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གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་བྱིན་བཞིན་ཡོོདཔ་ཨིན།
སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ཚུད་ཡོོད་པའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ག་ར་  ངེས་བདེན་ བཟོོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༤ པ་ནང་འཁོད་ནང་ 
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བསྟོན་འཛིན་དང་ གསར་སྤང་རྫོོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན་ སྐལ་བཟོང་ནོར་བུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་ཁར་རྫོོང་ཁག་གི་ མི་སྟོོབས་
འགོ་དཔོན་གོངམ་ འཆི་མེད་བསྟོན་འཛིན་ དེ་ལས་ ཀྲོང་གསར་རྫོོང་ཁག་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིཔ་ ཀརྨ་ དབང་འདུས་བརྩི་སྟེ་ མི་ངོམ་
བཞི་ལུ་ཡོང་ དཀའ་ངལ་ག་ནི་ཡོང་མེད་པར་ ལྟ་རྟོག་ ཚུལ་མཐུན་འབད་གནང་མི་འདི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ ཞིབ་འཚོོལ་འདི་གི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཚུ་གློག་རིག་ (ཀམ་པིའུ་ཊར་ ཨེཌེཊ་པཱར་ས་
ནལ་ ཨིན་ཊར་བཱིའུ) ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབདཝ་ད༌ བྱ༌སྟོབས༌བདེཝ༌བཟོོ་གནང་མི་དང་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡོ་གི་ ངན་
ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་ཞི་བའི་ཐོོབ་དབང་ལྷན་ཚོོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་སྙན་ཆས་བརྗེ་སོར་དང་ ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་ ལྕོགས་
གྲུབ་ཡོར་དྲག་གཏང་ནིའི་ནང་ ལྷན་ཐོབས་གནང་མི་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ ཀུན་ལེགས་དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས་ཡོང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ལམ་སྟོོན་བཀའ་སློོབ་
ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོོད་པའི་ཁར་ སྙན་ཞུ་འདི་ དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་ བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་གནང་མི་འདི་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
ལྷན་ཚོོགས་ནང་གི་ སྔོན་འགོག་དང་ཤེས་ཡོོན་ལས་ཁུངས་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ སྡེ་ཚོན་ཁག་གི་གཙོོ་འཛིན་དང་འགོ་འཛིན་ 
(བསྟོན་འཛིན་ཕུན་ཚོོགས། བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོོ། བཀྲ་ཤིས་དབང་མོ། ལས་སྐྱིད་དོན་གྲུབ་དང་ ཀིན་རྡོ་རྗེ་) ཚུ་གིས་ ཞུན་དག་འབད་
གནང་མི་འདི་ལུ་ཡོང་ དགའ་ཚོོར་ཡོོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། འདི་མ་ཚོད་ མི་མང་ཤེས་ཡོོན་སྡེ་ཚོན་ནང་ལས་ ཚེ་རིང་བཟོང་མོ་གིས་ གནས་
སྡུད་ཕྱི་སེལ་དང་ཞུན་དག་གི་ཆ་རོགས་ འབད་གནང་མི་འདི་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཞིབ་འཚོོལ་ཚོོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ནང་ལས་ ལྷན་འཛིན་ངག་དབང་དཔལ་མོ་ མདོ་ཆེན་ཀརྨ་ འཕྲིས་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་མོ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ 
རིན་ཆེན་དབང་འདུས་ རྒྱལ་ཡོོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་གྱི་ བཀོད་ཁྱབ་མཁས་མཆོག་ཕུརཔ་སངས་རྒྱས་དང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་
ཚོོགས་ཀྱི་ གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚོན་གྱི་ ལས་རིམ་གཙོོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ཉིམ་ཚེ་རིང་ ཡོོངས་ཀྱིས་ ལས་འགུལ་གྱི་
ཁག་ཆེ་བའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་སྤུས་ཚོད་ངེས་བརྟན་བཟོོ་གནང་མི་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོོར་ཡོོད་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་འཛིན་དང་འབྲེལ་ཡོོད་ངོ་ཚོབ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོོལ་འདི་གི་དོན་ལུུུ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མིའི་ མི་
ངོམ་གྱི་ཐོོ་ཚུ་བསྡུ་བསྒྲིག་འབད་གནང་མི་དང་ ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་བྱ་རིམ་ག་ར་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་འདི་ལུ་ དགའ་ཚོོར་ཡོོད་ཟེར་ཞུ་ནི་

ངོ་སྦྱོོར།

ཀ

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།



ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ གཞུང་ལྟེ་བ་དང་རྫོོང་ཁག་ ཁྲོམ་སྡེ་ རྒེད་འོག་ དེ་ལས་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་ལུ་ གནས་སྡུད་
ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ལུ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དགའ་ཚོོར་ཡོོད་ཟེར་ཞུ་ནི། འདི་དང་འདྲཝ་འབད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་
ཚོོགས་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་ བསམ་པ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མིའི་ མི་ངོམ་གྱི་ཐོོ་ཚུ་བསྡུ་བསྒྲིག་འབད་དེ་ དྲི་བཀོདཔ་ལས་བྱེདཔ་གི་
སྦྱོོང་བརྡར་དང་ གནས་སྡུད་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ལུ་བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ག་ནི་བ་ཡོང་ཁག་ཆེཝ་ ང་བཅས་ཀྱི་ དྲི་བཀོད་ནང་ལུ་དུས་ཚོོད་བཏོན་ཏེ་བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་དང་ དྲི་བཀོདཔ་ 
ལས་བྱེདཔ་༥༡ ག་ར་གིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོོག་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་འདི་ལུ་ ངལ་རངས་ཀྱི་ བཀའ་དྲིན་དགའ་འཚོོར་ཡོོད་ཟེར་ཞུ་
ནི་ཨིན།

ཁ



ངོ་སྦྱོོར།

པར་རིས་དང་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐོོག

གཙོོ་དོན་བཅུད་སྡུད།

རྒྱབ་སྣོོན་ངོ་སྦྱོོར་ཁྲམ་རིས།

དོན་ཚན་ ༡  པ། 

ངོ་སྤྲོོད་དང་ སྐབས་དོན་ དེ་ལས་ དམིགས་དོན།

དོན་ཚན་ ༢  པ་ 

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་བའི་རིམ་པ།

དོན་ཚན་ ༣ པ། 

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར།

དོན་ཚན་༤ པ། 

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོོབ་ ག་བསྡུར།

དོན་ཚན་ ༥ པ། 

སྤྱིར་བཏང་ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་།

དོན་ཚན་༦ པ་ རྒྱབ་སྣོོན།

མཇུག་དོན།

ཟུར་སྦྲགས།

དཀར་ཆག།

........................................ 

........................................

.....................................

.....................................

.................................. ༦-༡༤
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༡-༣

ག
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ང

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༡ པ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་དཔེ་བཤོད། ....................................................................................................................................... ༡༢
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པར་རིས་༡༤ པ་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འདིའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན། ............................................................................................................................................. ༤༧

པར་རིས་༡༥ པ་ དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས་དང་ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་སྤྲོོད་མིའི་འཆར་སྣོང་གིས་ མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཐོག་གཅད་ནི་ལུ་ཕན་གནོད་སྟོོན་པ། .. ༤༧

པར་རིས་༡༦ པ་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། ................................................................................................................................. ༤༨

པར་རིས་༡༧ པ་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོདཔ་དང་ རང་གི་མཐོའ་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལོག་སྤྱོོད་ འབད་ཡོོད་པའི་བཅུད་དོན། ................. ༤༨

པར་རིས་༡༨ པ་ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། ................................................................................................................ ༤༩

པར་རིས་༡༩ པ་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད་ཀྱི་ ངན་ལྷད་ཉམས་མྱོོང་དང་ འཆར་སྣོང་ཀྱི་བཅུད་དོན། ......................................................................................................... ༥༠

པར་རིས་༢༠ པ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་དང་ འདིའི་ ཆ་ཤོས་ཚུ། ............................................................................................................................... ༥༡

པར་རིས་༢༡ པ་ དྲང་སྤྱོོད་ཆ་ཤོས་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། ............................................................................................................................................... ༥༢

པར་རིས་༢༢ པ་ བཟོང་སྤྱོོད་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། ......................................................................................................................................................... ༥༥

པར་རིས་༢༣ པ་ བློོ་གཏད་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། ........................................................................................................................................................... ༥༦

པར་རིས་༢༤ པ་ དྭངས་གསལ་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། .................................................................................................................................................. ༥༨

པར་རིས་༢༥ པ་ འགན་འཁྲི་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། ....................................................................................................................................................... ༦༠

པར་རིས་༢༦ དྲང་བདེན་དང་ འདིའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན། ............................................................................................................................................................................. ༦༣

པར་རིས་༢༧ པ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་ དྲང་སྤྱོོད་གནས་རིམ། ............................................................................................................................................................... ༧༥

པར་རིས་༢༨ པ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས། .......................................................................................................................................................... ༧༦

པར་རིས་༢༩ པ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད། ....................................................................................................................................................................... ༧༧

པར་རིས་༣༠ པ་ གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་གི་ཆ་ཤོས་སོ་སོ་ཚུ་དང་ སྔར་སྲོོལ་ལག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས། ........................................................ ༨༠

པར་རིས་༣༢ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༠༩ དང་༢༠༡༢ ༢༠༡༦ དེ་ལས་ ༢༠༡༩ ལོའི་ ཕྱིའིདྲང་སྤྱོོད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུགས་ཐོོབ། ................ ༨༤

པར་རིས་༣༣ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༠༩ དང་ ༢༠༡༢ ༢༠༡༦ དེ་ལས་ ༢༠༡༩ ལོའི་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུགས་ཐོོབ། ............. ༨༥

པར་རིས་དང་ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐོོ།



ཅ

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༣༤ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་དང་ལེན་མི་གཉིས་ཀྱི་ཧོོངས་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཚོབས་ཆེ་ཧིང་། ............................................................................................................. ༨༨

པར་རིས་༣༥ འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་དང་སྤྱོོད་མི་གི་ འཆར་ཡོོད་པའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འགྲོས། ................................................................................ ༩༠
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ ལས་སྡེ་ཅིག་ནང་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་གཅིག་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྤྲོོད་ལེན་འབད་
བའི་སྐབས་ གནས་ཚོད་ལྡན་པའི་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་ དྲང་བདེན་དང་དྭངས་གསལ་ཐོོག་ལས་ སྤྲོོད་མ་སྤྲོོད་
ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ངོ་རྐྱང་གི་ཞེན་ཆགས་ལས་བརྟེན་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ ཡོང་ན་ ཚུལ་མིན་གྱི་འཐུས་
གང་རུང་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྤྲོོད་ལེན་འབད་འབདཝ་ ཡོོད་དང་མེད་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་
ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལུ་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡོའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་ཞི་བའི་དབང་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་ ངན་
ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ་ ཐོད་ཁར་ངོས་བཟུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། མཁོ་ཆས་འདི་མཐུན་
འགྱུར་བཟོོ་སྟེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོོད་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་གསུམ་ འགོ་འདྲེན་འཐོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལུ་ 
འགོ་འདྲེན་འཐོབ་མི་འདི་ ཤོོ་ཐེངས་བཞི་པ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་བཞི་པམ་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་མཁོ་
མངག་དང་ གནས་སྟོངས་འཕོ་འགྱུར་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོོག་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་
པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་ བམ་ཚོན་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཐེངས་བཞི་པམ་ནང་ ཆ་ཤོས་གསརཔ་ཅིག་སྦེ་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་
བརྟག་ཞིབ་འོག་ལུ་ གསར་བཙུགས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་འདི་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་མི་དང་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ལས་སྡེ་དང་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་གུ་  འགོ་འདྲེན་འཐོབ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་གིས་ ལས་སྡེ་ ༩༦ ནང་ལས་ 
ཞབས་ཏོག་ ༢༧༢ ཚུད་ཡོོདཔ་དང་ སྣོ་མང་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་ ༡༡ ཁྱབ་ཚུགས་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་
ཡོོངས་བསྡོོམས་ མི་ངོམ་ ༡༣༨༦༩ ལས་ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ ༩༨༦༡ (ཕྱིའི་ལས་མགྲོན་པ་) དང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ ༤༠༠༨ (ནང་
གི་ལས་མགྲོན་པ་) ཚུད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོྡོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ཐོོབ་ཡོོད་
པའི་ ཉོག་བཤོད་ ༣༣༥ ཡོང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། 

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ནང་ སྐུགས་ ༠ ལས་ ༡༠ ཚུན་ལག་ལེན་འཐོབ་ཡོོདཔ་དང་ སྐུགས་ ༠ འདི་ ངན་ལྷད་ཁྱབ་ཆེ་
དྲགས་སྦེ་ཡོོད་མི་དང་ སྐུགས་ ༡༠ འདི་ ངན་ལྷད་མེད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་
ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་སྐུགས་ ༧.༩༧ ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚོད་ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་པའི་རྟགས་སྟོོནམ་ཨིན། སྐུགས་འདི་གི་ 
མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དྲང་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ནིའི་ དམིགས་གཏད་ཚུ་གྲུབ་ཐོབས་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐོོག་ ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་
བསྒང་རང་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ ཆ་ཤོས་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་ བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་
སྐབས་ ལེགས་འགྱུར་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གསལ་སྟོོན་འབྱུང་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ ༨.༠༨ ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ འཆར་སྣོང་དང་ཉམས་མྱོོང་འཁྲིལ་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚོད་ 
གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། དེ་ཡོང་ གཙོོ་བོ་རང་ བརྡ་དོན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་གི་སྲོོལ་ཡོར་དྲག་འགྱོ་ཡོོད་
མི་དང་ གློག་རིག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་ལག་ལེན་འཐོབ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གི་ རང་སོའི་ལཱ་འགན་ཚུ་
སྣོང་མེད་སྦེ་བཞག་མི་དང་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ དཀའ་རྙོག་སེལ་ནིའི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འགན་འཁྲི་གི་
ལམ་སྲོོལ་ཚུ་ ལེགས་འགྱུར་འབད་དགོཔ་འདུག།

གཙོོ་དོན་བཅུད་སྡུད།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ནང་ སྐུགས་ཀྱི༌གནས་རིམ་ མཆོག་འགྱུར་ཐོོབ་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ནང་ ཐོད་ཁར་
གྱི་ངན་ལྷད་ཁྱབ་ཆེ་ཤོོས་འབད་མེད་དེ་འབད་རུང་ འཆམ་མཐུན་དང་བཟོའ་འབྲེལ་མཐུན་ལམ་ལས་བརྟེན་པའི་ ཕྱོོགས་ལྷུང་ཐོོག་ ངན་ལྷད་
ཡོོད་པའི་འཆར་སྣོང་བསྐྱེད་དེ་འདུག ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ རྒྱ་ཆ་ ༥༣.༠༠  གིས་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ཐོོབ་ནི་ནང་ བཟོའ་
ཚོང་དང་འཆམ་མཐུན་ཚུ་ལས་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ཡོོད་པའི་འཆར་སྣོང་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ རྒྱ་ཆ་ ༤༡.༦༩ 
གིས་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་བྱིན་ནི་ནང་ གོང་མའི་ཁ་བཀོད་དང་འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་
སྤྲོོད་ནི་ལུ་ཤོན་ཞུགས་འབདཝ་མས༌ཟེར༌བའི༌ འཆར་སྣོང་བསྐྱེད༌ཡོོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་གུ་ སྐུགས་ཀྱི༌གནས༌རིམ༌མཆོག༌འགྱུར་ཐོོབ་ཡོོད་རུང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་
དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ གནས་སྟོངས་ཡོང་འབྱུང་ཡོོདཔ་ལས་ 
ཚོ་གྱང་ལང་དགོ་པའི་གཞི་ཅིག་ཡོང་ཨིན་པས། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན།

•	 ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ མི༌ངོམ༌ ༡༤༧ ལས་ མི༌ངོམ༌གཅིག་གིས་ ཞབས་ཏོག་འཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོའ་འཐུང་གི་རིགས་ ལ་
སོགས་པའི་ སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་ཟོས་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་

•	 ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ མི༌ངོམ༌ ༢༧༤ ལས་ མི༌ངོམ༌གཅིག་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་པའི་སྐབས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་
ཚོོར་གྱི་འཐུས་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་

•	 ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ མི༌ངོམ༌ ༣༧༩ ལས་ མི༌ངོམ༌གཅིག་གིས་ ཞབས་ཏོག་འཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་
སྤྲོོད་ཡོོདཔ་ཨིན།

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ ༧.༩༨ ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་ དྲང་སྤྱོོད་གནས་ཚོད་ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་པའི་རྟགས་སྟོོནམ་ཨིན། དེ་ཡོང་ བྱ་བའི་དྲང་
སྤྱོོད་ལུ་ སྐུགས་མཐོོ་ཤོོས་སྦེ་ཐོོབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། ཨིན་རུང་ དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་དང་ངན་ལྷད་བཀག་ཐོབས་ལམ་ལུགས་ཐོད་ སྤྱི་
གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་སྒེར་དོན་གྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ རང་སོའི་འགན་ཁུར་སྣོང་མེད་འབད་བཞག་མི་དང་ བྱ་ངན་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་སྙན་
ཞུ་བཀལ་མི་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ བྱ་ངན་འབད་མི་ལུ་ཁྲིམས་ཀྱི་དང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ཆད་སྐྱོན་ཡོོདཔ་འབད་
འཐོོན་ཡོོདཔ༌ཨིན། བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཆ་ཤོས་གསུམ་ (མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་
ནང་དྲང་བདེན་) ཆ་རའི་ནང་ ཉམས་མྱོོང་གི་ངན་ལྷད་གུ་ མཆོག་གྱུར་གྱི་གནས་རིམ་ནང་ཚུད་ཡོོད་མི་འདི་ སེམས་ཤུགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་
མས། ཨིན་རུང་ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་གི་ཐོད་ ལས་བྱེདཔ་ ༨ ལས་ གཅིག་གིས་ ལས་སྡེའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ ཡོང་ན་ ཁོང་
རའི་ལྟ་རྟོག་པ་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་བཀོལ་དེ་འདུག བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན༌པའི༌དབུ་ཁྲིདཔ་གི༌སྐུགས་ ༧.༨༢ བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་རྐྱངམ་
ཅིག་ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཀྱི་བཟོང་སྤྱོོད་ནང་ལུ་ ཆ་ཤོས་དྲུག་ཡོོད་ས་ལས་ དྲང་བདེན་དང་བློོ་གཏད་གུ་སྐུགས་དམའ་ཤོོས་སྦེ་ཐོོབ་
ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ (སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ པ་དང་ ༢༠༡༢ པ་ ༢༠༡༦ པ་ དེ་ལས་ ༢༠༡༩ པ་) ཚུ་ག་བསྡུར་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་ལས་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན༌པའི༌དབུ་ཁྲིདཔ་རྒྱ༌ཚོད༌མ་བརྩིས་བར་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་
ཐོོབ་སོ་སོ་སྦེ་བཏོན་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ སྐུགས་མཐོོ་ཤོོས་ (༨.༣༧) ཐོོབ་མི་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལུ་སྐུགས་ (༨.༡༠) སྤྱི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ལུ་སྐུགས་ (༧.༩༥) དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལུ་ སྐུགས་དམའ་ཤོོས་ (༧.༤༤) ཐོོབ་ཡོོད་པའི་སྐུགས་ཚུ་གིས་ འཕེལ་འགྲིབ་
ཀྱི་འགྱུར་བ་ཚུ་སྟོོནམ་ཨིན་མས། ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཐོད་ཁར་ཡོང་ གནས་སྟོངས་ཅོག་འཐོདཔ་སྦེ་ཡོོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལུ་ ནང་གི་
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ (༨.༡༤) ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ གནས་སྟོངས་ལེགས་ཤོོམ་སྟོོནམ་ཨིན།
རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ག་རའི་ནང་ ངན་ལྷད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་གུ་ མི་མང་གི་འཆར་སྣོང་བརྟག་
ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་མང་ཤོོས་ཅིག་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནས་སྟོངས་
འདི་དུམ་གྲ་ཅིག་ཚོབས་ཆེན་སྦེ་ཡོོད་པའི་ ཚོོར་སྣོང་བཀོད་ཡོོདཔ་དང་ འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཡོར་སེང་འགྱོ་ཡོོདཔ་འབད་
བཤོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངན་ལྷད་བཀག་ནི་གིས་འབད་བརྩོན་གྱི་ཐོད་ཁར་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ 
གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ་འབད་བཞིན་ཡོོད་ཟེར་མི་གུ་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་རྒྱ་ཆ་འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོོདཔ་
ཨིན། 

ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་ལེགས་འགྱུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་ ལམ་ལུགས་ནང་ དྲང་
སྤྱོོད་ཀྱི་སྲོོལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཐོོག་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གོ་སྐབས་མེདཔ་བཟོོ་དགོཔ་ ཁག་ཆེཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་
སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ གཤོམ་འཁོད་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོོད།

•	 ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚོད་བཟོོ་སྟེ་ བསྟོར་སྤྱོོད་འབད་དགོཔ་དང་

•	 ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་དང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚོད་སྐོར་ གོ་བརྡ་སྤྲོོད་དགོཔ༌

•	 བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ༌

•	 མི་སྡེའི་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ༌

•	 བསུ་ལེན་འབྲེལ་སྟེགས་ ཡོང་ན་ བརྡ་དོན་བསུ་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་ཏོག་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ༌

•	 གློག་རིག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ༌

•	 ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་བསྟོར་སྤྱོོད་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ༌

•	 བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤོད་ སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐོབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ་དང་

•	 བསམ་ལན་དང་ དཀའ་རྙོག་འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ༌ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ མི་མང་ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ལམ་ལུགས་གཞི་
བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་ལག་ལེན་འཐོབ་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་འབདཝ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་
ཀྱི་གནས་ཚོད་ལུ་ དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོད་མི་དང་ ཐོད་ཀར་དུ་ ལས་སྡེ་ ཡོང་ན་ ཞབས་ཏོག་གང་རུང་གི་བརྟག་ཞིབ་མེད་མི་
ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ཁོང་རའི་ལས་སྡེ་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ 
ལྷན་ཐོབས་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་བཟོོ་བའི་བསྒང་རང་ཡོོདཔ་ཨིན། 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

གནད་དོན།གནད་དོན། རྒྱབ་སྣོོན།རྒྱབ་སྣོོན།

ཐོབས་བྱུས་ཀྱི་ ཐོབས་བྱུས་ཀྱི་ 
གནས་ཚོད། (སྲིད་གནས་ཚོད། (སྲིད་
བྱུས་དང་ཐོབས་ལམ་བྱུས་དང་ཐོབས་ལམ་
གསར་བརྩམས་གསར་བརྩམས་
དང་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དང་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་

དགོཔ།)དགོཔ།)

•	 སྐུགས་ཐོོབ་ ༧.༨༢ བསམ་བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་
ཅིག་ཐོོབ་མི་གིས་ སྒྲུབ་བྱེད་ གསལ་སྟོོན་བྱུང་ཡོོདཔ་
བཞིན་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་
ཁྲིདཔ་འདི་ ཧེང་སྐལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ་འདུག དེ་
སྦེ་ བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་ཐོོབ་མི་དེ་ཡོང་ དབུ་ཁྲིདཔ་
དྲང་བདེན་དང་ བློོ་གཏད་ཀྱི་གྱི་ཆ་ཤོས༌ལུ་ སྐུགས་
དམའ་ཤོོས་ཐོོབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས།

•	 ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་ ཡོར་དྲག་གཏང་ནིའི་
དོན་ལུ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་སྒྲིང་
སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ།

•	 འཆམ་མཐུན་དང་ བཟོང་ཚོང་གི་འབྲེལ་བ་ལས་བརྟེན་
པའི་ ཕྱོོགས་ལྷུང་འདི་གིས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་
ལེན་ནང་ ཤོན་ཞུགས་བྱུང་དོ་ཡོོད་པའི་ ཆར་སྣོང་།

•	 གློག་རིག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་
དགོཔ།

•	 མི་སྡེ་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་ཚུ་ ཧེང་སྐལ་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཟོོ་དགོཔ།

•	 ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བྱ་ངན་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་
བཀལ་མི་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་སྒོ་འཐོབ་
མི་ཚུ་ལུ་ འོས་མཚོམས་ལྡན་པའི་ ཉེས་བྱ་ དང་ 
མཁོ་ཚོད་ལྡན་པའི་ དགག་བཤེར་དང་ཚོད་མཉམ་གྱི་
ཐོབས་ལམ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོ་
པའི་ ཚོད་གཞི་ནང་ཚུད་ཡོོདཔ།

•	 བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉོག་བཤོད་ཚུ་
སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐོབས་ལམ་སྒྲིག་དགོཔ།

•	 བསམ་ལེན་དང་དཀའ་རྙོག་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཅན་
གྱི་སྒོ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐོབ་དགོཔ།

•	 སྤྱིར་བཏང་གི་འཆར་སྣོང་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ 
ངན་ལྷད་ཡོོད་པའི་འཆར་ཚུལ་ སྐུགས་ ༦.༣༢ (ཡོར་
དྲག་གཏང་དགོཔ།)

•	 མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ དྭངས་གསལ་ཡོར་
དྲག་དང་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ རྒྱབ་བརྟེན་སྒྲུབ་བྱེད་ 
གཞི་བཞག་ཐོོག་བཟོོ་དགོཔ།

•	 འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ནང༌ ངན་ལྷད་བྱུང་དོ་ཡོོད་
པའི་འཆར་སྣོང་ སྐུགས་ ༧.༧༨ (བསམ་པ་རན་ཏོག་
ཏོ་) ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ རང་དོན་དང་བཟོའ་ཚོང་ 
ཡོང་ན་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་བྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ 
འཆར་དངུལ་ཚུ་ གཡོོ་སྒྱུར་འབད་དོ་ཡོོད་པའི་ བརྡ་
ཚོོན་སྟོོན་ཡོོདཔ།

•	 འཆར་དངུལ་དྭངས་གསལ་ཡོར་དྲག་གཏང་
དགོཔ།

རྒྱབ་སྣོོན་ངོ་སྦྱོོར་ཁྲམ་རིས།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

གནད་དོན།གནད་དོན། རྒྱབ་སྣོོན།རྒྱབ་སྣོོན།

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་
གནས་ཚོད། (ལག་གནས་ཚོད། (ལག་

ལེན།)ལེན།)

•	 སྐུགས་ ༧.༧༣ བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་ཐོོབ་ཡོོད་མི་
གིས་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལས་སྡེ་ལ་ལུ་
ཅིག་ནང་ ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚོད་མེད་པའི་ཁར་ 
ཡོོད་མི་ཚུ་ནང་ཡོང་ ལག་ལེན་འཐོབ་དགོ་བདེ་ཏོག་
ཏོག་མེདཔ། གནས་ཚོད་བཟོོ་སྟེ་འབད་རུང་ ཞབས་
ཏོག་ལེན་མི་དང་ ཐོ་ན་ ཁོང་རའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ 
འདིའི་སྐོར་མི་ཤེས་པས།

•	 ཞབས་ཏོག་གི གནས་ཚོད་བཟོོ་སྟེ་ ལག་
ལེན་འཐོབ་དགོཔ།

•	 ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་
ལུ་ ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚོད་སྐོར་ གོ་བརྡ་
སྤྲོོད་ནི།

•	 བརྡ་དོན་ཐོོབ་སའི་ བསུ་ལེན་ཞབས་ཏོག་ 
རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི།

•	 མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འགན་
ཁུར་ལས་ལྷག་ རང་སོའི་སྒེར་གྱི་ལཱ་ལུ་བརྩོན་མི་ 
འགན་ཁྲིའི་གོམས་སྲོོལ་ ལེགས་ཤོོམ་མེད་མི་ སྐུགས་
ཐོོབ་ ༧.༢༢ (ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ་)

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལོའི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ སྐུགས་ 
༧.༩༧ ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་ ལེགས་ཤོོམ་གྱི་གནས་ཚོད་ཁར་ 
ཨིནམ་དང་ སྐུགས་གནས་ཚོད་ གནམ་མེད་ས་མེད་
ལེགས་ཤོོམ་ ཡོང་ན་ མཆོག་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚོད་
ཁར་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ།

•	མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ནང་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོོད་
དང་འབྲེལ་བའི་ངན་ལྷད་འདི་ (ཕྱོོགས་ལྷུང་) མང་སུ་
ཡོོདཔ་སྦེ་འཆར་སྣོང༌བསྐྱེད༌དེ་འདུག མ་གཞི་ ངན་
ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ནང་ སྐུགས་ (༩.༩༨ མཆོག་
འགྱུར) མཐོོ་དྲག་ཐོོབ་སྟེ་ཡོོད་རུང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་
མི་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་སྤྲོོད་
གང་རུང་དང་ སྤྲོོ་སྟོོན་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་
དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ གནས་སྟོངས་
ཡོང་ འཐོོན་ཏེ་འདུག

•	 ལྟ་རྟོག་དང་བསྟོར་སྤྱོོད་ཀྱི་ཐོབས་ལམ་ སྒྲིང་
སྒྲིང་བཟོོ་ནི།

•	 ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་ ལག་ལེན་
རྒྱ་སྐྱེད།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

དོན་ཚོན་དང་པའི་ནང་ ངོ་སྤྲོོད་དང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་དང་དེའི་དགོངས་དོན་ དམིགས་དོན་ ཞིབ་འཇུག་གི་ཁྱབ་
ཚོད་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མར་ གཞི་བཞག་སའི་ དཔེ་རིས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཀོད་དེ་ཡོོད༌ཨིན།

  ངོ་སྤྲོོད། 

རྒྱལ་རབས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཟེར་བའི་ མིང་ཚིག་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོ་ནང་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡོ་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོོམ་དང་ཞི་བའི་དབང་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ངོ་སྤྲོོད་འབད་དེ་འདུག དེའི་ཤུལ་ལས་ ངན་ལྷད་ཐོད་ཁར་སྦེ་འབྱུང་སྲིད་པའི་གནས་སྟོངས་ཚུ་ 
ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་བསམ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་རང་ལེགས་འགྱུར་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། 

དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་འདི་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་གི་ཞིབ་བཤེར་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འབྱུང་སྲོོལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་
ཐོོག་ མི་མང་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚོད་དང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་གཞི་དོན་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་བརྟག་
ཞིབ་གཙོོ་བོ་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་བཞིན་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ བརྟག་ཞིབ་འདི་གིས་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ དྲང་སྤྱོོད་གནས་
ཚོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ཡོོད་ག་བལྟ་སྟེ་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གི་དྲང་སྤྱོོད་གནས་ཚོད་དང་ གདོང་ལན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ དགོས་
དོན་སྦོོམ་ཡོོདཔ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་འདིའི་ བྱ་རིམ་ཚུ་མཐོར་ཕྱིན་དང་ རྩ་བརྟན་ དེ་ལས་ཐོབས་ལམ་ཚུ་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་ ཡོོད་མི་ལུ་བརྟེན་ 
འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་སྨྱོོ་ཟོས་དང་ཉེས་ལས་ཡིག་ཚོང་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདིའི་རྗེས་སུ་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་
ལེན་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་གནས་ཚོད་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོོས་ (ཐོའི་ལེནཌ་དང་ཝེཊ་ནམ་ དེ་ལས་ 
ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡོ) ཅིག་གིས་ བརྟག་ཞིབ་འདི་ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོང་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་དང་ཞི་བའི་དབང་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་བཟོོ་ཡོོད་པའི་ དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་དཔེ་བཤོད་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོོག་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་
སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་རིམ་ཐེངས་ བཞི་ འགོ་འདྲེན་འཐོབ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་འདི་ བརྟག་ཞིབ་
ཐེངས་བཞི་པ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ པའི་རྒྱུ་མཚོན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ དྲང་སྤྱོོད་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་གི་ གོ་དོན་འགྲེལ་
དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན། དྲང་སྤྱོོད་ལུ་གོ་དོན་ལེ་ཤོ་ཡོོད་མི་གྲལ་ལས་ དཔེར་ན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་ཞི་བའི་དབང་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་
དང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཚོོགས་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་ཚུ་གིས་ཡོང་ འགྲེལ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་
སྤྱིའི་དྭངས་གསལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དྲང་སྤྱོོད་ཟེར་མི་འདི་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ངོ་རྐྱང་དང་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ 
བསམ་སྤྱོོད་ ཡོང་ན་ ཀུན་སྤྱོོད་ཀྱི་གཞི་རྩ་དང་གནས་ཚོད་ཚུ་ བྱ་སྤྱོོད་དང་མཐུན་པའི་ཐོོག་ལས་དང་ལེན་འབད་མི་ལུ་སློབ་ཨིན། དཔལ་
འབྱོར་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ གོ་དོན་ཁ་སྐོང་འགྲེལ་ཡོོད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དྲང་སྤྱོོད་ཟེར་མི་འདི་ ལས་སྡེ་འདི་གི་
རྩིས་དཔྱད་དང་ གནས་སྡུད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གུར་ བརྩི་མཐོོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་ལེན་འཐོབ་ཐོོག་ མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་
མི་འདི་ལུ་གོཝ་ཨིན། འདི་དང་རིགས་འབྲེལ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་
ཞི་བའི་དབང་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་འཐོབ་ཡོོད་མི་ འགྲེལ་བཤོད་འདི་གཞི་བཞག་ཐོོག་ དྲང་སྤྱོོད་ཟེར་མི་འདི་ ལས་སྡེ་ཅིག་གི་སྤྱི་
གཡོོགཔ་གིས་ མི་མང་ལཱ་འགན་ཚུ་ དྲང་བདེན་དང་དྭངས་གསལ་ཐོོག་ལས་ འཐོབ་ཡོོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚོད་དང་ བྱ་ངན་དང་ངན་ལྷད་

དོན་ཚན་ ༡ པ། ངོ་སྤྲོོད་ སྐབས་དོན་དང༌ དམིགས་དོན།

༡.༡༡.༡
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

མ་འབད་བར་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ དེ་ལས་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་སྟེ་ འགན་ཁུར་འབག་ཡོོད་མེད་སྐོར་བཤོད་ཡོོད་པའི་
གུར་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་དང་སྤྲོོད་མི་གི་དབང་དུ་གཏང་ཐོོག་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་དང་འཆར་སྣོང་
གཉིས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་ བྱུང་རིམ་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ འདི་གིས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་ནང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་
མི་ཚུ་གི་ འགན་འཁྲི་དང་དྭངས་གསལ་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། མི་མང་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཆ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་ 
བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་སྦེ་གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོདཔ་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་
མའི་ནང་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་འདི་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཆ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་ཁ་སྐོང་བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་
པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་འདི་ མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་ དབུ་ཁྲིད་པའི་ལག་ལེན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བའི་བརྡ་སྟོོན་ཅིག་སྦེ་འབྱུང་
ཡོོདཔ་ཨིན། བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དྲང་སྤྱོོད་ བཟོང་སྤྱོོད་ བློོ་གཏད་དང དྭངས་གསལ་ འགན་
འཁྲི་དང་ དྲང་བདེན་བཅས་ཆ་ཤོས་དྲུག་ ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་ཡོོདཔ༌ཨིན།   

ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་འདི་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ཚུ་གི་ དྲང་སྤྱོོད་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ དྭངས་གསལ་སྐོར་ མི་
མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གྱི་གནས་སྟོངས་ཆ་ཚོང་སྟོོན་པའི་ཐོབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་རྩ་ཅན་
གཞན་ཡོང་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁས་བློངས་ཐོོག་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ལས་སྣོ་ གསར་བཙུགས་དང་ དྲང་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་
གཏང་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ མི་མང་ཞབས་
ཏོག་ཚུ་ ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་སྤྲོོད་ཚུགསཔ་བཟོོཝ་མ་ཚོད་ མཐོའ་མཇུག་ ངན་ལྷད་མེད་པའི་མི་སྡེ་ཅིག༌བཟོོ་ནི་ནང་ལྷན་ཐོབས་འབདཝ༌ཨིན། 

སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ སྤུས་ཚོད་ལྡན་པའི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ནི་ནང་ འབད་བརྩོན་སྐྱེད་དེ་ཡོོད་རུང་ མི་མང་གི་མཁོ་འདོད་དང་རེ་བ་ ཡོར་སེང་
འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་ སེམས་བག་ཡེངས་ཀྱི་ངང་ལུ་ འཐོོན་ནི་ཉེན་ཁ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ལམ་ལུགས་ལེགས་
འགྱུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ གནས་སྐབས་གསར་གཏོད་ཅན་དང་ དེ་ལུ་ཉན་ཁུག་བཏབ་ནི་ འགན་འཁྲི་འབག་ནི་ 
དེ་ལས་ དྲན་ཤེས་བཏོན་ཐོོག་ལས་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༡༡ 
པ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤོད་གནང་ཡོོད་མི་འདི་ཡོང་།

༈  རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཞི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ལཱ་འབདཝ་ད་ སྟོབས་མ་བདེཝ་ཐོོན་འོངན་ བཅོ་ཁ་མ་རྐྱབ་པར་བཞག། སློབ་མི་ཡོོདན་
ཉན་ཁུག་མ་བཏབ། འཐུས་ཤོོརན་རྩིས་བདག་མེད། རོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཅིག་བཏོན་ཏེ་ སྟོོན་བྱིན་པ་ཅིན་ རེག་ས་མེད། གཅིག་
གིས་འབད་མི་འདིནི་ གཅིག་གིས་མ་དང་སྤུ་ལས་ར་མ་ཤེས། མི་མང་ ཡིག་ཚོང་མང་། དེ་གིས་མཐུད་མཚོམས་ཚུ་ ལེགས་ཞིམ་སྦེ་ 
འགྲིག་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ མནོ་བསམ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ ལེགས་ཞིམ་སྦེ་བཏང་རུང་ ཚོ་གྱང་དུམ་གྲ་ཅིག་འབག་རུང་ སྟེ། མནོ་
མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྱོ་མ་བཏུབ་པའི་བསྒང་ལས་ མཐོའན་མཇུག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡོང་འབྱང་། རྒྱུ་དངོས་ཚོད་ཅིག་ལས་
བརྒལ་མེད་མི་འདི་ དུས་ཚོོད་ལེ་ཤོ་ཅིག་ར་ བར་སྟོོང་གཏང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་སྦོོམ་སྦེ་མཐོོངམ་མས། 
ད་ ལོ་བཅུ་ཐོམ་བཅོ་ལྔ་ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ མ་འོངས་པ་གི་མནོ་བསམ་བཏངམ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱོག་ལཱ་ཚུ་ག་ཡོ་ར་ 
ལེགས་ཞིམ་སྦེ་འགྱོ། མི་སེར་ཚུ་ཡོང་ ད་རེས་བ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་ ལེགས་ཞིམ་སྦེ་སྡོོད་ཚུགས་པ་ཅིན་ བཀའ་དྲིན་
བསམ་དགོཔ་ར་ ཞི་གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་བསམ་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ སྟོབས་མ་བདེཝ་ཐོོན། ནང་དོག་སར་ཚུད། ལཱ་ཁག་རྐྱབ་འབད་བ་
ཅིན་ ཞི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ འཐུས་སྦོོམ་སྦེ་ར་ ཤོོར་སོང་པའི་རྟགས་ཨིན་པས།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་གིས་ ལྷན་ཁག་དང་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚོང་ རྫོོང་ཁག་ 
ཁྲོམ་སྡེ་ རྒེད་འོག་ ལས་འཛིན་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ དེ་ལས་ སྨན་ཁང་
/གཞི་བརྟེན་སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ མི་མང་ལས་སྡེ་གི་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོོད། མི་མང་ལས་སྡེ་གིས་སྤྲོོད་ཡོོད་
པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་དང་ལེན་མི་གཉིས་ཀྱི་ འཆར་སྣོང་དང་ཉམས་མྱོོང་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོོག་ དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་
གནས་ཚོད་གསལ་སྟོོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ༌ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་འདི་ འབྲུག་གི་ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ ༡༢ པ་ ༢༠༡༨-༢༠༢༣ གི་དམིགས་
དོན་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ཐོབས་བྱུས་ ༢༠༡༩-༢༠༢༣ ཅན་མའི་ དམིགས་ཡུལ་ཐོབས་བྱུས་
གསུམ་དང་རྟགས་མཐུནམ་སྦེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དམིགས་ཡུལ་ཐོབས་བྱུས་ཚུ་ཡོང་ ༡) དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ དྲང་སྤྱོོད་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཡོོདཔ། ༢) དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་དྲེན་ཤེས་ཡོར་དྲག་གཏང་ཡོོདཔ། དེ་ལས་ ༣) ཁྲིམས་བསྟོར་སྤྱོོད་འབད་མི་དང་ 
དམ་འཛིན་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འཇོན་ཚོད་དང་ བློོ་གཏད་ཡོར་དྲག་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཚུ་ཨིན།

མི་མང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དོན་སྨིན་དང་འཇོན་ཐོངས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ སྤྲོོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ཐོོབ་ཐོབས་
བཟོོ་ནི་དང་ ཐོོབ་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་ འགན་འཁྲི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་ དེ་ལས་ གློག་རིག་ཐོོག་ལས་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནིའི་ཐོབས་ལམ་ཚུ་ 
གཞུང་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་ གཙོོ་རིམ་གཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོོདཔ༌ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ལྷན་ཐོབས་ཡིག་
ཆས་༢༠༠༥ ཅན་མའི་ནང་འཁོད་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ནི་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐོབ་དགོ་པའི་ཐོབས་བྱུས་བཀོད་ཡོོད་མི་དང་འཁྲིལ་ 
བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ རིམ་བཞིན་ཡོར་རྒྱས་འགྱོ་མི་དང་བསྟུན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ཟེར་བའི་ཡིག་
ཚོང་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡོོདཔ་ཨིན། དེའི་ཤུལ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཡོར་དྲག་གཏང་ཐོབས་ལུ་ རྒེད་འོག་༢༠༠ ནང་ མི་སྡེའི་བརྡ་དོན་ལྟེ་
བ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ གཞུང་ལྟེ་བ་དང་ས་གནས་
གཞུང་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ཡོོད་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གློག་རིག་ཐོོག་ལས་བྱིན་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན། གློག་
རིག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ སྟོབས་བདེ་དྲགས་བཟོོ་ཡོོད་པའི་ཁར་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་དུས་ཚོོད་ཐུང་ཀུ་
ཅིག་ནང་ཐོོབ་ཚུགས་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མཉམ་འབྲེལ་ཡོར་དྲག་དང་གཅིག་སྒྲིལ་ འབྲེལ་མཚོམས་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་
ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ འཕྲུལ་རིག་ཤེས་ཡོོན་ཡོར་སེང་འབད་ཐོོག་ལས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་ལེགས་སྒྱུར་འབད་ནི་ནང་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་
འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐོབ་ནི་འདི་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ནང་ གདོང་ལན་ཚུ་སེལ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
གཙོོ་ཅན་གྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐོབས་བྱུས་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དམིགས་བསལ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་གྱིས་ འཆར་དངུལ་ཐེར་འབུམ་༢.༥ གནས་པའི་ འབྲུག་ཡུལ་འཕྲུལ་རིག་ལས་རིམ་གཙོོ་ཅན་འདི་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་དང་ 
ཤེས་རིག་ ཚོོང་ལས་ཆོག་ཐོམ་ དེ་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་ཞབས་ཏོག་གཞན་ཚུ་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་འཐོབ་
ཐོོག་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོོག་ལས་སྤྲོོད་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་སྐྱེདཔ་ཨིན།  

ཁག་ཆེ་ཤོོས་འདི་རང་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་རྒྱབ་སྣོོན་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནི་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོོན་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོོབ་འདི་ ལོ་ལྔ་
འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོོ་ཅན་ ༡༢ པ་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ཡོོདཔ་ངན་ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ཡོོདཔ་ ཟེར་མི་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ བརྡ་སྟོོན་གྱི་གཞི་གཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐོབ་ནི་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་སྡེ་གི་དྲང་སྤྱོོད་སྐུགས་ཚུ་ ལས་སྡེའི་གྲུབ་འབྲས་གཙོོ་
ཅན་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་གྲུབ་འབྲས༌གཙོོ་ཅན་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་སྟོོན་གྱི་གཞི་གཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐོབ་ནི་ཨིན།



9

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

སྙན་ཞུ་གི་རིམ་པ་འདི་ གཤོམ་འཁོད་ལྟར་སྒྲིག་ཡོོདཔ་ཨིན།

དོན་ཚོན་ ༡ པའི་དོན་ཚོན་ ༡ པའི་

དོན་ཚོན་ ༢ པའི་དོན་ཚོན་ ༢ པའི་

དོན་ཚོན་ ༣ པའི་དོན་ཚོན་ ༣ པའི་

དོན་ཚོན་ ༤ པའི་དོན་ཚོན་ ༤ པའི་

དོན་ཚོན་ ༥ པའི་དོན་ཚོན་ ༥ པའི་

དོན་ཚོན་ ༦ པའི་དོན་ཚོན་ ༦ པའི་

ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ གལ་ཆེ་ཧིང་དང་དམིགས་དོན་སྐོར་ངོ་སྤྲོོད་ གདོང་ལན་ཚུ་བཀོད་
ཡོོདཔ་ཨིན།

ནང་  རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ བྱ་རིམ་སྐོར་འགྲེལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན།

ནང་  རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྣོོན་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ ལས་
སྡེའི་དབྱེ་ཁག་བར་ན་དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་དང་ སྔར་སྲོོལ་ལག་ཐོོག་གི་ཞབས་
ཏོག་དང་གཅིག་ཁར་སྤྲོོད་སྲོོལ་སྐོར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ དང་ ༢༠༡༢  ༢༠༡༦  དེ་ལས་ ༢༠༡༩ འི་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཐོོབ་
ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནས་སྟོངས་དང་ཁྱབ་ཚོད་ དེ་ལས་ ཁྱབ་ཤུགས་ལ་སོགས་པའི་ སྤྱིར་བཏང་གི་འཆར་
སྣོང་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འཇོན་ཐོངས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་མང་གི་ཚོོར་སྣོང་ཚུ་
བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ནང་  ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་བཅུད་སྡུད་དང་ རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

  འབྲུག་ལུ་རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་དང་ དེའི་དགོངས་དོན།

༡.༢.༡ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ དགོངས་དོན་དང་ཆ་ཤོས།༡.༢.༡ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ དགོངས་དོན་དང་ཆ་ཤོས།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ནང་ ཆ་ཤོས་གསུམ་ཡོོད། དེ་ཡོང་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་དང་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་ལུ་ཆ་བརྟག་ཞིབ་ལུ་ཆ་
གནས་མར་ཕབ་འབད་བའི་བྱ་བ་གནས་མར་ཕབ་འབད་བའི་བྱ་བ་བཅས་གསུམ་འདི་ཨིན། ཆ་ཤོས་དེ་ཚུ་ སོ་སོར་སྦེ་ གཤོམ་གསལ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

༡.༢.༡.༡ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད།༡.༢.༡.༡ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད།

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཟེར་མི༌འདི་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ (ཕྱིའི་ལས་འགྲོན་པ་) ཚུ་གི༌ཞབས༌ཏོག༌གི༌གནས༌སྟོངས༌སྐོར༌གྱི༌ འཆར་སྣོང་དང་ཉམས་
མྱོོང་ཚུ་བཤོད༌མི༌ལུ་གོཝ་ཨིན། ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ (ནང་གི་ལས་མགྲོན་པ) ཚུ་གིས་ འགན་ཁུར་ཚུ་གྲུབ་པའི་
སྐབས་ ཁོང་རའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚོད་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚོད་དེ་ཡོང་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་ 
འཆར་སྣོང་དང་ཉམས་མྱོོང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་དེ་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་དེ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་དང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་གི་རྒྱ་
ཚོད་ཟེར་མི་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོོད། ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་ཟེར་མི་འདི་ དངུལ་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་བྱིན་མི་དང་ སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་རིགས་ དེ་ལས་ 
གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་བྱིན་མི་བརྩི་ཏེ་  སྤྱི་གཡོོགཔ་དང་མི་མང་ཚུ་གིས་ ཕན་ཡོོན་དང་ཁེ་ཕན་སྤྲོོད་ལེན་གྱི་འཆར་
སྣོང་དང་ཉམས་མྱོོང་དང་བསྟུན་པའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནས་ཚོད་ལུ་གོཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་གི་རྒྱ་ཚོད་ཟེར་མི་འདི་ 
ངན་ལྷད་ཀྱི་འབྱུང་ཉེན་གི་ཚོད་དང་ ལཱ་དངའབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་གསལ་སྟོོན་འབད་ནི་ དེ་ལས་ བྱ་སྒོ་རིམ་པའི་གནས་ཚོད་དང་འགན་འཁྲི་
ཅན་ལུ་ངོས་ལེན་ཡོོད་མེད་ མི་མང་དང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ ཚོོར་སྣོང་བསྐྱེད་མི་འདི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

༡.༢.༡.༢ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད།༡.༢.༡.༢ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད།

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཟེར་མི་འདི་ མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་གི་ལས་བྱེདཔ་དང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ (ནང་གི་ལས་མགྲོན་པ) བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོད་
པའི་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་གནས་ཚོད་ལུ་གོཝ་ཨིན། ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་དང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་ དེ་ལས་ 
བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་ཚུ་ཚུདཔ༌ཨིན། ནང་འཁོད་ལས་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད་གནས་ཚོད་ནང་ 
མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ དབུ་ཁྲིདཔ་ ཡོང་ན་ ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་གི་དྲང་བདེན་ཐོོག་ལས་ ལཱ་བགོ་བཀྲམ་
འབད་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ཤོས་ཡོང་ དྲང་སྤྱོོད་དང་བཟོང་སྤྱོོད་ བློོ་གཏད་ དྭངས་གསལ་ 
འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ དྲང་བདེན་ཚུ་ཨིན། དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་རྒྱ་ཚོད་གྱིས་ ལས་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱབ་ཤུགས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་
སྡོོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཇོན་ཚོད་སྐོར་ལས་སྟོོནམ་ཨིན།

༡.༢.༡.༣ བརྟག་ཞིབ་ལུ་ཆ་གནས་མར་ཕབ་འབད་བའི་བྱ་བ།༡.༢.༡.༣ བརྟག་ཞིབ་ལུ་ཆ་གནས་མར་ཕབ་འབད་བའི་བྱ་བ།

བརྟག་ཞིབ་ལུ་ཆ་གནས་མར་ཕབ་འབད་བའི་བྱ་བ་བརྟག་ཞིབ་ལུ་ཆ་གནས་མར་ཕབ་འབད་བའི་བྱ་བ་ཟེར་མི་འདི་ མི་མང་ལས་སྡེ་གཅིག་གིས་ ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ གནོད་ཉེན་
རྐྱབ་མི་ ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་བ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།  འདི་བཟུམ་མའི་བྱ་བ་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་དང་ལྟ་རྟོག་འབད་ཐོོག་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་གི་
སྐུགས་ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་ལས་ སྐུགས་བཏོག་ཡོོདཔ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ བརྟག་ཞིབ་དྲི་བཀོད་སྐབས་ གདམ་ཁ་འབད་ཡོོད་མིའི་

༡.༢༡.༢
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ལས་སྡེ་གཅིག་གིས་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་འདིའི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོོམ་སློབ་དགོ་པའི་ཤོན་ཞུགས་
འབད་ཡོོད་ག་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།
 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་སྐབས་ཀྱི་ ལྟ་རྟོག་འབད་མི་འདི་གིས་ སྔོན་གོང་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐོབ་
སྟེ་ ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་མ་མཐུན་པའི་བྱ་སྤྱོོད་དང་ ཤོན་ཞུགས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཞིབ་འཚོོལ་རང་དབང་ཐོོག་ འབད་
ཚུགས་པའི་ལྷན་ཐོབས་འབདཝ་ཨིན།

༡.༢.༢ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དཔེ་བཤོད།༡.༢.༢ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དཔེ་བཤོད།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ ཆ་ཤོས་གསརཔ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་དང་  གནས་སྡུད་ལུ་ ཡིད་
ཆེས་བཞག་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆ་གནས་བརྟག་ཞིབ་ ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་ཡོོད། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༠༩ ཅན་
མའི་ནང་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་རྐྱངམ་ཅིག་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་འབད་བ་
ཅིན་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ (ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་)  (ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་) དང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ (ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་)  (ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་) གཉིས་ཀྱི༌དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་
ཨིན། དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ སྲིད་བྱུས་བརྟག་ཞིབ་དང་ བརྟག་ཞིབ་ལུ་ཆ་གནས་མར་ཕབ་
འབད་བའི་བྱ་བའི་ཚུ་ མོ་བཏབ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་ལྔ་དང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཆ་གནས་ མར་ཕབ་འབད་བའི་བྱ་
བ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་བཏོན་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་དཔེ་བཤོད་དེ་ གཤོམ་འཁོད་པར་རིས་༡པར་རིས་༡ པའི་ནང་བཀོད་ཡོོད། 

 པར་རིས་༡ པ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་དཔེ་བཤོད།

དྲན་ཐོོ་:དྲན་ཐོོ་: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་ཞི་བའི་དབང་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་༢༠༡༥ ཅན་མ་ལས་འབྲེལ་མཐུན་བཟོོ་ཡོོདཔ།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད།

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད།

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད།

བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་
དབུ་ཁྲིདཔ་རྒྱ་ཚོད།

དྲང་སྤྱོོད་ལམ་
སྲོོལ་རྒྱ་ཚོད།

ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད།

ངན་ལྷད་ཉེན་ཁའི་
རྒྱ་ཚོད།

བརྟག་ཞིབ་ལུ་ཆ་གནས་མར་
ཕར་འབད་བའི་བྱ་བ།

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ།

ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་ལམ་
ལུགས།

མི་སྟོབོས་འཛིན་སྐྱོང་།

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན།

དྭངས་གསལ།

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང།

དྭངས་གསལ།

འགན་འཁྲི།

འཆར་སྣོང་།

ཉམས་མོྱོང་།

འཆར་སྣོང་།

ཉམས་མོྱོང་།

འཆར་སྣོང་།

གཡོོ་བཅོས་/བདེན་མིན་གྱི་ལན་རྐྱབ་མི་གི་ཐོོ་དང་ ཞུ་སྐུལ་ 
ས་ཁོངས་ལྟ་རྟོག་ཐོོག་ལས་ མཐོོང་ཡོོདཔའི་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་བ་ 

དེ་ལས་ཕྱིར་བཤོད་ལ་སོགས་པ།

འཆར་སྣོང་།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༣།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༢།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༢།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༢།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༢།

ལཱ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་དྲང་བདེན།

དྲང་སྤྱོོད།

བཟོང་སྤྱོོད།

བློོ་གཏད།

འགན་འཁྲི།

དྲང་བདེན།

ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༣།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༤།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༢།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༢།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༡།

བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་
ཚོད།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༥།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༣།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༤།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༡།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༤།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༢།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་༣།

བརྟག་ཞིབ་གཞི་དནོ་༦།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

 ༡.༢.༣ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ། ༡.༢.༣ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གི་འབད་བ་ཅིན་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་རང་གི་བྱ་བ་དང་ མི་ངོམ་ཚུ་གི་བར་ནའི་
མཐུན་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་ བྱ་སྤྱོོད་བཟོང་པོ་སྟོོན་མི་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་སྤྱོོད་བཟོང་ཚུ་ ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀྱི་བར་ནང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐོབ་
ཐོོག་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་དང་ གྲོས་ཐོག་ཆོད་ནི་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་གང་དྲག་འཐོབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ 
༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་འདི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་ནང་ དབུ་ཁྲིདཔ་གི་དྲང་སྤྱོོད་ བཟོང་སྤྱོོད་ 
བློོ་གཏད་ དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ དྲང་བདེན་གུར་ འཆར་སྣོང་ཡོོད་མི་དང་འཁྲིལ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེའི་
ཆ་ཤོས་ཚུ་ གཤོམ་གསལ་ལྟར་གོ་དོན་འགྲེལ་ཡོོད།

