོོ་

མཐུད་དེ་ བརྩོོན་ཤུགས་བསྐྱེད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཡར་རྒྱས་མི་འགྱོ་ནི་ ཡང་ན་ ད་ལྟོོ་ལས་ཡང་ གནས་

སྟངས་སྐྱོ་དྲགས་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡོོདཔ་ལས་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ རྩ་འགེངས་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་
དྲགས་ཅིག་སྦེ་མཐོོངམ་མས།

སྲིད་དོོན་དང་འབྲེལ་བའི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ འོོས་མཚམས་ལྡན་པའི་
ལུགས་ཚུ་

སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་དང་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་ཁྲི་

དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ལམ་

དེ་ལས་

དྲང་སྤྱོོད་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ཐོོག་

ལས་ གཞུང་དང་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བློོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་ཡར་

འཕེལ་བཏང་དགོཔ་འདི་ ཧ་ཀྱང་གིས་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་
ཚུ་གིས་ཡང་ འཆར་གཞི་བཟོོ་ནི་དང་ མ་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཟད་རྩིས་རྗེས་ཤུལ་འབད་ནི་
ལ་སོོགས་པའི་ གཞུང་སྐྱོང་ནང་ ཚོོར་སྣང་གི་སྒོ་ལས་ གྲལ་གཏོོགས་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་ ག་ཅི་དེ་ཁག་
ཆེ་བས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འོོང་འབབ་བར་མའི་གནས་རིམ་ནང་ལས་ ཡར་འཐོོན་ནི་ལུ་གལ་ཆེ་བའི་ དམངས་

གཙོོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོོ་ནི་ལུ་ འབད་བརྩོོན་བསྐྱེད་པའི་བསྒང་ར་ཡོོད་པའི་ལས་དོོན་
ཤོོགས་གྲངས།

109

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཚུ་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ར་ ཡུན་བརྟན་ཅན་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ རྩ་ཅན་གྱི་དུས་སྐབས་ཅིག་ལུ་ལྷོོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ “ངན་ལྷད་མར་ཕབ་” ཟེར་བའི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོོ་བོོ་སྒྲུབ་

ནིའི་དོོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཆ་འཇོག་གནང་
ཡོོད་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་བརྡ་སྐུལ་འདི་ ཧེང་སྐལ་ར་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཚུགས་
ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
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ཤོོགས་གྲངས།

༣

དོོན་ཚན་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

པ
སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།

ཤོོགས་གྲངས།

111

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

དོོན་ཚན་༣ པ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩
།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོ
གས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ཐོོག་ལས་ སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་གི་བསྟར་སྤྱོོད་
གནས་ཚད་སྐོར་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ར་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོའི་ སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང་ དེ་ཚུའི་
བསྟར་སྤྱོོད་གནས་ཚད་ཚུ་ འོོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོོད།

༣.༡. སྤྱི་ཚོོགས་གསུམ་པའི་ཚོོགས་ཐེངས་༢ པའི་གྲོས་ཆོད། - རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུ།

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་བརྒྱ་ཆ་ ༥༤.༧ བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད་ དང་འབྲེལ་
༠༡

བའི་ ཉོགས་བཤད་ཨིནམ་སྦེ་ཐོོནམ་ལས་ ལོོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ རྒྱལ་ཡོོངས་གྲུབ་འབྲས་
གཙོོ་ཅན་ “ངན་ལྷད་མར་ཕབ་” ཟེར་བའི་ བརྡ་མཚོོན་འདི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལོོ་བསྟར་མཆོག་འགྱུར་

གན་ཡིག་དང་ ལོོ་བསྟར་གྲུབ་འབྲས་དམིགས་གཏད་ཚུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངེས་པར་དུ་འགྲུབ་དགོ་པའི་
དམིགས་གཏད་སྦེ་ཚུད་དགོཔ་འདུག།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ལོོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ཚུད་ཡོོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་གཙོོ་བོོ་ “ངན་ལྷད་མར་ཕབ་

” ཟེར་བའི་ བརྡ་མཚོོན་གྱི་ལམ་སྟོོན་ཐོོག་ལུ་ ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ ཁོ་རའི་ ལོོ་བསྟར་ལཱ་བཤུལ་གན་རྒྱ་དང་
ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་དམིགས་དོོན་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ངེས་པར་དུ་

བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་ག་ར་གིས་ ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་གན་རྒྱ་དང་ལོོ་བསྟར་ལས་དོོན་

དམིགས་དོོན་ཚུ་ནང་ “ལཱ་དང་དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ འགོ་ཁྲིད་པའི་ལམ་སྲོོལ་གནས་ཐོོ་དང་ ངན་ལྷད་དང་
དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲིའི་གནས་ཐོོ་ལ་སོོགས་པའི་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་དང་འབྲེལ་བའི་ ངེས་

པར་དུ་འགྲུབ་དགོ་པའི་བརྡ་མཚོོན་ཚུ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།” དེའི་སྐོར་ དོོན་ཚན་༡.༥ པའི་ནང་ ཁ་གསལ་
སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོད།

༠༢

དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལས་བརྟེན་

ས་གནས་གཞུང་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་མང་སུ་འཐོོན་

སྲིད་ནི་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ འགོ་ཁྲིད་པའི་ཀུན་སྤྱོོད་དང་ དྲང་སྤྱོོད་ ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་
ཚུ་ ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ།

ས་གནས་གཞུང་ནང་

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཚབས་ཆེན་སྦེ་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཚོོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་གཡོོག་ཚུ་ནང་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་

གྱི་ཐབས་རིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལཱ་ཚུ་འབད་བཞིན་ཡོོད། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་
༡ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྒེད་འོོག་༢༠༥ གི་ རྒཔོོ་དང་རྒེད་འོོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་
དཔོོན་ཚུ་ག་ར་ལུ་ ཁྱབ་ཡོོད་པའི་

བརྗོད་དོོན་ཐོོག་གི་ གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོདཔ་ཨིན།

བརྗོད་དོོན་ཐོོག་གི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ཡར་དྲག་བཟོོ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་

འཛིན་སྐྱོང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོོག་ ས་གནས་གཞུང་ནང་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ འབྱུང་ཉེན་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་
ཡོོད། དེའི་སྐོར་ དོོན་ཚན་༢.༢.༡ པའི་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོད།

ལྷག་པར་དུ་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་མང་ལུ་ གོ་བརྡ་སྤྲོོད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་
ལོོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡ པ་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༠ པ་ཚུན་ རྒེད་འོོག་༢༠༥ གི་ནང་ མི་མང་ཤེས་ཡོོན་དང་གོ་

བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ སྐོར་ཐེངས་གཉིས་པམ་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེའི་སྐོར་ དོོན་ཚན་
༢.༡.༡ པའི་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོོད།

ཤོོགས་གྲངས།
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༠༣

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

སྤྱི་ཚོོགས་གཉིས་པའི་ཚོོགས་ཐེངས་ ༡༡ པའི་ གྲོས་འདེབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་

བའི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་འབྲེལ་སྤྱོོད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ མི་
མང་ཉོགས་བཤད་ཞིབ་དཔོོན་ཡིག་ཚང་འདི་ གང་མགྱོགས་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་གནང་དགོཔ།

སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱིས་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་འབྲེལ་སྤྱོོད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ “ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ མི་སྟོོབས་ཡར་སེང་འབད་དེ་ ལས་ཁུངས་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ སྡེ་ཕྲན་ཅིག་”
བཙུགས་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འཕྲལ་མགྱོགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བཟུམ་

ཅིག་སྦེ་ ཉོགས་བཤད་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གྲོས་ཆོད་
བྱ་རིམ་དང་གྲོས་ཐག་ཆོད་པའི་སྐབས་ གཅིག་མཚུངས་དང་དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ ཆ་གནས་ཅན་གྱི་སྒོ་
ལས་ཐག་བཅད་ཐབས་ལུ་ བརྡ་དོོན་ཚངམ་སྦེ་མེད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ བདེན་དཔྱེད་འབད་ནི་གི་ བརྡ་དོོན་

ཁ་གསོོ་གི་ལམ་སྟོོན་ཅིག་བཟོོ་སྟེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ཁ་གསལ་དང་ཁྲིམས་མཐུན་

བཟོོ་ཐབས་ཀྱི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་འཕྲི་སྣོོན་དཔྱད་ཡིག་༢༠༡༩ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ཕྱིར་གཏུགས་འབད་ཡོོད་པའི་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་
འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ དོོན་ཚན་གསརཔ་གཅིག་བཙུགས་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་ཡོོད།

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ ངན་ ལྷད་བཀག་
༠༤

སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་གསུམ་གྱི་བར་ན་

ཕྱོོགས་གསུམ་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་དེ་དང་འཁྲིལ་

རྒྱལ་

གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ སྒེར་སྡེ་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ རྩོོད་གཞི་ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་སྦེ་
འཁོད་ཡོོད་མི་འདི་ འགག་སྡེའི་འགན་དབང་དང་ རྒྱབ་འགལ་ཡོོད་མེད་ ཧ་གོ་ནིའི་དོོན་ལས་ གོ་
བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་དེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ།

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོོ་གིས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་

ཐབས་སྒྲིགས་ནི་གི་འགན་དབང་གནངམ་ཨིན།

ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་འཇོམས་

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡

ཅན་

མ་གིས་ སྒེར་སྡེ་དང་མི་མང་ལས་སྡེ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ལྷན་ཚོོགས་

ལུ་དབང་ཚད་གནང་སྟེ་ཡོོད། འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་འཁོད་ཡོོད་
པའི་ སྒེར་སྡེ་ནང་གི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནོོད་འགེལ་ཚུ་ཡང་ སྒེར་སྡེའི་ལས་གཡོོགཔ་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོོད་ལེན་
དང་ལྐོག་ཟ་ཚུ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་

མི་སྟོོབས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་དང་

མི་

མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་གི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་ལེ་ཤ་ དང་ལེན་འབད་དགོ་མི་ལུ་བརྟེན་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

སྒེར་སྡེའི་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་

འབད་བརྩོོན་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ ཞུ་སྐུལ་འབད་ཡོོད།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཁེ་གྱོང་ལྡན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་

སྒེར་སྡེ་དང་མི་མང་ལས་སྡེ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་

མཉམ་རུབ་ཐོོག་ལས་
ངན་ལྷད་ལུ་འབྲེལ་

སྤྱོོད་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ དེ་བསྟུན་གྱི་གདོོང་ལན་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་རྒྱལ་གཞུང་
འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་གསུམ་གྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རིན་དངུལ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༡ ལས་འོོག་རྒྱུ་ཚུ་ མཁས་རིག་པ་དང་ གྲོས་བསྟོོན་པ་ མཁས་མཆོག་ རང་དབང་ཅན་གྱི་
ཞིབ་དཔྱད་པ་ དེ་ལས་ སྙན་ཞུ་བཀལ་མི་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་

མའི་དོོན་ཚན་༣༣ པ་དང་འཁྲིལ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རིན་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡
ཡན་ཆད་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠ འོོག་རྒྱུ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་
དེ་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རིན་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠ ཡན་ཆད་འབད་མི་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་
ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་སྦེ་གནས་སྐབས་ཀྱི་དོོན་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

གྲོས་ཆོད་དེ་དང་བསྟུན་ རྩ་ཕན་གསུམ་གྱི་བར་ན་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ ཕྱོོགས་གསུམ་གོ་
བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཅི། ཕྱོོགས་གསུམ་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༧ ཟླ་༡༢

པའི་ཚེས་༢༩ ལུ་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ཡོོདཔ་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ སྒེར་སྡེའི་ངན་ལྷད་
ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་རིན་དངུལ་ “དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠ གི་བར་”ནང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་

དགོཔ་སྦེ་ཡོོད་མི་འདི་ “དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠ དང་འདིའི་འོོག་རྒྱུ”སྦེ་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་
སྦེ་ བསྐྱར་བཟོོ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ ལས་འོོག་
རྒྱུ་གི་ཉོགས་བཤད་ལེ་ཤ་ལྷོོད་ཡོོད་མི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་གི་
དོོན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ ངོས་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། བསྐྱར་བཟོོ་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོོན་
གཅིགཔ་འདི་ མི་སྡེའི་སྡེ་ཚན་དག་པ་ཅིག་གིས་ ཉེས་རྩོོད་ཀྱི་དྲང་ཁྲིམས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞབས་ཏོོག་སྤྱོོད་ནི་
ལས་ ཕྱིར་བཀག་ལུས་པའི་དཀའ་ཉོགས་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་བའི་ ཚ་གྱང་ཡོོད་ནི་འདི་གི་ཨིན། གོ་བརྡའི་

ཆིངས་ཡིག་འདི་ མི་སྟོོབས་ཀྱི་བཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་བའི་ཤུལ་ རང་བཞིན་གྱི་ཆ་མེད་འགྱོ་ཐོོག་ སྒེར་སྡེ་ནང་
གི་ངན་ལྷད་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ག་ར་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་འབྲེལ་སྤྱོོད་འབད་དགོ་པའི་ དུས་
རྫོོགས་ནུས་མེད་ཀྱི་དོོན་ཚན་ཡོོད་མི་ཅིག་ཨིན།

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

དེ་བཟུམ་མའི་གྲོས་ཆོད་བཟོོ་བའི་སྐབས་

ཕྱོོགས་གསུམ་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གི་རྩ་ཕན་ཚུ་གིས་

འཁོད་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོོན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཡོོདཔ་ཨིན།

གཤམ་

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོོའི་རྩ་ཚན་༢༧ པ།

༡. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཅིག་ཡོོད་དགོ་མི་དེ་ནང་

ཁྲི་འཛིན་ཅིག་གིས་འགོ་ཁྲིད་ཐོོག་

འཐུས་མི་གཉིས་དགོ་པའི་ཁར་ ལྷན་ཚོོགས་དེ་ རང་དབང་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ཅིག་ཨིནམ་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་དང་འཇོམས་ཐབས་ལུ་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ དང་ལེན་
འབད་དགོ

༥. ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་ཚུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ངོ་རྐྱང་ ཡང་ན་ རྩ་ཕན་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ཉེས་
བཤེར་ཚུ་

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་རྩོོད་བཤེར་དོོན་ལུ་

མགྱོགས་འགན་ལེན་འབད་དགོ

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་

གང་

༦. ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྱ་སྒོ་
བསྒྲུབ་དགོ

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ།

	དོོན་ཚན་༩ པ།: འདུས་ཚོོགས་གཞན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ།

(༡) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ རང་གི་དབང་ཚད་ ཡང་ན་ བྱ་སྒོ་ཚུ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་
སྐབས་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས།

ཀ༽

འགག་སྡེ་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་སྐྱོང་ལས་སྡེ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ག་དེ་དྲག་དྲག་

ཁ༽

བབ་ལྟོོས་དང་བསྟུན་ གཤམ་གསལ་བཀོད་ཡོོད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་

མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་ ལཱ་འབད་དགོཔ་དང་།
འབྲེལ་ཐོོག་ལས་ལཱ་འབད་ཆོགཔ་འདི་ཡང་།

(༢) སྒེར་སྡེ་ནང་གི་མི་ངོ་ཅིག་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོོགས་གཞན།

དོོན་ཚན་༣༣ པཿཿ རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྱད་རིག་དང་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ ཉེར་སྤྱོོད་འབད་ནི་གི་དབང་ཚད།

(༡) ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ དབང་ཚད་དམ་བྱ་སྒོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་དང་དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་འགྲུབ་ནི་གི་
དོོན་ལུ་ ལྷན་ཚོོགས་ལུ་བརྩི་འཇོག་ཡོོད་པའི་གནད་རེ་འཐོོན་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དགོས་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

མཁོ་ཡོོད་པའི་གང་དགོས་ཀྱི་ ཁྱད་རིག་ཅན་ ཡང་ན་ འདྲི་བསྟུན་པ་མཁས་མཆོག་ རང་དབང་
ཅན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་པ་ གསང་བའི་གནས་ཚུལ་སྐྱེལ་མི་ལས་ ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ གླ་ཁར་ལེན་ནིའམ་

ཉེར་སྤྱོོད་འབད་ཆོག

དོོན་ཚན་༨༣ པ།: ཉོགས་བཤད་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ གནས་ཚུལ་འདྲི་དཔྱད་འབད་ནིའི་དབང་ཚད།

(༡) ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ དོོན་ཚན་༧༧ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ བཀོད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཅིག་ ཡང་ན་
དེ་མེན་རུང་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

གནས་ཚུལ་ཚུ་ཐོོབ་པའི་ཤུལ་ལས་

བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་

གསལ་ལྟར་ གནོོད་འགེལ་ཅིག་འཐབ་པའི་དོོགས་པ་ རྒྱུ་མཚན་ཡོོདཔ་སྦེ་འཆར་བའི་གནད་རེ་
འཐོོན་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བཅུག་དགོ

(༢) རྒྱབ་འགལ་གྱི་ཁྲིམས་གང་རུང་ལུ་མ་ལྟོོས་པར་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ ལོོགས་སུ་སྦེ་བཀོད་དེ་
ཡོོད་ན་མ་གཏོོགས་ དེ་མེན་ ངན་ལྷད་འདི་ ལྷན་ཚོོགས་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་
པའི་ གནད་དོོན་ཨིནམ་སྦེ་བརྩི་དགོ

དོོན་ཚན་༨༣ པའི་༢ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་དེ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ལོོགས་སུ་བཀོད་དེ་ཡོོད་ན་མ་གཏོོགས་
དེ་མེན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོོན་ཅིག་ཨིན་

ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོོད་རུང་ དོོན་ཚན་༨༣ པའི་༡ པ་དང་ དོོན་ཚན་༣༣ པའི་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ དེ་དང་
འཁྲིལ་མ་དགོ་པའི་ དགོངས་དོོན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོོད། དོོན་ཚན་༨༣ པའི་༡ པ་ནང་ ཐད་ཀར་དུ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བཅུག་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་

ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་བསྡེབས་ཚིག་ཚུ་ ཚིགས་དོོན་གྱི་སྒོ་ལས་ གོ་བ་ལེན་པ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ མི་ངོ་གཞན་མི་ཅིག་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ཆོག་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཞིབ་དཔྱད་
ཚུ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དབང་ཁྱབ་འོོག་ལུ་(འགན་སྤྲོོད་) འཐབ་དགོ། ཕྱོོགས་གསུམ་གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ཐད་

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལུ་ སྒེར་སྡེ་ནང་གི་ངན་ལྷད་ (དངུལ་ཚད་ཀྱི་ནང་འཁོད་) ཚུ་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་ནིའི་འགན་སྤྲོོད་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་དེ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོོན་ཚན་
༣༣ པའི་དགོངས་དོོན་ལྟར་ ལས་ཚོོགས་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ཡང་འགན་སྤྲོོད་འབད་ཆོགཔ་ཨིན།

ཤོོགས་གྲངས།

117

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་ཞིབ་བཤེར་སྙན་ཞུ་འདི་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ བདེན་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན། ཞིབ་བཤེར་སྙན་ཞུ་འདི་ བདེན་སྦྱོོར་འབད་ཞིནམ་

ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་རྩོོད་ཉོགས་ཕྱིར་གཏུགས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་
ཡིག་ཚང་ལུ་ གཏངམ་ཨིན། དེ་སྦེ་ གཏང་མི་འདི་ ཁྲིམས་མཐུན་ཨིན།

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ དོོན་ཚན་༣༣ པའི་ནང་ ལས་དོོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལེགས་ཤོོམ་འབྱུང་ནིའི་

དོོན་ལུ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ མཁས་རིག་པ་ཚུ་གླར་བཙུགས་འབད་ནིའི་དབང་ཚད་ཡོོད་རུང་ ད་ལྟོོ་ དེ་བཟུམ་
མའི་མཁས་རིག་གི་མི་དང་ ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ མིན་འདུག
གོང་འཁོད་གནད་དོོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོོག་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འབད་བ་ཅིན་

ཕྱོོགས་

གསུམ་གོ་བརྡོོའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་གིས་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ལས་མ་འགལཝ་མ་ཚད་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་
མོོ་དང་གཞན་འབྲེལ་ཡོོད་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོོན་ཚུ་ལས་ཡང་ མ་འགལ་བས་ཟེར་འཆར་ཏེ་ཡོོད།
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༤

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

དོོན་ཚན་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

པ

གདོོང་ལན་དང་གྲོས་འདེབས།

ཤོོགས་གྲངས།
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།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོ
གས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གདོོང་ལན་དང་གྲོས་འདེབས།
༤.༡. ངན་ལྷན་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེད་པའི་ཉེན་སྲུང་།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་
མི་སྡེ་གི་ཐད་ཁར་

ཁྱད་རིག་གི་ཐད་

མི་ཚོོགས་ཉུང་སུ་སྦེ་ཡོོད་པའི་

ངན་ལྷད་སྒྱུར་འབྲས་མགོ་རྙོག་དྲགས་ཡོོད་མི་དང་

མི་སྡེ་ཉུང་ཀུ་ནང་ལུ་

ལཱ་འབད་དགོ་མི་ལས་བརྟེན་

གནམ་མེད་ས་མེད་ གདོོང་ལན་ཅན་གྱི་འགན་དབང་ཕོོག་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་ དཀའ་སྡུག་ཅན་

གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགན་དབང་གི་རང་བཞིན་ལས་བརྟེན་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་

དུ་རང་ ཚབས་ཆེ་བའི་ཚ་གྱང་ལངས་ཏེ་སྡོོད་དགོ་པས། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འདས་པའི་

ལོོ་ངོ་བཅུ་བཞི་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་ལུ་ ཉམས་ཚོོད་མྱོོང་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབད་རུང་ ཡང་ཅིན་

ལུང་ཕྱོོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཡང་ཅིན་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་འབད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་
ལཱ་འབད་མི་ག་ར་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་ནི་དང་ འདྲོོག་འཇིགས་སྟོོན་ནི་ ཟུར་ཁ་སྟོོན་བཞག་སྟེ་
སེམས་ཤི་བཅུག་ནི་དང་ བློོ་སྟོོབས་ཉམས་བཅུག་ནི་ལ་སོོགས་པའི་ དཀའ་སྡུག་ཚུ་མྱོོང་སྟེ་ཡོོད་པའི་ ངེས་
ཤེས་འཐོོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཉིནམ་ལས་ར་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་

གདོོང་ཁ་འཐོོན་ཏེ་ལཱ་འབད་མི་

ལཱ་འགན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

འགལ་

རྐྱེན་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདས་པའི་ལོོ་ཚུ་ནང་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་

ངག་ཐོོག་དང་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྩུབ་སྤྱོོད་དང་

འཇིགས་སྐུལ་

འབད་ནི་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོོད། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ ཚབས་
ཆེན་གྱི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་མི་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་ཚུ་
དོོན་དེ་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོོད་པའི་ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་

རང་སོོའི་འགན་ཁུར་འགྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཚིག་ངན་ཚུ་སླབ་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

གནད་

ཁ་ཉེས་ཕོོག་མི་

གཅིག་གིས་ ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་ལུ་ འཇིགས་

སྐུལ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། རྐྱེན་ངན་འདི་གི་ཧེ་མ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་འགོ་དཔོོན་འདི་ལུ་རང་ ཁ་ཉེས་ཕོོག་
མིའི་ཉེ་ཚན་གཅིག་གིས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཡིག་ཚང་ནང་

བསད་ནི་གི་འཇིགས་སྐུལ་ཡང་

སྟོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལས་

གྲོགས་རམ་ལེན་དགོཔ་ཐོོན་ཡོོདཔ་དང་ གནད་དོོན་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཙུགས་ནིའི་དོོན་ལུ་ རྩོོད་
དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ཡང་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། གནད་དོོན་གཞན་ཅིག་ནང་ ཁ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཉེས་ཕོོག་མི་གི་བཟའ་ཚང་ནང་མི་གཅིག་གིས་

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ས་

ཁོངས་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་པ་གཅིག་ལུ་རྒོལ་རྡུང་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། གནད་དོོན་འདི་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་དང་
རྩོོད་བཤེར་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། མི་ངོམ་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོོན་གཅིག་ལུ་ སྡུག་སྦྱོོང་གཏང་མི་དང་ འཇིགས་སྐུལ་འབད་ཡོོད་མི་ལུ་ ཟླ་ངོ་
གཉིས་ཀྱི་བཙོོན་ཁྲིམས་བཀལ་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་ཉེན་ཁ་དང་འབྱུང་རྐྱེན་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་

འདྲོོག་སྣང་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་དོོ་ཡོོདཔ་དང་ སེམས་ཁམས་དང་ ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་འཕྲོོད་

བསྟེན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ གནོོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་སྦེ་བྱུང་དོོ་ཡོོདཔ་དང་ དེ་གིས་ ལས་བྱེད་པའི་ཉེན་སྲུང་རྐྱངམ་

གཅིག་གིས་མ་དོོ་བར་ ཁོང་རའི་ བཟའ་ཚང་གི་བདེ་སྐྱིད་ལུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་རང་བྱུང་ཉེན་ཡོོདཔ་

ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་དང་རྩོོད་བཤེར་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འབད་རུང་ འཇིགས་སྐུལ་དང་རྩུབ་སྤྱོོད་
ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཐོོན་ཏེ་རང་སྡོོད་སྲིད་ནི་ཨིན་མི་འདི་

ཚ་གྱང་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་ཨིན། འདི་བཟུམ་

མའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་དགྲ་ལན་ཚུ་ འཇིགས་སྣང་ ཡང་ན་ ཕྱོོགས་རིས་མེད་པར་ལཱ་འབད་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
གི་ སེམས་ཤུགས་ཉམས་ནི་གི་གཞི་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་
ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་ནང་ རེ་འདོོད་ཡོོད་པའི་མི་ངོ་ཚུ་ལུ་ སྤྲོོ་བ་བཞན་བཅུག་སྟེ་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་

པར་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་རང་ རང་སོོའི་ལཱ་འགན་ཚུ་
སྒྲུབ་ནི་ལུ་ སྤྲོོ་བ་བཞན་བཅུག་མི་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོོ་བོོ་ཅིག་ཨིན།

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་དང་ “ལས་བྱེདཔ་གཙོོ་བོོ་ཚུ་”

རང་སོོའི་ལཱ་འགན་འབག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་འདི་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་གཙོོ་རིམ་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་ འོོས་ལྡན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་
དང་ ལས་རིམ་ བྱ་རིམ་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ མཁོ་འདོོད་བཀོདཔ་ཨིན།

འདི་གི་དོོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ཉེན་སྲུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ དེ་ལས་ ཐབས་
བྱུས་ཚུ་བཟོོ་སྟེ་ཡོོད། འདི་གི་ནང་ལུ་ ཡིག་ཚང་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་གཅིག་ཁར་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ ལཱ་འགན་འགྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡར་

འཕར་གཏང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཚུད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཉེན་སྲུང་གི་པར་ཆས་ཚུ་དང་ ནང་འཛུལ་དམ་འཛིན་གྱི་

རིམ་ལུགས་ཚུ་བཙུགས་ཐོོག་ལས་ ཡིག་ཚང་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཉེན་སྲུང་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

ད་ལྟོོ་ཡོོད་པའི་ནང་འཁོད་འགག་བཤེར་དང་
ཤོོགས་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཚད་མཉམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་
ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་གི་དོོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་དགོཔ་ཨིན།
༡. ཉེན་སྲུང་གི་སྡེ་ཕྲན་གསར་བཙུགས་འབད་ནི།:

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

འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོོག་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་

གི་འགག་སྡེ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་ལས་གཡོོགཔ་ཚུ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་དེ་ ངེས་ཏིག་གི་དུས་ཚོོད་ཀྱི་དོོན་ལུ་
སྐབས་གཡོོག་ཐོོག་ལུ་བསྐོ་བཞག་འབད་ཐོོག་ལས་

ཉེན་སྲུང་གི་སྡེ་ཕྲན་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་

ཨིན། ཉེན་སྲུང་སྡེ་ཕྲན་འདི་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་ ཉེས་ཅན་གྱི་མི་
ངོ་ཚུ་ འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་དོོ་དམ་འོོག་ལུ་བཞག་པའི་སྐབས་ལུ་དང་ བཙན་འཚོོལ་དང་བཙན་ལེན་

འབད་བའི་སྐབས་ དེ་ལས་ འགུགས་བརྡ་འབད་ཡོོད་མི་མི་ངོམ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྒོ་ལས་
དྲི་བ་དྲིས་ལན་/དྲི་གཅད་ལ་སོོགས་པ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཡོོདཔ་ངེས་བརྟན་

བཟོོ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་/མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ དེ་
ལས་ རང་སྲུང་གི་སྦྱོོང་བརྡར་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འབྲེལ་ཆགས་ཡོོད་པའི་ ཉེན་སྲུང་གི་ཞབས་ཏོོག་གཞན་ཚུ་
བྱིན་དགོ་པའི་འགན་ཁག་ཕོོགཔ་ཨིན།

༢. ཁྲིམས་དོོན་གྱི་གཞི་བཀོད་རྩ་བརྟན་བཟོོ་ནི།:

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་

ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་འཇིགས་སྐུལ་ ཡང་ན་ གནོོད་པ་འབྱུང་ནི་ཚུ་ལས་བཀག་ནིའི་དོོན་ལུ་ སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོོག་ལས་ ཁྲིམས་དོོན་གྱི་གཞི་བཀོད་རྩ་བརྟན་བཟོོ་ནི་ཨིན། འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་

བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་འཕྲི་སྣོོན་འབད་དེ་ ད་ལྟོོ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དོོན་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད་མི་དེ་

འོོས་ལྡན་གྱི་འཕྲི་སྣོོན་གྱི་དོོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གནད་དོོན་ཚུ་ ལོོག་སྟེ་གཟིགས་ཞིབ་འབད་དགོཔ་
ཡོོདཔ་ཨིན།

༡) ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་གིས་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགན་དབང་བསྟར་
སྤྱོོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ལས་བྱེད་ཚུ་ལུ་རྩུབ་སྤྱོོད་འབད་བའི་གནད་དོོན་ཚུ་

ཉེས་ལས་

ཀྱི་གནོོད་འགེལ་ཨིནམ་སྦེ་ འབྲུག་གི་ངན་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོོན་
ཚན་༡༡༣ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། བྱེ་བྲག་ཏུ་ དོོན་ཚན་༡༡༣ པའི་(༡) པའི་(ཁ)

པ་གིས་ རྒོལ་རྡུང་གི་རིགས་ག་ར་ གནོོད་འགེལ་སྦེ་བརྩིས་དོོ་ཡོོདཔ་དང་ དོོན་ཚན་༡༡༣

པའི་(༡) པའི་(ཐ) པ་ནང་ འོོས་མེད་ཀྱི་ཤན་ཞུགས་ ཡང་ན་ འཇིགས་སྐུལ་འབད་མི་

ཚུ་ གནོོད་འགེལ་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ཀྱི་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

དོོན་ཚན་༤༢༢ པའི་ནང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་འཛིན་ལུ་རྒོལ་འགོག་འབད་མི་དེ་ གནོོད་
འགེལ་ཨིནམ་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

དོོན་ཚན་འདི་ཚུ་གིས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་

ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་གི་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་འོོག་ལུ་ རང་གི་

ལས་འགན་ཚུ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་སྐབས་ ལས་བྱེད་ཚུ་ལུ་རྩུབ་སྤྱོོད་འབད་བའི་གནད་དོོན་

ཚུ་ག་ར་ གནོོད་འགེལ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་
ཁྲིམས་འོོག་ལུ་
འོོག་ལུ་

དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་རྒོལ་འགོག་འབད་མི་དང་

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་

ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་འཛིན་ལུ་རྒོལ་འགོག་འབད་མི་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་

ཉེས་

ཁྲིམས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་ ཉེས་པ་ཡངས་ཕྲ་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་ཉེས་
ལས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་བཀག་ནི་ནང་ འཚེར་སྣང་མེདཔ་/བཀག་མ་ཚུགས་པར་ཡོོདཔ་ཨིན།

༢) ལྷག་པར་དུ་ ཞིབ་དཔྱད་དང་འབྲེལ་ཡོོད་བྱ་སྒོ་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཉེན་སྲུང་
གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་མི་འོོང་། འཇིགས་སྐུལ་གྱི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ ལཱ་འགན་ཚུ་མཇུག་
བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ར་གནས་དོོ་ཡོོདཔ་དང་ གནད་དོོན་འདི་ལས་བརྟེན་

འབྲེལ་གཏོོགས་ཡོོད་མི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ལས་ དགོངས་
ཞུ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་ཚུ་གནས་ཏེ་ར་ཡོོདཔ་ཨིན།

༣. བསླབ་སྟོོན་ཞབས་ཏོོག།: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོོན་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་

དོོན་ལུ་ བསླབ་སྟོོན་ཚུ་བྱིན་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁོང་རའི་ ཚ་གྱང་དང་སེམས་སྡུག་
ལ་སོོགས་པའི་ ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཟློོག་ཚུགས་ནི་དང་ ཁོང་རའི་བརྩི་མཐོོང་དང་ བློོ་

སྟོོབས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་སྔོན་འགོག་འབད་
དགོ་པའི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ འཇིགས་སྣང་ ཡང་ན་ ཕྱོོགས་རིས་མེད་པར་སྒྲུབ་དགོ་
པའི་ ལས་དོོན་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དོོན་ལུ་ཨིན།

༤.༢ ཐག་ཉེ་བའི་གདོོང་ལན།
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོོ་གིས་ དྲང་སྤྱོོད་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ དེ་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་ གཞི་རྩ་

ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོོད་པའི་ སྲིད་དོོན་གྱི་གཞི་བཀོད་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྩ་ཁྲིམས་

ཆེན་མོོའི་ནང་ལུ་ འགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་བྱིན་ནི་དང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོོན་ཚུ་ དབང་ཚད་ལོོག་སྤྱོོད་

དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་ དེ་ལས་ སྲིད་དོོན་གྱི་ཕྱོོགས་ཞེན་མེད་པར་གྲུབ་ནིའི་དོོན་ལུ་ རང་དབང་ཐོོག་ལས་

ཕྱོོགས་རིས་མེད་པར་ འདྲ་མཉམ་གྱི་སྒོ་ལས་ལཱ་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ དམངས་གཙོོའི་རིང་ལུགས་དང་འབྲེལ་
ཤོོགས་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

བའི་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
ཨིན་རུང་ འགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ དེ་ལས་ རང་དབང་ཐ་དད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ གཙུག་

སྡེ་དེ་ཚུ་གིས་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་མཐའ་དོོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལས་འགན་ཚུ་གྲུབ་པའི་སྐབས་ ལས་སྡེ་གཅིག་
གི་གཅིག་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་མ་ཆོགཔ་དང་ ལཱ་ཚུ་གཅིག་ཁར་འབད་མ་བཏུབ་མེན། ངོ་མ་འབད་བ་ཅིན་

ངན་ལྷད་ཅན་དང་ ག་སླབ་ཉན་མི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ འགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ ཡང་ན་ རང་དབང་
ཐ་དད་ཀྱི་དགོངས་དོོན་ཚུ་ རང་སོོའི་སྒེར་དོོན་སྒྲུབ་ནི་གི་དོོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚད་ ཁོང་རའི་དོོགས་པ་

ཅན་གྱི་ལས་དོོན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོོད་སྡོོམ་རོོགས་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཤེས་རྟོོགས་འབྱུང་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོོ་བཞག་
ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ངོ་མ་ཡོོདཔ་ཨིན།

