དཀར་ཆག
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རྫོོང་ཁག་ཆོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣

རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧

རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༤༦
རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༠

རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༡

རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨༢

རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༣
རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་དགུ་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༩༩
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད
དར་དཀར་རང
ྫོ ་ཁག་གི
གི་་ས་གནས་གཞུ
ཞུང
ང་ཐེང
ཐེངས་ ༢ པའི
འི་་ རང
ྫོ ་ཁག་ཚག
ྫོ ས་འདུ་
དུ་ཐེང
ཐེངས་དང་པའི་
འི་གྲོས
གྲོས་ཆོད
ཆོད། 
སྤྱི་ཚེས་ ༢༤༡༠༢༠༡༦ ལས་ ༢༥༡༠༢༠༡༦ ཚུན།
ཀ༽ ༡༽འགོ
གོ་་བཙུ
ཙུག
གས་རྟེན
རྟེན་འབྲེལ
བྲེལ་གྱི་
གྱི་མཛད་རིམ
རིམ།
དར་དཀར་རྫོང་ཁག་གི་ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་ ༢ པའི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༡ པ་འདི་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་

ཚྫོགས་པའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་མེ་ཕྫོ་སྤྲེལ་ལྫོ་རང་ཟླ༨པའི་ཚེས་༢༤ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༡༠
པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༤ ལུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཐྫོག་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་མཛད་རིམ་དང་བཅས་འགོ་
བཙུགས་གནང་ཡྫོད།


༢༽ དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་༢པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པའི་ནང་བཅའ་

མར་གཏྫོགས་གནང་པ་བྫོན་གནང་མི་མི་རྗེ་བླམ་གནས་བརྟན་ དྲགོས་དྲང་དཔྫོན་ རྫོང་རབ་ དྲུང་པ་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་
འགོ་དཔྫོན་དང་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་འཐུས་ ༢༧ ལུ་ བྫོན་ལེགས་སྫོ་དང་སྐུ་གཟུགས་བཟང་པྫོ་དང་བཅས་ བཙག་འཐུ་
གྲུབ་གནང་མི་ལུ་ ཡང་བསྐྱར་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡྫོད་ཟེར་གསུང་གནང་ཡི་ དེ་ལས་ ད་རེས་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་

ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་གསལ་བསྒྲགས་ཐེངས་དང་པ་ དང་རྫོང་བདག་གི་ཁྲི་འཛིན་ཐྫོག་ ཁྲི་འཛིན་གོང་
འྫོག་གཉིས་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་དགོཔ་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་ དང་པ་ཁྲི་འཛིན་མི་ངོམ་བཏྫོན་ཏེ་ ཁྲི་འཛིན་བཙག་འཐུ་འབད་
གནང་ནི་

དེ་ལས་ཁྲི་འཛིན་འྫོག་གི་མི་ངོམ་བཏྫོན་ཏེ་ བཙག་འཐུ་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུང་གནང་ཡྫོདཔ་ཞིན་ ཡང་བསྐྱར་

བཀྲིས་བདེ་ལེགས་བཅས་བཙག་འཐུ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
༣༽ཁྲི་འཛིན་གོང་འྫོག་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ།

ད་རེས་ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་༢པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པའི་སྐབས་ལུ་ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་
ལྟར་དྲགོས་རྫོང་བདག་གི་ཁྲི་འཛིན་ཐྫོག་འཐུས་མི་༢༧གི་གྲལ་ལས་མི་ངོམ་བཏྫོན་ཏེ་གསང་བའི་ཚྫོགས་རྒྱན་བཙུགས་

ཐྫོག་ཁྲི་འཛིན་གོང་འྫོག་༢བཙག་འཐུ་གྲུབ་གནང་ཡི།ཁྲི་འཛིན་གྱི་དྫོན་ལུ་མི་ངོམ་དཀར་ན་རྒེད་འྫོག་གི་རྒཔྫོ་རྐྱངམ་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་དགོ་མི་དགོ་ཚྫོགས་རྒྱན་བཙུགས་པའི་སྐབས་དགོ་༢༤དང་མི་དགོ་༣འཐྫོབ་ཡྫོདཔ་ལས་ཁྲི་འཛིན་
སྦེ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་གནང་ཡི།

དེ་ལས་ཁྲི་འཛིན་འྫོགམ་གི་དྫོན་ལུ་མི་ངོམ༤འཐྫོན་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལུ་ཚྫོགས་རྒྱན་བཙུགས་པའི་སྐབས་༡༽ དྫོན་གྲུབ་ལཱ་
རྒྱབ་དམངས་མི་གི་༡༠ ། ༢༽དཱན་བྷ་དུར་གུ་རུང་ལཱ་རྒྱབ་རྒཔྫོ་གི་༥༣༽ གཱན་བྷ་དུར་སུ་བྷ་ཀརྨ་གླིང་རྒཔྫོ་གི༥།
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༤༽རྣམ་རྒྱས་དཔལ་སྒྲོན་བཀྲིས་ལྡིང་རྒཔྫོ་གི་༧ཐྫོབ་ཡྫོདཔ་ཞིན་ཁྲི་འཛིན་འྫོགམ་འདི་དྫོན་གྲུབ་ལཱ་རྒྱབ་དམངས་
མི་འདི་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཅི།

༤༽ཁྲི
ཁྲི་་འཛི
ཛིན
ན་གྱི
གྱི་་འགོ་
གོ་འབྱེ
བྱེད
ད་གསུ
སུང
ང་བཤད།
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ད་རེས་ ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་ ༢ པའི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༡ པ་འཚྫོགས་གནང་མི་དང་

འཁྲིལ་ དེ་ནང་བྫོན་གནང་མི་སྐུ་མགྲོན་ལྟ་རྟྫོག་པ་དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གི་གཙྫོས་པའི་ དྲགོས་རྫོང་རབ་དང་ ལྷ་མྫོའི་

རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག་གི་དྲགོས་དྲུང་པ་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོན་ཡྫོངས་དེ་ལས་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་བྫོན་པ་ལེགས་སྫོ་ཡྫོད་
ཟེར་ཞུ་གནང་ཡི་  དུས་ཅི་ ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྒེད་འྫོག་ ༢༠༥ གི་རྒཔྫོ་ཚུ་ག་ར་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་ལས་བཀྲིས་ཁ་དར་དང་ལེགས་སྫོན་བཀའ་སྫོབ་བཟང་པྫོ་ཚུ་གནང་མི་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚྫོར་ཡྫོད་

ལུགས་དང་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་འབད་རུང་ དྲགོས་རྫོང་བདག་དང་བླམ་ཚུ་གི་འགོ་འདྲེན་ཐྫོག་ལུ་ རྒཔྫོ་ དམངས་མི་ ཚྫོགས་
པ་ཚུ་བསུ་བ་དང་ཁས་བླངས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགསས་ཤྫོམ་སྦེ་མཛད་གནང་མི་ལུ་ཡང་་བཀྲིན་དགའ་ཚྫོར་ཡྫོདཔ་ཨིན་པའི་ཁར་

འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ གྲོས་གཞི་ཚུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོཔ་ཡྫོད་མི་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་གྲོས་
གཞི་ཕུལ་དགོ་པའི་གོ་བརྡ་སྫོད་ཡྫོདཔ་དང་འབྲེལ་གྲོས་གཞི་དང་འཁྲིལ་གསུང་གྲོས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།

༥༽ ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་ ༢ པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ལུ་ ས་གནས་གཞུང ༢༠༠༩ དང་ ས་
གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༤ཅན་མ་ལྟར་

རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་གཏན་འཇགས་ཚྫོགས་ཆུང་གཞི་

བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཚྫོགས་ཆུང་ ༣ གཤམ་འཁོད་འཐུས་མི་ཐྫོག་ལྫོ་ངོ་ལྔའི་རིང་ལུ་ གཞི་བཙུགས་
འབད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

 ཁྲིམས་བཟྫོ་ཚྫོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི།

༡༽ཏའུ་ལ། གཙང་ཁ་རྒཔྫོ་ཁྲི་འཛིན། ༢༽ དཱན་བྷ་དུར་ལཱ་རྒྱབ་རྒཔྫོ།༣༽དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་།འཁྱིལ་སྦི་
ས་དམངས་མི།༤༽ཕུར་ཏན་པ་ཤེར་པ།གེ་སར་གླིང་དམངས་མི།༥༽སངས་རྒྱས།དཀར་ན་དམངས་མི།

 སྒྲིགས་ཁྲིམས་ཚྫོགས་ཆུང་།

༡༽རྣམ་རྒྱས།འཁྱིལ་སྦི་ས་རྒཔྫོ ཁྲི་འཛིན།༢༽རྣམ་རྒྱས་དཔལ་སྒྲོན།བཀྲིས་ལྡིང་རྒཔྫོ།༣༽འཇིགས་

མེད་ཚེ་རིང་། འབྲུག་རྗེས་སྒང་དམངས་མི། ༤༽ པད་མ་ཀུ་མར་ཐཱ་པ། གཙང་ཁ་ དམངས་མི། ༥༽ རི་ཀེ།
བརྩེ་བཟང་དམངས་མི།

 ལྟ་རྟྫོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཚྫོགས་ཆུང་།
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༡༽ཕུར་པ།བརྩེ་བཟང་རྒཔྫོ ཁྲི་འཛིན།༢༽སུར་ཇ་བྷ་དུར་གླིང་བུ།ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་རྒཔྫོ།༣༽པདྨ་དབང་

མྫོ་ཏ་མང་། གེ་སར་གླིང་རྒཔྫོ། ༤༽ རྟ་མགྲིན་ སྒོ་གཞི་རྒཔྫོ། ༥༽ པ་དམ་བྷ་དུར་པའྫོ་རྫོལ། ནི་བཅུ་ལ་
དམངས་མི།

༦༽དཀར་གླིང་རྫིང་ཁའི་ཆུ་ཞིང་འདི་བཙྫོག་ཆུ་འགྱོ་སའི་ཆུའི་གཡུ་བ་འདི་ཆུ་ཞིང་མཇུག་ཚུན་དགོ་པའི་སྐོར།
བརྩེ་བཟང་རྒཔྫོ་ནས་དར་དཀར་འབྲིང་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གོང་མ་དང་གཞན་གཡུ་བ་ཚུ་ལས་འྫོང་ཡྫོད་པའི་བཙྫོག་ཆུ་ལས་བརྟེན་
དཀར་གླིང་རྫིང་ཁའི་ཆུ་ཞིང་ཚུ་མེདཔ་བཏང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ཆུའི་གཡུ་བ་འདི་ཆུ་ཞིང་མཇུག་ཚུན་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་བཟྫོ་གནང་

དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ནས་ གནད་དྫོན་འདི་ཧེ་མ་ཡང་འཐྫོན་ཡྫོདཔ་ལས་ བཟྫོ་རིག་གི་
ཁ་ཐུག་ལས་རྩིས་ཁྲ་བཏྫོན་པའི་སྐབས་འབུམ་ ༡༠ ལྷག་ཙམ་སྫོང་ཡྫོད་མི་ལས་བརྟེན་དུས་ཅི་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་

གསང་ཕྫོད་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ནང་ལུ་བཙགས་ནི་ཨིན་པའི་དྫོགས་སེལ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ འཐུས་མི་ཞལ་འཆམ་ཐྫོག་ལུ་
གོང་གི་གནད་དྫོན་འདི་ གསང་ཕྫོད་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ནང་་ལུ་བཙུགས་དགོ་པའི་་ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི།
༧༽ས་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་གཞི་བཙུགས་སྐོར།
བརྩེ་བཟང་རྒཔྫོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ལུ་ དར་དཀར་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ས་སྣུམ་བཀྲམ་འབད་མི་ཅིག་ མེད་མི་ལས་

བརྟེན་ དར་དཀར་རྫོང་ཁག་གི་ཞི་གཡྫོགཔྫོ་དང་ ཁྲོམ་གྱི་ཚྫོང་པ་ རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ འཕྲུལ་གླང་པ་ཝར་ཀྲི་ལར་ འཐག་
འཕྲུལ་ ལ་སྫོགས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཡྫོད་མི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་དཀའ་ངལ་སྫོམ་སྦེ་རང་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་འཕྲལ་མགྱོགས་གཞི་

བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལཝ་མ་ཚད་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ཚུན་ས་སྣུམ་ལེན་པར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་མི་སེར་
ཚུ་ལུ་ཟད་འགྲོ་ཐེབས་བཏང་དགོཔ་བྱུང་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ དར་དཀར་རྫོང་ནང་ལུ་མི་
རྫོབས་ཡང་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་གྱང་ཁ་ཡང་ ལྫོ་བསྟར་ཞིན ཡར་སེང་་འགྱོ་ཡྫོད་མི་ལུ་ལྟ་འདི་ ས་སྣུམ་

བཀྲམ་སྤེལ་ཅིག་འཕྲལ་མགྱོགས་གཞི་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་གུ་གྲོས་བསྡུར་གནང་སྟེ་ གནད་དྫོན་འདི་ཁག་

ཆེཝ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་འཐུས་མི་ཞལ་འཆམ་ཐྫོག་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་ འབྲེལ་
ཡྫོད་ ས་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ འབྲུག་ས་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་བ་དང་ དམ་ཆེན་ས་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་
ཆོད་གྲུབ། 

༨༽དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལུ་འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་དགོ་པའི་སྐོར།
བཙན་བདའ་སྒང་རྒེད་འྫོག་གི་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལུ་འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་ཅིག་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་

ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ རྒེད་འྫོག་ ༨ གི་མི་སེར་ལུ་ ཞབས་ཏྫོག་སྫོད་ནི་ལུ་ཕན་པ་སྫོམ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ འཕྲལ་
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མགྱོགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ དར་
དཀར་དཔལ་ལ་ལུ་ཡིག་ཚང་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིག་བ་སྟབས་བདྫོ་ཏྫོག་ཏྫོ་བྱུང་ནི་ཨིནམ་ངེས་བདེན་ཨིནམ་ལས་

བརྟེན་་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་མཉམ་ཡིག་ཐྫོག་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ཡྫོདཔ་ལས་ གསང་ཕྫོད་གནམ་ལྫོ་ ༢༠༡༧ གི་དབྱིན་ཟླ་
༡ པ་དང་ ༦ པའི་བར་ན་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་ཟེར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མི་གུ་ འཐུས་མི་ཞལ་འཆམ་ཐྫོག་ཆ་འཇོག་
གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

༩༽འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐོར།
འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་བསྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ མ་དངུལ་འབམ་ ༡ ཚུན་རྒེད་འྫོག་གི་དབྱེ་ཞིབ་

འབད་དེ་མི་སེར་ལུ་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ མ་དངུལ་སྟྫོང་ཕྲག་ ཁལ་ཁཅིག་འདེ་ཅིག་བསྐྱིན་འགྲུལ་
ལེན་དགོ་རུང་ མི་སེར་ཚུ་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ཡིག་ཆས་དྫོན་ལུ་རྫོང་ཁག་ཚུན་བཏང་དགོ་མི་ལུ་བརྟེན་མི་སེར་ལུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་

དྫོ་ཡྫོད་པའི་ཞུ་བ་བཙན་བདའ་སྒང་དང་འཐུས་མང་ཤྫོས་ཀྱི་རྒྱབ་བསྫོན་ཕུལ་མི་གུ་གྲོས་བསྡུར་གནང་པའི་རྗེས་སུ་ གནད་དྫོན་
འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་ མི་སེར་གྱི་ས་གཏའ་མ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ལས་བརྟེན་མ་འྫོང་པའི་ནང་ལུ་སྟབས་མ་

བདེཝ་མི་བྱུང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ས་འཇལ་ཁ་ཐུག་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་སྫོད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ སྙན་ཞུ་
འདི་ རྒེད་འྫོག་ ༢༠༥ གི་ རྒཔྫོ་གི་ཞལ་འཛྫོམས་ནང་་ལུ་གྲོས་གཞི་ཕུལ་ནི་གུར་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡྫོདཔ་ཨིན།



༡༠༽འགྲུལ་འཕྲིན་བི་མྫོ་བཱལ་གྱི་ཞབས་ཏྫོག་སྐོར།
གཙང་ཁ་རྒེད་འྫོག་གི་ཉེ་འདབས་ལས་ཕར་ འགྲུལ་འཕྲིན་བི་མྫོ་བཱལ་གྱི་ཀྲ་ཝར་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་བདའ་མ་འཛིན་མི་ལས་བརྟེན་
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་འཐྫོན་པའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཞིན་ དཀའ་ངལ་འདི་གཙང་ཁ་རྐྱངམ་
ཅིག་མེན་པར་རྒེད་འྫོག་གཞན་ཁ་ལས་ཕར་ཡང་ལེ་ཤ་ཡྫོདཔ་ལས་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་གནས་ག་སྟེ་བདའ་མ་

འཛིན་ཨིན་ན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བཀྲིས་ཀྱི་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སྫོའི་ཉེ་འདབས་ནང་ཡྫོད་པའི་བཀྲིས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལུ་སྙན་ཞུ་

ཕུལ་དགོཔ་དང་ བི་མྫོ་བཱལ་གྱི་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སྫོའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡྫོད་པའི་འབྲུག་འགྲུལ་འཕྲིན་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ཕུལ་ཏེ་
དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཤུལ་མའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལས་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་བཏང་ནི་སྦེ་གྲོས་
ཆོད་གྲུབ།

༡༡༽དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་གི་གཞུང་ལམ་གྱི་སྐོར།
སྒོ་གཞི་རྒེད་འྫོག་ལས་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་གི་གཞུང་ལམ་འདི་ནམ་ལས་ལྫོག་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་གཏན་
འཁེལ་མེདཔ་ལས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་ས་གནས་འདི་ནང་ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྫོད་པའི་
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ཁར་ ལམ་མ་སེལ་མི་ལས་བརྟེན་ གནམ་བྱཱར་ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མི་སེར་གྱི་ས་ཆ་ཚུ་ལུ་གནྫོད་པ་རྐྱབ་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་མི་ལུ་ གེ་སར་གླིང་ བཙན་བདའ་སྒང་ འཁྱིལ་སྦི་ས་ རྡྫོ་རྫོ་ན་ རྒེད་འྫོག་གི་མ་ཚད་འཐུས་མི་ག་ར་གི་རྒྱབ་བསྫོན་དང་
མི་སེར་ཚུ་གི་ཚ་གྱང་ཚུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ ལྷག་པར་དུ་ གེ་སར་གླིང་ལུ་ སྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་སྫོབ་ཕྲུག་ལེ་ཤ་ཡྫོད་མི་ལུ་

བརྟེན་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྫོད་པའི་ཞུ་བ་དང་ རྡྫོ་རྫོ་ན་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་འདི་ ད་ལྟྫོ་རྩིས་ནག་བཏང་ནིའི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་
ཡྫོད་རུང་ ཀི་ལྫོ་མི་ཀྲར་བཞི་འདེ་ཅིག་གཞུང་ལམ་གྱི་ས་སྒོ་ནང་ཚུད་མི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ལམ་སེལ་ནིའི་ལཱ་འགོ་མ་
བཙུགས་པ་ཅིན་ཕན་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་མི་ལུ་

བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ནས་ ལས་འགུལ་འདི་ ཕྱིའི་གྲོགས་

རམ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ མ་དངུལ་འདི་སྫོད་ནི་ཁས་ལེན་ཡྫོད་པ་དང་ ལཱ་ཡང་འཕྲལ་མགྱོགས་འགོ་བཙུགས་ནི་སྦེ་ཡྫོད་

པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོད་རུང་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལས་ གེ་སར་གླིང་ དགའ་སེབ་ཁག་འབགཔ་ཐྫོག་ཐྫོབ་མི་འདི་ རྫོད་གཞི་
ཁྲིམས་ཁང་གོང་མ་ནང་ལུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ལས་གྲོས་ཆོད་བཏྫོན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ཤེས་ནི་ཨིན་པའི་དྫོགས་སེལ་

གནང་ཡི འདི་ལུ་དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གི་འབད་རུང་ རྫོད་གཞི་འདི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལུ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱི་

འབད་ཐབས་གང་ཡང་མིན་འདུག་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཅིག་ཕུལ་བ་ཅིན་མ་བཏུབ་མེད་པའི་བཀའ་སྫོབ་གནང་མི་
ལུ་ འཐུས་མི་ཞལ་འཆམ་ཐྫོག་ལུ་ གནད་དྫོན་འདི་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༡༢༽འབྲུག་རྗེས་སྒང་སན་ཁང་ནང་ལུ་སན་གཡྫོགམྫོ་དགོ་པའི་སྐོར།
འབྲུག་རྗེས་རྒཔྫོ་ནས་ འབྲུག་རྗེས་རྒེད་འྫོག་འདི་ནང་མི་རྫོབས་ལེ་ཤ་ཡྫོད་པའི་ཁར་ སྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ཡང་ཡྫོད་པའི་གུ་ གསྫོ་

བའི་ལས་བྱེདཔ་འདི་དགོངས་ཞུ་འགྱོ་ནི་རེནམ་ལས་བརྟེན་ ཁོ་གི་ཚབ་ལུ་ སན་གཡྫོགཔྫོ་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ལེགས་ཤྫོམ་
འྫོང་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ གསྫོ་བའི་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁཐུག་ལས་འབད་རུང་ གནད་དྫོན་འདི་ ལྷན་ཁག་ལུ་སན་

གཡྫོགམྫོ་༢ དགོ་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཟླ་ངོ་ ༢༣ གི་ནང་འཁོད་ལུ་བཏང་ནི་སྫོ་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་ དགོངས་ཞུ་
འགྱོ་མི་གི་ཚབ་ལུ་བཏང་ནི་སྦེ་ཡྫོད་མི་གུ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༡༣༽ཕ་སྫོན་ཁབ་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ལས་བྱེད་པ་དགོ་པའི་སྐོར།
འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་སྒོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་གྱི་དྫོན་ལུ་ཕ་སྫོན་ཁབ་རྐྱབ་མི་ལས་བྱེད་པ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་

ཕུལ་མི་ལུ་སྒོ་ནྫོར་འགོ་དཔྫོན་ནས་མི་སྟྫོབས་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ལསབརྟེན་བཏང་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་སྒོ་ནྫོར་རྒྱ་

བསྐྱེད་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་གི་འདི་གི་དྫོན་ལུ་སྦྱང་བ་ཡྫོདཔ་ལས་ཁོང་ཚུ་གི་འབད་ཚུགས་ཟེར་བའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི་གནད་དྫོན་འདི་
མ་གཞི་རྒྱ་གཞུང་ཞི་གཡྫོག་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་འདུས་སྡེའི་ཡར་རྒྱས་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ཡང་ཐྫོབ་སྦེ་ཡྫོད་ཟེར་བཀོད་ཡྫོད་པའི་

དྫོགས་སེལ་གནང་མི་འདི་ལུ་འཐུས་མི་ཞལ་འཆམ་ཐྫོག་ལུ་རྒེད་འྫོག་༢༠༥གི་ཞལ་འཛྫོམས་ནང་ལུ་གྲོས་གཞི་ཕུལ་ནི་
གུར་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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༡༤༽སྤང་སེར་པྫོ་སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཁ་སྐོང་དང་སྤང་ན་ཐང་ན་ཞིང་ཆུ་སྐོར།
འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྒེད་འྫོག་གི་གོང་གི་གནད་དྫོན་ཁག་གཉིསཔ་འདི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གོང་འཕེལ་ཆུང་བའི་ལས་འགུལ་

དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོད་མི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ཅིག་བཟུམ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་ན་
རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་དང་མཉམ་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་གྲོས་བསྟུན་ཏྫོག་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༡༽རྒེད་དྲུང་དང་རྒེད་འྫོག་སྲུང་རྒྱབ་ཚུ་ལུ་དགོངས་ཞུ་ཐྫོབ་ཐངས་སྐོར།
༡༦༽འཐུང་ཆུའི་དྫོན་གསྫོག་འཇོག་ཊེངཀ་རྐྱབ་ནིའི་མ་དངུལ་དགོ་པའི་སྐོར།
ཁ༽ ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་གཉིས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པ་ཚྫོགས་ཡྫོད་མི་དང་འབྲེལ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་

འདུའི་འཐུས་མི་མང་ཤྫོས་རང་གསརཔ་སྦེ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་མི་ལས་བརྟེན་ ངོ་སྫོད་སྫོབ་སྦྱྫོང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་
འགོ་དཔྫོན་ནས་ རང་སྫོའི་ལཱ་འགན་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསལ་ཞུ་འབད་ཡྫོད་མི་ཚུ་གཤམ་འཁོད་གོ་རིམ་དང་
འཁྲིལ་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཀ༽ འཆར་ལ་ྫོ ༢༠༡༦༢༠༡༧ གི་
གི་འཆར་དངུལ
ངུལ་དང་ རང
ྫོ ་ཁག་གོ
གོང
ང་འཕེ
ཕེལ
ལ་གནང་སྦྱི
སྦྱིན
ན་མ་དངུལ
ངུལ་གྱི
གྱི་་གསལ་ཞུ
ཞུ་་དང་མཁོ་
ཁོ་
སྒྲུབ
སྒྲུ
བ་ཀྱི
ཀྱི་་ལམ་ལུ
ལུག
གས་ལུ
ལུག
གས་ཀྱི་
ཀྱི་སྐོ
སྐོར
ར། 

ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་དང་པའི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལུ་ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་ནས་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༦༢༠༡༧ གི་
འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་མི་འདི་ མི་སེར་གྱི་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ གོང་འཕེལ་ལས་ས་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ཧ་
དགོ་དགོཔ་ཡྫོདཔ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གོ་བརྡ་ཚུ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་དང་འབྲེལ་ རྒེད་འྫོག་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་སྫོད་

ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྟྫོན་སྐོར་ལས་ཡང་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ཡང་ཁ་གསལ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་འཆར་གཞི་སྐོར་ལས་དང་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གི་ལམ་སྟྫོན་ཚུ་ཡང་ཧིང་བསངས་བསངས་སྦེ་གསལ་
ཞུ་གནང་ཡི། 
དེ་ལས་

རྫོང་ཁག་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་སྐོར་ལམ་སྟྫོན་ཚུ་། དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་ལྟ་བ མི་སྡེ་ནང་ཕན་ཐྫོགས་ཚུགསཔ་

རང་ལུགས་ལམ་སྫོལ་དང་རྐྱེན་ངན་འབད་ད་ཆོགཔ། 
ཁ༽ ལྫོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་སྐོར།

འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་གྱི་དར་དཀར་རྫོང་ཁག་གི་ལྫོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གི་འཆར་སང་དང་དམིགས་གཏད་ལས་ས་ཚུ་གི་

སྐོར་ལས་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་གསལ་ཞུ་འབད་གནང་ཡི།དེ་མ་ཚད་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ གོང་འཕེལ་ཆུང་བའི་ལས་འགུལ་ཚུ་
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གི་ལམ་ལུགས་དང་སྡེ་རིམ་ནམ་ལས་ཐྫོབ་ཅི་ག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་གོ་བརྡ་ཚུ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་
ཡྫོད་པའི་དུས་ཚྫོད་ཚུ་ཡང་ནམ་ལས་ནམ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་གསལ་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ག༽སྫོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།
རྫོང་ཁག་སྫོ་ནམ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ སྫོ་ནམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ ད་ལྟྫོ་དར་དཀར་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་སྫོ་ནམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་གསལ་ཞུ་འབད་ཡྫོད་པའི་ཁར་ མི་སེར་ཚུ་གི་ས་ཆ་ནང་ལུ་ཚྫོང་འབྲེལ་དྫོན་ལུ་ དངུལ་ཐྫོག་ཨ་ལེན་ཅི་ཚུ་ ཆུ་ཞིང་
དང་སྐམ་ཞིང་ནང་ལས་ཕར་ཚད་མེད་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་ནང་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ཡར་སེང་མི་
འགྱོ་ག་མནྫོ་བའི་ཚ་གྱང་དང་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཆུ་ཞིང་ནང་ལས་ཕར་བཙུགས་མ་

ཆོགཔ་ཡྫོདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བརྡ་ལེགས་ཤྫོམ་སྫོད་དེ་ རང་མགོ་རང་འདྲྫོངས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ སྫོ་

ནམ་གྱི་ལཱ་ལུ་བརྫོན་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ཐབས་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བརྡ་མཐིལ་ཕྱིན་སྫོད་དགོ་པའི་གསལ་ཞུ་ཧིང་བསངས་
བསངས་སྦེ་ཚྫོགས་དམངས་ཡྫོངས་ལུ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ང༽ སྒོ་ནྫོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།
རྫོང་ཁག་སྒོ་ནྫོར་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ སྒོ་ནྫོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ རྫོང་ཁག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསལ་

ཞུ་དང་ རྒེད་འྫོག་ཁག་ལས་ཡྫོད་པའི་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་གོ་བརྡ་སྫོད་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ གོང་འཕེལ་གྱི་
ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཡྫོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་གསལ་ཞུ་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཅ༽ མི་རྩིས་སྐོར།
རྫོང་ཁག་མི་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ མི་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལམ་ལུགས་དང་ མི་རྩིས་འཛགས་ལུས་ཀྱི་

སྐོར་ལས་དང་ ཨ་ལྫོ་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ ལྫོ་ངོ་་གཅིག་གི་རིང་ལུ་མི་རྩིས་ནང་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ མི་སེར་ལུ་
གོ་བརྡ་སྫོད་དགོ་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡི། དེ་ལས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ དར་དཀར་རྫོང་ཁག་གི་ མི་རྩིས་
འཛགས་ཤྫོར་མི་ མི་གྲངས་ ༣༢༦ སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡྫོད་པའི་ལྫོ་རྒྱུ་ཚུ་ཡང་ཚྫོགས་དམངས་ཡྫོངས་ལུ་ཞུ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཆ༽ གཞུང་ས་ཧམ་འཛུལ་དང་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།
རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ ཆུ་ཞིང་ལས་སྐམ་ཞིང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་པ་ཅིན་
ག་ཅིག་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སྫོད་ཅི། དར་དཀར་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་
གཞུང་ས་ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་གི་ཐྫོ་བཀོད་ཚུ་ཡང་གསལ་ཞུ་འབད་ཡྫོདཔ་ལས་ མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་
བརྡ་སྫོད་གནང་དགོ་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གི་ ས་ཆ་ཧམ་འཛུལ།
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ཇ༽ ཤེས་རིག་གི་གནས་སྟངས་སྙན་ཞུ།
ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་ནས་ ཤེས་རིག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ དར་དཀར་རཛྫོང་ཁག་ནངལུ་ སྫོབ་གྲྭའི་གརངས་ཁ་དང་
ཉི་མ་ལཏྫོ་ཐྫོབ་སྫོབ་གྲྭ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི་ དེ་ལས་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་ལྟེ་བ་ག་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ཚུ་དང་
གསང་ཕྫོད་ལས་ དར་དཀར་འབྲིང་རིམ་སྫོབ་གྲྭྲྭྭ་གོང་མ་འདི་ སྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ལུ་ཡར་སེང་གནང་ནི་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་དང་

སྫོབ་གྲྭ་བཟྫོ་བསྐྲུན་ལཱ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་་ཁ་གསལ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་ལས་ཕར་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ ག་ར་
གི་མཉམ་རུབ་ཐྫོག་ལུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡི།

ཉ༽ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་དང་ཞབས་ཏྫོག་སྐོར།
དར་དཀར་རྫོང་ཁག་གི་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་གཙྫོ་འཛིན་གསརཔ་གིས་ 
གྲོས་འཆར་ཕུལ་མི མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་གཙྫོ་འཛིན་ནས་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་གཞི་བཙུགས་འདི་གཞུང་སྲིད་བྱུས་ལམ་
ལུགས་དང་འཁྲིལ་ མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་གང་མགྱོགས་ཕུལ་ནིའི་དྫོན་ལུ་སྦུག་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ལས་བརྟེན་

དར་དཀར་མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གསརཔ་འདི་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལུ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ལས་
གནང་བ་ཞུ་ནིའི་དྫོན་ལུ་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་འི་གྲོས་ཆོདད་རེས་ དར་དཀར་རྫོང་ཁག་གི་ ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་ ༢ པའི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་

འདུ་ཐེངས་དང་པ་ཚྫོགས་གནང་མི་དང་འབྲེལ་ སྫོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དར་དཀར་རྫོང་ཁག་ནང་

ལུ་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་གནང་མི་ལུ་ འཐུས་མི་ཡྫོངས་ནས་བཀྲིན་དགའ་ཚྫོར་ཡྫོད་ལུགས་
དང་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་གཙྫོ་འཛིན་ནས་ ད་རེས་ནངས་པའི་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ མི་སེར་ལུ་ཞབས་ཏྫོག་ག་དེ་
མགྱོགས་མགྱོགས་སྫོད་ཐབས་ལུ་དམིགས་སྟེ་ རྫོང་ཁག་གི་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལུ་ཕྫོགཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་

མས་ ཨིན་རུང་ བརྩེ་བཟང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཞན་ལས་ཁུངས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ས་ག་ར་ རྫོང་ནང་ལུ་ཨིནམ་ལས་

བརྟེན་ སྟབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་འབད་བ་ཅིན་ མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་འདི་རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལུ་ཆགས་པ་ཅིན་ཟེར་བསམ་འཆར་
ཕུལ་གནང་་ཡི་ ཨིན་རུང་ འཐུས་མང་ཤྫོས་ཀྱི་དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་མི་སེར་གྱི་དཀའ་ངལ་

སེལ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་འདི་དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལུ་གཞི་བཙུགས་
འབད་ཆོག་པའི་འཐུས་མི་ཞལ་འཆམ་ཐྫོག་ལུ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཏ༽ གསྫོ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།
གསྫོ་བའི་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ 
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ད༽ མི་སྟྫོབས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།



རྫོང་ཁག་མི་སྟྫོབས་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་དང་རྒེད་དྲུང་ཚུ་གི་ གནད་དྫོནརྒེད་འྫོག་
བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་ དང་ རྒེད་དྲུང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ལས་འཕྲལ་མགྱོགས་དགོ་པའི་ཞུ་བ།

གྲོས་ཆོདས་གནས་གཞུང་ཐེངས་ ༢ པའི་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒེད་དྲུང་ཚུ་མང་ཤྫོས་རང་བཙག་

འཐུ་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒེད་འྫོག་མང་ཤྫོས་ནང་ལུ་རྒེད་དྲུང་མེད་པའི་ཁར་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་
འགོ་དཔྫོན་ཚུ་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་གནས་སྫོར་དང་ ཤེས་ཡྫོན་གོང་འཕེལ་དྫོན་ལུ་དང་ དམིགས་བསལ་ངལ་

གསྫོ་ནང་འགྱོ་ཡྫོད་མི་ལས་བརྟེན་ རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་སྫོམ་སྦེ་རང་བྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་
བརྟེན་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་ རྫོང་ཁག་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལྟར་འཕྲལ་

མགྱོགས་བཏང་དགོ་པའི་ཁར་ རྒེད་དྲུང་གི་ཐད་ལུ་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༦ དབྱིན་ཟླ་ ༡༠ པའི་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ ས་ཁྲལ་དང་
གུང་ཁྲལ་ཚུ་བཙུགས་དགོཔ་ཡྫོདཔ་ལས་ རྒེད་འྫོག་ནང་མི་སྟྫོབས་ཀྱི་བདའ་མ་འཛིན་པར་ཡྫོདཔ་ལས་ གནས་སྐབས་ཅིག་

བཀག་ཆགས་བཞག་ཡྫོད་མི་རྒེད་དྲུང་གི་གསར་བསྐོ་འདི་འཕྲལ་མགྱོགས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཏེ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
ན༽ བཟྫོ་རིག་པའི་གདྫོང་ལེན་དང་ཞབས་ཏྫོག་སྐོར།
བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ནས་ རྒེད་འྫོག་གི་བཟྫོ་རིག་པ་དང་སྤུས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལས་གསལ་ཞུ་འབད་ཡྫོད་པའི་ཁར་ འདི་བ་ཁག་
ཆེཝ་འདི་ སྤུས་ཚད་ལྟ་རྟྫོག་དྫོན་ལུ་ རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ ལྟ་རྟྫོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཚྫོགས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་
གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གསལ་ཞུ་འདི་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་ནས་ འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་ ཚྫོགས་ཆུང་ཚུ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་

འཁྲིལ་བཟྫོ་འདི་ སྙན་ཞུ་ རྫོང་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་བརྡ་སྫོད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཏ༽ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།
ཐ༽

མི་སྡེ་ལྟེ་བ་གི་སྐོར།

ད༽ འྫོང་འབབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།
གུང་ཁྲལ་དང་
ན༽ འཆམ་པ་དང་ཞབས་ཁྲཔ་སྐོར།
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ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་ ༡ པའི་ཚྫོགས་ཐེངས་ ༨ པའི་སྐབས་ལུ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡྫོད་མི་དང་འཁྲིལ་ དུས་ཅིག་གི་ལྫོ་འདི་
ནང་ ཞབས་ཁྲཔ་འདི་འཁྱིལ་སྦི་ས་ལས་བཏྫོན་ནི་ཨིནམ་དང་འབྲེལ་ ཐྫོ་ཚུ་ཐྫོབ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ ཨིན་རུང་དྲན་གསྫོ་བཟུམ་སྦེ་
འཕྲལ་རང་དྲགོས་རྫོང་རབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཐྫོག་རྒེད་འྫོག་ནང་འྫོང་ནི་ཨིནམ་ དེ་སྒང་
པ༽ སྐྱིད་སྡུག་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས།
རྫོང་ཁག་སྐྱིད་སྡུག་འགོ་དཔྫོན་ནས་ སྤྱིར་སྐྱིད་སྡུག་གི་གོ་བ་དང་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་སྐྱིད་སྡུག་ག་ཅིག་བཟུམ་
གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་ ཆུ་དྭངས་བ་ཉ་གསལཝ་སྦེ་གསལ་ཞུ་འབད་ཡྫོད་པའི་མི་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་ནས་ འཐུས་མི་ཡྫོངས་ཀྱི་ཁ་
ཐུགས་ལས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བརྡ་སྫོད་དགོཔ་སྦེ་གསུང་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ག༽ ས་ཚྫོགས།
མི་རྗེ་བླམ་གནས་བརྟན་མཆོག་གིས་ རྫོང་རབ་གསརཔ་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི རྒཔྫོ་ དམངས་མི་ ཚྫོགས་པལུ་བཀྲིས་

བདེ་ལེགས་དང་འབྲེལ ཆོས་ཕྫོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དྲན་བསྐུལ་མ་ཞུཝ་འདྲྲྭྭ་འབད་བ་ཅིན་ བར་ཆད་དང་དཀའ་ངལ་ཚུ་
བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏྫོགས་སྟེ་གོ་བ་སྫོད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐྫོབ་མི་ལུ་བཀྲིན་
དགའ་འཚྫོར།

༡༽ སན་ལྗོངས་ཆོས་མཐུན་ཚྫོགས་པ།
དར་དཀར་ཆོས་མཐུན་ཚྫོགས་པའི་ཁྲི་འཛིན་འྫོགམ་མི་རྗེ་བླམ་གནས་བརྟན་མཆོག་ནས་ཆོས་མཐུན་ཚྫོགས་པའི་མ་དངུལ་
འདི་གནམ་ལྫོ་ ༢༠༠༢ ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡྫོད་པའི་ སན་ལྗོངས་ཆོས་མཐུན་

ཚྫོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་རིམ་གྲུབ་ནི་དང་ ལས་རིམ་སྫོ་སྫོ་ ས་བདག་ཁྲུག་བཅད་དང་

བ་ནག་སྤྱི་མདྫོས་བཟུམ་ཚྫོགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཆོས་མཐུན་ཚྫོགས་པའི་ལས་རིམ་འདི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟྫོ་ནིའི་དྫོན་ལུ་་གཞུང་གཡྫོགཔྫོ་
དང་མི་སེར་ཚུ་གི་མང་ཉུང་་ ༡༠༠ ལས་མར་ ༣༠ ལས་ཡར་བཅད་བཙུགས་གནང་པ་ཅིན་ཕན་ཐྫོགས་སྫོམ་བྱུང་ནི་ཨིན་
པའི་གསལ་ཞུ་མཛད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན། 

རྒཔྫོ་གི་འགོ་དྲེན་ཐྫོག་ མི་སེར་གྱི་དད་པ་དང་འཁྲིལ་ལྫོ་བསྟར་བཞིན་ དབྱིན་ཟླ་ ༡༢ པའི་ དབྱིན་ཚེས་ ༡༥ ནང་
འཁོད་ཕུལ་ནི་། 

རྒེད་འྫོག་གི་ཐད་ རྒཔྫོ་ དམངས་མི་ ཟླ་རིམ་བཞིན་ ༡༠༠ རེ་ ཆོས་མཐུན་ཚྫོགས་པ་ནང་ཕུལ་ནི།
ཚྫོགས་པའི་ཐད་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་ལྫོག་ཕུལ་ནི་ཨིན།
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རྫོང་རབ་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་ཐྫོག་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ལས་ཟླ་རིམ་་་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་་་གྲོས་བསྟུན་ཐྫོག་
ཆོས་མཐུན་ཚྫོགས་པ་ནང་ཕུལ་ནི།

རྫོང་སེལ།ཧེ་མ་ལས་ཡྫོད་མི་འདི་རྫོང་སེལ་ཐད་ལུ་མ་དངུལ་འདི་མིན་འདུག་དར་དཀར་རྫོང་་འདི་སྔོན་
རྫོང་རྙིང་ཤྫོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་རྫོང་སེལ་ཐད་དུ་འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་གྱི་འཆར་གཞི་ནང་བཙུགས་ཐྫོག་ལས་

ཐབས་དང་གནས་སྟབས་བཏྫོན་ཐྫོག་ལས་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།དུར་ཁྲོད་ཁར་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་མི་

སྤུངས་འཛྫོམས་འབད་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་དྫོརམ་དང་ཁེན་ཇ་མེན་པར་རང་ལུགས་བགོ་དང་དཀྱི་ར་ཐྫོག་ལས་འྫོང་དགོ་པའི་གོ་
བརྡ་སྫོད་གནང་དགོཔ།