•	 བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཟེར་མི་འདི དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ ཀུན་སྤྱོོད་དང་བསམ་སྤྱོོད་ཀྱི་བརྩི་མཐོོང་ དེ་ལས་ 
ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ དབུ་ཁྲིདཔ་གི་འགན་ཁུར་འབག་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

•	 བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་ཀུན་སྤྱོོད་ཟེར་མི་འདི་ ཀུན་སྤྱོོད་ཀྱི་བརྡ་དོན་སྤེལ་ནི་དང་ ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་གི་སྐོར་བཤོད་
བྱིན་ནི་ དེ་ལས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཀུན་སྤྱོོད་དང་ལྡན་པའི་བྱ་བ་ཚུ་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ བྱ་སྤྱོོད་བཟོང་པོ་སྟོོན་མི་ཚུ་
ལུ་ ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་བསྐྱེད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

•	 བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་བློོ་གཏད་ཟེར་མི་འདི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ དབུ་ཁྲིདཔ་གི་གསུངས་མི་དང་ ཁས་བློངས་
འབད་མི་ གཏམ་དང་ཚིག་ ཡོང་ན་ བྱ་སྤྱོོད་ཚུ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཆ་གནས་བཞག་ཚུགས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

•	 བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་དྭངས་གསལ་ཟེར་མི་འདི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བརྡ་དོན་ཚོད་དང་ལྡན་ཐོོག་གྲོས་ཆོད་སྟོོན་མི་ལུ་
གོཝ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡོང་ སྒྲིག་གཞི་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལུ་གནས་སྟེ་ གྲོས་ཐོག་ཆོད་ཡོོད་ག་མེད་ག་ ལས་སྡེ་གཞན་དང་ 
མི་མང་གིས་རང་དབང་ཐོོག་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཚུགས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

•	 བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་འགན་འཁྲི་ཟེར་མི་འདི་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེའི་འགན་འཁྲི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཁོང་རའི་འཆར་གཞི་དང་ལས་སྣོ་ དེ་ལས་བྱ་སྤྱོོད་དང་ གྲུབ་འབྲས་གུར་ འགན་ཁུར་འབག་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

•	 བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་དྲང་བདེན་ཟེར་མི་འདི་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་ཚོ་གྱང་དང་ དང་
ལེན་ དེ་ལས་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ དྲང་བདེན་གྱི་བྱ་སྤྱོོད་སྟོོན་ཐོོག་ སྐྱོང་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 

  དམིགས་དོན་དང་ ཞིབ་འཇུག་གི་ཁྱབ་དབང་ དེ་ལས་ གདོང་ལན།

༡.༣.༡ དམིགས་དོན།༡.༣.༡ དམིགས་དོན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་དམིགས་དོན་ཚུ་ གཤོམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།

•	 མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་གཞི་དོན་/ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་
•	 མི་མང་ལས་སྡེ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚོད་ཤེས་ཚུགས་ནི༌

༡.༣༡.༣
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

•	 ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི༌
•	 ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ ནང་གསུག་སྤྲོོད་ཡོོད་མི་དང་ལེན་ཡོོད་པའི་ དངུལ་གྱི་ཚོོད་རྩིས་བཏོན་ནི༌

•	 ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོོད་པའི་གནས་སྡུད་སྟོོན་ནི༌

•	 མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁས་བློངས་ཐོོག་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་གྱི་ཐོབས་ཤེས་སྟོོན་མི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐོོག་ 
འབྲེལ་གཏོགས་འབད་བཅུག་ནི༌

•	 ངན་ལྷད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ འཇོན་ཚོད་དང་ལས་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་དང་ལེན་མི་ཚུ་གི་ འཆར་
སྣོང་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི༌དང༌ 

•	 མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་ལག་ལེན་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།

༡.༣.༢ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་དབང།༡.༣.༢ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་དབང།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་གིས་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། 
ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ཡོང་ ལྷན་ཁག་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚོང་ རྫོོང་ཁག་ ཁྲོམ་སྡེ་ རྒེད་འོག་ ལས་འཛིན་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ 
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ དེ་ལས་ སྨན་ཁང་/གཞི་བརྟེན་སྨན་ཁང་ཚུ་ཨིན། ལས་སྡེ་གི་ དྲང་སྤྱོོད་
དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚོད་དེ་ ལས་སྡེ་འདི་གིས་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ གདམ་ཁ་འབད་ཡོོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོོག བརྟག་ཞིབ་
འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འགན་འཁྲི་དང་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་ལུ་གཞི་བཞག་
སྟེ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ ལས་སྡེ་ ༩༦ དང་ ཞབས་ཏོག་ ༢༧༢ ཚུ་ ཚུད་ཡོོདཔ་ཨིན།

༡.༣.༣ གདོང་ལན།༡.༣.༣ གདོང་ལན།

བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ དེའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་གདོང་ལན་ཚུ་ གང་དྲག་མར་ཕབ་འབད་ཡོོད་རུང་ གདོང་ལན་
དུམ་གྲ་རེ་འབྱུང་ཡོོད་མི་ཚུ་ཡོང་ གཤོམ་གསལ་བཀོད་ཡོོདཔ་ཨིན།

•	 ཞབས་ཏོག་གི་རིགས་དང་གནས་སྟོངས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་རེ་རེའི་ ལག་ལེན་དང་བྱ་རིམ་
གནས་ཚོད་སོ་སོར་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་དང་ཞབས་ཏོག་གི་བར་ནང་དང་ ལས་སྡེ་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ནང་ དྲང་
སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོོབ་ཡོོད་མི་ཚུ་ ག་བསྡུར་མ་འབད་བར་ཡོོད། ལྷག་པར་དུ་ དགོས་མཁོའི་ཚོད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ ལས་སྡེ་གྱི་དབྱེ་
ཁག་ནང་ ལས་སྡེ་དང་ཞབས་ཏོག་གི་གྱངས་ཁ་ཚུ་ལུ་ཁྱད་པར་ཆགས་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

•	 གདོང་ལན་གཞན་ཡོང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་ འདས་པའི་རྩིས་ལོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་
འབད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་འདི་
ནང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ སྤྲོོད་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

དོན་ཚོན་ ༢ པ་དོན་ཚོན་ ༢ པ་གི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་ནང་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་ཡོོད་པའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་བའི་རིམ་པ་
སྟོོནམ་ཨིན། བྱ་བའི་རིམ་པ་འདི་ཡོང་ འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་གྱི་བསྒྱུར་བ་དང་ ལཱ་གི་གནས་སྟོངས་ དེ་ལས་ ལས་སྡེ་དང་ཞབས་ཏོག་
ཁ་སྐོང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཆ་ཤོས་གསརཔ་བཙུགས་ཡོོད་མི་ལུ་བརྟེན་ བརྟག་ཞིབ་ག་ར་ནང་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེས་རང་ཡོོདཔ་ཨིན། 
བྱ་བའི་རིམ་པ་འདི་གིས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོོན་འབད་ཡོོད་པའི་ཁར་ བརྟག་ཞིབ་འདི་ བློོ་གཏད་
དང་ཆ་གནས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ བཟོོཝ་ཨིན།

  བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐོངས།

གཤོམ་ལུ་འཁོད་ཡོོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ གོ་རིམ་ཚུ་གིས་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འདི་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཆ་གནས་
ཡོོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོོཝ་ཨིན།

གོ་རིམ་༡ པ་ ལས་སྡེ་གདམ་ཁ།གོ་རིམ་༡ པ་ ལས་སྡེ་གདམ་ཁ།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་མང་ལུ་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཤོམ་འཁོད་ཐིག་ཐིག་
ཁྲམ་༡ཁྲམ་༡ པའི་ནང་ བཀོད་ཡོོད་པའི་ ལྷན་ཁག་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚོང་ རྫོོང་ཁག་ ཁྲོམ་སྡེ་ རྒེད་འོག་ ལས་འཛིན་ རང་
སྐྱོང་ལས་སྡེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ དེ་ལས་ སྨང་ཁང་/གཞི་བརྟན་སྨན་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ མི་
མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༡ པ་ མི་མང་ལས་སྡེའི་དབྱེ་ཁག་རེ་རེ་ནང་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོོད་པའི་ ཞབས་ཏོག་དང་ལས་སྡེ་གི་གྱངས་ཁ། 

ལས་སྡེའི་དབྱེ་ཁག།ལས་སྡེའི་དབྱེ་ཁག།
ལས་སྡེ་ལས་སྡེ་
གྱངས་ཁ།གྱངས་ཁ།

བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོད་པའི་ལས་སྡེ་གྱངས་ཁ། བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོད་པའི་ལས་སྡེ་གྱངས་ཁ། 
ཞབས་ཏོག་ཞབས་ཏོག་
གི་དབྱེ་བ།གི་དབྱེ་བ།

ཞབས་ཏོག་ཞབས་ཏོག་
བསྡོོམས།བསྡོོམས།

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚོང་། ༤ ༤ (རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚོང་ བཞི།) ༤ ༤

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། ༡
༡༤ (མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན། ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་འདུན། རྫོོང་ཁག་
ཁྲིམས་འདུན་ དགུ། དེ་ལས་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ གསུམ།)

༥ ༧༠

ལྷན་ཁག ༡༠ ༡༠ (ལྷན་ཁག་ ༡༠ ག་ར།) ༤༣ ༤༣༠

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ། ༢༨
༣༡ (རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་༢༨ དང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློོབ་སྡེ་
འོག་གི་ མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་ གསུམ།)

༤༣ ༤༩

ལས་འཛིན། ༢༠ ༢༠ (ལས་འཛིན་ ༢༠) ༣༥ ༣༥

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ། ༦ ༦ (དངུལ་ཁང་དང་ཉེན་བཅོལ་ཚོོང་སྡེ་ དྲུག) ༢༠ ༢༠

དོན་ཚན་ ༢ པ། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་བའི་རིམ་པ།

༢.༡༢.༡
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ལས་སྡེའི་དབྱེ་ཁག།ལས་སྡེའི་དབྱེ་ཁག།
ལས་སྡེ་ལས་སྡེ་
གྱངས་ཁ།གྱངས་ཁ།

བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོད་པའི་ལས་སྡེ་གྱངས་ཁ། བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོད་པའི་ལས་སྡེ་གྱངས་ཁ། 
ཞབས་ཏོག་ཞབས་ཏོག་
གི་དབྱེ་བ།གི་དབྱེ་བ།

ཞབས་ཏོག་ཞབས་ཏོག་
བསྡོོམས།བསྡོོམས།

རྫོོང་ཁག། ༢༠ ༢༠ (རྫོོང་ཁག་ ༢༠ །) ༤༧ ༩༤༠

ཁྲོམ་སྡེ། 4 ༤ (ཁྲོམ་སྡེ་ ༤ །) ༣༠ ༡༢༠

རྒེད་འོག། 1 20 (རྫོོང་ཁག་རེ་ལས་ རྒེད་འོག་རེ།) 34 680

སྨན་ཁང་/གཞི་བརྟེན་སྨན་
ཁང་།

1
13 (ལུང་ཕྱོོགས་སྨན་ཁང་གཉིས་དང་ རྫོོང་ཁག་སྨན་ཁང་/གཞི་བརྟེན་
སྨན་ཁང་ 11)

5 65

སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། 1
8 (ཤོར་ཕྱོོགས་དང་ནུབ་ཕྱོོགས་ དེ་ལས་ དབུས་ཕྱོོགས་ལུང་ཕྱོོགས་ཚུ་
ནང་ལས་ སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ བརྒྱད།)

4 32

* མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་ཞབས་ཏོག་དང་ བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་ཞབས་ཏོག 2 2

བསྡོོམས།བསྡོོམས། 9696 150150 272272 24472447

དྲན་ཐོོ། *དྲན་ཐོོ། * མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་ཞབས་ཏོག་དང་ བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་ཞབས་ཏོག་འདི་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོད་པའི་ལས་སྡེའི་གྱངས་ཁ་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་མེན་པར་ གྱངས་ཁ་གཉིས་སྦེ་བརྩི་ཡོོདཔ་ཨིན།

ལས་སྡེ་ཚུ་གདམ་ཁ་མ་རྐྱབས་པའི་ཧེ་མ་ གདམ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་ལས་ འཆར་དངུལ་ལེན་ཏེ་ཕྱོག་འགན་མཛད་མི་
ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ཐོོ་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། མི་མང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ནི་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོོད་པའི་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་ཡོང་ 
གདམ་འཐུའི་དོན་ལུ་བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་ཡོང་ གཤོམ་འཁོད་ཀྱི་ཚོད་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོོདཔ་ཨིན།

•	 ཉོག་བཤོད་ལྷོད་ཡོོད་པའི་གྱངས་ཁ་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་

•	 ལས་སྡེའི་འགན་དབང་ - ཞབས་ཏོག་གི་ གལ་ཆེ་ཧིང་དང་

•	 ངན་ལྷད་འབྱུང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ - ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ ཐོད་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐོབ་དགོ་པའི་ཞབས་ཏོག

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་དང་ རྒེད་འོག་ སྨན་ཁང་/གཞི་བརྟེན་སྨན་ཁང་ དེ་ལས་ སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་འདི་ནང་ 
ལས་སྡེ་ག་དེམ་ཅིག་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོད་རུང་ རང་སོའི་མཐོའ་གཅད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་འདི་ གཅིག་སྦེ་བརྩི་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་བརྩི་
དགོ་མི་འདི་ཡོང་ ལས་སྡེ་འདི་ཚུའི་ ཞབས་ཏོག་གི་འགན་དབང་དང་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། དཔེ་
འབད་བ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་༡ཐིག་ཁྲམ་༡ པའི་ནང་ བཀོད་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ རྒེད་འོག་༢༠ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོད་རུང་ ལས་སྡེའི་གྱངས་ཁ་གཅིག་སྦེ་
བརྩི་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་སྡེ་བསྡོོམས་༡༥༠ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོད་རུང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ 
ཅན་མའི་དོན་ལུ་ མཐོའ་དཔྱད་གྱངས་ཁ་འདི་ ༩༦ སྦེ་བརྩི་ཡོོདཔ་ཨིན། 

གོ་རིམ་༢ པ་ ཞབས་ཏོག་གདམ་ཁ།གོ་རིམ་༢ པ་ ཞབས་ཏོག་གདམ་ཁ།

ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་སྐོར་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་  ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་
ཐོོ་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་དང་ཕྱིར་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། གཤོམ་འཁོད་ཚོད་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་
བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་སྟེ་ཡོོད།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

•	 མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ཞབས་ཏོག་

•	 ཞབས་ཏོག་གི་འགན་དབང་ མགོ་རྙོག་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་

•	 ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་ བརྡ་དོན་/ཁ་གསལ་ཡོོད་མི་

•	 ངན་ལྷད་དང་བྱ་ངན་འབད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོོད་པའི་ཞབས་ཏོག་དང་

•	 ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་དང་ལེན་མི་གི་ཐོོ་ཚུ་ གདམ་ཁའི་ཉུང་ཚོད་དང་ལྡན་མི།

ཚོད་གཞི་དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ ཞབས་ཏོག་མ་འདྲཝ་ ༢༧༢ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་གསར་བཙུགས་འབད་ཡོོད་མི་དང་ ད་
ལྟོ་ཡོོད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འགན་དབང་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཡོར་འཕར་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༠༩ 
ཅན་མ་འགོ་བཙུགས་སྟེ་ ལས་སྡེ་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ ཡོར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་
ནང་ ཟུར་སྦྲགས་༡ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོོད་མི་ ལས་སྡེ་ཁག་ ༩༦ དང་ ཞབས་ཏོག་མ་འདྲཝ་ ༢༧༢ བརྟག་ཞིབ་འབད་
དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

གོ་རིམ་༣ པ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མིའི་ཐོོ་ བསྡུ་ལེན།གོ་རིམ་༣ པ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མིའི་ཐོོ་ བསྡུ་ལེན།

བརྟག་ཞིབ་གི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ དེ་ རྒྱབ་རྟེན་དུས་ཚོོད་ཅིག་འབད་ ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་རང་
སོའི་ ཞབས་ཏོག་གི་ཐོོ་དང་བསྟུན་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་དང་སྤྲོོད་མི་གི་ཐོོ་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ཡོོདཔ་ཨིན། རྩིས་
ལོ་འདི་ནང་ ཞབས་ཏོག་རེ་རེ་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་གི་ མི་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གྱི་ཐོོ་འདི་ལུ་ཁྱད་པར་ཆགས་
སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་ལོ་ནང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་སྐོར་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ངོས་
འཛིན་འབད་ཡོོད་པའི་ཞབས་ཏོག་རེ་རེ་གུ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་ཐོོ་བཞག་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་ངོ་ཚོབ་ཚུ་གིས་
མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོོད་སྡེ་ཚོན་/ལཱ་སྡེ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་ ཐོོ་ཚུ་བཞག་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་༧ པ་
ལས་ ༨ པ་ཚུན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་འབྲེལ་ཡོོད་ངོ་ཚོབ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་ཐོོ་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་དང་ ངོ་ཚོབ་ཚུ་གིས་ 
ཐོོ་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཐོོ་འདི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ བརྟག་ཞིབ་གི་དོན་ལུ་ གདམ་
འཐུ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།

གོ་རིམ་༤ པ་ གདམ་འཐུ་གི་ཚོད་དང་ ངོས་ལེན་གྱི་ཚོད་གཞི།གོ་རིམ་༤ པ་ གདམ་འཐུ་གི་ཚོད་དང་ ངོས་ལེན་གྱི་ཚོད་གཞི།

ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་ ཐོོ་དང་བསྟུན་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ངོམ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་པའི་སྐབས་ 
ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་བྱ་རིམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་གི་ཐོད་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུ་འབད་
བའི་སྐབས་ ཐོོ་འདི་ནང་ལས་ ག་ར་ལུ་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་བྱིན་ཐོོག་ གོ་རིམ་སྦེ་ ག་ཚུད་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
ཞབས་ཏོག་ལེན་མིའི་སྐོར་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་མེད་མི་ཚུ་གི་ཐོད་ སྟོབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ དགོས་དོན་ཅན་གྱི་ཐོབས་ལམ་དང་ 
ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ མོ་ངོམ་ཚུ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཐོོབ་པའི་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ གཞན་མི་ངོམ་གྱི་ཐོོ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་ཡོོདཔ་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་ཞི་བའི་དབང་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ གནས་ཚོད་ལག་ལེན་འཐོབ་ཐོོག་ ཞབས་ཏོག་རེ་རེ་གི་དོན་ལུ་ དྲི་བཀོད་
ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མི་ངོམ་ མཐོོ་ཤོོས་རང་ ༥༠ དང་ ཉུང་ཤོོས་རང་བདུན་དགོཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ ཐོོ་འདི་ནང་ལུ་ མི་ངོམ་
༥༠ ལས་ལྷག་སོང་པ་ཅིན་ ག་ར་ལུ་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་བྱིན་ཐོོག་ གོ་རིམ་སྦེ་ ག་ཚུད་ མི་ངོམ་ ༥༠ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ཡོོདཔ་ཨིན། 
གལ་སྲིད་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཅིག་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་གི་ གྱངས་ཁ་འདི་ མི་ངོམ་ ༥༠ ལས་ཉུངམ་དང་ བདུན་ལས་
ལྷག་པ་ཅིན་ ཐོོ་ནང་ཡོོད་མི་ ཆ་མཉམ་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཐོོ་འདི་ནང་ མི་ངོམ་བདུན་ལས་
ཉུང་སོང་པ་ཅིན་ ཞབས་ཏོག་འདི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གྲངས་སུ་མ་ཚུད་པར་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོོད་མི་ཐོོ་འདི་ ངེས་བརྟན་བཟོོ་ཐོབས་ལུ་ བློོ་གཏད་ཀྱི་
གནས་ཚོད་ རྒྱ་ཆ་ ༩༥ དང་ འཛོལ་ཉེན་གྱི་ཚོད་གཞི་ རྒྱ་ཆ་ལྔ་ བཞག་ཡོོདཔ་ཨིན། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོོད་པའི་
མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ ངོས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པའི་སྣོང་བ་བཀོད་དེ་ ཁོང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ ཚོབ་བཙུགས་དགོཔ་རེ་འཐོོན་པ་ཅིན་ འཛོལ་
ཉེན་དང་ ཕྱོོགས་རིས་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ངོམ་ རྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཁ་སྐོང་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་འབད་ནི་དེ་གིས་ 
ཞབས་ཏོག་རེ་རེ་གི་ནང་ལས་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་ངོམ་ ༧༠ གདམ་འཐུ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ མི་ངོམ་ ༧༠ གདམ་
འཐུ་འབད་ཡོོད་མི་ལས་ གྲལ་རིམ་ ༥༠ ཡོང་ན་ དེའི་འོག་རྒྱུ་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོད། བསྡོོམས་ཀྱི་ དྲི་བཀོད་ནང་
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མི་ངོམ་ ༡༣,༨༦༩ ཡོོད་མི་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་(ཕྱིའི་ལས་འགྲོན་པ་) ༩,༨༦༡ དང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་
མི/སྤྱི་གཡོོགཔ་(ནང་གི་ལས་འགྲོན་པ་) མི་ངོམ་ ༤,༠༠༨ ཡོོདཔ་ཨིན།  དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་ མི་འབོར་ཞིབ་རྩིས་
བཅུད་བསྡུས་སྐོར་ ཐིག་ཁྲམ་༢ཐིག་ཁྲམ་༢ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢ པ་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་ མི་འབོར་ཞིབ་རྩིས་བཅུད་བསྡུས།

ཕྱིའི་ལས་མགྲོན།ཕྱིའི་ལས་མགྲོན། ནང་གི་ལས་མགྲོན།ནང་གི་ལས་མགྲོན།

གྱངས་ཁ།གྱངས་ཁ། རྒྱ་ཆ།རྒྱ་ཆ། གྱངས་ཁ།གྱངས་ཁ། རྒྱ་ཆ།རྒྱ་ཆ།

ཕོ་མོའི་རྟགས།ཕོ་མོའི་རྟགས།

ཕོ། 4,585 46.5 2,435 60.75

མོ། 5,276 53.5 1,573 39.25

བསྡོོམས།བསྡོོམས། 98619861 100.0100.0 40084008 100.0100.0

ཤེས་ཚོད།ཤེས་ཚོད།

མཐོོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚོད། 319 3.23 679 16.94

མཐོོ་རིམ་ཤེས་ཚོད། 1,019 10.33 1,190 29.69

གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚོད་/ཤེས་ཚོད་ལག་ཁྱེར། 256 2.6 785 19.59

འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློོབ་གྲྭ། 2,134 21.64 1120 27.95

སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། 1,200 12.17 174 4.35

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཚོད་ཡོོད་མི། (ལྷབ་ནི་དང་ བྲིས་ནི་ 
དེ་ལས་ ཧོ་གོ་ཚུགས་མི་)

898 9.11 34 0.85

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོོན་མེད་མི། 4,027 40.84 26 0.65
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

གཞན། 8 0.08 0 0

བསྡོོམས།བསྡོོམས། 98619861 100.0100.0 4008.04008.0 100.0100.0

ལཱ་འགན། ལཱ་འགན། 
(ཕྱིའི་ལས་མགྲོན)(ཕྱིའི་ལས་མགྲོན)

གྱངས་ཁ།གྱངས་ཁ། རྒྱ་ཆ།རྒྱ་ཆ། གོ་གནས། (ནང་གི་ལས་མགྲོན)གོ་གནས། (ནང་གི་ལས་མགྲོན) གྱངས་ཁ།གྱངས་ཁ། རྒྱ་ཆ།རྒྱ་ཆ།

སོ་ནམ་པ། 5,187 52.60 བཀོད་ཁྱབ་/འདྲ་མཉམ། 58 1.45

ཚོོང་པ། 1,795 18.20 མཁས་མཆོག་/འདྲ་མཉམ། 40 1.00

སྒེར་སྡེ་ལས་བྱེདཔ། 603 6.11 ཁྱད་འཛིན་5-1 པ་/འདྲ་མཉམ། 1,725 43.04

ཞི་གཡོོགཔ། 804 8.15 ལྟ་བཀོད་གོངམ་1-4 པ་/འདྲ་མཉམ། 568 14.17

ལས་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེདཔ། 221 2.24 ལྟ་སྐྱོར་1-5 པ་/འདྲ་མཉམ། 1,302 32.49

དམག་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ། 56 0.57 ལག་ལེན་1-5 པ་/འདྲ་མཉམ། 305 7.61

གཙོག་འཐུ་ལས་གྲུབ་མི་སྤྱི་གཡོོགཔ། 96 0.97 གཞན། 10 0.25

གཞན། 1,099 11.14

བསྡོོམས།བསྡོོམས། 9,8619,861 100.0100.0 བསྡོོམས།བསྡོོམས། 40084008 100100

གོ་རིམ་༥ པ་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན།གོ་རིམ་༥ པ་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན།

སྒྲིག་བཀོད་འབད་ཡོོད་པའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དྲི་བ་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་དང་ ཐོད་ཁར་བཅར་ཐོོག་ལས་ དྲི་བཀོད་འབད་
དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྒྲིག་བཀོད་འབད་ཡོོད་པའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ དྲི་བ་ ཁག་གཉིས་སྦེ་ བཟོོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ཡོང་ ཕྱིའི་ལས་མགྲོན་་
དང་ ནང་གི་ལས་མགྲོན་པ་གཉིས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་དྲི་བཀོད་ རེ་རེ་བརྩི་སྟེ་ཨིན། ཕྱི་ནང་ལས་མགྲོན་པ་གཉིས་ཀྱི་ དྲི་བ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་
འབད་དེ་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་ གཞི་དོན་ཚུ་དང་ མཐུནམ་སྦེ་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ 
ཅན་མའི་སྐོར་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྣོོན་འབད་ཡོོད་མི་དང་འཁྲིལ་ དབུ་ཁྲིད་པའི་ཁྱད་ཆོས་བརྟག་ཞིབ་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆ་ཤོས་ཅིག་བཙུགས་དགོཔ་ ངེས་བདེན་འཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཟེར་
བའི་ མིང་ཚིག་འདི་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་དྲི་བ་ནང་ རྒྱ་ཚོད་སྦེ་ གསར་བཙུགས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེའི་ཤུལ་ལས་ རྒྱ་ཚོད་གསརཔ་
འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་དང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚོང་ རྒྱལ་ཡོོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ རྒྱལ་
ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོོགས་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚོང་ དེ་ལས་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཚུ་ལས་ མི་ངོམ་ ༡ འཐུས་
མི་འབད་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོོད་མི་ ཞིབ་འཚོོལ་ཚོོགས་ཆུང་གིས་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེའི་ཤུལ་ལས་ དྲི་བ་ཚུ་ རྒེད་འོག་ ༡༣༥ ནང་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མི་ངོམ་ ༡༦༠༢ (ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ མི་ངོམ་ 
༧༦༥ དང་སྤྲོོད་མི་ མི་ངོམ་ ༨༣༧) གུ་ མོ་བཏབ་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། མོ་བཏབ་བརྟག་ཞིབ་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཡོང་ 
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་ཞབས་ཏོག་ནང་གསེས་ མི་སྡེའི་ཁག་འབགཔ་ལམ་ལུགས་གཙོོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་
ཡོོདཔ་ཨིན། མོ་བཏབ་བརྟག་ཞིབ་ལས་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ གནས་སྡུད་ཚུ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་རྒྱ་ཚོད་ཀྱིས་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་གི་ཆ་
ཤོས་གཞན་ཚུ་ནང་ ཕན་གནོད་ག་དེ་འབད་འདུག་ག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་ཡོོདཔ་ཨིན། དོན་ཚོན་༢.༥ དང་དོན་ཚོན་༢.༥ དང་
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༢.༩༢.༩ པའི་ནང་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཆ་ཤོས་གཞན་ཚུ་ལུ་ གནོད་ངན་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་
འཛོམས་མང་རབས་ཅིག་དང་ བརྟག་དཔྱད་ཚུ་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

མོ་བཏབ་བརྟག་ཞིབ་དེ་གི་ དྲི་བ་ ཡོང་ན་ གཞི་དོན་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་དམིགས་དོན་ གྲུབ་ཐོབས་ལུ་ འོས་མཐུན་ཡོོདཔ་ངེས་
བརྟན་བཟོོ་ནི་དང་ དྲི་བཀོདཔ་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ དྲི་བ་ཚུ་ ཤོོ་མཚུངས་སྦེ་གོ་བ་ལེན་ནི་ནང་ ཕན་ཐོོགས་འབྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་
སྦེ་ འདྲི་ཤོོག་རེ་རེ་གི་དོན་ལུ་ འདྲི་ལན་འབད་ནི་ནང་ དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་དུས་ཚོོད་གཏན་འབེབས་བཟོོ་སྟེ་ གནས་སྡུད་ངོ་མ་བསྡུ་ལེན་
འབད་ནི་གི་ འཆར་གཞི་བཟོོ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོོགས་ཡོང་འབྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། 

ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་དྲི་བ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་གསར་བཙུགས་འབད་ཡོོད་མི་ མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་མཐོར་འཁྱོལ་མི་ མི་
ངོམ་ ༥༡ ལུ་ ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་ཀུན་སྤྱོོད་དང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ དེ་ལས་ དྲི་བ་ཚུ་གི་གོ་དོན་འགྲེལ་ནི་ནང་ སྦྱོོང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་ཡོོདཔ་
ཨིན། བརྟག་ཞིབ་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ སྤུས་ཚོད་ལྡན་པའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ངོ་ཚོབ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དྲུག་བཙུགས་
ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ས་ཁོངས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་འབད་ནིའི་དོན་
ལུ་ ལྟ་རྟོགཔ་གཉིས་བཙུགས་ཅི། བརྟག་ཞིབ་འདི་གི་ གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་ཡོང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༧ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ 
ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༥ ཚུན་ གློག་རིག་ཐོོག་ (ཀམ་པིའུ་ཊར་ ཨེཌེཊ་པཱར་ས་ནལ་ ཨིན་ཊར་བཱིའུ) འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་འབད་
ཡོོདཔ་ཨིན།

གོ་རིམ་༦ པ་ གནས་སྡུད་བརྟག་དཔྱད་དང་གོ་དོན།གོ་རིམ་༦ པ་ གནས་སྡུད་བརྟག་དཔྱད་དང་གོ་དོན།

གནས་སྡུད་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་དང་ གོ་དོན་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ གནས་སྡུད་ཚུ་ཕྱི་སེལ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དྲང་
སྤྱོོད་ཀྱི་ཐོད་ཁར་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་སྐུགས་འདི་ ཆ་ཤོས་རེ་རེ་གུ་ སྐུགས་མ་འདྲཝ་བཀལ་ཡོོད་པའི་ ཐོབས་གཞི་དང་བསྟུན་ བཏོན་ཡོོདཔ་
ཨིན། གནས་སྡུད་ཚུ་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་ནི་དང་ རྒྱ་ཚོད་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ གློག་རིག་མཉེན་ཆས་ ཨིསི་ཊ་ཊ་ (Stata) ལག་ལེན་འཐོབ་
ཡོོདཔ་ཨིན། མཐོའ་མཇུག་གི་ དྲང་སྤྱོོད་སྐུགས་འདི་ མའི་ཀོརོ་སོཕཊ་ཨེག་སེལ་ (MS Excel) ལག་ལེན་འཐོབ་ཐོོག་ལས་ བཏོན་
ཡོོདཔ་ཨིན། གནས་སྡུད་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་བདེན་ཁུངས་སྐྱེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ཡོང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་
ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ བཞི་ (སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ དང་༢༠༡༢ དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༩) ཚུ་ནང་གི་ གནས་སྡུད་ཚུ་ ག་བསྡུར་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་ཚོན་གཅིག་ སོ་སོ་སྦེ་བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན།

  ཀུན་སྤྱོོད་བརྩི་འཇོག།

ཞིབ་འཚོོལ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐོབ་རུང་ ཀུན་སྤྱོོད་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་གི་
དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་འདི་ནང་ཡོང་ ཧེ་མ་བཟུམ་ དྲན་ཤེས་བཏོན་ཐོོག་ ཀུན་སྤྱོོད་ལག་ལེན་འཐོབ་ཡོོདཔ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ 
དྲི་བཀོདཔ་ལས་བྱེདཔ་དང་ ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་ལུ་ ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་གནས་དགོ་པའི་ སྦྱོོང་
བརྡར་ཚུ་ བྱིན་ཡོོདཔ་ཨིན། དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གིས་ ཁས་བློངས་ཀྱི་ཐོོག་ལས་ གྲལ་གཏོགས་འབདཝ་ཨིནམ་ ངེས་
བརྟན་བཟོོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁས་བློངས་ཐོོག་ལས་གྲལ་གཏོགས་འབད་དགོ་པའི་ གཞི་རྩ་འདི་ལུ་ དམ་དམ་སྦེ་རང་གནས་ཏེ་ཡོོད། ངན་
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལུ་ བསྟོར་སྤྱོོད་ཀྱི་འགན་དབང་ཡོོདཔ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་དབང་ཚོད་ཚུ་ ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་ཐོོག་ལས་ དྲི་
བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནི་ནང་ ལོག་སྤྱོོད་འབད་ནི་མེདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་གོ་རིམ་ག་རའི་ནང་ གནས་སྡུད་ཚུ་ གསང་བའི་ཐོོག་ལས་བཞག་ཡོོདཔ་དང་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་
བརྡ་དོན་ཚུ་ གསལ་སྟོོན་མ་འབད་བར་བཞག་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། གནས་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོོད་མི་ཚུ་ ལྷན་ཐོབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉེན་
སྲུང་གི་འདྲ་ཅིག་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། གནས་སྡུད་ཚུ་ ཞིབ་འཚོོལ་དང་ རྒྱབ་སྣོོན་གྲོས་འདེབས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་
འཐོབ་ཡོོདཔ་ཨིན། གནས་སྡུད་ཚུ་ ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཐོོབ་སྤྱོོད་འབད་ཚུགས་སྦེ་བཟོོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དྲི་བཀོད་ལས་
བྱེདཔ་དང་ ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་ལུ་ སྙན་ཞུ་འདི་ མི་མང་གི་དོན་ལུ་གསལ་སྟོོན་མ་འབདཝ་ཚུན་ བརྟག་ཞིབ་འདི་ལས་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ བརྡ་དོན་
ཚུ་ ཕྱིར་སྤེལ་འབད་ནི་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ ཁ་བཀོད་ཚུ་བྱིན་ཡོོདཔ་ཨིན། 

  བརྟག་ཞིབ་གཞི་བཀོད་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད།

ཐིག་ཁྲམ་༣ཐིག་ཁྲམ་༣ པ་གིས་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ བརྟག་ཞིབ་གཞི་བཀོད་སྐོར་ལས་ སྟོོནམ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་དང་ ངན་ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་དང་ ངན་
ལྷད་ཉེན་ཁའི་རྒྱ་ཚོད་ལྷད་ཉེན་ཁའི་རྒྱ་ཚོད་ བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་དང་ཆ་ཤོས་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱ་ཚོད་རེ་རེ་གི་དོན་ལུ་ དེའི་འཇལ་ཚོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་
འཁྲིལ་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཆ་ཤོས་དང་གཞི་དོན་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡོང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༣ པ་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་གཞི་བཀོད།

རྒྱ་ཚོད།རྒྱ་ཚོད། ཆ་ཤོས།ཆ་ཤོས། བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།

ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་
ཚོད།ཚོད།

ངན་ལྷད་ཀྱི་ངན་ལྷད་ཀྱི་
འཆར་སྣོང་།འཆར་སྣོང་།

དམིགས་བསལ་གྱི་ངོ་རྐྱང་གི་དོན་ལུ་ ཕྱོོགས་རིས།

འོས་མེད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་ནིའི་ ནང་འགྲིག་ ཡོང་ན་ ཞུ་སྐུལ།

ལུང་ཕྱོོགས་ ཡོང་ན་ མཐུན་ལམ་ལས་བརྟེན་པའི་ ཕྱོོགས་རིས།

མི་མང་གི་མཐོའ་དོན་སྣོང་མེད་སྦེ་བཞག་སྟེ་ རང་དོན་གྲུབ་ནི་ལུ་བརྩོན་པ།

ངན་ལྷད་ཀྱི་ངན་ལྷད་ཀྱི་
ཉམས་མྱོོང་།ཉམས་མྱོོང་།

དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས་ ཐོོག་ལས་ དངུལ་སྤྲོོད་དང་འབྲེལ་བའི་གྱངས་ཁ།

དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས་ བྱིན་ཡོོད་པའི་ དངུལ་བསྡོོམས།

སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་ཁེ་ཕན་ བྱིན་ཡོོད་པའི་གྱངས་ཁ།

སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཡོོད་པའི་ དངུལ་བསྡོོམས།

གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ བྱིན་ཡོོད་པའི་ གྱངས་ཁ།

ངན་ལྷད་ཉེན་ངན་ལྷད་ཉེན་
ཁའི་ རྒྱ་ཚོད།ཁའི་ རྒྱ་ཚོད།

དྭངས་གསལ་དྭངས་གསལ་
རྒྱ་ཚོད།རྒྱ་ཚོད།

ལཱ་འབད་ནི་ནང་ གསལ་མཐོོང་།

གནས་ཚོད་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཐོད་ཁར་ལ ག་ལེན་འཐོབ་བཏུབ་མ་བཏུབ།

འགན་འཁྲི་རྒྱ་འགན་འཁྲི་རྒྱ་
ཚོད།ཚོད།

དབང་ཚོད་ལོག་སྤྱོོད།

ལཱ་འགན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ལུ་ འབད་བརྩོན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

  བརྟག་ཞིབ་གཞི་བཀོད་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད།

ཐིག་ཁྲམ་༤ ཐིག་ཁྲམ་༤ པ་གིས་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོདནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ བརྟག་ཞིབ་གཞི་བཀོད་སྐོར་ལས་སྟོོནམ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཆ་ཤོས་དང་གཞི་
དོན་འབྲེལ་བའི་ དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་གྱི་རྒྱ་ཚོད་ དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་གྱི་རྒྱ་ཚོད་དང་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་ དེ་ལས་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་ཚུ་
ཚུད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༤ པ་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་གཞི་བཀོད།

རྒྱ་ཚོད་དང་ཆ་ཤོས།རྒྱ་ཚོད་དང་ཆ་ཤོས། བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།

དྲང་སྤྱོོད་ལམ་དྲང་སྤྱོོད་ལམ་
སྲོོལ་གྱི་རྒྱ་ཚོད།སྲོོལ་གྱི་རྒྱ་ཚོད།

ལས་ཚོོགས་ལས་ཚོོགས་
ཀྱི་ལམ་སྲོོལ།ཀྱི་ལམ་སྲོོལ།

ལཱ་འགན་གྲུབ་ནི་ནང་ དྭངས་གསལ།

ལས་ཚོོགས་ནང་ འོས་མེད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་ནིའི་ ནང་འགྲིག་ ཡོང་ན་ ཞུ་སྐུལ།

མི་མང་གི་མཐོའ་དོན་ སྣོང་མེད་སྦེ་བཞག་སྟེ་ རང་དོན་གྲུབ་ནི་ལུ་བརྩོན་པ།

དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཡོང་ན་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁེ་
ཕན་ལེན་པ།

རང་སོའི་མཐུན་ལམ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་འབད་ནི།

ཁེ་དབང་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ སྒེར་དོན་ལུ་ལོག་སྤྱོོད་འབད་བ།

ངན་ལྷད་ངན་ལྷད་
བཀག་འཛིན་བཀག་འཛིན་
ལམ་ལུགས།ལམ་ལུགས།

བྱ་ངན་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བཀལ་མི་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་འབད་བ།

ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་འཐོབ་མི་ལུ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོབས་ལམ་དང་ ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ འོས་མཐུན་ཡོོད་མེད།

ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ནང་ དགག་བཤེར་དང་ཚོད་མཉམ་ལངམ་སྦེ་ཡོོདཔ།

བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་
ཀྱི་རྒྱ་ཚོད།ཀྱི་རྒྱ་ཚོད།

མི་སྟོོབས་མི་སྟོོབས་
འཛིན་སྐྱོང་།འཛིན་སྐྱོང་།

ཉམས་མྱོོང་།ཉམས་མྱོོང་།

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་གྱངས་ཁ།

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་དངུལ་
བསྡོོམས།

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ སྤྲོོ་སྟོོན་/གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་
འཐུས་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་གྱངས་ཁ།

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ སྤྲོོ་སྟོོན་/གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་
འཐུས་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་དངུལ་བསྡོོམས།

འཆར་སྣོང་།འཆར་སྣོང་།
དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཡོང་ན་ སྤྲོོ་སྟོོན་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཡོོད་པའི་འཆར་སྣོང།

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཡོང་ན་ སྤྲོོ་
སྟོོན་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཡོོད་པའི་ ཕན་གནོད།

འཆར་དངུལ་འཆར་དངུལ་
ལག་ལེན།ལག་ལེན།

ཉམས་མྱོོང་།ཉམས་མྱོོང་།

མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ སྒེར་གི་ཁེ་ཕན་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་བའི་
གྱངས་ཁ།

མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ སྒེར་གི་ཁེ་ཕན་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་བའི་
དངུལ་བསྡོོམས།

༢.༤༢.༤
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མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ བཟོའ་ཚོང་དང་འཆམ་མཐུན་ཚུ་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་ 
གཡོོ་བཅས་འབད་བའི་གྱངས་ཁ།

མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ བཟོའ་ཚོང་དང་འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་ 
གཡོོ་བཅོས་འབད་བའི་དངུལ་བསྡོོམས།

འཆར་སྣོང་།འཆར་སྣོང་། སྒེར་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོད་པའི་ འཆར་སྣོང་།

ལཱ་གི་བགོ་ལཱ་གི་བགོ་
བཀྲམ་ནང་བཀྲམ་ནང་
དྲང་བདེན།དྲང་བདེན།

ཉམས་མྱོོང་།ཉམས་མྱོོང་། ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ གྱངས་ཁ།

འཆར་སྣོང་།འཆར་སྣོང་།

འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་ ལས་བྱེད་པའི་ འཆར་སྣོང་།

ལཱ་ཚུ་ དྲང་བདེན་སྦེ་བཀལ་ཡོོད་མེད་ཀྱི་ འཆར་སྣོང་།

ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་སྤྲོོད་ཡོོད་མི་ལུ་ མ་གནས་པ་ཅིན་ གནོད་པ་འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་ འཆར་
སྣོང་།

བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་
པའི་དབུ་ཁྲིད་པའི་དབུ་ཁྲིད་
པའི་ རྒྱ་ཚོད།པའི་ རྒྱ་ཚོད།

དྲང་སྤྱོོད།དྲང་སྤྱོོད།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ དྲང་སྤྱོོད་མཛད་ཚུལ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཀུན་སྤྱོོད་དང་བཟོང་སྤྱོོད་ཀྱི་བརྩི་མཐོོང་ལུ་ སྣོང་དག་བསྐྱེད་ནི།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ འགན་ཁུར།

བཟོང་སྤྱོོད།བཟོང་སྤྱོོད།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་ལུ་གནསཔ་ཨིནམ་ ངེས་
བརྟན་བཟོོ་ཡོོདཔ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ བྱ་ངན་འཐོབ་པ་ཅིན་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཉེས་ཁྲིམས་
ཕོག་སྲིད་པའི་སྐོར་ ཁ་བཀོད་བྱིན་ཡོོདཔ།

བློོ་གཏད།བློོ་གཏད།
དབུ་ཁྲིདཔ་ཁོ་/མོ་གིས་ འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ གྲུབ་ནི་ལུ་བློོ་གཏད།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་བྱ་བ་ཚུ་ ཤོོ་མཚུངས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐོབ་ཐོོག་ལས་ ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་གི་ བློོ་གཏད་ཡོོདཔ་སྦེ་གནས་ནི་ནང་ འབད་བརྩོན།

དྭངས་བསལ།དྭངས་བསལ།
དབུ་ཁྲིདཔ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཆམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོོད་ཡོོདཔ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་ནི་ནང་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་གྲོས་བསྟུན་
འབད་ཡོོདཔ།

འགན་འཁྲི།འགན་འཁྲི། དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ འགན་འཁྲི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་ནང་ གཙོོ་བོར་སྟོོན་པ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་འབད་མིའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ འགན་འཁྲི་འབག་པ།

དྲང་བདེན།དྲང་བདེན།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་སྐྱོང་བཞག་འབད་ནི་ནང་ དྲང་བདེན་སྟོོན་པ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ བྱ་ངན་འཐོབ་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ དྲང་
བདེན་སྟོོན་པ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ ལས་བྱེདཔའི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།
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  སྐུགས་བཏོན་ཐོངས།

རྒྱ་ཚོད་ཚུ་བཟོོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆ་ཤོས་ ཡོང་ན་ གཞི་དོན་ གང་རུང་ཅིག་ འཇལ་ནི་གི་འཇལ་ཚོད་བཀལ་དགོཔ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་འདི་གི་
དོན་ལུ་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡོ་གི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་ཞི་བའི་དབང་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐོབ་ཡོོད་པའི་ འཇལ་ཚོད་འབྲེལ་མཐུན་
བཟོོ་ཐོོག་ ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་གྱི་ གནས་སྟོངས་ཚུ་མ་འདྲཝ་ཡོོད་ནི་འདི་གིས་ འཇལ་ཚོད་ཡོང་ 
སོ་སོ་སྦེ་བཏོན་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མོྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་ལུ་ འཇལ་ཚོད་མཐོོ་
ཤོོས་བཀལ་ཡོོདཔ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་ལུ་ འཇལ་ཚོད་དམའ་ཤོོས་བཀལ་ཡོོདཔ་ཨིན། 
འཇལ་ཚོད་བསྡོོམས་འདི་༡ ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་འདི་ ཕྱིའི་དྲང་སོྤྱོད་དང་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་བཅས་པའི་ ཆ་ཤོས་གཉིས་ ལག་ལེན་
འཐོབ་སྟེ་ འཇལ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཕྱི་དང་ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་འདི་ རྒྱ་ཚོད་དང་ ཆ་ཤོས་ དེ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐོབ་ཐོོག་ འཇལ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱ་ཚོད་དང་ ཆ་ཤོས་ 
དེ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་ག་ར་ལུ་ འཇལ་ཚོད་བཀལ་དགོཔ་ཨིན། 

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་ རྒྱ་ཚོད་བཙུགས་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཐིག་ཁྲམ་༦ཐིག་ཁྲམ་༦ པའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་
ཡོོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ འཇལ་ཚོད་ལུ་ སྒྱུར་སོར་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་རང་ ཐིག་ཁྲམ་༥ཐིག་ཁྲམ་༥ པའི་ནང་ གསལ་
སྟོོན་འབད་ཡོོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ འཇལ་ཚོད་དེ་ འདས་པའི་རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ འགྱུར་བ་མེད་
པར་བཞག་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

  ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་ ཆ་ཤོས་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་ཚུ་ལུ་ འཇལ་ཚོད་གོ་བཀྲམ།

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཆ་ཤོས་ རེ་རེ་སྦེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་ཡོོད་པའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་དང་ དེའི་འཇལ་ཚོད་
ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༥ཐིག་ཁྲམ་༥ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༥ པ་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་དང་ ཆ་ཤོས་ དེ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་གྱི་ འཇལ་ཚོད།

རྒྱ་ཚོད་དང་ ཆ་ཤོས།རྒྱ་ཚོད་དང་ ཆ་ཤོས། བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན། བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐོངས།བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐོངས།

ངན་ལྷད་ངན་ལྷད་
ཀྱི་རྒྱ་ཚོད།ཀྱི་རྒྱ་ཚོད།  
(༠.༤༨༣)(༠.༤༨༣)

འཆར་སྣོང་།འཆར་སྣོང་།  
(༠.༣༨༧)(༠.༣༨༧)

དམིགས་བསལ་གྱི་ངོ་རྐྱང་གི་དོན་ལུ་ ཕྱོོགས་རིས། (༠.༤༠༠༠) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

འོས་མེད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་ནི་གི་ ནང་འགྲིག་ ཡོང་ན་ ཞུ་སྐུལ། (༠.༢༠༠༠) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

ལུང་ཕྱོོགས་ ཡོང་ན་ མཐུན་ལམ་ལས་བརྟེན་པའི་ ཕྱོོགས་རིས། (༠.༢༠༠༠) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

མི་མང་གི་མཐོའ་དོན་སྣོང་མེད་སྦེ་བཞག་སྟེ་ རང་དོན་གྲུབ་ནི་ལུ་བརྩོན་པ། 
(༠.༢༠༠༠) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

ཉམས་མྱོོང་།ཉམས་མྱོོང་།  
(༠.༦༡༣)(༠.༦༡༣)

དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས་ ཐོོག་ལས་ དངུལ་སྤྲོོད་དང་འབྲེལ་བའི་གྱངས་ཁ། 
(༠.༢༤༦༠)

གཅིག་བསྡོོམས་ལས་
ཚོོགས།

དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས་ བྱིན་ཡོོད་པའི་ དངུལ་བསྡོོམས། (༠.༢༢༧༠) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་པའི་ གྱངས་ཁ། (༠.༡༨༢༠) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

༢.༦༢.༦

༢.༧༢.༧
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་པའི་ དངུལ་བསྡོོམས། (༠.༡༨༩༠) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་རིགས་ བྱིན་པའི་ གྱངས་ཁ། 
(༠.༡༥༦༠) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

ངན་ལྷད་ཉེན་ངན་ལྷད་ཉེན་
ཁ་གི་ རྒྱ་ཚོད། ཁ་གི་ རྒྱ་ཚོད། 
(༠.༥༡༧)(༠.༥༡༧)

དྭངས་གསལ་ རྒྱ་དྭངས་གསལ་ རྒྱ་
ཚོད། (༠.༣༡༧)ཚོད། (༠.༣༡༧)

ལཱ་འབད་ནི་ནང་ གསལ་མཐོོང་། (༠.༥༥༤༦) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

གནས་ཚོད་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཐོད་ཁར་ལག་ལེན་བཏུབ་མ་བཏུབ། (༠.༤༤༥༣) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

འགན་འཁྲི་རྒྱ་ཚོད། འགན་འཁྲི་རྒྱ་ཚོད། 
(0.200)(0.200)

དབང་ཚོད་ལོག་སྤྱོོད། (༠.༦༤༨༨) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

ལཱ་འགན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ལུ་ འབད་བརྩོན། (༠.༣༥༡༢) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

  ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཆ་ཤོས་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་ཚུ་ལུ་ འཇལ་ཚོད་གོ་བཀྲམ།

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཆ་ཤོས་ རེ་རེ་སྦེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་ཡོོད་པའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་དང་ དེའི་འཇལ་
ཚོད་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༦ཐིག་ཁྲམ་༦ པའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་འདི་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༦ པ་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་དང་ འཇལ་ཚོད།

རྒྱ་ཚོད་དང་ ཆ་ཤོས།རྒྱ་ཚོད་དང་ ཆ་ཤོས། བརྟག་ཞིབ་གཞི་ཁུུངས།བརྟག་ཞིབ་གཞི་ཁུུངས། བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐོངས།བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐོངས།

དྲང་སྤྱོོད་ལམ་དྲང་སྤྱོོད་ལམ་
སྲོོལ་གྱི་ རྒྱ་སྲོོལ་གྱི་ རྒྱ་
ཚོད།ཚོད།

(༠.༣༢༩༠)(༠.༣༢༩༠)

ལས་ཚོོགས་ལས་ཚོོགས་
ཀྱི་ལམ་སྲོོལ།ཀྱི་ལམ་སྲོོལ།  
(༠.༦༣༡༠)(༠.༦༣༡༠)

ལཱ་འགན་འཐོབ་ནི་ནང་ དྭངས་གསལ། (༠.༣༥༨༤) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

ལས་ཚོོགས་ནང་ འོས་མེད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་ནི་གི་ ནང་འགྲིག་ ཡོང་ན་ ཞུ་
སྐུལ། (༠.༢༢༨༢)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

མི་མང་གི་མཐོའ་དོན་ སྣོང་མེད་སྦེ་བཞག་སྟེ་ རང་དོན་གྲུབ་ནི་ལུ་བརྩོན་པ། 
(༠.༡༠༣༤) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཡོང་ན་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་
འཐུས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁེ་ཕན་ལེན་པ། (༠.༡༠༣༤)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

རང་སོའི་མཐུན་ལམ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་འབད་ནི། (༠.༡༠༣༤) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

ཁེ་དབང་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ སྒེར་དོན་ལུ་ལོག་སྤྱོོད་འབད་བ། (༠.༡༠༣༤) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

ངན་ལྷད་ངན་ལྷད་
བཀག་འཛིན་བཀག་འཛིན་
ལམ་ལུགས།ལམ་ལུགས།  
(༠.༣༦༩༠)(༠.༣༦༩༠)

བྱ་ངན་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བཀལ་མི་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་འབད་བ། (༠.༣༢༢༠) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་འཐོབ་མི་ལུ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོབས་ལམ་དང་ ཉེས་ཁྲིམས་
ཚུ་ འོས་མཐུན་ཡོོད་མེད། (༠.༣༨༡༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ནང་ དགག་བཤེར་དང་ཚོད་མཉམ་ལངམ་སྦེ་
ཡོོདཔ། (༠.༢༩༧༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་
ཀྱི་ རྒྱ་ཚོད།ཀྱི་ རྒྱ་ཚོད།  
(༠.༣༢༧༠)(༠.༣༢༧༠)

མི་སྟོོབས་མི་སྟོོབས་
འཛིན་སྐྱོང་།འཛིན་སྐྱོང་།  
(༠.༤༡༣༠)(༠.༤༡༣༠)

ཉམས་མྱོོང་།ཉམས་མྱོོང་།  
(༠.༦༠༩༠)(༠.༦༠༩༠)

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་
དངོས་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་གྱངས་ཁ། (༠.༢༣༧༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

༢.༨༢.༨
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

རྒྱ་ཚོད་དང་ ཆ་ཤོས།རྒྱ་ཚོད་དང་ ཆ་ཤོས། བརྟག་ཞིབ་གཞི་ཁུུངས།བརྟག་ཞིབ་གཞི་ཁུུངས། བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐོངས།བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐོངས།

བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་
ཀྱི་ རྒྱ་ཚོད།ཀྱི་ རྒྱ་ཚོད།  
(༠.༣༢༧༠)(༠.༣༢༧༠)

མི་སྟོོབས་མི་སྟོོབས་
འཛིན་སྐྱོང་།འཛིན་སྐྱོང་།  
(༠.༤༡༣༠)(༠.༤༡༣༠)

ཉམས་མྱོོང་།ཉམས་མྱོོང་།  
(༠.༦༠༩༠)(༠.༦༠༩༠)

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་
དངོས་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་དངུལ་བསྡོོམས། (༠.༢༢༤༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ སྤྲོོ་སྟོོན་/གཞན་
ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་སོྤྲོད་ཡོོད་པའི་གྱངས་ཁ། 
(༠.༣༤༤༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ སྤྲོོ་སྟོོན་/གཞན་ངལ་
རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་སོྤྲོད་ཡོོད་པའི་དངུལ་བསྡོོམས། 
(༠.༡༩༥༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

འཆར་སྣོང་། འཆར་སྣོང་། 
(༠.༣༩༡༠)(༠.༣༩༡༠)

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ 
རྒྱུ་དངོས་ ཡོང་ན་ སྤྲོོ་སྟོོན་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཡོོད་པའི་འཆར་སྣོང། 
(༠.༥༠༠༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ 
རྒྱུ་དངོས་ ཡོང་ན་ སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཡོོད་པའི་ ཕན་
གནོད། (༠.༥༠༠༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