མི་མང་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ནང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་འགན་དབང་ཡོོད་

པའི་ དབང་འཛིན་དང་ རྩོོད་བཤེར་གྱི་འགན་དབང་ཡོོད་པའི་ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་ལུ་གདོོང་ལེན་
དོོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་ནི་ནང་ ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་འབད་བརྩོོད་བསྐྱེད་དགོ་པའི་
རེ་བ་ བསྐྱེདཔ་ཨིན་པའི་ ཤེས་རྟོོགས་འབྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་

འ་ནཱི་འདི་ གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཆ་རའི་

ཁ་ཐུག་ལས་ ཕན་ཚུན་གྱི་འགན་དབང་དང་ དབང་ཚད་ དེ་ལས་ རང་དབང་ཚུ་ལུ་བརྩི་བཀུར་འབད་ཐོོག་

ལས་ འཆར་སྣང་གཅིག་གི་ཐོོག་ལུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བློོ་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ མཐུན་ཏོོག་ཏོོ་སྦེ་ལཱ་འབད་
བ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་གྲུབ་ཚུགས། ང་བཅས་ར་བཟུམ་མའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ལས་

གཡོོགཔ་ཚུ་གི་བར་ན་མཉམ་རུབ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ བརྡ་སྤྲོོད་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་ལེགས་ཤོོམ་མེད་
མི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་དམིགས་དོོན་ཚུ་སྒྲུབ་ནི་ནང་ གདོོང་ལན་འབྱུང་སྟེ་ར་ཡོོད་པའི་ཚ་

གྱང་སྐོར་ལས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་(སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ འི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དུས་ཆེན་གྱི་གསུང་བཤད་
) གཏིང་ཟབ་དྲགས་དང་ མངོན་གསལ་ཆེ་ཏོོག་ཏོོ་སྦེ་ གསུངས་གནང་སྟེ་ཡོོད།

ང་བཅས་རང་བཟུམ་མའི་ མི་སྡེ་ཆུང་ཀུ་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་འབད་ནི་འདི་ གདོོང་ལན་ཅན་ཅིག་སྦེ་

རང་གནས་ཡོོདཔ་ཨིན། འདས་པའི་ལོོ་དག་པ་ཅིག་ནང་ གཅིག་མཐུན་ཐོོག་ལས་ལཱ་འབད་དེ་ དཔེ་སྟོོན་རུང་
བའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དཔེ་སྟོོན་ཐོོག་ལས་ ལཱ་འབད་དགོ་པའི་གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ རང་ར་སོོའི་ལམ་

ཕྱོོགས་བཟུང་ཞིནམ་ལས་ མི་མང་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མེདཔ་བཟོོ་མི་ལས་
བརྟེན་ གདོོང་ལན་འདི་ ཧེང་སྐལ་རང་སྦོོམ་སུ་དང་ མགུ་རྙོག་དྲགས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོོད། ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གི་ཐོོག་ལས་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ལོོ་འགོ་བཙུགས་ཁམས་ལས་རང་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་ལཱ་གི་འབྲེལ་བ་བཟོོ་ནི་ལུ་ འབད་བརྩོོན་

བསྐྱེད་དེ་འབད་རུང་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲེལ་མཐུན་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་འབད་མ་བཏུབ་མི་
ལུ་བརྟེན་

བཤོོལ་ཏེ་བཞག་དགོཔ་ཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་

རྩོོད་དཔོོན་

ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གཉིས་ གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལཱ་གཅིག་ཁར་འབད་ནི་མི་འོོང་ཟེར་མི་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་
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ཤོོགས་གྲངས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

མནོོ་ལུགས་འདི་གིས་ གཅིག་བསྡོོམས་དང་ དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་བཟོོ་ནི་ནང་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་གནད་
དོོན་གུར་འཆམས་ཁ་འབྱུང་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་བཟོོ་བཞག་ཡོོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡
ལུ་

གནས་སྟངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

གི་

ཉམས་མྱོོང་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་འབད་ཐོོག་ལས་

ཅན་མ་གིས་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་

རྩོོད་བཤེར་འབད་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་གནང་ཡོོད་

རུང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༢ ལོོའི་ ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་པོོའི་ཞིང་ས་ཆ་གཡོོ་སྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོོད་གཞི་
འདི་བཟུམ་མའི་དབང་ཚད་ཚུ་

དུས་རྒྱུན་རང་ལག་ལེན་

འཐབ་ནི་མེན་པར་ གམིགས་བསལ་གྱི་དོོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཧེ་མ་ལས་

རང་ གསལ་ཏོོག་ཏོོ་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་འདི་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཉེས་

འདོོགས་པ་ཅིག་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ གནས་རིམ་ཆེ་བའི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྩོོད་

དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འགན་འཁུར་དང་ རང་དབང་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་ཚུ་ཡང་བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། གནད་
དོོན་འདི་ ད་ལྟོོ་ལས་མ་སེལ་བ་ཅིན་ མ་འོོངས་པའི་ནང་ གནོོད་ངན་སྦོོམ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ལྷན་
ཚོོགས་ཀྱིས་ ལོོག་སྟེ་རང་ འ་ནཱི་དྲི་བ་ཚུ་བྱ་ཐབས་མེད་པར་ དྲན་སྐུལ་འབད་དེ་ དྲན་ཐོོ་བཀོད་དགོཔ་འཐོོན་
ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ ཀྲོང་གསར་གྱི་ས་ཆའི་རྩོོད་ཉོགས་འདི་ ཟླ་ངོ་༡༨ དེ་ཅིག་གི་

རྒྱབ་ལས་ལོོག་སྟེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ སླར་ལོོག་སྤྲོོད་མི་ལས་འགོ་བཙུགས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩

ནང་ ཇེ་པི་ཨེལ་པི་ ཁྲལ་གཟུར་གྱི་རྩོོད་གཞི་ལུ་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ རྩོོད་གཞི་གུ་ དང་ལེན་འབད་
ཐངས་དང་ རྩོོད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་ མི་མང་གི་མཐའ་དོོན་ལུ་མ་བལྟ་བར་ རྩོོད་ཉོགས་

འདི་ཆ་མེད་གཏང་ནི་ ཡང་ན་ མཐོོ་གཏུགས་འབད་ནི་ལས་བཀག་ནི་གི་ གྲོས་ཐག་གཅད་ཐངས་འདི་ལུ་ལྟ་

སྟེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་བརྩིས་ཏེ་ མི་མང་ཤོ ོས་ཅིག་ར་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་ཚུ་ ཉེས་པ་མེདཔ་
སྦེ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་པ་དང་ རྒྱབ་མི་ དེ་ལས་ དྲང་དཔོོན་ཚུ་གི་འགན་ཁག་
ག་ར་ སྟབས་གཅིག་ལུ་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ལེནམ་མེན་ན་ཟེར་ ཧ་ལས་ཏེ་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་

གནས་སྟངས་ནང་ ནང་འཁོད་འགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དང་ ཐག་བཅད་ཀྱི་དབང་ཚད་
འགན་འཁྲི་ ཁྱད་རིག་དང་བཟང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ལ་སོོགས་པའི་དྲི་བ་ཚུ་ ཕྱིར་བཀོད་འབད་དགོཔ་འཐོོན་
མས།

ཨིན་རུང་རང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ཚ་གྱང་གཙོོ་བོོ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཉེས་འདོོགས་པ་ཚུ་

གིས་ འཆར་སྣང་ཅན་ ཡང་ན་ འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཨིན་ན་

ཟེར་བའི་ ཚ་གྱང་ཚུ་འབྱུང་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ དམིགས་བསལ་གྱི་ མི་མང་གི་སེམས་ཁར་ སྐབས་སུ་བབས་པའི་

རྩོོད་གཞི་ནང་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཉེས་འདོོགས་པ་ ཁོ་རང་ སྔོན་མ་སྒེར་གྱི་ཁྲིམས་རྩོོདཔ་ཅིག་འབདཝ་ལས་
ཤོོགས་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མཐའ་དོོན་ལུ་ ཤན་ཞུགས་འབྱུང་དོོ་ཡོོདཔ་སྦེ་ འཆར་ཏེ་འདུག། བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ནང་ རྩོོད་

དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རྩོོད་བཤེར་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་

ཚུ་ག་ར་ མི་མང་གི་མཐའ་དོོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་དོོ་ཡོོདཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྩོོད་
དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་འདི་ ཁྲིམས་དོོན་གཙོོ་འཛིན་འགོ་དཔོོན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་མང་གི་མཐའ་དོོན་ཚུ་མཐའ་

བཏོོག་ནི་ནང་ དབང་ཚད་སྦོོམ་ཡོོད་རུང་ ག་ལུ་ཉེས་འཛུགས་བཀོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ཉེས་འཛུགས་ག་བཟུམ་
ཅིག་བཀལ་ནི་ཨིན་ན་

དེ་ལས་

རྩོོད་གཞི་ག་འདི་མཐོོ་གཏུགས་འབད་ནི་ཨིན་ན་ལ་སོོགས་པ་ཚུ་ནང་ ཁོ་

རའི་དབང་ཚད་སྤྱོོད་དེ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་པའི་སྐབས་ ལྟ་བཀོད་དུམ་གྲ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ ཡང་ན་ མ་པ་
ལས་མེད་མི་དེ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་དང་ སྤྱིར་བཏང་ཉེས་རྩོོད་ཀྱི་དྲང་ཁྲིམས་ནང་ལུ་ ཚབས་

ཆེན་གྱི་ཕན་གནོོད་ཚུ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། ལྟ་བཀོད་དང་ འགན་འཁྲིའི་ཐབས་ལམ་མེད་པའི་དབང་ཚད་ཚུ་

གིས་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་གསལ་སྟོོན་འབད་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས་ལུ་ མ་གནས་

ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ ཡར་འཕེལ་བཟོོཝ་མ་ཚད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དོོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་
ངན་ལྷད་འཇོམས་ཐབས་སྒྲིག་ནི་ལུ་ འབད་བརྩོོན་བསྐྱེད་ཡོོད་པའི་ལས་དོོན་ཚུ་ཡང་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་བཟོོ་ནི་
གི་ ཉེན་ཁ་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་ཚུ་མེདཔ་བཟོོ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཉེས་
འདོོགས་པ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོོན་ལྟ་ཡོོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ རྩོོད་དཔོོན་
ཡོོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མི་ངོ་ རྒྱབ་སྣོོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གོང་འཁོད་གནད་དོོན་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་
རྒྱབ་སྣོོན་བཀོདཔ་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་འདི་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་

ལས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ་དང་ རང་སོོའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ (གཞུང་གི་རྩོོད་

གཞི་དང་ རྩོོད་བཤེར་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིནམ་བཞིན་དུ་) འཆར་སྣང་ཅན་གྱི་ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་དང་ འབྱུང་
ཉེན་ཡོོད་པའི་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་གཉིས་ཆ་ར་བཀག་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་ཚུ་ དོོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་འདུག།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འདུས་ཚོོགས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་
ལུགས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་ གཙོོ་གཞུང་སྦེ་བཟོོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ནན་ཏན་སྦེ་བཀོདཔ་ཨིན།

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ བཟང་སྤྱོོད་དང་ དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ ཁྱད་རིགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་
སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་གལ་ཆེ་བས། དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ རྩ་

བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཞུ་བའི་སྐབས་ ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བློོ་གཏད་དེ་ སེམས་དང་མནོོ་བསམ་གཅིག་
སྦེ་གཏང་ཐོོག་ཕྱག་ཞུ་ཚུགས།
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མཇུག་དོོན།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩
།
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོ
གས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ ཅན་མ་འདི་ ད་ལྟོོའི་ལྷན་འཛིན་གྱི་ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་མཇུག་ཨིནམ་དང་ དམིགས་

བསལ་གྱི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ གནས་ཡུན་ཚང་ནི་ཨིན་མི་ ཁྲི་འཛིན་ཀུན་ལེགས་དབྱངས་
འཛོོམས་དང་ ལྷན་འཛིན་རྒྱ་མཚོོ་གཉིས་ཀྱི་ ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ མཇུག་ཨིན། ལྷན་འཛིན་ཀརྨ་ དྲི་དངོས་གྲུབ་
འདི་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷན་འཛིན་ངག་དབང་པདྨོོ་གིས་
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢༣ ལུ་ ལྷན་འཛིན་གསརཔ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོོདཔ་ད་ འ་ནཱི་ལོོ་བསྟར་

སྙན་ཞུ་འདི་གིས་ ལྷན་འཛིན་གཉིས་པའི་(ཧེ་མ་དང་ད་ལྟོོའི་འཐུས་མི་གཉིས་ཆ་ར་) འགོ་ཁྲིད་དང་ འབད་
རྩོོལ་ དེ་ལས་ ཕན་འདེབས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལག་ལེན་ཚུ་གི་སྐོར་

ལས་བཀོད་དེ་ཡོོད།

ལྷན་འཛིན་གཉིས་པ་འདི་གསར་བསྐོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ ལོོ་ངོ་

༡༠ དེ་ཅིག་ཡང་མ་ལང་པར་ཡོོད་རུང་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ བཙན་ཏོོག་ཏོོ་སྦེ་

གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོོད། ལྷན་འཛིན་གསར་པའི་གདོོང་ལན་འདི་ འཕེལ་ཤུགས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་རྐྱངམ་
གཅིག་མེན་པར་

ལྷན་འཛིན་དང་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་དང་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་

ངན་ལྷད་

བཀག་སྡོོམ་གྱི་འབད་བརྩོོན་ཚུ་ རྩ་བརྟན་བཟོོ་ནི་ཚུ་ཨིན། ལྷན་འཛིན་གྱིས་ འཕྲལ་དང་ཕུགས་ཀྱི་གཙོོ་རིམ་

ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡི། འཕྲལ་གྱི་གཙོོ་རིམ་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་མྱོོང་བཞིན་ཡོོད་
པའི་ ཡུན་རིང་གནས་པའི་ མི་སྟོོབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་ ལག་ལེན་/ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ཁུངས་མཐུན་བཟོོ་ནི་

དེ་ལས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་གཙོོ་བོོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྡ་དོོན་བརྗེ་སོོར་དང་མཉམ་འབྲེལ་འབད་
ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ཕུགས་ཀྱི་གཙོོ་རིམ་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་འདི་ གདམ་ཁ་ཅན་

གྱི་ གཡོོག་སྤྲོོད་མི་ཅིག་སྦེ་བཟོོ་ནི་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོ་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ རྒྱབ་ལུས་ཉོགས་

བཤད་མར་ཕབ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་ མི་མང་ཤེས་ཡོོན་དང་སྔོན་འགོག་གི་ལས་རིམ་
ཚུ་ཡར་འཕེལ་གཏང་ནི་ཚུ་ཨིན།

དེ་བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་དེ་ཡང་ བྱ་སྒོ་དང་འཁྲིལ་ ཁྱད་རིག་ཅན་བཟོོ་

ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོོད་བྱ་སྒོ་ཚུ་ནང་ མཆོག་འགྱུར་གྱི་སྦྱོོང་བརྩོོན་འབད་ནི་ལུ་ གོ་སྐབས་ཡར་སེང་གི་མ་ཚད་
གོ་གནས་ཡར་སེང་གྱི་མདུན་ལམ་ཡར་འཕེལ་གྱི་དོོན་ལུ་ གཞི་བསྒྱུར་འབད་ཡི། ལྷན་ཚོོགས་ནང་མི་སྟོོབས་
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ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཀྱི་གྲངས་ཚད་ཡང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ལུ་ ལས་བྱེདཔ་༦༦ ཡོོད་མི་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ནང་ ལས་བྱེད་༡༡༨

གུར་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོད་མི་འདི་ རྒྱ་ཆ་༧༨.༨ གི་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་ཁྱད་རིག་ཅན་ དེ་ལས་ བློོ་སྟོོབས་ཅན་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཐབས་བྱུས་ཀྱི་

སྒོ་ལས་ མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་ནང་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་གཞི་བཀོད་དང་
བསྟུན་པའི་ མི་སྟོོབས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་བྱེད་པའི་དོོན་ལུ་
མི་སྡེ་ནང་ཕན་བདེ་ཆེ་བའི་གཞི་བཀོད་དང་ ནང་འཁོད་བྱ་སྒོའི་གནས་བཏང་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ལེགས་བཅོས་

འབད་དེ་ཡོོད། ལྷག་པར་དུ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་བཞེད་དོོན་དང་ ཉོགས་བཤད་དང་བསྟུན་པའི་ ཉོགས་བཤད་
འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་ ཡར་དྲགས་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཞིབ་
དཔྱད་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོོད་པའི་ ཉོགས་བཤད་ཚུ་ཡང་ ཧ་ཅང་གི་ཕར་ཕབ་འབད་ཡོོདཔ་ལས་ དེ་གི་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ ཚད་ཅིག་ལས་མེད་པའི་འཐོོན་སྐྱེད་ཚུ་ ད་ལྟོོ་གནས་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ནང་ ཟད་སོོང་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབད་ཚུགས། དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་

ལས་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་གཞི་དོོན་ཚུ་ནང་ ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོོན་ལུ་ གཞེད་

དོོན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་འབད་དེ་ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ གཡོོག་སྤྲོོད་མི་
ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིན་པའི་ བསྐྱར་གསོོའི་མཐོོང་ཚུལ་ཐོོག་ལས་ ལས་འགན་ཚུ་སྒྲུབ་ཨིན། ཧེ་མ་ལས་ གནས་
བཞིན་ཡོོད་པའི་ དགོངས་ཞུ་དང་གཏན་བཞག་ལ་སོོགས་པའི་ མི་སྟོོབས་ཀྱི་བཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ངན་

ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེད་པའི་སྡེ་རིམ་གྱི་དོོན་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་བློོ་བསྐུལ་དང་ མི་སྡེའི་ཉེན་