13

14

15

16

རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད

སྤྱི་ཚེས་ ༥-༩-༢༠༡༧ དང་ ༦-༩-༢༠༡༧ ལུ་ དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་གི རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པ་ཚོགས་ཡོད་པའྤྱི་
གྫོས་ཆོད།
༡༽ འག་ོ བཙུཙུགགས་རྟེན་འབལྟེ ་ག་ྤྱི མཛད་རྤྱིམ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པ་འདི་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྤྱི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་མྟེ་མྫོ་བྱ་ལོ་རང་ཟླ
༧ པའྤྱི་ཚེས་ ༡༤ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའྤྱི་ཚེས་ ༥ ལུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཐོགས་ བཞུགས་གལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའྤྱི་མཛད་རྤྱིམ་དང་བཅས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོད།
༢༽ ཁྤྱི་འཛནི ་གསྤྱི ་འག་ོ འབྱབྱྟེདྟེ ་གསུང
སུང་བཤད།
ཁྤྱི་འཛིན་གྤྱིས་ ད་རྟེས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པ་ འཚོགས་གནང་པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ བྱྫོན་གནང་མྤྱི་ སྐུ་མགྫོན་ལྟ་རྫོག་པ་དྲགོས་
རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་མཆོག་གསི ་གཙོས་པའྤྱི་ དྲགོས་དྲུང་པ་ ཁྤྱིམས་སྲུང་འགོ་འཛིན་ ལུང་ཕྫོགས་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་
ཡོངས་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འཐུའྤྱི་འཐུས་མྤྱི་ཆ་མཉམ་དང་ ལྷ་པར་དུ་ཁྤྱི་འཛིན་ང་རའྤྱི་ ཁ་ཐུག་ལས་་བྱྫོན་པ་ལེགས་སོ་ཡོད་ཟྟེར་ཞུ་གནང་
ཡི། ད་རྟེས་་ཀྤྱི་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་དགོ་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་འདི་གཙོ་བོ་རང་ རྟེད་འྫོག་ ༡༤ ལས་ རྟེད་འྫོག་ཚོགས་སྟེ་བརྒྱུད་དེ་
ཕུལ་མྤྱི་གྫོས་གཞྤྱི་དང་ ཚོགས་ཐེངས་དང་པ་དང་གཉིས་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་བསྐྱར་ཞྤྱིབ་ དེ་ལས་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལོའྤྱི་ ལོ་
བསྟར་འཆར་དངུལ་དང་རྫོང་ཁག་གནང་སྤྱིན་མ་དངུལ་གྤྱི་ གྲུབ་འབས་བསྐྱར་ཞྤྱིབ་འབད་ནི་དང་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྤྱི་འཆར་
དངུལ་ཆ་འཇོག་གནང་སྟྟེ་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་གནང་བ་སྫོད་ནི་ དེ་མ་ཚད་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྤྱི་རྫོང་ཁག་གནང་སྤྱིན་མ་དངུལ་
རྫོང་ཁག་གི་གྫོས་འཆར་ཕུལ་མྤྱི་གུ་གསུང་གྫོས་གནང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྟེ་དང་ཚོགས་འདུ་ལུ་གྫོས་གཞྤྱི་ཕུལ་ནི་ཚུ་ཡང་
གསུང་གྫོས་གནང་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་ དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ག་ར་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ གསུང་གྫོས་
ཞྤྱིབ་ཞྤྱིབ་སྟེ་གནང་སྟྟེ་གྫོས་ཆོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་བཏོན་ཚུགས་པའྤྱི་རྟེ་བ་དང་བཅས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།
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༣༽ ཚགོ ས་ཐངེ ས་དང་པ་དང་གཉསི ་པ་པའ་ྤྱི བསྐྱར་ཞབྤྱི །
ཀ༽ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལས་ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་གི་གཞུང་ལམ་སྐྫོར།
ལས་འགུལ་བཟྫོ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལས་ ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁའྤྱི་ གཞུང་ལམ་ ཀི་ལོ་མྤྱི་ཀྲར་་ ༨༠ ཙམ་ཡོད་མྤྱི་དེ་
ལོ་ ངོ་ ༢ མ་ལངསམ་ཅིག་བཀག་ཆགས་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན་ ཨིན་རུང་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་བཏོན་ནི་དེ་ མྤྱི་སེར་གྤྱི་མཐའ་
དོན་ལུ་གཟྤྱིགས་བཞྤྱིན་ན་ དབུལ་ཕོངས་ཀྤྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་དམྤྱིགས་ཏེ་ ལཱ་འཕྫོ་མཐུད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་ ལཱ་
ཡང་ལོ་ངོ་ ༢ ཀྤྱི་བར་ན་མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་པའྤྱི་རྟེ་བ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཚོགས་དམངས་ལུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡི་ དེ་ལས་ མ་དངུལ་
གྫོགས་རམ་གནང་མྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་འབད་རུང་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཚུ་སྔར་བཞྤྱིན་རང་གནང་སྟྟེ་ཡོདཔ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མྟེད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་དང་
ལཱ་གི་འཆར་གཞྤྱི་ལས་རྤྱིམ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྟེ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡི་། དེ་ལས་ ལམ་གྤྱི་རྤྱི་ནག་བཏང་ནི་གི་ཐད་ཁར་ དང་པ་ ལམ་འདི་
སེལ་ཚར་བཞྤྱིན་ན་རྐྱངམ་ཅིག་ བིས་ཀོཊ་ ཚུ་སྤྱིག་སྟྟེ་ བཏང་ནི་སྟེ་འཆར་གཞྤྱི་བརམ་ཚར་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ ལམ་སེལ་བའྤྱི་སྐབས་
ལུ་ མྤྱི་སེར་ག་ྤྱི ས་ཆ་དང་འཐུང་ཆུ་ཚུ་ལུ་ ཐོ་དུམ་ག་རྟེ་ཕོག་སྤྱིད་ ཨིན་རུང་ དཀའ་ངལ་དེ་ སེལ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱྫོར་འབད་འྫོང་ཟྟེར་ཞུ་
གནང་ཡི་ རྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ལཱ་དེ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ཐོགས་ཆ་མྟེད་པར་སེལ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཧྤྱིལ་བུ་
གནང་དགོ་པའྤྱི་གསོལ་འདེབས་ཡང་ཞུ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་ལུ་ བཙན་མདའ་སྒང་རཔོ་དང་ འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་དམང་མྤྱི་གིས་ཞུ་མྤྱི་ནང་ ལས་འགུལ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་རྤྱི་ ནག་བཏང་ནི་དེ་
ལམ་སེལ་ཚར་ཞྤྱིནམ་ལས་འབད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་བརམ་མྤྱི་ལུ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ ཨིན་རུང་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་རྫོང་ཁག་གི་ལམ་
རྒྱ་གམ་ལས་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་རང་སྐྱྫོང་སྫོབ་གྲྭ་ཚུན་ རྤྱི་ནག་བཏང་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་ རྫོང་ཁག་གི་སྨན་
ཁང་ལྟྟེ་བ་དང་སྫོབ་གྲྭ་ གཞན་ལུང་ཕྫོགས་དང་ལས་འཛིན་ག་ྤྱི ཡིག་ཚང་ཚུ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྣུམ་འཁོར་གྤྱི་གངས་ཁ་འབད་རུང་ལེ་ཤ་
ཡོདཔ་ལས་ ལམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ནཝ་ཚཝ་བྱུང་པའྤྱི་སྐབས་ལུ་དཀའ་ངལ་ཚད་མྟེད་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རྤྱི་ནག་དེ་བཏང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་
ཕུལ་གནང་མྤྱི་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱིས་འབད་རུང་ གོང་ལུ་ཞུ་མྤྱི་ ལམ་རྤྱི་ནག་བཏང་དགོཔ་དེ་ཁག་ཆེཝ་མཐོང་ཡོདཔ་ལས་ རྤྱི་ནག་
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འདི་ དུས་ཅིག་གི་འཆར་ལོ་ནང་ལུ་ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཏེ་ འཕལ་མགྫོགས་བཏང་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ནི་སྟེ་
གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
དེ་དང་འབྟེལ་ རྫོ་རྫོ་ན་རཔོ་གིས་ གེ་སར་གྤྱིང་དང་རྫོ་རྫོ་ན་ལམ་གྤྱི་བར་ན་ ལས་འགུལ་གྤྱི་ལམ་སེལ་ནི་སྟེ་ཡོད་མྤྱི་ལས་ ལམ་ཙ་ལས་མ་
ཐལ་བར་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ ལམ་དེ་ལས་འགུལ་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་སེལ་ནའྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་ལས་སྣ་ཚུ་བརམ་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་གིས་འཐུས་སྟེ་བཞག་གནང་ཡི།
དེ་ལས་ ཀརྨ་གྤྱིང་རཔོ་གིས་ཞུ་མྤྱི་ནང་ལུ་ ལས་འགུལ་གྤྱིས་ ཨོ་དཱལ་ཐང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཀི་ལོ་མྤྱི་ཀྲར་ ༢༩ འབད་མྤྱི་ ལམ་
སེལ་བའྤྱི་སྐབས་ལུ་ མྤྱི་སེར་གྤྱི་འཐུང་ཆུ་ཚུ་མྟེདཔ་བཏང་སྟྟེ་ རྟེད་འྫོག་གི་ ལོག་བཟྫོ་ནིའྤྱི་རྒྱབ་སྐྱྫོར་འབད་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་་རུང་ ད་ལྟྫོ་
ཡང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་མྤྱི་སེར་ལུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་ ལམ་སུབ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་འཕལ་མགྫོག་ས་སེལ་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་རུང་
སེལ་མ་བཏུབ་པའྤྱི་ཁར་ དེ་ལས་ རས་བམ་ཚུ་བཙུགས་པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ འབྟེལ་ཡོད་རྟེད་འྫོག་གི་ ས་གནས་ཀྤྱི་ཚོགས་པ་ལུ་སྙན་ཞུ་
འབད་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཚུ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ ད་ལས་ཕར་ ལས་འགུལ་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་སེལ་བའྤྱི་སྐབས་ མྤྱི་སེར་གྤྱི་མཐུན་རྐྱྟེན་ག་ ཅིག་
བཟུམ་རང་མྟེདཔ་བཏང་རུང་་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཚུ་ཕུལ་དགོཔ་མ་ཚད་ བདག་སྐྱྫོང་དང་འབྟེལ་བའྤྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ དྲུང་ཁག་ རྟེད་
འྫོག་དང་ལས་འགུལ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་དེ་ སེལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
ཁ༽ སྣུམ་བཀྲམ་སྟེལ་གཞྤྱི་བཙུགས་ཀྤྱི་སྐྫོར།
འདས་པའྤྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའྤྱི་གྫོས་ཆོད་ནང་ རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ སྣུམ་བཀྲམ་སྟེལ་བ་ཅིག་གཞྤྱི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའྤྱི་འབྟེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་བཀྲམ་སྟེལ་བ་ཚུ་དང་གྫོས་བསྟུན་འབད་དགོ་ མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་
འབྟེལ་ཡོད་བཀྲམ་སྟེལ་བ་ཚུ་ལུ་ཡི་གུ་ཕུལ་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་ནས་ཕུལ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྟེད་འྫོག་ཚུ་ནང་ སྣུམ་
བཀྲམ་སྟེལ་གཞྤྱི་བཙུགས་དོན་ལུ་ ས་སྒྫོ་དང་ བཙུགས་ནིའྤྱི་དང་འདོད་ཡོད་པའྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ཚུ་གི་མྤྱིང་ཐོ་ཕུལ་དགོ་སྟེ་བཏང་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་གནང་ཡི་། དྲགོས་རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་ཀྤྱི་འབད་རུང་ ཡི་གུ་ཚུ་བྤྱིས་དེ་རང་་ཡོད་ ང་བཅས་ཀྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་སྒྫོ་དང་མྤྱི་ངོམ་བཏོན་ཏེ་
ཕུལ་དགོ་པས་ཟྟེར་བཀའ་སྫོབ་གནང་ཡི་ དེ་ལས་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྟེད་འྫོག་ ༢༠༥ ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་
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སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལི་ཀྲར་ ༢༠༠ རྟེ་བཞག་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ས་ཆ་ཚུ་ལྟ་བའྤྱི་སྒང་འདུག་ དེ་གིས་ཡང་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་
ཚུགས་པའྤྱི་བཀའ་སྫོབ་གནང་ཡི་།
དེ་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་མང་ཤོས་ཀྤྱིས་རང་ དར་དཀར་ནང་འབྲུག་རྟེས་སྒང་ལུ་ སྣུམ་བཀྲམ་སྟེལ་བ་ དགོ་པའྤྱི་རྒྱབ་བསྣྫོན་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིནམ་
ལས་ ཚོགས་དམངས་ནས་ དར་དཀར་ནང་དེ་ རྫོང་ཁག་གི་ལྟྟེ་བ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་གངས་ཁ་ཡང་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
མར་ཁུ་བླུག་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ཚུན་ ཀི་ལོ་མྤྱི་ཀྲར་ ༤༥ འདེ་ཅིག་འགྫོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ ཁྫོམ་སྟེ་ངོ་ཚབ་དང་རྫོང་
ཁག་བདག་སྐྱྫོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་སྒྫོ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ། དེ་ལས་
འབྲུག་རྟེས་སྒང་གི་ཐད་ལུ་ ས་སྒྫོ་དང་ངོ་ཚབ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་ཡང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱྫོང་ནས་རྒྱབ་སྐྱྫོར་
འབད་དེ་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་སྟེ་བཞག་ཅི།
དེ་ལས་ ད་རྟེས་ནངས་པ་ གཞུང་གིས་ རྟེད་འྫོག་ཚུ་ནང་ལུ་ སྣུ་འཁོར་བོ་ལི་རྫོ་དང་འཕྲུལ་ཆས་པ་ཝར་ཀྲྤྱི་ལར་ཚུ་གནང་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་གྤྱིས་ རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་ མར་ཁུ་ཚུ་བཞག་པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ ལི་ཀྲར་ ༢༠༠ རྐྱངམ་ཅིག་མྟེན་
པར་ གོང་འཁོད་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ལངམ་སྟེ་བཞག་གནང་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་ནང་
ལུ་ཕུལ་ནི་སྟེ་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༤༽ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ གི་ འཆར་དངུལ་དང་ རྫོང་ཁག་གནང་སྤྱིན་མ་དངུལ་གྤྱི་བསྐྱར་ཞྤྱིབ་ དང་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༧
-༢༠༡༨ གི་འཆར་དངུལ་དང་ རྫོང་ཁག་གནང་སྤྱིན་མ་དངུལ་གནང་བ་སྫོད་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར།
ཀ༽ རྫོང་ཁག་དངུལ་རྤྱིས་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་གི་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ གི་ འཆར་དངུལ་ གསར་
སྒྲུབ་ ཡོངས་བསྫོམས་ ས་ཡ་ ༣༣༤.༣༤༠ ཐོབ་ཡོད་མྤྱི་ལས་ ས་ཡ་ ༢༧༠.༡༨༢ སྫོད་ཡོདཔ་ད་ ས་ཡ་ ༥༤.༡༨༨ དེ་ རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ལོག་ཐོབ་ཚུགས་་ཟྟེར་བའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡི་ བརྒྱ་ཆ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ༩༦ གྲུབ་འབས་
བཏོན་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ དེ་ལས་ མ་དངུལ་ ས་ཡ་ ༡༣.༨༧༤ དེ་ཅིག་ གཞུང་ལུ་ལོག་ཕུལ་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་ཡི་ དེ་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མ་དངུལ་ལོག་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་བྫོ་ཕམས་སྫོམ་བྱུང་ཡོདཔ་ ཨིན་རུང་ དངུལ་རྤྱིས་འགོ་དཔོན་
གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་སར་ལོག་གསལ་ཞུ་མཛད་གནང་མྤྱི་ནང་ མ་དངུལ་འདི་ མང་ཤོས་རང་ སྫོབ་གྲྭ་གི་བཟྫོ་སྐྲུན་ལཱ་འབདཝ་ལས་ ཁག་
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འབགཔ་གི་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་མྤྱི་དང་ དེ་ལས་ གོང་འཕེལ་གྤྱི་ལཱ་ ཁག་ལེ་ཤ་ཡོད་
པ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་འདི་མཇུག་བསྡུ་སྟྟེ་ ཏིག་རུབ་ལྷག་ལུས་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལོག་ཕུལ་ཡོད་མྤྱི་ གིས་ འཐུས་མྤྱི་ག་ར་བསམ་པ་རྫོགས་ཡོདཔ་ལས་
དེ་གིས་འཐུསཔ་སྟེ་བཞག་གནང་ཡི།
འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའྤྱི་འཐུས་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལུ་ རྫོང་ཁག་དང་མྤྱི་རྟེ་བྫོན་ཆེན་
མཆོག་དང་ གཞུང་སྐྱྫོང་མཆོག་ འགྱུར་བཀོད་མྤྱི་དེ་ བར་སྟྫོན་ ༧༤ ཡོད་ས་ལས་ ༦༣ གྲུབ་ཡོད་པ་དང་ དེ་ལས་༡༡ གྲུབ་མ་ཚུགས་
མྤྱི་ཚུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡི་ རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྤྱི་ཚོགས་པ་གི་སྙན་ཞུ་འབདཝ་ད་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་ ༩༨ འཐོན་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྤྱི་
ལྟ་རྫོག་འབད་བའྤྱི་སྐབས་ལུ་ བརྒྱ་ ༩༢ དེ་ཅིག་འཐོན་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་གནང་ཡི།་
དེ་མ་ཚད་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༦ - ༢༠༡༧ གི་ རྫོང་ཁག་གནང་སྤྱིན་མ་དངུལ་ ས་ཡ་ ༧ ཐོབ་མྤྱི་དེ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྟེ་ཚོགས་
དམངས་ལུ་ཕུལ་གནང་ཡི་ དེ་ཡང་ དམྤྱིགས་བསལ་གྤྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་གནང་བ་གྫོལ་ཏེ་ མ་དངུལ་ཡང་ མྤྱི་སེར་ལུ་ཁག་ཆེ་
ཧྤྱིང་དང་འཁྤྱིལ་ཏེ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་གིས་བསྐྱར་ཞྤྱིབ་འབད་དེ་ ཁ་གསལ་སྟེ་
གཤམ་གསལ་ལྟར་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།
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ཨང་ ལཱ་ལཱ་གི་དབྱབྱྟེ་ྟེ བ་ཁ་ མ་དངུལ
ངུལ།༼ས་ ཟད་འག།ྫོ ལས་སྣསྣ་་ཁ་གསལ།
གངས། གསལ།
ཡ༽
༡ སོ་ནམ་དང་འབྟེལ་ ༤.༤༤༠ ༤.༤༤༠ ༡. དར་དཀར་དཔལ་ལ་ ཤིང་འབས་ཚོགས་པའྤྱི་ཡིག་ཚང་ནང་
བའྤྱི་ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ།
མར་ཁུ་བཙིར་ནིའྤྱི་འཕྲུལ་མཁོ་ཆས་སྒྲུབ།
༢༽ གེ་ཟ་འཐག་འཕྲུལ་དང་ ཆུམ་འཐག་ནིའྤྱི་འཕྲུལ་ཆས་བཀྲམ་སྟེལ་
མཁོ་སྒྲུབ་དོན་ལུ་
རྟེད་འྫོག་ ༤ ལུ་
གངས་ ༦ བཀྲམ་ཡོདཔ།
༣༽ སྔྫོ་ཚལ་ཆུ་ཤོག་ཁྤྱིམ་ རྟེད་འྫོག ༡༤ ནང་བཀྲམ་སྟེལ་འབད་ཡི།
༤༽ ཆུ་དུང་པཱ་ཡེསཔ་ རྟེད་འྫོག་ ༥ བཀྲམ་སྟེལ་འབད་ཡི།
༥༽ གཙང་ཁ་ལུ་ ན་གཞྫོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཕུལ་ཡོདཔ། ལས་སྣ་ཁག་ ༥
ཚུ་ལུ་
མ་དངུལ་ག་ར་བཏང་ཡོདཔ་བཞྤྱིན་ གྲུབ་འབས་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།
༢ དུང་ཆུ་སྨན་ཆུ་ནང་ ༠.༥༠༠
༠.༥༠༠ ཟད་འགྫོ་བཏང་ཡོདཔ་བཞྤྱིན་ གྲུབ་འབས་བྱུང་ཡོདཔ།
བགོ་ལ་སོར་ནི་དང་
ཆབ་གསང་དོན་ལུ།
༣ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ ༠.༢༠༠ ༠.༢༠༠ ཟད་འགྫོ་བཏང་ཡོདཔ།
ལུ་ཕགས་སྙྤྱིགས་
འཛིན་སྐྱྫོང་གི་དོན་ལུ།
༤ ལྷ་མའྫོ་རྤྱིང་ཁ་སྨན་ ༠.༠༧༥ ༠.༠༧༥ ཟད་འགྫོ་བཏང་ཡོདཔ་ གྲུབ་འབས་བྱུང་ཡོདཔ།
ཁང་ནང་ལུ་གྫོག་པར་
ཁྤྱིམ་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་
ནིའྤྱི་དོན་ལུ་།
༥ གཙང་ཁ་སྨན་ཁང་གི་ ༡.༠༠༠
༠.༠༡༦ ཟད་འགྫོ་བཏང་ཡོདཔ་ གྲུབ་འབས་བཏོན་ཡོདཔ།
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༦

ལམ་རྤྱི་ནག་བཏང་ནི།
ཕགཔ་གསོ་སྐྱྫོང་ ༠.༧༨༥
གསེར་སང་ ནོར་
ཁྤྱིམ་དོན་ལུ།
༠.༧༠༠

7

༠.༡༩༣ ཟད་འགྫོ་བཏང་ཡོདཔ་ གྲུབ་འབས་བཏོན་ཡོདཔ།
༦.༨༠༨

23

གོང་འཁོད་མ་དངུལ་ཚུ་ལུ་ བསྐྱར་ཞྤྱིབ་འབད་བའྤྱི་སྐབས་ ལཱ་གི་གྲུབ་འབས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ མ་དངུལ་ བརྒྱ་ཆ་
ལས་ ༢.༧༤ དེ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ལོག་ཕུལ་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྤྱི་གིས་ འཐུསཔ་སྟེ་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།
ཁ༽ དངུལ་རྤྱིས་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ཀྤྱི་ སྤྱི་ཚོགས་ལས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་མྤྱི་ དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་གི་
མ་དངུལ་ ཡོངས་བསྫོམས་ ས་ཡ་ ༢༥༢.༣༩༩ ཐོབ་མྤྱི་དེ་ ཚོགས་དམངས་ཡོངས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞྤྱིན་ དེ་ལུ་ རྟེད་འྫོག་
དང་ རྫོང་ཁག་གི་ ད་ལས་ཕར་ག་ར་གིས་ འཐུས་ཤོར་མྟེད་པ་ གཅིག་མཐུན་ཐོག་ལུ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་སྟེ་གནང་བ་གྫོལ་ཡོདཔ་ཨིན།
འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ གི་ རྫོང་ཁག་གནང་སྤྱིན་མ་དངུལ་ ས་ཡ་ ༧ ཐོག་ལུ་ ལཱ་འབད་ནིའྤྱི་
ལས་སྣའྤྱི་གྫོས་འཆར་ ག་སྤྱིག་འབད་དེ་བཟྫོ་ཡོད་མྤྱི་འདི་ ཆ་འཇོག་གནང་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཕུལ་ཡོད་ མྤྱི་གུ་གྫོས་བསྡུར་གནང་སྟྟེ་ གཤམ་
གསལ་ལས་རྤྱིམ་ཚུ་ནང་བཏང་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ དེ་ནང་ལས་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་འཐོན་པ་ཅིན་ ཚོད་བསྟེ་
ཁྫོམ་ནང་གྫོག་མྟེ་བཙུགས་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་བཏང་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
ཨང་གངས། ལཱ་ལཱ་གི་དབྱྟེབྱ་ྟེ བ་ཁ་གསལ།
༡
དར་དཀར་ཁྫོམ་གྤྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཨ་ལོ་རྟེདམྫོ་
རྟེད་སའྤྱི་ས་སྒྫོ་བཟྫོ་ནི།
༢
དཔལ་གྤྱིང་ཀ་མྟེད་ཆུ་ ལམ་སེལ་ནི།
༣
ཆུ་མཛོད་ཁང་ལེགས་བཅོས།
༤
མདའ་རྟེད་ཐང་བཟྫོ་ནི།
༥
སྒྫོ་འབུར་ལྷ་ཁང་དོན་ལུ།
༦
ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་ མཐོང་གྫོལ་དོན་ལུ།
༧
གཞྤྱི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་དོན་ལུ།
༨
དར་དཀར་ཁྫོམ་ནང་ལུ་ བར་དོན་འཕྲུལ་རྤྱིག་
དང་འབྟེལ་བའྤྱི་ཞབས་ཏོག་རྒྱབ་སྐྱྫོར།
༩
ཚོད་བསྟེ་ཁྫོམ་ཁར་ སྒྫོ་ནོར་མཐུན་རྐྱྟེན་བཟྫོ་སའྤྱི་
ཁྤྱིམ་བཟྫོ་ནི།
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དྲདྲནན་གས།ོ

༡༠

ཅ་ཆས་ཀྤྱི་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ ར་དང་སྒྫོ་ནོར་གསོ་སྐྱྫོང་ ༠.༥༠༠
དོན་ལུ།
ཡངོ ས་བསྫོམས།
༧. ༠ ༠ ༠

དེ་ལས་ གཞྤྱི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་གྤྱི་ལྟྟེ་བའྤྱི་དོན་ལུ་མ་དངུལ་བཞག་མྤྱི་དེ་ གཞྤྱི་རྟེན་ལྟྟེ་བ་ཉམས་བཅོས་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ག་དེ་ཅིག་དགོཔ་
ཨིན་ན་ ཤེས་རྤྱིག་ཡིག་ཚང་གི་བསྡུ་ལེན་འབད་བཞྤྱིན་ན་ འྫོས་འབས་དང་འཁྤྱིལ་ རང་སོའྤྱི་རྟེད་འྫོག་ལུ་འབད་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་ལཱ་ཚུ་
ཤེས་རྤྱིག་ཡིག་ཚང་གི་བར་འབད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་ རྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་གི་ལཱ་འབད་དགོཔ་དང་ གྲུབ་འབས་སྙན་ཞུ་ཚུ་འཆར་གཞྤྱི་འགོ་
དཔོན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༥༽ དོ་ལམ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྤྱི་སྐྫོར།
དངུལ་རྤྱིས་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ འདས་པའྤྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་གྫོས་ཆོད་གྲུབ་མྤྱི་ དོ་ལམ་དེ་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ལེ་ཤ་ཡོད་
རྤྱིས་ཞྤྱིབ་དབང་འཛིན་གྤྱི་ཡང་མྟེ་མྫོ་བཏོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའྤྱི་ནང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་དོན་ལུ་གྫོས་
འཆར་བཙུགས་མྤྱི་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞྤྱིན་ རྟེད་འྫོག་རང་སོའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་གྫོས་བསྟུན་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་
དེ་ མཚན་རགས་དང་བཅས་ཕུལ་མྤྱི་གུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་གནང་བ་གྲུབ་ཡོད་ དེ་ཡང་གཤམ་གསལ་ དོན་ཚན་དང་འཁྤྱིལ་ཆ་
འཇོག་འབད་ཡདོ པ་ཨིན།
 གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྤྱིལ་ རྫོང་ཁག་དང་རྟེད་འྫོག་ལྟྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མྤྱི་ཀྲར་ ༡༠ ལས་བརལ་ཏེ་འགྫོ་དགོ་
པ་ཅིན་ ཉིན་འཐུས་ཉིནམ་གཅིག་གི་ཐོབ་ལམ་ཡོདཔ་སྟེ་བཟྫོ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
 དེ་ལས་ཀི་ལོ་མྤྱི་ཀྲར་ ༥ ལས་ ༩ གི་ནང་འཁོད་ལུ་འགྫོ་དགོ་པ་ཅིན་ ཉིན་ཕྟེད་ཀྤྱི་ཉིན་འཐུས་ཐོབ་སྟེ་སྫོད་དགོ་མྤྱི་
འདི་ གནམ་བྱཱར་ཆར་ཆུ་ལས་བརྟེན་ ལམ་ཚུ་མང་ཤོས་རྐང་ཏོག་འགྫོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན།
 ལམ་གྤྱི་རྤྱིང་ཚད་ཀྤྱི་ཐད་ གསུང་གྫོས་ཞྤྱིབ་ཞྤྱིབ་གནང་ཡོདཔ་ལས་ རྟེད་འྫོག་ རྟེ་རྟེ་བཞྤྱིན་དུ་ དྲགོས་རྫོང་བདག་གི་
གཙོས་པའྤྱི་ ཁྤྱི་འཛིན་དང་དངུལ་རྤྱིས་འགོ་དཔོན་གྤྱི་མཚན་རགས་དང་བཅས་བཀོད་མྤྱི་གུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གུ་གྫོས་ཆོད་
གནང་ཡོད།
9
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 དཀའ་ཐུབ་ཀྤྱི་འཐུས་ཐད་ཁར་ རྫོ་རྫོ་ན་ ལཱ་རྒྱབ་ ཀརྨ་གྤྱིང་ དེ་ལས་ འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་ལུ་ གུམ་ལ་ དཀར་ན་
ལུ་ བྱུ་རུ་སྒང་དང་ལུང་བསྟན་སྒང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གསུང་གྫོས་ཡུན་རྤྱིང་གནང་པའྤྱི་རྟེས་སུ་ ད་ལྟྫོ་ རྟེད་འྫོག་ལྟྟེ་བའྤྱི་ལམ་ཚུ་ག་
ར་ ལཱ་འབད་དེ་རྤྱིས་སྫོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའྤྱི་ཁར་ ཁོང་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ལྟྟེ་བ་ལས་ཉིནམ་གཉིས་དང་གསུམ་གྤྱི་
མཐའ་ཟུར་ས་སྒྫོ་ནང་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དེ་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དཀའ་ཐུབ་ཀྤྱི་འཐུས་འདི་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་
ཕག་ཞུ་མྤྱི་ཚུ་ ས་གནས་ས་སྒྫོ་ནང་སྫོ་བ་དང་ཕག་ཞུ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་དམྤྱིགས་སྟྟེ་ཐོབ་སྟེ་གྫོས་ཆོད་གྲུབ། དེ་ལས་ ཀརྨ་གྤྱིང་རྟེད་
འྫོག་གི་ཐད་ཁར་ གནམ་བྱཱར་ཆར་ཆུ་ལས་བརྟེན་ ལམ་མ་ཐལ་བར་རྐང་ཐང་འགྫོ་དགོཔ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རྟེད་འྫོག་གི་ཁ་
ཐུག་ལས་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱྫོང་ལུ་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་སྟྟེ་ གནང་བ་ལེན་ཐོག་ དཀའ་ཐུབ་ཀྤྱི་ཐོབ་ལམ་ ཉིན་ ༡ གི་ཐོབ་སྟེ་སྫོད་
དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༦༽ དམངས་མྤྱི་དང་ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་ནང་ཁ་ནང་འགྤྱིག་གི་སྫོང་བརར་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར།
བཙན་མདའ་སྒང་དང་ སྒྫོ་གཞྤྱི་རཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ནང་ལུ་ དམངས་མྤྱི་དང་ཚོགས་པ་ཚུ་མང་ཤོས་རང་ གསརཔ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གཡུས་སྒྫོའྤྱི་རྫོད་གཞྤྱི་ཆུང་ཀུ་ཅིག་རང་འཐོན་ཏེ་འབད་རུང་འགྤྱིག་མ་ཚུགས་པར་ རྟེད་འྫོག་ལུ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་
ཁོང་ཚུ་ལུ་ ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་སྫོང་བརར་ཅིག་གནང་པ་ཅིན་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནི་ཨིན་ཞུ་བ་ ཕུལ་མྤྱི་ལྟར་ དེ་ལུ་ དྲགོས་རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་ཀྤྱི་འབད་
བ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་ཁས་མཆོག་ཚུ་གང་ཡང་མྟེད་ ཧྟེ་མ་གི་དམངས་མྤྱི་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྤྱིམས་དོན་ གཙུག་སྟེ་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱྫོར་གནང་སྟྟེ་འདུག་ཟྟེར་གསུང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ དེ་ལུ་ དུས་ཅི་ མྤྱི་དབང་ཨ་ཞྟེས་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྟེད་འྫོག་ ༢༠༥ གི་ རཔོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལུ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་ སྫོང་བརར་གནང་མྤྱི་ལུ་བཀྲྤྱིན་དགའ་འཚོར་ཕུལ་ནི་
དང་གཅིག་ཁར་ རཔོ་བཟུམ་སྟེ་རང་ རྟེད་འྫོག་གི་ དམངས་མྤྱི་དང་ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་ཡང་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་བཀྲྤྱིན་ཆེ་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྤྱིམས་དོན་གཙུག་སྟེ་ཡིག་ཚང་ལུ་ཕུལ་ནི་འབད་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༧༽ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་བསྐྱྟེལ་འདྲྟེན་དབང་འཛིན་གྤྱི་སྐྫོར།
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་བསྐྱྟེལ་འདྲྟེན་དབང་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ བཙན་མདའ་སྒང་རྟེད་འྫོག་དང་སྒྫོ་གཞྤྱི་རྟེད་འྫོག་ ནང་ལུ་ ཡན་ལག་
ཡིག་ཚང་རྐྱབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ ས་ཆ་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་དང་ ད་ལས་ཕར་ སྣུམ་འཁོར་དང་འབྟེལ་བའྤྱི་ལཱ་ག་ཅིག་རང་ཨིན་རུང་ ཡོངས་འབྟེལ་
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ཞབས་ཏོག་ཐོག་ཐོབ་ཚུགས་པའྤྱི་གོ་བར་སྫོད་གནང་ཡི་ དེ་ལས་ རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་ནས་ ས་ཆ་གི་ཐད་ཁར་ ད་ལྟྫོ་ཁྫོམ་གྤྱི་
འཆར་གཞྤྱི་ཚུ་བརམ་པའྤྱི་སྒང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་ནང་ གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ཁར་བཞག་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཚུད་དགོཔ་སྟེ་ཡོད་
པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ལུ་ འཆར་གཞྤྱི་ལས་སྣ་ཚུ་བརམ་པའྤྱི་སྒང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱྫོང་དང་འབྟེལ་བ་འཐབ་སྟྟེ་འབད་
དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
དེ་ལས་ འཐུས་མྤྱི་ཚུ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་བཏང་མྤྱི་ཚུ་གི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་མ་ཚང་བ་དང་ བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་མྤྱི་ལུ་ ཁྤྱིམས་སྲུང་འགག་སྟེ་གི་
ཁ་ཐུག་ལས་ཟུང་ཞྤྱིན་ན་ ཉེས་ཆད་དུས་ཡུན་ བདུན་ཕག་གཅིག་ནང་འཁོད་ལུ་བཏབ་དགོཔ་སྟེ་འདུག་ ཨིན་རུང་ ཉེས་ཆད་དེ་ ས་
གནས་ག་སྟྟེ་ལུ་བཏབ་སྟྟེ་འབད་རུང་མ་བཏུབ་མྤྱིན་འདུག་ དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་བསྐྱྟེལ་འདྲྟེན་དབང་འཛིན་གྤྱི་
ཡིག་ཆ་དེ་ཡང་ མྤྱི་ངོམ་ག་སྟྟེ་སྫོད་སའྤྱི་ཉེ་འདབས་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ བཏང་དགོཔ་འདུག་ཟྟེར་གྫོས་བསྟུན་བྱུང་ཡི་ དེ་མྟེན་ མྤྱི་སེར་ཚུ་
ཡིག་ཆ་ལོག་ལེན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ ས་ཐ་རྤྱིང་ས་ལས་ ཁྤྱིམས་སྲུང་གི་ ཟུང་སའྤྱི་ས་གནས་ག་སྟ་ྟེ ཨིན་མྤྱི་ནང་ལུ་འྫོང་བའྤྱི་སྐབས་ ཟད་འགྫོ་
དང་ལཱ་ཐེབས་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་་ ད་ལས་ཕར་ ལམ་འགྲུལ་ ཉེན་སྲུང་དང་བསྐྱྟེལ་འདྲྟེན་དབང་འཛིན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྤྱིམས་སྲུང་
འགག་སྟེ་ཚུ་ལུ་ ཡིག་ཆ་དེ་ མྤྱི་ངོམ་སྫོད་སའྤྱི་ ཉེ་འདབས་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་བསྐྱྟེལ་དགོ་པའྤྱི་ གོ་བར་ཁ་གསལ་སྫོད་དགོ་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་བསྐྱྟེལ་འདྲྟེན་དབང་འཛིན་གྤྱི་མདོ་ཆེན་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༨༽ རྟེད་འྫོག་གི་ བཟྫོ་རྤྱིག་པ་དང་རྤྱིས་འཛིན་པ་གི་སྐྫོར།
བཀྲྤྱིས་ལྤྱིང་ འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་ སྒྫོ་གཞྤྱི་རྟེད་འགོ་ཚུ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ནང་ལུ་ རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་ བཟྫོ་རྤྱིག་པ་དང་རྤྱིས་འཛིན་པ་ཚུ་ལངམ་
སྟེ་མྟེད་མྤྱི་ལུ་རྟེན་ རྟེད་འྫོག་གོང་འཕེལ་གྤྱི་ལཱ་འབད་བའྤྱི་སྐབས་ གཞུང་གི་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྤྱིལ་གྲུབ་འབས་བཏོན་ནི་ལུ་ ཐོ་སྫོམ་ཕོག་
དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་རྟེད་འྫོག་རྟེ་ལུ་ བཟྫོ་རྤྱིག་པ་དང་རྤྱིས་འཛིན་པ་རྟེེེ་རྟེ་ཞུ་ནི་དང་ དེ་མྟེན་ རྟེད་འྫོག་ ༢ དང་
༣ བསྫོམས་རྟེ་རྟེ་གནང་རུང་དཀའ་ངལ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་སལེ ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་གནང་ཡི་ དེ་ལུ་ ཁྤྱི་འཛིན་གྤྱི་འབད་རུང་
ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྤྱིམས་ནང་ལུ་ཧྤྱིང་བསང་བསངས་སྟེ་ རྟེད་འྫོག་ལུ་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟྟེར་གོ་བར་སྫོད་ཅི་ དྲགོས་རྫོང་བདག་
ངོ་ཚབ་ཀསྤྱི ་ བཟྫོ་རྤྱིག་པ་དང་རྤྱིས་འཛིན་པའྤྱི་ མྤྱི་སྟྫོབས་ཚུ་ལངམ་སྟེ་མྟེདཔ་ག་ར་གི་ཤེས་ གཞུང་གི་སྤྱིད་བྱུས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྤྱིལ་
བ་ཅིན་ ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་དང་ལན༌་པའྤྱི་ལཱ་བཀོད་དགོཔ་སྟེ༌ཨིན༌མས༌་ རྟེད་འྫོག་རྟེ་རྟེ་ལུ་ རྟེ་རྟེ་བཏང་པ་ཅིན་ལཱ་ག་དེམ་ཅིག་འྫོང་
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ག་ཧ་གོ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཟྟེར་བཀའ་སྫོབ་གནང་ཡི་ དེ་གུ་གསུང་གྫོས་ཡུན་རྤྱིངམ་སྟེ་གནང་པའྤྱི་ཤུལ་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཚུ་གིས་གྫོས་འཆམ་ཐོག་
ལུ་ རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཟྫོ་རྤྱིག་པ་དང་རྤྱིས་འཛིན་པ་ཚུ་ ད་ལྟྫོ་ རྟེད་འྫོག་གི་ནམ་དགོཔ་ཅིག་བཀག་ཆགས་མྟེད་པར་གནང་་དང་
གནང་བཞྤྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱྫོང་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཅའ་ཁྤྱིམས་དང་བསྟུན་ གོང་འཁོད་མྤྱི་སྟྫོབས་ཚུ་གི་
སྐྫོར་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གྫོས་བསྟུན་འབད་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་སྟེ་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
དེ་ལས་ དངུལ་འཛིན་ལྟེཀ་གུ་མཚན་རགས་བཀོད་ནི་དེ་ བཅའ་ཁྤྱིམས་དང་འཁྤྱིལ་ རྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་འགོ་དཔོན་ རཔོ་ རྤྱིས་
འཛིན་པ་ཚུ་གི་རྐྱབ་དགོ་པའྤྱི་ བཀྲྤྱིས་ལྤྱིང་རཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ ད་ལྟྫོ་ རྟེད་འྫོག་གི་རྤྱིས་འཛིན་པ་ཚུ་ལངམ་སྟེ་མྟེདཔ་ལས་བརྟེན་
དངོས་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ལེ་ཤ་མཐོང་ཡོདཔ་ལས་ གནས་སྐབས་ཅིག་ ད་ལྟྫོ་ག་ཨིན་མྤྱི་དེ་རང་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྟེ་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༩༽ རྟེད་འྫོག་ནང་དམྤྱིགས་བསལ་ལཱ་གི་སྐྫོར།
བཀྲྤྱིས་ལངྤྱི ་ དཀར་ན་ ནི་བཅུ་ལ་ ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་ ཀརྨ་་གྤྱིང་རྟེད་འྫོག་གིས་ཞུ་མྤྱི་ནང་ལུ་ ལྷན་ཁག་ ལས་ཁུངས་ ལས་སྟེ་ག་ར་ཨིན་
རུང་ རྟེད་འྫོག་ནང་ལས་ཕར་ ལཱ་དང་ལས་རྤྱིམ་ཚུ་ག་ཅིག་རང་འབད་དགོཔ་ཡོད་རུང་ རྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་དང་འབྟེལ་བ་འཐབ་པ་ཅིན་
བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བྱུང་འྫོང་ཟྟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་གནང་མྤྱི་ལུ་ ཁྤྱི་འཛིན་འྫོགམ་གྤྱི་ཡང་རྒྱབ་སྣྫོན་ཕུལ་གནང་ཡི་ ད་ལས་ཕར་ ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ རྟེད་འྫོག་ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ དམྤྱིགས་བསལ་ལཱ་ག་ ཅིག་རང་འབད་ནི་ཡོད་རུང་ གནམ་ལོ་ ༢༠༠༩ གི་
བཅའ་ཁྤྱིམས་དང་འཁྤྱིལ་ རྟེད་འྫོག་གི་འགོ་ཁྤྱིདཔ་དེ་རཔོ་འབདཝ་ལས་ རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་གོང་འཕེལ་གྤྱི་ལས་སྣ་དང་རྒྱ་བསྐྱདྟེ ་འགོ་དཔོན་
ཚུ་ག་སྟྟེ་བཏང་ནི་ཨིན་རུང་ འབྟེལ་ཡོད་རཔོ་དང་མཉམ་རུབ་ཀྤྱི་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་དགོཔ་དང་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ནི་
དང་ གལ་སྤྱིད་ རྟེད་འྫོག་དང་འབྟེལ་བ་མྟེད་པར་ལཱ་རྟེ་འབད་བ་ཅིན་ རྟེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་དུས་འཕྫོས་ལས་སྙན་ཞུ་ རྫོང་ཁག་
བདག་སྐྱྫོང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༡༠༽ ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་ ཨུར་ལུ་དཱ་ར་ལུ་ རྫོ་གཏེར་བཏོན་ནིའྤྱི་གནང་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར།
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ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་ ཨུར་ལུ་དཱ་ར་ལུ་ རྫོ་གཏེར་བཏོན་ནིའྤྱི་ སྐྫོར་ལས་ རྫོག་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་གནང་བ་གྫོལ་དགོ་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་འབདཝ་
ལས་ དེ་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་སྟབས་མ་བདེཝ་གང་ཡང་མྟེདཔ་ལས་ འབྟེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྤྱི་ལམ་
ལུགས་དང་འཁྤྱིལ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་གནང་བ་གྫོལ་ཡོད་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།

༡༡༽ སྫོབ་གྲྭའྤྱི་མྤྱིང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར།
དཀར༌ན༌དང༌བརྟེ༌བཟང༌རྟེད༌འྫོག༌ག༌ི ཞུ༌བ༌ཕུལ༌མྤྱི༌ནང༌ལུ༌ སྫོབ༌གྲྭའྤྱི༌མྤྱིང༌ཚུ༌ ས༌གནས༌ ས༌སྒྫོ༌དང༌འཁྤྱིལ༌ཏེ༌བསྒྱུར༌བཅོས༌
འབད༌དགོ༌པའྤྱི༌ཞུ༌བ༌ཕུལ༌ཡི༌ དེ༌ཡང༌ ཧྟེ་མ་ འཆར་གཞྤྱི་བརམ་པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ མྤྱི་དམངས་འཛོམས་ཐོག་ལུ་ ས་སྒྫོ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟྟེ་
འབད་རུང་ ངེས་ཏིག་ལག་ལེན་འཐབ་པའྤྱི་སྐབས་ ས་སྒྫོ་ཚུ་མ་ལངས་པར་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་མྤྱིང་དང་ས་
སྒྫོ་སོ་ས་ོ འཐོན་མྤྱི་འདི་ དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས་ དེ་ལུ་ ཤེས་རྤྱིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ མ་གཞྤྱི་ སྫོབ་གྲྭའྤྱི་མྤྱིང་ཚུ་ག་ར་ རྤྱིམ་
ལུགས་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་ ཨིན་རུང་ གྫོས་ཆོད་བཏོན་ཏེ་ཕུལ་བ་ཅིན་མ་བཏུབ་མྟེད་པའྤྱི་དོགས་སེལ་གནང་ཡི་ དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ད་
རྟེས་ཀྤྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་ གཤམ་འཁོད་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་ མྤྱིང་ཚུ་ས་གནས་ས་སྒྫོ་དང་འཁྤྱིལ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་
གྲུབ་ནི་དང་ ཤེས་རྤྱིག་ལྷན་ཁག་དང་ཅིག་ཁར་མྤྱིང་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྤྱི་ལཱ་འདི་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རྤྱིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ ལྷན་ཁག་དང་
ཅིག་ཁར་གནང་བ་ལེན་ནིའྤྱི་ལཱ་འབད་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
ཨང་
ད་ལྟྫོལྟའྫོ ་ྤྱི མངྤྱི ་།
གངས།
༡ ས་སྨད་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།
༢

རངྫོ ་ཁག་ཚགོ ས་འདུདུ་་ལས་ མངྤྱི ་བསྒྱུར་
རྒྱབ་ཁུང
ཁུངས།
བཅོས་འབད་ཡདོ ་པའ་ྤྱི གསྫོ ་ཆདོ །
བརྟེ་བཟང་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།
ས་གནས་འདི་ བརྟེ་བཟང་ རྟེད་འྫོག་ ལྟྟེ་བ་ནང་ལུ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན།

དཱ་ལི་ཐང་འབྤྱིང་རྤྱིམ་སྫོབ་གྲྭ་ ཁ་སྒྫོ་ཅན་འབྤྱིང་རྤྱིམ་སྫོབ་གྲྭ་འྫོག་མ། ས་སྒྫོ་དེ་ ཁ་སྒྫོ་ཅན་ལུ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན།
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༣

འྫོག་མ།
ལྷ་གྤྱིང་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།

ར་ནག་སྤྱིས་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།

ས་སྒྫོ་འདི་ ར་ནག་སྤྱིས་ལུ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན།

༤

ལུང་བསྟན་སྒང་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། བྱུ་རུ་སྒང་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ།