འཆར་དངུལ་འཆར་དངུལ་
ལག་ལེན། ལག་ལེན། 
(༠.༣༤༧༠)(༠.༣༤༧༠)

ཉམས་མྱོོང་། ཉམས་མྱོོང་། 
(༠.༦༠༦༠)(༠.༦༠༦༠)

མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ སྒེར་གི་ཁེ་ཕན་དོན་ལུ་ 
གཡོོ་བཅོས་འབད་བའི་གྱངས་ཁ། (༠.༢༦༣༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ སྒེར་གི་ཁེ་ཕན་དོན་ལུ་ 
གཡོོ་བཅོས་འབད་བའི་དངུལ་བསྡོོམས། (༠.༢༣༧༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ བཟོའ་ཚོང་དང་འཆམ་
མཐུན་ཚུ་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་ གཡོོ་བཅས་འབད་བའི་གྱངས་ཁ། 
(༠.༢༦༣༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ བཟོའ་ཚོང་དང་འཆམ་
མཐུནམ་ཚུ་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་བའི་དངུལ་
བསྡོོམས། (༠.༢༣༧༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

འཆར་སྣོང་། འཆར་སྣོང་། 
(༠.༣༩༤༠)(༠.༣༩༤༠)

སྒེར་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོད་པའི་ འཆར་
སྣོང་། (༡.༠༠༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

ལཱ་བགོ་བཀྲམ་ལཱ་བགོ་བཀྲམ་
གྱི་དྲང་བདེན། གྱི་དྲང་བདེན། 
(༠.༢༤༠༠)(༠.༢༤༠༠)

ཉམས་མྱོོང་། ཉམས་མྱོོང་། 
(༠.༦༠༠༠)(༠.༦༠༠༠)  ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་གྱངས་ཁ། (༡.༠༠༠) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

འཆར་སྣོང་། འཆར་སྣོང་། 
(༠.༤༠༠༠)(༠.༤༠༠༠)

འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་ ལས་བྱེད་པའི་ འཆར་སྣོང་། (༠.༢༣༥༠) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

ལཱ་ཚུ་ དྲང་བདེན་སྦེ་བཀལ་ཡོོད་མེད་ཀྱི་ འཆར་སྣོང་། 
(༠.༤༡༣༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་སྤྲོོད་ཡོོད་མི་ལུ་ མ་གནས་པ་ཅིན་ གནོད་པ་
འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་ འཆར་སྣོང་། (༠.༣༥༢༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

རྒྱ་ཚོད་དང་ ཆ་ཤོས།རྒྱ་ཚོད་དང་ ཆ་ཤོས། བརྟག་ཞིབ་གཞི་ཁུུངས།བརྟག་ཞིབ་གཞི་ཁུུངས། བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐོངས།བརྟག་ཞིབ་འབད་ཐོངས།

ཀུན་སྤྱོོད་ལྡན་ཀུན་སྤྱོོད་ལྡན་
པའི་ དབུ་ཁྲིད་པའི་ དབུ་ཁྲིད་
ཀྱི་ རྒྱ་ཚོད། ཀྱི་ རྒྱ་ཚོད། 
(༠.༣༤༤༠)(༠.༣༤༤༠)

དྲང་སྤྱོོད། (༠.༡༧༢༩)དྲང་སྤྱོོད། (༠.༡༧༢༩)

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ དྲང་སྤྱོོད་མཛད་ཚུལ། (༠.༣༣༣༣) ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཀུན་སྤྱོོད་དང་བཟོང་སྤྱོོད་ཀྱི་བརྩི་མཐོོང་ལུ་ 
སྣོང་དག་བསྐྱེད་ནི། (༠.༣༢༩༨)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་གཏང་
ནི་ནང་ འགན་ཁུར། (༠.༣༣༦༩)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

བཟོང་སྤྱོོད། (༠.༡༦༤༧)བཟོང་སྤྱོོད། (༠.༡༦༤༧)

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་
ལུ་གནསཔ་ཨིནམ་ ངེས་བརྟན་བཟོོ་ཡོོདཔ། (༠.༤༩༨༣)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ བྱ་ངན་འཐོབ་པ་ཅིན་ 
དེ་བསྟུན་གྱི་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་སྲིད་པའི་སྐོར་ ཁ་བཀོད་བྱིན་
ཡོོདཔ། (༠.༥༠༡༧)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

བློོ་གཏད། (༠.༡༦༦༧)བློོ་གཏད། (༠.༡༦༦༧)

དབུ་ཁྲིདཔ་ཁོ་/མོ་གིས་ འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ 
གྲུབ་ནི་ལུ་བློོ་གཏད། (༠.༥༠༠༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་བྱ་བ་ཚུ་ ཤོོ་མཚུངས་སྦེ་ལག་
ལེན་འཐོབ་ཐོོག་ལས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ བློོ་གཏད་ཡོོདཔ་སྦེ་
གནས་ནི་ནང་ འབད་བརྩོན། (༠.༥༠༠༠)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

དྭངས་གསལ། (༠.༡༦༥༠)དྭངས་གསལ། (༠.༡༦༥༠)

དབུ་ཁྲིདཔ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཆམ་ཏོག་
ཏོ་སྦེ་སྡོོད་ཡོོདཔ། (༠.༤༨༦༦)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ གྲོས་ཆོད་བཟོོ་ནི་ནང་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་
བྱེད་ལུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོོདཔ། (༠.༥༡༣༤)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

འགན་འཁྲི། (༠.༡༦༤༦)འགན་འཁྲི། (༠.༡༦༤༦)

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ འགན་འཁྲི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་ནང་ གཙོོ་
བོར་སྟོོན་པ། (༠.༤༩༩༥)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་བྱ་བ་ཚུ་དང་བསྟུན་ འགན་འཁྲི་
འབག་པ། (༠.༥༠༠༥)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

དྲང་བདེན། (༠.༡༦༦༡)དྲང་བདེན། (༠.༡༦༦༡)

ངེའི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ དབུ་ཁྲིདཔ་འདི་ ལས་བྱེདཔ་སྐྱོང་བཞག་
འབད་ནི་ནང་ དྲང་བདེན་ཡོོད། (༠.༣༤༣༣)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ བྱ་ངན་འཐོབ་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ དང་
ལེན་འབད་ནི་ནང་ དྲང་བདེན་ཡོོད། (༠.༣༣༣༡)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ ལས་བྱེདཔའི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ ངོ་
མ་སྦེ་རང་ ཚོ་གྱང་ལངས་ཡོོད། (༠.༣༢༣༦)

ལན་རྐྱབ་མི་ངོ་རྐྱང་།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

  དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚུ་ རྩིས་རྐྱབ་ཚུལ།

འཇལ་ཚོད་སྐུགས་༧ ཡོོད་མི་ སྐུགས་༡༠ གུ་ བསྒྱུར་སོར་འབད་ནིའི་ཐོབས་གཞི་དང་ སྐུགས་༡༠ ཡོོད་པའི་ འཇལ་ཚོད་རེ་རེ་གུ་ 
སྐུགས་བཀལ་ཡོོད་མི་= (སྐུགས་༡༠ –  ༡/༤) * ༡༠

ཐིག་ཁྲམ་༡༠ པ་ འཇལ་ཚོད་སྐུགས་༧ ཡོོད་མི་ སྐུགས་༡༠ གུ་ བསྒྱུར་སོར་འབད་ནིའི་ཐོབས་གཞི།

ལན།ལན།
སྐུགས་་སྐུགས་་ 1010 གུ་བསྒྱུར་སོར། གུ་བསྒྱུར་སོར།

འཇལ་ཚོད།འཇལ་ཚོད། ངེས་གཏན་གཞི་དོན།ངེས་གཏན་གཞི་དོན། ངེས་མེད་གཞི་དོན།ངེས་མེད་གཞི་དོན།

ངོས་ལེན་མ་པ་ལས་མེདཔ། 1 0 10

ངོས་ལེན་མེདཔ། 2 1.67 8.33

ངོས་ལེན་དུམ་གྲ་ཅིག་མེདཔ། 3 3.33 6.67

བཏང་སྙོམས། 4 5 5

ངོས་ལེན་དུམ་གྲ་ཅིག་ཡོོདཔ། 5 6.67 3.33

ངོས་ལེན་ཡོོདཔ། 6 8.33 1.67

ངོས་ལེན་སྦོོམ་ཡོོདཔ། 7 10 0

འཇལ་ཚོད་སྐུགས་༥ ཡོོད་མི་ སྐུགས་༡༠ གུ་ བསྒྱུར་སོར་འབད་ནིའི་ཐོབས་གཞི་དང་ སྐུགས་༡༠ ཡོོད་པའི་ འཇལ་ཚོད་རེ་རེ་གུ་ སྐུགས་བཀལ་

ཡོོད་མི་= (སྐུགས་༡༠ –  ༡/༤) * ༡༠

ཐིག་ཁྲམ་༡༡ པ་ འཇལ་ཚོད་སྐུགས་༥ ཡོོད་མི་ སྐུགས་༡༠ གུ་ བསྒྱུར་སོར་འབད་ནིའི་ཐོབས་གཞི།

ལན།ལན།
སྐུགས་སྐུགས་1010 གུ་བསྒྱུར་སོར། གུ་བསྒྱུར་སོར།

འཇལ་ཚོད།འཇལ་ཚོད། ངེས་གཏན་གཞི་དོན།ངེས་གཏན་གཞི་དོན། ངེས་མེད་གཞི་དོན།ངེས་མེད་གཞི་དོན།

ལོག་ལོག་རང་། 1 0 10

ཡོང་ལས་ཡོང་དུ། 2 2.5 7.5

བཏང་སྙོམས། 3 5 5

སྐབས་སྐབས། 4 7.5 2.5

ནམ་ཡོང་མེདཔ། 5 10 0

  ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་ཆ་གནས་དང་ སྐུགས་མར་ཕབ།

བརྟག་ཞིབ་ལུ་ ཆ་གནས་མེདཔ་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་ བྱ་བ་གང་རུང་ཅིག་འཐོབ་མི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་གུ་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ 
སྐུགས་མར་ཕབ་འབད་དགོཔ་འཐོོན་སྲིད་དོ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་དང་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་  བརྟག་

༢.༡༡༢.༡༡

༢.༡༠༢.༡༠
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་སྐོར་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ལན་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་བྱིན་དགོ་པའི་ 
ཞུ་སྐུལ་འབད་ཡོོད་མེད་ཀྱི་ དྲི་བ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ ལན་
ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་བྱིན་དགོ་པའི་ ཞུ་སྐུལ་འབད་ཡོོད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་གུ་ཐོོབ་ཡོོད་པའི་ སྐུགས་ལས་ མར་ཕབ་འབདཝ་ཨིན། 
སྐུགས་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟན་ཨང་གཅིག་བཟོོ་སྟེ་ཡོོདཔ་དང་ དེ་ལུ་ ཞུ་སྐུལ་འབད་ཡོོད་མི་བསྡོོམས་(ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆ་ར་) 
ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་དོན་ལུ་ སྐུགས་ལུ་གནོད་སྐྱོན་ཉུང་ཤོོས་སྦེ་འབྱུང་ནི་དང་ ཆ་
གནས་ཡོོད་པའི་གནས་སྡུད་ ཀུན་ཚོང་སྦེ་ཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟན་ཨང་༠.༠༤ བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཡོོངས་རྫོོགས་ལས་ 
སྐུགས་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཤོམ་ལུ་བཀོད་ཡོོད་པའི་ ཐོབས་གཞི་ལག་ལེན་འཐོབ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

 

  
         = ༠.༠༤ * (༡༥༢/༡༡༧.༧༧)
         = ༠.༠༩

དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་དོན་ལུ་ མར་ཕབ་འབད་ཡོོད་པའི་སྐུགས་འདི་ ༠.༠༩ ཨིནམ་ད་ 
འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོོབ་མི་འདི་ལས་ མར་ཕབ་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ལས་སྡེ་གིས་ སྒྲིགས་འགལ་དང་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡོང་ སྒྲིགས་འགལ་དང་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་ལས་བྱེདཔ་འདི་ གདམ་
འཐུ་འབད་དེ་ཡོོད་ག་མེད་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ ལས་བྱེདཔ་འདི་ ཐོོ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོོད་པ་ཅིན་ 
ཁོང་གིས་བྱིན་ཡོོད་མི་ལན་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ལན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤོོ་མཚུངས་ཡོོད་མེད་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཤོོ་མཚུངས་
མེད་པའི་གནས་སྟོངས་རེ་འཐོོན་ཚེ་ རང་རང་སོ་སོའི་དགའཝ་མ་དགའཝ་དང་ དཀའ་རྙོག་ལས་འབྱུང་སྲིད་པའི་ ལན་གསལ་ཚུ་ལས་
བརྟེན་ གནས་སྡུད་ལུ་ གནོད་པ་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

  རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ བཏོན་ཡོོད་པའི་ སྐུགས་ཚུ་གི་གོ་དོན་ལེན་ཐོངས།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་ཞི་བའི་དབང་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ནང་བཟུམ་
སྦེ་ བརྟན་བསྒྲིག་གི་འཇལ་ཚོད་མེན་པར་ སོར་སྒྱུར་ཅན་གྱི་སྐུགས་འཇལ་ཚོད་འདི་ ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ཡོང་ བརྟག་
ཞིབ་འབད་དེ་ཡོོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་གི་སྐུགས་ཐོོབ་མི་དང་བསྟུན་ གནས་ཚོད་ (མཆོག་གྱུར། གནམ་མེད་ས་མེད་
ལེགས་ཤོོམ། ལེགས་ཤོོམ། བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ། ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།) སོ་སོ་སྦེ་དབྱེ་ཁག་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་འདི་ནང་ 
འབྲེལ་གཏོགས་ཡོོད་པའི་ལས་སྡེ་དག་པ་ཅིག་གིས་ བརྟན་བསྒྲིག་གི་འཇལ་ཚོད་འདི་ ལག་ལེན་འཐོབ་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་
ཡོོད་རུང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ བག་ཡེངས་མ་ཤོོར་བ་ སྔོན་འགོག་གི་ཐོབས་ལམ་གསར་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་

(ཕྱི་དང་+ནང་གི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དཔེ་གཞི།)

(ལན་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་བྱིན་དགོ་པའི་ ཞུ་སྐུལ་འབད་ཡོོད་པའི་གྱངས་ཁ། (ཕྱི་+ནང་))
སྐུགས་མར་ཕབ། = བརྟན་ཨང་

(༩༩+༡༥༣)
(༤༠༠༨+༩༨༦༡)

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ པའི སྐུགས་མར་ཕབ་ ༠.༠༤

༢.༡༢༢.༡༢
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ལུ་ སོར་སྒྱུར་ཅན་གྱི་སྐུགས་འཇལ་ཚོད་དེ་ ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། སོར་སྒྱུར་ཅན་གྱི་འཇལ་ཚོད་གུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོད་པའི་ 
དབྱེ་ཁག་སོ་སོའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་སྐུགས་དང་ གནས་ཚོད་ཅན་གྱི་ཐོ་དད་ཡོོད་པའི་སྐུགས་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ འཇལ་
ཚོད་གུ་ གནས་ཚོད་ ‘ལེགས་ཤོོམ་’ བཏོན་ཡོོདཔ་དང་ དེ་དང་འཁྲིལ་ གནས་ཚོད་གཞན་ཚུ་སྟོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རང་
སོའི་དང་རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་གནས་ཚོད་གཉིས་ཆ་རའི་ གྲུབ་འབྲས་གནས་སྟོངས་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ རང་ཤུགས་ཀྱི་རང་ སྐུགས་
ཡོར་སེང་འགྱོ་མི་དང་བསྟུན་ བག་ཡེངས་ཀྱི་རྐྱེན་ཚུ་སེལ་ཏེ་ འཇལ་ཚོད་ཀྱི་གནས་ཚོད་མཐོོ་དྲག་བཟོོཝ་ཨིན།

དེ་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐུགས་ཀྱི་གོ་དོན་ཚུ་ གཤོམ་འཁོད་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོོད་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ གོ་དོན་ལེན་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༡༢ པ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་སྐུགས་བཤོད།

འཇལ་ཚོད།འཇལ་ཚོད། གནས་ཚོད། གནས་ཚོད། གནས་ཚོད།(འབྲུག)གནས་ཚོད།(འབྲུག)

 8.21 ལས་ཡོན་ཆད། ༡ མཆོག་གྱུར།

8.07 – 8.21 ༢ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ།

7.90 – 8.06 ༣ ལེགས་ཤོོམ།

7.74 – 7.89 ༤ བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།

 7.74 ལས་མན་ཆད། ༥ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

དོན་ཚོན་༣ དོན་ཚོན་༣ པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་བརྩི་སྟེ་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་གསུམ་ལུ་ 
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཡོོད་པའི་ བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ ཕྱིའི་ལས་མགྲོན་པ་ 
ཡོང་ན་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་དང་ ནང་གི་ལས་མགྲོན་ ཡོང་ན་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ཚུ་གི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ཚུ་དང་ མི་མང་ལས་
སྡེ་དབྱེ་ཁག་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཚུ་ཡོང་ ཚུད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

དོན་ཚོན་འདི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོོད་པའི་སྐུགས་ཐོོབ་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་སྐུགས་ཚུ་ཨིན་རུང་ 
ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ ནང་ལུ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་  བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་ ཁ་སྐོང་བཀལ་མི་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྐུགས་ནང་བསྒྱུར་བཅོས་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ འ་ནཱི་སྐུགས་འདི་ཚུ་ འདས་པའི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྐུགས་ཐོོབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ག་བསྡུར་
ཐོད་ཁར་འབད་རྐྱབ་མ་བཏུབ་ཨིན། ག་བསྡུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་ཚོན་༥ དོན་ཚོན་༥ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ སྐུགས་ཚུ་སོ་སོ་སྦེ་བཏོན་
ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།  

  རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད།

པར་རིས་༢ པར་རིས་༢ པའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་འདི་ ༧.༩༧ ལུ་ཐོོབ་ཡོོད་མི་དེ་གིས་ 
དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་རིམ་ ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 

པར་རིས་༢ པ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་གི་སྐུགས།

དོན་ཚན་ ༣ པ། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་བཤེར།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས། ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས། ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་འདི་ ༧.༩༨ དང་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་འདི་ ༨.༠༨ ཨིན། ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ (༠.༠༡) ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ ཕྱིའི་ཕྱིའི་
དྲང་སྤྱོོད་ དྲང་སྤྱོོད་ ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ལུ་ མངམ་སྦེ་ (༠.༡༡) ཕན་འདེབས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། 

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ ༨.༠༨ ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་ དྲང་སྤྱོོད་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་ཡོོད་པའི་ཆ་བཞག་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡོང་ 
ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ཅན་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་དུམ་གྲ་ཅིག་འབྲེལ་གཏོགས་ཐོོག་
ལས་ ཐོོབ་ཚུགས་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། འ་ནཱི་འདི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོོམ་སྤྲོོད་ནི་གི་ ཐོབས་ཤེས་སྣོ་ཚོོགས་སྟོོན་མི་
ལས་བརྟེན་ཨིན། དཔེར་ན་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་ནང་ལས་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་འཆར་
གཞི་ བསྟོར་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ ༧.༩༨ ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་
གནས་རིམ་ལེགས་ཤོོམ་ཨིན་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡོང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་
དང་ དབུ་ཁྲིད་ དེ་ལས་ ལཱ་གི་གནས་སྟོངས་ཚུ་ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 

ཨིན་རུང་ སྐུགས་དེ་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ནི་དང་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་ཚུ་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་བརྡ་སྟོོན་
ཡོོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

  ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་དྲང་སྤྱོོད་དང་ དེའི་རྒྱ་ཚོད་དང་ཆ་ཤོས་ཚུ། 

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ ཟེར་མི་འདི་ མི་མང་ལས་སྡེའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་འགན་ཁུར་ཚུ་འབག་པའི་སྐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་ ཡོང་ན་ ཚུལ་
མིན་གྱི་ལཱ་ནང་ བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲིའི་ཐོོག་ལས་འབད་ཡོོདཔ་མེདཔ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་
གིས་བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ལུ་སློབ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཆ་ཤོས་ཚུ་ཚུདཔ་
ཨིན།

པར་རིས་༣ པ་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས། 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༣ པར་རིས་༣ པ་གིས་གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ ཀྱི་སྐུགས་འདི་༨.༠༨ ཨིནམ་ལས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་རིམ་ གནམ་
མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ་ཨིན་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། འ་ནཱི་སྐུགས་འདི་ དྭངས་གསལ་གྱི་སྐུགས་ ༧.༨༩ དང་ འགན་འཁྲིའི་སྐུགས་ 
༧.༢༢ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་རྒྱ་ཚོད་ཀྱི་སྐུགས་ ༨.༥༦ ཚུ་གིས་ རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དྭངས་གསལ་ཆ་ཤོས་ཀྱི་སྐུགས་ ༧.༨༩ 
འདི་ བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་གི་གནས་རིམ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡོང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ མགུ་རྙོག་དྲག་ཡོོད་པའི་ཁར་ 
ལག་ལེན་འཐོབ་དགོ་ བདེ་དྲགས་མེད་པའི་ བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འགན་འཁྲི་ཆ་ཤོས་ཀྱི་སྐུགས་ ༧.༢༢ འདི་ ཡོར་
དྲག་གཏང་དགོ་པའི་གནས་རིམ་ཨིན་མི་འདི་ཡོང་ གཙོོ་བོ་རང་ མི་མང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ འགན་ཁག་ཚུ་གྲུབ་ནི་གི་འབད་བརྩོན་ནང་ 
སྐུགས་ཉུང་སུ་འཐོོབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། མཇུག་ར་ ངན་ལྷད་ཆ་ཤོས་ཀྱི་སྐུགས་ ༨.༥༦ འདི་གིས་ མཆོག་གྱུར་གནས་རིམ་
གྱི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིནམ་ད་ འདི་ཡོང་ གཙོོ་བོ་རང་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༠.༢༦ རྐྱངམ་གཅིག་
གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་འཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་སྤྲོོད་དགོཔ་ཐོོན་ཡོོདཔ་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ཆ་ཤོས་
ནང་ སྐུགས་མཐོོ་དྲག་ཐོོབ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། འདི་ཡོང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༦.༩༩ གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཐོོབ་ཚུགས་མི་འདི་ ངལ་རངས་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས་ (ཁ་གསལ་ ཐིག་ཁྲམ་༡༤ཐིག་ཁྲམ་༡༤)།  

༣.༢.༡ དྭངས་གསལ་གྱི་ཆ་ཤོས་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། ༣.༢.༡ དྭངས་གསལ་གྱི་ཆ་ཤོས་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། 

དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་དགོ་པ་ཅིན་ དྭངས་གསལ་འདི་དགོཔ་ཨིན་ འདི་ཡོང་ དྭངས་གསལ་འདི་གིས་ མི་མང་ལས་
སྡེའི་འགན་འཁྲི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་དང་ འདྲ་མཉམ་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་ དེ་ལས་ འཇོན་ཚོད་ཅན་གྱི་གཞུང་སྐྱོང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་
འདེབས་འབདཝ་ཨིན། དྭངས་གསལ་གྱི་ངེས་ཚིག་ཚུ་ཡོང་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤོ་སྦེ་འཐོོན་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་ཡོང་ དྭངས་གསལ་ཟེར་མི་
འདི་ གྲོས་ཐོག་ཆོད་ནི་དང་ བཅའ་ཡིག་ དེ་ལས་ བརྡ་དོན་གཞན་ཚུ་ ཕྱི་ལས་མཐོོང་ཚུགསཔ་བཟོོ་མི་ བཟོང་སྤྱོོད་ལུ་གོཝ་ཨིན། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ གྲོས་ཐོག་གཅད་མི་ཚུ་གིས་ བྱ་རིམ་དང་ ཚོད་གཞི་ལག་ལེན་འཐོབ་མི་དང་ གྲོས་ཐོག་ཆོད་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་སྟོོན་ནིའི་དོན་
ལུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་མི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ གྲོས་ཐོག་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་གཅད་ཅི་ག་དང་ ག་ཅི་སྦེ་གཅད་ཡོོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ མི་
སེར་ལུ་བརྡ་སྤྲོོད་འབད་དགོ་པའི་ མི་མང་བརྩི་མཐོོང་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ ངེས་ཚིག་འགྲེལ་ཏེ་འདུག རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ 
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ དྭངས་གསལ་ཟེར་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཧོ་གོཝ་དང་ལག་ལེན་འཐོབ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་
ཡོོད་མེད་དང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ དྭངས་གསལ་ཐོོག་ལས་གསལ་སྟོོན་འབད་མ་འབད་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་
ལེན་འཐོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ ལཱ་འབད་ནི་ནང་ གསལ་མཐོོང་དང་ གནས་ཚོད་ དེ་ལས་ བྱ་རིམ་ཚུ་ཐོད་ཁར་དུ་ ལག་
ལེན་འཐོབ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཀྱི་ གཞི་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༤ པ་ དྭངས་གསལ་གྱི་ཆ་ཤོས་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། 

པར་རིས་༤ པ་པར་རིས་༤ པ་གི་ དྭངས་གསལ་ཆ་ཤོས་ དྭངས་གསལ་ཆ་ཤོས་ ཀྱི་སྐུགས་ (༧.༨༩) དང་ ལཱ་གི་གསལ་མཐོོང་ (༨.༠༢) གནས་ཚོད་དང་ ཐོད་ཁར་དུ་ 
ལག་ལེན་འཐོབ་བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ (༧.༧༣) གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན། དྭངས་གསལ་གྱི་སྐུགས་ ༧.༨༩ གིས་ མི་མང་
ལས་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ནང་ ལཱ་གི་གསལ་མཐོོང་དང་ ཐོད་ཁར་དུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་བཏུབ་མ་བཏུབ་པའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ 
དྭངས་གསལ་གྱི་གནས་རིམ་ བསམ་བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡོོད་པའི་ བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 

ལཱ་གི་གསལ་མཐོོང་ནང་སྐུགས་ ༨.༠༢ ཐོོབ་ཡོོད་མི་དེ་གིས་ གནས་རིམ་ལེགས་ཤོོམ་ཨིནམ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་གིས་བྱ་རིམ་ཚུ་ 
དྭངས་གསལ་ཐོོག་ལས་ གསལ་སོྟོན་འབད་ཡོོད་པའི་ བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། ལོག་ཅིག་ལས་ ཐོད་ཁར་དུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་བཏུབ་མ་
བཏུབ་པའི་བྱ་རིམ་གྱི་སྐུགས་ ༧.༧༣ ཐོོབ་མི་དེ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་ཐོད་ཁར་ གནས་ཚོད་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ གནས་རིམ་ 
བསམ་བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལས་མེད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༡༣ པ་ དྭངས་གསལ་གྱི་གཞི་དོན་ཐོད་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་ བརྒྱ་ཆ། 

དྭངས་གསལ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ།
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༧.༨༩

ལཱ་གི་གསལ་མཐོོང་། གནས་ཚོད་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཐོད་ཁར་ལག་ལེན་འཐོབ་
བཏུབ་མ་བཏུབ།

དྭངས་གསལ་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།

༨.༠༢ ༧.༧༣
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ༩༨༦༡ ཡོོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༧༠.༡༢ གིས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་ཡོོད་པའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ དྭངས་གསལ་
ཐོོག་ལས་ གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོདཔ་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཐིག་ཁྲམ་༡༣ ཐིག་ཁྲམ་༡༣ པའི་ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ 
བརྒྱ་ཆ་༦༦.༥༤ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་ཡོོད་པའི་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་
ཡོོདཔ་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༡༤ པ་ ཕྱིའི་ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་འཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་མི་བརྡ་དོན་གྱི་འབྱུང་
ཁུངས་ཚུ། 

བརྡ་དོན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཚུ། ལན་གསལ་གྱི་གྱངས་ཁ། ལན་གསལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ། 

ཡོོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ། 2048 8.80

རྒྱང་མཐོོང་། 1051 4.52

གསར་ཤོོག 867 3.73

གླུ་སྒྲོམ། 152 0.65

དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོོད་པའི་ཡིག་ཆས་(གནས་ཤོོག་དང་ ལམ་སྟོོན་ལ་སོགས་པ་) 259 1.11

མི་མང་འཛོམས་འདུ། 3828 16.45

མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད། 1707 7.33

གཞན་ལས་གོ་གོཝ། 6226 26.75

བསུ་ལེན་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ། 2847 12.23

ཡིག་ཚོང་གི་གསལ་བསྒྲགས་ ཡོང་ན་ དྲན་གསོ། 4180 17.96

གཞན་ཚུ། 109 0.47

བསྡོོམས།*བསྡོོམས།* 2327423274 100.00100.00

དྲན་གསོ་ *དྲན་གསོ་ * བསྡོོམས་འདི་གིས་ སྣོ་མང་ལན་གསལ་གྱི་གཞི་དོན་གི་ཐོད་ཁར་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ག་ར་གི་གྱངས་ཁ་བརྡ་སྟོོན་

འབདཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༡༤ ཐིག་ཁྲམ་༡༤ པའི་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དྭངས་གསལ་གྱི་སྐུགས་ཐོོབ་ནང་ གནས་རིམ་བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་འཐོོན་
ཡོོད་མི་འདི་ཡོང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ བརྡ་དོན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་མི་དང་
ཕྱོདཔ་ད་ ཡོོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཚུ་དང་ མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དེ་ལས་ ཡིག་ཚོང་གི་དྲན་གསོ་/གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ འཇམ་ཏོང་
ཏོ་སྦེ་འཐོོབ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ ལན་གསལ་རྐྱབ་མི་གི་ མི་
ངོམ་ ཡོོངས་བསྡོོམས་ ༢༣༢༧༤ ཡོོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༨.༨༠ གིས་ཡོོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་དང་ མི་ངོམ་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༣༣ གིས་ མི་
སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་ དེ་ལས་ མི་ངོམ་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༧.༩༦ གིས་ ཡིག་ཚོང་གི་དྲན་གསོ་/གསལ་བསྒྲགས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། བརྡ་
དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་སྟེ་ཡོོད་རུང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་ཐོོབ་མི་འདི་ཡོང་ མང་ཤོོས་རང་ གཞན་
ལས་གོ་གོཝ་ (བརྒྱ་ཆ་༢༦.༧༥) འདི་ཨིན་པའི་ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༣.༢.༢ འགན་འཁྲིའི་ཆ་ཤོས་ཚུ་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། ༣.༢.༢ འགན་འཁྲིའི་ཆ་ཤོས་ཚུ་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། 

འགན་འཁྲི་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་ གཞི་རྩ་གཙོོ་བོ་ཅིག་ཨིན། འདི་ཡོང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་གྱི་བར་ནའི་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་
སྐོར་ལས་ཨིནམ་དང་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོག་ལཱ་ ག་ཅི་བཟུམ་མཛད་རུང་ འགན་ཁག་འབག་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱི་ཞིབ་འཚོོལ་
པ་ཚུ་གིས་ ངེས་ཚིག་འགྲེལ་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འགན་འཁྲི་ཟེར་མི་འདི་ ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ རང་སོའི་བྱེད་ལས་དང་ རྒྱུ་
རྐྱེན་ཚུ་གི་འགན་ཁག་འབག་མི་ལུ་སློབ་ཨིན་པས། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འགན་འཁྲི་ཟེར་མི་འདི་ མི་སེར་ཚུ་གི་འགན་ཁག་འབག་ཞིནམ་
ལས་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོོད་པའི་རེ་འདོད་ ཐོབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐོབ་ཐོོག་ གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མི་ཚུ་ དཔེ་སྟོོན་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་
འཐོབ་ནི་ དེ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ལུ་སློབ་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ འགན་འཁྲི་
ཟེར་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ནི་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོོད་མི་ མི་མང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་དབང་ཚོད་ལོག་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་མེད་ 
ཡོང་ན་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་དོན་དག་མེད་པར་ ཕར་བསྣོར་བཞག་འབད་མ་འབད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། དབང་ཚོད་ལོག་སྤྱོོད་དང་ 
ལཱ་འགན་ཚུ་གྲུབ་ནི་གི་འབད་བརྩོན་ཟེར་ གལ་ཅན་གྱི་འགན་འཁྲིའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་གཉིས་ཡོོད། འ་ནཱི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་
ཚུ་ འགན་འཁྲིའི་སྐུགས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

པར་རིས་༥ པ་ འགན་འཁྲིའི་ཆ་ཤོས་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། 

པར་རིས་༥ པར་རིས་༥ པའི་ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ འགན་འཁྲིའི་ཆ་ཤོས་ འགན་འཁྲིའི་ཆ་ཤོས་ ནང་སྐུགས་ ༧.༢༢ ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ ཡོར་དྲག་གཏང་
དགོ་པའི་གནས་རིམ་ནང་ཚུད་མི་འདི་ཡོང་ གཙོོ་བོ་རང་ མི་མང་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ལཱ་འགན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་ཟེར་
བའི་གཞི་དོན་ནང་ལུ་ སྐུགས་ཉུང་སུ་ཐོོབ་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དབང་ཚོད་ལོག་སྤྱོོད་ནང་སྐུགས་ ༧.༢༨ ཐོོབ་མི་འདི་ ཡོར་དྲག་
གཏང་དགོ་པའི་གནས་རིམ་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ཐིག་ཁྲམ་༡༥ ཐིག་ཁྲམ་༡༥ པའི་ནང་ལས་ བཀོད་དོ་བཟུམ་ མི་མང་ལས་བྱེདཔ་དག་པ་ཅིག་
གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྤྲོོད་པའི་སྐབས་ལུ་ དབང་ཚོད་ལོག་སྤྱོོད་འབད་དོ་ཡོོདཔ་སྦེ་སྟོོནམ་ཨིནམ་དང་ ལན་གསལ་རྐྱབ་མི་ མི་ངོམ་ བརྒྱ་
ཆ་ ༡༧.༢༥ གྱིས་ ཁས་ལེན་དུམ་གྲ་ཅིག་ཡོོད་ས་ལས་ ཁས་ལེན་སྦོོམ་ཡོོད་ཚུན་ འཆར་སྣོང་བསྐྱེད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
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འགན་འཁྲི། དབང་ཚོད་ལོག་སྤྱོོད། ལཱ་འགན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ལུ་ འབད་བརྩོན།

འགན་འཁྲི་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།

༠
༡
༢
༣
༤
༥
༦
༧
༨
༩
༡༠

༧.༢༢ ༧.༢༨ ༧.༠༩
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཐིག་ཁྲམ་༡༥ པ་ འགན་འཁྲའི་ཆ་ཤོས་ཐོད་ཁར་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་རྒྱ་ཆ། 

དྭངས་གསལ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ།དྭངས་གསལ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། 

ཁས
་ལེ
ན་
རྩ་
ལས

་མེ
ད།

ཁས
་ལེ
ན་
རྩ་
ལས

་མེ
ད།
 

ཁས
་ལེ
ན་
མེད

།
ཁས

་ལེ
ན་
མེད

།

ཁས
་ལེ
ན་
དུམ

་གྲ
་ཅི
ག་
མེད

།
ཁས

་ལེ
ན་
དུམ

་གྲ
་ཅི
ག་
མེད

།

བར
་ག
ནས

།
བར
་ག
ནས

།

ཁས
་ལེ
ན་
དུམ

་གྲ
་ཅི
ག་
ཡོོད

།
ཁས

་ལེ
ན་
དུམ

་གྲ
་ཅི
ག་
ཡོོད

།

ཁས
་ལེ
ན་
ཡོོད

།
ཁས

་ལེ
ན་
ཡོོད

།

ཁས
་ལེ
ན་
སྦོོམ

་ཡོ
ོད།

ཁས
་ལེ
ན་
སྦོོམ

་ཡོ
ོད།

མི་
ཤེས

།
མི་
ཤེས

།

ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ནི་ནང་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོོད་མི་ 
སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་རའི་དབང་ཚོད་ལོག་
སྤྱོོད་འབདཝ་མས། 

11.47 62.42 3.29 3.13 7.51 7.92 1.82 2.44

སྒྲིག་གཡོོག་ནང་ཡོོད་མི་ལས་བྱེདཔ་གིས་ དོན་
མེད་སྦེ་ ཕར་བསྣོར་མ་བཞག་པར་ ཞབས་ཏོག་
སྤྲོོད་ཅི། 

2.29 10.84 5.56 1.72 9.93 58.44 10.84 0.38

གནས་སྡུད་ལྷན་ཐོབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐིམ་ཁྲམ་༡༦ ཐིམ་ཁྲམ་༡༦ པའི་ནང་བཀོད་ཡོོདཔ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ཐོོབ་མི་
ཉོག་བཤོད་(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༧ པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ཟླ་༦ པ་ཚུན་) ཚུ་གི་ཉོག་བཤོད་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༢ འདི་ འགན་འཁྲི་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོོདཔ་སྦེ་གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༡༦ པ་ རྩོད་རྙོག་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ། 

རྩོད་རྙོག་ཚུ།རྩོད་རྙོག་ཚུ། གྱངས་ཁ།གྱངས་ཁ། བརྒྱ་ཆ།བརྒྱ་ཆ།

འགན་འཁྲི། 175.00 52.24

ངན་ལྷད། 27.00 8.06

དྭངས་གསལ། 113.00 33.73

གཞན་ཚུ། 20.00 5.97

བསྡོོམས།བསྡོོམས། 335.00335.00 100.00100.00

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ སྐུགས་༧.༠༩ ཐོོབ་མི་འདི་གིས་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ ལཱ་འགན་ཚུ་གྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་ཚུ་མི་བསྐྱེད་པས་
ཟེར་བརྡ་སྟོོན་དོ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཞིན་དུ་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ནང་ལུ་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ སེམས་བག་གཡེང་ཤོོར་ནི་དང་ 
ལས་མགྲོན་པའི་དགོས་མཁོ་ལུ་མ་ལྟ་བར་ དོན་དག་མེད་པར་ ལཱ་ཚུ་ཕར་བསྣོར་བཞག་འབད་ནི་ཚུ་ ཁྱབ་ཆེ་དྲག་འགྱོ་སྟེ་འདུག་ཟེར་ ཧོ་
གོ་དགོཔ་ཨིན། འདི་ཡོང་ ཐིག་ཁྲམ་༡༧ ཐིག་ཁྲམ་༡༧ པའི་ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཞབས་ཏོག་མ་ཐོོབ་མི་ མི་ངོམ་ ༢༩༧ ཡོོད་ས་ལས་ 
མི་ངོམ་ ༡༥༤ ལུ་ ཞབས་ཏོགས་སྤྲོོད་མི་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་མ་ཐོོབ་པའི་གནད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ བཤོད་མ་བྱིན་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཐིག་ཁྲམ་༡༧ པ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་དོན་ཚུ་གི་ཐོད་ཁར་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་རྒྱ་ཆ།

གཞི་དོན་ཚུ།གཞི་དོན་ཚུ།
 

ལན་གསལ་ཚུ།ལན་གསལ་ཚུ།
བསྡོོམས།བསྡོོམས།

འཐོོབ་ཅི།འཐོོབ་ཅི། མ་འཐོོབ།མ་འཐོོབ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཐོོབ་ཅི་ག? 
བརྒྱ་ཆ། 96.99 3.01 100100

གྱངས་ཁ། 9564 297 98619861

ཁྱོད་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མ་འཐོོབ་པའི་ དོན་དག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་སློབ་དེ་ག? 
བརྒྱ་ཆ། 48.15 51.85 100100

གྱངས་ཁ། 143 154 297297

༣.༢.༣ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་དང་ འདིའི་ ཆ་ཤོས་ཚུ། ༣.༢.༣ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་དང་ འདིའི་ ཆ་ཤོས་ཚུ། 

ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་དེ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་གཅིག་ལས་ཞབས་ཏོག་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ ལས་སྡེ་འདི་ནང་ ངན་
ལྷད་འབད་ཡོོད་པའི་ཤེས་ཚོོར་འབྱུང་ཡོོད་མེད་དང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་སྐབས་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་ཡོོད་འགོ་
དཔོན་ཚུ་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་དང་ རྒྱུ་དངོས་ ཞབས་ཏོག་གི་རིགས་ཚུ་ ཡོང་ན་ གཞན་ངལ་རངས་ཀྱི་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བྱིན་ཡོོད་མེད་ 
བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་དང་ འཆར་སྣོང་གཉིས་ཡོོདཔ་ཨིན།  

པར་རིས་༦ པ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་སྟོོན་དང་ འདིའི་ ཆ་ཤོས་ཚུ། 

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་མཐོོ་ཤོོས་འདི་ ངན་ལྷད་རྒྱ་ཚོད་ ངན་ལྷད་རྒྱ་ཚོད་ (༨.༥༦) ཨིནམ་དང་ པར་རིས་༦ པར་རིས་༦ པའི་ནང་སྟོོན་ཏེ་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་
ཀྱི་གནས་རིམ་དམའ་སུ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། འདི་ཡོང་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ རང་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་
འོང་མནོ་བའི་ འཇིགས་སྣོང་ལས་བརྟེན་ ཁོང་རའི་ཉམས་མྱོོང་ཚུ་ མ་བཤོད་པར་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ནི་ཨིན་པས། ངན་ལྷད་ཀྱི་
ཉམས་མྱོོང་ནང་ སྐུགས་ ༩.༩༨ ཐོོབ་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ མི་ངོམ་ ༣༧༩ གི་གྲལ་ལས་ མི་ངོམ་གཅིག་གིས མི་མང་སྤྱི་
གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བྱིན་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། 
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Corruption and its survey items

དྲང
་སྤྱོ
ོད་ག

ནས
་ཚོ
ད།

ངན་ལྷད། ང་ནལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་། ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་།

ངན་ལྷད་དང་ འདིའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

དེ་འབདཝ་ད་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་ནང་ སྐུགས་ ༦.༣༡ ཐོོབ་མི་དེ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་གིས་ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་
ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཐོོན་ཡོོད་པའི་ ཤེས་ཚོོར་བྱུང་པའི་ བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། དཔེར་ན་ འབྲེལ་ཡོོད་འགོ་དཔོན་འདི་ངོ་ཤེས་པ་ཅིན་ 
ཞབས་ཏོག་ཚུ་མགྱོགས་པར་འཐོོབ་ནི་ནང་ ཁེ་ཕན་ཡོོད་མེད་འདྲ་བའི་སྐབས་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༤.༩༨ ཀྱིས་ ཁས་ལེན་ཡོོདཔ་དང་ བརྒྱ་ཆ་ 
༢༠.༤༨ ཀྱིས་ ཁས་ལེན་སྦོོམ་ཡོོད་ཟེར་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། འ་ནཱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ འབྲུག་དྭངས་གསལ་རྩོལ་སྒྲུབ་ (༢༠༡༦) 
ཀྱི་ཞིབ་བཤེར་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བདེན་སྦྱོོར་འབད་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མཐུན་ལམ་ཐོོག་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་འབད་ནི་
འདི་ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡོོད་པའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ བརྒྱ་ཆ་༥༢.༤༠ གིས་ངོས་ལེན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། 

པར་རིས་༧ པ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ།

པར་རིས་༧ པར་རིས་༧ པ་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་དང་ དེའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ་གི་སྐུགས་ཚུ་ གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན། ངན་
ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ཀྱི་གཞི་དོན་ནང་ལུ་ སྐུགས་མཐོོ་དྲག་ཡོོད་མི་གིས་ བརྡ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་དག་པ་ཅིག་གིས་ 
དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ དེ་ལས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ཚུ་ བྱིན་དགོཔ་ཐོོན་ཏེ་ཡོོད་མི་འདི་ གསལ་རི་རི་སྦེ་ཧོ་གོ་ཚུགས་དོ་ཡོོདཔ་
ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་
གྱི་འཐུས་བྱིན་ཡོོད་པའི་ དངུལ་གྱི་ཡོོངས་བསྡོོམས་ཕབ་ད་གསལ་སྟོོན་བྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ཚུ་ དོན་ཚོན་༣.༧དོན་ཚོན་༣.༧ པའི་
ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
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ངན་ལྷད་ཀྱི་
ཉམས་མྱོོང་།

དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་
དངོས་བྱིན་ཡོོད་མིའི་ 

གྱངས་ཁ། 

དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས་ 
བྱིན་ཡོོད་པའི་ དངུལ་

བསྡོོམས།

སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་ཁེ་ཕན་ བྱིན་
པའི་གྱངས་ཁ།

སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་
ཡོོད་པའི་ དངུལ་

བསྡོོམས།

གཞན་ངལ་རངས་
དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་
འཐུས་ བྱིན་ཡོོད་པའི་ 

གྱངས་ཁ།
ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་དང་ འདའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།

དྲང
་སྤྱོ
ོད་ག

ནས
་ཚོ
ད།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༨ པ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ།

པར་རིས་༨ པར་རིས་༨ པ་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་དང་ དེའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་གྱི་ སྐུགས་ཚུ་གསལ་སྟོོནམ་ཨིན། གནས་སྡུད་ནང་
ལས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ནི་ནང་ལུ་ ལུང་ཕྱོོགས་དང་ མཐུན་འབྲེལ་ལས་བརྟེན་པའི་ཆགས་དང་ཕྱོོགས་རིས་ཚུ་ཐོོན་པའི་མཐུན་འགྱུར་
དང་ ཕྱོོགས་ལྷུང་ (སྐུགས་༣.༠༣) ཡོོདཔ་སྦེ་ གསལ་སྟོོན་བྱུང་མི་འདི་ མངོན་གསལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་འབད་ཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ 
ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་ ལུང་ཕྱོོགས་གཅིག་དང་ ཡོང་ན་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་འདི་འཆམ་མཐུནམ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་མགྱོགས་
དྲགས་སྦེ་འཐོོབ་ནི་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིནམ་ གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན། འ་ནཱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ 
འབྲུག་དྭངས་གསལ་རྩོལ་སྒྲུབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཞིབ་བཤེར་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བདེན་སྦྱོོར་འབད་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལུ་ མཐུན་འགྱུར་དང་ ཕྱོོགས་ལྷུང་ (བརྒྱ་ཆ་༢༨) འདི་ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡོོད་པའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྣམ་པ་མཐོོ་ཤོོས་ཅིག་ཨིནམ་
སྦེ་ གསལ་སྟོོན་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་མ་ཚོད་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ཐོོབ་མི་ཉོག་བཤོད་ཚུ་ཡོང་ མཐུན་འགྱུར་དང་ 
ཕྱོོགས་ལྷུང་དང་འབྲེལ་བའི་ གདམ་འཐུ་དང་གསར་བཙུགས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ བསྐོ་བཞག་ རིན་བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་བྱིན་ནི་ དེ་ལས་ 
མཁོ་སྒྲུབ་ཞབས་ཏོག་གི་རིན་བཀོད་ནང་ཆགས་དང་ཕྱོོགས་རིས་བྱུང་ཡོོདཔ་སྐོརགྱི་ཉོག་བཤོད་ཚུ་ཨིན་པས། 

ཐིག་ཁྲམ་༡༨ པ་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་དབྱེ་བ།

མཐུན་འབྲེལ་གྱི་དབྱེ་བ།མཐུན་འབྲེལ་གྱི་དབྱེ་བ། ལན་གསལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ།ལན་གསལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ།

བཟོའ་ཚོང་གི་མཐུན་འབྲེལ། 26.60

མཐུན་ལམ། 26.40

ལུང་ཕྱོོགས་/རྫོོང་ཁག་གཅིག་ལས་ཨིན་མི། 13.10

འགོ་དཔོན་གྱི་བཀོད་རྒྱ། 10.20

སློོབ་གྲྭ་/མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་/སྦྱོོང་བརྡར་གཅིག་ཁར་འབད་མི་མཉམ་རོགས། 9.42

དབང་ཚོད་ཅན་གྱི་མི། 8.80

གཞན་ཚུ། 4.40

བསྡོོམས། 100.00
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ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་། དམིགས་བསལ་གྱི་ངོ་རྐྱང་
གི་དོན་ལུ་ ཕྱོོགས་རིས།

འོས་མེད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་ནིའི་ 
ནང་འགྲིག་ ཡོང་ན་ ཞུ་སྐུལ།

ལུང་ཕྱོོགས་ ཡོང་ན་ མཐུན་
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བཞག་སྟེ་ རང་དོན་གྲུབ་ནི་ལུ་

བརྩོན་པ།
ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་དང་ འདིའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ མཐུན་ལམ་ག་བཟུམ་དང་ གནས་རིམ་ག་ཅི་བཟུམ་གྱིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་མགྱོགས་པ་འཐོོབ་ནི་ལུ་ ཕན་
འདེབས་འབདཝ་ཨིན་ན་ དྲི་བཀོད་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་༡༨ ཐིག་ཁྲམ་༡༨ པའི་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་
གྲལ་ལས་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༦.༦༠ གིས་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོའ་ཚོང་གི་མཐུན་འབྲེལ་འདི་གིས་ཕན་
འདེབས་འབདཝ་མས་ཟེར་ བཤོད་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ར་ ངོ་རྐྱང་གི་མཐུན་འབྲེལ་(བརྒྱ་ཆ་༢༦.༤༠) དང་ ལུང་ཕྱོོགས་/རྫོོང་
ཁག་གཅིག་ལུ་ (༡༣.༡༠) ལས་ཨིན་མི་ཚུ་གིས་ ཕན་འདེབས་འབདཝ་མས་ཟེར་བཤོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ ངོ་རྐྱང་གི་མཐུན་འབྲེལ་དཔེར་ན་ སློོབ་གྲྭ་/མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་/སྦྱོོང་བརྡར་གཅིག་ཁར་འབད་མི་
མཉམ་རོགས་དང་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་བཀོད་རྒྱ་ དབང་ཚོད་ཅན་གྱི་མི་ དེ་ལས་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལས་བཀོད་རྒྱ་ཡོོད་མི་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་
ཚུ་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འཐོོབ་ནི་ནང་ ཁེ་ཕན་འདུག་ཟེར་བའི་ཚོོར་སྣོང་བྱུང་མི་ཚུ་ བཀོད་ཡོོདཔ་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་འདི་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་
བཏང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་འཐོོབ་ནི་དང་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འཐོོབ་ནི་ནང་ མཐུན་འབྲེལ་དང་ བཟོའ་ཚོང་གི་མཐུན་
འབྲེལ་ དེ་ལས་ ལུང་ཕྱོོགས་གཅིག་ལས་ཨིན་མི་འདི་གིས་ ཕན་འདེབས་འབད་དོ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན།

  ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚུ་གི་བཅུད་དོན།
 
ཐིག་ཁྲམ་༡༩ པ་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུའི་ བཅུད་དོན།

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཆ་ཤོས་ཚུ་དང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཆ་ཤོས་ཚུ་དང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། སྐུགས།སྐུགས། གནས་རིམ།གནས་རིམ།

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད།ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད། 8.088.08 གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ།གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ།

ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང།ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང། 6.316.31 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

དམིགས་བསལ་གྱི་ངོ་རྐྱང་གི་དོན་ལུ་ ཕྱོོགས་རིས། 6.76 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

འོས་མེད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་ནི་གི་ ནང་འགྲིག་ ཡོང་ན་ ཞུ་སྐུལ། 7.78 བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག

ལུང་ཕྱོོགས་ ཡོང་ན་ མཐུན་ལམ་ལས་བརྟེན་པའི་ ཕྱོོགས་རིས། 3.03 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

མི་མང་གི་མཐོའ་དོན་སྣོང་མེད་སྦེ་བཞག་སྟེ་ རང་དོན་གྲུབ་ནི་ལུ་བརྩོན་པ། 7.23 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང།ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང། 9.989.98 མཆོག་གྱུར།མཆོག་གྱུར།

དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་བྱིན་ཡོོད་མིའི་ གྱངས་ཁ། 9.98 མཆོག་གྱུར།

དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས་ ཡོང་ན་ ཞབས་ཏོག་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཡོོད་པའི་ དངུལ་བསྡོོམས། 9.99 མཆོག་གྱུར།

སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཡོོད་པའི་ གྱངས་ཁ། 9.96 མཆོག་གྱུར།

སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཡོོད་པའི་ དངུལ་བསྡོོམས། 9.99 མཆོག་གྱུར།

གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་རིགས་ བྱིན་ཡོོད་པའི་ གྱངས་ཁ། 9.97 མཆོག་གྱུར།

འགན་འཁྲི།འགན་འཁྲི། 7.227.22 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

དབང་ཚོད་ལོག་སྤྱོོད། 7.28 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

ལཱ་འགན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ལུ་ འབད་བརྩོན། 7.09 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

དྭངས་གསལ།དྭངས་གསལ། 7.897.89 བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག།བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག།

ལཱ་གི་གསལ་མཐོོང་། 8.02 ལེགས་ཤོོམ།

གནས་ཚོད་དང་བྱ་རིམ་ཚུ་ ཐོད་ཁར་ལག་ལེན་བཏུབ་མ་བཏུབ། 7.73 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

༣.༣༣.༣
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཐིག་ཁྲམ་༡༩ པ་ཐིག་ཁྲམ་༡༩ པ་གིས་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ ༡༣ ལས་བཏོན་ཡོོད་པའི་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚུ་གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན། ཐིག་
ཁྲམ་འདི་ནན་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྐུགས་༩ ལས་ལྷག་སྟེ་འཐོོབ་མི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ་ཡོང་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་
དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བྱིན་མི་གི་ གྱངས་ཁ་དང་ དངུལ་བསྡོོམས་ཚུ་
སྟོོནམ་ཨིན། དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཡོར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོོད་མི་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནས་རིམ་འདི་མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོོད་པའི་
བརྡ་སྟོོན་དོ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེའི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་ ལུང་ཕྱོོགས་ ཡོང་ན་ མཐུན་འབྲེལ་ཚུ་དང་ དམིགས་བསལ་མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་
འབད་ནི་ལུ་གཞི་བཞག་མི་ མཐུན་འགྱུར་ཚུ་ནང་སྐུགས་དམའ་ཤོོས་འཐོོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་
འཐོོབ་ནི་ནང་ མཐུན་འགྱུར་དང་ ཕྱོོགས་ལྷུང་ དེ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྩི་མཐོོང་སྐྱོང་བཞག་ཚུ་གི་ གནས་སྟོངས་ཐོོན་ཏེ་རང་ 
འདུག་ཟེར་བའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 

  ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་དང་འདིའི་རྒྱ་ཚོད།

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་འདི་ མི་མང་ལས་སྡེ་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུའི་ ཚོོར་སྣོང་དང་ཉམས་མྱོོང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོོདཔ་དང་  
ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚོད་ཚུ་ དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་དང་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་ ལ་སོགས་
པའི་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ ཚོད་འཇལ་འབདཝ་ཨིན། ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་འདི་ སྐུགས་ ༧.༩༨ ཐོོབ་སྟེ་ སྐུགས་
ཀྱི་གནས་རིམ་ལེགས་ཤོོམ་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་(པར་རིས་༩པར་རིས་༩ པའི་ནང་གཟིགས)། སྐུགས་འདི་ལུ་མཐོོ་ཤོོས་རང་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཆ་
ཤོས་ ༨.༦༢ གིས་འབད་ ཕན་འདེབས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་འདི་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ མི་སྟོོབས༌འཛིན༌སྐྱོང༌དང་ 
འཆར༌དངུལ༌ལག༌ལེན༌ དེ༌ལས༌ ལཱ༌འགན༌སྤྲོོད༌ནི༌གི༌དྲང༌བདེན༌ཚུ༌གི་ཐོོག་ལུ་ ངན༌ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་དང་ ཚོོར་སྣོང་ཚུ༌ ཚོད༌འཇལ་
འབདཝ༌ཨིན། དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་གྱི་སྐུགས་ ༧.༥༠ ཐོོབ་མི་དང་བསྟུན་ ལྷན་འདེབས་ཉུང་ཤོོས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ བྱ་བའི་
དྲང་སྤྱོོད་ ཚོད་འཇལ་འབད་ནི་དང་ ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཡོོད་མེད་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། བཟོང་བཟོང་
སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་ཀྱིས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ ༧.༨༢ ཐོོབ་མི་འདི་གིས་ གནས་རིམ་བསམ་བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་
འབད་ ཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན།