སྲུང་མ་དངུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་སྦེ་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོད་མི་འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ ཆ་འཇོག་གནང་ཡོོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ གོ་རིམ་དང་བསྟུན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
ཡོོད། ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ལུ་ ཡིག་ཚང་བཟོོ་བསྐྲུན་འབད་བཞིན་ཡོོད་མི་འདི་ བསྒྲུབ་ཚར་དོོ་ཡོོདཔ་དང་ དེ་གིས་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་སྒྲུབ་ནི་ནང་ ཕན་ཐོོགས་བྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོོད།

འབྲུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ནང་ གཅིག་མཐུན་གྱི་འགན་ཁག་ཚུ་ཁུངས་
མཐུན་བཟོོ་ནི་དང་

བཟང་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཞལ་འཛོོམས་ཚུ་དང་

བཟང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་གོང་

འཕེལ་ སློོབ་གྲྭ་ཁག་དང་སྦྱོོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་ཚུ་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་ནང་ གཙང་
སྤྱོོད་དང་བཟང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཚོོང་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་དང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་
དེ་ལས་ ན་གཞོོན་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ལཱ་ནང་ གྲལ་གཏོོགས་འབད་ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ སྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་
སྤྲོོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྲོོལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འབད་བརྩོོན་གཙོོ་བོོ་ཅིག་ཨིན།
ཤོོགས་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

མི་སྡེའི་ཡན་ལག་ག་རའི་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྲོོལ་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་དང་ རྩ་བརྟན་བཟོོ་ནི་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་འབད་བརྩོོན་ཚུ་ དོོན་སྨིན་ཐོོག་ལས་བསྒྲུབ་ནི་ནང་གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན། འ་ནཱི་

འདི་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ཡོོདཔ་ ཟེར་མི་འདི་ ལོོ་ལྔོའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་གྲུབ་

འབྲས་གཙོོ་བོོ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་གཅིག་སྦེ་

གཏན་བཞག་འབད་མི་དེ་གིས་

རྩ་བརྟན་བཟོོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

འ་ནཱི་དམིགས་ཡུལ་དང་ དམིགས་གཏད་ཚུ་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ མི་དམངས་དང་ སྒེར་སྡེ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་
རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐབས་བྱུས་༢༠༡༩-༢༠༢༣ ཅན་མ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོོན་

ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོོད། ནུས་ཤུགས་ཅན་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་འབད་བརྩོོན་ལྡན་པའི་ ངན་ལྷད་བཀག་

སྡོོམ་གྱི་བར་འཛུལ་གྱི་ལྟ་རྟོོག་ཚུ་ ངེས་བརྟན་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་འདི་ འགོ་ཐོོག་

སྦེ་ ལོོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ ལག་ལེན་གཙོོ་བའི་བརྡ་སྟོོན་དང་གཅིག་ཁར་ དམ་དམ་སྦེ་རིམ་བསྒྲིག་
འབད་དེ་ཡོོད།

ད་རེས་ནངས་པར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ནང་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅིག་འབད་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་སྨྱོོས་ཟས་དང་ཉེས་འགེལ་ཡིག་ཚང་གི་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཞིན་ཡོོད་པའི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་ཆོད་ཡིག་ལུ་ གནས་ཡོོད་མེད་
ཀྱི་ བསྟར་སྤྱོོད་བསྐྱར་ཞིབ་ཐབས་ལམ་འཁོར་རིམ་དང་པའི་ནང་ ཆོད་ཡིག་འདིའི་དགོངས་དོོན་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཚུ་གི་གནས་ཚད་ལེགས་ཤོོམ་ཡོོདཔ་ལས་ ལེགས་བསྟོོད་འབད་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་གཞི་རྩ་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཁར་

ཚད་མཉམ་འགྱོ་སྟེ་ཡོོདཔ་

ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ངན་ལྷད་རྩ་མེད་གཏང་ནི་ནང་ བཞེད་དོོན་ཐོོག་ལས་ ཐབས་ལམ་བཏོོན་མི་ལུ་

རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོོས་ཅིག་གི་ ལེགས་བསྟོོད་འབད་བཞིན་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་གྱི་ ངན་ལྷད་
མཆར་སྣང་གནས་ཐོོའི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཨང་དང་སྐུགས་ཚད་ཡང་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༤ ལུ་ སྐུགས་༦༥

ཐོོབ་ཐོོག་ ཨང་༣༠ པའི་ནང་བཀོད་ཡོོད་མི་ལས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༨ དང་༢༠༡༩ ལོོ་ནང་ སྐུགས་༦༨ ཐོོབ་ཐོོག་
ཨང་༢༥ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་
ཚད་ ལེགས་ཤོོམ་གུར་(རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༦) ལྷོོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བག་ལྷོོད་ཏོོག་ཏོོ་སྦེ་རྩ་ལས་སྡོོད་ནི་མི་འོོང་། ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་

འབད་ནི་གི་མདུན་ལམ་འདི་ གདོོང་ལན་ཅན་ཅིག་འབད་ར་སྡོོད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟོོ་ཚུན་ཚོོད་གྲུབ་འབྲས་

སྟོོན་མི་འདི་ ཉེན་འཚུབ་ཅན་ཅིག་སྦེ་མཐོོང་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་
འབད་ནི་འདི་

ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོོམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ བཟང་སྤྱོོད་ཀྱི་བརྩིས་མཐོོང་ལུ་གནས་

ནི་མེན་པར་ ཁྲིམས་བསྟར་སྤྱོོད་ལུ་འཇིགས་སྣང་འབྱུང་ནི་ལ་སོོགས་པའི་ (འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ འཛམ་
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་སྐྱོང་བརྡ་མཚོོན་༢༠༡༨ ཅན་མ་) ཕྱིའི་གནད་དོོན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བརྟེན་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ཡུན་རིངམ་སྦེ་གནས་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་མེནམ་ལས་ ཚ་གྱང་སྦོོམ་ཡོོད་

ནི་དེ་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་

དྲན་ཚོོར་སྒོ་ལས་ཡུན་བརྟེན་གྱི་འབད་བརྩོོན་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ཞུ་བསྐུལ་འབདཝ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱིས་ དུས་རབས་༢༡ པའི་དོོན་ལུ་ བསྐྱར་གསོོ་འབད་ཡོོད་པའི་གོང་འཕེལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདི་ དང་དུ་

ལེན་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་གྱི་དོོན་ལུ་ ཆ་འཇོག་འབད་མི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་/ཐབས་བྱུས་ཚུ་/

ཐབས་ཆས་ཚུ་ ད་ལྟོོའི་འཕྲུལ་རིག་གི་དུས་ཚོོད་ནང་ ངན་ལྷད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འཕེལ་ཏེ་
འགྱོ་མི་གི་ཐད་ཁར་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ཡང་ མགུ་ཏོོག་ན་སི་སི་ འོོང་ནི་ཨིན་པས། ངན་ལྷད་འདི་ བྱ་སྒོ་ལོོག་
སྤྱོོད་དང་ སྲིད་བྱུས་དབང་བཟུང་ ཁེ་ཕན་གྱི་བདག་དབང་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་དང་གཅིག་ཁར་

ནང་གསུག་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་སྤྲོོད་ལེན་འབད་མི་བཟུམ་མའི་ ངན་ལྷད་ཚུ་མགོ་རྙོག་དྲག་དང་ འཇམ་ཏོོང་ཏོོ་སྦེ་

ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལུ་འགྱུར་འོོང་། བྱ་སྒོ་ཚུ་ལོོག་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་པའི་ཉོགས་བཤད་ཚུ་ རིམ་མཐུན་

འབད་ར་བཀོད་མི་འདི་

ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་ཉེས་སྤྱོོད་མཐོོ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་

ཚར་མི་རྩོོད་ཉོགས་ཚུ་གིས་ གཏན་འཁེལ་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ལམ་ཕྱོོགས་འདི་ སྲིད་
བྱུས་བརྩམ་ནི་དང་ བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་ནང་ སྒེར་གྱི་མཐའ་དོོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་ གཡོོ་དོོ་ཡོོད་པའི་
བརྡ་མཚོོན་སྟོོནམ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ངན་ལྷད་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་བཟོོ་ནི་ཟེར་མི་འདི་ དཔའ་ཞུམ་སི་སི་གི་ལཱ་བཟུམ་
སྦེ་མཐོོང་རུང་ འབད་མ་ཚུགསཔ་ག་ནི་ཡང་མེད། ང་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་འདི་ ང་བཅས་རའི་ མཁྱེན་

གཟིགས་ཆེ་བའི་མི་དབང་རིམ་བྱོོན་ཚུ་གི་དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོོ་དང་ ང་བཅས་རའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ ཆབ་སྲིད་
ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་གཞི་བཀོད་ དེ་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚུ་ལུ་རག་ལས་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་༡༡༢ པ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

ན་གཞོོན་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་

རིམ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་

རྒྱལ་སྲུང་(རྒྱལ་ཡོོངས་ཞབས་ཏོོག་)གི་ལས་

གསུངས་གནང་མི་འདི་གིས་

དགའ་སྐྱིད་དང་

ཞི་བདེ་

ངན་ལྷད་མེད་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མ་འོོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས་ནང་ སྐྱིད་ཉམས་དང་མཐར་འཁྱོལ་
ཅན་འོོང་ནི་ཨིན་པའི་ ཁས་བླངས་བསྐྱར་གསོོ་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

གྲུབ་འབྲས་ནེ་ཅིག་སྟོོན་ཡོོདཔ་བཞིན་དུ་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ནང་ ད་ལྟོོ་ཡོོད་པའི་འཕེལ་ཤུགས་
འདི་

ཡུན་བརྟན་དང་

འདྲ་མཉམ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོོན་ལུ་

གསལ་ཏོོག་ཏོོ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།

ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དཀའ་སྡུག་ག་ཅི་བཟུམ་མྱོོང་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་
ཤོོགས་གྲངས།
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

མཆོག་གིས་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ “མི་རློོབས་ཉུང་སུ་འབད་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་འདི་ནང་

མི་སེར་དང་གཞུང་མནོོ་བསམ་གཅིག་སྦེ་གཏང་སྟེ་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་

དཀའ་ངལ་ག་ཅི་བཟུམ་འབྱུང་སྟེ་འབད་

རུང་ དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་སེལ་མ་ཚུགསཔ་རྩ་ལས་མེད་” (མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོོ་ཆེ་
མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༢ ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་ལུ་གསུངས་གནང་མི་གསུང་བཤད་) ཟེར་
གསུངས་མི་འདི་ལས་ སེམས་ཤུགས་འཕྲོོ་མཐུད་དེ་ར་ལེན་དགོཔ་ཨིན།

མཇུག་ར་ ལྷན་ཚོོགས་ཧོོངས་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ནང་ གདོོང་ལན་ཅན་དང་ དཀའ་ཚེགས་

ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་ལས་དོོན་འདི་ རྗེས་དྲན་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་

གོ་སྐབས་ལེན་ཐོོག་ལས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ འགྱུར་ལྡོོག་མེད་པའི་ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བ་མཛད་
གནང་མི་དང་ གཞུང་(ཧེ་མ་དང་ད་ལྟོོ་) གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ སྤྱི་ཚོོགས་(ཧེ་མ་དང་ད་ལྟོོ་) ཀྱི་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སྟོོན་ ཁེ་གྱོང་ལྡན་མི་ཚུ་གི་མཉམ་འབྲེལ་ དེ་ལས་ མི་དམངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་

གང་དྲག་མཛད་མི་འདི་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ བཀྲིན་དགའ་ཚོོར་ཞུ་ནི་ཨིན། དམིགས་བསལ་

གྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ནི་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་

ཀྱི་མཐའ་དོོན་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཡུན་རིང་གི་འགན་ལེན་དང་ འགྱུར་བ་མེད་པའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་མི་འདི་
ལུ་ དགའ་ཚོོར་དང་གཅིག་ཁར་ བཀྲིན་ལེགས་སོོ་ཞུ་ནི་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྩ་བ་
གསུམ་གྱི་རེ་འདུན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ངན་ལྷད་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་བཟོོ་ནི་གི་ལུ་ འཕྲོོ་
མཐུད་དེ་རང་ འགན་ཁག་ཚུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་གོ་ལས་ འབག་ནི་ཨིན།
ངན་ལྷད་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད།!
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
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ཟུར་སྦྲགས།

ཤོོགས་གྲངས།

133

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་: སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལོོའི་ནང་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་རྩོོད་བཤེར་གྱི་དོོན་ལུ་བཏང་
ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས།

ཨང་། རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་ཨང་། རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།
༡

༠༡/༢༠༡༨

༢

༠༥/༢༠༡༨

༣

༡༡/༢༠༡༨

༤

༢༦/༢༠༡༧

༥

༡༤/༢༠༡༨

༦

༡༦/༢༠༡༨

༧

༠༡/༢༠༡༩

ཧེ་མའི་ན་རྒྱ་རྒཔོོ་གྲལ་གཏོོགས་ཡོོད་པའི་ གཡོོ་ཟོོལ་དང་ངན་ལྷད།

ཧེ་མའི་དངུལ་རྩིས་བློོན་པོོ་གྲལ་གཏོོགས་ཡོོད་པའི་ རྟ་བབས་ལུ་ས་ཆ་
དང་འབྲེལ་བའི་གཡོོ་ཟོོལ།

ཕྱིར་གཏུགས་ཟླ་ཚེས།
༢༨/༠༡/༢༠༡༩
༠༡/༠༣/༢༠༡༩

ཧེ་མའི་མོོང་སྒང་རྫོོང་ཁག་ ཚོོགས་འདུ་གི་ཁྲི་འཛིན་ གྲལ་གཏོོགས་ཡོོད་
པའི་ གཡོོ་ཟོོལ་དང་ངན་ལྷད།

༠༥/༠༤/༢༠༡༩

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་གི་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོོགས་ཀྱིས་ མ་
དངུལ་ལྐོག་ཟ།

༢༧/༠༦/༢༠༡༩

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོང་ཐོོག་ལས་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་
མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའི་ བཟོོ་བསྐུན་ལས་འགུལ་ནང་ གཡོོ་ཟོོལ་དང་ངན་
༢༨/༠༥/༢༠༡༩
ལྷད།

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ལས་ སྣུམ་འཁོར་
བཏང་ཆོག་པའི་ ཆོག་ཐམ་ལེན་ནི་ནང་ གྲལ་གཏོོགས་ཡོོད་པའི་ སྣུམ་
འཁོར་བརྡ་སྟོོན་སྡེ་ཚན་ནང་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་
ནང་གསུག།

༡༨/༠༧/༢༠༡༩

བཟང་མཆོག་བཟོོ་བསྐུན་གྱི་ གཡོོ་ཟོོལ།

༢༣/༠༧/༢༠༡༩

བསྟན་པ་རྡོོར་ལྡན་མའི་སྐུ་འདྲ་ལས་འགུལ་ནང་ ལྐོག་ཟ།

༡༣/༠༩/༢༠༡༩

༨

༠༩/༢༠༡༦ (ཆ་
ཤས་༢ པ་I)

༩

༠༣/༢༠༡༩

རྩི་རང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ནང་ དངུལ་གཉེརཔ་གི་ ལྐོག་ཟ།

༡༨/༠༩/༢༠༡༩

༡༠

༡༨/༢༠༡༨

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ལཱ་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ངན་ལྷད།

༠༧/༡༠/༢༠༡༩

༡༡

༢༢/༢༠༡༩

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཅ་ལ་(རྩི་ནག་) མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ངན་ལྷད།

༠༧/༡༠/༢༠༡༩

༡༢

༠༩/༢༠༡༩

༢༨/༡༡/༢༠༡༩

༡༣

༠༢/༢༠༡༩ (ཆ་
ཤས་༢ པ་)

ཞབས་ཏོོག་ལྷན་ཁག་གི་ ལྕགས་སྐུད་ནང་འགྲན་ནང་ ནང་གསུག་ཞུ་
སྐུལ།
རིག་གསར་བཟོོ་བསྐུན་ལས་སྡེ་གི་ནང་གསུག།

༣༡/༡༢/༢༠༡༩
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ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཟུར་སྦྲགས་༢ པ།: སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
བཞིན་ཡོོད་པའི་ རྩོོད་ཉོགས།

ཨང་། རྩོོད་ཉོགས་ཨང་། རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།
༡

༡༥/༢༠༡༧

༢

༠༨/༢༠༡༧

༣

༢༢/༢༠༡༧

༤

༡༦/༢༠༡༧

ཐིམ་ཕུག་ ཨོ་ལ་ཁར་ལུ་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ།

༡༨/༠༩/༢༠༡༨

༦

༠༧/༢༠༡༤

ཐིམ་ཕུག་ དབང་སི་སི་ན་ལུ་ གཞུང་ས་ཁྲིམས་འགལ་ཐོོག་ལས་ཐོོ་བཀོད།

༠༧/༡༡/༢༠༡༨

༥

༧

༡༨/༢༠༡༧
༠༣/༢༠༡༨

སྤ་རོོ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ རྐང་འགྲུལ་དང་བལྟ་བཤལ་ཚད་འཛིན་ནང་ལྐོག་ཟ།

ཕྱིར་གཏུགས་ཟླ་ཚེས།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་
ས་ཆ་ཉོ་གཙོོང་།

ཐིམ་ཕུག་ཧེ་ཇོ་ལུ་ གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ མང་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

༠༩/༢༠༡༦ (ཆ་ ལྷའི་མེ་ཏོོག་ཕྱིར་ཚོོང་དང་ནང་འགྲེན་གྱིས་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༠༩ ལས་༢༠༡༧ ཚུན་
ཤས་༡ པ་)
ཁྲལ་དང་འབྲེལ་བའི་གཡོོ་ཟོོལ།

