དཀར་ཆག
ཆེད་བརྫོོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢
རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣

རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨

རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣༡

རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥༢

རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦༦
རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧༧

རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༣༢
རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥༨

དམིགས་བསལ་རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩༥
དམིགས་བསལ་རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༠༣
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པའི་གྲོས་ཆོད
༉

ས་གནས་གང་ངས་༢ པ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༡ པ་ རང་གས་གནམ་ལོ་་ཕོ་ལ་ལོ་་༨ པ་ས་

༢༦ ་ ར་ོལ་བཟང་པོ་ན་འལ་ཐོག་ལས་ ་འན་ང་འོག་ བཙག་འ་འབད་་ཁས་ང་དམ་བཅ་ན་འལ་
བ་ང་ས་་དས་ག་འ་འགས་གནང་།
ས༌ོང༌བདག༌མག༌ས༌གསལ༌བཤད།

ང༌བཅས༌ར༌ས༌གནས༌གང༌༌འས༌༌༌1གས༌པར༌བཙག༌འ༌བ༌པ༌མ༌ཚད༌1ད༌ས༌གཟའ༌ར༌འོད༌ོར༌དང༌བན་
ནས་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འ་མ་བགས་པ་ན་མ་ ས་གནས་གང་་བཅའ་ག་དང་ག་ག་༢༠༡༢ ཅན་མ་ ་
་ལམ་གས་ར་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་འན་ང་འོག་བཙག་འ་འབདཝ་ད་ འས་་དམངས་ས་གསང་བ་

ཚོགས་ན་བགས་་ ་འན་་ང་པོ་སངས་ས་ལས་འོ་དང་ ་འན་འོག་མ་བར་ོ་པོ་ན་བཟང་འར་ད་

བཙག་འ་བ་པ་ཁར་ ར་ོལ་བཟང་པོ་ན་འལ་་ཐོག་ལས་ ་གནས་་དམ་བཅའ་དང་མཛད་་ལས་མ་་
གས་པར་བ་ང་ས་བ་པ་བན་ ་འན་ང་འ་༢ ་ ོང་ཁག་བདག་ང་དང་ང་ར་ཁ་ག་ལས་བས་བ་
གས་་་དང་ག་ཁར་ ་འན་་་གནས་འ་ འགན་ར་བས་ནམ་མ་ཚད་ ོང་ཁག་༡ ་འགན་འ་ཡང་

འབག་དཔ་ལས་བན་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་འན་་ག་འགན་་ ་མ་བ་གཔ་་ག་་གས་པ་ ོན་ལམ་
དང་བས་བ་གས་ཡོད། ་བན་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འས་་ཡོངས་དང་ ས་ང་པ་ ང་ོགས་ཁག་་འ་
དཔོན་དང་ ོང་ཁག་ནང་་་ཚན་འ་དཔོན་ ཚོགས་འ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་་ཡོངས་་ ོན་པ་གས་སོ་་།
་འན་་འ་ད་གསལ་བཤད།
ད་ས་ཚོགས་འ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་་འས་་ཡོངས་དང་ བ་ོགས་འབད་བཅའ་མར་གཏོགས་་ཡོངས་་ ོན་པ་
གས་སོ་ར་་་དང་ག་ཁར་ ཚོགས་འ་འས་་དམང་ས་ ་འན་་གནས་ཁར་ ང་རང་བཙག་འ་བ་གནང་
་་ བས་་ར་་། ང་ར་ཁ་ག་ལས་འག་་་བ་གམ་དང་ ་མས་ན་མོ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་བཅའ་

ག་སོགས་ལ་ བ་བར་ཐོག་ལས་་ས་གང་གས་ ག་བསམ་མ་དག་་་ལས་ག་་་ཁས་ངས་ཡོད་། འ་
དང་ག་ཁར་འས་་དམངས་དང་ དགས་བས་ལ་་བ་ོག་པ་ ས་ོང་བདག་མག་ས་ད་གཙོས་པ་ས་

ོང་རབ་ ས་ང་པ་ ང་ོགས་འ་དཔོན་དང་ ོང་ཁག་ནང་་་ཚན་འ་དཔོན་་ལས་ མཉམ་འལ་ཐོག་་ བ་
ར་་་་འན་འགན་ར་་ག་་ག་་ག་་་ར་་།
་འན་འོག་མ་གསལ་བཤད་་་ནང།
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ད་ས་ ཚོགས་འ་འས་་ཡོངས་ས་ ང་རང་་འན་འོག་མ་་གནས་ཁར་ བཙག་འ་བ་གནང་་་ བན་་
ར་་། ང་ར་ཁ་ག་ལས་ གང་་བ་༣ ་ ས་ཞབས་ཐོག་ལས་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་འན་འོག་མ་འགན་
ར་འ་ ག་བསམ་མ་དག་་་ལས་ ག་་་ཁས་ངས་ཡོད་ར་་།

ཀ༽ ས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལོ་བ་འས་དང་ ས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལོ་འཆར་དལ་ན་།
༡- ོང་ཁག་འཆར་ག་འ་དཔོན་ནས་ས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལོ་ ལོ་བར་འཆར་ག་་་ བ་འས་ན་་་

ཚོགས་དམངས་་ པར་ས་ཐོག་་ ན་འལ་ལ་བ་མ་ཚད་ ས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལོ་ ོང་ཁག་་བ་འཆར་དལ་

ན་་དང་ ད་འོག་སོ་སོ་འཆར་དལ་་ཡང་ ཁ་གསལ་་པར་ས་ཐོག་་ ཚོགས་དམངས་་ན་འལ་ལ་།

༢- ་གང་་ལས་འལ་ང་བ་མ་དལ་འ་ ས་ཚོད་ོགསཔ་ད་ ལོག་འ་འོང་ ་་༡༡ པ་ནང་ག་ར་ཚ་ར་
བཏོན་་་མག་བ་གནང་ད་པ་ན་གསོ་་།

༣- གང་ང་མག་འར་འང་ག་ར་་ ན་ང་ས་ལོ་༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལོ་ བ་ཆ་ལས་༩༣.༠༢༥ བ་འས་ན་

་ལ་ཡོད་ང་ ད་ས་གང་ལས་བ་འས་ན་་བར་བ་གནང་པར་ོན་་ཡོདཔ་ལས་ བར་བས་འོག་ག་ཡང་་
ས་ར་ན་་ལ།

ཁ༽ ཞབས་ཏོག་དང་མ་བཟོ་ང་འལ།
༡- བཟོ་ག་འ་དཔོན་ནས་ མ་་ང་འལ་དོན་་ མ་་ནང་་ས་ལ་འ་གང་་འོང་འབབ་ནང་ད་འག་པ་་
མ་་ནང་བཞག་་ཡོདཔ་ག་གནང་བ་་་དང་ གཞན་་འོས་འབབ་ཡོད་་ལ་་ ཡར་གང་གནང་དས་པ་ས་
འལ་ལ་།

༢- བཟོ་ག་འོག་དཔོན་ནས་ མ་་་་མ་དལ་ལས་ མ་ནང་ཨ་་ོ་འལ་ང་ཀ་ཅ་ཆས་ མ་བབ་འབད་་
ཁག་་བ་བ་ར་ས་འལ་ཁག་༢ ་ལ་།

བཟོ་ག་འ་དཔོན་་ས་འལ་ཁག་༢ པོ་ ཚོགས་དམངས་ནས་ས་བན་དང་འགག་བར་བ་པར་གནང་་ འས་་
དམངས་ས་མ་་ལ་གས་ཡར་ང་དང་བར་བས་་ས་འལ་དང་ མ་་་་མ་དལ་ལས་ང་ཀ་ཅ་
ཆས་་་དོན་་ ར་འད་དན་ག་ཤོག་ངས་༣ པོ་ནང་གསལ་ར་ མ་་ལ་གས་ཡར་སོང་དང་བར་
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བས་ ཅ་ཆས་་་་གང་་ལམ་གས་བན་་ག་་དང་ ་བན་མ་ཚོགས་ང་འལ་་དོན་་ ལག་ན་
འཐབ་གཔ་་ཚོགས་དམངས་ས་ཆ་འག་བ་གནང་།
ག༽ ོང་ཁག་གནང་ན་མ་དལ་ར།
༡- འཆར་ག་འ་དཔོན་ནས་ དོ་ག་གང་ལས་ོང་ཁག་ང་འལ་གནང་ན་མ་དལ་ས་ཡ་༧ གནང་ས་ལས་ ས་ཡ་

༢.༥༠ ་ང་རང་བན་ར་འང་འཐོན་བད་་བ་་དང་ ས་ཡ་༢.༥༠ འོག་དཀར་རང་བན་ར་འང་འཐོན་བད་
་བ་་གཏང་་དང་ ག་ས་ས་ཡ་༢ འ་ བངས་གས་ཚན་ང་འལ་གཏང་་དོན་་ས་འལ་ན་་ལ་།

ཚོགས་དམངས་ནས་ ོང་ཁག་ང་འལ་གནང་ན་ར་ ལམ་བཏོན་གནང་་དང་འལ་་འབད་ད་པ་ས་བན་བ་
པར་གནང་་ ད་འོག་༢ ་མ་བབ་ད་ང་ ས་ཡ་༢ པོ་བཟོ་ག་པ་ས་་དང་ས་་བཏོན་་ ང་གས་ཚན་དང་
ར་ོལ་ལམ་གས་ང་འལ་དོན་་ ཟད་འ་གཏང་་་འས་་དམངས་གས་འ་ནང་བ་ོགས་མཛད་་ ཆ་
འག་བ་གནང་།

༢- འཆར་ག་འ་དཔོན་ནས་འཆར་ག་༡༢ པ་དོན་་ འཆར་ག་༡༡ པ་་འོ་་ད་དཔ་འབད་ན་གསོ་་།
ང་༽ ས་ཆ་ར།
༡- བར་ོ་པོ་ནས་ ་ར་་ས་བན་འལ་ཝ་ད་ ས་ཆ་་གཏའ་མ་བགས་་ལམ་གས་ནང་ ས་བས་ཐོབ་་

གཏའ་མ་བགས་མ་ག་་འ་ས་ བས་མ་བཝ་ཡོད་པ་ར་ལས་ དོགས་གསལ་་བ་མ་ཚད་༼ས་་བཅའ་མས་
༢༠༠༧ ཅན་མ་དོན་ཚན་༡༣༧ པ་ནང་ མ་ནང་ད་ག་ཡངན་ གས་གསར་་ས་ཆ་་བད་་ཡོད་་ས་ཆ་་

གང་་ལ་་དང་ བཅའ་མས་འ་དོན་ཚན་༡༡༧ པ་དང་འལ་་བ་སོར་འབད་་ ་ལས་གཏའ་མ་བགས་་དང་
ར་ོད་ནང་གཏང་་ལཝ་བ་ཤ་་ོད་་་ན་ན་མ་གཏོགས་ ་ན་ས་ཆ་ཐོབ་ནམ་ལས་ལོ་་༡༠ ན་་ང་་
བཙོང་འཐབ་་ག༽ ར་ ཡོད་གས་་།

ས་མ་འ་དཔོན་ནས་་ས་་བཅའ་མས་ར་་དོགས་གསལ་འབད་ས་ཡོད་ང་ ས་བས་ས་ཆ་གཏའ་མ་དང་འལ་བ་
དཀའ་ངལ་གསལ་ཐབས་་ ས་ཆ་ན་ཚོགས་་་་ ་ལན་གསལ་ག་ད་འོག་ག་ར་་ ས་མ་ཁ་ག་ལས་བ་
བགས་་་གཏང་དཔ་་ཆ་འག་བ།
ཅ༽ གང་ས་་ཚོགས་ར།
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༡- ནང་བར་པོ་ནས་ ་ར་་ས་མ་་་ན་ཤོག་འན་ན་པར་ ད་འོག་་བ་ན་འོངམ་ད་ ས་གནས་མཟའ་

ར་ལས་ལམ་ཐག་ང་བ་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ ཤོག་འན་ན་མ་ད་པར་ ང་ར་བན་ རང་སོ་་ངས་་ོད་
ལག་ར་ ས་མ་ཚོང་འལ་ཁང་་བཏོན་ཐོག་་ ་ར་༡༠ ་གནང་ད་པ་ར་་བ་ལ་།

ཚོགས་དམངས་ནས་ ས་གནས་མཟའ་ར་་་ར་ཉམས་ང་་དཀའ་ངལ་གསལ་ཐབས་་ ང་ར་བན་ས་མ་་བ་
འོངམ་ད་ ས་མར་་་ན་ཤོག་འན་ལམ་གས་ཆ་ད་གནང་་ ་ངས་་ོད་ལག་ར་བཏོན་ཐོག་ལས་ ་ར་༡༠
་གནང་ཐབ་མཛད་གནང་ད་པ་་བ་ བན་ས་ན་ཁག་་ལ་དཔ་་ཐག་ག་བ།

༢- ང་ཁག་གསོ་བ་འ་དཔོན་ནས་ ལས་་་བོམས་ཚོགས་པ་ལས་མ་་ ོང་ཁག་ནང་གས་ཤོམ་འ་དོ་ཡོད་པ་
་བན་ ད་འོག་ག་ར་ནང་ག་བགས་གནང་དོག་པ་ར་ ཁ་གསལ་ན་་ལ་།

ས་ོང་བདག་ནས་ ང་བཅས་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ནང་ ལ་མ་ན་པོ་་གགས་བཽར་་བས་་ལས་་་

བོམས་ཚོགས་པ་MSTF དང་ ་་ཞབས་ཏོག་ལས་་CBSS ལས་མ་་གས་ཤོམ་སོང་ཡོད་ང་ ད་ལས་ཕར་

ལས་་༢ ཆ་ར་ནང་་འབད་དཔ་་ཤ་ར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་དང་གསོ་བ་ཚན་ག་ མས་ཁམས་འོད་བན་ ན་
གཞོན་དང་འགག་་་ མཉམ་འལ་ཁས་ངས་ཐོག་ལས་་དམང་་ ་བ་འོད་དཔ་་ར་གང་གནང་།

ཚོགས་དམངས་ནས་ད་འོག་ གནས་ཚད་་ལས་་་བོམས་ཚོགས་པ་MSTF ཚོགས་པ་ག་བགས་འབད་དཔ་མ་
ཚད་ ཚོགས་པ་འ་ནང་པོ་དམངས་་ ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་ཚོགས་པ་ ་ས་ཉན་ས་་ད་ད་པ་ཁར་

ལས་མ་དང་འལ་་ ་དམངས་་་བ་ོད་་ ང་བཅས་ར་་་ནང་་བ་ང་ཐབས་་ ད་འོག་ག་ར་ལས་་
་བོམས་ཚོགས་པ་ག་བགས་འབད་་ང་ཐོ་ ན་་ལ་གཏང་དཔ་་ཐག་ག་།

༣- ོང་ཁག་་ནོར་འ་དཔོན་ནས་ ་ར་་འོག་ས་མ་འཆང་་་་ ་འོག་ད་འས་་ོད་དང་ོད་བན་

ཡོད་པ་མ་ཚད་ ་འོག་ད་འས་་་་མ་ཐོ་ནང་ མ་ད་་་ཡོད་ང་ པོ་་ས་བ་དད་འབད་་ ན་་ཐོ་
ལ་གནང་ ས་་་འོག་ད་འས་གནང་་ལོ་མག་ན་ར་ན་་ལ་།

ཚོགས་དམངས་ནས་ ་་འ་དཔ་་ས་་ར་་་་བ་ོད་་ ་འོག་ད་འས་ཐོ་ནང་མ་ད་་་ ང་ཐོ་
ན་་ལ་མགས་འབད་ལ་དཔ་་ ཐག་ད་།
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༤- བངས་ད་འོག་་དམངས་་ནས་ ད་འོག་ཚོགས་་འས་་་་ ན་འས་༡༥༠/- གནང་་འ་ ང་རང་
ངམ་ལས་བན་ ས་དང་བན་ཡར་གང་གནང་དཔ་ར་ལས་ན་་ལ་།

༥- ནང་ར་པོ་ནས་ ས་གནས་གང་་འས་་ཐོབ་ཐངས་བཅའ་ག་བར་ོད་གནང་་ ག་་འབད་ས་སོངཔ་ན་
ན་འལ་ཡོད་ལས་ངས་་ན་་ལ་ད་པ་ར་་།

ཚོགས་དམངས་ནས་ ད་འོག་ཚོགས་་འས་་་་ ན་འས་ཡར་གང་དང་ ས་གནས་གང་་འས་་ཐོབ་

དངས་བཅའ་ག་བར་ོད་གནང་ད་པ་་ དོན་ཚན་༢པོ་ ས་གནས་གང་ང་ལས་ངས་་ ན་་ལ་དཔ་་ཐག་
ད་གནང་།

༦- འག་ངས་གསལ་ོལ་བ་ཚོགས་པ་ར་ལས་ ཚོགས་པ་འས་་་ས་ལས་མ་དང་ལམ་གས་་ པར་ས་
ཐོག་་ན་འལ་དང་བཅས་པ་ ཁ་གསལ་ན་་ལ་བ་མ་ཚད་ འག་ངས་གསལ་ོལ་བ་ཚོགས་པ་འས་་་

བར་ོ་ད་འོག་བགས་་ ད་འོག་ག་ར་ནང་འ་་ནམ་ལས་ ད་འོག་་ལས་ ་ངས་༢༥ ལས་མ་ངམ་ག་
ས་བཅའ་མ་གཏོགས་ད་པ་ལས་མ་་ ཚོགས་དམངས་་ན་་ལ་།

༧- ོང་ཁག་ནང་་་ཚན་འ་དཔོན་ས་ག/སོ་ནམ/་ནོར/ས་མ་/གསོ་བ/་ས/ད་ག/མས་དོན/་ོབས་འ་

དཔོན་་ས་ ཚོགས་དམངས་་ ལས་མ་་པ་ས་ཐོག་་ལས་ན་འལ་ལ་་ གསལ་བཤད་ན་་ལ་།
་འན་་མག་བ་གསལ་བཤད།

ད་ས་ས་གནས་གང་༢ པ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས༡ པ་་ནམ་༢ ་ལས་མ་དང་འལ་་ འས་་དམངས་དང་
དགས་བསལ་་བ་ོགས་པ་ ས་ོང་བདག་མག་ས་གཙོས་པ་འ་དཔོན་་ས་བ་ར་ལས་བན་ གང་

ས་་མཐར་འལ་བ་འས་ཅན་འང་་འ་་བན་་ར་་་དང་ག་ཁར་ རང་སོ་ག་་་མཛདཔ་དང་འལ་
ཡོད་ ་ཚན་་དང་མཉམ་འལ་བ་འཐབ་་མཛད་གནང་ར་་་འལ་ མག་ར་ ང་བཅས་་་འ་དཔ་ག་ར་

འཆར་ག་ང་འལ་་ལས་་་ ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་དགས་ལ་དང་འལ་་ གས་ཤོམ་་འབ་
གས་པ་་ོན་དང་བཅས་བན་ོན་ལམ་་མག་བ་གནང་བའོ།། བས་བ་གས།།
(སངས་ས་ལས་འོ)
ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་་འན།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད
་ས་ ༡༦/༢/༢༠༡༧ ན་

ས་གནས་གང་༢པ་ང
ོ ་ཁག་ཚཊ
ོ ་འ་ངས་༢པ་ས་ད་ན་འ། འཆར་ག་༡༡པ་

ལ་ོ ་༥པ་མག་ ས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ༽

དང་པ༽འདས་པ་ཚག
ོ ས་ངས་༡པ་བར་བ་ན་་ལ་།
འདས་པ་ས་གནས་གང་༢པ་ཚོགས་ངས་༡པ་འ་ འས་་་གནས་དམ་བཅ་ལས་མ་འབད་བ་ལས་བན་ དོན་ཚན་

༡༥ལས་འགལ་གང་ས་མ་གནང་ འ་ནང་ལས་ཡང་ བན་ས་ན་ཁག་་ས་མ་ཤོག་འན་ར་ལས་དང་ ས་གནས་
གང་ང་་ད་འོག་ཚོགས་་འས་ཡར་གང་དང་
ཁག་༣ ་ད་འ་ལ་་ར་་།

གས་པ༽འཆར་ག་འ་དཔན
ོ ་ནས།

འས་་ཐོབ་ཐངས་བཅའ་ག་བར་ོད་གནང་ད་པ་་བ་

འོན་པ་གས་སོ་དང་བཅསཔ་་ གསལ་་འ་མ་་།

༡-ས་ལོ་ ༢༠༡༦ - ༢༠༡༧ ་ ་ཚན་ཁག་་ལོ་ད་བ་འས་ན་་ལ་་ནང་ ། ད་འོག་་ནང་

འཆར་ལོ་མག་འབད་བ་ལས་་གས་བཏོན་དཔ་འག་

ལས་འལ་ཁག་༣ཡོད་

ང་འལ་གནང་ན་ལས་ ན་བར་གསལ་བགས་གནང་ཚར་།

ོང་ཁག་ང་འལ་གནང་ན་ཡོད་

ལོ་་ན་ས་འཆར་དལ་ ས་ཡ་༤༨༤ ག་ཙམ་ལས་ ས་ཡ་༦༠༠ ག་ཙམ་ཐོབ་་མས་ ད་འོག་་ཡང་ས་ཡ་༡༠༠ག་
ཙམ་བས་ཐོབ་་མས་

བོམས་ས་ཡ་༢༠༠ག་ཚམ་ཐོབ་་མས་

འཆར་དལ་ཚད་ག་ས་ཡ་༧༡

ན་འ་ལས་

༡༢/༨/༡༩/༡༦/༦/༡༠/༢༡ ད་འོག་སོ་སོ་ བས་འ་་་་ ས་ཡ་༡བས་གནང་འ་འག་ བར་ོ་དང་འོག་དཀར་ ས་
ཡ༡.༣ བང་་ས་ཡ་༡ བས་ བོམས་འམ་༡༧ཐོབ་་མས།

གང་ང་མག་འར་འང་ག་བ་འས་ ༦༧ ཝ་༦ནང་༢༡ བ་ཆ་ལས་༡༠༠ བ་འས་ན་ ན་ཁག་ཅན་་བ་
བཏོན་༥ དང་ འལ་ཡོད་་ཚན་ ཆང་ལས་བན་པ་་ན་༤འག་ ས་ལོ་༡ འོག་ར་༡།

འལ་ང་༡ཡང་འབད་མ་གས་ སོ་ནམ་ཚོང་ཁང་༥ བ་༣ བགས་མ་གས་པར་ཡོད། ད་ལས་ཕར་ཡང་་ཚན་་ས་

ན་་ལ་ད་ བ་ར་ད་པ་ར་་།

༢-ས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ལོ་ འཆར་དལ་ཚད་ག་དང་ས་འལ་ལ་་་ཁ་གསལ་་།
ོ ་པ་ལས་་་ ཚཊ
ོ ་འ་ལས་ཆ་འག་
༣-མང་་་ག་་ལས་འལ་་ ས་འལ་ལ་ཡད
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བ་་དན
ོ ་་ འཆར་ག་འ་དཔན
ོ ་ནས་ཁ་གསལ་་།
་་༡པ་ན་༡༠ ཐམ་ནང་ས་་བཏོན་༣/༢/༡༧་ ་ཚབ་འཛོམས་ དགའ་ད་ན་ཚོགས་་་བས་ ཚོགས་འ་ལས་
གནང་བ་བ་ད་པ་བཀའ་་ར་

མ་ང་ལས་ཏ་་ ལམ་ གཏན་འཇགས་ལམ་ས་ཡ་༢༢.༢༧ ཝང་དར་ང་་ཉམས་

བས་ ས་ཡ་༧་ མ་ང་མ་འམ་༧ ས་ཡ་༣༧.༠༧ གནང་་ན་ ཆ་འག་བ་་ན་་ལ་དཔ་་ན། ལ་་
དང་ ལ་་ཁག་༢་ད་།

ངང་ལག་པོ་ནས་ ༢༠༡༧༢༠༡༨ འཆར་དལ་ས་ཡ་༦ག་ཙམ་ལ་་འ་ ཚད་ག་དང་འལ་ལ་་ འཆར་༡༡ ས་ཡ་
༦ ནང་འད་ཚད་ག་འམ་༥.༤༡བགས་དནང་ད་་།

འཆར་ག་འ་དཔོན་ནས་ ས་་བཞག་་དང་འལ་ ས་ཡ་༤༠ག་ཙམ་ན་མས་ ད་ན་ལོ་་༣ནང་འད་་ས་ཡ་༣

བས་ཐོབ་འག་ དོ་ག་ལོ་ནང་ ས་ཡ་༧ མ་ལངམ་ག་འག་ སང་ཕོད་དོན་་ ས་ཡ་༦འག་ བས་ ས་ཡ་༡༨ ་

གང་ལས་འལ་ང་བ་ལས་མ་དང་་གནང་ག།

འཆར་དལ་ཚད་ག་ལས་འགལ་ཐོབ་ཐབས་ད་ར་་།
ང་མཁར་པོ་ནས་ འཆར་དལ་བ་འས་་བཝ་ད་ འཆར་དལ་ག་ས་ཡོད་དོ་བམ་ན་མས་ དོགས་གསལ་འ་

འཆར་དལ་མ་ོགསཔ་དང་ ་འབདཝ་ད་ མ་དལ་མ་ལང་པར་ཡོད་ར་་་ ་འབད་གས་པ་ན་ མ་དལ་འ་
གནང་་ར་ ོན་ན་བཀའ་་གནང་འ་ཡོད་ རང་བན་ར་འང་འཐོན་བད་ ག་ཚང་མཉམ་ ད་འོག་ག་ཚང་

བབ་་དང་ ང་མཁར་དམང་་་ཁང་ གསར་བ་་མ་དལ་མ་ལང་པར་ཡོད་ལས་ ཁ་ང་གནང་དཔ་འབད་་།
བ་འས་ད་་འ་ བཙག་འ་ས་ཚོད་དང་ ན་འལ་ས་ང་་ས་ན་ ་མ་འབདཝ་འ་ན་ར་་།
འཆར་འ་ནས་

ལོ་ར་བན་

འཆར་དལ་ཚད་ག་ལས་བས་ཐོབ་་འ་ལས་བན་

བས་འཐོནམ་ན་ར་་།

བས་ད་་འ་ ས་ཡ་༤ བས་བགས་ག་ ཚད་ག་ནང་འད་་རང་ལ་ད། ་ས་འ་ ང་གབ་འཚོ་བ་ལས་

འལ་་གཏང་་ ོང་ཁག་ལས་ ན་ཁག་་ལ་གཏང་་ མ་དལ་ན་ཐབས་གནང་ཐབས་ད་གས་གསལ་་ར་

་།

བངས་པོ་ནས་ མང་་་ག་་ལས་འལ་་བན་་ ལས་་༣༠/༡༢/༡༦་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་བས་ ར་་་
ག་བ་་་འ་ཡོད་པ་བན་ ས་་ལ་་ཡོད་ང་

ད་ོ་ན་ཐོ་ནང་མ་ད་པས་ར་དོཊ་གསལ་་།
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འཆར་ག་འ་དཔོན་ནས་ ཞལ་འཛོམས་བས་གང་ས་ང་ཡོད་ང་ མང་་་མཉམ་འལ་མདོ་ན་ཁ་ག་ལས་ ར་

་བགས་པ་ན་ གཞན་་དོགས་འ་་མས་ ལོགས་་་ས་འལ་ལ་ད་ ཡང་ན་ མངའ་་ནགས་ཚལ་ནང་ལས་
གནང་དས་ར་བཀའ་གནང་་ ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་ ག་ཐོག་་ ོང་ཁག་་མ་ོད་་།

ངང་ལག་པོ་ནས་ མ་དང་སོ་ནམ་ང་ལམ་བ་འས་བ་ཆ་ལས་བ་ཆ་བ་ག་ར་ན་མས་ དོ་ོ་མ་དལ་མ་ལང་
པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ད་འོག་༣་མ་དལ་བ་ར་ོང་ཁག་བདག་ང་་གནང་ད་ར་་།
་འན་ནས་

གཙོ་བོ་རང་

མཛད་གནང་ར་གསལ་།

ཡ་འ་འ་ངས་བཀལ་་་བ་ལ་དཔ་མ་ཚད་

་་ོན་པོ་དང་འས་་ནས་བ་ར་

ང་མཁར་པོ་ནས་ ་ས་ང་ལམ་ར་ དགའ་ད་ན་ཚོགས་ལས་ ་ཐོབ་ར་ན་གས་གསལ་་ ་་ོན་ན་
བས་བས་ སོ་ང་དང་བགཔ་བ་་ ཧོམ་པ་བ་བགས་་ ཡོད་ར་་བ་བན་ ན་་ལ་དཔ་འབད་བཀའ་
གནང་། ་ས་ལམ་་་འབད་ད་ས་བན་ཡོདཔ་ལས་ བ་ར་མཛད་གནང་ད་ར་་།
་འན་ནས་ གཙོ་མ་གས་་མཛད་དཔ་འ་ཁག་་ར་གསལ་།
ས་ོང་བདག་ནས་ གང་འལ་ག་་མང་རབ་ག་ཡོད་ང་ ་་བན་ས་ོན་པོ་མག་དང་འས་མག་ ོན་

གནང་་་ བན་། གཞན་་ོང་ཁག་དང་དཔ་ད་ བ་ཁ་ས་་ོང་ཁག་ག་ནམ་ག་ར་མན་མས་ གཞན་ོང་

ཁག་་ག་ལས་མ་འཐོན་ང་ འན་འ་འབད་གསཔ་ག་བཟོ་་དོན་་ མ་དལ་་གནང་་རང་ཡོད་ ཚད་བཞག་ད་

་འ་ཧ་ད་དཔ་དང་ལ གནས་ངས་ཧ་ད་དཔ་ཁག་་ ་་བ་འས་དང་ མ་དལ་བ་འས་་བ་དཔ་
འག་

ས་ཚོད་་འབད་མ་གས་པ་ན་

ག་ས་མ་དལ་བས་མ་བཝ་ར་

གང་་བད་བཏབ་དཔ་ལས་

བས་མ་བཝ་ཡོད་གས་གསལ་་ མ་དལ་ལག་པར་ཡོད་་འ་ གས་ཤོམ་་ བ་འས་བཏོན་པ་ན་ ་ལས་འ་

་མ་ལང་པ་ན་ གང་་་ང་བས་བ་་མས་ འཆར་ག་༡༢ པ་ཡང་བམ་ན་དོ་ འབད་དཔ་་ ས་་བཏོན་

འ་འབ་གས་བཞག་ར་ ོན་ན་་བཀའ་གནང་།

མང་་་ལས་འལ་ལས་ ལས་་བས་༩ ལས་༤ཆ་འག་བ་ག་

ད་ང་ག་༡གནང་་ར་་འ་བཞག་ད་།

མང་་་ལས་འལ་དང་
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ང་་ས་འགག་་་ མ་འར་ཡང་གནང་་
འཆར་དལ་ཚད་ག་དང་འལ་ཆ་འག་བ་

གནང་པ་ན་བན་་་མས་ ཚད་ལས་འགལ་བ་ན་ ཐོབ་ཐབས་ལ་ཁག་འག་ གཙོ་མ་གས་མཛད་གནང་ར་གསལ་
།

བར་ོ་པོ་ནས་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལོ་ ལས་་ཁ་གསལ་མ་མཇལ་ར་་་ འས་་་ས་ཁ་གསལ་ མན་དཔ་འག་
ར་་།

ས་ཚོད་དཔ་ལས་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ཁ་ག་ལས་ ད་འོག་་་འ་་བམ་གནང་ར་གསལ་།
འོག་དཀར་པོ་ནས་ ཀ་མ་་བར་ོང་གང་ལམ་་བསམ་པ་མ་ོགས་ ས་ཡ་༦་ ག་ཙམ་ཡོད་ས་ལས་ འམ་༡༧ལས་
་མ་འབད་ ང་ར་མ་དལ་ཡོད་་འ་ གནང་དཔ་་་ ་འབད་ཚར་་་་ ་ཆ་ོད་མ་གས་པར་ཡོད་ གནང་

ན་མ་དལ་བབ་ང་མ་ལང་པར་ཡོདཔ་ན་་།

འཆར་འ་ནས་ ་ལོན་ོད་་ཡོད་་འ་ མ་དལ་ད་་ག་་མཛད་མ་ད་ ལག་པར་ཡོད་་འ་ ག་་མཛད་གནང་
ར་་འ་རང་ཡོད་ང་ ལམ་ལ་ད་ག་ ན་་ལ་ཡོད་ང་ དགའ་ད་ན་ཚོགས་ལས་ མ་དལ་གནང་ཐབས་ད་
གས་བཀའ་བས་་ སང་ཕོད་ ད་འོག་གནང་ན་མ་དལ་ལས་ོད་་འབད་བཞག་པ་ན་བས་བ་་ད་ར་་།

་་བན་ས་ོན་པོ་ན་པོ་་ཞབས་ལས་ བཙག་འ་བ་་འས་་་དང་མཉམ་ ད་ས་ཚོགས་འ་ངས་༢པ་ནང་
འཛོམས་གས་་་ བན་་ དགའ་ར་ོད་བར་གས་ཤོམ་གནང་་་ བན་་ མ་དལ་གནང་གས་་གས་
ང་ས་དོ་ོ་་་ས་ གཙོ་བོ་ ལམ་གས་དང་ བ་འས་དང་ས་ཚད་་བ་ད་ མང་་་་འན་ང་རང་ཡོད་ ་
འབད་གས་པ་ན་བས་བ་
ན་ཡང་

ང་དང་ག་ཁ་ཡོད་

ས་མར་་བས་ཡོད་ གས་ཁ་ལས་ཕར་ འ་ བས་མ་བཝ་ད་ ཚོང་འལ་མདོ་

ཨམ་འཚོ་་དབང་ཚད་ོད་དཔ་ལས་

གས་ཁ་ལས་ཕར་

་ང་་བམ་་ད་

བགས་དོ་ ོང་ཁག་༣ ་བམ་་འ་བགས་དོ་ དལ་འཕོངས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ ོང་ཁག་འབད་བ་ལས་བན་
ན་འ་ས་ཟམ་་ ས་ཡ་༢༠༠ གཔ་ག་འ་་མས་ འ་མ་བགས་ གནས་ལ་འབད་ཝ་ན་ ན་ཁག་ཅན་་
བ་བཏོན་་ ཆང་་ལག་ར་་ན་་མ་ོད་པར་བཞག་་ པ་་ལར་ གང་ལས་བམ་་ལས་མ་ཡོད་ གས་ཤོམ་
་རང་འ་འོང་ར་་་དང་

་ཁང་གསརཔ་བ་་འ་

གང་ལས་བ་ར་ན་འག་

ངམ་ཉམས་བས་འབད་

དཔ་ན་མས། ག་་མ་བ་་ ང་༢༠༠ག་ཙམ་འག་ མ་དལ་ག་་ལས་ངས་་གནང་་ཡོད་ འ་པ་རང་
དཀའ་ངལ་ལ་འོང་ ང་བཅས་་གང་གནང་།
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ལམ་འ་ ག་་ཡང་ོད་ཚར་ག་ བ་ཚར་་་ ོང་ཁག་དང་ད་འོག་ལས་ག་་གས་ཤོམ་གནང་་་བན་་ར་
གང་གནང་།

ནང་བར་པོ་ནས་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལོ་ོང་ཁག་་བ་ཆ་འག་བ་་འ་ ཁ་གསལ་་མ་མནམ་ལས་ཆ་འག་བ་་

དོགས་པ་ཡོད་ར་་།

ངང་ལག་པོ་ནས་ མང་་་ག་་ལས་འལ་་འཆར་དལ་ ད་ལས་ཕར་ ལས་མ་བམ་འ་ལ་་་བས་ཡོད་

ད་དང་། མ་མཁར་་དང་མང་་་ལས་འལ་འ་ ངས་ད་་ འལ་བ་ོམ་ཡོད་ མང་་་དང་ ང་ད་་

འཛོམས་སར་ ན་ང་ཐབས་ས་བམ་་འཆར་ལས་མ་དང་མ་དལ་ག་་འབད་ཡོད་ག་ར་་།

་འན་ནས་ མང་་་ལས་འལ་བམ་ད་ པོ་ག་ར་ས་དཔ་ཁག་་བས་ ལ་ལས་ལས་འལ་ག་བམ་བམ་ང་
ང་བཅས་ག་ར་བཅའ་མ་གཏོགས་ད་ཁག་་ར་་།

་ོན་པོ་ནས་ མང་་་ལས་འལ་ མདོར་བས་་་ ལ་ཁབ་འོང་འབབ་བཟོ་་ཁག་་ཤོས་ག་ ་ལས་བན་པ་
ག་་ན་ མ་དལ་བཆ་༤༠་ ག་མ་ན་ མ་མཁར་ ་ན་ཁ་ ཝང་ཁ་ ་ཀ་་ ་ལོང་།

་བས་འ་ོམ་ཡོད་ ཁག་་ཤོས་ མ་ན་་་འ་ན་ ན་་༡པ་ནང་རང་བགས་དཔ་ན་ མ་མཁར་་་

འ་ མ་པ་ལས་རང་མ་བགས་ར་ གས་ག་ཡོདཔ་ལས་ ད་ོ་བན་ས་འབད་དོ་ གནས་ལ་འཝ་ན་

མང་་་ཐད་ སང་ཕོད་འ་བ་་ས་ན་ ་འ་ས་མག་་ ལས་མ་བམ་པ་ན་ ས་་བཏོན་འ་ གཏང་་
ནགས་ཚལ་་འ་ས་ཡ་༦༠༠གཔ་ག་བཏང་ག་ ན་་་མན་ག་་མན་མ་ས་ར་གསལ་།

ད་ལས་ཕར་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ལས་བད་་རང་ མཛད་གནང་ར་ལས་མ་བཟོ་འ་གསལ་། འོང་འབབ་དང་ ་གཡོག་
འ་བས་བཟོ་་འོས་འབབ་་་འ་ ལས་མ་བམ་གནང་ ཆ་རོཊ་ཡང་འབད་འོང་ར་གང་གནང་།

་འན་ནས་ ་བས་ཐོབ་་་ ལོཊ་ལོག་ཐོབ་་ན་པར་ མ་ཐོབ་་་་ ་བས་ན་གནང་ར་གསལ་།
ོང་བདག་ནས་ མ་ལས་མ་འ་་བས་ཐོབ་རང་ཐོབ་ ཡ་ལས་ཡ་འ་ ད་ཐོབ་་་བས་ན། ོང་ཁག་ར་བཏང་དོན་
་ན། ས་་དང་ ཤོ་ལམ་གས་་བ་གས་འབད་བཟོ་བཞག་ད་ར་གསལ་།

མང་་་ལས་འལ་འ་འས་་་ ག་ཡར་འ་འ་ ཚོགས་དམང་ནས་ ཆ་འག་བ་གནང་།
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གམ་པ༽ ས་ོ ནམ་་ཚན།
༡-སོ་ནམ་ན་ཁག་་ད་ས་ར་་མ་དང་ཚོད་བ་ནང་འན་མར་ཕབ་འབད་ད་པ་ར་ལས་

སོ་ནམ་

འ་དཔོན་་ཁ་གསལ་་་ནང་ ངས་གས་མ་༣་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༢པ་ནང་ ཚོད་བ་དང་་མ་ནང་

འན་བཀག་བམ་འ་ མདོར་བས་ག་་བ་ན་ ༢༠༡༦ལས་ནང་འན་མར་ཕབ་ འ་་༩འཚོ་ས་ས་གནས་ན་ང་
་ོབས་དང་ གནམ་གས་འར་བ་ལ་སོགས་པ་་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ ལ་ཐབས་་ ་གར་ལས་ནང་འན་འབད་

ཡོད་ང་ ལ་ཁམས་ནང་འན་བཀག་ཐབས་འབད་་འ་ མཁས་མག་་ས་བ་དད་འབདཝ་ད་ ་མ་ བནམ་
ངམ་ ་་ ༣ པོ་ ཚད་ག་ལས་འགལ་ན་ཁ་ཅན་་ས་ོར་་ཤ་ཡོདཔ་ལས་བན་འ་ན་ སོ་ནམ་ན་ཁག་ སོ་

ནམ་ལས་ངས་ འག་ཟ་ོད་བཅའ་ག་དང་འལ་ སོ་ནམ་ཟ་ཆས་མས་དོན་དབང་འན་་ ས་མཚམས་་འག་་་

ནང་ལས་བཀག་བམ་འབད་། ག་ར་མཉམ་འལ་གས་རམ་ཐོག་ལས་ ་བ་བ་ོད་མཛད་་ ནང་འད་འཐོན་བད་

ཡོད་་་ ལག་ན་འཐབ་གནང་ འཆར་ག་ལས་མ་ནང་བཊ་གནང་ ནང་འད་འཐོན་བད་་ལག་ན་འཐབ་གནང་
ར་་། འས་་དང་འ་དཔོན་་ས་ ཐམ་ཕ་ལས་ འ་ན་་ ་བ་བ་ོད་མཛད་གནང་ད་ར་ཐག་ད་ག།
-ན་ན་ད་བོད་ཅན་་འས་་ནས་

དགས་བསལ་་བསམ་འཆར་་་་བས་གནང་་་བན་་

ས་གནས་

གང་༢པ་འས་་བཙག་འ་བ་་་ བས་བ་གས་་་ ་དབང་མངའ་ཞབས་ལས་ ་འན་་དཔའ་གས་

གནང་་་ ་འན་ཡོངས་་གནངམ་ན་ ལ་རབས་དང་ན་པ་ག་ན་ དང་པ་་ང་པོ་འབད་བ་ལས་ ལོ་་༥་
ང་ གས་ཤོམ་་བ་འས་འང་་་བ་ཡོད།

ན་་༣་ད་མ་དང་ མཛད་མ་ག་འགན་ཁ་གསལ་་། གཞལ་ང་འ་ ོང་ཁག་༢༠ནང་ལས་ ་ོབས་༡༢-༡༤
བར་ན་ན་ང་ དོ་ག་ འཆར་དལ་ང་་འ་ ་ཚོགས་ནང་གང་ས་ང་་ སང་ཕོད་འ་ གཞལ་ང་ོང་ཁག་་

ཡར་གང་འ་གནང་་ར་བཞག་་ཡོད། ༢༠༡༦-༢༠༡༧་ འ་ ཁག་་ཤོས་འ་ འཕང་མཁར་ད་འོག་ནང་ ་འོག་༡
ནང་་ལས་འགལ་ད་ ་མང་ཤོས་བས་ས་ོང་ཅ་ལ་ ལམ་མ་ོད་ འོག་དཀར་་ཡང་འ་བམ་མ་ོད་པར་ཡོད་

༡༦-༡༧ ་ ་ན་རལ་་ཟབ་ས་ཡ་༡༠༠་ཟབ་བཞག་ཡོད་་འ་ ས་ཡ་༩༠ ་ག་ གཞལམ་ང་་གནང་ར་་་
འོག་དཀར་་ ་འབད་ཚར་་་ ་ཟབ་ཐོག་ལས་གནང་ད་པ་ར་ འས་་དམང་ས་ ་བ་ལ་བ་ན་ར་ ་

ང་ོད་ལམ་ གང་ལམ་ཁ་བར་་འཝ་ད་ ་ང་བོད་བས་ས་་ ང་ལམ་གནང་་ར་ གང་་རང་ཞལ་ཁ་
བས་འ་ཡོད་ ད་ན་ལ་མ་ག་ ད་ག་་ལས་ལ་་ན་ན་ ད་ན་་འབད་རང་ས་་ཡོད་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་
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ཁ་ག་ལས་ གཙོ་མ་ག་གནང་ག་པ་ན་ར་་་དང་ མང་་་ལས་འལ་འ་ས་ ་མཐའམ་བདའ་ཡོད་་ ས་
གནས་་ནང་ན་ ད་འོག་༦ ག་ར་ནང་་མཐའམ་བདའ་ཕོགསཔ་ན་

ར་གསལ་གནང་།

བན་ས་བ་ནམ་ལས་ མཛད་ད་པ་

ཚོགས་་འས་་ནས་ ཚོགས་ངས་༢པ་ནང་ བཙགས་འ་བ་་འས་་དམང་དང་ འ་དཔོན་ཡོངས་་བན་་ར་
་། ང་བ་བར་ལས་མ་ནང་འོང་བ་ཞོར་ཁར་ བཅའ་མ་གཏོགས་་་བས་ཐོབ་ད་ དགའ་ཚོར་ཡོད་། ངས་གསལ་

གནང་་ཁག་་བས་ ་ཚོགས་་ས་ད་ཡང་ ད་ན་ས་གནས་གང་་ མ་ཐོབ་པར་འག་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་
ད་ཡང་ ད་འོག་ཚོགས་་ས་ད་ ཚོགས་པ་་་ཐོབ་དཔ་ཁག་་བས་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་ཐོབ་ང་
ད་འོག་་ས་ད་ འས་་་་་ཐོབ་པས་ ཐོབ་དཔ་ཁག་་བས་

ད་འོག་གནང་ན་མ་དལ་ལམ་ོན་

བམ་འབད་ ན་་ལ་དཔ་ཡོད་ འ་་ཡང་ཐོབ་ཐབས་ག་ འཆར་ག་ལས་མ་་ཁག་་ཤོས་ ོང་ཁག་༡་ར་
མས་་གགས་་མཛད་ད། ཚོགས་་་བར་བ་མཛདཔ་ད་ དལ་ཁང་༦་བ་ར་ བ་ཆ་༥ ་ག་སོ་ནམ་དང་
་ནོར་་ཐོབ་ག་ གཞན་་་ གཞན་ཁར་གཏང་ག་ སོ་ནམ་་ཡང་ འཐོན་ངས་ད་པ་ཁར་ ཨ་་་འཐོན་་་

ཡང་ ང་ཚད་མཐོ་ག་ག་ར་་་ གཙོ་བོ་ སོ་ནམ་འཐོན་བད་ན་་ལཝ་ད་ ཟད་ས་ཡང་བད་དཔ་ ནམ་

དང་ནམ་ ནམ་ད་ནམ་་རང་ན་་ལ་དཔ་ཁག་་ ལམ་གས་ར་་རང་ མཛད་ད་ ལས་འལ་ན་་ནང་
མདའ་ད་ས་ཐང་་ལ་ག་

ར་ནམ་མས་

ད་ལས་ཕར་བ་ར་ན་་དང་གནང་་་ས་

མཛད་གནང་་་ ང་རང་ས་འ་་བ་་འབད་རང་ོད་་ཡོད་ར་གང་གནང་།

ཊ་ཁར་བམ་་

གས་ད་་ ་ར་ཚོགས་པ་ན་་ བམ་་ནམ་མ་ཚད་ ་ཚོགས་་ས་ད་ཡང་གནང་དཔ་ ད་འོག་ཚོགས་

་ས་ད་ ་ཚོགས་འ་་་ཡང་ལ་དཔ་་ཐག་ད་ག། མ་དལ་ཡང་ ་བན་ བ་ར་འཚོལ་་་བ་ལ་
དཔ་་བཞག་།

བ་པ༽གས་ོ བ་་ཚན།

ལས་་་བོམས་ཚོགས་པ་དང་་་བ་ར་ཚོགས་པ་་བད་གཏང་་ར་

ལ་དང་ག་མན་་ན་འལ་མ་གསཔ་གས་བམ་ནམ་ལས་ བན་།

གསོ་བ་འ་དཔོན་ནས་་་ནང་

༡-

ག་

བས་མ་བཝ་ོམ་ཤོས་ག་ རང་ོག་རང་་བཅད་་ ན་བག་ལས་མ་ག་བགས་གནང་བ་བན་ ོང་ཁག་ན་
བག་ལས་མ་བཟོ་འ་ཡོད་ ལས་མ་དང་པ་ོང་ཁག་ནང་་ཚན་༡ བཟོ་འ་ཡོད་ ན་ཁག་་བ་འཚོལ་ནང་ལོ་ར་་
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༣༦༡ ཝ་་་༦་ཝ་ན་མས་

མ་འ་བ་ནད་ག་ གདོང་ན་ོམ་ཤོས་རང་ ཟད་འ་ོམ་གནསཔ་ལས་ བས་

མ་བཝ་ོམ་ཡོདཔ་ལས་ ལས་མ་ཁག་༥ ང་བཅས་ོང་ཁག་ནང་བཀག་ཐབས་ལས་མ་འ་བགས་ད་། དཀའ་ངལ་
ོམ་ཤོས་ཆང་ལས་བན་པ་བས་མ་བཝ་ ན་ འ་མར་ཕབ་ ག་་འབད་འབད་་ན་ན་ ཆང་་ན་ང་མར་ཕབ་

དང་ བཀག་ཐབས་ཐག་བཅད་དཔ་ཡོདཔ་ལས་ དོ་ག་འབད་བ་ན་ ལོ་་༡་་༤ ཆང་་བན་་སོ་་ བཀག་ཐབས་
མཛད་དཔ་ཁག་་ར་་།

ལས་་་བོམས་ཚོཊ་པ་ ས་གནས་མཐའ་ར་ལས་ཕར་ ནད་ག་བཀག་ཐབས་་བ་ོད་་ཁག་་ར་་།
་འན་ནས་ ལག་ན་འཐབ་བན་ལས་ བས་མ་བཝ་ཡོད་་དང་འལ་འ་ ལམ་གས་བཟོ་ང་མ་བབ་དཔ་ལས་
བ་འས་ན་་དང་བཅས་ས་མ་ཚོགས་འ་ནང་ ་བ་ལ་དཔ་་ཐག་ད་།
་པ༽ བན་འལ་ར།

༡-

་ར་ན་འལ་་བ་བས་ ཐད་ཀར་་ཐོབ་མ་གས་པ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ར་བར་ོ་ད་འོ་་་ནང་ དོན་ཚན་
་ཤ་ཡོད་ ལམ་ཐག་ང་བ་ས་གནས་ནང་འབད་བ་ལས་ ང་གལ་ང་འལ་དལ་ཁང་་་བ་ལཝ་ད་ ལམ་གས་
་ང་སང་སང་ ་ར་་མ་སཔ་ལས་ ལམ་གས་་ར་་་བ་བ་ོད་འབད་ཐབས་ཡོདཔ་ག་ འབད་དཔ་འག་

ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་ བན་ོར་འབད་་བཏང་འ་འབད་ང་ ས་ལོན་ག་མཛད་་ན་འག་ བས་མ་བཝ་་

འཐོནམ་ད་ གཏའ་མ་ན་པར་ འགག་་དོ་དམ་འོག་་བགསཔ་ད་ དོན་དག་ང་་ག་་ཞོར་ལས་ བས་མ་བཝ་
ོམ་ར་འག་ ་་ག་ ང་གཏམ་དཔ་འཝ་ད་་།
ཡོད་

ལམ་གས་ག་མངས་དཔ་འག་

ས་ཆ་གཏའ་མ་བགས་ཐག་ད་ བཙོང་ཐག་མ་དཔ་འབད་

དང་པ་ད་འོག་་བན་ོར་འབད་་་ས་ལོན་མཛད་གནང་

བཝ་ཡོདཔ་ལས་ ཡང་ན་ ད་འོག་ལས་བཔ་ོར་འབད་མ་དཔ་ག་ར་་།

བས་མ་

བན་འལ་འ་དཔོན་ཁ་ག་ལས་ བར་ོ་པོ་་་བ་ལ་་་བན་་ར་་་ ལམ་གས་ནང་ཚང་དཔ་་ཤ་ར་

ཡོད་ ན་ང་ ལམ་ཐགས་ང་བ་དཀའ་ངལ་འག་ ས་ཤོག་ནང་ ་བོ་་ལག་ས་མ་བཀངམ་ལས་ པོ་་ས་ག་

དང་བན་གས་བད་་འོང་མས་ ཨ་་་འ་བས་མ་བཝ་འཐོན་མས་ ན་ང་ ད་ན་དཀའ་ངལ་ོམ་འ་ད། ས་
གཏའ་མ་འ་ གང་བས་འབད་་ན་པར་ ས་འ་་ར་་བཞག་ དལ་ཚབ་བགས་་འ་ཁག་་ ་ལོན་མ་དལ་
ལོག་བཏབ་ཡར་གང་འ་འ་ཡོད།
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དོ་དམ་འོག་་བགས་་ཐད་ ལམ་གས་དང་འལ་འ་འོང་ ས་ཆ་འན་བང་ཐད་ ད་ན་༡ རང་མ་འབད་ ་་དང་
འལ་་ ར་ཆ་བཀལ་་བཏང་དོ་ དཀའ་ངལ་ོམ་ཤོས་ ་མ་ག་ལས་ོད་་་ས་ གས་ཁ་འོང་འ་ ་ལོན་་
འབག་ བཏབ་་ད་པར་ དཀའ་ངལ་འཐོན་འ་ཡོད་ ་ར་་མ་་ དཀའ་ངལ་ོམ་འ་ད་ར་་་

གཞན་ད་དཔ་

ད་ ང་བཅས་ན་་ ་ལོན་གས་ཤོམ་་རང་ོད་་ཡོད་ར་་། དོ་དམ་འོག་་ད་་་ ་ལོ་༡༩༨༠ ལོ་ངས་ནང་་
་་ན་མས་ ད་ས་ནངས་པར་་ན་པས་ར་གསལ་།

ངང་ལག་པོ་ནས་ བར་ོ་པོ་་་་་བ་ར་ཡོད་ ང་བཅས་ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་ ད་ན་ས་ཤོག་ོངམ་་ ་

འབད་རང་ས་ག་བ་་གཏང་བཏངམ་ད་ར་་་ ད་འོ་ས་ག་ཡོད་པ་ན་ངམ་ག་ ས་ཤོག་བཀང་་ར་བ་
ལས་བན་ན་ ས་མ་་མ་ན་འལ་ག་ཚང་ནང་བམས་བཞགཔ་ད་ བས་མ་བཝ་དང་དཀའ་ངལ་ོམ་འག་ ་

ཚོགས་ནང་ལས་རང་མ་བཞག་དཔ་ཡོདཔ་ན་ན་ར་ན་་ལ་།

མས་ང་འ་དཔོན་ནས་ དོ་དམ་འོག་་བགས་་ཐད་ མས་ཞབས་ལས་འན་བང་གནང་བ་ཡོད་པ་ན་ངམ་ག་དོ་
དམ་འོག་་བཞག་ཐག་ད་ མས་འགལ་་་ན་འ་འབད་ང་ ང་བཅས་་བང་་ད་ར་་།

ང་མཁར་པོ་ནས་ བར་ོ་་དཀའ་ངལ་་་འ་ ་ར་་ཐ་དོན་་ཝ་ན་ ན་ག་ན་ག་ ་ཁ་ལས་རང་་
དཔ་ན་འག་ ང་གབ་ཚོང་ལས་ང་འལ་ཚད་འན་ལས་་བ་ན་འམ་༥འོག་ར་ཐོབ་་མས་་འབདཝ་ད་ ས་

ན་ང་འར་དོ་ཡོད་་བར་ལས་ག་་འབད་ན་ན་ར་་། མ་གཏའ་མ་བཞག་་འ་ལ་བ་འབདཝ་ད་བས་མ་
བཝ་འག་ར་་།
བར་ོ་པོ་ནས་

་ར་་དཀའ་ངལ་འ་མ་་ཐབས་རང་ད་

ལམ་གས་ལས་འགལ་བ་ས་ག་བ་་ཡོད་པ་ན་

ས་ན་མཛད་ད་ ན་འལ་ལམ་གས་ སོར་འ་སོར་འ་འཝ་ད་ཡང་ བས་མ་བཝ་འག་ ལམ་གས་སོརཝ་
ད་ ་བ་བ་ོད་འབད་གནང་་ལམ་གས་ག་བཟོ་གནང་པ་ན་བན་་་མས་ར་་།

ཚོཊ་གཏམ་གནང་པ་ན་བས་མ་བཝ་འག་ར་་་ ལམ་ོན་འ་་་བ་ཐོག་ལས་གང་གནང་དཔ་འག་་།
ངང་ལག་་ཐད་ མ་་མག་་གཊ་གནང་ ན་འལ་ལམ་ཊ་་ར་་གསལ་བཤད་གནང་དཔ་འག་ འལ་བ་

འཐབ་་འབད་བ་ན་བས་མ་བཝ་ད་ང་་་གས་གས་བས་མ་བཝ་འཐོན་མས་ར་གསལ་།
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ག་པ༽ ་ས་ར།

༡-ངས་ད་་ར་་ ་ས་ཞབས་ཏོག་དཀའ་ངལ་གསལ་ཐབས་་ ་ས་ལས་རོཊཔ་ག་་བཊ་
གནང་དཔ་ཁག་་བ་ར་ འཕང་མཁར་པོ་་་བ་ལ་་ནང་ འདས་པ་ཚོགས་ངས་ནང་་བ་ལ་འ་ཡོད་

ང་ ད་ན་་ས་དཀའ་ངལ་དང་བས་མ་བཝ་འཐོན་་རང་ཡོད་ ང་ཁག་ནང་་ས་ཞབས་ཏོག་ཐོབ་ཐབས་ཡོད་ག་
་།

ས་ོང་བདག་ནས་ ་ས་ཞབས་ཏོག་ད་་ ་ར་ག་་ག་ཡོདཔ་ག་ཐོ་བ་འབད་ ོང་ཁག་་གཏང་པ་ན་ ན་
ལས་་མ་བན་་འབད་ང་་ད་འོག་་གཏང་་ར་འདས་པ་ཚོགས་འག་ནང་་་བཞག་།

ནང་བར་པོ་ནས་ ས་་བཀའ་ོབ་གནང་་འབད་ང་ བས་མ་བཝ་འ་འཐོན་འ་རང་ཡོད་ ༢༠༡༥ ་ས་

བས་་་ ད་དང་མ་ད་ ད་འོག་་འ་་གནང་པ་ན་དང་ ་ས་ཐོ་བ་གསཔ་་བཟོ་གནང་པ་ན་བན་་་
མས།

ང་མཁར་པོ་ནས་ ནང་བར་ལས་་དོ་བམ་ར་ན་ ་ས་མ་ག་ནང་འཛགས་ས་ན་ན་ ག་་འབད་ན་ན་

ད་འོག་མ་ག་ནང་ཡང་ དག་བས་གནང་དཔ་དང་ ་ས་ད་་་ཐོ་གནང་དཔ་་། ་ཉན་མ་དལ་བ་ན་
འབདཝ་ད་ཡང་བས་མ་བཝ་འཐོན་མས་ར་་།

ོན་པོ་ གས་ཚན་ས་གནས་དམ་ཐད་ཁར་ལས་་ས་བ་པར་འོངམ་ད་ བས་མ་བཝ་འག་ གས་ཁར་་རང་་
ས་བ་པར་འ་དཔ་འབད་གང་གནང་།

་འན་ནས་ ས་ན་་འབད་་ པོ་ང་ར་ཨ་་ཡང་ ་ས་འཛགས་ས་ནང་བཏོན་བཞག་ག་བས་མ་བཝ་ོམ་
ར་འག་ ་ས་བ་པར་ བ་བ་འབག་་ ་འོག་ནང་་རང་འ་ཐབས་ཡོདཔ་ག་དང་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ལས་

ས་འཆར་ག་ལོགས་་ལ་་འབད་བཞག་།

་ས་འ་དཔོན་ནས་ ན་ཁག་་ན་་ལཝ་ད་ ་ས་་ོབས་ཚད་ག་ལས་ག་ག་ར་ནམ་ལས་ ་

བགས་ཐབས་ད་ང་ ་ལོན་ཝ་ད་་ས་འ་འ་ ་་ནང་ལས་ཐོབ་ག་ ང་ཁག་་་ས་་དས་གས་་བ་
ལ་་ན་ང་ ད་ོ་ན་པར་བཏབ་་འལ་ཆས་འ་ ང་ཁག་་ད། ནང་བར་་གསར་ས་དང་ འཛགས་ས་

འ་ མ་གས་ནང་ན་ ་་ནང་བགས་ད། འཛགས་ས་འ་ གས་ཁར་ད་་་་འཛགས་ས་འཐོན་འ་
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ཡོད་ ན་མ་དང་དཔ་ད་ ་ཤ་་མར་ཕབ་འ་འ་ཡོད་ ་ལོ་༣༠ལོན་་་ཡང་འག་ འ་་བཀའ་་་བགས་
ད་

གས་་་འ་ད་པ་ཐད་ འལ་པར་བཏབ་་འལ་ཆས་་ད་པ་དཀའ་ངལ་་ཡོདཔ་ལས་བན་ ་འོག་

་ནང་བས་མ་བཝ་ད་ བར་ོ་དང་འོག་དཀར་༢ངམ་་ ་་ནང་མ་ད་ག་ར་་།

ོན་པོ་ཞབས་ལས་ འལ་འན་དང་་མར་་ ལག་ན་འཐབ་་འབད་བ་ན་བས་བ་་མས་ར་གང་གནང་།
གཞལ་ང་དང་མ་ག་་བ་་ང་རང་ན།

ས་ོང་རབ་ནས་ ང་བཅས་ག་ར་གས་བསམ་བས་དཔ་འག་ ས་ད་དང་འལ་་ ལག་ན་མ་འཐབ་པར་ས་
་འ་ན་མས་ ད་འབད་བ་ན་ བངས་ད་འོག་་ ་ས་ག་ར་ཀམ་་ར་ནང་བགས་་ལག་ན་འཐབ་མས་
འ་་བས་མ་བཝ་ན་ག་ ལ་རང་་མ་འབད་ ཕ་་རང་བ་་ན་པར་ ༢༠༠༨་ ཁ་འབག་པ་ོད་གར་འག་
་ནང་ད་ར་ན་མས་ ་ས་འ་བ་་རང་འག་འ་་གས་བསམ་བས་གནང་ར་་། ་གཡོག་པ་ཚད་

ག་དང་ཡང་འལ་ད་ ང་ཁག་ནང་་་ས་་འ་ ང་ཁག་་རང་འགན་ར་བཀལ་ད་ར་་།
་ས་འ་དཔོན་ས་ ག་་མཛད་གནང་དཔ་་བཞག་།
ོ ་དང་མ་བཟ།ོ
བན་པ་༽ ཞབས་ཏག

༡-ང་་ས་ལས་ང་ལམ་ལ་ངང་ཡོད་་དང་ མ་ང་ལས་་ང་ན་ ལམ་ཉམས་བས་འབད་དཔ་ཁག་
་བ་ར་ བངས་པོ་་་་ནང་ ང་ལམ་དང་ ་ང་གང་ལམ་འ་ས་ཕན་པ་ ོམ་ཡོད་ང་ ད་ན་

བ་འས་ད་་འ་དང་ ལམ་་གནས་ངས་འ་ ་ག་འབད་རང་ཡོདཔ་ལས་ ཐོ་འ་་ར་་རང་ན་ ཉམས་
བས་དང་བཟོ་་ལམ་གས་ག་བམ་ཡོད་ག་ར་་།

ངང་ལག་པོ་ནས་ ཁ་ད་ད་འོག་་དོན་་ཁག་་ཤོས་ག་ན་ གང་ལམ་འ་ ་འབད་རང་བཞགཔ་ད་ བས་མ་
བཝ་དང་དཀའ་ངལ་ོམ་འག་ གནམ་དན་ཡང་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནམ་ར་འ་དཀའ་ངལ་ོམ་་རང་ཡོད་
ར་་།

ལམ་ལ་བཟོ་ག་གཙོ་འན་འ་དཔོན་ནས་ འ་བ་ལན་ ཚ་ང་ལང་་བ་ ང་བཅས་ང་ོགས་དང་ ལས་ངས་ན་

ཁག་་ཚ་ང་ཡོད་ ཁ་འབག་་ོད་ཚར་་ ༢༠༡༥་་ང་་ས་ལས་ ང་ལམ་་ལོ་་ར་༤ན་ འགན་ག་ར་
་འབད་བ་ན་ ་་༡༡.༢༠༡༦་མག་བ་དཔ་ན་ ༡༢.༢༠༡༦་ཆ་ད་གཏང་་འབད་བཞག་། ཁ་འབག་པ་འབོ་
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འ་ཡོད་ ཁག་ཁག་༣་ག་བཟོ་འ་་ོད་་འབད་འཆར་ག་བཟོ་དོ་ འབད་ག་པ་ན་ མ་ང་ལས་བ་ང་ན་

ཉམས་བས་འབད་་ན་ དས་ོགས་ོང་ཁག་་བ་འབད་བ་ལས་ ཤར་ོགས་དང་བ་ོགས་འ་ས་གང་ལམ་ན་
ར་་།

ང་མཁར་པོ་ནས་ ་ཐངས་འ་ གས་ཤོམ་ཡོད་ང་ ང་ལམ་འ་ག་་འབད་ན་ན་ ཁ་འབག་༢༠༡༣ལས་འ་

བགས་ ད་ན་ག་་འབད་ལམ་གས་དང་འལ་ག་་འབད་མཛད་ང་ ཆད་འ་ ་ར་་ན་མས་ མ་གཞོང་ལས་
འ་བགས་ ང་མཁར་་ལམ་འ་ སོ་ང་ག་་ཡོདཔ་ག་དང་ དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་ཡོདཔ་ག་་།

བཟོ་ག་འ་དཔོན་ནས་ ག་་འས་ཤོར་་་ཁ་གཏང་་ན་པར་ ག་་འབད་འས་ཤོར་ཤོརཝ་ན་ན་ ག་བ་འབད་
་ གང་ས་གནང་་འ་ཁག་་བས་ར་་།

་་ོན་པོ་ཞབས་ལས་ ད་པ་ས་མཚམས་ལ་་བཟོ་་༡༩༧༢ ༡༩༨༣ ༡༩༩༠ ༡༩༩༢ ༢༠༡༦ ་མཚན་གས་བད་
་ ལོ་བར་བན་ ང་ན་ད་་ཡོད་ ལ་་ཁ་ད་དཔ་འབད་ཝ་ད་ མ་ཐང་མ་་ལས་ མད་་ག་པས་
མ་་ང་ཀ་འབད་བ་ལས་བན་ན་མས།

ས་གནས་གང་ཁག་་ཏོག་ཏོ་འབད་བ་ལས་ ས་ད་་གས་ཤོམ་འབད་མཛད་་ ལག་ན་འཐབ་དཔ་དང་ བར་
ོད་འབད་དཔ་་གས་ཤོམ་མཛད་གནང་ར་གང་། གང་་་དཔ་་འཐོན་པ་ན་ ང་བཅས་འས་་༣་

ནམ་ར་འབད་ང་གང་གནང་།ལམ་གས་དང་འལ་་ ཆ་རོགས་འབད་འོང་ར་གང་།

་འན་ནས་ ལ་་འ་ ས་མཚམས་་བཟོ་འ་ལག་ན་འཐབ་པ་ན་བས་བ་་མས་ ད་ོ་བམ་འབད་བ་ན་ ་
ལོ་་ར་༡༣ ས་གནས་ན་ང་་ན་པར་ མ་ཐང་་་་ོ་དཔ་འབད་་བ་ལ་་འབད་ན།

ངང་ལག་པོ་ནས་ ་་ནང་བད་ལམ་གས་ཡོད་ང་ ་ར་ལས་་བ་ལ་་འ་ ངས་དང་པ་ན་ གང་་་བ་
ལ་་ཡོདཔ་ག་རང་མཛད་གནང་ད་ ་ལོ་་ར་༡༣་ག་ས་ངས་ནང་ ན་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ ང་བ་དོན་་
ཕན་ཐོག་ཡོདཔ་ལས་ ་བ་ལ་་ཡོདཔ་ག་ར་་།

ས་ོང་བདག་ནས་ ་་ོན་ན་དང་ ནང་ད་ོན་པོ་་མན་ མ་འར་༩༡ ་ག་ ོད་ག་ ལ་་འ་མ་

ཐང་མ་་་རང་བཟོ་དཔ་ཁག་་བས་ ན་ང་དོན་་ ོ་བཟོ་བཟའ་ ཆང་འང་གས་གས་བཀང་བཞག་་འཝ་
མས་ ལ་་འ་ ས་མཚམས་་རང་བཟོ་བ་ན་བས་བ་་དང་ ན་ང་་ཕན་པ་ོམ་འག་ ་གར་་ས་ངས་
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ནང་ནམ་པ་ན་ འོང་འབབ་བཟོ་ག་ ང་བཅས་འག་ནང་་་འོང་ང་ ལམ་གས་དཔ་ལས་ ག་ག་ཡང་ན་འག་
མ་ཐང་མ་་་ ོ་བ་ན་ ང་བ་དང་ བ་བཤལ་་ཕན་ཐོག་འག་ མན་ལམ་བཟོ་་་ཡང་བས་མ་བཝ་

འག་ ད་པ་ན་དཔ་་རང་བཟོ་བ་ན་བས་བ་་ད་ ཡོདཔ་ན་ཡོདཔ་འབད་རང་ང་ང་བཟོ་དཔ་དང་ ད་
པ་ན་ མ་པ་ལས་རང་དཔ་་བཟོ་བ་ན་ར་་།

་་བན་ས་ོན་པོ་ཞབས་ལས་ མ་ཐང་མ་་་དཀའ་ངལ་ཡོད་ར་ ན་་གང་་རང་ལ་ ་ཡང་ནང་ད་
ོན་པོ་དང་ ང་རང་་ལ་གནང་ར་་། ད་་་་འ་འཛོལ་སོང་ག། ོན་ན་་རང་ལ་གནང་ར་གང་།
ལས་མ་དང་འལ་གང་་ན་་ལ་་འབད་ཐག་ད་། ་་ོན་པོ་མག་ོན་གནང་་་བན་།
༡༧/༢/༢༠༡༧ ་ནམ་༢པ་ས་ད་ཐོ།
བཟོ་ག་གཙོ་འན་འ་དཔོན་ནས་ ་ང་ང་་ས་གང་ལམ་ཁ་འབག་ཚག་ཁ་མ་ད་པར་ བཏོན་བཏང་་ ་མཉམ་

ས་བ་དོ། ་་༦པ་ནང་འད་ ཁག་༣ ་ག་བཟོ་འ་ ཁ་འབག་་ོད་འ་ བ་ཚརཝ་འབད་ར་ལ་་འབད་་
བ་བན་ འས་་་ས་ཆ་འག་བ།

༢-སོ་ནམ་ཐང་་ ང་གབ་བཟོ་ན་ང་འལ་འཆར་ག་འ་ གས་་གཞན་དང་མ་འཝ་ག་བཟོ་ད་
པ་ར་ལས་ ངང་ལག་པོ་་་་ནང་ ལ་ཁབ་་གནས་ངས་བམ་ག་ ས་ན་ལ་ཁབ་ ལ་ཁབ་་་

གས་བམ་ག་ བསོད་ནམས་ཐང་གས་ཚན་ང་པ་༨༠.༩༠ ཙམ་ཡོད་ཡོད་ ད་ན་མ་བ་་་བཟོ་བད་མ་འཝ་
བ་ད་ག་

ད་ལས་ཕར་ རང་གས་བཟོ་བད་དང་འལ་་ ས་་དང་ས་་བཏོན་འ་བ་་ ད་འོག་ག་ར་ནང་

༡འམ་༦ དང་གཞན་་འ་འམ་༡༢ གནས་དོ་ཡོད་་འ་རང་བ་་དོན་་ རང་གས་ས་་གནང་པ་ན་ འ་དང་
འལ་་ ག་་་ར་་།

ས་ོང་བདག་ནས་ བཟོ་བད་མ་འ་ངམ་ག་ན་པར་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ གཞན་ཁར་ཡང་འབད་

འ་འག་ བསོད་ནམ་ཐང་བམ་ག་་ མ་འོངས་པ་་མ་འ་ཁར་ཆགས་་འོས་འབབ་འག་ མ་་ངམ་ག་མནོ་
བསམ་མ་བཏང་པར་ མ་འོངས་ང་གབ་འཆར་ག་བམ་་ ལས་མ་ནང་ང་བཅས་ཡང་བན་ས་འབད་བར་ འབོ་

གནང་པ་ན་བས་བ་་མས་ར་་་ཡོད་ ཡན་ལག་མ་ངམ་ག་ན་པར་ ང་གབ་་འཆར་ག་ཡང་བམ་

དཔ་ཡོད་ མ་ངམག་ན་པར་ ལམ་་གར་ གས་གས་ ་ད་ད་ ་་་ཡང་འཆར་ག་བམ་འ་ཡོད་
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བསོད་ནམས་ཐང་ང་གབ་འཆར་ག་བམ་གནང་ད་པ་་བ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ལས་ཐག་བཅད་འ་ གང་་་
བ་ལ་བ་ན་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་འཆར་ག་བམ་གནང་་ན་ མ་འོངས་པ་་ད་ོན་བམ་ག་འ་་ར་
གསལ་གནང་།

ནང་བར་པོ་ནས་ ན་ང་ན་ང་་འངས་ར་ས་ན་ས་ང་་བས་མཇལ་་ མ་དལ་འཐོན་ངས་ད་

གས་པོ་་ཝ་ན་མས་ བདག་ང་ཁ་ག་ལས་ རང་གས་ལ་མན་ཡོདཔ་ག་བཟོ་བ་ན་ ད་ོན་བམ་ག་
འ་་ན་མས་ བཟོ་ན་བཅའ་མས་དང་འལ་འ་འབད་བ་ན་བས་བ་འོང་ ་་ཧག་ཀ་ཧོག་ཀ་་བས་མ་
བཝ་་ཡོད་པ་ན་ ད་འོག་་ར་གས་བས་་འབད་ད་པ་ན་གས་ཤོམ་འོང་་མས་
་འདམ་དང་ོ་་ར་བ་དཔ་འབད་བཞག་་ཡོད་ར་་།