པར་རིས་༩ པ་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་དང་ འདིའི་ རྒྱ་ཚོད་ཀྱི་སྐུགས།
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Internal Integrity and its indexes 
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༧.༨༢

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད། དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་རྒྱ་ཚོད། བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད། བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་རྒྱ་ཚོད།

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་དང་ དེའི་རྒྱ་ཚོད།

དྲང
་སྤྱོ
ོད་ག

ནས
་ཚོ
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༣.༤.༡ དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་གྱི་རྒྱ་ཚོད།༣.༤.༡ དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་གྱི་རྒྱ་ཚོད།

དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་གྱི་རྒྱ་ཚོད་འདི་གི་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་འདི་ ལས་བྱེདཔ་གི་ལཱ་འགན་འབག་ཐོངས་ཀྱི་ཤེས་ཚོོར་ལས་བརྟེན་ 
ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ ཡོོད་མེདཔ་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ ལས་ཚོོགས་
ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་འདི་གི་ སྐུགས་ ༧.༥༠ ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་ 
དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་རིམ་ བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་ནང་ ཚུད་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ཚུད་དགོ་མི་ཡོང་ གཙོོ་བོ་ར་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ 
ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་མི་འདི་ སྐུགས་ ༦.༩༥ གི་བརྡ་སྟོོན་དོ་བཟུམ་ ཡོར་དྲག་
གཏང་དགོ་པའི་ གནས་རིམ་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་གྱིས་སྐུགས་ ༧.༨༣ ཐོོབ་མི་འདི་ གནས་
རིམ་བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན་ (པར་རིས་༡༠པར་རིས་༡༠ པའི་ནང་གཟིགས)། འདི་ཡོང་ པར་རིས་ ༡༨ པར་རིས་ ༡༨ པའི་ནང་ བཀོད་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ ཡོང་ན་ ལྟ་རྟོག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལཱ་འགན་སྤྲོོད་ནིའི་ནང་དྲང་བདེན་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་
གནས་རིམ་ནང་ཚུད་མི་འདི་དང་ རྟགས་མཐུནམ་ཨིན།

པར་རིས་༡༠ པ་ དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་གྱི་རྒྱ་ཚོད་་དང་ འདིའི་ཆ་ཤོས་ཀྱི་སྐུགས།

 

༣.༤.༡.༡ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ།༣.༤.༡.༡ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ།

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་འདི་གིས་ ལས་ཚོོགས་ནང་ལུ་ རང་གི་མཐོའ་དོན་བལྟ་ནི་དང་ ནང་གསུག་སྤྲོོད་ལེན་འབད་ནི་ དགའ་མཐུན་
ཕྱོོགས་ལྷུང་འབད་ནི་དང་ ངན་ལྷད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་མེན་པར་ རང་སོའི་ལཱ་འགན་ཚུ་འབག་པའི་སྐབས་ དྭངས་གསལ་གྱི་
ཐོོག་ལས་འབད་ནིའི་ ལམ་སྲོོལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་འདི་ ལས་བྱེདཔའི་བྱ་སྤྱོོད་ཀྱི་
ལམ་སྟོོན་དང་ ཕན་ཐོབས་འབད་མི་གི་གཞི་རྩ་ཅིག་ཨིན། ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པ་ཅིན་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ངན་ལྷད་
ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ཡོོདཔ་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༡༡ པ་ ལས་ཚོོགས་ལམ་སྲོོལ་དང་འདིའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།

པར་རིས་༡༡པར་རིས་༡༡ པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་གྱི་སྐུགས་ ༧.༨༣ ཨིནམ་ལས་ གནས་རིམ་བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་ནང་
ཚུདཔ་ཨིན། དངུལ་རྐྱང་དང་ རྒྱུ་དངོས་ ཡོང་ན་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ལེན་མི་ནང་ སྐུགས་
མཐོོ་དྲག་ ༨.༣༢ ཐོོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ཀྱི་སྐུགས་མཐོོ་དྲག་ཐོོབ་མི་དང་བསྟུན་
དང་ རྟགས་མཐུན་དོ་ཡོོདཔ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༡.༣༡ གིས་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་
ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོན་ཏེ་འདུག བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་
ཀྱི་དྭངས་གསལ་ནང་སྐུགས་ ༨.༠༣ དང་ ལས་ཚོོགས་ནང་འཁོད་ལུ་ ནང་འགྲིག་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཞུ་བསྐུལ་འབད་མི་ནང་སྐུགས་ 
༧.༩༣ དེ་ལས་ རང་གི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁེ་དབང་ཡོོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ལོག་སྤྱོོད་འབད་མི་ནང་ སྐུགས་ ༨.༠༠ ཐོོབ་མི་འདི་ དྲང་
སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་རིམ་ལེགས་ཤོོམ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རང་སོའི་ཁེ་ཕན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གཞུང་གི་ལཱ་སྣོང་མེད་འབད་བཞག་
མི་ནང་ སྐུགས་དམའ་ཤོོས་ ༦.༩༦ ཐོོབ་མི་འདི་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་གནས་རིམ་ནང་ ཚུད་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་
ཀྱི་གཞི་དོན་ མི་མང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལཱ་འགན་གྲུབ་ཐོབས་ལུ་ བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནི་ནང་ཡོང་ སྐུགས་དམའ་ཤོོས་ (༧.༢༣) ཐོོབ་
ཡོོད་མི་དང་ཅིག་ཁར་ རྟགས་མཐུན་དོ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་  རང་གི་མཐུན་ལམ་གྱི་ཐོོག་ལས་ ལཱ་འབད་མི་འདི་ཡོང་ རྩ་
མེད་ཡོང་ན་མར་ཕབ་འབད་དེ་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་གནས་རིམ་ (༧.༡༣) ནང་ཚུད་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ མི་མང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ 
ཆགས་དང་ཕྱོོགས་རིས་ཐོོག་ལས་ ལཱ་འབད་དོ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༢༠ ཐིག་ཁྲམ་༢༠ པ་གིས་ ལས་ཚོོགས་ནང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ བྱིན་ནི་གི ཤེས་ཚོོར་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་
སྟོོནམ་ཨིན། ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱི་བཀོད་རྒྱ་དང་ ལྟ་ལྟོ་ཚོང་དང་  བཟོའ་ཚོང་གི་མཐུན་འབྲེལ་ དེ་ལས་ གཞུང་ལྟེ་བའི་བཀོད་རྒྱ་
ཚུ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་བྱིན་ནི་ནང རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོོ་བོ་ཅིག་འབད་ འཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། སློོབ་གྲྭ་དང་ མཐོོ་རིམ་
སློོབ་གྲྭ་ སློོབ་སྦྱོོང་པ་མཉམ་རོགས་ དབང་ཚོད་ཅན་གྱི་མི་ དེ་ལས་ ལུང་ཕྱོོགས་གཅིག་ ཡོང་ན་ རྫོོང་ཁག་གཅིག་ལས་ཨིན་མི་་དབང་
དུ་ཐོལ་སྟེ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ནི་འདི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་དང་ཕྱོདཔ་ད་ ཉུང་སུ་ཅིག་སྦེ་ ཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ནང་ རྒྱལ་
སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་ མི་སྡེ་ཆུང་ཀུ་ནང་ ཆགས་དང་ཕྱོོགས་རིས་ ཡོང་ན་ ཕན་ཚུན་ཁེ་ཕན་གྱི་བྱ་སྤྱོོད་ཚུ་ ཐོོན་ཡོོདཔ་སྦེ་ བཤོད་
སྟེ་འདུག 
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རང་སོ�་མཐུན་ལམ་དང་འལ་ ལཱ་འབད་ནི།

ལས་ཚོགས་ནང་ འོས་མེད་་ཁེ་ཕན་ལེན་ནིའི་ ནང་འག་ ཡང་ན་ ཞུ་ལ།

ཁེ་དབང་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ར་དོན་ལུ་ལོག་སོྤྱད་འབད་བ།

ལཱ་འགན་བ་ནི་ནང་ དྭངས་གསལ།

དངུལ་རྐྱང་ ཡང་ན་ ་དངོས་ ཡང་ན་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོར་་འཐུས་དང་… 

ལས་ཚོགས་་ལམ་སྲོལ།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཐིག་ཁྲམ་༢༠ པ་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ཤེས་ཚོོར་ལྟར་དུ་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲག་བྱིན་མི་ རྒྱུད་བསྐུལ་མཐོོ་ཤོོས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན།

ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་སྤྲོོད་ནི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ།ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་སྤྲོོད་ནི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ། གྱངས་ཁ།གྱངས་ཁ། བརྒྱ་ཆ།བརྒྱ་ཆ།

ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱི་ཁ་བཀོད། 1539 21.36

ཆ་རོགས། 1465 20.33

བཟོའ་ཚོང་གི་མཐུན་འབྲེལ། 1142 15.85

གཞུང་ལྟེ་བའི་བཀོད་རྒྱ། 964 13.38

སློོབ་གྲྭ་/མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་/སྦྱོོང་བརྡར་གཅིག་ཁར་འབད་མི་མཉམ་རོགས། 745 10.34

དབང་ཚོད་ཅན་གྱི་མི། 664 9.22

ལུང་ཕྱོོགས་/ རྫོོང་ཁག་གཅིག་ལས་ཨིན་མི། 564 7.83

གཞན་ཚུ། 122 1.69

བསྡོོམས།བསྡོོམས།** 72057205 100.00100.00

དྲན་གསོ་དྲན་གསོ་ *བསྡོོམས་འདི་གིས་ ལན་གསལ་གང་མང་རྐྱབས་མི་ ག་ར་གི་ལན་བརྩི་སྟེ་ཨིན།

༣.༤.༡.༢ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་ལམ་ལུགས། ༣.༤.༡.༢ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་ལམ་ལུགས། 

ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ཉོག་བཤོད་བཀོད་ནིའི་ལམ་ལུགས་དང་  ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལམ་
ལུགས་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོོད་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་ ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་ དང་ལེན་འབད་མ་འབད་ ལ་སོགས་པའི་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་གྱི་ཐོབས་ལམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་ཡོོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ སྐུགས་
༦.༩༥ (པར་རིས་༡༢པར་རིས་༡༢ པའི་ནང་གཟིགས) ཐོོབ་སྟེ་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ དྲང་སྤྱོོད་དམའ་ཤོོས་ཀྱི་བརྡ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ཡོར་དྲག་
གཏང་དགོ་པའི་གནས་རིམ་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་ལམ་ལུགས་གི་སྐུགས་འདི་ ཉོག་བཤོད་བཀོད་མི་ཚུ་གི་ ཉེན་སྲུང་གི་
སྐུགས་ཉུང་སུ་ ༥.༦༥ ཐོོབ་མི་འདི་གིས་ གནོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ལས་སྡེ་གི་ཧོོང་ལས་ ཉོག་བཤོད་བཀོད་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་གི་ཉེན་
སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོོམ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ངན་ལྷད་འབད་མི་ཚུ་
གི་ཐོད་ཁར་ ཉེས་ཁྲིམས་བཀལ་ནི་འདི་ ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ བསྟོར་སྤྱོོད་དམ་དམ་སྦེ་ འབད་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་བའི་ བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན།

པར་རིས་༡༢ པ་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་ལམ་ལུགས་དང་ འདིའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།
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བྱ་ངན་དང་ངན་ལྷད་་སྙན་ཞུ་བཀལ་མི་ཚུ་གི་ཉེན་ང་འབད་བ།

ངན་ལྷད་་བྱ་བ་འཐབ་མི་ལུ་ ག་མས་་ཐབས་ལམ་དང་ ཉེས་… 

ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ནང་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་… 

ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་ལམ་ལུགས།
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སྦེ་ཡོོད།

ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་འཐོབ་མི་ལུ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོབས་ལམ་དང་ ཉེས་ཁྲིམས་
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༣.༤.༢ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད།༣.༤.༢ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད།

བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད་བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད་འདི་གིས་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་ཐོོག་ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་ཐོོག་ 
ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དུས་རྒྱུན་ལཱ་འགན་ཚུའི་ཚོོར་སྣོང་དང་ ཉམས་མྱོོང་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། 

པར་རིས་༡༣ པ་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད་དང་འདིའི་ཆ་ཤོས།

པར་རིས་༡༣པར་རིས་༡༣ པའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་འདི་ སྐུགས་ ༨.༦༢ ཐོོབ་སྟེ་ མཆོག་གྱུར་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་
ཚུད་ཡོོད་མི་འདི་ཡོང་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་གི་ སྐུགས་ཚུ་ མཆོག་གྱུར་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ཚུད་ཡོོད་མི་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་ནང་ སྐུགས་ ༨.༡༥ ཐོོབ་མི་འདི་ཡོང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ་གྱི་གནས་
རིམ་ནང་ ཚུད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྐུགས་འདི་ཚུ་གིས་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་འདི་ཚུ་ ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ ངན་ལྷད་
ཉུང་སུ་ཅིག་ ཉམས་སུ་མྱོོང་བའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 

༣.༤.༢.༡ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང། ངན་ལྷད་འཆར་སྣོང་དང་ ཉམས་མྱོོང་། ༣.༤.༢.༡ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང། ངན་ལྷད་འཆར་སྣོང་དང་ ཉམས་མྱོོང་། 

མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོོད་པའི་ ཞབས་ཏོག་དཔེར་ན་ གསར་བཙུགས་དང་ སྦྱོོང་བརྡར་ གོ་
གནས་ཡོར་སེང་ དེ་ལས་ གནས་སོར་གཏང་ནི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། མི་མང་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གི་འཆར་སྣོང་དང་ ཉམས་མྱོོང་ཚུ་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་སྟོངས་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། 
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བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད་དང་ དེའི་ཆ་ཤོས།

ལཱ་གི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད། མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་། འཆར་དངུལ་ལག་ལེན། ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན།

༨.༦༢ ༨.༥༥ ༩.༠༤
༨.༡༥
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༡༤ པ་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འདིའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན།

མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་གི་དྲང་སྤྱོོད་སྐུགས་འདི་ ༨.༥༥ ཨིན། འདི་ཡོང་གཙོོ་བོ་རང་ མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ ངན་ལྷད་
ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་འདི་ མཆོག་གྱུར་ཀྱི་གནས་རིམ་ (༩.༩༨) ནང་ཚུད་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་
འབད་མི་འདི་ ཉུང་སུ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན་(པར་རིས་༡༤ པར་རིས་༡༤ པའི་ནང་གཟིགས)། ཨིན་རུང་ མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣོ་ དཔེར་
ན་ གསར་བཙུགས་དང་ སྦྱོོང་བརྡར་ གོ་གནས་ཡོར་སེང་ དེ་ལས་ གནས་སོར་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་གི་ སྐུགས་ཉུང་ཤོོས་
(༦.༣༣) འཐོོབ་མི་དེ་གིས་ གནོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་ཡོང་ མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣོ་ཚུ་ནང་ གྲོས་ཐོག་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ 
(༤.༣༣) དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ དེ་ལས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་རིགས་ཚུ་སྤྲོོད་པ་ཅིན་ གྲོས་ཐོག་ཆོད་ནི་ནང་ རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་
ཚུགས་དོ་ཡོོད་པའི་འཆར་སྣོང་ལས་བརྟེན་ སྐུགས་ལུ་ གནོད་ཡོོདཔ་ཨིན། འ་ནཱི་འདི་ པར་རིས་༡༥པར་རིས་༡༥ པ་ནང་ བཀོད་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ མི་
མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༡.༥༩ གིས་ ཁོང་གིས་དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ དེ་ལས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ཚུ་སྤྲོོད་པ་ཅིན་ འདི་
གིས་ མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཐོག་བཅད་ནི་ལུ་ རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་ཚོོར་སྣོང་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། དོ་རུང་ མི་
སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣོ་ནང་ གྲོས་ཐོག་གཅད་ནིའི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡོང་མ་ཤེས་མི་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་༡༢.༥༢ འདུག འདི་གིས་ མི་
སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣོ་གི་ གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བཤོད་འབད་ནི་ ཡོང་ན་ དྭངས་གསལ་ཚུ་ སྐྱོ་དྲགས་འབད་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་
ཨིན། 

པར་རིས་༡༥ པ་ དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས་དང་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་སྤྲོོད་མིའི་འཆར་སྣོང་གིས་ མི་སྟོོབས་དང་ འབྲེལ་བའི་ གྲོས་ཐོག་གཅད་ནི་ལུ་ཕན་
གནོད་སྟོོན་པ།
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དྲང་སྤྱོད་གནས་ཚད།
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སྟོོན་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཡོོད་པའི་ ཕན་གནོད།
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ཚོབས་ཆེན། གནམ་མེད་ས་མེད། བཏང་སྙོམས། སྐབས་སྐབས། རྩ་ལས་མེད། མི་ཤེས།

བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད་དང་ དེའི་ཆ་ཤོས།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༣.༤.༢.༢ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་དང་ འཆར་སྣོང་། ༣.༤.༢.༢ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་དང་ འཆར་སྣོང་། 

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ ཟེར་མི་འདི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འགོ་འཛིན་ ཡོང་ན་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ གསར་སྒྲུབ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ 
དེ་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཟོད་སོང་ཚུ་བརྩི་ཏེ་ འཆར་དངུལ་སྤྱོོད་མི་འདི་ལུ་གོཝ་ཨིན། པར་རིས་༡༦  པར་རིས་༡༦ པའི་ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ 
ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འགོ་འཛིན་ ཡོང་ན་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ འཆར་དངུལ་གཡོོ་བཅོས་འབད་མི་འདི་ ཉུང་སུ་ཅིག་འབད་འཐོོན་ཡོོད་ནི་འདི་
གིས་ཨིན། ཨིན་རུང་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ སྒེར་གྱི་མཐོའ་དོན་ལུ་གཡོོ་བཅོས་འབད་མི་གི་འཆར་སྣོང་འདི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་དང་ཕྱོདཔ་
ད་ མཐོོ་དྲག་འབད་འཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན།

པར་རིས་༡༦ པ་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ།

པར་རིས་༡༧པར་རིས་༡༧ པ་གིས་ འཆར་དངུལ་སྤྱོོད་ནི་ནང་ གཡོོ་བཅོས་འབད་ས་མཐོོང་མི་གི་ མི་ངོམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན། 
ལན་གསལ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༤.༤༧ དེ་ཅིག་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འགོ་འཛིན་ ཡོང་ན་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ འཆར་དངུལ་གཡོོ་
བཅོས་འབད་ས་མཐོོང་ཡོོད་ཟེར་ བཤོད་དེ་ཡོོད། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༤.༣༤ གིས་ 
ཁོང་རའི་ཆ་རོགས་/སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ སྒེར་དོན་/བཟོའ་ཚོང་/ཆ་རོགས་ཚུ་ཁེ་ཕན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ འཆར་དངུལ་ལོག་སྤྱོོད་འབད་དོ་ཡོོད་པའི་
འཆར་སྣོང་བསྐྱེད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

པར་རིས་༡༧ པ་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོདཔ་དང་ རང་གི་མཐོའ་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལོག་སྤྱོོད་ འབད་ཡོོད་པའི་
བཅུད་དོན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༣.༤.༢.༣ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་འཆར་སྣོང་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང། ༣.༤.༢.༣ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་འཆར་སྣོང་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང། 

ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་ འདི་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལཱ་འགན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འབགཔ་ཨིན་ན་
དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཚུ་དྲང་བདེན་ཐོོག་ལས་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོོད་མེད་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། པར་རིས་༡༨ པར་རིས་༡༨ པའི་
ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་གི་སྐུགས་ ༦.༨༠ ཐོོབ་མི་འདི་ གཙོོ་བོ་རང་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ 
འགོ་འཛིན་ ཡོང་ན་ ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་ ལཱ་གི་བཀོད་རྒྱ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གནོད་པ་འོང་ཟེར་ འཆར་
སྣོང་བསྐྱེད་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས་ (༥.༡༠)། ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་གྱི་འཆར་སྣོང་ནང་ སྐུགས་ ༧.༤༡ ཐོོབ་མི་འདི་གིས་ 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཚུ་ དྲང་བདེན་སྦེ་མ་སྤྲོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། གནད་དོན་གཞན་ཡོང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ནང་སྐུགས་ ༩.༠༤ 
ཐོོབ་མི་དེ་གིས་ སྤྱི་གཡོོགཔ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲལ་ལས་ མི་ངོམ་ གཅིག་གིས་ ཁོང་རའི་འགོ་འཛིན་/ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་གི་
བཀོད་རྒྱ་ཚུ་བྱིན་ཡོོད་པའི་ ཉམས་མྱོོང་བཤོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན (ཐིག་ཁྲམ་༣༥ ཐིག་ཁྲམ་༣༥ པའི་ནང་གཟིགས་)།  

པར་རིས་༡༨ པ་ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ།

༣.༤.༢.༤ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད་ཀྱི་བཅུད་དོན། ༣.༤.༢.༤ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད་ཀྱི་བཅུད་དོན། 

པར་རིས་༡༩ པར་རིས་༡༩ པའི་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་དང་ཕྱོདཔ་ད་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མོྱོང་འདི་གི་ སྐུགས་མཐོོ་དྲག་འཐོོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 
ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་ནང་ལུ་ སྐུགས་ཉུང་སུ་ཐོོབ་མི་འདི་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། དྲང་བདེན་ཐོོག་
ལས་ལཱ་འགན་སྤྲོོད་ནི་ (༦.༨༠) དང་ འཆར་དངུལ་སྤྱོོད་ནི་ (༧.༧༨) དང་ཕྱོདཔ་ད་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་འཐོབ་ནི་ནང་སྐུགས་ ༦.༣༣ 
ཐོོབ་མི་འདི་གིས་ ངན་ལྷད་ཡོོད་པའི་འཆར་སྣོང་འདི་ མཐོོ་དྲག་སྦེ་འཐོོན་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ 
༢༠༡༦ ཅན་མ་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་ འགོ་འཛིན་ ཡོང་ན་ ལྟ་རྟོག་པ་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་གི་
བཀོད་རྒྱ་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོོད་མི་འདི་དང་ རྟགས་མཐུནམ་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༡༩ པ་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད་ཀྱི་ ངན་ལྷད་ཉམས་མྱོོང་དང་ འཆར་སྣོང་ཀྱི་བཅུད་དོན། 

༣.༤.༣ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་དང་ འདིའི་ ཆ་ཤོས་ཚུ། ༣.༤.༣ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་དང་ འདིའི་ ཆ་ཤོས་ཚུ། 

ལས་ཚོོགས་དང་ མི་སྡེའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་འདི་ ངེས་པར་མཁོ་བ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ ཆ་གནས་བཞག་
མི་ ཞིབ་འཇུག་གྱི་རྒྱབ་སྣོོན་ལེ་ཤོ་ཡོོདཔ་ཨིན། བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་ཚུ་གིས་ གལ་སྲིད་ ལས་ཚོོགས་
ཚུ་ ཁྲིམས་འགལ་ ཡོང་ན་ ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོོད་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐུས་ཤོོར་བ་ཅིན་ ག་ར་གིས་ དབུ་ཁྲིདཔ་གི་བཟོང་སྤྱོོད་ ཞན་མི་
ལས་བརྟེན་ཨིནམ་སྦེ་ རྒྱལ་སྤྱི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་
ཁྲིདཔ་འདི་གིས་ བཟོང་སྤྱོོད་འདི་ ལས་ཚོོགས་ཚུ་ནང་ལག་ལེན་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོོཝ་མ་ཚོད་ བརྩི་མཐོོང་ཅན་ཅིག་སྦེ་ བཟོོ་སྟེ་ ཡོར་
དྲག་གཏང་དོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གི་འབད་བ་ཅིན་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་རང་གི་བྱ་བ་དང་ མི་ངོམ་ཚུ་གི་བར་ནའི་
མཐུན་འབྲེལ་ཐོོག་ལས་ བྱ་སྤྱོོད་བཟོང་པོའི་ཚོད་གཞི་སྟོོན་མི་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་སྤྱོོད་བཟོང་ཚུ་ ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀྱི་བར་ནང་བརྒྱུད་
འབྲེལ་འཐོབ་ཐོོག་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་དང་ གྲོས་ཐོག་ཆོད་ནི་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་གང་དྲག་འཐོབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་
རྒྱབ་སྣོོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་འདི་
བཟོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་ཡོང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་ནང་ དབུ་ཁྲིདཔ་གི་དྲང་སྤྱོོད་ ཀུན་སྤྱོོད་ བློོ་གཏད་ དྭངས་གསལ་ འགན་
འཁྲི་ དེ་ལས་ དྲང་བདེན་གུར་ འཆར་སྣོང་ཡོོད་མི་དང་འཁྲིལ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༢༠ པ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་དང་ དེའི་ ཆ་ཤོས་ཚུ།

པར་རིས་༢༠ པར་རིས་༢༠ པའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་འདི་གི་སྐུགས་འདི་ དྲང་སྤྱོོད་དང་ བཟོང་
སྤྱོོད་ བློོ་གཏད་ དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ དྲང་བདེན་བཅས་ ཆ་ཤོས་དྲུག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྟོོནམ་ཨིན། གསལ་སྟོོན་
འབད་ཡོོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་སྐུགས་ ༧.༨༢ ཐོོབ་མི་འདི་གིས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་རིམ་བསམ་པ་རན་
ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། འདི་ཡོང་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་ཆ་ཤོས་ དྲང་སྤྱོོད་ (༧.༩༨) དང་ དྭངས་གསལ་ 
(༧.༩༦) དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་ (༧.༩༥) ཚུ་ གནས་རིམ་ལེགས་ཤོོམ་ནང་ཚུད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། ལོག་ཅིག་ལས་ བཟོང་སྤྱོོད་ 
(༧.༨༣) དང་ བློོ་གཏད་ (༧.༧༤) ཀྱིས་ གནས་རིམ་བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་གི་བརྡ་སྟོོན་ཡོོད་རུང་ དྲང་བདེན་ (༧.༤༧) འདི་ ཡོར་
དྲག་གཏང་དགོ་པའི་གནས་རིམ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

༣.༤.༣.༡ དྲང་སྤྱོོད།༣.༤.༣.༡ དྲང་སྤྱོོད།

རྒྱལ་སྤྱི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཟེར་མི་འདི་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་བརྩི་མཐོོང་དང་ བྱ་སྤྱོོད་གཉིས་
ཀྱི་བར་ན་ བློོ་གཏད་འོས་པ་དང་ རིམ་མཐུན་ལུ་ འགྲེལ་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དོ་རུང་ དྲང་སྤྱོོད་ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་ བཟོང་པོའི་
སྒོ་ལས་ དྲང་བདེན་གྱི་ཚོོར་སྣོང་བསྐྱེད་དེ་ ངེས་པ་མེད་པའི་རྣམ་རྟོག་དང་ཐེ་ཚོོམ་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐོབ་མི་ཅིག་ལུ་ངེས་
ཚིག་འགྲེལ་ཏེ་འདུག འདི་གི་མ་ཚོད་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱིས་ དབུ་ཁྲིདཔ་གི་བསམ་སྤྱོོད་དང་ བྱ་སྤྱོོད་ཚུ་ གསལ་སྟོོན་འབད་ནི་ནང་ ལམ་
སྟོོན་འབདཝ་ལས་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ ལཱ་འབད་སའི་གནས་སྟོངས་ཡོར་དྲག་བཟོོ་ཐོོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེགས་
བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དབུ་ཁྲིདཔ་གི་དྲང་སྤྱོོད་འདི་ལུ་ བརྩི་མཐོོང་བསྐྱེད་དོ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ 
ཅན་མའི་ནང་ལུ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཟེར་མི་འདི དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ ཀུན་སྤྱོོད་དང་བསམ་སྤྱོོད་ཀྱི་བརྩི་མཐོོང་ དེ་
ལས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ དབུ་ཁྲིདཔ་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།
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Ethical Leadership and its Componentsབཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་དང་ དེའི་ཆ་ཤོས།
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དྲང་སྤྱོོད། བཟོང་སྤྱོོད། བློོ་གཏད། དྭངས་གསལ། འགན་འཁྲི། དྲང་བདེན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༢༡ པ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་དང་ འདིའི་ ཆ་ཤོས་ཚུ། 

 

པར་རིས་༢༡ པར་རིས་༢༡ པའི་ནང་ དབུ་ཁྲིད་པའི་དྲང་སྤྱོོད་དེ་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་གསུམ་ནང་ ཁྱད་པར་ཡོོདཔ་སྦེ་གསལ་སྟོོན་འབད་དེ་ཡོོད། 
དྲང་སྤྱོོད་ (༧.༩༨) དང་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ དབུ་ཁྲིད་པའི་འགན་ཁུར་ནང་ (༧.༨༠) ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ 
དབུ་ཁྲིད་པའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་རིམ་འདི་ ལེགས་ཤོོམ་དང་ བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡོོད་པའི་ བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། ལོག་ཅིག་ལས་ 
དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་དྲང་སྤྱོོད་ལག་ལེན་ (༨.༢༠) དང་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ བཟོང་སྤྱོོད་དང་ བསམ་སྤྱོོད་ཀྱི་ཚོ་གྱང་ཡོོད་མི་ (༧.༩༤) ནང་ 
དབུ་ཁྲིད་པའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་རིམ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ་དང་ ལེགས་ཤོོམ་གྱི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༢༡ ཐིག་ཁྲམ་༢༡ པའི་ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་བྱེདཔ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༧.༢༧ ཀྱིས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ དྲང་སྤྱོོད་ལག་
ལེན་འཐོབ་ཡོོད་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལས་བྱེདཔ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༧.༤༠ ཀྱིས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་
འཛིན་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་གཙོོ་སྟོོན་འབད་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༢༡ པ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་ དྲང་སྤྱོོད་གཞི་དོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ།

དབུ་ཁྲིད་པའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། དབུ་ཁྲིད་པའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། 
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ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཉིན་བསྟོར་གྱི་
ལཱ་ནང་ ངེས་བདེན་གྱི་ལཱ་འབད་ཐོོག་ལས་ དྲང་སྤྱོོད་ལག་
ལེན་འཐོབ་མས། 

0.90 2.30 2.17 5.26 7.19 53.14 26.94 2.05
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Integrity and its survey itemsདྲང་སྤྱོོད་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་ཁུངས།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཉིན་བསྟོར་གྱི་
ལཱ་ནང་ ངེས་བདེན་གྱི་ལཱ་འབད་ཐོོག་ལས་ དྲང་སྤྱོོད་ལག་
ལེན་འཐོབ་མས། 

0.62 2.20 2.37 6.09 9.95 58.71 18.74 1.32

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ཁོ་/མོ་གི་བྱེད་
ལས་ཚུ་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་བརྩི་མཐོོང་དང་ རིམ་མཐུན་སྦེ་
བཞགཔ་མས།

0.58 1.92 1.80 5.41 8.88 60.13 19.21 2.07

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོ་/མོ་གི་བྱེད་
ལས་ཚུ་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་བརྩི་མཐོོང་དང་ རིམ་མཐུན་སྦེ་
བཞགཔ་མས།

0.45 1.70 1.62 6.06 9.61 63.99 14.67 1.90

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་ཚུ་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་ནང་ 
དྲང་བདེན་ཡོོད།

1.65 4.24 3.39 6.26 11.68 53.32 17.99 1.47

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ནང་གི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ ཐོ་དམ་ཚིག་
དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ ཀྱི་རྣམ་གཞག་གིས་ ལམ་སྟོོན་
འབདཝ་མས།

0.82 2.47 2.40 7.01 10.63 56.23 18.49 1.95

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ནང་གི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ སྒེར་གྱི་
མཐོའ་དོན་ལུ་ དབང་ཚོད་ལོག་སྤྱོོད་འབདཝ་མས།

15.69 51.05 3.94 8.18 8.11 6.19 1.40 5.44

བཟོང་སྤྱོོད་དང་ བསམ་སྤྱོོད་ཀྱི་ཐོད་ཁར་ ལས་བྱེདཔ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༢.༩༩ གིས་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་ཚུ་ཁོང་དང་གཅིག་ཁར་ 
དྲང་པོའི་སྒོ་ལས་ གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་མས་ཟེར་ཆ་གནས་བཞག་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལས་བྱེདཔ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༥.༣༣ 
གྱིས་ དབུ་ཁྲིད་པའི་བྱ་སྤྱོོད་ཚུ་ ཐོ་དམ་ཚིག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གིས་ ལམ་སྟོོན་འབད་དེ་འདུག་ཟེར་བཤོད་ཡོོདཔ་
ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལས་བྱེདཔ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༨.༢༧ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༨༨.༢༢ ཀྱིས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་དང་ འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ 
ཁོ་/མོ་གི་བྱ་སྤྱོོད་ཚུ་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་བརྩི་མཐོོང་དང་ རྟགས་མཐུན་ལུ་ ལེགས་ཤོོམ་འདུག་ཟེར་བཤོད་ཡོོདཔ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༢༢ པ་ ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་གོ་གནས་དང་འདིའི་ཉེས་སྤྱོོད་ཚུ་གི་ ཉོག་བཤོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ།

ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་གི་གོ་གནས། ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་གི་གོ་གནས། 

ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་ཉེས་སྤྱོོད།ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་ཉེས་སྤྱོོད།
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རྗོད
་རྫུ
ས་
མ།

མི་
མང
་ཀྱི
་ཉེ
ན་སྲུ

ང་།
མི་
མང
་ཀྱི
་ཉེ
ན་སྲུ

ང་།

ངོས
་ལེ
ན་
མེད
་པ
འི་
 

ངོས
་ལེ
ན་
མེད
་པ
འི་
 

ཉོག
་བ
ཤོད
་ཚུ
།

ཉོག
་བ
ཤོད
་ཚུ
།

གཞ
ན་
མི་
ཚུ།

གཞ
ན་
མི་
ཚུ།

བསྡོ
ོམས

།
བསྡོ

ོམས
།

འགོ་འཛིན། 65.12 0.00 1.16 0.00 3.49 0.00 0.00 24.42 5.81 100.00100.00

འགོ་འཛིན་དང་ དབུ་ཁྲིདཔ། 66.67 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 100.00100.00

འགོ་འཛིན་དང་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་གི་གོ་གནས། ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་གི་གོ་གནས། 

ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་ཉེས་སྤྱོོད།ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་ཉེས་སྤྱོོད།

དབ
ང་ཚོ

ད་ལ
ོག་

དབ
ང་ཚོ

ད་ལ
ོག་

སྤྱོོད
།

སྤྱོོད
།

ནང
་ག
སུག

ནང
་ག
སུག

ཁེ་
ཕན
་ལྟ
ག་
སྤྲོོད

།
ཁེ་
ཕན
་ལྟ
ག་
སྤྲོོད

།

ཆ་མ
་མ
ཐུན
་པ
འི་
རྒྱུ་

ཆ་མ
་མ
ཐུན
་པ
འི་
རྒྱུ་

དངོ
ས་
ཚུ།

དངོ
ས་
ཚུ།

ལྐོག
་ཟོ
།

ལྐོག
་ཟོ
།

ཐོོབ
་བ
རྗོད
་རྫུ
ས་
མ།

ཐོོབ
་བ
རྗོད
་རྫུ
ས་
མ།

མི་
མང
་ཀྱི
་ཉེ
ན་སྲུ

ང་།
མི་
མང
་ཀྱི
་ཉེ
ན་སྲུ

ང་།

ངོས
་ལེ
ན་
མེད
་པ
འི་
 

ངོས
་ལེ
ན་
མེད
་པ
འི་
 

ཉོག
་བ
ཤོད
་ཚུ
།

ཉོག
་བ
ཤོད
་ཚུ
།

གཞ
ན་
མི་
ཚུ།

གཞ
ན་
མི་
ཚུ།

བསྡོ
ོམས

།
བསྡོ

ོམས
།

འགོ་འཛིན་དང་ ལས་བྱེདཔའི་འགོ་
འཛིན་ དེ་ལས་ འགོ་འཛིན་དང་ 
ལས་བྱེདཔ། 

40.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00 100.00100.00

འགོ་འཛིན་དང་ དབུ་ཁྲིདཔ་ ལས་
བྱེདཔ། 

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00

འགོ་འཛིན་དང་ ལས་བྱེདཔ་ སྒེར་
གྱི་མི་ངོ་། 

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00

དབུ་ཁྲིདཔ། 52.05 2.74 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 21.92 21.92 100.00100.00

དབུ་ཁྲིདཔ་དང་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00

དབུ་ཁྲིདཔ་དང་ ལས་བྱེདཔ། 60.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 100.00100.00

དབུ་ཁྲིདཔ་དང་ ལས་བྱེདཔ་ སྒེར་
གྱི་མི་ངོ་། 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00100.00

གསལ་བཀོད་མ་འབདཝ། 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00100.00

སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 16.18 7.35 0.00 5.88 1.47 1.47 1.47 33.82 32.35 100.00100.00

ལས་བྱེདཔ། 49.25 0.00 1.49 0.00 8.96 4.48 1.49 29.85 4.48 100.00100.00

ལས་བྱེདཔ་དང་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 55.56 11.11 0.00 0.00 11.11 0.00 11.11 0.00 11.11 100.00100.00

བསྡོོམས། 49.2549.25 2.692.69 1.191.19 1.191.19 3.883.88 1.191.19 0.900.90 25.3725.37 14.3314.33 100.00100.00

ཨིན་རུང་ ལས་བྱེདཔ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ ་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ སྒེར་གྱི་མཐོའ་དོན་ལུ་ དབང་ཚོད་ལོག་སྤྱོོད་འབདཝ་མས་ཟེར་ བཤོད་མི་
འདི་ ཚོ་གྱང་ལངས་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཅིག་འབད་ཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་ཡོང་ ཐིག་ཁྲམ་༢༢ ཐིག་ཁྲམ་༢༢ པའི་ནང་ ཉོག་བཤོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་ 
གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཉོག་བཤོད་མང་སུ་ཅིག་ འགོ་འཛིན་ ཡོང་ན་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ དབང་ཚོད་ལོག་སྤྱོོད་འབད་ཡོོད་པའི་
གནད་དོན་དང་ རྟགས་མཐུནམ་ཨིན། 

༣.༤.༣.༢ བཟོང་སྤྱོོད། ༣.༤.༣.༢ བཟོང་སྤྱོོད། 

བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་བཟོང་སྤྱོོད་ཟེར་མི་འདི་ ཀུན་སྤྱོོད་ཀྱི་བརྡ་དོན་སྤེལ་ནི་དང་ ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་གི་སྐོར་བཤོད་བྱིན་ནི་ 
དེ་ལས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཀུན་སྤྱོོད་དང་ལྡན་པའི་བྱ་བ་ཚུ་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ བྱ་སྤྱོོད་བཟོང་པོ་སྟོོན་མི་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་
དང་དགའ་ཚོོར་བསྐྱེད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། འདི་གིས་ ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་ནང ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་
སྤྱོོད་ལས་བརྟེན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་ ཉེན་ཁ་དང་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤོད་བྱིན་ནི་ནང་  དབུ་ཁྲིད་པའི་འགན་ཁག་འབག་མི་
འདི་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༢༢ པ་ བཟོང་སྤྱོོད་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ།

 

པར་རིས་༢༢ པར་རིས་༢༢ ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དབུ་ཁྲིད་པའི་བཟོང་སོྤྱོད་ (༧.༨༠) འདི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་ལུ་གནས་དགོཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོོ་ཡོོདཔ་ (༧.༨༨) དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་བྱ་སྤྱོོད་
ལས་བརྟེན་ འབྱུང་སྲིད་པའི་ ཉེན་ཁ་དང་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཤོད་བྱིན་ནི་ (༧.༧༨) ཚུ་གིས་སྐུགས་ཐོོབ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཨིན། 
འདི་གིས་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་ལུ་གནས་དགོཔ་སྦེ་ ངེས་བརྟན་མ་བཟོོ་བར་བཞག་དོ་ཡོོདཔ་དང་ 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ འབྱུང་སྲིད་པའི་ ཉེན་ཁ་དང་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བཤོད་མ་བྱིན་པར་བཞག་དོ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན།

༣.༤.༣.༣ བློོ་གཏད། ༣.༤.༣.༣ བློོ་གཏད། 

བཟོང་སྤྱོོད་དང་ལྡན་པའི་ དབུ་ཁྲིདཔ་གི་བཟོང་སྤྱོོད་ནང་ བློོ་གཏད་ཀྱི་ངེས་ཚིག་སྣོ་ཚོོགས་བཀོད་དེ་འདུག་ དེའི་ནང་གསེས་ རྒྱལ་སྤྱི་ཞིབ་
འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་ བློོ་གཏད་ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བརྩི་བཀུར་དང་ བརྩི་མཐོོང་ཡོོད་པའི་ ཕན་ཚུན་གྱི་གོ་རྟོགས་ལུ་སློབ་
ཨིན་པས། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ བློོ་གཏད་ཟེར་མི་འདི་ སྡེ་ཚོན་སོ་སོ་ལུ་བློོ་གཏད་ཚུགསཔ་འབད་ནི་དང་ འདི་བཟུམ་མའི་བྱེད་ལས་ཚུ་
ལས་བརྟེན་ སྡེ་ཚོན་གཞན་མི་འདི་ལུ་ཉེན་ཁ་བྱུང་བའི་གནས་སྟོངས་ནང་ དང་ལེན་འབད་ཚུགས་མི་ལུ་འགྲེལ་ཏེ་འདུག བློོ་གཏད་ཟེར་མི་
མིང་ཚིག་འདི་ལུ་ ངེས་ཚིག་ལེ་ཤོ་འགྲེལ་ཏེ་ཡོོད་རུང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ བློོ་གཏད་ཟེར་མི་འདི་ 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ དབུ་ཁྲིདཔ་གི་གསུངས་མི་དང་ ཁས་བློངས་འབད་མི་ གཏམ་དང་ཚིག་ ཡོང་ན་ བྱ་སྤྱོོད་ཚུ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཆ་
གནས་བཞག་ཚུགས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།། དབུ་ཁྲིད་པའི་བློོ་གཏད་འདི་ ཁས་ལེན་འབད་མི་ཚུ་བརྩི་བཀུར་འབད་ནི་དང་ དབུ་ཁྲིད་པའི་དམ་
བཅའ་དང་ བྱེད་ལས་ཚུ་ཤོོ་མཚུངས་ཡོོད་མི་ཐོོག་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། 
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Ethics Leaders ensure employees follow
ethical code of conduct

Leaders clarify the likely
consequences of possible

unethical behaviors by
employees
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Ethics and its survey itemsབཟོང་སྤྱོོད་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།

དྲང
་སྤྱོ
ོད་ག

ནས
་ཚོ
ད།

བཟོང་སྤྱོོད། དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་གི་ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་
གཞག་ལུ་གནསཔ་ངེས་བརྟན་བཟོོཝ་ཨིན།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ བྱ་ངན་
འཐོབ་པ་ཅིན་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་སྲིད་པའི་

སྐོར་ ཁ་བཀོད་བྱིན་ཡོོདཔ།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༢༣ པ་ བློོ་གཏད་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ།

པར་རིས་༢༣ པར་རིས་༢༣ པའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་བློོ་གཏད་ཡོོད་པའི་སྐུགས་ 
༧.༧༤ ཐོོབ་མི་འདི་ གནས་རིམ་བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་༢༣ ཐིག་ཁྲམ་༢༣ པའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ 
ལས་བྱེདཔ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༦.༩༣ གྱིས་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོོད་མི་དང་འཁྲིལ་ སྤྱིར་བཏང་ཐོད་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ ཁོ་/མོ་གིས་སློབ་ཡོོད་
པའི་གནད་དོན་ཚུ་ གྲུབ་ནི་ནང་ བློོ་གཏད་ཚུགས་ཟེར་བའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ལས་བྱེདཔ་ བརྒྱ་ཆ་ ༨༦.༩༢ ཀྱིས་ དབུ་
ཁྲིད་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོབས་རིག་བཟུམ་མའི་ དབུ་ཁྲིད་པའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཡོོད་ཟེར་ བཤོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་བྱེདཔ་
མང་ཤོོས་ཅིག་གིས་རང་ (བརྒྱ་ཆ་ ༨༦.༩༢) དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་འབད་མི་ལཱ་ལུ་ བློོ་གཏདཔ་མས་ཟེར་ 
བཤོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལས་བྱེདཔ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༣.༨༤ གིས་ ཁོང་རའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་བྱ་སྤྱོོད་ཚུ་ གྲོས་ཐོག་གཅད་
མི་དང་ རྟགས་མཐུནམ་མས་ཟེར་ བཤོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ སྐུགས་ ༧.༧༠ ཐོོབ་མི་འདི་གིས་  དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་བྱ་སྤྱོོད་
ཚུ་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བློོ་གཏད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ནང་ སྐྱོ་དྲགས་ཡོོདཔ་སྦེ་ བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༢༣ པ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་ནང་ བློོ་གཏད་གཞི་དོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ།

དབུ་ཁྲིད་པའི་བློོ་གཏད་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། དབུ་ཁྲིད་པའི་བློོ་གཏད་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ། 
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ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཁོ་/མོ་གིས་འབད་
ཟེར་སློབ་མི་ལུ་བློོ་གཏད་ཚུགས་པས། 

0.97 3.09 2.00 5.39 10.23 54.47 22.23 1.62

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཁོ་/མོ་གིས་འབད་
ཟེར་སློབ་མི་ལུ་བློོ་གཏད་ཚུགས་པས།

0.67 2.82 2.2 6.16 13.42 59.16 14.35 1.22

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ནང་གི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁྱོད་
ཀྱིས་འབད་མི་ལཱ་ལུ་བློོ་གཏདཔ་ཨིན། 

0.55 1.05 1.22 5.34 6.84 62.07 19.14 3.79
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Trust Leaders can be trusted to do
the things he/she says

Leaders strive towards
maintaining trust with the

employees through consistency
in their actions

In
te

gr
ity

 L
ev

el

Trust and its survey itemsབཟོང་སྤྱོོད་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཁོ་/མོ་གིས་ འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་
གནད་དོན་ཚུ་ གྲུབ་ནི་ལུ་བློོ་གཏད།

དྲང
་སྤྱོ
ོད་ག

ནས
་ཚོ
ད།

བློོ་གཏད། དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་བྱ་བ་ཚུ་ ཤོོ་མཚུངས་
སྦེ་ལག་ལེན་འཐོབ་ཐོོག་ལས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ བློོ་

གཏད་ཡོོདཔ་སྦེ་གནས་ནི་ནང་ འབད་བརྩོན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ནང་གི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་རིག་རྩལ་
(དཔེར་ན་ དབུ་ཁྲིད་པའི་རིག་རྩལ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་
གི་རིག་རྩལ་) ལུ་བློོ་གཏད་ཡོོད། 

0.65 3.02 2.3 6.29 11.7 57.68 17.54 0.82

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ནང་གི་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་བྱེད་
ལས་ཚུ་ གྲོས་ཐོག་གཅད་མི་དང་རིམ་མཐུན་ཡོོད། 

0.82 2.94 3.77 7.41 13.3 59.31 11.23 1.22

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་བློོ་གཏད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་ཚོོགས་ཁས་ལེན་ཕུལ་ཐོོག་ ལས་བྱེདཔ་
ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་བཟོོ་ནི་དང་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐོོགསཔ་ཨིན།

༣.༤.༣.༤ དྭངས་གསལ།༣.༤.༣.༤ དྭངས་གསལ།

དབུ་ཁྲིདཔ་གི་དྭངས་གསལ་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐོབ་ཡོོད་རུང་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་ནང་ ཁྱད་རྣམ་གལ་
ཅན་ཅིག་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། དྭངས་གསལ་ཟེར་མི་ལུ་ གོ་དོན་ལེ་ཤོ་ཡོོད་རུང་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་སྐབས་ དྭངས་
གསལ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་གཙོོ་བོ་འདི་ དྭངས་ཧིང་དང་ བཅར་ངོ་བདེ་ཧིང་ འབྲེལ་མཐུན་ རྒྱུ་མཚོན་དང་ལྡན་པ་ དེ་ལས་ ཁུངས་མཐུན་ཚུ་
ཨིནམ་སྦེ་ རྒྱལ་སྤྱི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་བཤོད་དེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ གྲོས་ཐོག་གཅད་ནི་གི་
བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ལས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཚུ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་ཚུ་འདྲ་མཉམ་ཐོོག་ལས་འཐོོབ་དགོཔ་སྦེ་ བཤོད་དེ་
ཡོོདཔ་ཨིན། 

ད་རུང་ དྭངས་གསལ་ཟེར་མི་འདི་ གྲོས་ཐོག་ཚུ་དང་ བཅའ་ཡིག་ དེ་ལས་ བརྡ་དོན་གཞན་ཚུ་ ཕྱི་ཁའི་མི་གིས་མཐོོང་ཚུགསཔ་དང་ཤེས་
ཚུགས་པའི་ བྱ་སྤྱོོད་ཨིན་ ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ དྭངས་གསལ་ཟེར་མི་འདི་ 
གྲོས་ཆོད་ཚུ་ བརྡ་དོན་ཚོད་དང་ལྡན་ཐོོག་ གྲོས་ཆོད་སྟོོན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡོང་ སྒྲིག་གཞི་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལུ་གནས་སྟེ་ 
གྲོས་ཐོག་ཆོད་ཡོོད་ག་མེད་ག་ ལས་སྡེ་གཞན་དང་ མི་མང་གིས་རང་དབང་ཐོོག་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཚུགས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

དྭངས་གསལ་ནང་སྐུགས་ ༧.༩༦ (པར་རིས་༢༤ པར་རིས་༢༤ པའི་ནང་གཟིགས་) ཐོོབ་མི་གིས་ དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་དྭངས་གསལ་ གནས་རིམ་ལེགས་
ཤོོམ་ནང་ཚུད་མི་འདི་ཡོང་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་མི་གི་སྐུགས་ (༨.༡༢) གནས་རིམ་
གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ་ནང་ ཚུད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། ཨིན་རུང་ གྲོས་ཐོག་གཅད་ནི་ནང་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་མི་སྐུགས་ (༧.༨༠) ཐོོབ་མི་འདི་གིས་ གནས་རིམ་བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་རྐྱངམ་གཅིག་ནང་
ཚུད་ཡོོད་ཟེར་བའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༢༤: དྭངས་གསལ་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ།

དབུ་ཁྲིད་པའི་དྭངས་གསལ་གྱི་གནས་རིམ་ལེགས་ཤོོམ་འདི་ ལས་བྱེད་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༦.༨༨ ཀྱིས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་གིས་ ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྦོ་གསང་མེད་པར་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐོབ་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལས་
བྱེདཔ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༩.༡༧  ཀྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་༢༤ ཐིག་ཁྲམ་༢༤ པའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ སྦོ་གསང་མེད་པར་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཐོབ་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ལས་བྱེདཔ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥.༠༧ ཀྱིས་ ལས་ཚོོགས་
ཀྱི་འགོ་འཛིན་གིས་ གྲོས་ཐོག་གཅད་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་མས་
ཟེར་ བཤོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༢༤ པ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིད་ནང་ དྭངས་གསལ་གཞི་དོན་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ།

དབུ་ཁྲིད་པའི་དྭངས་གསལ་གྱི་གཞི་དོན་ཚུ། དབུ་ཁྲིད་པའི་དྭངས་གསལ་གྱི་གཞི་དོན་ཚུ། 
ཁས་ལེན་ཁས་ལེན་
རྩ་ལས་རྩ་ལས་
མེད།མེད།

ཁས་ལེན་ཁས་ལེན་
མེད།མེད།

ཁས་ལེན་ཁས་ལེན་
དུམ་གྲ་དུམ་གྲ་
ཅིག་མེད།ཅིག་མེད།

བར་བར་
གནས།གནས།

ཁས་ལེན་ཁས་ལེན་
དུམ་གྲ་དུམ་གྲ་
ཅིག་ཡོོད།ཅིག་ཡོོད།

ཁས་ལེན་ཁས་ལེན་
ཡོོད།ཡོོད།

ཁས་ལེན་ཁས་ལེན་
སྦོོམ་ཡོོད།སྦོོམ་ཡོོད།

མི་ཤེས།མི་ཤེས།

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྦོ་གསང་མེད་པར་
འབྲེལ་བ་འཐོབ་ཨིན། 

1.07 3.97 2.62 4.39 9.66 52.34 24.88 1.07

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྦོ་གསང་མེད་པར་
འབྲེལ་བ་འཐོབ་ཨིན།

0.68 3.24 2.45 3.74 12.3 57.61 19.26 0.72
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Transparency and its survey itemsདྭངས་གསལ་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།

དྲང
་སྤྱོ
ོད་ག

ནས
་ཚོ
ད།

དྭངས་གསལ། ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཆམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
སྡོོད་ཡོོདཔ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་ནི་ནང་ 
འབྲེལ་ཡོོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་

ཡོོདཔ།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ནང་གི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ 
གྲོས་ཐོག་ཆོད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབདཝ་
ཨིན། 

1.11 3.49 2.82 5.11 10.00 56.21 18.86 2.40

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ནང་གི་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ 
ཁོང་རའི་འཛོལ་བ་ཚུ་ སྦོ་གསང་མེད་པར་ངོས་
ལེན་འབདཝ་ཨིན། 

3.35 13.87 5.97 13.12 16.84 33.13 6.26 7.46

ཨིན་རུང་ ལས་བྱེདཔ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༣.༡༩ གིས་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་འཛོལ་བ་ཚུ་སྦོ་གསང་མེད་པར་ ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན་
ཟེར་མི་ལུ་ ཆ་གནས་འབད་དེ་འདུག འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཉོག་བཤོད་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ད་ཡོང་ ཐིག་ཁྲམ་༢༥ ཐིག་ཁྲམ་༢༥ པའི་ ནང་གསལ་སྟོོན་
འབད་དོ་བཟུམ་ འགོ་འཛིན་ཚུ་/དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ ཉོག་བཤོད་བཀོད་མི་གི་ཡོོངས་བསྡོོམས་ལས་ མང་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་ དྭངས་གསལ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤོད་ཚུ་ཨིནམ་སྦེ་ གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༢༥ པ་ ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་གོ་གནས་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བཀལ་མི་རྩོད་རྙོག་ཚུ་གི་ ཉོག་བཤོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ། 

ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་གི་གོ་གནས།ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་གི་གོ་གནས།
རྩོད་ཉོག་གཙོོ་བོ།རྩོད་ཉོག་གཙོོ་བོ།

འགན་འཁྲི།འགན་འཁྲི། ངན་ལྷད།ངན་ལྷད། དྭངས་གསལ།དྭངས་གསལ། གཞན་ཚུ།གཞན་ཚུ། བསྡོོམས།བསྡོོམས།

འགོ་འཛིན། 52.33 3.49 40.70 3.49 100.00100.00

འགོ་འཛིན་དང་ དབུ་ཁྲིདཔ། 66.67 0.00 33.33 0.00 100.00100.00

འགོ་འཛིན་དང་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 50.00 0.00 50.00 0.00 100.00100.00

འགོ་འཛིན་དང་ལས་བྱེདཔ། 40.00 20.00 40.00 0.00 100.00100.00

འགོ་འཛིན་དང་ དབུ་ཁྲིདཔ་ ལས་བྱེདཔ། 66.67 33.33 0.00 0.00 100.00100.00

འགོ་འཛིན་དང་ ལས་བྱེདཔ་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 75.00 0.00 25.00 0.00 100.00100.00

དབུ་ཁྲིདཔ། 50.68 5.48 41.10 2.74 100.00100.00

དབུ་ཁྲིདཔ་དང་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 50.00 50.00 0.00 0.00 100.00100.00