ས་སྒྫོ་འདི་ བྱུ་རུ་སྒང་ལུ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན།

༡༢༽ མཐོ་རྤྱིམ་སྫོབ་གྲྭ་དང་སྫོང་བརར་སྟེལ་ཁང་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་།
སྒྫོ་གཞྤྱི་ དང་ བརྟེ་བཟང་རཔོ་གིས་ཞུ་མྤྱི་ནང་ལུ་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་འདི་ མཐའ་ཟུར་གྤྱི་རྫོང་ཁག་གཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མཐོ་རྤྱིམ་སྫོབ་གྲྭ་དང་ ལག་རལ་སྫོང་བརར་སྟེལ་ཁང་བཟུམ་ཅིག་དབྱྟེ་ཞྤྱིབ་མཛད་དེ་ བཙུགས་ཚུགས་པ་ཅིན་
རྫོང་ཁག་གཞན་དང་འདྲ་མཉམ་སྟེ་གོང་འཕེལ་འགྫོ་ཚུགས་ནི་དང་ ལཱ་གཡོག་གོ་སྐབས་ཐོབ་ནི་ ཕམ་དང་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཟད་འགྫོ་མར་
ཕབ་འབད་ཚུགས་པའྤྱི་ཁར་ མཐོ་རྤྱིམ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ལྷབ་ནིའྤྱི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་མྤྱི་སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྫོང་བརར་སྟེལ་ཁང་ཚུ་ནང་འཛུལ་ནི་ལུ་
ཕན་ཐོགས་སྫོམ་བྱུང་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཆ་མཉམ་གྤྱིས་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་ མཐོ་རྤྱིམ་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་གཞྤྱི་བཙུགས་
འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རྤྱིག་ཚོགས་སྟེ་གིས་ལྟ་དོ་ཡོདཔ་ལས་འྫོས་འབབ་ག་དེ་སྟེ་ཡོད་ག་མྤྱི་ཤེས་པས་ དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ དར་དཀར་ནང་
ལུ་ ལག་རལ་སྫོང་བརར་སྟེལ་ཁང་གཞྤྱི་བཙུགས་དོན་ལུ་འྫོས་འབབ་སྫོམ་ཡོདཔ་ལས གཞུང་ས་སྟྫོངམ་་ཡང་ཨེ་ཀར་ ༥ ལས་ལྷག་སྟ་ྟེ
བཙན་མདའ་སྒང་ སྒྫོ་གཞྤྱི་ དེ་ལས་ བརྟེ་བཟང་རྟེད་འྫོག་ཚུ་ནང་ལུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ དར་དཀར་
ནང་ལུ་ཡང་ ལག་རལ་སྫོང་བརར་སྟེལ་ཁང་གཅིག་གཞྤྱི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ནི་སྟེ་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༡༣༽ གེ་སར་གྤྱིང་སྫོབ་གྲྭ་འདི་ སྫོབ་རྤྱིམ་ ༡༢ པ་ལུ་ཡར་སེང་གནང་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར།
གེ་སར་གྤྱིང་རཔོ་གིས་ གེ་སར་གྤྱིང་སྫོབ་གྲྭ་ལྟྟེ་བ་འདི་ སྫོབ་རྤྱིམ་བཅུ་གཉིས་པ་ཚུན་ཡར་སེང་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ གེ་སར་གྤྱིང་རྟེད་འྫོག་
གི་མྤྱི་སེར་དང་ གཞན་ཉེས་འདབས་ཀྤྱི་རྟེད་འྫོག ༥ གི༌་མྤྱི་སེར་ཚུ་ལུ༌ཕན༌ཐོགས༌སྫོམ༌བྱུང༌ནི༌ཨིནམ༌ལས༌བརྟེན༌ ཡར༌སེང༌གནང༌
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དགོ༌པའྤྱི༌ཞུ༌བ༌ཕུལ༌མྤྱི༌ལུ༌ རྫོ༌རྫོ༌ན༌རཔོ༌གིས༌ཡང༌རྒྱབ༌སྣྫོན༌ཕུལ༌གནང༌ཡི༌ ཨིན༌རུང༌ཤེས༌རྤྱིག༌གཙོ༌འཛིན༌འགོ༌དཔོན༌གྤྱིས༌ ད༌ལྟྫོ༌
གེ༌སར༌གྤྱིངསྫོབ༌གྲྭ༌ལྟྟེ༌བ་ནང༌ལུ༌ ནང༌སྫོད༌སྫོབ༌ཕྲུག༌བསྫོམས༌ཀྤྱི༌ ༦༥༧ སྫོད༌ཁྤྱི༌༣༢༠ ནང༌ ལུ༌བཞག༌ཡོདཔ༌མ༌ཚད༌ ད༌རུང༌སྫོད༌ཁྤྱི༌
༢༤༠ ཤོང༌པའྤྱི༌ཁྤྱིམ༌རྐྱབ༌པའྤྱི༌སྒང༌ཡོདཔ༌ཨིན༌ ཨིན༌རུང༌༌བསྫོམས༌ཀྤྱི༌ཨ༌ལོ ༥༦༠ ལས༌ མྤྱི༌ཤོང༌ནི༌ཨིནམ༌ལས༌ ད༌རུང༌ཐེབས༌
འཐོན༌ཏེ༌ཡོད༌ ད༌ལྟྫོ༌ཡར༌སེང༌འབད༌ནི༌འདི༌ག༌སྤྱིག༌མྟེད༌པའྤྱི༌སྙན༌ཞུ༌ ཁ༌གསལ༌སྟེ༌ཕུལ༌གནང༌ཡོདཔ༌ལས༌བརྟེན༌ གེ༌སར༌གྤྱིང༌
སྫོབ༌གྲྭ༌ཡར༌སེང༌འདི༌ ད༌ལྟྫོ༌གི༌ གནས༌སྟངས༌ལུ༌ལྟ༌སྟྟེ་འབད༌རུང༌ བྱ༌སྟབས༌མ༌བདེཝ༌སྫོམ༌ཡོདཔ༌ལས༌ གཞུང་གི་སྤྱིད་བྱུས་དང་བསྟུན་
རྟེད་འྫོག་དང་ཤེས་རྤྱིག་སྟེ་ཚན་ གསུང་གྫོས་གནང་སྟྟེ་འཆར་གཞྤྱི་ ༡༢ པའྤྱི་གཙོ་རྤྱིམ་ནང་བཙུགས་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༡༤༽ སང་སེར་པོ་སྫོབ༌གྲྭ༌ཆུང༌བའྤྱི༌ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཉིན་མའྤྱི་ལྟྫོ་ཐོབ་བཟྫོ་གནང་པའྤྱི་སྐྫོར།
འབྲུག༌རྟེས༌སྒང༌རཔོ༌གིས༌ཞུ༌བ༌ཕུལ༌མྤྱི༌ནང༌ལུ༌ སང༌སེར༌པོ༌སྫོབ༌གྲྭ༌ཆུང༌བའྤྱི༌ཨ༌ལུ༌ཚུ༌གི༌སྐྱྤྱིད༌སྡུག༌ལུ༌གཟྤྱིགས༌ཏེ༌སྫོབ༌གྲྭ༌ལྟྟེ༌
བའྤྱི༌གངས༌སུ༌བཙུགས༌སྟྟེ༌ ཉིན༌མའྤྱི༌ལྟྫོ༌ཐོབ༌ཡོདཔ༌བཟྫོ༌གནང༌པ༌ཅིན༌ ཕན༌ཐོགས༌སྫོམ༌བྱུང༌ནི༌ཨིན༌པའྤྱི༌ཞུ༌བ༌ཕུལ༌མྤྱི༌གུ༌
གྫོས༌བསྡུར༌གནང༌པའྤྱི༌སྐབས༌ ཤེས༌རྤྱིག༌གཙོ༌འཛིན༌འགོ༌དཔོན༌གྤྱིས༌ ད༌ལྟྫོ༌སང༌སེར༌སྫོབ༌གྲྭ༌ཆུང༌བ༌ནང༌ལུ༌ ཨ༌ལོ༌ ༡༠༢
དེ༌ཅིག༌ལས༌མྟེདཔ༌ཨིན༌ ག༌དེམ༌ཅིག༌སྟེ༌ཨ༌ལོ༌ ༡༠༠ མྟེད༌པ༌ཅིན༌ཤེས༌རྤྱིག༌གི༌སྤྱིད༌བྱུས༌དང༌འཁྤྱིལ༌ སྫོབ༌གྲྭ༌ཆུང༌བ༌ཐོབ༌ནིའྤྱི
༌འྫོས༌འབབ༌ཡང་འབྱང་ནིའྤྱི་ཉེན་ཁག་སྫོམ་ཡོད་པའྤྱི་དོགས་སེལ་ཁ་གསལ་སྟེ་ཕུལ་གནང་མྤྱི་ལུ་ གནད་དོན་དེ་ རྟེད་འྫོག་དང་ཤེས་རྤྱིག་
ཡིག་ཚང་མཉམ་འབྟེལ་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
དེ་དང་འདྲཝ་སྟེ་ རྫོ་རྫོ་ན་རཔོ་གིས་ ཉིམ་ཏོ་ལ་ སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་གི་ཨ་ལོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དུས་གསུམ་གྤྱི་ལྟྫོ་ཐོབ་ཚུགསཔ་གནང་པ་ཅིན་ཕན་
ཐོགས་བྱུང་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ ཤེས་རྤྱིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ ཉིམ་ཏོ་ལ་ལུ་འབད་རུང་ ཨ་ལོའྤྱི་གངས་ཁ་འདི་༡༢༣་
འདེ་ཅིག་ལས་མྟེདཔ་ཨིན་ ད་ལྟྫོ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་གནང་མྤྱི་དེ་ལུ་རང་བཞག་པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འྫོང་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་གིས་བཏུབ་
འབད༌བཞག་དགོ༌པའྤྱི༌གྫོས་འཆམ༌བྱུང༌ཡོད།
༡༥༽ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་ གནམ་བྱཱར་ངལ་ ཟླ་ ངོ་ ༡ གནང་མྤྱི་ལུ་བཀྲྤྱིན་དགའ་འཚོར༌དང༌ཕེ༌ཀོ༌མ༌སྫོབ༌གྲྭ༌ནང༌ཟ་སྫོད་མཐུན་རྐྱྟེན་འདི་འཕྫོ་
མཐུད་དེ་གནང་དགོ༌པའྤྱི༌སྐྫོར།
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འཁྤྱིལ༌སྤྱིས༌ས༌རཔོ༌གིས༌ཞུ༌བ༌ཕུལ༌མྤྱི༌ནང༌ལུ༌ དུས༌ཅི༌ ཤེས༌རྤྱིག༌ལྷན༌ཁག༌གིས ༌སྫོབ༌ཕྲུག༌ཨ༌ལོ༌ཚུ༌ལུ༌ ལོ༌ཕྟེད༌ཀྤྱི༌ངལ༌གསོ༌ཟླ༌ངོ༌གཅིག༌
གནང༌མྤྱི༌དེ༌གིས༌ གཡུས༌ཁ༌ལུ༌ལང༌ལཱ༌རྐྱབ༌པའྤྱི༌དུས༌ཚོད༌འབདཝ༌ལས༌༌ཕམ༌ཚུ༌ལུ༌ཕན༌ཐོགས༌སྫོམ༌འབད༌རང༌བྱུང༌ཡོདཔ༌ལས༌བརྟེན༌
སྫོབ༌ཕྲུག༌གི༌ཕམ༌ཚུ༌གི༌ཁ༌ཐུག༌ལས༌ གཞུང༌དང༌ཤེས༌རྤྱིག༌བྫོན༌པོ༌ལུ༌ བཀྲྤྱིན༌དགའ༌འཚོར༌ཕུལ༌དགོ༌པའྤྱི༌ཞུ༌བ༌ཕུལ༌མྤྱི༌འདི༌ རྫོང༌ཁག༌
ཚོགས༌འདུའྤྱི༌འཐུས༌མྤྱི༌ག༌ར༌གིས༌འབད༌རུང༌ཕན༌པ༌སྫོམ༌བྱུང༌ཡོདཔ༌ངེས༌བདེན༌ཨིནམ༌ལས༌བརྟེན༌ ཤེས༌རྤྱིག༌བྫོན༌པོ༌མཆོག༌ལུ༌
བཀྲྤྱིན༌དགའ༌འཚོར༌གྤྱི༌སྙན༌ཞུ༌ཕུལ༌ནི༌སྟེ༌གྫོས༌ཆོད༌གྲུབ།
དེ༌དང༌འབྟེལ༌ད༌ལྟྫོ༌ཕེ༌ཀོ༌མ༌སྫོབ༌གྲྭ༌ཆུང༌བ༌ནང༌ལུ༌ འཛམ༌གྤྱིང༌ཟ༌སྫོད༌ལས༌རྤྱིམ༌ལས༌ ལྟྫོའྤྱི༌གྫོགས༌རམ༌ཐོབ༌མྤྱི༌འདི༌༢༠༡༧ གི༌ལོ༌ལས༌
མ༌ཐོབ༌སྟེ༌འགྫོ༌ནི༌ཨིནམ༌ལས༌བརྟེན༌ འཕྫོ༌མཐུད༌གནང༌ཐབས༌ཀྤྱི༌ཞུ༌བ༌ཕུལ༌མྤྱི༌ལུ༌ ཤེས༌རྤྱིག༌གཙོའཛིན༌ འགོ༌དཔོན༌ནས༌འཛམ༌གྤྱིང༌
ཟ༌སྫོད༌ལས༌རྤྱིམ༌འདི༌བཏོག༌སྟ༌ྟེ འབད༌རུང༌རང༌ ད༌ལྟྫོ་ཡོད༌དོ༌བཟུམ༌མའྤྱི༌ལྟྫོའྤྱི༌རྒྱབ༌སྐྱྫོརའདི༌ གཞུང༌གི༌མ༌དངུལ༌ལས༌བདེ༌སྤྱིག༌འབད༌དེ༌
རྒྱབ༌སྐྱྫོར༌ཕུལ༌ནི༌ཨིན༌པའྤྱི༌ཞུ༌བ༌ཕུལ༌མྤྱི༌གིས༌འཐུསཔ༌སྟེ༌བཞག༌གནངཡོད།
༡༦༽ གཙང་ཁ་སྫོབ༌གྲྭ༌ནང༌ལུ་སྫོབ་དཔོན་ལངམ་སྟེ་མྟེད་པའྤྱི་སྐྫོར།
གཙང༌ཁ༌རཔོ༌གིས༌འབད༌བ༌ཅིན༌ གཙང༌ཁ༌སྫོབ༌གྲྭ༌ནང༌ལུ༌ སྫོབ༌དཔོན༌ལངམ༌སྟེ༌མྟེད༌མྤྱི༌ལུ༌བརྟེན༌ དཀའ༌ངལ༌ཡོད༌ལུགས༌ དེ༌ཡང༌
སྫོབ༌དཔོན༌ཚུ༌སྐྱྟེ༌མའྤྱི༌ངལ༌གསོ༌ ཟླ༌ངོ༌ ༦ རྟེ༌འགྫོ༌བའྤྱི༌སྐབས༌ལུ༌ ཚབ༌མྟེདཔ༌ལས༌བརྟེན༌ཨིན༌པའྤྱི༌ཞུ༌བ༌ཕུལ༌མྤྱི༌ལུ༌ ཤེས༌རྤྱིག༌གཙོ༌
འཛིན༌ནས༌ སྫོབ༌དཔོན༌མ༌ལངས༌པའྤྱི༌དཀའ༌ངལ༌ཡོདཔ༌ངེས་བདེན༌ཨིན༌རུང༌ དར༌དཀར༌ན༌ལུ༌ ཧྟེ༌མ༌དང༌ འཁྤྱིལ༌བ༌ཅིན༌ ད༌རྟེས༌
ལེ༌ཤ༌གི༌དྲག༌ཟྟེར༌ཞུ༌གནང༌ཡི༌ སྐྱྟེ༌མའྤྱི༌ངལ༌གསོ༌འགྫོ༌བའྤྱི༌སྐབས༌ལུ༌ བདེ༌སགྤྱི ༌འབད༌དེ༌ཡོདཔ༌ལསབརྟེན་༌ དེ༌གིས༌དཀའ་
སེལ༌ཡོད༌པའྤྱི༌གྫོས༌འཆམ༌བྱུང༌ཡི།
དེ༌ལས༌འདི༌དང༌འདྲཝ༌སྟེ༌ བརྟེ༌བཟང༌རཔོ༌གིས དར༌དཀར༌སྫོབ༌གྲྭ༌ལྟྟེ༌བ༌ནང༌ལུ༌ཡང༌ སྫོབ༌དཔོན༌འདི༌སྐྱྟེས༌མའྤྱི༌ངལ༌གསོ༌ ནང༌ལུ༌
འགྫོ༌བའྤྱི༌སྐབས༌ཚབ༌མྟེད༌པར༌ལུས༌ཡོད༌པའྤྱི༌ཞུ༌བ༌ ཕུལ༌མྤྱི༌ལུ༌ མ༌གཞྤྱི༌ སྫོབ༌དཔོན༌ཚབ༌མྟེདཔ༌དེ༌བདེན༌ ཨིན༌རུང༌ བར༌ན༌
ལུ༌ཐབས༌ཤེས༌སྣ༌ཚོགས༌བཏོན༌ཐོག༌ སྫོབ༌ཕྲུག༌ཚུ༌ལུ༌དཔེ༌ཆ༌སྟྫོན༌ཡོདཔ༌ཨིན༌རུང༌ སྫོབ༌དཔོན༌འདི༌ལོག༌འཛུལ༌བཞུགས༌ འབད༌
ཡོདཔ༌ལས༌ དཀའ༌ངལ༌སེལ༌ཡོད༌པའྤྱི༌དོགས༌སེལ༌ཤེས༌རྤྱིག༌གཙོ༌འཛིན༌འགོ༌དཔོན༌ནས༌ཕུལ༌ཡོད༌མྤྱི༌གིས༌འཐུསཔ༌སྟེ༌བཞག༌གནང༌ཡོད།
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༡༧༽ འགྲུལ་འཕྤྱིན་གྤྱི་རྒྱུན་ལམ་བདའ་མ་རྫུན་པའྤྱི་སྐྫོར།
ལཱ༌རྒྱབ༌དང༌གཙང༌ཁ༌རྟེད༌འྫོག༌གི༌གཡུས༌ཚན༌དག༌པ༌ཅིག༌ནང༌ལུ༌ འགྲུལ༌འཕྤྱིན༌གྤྱི༌རྒྱུན༌ལམ༌ ཙ༌ལས༌བདའ༌མ༌རྫུན༌པར༌ མྤྱི༌སེར༌གྤྱི
༌ཞབས༌ཏོག༌ཞུ༌ནི༌ལུ༌དཀའ༌ངལ༌བྱུང༌དོ༌ཡོདཔ༌ལས༌བརྟེན༌ ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཐོག་འཕལ་མགྫོགས་བཙུགས་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི་
དེ་ལུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྤྱིན་འགོ་དཔོན་གསྤྱི ་ ལུང་ཕྫོགས་ཡིག་ཚང་དང་འབྟེལ་བ་འཐབ་པའྤྱི་སྐབས་འགྫོ་པ་རང་བཙུགས་ནིའྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་
ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ས་སྒྫོ་ཚུ་ག་སྟྟེ་བདའ་མ་རྫུན་པར་ཡོདཔ་་ཨིན་ན་ ཐོ་ཚུ་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ ཁྤྱི་འཛིན་གྤྱིས་ རང་སོའྤྱི་རྟེད་འྫོག་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་གནས་ས་སྒྫོ་ག་སྟྟེ་བདའ་མ་རྫུནམ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་ ཐོ་ཁ་གསལ་སྟེ་བཟྫོ་འདི་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྤྱིན་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ཕུལ་
ཏེ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༡༨༽ འབྲུག་པའྤྱི་ཀྲྤྱི་བི་ལྟ་ཚུགས་པའྤྱི་འཕྲུལ་ཆས།
གེ་སར་གྤྱིང་རཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱང་བསགས་ལས་འཛིན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་གནས་ཐམ་དྲང་ར་ འགྲུལ་འཕྤྱིན་ཀྲ་
ཝར་ཡོད་སའྤྱི་ས་སྒྫོ་ནང་ལུ་ འབྲུག་པའྤྱི་རྒྱང་མཐོང་ལྟ་ཚུགས་པའྤྱི་འཕྲུལ་ཆས་བཙུགས་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྒྫོ་གཞྤྱི་བསྟྫོད་དང་ གེ་སར་གྤྱིང་
གི་མྤྱི་སེར་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ལྟ་ནི་ལུ་སྫོ་བ་བསྐྱྟེད་དེ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་སྫོམ་བྱུང་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཚུ་
གིས་འབད་རུང་རྒྱབ་སྣྫོན་ཡོད་པའྤྱི་ཁར་ དར་དཀར་ན་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱང་བསགས་ལས་འཛིན་གྤྱི་ཡིག་ཚང་གཅིག་
བཙུགས་པ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ཕན་སྫོམ་བྱུང་ནི་ཨིན་པའྤྱི་གྫོས་འཆར་བཀོད་གནང་མྤྱི་ལུ་ རྤྱི་རང་དང་དར་དཀར་ནང་
རྫོང་ཁག་གི་ལུང་ཕྫོགས་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ མ་གཞྤྱི་ རྒྱང་བསགས་ལས་འཛིན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྫོང་ཁག་ཆ་མཉམ་ནང་རྟེ་རྟེ་བཏང་ནིའྤྱི་
འཆར་གཞྤྱི་འདུག་ ཨིན་རུང་ མྤྱི་སྟྫོབས་ཀྤྱི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟྫོ་ རྫོང་ཁག་གཉིས་བསྫོམས་བཞག་མྤྱི་དེ་ དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་
ཟྟེར་དོགས་སེལ་གནང་ཡི་ ་ འབྲུག་པའྤྱི་རྒྱང་མཐོང་གི་ཐད་ཁར་ ཐག་བརྒྱུད་རྒྱང་མཐོང་ཚོང་ལས་པ་ བརྒྱུད་དེ་འབད་དགོ་པའྤྱི་གོ་བ་
སྫོད་ཡོདཔ་ཨིན་ དེ་ལུ་ རྟེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྒྟེར་གྤྱི་མྤྱི་ངོམ་ སྫོ་བ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ ཐག་བརྒྱུད་རྒྱང་མཐོང་ཚོང་ལས་པ་འགོ་
བཙུགས་དགོ་པའྤྱི་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ལེན་ཏེ་ རྫོང་ཁག་དང་འབྟེལ་ཡོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལས་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ལེན་ཏེ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་དང་ དེ་ལས་ ང་
བཅས་དར་དཀར་ནང་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ རྟེད་འྫོག་ ༡༤ ཡོད་པའྤྱི་ཁར་ མྤྱི་རྫོབས་དང་སའྤྱི་ཁབ་ཚད་ལས་འབད་རུང་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་
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འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གནས་ཚུལ་དུས་ཐོག་ལུ་ཕུལ་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་རྒྱང་བསགས་ལས་འཛིན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་གི་དོན་ལུ་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པ་ སོ་སོ་སྟེ་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་ནང་གི་ གོང་འཕེལ་དང་འབྟེལ་
བའྤྱི་ལས་སྣ་ཚུའྤྱི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་མྤྱི་སེར་གྤྱིས་རྒྱང་མཐོང་ཐོག་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཞུ་བ་འདི་འཐུས་མྤྱི་ཞལ་འཆམ་ཐོག་
རྒྱང་བསགས་ལས་འཛིན་གྤྱི་འཛིན་སྐྱྫོང་མདོ་ཆེན་མཆོག་ལུ་ཕུལ་ནི་སྟེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།
༡༩༽ ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་གོ་བརའྤྱི་ལས་རྤྱིམ་སྐྫོར།
རྫོང་ཁག་་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ དར་དཀར་ ཁྤྱིམས་སྲུང་འགོ་འཛིན་གྤྱིས་ ཚོགས་འདུའྤྱི་འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལུ་ ཉེས་
འགལ་ཁྤྱིམས་་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འཁྤྱིལ་ ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་དབྱྟེ་རྤྱིམ་བཞྤྱི་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་གི་སྐྫོར་ལས་བར་སྫོད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་
ཚད་ གཡུས་སྒ་ྫོ ལས་ཕར་ འཐབ་འཛིང་དང་ ལོ་ན་མ་སྨྤྱིན་པར་གཉེན་རྐྱབ་བྱྤྱིན་པའྤྱི་དཀའ་ངལ་དང་ཁྤྱིམས་ཚུ་གི་སྐྫོར་ལས་གོ་བར་སྫོད་
གནང་ཡི དེ་མ་ཚད་སྙན་ཞུ་རྫུན་མ་བཀལ་ནི་ ཨང་གངས་ ༡༡༣ ལུ་དཀྲྫོག་ནི་ཐད་ལུ་ཡང་ཁྤྱིམས་ཕོགས་ཡོད་པའྤྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཁ་
གསལ་འབད་གོ་བ་སྫོད་གནང་ཡི། དེ་ལས་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཨར་རྐུན་ ནག་ཚོང་ སྫོརས་ གཉེན་དང་འབྟེལ་བའྤྱི་ཁྤྱིམས་ཕོགས་
ལུགས་ཚུ་ཡང་ཁ་གསལ་སྟེ་ཚོགས་དམངས་ཡོངས་ལུ་གོ་བར་སྫོད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་དང་འབྟེལ་ འཁོར་ལམ་སྐྟེདཔ་བཏོག་ཏེ་འགྫོ་མྤྱིའྤྱི་
ལམ་ལུགས་དང་ཁྤྱིམས་ཚུ་གི་སྐྫོར་ལས་གོ་བ་སྫོད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། འགག་སྟེ་གི་བདའ་མ་རྫུན་པའྤྱི་ས་སྒྫོ་ལས་ཕར་ རྟེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ ཁྤྱིམས་འགལ་ཐོག་ལཱ་འབད་མྤྱི་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྤྱིམས་སྲུང་དང་འབྟེལ་བ་འཐབ་གནང་ནི་དང་གོ་བར་སྫོད་གནང་དགོཔ་དེ་ཁག་ཆེ་
རྟེད་འྫོག་དང་ཁྤྱིམས་སྲུང་ མཐུན་འབྟེལ་གྤྱི་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ དཀངའ་ངལ་ཚུ་འཐོན་ནི་ལས་སེལ་ཚུགས་ཟྟེར་ཚོགས་དམངས་ལུ་
གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།
༢༠༽ རྟེད་འྫོག་གི་མྤྱི་སེར་ཚུ་ལུ་ སྤྱིག་ ལམ་རྣམ་གཞག་སྫོང་བརར་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར།
བཙན་བདའ་སྒང་རཔོ་གིས་ རྟེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས མྤྱི་སེར་ཚུ་ལུ་སྤྱིག་རྣམ་གཞག་བཏོན་བྱྤྱིན་རུང་ ཡིད་ཆེས་ཅིག་མྟེདཔ་ལས་ རྫོང་
ཁག་ལས་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འྫོང་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ དྲགོས་རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་ཀྤྱི་འབད་རུང་ ད་ལྟྫོ་རྫོང་ཁག་ནང་
ལུ་ སྫོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཡང་མྟེདཔ་ལས་ མྤྱི་སེར་ལུ་བཏོན་བྱྤྱིན་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ ཨིན་རུང་ སྤྱིག་ལམ་འདི་ ནཱ་ཧྤྱིང་ རྫོང་
ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མྤྱི་སྟེ་འགོ་ཁྤྱིདཔ་ཚུ་ལུ་ཉིན་གངས་གཉིས་ཀྤྱི་རྤྱིང་ལུ་བཏོན་བྱྤྱིན་ཡི་ འགོ་ཁྤྱིདཔ་ཚུ་གི་དུམ་ག་རྟེ་ཤེས་ཤེསཔ་མཐོང་
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མཐོངམ་ཚུ་བཏོན་བྱྤྱིན་པ་ལུ་མ་བཏུབ་མྟེད་ཟྟེར་གསུང་གནང་ཡི་ ཁྟེད་རང་རྟེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་མ་དངུལ་རྟེ་བཞག་ཡོད་པ་ཅིན་ སྫོལ་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ སྤྱིག་ལམ་སྟེ་ཚན་ལས་སྫོབ་སྟྫོན་པ་འབོ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཕུལ་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ དེ་གིས་འཐུསཔ་སྟེ་བཞག་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན། ་
༢༡༽ ཤེལ་དམ་བྫོ་ཊལ་སྐྫོར།
བཙན་མདའ་སྒང་རཔོ་གིས་ཞུ་མྤྱི་ནང་ལུ་ རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་ཟླ་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་དུ་ ཕགས་སྙྤྱིགས་འཐུ་ནིའྤྱི་ལས་རྤྱིམ་འགོ་འདྲྟེན་འཐབ་པའྤྱི་
སྐབས་ལུ་ ཝའྤྱིན་དང་ཧའྤྱི་ལེན་གྤྱི་ ཤེལ་དམ་ཚུ་ རྤྱིན་གོང་མ་ཐོབ་ ལས་བརྟེན་ལེན་མྤྱི་ག་ཡང་མྟེདཔ་ལས་ མྤྱི་ཚུ་གི་དཀྲུམ་འབད་བཀོག་
དོ་ཡོདཔ་ལས་ བིར་གྤྱི་ཤེལ་དམ་བཟུམ་སྟེ་ལེན་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལྟར་
གནད་དོན་འདི་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱྫོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ཡིག་ཚང་དང་འབྟེལ་བ་འཐབ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་
གྲུབ།
༢༢༽ ལམ་སྫོལ་དང་འབྟེལ་བའྤྱི་བཟྫོ་སྐྲུན་གྤྱི་མ་དངུལ་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར།
དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༦ དབྱྤྱིན་ཟླ་ དང་པའྤྱི་ནང་ལུ་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ གི་ འཆར་དངུལ་
བསྐྱར་ཞྤྱིབ་ཀྤྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྟེས་རྟེད་འྫོག་གི་དཔལ་རྤྱི་དགོན་པའྤྱི་ལྷ་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་བརལ་ཏེ་གསར་
བཞྟེངས་འབད་ནི་ ལཱ་རྒྱབ་ཕུན་སུམ་སྒང་ལུ་ ལྷ་ཁང་གསརཔ་བཞྟེངས་ནི་ དེ་ལས་ ཀརྨ་གྤྱིང་སྐུ་གསུམ་བ་རྤྱི་ལྷ་ཁང་གི་དོན་ལུ་ མ་
དངུལ་ཚུ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་ དེ་བསྒང་ སྫོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལས་གནང་བ་མ་ཐོབ་ལས་བརྟེན་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་
པའྤྱི་ དཀའ་ངལ་ལྟ་བཞྤྱིན་ན་ གསང་ཕོད་ཀྤྱི་འཆར་ལོ་ནང་ལུ་འཕྫོ་མཐུད་རྐྱབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ཚུ་ འབྲུག་རྟེས་སྒང་དཔལ་རྤྱི་
དགོན་པའྤྱི་ལྷ་ཁང་གི་དོན་ལུ་ འབུམ་ ༡༣ ༼༡༣,༠༠,༠༠༠/༽ དེ་ལས་ ལ་རྒྱབ་ཕུན་སུམ་སྒང་ལྷ་ཁང་གི་དོན་ལུ་ འབུམ་
༡༤༼༡༤,༠༠,༠༠༠/-༽ དང་ ཀརྨ་གྤྱིང་སྐུ་གསུམ་བ་རྤྱི་ལྷ་ཁང་དོན་ལུ་ འབུམ་ ༡༠(༡༠,༠༠,༠༠༠/-༽ དང་ སྟྫོང་ཕག་
༩༨༠༠༠ ཚུ་བཞག་ཡོད་རུང་ དུས་ཅི་གི་ འཆར་དངུལ་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ནང་ལུ་མ་ཚུད་པས་ དེ་ཡང་གཙོ་བོ་རང་ རཔོ་ཚུ་
གསརཔ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་མྤྱི་དང་ དངུལ་རྤྱིས་འགོ་དཔོན་རྤྱིངམ་ཡང་གནས་སོར་འགྫོ་ གསརཔ་ལྷྫོད་མྤྱི་གི་ས་མ་ཤེས་པར་ བར་ན་ལུ་
སྟབས་བདེཝ་མ་བདེཝ་ཚུ་བྱུང་སྟྟེ་ མ་དངུལ་དེ་འཛགས་ལུས་ཤོར་སོང་ནུག་ ད་ལྟྫོ་ ས་སྒྫོ་ནང་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ བཟྫོ་སྐྲུན་གྤྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་
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བའྤྱི་སྒང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཀརྨ་གྤྱིང་གི་ཐད་ཁར་ ལཱ་ཡང་མཇུག་བསྡུ་སྟྟེ་མ་དངུལ་སྫོད་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ཨིན་ དེ་ལས་ ལ་རྒྱབ་ཕུན་
སུམ་སྒངལྷ་ཁང་གི་ཐད་ བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༥༥ འདེ་ཅིག་ ལཱ་འབད་ཚར་ཡོད་པ་དང་ འབྲུག་རྟེས་སྒང་དཔལ་རྤྱི་དགོན་པའྤྱི་ལྷ་ཁང་གི་ཐད་
ལུ་ཡང་ བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ འདེ་ཅིག་ལཱ་འབད་ཚར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་འདི་ རྟེད་འྫོག་དང་རྫོང་ཁག་གིས་འབད་ཐབས་མྟེདཔ་
ལས་ མ་དངུལ་འདི་དངུལ་རྤྱིས་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གོང་འཁོད་ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ དངུལ་རྤྱིས་
ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༢༣༽ རྟེད་འྫོག་གི་འཕྲུལ་གང་པ་ཝར་ཀྲྤྱི་ལར་གྤྱི་ག་ཆའྤྱི་སྐྫོར།
སྒྫོ་གཞྤྱི་རཔོ་གིས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཕྲུལ་གང་ པ་ཝར་ཀྲྤྱི་ལར་གནང་མྤྱི་གིས་གཡུས་སྒྫོ་ནང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་རུང་ མྤྱི་སེར་
ཉམས་ཆུང་གི་ཚུ་གི་ ག་ཆ་སྫོད་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མར་ཕབ་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ལུ་ བཀྲྤྱིས་ལྤྱིང་རཔོ་
དང་དམངས་མྤྱི་ཀྤྱི་རྒྱབ་སྣྫོན་ཞུ་མྤྱི་ནང་ དེད་གཡོགཔ་ཚུ་སང་བ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་མྟེད་མྤྱི་ལུ་དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འགོར་ནི་དང་ འཕྲུལ་གང་གི་ག་
ཆ་འདི་སྫོད་དགོཔ་སྟེ་ སའྤྱི་དབྱྤྱིབས་ལས་བརྟེན་འཕྲུལ་གང་སྫོམ་འབདཝ་ལས་ ཆ་རྫོགས་འབད་མྤྱི་འདི་ལུ་ཡང་སྫོད་པའྤྱི་སྒང་ལས་ ག་ཆ་
སྫོད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ༡༢༠༠ ལུ་ཕབ་གནང་པ་ཅིན་བཀྲྤྱིན་ཆེ་ནི་མས་ཟྟེར་ཞུ་གནང་ཡི་ དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ཀྤྱི་ གྫོས་བསྡུར་གནང་
སྟྟེ་ གནད་དོན་འདི་ མྤྱི་སེར་ཉམས་ཆུང་ཚུ་གི་ སའྤྱི་དབྱྤྱིབས་དང་བསྟུན་ ལས་མྤྱི་དང་འཕྲུལ་གང་ལུ་ ག་ཆ་སདྫོ ་ནི་འདི་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་
ལས་བརྟེན་ ག་ཆ་འདི་ ༡༢༠༠ འདེ་ཅིག་ལུ་མར་ཕབ་གནང་ཐབས་ཀྤྱི་ཞུ་བ་ གྫོང་གསེབ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་ནང་ཕུལ་ནི་
དང་གཅིག་ཁར་ ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཕྲུལ་གང་གི་དེད་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སྫོར་བརར་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་འབད་དེ་བཏང་དགོཔ་དང་
གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ འཕྲུལ་གང་འདི་ སའྤྱི་དབྱྤྱིབས་དང་བསྟུན་ ཆུང་ཀུ་གནང་ཐབས་ཀྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གུ་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༢༤༽ འབྲུག་རྟེས་སྒང་སྨན་ཁང་འདི་སྟེ་རྤྱིམ་དང་པའྤྱི་ནང་ཡར་སེང་དང་ སྨན་ཁང་དང་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་ས་ཆ་བརྟེ་སོར་སྐྫོར།
འབྲུག་རྟེས་སྒང་རཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ནང་ལུ་ འབྲུག་རྟེས་སྒང་སྨན་ཁང་ སྟེ་རྤྱིམ་གཉིས་པ་འདི་ སྟེ་རྤྱིམ་དང་པའྤྱི་ནང་ཡར་སེང་གནང་
པ་ཅིན་ རྟེད་འྫོག་བཞྤྱི་གི་མྤྱི་སེར་ སྟྫོང་ཕག་ ༡༠༠༠༠ འདེ་ཅིག་ལུ་ཕན་ཐོག་བྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྟེད་འྫོག་༤ གི་ སྫོབ་དཔོན་དང་
སྫོབ་ཕྲུག་ ལས་ཁུངས་དང་ལས་འཛིན་ཁག་གི་ཞྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕན་པ་སྫོམ་བྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཡར་སེང་གནང་དགོཔ་དང་
དེ་ལས་ ད་ལྟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་སྨན་ཁང་གི་ས་ཆ་དང་ སང་ན་ལུ་ཡོད་པའྤྱི་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་ས་ཆ་གཉིས་བརྟེ་སོར་གནང་པ་ཅིན་ དྭངམ་ཅིག་ལུ་ སྫོབ་
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ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ཐ་རྤྱིང་ས་ལས་སྫོབ་གྲྭ་ནང་འྫོང་ནིའྤྱི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་ གཉིས་པ་ལུ་ སྨན་ཁང་འདི་ སང་ན་ལུ་སྫོ་བ་ཅིན་ ས་ཆ་
ཨེ་ཀར་ ༨.༣༥ ཡོདཔ་ལས་ མ་ལངས་པའྤྱི་དཀའ་ངལ་མྟེད་ དེ་བཟུམ་སྟེ་ཁྤྱིམ་ཚུ་ཡང་ལེ་ཤ་རྐྱབ་དགོཔ་མྤྱི་འཐོན་ཟྟེར་ཚོགས་དམངས་
ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་གནང་ཡོད་པའྤྱི་ཁར་ ཤེས་རྤྱིག་དང་གསོ་བའྤྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཡང་གྫོས་བསྟུན་འབད་དེ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟྟེར་ཞུ་གནང་མྤྱི་
ལུ་ རྟེད་འྫོག་ ༤ གི་རཔོ་དང་དམངས་མྤྱི་ཚུ་གི་འབད་རུང་རྒྱབ་སྣྫོན་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་ལུ་ གསོ་བའྤྱི་འགོ་དཔོན་ནས་ སྨན་ཁང་སྟེ་རྤྱིམ་དང་པའྤྱི་ནང་ལུ་ཡར་སེང་ཐད་ རྟེད་འྫོག་གཅིག་གི་དོན་ལུ་མྟེན་པར་ རྟེད་འྫོག་ ༤
གི་མྤྱི་སེར་ལུ་ཕན་པ་ཡོདཔ་ལས་བརཏེན་ དེ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཕུལ་འྫོང་ཟྟེར་ཚོགས་དམངས་ལུ་དགོས་སེལ་གནང་མྤྱི་དང་བསྟུན་ གནད་དོན་དེ་
འཆར་གཞྤྱི་ ༡༢ ནང་ལུ་བཙུགས་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི་ དེ་ལས་ སྫོབ་གྲྭའྤྱི་ས་ཆ་མཐུན་རྐྱྟེན་དང་སྨན་ཁང་གི་ས་ཆ་ མཐུན་རྐྱྟེན་
བརྟེ་སོར་གྤྱི་ཐད་ རྟེད་འྫོག་གི་རཔོ་ ཤེས་རྤྱིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་དང་གསོ་བའྤྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལཱ་འབད་དེ་ རྫོང་ཁག་
བདག་སྐྱྫོང་བརྒྱུད་དེ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྟེ་བཀོད་དེ་ ཤེས་རྤྱིག་ལྷན་ཁག་དང་གསོ་བའྤྱི་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༢༥༽ མྤྱི་རྤྱིས་དང་འབྟེལ་བའྤྱི་སྐྫོར།
གེ་སར་གྤྱིང་རཔོ་གིས་ རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་ཡོངས་འབྟེལ་ཨིན་ཀྲར་ནེཏ་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ རཔོ་ཚུ་ག་ི བཟའ་ཚང་གི་ཐོ་ཚུ་
ལྟ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་གནང་པ་ཅིན་ མྤྱི་སེར་གྤྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནི་ཨིན་མྤྱི་དེ་ཡང་ མྤྱི་སྟེ་ལྟྟེ་བའྤྱི་ལས་བྱྟེདཔ་ཚུ་ སྫོང་བརར་
དང་ངལ་གསོ་ནང་ལུ་འགྫོ་བའྤྱི་སྐབས་ལུ་དཀའ་ངལ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ དེ་ལུ་ གྫོས་བསྡུར་འབད་བའྤྱི་སྐབས་ མ་གཞྤྱི་ ད་
ལྟྫོ་མྤྱི་སྟེ་ལྟྟེ་བ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ལཱ་འབད་བཞྤྱིན་ཡོད་རུང་ བར་ན་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བཟའ་ཚང་གི་ཐོ་ཚུ་ རཔོ་གི་ལྟ་
ཚུགསཔ་བཟྫོ་ནི་ལུ་ཐོབ་ལམ་ག་དེ་སྟེ་ཡོད་ག་ ཞྤྱི་བའྤྱི་ཐོ་བཀོད་དང་མྤྱི་རྤྱིས་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་མདོ་ཆེན་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༢༦༽ རྐྱྟེན་ངན་འཛིན་སྐྱྫོང་དང་འབྟེལ་བའྤྱི་སྐྫོར།
རྫོང་ཁག་སྐྱྤྱིད་སྡུག་འགོ་དཔོན་གསྤྱི ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའྤྱི་འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལུ་ རྐྱྟེན་ངན་བྱུང་པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ རྟེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
སྙན་ཞུ་ཚུ་ དུས་འཕྫོས་ལས་འབྟེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་ ཤུལ་ལས་མྤྱི་སེར་ལུ་ སྐྱྤྱིད་སྡུག་རྟེ་ཐོབ་པ་ཅིན་
འཛགས་ལུད་མྟེད་པར་ཐོབ་ཚུགས་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ག་ར་གི་ འཐུས་ཤོར་མྟེད་པ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཟྟེར་ཞུ་གནང་
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དེ་ལས་ རྫོང་ཁག་རྐྱྟེན་ངན་འཛིན་སྐྱྫོང་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ ཚོགས་དམངས་ཡོངས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་རྐྱྟེན་ངན་འཛིན་སྐྱྫོང་ དབང་འཛིན་གྤྱིས་
ཆ་འཇོག་གྲུབ་མྤྱི་ རྐྱནྟེ ་ངན་གདོང་ལེན་དང་མཉམ་འབྟེལ་བྱ་རྤྱིམ་གཞྤྱི་བཙུགས་དང་ མྤྱི་རྟེ་བྫོན་ཆེན་མཆོག་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའྤྱི་
གཞུང་སྐྱྫོང་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་ རྫོང་ཁག་ དྲུང་ཁག་ རྟེད་འྫོག་ཁག་གི་ རྐྱྟེན་ངན་གདོང་ལེན་གྤྱི་བྱ་རྤྱིམ་དང་ འགན་ཁུར་ཚུ་ཁ་གསལ་སྟེ་
སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ དྲུང་ཁག་དང་རྟེད་འྫོག་གིས་ རྐྱྟེན་ངན་གདོང་ལེན་འབད་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ ད་རྟེས་ཀྤྱི་རྫོང་
ཁག་ཚགོ ས་འདུ་ནང་ལུ་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་མྤྱི་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༢༧༽ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་དང་ཉེས་དམྤྱིགས་སྐྫོར།
རྫོང་ཁག་འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ གཞུང་གི་སྤྱིད་བྱུས་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྤྱིལ་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་སྫོད་ནི་དེ་བཀག་ཆགས་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན་ དེ་ཡང་ ཆང་ལས་བརྟེན་པའྤྱི་ནད་གཞྤྱི་བཅོས་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལུ་སྨན་བཅོས་ཀྤྱི་ཟད་འགྫོ་སྫོམ་རང་གནས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
ཆང་ལས་བརྟེན་ བཟའ་ཚང་དང་མྤྱི་སྟེ་ནང་ལུ་འཐབ་རྤྱིང་གི་དཀའ་ངལ་སྫོམ་བྱུང་མྤྱི་ལས་བརྟེན་ཨིན། དེ་ལས་ དར་དཀར་ན་ལུ་བཟུམ་
ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ད་ཚུན་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མྤྱི་ཚུ་ ས་གནས་ཅིག་ལས་ ས་གནས་སོ་སོ་ནང་ལུ་སྫོ་བཤུས་འབད་ནི་ལས་བཀག་
ཆགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་གཞན་ཁ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་གྫོས་ཆོད་བཏོན་ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ ད་རྟེས་ཀྤྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་ ས་གནས་སྫོ་ ཆོག་དང་མ་ཆོགཔ་་གྫོས་བསྟུན་འབད་དེ་གྫོས་ཐག་བཅད་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་
འཆར་ཕུལ་མྤྱི་གུ་ འཐུས་མྤྱི་ཚུ་གི་བར་ན་གྫོས་བསྡུར་གནང་བའྤྱི་ཤུལ་ རྫོང་ཁག་ལས་ཕྤྱི་ཁ་དང་གཞན་རྫོང་ཁག་ལས་ནང་ན་ལུ་ སྫོ་མ་
ཆོག་པའྤྱི་ཁར་ ས་གནས་སོ་སོ་ལས་ དར་དཀར་ཁྫོམ་དང་དར་དཀར་དཔལ་ལ་ཁྫོམ་གཉིས་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི་འབད་བ་ཅིན་ ་སྫོ་མ་
ཆོགཔ་སྟེ་གྫོས་ཆོད་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན དེ་ལས་དར་དཀར་ཁྫོམ་དང་དར་དཀར་དཔལ་་ལ་ཁྫོམ་ལས་ རྟེད་འྫོག་གཞན་ཁ་ལས་ཕར་བཙུགས་
ནི་འབད་བ་ཅནི ་ སྫོ་ཆོག་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ་མྤྱི་ དེ་ཡང་ གྫོང་གསེབ་ལས་ཁྫོམ་ཁ་སྫོ་ནི་དང་གུང་སྟྫོང་མར་ཕབ་ཀྤྱི་དོན་ལུ་དམྤྱིགས་ཏེ་སྫོད་
ཡོདཔ་ཨིན།
༢༨༽ དབང་པོ་སྐྱྫོན་ཅན་དང་ལོ་ན་རས་ཤོས་དོན་ལུ་མ་དངུལ་བཞག་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར།
གཙང་ཁ་རཔོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་དབང་པོ་སྐྱྫོན་ཅན་དང་ལོ་ན་རས་ཤོས་ཚུ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་མ་དངུལ་ཚུ་
བཞག་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ སྐྱྤྱིད་སྡུག་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ མ་དངུལ་སོ་སོ་སྟེ་བཞག་སྟྟེ་དེ་མྟེད་ ཨིན་
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རུང་ དབང་པོ་སྐྱྫོན་ཅན་འབད་རུང་ རྒྱབ་ལས་ལྟ་མྤྱི་ག་ཡང་མྟེད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་གསོལ་རས་སྟེ་ཟླ་ རྤྱིམ་དངུལ་ཕོག་སྫོད་ཐོག་བཞག་ཡོད་ལུགས་
ཚུ་ཞུ་མྤྱི་གིས་འཐུསཔ་སྟེ་བཞག་ཅི།
༢༩༽ འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་སྐྫོར།
འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ འཐུས་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའྤྱི་ ཚེ་སྫོག་ཉེན་བཅོལ་གྤྱི་སྐྫོར་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ དེ་
ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ དབྱྤྱིན་ཟླ་ ༧ པའྤྱི་ཚེས་ ༡ ལས་འགོ་ཟུང་ ཧྟེ་མ་རྫོང་ཁག་ནང་ལས་སྫོད་མྤྱི་ ཚེ་སྫོག་ཉེན་བཅོལ་དེ་འབྲུག་ཉེན་
བཅོལ་ཡིག་ཚང་ལས་སྫོད་ནི་དང་ མྤྱི་ཁལ་ཡང་ མྤྱི་རྟེ་ལུ་ ཧྟེ་མ་ ༤༥ འབད་སྫོད་མྤྱི་དེ་ ༨༧ སྫོད་དགོ་ དེ་ལས་ཐོབ་ཐངས་ཡང་
གོང་འཁོད་ཚེས་གངས་ལས་འགོ་ཟུང་ཤི་རྐྱྟེན་རྟེ་བྱུང་པ་ཅིན་ ཧྟེ་མ་སྟྫོང་ཕག་ ༡༥༠༠༠ སྟེ་སྫོད་མྤྱི་ད་ེ ་ སྟྫོང་ཕག་ ༣༠༠༠༠/- ཐོབ་
ནི་ཨིན་པའྤྱི་གསལ་ཞུ་དང་འབྟེལ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཚངམ་སྟེ་ཕུལ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའྤྱི་གསལ་ཕུལ་ཡི། དེ་ལས་ མདང་ཞག་ རྫོང་ཁག་གི་ཁ་
ཐུག་ལས་ དབྱྤྱིའ་ཟླ་ ༧ པའྤྱི་ ནང་ལས་ སྟྫོང་ཕག་ ༡༥༠༠༠ སྫོད་མྤྱི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཉེན་བཅོལ་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ཕུལ་
བ་ཅིན་ ལྷག་ལུད་དེ་སྫོད་ཚུགས་ཟྟེར་ཁ་གསལ་འབད་གནང་ཡོད། དེ་ལས་ རྟེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མྤྱི་རྤྱིས་བཏོག་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ མྤྱི་སྟེ་
ལྟྟེ་བ་དང་འབྟེལ་བ་འཐབ་སྟྟེ་ སྔར་བཞྤྱིན་འབད་དགོཔ་སྟེ་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༣༠༽ ནད་གཞྤྱི་ཨེསཊ་དང་ཨེཆ་ཨའྤྱི་བི་སྐྫོར།
གསོ་བའྤྱི་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ འཐུས་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་མཁལ་རགྫོ ་གཞྤྱི་ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ བཀྲྤྱིས་གཡང་
རྟེ་ལས་འགོ་བཙུགས་སྟྟེ་ དར་དཀར་ནང་ལུ་ དབྱྤྱིན་ཟླ་ ༩ པའྤྱི་ཚེས་ ༢༨ ལུ་ལྷྫོད་ནིའ་ལས་རྤྱིམ་ཡོདཔ་ལས་ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་
དོན་ལུ་ ག་དེསྟེ་ཕུལ་བ་ཅནི ་དྲག་ག་ཟྟེར་བའྤྱི་གྫོས་འཆར་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་གསུང་གྫོས་གནང་པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་དེ་གི་ དམྤྱིགས་ཡུལ་
དང་འཆར་གཞྤྱི་འདི་ འབྲུག་པའྤྱི་མྤྱི་སེར་ མཁལ་རྫོག་གི་དཀའ་ངལ་བྱུང་མྤྱི་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ གོ་བ་
ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་སྫོད་དེ་ མྤྱི་སེར་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཉུང་ཤོས་རང་ ༡༠༠ རྟེ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༥/༩/༢༠༡༧ ལུ་ རྫོང་
ཁག་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ མ་དངུལ་འདི་ ག་ར་གཅིག་ཁར་བསྫོམས་སྟེ་ རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་སྫོད་དགོ་པའྤྱི་ཞལ་འཆམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།
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དེ་ལས་ ད་རྟེས་ནངས་པ་ ང་བཅས་ག་ར་གི་ ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའྤྱི་ ནད་གཞྤྱི་ཨེཆ་ཨའྤྱི་བི་ ཨེསཊ་གི་སྐྫོར་ལས་གསལ་ཞུ་ཕུལ་
གནང་མྤྱི་ནང་ལུ་ ནད་གཞྤྱི་ཨེསཊ་དེ་ཐོབ་འདྲཝ་འབད་བ་ཅིན་ སྨན་བཅོས་གང་མྟེདཔ་དེ་ཧ་དགོ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའྤྱི་ཁར་ ནད་གཞྤྱི་དེ་
གཙོ་བོ་རང་ལུས་འབྟེལ་ལས་བརྟེན་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལུས་འབྟེལ་འབད་བའྤྱི་སྐབས་ལུ་ ཀཱན་གྫོམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་ཁག་ཆེ་ཟྟེར་
འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ མྤྱི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བར་སྫོད་གནང་དགོཔ་ཨིན་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ ནད་གཞྤྱི་ཐོབ་མྤྱིའྤྱི་
གངས་ཁ་དེ་ ལོ་གཅིག་བ་གཅིག་ཡར་སེང་འགྫོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ག་ར་གི་ཐུགས་ཚ་གང་འབག་སྟྟེ་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཏེ་བཀག་ཐབས་
འབད་ནི་ལུ་བརྫོན་ཤུགས་བསྐྱྟེད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ དེ་ལས་གཙོ་བོ་རང་ ཁག་རག་ཞྤྱིབ་འབད་ནི་དེ་ཁག་ཆེ་ དེཡང་ ག་དེམ་ཅིག་སྟེ་མྤྱི་གཅིག་
གི་ཐོབ་པ་ཅིན་ ལུས་འབྟེལ་ལས་བརྟེན་ མྤྱི་ལེ་ཤ་གཅིག་ལུ་ གཅིག་གི་གཅིག་སྟེལ་ནིའྤྱི་ཉེན་ཁག་ཡོད་པའྤྱི་གསལ་ཞུ་ཕུལ་མྤྱི་འདི་ཚུ་ མྤྱི་
སེར་ཚུ་ལུ་ཡང་ གོ་བ་འཕལ་འཕལ་སྫོད་གནང་དགོཔ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།
༣༡༽ ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱྫོང་གི་སྐྫོར།
ཤེས་རྤྱིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱྫོང་དང་ཡར་བསྐྱྟེད་ཀྤྱི་ རྒྱབ་ཁུངས་ དང་ལས་རྤྱིམ་ དམྤྱིགས་ཡུལ་ དེ་ལས་
འཆར་གཞྤྱི་ ༡༢ པའྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་ལས་རྤྱིམ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྟེ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ཡང་གཙོ་བོ་རང་ ཨ་ལོ་ཚུ་ངོ་མ་རང་ སྫོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་
འགྫོ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ག་སྤྱིག་འབདཝ་ཨིནམ་ལས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྟེ་གནང་ཡོད་ དེ་ལུ་ མྤྱི་སྟེ་འགོ་
ཁྤྱིདཔ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མྤྱི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ དེ་སྟེ་རང་མ་བཞག་པར་ ག་ད་ེ དྲག་དྲག་བཙུགས་ནི་ལུ་ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་ཨིན་
དེ་མ་ཚད་ སྫོབ་དཔོན་ཚུ་ཡང་གནས་སྐབས་ཀྤྱི་དོན་ལུ་བཀལ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ས་སྒྫོ་ནང་སྫོད་པའྤྱི་སྐབས་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ག་ང་དྲག་འབད་
དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཟྟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་གནང་ཡི་ དེ་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱྫོང་དང་ཡར་བསྐྱྟེད་ ཀྤྱི་ལས་རྤྱིམ་དེ་
རྟེད་འྫོག་གི་གནས་རྤྱིམ་ནང་ལུ་ གནམ་མྟེད་ས་མྟེད་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ལས་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཚུ་ག་ཅིག་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་མ་བཏུབ་བཏུབ་
ཕུལ་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཁར་ གཞྤྱི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་དང་ཨ་ལོ་གཅེས་སྐྱྫོང་གི་ སྫོབ་དཔོན་ཚུ་ གནས་སྐབས་ཀྤྱི་དོན་ལུ་བཀལ་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་སྒྫོ་
ནང་ལུ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ སྤུས་ཚད་དང་ལན་ཏོག་ཏོ་སྟྫོན་སྫོད་པའྤྱི་བར་ན་ ལཱ་གཞན་ཐོབ་ཅིག་འགྫོཝ་ལས་ དེ་གི་ཨ་ལོ་དཔེ་ཆ་ལྟ་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ཐོ་
ཕོག་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁོང་ཚུ་ དུས་ཐོག་རྒྱུན་བརན་ ཁག་འབགཔ་གི་ སྫོབ་སྟྫོན་པ་སྟེ་བཀལ་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞྤྱི་
གཡོགཔ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནི་སྟེ་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
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༣༢༽ བམ་དང་གཅིག་ཁར་དགེ་སྫོང་དུང་ཆ་འདྲྫོངསམ་་སྟེ་གནང་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར།
འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་རཔོ་དང་དམངས་མྤྱི་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ནང་ལུ་ གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་བམ་གསར་བསྐྫོས་གནང་མྤྱི་ལུ་
བཀྲྤྱིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་ནི་ཨིན་ ཨིན་རུང་ བམ་དང་གཅིག་ཁར་དགེ་སྫོང་དུང་ཆ་འདྲྫོངསམ་སྟེ་བཏང་ཚུགས་པ་ཅིན་ མྤྱི་སེར་གྤྱི་སྐྱྟེ་ཤི་སྡུག་
བསྔལ་དང་ཆོས་ཕྫོགས་དང་འབྟེལ་བའྤྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་དང་ རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་ བམ་གཅིག་འབད་བའྤྱི་
སྒང་ལས་དཀའ་ངལ་འདུག་ཟྟེར་ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་གནང་ཡི་ དེ་ལུ་ བམ་གནས་བརན་མཆོག་གིས་ གོང་ལུ་རཔོ་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་
མྤྱི་འདི་བདེན་ ཨིན་རུང་ དགེ་སྫོང་མ་ལངས་པའྤྱི་དཀའ་ངལ་འདི་ རྫོང་ཁག་ ༢༠ དང་ ཐཱ་ན་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལྟྟེ་བ་སྤུངས་ཐིམ་གཉིས་
ལུ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་གསུང་གནང་ཡི་ དར་དཀར་ནང་ལུ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ གྲྭ་ཚང་གི་མཚན་གལ་ལུ་ཞལ་གངས་
བསྫོམས་ཀྤྱི་ ༢༠༧་ ཡོད་རུང་ དེ་གི་ནང་ལས་ ད་ལྟྫོ་ དར་དཀར་གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་ ༦༣ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ དགེ་འདུན་སྫོབ་གྲྭ་
ནང་ལུ་ ༧༠ ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་ལུ་ ༢༡ ལོ་མཚམས་དང་བཤད་གྲྭ་ནང་ལུ་ ༢༡ འདེ་ཅིག་བཀྲམ་སྟྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཞལ་གངས་མ་ལངས་
པའྤྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ འདི་ཚུ་ཕར་དང་ཚུར་བཏང་པ་ཅིན་ གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་དུས་རྒྱུན་གྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་སྐྫོ་མཆོད་འབུམ་སྟེ་ལ་སོགས་པའྤྱི་ལས་
སྣ་ཚུ་ལུ་ ་དཀའ་ངལ་བྱུང་འྫོང་ཟྟེར་ཁ་གསལ་སྟེ་གསུང་གནང་ཡི་ དྲགོས་རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་ཀྤྱི་འབད་རུང་ ཞལ་གངས་མ་ལངས་པའྤྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་ ཨིན་རུང་ འགོ་ཁྤྱིདཔ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གོ་བར་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་སྫོད་དེ་ དགེ་སྫོང་ནང་འཛུལ་བཞུགས་དོན་ལུ་རྒྱབ་
སྐྱྫོར་ཕུལ་ནི་དེ་ཁག་ཆེ་ཟྟེར་བཀའ་སྫོབ་གནང་ཡོད་ དེ་གུ་ འཐུས་མྤྱི་ཚུ་གི་གསུང་གྫོས་ཞྤྱིབ་པར་གནང་སྟྟེ་ རྟེད་འྫོག་གི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་
བམ་གཅིག་ལས་མྟེད་ མྤྱི་རྫོབས་དང་གཡུས་ཚན་ཁག་ལེ་ཤ་སྟེ་ཡོད་མྤྱི་ལས་བརྟེན་ མྤྱི་སེར་གྤྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དར་དཀར་གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་ ད་ལྟྫོ་ མཚན་གལ་དུ་ཡོད་པའྤྱི་ ཞལ་གངས་ ༢༠༧
ཡོད་མྤྱིའྤྱི་ཁ་སྐྫོང་ ཞལ་གངས་ཡར་སེང་ གནང་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནི་སྟེ་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༣༣༽ དར་དཀར་དཔལ་ལ་དགེ་འདུན་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་ལཱ་གི་སྐྫོར།
སྒྫོ་གཞྤྱི་རཔོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ནང་ལུ་ དར་དཀར་སྟེལ་ལ་དགེ་འདུན་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཞལ་གངས་ཡང་ ༧༢ དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ དེ་
གི་ཉམས་བཅོས་དང་བཟྫོ་སྐྲུན་ལཱ་གི་མ་དངུལ་ག་ཅིག་རང་ཨིན་རུང་ ད་ཚུན་ སྒྫོ་གཞྤྱི་རྟེད་འྫོག་གི་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་ ལྷ་ཁང་འདིན་རྟེད་
འྫོག་ ༥ གི་དོན་ལུ་ཨིན་མས་ མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ འདེ་ཅིག་ དེ་ནང་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མྤྱི་སེར་གྤྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་ལུ་གནོད་པ་
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བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ རྟེད་འྫོག་གཞན་དང་ གྲྭ་ཚང་གི་འབད་ནི་ཨིན་ ན་གཏན་འཁེལ་བཟྫོ་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་གནང་
ཡོད། དེ་ལུ་ བམ་གནས་བརན་མཆོག་གིས་འབད་རུང་ ད་ཚུན་ རྟེད་འྫོག་དང་རངྫོ ་ཁག་གི་རྒྱབ་སྐྱྫོར་འབད་དེ་རང་འདུག་ གྲྭ་ཚང་གི་
ཁ་ཐུག་ལས་ ཞལ་གངས་བཙུགས་ནི་དང་དུས་རྒྱུན་གསོལ་ཁ་དང་རྤྱིམ་འགྫོ་ཚུ་མ་གཏོགས་ བཟྫོ་སྐྲུན་དང་འཆར་གཞྤྱི་ལཱ་གི་དབང་ཆ་
མྟེདཔ་ལས་ ནཱ་ལས་ཕར་རྫོང་ཁག་གི་འཆར་གཞྤྱི་ནང་ལུ་བཙུགས་པ་ཅིན་ག་དེ་ས་ྟེ འྫོང་ག་ཟྟེར་བམ་གྤྱིས་བསམ་འཆར་བཀོད་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན་ དེ་ལུ་ དྲགོས་རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་ཀྤྱི་ ལྷ་ཁང་འདི་ གཞུང་དབང་ཨིན་ན་ མྤྱི་སེར་དམངས་ཀ་ྤྱི ཨིན་ན་ ཧྤྱིང་བསངས་བསངས་ཧ་གོ་
ནི་འདི་ཁག་ཆེ་ ག་དེམ་ཅིག་སྟེ་མྤྱི་སེར་དམངས་ཀྤྱི་འབད་བ་ཅིན་ རྟེད་འྫོག་གི་རང་འབད་དགོ་ཟྟེར་ཁ་གསལ་གནང་ཡི་ དེའྤྱི་རྒྱབ་སྣྫོན་ལུ་
དྲགོས་དྲུང་པ་གི་ ལྷ་ཁང་འདི་རྐྱབ་པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ རྟེད་འྫོག་ ༥ གི་དོན་ལུ་སྟེ་ གཞྤྱི་གསརཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་ཟྟེར་
དགོས་སེལ་གནང་ཡི་ དེ་ལུ་ རྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་དང་དར་དཀར་དཔལ་དགེ་འདུན་སྫོབ་གྲྭ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཞུང་དབང་ཨིན་ན་ མྤྱི་
སེར་དམངས་ཀྤྱི་ཨིན་ན་ དབྱྟེ་ཞྤྱིབ་འབད་དེ་ སྙན་ཞུ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱྫོང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༣༤༽ ཚེས་བཅུའྤྱི་མ་དངུལ་གྫོགས་རམ་སྐྫོར།
སྒྫོ་གཞྤྱི་རཔོ་གིས་ཞུ་མྤྱི་ནང་ལུ་ ལོ་བསྟར༌དར༌དཀར༌དཔལ༌ལའྤྱི༌ཚེས༌བཅུའྤྱི༌དོན༌ལུ༌ རྫོང༌ཁག༌ཁ༌ཐུག༌ལས༌ མ༌དངུལ༌ རྒྱབ༌ སྐྱྫོར༌འདི༌
གནམ༌ལོ༌ ༢༠༡༥ ཚུན༌ཐོབ༌སྟྟེ༌ཡོདཔ་༌ ཨིན༌རུང༌ ༢༠༡༦ ལུ༌ མ༌དངུལ༌མ༌ཐོབ༌ལས༌རྒྱབ༌སྐྱྫོར༌ གནང༌ དགོ༌པའྤྱི༌ཞུ༌བ༌ཕུལ༌ཡི༌
དེ༌ལུ༌ སྫོལ༌འཛིན༌ངོ༌ཚབ༌ཀྤྱི༌མ༌གཞྤྱི༌ ༢༠༡༥ ཚུན༌རྫོང༌ཁག༌ལས༌ མ༌དངུལ༌ རྒྱབ༌སྐྱྫོར༌གནང༌སྟྟེ༌ ཡོད༌མྤྱི༌འདི༌ ཧྟེ༌མ༌འབད༌བ༌ཅིན༌
མ༌དངུལ༌འབུམ༌ ༡ དང༌སྟྫོང༌ཕག༌ ༥༠ ཐམ༌པ༌བཞག༌མྤྱི༌ལས༌ འཆམ༌པ༌དང༌ཞབས༌ཁཔ༌ཚུ༌གི༌ འགྲུལ༌འཐུས༌ཚུ༌སྫོད༌དེ༌ ལྷག༌
ལུས ༌ཡོད༌མྤྱི༌ཚུ༌སྫོད༌ཡོདཔ༌ཨིན༌མས དེ༌བསྒང༌ ཁོང༌ཚུ༌གི༌ཉིན་འཐུས་དེ་ ༡༥༠ རང༌ཨིན༌ ནཱ༌ཧྤྱིང༌ལས༌འབད་བའྤྱི་སྒང་
ཁོང༌གི༌ཉིན༌འཐུས༌ཚུ༌ ༣༠༠ དང༌ ༥༠༠ ལུ༌ ཡར༌སེང༌འབད༌བའྤྱི༌སྒང༌ལས༌ ཉིན༌འཐུས ༌བསྫོམས༌འབུམ༌གཅིག་ དང༌སྟྫོང༌
ཕག༌བརྒྱད་བཅུ་ ལྷག༌ཙམ༌གནས༌ཡོདཔ༌ལས༌ སྫོད༌མ༌ཚུགས༌མྤྱི༌དེ༌ དེ༌ལས༌བརྟེན༌ཨིན༌ཟྟེར༌ཁ༌གསལ༌སྟེ༌སྙན༌ཞུ༌ཕུལ༌ཡི༌ དེ༌ལས༌
དངུལ༌རྤྱིས༌འགོ༌དཔོན༌གྤྱིས༌ ནཱ༌ཧྤྱིང༌གི༌ཐད༌དུ༌ འཛགས༌ལུས༌ཤོར༌སོང༌འདུག༌ ཨིན༌རུང༌ དུས༌ཅིག༌ལས༌སྟབས༌མ༌བདེཝ༌མྤྱི༌འཐོན༌
སྫོད༌ཚུགས༌ཟྟེར༌ཁས༌ལེན༌འབད༌ཡོདཔ༌ལས༌བརྟེན༌ ད༌ལས༌ཕར་ གཞུང༌གི༌ལམ༌ལུགས༌དང༌འཁྤྱིལ༌ རྟེད༌འྫོག༌དང༌གྲྭ༌ཚང༌མཉམ༌
རུབ༌ཐོག༌ སྙན༌གསོལ༌ཚུ༌ ཚེས༌བཅུ༌འགོ༌མ་བཙུགས༌པའྤྱི༌སྔ༌གོང༌ལས༌བཙུགས༌ཐོག༌གནང༌བ༌ལེན༌ཏེ༌འབད༌དགོ༌པའྤྱི༌གྫོས༌ཆོད༌གྲུབ།
༣༥༽ གཞུང་ལུ་བཀྲྤྱིན་དགའ་ཚོར།
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དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་གི་ མྤྱི་སེར་ཡོངས་ཀྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ནང་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ང་བཅས་རའྤྱི་མྤྱི་སེར་ཉམས་ཆུང་ཚུ་གི་སྐྱྤྱིད་
སྡུག་ལུ་གཟྤྱིགས་སྟྟེ་ རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་ འཕྲུལ་གང་པ་ཝར་ཀྲྤྱི་ལར་དང་ སྣུམ་འཁོར་བོ་ལི་རྫོ་གནང་མྤྱི་དེ་གིས་ཕན་ཐོགས་སྫོམ་འབད་རང་
བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ དེ་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ འཕལ་ཁམས་གཅིག་ཁར་ རྫོང་ཁག་ ༢༠ ནང་ལུ་ ས་བརྐྫོ་ནིའྤྱི་འཕྲུལ་ཆས་excavator
དང་ Backhoe གཉིས་གནང་མྤྱི་དེ་གིས་ ཧྟེང་སྐལ་ མྤྱི་སེར་ཚུ་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་རའྤྱི་
འབྲུག་གི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་མྤྱི་དབང་མངའ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་གཞུང་སྐྱྫོང་གི་དབུ་ཁྤྱིད་མྤྱི་རྟེ་བྫོན་ཆེན་མཆོག་ལུ་བསམ་གྤྱིས་མ་ཁབ་པའྤྱི་
བཀྲྤྱིན་དགའ་འཚོར་ དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་གི་མྤྱི་སེར་ཡོངས་ཀྤྱི་ཕུལཝ་ཨིན་པའྤྱི་གྫོས་གཞྤྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་ཕུལ་ནི་སྟེ་
གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༣༦༽ སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོ་དང་ཆོས་མཐུན་ཚོགས་པའྤྱི་མ་དངུལ་སྐྫོར།
རྫོང་ཁག་དངུལ་རྤྱིས་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའྤྱི་འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལུ་ ང་བཅས་རའྤྱི་ དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་གི་ སྨྫོན་
ལམ་ཆེན་མྫོའྤྱི་མ་དངུལ་དང་ཆོས་མཐུན་ཚོགས་པའྤྱི་མ་དངུལ་ཚུ་ ད་ཚུན་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་ ཚུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་
སྨྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོ་གི་དེ ཡོངས་བསྫོམས་ ༨༥,༥༥,༥༣༡.༡༥ དང་ ཆོས་མཐུན་ཚོགས་པ་གི་དེ་ ༨,༢༠,༥༤༥ ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་
ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་ལས་ ད་རྟེས་ནངས་པ་ ཀུན་གསལ་ཕོ་བང་ནང་ལུ་ སྐྱབས་རྟེ་རྤྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་བའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མྫོ་ལྗགས་ལུང་
གནང་པའྤྱི་སྒང་ཡོད་མྤྱི་ནང་ལུ་ དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ལས་འགྫོ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་བསྟུན་གནང་བའྤྱི་སྐབས་ལུ་ རྟེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
ཆུམ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཕུལ་ནི་སྟེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།
མཇུག
ཇུག་བསྡུའ་ྤྱི གསུང
སུང་བཤད།
ཁྤྱི་འཛིན་གསྤྱི ་ ད་རྟེས་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པ་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་གྫོས་ཐགས་བཅད་ཚུགས་མྤྱི་འདི་གཙོ་བོ་རང་དྲགོས་རྫོང་
བདག་ངོ་ཚབ་ དྲགོས་དྲུང་པ་ དེ་ལས་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་
ནས་བཀྲྤྱིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་གནང་ཡི་ ཤུལ་ལས་རང་འབད་རུང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་མཛད་དེ་དཀའ་ངལ་གང་
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ཡང་མྟེད་པར་འཚོགས་ཚུགས་པའྤྱི་རྟེ་བ་བཅས་ རྟེས་མའྤྱི་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་ འདི་ནང་འཛོམས་མྤྱི་ག་ར་ལུས་ལ་ན་ཚ་མྟེད་སེམས་ལ་
སྡུག་བསྔལ་མྟེད་པར་ལོག་ཡངས་ཡངས་མཇལ་ཚུགས་པའྤྱི་རྟེ་བ་དང་བཀྲྤྱིས་སྨྫོན་ལམ་བཅས་མཇུག་བསྡུ་གནང་ཡི།
རངྫོ ་ཁག་ཚགོ ས་འདུདུའའ་ྤྱི འཐུས
ཐུས་མ་ྤྱི ཚུཚུ་་ག་ི ཐ།ོ
༡༽ ལྷ་དབང་རྫོེེ་ ཁྤྱི་འཛིན། དཀར་ན་རཔོ།
༢༽ དོན་གྲུབ། ཁྤྱི་འཛིན་འྫོགམ། ལ་རྒྱབ་དམངས་མྤྱི།
༣༽ ཕུར་བ། བརྟེ་བཟང་རཔོ།
༤༽ ར་མགྤྱིན། སྒྫོ་གཞྤྱི་རཔོ།
༥༽ བལ་བ་དུར་ར་ན། བཙན་མདའ་སྒང་རཔོ།
༦༽ པདྨ་དབང་མྫོ་ཏ་མང་། གེ་སར་གྤྱིང་རཔོ།
༧༽ སུཀ་རཱཇ་རའྤྱི། རྫོ་རྫོ་ན་རཔོ།
༨༽ རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་སྫོན། བཀྲྤྱིས་ལྤྱིང་རཔོ།
༩༽ ཀརྨ་ཚེ་རྤྱིང་། འབྲུག་རྟེས་སྒང་རཔོ།
༡༠༽ ཏའུ་ལ། གཙང་ཁ་རཔོ།
༡༡༽ དཱན་བ་དུར་གུ་རུང་། ལ་རྒྱབ་རཔོ།
༡༢༽ དཱྤྱི་ལིཔ་ཀུ་མར་གུ་རུང་། ནི་ཅུ་ལ་རཔོ།
༡༣༽ གཱན་བ་དུར་སུ་བ། ཀརྨ་གྤྱིང་རཔོ།
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༡༤༽ སུར་ཇ་བ་དུར་གྤྱིང་བུ། ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་རཔོ།
༡༥༽ རྣམ་རྒྱས། འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་རཔོ།
༡༦༽ སངས་རྒྱས། དཀར་ན་དམངས་མྤྱི།
༡༧༽ པུར་ན་སི་ཝའྤྱི་བ། བཙན་མདའ་སྒང་དམངས་མ།ྤྱི
༡༨༽ འཇིགས་མྟེད་ཚེ་རྤྱིང་། འབྲུག་རྟེས་སྒང་དམངས་མྤྱི།
༡༩༽ པད་མ་ཀུ་མར་ཐཱ་པ། གཙང་ཁ་དམངས་མྤྱི།
༢༠༽ པ་དམ་བ་དུ་པའྫོ་རྫོལ། ནི་ཅུ་ལ་དམངས་མྤྱི།
༢༡༽ ཀ་མཱལ་དོཇ་རའྤྱི། རྫོ་རྫོ་ན་དམངས་མྤྱི།
༢༢༽ ཕུར་བསྟན་པ་ཤེས་པ། གེ་སར་གྤྱིང་རཔོ།
༢༣༽ རྤྱི་ཀེ། བརྟེ་བཟང་དམངས་མྤྱི།
༢༤༽ དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྤྱིང་། འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་དམངས་མྤྱི།
༢༥༽ ཤཱ་བ་དུར་སུ་བ། ཀརྨ་གྤྱིང་དམངས་མྤྱི།
༢༦༽ རཱཇ་མཱན་བྫོན། བཀྲྤྱིས་ལྤྱིང་དམངས་མྤྱི།
༢༧༽ སཱན་ཏ་བ་དུར་སུ་བ། སྒྫོ་གཞྤྱི་དམངས་མྤྱི།
༢༨༽ ལཱགས་མཱན་ཀོའྤྱི་ར་ལ། ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་དམངས་མྤྱི།
༢༩༽ པ་སངས་དབང་འདུས། ཁྫོམ་སྟེ་ངོ་ཚབ།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་པའི་གྲོས་ཆོད།