་་་ནམ་པ་ན་ ་ཁ་

བར་ོ་པོ་ནས་ ང་གབ་འཆར་ག་བཟོ་་དོན་་ ་བ་ལ་ད་པ་་།
ངང་ལག་པོ་ནས་ བསོད་ནམས་ཐང་ཡར་ས་འ་་འ་ ས་་་ཀ་བན་ན་ ན་་ལ་་ ལས་མ་དང་

འཆར་ག་མ་གནང་པ་ན་བན་་་མས་ ལམ་་ག་ར་བཀག་ཆ་འབད་་ཡོད་ར་་།

ངང་ལག་ད་འོག་ ལམ་དཀའ་ངལ་འཐོན་་འ་ ས་འཇལ་བ་ནམ་ས་་ མ་བ་ད་ར་ ས་་ནང་བད་ད།
ཚོགས་དམང་ནས་ ང་གབ་ས་་བཟོ་གནང་ད་པ་ར་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་ ས་འལ་་བ་ལ་་་ ག་
གང་་ ཆ་འག་བ་གནང་།

༣- ོང་ཁག་བཟོ་ག་འ་དཔོན་་ ང་་ས་ཡན་ལག་མ་་ ལམ་ོན་ར་ལས་་བ་ལ་་ནང་ ས་་འཆར་ག་
༧པ་བས་ལས་རང་ མ་ཆགས་ག་ ༡༩༩༥་འཆར་ག་བམ་ག་ ༡༩༩༧་ས་གང་བས་་ ་ར་་ས་དང་
ང་འས་ད་འས་་ོད་ག། གཞལ་ང་མ་་འོག་་ ང་་ས་ན་ ་ཚོགས་༢པ་ཚོགས་ངས་༥པ་ནང་

ལས་ཐག་ད་གནང་། ས་ཆ་ག་ས་ཡོད་་༤༠ འ་ ་ར་་ག་་འབད་ལ་་ན་ན་ ན་འལ་ལ་་ གཞལ་

ང་་ འག་་ ནང་་༡ ལས་འགལ་་ཐོབ་ ཚོང་ཁང་ཡོད་ང་ ་ས་ ོང་ཁག་་ད་པ་ན་་ཐོབ་ ཚོང་ལོ་་༡༠

ག་་ གཞན་མ་ཁར་ས་ཡོད་་་ཐོབ་ ག་ཐམ་ལག་ན་མ་འཐབ་པ་དང་ གཞན་་འཐབ་བག་་་་ཐོབ་ ་

ཀར་༢༥ ག་་་ཐོབ་ ཏོང་ཏོ་ས་་ལོ་་༢༠ ག་་ོད་་་་བས་ལ་་ ་ག་ན་་འ་ ངམ་ངམ་ག་
ན་ གསརཔ་ལ་བ་ན་ས་ན་་འབད་ར་་།
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ས་ཆ་ོད་་ས་ཊ་་་༤༢ ལག་་བ་ འ་ད་ ་མ་དང་ ནང་་ད་ ས་ཚོད་་མ་ོད་་་་ོད་ ས་

ོད་ནམ་ལས་ ལོ་་༡༠ ན་ གཞན་་ོད་་ག་ གཏའ་མ་བགས་ཐག་ད་ ས་ཚོད་དང་ས་གནས་ནམ་ན་་

ན་ན་ བ་བགས་འབད་འོང་ ལོ་༣ནང་མ་བ་ད་ ་མ་ལས་ོད་་ཡོད་་་ཡང་ ལོ་་༢ནང་འད་མ་མ་བ་པ་
ན་ གང་བས་འབད་་ མ་་ལམ་གས་ར་ལག་ན་འཐབ་།

གསོ་བ་འ་དཔོན་ནས་ བསམ་འཆར་་་ནང་ ད་ད་༩ཚང་ད་ར་དོགས་གསལ་་།
་འན་ནས་ ་ག་ན་མ་ལས་བཀག་ ཆ་འག་ད་ས་མཛདཔ་ད་ ག་་འབད་ན་ན་ ་ར་་གནས་ལ་དང་ལམ་
ཊ་ཧ་ར་མ་དཝ་ལས་ ་ག་ན་་བཀག་ད་པ་ན་བས་མ་བཝ་འག་ར་དོཊ་ལ་་།

ས་ོང་བདག་ནས་ ཆ་འག་ད་ས་བ་ད་ ་ག་ཡང་ད་ས་ན་ར་བཞག་དཔ་གསལ་། མ་ཁར་གང་ས་
ནང་་ར་མ་བ་ོད་་་ ་མ་་བ་གས་ཤོམ་མ་ོད་པས་ ད་ས་གས་ཤོམ་འབད་བཤད་་བ་་ བལ་

གས་གཏང་་ ང་་ས་མ་ནང་ས་ཡོད་་་་ན་་ན་འག་ ལམ་གས་དང་ལམ་ོན་གས་ཤོམ་བཟོ་དཔ་

འག་ ་བམ་་རང་ ན་ང་ཡང་་བམ་་རང་ན་ ཚོགས་འ་ལས་ཆ་འག་བ་་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་ལ་
ད་ ཡ་ལས་བཀའ་་ལོགས་བས་བནམ་ལས་ངམ་ག་ལག་ན་འཐབ་་ར་གང་།

ང་མཁར་པོ་ནས་ ང་ང་ས་མ་་ར་ ས་༨༠ལས་༤༠ ོད་ཚར་ག་ ད་ོ་མཐོང་ང་ མ་༡༤་ག་ལས་ན་
འག་ ་མ་ལས་ོད་་་ ད་ན་ལམ་གས་ར་ལག་ན་མ་འཐབ་པར་ག་་ས་ཡོདཔ་ན་ན་ ལམ་གས་གས་
ཤོམ་བཟོ་དཔ་འག་ར་་།

ང་མཁར་དམང་་ནས་ ད་ས་་་ལ་ལས་ ངས་གསལ་ག་་མཐོང་མས་ར་་་ ་ཡང་ ་ག་ལམ་གས་
ནང་ར་་།

ངང་ལག་པོ་ནས་ ོང་ཁག་མ་་དང་ག་ཁར་ ཡན་ལག་མ་་ས་་ཡང་ག་་འབད་ཡོད་ག་་ར་་།
ང་ས་ས་མ་་ལམ་གས་འ་གས་ཤོམ་བཟོ་ག་ ཆ་འག་ལ་ལས་བ་ ་ག་བཀག་ཆ་་མ་ལས་འབདཝ་ད་
་བབ་པས་ར་་།

ནང་པོ་ནས་ ཆ་འག་ད་་བ་ ་ག་་ ༡༢.༢༠༡༦ལས་བཀག་ཆ་འབདཝ་ད་་བབ་པས་ར་་།
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ང་གམང་་ནས་ ས་ཆ་ཐོབ་ལམ་་མ་ོད་་དང་
ས་ོང་བདག་ནས་ ་ག་ན་་ད་ས་ན་བཞག་པ་ན་བས་བ་་མས་ ་མ་ལག་ན་མ་འཐབ་ལས་བན་ད་

ས་བཟོ་ད་ ལམ་ོན་ལོ་༡་བཟོ་་ན་ན་ ་ག་ད་ང་ན་པ་ན་ ད་ན་་༢༠༠་་ག་བགས་་ག་་འབད་
བཞག་་ བས་བ་་དོན་་ ལམ་གས་བཟོ་ད་་འ་ལས་བན་འ་ན་ར་གསལ་།

ང་པོ་ནས་ ལོ་༢༧འ་ཡོད་ང་ ་ག་མ་བགས་པར་ཡོད་་་་ བས་མ་བཝ་འག་ར་་།
འཕང་མཁར་པོ་ནས་ ༢༧་འ་་་ ་ག་༢༠༠ཡོད་དོ་མས་ ས་འཆར་ཨ་་ག་འར་བས་གནང་དཔ་་།
མ་་འས་་ནས་ མ་ནང་་ར་བ་ལན་འབད་་དོན་་ ང་་ག་ཐོག་གནང་ད་ར་་།
བར་ོ་པོ་ནས་ ཚོགས་འ་ལས་ཆ་འག་བ་ད་པ་ས་ག་་ ག་་མཛདཔ་ད་རང་ འས་་་དང་མཉམ་བན་
ས་ཐོག་་ ཚོགས་འ་ས་ག་ལས་མ་ནང་བགས་དཔ་འག་ མ་་འས་་་རང་ མ་ས་པ་ན་ བས་
མ་བཝ་་འོང་་མས་ར་་།

་ཚོགས་འས་་ནས་ ན་ང་འམས་ངས་ནས་ ་ཚོགས་༢པ་ཚོགས་ངས་༥པ་ནང་མ་ཆ་འག་བ་ཡོད་ང་

མན་མཐོ་མས་ཞབས་ལས་ བཀའ་་གནང་བ་ར་ ་མ་མ་་༤མ་གཏོགས་ གཞན་་མ་་དང་ཡན་ལག་མ་་
་ མཚམས་འག་བཞག་ཡོད་ང་ ཆ་གནས་འ་ ༢༠༡༠ ་མ་་ ཆ་འག་བཞག་ད་ ང་་ས་འ་ ་མ་ལས་

འབད་བ་ལས་བན་བས་མ་བཝ་ན་འག་ ཚོགས་འ་ཁ་ག་ལས་ ལམ་གས་་གས་ཤོམ་བཟོ་འ་ཆ་འག་འབད་
་ལ་བ་ན་ འཆར་ག་༡༢ པ་བམ་ད་བས་བ་་མས་ར་གང་གནང་།

ང་དམང་་ནས་ ་བས་དང་ག་མ་ར་་་འོག་་་ར་་ གནང་ད་པ་་།
བར་ོ་པོ་ནས་ ལམ་གས་ཡང་བཟོ་ག་ ན་ང་ བས་བ་་འ་ ལོ་ངས་༢༥ ལས་ག་་མ་ནང་འམ་ོད་
་་་ ་བས་དང་པ་གནང་པ་ན་དཀའ་ངལ་གསལ་ཐབས་་ན་མས།

ཚོགས་དམག་ནས་ ་ག་ན་་་ས་འ་ད་ས་ན་བཞག་་ བཟོ་ག་འ་དཔོན་ནས་ལ་་་ ག་ཡར་གང་་
ཆ་འག་བ་གནང་།

ནང་བར་དམང་་ནས་ འཆར་ག་འ་བ་་རང་མ་ཐོབ་ལས་ ་ཐབས་ལ་་།
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ས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལོ་ ོང་ཁག་་བ་དང་ ད་འོག་་འཆར་ག་ལས་མ་ཆ་འག་གནང་།
= མ་་འས་་ནས་ ང་གས་ཚན་འ་ ར་ག་ནམ་་བཞག་དཔ་ནམ་ལས་ ལ་འ་མ་་ལ་ཕོགས་་

ཡོདཔ་ལས་ ལ་ང་གབ་་བཏབ་་ཡོདཔ་ག་་།

བཟོ་ག་འ་དཔོན་ནས་ ང་པ་༢༧ པོ་ང་གབ་ལ་་རང་ན་དོ་ ང་་་འདོད་འ་ ང་་ར་ག་ར་ ས་དང་
མ་ཡོད་གས་ང་གབ་ལ་བགས་པ་ན་བས་་བ་ར་་།

བར་ོ་པོ་ནས་ ས་ག་ནང་དཔ་མ་ཚད་ ་༡་བསམ་འཆར་བམ་མཐོང་མས་ ཆ་ད་བཞག་དཔ་་།
འོག་དཀར་པོ་ནས་ ལམ་གས་ནང་ད་་འ་ ཆ་ད་གཏང་ད་ར་་།
་འན་ནས་ང་པ་༢༧ ཐོབ་་རང་ཡོད་དོ་ད་ གཞན་་ས་ཆ་་ མ་་ལམ་ཊ་ར་ལ་ད་ ང་ནང་ ཚོང་ཁང་

དང་ བཟོ་བཟོ་ཁང་་བས་་བ་འོང་ར་གསལ་།

ནང་བར་པོ་ནས་ ང་གབ་ལམ་གས་ར་ བཞག་་ཡོད་ མ་ག་འ་ཕོགས་དཔ་ཡོད་ ཚོང་ཁང་དང་ ཁང་་ོ་
ད་ཡོད་ ན་ང་ ང་ཡངས་ཐོག་བཞག་གནང་ གཞན་གས་ཁར་ལས་འཐོན་་་ ་ཁར་བཙོང་ཐབས་ཡོདཔ་ག་་
།

ང་མཁར་པོ་ནས་ འོག་དཀར་པོ་་་བ་ར་ན་ ་ར་་ལག་ས་ཡོད་ང་ཆ་གནས་ན་འག་ ན་་ཡང་ཆ་
གནས་དཔ་འབད་བཞག་ད།

བདག་ང་དང་འལ་བ་དོན་ཚན་་ ས་ག་ལམ་གས་དང་འལ་་རང་ས་ན་དང་ བཏོག་དཔ་འོང་ལ་མ་
ཚོགས་འ་ནང་གས་ཤོམ་འོང་ར་གསལ་གནང་།
བད་པ༽ ས་དང་ལམ་ལ
ོ ་ར།

༡-ངང་ལག་པོ་་་་ནང་ བསོད་ནམས་ས་ང་་ཚང་་་མོ་མན་ཁང་གསར་བངས་གནང་དཔ་ར་ འཆར་
ག་ལས་དང་གཙོ་མ་ནང་ད་ང་ ་ཚང་་ཁ་ག་ལས་ དལ་ས་ོན་པོ་བས་བས་་བ་ལ་བ་ར་ འལ་

འན་ཐོག་་པོ་ང་་བཀའ་གནང་་ ལམ་གས་དང་བན་ད་ ད་འོག་ཚོགས་་དང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་བད་་
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ན་་ལ་ད་ར་བཀའ་གནང་་ ང་གབ་་ཁང་དང་ ་ཚང་་་འ་འོང་ཁག་ཝ་ལས་བན་འ་ ་ར་དང་
་ཚང་་ཁག་ཝ་ལས་ དགས་བསལ་་་བ་ལ་་འ་ན་ར་་།

ས་ོང་བདག་ནས་ འཆར་ག་དང་ མ་དལ་ད་པ་ལོ་་ན་མས་ མ་དལ་ཡོད་ང་ ན་ཁག་ལས་གནང་བ་ད་

པ་ན་བས་་བ་འོང་ ་ར་་དཔ་ཁག་རང་་བ་ན་ འཆར་ག་༡༢ པ་གཙོ་མ་ནང་བགས་པ་ན་ར་གང་
གནང་།

ས་ོང་རབ་ནས་ མན་ཁང་༡་འ་བཞག་་ཡོད་ འ་་མ་ལང་པ་ན་ འཆར་ག་༡༢ པ་ནང་བཞག་ང་མ་
བབ་ན་འག་ར་།

འཆར་ག་ནང་ད་འག་ མ་དལ་༡.༢ ་ལན་འག་ མ་བབ་ན་འག་ར་བཞག་།
༢-བར་ོ་པོ་ནས་ རང་གས་ག་ལམ་མ་གཞག་ལ་མན་ལག་ན་འཐབ་དཔ་ཁག་་བ་ར་ ཁ་གསལ་་་ནང་

ལ་ཁབ་ང་བ་་དོན་་ན། བཅའ་ག་ཡོད་ང་ རང་རང་སོ་སོ་གནས་ངས་དང་བན་ལམ་གས་ག་བཟོ་དཔ་
འག་ ཐད་ཀར་མཐོང་ག་པ་བ་དང་ད་ར་ན་མས་ འ་དཔ་ཆ་བ་ག་ར་་འགན་ར་ཕོགསཔ་་མས་ ལམ་

གས་ག་བཟོ་གནང་ད་ཁག་་བས་ར་་།

ངང་ལག་པོ་ནས་ ོང་བར་བས་་ ་ར་ཡོད་ཚད་གཔ་ག་ར་་ཁག་་ར་བཤད་པ་ར་ ལམ་གས་བཟོ་དཔ་
ཁག་་ ས་ད་བཏོན་འ་འབད་་ན་ན་ ཡང་ན་ ཚོགས་པ་བཟོ་འ་འབད་་ན་ན་བ་ར་་།

ོལ་འན་འ་དཔོན་ནས་ འཆར་ག་མ་་རང་འབད་དཔ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ངས་དང་དས་པ་བཤད་་་བ་བ་ོད་་
ལམ་གས་བཟོ་བ་ན་ཕན་ཐོག་ འཆར་དལ་ད་ན་མ་པ་ལས་མ་བཞག་ག་ འཆར་༡༢ པ་་འཆར་དལ་་བཞག་
གནང་པ་ན་བས་བ་ར་་།

ན་ང་འས་་ནས་ གཞན་དང་མ་འཝ་མཇལཝ་མས་ ང་ས་ཚར་༢/༣ ་ག་རང་བཅའ་མ་གཏོགས་བས་ ལ་

ཡོངས་ད་ག་ོང་ཁ་ང་འལ་དོན་་ ་ཚོགས་ནང་ས་ག་ལ་་ ོང་ཁག་༣་ག་ལས་ད་ ད་ས་ག་ལམ་

མ་གཞག་ར་ གང་ས་གནང་་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ལས་བད་ ་ཚོགས་ནང་་རང་་བ་དང་ན་་ཐོབ་ག་ ང་
ར་ཁ་ག་ལས་ མ་གས་ག་འག་ དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་ལམ་གས་ནང་ ལམ་གས་ོལ་བཟང་པོ་ཁག་་

ག་ལམ་མ་གཞག་ ལག་ན་འཐབ་་བ་ཆ་ལས་༣༠ ་ག་བ་དང་ད་ར་མ་ཁར་ ལག་ན་འཐབ་་ན་འག་
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ལོག་ག་ཁ་ལས་བག་ངས་ཤོརཝ་ད་ ལོག་ག་ཁ་ལས་ ན་གསོ་མཛད་དཔ་འ་ཁག་་བས་ར་་་ ས་་གནས་
ངས་ལ་ལོ་ག་ཁར་ཨ་་་བས་མ་བཝ་ཡོད་ང་ ལ་ཡོངས་་ཕན་ཐོག་ད་ གང་་ན་་ག་དང་ ོང་ཁག་
ནང་འད་ལམ་གས་ག་བཟོ་གནང་པ་ན་གས་ཤོམ་འོང་་མས་ར་གང་གནང་།

ས་ོང་བདག་ནས་ ག་ལམ་མ་པ་་ཤ་འག་ ཧ་་དཔ་ཁག་་བས་ ན་་མ་ས་་་ ཡ་ལས་་ང་མ་

བབ་ན་འག་ ོང་ཁག་གཞན་ཁར་ད་ང་ གས་ཁ་ལས་ཕར་འཝ་ད་ བ་དང་ད་ར་ན་་ ་ཤ་མཐོངམ་ལས་
དགའ་ད་་ས་གནས་ག་ན་མས་ ང་བཅས་ར་ཚོགས་ང་ག་བཟོ་ང་ ་བ་ོད་དཔ་ཁག་་བས་ར་ ཡ་ལས་
་་ འ་དཔ་་་གས་ཤོམ་་ོང་བར་ོད་ ་ལས་ ་ར་་ོད་པ་ན་བས་བ་་མས་ར་གང་གནང་
།

་འན་ནས་ ང་ོགས་ནང་ལས་ཕར་ ག་་མཛད་་་་འ་ དགས་བསལ་་ ག་ལམ་ང་བ་གནང་དཔ་
འག་ར་་བ་ལ་འ་ཡོད་གས་དང་ ལམ་ོན་ང་་ག་བཟོ་འ་འབད་བ་ན་ག་་འབད་ག་ག་ར་གསལ་།

ང་མཁར་དམང་་ནས་ པོ་དང་དམང་་ག་ར་ནམ་༤་ང་ོང་བར་ཐོབ་ག་ ོལ་འན་ཁ་ག་ལས་འ་འན་
འཐབ་་འབད་བ་ན་བས་བ་་མས་ར་་།

ོལ་འན་འ་དཔོན་ནས་ ཚོགས་ང་ག་བགས་འབད་ང་མ་བབ་ད་ ག་ལམ་འ་ བ་འ་ན་འ་རང་

བགས་པ་ན་བས་བ་ར་་་ ག་ཚང་ས་ཚོད་་འ་ མ་བབ་ད་ང་ ཚོང་ཁང་ནང་ལས་ཕར་ བ་ན་ོད་
་༡ཡང་ན་འག་ ོབ་་ནང་ལས་ཕར་ གས་་ ཁ་འབག་པ་་འབད་་ ་བགས་་ ག་་འབད་བཀག་་

ན་ན་ ལས་ངས་རང་སོ་་འབདཝ་ད་ ག་བ་ན་་མ་གཏོགས་ ོང་ཁག་དང་ ་ཁང་ག་ཚང་་ནང་ བ་དང་
ད་ར་ར་ལག་ན་འཐབ་་ོན་ད་ར་་།

ལམ་ོན་བཟོ་འ་ ལག་ན་འཐབ་བག་་འ་མ་་བ་ན་ ་ཧ་ར་གསལ་།
ོང་རབ་ནས་ ག་རང་ལས་ད་ན་ རོགས་་ད་ ང་བ་འབད་་ ད་ན་ལག་ན་ག་་་ར་འཐབ་་ག་ དཔ་

གཏང་་འ་ ང་བཅས་ར་ཆ་བ་ར་ན་མས་ ག་་དོན་་ མས་བཀལ་་ན་པར་ རང་ས་རང་ལག་ན་འཐབ་པ་
ན་བས་བ་འོང་ར་གསལ་།
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འོག་དཀར་པོ་ནས་ ལམ་གས་དང་བཅའ་མས་འག་ ལག་ན་འཐབ་་ཁག་་་མས་ ཚོགས་པ་བཟོ་དཔ་ར་ན་
འག་ར་གསལ་།

བར་ོ་པོ་ནས་ ད་འོག་ནང་འད་བས་མ་བཝ་ད་ ་ཁ་་འོང་འ་ ལམ་གས་་བ་་མས་ ོང་ཁག་་ད་
འོག་ག་ར་ནང་ གག་མངས་ལག་ན་འཐབ་དཔ་འག་ ཚོགས་ང་ག་ར་བཟོ་་ ལམ་གས་་ ལ་མ་ཚོགས་
འག་ནང་ ཆ་འག་གནང་པ་ན་བན་་་མས་ར་་།

བར་ོ་དམང་་ནས་ ག་ལམ་མ་གཞག་ ད་འོག་ནང་བགས་་་གཡོགཔ་་ཡང་ བ་དང་ད་ར་ལག་ན་འཐབ་
ད་ཁག་་བ་ར་ལས་ གག་མངས་འོང་་དོན་་ ཚོགས་པ་བཟོ་འ་འབད་ད་ར་་།
ནང་བར་དམང་་ནས་ ཚོགས་པ་བཟོ་དང་་བཟོ་ཐག་ད་གནང་དཔ་་།
འཕང་མཁར་པོ་ནས་ ་འན་འོག་མས་་དོ་བམ་་།
འས་་༡༧ལས་ ག་ཡར་གང་་༡༣འག་པ་ལས་ ཚོགས་ང་ག་བགས་གནང་་དཔ་་ཐག་ད་།
འོག་དཀར་པོ་ནས་ རང་སོ་ས་་ནང་རང་སོ་ལག་ན་འཐབ་པ་ན་ཚོཊ་པ་བཟོ་དཔ་མ་མཇལ་་།
བར་ོ་པོ་ནས་ ང་ོང་་་་འན་ང་མཁར་པོ་ན་ ཚོགས་ང་་འན་ ང་མཁར་པོ་ཆ་འག་བ།
བར་ོ་པོ་དམང་་ནང་ལས་ མ་་འས་་ འོག་དཀར་དམང་་ ངས་དམང་་ ོལ་འན་འ་དཔོན་བཅས་བ་
བཞག་གནང་ཡོདཔ་ལས་ གཞལ་ང་ོང་ཁག་ནང་ ལམ་གས་ག་མངས་དང་བར་ོད་ལམ་གས་་ས་མ་ཚོགས་
འ་ནང་ ་བ་ལ་་ཐག་ད་།

ལམ་གས་བཟོ་་ཚོགས་ང་འས་་ ་ས་
ད་པ༽གང་ས་་ཚག
ོ ས་ར།
༡-མ་ཐང་མ་་་འག་ས་མཚམས་་ལ་་ས་པར་་བཟོ་གནང་ད་པ་ར་ ་ང་ད་འོག་་་།
༢-གཞལ་ང་་ཡོད་པ་འོག་དཀར་ཚར་བཟོ་མ་་ས་ལ་བཏབ་་ར་ འོག་དཀར་ད་འོག་་་།
༣-ད་འོག་ག་ཚང་ནང་ག་ག་ཡོངས་འལ་ཞབས་ཏོག་བཊགནང་ད་པ་ར་ ང་མཁར་ད་འོ་་།
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པོ་་་་ནང་ ད་འོག་ག་ར་གནས་ཚད་ནང་ ང་འལ་་བར་བ་དང་བན་ ཡོངས་འལ་ཞབས་ཏོག་ད་་ད་
འོག་ག་ར་ནང་བགས་གནང་་ཡོདཔ་ག་་།

བས་བད་འན་་ཐོབ་་ཡོད་ ་་༣པ་མག་མ་བ་བ་ནང་བགས་གས་འབད་་ར་་།
འཆར་ག་འ་དཔོན་ནས་ གང་ང་མག་འར་འང་ག་ བ་འས་ར་ོད་འབད་ད་ ད་འོག་་བ་ལས་ ཡན་
ལག་ག་ཚང་ནང་ཡང་ མད་གཔ་འབད་དཔ་ཡོདཔ་ལས་ མ་དལ་ས་ཡ་༣ བདག་ང་་ཚན་ནང་བཞག་ཡོད།

བས་་ཚན་ནས་ ང་གབ་ནང་ ག་ཐག་མཉམ་ཡོད་་འ་ ག་་ལས་འན་ཕོགས་ ་འབད་་འ་ ང་བཅས་་
འོང་ར་་།

༤-འཕང་མཁར་པོ་ནས་ མ་འར་་ཞབས་ཏོག་ ་མ་ད་གས་ག་ལས་ན་ང་ན་འབདཝ་ད་བས་མ་བཝ་

ད་ང་ ད་ས་ན་ང་་བགས་ཡོདཔ་ལས་ ན་ང་་་ར་་ ་ཤོག་འན་་་མ་ཐོབ་པ་དཀའ་ངལ་ཡོད་
པ་ར་ ཁ་གསལ་ས་་ སོ་སོ་ག་བགས་ཐབས་ཡོད་པ་ན་ར་་།

ལམ་འལ་ཉན་ང་དང་ལ་འན་དབང་འན་ ནས་འལ་འཐབ་་ བ་བནམ་ལས་ པོ་་ལན་གསལ་་དས་ར་
གསལ་་ལ་།

ས་ོང་བདག་ནས་ གཞལ་ང་་ཡང་བས་མ་བཝ་འཐོན་འ་ ད་ས་ ཞབས་ཏོག་འ་ནམ་༢་ན་ཚོགས་ང་

ན་་བགས་་ཡོད་ ་ར་ག་ར་ས་ད་ ན་ང་ལས་ ན་ང་ན་ཞབས་ཏོག་ཡར་གང་འབད་་ ་མངམ་
་རང་ཤོག་འན་མ་ཐོབ་པ་དཀའ་ངལ་འཐོན་པ་ན་ ་མང་ང་དང་འལ་ ནམ་༡་ ་ཡར་༡དང་མར་༡ བས་
བགས་་བ་ད་ བད་འན་ཐོག་ལས་ཡང་དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་བ་ད་ ལམ་འལ་ལ་འན་དབང་འན་་
ལ་མགས་བ་དད་བ་འ་ན་་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་ལ་དཔ་་ཐག་ད་བ།

་ོབས་འ་དཔོན་ནས་ ་ོབས་ཚོགས་ང་ནང་བགས་་གང་ས་གནང་ང་ གང་་བ་ལས་ས་ན་ན་འག་
ཚོགས་འ་ལས་བད་་་བ་འབད་བ་ན་ག་འོང་མནོ་འ་ན་ ས་ོང་རབ་ར་་་ ོང་རབ་་་༡༡པ་ནང་་
ལོ་༤༠ ང་ག་་མ་འ་་ཤ་ག་ནང་ག་་་དངས་་་མས་ ོང་ཁག་ནང་ང་འལ་་ག་་མ་འཝ་་ཤ་

ཡར་ས་འ་འ་ཡོདཔ་ལས་ འས་་ཡོངས་་ཁ་ག་ལས་བ་ར་ཐོག་ལས་ ལ་པོ་གམ་དཔོན་ག་ཚང་ནང་ན་
་ག་ལ་གཏང་པ་ན་ར་་།
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་འན་འོག་མ་ནས་ ་ོབས་་་་ད་ས་ངལ་རངས་ཡོད་ ད་ན་ད་མག་མ་འཝ་ཡོད་་ས་་ར་འོན་འ་

ཡོད་ང་ ད་ས་་ས་ོང་རབ་བམ་ག་་གནང་དང་བ་ར་མཛད་་མ་མཇལ་ གཞན་་འ་ང་ ལོ་དག་པ་ག་
་ན་མ་ ལས་ར་ོན་པ་ན་གས་ཤོམ་ན་མས་ ལོ་༡/༢ ག་བཞག་ཐབས་ག་་བ་ལ་བ་ན་ར་་།
ཚོགས་དམང་ནས་ ་ོབས་མཉམ་ས་བན་ཐོག་ལས་ ས་འལ་ལ་དཔ་་ཐག་ད་བ།
ང་མཁར་པོ་ནས་ ཁག་་ཤོས་ག་འ་ ་བས་མ་བཝ་ཡོདཔ་ལས་ མ་གཞོང་ལས་བ་ག་ང་དང་ ་རང་ཟམ་
བར་ན་ལམ་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ ལམ་གས་བས་་མ་དལ་ ས་་ལ་་ར་ ལ་མགས་གནང་ཐབས་་།

ལམ་ལ་བཟོ་ག་གཙོ་འན་ནས་ ས་་བཏོན་འ་ན་་ན་ཁག་་ལ་ཡོད་ང་ ཡ་ལས་ནམ་གནང་འོང་ག་མ་ས་
ར་་།

ངང་ལག་པོ་ནས་ འོག་དཀར་ད་འོག་་ལམ་འ་ ངང་ལག་ད་འོག་ལས་བད་་ན་ ལམ་གས་བས་ནམ་ལས་
བཟོ་གནང་་ མ་དལ་ནམ་ལས་ཐོབ་་ན་ན་ ར་འ་བ་་། གང་སོ་་སོ་་འཝ་ད་ ་ཐོབ་་ན་ཁག་འག་

ར་་།

འོག་དཀར་པོ་ནས་ ཆམ་མ་གས་བས་འབད་་འཆར་ག་ཡོད་ང་ འོག་དཀར་ལམ་འ་་ནག་མ་ཐོབ་པ་ན་
ག་་་་དཔ་ན་ན་བཀའ་ལན་ག་གནང་ད་པ་འ་བ་་།

ལམ་ལ་བཟོ་ག་གཙོ་འན་ནས་ ན་ཟར་ག་དང་ ར་བཏབ་མ་བ་་་ ་འབད་་འཆར་ག་ཡོད་་འ་་འབད་
་རང་ཡོད་ང་ ་ནག་གཏང་་འཆར་ག་ནང་རང་ད་ར་་།
་ར་་ག་བམ་བ་ང་ ་བ་ོད་དཔ་འ་ཁག་་
མཉམ་འལ་བ་འཐབ་གནང་

ངང་ལག་པོ་དང་འོག་དཀར་པོ་༢ ལམ་ལ་ལས་ངས་

ལམ་གས་ཤོམ་ག་ས་ཚོད་ཁར་བ་འས་དཔ་ལས་བན་ ༡༡ པ་ལོ་མག་་ཡང་མ་དཔ་ལས་
ཟབ་མ་དལ་ལས་གནང་ཐབས་ཡོདཔ་ག་ར་་བ་ལ་་་ཐག་ད་བ།
་འན་ནས་མག་བ་གསལ་བཤད་གནང་་ནང་།
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གང་་ ་

་་ོན་པོ་དང་ འས་་ བཅའ་མ་གཏོགས་གནང་་་བན་དགའ་ཚོར་་་དང་ ས་ོང་བདག་བདག་འ་དཔོན་
ག་ར་བ་ར་གནང་བ་ལས་ འས་་དམང་་ས་ད་གས་ཤོམ་འབད་ང་་་བན་་ར་་།། བན་དགའ་
ཚོར་་།། བས་བ་གས།།

བན་།།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པའི་གྲོས་ཆོད
ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
གཞལ་ོང་/ཚོགས་འ་(༠༦)༢༠༡༧/

་ས་༡༥/༩/༢༠༡༧

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འས་་ཡོངས་་ན་ལམ་།
གཞལ་ང་ོང་ཁག།
གནད་དོནཿ

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་ན།

ད་འས་ ་་ ས་གནས་གང་༢པ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༣པ་་ས་༢༣-༢༤/༨/༢༠༡༧ན་ངས་༢་

ང་་ཚོཊ་གནང་བ་ ས་ད་འ་་ར་ཊ་ལ་ས་ཡོད་ན་ ད་རང་འས་་དང་བ་ོགས་པ་ འལ་ཡོད་་ཚན་
ཁག་དང་

ང་ོཊ་ལས་ངས་ཁག་་འ་དཔོན་་ས་ཁ་ག་ལས་

ས་ད་་དོན་ཚན་དང་འལ་་

དཔ་་ ས་ཐོག་་ ས་ན་མཛད་་ གནང་ཐབས་ཡོདཔ་ག་མཛད་གནང་དས་པ་བཅས་འཚལ།

ག་་གནང་

(སངས་ས་ལས་འ)ོ
ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་་འན།

འཿ-༡།ས་ལ་པོ་གམ་དཔོན་མག་།ན་འལ་་ད།

༢།བར་ོ་ང་འམས་ངས་་འས་་་་བན་ས་ོན་པོ་ན་པོ་ར།

༣།་ཚོགས་་ད་བོད་ཅན་་འས་་༢།ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་དང་/ཚོགས་།
༤།ས་གནས་གང་ང་ལས་ངས་་མདོ་ན་མག་།ན་འལ།
༥།ས་ོང་བདག་མག་།

༦།ས་ང་དཔོན་མག་། གཞལ་ང་མས་་འན་ས།

༧།ས་ོང་རབ་མག་།
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
༨།ན་ང་ས་ང་པ་མག་་

༩།ོང་ཁག་ནང་་་ཚན་ཁག་་འ་དཔོན་ཡོངས་།

༡༠།ང་ོགས་ལས་ངས་ཁག་སོ་སོ་འ་དཔོན་ཡོངས་།
༉ རང་གས་གནམ་ལོ་་མོ་་ལོ་་༧པ་ས་༢་ ར་ོལ་བཟང་པོ་ན་འལ་ས་ང་་ཐོག་ལས་ ས་གནས་གང་

༢པ་ོང་ཁག་ཚོཊ་འ་ངས་༣པ་ འ་འཊ་གནང་།
་འན་་འ་ད་གསལ་བཤད།

ད་ས་་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ས་ོང་བདག་མག་ས་ད་གཙོས་པ་ ས་ོང་རབ་དང་ ང་ོཊ་འ་དཔོན་ ོང་
ཁག་ནང་་་ཚན་འ་དཔོན་་ས་ བ་ོཊ་པ་་བཅའ་མ་གཏོཊ་གནང་་་ ཚོཊ་འ་འས་་ཡོངས་དང་་འན་ང་

ར་ཁ་ག་ལས་ོན་པ་ཊ་སོ་་། ཚོགས་འ་ནང་གསརཔ་་བཅའ་མ་གཏོགས་་ ན་ང་ས་ང་ ང་ོགས་་
ནོར་ང་འལ་་བ་ང་ོགས་མདོ་ན་ ད་ག་འ་དཔོན་་དབང་ོ་་ མངའ་་ནཊ་ཚལ་འ་དཔོན་ལས་རོཊ་ནོར་་
བཟང་མོ་ ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་གསརཔ་ བར་ོ་བསོད་ནམས་ས་ན་ ང་མཁར་་ཏ་་ང་བཅས་༦ ་་ོད་
་།

ད་ས་་ཚོཊ་འ་ས་ག་ལས་མ་ནང་

ས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ལོ་བ་འས་ན་་དང་

ས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ལོ་

འཆར་དལ་གང་ས་གནང་་ ་ཚོཊ་་ས་ག་ལ་་ ད་འོག་ཚོཊ་་ལས་ཐག་བཅད་མ་ག་་་ གང་ས་
གནང་་ར་གསལ་བཤད་་།

དང་པ༽ བ་འས་ན་་དང་བར་བ་ན་་ལ་།
ཀ-ཚོཊ་ང་་ཚབ་ནས་ ས་གནས་གང་་འས་་ཡོངས་་་་༧-༢༠༡༧པ་ལས་འ་བཊ་དལ་ཕོཊ་དང་འས་་ཡར་

གང་གནང་་་ ཚོཊ་འ་ག་ཚང་ཁ་ག་ལས་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པ་བས་བ་ཊ་་།

ད་ལས་ཕར་ ས་

གནས་གང་་འས་་ ་་འ་དཔ་ཡོངས་ས་ ར་བ་གཔ་་བ་འས་བཏོན་ག་པ་་བ་ཡོད་ར་་་དང་

ག་ཁར་ འདས་པ་ཚོཊ་འ་ངས་༢པ་ས་ད་ར་ ཚོཊ་འ་ག་ཚང་་བར་བ་ན་་ཁག་༥ན་ཁག་༡༡་ག་
་ན་་ལ་བ་ན་ན་་།
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
ཁ-འཆར་ག་འ་དཔོན་ནས་ ས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ལོ་བ་འས་ན་་དང་ ས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ལོ་ འཆར་དལ་

ར་ལས་ ་ལས་གང་ང་མག་འར་ངས་ག་ར་ ོང་ཁག་ང་འལ་གནང་ན་མ་དལ་ར་བཅས་ པར་་ཐོག་
་ན་འལ་དང་བཅས་པ་ན་་ལ་།

་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ལོ་ ར་བཏང་བ་འས་༩༩ % ང་ཡོད་པ་ན་་དང་ ་ོབས་ོང་བར་མ་དལ་བས་མ་
བཝ་འཐོན་པ་ར་་།

ས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ལོ་ནང་ོང་ཁག་ང་འལ་གནང་ན་ས་ཡ་༧ གནང་་ ་ས་ ར་་་ བ་བཤལ་ལས་མ་

བཟོ་་ ར་་ལས་ག་མ་ན་ལམ་འལ་འབད་་ལས་མ་ན་་དང་ བ་ཆ་༡༠ འ་ ས་དང་ལམ་ོལ་་གནང་

་ལས་མ་ར་ལས་་།
དོ་ག་ལོ་ནང་

འཆར་ག་མ་དལ་ོམ་འབད་གནང་་ཡོད་པ་ཁར་

མང་་་ག་་ལས་འལ་ལས་ཡང་གནང་་

ཡོདཔ་ལས་ ལ་འབད་་ས་ཚོད་ཝ་༡༠ལས་ན་འག་ ག་་མཊ་མཊ་མཛད་གནང་།
གང་ང་མག་འར་་

ང་ོཊ་ལས་ངས་ཁག་་བ་ར་གནང་ད་པ་བ་ོན་

ོང་ཁག་དང་ད་འོག་་བ་

ལམ་་ ལམ་ལ་ལས་ངས་འོག་་འབད་བ་ལས་ ལམ་ལ་ཁ་ག་ལས་བ་ར་གནང་ད། བ་བཤལ་ཚོཊ་་ལས་

བཟོ་་ང་བ་དང་བར་མ་ ལ་གཡོག་བཊ་་ མོ་ལ་དང་ཡོངས་འལ་མད་ལམ་ བ་ཆ་ལས་བ་ཆ་ བས་དང་བད་

འན་བ་ར། ག་་བ་ར་གནང་ད་ ད་འོག་་བ་ལས་ ་འོག་་ནང་ ཡོངས་འལ་དང་བ་དོན་བད་འལ་
་མད་དཔ་ལས་ ང་ོཊ་་་བ་ར་གནང་དཔ་་།

ང་མཁར་པོ་ནས་བའ་བད་ནང་ོང་ཁ་ང་འལ་གནང་ན་མ་དལ་ོད་མ་ཊ་པར་ས་བ་ར་་།
ས་ོང་བདག་ནས་ ང་བཅས་་ས་ཡ་༧ལས་བས་ ་ང་དང་འོག་དཀར་་ ས་ཡ་༡.༥ ་ག་ ཟད་འ་བས་བཏང་

་ ས་དང་ལམ་ོལ་་བ་ཆ་༡༠ང་་བཏངམ་ད་ ན་བར་པ་ས་ཕབ་་ཐོབ་འག་ ོད་མ་གཔ་དན་པ་གཞན་

ས་ཧ་་ཐང་་ད་པར་ན་མས་ར་གསལ་།

ཚོཊ་དམང་ནས་ ད་ལས་ཕར་

ད་འོག་བདག་ང་་ས་བ་འས་ན་་ས་ཚོད་ཁར་ལ་ད་ མ་ལ་བ་ན་ གང་ང་མག་འར་་གནོད་་
ན་ཁག་ཡོད་གས་ཧ་་་ར་བཞག་ག།

འོག་དཀར་

པོ་ནས་ ༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལོ་ འཆར་དལ་མ་ལང་་དཀའ་ངལ་གསལ་གནང་་་བན་་ ད་ལས་ཕར་འཆར་ག་ལས་
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
མ་ར་འབད་་ར་་།

་ནོར་འ་དཔོན་ནས་ ་ནོར་་ཚན་་ས་

ཡ་༨ལ་ས་ལས་༧ལས་ན་འག་ མ་་ན་་་མ་དལ་ས་ཡ་༡བཏོགས་བཏང་ག་ ་ནོར་མ་་ན་ཁག་ཝ་
ག་མ་ཡོད་ག་འ་དཔ་་་་ད་
དང་འ་ས་་ཕན་ཡོད་་།
ཐད་ཀར་་ཐབས་ད་ང་

མ་འར་འ་ཁག་ཝ་ལས་བན་ཚོཊ་འ་ལས་ས་ག་ལ་བ་ན་ཐོབ་ཐབས་

ལས་་་བབས་་

ས་ོང་བདག་ནས་ ་ནོར་མ་་ན་

་བ་ན་བས་བ་་མས་ར་གསལ་གནང་།

འཕང་མཁར་དང་ངང་ལ་པོ་༢ནས་མང་་་ལས་འལ་ངད་ག་ར་ད་དཔ་འག་མ་ད་པ་དོཊ་པ་་།

འདས་པ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༢པ་ནང་ལས་གནང་བ་ལ་ཡོདཔ་ལས་ ལོགས་་་མ་དབ་་བཞག་། བཟོ་ག་

འ་དཔོན་ནས་ བསོད་ནམས་ཐང་གས་ཚན་ ང་གབ་ད་ོན་བཟོ་གནང་དཔ་ར་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་་བ་ལ་
་བཀའ་ལན་འཆར་ག་བམ་ད་ཁག་༧་ག་བ་དཔ་འག་པ་ཁ་གསལ་དང་ཚོགས་འ་མག་བ་ནམ་ལས་
འབད་་འ་བགས་་ར་་།

་

ན་ང་་མང་མ་འར་་འ་ ལམ་འལ་ན་ང་དང་ལ་འན་དབང་འན་ཁ་ག་ལས་ དཀའ་ངལ་འ་ལ་རང་
ལ་འོང་ གནང་བ་ཐོབ་་ ཝ་༢འ་། ཝ་༦་ནང་འད་བགས་འོང་ར་་།

ཚོཊ་

དམང་ནས་ ན་ཚོཊ་ང་ལས་གཞལ་ང་་འོང་་ ་ བན་ག་༡་ཚར་༣འོང་ད་ས་ལས་ ཚར་༡ར་ན་མས་ ་་

་་མ་འ་ན་འག་

གཞལ་ང་་ར་འ་འལ་འབད་་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་

འན་དབང་འན་ཁ་ག་ལས་བ་ོགས་འབད་དཔ་བཞག་ག།

ལམ་འལ་ན་ང་དང་ལ་

ཁ༽ འཆར་དལ་བར་བས་ར།
དལ་ས་འ་དཔོན་ནས་འཆར་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ལོ་་ས་ང་ལམ་བཏོན་་མ་དལ་ས་ཡ་༨.༥༠༠འཛོལ་འ་བར་ོ་ད་

འོག་་ད་་་ལོག་ང་མཁར་་ས་་གཏང་་གནང་བ་་བ་མ་ཚད་ ས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ལོར་ མ་དལ་ས་ཡ་༣.༤༢༩

བར་བས་འབད་་ལག་ན་འཐབ་པ་ ར་ཊ་༡༽པ་ག་མ་ནང་གསལ་ར་ ཚོགས་འ་ལས་གནང་བ་་བ་བན་

ཚོགས་དམང་ནས་འསཔ་་བཞག་།

མ་དལ་ཡར་ང་གནང་་་ག་ར་ཁ་ག་ལས་བན་དགའ་ཚོར་་།
ཚོཊ་དམང་ནས་

འཆར་ག་འ་དཔོན་་ལ་་

བར་ོ་པོ་ནས་འཆར་ལོ་༡༡ལོ་མག་་

ས་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ལ
ོ ་བ་འས་ན་་དང་

༢༠༡༨ལ
ོ ་འཆར་དལ་བ་བམ་ ར་ཊ་༢༽པ་ག་མ་ནང་གསལ་ར་ ཆ་འཊ་བ།
Page 4 of 21

34

ས་ལོ་༢༠༡༧-

ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
ག༽གས་ོ བ་་ཚན།
ནང་བར་པོ་ནས་

་་་ོབ་་དང་ བཤད་་ ལས་་ཁག་མང་རབས་ག་ཡོད་པ་ཁར་ ངས་ོད་ད་འོག་༣་

་ར་ ན་བས་འབད་ས་ས་གནས་་བ་ག་ནམ་ལས་ ་ོབས་དང་འལ་ ན་ཁང་་མ་དང་པ་་ ཡར་གང་
བཟོ་གནང་དཔ་དང་ ག་ར་གནང་དཔ་་།

ནང་བར་དམང་།བར་ོ་དམང་།བར་ོ་པོ་བཅས་ནས་ོད་མ་བས་མ་བཝ་ད་པ་ན་ཡར་ང་གནང་་ས་ཚོད་
ན་ཡོདཔ་ལས་ གཞན་ཅ་ཆས་་མ་་མ་བ་འབད་་བཊ་་འོས་འབབ་འག་ར་བ་ར་་།

གསོ་བ་འ་དཔོན་ནས་ ན་ཁང་་མ་༢པ་ལས་༡པ་་ཡར་གང་ར་ ན་ང་་དབང་ཨ་་་་བས་ད་ བཀའ་་
འ་གནང་་

ན་ང་ལམ་ཊ་ནང་ས་པར་འག་ད་་ཌག་ཊར་དང་་ོབས་འལ་ཆས་ཅ་ཆས་་

བན་ཌག་ཊར་དང་་ོབས་ོད་ང་འལ་ཆས་་ད་པ་ན་་མ་༢པ་དང་ད་བ་ད་་།

ཚང་དཔ་ལས་

ཚོཊ་དམང་ནས་ གཙོ་མ་ག་་འབད་ད་ན་ང་ འཆར་ག་༡༢་མ་ཊ་པར་ མ་གསརཔ་བ་་ནང་ ན་ཁང་་

མ་༡པ་་ དོ་ག་ལས་ར་ ཡར་ང་གནང་ཐབས་ག་དང་ ཌག་ཊར་གནས་བས་ག་ ནང་འད་ལས་གནས་སོར་འབད་
་ལག་ན་འཐབ་་ཡོདཔ་ག་ གསོ་བ་ན་ཁག་་ས་འལ་ལ་་་ཐག་ད་།
ོ ་ར།
ང་༽ས་དང་ལམ་ལ

༡-ས་གནས་གང་༢པ་ོང་ཁག་ཚོཊ་འ་ངས་༢པ་ས་ད་དོན་ཚན་བ
བ་པ༽ ས་དང་ལམ་ལ
ོ ་ར། ཁ-༡པ་ལས་ ཁ༦པ་ན་་ས་ད་ར་་

རང་ཊ་ག་ལམ་མ་གཞག་བཅའ་མས་དང་ག་ག་ལས་མ་འགལ་བར་ལ་མན་ལག་

ན་འཐབ་དཔ་ཁག་་བ་ར་ལས་

བན་བ་པར་གནང་་

ག་ལམ་ཚོཊ་ང་་འན་ང་མཁར་པོ་་ས་པ་བན་ཚོཊ་དམང་ནས་ས་

༡=་གཡོགཔ་དང་ཚོང་པ་་ར་་འང་ང་གམ་ག་ན་

ང་ ཕར་ར་འ་འལ་འབདཝ་ད་ བ་དང་

ད་ར་ལག་ན་འཐབ་དཔ་མ་ཚད་ལ་དར་འར་ཡོད་སར་བཀབ་་བཀབ་ད།

ང་ོང་ཁག་འོག་་ངས་ཊ་མ་༣་ཚོང་ཁང་ཡོད་ཊ་ག་ར་ནང་ཚོང་པ་་ག་ཚང་་ས་ཚོད་་
ཐད་ཀར་ མཐོང་ག་པ་བ་དང་ད་ར་ན་ོད་ད།
༣=ང་ོཊ་ག་ཚང་་ག་་མཛད་་་དང་ ཁ་འབགཔ་་ས་ག་བ་ལག་ན་འཐབ་་་ གང་་
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༢=གཞལ་

ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
གནང་བ་ལོཊ་་ཡོད་ན་མ་ས་ འ་ན་ག་བ་འ་་འབད་ས་ས་་ནང་ལག་ན་འཐབ་་མ་གཏོཊ་
མ་ོང་ག།ག་ཚང་།་ཁང་དན་།་མང་འཛོམས་ས།ག་་ན་ང་བ་དང་ད་ར་ལག་ན་འཐབ་ད།
༤=གང་འར་་འར་ར་འར་གཏང་་་ོ་པ་ོད་༩ལས་་་༥ན་ བ་དང་ད་ར་ན་འ་གཏང་ད།
༥=ོབ་་ཁག་་ོབ་ག་ཨ་་་ ག་་དོརམ་ན་ཇར་འ་ོབ་་ས་ཚན་དང་འལ་ན་་མ་གཏོགས་
ོབ་་ས་ངས་་ཁར་ བ་དང་ད་ར་ན་ད་ ཨ་་་ག་་དོརམ་ན་ཇར་ན་འ་མ་ཁར་དང་
་ཁ་ལས་ཕར་འཐོན་པ་ན་ འ་ས་ཆད་དང་འགན་འ་འ་ ོབ་ད་འན་་་ཕོཊ།
༦=ད་ཊ་་འན་བར་དང་འམ་ོན་་ནང་ ོས་མོ་བ་བར་འཛོམས་་་ག་ར་བ་དང་ད་ར་ན་ད།
༧=ལ་ཁབ་ང་བ་་དོན་་

ག་ལམ་མ་གཞག་བ་ོགས་འགན་འར་འ་ ་་འ་དཔ་དང་

གང་་འ་དཔོན་ མས་ང་འགག་པ་་ས་ བ་ོགས་དམ་ཟབ་འབད་ད་ ས་ཆད་བཀལ་་འ་
གང་་འོར་གས་ནང་བགས་་ ོང་ཁག་འོང་བབས་ལས་ ད་འོག་༨དང་མས་ང་འགག་་་
འོར་གས་་བམ་ལ་འབད་ད།

་གས་མས་་ལས་འགལ་་་འཐོན་ད་་ ས་ཆད་ངས་དང་པ་དལ་མ་༡༠༠/- ཐམ་པ་
ངས་གས་པ་༣༠༠/ ངས་གམ་པ་་ ༥༠༠/ ཐམ་པ་ འ་ལས་འགལ་བ་ན་ ས་གནས་གང་་
བཅའ་ས་༢༠༠༩ ཅན་མ་ར་ ལག་ན་འཐབ་།
༩=གཞལ་ང་ོང་ཁག་ནང་འད་ས་གནས་ག་ར་ནང་ ལམ་ཊ་ག་མངས་འོང་་དོན་་ ང་ཤོས་ལོ་་་
ཚར་་ ་ར་ཡོད་ཚད་གཔ་ག་ར་་ ག་ལམ་མ་གཞག་ོང་བར་གནང་དཔ་དང་ ་བ་བ་ོད་
འབད་ད་ཁག་ཝ་མ་ཚད་ ད་འོག་༨ནང་པོ་་ས་འ་འན་འཐབ་དཔ་དང་ མ་་ནང་ མ་་
འས་་འ་འན་འཐབ་ད་ ོབ་་དང་ང་ོགས་ ོང་ཁག་ནང་་ ལོ་་་ཚར་་ ོལ་འན་འ་
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༨=ང་

ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
དཔོན་་ོང་བར་འ་འན་དང་་བ་བ་ོད་ལས་མ་འ་འན་འཐབ་ད།

དམང་ནས་

ས་བན་བ་པར་གནང་་ག་ལམ་ལག་ན་འཐབ་ད་པ་བ་བཊ་ོང་ཁག་་གནང་ད།

ཚོཊ་

ག་ལམ་

བར་ོད་འ་ས་ད་་བ་ོད་་་ས་༡/༡/༢༠༡༨ལས་བར་ོད་འབད་དཔ་་ཐག་ད་བ། ༢-བངས་པོ་ནས་

་་༤པ་ས་༡་གང་ས་ད་་ང་བཙན་་ཁང་་བ་ལས་་མད་བས་་འ་ ལོག་གསར་བངས་གནང་བ་ཐོབ་

ང་ མ་དལ་ད་པར་ས་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་བར་་འཆར་དལ་ན་་་བ་བམ་འབད་ཚར་བ་ལ་་ན་ བཟོ་
ག་པ་ས་་ནང་འམ་༡༨ག་ཙམ་འཝ་མས་ ་ཁང་འ་ང་ས་་་་ཁང་ན་ང་ ལ་མ་་ཚང་་ལ་ག་

རབ་་་ཡང་མ་དལ་དཔ་ལས་ལོཊ་བངས་དཔ་ཁག་་བ་ར་ ན་ངན་འན་ང་ལས་རང་གནང་ད་པ་ར་་

བ་ལ་ཡོད་ང་

གནང་་དཔ་ལས་

ོང་ཁག་ང་འལ་གནང་ན་མ་དལ་ལས་བ་ར་གནང་ད་་།

ང་མཁར་པོ། ནང་བར་པོ། ོལ་འན་འ་དཔོན། ོང་རབ། བངས་པོ། ས་ོང་བདག། བར་ོ་པོ། བཟོ་

ག་འ་དཔོན་བཅས་ནས་ ་ཁང་་ར་ང་པ་༧་ན་ ས་མ་འ་་ཚང་མཚན་ཐོ་ན་མས་ འོས་འབབ་ཡོད་ད་ས་

བར་གནང་་ ན་ངན་འན་ང་་་བ་ལ་འ་ཡོད་ ད་འོག་་གཙོ་མ་ག་་ཁག་་ ལམ་ཊ་དང་འལ་ད་
ད་འོག་ང་འལ་གནང་ན་མ་དལ་ཡང་གནང་་འག་

དཔ་་།

ོང་ཁག་ང་འལ་གནང་ན་མ་དལ་ལས་བ་ར་གནང་
ཚོཊ་དམང་ནས་ ད་འོག་གནང་ན་ལས་འམ་

༥བཞག་འག་པ་མ་ཚད་ ན་བལ་ད་འས་༡༡༠,༠༠༠/ཐམ་པ་གནང་ག་ ོང་ཁག་ང་འལ་གནང་ན་མ་དལ་ལས་
་ཆ་༡༠འ་ད་་་ཁང་་འམ་༧གཏང་་་ཐག་ད་བ།ང་འལ་ཐད་་ར་ཁ་ག་ལས་བཅའ་མ་གཏོགས་བག་

དཔ་ཁག་་ར་བཞག་།

༣-མ་་འས་་དང་ོལ་འན་འ་དཔོན་༢ནས་ ོང་ཁག་ང་འལ་

གནང་ན་མ་དལ་་ ས་བ་འཆམ་ཁང་དང་གཊ་རལ་གནས་ངས་བས་མ་བཝ་ག་བམ་ཡོད་ག་མན་ ཉམས་

བས་དན་པ་

གསར་བངས་དོན་་ས་ཡ་༧ག་ར་་ཁར་གནང་ཐབས་དང་བཟོ་ག་ས་་བ་ཊ་འག་ར་་།

ས་ོང་བདག་ནས་ ད་འོག་དང་ོང་ཁག་ནང་ ང་འལ་གནང་ན་ལམ་ོན་དང་འལ་ ང་འལ་ལས་་་གཏང་
དཔ་་ན་མས་ མས་ཁར་བཞག་དཔ་ོང་ཁག་༡༦་ ང་འལ་ལས་་བ་ོཊ་ཚོཊ་ང་ག་བཊ་མ་འབད་བས་

ར་གསར་ཤོག་ནང་འག་ གག་ང་བཅས་ོང་ཁག་ན་མས་གསལ་།

ཚོཊ་དམང་ནས་འཆམ་ཁང་དང་གཊ་རལ་ འཆར་ག་༡༢པ་ལོ་་༡པ་གཙོ་མ་ནང་བཞག་་་ཐག་ད་ག།
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
༤-འཆར་ག་འ་དཔོན་ནས་ ོང་ཁག་ང་འལ་གནང་ན་མ་དལ་ས་ཡ་༧ལས་ ར་་་ན་གནས་ངས་བ་བཤལ་

དོན་་ ་ཊ་ང་བ་ལས་ཡང་བ་ར་འག་ ཐང་བཟོ་་ ཆབ་གསང་ས་ཁང་ ཐབ་ཚང་ོ་བཟའ་ས་ ང་ལམ་ག་

མ་ན་འ་ས་ ་ངལ་གནང་ས་་བཟོ་་དོན་་ ས་འལ་ལ་།

བཟོ་ག་འ་དཔོན་ནས་ ་་མ་ ས་་བཏོན་འོ་ཡོད་ མཐའ་འར་་ཝ་ ་བ་་་ཐག་ད་་ ང་བབ་་

ག་ ག་མ་དང་ ར་་མ་་ བ་བཤལ་ལས་་འཆར་ག་ོམ་འག་ འ་་མད་འལ་འབད་་ མ་འོངས་པ་
་བ་བཤལ་འོས་བབས་ོམ་འག་ར་་།

ས་ོང་བདག་ནས་ དཔལ་འོར་ང་འལ་གནས་ཚད་་ག་ན་ང་ རང་བན་གནས་ངས་ོམ་ཡོདཔ་ལས་ ་་

་་འོངམ་ད་ཕན་ཐོག་ོམ་ཡོད་ ོ་ལར་ོང་ག་༡༠ མ་དལ་བ་ཊ་ཡོད་ ང་ཟཾ་བཟོ་་ར་ ་་བན་ས་ོན་

པོ་བཀའ་་ལ་།འ་ས་་ར་ཡོངས་་ཕན་ཐོག་ར་གསལ་།

ཚོགས་དམང་ བར་ོ་པོ། ནང་བར་པོ། ངང་ལག་པོ། ང་མཁར་དམང་། འོག་དཀར་པོ་བཅས་ནས་ འགག་
གར་་ས་བར་བ་པར་གནང་་

ར་་་གཏང་་་ཆ་འག་བ་ག།

ས་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ལོ་

ོང་ཁག་ང་འལ་གནང་ན་མ་དལ་ས་ཡ་༧འ་

ཅ༽་ནར
ོ ་་ཚན།
༡-ངང་ལག་པོ་ནས་ ་ར་་ནོར་མ་མངཊ་འབདཝ་ད་REDCL་ ན་འལ་ལམ་ཊ་ཐག་ང་བ་ལས་ ལམ་གས་

བར་བས་མཛད་་ ཇར་་མ་མངཊ་འབད་བ་བས་ ཇར་་འཚོལ་འ་བ་བ་འ་དཔ་ཚར་ག་ ར་ནོར་བ་

བད་པ་ས་བན་ོར་འབད་་བས་མ་བཝ་དང་ དལ་ག་ོད་་ནོར་ན་པར་ཚར་༡འ་དཔ་ད་ མཐའ་ར་་

ར་་་ཟད་འ་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ བར་བས་མཛད་ཐབས་་། ཚོཊ་དམང་ནས་ ་ར་འ་ཤོག་བཀང་་དཀའ་

ངལ་དང་།ཇར་་ནོར་འཚོལ་བ་ཚར་༢་་འ་དཔ། དལ་ལག་ོད་དཔ་ད་ ང་ཚད་བ་བ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད། ས་

ཚོད་ཡང་བས་འོ་ག་འ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ་ནོར་་བད་འ་དཔོན་་ད་བ་ཐོག་་ བན་དད་འབད་་ནང་ཡང་
བས་མ་བཝ་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ར་ལས་ ས་བན་བ་པར་གནང་་ ་ར་མ་ང་་ ་ནོར་ཇར་་་་

དོན་་ ན་འལ་ཝ་ད་ དཊ་པ་ཊ་ཤོམ་ཡོད་ང་ ལམ་ཊ་ང་བ་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་བན་ ལམ་ཊ་བར་

བས་འབད་་ ཇར་་་་ན་འལ་་ནོར་ལས་རོཊཔ་་ས་བ་ར་ཐོག་ལས་ དལ་་ཇར་་་་ང་ཐོག་ ཐད་

ཀར་གནང་ད་པ་ས་འ་་བ་ ང་གབ་ཚོང་ལས་ང་འལ་་ལ་་་ཐག་ད་བ།
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
༢-་ནོར་འ་དཔོན་ནས་ ས་ག་ནང་ད་ང་ ཁ་ཙ་འཆར་དལ་བ་བམ་ནང་མ་དཔ་ལས་བན་ ཁག་་བ་མན་

ན་ས་པར་དཔ་ཡོད་་ ་ནོར་འལ་འར་ མ་་ན་ ོང་ཁག་ག་ར་ནང་ཐོབ་་ཡོད་ ང་བཅས་ན་་ཡང་
དཔ་ཁག་་བ་ལས་བན་བ་མནན་གནང་དཔ་་།

བར་ོ་པོ། ོང་རབ། ང་ོཊ་

་ནོར་མདོ་ན་བཅས་ནས་ ་ནོར་ན་ཁང་་མ་་ན་ལམ་ཊ་ གཞན་ོང་ཁག་དང་འ་ དཔ་ས་བན་ན་པ་

ན་་ལ་བ་ན་ བ་མནན་ཕན་ཐོག་་མས་ དོ་ག་འ་ཁག་་ར་་་དང་ ཚད་ག་་ང་ནང་ན་ལས་ ཐོབ་ཐབས་
ཡོདཔ་ག་ས་བར་མཛད་།

ཚོགས་དམང་ནས་ དོ་ག་འཆར་ལོ་ནང་་རང་ ་ནོར་ན་ཁང་་མ་་ན་ཐོབ་ཐབས་ཡོདཔ་ག་ དལ་ས་ན་
ཁག་་ ས་འལ་་བ་ལ་་་ཐག་ད་བ།
ཆ༽མངའ་་ནགས་ཚལ་་ཚན།
༡-ང་མཁར་པོ་ནས་ མཐའ་ར་ད་འོག་ནང་ག་་ཝ་་ ཙོག་ལ་ག་ཐམ་་བ་བས་ ང་གབ་ད་ག་ན་

ང་ཐོག་ ང་ཝ་༥་ག་བབ་ནམ་ལས་ ་་ཡོདཔ་་ ན་ཨར་་་ལ་ལས་་དཔ་ད་ བཙོག་ར་་་༥༠་

གནས་མས་

ས་གནས་་གནས་ངས་དང་འལ་ལམ་་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་

གནང་དཔ་་་།

ལམ་ཊ་ཤོམ་མ་འ་ན་་མ་བམ་་
མངའ་་ནཊ་ཚལ་གཙོ་འན་འ་

དཔོན་འོག་མ་ནས་ བཙོག་ར་ོང་ག་༣༠-༤༠འབད་བབ་དཔ་འཐོནམ་ད་ མནོ་བསམ་གཏང་ད་འག་ བཅའ་མས་

གསརཔ་ནང་ མངའ་་ལས་བཙོག་ར་༥༠ལས་དབང་ཚད་ད་ འ་ལས་འགལ་བ་ན་ ན་ཨར་་་ལས་་ད་ གནང་
བ་ཝ་ད་

ངས་ཁ་བོ་་འོངམ་མས་

ང་ཝ་༡་འ་འ་འབད་་ནམ་པ་ན་ཐོབ་ར་་།

ནང་ར་པོ། ངང་ལག་པོ།ང་མཁར་པོ་ནས་ བཅའ་མས་༢༠༡༧ཅན་མ་བར་བས་བས་ནམ་ལས་ ་ར་ག་ར་

་དཔ་ནམ་ལས་ བས་མ་བཝ་ོམ་འག་ སོ་ནམ་ན་ཁག་་ བཙོག་ར་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ གས་ར་ཀཝ་
་བ་ལ་་ཡོདཔ་ག་ས་བར་ང་།

ཚོཊ་དམང་ནས་ ནཊ་ཚལ་་ལམ་ཊ་ར་ གནས་ངས་དང་འལ་་ ་ར་ང་་་བཙོག་ར་༥༠་འ་འལ་ཡོད་་

ཚན་་ས་བན་ཐོག་ལས་ང་བོ་༡་འ་འ་ལག་ན་འཐབ་ད་འསཔ་་བཞག་ག།

༢-

མངའ་་ནགས་ཚལ་གཙོ་འན་འ་དཔོན་་ཚབ་ནས་ མང་་་ག་་ལས་འལ་དང་ རང་བན་གནས་ངས་ོ་གཏད་
མ་དལ་ལས་ མ་དལ་བ་ར་ཐོག་ལས་ བད་མང་་་མན་མ་གསར་བན་དང་ ་་ང་ ལམ་ ལམ་ཁར་
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
ངལ་འཚོ་གནང་ས་་ ལས་འལ་བ་འས་ན་་པར་་ཐོག་་ན་འལ་ལ་་ མཊ་པ་ར་ གཟའ་ར་འོད་ོར་

བ་འ་ ་་བདག་དབང་ོང་ཁག་བདག་ང་་ས་ལ་་ར་་། ཚོཊ་དམང་ནས་ ་་་ཊ་ཊ་འན་ང་

དཀའ་ངལ་དང་གདོང་ན་་ ས་བན་ཐོག་ལས་ ཐབས་ས་བཏོན་འ་འབད་དཔ་དང་ མངའ་་ནཊ་ཚལ་་བན་
དགའ་ཚོར་དང་བཅས་ ་་མན་མ་འ་ ལ་མཊ་ར་ོང་ཁག་བདག་ང་་ས་ོད་ལ་དཔ་་ཐག་ད་བ།
ཇ༽ས་ོ ནམ་་ཚན།

༡-

བར་ོ་པོ་ནས་ ས་ཆ་བདག་དབང་ཡོད་་ནང་ ་་དོན་་སོ་་ང་་ལ་དཔ་འངམ་ད་ ད་འས་གནང་དཔ་
ཁག་་བས་ ས་ཆ་ད་འས་གནང་ཐབས་་ལས་ད་པ་ན་ ང་ལམ་མ་དལ་ལས་ ཚད་ག་བཟོ་འ་ཝ་་གནང་པ་
ན་དཀའ་ངལ་ལ་་མས་་ཚོཊ་་ས་འལ་ལ་་ཡོདཔ་ག་་།

ས་མ་

འ་དཔོན་ནས་ ས་ཆ་ན་ཚོགས་ལས་ འབད་འོ་ཡོད་བར་བ་འབད་་ ན་་ལ་འོང་ ཐོབ་ལམ་ཡོད་ད་་་ད་
་།

ཚོགས་དམང་ནས་ ་ཚོགས་དང་ས་འཇལ་ན་ཚོགས་་ ་བ་ལ་་འབད་ཐག་ད་བ།
༢-བར་ོ་པོ་ནས་ ད་འོག་འཆར་དལ་ནང་ཡོད་་ འཆར་་དང་ོད་ཐངས་ལམ་ཊ་་འག་ ན་ང་ ད་འོག་་

ལ་་ནང་ཡོད་་ ཐད་ཀར་ོང་ཁག་་ཐག་བཅད་་ ཁ་འབག་་ོདཔ་ད་ ད་འོག་་འགན་ར་དང་འགན་འ་འལ་
བ་འཐབ་་་བས་མ་བཝ་ཡོད་གས་་།

ང་

ང་ས་འ་མ་ས་འ་་ལས་བས་མ་བ་ག་་འབད་ན་ན་དོཊ་གསལ་་།

བཟོ་

མཁར་པོ་ནས་ ར་་སོ་ནམ་ང་ལམ་་ གདོང་གས་་འལ་ཆས་ ལ་འབད་ང་མ་འབད་ང་ ་ོད་དཔ་ན་མས་
ག་འ་དཔོནས་ མ་དལ་ཚད་ག་དང་འལ་བ་ར་ལཝ་ན་ ཡོངས་འལ་ཐོག་ལག་ན་འཐབ་ད་ ཊ་བ་ཡོད་

ད་བ་ད་ འལ་ཆས་་ཆ་ཐད་ ལམ་ཊ་ཁག་ད་་ཡོད་ག་ར་ཐོབ་དཔ་ད་ ད་ན་བཟོ་ག་པ་ས་་བཏོན་

ནམ་ལས་

བདག་ང་དང་དལ་ས་གནང་བ་ལ་ནམ་ལས་ངམ་ག་

ན་བར་གསལ་བཊ་འབད་་ར་་།

ངང་ལག་པོ། བར་ོ་པོ། ནང་བར་པོ། ོང་རབ་བཅས་ནས་ ད་འོག་་མ་དལ་ལས་ ཁ་འབག་་ ོང་ཁག་་
ན་བར་ོདཔ་ད་ ད་འོག་ལས་བཅའ་མ་གཏོཊ་་ཡོདཔ་ག་དང་ ཚད་ག་ལས་ག་་འ་ ོང་ཁག་དང་ང་ཁག་ལས་
རང་ལམ་ཊ་དང་འལ་འ་མཛད་གནང་་ཡོདཔ་ག་ས་བར་འབད་།

ཚོགས་དམང་ནས་ ད་འོག་་ནམ་པ་ན་ ད་འོག་ལས་བཅའ་མ་གཏོགས་་ ོང་ཁག་གནས་ཚད་་ ོང་ཁག་ཚོཊ་
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
འ་འས་་ལ་ལས་བང་པོ་འ་ོང་ཁག་ན་བར་ཚོཊ་པ་་ཆ་འག་བ།
ཉ༽ས་མ་ས་འཇལ་་ཚན།

༡-འཕང་མཁར་པོ་ནས་ ་་འོས་འབབ་ག་ད་་འབད་ང་ ་ར་་ད་ག་མ་་བ་ཐབས་ད་ཤར་་ ་མ་ཡང་
་བ་ལ་ཡོད་ང་ དཀའ་ངལ་ལ་མ་ག་པར་ ང་པ་་་ས་༡༥་ལས་འགལ་ད་ ་ར་ཐག་ང་ས་་་ན་
ཐབས་ར་ད་པར་མ་བ་ག་ ན་ངས་ས་ཆ་ཡོད་་འབད་ང་ གང་་གག་་་ནང་ད་་ཡོདཔ་ལས་ སང་ས་་

་ང་ནང་མ་བ་ཡོད་པ་དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་ ོང་ཁག་དང་ང་ཁག་ད་འོག་མཉམ་འལ་ཐོག་ བར་བ་བ་
དད་གནང་་ གང་་ན་་ལ་ཐབས་་།

ས་མ་འ་དཔོན་ནས་ ་ང་ནང་མ་བ་ཐག་་ག་ ས་པ་་བ་ཕོགས་་ན་མས་ ོང་ཁག་་་མ་འབདཝ་དན་
་ང་ལས་མ་ང་བར་ཐབས་ན་འག་ར་་་
བ་་འ་

བ་དད་འབད་་སོ་ནམ་ན་ཁག་་ལ་་

བཅའ་མས་ར་་ས་ན་མཛད་ད་ར་བཀའ་ན་བས་།

མས་ར་་ས་ན་མ་མཛད་པས་ ་༡༨ལས་༤འ་གཏན་མ་བབས་ག་

བཀའ་ལན་མ་

ས་གནས་གང་་འས་་་ས་བཅའ་
ད་ང་བ་དང་བ་བན་་འག་ ནང་

བར་་ཡང་ ་ང་ནང་བ་་ ས་ན་ན་འ་བལ་གས་འབད་་དང་ ཡང་ན་བཅའ་མས་ར་ མས་ཁང་
ནང་གཏང་ད་ར་་།

ང་མཁར་པོ། བར་ོ་པོ། ངང་ལག་པོ། ང་པ། བངས་པོ། ོང་རབ། ནང་ར་དམང་་བཅས་ནས་ སང་ས་་
ང་པ་༡༨མས་འགལ་ཐོག་མ་བ་ཡོདཔ་དང་༤གཏན་མ་བ་་ཡོད་སར་