༩

༠༥/༢༠༡༨

༡༠

༢༦/༢༠༡༧
༡༦/༢༠༡༨

༡༢

༠༡/༢༠༡༩

༡༣
༡༤
༡༥

༡༦
༡༧
༡༨

༠༧/༡༡/༢༠༡༧

རྒྱལ་ཡོོངས་ཆུ་དཔྱད་དང་གནམ་གཤིས་རིག་པའི་ལྟེ་བ་ནང་ མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རིམ་
༠༦/༠༣/༢༠༡༨
སྐབས་ རིན་བསྡུར་ཚོོང་བསྒྱུར་གྱི་གཡོོ་སྒྱུར་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

༨

༡༡

༠༩/༡༠/༢༠༡༧

ཧེ་མའི་དངུལ་རྩིས་བློོན་པོོ་གྲལ་གཏོོགས་ཡོོད་པའི་ རྟ་བབས་ལུ་ས་ཆ་དང་
འབྲེལ་བའི་གཡོོ་ཟོོལ།

༠༤/༡༠/༢༠༡༨
༢༨/༡༢/༢༠༡༨
༣༡/༡༢/༢༠༡༨
༠༡/༠༣/༢༠༡༩

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོང་ཐོོག་ལས་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོོ་
༢༨/༠༥/༢༠༡༩
རིམ་སློོབ་གྲྭའི་ བཟོོ་བསྐུན་ལས་འགུལ་ནང་ གཡོོ་ཟོོལ་དང་ངན་ལྷད།
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་ལས་ སྣུམ་འཁོར་

བཏང་ཆོག་པའི་ ཆོག་ཐམ་ལེན་ནི་ནང་ གྲལ་གཏོོགས་ཡོོད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་ ༡༨/༠༧/༢༠༡༩
བརྡ་སྟོོན་སྡེ་ཚན་ནང་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་གསུག།

བཟང་མཆོག་བཟོོ་བསྐུན་ལས་སྡེ་གི་གཡོོ་ཟོོལ།

༠༩/༢༠༡༦ (ཆ་ བསྟན་པ་རྡོོར་ལྡན་མའི་སྐུ་འདྲ་ གསར་བཞེངས་ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་
ཤས་༢)
ལྐོག་ཟ།

༢༣/༠༧/༢༠༡༩
༣༠/༠༧/༢༠༡༩

༠༣/༢༠༡༩

རྩི་རང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ནང་ དངུལ་གཉེརཔ་གི་ལྐོག་ཟ།

༠༢/༡༠/༢༠༡༩

༢༢/༢༠༡༩

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཅ་ལ་(རྩི་ནག་) མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད།

༡༡/༠༩/༢༠༡༩

༡༨/༢༠༡༨

༠༩/༢༠༡༩

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ལཱ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད།

ཞབས་ཏོོག་ལྷན་ཁག་གི་ ལྕགས་སྐུད་ནང་འགྲན་ནང་ ནང་གསུག་ཞུ་སྐུལ།

༠༢/༢༠༡༩ (ཆ་
རིག་གསར་བཟོོ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་གསུག།
ཤས་༢ པ)

༠༢/༡༠/༢༠༡༩

༢༩/༡༡/༢༠༡༩
༣༡/༡༢/༢༠༡༩
ཤོོགས་གྲངས།
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༠༥/༢༠༡༤

༣

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་

༡༣/༢༠༡༤

༦

དོོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ནང་ མ་དངུལ་

༡༤/༢༠༡༢

༩ པ་)

(ཆ་ཤས་

ཚོོང་ཁང་)

དང་ཁྲལ་གཟུར། (རབ་བརྟེན་སྨན་

ལོོག་སྤྱོོད།

ཐའི་ལེན་ལུ་ འབྲུག་གི་ ཕྱི་འབྲེལ་

ས་ཚོོང་ལཱ)

བསོོད་ནམ་བཱེར་ཚོོང་ལཱ་ ཡེ་ཤེས་རྩི་

༥

༤༤ པ་)

(ཆ་ཤོོས་

ཁྲལ་གཟུར། (ཊི་ཌི་ཚོོང་ལས་དང་

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་

དངུལ་དང་དབང་ཚད་ལོོག་སྤྱོོད།

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་པ་གིས་ གཞུང་

ཁྲལ་གཟུར། (ཇེ་པི་ཨེལ་པི)

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་

སྤྱོོད།

ནང་རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ རུ་པི་ ལོོག་

ཐིམ་ཕུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་ཁང་ཚད་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༤

༡༣/༢༠༡༤

༣༣ པ་)

(ཆ་ཤོོས་

༡༣/༢༠༡༤

༠༢/༢༠༡༤

མིང་།

༢

༡

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་

༠༨/༠༨/༢༠༡༥

༠༥/༠༢/༢༠༡༥

༡༢/༡༠/༢༠༡༥

༠༩/༠༣/༢༠༡༥

༠༨/༠༨/༢༠༡༥

༢༦/༠༣/༢༠༡༤

གཏང་བའི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༢༦/༠༢/༢༠༡༦

༢༡/༠༡/༢༠༡༦

༢༠/༡༡/༢༠༡༥

༠༤/༠༩/༢༠༡༥

༡༧/༠༤/༢༠༡༤

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུག་ཁག་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

གསར་སྤང་ རྫོོང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ དྲུང་ཁག་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

ཟུར་སྦརགས་༣ པ།: སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ཡོོད་པའི་རྩོོད་གཞི།

༣༠/༡༡/༢༠༡༨

༡༡/༠༦/༢༠༡༩

༢༦/༠༩/༢༠༡༩

༠༢/༠༩/༢༠༡༩

༢༩/༠༨/༢༠༡༩

༠༤/༡༠/༢༠༡༨

ཚད།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

འདུན།

མཐོོ་ཁྲིམས་

གྲངས་མང་ ཆེ་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོོན་མཐོོ་

དྲང་མང་།

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོོན་མཐོོ་

འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོད།

ཉེས་གཟུགས་ཅན་གྱིས་

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོད།

ཉེས་གཟུགས་ཅན་གྱིས་

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོད།

ཉེས་གཟུགས་ཅན་༡ གི་

གཏུགས་འབད་ཡོོདཔ།

ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་མཐོོ་

གི་མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོད།

ཉེས་གཟུགས་ཅན་གཅིག་

དྲན་གསོོ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཤོོགས་གྲངས།

༡༠/༢༠༡༥

༠༡/༢༠༡༤

༠༤/༢༠༡༥

༠༥/༢༠༡༢

༩

༡༠

༡༡

༡༢

༡༣

༠༩/༢༠༡༥

༨

འགེལ་ཐོོག་གཞུང་ས་ཨེ་ཀར་༡.༣༧

ཐིམ་ཕུག་ཚ་ལུ་མ་ཕེབ་ལུ་ ཁྲིམས་

ནིའི་ནང་ ནང་གསུག

འགེལ་ཐོོག་གཞུང་ས་ཐོོ་བཀོད་འབད་

ཐིམ་ཕུག་ཚ་ལུ་མ་ཕེབ་ལུ་ ཁྲིམས་

ས་ཚབ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཡོོ་ཟོོལ།

ཧེ་མའི་རྫོོང་བདག་གི་ ཀྲོང་གསར་ལུ་

ནང་གསུག་དང་གཡོོ་ཟོོལ།

ནང་ རྒྱ་དངུལ་ཕྱིར་ལོོག་དོོན་ལུ་

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་ཁང་

འཛིན་ནང་ལྐོག་ཟ།

ངང་ལམ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་དབང་

སྐོར་དང་རྫུས་བཟོོ།

འབྲུག་འགྲེམ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ མགུ་

ཁྲལ་གཟུར། (ལས་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ)

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ལུ་ ནང་གསུག་དང་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།
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འཛུལ།

(ཆ་ཤས་༡ པ་) གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ ཐོོ་བཀོད་དང་ཧམ་

༠༡/༢༠༡༣

༢༧)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

མིང་།

༧

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་

༠༢/༠༦/༢༠༡༦

༢༦/༠༥/༢༠༡༦

ཡོོདཔ།

ཡིག་ཚང་གི་ལོོག་གཏང་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་

༣༡/༡༢/༢༠༡༦ ལུ་

༡༧/༧/༢༠༡༥

༡༣/༡༠/༢༠༡༥

༠༤/༠༧/༢༠༡༦

༣༠/༡༢/༢༠༡༥

༠༤/༠༤/༢༠༡༦

གཏང་བའི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་

༢༢/༠༣/༢༠༡༧

༢༡/༠༣/༢༠༡༧

༡༥/༠༢/༢༠༡༧

༢༥/༡༠/༢༠༡༦

༡༧/༡༠/༢༠༡༦

༣༠/༠༨/༢༠༡༦

༢༩/༠༨/༢༠༡༦

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན།

ཀྲོང་གསར་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན།

ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུག་ཁག་

ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

གྲངས་མང་ ཆེ་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

༢༨/༠༣/༣༠༡༩

༡༥/༡༡/༢༠༡༩

༡༤/༡༠/༢༠༡༩

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན།

06/༠༩/༢༠༡༩ མཐོ་ཁྲིམས་

༠༧/༡༡/༢༠༡༩

ཚད།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོད།

ཀྱིས་ མཐོོ་གཏུགས་འབད་

ཉེས་གཟུགས་ཅན་ ༢

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོད།

ཉེས་གཟུགས་ཅན་གྱིས་

འབད་དེ་ཡོོད།

ཡོོདཔ་ལས་མཐོོ་གཏུགས་

འཁྲུན་ཆོད་ནང་འཛོོལ་བ་

དྲན་གསོོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །
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ཤོོགས་གྲངས།

ཐིམ་ཕུག་སའི་རྩོོད་ཉོགས་- ཧེ་མའི་རྒེདཔོོ་

༠༧/༢༠༡༥

༠༦/༢༠༡༥

༢༢

ཤས་ ༣ པ་)

བརྡ་རྒྱུད་ལྟེ་བ་ནང་ གཡོོ་ཟོོལ་དང་ལྐོག་ཟ།

སྡོོམ་ཉིམས་བརྩི་སྲུང་ནང་ ན་གཞོོན་དང་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༤ རྒྱལ་སྤྱི་ངན་ལྷད་བཀག་

ཟ་དང་གཡོོ་ཟོོལ།

ཚད་ཀྱི་ ལུང་ཕྱོོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ ལྐོག་

སྤ་རོོ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་

ས་དྲིསི་༡༣༢ ནང་ཧམ་འཛུལ།

སྒང་གཅད་དང་ལྕང་དེབ་སྲིད་ལུ་ གཞུང་

མལ་༣༣ ཐོོ་བཀོད་དང་ཧམ་འཛུལ།

༠༡/༢༠༡༣ (ཆ་

ཤས་ ༤ པ་)

ཁྲིམས་འགེལ་ཐོོག་ གཞུང་ས་ ས་ཆ་ཌིས་

ལྐོག་ཟ།

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་དངུལ་ཁང་ནང་

གིས་ གཞུང་ས་གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ཐོོ་བཀོད།

༠༡/༢༠༡༣ (ཆ་

༠༢/༢༠༡༦

ཤས་ ༨)

ཁྲིམས་འགེལ་ཐོོག་སྒྱུར་སོོར་དང་ས་ཚབ།

༠༡/༢༠༡༣ (ཆ་

༢༡

༢༠

༡༩

༡༨

༡༧

ཤས་ ༥)

ཐིམ་ཕུག་སྒང་གཅད་ལུ་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༤.༥

འཛིན་ཚད་ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ འབྲུག་ཟ་སྤྱོོད་ལས་

གླ་འཐུས་ ཐོོབ་བརྗོད།

ནང་ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ལས་ ཉིན་ལྟར་

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༠༡/༢༠༡༣ (ཆ་

༠༩/༢༠༡༣

༡༥

༡༦

༡༡/༢༠༡༥

མིང་།

༡༤

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་

༠༥/༡༠/༢༠༡༥

༢༩/༠༤/༢༠༡༦

༠༦/༠༧/༢༠༡༦

༠༧/༠༩/༢༠༡༦

༢༡/༡༠/༢༠༡༦

༢༩/༡༢/༢༠༡༦

༠༧/༠༩/༢༠༡༦

༠༢/༠༨/༢༠༡༦

༢༣/༠༦/༢༠༡༦

གཏང་བའི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་

༡༧/༠༨/༢༠༡༧

༠༧/༠༤/༢༠༡༧

༠༥/༠༤/༢༠༡༧

༠༤/༠༤/༢༠༡༧

༠༢/༠༤/༢༠༡༧

༠༡/༠༤/༢༠༡༧

༢༧/༠༣/༢༠༡༧

༢༦/༠༣/༢༠༡༧

༢༣/༠༣/༢༠༡༧

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

སྤ་རོོ་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུག་ཁག་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

༣༡/༠༧/༢༠༡༩

༡༢/༠༩/༢༠༡༩

༡༤/༠༢/༢༠༡༩

༠༦/༠༩/༢༠༡༩

༡༡/༠༦/༢༠༡༩

ཚད།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོད།

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

དྲན་གསོོ།

གྲངས་མང་ ཆེ་མཐོ་ ཉེས་གཟུགས་ཅན་ ༡ གིས་
ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆུ་ཁ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༠༣/༢༠༡༧

༢༣/༢༠༡༦

༠༧/༢༠༡༧

༢༧

༢༨

༢༩

ཤས་༧ པ)

༠༡/༢༠༡༣ (ཆ་

༢༢/༢༠༡༦

༢༦

༣༠

༠༡/༢༠༡༦

ཤས་ ༣༦ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

༡༢/༢༠༡༦

མིང་།

༢༥

༢༤

༢༣

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་

ཧམ་འཛུལ།

གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ལས་ མཐོོ་བཀོད་དང་

འགེལ་ཐོོག་ སྲོོག ་ཤིང་ཨེ་ཀར་༡.༡༠

ཐིམ་ཕུག་རྒྱལཔོོ་བྱག་ཁ་ལུ་ ཁྲིམས་

ལྐོག་ཟ།

ནང་སྐྱོད་ཆོག་ཐམ་གི་བསྡུ་ལེན་གྱི་འཐུས་

སྤ་རོོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ ཕྱི་མི་

ནང་ལྐོག་ཟ།

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་གོ་འཕེལ་དངུལ་ཁང་

དང་ངན་ལྷད།

འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ་ཚུ་གིས་ གཡོོ་ཟོོལ་

འབྲུག་རྒྱལ་་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ནང་

ལྐོག་ཟ།

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་

ལྐོག་ཟ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་

ཀེན་པ་སྒེར་སྡེ་ཚད་ཀྱིས་ ཁྲལ་གཟུར།

མི་མང་རྩ་འགྲོ་ ཐོོ་བཀོད།

ལྕང་དེབ་སྲིད་ནང་ ཁྲིམས་འགེལ་ཐོོག་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༢༩/༠༩/༢༠༡༦

༢༠/༠༢/༢༠༡༨

༢༢/༠༦/༢༠༡༧

༢༩/༡༢/༢༠༡༧

༢༤/༠༤/༢༠༡༧

༢༩/༡༢/༢༠༡༦

༣༠/༡༢/༢༠༡༦

༣༠/༡༢/༢༠༡༦

གཏང་བའི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་

༢༥/༠༨/༢༠༡༨

༠༤/༠༧/༢༠༡༨

༡༨/༠༥/༢༠༡༨

༡༤/༠༥/༢༠༡༨

༢༦/༠༢/༢༠༡༨

༠༦/༠༢/༢༠༡༨

༡༦/༡༠/༢༠༡༧

༠༣/༡༠/༢༠༡༧

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

སྤ་རོོ་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

བཀྲིས་དབྱངས་རྩེ་རྫོོང་ཁག་

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུག་ཁག་

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

༢༨/༠༨/༢༠༡༩

༢༦/༠༧/༢༠༡༩

༠༦/༠༦/༢༠༡༩

༢༧/༠༦/༢༠༡༩

ཚད།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

དྲན་གསོོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཤོོགས་གྲངས།

139

140

ཤོོགས་གྲངས།

༢༡/༢༠༡༧

༡༠/༢༠༠༩

༢༤/༢༠༡༦

༠༦/༢༠༡༧

༡༤/༢༠༡༦

༢༨/༢༠༡༧

༡༩/༢༠༡༧

༠༤/༢༠༡༨

༣༢

༣༣

༣༤

༣༥

༣༦

༣༧

༣༨

མིང་།

༣༡

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་

གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་བར་ན་གྱོས་ངན།

ཁག་འོོག་གི་ སློོབ་གྲྭའི་འཆར་གཞི་དང་

ཊི་ཨེན་ཀེ་བཟོོ་བསྐྲུན་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་

ནང་ རྫུས་བཟོོ།

སྟངས་ཁ་ལུ་ གླིང་སྒར་ཡིག་ཚང་རྐྱབ་མི་

སྤུ་ན་ཁ་ སྟོོད་དབང་རྒེད་འོོག་ ནེབ་

གྱོས་ངན།

ཐང་བཟོོ་བསྐྲུནལཱ་ནང་ གཡོོ་ཟོོལ་དང་

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་

འབྲེལ་གཏོོང་ལེན་ནང་ངན་ལྷད།

ནུབ་རིས་གསར་སྒྲུབ་བར་ནང་ དངུལ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་དང་

འབྲེལ་བའི་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཐིམ་ཕུག་ལུ་དངུལ་བཏོོན་འཁྲུལ་ཆས་དང་