སྤྱི་ཚེས་ ༣༡-༥-༢༠༡༨ དང་ ༡-༦-༢༠༡༨ ལུ་ དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་གི རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༤ པ་ཚོགས་ཡོད་པའྤྱི་
གྫོས་ཆོད།
ཉིནམ་དང་པ།
༡༽ འག་ོ བཙུཙུགགས་རྟེན་འབལྟེ ་ག་ྤྱི མཛད་རྤྱིམ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༤ པ་འདི་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྤྱི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ས་ཕོ་ཁྤྱི་ལོ་རང་ཟླ
༤ པའྤྱི་ཚེས་ ༡༧ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ པའྤྱི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཐོགས་ བཞུགས་གལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའྤྱི་མཛད་རྤྱིམ་དང་བཅས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོད།
༢༽ ཁྤྱི་འཛནི ་གསྤྱི ་འག་ོ འབདྟེ ་གསུང
སུང་བཤད།
ཁྤྱི་འཛིན་གྤྱིས་ ད་རྟེས་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༤ པ་ འཚོགས་གནང་པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ བྫོན་གནང་མྤྱི་ སྐུ་མགྫོན་ལྟ་རྫོག་པ་
དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་གཙོས་པའྤྱི་ དྲགོས་རྫོང་རབ་ ལུང་ཕྫོགས་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཡོངས་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་
འཐུའྤྱི་འཐུས་མྤྱི་ཆ་མཉམ་དང་ ལྷ་པར་དུ་ཁྤྱི་འཛིན་ང་རའྤྱི་ ཁ་ཐུག་ལས་་བྫོན་པ་ལེགས་སོ་ཡོད་ཟྟེར་ཞུ་གནང་ཡི། ད་རྟེས་་ཀྤྱི་ ཞལ་
འཛོམས་ཚོགས་དགོ་པའྤྱི་དམྤྱིགས་ཡུལ་འདི་གཙོ་བོ་རང་ རྟེད་འྫོག་ ༡༤ ལས་ རྟེད་འྫོག་ཚོགས་སྟེ་བརྒྱུད་དེ་ ཕུལ་མྤྱི་གྫོས་གཞྤྱི་དང་
ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྤྱི་ བསྐྱར་ཞྤྱིབ་ དེ་ལས་ ལུང་ཕྫོགས་ཁག་གི་ འགན་ཁུར་དང་ལཱ་འགན་ཚུ་གི་སྐྫོར་ལས་གསལ་ཞུ་འབད་ནི་ཚུ་
ཨིན། གྫོས་གཞྤྱི་ཚུ་ཡང་ རྫོང་ཁག་ཕྤྱི་སེལ་ཚོགས་ཆུང་ དྲགོས་རྫོང་བདག་ ཁྤྱི་འཛིན་གོང་འྫོག་གཉིས་དང་འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་
མཉམ་རུབ་ཐོག་ཕྤྱི་སེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ཟྟེར་ཚོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་གནང་ཡི། རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་ ག་ར་གིས་བཅའ་མར་
གཏོགས་ཏེ་ གསུང་གྫོས་ཞྤྱིབ་ཞྤྱིབ་སྟེ་གནང་སྟེ་གྫོས་ཆོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་བཏོན་ཚུགས་པའྤྱི་རྟེ་བ་དང་བཅས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི།
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༡༽ ཚགོ ས་ཐངེ ས་གསུསུམམ་པའ་ྤྱི བསྐྱར་ཞྤྱིབ།
༡༽ འབྲུག་རསྟེ ་སྒང
སྒང་སྨསྨནན་ཁང་ག་ི སྐསྐྫོྫོར།
འདས་པའྤྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུའྤྱི་གྫོས་ཆོད་ནང་ལུ་ འབྲུག་རྟེས་སྒང་སྨན་ཁང་གི་ས་ཆ་དང་ སྤང་ན་ལུ་ཡོད་པའྤྱི་འབྲུག་རྟེས་སྒང་སྫོབ་གྲྭ་
ལྟྟེ་བའྤྱི་ས་ཆ་བརྟེ་སོར་གྤྱི་བསྐྱར་ཞྤྱིབ་འབད་བའྤྱི་སྐབས་ ཤེས་རྤྱིག་གཙོ་འཛིན་ནས་ འབྲུག་རྟེས་སྒང་གི་སྨན་ཁང་གི་ས་ཆ་དང་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་ས་
ཆ་བརྟེ་སོར་ཐད་ཁ་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ཤེས་རྤྱིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་སྟེ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི་ དེ་དང་འབྟེལ་ གསོ་བའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་
སྨན་ཁང་ཡར་སེང་འདི་འཆར་གཞྤྱི་ ༡༢ པའྤྱི་ནང་ལུ་བཙུགས་ཡོད་པའྤྱི་ཁར་ ཤེས་རྤྱིག་དང་མཉམ་གྫོས་བསྟུན་ཚུ་འབད་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ནས་ ས་ཆ་གི་སྐྫོར་ལས་ ཤེས་རྤྱིག་ གསོ་བ་དང་ འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ ་མཉམ་འབྟེལ་ཐོག་ལཱ་
འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༢༽ ཁྤྱིམས་སྲུང་འགག་སྟེ་ཡིག་ཚང་སྐྫོར།
འབྲུག་རྟེས་སྒང་ལུ་ཁྤྱིམས་སྲུང་འགག་སྟེའྤྱི་ཡིག་ཚང་བཙུགས་ནིའྤྱི་ཐད་ཁར་ འབྲུག་རྟེས་སྒང་རཔོ་གིས་ ཁྤྱིམས་སྲུང་གཙོ་འཛིན་དང་
འབྟེལ་བ་འཐབ་པའྤྱི་སྐབས་ ཡིག་ཚང་བཙུགས་ནིའྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་ཡོད་མྤྱི་གསི ་འཐུསཔ་སྟེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།
༣༽ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་སྐྫོར།
འདས་པའྤྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༣ པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་སྤྫོ་བཤུས་ཀྤྱི་ཐད་ཁ་ལུ་ གཞན་རྫོང་ཁག་ལས་ནང་ན་དང་
རྫོང་ཁག་ལས་ཕྤྱི་ཁ་སྤྫོ་མ་ཆོག་པའྤྱི་ཁར་ དར་དཀར་ན་དང་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ དེ་དང་འབྟེལ་ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་ ཁྫོམ་ཚུ་ནང་ལུ་སྤྫོ་མ་
ཆོགཔ་དང་ ཁྫོམ་ལས་རྟེད་འྫོག་ཚུ་ནང་ལུ་སྤྫོ་ཆོགཔ་སྟེ་བཞག་མྤྱི་ལུ་ དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་འཐུས་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་
ལས་གྫོས་ཆོད་བཏོན་མྤྱི་ལུ་གུས་ཞབས་ཡོད་ ཨིན་རུང་ གཞུང་གི་སྤྱིད་བྱུས་ནང་ལུ་འབད་རུང་ ཆང་ལས་བརྟེན་གནོད་པ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ མྤྱི་སྟེ་ནང་ལུ་ཡང་ནང་འཁོད་རྩུམ་སྫོད་ཚུ་ལེ་ཤ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་བཀག་བསམ་འབད་དགོཔ་ཡོད་ཟྟེར་ཚོགས་དམངས་ལུ་བཀའ་
སྫོབ་གནང་ཡོད་རུང་ ཁྤྱི་འཛིན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཐུས་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ གྫོས་ཆོད་བཏོན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ འདས་པའྤྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་
གྫོད་ཆོད་བཏོན་མྤྱི་ལུ་བཞག་ནི་ཨིན་ན་ ཡང་ན་མྤྱི་བཏུབ་པས་ལོག་གསུང་གྫོས་གནང་སྟེ་ཆ་མྟེད་བཏང་ནི་ཨིན་ན་ཕག་ཡར་སེང་ཐོག་འབད་
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བའྤྱི་སྐབས་མང་ཤོས་ཀྤྱི་འདས་པའྤྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ལས་གྫོས་ཆོད་བཏོན་མྤྱི་ལུ་བཞག་དགོཔ་སྟེ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་གྫོས་ཆོད་གྲུབ་ཡོད་
རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ རྟེད་འྫོག་ཚུ་ནང་ལུ་ཆང་ལས་བརྟེན་ བ་སབས་མ་བདེཝ་རྟེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཉེན་ཁག་་ཚུ་རྟེད་འྫོག་
གི་འབག་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༤༽ རྟེད་འྫོག་གི་རྫོ་ལམ་སྐྫོར།
རྫོ་རྫོ་ན་དང་ལཱ་རྒྱབ་རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་ དོ་ལམ་ ར་དང་དོས་སྐྱྟེལ་མྤྱིའྤྱི་ཐད་ཁར་ རྟེད་འྫོག་དང་དངུལ་རྤྱིས་འགོ་དཔོན་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལུ་
ལཱ་འབད་དེ་འགྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
གྫོས་གཞྤྱི་དང་འཁལྤྱི ་གསྫོ ་ཆདོ །
༥༽ འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་ དཀར་གྤྱིང་རྤྱིང་ཁ་ལམ་གྤྱི་སྐྫོར།
འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་རཔོ་གིས་ འབྲུག་རྟེས་སྒང་ལས་ རྟེད་འྫོག་ལྟྟེ་བ་ཚུན་གྤྱི་ལམ་ ཀི་ལོ་མྤྱི་ཀྲར་ ༡༨ འདེ་ཅིག་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་
རྤྱིས་ལེན་ཏེ་ལེགས་བཅོས་ཚུ་ཡང་མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ ཨིན་རུང་ དེ་དང་འདྲཝ་སྟེ་ རྟེད་འྫོག་ལྟྟེ་བ་ལས་
དར་དཀར་རྫོང་ཁག་དཀར་གྤྱིང་རྤྱིང་ཁ་ཚུན་གྤྱི་སོ་ནམ་ཞྤྱིང་ལམ་ཀི་ལོ་མྤྱི་ཀྲར་ ༢༥ འདེ་ཅིག་ཡོད་མྤྱི་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་
རྤྱིས་ལེན་ཏེ་བདག་འཛིན་འཐབ་པ་ཅིན་ དར་དཀར་རྫོང་གི་གཞུང་གཡོགཔོ་དང་ རྟེད་འྫོག་བཞྤྱི་གི་མྤྱི་སེར་ཡོངས་ལུ་ཕན་ཐོག་སྫོམ་བྱུང་ནི་
ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ ལམ་སེལ་བཟྫོ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་ནས་ འབྲུག་རྟེས་སྒང་ལས་རྟེད་འྫོག་ལྟྟེ་བ་ཚུན་གྤྱི་ལམ་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་
ཁུངས་ཀྤྱི་ལཱ་འབད་དེ་ཡོད་ རྟེད་འྫོག་ལྟྟེ་བ་ལས་ དར་དཀར་རྫོང་ཁག་དཀར་གྤྱིང་རྤྱིང་ཁ་ཚུན་གྤྱི་ལམ་འདི་ ད་ལྟྫོ་ལོ་རྒྱུ་གསརཔ་ཨིནམ་
ལས་ཐག་གཅད་ནིའྤྱི་དབང་ཚད་མྟེད་ཟྟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ལུ་ རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་ནས་ ལམ་འདི་སྔྫོན་མ་འཆར་གཞྤྱི་རམ་
པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ དམྤྱིགས་དོན་འདི་ དར་དཀར་ན་ལས་སུན་ཀོཤ་འཐོན་འགྫོ་དགོ་པ་ཅིན་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལས་སྐྫོར་འགྫོ་མ་དགོ་
པར་ དུས་ཡུན་འཐུང་སུ་གཅིག་ནང་ལུ་ལྷྫོད་ནི་ཨིན་མྤྱི་ལུ་དམྤྱིགས་སྟེ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལམ་གྤྱི་རྒྱ་ཚད་ཡང་གཞུང་ལམ་དང་དབྟེ་བ་མྟེད་
པར་སྫོམ་སྟེ་རང་རྐྱབ་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ནས་ གནད་དོན་འདི་ རྟེད་འྫོག་བཞྤྱི་གི་མྤྱི་སེར་དང་ རྫོང་
ཁག་ལྟྟེ་བ་ནང་ལུ་ཕག་ལཱ་གནང་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ལམ་ཁག་ལེ་ཤ་གི་འཐུང་སུ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་རྟེད་འྫོག་ལྟྟེ་བ་ལས་ དར་དཀར་
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དཀར་གྤྱིང་རྤྱིང་ཚུན་གྤྱི་སོ་ནམ་ཞྤྱིང་ལམ་ཀི་ལོ་མྤྱི་ཀྲར་ ༢༥ འདེ་ཅིག་ཡོད་མྤྱི་འདི་ཡང་ འཕྫོ་མཐུད་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་རྤྱིས་ལེན་
པ་ཅིན་ཕན་ཐོགས་སྫོམ་བྱུང་ན་ི ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༦༽ རྫོང་ཁག་ཞབས་ཁཔ་སྐྫོར།
རྫོང་ཁག་སྫོལ་འཛིན་ངོ་ཚབ་ནས་ དར་དཀར་ལོ་བསར་ཚེས་བཅུའྤྱི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཁཔ་ཚུ་ ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྤྱི་རྤྱིང་ལུ་ འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་རྟེད་
འྫོག་གི་ཕག་ཞུ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་རྟེད་འྫོག་ག་གི་ཕག་ཞུ་ནི་ཨནི ་ནའྤྱི་གསུང་གྫོས་གནང་དགོ་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ལུ་ དྲགོས་
རྫོང་རབ་ཀྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རྫོང་ཁག་གཞན་ཁ་ལུ་འབད་རུང་ ཞབས་ཁཔ་ཚུ་ རྟེད་འྫོག་སྐྫོར་རྒྱབ་སྟེ་འབད་དེ་རང་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་
གནང་ཡི་ དེ་གུར་ཚོགས་དམངས་ནས་ གསུང་གྫོས་གནང་བའྤྱི་སྐབས་ དུས་ཅིག་གི་ལོ་འདི་ནང་ལུ་ བརྟེ་བཟང་རྟེད་འྫོག་གི་ཕག་ཞུ་ནི་སྟེ་
གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།
༧༽ ཧྤྱིན་དུ་དང་མྤྱི་སྟེ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་འཐུས་སྐྫོར།
བཙན་མདའ་སྒང་ ལཱ་རྒྱབ་ གཙང་ཁ་རྟེད་འྫོག་གི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ནང་ལུ་ རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་ ཧྤྱིན་དུ་ལྷ་ཁང་དང་མྤྱི་སྟེ་ལྷ་ཁང་གི་དོན་ལུ་
དཀོན་གཉེར་གྤྱི་དངུལ་ཕོགས་མྟེད་མྤྱི་ལུ་བརྟེན་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོདཔ་སྟེ་ཞུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མྤྱི་སེར་ཚུ་ལས་མ་
དངུལ་བསྡུ་སྟེ་ དཀོན་གཉེར་འབད་མྤྱི་ལུ་སྫོད་ཡོད་པ་དང་ལ་ལུ་རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་ཁྤྱིམ་སྐྫོར་རྒྱབ་སྟེ་དཀོན་གཉེར་འབད་བཀལ་ཡོད མྤྱི་
གིས་དཀའ་ངལ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་དམངས་ནས་ གྫོས་བསྡུར་གནང་བའྤྱི་རྟེས་སུ་ ཧྤྱིན་དུ་དང་མྤྱི་སྟེ་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་
གཉེར་གྤྱི་དོན་ལུ་དངུལ་ཕོགས་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ སྫོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལུ་ཕུལ་ནི་སྟེ་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༨༽ བོའུ་སྤྫོག་མྤྱིའྤྱི་སྐྫོར།

བརྟེ་བཟང་རཔོ་ནས་ ལོ་བསར་བཞྤྱིན་ དར་དཀར་ན་ལུ་ བོའུ་སྤྫོག་མྤྱིའྤྱི་གངས་ཁ་མང་སུ་འཐོན་མྤྱི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་
རྒྱུ་ནོར་ནགས་ཚལ་འདི་ལུ་ཐ་ོ ཕོགས་ན་ི ཨིནམ་ལས་ བོའུ་སྤྫོག་ནིའ་ྤྱི གནང་བ་བཀག་བསམ་འབད་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་
ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་གསྤྱི ་ ནགས་ཚལ་འདི་བདག་འཛིན་འཐབ་ན་ི ལུ་ཐུགས་བཞྟེས་གནང་མ་ྤྱི ལུ་ལེགས་ཤོམ་ཨིན་པས་ བོའུ་
སྤྫོག་མྤྱིའ་ྤྱི གནང་བ་འདི་གཞུང་ག་ི ལམ་ལུགས་དང་འཁྤྱིལ་སྫོད་དགོཔ་ཡོད་ ཤིང་ཚུ་བརབ་ས་མཐོང་པ་ཅིན་ གཙོ་བ་ོ རང་
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ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་ཁག་ཆ་ེ མྤྱི་རྫོབས་ལངམ་སྟེ་མྟེདཔ་ལས་བརྟེན་བདའ་འཛུན་པ་ལཱ་ཁག་འདུག་
མྤྱི་སྟེ་འགོ་ཁྤྱིདཔ་ཚུ་ག་ི ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཚུ་གནང་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཟྟེར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
དེ་ལས་ ཤིང་ཚུ་ ཆུའྤྱི་རྐ་མགོ་དང་ གཞུང་ལམ་ས་ྫོ ལོག་ཁར་བརབ་མ་ཆོགཔ་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གོང་འཕེལ་ལཱ་ག་ི དོན་ལུ་ མ་
དངུལ་གྤྱི་མ་ལངས་ ལམ་ལུགས་ལས་ ཤིང་དྲ་ཁང་ལས་ལེན་དགོཔ་ཡོད་རུང་ གནས་སངས་དང་འཁྤྱིལ་དབྟེ་ཞབྤྱི ་འབད་ད་ེ
སྫོད་ནིིི་ལུ་དཀའ་ངལ་མྟེད་ཟྟེར་ཚགོ ས་དམངས་ལུ་དགོས་སེལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པའྤྱི་ཁར་ དར་དཀར་ན་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་
སི་སི་ཤིང་ལེ་ཤ་འདུག་ འྫོང་འབབ་བཟྫོ་ནི་དང་ལཱ་གཡོག་སྫོད་ན་ི ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་ཨིན་མས་ དང་འདོོོད་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་གི་ ཤ་མུའྤྱི་
ལས་འགུལ་བཟུམ་བཙུགས་པ་ཅནི ་ ནགས་ཚལ་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཚུ་ཕུལ་འྫོང་ཟྟེར་ཞུ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གལ་གནད་
ཅན་ག་ྤྱི ཤིང་ཚུ་ཐབོ ་ལམ་གྤྱི་ལམ་ལུགས་དང་ཤིང་མཐོཝ་རྐྱབ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ཁ་གསལ་སྟེ་ག་ོ བར་སྫོད་གནང་ཡི།
དེ་དང་འབྟེལ་ ནགས་ཚལ་གྤྱི་འཆར་སྣང་དང་དམྤྱིགས་སྐྱྟེད་ ལཱ་འགན་ཚུ་ག་ཅིག་རང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྟེ་གསལ་ཞུ་
ཕུལ་གནང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཚོགས་དམངས་ཀྤྱི་ནགས་ཚལ་གྤྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ག་ི དོག་པ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ག་ར་སེལ་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན།
༩༽ རྟེད་དྲུང་ཚུ་ལུ་ དངུལ་འབྟེལ་ལམ་སྫོན་དང་སྫོང་བརར་སྐྫོར།
བརྟེ་བཟང་དང་འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་རཔོ་ནས་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ནང་ལུ་ རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་རྟེད་དྲུང་ཚུ་གི་དངུལ་འབྟེལ་གྤྱི་ལཱ་གྫོང་གསེབ་ཁལ་བསྡུ་ལེན་
འབད་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབྟེལ་གྤྱི་སྫོང་བརར་མྟེད་མྤྱི་ལུ་བརྟེན་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོདཔ་སྟེ་ཞུ་མྤྱི་ལུ་ དངུལ་རྤྱིས་
འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ རྟེད་དྲུང་རྐྱངམ་ཅིག་མྟེན་པར་ རཔོ་དང་དམངས་མྤྱི་ བདག་སྐྱྫོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཡང་ཁག་ཆེཝ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
འཆར་གཞྤྱི་ ༡༢ པའྤྱི་ནང་ལུ་མ་དངུལ་ཚུ་བདེ་སྤྱིག་བཟྫོ་སྟེ་སྫོང་བརར་ཅིག་འགོ་འདྲྟེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྤྱི་གིས་འཐུསཔ་
སྟེ་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།
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༡༠༽ ཤ་ཁང་གི་ཆོག་ཐམ་གྤྱི་སྐྫོར།
སྒྫོ་གཞྤྱི་རཔོ་ནས་ ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་མྤྱིང་ཐོབ་མྤྱི་དང་ཤ་ཁང་ཚུ་ལོ་གཅིག་བ་གཅིག་མང་སུ་སྟེ་བཙུགས་མྤྱི་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ རགས་མ་
མཐུནམ་ལས་བརྟེན་ ད་ལས་ཕར་ཆོག་ཐམ་ཚུ་སྫོད་ནི་ལུ་བཀག་འཛིན་འབད་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ འབྲུག་སོ་ནམ་དང་ཟ་ཆས་ཁྤྱིམས་
དོན་དབང་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ གཞུང་གི་སྤྱིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཚོགས་དམངས་ཡོངས་ལུ་གོ་བར་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྟེ་སྫོད་
ཡོདཔ་ཨིན་ དཔྟེ་འབད་བ་ཅིན་ ཤ་ཁང་བཙུགས་དགོ་པ་ཅིན་ དེ་གི་ཁྤྱིམ་གྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་དང་བསྟུན་པའྤྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་བཙུགས་དགོཔ་ དེ་ལས་
ཁྤྱིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་ནི་འདི་ལེ་ཤ་འཐོན་སྤྱིད་ནི་དང་གཙོ་བོ་རང་ མར་ཕབས་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཤ་ཟ་ནི་འདི་ག་དེ་དྲག་དྲག་
ཉུང་སུ་ཉུང་སུ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཤ་ཁང་བཙུགས་མྤྱི་ཚུ་ཡང་འགྫོས་ཀསྤྱི ་སྟེ་མར་འབབ་འགྫོ་འྫོང་ཟྟེར་གོ་བར་སྫོད་གནང་ཡོདཔ་བཞྤྱིན་
ཚོགས་དམངས་ནས་ ད་ལྟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྤྱིལ་སྫོད་ནི་དང་ཤ་ཁང་ཚུ་ཟ་ཆས་ཁྤྱིམས་དོན་དབང་འཛིན་གྤྱི་ལྟ་རྫོག་ཚུ་འབད་དེ་
ལེགས་ཤོམ་སྟེ་བཞག་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༡༡༽ གྫོང་གསེབ་ནང་ལུ་ཁྤྱིམ་རྐྱབ་ནི་དང་ལམ་གཡས་གཡན་གྤྱི་ཁྤྱིམ་ཉམས་བཅོས་སྐྫོར།
འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་དང་ཀརྨ་གྤྱིང་དམངས་མྤྱི་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ནང་ལུ་ གྫོང་གསེབ་ནང་ལུ་ཁྤྱིམ་རྐྱབ་ནིའྤྱི་གནང་བ་འདི་ རྫོང་ཁག་ལས་གནང་
བ་ལེན་མྤྱི་གིས་བ་སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ལེ་ཤ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གནང་བ་ཚུ་རྟེད་འྫོག་ལས་སྫོད་པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འྫོང་ལུགས་ཞུ་ཡི་ དེ་
ལུ་ རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་ནས་ གྫོང་གསེབ་ཁྤྱིམ་གྤྱི་གནང་བ་འདི་ རྫོང་ཁག་ལས་སྫོད་དགོ་མྤྱི་འདི་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྟེ་རྐྱབ་
དགོ་པའྤྱི་ ༢༠༡༣ པའྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྤྱིལ་སྫོད་ཡོད་པའྤྱི་ཁར་ ས་ཁ་ཚུ་ཡང་རྫོང་ཁག་ལས་བཟྫོ་སྟེ་ དེ་འཕྫོས་
ལས་གནང་བ་སྫོད་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ ཁྤྱི་འཛིན་དང་ཚོགས་དམངས་ནས་ ད་ལས་ཕར་ ཁྤྱིམ་གྤྱི་ས་ཁ་གི་ཐད་ཁར་ མྤྱི་སེར་ག་
ར་གི་ ད་ལྟྫོ་ཡོད་པའྤྱི་ས་ཁ་དང་འཁྤྱིལ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ བཟྫོ་རྤྱིག་ཁ་ཐུག་ལས་ ས་ཁ་འདི་མྤྱི་སེར་ཉམས་ཆུང་ཚུ་གི་
ཁྤྱིམ་རྐྱབ་ཚུགས་པའྤྱི་ས་ཁ་ཁག་དབྟེ་བཞྤྱིན་ན་ བཟྫོ་སྟེ་སྫོད་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
དེ་དང་འབྟེལ་ འཐུས་མྤྱི་ཚུ་གི་ ལམ་གཡས་གཡན་ནང་ལུ་ཁྤྱིམ་རྐྱབ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ ཉམས་གསོ་ཞུ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ རྟེད་འྫོག་དང་རྫོང་ཁག་ནང་
ལུ་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ ཆོག་མྤྱི་ཆོག་གི་དོགས་སེལ་ཚུ་འབད་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ལུ་ ལམ་སེལ་བཟྫོ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་ནས་
འབྲུག་གི་ལམ་གྤྱི་བཅའ་ཁྤྱིམས་ ༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འཁྤྱིལ་ ལམ་གྤྱི་གཡས་གཡན་ལུ་ ཕིཊ་ ༥༠ གི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་རྐྱབ་མ་
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ཆོགཔ་སྟེ་ཡོད་ ཁྤྱིམ་རྤྱིངམ་ཚུ་ཉམས་གསོ་ཞུ་དགོཔ་འདི་ངེས་བདེན་འདུག་ མྤྱིའྤྱི་ཚེ་སྫོག་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁག་འདུག་ ཨིན་རུང་ ཁྤྱིམ་ཚུ་
༢༠༠༤ གི་བཅའ་ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་ཧྟེ་མ་ལས་རྐྱབ་ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ཨིན་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ལུ་ དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་ ལམ་གཡས་
དང་གཡན་ལས་ཕར་ ཁྤྱིམ་འདྲ་མྤྱིན་སྣ་ཚོགས་ཆུང་ཀུ་ཚུ་ལེ་ཤ་རང་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་རྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་ཚུ་གི་ལྟ་རྫོག་འབད་དེ་ མ་རྐྱབ་
པའྤྱི་སྔྫོན་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་དགོ་པའྤྱི་བཀའ་སྫོབ་དང་ ལམ་གཡས་གཡན་གྤྱི་ཁྤྱིམ་ཉམས་གསོ་ཞུ་དགོཔ་ ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ལུ་ བརལ་ནི་
ཨིན་ན་ རྒྱབ་བཤུས་རྐྱབ་སྟེ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ན་ ཐབས་དང་གནས་སྐབས་བཏོན་དགོཔ་འདུག་ཟྟེར་ཚོགས་དམངས་ལུ་གསུང་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན་ དེ་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཚུ་གིས་གྫོས་བསྡུར་ཡུན་རྤྱིངམ་སྟེ་གནང་བའྤྱི་ཤུལ་ ཁྤྱི་འཛིན་དང་ཚོགས་དམངས་ནས་ གནམ་ལོ་ ༢༠༠༤
གི་ཧྟེ་མ་རྐྱབ་ཡོད་མྤྱི་ཁྤྱིམ་ཚུ་ རྟེད་འྫོག་དང་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྤྱིམ་འདི་ཚུ་ཉེན་ཁག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ བརལ་བཞྤྱིན་ན་ མྤྱི་ཀྲར་
༥༠ གི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་རྐྱབ་དགོ་པའྤྱི་བར་སྫོད་འབད་རུང་ མྤྱི་སེར་ཚུ་གི་ཁྤྱིམ་འདི་ཤུབས་རུང་ལོག་ས་སྒྫོ་དེ་ནང་ལུ་རང་རྐྱབ་དགོཔ་
ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྤྱིམ་བརལ་བཞྤྱིན་ན་ ས་སྒྫོ་འདི་ནང་ལུ་རྐྱབ་ཆོག་དང་མྤྱི་ཆོག་ ཡང་ན་
ཉམས་བཅོས་ཀྤྱི་གནང་བ་སྫོད་ཆོག་དང་མྤྱི་ཆོག་ ཧྤྱིང་བསངས་བསང་བཀོད་དེ་ལེན་གསལ་འཕལ་མགྫོགས་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཁར་ གྫོང་
གསེབ་ནང་ལུ་ཁྤྱིམ་རྐྱབ་ནིའྤྱི་གནང་བ་འདི་ རྟེད་འྫོག་དང་རྫོང་ཁག་ ག་གི་སྫོད་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་སྟེ་ལེན་གསལ་གནང་དགོ་པའྤྱི་
གྫོས་ཆོད་ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ནི་གུར་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༡༢༽ མྤྱི་སྟེ་ཁག་འབགཔ་གི་ལམ་ལུགས་འགྱུར་བཅོས་སྐྫོར།
བཙན་བདའ་སྒང་རཔོ་གིས་ ཁག་འབགཔ་ག་ི ལཱ་འཐུས་ཤོར་སྟེ་གྲུབ་འབས་མ་འཐོན་པར་ མྤྱི་སྟེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་སྫོད་པའྤྱི་སྐབས་