་ར་་ཤ་་དཀའ་ངལ་་བསལ་ཐབས་

ད་ང་ ་ར་ང་ར་ད་ག་་། ་ང་ནང་ བཅའ་མས་ར་་ ས་་ས་མས་བཀལ་་ བལ་གཏང་་

བཅའ་མས་ལམ་ཊ་ལས་འགལ་བ་ནམ་ལས་ བ་ར་ལ་་འོས་བབས་ད་བན་ བལ་ད་པ་ས་ད་གནང་པ་

ན་ང་ར་ག་་འབད་ང་བཅར་འོང་ར་ས་བར་གནང་།

ས་

ོང་བདག་ནས་ ད་ན་་ག་ཆ་་བཝ་ད་ ་ར་རང་སོ་གས་ཁར་མ་མ་བ་པར་ སང་ས་་་བ་ག་ མ་པ་

ལས་ས་ད་པ་ན་མ་བ་ག་པ་ལམ་ཊ་འག་

བཏབ་་་བས་གནང་ག་
གསལ་།

གས་སོ་སོ་ལས་འོང་་་འོས་འབབ་ན་འག་

་མ་ས་ཆད་

ད་འོག་་ས་ཚོད་ོད་་བལ་གས་བག་ད་ལོག་བ་དད་འབད་དཔ་ད་ར་

ཚོཊ་དམང་ནས་ ་ང་ནང་མ་བ་་དང་ མ་

འར་ལམ་ཁར་མ་བ་་ མང་་མང་་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སང་ས་་་མ་བབས་་ཡོད་་་ མས་འགལ་
ནམ་ལས་ ས་མས་མ་ཕོཊཔ་ག་དང་ ད་ས་ལས་ས་ཚོད་ཝ་༦ནང་འད་ ་མ་རང་སོ་མ་བལ་ཊ་འབད་་
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
ོ་འ་དཔ་འབད་ཐག་ད་བ། ལ་ལས་ འ་བམ་མ་ཊ་ ཚོཊ་འ་ས་ག་ལས་མ་ནང་བཊ་་དཔ་ག་དང་

ནཊ་ཚལ་ཁ་ག་ལས་ མས་འགལ་ང་ཆས་་ག་་འབད་གནང་་ག་ ག་་ཁ་ག་ལས་ཡང་གཊ་དཔ་་འག་ར་
བཞག་ག།

ནཊ་ཚལ་འ་དཔོན་ནས་ མ་ཐོག་༢མ་་ང་་༤༠༠༠ཐོག་༡་༢༠༠༠་་་༥༠༠ན་མས། མ་བ་་ག་ཐམ་ལམ་
ཊ་ཡོདཔ་ལས་

ད་ར་གསལ་།

ད་ལས་ཕར་མ་བ་་གནང་བ་དང་ག་ཁར་

༢-ངང་ལག་པོ་ནས་

ང་ད་་མཐའ་མ་ལས་

མ་་ས་་ཡང་དཔ་ན།ང་ཁ་གསལ་བད་གནང་

ག་་འ་དཔོན་ནས་གནང་བ་འ་དཔ་ར་ན་ར་་།

མ་འར་ལམ་གསརཔ་ལ་ས་ན་

ནོར་་ང་ངང་ལག་ས་མཚམས་

གཏན་འལ་ད་ ་ར་དཀའ་ངལ་ད་ང་ ང་་ག་ཐམས་དང་ ལམ་ལ་བ་ང་ས་མཚམས་་ལོ་༡ ནང་ན་འོང་
ག་ ནགས་ཚལ་་ས་་འ་ ་མཐའ་མ་ལས་ ཏོ་ཀ་ང་་ན་ན་ ར་་།
ལས་ངང་ལག་དང་

ཚོཊ་དམང་ནས་ ས་འཇལ་ན་ཚོཊ་

ནོར་་ང་ད་འོག་་ས་མཚམས་གཏན་འལ་བཟོ་གནང་དཔ་ར་བར་བ་ན་་ལ་དཔ་་

བཞག་ག།

ཏ༽ལམ་ལ་ལས་ངས།

༡-ང་མཁར/བར་ོ/འོག་དཀར་ད་འོག་༣ལས་ ས་གནས་ཁག་སོ་སོ་ནང་་ འར་ལམ་གས་བས་བཟོ་གནང་དཔ་
དང་ དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་ག་བམ་ཡོད་ག་་།
ལམ་ལ་བཟོ་ག་གཙོ་འན་ནས་

ང་་ས་ལས་གཞལ་ང་ལམ་ཉམས་བས་མ་དལ་མ་གནང་།ང་་ས་ལས་ང་

ལམ་ན་བར་འབད་འོང་། ནམ་གཞོང་ལས་་རང་བར་ལ་འབད་དཔ་་ཤ་ཡོད་ང་ མ་དལ་ལངམ་ད་བན་ ཊ་
བས་འབད་་མ་གཏོཊ་

་རང་ལམ་་ནག་གཏང་་ག།

་གར་དང་ཊ་བས་་འབད་འོང་་།

ལས་འལ་་

ནམ་གཞོང་ལས་ང་མཁར་ན་ གཏན་འལ་འབད་་ན་མས་། འོག་དཀར་་ལམ་ ་ནག་འཆར་དལ་མ་གནང་
པས་ འན་ཛར་ག་ཡོདཔ་ལས་ འབད་ཐབས་ད་ ཐབས་ས་ཐོག་ལས་ཡ་་ག་ས་ས་ཡ་༡༥་་ལོ་་ར་༦་ག་

་ནག་གཏང་་ར་་།

ད་ཆད་་་་

ལ་ཁམས་བས་ག་་

ང་མཁར་པོ་ནས་ གནམ་གས་གནས་ངས་དང་འལ་ ས་

སོ་ང་་ག་གནང་པ་ན་བན་་་མས་

་ས་དང་ང་མཁར་བར་ན་

ཆརཔ་བ་ད་་ས་མ་འར་མ་ཐལ་བ་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་གནས་བས་ཟམ་ག་གནང་ཐབས་་།

ལམ་ལ་བཟོ་ག་གཙོ་འན་ནས་ ལམ་ོདཔ་ག་ ་ནག་གཏང་་འ་་བབ་ ་འབད་དཔ་་ཤ་ཡོད་ ་ལོ་༡༣ཙམ་
བས་མ་བཝ་ཡོད་

དོ་ག་འོག་དཀར་ལམ་ན་ང་ལས་་ལོ་༣་ག་་ནག་འ་བག་།

ས་བན་ཐོག་འབད་་ན་་མ་་ང་བབ་

ང་མཁར་ག་་ན་ན་

བར་ོ་ཟམ་་་ད་ཊ་བས་འབད་་དོན་་སོ་སོ་ན།
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ངས་ད་་

ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
བས་མ་བཝ་ན་འག་ ངས་ོད་་ལས་་དཀའ་ངལ་འག་ མ་དལ་བར་བས་འབད་་གཏང་་དབང་ཚད་ང་་

ད་ན་ཁག་་་ད། ང་མཁར་་ཆརཔ་བ་ད་ ད་ཆད་དང་འདམ་པ་་མ་ཐལ་་དང་ ་་གནས་བས་ཟམ་བ་
དཔ་་ ས་བན་ཐོག་ལས་ ཆ་རོཊ་འབད་འོང་་། ཚོགས་དམང་ནས་ ས་གནས་་པོ་་ས་ ལམ་ལ་གཙོ་འན་

མཉམ་འལ་བ་འཐབ་་མཛད་ད་པ་ཁར་ ལམ་ལ་དང་འལ་བ་གནད་དོན་་གཙོ་འན་འ་དཔོན་་གསལ་གནང་་
་བན་་ར་བཞག་ག། ཐ༽ག་་ལས་འན་ར།

༡-བར་ོ་པོ།ང་མཁར་པོ།བར་ོ་དམང་།ང་མཁར་དམང་། ངང་ལག་པོ། ནང་བར་པོ་ བཅས་ནས་ ཾ་མཁར་

་ག་་ལས་འལ་དང་པ་་ལོ་༢༠༡༧དན་་༧པ་ལས་འ་བཊ་་ལོ་་ོད་ཡོད་ང་
ར་ོ་ཕཾ་་ཡོད་

ཚོཊ་འ་མ་པ་ནང་་དང་ས་བན་ཡོད་ང་

ད་ས་ལོ་་རང་ད་པར་་

ས་ཚོད་ནམ་ལས་འ་བཊ་་ན་ན་

ཞལ་ན་

གང་གམ་བམ་འ་འ་ཡོད་ ས་་འ་་ལོ་༢༠༡༡་ང་ལས་ད་བ་འབད་་ ་ར་ས་ཆ་་ན་འ་ཡོདཔ་ན་
ལ་བ་བ་བཤའ་ོད་་་བས་མ་བཝ་འཐོན་འ་ཡོད་པ་ཁར་ བར་ོ་ད་འོག་ ་ག་ལ་དང་ང་ོར་ས་གས་་
༢ནང་་ འཆར་ག་༡༢པ་ལས་་་ག་ར་ ལས་འལ་འོང་དོ་ར་བཏོགས་བཞག་ག་ གཞན་ཁར་ཡར་ས་འཝ་ད་
ང་འལ་་ལས་་་མ་ཐོབ་པར་ས་་ཡོད་པ་དཀའ་ངལ་་འཐོན་འ་ཡོདཔ་ལས་
གནང་ཐབས་ར་་ཚོགས་ནང་་རང་་བ་ལ་དཔ་འབད་ས་བར་་།

དོགས་གསལ་ག་འལ་མགས་

ས་ོང་བདག་ནས་ ན་ས་ཟམ་ལས་འ་ག་ལ་་ལམ་ཊ་བས་འབད་་དང་ ་ལས་ ང་ོར་ས་་ལམ་ལ་་

་་ོན་ན་་བཀའ་་གནང་ཡོད་གས་གསལ་གནང་།

ཚོཊ་

དམང་ནས་ མ་མཁར་་ལས་འལ་ནམ་ལས་འ་བགས་་ན་ན་ བཀའ་ལན་གནང་ཐབས་ཡོདཔ་ག་ ས་འལ་་
བ་ལ་་ཐག་ད་བ།

དམང་།བར་ོ་པོ/ང་མཁར་པོ་/ནང་ར་པོ་བཅས་ནས་

ངས་ོད་་

༢-ནང་བར་

ག་ད་ཞབས་ཏོག་ལ་མན་ད་པ་

དཀའ་ངལ་ལས་བན་ ག་ཚང་ས་ཚོད་་ ག་་དཔ་ལས་ ་ར་་ཞབས་ཏོག་ཆད་་སཔ་མས་ ག་ཐག་ང་

ས་ནགས་ཚལ་བབ་་་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ ནགས་ཚལ་བ་ོམ་ལ་ད་པ་ལམ་གས་བཟོ་དཔ་ ས་་དང་འལ་

ད་འོག་དང་་ར་མཉམ་འལ་ཐོག་ འར་མ་མ་་ལམ་གས་་ འན་ང་གས་བས་བཟོ་དཔ་འག་ ཝ་དང་
ག་ཐག་ཡོད་ས་ང་འམ་་ལ་་་འ་

ག་་འ་དཔོན་ནས་

ནཊ་ཚལ་བ་ཚད་་བ་ལས་

་ར་་གནང་དཔ་འབད་ས་བར་་།

ག་ཐག་འར་མ་ནང་ལས་ཕར་འབད་བ་ལས་བས་མ་བཝ་ོམ་

ཡོད་ ་ལོ་༢༠༡༦ལས་ ང་མ་་ཁ་འབག་་ོད་་ ད་ལས་ཕར་རང་སོ་་དང་འལ་འར་མ་མ་་་ར་་གནང་
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
དཔ་ར་ ་་བན་ས་ོན་པོ་་ཡང་་བ་ལ་ག་ ཊ་ཤོམ་ན་མས་ར་་། ཚོཊ་དམང་ནས་ ད་ལས་ཕར་ག་
་དཀའ་ངལ་གསལ་ཐབས་་ ག་ཐག་ང་ས་ལས་ཕར་འར་མ་མ་་འ་ ག་་ལས་འན་ཁ་ག་ལས་ ནགས་ཚལ་

དང་མཉམ་འལ་མཛད་་ ད་འོག་ག་ར་ནང་ ་འོག་རང་སོ་་ར་ལས་་འཐོན་་ རང་སོ་ས་་ནང་ས་ན་ང་
མ་འར་བར་

བན་ས་ཐོག་ལས་

ད༽མ་བཟ་ོ ་ཚན།

བཟོ་ག་འ་དཔོན་ནས་

ས་་བ་བམ་འབད་་་ཆ་ོད་་་ར་་ས་ལ་དཔ་་ཐག་ད་བ།

༡-

ང་་ས་མ་ས་ོད་ཡོད་་་ས་

ས་ཆ་ོངམ་་བཞག་པ་ལས་འར་མ་མ་་དཀའ་ངལ་

ཡོདཔ་ལས་ས་་་་ Vaccant Land Taxམ་མ་བ་པ་ས་ཆད་བཀལ་་ཡོདཔ་ག་ཆ་འག་བ་གནང་དཔ་
ར་་། ོང་རབ། ས་མ་འ་དཔོན། ས་ོང་བདག་བཅས་ནས་ མ་ང་འལ་དོན་་མ་་ལམ་ཊ་བར་

མཛད་གནང་ད་པ་དོགས་གསལ་མཛད་།

ཚོགས་དམང་ནས་ ས་ཆད་

ལམ་གས་་ ལ་མ་ཚོགས་འ་ནང་ ཐག་བཅད་་་བཞག་།

༢-བཟོ་ག་འ་

དཔོན་ནས་ མ་་་་CDམ་དལ་ལག་ན་འཐབ་ད་ གནང་བ་ ཚོཊ་ང་་གནང་དཔ་མ་གཏོཊ་ ོང་ཁག་ཚོཊ་འ་

ལས་གནང་དཔ་དཔ་ལས་ ཚོཊ་ང་འ་ས་གནང་བ་བ་་ ལག་ན་འཐབ་ག་པ་གནང་བ་་།དང་ འདས་པ་
ཚོཊ་འ་ནང་གནང་བ་ས་་ མ་་ས་ལ་ོད་་དབང་ཚད་ མ་་ཀ་པ་༤མ་བཏོགས་ གཞན་ོང་ཁག་མ་་་

དབང་ཚད་ན་འག་

ད་ས་མ་་ས་ལ་གང་་འོང་འབབ་ནང་བཊ་་ར་་།

ཚོཊ་དམང་ནས་ ་་ལ་མ་ནང་བཞག་་དང་ ས་ལ་འ་ལོག་་རང་ གང་་འོང་འབབ་ནང་བཊ་་་ཐག་ད་

བ་པ་ཁར། མ་་ ་་མ་དལ་ོད་ཐང་ ལམ་ོན་ལམ་ཊ་བར་མཛད་གནང་པ་་མ་འསཔ་ད་ང་ཟད་ས་
ན་་ཚོགས་འ་་ལ་དཔ་་ཐག་ད་།
༡-ནང་བར་དམང་་དང་པོ་༢ནས་
གཙོ་ཅན་བར་བས་ལ་སོཊ་པ་

ད་འོག་ནང་ག་ག་ཡོངས་འལ་ཡོདཔ་ལས་

ན༽་བ་ཐོ་བད་་ས་ར།

་ས་གནས་སོར་

་ས་ཐོ་ནང་ད་མ་ད་ཡོངས་འལ་བ་གཔ་ག་བཟོ་གནང་ད་པ་

ཐད་ཀར་ད་འོག་གནད་བ་ཡོངས་འལ་མན་འལ་གནང་ད་པ་ར་་།

་ས་འ་དཔོན་ནས་

གསར་ས་
གང་ལས་

་ས་བ་་

འོས་འབབ་ ་ངས་བཅའ་མས་ལམ་གས་ནང་ གནང་བ་ཡོད་་ངམ་ག་བ་གས་གཞན་་གནང་ཐབས་ད་བ་

་ལམ་གས་སོ་སོ་འ་་་ལས་ཐོབ་ར་་།

ནང་བར་དང་བར་ོ་པོ་༢ནས་དོཊ་གསལ་་།ལོཊ་

ོད་འབད་་ད་ས་ག་ལ་་ཡོདཔ་ག་་།

ཚོཊ་དམང་ནས་ ད་འོག་་་ས་ཡོངས་འལ་ཐོག་བ་

གཔ་ག་ འ་ན་་་ད་འོག་་བབ་་ཡོདཔ་ག་ འ་ན་་འས་མ་ཕོགསཔ་ག་ ན་ཁག་དང་་ཚོགས་་
ས་འལ་ལ་་་ཐག་ད་བ།

པ༽གང་ས་་ཚག
ོ ས་ར།
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
༡-ས་གནས་གང་བཅའ་མས་དང་ག་ག་༢༠༡༢ཅན་མ་དོན་ཚན་༢༡༩ཅན་མ་ར་ོང་ཁག་ཚོཊ་འ་ནང་ལས་ ཀ༽མས་
བཟོ་ཚོགས་ང་། ་འན་ང་མཁར་པོ། ངང་པོ། བར་ོ་དམང་་དང་ འཕང་མཁར་དམང་།
བ་ར་དང་འལ་བ་འཐབ་ས་མས་དོན་འ་དཔོན།

ཁ༽ག་མས་ཚོཊ་ང་།་འན་བར་ོ་པོ།་ང་དམང་།ང་མཁར་དམང་།ོལ་འན་འ་དཔོན།

ག༽་ོག་ཚོགས་ང་། ནང་བར་དམང་། འཕང་མཁར་པོ། ངང་ལག་དམང་། བངས་དམང་། མ་
་འས་། བ་ར་དང་འལ་བའཐབ་ས་ འཆར་ག་འ་དཔོན།
ང་༽གཞན་དས་མ་ས་ན་དང་འལ་འོག་དཀར་པོ་དང་བངས་པོ་གཏན་འཇཊ་ཚོཊ་ང་ག་བཊ་

བཞག་་ཚོགས་འ་་གནང་་་ཐག་ད་བ།

བ་

༢-

བར་ོ་དམང་་ནས་ དོ་ག་ད་འོག་་་ོད་ཐོ་བད་༤༨འབད་་ ་ར་་བོད་བཊ་་བཏངམ་ད་ས་ན་དཔ་
ལས་ ་བ་དོན་་ མང་འགག་་ད་འོག་་བ་་ག་བགས་གནང་ད་པ་ར་་།

ནང་

ར་པོ་ནས་ ་འན་ཡོངས་་ཞལ་འཛོམས་ནང་ འགག་་གཙོ་འན་ནས་ག་བཊ་གནང་་ར་གང་། ་་་
མ་འཚོལ་བཞག་ནམ་ལས་ ཁང་་ོད་མ་ཊ་པར་ཡོད་་འ་ བཀའ་ལན་གང་གནང་། འལ་འན་ཨང་༡༡༣ནང་་

ན་་ལཝ་ད་ ད་བ་་འ་བ་འབད་་ ས་ན་་ཤ་ར་མས་ར་་། མས་ང་འ་དཔོན་ནས་ ནང་བར་

་ཐད་ན་་ལ་འ་ཡོད་ འགག་་་༡༡༣་ན་་འབདཝ་ད་ད་བ་འབད་དཔ་ཁག་་ས་ག་ན། ་་འགག་

་་བ་ང་་ས་ག་བཊ་འབད་་ཡོད་ ད་འོག་་་བན་་་མས་ང་བ་བཤལ་་ཝ་༢/༣་ཚར་་གཏང་དོ་

་ས་མས་འགལ་བཀག་ཐབས་་ཕན་ཐོག་པས།ད་འོག་མས་ང་དཔ་འབད་་་་ན་་ལ་འོང་ར་་།
ཚོཊ་དམང་ནས་

ད་འོག་ག་ར་ནང་མས་ང་བཊ་གནང་་ར་

གཙོ་འན་མག་ས་བཀའ་གནང་་ཡོདཔ་ལས་

ལ་མ་ཚོཊ་འ་ནང་བཀའ་ལན་ན་་ལ་ད་པ་ས་འལ་གང་་ལ་་་ཐག་ད་བ།

ནས་

ས་གནས་མཐའ་ར་་་བར་མ་བ་

༣-ང་མཁར་དམང་་

ས་་ལ་་ག་ནང་འལ་འན་བདའ་མ་འན་སར་བས་ལས་་ཁ་ག་

ལས་འལ་འན་མན་ན་བགས་གནང་དཔ་ར་་།

བས་ལས་་ཁ་ག་ལས་ དོ་ག་

ལོ་འཆར་ག་ནང་ན་འག་ ན་ང་ ན་་ལ་དས་ར་་། ཚོཊ་དམང་ནས་ བས་ལས་་ད་ས་ད་འོག་
༥ག་ར་ནང་

༤-བར་ོ་པོ་ནས་

ཊཔ་ལས་བན་

བས་འལ་འན་ག་བགས་གནང་ད་པ་ས་འལ་ན་་ལ་་་ཐག་ད་བ།

བཟོ་ག་པ་དང་ས་འན་པ་ད་པ་ར་

བཟོ་ག་བ་ོཊ་དང་ད་བ་་ས་ཚོད་་འབད་མ་

ཚད་ག་དང་ད་ཚད་ཁག་་བས་རབ་ང་པ་ན་བཟོ་ག་པ་ད་འོག་་གཏང་གནང་
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ད་འོག་ར་

ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
གཏང་མ་ཊ་ང་བོམས་་ན་ང་གཏང་གནང་ང་འལ་ལས་་་ཐོ་ཕོཊ་མས་ར་་།

འོག་དཀར་པོ།ནང་ར་པོ།ངང་ལག་པོ་བཅས་ནས་

བཟོ་ག་པ་་ས་ད་ཚད་བ་དཔ་འག་གཞན་་མཁས་

མག་དཔ་ལས་་ས་པས་ ཁག་་ཤོས་ནང་བར་ད་འོག་་མ་དལ་ས་ཡ་༦༢་་འབད་དཔ་ཡོདཔ་ལས་ བཟོ་ག་

པ་ད་འོག་་རང་གནས་སོར་གནང་དཔ་དང་ མ་པ་ལས་ད་པ་ན་ བཟོ་ན་་མག་མ་བ་ན་ས་ངས་ནང་བཞག་
ཐབས་་ས་བར་་།

༥-ནང་བར་པོ་ནས་

ལས་རང་ལོག་གནང་ཐབས་མཛད་ད་ར་་།

ངང་ལག་དམང་་ནས་

ད་ང་་་ ནང་འད་འོལ་འས་དང་ན་འས་ངལ་གསོ་འས་་ དཔ་བཟོ་་འ་ཚོགས་ཁང་ནང་ལས་ན་ན་

ད་ང་་་འལ་འས་གནང་ཐབས་ཡོདཔ་ག་་ཚོཊ་་ན་ང་་ད་ར་་། དལ་ས་འ་དཔོན་ནས་ ད་

ང་འས་ ཐོབ་ལམ་ཡོད་་་ན་དོ་ ནང་འད་་་ཐོབ་པས་ གསརཔ་་འ་་གཡོགཔ་བ་ར་པ་ན་ཐོབ་ར་་།

་ོབས་འ་དཔོན་ནས་ ཐོབ་ལམ་གསརཔ་བཊ་་་ཐོབ་པས་ ངམ་་ོན་ན་ཞབས་སར་ན་བཅར་་ ས་གནས་་

བཅའ་མས་ནང་གཊ་པ་ན་མན་ ས་ན་ལོ་༢ན་ གསརཔ་་འ་་གཡོག་ན་ཚོཊ་ལས་གནང་བ་ཡོདཔ་ལས་ཐོབ་
ལམ་་ཐོབ་ར་་།

༣/༤བ་་༡ཐོབ་ར་་།

ས་འན་པ་་ལས་ཚོཊ་ང་འལ་ད་བ་འབད་ཚར་་

ན་ར་་ལ་ལོ་༡་ད་འོག་

བཟོ་ག་འ་དཔོན་ནས་ བས་མ་བཝ་ད་

བཟོ་ག་པ་ད་འོག་ནང་ད་་འ་ ཁ་འབག་་མ་ོད་པར་ ་་ཚན་་འབད་་ས་བ་མས་ ལམ་ཊ་ནང་ཁ་འབག་

་རང་ོད་དཔ་ན། གལ་ད་བས་མ་བཝ་་འཐོན་པ་ན་ཉན་ཁག་་ག་ཕར་་རང་དཔ་ནམ་པ་ན་གཏང་འོང་

ར་་།

བར་ོ་པོ་ནས་ ད་ང་གསརཔ་་་འ་སོ་སོ་འབད་་ད་

་འགན་འ་ གས་ར་ཐད་ གསརཔ་་འ་་ཕན་ོམ་ག་མ་མཇལ་ ངམ་་ལོ་་༢ན་འ་ ཐོབ་ལམ་འ་མཉམ་

གནང་ད་པ་ན་་ལ་།
ོད་འོང་

ས་ོང་བདག་ནས་ ད་ང་ངམ་་རང་བཞག་པ་ན་ ཐོབ་ཐང་ར་ག་ན་
གསརཔ་བཊ་པ་ན་་བ་ལམ་གས་ར་ཐོབ་་མས་གསལ་གནང་།

ཚོཊ་དམང་ནས་ ས་འན་པ་་ད་ོ་ག་ནམ་ོང་ཁག་ནང་་འབད་་དང་ བཟོ་ག་པ་་ ལ་མཊ་ར་ ད་འོག་་

གནས་སོར་གཏང་དཔ་འབད་ཐག་ད་བ།
ཊ་ར་་གནས་དབ་་བཞག་ག

ད་ང་་་འས་ཐོབ་ལམ་ཐད་

གང་བཤད།

་གཡོག་ན་ཚོཊ་་བཅའ་མས་ལམ་

མག་བ་
ད་ས་ོང་

ཁག་ཚོཊ་འ་ནམ་༢་ང་ ས་ག་ལས་མ་དང་འལ་་ གང་ས་ཊ་ཤོམ་་གནང་་ ས་ད་་མཐར་འལ་
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
ཅན་ག་་ང་་་ ས་གཙོས་པ་འ་དཔོན་ཡོངས་དང་ འས་་ཡོངས་་བན་་ར་་་དང་འལ་ ལ་མ་
ཚོགས་འ་ནང་ ག་ར་གགས་བཟངམ་་མཇལ་གས་པ་་ོན་དང་བཅས་བས་ཕབ་་མག་བ་གནང་བའོ།།
བས་བ་གས།།

(སངས་ས་ལས་འོ)
ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་་འན།
ས་གནས་གང་༢པ་ང
ོ ་ཁག་ཚཊ
ོ ་འ་ངས་༣པ་ནང་བཅའ་མ་གཏཊ
ོ ་་འས་་མཚན་ཐ།ོ
ཨང་ ང་གསལ་

་གནས་

༡

སངས་ས་ལས་འོ་

་ང་པོ་

་འན་

༢

ན་བཟང་འར་ད་

བར་ོ་པོ་

་འན་འོགམ་

༣

ོ་་དབང་ག་

ནང་ར་པོ་

འས་་

༤

དས་བ་

ང་མཁར་པོ་

་་

༥

དབང་ལ་

བངས་པོ་

་་

༦

བ་ས་

འཕངས་མཁར་པོ་

་་

༧

་ང་དབང་ག་

འོག་དཀར་པོ་

་་

༨

ན་ན་དབང་འས་

ངང་ལ་པོ་

་་

༩

ས་འལ་

འོག་དཀར་དམང་་

་་

༡༠

སངས་ས་

བངས་དམང་་

་་
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
༡༡

་དབང་ག་

ནང་ར་དམང་་

་་

༡༢

་ང་བན་འན་

བར་ོ་དམང་་

་་

༡༣

་ང་ནོར་་

འཕངས་མཁར་དམང་

༡༤

པ་བསམ་བ་

་ང་དམང་་

་་

༡༥

ངག་དབང་ོ་་

ངང་ལ་དམང་་

་་

༡༦

པ་བས་

ང་མཁར་དམང་་

་་

༡༧

བས་ས་ན་

ས་་འས་་

་་

་་

ས་གནས་གང་༢པ་ོང་ཁག་ཚོཊ་འ་ངས་༣པ་ནང་བ་ོཊ་་བཅའ་མ་གཏོཊ་་མཚན་ཐོ།
ཨང ་གསལ་

་གནས་

༡

ས་ཧར་ཀ་ས་ཏ་མང་

ོང་བདག་

༢

ས་མ་ལ་ན་ན་

ོང་རབ་ངམ

༣

ས་ བསོད་ནམས་ོ་་

ན་ང་ང་པ་

༤

ཀ་དབང་ག་

ས་ག་གཙོ་འན་འ་དཔོན་འོགམ་

༥

འས་་མཚོ་

PO འཆར་ག་འ་དཔོན་

༦

དཀར་ང་

DHO གསོ་བ་འ་དཔོན་

༧

ན་་

DE བཟོ་ག་འ་དཔོན་

་
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
༨

འཇམ་་ཨྱོན་

DAO སོ་ནམ་འ་དཔོན་འོགམ་

༩

ོ་་བ་བྷ་

HRO ་ོབས་འ་དཔོན་

༡༠

སངས་ས་ན་ན་

CO

༡༡

་ང་ས་ན་

FO དལ་ས་འ་དཔོན་

༡༢

ཨྱོན་ན་བ་

PDLO ་ནོར་འ་དཔོན་

༡༣

བས་དོན་བ་

LRO ས་མ་འ་དཔོན་

༡༤

་དབང་ོ་་

Kidu O ད་ག་འ་དཔོན་

༡༥

ཨྱོན་མཚོ་མོ་

ElectionO བཙག་འ་འ་དཔོན་

༡༦

ཀ་་མཚོ་

DCRCO ་ས་འ་དཔོན་

༡༧

སངས་ས་་མོ་

REDCLང་གབ་ཚོང་ལས་ང་འལ་ཚད་འན་

༡༨

ལས་ད་འང་གནས་

Store O མ་བ་འ་དཔོན་

༡༩

ག་པ་་ང་

GNH ལས་འལ་ང་བ་འ་དཔོན་

༢༠

འཇམ་དཔལ་ོ་་

RLDCང་ོཊ་་ནོར་ང་འལ་་བ་མདོ་ན་

༢༡

ོ་་དབང་འས་

མདོ་ན་RDTC/RLP

༢༢

ཀ་ོ་་

DORང་་ས་་ལ་བཟོ་ག་གཙོ་འན་འ་དཔོན་

༢༣

་་ོ་་

BPCའག་ག་་ལས་འན་འན་ང་པ་

༢༤

ང་དཔོན་ ས་ནོ་ནོ་

RBPལ་གང་འག་་འགག་་མང་འ་དཔོན་

ོལ་འན་འག་དཔོན་
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
༢༥

བས་དོན་བ་

CFO མངའ་་ནཊ་ཚལ་གཙོ་འན་འ་དཔོན་འོགམ་

༢༦

ནོར་་བཟང་མོ་

CFO མངའ་་ནཊ་ཚལ་གཙོ་འན་འ་དཔོན་ལས་རོགས་

༢༧

ཨྱོན་ོ་་

MithunFarmང་ོཊ་བ་ན་གསོ་ང་ཁང་འན་ང་པ་

༢༨

མ་ལ་

BDBLའག་ང་འལ་དལ་ཁང་འན་ང

༢༩

་ང་ོབས་ས་

RSTA་འལ་ན་ང་ལ་འན་དབང་འན་

༣༠

སངས་ས་དབང་ག་

BhutanTelecomའག་བད་འན་འན་ང་པ་

༣༡

ན་ན་མ་ས་

RICB ན་བལ་ལས་འན་

༣༢

མ་་ང་

BAFRAསོ་ནམ་ཟ་ཆས་དང་མས་དོན་དབང་འན་

༣༣

པ་བསམ་བ་

BBS འག་ང་བཊ་ལས་འན་

༣༤

་ཏ་མོང་གར་

BOB འག་་དལ་ཁང་་འན་ང་པ་

༣༥

་ཏ་་ང་

ང་མཁར་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་

༣༦

བསོད་ནམས་ས་ན་

བར་ོ་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་

༣༧

ས་ས་བན་འན་

འཕང་མཁར་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་

༣༨

ས་རབ་ལ་མཚན་

་ང་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་

༣༩

་ན་བཟང་པོ་

ངང་ལག་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་

༤༠

ཨྱོན་ན་ཚོགས་

ནང་བར་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་

༤༡

བས་རབ་བན་

བངས་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་
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ས་གནས་ག�ང་ ༢ པའ་ི �ངོ ་ཁག་ཚག� ས་འ�་ཐངེ ས་ ༣ པ་ �་ི ཚས� ་ ༢༣/༨/༢༠༡༧ ལས་ ༢༤/༨/༢༠༡༧ �ན་ ཉནི མ་ ༢ �་ི རངི ་ཚག� ས་གནང་བའ་ི �སོ ་ཆདོ །
༤༢

ལས་ད་ས་གས་

འོག་དཀར་ ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་

༤༣

པ་བ་ན་

བས་ལས་་་ཚབ་
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་པའི་གྲོས་ཆོད

༼ས་གནས་གང་གས་པ་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ཚག
ོ ས་ངས་བ་པ་ས་ད།༽

གཞལ་ང་ས་གནས་གང་གས་པ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ཚོགས་
མ་བ་པ་འ་གནམ་ལོ་་མོ་་ལོ་ ་ ༡༢ པ་ས་ ༢༨
ལས་ ༢༩ ན་ནམ་ ་ལོ་ ༢༠༡༨ ་ ༠༢ པ་
ས་༡༣ ལས་ ༡༤ ན།

52

53

54

55

༼དཀར་ཆག༽

མ་ཨང་།

དན
ོ ་ཚན།

༠༡

འ་འད་ན་འལ་་མཛད་མ།

༠༣

འདས་པ་ཚོགས་ངས་གམ་པ་ བར་བ་ན་།

༠༢

༠༤
༠༥

་འན་ཁ་ག་ལས་ འ་ད་གང་བཤད།

ས་ལོ་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལོ་ད་བ་འས་ འཆར་དལ་་ན་ག།
གང་ས་དས་ག།

༡
༡

༡ - ༢
༢ - ༣

ག༽ མ་བཟོ་་ཚན།

༤

ང་༽ ལམ་སལ་་ཚན།

༣

༤

ཅ༽ ས་ག་་ཚན།

༥

ཆ༽ ན་ངན་འན་ང་།

༠༧

༡

ཀ༽ ས་དང་ལམ་ོལ།

ཁ༽ ་འབབ་ས་གནས་འན་ང་།

༠༦

ཤག
ོ ས་ངས།

༥

ཇ༽ གང་ས་་ཚོགས།

༥ - ༦

མག་བ་གསལ་བཤད།

འས་་དང་་ོག་པ་མཚན་མཐོ།

56

༦

༧ - ༩

57

དང་པ༽ འ་འད་ན་འལ་་མཛད་མ།
༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ གཞལ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་བ་པ་འ་ རང་ག་གནམ་ལོ་་མོ་་ལོ་ རང་་
༡༢ པ་ ས་ ༢༨ འམ་ ་ས་ ༡༣/༠༢/༠༡༨ ་ གཟའ་ར་འོད་ོར་ན་མ་ཚོགས་པ་ ནམ་དང་འལ་
ོང་ཁག་ཚོགས་འ་

་འན་མག་ས་ད་བགས་ཐོག་

ས་ཤོག་ོང་བདག་དང་ས་ངས་དཔོན་

་ལས་

ཚོགས་འ་འས་་དང་ ོང་ཁག་ནང་འད་་ ་ཚན་དང་ང་ོགས་ཁག་་ འ་དཔོན་་འཛོམས་ཐོག་་ རང་
གས་ར་ོལ་བཟང་པོ་
ཡོདཔ་ན།

བགས་ལ་ན་མ་ཚོགས་པ་

མཛད་མ་་ན་འལ་དང་བཅས་

འ་བགས་གནང་

གས་པ༽ ་འན་ཁ་ག་ལས་ འ་ད་གང་བཤད།
ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་འན་ཁ་ག་ལས་ ཞལ་འཛོམས་ནང་འོང་གནང་་ ས་ོང་བདག་དང་ས་ང་དཔོན་ ན་

ང་་ས་ང་པ་ མས་ང་འགག་པ་འ་དཔོན་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འས་་ ང་ོགས་དང་ལས་འན་ ་
ཚན་ཁག་་འ་དཔོན་ཡོངས་་ ོན་པ་གས་སོ་ར་་ཡོདཔ་དང་། ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ཚོགས་དཔ་པ་ གནད་དོན་

གཙོ་བོ་རང་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༧ དང་ ༢༠༡༨ ལོ་་བ་འས་ན་་དང་ བར་བ་འབད་། ་ལས་ འཆར་ལོ་

༢༠༡༨ དང་ ༢༠༡༩ ལོ་འཆར་དལ་ཆ་འག་བ་་དང་ ལས་ངས་དང་ལས་་ ད་འོག་ཁག་ལས་ོད་པ་ ས་
ག་་

གང་ས་གནང་་

ར་གང་ཡོདཔ་དང་།

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་

་ོག་པ་གསརཔ་འབད་བཅའ་མར་

གཏོགས་་ གཞལ་ང་འགག་་འ་དཔོན་ ང་དཔོན་སངས་ས་་མཚོ་དང་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ང་ན་ བསོད་
ནམས་་མ་གས་་ ་ོད་གནང་་གང་ས་དས་ག་ འ་བགས་ཡོདཔ་ན།

གམ་པ།༽ འདས་པ་ཚག
ོ ས་ངས་གམ་པ་ བར་བ་ན་།
ཚོགས་འ་ག་ཚང་ཁ་ག་ལས་

ཚོགས་འ་ང་ན་ས་

འདས་པ་ཚོགས་འ་ནང་

གང་ས་གནང་ཡོད་པ་

ས་ད་ར་ ་ཚོགས་ ན་ཁག་དང་ལས་་ ་ལས་ ོང་ཁག་ནང་འད་་ ་ག་ལ་ཡོད་་ བཀའ་ན་ོད་

་་་ ཚོགས་དམངས་་ ན་་ལ་ཡོདཔ་ན།

བ་པ༽ ས་ལ་ོ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལ་ོ ད་བ་འས་ འཆར་དལ་་ན་ག།
འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ ས་ལོ་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལོ་ལོ་ད་་ བ་འས་ན་་དང་ ར་བཏང་ོང་ཁག་་ གང་

ང་མག་འར་ངས་ག་་ བ་འས་ན་་་ ཚོགས་དམངས་་ན་་ལ་ཡོདཔ་དང་ འཆར་ག་ ༡༢ པ་་

ཚན་ཁག་ ད་འོག་ མ་་དང་ཡན་ལག་མ་་་ འཆར་དལ་་ཚད་ག་ གཙོ་བོ་ར་བ་འར་བ་ ག་ན་མ་

ཆས་་བ་་དོན་་ བ་བམ་འབད་ཡོད་་དང་ ལོ་་འཆར་ག་བ་གས་པ་ ལོ་་དང་པ་ ས་ལོ་ ༢༠༡༨༢༠༡༩ ་འཆར་དལ་ཚད་ག་དང་ ་གང་ང་འལ་ང་བ་ལས་འལ་ ་ལས་ ་ཚན་དང་ད་འོག་་ ལས་
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འཆར་་ ན་འལ་་བནམ་ལས་ འཆར་ལོ་ ༢༠༡༨ དང་ ༢༠༡༩ ་འཆར་དལ་་ ས་ར་གས་ཤོམ་འབད་རང་

གནང་་ ཆ་འག་འབ་ཡོདཔ་ན།
་པ།༽ གང་ས་དས་ག།
ཀ༽ ས་དང་ལམ་ལ
ོ །

༡- ག་ལམ་བ་དང་ད་ར་ ན་ད་པ་ར་ བར་བ་འབད་་ ས་འལ་ལ་ཡོད་་འ་ ས་ར་ན་ངམ་

འབད་གནང་བནམ་ལས་ བར་བ་མཛད་་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ འངས་ར་ས་ོན་་ལ་ལས་ ལག་
ན་འཐབ་་་ ཆ་འག་འབ་ཡོདཔ་ན། ཆ་འག་བ་ཡོད་་ག་ག་་ཡང་་་

ཀ༽ ག་ག་བཟ་ོ ད་པ་དགས་ལ།

 ར་ོལ་ལམ་གས་བདག་འན་འབད་།

 ལ་ཁབ་་ ་གས་དང་ ན་བན་་ང་བ་་ ཕན་ཐོགས་འང་།

 ཕམ་བཟང་པོ་ ལམ་ོལ་བཟང་པོ་་ ན་བན་དང་ ན་ང་ཐབས་།

ཁ༽ ་དམངས་་བསམ་འཆར།

 ད་འོག་བད་་ ་ར་ཡོངས་་ ཁ་ག་ལས་ བ་ར་ས་བན་ཡོདཔ་ན།

 སོ་ནམ་དང་ ཁ་འབགས་་ ་འབད་བ་བས་་ ་དང་ད་ར་ན་དཔ་ན་ན་་བ་བད་་ཡོད།
 ནོར་འཚོ་བ་བས་་ ་དང་ད་ར་ན་འ་ འཚོ་དཔ་ན་ན།

 ་ར་་ཁ་ག་ལས་ དོན་ཚོན་ལ་་ག་ བར་ོད་འབད་ད་པ་ བསམ་འཆར་བད་་ཡོདཔ་ན།

ཁ༽ ་དང་ད་ར་ན་ད་པ་ ས་ངས།

 གང་ ལས་འན་ ལས་་ལ་སོགས་པ་ ག་ཚང་་ནང་།
 ་ཁང་ དན་་ ས་་ས་ངས་་ནང་།
 ོབ་།

 ་དམངས་འཛོམས་ས།
 མ།

ོ །༽
ག༽ ས་ཚད

 ག་ཚང་་ས་ཚོད་ཁར།
 ག་ཚང་་

ས་ཚོས་མ་ན་པ་ནང་ གང་འལ་ ་དམང་འཛོམས་འ་དང་ ས་་་ནང་་ ་དང་ད་

ར་ན་དཔ་ན།

ང་༽ ས་ཆད་ད་བ།༽

 དང་པ་ ་བ་བ་ོད་འབད་།
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 གས་པ་ ན་བ་འབད་།

 གམ་པ་ ས་གནས་གང་ ན་ོད་མ་གཞག་དང་འལ་་ ས་ན་འབད་།

ཅ༽ ས་ཆད་བཀལ་་་མ།

 དང་པ༽ འལ་བ་ཡོད་པ་ག་ཚང་་ཁ་ག་ལས་ ་ོག་འབད་བན་ལས་ དབང་འན་ག་ཚང་ནང་་
ན་་འབད་ད།

 གས་པ༽ དབང་འན་་་ འལ་བ་ཡོད་པ་ /མོ་་ འ་འན་་ བཀའ་་བཏང་ད།

 གམ་པ༽ འ་འན་་་ ས་ཆད་་ད་བ་དང་འལ་་ ས་ན་འབད་དཔ་དང་ ན་་ བ་ད་
བཅས་ དབང་འན་་བཏང་ད།

 བ་པ༽ དབང་འན་་་ ཚོགས་འ་ག་ཚང་ནང་་ ན་་ལ་བནམ་ལས་ ཚོགས་འ་ག་ཚང་་ ཁ་
ག་ལས་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་བས་ ཚོགས་དམངས་་ ན་་ལ་དཔ་ན།

ཁ༽ ་འབབ་ས་གནས་འན་ང་།

༢༽ ་འབབ་ས་གནས་འན་ང་ས་ བ་འཚོལ་ན་་དང་འལ་་ ག་གས་བ་ས་ས་་དང་ ང་་ཁང་་

བཙོག་་་ འ་་ང་་འ་བ་ལས་བན་ ང་ས་མ་་་ར་་་ ན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་གཞན་ཁར་ོ་

སོར་འབད་ད་པ་ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ས་ར་་གནང་་ ས་གནས་གཞན་ཁར་ ོ་སོར་འབད་དཔ་་ ས་

ཐག་བཅད་་ འལ་ཡོད་ག་ཚང་ནང་ ས་འལ་ལ་་ ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།

༣༽ ་འབབ་ས་གནས་འན་ང་ས་ བ་འཚོལ་ན་་དང་འལ་ ང་ས་མ་འར་བས་ཁང་་ བཙོག་་་

ང་ས་་ནང་འ་བ་ལས་བན་ མ་་་ར་་་ ཉན་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ མ་འར་བས་ཁང་འ་ ས་གནས་གཞན་
ཁར་ོ་སོར་ འབད་དཔ་་ འལ་ཡོད་ག་ཚང་་ནང་ ་བ་ལ་་ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།
ག༽ མ་བཟ་ོ ་ཚན།
༢- ང་་ས་མ་་ ག་ན་འ་་ལམ་ོན་་ འདས་པ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་ལས་ ཆ་འག་བབས་ཡོད་ང་

ད་ན་དང་ན་དཔ་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ འལ་ཡོད་ན་ཁག་དང་ན་ཚོགས་ ལས་ངས་་ནང་ ལོག་
འ་རང་ས་འལ་ལ་ད་པ་ ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།

༣- ང་་་མ་་ ག་བད་བར་བས་འབད་ཡོད་་ ་ཡང་ ལ་འར་་བཞག་ས་ངས་འ་ ཧོམ་དར་་ོ་

ས་འབད་ཡོདཔ་དང་ འར་ལམ་་་ཆད་་ཡང་ ་ར་ ༨ ལས་ ༦ ་མར་ཕབ་་ བར་བས་འབད་ཡོད་་་

ཚོགས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ བ་ར་ཡོད་གས་་ ས་ར་གནང་་ གས་མན་ཞལ་འཆམ་་་ལས་ བར་
བས་འབད་ཡོད་་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་་ཡོདཔ་ན།
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༥- ོང་ཁག་མ་་ ག་བད་བར་བས་འབད་ཡོད་་ ་ཡང་ ་ལ་མདའ་ག་ཐོག་ མདའ་་ཐང་འ་ ོང་

ཁག་ཚོགས་འ་ས་ངས་ནང་ ་་་ཉན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ང་གབ་ང་འལ་ོང་བར་་བ་ ས་ངས་ནང་ོ་ས་

འབད་ཡོདཔ་དང་ རང་གས་མདའ་ག་ཐོག་ མདའ་་ཐང་འ་ ་ཚང་་ས་ངས་ནང་ ོ་ས་འབད་ཡོད་་འ་་

ཚོགས་དམངས་་བ་ར་ཡོད་གས་་ ས་ར་གནང་་ གས་མན་ཞལ་འཆམ་་་ལས་ བར་བས་འབད་ཡོད་

་འ་ ཆ་འག་བ་གནང་་ཡོདཔ་ན།
ང་༽ ལམ་སལ་་ཚན།

༡- ས་གནས་དག་འལ་བད་་ ་་ལས་མ་གཞོང་ན་ འར་ལམ་ས་ནག་བཏང་ཡོད་་འ་ ས་ཚད་དང་ ་

་ར་ལས་ ་བ་ལ་ཡོད་་་ ལམ་སལ་ལས་ངས་་ ཁ་འབགཔ་དང་ཞལ་འཛོམས་གནང་་ དཀའ་ངལ་གསལ་ཡོད་
པ་ར་ལས་ ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་་ཡང་ ས་ཚོད་ཁར་བ་གས་ར་ ་ཡོདཔ་ན། ་ལས་ ད་ཚད་་ཐད་ཁར་

་ོག་་ ལམ་གས་དང་འལ་་ འབད་དོ་ར་་ཡོདཔ་དང་ ལམ་བོག་འ་་ ་ཡང་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ས་

བ་དད་འབདཝ་དང་ གཙོ་བོ་རང་ ས་གནས་བལ་གས་་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མ་མ་ཕོག་དང་ ་ནག་་ག་ཚད་ང་བ་
ལས་བན་ ད་ཚད་ོན་་་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་འབད་ དོགས་གསལ་འབད་ཡོདཔ་ན།

ཅ༽ ས་ག་་ཚན།
༡- ས་ག་་ད་ས་དང་འལ་་ ོབ་་་བམ་དཔ་དང་ ལམ་གས་་ཚོགས་དམངས་ས་ ས་ར་ན་

ངམ་འབད་གནང་ ས་ག་་ད་ས་དང་འལ་ ོབ་་་བམ་དཔ་་ ཡོད་་་ འས་་་ས་ ་ར་

དང་མཉམ་ས་བན་འབད་་དང་ ས་ག་་ཁ་ག་ལས་ཡང་ ་ར་་་ ་བ་བ་ོད་འབད་ད་་ ས་ཐག་
གཅད་་ འཆར་ག་བ་གས་པ་ འཆར་དལ་བ་བམ་འབད་བ་བས་ གང་ས་གནང་་་ ས་ད་འབ་
ཡོདཔ་ན།

༢- འཆར་ག་བ་གས་པ་ནང་ ོབ་་་བ་གག་ ག་བགས་འབད་་དོན་་ ོབ་་བ་ས་འན་འབད་ཡོད་

་འ་ ཚོགས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ ས་བར་་གས་ཤོམ་འབད་གནང་བནམ་ལས་ ས་ག་་ཁ་ག་ལས་ མ་

འོངས་པ་བས་བ་ག་་ བ་འཚོལ་གས་ཤོམ་འབད་གནང་་ ན་་་མ་མ་ཚོགས་ངས་ནང་ ལ་བནམ་
ལས་ ོབ་་་བ་ག་་ ག་བགས་འབད་་ན་ན་ ས་ཐག་བཅད་་འབད་ ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།

༣- གཞལ་ང་་མཐོ་མ་ོབ་་ ག་བགས་འབད་་དོན་་ ཚོགས་འ་འས་་་དང་ ་ོག་པ་་་བར་ནང་

ས་ར་་གས་ཤོམ་འབད་ གནང་བནམ་ལས་ ད་ོ་ཡོད་པ་ ང་གབ་ང་འལ་ོང་བར་་བ་འ་ སོ་ནམ་དང་
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འལ་བ་ གག་་ག་འབདཝ་ལས་ ་ནང་་ སོ་ནམ་དང་མཐའ་ར་གནས་ངས་་ མཐོ་མ་ོབ་་གག་ ག་
བགས་གནང་དཔ་པ་ས་འལ་ འལ་ཡོད་ག་ཚང་དང་ ན་ཁག་་ནང་ལ་་འབད་ ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།

ཆ༽ ན་ངན་འན་ང་།
༡-- ན་ངན་འན་ང་་ བཅའ་མས་དང་འལ་་ ད་འོག་ནང་ན་ངན་འན་ང་་ ཚོགས་ང་བཟོ་དཔ་དང་ ན་
ངན་འན་ང་་ མ་དལ་བཞག་ད་པ་ར་ ཚོགས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ དཀའ་ངལ་དང་བ་ར་ཡོད་གས་་

ས་ར་གནང་བནམ་ལས་ བཅའ་མས་དང་འལ་་ ད་འོག་རང་རང་སོ་སོ་ནང་ ཚོགས་ང་བཟོ་་དང་ མ་དལ་
བཞག་དཔ་འབད་ ས་ཐག་བཅད་་ ན་་་ མ་མ་ཚོགས་ངས་ནང་ ད་འོག་རང་རང་སོ་སོ་ ཁ་ག་ལས་
ལ་ད་པ་ ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།
ོ ས།
ཇ༽ གང་ས་་ཚག
༡- ་ོག་ན་བལ་་ འག་ལ་ན་ང་ལས་འན་ཚད་་ ལམ་གས་དང་འལ་་ ་ར་་་་་ན་ངན་
ང་བ་བས་་ དཀའ་ངལ་ཐོན་དོཝ་ཡོདཔ་ལས་ ད་འོག་ནང་་གནང་ཐབས་ག་ མཛད་ད་པ་ར་ ཚོགས་དམངས་
་ས་ར་གས་མ་་གནང་་ ཞབས་ཏོག་འ་་ར་་ ་བར་འར་བ་ཞབས་ཏོག་ནང་ལས་ ཁག་་ཤོས་ག་

ནམ་ལས་ འག་ལ་ན་ང་ལས་འན་ཚད་ས་ ཞབས་ཏོག་་ག་་ག་ག་མགས་་་ ལ་ད་པ་ས་ད་
བ་ཡོདཔ་ན།

༢- ་་་བ་ཞབས་ཏོག་་ ལམ་གས་འ་ བར་བས་གནང་དས་པ་ར་ འས་་་ཁ་ག་ལས་ ད་འོག་

སོ་སོ་་ནང་ དཀའ་ངལ་ཐོན་ཡོད་་་ ས་ར་ན་ངམ་་ གནང་བནམ་ལས་ གནད་དོན་་ཐད་ཁར་ ་་་

བ་ཞབས་ཏོག་་ ་ར་་་ན་ད་ོང་པ་་ གནང་ཐབས་ག་དང་ ་ན་ ་་་བ་འ་ ད་འོག་བདག་ང་

དང་ གག་ཁར་བགས་་ ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་ བ་ར་འབད་བནམ་ལས་ ་ར་་་ཞབས་ཏོག་ལ་་ཡོདཔ་
ག་་ འལ་ཡོད་ལས་ངས་དང་ན་ཁག་་ནང་ ས་འལ་ལ་་ ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།

༣- བངས་ད་འོག་ནང་ ལོ་ར་དལ་མ་གག་་ ༼༡༠,༠༠༠/-༽ ཐམ་པ་ས་ མན་ང་མ་དལ་མ་ལང་པར་

ཡོདཔ་ལས་ ོང་ཁག་བདག་ང་་ ཁ་ག་ལས་གནང་ཐབས་ག་ མཛད་ད་པ་་བ་ལ་ཡོད་་ ་་ མན་ང་མ་

དལ་ཡར་ང་གནང་་ ལམ་གས་ད་ལས་ ོང་ཁག་་མནམ་ོན་་ བ་ན་འབད་དཔ་་ བཀའ་གནང་པ་
ན་ འན་ཤོག་་ ོང་ཁག་ནང་བགས་་ མ་དལ་་ོང་ཁག་་ གནང་་་ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།

༤- གང་་ལམ་གས་ར་་ ཐད་འལ་གནམ་་་ ཞབས་ཏོག་ལ་་དོན་་ ཐད་འར་གནམ་ཐང་ས་འན་

འབད་ཡོད་པ་ས་ངས་་ པོ་དང་དམངས་་་་ ས་འན་འབད་་ ཚོགས་འ་ག་ཚང་ནང་ལ་ད་པ་ ས་

ད་བ་ཡོདཔ་ན།
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བན་པ༽ མག་བ་གསལ་བཤད།
༉ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ ་འན་ཁ་ག་ལས་ མག་བ་གསལ་བཤད་ནང་ ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་

བ་པ་ ནམ་ངས་གས་་ང་ ཚོགས་པ་བས་་ ས་ག་དང་འལ་་ ཚོགས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ བཅའ་

མར་གས་ཤོམ་་ གཏོགས་གནངམ་ལས་ མཐར་འལ་ཅན་ག་འབད་ འ་ཡོདཔ་དང་། ས་ལོ་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལོ་

བ་འས་་ཡང་གས་ཤོམ་་ བ་གས་པ་་བ་དང་ འཆར་ག་བ་གས་པ་ཡང་ བ་འས་་ གས་ཤོམ་
འབད་བ་གས་པ་ ་ོན་ཡོད་གས་་གང་ཡོདཔ་ན། ་ལས་ གཞལ་ང་ོང་ཁག་ནང་ སོ་ནམ་དང་མཐའ་ར་

གནས་ངས་་ མཐོ་མ་ོབ་་ག་ཡང་ འལ་མགས་འབད་རང་ ཐོབ་གས་པ་་བ་དང་བཅས་ ས་ོང་བདག་

་ ད་གཙོད་པ་མ་གནས་ན་མག་དང་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འས་་ ལས་ངས་དང་ང་ོགས་ ་ལས་ ་

ཚན་ཁག་་ འ་དཔོན་་ོག་པ་འབད་ ོན་གནང་་ཡོངས་་ ལོ་གསར་བས་བ་གས་དང་ གང་ས་་གས་

ཤོམ་འབད་ གནང་གས་པ་ཁར་ ས་ར་་གས་ཤོམ་འབད་ གནང་་་ བཀའ་ན་དགའ་འཚོར་ཡོད་ར་་་

བས་ོན་ལམ་བཅས་ ས་གནས་གང་གས་པ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་བ་པ་འ་ མག་བ་ཡོདཔ་ན་ནོ།།

༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ གཞལ་ང་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ངས་ ༤ པ་འས་་མཚན་ཐ།ོ
ཨང་།

མཚན་ཐ།ོ

་གནས།

༡

སངས་ས་ལས་འོ།

༼་འན༽ ་ང་པོ།

༢

ན་བཟང་འར་ད།

༼་འན་འོག་མ༽ བར་ོ་པོ།

༣

ོ་་དབང་ག

ནང་ར་པོ།

༤

དས་བ།

ང་མཁར་པོ།

༥

དབང་ལ།

བངས་པོ།

༦

བས།

འཕངས་མཁར་པོ།

63

༧

་ང་དབང་ག

འོག་དཀར་པོ།

༨

ན་ན་དབང་འས།

ངང་ལ་པོ།

༩

པ་བསམ་བ།

་ང་དམང་།

༡༠

་རང་བན་འན།

བར་ོ་དམང་།

༡༡

་དབང་ག

ནང་ར་དམང་།

༡༢

པ་བས།

ཤང་མཁར་དམང་།

༡༣

སངས་ས།

བངས་དམང་།

༡༤

ས་འལ།

འོག་དཀར་དམང་།

༡༥

་ང་ནོར་།

འཕངས་མཁར་དམང་།

༡༦

ངག་དབང་ོ་།

ངང་ལ་དམང་།

༡༧

བས་ས་ན།

མ་་་ཚབ།

༡༨

བསོད་ནམས་་མ།

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ང་ན། ས་ད་ན་ས་པ།

༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ གཞལ་ང་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ངས་ ༤ པ་་ག
ོ ས་པ་མཚན་ཐ།ོ

ཨང་།

མཚན་ཐ།ོ

་གནས།

༡

ས་ཧར་ཀ་ས་ཏ་མང་།

ོང་བདག

༢

ས་བསོད་ནམས་ོ་།

ན་ང་ང་པ།

༣

ང་དཔོན་སངས་ས་་མཚོ།

གཞལ་ང་འགག་་འ་དཔོན།

༤

ཨྱོན་ན་བ།

་ནོར་འ་དཔོན། ༼ོང་རབ་་ཚབ།༽

༥

སངས་ས་་ང་།

ཨར་ལ་་།

༦

་ང་ོབས་ས།

ལམ་འལ་ཉན་ང་དང་ལ་འན་དབང་འན།

༧

ས་རབ་་མཚོ།

ས་ག་འ་དཔོན།

༨

སངས་ས་དབང་ག

འག་བད་འན་ལས་འན་ཚད།

64

༩

འན་ལས་་མཚོ།

འཆར་ག་འ་དཔོན།

༡༠

རཔ་བ།

ོང་ཁག་སོ་ནམ་འ་དཔོན།

༡༡

ན་འལ་བཟང་པོ།

ཕ་ཨར་ེ།

༡༢

ཀ་ོ་།

བཟོ་ག་འ་དཔོན་གཙོ་འན། ལམ་ལ་ལས་ངས།

༡༣

་དབང་ོ་།

འག་སོ་ནམ་དང་ཟས་ཆས་མ་དོན་དབང་འན་འ་དཔོན།

༡༤

ཨྱོན་་།

འན་ང་འ་དཔོན། བ་ན་གསོ་ང་ཁང་།

༡༥

ན་ན་མ་ལ།

འག་ལ་ན་ང་ལས་འན་ཚད་་འ་དཔོན།

༡༦

་ག་ོ་།

ང་གབ་ཚོང་ལས་ང་འལ་ཚད་འན་འ་དཔོན་ངམ།

༡༥

ས་ད་ོ་།

ོབ་ོན་པ་འོག་མ།

༡༦

འཇམ་དཔལ་ཨྱོན།

མཐའ་འར་འ་དཔོན་་ཚབ།

༡༧

བས་དོན་བ།

ས་མ་འ་དཔོན།

༡༨

ཨྱོན་ན་བ།

ོལ་འན་འ་དཔོན་་ཚབ།

༡༩

ན་།

ོང་ཁག་བཟོ་ག་འོག་དཔོན།

༢༠

་དབང་ོ་།

ད་ག་འ་དཔོན།

༢༡

བན་པ།

འན་ང་འ་དཔོན། འག་ས་མ་བམ་ལ་ཚད་འན།

༢༢

སངས་ས་གས་པ།

འག་ན་བལ་ཚད་འན་འ་དཔོན།

༢༣

་བ་གས་པ།

ཨར་ལ་།

༢༤

དཀར་ང་།

ོང་ཁག་གསོ་བ་འ་དཔོན།

༢༥

པ་་ང་།

འག་ག་་ལས་འན་ཚད།

༢༦

་ང་ས་ན།

དལ་ས་འ་དཔོན།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་གྲོས་ཆོད

ས་གནས་གང་གས་པ་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ།
ཚག
ོ ས་ངས་་པ།

གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་མ་དང་ས་ད།
རང་གས་གནམ་ལོ་ས་ཕོ་་ལོ་ ་༡༠ པ་ས་༢༦ ལས་༢༧ ན་འམ་
་ལོ༢༠༡༨ ་༡༢ པ་ས་༣ ལས་༤ ན།
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༈ ས་གནས་གང་གས་པ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ ཚོགས་ངས་༥ པ་ ་ས་ ༠༣/༡༢/༢༠༡༨ ནམ་དང་པ་ལས་མ།
ཨང་།

་ཚོད།

ལས་མ།

༢

༠༩:༠༠

ས་ོང་བདག་དང་ ་འན་་ག་དབང་བཅར་་དང་ ལ་་བགས་མ་མཛད་།

༡

༣

༠༨:༣༠

༠༩:༢༠

༤

༠༩:༥༠-༡༠:༠༠

༦

༡༡:༠༠

༥

༡༠:༠༠

༧

༡༡:༣༠

༨

༠༢:༠༠

༧
༩

༠༡:༠༠
༠༤༠༠

ཚོགས་འ་འས་་དང་བ་ོགས་པ་་ཐོ་བད་འབད་།
བགས་ལ་ན་མ་ཚོགས་པ་ན་འལ་མཛད་།
ན་ང་་བམ་ལ་།

ལོག་ཚོགས་ཁང་ནང་འཛོམས་་དང་ ་འན་་གང་ས་འ་བགས་གནང་།
གསོལ་ཇ་ བམ་ལ་།

གང་ས་འོ་མད་གནང་།
་མ་གསོལ་་བམ་ལ་།

གང་ས་འོ་མད་གནང་།

ནམ་དང་པ་ གང་ས་ལ་གནང་བནམ་ལས་ གསོལ་ཇ་བས་།

༈ ས་གནས་གང་གས་པ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ཚོགས་ངས་༥ པ་ ་ས་ ༠༤/༡༢/༢༠༡༨ ནམ་གས་པ་ལས་མ།
ཨང་།

་ཚོད།

ལས་མ།

༢

༠༩:༠༠

་འན་ས་གང་ས་འ་བགས་གནང་།

༡

༣

༠༨:༣༠
༡༡:༠༠

༤

༡༡:༣༠

༦

༠༢:༠༠

༧

༠༤:༠༠

༥

༠༡:༠༠

ཚོགས་འ་འས་་དང་བ་ོགས་པ་་ཐོ་བད་འབད་།
གསོལ་ཇ་ བམ་ལ་།

གང་ས་འོ་མད་གནང་།
་མ་གསོལ་་བམ་ལ་།

གང་ས་འོ་མད་གནང་།

ནམ་གས་པ་ གང་ས་ལ་གནང་བནམ་ལས་ གསོལ་ཇ་བས་་ ཚོགས་འ་
མག་བ་བ་ བས་ོན་ལམ་་།
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༼དཀར་ཆག༽
མ་ཨང་།

དན
ོ ་ཚན།

ཤག
ོ ་ངས།

༠༡

འ་འད་ན་འལ་་མཛད་མ།

༡

༠༢

་འན་འོག་མ་འ་འད་གང་བཤད།

༡

༠༣

འདས་པ་ཚོགས་ངས་༣ ་པ་ བར་བ་ན་།

༠༤

འཆར་ག་༡༢ པ་ར།

༠༥

གང་ས་དས་ག།

༡-༢
༢

ཀ༽ ས་དང་ལམ་ོལ།

༢

ཁ༽ ལམ་ལ་་ཚན།

༢

ག༽ བལ་འན་ཞབས་ཏོག

༣

ང་༽ བད་འལ།

༣

ཅ༽ ག་།

༣

ཆ༽ གང་ས་་ཚོགས།

༣

༠༦

མག་བ་གསལ་བཤད།

༣-༤

༠༧

ཚོགས་འ་ལ་བ་བས་ོན་ལམ་་མཛད་མ།

༠༧

འས་་དང་་ོག་པ་ང་ཐོ།

༤
༥-༧
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ས་གནས་གང་༢ པ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༥ པ་ས་ད། (༢༠༡༨)

དང་པ།༽

འ་འད་ན་འལ་་མཛད་མ།

༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ ོང་ཁག་ཚོཊ་འ་ངས་༥ པ་འ་ རང་གས་གནམ་ལོ་ས་ཕོ་་ལོ་ རང་་༡༠ པ་
ས་༢༦ ན་འམ་ ་ས་ ༠༣༢༠༡༨ ་ གཟའ་ར་འོད་ོར་ ན་མ་ཚོགས་པ་ནམ་དང་འལ་ ོང་/༡༢/

ཁག་ཚོགས་འ་ ་འན་་ཚབ་ ་འན་འོགམ་་ ད་བགས་ཐོག་ ས་ོང་བདག་དང་ ོང་རབ་ ང་
པ་ ་ལས་ ཚོགས་འ་འས་་དང་ ོང་ཁག་ནང་འད་་་ོག་པ་ ང་ོགས་དང་་ཚན་འ་དཔོན་་

འཛོམས་ཐོག་་ རང་གས་ར་ོལ་བཟང་པོ་ བགས་ལ་ན་མ་ཚོགས་པ་ ན་འལ་་མཛད་མ་དང་
བཅས་ འ་བགས་གནང་ཡོད།

གས་པ།༽ ་འན་འོག་མ་འ་འད་གང་བཤད།

༉ རང་གས་གནམ་ལོ་ས་ཕོ་་ལོ་ ་༡༠ པ་ས་༢༦ ་ལོ་༢༠༡༨ ་༡༢ པ་ས་༣ ་ གཞལ་ང་་ོང་

ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༥ པ་ཚོགས་་ར་ ་བ་ལཝ་བན་་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ཞལ་འཛོམས་ནང་འོན་གནང་
་ ས་ོང་བདག་ ོང་རབ་ ང་པ་ ་ལས་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འས་་ཡོངས་དང་ ང་ོགས་ཁག་དང་
ལས་འན་ ་ཚན་ཁག་་འ་དཔོན་ཡོངས་་ འོན་པ་གས་སོ་ར་་ནམ་ལས ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ཚོགས་
དཔ་པ་ གནད་དོན་་མ་རང་ འཆར་ག་༡༢ པ་ན་ས་ཆ་འག་མཛད་་དང་ འཆར་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ་

འཆར་དལ་དང་ འཆར་ག་ལས་་་ ཆ་འག་མཛད་་ ་ལས་ ལས་ངས་དང་ལས་་ ད་འོག་ཁག་ལས་

ོད་པ་ ས་ག་་ར་ གང་ས་གནང་་ན་ར་གང་ཡོད། ཚོགས་འ་ནང་ གང་ས་གནང་པ་བས་
་ འས་་དང་་ོག་པ་་ས་ བ་ར་དང་ ག་་ག་ག་བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་ར་་ནམ་ལས་ ོང་

ཁག་ཚོགས་འ་ནང་ འ་ཐོག་དང་པ་་འབད་བཅའ་མར་གཏོགས་་ ༡ -ས་ོང་བདག་ ༢ -ོང་རབ་ ༣ -འག་

བཟའ་ོད་ལས་འན་ཚད་་ ང་ོགས་འན་ང་པ་ ༤ -ལམ་ལ་ལས་ངས་་ བཟོ་ག་གཙོ་འན་་ཚབ་

༥ -ན་ང་ང་ཁག་་ བཟོ་ག་འ་དཔོན་ ༦ -ན་ང་འག་བད་འན་ལས་འན་ཚད་་འན་ང་པ་་་
འོན་པ་གས་སོ་ར་ ་ོད་་་ གང་ས་འ་བགས་ཡོད།

གམ་པ།༽ འདས་པ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༤ པ་དང་ དགས་གསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ བར་བ་ན་
།

༉ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ག་ཚང་ལས་ཚོགས་ང་ས་ འདས་པ་ཚོགས་འ་ནང་གང་ས་གནང་ཡོད་པ་ ས་

ད་ར་ ་ཚོགས་ ན་ཁག་དང་ལས་་ ་ལས་ ནང་འད་་ ་ག་ལ་ཡོད་་་ བཀའ་ལན་ོད་མ་ོད་
་ར་ ན་་ཚོགས་དམང་་ ན་ན་་ཡོད།

༡ -བ་ན་གསོ་ང་ར་ལས་ ོ་སོར་འབད་ད་པ་་བ་ལ་ཡོད་་་་ ཚོགས་དམངས་་ གང་ས་གས་

ཤོམ་་གནང་ནམ་ལས་ བ་ན་གསོ་ང་ཁང་ ོ་སོར་འབད་་ཐད་ཁར་ ར་ལོག་འལ་ཡོད་ན་ཁག་དང་ལས་
ངས་་ མཉམ་འལ་ཐོག་་ བ་འཚོལ་འབད་ད་པ་་བ་ལ་་ས་ད་བ།
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༢ -་འོག་ར་ོད་ ་་ཞབས་ཏོག་་བ་དང་ མཐོ་མ་ོབ་་ར་ ར་ལོག་འལ་ཡོད་ན་ཁག་དང་ ལས་
ངས་་ནང་ ས་འལ་ལ་་ས་ད་བ།
བ་པ།༽ འཆར་ག་བ་གས་པ་ན་འལ།

༡ -གཞལམ་ང་ོང་ཁག་་ གང་ང་མག་འར་གན་ག་དང་འལ་་ བ་འས་ག་་འབད་ཐོན་ཡོདཔ་ན་

ན་དང ན་་ཁ་གསལ་ལ་ནམ་ལས་ འཆར་ག་བ་གས་པ་ ལས་་་དགས་དོན་དང་ འཆར་དལ་་

ཚད་ག་ར་ ས་འལ་ལ་ཡོད་་་ ་ཚན་དང་ ད་འོག་་་བན་་ ཁ་གསལ་་ ན་་ལ་ནམ་ལས་
ཚོགས་དམངས་་ གང་ས་་ གས་ཤོམ་འབད་གནང་་ཆ་འག་བ།

༢ས་ལོ་ ༢༠༡༨-༢༠ -༡༩ ལོ་འཆར་དལ་་ར་ལས་ ན་་ལ་ནམ་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ གང་ས་

ས་པར་གནང་་ ཆ་འག་བ།
་པ།༽ གང་ས་དས་ག།
ཀ༽ ས་དང་ལམ་ོལ།

༡གང་འལ་་ག་གས་དང་ གསལ་བཤད་ག -◌ི་ར་གནང་ང་ དན་ད་ཐོག་ལས་ན་པར་ ལ་ཡོངས་ད་
ག་ོང་ཁ་ཐོག་ལས་ གནང་ད་པ་ས་བར་ གས་ཤོམ་་གནང་ནམ་ལས་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ནང་

འད་ ས་གནས་གང་་་་འ་དཔ་དང་ ་ར་་་ ་བ་བ་ྲོད་འབད་་དང་ ག་གས་་ ོང་ཁ་
ནང་བཏང་ད་པ་ས་ད་བ།

༢གཞལམ་ང་བ་ན་ -གཡང་་ོང་ ཉམས་གསོ་་ད་པ་བ་ངས་དང་ ་མ་ལས་ ས་འལ་ག་མ་ག་

ལ་ཡོད་ང་ ད་ན་ དང་ན་གང་ཡང་དཔ་ལས་ ོང་འ་་བ་ལས་ ཉམས་ཆག་ཤོར་ཡོད་་འ་་ གང་་

བ་ཁ་ག་ལས་ ོང་ག་གཞན་་བམ་་ ལས་འལ་ཐོག་་ ཉམས་གསོ་་གནང་ད་པ་ ་བ་ལ་་ས་
ད་བ།

ཁ༽ ལམ་ལ་་ཚན།

༡ འཆར་ག་བ་གས་པ་ནང་ མ་ཐང་མཁའ་འ་ང་ལས་ ང་མཁར་ན་ གང་ལམ་བཏོན་གནང་ད་པ་

ར་ ས་ར་གས་ཤོམ་་འབད་་ འཆར་ག་བ་གས་པ་གཙོ་མ་ནང་ བགས་གནང་ད་པ་ས་འལ་

འལ་ཡོད་ན་ཁག་དང་ ལས་ངས་་ནང་ ལ་ད་པ་ས་ད་བ།

༢ ང་་་ར་ལམ་་ལོ་་ར་༩ ་ག་ཡོད་་་ནག་བཏང་་ར་ལས་ གང་ས་་བ་བ་་གནང་་
ཁན་འཆམ་ཐོག་་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ས་ ད་ོ་ག་ཡོད་དོཝ་བམ་་ ན་ང་འབད་གནང་དཔ་དང་ ལམ་

ལ་ལས་ངས་ཁ་ག་ལས་ ཉམས་ོད་དང་་ནག་བཏང་་ ཡང་ན་ གས་བས་འབད་ད་པ་ར་ལས་ ་བ་

ལ་་ས་ད་བ།
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ག༽ ལ་འན་ཞབས་ཏོག

༡བར་ོ་དང་ང་མཁར་ད་འོག་༢ ་མཐའ་དོན་་ ་དམངས་ལ་འན་ཞབས -་ཏོག་ ག་བགས་གནང་ད་

པ་ ་བ་ལ་ཡོད་་འ་ ལམ་འལ་ན་ང་དང་ལ་འན་དབང་འན་ས་ ནམ་གཞོང་ན་ལ་འན་་

ཞབས་ཏོག་བགས་་དོན་་ ་ག་ཡོདཔ་དང་ ནམ་གཞོང་ལས་ བར་ོ་་འོག་དང་ ང་མཁར་ད་འོག་་བ་

་ལས་ ལང་དོར་་དང་ ་ག་ལ་ན་ དབང་འན་ཁ་ག་ལས་ བ་དད་་གས་ཤོམ་་འབད་་ གནང་བ་བ་
ཡོད་པ་ ལ་འན་་ཞབས་ཏོག་ལ་་ ་མ་དང་ག་ཁར་ས་བན་འབད་དཔ་དང་ ་ན་ གཞན་ར་་