དབུ་ཁྲིདཔ་དང་ ལས་བྱེདཔ། 60.00 0.00 40.00 0.00 100.00100.00

དབུ་ཁྲིདཔ་དང་ ལས་བྱེདཔ་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00

གསལ་བཀོད་མ་འབདཝ། 50.00 0.00 0.00 50.00 100.00100.00

སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 57.35 5.88 20.59 16.18 100.00100.00

ལས་བྱེདཔ། 46.27 14.93 34.33 4.48 100.00100.00

ལས་བྱེདཔ་དང་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 44.44 33.33 22.22 0.00 100.00100.00

བསྡོོམས།བསྡོོམས། 52.2452.24 8.068.06 33.7333.73 5.975.97 100.00100.00
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

གྲུབ་འབྲས་འདི་ཚུ་གིས་ བཟོང་སྤྱོོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་ཚོོགས་ནང་འཁོད་ དྭངས་གསལ་ཡོར་དྲག་གཏང་
དགོཔ་འདུག་ཟེར་བའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན།

༣.༤.༣.༥ འགན་འཁྲི།༣.༤.༣.༥ འགན་འཁྲི།

འགན་འཁྲི་ཟེར་མི་འདི་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་ནི་དང་ དྲང་བདེན་བཟོོ་ནི་ དེ་ལས་ ཁོང་རའི་གྲོས་ཐོག་
དང་བྱ་སྤྱོོད་  བསྟོར་སྤྱོོད་ཚུ་གི་ འགན་ཁག་འབག་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གི་འབད་བ་ཅིན་ དབུ་
ཁྲིདཔ་དེ་གིས་ སྒྲིག་གཞི་དང་ ལམ་སྟོོན་ བཅའ་ཡིག་ ཐོབས་ལམ་ དེ་ལས་ སྒྲིག་ཆས་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོོད་མི་ གནས་
ཚོད་དང་ འགན་ཁུར་ཚུ་ལུ་འཁྲིལ་ཏེ་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འགན་འཁྲི་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་དབྱེ་ཞིབ་དང་ གསལ་
སྟོོན་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ དེ་ལས་ ཁུངས་མཐུན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བཀག་ཆ་ཚུ་ ནམ་རང་འབད་རུང་ ཁ་གསལ་རྐྱབ་ཚུགས་མི་
ལུ་སློབ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་༢༠༡༩ གི་དོན་ལུ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་འགན་འཁྲི་ཟེར་མི་འདི་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ 
ལས་སྡེའི་འགན་འཁྲི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་རའི་འཆར་གཞི་དང་ལས་སྣོ་ དེ་ལས་བྱ་སྤྱོོད་དང་ གྲུབ་འབྲས་གུར་ འགན་ཁུར་
འབག་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

པར་རིས་༢༥ པ་ འགན་འཁྲི་དང་ འདིའི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ཚུ།

དབུ་ཁྲིད་པའི་འགན་འཁྲི་གི་སྐུགས་ ༧.༩༥ (པར་རིས་༢༥ པར་རིས་༢༥ པའི་ནང་གཟིགས་) གིས་ འགན་འཁྲི་གི་གནས་རིམ་ལེགས་ཤོོམ་གྱི་བརྡ་
སྟོོནམ་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གིས་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ ལས་ཚོོགས་ནང་ལུ་ འགན་འཁྲི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་ནང་ གཙོོ་བོར་སྟོོན་ནི་དེ་ ལེགས་
ཤོོམ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ལས་བྱེདཔ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༢.༠༦ དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༢.༥༡ གིས་ ཐིག་ཁྲམ་༢༦ ཐིག་ཁྲམ་༢༦ པའི་ནང་
གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་དང་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་སྣོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ འབྲེལ་ཡོོད་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་ཐོོག་ལས་ ངེས་བརྟན་བཟོོ་མི་ལུ་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།  
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Accountability and its survey itemsའགན་འཁྲི་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།

དྲང
་སྤྱོ
ོད་ག

ནས
་ཚོ
ད།

འགན་འཁྲི། དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ འགན་འཁྲི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་
ནང་ གཙོོ་བོར་སྟོོན་པ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་འབད་མིའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ 
འགན་འཁྲི་འབག་པ།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཐིག་ཁྲམ་༢༦ པ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་ འགན་འཁྲིའི་གཞི་དོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ། 

དབུ་ཁྲིད་པའི་དྭངས་གསལ་གྱི་གཞི་དོན་ཚུ། དབུ་ཁྲིད་པའི་དྭངས་གསལ་གྱི་གཞི་དོན་ཚུ། 

ཁས
་ལེ
ན་
རྩ་
ལས

་མེ
ད།

ཁས
་ལེ
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ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ལས་
ཚོོགས་ཀྱི་ལས་སྣོ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོོད་བཅའ་ཡིག་
དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་ཐོོག་ལས་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡོོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོོཝ་ཨིན། 

0.37 1.00 1.15 3.92 6.39 61.84 23.83 1.50

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་  
ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་སྣོ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོོད་བཅའ་
ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་ཐོོག་ལས་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡོོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོོཝ་ཨིན། 

0.20 0.85 1.57 3.87 7.76 64.76 19.99 1.00

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ནང་གི་འགོ་འཛིན་གྱིས་ ཁོ་/
མོ་རའི་བྱེད་ལས་ཚུ་གི་འགན་ཁག་འབགཔ་ཨིན། 

0.45 1.87 2.10 5.51 8.36 61.15 17.34 3.22

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ནང་གི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ 
ཁོ་/མོ་རའི་བྱེད་ལས་ཚུ་གི་འགན་ཁག་འབགཔ་
ཨིན།

0.40 1.97 2.07 6.04 10.95 63.90 12.33 2.35

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ནང་གི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་དོན་ལུ་
འགན་ཁྲི་བཀལཝ་ཨིན། 

1.22 6.76 1.95 7.53 8.58 60.88 9.76 3.32

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་བྱ་སྤྱོོད་ཀྱི་དོན་ལུ་འགན་ཁག་འབག་མི་ནང་ སྐུགས་ ༧.༨༨ འཐོོབ་མི་འདི་གིས་ གནས་རིམ་བསམ་པ་
རན་ཏོག་ཏོ་སྟོོནམ་ཨིན་མི་འདི་ཡོང་ ལས་བྱེདཔ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༧ གྱིས་ འགོ་འཛིན་དང་ དབུ་ཁྲིདཔ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ཁོ་/མོ་ར་གིས་
འབད་མི་བྱ་སྤྱོོད་ཚུ་ལུ་ འགན་ཁག་འབག་མི་ལུ་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ལས་བྱེདཔ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༩.༢༢ རྐྱངམ་གཅིག་
གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་བྱ་སྤྱོོད་ཀྱི་དོན་ལུ་འགན་འཁྲི་བཀལཝ་ཨིན་ཟེར་མི་ལུ་ ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡོོད། ཐིག་ཁྲམ་༢༧ ཐིག་ཁྲམ་༢༧ པའི་
ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཉོག་བཤོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས་ཡོང་ འགན་འཁྲི་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤོད་བཀོད་ཡོོད་མི་ལས་བརྒྱ་ཆ་
༧༠ འདི་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་དང་ དབུ་ཁྲིདཔ་ དེ་ལས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོོདཔ་སྦེ་གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཐིག་ཁྲམ་༢༧ པ་ ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་གོ་གནས་ཀྱི་ ཉོག་བཤོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ།  

ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་གི་གོ་གནས།ཉེས་འཛུགས་འབད་མི་གི་གོ་གནས།
རྩོད་ཉོགས་གཙོོ་བོ།རྩོད་ཉོགས་གཙོོ་བོ།

འགན་འཁྲི།འགན་འཁྲི། ངན་ལྷད།ངན་ལྷད། དྭངས་གསལ།དྭངས་གསལ། གཞན།གཞན།

འགོ་འཛིན། 25.71 11.11 30.97 15.00

འགོ་འཛིན་དང་ དབུ་ཁྲིདཔ། 2.29 0.00 1.77 0.00

འགོ་འཛིན་དང་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 1.14 0.00 1.77 0.00

འགོ་འཛིན་དང་ ལས་བྱེདཔ། 1.14 3.70 1.77 0.00

འགོ་འཛིན་དང་ དབུ་ཁྲིདཔ་ ལས་བྱེདཔ། 1.14 3.70 0.00 0.00

འགོ་འཛིན་དང་ ལས་བྱེདཔ་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 1.71 0.00 0.88 0.00

དབུ་ཁྲིདཔ། 21.14 14.81 26.55 10.00

དབུ་ཁྲིདཔ་དང་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 0.57 3.70 0.00 0.00

དབུ་ཁྲིདཔ་དང་ ལས་བྱེདཔ། 1.71 0.00 1.77 0.00

དབུ་ཁྲིདཔ་དང་ ལས་བྱེདཔ་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 0.57 0.00 0.00 0.00

གསལ་བཀོད་མ་འབདཝ། 0.57 0.00 0.00 5.00

སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 22.29 14.81 12.39 55.00

ལས་བྱེདཔ། 17.71 37.04 20.35 15.00

ལས་བྱེདཔ་དང་ སྒེར་གྱི་མི་ངོ་། 2.29 11.11 1.77 0.00

བསྡོོམས།བསྡོོམས། 100.00100.00 100.00100.00 100.00100.00 100.00100.00

༣.༤.༣.༦ དྲང་བདེན།༣.༤.༣.༦ དྲང་བདེན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གི་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དྲང་བདེན་འདི་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་འགོ་འཁྲིད་པའི་ བྱ་སྤྱོོད་ཀྱི་གཞི་རྩ་
གཙོོ་བོ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ བདེན་ཁུངས་གཟོངམ་ཨིན།  བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་དྲང་བདེན་ཟེར་མི་འདི་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ 
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་ཚོ་གྱང་དང་ དང་ལེན་ དེ་ལས་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ དྲང་བདེན་གྱི་བྱ་སྤྱོོད་སྟོོན་ཐོོག་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་མི་ལུ་
གོཝ་ཨིན། 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༢༦ པ་ དྲང་བདེན་དང་ འདིའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།

པར་རིས་༢༦པར་རིས་༢༦ པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ དྲང་བདེན་དང་འདིའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་འདི་གིས་ སྐུགས་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་གནས་
རིམ་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། ཆ་ཤོས་འདི་ནང་ གནས་རིམ་ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ནང་ཚུད་མི་འདི་ གཙོོ་བོ་ར་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ ཁྱད་རིག་
གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་ འགོ་འཁྲིད་པའི་ཚོ་གྱང་ཡོོད་ཟེར་མི་ནང་ སྐུགས་ཉུང་ཤོོས་ (༧.༡༢) འཐོོབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་
ཞིབ་འཚོོལ་པ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འགོ་འཁྲིདཔ་གི་དྲང་བདེན་ཐོོག་ བྱ་སྤྱོོད་སྟོོན་པ་ཅིན་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཁས་ལེན་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་
ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོོད་ཟེར་ཨིན་པས།

ལས་བྱེདཔ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠.༠༤ གིས་ འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ རང་དབང་གི་ཐོོག་ལུ་ ལཱ་འབད་ནི་གི་གནས་སྟོངས་ཚུ་ 
འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོོ་མི་ལུ་ ཁས་ལེན་འབད་ཡོོད་རུང་ ཐིག་ཁྲམ་༢༨ ཐིག་ཁྲམ་༢༨ པའི་ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལས་བྱེདཔ་བརྒྱ་
ཆ་ ༢༣.༢༧ གིས་ འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ གཞན་ལུ་གནོདཔ་བསྐྱོད་ཐོོག་ལས་ ཁོ་/མོ་རའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་གྲུབ་མས་ཟེར་ཁས་ལེན་འབད་
མི་འདི་ ཚོ་གྱང་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་པས།

ཐིག་ཁྲམ་༢༨ པ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ནང་ དྲང་བདེན་གྱི་བརྒྱ་ཆ།

དབུ་ཁྲིད་དྲང་བདེན་གྱི་གཞི་དོན།དབུ་ཁྲིད་དྲང་བདེན་གྱི་གཞི་དོན།
ཁས་ལེན་ཁས་ལེན་
རྩ་ལས་རྩ་ལས་
མེད།མེད།

ཁས་ལེན་ཁས་ལེན་
མེད།མེད།

ཁས་ལེན་ཁས་ལེན་
དུམ་གྲ་དུམ་གྲ་
ཅིག་མེད།ཅིག་མེད།

བར་བར་
གནས།གནས།

ཁས་ལེན་ཁས་ལེན་
དུམ་གྲ་དུམ་གྲ་
ཅིག་ཡོོད།ཅིག་ཡོོད།

ཁས་ལེན་ཁས་ལེན་
ཡོོད།ཡོོད།

ཁས་ལེན་ཁས་ལེན་
སྦོོམ་སྦོོམ་
ཡོོད།ཡོོད།

མི་ཤེས།མི་ཤེས།

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ནང་གི་ འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་
གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ རང་དབང་གི་ཐོོག་ལུ་ 
ལཱ་འབད་ནི་གི་གནས་སྟོངས་ཚུ་ འོས་འབབ་
དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོོཝ་ཨིན། 

1.50 5.46 3.87 7.81 13.67 53.52 12.85 1.32

ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ནང་གི་ འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་
གིས་ གཞན་གྱི་འགྲོ་སོང་ཐོོག་ལས་ ཁོ་/མོ་
རའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་གྲུབ་ཨིན། 

10.38 42.42 4.24 12.00 8.58 13.30 1.47 7.61
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Fairness and its survey itemsདྲང་བདེན་དང་ དེའི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན།

དྲང
་སྤྱོ
ོད་ག

ནས
་ཚོ
ད།

དྲང་བདེན དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་སྐྱོང་
བཞག་འབད་ནི་ནང་ དྲང་བདེན་སྟོོན་པ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ བྱ་ངན་འཐོབ་མི་
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ 

དྲང་བདེན་སྟོོན་པ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ ལས་བྱེདཔའི་ཁྱད་
རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ 

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

༠

༢
༣
༤
༥
༦
༧
༨
༩
༡༠

༡

༧.༤༧ ༧.༥༨ ༧.༦༨ ༧.༡༢
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

  ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཀྱི་བཅུད་དོན།

ཐིག་ཁྲམ་༢༩ པ་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་དང་དེའི་ སྐུགས་ཚུ་གི་བཅུད་དོན། 

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན། ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན། སྐུགས།སྐུགས། གནས་རིམ།གནས་རིམ།

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད། ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད། ༧.༩༨༧.༩༨ ལེགས་ཤོོམ།ལེགས་ཤོོམ།

ལས་ཚོོགས་ལམ་སྲོོལ། ལས་ཚོོགས་ལམ་སྲོོལ། ༧.༨༣༧.༨༣ བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།

ལཱ་འགན་གྲུབ་ནི་ནང་ དྭངས་གསལ། ༨.༠༣ ལེགས་ཤོོམ།

ལས་ཚོོགས་ནང་ འོས་མེད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་ནིའི་ ནང་འགྲིག་ ཡོང་ན་ ཞུ་སྐུལ། 7.93 ལེགས་ཤོོམ།

མི་མང་གི་མཐོའ་དོན་ སྣོང་མེད་སྦེ་བཞག་སྟེ་ རང་དོན་གྲུབ་ནི་ལུ་བརྩོན་པ། 6.96 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཡོང་ན་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་དང་འབྲེལ་བའི་ 
ཁེ་ཕན་ལེན་པ།

8.32 མཆོག་གྱུར།

རང་སོའི་མཐུན་ལམ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་འབད་ནི། 7.13 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

ཁེ་དབང་གི་བརྡ་དོན་ཚུ་ སྒེར་དོན་ལུ་ལོག་སྤྱོོད་འབད་བ། 8.00 ལེགས་ཤོོམ།

ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་ལམ་ལུགས།ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་ལམ་ལུགས། 6.956.95 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

བྱ་ངན་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བཀལ་མི་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་འབད་བ། 5.65 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ

ངན་ལྷད་ཀྱི་བྱ་བ་འཐོབ་མི་ལུ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོབས་ལམ་དང་ ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ འོས་མཐུན་ཡོོད་མེད། 7.51 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ནང་ དགག་བཤེར་དང་ཚོད་མཉམ་ལངམ་སྦེ་ཡོོདཔ། 7.63 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་།མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་། 8.558.55 མཆོག་གྱུར།མཆོག་གྱུར།

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་གྱངས་ཁ། 8.32 མཆོག་གྱུར།

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་དངུལ་བསྡོོམས། 4.33 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ སྤྲོོ་སྟོོན་/གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་སྤྲོོད་ཡོོད་
པའི་གྱངས་ཁ།

9.98 མཆོག་གྱུར།

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ སྤྲོོ་སྟོོན་/གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་སྤྲོོད་ཡོོད་
པའི་དངུལ་བསྡོོམས།

9.99 མཆོག་གྱུར།

དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཡོང་ན་ སྤྲོོ་སྟོོན་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཡོོད་པའི་འཆར་སྣོང། 9.96 མཆོག་གྱུར།

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཡོང་ན་ སྤྲོོ་སྟོོན་གྱི་ཁེ་ཕན་
བྱིན་ཡོོད་པའི་ ཕན་གནོད།

9.99 མཆོག་གྱུར།

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན།འཆར་དངུལ་ལག་ལེན། 9.049.04 མཆོག་གྱུར།མཆོག་གྱུར།

སྒེར་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོད་པའི་ འཆར་སྣོང་། 7.78 བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།

མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ སྒེར་གི་ཁེ་ཕན་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་བའི་གྱངས་ཁ། 9.71 མཆོག་གྱུར།

མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ སྒེར་གི་ཁེ་ཕན་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་བའི་དངུལ་བསྡོོམས། 9.96 མཆོག་གྱུར།

༣.༥༣.༥
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ བཟོའ་ཚོང་དང་འཆམ་མཐུན་ཚུ་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་ གཡོོ་བཅས་འབད་
བའི་གྱངས་ཁ།

9.81 མཆོག་གྱུར།

མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ བཟོའ་ཚོང་དང་འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་
འབད་བའི་དངུལ་བསྡོོམས།

9.96 མཆོག་གྱུར།

ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན།ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན། 8.158.15 གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ།གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ།

འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་ ལས་བྱེད་པའི་ འཆར་སྣོང་། 8.30 མཆོག་གྱུར།

ལཱ་ཚུ་ དྲང་བདེན་སྦེ་བཀལ་ཡོོད་མེད་ཀྱི་ འཆར་སྣོང་། 7.41 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་སྤྲོོད་ཡོོད་མི་ལུ་ མ་གནས་པ་ཅིན་ གནོད་པ་འབྱུང་ཉེན་ཡོོད་པའི་ འཆར་སྣོང་། 5.10 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ གྱངས་ཁ། 9.04 མཆོག་གྱུར།

བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་འཁྲིད།བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་འཁྲིད། 7.827.82 བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།

དྲང་སྤྱོོད། ༧.༩༨ ལེགས་ཤོོམ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ དྲང་སྤྱོོད་མཛད་ཚུལ། 8.20 གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཀུན་སྤྱོོད་དང་བཟོང་སྤྱོོད་ཀྱི་བརྩི་མཐོོང་ལུ་ སྣོང་དག་བསྐྱེད་ནི། 7.94 ལེགས་ཤོོམ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ འགན་ཁུར། 7.80 བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།

བཟོང་སྤྱོོད། 7.8༣ བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་ལུ་གནསཔ་ཨིནམ་ ངེས་བརྟན་བཟོོ་ཡོོདཔ། 7.88 བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ བྱ་ངན་འཐོབ་པ་ཅིན་ དེ་བསྟུན་གྱི་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་སྲིད་པའི་
སྐོར་ ཁ་བཀོད་བྱིན་ཡོོདཔ།

7.78 བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།

བློོ་གཏད། 7.7༤ བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཁོ་/མོ་གིས་ འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ གྲུབ་ནི་ལུ་བློོ་གཏད། 7.78 བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་བྱ་བ་ཚུ་ ཤོོ་མཚུངས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐོབ་ཐོོག་ལས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ བློོ་
གཏད་ཡོོདཔ་སྦེ་གནས་ནི་ནང་ འབད་བརྩོན།

7.70 བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།

དྭངས་གསལ། 7.༩༦ ལེགས་ཤོོམ།

དབུ་ཁྲིདཔ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འཆམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོོད་ཡོོདཔ། 8.12 གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་ནི་ནང་ འབྲེལ་ཡོོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡོོདཔ། 7.80 བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།

འགན་འཁྲི། 7.༩༥ ལེགས་ཤོོམ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ འགན་འཁྲི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་ནང་ གཙོོ་བོར་སྟོོན་པ། 8.02 ལེགས་ཤོོམ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་འབད་མིའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ འགན་འཁྲི་འབག་པ། 7.88 བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ།

དྲང་བདེན། 7.༤༧ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་བྱེདཔ་སྐྱོང་བཞག་འབད་ནི་ནང་ དྲང་བདེན་སྟོོན་པ། 7.58 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ བྱ་ངན་འཐོབ་མི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ནི་ནང་ དྲང་བདེན་སྟོོན་པ། 7.68 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ ལས་བྱེདཔའི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། 7.12 ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཐིག་ཁྲམ་༢༦ ཐིག་ཁྲམ་༢༦ པ་གིས་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་མི་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་དོན་ ༣༨ ཀྱི་སྐུགས་ཚུ་ གསལ་སྟོོན་འབདཝ་
ཨིན། དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ དེ་ལས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་གིས་ སྐུགས་དམའ་ཤོོས་ ༤.༣༣ འཐོོབ་སྟེ་ཡོོད། འདི་བཟུམ་
འབད་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་གི་བཀོད་རྒྱ་ལུ་མ་ཉན་པ་ཅིན་ གནོད་པ་ཡོོད་པའི་ཆ་ཤོས་ནང་སྐུགས་ (༥.༡༠) དང་ སྙན་ཞུ་བཀོད་མི་ལུ་ཉེན་སྲུང་
དང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ནང་ལུ་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་གནས་རིམ་ནང་ཚུད་ (༥.༦༥) དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

སྐུགས་ཉུང་སུ་འཐོོབ་སྟེ་ཡོོད་མི་ཆ་ཤོས་ མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ གསར་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ སྦྱོོང་
བརྡར་ གོ་གནས་ཡོར་སེང་ དེ་ལས་ གནས་སོར་ལ་སོགས་པ་ ལེན་ནི་ནང་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་དང་ 
གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ སྤྲོོད་མི་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་ནང་གྲོས་ཐོག་གཅད་ནི་ལུ་ གནོད་པ་ཡོོད་པའི་འཆར་སྣོང་
བསྐྱེད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་འདི་གིས་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཆ་ཤོས་གསུམ་ཆ་རའི་ནང་ སྐུགས་མཐོོ་དྲག་ཐོོབ་
སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

  ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་མང་ཤོོས་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ཟེར་མི་འདི་ རྣམ་པ་སྣོ་ཚོོགས་སྦེ་ ངེས་ཚིག་འགྲེལ་ཏེ་འདུག ཨིན་རུང་ 
རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ཟེར་མི་འདི་ ལན་གསལ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ ཞབས་
ཏོག་འདི་ལེན་པའི་གནས་སྐབས་ལུ་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་  དེ་ལས་ གཞན་
ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ སྤྲོོད་ཡོོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་ལུ་སློབ་ཨིན། འདི་བ་ལྷགཔ་སྦེ་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་
གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་པའི་སྐབས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨ དང་༢༠༡༩ ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་འདི་ གནས་རིམ་ དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ཐོབས་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ ཚོར་
ག་དེམ་ཅིག་དང་ དངུལ་བསྡོོམས་ག་དེམ་ཅིག་སྤྲོོད་ཡི་ག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡི།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་ཞི་བའི་དབང་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༥ ཅན་མའི་ ལམ་སྟོོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་རྐྱང་ 
ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་སྤྲོོད་མི་གི་ གྱངས་ཁའི་དཔྱ་སྙོམས་
འདི་ གཤོམ་གསལ་ལྟར་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོོད།

༣.༦.༡ ཕྱིའི་ལས་མགྲོན་ ཡོང་ན་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་། ༣.༦.༡ ཕྱིའི་ལས་མགྲོན་ ཡོང་ན་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་། 

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་འདི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ནི་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོོད་པའི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཕྱིའི་ལས་མགྲོན་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཚོར་
ག་དེམ་ཅིག་དང་ དངུལ་བསྡོོམས་ག་དེ་ཅིག་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་ཨིན་ནའི་ཐོོག་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་༣༠ཐིག་ཁྲམ་༣༠ པའི་ནང་ ཕྱིའི་
ལས་མགྲོན་ཚུ་གིས་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་སྤྲོོད་
ཡོོད་པའི་གྱངས་ཁ་དང་ དངུལ་བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས་ཚུ་ གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན། 

༣.༦༣.༦

ཚོར་༡ = ༡། ཚོར་༡ = ༡། ཚོར་༢ = ༢། ཚོར་༢ = ༢། ཚོར་༣ = ༣། ཚོར་༣ = ༣། ཚོར་༤-༥ = ༤།ཚོར་༤-༥ = ༤། ཚོར་༥ ལས་བརྒལ་བ་ཚོར་༥ ལས་བརྒལ་བ་
ཅིན་ = ༥།ཅིན་ = ༥།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཐིག་ཁྲམ་༣༠ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་སྤྲོོད་ཡོོད་
པའི་ དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་ཚོད།

དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་སྤྲོོད་ཡོོདཔ།དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་སྤྲོོད་ཡོོདཔ།

དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་སྤྲོོད་པའི་གྱངས་ཁ་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས། ༢.༤༦

དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་སྤྲོོད་པའི་དངུལ་བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས། དངུལ་ཀྲམ་ ༥༩༩༡.༡༥

དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་སྤྲོོད་པའི་ཆ་ཚོད། ༡:༣༧༩

ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་(བཟོའ་འཐུང་གི་རིགས་) སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་གྱངས་ཁ་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས། ༣.༠༩

ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་(བཟོའ་འཐུང་གི་རིགས་) སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་དངུལ་བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས། དངུལ་ཀྲམ་ ༥༩༩༤.༨༥

ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་(བཟོའ་འཐུང་གི་རིགས་) སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ཆ་ཚོད། ༡:༡༤༧

གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བྱིན་ཡོོད་པའི་གྱངས་ཁ་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས། ༣.༥

གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བྱིན་ཡོོད་པའི་ཆ་ཚོད། ༡:༢༧༤

ཐིག་ཁྲམ་༢༧ཐིག་ཁྲམ་༢༧ པའི་ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ཁས་ལེན་འབད་མི་ མི་ངོམ་༢༦ དང་
འཁྲིལཝ་ད་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་སྤྲོོད་མིའི་ གྱངས་ཁ་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས་འདི་ ༢.༤༦ ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ མི་ངོམ་ ༦༧ 
གིས་ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་དང་ མི་ངོམ་ ༣༦ གིས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ སྤྲོོད་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་
བཟུམ་སྦེ་ མི་ངོམ་ ༡༢༩ (༡.༣༡%) གིས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་
ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་སྤྲོོད་དགོཔ་འཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན་པས། ཆ་ཚོད་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་
༣༧༩ གི་གྲལ་ལས་ གཅིག་གིས་ ཞབས་ཏོག་འཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ ༡༤༧ གི་གྲལ་ལས་ གཅིག་གིས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་རིགས་ཚུ་བྱིན་ཡོོདཔ་དང་ ཞབས་ཏོག་
ལེན་མི་༢༧༤ གི་གྲལ་ལས་ གཅིག་གིས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བྱིན་ཡོོདཔ་ཨིན། 

འདི་གིས་ ཨེ་ཤི་ཡོ་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་དང་ཕྱོདཔ་ད་ ཞབས་ཏོག་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་
ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་སྤྲོོད་མ་དགོ་པའི་ གནས་སྟོངས་ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་པའི་ བརྡ་
སྟོོནམ་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཀེམ་བོ་ཌིཡོ་དང་ མཱ་ལེ་ཤིཡོ་ མའིན་མར་ ཐོའི་ལེནཌ་ དེ་ལས་ ཝེཊ་ནམ་ རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ མི་ངོམ་ལྔ་གི་གྲལ་ལས་ གཉིས་ཀྱིས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ ནང་གསུག་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་ མངོན་
གསལ་བྱུང་སྟེ་འདུག འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡོ་ (བང་ལ་དེཤོ་དང་ རྒྱ་གར་ མཱལ་དེཝསི་ ནེ་པཱལ་ པ་ཀིསི་ཏཱན་ དེ་ལས་ སིརི་
ལངྐ་) ལུ་ མི་མང་བསམ་འཆར་ཞིབ་འཇུག་འགོ་འདྲེན་འཐོབ་མི་དང་འཁྲིལཝ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་བརྒྱ་ཆ་༣༩ གིས་ ཞབས་ཏོག་
དགུ་གི་གྲས་ལས་ གཅིག་འཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་གསུག་བྱིན་ཡོོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་སྟེ་འདུག

ཐིག་ཁྲམ་༣༠ཐིག་ཁྲམ་༣༠ པའི་ནང་ གསལ་སོྟོན་འབད་མི་གིས་མ་དོ་བར་ ཕྱིའི་ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ དེ་ལས་ 
ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ཚི་སྤྲོོད་མི་ དངུལ་བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས་ཀྱི་ཐོད་ཁར་ མི་ངོམ་ ༢༦ གིས་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ དངུལ་
བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༥༩༩༡.༡༥ སྤྲོོད་ཡོོདཔ་དང་ མི་ངོམ་ ༦༧ གིས་འབད་བ་ཅིན་  ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ནང་ 
དངུལ་བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ ༥༥༩༤.༨༥ སྤྲོོད་ཡོོདཔ་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༢༠༡༦ དང་ཕྱོདཔ་ད་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་སྤྲོོད་མི་འདི་ ཧོ་
ཅང་གི་མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

༣.༧.༡.༡ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས།༣.༧.༡.༡ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས།

མཱ་ལེ་ཤིཡོན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ དགའ་ཚོོར་འདི་ དངུལ་རྐྱང་དང་ ཞལ་འདེབས་ ཁྱོསམ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ 
འཐུས་ གསོལ་ར་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་ཆ་ རྒྱུ་ནོར་ ཡིག་ཚོང་ བརྩི་མཐོོང་ ལཱ་གཡོོག་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་གཡོོག་ ཡོང་ན་ ཚུལ་མིན་
གི་ཁེ་ཕན་གྱི་རིགས་ཚུ་ཨིན་པས། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་ ༢༠༡༩ དང་འཁྲིལཝ་ད་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་
གྱི་འཐུས་འདི་ སྡོོད་གནས་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ ཁྱོསམ་ སྐྱེད་མེད་པར་མ་དངུལ་བསྐྱི་མ་གཏང་ནི་དང་ ཕྱི་རྒྱལ་བལྟ་སྐོར་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༣༡ པ་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས། 

གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུསགཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས ལན་གསལ་གྱི་གྱངས་ཁ། ལན་གསལ་གྱི་གྱངས་ཁ། ལན་གསལ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ། ལན་གསལ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ། 

ཁྱོསམ། ༡༧ ༤༤.༧༤

སྡོོད་གནས། ༣ ༧.༨༩

སྐྱེལ་འདྲེན། ༣ ༧.༨༩

སྐྱེད་མེད་པར་མ་དངུལ་བསྐྱི་མ་གཏང་ནི་ ༡ ༢.༦༣

ཕྱི་རྒྱལ་བལྟ་སྐོར། ༠ ༠.༠༠

གཞན་ཚུ། ༡༤ ༣༦.༨༤

བསྡོོམས།བསྡོོམས།** ༣༨༣༨ ༡༠༠.༠༠༡༠༠.༠༠

དྲན་གསོ་ དྲན་གསོ་  *བསྡོོམས་འདི་གིས་ ལན་གསལ་གང་མང་རྐྱབས་མི་ ག་ར་གི་ལན་བརྩི་སྟེ་ཨིན

ཐིག་ཁྲམ་༣༡ཐིག་ཁྲམ་༣༡ པའི་ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༤.༧༤ གིས་ ཁྱོསམ་བྱིན་ཡོོདཔ་དང་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༧.༨༩ 
གིས་ སྐྱེལ་འདྲེལ་བྱིན་ཡོོདཔ་ དེ་ལས་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༧.༨༩ གིས་ སྡོོད་གནས་བྱིན་ཡོོདཔ་སྦེ་སློབ་ཡོོདཔ་ཨིན།   མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ 
༢.༦༣ གིས་ སྐྱེད་སྤྲོོད་མ་དགོ་པར་ དངུལ་བསྐྱི་བཅུག་ཡོོདཔ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཁྱོསམ་བྱིན་
མི་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ དང་ཕྱོདཔ་ད་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༡.༤༤ གིས་ཡོར་སེང་འགྱོ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས ཁྱོསམ་བྱིན་ནི་གིས་སྲོོལ་འདི་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་
སྦེ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་ཡོོདཔ་སྦེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ དགའ་ཚོོར་བསྐྱེད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོསམ་བྱིན་ནི་གི་སྲོོལ་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ 
མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ རེ་འདོད་ཧེང་སྐལ་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ནི་འདི་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ འགན་ཁུར་
ཨིནམ་ལས ཁྱོསམ་བྱིན་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་སྤྲོོད་ལེན་འབད་ནི་འདི་ ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོོད་ཨིནམ་མ་ཚོད་ གཡོོ་སྒྱུའི་ལཱ་
ཅིག་ཡོང་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༣.༧.༡.༢ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་དུས་ཚོོད།༣.༧.༡.༢ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་དུས་ཚོོད།
  
དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་དུས་ཚོོད་འདི་ ཐིག་ཐིག་
ཁྲམ་༣༢ཁྲམ་༣༢ པའི་ནང་སྟོོན་དོ་བཟུམ་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ལྔ་ལུ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༣༢ པ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་སྤྲོོད་ཡོོད་པའི་དུས་
ཚོོད་ (བརྒྱ་ཆའི་ནང་)།

ནམ་བྱིན་ཡི་ག?ནམ་བྱིན་ཡི་ག? དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས།དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས། ཐུགས་སྤྲོོ།ཐུགས་སྤྲོོ། དགའ་ཚོོར་གྱི་རིགས།དགའ་ཚོོར་གྱི་རིགས།

ཞབས་ཏོག་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ། 23.53 22.97 24.44

ཞབས་ཏོག་ལེན་པའི་ནམ་དུས། 38.24 33.78 33.33

ཞབས་ཏོག་ལེན་ཚོར་བའི་ཤུལ་ལུ། 29.41 32.43 31.11

རྩིས་ཁྲ་བདེ་འགྲིག་སྐབས་ལུ། 5.88 0.00 8.89

དུས་ཚོོད་ཁྱད་པར་ཅན་དཔེར་ན་ ལོ་གསར་ སྐྱེ་བའི་
ཉིནམ་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་།

2.94 6.76 2.22

གཞན་ཚུ། 0.00 4.05 0.00

བསྡོོམས།བསྡོོམས། 100.00100.00 100.00100.00 100.00100.00

ཐིག་ཁྲམ་༣༢ཐིག་ཁྲམ་༣༢ པའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༨.༢༤ གིས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་པའི་སྐབས་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་
ན་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་སྤྲོོད་དེ་འདུག འདི་བཟུམ་སྦེ་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༩.༤༡ གིས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་ཚོར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་
དང་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༣.༥༣ གིས་ ཞབས་ཏོག་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ སྤྲོོད་དེ་འདུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༥.༨༨ དང་ 
བརྒྱ་ཆ་༢.༩༤ གིས་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ སྤྲོོད་མི་འདི་ རྩིས་ཁྲ་བདེ་འགྲིག་འབད་བའི་སྐབས་དང་ ངལ་
གསོ་ལ་སོགས་པའི་ དུས་སྟོོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་ནང་ སྤྲོོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་དང་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་
འཐུས་བྱིན་མི་ཚུ་ ལྟག་གི་འགྲོས་དང་ ཅོག་ར་འཐོདཔ་སྦེ་འདུག
 
རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ནང་འབད་བ་ཅིན་ ལཱ་གཡོོག་མ་འཐོོབ་པའི་ཧེ་མ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་  ཐུགས་
སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་བྱིན་མི་འདི་ མཐོོ་དྲག་སྦེ་ཐོོན་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་ཡོང་ དངུལ་སྤྲོོད་
ནིའི་དུས་ཚོོད་འདི་ ཞབས་ཏོག་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་པའི་གནས་སྐབས་ལུ་སོར་སྒྱུར་འགྱོ་སྟེ་འདུག འདི་ཚུ་ག་ར་ 
མི་མང་གིས་ལེན་ཡོོད་པའི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་གནས་སྟོངས་དང་  གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་འོང་ནི་
མས།

༣.༧.༡.༣ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བྱིན་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚོན། ༣.༧.༡.༣ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བྱིན་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚོན། 

ཐིག་ཁྲམ་ཐིག་ཁྲམ་ ༣༠༣༠ པ་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ མི་ཚུ་གིས་དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་
ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ བྱིན་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚོན་ལེ་ཤོ་བཤོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།  
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཐིག་ཁྲམ་༣༣ པ་  དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བྱིན་དགོ་པའི་
རྒྱུ་མཚོན། 

རྒྱུ་མཚོན་ཚུ།རྒྱུ་མཚོན་ཚུ།
དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས། དངུལ་རྐྱང་/རྒྱུ་དངོས། 

(%)(%)
ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ཚུ། ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ཚུ། 

(%)(%)
དགའ་ཚོོར་གི་རིགས། དགའ་ཚོོར་གི་རིགས། 

(%)(%)

འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཞུ་བ་འབདཝ་ལས། 6.67 1.23 7.32

ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་པར་འཐོོབ་ཐོབས་ལུ། 26.67 20.99 36.59

ཉེས་བྱ་མི་བཏབ་ནིའི་དོན་ལས། 16.67 1.23 2.44

ཞབས་ཏོག་འཐོོབ་མི་གི་དགའ་ཚོོར། 16.67 34.57 36.59

འགྲོ་ལུགས། 13.33 35.80 17.07

གཞན་ཚུ། 20.00 6.17 0.00

བསྡོོམས།བསྡོོམས། 100.00100.00 100.00100.00 100.00100.00

ཐིག་ཁྲམ་༣༣ཐིག་ཁྲམ་༣༣ པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་པར་འཐོོབ་ཐོབས་ལུ་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༦.༦༧ གིས་དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ 
རྒྱུ་དངོས་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་དང་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༦.༥༩ གིས་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་པར་ཐོོབ་ཐོབས་དང་ ཞབས་ཏོག་འཐོོབ་མི་གི་དགའ་
ཚོོར་དོན་ལུ་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་སྤྲོོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ མི་ངོམ་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༥.༨༠ གིས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་
རིགས་ བཟོའ་འཐུང་འདི་ འགྲོ་ལུགས་ལྟར་བྱིན་ཡོོདཔ་དང་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༤.༥༧ གིས་ ཞབས་ཏོག་འཐོོབ་མིའི་དགའ་ཚོོར་གྱི་དོན་
ལུ་ སྤྲོོད་དེ་འདུག ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ནི་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོོད་མི་སྤྱི་གཡོོགཔ་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༦.༦༧ དང་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༡.༢༣ 
ཚུ་གིས་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ དང་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ སྤྲོོད་མི་འདི་ ཉུང་སུ་ཅིག་ཡོོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། 
འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཉེས་བྱ་མི་བཏབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༢.༤༤ གིས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་སྤྲོོད་ཡོོདཔ་དང་ 
མི་ངོམ་བརྒྱ་ཆ་ ༡.༢༣ གྱིས་ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ཚུ་ སྤྲོོད་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་ཕྱོདཔ་ད་ 
དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་སྤྲོོད་མི་ མི་ངོམ་གྱི་གྱངས་ཁ་འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་འདུག བརྟག་ཞིབ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ དངུལ་རྐྱང་ 
ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་སྤྲོོད་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་མགྱོགས་པར་འཐོོབ་ནི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་
མཚོན་གཙོོ་བོ་ཅིག་འབད་ཐོོན་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་འབད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡོན་རྒྱལ་
ཁབ་དྲུག་གི་ནང་ལུ་ ནང་གསུག་འདི་ ཞབས་ཏོག་འཐོོབ་ནི་དང་ དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ སྟོབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོོ་ནི་ དེ་ལས་ 
མི་མང་ཞབས་ཏོག་ མགྱོགས་པ་འཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱིན་ཡོོདཔ་འབད་བཤོད་དེ་འདུག འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་དང་
འཁྲིལ་བ་ཅིན་ མི་སྤྱོང་ཀ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་འཐོོབ་ཐོབས་ལུ་ ནང་གསུག་བྱིན་དོ་ཡོོདཔ་དང་ མི་ཕྱུགཔོ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་གི་བྱ་
རིམ་ མགྱོགས་དྲགས་བཟོོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བྱིན་དོ་ཡོོདཔ་སྦེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

༣.༦.༢ ནང་གི་ལས་མགྲོན་ ཡོང་ན་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ཚུའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་། ༣.༦.༢ ནང་གི་ལས་མགྲོན་ ཡོང་ན་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ཚུའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་། 

སྡེ་ཚོན་འདི་གིས་ མི་སྟོོབས་དང་ འཆར་དངུལ་ དེ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལཱ་འགན་སྤྲོོད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ ནང་འཁོད་ཞབས་ཏོག་ཚུ་
ལེན་མི་ ནང་གི་ལས་མགྲོན་པའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༣.༧.༢.༡ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་།༣.༧.༢.༡ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་།  

ཐིག་ཁྲམ་༣༤ཐིག་ཁྲམ་༣༤ པ་གིས་ མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ གསར་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ སྦྱོོང་བརྡར་ གོ་གནས་ཡོར་སེང་ དེ་ལས་ 
གནས་སོར་ལ་སོགས་པ་ འཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་གི་ལས་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་
ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་ ཚོར་ག་དེ་ཅིག་དང་ དངུལ་བསྡོོམས་ག་དེ་ཅིག་བྱིན་ཡོོདཔ་ཨིན་ནའི་ དཔྱ་སྙོམས་
གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༣༤ པ་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣོ་ནང་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ 
གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བྱིན་ཡོོད་པའི་གྱངས་ཁ་དང་ ཆ་ཚོད་ དེ་ལས་ དངུལ་བསྡོོམས། 

མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་
འཐུས་ཚུ་སྤྲོོད་ཡོོདཔ།འཐུས་ཚུ་སྤྲོོད་ཡོོདཔ། 

དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་བྱིན་མིའི་གྱངས་ཁ་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས། 2.92

དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་བྱིན་མིའི་དངུལ་བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས། 12,053.85

དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་བྱིན་མིའི་ཆ་ཚོད། 1:308

ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་དང་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་མིའི་གྱངས་ཁ་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས། 2.27

ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་དང་ དགའ་ཚོོར་གྱི་རགིས་གཞན་མིའི་དངུལ་བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས། 2,433.33

ཐིག་ཁྲམ་༣༡ ཐིག་ཁྲམ་༣༡ པའི་ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་ (༢.༩༢) ནང་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་བྱིན་མི་གི་གྱངས་ཁ་
འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་ (༣.༦༧) དང་ཕྱོདཔ་ད་ མར་ཕབ་སོང་སྟེ་འདུག འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ དངུལ་
རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་བྱིན་མིའི་དངུལ་བསྡོོམས་ (དངུལ་ཀྲམ་ ༡༢,༠༥༣.༨༥) འདི་ཡོང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ 
ཅན་མ་ (དངུལ་ཀྲམ་ ༧༠,༠༠༠) དང་ཕྱོདཔ་ད་ ཧོ་ཅང་གི་མར་ཕབ་སོང་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཆ་ཚོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མི་སྟོོབས་ཀྱི་ཞབས་
ཏོག་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་ ༣༠༨ ཀྱི་གྲལ་ལས་གཅིག་གིས་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བྱིན་གོ་དོ་ཡོོདཔ་སྦེ་གསལ་
སྟོོན་འབད་དེ་འདུག གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་དང་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་མིའི་གྱངས་ཁ་ཀྱི་དཔྱ་
སྙོམས་ཀྱི་ཐོད་ཁར་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་ཕྱོདཔ་ད་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་རང་མར་ཕབ་མ་འགྱོ་བས། 
ཨིན་རུང་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་དང་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ དངུལ་བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་
སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་ཕྱོདཔ་ད་ ཧོ་ཅང་གིས་མར་ཕབ་སོང་སྟེ་འདུག 

༣.༧.༢.༢ མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣོ་ནང་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་༣.༧.༢.༢ མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣོ་ནང་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་
དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བྱིན་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚོན་ཚུ། དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བྱིན་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚོན་ཚུ། 

དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ མི་སྟོོབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ 
ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ བྱིན་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚོན་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༣༥ ཐིག་ཁྲམ་༣༥ པའི་ནང་བཀོད་དེ་
ཡོོད། 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཐིག་ཁྲམ་༣༥ པ་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣོ་ནང་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ 
གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་ཚུ་བྱིན་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚོན།

རྒྱུ་མཚོན་ཚུ།རྒྱུ་མཚོན་ཚུ། ལན་གསལ་གྱི་གྱངས་ཁ།ལན་གསལ་གྱི་གྱངས་ཁ། ལན་གསལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ།ལན་གསལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ།

ཐོད་ཀར་ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་བ་འབདཝ་ལས། 550 9.30

མི་སྟོོབས་ཚོོགས་ཆུང་འཐུས་མི་གིས་ཞུ་བ་འབདཝ་ལས། 405 6.85

མི་སྟོོབས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཞུ་བ་འབདཝ་ལས། 226 3.82

ཁེ་དབང་གི་གནས་ཚུལ་འཐོོབ་ཐོབས་ལུ། 951 16.08

མི་སྟོོབས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཐོོབ་མི་ལུ་དགའ་ཚོོར་བསྐྱེད་དེ། 1040 17.59

ཚུལ་མིན་གྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ། 1556 26.31

འགྲོ་ལུགས། 619 10.47

གཞན་ཚུ། 567 9.59

བསྡོོམས།*བསྡོོམས།* 59145914 100.00100.00

དྲན་གསོ་ དྲན་གསོ་ *བསྡོོམས་འདི་གིས་ ལན་གསལ་གང་མང་རྐྱབས་མི་ ག་ར་གི་ལན་བརྩི་སྟེ་ཨིན

ཐིག་ཁྲམ་༣༥ ཐིག་ཁྲམ་༣༥ པའི་གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དངུལ་སྤྲོོད་འབད་མི་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༦.༣༡ གིས་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ 
ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ དེ་ལས་ གཞན་ངལ་རངས་དང་དགའ་ཚོོར་གྱི་འཐུས་བྱིན་མི་འདི་ཡོང་ མི་སྟོོབས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ཚུལ་མིན་ཁེ་ཕན་འཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་ བཤོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ལས་བརྒྱ་
ཆ་ ༡༧.༥༩ གིས་ ཁོང་གིས་དངུལ་སྤྲོོད་འབད་མི་འདི་ཡོང་ མི་སྟོོབས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཐོོབ་མི་ལུ་ དགའ་ཚོོར་སྦེ་བྱིན་ཡི་ཟེར་ བཤོད་དེ་
ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚོད་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁེ་དབང་གི་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཐོོབ་ནི་ (༡༦.༠༨) དང་ 
འགྲོ་ལུགས་ (༡༠.༤༧) དེ་ལས་ ཐོད་ཀར་ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱི་ཞུ་བ་འབད་ (༩.༣༠) མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སྤྲོོད་འབད་ཡོོདཔ་སྦེ་ 
བཤོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༩.༥༩ དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱུ་མཚོན་གཞན་ཡོོད་མི་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ 
གོ་སྐབས་ལེན་ནི་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་གཞི་བཀོད་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ ཕན་ཚུན་གྱི་ཁེ་ཕན་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ 
སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  

༣.༧.༢.༣ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན། ༣.༧.༢.༣ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན། 

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ཟེར་མི་འདི་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ ཡོང་ན་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ གསར་སྒྲུབ་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་ 
དེ་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཟོད་སོང་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ འཆར་དངུལ་སྤྱོོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། ངེས་ཚིག་འདི་གིས་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ལུ་ སྒེར་
གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ བཟོའ་ཚོང་ ཡོང་ན་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་མིའི་ གྱངས་ཁ་དང་ དངུལ་
བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན། 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཐིག་ཁྲམ་༣༦ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ལུ་ སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ བཟོའ་ཚོང་ དེ་ལས་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོདཔ། 

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ བཟོའ་ཚོང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་བ།འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ བཟོའ་ཚོང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་བ།

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོད་པའི་ གྱངས་ཁ་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས། 3.73

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོད་པའི་ དངུལ་བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས། དངུལ་ཀྲམ་3,10,404.9

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ བཟོའ་ཚོང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོད་
པའི་ གྱངས་ཁ་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས། 

4.39

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ བཟོའ་ཚོང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོད་
པའི་  དངུལ་བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས།

དངུལ་ཀྲམ་1,25,444.6

ཐིག་ཁྲམ་༣༦ ཐིག་ཁྲམ་༣༦ པའི་ནང་གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོད་པའི་ 
གྱངས་ཁ་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས་འདི་ ༣.༧༣ ཨིནམ་དང་ སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོད་པའི་ དངུལ་བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་
སྙོམས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ ༣,༡༠,༤༠༤.༩ ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ བཟོའ་ཚོང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོད་པའི་ གྱངས་ཁ་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས་འདི་ ༤.༣༩ ཨིནམ་དང་ བཟོའ་ཚོང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོད་པའི་  དངུལ་བསྡོོམས་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡,༢༥,༤༤༤.༦ ཨིན། བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ 
འཆར་དངུལ་ཚུ་ སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ བཟོའ་ཚོང་ ཡོང་ན་ ཆ་རོགས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་མི་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་
དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་ཕྱོདཔ་ད་ མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོོདཔ་སྦེ་སྟོོནམ་ཨིན།

༣.༧.༢.༤ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ གཡོོ་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚོན་ཚུ། ༣.༧.༢.༤ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ གཡོོ་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚོན་ཚུ། 

ཐིག་ཁྲམ་༣༧ ཐིག་ཁྲམ་༣༧ པ་གིས་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ གཡོོ་བཅོས་འབད་བའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་རྟོགས་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་ ལས་
ཚོོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་མི་དེ་ཡོང་ ནང་འཁོད་
དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ (༢༢.༨༣) དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ བཟོང་སྤྱོོད་མེད་མི་ (༢༠.༢༠) དབུ་ཁྲིད་ལེགས་ཤོོམ་མེད་
མི་ (༡༦.༢༠) དེ་ལས་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ (༡༦.༡༡) ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་བཤོད་དེ་འདུག དེ་མ་
ཚོད་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ འཆར་དངུལ་གཡོོ་བཅོས་འབད་མི་གི་ རྒྱུ་མཚོན་གཞན་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ སྒེར་གྱི་
ཁེ་ཕན་དང་ འཚོོ་བའི་གནས་སྟོངས་མཐོོ་དྲག་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོོམ་མེད་མི་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་དང་འདྲཝ་
སྦེ་ འབྲུག་དྭངས་གསལ་རྩོལ་སྒྲུབ་ དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་བྱུང་མི་འདི་གཙོོ་བོ་ར་ དགོས་འདོད་ཆེ་དྲག་ཡོོད་
མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་སྦེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟེ་འདུག
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཐིག་ཁྲམ་༣༧ པ་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ གཡོོ་བཅོས་འབད་མིའི་རྒྱུ་མཚོན་ཚུ། 

རྒྱུ་མཚོན་ཚུ།རྒྱུ་མཚོན་ཚུ། ལན་གསལ་གྱི་གྱངས་ཁ།ལན་གསལ་གྱི་གྱངས་ཁ། ལན་གསལ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ།ལན་གསལ་ཚུ་གི་བརྒྱ་ཆ།

དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་རིགས་ཀྱི་མ་ལངམ། 1242 16.11

ལམ་སྲོོལ་བཟུམ། 305 3.96

དབུ་ཁྲིདཔ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ། 1249 16.20

ལྟ་ལྟོ་ཚོང་དང་ བཟོའ་ཚོང་གི་ཨུ་ཚུགས། 441 5.72

མི་ངོམ་ཚུ་ལུ་བཟོང་སྤྱོོད་མེད་མི། 1557 20.20

སྲིད་བྱུས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་ལག་ལེན་མ་འཐོབ་པ། 796 10.33

ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ། 1760 22.83

གཞན་ཚུ། 359 4.66

བསྡོོམས།*བསྡོོམས།* 77097709 100.00100.00

དྲན་གསོ་ དྲན་གསོ་  *བསྡོོམས་འདི་གིས་ ལན་གསལ་གང་མང་རྐྱབས་མི་ ག་ར་གི་ལན་བརྩི་སྟེ་ཨིན

༣.༧.༢.༥ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་། ༣.༧.༢.༥ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་། 

ལཱ་གི་དྲང་བདེན་ ཚོད་འཇལ་འབད་ནི་གི་ཐོབས་ཤེས་གཅིགཔོ་འདི་ ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ནང་དྲང་བདེན་ཡོོད་མེད་ འཚོོལ་
ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ནང་ལུ་ སྟོབས་མ་བདེཝ་ཡོོདཔ་ད་ འདི་
ནང་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་འགོ་དཔོན་གོངམ་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱབ་
འགལ་འབད་ནི་གི་དབང་ཆ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་སྦོོམ་བྱུང་དོ་ཡོོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་འདུག འ་ནཱི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟོངས་
འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོང་ འཐོོན་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
 
ཐིག་ཁྲམ་༣༨ པ་ འགོ་འཛིན་ཚུ་/ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་གི་བཀོད་བྱ་བྱིན་ཡོོད་པའི་ གྱངས་ཁ་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས་དང་ 
ཆ་ཚོད།

འགོ་འཛིན་ཚུ་/ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་གི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ། འགོ་འཛིན་ཚུ་/ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་གི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ། 

འགོ་འཛིན་ཚུ་/ཐོད་ཀར་ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་གི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཡོོད་པའི་ གྱངས་ཁ་ཀྱི་དཔྱ་སྙོམས། 3.66

འགོ་འཛིན་ཚུ་/ཐོད་ཀར་ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་གི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཡོོད་པའི་ ཆ་ཚོད། 1:8

ཐིག་ཁྲམ་༣༨ ཐིག་ཁྲམ་༣༨ པའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ འགོ་འཛིན་/ཐོད་ཀར་ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ འོག་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ལཱ་གི་
བཀོད་རྒྱ་བྱིན་མིའི་ གྱངས་ཁ་གི་དཔྱ་སྙོམས་འདི་ ༣.༦༦ ཨིན། འ་ནཱི་འདི་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ ༥༣༥ ལུ་གཞི་བཞག་
ཡོོདཔ་དང་ ཁོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་ལུ་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ ཡོང་ན་ ཁོང་རའི་ཐོད་ཀར་ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཚུལ་
མིན་གྱི་ལཱ་གི་བཀོད་བྱ་ཚུ་བྱིན་ཡོོདཔ་སྦེ་ ཕྱིར་བཤོད་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

གནད་དོན་བཟུམ་སྦེ་ར་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ འི་ནང་ཡོང་ ལས་བྱེདཔ་ བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ལས་ གཅིག་གིས་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་གི་བཀོད་
རྒྱ་ཚུ་ ཐོོབ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན།

  གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་གི་དྲང་སྤྱོོད། 

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་གི་བར་ན་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཀྱི་ཁྱད་བསྡུར་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡོང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་རིམ་ངེས་ཐོག་བཅད་
ནི་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ནི་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་དང་ དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ འཇོན་ཚོད་ཡོར་དྲག་
གཏང་ནི་གི་ གནས་སྟོངས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་ དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་ཨིན། འདི་གིས་ ལྷན་ཁག་ཚུ་དང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་
ཚོང་ རྫོོང་ཁག་ ཁྲོམ་སྡེ་ རྒེད་འོག་ ལས་འཛིན་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ དེ་
ལས་ སྨན་ཁང་/གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་བཅས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ ཁྱད་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། པར་པར་
རིས་༢༧ རིས་༢༧ པའི་ནང་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་གི་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན། 