ལུ་མ་དངུལ་གྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་ཡར་སངེ ་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ མྤྱི་ས་ྟེ ཁག་འབགཔ་གི་ལམ་ལུགས་འདི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀ་ྤྱི ལམ་
ལུགས་གཅིག་འབདཝ་ལས་འགྱུར་བཅོས་འབད་ན་ི འདི་ལཱ་ཁག་ཡདོ པ་ལས་ ག་ཨིནམ་འབད་རང་བཞག་ན་ི གུར་གྫོས་འཆམ་
བྱུང་ཡི།
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༡༣༽ དར་དཀར་སྫོབ་གྲྭ་ལྟྟེ་བའྤྱི་ལམ་གྤྱི་སྐྫོར།
བརྟེ་བཟང་རཔོ་གིས་ དར་དཀར་སྫོབ་གྲྭ་ལྟྟེ་བའྤྱི་ཞུ་བ་ལྟར་ མྤྱི་འདི་ཚུ་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་འགྫོ་བའྤྱི་སྐབས་ སྫོབ་གྲྭའྤྱི་ས་ཁོངས་ལས་འགྫོ་མྤྱི་
ལས་བརྟེན་ སྫོབ་ཕྲུག་ཚུ་དཔེ་ཆ་ལྟ་མྤྱི་ལུ་གནོད་པ་བྱུང་དོ་ཡོད་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་གནང་མྤྱི་ལུ་ གྫོས་བསྡུར་གནང་སྟེ་ ས་ཁོངས་འདི་བརྟེ་
བཟང་རྟེད་འྫོག་ནང་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ རྟེད་འྫོག་ཁ་ཐུག་ལས་གོ་བར་སྫོད་ཐོག་ ལམ་ག་སྟེ་ལས་འགྫོ་བ་ཅིན་དྲག་ག་ ་མྤྱི་སེར་ཚུ་དང་
བསྟུན་གྫོས་འབད་དེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༡༤༽ ཉིམ་ཏོ་ལ་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་སྐྫོར།
རྫོ་རྫོ་ན་རཔོ་གིས་ ཉིམ་ཏོ་ལ་སྫོབ་གྲྭ་འདི་མཐའ་ཟུར་གྤྱི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འཆར་གཞྤྱི་ ༡༢ པའྤྱི་ནང་ལུ་ལྟྫོ་ཐོབ་བཟྫོ་
གནང་པ་ཅིན་བཀྲྤྱིན་ཆེ་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ལུ་ཤེས་རྤྱིག་གཙོ་འཛིན་ནས་ ཤེས་རྤྱིག་གི་སྤྱིད་བྱུས་དང་འཁྤྱིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཉུང་
སུ་རང་ ༣༠༠ དགོཔ་སྟེ་ཡོད་ ཐོབ་ཐབས་ཙ་ལས་མྤྱིན་འདུག་ ཨིན་རུང་རང་ ད་ལྟྫོ་ཡང་ ནང་འཁོད་ཐབས་ལམ་སྤྱིག་སྟེ་ཡོད་ འཆར་
གཞྤྱི་ ༡༢ པའྤྱི་ནང་ལུ་མ་ཚུད་མྤྱི་འདི་དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟྟེར་གོ་བར་སྫོད་མྤྱི་གིས་འཐུསཔ་སྟེ་བཞག་ཅི།
༡༥༽ སོ་ནམ་ཞྤྱིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་སྐྫོར།
ཀརྨ་གྤྱིང་རྟེད་འྫོག་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ནང་ལུ་ གནམ་བྱཱར་ཆར་ཆུ་ལས་བརྟེན་ སོ་ནམ་ཞྤྱིང་ལམ་ཚུ་མྟེདཔ་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ཉམས་
བཅོས་ཀྤྱི་མ་དངུལ་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ལུ་ རྫོང་ཁག་རྐྱྟེན་ངན་དང་སོ་ནམ་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྙན་ཞུ་ཚུ་འཆར་དངུལ་ལས་
ཁུངས་ལུ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ མ་དངུལ་ཚད་ཅིག་ལས་མྟེད་པའྤྱི་ཞུ་བ་དང་ གཞུང་གི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་ རྫོང་ཁག་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་ འཕྲུལ་
ཆས་ ཨེགས་ཀེ་བེ་ཀྲར་དང་ཇེ་སི་བི་གནང་མྤྱི་འདི་ དེ་ཚུ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དོན་ལུ་ཨིན་པའྤྱི་གོ་བར་སྫོད་གནང་མྤྱི་གིས་འཐུསཔ་སྟེ་
བཞག་གནང་ཡོད།
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༡༦༽ བཞྟེས་སྒྫོའྤྱི་ཉེན་སྲུང་དང་སོ་ནམ་འཐོན་ཁུངས་ལས་འགུལ་གྤྱི་མ་དངུལ་སྐྫོར།
སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༨ དང་ ༢༠༡༩ ལུ་ བཞྟེས་སྒྫོའྤྱི་ཉེན་སྲུང་དང་སོ་ནམ་འཐོན་ཁུངས་ལས་འགུལ་
ལས་ མ་དངུལ་ ས་ཡ་ ༥ ཡོད་མྤྱི་འདི་ ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་རྟེད་འྫོག་ ༣ དང་ འབྲུག་རྟེས་སྒང་དང་དཀར་ན་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ནས་ དེ་ལུ་ མ་བཏུབ་མྟེད་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།
༡༧༽ རྟེད་འྫོག་བཟྫོ་རྤྱིག་པ་གི་སྐྫོར།
གཙང་ཁ་རཔོ་དང་འབྲུག་རྟེས་སྒང་རཔོ་གིས་ རྟེད་འྫོག་བཟྫོ་རྤྱིག་པ་འདི་ རྫོང་ཁག་ལྟྟེ་བ་ལས་བཏང་པའྤྱི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་ནང་ལུ་གོང་
འཕེལ་གྤྱི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དུས་ཚོད་ཁར་གྲུབ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱུང་ཡོད་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་གུར་གྫོས་བསྡུར་འབད་
བའྤྱི་རྟེས་སུ་ དེ་སྟེ་ བ་སབས་མ་བདེཝ་བྱུང་མྤྱིའྤྱི་ གནད་དོན་འདི་གཙོ་བོ་རང་ ལམ་ལུགས་གཅིག་སྤྱིང་སྤྱིང་མྟེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་
ལས་ ད་ལས་ཕར་ རྟེད་འྫོག་གི་བཟྫོ་རྤྱིག་པ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་ལས་ རྟེད་འྫོག་ནང་ལུ་ གོང་འཕེལ་ལཱ་གི་ལྟ་རྫོག་དོན་ལུ་བཏང་བའྤྱི་རྟེས་སུ་
ཁོང་གི་འགྲུལ་བསྐྱྫོད་སྙན་ཞུ་གུར་ རཔོ་ཚུ་གི་བདེན་དཔད་བཀོད་དེ་བཏང་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
དེ་བཟུམ་སྟེ་ དངུལ་རྤྱིས་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ རྟེད་འྫོག་རྤྱིས་འཛིན་པ་ཚུ་ཡང་ རྫོང་ཁག་ལྟྟེ་བ་ནང་ལུ་ལེན་པ་ཅིན་ ལཱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་དང་བ་
སབས་མ་བདེཝ་མྤྱི་འཐོན་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་གུར་གསུང་གྫོས་གནང་བའྤྱི་སྐབས་ རྟེད་འྫོག་མང་ཤོས་ཀྤྱི་རང་ ད་ལྟྫོ་བཟུམ་སྟེ་རང་
བཞག་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁྤྱི་འཛིན་དང་ཚོགས་དམངས་ནས་ རྤྱིས་འཛིན་པའྤྱི་ཐད་ རྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་སྤྱིང་སྤྱིང་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའྤྱི་ཁར་ འགྫོ་རང་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ དངུལ་རྤྱིས་འགོ་དཔོན་དང་བསྟུན་གྫོས་འབད་དེ་དཀའ་ངལ་
སེལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
སྣསྣ་་ཚགོ ས།
༡༽ དར་དཀར་རབ་སྟེའྤྱི་བླམ་གནས་བརན་མཆོག་གིས་ སྤྱིར་འགྫོ་བ་རྤྱིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ ཆོས་ཀྤྱི་བསན་པ་སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་དར་ཁབ་གཏང་ནི་དང་མྤྱི་དབང་ཡབ་མས་སས་གསུམ་དང་སྐུ་འཁོར་
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ལྷན་རྒྱས་ འབངས་མྤྱི་སེར་ཡོངས་ཀྤྱི་མཐའ་དོན་དང་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་ཚུ་ མྤྱི་དམངས་ཡོངས་ལུ་སྤྟེལ་ཐབས་ལུ་དམྤྱིགས་
སྟེ་ རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ གྫོས་འབུལ་ཁག་ ༣
༡༽ སྫོལམྫོ་འབམ་ས་ྟེ བཙུགས་ན།ི
༢༽ གུ་རུའྤྱི་མཐོང་གྫོལ་བཞྟེངས་ནི།
༣༽ ཚེས་བཅུ་ཕར་ཕུད་རྐྱབ་ནི།
ཕུལ་མྤྱི་གུར་གསུང་གྫོས་གནང་བའྤྱི་སྐབས་ལུ་ ཁྤྱི་འཛིན་དང་ཚོགས་དམངས་ བླམ་མཆོག་གིས་ སྤྱིར་ག་ར་ལུ་ཕན་པའྤྱི་ གྫོས་འབུལ་
ཕུལ་མྤྱི་ལུ་བཀྲྤྱིན་དགའ་འཚོར་དང་བཅས་ སྫོལམ་འབུམ་སྟེ་ ཟླཝ་དྲུག་པའྤྱི་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཚུ་ཕུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གུ་
རུའྤྱི་མཐོང་གྫོལ་བཞྟེངས་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ཡང་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཕུལ་ཡོད་རུང་ གྲྭ་ཚང་དང་རྫོང་ཁག་མཉམ་རུབ་ཐོག་གསུང་གྫོས་གནང་བཞྤྱིན་ན་གྫོས་
ཆོད་གྲུབ་མྤྱི་ལུ་མ་བཏུབ་མྟེདཔ་སྟེ་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོད།
དེ་ལས་ ཚེས་བཅུ་ཕར་ཕུད་ཀྤྱི་ཐད་ཁར་ མྤྱི་སེར་ཚུ་དང་གྫོས་བསྟུན་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཐད་ཀར་དུ་ཐག་གཅད་མ་ཚུགསཔ་ལས་
གཙོ་བོ་ བརྟེ་བཟང་དང་འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་གི་མྤྱི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བར་སྫོད་ནིའྤྱི་ཕྤྱིར་དུ་ རྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་རྤྱིམ་
གཅིག་བཟྫོ་བཞྤྱིན་ན་ བླམ་གནས་བརན་མཆོག་ཞུ་སྟེ་ མྤྱི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བར་སྫོད་གནང་སྟེ་ བསམ་འཆར་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ ཤུལ་
མའྤྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་གསུང་གྫོས་གནང་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༢༽ ས་འཇལ་སྐྫོར།
བཀྲྤྱིས་ལྡྤྱིང་རཔོ་གིས་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༣ ལས་ མྤྱི་སེར་ཚུ་གི་ ས་ཆ་སྐལ་བ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་མྤྱི་ཚུ་ ད་ལྟྫོ་བར་ན་ཡང་ ས་འཇལ་མ་
ཚུགས་པར་ལུས་མྤྱི་ལས་བརྟེན་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ ས་ཁམ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
དཀའ་ངལ་སེལ་མ་ཚུགས་མྤྱི་འདི་བདེན་ དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ འཕྲུལ་ཆས་ལངམ་སྟེ་མྟེད་པའྤྱི་ཁར་ འཕྲུལ་ཆས་ཡོད་མྤྱི་འདི་ མྤྱི་དང་སྦྲགས་
གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ གཞུང་ས་ཧམ་འཛུལ་གྤྱི་ས་འཇལ་དོན་ལུ་གཏང་ཡོད་མྤྱི་ལུ་བརྟེན་ཨིན་ འཆར་གཞྤྱི་ ༡༢ པའྤྱི་ནང་འཕྲུལ་
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ཆས་གསརཔ་དོན་ལུ་འཆར་དངུལ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་དཀའ་ངལ་སེལ་གནང་འྫོང་ཟྟེར་དོགས་སེལ་གནང་ཡོད་མྤྱི་གིས་འཐུསཔ་སྟེ་བཞག་
ཅི།
༣༽ འཕྲུལ་ཆས་ཨེསཀེ་བེ་ཀྲར་སྐྫོར།
གཙང་ཁ་རཔོ་ནས་ འདས་པའྤྱི་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་གྫོས་ཆོད་བཏོན་ཏེ་ འཕྲུལ་ཆས་ཨེས་ཀེ་བེ་ཀྲར་འདི་ དུས་ཚོད་བཟྫོ་སྟེ་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཡོད་མྤྱི་འདི་ཙ་ལས་མ་བཏུབ་ལས་ སབས་མ་བདེཝ་འདུག་ཟྟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ གཙང་ཁ་
རཔོ་གི་ཞུ་མྤྱི་འདི་ངེས་བདེན་ཨིན་ དེ་ཡང་ ལས་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་འགྫོ་མ་ཚུགས་མྤྱི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་ འཕྲུལ་ཆས་འདི་གསརཔ་ཨིན་
རུང་ འཕྲུལ་ཆས་གཏང་མྤྱི་འདི་གསརཔ་སྟེ་ ཉམས་མྫོང་མྟེད་འབད་བའྤྱི་སྒང་ལས་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་འདུག་ དེ་
དང་འབྟེལ་ འཆར་དངུལ་ཚུ་ རྤྱིས་ཁག་བསམ་ནི་གུར་ལྷྫོད་ཡོད་མྤྱི་ལུ་བརྟེན་ཨིན་པའྤྱི་དོགས་སེལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
༤༽ བར་བང་སྐྫོར།
སྐུ་མགྫོན་ཆེ་འབྤྱིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་བྫོན་ཏེ་འབད་རུང་ རྟེད་འྫོག་ག་སྟེ་ལུ་ལྷྫོད་དོ་ག་ཤེས་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་དམྤྱིགས་ཏེ་ རྟེད་འྫོག་གི་ས་མཚམས་
ལས་ཕར་བར་བང་བཟྫོ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི་ བར་བང་བཟྫོ་ནིའྤྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་སྫོད་ནི་དང་ ལཱ་འདི་ རྟེད་
འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྫོང་ཁག་ལས་ས་ཁ་བཟྫོ་སྫོད་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་འཕལ་མགྫོགས་བཟྫོ་སྐྲུན་འབད་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
ཉིནམ་གཉསི ་པ།
རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ འཆར་གཞྤྱི་ ༡༢ པའྤྱི་ནང་ལུ་ མཉམ་རུབ་ མཉམ་འབྟེལ་ མཉམ་སྟེབ་ ཐོག་ལཱ་འབད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ གཤམ་འཁོད་
ལུང་ཕྫོགས་དང་ལས་འཛིན་ཁག་ཚུ་གིས་ རང་སོའྤྱི་ འཆར་སྣང་དང་དམྤྱིགས་སྐྱྟེད་ ལཱ་འགན་ དེ་ལས་འཆར་གཞྤྱི་ ༡༢ པའྤྱི་ནང་ལུ་
ལས་སྣ་ཚུ་ག་ཅིག་རང་ཚུད་དེ་ཡོད་ག་ཚུ་ ག་ར་ཚོགས་དམངས་ལུ་ཁ་གསལ་སྟེ་གསལ་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་
གྤྱི་ གཙོ་རྤྱིམ་ལས་སྟེ་བསྐྱྤྱིན་འགྲུལ་གྤྱི་གནས་ཚད་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་སྐརྫོ ་ལས་ཡང་གོ་བར་སྫོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཆར་གཞྤྱི་ ༡༢
པའྤྱི་ ནང་ལུ་ལཱ་ཚུ་ག་དེ་སྟེ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ཚུ་གི་སྐྫོར་ལས་ཡང་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད། དེ་ལས་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་
ལམ་བཟྫོ་སྐྲུན་གྤྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ཡང་་ཁ་གསལ་སྟེ་ ལས་འགུལ་བཟྫོ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་ནས་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་གནང་ཡོད།
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༡༽ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས། ༢༽ གྫོག་མྟེ་ལས་འཛིན། ༣༽ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྤྱིན། ༤༽ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱྟེལ་འདྲྟེན་
དབང་འཛིན། ༥༽ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་། ༦༽ མངའ་སྟེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་།
དེ་དང་འབྟེལ་ ངན་ལྷད་བཀག་བསམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ དྲང་སྫོད་རག་ཞྤྱིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྟེ་གོ་བར་སྫོད་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན།
གསལ་ཞུ་ཞུ་དང་འབལྟེ ་བའ་ྤྱི གསྫོ ་ཆདོ །
༡ ༽ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དར་དཀར་རྫོང་ཁག་གི་རྟེད་འྫོག་ ༡༤ ནང་ལུ་ ལམ་དང་འབྟེལ་བའྤྱི་
བཅའ་ཁྤྱིམས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ མྤྱི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བར་སྫོད་ནིའྤྱི་ལས་རྤྱིམ་བཟྫོ་སྟེ་ འབྟེལ་ཡོད་རྟེད་འྫོག་དང་གྫོས་བསྟུན་ཐོག་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་ཆོད་གྲུབ།
༢༽ དར་དཀར་ཁྫོམ་ནང་ལུ་ དར་དཀར་རྫོང་དང་ སྫོབ་གྲྭ་བཟུམ་སྟེ་ ད་ར་ཆུ་ལས་གྫོག་མྟེ་ བྤྱིན་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ ས་ཆ་
དགོ་པའྤྱི་ཐད་ཁར་ གྫོག་མྟེ་ལས་འཛིན་དང་ཁྫོམ་སྟེ་འཐུས་མྤྱི་གཉིས་གྫོས་བསྟུན་འབད་དེ་ རྫོང་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའྤྱི་
གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
མཇུཇུགག་བསྡུའ་ྤྱི གསུང
སུང་བཤད།
ཁྤྱི་འཛིན་གསྤྱི ་ ད་རྟེས་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༤ པ་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་གྫོས་ཐགས་བཅད་ཚུགས་མྤྱི་འདི་གཙོ་བོ་རང་དྲགོས་རྫོང་
བདག་ དྲགོས་རྫོང་རབ་ དེ་ལས་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ནས་
བཀྲྤྱིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་གནང་ཡི་ ཤུལ་ལས་རང་འབད་རུང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་མཛད་དེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་
མྟེད་པར་འཚོགས་ཚུགས་པའྤྱི་རྟེ་བ་བཅས་ རྟེས་མའྤྱི་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་ འདི་ནང་འཛོམས་མྤྱི་ག་ར་ལུས་ལ་ན་ཚ་མྟེད་སེམས་ལ་སྡུག་
བསྔལ་མྟེད་པར་ལོག་ཡངས་ཡངས་མཇལ་ཚུགས་པའྤྱི་རྟེ་བ་དང་བཀྲྤྱིས་སྨྫོན་ལམ་བཅས་མཇུག་བསྡུ་གནང་ཡི།
རངྫོ ་ཁག་ཚགོ ས་འདུདུའའ་ྤྱི འཐུས
ཐུས་མ་ྤྱི ཚུཚུ་་ག་ི ཐ།ོ
༡༽ ལྷ་དབང་རྫོྡོེ་ ཁྤྱི་འཛིན། དཀར་ན་རཔོ།
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༢༽ དོན་གྲུབ། ཁྤྱི་འཛིན་འྫོགམ། ལ་རྒྱབ་དམངས་མྤྱི།
༣༽ ཕུར་བ། བརྟེ་བཟང་རཔོ།
༤༽ ར་མགྤྱིན། སྒྫོ་གཞྤྱི་རཔོ།
༥༽ བཱལ་བྷ་དུར་ར་ན། བཙན་མདའ་སྒང་རཔོ།
༦༽ པདྨ་དབང་མྫོ་ཏ་མང་། གེ་སར་གྤྱིང་རཔོ།
༧༽ སུཀ་རཱཇ་རའྤྱི། རྫོ་རྫོ་ན་རཔོ།
༨༽ རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་སྫོན། བཀྲྤྱིས་ལྡྤྱིང་རཔོ།
༩༽ ཀརྨ་ཚེ་རྤྱིང་། འབྲུག་རྟེས་སྒང་རཔོ།
༡༠༽ ཏའུ་ལ། གཙང་ཁ་རཔོ།
༡༡༽ དཱན་བྷ་དུར་གུ་རུང་། ལ་རྒྱབ་རཔོ།
༡༢༽ དཱྤྱི་ལིཔ་ཀུ་མར་གུ་རུང་། ནི་ཅུ་ལ་རཔོ།
༡༣༽ སུར་ཇ་བྷ་དུར་གྤྱིང་བུ། ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་རཔོ།
༡༤༽ རྣམ་རྒྱས། འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་རཔོ།
༡༥༽ པུར་ན་སི་ཝའྤྱི་བྷ། བཙན་མདའ་སྒང་དམངས་མ།ྤྱི
༡༦༽ འཇིགས་མྟེད་ཚེ་རྤྱིང་། འབྲུག་རྟེས་སྒང་དམངས་མྤྱི།
༡༧༽ པད་མ་ཀུ་མར་ཐཱ་པ། གཙང་ཁ་དམངས་མྤྱི།
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༡༨༽ པ་དམ་བྷ་དུ་པའྫོ་རྫོལ། ནི་ཅུ་ལ་དམངས་མྤྱི།
༡༩༽ ཀ་མཱལ་དོཇ་རའྤྱི། རྫོ་རྫོ་ན་དམངས་མྤྱི།
༢༠༽ ཕུར་བསན་པ་ཤེས་པ། གེ་སར་གྤྱིང་རཔོ།
༢༡༽ རྤྱི་ཀེ། བརྟེ་བཟང་དམངས་མྤྱི།
༢༢༽ དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྤྱིང་། འཁྤྱིལ་སྤྱིས་ས་དམངས་མྤྱི།
༢༣༽ ཤཱ་བྷ་དུར་སུ་བྷ། ཀརྨ་གྤྱིང་དམངས་མྤྱི།
༢༤༽ རཱཇ་མཱན་བླྫོན། བཀྲྤྱིས་ལྡྤྱིང་དམངས་མྤྱི།
༢༥༽ སཱན་ཏ་བྷ་དུར་སུ་བྷ། སྒྫོ་གཞྤྱི་དམངས་མྤྱི།
༢༦༽ ལཱགས་མཱན་ཀོའྤྱི་ར་ལ། ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་དམངས་མྤྱི།
༢༧༽ པ་སངས་དབང་འདུས། ཁྫོམ་སྟེ་ངོ་ཚབ།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་གྲོས་ཆོད།
ས་གནས་གཞུང
ཞུང་ཐེང
ཐེངས་གཉི
ཉིས
ས་པ། 
རང
ྫོ ་ཁག་ཚྫོགས་འདུ
དུ་་ཐེ
ཐེང
ངས་ ༥ པའི་
འི་གྲོ
གྲོས
ས་ཆོད
ཆོད།






དར་དཀར་ན་རང
ྫོ ་ཁག།
༼སྤྱི་
སྤྱི་ཚེ
ཚེས
ས་ ༡༡༣༢༠༡༩ ལས་ ༡༢༣༢༠༡༩ ལུ
ལུ།།༽
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ཉིན
ཉི
ནམ་དང་པ།
༡༽འགོ
གོ་་བཙུ
ཙུག
གས་རྟེན
རྟེན་འབྲེལ
བྲེལ་གྱི་
གྱི་མཛད་རིམ
རིམ།
རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པ་འདི་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ས་མྫོ་
ཕག་ལྫོ་རང་ཟླ ༢ པའི་ཚེས་ ༥

 སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཐྫོགས་

བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་མཛད་རིམ་དང་བཅས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡྫོད།

༢༽ཁྲི
ཁྲི་་འཛི
ཛིན
ན་གྱིས
གྱིས་འགོ་
གོ་འབྱེད
བྱེད་གསུ
སུང
ང་བཤད།

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ད་རེས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པ་ འཚྫོགས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་་བྫོན་གནང་མི་ སྐུ་མགྲོན་ལྟ་

རྫོག་པ་དྲགོས་རབ་མཆོག་གི་གཙྫོས་པའི་ ལུང་ཕྫོགས་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོན་ཡྫོངས་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འཐུའི་
འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་དང་

ལྷ་པར་དུ་ཁྲི་འཛིན་ང་རའི་་ཁ་ཐུག་ལས་་བྫོན་པ་ལེགས་སྫོ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡྫོདཔ་དང་ ད་རེས་་ཀྱི་

ཞལ་འཛྫོམས་ཚྫོགས་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་ འཆར་ལྫོ་༢༠༡༨༢༠༡༩ གི་འཆར་དངུལ་གནས་རིམ་སྙན་ཞུ་

ཕུལ་ནི་ དེ་ལས་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༩ དང་ ༢༠༢༠ གི་འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་གནང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྒེད་འྫོག་ ༡༤

ལས་ རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ཕུལ་མི་གྲོས་གཞི་དང་ ཚྫོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན། ད་རེས་
ཚྫོགས་ཐེངས་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་དྲྫོ་པ་

འཐུས་མི་ཚུ་ག་ར་

གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་དཀར་མེ་སྫོང་མཆོད་ཕུལ་ཡྫོད་

ཨིན་རུང་

འཐུས་མི་དག་པ་གཅིག་གི་མ་ལྷྫོདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ག་ར་ཚངམ་སྦེ་འྫོང་དགོཔ་སྦེ་གསུང་གནང་ཡྫོད་ འདི་
བཟུམ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་

སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ཚྫོགས་

དམངས་ལུ་ཞུ་གནང་ཡི། རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལུ་ ག་ར་གིས་བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཏེ་ གསུང་གྲོས་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་
སྟེ་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་བཏྫོན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་བཅས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡྫོ དཔ་ཨིན།
ཚྫོགས་ཐེ
ཐེང
ངས་བཞི་
ཞི་པའི
འི་་བསྐྱ
སྐྱར
ར་ཞིབ
ཞིབ། 
༡༽ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཚྫོགས་ཆུང་སྐོར།
ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་གཉིས་པའི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པ་ཚྫོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་

ཁྲིམས་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚྫོགས་ཆུང་ ཁྲིམས་བཟྫོ་ཚྫོགས་ཆུང་དང་ལྟ་རྫོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཚྫོགས་ཆུང་
ཟེར་བཟྫོ་གནང་ཡྫོད་ ཨིན་རུང་ སྒྲིག་ཚྫོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གི་འབད་བ་ཅིན་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་སྫོང་བརྡར་
མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ཉིན་འཐུས་ཚུ་རྒེད་འྫོག་གི་ཉིན་འཐུས་མ་དངུལ་ལས་བཏང་

དགོཔ་ལས་ མ་དངུལ་ཚུ་ལངས་མ་ཚུགས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་དུ་འབད་
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བ་ཅིན་ ལྫོ་རེ་ནང་ལུ་འཐུས་མི་ཚུ་སྫོར་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་མི་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ས་
གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ཉིན་འཐུས་ཚུ་ཆ་མཉམ་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ཨིནམ་ལས་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཐྫོབ་ཐབས་མིན་འདུག་ཟེར་
ཚྫོགས་དམངས་ལུ་དྫོགས་སེལ་འབད་གནང་ཡི་

གནད་དྫོན་འདི་གི་ཐད་

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༩

ལེའུ་ ༡༣ པ་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ ༢༠༡༢ པའི་ལེའུ་ ༡༥ ཅན་མ་ལྟར་དུ་ ཚྫོགས་ཆུང་ ༣ འདི་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་ཡྫོདཔ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་མ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

བརྟེན་ འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༩༢༠༢༠ ནང་ལུ་རང་གསུང་གྲོས་ཚུ་གནང་སྟེ་ རྫོང་

ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཚྫོགས་ཆུང་གི་དྫོན་ལུ་མ་དངུལ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་བཞག་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ཕུལ་ནི་
སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

ཚྫོགས་ཆུང་ ༢ གཉིས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་སྔར་བཞིན་རང་འཇགས་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡྫོད་རུང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་
ཚྫོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་སྫོར་ཡྫོདཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་ ༡༽ དྫོན་གྲུབ། དམངས་མི་ ལ་རྒྱབ་རྒེད་འྫོག་ ཁྲི་འཛིན། ༢༽

པདྨ་དབང་མྫོ་ཏ་མང་།གེ་སར་གླིང་རྒཔྫོ་ འཐུས་མི། ༣༽ དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་། འཁྱིལ་སྦིས་ས་དམངས་མི། འཐུས་མི། ༤༽
སངས་རྒྱས་རྡོེ། དཀར་ན་དམངས་མི། འཐུས་མི། སཱན་ཏ་བྷ་དུར་སུ་བྷ་ཚུ་ཨིན།

ད་ལས་ཕར་ ལྟ་རྫོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་

ཚྫོགས་ཆུང་དང་ཁྲིམས་བཟྫོ་ཚྫོགས་ཆུང་ཚུ་ཡང་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་
ལུ་སྫོང་བརྡར་ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བྱིན་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

ཚྫོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་

༢༽ གཞུང
ཞུང་ལམ་གཡས་གཡན
ྫོ ་ནང་ཁྱིམ
ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས
ཅོས་སྐོ
སྐོར
ར། 
འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལུ་ གཞུང་ལམ་གཡས་གཡྫོན་ནང་ལུ་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ དྫོགས་སེལ་གནང་དགོཔ་

སྦེ་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་བཞིན་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་ནས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཡིག་ཐྫོག་གུར་ཕུལ་མི་

ཚུ་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་གོ་བརྡ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་འདི་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་
ཡི། དེ་ཡང་ གནམ་ལྫོ་༢༠༠༤ གི་ཧེ་མ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ ཉམས་བཅོས་ཆུང་ཀུ་ཚུ་འབད་ཆོག་ ཨིན་རུང་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་མིང་
ཐྫོག་ཁར་ སླར་ལྫོག་རྐྱབ་ནི་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི་མ་ཆོག་སྦེ་འདུག།
༣༽ གྲོ
གྲོང
ང་གསེ
སེབ
བ་ནང་ལུ་
ལུ་ཁྱིམ
ཁྱིམ་རྐྱབ
རྐྱབ་ནིའི
ནིའི་་ས་ཁྲ་
ཁྲ་སྐོ
སྐོར
ར། 
རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུ་ མི་སེར་ཉམས་ཆུང་ཚུ་

གི་འབད་ཚུགས་པའི་ས་ཁྲ་ཚུ་ཁག་བཞི་ལུ་དབྱེ་སྟེ་བཟྫོ་ཕུལ་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ འདི་ཡང་ རང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐྫོག་ཚད་
གཉིས་འབད་མི་རབ་ ཐྫོག་ཚད་གཅིག་ ཨི་ཀྲ་གི་འབད་མི་རབ་ རྡྫོ་གི་འབད་མི་ཐྫོག་ཚད་གཅིག་རབ་དང་ འབྲིང་ཨིཀ་རག་གི་འབད་
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མི་གཅིག་ ཚུ་ཨིན་པའི་ཁ་གསལ་སྦེ་གོ་བརྡ་སྫོད་གནང་ཡི། དེ་དང་འབྲེལ་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཤུལ་ལས་ཁྱིམ་དང་འབྲེལ་བའི་
དཀའ་ངལ་མི་བྱུང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ གློག་མེ་ལས་འཛིན་དང་ལས་སེལ་ལས་ཁུངས་ལས་གནང་བ་ཚུ་ལེན་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི། 

༤༽ ད་ྫོ ལམ་སྐོར
སྐོར།
རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དྫོ་སྐྱེལ་དང་རའི་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་ དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་ ཉིན་
འཐུས་ཀྱི་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་གི་གོ་བ་ཁ་གསལ་སྦེ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ཡང་ 
༡༽ དྫོ་སྐྱེལ་དང་རའི་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་གྱི་ས་སྒོ།
 རྡྫོ་རྫོ་ན་ཆུང་བ་དང་ཆེ་བ། ཚ་ལམ་སྦྱིས། ས་དམར་ཆུ། ཐ་ས།
༢༽ དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་གྱི་ས་སྒོ།
 ཕུན་སུམ་སྒང་། ལུང་བསན་སྒང་། སྒུམ་ལ། ནི་ཅུ་ལ། རྡྫོ་རྫོ་ན་ཚུ་ལུ་ ༢༠༠༠། ཀརྨ་གླིང་་ལུ་ ༡༠༠༠།
༣༽ ཉིན་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་གྱི་ས་སྒོ།
 ལ་རྒྱབ་ལུ་ ཉིན་ ༢། རྡྫོ་རྫོ་ན་ལུ་ཉིན་ ༢། ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་ལུ་ཉིན་ ༣།
གོང་ལུ་ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་གྱི་གྲོས་དྫོན་ཕུལ་མི་ལུ་འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་སྔར་བཞིན་བཞག་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ཡྫོད་
རུང་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ཡང་ལྟ་དགོཔ་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་འཐུས་ ༤༠༠༠ སྦེ་ཐྫོབ་

ཡྫོད་མི་འདི་ ༢༠༠༠ སྦེ་སྫོད་ནི་དང་ ཀརྨ་གླིང་གི་ཐད་དུ་ད་ལྟྫོ་སྫོད་མི་ལས་ཕྱེད་ཀ་སྦེ་སྫོད་དགོ་པའི་འཐུས་མི་ཞལ་འཆམ་
ཐྫོག་ལུ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

དྫོ་སྐྱེལ་དང་རའི་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་ཐད་ ག་ར་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ཁར་ ནི་ཅུ་ལ་ལུ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ཐྫོབ་

དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཀརྨ་གླིང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་གནམ་དགུན་ལུ་དཀའ་ངལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གནམ་བྱཱར་ལུ་
རྐྱངམ་གཅིག་ཐྫོབ་སྦེ་བཞག་ཡྫོད་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

དེ་ལས་ ཉིན་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ གོང་འཁོད་གནད་
དྫོན་ཚུ་ཆ་མཉམ་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པ་ནང་ལས་བསར་སྫོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
འཆར་དངུལ
ངུལ་ཆ་འཇོ
ཇོག
ག་དང་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་ཚག
ྫོ ས་སྡེ་
སྡེ་ལས་ལྷ
ལྷྫོད
ྫོ ་པའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་གཞི་
ཞི་ཚུ
ཚུའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་ཆོད
ཆོད།
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༡༽ རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༨༢༠༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྦེ་ལྷྫོད་
དེ་ཡྫོད་མི་འདི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་གསལ་ཞུ་ཚུ་ཁ་གསལ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན། མ་དངུལ་བསྫོམས་ཀྱི་

འབད་བ་ཅིན་ ས་ཡ་ ༧༧༡༦༠ ཨིནམ་སྦེ་ཞུ་གནང་ཡྫོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་མ་དངུལ་
ཚུ་སྫོད་ནིའི་དྫོན་ལུ་དུས་ཚྫོད་གངམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ བསར་སྫོད་དྫོན་ལུ་ཆ་འཇོག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རྡྫོ་རྫོ་ན་རྒེད་འྫོག་གི་ རྩིས་ལྫོ་ ༢༠༡༨༢༠༡༩ ནང་ལུ་ ཞིང་ལམ་སེལ་ནིའི་དྫོན་ལུ་འཆར་དངུལ་ས་ཡ་ ༤ བཞག་ཡྫོད་མི་
ལས་ འཆར་དངུལ་སྫོད་ནི་གི་དུས་ཚྫོད་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ས་ཡ་ ༤ ལས་ ས་ཡ་ ༢ འདི་ཐབས་མེད་རྩིས་སྫོད་འབད་
ཡྫོད་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

༢༽ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༩༢༠༢༠ གི་འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་གི་དྫོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་ནས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་
འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན། མ་དངུལ་བསྫོམས་ཀྱི་ ས་ཡ ༢༣༥༩༦༩ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་མི་འདི་ རྫོང་
ཁག་དངུལ་རྩིས་ཚྫོགས་ཆུང་ནང་ལུ་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་གནང་ཡྫོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་འདུ་ལུ་ཆ་འཇོག་གི་དྫོན་ལུ་ཕུལ་མི་འདི་
འཐུས་མི་ཡྫོངས་ཀྱི་ཞལ་འཆམ་ཐྫོག་ལུ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡྫོད།
༣༽ ས་ྫོ ནམ་དང་འབྲེལ
བྲེལ་བའི་
འི་སྐོར
སྐོར།
སྒོ་གཞི་རྒེད་འྫོག་གི་འཐུས་མི་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ལུ་ གཞུང་ལྟེ་བ་དང་རྫོང་ཁག་ཚུ་ལས་ སྫོན་རིགས་ཚུ་བཀྲམ་

སྤེལ་འབད་མི་འདི་ ་རྒེད་འྫོག་གི་མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ལས་ཉོགས་བཤད་བཀོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་
ལུ་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་གི་འབད་རུང་རྒྱབ་སྫོན་ཚུ་ཕུལ་ཡྫོད་ ཨིན་རུང་སྫོ་ནམ་འགོ་དཔྫོན་
གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་ལུགས་གཅིག་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་བ་སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ལེ་ཤ་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ སྫོ་

ནམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཞབས་ཏྫོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྫོན་གཅིག་ཟིན་བྲིས་སྦེ་བཟྫོ་ཡྫོད་མི་འདི་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་

ཡྫོད་ ལམ་སྫོན་འདི་ལེགས་ཤྫོམ་ཨིན་རུང་གནས་སྐབས་ཅིག་ཚྫོགས་དམངས་ནས་ཆ་འཇོག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་ལས་ཕར་

དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ སྫོ་ནམ་དང་སྒོ་ནྫོར་གྱི་རྒྱ་བསྐྱེད་འགོ་དཔྫོན་གྱི་འགྲུལ་བསྐྱོད་སྙན་ཞུ་གུར་རྒཔྫོ་གི་བདེན་
དཔྱད་ཀྱི་རགས་བཀོད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡྫོད་ དེ་ལས་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ལཱ་ག་གཅིག་རང་འཐྫོན་རུང་ མཉམ་
འབྲེལ་གྱི་ཐྫོག་ལུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
༤༽ ཚད
ྫོ ་བསྲེ་
སྲེ་ཚང
ྫོ ་འབྲེལ
བྲེལ་སྐོ
སྐོར
ར།
འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྒེད་འྫོག་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ནང་ཚྫོད་བསྲེ་ནང་འདྲེན་འཐབ་ནི་
མར་ཕབས་འབད་ཐབས་ལུ་དམིགས་སྟེ་ ཚྫོད་བསྲེ་གི་ལཱ་འབད་ནིའི་སྫོ་བ་ལེན་ཏེ་ ཚྫོད་བསྲེ་ཚུ་ལེ་ཤ་སྦེ་བཙུགས་ཡྫོད་རུང་
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ཚྫོང་འབྲེལ་འཐབ་ས་གཅིག་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཚྫོད་བསྲེ་ཚུ་ སླྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ཚུ་གི་ལེན་པ་ཅིན་དཀའ་
ངལ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ རྒེད་འྫོག་གཞན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་དཀའ་ངལ་འདི་ཅོག་འཐདཔ་

ཡྫོདཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་གནང་ཡྫོད་ དེ་ལུ་ སྫོ་ནམ་དང་ཤེས་རིག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ནང་འཁོད་ལས་འཐྫོན་པའི་ཚྫོད་

བསྲེ་ཚུ་ལེན་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རིན་བཀོད་ཀྱི་ཐྫོག་ལུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་
འདུག་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐྫོན་ནི་ཨིན་པའི་དྫོགས་སེལ་གནང་ཡྫོད་ དྲགོས་དྲུང་པ་དང་་དྲགོས་རྫོང་རབ་ཀྱི་ཁ་

ཐུག་ལས་འབད་རུང་རང་ ལམ་ལུགས་ལས་བརྟེན་བ་སབས་མ་བདེཝ་འདུག་ འདི་འབདཝ་ད་ལུ་ གནས་སྐབས་འདི་རིན་

བཀོད་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ལུ་ ནང་འཁོད་ཚྫོད་བསྲེ་ཉོ་དགོཔ་སྦེ་བཟྫོ་བ་ཅིན་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་པའི་བསླབ་

བ་ཚུ་སྫོད་གནང་ཡྫོད་ གནད་དྫོན་འདི་གུར་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ རྫོང་ཁག་སྫོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ནང་
ལུ་ཐྫོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡྫོད་པའི་ སྫོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ཆ་མཉམ་གྱིས་ སླྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ཚྫོད་བསྲེ་གི་རིན་བཀོད་ནང་ལུ་བཅའ་མར་

གཏྫོགས་ཆོག་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་མ་ཚད་ སླྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ཚུ་གི་རང་འབད་རུང་ དར་དཀར་ན་ རྫོང་ཁག་ལས་འཐྫོན་ཡྫོད་པའི་
ཚྫོགས་བསྲེ་ཚུ་ཉོ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
༥༽ རྒེད
རྒེད་འག
ྫོ ་རྩིས
རྩིས་འཛིན
ཛིན་པའི་
འི་སྐོར
སྐོར།
སྒོ་གཞི་དང་བཀྲིས་ལྡིང་རྒེད་འྫོག་གི་འབད་བ་ཅིན་ རྒེད་འྫོག་ ༥ གི་རྩིས་འཛིན་པ་གཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ལེ་ཤ་

འཐྫོན་མི་ལས་བརྟེན་ རྒེད་འྫོག་གི་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ལུ་ཐྫོ་ཕྫོག་ཡྫོདཔ་ལས་ རྒེད་འྫོག་ ༢ བསྫོམ་སྦེ་གཅིག་ཡངན་
སྫོར་་སྫོར་ཡི་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་

གནད་དྫོན་འདི་གི་ཐད་འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལུ་ཡང་གསུང་

གྲོས་བྱུང་ཡྫོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་གི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ངག་ཐྫོག་ལུ་མེན་པར་ རྩིས་འཛིན་པ་ལུ་བ་སབས་

མ་བདེཝ་ཡྫོད་པ་ཅིན་ བ་སབས་མ་བདེཝ་ཡྫོད་མི་རྒེད་འྫོག་ཚུ་གི་ ཡིག་ཐྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་ལུ་
ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
ཉིན
ཉི
ནམ་གཉིས
ཉིས་པ།
༦༽ རང
ྫོ ་ཁ་གོ
གོང
ང་འཕེ
ཕེལ
ལ་ལྷན
ལྷན་ཚག
ྫོ ས་ཀྱི་
ཀྱི་གོ་
གོ་བརྡ
རྡའི
འི་་ལས་རིམ
རིམ།
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་དྲགོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་ འབྲུག་གི་ཁ་སྐད་
དང་རྫོང་ཁའི་རྒྱབ་ཁུངས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་གི་སྲིད་བྱུས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་རྩ རྒྱལ་ཡྫོངས་

སྐད་ཡིག་དང་གོང་འཕེལ་ཐབས་ལམ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ ཁ་སྐད་རྩ་མེད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་

དང་གནྫོད་པ་ ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་གོ་བརྡ་སྫོད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ རྫོང་ཁ་དར་ཁྱབ་བཏང་དགོ་པའི་ མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་མཆོག་གི་བཀའ་ཤྫོག་གནང་མི་ཚུ་ལྷག་ཕུལ་གནང་ཡྫོད། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་ རྫོང་
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ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ཕྫོག་ནི་མེན་པར་ འགན་ཁུར་འདི་ འབྲུག་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ཕྫོག་ཟེར་གོ་བ་སྫོད་
གནང་ཡྫོད། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་གོ་བརྡ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་འབྲེལ་ རྫོང་ཁ་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོ་པའི་ཐད་སྔོན་མ་ལས་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གནང་ཡྫོད་པའི་བཀའ་ཤྫོག་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོག་ལས་ དར་དཀར་ན་ རྫོང་ཁག་ རྒེད་འྫོག་
ལས་ཁུངས་དང་ལས་འཛིན་ ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་རྫོངཁའི་ཐྫོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།


༦༽རྒེ
རྒེད
ད༌འག
ྫོ ༌གི
གི༌༌འགྲུ
གྲུལ
ལ༌འཐུ
ཐུས
ས༌ཉི
ཉིན
ན༌འཐུས
ཐུས༌སྐོ
སྐོར
ར།
གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒེད་འྫོག་ནང་གི་རྒཔྫོ་ དམངས་མི་ ཚྫོགས་པ་ ༥ དེད་གཡྫོགཔ་ རྒེད་དྲུང་ སྲུང་རྒྱབ་ཚུ་ རྒེད་འྫོག་གི་ཕྱི་

ཁར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཉིན་འཐུས་དང་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་རྫོང་ཁག་ལས་ཨིནམ་ལས་བ་སབས་མ་བདེཝ་
ཚུ་མ་འཐྫོན་ ཨིན་རུང་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༨༢༠༡༩ ལུ་ རྒེད་འྫོག་གི་ཉིན་འཐུས་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ཚུ་རྒེད་འྫོག་ལུ་གནང་
ནུག་ ཚད་གཞི་ཡང་ སྫོང་ཕྲག་ ༥༤༠༠༠༤༠༠༠༠༠ཚུན་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་འདུག་ མ་དངུལ་ཚད་གཞི་བཟྫོ་སྫོད་མི་དེ་གིས་མ་
ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་སྫོམ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ མ་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་གནང་ཡི་ག་འཕྲལ་མགྱོགས་དཀའ་ངལ་སེལ་

དགོཔ་དང་ དེད་གཡྫོགཔ་འདི་ རྒེད་འྫོག་ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ མི་སྡེ་གི་ཕག་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཀི་ལྫོ་མི་ཀྲར་ ༡༠ ལས་བརྒལ་འགྱོ་

བའི་སྒང་ལས་ཁོ་གི་ཐྫོབ་ལམ་ཡྫོདཔ་ལས་ མ་དངུལ་ཚུ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ དེད་གཡྫོགཔ་དང་རྒེད་དྲུང་ཚུ་གི་འགྲུལ་
འཐུས་ཉིན་འཐུས་འདི་ རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་གནང་ནི་ཡྫོདཔ་ཟེར་བའི་ཞུ་བ་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༧༽ ལམ་དང་འབྲེ
བྲེལ
ལ་བའི
འི་་ཚག
ྫོ ས་ཆུ
ཆུང
ང་ ། 
བཀྲིས་ལྡིང་རྒཔྫོ་གིས་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་འྫོག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ལམ་རྩྫོད་རྙོག་མཐུན་འགྲིག་ཚྫོགས་པའི་ལཱ་འགན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་

བརྡ་སྫོད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཐད་ ད་ལས་ཕར་ ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་ ལས་འཛིན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒེད་འྫོག་ཚུ་ནང་ལུ་ གོ་

བརྡའི་ལས་རིམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ཡྫོད་པ་ཅིན་ སྔོན་མ་ལས་བརྡ་སྫོད་འབད་གནང་དགོཔ་དང་རྫོང་ཁག་ལས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ལྫོག་སུ་སྦེ་གནང་
དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

༨༽ ཡན་ལག་ཁྲོ
ཁྲོམ
མ་གཞི་
ཞི་བཙུ
ཙུག
གས་གནང་དགོ
གོ་་པའི
འི་་སྐོ
སྐོར
ར། 
འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྒཔྫོ་གིས་ འབྲུག་རྗེས་སྒང་ལུ་ ཁྲོམ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཆགས་ཡྫོད་མི་འདི་ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་ནང་ལུ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་

ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཡན་ལག་ཁྲོམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ ཡན་ལག་ཁྲོམ་སྦེ་ཐྫོབ་ནི་
ལུ་ལཱ་ཁག་ཡྫོད་ ཨིན་རུང་ ཚྫོང་འབྲེལ་ལྟེ་བ་སྦེ་ཐྫོབ་ནིའི་འྫོས་འབབ་འདུག་ གཙྫོ་བྫོ་རང་ གཞུང་གི་ས་ཆ་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་མི་ཐྫོབ་
སྒེར་གྱི་ས་ཆ་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉོགས་མེད་ཡི་གུ་ལེན་དགོཔ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་དྫོགས་སེལ་ བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ནས་ཕུལ་
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གནང་ཡི་ གནད་དྫོན་དེ་གི་ཐད་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་དང་རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་ཡིག་ཆ་བསྡུ་ཚུ་་་སྒྲིག་དྫོན་
ལུ་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

༩༽ ས་གཏེ
ཏེར
ར་སྐོར
སྐོར།
བཙན་བདའ་སྒང་རྒཔྫོ་གིས་ བཙན་བའ་སྒང་རྒེད་འྫོག་ ས་དམར་ཆུ་ ཨཔ་ཅི་ཐཱཀ་ལུ་ལུ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༩༢ དང་ ཀ་མ་ལི་པ་ཁ་ལུ་

ཨེ་ཀར་ ༤༠ འདེ་ཅིག་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ རྡྫོ་གཏེར་བཏྫོན་ནིའི་གནང་བ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ ས་

གནས་ཀྱི་མི་སེར་དང་རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་སྡེ་ལས་གནང་བ་སྫོད་ཡྫོད་མི་དང་ གཞུང་དབང་ས་ཆ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ནགས་ཚལ་དང་མཐའ་
འཁོར་གནས་སངས་ལས་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་གནང་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཤུལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ལུ་མ་ཕུལ་བའི་ཧེ་མ་ ནགས་ཚལ་དང་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལས་ཉོགས་བཤད་མེད་
པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ལེན་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

༡༠༽ སླ
སླྫོབ
ྫོ ་གྲྭ་
གྲྭ་དང་འབྲེལ
བྲེལ་བའི
འི་་སྐོར
སྐོར།
དར་དཀར་དཔལ་ལ་སླྫོབ་གྲྭའི་དྫོན་ལུ་ ཉི་མའི་ལྟྫོ་ཐྫོབ་བཟྫོ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ ཤེས་རིག་གི་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་ལམ་ལུགས་
དང་འཁྲིལ་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ གནད་དྫོན་འདི་ སྤྱི་ཚྫོགས་ལུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

༡༡༽ ཤ་གི་
གི་རི
རིག
གས་བཙང
ྫོ ་ནི་
ནི་མེད
མེད་པའི་
འི་སྐོར
སྐོར།
རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་ལུ་ ཟླཝ་དང་པ་ ཆོ་འཕྲུལ་ཟླཝ་དང་་ ཟླཝ་བཞི་པ་ས་སྒ་ཟླཝ་གཉིས་དང་ ཚེས་བཟང་དུས་
བཟང་ཚུ་ནང་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་མངའ་འྫོག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཟ་ཁང་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་ཤ་གི་རིགས་ཚུ་ཙ་ལས་བཙྫོང་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཟྫོ་

ཡྫོདཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་གཙྫོ་བྫོ་རང་ སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ཕན་ཐྫོགས་ནི་དང་ ཆོས་དང་དྫོན་རགས་མཐུན་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཚྫོགས་
དམངས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་མི་དང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ནི་དང་ ལྟ་རྫོག་གི་འགན་ཁུར་འདི་ རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་དང་ཁྲོམ་གྱི་ཐད་རྒཔྫོ་

ཚུ་གིས་ སྫོ་ནམ་ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དྫོན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་ལྟ་རྫོག་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ནི་དང་ དར་དཀར་ཁྲོམ་གྱི་ཐད་ ཁྲོམ་
སྡེ་འཐུས་མི་གི་ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དྫོན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི། དེ་ལས་ ལྫོ་ཆོག་དང་དགེ་བ་

དགེ་རྩ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ཤ་འདི་ཙ་ལས་མེདཔ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རྒཔྫོ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་
ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་གོ་བརྡ་སྤེལ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ནི་དང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་ཁུངས་ ལས་སྡེ་ ལས་
འཛིན་ རྒེད་འྫོག་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༡༢༽ གྲོ
གྲོང
ང་གསེ
སེབ
བ་སྨ
སྨན
ན་ཁང་གི་
གི་སྐོར
སྐོར།
ནི་ཅུ་ལ་ ཀརྨ་གླིང་ཨོམ་ཆུ་ལུ་ གསྫོ་བའི་ལས་བྱེད་པ་དགོ་པའི་ཐད་ལུ་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ ཀརྨ་གླིང་ལུ་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་

༢ པ་ བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས་ ཨིན་རུང་ ཀརྨ་གླིང་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གི་ ས་ཆ་ཚུ་
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གཏན་འཁེལ་བཟྫོ་སྟེ་ མི་སེར་ལས་ཉོགས་བཤད་མེད་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལེན་བཞིན་ན་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི། ས་དམར་ཆུ་ལུ་
གནམ་བྱཱར་ལུ་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག་དང་གསྫོ་བའི་འགོ་དཔྫོན་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་བདེ་སྒྲིག་བཟྫོ་སྟེ་དཀའ་ངལ་
སེལ་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཅི།

༡༣༽ པེ
པེབ
བ་སི
སི་་མཱིར
མཱིར་རགས་དཔྱ
པྱད
ད་སྐོར
སྐོར།
པིབ་སཱིམར་ཟླཝ་གཅིག་ནང་ཚར་རེ་ མེན་པར་ ༢ དང་ ༣ རེ་ཕུལ་དགོ་མི་ལུ་ གསྫོ་བའི་འགོ་དཔྫོན་ནས་ ཟླཝ་ ༦ གི་ནང་འཁོད་

ལུ་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལུ་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་ཐྫོབ་ནིའི་འྫོས་འབབ་ཡྫོདཔ་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་པའི་
ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་བཞག་ཅི།

༡༤༽ ལྷ
ལྷ་་ཁང་གི་
གི་མ་དངུལ
ངུལ་སྐོར
སྐོར།
འབྲུག་རྗེས་སྒང་དཔལ་རི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་དྫོན་ལུ་ མ་དངུལ་བཞག་ཡྫོད་མི་འདི་ འཆར་དངུལ་མཐའ་འཁོར་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་

སྦེ་ཚུད་ཡྫོདཔ་ལས་ VLWHGHYHORSPHQWEXGJHWKHDG བརྟེན་ ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ལས་ རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ ནཱ་ཧིང་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་མ་དངུལ་སྦེ་
བཙུགས་ཏེ་ཡྫོད་རུང་ བར་སྐབས་ལུ་ སྫོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལས་ ལྷ་ཁང་གསར་་བཞེངས་ཀྱི་གནང་བ་སྒྲུབ་ཡྫོདཔ་ལས་

འཆར་

གཞི་ ༡༡ པའི་མ་དངུལ་འདི་གིས་ ལྷ་ཁང་གི་ ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡྫོདཔ་ལས་ མ་དངུལ་ལག་ལེན་ཡང་ ལྷ་ཁང་ཚྫོགས་ཆུང་
བཟྫོ་ཐྫོག་ལུ་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཞག་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ལས་

དུས་ཅི་གི་རྩིས་ལྫོ་ནང་ མཐའ་

འཁོར་གོང་འཕེལ་དྫོན་ལུ་བཞག་ཡྫོད་མི་འདི་ འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ འཆར་དངུལ་དབྱེ་ཁག་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་
གསར་བཞེངས་དྫོན་ལུ་གནང་བ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༡༥༽ རང་དབང་ཁྲམ
ཁྲམ་གྱི་
གྱི་ཤི
ཤིང
ང་ཆས་སྐོ
སྐོར
ར། 
རྒེད་འྫོག་ཚུ་ནང་ལུ་ ཤིང་ཆས་གི་དུས་ཡུན་འགོར་ཡྫོད་མི་དང་ ལྕགས་ཀྱི་ཙྫོག་ཕུར་ཐད་ རྒེད་འྫོག་དང་ས་ཁྲམ་ ནགས་ཚལ་མཉམ་

རུབ་ཐྫོག་ལུ་ལས་རིམ་བཟྫོ་འདི་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། བུ་དཱི་ཆུའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་གཞན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཤིང་ཆས་ཚུ་
བཏྫོག་འབག་མི་ལུ་ མ་འྫོངས་པ་ལུ་རྒེད་འྫོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ལུ་ འབྲུག་རྗེས་སྒང་དང་གཙང་ཁ་ལུ་ཐྫོ་ཕྫོག་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་

རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་དང་ནགས་ཚལ་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་ལུ་ལཱ་འབད་ནི་དང་ གལ་སྲིད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཤུལ་མའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་
ནང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༡༦༽ འབྲུ
བྲུག
ག་རྒྱལ
རྒྱལ་ཉེན
ཉེན་སྲུང
སྲུང་ཡི
ཡིག
ག་ཚང་སྐོ
སྐོར
ར། 
བརྩེ་བཟང་རྒཔྫོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ལུ་ དར་དཀར་ན་ རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་གཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ཡྫོད་མི་འདི་ སྫོ་བཤུས་འབད་ཡྫོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ཞི་གཡྫོགཔྫོ་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་
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དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་དང་ ཚེ་སྫོག་མ་དངུལ་ ༨༧ ལས་ ༡༠༠ ལུ་ཡར་སེང་འབད་དེ་ ཐྫོབ་ཐངས་ཡང་སྫོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་

ཐམ་པ་ཡྫོདཔ་བཟྫོ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་མི་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྫོ་བཤུས་འབད་དགོ་མི་འདི་
གཙྫོ་བྫོ་རང་ ་མི་སྫོབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཡིག་ཚང་གཅིག་ལས་བརྒྱུད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་ཞུ་ཚུགས་

ནིའི་དྫོན་ལུ་ཨིན་པའི་དྫོགས་གསལ་གནང་ཡྫོད་ གནད་དྫོན་དེ་གི་ཐད་ འཐུས་མི་ཞལ་འཆམ་ཐྫོག་ལུ་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་གི་ རྫོང་

གཞི་དང་རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་གཅིག་ཨིན་མི་ལུ་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་་སྫོ་བཤུས་འབད་མི་འདི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གཅིག་སྦེ་
བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག་ནང་ལུ་ ཡན་ལག་ཚང་བསྡུ་ཡྫོད་མི་འདི་གི་ཡང་དཀའ་ངལ་བྱུང་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ལས་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་བཞག་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། ཚེ་
སྫོག་མ་དངུལ་ ༨༧ ལས་ ༡༠༠ ལུ་ཡར་སེང་འབད་དེ་ཐྫོབ་ཐངས་ཡང་ སྫོང་ཕྲག་ ༥༠༠༠༠ཡྫོདཔ་སྦེ་བཟྫོ་གནང་དགོ་པའི་ཐད་
གྲོས་གཞི་འདི་རྒཔྫོ་གི་ཞལ་འཛྫོམས་ནང་ལུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་བཞག་ཅི།

༡༧༽ སྣུམ
སྣུམ་འཁོར
ཁོར་བཱསི
བཱསི་་གི་
གི་ཞབས་ཏག
ྫོ ་སྐོ
སྐོར
ར།
བརྩེ་བཟང་རྒཔྫོ་གི་ཞུ་མི་ནང་ ད་རེས་རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལུ་ བཱསི་གཉིས་ལས་མེདཔ་མ་ཚད་ ཡྫོད་མི་ཡང་ བདུན་ཕྲག་རེ་ནང་ལུ་ ཚར་

གཉིས་ལས་བརྒལ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ བུམ་པ་བསྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ཙ་ལས་རང་ འགྲོ་

འགྲུལ་འབད་ནི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་བ་སབས་མ་བདེཝ་འཐྫོན་ཡྫོདཔ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་

འཛིན་གྱི་བཱསི་གི་ཞབས་ཏྫོག་ཐེབས་བཙུགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་འགྲན་བསྡུར་འབད་དེ་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འཐུས་མི་ཞལ་འཆམ་ཐྫོག་
ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། 

༡༨༽ གས་ྫོ བའི
འི་་གོ་
གོ་བརྡ
རྡའི
འི་་ལས་རིམ
རིམ།
གསྫོ་བའི་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ རང་སྫོག་བཅད་ནིའི་བཀག་ཐབས་ཀྱི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་གསལ་ཞུ་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ཕུལ་

གནང་ཡི།་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་རང་སྫོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་སྤྱི་ཚེས་ ༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་རྫོང་ཁག་གསྫོ་བའི་འགོ་དཔྫོན་ལུ་
ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
ས་ཚག
ྫོ ས།
༡༽ འབྲུག་རྗེས་སྒང་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་འཐྫོན་བསྐྱེད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཐབས་ཤེས་བཏྫོན་ཐྫོག་ལུ་ ཁྲིམས་
སྲུང་འགག་སྡེ་བཙུགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ སྫོ་ནམ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དུས་ཅིག་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་མ་དངུལ་

ཐྫོབ་ཡྫོདཔ་ལས་བ་སབས་མེ་བདེ་ནི་ཨིན་པའི་དྫོགས་སེལ་འབད་ཡི་ གནད་དྫོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་དང་རྫོང་ཁག་
མཉམ་རུབ་ཐྫོག་ཐབས་ཤེས་བཏྫོན་ཏེ་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

༢༽ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་ནས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་ ན་ཧིང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་སླྫོབ་གྲྭ་
བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་ལས་ རང་སྫོའི་རྒེད་འྫོག་ནང་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡྫོད་མི་འདི་
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ལཱ་འདི་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡི་ག་དང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བཏང་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྙན་ཞུ་ ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ དེ་
ལས་ རང་སྫོའི་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ བྫོ་གསར་སླྫོབ་རིམ་ནང་གཞུང་གི་ལྫོ་ཚད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་མེད་

པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གོ་བརྡ་སྫོད་གནང་མི་འདི་ལུ་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་གོང་འཁོད་སྙན་ཞུ་ཚུ་འཕྲལ་མགྱོགས་བསྡུ་
སྒྲིག་འབད་དེ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།


མཇུག
ཇུག་བསྡུ
སྡུའི
འི་་གསུང
སུང་བཤད།
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ད་རེས་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པ་འདི་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་གྲོས་ཐགས་བཅད་ཚུགས་མི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་
དྲགོས་རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་ དྲགོས་རྫོང་རབ་དྲགོས་དྲུང་པ་དེ་ལས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་
བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ འཐུས་མི་ཡྫོངས་ནས་བཀྲིན་དགའ་ཚྫོར་ཡྫོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་གནང་ཡི་ ཤུལ་ལས་རང་འབད་རུང་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པར་འཚྫོགས་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བཅས་ རྗེས་མའི་ཚྫོགས་འདུ་ནང་
ལུ་

འདི་ནང་འཛྫོམས་མི་ག་ར་ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ལྫོག་ཡངས་ཡངས་མཇལ་ཚུགས་པའི་རེ་

སྨྫོན་དང་ གྲྭ་ཚང་གི་བམ་གནས་བརན་གྱི་གཙྫོས་པའི་ དྲགོས་རྫོང་རབ་དང་དྲགོས་དྲུང་པ་ ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་