ལ་འན་ཞབས་ཏོག་ལ་་ཡོད་པ་ན་ ་་ ོད་ད་པ་ས་ད་བ།
ང་༽ བད་འལ།

༡ འོག་དཀར་ད་འོག་དང་ གཞན་ད་འོག་་་ -གས་ཚན་་ནང་ འལ་འན་་ན་ལམ་བདའ་མ་ནམ་

དང་ ་དང་འལ་བ་དཀའ་ངལ་ གཞན་ད་འོག་་ནང་ཡོདཔ་ལས་ ོང་ཁག་བདག་ང་ས་ འལ་མགས་རང་

བ་དད་དང་ དང་ན་འབད་ད་པ་ ་བ་ལ་་ས་ད་བ།
ཅ༽ ག་།

༡མ་མཁར་་ག་་ལས་འལ་འ་ འལ་མགས་འབད་རང་ འ -་བག་ད་པ་ར་ ཚོགས་དམངས་་ཁ་

ག་ལས་ ས་བར་་ གས་ཤོམ་་གནང་ནམ་ལས་ གས་མན་ཞལ་འཆམ་་ཐོག་ལས་ ་ཚོགས་ནང་ས་
འལ་ལ་་ ས་ད་བ།

ཆ༽ གང་ས་་ཚོགས།

༡་་ར་ -་ ས་ཆ་ནང་ད་ཡོད་་་ འན་ང་་ོམ་་འབད་དསཔ་དང་ ས་་བདག་འ་་ ས་ཚབ་

དང་ད་འས་གང་ང་གནང་ད་པ་ར་ ཚོགས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ ས་བར་གནང་བནམ་ལས་ ་བ་
ཉམས་ང་་བཅའ་མས་དང་འལ་ འལ་ཡོད་ན་ཁག་དང་ལས་ངས་་ཁ་ག་ལས་ ་བ་ཉམས་ང་དང་
འན་ང་་དོན་་ ཐབས་ག་ལམ་ོན་དང་བ་ར་གནང་ད་པ་་བ་ལ་་ས་ད་བ།
ག་པ།༽ མག་བ་གསལ་བཤད།

༉ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༥ པ་འ་ ནམ་ངས་གས་་ང་ཚོགས་པ་བས་་ ས་ག་དང་འལ་ ག་ར་

་ བཅའ་མར་གས་ཤོམ་་གཏོགས་་ མཐར་འལ་ཅན་ག་་འ་ཡོད་་་ བས་བ་གས་ལ་་ འཆར་

ག་བ་གས་པ་ལས་་་ཡང་ གས་ཤོམ་འབད་འ་བ་་བ་དང་ོན་ལམ་ཡོད་གས་་་ནམ་ལས་ མན་

པར་མཐོ་བ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ ་འན་་ཚབ་་ འ་ཐོག་དང་པ་ འ་འན་འཐབ་པ་བས་་ བ་ར་
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གནང་་ ས་ོང་བདག་ ོང་རབ་ ང་པ་ ་ལས་ ཚོགས་འ་འས་་དང་ ང་ོགས་དང་་ཚན་འ་
དཔོན་་་ བཀའ་ན་དགའ་འཚོར་ཡོད་ར་་ཡོད།

བན་པ༽ ཚོགས་འ་ལ་བ་བས་ོན་ལམ་་མཛད་མ།

མག་རང་ འག་་ཡོངས་་ད་ག་་ཕམ་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་དང་ ་དབང་་འར་ན་ས་

ཡོངས་ ་་ཞབས་པད་བན་ མཛད་པ་འན་ལས་དར་ང་ས་ གས་འན་ན་ས་འབ་་ དབང་ག་གང་
བད་་ མངའ་འོག་་ འག་ལ་ཁབ་་ རང་བཙན་བན་ཐབས་དང་ འག་པ་་ར་་ ན་བར་ད་དང་

ནད་ག་འག་ོད་ད་པར་ མས་མན་་་ལས་ དཔལ་འོར་ང་་འལ་་ དགའ་ད་་དཔལ་་ལོངས་
ོད་་དོན་་ ཚོགས་འ་འས་་དང་ ་ོག་པ་ཡོངས་ས་ མན་པར་མཐོ་བ་གར་་་བར་ དད་དམ་
ོད་ད་་་ལས་ ཞབས་བན་དང་ བས་ོན་ལམ་ལ་་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༥ པ་
གས་ཤོམ་་ལ་གནང་ཡོད།

***
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༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ གཞལམ་ང་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ངས་༥ པ་ འས་མ་ང་ཐ།ོ
ཨང་།

ང་གསལ།

་གནས།

༡

ན་བཟང་འར་ད།

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་འན་་ཚབ་ ་འན་འོག་མ།

༢

་ང་དབང་ག

འོག་དཀར་པོ།

༣

ེ་དབང་ག

ནང་ར་པོ།

༤

ན་ན་དབང་འས།

ངང་ལ་པོ།

༥

བས།

འཕངས་མཁར་པོ།

༦

དས་བ།

ང་མཁར་པོ།

༧

དབང་ལ།

ང་པོ།

༨

་ང་བན་འན།

བར་ོ་དམངས་།

༩

ས་འལ།

འོག་དཀར་དམངས་།

༡༠

པ་བསམ་བ།

་ང་དམངས་།

༡༡

་དབང་ག

ནང་ར་དམང་།

༡༢

ངག་དབང་ེ།

ངང་ལ་དམངས་།

༡༣

་ང་ནོར་།

འཕངས་མཁར་དམང་།

༡༤

པ་བས།

ང་མཁར་དམངས་།
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ས་གནས་གང་༢ པ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༥ པ་ས་ད། (༢༠༡༨)

༡༥

སངས་ས།

ང་དམངས་།

༡༦

བསོད་ནམས་་མ།

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ང་ན། ༼ས་ད་ན་ས་པ༽

ཨང་།

༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ གཞལམ་ང་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ངས་༥ པ་ ་ག
ོ ་པ་་་ ང་མཐ།ོ
ང་།

༡

ས་ ོ་བཟང་ེ།

ོང་བདག

༣

བསོད་ནམས་ེ།

ང་པ།

༢

༤
༥

༦
༧
༨

༩

༡༠
༡༡

༡༢

༡༣

༡༤
༡༥

༡༦

ན་བཟང་ེ།

བན་འན་དབང་འ།
ས་རབ་ལ་འཚན།
སངས་ས་ེ།

ལས་ད་ས་གས།
་ཏ་་ང་།

བསོད་ནམས་ས་ན།
ཨྱོན་ན་ཚོགས།
བས༌རབ༌ན།

བཀའ༌ན༌བཟང༌པོ།
ཨྱོན༌ན༌བ།

ཨྱོན༌ས༌བ།

འན་དཔོན་ངམ་་ང་ེ།
ཀ་ན་ཚོགས།

་གནས།

ོང་རབ།

ོང་ཁག་་བ་་ས་དང་ཐོ་བད་འ་དཔོན།
༌ང༌ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།

འཕངས༌མཁར༌ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།
འོག༌དཀར༌ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།
ང༌མཁར༌ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།
བར༌ོ༌ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།

ནང༌ར༌ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།
ང༌ད༌འོག༌བདག༌ང༌འ༌དཔོན།

ངང༌ལ༌ད༌འོག༌བདག༌ང༌འ༌དཔོན།
ོང་ཁག་༌ནོར༌འ༌དཔོན།
བ༌ན༌འན༌ང༌པ།

གཞལམ་ང་དགག་།

ང་ཁག་བཟོ་ག་འ་དཔོན།
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ས་གནས་གང་༢ པ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༥ པ་ས་ད། (༢༠༡༨)

༡༧

ཧོམ་ཅ་དགའ་གས།

གཙོ་འན་་ཚབ། ལམ་ལ་ལས་ངས།

༡༩

མོ་་་ང་།

འ་དཔོན་་ཚབ། འག་སོ་ནམ་དང་བཟའ་ོད་མས་དོན་དབང་འན།

༡༨

༢༠
༢༡

༢༢

༢༣

༢༤
༢༥

༢༦
༢༧
༢༨

༢༩
༣༠

༣༡

༣༢

༣༣

༣༤
༣༥

༣༦
༣༧
༣༨

༣༩

༤༠

ཨྱོན་ན་བ།

གནས་ལ་འག་པ།

སངས་ས་དབང་ག
པ་བ་ན།

་ང་ས་ན།
ན་།

མོ་ཧན་་།

བས་དོན་བ།
བས་དོན་བ།

་ང་ོབས་ས།
པ་ལ་མཚན།
ན་ཚོགས།
་ང་ེ།

འཇམ་དཔལ་ཨྱོན།
དཀར་གང་།

མ་་དབང་།

ན་བཟང་དབང་མོ།
ཨྱོན་མཚོ་མོ།

ཤན་་རམ་ན་དལ།
ཨྱོན་ེ།

ཀ་ཊར་ བསོད་ནམས་དབང་ག
ཨྱོན་དབང་ག

ོང་ཁག་ོལ་འན་འ་དཔོན་་ཚབ།

འན་ང་པ། ན་ང་འག་བད་འན་ལས་འན་ཚད།

འན་ང་པ། གཞལམ་ང་འག་བད་འན་ལས་འན་ཚད།
འན་ང་པ། བས་བད་འན་ལས་།
ོང་ཁག་དལ་ས་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་བཟོ་ག་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་བ་དོན་འལ་ག་འ་དཔོན།
ནག་འཚལ་གཙོ་འན་འ་དཔོན་་ཚབ།
ོང་ཁག་ས་མ་འ་དཔོན།

ལམ་འལ་ན་ང་དང་བལ་འན་འོག་དཔོན།

ོབ་ོན་པ། ང་གབ་སོ་ནམ་ང་འལ་ོང་བར་་བ།
ོང་ཁག་སོ་ནམ་འ་དཔོན།

འན་ང་པ། འག་ག་་ལས་འན།
ོང་ཁག་མཐའ་འར་འ་དཔོན་་ཚབ།
ོང་ཁག་གསོ་བ་འ་དཔོན།

འན་ང་པ། འག་ལ་ན་ང་ལས་འན་ཚད།
ོང་ཁག་ནང་འད་ས་བ་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་བཙག་འ་འ་དཔོན།
འག་ང་འཕོལ་དལ་ཁང་།

ོང་ཁག་་ོབས་འ་དཔོན།
་་ལབ་་ན་ཁང་།

ོང་ཁག་མ་བ་འ་དཔོན་་ཚབ།
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ཤོག་ངས | 7

ས་གནས་གང་༢ པ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༥ པ་ས་ད། (༢༠༡༨)

༼ན་བཟང་འར་ད།༽

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་འན་་ཚབ།

76

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

ས་གནས་གང་གས་པ་ང
ོ ་ཁག་ཚོགས་འ།
ཚག
ོ ས་ངས་ག་པ།

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་མ་དང་ས་ད།
རང་གས་གནམ་ལོ་ ས་མོ་ཕག་ལོ་ རང་་༦ པ་ས་༡༥ ལས་༡༦
ན་ནམ་ ་ལོ་༢༠༡༩ ་་༨ པ་ས་༡༥ ལས་༡༦ ན།
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༼དཀར་ཆག༽
ཨ ང་

གནད་དན
ོ ་

ཤག
ོ ་ངས།

༠༡

འ་འད་ན་འལ་་མཛད་མ།

༡

༠༢

འ་འད་གང་བཤད།

༡

༠༣

བར་བ་ན་་དང་འལ་བ་ས་དོན་དང་ས་ད།

༠༤

ཀ༽

འཆར་ག་དང་འལ་བ་་བད་དང་ས་དོན་

་ལས་ས་ད།

༢-༣
༣-༢༠

ཁ༽ ས་དང་ལམ་ོལ་་ས་དོན་དང་ས་ད།

༢༠-༢༢

ག༽ ལམ་ལ་་ས་དོན་དང་ས་ད།

༢༢-༢༩

ང༽ ་ོབས་་ས་དོན་དང་ས་ད།

༢༩

ཅ༽ བཟོ་ན་་ས་དོན་དང་ས་ད།

༢༩-༣༡

ཆ༽ མ་བཟོ་་ས་དོན་དང་ས་ད།

༣༡-༣༢

ཇ༽ སོ་ནམ་འལ་ཆས་་ས་དོན་དང་ས་ད།

༣༢-༣༦

ཉ༽ ས་ག་་ས་དོན་དང་ས་ད།

༣༧

ཏ༽ ནག་འཚལ་་ས་དོན་དང་ས་ད།

༣༨-༤༠
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ཐ༽ གང་ས་་ཚོགས་་་ ས་དོན་དང་ས་ད།

༤༠-༤༥

༠༥

མག་ས་ན་འལ་མཛད་མ།

༤༥-༤༦

༠༦

འས་་དང་་ོག་པ་ང་ཐོ།

i-iii
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

དང་པ།༽ འ་འད་ན་འལ་་མཛད་མ།

༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ ོང་ཁག་ཚོཊ་འ་ངས་༦ པ་འ་ རང་གས་
གནམ་ལོ་ས་མོ་ཕག་ལོ་ རང་་༠༦ པ་ས་༡༥ ་འམ་ ་ས་༡༥/༠༨/༢༠༡༩ ་
གཟའ་ར་འོད་ོར་

ན་མ་ཚོགས་པ་ནམ་དང་འལ་

ོང་ཁག་ཚོགས་

འ་ ་འན་་ཚབ་་ ད་བགས་ཐོག་ མ་གནས་བན་ ས་ོང་བདག་

ས་ང་དཔོན་ ོང་རབ་ ང་པ་ ཚོགས་འ་འས་་ ་ལས་ ོང་ཁག་ནང་

འད་་་ོག་པ་ ང་ོགས་དང་་ཚན་འ་དཔོན་་ འཛོམས་་ རང་གས་

ར་ོལ་བཟང་པོ་ བགས་ལ་ན་མ་ཚོགས་པ་ འ་བགས་གནང་ཡོད།
གས་པ།༽ ་འན་་ཚབ་་གང་བཤད།

༉ རང་གས་གནམ་ལོ་ས་མོ་ཕག་ལོ་ ་༦ པ་ས་༡༥ ་འམ་ ་ལོ་༢༠༡༩ ་
༨ པ་ས་༡༥ ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༦ པ་ཚོགས་་ར་ ་བ་ལཝ་

བན་་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་འོན་གནང་་ ས་ོང་བདག་་ད་གཙོས་

པ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འས་་ཡོངས་དང་ ང་ོགས་དང་ལས་འན་ ་ཚན་

ཁག་་འ་དཔོན་ཡོངས་་ འོན་པ་གས་སོ་ར་་ནམ་ལས ོང་ཁག་ཚོགས་
འ་ཚོགས་དཔ་པ་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་ར་ འཆར་ག་༡༢ པ་ ལོ་་དང་པ་ ས་

ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལོ་ བ་འས་་་ལ་་དང་ གས་པ་ ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠

ལོ་འཆར་དལ་

་ལས་

ོང་ཁག་གནང་ན་མ་དལ་་

གང་ང་མག་

འར་་གན་ག་་ ཆ་འག་མཛད་་ ་ལས ངས་དང་ལས་་ ད་འོག་ཁག་
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80

ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

ལས་ོད་པ་ ས་ག་་ར་ གང་ས་གནང་་ར་་ནམ་ལས་ གང་

ས་འ་བགས་ཡོད།

གམ་པ། འདས་པ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༤ པ་དང་ དགས་གསལ་ོང་ཁག་

ཚོགས་འ་ བར་བ་ན་།

༉ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ག་ཚང་ལས་ཚོགས་ང་ས་ འདས་པ་ཚོགས་འ་ནང་

གང་ས་གནང་ཡོད་པ་ ས་ད་ར་ ་ཚོགས་ ན་ཁག་དང་ལས་་ ་ལས་
ནང་འད་་

་ག་ལ་ཡོད་་་

བཀའ་ལན་ོད་མ་ོད་་ར་

ཚོགས་དམངས་་ ན་ན་་ཡོད།

ན་་

ཚོགས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ འདས་པ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་་ ོང་ཉམས་

གསོ་ར་ལས་ གང་ས་་བ་བ་་གནང་ནམ་ལས་ གང་་་བ་ལ་

ཡོད་་འ་ ས་ན་དང་བ་བར་གནང་་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་་ ་ར་
ཡོངས་ལས་ བཀའ་ན་དགའ་འཚོར་་བ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ཁ་ག་ལས་ ་

ད་པ་ས་ད་བ།

་ལས་ ང་མཁར་དམངས་་ས་ འཆར་ག་དང་འལ་་ ལས་་་མ་ད་ང་
ད་འོག་ཚོགས་་དང་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ཁ་ག་ལས་ ས་ད་བ་ ་བ་
་ལ་བ་བས་་ འལ་ཡོད་ག་ཚང་ལ་་གག་ལས་ ས་ན་གས་ཤོམ་
ག་ད་པ་ར་ལས་་བ་ལ་ མ་ཐང་དང་ང་མཁར་བར་ན་་ མ་འར་

ལམ་ལ་་་བས་ད་ང་ ད་འོག་ནང་་ ་མ་ལས་ ཡོད་པ་ ་ལམ་

འ་ ་བཤལ་པ་་དོན་་ གས་བས་འབད་་གནང་ད་པ་ར་ས་དོན་
ལ་།
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

ད་ང་ ང་མཁར་དམངས་་་ ས་དོན་ལ་་འ་་ ང་མཁར་པོ་ས་ཡང་
མ་འར་་ལམ་འ་ཐོབ་ཐབས་ན་པ་ན་
དོན་་

དང་་ཡོད་པ་་ལམ་་ལམ་འ་

་བཤལ་་་བས་ག་བཟོ་་

གས་བས་གནང་ཐབས་་དོན་་

ཚོགས་དམངས་ལས་བ་ར་གནང་ད་པ་་བ་ལ་།

ོ ས་དམངས་་གང་ས་་ བ་བ་་གནང་ནམ་ལས་ གས་མན་
་་ ཚག
ཞལ་འཆམ་་་ལས་

མ་འར་་ལམ་འ་

འར་ལམ་་འཆར་ག་ཨམ་

༢༠༠༧-༢༠༢༧ ན་ ནང་མ་ད་ང་ བ་བཤལ་་དན
ོ ་་ ་ལམ་་ལམ་ག་
ལ་ཐབས་་ཡད
ོ ་་འ་་ ག་ཡར་ང་ཐག
ོ ་ལས་ འས་་ཡང
ོ ས་་ བ་ར་
གནང་ཡད
ོ པ་ལས་ང་མཁར་དང་མ་ཐང་བར་ན་

མ་འར་ལམ་ལ་གནང་ད་

པ་་བ་འ་ བར་བས་འབད་་ ་ལམ་་ལམ་ལ་གནང་ད་པ་་བ་ ད་
འག
ོ ་ཁ་ག་ལས་ འལ་ཡད
ོ ་ན་ཁག་དང་ལས་ངས་་ནང་ལ་་ས་ད་བ།

བ་པ༽ གང་ས་དས་ག།
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

ཀ༽ འཆར་ག་ ་བད།

༡༽ ་ཚན་དང་ ད་འོག་་ འཆར་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ་ བ་འས་ན་་ན་

འལ་ལ་བ་བས་་ མ་བཟོ་ང་འལ་ནང་ལས་ མ་དལ་ས་ཡ་༢ གཔ་
ག་ ོད་མ་གས་པར་ ལོག་འ་ཡོདཔ་་ ན་་ལ་།
་་

བས་

འོག་དཀར་པོ་ས་

མ་དལ་མ་ལང་པར་

ད་འོག་་ནང་ འཆར་ག་ལས་་་འབད་བ་
དཀའ་ངལ་འང་དོ་ཡོད་ང་

ད་ོ་ན་་དང་

འལཝ་དང་ མ་དལ་ས་ཡ་༢ གཔ་ག་ ཟད་འ་བཏང་མ་གས་པར་ ལོག་

གང་་ ལ་ཡོད་་འ་ ད་འོག་་ནང་ མ་དལ་མ་ལངམ་པར་ཡོད་་་ནང་
ག་་་ བར་ོད་འབད་་ མ་གནངམ་ན་ན? དང་ ་་ ོད་མ་གས་་
འ་ ག་་འགན་འ་ན་ན? ར་ ་བ་་།

་ལན་་

དལ་ས་ཁ་ག་ལས་

མ་བཟོ་ནང་ལས་

མ་དལ་ས་ཡ་༢

གཔ་ག་ ལོག་འ་ཡོད་་འ་ ན་ང་མ་་་བར་མ་བ་ག་ན་མན་
ན་བབ་་དོན་་ནམ་དང་ མ་དལ་འ་ན་ང་མ་ཁར་ ད་ོ་ ་བར་
མ་བ་ག་ན་མན་ན་་ བ་པ་གང་ཡོདཔ་ལས་ ལོག་ཐོབ་ཐབས་ཡོདཔ་་
་།

་ལས་ ོང་རབ་ས་ ་ཚན་དང་ ད་འོག་ཁ་ག་ལས་ ལས་་་འཆར་ག་
དང་འལ་ གས་ཤོམ་་བཟོ་དཔ་དང་ ས་ཁ་བམས་་དོན་་ ས་ཚོས་
ན་འངས་འ་བཞག་པ་བས་ དཀའ་ངལ་འང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་ཚོད་ཁར་
ས་ཁ་བམས་དཔ་་་།
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ད་ང་ ང་མཁར་པོ་ས་ མ་དལ་ས་ཡ་༢ གཔ་ག་ ོད་མ་གས་པར་ས་
ཡོད་་འ་ ོ་ཕམ་་་ན་ན་མས་ར་་ཡོདཔ་དང་ ་མ་ཚད་ ་བམ་མ་

ར་ལས་ ་ར་ས་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འས་་་ འས་ཤོར་ཡོདཔ་་ ཁ་

བཏང་་ག་ག་ཡང་ན་མས་ར་་། ་འབདཝ་ལས་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་
ཁ་ག་ལས་ མ་དལ་་ འཆར་ག་དང་འལ་ོད་ད་པ་བཀའ་་ཡང་ ་མ་

བམ་་

ལོ་མག་བ་ནམ་དང་ད་པར་

ས་ལོ་འ་བགས་པ་གང་ལས་

གནང་དཔ་་་ཡོདཔ་དང་ ད་ལས་ཕར་ མ་དལ་་ལོག་མ་འ་བར་ ས་ལོ་

གག་ནང་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་དལ་་ག་ར་

ོད་་པ་ཐབས་ས་གནས་བས་་

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་དང་ ོང་ཁག་བདག་ང་ ་ལས་ ད་འོག་བདག་ང་ ཁ་

ག་ལས་ ག་དཔ་་་།

་་ ་འན་ས་ ས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལོ་ འཆར་དལ་མ་ོད་པར་ ལོག་

བཏང་་དཔ་ག་་ད་ར་བ་

བཀའ་་ཡང་གནང་ཡོད་ད་

གལ་ད་

མ་

དལ་་ལོག་བཏང་པ་ན་ ་ཚན་དང་ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་ ངས་བཀལ་ད་
པ་ར་ལས་བཀའ་་གནང་ཡོད་ར་ ཚོགས་དམངས་་གང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལས་

ཕར་ ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོ་དོན་་ མ་དལ་་ ལོག་བཏང་་དཔ་་ གང་

གནང་ཡོདཔ་ན། ་ཡང་ འཆར་ག་ལས་་་ ལོ་གག་ནང་བ་་་འ་
ལོ་་༢ ་ནང་འད་་ཡང་འབད་མ་གས་པར་སཔ་ལས་ མ་དལ་དང་ས་ཚོས་
འོ་ལོ་བཏང་བ་ག་ན་ར་་།

གནད་དན
ོ ་འ་ནང་ ཚག
ོ ས་འ་འས་་དང་ ་ག
ོ ་པ་་བར་ན་ ས་བར་

་གས་ཤམ
ོ ་་འབད་ནམ་ལས་ ས་་་ ས་ལ་ོ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོ་ནང་ མ་
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དལ་་ག་ར་ ད
ོ ་གས་དཔ་དང་ གལ་ད་ མ་དལ་་ ད
ོ ་མ་གས་པར་
ས་པ་ན་ ་ཚན་དང་ད་འག
ོ ་་ཧང
ོ ས་ལས་ ངས་བཀལ་ད་པ་ བཀའ་་
ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ཁ་ག་ལས་ གནང་ད་པ་ས་ད་བ།

་ལས་ GEF ་མ་དལ་ར་ལས་ ནང་ར་པོ་་ ་མ་ འཆར་དལ་་་

བ་ལ་ཡོད་་འ་ ཆ་འགས་བ་ཡོད་ང་ ལ་ལས་ མ་དལ་་ས་་ནང་ ་
བ་ལ་་དང་འལ་མ་ཐོབ་པ་ར་ལས་ ་། ་ཡང་ ཆ་འགས་བ་ཡོད་་མ་

དལ་་ ས་་ནང་མ་ོད་པ་བས་ མ་དལ་འ་མ་ོད་པ་ ངས་་ད་
་ གང་ང་མག་འར་་གན་ག་ནང་ ཐོ་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལས་་་
འབད་་ནང་ཡང་ བས་མ་བཝ་་ར་ལས་་།

་་ ང་མཁར་པོ་ས་ འཆར་ག་དང་འལ་ ་ཚོགས་་མ་དལ་ཆ་འགས་

བ་ཡོད་་འ་ མ་ོད་པ་ར་ལས་ ས་པ་བས་་ ཧ་ལས་་་ག་ན་
མས་ར་་ཡོདཔ་དང་

ལམ་གས་དང་འལ་་འབད་བ་ན་

འགས་བ་ཡོད་པ་མ་དལ་འ་
ཚོགས་ས་

ས་པར་་ཐོབ་དཔ་དང་

འཆར་དལ་འ་ཆ་འགས་མ་བ་པ་ན་

་ཚོགས་་
གལ་ད་

ཆ་

་

མ་དལ་འ་མ་ཐོབ་་

ཡོད་གས་་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་ས་ མ་དལ་་མ་ཐོབ་ར་བ་བས་ ་ད་མ་

བབ་པ་ར་་།

ད་ང་ ངང་ལ་པོ་ས་ ལས་འལ་་མ་དལ་འ་་ འཆར་ག་ལས་་་

བ་་དོན་་

ན་ཐབས་་གནང་་འ་་

བས་དགའ་འཚོར་ཡོདཔ་དང་

ལས་འལ་་མ་དལ་་ ར་བཏང་འཆར་ག་ མ་དལ་་བམ་་ འཆར་ལོ་

འ་བགས་པ་བས་ན་པར་ འལ་འལ་བས་ འཆར་དལ་་ ལོ་བར་ན་
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འལ་འལ་ས་ལོ་མག་བ་བ་བས་གནང་དོ་ཡོདཔ་ལས་

་དང་འལ་བ་

ན་ཁག་དང་ ོང་ཁག་བདག་ང་གས་ལས་ ག་་འས་ཤོར་ཡོདཔ་ན་ན་ར?
བ་་བ་དང་ བས་མ་བཝ་ཡོད་གས་་་།

་་ ་ནོར་འ་དཔོན་ས་ GEF མ་དལ་མ་ཐོབ་་འ་ དལ་ས་ན་ཁག་
དང་ ལས་འལ་་ཁ་ག་ལས་ འཛོལ་བ་དང་ནོར་བ་ད་ར་་ཡོདཔ་དང་ ་ཡང་
ལས་་་འ་མ་བགས་པ་

་མ་

འཆར་ག་དང་སོ་ནམ་འ་དཔོན་་དང་

ཉམས་འལ་ཐོག་ལས་ ཞལ་འཛོམས་ནང་འབོ་དོཝ་ཡོདཔ་དང་ ་བས་་ འཆར་

དལ་་ ལས་འལ་་མ་དལ་ ག་མ་ག་ན་གས་ག་་ར་ལས་ མ་དལ་
་ཚད་ག་ལ་ཡོད་ང་

ད་ོ་

མ་དལ་མ་ཐོབ་པར་ཡོད་་འ་

གཙོ་བོ་རང་

ལས་འལ་་ཁ་ག་ལས་ ཆ་འགས་བ་ཡོད་་མ་དལ་འ་ན་པར་ ་མ་ ་

བ་ལ་ཡོད་པ་ མ་དལ་འ་ དལ་ས་ཁ་ག་ལས་ མ་གས་ནང་བགས་
ཡོདཔ་ལས་བན་ ད་ོ་ མ་དལ་་ད་པར་ཐོནམ་ན་མས་ར་་།

འ་་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ ལས་འལ་འ་ སོ་ནམ་དང་་ནོར་་ཚན་ནང་
འོང་དོ་ཡོདཔ་དང་

ལས་འལ་འ་་དབང་ཚད་འ་

ན་ཁག་ནང་ན་ར་་

ཡོདཔ་དང་ ་དོན་་ ལས་་་་ཚབ་གཏན་འལ་བཟོ་འ་དཔ་ལས་ དཀའ་

ངལ་འང་དོ་ཡོད་ང་ ད་ལས་ཕར་ ལས་འལ་འ་་ཚབ་འ་ འཆར་ག་འ་
དཔོན་ནམ་ལས་ དཀའ་ངལ་་ལ་གས་ར་་།

གནད་དན
ོ ་འ་ཐད་ཁར་ ཚག
ོ ས་དམངས་་ད
ོ ་བར་་གནང་པ་བས་ ན་
ཁག་དང་ལས་འལ་ཁ་ག་ལས་
བདག་ང་་ནང་འད་ལས་

འས་ཤར
ོ ་ཤར
ོ ་བ་ལོ་ས་ན་པར་

ལས་དཔ་་་
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ང
ོ ་ཁག་

འས་ཤར
ོ ་ཤར
ོ ཝ་ནམ་ལས་

ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

ས་ང
ོ ་བདག་མག་་ ད་བ་གནང་ཐག
ོ ་ལས་ ན་་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་
ནང་གནང་ད་པ་ས་ད་བ་ཡད
ོ པ་དང་ ་ལས་ མ་དལ་མ་ད
ོ ་་་ མ་
གས་ནང་ལས་

མ་དལ་ད
ོ ་མ་གས་པ་ལ་ལས་བཏན
ོ ་གཏང་ད་པ་་བ་

འལ་ཡོད་ན་ཁག་དང་ལས་ངས་་ནང་ ལ་ད་པ་ས་ད་བ།

༢༽ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ འཆར་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ་ འཆར་དལ་ན་འལ་ལ་
།

་ལས་ ང་མཁར་པོ་ས་ ་གང་མ་དལ་ང་བ་འ་ ད་འོག་ནང་ཡོད་ད་
་དོགས་ལ་་།

་་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ ་གང་ལས་འལ་ང་བ་འ་ད་འོག་ནང་་
ད་་འ་་ ད་འོག་ལམ་་འཆར་དལ་དང་ ་འོག་་ལམ་་འཆར་དལ་་
ག་ར་

ོང་ཁག་ནང་་བཞག་ཡོདཔ་དང་

་་ག་ར་

བས་བ་ག་་བ་་

བལ་བཞག་་་(Deposit Work) ་མ་དལ་་ ད་འོག་ནང་་ད་ར་
་།

་ལས་ ང་མཁར་པོ་ས་ ་ར་ལས་ ན་ཁག་་བ་བགས་གནང་ཡོད་

་་ཡང་ ད་འོག་ནང་གནང་པ་ན་ ལས་་་འབད་བ་བས་བས་བ་་ན་
མས་ར་་།

ད་ང་ འཕངས་མཁར་པོ་ས་ འཕངས་མཁར་ད་འོག་ བས་་་འོག་་ང་
ལམ་འ་

བས་ག་་་འ་མ་བགས་པར་བཀའ་

བཞག་དཔ་་་ཡོད་་

འ་ ག་ར་་མཁན་ ་ཡང་ བས་་་ང་ལམ་འ་ གནས་ངས་ར་་་་་

ཡོད་་འ་ཡང་ ན་མ་ས་ོང་བདག་མག་ ་འོག་འ་ནང་ གགས་ར་

~8~

87

ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

གནང་མ་འོན་པ་བས་་ འལ་ཆས་་ ་བལ་་ ས་་བཀའ་གནངམ་
བན་ ་་འོ་འད་་འབད་བ་གང་ཡོད། ན་ང་ འཆར་ག་འ་དཔོན་་

ད་ོ་ CMI ནང་མ་དཔ་་ ་ཡོད་ང་ ་གང་ལས་འལ་ང་བ་ནང་ ་བ་

ལ་་ར་བ་བས་ གལ་ད་ མ་ཐོབ་པ་ན་ ད་ོ་ ་འབད་བ་གང་ཡོད་་

འ་ ཡང་ན་ བཀག་ཆ་འབད་་བཞག་དཔ་ན་ན་དང་ན་ན? ར་བ་དོགས་

ལ་འབད་དཔ་? ་ཡོདཔ་དང་ ང་མཁར་པོ་་་བ་ལཝ་བན་ ལས་་

་འབད་བ་བས་ འཆར་དལ་་ ན་མ་་བ་ན་ ད་འ་ནང་ག་་་ོད་
་ཡོདཔ་དང་ ས་་ འཕངས་མཁར་ད་འོག་ནང་ མཐོ་ཤོས་རང་ CMI ་འཆར་

དལ་འ་ན་ར་་། ་ལས་ པོང་་ལ་་འོག་་ཐད་་ ོང་ཁག་ལས་བཀའ་
་ོད་་དང་འལ་ ་་ད་འོག་་འབད་བ་གང་ཡོད་་འ་ CMI ་འཆར་

དལ་ལས་ནམ་ལས་ ོང་ཁག་་འ་འན་འཐབ་་ན་ན་དང་ན་ན་? ར་ ་
བ་་?

་་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ བས་པ་་འོག་ལམ་འ་ དང་པ་་འོག་ལམ་
་ལ་ད་མ་གས་པར་ལག་ཁ་བཏང་ཡོདཔ་དང་

ལ་ལས་་ཚོགས་་ས་ན་

གནང་བ་ ལ་ལས་ ་འོག་་ལམ་ལ་་ད་ཡོད་ར་་ཡོདཔ་དང་ ལ་
ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་ན་ཚོགས་་ ་འ་ཐད་ཁར་་འབད་་ན་ང་

་གང་ལས་འལ་་བ་ཐོག་ལས་འབད་ད་པ་

་བ་ལ་དཔ་་

བཀའ་

གནང་ཡོདཔ་དང་ ད་ོ་ བས་ག་་དོན་་ ་གང་ལས་འལ་ང་བ་མ་
དལ་མ་ཐོབ་ན་

ལས་་་འ་མ་བགས་པར་བཞག་ད་་ཡོདཔ་དང་

བཞག་ད་་འ་ཡང་

་གང་ལས་འལ་བ་བ་ཐོག་ལས་

~ 88
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་་

མ་དལ་ཐོབ་་

ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

འ་གཏན་འལ་དཔ་ལས་ གལ་ད་ མ་དལ་མ་ཐོབ་པ་ན་ གཞལམ་ང་ོང་
ཁག་གག་་མ་ཚད་ ོང་ཁ་་་ནང་་ ལས་་་འབད་་གས་ར་་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ལས་་འ་་ འག་གང་་མ་དལ་ཐོག་ལས་ འབད་ཐབས་ད་ར་
ཡང་་།

་ལས་ པོང་་ལ་་འོག་ལམ་་ཐད་ཁར་ འཆར་དལ་་འོ་འས་འ་རང་ཐོབ་

ར་་། ་ལས་ པོ་མང་ཤོག་ག་་ འཆར་དལ་་ོགས་ནམ་ལས་ ་

འ་མཚམས་འགས་་ བཞག་་ཐད་ཁར་ ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་

ན་ཚོགས་་ མ་དལ་་ ་་བ་འས་དང་འལ་ གནང་དཔ་་ ་བ་ལ་

་ར་་། ་ལས་ ད་འོག་་ས་ ་་འཆར་དལ་ད་ང་ འོ་མད་་

འབདཝ་ལས་ མ་དལ་དང་འལ་བ་དཀའ་ངལ་་ འངམ་ན་མས་ར་་།
་འབདཝ་ལས་

་་བ་ཆ་མ་་་ག་

མག་བ་བ་ལ་ལས་

ན་་

འབད་བ་ན་ ་ལས་ འཆར་ག་་ན་་ འཆར་དལ་འར་བད་འབད་་་
བས་བ་་ན་མས་ར་་།

་ལས་ ནང་ར་པོ་ས་ ནང་ར་ད་འོག་ནང་ མང་་ར་ལས་ན་འལ་
ལ་བ་བས་ མ་དལ་ས་ཡ་༤ ལས་མ་ད་་འ་ རང་བན་ར་འང་ཐོན་

ད་་བ་་ངམ་ག་ལས་ མ་ད་པས་ར་་ཡོད་དང་ གཞན་དལ་ག་ གང་
་གག་་ག་ར་་ འཐོབ་དཔ་་ཡོད་གས་་་། ་་ ཚོགས་འ་ཁ་

ག་ལས་ རང་བན་ར་ང་ཐོན་ད་་བ་ངམ་ག་ད་པར་ གང་་གག་་
ག་ར་ནང་གནང་ཐབས་ག་་ བར་བས་མཛད་དཔ་་་། ་ཡང་ གང་་
གག་་དང་་ར་

མང་་དང་གག་ཁར་ཡོདཔ་ལས་
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མ་འོངས་པ་ནང་

ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

་ོབས་ཡར་ཕར་འ་བ་བས་
གག་་་་

མང་་་འ་

བན་མངས་མ་ངས་་

དཀའ་ངལ་འང་་ནམ་ལས་

་ར་དང་

སོ་སོ་་ོན་གནང་དཔ་་་།

ང་ལམ་་ཐད་ཁར་

འཆར་དལ་

་ལས་

ས་ཡ་༡༢༠.༥༠༥

བཞག་ཡོད་་འ་ ན་མ་ ས་ཡ་༣ གཔ་ག་་ ་བ་ལ་ཡོད་་འ་ས་འ་

ན་ན་་ དོགས་ལ་དོན་་་ཡོདཔ་དང་ འ་་ནང་ལས་ཡང་ CMI ་མ་
དལ་ནང་ལས་

བན་མང་མ་ངས་་ང་ལམ་་མ་དལ་འ་ཡང་

་ལས་

བཏང་་ན་ད་ར་ལས་ དས་གསལ་འབད་དཔ་་་ཡོད། ་ལས་ ལ་
ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་ས་ ནང་ར་ད་འོག་་མ་དལ་ ས་ཡ་༥ ་
ག་

འོག་དཀར་ད་འོག་ནང་བཏང་ཡོད་པ་ལོ་ས་ཡོད་་་

ཁ་གསལ་་

དོགས་ལ་འབད་ད་ར་་། ་ཡང་ ལས་་འ་་ ཁ་འབབ་་ོད་ཚར་་
ཡོདཔ་ལས་ ཁ་འབབ་ས་ འན་ཤོག་་འབག་འོང་པ་བས་ ་འབད་ས་འ་

ད་འོག་་ས་ངས་ནང་ན་ང་ འཆར་དལ་་ ོང་ཁག་བདག་ང་ནང་ནམ་
ལས་ ོང་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ གནང་ད་ར་

་བ་་།

་ལན་་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ འང་་དོན་་ ་ཚན་སོ་སོ་ནང་ལས་
ས་འཆར་ལ་ཡོད་ང་ ད་ོ་ སོ་ནམ་་ཚན་ནང་SDP ་ ས་ཡ་༢ ་ག་ རང་
བན་ར་ང་ཐོན་ད་་ད་་བ་དོན་་

འཆར་དལ་་ཚད་ག་དང་འལ་

ོད་ཡོདཔ་དང་ ་དོན་ལས་ གག་་་བར་ན་གང་ས་གནང་ཐོག་ལས་ ་
་འབད་བ་ན་ བས་བ་འོང་ར་་ཡོདཔ་དང་ ་འོག་་ལམ་ཉམས་བས་དང་

བན་མང་མ་ངས་་ང་ལམ་འ་ སོ་ནམ་་ཚན་ནང་ཡོད་པ་ འཆར་དལ་ས་

ཡ་༡༢༠.༥ ་ནང་ལས་ནམ་དང་ ད་འོག་བད་་ནང་ ས་ཡ་༣.༩ འ་ བདག་
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

ང་་བཀའ་་ལ་ཡོད་་ར་ ད་འོག་རང་རང་སོ་སོ་ནང་ ་མ་་མཐོ་དང་
འལ་་ Departmental ་ཐོག་ལས་ འབད་དཔ་དང་ འ་་ Deposit

Work

་

ད་འོག་ནང་་འོང་་ནམ་ལས་

སོ་ནམ་་ཚན་ནང་ན་ར་་

ཡོདཔ་དང་ SDP ་ཐོག་ལས་ མ་དལ་དཔ་ལས་ ལམ་་འཆར་དལ་་ག་ར་

སོ་ནམ་་ཚན་ནང་་ ས་ཡ་༡༢༠ ནང་འད་ལམ་་ནག་བཏང་་ཡང་ བཞག་དཔ་
ཐོན་་ཡོད་ར་་།

་འན་ས་ འ་ནང་་ མ་དལ་་ཚད་ག་ ་ནང་དང་ཕར་་ར་གང་ས་

གནང་དཔ་ན་འག་ར་ ་ཡོདཔ་དང་ ་ཡང་ ་་་ལོ་ནང་་ ག་་
གནང་་ཐབས་ས་ག་་་ཡོད་ག?
ན་ན?

་ར་ལས་

འ་

འགན་ར་དང་འགན་་ག་་ཕོབ་

ཐག་བཅད་པ་ན་འ་་རང་འད་་མས་ར་་ཡོདཔ་

ན། ་ནང་ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ་ནང་ མ་མན་་ག་ཡང་ད་ འ་ནང་ མ་
མན་་འ་རང་དམངས་་་ས་ ད་འོག་ང་འལ་གནང་ན་མ་དལ་ར་་

འ་ འག་གང་་མ་དལ་ན་ར་བ་ བཀའ་་གནང་འ་ཡོད་ར་་་ ་
ལས་ ་གང་་ཁ་ག་ལས་ ལས་འལ་ཐོག་ལས་ འོང་་མ་དལ་ཆ་བ་འ་

ད་འོག་ནང་་ད་འོང་

འ་ོང་ཁག་ནང་་འོང་་ནམ་ལས་

་འབད་བ་

བས་ ད་འོག་དང་ོང་ཁག་གས་བན་ས་ཐོག་ལས་ ག་་་འབད་ང་ ད་

འོག་དང་ོང་ཁག་་ལག་པར་ཡོད་ར་་ཡོདཔ་དང་ ་ཐོག་་ གང་ས་གནང་
ད་པ་་བ་ལ་། སོ་ནམ་ང་ལམ་ཉམས་ོད་་ཐད་་ ོང་ཁག་་ ད་འོག་

་ལས་མ་བཟོ་ཐོག་ལས་འབད་ད་ར་

ལས་ འ་དང་འལ་མཛད་ད་ར་་།

བཀའ་་ད་འོག་་་གནང་འ་ཡོདཔ་
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

་ལས་ ད་འོག་་བ་ལམ་འ་ ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ འ་་་༢ ་ག་ོགས་

ཡོདཔ་ལས་ ལས་་་འ་བགས་རན་ཡོདཔ་ལས་ ན་ཁག་དང་བདག་ང་་ཁ་
ག་ལས་ག་་མཛད་དཔ་ག་་ན་ན་དང་

ལམ་ལ་ལས་ངས་ཁ་ག་ལས་

ལམ་དང་འལ་བ་ ལས་་་ འོ་མན་འ་འབད་ད་པ་ར་ལས་ གང་

ས་གནང་་ར་གང་།

་་ ངང་ལ་པོ་ས་ ངང་ལ་ད་འོག་་ལམ་ཐད་་ ་དཔ་ད་ང་ བར་ོ་

ང་མཁར་ ་ལས་ འོག་དཀར་ད་འོག་གམ་ལས་ འོག་དཀར་ད་འོག་་
བ་ལམ་འ་་ ངང་ལ་ད་འོག་ ་ར་་ཀ་་ག་་ ཕན་ཐོག་ཡོདཔ་ལས་ ཚ་

ང་ཡོད་ར་་ཡོདཔ་དང་ ན་ས་གང་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ ལམ་་ད་འོག་

ནང་གནང་་ར་ གས་ཐག་བཅད་གནང་་འ་ གས་ཤོམ་ནམ་ལས་ ་་
བན་་ར་་ནམ་ལས་ ད་ོ་ ་་ ོད་་འ་་ དཀའ་ངལ་་ང་ག་

ར་་ཡོདཔ་ན། མ་ག་འ་ནང་ ག་་མཛད་་འ་ ོང་ཁག་ན་ང་ ལམ་

ལ་ལས་ངས་ར་་་ ག་འགན་་མ་ར་ ལམ་བཟོ་ན་དང་ན་ང་འབད་་
མ་གཏོགས་

གཞན་་ཚོགས་་་འབད་དཔ་ད་ར་་།

་འབདཝ་ལས་

འལ་་གསར་བ་་་འབད་བ་ན་ བས་མ་བཝ་ད་ང་ ག་་ན་ང་
འབད་ད་པ་བས་
འན་འབད་་འ་

ལམ་ལ་དང་འལ་བ་ལས་་་བགས་འ་

ད་འོག་་ཉམས་ོང་དཔ་ལས་

བདག་

ད་འོག་་བ་ལམ་འ་

ལམ་ལ་ལས་ངས་ནང་ར་བཞག་པ་ན་ ག་འོང་ར་བ་ བསམ་འཆར་་།
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

་་ ལམ་ལ་ལས་ངས་་་ཚབ་ས་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ད་འོག་་བ་
ལམ་འ་

འ་འོ་ལས་

ས་གནས་གང་ནང་ས་ོད་དཔ་་

བཀའ་་ོད་

ཡོདཔ་ལས་ རབ་འང་པ་ན་ ད་ས་་ ཝ་ནང་རང་ ལམ་་དང་འལ་བ་

ལ་ཡོངས་ལས་་དང་ གཞན་ལམ་དང་འལ་བ་ ཅ་ཆས་་ ས་གནས་གང་་

ས་ོད་་དོན་་ ་་འབད་བ་གང་ཡོད་ར་་།

ས་ོང་བདག་ས་ གང་་ད་བ་ལ་ན་མཛད་་ ངས་དང་དས་པ་་
གས་ཤོམ་་ཡོདཔ་ལས་བན་

ས་གནས་གང་་

གསརཔ་བཟོ་ན་འབད་་དང་ཉམས་བས་འབད་་་
པ་

གས་ཐག་བཅད་གནང་གནངམ་འོང་

ན་ང་

ད་འོག་་བ་ལམ་འ་

ས་་ལས་ས་ོད་ད་

ད་འོག་་བ་ལམ་འ་

ན་ག་ན་ག་ ས་ན་དཔ་་ ན་འག་ར་་ཡོདཔ་དང་ ལམ་ལ་ལས་
ངས་་ཁ་ག་ལས་ ོང་ཁག་ལ་་ག་ནང་ ས་ན་དཔ་་འག་ར་་ཡོད་

ར་་ཡོདཔ་ན། ་མ་ཚད་ ད་ོ་ ས་ན་་ཐད་ཁར་ ་འབད་་ཉམས་

ོང་ ་ོབས་ འཆར་དལ་ ་ལས་ འལ་ཆས་༌ཐད༌ཁར༌ ས་གནས་གང་་
ག་་་ ས་ན་འ་ ་འབད་གས་ག་ར་ ཚ་ས་ལང་ཡོད་ར་་ཡོདཔ་ན།

ན་ང་ ད་ོ་ གང་འལ་་ ས་ོད་ད་པ་ར་ལས་ བདག་ང་་བཀའ་

་ག་་ཡང་ མ་ཐོབ་ར་་ཡོདཔ་ན། ལམ་ལ་ལས་ངས་་ཧོངས་ལས་ ལམ་
ར་ལས་དང་

་ོབས་དང་འལ་ཆས་་གས་ཤོམ་་

ལས་ངམ་ག་ ས་ན་་ན་ར་་།

ད་བ་འབད་ནམ་

་བམ་་ ཚོགས་འ་འས་་དང་ ་ོགས་པ་་བར་གནང་ གང་ས་་
གས་ཤོམ་་གནང་པ་བས་ མང་ཤོག་་ ད་ོ་ ད་འོག་་བ་ལམ་་ ོང་
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

ཁག་བདག་ང་་ས་ན་་ཐད་་ མ་དལ་དང་ ་ོབས་ ་ལས་ འལ་

ཆས་་གནང་ང་ ལམ་དང་འལ་བ་་་ནང་ ཉམས་ོང་དཔ་ལས་ ར་ལོག་
ལམ་ལ་ལས་ངས་་འབད་ད་པ་ བསམ་འཆར་་་ཡོདཔ་ན།

་་ ་འན་ས་ གཞན་དལ་ག་ ལམ་ལ་ལས་ངས་་ ་་ འོ་མད་

་རང་འབད་ད་པ་ན་ མ་དལ་འ་ཡང་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ནང་འོང་དཔ་་
མཇལ་ཡོདཔ་དང་ དལ་ས་ན་ཁག་་ མ་དལ་འ་ོང་ཁག་ནང་བཏང་ཡོདཔ་

ལས་ གང་་ཁ་ག་ལས་རང་ ཐད་ཁར་་ན་དཔ་་ན་པ་ན་ ་་ད་

ང་ གང་་རང་ར་སོ་སོ་ོང་ཁག་དང་ ལམ་ལ་ལས་ངས་གས་བན་ས་

འབད་་ ་འ་ག་་འབད་ང་དབང་ཚད་ཡོདཔ་་ ན་པ་ན་ ་དང་འལ་
འབད་་

ཐག་བཅད་པ་ན་

བས་བ་་མས་ར་ཁ་གསལ་གནང་ནམ་ལས་

ལ་ཁབ་གག་་ད་ས་འབདཝ་ལས་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ཁ་ག་ལས་ ལམ་
ལ་ལས་ངས་་ ན་་ན་་འབད་དཔ་དང་ འབད་མ་ད་པ་ཐག་བཅད་་

ན་ར་ ན་གསོ་ལ་་ མ་དལ་འ་ོང་ཁག་ནང་འོང་ཡོདཔ་ལས་ འགན་འ་

དང་འགན་ཁ་་་ར་ལས་ ོང་ཁག་བདག་ང་་འ་འན་ཐབས་་ ས་ཚོད་་

ས་ཕན་་གགས་འ་

འགས་པ་འ་བགས་དཔ་དང་

ན་་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་ བཏང་གནང་ད་་་།

་དང་འལ་བ་

་་ བ་ར་ཡད
ོ ་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ འས་་མང་མས
ོ ་ཐག
ོ ་
ལས་ བ་ར་ཡད
ོ ་པ་ ས་ན་ངམ་བན་་ ད་འག
ོ ་་བ་ལམ་་ཐད་ཁར་

མ་དལ་འ་ང
ོ ་ཁག་ནང་འང
ོ ་ཡད
ོ པ་ལས་ ་འ་ ག་་འབད་་ན་ན? ང
ོ ་ཁག་
བདག་ང་་འ་འན་ཐབས་་ ད་འག
ོ ་་བ་ལམ་འ་འགས་པ་འ་བགས་
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དཔ་དང་ ་དང་འལ་བ་ན་་ ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ནང་ བཏང་གནང་ད་

པ་ས་ད་བ་་ འཆར་ལ་ོ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ་ འཆར་དལ་ཆ་འགས་བ་གནང་
ཡད
ོ །
༣༽

འཆར་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༢༩

་

གང་ང་མག་འར་་མན་ད་

(Progress) ར་དང་ འཆར་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ་ གང་ང་མག་འར་་

བད་བས་ན་་ལ་ནམ་ལས་ ་འན་ས་

རང་ར་སོ་སོ་ཁ་ག་ལས་

གན་ག་དང་འལ་་་ ད་ཤོར་ད་པར་འབད་ད་པ་་བ་ལ་།

་ལས་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ ང་གབ་འང་་ལས་མ་ནང་ ལས་་་

ག་བགས་འབད་བ་བས་ འང་་ལས་མ་བཟོ་བད་བཟོ་ན་་ བ་ཆ་
༧༠ འ་ ད་འོག་་གང་ང་མག་འར་ནང་བགས་དཔ་་་།

་་ ་ང་དམངས་་་ མང་་ར་ མ་དལ་མ་ད་་འ་ ་མ་ ག་ར་
ས་་དང་བཅས་ལ་ཡོད་ང་ ་ར་ལས་ ག་་་ན་ན་ར་་བ་་།

ད་ང་ ང་པོ་་ ་མ་ འཆར་དལ་་་བ་ལ་བ་བས་ ས་ཡང་༩ ཙམ་
ལ་ཡོད་ང་ ད་ོ་ མ་དལ་དལ་མ་ས་ཡ་༨ ཙམ་ལས་མ་ོདཔ་ལས་ ་
དོགས་ལ་གནང་དཔ་་་།
་ལན་་

འཆར་ག་འ་དཔོན་་

བདག་ང་འ་དཔོན་དང་

འང་་ར་ལས་

པོ་དང་ད་འོག་

ལས་ངས་ལས་འོང་ཡོད་པ་འ་དཔོན་་བར་ན་

ས་བན་ཐོག་འབད་་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ོ་ འཆར་ག་་ན་ཧོངས་ལས་ ན་
་ཙམ་མ་གཏོགས་ བར་བས་འབད་ཐབས་ད་ར་་།
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་ལས་ ་ང་དམངས་་་ ་ང་ད་འོག་ཁ་ག་ལས་ ས་་་བཏོན་ནམ་

ལས་ ་བ་་ལ་ཡོད་ང་ ད་ོ་ནང་མ་དཔ་ན་ང་ ལ་མ་འཆར་ལོ་ནང་
གནང་ཐབས་ག་་ཡོདཔ་ན།

་་ ་འན་ས་ གནད་དོན་འ་ཐད་ཁར་ འཆར་ག་་ན་དང་མཉམ་འལ་
ཐོག་ལས་ ས་བན་མཛད་་ འབད་དཔ་་་།

་ལས་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ ད་ལས་ཕར་ མང་་དང་འལ་བ་གནད་དོན་

ཐད་ཁར་ ོང་ཁག་བཟོ་ག་འ་དཔོན་དང་མཉམ་ གང་ས་གནང་ཐོག་ལས་ ་
ག་དང་ ན་་ལ་དཔ་་་།

༤༽ ོང་ཁག་གནང་ན་མ་དལ་་ལས་་་ ོང་ཁག་དལ་ས་ཚོགས་ང་་
ཁ་ག་ལས་
ཡོདཔ་ན།

གཙོ་མ་ག་་བཟོ་ཡོད་་འ་

ཚོགས་འ་་ན་་ལ་བ་

ང་མཁར་པོ་ས་ ོང་ཁག་གནང་ན་མ་དལ་འ་ བཏང་ག་མ་ག་་ལམ་
གས་ར་ ཁ་གསལ་་་དཔ་་་།

་་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ ད་ོ་ ཆ་འགས་བ་ཡོད་པ་ ལས་་་ ལམ་

ོན་དང་འལ་ཡོདཔ་དང་ གཞན་་་ ལམ་ོན་དང་འལ་དཔ་བམ་ན་པར་

ས་འཆར་ལ་ཡོད་་་ ོང་ཁག་དལ་ས་ཚོགས་ང་ཁ་ག་ལས་ ལམ་ོན་
དང་འལ་ ཆ་འགས་བ་ཡོད་ར་་།

་་ ང་མཁར་པོ་ས་ ལམ་ོན་་ར་ལས་ ཐོབ་ཐབས་་གནང་དཔ་དང་
ལམ་ོན་དང་འལ་་

གནང་མ་གཔ་ར་དཔ་ལས་
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ལམ་ོན་དང་འལཝ་ད་

ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

གཙོ་མ་ཅན་་ ལས་་་དོན་ལས་ ན་ཐབས་་ད་ར་ཡོདཔ་་་། ད་

ང་ ར་བཏང་ལས་་་ག་ར་ བས་མ་བཝ་ད་ང་ ཏ་མ་ལ་དོན་་ ལས་

་་ཁ་གསལ་དཔ་ལས་ ་ཁག་ཝ་ག་་་ན་ན་ར་་བ་།

་་ ོང་རབ་ས་ ོང་ཁག་གནང་ན་མ་དལ་་ལམ་ོན་འ་ ོང་ཁག་་ཁ་
ག་ལས་ བཟོ་བཟོཝ་ན་པར་ ལ་ཡོངས་་གནས་ཚད་ཁར་ གང་་བཟོ་་ཆ་
འགས་གནང་གནངམ་ག་འབདཝ་ལས་ འ་་ཆ་གནས་འབད་ད་ར་་། ་
ལས་ ལམ་ོན་དང་འལ་བ་ན་ ་མ་་ལོན་བཏབ་་དང་ དལ་གསོ་འག་་

དོན་་ བཏང་མ་གཔ་ལས་ ང་མཁར་་ས་འཆར་་ བ་ར་ལ་མ་གསཔ་
དང་

་བཤལ་་དོན་་དང་

་གཡོག་་་བས་བཟོ་་དོན་་ན་པ་ན་

བཏང་གཔ་་ ཡོདཔ་ལས་བན་ ཏ་མ་ལ་་ ་་དང་་བཤལ་པ་་་ ་བར་

འ་བ་མན་ན་བཟོ་ན་འབད་་དོན་་

བཏང་ཡོདཔ་དང་

གལ་ད་ང་

མཁར་་དོན་་ ་བཤལ་དང་་གཡོག་་་བས་་དོན་་ན་པ་ན་ ཐོབ་་
་བས་ཡོད་ར་་།

འ་་ ང་མཁར་པོ་ས་ ོང་ཁག་གནང་ན་མ་དལ་་ལས་ོན་་དོན་ཚན་

༥ པ༽ ནང་་ ནང་ན་ཐོག་ལས་ མ་དལ་བཏང་མ་གཔ་་ཡང་། ཀ- ོང་ཁག་
/ད་འོག་་ ན་ང་ཟད་འ། ཁ- ལ་ཁབ་་་ཁར་ ོང་བར་/་བར་ཞལ་

འཛོམས་/བ་འག་བ་ར་། ག- མ་འར་མ་བ་དང་ ཕན་འབས་་།
ང་- ས་ོན་དང་ འཛོམས་བ་ ད་དོན་བལ་བགས་ མད་འལ་ ད་

གས་་། ཅ- ཆ་གནས་ཡོད་པ་ གང་་ད་ས་་དང་ བ་འགལ་ཅན་་

ལས་མ་དང་ལས་དོན་་་དང་། ཆ- བ་བཤའ་དང་ བགས་བཞག་ བདོག་
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གཏད་དལ་འན་་ནང་

མ་་ག་བགས་འབད་་་།

བཏང་མ་གཔ་མ་

གཏོགས་ ་མ་ ་ན་ོད་་དོན་ལས་ ་ག་ར་་འ་ ལམ་ོན་ནང་ན་

འག་ར་་།

་་ ་འན་ས་ འས་་་དང་་ོགས་པ་་བར་ན་ ོད་བར་་བ་

བ་་གནང་ཡོད་ང་ གཙོ་བོ་ ོང་ཁག་ང་འལ་གནང་ན་མ་དལ་་ལམ་ོན་

འ་ ་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ གས་བད་གས་ཤོམ་་གནང་ནམ་ལས་ བཟོ་
གནང་གནངམ་ག་ནམ་ལས་ ་དང་འལ་ས་ན་འབད་དཔ་དང་ ད་འོག་་
དང་ ་ཚན་ཁག་ལས་ ས་འཆར་ལ་ཡོད་་འ་་ ཚོགས་དམངས་་ཁ་ག་

ལས་ ལམ་ོན་དང་འལ་ ོང་ཁག་དལ་ས་ཚོགས་ང་ས་ ལམ་གས་དང་
ལམ་ོན་འལ་ གས་ཤོམ་་ད་བ་དད་་ ཆ་འགས་བ་ཡོད་་འ་ ོང་

ཁག་ང་འལ་གནང་ན་མ་དལ་་ལམ་ོན་་དོན་ཚན་ ༤༽ པ་ ༢ པ། ོང་
ཁག་དལ་ས་ཚོགས་ང་ས་ གནང་བ་བ་པ་ལས་དོན་་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་

་ ས་ན་་དོན་་ལ་ད། ར་ཡོད་་དང་འལ་ ས་ན་དོན་་ངམ་ན་
ལ་ཡོདཔ་ན་ར་ ན་གསོ་ལ་།

་ལས་ ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་འས་་་་ ་མ་ ང
ོ ་ཁག་དལ་ས་ཚག
ོ ས་
ང་་ལ་ཡོད་པ་

ང
ོ ་ཁག་གནང་ན་མ་དལ་་ཐག
ོ ་ལས་

ས་ལ་ོ ༢༠༡༩-

༢༠༢༠ ལ
ོ ་དན
ོ ་་ ལས་་གཙ་ོ མ་ག་ཡད
ོ ་་འ་ ་་ བ་ར་ཡད
ོ ་ད་
ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་

འས་་མང་མས
ོ ་ཐག
ོ ་ལས་

ས་ན་ངམ་བན་་ ས་ད་བ།
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བ་ར་ཡོད་པ་

ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

ཀ༽ ས་དང་ལམ་ལ
ོ །

༡- ོལ་འན་འ་དཔོན་ས་ ག་ཚང་ནང་ལས་ཕར་ོང་ཁ་ད་ག་ལག་ན་

ཡར་ས་གཏང་ད་པ་ར་ལས་ས་དོན་ལ་་ནང་ ད་ོ་ ོང་ཁ་ད་ག་འ་

བ་་ཤོག་་ ལག་ན་འཐབ་་འ་ ས་མ་་ཚན་དང་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ ་

ལས་ ོལ་འན་ཁ་ག་ལས་ ོང་ཁ་ཐོག་ལས་ གནང་དོ་ཡོད་ང་ མང་་བ་ག་

་ ལག་ན་ང་་་ལས་འཐབ་་དཔ་ལས་ ཐབས་ལམ་ོན་དཔ་་་ཡོདཔ་
དང་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ ཚོགས་འ་ནང་་ ན་འལ་་ོང་ཁ་ནང་ལ་
གནང་་འ་་ བཀའ་ན་་ར་་།

འ་ ་འན་ས་ ོང་ཁག་བདག་ང་མ་ན་པ་ ང་ོགས་ག་ཚང་་ནང་

ལས་ཕར་་བ་དང་བཀའ་་་ག་ར་ དན་ད་ཐོག་ལས་གནང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ོང་

ཁག་བདག་ང་དང་ ང་ོགས་ག་ཚང་ནང་ལས་ཕར་ ལ་ཡོངས་ཁ་ད་ ོང་ཁ་
འ་ བ་་གས་འབད་ ལག་ན་ཐབ་ད་པ་ར་་།

ད་ང་ མ་བ་འ་དཔོན་ས་ ར་བཏང་གང་ད་ོང་ཁ་འ་ ང་འལ་

བཏང་་དང་ ལག་ན་ཐབས་་་ བ་ར་ཡོད་ང་ གནས་ངས་དང་འལ་་

དར་ན་ མ་བ་་ལམ་ོན་ལ་སོགས་པ་་ དན་ད་་ཐོག་ལས་མ་གཏོགས་
གཞན་དཔ་ལས་ ད་ག་འ་ལག་ན་ཐབས་ད་ ར་བ་བས་ ག་ག་
དང་ བཀའ་་་ ་ཡངས་་ག་་ བཞག་དཔ་་་།

ད་ང་ ངང་ལ་པོ་ས་ ན་མ་ ་དབང་འག་ལ་བ་པ་མག་ས་ བཀའ་་

གནང་བ་བན་ ོང་ཁ་འ་གལ་ཅན་ག་འབདཝ་ལས་ བཀའ་་འ་་་ ག་
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བཞག་ཐོག་་

ས་ད་ོན་པ་ག་ར་བ་བསམ་འཆར་་།

དན་ད་འ་མ་ད་པ་ར་ལས་ ཝ་ན་ར་དོགས་ལ་ལ་།

་འབདཝ་ད་

་ལས་ འོག་དཀར་པོ་ས་ ོང་ཁ་ཁ་ད་ལག་ན་འཐབ་ད་པ་ས་ད་

ོན་་ཐད་ཁར་ ་མ་ ག་ལམ་་དང་ད་ར་བམ་་ མ་འ་་དོན་་ ས་
ད་མ་ོན་པ་་ང་ལས་ གས་བསམ་བས་ད་པ་ན་གསོ་ལ་།

འ་་ ནང་ར་པོ་ས་ རང་་ཁ་ད་འ་ རང་་བདག་འན་མ་འབད་བ་ན་

རོགས་ལ་ཁབ་གཞན་་ བདག་འན་་འབད་ར་་། ་བམ་་ ་མ་ལས་
གང་ས་མང་རབ་ག་གནང་ཡོད་ང་ བར་ོད་མ་འབད་བ་ན་་་།

ད་ང་ བར་ོ་དམངས་་ས་ ན་ཁག་༡༠ ཐམ་ ་ལ་ལས་ ནང་ད་དང་ོལ་
འན་ན་ཁག་མ་གཏོགས་

གཞན་་ན་ཁ་་ལས་

མང་ཤོས་རང་དན་ད་་

ཐོག་ལས་ གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ དར་ན་ ་གར་་ོན་ན་མག་་ ས་གནས་ག་

་རང་ོན་ང་ ་ར་ཁ་ད་་ཐོག་ལས་རང་གང་དོ་བམ་་ རང་་ཁ་ད་་

ས་མཐོན་དང་ ཆ་བཞག་་ད་བཟང་པོ་བ་ས་ག་ན་མས་ར་་།

འ་་ ས་ོང་བདག་ས་ ་མ་ ཚོགས་ངས་མང་རབ་ག་གནང་བ་བས་
ག་འལ་་ག་ག་་རང་་ང་

ོང་ཁ་ཐོག་ལས་

ག་ཚང་་ནང་ལག་ན་

འཐབ་ད་པ་ ས་ད་དང་འལ་ ོང་ཁག་བདག་ང་་ཁ་ག་ལས་ ག་་ག་
་ལག་ན་འཐབ་་རང་ཡོད་ང་ ར་བཏང་་མ་ས་ད་་

བར་ོད་མ་

འབདཝ་བམ་ག་་ ཚོར་ཡོདཔ་ལས་ ་གས་་ར་ ལ་་ཚོགས་འ་ནང་

ན་་་ལ་བ་ན་ར་བ་ ས་འལ་ལ་།
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་་ ་འན་ས་ ད་ོ་ གང་ས་གནང་ས་་ བ་བ་བས་ ན་མ་ས་
ད་དང་འལ་་

བར་ོད་མ་འབད་བ་ན་བམ་ག་་མཇལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ོང་ཁ་ལག་ག་འ་ར་ བ་འཚོལ་མ་འབདཝ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ ོང་ཁག་ོལ་
འན་ཁ་ག་ལས་ བ་འཚོལ་འབད་་ ལ་མ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་ན་་
ལ་ནམས་ལས་ ་དང་འལ་ གང་ས་གནང་་ ས་འལ་ལ་།

འ་འབདཝ་ལས་ ང་་ས་འལ་ལ་ཡད
ོ ་་་ བ་ར་ཡད
ོ ་ད་ ག་ཡར་

ང་ས་གགསཔ་ད་ འས་་ག་ར་ཧང
ོ ས་ལས་ བ་ར་ཡད
ོ པ་ལས་ ང
ོ ་ཁག་
ལ
ོ ་འན་་ན་ས་ ང
ོ ་ཁག་ནང་འད་ ང
ོ ་ཁག་བདག་ང་དང་ ད་འག
ོ ་

བདག་ང་ ་ལས་ ང་ག
ོ ས་དང་ དལ་འལ་གག་་ ལ་སག
ོ ས་པ་་ནང་

ང
ོ ་ཁ་ད་ག་ལག་ན་ར་ བ་འཚལ
ོ ་འབད་་ ལ་མ་ ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་
འ་ནང་ན་་ལ་ད་པ་ ས་ད་བ།
ཁ༽ ལམ་ལ།

༡- བར་ོ་དམངས་་ས་ བར་ོ་་འོག་ ས་ད་ར་ས་་ ད་འོག་་བ་འར་

ལམ་ལས་བན་ ལོ་ར་བན་་ གནམ་ར་ས་ད་ཆད་་ ས་གནས་འ་ནང་ོད་

་ ་ར་་་ོད་མ་་་ གནོད་ན་ང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལས་ཕར་གནོད་པ་
དཔ་བཟོ་དས་པ་ར་ ས་དོན་ལ་།

་་ ལམ་ལ་ལས་ངས་་་ཚབ་ས་ ས་ད་་ཡོད་པ་ ས་ངས་འ་ནང་

་གར་དང་ག་ན་་

ཆར་་ལས་བན་དཔ་བཏང་ཡོད་་་

ཉམས་བས་

འབད་དཔ་འག ན་ང་ ད་ས་ བས་ག་ཁར་ ཆར་་ལས་བན་ ས་
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གནང་འ་ནང་་

ག་ན་་་་འབག་འ་ཡོད་ང་

ས་གནས་འ་ཁ་ཡོད་་

ོད་མ་་་ཉན་ཁ་དཔ་་ཐོང་ཡོད་ར་་། ད་ང་ ས་ངས་འ་་ནང་ ་

གར་བཟོ་ཡོད་་་ ོང་ཁག་བདག་ང་་ ན་་ལ་ཡོདཔ་དང་ འདས་པ་

ན་འ་ཞལ་འཛོམས་་ས་ད་ནང་ ད་འོག་ས་ ལས་ངས་ཁ་ག་ལས་ ་
བ་ག་་ག་ལ་ཡོད་ང་ ས་ན་ན་འག་ར་་ཐད་ཁར་ ད་ན་ ནམ་
ཤོང་ལས་འལ་བཟོ་ག་འ་དཔོན་ག་ཚང་ནང་ གནད་དོན་་ར་ལས་ ན་་

་ག་་ཡང་མ་འོང་ར་་ཡོདཔ་དང་ གལ་ད་ ན་་་ལས་འལ་ག་ཚང་ནང་
གནང་པ་ན་ ང་་ཁ་ལ་ལས་ ་་འབད་འོང་ར་་ཡོདཔ་དང་ ད་ལས་ཕར་

ད་འོག་་བ་ལམ་་
ལས་

བས་བ་ག་་

ད་འོག་དང་ོང་ཁག་བདག་ང་་

ས་ོད་པ་ལ་

ར་བ་གཔ་་ལ་གས་པ་་བ་ཡོད་

ར་ལས་

འལ་བཟོ་ག་འ་དཔོན་་ ག་ཚང་ལས་གནང་ཡོད་པ་ལན་གསལ་འ་ ཚོགས་
དམངས་་་།

ོ ་འ་ཐད་ཁར་ ད་འག
ོ ་དང་ ལས་འལ་གས་གང་
་འབདཝ་ལས་ ས་དན
ས་གནང་་ས་ད་བ།

༢- ང་མཁར་དམངས་་ས་ ང་མཁར་ད་འོག་་བ་ འར་ལམ་ལཝ་ད་
་ར་་་འང་་དང་

ང་་་གར་དང་་ང་

ག་་་བ་

་ལས་

ས་བན་་་ གནོད་ན་འང་་་ཐད་ཁར་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ཁ་ག་ལས་
གས་བས / ཉམས་གསོ་་གནང་དས་པ་ར་ ན་་མང་རབ་ག་འབད་
ང་ ས་ན་མཛད་མ་བབ་པར་ཡོདཔ་ལས་བན་ ད་ས་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་

ནང་ ས་བན་གནང་་པ་ས་དོན་ལ་ཡོདཔ་ མ་ཚད་ ་འོག་༥ ནང་ང་་
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་ ོད་ན་འང་ཡོད་་་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ཁ་ག་ལས་ ཚ་་ཡོད་གས་

མ་གཏོགས་ ཉམས་གསོ་་་ ཐབས་ལམ་ག་མ་བབ་ལས་བན་ ཚོགས་འ་
ནང་ས་དོན་ལ་།

་་ ལམ་ལ་ལས་ངས་་་ཚབ་ས་ ལམ་ལ་བ་བས་་ གནོད་ན་ཕོག་

ཡོད་་་ མ་གཞོང་ལས་འལ་ག་ཚང་་ ་ཤོམ་་རང་ས་ར་་། གནོད་
ན་འ་་ར་ལས་ ་མ་་ར་་་ གས་ཤོམ་་རང་ཧ་་་ ་་ལས་

གནང་བ་ན་ཐོག་འབད་ཡོདཔ་་་། གནོད་ན་འ་་ར་ལས་ ལོ་་གམ་

་ག་་ ལོག་ག་རང་་ང་ མ་དལ་ཐོབ་མ་གསཔ་ལས་ འཆར་དལ་གནང་

ཡོད་་འ་ ལམ་བཟོ་ན་ནང་རང་ མ་ལངཔ་ལས་ བས་ག་ བད་མ་བཞག་

པར་ཐབས་དཔ་ཡར་སོང་་ ར་་། ་ལས་ ་འ་་ GEF ་མ་དལ་
ཐོག་ལས་ ་འ་མ་བགས་ན་ འབད་ཐབས་ད་ང་ གནོད་ན་ཕོབ་ཡོད་་་

ག་ར་ ལས་འལ་ནང་བགས་་ མ་བ་དོན་་ག་ཆ་་ ག་ར་་ག་ཡོདཔ་
ལས་ ལས་འལ་ས་ ་་འབད་འོང་ར་ ལས་འལ་བཟོ་ག་འོག་དཔོན་་

གནང་ཡོད་་ ག་ལན་འ་ ཚོགས་དམངས་་་།

ོ ་འ་ ད་འག
ོ ་དང་ལས་འལ་
་འབདཝ་ལས་ ང་མཁར་ལས་ལ་་ ས་དན
གས་མཉམ་བ་ཐག
ོ ་ལས་ ་འབད་ད་པ་ས་ད་བ།