གཞུང་ས་མིང་ཐོོག་བཀོད་པ།

ཐིམ་ཕུག་དེབ་སྲིད་ལུ་ ཁྲིམས་འགེལ་ཐོོག་

ཐོོག་ གཞུང་ས་མཐོོ་བཀོད།

དགེ་འདུ་ ཨེ་མ་ལ་ཁ་ལུ་ ཁྲིམས་འགེལ་

དངུལ་ཁང་ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

པདྨ་དགའ་ཚལ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༢༣/༠༨/༢༠༡༨

༠༩/༠༧/༢༠༡༨

༢༩/༠༦/༢༠༡༨

༢༩/༡༢/༢༠༡༧

༠༩/༡༠/༢༠༡༧

༠༦/༠༦/༢༠༡༧

༢༡/༡༢/༢༠༡༦

༠༣/༠༦/༢༠༡༨

གཏང་བའི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་

༢༣/༠༡/༢༠༡༩

༢༡/༠༡/༢༠༡༩

༠༦/༠༤/༢༠༡༩

༠༥/༠༤/༢༠༡༩

༢༣/༠༧/༢༠༡༩

༠༥/༠༧/༢༠༡༩

༠༩/༡༡/༢༠༡༨

༣༠/༡༠/༢༠༡༨

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

ལྷུན་རྩེ་རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

མགར་ས་རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཆུ་ཁ་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོོང་ཁག་

ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

༡༥/༡༡/༢༠༡༩

༡༤/༠༦/༢༠༡༩

ཚད།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

འདུན།

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

དྲན་གསོོ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡༥/༢༠༡༨

༢༩/༢༠༡༧

༡༡/༢༠༡༨

༡༤/༢༠༡༨

༤༡

༤༢

༤༣

༤༤

༢༡/༢༠༡༦

༢༣/༢༠༡༧

༤༠

༤༥

༠༨/༢༠༡༨

མིང་།

༣༩

ཨང་།

རྩོོད་གཞིའི་

སྒོ་ཤིང་རྒེད་འོོག་ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

དངུལ་ལྐོག་ཟ།

འཛིན་ལས་རོོགསཔ་དང་འབྲེལ་བའི་ མ་

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་གི་ རྩིས་

ཟོོལ་དང་ངན་ལྷད།

ཁྲི་འཛིན་ གྲལ་གཏོོགས་ཡོོད་པའི་ གཡོོ་

མོོང་སྒར་རྫོོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོོགས་ཆུང་གི་

གྱི་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རིམ་ནང་ངན་ལྷད།

ཡོོད་པའི་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་གཡོོག་ལས་རིམ་

ལས་གཡོོག་ལྷན་ཁག་གི་བསྟར་སྤྱོོད་འབད་

གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ།

ཐིམ་ཕུག་ སྤང་ཅང་འཁོར་ལོོའི་ལྟག་ལུ་

གཡོོ་ཟོོལ་དང་ངན་ལྷད།

ནོོར་ལས་ཁུངས་ནང་གི་ འགོ་དཔོོན་གྱིས་

སོོ་ནམ་དང་ནག་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ སྒོ་

ལྐོག་ཟ།

འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ མང་དངུལ་

འབྲུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་གི་

རྩོོད་ཉོགས་ཀྱི་མིང་།

༡༠/༡༠/༢༠༡༧

༢༨/༠༦/༢༠༡༩

༠༥/༠༤/༢༠༡༩

༢༨/༡༢/༢༠༡༨

༢༨/༡༢/༢༠༡༨

༢༧/༡༢/༢༠༡༨

༡༦/༡༠/༢༠༡༨

གཏང་བའི་ཟླ་ཚེས།

ཡིག་ཚང་/ལས་སྡེ་ལུ་

རྩོོད་དཔོོན་ཡོོངས་ཁྱབ་

༠༤/༠༦/༢༠༡༨

༣༠/༡༠/༢༠༡༩

༡༠/༠༩/༢༠༡༩

༢༦/༠༨/༢༠༡༩

༡༠/༠༧/༢༠༡༩

༠༢/༡༠/༢༠༡༩

༡༤/༠༢/༢༠༡༩

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

འདུན།

སྤན་སྦང་ དྲུང་ཁག་ ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་

འདུན།

མོོང་སྒར་རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་

འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ ཁྲིམས་

ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོོག་དམའི་ཁྲིམས་འདུན།

༠༥/༡༢/༢༠༡༩

ཚད།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

འདུན།

ཁག་ ཁྲིམས་

གཞལམ་སྒང་རྫོང་

ཁྲིམས་འདུན།

མཐོོ་གཏུགས་ཁྲིམས་འདུན།

ཡོོདཔ། །

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

ཡོོདཔ།

རྩོོད་བཤེར་འབད་བའི་བསྒང་

དྲན་གསོོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཤོོགས་གྲངས།
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ཤོོགས་གྲངས།

༠༦/༢༠༡༨

༢༠/༢༠༡༦

༡༡/༢༠༡༥

༡༤/༢༠༡༢

༡༠/༢༠༠༩

༠༡/༢༠༡༤

༡༢/༢༠༡༦

༥

༦

༧

༨

༩

༡༠

ཤས་༩ པ་)

༠༡/༢༠༡༣ (ཆ་

༠༥/༢༠༡༢

ཤས་༨ པ་)

༠༡/༢༠༡༣ (ཆ་

རྩོོད་གཞིའི་ཨང་།

༤

༣

༢

༡

ཨང་།

ཐིམ་ཕུག་དེབ་སྲིད་ལུ་ རྩ་འབྲོོག་ནང་ཧམ་འཛུལ།

སྐྱེལ་བཙུགས།

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་ཁང་ལས་རྒྱ་དངུལ་ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་

(ཨ་མི་ནང་རྩོོད་གཞི་)

དགེ་འདུ་ཨེ་མ་ལ་ཁ་ལུ་ ཅེ་ཐལ་གྱིས་གཞུང་ས་ནང་ཧམ་འཛུལ།

ཚུལ་མིན་ཐོོག་མ་དངུལ་ལོོག་སྤྱོོད།

ཐའི་ལེཌ་ལུ་ཡོོད་པའི་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་

འཐུས་ཐོོབ་བརྗོད།

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ནང་གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ཉིན་ལྷར་གླ་

གཡོོ་ཟོོལ་དང་ངན་ལྷད།

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བློོ་གཏད་མ་དངུལ་ནང་གི་

ནོོར་གསོོ་བའི་ལྟ་རྟོོག་པ་གིས་ ཐོོབ་བརྗོད་རྫུས་མ།

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་ ཕུན་ཚོོགས་ཐང་རྒེད་འོོག་གི་ སྒོ་

དང་ཧམ་འཛུལ།

ཚ་ལུང་མ་ཕད་ལུ་ གཞུང་ས་དྲིསི་༦༣.༡༢ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ ཐོོ་བཀོད་

ཕད་ལུ་ཡོོད་པའི་ས་ཐེབས་ཆ་འཇོག་དང་འབྲེལ་བའི་ ནང་གསུག།

ལྕགས་ཟམ་རིན་པོོ་ཆེ་དང་པདྨ་རྡོོ་རྗེ་གིས་ ཚུན་མིན་ཐོོག་ ཚ་ལུང་མ་

ཧེ་མའི་རྒཔོོ་གིས་ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་གཞུང་ས་ཐོོ་བཀོད།

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

ཟུར་སྦྲགས་༤ པ་: སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་གནང་ཡོོད་པའི་འཁྲུན་ཆོད།

༠༣/༡༠/༢༠༡༧

༢༥/༡༠/༢༠༡༦

༠༩/༡༡/༢༠༡༨

༢༦/༠༢/༢༠༡༦

༢༣/༠༣/༢༠༡༧

༢༡/༠༥/༢༠༡༨

༢༠/༠༢/༢༠༡༩

༠༣/༠༤/༢༠༡༧

༢༡/༠༣/༢༠༡༧

༠༡/༠༤/༢༠༡༧

༡༤/༠༦/༢༠༡༩

༠༢/༡༠/༢༠༡༩

༠༦/༠༦/༢༠༡༩

༠༥/༠༦/༢༠༡༩

༣༡/༠༥/༢༠༡༩

༡༧/༠༥/༢༠༡༩

༡༥/༠༥/༢༠༡༩

༡༨/༠༤/༢༠༡༩

༢༡/༠༣/༢༠༡༩

༣༡/༠༡/༢༠༡༩

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཆུ་ཁ་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་འཐུན།

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་ཚེས། འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་ཚེས། རྩོོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

གནས་ཚད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༠༥/༢༠༡༤

༢༡/༢༠༡༧

༠༡/༢༠༡༦

༠༦/༢༠༡༥

༠༥/༢༠༡༧

༠༣/༢༠༡༧

༡༠/༢༠༡༥

༠༩/༢༠༡༣

༠༢/༢༠༡༦

༡༢

༡༣

༡༤

༡༥

༡༦

༡༧

༡༨

༡༩

༢༠

༢༤/༢༠༡༧

༡༡/༢༠༡༤

༡༡

༢༡

རྩོོད་གཞིའི་ཨང་།

ཨང་།

མགུ་དམའ་རྒཔོོ་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་ལོོག་སྤྱོོད།

སྤ་རོོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

འཛིན་ཚད་ནང་ གཡོོ་ཟོོལ་དང་ལྐོག་ཟ།

འཆམ་དཔལ་འབྲུག་པ་གི་ ཕུན་ཚོོགས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སྤྱོོད་ལས་

ལྐོག་ཟ།

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་མ་དངུལ་དང་བདོོག་གཏད་

བརྗོད།

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ཉེན་བཅོལ་རྫུས་མ་ཐོོབ་

ལྐོག་ཟ།

ཁྲིམས་ཤིང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ མ་དངུལ་

ཉིམ་བརྩིས་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ གཡོོ་ཟོོལ་དང་ལྐོག་ཟ།

ན་གཞོོན་དང་བརྡ་རྒྱུད་ལྟེ་བ་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་

ནང་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚན་ལྟེ་བའི་

ཁང་ཚད་ནང་མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་པདྨ་དགའ་ཚལ་གྱི་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་

ཟ་དང་གཞན་གནོོད་འགེལ།

ཧེ་མའི་དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་པ་དང་གཞན་ཚུ་གིས་ མ་དངུལ་ལྐོག་

འོོགམ་གིས་ མ་དངུལ་དང་བདོོག་གཏད་ལྐོག་ཟ།

བརྡ་དོོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོོན་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༠༧/༠༢/༢༠༡༩

༠༢/༠༤/༢༠༡༧

༢༦/༠༣/༢༠༡༧

༡༧/༡༠/༢༠༡༦

༡༤/༠༥/༢༠༡༨

༡༣/༡༢/༢༠༡༨

༡༧/༠༨/༢༠༡༧

༠༦/༠༢/༢༠༡༨

༣༠/༡༠/༢༠༡༩

༢༠/༡༡/༢༠༡༥

༢༡/༡༡/༢༠༡༤

༡༤/༡༠/༢༠༡༩

༡༠/༠༩/༢༠༡༩

༣༠/༠༨/༢༠༡༩

༢༧/༠༨/༢༠༡༩

༢༧/༠༨/༢༠༡༩

༣༡/༠༧/༢༠༡༩

༢༥/༠༧/༢༠༡༩

༢༥/༠༧/༢༠༡༩

༠༤/༠༧/༢༠༡༩

༢༡/༠༨/༢༠༡༩

༢༡/༠༦/༢༠༡༩

སྤུ་ན་ཁ་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

ཁྲིམས་ཤིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་ཚེས། འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་ཚེས། རྩོོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཤོོགས་གྲངས།

143

144

ཤོོགས་གྲངས།

༣༢

༣༡

༣༠

༢༩

ཤས་༦ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༩ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༣ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༡ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༢༢ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

༠༤/༢༠༡༥

༢༧

༢༨

༢༡/༢༠༡༦

༠༡/༢༠༡༨

ཤས་༢ པ་)

༠༡/༢༠༡༣ (ཆ་

༡༩/༢༠༡༧

རྡོོ་རྗེ་དབང་མོོ་ཚོོང་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རབ་བརྟེན་ཚོོང་སྨན་ཚོོང་ཁང་གི་ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

བུར་མི་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཌི་པི་ཚོོང་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཝའི་པི་ཆང་ཁང་དང་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

གཡོོ་ཟོོལ།

ཀྲོང་གསར་ལུ་ ཧེ་མའི་རྫོོང་བདག་གིས་ ས་ཚབ་དང་འབྲེལ་བའི་

གོ་ཤིང་རྒཔོོ་གི་ མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ན་རྒྱ་རྒེད་འོོག་ནང་ སོོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལོོག་སྤྱོོད།

མིན་གྱི་ སྤྲོོད་ལེན།

བར་བི་ས་ནང་ གཞུང་ས་དྲིསི་༥༠ ཉོ་བཙོོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་

ཡིག་ཆས་རྫུན་བཟོོ་དང་བྱ་སྒོ་ལོོག་སྤྱོོད།

སྤུ་ན་ཁ་ ནདཔ་སྟེང་ཁར་ལུ་ གླིང་ག་ཡིག་ཚང་བཟོོ་བསྐྲུན་ནང་

དང་ཧམ་འཛུལ།

གསར་བྷི་ཐང་ལུ་གཞུང་ས་དྲིསི་༡༠༦ ཚུལ་མིན་ཐོོག་ལས་ཐོོ་བཀོད་

༠༡/༢༠༡༣ (ཆ་

ཤས་༦ པ་)

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

རྩོོད་གཞིའི་ཨང་།

༢༦

༡༥

༢༤

༢༣

༢༢

ཨང་།

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༥/༠༢/༢༠༡༧

༠༤/༠༦/༢༠༡༨

༡༠/༠༥/༢༠༡༩

༢༤/༠༣/༢༠༡༧

༢༦/༠༢/༢༠༡༩

༡༢/༠༧/༢༠༡༧

༢༤/༠༤/༢༠༡༩

༡༣/༠༩/༢༠༡༩

༡༦/༠༩/༢༠༡༩

༡༨/༠༤/༢༠༡༩

༢༥/༠༤/༢༠༡༩

༡༤/༡༡/༢༠༡༩

༠༣/༡༢/༢༠༡༩

༠༧/༡༡/༢༠༡༩

༠༨/༡༡/༢༠༡༩

༠༥/༡༡/༢༠༡༩

༢༥/༡༠/༢༠༡༩

འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན།

ཀྲོང་གསར་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

པཱན་བང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

སྤ་རོོ་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

མགར་ས་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་ཚེས། འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་ཚེས། རྩོོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

མཐོ་གཏུགས་འབད་ཡོད།

གནས་ཚད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ཤོོགས་གྲངས།

༤༣

༤༢

༤༡

༤༠

༣༩

༣༨

༣༧

༣༦

༣༥

༣༤

༣༣

ཨང་།

ཤས་༣༣ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༤ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༣༩ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༣༦ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༡༢ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༣༨ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༡༥ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༤༣ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༤༠ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༡༦ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༨ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

རྩོོད་གཞིའི་ཨང་།

ཇའི་ཏན་ལལ་པར་སཊ་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཆོ་ཏ་ལལ་ཤ་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རམ་པིཊི་ཤ་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཀེན་པ་སྒེར་སྡེ་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ནོོར་ལྷ་བི་ཡར་ལས་ཚབ་ཀྱི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

འབྲུག་ནོོར་ལྷ་ཚོོང་ལས་ཁང་དང་འབྲུག་ནོོར་ལྷ་ཚོོང་སྡེ་ དེ་ལས་

ཤཱ་དང་སོོན་གྱི ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ལྷ་དབྱངས་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཡུ་ཌི་ཉོགས་སེལ་ལས་ཚབ་ཀྱི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

བཀྲིས་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

གཟུར།

ཡེ་ཤེས་པདྨ་འཁོར་ལོོ་དང་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་

ནོོར་བཟང་ཚོོང་སྡེ་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༠༤/༠༩/༢༠༡༥

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༢/༠༦/༢༠༡༧

༢༠/༡༠/༢༠༡༧

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༢༧/༠༦/༢༠༡༧

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༩/༠༩/༢༠༡༦

༢༧/༠༦/༢༠༡༧

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༥/༠༨/༢༠༡༩

༢༥/༠༧/༢༠༡༩

༢༧/༠༦/༢༠༡༩

༣༡/༠༥/༢༠༡༩

༣༠/༠༥/༢༠༡༩

༢༦/༠༤/༢༠༡༩

༡༩/༠༣/༢༠༡༩

༢༥/༠༢/༢༠༡༩

༢༢/༠༥/༢༠༡༩

༡༧/༠༩/༢༠༡༩

༢༤/༠༤/༢༠༡༩

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆུ་ཁ་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་ཚེས། འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་ཚེས། རྩོོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོད།

མཐོོ་གཏུགས་འབད་ཡོོད།

གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །
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ཤོོགས་གྲངས།

༥༤

༥༣

༥༢

༥༡

༥༠

༤༩

༤༨

༤༧

༤༦

༤༥

༤༤

ཨང་།

(ཆ་ཤས་༩ པ་)

༠༡/༢༠༡༧

(ཆ་ཤས་༨ པ་)

༠༡/༢༠༡༧

(ཆ་ཤས་༧ པ་)

༠༡/༢༠༡༧

(ཆ་ཤས་༦ པ་)

༠༡/༢༠༡༧

(ཆ་ཤས་༥ པ་)

༠༡/༢༠༡༧

(ཆ་ཤས་༤ པ་)

༠༡/༢༠༡༧

(ཆ་ཤས་ པ་)

༠༡/༢༠༡༧

ཤས་༣༧ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༤༤ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༢ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

ཤས་༥ པ་)

༡༣/༢༠༡༤ (ཆ་

རྩོོད་གཞིའི་ཨང་།

ལྐོག་ཟ།

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༢ པ་དང་༢༡ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་

ལྐོག་ཟ།

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༡ པ་དང་༡༧ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༩ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

ལྐོག་ཟ།

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༨ པ་དང་༢༠ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་

ལྐོག་ཟ།

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༧ པ་དང་༢༢ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༦ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

ལྐོག་ཟ།

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༥ པ་དང་༡༠ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་

འབྲུག་འཁོར་ལོོ་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཤེས་རྩི་ས་ལས་ཚབ་ཀྱི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཊི་ཌི་ཚོོང་ལས་ཁང་དང་བསོོད་ནམ་བི་ཡར་ལས་ཚབ་ དེ་ལས་ ཡེ་