འགོ་དཔྫོན་ཡྫོངས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་
བཞུགས་པའི་ ཞབས་བརན་དང་ བདེ་གཤེགས་གཤིས་བརྗོད་ཀྱི་སྨྫོན་ལམ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་ ༢ པའི་
ཚྫོགས་ཐེངས་ ༥ པ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་གྲོལ་གནང་ཡྫོད།།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད།
ས་གནས་གཞུང
ཞུང་ཐེང
ཐེངས་གཉིས
ཉིས་པ། 

རང
ྫོ ་ཁག་ཚྫོགས་འདུ
དུ་་ཐེ
ཐེང
ངས་ ༦ པའི
འི་་གྲོས
གྲོས་ཆོ
ཆོད
ད །






དར་དཀར་ན་རང
ྫོ ་ཁག།
༼སྤྱི་
སྤྱི་ཚེས
ཚེས་ ༢༦༨༢༠༡༩ ལས་ ༢༧༨༢༠༡༩ ལུ
ལུ།།༽


1

71

ཉིན
ཉི
ནམ་དང་པ།
༡༽འགོ
གོ་་བཙུ
ཙུག
གས་རྟེ
རྟེན
ན་འབྲེ
བྲེལ
ལ་གྱི་
གྱི་མཛད་རིམ
རིམ།
རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ པ་འདི་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ས་མྫོ་
ཕག་ལྫོ་རང་ཟླ༦པའི་ཚེས་༢༦སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༩ཟླ་༨པའི་ཚེས་༢༦ལུ་སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཐྫོགས་བཞུགས་
གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་མཛད་རིམ་དང་བཅས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡྫོད།

༢༽ཁྲི
ཁྲི་་འཛིན
ཛིན་གྱི
གྱིས
ས་འགོ
གོ་་འབྱེད
བྱེད་གསུང
སུང་བཤད།
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ད་རེས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༦ པ་ འཚྫོགས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་་བྫོན་གནང་མི་ སྐུ་མགྲོན་ལྟ་
རྫོག་པ་དྲགོས་བདག་མཆོག་གི་གཙྫོས་པའི་རྫོང་རབ
དམིགས་བསལ་དུ་

ལུང་ཕྫོགས་དང་ལས་ཁུངས་

སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོན་ཡྫོངས་

རྒྱ་ཡྫོངས་ཚྫོགས་འདུ་དང་ཚྫོགས་སྡེའི་ཆེད་བསྫོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འཐུའི་

འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་དང་

ལྷ་པར་དུ་ཁྲི་འཛིན་ང་རའི་་ཁ་ཐུག་ལས་་བྫོན་པ་ལེགས་སྫོ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ ད་རེས་་ཀྱི་

ཞལ་འཛྫོམས་ཚྫོགས་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་ འཆར་ལྫོ་༢༠༡༨༢༠༡༩ གི་འཆར་དངུལ་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་ནི་ དེ་ལས་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༩ དང་ ༢༠༢༠ གི་འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་གནང་མི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གནང་བ་

སྫོད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁག་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་འདི་བྡེན་སྫོར་གནང་ནི་ དེ་ལས་ རྒེད་འྫོག་ ༡༤ ལས་ རྒེད་འྫོག་
ཚྫོགས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ཕུལ་མི་གྲོས་གཞི་དང་

ཚྫོགས་ཐེངས་ལྔ་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན། ད་རེས་ཚྫོགས་ཐེངས་འགོ་

མ་བཙུགས་པའི་དྲྫོ་པ་ འཐུས་མི་ཚུ་ག་ར་ གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་དཀར་མེ་་ཕུལ་ཡྫོད་ ཨིན་རུང་ འཐུས་མི་དག་པ་གཅིག་གི་མ་

ལྷྫོདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ག་ར་ཚངམ་སྦེ་འྫོང་དགོཔ་སྦེ་གསུང་གནང་ཡྫོད་ འདི་བཟུམ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་མི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་

སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་གནང་ཡི།

རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལུ་ ག་ར་གིས་བཅའ་མར་གཏྫོགས་ཏེ་ གསུང་གྲོས་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་
སྦེ་བཏྫོན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་བཅས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
འདས་པའི
འི་་ཚག
ྫོ ས་ཐེ
ཐེང
ངས་ལྔ
ལྔ་་་པའི
འི་་བསྐྱ
སྐྱར
ར་ཞི
ཞིབ
བ། 
༡༽ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཚྫོགས་ཆུང་སྐོར།
ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་གཉིས་པའི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པ་ཚྫོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་

ཁྲིམས་ ༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚྫོགས་ཆུང་ ཁྲིམས་བཟྫོ་ཚྫོགས་ཆུང་དང་ལྟ་རྫོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཚྫོགས་ཆུང་
ཟེར་བཟྫོ་གནང་ཡྫོད་ ཨིན་རུང་ སྒྲིག་ཚྫོགས་ཆུང་གི་ཁྲི་འཛིན་དང་འཐུས་མི་ཚུ་གི་འབད་བ་ཅིན་ འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་སྫོང་བརྡར་
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མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ཉིན་འཐུས་ཚུ་རྒེད་འྫོག་གི་ཉིན་འཐུས་མ་དངུལ་ལས་བཏང་

དགོཔ་ལས་ མ་དངུལ་ཚུ་ལངས་མ་ཚུགས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་དུ་འབད་

བ་ཅིན་ ལྫོ་རེ་ནང་ལུ་འཐུས་མི་ཚུ་སྫོར་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་མི་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ས་
གནས་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ཉིན་འཐུས་ཚུ་ཆ་མཉམ་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ཨིནམ་ལས་སྫོ་སྫོ་སྦེ་ཐྫོབ་ཐབས་མིན་འདུག་ཟེར་
ཚྫོགས་དམངས་ལུ་དྫོགས་སེལ་འབད་གནང་ཡི་

གནད་དྫོན་འདི་གི་ཐད་

ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༩

ལེའུ་ ༡༣ པ་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ ༢༠༡༢ པའི་ལེའུ་ ༡༥ ཅན་མ་ལྟར་དུ་ ཚྫོགས་ཆུང་ ༣ འདི་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་ཡྫོདཔ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་མ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

བརྟེན་ འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༩༢༠༢༠ ནང་ལུ་རང་གསུང་གྲོས་ཚུ་གནང་སྟེ་ རྫོང་

ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཚྫོགས་ཆུང་གི་དྫོན་ལུ་མ་དངུལ་སྫོ་སྫོ་སྦེ་བཞག་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ཕུལ་ནི་
སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

ཚྫོགས་ཆུང་ ༢ གཉིས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་སྔར་བཞིན་རང་འཇགས་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡྫོད་རུང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་
ཚྫོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་སྫོར་ཡྫོདཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་ ༡༽ དྫོན་གྲུབ། དམངས་མི་ ལ་རྒྱབ་རྒེད་འྫོག་ ཁྲི་འཛིན། ༢༽

པདྨ་དབང་མྫོ་ཏ་མང་།གེ་སར་གླིང་རྒཔྫོ་ འཐུས་མི། ༣༽ དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་། འཁྱིལ་སྦིས་ས་དམངས་མི། འཐུས་མི། ༤༽
སངས་རྒྱས་རྡོེ། དཀར་ན་དམངས་མི། འཐུས་མི། སཱན་ཏ་བྷ་དུར་སུ་བྷ་ཚུ་ཨིན།

ད་ལས་ཕར་ ལྟ་རྫོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་

ཚྫོགས་ཆུང་དང་ཁྲིམས་བཟྫོ་ཚྫོགས་ཆུང་ཚུ་ཡང་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་
ལུ་སྫོང་བརྡར་ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་བྱིན་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

ཚྫོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་

༢༽ གཞུང
ཞུང་ལམ་གཡས་གཡན
ྫོ ་ནང་ཁྱི
ཁྱིམ
མ་ཉམས་བཅོ
ཅོས
ས་སྐོ
སྐོར
ར། 
འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལུ་ གཞུང་ལམ་གཡས་གཡྫོན་ནང་ལུ་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ དྫོགས་སེལ་གནང་དགོཔ་

སྦེ་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་བཞིན་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་ནས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཡིག་ཐྫོག་གུར་ཕུལ་མི་
ཚུ་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་གོ་བརྡ་སྫོད་ཡྫོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་འདི་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་
ཡི། དེ་ཡང་ གནམ་ལྫོ་༢༠༠༤ གི་ཧེ་མ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ ཉམས་བཅོས་ཆུང་ཀུ་ཚུ་འབད་ཆོག་ ཨིན་རུང་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་མིང་
ཐྫོག་ཁར་ སླར་ལྫོག་རྐྱབ་ནི་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི་མ་ཆོག་སྦེ་འདུག།
༣༽ གྲོ
གྲོང
ང་གསེ
སེབ
བ་ནང་ལུ
ལུ་་ཁྱི
ཁྱིམ
མ་རྐྱབ
རྐྱབ་ནི
ནིའི
འི་་ས་ཁྲ་
ཁྲ་སྐོ
སྐོར
ར། 
རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུ་ མི་སེར་ཉམས་ཆུང་ཚུ་

གི་འབད་ཚུགས་པའི་ས་ཁྲ་ཚུ་ཁག་བཞི་ལུ་དབྱེ་སྟེ་བཟྫོ་ཕུལ་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ འདི་ཡང་ རང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐྫོག་ཚད་
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གཉིས་འབད་མི་རབ་ ཐྫོག་ཚད་གཅིག་ ཨི་ཀྲ་གི་འབད་མི་རབ་ རྡྫོ་གི་འབད་མི་ཐྫོག་ཚད་གཅིག་རབ་དང་ འབྲིང་ཨིཀ་རག་གི་འབད་

མི་གཅིག་ ཚུ་ཨིན་པའི་ཁ་གསལ་སྦེ་གོ་བརྡ་སྫོད་གནང་ཡི། དེ་དང་འབྲེལ་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཤུལ་ལས་ཁྱིམ་དང་འབྲེལ་བའི་
དཀའ་ངལ་མི་བྱུང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ གློག་མེ་ལས་འཛིན་དང་ལས་སེལ་ལས་ཁུངས་ལས་གནང་བ་ཚུ་ལེན་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི། 

༤༽ ད་ྫོ ལམ་སྐོར
སྐོར།
རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དྫོ་སྐྱེལ་དང་རའི་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་ དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་ ཉིན་
འཐུས་ཀྱི་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་གི་གོ་བ་ཁ་གསལ་སྦེ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ཡང་ 
༡༽ དྫོ་སྐྱེལ་དང་རའི་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་གྱི་ས་སྒོ།
 རྡྫོ་རྫོ་ན་ཆུང་བ་དང་ཆེ་བ། ཚ་ལམ་སྦྱིས། ས་དམར་ཆུ། ཐ་ས།
༢༽ དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་གྱི་ས་སྒོ།
 ཕུན་སུམ་སྒང་། ལུང་བསན་སྒང་། སྒུམ་ལ། ནི་ཅུ་ལ། རྡྫོ་རྫོ་ན་ཚུ་ལུ་ ༢༠༠༠། ཀརྨ་གླིང་་ལུ་ ༡༠༠༠།
༣༽ ཉིན་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་གྱི་ས་སྒོ།
 ལ་རྒྱབ་ལུ་ ཉིན་ ༢། རྡྫོ་རྫོ་ན་ལུ་ཉིན་ ༢། ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་ལུ་ཉིན་ ༣།
གོང་ལུ་ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་གྱི་གྲོས་དྫོན་ཕུལ་མི་ལུ་འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་སྔར་བཞིན་བཞག་དགོ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ཡྫོད་
རུང་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ཡང་ལྟ་དགོཔ་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་འཐུས་ ༤༠༠༠ སྦེ་ཐྫོབ་

ཡྫོད་མི་འདི་ ༢༠༠༠ སྦེ་སྫོད་ནི་དང་ ཀརྨ་གླིང་གི་ཐད་དུ་ད་ལྟྫོ་སྫོད་མི་ལས་ཕྱེད་ཀ་སྦེ་སྫོད་དགོ་པའི་འཐུས་མི་ཞལ་འཆམ་
ཐྫོག་ལུ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

དྫོ་སྐྱེལ་དང་རའི་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་ཐད་ ག་ར་ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ཁར་ ནི་ཅུ་ལ་ལུ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ཐྫོབ་

དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཀརྨ་གླིང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་གནམ་དགུན་ལུ་དཀའ་ངལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ གནམ་བྱཱར་ལུ་
རྐྱངམ་གཅིག་ཐྫོབ་སྦེ་བཞག་ཡྫོད་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

དེ་ལས་ ཉིན་འཐུས་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ གོང་འཁོད་གནད་
དྫོན་ཚུ་ཆ་མཉམ་ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པ་ནང་ལས་བསར་སྫོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
འཆར་དངུལ
ངུལ་ཆ་འཇོག
ཇོག་དང་རྒེད
རྒེད་འག
ྫོ ་ཚག
ྫོ ས་སྡེ་
སྡེ་ལས་ལྷྫོ
ལྷད
ྫོ ་པའི་
འི་གྲོས
གྲོས་གཞི་
ཞི་ཚུ
ཚུའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་ཆོད
ཆོད།
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༡༽ རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༨༢༠༡༩ གི་ འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྦེ་ལྷྫོད་
དེ་ཡྫོད་མི་འདི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་གསལ་ཞུ་ཚུ་ཁ་གསལ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན། མ་དངུལ་བསྫོམས་ཀྱི་

འབད་བ་ཅིན་ ས་ཡ་ ༧༧༡༦༠ ཨིནམ་སྦེ་ཞུ་གནང་ཡྫོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་མ་དངུལ་
ཚུ་སྫོད་ནིའི་དྫོན་ལུ་དུས་ཚྫོད་གངམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ བསར་སྫོད་དྫོན་ལུ་ཆ་འཇོག་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

རྡྫོ་རྫོ་ན་རྒེད་འྫོག་གི་ རྩིས་ལྫོ་ ༢༠༡༨༢༠༡༩ ནང་ལུ་ ཞིང་ལམ་སེལ་ནིའི་དྫོན་ལུ་འཆར་དངུལ་ས་ཡ་ ༤ བཞག་ཡྫོད་མི་
ལས་ འཆར་དངུལ་སྫོད་ནི་གི་དུས་ཚྫོད་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ས་ཡ་ ༤ ལས་ ས་ཡ་ ༢ འདི་ཐབས་མེད་རྩིས་སྫོད་འབད་
ཡྫོད་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

༢༽ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༩༢༠༢༠ གི་འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་གི་དྫོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་ནས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་
འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན། མ་དངུལ་བསྫོམས་ཀྱི་ ས་ཡ ༢༣༥༩༦༩ གྲོས་འབུལ་ཕུལ་མི་འདི་ རྫོང་
ཁག་དངུལ་རྩིས་ཚྫོགས་ཆུང་ནང་ལུ་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་གནང་ཡྫོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་འདུ་ལུ་ཆ་འཇོག་གི་དྫོན་ལུ་ཕུལ་མི་འདི་
འཐུས་མི་ཡྫོངས་ཀྱི་ཞལ་འཆམ་ཐྫོག་ལུ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡྫོད།
༣༽ ས་ྫོ ནམ་དང་འབྲེལ
བྲེལ་བའི་
འི་སྐོར
སྐོར།
སྒོ་གཞི་རྒེད་འྫོག་གི་འཐུས་མི་ཁ་ཐུག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ལུ་ གཞུང་ལྟེ་བ་དང་རྫོང་ཁག་ཚུ་ལས་ སྫོན་རིགས་ཚུ་བཀྲམ་

སྤེལ་འབད་མི་འདི་ ་རྒེད་འྫོག་གི་མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ལས་ཉོགས་བཤད་བཀོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་
ལུ་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ འཐུས་མི་གཞན་ཚུ་གི་འབད་རུང་རྒྱབ་སྫོན་ཚུ་ཕུལ་ཡྫོད་ ཨིན་རུང་སྫོ་ནམ་འགོ་དཔྫོན་
གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་ལུགས་གཅིག་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་བ་སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ལེ་ཤ་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ སྫོ་

ནམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཞབས་ཏྫོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྫོན་གཅིག་ཟིན་བྲིས་སྦེ་བཟྫོ་ཡྫོད་མི་འདི་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་

ཡྫོད་ ལམ་སྫོན་འདི་ལེགས་ཤྫོམ་ཨིན་རུང་གནས་སྐབས་ཅིག་ཚྫོགས་དམངས་ནས་ཆ་འཇོག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་ལས་ཕར་

དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ སྫོ་ནམ་དང་སྒོ་ནྫོར་གྱི་རྒྱ་བསྐྱེད་འགོ་དཔྫོན་གྱི་འགྲུལ་བསྐྱོད་སྙན་ཞུ་གུར་རྒཔྫོ་གི་བདེན་
དཔྱད་ཀྱི་རགས་བཀོད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་གནང་ཡྫོད་ དེ་ལས་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ལཱ་ག་གཅིག་རང་འཐྫོན་རུང་ མཉམ་
འབྲེལ་གྱི་ཐྫོག་ལུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
༤༽ ཚད
ྫོ ་བསྲེ
སྲེ་་ཚང
ྫོ ་འབྲེལ
བྲེལ་སྐོ
སྐོར
ར།
འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྒེད་འྫོག་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ནང་ཚྫོད་བསྲེ་ནང་འདྲེན་འཐབ་ནི་
མར་ཕབས་འབད་ཐབས་ལུ་དམིགས་སྟེ་ ཚྫོད་བསྲེ་གི་ལཱ་འབད་ནིའི་སྫོ་བ་ལེན་ཏེ་ ཚྫོད་བསྲེ་ཚུ་ལེ་ཤ་སྦེ་བཙུགས་ཡྫོད་རུང་
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ཚྫོང་འབྲེལ་འཐབ་ས་གཅིག་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཚྫོད་བསྲེ་ཚུ་ སླྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ཚུ་གི་ལེན་པ་ཅིན་དཀའ་
ངལ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ རྒེད་འྫོག་གཞན་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཡང་དཀའ་ངལ་འདི་ཅོག་འཐདཔ་

ཡྫོདཔ་སྦེ་ཞུ་བ་ཕུལ་གནང་ཡྫོད་ དེ་ལུ་ སྫོ་ནམ་དང་ཤེས་རིག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ནང་འཁོད་ལས་འཐྫོན་པའི་ཚྫོད་

བསྲེ་ཚུ་ལེན་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རིན་བཀོད་ཀྱི་ཐྫོག་ལུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་
འདུག་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་འཐྫོན་ནི་ཨིན་པའི་དྫོགས་སེལ་གནང་ཡྫོད་ དྲགོས་དྲུང་པ་དང་་དྲགོས་རྫོང་རབ་ཀྱི་ཁ་

ཐུག་ལས་འབད་རུང་རང་ ལམ་ལུགས་ལས་བརྟེན་བ་སབས་མ་བདེཝ་འདུག་ འདི་འབདཝ་ད་ལུ་ གནས་སྐབས་འདི་རིན་

བཀོད་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ལུ་ ནང་འཁོད་ཚྫོད་བསྲེ་ཉོ་དགོཔ་སྦེ་བཟྫོ་བ་ཅིན་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་པའི་བསླབ་

བ་ཚུ་སྫོད་གནང་ཡྫོད་ གནད་དྫོན་འདི་གུར་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ རྫོང་ཁག་སྫོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ནང་
ལུ་ཐྫོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡྫོད་པའི་ སྫོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ཆ་མཉམ་གྱིས་ སླྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བའི་ཚྫོད་བསྲེ་གི་རིན་བཀོད་ནང་ལུ་བཅའ་མར་

གཏྫོགས་ཆོག་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་མ་ཚད་ སླྫོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ཚུ་གི་རང་འབད་རུང་ དར་དཀར་ན་ རྫོང་ཁག་ལས་འཐྫོན་ཡྫོད་པའི་
ཚྫོགས་བསྲེ་ཚུ་ཉོ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
༥༽ རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་རྩིས
རྩིས་འཛིན
ཛིན་པའི
འི་་སྐོར
སྐོར།
སྒོ་གཞི་དང་བཀྲིས་ལྡིང་རྒེད་འྫོག་གི་འབད་བ་ཅིན་ རྒེད་འྫོག་ ༥ གི་རྩིས་འཛིན་པ་གཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ལེ་ཤ་

འཐྫོན་མི་ལས་བརྟེན་ རྒེད་འྫོག་གི་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ལུ་ཐྫོ་ཕྫོག་ཡྫོདཔ་ལས་ རྒེད་འྫོག་ ༢ བསྫོམ་སྦེ་གཅིག་ཡངན་
སྫོར་་སྫོར་ཡི་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་

གནད་དྫོན་འདི་གི་ཐད་འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལུ་ཡང་གསུང་

གྲོས་བྱུང་ཡྫོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་གི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ངག་ཐྫོག་ལུ་མེན་པར་ རྩིས་འཛིན་པ་ལུ་བ་སབས་

མ་བདེཝ་ཡྫོད་པ་ཅིན་ བ་སབས་མ་བདེཝ་ཡྫོད་མི་རྒེད་འྫོག་ཚུ་གི་ ཡིག་ཐྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན་ལུ་
ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
ཉིན
ཉི
ནམ་གཉིས
ཉིས་པ།
༦༽ ར ང
ྫོ ་ཁ་གོ
གོང
ང་འཕེལ
ཕེལ་ལྷན
ལྷན་ཚག
ྫོ ས་ཀྱི
ཀྱི་་གོ་
གོ་བརྡའི
རྡའི་་ལས་རིམ
རིམ།
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་དྲགོས་དྲུང་ཆེན་མཆོག་གི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་ འབྲུག་གི་ཁ་སྐད་
དང་རྫོང་ཁའི་རྒྱབ་ཁུངས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་གི་སྲིད་བྱུས་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་ཡིག་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་རྩ རྒྱལ་ཡྫོངས་

སྐད་ཡིག་དང་གོང་འཕེལ་ཐབས་ལམ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་སྐད་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ ཁ་སྐད་རྩ་མེད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་

དང་གནྫོད་པ་ ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་གོ་བརྡ་སྫོད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ རྫོང་ཁ་དར་ཁྱབ་བཏང་དགོ་པའི་ མི་
དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་མཆོག་གི་བཀའ་ཤྫོག་གནང་མི་ཚུ་ལྷག་ཕུལ་གནང་ཡྫོད། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་ རྫོང་
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ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ཕྫོག་ནི་མེན་པར་ འགན་ཁུར་འདི་ འབྲུག་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ཕྫོག་ཟེར་གོ་བ་སྫོད་
གནང་ཡྫོད། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་གོ་བརྡ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་འབྲེལ་ རྫོང་ཁ་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོ་པའི་ཐད་སྔོན་མ་ལས་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གནང་ཡྫོད་པའི་བཀའ་ཤྫོག་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོག་ལས་ དར་དཀར་ན་ རྫོང་ཁག་ རྒེད་འྫོག་
ལས་ཁུངས་དང་ལས་འཛིན་ ལས་སྡེ་ཆ་མཉམ་གྱི་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་རྫོངཁའི་ཐྫོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།


༦༽རྒེ
རྒེད
ད༌འག
ྫོ ༌གི
གི༌༌འགྲུ
གྲུལ
ལ༌འཐུ
ཐུས
ས༌ཉི
ཉིན
ན༌འཐུས
ཐུས༌སྐོ
སྐོར
ར།
གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒེད་འྫོག་ནང་གི་རྒཔྫོ་ དམངས་མི་ ཚྫོགས་པ་ ༥ དེད་གཡྫོགཔ་ རྒེད་དྲུང་ སྲུང་རྒྱབ་ཚུ་ རྒེད་འྫོག་གི་ཕྱི་

ཁར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཉིན་འཐུས་དང་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་རྫོང་ཁག་ལས་ཨིནམ་ལས་བ་སབས་མ་བདེཝ་
ཚུ་མ་འཐྫོན་ ཨིན་རུང་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༡༨༢༠༡༩ ལུ་ རྒེད་འྫོག་གི་ཉིན་འཐུས་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ཚུ་རྒེད་འྫོག་ལུ་གནང་
ནུག་ ཚད་གཞི་ཡང་ སྫོང་ཕྲག་ ༥༤༠༠༠༤༠༠༠༠༠ཚུན་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་འདུག་ མ་དངུལ་ཚད་གཞི་བཟྫོ་སྫོད་མི་དེ་གིས་མ་
ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་སྫོམ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ མ་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་གནང་ཡི་ག་འཕྲལ་མགྱོགས་དཀའ་ངལ་སེལ་

དགོཔ་དང་ དེད་གཡྫོགཔ་འདི་ རྒེད་འྫོག་ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ མི་སྡེ་གི་ཕག་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཀི་ལྫོ་མི་ཀྲར་ ༡༠ ལས་བརྒལ་འགྱོ་

བའི་སྒང་ལས་ཁོ་གི་ཐྫོབ་ལམ་ཡྫོདཔ་ལས་ མ་དངུལ་ཚུ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ དེད་གཡྫོགཔ་དང་རྒེད་དྲུང་ཚུ་གི་འགྲུལ་
འཐུས་ཉིན་འཐུས་འདི་ རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་གནང་ནི་ཡྫོདཔ་ཟེར་བའི་ཞུ་བ་འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༧༽ ལམ་དང་འབྲེ
བྲེལ
ལ་བའི
འི་་ཚག
ྫོ ས་ཆུ
ཆུང
ང་ ། 
བཀྲིས་ལྡིང་རྒཔྫོ་གིས་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་འྫོག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ ལམ་རྩྫོད་རྙོག་མཐུན་འགྲིག་ཚྫོགས་པའི་ལཱ་འགན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་

བརྡ་སྫོད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཐད་ ད་ལས་ཕར་ ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་ ལས་འཛིན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒེད་འྫོག་ཚུ་ནང་ལུ་ གོ་

བརྡའི་ལས་རིམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ཡྫོད་པ་ཅིན་ སྔོན་མ་ལས་བརྡ་སྫོད་འབད་གནང་དགོཔ་དང་རྫོང་ཁག་ལས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ལྫོག་སུ་སྦེ་གནང་
དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

༨༽ ཡན་ལག་ཁྲོ
ཁྲོམ
མ་གཞི་
ཞི་བཙུ
ཙུག
གས་གནང་དགོ
གོ་་པའི
འི་་སྐོ
སྐོར
ར། 
འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྒཔྫོ་གིས་ འབྲུག་རྗེས་སྒང་ལུ་ ཁྲོམ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཆགས་ཡྫོད་མི་འདི་ སྒེར་གྱི་ས་ཆ་ནང་ལུ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཁྲོམ་

ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཡན་ལག་ཁྲོམ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ ཡན་ལག་ཁྲོམ་སྦེ་ཐྫོབ་ནི་
ལུ་ལཱ་ཁག་ཡྫོད་ ཨིན་རུང་ ཚྫོང་འབྲེལ་ལྟེ་བ་སྦེ་ཐྫོབ་ནིའི་འྫོས་འབབ་འདུག་ གཙྫོ་བྫོ་རང་ གཞུང་གི་ས་ཆ་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་མི་ཐྫོབ་
སྒེར་གྱི་ས་ཆ་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉོགས་མེད་ཡི་གུ་ལེན་དགོཔ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་དྫོགས་སེལ་ བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ནས་ཕུལ་
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གནང་ཡི་ གནད་དྫོན་དེ་གི་ཐད་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་དང་རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་ཡིག་ཆ་བསྡུ་ཚུ་་་སྒྲིག་དྫོན་
ལུ་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

༩༽ ས་གཏེ
ཏེར
ར་སྐོར
སྐོར།
བཙན་བདའ་སྒང་རྒཔྫོ་གིས་ བཙན་བའ་སྒང་རྒེད་འྫོག་ ས་དམར་ཆུ་ ཨཔ་ཅི་ཐཱཀ་ལུ་ལུ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༩༢ དང་ ཀ་མ་ལི་པ་ཁ་ལུ་

ཨེ་ཀར་ ༤༠ འདེ་ཅིག་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ རྡྫོ་གཏེར་བཏྫོན་ནིའི་གནང་བ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ ས་

གནས་ཀྱི་མི་སེར་དང་རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་སྡེ་ལས་གནང་བ་སྫོད་ཡྫོད་མི་དང་ གཞུང་དབང་ས་ཆ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ནགས་ཚལ་དང་མཐའ་
འཁོར་གནས་སངས་ལས་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་གནང་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡྫོདཔ་ཨིན།

ཤུལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ལུ་མ་ཕུལ་བའི་ཧེ་མ་ ནགས་ཚལ་དང་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ལས་ཉོགས་བཤད་མེད་
པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ལེན་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

༡༠༽ སླྫོ
སླབ
ྫོ ་གྲྭ་
གྲྭ་དང་འབྲེ
བྲེལ
ལ་བའི་
འི་སྐོར
སྐོར།
དར་དཀར་དཔལ་ལ་སླྫོབ་གྲྭའི་དྫོན་ལུ་ ཉི་མའི་ལྟྫོ་ཐྫོབ་བཟྫོ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ ཤེས་རིག་གི་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་ལམ་ལུགས་
དང་འཁྲིལ་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ གནད་དྫོན་འདི་ སྤྱི་ཚྫོགས་ལུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

༡༡༽ ཤ་གི་
གི་རིག
རིགས་བཙང
ྫོ ་ནི་
ནི་མེད
མེད་པའི་
འི་སྐོར
སྐོར།
རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པའི་ནང་ལུ་ ཟླཝ་དང་པ་ ཆོ་འཕྲུལ་ཟླཝ་དང་་ ཟླཝ་བཞི་པ་ས་སྒ་ཟླཝ་གཉིས་དང་ ཚེས་བཟང་དུས་
བཟང་ཚུ་ནང་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་མངའ་འྫོག་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཟ་ཁང་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་ཤ་གི་རིགས་ཚུ་ཙ་ལས་བཙྫོང་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཟྫོ་

ཡྫོདཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་གཙྫོ་བྫོ་རང་ སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ཕན་ཐྫོགས་ནི་དང་ ཆོས་དང་དྫོན་རགས་མཐུན་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཚྫོགས་
དམངས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་མི་དང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ནི་དང་ ལྟ་རྫོག་གི་འགན་ཁུར་འདི་ རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་དང་ཁྲོམ་གྱི་ཐད་རྒཔྫོ་

ཚུ་གིས་ སྫོ་ནམ་ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དྫོན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་ལྟ་རྫོག་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ནི་དང་ དར་དཀར་ཁྲོམ་གྱི་ཐད་ ཁྲོམ་
སྡེ་འཐུས་མི་གི་ཟ་ཆས་ཁྲིམས་དྫོན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི། དེ་ལས་ ལྫོ་ཆོག་དང་དགེ་བ་

དགེ་རྩ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ཤ་འདི་ཙ་ལས་མེདཔ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ རྒཔྫོ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་
ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་གོ་བརྡ་སྤེལ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ནི་དང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་ཁུངས་ ལས་སྡེ་ ལས་
འཛིན་ རྒེད་འྫོག་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༡༢༽ གྲོང
གྲོང་གསེབ
སེབ་སྨན
སྨན་ཁང་གི་
གི་སྐོར
སྐོར།
ནི་ཅུ་ལ་ ཀརྨ་གླིང་ཨོམ་ཆུ་ལུ་ གསྫོ་བའི་ལས་བྱེད་པ་དགོ་པའི་ཐད་ལུ་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ ཀརྨ་གླིང་ལུ་སྨན་ཁང་སྡེ་རིམ་

༢ པ་ བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས་ ཨིན་རུང་ ཀརྨ་གླིང་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གི་ ས་ཆ་ཚུ་
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གཏན་འཁེལ་བཟྫོ་སྟེ་ མི་སེར་ལས་ཉོགས་བཤད་མེད་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལེན་བཞིན་ན་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི། ས་དམར་ཆུ་ལུ་
གནམ་བྱཱར་ལུ་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག་དང་གསྫོ་བའི་འགོ་དཔྫོན་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་བདེ་སྒྲིག་བཟྫོ་སྟེ་དཀའ་ངལ་
སེལ་དགོཔ་སྦེ་བཞག་ཅི།




༡༣༽ པེ
པེབ
བ་སི
སི་་མཱིར
མཱིར་རགས་དཔྱ
པྱད
ད་སྐོར
སྐོར།
པིབ་སཱིམར་ཟླཝ་གཅིག་ནང་ཚར་རེ་ མེན་པར་ ༢ དང་ ༣ རེ་ཕུལ་དགོ་མི་ལུ་ གསྫོ་བའི་འགོ་དཔྫོན་ནས་ ཟླཝ་ ༦ གི་ནང་འཁོད་

ལུ་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལུ་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་ཐྫོབ་ནིའི་འྫོས་འབབ་ཡྫོདཔ་ལས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་པའི་
ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་བཞག་ཅི།

༡༤༽ ལྷ
ལྷ་་ཁང་གི་
གི་མ་དངུལ
ངུལ་སྐོར
སྐོར།
འབྲུག་རྗེས་སྒང་དཔལ་རི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གི་དྫོན་ལུ་ མ་དངུལ་བཞག་ཡྫོད་མི་འདི་ འཆར་དངུལ་མཐའ་འཁོར་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་

སྦེ་ཚུད་ཡྫོདཔ་ལས་ VLWHGHYHORSPHQWEXGJHWKHDG བརྟེན་ ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་
ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ལས་ རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་སྡེའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ ནཱ་ཧིང་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་མ་དངུལ་སྦེ་
བཙུགས་ཏེ་ཡྫོད་རུང་ བར་སྐབས་ལུ་ སྫོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལས་ ལྷ་ཁང་གསར་་བཞེངས་ཀྱི་གནང་བ་སྒྲུབ་ཡྫོདཔ་ལས་

འཆར་

གཞི་ ༡༡ པའི་མ་དངུལ་འདི་གིས་ ལྷ་ཁང་གི་ ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡྫོདཔ་ལས་ མ་དངུལ་ལག་ལེན་ཡང་ ལྷ་ཁང་ཚྫོགས་ཆུང་
བཟྫོ་ཐྫོག་ལུ་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཞག་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ལས་

དུས་ཅི་གི་རྩིས་ལྫོ་ནང་ མཐའ་

འཁོར་གོང་འཕེལ་དྫོན་ལུ་བཞག་ཡྫོད་མི་འདི་ འཆར་དངུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ འཆར་དངུལ་དབྱེ་ཁག་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་
གསར་བཞེངས་དྫོན་ལུ་གནང་བ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༡༥༽ རང་དབང་ཁྲམ
ཁྲམ་གྱི་
གྱི་ཤི
ཤིང
ང་ཆས་སྐོ
སྐོར
ར། 
རྒེད་འྫོག་ཚུ་ནང་ལུ་ ཤིང་ཆས་གི་དུས་ཡུན་འགོར་ཡྫོད་མི་དང་ ལྕགས་ཀྱི་ཙྫོག་ཕུར་ཐད་ རྒེད་འྫོག་དང་ས་ཁྲམ་ ནགས་ཚལ་མཉམ་

རུབ་ཐྫོག་ལུ་ལས་རིམ་བཟྫོ་འདི་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། བུ་དཱི་ཆུའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁག་གཞན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཤིང་ཆས་ཚུ་
བཏྫོག་འབག་མི་ལུ་ མ་འྫོངས་པ་ལུ་རྒེད་འྫོག་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ལུ་ འབྲུག་རྗེས་སྒང་དང་གཙང་ཁ་ལུ་ཐྫོ་ཕྫོག་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་

རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་དང་ནགས་ཚལ་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་ལུ་ལཱ་འབད་ནི་དང་ གལ་སྲིད་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཤུལ་མའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་
ནང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
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༡༦༽ འབྲུ
བྲུག
ག་རྒྱལ
རྒྱལ་ཉེན
ཉེན་སྲུང
སྲུང་ཡི
ཡིག
ག་ཚང་སྐོ
སྐོར
ར། 
བརྩེ་བཟང་རྒཔྫོ་གིས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ལུ་ དར་དཀར་ན་ རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་གཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་དེ་ཡྫོད་མི་འདི་ སྫོ་བཤུས་འབད་ཡྫོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ཞི་གཡྫོགཔྫོ་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་

དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་དང་ ཚེ་སྫོག་མ་དངུལ་ ༨༧ ལས་ ༡༠༠ ལུ་ཡར་སེང་འབད་དེ་ ཐྫོབ་ཐངས་ཡང་སྫོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་

ཐམ་པ་ཡྫོདཔ་བཟྫོ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་མི་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྫོ་བཤུས་འབད་དགོ་མི་འདི་
གཙྫོ་བྫོ་རང་ ་མི་སྫོབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཡིག་ཚང་གཅིག་ལས་བརྒྱུད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་ཞུ་ཚུགས་

ནིའི་དྫོན་ལུ་ཨིན་པའི་དྫོགས་གསལ་གནང་ཡྫོད་ གནད་དྫོན་དེ་གི་ཐད་ འཐུས་མི་ཞལ་འཆམ་ཐྫོག་ལུ་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་གི་ རྫོང་

གཞི་དང་རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་གཅིག་ཨིན་མི་ལུ་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་་སྫོ་བཤུས་འབད་མི་འདི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གཅིག་སྦེ་
བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག་ནང་ལུ་ ཡན་ལག་ཚང་བསྡུ་ཡྫོད་མི་འདི་གི་ཡང་དཀའ་ངལ་བྱུང་དྫོ་
ཡྫོདཔ་ལས་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་བཞག་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། ཚེ་
སྫོག་མ་དངུལ་ ༨༧ ལས་ ༡༠༠ ལུ་ཡར་སེང་འབད་དེ་ཐྫོབ་ཐངས་ཡང་ སྫོང་ཕྲག་ ༥༠༠༠༠ཡྫོདཔ་སྦེ་བཟྫོ་གནང་དགོ་པའི་ཐད་
གྲོས་གཞི་འདི་རྒཔྫོ་གི་ཞལ་འཛྫོམས་ནང་ལུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་བཞག་ཅི།

༡༧༽ སྣུམ
སྣུམ་འཁོར
ཁོར་བཱསི
བཱསི་་གི་
གི་ཞབས་ཏག
ྫོ ་སྐོ
སྐོར
ར།
བརྩེ་བཟང་རྒཔྫོ་གི་ཞུ་མི་ནང་ ད་རེས་རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལུ་ བཱསི་གཉིས་ལས་མེདཔ་མ་ཚད་ ཡྫོད་མི་ཡང་ བདུན་ཕྲག་རེ་ནང་ལུ་ ཚར་

གཉིས་ལས་བརྒལ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ བུམ་པ་བསྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ཙ་ལས་རང་ འགྲོ་

འགྲུལ་འབད་ནི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་བ་སབས་མ་བདེཝ་འཐྫོན་ཡྫོདཔ་ལས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་

འཛིན་གྱི་བཱསི་གི་ཞབས་ཏྫོག་ཐེབས་བཙུགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་འགྲན་བསྡུར་འབད་དེ་བཙུགས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འཐུས་མི་ཞལ་འཆམ་ཐྫོག་
ལུ་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། 

༡༨༽ གས་ྫོ བའི
འི་་གོ་
གོ་བརྡ
རྡའི
འི་་ལས་རིམ
རིམ།
གསྫོ་བའི་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ རང་སྫོག་བཅད་ནིའི་བཀག་ཐབས་ཀྱི་གོ་བརྡའི་ལས་རིམ་ཚུ་གསལ་ཞུ་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ཕུལ་

གནང་ཡི།་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་རང་སྫོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་སྤྱི་ཚེས་ ༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་རྫོང་ཁག་གསྫོ་བའི་འགོ་དཔྫོན་ལུ་
ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
ས་ཚག
ྫོ ས།
༡༽ འབྲུག་རྗེས་སྒང་རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་འཐྫོན་བསྐྱེད་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཐབས་ཤེས་བཏྫོན་ཐྫོག་ལུ་ ཁྲིམས་
སྲུང་འགག་སྡེ་བཙུགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ སྫོ་ནམ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དུས་ཅིག་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་མ་དངུལ་
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ཐྫོབ་ཡྫོདཔ་ལས་བ་སབས་མེ་བདེ་ནི་ཨིན་པའི་དྫོགས་སེལ་འབད་ཡི་ གནད་དྫོན་འདི་གི་ཐད་ཁར་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་དང་རྫོང་ཁག་
མཉམ་རུབ་ཐྫོག་ཐབས་ཤེས་བཏྫོན་ཏེ་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

༢༽ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་ནས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ལུ་ ན་ཧིང་ གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡྫོན་སླྫོབ་གྲྭ་
བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་གོང་འཕེལ་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་ལས་ རང་སྫོའི་རྒེད་འྫོག་ནང་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡྫོད་མི་འདི་

ལཱ་འདི་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འབད་ཡི་ག་དང་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བཏང་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྙན་ཞུ་ ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ དེ་
ལས་ རང་སྫོའི་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ བྫོ་གསར་སླྫོབ་རིམ་ནང་གཞུང་གི་ལྫོ་ཚད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་མེད་

པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གོ་བརྡ་སྫོད་གནང་མི་འདི་ལུ་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་གོང་འཁོད་སྙན་ཞུ་ཚུ་འཕྲལ་མགྱོགས་བསྡུ་
སྒྲིག་འབད་དེ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།


མཇུག
ཇུག་བསྡུ
སྡུའི
འི་་གསུང
སུང་བཤད།
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ད་རེས་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པ་འདི་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་གྲོས་ཐགས་བཅད་ཚུགས་མི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་
དྲགོས་རྫོང་བདག་ངོ་ཚབ་ དྲགོས་རྫོང་རབ་དྲགོས་དྲུང་པ་དེ་ལས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་
བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ འཐུས་མི་ཡྫོངས་ནས་བཀྲིན་དགའ་ཚྫོར་ཡྫོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་གནང་ཡི་ ཤུལ་ལས་རང་འབད་རུང་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པར་འཚྫོགས་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བཅས་ རྗེས་མའི་ཚྫོགས་འདུ་ནང་
ལུ་

འདི་ནང་འཛྫོམས་མི་ག་ར་ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ལྫོག་ཡངས་ཡངས་མཇལ་ཚུགས་པའི་རེ་

སྨྫོན་དང་ གྲྭ་ཚང་གི་བམ་གནས་བརན་གྱི་གཙྫོས་པའི་ དྲགོས་རྫོང་རབ་དང་དྲགོས་དྲུང་པ་ ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་

འགོ་དཔྫོན་ཡྫོངས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་
བཞུགས་པའི་ ཞབས་བརན་དང་ བདེ་གཤེགས་གཤིས་བརྗོད་ཀྱི་སྨྫོན་ལམ་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་ ༢ པའི་
ཚྫོགས་ཐེངས་ ༥ པ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་གྲོལ་གནང་ཡྫོད།།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པའི་གྲོས་ཆོད།

སྤྱི་ཚསེ ་༩-༣-༢༠༢༠དང༡༠-༣-༢༠༢༠ལུལུ་་དར་དཀར་རངྫོ ་ཁག་གིརངྫོ ་ཁག་ཚགོ ས་འདུདུ་་ཐངེ ས་༧པ་ཚགོ ས་ཡདོ ་པའ་ྤྱི གསྫོ ་
ཆདོ །
༡༽འག་ོ བཙུག
ཙུགས་རྟེན་འབལྟེ ་ག་ྤྱི མཛད་རྤྱིམ།
རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༧པ་འདི་གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྤྱི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ལྕགས་ཕོ་བྤྱི་ལོ་རང་
ཟླ༡པའྤྱི་ཚེས་༡༥ དང་ ༡༦ ལུའམ་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༣པའྤྱི་སྤྱི་ཚེས་༩དང་༡༠ལུ་སྔར་སྫོལ་བཟང་པོའྤྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་བཞུགས་གལ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྤྱི་མཛད་རྤྱིམ་དང་བཅས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོད།
༢༽ཁྤྱི་འཛནི ་གྤྱི་འག་ོ འབདྟེ ་གསུང
སུང་བཤད།
ཁྤྱི་འཛིན་གྤྱིས་ད་རྟེས་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༧པ་འཚོགས་གནང་མྤྱི་དང་འཁྤྱིལ་དེ་ནང་བྫོན་གནང་མྤྱི་སྐུ་མགྫོན་ལྟ་རྫོག་པ་དྲགོས་
རྫོང་བདག་མཆོག་གི་གཙོས་པའྤྱི་ ལྷ་མྫོའྤྱི་རརྤྱིང་ཁའྤྱི་དྲགོས་དྲུང་པ་ དྲགོས་རྫོ་ང་རབ་ ཁྤྱིམས་སྲུང་གི་བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་ ལས་
ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཡོངས་དེ་ལས་འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལུ་བྫོན་པ་ལེགས་སོ་ཞུཝ་བཞྤྱིན་ད་རྟེས་ཀྤྱི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་དགོ་པའྤྱི་
དམྤྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རང་འཆར་ལོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ གི་རྫོང་ཁག་དངུལ་འབྟེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་སྣ་བརྩམས་གནང་མྤྱི་གུ་གནང་
བ་གྫོལ་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་དང་ཚོགས་སྟེ་ནང་གྫོས་གཞྤྱི་ཕུལ་དོན་དང་གཞན་ཁག་ཆེ་བའྤྱི་གསུང་གྫོས་ཚུ་གུ་གནང་ནི་ཨིན་
ཟྟེར་གསུངས་གནང་ཡི་འཐུས་མྤྱི་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་བཀོད་དེ་གྫོས་ཆོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་བཏོན་ཚུགས་འྫོང་མནོ་
བའྤྱི་རྟེ་བ་དང་སྫོན་ལམ་ཡོད་ཟྟེར་གསུངས་ཏ་ེ གསུང་གྫོས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡ།ི

༡༽ ཚོགས་ཐེངས་༦པའྤྱི་ ༡༽ སྤྱིག་ཁྤྱིམས་ཚོགས་ཆུང་བཟྫོ་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་གསུང་གྫོས་གནང་བའྤྱི་སྐབས་ བཙན་མདའ་སྒང་རྒཔོ་
བསྐྱར་ཞྤྱིབ།

ཁྤྱི་འཛིན་ཐོག་ལ་ འཐུས་མྤྱི་ སྒྫོ་ཞྤྱིང་རྒཔོ། བཀྤྱིས་སྤྱིང་དམངས་མྤྱི་ རྫོ་རྫོ་ན་དམངས་མྤྱི་ བརྩྟེ་བཟང་
དམང་མྤྱི་བཅས་ཀྤྱི་འབད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད།
༢༽ ས་སྣུམ་བཀམ་སྟེལ་གྤྱི་སྐྫོར་ལས་ དཔལ་འབྫོར་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབྲུག་
ཚོང་འབྟེལ་ལས་འཛིན་གྤྱི་འབད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་ཡི་གུ་ལྷྫོད་ཡོདཔ་དང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱྫོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
ངོས་ལེན་འབད་དེ་ ས་སྒྫོ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལས་སྣ་དེ་འཕྲལ་མགྫོགས་འགོ་བཙུགས་ནི་
ཨིན་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡདོ པ་ལས་ དེ་ལུ་འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱི་འཐུསཔ་སྟེ་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
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༢༽ འཆར་ལོ་༢༠༢༠- རྫོང་ཁག་དངུལ་རྩྤྱིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བརྩམས་ཡོད་མྤྱི་ ལས་སྣའྤྱི་མ་དངུལ་ཚུ་ དངུལ་རྩྤྱིས་འགོ་དཔོན་
༢༠༢༡ གི་གནང་བ་ དང་འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་གསྤྱི ་ཁ་ཐུག་ལས་ བདེན་སྫོར་དང་དངོས་སྫོརའབད་དེ་ གནང་བ་གྫོལ་ནའི ྤྱི་
གྫོལ་ནི།
དོན་ལུ་ཚོགས་དམང་ལུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་ གསར་སྒྲུབ་ཀྤྱི་ལས་སྣའྤྱི་ མ་དངུལ་ཡོངས་བསྫོམས་ ས་ཡ་
༢༡༩.༠༣ དང་ རྫོང་ཁག་གི་ཉུང་མཐའྤྱི་གཞྤྱི་རྟེན་མཁོ་ཆས་(CMI)ཀྤྱི་མ་དངུལ་ ཡོངས་བསྫོམས་ས་
ཡ་༤༩.༦༤ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱི་གནང་བ་གྫོལ་ཡི།
དེ་ལས་ རྒྟེད་འྫོག་གི་ཐད་ འཆར་ལོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡གི་ལས་སྣའྤྱི་འཆར་དངུལ་གནང་སྤྱིན་བརྒྱ་དཔྱ་
ལས་ ༢༣ གནང་བ་གྫོལ་ཡོདཔ་དང་ ལས་སྣ་ཚུ་མྤྱི་སེར་ལུ་གོ་བར་སྫོད་དེ་ རྒྟེད་འྫོག་ཚོགས་སྟེ་བརྒྱུད་
དེ་ལཱ་ཚུ་འཐུས་ཤོར་མྟེདཔ་པར་འབད་དགོ་པའྤྱི་ གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
རྒྟེད་འྫོག་གི་ སྤྱིར་བཏང་ཉུང་མཐའྤྱི་གཞྤྱི་རནྟེ ་མཁོ་ཆས་མ་དངུལ་གྤྱི་ཐད་ འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་
འཆར་དངུལ་ཡར་དང་མར་ འགྫོ་ནིའྤྱི་ཨིན་པའྤྱི་གསལ་ཞུ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱྤྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་མ་དངུལ་གཏན་འཁེལ་འགྫོཝ་ད་ རྒྟེད་འྫོག་གིཁ་ཐུག་ལས་ལས་སྣ་
ཚུ་རྒྟེད་འྫོག་ཚོགས་སྟེ་བརྒྱུད་དེ་ གཙོ་རྤྱིམ་སྤྱིག་སྟེ་འགོ་བཙུགས་ཚུགསཔ་སྟེ་ བཞག་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་
འཆམ་བྱུང་ཡི།
དེ་ལས་ འཆར་དངུལ་གྤྱི་སྐྫོར་ལས་གསུངས་གྫོས་གནང་པའྤྱི་སྐབས་ ནང་འཁོད་རྩུབ་སྫོད་དང་ཕོ་མྫོ་
འདྲ་མཉམ་གྤྱི་གོ་བརའྤྱི་ལས་རྤྱིམ་ བར་དོན་འཕྲུལ་རྤྱིག་གི་སྫོང་བརར་ དེ་ལས་ འཚོལ་ཞྤྱིབ་དང་ཉེན་
སྐྱྫོབ་ཀྤྱི་སྫོང་བརར་ཚུ་ འཆར་གཞྤྱི་ནང་ཚུད་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་དང་ཁྤྱིམས་སྲུང་སྟེ་ཚན་མཉམ་
འབྟེལ་ཐོག འགོ་འདྲྟེན་འཐབ་ནའིིི ྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
ཁྤྱིམས་སྲུང་སྟེ་ཚན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྫོང་གི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ cctvབཅོས་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་གྫོག་མྟེ་
མྟེད་པའྤྱི་སྐབས་ འཕྲུལ་ཆས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ འཕྲུལ་ལྟྫོ་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་
ནིའྤྱི་མ་དངུལ་བཞག་དགོ་པའྤྱི་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་བའྤྱི་སྐབས་ བར་དོན་འཕྲུལ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ འཆར་
གཞྤྱི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ལཱ་འབད་ནའི ྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
དེ་ལས་ སང་ཁྱྤྱིའྤྱི་སབས་མ་བདེ་བའྤྱི་སྐྫོར་གསུང་གྫོས་གནང་བའྤྱི་སྐབས་འཆར་གཞྤྱི་ནང་ཚུད་ཡོདཔ་
ལས་ དེ་དང་འཁྤྱིལ་ལཱ་འབད་ནི་ཨནི ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༣༽

ཟས་བཅུད་ཀྤྱི་བ་སྫོད་ འབྲུག་བཟའ་སྫོད་དང་སོ་ནམ་ལས་སྟེ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཟས་བཅུད་ཀྤྱི་བ་སྫོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའྤྱི་གོ་
བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ བ་བར་སྫོད་ཀ་ྤྱི གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
83