༣- ང་མཁར་པོ་ས་ ས་གནས་མ་གཞོང་བད་་ ང་མཁར་ན་འར་ལམ་

་ནག་བཏང་་དང་ ད་ོན་་ལམ་བཟོ་བན་འབད་་དོན་་ འཆར་དལ་ས་ཡ་
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༦.༧༠༥/- ལས་མ་ོད་པ་ར་དང་ ད་འོག་་བ་ལམ་ན་ང་ར་ ས་དོན་

ལ་ཡོདཔ་ན།
་་

ལམ་ལ་ལས་ངས་་་ཚབ་ས་

ལས་འལ་ཁ་གསལ་ན་་[Detail

Project Report(DPR)] འ་ ་མ་ལས་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ འ་བས་ མ་

དལ་ ས་ཡ་༧༤ ཆ་འགས་བ་ཡོད་ང་ མ་དལ་འ་་ མ་གཤོང་ལས་ ང་

མཁར་ན་་ ལམ་འ་་ མ་ལངམ་ལས་བན་ ད་ང་ ལས་ངས་་ཁ་ག་ལས་
མ་དལ་མ་ལང་མ་ར་ ་ག་་འལ་ཡོད་ ལས་ངས་་ནང་ལ་ཡོདཔ་ར་

་། འ་་ ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་ལས་ ལམ་ལ་ལས་ངས་་

མ་དལ་དལ་མ་ ས་ཡ་༡༢༠ ་་ ས་་བཏོན་ཡོད་་འ་ གནང་་་ཡོད་
ར་་།

ད་ང་ ས་་་ལོ་ནང་ ང་ོགས་ག་ཚང་་ཁ་ག་ལས་ མ་དལ་དལ་མ་

ས་ཡ་༢༤.༤༠ ལམ་འ་་དོན་ལས་ བཏང་་་ཡོདཔ་དང་ ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་
མ་དལ་དལ་མ་ས་ཡ་༦.༧༠༥ འ་ག་་ལས་ཐོབ་ཡོད་ག་ མ་ས་ར་་ཡོདཔ་
ན། ་མ་ཚད་ ལམ་འ་ཁག་་ང་་བ་་ ལས་འལ་་ མ་ཤོང་དང་་
རང་བར་ན་་ ་འབད་་དོན་་ ད་་ ཝ་འ་ནང་ ན་བར་འབད་་ར་

་ཡོདཔ་དང་ ་བས་་ ་མང་ས་ ་འ་འ་མ་བགས་་བར་ན་ བཟོད་
ཐབས་མཛད་གནང་ར་ ད་འོག་བདག་ང་་ ་ར་་་ ་བ་ོད་དཔ་་
ལས་འལ་བཟོ་ག་འ་དཔོན་ག་ཚང་ལས་གནང་ཡོད་་འ་
་།
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འ་་ ང་མཁར་པོ་ས་ ལས་འལ་ཁ་ག་ལས་ ་་འ་བགས་གནང་་

ར་་་ ་བབ་ར་་་ད་ང་ ལམ་་ད་བཏང་་དོན་ལས་ དཔག་ཚད་
ཚར་གག་བཀལ་ཡོདཔ་དང་ ་ལས་ རང་བན་གནས་ངས་དང་འལ་དད་ཚད་
ག་་་ཡོདཔ་ན་ན་ར་

བཟོ་ག་མཁས་མག་་

འོང་ནམ་ལས་བ་དད་

འབད་ཡོད་པ་ལ་ ས་་ མ་དལ་དལ་མ་ས་ཡ་༢༤.༤༠ ལས་དཔ་་་་
འ་ གང་གས་པ་བས་ མ་དལ་དལ་མ་ས་ཡ་༩༠ ཡོད་ས་ལས་ ས་

གནས་བ་་གང་་ ས་ཡ་༢༠ ་སོ་ང་(Soling) བ་ཡོདཔ་དང་ ག་ས་

དལ་མ་ས་ཡ་༧༠

གནང་་ར་ཡོད་ང་

འ་

ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་ན་ཚོགས་ལས་

ོང་ཁག་ནང་་་ནག་་དོན་་ ས་ཡ་༣༣ གཔ་ག་

འོང་ཡོད་་ནང་ལས་ ལོངས་ོད་ནང་་ དལ་མ་ས་ཡ་༦ གཔ་ག་ བན་

ང་འབད་ཡོདཔ་དང་ མ་དལ་ག་ས་ར་ལས་ ག་་་ན་ན་ གང་ས་་
གས་ཤོམ་་གནང་ད་པ་ ས་ཚོད་ན་ན་ཡོད་ ར་་ཡོདཔ་དང་ འལ་
འལ་

ས་གནས་འ་ཁར་་་འབད་་ན་ར་བ་ང་

ད་པར་ ་ར་་ད་ག་ཕོག་་ཡོད་ར་་།

་་འ་བགས་་

་་ ་འན་ས་ གནད་དོན་འ་ཐད་ཁར་ ་བ་ན་ད་་འ་ཡང་ ས་

་ལོ་ན་ ོང་ཁག་སོ་ནམ་་ཚན་ནང་ མ་དལ་དལ་མ་ས་ཡ༦.༧༠༥ ་ག་འོང་
ཡོད་་འ་ ལས་ལ་ལས་ངས་དང་གག་ཁར་བོམ་་ན་ན? ཡང་ན་ འ་

ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་་་ འབད་དཔ་ན་ན? ཡང་ན་ མ་དལ་འ་ ལས་་
སོ་སོ་དོན་་ན་ན? ར་ཁ་ལ་གནང་དཔ་་་།
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་་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ ང་མཁར་ད་འོག་་ལམ་་ནག་གནང་་དང་

ད་ོན་་ལམ་འབད་བཟོ་ཐབས་་ ་མ་ མ་དལ་དལ་མ་ ས་ཡ་༩༠ ས་་

བཏོན་ཡོད་་འ་་ ད་ང་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ཁ་ག་ལས་ ལོག་ས་་ོན་
པ་བས་ ས་ཡ་༡༢༠ གཔ་ག་ོན་་འ་ ཁ་ང་ ན་ཐབས་མ་དལ་

དལ་མ་ ས་ཡ་༣༣.༥ མ་ག་ ནང་ལས་གནང་ཡོད་་འ་ ན་ང་ འཆར་ག་

བ་གག་པ་ མག་བ་བ་བས་་ ས་ཡ་༩༠ ནང་ལས་ ས་ཡ་༢༠ གཔ་ག་
ཟས་འ་བཏང་ཡོདཔ་ད་ འག་གང་་མ་དལ་ནང་ལས་ དལ་མ་ས་ཡ་ ༧༠
ག་ས་ཡོདཔ་དང་ འ་་ འག་གང་་མ་དལ་ ས་ཡ་ ༣༣ གནང་ཡོད་་

འ་ ད་ས་འབདཝ་ད་་ ད་འོག་་གནས་ཚད་ཁར་ན་པར་ སོ་ནམ་་ཚན་ནང་
་ ས་ཡ་ ༦.༧༠༥ འོང་་འ་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ནང་ོད་དཔ་་་།

་ལས་ ལམ་ལ་ལས་ངས་་ཚབ་ས་ ནམ་ཤོག་དང་ང་མཁར་བར་ན་ ལམ་
་ལོ་་ར་༡༩ མ་ག་ ་ནག་བཏང་་དོན་་ ས་་་ལོ་ནང་ འཆར་དལ་

ཡོངས་བོམས་ ས་ཡ་༣༡.༡༠༥ མ་ག་ཡོད་་འ་ ད་ོ་ མ་བ་་ལམ་གས་
འར་བས་འབད་ཡོད་་འ་

བས་མ་བཝ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་

ན་ང་ས་

ཡོདཔ་ལས་ ལམ་གས་འ་དཀའ་ངལ་་ལ་ཚར་བ་ལ་ ་་༩ པ་ནང་
འད་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ཁ་ག་ལས་ ་་འབད་་ར་་།

་ལས་ ལས་་འ་དང་འལ་ འོག་དཀར་པོ་ས་ འོག་དཀར་ད་འོག་བར་
ན་ ོང་དང་ཀ་མ་་་ང་ལམ་འ་ཡང་ བཀག་བཞག་་ན་ན་ན་ན? ར་་བ་

་།
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འ་་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ ང་ལམ་འ་ཐད་ཁར་ ད་ོ་ མཚམས་

འགས་འབད་བཞག་དཔ་་་ཡོདཔ་ན་ ་ཡང་ ་གང་ལས་འལ་ང་བ་
ནང་དཔ་ལས་བན་ མ་དལ་་ཆ་འགས་མ་བ་ན་ མཚམས་འགས་འབད་
དཔ་་་།

༤- ང་པོ་ས་ ས་གནས་ ང་་་- དབང་འས་ང་- གཞལམ་ང་མ་དག་འལ་ - ང་་་ན་ཚོད་གང་ལམ་གས་བས་འབད་ད་པ་ར་དང་

ང་་ས་ལས་ང་ག་བར་ན་ང་ལམ་བཟོ་་འ་ ་ནག་བཏང་དཔ་་་།

འ་་

ལམ་ལ་ལས་ངས་་་ཚབ་ས་

ང་་་-

དབང་འས་ང་-

གཞལམ་ང་མ་- དག་འལ་ - ང་་་ན་ཚོད་གང་ལམ་འ་ ས་་

ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ་ནང་་ ་ལོ་་ར་༥ ་ག་་དོན་་ དལ་མ་ས་ཡ་
༡༠ ་ག་ ་ནག་བཏང་་དོན་་ མ་དལ་ཐོབ་འ་ཡོདཔ་དང་ འགས་པ་
ན་བར་འབད་་ན་ར་་། ་ལས་ ང་་་དང་ང་ག་བར་ན་ལམ་་

ཐད་ཁར་ ་མ་འཆར་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ དང་ ༢༠༡༨-༢༠༡༩ ནང་ ས་ཡ་༦༠ ས་

འལ་ལ་ཡོད་་འ་ ཆ་འགས་མ་བ་ལས་ མ་ཐོབ་པར་ཡོད་ར་་།

ོ ས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ ས་བར་གས་ཤམ
ོ ་་གནང་ནམ་ལས་
འ་་ ཚག

ད་ོ་ན་ཚད
ོ ་ཡང་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ཁ་ག་ལས་ ག་་་གནང་དང་གནང་

བན་པར་ཡད
ོ པ་དང་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ཁ་ག་ལས་ ད་ལས་ཕར་ གཞལམ་ང་
ང
ོ ་ཁག་ནང་འད་་

ལམ་་ར་ལས་

བམས་ཡད
ོ པ་ན་ན་ར་ལས་

འཆར་ག་དང་ལས་་ག་་རང་

ན་་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ནང་བཏང་་
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ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ཁ་ག་ལས་ ད་འག
ོ ་་ནང་ ལས་་འ་་ར་ལས་ བམ་
ལ་འབད་ད་པ་ ས་ད་བ།
ག༽ ་བ
ོ ས།

༡- བར་ོ་དམངས་་ས་ ད་འོག་་ནང་ བ་བཞག་འབད་ཡོད་པ་བཟོ་ག་པ་

་ ད་འོག་ནང་་གཏན་འཇགས་ོད་་ དོན་་གནང་ད་པ་ར་ བར་ས་
དོན་ལ་་འ་ས་ ་བཏང་ད་འོག་་ནང་ དཀའ་ངལ་་ོམ་་རང་ཡོདཔ་ལས་
ཚག
ོ ས་འ་འས་་་ཁ་ག་ལས་

ས་བར་་གས་ཤམ
ོ ་་གནང་ནམ་

ལས་ འལ་ཡད
ོ ་ན་ཁག་དང་ལས་ངས་་ནང་ ས་གནས་གང་་བཅའ་མས་
༢༠༠༩ ཅན་མ་ནང་་ ད་འག
ོ ་་ནང་་ ས་འན་པ་་དང་ བཟ་ོ ག་པ་ས་
ཐབ
ོ ་་ཡོད་་འ་ བར་བས་མཛད་ད་པ་་བ་ལ་དཔ་དང་ ཡང་ན་ ་
བ་ན་ཚག
ོ ས་ཁ་ག་ལས་
བ །

བད་བཞག་གནང་ད་པ་་བ་ལ་་ས་ད་

ང་༽ བཟ་ོ ན།

༡- འོག་དཀར་པོ་ས་ བར་ོངས་་འོག་ནང་་ང་པ་༢༨ དང་ བས་མ་པ་
ང་པ་༢༣ ་ ཕན་ཐོག་པ་ས་གནས་ཁ་ཁ་་པ་ཏོང་ལས་ ང་ཟམ་གསརཔ་བཟོ་

ན་གནང་ད་པ་ར་ལས་འོག་དཀར་པོ་ས་ འཆར་ག་༡༡ པ་ནང་ ད་
ཡོད་ང་ བས་ག་ཁར་ སོ་ནམ་ང་ནང་ འར་བས་འབད་་བཏང་ཡོདཔ་ལས་
་ར་་་ཕན་་བ་་
པ་ས་དོན་ལ་།

ལོག་འ་རང་མ་དལ་གནང་ཐབས་ག་མཛད་ད་
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་ལན་་ འཆར་ག་འ་དཔོན་་ ་ར་་་ ཁག་ཝ་འབད་ཐོན་ཡོད་པ་ན་
ད་འོག་གནང་ན་མ་དལ་ལས་

མ་དལ་་བར་བས་འབད་ང་

མ་སཔ་

དཔ་དང་ ་ན་ ོང་ཁག་གནང་ན་མ་དལ་ཐོག་ལས་ བ་ཆ་༥༠ འབད་གནང་
ང་མ་སཔ་དཔ་ར་་།

་ལས་ ས་ོང་བདག་ས་ ས་གནས་འ་ཁར་་ ང་ཟམ་འ་བཟོ་ན་འབད་

་དོན་་ འལ་ཡོད་ག་ཚང་དང་ ས་བན་འབད་་ ཟས་ས་ོན་ནམ་

ལས་ ད་འོག་དང་ ོང་ཁག་་ཚད་ག་འ་ར་ལས་ ན་ཁག་་་་ར་
གང་ཡོདཔ་ན།

ོ ་་ཁ་ག་ལས་ ང་ཟམ་བཟ་ོ ན་འབད་་དན
ོ ་་ འལ་ཡད
ོ ་
་བན་ ད་འག

ག་ཚང་དང་ ས་བན་འབད་་ ཟད་ས་ན
ོ ་ནམ་ལས་ ང
ོ ་ཁག་བདག་ང་
་ ན་་ལ་ད་པ་ས་ད་བ།

༢- ངང་ལ་པོ་ས་ མ་རང་བད་དང་འན་ལས་ང་བར་ན་ ངས་ད་་ལས་

ང་ཟམ་གསར་བ་་འཆར་ག་ར་ངང་ལ་པོ་་ ང་སང་་འར་བ་་བན་

འར་ལམ་འ་ཁག་་ང་

་ར་་དང་

ོབ་་་བ་ནང་་འ་་དོན་་

ཕན་ཐོག་ཝ་མ་ཚད་ ་བཤལ་པ་དོན་་ཡང་ ན་ཐོག་ཝ་ལས་ ན་ཟམ་བ་

གནང་ད་པ་ས་དོན་ལ་།

་་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ མ་རང་བད་དང་འན་ལས་ང་བར་ན་་ ས་་

ང་ང་འ་ ་ལོ་་་ ༡.༥ ལས་མ་གཏོགས་དཔ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་ག་ར་
བ་་བ་ཡང་བད་དཔ་་་།
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འ་་ བཟོ་ག་པ་ས་ ང་ཟམ་་གས་་ ོང་ཁག་བཟོ་ག་་ཚན་་ ད་
བ་དང་ཟས་ས་ོན་་

ལམ་གས་དཔ་ལས་

འལ་ཡོད་ན་ཁག་ནང་ཐོ་

བད་་ནམ་ལས་ ན་ཁག་ས་འབདཝ་ན་ར་་།

་འབདཝ་ལས་ ཚག
ོ ས་འ་འས་་དང་ ་ག
ོ ་པ་་བར་ན་ གང་ས་་

གས་ཤམ
ོ ་་གནང་ནམ་ལས་ ས་གནས་འ་མ་རང་བད་དང་ འན་ལས་ང་
ན་པར་ མ་མདངས་དང་འན་ལས་ང་་ བར་བས་་ནམ་ལས་ འལ་
ཡད
ོ ་ན་ཁག་ནང་

ཟམ་འ་་ཕན་ཐག
ོ ་ར་

བ་ངས་་ཁ་གསལ་བཟ་ོ ནམ་

ལས་ བ་དད་དང་ཟས་ས་ན
ོ ་་དན
ོ ་་ ང
ོ ་ཁག་བདག་ང་་ན་་ལ་
ད་པ་ས་ད་བ།
ཅ༽ མ་བཟ།ོ

༡- ནང་ར་པོ་ས་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་ཧོངས་ལས་ ་མ་ ་་་ ད་
འོག་་མ་ས་འན་་ཡོདཔ་དང་

མ་་སབ་་་བཟོ་ཚར་་འ་

ཚོགས་འ་་གནང་བ་ལ་གནང་ད་པ་ར་ལས་

ོང་ཁག་

ས་དོན་ལ་ཡོད་་འ་

ཚག
ོ ས་འ་ཁ་ག་ལས་ འལ་ཡད
ོ ་ན་ཁག་ནང་ན་་ལ་་དན
ོ ་་ གནང་བ་
ལ་ཡད
ོ པ་ན།

༢- མ་བཟོ་བཟོ་ག་པ་ས་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་མ་་ནང་འད་ ་ལ་

འ་་ག་་ར་་༼་ར ༡༠༠༠ ༽ ་ དལ་མ་༥ ལས་དལ་མ་༢

ོ ས་དམངས་ས་ ས་དན
ོ ་ལ་ཡད
ོ ་
་མར་ཕབ་་ས་དོན་ལ་ཡོད་་འ་ ཚག
་ར་ ས་ད་བ་ཡད
ོ པ་དང་ ད་ལས་ཕར་ ་ལ་་ལ་ལ་སག
ོ ས་པ་ གནད་
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དན
ོ ་ཐད་ཁར་ འག་གང་་བཅའ་མས་དང་ ལམ་གས་ར་ ང
ོ ་ཁག་བདག་
ང་ཁ་ག་ལས་ འབད་ད་པ་ས་ད་བ།
ཆ༽ ས་ོ ནམ་འལ་ཆས།

༡- ང་མཁར་པོ་ས་ ཐག་ང་སར་་་འོག་་ནང་ འལ་ང་་ཝར་་ལར་
་་གནང་ད་པ་ར་དང་ འལ་ང་ཉམས་བས་ར་ལས་ས་དོན་ལ་།

་་ སོ་ནམ་འལ་ཆས་ལས་འན་ཚད་་་ཚབ་ས་ ་འོག་ས་་ འལ་ང་
་ཝར་་ལར་་ གནང་་ར་་འ་ འདས་པ་ གང་གས་པ་ ཁས་ངས་

གསལ་བགས་དང་འལ་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ནང་་ ་འོག་༤༠ ་ དོན་་
འལ་ང་༤༠ གནང་ཡོདཔ་་་།

ན་ང་ ལ་ལས་ གང་སོར་འ་བ་བས་ ལམ་གས་དང་ག་ག་་ ་
ར་དང་

བདག་འན་འབད་་་བར་ན་

གནང་ཡོད་་འ་

ག་ཚང་་བ་ལས་

བས་བ་ཐབས་་

འར་བས་

བད་བ་བཀའ་་་ཡང་གནང་ཡོད་་

འ་ ཚོགས་དམངས་་ག་ལ་ཡོདཔ་དང་ ་ལས་ ང་་ག་ཚང་འ་ ད་ོ་
གསརཔ་ག་བགས་འབདཝ་ག་ནམ་ལས་

་ོབས་དང་ཉམས་ོང་་དཔ་

ལས་བན་ འལ་ང་་ཝར་་ལར་འ་་ སོ་ནམ་་བད་ལས་རོགསཔ་དང་ ་

ནོར་་བད་ལས་རོགསཔ་ ་ལས་ ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་་་ ར་ོད་
དང་ལས་མ་་བཟོ་ཡོད་ར་་། ་ལས་ ་འ་་ སོ་ནམ་འལ་ཆས་ལས་

འན་ཚད་་ ད་འོག་བདག་ང་ནང་ ག་་མང་བ་བས་ས་ ་འབད་་ནང་
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་བས་མ་བཝ་ལས་བན་ ལོག་་་སོ་ནམ་འལ་ཆས་ལས་འན་ཚད་་ ས་
ན་ཡོད་ར་་།

ད་ང་ འལ་ཆས་་ཉམས་བས་འབད་་ཐད་ཁར་ ག་ཚང་་བ་ནང་་ ཅ་

ཆས་་མ་བ་འབད་་ནང་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ོ་ ོང་ཁག་་ནང་བཏང་
མ་གས་པར་ཡོདཔ་དང་ ག་ཚང་ཁ་ག་ལས་ འལ་ག་པ་ག་ཡང་བཏང་ཡོད་

ང་ ད་ོ་ ་་ཉམས་ོང་་དཔ་ལས་བན་ ང་ོགས་ག་ཚང་ནང་ ཉམས་

ོང་ཡོད་པ་འལ་ག་པ་་འབོ་་ ཉམས་བས་འབད་བབ་་་ ཉམས་བས་
འབད་འ་ ཞབས་ཏོག་་ལ་ཡོད་ང་ ས་གནས་མཐའ་ར་ལ་་ག་ནང་ བ་མ་

གས་པར་ཡོདཔ་འ་བན་ར་་། ་ལས་ ད་འོག་ནང་་ བས་བ་་
དོན་་ ཁ་འབབ་་ཐོག་ལས་ ད་གཡོགཔ་ཡང་བགས་ཡོད་ར་་།

་ལས་ འལ་ང་བ་ག་འབད་ད་པ་ཐད་ཁར་ འལ་ཁམས་ག་ཁར་ ་་
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ོན་པོ་ས་གནང་ཡོད་པ་ བཀའ་་ནང་དོན་ཚན་གཙོ་བོ་རང་

ོབ་་དང་ན་ཁང་ནང་ ོ་བཀལ་ད་པ་ལས་མ་(School and Hospital

Feeding Program) འ་ན་ཁག་་འཆར་ག་ནང་ཡོདཔ་ལས་ འལ་བ་
ཡོད་པ་ལས་འན་ཁ་ག་ལས་ འལ་ང་་ ད་འོག་དང་གས་་་ནང་ཡོད་
་་ བ་ག་འབད་་ ོང་ཁག་ནང་བཞག་ད་པ་ར་ ག་་ནང་ད་་

འག་ར་ ་། ན་ང་ ད་ོ་ སོ་ནམ་འལ་ཆས་ལས་འན་ཚད་ས་ འལ་
ཆས་་བ་ག་འབད་་

འ་མ་བགས་པར་མཚམས་འགས་་བཞག་ད་པ་

བཀའ་་ཡོདཔ་ལས་ ་ར་་བས་བ་ག་་གགས་འ་ ད་ོ་ གནད་དོན་
འ་ཐད་ཁར་

བན་ས་བ་པ་གང་ཡོད་ར་་།
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་མ་ཚད་

་ཚབ་ས་
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ས་ཐག་བཅད་་ག་ར་ ་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་འ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་
ལས་ ག་ཚང་་བ་ནང་་ ་་ས་ཐག་བཅད་གནང་པ་ན་ག་འོང་ར་་།

་ལས་ ོང་ཁག་སོ་ནམ་འ་དཔོན་ས་ འདས་པ་གང་་ ཁས་ངས་གསལ་

བགས་ར་ ད་འོག་དང་་འོག་་ནང་ འལ་ང་་གནང་ཡོད་་འ་་ ས་
ག་་ར་བ་ག་་ གས་ཤོམ་་བཟོ་ཡོདཔ་་་། ་ལས་ འལ་ང་འ་
ད་ས་ སོ་ནམ་འལ་ཆས་ལས་འན་ཚད་་ ས་ན་ནམ་ལས་ སོ་ནམ་་ཚན་

ནང་ཡོད་པ་ ལས་དཔ་་་ ཕན་ཐོག་ོམ་འང་ཡོད་པ་ཁར་ བ་འས་ཡང་
གས་ཤོམ་ཐོན་ཡོད་གས་་་་ ན་མ་ སོ་ནམ་་ཚན་་ལག་ན་འཐབ་པ་

བས་་ དཀའ་ངལ་འང་ཡོད་་་ཡང་་། ་ལས་ སོ་ནམ་འ་དཔོན་ས་
ད་ོ་ བམ་་རང་ ལག་ན་དང་འན་ང་་ སོ་ནམ་འལ་ཆས་ཁ་ག་ལས་
མཛད་པ་ན་་ར་་ ཕན་ཐོག་ཡོད་ར་་།
་འབདཝ་ལས་

འས་་་དང་་ོགས་པ་བར་ན་

ོད་བར་་གནང་བ་

བས་ ཐག་ང་ས་ས་ངས་ན་ནང་ཞབས་ཏོག་་ མ་ཐོབ་པར་ས་ཡོདཔ་ ་
བ་ལན་་ ་ཚབ་་ ད་ོ་ན་ཚོད་ ་ར་་ཞབས་ཏོག་དོན་་ མ་མངག་
འབད་་་་ ཞབས་ཏོག་་ལ་དང་ལ་བན་པར་ཡོད་ར་་།

་ལས་ འལ་ང་་ག་ར་ ་འོག་ནང་བཞག་ད་པ་ར་ འས་་་་་་

་ ་ཚབ་ས་ ་འོག་་ནང་བཞག་པ་བས་ ་ར་མཉམ་ང་་་ ཞབས་
ཏོག་འ་མ་ཐོབ་པ་ ན་་་ོང་ཁག་༢༠ ནང་ལས་ོད་་ འ་མཉམ་་ཐོབ་

ཐབས་་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ཐབས་ས་ོན་ད་པ་་བ་ོདཔ་བན་ འལ་

ང་འ་་ སོ་ནམ་འལ་ཆས་ལས་འན་ཚད་་ ན་ཡོད་ར་་།
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ད་ང་ ཚོགས་དམངས་་ ་མ་ལམ་གས་ནང་བས་མ་བཝ་ ག་ག་ན་ན?
་ལས་

ད་ོ་ལམ་གས་འ་བཟོ་ད་པ་ད་ད་དང་

དགས་པ་་ར་

ལས་ སོ་ནམ་འལ་ཆས་ལས་འན་ཚད་་་ཚབ་ས་ ཚོགས་དམངས་་་དཔ་

་ གང་ས་འང་ཡོད་་་ ་ཚབ་ས་ སོ་ནམ་འལ་ཆས་་ སོ་ནམ་་ད་
ལས་རོགསཔ་་ས་ བདག་འན་འབད་ད་པ་བས་ གཞན་ཞབས་ཏོག་་་

ཐོ་ཕོབ་ཡོདཔ་དང་ ་མ་ཚད་ ཉམས་བས་་འབད་ད་པ་བས་་ སོ་ནམ་་
བད་ལས་རོགསཔ་་ ད་འོག་བདག་ང་་ ན་་ལ་ ་ལས་ སོ་ནམ་འ་
དཔོན་བད་་ ང་ོགས་དང་ག་ཚང་་བ་ོད་ོད་ ་ར་་་ཞབས་ཏོག་་

ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ་ལས་ འན་ང་་གས་ཤོམ་་ འབད་ཐབས་དང་ ་ར་་ཞབས་

ཏོག་་ གས་ཤོམ་་ལ་་དོན་་ན་ ར་་། ་མ་ཚད་ ད་ོ་ ག་
ག་དང་ལམ་ོན་གསརཔ་ཡོད་་་ཡང་ ཚོགས་དམངས་་་།

་་ ་འན་ས་ འལ་ང་འ་ད་འོག་བདག་ང་་ འན་ང་འབད་བ་
བས་ བས་བཝ་མ་བཝ་ང་ཡོད་་་ ་། ་ལས་ ད་ོ་ སོ་ནམ་འལ་
ཆས་་ཁ་ག་ལས་ ཞབས་ཏོག་གནང་ཡོད་་འ་་ ཆ་བཞག་དཔ་་་།

ོ ས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ ་་ བ་ར་ཡད
ོ ་ད་ ག་ཡར་
་འབདཝ་ལས་ ཚག
ང་ས་གགསཔ་ད་ འས་་མང་མས
ོ ་ཐག
ོ ་ལས་ བ་ར་ཡད
ོ ་པ་ ས་ན་

ངམ་བན་་ ད་་ོ བཟ་ོ ཡད
ོ ་པ་ག་ག་དང་ལམ་ན
ོ ་འ་ས་ ་ར་་་
ན་ཐག
ོ ་མ
ོ ་འང་ཡོདཔ་ལས་
ས་ད་བ།

འར་བས་མཛད་་ད་པ་ན་་ལ་་
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༢--

ནང་ར་པོ་ས་

ད་འོག་ནང་ལས་ཕར་

ནམ་ར་སོ་ནམ་ང་ལམ་ཉམས་

བས་་དོན་་ འལ་ཆས་་་ཁར་ན་ད་པ་བས་ ་ཚད་་ ལམ་ལ་

ལས་ངས་དང་བཟོ་ན་ང་འལ་ཚད་འན་་ ་ཚད་གང་ང་ཡང་ན་ ོང་ཁག་
ལས་ན་བར་གནང་ཐོག་ལས་

་ཚད་གཏན་འལ་བཟོ་གནང་ད་པ་ར་ལས་

ོ ས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ ས་བར་་གས་
ས་དོན་ལ་ཡོད་་ཐད་་ ཚག
ཤམ
ོ ་་གནང་ནམ་ལས་ ད་ལས་ཕར་ ་ར་་ལས་་་འབད་ད་པ་བས་་
ལམ་ལ་ལས་ངས་་མ་བར་འབད་ཡད
ོ ་པ་ ང་ང་ཁར་ རང་རང་ས་ོ ས
ོ ་
ད་འག
ོ ་ནང་ལ་ཆས་དང་མ་འར་ག་་རང་ ་ཁར་ན་ང་ ་དང་འལ་ད
ོ ་
ད་པ་ ས་ད་བ།

འ་མ་ཚད་ ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལ
ོ ་དན
ོ ་་ ཡང་ འལ་ཆས་དང་མ་འར་་
ག་་རང་་ཁར་ན་ང་ ལམ་ལ་ལས་ངས་་ན་བར་འབད་ཡད
ོ ་པ་་ཚད་
ཁར་ ལམ་གས་དང་འལ་ད
ོ ་ ད་པ་ས་ད་བ།

ཇ༽ ས་ག

༡- ང་དམངས་་ས་ ཏ་མ་ལ་་ཡོད་པ་ ར་་ོབ་་འ་ ས་ག་ན་

ཁག་་ ས་ན་ཡོད་ང་ ད་ན་ ོབ་་འཆར་ག་དང་འལ་་ ད་ོ་ ག་

་གནང་པ་གང་ཡོད་པ་ན་ གནས་ངས་ག་་བམ་ག་ཁར་ ོད་ཡོད་ག་ར་
བ་་བ་དང་བཅདཔ་་ ས་དོན་ལ་།
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་་ ས་ག་གཙོ་འན་འ་དཔོན་ས་ ཏ་མ་ོབ་་འ་ས་ག་ན་ཁག་་
ས་ན་་

ལོ་་གག་འ་ཡོདཔ་དང་

ན་ས་གང་ཚོགས་་ལ་ཡོདཔ་ལས་
འབད་་ན་ན་འ་

གནད་དོན་འ་

ས་ངས་འ་ནང་

ལ་ཁབ་་ད་ས་ནམ་ལས་

ས་ག་ན་ཁག་་

ག་་ག་བགས་

ས་ཐག་འ་ན་ས་

གང་ཚོགས་ལས་བཅད་་མ་གཏོགས་ ས་གནས་གང་་དབང་ཆ་ན་འག་ར་་

། ་ལས་ ས་ངས་འ་མཐོ་མ་ོབ་་བཟོ་་ན་པ་ན་ ལ་འན་གག་

ལག་ོབ་་འ་་་ ག་་་མཛད་་དང་ ལག་ས་ོང་བར་ལ་ཁང་བཟོ་
བ་ན་ ལས་གཡོག་ན་ཁག་་འོག་་ན་མས་ལས་ ས་ག་དང་འལ་བ་ད་
འོང་ར་་།

་་

གང་ས་་འལ་ན་མཛད་ཐག
ོ ་ལས་

ན་མ་ཚག
ོ ས་འ་ས་ད་

བན་ ཡང་བར་ ས་ངས་འ་ནང་ ཐབས་དང་གནང་བས་ན
ོ ་ ཐག
ོ ་ལས་ མཐ་ོ
མ་བ
ོ ་་དང་ང
ོ ་བར་ལ་ཁང་

ག་་རང་ག་བགས་གནང་ང་

ན་མ་

ངམ་ལས་ག་བགས་གནང་ད་པ་་བ་ འལ་ཡད
ོ ་ན་ཁག་དང་ ལས་ངས་
་ནང་ལ་་ས་ད་བ།
ཉ༽ ནགས་ཚལ།

༡- བར་ོ་ད་འོག་ཧོངས་ལས་ ་འན་ས་ ད་འོག་ནང་འད་ ང་ཆས་་

ཐོག་ལས་བཟོ་ན་་་འབད་བ་བས་ རང་བན་ང་འལ་ལས་འན་ཚད་ལས་
ཚོང་འལ་་ང་ཚད་དང་འལ་་ ང་་ཐོབ་ལམ་བཟོ་ཡོད་་འ་ ་ར་ཉམ་

ང་་་ བས་མ་བཝ་ཡོདཔ་ལས་ ་འདབས་༌ མངའ་་ནགས་ཚལ་ག་ཚང་
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ལས་ གནང་བ་ོད་ཐབས་ཡོདཔ་ག་་ བཅའ་མས་བར་བས་འབད་ད་པ་
ས་དོན་ལ་།

་ཡང་ གནམ་ལོ་༢༠༡༨ ན་ཚོད་ བཟོ་ན་་་ག་་རང་འབད་ང་ མངའ་་

ནག་འཚལ་ ག་ཐམ་་གནང་་ ་་འབད་བ་བས་ དཀའ་ངལ་་མ་ཐོན་

ང་ ལ་ལས་ ལམ་གས་འར་བས་འ་ཡོད་་འ་ བཟོ་ན་་་འབད་བ་
བས་

རང་བན་འཐོན་བད་ང་འལ་ལས་འན་ཚད་ལས་

ང་ཆས་་

་

དཔ་་ཡོད་་འ་་ དར་ན་ ང༌ད༌འོག༌་དོན་་ དཀའ་ངལ་་ད་ང་

ང་མཁར་ བར་ོ་ འོག་དཀར་ བམ་ག་ནང་་བ་ན་ ང་ཆས་་ན་པ་

ད་མཁར་དང་ ཡང་ན་ ང་་་་འོང་ད་པ་བས་ ལམ་་གནས་ངས་ལས་
བན་ ་ཁག་བཏང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ་འབད་་ས་ཚོད་་ཡང་ ཐོ་ཕོག་ཡོདཔ་

་་། ་འབདཝ་ལས་ གནང་བ་་མངའ་་ནགས་ཚལ་ནང་ལས་གནང་་ ང་

ཆས་་ རང་ར་སོ་སོ་ད་འོག་དང་ ས་ངས་་ས་འདབས་་བཏོག་ནམ་ལས་
ང་ཚད་་ཐད་ཁར་ ལམ་གས་དང་འལ་ ་ཕ་་འཇལ་་ གནང་ཐབས་ག་

ད་པ་་བ་ུལ་།

་་ ནགས་ཚལ་གཙོ་འན་འ་དཔོན་ས་ ་མ་ལམ་གས་ནང་་ ང་ཆས་

་ོན་་དང་ ག་ཐམ་ན་་དབང་ཆ་ཡོད་ང་ ལམ་གས་འ་ ་ལོ་༢༠༡༧
་ བཅའ་མས་ནང་་བར་བ་འབད་བ་བས་ དབང་ཆ་་དཔ་་བཟོ་ཡོད་
ང་ ད་ས་་ཐད་ཁར་ ག་ཚང་ཁ་ག་ལས་འབད་ཐབས་ག་་ཡང་ད་ང་ ་
ར་་བས་བ་ག་དང་

དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་
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བས་བ་བ་ལམ་གས་དང་འལ་ བ་ར་་ལ་འ་རང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལས་
ཕར་ཡང་བ་ར་་ལ་འོང་ར་་།

་ལས་ འས་་་བར་ནང་ གང་ས་་བ་བ་་གནང་བ་བས་ རང་
བན་འཐོན་བད་ང་འལ་ལས་འན་ཚད་་ ་ོབས་་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་

བན་ ་ར་་་ཞབས་ཏོག་ལ་་ནང་ དཀའ་ངལ་ཡོད་་་ ་ཡོདཔ་དང་

ང་ཆས་་་གནང་བ་འ་ མངའ་་ནག་འཚལ་ཁ་ག་ལས་གནང་་ ང་་ཐོའོ་
་ཡང་ མངའ་་ནགས་ཚལ་ལས་གནང་ནམ་ན་ ང་་བཏོན་་ཐད་་ རང་

བན་འཐོན་བད་ང་འལ་ལས་འན་ཚད་་ བཏོན་་་ར་་ ོད་ཐབས་བཟོ་
ད་པ་གང་ས་ང་།

་འབདཝ་ལས་ གནད་དན
ོ ་འ་་ཐད་ཁར་ འལ་ཡད
ོ ་ལས་ངས་་ནང་ ང་
ཆས་་་གནང་བ་འ་ མངའ་་ནག་འཚལ་ཁ་ག་ལས་གནང་ནམ་ལས་ ང་་
་ཐཝ
ོ ་འ་

མངའ་་ནག་འཚལ་ལས་གནང་ནམ་ན་

རང་བན་འཐན
ོ ་བད་ང་འལ་ལས་འན་ཚད་ས་

ང་་བཏན
ོ ་་ཐད་་

བ ཏན
ོ ་་་ར་་

ད
ོ ་

ཐབས་བཟ་ོ གནང་དཔ་དང་ ཡང་ན་ རང་བན་འཐན
ོ ་བད་ང་འལ་ལས་འན་

ཚད་་ ང་ཆས་ད
ོ ་ས་ས་ངས་་ ་ར་་བས་བ་ག་དང་འལ་ ག་
བགས་གནང་ད་པ་ར་་་ ས་ད་བ།

༢- ་ཁང་བངས་་དོན་་འབད་བ་ན་ ད་ག་་ང་ཆ་ཐོབ་ལམ་ གནང་ད་
པ་ར་ལས་ བར་ོ་ད་་ས་དོན་ལ་་བམ་་ ར་་བཅའ་མས་བན་

ད་ག་་ཐོག་ལམ་ཐོག་་ ང་ཚད་མར་ཕབ་་ གནང་ཐབས་ག་་་དོན་་

འལ་ཡོད་ལས་ངས་་་ ་བ་ལ་་ས་ད་བ།
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ཏ༽ གང་ས་་ཚག
ོ ས།

༡- ོང་ཁག་བདག་ང་་་ཚབ་ ོང་རབ་ས་ ོང་ཁག་དང་ད་འོག་བདག་ང་

ལས་གནང་བ་ད་པར་ ་ལས་ལས་འལ་་ཐོག་ལས་ ལས་་་འ་བགས་མ་
ག་པ་ས་དོན་ལ་།

འ་ར་ལས་ འས་་དང་་ག
ོ ས་པ་་་བར་ན་ གང་ས་གནང་པ་བས་
ང
ོ ་ཁག་གཞན་ཁར་ལས་ཕར་ ད
ོ ་་་མ་་་ ལས་འཆར་་བཟ་ོ ཐག
ོ ་ལས་ ་
་ལས་གནང་བ་ད་པར་ ་འ་བམས་་འབད་ད་ ང
ོ ་ཁག་ནང་་ འཆར་ག་
དང་ལམ་གས་་ལས་བལཝ་ མ་ཚད་ གཞན་བས་མ་བ་་ཐན
ོ ་ད་པ་ལས་

བན་ ང
ོ ་ཁག་དང་ད་འག
ོ ་ ་ལས་ ་་ལས་གནང་བ་ད་པར་ ལས་འལ་་
ག་་རང་ན་ང་

གནང་བ་ད
ོ ་མ་ག་པ་་བ་

འལ་ཡད
ོ ་ན་ཁག་དང་ལས་

ངས་ ་ལས་ ལས་་་གནང་བཏང་་དང་ གལ་ད་ ང་་གནང་བ་་ད་
པ་ན་

ང
ོ ་ཁག་ནང་ལས་འལ་འ་ཐག
ོ ་

ས་ད་བ།

ལས་་་འབད་་བག་་ན་པ་

ད་ང་ གཞན་ཡང་ ང
ོ ་ཁག་ནང་་ན་འལ་བ་ང་ རབ་གནང་དབང་ར་་

འབད་་དན
ོ ་ལས་ ་ལ་ མཁན་པ་ོ དང་ ་ནང་་་མན་ ལས་མ་་ག་་
རང་འ་ན་འཐབ་ང་

ང
ོ ་ཁག་ནང་མ་འང
ོ ་པ་་ང་དང་ད
ོ ་ཚར་བ་ལ་་

ལག
ོ ་ནམ་འན
ོ ་ཡད
ོ པ་ན་ན་་

གནང་བ་དང་ན་་དན
ོ ་ལས་

འན་ཁ་ག་ལས་ བ་བགས་གནང་ད་པ་ས་ད་བ།
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ང
ོ ་ཁག་ལ
ོ ་

ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

༢- ང་མཁར་པོ་ས་ ད་འོག་་ས་ག་ང་༣ ལས་ས་ལ་འ་ གང་་ད་
འོག་་གནང་ཡོད་ང་ ས་ག་ལས་ ས་ལ་འ་གང་་འོང་འབབ་་ མ་དལ་
ས་བ་ནང་

ཡོངས་འལ་ཐོག་་བགས་ད་ར་

གསལ་་དཔ་འ་ཡང་
ས་བ་ནང་ན་པར་

ཡོངས་འལ་ཐོག་་

་་

ལ་ཡོངས་ས་ཆ་ན་ཚོགས་་

ང་་ད་འོག་རང་ར་སོ་སོ་

ག་་ད་པ་ ས་བ་ལ་།

ཚག
ོ ས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་

ོར་བར་གནང་་་དོག་

ས་བ་ནང་གནང་ཐབས་

གང་ས་་བ་བ་འབད་གནང་ནམ་

ལས་ ་ོ མས་གག་མན་་་ལས་ ཡང
ོ ས་འལ་ཐག
ོ ་་ ལ་ཡང
ོ ས་ས་ཆ་ན་
ཚག
ོ ས་་ ས་བ་ནང་ན་པར་ ང་་རང་ ད་འག
ོ ་རང་ར་ས་ོ ས
ོ ་ ས་བ་
ན ང་

གནང་ཐབས་་་བ་ལ་་་

གགསཔ་ད་

བ་ར་ཡད
ོ ་ད་

འས་་མང་མས
ོ ་ཐག
ོ ་ལས་

བན་་ ས་ད་བ།

བ་ར་ཡོད་པ་

ག་ཡར་ང་ས་
ས་ན་ངམ་

༣- ང་དམངས་་ས་ གངས་ས་གས་ཚན་ནང་ མ་འར་ལམ་་ར་བ་
ཁར་ གས་གས་གས་ས་ས་ངས་ བཟོ་ན་འབད་་ཐད་ཁར་ ས་ངས་

འ་ ས་་ང་བཙན་་ཕོ་ང་་བ་་ཡོདཔ་ལས་ གནས་བདག་འ་ད་པ་ན་

་ གས་ཚན་ནང་་ ན་ངན་་ང་ད་་ནམ་དང་ ས་ངས་འ་ གས་
ཚན་་་འདབས་་འབདཝ་ལས་

གས་ཚན་ནང་གས་གས་དང་འལ་བ་

དཀའ་ངལ་འང་ད་་ནམ་དང་ ་ལས་ གཙོ་བོ་གག་ོང་ཁག་བདག་ང་་

་ར་དང་ས་བན་ད་པར་ ས་ངས་ས་འན་་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་གནས་ནང་

~ 41
120 ~
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ཡོད་པ་་ར་ལས་ ག་ད་ཡང་མ་ན་པར་ འཆར་ག་བམས་ཡོདཔ་ལས་ ས་
ངས་འ་ནང་ བཟོ་ན་འ་མ་བབ་་ ས་དོན་ལ་།

་་ མཐའ་འར་གནས་ངས་འ་དཔོན་་ཚབ་ས་ ས་གནས་འ་ལམ་གས་ག་

ར་ ོང་ཁག་ནང་ལས་ད་བ་འབད་་ ས་འན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ་ནང་་ མ་
བབ་པ་་རས་ཡོད་པ་ན་ ས་ན་འབད་འོང་ར་་ཡོདཔ་དང་ ད་ང་ ས་

ངས་འ་ཐད་ཁར་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ ད་བ་འབད་བ་ལ་
ལས་ངམ་ག་ མཐའ་འར་ག་ད་ལག་འར་ཐོབ་ར་་།

་ལས་ ནག་འཚལ་གཙོ་འན་འ་དཔོན་ས་ ད་ོ་ ནག་འཚལ་ཁ་ག་ལས་ཡང་

ད་བ་་འབད་བ་གང་ཡོད་ར་་།

་ལས་ ་ནོར་འ་དཔོན་ས་ ་འབབ་ས་གནས་འན་ང་་ ་མ་ གས་
གས་བ་ས་ས་ངས་འ་

་་་གནོད་ན་ཡོདཔ་་བ་པ་ལ་

མ་

དལ་་ཡང་ ང་ར་ཁ་ག་ལས་ གནང་ཡོདཔ་དང་ ག་མ་ག་་ མ་དལ་་

ས་་་་༡༢ པ་ནང་འད་ ོད་མ་གས་པ་ན་ ལོག་འ་་ཉན་ཁ་ཡོད་
ར་་།

་ལས་ ངང་ལ་པོ་ས་ གས་གས་་་བཏང་་དང་ གས་གས་འན་ང་
་ ལམ་གས་་ག་་་ཡོད་ག་ར་ ་བ་་།

་་ ས་ོང་བདག་ས་ ག་ན་བ་ས་ས་ངས་ར་བ་བས་ ་མ་

བམ་་ག་གས་་ ག་ར་ ས་ངས་གག་ནང་གས་་ ་བཏང་་ན་པར་

མཐའ་འར་དང་ནམ་ གནས་བདག་་བདག་་་ ར་་་ལས་བན་གས་མ་
ས་པ་ཐབས་ ་ར་་་ བ་ས་བཟོ་གས་པ་གནས་བས་ ་ལས་ ར་
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བཏང་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་མ་དང་ ་་འདབས་་ོད་་་་ ཕན་ཐོག་པ་
ཁར་

གང་་ད་ས་དང་ལམ་གས་ལས་མ་བལ་བར་

གས་གས་གས་

བཟོ་ན་འབད་་་ཡོད་ར་་། ་ཡང་ དང་པ་ ས་ངས་འ་ནང་ ག་གས་

་ལ་བབ་དང་མ་བབ་ གས་དང་བ་ཤོག་ ཤོགས་་དང་ དམ་ས་ལ་སོགས་

པ་་ལ་་ མ་ནང་ལས་བ་དཔ་དང་ བ་ན་་ཡང་ ་བན་འབད་་
དང་ ་ལས་ གས་གས་བ་ས་ས་ངས་་ནང་ོད་པ་བས་ འ་་ར་

་ཚོང་་འབད་་་་ོད་་ ་ལ་བ་་ནམ་མ་ཚད་ ས་ངས་འ་ནང་
ག་གས་་ ་བཏང་་ལ་སོགས་པ་ མཐའ་འར་་གནོད་པ་་་་ལས་ད་

འབད་མ་དཔ་དང་ ག་གས་འན་ང་་ཐད་་ལམ་གས་དང་འལ་་ོགས་

་ཡང་ དམ་དམ་་འབད་་ར་་།

ོ ས་དམངས་་བར་ན་ ས་བར་་གས་ཤམ
ོ ་་ གནང་
འ་འབདཝ་ལས་ ཚག
ནམ་ལས་ ས་ང
ོ ་བདག་་འ་འན་ཐག
ོ ་ལས་ ང
ོ ་ཁག་བདག་ང་ས་ ་
ར་་་ ་བ་ད
ོ ་་ ་ར་་ལས་ ག་ད་ལག་ར་ན་དཔ་དང་ གལ་

ད་ ་ར་་་ག་ད་མ་ན་པ་ན་ ང་ད་འག
ོ ་ཁ་ག་ལས་ ས་་ས་ོ ས་ོ
ག་ ས་འན་འབད་ད་པ་ས་ད་བ།
༤-

ནང་ར་པོ་ས་

ད་འོག་ནང་་ཡོད་པ་

་་་བ་ག་ཚང་ཉམས་

བས་འ་ ད་འོག་བདག་ང་དང་འག་ང་འལ་དལ་ཁང་གས་ལས་ ག་་
ཉམས་བས་འབད་་ན་ན་ར་ལས་ ས་དོན་ལ་། ་ཡང་ ་་་བ་འ་
་ར་་ཞབས་ཏོག་ལ་་ག་ཚང་ག་ན་ང་ ཉམས་བས་འབད་་ཐད་་
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

ད་འོག་་ཁ་ག་་ ལ་བཏབ་དོཝ་ཡོདཔ་ལས་ ད་འོག་་འབད་ད་ར་བ་
བས་ ལ་འ་ཡང་ག་་ ོདཔ་་ན་ན་མ་ས་ར་་།

་་ འག་ང་འལ་དལ་ཁང་་ འན་ང་པ་ས་ ན་མ་ས་གནས་གང་
ང་ལས་ངས་དང་ འག་ང་འལ་དལ་ཁང་ ་ལས་ བ་དོན་འལ་ག་དང་

བད་འན་ལས་ངས་ གམ་་བར་ན་ཞལ་འཛོམས་ག་ འཚོགས་ཡོད་པ་ས་

ད་ནང་ གལ་ད་ ཉམས་བས་་ཟད་ས་འ་ དལ་མ་༥༠༠༠/- ༼ོང་་

༽ ལས་ག་ཡོད་པ་ན་ འག་འལ་ག་དང་བད་འན་ལས་ངས་ཁ་ག་
ལས་འབད་་དང་ ཟད་ས་འ་ དལ་མ་༥༠༠༠/- ལས་ང་བ་ན་ འག་ང་

འལ་་འབད་་་བ་ཡོད་ར་་།

་མ་ཚད་གནད་དོན་འ་ཐད་ཁར་

ས་

གནས་གང་་ཁ་ག་ལས་ འགན་འ་་ག་་བཀལ་་ན་ན་ར་ལས་ ས་
འལ་ལ་བ་ན་ བ་ར་ཡོད་ར་་།

ོ ་དང་འག་ང་འལ་དལ་ཁང་གས་ལས་ ་་་
་་ ་འན་་ ད་འག

བ་འ་ ས་ངས་ནང་བདག་འན་ག་་འབད་་ན་ན་ འགན་་ཁ་གསལ་་བཟ་ོ
ད་པ་ ་བ་ ས་གནས་གང་ང་ལས་ངས་་ ས་འལ་ལ་་་ བ་

ར་ཡོད་ད་ ག་ཡར་ང་ས་གགསཔ་ད་ འས་་མང་མས
ོ ་ཐག
ོ ་ལས་ བ་
ར་ཡོད་པ་ ས་ན་ངམ་བན་་ ས་ད་བ།

༥- ནང་འད་བ་ོད་་ར་ལས་ ་བ་ོད་་དོན་་ ད་འོག་ནང་འད་

འཆར་དལ་བཞག་ད་པ་ར་ ཚོགས་དམངས་ས་ ས་བར་་གས་ཤོམ་་
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

གནང་ནམ་ལས་ ནང་འད་བ་ོད་་དོན་ལས་ མ་དལ་འ་ ལས་་ག་་་
ཧོངས་བཏང་ང་ མ་བབ་དཔ་་ ས་ད་བ།
བ་པ༽ མག་ལ་ན་འལ་མཛད་མ།

རང་གས་གནམ་ལོ་ ས་མོ་ཕག་ལོ་ རང་་༦ པ་ས་༡༦ འམ་ ་ལོ་༢༠༡༩
་༨ པ་ས་༡༦ ་ རབ་་མ་གནས་བན་ ས་ས་ོང་བདག་ ོང་
རབ་ ང་པ་ ་ལས་ འས་་ཡོངས་དང་ ་ོགས་པ་ཡོངས་་
ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་འན་་ཚབ་ས་
ཚོགས་པ་བས་་
གཏོགས་་

ས་ག་དང་འལ་

གཞལམ་

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༦

ག་ར་་

མཐར་འལ་ཅན་ག་་འ་ཡོད་་་

པ་

བཅའ་མར་གས་ཤོམ་་
བས་བ་གས་ལ་་

འཆར་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ་ ལས་་་ ས་ཚོད་ཁར་བ་་ག་་་མཛད་དཔ་

དང་ མ་དལ་་གས་ཤོམ་་ ོད་དཔ་དང་ ལོག་གང་་ལ་་ད་པ་
ར་ལས་་་ ཚོགས་འ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་་་ བཀའ་ན་དགའ་
འཚོར་ཡོད་ར་་།

མག་རང་ འག་་ཡོངས་་ད་ག་་ཕམ་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་དང་

་དབང་་འར་ན་ས་ཡོངས་ ་་ཞབས་པད་བན་ མཛད་པ་འན་ལས་དར་
ང་ས་ གས་འན་ན་ས་འབ་་ དབང་ག་གང་བད་་ མངའ་འོག་
་ འག་ལ་ཁབ་་ རང་བཙན་བན་ཐབས་དང་ འག་པ་་ར་་ ན་བར་

ད་དང་ ནད་ག་འག་ོད་ད་པར་ མས་མན་་་ལས་ དཔལ་འོར་ང་
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

་འལ་་ དགའ་ད་་དཔལ་་ལོངས་ོད་་དོན་་ ཚོགས་འ་འས་་

དང་ ་ོག་པ་ཡོངས་ས་ མན་པར་མཐོ་བ་གར་་་བར་ དད་དམ་ོད་ད་

་་ལས་ ཞབས་བན་དང་ བས་ོན་ལམ་ ་ལས་དམ་ག་གཙང་བ་བས་ཁ་
དར་ལ་་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༦ པ་ ལ་གནང་ཡོད།

་ས་༣༠/༠༨/༢༠༡༩ །

(ན་བཟང་འར་ད)
་འན་་ཚབ།
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ གཞལམ་ང་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ངས་༦ པ་
ཨང་།
༡
༢

༣
༤
༥

༦
༧
༨
༩

༡༠
༡༡

༡༢

ང་གསལ།

འས་མ་ང་ཐ།ོ

་གནས།

ན་བཟང་འར་

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་འན་་ཚབ་ ་འན་

་ང་དབང་ག

འོག་དཀར་པོ།

ད།

ེ་དབང་ག

ན་ན་དབང་
འས།

འོག་མ།

ནང་ར་པོ།
ངང་ལ་པོ།

བས།

འཕངས་མཁར་པོ།

དབང་ལ།

ང་པོ།

དས་བ།
་ང་བན་
འན།

ང་མཁར་པོ།

བར་ོ་དམངས་།

ས་འལ།

འོག་དཀར་དམངས་།

ངག་དབང་ེ།

ངང་ལ་དམངས་།

པ་བསམ་བ།
་ང་ནོར་།

་ང་དམངས་།

འཕངས་མཁར་དམང་།

ii
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

༡༣

པ་བས།

ང་མཁར་དམངས་།

༡༥

བས་ས་ན།

མ་་་ཚབ།

༡༤

༡༥

སངས་ས།

ང་དམངས་།

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ང་ན། ༼ས་ད་ན་

བསོད་ནམས་་མ།

ས་པ༽

༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ གཞལམ་ང་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ངས་༥ པ་
ཨང་།

ང་།

་ག
ོ ་པ་་་ ང་མཐ།ོ

༡

ོ་བཟང་ེ།

ས་ོང་བདག

༣

བསོད་ནམས་ེ།

ང་པ།

༢

༤
༥

༦
༧
༨

༩

༡༠

ན་བཟང་ེ།

རཔ་་ང་།

ཚ་དབང་བསམ་གཏན།
ལབ་་མར

མོ་ཧན་་།
ན་ཚོགས།

དཀར་གང་།
ཨྱོན་མཚོ་མོ།

་གནས།

ོང་རབ།

ོང་ཁག་ོལ་འན་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་དལ་ས་འ་དཔོན་་ཚབ།
ོང་ཁག་བཟོ་ག་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་བ་དོན་འལ་ག་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་སོ་ནམ་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་བཟོ་ག་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་བཙག་འ་འ་དཔོན།
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

༡༡

ོ་་དབང་ག

ོང་ཁག་མ་བ་འ་དཔོན།

༡༣

བན་འན་དབང་

ོང་ཁག་་ས་འ་དཔོན།

༡༢

༡༤
༡༥

༡༦
༡༧
༡༨

༡༩
༢༠

༢༡

༢༢

༢༣

༢༤
༢༥

༢༦
༢༧
༢༨

ཨྱོན་ན་བ།
འས།

ོང་ཁག་་ནོར་འ་དཔོན།

ང་ལ་ེ།

ོང་ཁག་ས་ག་གཙོ་འན་འ་དཔོན།

བསོད་ནམས་བཟང་མོ།

ོང་ཁག་དཔལ་འོར་ང་འལ་འ་དཔོན།

ག་པ་་ང་།

ས་ལ་བཟང་མོ།
བས་དོན་བ།
ནོར་་བཟང་མོ།

འན་ལས་་མཚོ།
ཀ་དབང་ག

ལས་ད་་འཛོམས།

ལས་ད་ས་གས།
ས་རབ་ལ་མཚན།
ཨྱོན་ན་ཚོགས།

བཀའ་ོན་བཟང་པོ།
ཡྟོན་ལ་མ།

་ཏ་་ང་།

ོང་ཁག་་ོག་དང་མཉམ་འལ་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་མས་དོན་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་ས་མ་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་མས་བད་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་འཆར་ག་འ་དཔོན་ངམ།
ོང་ཁག་ས་ག་གཙོ་འན་འོགམ།

བར་ོ་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།

འོག་དཀར་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།
་ང་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།

ནང་ར་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།
ངང་ལ་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།

འཕངས་མཁར་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།
ང་མཁར་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།

129

iv

ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།

༢༩

བས་རབ་བན།

ང་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།

༣༡

སངས་ས་རབ་ལ།

འག་་དལ་ཁང་།

༣༠

༣༢

༣༣
༣༤
༣༥

པ་སངས་ོབ་ས།
་ང་ོབས་ས།
པ་བསམ་བ།

ཨྱོན་ན་ཚོགས།
འགས་ད་ེ།

༣༦

སངས་ས་རབ་ལ།

༣༨

འམ་དཔོན་ངམ་ ་

༣༧

༣༩

༤༠
༤༡

༤༢

བསོད་ནམས་་ང་།
ང་ོ་།

་ར་ཡ་ན་་ཚབ།

ལམ་འལ་ན་ང་དངལ་འན་དབང་འན།
གནས་ལ་བ་ན་པ། འག་ང་བགས་
ལས་འན།

འན་ང་པ། འག་ང་འལ་དལ་ཁང་།
ནག་འཚལ་འ་དཔོན་གཙོ་འན། མངའ་་
ནག་འཚལ་ག་ཚང་།
འག་་དལ་ཁང་།

སོ་ནམ་འལ་ཆས་ལས་འན་ཚད།
ལ་གང་འག་་འགག་།

་ང་མ་ལ།

ང་གབ་ཚོང་ལས་ང་འལ་ཚད་འན།

་ང་ོབས་ས།

ལམ་འལ་ན་ང་དང་ལ་འན་དབང་འན།

སངས་ས་དབང་ག
པ་སངས་ོབས་ས།

འག་བད་འན་ལས་འན།
ལམ་ལ་ལས་ངས།

v
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ས་གནས་གང་གས་པ་ ཚོགས་ངས་ག་པ་ ས་ག་ད་ ༢༠༡༩།
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རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པའི་གྲོས་ཆོད

ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ།

DZONGKHAG TSHOGDU

ཚོགས་ངས་༧ པ་ས་ད་དང་་་མ་པ།

རང་གས་གནམ་ལོ་གས་ཕོ་་ལོ་ ་༠༡ པ་ས་༨ ལ་མ་ དང་༩ འམ་
་ས་༠༣/༠༣/༢༠༢༠ དང་ ༠༤/༠༣/༢༠༢༠ །

ས་གནས་གང་གས་པ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ།
གཞལམ་ང་ོང་ཁག
༼༢༠༡༦-༢༠༢༡༽
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༼དཀར་ཆག༽
ཨང་

གནད་དན
ོ ་

ཤག
ོ ་ངས།

༠༡

འ་འད་ན་འལ་་མཛད་མ།

༡

༠༢

འ་འད་གང་བཤད།

༡

༠༣

བར་བ་ན་་དང་འལ་བ་ས་དོན་དང་ས་ད།

༢-༥

འཆར་ག་དང་འལ་བ་་བད་དང་ས་དོན་་ལས་ས་ད།

༦-༧

ཀ༽ སོ་ནམ་་ས་དོན་དང་ས་ད།

༨-༡༡

ཁ༽ ་ཚོགས་་ས་དོན་དང་ས་ད།

༡༡-༡༦

ག༽ ་བད་ལས་མ།

༡༧-༢༡

༠༤

༠༥

མག་ས་ན་འལ་མཛད་མ།

༢༢

༠༦

འས་་དང་་ོག་པ་ང་ཐོ།

i-iii
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

དང་པ།༽ འ་འད་ན་འལ་་མཛད་མ།

༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ ོང་ཁག་ཚོཊ་འ་ངས་༦ པ་འ་ རང་གས་གནམ་ལོ་ས་མོ་ཕག་ལོ་ རང་་༠༡ པ་
ས་༨ ལ་མམ་འམ་ ་ས་༠༣/༠༣/༢༠༢༠

་ གཟའ་ར་འོད་ོར་ ན་མ་ཚོགས་པ་ནམ་དང་འལ་ ོང་

ཁག་ཚོགས་འ་ ་འན་་ཚབ་་ ད་བགས་ཐོག་ ས་ོང་བདག་ ས་ང་དཔོན་ ོང་རབ་ ང་པ་ ཚོགས་

འ་འས་་ ་ལས་ ོང་ཁག་ནང་འད་་་ོག་པ་ ང་ོགས་དང་་ཚན་འ་དཔོན་་འཛོམས་་ རང་གས་ར་

ོལ་བཟང་པོ་ བགས་ལ་ན་མ་ཚོགས་པ་ འ་བགས་གནང་ཡོད།
གས་པ།༽ འ་འད་གང་བཤད།

༉ རང་གས་གནམ་ལོ་ས་མོ་ཕག་ལོ་ ་༠༡ པ་ས་༨ ལ་མམ་་འམ་ ་ལོ་༢༠༢༠ ་༠༣ པ་ས་༣༠ ་ ོང་

ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༧ པ་འཚོགས་་ར་ ་བ་ལཝ་བན་་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་འོན་གནང་་ ས་ོང་

བདག་་ད་གཙོས་པ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འས་་ཡོངས་དང་ ང་ོགས་དང་ལས་འན་ ་ཚན་ཁག་་འ་དཔོན་

ཡོངས་ ་ལས་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་ ་ོག་པ་་ དགས་བསལ་་བཅའ་མར་གཏོགས་་ ས་གནས་གང་ང་་
གས་བ་ང་འལ་ཁ་ག་ལས་ བད་བ་གཙོ་འན་འ་དཔོན་་ ད་གཙོས་པ་ ཚོགས་འ་ནང་འ་དང་པ་བཅའ་

མར་གཏོགས་གནང་་ ་ཚན་འ་དཔོན་དང་ ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་ ་ལས་ ང་ོགས་ཁག་་འ་དཔོན་་
་ཡང་

འོན་པ་གས་སོ་ར་་ནམ་ལས ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ཚོགས་དཔ་པ་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་ར་ འཆར་ག་

༡༢ པ་ ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོ་ ལོ་ད་་བ་འས་ན་་ལ་་དང་ གས་པ་ ས་ལོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལོ་ལས་

་་ ་ལས་ ད་འོག་དང་ོང་ཁག་བདག་ང་དང་ལས་་ ག་ཚང་ཁག་་བར་ནང་་ འཆར་ག་དང་འལ་བ་ལས་
་་བས་མ་བཝ་ཡོད་་་་ས་ག་ར་ གང་ས་གནང་་ར་་ནམ་ལས་ གང་ས་འ་བགས་ཡོད།

ཤོགས་ངས 1
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

གམ་པ༽ འདས་པ་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ངས་༦ པ་བར་བ་ན་།

༉ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ག་ཚང་ལས་ཚོགས་ང་ས་ འདས་པ་ཚོགས་འ་ནང་གང་ས་གནང་ཡོད་པ་ ས་ད་

ར་ ན་ཁག་དང་ལས་་ ་ལས་ ནང་འད་་ ་ག་ལ་ཡོད་་་ བཀའ་ལན་ོད་མ་ོད་་ར་ ན་་

ཚོགས་དམངས་་ གསལ་་ཐོག་ལས་ན་ན་་ཡོད།

་ལས་ ོང་ཁག་འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ ས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལོ་ནང་་ ཕ་་མ་དལ་་དཀའ་ངལ་འང་ཡོད་

་འ་་ར་

འདས་པ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་ས་བན་གནང་ཡོད་་ཐད་ཁར་

ལས་འལ་་འ་དཔོན་་དང་

མཉམ་ས་བན་འབད་་ དཀའ་ངལ་་གསལ་ཡོདཔ་ལས་ དལ་ས་ན་ཁག་ལས་ོད་པ་ག་ལན་ར་ ས་་་

ལོ་ནང་ཐོ་མ་ཕོག་པར་ སོ་ནམ་དང་་ནོར་་ཚན་ནང་ མ་དལ་་དཀའ་ངལ་ད་པར་ཐོབ་འ་ཡོད་ར་ དོགས་ལ་གནང་
།

འ་་ལ་ལས་་འན་་ཚབ་ས་ ད་འོག་་བ་ལམ་ར་ལས་ ནམ་ར་་ས་ཚོད་ཁར་ལམ་དང་འལ་བ་བས་
མ་བཝ་འང་ཡོད་་་ར་ལས་ ས་བན་གནང་་དོན་་ ཚོགས་དམངས་་་བ་བས།

འོག་དཀར་པོ་ས་ ད་འོག་་བ་ལམ་་ ན་མ་ ལམ་དང་འལ་བ་བས་མ་བཝ་་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ཁ་ག་

་ ་བ་ནམ་ལཝ་ན་ དཀའ་ངལ་་མགས་པར་ལ་འ་ཡོད་ར་་།

་ལས་ འོག་དཀར་ད་འ་་བ་ལམ་་ནག་འོ་མད་བཏང་་ཐད་ཁར་ མ་དལ་ད་པར་ས་ཡོད་་འ་་ ་

ར་་་དཀའ་ངལ་འང་་དང་ ་ལས་ ནམ་་་ལམ་འ་དང་འལ་བ་དཀའ་ངལ་འང་བ་བས་་བ་ག་་ལ་་
ན་ན་དང་ ོང་ཁག་ཁ་ག་ལས་འཆར་ག་ག་་རང་ཡོད་ག་དང་ འཆར་ག་་གནས་ཚད་ག་མ་ག་ཁར་ོད་ཡོད་ག་ར་
་།

འ་་ བཟོ་ག་འ་དཔོན་གཙོ་འན་ས་ ན་ང་་་༡༡ པ་ནང་ད་འོག་་བ་ལམ་ས་ན་ཡོད་ང་ ནམ་ར་ཆར་

་ལས་བན་་ གནོད་ན་ཕོག་ཡོད་་་་མ་དལ་མ་ཐོབ་པར་ ལམ་ཉམས་བས་་་་འ་བགས་མ་གས་པར་ས་

ཡོད་ང་ ད་ས་མ་དལ་་ོད་ཡོད་ར་་།

་ལས་ ་འན་་ཚབ་ས་ ན་ང་ས་བར་འང་་ནང་ ་་འགན་ར་་ོང་ཁག་བདག་ང་་ཕོག་ཡོད་ང་ མ་

དལ་འ་ཡར་ལས་གནང་་དཔ་་ས་་འ་་ བས་མ་བ་འངམ་མས་ར་་ཡོདཔ་དང་ ་མ་ ལམ་ལ་ལས་
ངས་ས་ག་་གནང་པ་བས་དཀའ་ངལ་་ད་པར་ ་་འབད་་ཡོདཔ་དང་ ས་་ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ་ ས་

ཁ་མ་བམ་པ་ན་མ་ ཐབས་ལམ་ག་ག་ར་ག་དཔ་ཡོད་ག་་ར་ལས་གང་ས་གནང་དཔ་་གང་།
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

འ་་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ ད་འོག་་བ་ལམ་་དོན་ ལམ་ཉམས་བས་འབད་་ མ་དལ་ས་ཡ་༤.༠༦/-

ོད་ཡོད་ར་་། ་ལས་ ད་འོག་་བ་ལམ་་ཐད་ཁར་ ཁག་གས་་བཟོ་ཡོད་་ནང་ལས་ ཁག་གག་འ་ བར་ོ་
ད་འོག་་དོན་་

ཁ་འབགཔ་་ོད་ཡོདཔ་དང་

ཁག་གག་ན་བར་ནང་བགས་ཚར་འ་ཡོད་ར་་།

་ལས་

འོག་དཀར་ད་འོག་་ཐད་ཁར་ ལམ་འོ་མད་་ལ་་ཐད་ཁར་ ་མ་ག་་བ་ཟམ་ན་ཚོད་ལམ་ལ་ལས་ངས་ཁ་

ག་ལས་་ནག་བཏང་་ ོང་ཁག་བདག་ང་་ོད་ཡོད་ར་་་ ་ལས་ འ་འོ་མད་ ལམ་་ནག་བཏང་་མ་
དལ་་

ོང་ཁག་བདག་ང་ནང་ཐོབ་ཡོད་་འ་

བཟོ་ག་འ་དཔོན་གཙོ་འན་ཁ་ག་ལས་

ལམ་་གནས་ངས་ད་བ་འབད་འ་ས་གནས་་ས་འན་འབད་ཚར་འ་
།

་ནག་བཏང་་དོན་་

ན་བར་ནང་བགས་ཚར་འ་ཡོད་ར་་

་ལས་ བཟོ་ག་འ་དཔོན་གཙོ་འན་ས་ འོག་དཀར་ད་འོག་་དོན་ལས་ ལམ་ས་ནག་བཏང་་དོན་་ ་ཁག་
གས་་བཟོ་ཡོད་་འ་ཡང་

གག་ད་འོག་ག་ཚང་ལས་འ་བགས་་དོན་་

ན་བར་ནང་བགས་ཚར་འ་

ཡོདཔ་ལས་་་གག་་ནང་འད་་འ་བགས་གས་ར་་ཡོདཔ་དང་ ཁག་གག་འ་ ག་་བ་ཟམ་ལས་ལ་མ་
ས་ལོ་ནང་བཏང་་དོན་་བཞག་ཡོད་ར་་།

་ལས་ ང་མཁར་པོ་་ བར་བ་ན་་ར་ ་མ་ ལམ་ལ་ལས་ངས་ཁ་ག་ལས་ ལམ་བ་འ་བས་མ་བཝ་

་ཐོན་པ་བས་ བས་མ་བ་་མ་ཐོན་པར་ཡོད་ང་ གང་་ཁ་ག་ལས་ ོང་ཁག་བདག་ང་་ས་ོད་པ་ལ་

ལས་ ང་ལམ་ཉམས་བས་་དོན་་ མ་དལ་ད་པར་ ན་ང་ལམ་ལ་་་འབད་ཡོད་་་ ་་ཡང་ོད་མ་གས་

པར་ས་ཡོད་ར་་། ་ལས་ ན་ང་་ལོ་ན་མ་དལ་་ད་ར་ ན་་ཡང་མ་ལ་བར་བཞག་ཡོད་དང་ ད་ང་ ས་
་ཡང་མ་དལ་ད་ར་བ་བས་ ནམ་ར་་བས་མ་བཝ་ཐོན་་ནམ་ལས་ འ་གས་་ཐབས་ས་ོན་དཔ་་
་། ་ལས་ ཉམས་བས་་དོན་་ མ་དལ་ག་མ་ག་ཡོདཔ་ན་ན་ར་་།

འ་་ ་འན་་ཚབ་ས་ དང་པ་ མ་དལ་ག་མ་ག་ོད་ཡོད་ག? དང་ མ་དལ་་བམ་ག་་་འབད་ཡོད་ག?