པར་རིས་༢༧ པ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་ དྲང་སྤྱོོད་གནས་རིམ། 

སྤྱིར་བཏང་གི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚོང་དང་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་སྐུགས་མཐོོ་དྲག་ ༨.༡༧ རེ་ འཐོོབ་ཡོོདཔ་དང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་གིས་
སྐུགས་དམའ་ཤོོས་ ༧.༧༦ འཐོོབ་སྟེ་འདུག དེ་སྦེ་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚོང་དང་ རྒེད་འོག་ཚུ་གིས་ སྐུགས་མཐོོ་དྲག་འཐོོབ་དགོ་
མི་ཡོང་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ ངན་ལྷད་རྒྱ་ཚོད་དང་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་ནང་ མཆོག་གྱུར་ཀྱི་གནས་རིམ་འཐོོབ་
མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྐུགས་ཉུང་སུ་འཐོོབ་མི་དེ་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ འགན་འཁྲིའི་རྒྱ་ཚོད་དང་  
ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་ གནས་རིམ་ནང་ ཚུད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།

༣.༧༣.༧
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

  གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་གི་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚོད། 

པར་རིས་༢༨ པར་རིས་༢༨ པའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚོང་གིས་སྐུགས་མཐོོ་ཤོོས་ ༨.༢༡ ཐོོབ་
ཡོོདཔ་དང་ དམའ་ཤོོས་འདི་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་གིས་ (༧.༧༩) ཐོོབ་སྟེ་འདུག འདི་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ནང་ དྭངས་གསལ་ དྲང་
བདེན་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་ནང་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གཞན་དང་ཕྱོདཔ་ད་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་
གྱི་ཡིག་ཚོང་ཚུ་ ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་པའི་ བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 
 
པར་རིས་༢༨ པ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས།

 

ལྷག་པར་དུ་ ཐིག་ཁྲམ་༣༩  ཐིག་ཁྲམ་༣༩ པའི་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་ག་ར་གིས་ ཁོང་རའི་འགན་འཁྲིའི་
རྒྱ་ཚོད་ནང་ལུ་ སྐུགས་ ༧.༧༤ འོག་རྒྱུ་འཐོོབ་ཡོོད་མི་དེ་གིས་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་གནས་རིམ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་ག་ར་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་ནང་ལུ་ མཆོག་གྱུར་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ཚུད་ནི་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་
ལྷད་ཀྱི་གནས་རིམ་ ཉུང་སུ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན།  

ཐི ག་ཁྲམ་༣༩ པ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་གི་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚོད། 

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ།གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ། དྭངས་གསལ་གྱི་རྒྱ་ཚོད།དྭངས་གསལ་གྱི་རྒྱ་ཚོད། འགན་འཁྲིའི་རྒྱ་ཚོད།འགན་འཁྲིའི་རྒྱ་ཚོད། ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད།ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད།

རྒེད་འོག། 8.01 7.41 8.68

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚོང་། 7.90 7.16 8.71

སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། 7.96 7.52 8.61

༣.༨༣.༨
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༣.༩༣.༩

རྫོོང་ཁག 7.92 7.40 8.61

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། 7.58 6.96 8.52

སྨན་ཁང་/གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་། 8.12 7.17 8.48

ཁྲོམ་སྡེ། 7.68 6.92 8.36

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ། 7.83 6.66 8.35

ལྷན་ཁག 7.72 6.93 8.39

ལས་འཛིན། 7.73 6.69 8.44

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ། 7.66 6.58 8.37

  གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་གི་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཚོད། 

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་སྐུགས་ ༨.༤༩ ཐོོབ་མི་དེ་ ལས་སྡེ་ག་ར་ལས་མཐོོ་ཤོོས་ཨིནམ་དང་ སྨན་ཁང་/གཞི་རྟེན་
གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་ སྐུགས་དམའ་ཤོོས་ ༧.༧༧ འཐོོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན་(པར་རིས་༢༩ པར་རིས་༢༩ པའི་ནང་གཟིགས་)། དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་
ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ (༩.༤༨) གྱིས་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ལུ་ མངམ་སྦེ་ཕན་འདེབས་འབད་ཡོོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ལས་སྡེའི་
འགོ་འཛིན་ ཡོང་ན་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ འཆར་དངུལ་ལོག་སྤྱོོད་ཉུང་སུ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 

པར་རིས་༢༩ པ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས། 

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་ག་ར་གི་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་གྱི་ཆ་ཤོས་ཚུ་ནང་ སྐུགས་ ༨.༧༠ 
ལས་ཡོར་བཅད་ཐོོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཐིག་ཁྲམ་༤༠ ཐིག་ཁྲམ་༤༠ པའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་མང་ཤོོས་
ཅིག་ནང་ (སྨན་ཁང་/གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་དང་ སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ ལྷན་ཁག་ རྒེད་འོག་ ལས་འཛིན་ དེ་ལས་ རྫོོང་ཁག་) ངན་
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ལྷད་བཀག་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ སྐུགས་དམའ་ཤོོས་ (སྐུགས་ ༧ ལས་ཉུངམ་) ཐོོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་གྱི་
ལམ་ལུགས་ནང་ སྐུགས་དམའ་ཤོོས་ཐོོབ་མི་འདི་གིས་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོོད་སྙན་ཞུ་
འབད་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་གི་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཐོབས་བྱུས་ཚུ་མེད་མི་ ཡོང་ན་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བསྟོར་སྤྱོོད་མ་འབད་
བའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༤༠ པ་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་དང་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་
ཚོད་ཚུ་གི་སྐུགས། 

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁགགཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཁག

དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་གྱི་རྒྱ་ཚོད།དྲང་སྤྱོོད་ལམ་སྲོོལ་གྱི་རྒྱ་ཚོད། བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད།བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད།
བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་
དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད། དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད། 

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་
ལམ་སྲོོལ།ལམ་སྲོོལ།

ངན་ལྷད་ངན་ལྷད་
བཀག་འཛིན་བཀག་འཛིན་
ལམ་ལུགས། ལམ་ལུགས། 

མི་སྟོོབས་མི་སྟོོབས་
འཛིན་སྐྱོང་།འཛིན་སྐྱོང་།

འཆར་དངུལ་འཆར་དངུལ་
ལག་ལེན།ལག་ལེན།

ལཱ་གི་བགོ་ལཱ་གི་བགོ་
བཀྲམ་ནང་དྲང་བཀྲམ་ནང་དྲང་
བདེན་། བདེན་། 

བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་
དབུ་ཁྲིད། དབུ་ཁྲིད། 

རྒེད་འོག 8.11 6.95 8.69 9.05 8.50 7.93

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚོང་། 7.98 7.65 8.93 9.15 8.09 7.89

སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། 7.98 6.75 8.84 9.11 8.46 8.25

རྫོོང་ཁག 7.99 6.99 8.49 9.07 8.33 8.03

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། 8.33 7.25 8.91 9.48 8.86 8.45

སྨན་ཁང་/གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་
སྨན་ཁང་།

7.86 6.26 8.55 8.70 8.42 7.49

ཁྲོམ་སྡེ། 7.86 7.00 8.71 9.12 8.17 7.34

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ། 7.81 7.59 8.37 9.21 8.17 8.02

ལྷན་ཁག 7.71 6.76 8.51 9.02 7.97 7.60

ལས་འཛིན། 7.63 6.82 8.58 8.95 7.87 7.64

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ། 7.76 6.90 8.39 8.89 8.00 7.64

བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་ཐོད་ཁར་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ སྐུགས་མཐོོ་ཤོོས་ (༨.༤༥) ཐོོབ་
སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན་ (ཐིག་ཁྲམ་༤༡ ཐིག་ཁྲམ་༤༡ པའི་ནང་གཟིགས་)། དེ་སྦེ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ནང་ སྐུགས་མཐོོ་ཤོོས་ཐོོབ་མི་འདི་གིས་ 
དྲང་སྤྱོོད་དང་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་ནང་ དབུ་ཁྲིད་པའི་འགན་ལེན་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 
འ་ནཱི་འདི་ ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་གཞན་དང་ཕྱོདཔ་ད་ མི་སྟོོབས་ཉུང་སུ་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་འོང་ནི་མས། དེ་འབདཝ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་
གིས་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ནང་ སྐུགས་ཉུང་ཤོོས་ (༧.༣༤) ཐོོབ་སྟེ་ཡོོད་མི་འདི་ བློོ་གཏད་ནང་སྐུགས་ (༤.༣༢) དམའ་
ཤོོས་ཐོོབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ (ཐིག་ཁྲམ་༤༠ ཐིག་ཁྲམ་༤༠ པའི་ནང་གཟིགས་)། འདི་གིས་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ རང་སོའི་བྱ་སྤྱོོད་དང་ ཁས་ལེན་འབད་
མི་ཚུ་ལུ་ རིམ་མཐུན་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ (ལས་སྡེ་དང་ ལས་ཁུངས་/སྡེ་ཚོན་ཚུ་གི་འགོ་འཛིན་) 
དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་བར་ན་ བློོ་གཏད་ཞན་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 
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༣.༡༠༣.༡༠

ཐིག་ཁྲམ་༤༡ པ་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ནང་ བརྟག་ཞིབ་གཞི་དོན་གྱི་སྐུགས་ཚོད། 

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁགགཞུང་གི་ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག
བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་ཆ་ཤོས་ཚུ། བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་ཆ་ཤོས་ཚུ། 

དྲང་སྤྱོོད།དྲང་སྤྱོོད། བཟོང་སྤྱོོད།བཟོང་སྤྱོོད། བློོ་གཏད།བློོ་གཏད། དྭངས་གསལ།དྭངས་གསལ། འགན་འཁྲི།འགན་འཁྲི། དྲང་བདེན།དྲང་བདེན།

རྒེད་འོག། 8.00 7.97 7.78 8.06 8.24 7.50

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚོང་། 8.09 7.79 7.86 8.24 7.95 7.40

སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། 8.31 8.33 8.11 8.42 8.26 8.06

རྫོོང་ཁག 8.23 8 7.97 8.12 8.12 7.75

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། 8.72 8.34 8.42 8.38 8.56 8.24

སྨན་ཁང་/གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་། 7.48 7.71 7.44 7.67 7.60 7.04

ཁྲོམ་སྡེ། 8.09 8.01 4.32 8.14 8.00 7.47

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ། 8.24 8.1 7.82 8.04 8.17 7.73

ལྷན་ཁག 7.76 7.46 7.61 7.75 7.75 7.25

ལས་འཛིན། 7.83 7.69 7.58 7.70 7.79 7.24

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ། 7.76 7.63 7.52 7.92 7.81 7.23

  གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་དང་ སྔར་སྲོོལ་ལག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ཁྱད་བསྡུར།

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ཡོོངས་རྫོོགས་གློག་རིག་དང་ ཡོོངས་རྫོོགས་གློག་རིག་ཐོོག་མེན་པའི་ ཡོང་ན་ སྔར་སྲོོལ་
ལག་ཐོོག་སྒོ་ལས་ སྤྲོོད་མི་ཚུ་ཨིན། ག་བསྡུར་གྱི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཡོོངས་རྫོོགས་གློག་རིག་ཐོོག་ལས་བྱིན་མི་འདི་ སྔར་སྲོོལ་ལག་
ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ཡོང་ ཞབས་ཏོག་ལག་ལེན་འཐོབ་མི་ཚུ་
གི་བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་ལྟར་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་ འཇོན་ཚོད་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་
དོན་ལུ་ཨིན། ཁྱད་བསྡུར་གྱི་དོན་ལུ་གདམ་འཐུ་འབད་མི་ གློག་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡོང་ ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་
མེད་ལག་ཁྱེར་ དེ་ལས་ གློག་མེའི་ཁྲལ་བཏབ་ནིའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཨིན། འ་ནཱི་ ཞབས་ཏོག་གསུམ་འདི་ ཚོོང་འབྲེལ་གྱི་ཤིང་ཆས་བཀྲམ་
སྤེལ་འབད་ནི་དང་ ཚོོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐོམ་གནང་གྲོལ་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་
མི་གི་དོན་ལུ་ ཉེས་ཆད་ ཡོང་ན་ ཉེས་བྱ་ཚུ་བཏབ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ སྔར་སྲོོལ་ལག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་བསྡུར་
འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༣༠ པ་ གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་གི་ཆ་ཤོས་སོ་སོ་ཚུ་དང་ སྔར་སྲོོལ་ལག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས།

 

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ སྔར་སྲོོལ་ལག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་གི་སྐུགས་ (༨.༠༣) དང་ཕྱོདཔ་ད་ གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གིས་ སྐུགས་མཐོོ་ཤོོས་ 
(༨.༠༥) ཐོོབ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མཐོོ་ཤོོས་འདི་ དྭངས་གསལ་གྱི་རྒྱ་ཚོད་ནང་ཐོོན་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་ཚུ་
གིས་ དྭངས་གསལ་ནང་སྐུགས་ ༨.༢༦ ཐོོབ་མི་འདི་ སྔར་སྲོོལ་ལག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་དང་ཕྱོདཔ་ད་ སྐུགས་ ༠.༥༣ གྱི་མཐོོ་དྲག་
སྦེ་ཐོོན་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་ནང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་གནམ་མེད་ས་མེད་འཐོབ་དགོཔ་
མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དྲང་བདེན་དང་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ འཇོན་ཐོང་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སྤྲོོད་ཚུགས་ནི་གི་གོ་སྐབས་སྦོོམ་
འདུག དེ་མ་ཚོད་ གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ནང་ བྱ་རིམ་ཚུ་སྟོབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོོད་པའི་ཁར་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ དུས་ཡུན་
ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ ཞབས་ཏོག་འཐོོབ་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ཡོང་ཨིན། འགན་འཁྲི་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་ཚུ་ནང་ སྐུགས་ཉུང་སུ་འཐོོབ་མི་
འདི་གིས་ གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་འདི་ནང་ འཕྲུལ་གཡོོག་འབད་མི་ཚུ་གི་ བསམ་སྤྱོོད་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིནམ་ལས་ བྱ་ངན་ཚུ་ ཡོོངས་སུ་
རྫོོགསཔ་སྦེ་ གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་གིས་བཀག་མི་ཚུགས་ཟེར་ཧོ་གོ་དགོཔ་ཨིན། པར་རིས་༣༠ པར་རིས་༣༠ པའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་དོ་བཟུམ་ 
གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་གི་ ངན་ལྷད་རྒྱ་ཚོད་འདི་ སྐུགས་ ༨.༣༣ ཨིན་མི་འདི་ སྔར་སྲོོལ་ལག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་གི་སྐུགས་ ༨.༥༥ 
ལས་ཉུངམ་འབད་ཐོོབ་ཡོོདཔ་ཨིན། གནས་སྡུད་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་གི་ ངན་ལྷད་རྒྱ་ཚོད་གྱི་
སྐུགས་ ཉུང་སུ་ཐོོབ་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ དེ་ལས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་ཚུ་བྱིན་
མིའི་གནས་སྟོངས་ལས་བརྟེན་ཨིན། འདི་ཡོང་ འགག་བཤེར་དང་ཚོད་མཉམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འཛིན་བཟུང་འབད་ནི་
གི་ ཉེན་ཁ་ཆུངམ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་དང་ སྤྲོོད་མི་གཉིས་ ཁ་འཆམ་སྟེ་ གཡོོ་བཅོས་འབད་ཡོོད་པའི་ བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 

འགན་འཁྲིའི་རྒྱ་ཚོད་ནང་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་གནས་རིམ་ཚུད་མི་འདི་ གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནས་སྟོངས་
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ཡོངས་འལ་ཞབས་ཏོག་(མི་གྲངས་=༡༠༤) སྔར་སོྲལ་ལག་ཐོག་གི་ཞབས་ཏོག་(མི་གྲངས་=༡༦༧)
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བྱུང་མི་ཚུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་
མི་དང་འཁྲིལ་ དུས་རིམ་གྱི་ལྟ་རྟོག་དང་ རྩིས་ཞིབ་མ་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ནང་ འགན་འཁྲི་དང་འབྲེལ་
བའི་དཀའ་ངལ་ཡོོད་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་གི་ཡོང་ དུས་རིམ་གྱི་ལྟ་རྟོག་དང་ སྙན་ཞུ་
འབད་ནི་གི་ཐོབས་ལམ་ ཡོང་ན་ གཞི་བཀོད་དང་ མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་མིན་འདུག་ ཟེར་བཀོད་ཡོོདཔ་
ཨིན། 

ཐིག་ཁྲམ་༤༢ པ་ གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་དང་ སྔར་སྲོོལ་ལག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་ལག་ལེན་འཐོབ་མི་ཚུ་གི་ ཤེས་ཚོད། 

ཤེས་ཚོད།ཤེས་ཚོད།
སྔར་སྲོོལ་ལག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོགསྔར་སྲོོལ་ལག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག ཡོོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོགཡོོངས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

གྱངས་ཁ།གྱངས་ཁ། བརྒྱ་ཆ།བརྒྱ་ཆ། གྱངས་ཁ།གྱངས་ཁ། བརྒྱ་ཆ།བརྒྱ་ཆ།

མཐོོ་རིམ་གོང་མ། 1 0.60 12 11.54

མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ། 7 4.19 54 51.92

མཐོོ་རིམ་ སློོབ་གྲྭ་འོག་མ། 4 2.40 21 20.19

སློོབ་གྲྭ་ཆེ་བ། 47 28.14 17 16.35

སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། 21 12.57 0 0.00

འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོོན། 20 11.98 0 0.00

ཤེས་ཚོད་མེདཔ། 67 40.12 0 0.00

བསྡོོམས།བསྡོོམས། 167167 100100 104104 100100

ཞབས་ཏོག་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གི་ ཤེས་ཚོད་ཚུ་ཡོང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ཐོོན་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན (ཐིག་ཁྲམ་ཐིག་ཁྲམ་
༤༢༤༢ པའི་ནང་གཟིགས)། གློག་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལྷགཔ་ཅིག་ མཐོོ་རིམ་གོང་མ་དང་ ཡོང་ན་ གཙུག་ལག་
ཤེས་ཚོད་ཡོོད་མི་ཨིནམ་མ་གཏོགས་ ཕུད་དོག་གཅིག་ཡོང་ སློོབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་ཤེས་ཚོད་ མན་ཆད་འབད་མི་མིན་འདུག དེ་འབདཝ་ད་ བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠ ཤེས་ཡོོན་མེད་མི་དང་ འབྲི་ལྷག་གི་ཤེས་ཡོོན་ཡོོད་མི་ཚུ་གིས་ སྔར་སྲོོལ་ལག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་ལེན་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 
མཐོོ་རིམ་གོང་མ་དང་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོོན་ཡོོད་མི་འདི་ བརྒྱ་ཆ་ ༥ རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པས། འདི་གིས་ གློག་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་འདི་ 
མང་ཆེ་ཤོོས་ར་ ཤེས་ཚོད་མཐོོ་དྲག་ཡོོད་མི་ཚུ་གིས་ ལེན་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ སྔར་སྲོོལ་ལག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་འདི་ མང་ཆེ་
ཤོོས་ཅིག་ མི་སེར་ཤེས་ཡོོན་མེད་མི་ ཡོང་ན་ ཤེས་ཚོད་ཉུང་སུ་ཡོོད་མི་ཚུ་གིས་ ལེན་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ གློག་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་
ལག་ལེན་འཐོབ་ཐོངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཤེས་ཡོོན་དང་ གོ་བརྡ་མ་སྤྲོོད་ནི་འདི་གིས་ ཨིནམ་འོང་ནི་མས།
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དོན་ཚོན་འདི་ནང་  རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ འདས་པའི་ལོ་བཞིའི་ (༢༠༠༩ ༢༠༡༢ ༢༠༡༦ 
དང་ ༢༠༡༩) རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་དང་ཅིག་ཁར་ དོན་ཚོན་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་
དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ ག་བསྡུར་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ བཅུད་དོན་ཚུ་ཡོང་ བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐོབ་ཡོོད་པའི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ནང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་ ཆ་ཤོས་ དེ་
བཟུམ་སྦེ་ འཇལ་ཚོད་ཚུ་གི་ཐོད་ཁར་ ལེགས་བསྒྱུར་ཚུ་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༠༩ ཅན་མའི་ནང་ 
ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་རྐྱངམ་གཅིག་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ལས་ སྐུགས་ཐོོབ་དེ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༦ དེ་ལས་ 
༢༠༡༩ དང་གཅིག་ཁར་ ཐོད་ཀར་དུ་ ག་བསྡུར་འབད་མ་བཏུབ་རུང་ དོན་ཚོན་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༠༩ འི་ 
ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་དང་ འདིའི་ཆ་ཤོས་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༦ དེ་ལས་ ༢༠༡༩ དང་གཅིག་ཁར་ ག་
བསྡུར་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་དང་གཅིག་ཁར་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་དེ་ འགོ་ཐོོག་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ ཅན་མའི་སྐབས་ བཙུགས་
ཡོོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ལོར་ བརྟག་ཞིབ་ཆ་གནས་མར་ཕབ་འབད་བའི་བྱ་བ་ མོ་བཏབ་འབད་ཡོོད་མི་འདི་ 
རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ སྐབས་ སྐུགས་ཐོོབ་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ འི་ནང་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ ཆ་ཤོས་ཅིག་འབད་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་
འདི་ འགོ་དང་པ་ བཙུགས་ཡོོདཔ་དང་ དེ་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་དཔེ་རིས་དང་ སྤྱིར་བཏང་འཇལ་ཚོད་བགོ་བཀྲམ་ལུ་བསྒྱུར་
བཅོས་འགྱོ་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རིམ་མཐུན་བཞག་ཐོབས་དང་ ཐོད་ཀར་ག་བསྡུར་གྱི་དོན་ལུ་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་
པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་རྒྱ་ཚོད་འདི་ དྲང་སྤྱོོད་སྐུགས་ཐོོབ་ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བཏོན་བཞག་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་
བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ སྐུགས་འདི་ ༨.༠༡ ཐོོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

  རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོོབ་ག་བསྡུར།

པར་རིས་ ༣༡པར་རིས་ ༣༡ ནང་ བཀོད་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་སྐུགས་ཐོོབ་ འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་འགྱུར་བ་སྟོོནམ་
ཨིན། དེ་ཡོང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༠༩ ལོའི་ནང་ སྐུགས་ ༧.༤༤ འདི་ གཞན་མི་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༦ 
དེ་ལས་ ༢༠༡༩ ཚུ་དང་ཕྱོདཔ་ད་ དམའ་ཤོོས་ཅིག་སྦེ་ཐོོབ་ཡོོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ ནང་འབདན་ རྒྱལ་
ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་མཐོོ་ཤོོས་ཅིག་འབད་ (༨.༣༧) ཐོོབ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ༢༠༡༦ ནང་ དུམ་གྲ་ཅིག་མར་ཕབ་ (༧.༩༥) 
འགྱོ་ཡོོདཔ་དང་ ༢༠༡༩ ལུ་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཡོར་སེང་ (༨.༠༡) འགྱོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་ ༤ པ། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོོབ་ ག་བསྡུར།

༤.༡༤.༡
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༧.༤༤
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པར་རིས་༣༡ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༠༩ དང་ ༢༠༡༢ ༢༠༡༦ དེ་ལས་༢༠༡༩ འི་ སྐུགས་ཐོོབ།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་སྐུགས་འདི་ ༢༠༡༦ དང་ཕྱོདཔ་ད་ ༠.༠༦ གི་ ཡོར་སེང་འགྱོ་
ཡོོདཔ་དང་ དེ་སྦེ་འགྱོ་མི་འདི་ཡོང་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོོབ་ ཡོར་སེང་འགྱོ་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

  ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོོབ་ག་བསྡུར།

པར་རིས་༣༢པར་རིས་༣༢ ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོོབ་ཐོད་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ ནང་ 
༨.༥༠ མཐོོ་ཤོོས་ ཐོོབ་ཡོོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ༢༠༠༩ ལུ་ སྐུགས་དམའ་ཤོོས་ (༧.༤༤) ཐོོབ་སྟེ་འདུག ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་འདི་ ༢༠༡༢ 
ལུ་ སྐུགས་མཐོོ་ཤོོས་ (༨.༥༠) ཐོོབ་པའི་ཤུལ་ལས་ མར་ཕབ་འགྱོ་བཞིན་ཡོོདཔ་དང་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་འདི་ ༢༠༡༦ ལུ་ ༧.༨༩ ལུ་
ཡོང་ མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ རིམ་གྱིས་སྦེ་ ༢༠༡༩ ལུ་ ༨.༠༨ ལུ་ ཡོང་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ཡོང་ དྭངས་
གསལ་ (༠.༢༡) དང་ འགན་ཁྲིའི་ (༠.༣༦) རྒྱ་ཚོད་ཚུ་ནང་ ༢༠༡༦ ལས གོ་རིམ་བཞིན་ ཡོར་དྲག་འགྱོ་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། 
དེ་སྦེ་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་ཁྲིའི་ སྐུགས་ཐོོབ་ཡོར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ཡོང་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་
ཁྲིའི་ལམ་སྲོོལ་སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟོོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ གང་མང་འགོ་འདྲེན་འཐོབ་ཡོོད་པའི་རྟགས་མཚོོན་དང་ 
མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ འབད་བརྩོན་གྱི་སྒོ་ལས་ འགན་དབང་ཚུ་སྒྲུབ་མི་ལས་ བརྟེན་ཨིན། 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

པར་རིས་༣༢ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༠༩ དང་༢༠༡༢ ༢༠༡༦ དེ་ལས་ ༢༠༡༩ ལོའི་ ཕྱིའིདྲང་སྤྱོོད་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་
སྐུགས་ཐོོབ།

སྤྱིར་བཏང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ག་རའི་ནང་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ ཆ་ཤོས་གཞན་ཚུ་དང་ཕྱོདཔ་ད་ 
སྐུགས་མཐོོ་ཤོོས་ ཐོོབ་སྟེ་ཡོོདཔ་དང་ དེ་ཡོང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མོྱོང་ནང་ སྐུགས་མཐོོ་ཤོོས་ ཐོོབ་ཡོོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། (ཁ་
གསལ་ ཐིག་ཁྲམ་༤༣ཐིག་ཁྲམ་༤༣) ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་ནང་ སྐུགས་མཐོོ་ཤོོས་ ཐོོབ་མི་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གནས་ཚོད་ དམའ་ཤོོས་ཨིན་
པའི་ མངོན་གསལ་སྟོོནམ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡོང་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་འདི་ཚོབས་ཆེན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དྲི་
བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ དག་པ་ཅིག་གིས་མ་གཏོགས་ མང་ཤོོས་ཀྱི་རང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྐྱང་ ཡོང་
ན་ རྒྱུ་དངོས་ ཐུགས་སྤྲོོའི་རིགས་དང་ གཞན་དགའ་ཚོོར་དང་ངལ་རངས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་ སྤྲོོད་ཡོོདཔ་སྦེ་ སློབ་མ་བཏུབ་མི་ལས་བརྟེན་ 
ཨིནམ་འོང་ནི་མས། 

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ག་རའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་ནང་ སྐུགས་ཉུངམ་སྦེ་ཐོོབ་མི་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་
ལེན་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་གིས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་ཡོོད་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ངན་ལྷད་ཡོོདཔ་སྦེ་ འཆར་སྣོང་བསྐྱེད་ཡོོདཔ་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡོང་ 
ལུང་ཕྱོོགས་དང་ འབྲེལ་མཐུན་ལས་བརྟེན་ མཐུན་འགྱུར་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་ཚུ་ ཡོོདཔ་སྦེ་ འཆར་སྣོང་བསྐྱེད་མི་ལས་བརྟེན་འོང་ནི་མས།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།
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ཞིབ་༢༠༡༢

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་
ཞིབ་༢༠༡༦

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་
ཞིབ་༢༠༡༩

དྲང
་སྤྱོ
ོད་ག

ནས
་ཚོ
ད།

༧.༨༩ ༨.༡༠ ༨.༡༤

ཐིག་ཁྲམ་༤༣ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ ཆ་ཤོས་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོོབ།

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ ཆ་ཤོས།ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ ཆ་ཤོས། ༢༠༠༩༢༠༠༩ ༢༠༡༢༢༠༡༢ ༢༠༡༦༢༠༡༦ ༢༠༡༩༢༠༡༩

དྭངས་གསལ། 7.37 8.35 7.68 7.89

འགན་ཁྲི། 6.88 7.66 6.86 7.22

ངན་ལྷད། 8.60 8.95 8.46 8.56

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང། 9.89 9.91 9.90 9.98 

ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང། 7.28 7.43 6.18 6.31

  ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོོབ་ག་བསྡུར།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༠༩ ཅན་མའི་ནང་ ནང་གི་དྲང་སོྤྱོད་འདི་ བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡོོདཔ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་ཚུ་
སྤྲོོད་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ཚུ་གི་ ཉམས་མྱོོང་དང་འཆར་སྣོང་ཚུ་ ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་
སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢  ཅན་མའི་ནང་ འགོ་ཐོོག་ གསར་བཙུགས་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ག་
བསྡུར་བཟུམ་མེན་པར་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོོབ་ག་བསྡུར་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༦ དེ་ལས་ 
༢༠༡༩ གསུམ་གྱི་བར་ན་ རྐྱངམ་ཅིག་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
 
པར་རིས་༣༣ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༠༩ དང་ ༢༠༡༢ ༢༠༡༦ དེ་ལས་ ༢༠༡༩ ལོའི་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་
སྐུགས་ཐོོབ།

པར་རིས་༣༣པར་རིས་༣༣ པའི་ནང་ འདས་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོོབ་ཚུ་ གསལ་སྟོོན་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྐུགས་ཐོོབ་
ཚུ་ཡོང་ གྲོས་ཀྱི་སྦེ་ ཡོར་འཕེལ་འགྱོ་བཞིན་འདུག རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་
༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༢ གཉིས་དང་ཅིག་ཁར་ ག་བསྡུར་འབདཝ་ད་ སྐུགས་ ༠.༠༤ དང་ ༠.༢༥ གི་ ཡོར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

སྦེ་ སྐུགས་ཐོོབ་ཚུ་ ཡོར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ཡོང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་དང་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ ཆ་ཤོས་ཚུ་ནང་ སྐུགས་ཡོར་སེང་འགྱོ་
མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། འདི་གིས་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་དང་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འཆར་དངུལ་ལག་
ལེན་ དེ་ལས་ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་ཚུ་ནང་ ནང་འཁོད་འཛིན་སྐྱོང་ ལེགས་བསྒྱུར་སོང་ཡོོད་པའི་ བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༤༤ ཅན་མའི་ནང་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༢ དང་༢༠༡༦ དེ་ལས་ ༢༠༡༩ ཚུ་གི་ ཆ་
ཤོས་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐུགས་ཐོོབ།

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་ཤོས།ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་ཤོས། 20122012  2016 2016 20192019

དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ། 7.21 7.48 7.50

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ། 7.56 7.75 7.83

ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས། 6.62 7.01 6.95

བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད། 8.57 8.58 8.62

མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་། 8.66 8.52 8.55

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན། 8.45 8.93 9.04

ལཱ་བགོ་བཀྲམ་ནང་ དྲང་བདེན། 8.59 8.17 8.15

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་དྲང་སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྲོོལ་གྱི་ སྐུགས་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ ༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༦ དང་ཕྱོདཔ་ད་ རྒྱལ་

ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་ནང་ ཡོར་སེང་ (༧.༨༣) འགྱོ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ སྐུགས་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ ལུ་ སྐུགས་ ༦.༦༢ ལས་ ༢༠༡༦ 
ལུ་ སྐུགས་ ༧.༠༡ སྦེ་ སྐུགས་ ༠.༣༩ གྱི་ཡོར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོོད་རུང་ ༢༠༡༩ ལུ་ སྐུགས་ ༠.༠༦ ཐོོབ་སྟེ་ དུམ་གྲ་ཅིག་ མར་ཕབ་
འགྱོ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་འབད་ནི་ནང་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་
གྱི་ལམ་ལུགས་ དཔྱེ་འབདན་ ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོོད་འཐོོནམ་ད་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ལུ་ཉེན་སྐྱོབས་དང་ ནང་འཁོད་དགག་བཤེར་དང་ཚོད་
མཉམ་དང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་སྦེ་ གསལ་སྟོོན་འབྱུངམ་ཨིན།

ཐིམ་ཁྲམ་༤༤ ཐིམ་ཁྲམ་༤༤ ནང་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་སྐུགས་འདི་ རིམ་གྱིས་སྦེ་ ཡོར་དྲག་འགྱོ་ཡོོདཔ་དང་ དེ་ཡོང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་
སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ག་རའི་ནང་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐུགས་ ཡོར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལཱ་གི་བགོ་
བཀྲམ་དྲང་བདེན་ཐོད་ ༢༠༡༢ ལས་ མར་ཕབ་འགྱོ་དེ་ཡོོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ དང་ཕྱོདཔ་ད་ ༢༠༡༩ 
ལུ་ སྐུགས་ ༠.༠༢ ཀྱི་ མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་འདུག རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ ཀྱི་ སྐུགས་ ༨.༥༩ ལས་ ༢༠༡༩ ལུ་ 
༨.༡༥ ལུ་ མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ ལས་ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་དྲང་བདེན་ནང་ སྐུགས་
མར་ཕབ་འགྱོ་མི་དེ་ཡོང་ ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་ལཱ་གི་བཀོད་རྒྱ་ བྱིན་མི་གི་གྲོས་ ཡོར་
སེང་འགྱོ་མི་འདི་ གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༤.༤༤.༤  ག་བསྡུར་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ བཅུད་དོན།

ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་དང་ ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་གཉིས་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོོབ་ཡོར་དྲག་འགྱོ་མི་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོོབ་ཡོང་ ཡོར་
དྲག་ སོང་ཡོོདཔ་ཨིན་(ཁ་གསལ་ཐིག་ཁྲམ་༤༥ཐིག་ཁྲམ་༤༥)། འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་ཁྲིའི་གནས་རིམ་ ཡོར་དྲག་འགྱོ་མི་
དང་འབྲེལ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ཡོང་ ཡོར་དྲག་སོང་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱི་དྭངས་གསལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ ངན་
ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལན་འབད་ནི་ནང་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ ཡོར་དྲག་འགྱོ་ཡོོད་མི་གི་ཡོང་ དེ་ལུ་བདེན་སྦྱོོར་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མི་
མང་གི་སེམས་ཁར་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ཕྱིའི་ལས་འགྲོན་པ་དང་ ནང་གི་ལས་འགྲོན་གྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་ཀྱི་སྐུགས་ཐོོབ་ 
འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོོད་མི་འདི་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་འདུག། དཔེར་ན་ ཕྱིའི་ལས་འགྲོན་པ་གི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་
དང་ ནང་གི་ལས་འགྲོན་པ་གི་ མི་སོྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་དྲང་བདེན་ཚུ་ནང་  ངན་
ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐུགས་ཚུ་ ག་ནི་བ་ཉུངམ་སྦེ་ཐོོབ་ཡོོདཔ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་༤༥ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ ག་བསྡུར་ བཅུད་སྡུད།

དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཆ་ཤོས།དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ཆ་ཤོས།
ཆ་ཤོས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོོབ་དང་ ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་དོན་ཚོན། ཆ་ཤོས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ཐོོབ་དང་ ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་དོན་ཚོན། 

20092009 20122012 20162016 20192019

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད། 7.44 8.37 7.95 8.01

ཕྱོའི་དྲང་སྤྱོོད།ཕྱོའི་དྲང་སྤྱོོད། 7.44 8.50 7.89 8.08

དྭངས་གསལ། 7.37 8.35 7.68 7.89

འགན་ཁྲི། 6.88 7.66 6.86 7.22

ངན་ལྷད། 8.60 8.95 8.46 8.56

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང། 9.89 9.91 9.90 9.98

ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང། 7.28 7.43 6.18 6.31

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད།ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད། མེད། 7.89 8.10 8.14

དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ། མེད། 7.21 7.48 7.50

ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ། མེད། 7.56 7.75 7.83

ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས། མེད། 6.62 7.01 6.95

བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད། མེད། 8.57 8.58 8.62

མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་། མེད། 8.66 8.52 8.55

མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་། མེད། 6.76 6.40 6.33

མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་། མེད། 9.88 9.88 9.98

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན། མེད། 8.45 8.93 9.04

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་། མེད། 6.54 7.68 7.78

འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་། མེད། 9.69 9.74 9.85

ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་དྲང་བདེན། མེད། 8.59 8.17 8.15

ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་དྲང་བདེན་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་། མེད། 7.57 6.98 6.80

ལཱ་གི་བགོ་བཀྲམ་དྲང་བདེན་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉམས་མྱོོང་། མེད། 9.28 8.97 9.04
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

དོན་ཚོན་ ༥ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་སྐོར་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་དང་སྤྲོོད་མི་ཚུ་གི་ སྤྱིར་བཏང་འཆར་
སྣོང་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་འདི་ འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཚོབས་ཆེ་ཧིང་
དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གྲོས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་འབད་བརྩོན་ ལ་
སོགས་པའི་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་རྣམ་པ་ཚུ་གུ་ ཚོད་འཇལ་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། མཇུག་རང་ དོན་ཚོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་
ཐོབས་བྱུས་ཚུ་བཀོད་དེ་ མཇུག་སྡུཝ་ཨིན། 

  ངན་ལྷད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ ཚོབས་ཆེ་ཧིང་། 

སྤྱིར་བཏང་ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་སྣོང་ དཔེར་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ ཚོབས་ཆེ་ཧིང་དང་གྲོས་ ཁྱབ་ཚོད་ཚུ་ ག་དེ་
འབད་འདུག་ག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་དང་སྤྲོོད་མི་ཚུ་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ ཚོབས་ཆེ་ཧིང་སྐོར་
ལས་ བཤོད་བཅུག་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

པར་རིས་༣༤ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་དང་ལེན་མི་གཉིས་ཀྱི་ཧོོངས་ལས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཚོབས་ཆེ་ཧིང་།

པར་རིས་༣༤པར་རིས་༣༤ ནང་ ཞབས་ཏོག་སོྤྲོད་མི་དང་ ལེན་མི་ཚུ་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ ཚོབས་ཆེ་ཧིང་སྐོར་ བསམ་
འཆར་བཀོད་ཡོོད་མི་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་མང་ཤོོས་ཅིག་གིས་ (༥༦.༣༦%) ངན་
ལྷད་འདི་ གནད་དོན་ཚོབས་ཆེན་ཅིག་འདུག་ཟེར་སློབ་ཡོོདཔ་དང་ མི་ངོམ་ ༢༥.༠༡% གིས་ ཚོབས་ཆེ་དྲགས་ དེ་ལས་ ༩.༠༩% གིས་ 
གནད་དོན་འདི་ ཚོབས་ཅན་མེནམ་སྦེ་ བཤོད་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཚོབས་ཆེ་ཧིང་གུ་ བསམ་འཆར་གྱི་
ཁྱད་པར་ཐོད་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་ ༢༡.༩༠% ཚོབས་ཆེ་དྲགས་ཨིནམ་སྦེ་བཤོད་མི་ལས་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ ༣༢.༧༠% གིས་ 

དོན་ཚན་ ༥ པ། སྤྱིར་བཏང་ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་།
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Seriousness of Corruption

External (n=9861) Internal (n=4008) Total (n=13869)

ལན
་རྐྱ
བ་
མི་
གི་
རྒྱ་
ཆ།

ངན་ལྷད་ཀྱི་ཚོབས་ཆེ་ཧིང་།

ཚོབས་ཆེན། ཚོབས་ཆེ་དྲགས། ཚོབས་ཆེན་མེད། མི་ཤེས།

ཕྱི་ཁའི་(མི་གྲངས་=༩༨༦༡) ཕྱི་ཁའི་(མི་གྲངས་=༩༨༦༡) བསྡོོམས་ (མི་གྲངས་=༡༣༨༦༩)

༢༡.༩

༠

༢༠

༤༠

༦༠

༨༠

༡༠༠

༣༢.༧
༢༥.༠༡

༥༦.༦༠ ༥༦.༣༦༥༥.༨༠

༩.༧༠ ༧.༥༠ ༩.༠༩ ༡༡.༨༠
༣.༩༠

༩.༥༤
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཚོབས་ཆེ་དྲགས་ཨིནམ་སྦེ་བཤོད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ ༧.༥༠% གིས་ ཚོབས་ཅན་མེནམ་སྦེ་བཤོད་མི་ལས་ 
ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ ༩.༧༠% གྱིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདི་ ཚོབས་ཅན་མེནམ་སྦེ་བཤོད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཚོབས་ཆེན་གྱི་དབྱེ་ཁག་
ནང་ ཁྱད་པར་སྦོོམ་ཅིག་མ་འཐོོན།

ཐིག་ཁྲམ་༤༦ ཤེས་ཚོད་དང་ ན་ཚོོད་གཞི་བཞག་ཐོོག་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཚོབས་ཆེ་ཧིང་།

ལོ་ཚོད་དབྱེ་ཁགལོ་ཚོད་དབྱེ་ཁག ཚོབས་ཆེ་དྲགས།ཚོབས་ཆེ་དྲགས། ཚོབས་ཆེན།ཚོབས་ཆེན། ཚོབས་ཆེན་མེད།ཚོབས་ཆེན་མེད། མི་ཤེས།མི་ཤེས། བསྡོོམས།བསྡོོམས།

15 མན་ཆད། 0.01 0.1 0.01 0.01 0.14

16-30 8.79 14.96 1.88 1.58 27.21

31-45 10.82 25.02 3.8 3.58 43.22

46-60 3.97 11.55 2.59 3.1 21.21

61-75 1.38 4.21 0.65 1.15 7.39

76 ཡོན་ཆད། 0.05 0.52 0.15 0.12 0.84

བརྒྱ་ཆ་བསྡོོམས།བརྒྱ་ཆ་བསྡོོམས། 25.0125.01 56.3656.36 9.099.09 9.549.54 100100

ཤེས་ཚོད།ཤེས་ཚོད། ཚོབས་ཆེ་དྲགས།ཚོབས་ཆེ་དྲགས། ཚོབས་ཆེན།ཚོབས་ཆེན། ཚོབས་ཆེན་མེད།ཚོབས་ཆེན་མེད། མི་ཤེས།མི་ཤེས། བསྡོོམས།བསྡོོམས།

མཐོོ་རིམ་གོང་མ། 2.32 3.99 0.71 0.17 7.2

མཐོོ་རིམ། 5.57 8.75 1.06 0.56 15.93

གཙུགས་ག་འོག་མིའི་ཤོད་ཚོད་ལག་ཁྱེར། 2.57 4.07 0.48 0.38 7.51

སློོབ་གྲྭ་ཆེ་བ། 6.57 13.66 1.98 1.26 23.46

སློོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། 2.62 5.49 0.9 0.89 9.91

བྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོོན་ཙོམ། 0.66 4.22 0.97 0.87 6.72

ཤེས་ཚོད་མེད་མི། 4.67 16.17 2.99 5.4 29.22

བརྒྱ་ཆ་ཡོོངས་བསྡོོམས།བརྒྱ་ཆ་ཡོོངས་བསྡོོམས། 25.0125.01 56.3656.36 9.099.09 9.549.54 100100

ཐིག་ཁྲམ་༤༦ ཐིག་ཁྲམ་༤༦ ནང་ ན་ཚོོད་དང་ཤེས་ཚོད་གཞི་བཞག་ཐོོག་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོོད་མི་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཚོབས་ཆེ་ཧིང་
སྐོར་ གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན། ན་ཚོོད་ དབྱེ་ཁག་སོ་སོའི་ནང་ གྲོས་འདི་ ཅོག་འཐོདཔ་ཚོམ་ཅིག་སྦེ་ཡོོདཔ་དང་ ཚོབས་ཆེན་འདུག་
ཟེར་ མང་སུ་འཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདི་ ཚོབས་ཆེན་དང་ ཚོབས་ཆེ་དྲགས་འདུག་ཟེར་ ན་ཚོོད་དབྱེ་ཁག་ སྐྱེས་
ལོ་ ༣༡-༤༥ དང་ ༡༦-༣༠ འབད་མི་ཚུ་གིས་ བཤོད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ཡོང་ ན་ཚོོད་དབྱེ་ཁག་འདི་གཉིས་ཀྱིས་ དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་
བའི་ལས་སྣོ་ཚུ་ནང་ མངམ་གྲལ་གཏོགས་འབདཝ་མ་ཚོད་ མ་རྩ་བཙུགས་མི་ཡོར་འཕར་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་འོང་ནི་མས། འདི་
དང་ཅིག་ཁར་ ངན་ལྷད་ཟེར་བའི་ངེས་ཚིག་འདི་ སོ་སོ་སྦེ་ཧོ་གོ་དོ་ཡོོདཔ་ལས་ འདི་ཡོང་མང་ཤོོས་ཅིག་གི་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ 
འཛོལ་བ་ཚུ་ཡོང་ ངན་ལྷད་ཨིནམ་སྦེ་ བརྩི་འཇོག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཨིནམ་འོང་ནི་མས། 

ཤེས་ཚོད་ཀྱི་ཐོད་ དབྱེ་ཁག་གཞན་ཚུ་དང་ཕྱོདཔ་ད་ ཤེས་ཚོད་མེད་མི་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་འདི་ ཚོབས་ཆེན་ 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

(ཧོ་ལམ་ ༢༡% གིས་ ཚོབས་ཆེ་དྲགས་དང་ཚོབས་ཆེན་) ཨིནམ་སྦེ་ བཤོད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ཡོང་ ཁོང་གིས་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཞབས་
ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གྱི་གནས་ཚོད་ དེ་ལས་ བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཚོད་ཅིག་ལས་བརྒལ་ མ་ཤེས་མི་དང་འབྲེལ་ སྤྱི་གཡོོགཔ་
འགན་ཁྲི་བཀལ་ནི་ལུ་ འཐུས་ཤོོར་མི་ལས་བརྟེན་འོང་ནི་མས། དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐོབ་ཡོོད་པའི་ ཞིབ་
བཤེར་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ ཡོང་ན་ མངའ་སྡེ་ནང་ ཤེས་ཡོོན་ཅན་གྱི་ མི་རློོབས་མང་སུ་ཡོོད་སར་ ངན་ལྷད་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་
མེདཔ་སྦེ་ བཀོད་ཡོོད་མི་འདི་ གཏན་འཁེལ་བཟོོཝ་ཨིན། 

  འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་རིང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འགྲོས།

པར་རིས་༣༥ འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་དང་སྤྱོོད་མི་གི་ འཆར་ཡོོད་པའི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འགྲོས།

པར་རིས་༣༥པར་རིས་༣༥ པའི་ནང་ བཀོད་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་ནང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ ༤༢.༡༩% དང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་
༣༤.༣༦% གིས་ ངན་ལྷད་འདི་ ཡོང་འཕར་འགྱོ་ཡོོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ ༢༦.༨༦% 
དང་ ཞབས་ཏོག་སོྤྲོད་མི་ ༢༦.༥༥% གིས་ ངན་ལྷད་འདི་ མར་ཕབ་སོང་ཡོོདཔ་སྦེ་ བཤོད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ ༢༤.༠༧% 
དང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ ༡༨.༥༠% གིས་ ཅོག་གཅིགཔ་འབད་རང་ལུས་ཡོོདཔ་སྦེ་ སློབ་ཡོོདཔ་ཨིན།
  
པར་རིས་༣༦ ངན་ལྷད་ཀྱི་འགྲོས་དང་འབྲེལ་བའི་ ག་བསྡུར་བརྟག་ཞིབ།
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རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སོྤྱད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༢ (མི་གྲངས་=༩༠༦༦) རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སོྤྱད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༦ (མི་གྲངས་་=༡༠༨༡༤) རྒྱལ་ཡོངས་དྲང་སོྤྱད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༩ (མི་གྲངས་=༡༣༨༦༩)
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ཁྱབ་ཆེ་དྲགས། ཁྱབ་ཆེ་སུ་ཅིག ཁྱབ་ཆེཝ་དེམ་ཅིག་རང་མེད། མ་པ་ལས་མེད། མི་ཤེས།

ལན
་རྐྱ
བ་
མི་
གི་
རྒྱ་
ཆ།

ངན་ལྷད་་ཁྱབ་ཚད།

ནང་གསུག ག་ཟླ། བྱ་་ལོག་སོྤྱད། ཁེ་ཕན་ལྟག་སོྤྲད།ལྐོག་ཟོ།

པར་རིས་༣༦པར་རིས་༣༦ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་གསུམ་ (༢༠༡༢ དང་ ༢༠༡༦ དེ་ལས་ ༢༠༡༩) ལུ་ གཞི་བཞག་པའི་ ངན་
ལྷད་ཀྱི་འགྲོས་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ འི་ནང་ ངན་ལྷད་ཡོར་འཕར་གྱི་འགྲོས་
ནང་མཐོོ་ཤོོས་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ མར་ཕབ་ཀྱི་འགྲོས་ནང་དམའ་ཤོོས་ཅན་ཅིག་འབད་ཐོོན་ཡོོདཔ་དང་ མི་ཤེས་ཟེར་མི་འགྲོས་ནང་ཡོང་ 
མཐོོ་ཤོོས་ཅན་ཅིག་འབད་ཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ མང་ཤོོས་ཅིག་གིས་ ངན་
ལྷད་འདི་ ཡོར་འཕར་འགྱོ་ཡོོད་ཟེར་མི་འདི་དང་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་ ཡོང་ན་ ཅོག་གཅིགཔ་འབད་གནས་པའི་འགྲོས་ནང་ མར་ཕབ་
འགྱོ་ཡོོད་ཟེར་གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན། འདི་ཡོང་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་ཚུ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་
ཧོོངས་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་དང་ ཤེས་ཡོོན་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ གཙོོ་རིམ་ཐོོག་ལས་འབད་བརྩོན་ འཕྲོ་མཐུད་སྐྱེད་མི་ཚུ་དང་ དཔལ་
འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལས་བརྟེན་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤོ་ འཐོོན་བཞིན་ཡོོད་མི་ཚུ་ལས་ བརྟེན་འོང་ནི་མས། 

  ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་སོ་སོ་ཚུ་ དར་ཁྱབ།

དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ ནང་གསུག་དང་ལྐོག་ཟོ་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ ཁེ་
ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་ཚུ་གི་ ཁྱབ་ཚོད་གུར་ ཚོོད་དཔག་བཅུག་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

པར་རིས་ ༣༧པར་རིས་ ༣༧ པའི་ནང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་སོ་སོའི་ ཁྱབ་ཚོད་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་
གིས་ སྤྱིར་བཏང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་བཞིཔོ་ཆ་ར་ ཁྱབ་ཚོད་གཅིག་མཚུངས་ སྦེ་ཡོོདཔ་འབད་ བཤོད་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་ཡོང་ བྱ་སྒོ་
ལོག་སྤྱོོད་དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་གཉིསཔ་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་ཤོོས་ཨིནམ་སྦེ་ འཆར་སྣོང་བསྐྱེད་དེ་འདུག འདི་གིས་ ཕྱོངའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་དོན་
ཚོན་ནང་ཐོོན་དོ་བཟུམ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ བརྒྱ་ཆ་ ༦༥.༥ གིས་ ཞབས་ཏོག་ཅིག་ཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཅིག་ངོ་ཤེས་པ་ཅིན་ 
ཕན་ཐོོགས་སྦོོམ་སྦེ་རང་འདུག་ཟེར་ སློབ་མི་འདི་ གཏན་འཁེལ་བཟོོཝ་ཨིན།

པར་རིས་༣༧ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཚོད།

པར་རིས་ ༣༨པར་རིས་ ༣༨ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༩ གཉིས་ཀྱི་ ནང་གསུག་གི་ཁྱབ་ཚོད་ ག་བསྡུར་འབད་
མི་འདི་བཀོད་དེ་ཡོོད་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ འི་ནང་ དབྱེ་ཁག་ ཁྱབ་ཆེ་སུ་ཅིག་འདུག་ཟེར་མི་ནང་ མཐོོ་ཤོོས་
དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཁྱབ་མ་ཆེཝ་ དང་ མ་པ་ལས་མེད་ཟེར་བའི་དབྱེ་ཁག་ནང་ དམའ་ཤོོས་ཅིག་སྦེ་ཐོོན་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།
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པར་རིས་༣༨ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༩ འི་ནང་ ནང་གསུག་གི་ ཁྱབ་ཚོད།

པར་རིས་ ༣༩ པར་རིས་ ༣༩ ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༩ འི་ ལྐོག་ཟོའི་ཁྱབ་ཚོད་ཚུ་ བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། སྤྱིར་
བཏང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་དང་ལེན་མི་ གཉིས་ཆ་རའི་ཧོོངས་ལས་ ལྐོག་ཟོའི་ཁྱབ་ཚོད་འདི་ ཡོར་སེང་འགྱོ་ཡོོདཔ་སྦེ་བཤོད་ཡོོདཔ་ད་ དེ་
ཡོང་ བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ དང་ཕྱོདཔ་ད་ ༢༠༡༩ འི་ནང་ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་ དང་ ཁྱབ་ཆེ་སུ་ཅིག་འདུག་ཟེར་སློབ་མི་ བརྒྱ་ཆ་ཡོར་སེང་
འགྱོ་མི་དང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཁྱབ་མ་ཆེཝ དང་ མ་པ་ལས་མེད་ཟེར་བའི་དབྱེ་ཁག་ནང་ བརྒྱ་ཆ་མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

པར་རིས་༣༩: རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༩ འི་ནང་ ལྐོག་ཟོའི་ཁྱབ་ཚོད།

པར་རིས་ ༤༠པར་རིས་ ༤༠ ནང་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚོད་སྐོར་ལས་ བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་
ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ དང་ཕྱོདཔ་དང་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོོད་ ཡོར་སེང་འགྱོ་ཡོོདཔ་སྦེ་ བཤོད་ཡོོདཔ་ཨིན། བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོོད་
ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་འདུག་ཟེར་མི་འདི་ བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ གི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་ ༩.༧༠ ལས་ ༢༠༡༩ འི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༤.༠༡ ལུ་ ཡོར་
སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱབ་ཆེ་སུ་ཅིག་གི་དབྱེ་ཁག་ནང་ཡོང་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༤.༤༠ ལས་ བརྒྱ་ཆ༤༡.༢༦ ལུ་ ཡོར་སེང་
འགྱོ་ཡོོདཔ་ཨིན།
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ཁྱབ་ཆེ་དྲགས། ཁྱབ་ཆེ་སུ་ཅིག ཁྱབ་ཆེཝ་དེམ་ཅིག་རང་མེད། མ་པ་ལས་མེདཔ། མི་ཤེས།

རྒྱ་
ཆ།

ནང་གསུག་གི་ཁྱབ་ཚད།

ནང་གསུག། ༢༠༡༩ (མི་གྲངས་=༡༣༨༦༩) ནང་གསུག། ༢༠༡༦ (མི་གྲངས་=༡༠༨༡༤)
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ཁྱབ་ཆེ་དྲགས། ཁྱབ་ཆེ་སུ་ཅིག ཁྱབ་ཆེཝ་དེམ་ཅིག་རང་མེད། མ་པ་ལས་མེདཔ། མི་ཤེས།

ལན
་རྐྱ
བ་
མི་
གི་
རྒྱ་
ཆ།

ག་ཟ་གི་ཁྱབ་ཚད།

ག་ཟ། ༢༠༡༩ (མི་གྲངས་=༡༣༨༦༩) ག་ཟ། ༢༠༡༦ (མི་གྲངས་་=༡༠༨༡༤)