ནིའྤྱི་གོ་བ་བར་སྫོད་ཀྤྱི་ དེའྤྱི་སྐབས་ བཟའ་སྫོད་དང་སོ་ནམ་ལས་སྟེའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཟས་བཅུད་ཅན་མ་བཟའ་བ་ཅིན་གནོད་པ་
སྐྫོར་། FAO དང་ ཟས་བཅུད་ཅན་དྲགས་པ་ཅིན་གནོད་པའྤྱི་སྐྫོར་དང་ གཟུགས་ཁམས་སྤྱིང་སྤྱིང་བཞག་ཐབས་ཀྤྱི་
སྐྫོར་དང་བཟའ་ཚང་ནང་རང་སོའྤྱི་ཨ་ལོ་ཚུ་ ཟས་བཅུད་མ་ལངས་པའྤྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཕམ་གྤྱི་འགན་ཁུར་
འབག་དགོཔ་དང་གཙང་སྦྲ་འཕྲྫོད་བསྟེན་ཁག་ཆེ་བའྤྱི་སྐྫོར་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ཟས་བཅུད་དང་གཟུགས་
ཁམས་ལུ་མ་གནོད་པར་བཞག་ཐབས་ལུ་ ཚོད་བསྟེ་ལྡུམ་རྭ་བཟྫོ་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་ལས་དང་ གཟུགས་ལུ་
ཕན་ཐོགས་ཅན་གྤྱི་བཞྟེས་སྒྫོ་ཚུའྤྱི་སྐྫོར་ལས་ དུས་ཐུང་གྫོག་བརྙན་ཡང་སྫོན་གནང་ཡོདཔ་མ་ལས་རྒྟེད་
འྫོག་འགོ་འཁྤྱིདཔ་ཚུ་གི་ རང་སོའྤྱི་རྒྟེད་འྫོག་གི་ ས་གནས་ས་སྒྫོ་ནང་ མྤྱི་སེར་གེ་ར་གི་ ཚོད་བསྟེ་ལྡུམ་
རྭ་བཟྫོ་དགོ་པའྤྱི་གོ་བ་བར་སྫོད་ཚུ་འབད་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༤༽ ས་སྤྱི་ཐང་ལས་རྤྱིང་ ས་སྤྱི་ཐང་ལས་རྤྱིང་ཅན་ལའྤྱི་སོ་ནམ་ཞྤྱིང་ལམ་གྤྱི་སྐྫོར་ལས་ གཙང་ཁ་རྒཔོ་དང་ལ་རྒྱབ་རྒཔོ་གཉིས་ཀྤྱིས་
ཅན་ལའྤྱི་སོ་ནམ་ཞྤྱིང་ ཁོང་རའྤྱི་རྒྟེད་འྫོག་གི་མྤྱི་སེར་དང་ དེ་ལས་ འབྲུག་རྟེས་སྒང་རྒྟེད་འྫོག་གི་མྤྱི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་
ལམ་གྤྱི་སྐྫོར།
ཡོདཔ་ལས་ རྒྟེད་འྫོག་གི་མཐུད་འབྟེལ་ལམ་སྟེ་ བཟྫོ་གནང་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ འཆར་
གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ རྒྟེད་འྫོག་འདི་ནང་ལམ་གཉིས་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ སབས་མ་བདེ་བའྤྱི་སྐྫོར་
གསལ་ཞུ་འབདཝ་ལས་ འདི་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱིས་ རྒྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་གསི ་མྤྱི་སེར་དང་མཉམ་
གྫོས་བསྟུན་འབད་དེ་ ལམ་གཉིས་ལས་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་སྟེ་གྫོས་ཆོད་རྫོང་ཁག་འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་ལུ་
ཕུལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

༥༽ སུན་ཀོཤ་ལས་དར་ སུན་ཀོཤ་ལས་དར་དཀར་དཔལ་ལའྤྱི་གཞུང་ལམ་གྤྱི་སྐྫོར་ལས་ བཙན་མདའ་སྒང་རྒཔོ་གི་ལམ་རྒྱ་

དཀར་དཔལ་ལའྤྱི་ བསྐྱྟེད་དང་རྩྤྱི་ནག་གཏང་ནིའྤྱི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱི་རྒྱབ་
གཞུང་ལམ་གྤྱི་སྐྫོར། སྐྱྫོར་གནངམ་ལས་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་
གཞུང་གསི ་ ལས་སྣ་དེ་གི་དོན་ལུ་ ས་ཡ་༡༠༤.༦ རྐྱངམ་ཅིག་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོདཔ་ལས་ སུན་ཀོཤ་
ལས་དར་དཀར་དཔལ་ལ་ཚུན་ཀི་ལོ་མྤྱི་ཀར་༤༩རྩྤྱི་ནག་གཏང་ནི་དང་ ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའྤྱི་ལམ་རྒྱ་བསྐྱྟེད་
གཏང་ནི་ལུ་གཙོ་རྤྱིམ་སྤྱིག་ཡོདཔ་དང་ཁག་འབགཔ་གསུམ་ལུ་དབྟེ་ཁག་གསུམ་སྟེ་སྫོད་ནིའྤྱི་དོན་ལུ་ རྤྱིན་
བསྡུར་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའྤྱི་སྐྫོར་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི།
དེ་ལས་ ལམ་འདིའྤྱི་སྐྫོར་ལས་ འདས་པའྤྱི་ཚོགས་ཐེངས་༦ནང་ལུ་གསུང་གྫོས་འབྱུང་སྟེ་ ལམ་རྒྱ་
བསྐྱྟེད་ཀྤྱི་གྫོས་འཆར་སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མྤྱིའྤྱི་ལན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་ཞབས་ཏོག་བྫོན་པོ་མཆོག་
ལས་གནང་བའྤྱི་ ཡིག་ཨང་ ཞབས་ལྷན/པི་པི་དྲྤྱི-༣༤/༢༠༢༠/༡༣༧༣ སྤྱི་ཚེས་༡༧/༠༡/༢༠༢༠
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ཅན་མ་འདི་ཁྤྱི་འཛིན་གྤྱིས་ཚོགས་དམང་ལུ་གསལ་ཞུ་འབད་མྤྱི་ནང་ འཁོར་ལམ་ལེགས་བཅོས་ཀྤྱི་དོན་
ལུ་ ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའྤྱི་ཕྲང་ལམ་ཚུ་ རྒྱ་བསྐྱྟེད་འབད་ནི་དང་ གཏན་འཇགས་ཀྤྱི་ལཱ་ དེ་ལས་ རྫོ་ཅལ་
སྤྱིག་ནི་ཚུ་ཚུད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ ས་ཡ་༧༠༠ དེ་ཅིག་དགོ་ནི་ཨིན་པས།
འཁོར་ལམ་ད་ེ གི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞྤྱི་༡༢པའྤྱི་ནང་ མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༡༠༠ རྐྱངམ་ཅིག་ ཆ་འཇོག་
གྲུབ་ཡོདཔ་དང་ འཆར་གཞྤྱི་ཐེངས༢པ་གསུང་གྫོས་གནང་པའྤྱི་སྐབས་ སུན་ཀོཤ་དང་དར་དཀར་
དཔལ་ལའྤྱི་འཁོར་ལམ་ལེགས་བཅོས་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ ལས་འགུལ་གྤྱི་འྫོག་ལུ་ མ་དངུལ་ས་ཡ་༡༠༤.༦༢༥
ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་ལངམ་སྟེ་མྟེདཔ་ལས་ མ་དངུལ་ཡོད་མྤྱི་འདི་གི་ སུན་ཀོཤ་ལས་
དར་དཀར་དཔལ་ལ་དང་དར་དཀར་ན་ཚུན་ ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའྤྱི་ལམ་ཚུ་ལོག་རྩྤྱི་ནག་གཏང་ནི་ཨིན་གྫོས་
ཐག་བཅད་ཡོད་པའྤྱི་སྐྫོར་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
དེ་སྟེ་ཨིན་རུང་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལས་ གསུང་གྫོས་གནང་པའྤྱི་སྐབས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་བྫོན་པོ་
མཆོག་ལས་གནང་བའྤྱི་ཡིག་ཨང་དང་འཁྤྱིལ་ སུན་ཀོཤ་ལས་དར་དཀར་དཔལ་ལ་དང་དར་དཀར་ན་
ཚུན་ ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའྤྱི་ལམ་ རྩྤྱི་ནག་གཏངནིའྤྱི་ གྫོས་ཐག་བཅད་ཡོད་རུང་ དར་དཀར་དཔལ་ལའྤྱི་
ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དང་འཁྤྱིལ་བ་ཅིན་ མ་དངུལ་༡༠༤.༦ འདི་གིས ཀི་ལོ་མྤྱི་ཀར་ ༤༩ རྐྱངམ་
ཅིག་རྩྤྱི་ནག་གཏང་ཚུགསཔ་ལས་ ད་རུང་ དར་དཀར་ན་ཚུན་ ཀི་ལོ་མྤྱི་ཀར་ ༢༠གི་མ་དངུལ་མ་
ལངམ་ལས་ དར་དཀར་ན་ཚུན་བཏོན་ཚུགས་པ་ཅིན་ དབུལ་ཕོངས་ཀྤྱི་དཀའ་ངལ་དང་བལྟ་བཤལ་ལུ་
ཡང་ཕན་ཐོགས་ ངེས་ཏིག་ཡོདཔ་ལས་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལས་ ཀི་ལོ་མྤྱི་
ཀར་༢༠གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་གནང་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆར་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་ནིའྤྱི་གྫོས་
འཆམ་བྱུང་ཡི།
༦༽ གྫོག་མྟེ་ཚད་སྟེལ་ གཙང་ཁ་དང་རྫོ་རྫོ་ན་ལུ་ གེ་ཟ་སྐམ་འཕྲུལ་བཙུགས་ཡོད་རུང་ གྫོག་མྟེ་ཚད་སྟེལ་ཨམ་མྟེདཔ་ལས་
ཨམ་བཙུགས་དགོ་ གྫོག་མྟེ་ཚད་སྟེལ་ཨམ་བཙུགས་ནིའྤྱི་རྒྱབ་སྐྱྫོར་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་བའྤྱི་སྐབས་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་
པའྤྱི་སྐྫོར།
ལས་ གྫོག་མྟེ་ལས་འཛིན་དང་ སོ་ནམ་སྟེ་ཚན་གཙང་ཁ་དང་རྫོ་ར་ྫོ ན་རྒྟེད་འྫོག་ དེ་ལས་བ་སབས་མ་
བདེ་བའྤྱི་རྒྟེད་འྫོག་ཚུ་ མཉམ་འབྟེལ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༧༽ ཧྤྱིན་དུའྤྱི་ལྷ་ཁང་གི་ ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེན་གྤྱི་དངུལ་ཕོགས་སྐྫོར་ བཙན་མདའ་སྒང་ སྒྫོ་བཞྤྱི་ བཀྤྱིས་སྤྱིང་ དེ་ལས་
དཀོན་གཉེན་གྤྱི་ གེ་སར་གྤྱིང་ཚུ་གི་ ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་དང་ཧྤྱིན་དུ་ལྷ་ཁང་ཚུ་ལུ་དཀོན་གཉེར་གྤྱི་ ཕོགས་འཐུས་ཐོབ་
དངུལ་ཕོགས་སྐྫོར། བཟྫོ་གནང་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་ཞུ་བ་འབད་བའྤྱི་སྐབས་ ཐོ་ཚུ་འདས་པའྤྱི་ཚོགས་ཐེངས་༦པ་ནང་གྫོས་གཞྤྱི་ཐོན་
ཡོདཔ་ལས་ སྫོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐོ་ཚུ་ལས་ཁུངས་ཀྤྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྤྱིལ་ཕུལ་
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༨༽ སན་ཁང་དང་སང་
ནའྤྱི་ས་ཆའྤྱི་སྐྫོར།

༩༽ གྫོག་མྟེ་མཐུན་རྐྱྟེན་

ལངམ་སྟེ་བཞག་
གནང་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར།

༡༠༽ འབྲུག་འགྲུལ་འཕྲྤྱིན་
ཚད།

༡༡༽ ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁའྤྱི་སྫོབ་
གྲྭའྤྱི་སྐྫོར།

ཡོད་པའྤྱི་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལས་ ལྷ་ཁང་དང་ཧྤྱིན་དུའྤྱི་ལྷ་ཁང་གི་ཕོགས་
འཐུས་ཐོབ་ལམ་སྐྫོར་ལས་ ནང་སྤྱིད་ལྷན་ཁག་ལུ་ དེ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་འབད་
གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
འབྲུག་རྟེས་སྒང་རྒཔོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སང་ན་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་ས་ཆ་འདི་ སན་ཁང་སྟེ་རྤྱིམ་དང་པའྤྱི་དོན་ལུ་
བརྟེ་སོར་འབད་གནང་དགོ་པའྤྱི་ ཞུ་བ་འབད་ཡོད་རུང་ ཤེས་རྤྱིག་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སང་ན་
སྫོབ་གྲྭ་ལྟྟེ་བ་འདི་ རང་འཇག་བཞག་ནིའྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་དང་འཆར་དངུལ་གཏན་འཁེལ་སོང་ཡོདཔལས་
སན་ཁང་གི་ལཱ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ སང་ན་སྫོབ་གྲྭའྤྱི་ཨ་ལོ་ཚུ་ཡང་ སྫོ་མ་
ཚུགས་པར་ཡོདཔ་ལས་ འཆར་དངུལ་ལོག་འགྫོ་ནིའྤྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའྤྱི་སྐྫོར་ཞུ་བ་འབད་བའྤྱི་སྐབས་
ཤེས་རྤྱིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སང་ན་སྫོབ་གྲྭ་འདི་རངའཇག་བཞག་ནིའྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་
དང་འཆར་དངུལ་གཏན་འཁེལ་སོང་ཡོད་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ གསོ་བའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་
དེ་ལུ་སབས་མ་བདེཝ་མྟེདཔའྤྱི་སྐྫོར་ཞུ་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ལས་སྣ་འདི་གསོ་བའྤྱི་ལྷན་ཁག་དང་ཤེས་
རྤྱིག་ལྷན་ཁག་གཉིས་གསུང་གྫོས་གནང་དགོཔ་དང་ ཁོང་གི་བཀའ་སྫོབ་དང་འཁྤྱིལ་ རྒྟེད་འྫོག་དང་རྫོང་
ཁག་མཉམ་འབྟེལ་ཐོག་ལཱ་འབད་ནིའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
འབྲུག་རྟེས་སྒང་རྒྟེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལོ་བསར་བཞྤྱིན་དུ་ མྤྱི་རྫོབས་དང་འཁྤྱིལ་ གྫོག་མྟེ་མཐུན་
རྐྱྟེན་
ཀཝ་དང་གྫོག་ཐག་ཚུ་ལངམ་སྟེ་བཞག་གནང་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་ཞུ་འབད་བའྤྱི་སྐབས་
གྫོག་མྟེ་ལས་འཛིན་གྤྱི་ཐུག་ལས་ གྫོག་མྟེ་དང་འབྟེལ་བའྤྱི་ཀཝ་དང་གཞན་མྤྱི་མཐུན་རྐྱྟེན་ཚུའྤྱི་དོན་ལུ་
འཆར་དངུལ་ལྷྫོད་ཡོདཔ་ལས་ལཱ་འབད་ནིའྤྱི་ས་སྤྱིག་ཡོདཔ་དང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའྤྱི་སྙན་ཞུ་
འབདཝ་ལས་ འདི་ལུ་འཐུས་མྤྱི་ཡངོས་ནས་ འཐུསཔ་སྟེ་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
བརྩྟེ་བཟའ་རྒྟེད་འྫོག་གིས་ འགྲུལ་འཕྲྤྱིན་གྤྱི་མཐུད་འབྟེལ་ལེགས་ཤོམ་མྟེད་པའྤྱི་སྐྫོར་དང་ ཁྤྱིམས་སྲུང་
སྟེ་ཚན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འགྲུལ་འཕྲྤྱིན་རྤྱིམ་ལུགས་ ༡༡༢ དང་ ༡༡༣ ཚུ་མཐུད་འབྟེལ་ལེགས་ཤོམ་
མྟེདཔ་ལས་ འདི་བཟྫོ་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་འབད་བའྤྱི་སྐབས་འབྲུག་འགྲུལ་འཕྲྤྱིན་ཚད་ཀྤྱི་འགོ་དཔོན་ཁ་
ཐུག་ལས་ འདི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའ་དོན་ལུ་ལཱ་ཚུ་འབད་བའྤྱི་བསྒང་ཡོད་པའྤྱི་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
དེ་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལས་ འབྲུག་འགྲུལ་འཕྲྤྱིན་ཚད་ཀྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འདི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་ཞྤྱིབ་
དཔྱད་འབད་དེ་ མཐུན་རྐྱྟེན་ལེགས་ཤོམ་བཟྫོ་གནང་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
ཀརྨ་གྤྱིང་རྒཔོ་གིས་ ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་སྫོབ་གྲྭ་འདི་ སྫོབ་རྤྱིམ་༡༠ཚུན་ཡོདཔ་ལས་ སྫོབ་གྲྭ་འདི་སྫོབ་རྤྱིམ་
༡༢ཚུན་ཡར་སེང་གནང་པ་ཅིན་ ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་རྒྟེད་འྫོག་༣ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་ཨིནམ་དང་ ས་སྒྫོ་ཡང་
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༡༢༽ དར་དཀར་དཔལ་

ལའྤྱི་བཱསི་གི་འཐོན་
འཛུལ་ས་སཁོངས་ཀྤྱི་
སྐྫོར།

༡༣༽ འབྲུག་གི་ཉེས་འགལ་
ཁྤྱིམས་དང་འབྟེལ་
བའྤྱི་གོ་བ་བར་སྫོད།

བདེ་ཏོག་ཏོ་ ཨེ་ཀར་༨ དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ ཡར་སེང་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་འབད་བའྤྱི་སྐབས་ ཤེས་
རྤྱིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་གཞྤྱི་གྤྱི་གཙོ་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་འབད་བའྤྱི་སྐབས་
འཆར་གཞྤྱི་༡༢པའྤྱི་ནང་མ་ཚུདཔ་ལས་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་གི་མ་དངུལ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་མ་
དངུལ་མྟེད་པའྤྱི་སྐྫོར་ཞུ་མྤྱི་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལས་ འཆར་གཞྤྱི་༡༣པའྤྱི་གཙོ་རྤྱིམ་ནང་ བཙུགས་
དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་འྤྱི།
འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལས་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལུ་ མྤྱི་རྫོབས་ཡར་སེང་དང་གོང་འཕེལ་གྤྱི་འགྱུར་བ་དང་
འཁྤྱིལ་ བཱསི་དང་སྣུམ་འཁོར་འཐོན་འཛུལ་གྤྱི་ས་སྒྫོ་མྟེདཔ་ལས་ ས་སྒྫོ་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱྟེལ་འདྲྟེན་དབང་འཛིན་གྤྱི་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དེ་ཚུ་ངེས་བདེན་
ཨིནམ་དང་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ ལམ་རྒྱ་གམ (ཟྤྱི་རྫོ་) ལུ་སྣུམ་འཁོར་འཐོན་འཛུལ་ས་སྒྫོ་མྟེདཔ་
ལས་ ཐུག་རྐྱྟེན་འབྱུང་ནིའྤྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའྤྱི་སྐྫོར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རྤྱིག་འགོ་
དཔོན་གྤྱིས་ བཱསི་གི་འཐོན་འཛུལ་གྤྱི་ས་སྒྫོ་འདི་ དར་དཀར་དཔལ་ལའྤྱི་ཁྫོམ་གྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་ནང་ཚུད་
ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ཁྫོམ་གྤྱི་གནང་བ་གནང་བའྤྱི་རྟེས་སུ་ གོང་འཁོད་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ནི་ཨིན་པའྤྱི་
གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། དེ་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཐུདཔ་སྟེ་ གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
ཁྤྱིམས་སྲུང་བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྤྱིམས་སྲུང་འགག་པ་ལུ་ མྤྱི་སེར་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
རྒྱབ་སྐྱྫོར་འབད་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་ཚོགས་དམང་ལུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ཁྤྱིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་
ལུ་ ས་སྒྫོ་ཚུ་ནང་ བ་སབས་མ་བདེཝ་འཐོན་པའྤྱི་སྐབས་ རྒྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་དང་མྤྱི་སེར་གྤྱི་རྒྱབ་སྐྱྫོར་
འབད་དགོཔ་དང་ ད་རྟེས་ནངས་པ་ སྫོ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་མྤྱི་མང་སུ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་
གཡུས་ཁར་ལས་ཕར་སྫོ་རས་ཀྤྱི་རྩྭ་ཚུ་ འབལ་གཏང་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་དང དེ་ལས་ ཁྫོམ་ཁར་ལས་ཕར་
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱྟེལ་འདྲྟེན་དབང་འཛིན་གྤྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྤྱིལ་ཁྤྱིམས་སྲུང་འགག་པ་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱྫོར་བྤྱིན་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། དེ་ལས་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགལ་ཁྤྱིམས་དེབ་ནང་འཁོད་
ཡོད་མྤྱི་ཚུ་ ཁྤྱིམས་ཀྤྱི་གནས་རྤྱིམ་དང་འཁྤྱིལ་ཕོག་པའྤྱི་སྐྫོར་དང་ ཁྤྱིམས་འགལ་གི་ལཱ་ཚུ་ག་ཅི་རང་ཨིན་
ནའྤྱི་སྐྫོར་གསལ་ཞུ་འབད་ཡི། དེ་ལས་ ་ཁག་ཆེ་བའྤྱི་གནད་དོན་ མྤྱིང་རགས་རྫུས་མ་བཟྫོ་སྟེ་ གཡོ་
སྒྱུའྤྱི་ལཱ་འབད་ནི་དང་ ཡིག་ཚང་གི་བ་སྫོད་ངན་པ་ རྒྟེད་འྫོག་དང་གཡུས་ཁ་ཕར་ མྤྱི་ལམ་དང་ཆུ་ལམ་
ཁྤྱིམས་འགལ་གྤྱི་སྐྫོར་དང་ གཡུས་ཁར་ལས་ཕར་ཤ་བདའ་ནི་ཚུ་ཁྤྱིམས་འགལ་ཨིན་པའྤྱི་སྐྫོར་གོ་བར་
སྫོད་ཡི།དེ་ལུ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ཀྤྱིས་ མྤྱི་སེར་ལུ་གོ་བར་སྫོད་དེ དེ་བཟུམ་ལག་ལེན་འཐབས་ནི་འབད་
གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
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༡༤༽ གསོ་བའྤྱི་ཞབས་ཏོག་ འཁྱྤྱིལ་པའྤྱི་ས་རྒྟེད་འྫོོོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སན་ཁང་ནང་
དང་
endoscopyདགོ་
པའྤྱི་སྐྫོར།
ultrasound

༡༥༽ འཆར་གཞྤྱི་དང་

འབྟེལ་བའྤྱི་སྐྫོར།

༡༦༽ འཐུང་ཆུའྤྱི་སྐྫོར།

༡༧༽ མྤྱི་སྟེ་ཁག་འབགཔ་གི་
བ་སྒྫོའྤྱི་ལམ་ལུགས་
གཅིག་མཚུང་བཟྫོ་
དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར།

དང་(endoscopy)མྤྱི་སེར་
ལུ་མཐུན་རྐྱྟེན་ཞབས་ཏོག་གནང་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་མྤྱི་ལུ་ གསོ་བའྤྱི་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
འཁྱྤྱིལ་པའྤྱི་ས་རྒྟེད་འྫོག་གི་སན་ཁང་འདི་ གནས་རྤྱིམ་༢པ་ཨིནམ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་འདི་ཐོབ་ནིའྤྱི་ལམ་
ལུགས་མྟེདཔ་དང་ འཆར་གཞྤྱི་ནང་ཡང་མ་ཚུདཔ་ལས་ མཐུན་རྐྱྟེན་ཚུ དར་དཀར་རྫོང་དང་དར་
དཀར་དཔལ་ལ་དང་ ལྷ་མའྫོ ྤྱི་རྤྱིང་ཁ་སན་ཁང་གིས་ཕུལ་ནི་ཨིན་པའྤྱི་སྐྫོར་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་ལུ་
འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལས་ དར་དཀར་ན་དང་དར་དཀར་དཔལ་ལ་ དེ་ལས་ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་གསུམ་ནང་
འཕྲུལ་ཆས་ཀྤྱི་མཐུན་རྐྱྟེན་ཚུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱྫོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཕྲལ་མགྫོགས་བཙུགས་ཏེ་ཞབས་
ཏོག་ཕུལ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
འཁྱྤྱིལ་བའྤྱི་ས་རྒྟེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱྫོང་གིས་ རྒྟེད་འྫོག་ནང་ལས་ཕར་ འཆར་
གཞྤྱིའྤྱི་ལས་སྣ་ག་ཅི་བཟུམ་འབད་དགོཔ་འཐོན་རུང་ རྤྱིན་བསྡུར་འབད་བའྤྱི་སྐབས་ རྒྟེད་འྫོག་འགོ་
འཁིདཔ་ཚུ་ འཐུས་མྤྱི་སྟེ་བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་ཞུ་བ་ཕུལ་བའྤྱི་སྐབས་ འཆར་གཞྤྱི་འགོ་
དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྟེད་འྫོག་ནང་ཕར་ ལས་སྣ་ཚུ་འགོ་འདྲྟེན་འཐབ་པའྤྱི་ རྒྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་
ཡང་འབྟེལ་གཏོགས་འབད་བཞྤྱིན་པ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ མཉམ་
འབྟེལ་ཐོག་ལཱ་འབད་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི། རྤྱིན་བསྡུར་གྤྱི་ལམ་ལུགས་ཀྤྱི་ཐད་ མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་
དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ e-GP ལམ་ལུགས་ཀྤྱི་སབས་མ་བདེཝ་བའྤྱི་སྐྫོར་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
འཁྱྤྱིལ་པའྤྱི་ས་རྒྟེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཟང་སྐྱྫོང་ཁག་འབགཔ་གི་ རྒྟེད་འྫོག་གི་དོམ་ཆུ་འཐུང་སར་
ཚུན་གྤྱི་སོ་ནམ་ཞྤྱིང་ལམ་ ཉམས་བཅོས་འབད་བའྤྱི་སྐབས་ རྒྟེད་འྫོག་རྒྱ་བསྐྱྟེད་ཡིག་ཚང་གི་ ཆུ་དུང་ཚུ་
མྟེདཔ་གཏང་ཡོདཔ་ལས་ ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་ཞུ་བའྤྱི་སྐབས་ བཟྫོ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་གྤྱི་
འདི་ལུ་མ་དངུལ་ཐེབས་མྟེད་པའྤྱི་སྐྫོར་གསལ་ཞུ་འབ་ད་ཡི། འདི་ལུ་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལས་ རྒྟེད་འྫོག་
བདག་སྐྱྫོང་དང་བཟྫོ་རྤྱིག་འདོ་དཔོན་ སྒྫོ་ནོར་དང་སོ་ནམ་སྟེ་ཚན་ དེ་ལས་ འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་
མཉམ་འབྟེལ་གྤྱི་ཐོག་ལས་ གསུང་གྫོས་གནང་སྟེ་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོ་པའྤྱི་ གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ མྤྱི་སྟེ་ཁག་འབགཔ་ཟྟེརབའྤྱི་གོ་དོན་དང་ མ་དངུལ་གྤྱི་ཚད་གཞྤྱི་
མྤྱི་སྟེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་སྫོད་དགོཔ་གནད་དོན་ དེ་ལས་ ལས་སྣ་ཚུ་ཤུལ་མ་ཉམས་བཅོས་ཁོང་ར་གིས་
འབད་དགོ་པའྤྱི་རྤྱིགས་རྐྱངམ་ཅིག་སྫོད་དགོཔ་དང་ འཐུས་མྤྱི་ག་དང་ག་ར་དགོཔ་ཨིན་ནའྤྱི་སྐྫོར་ལས་
གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ད་ལས་ཕར་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལས་ བ་སབས་མ་བདེཝ་རྟེ་འཐོན་ཚེ་ མཁོ་སྒྲུབ་
འགོ་དཔོན་དང་མཉམ་འབྟེལ་འབད་དེ་ལཱ་འབད་ནི་དང་ གསལ་ཞུ་ཕུལ་མྤྱིའྤྱི་བ་སྒྫོའྤྱི་ལམ་ལུགས་དང་
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(ultrasound)

༡༨༽ རྒྟེད་འྫོག་ཚོགས་འདུ་

དང་རྒྟེད་འྫོག་རྤྱིན་
བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གི་
འགན་ཁུར་དང་
འགན་ཁྤྱིའྤྱི་སྐྫོར།
༡༩༽ ཀོ་རྫོ་ན་ནད་འབུབ་ཀྤྱི་
གོ་བ་བར་སྫོད།

༢༠༽ དར་དཀར་དཔལ་ལ་

ནགས་ཚལ་ལས་སྟེ་
གི་ ནགས་ཚལ་གྤྱི་
ཁྤྱིམས་ལུགས་ཀྤྱི་
སྐྫོར་གསལ་ཞུ།

འཁྤྱིལ་ལཱ་འབད་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྟེད་འྫོག་ཚོགས་སྟེ་དང་ རྒྟེད་འྫོག་རྤྱིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་ག་ི
འགན་ཁུར་དང་འགན་ཁྤྱིའྤྱི་སྐྫོར་གསལ་ཞུ་དེ་ རྒྟེད་འྫོག་ཚོགས་སྟེ་གི་འགན་ཁུར་ག་ཅི་རང་ཨིན་ན་དང་
རྒྟེད་འྫོག་རྤྱིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་ཁུར་དང་འགན་ཁྤྱི་གཉིས་ཀྤྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་གསལ་ཞུ་འབདཝ་
ལས་ ད་ལས་ཕར་ རྒྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྤྱིལ་འབད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་
གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
གསོ་བའྤྱི་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཀོ་རྫོ་ན་ནད་འབུབ་གྤྱི་རྒྱལ་སྤྱི་གནས་སངས་དང་ ལྷག་པར་དུ་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཀོ་རྫོ་ནའྤྱི་གནས་སངས་དང་ དེའྤྱི་བཀག་ཐབས་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ གསོ་བའྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
ལས་རྤྱིམ་ཚུ་ག་དེ་སྟེ་རང་ཡོད་གའྤྱི་སྐྫོར་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་ལས་ ཀོ་རྫོ་ན་ནད་འབུབ་འདི་ག་དེ་སྟེ་
ཐོབ་ཨིན་ན་དང་ འདི་བཀག་ཐབས་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་རང་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནའྤྱི་གོ་བ་བར་སྫོད་དང་
རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ནད་གཞྤྱི་འདི་ག་དེ་སྟེ་འཛིན་སྐྱྫོང་འབད་ནི་ཨིན་ན་ལཱ་གི་བགོ་བཀམ་ཚུ་ཡང་
འབད་ཡོད་པའྤྱི་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
དེ་ལས་ དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་ ཀོ་རྫོ་ན་ནད་འབུབ་ཀྤྱི་སྐྫོར་ལས་ ལྷན་ཐབས་སྟེ་ བཀག་
ཐབས་ཀྤྱི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་རང་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནའྤྱི་བཀའ་སྫོབ་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་ རྒྟེད་འྫོག་
འགོ་འཁྤྱིདཔ་ཀྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྟེད་འྫོག་ནང་ལས་ཕར་ ནད་གཞྤྱི་གི་སྐྫོར་ལས་ གོ་བ་བར་སྫོད་འབད་
དགོ་པའྤྱི་བཀའ་གནང་ཡོདཔ་དང་ ད་རུང་ ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའྤྱི་གནས་སངས་འདི་བཟུམ་ནང་ གཅིག་
མཐུན་དང་གཅིག་སྤྱིལ་གྤྱི་ཐོག་ལས་ ལཱ་འབད་དགོ་པའྤྱི་བཀའ་སྫོབ་གནང་ཡི།
དར་དཀར་དཔལ་ལ་ ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ནགས་ཚལ་དང་རང་
བཞྤྱིན་སྲུང་སྐྱྫོབ་ཀྤྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྤྱིག་གཞྤྱི་ངོ་སྫོད་གྤྱི་སྐྫོར་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི། ད་རུང་ དར་དཀར་ན་
ལུ་ གྤྱིང་འཛིན་ཚུ་ག་ཏེ་ལུ་ར་ཡོད་ག་དང་ ལས་འགུལ་དང་འཁྤྱིལ་ ཉོགས་མྟེད་ཡི་གུ་ཚུ་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་
དང་ ནགས་ཚལ་ལས་བརྟེན་པའྤྱི་བཟྫོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཉོགས་མྟེད་ཡི་གུ་དགོཔ་དང་མ་དགོ་
པའྤྱི་སྐྫོར། དེ་ལས་ བཟྫོ་བསྐྲུན་དང་འབྟེལ་བའྤྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་ཚར་བའྤྱི་ཤུལ་ལུ་ རྒྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོཔ་དང་ ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞྤྱིན་ཉམས་སྲུང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་
སྤྱིག་གཞྤྱི་༢༠༢༠ཅན་མའྤྱི་ གོ་བར་ཚུ་རྒྟེད་འྫོག་ནང་ལས་ཕར་ སྟེལ་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་དང་འཁྤྱིལ་
འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལས་ དེ་བཞྤྱིན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ རངསོའྤྱི་རྒྟེད་འྫོག་ནང་ཡོད་པའྤྱི་ ནགས་
ཚལ་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་འབྟེལ་བ་འཐབ་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
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༢༡༽ རྤྱི་དྭགས་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་ ལམ་བདའ་སྟེ་ རྤྱི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྤྱི་སབས་མ་བདེ་བའྤྱི་

གྤྱི་སབས་མ་བདེ་བའྤྱི་ གནས་སངས་ཡང་ལེ་ཤ་ཡོད་པའྤྱི་སྐྫོར་གསུང་གནངམ་ལས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་དེ་ལས་ལམ་འགྲུལ་
སྐྫོར།
ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱྟེལ་འདྲྟེན་དབང་འཛིན་ རྒྟེད་འྫོག་གི་རྒཔོ་ཚུ་མཉམ་འབྟེལ་འབད་དེ་ རྤྱི་དྭགས་སེམས་
ཅན་དང་འབྟེལ་བ་ཡོད་སའྤྱི་ས་སྒྫོ་ནང་ ལྟྫོ་བྤྱིན་ནི་ཚུ་མྤྱི་བཏུབ་ཟྟེར་བའྤྱི་བར་སང་བཟྫོ་དགོཔ་དང་ རྒྟེད་
འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མྤྱི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བར་ཚུ་བསྫོད་དགོཔ་འབད་གྫོས་འཆམ་འབྱུང་ཡི།
༢༢༽ རྫོང་ཁག་ཞབས་ཁབ་ ཚེས་བཅུའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་ རྫོངཁག་ཞབས་ཁ་རྐྱབ་མྤྱིའྤྱི་ཐད་ལུ་ དུས་ཅི་ལས་ རྒྟེད་འྫོག་རྟེ་ལས་ ཞབསཁ་
ཀྤྱི་སྐྫོར།
རྐྱབ་མྤྱི་བུམྫོ་ གཉིས་གཉིས་རྟེ་ རྫོང་ཁག་དང་རྒྟེད་འྫོག་གིསགདམ་འཐུ་འབད་དེ་ མྤྱི་གངས་༢༢
བཙག་འཐུ་འབད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༢༣༽ རྒྟེད་འྫོག་ཚུ་ནང་ཆོས་ ལས་རྤྱིམ་ག་ཅི་རང་འགོ་འདྲྟེན་འཐབ་རུང་ ཞུ་བ་ཚུ་ཕྲང་སྟེ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱྫོང་ལུ་མྟེན་པར་ རྒྟེད་འྫོག་
དང་འབྟེལབའྤྱི་ལས་ བདག་སྐྱྫོང་གིས་ལྟ་རྫོག་འབད་དེ་ རྒྟེད་འྫོག་ལས་བརྒྱུད་དེ་འྫོང་དགོཔ་དང་ རྒྟེད་འྫོག་ནང་ལས་ཕར་ མྤྱི་
རྤྱིམ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ སྤུངས་འཛོམས་ཀྤྱི་ལས་རྤྱིམ་ཚུ་ག་ཅི་རང་འགོ་འདྲྟེན་འཐབ་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ལམ་ལུགས་སྫོལ་
གྤྱི་ཐོག་ལས་འབད་ དང་འཁྤྱིལ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ མྤྱི་དམང་སྤུང་འཛོམས་དང་འབྟེལ་བའྤྱི་ལས་རྤྱིམ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་
དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར།
རྒྱལ་ཡོངས་གྫོན་ཆས་ཀྤྱི་ཐོོོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ དུར་ཁྫོད་ཚུ་ཡང་ཚུལ་བཞྤྱིན་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་གོ་བ་བར་སྫོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ དེ་བཞྤྱིན་འབད་ནི་དང་ རྒྟེད་
འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་གིས་རང་སོའྤྱི་རྒྟེད་འྫོག་ནང་གོ་བར་དང་ལྟ་རྫོག་འབད་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི་།
༢༤༽ དར་དཀར་དཔལ་ བཙན་མདའ་སྒང་རྒཔོ་གི་ཞུ་མྤྱི་ནང་ལུ་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་དང་ལྷ་མྫོའྤྱི་རྤྱིང་ཁ་ཚེས་བཅུའྤྱི་ངལ་གསོ་
ལའྤྱི་ཚེས་བཅུའྤྱི་ངལ་ ཉིན་གངས་༣གནང་སྫོལ་ཡོད་མྤྱི་འདི་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ རྒྟེད་འགྫོ ་བདག་སྐྱྫོང་རྐྱངམ་ཅིག་ ངལ་
གསོའྤྱི་སྐྫོར།
གསོ་ཐོབ་ལས་ ལུངས་ཕྫོགས་ཡིག་ཚང་དང་ལས་སྟེ་ཚུ་ངལ་གསོ་མ་ཐོབ་ལས་བརྟེན་ བཅའ་མར་མ་
གཏོགས་པའྤྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ངལ་གསོ་དགོ་པའྤྱི་སྐྫོར་ཞུ་བ་ཕུལ་བའྤྱི་སྐབས་ དྲགོས་རྫོང་
བདག་མཆོག་གིས་ ལས་སྟེ་དང་ལུང་ཕྫོགས་ཡིག་ཚུ་ལུ་ངལ་གསོའྤྱི་གནང་བ་སྫོད་ནི་འདི་ རྫོང་ཁག་
བདག་སྐྱྫོང་ལུ་དབང་ཚད་མྟེད་པའྤྱི་སྐྫོར་གསུངས་གནང་ཡི། འདི་ལུ་འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལས་ རང་སོའྤྱི་
ལམ་ལུགས་སྫོལ་མྤྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་གཏང་དགོ་པའྤྱི་འགན་ཁུར་ཕོགཔ་ལས་
བརྟེན་ འདི་ལུ་ ས་གནས་ས་སྒྫོ་ནང་ གཅིག་མཚུངས་སྟེ་ ངལ་གསོ་གནང་དགོ་པའྤྱི་ ཞུ་བ་ནང་སྤྱིད་
ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་འབད་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
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༢༥༽ དར་དཀར་ནའྤྱི་ཚེས་ འཁྱྤྱིལ་པའྤྱི་ས་རྒཔོ་གིས་ དར་དཀར་ནའྤྱི་ཚེས་བཅུའྤྱི་སྐབས་ སྔར་སྫོལ་ལྟར་དྲགོས་དང་བམ་ཆིབས་ར་
བཅུའྤྱི་ལམ་སྫོལ་
སྐྫོར།

གུར་བྫོན་དགོ་པའྤྱི་ཞུ་བ་དང་ བཞུགས་གལ་མྟེད་པའྤྱི་སྐྫོར་དང་ རྫོང་སེལ་གྤྱི་སྐྫོར་གྤྱི་སྐྫོར་ཞུ་བའྤྱི་སྐབས་
ཆིབས་ར་གི་སྐྫོར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྤྱི་ལམ་ལུགས་སྫོལ་བསྒྱུར་བ་དང་ དུས་ཀྤྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་འཁྤྱིལ་ འདི་
འྫོས་འབབ་མདྟེ ་པའྤྱི་གསུང་གྫོས་གནང་ཐོག་བཞག་ཡོད་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་དང་ བཞུགས་གལ་ཡང་གྲྭ་ཚང་
དང་གྫོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་པའྤྱི་སྐྫོར་གསུང་གྫོས་འབྱུང་ཡི། དེ་ལས་
རྫོང་སེལ་ཡང་འབད་དང་འབད་བཞྤྱིན་པ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་མྤྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པའྤྱི་གྫོས་
འཆམ་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ གྲྭ་ཚང་གི་ཁྲུས་བྫོན་སའྤྱི་ལམ་དང་མཆོད་རྟེན་རྐང་གཉིསམ་འདི་ཡང་ཉམས་
གསོ་ཞུ་ནིའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད།
༢༦༽ སྤྱིར་བཏང་ཉུང་ ཀརྨ་གྤྱིང་རྒྟེད་འྫོག་གི་ཉུང་མཐའྤྱི་གཞྤྱི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ ལས་སྣ་སོ་ནམ་ཞྤྱིང་ལམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད་ནི་
མཐའྤྱི་གཞྤྱི་རྟེན་མཁོ་ ཡོད་མྤྱི་འདི་ དུས་ཅི་འཆར་ལོ་ནང་མ་ཚུདཔ་དང་ རྫོ་རྫོ་ན་རྒྟེད་འྫོག་དང་བཀྤྱིས་སྤྱིངས་རྒྟེད་འྫོག་གི་གི་ཁ་
ཆས་ཀྤྱི་སྐྫོར།
ཐུག་ལས་ཡང་ མ་དངུལ་མ་ཚུད་པའྤྱི་སྐྫོར་ཞུ་བའྤྱི་ལན་ལུ་ འཆར་གཞྤྱི་འགོ་དཔོན་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
ཉུང་མཐའྤྱི་མཐུན་རྐྱྟེན་མཁོ་ཆས་ལམ་སྫོན་གསལ་ཞུ་འབད་དེ་ རྒྟེད་འྫོག་གསུམ་དང་འཆར་གཞྤྱི་འགོ་
དཔོན་མཉམ་འབྟེལ་ཐོག་ དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་ནི་ཨིན་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།
༢༧༽ བརྩྟེ་བཟའ་རྒྟེད་འྫོག་ བརྩྟེ་བཟང་རྒྟེད་འྫོག་གི་འཐུས་མྤྱི་གིས་ ཀ་རྤྱི་ལུངམ་ ཞྤྱིང་ཆུའྤྱི་ལས་སྣ་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ནང་གཙོ་
ཀ་རྤྱི་ལུངམ་ཞྤྱིང་ རྤྱིམ་སྤྱིག་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་ མྤྱི་སེར་ལུ་ཕན་མ་ཐོགསཔ་ལས་ རྒྟེད་འྫོག་གིས་རྩྤྱིས་ལེན་མ་ཚུགས་
ཆུའྤྱི་སྐྫོར།
པའྤྱི་སྐྫོར་ ཚོགས་དམང་ལུ་ཞུ་གནང་ཡི། འདི་ལུ་ བཟྫོ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མྤྱི་ནང་
བ་སབས་མ་བདེ་བའྤྱི་ལས་སྣ་འདི་ བཟྫོ་རྤྱིག་འགོ་དཔོན་གྤྱིས་འགོ་འདྲྟེན་ཐོག་ལས་ ཆུ་དུང་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་
འབད་དེ་ ལས་བྟེདཔ་ཚུ་འཁྱྤྱིད་ ཆུ་ས་སྒྫོ་ནང་བསྐྱྟེལ་བའྤྱི་སྐྫོར་ ཚོགས་དམང་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། དེ་
ལས་ ལས་སྣ་འདི་ལེགས་བཅོས་འབད་བའྤྱི་རྟེས་སུ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱྫོང་གིས་ རྒྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་
དང་མྤྱི་སེར་ལུ་རྩྤྱིས་སྫོད་འབད་བའྤྱི་སྐབས་ མྤྱི་སེར་གྤྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལེགས་བཅོས་ལེགས་ཤོམ་མ་
འབདཝ་དང་ སྤུད་ཚད་ལེགས་ཤོམ་མྟེད་པའྤྱི་ཉོགས་བཤད་བཀོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྩྤྱིས་སྫོད་ལེན་འབད་
མ་ཚུགསཔ་ལས་ འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩྤྱིས་ཞྤྱིབ་དབང་འཛིན་གྤྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་
སྣ་འདི་ཞྤྱིབ་དཔྱད་མཐིལ་ཕྤྱིན་མཛད་དེ་ མྤྱི་སེར་དང་རྒྟེད་འྫོག་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགསཔ་བཟྫོ་ནའི ྤྱི་དོན་ལུ་
རྩྤྱིས་སྫོད་ལེན་འབད་གནང་དགོཔ་གི་
ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

91

༢༨༽ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱྫོང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱྫོང་གིས་ རྒྟེད་འྫོག་གི་ལམ་ཚུ་ རྒྟེད་འྫོག་བདག་སྐྱྫོང་ལུ་ ཀི་ལོ་མྤྱི་ཀར་ཚུ་གསལ་ཞུ་
གིས་རྒྟེད་འྫོག་གི་
ལམ་ཚུ་ རྒྟེད་འྫོག་
བདག་སྐྱྫོང་ལུ་རྩྤྱིས་
སྫོད་ཀྤྱི་ལས་རྤྱིམ།
༢༩༽ སྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའྤྱི་
ཚོགས་ཁང་གི་ལྟེབ་
རྤྱིས་ཀྤྱི་སྐྫོར།

འབད་ཐོག་ རྩྤྱིས་སྫོད་ཀྤྱི་མཚན་རགས་བཀོད་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྫོན་ལམ་ཆེན་མྫོའྤྱི་ལྟེབ་རྤྱིས་འདི་ འདས་པའྤྱི་ཚོགས་ཐེངས་༦པ་ནང་ལུ་ གསུང་གྫོས་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་
གནང་སྟེ་ རྒྟེད་འྫོག་ལས་མ་དངུལ་གྤྱི་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ཞུ་ཐོག་འབད་ནི་ཨིན་རུང་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་གྤྱི་བར་ན་
མ་དངུལ་ཡང་རྒྟེད་འྫོག་༢ཀྤྱི་རྐྱངམ་ཅིག་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ མ་དངུལ་འདི་ སྫོན་ལམཆེན་
མྫོའྤྱི་ལབ་རྤྱིས་ཀྤྱི་རྩྤྱིས་ཁ་བཟྫོ་ནི་དང་ མ་དངུལ་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༠/༣/༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ཕུལ་
དགོ་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།་ ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མྤྱི་ཡང་ ཁྤྱི་འཛིན་འདི་བམ་གི་མཛད་ནི་དང་
འཐུས་མྤྱི་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱྫོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དྲགོས་རྫོང་རབ་ གྲྭ་ཚང་དྲུང་ཆེན་ དངུལ་རྩྤྱིས་འགོ་
དཔོན་ སྫོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་ དེ་ལས་ རྒྟེད་འྫོག་༡༡རྒཔོ་ཡོངས་འབད་ནི་ཨིན་
པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ལྟེབ་རྤྱིས་འདི་ཡང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྤྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ གསར་
བཞྟེངས་འབད་ནི་ཨིན་པའྤྱི་གྫོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

མཇུཇུགག་བསྡུའ
སྡུའ་ྤྱི གསུསུངང་བཤད།
ད་རྟེས་རྫོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༧པ་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྟེ་གྫོས་ཐག་བཅད་ཚུགས་མྤྱི་འདི་གཙོ་བོ་རང་དྲགོས་རྫོང་བདག་རྫོང་རབ་དེ་
ལས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱྫོར་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་འཐུས་མྤྱི་ཡོངས་ནས་བཀྤྱིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་
གནང་ཡི་ཤུལ་ལས་རང་འབད་རུང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱྫོར་མཛད་དེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྟེད་པར་འཚོགས་ཚུགས་པའྤྱི་རྟེ་བ་
བཅས་རྟེས་མའྤྱི་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་འདི་ནང་འཛོམས་མྤྱི་ག་ར་ལུས་ལ་ན་ཚ་མྟེད་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མྟེད་པར་ལོག་ཡང་ཡང་མཇལ་
ཚུགས་པའྤྱི་sdརྟེ་བ་དང་བཀྤྱིས་སྫོན་ལམ་བཅས་མཇུག་བསྡུ་གནང་ཡི།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་གྲོས་ཆོད།
ས་གནས་གཞུ
ཞུང
ང་ཐེ
ཐེང
ངས་གཉི
ཉིས
ས་པ། 

དམི
མིག
གས་བསལ་ གློ
གློག
ག་རི
རིག
ག་ཐག
ོ ་ རང
ོ ་ཁག་ཚོགས་འདུ
དུ་་ཐེ
ཐེང
ངས་ ༨ པ་ཚག
ོ ས་ཡད
ོ ་པའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད །






དར་དཀར་ན་རང
ོ ་ཁག།
༼སྤྱི
སྤྱི་་ཚེ
ཚེས
ས་ ༣༠༧༢༠༢༠ ལུ།
ལུ།༽

1
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༢༽ཁྲི
ཁྲི་་འཛི
ཛིན
ན་གྱིས
གྱིས་འགོ་
གོ་འབྱེད
བྱེད་གསུ
སུང
ང་བཤད།
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ད་རེས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༨ པ་ གླིག་རིག་ཐོག་ལས་ འཚོགས་གནང་
པའི་སྐབས་ལུ་བོན་གནང་མི་ སྐུ་མགྲོན་ལྟ་རོག་པ་དྲགོས་བདག་མཆོག་གི་གཙོས་པའི་དྲགོས་རོང་རབ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དྲགོས་
དྲུང་པ་

རོང་ཁག་གི་དངུལ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་འགོ་དཔོན་ཡོངས་དང་ རོང་ཁག་ཚོགས་འཐུའི་འཐུས་མི་ཆ་

མཉམ་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་བོན་པ་ལེགས་སོ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ མ་གཞི་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་འདི་

ད་རེས་ཚོགས་ནི་སྦེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏང་ཡོད་རུང་་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ལས་བརྟེན་ འཐུས་མི་མང་ཤོས་རང་ས་སྒོ་
ཐ་རིང་ལས་ལས་བོན་དགོཔ་ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཉེན་ཁག་སོམ་སྦེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་༡༩

གི་ཉེན་ཁག་ཚུ་ཡང་ཆེ་སུ་སྦེ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་

དམིགས་བསལ་གྱི་

ད་རེས་ནངས་པ་ནད་

གློག་རིག་ཐོག་ལས་ཞལ་

འཛོམས་ཚོགས་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་གཙོ་བོ་རང་ འཆར་ལོ་༢༠༢༠༢༠༢༡ གི་འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་
ལུ་ཆ་འཇོག་གནང་ནིའི་གནང་བ་སོད་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་འཐོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན། ད་རེས་ འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གྱི་
ཁ་ཐུག་ལས་འཆར་དངུལ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་གུར་

གསུང་གྲོས་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་གནང་བ་གྲོལ་གནང་ནི་ཨིན་ཟེར་

གསུང་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་ ་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
༢༽ དྲགོས་རོང་བདག་མཆོག་གིས་འཐུས་མི་ཡོངས་ལུ་

གོང་ལུ་ཁྲི་འཛིན་གྱི་ཞུ་མི་ལྟར་ ད་རེས་ནངས་པ་གནམ་གཤིས་

གནས་སྟངས་དང་ ནད་ཡམས་ཀོཝིཌ༡༩ལས་བརྟེན་ཉེན་ཁག་ཚུ་སོམ་ཡོདཔ་ལས་ གློག་རིག་ཐོག་ལས་གསུང་གྲོས་གནང་

ནིའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་གཅིག་ཨིན་པས་ གཞུང་དང་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་རང་འབད་རུང་ ནད་ཡམས་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལུ་དཀའ་ངལ་དང་ཐོ་སོམ་ཕོག་ཡོདཔ་སྦེ་གསུང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ འདི་ལས་བརྟེན་

འཆར་ལོ་ ༢༠༢༠༢༠༢༡ ལོ་ལུ་ མ་དངུལ་ཚུ་བརྒྱ་ཆ་ལས་༥༠༦༠ གི་བར་ན་མར་ཕབ་འབད་དགོཔ་འཐོན་མི་ཚུ་ཁ་གསལ་

སྦེ་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྤྱི་འབོར་ནང་འཁོད་འཐོན་དངོས་འདི་ ན་ཧིང་འབད་བ་ཅིན་བརྒྱ་
ཆ་ ༦༩ ཨིན་རུང་ དུས་གཅིག་ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ ༡༡ ལུ་མར་ཕབ་སོང་ཡོད་པའི་གོ་བརྡ་ཚུ་སྤེལ་གནང་ཡི། གཙོ་
བོ་རང་ རྒེད་འོག་དང་རོང་ཁག་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་བཏོན་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་སོད་ནི་འདི་ག་འདེ་

དྲག་དྲག་བདེན་ཡོད་ཚུ་ལུ་གཏང་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་པ་འགྱོ་རུང་

སྣུམ་འཁོར་ཚུ་རུབ་སྦེ་གཅིག་ཁར་འགྱོ་བ་ཅིན་ཟད་འགྲོ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ ཐབས་ཤེས་འདུག་ཟེར་གསུང་གནང་ཡོད་

པའི་ཁར་ ད་རེས་ཀྱི་གནས་སྟང་དང་བསྟུན་ མི་དམངས་འཛོམས་སར་ལུ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཁ་རས་ ས་སྟོང་བཞག་ནི་ དེ་ལས་
འབྲུག་ཀྲེས་ཨེབ་འདི་ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་གནང་དགོ་པའི་ཁར་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བརྡ་སོད་དགོཔ་སྦེ་གསུང་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན། ད་རེས་རོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རོང་ཁག་གི་དངུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད་
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གལ་སྲིད་ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་སྡེ་ཚན་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁོང་ཚུ་འབོ་བཞིན་ན་ལེན་ཚུ་ཞུ་གནང་འོང་ཟེར་
ཚོགས་དམངས་ལུ་གསུང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

༣༽ རོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་ལོ་ ༢༠༢༠༢༠༢༡ གི་འཆར་དངུལ་ རོང་ཁག་དངུལ་འབྲེལ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་ཚུ་ ད་རེས་ དམིགས་བསལ་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༨ པ་གློག་རིག་

ཐོག་ལས་འཛོམས་མི་ འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ གཤམ་འཁོད་རིའུ་མིག་ནང་ལུ་འཁོད་མི་མ་དངུལ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྱི་
དོན་ལུ་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་རེས་ དུས་ཚོད་དང་གློག་རིག་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་འཕྲལ་འཕྲལ་སྐདཔ་བཏོག་འགྱོ་སྲིད་ནི་

ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ག་ར་འདི་གསལ་ཞུ་ནང་འཁོད་འདི་མེད་ ཨིན་རུང་ ག་ར་གི་གཟིགས་ནིའི་ཕྱིར་དུ་ གློག་འཕྲིན་ཐོག་ལས་
ཉིན་ ༣ འདེ་གཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ཕུལ་གནང་ཡོདཔ་ལས་བ་སྟབས་མ་བདེཝ་མེདཔ་འོང་ཟེར་འཐུས་མི་ཡོངས་ལུ་དྲན་བསྐུལ་
འབད་དེ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོགས་རམ་ལས་རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་གི་ལས་སྣའི་འཆར་དངུལ་ འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་

ཐོག་ལས་ ལས་སྣ་ཕྱིར་ལུད་ཡོད་པ་དང་ ལས་སྣ་གསརཔ་གི་མ་དངུལ་ དེ་ལས་ རོང་ཁག་ དྲུང་ཁག་དང་ སྡེ་ཚན་ཁག་
གི་མ་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་གཤམ་འཁོད་རིའུ་མིག་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་མི་གུ་ལུ་

འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་གནང་ཐོག་ལས་ཕྱག་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ འཆར་ལོ་ ༢༠༢༠

༢༠༢༡ གི་འཆར་དངུལ་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། འགྱུར་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་སོ་སོ་སྦེ་
གྲོས་ཆོད་བཏོན་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་ རྒེད་འོག་གི་ འཆར་ལོ་ ༢༠༢༠༢༠༢༡ གི་འཆར་དངུལ་སོད་ནི་ཚུ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་ལས་གནང་བ་གྲོལ་མི་
ལྟར་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ཆ་འཇོག་གྲུབ།
དབྱེ
བྱེ་་ཁག།

ལས་སྣ
སྣའི
འི་་གྱང
གྱངས་ཁ།

འཆར་དངུ
ངུལ
ལ།་ས་ཡ།

འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ལས་སྣ་ཕྱིར་ལུད་ཡོདཔ།

༢

༡༦༦༠༠

ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོགས་རམ་ལས་རོང་ཁག་གི་ལས་སྣའི་འཆར་དངུལ།
ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོགས་རམ་ལས་རྒེད་འོག་གི་ལས་སྣའི་འཆར་དངུལ།
འབྲུག་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ལས་སྣ་གསརཔ་དོན་ལུ།


༣༦
༤

འབྲུ
བྲུག
ག་གཞུ
ཞུང
ང ལས་སྣ
སྣ་་གསརཔ། འབྲུ
བྲུག
ག་གཞུ
ཞུང
ང་ལས་སྣ
སྣ་་

དྲུང་ཁག།

༡༨༥༧༠

སོལ་འཛིན།

3

༨༢༥༠

༤༦༦༧༨

༡༥༨

སྡེ་་ཚན།
སྡེ

༡༡༡

ཕྱིའི
ཕྱི
འི་་གྲོག
གྲོགས་

བསོམས

༡༨༣༧

༢༠༤༠༧

ཕྱི
ཕྱིར
ར་ལུ
ལུད
ད །

རམ།

༠༠༠

༠༠༠

༠༠༠
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༡༢༠༨༡༢

༨༢༥༠

གསོ་བ།

༨༩༠༠

༡༦༠༠

༢༠༦༤༥

༣༡༡༤༥

སོ་ནམ།

༡༣༩༢༣

༠༠༠

༤༦༡༤༧

༦༠༠༧༠

ཤེས་རིག།
སྒོ་ནོར།

བཟོ་རིག།

ཞི་བའི་སྡེ་ཚན།
མཛེས་ལྡན།
བསོམས།


༡༠༥༩༨

༡༦༡༧༥
༢༥༩༥༢
༧༣༢༥
༡༧༥༠

༡༡༡ ༤ ༤ ༣

༠༠༠
༠༠༠

༡༥༠༠
༠༠༠
༠༠༠

༡༦༦༠༠

༣༢༦༣༠
༩༨༤༥

༥༦༣༨༦
༠༠༠
༠༠༠

༡༦༧༤༩༠

༤༣༢༢༨
༢༦༠༢༠

༩༧༣༣༨
༧༣༢༥
༡༧༥༠

༢༩༥༥༣༣

༤༽ དཀར་ན་ཁའི་ཞིང་ཆུ་བཏོན་ནིའི་མ་དངུལ་གྱི་ཐད་ཁར་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་དང་
གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་འདེ་གཅིག་ཁར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

༥༽ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་དྲུང་ཁག་ དཔལ་ལྡན་ཆོས་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་དོན་ལུ་ སོབ་ཁང་རྐྱབ་ནིའི་མ་དངུལ་བཞག་ཡོད་མི་འདི་

གཟིགས་རས་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་མ་དངུལ་བཞག་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་ཚུ་ལེ་ཤ་བྱུང་ཡོད་རུང་ གཟིགས་རས་རྐྱབ་ནིའི་ ས་སྒོ་

ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་ཁར་ སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་གནང་བ་ཐོབ་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་མཐོང་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ དུས་ཅི་གི་འཆར་དངུལ་འདི་སོབ་ཁང་རྐྱབ་ནི་སྦེ་རང་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།

༦༽ ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁག་དྲུང་ཁག་ནང་ལུ་ གཞུང་ལམ་ལས་ ས་མཚམས་སྒོ་ར་ཚུན་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་ཡིག་ཚང་ལས་དྲུང་

ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུན་གྱི་ལམ་འདི་ ཧག་ཀ་ཧོག་ཀ་ལེ་ཤ་འཐོན་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་མ་དངུལ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གུར་གྲོས་
བསྡུར་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ དུས་ཅི་གི་འཆར་དངུལ་ནང་ལུ་ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ཁྲོམ་ནང་ལུ་ ཆུའི་གཡུར་བ་བཟོ་སྐྲུན་དོན་ལུ་མ་

དངུལ་བཞག་མི་འདི་ ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་གཏང་ནི་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་རང་ ལམ་འདི་
ད་ལྟོ་གི་གནས་སྟངས་འདི་བཟུམ་ནང་་ལུ་ཁག་ཆེཝ་སོམ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ གཡུར་བ་བཟོ་སྐྲུན་ཐད་ ཁྲོམ་གསརཔ་
ཆགས་བཞིན་ན་འབད་བ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིན་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལུ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 

༧༽ སྒོ་ཕུག་དགོན་པའི་ཆབ་གསང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཐད་ཁར་གསུང་གྲོས་ཚུ་གནང་བའི་ཐ་མར་ རྒེད་འོག་ རོང་ཁག་ གྲྭ་

ཚང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་གསུང་གྲོས་གནང་ཐོག་ལས་མཛད་ནི་སྦེ་བཞག་ཡོད། ཨིན་རུང་ དཀའ་ངལ་སེལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་

ཤུལ་མའི་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་གསུང་གྲོས་གནང་ནི་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 

༨༽ དྲགོས་རོང་བདག་མཆོག་གིས་ ད་རེས་ ནད་ཡམས་ཀོཝིཌ་༡༩ གི་ཐད་ཁར་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བརྡ་ཚུ་སོད་དོན་ལུ་
རྒཔོ་དང་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་འཛོམས་གནས་༼IRUXP༽ ནང་ལུ་ཁག་ལེ་ཤ་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན་ དྲུང་ཁག་ཀོཝིད་
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༡༩ གི་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་ཚུ་དང་ ཁྲིམས་སྲུང་ ནགས་ཚལ་ བདེ་སྲུངཔ་ དེ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་གི་འབད་རུང་

ས་མཚམས་ཁར་ལུ་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ནད་ཡམས་འདི་མི་སྡེ་ནང་ལུ་སྤེལ་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ ཨིན་རུང་ཡང་ འབྲུག་ལུ་ནད་ཡམས་འགོ་དང་པ་ཐོབ་པའི་ཉིནམ་ལས་ རྒེད་འོག་དང་མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱི་

མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་རུང་ བར་སྐབས་གཅིག་ལས་སྣང་་མེད་སྦེ་བཞག་དོ་བཟུམ་གཅིག་མཐོང་

དོ་ཡོདཔ་ལས་ ག་ར་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་རང་སོའི་འཛོམས་གནས་ཐོག་ལུ་གོ་བརྡ་ཚུ་ག་འདེ་དྲག་དྲག་སྤེལ་དགོ་པའི་ཁར་

གནས་ཚུལ་གསརཔ་ཐོབ་མི་ཚུ་ཡང་གོ་བརྡ་སོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཟེར་གསུང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་ དུར་ཁྲོད་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ལུ་ཚེས་བཅུ་བཟུང་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་སྤུང་འཛོམས་འབད་སར་གོ་དོ་བཟུམ་

འབད་བ་ཅིན་ ཁ་རས་དང་ས་སྟོང་བཞག་ནི་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ ནད་ཡམས་འདི་ཐོབ་ནིའི་ཉེན་ཁག་སོམ་
སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ རྒེད་འོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དུར་ཁྲོད་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ནང་ལུ་ཚེས་བཅུ་ཚུ་
བཟུང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁ་རས་དང་ས་སྟོང་བཞག་ནི་ དེ་ལས་ལགཔ་ཆུ་འཁྱུ་ནི་ཚུ་ལྟ་རོག་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ལག་ལེན་

འཐབ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་སྤེལ་དགོཔ་སྦེ་གསུང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པ་ གཡུས་ཁ་ལས་ཕར་

ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ མི་སྤུང་འཛོམས་འབད་མི་ལེ་ཤ་འཐོན་དོ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ནད་ཡམས་ཀོཝིཌ༡༩ ཐོབ་ནིའི་

ཚ་གྱང་སོམ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་རྒཔོ་ཆ་མཉམ་དང་གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་གོ་བརྡ་ཚུ་སོད་དགོ་
པའི་བཀའ་སོབ་ཚུ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ དྲན་ཀྲག་ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཡུས་ཁ་ལུ་ན་གཞོན་ལཱ་མེད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་ནིའི་གོ་

སྐབས་དང་དངུལ་ཕོགས་ཡང་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ རྒེད་འོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འདི་བཟུམ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་འཛུལ་ནིའི་

གོ་སྐབས་འདུག་ཟེར་མི་སེར་ཚུ་ལུ་བརྡ་སོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་གསུང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ཁག་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ དྲགོས་

མཆོག་གིས་ འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ལུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ བ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ བསྒྱུར་
བཅོས་ཚུ་འབད་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཡང་ན་ ཆ་མེད་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་འཕྲོ་ལས་ རོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་

དཔོན་ལུ་གཏང་དགོ་ དེ་ལས་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱོད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
གཏང་ཞིན་ན་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་བཀའ་སོབ་ཚུ་གནང་ཡོད། 

དེ་ལས་ གཞུང་གིས་ དཔལ་འབོར་ལྷན་ཐབས་འཆར་གཞི་ནང་ལས་ སོ་སོ་སྦེ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ལུ་ སོ་ནམ་གྱི་དོན་ལུ་

སོ་ནམ་ལྷན་ཁག་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་ མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༡༡༧ གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྒོ་ནོར་གྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ས་ཡ་

༢༧ འདེ་གཅིག་ འབྲུག་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་
གི་ དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་ནང་ལུ་ དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་དང་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ རྒེད་འོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་གནང་དགོ་པའི་བཀའ་སོབ་ཚུ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

5

97

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ གོང་ལུ་དྲགོས་མཆོག་གི་གསུང་མི་ཚུ་ འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ཧིང་སངས་སངས་སྦེ་ཧ་གོ་ཡོདཔ་ལས་ ག་ར་
གི་རང་སོའི་མངའ་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བརྡ་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་སྤེལ་དགོ་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། 
མཇུ
ཇུག
ག་བསྡུ
སྡུའི
འི་་གསུང
སུང་བཤད།
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ད་རེས་ དམིགས་བསལ་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༨ པ་འདི་ གློག་རིག་ཐོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གྲོས་

ཐགས་བཅད་ཚུགས་མི་འདི་གཙོ་བོ་རང་དྲགོས་རོང་བདག་ དྲགོས་རོང་རབ་ དྲགོས་དྲུང་པ་  དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་

འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ འཐུས་མི་ཡོངས་ནས་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་གནང་ཡི་ དེ་
ལས་ཤུལ་མའི་རོང་ཁག་ཚོགས་འདུ་ཐད་

གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་དང་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ལོག་སུ་

སྦེ་བརྡ་སོད་གནང་འོང་ཟེར་ཚོགས་དམངས་ལུ་གསུང་གནང་ཡོད་ ཤུལ་ལས་རང་འབད་རུང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་

མཛད་དེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པར་འཚོགས་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བཅས་རྗེས་མའི་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་འདི་ནང་འཛོམས་མི་

ག་ར་ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ལོག་ཡངས་ཡངས་མཇལ་ཚུགས་པའི་རེ་སོན་དང་ དྲགོས་རོང་བདག་

མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་ དྲགོས་རོང་རབ་དང་དྲགོས་དྲུང་པ་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ རོང་ཁག་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་
ཚུ་གིས་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་པའི་སོན་ལམ་བཅས་་

ས་གནས་གཞུང་

ཐེངས་ ༢ པའི་ དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༨ པ་འདི་ གློག་རིག་ཐོག་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་གྲོལ་གནང་ཡོད།།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་དགུ་པའི་གྲོས་ཆོད།
ས་གནས་གཞུང
ཞུང་ཐེང
ཐེངས་གཉིས
ཉིས་པ། 
རང
ྫོ ་ཁག་ཚྫོགས་འདུ
དུ་་ཐེ
ཐེང
ངས་ ༩ པ་ཚག
ྫོ ས་ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད།






དར་དཀར་ན་རང
ྫོ ་ཁག།
༼སྤྱི་
སྤྱི་ཚེ
ཚེས
ས་ ༡༡༣༢༠༢༡ ལུ
ལུ།།༽
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༡༽འགོ་
གོ་བཙུག
ཙུགས་རྟེ
རྟེན
ན་འབྲེ
བྲེལ
ལ་གྱི
གྱི་་མཛད་རི
རིམ
མ།
རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༩ པ་འདི་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་ཉིནམ་དང་བསྟུན་ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ལྕགས་

མྫོ་གླང་ལྫོ་རང་ཟླ ༡ པའི་ཚེས་ ༢༨ སྤྱི་ལྫོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་ སྔར་སྫོལ་ལམ་ལུགས་ཐྫོགས་
བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་མཛད་རིམ་དང་བཅས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡྫོད།

༢༽ཁྲི
ཁྲི་་འཛི
ཛིན
ན་གྱི
གྱིས
ས་འགོ
གོ་་འབྱེ
བྱེད
ད་གསུང
སུང་བཤད།
ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ད་རེས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༩ པ་ འཚྫོགས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་བྫོན་གནང་མི་ སྐུ་མགྲོན་ལྟ་
རྫོག་པ་དྲགོས་བདག་མཆོག་གི་གཙྫོས་པའི་དྲགོས་རྫོང་རབ་

ལུང་ཕྫོགས་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོན་ཡྫོངས་དང་ རྫོང་

ཁག་ཚྫོགས་འཐུའི་འཐུས་མི་ཆ་མཉམ་ལུ་ དེ་ལས་ གློག་རིག་ཐྫོག་ལུ་བཅའ་མར་གཏྫོགས་གནང་མི་ལྷ་མྫོའི་རྫིང་དྲགོས་དྲུང་

པ་དང་རྒེད་འྫོག་ ༣ གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཚྫོགས་ཁྲི་འཛིན་ཁ་ཐུག་ལས་བྫོན་པ་ལེགས་སྫོ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་
ད་རེས་ཀྱི་ཞལ་འཛྫོམས་ནང་ལུ་གསུང་གྲོས་གཙྫོ་བྫོ་རང་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༢༡༢༠༢༢ གི་འཆར་དངུལ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ནི་
དང་

རྒེད་འྫོག་ཚྫོགས་སྡེ་བརྒྱུད་དེ་ལྷྫོད་ཡྫོད་པའི་གྲོས་གཞི་ཚུ་གསུང་གྲོས་གནང་ནི་ཨིན་

སེར་ལུ་ཕན་པའི་གྲོས་གཞི་ཁག་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་མི་

དེ་མ་ཚད་སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་

རྫོང་ཚྫོགས་ནང་ལུ་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས་པར་ཡྫོད་མི་ཚུ་

རྒྱལ་ཡྫོངས་

ཚྫོགས་འདུ་དང་ཚྫོགས་སྡེ་ནང་ལུ་གྲོས་གཞི་ཕུལ་ནིའི་གསུང་གྲོས་ཚུ་གནང་ནི་ཨིན་པའི་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་དྲན་གསྫོ་ཕུལ་
གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་

རྒེད་འྫོག་ཁག་ལས་ལྷྫོད་ཡྫོད་པའི་གྲོས་གཞི་ཚུ་

ལས་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ཞིབ་ཞིབ་འབད་དེ་
ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་

གྲོས་གཞི་ཕྱིར་སེལ་ཚྫོགས་ཆུང་གི་ཁ་ཐུག་

བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ཕྱིར་སེལ་འབད་ཡྫོད་པའི་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་སྙན་

འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འཆར་དངུལ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་གུར་ གསུང་གྲོས་

ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་སྟེ་གནང་བ་གྲོལ་གནང་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུང་གནང་ཡྫོདཔ་བཞིན་
ཨིན།

ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡྫོདཔ་

༣༽ འཆར་ལ་ྫོ ༢༠༢༡༢༠༢༢ གི་
གི་འཆར་དངུ
ངུལ
ལ་སྐོར
སྐོར།
འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ ད་རེས་ ཚྫོགས་དམངས་ཡྫོངས་ལུ་ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་ དཔལ་འབྫོར་
གོང་འཕེལ་ལུ་གནྫོད་པ་བྱུང་ཡྫོད་པའི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་ཚུ་སྫོད་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ དུས་ཅི་ལས་ འཆར་དངུལ་གྱི་མཐྫོ་ཚད་ཚུ་

མེདཔ་ཨིན་པའི་གསལ་ཞུ་ཚུ་ཡང་ཕུལ་གནང་ཡི། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་ འཆར་དངུལ་བརྡ་སྐུལ་ ༢༠༢༡༢༠༢༢ པའི་
ནང་ལུ་ཚུད་ཡྫོད་པའི་ འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་གྱི ལམ་སྫོན་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་གཤམ་འཁོད་དྫོན་ཚན་ཁག་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་
ཡྫོད་མི་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་བཞིན་ན་འཆར་དངུལ་བརྩམ་ཡྫོད་མི་ཚུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན་ དེ་ཡང
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ལྫོ་བསར་གཞུང་མཆོག་འགྱུར་གྱི་དམིགས་གཏད་དང་མཐུན་འབྲེལ་འབད་ཡྫོདཔ།



རྒྱུན་སྐྱོང་མ་དངུལ་དང་གསར་སྒྲུབ་མ་དངུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་གནས་ཡྫོདཔ།



ལས་སྣ་འཕྫོ་མཐུད་ཚུ་ཚུད་ཡྫོདཔ།



དེ་ལས་ ཕྱིའི་མ་དངུལ་གྲོས་རམ་ སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ མི་སྫོབས་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྫོདཔ་ གོང་



འཕེལ་ལུ་ཕན་མ་ཐྫོགས་པའི་རིགས་ཚུ་གཞི་བཞག་ཡྫོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་ རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་ལྫོ་ ༢༠༢༡༢༠༢༢ གི་འཆར་དངུལ་གྲོས་འཆར་ རྫོང་
ཁག་དངུལ་འབྲེལ་ཚྫོགས་ཆུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་མི་ཚུ་ ཐྫོན་སྐྱེད་བགོ་སྐལ་ཐབས་གཞི་དང་ སྤྱིར་བཏང་ཉུང་

མཐའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་མ་དངུལ་ དེ་ལས་ ཕྱིའི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཐྫོག་བཀོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡྫོད་པའི་འཆར་དངུལ་ཚུ་
རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༩ པའི་ནང་ གཤམ་འཁོད་རིའུ་མིག་ནང་ལུ་འཁོད་མི་ མ་དངུལ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ཆ་འཇོག་གྱི་

དྫོན་ལུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོད་ དེ་ལས་ སྫོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཨེཕསཔ་གི་མ་དངུལ་ལས་བརྟེན་མཐྫོ་ཚད་ལས་
བརྒལ་ཏེ་བཙུགས་སྟེ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ཤུལ་ལས་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་བཙུགས་དགོ་ཟེར་ ལྫོག་སུ་སྦེ་ བཀའ་རྒྱ་ལྷྫོད་པ་
ཅིན་ འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་ནི་བཟུམ་ཡྫོད་ཟེར་ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་གནང་ཡྫོད་མི་དང་འབྲེལ་

རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཚུ་

གི་ཁ་ཐུག་ལས་གྲོས་བསྟུན་ཚུ་ཞིབ་ཞིབ་འབད་གནང་སྟེ་ འཐུས་མི་ཞལ་འཆམ་གྱི་ཐྫོག་ལས་ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
ཐན
ྫོ ་སྐྱེ
སྐྱེད
ད་བགོ
གོ་་སྐལ
སྐལ་ཐབས་གཞི
ཞི།།
སྡེ་་ཚན།
སྡེ

ལས་སྣ་
སྣ་ འཕ་ྫོ མཐུད
ཐུད།

དུས
དུ
ས་རྒྱུན
རྒྱུན་ལས་སྣ།
སྣ།

ལས་སྣ
སྣ་་གསརཔ།

བསྫོམས

ཞི་བའི་སྡེ་ཚན།

༧༦༩༩

༦༡༠༠

༡༢༡༦༣

༢༥༩༦༢

གསྫོ་བ།

༡༡༢༡༠

༦༥༥༤

༡༤༧༤༦

ཆོས་དང་ལམ་སྫོལ།
ཤེས་རིག།
སྫོ་ནམ།
སྒོ་ནྫོར།

བཟྫོ་རིག།
བསྫོམས།


༢༠༠༠

༠༠༠༠༠

༠༣༠༠༠
༠༠༠༠༠
༡༥༠༠༠

༣༨༩༠༩

༡༤༠༠

༡༧༧༠༠

༡༤༢༠༠
༡༢༠༠

༡༧༣༦༩
༠༧༠༠

༤ ༧  ༥ ༢༣
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༤༠༨༠༠

༣༢༤༢༥
༡༢༢༣༠

༢༩༥༤༠

༡༥༩༦༠༤

༼ས་ཡ༽
༢༡༡༠༠

༣༢༥༡༠
༥༥༠༠༠

༣༦༦༢༥
༢༩༥༩༩

༤༥༢༤༠

༢༤༦༠༣༦




སྤྱིར
སྤྱི
ར་གཏང་ཉུང
ཉུང་མཐའི་
འི་གཞི
ཞི་་རྟེ
རྟེན
ན་མཁོ
ཁོ་་ཆས།
སྡེ་་ཚན།
སྡེ

ལས་སྣ་
སྣ་ འཕ་ྫོ མཐུ
ཐུད
ད།

དུས
དུ
ས་རྒྱུན
རྒྱུན་ལས་སྣ།
སྣ།

ལས་སྣ
སྣ་་གསརཔ།

བསྫོམས

རྫོང་ཁག།

༠༠༠༠

༠༠༠༠

༡༨༠༠༠

༡༨༠༠༠

དྲུང་ཁག།

རྒེད་འྫོག།

༩༣༠༠

༩༩༤༤༢

༠༠༠༠
༠༠༠༠

༠༠༠༠༠
༠༠༠༠༠

བསྫོམས།



༩༣༠༠

༩༩༤༤༢

༡༢ ༦  ༧ ༤ ༢

༤༽ ཐབ་ཤི
ཤིང
ང་ཆོག
ཆོག་ཐམ་ ཡང
ྫོ ས་འབྲེལ
བྲེལ་ཐག
ྫོ ས་ལུ
ལུ་་སད
ྫོ ་ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་ལམ་ལུ
ལུག
གས་ཀྱི་
ཀྱི་ དུ
དུས
ས་ཡུན
ཡུན་ལེ་
ལེ་ཤ་འགོར
གོར་ཡད
ྫོ ་པའི་
འི་སྐོ
སྐོར
ར།
བཀྲིས་ལྡིང་རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐབ་ཤིང་གི་ཆོག་ཐམ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐྫོག་ལས་སྫོད་ནིའི་ལམ་

ལུགས་ཡྫོད་མི་དེ་གིས་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འགོར་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐྫོག་ལས་ཆོག་ཐམ་ཐྫོབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་

ལྫོག་སྟེ་རང་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་འགྱོ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ མི་སེར་ལུ་བ་སབས་མ་བདེཝ་ལེ་ཤ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ སྔར་
བཞིན་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ལས་རང་ཐྫོབ་ཚུགསཔ་བཟྫོ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་གུར་ གྲོས་བསྡུར་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ ཐབ་

ཤིང་ཆོག་ཐམ་ཡྫོངས་འབྲེལ་ཐྫོག་བ་སབས་མ་བདེཝ་ཡྫོད་མིའི་ཐད་ལུ་ མ་གཞི་ ཡྫོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏྫོག་སྫོད་དགོ་མི་
འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་ ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་དུས་ཡུན་ཉུང་སུ་སྦེ་ འགྱོ་པ་ཐྫོབ་ཚུགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་ཨིན་ ཨིན་རུང་རང་ བ་སབས་མ་

བདེཝ་འཐྫོན་མི་ཚུ་ བཀྲིས་ལྡིང་རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་དང་དར་དཀར་དཔལ་ལ་ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་ཡིག་ཚང་མཉམ་རུབ་
ཐྫོག་ལུ་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། 
ཀོན
ན་གཉེར
ཉེར་གྱི
གྱི་་དངུལ
ངུལ་ཕག
ྫོ ས་སྐོར
སྐོར།
༥༽ དཀོ
གནད་དྫོན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་མང་རབས་གཅིག་ནང་ལུ་གསུང་གྲོས་ཚུ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་

ཚྫོགས་འདུ་ཆེན་མྫོའི་གྲོས་གཞི་སྦེ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ ཨིན་རུང་ ད་ཚུན་དཀའ་ངལ་ཚུ་གང་ཡང་སེལ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་

རྒེད་འྫོག་ཁག་ཚུ་ནང་ལུ་ གསྫོན་པྫོའི་རིམ་གྲོ་དང་གཤིན་པྫོའི་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ མི་སྡེའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ལེ་ཤ་རྐྱབ་སྟེ་དུས་

རྒྱུན་གྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ནི་དང་ལྷ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ཅ་ཆས་སྐུ་རྟེན་ གསུང་རྟེན་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ཚུ་ ཁྱིམ་གུང་སྐོར་
རྒྱབ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ནང་ལུ་ དགེ་བགྲེས་ཚུ་དཀོན་གཉེར་སྦེ་བཀལ་ཏེ་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ གཡུས་

སྒོའི་མི་སེར་དམངས་ལས་མ་དངུལ་བསྡུ་སྟེ་དངུལ་ཕྫོགས་སྫོད་ཚུལ་ཡྫོད་མི་དེ་གིས་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ལེ་ཤ་བྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

བརྟེན་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཐབས་དང་གནས་སྐབས་ཚུ་བཏྫོན་ཏེ་ ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ལུ་ ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕྫོགས་
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མང་ཉུང་གི་ཚད་གཅིག་བཟྫོ་འདི་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ཕན་ཐྫོགས་སྫོམ་སྦེ་རང་བྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ཚྫོགས་འདུ་
ལུ་ཕུལ་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༦༽ རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་ལྟེ་
ལྟེ་བ་ལམ་གྱི་
གྱི་སྐོར
སྐོར།
རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་ཚུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་

ལས་ རྒེད་འྫོག་ཚུ་ལུ་མཚན་རགས་དང་བཅས་་སྫོད་ཡྫོདཔ་ཨིན་ ཨིན་རུང་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་གྱི་ལཱ་རྩིས་ལེན་
ཏེ་འབད་བའི་སྒང་ལས་ ལས་མི་ཚུ་ལུ་གླ་ཆ་སྫོད་ནིའི་ མ་དངུལ་མ་ལངས་པའི་སབས་མ་བདེཝ་ཚུ་འཐྫོན་དྫོ་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་
ཚུ་ཕུལ་ཏེ་

གྲོས་བསྡུར་ཡུན་རིངམྫོ་སྦེ་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ ད་ལྟྫོ་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་འདི་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལས་

རྩིས་ལེན་བཞིན་ན་ བ་སབས་མ་བདེཝ་འཐྫོན་མི་འདི་ རྒེད་འྫོག་དང་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་གནང་མི་ མ་དངུལ་ཚུ་རགས་
མ་མཐུན་པར་ཡྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ལས་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་མཉམ་རུབ་ཐྫོག་
ལས་ལཱ་འབད་བཞིན་ན་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
༧༽ གློ
གློག
ག་མེ་
མེ་ འབྲུག
བྲུག་བརྒྱུད
རྒྱུད་འཕྲིན
ཕྲིན་དང་བཀྲིས
ཀྲིས་བརྒྱུད
རྒྱུད་འཕྲིན
ཕྲིན་ཞབས་ཏག
ྫོ ་གི
གི་་སྐོ
སྐོར
ར།



གཙང་ཁ་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ གློག་མེ་འཕལ་འཕལ་འགྱོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ གློག་མེ་འདི་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལས་མེན་
པར་ རྩི་རང་རྫོང་ཁག་ལས་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་གནང་བའི་སྐབས་ གཙང་ཁ་ འབྲུག་རྗེས་སྒང་
དང་ལ་རྒྱབ་རྒེད་འྫོག་ ༣ གི་གློག་མེ་འདི་ དར་ཇེ་གི་འཕྲུལ་ཆས་འདི་བཅོས་ཁ་རྐྱབ་ཚར་བའི་སྒང་ལས་ལྫོག་རྩི་རང་ལས་
གཏང་ནིའི་འཆར་གཞི་ཡྫོདཔ་ལས་དེ་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡྫོད། དེ་མ་ཚད་ སྒོ་བཞི་ དཀར་ན་ དང་བརྩེ་
བཟང་རྒེད་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ གློག་མེ་ཚུ་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལས་གཏང་ནིའི་གཙྫོ་རིམ་ཡྫོདཔ་ལས་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་
ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡི།

དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་གི་ རྒེད་འྫོག་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་ གློག་མེ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་ བཀྲིས་བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཞབས་
ཏྫོག་གི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡྫོད་ལས་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་སྫོད་ནིའི་དྫོན་ལུ་འཆར་གཞི་དང་གཙྫོ་
རིམ་སྒྲིག་ཡྫོད་རུང་ འཕལ་མགྱོགས་སྦེ་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། 

༡༠༽ ལྷ
ལྷ་་མའི་
འི
ྫོ ་རྫིང
རྫིང་ཁ་ལུ་
ལུ་ སུ
སུན
ན་ཀོཤ
ཀོཤ་དང་ཀ་ལི་
ལི་ཁོ
ཁོ་་ལའི་
འི་ཆུ་
ཆུ་མཐའམ་བདའ་སྟེ
སྟེ་་ཆུ་
ཆུ་བག་རྐྱབ
རྐྱབ་གནང་དགོ་
གོ་པའི་
འི་སྐོར
སྐོར །
ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁའི་མི་སེར་དང་སྫོ་ནམ་པའི་ས་ཞིང་གི་ཉེན་སྲུང་ལུ་དམིགས་སྟེ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུའི་མཇུག་ སུན་ཀོཤ་གི་ཆུ་

མཐའམ་བདའ་སྟེ་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྫོགས་རམ་གནང་སྟེ་ ཆུ་བག་རྐྱབ་ཡྫོད་མི་དེ་གིས་ མི་སེར་དང་ས་ཞིང་ཉེན་སྲུང་འབད་

ནི་ལུ་ ཕན་ཐྫོག་སྫོམ་འབྱུང་ཡྫོདཔ་ལས་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཆུ་བག་དེ་ ད་རུང་འཕྫོ་མཐུད་དེ་ ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་གཡུས་ཀུན་འབྲེལ་
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ཐང་ལུ་གནང་དགོཔ་ཡྫོད་མི་འདི་ རྒེད་འྫོག་གི་འཆར་དངུལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་བཞག་མ་ཚུགསཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་ཁ་ཐུག་
ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོཔ་མ་ཚད་ ཀ་ལི་ཁོ་ལའི་གཙང་ཆུ་མཐའམ་བདའ་ཆུ་བག་རྐྱབ་དགོཔ་ངེས་པར་དུ་འབྱུང་ཡྫོད་པའི་ཞུ་བ་

ཕུལ་གནང་མི་འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་དང་དྲུང་ཁག་ནང་ལུ་ ཆུ་བག་སྫོམ་སྦེ་རྐྱབ་ནིའི་མ་དངུལ་ཚུ་མེད་པའི་ཁར་ བཟྫོ་རིག་གི་

མཁས་མཆོག་ཚུ་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒེད་འྫོག་དང་དྲུང་ཁག་མཉམ་རུབ་ཐྫོག་ལུ་ ཆུ་བག་རྐྱབ་དགོཔ་ཡྫོད་པའི་ས་སྒོ་འདི་
ཚུ་ངོས་འཛིན་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་རྐྱབ་བཞིན་ན་ སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་པར་དང་བཅས་ དེ་ལས་ བཟྫོ་རིག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
ས་ཁྲ་དང་སྔོན་རྩིས་འདི་ཚུ་བཏྫོན་ཏེ་

རྫོང་ཁག་ལུ་ཕུལ་བཞིན་ན་ རྫོང་ཁག་གིས་ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་འྫོག་གི་ བཟྫོ་རིག་

ཞབས་ཏྫོག་ལས་ཁུངས་ ཆུ་རུད་ འཕྲུལ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ཕུལ་གཏང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
༡༡༽ ཨ་ཁོ་
ཁོ་ཅན་སྨན
སྨན་ཁང་་ས་ྫོ བཤུ
ཤུས
ས་འབད་དགོ
གོ་་པའི
འི་་སྐོ
སྐོར
ར། 

འཁྱིལ་སྦིས་ས་རྒེད་འྫོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ ཨ་ཁོ་ཅན་ སྨན་ཁང་ནང་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་འདི་ འཕེ་ཀོ་མ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ལས་བརྒྱུད་
དེ་འགྱོ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ རྗེས་སུ་སྨན་ཁང་དང་སྫོབ་གྲྭ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ བ་སབས་མ་བདེཝ་འཐྫོན་ནིའི་ཉེན་ཁག་ཡྫོདཔ་

ལས་ སྨན་ཁང་སྫོ་བཤུས་འབད་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་འདི་ལུ་ གསྫོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་སྨན་ཁང་སྫོ་བཤུས་འབད་
དགོ་པ་ཅིན་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ ཚད་གཞི་ཁག་ལེ་ཤ་ཚང་དགོཔ་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟྫོ་གནས་སྐབས་

གཅིག་ སྫོ་བཤུས་གྱི་ཡིག་ཆས་དང་ལཱ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ཡྫོདཔ་ལས་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་དང་རྫོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་ལཱ་འབད་དེ་ ཤུལ་མའི་ཚྫོགས་ཐེངས་ནང་ལུ་གསུང་གྲོས་གནང་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༡༢༽ སུན
སུན་ཀོ
ཀོཤ
ཤ་དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལམ་རྩི
རྩི་་ནག་གཏང་ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་གནས་སངས་དང་ སུ
སུན
ན་ཀོ
ཀོཤ
ཤ་དར་དཀར་དཔལ་ལའི
འི་་ལམ་
གྱི་་འགན་དབང་འདི་
གྱི
དི་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལམ་སེལ
སེལ་ལས་ཁུ
ཁུང
ངས་འག
ྫོ ་ལུ
ལུ་་བཞག་གནང་དགོ་
གོ་པའི
འི་་སྐོ
སྐོར
ར། 

དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་ སུན་ཀོཤ་དང་དར་དཀར་དཔལ་ཚུན་གྱི་ལམ་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་ཚུན་

རྩི་ནག་གཏང་ཡྫོད་པའི་གནས་སངས་ཀྱི་གསལ་ཞུ་གཅིག་ཕུལ་གནང་དགོཔ་དང་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་དང་སུན་ཀོཤ་གི་ལམ་
གྱི་འགན་དབང་འདི་ཡང་ སྔོན་མ་བཟུམ་སྦེ་ རྩི་རང་གི་འྫོག་ལུ་མེན་པར་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་མངའ་འྫོག་གི་ལམ་སེལ་

ལས་ཁུངས་འྫོག་ལུ་རང་བཞག་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལམ་ཉམས་བཅོས་དང་ གནམ་བར་ཆར་ཆུ་ལས་བརྟེན་ལམ་སུབ་པའི་སྐབས་
ལུ་ འདི་འཕྫོ་ལས་སེལ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་གནང་ཡི།

དེ་ལུ་ འཐུས་མི་མང་ཤྫོས་ཀྱིས་ ལམ་འདི་ལེགས་ཤྫོམ་དང་མགྱོགས་སུ་སྦེ་རྩི་ནག་གཏང་དགོ་པའི་ཚ་གྱང་ཚུ་བཤད་ཡྫོདཔ་མ་
ཚད་ སུན་ཀོཤ་དར་དཀར་དཔལ་ལ་ ལམ་འདི་ཡང་ རྩི་རང་ལམ་སེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་འྫོག་ལུ་མེན་པར་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་
ལམ་སེལ་འྫོག་ལུ་རང་བཞག་གནང་དགོ་པའི་རྒྱབ་བསྣྫོན་ཚུ་ཕུལ་མི་ལུ་ ལམ་སེལ་སྡེ་ཚན་ངོ་ཚབ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་

ཅིན་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལས་སུན་ཀོཤ་ཚུན་ རྩི་རང་ཡན་ལག་སྡེ་ཚན་གྱི་འྫོག་བཙུགས་ཡྫོད་མི་འདི་ དར་དཀར་དཔལ་
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ལམ་སེལ་འྫོག་ལུ་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་ལམ་འདི་སྫོད་ཡྫོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིན་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྫོན་དང་
འཁྲིལ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡྫོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་གནང་ཡྫོད་ དེ་ལས་ རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་ཐད་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ ཁག་ ༣

འདེ་གཅིག་ལུ་ལཱ་སྫོད་དེ་ཡྫོད་ དུས་ཡུན་ཡང་ནད་ཡམས་ཀྱི་བ་སབས་མ་བདེཝ་འཐྫོན་མི་ལས་བརྟེན་ ཕར་འགྱངས་འབད་དེ་

དབྱིན་ཟླ་ ༨ པ་ཚུན་སྫོད་ཡྫོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན། གོང་འཁོད་གནད་དྫོན་འདི་ལུ་ དྲགོས་རྫོང་
བདག་མཆོག་གིས་འབད་རུང་ ལམ་ལེགས་བཅོས་དང་རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་དུས་ཡུན་འདི་ལེ་ཤ་མིན་འདུག་ ཁག་འབགཔ་ལུ་
སབས་མ་བདེཝ་ཡྫོད་པ་ཅིན་གསུང་གྲོས་ཚུ་གནང་སྟེ་ལཱ་འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་ དེ་ལས་ སུན་ཀོཤ་དར་དཀར་དཔལ་ལའི་

ལམ་གྱི་འགན་དབང་འདི་ ཡན་ལག་སྡེ་ཚན་ཐྫོབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་མེན་པར་འབད་བཞིན་ན་ ས་གནས་ས་སྒོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དར་
དཀར་དཔལ་ལ་འྫོག་ལུ་བཞག་ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་སེར་གྱི་ཞབས་ཏྫོག་ཞུ་ནི་ལུ་ཕན་ཐྫོགས་སྫོམ་བྱུང་ནི་ཨིན་པའི་བཀའ་སྫོབ་
ཚུ་གནང་ཡྫོདཔ་ལས་ གནད་དྫོན་དེ་གུར་

གྲོས་བསྡུར་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་གནང་བའི་ཤུལ་ སུན་ཀོཤ་དང་དར་

དཀར་དཔལ་ལ་གི་ལམ་གྱི་འགན་དབང་ཐད་ རྩི་རང་གི་འྫོག་ལུ་མེན་པར་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འྫོག་ལུ་རང་བཞག་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡྫོདཔ་ཨིན། རྫོང་ཁག་

ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་དང་གཞན་ལྟ་རྫོག་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ དར་དཀཔལ་ལ་ལས་ དར་དཀར་ན་ཚུན་གྱི་ལམ་རྩི་ནག་

གཏང་ཡྫོད་མི་འདི་ལུ་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལུ་ངལ་རངས་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིནམ་བཟུམ་སྦེ་ སུན་ཀོཤ་དར་དཀར་དཔལ་ལ་ཚུན་
གྱི་ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདི་ གནམ་ཆར་ཆུ་མ་ལངས་པའི་སྔོན་ལས་ཁག་འབགཔ་དང་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་

མཉམ་འབྲེལ་ཐྫོག་གསུང་གྲོས་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་གནང་སྟེ་ མགྱོགས་སུ་སྦེ་རྩི་ནག་གཏང་ཚུགསཔ་བཟྫོ་ནི་ལུ་བརྩྫོན་ཤུགས་
བསྐྱེད་དེ་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།
༡༣༽ སྣ
སྣ་་ཚྫོགས།
༡༽

རྫོང་ཁག་གི་དུར་ཁྲོད་ནང་ལུ་ ཕུངམྫོ་ཚུ་འབག་འྫོང་པའི་སྐབས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་སྒོ་གཅིག་མེདཔ་ལས་

སྣུམ་འཁོར་མ་ཤྫོང་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡྫོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་གནང་མི་ལུ་དེ་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་གྲྭ་ཚང་མཉམ་འབྲེལ་
ཐྫོག་གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་མཛད་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲུབ།

༢༽ དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཀོ་བིཌ༡༩ གི་ སྨན་ཁབ་བཙུགས་ནིའི་འཆར་གཞི་དང་ལས་
རིམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་གོ་བརྡ་ཚུ་སྫོད་གནང་ཡྫོདཔ་ཨིན། སྨན་ཁབ་བཙུགས་ནིའི་ཐྫོ་བཀོད་འབད་དེ་ ཡྫོད་
རུང་

སྨན་ཁབ་འདི་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་མེན་ན་དམ་ཁ་བྱིན་དགོཔ་སྦེ་འདུག་ བཙུགས་པ་ཅིན་དེའི་ཁས་ཕན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

ཡང་གོ་བརྡ་ཚུ་སྫོད་གནང་ཡི།

རྒཔྫོ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་འྫོག་གི་ཚྫོགས་པ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ སྨན་གྱི་མཐུན་

ཚད་འགོ་རིམ་དང་པ་ ཐྫོབ་ནི་འདི་གོ་སྐབས་ལེན་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་པའི་གོ་བརྡ་ཚུ་སྤེལ་གནང་དགོཔ་མ་ཚད་ དང་

པ་འདི་ ཐྫོབ་བཞིན་ན་ མཐུན་ཚད་གཉིས་པ་འདི་རྐྱབ་དགོ་ཟེར་བའི་གོ་བརྡ་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་སྫོད་གནང་དགོ་པའི་བཀའ་
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སྫོབ་ཚུ་གནང་ཡྫོད། དེ་ལུ་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་རང་འབད་རུང་

དྲགོས་མཆོག་གི་སྨན་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སྫོབ་བཟང་

པྫོ་གནང་མི་ཁག་ཆེ་ཏྫོག་ཏྫོ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བརྡ་སྤེལ་གནང་དགོ་པའི་ཞལ་འཆམ་བྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
མཇུ
ཇུག
ག་བསྡུ
སྡུའི
འི་་གསུང
སུང་བཤད།

ཁྲི་འཛིན་གྱིས་ ད་རེས་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༩པ་འདི་ ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་གྲོས་ཐགས་བཅད་ཚུགས་མི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་
རང་དྲགོས་རྫོང་བདག་ དྲགོས་རྫོང་རབ་ དྲགོས་དྲུང་པ་ དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་བརྟེན་

ཨིནམ་ལས་ འཐུས་མི་ཡྫོངས་ནས་བཀྲིན་དགའ་ཚྫོར་ཡྫོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་གནང་ཡི་ ཤུལ་ལས་རང་འབད་རུང་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པར་འཚྫོགས་ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་ ད་རེས་འདི་ནང་འཛྫོམས་མི་སྐུ་
མགྲོན་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་ ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་ སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ལྫོག་ཡངས་ཡངས་མཇལ་ཚུགས་པའི་
རེ་སྨྫོན་དང་བཅས་ དྲགོས་རྫོང་བདག་ དར་དཀར་རབ་སྡེའི་བླམ་གནས་བརན་ དྲགོས་དྲང་དཔྫོན་ ཁྲིམས་སྲུང་འགོ་བདག་

མཆོག་གིས་གཙྫོས་པའི་ དྲགོས་རྫོང་རབ་དང ལུང་ཕྫོགས་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོན་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་
ཚུ་གིས་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་

སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་པའི་སྨྫོན་ལམ་བཅས་

ཐེངས་ ༢ པའི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་ ༩ པ་འདི་གྲོལ་གནང་ཡྫོད།།
རང
ྫོ ་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི
དུའི་་འཐུས
ཐུས་མི་
མི་ བཅའ་མར་གཏག
ྫོ ས་མི་
མི་ཚུ
ཚུ་་གི་
གི་ཐ།ྫོ
༡༽ ལྷ་དབང་རྡོེ། ཁྲི་འཛིན། 
༢༽ ཕུར་བ། བརྩེ་བཟང་རྒཔྫོ།
༣༽ ར་མགྲིན། སྒོ་གཞི་རྒཔྫོ།
༤༽ བཱལ་བྷ་དུར་ར་ན། བཙན་མདའ་སྒང་རྒཔྫོ།
༥༽ པདྨ་དབང་མྫོ་ཏ་མང་། གེ་སར་གླིང་རྒཔྫོ།
༦༽ སུཀ་རཱཇ་རའི། རྡྫོ་རྫོ་ན་རྒཔྫོ།
༧༽ རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་སྒྲོན། བཀྲིས་ལྡིང་རྒཔྫོ།
༨༽ ཀརྨ་ཚེ་རིང་། འབྲུག་རྗེས་སྒང་རྒཔྫོ།
༩༽ ཏའུ་ལ། གཙང་ཁ་རྒཔྫོ།
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ས་གནས་གཞུང་

༡༠༽ དཱན་བྷ་དུར་གུ་རུང་། ལ་རྒྱབ་རྒཔྫོ།
༡༡༽ དཱི་ལིཔ་ཀུ་མར་གུ་རུང་། ནི་ཅུ་ལ་རྒཔྫོ། 
༡༢༽ གཱན་བྷ་དུར་སུ་བྷ། ཀརྨ་གླིང་རྒཔྫོ།
༡༣༽ སུར་ཇ་བྷ་དུར་གླིང་བུ། ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་རྒཔྫོ།
༡༤༽ རྣམ་རྒྱས། འཁྱིལ་སྦིས་ས་རྒཔྫོ།
༡༥༽ སངས་རྒྱས། དཀར་ན་དམངས་མི།
༡༦༽ པུར་ན་སི་ཝའི་བྷ། བཙན་མདའ་སྒང་དམངས་མི།
༡༧༽ འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་། འབྲུག་རྗེས་སྒང་དམངས་མི།
༡༨༽ པད་མ་ཀུ་མར་ཐཱ་པ། གཙང་ཁ་དམངས་མི།
༡༩༽ པ་དམ་བྷ་དུ་པའྫོ་རྫོལ། ནི་ཅུ་ལ་དམངས་མི།
༢༠༽ ཀ་མཱལ་དྫོཇ་རའི། རྡྫོ་རྫོ་ན་དམངས་མི།
༢༡༽ ཕུར་བསན་པ་ཤེས་པ། གེ་སར་གླིང་རྒཔྫོ།
༢༢༽ རི་ཀེ། བརྩེ་བཟང་དམངས་མི།
༢༣༽ དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་། འཁྱིལ་སྦིས་ས་དམངས་མི། 
༢༤༽ ཤཱ་བྷ་དུར་སུ་བྷ། ཀརྨ་གླིང་དམངས་མི།
༢༥༽ རཱཇ་མཱན་བླྫོན།

བཀྲིས་ལྡིང་དམངས་མི།

༢༦༽ སཱན་ཏ་བྷ་དུར་སུ་བྷ། སྒོ་གཞི་དམངས་མི།
༢༧༽ ལཱགས་མཱན་ཀོའི་ར་ལ། ལྷ་མྫོའི་རྫིང་ཁ་དམངས་མི།
༢༨༽ པ་སངས་དབང་འདུས། ཁྲོམ་སྡེ་ངོ་ཚབ།
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