གསལ་ད་ར་གང་ཡོདཔ་དང་ ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོ་ནང་ད་འོག་་བ་ལམ་་ནག་བཏང་་དོན་་ སོ་ནམ་་
ཚན་ནང་ མ་དལ་གནང་ཡོད་་འ་གནད་དོན་ག་་་་ས་ཡོདཔ་ན་ན་དོགས་གསལ་འབད་དཔ་་གང་།

འ་ ལམ་ལ་བཟོ་ག་གཙོ་འན་འ་དཔོན་ས་ ད་འོག་་བ་ལམ་ས་ོད་པ་བས་་ ལམ་ངམ་ག་ག་ཚང་

ནང་་་ ས་ོད་ོདཔ་ན་པར་ ་དང་ཅ་ཆས་་ག་ར་གག་ཁར་ ལམ་ལ་ལས་ངས་་བཟོ་ག་འ་དཔོན་གཙོ་འན་

དང་ ོང་ཁག་བདག་ང་་བཟོ་གས་འ་དཔོན་གཙོ་འན་དང་ བཟོ་ག་པ་་ག་ར་ གག་ཁར་ས་ངས་ནང་འ་འ་རང་

ས་ོད་ཡོདཔ་་་། ་ལས་ ང་ལམ་འ་་་དོན་་ ཉམས་བས་་མ་དལ་ད་ར་་། ན་ང་ ར་ང་
ཤོགས་ངས 3
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

ལས་ང་ག་དང་ ན་ང་ལས་དགའ་ལ་་དང་ མ་ང་འ་ག་ལ་ན་ཚོད་་དོན་་ལམ་ཉམས་བས་་མ་དལ་ འམ་

༦ གཔ་ག་ཡོདཔ་དང་ འ་ནང་ལས་ ལམ་ལ་ལས་ངས་་ ཟད་འ་དལ་མ་འམ་༦ ་ག་བཏང་ཡོད་པ་ལ་
་ ད་ང་ དལ་མ་འམ་༢ དང་ོང་་༩༢ ལམ་ལ་ལས་ངས་་ས་་ནང་ལས་བཏོན་བཏང་ད་ར་བ་་བ་ལ་
ཡོད་ར་་། ད་འོག་་བ་ལམ་ ཉམས་བས་་དོན་་ མ་དལ་ས་ཡ་༤ ་ག་ ས་་བཏོན་ཡོད་་འ་ ོང་

ཁག་་བཏང་ད་ར་་ཡོདཔ་དང་ གཔ་བ་་དོན་་ོང་ཁག་ནང་་བཏང་དཔ་པ་་བ་ལ་ཡོད་ར་་། ང་ལམ་
ས་ནག་བཏང་དཔ་་ཐད་ཁར་ མ་དལ་་་མ་ལས་ོད་ཡོདཔ་ན་ར་་ཡོདཔ་ན།

་ལས་ ངང་ལ་པོ་ས་ འོག་དཀར་ད་འོག་་བ་ལམ་་དོན་་ ལམ་་ནག་བཏང་་དོན་་ ད་བ་འབད་ཡོད་་

་ག་་རང་འབད་ཡོདཔ་ན་ན་དང་ ས་ཁ་བམ་་ས་ཚོད་རན་ཡོདཔ་ལས་་འ་་ མགས་པར་འ་བགས་ད་
པ་གས་་ན་གསོ་ན་ར་་། ་ལས་ ལམ་ལ་ལས་ངས་་ག་་གནང་པ་བས་ དཀའ་ངལ་ད་པར་ཡོད་
གས་་།

་་ ་འན་་ཚབ་ས་མ་དལ་་ོད་ཡོད་ང་ ་འ་མ་གས་པར་ས་ཡོད་་འ་ གནད་དོན་ག་ག་་ན་ན་
ཚོགས་དམངས་་དོགས་པ་གསལ་དཔ་་ གངས་།

་་ ནང་ར་ད་འོག་་བཟོ་ག་པ་ས་ ད་ོ་ དཀའ་ངལ་འང་་འ་ཡང་ གཙོ་བོ་རང་མ་དལ་མ་ོད་པ་ང་ལས་
ལམ་་ས་ན་ཡོདཔ་དང་ མ་དལ་་ལ་ལས་ོད་ཡོདཔ་ལས་བན་ ོང་ཁག་བདག་ང་་ཁ་ག་ལས་ ་མ་འབད་
བར་ས་ཡོདཔ་བམ་་ཡོད་་འ་ ་ལས་བན་ན་ར་་ཡོདཔ་ན།

་ལས་ ལམ་ལ་བཟོ་ག་འ་དཔོན་གཙོ་འན་ས་ དག་འལ་དང་་་བར་ན་དང་་་ནམ་ཤོང་་བར་ན་ གཔ་བ་
་དོན་་ ས་་ོན་ཡོད་པ་མ་དལ་ས་ཡ་༤ གཔ་ག་ོད་ཡོད་་འ་ ལམ་ལ་ལས་ངས་་ཁ་ག་ལས་ ས་

་་བཏོན་ཐོག་ལས་ ཞབས་ཏོག་ན་ཁག་་ལ་་ ཆ་འགས་བ་ཡོད་པ་མ་དལ་ན་ར་་། ་དོན་་ོད་ཡོད་

པ་མ་དལ་འ་ ལམ་ལ་ཁ་ག་ལས་ ལས་་འ་དོན་ཆ་འགས་བ་ཡོད་པ་མ་དལ་འ་ ལས་་གཞན་ལམ་ཉམས་
བས་་ནང་བཏང་་ག་ར་་་ ན་ང་ོང་ཁག་་ཐད་་ ་་ད་ར་་།

་ལས་ ་འན་་ཚབ་ས་ང་ལམ་་ནག་བཏང་་ཐད་ཁར་ ་འ་བགས་མ་གས་པར་ས་ཡོད་་འ་ག་་་དོན་

་ན་ན་དོགས་གསལ་འབད་དཔ་་གང་ཡོདཔ་ན།

་་ བཟོ་ག་འ་དཔོན་གཙོ་འན་་ ལམ་་ནག་བཏང་་དོན་་ ་་་ནང་བགས་ཚར་འ་ཡོདཔ་དང་ མ་བ་
་ལམ་གས་ར་་་ག་བཞག་དཔ་་ཡོད་ར་་།
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

་ལས་ ང་མཁར་པོ་ས་ ལམ་ལ་བཟོ་ག་འ་དཔོན་གཙོ་འན་ཁ་ག་ལས་ ལམ་གས་བས་་དོན་་ གཔ་བ་
ད་པ་ས་གནས་དང་ས་་་བཏོན་་

་བ་ལ་ཡོད་པ་མ་དལ་་

ོང་ཁག་་ས་བ་ནང་ནམ་ོད་ཡོདཔ་ན་ན་

དང་ མ་དལ་་ོད་བནམ་ལས་ ག་་ག་་རང་གནང་ཡོདཔ་ན་ན་དང་ ད་ན་ ལས་་་འ་བགས་མ་གས་པར་

ས་ཡོད་་འ་ གནད་དོན་ག་་ན་ན་ར་ དོགས་ལ་འབད་དཔ་་་།

་ལས་ ོང་རབ་ས་ད་འོག་་བ་ལམ་འ་ ོང་ཁག་་ས་ན་ཡོད་ང་ མ་དལ་ད་པར་་་འབད་མ་གས་པར་
ས་ཡོདཔ་དང་

ང་ོགས་བཟོ་ག་འ་དཔོན་གཙོ་འན་་་་

ལས་་་དོན་་

ོང་ཁག་བདག་ང་ཁ་ག་ལས་

དལ་ས་ན་ཁག་་་བ་ལ་ཡོད་་འ་ ་ས་༡༩/༠༢/༢༠༢༠ ་ོད་ཡོདཔ་ལས་ ་་མགས་པ་རང་འ་བགས་
་ནམ་དང་ ་དོན་་ད་འོག་ཁ་ག་ལས་ཡང་བ་ར་དཔ་་་།

་འབདཝ་ལས་ ཚག
ོ ས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ ད་ས་ལས་འ་བགས་འ་ ་་༡ དང་༢ ་ནང་འད་ ང་འད་མ་
དལ་ད
ོ ་ཡད
ོ ་་འ་

ང
ོ ་ཁག་་ཁ་ག་ལས་

ན་བར་འབད་་ན་ན་

Departmental ་འབད་་ན་ན་་ བཏན་འལ་བཟ་ོ ད་པ་ས་ད་བ།

ཡང་ན་

ད་འག
ོ ་་ཁ་ག་ལས་

་ལས་ ས་ལ་ོ ༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོ་དན
ོ ་་ ལས་་དང་འལ་མ་དལ་་ ས་ལ་ོ འ་བགས་པ་བང་ལས་ད
ོ ་ཡད
ོ ་་

འ་ བས་བ་ག་་ཤ་ས་ཡད
ོ ་ང་ ད་འག
ོ ་ནང་ཡད
ོ ་པ་ལས་་་ ལ་་ག་བ་ཆ་༩༠ གཔ་ག་བ་ཡོད་ང་

ལ་་ག་ན་བར་གསལ་བགས་ལ་ཡད
ོ ་ང་ག་འབདཝ་ལས་བན་ ད་ལས་ཕར་ ་་༣ ་ནང་འད་་ ་་
འབད་་ནང་གས་བཏན
ོ ་ད་པ་ས་ད་བཏན
ོ ་་དན
ོ ་ལས་ མན་དངས་གག་མན་་་ལས་ འས་་༡༤ ལས་
༡༣ ་ག་ཡར་ང་ཐག
ོ ་ལས་ས་ད་བ་ཡད
ོ །
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

བ་པ༽ བ་འས་དང་འཆར་ག་ ་ལས་ འཆར་དལ་་ན་།
༡- ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོ་ལོ་ད་་བ་འས་ན་་ ོང་ཁག་འཆར་ག་འ་དཔོན་་ལ་།
འ་་ ངང་ལ་པོ་ས་ ང་ལམ་ཉམས་བས་་དོན་་ མ་དལ་མ་ལང་པ་ར་ལས་་ཡོད་་འ་་ འཆར་ག་འ་

དཔོན་ས་ ན་མ་ད་འོག་༢༠༥ ནང་་ ང་ལམ་ཉམས་བས་་དོན་་ མ་དལ་འམ་༡༩ གནང་ཡོད་་འ་ ལོག་
གང་་ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་ན་ཚོགས་་བཀའ་་གནང་་ནང་

ད་ན་ང་ལམ་ལ་ཡོད་པ་ལམ་་

ང་ཚད་ག་མ་ག་ཡོད་ག་་ར་ལས་ ན་་ལ་དཔ་་གནང་ཡོད་་འ་ ད་འོག་་ལས་བ་ན་འབད་་ ར་
ལོག་པོ་དང་དམངས་་ ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་་དང་གག་ཁར་ བར་བ་དང་ས་བན་འབད་་ ན་་ལ་

ཡོད་་ར་ ད་འོག་༢༠༥ ་དོན་ལས་ ང་ལམ་ཉམས་བས་་དོན་ལས་ མ་དལ་ ས་ཡ་༤༠༠ ་ག་བཞག་ཡོད་་
འ་་བམ་འབད་བ་བས་ ང་ལམ་་ང་ཚད་དང་འལ་ ་ལོ་་ར་་་ འམ་༣ དང་ོང་ག་༧༠ ་བ་ཡོད་
་འ་་མ་འབད་ཚར་འ་ཡོདཔ་ལས་བར་བས་འབད་ཐབས་ད་ར་་།

་ལས་ ང་མཁར་པོ་ས་ ོལ་འན་་ཚན་ནང་་ གགས་ས་་མ་དལ་ས་ཡ་༤ ཡོད་་འ་ ལོ་་་་འ་ཡོད་

ང་ ད་ོ་བར་ནང་ཡང་ མ་དལ་་ོད་མ་གས་པར་ཡོད་་འ་ ར་ལོག་སང་ཕོད་་ས་ལོ་ནང་ ན་ཐབས་ག་་

ན་ན་ ཡང་ན་ ས་་་ལོ་ནང་་རང་ ་འ་་འ་བགས་འ་ས་ཁ་བམས་་ན་ན་་ར་ལས་་བ་་།

་་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ གགས་རས་་དོན་་ འཆར་དལ་འ་ས་ཡ་༥ བཞག་ཡོད་ང་ གགས་རས་འ་

གས་ཤོམ་ག་བཟོ་་དོན་་ ལ་ཡོངས་མ་བཟོ་་ཚན་་ བཟོ་བད་པ་ས་ ས་་བཟོ་་ས་་ོན་པ་བས་་
འམ་༦ ་ག་ཟད་འ་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ་་་ནང་་བགས་འ་ ན་བར་འབད་བ་བས་་ མ་དལ་་ག་ར་
ོད་གས་ར་་།

འ་ལས་ ནང་ར་པོ་ས་ འང་་་ཐད་ཁར་གཙོ་མ་ལས་་ནང་་བགས་་ཡོད་་འ་་ ད་ན་ མ་དལ་་མ་

ཐོབ་པར་ས་ཡོད་མ་གཏོགས་ ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་ ་མ་འབད་བར་ས་ཡོདཔ་ན་ར་་།

་འབདཝ་ལས་ གནད་དན
ོ ་འ་ཐད་ཁར་ ཚག
ོ ས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ ལ་ོ ད་་བ་འས་ན་་དང་འལ་ གང་

ང་མག་འར་་གན་ག་ནང་་ ན་ཁ་ཅན་་བ་དན
ོ ་གས་ད་ཡོད་་འ་ལས་ འལ་ཡོད་ན་ཁག་ནང་་ མ་
དལ་་་བ་་ ང
ོ ་ཁག་བདག་ང་ས་ལ་་ ན་་འལ་མགས་འབད་རང་ད་འག
ོ ་ནང་བཏང་ད་པ་ འས་་
་་ས་ད་ ག་ཡར་ང་ཐག
ོ ་ལས་བ་ཡོད།
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

་ལས་ གས་པ་ གཞལམ་ང་མ་དང་ས་འདབས་་ས་ངས་་ནང་ ང་་དང་མང་་བཀལ་་ལས་འལ་འ་་

ཐད་ཁར་ ང་པོ་ས་ གནད་དོན་འ་ཐད་ཁར་ འཆར་ག་འ་་མ་ལས་ཡོད་ང་ མ་དལ་་བས་མ་བཝ་ལས་
བན་་ལས་་འ་འབད་མ་གས་པར་ས་ཡོད་་འ་ ར་ལོག་ན་ང་ལས་འབད་་འ་བགས་པ་བས་ ན་མ་ང་

་དང་མང་་་ གར་ཤོང་་ས་ངས་ནང་ལས་ ་་བཀལ་་འབད་ཡོད་་འ་ མཁས་ག་པ་་འོང་འ་ བ་
དད་འབད་བ་བས་་ ས་གནས་འ་ནང་ལས་ ་་ོན་པ་ན་ ལོ་༢༠ དང་༣༠ ་་ལས་ ་་འ་མ་འ་
་ན་མས་ར་བ་ན་་ོན་ཡོདཔ་ལས་བན་ ལོག་་་འ་ད་ོ་དབང་འས་ང་ལས་མར་འ་་རོང་་་འ་ཁ་

ལས་བཀལ་བ་ན་ མ་འོངས་ལོ་བ་་་བར་ནང་་ཡང་ ་་ན་མ་ཆད་པར་ོད་་ན་མས་ར་བ་ཡོད་་ར་ ད་ོ་

་་བཀལ་་དོན་་ བག་བ་འབད་འ་མག་བ་ན་ཁམ་ར་ོད་་ཡོད་ར་་།་ ལ་མ་ གང་ང་མག་
འར་་གན་ག་ནང་་ འལ་ཡད
ོ ་་ཚན་དང་འ་དཔན
ོ ་ས་ ཐ་ོ ཕག
ོ ་་ད་པ་བ་ཐབ་ག་ད་པ་ས་ད་བ་
ཡད
ོ །

༢- ང
ོ ་ཁག་འཆར་ག་་ན་་ ས་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལ
ོ ་འཆར་ག་དང་འཆར་དལ་ན
ོ ་འལ་ཡད
ོ ་་འ་་ ཚག
ོ ས་
དམངས་་ཁ་ག་ལས་ ས་བར་གནང་བནམ་ལས་ གས་ཡར་ང་ཐག
ོ ་་ ཆ་འགས་བ་ཡད
ོ པ་ན།

༣- མངའ་་ནགས་ཚལ་་ ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོ་ལོ་ད་་བ་འས་ན་་དང་ ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོ་འཆར་
ག་དང་འཆར་དལ་ར་ མངའ་་ནགས་ཚལ་ག་ཚང་་ གཙོ་འན་འ་དཔོན་ས་ན་འལ་ལ་ཡོདཔ་ན།

༤- ང་ོགས་་ནོར་ང་འལ་་བ་ ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོ་ལོ་ད་་བ་འས་ན་་དང་ ས་ལོ་༢༠༢༠-༢༠༢༡
ལོ་འཆར་ག་དང་འཆར་དལ་ར་ལས་ ང་ོགས་་ནོར་ང་འལ་་བ་ མདོ་ན་ས་ལ་ཡོདཔ་ན།
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

་པ།༽ གང་ས་དས་ག།
ཀ༽ ས་ོ ནམ།

༡- ས་་་ས་ལོ་ནང་་ཡོད་པ་ ཚལ་དངས་- མན་མང་་ སོ་ནམ་ང་ལམ་བཟོ་ན་ར་ལས་ ནང་ར་པོ་ས་

བན་མངས་མ་ངས་་ང་ལམ་ལ་་འ་ ལོ་གག་ལང་དོ་ཡོད་ང་ ད་ན་ བ་འས་གས་ཤོམ་ག་ཐོན་་ད་
པ་ར་ ག་མར་ཕབ་(Rock Cutting)་དོན་་ མ་དལ་ལོག་་དཔ་་བ་ཡོད་ང་ ན་བར་་ག་ཆ་ནང་
ར་མར་ཕབ་་མ་དལ་ལོག་་དཔ་ལས་ ཁ་འབགཔ་ས་་འབད་མ་བབ་ལས་ བཟོ་བན་ང་འལ་བད་ཚོགས་
ནང་ག་བཤད་བད་པ་ལ་ལས་

བཟོ་བན་ང་འལ་བད་ཚོགས་ལས་

ད་བ་འབད་བར་ས་གནས་ཁར་འོང་པ་

བས་ ཁ་འབགཔ་་ན་བར་ག་ཆ་བགས་པ་བས་ ས་གནས་ཁར་ད་བ་མ་འབད་བ་ན་ན་ལས་ ག་མར་
ཕབ་་དོན་་མ་དལ་ཐོབ་ཐབས་ད་ར་བ་པ་ལ་ལས་

ཁ་འབགཔ་ས་ད་ང་

འག་་གདམ་ཁ་ཅན་་འན་

འམ་་བ་ ནང་ཐོ་གགས་འབད་་ ད་ོ་ ་འབད་མ་བབ་པར་ས་ཡོད་ར་་ཡོདཔ་དང་ འ་་ཐད་ཁར་ ོང་ཁག་

བདག་ང་་་བ་ལ་ང་ ོང་ཁག་བདག་ང་ཁ་ག་ལས་ འ་ནང་བ་ཐབས་ག་ཐབས་ད་ར་གང་ཡོདཔ་་་།
་ལས་ ད་ན་་འ་བགས་་ མ་དལ་་མ་ན་པར་ཡོདཔ་ལས་བན་ བ་འས་ན་་ནང་མ་དལ་མ་ོད་པར་

ས་ཡོདཔ་་ཐོན་ཡོདཔ་དང་ ས་་་ས་ལོ་ནང་་ མ་དལ་འ་ོད་་གས་་ནམ་ལས་ ལོག་གང་་ལ་་
་བན་ར་ལོག་ང་ལམ་འ་དོན་་ མ་དལ་་ཐོ་མ་ཕོབ་ག་་ གནང་ཐབས་་་བ་ལ་དཔ་་་།

ད་ང་ ང་ལམ་འ་ལ་་དོན་་ ལོ་་༡༤ མ་ག་་འ་ཡོད་ང་ ཁ་འབགཔ་བར་མ་་ས་ ་འབད་བ་བས་
བས་མ་བཝ་ཐོནམ་ཐོན་ས་ཡོད་་འ་ཡང་

མ་དལ་ངམ་ལས་བན་

ཁ་འབགཔ་་བ་་ོད་མ་གས་པར་ས་འ་

ཡོདཔ་ལས་ ཡང་ན་ཁ་འབགཔ་་བ་་ོད་་ག་དང་ ་ན་ ང་ལམ་འ་ལ་་དོན་་ ད་འོག་་གནང་ཐབས་ག་
མཛད་ད་པ་་བ་ལ་།

འ་་ ་འན་་ཚབ་ས་ ཚལ་དངས་-མན་མང་་ང་ལམ་འ་ ་་ལས་འ་བགས་འ་ ལོ་་༡༤ ཙམ་ལང་ཡོད་

ང་ ད་ན་་ལོ་་ར་༣༠ མ་ག་ཡང་ལ་མ་གས་པར་ས་ཡོད་ལས་ འ་ནང་་ ཁ་འབགཔ་་ཁ་ག་ལས་ག་

བཤད་བད་བནམ་ལས་ འ་ནང་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་དང་ ོང་ཁག་བདག་ང་ཁ་ག་ལས་ ལམ་གས་དང་འལ་་
བ་ཐབས་ག་་ཡོད་ད་་ར་ལས་ ག་་་ཡོད་ག་ར་ བཟོ་ག་་ཚན་་ ཁ་གསལ་འབད་དཔ་་གང་།

་ལས་ ད་འོག་བཟོ་ག་པ་ས་ ཚལ་དངས་-མན་མང་་ང་ལམ་་ཐད་ཁར་ ལོ་ར་་འཆར་དལ་ལས་ ཁ་འབགཔ་

ུ་ོད་་་འབད་བ་བས་ ཁ་འབགཔ་ད་ཁ་བར་མ་་ོད་དཔ་དང་ ཁ་འབགཔ་འ་་་ བཟོ་བན་་མན་ན་

ཚངམ་འབད་དཔ་ལས་བན་ ་་བ་འས་ཐོན་མ་གསཔ་ནམ་དང་ བཟོ་བན་་མན་ན་ཚང་ཡོད་་ཁ་འབགཔ་་
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

ོད་་དོན་་ མ་དལ་མ་ལངམ་ལས་བན་ ད་ན་བ་འས་གས་ཤོམ་ག་འང་མ་གས་པར་ཡོད་ར་་། ད་ས་

་ཁ་འབགཔ་འ་ཡང་ ན་བར་འབད་བ་བས་་ ཁ་འབགཔ་༣༠ ་་ས་ བཅའ་མར་གཏོགས་པ་ནང་ལས་ ད་ོ་
་ཁ་འབགཔ་འ་་ ་ས་༠༨/༠༡/༢༠༡༩ ་ ན་བར་ནང་ོད་ཡོད་ང་ ་་གག་་ང་་ ན་ངན་ལས་བན་

ང་ལམ་དཔ་བཏང་ཡོདཔ་་་ ལ་མ་གས་པར་ས་ཡོདཔ་དང་ ་ལ་ལས་ ཁ་འབགཔ་་རང་་ འལ་ཆས་་
བགས་འ་་འབད་བ་བས་ འལ་ཆས་་ཡང་གནོད་ན་འང་ཡོད་ང་ ལོག་འལ་ཆས་གཞན་བགས་ང་ ་་
བ་འས་་བཏོན་མ་གསཔ་ག་ལས་ ཁ་འབགཔ་ས་ ག་བཤད་བད་་འ་བགས་ཡོད་ར་་།

དོན་་ ཐབས་ས་ལོག་་ག་ག་ད་པ་་བ་ འལ་ཡོད་ན་ཁག་་་ཡོདཔ་ན་ར་་།
འ་་ར་ལས་

ཚག
ོ ས་དམངས་་བར་ན་ས་བར་གནང་པ་ལ་ལས་

ང་ལམ་འ་

བན་མངས་་ང་ལམ་ཐད་ཁར་

ང
ོ ་ཁག་

བདག་ང་་ཁ་ག་ལས་ ལམ་འ་དང་འལ་བ་ད
ོ ་ག་མཐ་ོ གགས་་ཡད
ོ ་་ ས་ད་་ མགས་པར་བཏན
ོ ་ད་
པ་་བ་ལ་དཔ་དང་ ས་ད་་དང་འལ་དང་ན་འབད་དཔ་དང་ ལམ་འ་དང་འལ་བ་འཆར་དལ་་

ད་་ོ

་ག
ོ ་གས་འ་་ ང་ལམ་འ་་འཆར་དལ་་ཐོ་ཕག
ོ ་་ད་པར་ ལ་མ་ས་ལ་ོ ནང་་གནང་ད་པ་་བ་ ལ་
ད་པ་ས་ད་བ་ཡད
ོ །

༢- བར་ོ་ད་འོག་མ་ཤར་ལས་ མོང་ར་ོང་ཁག་་ལམ་ས་ད་འོག་ ཝ་མ་་འོག་ཁ་ག་་ ང་ལམ་མན་འལ་

འབད་་དོན་་ ད་འོག་གནང་འན་མ་དལ་ལས་ས་ཡ་༢ བཞག་ཡོད་་འ་ར་ ོང་ཁག་བདག་ང་ཁ་ག་ལས་ མ་

དལ་་བ་ར་གནང་དཔ་འབད་ བར་ོ་དམངས་་ས་་་ ་ཡང་ བར་ོ་ད་འོག་མ་ཤར་ལས་ མོང་ར་ོང་
ཁག་་ལམ་ས་ད་འོག་་ལམ་འ་

ད་འོག་དང་ད་འོག་་བར་ན་མན་འལ་འབད་་དོན་་ངམ་ག་མར་པར་

ོང་ཁག་དང་ོང་ཁག་བར་ན་མན་འལ་འབད་་ལམ་ག་ནམ་མ་ཚད་
བས་ོམ་ཡོད་ར་་།

མ་འོངས་པ་ནང་གང་ལམ་འབད་བཟོ་་་

་་ ང་མཁར་པོ་ས་ བར་ོ་དམངས་་་་་འ་་བཀའ་ན་དགའ་འཚོར་་བནམ་ལས་ ལམ་འ་་ བར་ོ་

ད་འོག་ངམ་ག་་མ་ཚད་ ང་མཁར་ད་འོག་ཡང་ཕན་ཐོག་ོམ་ཡོད་ང་ ང་མཁར་ད་འོག་ནང་ལས་ མ་དལ་་
བ་ར་ལ་མ་གས་ང་ འདས་པ་གང་གས་པ་བས་་ མ་དལ་ས་ཡ་༣ ་ག་བཞག་་འ་་ ལམ་་བ་

འས་ཡང་་ལོ་་ཀར་༤ མ་ག་ལ་འ་ཡོད་་འ་ གང་གམ་པ་བས་་ ལམ་འ་འཆར་ག་ནང་མ་དཔ་ལས་

མ་དལ་མ་ཐོབ་པར་ཡོད་་འ་ དཔལ་འོར་ང་འལ་་དོན་་ ཚོང་འལ་ལ་སོགས་པ་་བས་ོམ་ཡོདཔ་ལས་ ོང་
ཁག་་ཁ་ག་ལས་ ལམ་འ་་དོན་་ མ་དལ་་བ་ར་གནང་ཐབས་མཛད་དཔ་དང་ ་ན་ གང་་ན་་ལ་
འ་མ་དལ་ཐོབ་ཐབས་མཛད་དཔ་་་།
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

་ལས་ ས་ོང་བདག་ས་ མ་ཤར་དང་ཝ་མ་བར་་་ལམ་འ་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་་དས་་ ཞབས་ོང་འབད་མ་
ཤར་ལས་ཝ་མ་་འོན་པ་བས་པ་ ལམ་འ་་ཐད་ཁར་་བ་འ་ ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་་ངམ་ག་ན་པར་ མོང་
ར་ོང་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ཡང་ ་བ་་ལ་ཡོད་ང་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་མག་ས་ བས་ག་མ་དལ་་དཀལ་ངལ་

ཡོདཔ་ལས་ གནས་བས་ག་ད་འོག་དང་ོང་ཁག་ས་ མ་དལ་བཞག་ཐབས་ག་དཔ་་ བཀའ་གནང་ཡོད་ར་་།
་འབདཝ་ལས་

མོང་ར་ོང་ཁག་ཁ་གས་ལས་ ལམ་འ་་དོན་་མ་དལ་བཞག་ཡོདཔ་་་ཡོད་ང་ ང་བཅས་ོང་

ཁག་ཁ་ག་ལས་ མ་དལ་བཞག་བཞགཔ་དཔ་ང་ ད་ས་ བར་ོ་ད་འོག་ཁ་ག་ལས་ མ་དལ་ས་ཡ་༢ ་ག་བཞག་
ཡོད་་འ་ས་ གནས་བས་ག་་དོན་་ ལམ་འོ་མད་འ་ས་གནས་ཐམ་ད་ང་ ར་ས་ན་ལ་གས་་དོན་་

ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་ མ་དལ་་བཞག་འ་འག་ར་་། ན་ང་ ོན་པོ་་བཀའ་བན་ ོང་ཁག་བདག་ང་ས་
མ་དལ་བཞག་་འབད་་བ་བས་ ད་ོ་ཡོད་པ་མ་དངལ་་ཚད་ག་འ་་ ོང་ཁག་ནང་འད་་ལས་་་་དོན་་

རང་ ལང་མ་གསཔ་མ་ཚད་ ོང་ཁག་༢༠ ་ནང་ལས་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་འ་ ོང་ཁག་ནང་འད་་ལམ་མན་འལ་
འབད་མ་གས་་་འལ་ལས་ཐོ་ཤོག་ག་ནམ་ལས་ ོང་ཁག་དང་ོང་ཁག་མད་་དོན་་ ལམ་ཁག་་ཤ་ཡོད་ར་་

། ་མ་ཚད་ ད་ོ་གནས་བས་ག་ ོང་ཁག་དང་ོག་ཁག་མན་འལ་འབད་་ཐད་ཁར་བཞག་བནམ་ལས་ ོང་ཁག་

ནང་འད་་ལམ་་ ད་འོག་དང་ད་འོག་ ་འོག་དང་་འོག་ གས་་དང་གས་་་་ལམ་ མན་མ་གས་པར་
ས་ཡོད་་ར་བོན་གས་བད་དཔ་འག་ར་་། ་ལས་ ོང་ཁག་དང་ོང་ཁག་བར་ན་ ལམ་མན་འལ་འབད་
་ཐད་ཁར་ ོང་ཁག་་གནད་ཚད་ལས་བལ་ཡོདཔ་ལས་བན་ གནད་དོན་འ་་ཐད་ཁར་ ན་ཁག་ནང་་་བ་ལ་
ཐོག་ལས་

མ་དལ་དང་ལས་་འ་་

ལོག་་འབད་གནང་ད་པ་་བ་ལ་ན་ར་་ཡོདཔ་དང་

ས་་་ས་ལོ་

༢༠༢༠-༢༠༢༡ ་ནང་་ མ་དལ་་བ་ཐབས་ག་་དང་ ་ན་ ལོ་་་བར་མཚམས་བར་བ་ནང་་ ན་མ་འཆར་

ག་དང་འལ་ མ་དལ་གནང་ཐབས་མཛད་ད་པ་་བ་ ཚོགས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ལ་བ་ན་ར་བ་ས་འབས་
ལ་།

འ་་ ་འན་་ཚབ་ བར་ོ་པོ་ས་ ལམ་འ་་ཐད་ཁར་ ད་ས་ གང་ས་འ་དང་པ་གནངམ་ན་ར་་ཡོདཔ་
དང་

མ་མ་ཡང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་གང་ས་གནང་་

ལམ་འ་ཁག་་ཏོག་ཏོ་ག་ནམ་ལས་

ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་མག་བ་བད་གནང་གནངམ་ན་དང་

ད་འོག་དང་ོང་ཁག་གས་མཉམ་འལ་ཐོག་ལས་

ལམ་འ་ག་་ག་ག་ལ་

ཐབས་ག་དཔ་་བཀའ་གནང་ཡོདཔ་དང་ ད་ས་ ་བ་ལ་ད་པ་གནད་དོན་གཙོ་བོ་རང་ དང་པ་རང་ ོང་ཁག་བདག་
ང་ཁ་ག་ལས་ མ་དལ་ལོག་་འབད་གནང་ཐབས་ད་ང་ ོང་ཁག་གནང་འན་མ་དལ་ཐོག་ལས་ གནང་ཐབས་མཛད་
འོག་མནོ་འ་ ལ་ཡོདཔ་དང་ འ་ནང་་ གཙོ་མ་ག་པ་བས་ ད་འོག་དང་ོང་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ ལམ་འ་ལ་

དཔ་དང་ ་་ ན་ཐབས་་མ་དལ་འ་ གང་་ཁ་ག་ལས་གནང་འོང་ར་ ཞབས་ཏོག་ོན་པོ་མག་་ཞལ་་
བས་ཡོད་ར་་།
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

འ་་ ཚག
ོ ས་དམངས་་བར་ན་གང་ས་གནང་བནམ་ལས་ འལ་ཡད
ོ ་ན་ཁག་དང་ལས་ངས་་ནང་ ད་འག
ོ ་་ཁ་
ག་ལས་ མ་དལ་ས་ཡ་༢ བཞག་ཡད
ོ ་་ས་ ན་ཐབས་གནང་ཐབས་མཛད་ད་པ་་བ་ལ་་ས་ད་བ།

༣- ས་གནས་ཡ་གས་ང་ར་སར་ ན་ང་ས་ད་ཆད་འོང་་ ས་ད་ལས་བན་གནོད་ན་ཕོག་ཡོད་་འ་ཁར་ གནས་

བས་་ར་ལམ་ལ་གནང་་འ་ས་ ནམ་ར་ཆར་་འབོལ་པ་ས་་ ད་ང་ ས་གནས་ཁར་ས་ད་་ཆད་འོང༌་

ན་ཁ་ོམ་ཡོདཔ་ལས་ ན་བན་་དོན་་ཟམ་གག་ ལོག་གསར་ན་གནང་ད་པ་ར་ ང་མཁར་པོ་ས་ ས་

དོན་ལ་།

འ་་ ང་ོགས་ལམ་ལ་ལས་ངས་་གཙོ་འན་འ་དཔོན་ས་ ཟམ་འ་ལོག་བ་་དོན་་ ས་ཆ་གནས་ངས་
ས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ར་ལས་

འལ་ག་མཁས་མག་་་ཡང་

ད་བ་འབད་ཡོད་པ་ར་ལས་་ཡོདཔ་དང་

ལམ་ལ་ལས་ངས་ས་ཁ་ག་ལས་ ས་གནས་འ་ཁར་ གནས་བས་་ཟམ་ག་བཟོ་ན་འབད་འོང་ར་་།
་འབདཝ་ལས་

ལམ་ལ་ལས་ངས་ས་

ས་གནས་ཡ་གས་ང་་

་ར་་བས་བ་ག་དང་དཀའ་ངལ་ལ་

ཐབས་་ ནམ་ར་ཆར་་འབལ
ོ ་བ་ས་ཚད
ོ ་མ་ནམ་ག་ལས་ གནས་བས་་ཟམ་ག་ བཟ་ོ ན་འབད་ད་པ་ས་
ད་བ།

ཁ༽ ་ཚག
ོ ས།
༡- ད་འོག་ནང་འད་ག་་གནང་་ ་་འ་དཔ་དང་་གཡོགཔ་་་ འ་འལ་དང་ན་འས་་ ཡར་ང་

གནང་་ཡོད་ང་ ན་ང་མ་དལ་་ཐོབ་ཚད་/ཐོབ་ལམ་འ་ ར་ག་ནམ་་ར་ཡོདཔ་ལས་བན༌ ད་འོག་ནང་འད་

་ལས་དཔ་ཡོངས་་ ་བས་མ་བཝ་འཐོན་ཡོད་པ་ར་ ང་མཁར་པོ་་ས་དོན་འལ་ཡོད་་འ་ཡང་ ན་ང་

ད་འོག་༢༠༥ ་པོ་་ཉམས་འར་ཞལ་འཛོམས་ནང་་ ན་ང་མ་དལ་མ་ལང་པར་ཡོད་པ་ར་ལས་ དལ་ས་

ོན་པོ་་་བ་་ཡོད་་འ་་ དལ་ས་ོན་པོ་ས་ ན་ང་མ་དལ་འ་ཡར་ང་གནང་་ན་ར་གང་ཡོད་ང་
ད་ོ་

བར་ན་ཡང་ན་ང་མ་དལ་མ་ཐོབ་པར་ས་ཡོད་་འ་ས་

་ར་་ཞབས་ཏོག་ལ་་དང་གང་་བཀའ་

བན་བ་་་ དཀའ་ངལ་ཐོན་མས་ར་་། ་འབདཝ་ལས་ ད་ན་ འལ་འས་དང་ན་འས་མ་ལང་པར་ཡོད་་

འ་ གང་ལས་ན་ཐབས་མ་དལ་གནང་ད་པ་་བ་ལ་་ན་ན་ ཡང་ན་ ས་བ་ནང་ཡོད་པ་མ་དལ་་ལས་
ཐབས་ས་ག་་ ོད་་ན་ན་ར་བ་ས་འབས་ལ་།
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

འ་་ དལ་ས་འ་དཔོན་ས་ མ་དལ་མ་ལང་པར་ཡོད་་འ་ ད་འོག་ངམ་ག་་མ་ཚད་པར་ ོང་ཁག་ནང་་
ཡང་དཀའ་ངལ་ཡོད་ར་་། འ་་ནང་ལས་ཡང་ དལ་ཕོག་དང་འལ་འས་དང་ན་འས་་ མ་ལང་པར་ཡོད་པ་

ནང་ལས་ དལ་ཕོག་་ཐད་ཁར་ ན་ཐབས་མ་དལ་ད་པ་་བ་ལ་ཡོདཔ་བན་ཐོབ་ཡོད་ང་ འལ་འས་དང་ན་
འས་་ཐད་ཁར་ ན་ཐབས་མ་དལ་གནང་ཐབས་དཔ་ལས་ ོང་ཁག་དང་ད་འོག་ནང་་ོད་ཡོད་པ་མ་དལ་འ་
ས་ འན་ང་ཐབས་དཔ་་ཡོད་ར་་། ་འབདཝ་ལས་ དཀའ་ངལ་འ་ལ་ཐབས་ར་ང་ འལ་འས་དང་

ན་འས་་ ན་མ་བཟོ་ཡོད་པ་དོ་ལམ་དང་འལ་་ན་པར་ ཁག་་ང་དང་འལ་ འ་འལ་་ན་ཚད་མར་ཕབ་
་དང་ འལ་འས་་ཐད་ཁར་ ལས་་གག་་དོན་་ན་པ་ན་ འས་འས་མར་ཕབ་འབད་་ོད་་ ་ལས་ ལས་
་་དོན་་ Work Charge འབད་་ངམ་ག་ལས་ད་ར་་།

ད་ང་ Work Charge ར་བ་བས་

ལས་་སོ་སོ་དོན་་ ལས་་གག་་ནང་ལས་ འབད་་ག་ར་་་ ་་འབད་བ་ན་ Wrong Booking འ་

་ནམ་ལས་ ས་བ་བས་་ བས་མ་བཝ་ཐོན་འོང་ར་་།

་ལས་ ་འན་་ཚབ་ས་ གནད་དོན་འ་ཐད་ཁར་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ནང་ངམ་ག་ན་པར་ ལ་ཡོངས་་

གནད་ཚད་ཁར་ཡོད་པ་ དཀའ་ངལ་ག་ན་མས་ར་གང་། ་་ རབ་འང་པ་ན་ འལ་ཡོད་ན་ཁག་དང་ག་
ཚང་་ནང་་ ་བ་ལ་་ ན་ཐབས་མ་དལ་གནང་དཔ་་་་དང་ ་ན་ འཆར་ག་དང་འལ་བ་ཞལ་འཛོམས་
དང་ འ་འལ་འབད་ད་པ་བས་་ ལས་་ག་་་ནང་་ཡོད་ང་ ས་་་ས་ལོ་ནང་་ འལ་འས་དང་ན་

འས་མ་ལང་པ་དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་ ལམ་གས་དང་འགལ་བ་ན་ང་ མ་དལ་འ་ Work Charge འབད་

ཐག་ག་པ་ས་ད་ོན་པ་ན་ར་བ་ས་འབས་ལ་།

་ལས་ འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་ གནད་དོན་འ་ད་འོག་དང་ོང་ཁག་ངམ་ག་ན་པར་ ལ་ཡོངས་་གནད་ཚད་

ཁར་རང་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་་་་ འ་འབདཝ་ལས་ ས་་་ས་ལོ་ནང་་ ག་་ཡང་འབད་ཐབས་ད་ང་ ས་ལོ་
༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལོ་དོན་་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ཁ་གས་ལས་ མ་དལ་ཡར་ང་གནང་ད་པ་་བ་ལ་བ་ན་ དཀའ་

ངལ་ལ་གསཔ་འོང་ར་་།

་ལས་ ་ནོར་འ་དཔོན་ས་ དཀའ་ངལ་འ་ལ་ཡོངས་་དཀའ་ངལ་ག་ནམ་ལས་ དལ་ས་ན་ཁག་་ཁ་གས་
ལས་ འ་དཔོན་གམ་་ག་་ འཆར་དལ་་ད་བ་འབད་བར་འོང་བ་བས་ ང་་་འལ་འས་དང་ན་

འས་་མ་ལང་པར་ཡོད་་ར་ལས་་བ་བས་ ང་་ཁ་ག་ལས་ཡང་ ན་གཏན་གཏན་ག་ན་འག་ར་་།

་ལས་ གང་་མ་དལ་མང་ཤོས་ག་རང་ འལ་འས་དང་ན་འས་ནང་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཚ་་་ག་ག་ནམ་

་བ་འ་ཡོད་ར་་། ་འབདཝ་ལས་ གང་་་བ་ལ་་ར་བ་བས་་ ཚོགས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ཡང་
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

མནོ་བསམ་་་ས་ལས་བཏང་འ་ གནས་གཏང་བས་བ་ཏོག་ཏོ་ག་བཟོ་འ་་བ་ལ་དཔ་་། ་ལས་ གནད་དོན་
འ་ཐད་ཁར་ ན་མ་ས་འལ་འ་ འལ་འས་དང་ན་འས་་ལངམ་་བཟོ་ད་པ་ན་ ད་ས་གནང་ཡོད་པ་

མ་དལ་་ཚད་ག་དང་འལ་ དང་པ་ ་་འ་དཔ་ཡང་ན་ ་གཡོགཔ་གག་ས་ ་་གག་ར་འ་འལ་འབད་
དཔ་ཡོད་ག་གས་བསམ་བས་དཔ་དང་ ་འབད་འ་འལ་འབད་་་ ད་ལས་ཕར་བཀག་དམ་འབད་དཔ་མ་ཚད་

འལ་འས་དང་ན་འས་འ་ ང་བཅས་་ དལ་ཕོག་ལས་ག་འ་ན་པ་བས་ ་དཔ་དང་ རང་རང་སོ་སོ་

་དང་འགན་འར་དང་འལ་ འ་འལ་་ཚད་ག་བཟོ་དཔ་་་ཡོད་ང་ ད་ན་འ་ལན་གསལ་གང་་ཡང་ན་
འག་ར་་།

་ལས་ གས་པ་ འལ་འས་དང་ན་འཐས་མ་ལངམ་ག་ Work Charge འབད་་ར་བཀལ་

བ་བས་་ མ་དལ་་བ་ལས་་་་ ཐོ་ཕོག་་ནམ་ལས་ གས་བསམ་བས་དཔ་་་། ་འབདཝ་ལས་
ད་ོ་ཡོད་པ་མ་དལ་ར་ ཡར་ང་མ་ག་ག་གནང་ད་པ་་བ་ལ་བ་ན་ར་་།

་་ང་མཁར་དམངས་་ས་ Work Charge འབད་བ་བས་་ འཆར་ག་་ལས་་་་ཐོ་ཕོག་་ན་མས་

ར་་ཡོདཔ་དང་ དོ་ལམ་འ་ཡང་བར་བ་འབད་དཔ་་་། ་ལས་ མ་དལ་་ཐད་ཁར་ ད་ོ་ཡོད་པ་ཚད་ག་
ར་ ཡར་ང་གནང་ད་པ་་བ་ལ་།

གནད་དོན་འ་་ཐད་ཁར་ འཕངས་མཁར་པོ་ ངང་ལ་པོ་ ་ནོར་འ་དཔོན་ ང་པ་ སོ་ནམ་འ་དཔོན་་ཚབ་ ོང་
བདག་ ོང་རབ་ ནང་ར་པོ་ བར་ོ་དམངས་་

པ་

ང་མཁར་དམངས་་ འོག་དཀར་པོ་ འཕངས་མཁར་པོ་ དང་

འལ་འས་དང་ན་འས་མ་ལངས་པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་་་ལ་ཐབས་དང་

ལམ་གས་དང་འགལ་བ་ཡོད་གས་

་ར་ ་ལས་ ང་་་འན་་ཚབ་ས་ས་འབས་ལ་ཡོད་་་ བ་ར་ཡོད་གས་་ས་བར་གནང་ཐོག་

ལས་ དང་པ་ དལ་ས་ན་ཁག་ཁ་ག་ལས་ ན་ཐབས་མ་དལ་འབད་གནང་ཐབས་མཛད་ད་པ་་བ་ དལ་ས་
ཁ་ག་ལས་ ན་ཐབས་མ་དལ་ག་མ་ག་དཔ་ཡད
ོ ་ག་ས་ན
ོ ་འ་ ་བ་ལ་ད་པ་ས་ད་བ།

གས་པ་ ན་ཁག་་ཁ་ག་ལས་ མ་དལ་ན་ཐབས་་མ་ཐོབ་པ་ན་ ོང་ཁག་ནང་འད་་མ་དལ་་ Work

Charge འ་ཡང་ ང
ོ ་ཁག་་མ་དལ་་ཐག
ོ ་་་འབད་བ་ན་འས་་ ང
ོ ་ཁག་་ཁ་ག་ལས་གནང་དཔ་དང་
ད་འག
ོ ་་གནང་འན་མ་དལ་ཐག
ོ ་ལས་་འབད་བ་ན་ Work Charge འ་ད་འག
ོ ་་ཁ་ག་ལས་ གནང་ད་
པ་ས་ད་ག་ཡར་ང་མང་བ་ཐག
ོ ་ལས་བ་ཡད
ོ ་པ་ཁར་

གཞན་ཞལ་འཛམ
ོ ས་དང་ན་འལ་ས་ང་་དན
ོ ་་

ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལ
ོ ་དན
ོ ་་ འལ་འས་དང་ན་འས་ད
ོ ་མ་གས་པར་ས་ཡད
ོ ་་་ཡང་ ད་འག
ོ ་དང་ང
ོ ་
ཁག་ནང་་ཡད
ོ ་པ་མ་དལ་་ལས་ Work Charge འབད་་ད
ོ ་ག་པ་ས་ད་བ་ཡད
ོ །
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

༢- མངའ་་ནགས་ཚལ་ག་ཚང་་གཙོ་འན་འ་དཔོན་ས་ ོང་ཁག་ནང་འད་ང་འལ་་་་ ཁག་འབགཔ་་

ཐོག་ལས་འབདཝ་དང་

ནགས་ཚལ་དང་རང་བན་ང་བ་་བཅའ་ག་དང་ག་ག་༢༠༡༧ ཅན་མ་ར་ ང་ཆ་

དང་མ་ོ་་འཐོབ་ལམ་ར་ལས་ ཚོགས་དམངས་་ན་ལ་འལ་་དང་ ་དམངས་་གསལ་བགས་གནང་ད་པ་
ོ ་་ར་ འལ་ཡད
ོ ་ཡང
ོ ས་ས་ བཅའ་ག་དང་ག་
ར་ལ་ས་དོན་འལ་ཡོདཔ་་འ་ འ་གས་་ས་ག་ལ་ཡད

ག་ར་ ག་་གནང་ད་པ་ས་ད་བ།

༣- ཅ་ང་་བཅའ་མས་ར་ བར་ོ་དན་ོང་ར་་་ཁང་དང་ མ་ཤར་ཝ་མ་དངས་ར་་་ཁང་གས་་ར་

དམངས་་ས་ོད་ཡོད་པ་ན་་ བར་ོ་དམངས་་ས་ ་བ་ལ་ཡོད་་འ་ ་འན་་ཚབ་བར་ོ་པོ་ས་ ་

ཁང་འ་གས་ ན་མ་ཕམ་ོར་པ་ཅན་་་ སངས་ས་་བན་པ་་ཉམས་ང་འལ་དང་ ཉམས་པ་སོར་ད་འབད་་

ར་་ བངས་ཡོད་ང་ ད་ས་ ་་་བས་ བདག་འན་དང་ན་ང་འབད་་ནང་བས་མ་བཝ་ཡོད་གས་

་ ་ར་དང་ ད་འོག་ཚོགས་་ནང་ གང་ས་གནང་ཡོད་་་ ཁ་གསལ་འབད་་བནམ་ལས་ ཚོགས་དམངས་

ོ ས་དམངས་ཡང
ོ ས་་ཁ་ག་ལས་ བར་་ོ དན་ང
ོ ་ར་་་ཁང་དང་ མ་
་ གས་མན་ཞལ་འཆམ་་་ལས་ ཚག

ཤར་ཝ་མ་དངས་ད་་ཁང་གས་ དམངས་་་ཁང་འབད་ཆ་འགས་བ་འ་ ་བན་ ད་འག
ོ ་་ཁ་ག་ལས་ལམ་
གས་ར་ ན་་དང་དང་ན་འབད་ད་པ་ས་ད་བ།

༤- བར་ོ་དང་ང་མཁར་ད་འོག་གས་་དོན་་ ད་འོག་འགག་་ག་ཚང་ག་བགས་གནང་ད་པ་ར་བར་ོ་

དམངས་་་་བ་ལ་།

འ་ར་ ང་མཁར་པ་དང་དམངས་་ས་ བ་ར་ཡོད་གས་་་ཡོདཔ་དང་ ད་འོག་འགག་་གནང་ཐབས་ཡོད་པ་
ན་ ང་མཁར་་ཡང་ག་བགས་གནང་ད་པ་་བ་ལ་།

འ་་ འགག་་བད་བ་འ་དཔོན་ས་ ད་འོག་འགག་་ག་བགས་འབད་་ཐད་ཁར་ ཚད་ག་ཚང་དཔ་ ་
ཡང་

1. ས་གནས་ནང་ོད་་་ོབས།

2. ་ངན་འབད་ཡོད་པ་ན་།

3. ོང་ཁག་འགག་་ག་ཚང་ལས་ ལམ་ཐག་ང་ང་།

ང་་ཚག་ག་དང་འལ་ ད་འོག་་་་ འགག་་ག་ཚག་་ག་བགས་འབད་་འ་ ད་ོ་ འོས་འབབ་ད་ང་

བར་ོ་དང་ང་མཁར་ད་འོག་གས་་དོན་་ ད་འོག་འགག་་བགས་་འོས་འབབ་འག་ར་་། ་འབདཝ་ལས་
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

གནད་དོན་འ་་ཐད་ཁར་ ད་གས་ག་་ཡོད་པ་ ཆ་འ་་བདག་་ད་འོག་གས་་དོན་་ ད་འོག་འགག་་

ད་པ་ ན་་་ལ་འོང་ར་་ཡོདཔ་དང་ ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་ ད་འོག་འགག་་ག་བགས་འབད་་དོན་་
ག་ཚང་དང་

དམག་ོབ་དང་བཟའ་ཚང་་་དོན་་

བ་ར་ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་ གནང་དཔ་་་།

མ་གག་དང་

ཁག་་ང་དང་འལ་ད་འོག་་མ་འར་་

་་ ང་མཁར་དང་བར་ོ་ད་འོག་གས་་ འགག་་ག་ཚང་ག་བགས་ག་་གནང་ང་ ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་
བ་ར་ོམ་ཡོད་ར་་།

ོ ་དང་ མས་འགལ་་་ངན་འབད་་མར་ཕབ་
་འབདཝ་ལས་ ལ་གང་འག་་འགག་་ཁ་ག་ལས་ ་ར་་ཐ་དན

འབད་་དན
ོ ་་ ང་མཁར་དང་བར་་ོ ད་འག
ོ ་གས་་དན
ོ ་་ ད་འག
ོ ་འགག་་ག་ཚང་གག་ འས
ོ ་འབབ་དང་
འལ་་ ག་བགས་འབད་ད་པ་ས་ད་བ།

༥- འག་ང་འལ་དལ་ཁང་ཚད་འན་་ ཡན་ལག་ན་འལ་ག་ཚང་གག་ ས་གནས་མ་ཤར་་ ག་བགས་

གནང་ད་པ་ར ག་གས་འབད་་གནས་ཚད་ག་་བམ་ག་ཁར་ོད་ཡོད་ག་ར་ བར་དོ་དམངས་་ས་ས་དོན་

ལ་།

འ་ར་ ང་མཁར་དམངས་་ས་ འག་ང་འལ་དལ་ཁང་་ཁ་ག་ལས་ གནང་ཡོད་པ་བཀའ་་ར་ ང་མཁར་
ད་འོག་་དོན་་ཡང་ གནང་ཐབས་་འོས་འབབ་ག་་་ཡོད་ག་ར་་།

འག་ང་འལ་དལ་ཁང་ཚད་འན་་འན་ང་པ་ས་
ད་པ་གནད་དོན་འ་ཡང་

ད་འོག་ཉམས་ལས་ག་ཚང་ར་བ་་འ་

འག་ང་འལ་དལ་ཁང་་ཞབས་ཏོག་འ་

ག་བགས་

ད་འོག་དང་གས་ཁ་ངམ་ག་ན་པར་

ང་པ་་་ནང་་ོད་དཔ་ལས་བན་ ང་ོགས་ཉམས་འལ་ཞལ་འཛོམས་ནང་་ཡང་་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བ་བག་་
དོན་་ ་་འབད་བ་གང་ཡོདཔ་ལས་ ད་འོག་ག་་ནང་བགས་་ན་ན་་ ཚད་ག་དང་འོད་འབབ་་བནམ་ལས་

ལོ་གག་་འཆར་ག་ཞལ་འཛོམས་ནང་བགས་བནམ་ལས་ ག་ཚང་་བ་་་བ་ལ་་ ་དང་འལ་ཐོབ་ཐབས་ཡོད་
དང་ད་་ར་ལས་ལན་གསལ་ལ་འོང་ར་་།

ད་ང་ ང་མཁར་པོ་ས་ བར་ོ་དང་ང་མཁར་གས་ ས་ཐག་ང་ས་ནམ་ལས་ འོས་འབབ་དང་འལ་་ ད་འོག་

་་ནང་་བགས་གནང་ཐབས་ག་ར་་།
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

འ་་ འན་ང་པ་ས་ ་་ ད་འོག་་་ནང་་ ག་ཚང་་ག་གགས་འབད་ད་པ་ན་ ག་ཚང་་ད་བ་ནང་

ོང་ཁག་་ཡན་ཡག་ག་ཚང་འ་ ད་ཁ་ག་པ་ནང་་ད་ཡོདཔ་ལས་བན་ ་ོབས་་དཀའ་ངལ་འང་་ནམ་ལས་
ད་འོག་་་ནང་ཐོབ་ཐབས་ད་ར་་ཡོདཔ་དང་ ་བན་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ལས་གནང་་་བ་འ་ ག་ཚང་་བ་

ནང་ལ་འོང་ར་་།

་་ ས་བར་ལོགས་ཤོམ་འབད་གནང་བནམ་ལས་ ཡན་ལག་ན་འལ་ག་ཚང་གག་ དལ་ཁང་་ལམ་ག་དང་

ཚད་ག་་ལས་ ག་ག་ར་ ད་འག
ོ ་གས་་་ར་་་ ཐ་དན
ོ ་་ཡན་ལག་ག་ཚང་གག་ ག་བགས་འབད་
ཐབས་འབད་ད་པ་ས་ད་བ།

༦- ་་ོན་ན་ས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་འངས་ར་ས་ན་བས་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་དང་

ལ་ཁབ་་དོན་་ འབད་དཔ་གམ་བཀའ་གནང་ཡོད་་འ་ཡང་ ༡- ང་བགས་། ༢- ང་་བདག་འན་འབད་།

༣- རང་་གས་ང་བདག་འན་འབད་་ར་ལས་ ོང་ཁག་བདག་ང་་་ཚབ་འབད་ ོང་ཁག་་ནོར་འ་དཔོན་ས་
་་ོན་ན་་ ་ས་༢༡/༠༢/༢༠༢༠ ་གང་བཤད་གནང་ཡོད་་འ་ཡང་བར་འབད་ཚོགས་དམངས་་་།

་་ ས་ོང་བདག་ས་ཁ་གསལ་འབད་་་་ ་འན་་ཚབ་ས་ དང་པ་ ང་བགས་་དན
ོ ་་ ནག་འཚལ་

གཙ་ོ འན་འ་དཔན
ོ ་་འ་འན་ཐབས་་དང་ གས་པ་ ང་་་ཐད་ཁར་ ་ནར
ོ ་འ་དཔན
ོ ་་འ་འན་ཐབས་་ ་
ལས

གམ་པ་

གས་གས་བདག་འན་་ཐད་ཁར་མཐའ་འར་གནས་ངས་འ་དཔན
ོ ་་ཁ་ག་ལས་

བམས་འ་ག་་གནང་དཔ་དང་

ལས་་་

ན་་་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་དང་ང
ོ ་ཁག་བདག་ང་་ལ་དཔ་་་་་

ཚག
ོ ས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་བབ་མ་བབ་་ཐད་ཁར་

ག་ཡར་ང་དཔ་་་་་

ཚག
ོ ས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་

ག་ཡངས་གག་མན་་ཐག
ོ ་ལས་ འས་་ག་ར་ས་ག་ཡར་སང་ཐག
ོ ་ལས་ ་འན་་ཚབ་་་་ར་འབད་ད་པ་
ས་ད་བ།
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

་པ༽ ་བད་ལས་མ།
༡- བར་ོ་པོ་་ཁ་ག་ལས་ ན་འལ་ན་་ལམ་གས་ནང་ ་ར་་་ ོང་ཁག་དང་ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་

ག་ཆ་་བན་ོར་འབད་་ལ་ང་ ་ར་་་ན་འལ་མ་ཐོབ་པ་ར་ལས་ བར་ོ་དམངས་་་ འག་ང་འལ་

དལ་ཁང་ཚག་འན་་འན་ང་པ་་་བ་་།

་ལན་་ འག་ང་འལ་དལ་ཁང་ཚད་འན་་འན་ང་པ་ས་ ལ་གང་དལ་ལས་དབང་འན་་ཁ་ག་ལས་
ག་ག་དང་ལམ་གས་

ལམ་ོན་་བཟོ་ཡོད་་དང་འལ་

དལ་ཁང་རང་རང་སོ་སོ་ཚད་ག་་དང་འལ་་

འོད་

འབབ་ཡོད་ད་་ དལ་ཁང་རང་རང་སོ་ཁ་ག་ལས་ གནད་དོན་འ་་་འགབ་མ་་་འ་ ལམ་ོན་སོ་སོ་འབད་བཟོ་

འ་ལ་དོཝ་ཡོདཔ་དང་ གལ་ད་ གཏམ་ན་་འ་་ ཡང་ ལ་གང་དལ་ལས་དབང་འན་་ཁ་ག་ལས་གནང་ཡོད་

པ་ བཅའ་མས་དང་ག་ག་ལམ་ོན་ར་ ན་འལ་ོདཔ་ན་ར་་། ་ལས་ Third Party loan འ་

་དཀའ་ངལ་ཡོད་་འ་་ བན་འལ་ན་་ངམ་ག་ན་པར་ བལ་འལ་ལོག་བཏབ་་ནང་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་
བན་ ་མ་་ད་བ་འབད་་དོན་་ བཀའ་བཞགཔ་དང་ བལ་འལ་ལ་ག་ག་ ག་ཚང་་བ་ཁ་ག་ལས་
བཀའ་ཆ་འབད་དཔ་ཡོད་་་ལས་ན་ ལ་མ་གས་ར་་། ་ལས་ ལ་་ག་ བན་འལ་་དོན་་ཚད་ག་ལང་

མ་ལང་པ་བས་མ་བཝ་་ལས་བན་ས་ཡོདཔ་དང་ ལ་་ག་ན་མ་ན་འལ་ལོག་བཏབ་་ནང་བས་མ་བཝ་ཐོན་

ཡོདཔ་ལས་བན་བཀག་བཞག་འ་ཡོད་ར་་།

༢- ད་འ་་བ་་མ་འར་ལམ་ ང་་ས་ང་ོགས་ལམ་ལ་ལས་ངས་ག་ཚང་ས་ ོང་ཁག་བདག་ང་་ས་

ོད་་འ་ ད་འོག་ནང་་ དཀའ་ངལ་འང་འ་ཡོད་པ་ར་ལས་ ང་མཁར་པོ་ས་ ང་ོགས་ལམ་ལ་ལས་ངས་

བར་བ་ན་་ནང་གང་ས་གནང་འ་

་བཟོ་ག་གཙོ་འན་འ་དཔོན་་ཡོད་་འ་ར་ལས་

ཡད
ོ པ་ན།

ས་ད་བ་

༣- ས་གནས་ད་རངས་ཟམ་པ་ལས་ད་འོག་་བ་ན་ འར་ལམ་་ལོ་་ཊར་༡༥ མ་ག་ མ་དལ་ོད་་ཡོད་པ་ལོ་

ས་ཡོད་ང་ ་་ད་ོ་བར་ན་ཡང་འ་མ་བགས་པར་ཡོད་པ་ར་ལས་ ང་མཁར་པོ་་ལམ་ལ་གཙོ་འན་འ་
དཔོན་་་བ་་།

འ་ལན་་ ང་ོགས་ལམ་ལ་ལས་ངས་་ ཁ་ག་ལས་ མ་དལ་་ས་་་བཏོན་འ་ ན་ཁག་་ལ་ཡོད་་
འ་

ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོས་ན་ཚོགས་ལས་

ལམ་འ་དང་འལ་བ་མ་དལ་ཡོད་པ་ར་ག་ཐོ་ནང་མ་

ོདཔ་ལས་ འ་ནང་འབད་ཐབས་གང་ཡང་ན་འག་ར་་། ་ལས་ ོང་ཁག་འཆར་ག་འ་དཔོན་ས་་དོ་བམ་
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

འབད་བ་ན་ མ་དལ་ས་ཡ་༣༠ མ་ག་ོང་ཁག་ནང་ོད་ཡོདཔ་་་་འ་ ལམ་ལ་ལས་ངས་་གནང་པ་ན་ ཁ་
ང་་དོན་་་བ་ལ་་་ བས་བ་་ན་མས་ར་་།

་་ འལ་ཡོད་ག་ཚང་་ནང་ ལམ་འ་་ནག་བཏང་་མ་དལ་་ ་མ་ལས་ཆ་འགས་བ་ཡོད་ང་ ད་ོ་བར་
ན་ཡང་མ་ོད་པར་ས་ཡོད་་འ་ གནང་ཐབས་་་བ་ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་ ལ་་ས་བན་ང་།

༤- འག་ག་་ལས་འན་ཚད་་ ག་་དང་འལ་བ་འཆར་ག་དང་ ལམ་གས་ ་ལས་ གནས་ཚད་ག་མ་ག་

ཁར་ོད་ཡོད་ག་ར་ ང་མཁར་པོ་་ཁ་ག་ལས་་བ་བད་ཡོད?

འ་ལན་ འག་ག་་ལས་འན་་འན་ང་འ་དཔོན་་ མ་ང་༣༣༤ ་ག་་ ཇ་་ཀ་་མ་དལ་ཐོག་ལས་

ན་བར་ནང་་ལོ་༢༠༡༩ ་་༡༡ ནང་ོད་ཚར་འ་ ་ལོ་༢༠༢༡ ་ མག་བ་གས་ར་་ཡོདཔ་དང་ ་་ ཁ་
འབགཔ་་ ས་ན་མངམ་འབད་ོད་ཡོད་་འ་ཡང་ ས་གནས་ལ་་ག་ནང་་ མ་འར་ལམ་ད་པ་ལས་བན་ས་
ཡོད་ར་་ཡོདཔ་དང་ ་ནང་་ ང་པ་༦༠ གཔ་ག་་ འཆར་ག་ནང་མ་ད་་འ་ཡང་ མ་དལ་མ་ལང་པར་ས་
ཡོད་ར་་ཡོདཔ་དང་ ་ལས་ བར་ོ་དང་ང་མཁར་དོན་་ ས་གནས་ཁག་བ་ནང་་ མགས་པ་རང་ ཁ་འབགཔ་་
ན་བར་ཐོག་ལས་ོད་འོག་ར་་།

་ལས་ ག་་་་ཐོག་ས་་འ་ཡང་ ལ་་ག་ ་ར་་་ཁ་ག་ལས་ ག་བཤད་བད་་ས་་ལས་བན་
ན་ར་་་ ་འབདཝ་ལས་ ་་འ་དཔ་་་ཁ་ག་ལས་ གས་བཤད་་མ་འང་་དོན་་ ་བ་ོད་ད་
པ་་བ་ལ་ཡོད།

་ར་འཕངས་མཁར་པོ་ས་ ག་་ལས་འན་ཁ་ག་ལས་ ག་་གས་ཤོམ་འབད་གནང་་ ་ར་་་ བས་
བ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་་འ་་ དཀའ་ན་དགའ་འཚོལ་ཡོད་ར་་། ་ལས་ ག་་་ཀབ་་ སོ་ནམ་ང་ལམ་བ་འ་

བགས་ཡོད་་འ་་ ང་ལམ་་གནོད་ན་འང་བ་བས་ ག་་་ཡང་ན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ་་ ད་འོག་དང་

ག་་ལས་འན་ ཁག་འབགཔ་་མཉམ་འལ་ཐོག་ལས་ འབད་གནང་ད་པ་་བ་ལ་ཡོད། ་འབདཝ་ལས་ ཉམས་
འལ་མཛད་ད་པ་ས་བན་འང་ཡོདཔ་ན།

འ་་ ་འན་་ཚབ་དང་ནང་ར་པོ་ས་ ག་་ལས་འན་་ཁ་ག་ལས་ ད་འོག་ཚོགས་འ་ས་ད་ར་

ག་་་བད་ལམ་ལ་་དོན་་ ་ར་་ོད་་་ ས་ད་བ་ཡོད་་འ་ ར་ལོག་ཁག་འབགཔ་་ོད་་
འ་་ དཀའ་ངལ་ཡོད་གས་་་ཡོད་འ་ ར་ལོག་་ར་་ོད་པ་ན་ དཀའ་ངལ་གསལ་གས་ར་་།

ཤོགས་ངས 18
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

་ལས་ ངང་ལ་པོ་ས་ འ་་ར་ལས་ ་ར་དང་ས་བན་འབད་ཐོག་ལས་ གས་ཐ་བཅད་དཔ་་་།
ད་ང་ ང་པོ་ས་ ་མ་་ལོ་༢༠༡༨ ་ ་ར་་་ ག་་ལས་འན་ལས་ན་པར་ ཁ་འབགཔ་ལས་་ར་་

ན་འ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ འ་་ར་ལས་ དང་པ་ ག་་་བན་ལམ་ལ་་དོན་་ མ་དལ་ག་་་ཡོད་ག་དང་

་ར་་ོད་ཐབས་་ལམ་གས་ག་་་ཡོད་ག་ར་་།

་་ འན་ང་པ་ས་ ད་འོག་་ཁ་ག་ལས་ བད་ལམ་ལ་་ནང་ བ་ར་གནང་པ་ན་ ན་ལོ་་ཀར་་་
༧༥༠༠/- ་ཐོབ་ཐངས་ཡོད་ང་ ས་ངས་ལ་་ག་ནང་ ད་འོག་་བར་ན་ ཁན་འཆམ་མ་གས་པ་ལས་བན་ ཁག་

འབགཔ་་ོད་ཡོད་ར་་།

་འབདཝ་ལས་ ན་མ་ད་འག
ོ ་ཚག
ོ ས་་ས་ད་བན་ ད་འག
ོ ་་ཁ་ག་ལས་ ག་་་བད་ལམ་ལ་་འ་

་ར་་ད
ོ ་་ས་ད་བ་ཡད
ོ །

ངང་ལ་པོ་ས་ ་ར་་་ ས་ཆ་ནང་་གནོད་ན་ཕོག་ཡོད་་་་ས་འས་ོད་ོལ་ད་ང་ ཁ་འབགཔ་་ཁ་
ག་ལས་ོད་་ལམ་གས་ག་་་ཡོད་ག་ར་་།

་་ འན་ང་པ་་ཁ་ག་ ན་བར་ག་ཆ་ནང་་ ཁ་འབགཔ་་ཁ་ག་ལས་གནོད་ན་ཕོག་ཡོད་པ་ན་ ས་
འས་ོད་དཔ་འབད་ཡོད་ར་་།

༥- ་དབང་ང་་འོག་ནང་་ བད་འན་་ཡོངས་འལ་ ད་ོ་ཡང་གས་ཤོམ་མད་འལ་འབད་མ་གས་པར་ཡོད་

་དང་ གས་ར་ཟམ་དང་ོངས་་ལ་་འོག་༢ ་ བད་འན་་ ཞབས་ཏོག་གས་ཤོམ་ལ་མ་གས་པ་ར་ལས་

འཕངས་མཁར་པོ་ས་་བ་ འག་བད་འན་དང་ བས་འལ་འན་གས་་འན་ང་པ་་་བ་་།

འ་ལན་་ འག་བད་འན་ལས་འན་་འན་ང་པ་ས་ ་དབང་ང་་ཐད་ཁར་ འག་ད་འན་དང་བས་
ལ་གས་ན་བར་འབད་བ་བས་ བས་འལ་འན་་ཐོབ་འ་ བས་འལ་འན་་་འབད་བ་གང་ཡོད་ར་

་ཡོདཔ་ན། པོང་་ལ་་ཀཝ་འ་ ་ལོ་༢༠༠༦ ་བ་ཡོད་་འ་ ཅ་ཆས་ང་མ་འ་ཡོདཔ་ལས་བན་ བད་ལམ་
་དཀའ་ངལ་འང་དོཝ་ཡོདཔ་ལས་

ས་གནས་འ་ཁར་བད་ལམ་་ཀཝ་

ཉམས་བས་འབད་་དོན་་མ་དལ་ཡང་

བཞག་འ་ཡོད་ར་་། ་ལས་ གཞན་བད་ལམ་བདའ་མ་ན་པ་ས་ངས་་ ས་འན་འབད་་ BICMA ་
ན་་ལ་བ་ན་ག་འོང་ར་་།
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

་ལས་ བས་འལ་འན་་འན་ང་པ་ས་ ་འབད་དཀའ་ངལ་འང་ཡོད་་ཐད་ཁར་ ས་ལ་པོང་་བད་ལམ་་
ཀཝ་འ་་ ་ང་ད་འོག་དང་ ་དབང་ང་་འོག་་ནང་ བདའ་བང་་ནམ་དང་ གས་ར་ཟམ་་ཐད་ཁར་ ད་

ོ་་་ས་ར་་་ ་ལས་ པོང་བ་ལ་་ཐད་ཁར་ ་ོབས་ག་མ་ག་ཡོད་ག་དང་ ས་ཆ་གནས་ངས་་ན་་

བས་འལ་འན་་གནང་ར་་།

་་ འག་བད་འན་ཁ་ག་ལས་ མ་དལ་ཡོད་པ་ན་ ས་གནས་ ཁ་་ཡ་་ བད་ལམ་་ཀཝ་བ་གནང་པ་ན་
་་་ས་ངས་་ནང་་ཡང་བ་བང་ར་་།

་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་ག་་་རང་ འལ་འན་་བད་ལམ་བ་མ་གས་པར་ས་ཡོདཔ་ན་ན་ ད་འོག་་ཁ་ག་

ལས་ན་་་ ོང་ཁག་ནང་ལ་་ འལ་ཡོད་ག་ཚང་་དང་ མཉམ་འལ་མཛད་་འལ་མགས་རང་དཀའ་ངལ་ལ་
གནང་ད་པ་ས་བན་འང་ཡོད།
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ས་གནས་གང་གས་པ་གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད་དང་་་ལས་མ།

བ་པ༽ ་འན་ས་མག་བ་གསལ་བཤད།
༉ རང་གས་གནམ་ལོ་ གས་ཕོ་་ལོ་ རང་་༡ པ་ས་༩ འམ་ ་ལོ་༢༠༢༠ ་༣ པ་ས་༤ ་ རབ་་
ད་མཛད ས་ས་ོང་བདག་ ོང་རབ་ ང་པ་ ་ལས་ འས་་ཡོངས་དང་ ་ོགས་པ་ཡོངས་་

གཞལམ་

ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་འན་་ཚབ་ས་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༧ པ་ ཚོགས་པ་བས་་ ས་ག་དང་

འལ་ ག་ར་་ བཅའ་མར་གས་ཤོམ་་གཏོགས་་ མཐར་འལ་ཅན་ག་་འ་ཡོད་་་ བས་བ་གས་ལ་་

འཆར་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ་ ལས་་་ ས་ཚོད་ཁར་བ་་ག་་་མཛད་དཔ་དང་ མ་དལ་་གས་ཤོམ་་ ོད་

དཔ་དང་ ལོག་གང་་ལ་་ད་པ་ ར་ལས་་་ ཚོགས་འ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་་་ བཀའ་ན་
དགའ་འཚོར་ཡོད་ར་་།

་པ༽ མག་ལ་བས་ན
ོ ་ལམ་་མཛད་མ།
མག་རང་ འག་་ཡོངས་་ད་ག་་ཕམ་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་དང་ ་དབང་་འར་ན་ས་ཡོངས་ ་
་ཞབས་པད་བན་ མཛད་པ་འན་ལས་དར་ང་ས་ གས་འན་ན་ས་འབ་་ དབང་ག་གང་བད་་ མངའ་
འོག་་ འག་ལ་ཁབ་་ རང་བཙན་བན་ཐབས་དང་ འག་པ་་ར་་ ན་བར་ད་དང་ ནད་ག་འག་ོད་

ད་པར་ མས་མན་་་ལས་ དཔལ་འོར་ང་་འལ་་ དགའ་ད་་དཔལ་་ལོངས་ོད་་དོན་་ ཚོགས་

འ་འས་་དང་ ་ོག་པ་ཡོངས་ས་ མན་པར་མཐོ་བ་གར་་་བར་ དད་དམ་ོད་ད་་་ལས་ ཞབས་བན་

དང་ བས་ོན་ལམ་ ་ལས་དམ་ག་གཙང་བ་བས་ཁ་དར་ལ་་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༧ པ་
ལ་གནང་ཡོད།

བཀའ་ན་།

་ས་༣༠/༠༨/༢༠༡༩ །

(ན་བཟང་འར་ད)