ཁྱབ་ཆེ་དྲགས། ཁྱབ་ཆེ་སུ་ཅིག ཁྱབ་ཆེཝ་དེམ་ཅིག་རང་མེད། མ་པ་ལས་མེདཔ། མི་ཤེས།

ནང་གསུག་གི་ཁྱབ་ཚོད།

རྒྱ་
ཆ།

ཁྱབ་ཆེ་དྲགས། ཁྱབ་ཆེ་སུ་ཅིག ཁྱབ་ཆེཝ་དེམ་ཅིག་རང་མེད། མ་པ་ལས་མེདཔ། མི་ཤེས།

(མི་གྲངས་=༡༠༨༡༤)
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Rampancy of Abuse of Function

Abuse of Function 2019 (n=13869) Abuse of Function 2016 (n=10814)

༠
༥

༤༥

ལན
་རྐྱ
བ་
མི་
གི་
རྒྱ་
ཆ།

༡༤.༠༡
༩.༧༠

༤༡.༢༦
༣༤.༤༠ ༣༤.༥༠

༢༤.༠༠

༦.༤༦

༡༢.༣༠ ༡༤.༢༧
༩.༡༠

བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚོད།

བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོོད། ༢༠༡༩ (མི་གྲངས་=༡༣༨༦༩) བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོོད། ༢༠༡༦ (མི་གྲངས་=༡༠༨༡༤)

ཁྱབ་ཆེ་དྲགས། ཁྱབ་ཆེ་སུ་ཅིག ཁྱབ་ཆེཝ་དེམ་ཅིག་རང་མེད། མ་པ་ལས་མེདཔ། མི་ཤེས།
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Rampancy of Conflicts of Interest

Conflicts of Interest 2019 (n=13869) Conflicts of Interest 2016 (n=10814)

༠
༥
༡༠
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༢༠
༢༥
༣༠
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༤༠
༤༥

༤༠

༡༠
༡༥
༢༠
༢༥
༣༠
༣༥

ཁྱབ་ཆེ་དྲགས། ཁྱབ་ཆེ་སུ་ཅིག ཁྱབ་ཆེཝ་དེམ་ཅིག་རང་མེད། མ་པ་ལས་མེདཔ། མི་ཤེས།

ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད། ༢༠༡༩ (མི་གྲངས་=༡༣༨༦༩) ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད། ༢༠༡༦ (མི་གྲངས་=༡༠༨༡༤)

ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚོད།

ལན
་རྐྱ
བ་
མི་
གི་
རྒྱ་
ཆ།

༡༦.༣༠
༡༠.༨༠

༣༩.༤༣
༣༡.༨༠

༢༣.༢༧

༣༣.༤༠

༦.༦༦
༡༢.༠༠ ༡༡.༩༠༡༤.༣༤

པ་རིས་༤༠: རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༩ འི་ནང་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚོད།

པར་རིས་ ༤༡པར་རིས་ ༤༡ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༩ གཉིས་ཀྱི་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚོད་ཐོད་ ཁྱད་
པར་སྦོོམ་འབད་རང་ཡོོད་མི་འདི་ གསལ་སྟོོན་འབདཝ་ཨིན། དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༥.༥ གིས་ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་ 
དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༧.༦༣ གྱིས་ ཁྱབ་ཆེ་སུ་ཅིག་འདུག་ཟེར་སློབ་མི་འདི་ ཡོར་སེང་འགྱོ་སྟེ་འདུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཁྱབ་མ་
ཆེཝ་དང་ མ་པ་ལས་མེད་ཟེར་མི་དབྱེ་ཁག་ནང་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༠.༡༣ དང་ ༥.༣༤ གིས་ མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་ ཕྱོའི་དྲང་
སྤྱོོད་ཀྱི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་ནང་ ལུང་ཕྱོོགས་དང་ མཐུན་ལམ་ཐོོག་ ཕྱོོགས་ལྷུང་ཡོོད་མི་ནང་ སྐུགས་དམའ་དྲགས་སྦེ་ ཐོོབ་ཡོོད་
མི་ འདི་དང་ བདེན་སྦྱོོར་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

པར་རིས་༤༡: རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༩ འི་ནང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚོད།
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༥.༤༥.༤
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ལེགས་ཤོོམ་འགྱོ་ཡོོད། ལེགས་ཤོོམ་མ་འགྱོ་
བར་ཡོོད།

མི་ཤེས།

༥༠.༠༦

༥.༣༩

༩.༣༡

༣༥.༢༥

  ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་འབད་བརྩོན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་འབད་བརྩོན་ཐོད་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ བརྒྱ་ཆ་༥༠.༠༦ 
གིས་ ལེགས་ཤོོམ་འབད་དེ་ཟེར་བཀོད་མི་གི་འོག་ལས་རང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ་འབད་དེ་ཟེར་མི་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༥.༢༥ ཐོོན་
ཡོོད་རུང་ བརྒྱ་ཆ་ ༥.༣༩ གིས་ པར་རིས་༤༢པར་རིས་༤༢ པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ལེགས་ཤོོམ་མི་འབད་བས་ཟེར་ བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

པར་རིས་༤༢: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་འབད་བརྩོན།

པར་རིས་ ༤༣པར་རིས་ ༤༣ གྱི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ཐོད་ ཞབས་ཏོག་ལེན་
མི་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༤.༨༩ དང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥.༢༢ ཀྱིས་ ལེགས་ཤོོམ་འབད་དེ་ཟེར་ བཤོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 
ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༦.༡༤ དང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༤.༦༤ གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་འབད་བརྩོན་ཐོད་ ལེགས་
ཤོོམ་མི་འབད་བས་ ཟེར་བཀོད་ཡོོདཔ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ཚུ་དང་ཕྱོདཔ་དང་ སྤྱིར་བཏང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ མང་ཤོོས་ཅིག་གིས་ 
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལེགས་ཤོོམ་འབད་དེ་ཟེར་ སློབ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷན་ཚོོགས་ཧོོངས་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མི་མང་ལུ་ གོ་བརྡའི་ལས་
རིམ་ཚུ་ གོ་འདྲེན་འཐོབ་སྟེ་རང་ཡོོད་རུང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༥.༠༤ དང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༣.༥༧ གྱིས་ ལྷན་
ཚོོགས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཧོ་མ་གོ་བ་འདུག
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Internal (n=4008) External (n=9861)ནང་གི་ (མི་གྲངས་=༤༠༠༨) ཕྱི་ཁའི་ (མི་གྲངས་=༩༨༦༡)

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ འབད་བརྩོན་འཇལ་ཚོད།

ལན
་རྐྱ
བ་
མི་
གི་
རྒྱ་
ཆ།

གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ་
འགྱོ་ཡོོད།

ལེགས་ཤོོམ་འགྱོ་ཡོོད། ལེགས་ཤོོམ་མ་འགྱོ་བར་ཡོོད། མི་ཤེས།
༠

༡༠

༢༠

༣༠

༤༠

༥༠

༦༠

༣༣.༩༣
༣༦.༥༦

༥༤.༨༩

༤༥.༢༢

༦.༡༤ ༤.༦༤ ༥.༠༤
༡༣.༥༧

པར་རིས་༤༣: ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་དང་སྤྱོོད་མི་ཧོོངས་ལས་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ལུ་ འཆར་སྣོང་།

པར་རིས་ ༤༤པར་རིས་ ༤༤ པའི་ནང་བཀོད་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ཐོད་ གནམ་
མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ་འདུག་ཟེར་ སློབ་མི་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༢ དང་ཕྱོདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦.༧༥ དང་ 
༢༠༡༦ དང་ཕྱོདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༢༥.༧༥ གི་ མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལེགས་ཤོོམ་མི་འབད་བས་ཟེར་མི་དབྱེ་ཁག་ནང་ 
༢༠༡༦ ནང་བརྒྱ་ཆ་༢ ལས་  ༢༠༡༩ ནང་ ༥.༣༩ ལུ་ ཡོར་སེང་འགྱོ་སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ ལེགས་ཤོོམ་འབད་དེ་ཟེར་བའི་དབྱེ་ཁག་ནང་ 
བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༢ དང་ཕྱོདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་ ༩.༠༦ དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༦.༠༦ གིས་ ཡོར་སེང་འགྱོ་སྟེ་འདུག སྤྱིར་བཏང་
ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འབད་བརྩོན་ཚུ་ ༢༠༡༢ ལས་ ༢༠༡༩ འི་བར་ན་ མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོོད་པའི་ཤེས་རྟོགས་
བྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ མར་ཕབ་འགྱོ་མི་འདི་ཡོང་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ བདག་སྐྱོང་དང་
འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤོད་ཚུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བརྗེ་སོར་འབད་མི་ལུ་ བསམ་པ་མ་རྫོོགསཔ་སྦེ་ བཤོད་མི་ལས་བརྟེན་འོང་ནི་མས། 
དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ལས་སྡེ་དབྱེ་ཁག་གི་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབས་མི་ཚུ་ འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་
བདེན་མེད་པའི་ཁར་ འཇོན་ཐོོངས་ཡོང་མེདཔ་སྦེ་བཤོད་ཡོོད་པའི་ཁར་ བྱ་ངན་ཅོག་འཐོདཔ་ཡོོད་རུང་ དང་ལེན་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ 
མི་འབད་བས་ཟེར་སློབ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་དང་ཆ་འདྲཝ་འབད་ སྙན་ཞུ་བཀལ་མི་ཚུ་གི་ ངོ་རྟགས་ ཕྱིར་བཏོན་དང་ དེ་ལས་བརྟེན་ དགྲ་
ལེན་བྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོང་ མངམ་འཐོོནམ་ཨིན།
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གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་འ་ཡོད། ལེགས་ཤོམ་འ་ཡོད། ལེགས་ཤོམ་མ་འ་བར་ཡོད། མི་ཤེས།

ལན
་རྐྱ
བ་
མི་
གི་
རྒྱ་
ཆ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་་ འབད་བརོྩན་འཇལ་ཚད།

༢༠༡༩ (མི་གྲངས་་=༡༣༨༦༡) ༢༠༡༦ (མི་གྲངས་=༡༠༨༡༤) ༢༠༡༢ (མི་གྲངས་=༩༠༦༦)
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ཤེས་ཡོན་དང་གོ་བ་བརྡ་སོྤྲད། ན་འགོག ཞིབ་དཔྱད། གཞན།

རྒྱ་
ཆ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་་ཐབས་ས།

་ཁའི། ནང་གི།

(མི་གྲངས་=༡༣༨༦༩)

པར་རིས་༤༤: ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ འབད་བརྩོན་ཚུ་གི་ ག་བསྡུར་བརྟག་ཞིབ།

  ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ ཐོབས་བྱུས།

པར་རིས་ ༤༥ པར་རིས་ ༤༥ པའི་ནང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་དང་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་སེམས་ཁར་འཆར་ཡོོད་པའི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་
ཀྱིས་ དམིགས་གཏད་སྐྱེད་དགོ་པའི་ ཐོབས་བྱུས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།  སྤྱིར་བཏང་དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་
མི་ཚུ་གིས་འབདན་ ལྷན་ཚོོགས་ཧོོངས་ལས་ ཐོབས་བྱུས་གསུམ་ཆ་ར་ལུ་ གཙོོ་བོར་བཏོན་དགོཔ་སྦེ་ བཤོད་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ རེ་
རེ་བཞིན་དུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ཚུ་དང་ཕྱོདཔ་ད་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་ཧོོངས་ལས་ ངན་ལྷད་ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ནི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་ ༢.༩ གི་མཐོོ་སུ་འབད་འཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ ལྷག་པར་བརྩོན་དགོ་པའི་
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ཚུ་གི་ཧོོངས་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་དང་ཕྱོདཔ་ད་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་
འབད་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་བརྒྱ་ཆ་ ༢.༨༢ ཀྱི་ མཐོོ་སུ་སྦེ་འཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་དང་ལེན་མི་ གཉིས་ཆ་
རའི་ཧོོངས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་ ༣༦ དེ་ཅིག་གིས་ མི་མང་ཤེས་ཡོོན་དང་གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ལུ་ འབད་བརྩོན་སྐྱེད་དགོཔ་འབད་བཤོད་ཡོོདཔ་ཨིན།

པར་རིས་༤༥: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་གྱི་ ཐོབས་བྱུས་ཚུ་ལུ་ བསམ་འཆར།
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སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ།
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ལན་གསལ་གྱངས་ཁ།

ཐབ
ས་
ས

་ག
ཞན

།
པར་རིས་༤༥ པར་རིས་༤༥ པའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༢.༥༥ དང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༢.༦༡ གིས་ ངན་ལྷད་
བཀག་སྡོོམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོོགས་ཧོོངས་ལས་ ལཱ་འགན་གཙོོ་བོ་གསུམ་ (སྔོན་འགོག་དང་མི་མང་ཤེས་ཡོོན་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་
) དང་གཅིག་ཁར་ ཐོབས་བྱུས་གཞན་ཚུ་ལུ་བརྩོན་དགོ་པའི་ བསམ་འཆར་ (པར་རིས་༤༦ པར་རིས་༤༦ པ་ནང་གཟིགས) བཀོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

པར་རིས་༤༦ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་དང་ལེན་མི་ཚུ་གིས་འཆར་ཡོོད་པའི་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ དམིགས་གཏད་སྐྱེད་དགོ་པའི་ ཐོབས་བྱུས་གཞན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ནང་ ཐོོན་ཡོོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ འདས་པའི་རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ནང་ཡོང་ ལྷན་
ཚོོགས་ཀྱི་ ལུང་ཕྱོོགས་ཡིག་ཚོང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ ཡོང་ན་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ངོ་ཚོབ་ བཙུགས་ནི་གི་གྲོས་
འབུལ་འདི་ ཡོང་ལས་ཡོང་དུ་ཐོོན་ཡོོདཔ་ཨིན།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟོར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠ འི་ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ 
བཤོད་ཡོོད་པའི་བསམ་འཆར་ ལ་ལུ་ཅིག་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་འབད་བཞིན་ཡོོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ཡོང་། 

•	 ཆེ་རིམ་གྱི་གོ་གནས་ཁར་ གསར་བཙུགས་དང་ གོ་གནས་ཡོར་སེང་ རིན་བསྡུར་སྤྲོོད་ནི་དང་ བཙོག་འཐུའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་བཏོན་
ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལས་རང་ དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ བཟོོ་བཞིན་ཡོོདཔ།

•	 མི་མང་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་ཚོར་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལེན་འཐོབ་ཐོོག་ལས་ ཕན་
ཚུན་བར་འབྲེལ་གྱི་ གྲོས་གནས་ཚུ་ ལོག་འགོ་བཙུགས་ཡོོདཔ།

•	 བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉོག་བཤོད་ཚུ་དང་ འབྲེལ་སྤྱོོད་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་ཁ་གསོའི་ལམ་སྟོོན་ གསར་བརྩམས་
འབད་ཡོོདཔ།

•	 སློོབ་གྲྭའི་ཤེས་རིག་ནང་ བཟོང་སྤྱོོད་དང་དྲང་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོོགས་སྡེ་དང་ ལཱ་གཡོོག་ལྷན་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ ད་ལྟོ་ཡོོད་པའི་ཤེས་རིག་དང་ ལག་ཤེས་
དང་ལག་གཡོོག་སྦྱོོར་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་ རྩ་གཞུང་ཚུ་ནང་ ཡོ་རབས་ཀྱི་སྤྱོོད་བཟོང་ཚུ་ གཅིག་བསྒྲིལ་འབད་དོ་ཡོོདཔ། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ ཐོབས་བྱུས་ཅན་གྱི་ ན་གཞོན་དྲང་སྤྱོོད་ལས་རིམ་ཡོང་ འགོ་བཙུགས་ཡོོདཔ།

•	 ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཉེན་ཁ་གཞི་བཞག་ཐོོག་ དྲང་སྤྱོོད་ཐོབས་ལམ་གཙོོ་གཞུང་སྦེ་ བཙུགས་ཐོབས་ལུ་དང་ ནང་འཁོད་གཞུང་སྐྱོང་
ལམ་ལུགས་ཡོར་དྲག་བཏང་ཐོབས་ལུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གི་ ལཱ་འགན་ཚུ་དང་ 
འབྲེལ་མཐུན་འབད་བཟོོ་ཡོོད་མི་ཚུ་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

དོན་ཚན་ ༦ པ། རྒྱབ་སྣོོན།

༦.༡༦.༡

དོན་ཚོན་ ༦ པའི་ནང་ གཤོམ་གསལ་བཀོད་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ ཞིབ་བཤེར་གྱི་རྒྱབ་
སྣོོན་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོོད།

  ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ཀྱི་ གནས་ཚོད་བཟོོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐོབ་དགོཔ།

གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ ཟེར་བའི་ཡིག་ཚོང་འདི་ བཀོད་ཁྱབ་བཀའ་རྒྱའི་ཐོོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ གཞུང་གི་ཞབས་ཏོག་
ཚུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ དུས་ཚོོད་ཁར་ཐོོབ་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནི་དང་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ཡོར་དྲག་གཏང་ཐོབས་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་
ལེགས་བསྒྱུར་ཚུ་ འགོ་འཁྲིད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་མང་
ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ འགན་ཁྲིའི་ལམ་ལུགས་དང་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ ཟེར་བའི་ ཐོབས་བྱུས་གཞི་བཀོད་བརྩམས་
ནིའི་ འགན་ཁུར་ཡོང་ ཁོང་ལུ་བཀལ་ནུག འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁོང་གིས་ ཞབས་ཏོག་སྣོ་ཚོོགས་གུ་ སྤྲོོད་ལེན་གནས་ཚོད་ཚུ་བརྩམས་ཏེ་ 
དེ་ཚུ་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ཟེར་བའི་ གློག་རིག་ཐོོག་ལས་ ཐོོབ་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནུག

ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ཀྱི་གནས་ཚོད་ ཟེར་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་གི་སྤུས་ཚོད་དང་གནས་ཚོད་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ 
ལས་སྡེའི་འགན་དབང་གཞི་བཀོད་ཀྱི་ ཁས་ལེན་ གསལ་བསྒྲགས་དང་ དེ་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་བཀོད་ཡོོད་པའི་ ལཱ་
འགན་ལུ་སློབ་ཨིན། འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་ ཞབས་ཏོག་སོྤྲོད་ལེན་གནས་ཚོད་ཀྱིས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འགན་ཁྲི་དང་ 
དྭངས་གསལ་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ མི་མང་ལུ་ འཇོན་ཐོངས་ཅན་སྦེ་ སྤྲོོད་ལེན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

ལས་སྡེ་མང་ཤོོས་ཅིག་གིས་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ཀྱི་གནས་ཚོད་ཚུ་བཟོོ་སྟེ་ ཁོང་རའི་ཡོོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་དང་ བརྡ་བྱང་ཚུ་གུ་ 
གསལ་སྟོོན་འབད་དེ་ཡོོད་རུང་ ལས་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡོང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གནས་ཚོད་ བཟོོ་མ་ཚུགས་པར་འདུག 
ཡུ་རོ་པེན་ལྷན་ཚོོགས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གནས་ཚོད་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ གཤོམ་གསལ་
གྱི་ ཁེ་ཕན་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག

•	 ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ རེ་འདོད་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐོབ་ཚུགས་ནི་

•	 ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་དང་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་གཞི་བཀོད་བྱིན་ནི་

•	 མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་ཤུལ་ཚུ་འཇལ་ནི་དང་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་ སེམས་ཤུགས་བྱིན་ནི་

•	 མི་མང་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ གནས་ཚོད་ག་ཅི་ར་ རེ་འདོད་སྐྱེད་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ གནས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་ 
ལཱ་ཤུལ་ཚུ་གསལ་སྟོོན་ཐོོག་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་ ཧེང་སྐལ་དྭངས་གསལ་ཅན་བཟོོ་ནི་

•	 མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ཁས་ལན་འབད་ཡོོད་པའི་གནས་ཚོད་ཚུ་ གྲུབ་འབྲས་སྟོོན་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་གུ་  ཡོར་དྲག་གཏང་ནིའི་
ནང་ དྲན་བསྐུལ་འབད་ནི་དང་

•	 ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གི་ རེ་འདོད་བཀང་ནི་ཚུ་ཨིན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༦.༢༦.༢

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མིའི་ནང་ བཀོད་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་
མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོོག་ དུས་ཚོོད་དང་ངེས་བདེན་ དེ་ལས་ འོས་བབས་ཚུ་དང་བསྟུན་པའི་ སྤྲོོད་ལེན་གནས་ཚོད་བཟོོ་ནི་དང་ ལེགས་
བཅོས་འབད་ནིའི་ རྒྱབ་སྣོོན་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། 

  ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་དང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གནས་ཚོད་སྐོར་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་འབད་ནི།

མི་མང་ལས་སྡེ་མང་ཤོོས་ཅིག་ནང་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་དང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གནས་ཚོད་སྐོར་ ཧོ་མ་
གོ་བར་ཡོོདཔ་དང་ དེ་གིས་ གནས་ཚོད་འདི་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་གི་དགོས་དོན་ཚུ་ ཁུངས་མེདཔ་བཟོོ་ཡོོད་པའི་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་
ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གནས་ཚོད་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ མི་མང་དང་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོོགས་ 
བརྡ་རྒྱུད་དང་གཞན་ཚུ་ལུ་ དོན་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཐོོབ་ཚུགསཔ་བཟོོ་དགོཔ་འདི་ མེད་ཐོབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ མི་མང་
ཚུ་གིས་ ཤེས་ཚོད་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོོད་མི་ཚུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁོང་རའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་དང་ ཞབས་ཏོག་
ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ སྤྲོོད་ལེན་གནས་ཚོད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཡོོན་སྤྲོོད་ནི་གི་ཐོབས་ལམ་ཚུ་སྒྲིག་དགོཔ་འདུག 

རྫོོང་ཁག་མང་ཤོོས་ཅིག་ནང་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གནས་ཚོད་མ་འདྲཝ་ ༡༨ བཟོོ་ཡོོད་པའི་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན་རུང་ ཞབས་
ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོོད་པའི་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ གནས་ཚོད་ཚུ་ ཡོོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཆེནམོ་ཅིག་ མི་ཤེས་
པས། དེ་ལས་བརྟེན་ གནས་ཚོད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོོདཔ་ད་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གནས་ཚོད་ཚུ་ སྤྱི་གཡོོགཔ་
གི་ སྟོབས་བདེ་སྡུག་དང་བསྟུན་ ལག་ལེན་འཐོབ་མི་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏེག་ལེན་མི་ཚུ་ བསམ་པ་མ་རྫོོགས་པའི་གཞི་ལུ་ འགྱུར་ཏེ་
འདུག དེ་སྦེ་ལུས་མི་འདི་ཡོང་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་དམ་དམ་འབད་ནི་ལས་ འཐུས་ཤོོར་མི་ལས་བརྟེན་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གནས་ཚོད་དང་ ཚུལ་མཐུན་ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ཐོོག་
ལས་ ལག་ལེན་འཐོབ་དགོ་པའི་སྐོར་ ཤེས་ཡོོན་སྤེལ་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། 

.དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ བྱ་རིམ་དང་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ འཐུས་ དེ་ལས་ དུས་ཚོོད་འགོར་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་
གསལ་སྦེ་ཤེས་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ འཇོན་ཐོངས་དང་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ འོས་བབས་མེད་པའི་རེ་བ་སྐྱེད་མི་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་
ཚུགསཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ དེ་གིས་ ལས་སྡེ་དང་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ འགན་ཁྲི་བཀལ་ནི་ནང་ 
ཕན་ཐོོགས་བྱུང་ཚུགས། གྲོང་གསེབ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གནས་ཚོད་ ཡོར་དྲག་གཏང་ཐོབས་སྲིད་བྱུས་ དཔལ་འབྱོར་མཉམ་འབྲེལ་
དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཚོོགས་ (ཨོ་ཨི་སི་ཌི་) གིས་འབད་བ་ཅིན་ བརྡ་དོན་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོང་སྦེ་ཐོོབ་ཚུགསཔ་དང་ དྭངས་གསལ་ཐོོག་
ལས་ ཐོོབ་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་སྐྱེད་མི་འདི་གིས་ མི་མང་ཚུ་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ག་སྡུར་འབད་དེ་ ཐོོས་རྒྱ་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐོག་
བཅད་ནི་དང་ གཞུང་ འགན་ཁྲི་ཅན་སྦེ་བཞག་ཐོབས་ལུ་ ཕན་ཐོོགས་ཡོོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་
ཁ་ཐུག་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གནས་ཚོད་སྐོར་ ཤེས་ཡོོན་སྤེལ་ནིའི་ཐོབས་བྱུས་བརྩམས་དགོ་པའི་ རྒྱབ་
སྣོོན་འབདཝ་ཨིན།
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༦.༣༦.༣

༦.༤༦.༤

  བསམ་ལེན་དང་དཀའ་རྙོག་འཛིན་སྐྱོང་།

ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ གྲོས་འདེབས་བཙུགས་སྒྲོམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོོདཔ་སྦེ་ མཐོོང་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གནས་སྟོངས་
ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ སྒྲོམ་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ལས་བརྟེན་ གྲོས་འདེབས་བཙུགས་མི་ གསང་བའི་ཐོོག་ལས་བཞག་ནི་ནང་ སྟོབས་བདེ་
ཏོག་ཏོག་སྦེ་མིན་འདུག གཞུང་ལྟེ་བའི་ལས་སྡེ་ཚུ་བཟུམ་མེན་པར་ རྫོོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ གྲོས་འདེབས་བཙུགས་སྒྲོམ་
བ་ལྷགཔ་སྦེ་ གློག་རིག་ཐོོག་ལས་ དཀའ་རྙོག་སེལ་ནིའི་ ཐོབས་ལམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ཡུ་རོ་པེན་ལྷན་ཚོོགས་དང་
འཁྲིལཝ་ད་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་ནང་ བློོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་འདི་ དྭངས་གསལ་ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་ བསམ་ལན་
ཚུ་ སྐྱོན་བརྗོད་ཆེ་རུང་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་དོན་སྟོོནམ་ཨིན། འདི་འབད་བ་ལས་བརྟེན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་
ཧོོངས་ལས་ བསམ་ལན་དང་གྲོས་འཆར་ དེ་ལས་ ཉོག་བཤོད་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ཀྱི་ སྤུས་ཚོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ མི་མང་
སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གི་ དྲང་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ཐོབས་ཀྱི་ ཁག་ཆེ་བའི་བརྡ་དོན་ཅིག་འབད་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ཆུང་ཀུ་འབད་ནི་འདི་གི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཧོོངས་ལས་ ཉོག་བཤོད་བཀོད་མི་ཚུ་གི་ ངོ་རྟགས་ཚུ་ཉེན་
སྲུང་འབད་ནི་དང་ དགྲ་ལན་བྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ལས་སྔོན་འགོག་འབད་ནིའི་ ཐོབས་ལམ་ གཞི་བཙུག་འབད་དགོཔ་འདི་ ཧོ་ཀྱང་གི་གལ་
གནད་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཉོག་བཤོད་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལན་འབད་ནི་མེན་པར་ ཞབས་ཏོག་གི་སྤུས་ཚོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ཐོབས་ལུ་ ཚོ་
གྱང་དང་བསམ་ལན་ དེ་ལས་ དཀའ་རྙོག་ཚུ་ (མི་སྡེ་བརྡ་བརྒྱུད་བརྩིས་ཏེ་ བརྒྱུད་ལམ་གཞན་) དུས་མཐུན་ལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ དམིགས་
བསལ་གྱི་ཐོབས་ལམ་ཚུ་ སྒྲིག་དགོཔ་འདི་ཡོང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་
ཡོོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོོ་ཅན་ གྲུབ་ནི་དོན་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོོད་པའི་ལས་རིམ་ཅིག་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ཡོར་དྲག་གཏང་ནིའི་
དོན་ལུ་ མི་མང་སྙན་ཞུ་ཤོོག་བྱང་དང་ དཀའ་རྙོག་སེལ་ནིའི་ཐོབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐོབ་ཐོོག་ལས་  མི་མང་གྱི་གྲལ་གཏོགས་ཡོར་
སེང་རྐྱབ་ནི་དང་  འཇོན་ཐོངས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ མི་མང་འཛོམས་འདུ་འགོ་འདྲེན་འཐོབ་ནི་ཚུ་ཨིན། 

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་གིས་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་བཀོད་མི་ བསམ་ལན་དང་གྲོས་འཆར་ དེ་
ལས་ དཀའ་རྙོག་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་ཐོབས་ལམ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣོོན་འབདཝ་ཨིན།  དེ་བསྟུན་གྱི་གནས་
སྡུད་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་ཡོར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན།

 
  བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་ དབུ་ཁྲིདཔ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གི་འབད་བ་ཅིན་ གནས་ཚོད་མཐོོ་བའི་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ ཡོང་ན་ སྤྱོོད་བཟོང་གི་དཔེ་སྟོོན་
འབད་བའི་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ རྗེས་སུ་འཇུག་མི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ སྤྱོོད་བཟོང་གི་གཞི་རྩ་དང་བརྩི་མཐོོང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཤིས་བཟོང་
གི་ངོ་སྟོོན་ མཐོའ་མཇུག་ལུ་ ཡོ་རབས་ཀྱི་འབད་ཐོངས་ཀྱི་ གཞི་འགྱམ་བཙུགས་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དབུ་ཁྲིད་པའི་སྤྱོོད་ལམ་ 
བཟོང་སྤྱོོད་དང་འབད་བརྩོན་ལྡན་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་སྡེ་ནང་ དྲང་སྤྱོོད་ཡོར་འཕེལ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འཐོབ་ནི་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་
ཚུགསཔ་ཨིནམ་དང་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ བཟོང་པོའི་དཔེ་སྟོོན་དགོཔ་ལས་ དྲང་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ དབུ་ཁྲིད་པའི་ཁྱད་ཆོས་
བཟོང་པོ་ཚུ་ མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དབུ་ཁྲིད་པའི་བཟོང་སྤྱོོད་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
གཤོམ་འཁོད་རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན། 
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༦.༥༦.༥

•	 ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གནས་རིམ་ག་རའི་ནང་ གཡོོག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ དབུ་ཁྲིད་པའི་བཟོང་སྤྱོོད་བཙུགས་
དགོཔ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ འཛིན་སྐྱོང་པའི་གོ་གནས་ཁར་ གསར་བཙུགས་དང་བསྐོ་བཞག་ དེ་ལས་ གོ་གནས་ཡོར་སེང་ 
འཛིན་སྐྱོང་པའི་ལཱ་བཤུལ་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ནང་ དབུ་ཁྲིད་པའི་བཟོང་སྤྱོོད་ཚུད་དགོཔ་ 

•	 བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ དབུ་ཁྲིད་འབད་ཐོབས་ལུ་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་ ཁ་གསལ་ཅན་བཟོོ་ནི་དང་ འཛིན་
སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ བཟོང་སྤྱོོད་དང་འབྲེལ་བའི་ དུས་མཐུན་སྦྱོོང་བརྡར་དང་ལམ་སྟོོན་ཐོོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་དང་

•	 གློག་རིག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་བརྩིས་ཏེ་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་དང་ ལས་སྡེ་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུན་ཡོར་
དྲག་བཟོོ་ནིའི་ནང་ དབུ་ཁྲིད་པའི་རྒྱུད་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་འབྲེལ་བའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཨིན། 

  མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི།

འབྲུག་ལུ་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་འདི་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་བསྟོར་སྤྱོོད་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནུག མི་སྡེ་
ལྟེ་བ་ཚུ་ གྲོང་གསེབ་ནང་སྡོོད་མི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གཞུང་ལས་མི་སེར་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ དེ་ནང་མ་ཚུད་པའི་ཞབས་ཏོག་ 
(གློག་རིག་ཐོོག་མེན་པའི་ཞབས་ཏོག་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ནི་དང་ པར་འཕྲིན་ པར་སྐྲུན་ ནང་པར་ འགྲེམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ 
དེ་ལས་ དངུལ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ ) ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ག་ར་ ས་ཁོངས་གཅིག་ནང་ལས་ འཐོོབ་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནིའི་དོན་
ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག ད་ལྟོ་ཚུན་ རྒེད་འོག་ ༢༠༠ འི་ནང་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་རེ་རེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག

མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ བདག་དབང་དང་རྟེན་གཞི་ དེ་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་ལ་སོགས་པའི་ གདོང་ལན་ཚུ་བྱུང་བཞིན་ཡོོད་རུང་ རྒེད་འོག་གི་
གནས་ཚོད་ཁར་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་དང་ རྒེད་འོག་གི་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ ཕན་ཐོོགས་ཡོོདཔ་སྦེ་ཚོོར་ཏེ་འདུག མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་ གྲོང་
གསེབ་ནང་བཞུགས་མི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གཞུང་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་གནང་མི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ག་ར་ ས་ཁོངས་གཅིག་
ནང་ལས་ཐོོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་ བདག་དབང་དང་མཐུན་རྐྱེན་ དེ་
ལས་ སྤུས་ཚོད་ལྡན་པའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་བྱེདཔ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ གདོང་ལན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ སེམས་
ཕམ་བྱུང་ཡོོདཔ་སྦེ་བཤོད་དེ་འདུག

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་ བདག་དབང་ཁ་གསལ་བཟོོ་ནི་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚོང་བཙུགས་ནི་ དེ་ལས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་ 
ལྕོགས་གྲུབ་ཡོར་དྲག་གཏང་ཐོོག་ལས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ་འདུག དེ་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟོད་འགྲོ་ འཕྲུལ་ཆས་ཉམས་བཅོས་ 
ཡིག་འབྲི་མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་ ཡོོངས་འབྲེལ་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ བཟོོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་བསྟོར་འཆར་དངུལ་ཡོང་ དགོཔ་འདུག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབད་རུང་ ཅོག་རང་འཐོདཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག འདི་ཡོང་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་གིས་མི་མང་ཞབས་
ཏོག་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ སྤྲོོད་ལེན་འབད་ནི་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་འགན་ཁུར་འབག་བཞིན་ཡོོདཔ་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡོོད་པའི་ལས་སྡེ་ 
བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་དང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚོད་འཛིན་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ དེ་ལས་ 
མི་མང་ཞབས་ཏོག་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐོབས་སྡེ་ཚོན་ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་བཟོོ་སྐྲུན་དང་ རྟེན་གཞི་དང་འཕྲུལ་ཆས་གཞན་
ཚུ་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ག་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་བཟོོ་དགོཔ་འདུག དེ་སྦེ་ འགན་ཁུར་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་ ངོས་
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༦.༦༦.༦

༦.༧༦.༧

འཛིན་འབད་མི་འདི་གིས་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ མཁོ་ཚོད་ལྡན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ བཙུགས་ཐོོག་ལས་ དོན་སྨིན་དང་འཇོན་ཐོངས་ཡོར་
དྲག་གཏང་ཚུགས། ལྷག་པར་དུ་ མི་མང་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ དུས་ཚོོད་ཁར་ སྤྲོོད་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ ཡོོངས་
འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ་འདུག

  བསུ་ལེན་པའི་ཞབས་ཏོག་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ།

ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ ཕན་གྲོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྫོོང་ཁག་དང་ ལས་འཛིན་
མང་ཤོོས་ཅིག་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ བསུ་ལེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་མང་
ཤོོས་ཅིག་ནང་ བསུ་ལེན་འབྲེལ་སྟེགས་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་འོས་ལྡན་སྦེ་ གཞི་
བཙུགས་མ་འབད་བ་འདུག་ཟེར་ཤེས་རྟོག་བྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟོར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༩ 
ཅན་མའི་ནང་ བཀོད་དོ་བཟུམ་ ཁོང་གི་ཡིད་ཆེས་རུང་བའི་ལས་སྣོ་ཅིག་ རྫོོང་ཁག་དང་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ བསུ་ལེན་འབྲེལ་སྟེགས་ཀྱི་ཞབས་
ཏོག་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཟེར་མི་འདི་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་
ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ཚུ་ ལོ་བསྟོར་ལཱ་ཤུལ་དམིགས་གཏད་ནང་ བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་ ཞལ་བཀོད་གནང་སྟེ་
འདུག 

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཚུ་ལུ་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ འཐོོབ་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བསུ་
ལེན་ནང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ འགན་ཁུར་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ རིག་སྟོོབས་ཚུ་ཡོར་དྲག་གཏང་ཐོོག་ལས་ བསུ་ལེན་འབྲེལ་སྟེགས་ཞབས་
ཏོག་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་བས། རྒྱུ་མཚོན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་ བསུ་ལེན་པའི་ཞབས་ཏོག་ གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ་འདི་ མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ དགོས་མཁོ་ཅིག་ཨིན། 

  འཆར་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ དྭངས་གསལ་ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚོན་ལུ་ མི་མང་འཆར་དངུལ་དང་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོོད་པའི་ ཐོོན་སྐྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྡ་དོན་གསལ་སྟོོན་
འབད་བ་ཅིན་ མི་མང་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་ འབྱུང་ཁུངས་དང་ འོང་འབབ་ཚུ་ གཞུང་དང་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འཛིན་སྐྱོང་ག་དེ་སྦེ་འཐོབ་དོ་
ཡོོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན། 

འཆར་དངུལ་དྭངས་གསལ་ལས་བརྟེན་ གཤོམ་གསལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཡོོདཔ་ཨིན། 

•	 གཞུང་གི་དབང་འཛིན་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཐོད་ཁར་ མི་མང་གིས་བློོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་གི་ངོས་ལེན་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་
ཚུགས་ 

•	 བཙོག་འཐུ་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྤྱི་གཡོོགཔ་དང་ ཞི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་བཏོན་མིའི་གྲོས་ཆོད་དང་ དང་ལེན་ཚུ་ མི་མང་གིས་ཞིབ་
དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་འགན་དབང་ཡོོདཔ་དང་ ཁོང་གིས་ལཱ་འགན་ཚུ་ དྲན་ཤེས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ འགན་ཁག་འབག་འོང་

•	 དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁེ་ཕན་ཡོོད་པའི་སྡེ་ཚོན་ ཡོང་ན་ རྒྱུད་བསྐུལ་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚོན་ཚུ་ལུ་ ཐོོན་སྐྱེད་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་བཀག་
འཛིན་འབད་ཐོོག་ལས་ མི་མང་ཟོད་འགྲོ་ཚུ་ འདྲ་མཉམ་དྲང་བདེན་ཐོོག་ལས་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ཚུགས་ 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༦.༨༦.༨

•	 གལ་སྲིད་ མི་མང་ཐོོན་སྐྱེད་བགོ་བཀྲམ་དང་ ལག་ལེན་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཚུ་འཐོོབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་བཟོོ་དང་བརྡ་
བརྒྱུད་ མི་སྡེའི་ལས་ཚོོགས་ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་མི་མང་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ཚུ་ལུ་ འགན་ཁྲི་བཀལ་ཚུགས་

•	 ཐོོན་སྐྱེད་བགོ་བཀྲམ་གྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ནང་ མི་མང་གི་གྲལ་གཏོགས་ཡོར་དྲག་གཏང་ཚུགས་

•	 མི་མང་རྩོད་བསྡུར་གྱི་སྤུས་ཚོད་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་དང་ མི་མང་དང་མི་སྡེའི་ལས་ཚོོགས་ཚུ་གིས་ སྲིད་བྱུས་བརྩམས་ནི་དང་འཆར་
དངུལ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོར་དྲག་གཏང་ཚུགས་

•	 མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་བཏབ་མི་ཁྲལ་རིགས་ཚུ་ ཟོད་འགྲོ་གཏང་སའི་ཡུལ་དང་ དགོས་དོན་ཚུ་ག་ར་ ཧོ་གོ་བའི་སྐྐྐབས་ དང་
བློངས་ཐོོག་ ཁྲལ་ཚུ་བཏབ་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྲལ་བསྡུ་འོང་འབབ་ཡོར་སེང་གཏང་ཚུགསཔ་ཨིན།

མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ འཆར་དངུལ་དྭངས་གསལ་ཚུ་ ཤོོ་མཚུངས་མེདཔ་ལས་ ལས་བྱེདཔ་དང་མི་མང་ཚུ་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཧོོངས་
ལས་ འཆར་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ གློག་རིག་དང་ པར་བསྐྲུན་ཐོོག་ལས་ ཐོོབ་བརྗོད་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོ་པའི་ རྒྱབ་སྣོོན་
དང་ མི་མང་ཚུ་ལུ་ འཆར་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཚུ་ཡོང་སྤྲོོད་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྣོོན་ཕུལཝ་ཨིན།

  མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ དྭངས་གསལ་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ སྒྲུབ་བྱེད་གཞི་བཞག་ཐོོག་གི་ གྲོས་ཆོད་ 
  བཟོོ་ནིའི་བྱ་རིམ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི། 

དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ལས་སྡེ་ནང་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོོམ་འཐོོན་ནིའི་ནང་ལུ་ བཟོང་པོའི་འབྲེལ་མཐུན་འདི་ 
སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནིའི་ཕན་གྲོགས་འབདཝ་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་
འབྲེལ་བའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་ཧོ་གོ་མི་དང་ དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་ཐོོག་ལས་ གྲལ་གཏོགས་འབད་མི་འདི་གིས་ ཁོང་རའི་
འབད་བརྩོན་དང་སེམས་ཤུགས་ལུ་ལྷག་པར་ རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་ཚུགས་ཟེར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་མང་ཞབས་
ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་འདི་ འཇོན་ཐོངས་ཅན་དང་དོན་སྨིན་ཅན་བཟོོ་ནིའི་ནང་ལུ་ མི་སྟོོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ བརྩི་མཐོོང་ལུ་རག་ལསཔ་ལས་ 
མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དྭངས་གསལ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་ཨིན། 

མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དྭངས་གསལ་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་ ཞིབ་བཤེར་ལས་བརྟེན་ དྭངས་གསལ་མེད་པའི་འཆར་སྣོང་གཞི་
བཞག་ཐོོག་ གཤོམ་གསལ་ཐོབས་ལམ་ཚུ་ རྒྱབ་སྣོོན་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

•	 སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལུ་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐོབ་ཡོོད་པའི་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཞིབ་འཚོོལ་ 
སྤྱི་གཡོོག་ནང་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་ཁྲི་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ ཕྱོོགས་ལྷུང་གི་
དཀའ་ངལ་ཟེར་མི་གི་ ཞིབ་འཚོོལ་གྱི་རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལྷག་པར་ ནན་གཏན་བཟོོ་དགོཔ་ཨིན། (རྒྱལ་གཞུང་
ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དང་ལེན་མཛད་དགོཔ།)

•	 མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཞིབ་འཚོོལ་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་ ཞིབ་བཤེར་དང་རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་ ཞི་གཡོོག་གིས་མ་དོ་བར་ མི་མང་ལས་
སྡེ་གཞན་ཚུ་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ ཉེན་ཁ་བརྟག་ཞིབ་དང་ འོས་མཚོམས་ལྡན་པའི་ཐོབས་ལམ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་
དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། (རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དབང་ཁྱབ་ལུ་མེད་པའི་ལས་སྡེ་ འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་
ནོར་གཞི་བཟུང་ཚོད་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློོབ་སྡེ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ 
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༦.༩༦.༩

དེ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་དང་ལེན་མཛད་དགོཔ།)

•	 མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ བྱ་རིམ་དང་འཆར་དངུལ་ དེ་ལས་ ཟོད་འགྲོའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ཡོར་དྲག་གཏང་སྟེ་ དུས་
མཐུན་བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་དང་ མི་སྟོོབས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣོ་ནང་ ཐོོས་རྒྱ་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐོག་བཅད་ནི་དང་ 
གནས་སྡུད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོོ་དགོཔ་ཨིན།

  ལྟ་རྟོག་དང་བསྟོར་སྤྱོོད་ཀྱི་ཐོབས་ལམ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ གསལ་སྟོོན་འབད་ཡོོདཔ་བཟུམ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡོང་ འགན་ཁྲིའི་ཐོབས་ལམ་
ཚུ་ མཁོ་ཚོད་དང་ལྡནམ་སྦེ་མིན་འདུག། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་གིས་ཡོང་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་
སྤྲོོད་ལེན་ལུ་གནོད་པ་མེད་པར་ ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐོབ་ནི་ནང་ ལྟ་རྟོག་
དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐོབས་ལམ་ཚུ་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ འགན་ཁྲི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོབས་ལམ་
ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ་འདུག

ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ འགན་ཁྲི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནིའི་ ཐོབས་བྱུས་ངོ་མ་ཅིག་ ལྟ་རྟོག་དང་སྙན་ཞུ་ དེ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་ཐོབས་ལམ་
ཚུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་ནི་འདི་ཨིནམ་ད་ དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ དམ་དམ་བཟོོ་ནི་འདི་
ཨིན། དཔལ་འབྱོར་མཉམ་འབྲེལ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཚོོགས་ (ཨོ་ཨི་སི་ཌི)་གི་ བདག་སྐྱོང་ལེགས་བསྒྱུར་དང་ ལས་སྡེའི་ཐོབས་བྱུས་
ཀྱི་ ལག་དེབ་ནང་་ བཀོད་ཡོོད་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟོག་དང་རྟ་བཀོད་ཚུ་ དུས་མཐུན་དང་དམིགས་གཏད་
ཅན་ འབྲེལ་བ་ཡོོདཔ་ དེ་ལས་ ལག་ལེན་འཐོབ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ འོང་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།  དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་
དང་འབྲེལ་བའི་ འབད་བརྩོན་ཚུ་གིས་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ལས་སྣོ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐོབ་པའི་ནམ་དུས་ལས་རང་ སེལ་
ནིའི་རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་ ཚུད་དགོ 

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་དོ་བཟུམ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གཤོམ་གསལ་རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་
དགོ

•	 ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་འཆར་གཞི་བཟོོ་སྟེ་ ལག་
ལེན་འཐོབ་ནི་

•	 བརྡ་དོན་སྤྲོོད་ལེན་དང་སྙན་ཞུའི་ འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐོབ་ནི་དང

•	 མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་དང་ ལཱ་ངན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ འགན་ཁྲི་དམ་དམ་སྦེ་བཀལ་ནི་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལས་
འགལ་བ་ཅིན་ ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་དམ་དམ་སྦེ་བཀལ་ནི་ཚུ་ཨིན།
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༦.༡༠༦.༡༠  གློག་རིག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི།
 
ཕྱོོགས་ལྷུང་དང་འབྲེལ་བའི་ འབྲེལ་མཐུན་དང་ལུང་ཕྱོོགས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ནང་ སྐུགས་ཉུང་སུ་ (༣.༠༣) ཐོོབ་མི་ལས་བརྟེན་ ཕྱོོགས་
ལྷུང་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོོད་འདི་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ནང་ ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་སོང་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་མི་སྡེ་ཆུང་ཀུ་
ནང་ སྒེར་གྱི་འབྲེལ་མཐུན་དང་ ཁྱད་ལཱ་གཉིས་ སློ་བསྲེ་མི་འདི་ དེ་འཕྲོ་ལས་སེལ་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་
གནས་ཚོད་ནང་ ཕྱོོགས་ལྷུང་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ གདོང་ལན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་
སྤྲོོད་འཛིན་སྐྱོང་འཐོབ་ནི་ཚུ་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ཐོབས་བྱུས་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག

འདི་ཡོང་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་ འཕྲུལ་རིག་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེ་དང་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཕན་ཐོོགས་སྦོོམ་སྦེ་རང་ འབྱུང་
བཞིན་ཡོོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོོས་ཅིག་གིས་ གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོས་གཞི་ཚུ་ དེ་དང་བསྟུན་འགོ་འདྲེན་འཐོབ་བཞིན་ཡོོད། གློག་རིག་
ཞབས་ཏོག་ཟེར་མི་འདི་ མི་མང་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གློག་རིག་ཐོོག་ལས་ བྱིན་མི་ལུ་སློབ་ཨིན། གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་ཐོོག་ལས་ 
མིའི་ཕན་ཚུན་བར་འབྲེལ་མར་ཕབ་རྐྱབ་སྟེ་ ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། ངན་ལྷད་འདི་ ལཱ་ཅིག་འབད་བྱིན་མི་ལུ་ ལོག་
ག་ཅི་གཅིག་ འཐོོབ་ནི་གི་རེ་བ་སྐྱེདཔ་ད་ འབྱུངམ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་གཡོོགཔ་གཅིག་གིས་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ཡོོད་མི་འདི་ལུ་ 
ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ལས་ ཁྱོསམ་ ཡོང་ན་ དངུལ་གང་རུང་རེ་བ་སྐྱེད་ནི་དང་ ཡོང་ན་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་ཅིག་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་
མགྱོགས་པ་འཐོོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་གཡོོགཔ་གཅིག་ལུ་ ནང་གསུག་བྱིན་ནི་འདི་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གློག་རིག་
ཐོོག་ལས་སྤྲོོད་མི་འདི་གིས་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་དུས་ཚོོད་ཁར་ ལས་མིའི་གླ་ཆ་མར་ཕབ་རྐྱབ་ཐོོག་ལས་ འཇོན་ཐོངས་ཅན་དང་སྤུས་ཚོད་དང་
ལྡནམ་ དེ་ལས་ དྭངས་གསལ་གྱི་སྒོ་ལས་ཕུལ་ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན།

གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་ འགོ་བཙུགས་སྟེ་ དུས་ཚོོད་གངམ་མ་འགྱོ་རུང་ གློག་རིག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ རྩིས་ཞིབ་
ཉོག་མེད་དང་ ཉེན་སྲུང་ཉོག་མེད་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོོག་ལས་ཞབས་ཏོག་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལས་
བརྟེན་ འཇོན་ཐོངས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ སྔོན་འགོག་འབད་དེ་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་འབད་ནི་ནང་ ཕན་
ཐོོགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ཐོོན་ཏེ་འདུག 
 
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟོ་ཡོོད་པའི་ གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མཐུད་འབྲེལ་དང་ཐོོབ་བརྗོད་ཡོར་དྲག་ ལག་ལེན་འཐོབ་ཐོངས་འཇམ་
ཏོང་ཏོ་ དེ་ལས་ མི་མང་ལུ་ གློག་རིག་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་འབད་དེ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ་འདུག གློག་རིག་
ཞབས་ཏོག་འདི་ཡོང་ འཕྲུལ་གཡོོག་འབད་མི་ཚུ་གི་ བསམ་སྤྱོོད་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིནམ་ལས་ བྱ་ངན་ཚུ་ ཡོོངས་སུ་རྫོོགསཔ་སྦེ་ གློག་
རིག་ཞབས་ཏོག་གིས་བཀག་མི་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ གློག་རིག་ཐོོག་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཇོན་ཐོངས་དང་སྤུས་ཚོད་ 
དེ་ལས་ འདྲ་མཉམ་ཚུ་ངེས་བརྟན་བཟོོ་ཐོབས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་ལྟ་རྟོག་དང་ དུས་མཐུན་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་དེ་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོཔ་སྦེ་
རྒྱབ་སྣོོན་ཕུལཝ་ཨིན། འདི་གིས་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ འབྲུག་ཡུལ་འཕྲུལ་རིག་ལས་རིམ་གཙོོ་ཅན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ གསོ་
བ་དང་ཤེས་རིག་ ཚོོང་འབྲེལ་ཆོག་ཐོམ་ དེ་ལས་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་གལ་གནད་ཅན་ཚུ་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་ཐོོག་ 
འཇོན་ཐོང་ཅན་སྦེ་སྤྲོོད་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནི་ཨིན་མི་འདི་ལུ་་ཡོང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། 
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

༦.༡༡༦.༡༡

༦.༡༢༦.༡༢

  ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞིའི་ ལག་ལེན་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱིས་ དྲང་སྤྱོོད་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལུ་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་
གཞི་འདི་ ལས་སྡེ་རང་རང་སོ་སོ་གིས་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་བཟོོ་ཐོོག་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཡོོདཔ་ཨིན། དེའི་ཤུལ་ལས་ ལས་སྡེ་མང་
ཤོོས་ཅིག་གིས་ རང་སོའི་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་བཟོོ་སྟེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་རྩིས་ལོ་ནང་ ལག་ལེན་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ལྷན་ཚོོགས་ལུ་
ཕུལ་བཞིན་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡོང་ འདི་གི་ཕན་ཐོོགས་དང་ ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་དང་ལེན་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་ ཧོ་མ་གོ་བར་ཡོོད་པའི་ཁར་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞིའི་ བདག་དབང་གི་ཐོད་ཁར་ཡོང་ དཀའ་ངལ་བྱུང་བཞིན་
ཡོོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ མི་མང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་ དྲི་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་ ངོ་ཚོབ་འགོ་
དཔོན་ཚུ་གིས་  ལས་སྡེ་ནང་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞིའི་ ལག་ལེན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་མ་འབད་བར་ ལོ་ཕྱེད་
བསྐྱར་ཞིབ་ ཡོང་ན་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་རནམ་ད་ ཧོབ་ཐོོབ་རྐྱབ་སྟེ་ སྙན་ཞུ་བཀལ་དོ་ཡོོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་བཟོོ་མི་དང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་འདི་གིས་ དྲང་སྤྱོོད་འཛིན་སྐྱོང་
འཐོབ་ནིའི་དམིགས་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོོགས་མ་བྱུང་ཟེར་ ཚོོར་ཡོོདཔ་ཨིན།

དཔལ་འབྱོར་མཉམ་འབྲེལ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ ༢༠༡༨ ཀྱི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་དང་ དྲང་སྤྱོོད་
ཐོབས་ལམ་ཚུ་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ མི་མང་གི་བློོ་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་རྒྱ་སྐྱེད་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་རྩ་བརྟན་བཟོོཝ་
ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་གིས་ དྲང་སྤྱོོད་དང་འགན་ཁྲི་ དེ་ལས་ དྭངས་གསལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཐོོག་
ལས་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་འགྲུབ་ནི་གི་ ཐོབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། དེ་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ 
༢༠༡༩ ཅན་མ་ནང་ ལྟ་བཀོད་འགོ་དཔོན་དང་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་གིས་ ལས་ཚོོགས་དྲང་སྤྱོོད་འཆར་གཞི་ནང་གི་ ལས་སྣོ་ཚུ་ དུས་
མཐུན་ལག་ལེན་དང་ལྟ་བཀོད་ ངེས་གཏན་བཟོོ་ཐོོག་ལས་ ལག་ལེན་དམ་དམ་སྦེ་འཐོབ་དགོ་པའི་ རྒྱབ་སྣོོན་ཕུལཝ་ཨིན།

  ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་ཐོབས་ལམ་ ལག་ལེན་ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ།

ལས་སྡེ་མང་ཤོོས་ཅིག་གིས་ ངན་ལྷད་སྔོན་འགོག་གི་ཐོབས་ལམ་ ཁྱོསམ་དང་ཕྱོག་མཇལ་གསལ་སྟོོན་དང་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་འཛིན་སྐྱོང་ 
ངན་ལྷད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་བཞིན་ཡོོད་མི་ཚུ་ སེམས་ངལ་རངས་བྱུང་སའི་གཞི་
ཅིག་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་ ལས་སྡེའི་ངོ་ཚོབ་ཚུ་ལུ་ རྐྱངམ་ཅིག་བཀལ་མ་བཞག་པར་ ལས་སྡེ་གིས་འབད་རུང་ འགན་ཁག་
འབག་སྟེ་ ལག་ལེན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ གཤོམ་གསལ་གྱི་ཐོབས་ལམ་ཚུ་ནང་ ལག་
ལེན་ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ་འདུག

•	 ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོོད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ལམ་སྟོོན་དཔེ་གཞི་ ༢༠༡༧ ཅན་མའི་ལག་ལེན་ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ 