ཕུན་ཚོོགས་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རབ་བསྟན་རོོཊ་ཝེསི་གི་ ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༢/༠༥/༢༠༡༩

༠༤/༠༤/༢༠༡༦

༠༤/༠༤/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༠༨/༠༡/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༢༡/༡༡/༢༠༡༩

༡༨/༠༩/༢༠༡༩

༢༦/༠༨/༢༠༡༩

༢༦/༠༨/༢༠༡༩

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་ཚེས། འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་ཚེས། རྩོོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

གནས་ཚད།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༦༠

༥༩

༥༨

༥༧

༥༦

༥༥

ཨང་།

(ཆ་ཤས་༡༥ པ་)

༠༡/༢༠༡༧

(ཆ་ཤས་༡༤ པ་)

༠༡/༢༠༡༧

(ཆ་ཤས་༡༣ པ་)

༠༡/༢༠༡༧

(ཆ་ཤས་༡༢ པ་)

༠༡/༢༠༡༧

(ཆ་ཤས་༡༡ པ་)

༠༡/༢༠༡༧

(ཆ་ཤས་༡༠ པ་)

༠༡/༢༠༡༧

རྩོོད་གཞིའི་ཨང་།

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༩ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

ཐེངས་༡༨ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

དཔལ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོོའི་དབང་དང་བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༦ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༥ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

ལྐོག་ཟ།

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༤ པ་དང་༢༣ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༣ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༡༠/༠༡/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༡༠/༠༡/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམ་འདུན།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་ཚེས། འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་ཚེས། རྩོོད་བཤེར་ཁྲིམས་འདུན།

གནས་ཚད།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཤོོགས་གྲངས།

147

148

ཤོོགས་གྲངས།

༠༤/༢༠༠༧

༡༨/༢༠༠༨

༤ཁ/༢༠༡༠

༡༣ཁ/༢༠༠༩

༠༧/༢༠༡༡

༢

༣

༤

༥

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༡

ཨང་།

ཆ་ཤས་)

(རྩོོད་གཞི་ ༡༣/༢༠༠༩ གི་

མ་དངུལ་ལོོག་སྤྱོོད་དང་ལྐོག་ཟ།

གསོོ་བའི་མཁོ་སྒྲུབ་མ་དངུལ་ནང་

ནང་གསུག

ལུ་ འབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོོན་གི་

གསོོ་བའི་ལྷན་ཁག།: ཀོལ་ཀ་ཊ་

བསྐྲུན།

ནག་མི་སྡེ་སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་བཟོོ་

དཀར་ན་སློོབ་གྲྭ་ཆེ་བ་དང་ སྤང་

དར་དཀར་ན་རྫོོང་ཁག་ནང་ དར་

བའི་རྩོོད་གཞི།

བསམ་རྩེ་ས་གཏེར་དང་འབྲེལ་

ནང་ལྐོག་ཟ།

ན་གཞོོན་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༢༠/༠༢/༢༠༡༢

༡༠/༡༢/༢༠༡༠

༠༥/༠༨/༢༠༡༠

༡༠/༠༤/༢༠༠༩

༢༥/༡༠/༢༠༠༧

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༡༡/༠༤/༢༠༡༣

༢༢/༠༨/༢༠༡༢

༢༨/༠༥/༢༠༡༢

༣༠/༡༢/༢༠༡༡

༡༥/༡༠/༢༠༠༩

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་ཆོད།

ཨེལ་བི་སུ་བྷ།

སྒྲུབ།

ཚེ་དབང་བསམ་

ཕན་ཅུང་།

སྣ་བརྒྱད།

མཚན།

སངས་རྒྱས་རྒྱལ་

སེངྒེ་རྡོོ་རྗེ།

དགོ་མི་ མི་ངོམ།

སོོར་ཆུད་འབད་

༤,༡༠༣,༧༦༡.༩༨

༦༦༥,༠༠༠.༠༠

༡,༤༠༢,༥༦༣.༠༠

༤༧,༨༤༤,༢༨༡.༥༢

༤༣,༢༦༢,༩༨༠.༠༠

༡,༡༦༩,༨༩༥.༥༦

༢༤༢,༣༣༩.༠༠

ཡོོད་མི།

བསྡོོམས།

སོོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་

༦༦༩,༨༩༥.༥༦

དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

༢,༤༩༥,༧༦༡.༩༨

༤༢༢,༦༦༡.༠༠

༩༠༠,༠༠༠.༠༠

༤༣,༧༤༩,༩༢༥.༢༦

༤༡,༤༤༦,༥༣༦.༨༨

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

ཟུར་སྦྲགས་༥ པ་: བསྟར་སྤྱོོད་འབད་དགོཔ་ཡོོད་པའི་འཁྲུན་ཆོད་ - སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་སོོར་ཆུད་འབད་ཡོོད་མི།
དྲན་གསོོ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༡༡/༢༠༠༩

༠༡/༢༠༡༥

༨

༩

༡༡

ཤོོགས་གྲངས།

༢༡ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༧ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༡༠/༢༠༡༠

༧

༡༠

༠༣/༢༠༡༣

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༦

ཨང་།

ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

དཔལ་འབྱོོར་ལྕགས་ཚོོང་ཁང་གི་

ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རིག་གསུམ་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་

ལས་འཛིན་ནང་ལྐོག་ཟ།

དར་དཀར་ན་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་

འཐུས་ཐོོབ་བརྗོད་རྫུས་མ།

ལོོག་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ ཉིན་ལྟར་གླ་

ནང་ གཞུང་འཁོར་དང་མི་སྟོོབས་

བཟོོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་

བསྐྲུན།

ན་རང་གཞི་བརྟེན་སྨན་ཁང་བཟོོ་

ལྐོག་ཟ།

སྤུ་ན་ཁ་འབྲུག་དངུལ་ཁང་ནང་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༢༩/༡༢/༢༠༡༥

༠༦/༠༨/༢༠༡༢

༠༣/༠༧/༢༠༡༢

༡༥/༠༡/༢༠༡༤

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༡༤/༠༥/༢༠༡༨

༡༡/༠༥/༢༠༡༨

༠༧/༠༧/༢༠༡༦

༡༢/༠༡/༢༠༡༦

༡༤/༠༡/༢༠༡༥

༢༦/༠༩/༢༠༡༤

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་ཆོད།

འདུས།

བཀྲིས་དབང་

སྒྲོན།

བསོོད་ནམ་ཆོས་

རྒྱལ།

རྟ་མགྲིན་ཆོས་

ཌི་ཨེན་ཤར་མ།

ཨྱོོན་དབང་ཕྱུག།

དབང་འདུས།

༡,༠༥༦,༡༠༠.༠༠

༤༤༦,༠༠༠.༠༠

༧༨༩,༩༠༩.༡༠

དྲིསི་༢༨།

དང་ཆུ་ཁ་ལུ་ས་ཆ་

དགེ་ལེགས་ཕུག་

༥,༡༩༠,༨༨༨.༢༠

༢,༠༠༡,༤༦༤.༠༠

༢,༩༢༧,༠༠༩.༠༠

ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲུབ།

༣༢༣,༣༧༥.༠༠

༢,༡༩༠,༨༨༨.༢༠

༡༠,༠༠༠.༠༠

ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

བསྡོོམས།

པའི་སོོར་ཆུད་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་

བཀའ་གནང་ཡོོད་

དགོ་མི་ མི་ངོམ།

སོོར་ཆུད་འབད་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

༡,༠༥༦,༡༠༠.༠༠

༤༤༦,༠༠༠.༠༠

༤༦༦,༥༣༤.༡༠

ལུ་ས་ཆ་དྲིས་༡༣།

དགེ་ལེགས་ཕུག་

༢,༠༠༡,༤༦༤.༠༠

༢,༢༨༠,༨༥༤.༠༠

དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

སྒང་ཡོོད།

འབད་བའི་

བསྟར་སྤྱོོད་

ཚོོགས་ཀྱིས་

ས་ཆ་ལྷན་

རྒྱལ་ཡོོངས་

ཡི།

བཟུང་འབད་

ནང་འཛིན་

རྩོོད་ཉོགས་

འབྲེལ་བའི་

སྨྱོོ་རྫས་དང་

དྲན་གསོོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

149

150

ཤོོགས་གྲངས།

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་

༠༢/༢༠༡༤

༡༨

༡༧

༡༦

བཟའ་སྤྱོོད་ལས་འཛིན་ནང་མ་

༠༥/༢༠༡༦

༡༥

༤༠ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༠༤/༢༠༡༦

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

བཀྲིས་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ནང་

ནང་གཡོོ་ཟོོལ་དང་ལྐོག་ཟ།

འབབ་དང་བཅའ་དམ་ཡིག་ཚང་

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ལུང་ཕྱོོགས་འོོང་

ཁང་ལས་རྒྱ་དངུལ་ཕྱིར་ལོོག

དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ངང་ལམ་དང་ཝམ་རོོང་འབྲུག་

མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ།

ཝམ་རོོང་འབྲུག་རྒྱུད་འཕྲིན་ནང

༢༥/༢༠༡༦

༡༩ པ་)

༡༤

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཀུན་གྲུབ་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ ནང་

ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

བསྟན་འཛིན་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༡༨ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༡༣

༡༢

ཨང་།

༣༡/༠༣/༢༠༡༧

༢༨/༠༣/༢༠༡༧

༠༧/༠༤/༢༠༡༤

༠༣/༠༤/༢༠༡༨

༠༥/༠༢/༢༠༡༨

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༠༤/༠༦/༢༠༡༨

༢༠/༡༡/༢༠༡༨

༢༩/༡༠/༢༠༡༨

༢༥/༡༠/༢༠༡༨

༡༨/༠༩/༢༠༡༨

༢༢/༠༥/༢༠༡༨

༢༡/༠༥/༢༠༡༨

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་

འདུན།

ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

འདུན།

ཝམ་རོོང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་ཆོད།

ཨ་ནུ་ལམ་ག་དེ།

ཚེ་རིང་རྡོོ་རྗེ།

དི་པི་ཀ་ཐ་པ།

ད་ཧལ།

ཡོོདཔ་རཇ་

པདྨ་བཀྲིས།

རབ།

སྐལ་བཟང་ཤེས་

ཀརྨ་ ཆོས་རྗེ།

ཝལ།

བྷི་ཀཤི་ཨ་གར་

རྡོོ་རྗེ།

བསྟན་འཛིན་

དགོ་མི་ མི་ངོམ།

སོོར་ཆུད་འབད་

༨,༥༦༤,༠༣༦.༠༡

༡,༣༥༧,༢༢༤.༡༣

༢༦༦,༠༠༠.༠༠

༣༨༨,༠༠༠.༠༠

༦༧,༣༩༨.༦༤

༡༠༡,༡༠༣.༠༨

༡,༦༡༣,༠༨༡.༧༧

༨༣,༧༦༩,༢༧༠.༠༠

༢༠༠,༠༠༠.༠༠

༨,༥༦༤,༠༣༦.༠༡

༡༦༡,༠༠༠.༠༠

༢༨༣,༠༠༠.༠༠

༦༧,༣༩༨.༦༤

༡༠༡,༡༠༣.༠༨

༥༠༩,༧༡༠.༠༠

༢༠༠,༠༠༠.༠༠

ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

བསྡོོམས།

པའི་སོོར་ཆུད་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་

བཀའ་གནང་ཡོོད་
དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

༡,༧༡༠,༠༠༠.༠༠

༡,༣༥༧,༢༢༤.༡༣

༡,༡༠༣,༣༧༡.༧༧

༨༣,༧༦༩,༢༧༠.༠༠

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

ཡོོད།

ཆོད་གནང་

པར་འཁྲུན་

རྩོོད་ཟླ་མེད་

ཡོོད།

ཆོད་གནང་

པར་འཁྲུན་

རྩོོད་ཟླ་མེད་

དྲན་གསོོ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༠༦/༢༠༡༨

༢༠/༢༠༡༦

༠༡/༢༠༡༤

༢༠

༢༡

༢༢
ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་

ཁག་ཁྲིམས་འདུན།

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་

ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་ཆོད།

དབང་མོོ།

ཀུན་ལེགས་

རོོ་བིན་གུ་རུང་།

སྒྲོན།

ཚེ་རིང་དཔལ་

གྲུབ།

ཡེ་ཤེས་དངོས་

འབྱོོར།

བཀྲིས་དཔལ་

ཧེམ་རཇ་གི་རི།

ཕུན་ཚོོགས།

འཇམ་དབྱངས་

ཤར་མ།

ཀིསི་ན་པར་སཊ་

སྨིན་དྲུག་རྡོོ་རྗེ།

དགོ་མི་ མི་ངོམ།

སོོར་ཆུད་འབད་

༧,༣༧༥.༠༠

༥,༢༥༠.༠༠

༥,༢༥༠.༠༠

༡༠,༠༠༠.༠༠

༡༡,༢༥༠.༠༠

༨,༧༥༠.༠༠

༨,༧༥༠.༠༠

༢༤,༣༦༠.༠༠

དྲིསི་༦༣.༡༢

༥༤༩,༩༠༡.༠༤

༤,༢༥༠.༠༠

༦,༢༥༠.༠༠

༧,༣༧༥.༠༠

༥,༢༥༠.༠༠

༥,༢༥༠.༠༠

༡༠,༠༠༠.༠༠

༡༡,༢༥༠.༠༠

༨,༧༥༠.༠༠

༨,༧༥༠.༠༠

༢༤,༣༦༠.༠༠

དྲིསི་༦༣.༡༢

༥༤༩,༩༠༡.༠༤

ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

བསྡོོམས།

པའི་སོོར་ཆུད་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་

བཀའ་གནང་ཡོོད་

༤,༢༥༠.༠༠

༡༣/༠༦/༢༠༡༩

༡༧/༠༥/༢༠༡༩

༡༥/༠༥/༢༠༡༩

༡༨/༠༤/༢༠༡༩

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

སྒྲོལ་མ་ལྷ་མོོ།

༢༥/༡༠/༢༠༡༦

༢༡/༠༥/༢༠༡༨

༢༠/༠༢/༢༠༡༩

༠༣/༠༤/༢༠༡༧

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༦,༢༥༠.༠༠

ཐོོག་སྐྱེལ་བཙུགས།

ཁང་ལས་རྒྱ་དངུལ་ གཡོོ་ཟོོལ་

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་པཱན་རྒྱབ་དངུལ་

གཡོོ་ཟོོལ་དང་ངན་ལྷད།

སྲུང་བློོ་གཏད་མ་དངུལ་ནང་གི་

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་

ཐོོབ་བརྗོད་རྫུས་མ།

ནོོར་གསོོ་བའི་བལྟ་རྟོོགས་པ་གིས་

ཕུན་ཚོོགས་ཐང་རྒེད་འོོག་གི་ སྒོ་

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་་

བཀོད་དང་ཧམ་འཛུལ།

༦༣.༡༢ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ལས་ཐོོ་

ཚ་ལུང་མ་ཕད་ལུ་ གཞུང་ས་དྲིསི་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།

༩ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༡༩

ཨང་།

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།
དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

དྲན་གསོོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཤོོགས་གྲངས།
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ཤོོགས་གྲངས།

༢༧

༢༦

༢༤

༢༣

ཨང་།

༡ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༢༢ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༦ པ་)

(ཆ་ཤས་

གསར་བྷི་ཐང་ལུ་གཞུང་ས་དྲིསི་

༡༣/༢༠༡༤

ཁྲལ་གཟུར།

དྲི་པི་ཚོོང་ཁང་གི་ནང་གསུག་དང་

གི་གནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཝའི་པི་ཆང་ཁང་དང་ཚོོང་ལས་ཁང་

བཀོད་དང་ཧམ་འཛུལ།

༡༠༦ གཡོོ་ཟོོལ་ཐོོག་ལས་ཐོོ་

ལྐོག་ཟ།

དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་མ་དངུལ་

ཁྲིམས་ཤིང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༠༥/༢༠༡༧

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༢/༠༧/༢༠༡༧

༡༣/༡༢/༢༠༡༨

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༡༨/༠༤/༢༠༡༩

༢༥/༠༤/༢༠༡༩

༢༥/༡༠/༢༠༡༩

༣༡/༠༧/༢༠༡༩

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་ཤིང་དྲུང་ཁག་

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་ཆོད།

ཝ་ཧུ་དེབ།

ཀ་རི།

ད་ན་པ་ཏི་ཨ་དི་

ཀུན་བཟང་ཚེ་རིང་།

ན་ཀུ།

མཚོོ།

བསོོན་ནམ་རྒྱ་

མཐོོ་རྗེ་བཟང་པོོ།

དགེ་ལེགས།

འཇམ་དབྱངས་

རྟ་མགྲིན་རྡོོ་རྗེ།

རྒྱལ།

ཡེ་ཤེས་མཚོོ་

དགོ་མི་ མི་ངོམ།

སོོར་ཆུད་འབད་

༡,༡༩༠,༣༡༣.༤༦

༢,༢༠༨,༡༣༠.༥༨

དྲིསི་༡༠༦

ཐིམ་ཕུག་ལུ་ས་ཆ་

༡,༩༦༤,༧༦༩.༠༠

༣,༧༥༠.༠༠

༤,༠༠༠.༠༠

༥,༠༠༠.༠༠

༤,༣༧༥.༠༠

༡,༡༩༠,༣༡༣.༤༦

༢,༢༠༨,༡༣༠.༥༨

༣,༧༥༠.༠༠

༤,༠༠༠.༠༠

༥,༠༠༠.༠༠

༤,༣༧༥.༠༠

ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

བསྡོོམས།

པའི་སོོར་ཆུད་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་

བཀའ་གནང་ཡོོད་
དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

དྲིསི་༡༠༦

ཐིམ་ཕུག་ལུ་ས་ཆ་

༡,༩༦༤,༧༦༩.༠༠

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

ཡོོད།

འབད་བཞིན་

བསྟར་སྤྱོོད་

ཚོོགས་ཀྱི་

ས་ཆ་ལྷན་

རྒྱལ་ཡོོངས་

དྲན་གསོོ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༣༣

༣༢

༣༡

༣༠

༢༩

༢༨

ཨང་།

ཤོོགས་གྲངས།

(ཆ་ཤས་

༤༤ པ་)