་འན་་ཚབ།
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ཨང་།

༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ གཞལམ་ང་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ངས་༦ པ་ འས་མ་ང་ཐ།ོ
ང་གསལ།

་གནས།

༡

ན་བཟང་འར་ད།

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་འན་་ཚབ་ ་འན་་ཚབ་འོག་མ།

༣

ེ་དབང་ག

ནང་ར་པོ།

༢

༤
༥

༦
༧
༨

༩

༡༠
༡༡

༡༢

༡༣

༡༤
༡༥

་ང་དབང་ག

ན་ན་དབང་འས།
བས།

དས་བ།
དབང་ལ།

་ང་བན་འན།
ས་འལ།

ངག་དབང་ེ།

་ང་ནོར་།
པ་བས།

སངས་ས།

བས་ས་ན།

བསོད་ནམས་་མ།

འོག་དཀར་པོ།
ངང་ལ་པོ།

འཕངས་མཁར་པོ།
ང་མཁར་པོ།
ང་པོ།

བར་ོ་དམངས་།

འོག་དཀར་དམངས་།
ངང་ལ་དམངས་།

འཕངས་མཁར་དམང་།
ང་མཁར་དམངས་།
ང་དམངས་།
མ་་་ཚབ།

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ང་ན། ༼ས་ད་ན་ས་པ༽
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༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ གཞལམ་ང་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ངས་༥ པ་ ་ག
ོ ་པ་་་ ང་མཐ།ོ

ཨང་།
༡

ོ་བཟང་ེ།

༣

བསོད་ནམས་ེ།

༢

༤
༥

༦
༧
༨

༩

༡༠
༡༡

༡༢

༡༣

༡༤
༡༥

༡༦
༡༧
༡༨

༡༩

༢༠
༢༡

༢༢

༢༣

༢༤
༢༥

༢༦
༢༧

ང་།

ན་བཟང་ེ།

རཔ་་ང་།

་ང་ས་ན།
ལབ་་མར

མོ་ཧན་་།

འཇམ་དཔལ་ཨྱོན།

འན་ལས་ོབས་ས།
ཨྱོན་མཚོ་མོ།

ོ་་དབང་ག
ཨྱོན་ན་བ།

བན་འན་དབང་འས།
ང་ལ་ེ།

ག་པ་་ང་།

བསོད་ནམས་བཟང་མོ།
ས་ལ་བཟང་མོ།
བས་དོན་བ།
ནོར་་བཟང་མོ།

འན་ལས་་མཚོ།

བསོད་ནམས་ལ་མཚན།
་མ།

ལས་ད་ས་གས།

སངས་ས་དབང་ག
ཨྱོན་ན་ཚོགས།

བས་ས་ན།
ཡྟོན་ལ་མ།

ས་ོང་བདག

་གནས།

ོང་རབ།
ང་པ།

ོང་ཁག་ོལ་འན་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་དལ་ས་འ་དཔོན་་ཚབ།
ོང་ཁག་བཟོ་ག་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་བ་དོན་འལ་ག་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་སོ་ནམ་འ་དཔོན་་ཚབ།
ོང་ཁག་གསོ་བ་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་བཙག་འ་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་མ་བ་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་་ནོར་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་་ས་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་ས་ག་གཙོ་འན་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་་ོག་དང་མཉམ་འལ་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་དཔལ་འོར་ང་འལ་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་མས་དོན་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་ས་མ་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་མས་བད་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་འཆར་ག་འ་དཔོན་ངམ།
འག་་དལ་ཁང་།

བར་ོ་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན་་ཚབ།
འོག་དཀར་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།
་ང་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།

ནང་ར་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།
ངང་ལ་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།

འཕངས་མཁར་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།
[ii]
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༢༨

་ཏ་་ང་།

ང་མཁར་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།

༣༠

དཔལ་ན་ས་ན།

འག་ལ་ཡོངས་དལ་ཁང་ཚད།

༢༩
༣༡

༣༢

༣༣

༣༤
༣༥

༣༦
༣༧
༣༨

༣༩

༤༠
༤༡

༤༢

༤༣

བས་རབ་བན།

འཇམ་དཔལ་ོ་།

་ང་ོབས་ས།
པ་བསམ་བ།
་བ་ལ་མ།

འགས་ད་ེ།
སམ་་དབང་།
ཨྱོན་ོ་།

ང་དཔོན་ པ་ངས་གསལ།
པ་བ་ན།

སངས་ས་དབང་ག
ཐར་ཅན།

ཀ་ོ་།

བསོད་ནམས་གས་ད།

ང་ད་འོག་བདག་ང་འ་དཔོན།
ང་ོགས་་ནོར་ང་འལ་་བ།

ལམ་འལ་ན་ང་དངལ་འན་དབང་འན།

གནས་ལ་བ་ན་པ། འག་ང་བགས་ལས་འན།
འན་ང་པ། འག་ང་འལ་དལ་ཁང་།

ནག་འཚལ་འ་དཔོན་གཙོ་འན། མངའ་་ནག་འཚལ་ག་ཚང་།
འན་ང་པ། འག་ལ་ན་བལ་ལས་འན་ཚད།
འན་ང་པ། བ་ན་གསོ་ང་ཁང་།

བད་བ་འ་དཔོན། ལ་གང་འག་་འགག་།
འན་ང་པ། བས་འལ་འན།

འན་ང་པ། འག་བད་འན་ལས་འན།

ས་གནས་གང་ང་དང་གས་བ་ང་འལ་་བ།
ལམ་ལ་ལས་ངས།
ར་་་མ།
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ཤྫོགས་གྲངས3
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

དང་པ།༽ འགོ
གོ་་འབྱེ
བྱེད
ད་རྟེ
རྟེན
ན་འབྲེ
བྲེལ
ལ་གྱི
གྱི་་མཛད་རི
རིམ
མ།

༉ ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོཊ་འདུ་ཐེངས་༨ པ་འདི་ རང་ལུགས་གནམ་ལྫོ་ལྕགས་ཕྫོ་བྱི་ལྫོ་ རང་ཟླ་༠༦ པའི་
ཚེས་༢༢ སྔོན་མམ་ལུ་འམ་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠༨/༢༠༢༠ ལུ་ གཟའ་སྐར་འཕྫོད་སྫོར་ ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་ཉིནམ་དང་འབྲེལ་

རྫོང་

ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ ཁྲི་འཛིན་ངོ་ཚབ་ཀྱི་ དབུ་བཞུགས་ཐྫོག་ དྲགོས་རྫོང་བདག་ དྲགོས་དྲང་དཔྫོན་ རྫོང་རབ་ དྲུང་པ་ ཚྫོགས་
འདུའི་འཐུས་མི་ དེ་ལས་ རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལྟ་རྫོག་པ་ ལུང་ཕྫོགས་དང་སྡེ་ཚན་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་འཛྫོམས་ཏེ་ རང་ལུགས་སྔར་
སྫོལ་བཟང་པྫོ་ བཞུགས་གྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚྫོགས་པའི་ འགོ་བཙུགས་གནང་ཡྫོད།


གཉི
ཉིས
ས་པ།༽ འགོ
གོ་་འབྱེ
བྱེད
ད་གསུ
སུང
ང་བཤད།

༉ རང་ལུགས་གནམ་ལྕགས་ཕྫོ་བྱི་ལྫོ་ ཟླ་༠༦ པའི་ཚེས་༢༢ སྔོན་མམ་ལུ་འམ་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༢༠ ཟླ་༠༨ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ རྫོང་
ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པ་འཚྫོགས་ནི་ཟེར་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་འབྱྫོན་གནང་མི་ དྲགོས་རྫོང་
བདག་གི་དབུ་གཙྫོས་པའི་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་དང་ ལུང་ཕྫོགས་དང་ལས་འཛིན་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགོ་དཔྫོ ན་
ཡྫོངས་ དེ་ལས་ ཚྫོགས་འདུ་ནང་འགོ་དང་པ་བཅའ་མར་གཏྫོགས་གནང་མི་ སྡེ་ཚན་འགོ་དཔྫོན་དང་ དེ་ལས་ ལུང་ཕྫོགས་ཁག་
གི་འགོ་དཔྫོན་ཚུ་ལུ་ཡང་

འབྱྫོན་པ་ལེགས་སྫོ་ཟེར་ཞུ་ཞིནམ་ལས རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཚྫོགས་དགོཔ་པའི་ གནད་དྫོན་གཙྫོ་བྫོ་ར་

འཆར་གཞི་༡༢ པའི་ རྩིས་ལྫོ་༢༠༡༩༢༠༢༠ ལྫོའི་སྒྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་དང་ གཉིས་པ་ རྩིས་ལྫོ་༢༠༢༠༢༠༢༡ ལྫོའི་ལས་
སྣ་ཚུ་ དེ་ལས་ རྒེད་འྫོག་དང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ལས་སྡེ་ ཡིག་ཚང་ཁག་གི་བར་ནང་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་
སྣ་ཚུའི་སྟབས་མ་བདེཝ་ཡྫོད་མི་ཚུ་གི་གྲོས་གཞི་གུར་ གསུང་གྲོས་གནང་ནི་ཟེར་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ གསུང་གྲོས་འགོ་བཙུགས་ཡྫོད།
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

གསུ
སུམ
མ་པ༽ འདས་པའི
འི་་རང
ྫོ ་ཁག་ཚྫོགས་འདུ
དུ་་ཐེ
ཐེང
ངས་༧ པའི
འི་་བསྐྱ
སྐྱར
ར་ཞི
ཞིབ
བ་སྙ
སྙན
ན་ཞུ
ཞུ།།
༉ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ཡིག་ཚང་ལས་ཚྫོགས་དྲུང་གིས་ འདས་པའི་ཚྫོགས་འདུ་ནང་གསུང་གྲོས་གནང་ཡྫོད་པའི་ གྲོས་ཆོད་ལྟར་
ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་

དེ་ལས་

ནང་འཁོད་ལུ་

དམངས་ལུ་ གསལ་ཞུ་ཐྫོག་ལས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡྫོད།

ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཡྫོད་མི་ཚུའི་

བཀའ་ལན་ལྷྫོད་མ་ལྷྫོད་ཀྱི་རར་

སྙན་ཞུ་ཚྫོགས་



༡ ནང་རར་རྒཔྫོ་གིས་ མདུན་མང་གི་ལམ་གི་རྫོད་གཞིའི་རར་ ད་ཚུན་ རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་སྙན་ཞུ་ག་ཅི་ཡང་ མ་ལྷྫོད་པའི་རར་

ལས་ ཞུ་མི་འདི་ལུ་ བཟྫོ་རིག་འགོ་གཙྫོ་འཛིན་དཔྫོན་དང་ བཟྫོ་རིག་པ་གིས་ མདུན་མང་གི་ལམ་འདིའི་ཐད་ཁར་ རྫོད་གཞི་འདི་

འབྲུག་གི་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འཁོན་འདུམ་ལྟེ་བ་གིས་ ཡིག་ཆ་དང་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཚར་འདི་ ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་
འཁོད་ལུ་ རྫོད་གཞི་འདིའི་འཁྲིན་ཆོད་བཏྫོན་ནི་ཟེར་སླབ་ཡྫོད་རུང་ ད་ལྟྫོ་ ཟླ་ངོ་༣ དེ་ཅིག་ལང་ཡྫོད་རུང་ འཁྲུན་ཆོད་བཏྫོན་ནི་མེད་
པར་ལུས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། 


བྲུག
ག་གི
གི་་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི
གྱི་་འཁོ
ཁོན
ན་འདུ
དུམ
མ་ལྟེ
ལྟེ་་བ་གི
གི་་ དབྱེ
བྱེ་་ཞི
ཞིབ
བ་འབད་ཚར་རུ
རུང
ང་ འཁྲུ
ཁྲུན
ན་ཆོ
ཆོད
ད་མ་སྟ
སྟྫོན
ྫོ ་པར་ལུ
ལུས
ས་མི
མི་་འདི
དི་་
དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུ

གིས
གི
ས་ རད
ྫོ ་གཞི
ཞི་་འདི
དི་་ཡུ
ཡུན
ན་འགྱ
གྱང
ངས་ལུ
ལུས
སཔ་ལས་བརྟེ
རྟེན
ན་ ས་གནས་ནང་སད
ྫོ ་མི
མི་་མི
མི་་སེ
སེར
ར་ཚུ
ཚུ་་ལུ
ལུ་་ གོ
གོང
ང་འཕེ
ཕེལ
ལ་གྱི
གྱི་་ལཱ
ལཱ་་འབད་ནི
ནི་་དང་ གཞུ
ཞུང
ང་
གི་་མ་དངུ
གི
ངུལ
ལ་ཚུ
ཚུ་་ ཆུ
ཆུད
ད་ཟད་འགྱོ
གྱོ་་དཝ
ྫོ ་ཡད
ྫོ པ་ལས་བརྟེ
རྟེན
ན་ འབྲེ
བྲེལ
ལ་བའི
འི་་ཡི
ཡིག
ག་ཚང་ཚུ
ཚུ་་གི
གི་་ དང་པ་ འཁྲུ
ཁྲུན
ན་ཆོ
ཆོད
ད་འདི
དི་་འགྱོ
གྱོག
གས་པར་བཏན
ྫོ ་

གནང་དགོ
གོཔ
པ་དང་ གཉི
ཉིས
ས་པ་ འབྲེ
བྲེལ
ལ་བ་ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་ལས་ཁུ
ཁུང
ངས་དང་ཡི
ཡིག
ག་ཚང་ཚུ
ཚུ་་གི
གི་་ ད་ལྟ
ལྟྫོ་ྫོ ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་ཁ་འབགཔ་འདི
དི་་ ཆ་མེ
མེད
ད་བཏང་
འདི
དི་་ མི
མི་་སེ
སེར
ར་གྱི
གྱི་་ཐ་དན
ྫོ ་ལུ
ལུ་་གཟི
ཟིག
གས་ཏེ
ཏེ་་ ལམ་ལུ
ལུག
གས་དང་འཁྲི
ཁྲིལ
ལ་ ལམ་འདི
དི་་འཕ་ྫོ མཐུ
ཐུད
ད་སེ
སེལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་ཞུ
ཞུ་་བ་ཕུ
ཕུལ
ལ་ནི
ནིའི
འི་་ གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་
གྲུབ
གྲུ
བ་ཡད
ྫོ ། 



༢ ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ ས་གནས་ཡ་རྒྱུགས་སྒང་ཟེར་ས་ལུ་ ན་ཧིང་ས་རུད་
ཆད་འྫོང་སྟེ་ ཟམ་པ་འཕག་འབག་ཡྫོདཔ་ལས་ ལུང་ཕྫོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཁ་ཐུག་ལས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཟམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་
འབད་ནི་

གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡྫོད་རུང་

ད་ལྟྫོའི་བར་ན་ཡང་

གནས་སྐབས་ཀྱི་ཟམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡྫོད་པའི་རར་ཞུ་མི་ལུ་

ལུང་ཕྫོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ བཟྫོ་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ ས་གནས་ཡ་རྒྱུག་སྒང་ལུ་ ད་ལྟྫོ་ Rock Fill
འབད་འདི་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ལམ་བཟྫོ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡྫོདཔ་དང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ཟམ་རྐྱབ་ནིའི་ཐད་ཁར་ ཤིང་མཁར་དང་ཐད་

རང་གི་ ལམ་རྩི་ནག་བཏང་ནིའི་ལས་འགུལ་གོ་རིམ་༢ པ་ནང་ལུ་ ཟམ་བཟྫོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་བཏྫོན་འདི་ མ་དངུལ་ཚུ་
ཡང་ཐྫོབ་འདི་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 


དེ་ལས་ ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ ས་གནས་ཐད་རང་ཟམ་ལས་འགོ་བཙུགས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ཚུན་ ལམ་རྩི་ནག་བཏང་ནིའི་རར་ལས་
ཞུ་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་འྫོགམ་གིས་ GEFལས་འགུལ་ཐྫོག་ལས་ ཉིམ་གཞྫོང་ལས་ཐད་རང་ཟམ་
ཚུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབད་ནི་དང་ ཐད་རང་ཟམ་ལས་འགོ་བཙུགས་འདི་ ཤིང་མཁར་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ཚུན་གྱི་

ཤྫོགས་གྲངས55

163

ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

ལས་སྣ་དང་མ་དངུལ་འདི་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་འཆར་དངུལ་ནང་ཡྫོད་རུང་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་ཁར་ལྟ་རར་

འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལས་ ལམ་གྱི་སྤུད་ཚད་ཚུ་གཅིག་འབད་འྫོང་དགོ་པ་ཅིན་ ལཱ་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འབད་དགོ་པའི་

བསྟུན་གྲོས་བྱུང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ ལམ་འདི་གི་ཐད་ཁར་ མ་དངུལ་གྱི་ལྷན་ཐབས་རྫོང་ཁག་ནང་ཡྫོདཔ་དང་ རྩིས་
ཁྲ་གི་ཐད་ཁར་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟྫོན་ཡྫོདཔ་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ལམ་སེལ་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གསུང་གྲོས་
གནང་འདི་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་ ལཱ་ཚུ་དུས་ཅི་གི་ལྫོ་ནང་རང་ འབད་དགོ་པའི་གསུང་གྲོས་འབྱུང་ཡི།


དེ་ལུ་ ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་རྩི་ནག་བཏང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ མ་དངུལ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་མེདཔ་ལས་ རྩི་

ནག་བཏང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཁ་འབགཔ་ལུ་ནམ་སྫོད་ནི་ཨིན་ན་ དུས་ཚྫོད་གཏན་འཁེར་བཟྫོ་དགོཔ་དང་ ཉིནམ་གཞྫོང་ལས་ཐེད་རང་
དང་ ཐེད་རང་ལས་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ཚུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ཚར་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཡྫོད་རུང་ སྐབས་ཅིག་ལས་ ལཱ་ཚུ་མཚམས་འཇོགས་
འབད་དེ་ ཡྫོད་མི་དང་ ལམ་འདི་ཁར་འཕལ་འཕལ་འབད་རང་ ལམ་མ་ཐལ་བར་ལུས་དྫོཝ་ཡྫོད་པའི་རར་ལས་ཞུ་ཡི།


དེ་ལས གོང་གི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཆད་པའི་སྐབས་ ལམ་སེལ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ འགན་ཁྲི་ག་ལུ་ཕྫོབ་ཨིན་ན་ མ་ཤེས་

པར་ ལམ་ཚུ་སེལ་མ་ཚུགས་པར་ ཡུན་རེངམ་སྦེ་ལུས་དྫོཝ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཆར་ཚུ་འབྫོལ་བའི་དུས་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡང་ཐྫོན་དྫོཝ་ཡྫོདཔ་

མ་ཚད་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱུ་དང་དུས་ཚྫོད་འཕྫོ་བརྫོག་འགྱོཝ་ལས་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་རར་ ཚྫོགས་
དམངས་ཀྱིས་གྲོས་བསྟུན་བྱུང་ཡི།



དེ་ལུ་ ལམ་སེལ་བཟྫོ་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ ལམ་འདི་ཚུ་ནང་དཀའ་ངལ་ཡྫོད་པའི་རར་ལས་ ལས་འགུལ་གྱི་བཟྫོ་རིག་
འགོ་དཔྫོན་དང་ཁ་འབགཔ་དང་ཅིག་ཁར་ ཁ་སླབ་འདི་ ལམ་འདི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་
ཚུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་གི་རར་ལས་ ཁ་འབགཔ་དང་ཅིག་ཁར་ཁ་སླབ་འདི་ བདེ་ཐབས་སྒྲིག་ནི་ཟེར་ཞུ་ཡི།



གནད་དན
ྫོ ་འདི
དིའི
འི་་ཐད་ཁར་

ཚག
ྫོ ས་དམངས་ཀྱི
ཀྱི་་བར་ན་

གྲོས
གྲོ
ས་བསྡུ
སྡུར
ར་ཚུ
ཚུ་་ལེ
ལེག
གས ་ཤམ
ྫོ ་སྦེ
སྦེ་་འབད་དེ
དེ་་

ཀྲོང
ཀྲོ
ང་རྒ
རྒཔ
པ་ྫོ

ནང་རར་རྒ
རྒཔ
པ་ྫོ

འཕངས་མཁར་རྒ
རྒཔ
པ་ྫོ ཤི
ཤིང
ང་མཁར་དམངས་མི
མི་་ དེ
དེ་་ལས་ བར་ར་ྫོ དམངས་མི
མི་་གི
གིས
ས་ རྒྱ
རྒྱབ
བ་སྐྱོ
སྐྱོར
ར་ཡད
ྫོ ་ལུ
ལུག
གས་ཚུ
ཚུ་་ཞུ
ཞུ་་ཏེ
ཏེ་་ ཉི
ཉིན
ནམ་གཞང
ྫོ ་
ལས་ཐེ
ཐེད
ད་རང་གི
གི་་ལམ་འདི
དི་་ཁར་ལས་ཕར་ ལམ་སེ
སེལ
ལ་ལས་ཁུ
ཁུང
ངས་ཀྱི
ཀྱི་་ཁ་ཐུ
ཐུག
ག་ལས་ བདེ
དེ་་ཐབས་སྒྲི
སྒྲིག
ག་འདི
དི་་ དཀའ་ངལ་སེ
སེལ
ལ་དགོ
གོ་་པའི
འི་་
གྲོས
གྲོ
ས་ཆོ
ཆོད
ད་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ །
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

བཞི
ཞི་་པ་༽ སྒྲུ
སྒྲུབ
བ་འབྲ
བྲས
ས་དང་འཆར་གཞི
ཞི་་ དེ
དེ་་ལས་ འཆར་དངུ
ངུལ
ལ་གྱི
གྱི་་སྙ
སྙན
ན་ཞུ
ཞུ།།

༡ རྩིས་ལྫོ་༢༠༡༩༢༠༢༠ ལྫོའི་སྒྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཚུ་རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་སྡེ་ཕན་ཁ་ཐུག་ལས་ རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་
གཙྫོ་འཛིན་འྫོག་མ་གིས་ ཚྫོགས་དམངས་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།



༢ རྩིས་ལྫོ་ ༢༠༢༠༢༠༢༡ ལྫོའི་འཆར་གཞི་དང་འཆར་དངུལ་རར་རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་སྡེ་ཕན་ལས་ རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་
དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་འྫོག་མ་གིས་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ སྫོན་འབུལ་ཞུ་ཡི།


འདིའི་སྐབས་

རྫོང་ཁག་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་གྱི་ཐད་ཁར་

ཚྫོགས་དམངས་ཀྱི་བར་ན་གསུང་གྲོས་ཚུ་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་བཞིནམ་

ལས་ རྫོང་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འཆར་དངུལ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡྫོད་མི་ལྟར་ མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་མཐུན་གྱི་གོ་ལས་ ཚྫོགས་

དམངས་ཀྱིས་ཕག་ཡར་སེང་ཏེ་ ཆ་འཇོགས་གྲུབ་ཡྫོདཔ་ཨིན།


དེ་ལས་ ངང་ལ་རྒཔྫོ་གིས་ པཱན་སྦང་སླྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ ཤིང་མཁར་སླྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ དཀའ་ངལ་ཚུའི་
རར་ལས་ཞུ་འདི་ སླྫོབ་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་དྫོན་ལུ་ རྒེད་འྫོག་ནང་ མ་དངུལ་མ་ལངམ་ལས་བརྟེན་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་
སྐྱོར་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།


འདི་ལུ་ འཆར་གཞི་ཚུ་གཙྫོ་རིམ་སྒྲིག་པའི་སྐབས་སུ་ གཞུང་གི་སྲིད་རྒྱུད་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཐུགས་ཁར་རྣམས་འདི་ མཛད་དགོ་པའི་

དྲན་གསྫོ་གནང་སྟེ་ ངང་ལ་དང་ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ཞུ་མི་ལུ་ འྫོས་འབབ་དང་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་
གའི་རར་ ཤེས་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ པཱན་སྦང་སླྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་དང་ ཤིང་མཁར་སླྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་གཉིས་ སྔོན་དང་ཕུ་

ལས་རྐྱབ་ཡྫོད་པའི་སླྫོབ་གྲྭ་རྙིང་ཤས
ྫོ ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེ་ལུ་ ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་ནིའི་ཐད་ཁར་ སྲིད་
རྒྱུད་དང་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལཝ་དང་ འགལ་བ་འགྱོཝ་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ མི་སྡེ་སླྫོབ་གྲྭ་དང་ སླྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ལ་ལུ་

ཅིག་སྒོ་བསམ་དགོཔ་སྦེ་ ཡྫོད་མི་ཚུ་ནང་བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡྫོད་མི་ མ་དངུལ་ཚུ་གཙྫོ་རིམ་བཟྫོ་འདི་གནང་ནི་དང་ སྡེ་ཚན་ཁག་
གི་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་རེ་ཐྫོན་མི་ཚུ་ གནང་པ་ཅིན་ལེགས་ཤྫོམ་འྫོང་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།



འདི
དི་་གི
གི་་ཐད་ཁར་ གཞུ
ཞུང
ང་གི
གི་་སྲི
སྲིད
ད་རྒྱུ
རྒྱུད
ད་དང་འཁྲི
ཁྲིལ
ལ་འདི
དི་་ ལག་ལེ
ལེན
ན་འཐབ་དགོ
གོཔ
པ་དང་ གལ་སྲི
སྲིད
ད་ སྟ
སྟབ
བས་མ་བདེ
དེཝ
ཝ་སྦ
སྦྫོམ
ྫོ ་སྦེ
སྦེ་་རང་འབྱུ
བྱུང
ང་

པ་ཅི
ཅིན
ན་ ཤེ
ཤེས
ས་རི
རིག
ག་སྡེ
སྡེ་་ཚན་དང་ རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་བདག་སྐྱོ
སྐྱོང
ང་གཉི
ཉིས
ས་མཉམ་རུ
རུང
ང་ཐག
ྫོ ་ལས་ བདེ
དེ་་ཐབས་སྒྲི
སྒྲིག
ག་དགོ
གོ་་པའི
འི་་ གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ །


དེ་ལས་ ནང་རར་རྒཔྫོ་གིས་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་གྱི་དྫོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་དངུལ་མ་ལང་མི་རར་ལས་ཞུ་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་འཆར་

གཞི་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་འྫོགམ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་དངུལ་གྱི་དྫོན་ལུ་ ལམ་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་རེ་ལུ་ ལྫོ་གཅིག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་

༣༠༠༠༠.༠༠/ རེ་རྒེད་འྫོག་གནང་སྦྱིན་མ་དངུལ་སྦེ་ རྒེད་འྫོག་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ལྫོག་སུ་གནང་
ཐབས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ བདེ་ཐབས་འདི་ཡང་རྒེད་འྫོག་གི་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། 

ཤྫོགས་གྲངས7
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།



དེ་ལས་ ནང་རར་རྒཔྫོ་ སྒོ་ཞིང་དམངས་མི་ དེ་ལས་ ངང༌ལ༌རྒཔྫོ༌གིས༌ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་གྱི་དྫོན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་དངུལ་མ་
ལང་མི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ལས་མི་ཚུ་ལུ་

དངུལ་ཕྫོག་སྫོད་ནིའི་མ་དངུལ་མ་ལངམ་ལས་བརྟེན་

དང་པ་

མ་དངུལ་

བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ གནང་ཐབས་དང་ གཉིས་པ་ མ་དངུལ་མེད་པ་ཅིན་ལས་མི་མར་ཕབ་རྐྱབ་གནང་དགོ་དང༌ ཡང་ན་ རྒྱུན་
སྐྱོང་མ་དངུལ་འདི་གི་ ལམ་ཆད་པའི་སྐབས་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བཙུགས་འདི་སེལ་ཐབས་ཚུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡྫོད།


དེ་ལུ་ ཁྲི་འཛིན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ དང་པ་ ལམ་གྱི་རིང་ཐུང་གི་ཐད་ཁར་ག་དེ་སྦེ་བཟྫོ་ཡྫོད་ག་དང་ གལ་སྲིད་ ལམ་རིང་ཐུང་གི་ཚད་
གཞི་ཚུ་བཟྫོ་འདི་མེད་པ་ཅིན་ འགན་འཁྲི་འདི་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ཕྫོགཔ་ལས་བརྟེན་ ལམ་གྱི་རིང་ཐུང་གི་ཚད་གཞི་བཟྫོ་དགོཔ་

དང་ གཉིས་པ་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་འདི་ ད་ཚུན་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་འདི་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་
སྐྱོང་གི་རྩིས་ལེན་ཡྫོད་མི་འདི་ མི་སེར་ཀྱི་སྟབས་བདེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒེད་འགོ་གི་ས་མཚམས་བཟྫོ་བཞིནམ་ལས་ རྫོང་ཁག་གི་

རྒེད་འྫོག་ནང་རྩིས་སྫོད་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ གསུམ་པ་ ནང་རར་ སྒོ་ཞིང་ དེ་ལས་ འབྱྫོག་དཀར་གྱི་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་
བདའ་འདི་ ལས་མི་ཡྫོད་མི་ཚུའི་རར་ལས་ གསུང་གྲོས་གནང་ནིའི་གྲོས་དྫོན་ཕུལ་ཡི།


དེ་ལས་ པཱན་སྦང་དྲུང་པ་གིས་ ལམ་བརའ་འདི་ལས་མི་ཚུ་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལས་རྩིས་ལེན་ཏེ་ དྲུང་ཁག་དང་རྒེད་འྫོག་ག་གི་

འྫོག་ལུ་ཡང་མེད་པར་ ལས་མི་ཚུའི་ལཱ་གི་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤྫོམ་ཅིག་མེདཔ་མ་ཚད་ མ་དངུལ་འདི་ཚུ་གི་ཡང་ལང་མ་ཚུགས་
པའི་ དཀའ་ངལ་སྦྫོམ་རང་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ལམ་ཚུ་རྒེད་འྫོག་ཡང་ན་ རྫོང་ཁག་དང་དྲུང་ཁག་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་
སྫོད་དེ་ འགན་འཁྲི་བཀལ་འདི་ ལྟ་རྫོགས་འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ཡི།




དེ་ལས་ འབྱྫོག་དཀར་རྒཔྫོ་ ངང་ལ་རྒཔྫོ་ དེ་ལས་ ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་གྱི་ཐད་ཁར་ རང་རང་སྫོ་སྫོའི་ས་
མཚམས་ངོ་འཛིན་འབད་བཞིནམ་ལས་ རྩིས་སྫོད་དགོ་པའི་རར་ལས་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡི།



དེ་ལུ་ དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་ དང་པ་ མ་དངུལ་གྱི་བགོ་བཀྲམ་འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བའི་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་ལུ་
བརྟེན་བྱིན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་

རང་རང་སྫོ་སྫོའི་ས་མཚམས་ངོ་འཛིན་འབད་བཞིནམ་ལས་

ལམ་གྱི་རིང་ཚད་གཏན་འཁེལ་བཟྫོ་དགོཔ་

དང་ གཉིས་པ་ ལས་མི་འདི་ཚུ་ཡང་ ཁག་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན་རུང་ གལ་སྲིད་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་མི་ཚུ་མ་དགོཔ་སྦེ་
ཐྫོན་པ་ཅིན་

ད་ལྟྫོ་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་

ཁུངས་ལུ་ རྩིས་སྫོད་གནང་དགོ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

གཞུང་ལམ་བརའ་འདི་ལས་མི་མ་ལང་པར་ཡྫོདཔ་ལས་

ལྫོག་ལམ་སེལ་ལས་



དེ་ལས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཟྫོ་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ གཞུང་ལམ་བརའ་འདི་ལཱ་

འབད་མི་ ལས་མི་མ་ལང་པར་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ གལ་སྲིད་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ ལས་མི་མ་དགོ་པ་ཅིན་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ལྫོག་རྩིས་ལེན་འྫོང་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཤྫོགས་གྲངས88
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།



འདི་འབདཝ་ལས་
གཅི
ཅིག
ག་ཁར་

རྒེད
ྫོ ་ལྟེ
ལྟེ་་བའི
འི་་ལམ་བརའ་འདི
དི་་ཡད
ྫོ ་མི
མི་་ལས་མི
མི་་ཚུ
ཚུ་་
རྒེད་འག

གྲོས
གྲོ
ས་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་དེ
དེ་་

བདེ
དེ་་ཐབས་སྒྲི
སྒྲིག
ག་དགོ
གོཔ
པ་དང་

རྒེད
རྒེ
ད་འག
ྫོ ་བདག་སྐྱོ
སྐྱོང
ང་གི
གིས
ས་

རྒེད
རྒེ
ད་འག
ྫོ ་ལྟེ
ལྟེ་་བའི
འི་་ལམ་འདི
དི་་

ལམ་སེ
སེལ
ལ་ལས་ཁུ
ཁུང
ངས་དང་

ས་མཚམས་གཏན་འཁེ
ཁེལ
ལ་བཟ་ྫོ

བཞི
ཞིན
ནམ་ལས་ རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་གི
གི་་འགན་འཁྲི
ཁྲི་་འབག་འདི
དི་་ རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་ལྟེ
ལྟེ་་བའི
འི་་ལམ་དང་འབྲེ
བྲེལ
ལ་བའི
འི་་དཀའ་ངལ་ཚུ
ཚུ་་ག་ར་ རང
ྫོ ་ཁག་བདག་
སྐྱོང
སྐྱོ
ང་ལུ
ལུ་་ སྙ
སྙན
ན་ཞུ
ཞུ་་འབད་མ་དགོ
གོ་་པར་ ལཱ
ལཱ་་འབད་ནི
ནི་་ཨི
ཨིན
ནམ་དང་ རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་ལྟེ
ལྟེ་་བའི
འི་་ལམ་གྱི
གྱི་་ས་མཚམས་གཏན་འཁེ
ཁེལ
ལ་བཟ་ྫོ ནི
ནིའི
འི་་ཐད་ཁར་

ལྫོག་སུ
སུ་་འབད་རང་ རང
ྫོ ་ཁག་བདག་སྐྱོ
སྐྱོང
ང་གི
གི་་འགོ
གོ་་འདྲེ
དྲེན
ན་ཐག
ྫོ ་ལས་ ས་ཁོ
ཁོང
ངས་ནང་རང་འགྱོ
གྱོ་་འདི
དི་་ ས་མཚམས་ཚུ
ཚུ་་འགྱོ
གྱོག
གས་སུ
སུ་་འབད་
རང་གཏན་འཁེ
ཁེལ
ལ་བཟ་ྫོ འདི
དི་་ བཀའ་རྒྱ
རྒྱ་་གནང་དགོ
གོ་་པའི
འི་་ ཚྫོགས་དམངས་ཀྱི
ཀྱིས
ས་ཕག་ཡར་སེ
སེང
ང་ཐག
ྫོ ་ལས་ གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ ། 


དེ་ལས་

ནང་རར་དང་ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གྱིས་

ནང་རར་རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་ལས་

ཤིང་མཁར་ཉིནམ་གཞྫོང་ཚུན་ལམ་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༣༠

དེམ་ཅིག་གི་རྩིས་ རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་ཚུད་པར་ མ་དངུལ་མ་འཐྫོབ་པའི་རར་ཞུ་མི་ལུ་

ནང་རར་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་ལྟེ
ལྟེ་་བ་ལས་ ཤི
ཤིང
ང་མཁར་

ཉིན
ཉི
ནམ་གཞང
ྫོ ་ཚུ
ཚུན
ན་གྱི
གྱི་་བར་ན་ ལམ་ཀི
ཀི་་ལ་ྫོ མི
མི་་ཊར་༣༠ དེ
དེ་་ཅི
ཅིག
ག་གི
གི་་རྩི
རྩིས
ས་ཡད
ྫོ ་མི
མི་་འདི
དི་་ ལམ་གྱི
གྱི་་རི
རིང
ང་ཚད་གཏན་འཁེ
ཁེལ
ལ་བཟ་ྫོ འདི
དི་་ རང
ྫོ ་
ཁག་བདག་སྐྱོ
སྐྱོང
ང་གི
གི་་ཁ་ཐུ
ཐུག
ག་ལས་ འབྲེ
བྲེལ
ལ་ཡད
ྫོ ་ལས་ཁུ
ཁུང
ངས་ཚུ
ཚུ་་ནང་ཞུ
ཞུ་་བ་ཕུ
ཕུལ
ལ་ཏེ
ཏེ་་ མ་དངུ
ངུལ
ལ་ཚུ
ཚུ་་ལེ
ལེན
ན་དགོ
གོ་་པའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ ། 


དེ་ལས་ རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གོངམ་གིས་ རྒྱ་གཞུང་གོང་འཕེལ་ཆུང་བའི་ལས་འགུལ་ SDP གྱི་ནང་ ནང་
རར་དང་འཕངས་མཁར་རྒེད་འྫོག་གཉིས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ མ་དངུལ་ད་ལྟྫོ་གཏན་འཁེལ་མ་འགྱོ་རུང་ གཞན་རྒེད་འྫོག་དྲུག་གི་ འཆར་
དངུལ་འདི་རྫོང་ཁག་ནང་ལྷྫོད་ཡྫོདཔ་ལས་ ལཱ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ འཆར་དངུལ་འདི་ཡང་ རང་རང་སྫོ་
སྫོའི་རྒེད་འྫོག་ནང་ རྩི་ནག་བཏང་ནི་དང་ ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་ཐད་ཁར་ ཚྫོགས་དམངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གྲོས་ཐག་

བཅད་གནང་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་མ་ཚད་ འཆར་དངུལ་འདི་ཡང་ ཆུ་གཡུར་དང་ Granular Sub Base (GSB)གི་དྫོན་ལུ་རྐྱངམ་
ཅིག་མ་གཏྫོགས་

གཞན་བྱང་དང་ཧེམ་པཱ་ཡིབ་ཚུ་གི་དྫོན་ལུ་

འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་བདེ་ཐབས་སྒྲིག་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། 


དེ་ལུ་

ཀྲོང་དང་

ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་

ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ཐྫོབ་ཐངས་མེདཔ་ལས་

ལས་སྣ་འདི་

ཁ་འབགཔ་ལུ་སྫོད་ནི་ཨིན་ན་དང་

མ་དངུལ་འདི་རྒེད་

རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

'HSDUWPHQWDO འབད་ནི་ཨིན་ན? ཡང་ན་ མ་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་རྒེད་འྫོག་ནང་འབད་ནི་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་གི་
ཁ་ཐུག་ལས་འབད་ནི་ཨིན་ན? གྲོས་ཐག་བཅད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་མི་ལུ་ ངང་ལ་རྒཔྫོ་དང་འཕངས་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ མ་དངུལ་ཚུ་ལེ་ཤ་
ཡྫོདཔ་ལས་ རྒེད་འྫོག་གི་ལས་འགུལ་འདིའི་ལཱ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་དང་དྲུང་ཁག་གི་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།


ད་རུང་ ཀྲོང་རྒཔྫོ་གིས་ རང་རང་སྫོ་སྫོའི་ རྒེད་འྫོག་ནང་ཡྫོད་པའི་ལམ་གྱི་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་དང་ ལཱ་

འདི་ཡང་ /LPLWHG7HQGHUནང་ བཙུགས་འདི་ འགྱོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་ ཁ་འབགཔ་ལུ་སྫོད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི་ དེ་ཡང་

ལཱ་ཚུ་འགྱོགས་པ་འགོ་བཙུགས་ཚུགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་ཨིན་སྦེ་ཞུ་ཡི།



ཤྫོགས་གྲངས9
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

གནད་དན
ྫོ ་འདི
དིའི
འི་་ཐད་ཁར་ ཚག
ྫོ ས་དམངས་ཀྱི
ཀྱི་་གྲོ
གྲོས
ས་བསྡུ
སྡུར
ར་ཚུ
ཚུ་་ལེ
ལེག
གས ་ཤམ
ྫོ ་འབད་གནང་བཞི
ཞིན
ནམ་ལས་ ཞི
ཞིང
ང་ལམ་ལེ
ལེག
གས་བཅོ
ཅོས
ས་ཀྱི
ཀྱི་་
ཐད་ཁར་

རང་སའི
འི་
ྫོ ་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་ནང་ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་ལམ་གྱི
གྱི་་གནས་སྟ
སྟང
ངས་འཁྲི
ཁྲིལ
ལ་

/LPLWHG 7HQGHU ནང་བཙུ
ཙུག
གས་ཐག
ྫོ ་ལས་

འགྱོ
གྱོག
གས་སུ
སུ་་ཅི
ཅིག
ག་འབད་ལཱ
ལཱ་་ཚུ
ཚུ་་འགོ
གོ་་བཙུ
ཙུག
གས་དགོ
གོཔ
པ་སྦེ
སྦེ་་ གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་གྲུ
གྲུབ
བ་སྟེ
སྟེ་་ རྩི
རྩིས
ས་ལ་ྫོ ༢༠༢༠ ལས་༢༠༢༡ གི
གི་་ འཆར་གཞི
ཞི་་དང་
འཆར་དངུ
ངུལ
ལ་ཚུ
ཚུ་་ ཐུ
ཐུག
གས་མཐུ
ཐུན
ན་ཞལ་འཆམ་གྱི
གྱི་་སྒོ
སྒོ་་ལས་ཚྫོགས་དམངས་ཀྱི
ཀྱིས
ས་ཕག་ཡར་སེ
སེང
ང་ཏེ
ཏེ་་ ཆ་འཇོ
ཇོག
གས་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ པ་ཨི
ཨིན
ན།


དེ་ལས་ འཕངས་མཁར་དང་ནང་རར་རྒཔྫོ་གིས་ འཕངས་མཁར་དང་ནང་རར་གྱི་ཞིང་ལམ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་མ་ལྷྫོད་

པའི་གནད་དྫོན་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ ཟེར་ དྲི་བའི་ལན་ལུ་ རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་གཙྫོ་འཛིན་འྫོགམ་གིས་ རྒྱ་གཞུང་ལས་འགུལ་ཆུང་
བའི་མ་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ མ་དངུལ་ས་ཡ་༢ ལས་ ས་ཡ་༥༠ འི་ བར་ན་འབདཝ་ལས་ རྒེད་འྫོག་དྲུག་གི་ལས་སྣ་ཚུ་
ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ཚད་གཞི་ནང་ཡྫོད་རུང་

ནང་རར་གྱི་ལས་སྣ་འདི་

ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ཚད་གཞི་ལས་ཉུངམ་དང་

འཕངས་མཁར་གྱི་ཐད་ཁར་ མ་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལཝ་ལས་ ལས་འདི་ཚུའི་མ་
དངུལ་འདི་

རྒྱ་གཞུང་ལས་འགུལ་ཆུང་བ་ནང་མ་ཚུདཔ་ལས་

མ་དངུལ་ལྫོག་སུ་འཚྫོལ་དགོ་པའི་གནད་དྫོན་ལས་བརྟེན་

ཡྫོདཔ་མ་གཏྫོགས་ མ་དངུལ་མ་གནང་པར་ལུས་ཡྫོདཔ་མེན་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ལུས་



ད་རུང་ ནང་རར་རྒཔྫོ་གིས་ ལས་འགུལ་འདི་གི་མ་དངུལ་གྱི་ཐད་ཁར་ ཚལ་དྭངས་གི་ ཞིང་ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་ ཞུ་བ་
ཕུལ་ཡྫོད་རུང་ ད་ལྟྫོ་ མ་དངུལ་འདི་ ཉ་མཁར་ལུ་འྫོང་ཡྫོད་མི་འདིའི་རར་ལས་དྫོགས་གསལ་ཞུ་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་
དཔྫོན་གྱིས་ ལམ་འདི་གི་ཐད་ཁར་ གཙྫོ་རིམ་སྒྲིག་མི་འདི་ རྒེད་འྫོག་ཨིནམ་དང་ བྱང་ཨ་རིང་ལུ་མ་དངུལ་ཐྫོབ་མི་འདི་ དང་པ་
ཞིམ་ལམ་གསར་སྐྲུན་འབད་འདི་

ད་ཚུན་གྱི་ལྫོ་གྲངས་དང་

གཉིས་པ་

དཀྱིལ་མཁར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ཆུ་ཞིང་ལེ་ཤ་ཡྫོདཔ་དང་

གསུམ་པ་ གྲྭ་ཚང་གཅིག་ཡང་་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ཐྫོབ་ཡྫོདཔ་ལས་ ད་ལྟྫོ་ ལས་འགུལ་གྱི་འགོ་རིམ་དང་པ་ནང་ག་ཨིནམ་སྦེ་རང་
བཞག་འདི་ ལཱ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

ལྔ་་པ།༽ གསུ
ལྔ
སུང
ང་གྲོ
གྲོས
ས་དངོ
ངོས
ས་གཞི
ཞི།།
ཀ༽ ལམ་སེ
སེལ
ལ།

༡ བར་རྫོ་དམངས་མི་གིས་ ཀྲོང་གསར་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་བར་ན་ ས་གནས་རིའྫོ་ ཏ་ལ་དང་ ཨོ་སེ་ བྫོས་ཀ་ཀྲིང་གི་

གཞུང་ལམ་འདི་གི་ ལྫོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ མ་དངུལ་ས་ཡ་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་འདི་ཡྫོད་རུང་ དཀའ་ངལ་ཚུལ་སེལ་མ་
ཚུགས་པར་ཡྫོད་པའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡི།


འདི་ལུ་ ལམ་སེལ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་གྱིས་ དང་པ་ ཨོ་སེ་ཀྱི་ལམ་འདི་ ས་ཁམས་རིག་པའི་ཁྱད་མཆོག་གིས་ དབྱེ་
ཞིབ་འབད་དེ་ ལམ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ གདམ་ཁ་༣ བྱིན་མི་ནང་ལས་ ད་ལྟྫོ་ བཟྫོ་སྐྲུན་འབད་བའི་གང་ཡྫོད་མི་ལམ་འདི་

གདམ་ཁ་རྐྱབ་འདི་ ལཱ་འབད་བའི་གང་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ བྫོས་ཀ་ཀྲིང་གི་ལམ་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་གོང་འཕེལ་ལས་
རིམ་

UNDP) གི་ མ་དངུལ་ ཡུ་ཨེས་ཌོ་ལར་༡༣༦,༠༦༡.༠༠/ སྦེ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡྫོད་པའི་ M/s Gentrsu

Consultant Pvt. Ltd, Puneལུ་ ས་ཆའི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༠༡/༠༦/༢༠༢༠ ལུ་ སྫོད་ཡྫོདཔ་དང་ ད་ལྟྫོ་
ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བརྟེན་ གྲོས་བསྟུན་པ་ཚུ་འྫོང་ནིའི་ནང་ཐྫོག་ལུས་ཡྫོདཔ་དང་ གྲོས་བསྟུན་པ་ཚུ་ལེན་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ལཱ་ཚུ་

འབད་བའི་གང་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དུས་ཚྫོད་འདི་ཡང་ དུ་ཅི་ སྤྱི་ཟླ་༡༢ ཚུན་འབདཝ་ལས་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཞིབ་

དཔྱད་འབད་དེ་ ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་གདམས་ཁ་གསུམ་སྟྫོན་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལས་ དྲག་ཤྫོས་གཅིག་གདམས་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཨོ་
སེལ་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་འྫོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ ས་གནས་རེའུ་ཏ་ལ་གི་ ལམ་འདི་ ཐིམ་ཕུ་
ལུ་ཡྫོད་པའི་ M/s Alpha Geotech and Company ལུ་ མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་༥,༣༦༠,༠༠༠.༠༠/ སྦེ་ སྤྱི་ཚེས་
༠༣/༠༦/༢༠༢༠ ལུ་སྫོད་དེ་ ད་ལྟྫོ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་གང་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།


དེ་ལུ་ ངང་ལག་རྒཔྫོ་དང་ ནང་རར་རྒཔྫོ་གིས་ གཞུང་ལམ་འདི་གི་ དབུས་ཕྫོགས་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་དཀའ་ངལ་བྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ནང་
ལས་ གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་ གཞུང་ལམ་ལེགས་ཤྫོམ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་གི་ དཔལ་འབྱྫོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ཡང་ཐྫོ་
སྦྫོམ་སྦེ་རང་ཕྫོག་ནི་ཨིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། 


གནད་དྫོན་འདིའི་ཐད་ཁར་ འབྲེ
བྲེལ
ལ་ཡད
ྫོ ་ལྷ
ལྷན
ན་ཁག་དང་ལས་ཁུ
ཁུང
ངས་ཚུ
ཚུ་་ལུ
ལུ་་ ཨོ
ཨོ་་སེ
སེ་་དང་བས
ྫོ ་ཀ་ཀྲི
ཀྲིང
ང་ དེ
དེ་་ལས་ རི
རིའུ
འུ་་ཏ་ལ་གི
གི་་ས་གནས་

ཚུ་་ནང་ གཞུ
ཚུ
ཞུང
ང་ལམ་ལེ
ལེག
གས་བཅོ
ཅོས
ས་འབད་ནི
ནིའི
འི་་ འཆར་གཞི
ཞི་་དང་ ད་ལྟ
ལྟྫོ་ྫོ ལཱ
ལཱ་་གི
གི་་གནད་ཚད་ག་དེ
དེ་་ཅི
ཅིག
ག་ཁར་ལྷ
ལྷྫོད
ྫོ ་དེ
དེ་་ཡད
ྫོ པ་ཨི
ཨིན
ན་ནའི
འི་་
རར་ལས་ ཡི
ཡིག
ག་ཐག
ྫོ ་སྙ
སྙན
ན་ཞུ
ཞུ་་ རང
ྫོ ་ཁག་ཚག
ྫོ ས་འདུ
དུ་་ལུ
ལུ་་གནང་དགོ
གོ་་པའི
འི་་ཞུ
ཞུ་་བ་ཕུ
ཕུལ
ལ་ནི
ནིའི
འི་་ གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་འཐུ
ཐུས
ས་མི
མི་་ཡང
ྫོ ས་ཀྱི
ཀྱིས
ས་ཕག་ཡར་
སེང
སེ
ང་ཐག
ྫོ ་ལུ
ལུ་་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ །

ཁ༽ ས་ྫོ ནམ་དང་སྒོ
སྒོ་་ནར
ྫོ །

༡ ངང་ལ་རྒཔྫོ་གིས་ ངང་ལ་རྒེད་འྫོག་ནང་ལུ་ སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་གཉིས་ཡྫོད་པའི་ནང་ལས་ པཱན་སྦང་ལུ་ཡྫོད་མི་དང་ བཀག་སྟྫོང་
ལུ་ཡྫོད་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གོང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་འཐྫོན་འདི་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་མཐྫོན་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ པཱན་སྦང་ལུ་ཡྫོད་པའི་སྫོ་ནམ་
ཤྫོགས་གྲངས111
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

ཚྫོང་ཁང་འདི་སྒེར་སྡེ་ལུ་

རྩིས་སྫོད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་སྙན་ཞུ་མེདཔ་ལས་

ཡང་མེད་པར་ གོང་ཚད་ཡར་སེར་འགྱོ་མི་འདི་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཐྫོན་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

མི་སེར་ཚུ་ལུ་གོ་བར་ག་ཅི་

དེ་ལུ་ འབྲུག་བཟའ་སྫོད་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གི་འཛིན་སྐྱོང་པ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ དེ་སྦེ་ གོང་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ཁྱད་པར་ཡྫོད་མི་འདི་ཡང་
སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་སྒེར་དབང་འབད་སྫོད་ཚར་བའི་

ཤུལ་ལས་

ཚྫོང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ག་ར་

སྒེར་པ་ཁོང་ར་ཚུའི་ཁ་

ཐུག་ལས་ འཐབ་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ གོང་ཚད་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ཁྲོམ་གྱི་གོང་ཚད་ཁར་བཙྫོང་ཆོག་རུང་ འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་བཙྫོང་མི་
ཆོག་ཟེར་ཞུ་ཡི། དེ་སྦེ་ སྒེར་སྡེ་ལུ་སྫོད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡང་ དང་པ་ སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་བཟའ་སྫོད་ལས་

འཛིན་ཚད་ལུ་ སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་ནང་ལུ་ གདྫོང་ལེན་སྦྫོམ་འབྱུང་འདི་ཡྫོདཔ་དང་ གཉིས་པ་ གྱོང་རྒུད་སྦྫོམ་སྦེ་
ཕྫོག་ཡྫོད་པའི་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་དང་ སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ཞུ་
ཡི། དེ་ལས་ སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་འདི་ སྒེར་ལུ་སྫོད་མི་འདི་ཡང་ དང་པ་ ན་གཞྫོན་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡྫོག་གི་གོ་སྐབས་དང་ ཁོང་གི་འཚྫོ་

བའི་གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དང་ གཉིས་པ་ འབྲུག་བཟའ་སྫོད་ལས་འཛིན་ལུ་ཡང་ ཁེ་ཕན་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་
ཡི། 


དེ་ལས་ ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཕུལ་རུང་ གོང་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་

ཁྱད་པར་མེད་པའི་རར་ལས་ཞུ་མི་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་པ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ དེ་སྦེ་ རྒེད་འྫོག་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ལུ་ འབྲུག་
བཟའ་སྫོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྫོར་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་བཞིནམ་ལས་ གལ་སྲིད་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་ རྒེད་

འྫོག་ཁ་ཐུག་ལས་གནང་ཡྫོད་པ་ཅིན་ དཔེར་ན་ ས་གནས་དགས་འཕེལ་ལས་ཤིང་མཁར་ཚུན་ བཟའ་ཆས་ཚུ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་

ནིའི་ ཞབས་ཏྫོག་གནང་ཡྫོད་པ་ཅིན་ ཤིང་མཁར་ལུ་ཡང་བཟའ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་འདི་ དག་འཕེལ་དང་འདྲན་འདྲ་སྦེ་ མི་སེར་ཚུ་
ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོ་པའི་རར་ལས་ ཡིག་ཐྫོག་ལུ་ ལུང་ཕྫོགས་ཡིག་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་ཕུལ་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།


དེ་ལས་ ངང་ལ་རྒཔྫོ་ ནང་རར་རྒཔྫོ་དང་ ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་འདི་སྒེར་ལུ་སྫོད་པའི་སྐབས་སུ་ གཞན་ཚྫོང་པ་
ཚུ་ལུ་གནྫོད་པ་ཡྫོད་ལུགས་དང་ གཞུང་ལས་སྒེར་ལུ་སྫོད་པའི་སྐབས་ ས་གནས་ནང་ཡྫོད་པའི་རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་དང་ དྲུང་ཁག་

དེ་ལས་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ཡང་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་དང་ གོང་ཚད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་ དུས་མཐུན་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་མི་ལུ་

འཛིན་སྐྱོང་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ གལ་སྲིད་ སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་འདི་གིས་ སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་ཐྫོན་འདི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐྫོག་མེདཔ་དང་
ཚྫོང་ཁང་འདི་ཚུ་ ཚད་གཞི་བཟྫོ་ཡྫོད་པའི་གོང་ཚད་ལས་འགལ་བཙྫོངམ་ལ་སྫོགས་པའི་ཉོག་བཤད་ཚུ་ འབྲུག་བཟའ་སྫོད་ལས་འཛིན་

ཚད་ལུ་བཀོད་གནང་ཟེར་ཞུ་ཡི།

དེ་ལས་

ཚྫོང་གི་གོང་ཚད་ཚུ་ ཚྫོང་གུར་བཀོད་བཞག་དགོཔ་དང་ ཚྫོང་ཉོ་བ་འགྱོ་མི་ཚུ་གི་ཡང་

ཚྫོང་ཉོ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ རིམ་ལུགས་ནང་ལས་ཐྫོན་མིའི་འབྱྫོར་རགས་ ལེན་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།


དེ་ལས་ དྲགོས་རྫོང་བདག་མཆོག་གིས་ སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་འདི་གི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཕན་ཐྫོག་སྦྫོམ་འབྱུང་འདི་ཡྫོད་རུང་
ད་ལྟྫོ་སྐབས་ཅིག་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་མི་འདི་གཙྫོ་བྫོ་རང་ སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་ནང་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་མ་ཚད་ གཞན་སྤྱིར་
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

བཏང་གི་ཚྫོང་ཚུ་ཡང་བཙུགས་པའི་སྐབས་

ཚྫོང་པ་གཞན་ཚུ་ལུ་ཐྫོ་ཕྫོག་དྫོཝ་ཡྫོདཔ་དང་ གཅིག་གི་གཅིག་བར་ན་

འབྲེལ་བ་མ་

འཐབ་པའི་སྐྱོན་དང་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་དང་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བར་མ་སྫོད་པའི་སྐྱོན་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ཡི།


དེ་ལས་ ཚྫོགས་དམངས་ཀྱི་བར་ན་ གྲོས་བསྡུར་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་ལས་བརྟེན་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་མི་འདི་
གཙྫོ་བྫོ་རང་ དང་པ་ སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་འདི་ སྒེར་ལུ་འགྱུར་བཅོས་འབད་རུང་ ཚྫོང་ཁང་གི་བར་བྱང་འདི་ བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་
བར་ཡྫོད་མི་དང་ གཉིས་པ་ སྫོ་ནམ་ཚྫོང་ཁང་འདི་ སྒེར་ལུ་སྫོད་པའི་སྐབས་ ས་གནས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་དང་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་
བར་སྫོད་མ་འབད་བའི་སྐྱོན་ དེ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་དང་ འབྲུག་བཟའ་སྫོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་

ྫོ ་ཁང་གི
གི་་བར་སང་ཚུ
ཚུ་་ གཞུ
ཞུང
ང་དང་སྒེ
སྒེར
ར་གཉི
ཉིས
ས་ས་ྫོ སར
ྫོ ་ཕྱི
ཕྱི་་འདི
དི་་
མེད་པའི་སྐྱོན་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ད་ལས་ཕར་ དང་པ་ ས་ྫོ ནམ་ཚང

བཟ་ྫོ དགོ
གོཔ
པ་དང་ གཉི
ཉིས
ས་པ་ རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་དང་འབྲུ
བྲུག
ག་བཟའ་སད
ྫོ ་ལས་འཛི
ཛིན
ན་ཚད་གཉི
ཉིས
ས་ མཉམ་འབྲེ
བྲེལ
ལ་འབད་དེ
དེ་་ མི
མི་་སེ
སེར
ར་ལུ
ལུ་་གོ
གོ་་བ་བར་
སད
ྫོ ་འབད་དགོ
གོཔ
པ་

དེ་་ལས་
དེ

གསུ
སུམ
མ་པ་

ས་གནས་ནང་ས་ྫོ ནམ་ཚང
ྫོ ་ཁང་དང་འབྲེ
བྲེལ
ལ་བའི
འི་་དཀའ་ངལ་རེ
རེ་་འབྱུ
བྱུང
ང་པ་ཅི
ཅིན
ན་

རྒེད
རྒེ
ད་འག
ྫོ ་

བདག་སྐྱོ
སྐྱོང
ང་གི
གི་་འགན་ཁྲི
ཁྲི་་འབག་འདི
དི་་ལཱ
ལཱ་་འབད་དགོ
གོཔ
པ་དང་ བཞི
ཞི་་པ་ འབྲུ
བྲུག
ག་བཟའ་སད
ྫོ ་ལས་འཛི
ཛིན
ན་ཚད་ཀྱི
ཀྱི་་ དུ
དུས
ས་མཐུ
ཐུན
ན་ཚང
ྫོ ་གི
གི་་གོ
གོང
ང་
ཚད་ཚུ
ཚུ་་ འབྲེ
བྲེལ
ལ་ཡད
ྫོ ་བདག་སྐྱོ
སྐྱོང
ང་ཚུ
ཚུ་་ལུ
ལུ་་ སྙ
སྙན
ན་ཞུ
ཞུ་་འབད་དགོ
གོ་་པའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་ཕག་ཡར་སེ
སེང
ང་ཐག
ྫོ ་ལས་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ །

༢

ནང་རར་རྒཔྫོ་གིས་

སྒེར༌མི༌ལུ༌བདག༌དབང༌མེདཔ༌སྦེ༌

སྤྱིར༌བཏང༌རྒྱལ༌ཡྫོངས༌ཀྱི༌

གཞུང༌ཞལ༌སྫོང༌ཡྫོདཔ༌ཨིན༌རུང༌

གནས༌ཚད༌ནང༌ལུ༌རྩྭ༌འབྲྫོག༌འདི༌

འཚྫོ༌བ༌སྒོ་ནྫོར་ལུ་བརྟེན་སྫོད་མི་

རྒུད༌འཐུས༌སྫོད༌ཐྫོག༌
མི་སེར་ཚུ་གི་བར་ན་

འཕལ་འཕལ་རང་ རྩྭ་འབྲྫོག་ཟ་སྫོད་ཐྫོབ་དབང་གི་རར་ལས་ ཉོག་བཤད་མཐྫོན་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ རྩྭ་འབྲྫོག་གླར་སྫོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་
ནང་ དང་པ་ རྒུད་འཐུས་སྫོད་ཡྫོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ རྩྭ་འབྲྫོག་འདི་སྔར་བཞིན་སྫོད་ཆོག་པའི་ བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡྫོད་མི་ལས་བརྟེན་
སྟབས་མ་བདེཝ་ཐྫོན་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།


དེ་ལུ་ སྒོ་ནྫོར་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ རྩྭ་འབྲྫོག་གི་ཐད་ཁར་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་ལྟར་ རྩྭ་འབྲྫོག་དང་སྫོག ་ཤིང་ཚུ་ག་ར་

གཞུང་ཞལ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཡྫོདཔ་དང་ དེའི་དྫོན་ལུ་ དང་པ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༡༥ ལུ་ གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་ ར་འབྲྫོག་

འཆང་མི་ཚུའི་ཐྫོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་ལྷྫོད་མི་ལྟར་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་ཚར་བཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༠༧/༠༩/༢༠༡༥ ལུ་ རྒུད་འཐུས་
སྫོད་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༢༠༠/ རེ་འབད་ གཞལམ་སྒང་ལུ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༦༢༠༠༠ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་ ༡.༢༤ དེམ་ཅིག་ རྩིས་ཁྲ་སྟྫོན་འདི་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་དང་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༦ ལས་ རྩྭ་འབྲྫོག་གི་
རྒུད་འཐུས་སྫོད་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་

ར་འབྲྫོག་གི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།

དེའི་ཤུལ་ལས་

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མ་ལྟར་ ར་འབྲྫོག་ཚུ་སྔར་བཞིན་བདག་དབང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ལྷྫོད་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་
ཡི། དེ་ལུ་ རྩྭ་འབྲྫོག་གི་ཐད་ཁར་ ད་ལྟྫོ་ ཡྫོད་མི་ལམ་ལུགས་འདི་གི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཁྲལ་བཏབ་མ་དགོ་པའི་ཁེ་ཕེན་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་
ཡི། ཨིན་རུང་ གཞུང་ལུ་ དེ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

དེ་ལས་ ས་ཁྲམ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ དང་པ་ རྩྭ་འབྲྫོག་གི་ཐད་ཁར་ ད་ལྟྫོ་ བཀྲིས་སྒང་ལས་འགོ་བཙུགས་འདི་ རྩྭ་འབྲྫོག་གི་ས་ཁྲ་
བཟྫོ་བའི་གང་ཡྫོདཔ་དང་ གཉིས་པ་ རྩྭ་་འབྲྫོག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ སྤྱི་ཚྫོགས་ཀྱི་ཆ་འཇོགས་མ་མཛད་པར་ལུས་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

དེ་ལས་ གསུམ་པ་ ད་ལྟྫོ་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་མི་འདི་ མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་མ་གཏྫོགས་ སྤྱིར་བཏང་གི་དཀའ་ངལ་མེནམ་ལས་
གནད་དྫོན་འདིའི་ཐད་ཁར་ ཧེ་མ་ཡང་ནང་སྒྲིག་འབད་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ རྩྭ་འབྲྫོག་གླར་སྫོད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་

རྒེད་འྫོག་ སྤྱི་འགོ་ དེ་ལས་ གཡུས་སྒོ་རེ་རེ་བཞིན་ནང་ གོ་བ་བར་སྫོད་འབད་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། ཨིན་རུང་ གཞུང་ལུ་ཞུ་བ་ཕུལ་ནི་
ཟེར་མི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།


བྲེལ
ལ་ཡད
ྫོ ་ལྷ
ལྷན
ན་ཁག་དང་ལས་ཁུ
ཁུང
ངས་ཁ་ཐུ
ཐུག
ག་ལས་ རྩྭ
རྩྭ་་འབྲ
བྲྫོག
ྫོ ་གླ
གླར
ར་སད
ྫོ ་གི
གི་་ལམ་ལུ
ལུག
གས་ཚུ
ཚུ་་ ཁ་གསལ་བཟ་ྫོ འདི
དི་་
དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲེ

བཅའ་ཁྲི
ཁྲིམ
མས་དང་སྒྲི
སྒྲིག
ག་གཞི
ཞི་་གཅི
ཅིག
ག་ གནང་དགོ
གོ་་པའི
འི་་ཞུ
ཞུ་་བ་ གཞུ
ཞུང
ང་ལུ
ལུ་་ཕུ
ཕུལ
ལ་ནི
ནིའི
འི་་དན
ྫོ ་ལུ
ལུ་་ འཐུ
ཐུས
ས་མི
མི་་༡༦ ལས་ ༡༤ གི
གི་་ ཕག་
ཡར་སེ
སེང
ང་ཐག
ྫོ ་ གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ །
ག༽ བཟ་ྫོ གྲྭ
གྲྭ།།

༡ ལྡན་གླིང་རྩི་སའི་རྫོ་འདི་ སྒོམ་དཀྲུ་དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱི་ བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་དང་ཅིག་

ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛྫོམས་ཚྫོགས་ཏེ་ མི་སེར་གྱི་ཉོགས་མེད་སྫོད་ལེན་འབད་དེ་ཡྫོད་མི་གནང་བ་རར་ལས་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་
དབང་འཛིན་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་མདྫོ་ཆེན་གྱིས་ དངོས་མཐྫོང་སྦེ་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ ལྡན་གླིང་ལུ་རྩི་སའི་རྫོ་སྟྫོན་ནིའི་ལས་འགུལ་རར་

ལས་ དམིགས་ཡུས་དང་ཕན་ཐྫོག་ དེ་ལས་ གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་ལྟར་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཚུའི་རར་ལས་ ཟུར་སྦྲགས་༡
ཕུལ་ཡྫོད་པའི་ མི་སེར་གྱི་ཉོགས་མེད་སྫོད་ལེན་འབད་དེ་ཡྫོད་མི་གནང་བ་འདི་ཕུལ་ཡྫོད།



དེ་ལས་ ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ ལས་འགུལ་འདི་གིས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་གནྫོད་པ་འབྱུང་ནི་འདི་ཐག་
ཆོདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟྫོ་ལས་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཤུལ་མ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རྒུད་འཐུས་དང་ཐྫོབ་ལམ་ དེ་ལས་ ཁེས་
ཕན་ཚུའི་རར་ལས་ ཁ་གསལ་བཟྫོ་འདི་ མི་སེར་དང་ལས་འགུལ་བར་ན་ གན་རྒྱ་བཟྫོ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།


དེ་ལས་ འཕངས་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ ལས་འགུལ་འདི་གི་ཉེས་འདབས་ལུ་ འཕངས་མཁར་རྒེད་འྫོག་གི་ ལྕགས་མངར་ཟམ་གྱི་

གཡུས་ཚན་འདི་ཡང་ཚུདཔ་ལས་བརྟེན་ ཤུལ་ལས་ ལས་འགུལ་འདི་ལས་བརྟེན་གནྫོད་པ་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ལས་འགུལ་ཁ་ཐུག་
ལས་ འདི་ལུ་ཡང་ རྒུད་འཐུས་དང་ཐྫོབ་ལམ་ཚུ་ ལྡན་གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་རང་ཐྫོབ་ཐབས་ཡྫོདཔ་བཟྫོ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།


གུལ
ལ་འདི
དི་་འགོ
གོ་་མ་བཙུ
ཙུག
གས་པའི
འི་་སྔ
སྔ་་གོ
གོང
ང་ལས་ གཞུ
ཞུང
ང་གི
གི་་ལམ་ལུ
ལུག
གས་དང་འཁྲི
ཁྲིལ
ལ་ཏེ
ཏེ་་ འཆར་གཞི
ཞི་་བཟ་ྫོ ཡད
ྫོ ་
འདི་འབདཝ་ལས་ ལས་འགུ

མི་་འདི
མི
དི་་ མི
མི་་སེ
སེར
ར་ཚུ
ཚུ་་དང་ལས་འགུ
གུལ
ལ་གྱི
གྱི་་བར་ན་ལུ
ལུ་་ ཁེ
ཁེས
ས་ཕན་དང་ཐབ
ྫོ ་ཐངས་ཚུ
ཚུའི
འི་་རར་ལས་ མི
མི་་སྡེ
སྡེ་་འགོ
གོ་་ཁྲི
ཁྲིད
དཔ་ཚུ
ཚུ་་གི
གིས
ས་ ལེ
ལེག
གས ་
ཤྫོམ་སྦེ
སྦེ་་

བཟ་ྫོ དགོ
གོཔ
པ་དང་

ས་གནས་ནང་སད
ྫོ ་མི
མི་་

མི་་སེ
མི
སེར
ར་དང་བདག་སྐྱོ
སྐྱོང
ང་ཚུ
ཚུའི
འི་་ཁ་ཐུ
ཐུག
ག་ལས་
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གོང
གོ
ང་གི
གི་་གནད་དན
ྫོ ་ཚུ
ཚུ་་ལུ
ལུ་་གཞི
ཞི་་

ཤྫོགས་གྲངས114

ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

བཞག་ཐག
ྫོ ་ ལཱ
ལཱ་་འབད་དགོ
གོཔ
པ་བཅས་ འཐུ
ཐུས
ས་མི
མི་་ཡང
ྫོ ས་ཀྱི
ཀྱི་་ ཕག་ཡར་སེ
སེང
ང་ཐག
ྫོ ་ལས་ ལ ས་འགུ
གུལ
ལ་གྱི
གྱི་་གྲོ
གྲོས
ས་འཆར་འདི
དི་་གནང་བ་
གྲུབ
གྲུ
བ་ཡད
ྫོ །

ང་༽ མི
མི་་སེ
སེར
ར་ཚུ
ཚུ་་གི
གི་་ས་ཁྲ
ཁྲལ
ལ།

༡ ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་གི་ས་ཁྲལ་ཚུ་ ཡྫོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ཐྫོག་ལུ་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྔར་གྱི་ལམ་

ལུགས་ལྟར་དུ་རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སི་ཌི་རྩིས་དེབ་ནང་བཙུགས་གནང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རྒེད་འྫོག་ནང་འཁོད་ནང་ མགྲོན་
སྐྱོང་ལ་སྫོགས་ འབད་དགོ་པའི་སྐབས་མ་དངུལ་གྱི་ལང་མ་ཚུགས་པར་ཡྫོད་པའི་རར་ཞུ་མི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་
ས་ཁྲལ་འདི་ཚུ་ ལྫོག་རྒེད་འྫོག་གི་རྩི་ཁྲ་ནང་ལུ་བཏང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། 


གནད་དན
ྫོ ་འདི
དིའི
འི་་ཐད་ཁར་ རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་ཚུ
ཚུའི
འི་་ཁ་ཐུ
ཐུག
ག་ལས་ རྩི
རྩིས
ས་ཁྲ
ཁྲ་་དབྱེ
བྱེ་་ཞི
ཞིབ
བ་འབད་དེ
དེ་་ རང
ྫོ ་ཁག་ཚྫོགས་འདུ
དུ་་ལུ
ལུ་་འཕལ་འགྱོ
གྱོག
གས་རང་
སྙན
སྙ
ན་ཞུ
ཞུ་་ཕུ
ཕུལ
ལ་བཞི
ཞིན
ནམ་ལས་ གལ་སྲི
སྲིད
ད་ མ་དངུ
ངུལ
ལ་ཚུ
ཚུ་་རྩི
རྩིས
ས་ཁྲ
ཁྲ་་ནང་མེ
མེད
ད་པ་ཅི
ཅིན
ན་ རྒྱ
རྒྱལ
ལ་ཡང
ྫོ ས་ས་ཆ་ལྷ
ལྷན
ན་ཚག
ྫོ ས་ནང་ མ་དངུ
ངུལ
ལ་ཚུ
ཚུ་་
ལྫོག་གནང་དགོ
གོ་་པའི
འི་་ཞུ
ཞུ་་བ་ཕུ
ཕུལ
ལ་ནི
ནིའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ །


ཅ༽ སྣ
སྣ་་ཚག
ྫོ ས།
༡

སྒོ་ཞིང་དམངས་མི་གྱིས་

སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་

གནམ་བྱཱ་ཆར་ཆུ་འབྫོལ་བའི་སྐབས་

ལམ་ཚུ་ཆད་དེ་འགྲོ་འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་

དཀའ་ངལ་སྦྫོམ་རང་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ དུས་ཚྫོད་ཁར་ ལམ་སེལ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ སྒེར་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ གླ་ཁར་ལེན་ནིའི་དྫོན་
ལུ་ཡང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་མ་ཐྫོབ་པར་

དཀའ་ངལ་སྦྫོམ་རང་འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་

རྒེད་འྫོག་གཉིས་བསྫོམས་ཏེ་

ས་བཀོ་

འཕྲུལ་ཆས་ (%DFNKRH  རེ་གནང་ཐབས་དང་ཡང་ན་ རྒེད་འྫོག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་གནང་
དགོ་པའི་གྲོས་དྫོན་ཕུལ་ཡི།


དེ་ལུ་ གཞུང་གི་གནང་ཡྫོད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ཡང་ ལྫོག་བསྡུ་འབག་འགྱོ་དྫོཝ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་