•	 ཁྱོསམ་དང་ཕྱོག་མཇལ་བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༧ ཅན་མའི་ལག་ལེན་ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ་

•	 ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་ལག་ལེན་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ་

•	 ལས་སྡེའི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས་གཉིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོོག་ ངན་ལྷད་ཉེན་ཁ་འཛིན་
སྐྱོང་གི་ཐོབས་ལམ་ལག་ལེན་འཐོབ་སྟེ་ འདིའི་རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐོབ་དགོཔ་

•	 མི་སྡེ་འགན་ཁྲིའི་ཐོབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐོབ་དགོཔ་
•	 བྱ་ངན་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བཀལ་མི་ཚུ་གི་ ཉེན་སྲུང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ་ཚུ་ཨིན།
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༦.༡༣༦.༡༣  བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤོད་ཚུ་ གདོང་ལན་འབད་ནིའི་ ཐོབས་ལམ་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི།

ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་འབད་ནི་དང་ དཀའ་རྙོག་སེལ་ནིའི་ཐོབས་ལམ་ སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་ཡོོདཔ་ལས་ བྱ་ངན་
དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་བཀལ་མི་ཚུ་གི་ ཉེན་སྲུང་དང་དང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་སྡེ་ ཡོང་ན་ 
ལས་ཁུངས་ཅིག་ ངེས་པར་དུ་དགོཔ་འདུག འདི་ཡོང་ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨ དང་ ༢༠༡༩ ལོར་ ལྷན་ཚོོགས་ནང་ ལྷོད་ཡོོད་པའི་ཉོག་
བཤོད་བརྒྱ་ཆ་ ༣༩ འདི་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤོད་ ངོས་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ བརྒྱ་ཆ་ ༡༣ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་
དོན་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤོད་མང་ཤོོས་ཅིག་  ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ དང་
ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ བརྗེ་སོར་འབད་ཡོོདཔ་དང་ དྲི་བཀོད་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གི་བཤོད་མི་དང་བསྟུན་ བྱ་ངན་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་སྙན་
ཞུ་བཀལ་མི་ཚུ་གི་ཉེན་སྲུང་དང་ དྲང་བདེན་ དང་ལེན་ཤོོ་མཚུངས་ཧིང་ དེ་ལས་ འཇོན་ཐོངས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚོ་གྱང་ཡོོད་པའི་སྐོར་ 
བཤོད་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོོས་ཅིག་ནང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤོད་ཚུ་ སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཚོང་ལོག་སུ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་
དེ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་ཡིག་ཚོང་གི་ འགན་ཁུར་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ནང་ དུམ་གྲ་རེ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ ཞབས་
ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོོད་པའི་ གཞུང་དང་སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གི་ རྒྱབ་འགལ་ལུ་ ཉོག་བཤོད་དང་དཀའ་རྙོག་རེ་འཐོོན་པ་ཅིན་ ཉོག་
བཤོད་བཙུགས་ས་དང་དཀའ་རྙོག་བཤོད་སའི་ཡིག་ཚོང་ཅིག་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག དེ་གིས་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡོར་
དྲག་གཏང་ནི་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོོགས་སྦོོམ་སྦེ་རང་བྱུང་སྟེ་འདུག

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་ཚོང་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ལུ་ ཕན་ཐོོགས་སྦོོམ་
སྦེ་རང་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡོང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་
ཡོོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྟོབས་མ་བདེཝ་ངོ་མ་ཅིག་ འགན་ཁྲི་མེད་པའི་གནད་དོན་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན། 
ལྷག་པར་དུ་ འདི་ལས་བརྟེན་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤོད་ཚུ་གུ་ དང་ལེན་ཤོོ་མཚུངས་མེད་པའི་ དཀའ་ངལ་འདི་ཡོང་སེལ་
ཚུགསཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུ་གི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ དང་༢༠༡༨ དེ་ལས་ ༢༠༡༩ འི་སྤྱི་ཚོོགས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་
པའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ནང་ཡོང་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉོག་བཤོད་ཚུ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ལས་སྡེ་ ཡོང་ན་ ལས་
ཁུངས་ཅིག་དགོཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག
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མཇུག་དོན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ་ འདི་བརྩིཝ་ད་ བརྟག་ཞིབ་འདི་གི་གྲལ་ ཐེངས་བཞི་པ་ཨིན་ དེ་ཡོང་ གཞུང་
གསརཔ་དབུ་བརྙེས་པའི་ཤུལ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཞིབ་བཤེར་འདི་གིས་ 
གཞུང་གིས་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་གྱི་ སྤུས་ཚོད་ཡོར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐོབས་ལམ་ཚུ་ གསལ་སྟོོན་འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འདས་
པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ལས་འགོ་བཟུང་ གཞུང་གིས་ ས་ཁོངས་ལྟེ་བ་གཅིག་ལས་ ཞབས་ཏོག་ཆ་ཚོང་ཐོོབ་ཚུགསཔ་བཟོོ་ཡོོད་མི་དང་ བསུ་ལེན་
འབྲེལ་སྟེགས་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དང་ གློག་རིག་ཐོོག་ལས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྤྲོོད་ཐོོག་ 
མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ཀྱི་གནས་སྟོངས་ཡོར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ ཕྱོག་ལཱ་མང་རབས་ཅིག་མཛད་བཞིན་ཡོོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ཞིབ་བཤེར་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོོ་ཅན་ ༡༢ པ་ ངན་ལྷད་མར་ཕབ་
འབད་ཡོོདཔ་ཟེར་མི་ བསྒྲུབ་ནི་ནང་ གཞུང་གི་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་བཞིན་ཡོོད་མི་ཚུ་ ནན་བསྐྱར་འབད་ཡོོདཔ་སྦེ་སྟོོནམ་ཨིནམ་དང་ དེ་
ཡོང་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ནི་དང་ ངན་ལྷད་མེད་པའི་མི་སྡེ་ལེགས་ཤོོམ་བཟོོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡོོངས་
དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་སྐུགས་དེ་ ལོ་ལྔ་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཙོོ་ཅན་ ༡༢ པ་ ངན་
ལྷད་མར་ཕབ་འབད་ཡོོདཔ་ཟེར་མི་ བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་དོན་བརྡ་མཚོོན་གཙོོ་བོ་ཅིག་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ སྐུགས་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་
ཐོབས་བྱུས་ ༢༠༡༩-༢༠༢༣ གྱི་ དམིགས་ཡུལ་ཐོབས་བྱུས་གསུམ་ བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕན་གྲོགས་འབདཝ་ཨིན། དམིགས་ཡུལ་
ཐོབས་བྱུས་ཚུ་ཡོང་ ༡) དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་ཡོོདཔ། ༢) དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་དྲེན་
ཤེས་ཡོར་དྲག་གཏང་ཡོོདཔ། དེ་ལས་ ༣) ཁྲིམས་བསྟོར་སྤྱོོད་འབད་མི་དང་ དམ་འཛིན་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ འཇོན་ཚོད་དང་ བློོ་
གཏད་ཡོར་དྲག་བཟོོ་ཡོོདཔ་ཚུ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་འདི་ ༧.༩༧ ཨིནམ་དང་ དེ་གིས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚོད་ ལེགས་ཤོོམ་ཡོོདཔ་སྦེ་སྟོོནམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ 
སྐུགས་འདི་གིས་ དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་ཡོར་དྲག་གཏང་སྟེ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་འབད་ནི་
ནང་ སྤུས་ཚོད་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ ཡོར་དྲག་གཏང་དགོ་པའི་ བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ ༨.༠༨ ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚོད་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་པའི་ 
བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། འབྲུག་དྭངས་གསལ་རྩོལ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༦ ་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལེན་མི་མང་ཤོོས་ཅིག་གིས་ མི་མང་
ཞབས་ཏོག་ཀྱི་སྤུད་ཚོད་ལུ་ བསམ་པ་རྫོོགས་ཡོོདཔ་སྦེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མི་འདི་དང་ རྟགས་མཐུནམ་ཨིན།
 
ཨིན་རུང་ ཕྱིའི་དྲང་སྤྱོོད་ནང་ འགན་འཁྲི་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་འཆར་སྣོང་གུ་ སྐུགས་དམའ་ཤོོས་སྦེ་ཐོོབ་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ ལས་སྡེ་ནང་ ལྟ་
རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ཚུ་ ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་འབད་ཐོོག་ལས་ འགན་འཁྲི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོབས་ལམ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ་སྦེ་བརྡ་སྟོོནམ་
ཨིན། མི་མང་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ནང་ ལུང་ཕྱོོགས་ ཡོང་ན་ མི་སྡེའི་མཐུན་ལམ་ལས་བརྟེན་ ཕྱོོགས་རིས་འབྱུང་དོ་ཡོོད་པའི་འཆར་སྣོང་
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

བསྐྱེད་མི་འདི་ ཀུན་སྤྱོོད་རྣམ་གཞག་ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་བསྟོར་སྤྱོོད་མ་འབད་བ་བཞག་མི་དང་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་མེདཔ་ 
དེ་ལས་ བྱ་སྒོ་ལོག་སྤྱོོད་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ནང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་དགག་བཤེར་དང་ཚོད་མཉམ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན།

ནང་གི་དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་སྐུགས་ ༧.༩༨ ཐོོབ་མི་འདི་གིས་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་གནས་ཚོད་ལེགས་ཤོོམ་ཡོོད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། སྐུགས་དེ་སྦེ་ཐོོབ་མི་
དེ་ཡོང་ བྱ་བའི་དྲང་སྤྱོོད་རྒྱ་ཚོད་ཀྱིས་ ཕན་འདེབས་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ འབད་དེ་ཡོོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དྲང་སྤྱོོད་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་དང་ བཟོང་
སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་ཐོད་ སྐུགས་ བསམ་པ་རན་ཏོག་ཏོ་གྱི་གནས་རིམ་ནང་ཚུད་ཡོོད་མི་འདི་གིས་ ལས་ཚོོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོོལ་དང་ 
ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོོ་དགོཔ་ དེ་ལས་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ བཟོང་སྤྱོོད་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཀུན་སྤྱོོད་སྟོོན་
དགོ་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་ཨིན། ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་ལམ་ལུགས་ནང་ སྐུགས་དམའ་ཤོོས་སྦེ་ཐོོབ་ཡོོད་མི་གིས་ངན་ལྷད་ ཡོང་ན་ བྱ་ངན་
འཐོབ་ཡོོད་པའི་སྐོར་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ནིའི་ཐོབས་ལམ་མེདཔ་ ཡོང་ན་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་
ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐོབས་ལམ་མེད་མི་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་དགག་བཤེར་དང་ཚོད་མཉམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་སྟོོནམ་
ཨིན། བརྟག་ཞིབ་འདི་གིས་ དྲང་སྤྱོོད་དང་དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ དྲང་བདེན་ཚུ་ཡོར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དབུ་ཁྲིདཔ་
ཚུ་གི་བྱ་སྤྱོོད་ཡོར་དྲག་གཏང་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ཅིག་སྦེ་ གསལ་སོྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཀུན་སྤྱོོད་བརྩི་འཇོག་དང་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་
མི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ལས་ཚོོགས་ནང་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཀུན་སྤྱོོད་དང་ བློོ་གཏད་ དྭངས་གསལ་ འགན་འཁྲི་ དེ་ལས་ དྲང་བདེན་
ཚུ་ དཔེ་སྟོོན་འབད་དེ་ དེ་ཚུ་ ཡོར་འཕེལ་གཏངམ་ཨིན་ཟེར་ རྒྱལ་སྤྱི་ཞིབ་འཚོོལ་པ་ཚུ་གིས་ ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོོདཔ་ཨིན།

དེ་མ་ཚོད་ ཀུན་སྤྱོོད་དང་ དྲང་སྤྱོོད་ དེ་ལས་ དྲང་བདེན་ཅན་གྱི་ བློོ་གཏད་ཚུགས་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷད་གདོང་ལན་འབད་
ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་སྦོོམ་སྦེ་བསྐྱེདཔ་མ་ཚོད་ དཔེ་སྟོོན་ཐོོག་ལས་དབུ་ཁྲིད་འབདཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ མི་མང་
ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ངན་ལྷད་འབྱུང་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ཡོོད་མི་ཚུ་ རྩ་མེད་གཏང་ནི་ནང་ འབད་བརྩོན་
བསྐྱེདཔ་ཨིན། 

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོོད་པའི་ རྒྱབ་སྣོོན་ཚུ་གིས་ སྤྱི་གཡོོགཔ་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་བྱ་
སྤྱོོད་སྟོོན་ནི་དང་ ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རོྟག་དམ་དམ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ བཟོང་སྤྱོོད་ལྡན་པའི་དབུ་ཁྲིདཔ་གི་ཁྱད་ཆོས་
སྟོོན་ཐོོག་ མི་མང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ ངན་ལྷད་དང་ བྱ་ངན་ཚུ་སེལ་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ་ཀྱི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་ཡོོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༡༡ བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ 
"ལོ་བཅུ་ཐོམ་བཅོ་ལྔ་ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ མ་འོངས་པ་གི་མནོ་བསམ་བཏངམ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱོག་ལཱ་ཚུ་ག་ཡོ་ར་ ལེགས་ཞིམ་
སྦེ་འགྱོ། མི་སེར་ཚུ་ཡོང་ ད་རེས་བ་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་ ལེགས་ཞིམ་སྦེ་སྡོོད་ཚུགས་པ་ཅིན་ བཀའ་དྲིན་བསམ་དགོཔ་ར་ 
ཞི་གཡོོགཔ་ཚུ་ལུ་བསམ་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ སྟོབས་མ་བདེཝ་ཐོོན། ནང་དོག་སར་ཚུད། ལཱ་ཁག་རྐྱབ་འབད་བ་ཅིན་ ཞི་གཡོོགཔ་ཚུ་
གིས་ འཐུས་སྦོོམ་སྦེ་ར་ ཤོོར་སོང་པའི་རྟགས་ཨིན་པས་" ཞེས་གསུངས་གནང་ནུག།
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ཟུར་སྦྲགས།

ཟུར་སྦྲགས་༡ པ་ རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་པའི་ ལས་སྡེ་དང་ ཞབས་ཏོག་གི་ཐོོ།

ལྷན་ཁགལྷན་ཁག ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚོལ་ལྷན་ཁག

ཚོོང་འབྲེལ་ཤིང་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ།

སྒོ་ནོར་ཞབས་ཏོག

ས་ཆ་སྒྱུར་སོར། (ཆུ་ཞིང་ལས་སྐམ་ཞིང་།)

ཞིང་ཆུ་བཟོོ་བཀོད་ཞབས་ཏོག

སྒོ་ནོར་ཐོོན་ཤུགས་དོན་ལུ་ཕ་སོན་དང་མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ། 

ཤིང་མིན་པའི་ ནགས་ཚོལ་འཐོོན་སྐྱེད་བཀྲམ་སྤེལ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

བསྟོན་རྒྱས་ལྷན་ཁག

ནང་བཟོོ་དང་བཟོོ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ ཆོག་ཐོམ་གསར་སྤྲོོད་ཀྱི་གནང་བ།

རང་བཞིན་རྒྱུ་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས་ ནང་འདྲེན་གྱི་ཆོག་ཐོམ་གསར་སྤྲོོད།

ཕྱིར་ཚོོང་དང་ནང་འདྲེན་གྱི་ གནང་བ།

སྦུངས་ཚོོང་དང་སིལ་ཚོོང་གི་ཆོག་ཐོམ་གསར་སྤྲོོད།

ཚོོང་འབྲེལ་དང་བཟོོ་གྲྭའི་ཆོག་ཐོམ་གསར་སྤྲོོད་ཀྱི་གནང་བ་དང་བསྐྱར་གསོ།

མེ་རླུང་རྒྱ་རྫི་གསར་སྤྲོོད།

ཚོོང་སྡེའི་མཉམ་སྡེབ་འབད་ནི།

སྤྲོོ་སྟོོན་ཆོག་ཐོམ་གསར་སྤྲོོད་ཀྱི་གནང་བ། (དངོས་མཐོོང་ལས་རིམ་ལ་སོགས་པ་)

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག

སློོབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཞབས་ཏོག

ཆེ་རིམ་ཤེས་ཡོོན་གྱི་དོན་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནི།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག

ཁྲལ་གྱི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་སྤྲོོད་ནི།

ཁྲལ་རིགས་དབྱེ་ཞིབ་དང་ལོག་སྤྲོོད་ཞབས་ཏོག

ཁྲལ་མཐོོ་བཏུག་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག

ཁྲལ་གོང་ཡོངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་བྱིན་ནི།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག
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ལྷན་ཁགལྷན་ཁག ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག
ལམ་ཡིག་/ལམ་འགྲུལ་ཡིག་ཆས་བྱིན་ནི།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག
སྨན་རིགས་སྤྲོོད་ལེན་དང་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག

སྣུམ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐོམ་གསར་སྤྲོོད་དང་ བསྐྱར་གསོ།

སྣུམ་འཁོར་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་ ཡིག་ཆ་ཐོོ་བཀོད་དང་བསྐྱར་གསོ།

རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཉེས་བྱ་དང་ཉེས་ཆད་ཀྱི་དངུལ་སྤྲོོད་ལེན།

སྒེར་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་ཐོོ་བཀོད་དང་ གནང་བ་བྱིན་ནི།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

ནང་སྲིད་དང་སྲོོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

སྐྱེས་མིའི་ཐོོ་བཀོད།

བཟོའ་ཚོང་གཙོོ་ཅན་ སོར་བསྒྱུར།

མི་མང་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་དང་ གནས་སྡོོད་ཆོག་ཐོམ་བཟོོ་ནི།

གུང་དང་བཟོའ་ཚོང་གི་ཁ་གསལ་ལེན་ནི།

མི་མང་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་དང་གནས་སྡོོད་གནང་བ་ གསར་ཚོབ་སྤྲོོད་ལེན།

མི་མང་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་ནང་མིང་དང་སྐྱེས་ཚེས་ བསྒྱུར་སོར།

མི་རྩིས་ཀྱི་རྩོད་ཉོགས་མཐོོ་གཏུགས་(མི་རྩིས་འཛག་ལུས་ མི་རྩིས་དུས་མཐུན་བཟོོ་ནི་ བྲོས་ཟུར་འགྱོ་
ཡོོད་མི་ དེ་ལས་ ཕྱིར་བསྐྱོད)

ལཱ་འབད་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐོམ།

འཛུལ་ནིའི་ཆོག་ཐོམ་ འགྲུལ་ཐོམ་ འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ཐོམ།

ཅ་རྙིང་དང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ཆོག་ཐོམ་བྱིན་ནི།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

ལས་གཡོོག་ལྷན་ཁག

ཕྱི་རྒྱལ་གཡོོག་སྤྲོོད་ཀྱི་གདམ་འཐུ་དང་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི། 

ཕྱི་མི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གི་ཆོག་ཐོམ་སྤྲོོད་ནི།

དམ་འཛིན་དང་ལྟ་རྟོག་ཞབས་ཏོག

གནས་སྐབས་ལས་བྱེདཔ་དང་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་གནང་བ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག
འཕྲུལ་ཆས་གླར་སྤྲོོད། 

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

འབྲུག་ཚོོང་དང་བཟོོ་གྲྭའི་ཚོོགས་སྡེ།
ཚོོང་འབྲེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་གི་སློོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་
བརྟག་ཞིབ་ཚོོགས་སྡེ།

ཆོས་རྒྱུགས་ཡིག་ཆ་གི་ འདྲ་པར་བྱིན་ནི། 

ཡིག་ཆ་གསར་ཚོབ་སྤྲོོད་ནི།

ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་འབྲི་ཤོོག་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སློོབ་དཔོན་གྱི་གདམ་འཐུ།

ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་འབྲི་ཤོོག་ཚུ་ བདག་སྐྱོང་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སློོབ་དཔོན་གྱི་གདམ་འཐུ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་བརྡ་
བརྒྱུད་དབང་འཛིན།

པར་བཏབ་ནི་དང་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་གནང་བ་དང་བསྐྱར་གསོ།

རྒྱལ་ཡོོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱི་གི་ གློག་བརྙན་གྱི་ཆོག་ཐོམ་བྱིན་ནི།

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ངོས་འཛིན།

རྒྱང་མཐོོང་གི་གནང་བ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་གསོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོོགས་སྡེ།
གསོ་རིག་གི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོོད་མི་ཚུ་གི་ ཐོོ་བཀོད་དང་གནང་བ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་སྨྱོོས་རྫོས་བཀག་འཛིན་དབང་
འཛིན།

སྨན་རྫོས་ནང་འདྲེན་གྱི་གནང་བ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་གི་གནས་ཚོད་ལས་ཁང་། བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་རང་བཞིན་གནས་སྟོངས་ཉམས་
སྲུང་བློོ་གཏད་མ་དངུལ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་དང་ རྒྱལ་
ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྟེ་བ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

བཟོོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོོགས།

བཟོོ་བསྐྲུན་ལག་ཁྱེར་ བསྐྱར་གསོ་དང་ཐོོ་བཀོད།

བཟོོ་བསྐྲུན་ལག་ཁྱེར་ ཡོར་སེང་ ཡོང་ན་ མར་ཕབ།

མིང་དང་བདག་དབང་ དེ་ལས་ ས་གནས་ སྒྱུར་སོར་གྱི་ཞབས་ཏོག

བཟོོ་བཀོདཔ་ཐོོ་བཀོད་དང་ བསྐྱར་གསོ།

གྲོས་བསྟུན་པ་དང་མཁས་ལྡན་ལས་གཡོོག་ཐོོ་བཀོད་དང་བསྐྱར་གསོ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་སྐྱིན་འགྲུལ་བརྡ་དོན་ཡིག་ཚོང་ཚོད་
འཛིན།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

མི་སྡེ་ལས་ཚོོགས་དབང་འཛིན། 
ཞུ་ཡིག་གསར་པའི་གནང་བ་དང་ཆོག་ཐོམ་བསྐྱར་གསོ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྫོོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་
ཡིག་ཚོང་།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

སྨན་རིགས་རྒྱུན་བཀོད་དབང་འཛིན།

སྨན་རྫོས་ནང་འདྲེན་གྱི་གནང་བ།

ཚོོང་འབྲེལ་དང་བགོ་བཀྲམ་འབྲེལ་བའི་ ཁྱད་རིག་གི་གནང་བ།

ཚོོང་འབྲེལ་དང་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་ལག་ཁྱེར།

སྨན་ཚོོང་ཁང་བཙུགས་ཆོག་པའི་ དབང་ནུས་ལྡན་པའི་མི་ངོའི་ ཐོོ་བཀོད་དང་བསྐྱར་གསོ།

ལྟ་རྟོག་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་
ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚོང་།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོོངས་
གཙོོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་།

ནད་འཁོར་ཞབས་ཏོག

ནདཔ་ཕྱི་རྒྱལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་གནང་བ་དང་ཕྱིར་གཏུགས།

གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར་བྱིན་ནི།

ནད་པའི་ཟོས་བཅུད་ཞབས་ཏོག

ཕྱི་སྡོོད་ནད་པའི་སྨན་བཅོས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་འདུའི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་
ཚོང་།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྒྱལ་ཡོོངས་ཚོོགས་སྡེའི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་
ཚོང་།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྒྱལ་ཡོོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལུའི་ལྷན་
ཚོོགས།

ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག (བུ་ཚོབ་ལེན་ནིའི་བྱ་རིམ་དང་ བརྟག་ཞིབ་)

སློབ་སྟོོན་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྒྱལ་ཡོོངས་མཐོའ་འཁོར་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་
དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚོང་།

གནས་བསྟུན་ཞིབ་དཔྱད།

མཐོའ་འཁོར་གནང་བ་ སྤྲོོད་ནི་དང་བསྐྱར་གསོ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

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

བདག་དབང་ལག་ཁྲམ་ སྤྲོོད་ནི།

གཞི་གསར་ཞབས་ཏོག

ས་ཆ་སྒྱུར་སོར་གྱི་གནང་བ།

ས་ཆ་སྤོ་སོར་གྱི་གནང་བ།

ས་ཆ་ བརྗེ་སོར་གྱི་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་གི་གནས་ཚོད་ལས་ཁང་། བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

གཙུག་ལག་གཙོོ་འཛིན་འོག་མའི་ཡིག་
ཚོང་།

འཛུལ་བཞུགས་ཞབས་ཏོག (སྒེར་དང་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར།)

ཞིབ་འཚོོལ་གྲོགས་རམ་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ།

རྒྱུན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོགས།

ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་བྱིན་ནི།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོོགས་སྡེ། བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློོབ་སྡེ། བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན།
དངུལ་བརྗེ་སོར་གྱི་གནང་བ་སྤྲོོད་ནི་དང་ བསྐྱར་གསོ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་བལྟ་བཤོལ་ཚོོགས་སྡེ།

ལྟ་བཤོལ་ཚོོང་ལཱ་འཐོབ་མི་ཚུ་གི་ ལྟ་རྟོག་ཞབས་ཏོག

ལྟ་བཤོལ་ཚོོང་ལཱ་དང་ངོ་ཚོབ་ཚུ་གི་ བརྟག་ཞིབ་དང་ངོ་སྦྱོོར།

བཟོའ་ཁང་གི་གནས་ཚོད་དང་སྤུས་ཚོད་ཀྱི་ངོ་སྦྱོོར།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ལས་འཛིན།ལས་འཛིན། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ཚོད། བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་གི་ཁྲལ་ཡོངས་ཚོད་འཛིན། བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་འགྲེམས་རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན། 

རྒྱལ་སྤྱི་དང་ནང་འཁོད་འགྲེམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག

རྒྱལ་སྤྱི་དང་ནང་འཁོད་ ཐོོ་བཀོད་ཡི་གུའི་ཞབས་ཏོག

རྒྱལ་སྤྱི་དང་ནང་འཁོད་ལག་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག

ཕིཊ་ཌིསི་དང་ཊི་ཨེན་ཊི་ (རྒྱལ་སྤྱི་)/ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ དེ་འཕྲོ་ལས་ ལག་རྟགས་སྐྱེལ་སྤྲོོད་འབད་མིའི་
ཞབས་ཏོག

ཡོོངས་འབྲེལ་ཚོོང་ལས།

ཝེས་ཊན་ཡུ་ནི་ཡེན་ དངུལ་གཏོང་ལེན།

ནང་འཁོད་དངུལ་གཏོང་ལེན།

རྒྱ་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ གློག་རིག་ཐོོག་ དངུལ་གཏོང་ལེན།

མི་དམངས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག (ཐིམ་ཕུག་དང་ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དང་ ཕུལ་ཚོོགས་གླིང་དང་ཀཱོོལ་
ཀོ་ཊའི་བར་ན་)

ཁྲོམ་སྡེ་འགྲུལ་འཁོར་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚོད།

གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ།

ཁྲལ་བཏབ་ནི།

གློག་རིག་ཐོོག་ འཛིན་ཤོོག་དངུལ་སྤྲོོད།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚོད།

རྒྱུན་མངགས་འབད་མིའི་ངོ་སྤྲོོད་རིམ་ཚོན་(ཨེས་ཨའི་ཨེམ) དང་རྩིས་ཤོོག་ངོ་ཚོབ་ཀྱི་གདམ་འཐུ།

འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཡོོངས་འབྲེལ་ཝའི་ཕའི་དང་ བི་ཝ་ལེཊ་ དེ་ལས་ གློག་རིག་ཐོོག་རྩིས་ཤོོག་
གསར་བཙུགས་ལ་སོགས་པའི་ ཕན་ཐོོག་ཆེ་བའི་ཞབས་ཏོག

ནང་འཁོད་ཡོོངས་འབྲེལ་གྱི་གློག་ཐོག་མཐུད་སྦྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡོོངས་འབྲེལ་གྱི་གློག་ཐོག་མཐུད་སྦྲེལ།

ཡོོངས་འབྲེལ་མངའ་ཁོངས་ཐོོ་བཀོད།

ཡོོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འཚོོ་བརྟེན།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

བཟོོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན།
འཕྲུལ་ཆས་གླར་སྤྲོོད་ཞབས་ཏོག (སྒེར་སྡེ་ལུ་)

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ལས་འཛིན།ལས་འཛིན། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

འབྲུག་སློར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚོད། བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

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

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་ཚོད། བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་བཟོའ་སྤྱོོད་ལས་འཛིན་ཚོད།
སོ་ནམ་ཞིང་པ་ཚུ་ལུ་ རིན་བསྡུར་ནང་ གྲོགས་རམ་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཚོད།

གླར་སྤྲོོད་ཞབས་ཏོག

ཉམས་བཅོས་ཞབས་ཏོག

མཁོ་ཆས་གསར་གྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚོད། བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

སྨན་ལྗོངས་གསོ་རིག་བཟོོ་བསྐྲུན་ལས་
འཛིན་ཚོད།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

ཁྱིམ་བཟོོ་བཟོོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་ཚོད།

ཞི་གཡོོགཔ་ལུ་སྒྲིང་ཁྱིམ་བགོ་བཀྲམ།

ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས།

ཁང་གླའི་རྩིས་སྒྲིག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

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

དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་སྤྲོོད་ནི།

སྐྱིན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག་ (ཤེས་རིག་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ ཁྱིམ་བཟོོའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ འཐུས་མིའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ 
སློོབ་ཕྲུག་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་ དེ་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ།)

སྒྲིང་ཁྱིམ་བགོ་བཀྲམ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རང་བཞིན་འཐོོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་ཚོད་འཛིན།

ཤིང་ཆའི་ཞབས་ཏོག (ཤིང་དུམ་དང་ དྲ་ཤིང་ ཐོབ་ཤིང་ ཤིང་གི་གཞོག་ལེབ་ དེ་ལས་ པང་ལེབ་དང་
ཨེན་ཏ་ ཤིང་ལྕངམ་སོགས་ མཐུད་དེ་བཟོོ་ཡོོད་པའི་ཤིང་ཆས་)

 བྱེམ། (ཆུ་ཁ་ལས་བརྐོ་བའི་ཉམས་འགྱུར་ཅན་གྱི་བྱེམ་)

རྡོ། (རྡོ་ཕུ་དང་ རྡོ་རུག་ དེ་ལས་ གཙོང་ཆུའི་མཐོའ་མར་གྱི་ རྡོ་རུག་དང་བྱེམ་བཏོན་ནི།)

ཤོར་ཁ་ཐུག་ལས་ བྱེམ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་སྤྱི་མཐུན་དབང་འཛིན་
ཚོད།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

འབྲུག་གནམ་གྲུ་ཧེ་ལི་ཀོབ་ཀྲར་ཞབས་
ཏོག་ལས་སྡེ།

གློ་བུར་ཞབས་ཏོག (ཨེམ་ཨི་ཌི་ཨི་བཱི་ཨེ་སི་/སི་ཨེ་སེས་ཨི་བཱི་ཨེ་སི་ དང་མེ།)

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

གྲོང་གསེབ་ཚོོང་ལས་གོང་འཕེལ་ཚོད་
འཛིན།

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཆ་འཇོག་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ།རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

ངན་ལྷན་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ཉོག་བཤོད་ཐོོ་བཀོད་ཞབས་ཏོག (རྐང་བཙུགས།)

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་གི་བཙོག་འཐུ་ལྷན་ཚོོགས།
བཙོག་འཐུའི་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ།རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།
གློག་རིག་ཐོོག་གི་ རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོོག་ལྷན་ཚོོགས།
ཞི་གཡོོག་ཕན་བདེའི་ཐོོབ་བརྗོད་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

སྨན་ཁང་/གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང།སྨན་ཁང་/གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

རྒྱལ་ཡོོངས་དང་ལུང་ཕྱོོགས་གཙོོ་བསྟེན་
སྨན་ཁང་།

ཕྱི་སྡོོད་ནད་པའི་སྨན་བཅོས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག

ནད་འཁོར་ཞབས་ཏོག

ཕྱི་རྒྱལ་སྨན་བཅོས་ཕྱིར་གཏུགས།

གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར་སྤྲོོད་ནི།

ནད་པའི་ཚོད་བཟུང་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག

རྫོོང་ཁག་སྨན་ཁང་དང་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་།

ཕྱི་སྡོོད་ནད་པའི་སྨན་བཅོས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག

ནད་འཁོར་ཞབས་ཏོག

ཕྱི་ཁར་སྨན་བཅོས་ཕྱིར་གཏུགས།

གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར་སྤྲོོད་ནི།

ནད་པའི་ཚོད་བཟུང་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

འབྲུག་གི་མངོན་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

དྲང་ཁྲིམས་བདག་སྐྱོང་ ཐོོག་དམའ་ ཡོང་ན་ ས་ཁྱོན་དབང་ཁྱབ་དང་བསྟུན་པའི་ རྩོད་གཞིའི་རྩོད་
བཤེར།

ས་ཁྱོན་དབང་ཁྱབ་ལུ་མ་བསྡུ་བའི་ཞབས་ཏོག

མཐོོ་གཏུགས་ཞབས་ཏོག

འཁྲུན་ཆོད་བསྟོར་སྤྱོོད།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

ཆེ་མཐོོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

དྲང་ཁྲིམས་བདག་སྐྱོང་ ཐོོག་དམའ་ ཡོང་ན་ ས་ཁྱོན་དབང་ཁྱབ་དང་བསྟུན་པའི་ རྩོད་གཞིའི་རྩོད་
བཤེར།

ས་ཁྱོན་དབང་ཁྱབ་ལུ་མ་བསྡུ་བའི་ཞབས་ཏོག

མཐོོ་གཏུགས་ཞབས་ཏོག

གཉེན་ཐོམ་སྤྲོོད་ནི། (ཕྱི་མི་གཅིག་ཁར་)

འཁྲུན་ཆོད་བསྟོར་སྤྱོོད།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

དྲང་ཁྲིམས་བདག་སྐྱོང་ ཐོོག་དམའ་ ཡོང་ན་ ས་ཁྱོན་དབང་ཁྱབ་དང་བསྟུན་པའི་ རྩོད་གཞིའི་རྩོད་
བཤེར།

ཡིག་ཆས་དང་སྐད་འགྱུར་གྱི་ངོས་སྦྱོོར་ལ་སོགས་པའི་ མི་མང་ངོས་སྦྱོོར། (ཐིམ་ཕུག་རྫོོང་ཁག་ཁྲིམས་
འདུན་རྐྱངམ་ཅིག)

མཐོོ་གཏུགས་ཞབས་ཏོག

གཉེན་ཐོམ་སྤྲོོད་ནི།

འཁྲུན་ཆོད་བསྟོར་སྤྱོོད།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས།

དྲང་ཁྲིམས་བདག་སྐྱོང་།: ཐོོག་དམའ་ ཡོང་ན་ ས་ཁྱོན་དབང་ཁྱབ་དང་བསྟུན་པའི་ རྩོད་གཞིའི་རྩོད་
བཤེར།

གཉེན་ཐོམ་སྤྲོོད་ནི།

འཁྲུན་ཆོད་བསྟོར་སྤྱོོད།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་།

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཞབས་ཏོག (རྒྱུན་སྤྱོོད་རྩིས་ཁྲ་དང་དུས་བཟོོ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་འཆར་ དུས་
བཟོོ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ ཕྱི་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ རྒྱབ་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ ལོག་འབྱུང་བཙུགས་བཞག་ 
དེ་ལས་ གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་)

རྒེད་འོག་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ཚོད་འཛིན།
སྣུམ་འཁོར་ཉེན་བཅོལ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོོངས་དངུལ་ཁང་ཚོད་འཛིན།

སྐྱིན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག (མ་དངུལ་དང་མ་དངུལ་མིན་པའི་ཞབས་ཏོག)

དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་དང་ཤོོག་བྱང་ཞབས་ཏོག་ (དངུལ་འཛིན་ཤོོག་བྱང་དང་དངུལ་བཏོན་ཤོོག་
བྱང་ དེ་ལས་ སྔར་སྤྲོོད་ཤོོག་བྱང་)

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཞབས་ཏོག (རྒྱུན་སྤྱོོད་རྩིས་ཁྲ་དང་དུས་བཟོོ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་འཆར་ དུས་
བཟོོ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ ཕྱི་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ རྒྱབ་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ ལོག་འབྱུང་བཙུགས་བཞག་ 
དེ་ལས་ གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་)

ཡོོངས་འབྲེལ་/འགྲུལ་འཕྲིན་དངུལ་ཁང་ལས་དོན།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་།

སྐྱིན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག (མ་དངུལ་དང་མ་དངུལ་མིན་པའི་ཞབས་ཏོག)

བཙུགས་བཞག་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་པི་ཨེན་བི་དངུལ་ཁང་ཚོད་འཛིན།

སྐྱིན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག (མ་དངུལ་དང་མ་དངུལ་མིན་པའི་ཞབས་ཏོག)

དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་དང་ཤོོག་བྱང་ཞབས་ཏོག་ (དངུལ་འཛིན་ཤོོག་བྱང་དང་དངུལ་བཏོན་ཤོོག་
བྱང་ དེ་ལས་ སྔར་སྤྲོོད་ཤོོག་བྱང་)

དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ཞབས་ཏོག (རྒྱུན་སྤྱོོད་རྩིས་ཁྲ་དང་དུས་བཟོོ་བཙུགས་བཞག་དངུལ་འཆར་ དུས་
བཟོོ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ ཕྱི་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ རྒྱབ་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ ལོག་འབྱུང་བཙུགས་བཞག་ 
དེ་ལས་ གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་)

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚོད།

སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ་ཐོོབ་བརྗོད། (ཨར་རྐུན་དང་སྐྱེལ་འགྲེན་འབད་བཞིན་ཡོོད་པའི་དངུལ་ དམ་ཚིག་
འགན་ལེན་གྱི་ཉེན་བཅོལ་ ངོ་རྐྱང་ ཡོང་ན་ སྡེ་ཚོན་ནང་ངོ་རྐྱང་བར་རྐྱེན་ཉེན་བཅོལ་ བཟོོ་བཀོད་ཉེན་
བཅོལ་)

སྐྱིན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག (བཟོོ་གྲྭ་ལས་སྡེའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་སྐྱིན་འགྲུལ་ ཚོོང་ལས་སྐྱིན་
འགྲུལ་ དེ་ལས ལོག་ལེན་སྐྱིན་འགྲུལ་)

གཙོོ་རིམ་ལས་སྡེའི་སྐྱིན་འགྲུལ།

མཛོད་ཆས་ཐོོབ་བརྗོད།

སྐྱུན་འགྲུལ་རྒྱབ་སྲུང་ཐོོབ་བརྗོད།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྫོོང་ཁགརྫོོང་ཁག ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

རྫོོང་ཁག (༢༠)

མི་རྩིས་ཞབས་ཏོགམི་རྩིས་ཞབས་ཏོག

ཚེ་འདས་ཀྱི་སྙན་ཞུ།

ནང་མི་གཙོོ་ཅན་ སོར་བསྒྱུར།

མི་མང་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་དང་གནས་སྡོོད་ཆོག་ཐོམ་བཟོོ་ནི།

གུང་དང་བཟོའ་ཚོང་སྐོར་ ཁ་གསལ་ལེན་ནི།

མི་མང་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་དང་གནས་སྡོོད་ཆོག་ཐོམ་གསར་ཚོབ་སྤྲོོད་ལེན།

མི་མང་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་ནང་ མིང་དང་སྐྱེས་ཚེས་སྒྱུར་སོར་།

རྒེད་འོག་ ཡོང་ན་ རྫོོང་ཁག་ ཡོང་ན་ རྫོོང་ཁག་གཉིས་ཀྱི་བར་ མི་རྩིས་སྤོ་སོར།

མི་རྩིས་ཀྱི་རྩོད་ཉོགས་མཐོོ་གཏུགས་ (མི་རྩིས་འཛག་ལུས་) མི་རྩིས་དུས་མཐུན་བཟོོ་ནི་ བྲོས་ཟུར་ 
དེ་ལས་ ཕྱིར་བསྐྱོད།

ས་ཁྲམ་ཐོོ་ཡིག་ཞབས་ཏོགས་ཁྲམ་ཐོོ་ཡིག་ཞབས་ཏོག

བདག་དབང་ལག་ཁྱེར་ལེན་ནི།

ས་གཏའ་མར་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོག་ཐོམ་ལེན་ནི།

གྲོང་གསེབ་ཁྱིམ་བཟོོའི་དོན་ལུ་གནང་བ་ལེན་ནི།

ཕྱིར་བཏོན་ལུས་པའི་རྩོད་ཉོགས་ཞབས་ཏོག

བདག་དབང་ཡོོད་པའི་ས་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ནགས་ཚོལ་ས་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་བརྗེ་སོར།

ཆུ་ཞིང་ལས་ཁྱིམ་ས་ལུ་བསྒྱུར་སོར།

ཆུ་ཞིང་ལས་སྐམ་ཞིང་ལུ་བསྒྱུར་སོར།

རྩྭ་འབྲོག་དང་སྲོོག་ཤིང་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ནགས་ཚོལ་ས་ཆ་གླར་སྤྲོོད།

ཚོོང་འབྲེལ་སོ་ནམ་ཞིང་སའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ནགས་ཚོལ་ས་ཆ་གླར་སྤྲོོད།



122

རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

རྫོོང་ཁག (འཕྲོ་མཐུད།)

ས་གཏེར་ལས་སྣོའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ནགས་ཚོལ་ས་ཆ་གླར་སྤྲོོད།

གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཆ་སྤོ་སོར།

བདག་དབང་ཡོོད་པའི་ས་ཆ་གཞུང་ལེན་དང་ས་ཚོབ།

ལམ་སྲོོལ་ཞབས་ཏོགལམ་སྲོོལ་ཞབས་ཏོག

ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་གནང་བ་སྤྲོོད་ནི།

ཆོས་བསྟེན་/མ་ཎི་དུང་འཁོར་གསར་བཞེངས་ཀྱི་གནང་བ།

བཟོོ་རིགས་ཞབས་ཏོགབཟོོ་རིགས་ཞབས་ཏོག

འགན་འཛིན་གྱི་འཛིན་ཤོོག་བདེན་དཔྱེད།

ལཱ་གི་ས་ཁོངས་ལྟ་རྟོག་ཞབས་ཏོག

ལཱ་གི་རྩིས་སྤྲོོད་ལེན།

གྲོང་གསེབ་ཁྱིམ་བཟོོའི་གནང་བ།

བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་ས་ཁྲ་དང་བཟོོ་བཀོད་གནང་བ།

མཐོའ་འཁོར་གནས་སྟོངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོགམཐོའ་འཁོར་གནས་སྟོངས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག

སྣུམ་འཁོར་ལམ་དང་ལས་འགུལ་ ནགས་ཚོལ་གྱི་ལས་སྣོ་ ས་གཏེར་དང་རྡོ་བཏོན་ གློག་ཤུགས་
བརྒྱུན་ཐོག་ བལྟ་བཤོལ་ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གི་དོན་ལུ་ མཐོའ་འཁོར་གནང་བ་ལེན་ནི།

མཐོའ་འཁོར་གནང་བ་བསྐྱར་གསོ།

གསོ་བའི་ཞབས་ཏོགགསོ་བའི་ཞབས་ཏོག

གྲོང་གསེབ་མཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ གཙོང་སྦྲའི་ཞབས་ཏོག

སོ་ནམ་ཞབས་ཏོགསོ་ནམ་ཞབས་ཏོག

སོ་ནམ་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ།

མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ། 

རྒྱ་སྐྱེད་ཞབས་ཏོག

ས་ཆ་བསྒྱུར་སོར།

སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བ་གིས་ འཕྲུལ་ཆས་གླར་ལེན།

གློག་མེ་རཝ་གི་ཞབས་ཏོག

སྒོ་ནོར་ཞབས་ཏོགསྒོ་ནོར་ཞབས་ཏོག

ཚོོང་ལས་དོན་ལུ་ ཉ་གསོ་སྐྱོང་དང་ བྱ་གསོ་སྐྱོང་ དེས་ལས ཕགཔ་གསོ་སྐྱོང་གི་གནང་བ།

སྒོ་ནོར་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་དངོས་ སྤྲོོད་ལེན་དང་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ།

ཤེས་ཡོོན་བལྟ་སྐོར་དང་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕོལ་གྱི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་གི་གདམ་འཐུ།

ཤེས་རིག་ཞབས་ཏོགཤེས་རིག་ཞབས་ཏོག

སློོབ་གྲྭ་འཛུལ་བཞུགས་ཞབས་ཏོག (གསར་འཛུལ་དང་གནས་སོར་)
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

རྫོོང་ཁགརྫོོང་ཁག ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

རྫོོང་ཁག (འཕྲོ་མཐུད།)

གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་སྦྱོོང་བརྡར་ནང་ བཅའ་མར་ཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློོབ་དཔོན་གདམ་
བསྐོས།

ལས་རིམ་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་ཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ན་གཞོན་སློོབ་ཕྲུག་གདམ་བསྐོས།

འཛིན་ཤོོག་བདེན་དཔྱད།

སྐྱིན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོགསྐྱིན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག

གྲོང་གསེབ་ཚོོང་ལས་གོང་འཕེལ་ཚོད་འཛིན་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ནིའི་ཞུ་ཡིག།

གཙོོ་རིམ་ལས་སྡེའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག

ཁྲོམ་སྡེ་ཞབས་ཏོགཁྲོམ་སྡེ་ཞབས་ཏོག

མཐུང་ཆུ་དང་བཙོོག་གཡུར་ཞབས་ཏོག

ཕྱོག་སྙིགས་བསྡུ་ལེན་ཞབས་ཏོག

སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་བཟོོ་བཀོད་བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་གནང་བ།

བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་ས་ཁྲ་དང་བཟོོ་བཀོད་གནང་བ།

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོགབདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

ཁྲོམ་སྡེ།ཁྲོམ་སྡེ། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

ཁྲོམ་སྡེ་ (༤)

བཟོོ་རིགས་ཞབས་ཏོགབཟོོ་རིགས་ཞབས་ཏོག

སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོོ་བསྐྲུན་གནང་བ།

བཟོོ་བསྐྲུན་གྱི་ས་ཁྲ་དང་བཟོོ་བཀོད་གནང་བ།

ཁ་འབག་གི་འཛིན་ཤོོག་བདེན་དཔྱད།

ལཱ་གི་རྩིས་སྤྲོོད་ལེན།

ལཱ་གི་ས་ཁོངས་ལྟ་རྟོག།

མི་རྩིས་ཞབས་ཏོགམི་རྩིས་ཞབས་ཏོག

སྐྱེས་མིའི་ཐོོ་བཀོད།

མི་རྩིས་ཀྱི་རྩོད་ཉོགས་མཐོོ་གཏུགས་ (མི་རྩིས་འཛག་ལུས་) མི་རྩིས་དུས་མཐུན་བཟོོ་ནི་ བྲོས་ཟུར་
འགྱོ་མི་ དེ་ལས་ ཕྱིར་བསྐྱོད།

ནང་མི་གཙོོ་ཅན་ སོར་བསྒྱུར།

མི་མང་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་དང་གནས་སྡོོད་ཆོག་ཐོམ་བཟོོ་ནི།

མི་མང་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་ནང་ མིང་དང་སྐྱེས་ཚེས་སྒྱུར་སོར།

གུང་དང་བཟོང་ཚོང་གི་ཁ་གསལ་ཐོོབ་ལེན་འབད་ནི།

ཚེ་འདས་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཞུ།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ཁྲོམ་སྡེ་ (འཕྲོ་མཐུད།)

གོང་འཕེལ་ཚོད་འཛིན་ཞབས་ཏོགགོང་འཕེལ་ཚོད་འཛིན་ཞབས་ཏོག

བདག་རིང་ལག་ཁྱེར་སྤྲོོད་ནི།

ས་ཁྲམ་ཐོོ་ཡིག་ཞབས་ཏོགས་ཁྲམ་ཐོོ་ཡིག་ཞབས་ཏོག

བདག་དབང་ས་ཆ་གཞུང་ལེན་དང་ས་ཚོབ།

མི་མང་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་དང་ གནས་སྡོོད་ཆོག་ཐོམ་གསར་ཚོབ་སྤྲོོད་ལེན།

གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྤོ་སོར།

བདག་དབང་ལག་ཁྱེར་ཐོོབ་ནི།

བདག་དབང་ཡོོད་པའི་ས་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ནགས་ཚོལ་ས་ཆ་དང་ཅིག་ཁར་བརྗེ་སོར།

གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛོམས་དང་སྦྱོོང་བརྡར་ནང་ བཅའ་མར་ཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློོབ་དཔོན་གདམ་
བསྐོས།

ལས་རིམ་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་ཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ན་གཞོན་སློོབ་ཕྲུག་གདམ་བསྐོས།

མཐོའ་འཁོར་གནས་སྟོངས་ཞབས་ཏོགམཐོའ་འཁོར་གནས་སྟོངས་ཞབས་ཏོག

སྣུམ་འཁོར་ལམ་དང་ལས་འགུལ་ ནགས་ཚོལ་གྱི་ལས་སྣོ་ ས་གཏེར་དང་རྡོ་བཏོན་ གློག་ཤུགས་
བརྒྱུན་ཐོག་ བལྟ་བཤོལ་ དེ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་གི་དོན་ལུ་ མཐོའ་འཁོར་གནང་བ་ཐོོབ་ནི།

མཐོའ་འཁོར་གནང་བ་བསྐྱར་གསོ།

ཕྱོག་སྙིགས་བསྡུ་ལེན་ཞབས་ཏོག

ཤེས་རིག་ཞབས་ཏོགཤེས་རིག་ཞབས་ཏོག

སློོབ་གྲྭ་འཛུལ་བཞུགས་ཞབས་ཏོག (གསར་འཛུལ་དང་གནས་སོར་)

གཞི་བརྟེན་ཞབས་ཏོགགཞི་བརྟེན་ཞབས་ཏོག

བཙོོག་གཡུར་ཞབས་ཏོག

ནང་སྟོོང་འགྲུལ་འཁོར་ཞབས་ཏོག

མཐུང་ཆུ་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག

རྒེད་འོགརྒེད་འོག ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

རྒེད་འོག། (༢༠)

སྐྱེས་མིའི་ཐོོ་བཀོད།

ཚེ་འདས་སྙན་ཞུ།

ནང་མི་གཙོོ་ཅན་ སོར་བསྒྱུར།

མི་མང་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་དང་གནས་སྡོོད་ཆོག་ཐོམ་བཟོོ་ནི།

གུང་དང་བཟོའ་ཚོང་གི་ཁ་གསལ་ཐོོབ་ནི།

མི་མང་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་དང་ གནས་སྡོོད་ཆོག་ཐོམ་གསར་ཚོབ་སྤྲོོད་ལེན།
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

རྒེད་འོགརྒེད་འོག ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

རྒེད་འོག། (འཕྲོ་མཐུད།)

མི་མང་ངོ་སྤྲོོད་ལག་ཁྱེར་ནང་ མིང་དང་སྐྱེས་ཚེས་སྒྱུར་སོར།

རྒེད་འོག་ ཡོང་ན་ རྫོོང་ཁག་ ཡོང་ན་ རྫོོང་ཁག་གཉིས་ཀྱི་བར་ མི་རྩིས་སྤོ་སོར།

མི་རྩིས་ཀྱི་རྩོད་ཉོགས་མཐོོ་གཏུགས་ (མི་རྩིས་འཛག་ལུས་) མི་རྩིས་དུས་མཐུན་བཟོོ་ནི་ བྲོས་ཟུར་
འགྱོ་མི་ དེ་ལས་ ཕྱིར་བསྐྱོད།

བདག་དབང་ལག་ཁྱེར་ལེན་ནི།

ས་གཏའ་མར་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོག་ཐོམ་ཐོོབ་ནི།

གྲོང་གསེབ་ཁྱིམ་བཟོོའི་དོན་ལུ་གནང་བ་ལེན་ནི།

ཕྱིར་བཏོན་ལུས་པའི་རྩོད་ཉོགས་ཞབས་ཏོག

བདག་དབང་ཡོོད་པའི་ས་ཆ་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ནགས་ཚོལ་ས་ཆ་དང་ཅིག་ཁར་བརྗེ་སོར།

ཆུ་ཞིང་ལས་ཁྱིམ་ས་ལུ་བསྒྱུར་སོར།

ཆུ་ཞིང་ལས་སྐམ་ཞིང་ལུ་བསྒྱུར་སོར།

རྩྭ་འབྲོག་དང་སྲོོག་ཤིང་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ནགས་ཚོལ་ས་ཆ་གླར་སྤྲོོད།

ཚོོང་འབྲེལ་སོ་ནམ་ཞིང་སའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ནགས་ཚོལ་ས་ཆ་གླར་སྤྲོོད།

ས་གཏེར་ལས་སྣོའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ནགས་ཚོལ་ས་ཆ་གླར་སྤྲོོད།

གྲོང་གསེབ་ས་ཆ་སྤོ་སོར།

བདག་དབང་གི་ས་ཆ་གཞུང་བཞེས་དང་ས་ཚོབ།

གྲོང་གསེབ་ཤིང་ཆས་ཀྱི་གནང་བ།

སྒེར་དང་མི་སྡེ་ནགས་ཚོལ་གནང་བ།

བྱེམ་དང་རྡོ་བསྡུ་ལེན་གྱི་གནང་བ།

ཐོབ་ཤིང་བསྡུ་ལེན་གྱི་གནང་བ།

གྲོང་གསེབ་ཁྱིམ་བཟོོའི་གནང་བ།

ཚེ་སྲོོག་ཉེན་བཅོལ།

སྐྱིན་འགྲུལ་བརྟག་ཞིབ་དང་གནང་བ།

གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ། (ནང་ཁ་ནང་སྒྲིག་)

སློོབ་གྲྭ་གསར་འཛུལ།

རྐྱེན་ངན་འབྱུང་པའི་སྐབས་ གློ་བུར་གྱི་གདོང་ལན། 

སྒོ་ནོར་ཞབས་ཏོག

གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན།

མི་སྡེའི་བརྡ་དོན་ལྟེ་བའི་ཞབས་ཏོག(སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ནི་དང་བཏབ་ནི་ལ་སོགས་པ་)

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག
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རྒྱལ་ཡོོངས་དྲང་སོྤྱོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ།སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། (༡༡)

སློོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་གསར་འཛུལ།

རྒྱུ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ། (སྒྲིག་གོ་དང་ལྷམ་ དེ་ལས་ མལ་ཆས་ལ་སོགས་པ་)

རྒྱུ་དངོས་མཁོ་སྒྲུབ། (ཟོ་སྤྱོོད་ཀྱི་ཅ་ཆས་)

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྒྲུབ། (གནས་སྦྲེལ་ཟོ་ཁང་དང་སློོབ་དཔོན་སྦྱོོང་བརྡར་)

སློོབ་གྲྭའི་ཟོ་སྤྱོོད་འཛིན་སྐྱོང་ཞབས་ཏོག

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློོབ་སྡེ།འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློོབ་སྡེ། ཞབས་ཏོགཞབས་ཏོག

མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ། (༥)
མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭའི་ཟོ་སྤྱོོད་འཛིན་སྐྱོང་ཞབས་ཏོག

བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག





འབྲུག་ལུ་ པར་སྐྲུན་འབད་ཡོོད། ཐིམ་ཕུག

པར་སྐྲུན་འབད་མི།: ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།

པར་སྐྲུན་ཟླ་ཚེས།: སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ པ།

རྒྱལོ་སྤྱིའི་ཚོད་ལྡན་དེབ་ཨང་། ༩༧༨-༩༩༩༣༦-༧༢༢-༣-༤

རྒྱལོ་ཡོོངས་དྲང་སྤྱོོད་བརྟག་ཞིབ་ ༢༠༡༩ ཅན་མ།

ངན་ལྷད་བཀག་སྡོོམ་ལྷན་ཚོོགས།
ཐིམ་ཕུག འབྲུག

སྤྱི་ལོོ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ པ།