༡༣/༢༠༡༤

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ནམ་བི་ཡར་ལས་སྡེ་གི་ནང་

རྩི་ས་ལས་ཚབ་ དེ་ལས་ བསོོད་

ཊི་ཌི་ཚོོང་ལས་ཁང་དང་ཡེ་ཡེས་

ཁྲལ་གཟུར།

ལས་ཁང་གི་ ནང་གསུག་དང་

༡༦ པ་)

(ཆ་ཤས་

ཡེ་ཤེས་པདྨ་འཁོར་ལོོ་དང་ཚོོང་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ནོོར་བཟང་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ནང་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རྡོོ་རྗེ་དབང་མོོ་ཚོོང་ཁང་གི་ནང་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རབ་བརྟེན་སྨན་ཚོོང་ཁང་གི་ནང་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

བུར་མི་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ནང་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༡༣/༢༠༡༤

༨ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༦ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༩ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༣ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༢༧/༠༦/༢༠༡༧

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༢༣/༠༤/༢༠༡༩

༡༧/༠༩/༢༠༡༩

༢༤/༠༤/༢༠༡༩

༢༤/༠༤/༢༠༡༩

༡༣/༠༩/༢༠༡༩

༡༦/༠༩/༢༠༡༩

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་ཆོད།
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ར་ཇིབ་བན་ས་ལི།

སྒྲོལ་དཀར།

བསྟན་འཛིན་

བཀྲིས།

ཆོས་བཟང་

ཝལ།

ཨན་ཀུཤུ་ཨ་གར་

མོོ།

རྣམ་རྒྱལ་དབང་

གར་ཝལ།

རཇ་ཀུ་མར་ཨ་

ཨྱོོན་ཚེ་རིང་།

ཇའི་པཱར་ཀཤི།

རྡོོ་རྗེ་དབང་མོོ།

པཱན་དྲེ།

བཱལ་ཀིརཤ་ན་

ཚེ་རིང་།

དབྱངས་སྐྱིད་

གུབ་ཏ།

སངས་རྒྱས་

བཀྲིས་པདམོོ།

དགོ་མི་ མི་ངོམ།

སོོར་ཆུད་འབད་

༦༨༨,༤༡༦.༦༧

༣,༨༩༢,༨༣༥.༢༦

༡,༨༠༦,༤༥༧.༢༧

༣,༤༧༦,༧༦༩.༩༡

༧༠༦,༦༦༠.༣༥

༤,༩༢༨,༢༨༨.༢༤

༣,༢༢༢,༨༣༥.༤༠

༡,༨༠༦,༤༥༧.༢༧

༣,༤༧༦,༧༦༩.༩༡

༡༩༦,༦༦༠.༣༥

༤,༧༨༩,༢༨༨.༢༤

ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

བསྡོོམས།

པའི་སོོར་ཆུད་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་

བཀའ་གནང་ཡོོད་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

༤༡༠,༤༡༦.༦༧

༦༧༠,༠༠༠.༠༠

༥༡༠,༠༠༠.༠༠

༡༣༩,༠༠༠.༠༠

དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

དྲན་གསོོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །
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ཤོོགས་གྲངས།

༤༠

༣༩

༣༨

༣༧

༣༦

༣༥

༣༤

ཨང་།

༥ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༤ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༣༩ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༡༢ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༣༨ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༡༥ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

༤༣ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

རབ་བསྟན་རོོཊ་ཝེསི་ཚོོང་ཁང་གི་

ཁྲལ་གཟུར།

ཆོ་ཏ་ལལ་ཤ་གི་ནང་གསུག་དང་

ཁྲལ་གཟུར།

རམ་པིཊ་ཤ་གི་ནང་གསུག་དང་

ཁྲལ་གཟུར།

ལས་ཚབ་ཀྱིས་ནང་གསུག་དང་

ཚོོང་སྡེ་ དེ་ལས་ ནོོར་ལྷ་བི་ཡར་

ནོོར་ལྷ་ཚོོང་ལས་ཁང་དང་ནོོར་ལྷ་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཤཱ་དང་སོོན་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་ནང་

གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ལྷ་དབྱངས་ཚོོང་ལས་ཁག་གི་ནང་

ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་ཟུར།

ཡུ་ཌི་ཉོགས་སེལ་ལས་ཚབ་ཀྱི་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༢/༠༦/༢༠༡༧

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༢༧/༠༦/༢༠༡༧

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

༡༩/༠༩/༢༠༡༦

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༢༦/༠༨/༢༠༡༩

༢༥/༠༧/༢༠༡༩

༢༧/༠༦/༢༠༡༩

༣༠/༠༥/༢༠༡༩

༢༦/༠༤/༢༠༡༩

༡༩/༠༣/༢༠༡༩

༢༥/༠༢/༢༠༡༩

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཁྲིམས་འདུན།

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན།

ཆུ་ཁ་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་ཆོད།

དབང་མོོ།

བསོོད་ནམ་

ཆོ་ཏ་ལལ་ཤ།

ཆུ་ལའི་ཤ།

གུཔ་ཏ།

བི་རན་ཌ་ཀུ་མར་

དཔལ་འབྱོོར།

བསོོད་ནམ་

ཕྱུག།

རྟ་མགྲིན་དབང་

མར་ཤཱ།

ཅཱན་ད་ར་ཀུ་

ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན།

ཏན།

མ་ག་རིཊི་མོོག་

དགོ་མི་ མི་ངོམ།

སོོར་ཆུད་འབད་

༤,༠༢༠,༩༥༨.༣༠

༧,༠༩༨,༣༣༧.༠༨

༡,༢༣༢,༠༠༠.༠༠

༣༥༣,༦༠༠.༠༠

༣༦༥,༠༠༠.༠༠

༤༨༢,༦༤༤.༧༩

༤,༢༦༤,༢༩༢.༩༦

༢༦༥,༡༦༥.༦༤

༣,༣༩༠,༩༥༨.༣༠

༦,༨༦༨,༣༣༧.༠༨

༡,༢༣༢,༠༠༠.༠༠

༢༠༠,༠༠༠.༠༠

༢༠༠,༠༠༠.༠༠

༤༨༢,༦༤༤.༧༩

༤,༢༦༤,༢༩༢.༩༦

༢༦༥,༡༦༥.༦༤

ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

བསྡོོམས།

པའི་སོོར་ཆུད་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་

བཀའ་གནང་ཡོོད་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

༡,༡༡༠,༠༠༠.༠༠

༢༣༠,༠༠༠.༠༠

༡༥༣,༦༠༠.༠༠

༡༦༥,༠༠༠.༠༠

དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

དྲན་གསོོ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

༥༣

༥༢

༥༡

༥༠

༤༩

༤༢

༤༡

ཨང་།

པ་))

(ཆ་ཤས་༨

༠༡/༢༠༡༧

༢ པ་)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

དང་ལྐོག་ཟ།

༡༡ པ་དང་༡༧ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་

པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༩

དང་ལྐོག་ཟ།

༨ པ་དང་༢༠ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་

༦ པ་)

(ཆ་ཤས་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་

དང་ལྐོག་ཟ།

༧ པ་དང་༢༢ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་

༠༡/༢༠༡༧

༥ པ་)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

༤ པ་)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༦

དང་ལྐོག་ཟ།

༣ པ་)

པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་

(ཆ་ཤས་

༥ པ་དང་༡༠ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་

ནང་གསུག་དང་ཁྲལ་གཟུར།

ཊི་ཕུན་ཚོོགས་ཚོོང་ལས་ཁང་གི་

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༠༡/༢༠༡༧

༢ པ་)

(ཆ་ཤས་

༡༣/༢༠༡༤

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༡༨/༠༣/༢༠༡༦

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༠༨/༠༡/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༢༦/༠༨/༢༠༡༩

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

འདུན་།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་ཆོད།

ཀརྨ་ མཐར་ཕྱིན།

དབང།

སྲིད་རྒྱས་ཚེ་

ཨྱོོན་ལྷུན་གྲུབ།

ཨྱོོན་ཉིད་སྒྲུབ།

འགྱུར་མི།

ཤེས།

རིག་འཛིན་ཡེ་

དབང་མོོ།

བསོོད་ནམ་

དགོ་མི་ མི་ངོམ།

སོོར་ཆུད་འབད་

༦༠,༡༤༠.༠༠

༣༧,༡༥༦.༠༠

༣༩༦,༣༦༨.༢༤

༦༥༩,༡༤༥.༠༠

༡༧,༥༦༡.༤༢

༢༡༦,༩༣༣.༩༦

༡,༩༥༢,༢༡༧.༣༢

༡,༨༡༧,༢༡༧.༣༢

ཡོོད་མི།

བསྡོོམས།

སོོར་ཆུད་འབད་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་

པའི་སོོར་ཆུད་

བཀའ་གནང་ཡོོད་

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།

༦༠,༡༤༠.༠༠

༣༧,༡༥༦.༠༠

༣༩༦,༣༦༨.༢༤

༦༥༩,༡༤༥.༠༠

༡༧,༥༦༡.༤༢

༢༡༦,༩༣༣.༩༦

༡༣༥,༠༠༠.༠༠༠

དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

དྲན་གསོོ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཤོོགས་གྲངས།
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ཤོོགས་གྲངས།

༦༠

༥༩

༥༨

༥༦

༥༥

ཨང་།

༡༥ པ་)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

༡༤ པ་)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

༡༣ པ་)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

༡༡ པ་)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

༡༠ པ་)

(ཆ་ཤས་

༠༡/༢༠༡༧

ཨང་།

རྩོོད་གཞི་

པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༩

དང་ལྐོག་ཟ།

ཤོོ་ཐེངས་༡༨ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་

དབང་དང་བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་

དཔལ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོོའི་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༦

པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

ལྐོག་ཟ།

པ་དང་༢༣ པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༤

ལིང་དཔོོན་གླིང་རྒྱས་རྒྱ་མཚོོ་གིས་

པའི་ནང་གཡོོ་སྒྱུ་དང་ལྐོག་ཟ།

བདེ་སྲུང་སྦྱོོང་བརྡར་ཤོོ་ཐེངས་༡༣

རྩོོད་གཞིའི་མིང་།

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

༠༡/༠༨/༢༠༡༧

ཚེས།

ཐོོ་བཀོད་ཟླ་

བསྡོོམས།

ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོོ་

༡༠/༠༡/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

༡༥/༠༣/༢༠༡༩

ཚེས།

འཁྲུན་ཆོད་ཟླ་

འདུན།

ཆེ་མཐོོ་གྲངས་མང་ཁྲིམས་

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན།

མཐའ་དཔྱད་འཁྲུན་ཆོད།

ཨྱོོན་ནོོར་བུ།

དབང་ཕྱུག།

ནོོར་བུ།

ཀུན་དགའ་

ཨྱོོན་རྡོེ།

གླིང་རྒྱས་རྒྱ་མཚོོ།

བསོོད་ནམ་རྡོོ་རྗེ།

རྒྱལ།

བསོོད་ནམ་ལྷ་

དགོ་མི་ མི་ངོམ།

སོོར་ཆུད་འབད་

༥༦,༢༥༤.༦༠

༧༦,༩༧༤.༢༦

༧༦,༩༧༤.༢༦

༢༣༠,༤༢༩.༧༧

༤༧,༨༡༦.༠༠

༣༠,༠༠༠.༠༠

༡༧༣,༤༩༧.༠༠

༤༧,༢༡༢,༤༣༢.༢༧

ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

བསྡོོམས།

པའི་སོོར་ཆུད་

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ལུ་

བཀའ་གནང་ཡོོད་

༥༦,༢༥༤.༦༠

༧༦,༩༧༤.༢༦

༧༦,༩༧༤.༢༦

༢༣༠,༤༢༩.༧༧

༤༧,༨༡༦.༠༠

༣༠,༠༠༠.༠༠

༡༧༣,༤༩༧.༠༠

དགོཔ་ཡོོད་མི།

སོོར་ཆུད་འབད་

༡༩༡,༤༤༢,༦༣༤.༨༦

སོོར་ཆུད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ།
དྲན་གསོོ།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

སྤྱི་ལོོ་ ༢༠༠༦-༢༠༡༨ ཚུན་ སོོར་ཆུད་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོོདཔ།

༣༧༧,༤༤༢,༢༧༤.༨༩

སྤྱི་ལོོ་ ༢༠༡༩

ལུ་སོོར་ཆུད་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོོདཔ།

ཡོོངས་བསྡོོམས་ སོོར་ཆུད་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོོདཔ།

༦༣༢,༩༡༠,༢༥༥.༩༩

སྤྱི་ལོོ་ ༢༠༡༨

ཚུན་ སོོར་ཆུད།

༧༡,༦༦༢,༥༠༢.༤༢

སྤྱི་ལོོ་ ༢༠༡༩ ཚུན་ སོོར་ཆུད།
ཚུན་ སོོར་ཆུད་ཡོོངས་བསྡོོམས།

༢༥༥,༤༦༧,༩༨༡.༡༠

༤༧,༢༡༢,༤༣༢.༢༧

༡༡༨,༨༧༤,༩༣༤.༦༩

མཐོོ་གཏུགས་འབད་བཞིན་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས། ༢༠༡༨ ཚུན་ སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ།

༡༧༧,༨༡༥,༣༥༩.༨༧

མཐོོ་གཏུགས་འབད་བཞིན་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ སོོར་ཆུད་ཡོོངས་བསྡོོམས།

༣༢༢,༥༩༢,༦༨༦.༤༤

མཐོོ་གཏུགས་འབད་བཞིན་ཡོོད་པའི་རྩོོད་ཉོགས། ༢༠༡༩ ཚུན་ སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ།
སོོར་ཆུད་འབད་དགོཔ་ སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན།

༢༠༤,༧༧༧,༣༢༦.༥༧

༡༩༡,༤༤༢,༦༣༤.༨༦

* རྒྱལ་པོོ་ཞིང་ས་ཆ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་རྩོོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སོོར་ཆུད་སྐོར་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༢༠ པའི་ནང་ སོོ་
སོོ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོོད།

ཤོོགས་གྲངས།

157

སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ཚུར་བཅད་ཀྱི་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་མཛད་རིམ་རྗེས་དྲན།

ངན་ལྷད་ཀྱི་
གནས་སྟངས།

ལོོ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་
གྲལ་རིམ།

བཅའ་མར་རྟོོགས་
མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
གྱངས་ཁ།

སྐུགས་
ཐོོབ།
(༠-༡༠༠)

ཨེ་ཤི་ཡ་པེ་སི་ཕིཊ་
གི་གྲལ་རིམ།

༢༠༡༩

༢༥

༡༨༠

༦༨

༦

༢༠༡༨

༢༥

༡༨༠

༦༨

༦

༢༠༡༧

༢༦

༡༨༠

༦༧

༦

༢༠༡༦

༢༧

༡༧༦

༦༥

༦

༢༠༡༥

༢༧

༡༦༨

༦༥

༦

རྒེད་འོོག་གོ་
བརྡའི་ལས་རིམ།

རྫོོང་ཁག་༢༠ གི་ རྒེད་འོོག་༢༠༥ ལུ་ཁྱབ་ཡོོད།
ལུང་ཕྱོོགས་
མཐུན་འབྲེལ།
ཨེ་ཤི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་/དཔལ་འབྱོོལ་མཐུན་འབྲེལ་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་
འགོ་ཁྲིད་ཞལ་འཛོོམས་ཐེངས་༢༡ པ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོོད།

ནང་འཁོད་
ལམ་ལུགས།

ཉོགས་བཤད་དང་ཞིབ་དཔྱད་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་རྒྱ་སྐྱེད།

ངན་ལྷད་

སྔོན་འགོག།

གནས་སྡུད་དང་སྒྲུབ་བྱེད་བསྟུན་པའི་ལམ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག།

དྲང་སྤྱོོད་

ལམ་སྲོོལ།

རྫོོང་ཁག་༢༠ ནང་ དྲང་སྤྱོོད་སྡེ་ཕན།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

གཙང་ལྡན་གྱི་
ཚོོང་ལས།

འབྲུག་གི་ཚོོང་ལས་རྩོོལ་སྒྲུབ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོོད།

ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོོམ་གྱི་ཁྲིམས།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ངན་ལྷད་གདོོང་ལེན་ཆོད་ཡིག།
ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོོམ་ཐབས་བྱུས།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ཐབས་བྱུས་༢༠༡༩-༢༠༢༣

བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིག་གཞི།

གནས་ཚད་ལྡན་པའི་བྱ་རིམ་
དང་ ལག་ལེན་ལག་དེབ་ དེ་
ལས་ ལམ་སྟོོན་ལག་དེབ།
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ལས་བྱེད་པའི་གྲངས་
ཚད་ཡར་སེང་།
སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༥ ལུ་༦༦ ཡོོད་མི་ལས སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ཟླ་
༡༢ པ་ཚུན་ ༡༡༨ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོོད།

ཤོོགས་གྲངས།

159

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

160

ཤོོགས་གྲངས།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོ
ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོ
གས།
མ་ལྷན་ཚོོགས།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་༢༠༡༩ །

ཤོོགས་གྲངས།

160

དྭངས་གསལ།

དྲང་སྤྱོད།

འཇིགས་སྣང་མེདཔ།
ཐབས་ཤེས།

ཉམ་ཆུང་།

ལོོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༩ །

སྡེ་ལཱ།

ཤེས་རྟོགས།

ཁྱད་བཅུད།

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

ཁྱད་རིག།

བརྩི་མཐོང་།
འགན་འཁྲི།

འགོ་ཁྲིད།

དགོས་དོན་གྱི་སྙིང་རུས།

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

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

ངན་ལྷད་ལུ་

རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད།