འབད་ཡྫོད་རུང་ ཤུལ་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་དངུལ་མ་ལང་པའི་བཀའ་ངལ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ མ་ཚད་ ད་ལྟྫོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་
དང་འཁྲིལཝ་དང་ འྫོད་འབབ་ཡྫོད་མེད་ཀྱི་དྫོན་ལུ་ ཕག་ཡར་སེང་ཐྫོག་ལས་ལྟ་བའི་སྐབས་ འཐུས་མི་ཡྫོངས་ཀྱིས་ འྫོས་འབབ་
མེད་པའི་ནང་ཕག་ཡར་སེང་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ གྲོས་གཞི་འདི་ཆ་མེདཔ་སྦེ་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡྫོད།


༢ རྒེད་འྫོག་གཅིག་བསྫོམས་གྱི་རར་ ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གི་གྲོས་འབུལ་ཕུལ་ཡྫོད་མི་འདི་ལུ་ འཐུས་མི་༡༦ ལས་ ༡༤ གི་གསུང་
གྲོས་གནང་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཕག་ཡར་སེང་འདི་ གྲོས་གཞི་སྦེ་བཙུགས་ཡྫོདཔ་ཨིན།


དེ་ལུ་ ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ རྒེད་འྫོག་གཅིག་བསྫོམ་ཀྱི་ཐད་ཁར་ མ་བཏུབ་མེད་རུང་ ད་ལྟྫོ་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་གང་
ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

གཞི་བརྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་པའི་གང་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་

མི་སེར་ལུ་གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་མ་ཐྫོབ་པར་
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

ལུས་ནི་གི་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ད་ཚུན་འཆར་གཞི་བརམས་ཡྫོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཐྫོག་ཕྫོག་ནི་ཨིནམ་སྦེ་ཞུ་ཡི་ རྒེད་འྫོག་
གཅིག་བསྫོམས་འབད་ནི་འདི་

མི་སེར་ཚུ་དང་ས་གནས་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་མ་འབད་མི་འདི་གི་

སྤེལ་གྱི་ལྟ་བ་ལས་བརྒལ་བ་ཨིནམ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་དང་ གྲོས་བསྡུར་གནང་དགོཔ་གལ་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

དབང་ཚད་ཕྱིར་



ད་རུང་ འབྱྫོག་དཀར་རྒཔྫོ་གིས་ དེ་སྦེ་ གཅིག་བསྫོམ་འབད་བའི་སྐབས་ ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་ རྒེད་འྫོག་རེ་རེ་ནང་སྫོད་དེ་
ཡྫོད་རུང་ ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་ཅིག་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལུ་ ལྟ་བའི་སྐབས་སུ་ གདྫོང་ལེན་ཆེ་དྲག་ཅིག་འབྱུང་ནི་ཨིན་
མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ནང་རར་རྒཔྫོ་གིས་ དབུལ་ཕྫོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡྫོད་མི་ཚུ་གི་དྫོན་ལུ་ དཔལ་འབྱྫོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་གང་ཡྫོདཔ་ལས་
ཞབས་ཏྫོག་ཚུ་ཐག་ཐུང་སུ་ཅིག་འབད་སྫོད་ནི་ལུ་

དཀའ་ངལ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་

སྐབས་ཅིག་མཚམས་འཇོག་འབད་འདི་བཞག་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།

མི་སེར་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་དང་



དེ་ལུ་ ངང་ལ་རྒཔྫོ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་དང་ སྤྱི་ཚྫོགས་ནང་གསུང་གྲོས་གནང་འདི་ བསྟར་

སྫོད་འབད་དེ་འྫོང་པ་ཅིན་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་གོ་སྐབས་མེདཔ་ལས་ སྲིད་བྱུས་འདི་གི་སྟབས་མ་བདེཝ་འབྱུང་ནི་
ཨིནམ་སྦེ་ཞུ་ཡི།


དེ་ལས་

བར་རྫོ་དམངས་མི་གྱིས་

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་མཛདཔ་འདི་མེན་འྫོང་ཟེར་ཞུ་ཡི་

ཨིན་རུང་

གསར་ཤྫོག་ཚུ་ནང་ལུ་ གདམ་ཁ་ཁག་ལྔ་དེ་ཅིག་ཕུལ་ཡྫོད་རུང་ ད་ལྟྫོ་ རྒེད་འྫོག་རང་རང་སྫོའི་སྫོའི་དྫོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་
ཚུ་སྒྲུབ་པའི་གང་ཡྫོདཔ་ལས་ གལ་སྲིད་ གྲོས་འཆར་དང་འཁྲིལ་ རྒེད་འྫོག་བསབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རྒེད་འྫོག་ལྟེ་བ་བཟྫོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་
ཚུ་ གཞུང་གི་རྒྱུ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ཡི།


དེ་ལས་ ཚྫོགས་དམངས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་ནང་ ཕར་ཕུད་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ དུས་ཚྫོད་རན་མ་རེན་གྱི་ལྫོ་རྒྱུད་ཚུ་ མེད་པར་
བཤམ་འཁོད་གི་གནད་དྫོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ སྐབས་ཅིག་མཚམས་འཇོག་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།
༡

གྲོས་བསྟུན་མེད་པའི་ལཱ་ཅིག་འབདཝ་ལས་

དང་།



དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་ལྟ་བ་ལས་བརྒལ་བ་ཨིནམ་

༢ ས་ཆའི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ སྟབས་བདེ་སྡུག་ལྟ་འདི་བཟྫོ་དགོཔ།

༣ ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ལས་བརྟེན་ ཉེས་བར་མཁོ་བའི་ཞབས་ཏྫོག་ཕུལ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་ནི་དང་།

༤ མ་དངུལ་ས་ཡ་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་སྫོད་ནི་

ཨིན་ནའི་རར་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོ་པའི་གྲོས་བསྡུར་བྱུང་ཡི།

ྫོ ་ཁག་ནང་འཁོ
ཁོད
ད་ལུ
ལུ་་ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་ གནས་སྟ
སྟང
ངས་དང་འཁྲི
ཁྲིལ
ལ་ གོ
གོང
ང་གི
གི་་གནད་དན
ྫོ ་ཚུ
ཚུ་་ རང
ྫོ ་ཁག་བདག་སྐྱོ
སྐྱོང
ང་དང་
དེ་འབདཝ་ལས་ རང

གཅི
ཅིག
ག་གྲོ
གྲོས
ས་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་དེ
དེ་་ ཞུ
ཞུ་་བ་ཕུ
ཕུལ
ལ་ནི
ནིའི
འི་་དན
ྫོ ་ལུ
ལུ་་ འཐུ
ཐུས
ས་མི
མི་་དམངས་ཀྱི
ཀྱིས
ས་ ཕག་ཡར་སེ
སེང
ང་ཐག
ྫོ ་ལས་ གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ །

ཤྫོགས་གྲངས116

174

ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

༣ འདས་པའི་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ནང་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ ལམ་ལུགས་ཚུ་གི་ དཀའ་ངལ་ཡྫོད་མིའི་རར་
ལས་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ནིའི་གྲོས་དྫོན་ཕུལ་ཡྫོད་མི་ལུ་ ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ ད་ལྟྫོ་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་

གླ་ཁར་ལེན་ནིའི་གོང་ཚད་འདི་ ཤིང་མཁར་རྒེད་འྫོག་ནང་གོང་ཚད་ ཉུང་སུ་ཅིག་འབད་ཡྫོདཔ་མི་ལྟར་ ལཱ་འབད་ནི་ཨིནམ་སྦེ་ཞུ་ཡི།


དེ་ལས་ ཀྲོང་རྒཔྫོ་གིས་ སྔོན་མའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་ ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་གི་རིན་བསྡུར་འབད་ཡྫོད་མི་ གོང་ཚད་གུར་འབད་བའི་
སྐབས་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཐྫོནམ་ལས་བརྟེན་ རིང་གོང་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་འབད་བཟྫོ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ཡི། 


འདི་ལུ་ འཕངས་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་ རང་རང་སྫོ་སྫོའི་རྒེད་འྫོག་གི་སྟབས་བདེ་སྡུག་དང་ ས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
གླ་ཆ་ཚུ་བཞག་དགོ་སྦེ་ཞུ་ཡི་ དེ་ཡང་ ས་ཁོངས་སྟབས་བདེ་ཏྫོག་ཏྫོག་ཡྫོད་ས་དང་ གླ་ཁར་ལེན་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཞབས་ཏྫོག་ཕུལ་མི་

ལེ་ཤ་ཡྫོད་ས་ དཀའ་ངལ་མེད་རུང་ ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ འདི་བཟུམ་མིའི་གླ་ཁར་བཏང་ནིའི་ཞབས་ཏྫོག་ཕུལ་མི་ མེད་མི་དང་

ཉུང་སུ་ཅིག་འབད་ཡྫོད་པའི་སྐབས་ དཀའ་ངལ་སྦྫོམ་སྦེ་རང་བྱུང་མས་ཟེར་ཞུ་ཡི།



སྐྲུན
ན་གོ
གོང
ང་འཕེ
ཕེལ
ལ་
དེ་འབདཝ་ལས་ ཚྫོགས་དམངས་ཀྱིས་ གནད་དྫོན་འདི་གུར་ གྲོས་བསྡུལ་ཞིབ་པར་གནང་བཞིནམ་ལས་ བཟ་ྫོ སྐྲུ

ལས་འཛི
ཛིན
ན་གྱི
གྱི་་ རི
རིན
ན་བསྡུ
སྡུར
ར་འབད་ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་ གླ
གླ་་ཚད་དང་ དེ
དེ་་ལས་ཉུ
ཉུང
ངམ་སྦེ
སྦེ་་ཐབ
ྫོ ་པ་ཅི
ཅིན
ན་ དེ
དེ་་བཞི
ཞིན
ན་སད
ྫོ ་ནི
ནི་་ཨི
ཨིན
ན་འབད་ འཐུ
ཐུས
ས་མི
མི་་
དམངས་ཀྱི
ཀྱིས
ས་ ཕག་ཡར་སེ
སེང
ང་ཐག
ྫོ ་ལས་ གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ །


༤ ནད་ཡམས་ལས་བརྟེན་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གསརཔ་གི་གོ་བ་བར་སྫོད་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ ཟུར་སྦྲགས་༢
པ་ནང་ ཕུལ་ཡྫོད་མི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ ཚྫོགས་དམངས་ལུ་གསལ་བཤད་ཕུལ་ཡི། དེ་
ལས་ རིན་བསྡུར་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ ཐད་ཁར་དུ་ཁ་འབགཔ་ལུ་སྫོད་པ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་ ཁ་འབགཔ་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ ཉོག་
བཤད་བཀོད་པ་ཅིན་ ཁེ་ཕན་ལྟག་སྫོད་དང་ འབྲེལ་བའི་སྟབས་མ་བདེཝ་ཐྫོན་ནི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡྫོདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།


དེ་ལུ་ཀྲོང་རྒཔྫོ་གིས་ མ་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉིན་གྲངས་༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རིན་བསྡུར་སྫོད་ནིའི་ལམ་ལུགས་དང་
ཉིན་གྲངས་༡༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ རིན་བསྡུར་སྫོད་ནིའི་ དེ་ལས་ ཁ་འབགཔ་ཚུ་གི་ རིན་བསྡུར་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ ས་ཁོངས་
ནང་ལྟ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།


དེ་ལས་ ངང་ལ་རྒཔྫོ་གིས་ རིམ་བསྡུར་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ ཉིན་གྲངས་༥ གི་ནང་འཁོད་རིན་བསྡུར་འབད་ཆོགཔ་སྦེ་ཡྫོད་མི་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཡྫོདཔ་དང་ དེ་ལས་ ཐད་ཁར་རིན་བསྡུར་སྫོད་ནིའི་ནང་ལུ་ཡང་ སྟབས་མ་བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི། དེ་ཡང་ རིན་བསྡུར་
འདི་འབད་བའི་སྐབས་

བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་ཞུ་ཡི།

རིན་བསྡུར་ཚྫོགས་ཆུང་ནང་

གཞུང་དང་མི་སེར་གྱི་

འཐུས་མི་ཚུ་ག་ར་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་

སྟབས་མ་
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

གྲོས་འདེབས་འདི་ཁར་ གོང་གི་གནད་དྫོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་འདི་ ཚྫོགས་དམངས་ཀྱིས་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ཞིབ་ཞིབ་འབད་གནང་སྟེ་

རིན
སྡུར
ར་གྱི
གྱི་་དབྱེ
བྱེ་་ཁ་ཚུ
ཚུ་་ལས་ ཉི
ཉིན
ན་གྲ
གྲང
ངས་༥ གི
གི་་ནང་འཁོ
ཁོད
ད་ རི
རིན
ན་བསྡུ
སྡུར
ར་འབད་ནི
ནིའི
འི་་ལམ་ལུ
ལུག
གས་ལུ
ལུ་་ གནས་ནི
ནི་་འབད་ འཐུ
ཐུས
ས་མི
མི་་
རིན་བསྡུ
༡༥ ལས་ ༡༠ གི
གིས
ས་ཕག་ཡར་སེ
སེང
ང་འདི
དི་་མང་བའི
འི་་དབང་དུ
དུ་་ཆ་འཇོ
ཇོག
གས་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ །


༥

རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་

སན་འབུལ་ཞུ་ཡི།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱྫོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་རར་ལས་

ཚྫོགས་དམངས་ལུ་



༦ ཀོ་ཝིཊ་༡༩ ལས་བྱེད་ཚྫོགས་ཆུང་གིས་ ཉིན་གྲངས་༢༡ གི་རིང་ རྒྱལ་ཡྫོངས་འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་གྱི་དུས་ཚྫོད་ཁར་
གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་ འགྲུལ་བཀག་གི་སྐབས་ དཀའ་ངལ་དང་གདྫོན་ལེན་ ཡྫོན་ཏན་དང་མ་འྫོང་པའི་འཆར་གཞི་ཚུའི་རར་
སྙན་ཞུ་ཅིག་ ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ཕུལ་ཡི་ འདི་ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ཡྫོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁྲི་འཛིན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་

ད་ཚུན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེའི་ དབུ་ཁྲི་བཟང་པྫོའི་འྫོག་ལུ་ མི་རྗེ་བྫོན་ཆེན་གྱི་གཙྫོས་པའི་ གཞུང་དང་གདྫོང་གཟང་སྟེ་
སྔོན་འགོག་གི་ལཱ་འབད་མི་ གསྫོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་དམག་སྡེ་ བདེ་སྲུང་དང་ གཞུང་གཡྫོགཔ་ ཁས་བང་པ་

ཡྫོངས་དང་ ནད་ཡམས་འདི་ཞི་ཐབས་ལུ་ མི་སེར་ཡྫོངས་ཀྱི་མཉམ་རུབ་མཛད་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྫོར་ཡྫོད་ལུགས་ཞུ་ཡྫོདཔ་

མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ དད་དམ་འཕྫོ་མེ་ཀྱི་འདུན་པ་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་གི་དབུ་གཙྫོས་པའི་ འཕགས་པའི་དགེ་
འདུན་ཡྫོངས་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དག་ཚྫོར་ཡྫོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་ཡི། དེ་ལས་ གཞལམ་སྒང་ལས་བྱེད་ཚྫོགས་ཆུང་དང་ ནད་ཡམས་སྔོན་

འགོག་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ཡྫོངས་ཀྱིས་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚྫོད་ འཐུས ་ཤྫོར་འགན་ཤྫོར་གང་ཡང་མེད་པར་ ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ཡྫོད་མི་ལུ་

ངལ་རངས་དང་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྫོར་ཞུ་ཡྫོདཔ་དང་ དེ་ལས་ ཕར་ཡང་ སེམས་དཔའ་མ་ཞུམ་པར་ ཕག་ལཱ་ཚུ་འཕྫོ་མཐུད་གནང་

དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡི།
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

དྲུག
དྲུ
ག་པ་༽ ལུ
ལུང
ང་ཕག
ྫོ ས་ཡི
ཡིག
ག་ཚང་གི
གི་་ སྒྲུ
སྒྲུབ
བ་འབྲ
བྲས
ས་དང་འཆར་གཞི
ཞི་་ དེ
དེ་་ལས་ འཆར་དངུ
ངུལ
ལ་གྱི
གྱི་་སྙ
སྙན
ན་ཞུ
ཞུ།།


༡ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་ འཆར་གཞི་དང་ལཱ་གི་སྒྲུབ་འབྲས་ཚུའི་རར་
ལས་ སྫོན་འབུལ་ཞུ་ཡི།


དེ་ལུ་ ངང་ལ་རྒཔྫོ་གིས་ པཱན་སྦང་དྲུང་ཁག་ནང་ གློག་མེ་གི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་འདི་རང་ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་མི་གློག་མེ་
ཨམ་ ལས་ གློག་མེ་ནུས་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡྫོད་མི་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་
འདུའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་གློག་མེད་ལས་འཛིན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ལས་ཁུངས་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་གནང་ཟེར་ཞུ་ཡི།

ཚྫོགས་



དེ་ལས་ ནང་རར་རྒཔྫོ་གིས་ གློག་མེ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་ཚར་རུང་ གློག་མེ་མ་བཏང་པར་ཡྫོད་མི་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན་དང་ མདུན་མང་གི་
གཡུས་ཚན་ག་ར་ལུ་གློག་མེད་ཁྱབ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡྫོད་རུང་

ད་ལྟྫོ་

གློག་མེ་ཀྱི་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་

མ་ཚུད་པའི་དྲི་བ་ཞུ་མི་ལུ་

འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ དང་པ་ གློག་མེ་ཀྱི་ལཱ་འབད་ཚར་རུང་ གློག་མེ་མ་བཏང་པར་ཡྫོད་མི་འདི་ སྤུད་ཚད་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དྫོན་
ལུ་ཨིནམ་དང་ དེ་ལས་ མདུན་མང་གི་ཐད་ཁར་ ཤུལ་མའི་འཆར་གཞི་ནང་བཙུགས་འདི་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི།


ད་རུང་ ནང་རར་རྒཔྫོ་གིས་ ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་གློག་ཐག་འདི་གི་ སྒོ་གླིང་ལུ་ གློག་ཐག་ཚུ་ངང་ལ་ཤིང་ལ་སྫོགས་པ་ཚུ་གུར་ཐྫོག་འདི་
ཡྫོདཔ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་ཅིག་མེདཔ་ལས་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་གློག་ཐག་གསརཔ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ལུ་ འཛིན་
སྐྱོང་པ་གིས་

གནད་དྫོན་འདིའི་རར་ལས་

ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ལུ་སྙན་ཞུ་དང་ཞུ་བ་ཚུ་ཕུལ་ཡྫོད་རུང་

ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་པའི་གློག་

ཐག་གསརཔ་ལེན་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཉུང་ཐག་ལྫོ་ངོ་༣༠ ལང་དགོ་པའི་ ཚད་གཞི་གཅིག་ཡྫོདཔ་ལས་ སྒོ་གླིང་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཡྫོད་པའི་་གློག་ཐག་འདི་ ལྫོ་ངོ་༡༠ ལྷགཔ་ཅིག་ལས་མ་འགྱོཝ་ལས་ གསརཔ་ཐྫོབ་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི། 


དེ་ལས ཚྫོགས་དམངས་ཀྱིས་ གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་གྲོས་ཚུ་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གནང་བཞིནམ་ལས་ ངང་ལ་རྒཔྫོ་གིས་ ཞུ་བ་

ཕུལ་མི་ལྟར་ ད་ལྟྫོ་ པཱ
པཱན
ན་སྦ
སྦང
ང་ལུ
ལུ་་ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་གློ
གློག
ག་མེ
མེ་་ཨམ་འདི
དིའི
འི་་ ལྷ
ལྷན
ན་ཐབས་གློ
གློག
ག་མེ
མེ་་ཨམ་གཅི
ཅིག
ག་གཞི
ཞི་་བཙུ
ཙུག
གས་འབད་དགོ
གོཔ
པ་ཁག་ཆེ
ཆེ་་

དྲག
དྲ
གས་ཡད
ྫོ པ་ལས་བརྟེ
རྟེན
ན་ གཞལ་སྒ
སྒང
ང་ལུ
ལུ་་ཡད
ྫོ ་པའི
འི་་ འབྲུ
བྲུག
ག་གློ
གློག
ག་མེ
མེ་་ལས་འཛི
ཛིན
ན་ཡི
ཡིག
ག་ཚང་དང་གཅི
ཅིག
ག་ཁར་ གྲོ
གྲོས
ས་བསྟུ
སྟུན
ན་འབད་འདི
དི་་
འབྲེ
བྲེལ
ལ་ཡད
ྫོ ་ཡི
ཡིག
ག་ཚང་ཚུ
ཚུ་་ནང་ཞུ
ཞུ་་བ་ཕུ
ཕུལ
ལ་ནི
ནིའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ །


༢ ལུང་ཕྫོགས་སྒོ་ནྫོར་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་མདྫོ་ཆེན་གྱིས་ ལུང་ཕྫོགས་སྒོ་ནྫོར་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་འཆར་གཞི་དང་ལས་སྣ་ དེ་ལས་
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།


༣ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་

གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་

ནང་ལས་སྣ་སྒོ་བཀྲམ་འབད་ཡྫོད་པའི་ འཆར་གཞི་དང་ལས་སྣ་ དེ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཚུ་གསལ་ཞུ་ཕུལ་ཡི།
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

དེ་ལུ་ ནང་རར་རྒཔྫོ་གིས་ མདུན་མང་ཚ་ཆུ་དང་ མདུན་མང་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ བརྒྱུད་ལམ་བར་མ་བཟུམ་པར་ལུས་ཡྫོད་མི་དང་
མདུན་མང་ཚ་ཆུ་ནང་

BICMA ལས་གནང་ཡྫོད་པའི་བརྒྱུད་ལམ་ཀཝ་འདི་

ས་གནས་གཞན་ཁར་འབག་འགྱོ་ཡྫོདཔ་ལས་

ལྫོག་ཐྫོབ་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ཟེར་ཞུ་མི་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ ཀ་ལམ་ཏེ་ལུ་ 2G ལས་ 3G ལུ་ཡར་སེང་འབད་མི་འདི་གིས་

ཁྱད་རིག་དང་འཁྲིལཝ་དང་ ཧེ་མ་ 2Gབདའ་ཟུན་མི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ 3G གི་ཞབས་ཏྫོག་བཙུགས་ཡྫོད་པའི་བརྒྱུད་ལམ་འདི་
བདའ་མི་ཟུན་པར་ལུས་འྫོང་ཟེར་ཞུ་ཡི། 


ནང་རར་རྒཔྫོ་གྱིས་ ད་ལྟྫོ་ཡྫོད་པའི་ Postpaidགི་ ཞབས་ཏྫོག་ཡྫོད་མི་འདི་གི་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་འཐུས་སྫོད་ནི་ནང་དཀའ་ངལ་

འབྱུང་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ Fix Lineགི་བརྒྱུད་ལམ་གནང་དགོ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཡྫོད་མི་འདི་ ཚྫོགས་དམངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྫོང་
ཁག་ BICMA ངོ་ཚབ་ཀྱི་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ BICMA ཡིག་ཚང་ནང་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནིའི་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡྫོད། 



ཚྫོགས་དམངས་ཀྱི་གནད་དྫོན་འདིའི་ཐད་ཁར་ གསུང་གྲོས་ཚུ་ཞིབ་ཞིབ་འབད་གནང་ཞིནམ་ལས་ རང་སའི
འི་
ྫོ ་རྒེ
རྒེད
ད་འག
ྫོ ་ནང་ བརྒྱུ
རྒྱུད
ད་

ལམ་གྱི
གྱི་་ཀཝ་ས་ྫོ སར
ྫོ ་འབད་ནི
ནི་་དང་ བརྒྱུ
རྒྱུད
ད་ལམ་བདའ་མ་ཟུ
ཟུན
ན་མི
མི་་ས་ཁོ
ཁོང
ངས་ཚུ
ཚུ་་ ཐ་ྫོ བཀོ
ཀོད
ད་འབད་དེ
དེ་་ འབྲུ
བྲུག
ག་བརྒྱ
རྒྱད
ད་འཕྲི
ཕྲིན
ན་དང་བཀྲི
ཀྲིས
ས་

སེལ
སེ
ལ་ལུ
ལུ་་ཕུ
ཕུལ
ལ་འདི
དི་་ དཀའ་ངལ་སེ
སེལ
ལ་དགོ
གོཔ
པ་དང་ འཆར་གཞི
ཞི་་གི
གི་་སྙ
སྙན
ན་ཞུ
ཞུ་་ལྟ
ལྟར
ར་ བརྒྱུ
རྒྱུད
ད་ལམ་གྱི
གྱི་་ཀཝ་ཚུ
ཚུ་་ ས་ཁོ
ཁོང
ངས་ངོ
ངོས
ས་འཛི
ཛིན
ན་འབད་
དེ་་ འཆར་གཞི
དེ
ཞི་་ནང་བཙུ
ཙུག
གས་ཚར་མི
མི་་ཚུ
ཚུ་་ འཕལ་མགྱོ
གྱོག
གས་རང་གཞི
ཞི་་བཙུ
ཙུག
གས་འབད་དགོ
གོ་་པའི
འི་་ཞུ
ཞུ་་བ་ཕུ
ཕུལ
ལ་ནི
ནིའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་གྲུ
གྲུབ
བ་ཡད
ྫོ །


དེ་ལས་ འབྱྫོག་དཀར་རྒཔྫོ་གིས་ རླུང་ར་སྫོང་གི་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཀ་བ་འདི་ རྒེད་འགོ་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡྫོད་པའི་ ས་ཁོངས་
ནང་ སྫོ ་ཤུག་འབད་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་མི་ལུ་

བྲུག
ག་བརྒྱུ
རྒྱུད
ད་འཕྲི
ཕྲིན
ན་ལས་འཛི
ཛིན
ན་གྱི
གྱིས
ས་ འབྱ
བྱྫོག
ྫོ ་དཀར་རྒ
རྒཔ
པ་ྫོ གི
གིས
ས་གྲོ
གྲོས
ས་
འབྲུ

འཆར་བཞི
ཞིན
ན་ དབྱེ
བྱེ་་ཞི
ཞིབ
བ་འབད་དེ
དེ་་ ས་ྫོ སར
ྫོ ་འབད་དགོ
གོ་་པའི
འི་་གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་གྲུ
གྲུབ
བ། 


༤ བཀྲིས་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ བཀྲིས་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ དེ་ལས་ བརྒྱུད་ལམ་གྱི་
ཁྱབ་ཚད་ཚུའི་རར་ལས་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ སྫོན་ཞུ་ཕུལ་ཡྫོདཔ་ཨིན།
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

བདུ
དུན
ན་པ་༽ དྲི
དྲི་་བཀོ
ཀོད
ད་ལས་རི
རིམ
མ། 


༡ ཀྲོང་རྒེད་རྒཔྫོ་གིས་ གཡུས་ཚན་སྫོ་སྫོའི་ས་གནས་ནང་ གློག་མེ་ཀཝ་དང་གློག་ཐག་ཉམས་ཆག་ཤྫོར་ཏེ་ཡྫོད་མི་དང་ ལེགས་

བཅོས་དང་ཉེན་སྲུང་ག་དེ་སྦེ་ཡྫོད་ག་ཟེར་ཞུ་ཡི་ དེ་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་གྱིས་ ནམ་བྱཱ་ལུ་གཞན་ལས་སྣ་འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་
ཡྫོདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་སྟྫོབས་ཀྱི་ལང་མ་ཚུགས་པར་ཡྫོདཔ་ལས་ ནམ་དགུན་ལས་ཕར་ཕག་ཞུ་གེ་ཟེར་ཞུ་ཡི། 


༢

འཕངས་མཁར་རྒཔྫོ་གིས་

པྫོང་ཅུ་ལ་སྤྱི་འྫོག་ཚུ་ནང་ལུ་

འགྲུལ་འཕྲིན་ཞབས་ཏྫོག་ལེགས་ཤྫོམ་མེད་པའི་རར་ལས་ཞུ་མི་ལུ་

འབྲུག་རྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ བརྒྱུད་ལམ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཅ་ཆས་ཚུ་འཕལ་རང་ལྷྫོད་པ་ཅིན་ ཞབས་
ཏྫོག་ཚུ་ག་ཨིནམ་སྦེ་ཕུལ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི།


༣ ཀྲོང་རྒཔྫོ་གིས་ བེར་ཏི་དང་ གོང་ཕུག་སླྫོབ་གྲྭའི་ཉེས་འདབས་ དེ་ལས་ དྭངས་མཁར་ལུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་རྒྱུད་ལམ་ཞབས་

ཏྫོག་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ཐྫོབ་མ་ཚུགས་པའི་རར་ལས་ཞུ་མི་ལུ་ འབྲུག་རྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ ཀྲོང་ཀ་ལ་སྫོང་དང་ རིའུ་ཏ་

ལ་ལུ་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཀཝ་གསར་བཙུགས་འབད་མི་འདི་གི་ དཀའ་ངལ་གསལ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ཡི། 
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

བརྒྱ
རྒྱད
ད་པ་༽ གྲོ
གྲོས
ས་ཆོ
ཆོད
ད་དང་ལེ
ལེན
ན །

རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

གྲོས་ཆོད་དང་ལེན་དྫོན་ལུ་

ཚྫོགས་འདུ་ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་གྲོས་

གནང་ཡྫོད་པའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ཚྫོགས་དམངས་ལུ་ གྲོས་ཆོད་བཅུད་བསྡུ་ལྷག་འདི་ཕུལ་ཡྫོད། 

དེའི་སྐབས་ འབྱྫོག་དཀར་རྒཔྫོ་གིས་ གྲོས་ཆོད་དྫོན་ཚན་ ལྔ་པ༽ ལུང་ཕྫོགས་ཡིག་ཚང་གི་ སྒྲུབ་འབྲས་དང་འཆར་གཞི་ དེ་
ལས་ འཆར་དངུལ་གྱི་སྙན་ཞུའི་ ནང་གསལ་དྫོན་ཚན་ ༣ པ་ནང་ ས་གནས་རླུང་ར་སྫོང་གི་ རྒྱུད་ལམ་ཀ་བ་སྫོ་སྫོར་རར་མ་ཚུད་
པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་འདི་ གནད་དྫོན་འདི་ གྲོས་ཆོད་ནང་བཙུགས་ནིའི་གྲོས་ཐག་བཅད་དེ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་ གྲོས་
ཆོད་ཚུ་ཚྫོགས་དམངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངོས་ལེན་ཡྫོདཔ་སྦེ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ་ཡྫོད།
དགུ
གུ་་པ་༽ མཇུ
ཇུག
ག་བསྡུ
སྡུའི
འི་་གསལ་བཤད།

༉ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ ཁྲི་འཛིན་ཁ་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ མཇུག་བསྡུའི་གསལ་བཤད་ནང་ ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་ ཚྫོགས་

ཐེངས་བརྒྱད་པ་འདི་ ཉིནམ་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ ཚྫོགས་པའི་སྐབས་སུ་ གྲོས་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚྫོགས་དམངས་གི་ཁ་ཐུག་

ལས་ བཅའ་མར་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ གཏྫོགས་གནངམ་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་ཅིག་འབད་ འགྱོ་ཡྫོདཔ་དང་། རྩིས་ལྫོ་ ༢༠༢༠
༢༠༢༡

ལྫོའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་

གྲུབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་དང་

འཆར་གཞི་བཅུ་གཉིས་པ་ཡང་

གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

ལེགས་ཤྫོམ་འབད་གྲུབ་ཚུགས་པའི་ རེ་སྫོན་ཡྫོད་ལུགས་ཚུ་གསུང་ཡྫོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ དྲགོས་རྫོང་བདག་གི་ དབུ་གཙྫོད་པའི་
བམ་གནས་རྟེན་མཆོག་དང་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་ ལས་ཁུངས་དང་ལུང་ཕྫོགས་ དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་ཁག་གི་ འགོ་

དཔྫོན་ལྟ་རྫོག་པ་འབད་ བྱྫོན་གནང་མི་ཡྫོངས་ལུ་ ལྫོ་གསར་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་དང་ གསུང་གྲོས་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་འབད་ གནང་
ཚུགས་པའི་ཁར་ གྲོས་སྡུར་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་འབད་ གནང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲེན་དགའ་འཚྫོར་ཡྫོད་ཟེར་ཞུ་ཡི། 
ཅུ་་པ་༽ བཀྲི
ཀྲིས
ས་སན
ྫོ ་ལམ་ཀྱི
ཀྱི་་མཛད་རི
རིམ
མ།
བཅུ

སྤྱི་ལྫོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལུ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་ ཁྲི་འཛིན་ངོ་ཚབ་ བམ་གནས་བརྟེན་མཆོག་དང་ དྲགོས་རྫོང་
བདག་མཆོག་ དེ་ལས་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མི་དང་ལྟ་རྫོགས་པ་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྫོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་ཚེ་
ཞབས་པད་བརྟེན་ནིའི་དྫོནལུ་ ཞབས་བརྟེན་དང་ བཀྲིས་སྫོན་ལམ་ཕུལ་ཏེ་ རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པ་འདི་ མཇུག་གྲོལ་
མཛད་གནང་ཡི།


***

སྤྱི་ཚེས་༡༤/༠༩/༢༠༢༠ ལུ།

ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད 
ཁྲི་
ཛིན
ན་ངོ
ངོ་་ཚབ།
ཁྲི་འཛི
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ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ།

བཅུ
ཅུ་་གཅི
ཅིག
ག་པ་༽ བཅའ་མར་གཏག
ྫོ ས་མི
མི་་མཚན་ཐ།ྫོ 
རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་འཐུས་མིའི་མཚན་ཐྫོ།

1) ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད། བར་རྫོ་རྒཔྫོ། ༼ཁྲི་འཛིན་ངོ་ཚབ།༽
2) རྫོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

ནང་རར་རྒཔྫོ།

4) དབང་རྒྱལ།

ཀྲོང་རྒཔྫོ།

3) དངོས་གྲུབ།
5) བཀྲིས།

ཤིང་མཁར་རྒཔྫོ།
འཕངས་མཁར་རྒཔྫོ།

6) ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག

འབྱྫོག་དཀར་རྒཔྫོ།

8) པདྨ་བསམ་གྲུབ།

སྒོ་ཤིང་དམང་མི།

10) སེངྒེ་དབང་ཕྱུག

ནང་རར་དམང་མི།

12) སངས་རྒྱས།

ཀྲོང་དམང་མི།

7) རིན་ཆེན་དབང་འདུས། ངང་ལ་རྒཔྫོ།
9) ཚེ་རང་བསྟན་འཛིན།

11) པདྨ་བཀྲིས།

བར་རྫོ་དམང་མི།

ཤིང་མཁར་དམང་མི།

13) ཆོས་འཕེལ།

འབྱྫོག་དཀར་དམང་མི།

15) ངག་དབང་རྫོ་རྗེ།

ངང་ལ་དམང་མི།

14) ཚེ་རིང་ནྫོར་བུ།

16) བཀྲིས་ཆོས་སྒྲོན།

17) བསྫོད་ནམས་ཉི་མ།

འཕངས་མཁར་དམང་མི།
ཁྲོམ་སྡེ་ངོ་ཚབ།

རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུའི་དྲུང་ཆེན། གྲོས་ཆོད་ཟིན་བྲིས་པ།
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༉ ས་གནས་གཞུང་གཉིས་པའི་ གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཚྫོགས་འདུ་ཐེངས་༨ པའི་ལྟ་རྫོགས་པའི་མཚན་ཐྫོ།


1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

བྫོ་བཟང་རྫོ་རྗེ།

དྲགོས་རྫོང་བདག

བསྫོད་ནམས་རྫོ་རྗེ།

པཱན་སྦང་དྲུང་པ།

ཨྫོན་ལྷུན་གྲུབ།

རྫོང་ཁག་སྒོ་ནྫོར་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་འྫོགམ།

ཚེ་རིང་སྟྫོབས་རྒྱས།

འགོ་འཛིན་ ལམ་འགྲུལ་ཉན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན།

སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག

འཛིན་སྐྱོང་པ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་འཛིན་ཚད།

ཀུན་བཟང་རྫོ་རྗེ།

རྫོང་རབ།

ལིང་དཔྫོན་དྭངས་གསལ། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔྫོན་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ གཞལམ་སྒང་།
དྲུང་འཚྫོ་ འཇམ་དཔལ་རྫོ་རྗེ། མདྫོ་ཆེན་ ལུང་ཕྫོགས་སྒོ་ནྫོར་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ།
ཁྱུང་ལ་རྫོ་རྗེ།

རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན།

10) འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚྫོ།

རྫོང་ཁག་འཆར་གཞི་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་འྫོགམ།

12) སི་བཱི་མྫོང་གར།

བཟྫོ་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན། ཏིང་ཏི་སྦི་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས།

11) འཇམ་དཔལ་ཨྫོན།
13) ཚེ་དབང་རྫོ་རྗེ།
14) ཨྫོན་རྡེ་རྗེ།

15) བསམ་ཚེ་དབང་།
16) ཚེ་ག་རྫོ་རྗེ།

17) ཤེས་རབ་བཟང་མྫོ།
18) བཀྲིས་དྫོན་གྲུབ།
19) ཕུརཔ་ཚེ་རིང་།

20) ལབ་ཀུ་མར་ཆེ་ཏི་རི།

རྫོང་ཁག་སྫོ་ནམ་འགོ་དཔྫོན་ངོ་ཚབ།

འབྲུག་སྫོ་ནམ་དང་ཟས་ཆས་ཁྲིམ་དྫོན་དབང་འཛིན་འགོ་དཔྫོན།
འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན། བ་མེན་གསྫོ་སྐྱོང་ཁང་།

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འགོ་དཔྫོན།

གྲོང་གསེབ་ཚྫོང་ལས་གོང་འཕེལ་ཚད་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གོངམ།
ཞིབ་རྫོགས་རྫོང་ཁག་མཐའ་འཁོར་འགོ་དཔྫོན།
རྫོང་ཁག་ས་ཁྲམ་འགོ་དཔྫོན་གོངམ།

ཞིབ་རྫོགས་རྫོང་ཁག་སྫོལ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན།

རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་གཙྫོ་འཛིན་འགོ་དཔྫོན།

21) རྫོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

ཞིབ་རྫོགས་རྫོང་ཁག་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔྫོན།

23) སངས་རྒྱས་གྲགས་པ།

འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ཚད་འཛིན་འགོ་དཔྫོན།

22) འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན།
24) མྫོ་ཧཱན་སུ་བྷ།

25) འཕྲིན་ལས་སྟྫོབས་རྒྱས།

26) ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།

27) བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
28) རྫོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

འབྲུག་ས་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་ཚད་འཛིན།

ཞིབ་རྫོགས་བར་དྫོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔྫོན།
རྫོང་ཁག་གསྫོ་བའི་འགོ་དཔྫོན་འྫོགམ།
ཞིབ་རྫོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔྫོན།

རྫོང་ཁག་ཞི་བའི་ཐྫོ་བཀོད་དང་མི་རྩིས་འགོ་དཔྫོན།

སླྫོབ་སྟྫོན་པ་ གྲོང་གསེབ་གོང་འཕེལ་སྫོང་བརར་ལྟེ་བ།
ཤྫོགས་གྲངསiii
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29) བཀྲིས་རབ་བརན།

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་ ཀྲོང་རྒེད་འྫོག

30) ལས་སྐྱིད་ཆོས་གྲགས།

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་ འབྱྫོག་དཀར་རྒེད་འྫོག

32) སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་ སྒོ་ཞིང་རྒེད་འྫོག

34) ཨྫོན་འཚྫོ་མྫོ།

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུ་འགོ་དཔྫོན་གོངམ།

31) བསྫོད་ནམས་རྒྱལ་ཚན།
33) ཨྫོན་ཕུན་ཚྫོགས།
35) དམ་ཆེན།

36) ཡྫོན་ཏན་སྒྲོལ་མ།
37) སི་ཏ་གུ་རུང་།

38) པདྨ་བདེ་ཆེན།

39) བསྫོད་ནམས་བཟང་མྫོ།
40) སྐལ་བཟང་དབང་མྫོ།
41) ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ།

42) ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།

43) བྫོ་བཟང་དྫོན་གྲུབ།
44)

ཨྫོན་རྫོ་རྗེ།

འཛིན་སྐྱོང་པ་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་།

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་ ནང་རར་རྒེད་འྫོག

བཟྫོ་རིག་པ།

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་ འཕངས་མཁར་རྒེད་འྫོག

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་ ཤིང་མཁར་རྒེད་འྫོག
བཀྲིས་བརྒྱུད་འཕྲིན་ངོ་ཚབ།

རྫོང་ཁག་དཔལ་འབྱྫོར་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔྫོན།

ནག་འཚལ་འགོ་དཔྫོན་གོངམ། མངའ་སྡེ་ནག་འཚལ་ཡིག་ཚང་།

འཛིན་སྐྱོང་པ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད།

རྫོང་ཁག་ར་ལྟྫོག་དང་མཉམ་འབྲེལ་འགོ་དཔྫོན།

འཕྲུལ་རིག་པ་ རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་སྡེ་ཚན།

རྫོང་ཁག་མི་སྟྫོབས་འགོ་དཔྫོན་གོངམ།

45) ཀུན་བཟང་དབང་མྫོ།

རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔྫོན།

47) ནྫོར་བུ་བཟང་མྫོ།

རྫོང་ཁག་མཛེས་ལྡན་འགོ་དཔྫོན།

46) འགྲིམ་དཔྫོན་གོང་མ་ ཚེ་རིང་རྫོ་རྗེ། རུ་ཁ་འགྲིམ་དཔྫོན་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ།
48) རན་མགྲིན།

49) དེའུ་ཀུ་མར་ཆེད་ཏི་རི།
50) ཨ་རུ་ན་སིང་ཅུ་རི།

51) བསྫོད་ནམས་དབྱངས་ཅན།

རྫོང་ཁག་གནས་སྡུད་འགོ་དཔྫོན།

རྫོང་ཁག་ཚད་འཛིན་འགོ་དཔྫོན།
རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་པ།

རྫོང་ཁག་བཟྫོ་བཀོད་པ།
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ཤྫོགས་གྲངསiiii
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བཅུ
ཅུ་་གཉི
ཉིས
ས་པ༽ ཟུ
ཟུར
ར་སྦྲ
སྦྲག
གས།

༡ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ལུ་ མི་སེར་གྱི་ཉོགས་མེད་གན་རྒྱ།

ཤྫོགས་གྲངསiiv
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ཤྫོགས་གྲངསv
v
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ཤྫོགས་གྲངསv
v
i
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ཤྫོགས་གྲངསv
vii
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ཤྫོགས་གྲངསv
viii
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༢ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས།

ཤྫོགས་གྲངསiix
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ཤྫོགས་གྲངསx
x
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ཤྫོགས་གྲངསx
xiii
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དམིགས་བསལ་རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པའི་གྲོས་ཆོད
༼ས་གནས་གང་གས་པ་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ།༽

༉ དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད།
གཞལམ་ང་ས་གནས་གང་གས་པ་ དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་
འ་རང་གས་གནམ་ལོ་ས་ཕོ་་ལོ་ ་ ༤ པ་ས་
༩ འམ་ ་ལོ་ ༢༠༡༨ ་ ༠༥ པ་
ས་ ༢༣ །
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དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད།

༼དཀར་ཆག༽
ཨང་།
༡

འ་འད་ན་འལ་་མཛད་མ།

༣

གང་ས་དས་ག།

༢

༤
༥

དན
ོ ་ཚན།

ཤག
ོ ས་ངས།
༡

་འན་ཁ་ག་ལས་ འ་ད་གང་བཤད།

༡

༣-༥༥

མག་བ་གསལ་བཤད།

༥

འས་་དང་་ོག་པ་མཚན་མཐོ།

༦ - ༨
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དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད།
༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ དགས་བསལ་ང
ོ ་ཁག་ཚཊ
ོ ་འ་ས་ག།

དང་པ།༽ བགས་ལ་ན་མ་ཚག
ོ ས་པ་མཛད་མ།

རང་གས་གནམ་ལོ་་ཕོ་་ལོ་ རང་་ ༤ པ་ས་ ༩ འམ་ དན་ས་ ༢༣/༠༥/༠༡༨ ་ གཟའ་ར་འོད་ོར་ན་

མ་ཚོགས་པ་ ནམ་དང་འལ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ ་འན་མག་ས་ད་བགས་ཐོག་ ས་ཤོག་ོང་བདག་
དང ཚོགས་འ་འས་་ ་ལས་ ོང་ཁག་ནང་འད་་ ་ཚན་དང་ང་ོགས་ཁག་་ འ་དཔོན་་འཛོམས་ཐོག་་

རང་གས་ར་ོལ་བཟང་པོ་ བགས་ལ་ན་མ་ཚོགས་པ་ མཛད་མ་་ན་འལ་དང་བཅས་ འ་བགས་གནང་
ཡོདཔ་ན།

གས་པ༽ འ་འད་གང་བཤད།

་འན་མག་ས་ དགས་གསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འ་ གཙོ་བོ་རང་ ་ཚོགས་ནང་་ གང་ས་གནང་

་དོན་་ ས་ག་ལ་་དོན་་ན་ར་གང་ཡོདཔ་ན། ་ལས་ ད་ས་་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་ གསརཔ་

འབད་བཅའ་མར་གཏོགས་་ ནག་འཚལ་གཙོ་འན་འ་དཔོན་ ་བ་་ས་ཐོ་བད་འ་དཔོན་ ་ལས་ བ་དོན་འལ་
ག་འ་དཔོན་ གམ་་ དགས་གསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་འོན་པ་གས་གསོ་ར་་འ་ དགས་གསལ་ོང་
ཁག་ཚོགས་འ་འ་བགས་ཡོདཔ་ན།
གམ་པ༽ གང་ས་དས་ག།

༡- བཙག་འ་བས་་ ཚོགས་ན་བགས་ན་དོན་་ ས་གནས་་བཅད་མཚམས་ ་ར་་བས་བ་དོག་

དང་འལ་་ བར་བལ་མཛད་གནང་ད་པ་་བ་ ལ་ད་པ་གནད་དོན་་ཡང་ ན་མ་བཅད་མཚམས་་

ས་ ་ར་་་ དཀའ་ངལ་འངམ་ལས་ བཙག་འ་ན་ཚོགས་་བཅའ་མས་དང་འལ་་ ལོ་་བ་ག་

ག་བར་བས་མཛད་འབད་མ་གཔ་ལས་ བཞག་ད་པ་བཀའ་ན་ོད་་ ་བན་ ད་ས་ བཅའ་མས་
དང་འལ་ ལོ་་བ་ཐམས་ལང་སོངཔ་ལས་ བཅད་མཚམས་བར་བད་འབད་གནང་་ད་པ་ས་ག་ལ་་
ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།

Page 3 of 8

197

དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད།
༢- ་འོག་ར་ོད་ས་ འན་ང་འཆར་ག་དཔ་ལས་བན་ ་ར་་་དཀའ་ངལ་འང་དོཝ་ཡོད་་་

ཡང་ བཅའ་མས་དང་འལ་་ ་ར་་་ཁར་ོད་དཔ་ཡོད་ང་ ལ་ལས་ ན་མ་བན་ག་ན་མ་ བཀའ་
་ོདཔ་ལས་ ་་་ ་ར་་་ བཀའ་ངལ་ང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ར་ོད་འན་ང་་བཅའ་མས་ག་བཟོ་
གནང་ད་པ་ ས་ག་ལ་་ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།

༣- ས་གནས་གང་ང་ལས་ངས་་ ཁ་ག་ལས་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ ས་ད་་ར་ ན་ཁག་དང་ལས་

ངས་་ནང་ ་ག་ལ་ན་ལམ་གས་ བར་བས་འབདཝ་ལས་བན་ འཆར་ག་་འབད་་ནང་ དཀའ་

ངལ་འང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལམ་གས་་ར་ ལ་མ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ནང་ ལས་ངས་་ཁ་གས་ལས་
གནད་དོན་་་ར་ ་བ་ལ་ད་པ་ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།

༤- འཆར་ལོ་བ་གག་པ་ འཆར་དལ་ར་གང་ས་གནང་།
༤.༡- ནང་ར་ད་འོག་་ མང་་་ལས་འལ་ལས་ ཐོབ་པ་འཆར་དལ་ག་་ RWSS ལས་

དལ་མ་ ས་ཡ་ ཚག་ག་ག་་ ༼༠.༦༦༥/-༽ དང་ GSP ནང་ལས་ ས་ཡ་་ ༼༥.༠༠/-༽ ཡོངས་བོམས་
ས་ཡ་ ་དང་ཚག་ག་ག་་ ༼༥.༦༦༥/-༽ འ་ བར་ོ་ད་འ་ནང་ མང་་་ལས་འལ་ཐོག་་ ད་ོ་ ་

འབད་བ་གང་ཡོད་་ནང་ མ་ཤར་ང་ཕ་དང་ ཝ་ར་སོ་ནམ་ང་ལམ་ལ་་ མ་དལ་མ་ལང་པར་ཡོདཔ་

ལས་་ནང་་ ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་ ན་ཚོགས་ཁ་ག་ལས་ འཆར་དལ་འར་བད་་གནང་

བ་ ག་ཨང་ ་ན་ཅ་/་་/མ་ཅ་་/༢༠༢༨/༡༤༠༠

ར་་ ནང་ར་ད་འོག་ལས་ བར་ོ་ད་

འོག་་ གནང་་ས་ད་བ་ཡོདཔ་དང་ མ་དལ་་་ཡང་ ག་ར་ལོངས་ོད་་ བ་འས་ན་་ལ་་་

བར་ོ་ད་འོག་ ཁ་ག་ལས་ལ་ད་པ་ ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།

༤.༢- ་་ངས་་ ས་ནམ་་བད་་བ་ མ་འ་ སོ་ནམ་དང་་ནོར་་ཁ་གས་ལས་ ད་འོག་

བདག་ང་དང་གག་ཁར་ གས་ཤོག་བཀབ་་ན་ན་དང་ ཡང་ན་ མ་འ་བབ་བནམ་ལས་ ང་ཚད་ན་
བར་འབད་་ན་ན་་ གས་ཤོམ་འབད་གང་ས་གནང་ད་པ་ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།

༤.༣- ས་ག་དང་གསོ་བ་་ཚན་ ་ལས་ འཕངས་མཁར་ད་འོག་་ནང་ འཆར་དལ་མ་ལང་པར་ཡོད་

་འ་ ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་ན་ཚོགས་་ མ་དལ་་གནང་ཐབས་ག་མཛད་གནང་ར་བ་་

བ་ལ་་དང་ ོང་ཁག་ང་འལ་གནང་ན་མ་དལ་ཐོག་ ད་ོ་བ་འོ་ཡོད་པ་ ར་་་་མཔ་་མ་དལ་
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ག་ས་འ་ ང་་་རང་བན་ར་འང་མན་ན་བཙོང་ས་མ་བ་་དང་ ་་ང་་ཡོད་པ་ ་འབབ་

་་བར་ ་ོད་ག་་བགས་་དོན་་གནང་་་ འཆར་དལ་བར་བས་འབད་ཡོད་པ་ ས་ད་བ་
ཡོདཔ་ན།

༥- ས་ག

༥.༡- ས་ག་་ཁ་ག་ལས་ ོབ་་་བམ་ད་པ་ ར་ན་་ལ་ཡོད་་འ་ ཚོགས་འ་

འས་་་བར་ན་ གང་ས་་ གས་ཤོམ་འབད་གནང་བན་ལས་ ཚོགས་འ་འས་་་ ཁ་གས་ལས་

་ཁ་་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འས་་་ བར་ནང་མ་བགས་པར་ ས་ག་་ལམ་ོན་དང་འལ་་ ད་ོ་
ན་་དང་འལ་མཛད་ད་པ་ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།

༥.༢- ས་ག་་ཁ་ག་ལས་ ོབ་་་བ་ག་བགས་འབད་ད་པ་ ས་ག་བགས་ཡོད་་

འ་ ཚོགས་ན་བགས་ཐོག་ལས་ འམ་ཤར་ོབ་་ང་བ་འ་ ོབ་་་བ་་ཡར་ང་གནང་་ས་ད་བ་
ཡོདཔ་ན།

༦- འཕངས་མཁར་ད་འོག་་ སང་་་གས་ཚན་ནང་་ ་ང་ནང་མ་བ་ཡོད་་འ་་ར་ ཚོགས་

དམངས་ཁ་ག་ལས་ གང་ས་་གས་ཤོམ་འབད་གནང་བནམ་ལས་ འལ་ཡོད་ལས་ངས་དང་ ན་ཚོགས་
་ཁ་ག་ལས་ མགས་པ་རང་བ་དད་འབད་བར་ ོན་དཔ་པ་་བ་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ ཁ་ག་ལས་
ལ་ད་པ་ས་ད་བ་ཡོདཔ་ན།

བ་པ༽ མག་བ་མཛད་མ།
ོང་ཁག་ཚོགས་འ་

་འན་ཁ་ག་ལས་

མག་བ་གསལ་བཤད་ནང་

ས་གནས་གང་གས་པ་

དགས་གསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ ཚོགས་པ་བས་་ ས་ག་དང་འལ་་ ཚོགས་དམངས་་ཁ་ག་ལས་ བཅའ་

མར་གས་ཤོམ་་ གཏོགས་གནངམ་ལས་ མཐར་འལ་ཅན་ག་འབད་ འ་ཡོདཔ་དང་། ས་ལོ་ ༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལོ་
བ་འས་་ཡང་གས་ཤོམ་་ བ་གས་པ་་བ་དང་ ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འས་་ ལས་ངས་དང་ང་ོགས་ ་

ལས་ ་ཚན་ཁག་་ འ་དཔོན་་ོག་པ་འབད་ ོན་གནང་་ཡོངས་་ ལོ་གསར་བས་བ་གས་དང་ གང་ས་་
གས་ཤོམ་འབད་ གནང་གས་པ་ཁར་ ས་ར་་གས་ཤོམ་འབད་ གནང་་་ བཀའ་ན་དགའ་འཚོར་ཡོད་ར་་

་ བས་ོན་ལམ་བཅས་ ས་གནས་གང་གས་པ་ དགས་གསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་འ་ མག་བ་ཡོདཔ་ན་
ནོ།།

བཀའ་ན་།
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༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ དགས་གསལ་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ འས་་མཚན་ཐ།ོ
ཨང་།

མཚན་ཐ།ོ

་གནས།

༡

སངས་ས་ལས་འོ།

༼་འན༽ ་ང་པོ།

༢

ན་བཟང་འར་ད།

༼་འན་འོག་མ༽ བར་ོ་པོ།

༣

ོ་་དབང་ག

ནང་ར་པོ།

༤

དས་བ།

ང་མཁར་པོ།

༥

དབང་ལ།

བངས་པོ།

༦

བས།

འཕངས་མཁར་པོ།

༧

་ང་དབང་ག

འོག་དཀར་པོ།

༨

ན་ན་དབང་འས།

ངང་ལ་པོ།

༩

པ་བསམ་བ།

་ང་དམང་།

༡༠

་རང་བན་འན།

བར་ོ་དམང་།

༡༡

་དབང་ག

ནང་ར་དམང་།

༡༢

པ་བས།

ཤང་མཁར་དམང་།

༡༣

སངས་ས།

བངས་དམང་།

༡༤

ས་འལ།

འོག་དཀར་དམང་།

༡༥

་ང་ནོར་།

འཕངས་མཁར་དམང་།

༡༦

ངག་དབང་ོ་།

ངང་ལ་དམང་།

༡༧

བས་ས་ན།

མ་་་ཚབ།

༡༨

བསོད་ནམས་་མ།

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ང་ན། ས་ད་ན་ས་པ།
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200

དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད།

ཨང་།

༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ དགས་གསལ་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ ་ག
ོ ་པ་མཚན་ཐ།ོ
མཚན་ཐ།ོ

་གནས།

༡

ས་ཧར་ཀ་ས་ཏ་མང་།

ོང་བདག

༢

ས་བསོད་ནམས་ོ་།

ན་ང་ང་པ།

༣

འན་དཔོན་ངམ་་ང་ེ།

གཞལ་ང་འགག་།

༤

ཨྱོན་ན་བ།

་ནོར་འ་དཔོན། ༼ོང་རབ་་ཚབ།༽

༥

བསམ་གཏན་དས་བ།

ཨར་ལ་་།

༦

་ང་ོབས་ས།

ལམ་འལ་ཉན་ང་དང་ལ་འན་དབང་འན།

༧

ཀ་དབང་ག

ས་ག་འ་དཔོན་གཙོ་འན་འོགམ།

༨

སངས་ས་དབང་ག

འག་བད་འན་ལས་འན་ཚད།

༩

ག་པ་་ང།

འཆར་ག་འ་དཔོན་་ཚབ།

༡༠

ན་ཚོགས།

ོང་ཁག་སོ་ནམ་འ་དཔོན།

༡༡

མོ་ཧན་་།

བ་དོན་འལ་ག་འ་དཔོན།

༡༢

ཀ་ོ་།

བཟོ་ག་འ་དཔོན་གཙོ་འན། ལམ་ལ་ལས་ངས།

༡༣

་དབང་ོ་།

འག་སོ་ནམ་དང་ཟས་ཆས་མ་དོན་དབང་འན་འ་དཔོན།

༡༤

ཨྱོན་་།

འན་ང་འ་དཔོན། བ་ན་གསོ་ང་ཁང་།

༡༥

ན་ན་མ་ལ།

འག་ལ་ན་ང་ལས་འན་ཚད་་འ་དཔོན།

༡༦

་ག་ོ་།

ང་གབ་ཚོང་ལས་ང་འལ་ཚད་འན་འ་དཔོན་ངམ།

༡༧

འཇམ་དཔལ་ཨྱོན།

མཐའ་འར་འ་དཔོན་་ཚབ།

༡༨

བསོད་ནམས་ན་བ།

ས་མ་འ་དཔོན་་ཚབ།
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201

དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ས་ད།
༡༩

ཨྱོན་ན་བ།

ོལ་འན་འ་དཔོན་་ཚབ།

༢༠

ན་།

ོང་ཁག་བཟོ་ག་འོག་དཔོན།

༢༡

་དབང་ོ་།

ད་ག་འ་དཔོན།

༢༢

བན་པ།

འན་ང་འ་དཔོན། འག་ས་མ་བམ་ལ་ཚད་འན།

༢༣

དཀར་ང་།

ོང་ཁག་གསོ་བ་འ་དཔོན།

༢༤

ལ་་ལ་ ་ང་།

འག་ག་་ལས་འན་ཚད།

༢༥

བསོན་ནམས་ལ་མཚན།

འག་དལ་ཁང་ཚད་འན།

༢༦

ཨྱོན་དབང་ག

མ་བ་འོག་དཔོན་་ཚབ།

༢༧

་དབང་བསམ་གཏན།

དལ་ས་འ་དཔོན་་ཚབ།

༢༨

བན་འན་དབང་འས།

་བ་་ས་དང་ ཐོ་བད་འ་དཔོན།

༢༩

་ཏ་་ང་།

ང་མཁར་བདག་ང་འ་དཔོན།

༣༠

ཨྱོན་ན་ཚོགས།

ནང་ར་བདག་ང་འ་དཔོན།

༣༡

བས་རབ་ན།

བངས་བདག་ང་འ་དཔོན།

༣༢

ས་རབ་ལ་མཚན།

་ང་བདག་ང་འ་དཔོན།

༣༣

ལས་ད་ས་གས།

འོག་དཀར་བདག་ང་འ་དཔོན།

༣༤

ཨྱོན་འཚོ་མོ།

བཙག་འ་འ་དཔོན།

༼སངས་ས་ལས་འོ།༽

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་འན།
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202

དམིགས་བསལ་རྫོོང་ཁག་ཚོོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད

ས་གནས་གང་གས་པ་ང
ོ ་ཁག་ཚོགས་འ།
དགས་བསལ་ཚག
ོ ས་འ་ངས་༢ པ།

༈ དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་མ་དང་ས་ད།
རང་གས་གནམ་ལོ་ས་མོ་ཕག་ལོ་ ་༡ པ་ས་༢༤ འམ་ ་ལོ་༢༠༡༩ ་༠༢ པ་ ས་༢༨ །

203

༈ ས་གནས་གང་ངས་གས་པ་དགས་བསལ་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ལས་མ་ ་ས་ ༢༨/༠༢/༢༠༡༩།
ཨང་།

་ཚོད།

ལས་མ།

༢

༠༩:༠༠

་འན་བས་་་ནམ་ལས་ མར་ཆང་་ད་བཏོར་གནང་།

༡

༣

༤

༠༨:༣༠

༡༠:༠༠

༥

༡༠:༣༠

༧

༠༢:༠༠

༦
༨

༠༡:༠༠
༠༤༠༠

ཚོགས་འ་འས་་དང་བ་ོགས་པ་་ཐོ་བད་འབད་།

་འན་་འ་འད་གང་བཤད་གནང་་ གང་ས་འ་བགས་གནང་།
གསོལ་ཇ་ བམ་ལ་།

གང་ས་འོ་མད་གནང་།
་མ་གསོལ་་བམ་ལ་།

གང་ས་འོ་མད་གནང་།

གང་ས་ལ་གནང་ནམ་ལས་ བས་ོན་ལམ་གནང་ཐོག་མག་བ་་ གསོལ་ཇ་བས་།

204

༼དཀར་ཆག༽
མ་ཨང་།

དན
ོ ་ཚན།

ཤག
ོ ་ངས།

༠༡

འ་འད་ན་འལ་་མཛད་མ།

༡

༠༢

འ་འད་གང་བཤད།

༡

༠༣

གང་ས་དས་ག།
ཀ༽ འཆར་ག་བ་གས་པ་ར།

༡

ཁ༽ ལམ་ལ་་ཚན།

༡-༢

ག༽ གང་ས་་ཚོགས།

༢-༣

༠༤

མག་བ་གསལ་བཤད།

༣

༠༥

ཚོགས་འ་ལ་བ་བས་ོན་ལམ་་མཛད་མ།

༤

༠༦

འས་་དང་་ོག་པ་ང་ཐོ།

༥-༦

205

ས་གནས་གང་༢ པ་ དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༢ པ་ས་ད། (༢༠༡༩)

༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ དགས་བསལ་ང
ོ ་ཁག་ཚཊ
ོ ་འ་ས་ག་གཤམ་གསལ་ར།

དང་པ།༽ འ་འད་ན་འལ་་མཛད་མ།

༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོཊ་འ་ངས་༢ པ་འ་ རང་གས་གནམ་ལོ་ས་མོ་ཕག་ལོ་ རང་
་༠༡ པ་ས་༢༤ ན་འམ་ ་ས་༢༨/༠༢/༢༠༡༩

་ གཟའ་ར་འོད་ོར་ ན་མ་ཚོགས་པ་ནམ་དང་འལ་

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ ་འན་་ཚབ་ ་འན་འོགམ་་ ད་བགས་ཐོག་ ོང་རབ་དང་ ཚོགས་འ་འས་་ ་
ལས་ ོང་ཁག་ནང་འད་་་ོག་པ་ ང་ོགས་དང་་ཚན་འ་དཔོན་་ འཛོམས་ཐོག་་ རང་གས་ར་ོལ་བཟང་
པོ་ མར་ཆང་་ད་ལ་་ འ་བགས་གནང་ཡོད།

གས་པ།༽ ་འན་འག
ོ ་མ་འ་འད་གང་བཤད།

༉ རང་གས་གནམ་ལོ་ས་མོ་ཕག་ལོ་ ་༠༡ པ་ས་༢༤ ་ལོ་༢༠༡༩ ་༠༢ པ་ས་༢༨ ་ གཞལ་ང་་དགས་
བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༢

པ་ཚོགས་་ར་

་བ་ལཝ་བན་་

དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ཞལ་

འཛོམས་ནང་འོན་གནང་་ ས་ོང་རབ་ ལ་གང་འག་་འགག་་བད་བ་འ་དཔོན་ ་ལས་ ོང་ཁག་
ཚོགས་འ་འས་་ཡོངས་དང་ ང་ོགས་དང་ལས་འན་ ་ཚན་ཁག་་འ་དཔོན་ཡོངས་་ འོན་པ་གས་སོ་ར་

་ནམ་ལས ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ཚོགས་དཔ་པ་ གནད་དོན་་མ་རང་ འཆར་ག་༡༢ པ་ ལོ་་དང་པ་དང་ གས་
པ་འཆར་དལ་དང་ གང་ང་མག་འར་་གན་ག་་ ཆ་འག་མཛད་་ ་ལས་ ལས་ངས་དང་ལས་་ ད་
འོག་ཁག་ལས་ོད་པ་ ས་ག་་ར་ གང་ས་གནང་་ར་་ནམ་ལས་ གང་ས་འ་བགས་ཡོད།

གམ་པ༽ གང་ས་དས་ག།
ཀ༽ འཆར་ག་༡༢ པ་ར།

༡- ས་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༡༩ ལོ་འཆར་དལ་དང་ ས་ལོ་༢༠༡༩-༢༠༢༠ ལོ་འཆར་དལ་ ་ལས་ གང་ང་མག་འར་

་གན་ག་་ འཆར་ག་་ཚན་་ན་་ལ་ཐོག་ ཚོགས་དམངས་་ས་བར་་ གས་ཤོམ་་གནང་་ གས་
མན་ཞལ་འཆམ་ས་ཐོག་ དང་ན་འབད་་ར་ཆ་འག་བ།

ཁ༽ ལམ་ལ་་ཚན།

༡- ང་མཁར་ད་འ་དང་ བར་ོ་་འོག་ལས་ཁམ་ཤར་་འོག་ན་་ ད་འ་་བ་འལ་འར་ལམ་ ཉམས་བས་

འབད་་ད་པར་ འ་འལ་པ་་་ན་ཁ་འང་དོཝ་ཡོད་གས་ བར་ོ་དང་ང་མཁར་ད་འོག་ས་ ས་འལ་ལ་

ཡོད་་འ་ ཚོགས་དམངས་ས་ འལ་འར་ལམ་འ་་ནང་་ དཀའ་ངལ་ཡོད་་་ ས་བར་གས་ཤོམ་་གནང་་
ཤོགས་ངས 1
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ས་གནས་གང་༢ པ་ དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༢ པ་ས་ད། (༢༠༡༩)

ལམ་ལ་ལས་ངས་་ དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ས་་་ ས་་་་༣ པ་ནང་འད་ཉམས་བས་གས་ཤོམ་་འབད་་དང་
་ལས་ཕར་ ་་༦ པ་ན་ ད་འོག་་བ་ལམ་འ་་ ལམ་ལ་ལས་ངས་་ བདག་འན་འབད་་ན་པ་ས་ད་
བ།

༢- མ་ཤར་དང་ཝ་མ་་ ང་ལམ་ལ་་་འ་བགས་ཡོད་ང་ ལམ་འོ་འད་ལ་་ལས་་འ་ འཆར་ག་༡༢

པ་ནང་ ད་པ་ར་ལས་བར་ོ་ད་འོག་་ ས་འལ་ལ་ཡོད་་འ་ འཆར་ག་་ཚན་ཁ་ག་ལས་ འཆར་ག་ནང་

ད་ར་་བ་ལ་ ཚོགས་དམངས་ས་ ང་ལམ་འ་་ར་་་ ཕན་ཐོག་ཅན་ག་ནམ་ལས་ འཆར་ག་༡༡ པ་
ནང་་ཡང་མ་ད་ང་ ་ར་་ཕན་ཐབས་་གགས་་ མ་དལ་་ན་ཁག་ས་ ལོག་་་རང་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ད་

ས་ འཆར་ག་༡༢ པ་ནང་་ཡང་ གཙོ་མ་ཅན་ག་་བགས་གནང་་ ལམ་འོ་མད་ལ་ཐབས་་ མ་དལ་་
གནང་ཐབས་མཛད་ད་པ་་བ་ འལ་ཡོད་ན་ཁག་ནང་ལ་་ས་ད་བ།

ག༽ གང་ས་་ཚག
ོ ས།
༡- ད་འོག་་ནང་ བཟོ་ན་་་འབད་བ་བས་ ཐད་ཁར་་ཁ་འབབ་་ན་བར་ཐོག་་ོད་་དང་ ར་་འལ་

ཆས་་ཁར་ན་་ ་ལས་ སོ་ནམ་འལ་ཆས་ཐོག་ལས་་འབད་་ ལམ་གས་མ་འཝ་་ཡོདཔ་ལས་ ད་ན་ ལམ་
གས་འ་་ར་ཁ་གསལ་

གང་ཡང་དཔ་ལས་

དཀའ་ངལ་འང་དོཝ་ཡོད་པ་ར་

འཕངས་མཁར་ད་འོག་ས་

ས་འལ་ལ་ཡོད་་་ བཟོ་གས་་ཚན་་ བཟོ་ན་་་འབད་བ་བས་ ་འབད་ཐངས་་ད་བ་ད་ར་་

ཡོདཔ་དང་ མ་དལ་་ཚད་ག་འ་ཡང་ བཟོ་གས་ས་་དང་གནང་བ་འལ་་ འབད་དཔ་དང་ མ་བ་་ལམ་

གས་ར་་འབད་བ་ན་ མ་དལ་ས་ཡ་༤ ལས་ག་པ་བཟོ་ན་་་འབད་དཔ་འཐོན་པ་ན་ ོང་ཁག་ན་བར་

ཚོགས་ང་ལས་ གནང་བ་ན་་་འབད་དཔ་དང་ གལ་ད་ བཟོ་གས་་ས་་བཟོ་ཡོད་་ནང་ མ་དལ་ས་ཡ་༤

ལས་ངམ་་ཡོད་པ་ན་ ད་འོག་ས་ ལས་་་འབད་གཔ་་ཡོད་གས་་ཡོདཔ་ན།

ན་ང་ ཚོགས་དམངས་ས་ བཟོ་ན་་འབད་བ་བས་ མ་དལ་་ཚད་ག་་ མང་་བ་ག་དལ་མ་ས་ཡ་༤
ལས་ག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་ན་ད་འ་ས་ མ་དལ་ས་ཡ་༤ ལས་ག་པ་ ལས་་་འབད་དང་འབད་བན་པར་

ཡོདཔ་ལས་ ད་འོག་ནང་བཟོ་ན་་་་འབད་ད་པ་བས་ ཁ་འབབ་་ན༌བར༌ཐོག༌ོད་་བཟོ་ན་་་འབད་་
དང་

ད་འ་་གནས་ཚད་ཁར་བཟོ་ན་(Departmental)་་འབད་བ༌བས༌

མ་དལ་༌ཚད༌ག༌དང༌

ལམ༌གས༌་ ཁ༌གསལ༌བཟོ་གནང༌ད༌པ༌ས༌འལ༌ འལ་ཡོད་ན་ཁག་ནང་ལ་་ས་ད་བ།
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ས་གནས་གང་༢ པ་ དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༢ པ་ས་ད། (༢༠༡༩)

༢-

ླམ་གནས་བན་མག་ས་

དམངས་་གནང་ཡོདཔ་ན།

ནང་འད་བ་ོད་དང་འལ་བ་ན་འལ་དང་

་བ་གསལ་བཤད་ལ་ཚོགས་

༢.༡- ནང་འད་བ་ོད་ར་ལས་ ་བ་གསལ་བཤད་གནང་བ་བས་ ནང་འད་བ་ོད་་དཀའ་ངལ་འ་ གཙོ་བོ་

གག་ཆང་ལས་བན་འང་དོཝ་ཡོདཔ་དང་ ་་ནང་ལས་ཡང་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་འ་ འག་ལ་ཁབ་ནང་ ཆང་

ལོངས་ོད་་ངས་་ལས་ཨང་༢ པ་ནང་ད་ཡོདཔ་ལས་ འས་་ཡོངས་ས་ ་དང་འལ་བ་ གས་་་ནང་

དཀའ་ངལ་ཡོད་གས་ར་ གང་ས་བ་བ་་གནང་་ ཆང་མར་ཕབ་འབད་་དོན་་ ཡར་་དང་མར་་ས་

བཟང་ ན་པོ་ད་་དང་སོན་པོ་མ་་ གས་་་མད་བོན་མད་ ལོ་ར་ས་་གསོལ་མད་་བས་་

ཤ་ཆང་ལོངས་ོད་མ་གཔ་་ བཟོ་ད་པ་ས་ད་བ་ཡོདཔ་དང་ ཆང་མར་ཕབ་་དོན་་ ཆང་དང་འལ་བ་ བཅའ་

མས་དང་ལམ་གས་ར་ རང་རང་སོ་སོ་ད་འོག་དང་མ་་་ནང་ འལ་ཡོད་ལས་ངས་དང་ལས་་་དང་མཉམ་
འལ་བ་ཐབས་ཐོག་ལས་ ་ོག་དང་ད་བ་ལ་མན་འབད་ད་པ་ས་ད་བ།

༣- གསོ་བ་་ཚན་་་བ་ལཝ་བན་ ད་འོག་་ནང་ལས་དོན་་བོམ་ཚོགས་པ་ ག་བགས་འབད་ད་པ་ས་ད་

བ་ཡོདཔ་དང་ ས་བར་བས་ ཚོགས་དམངས་ས་ད་འོག་་ནང་ གསོ་བ་དང་འལ་བ་་བ་ོད་དཔ་ ཁག་
ཝ་ལས་ ག་གཡང་གག་མན་་་ལས་ ལོ་་ནང་དལ་མ་ོང་་༥༠ ཐམ་པ་ གསོ་བ་དང་འལ་བ་་བ་ོད་
་དོན་་ ད་འོག་་ལོ་ར་འཆར་དལ་ནང་ བཞག་ད་པ་ས་ད་བ།

༤- ང་མཁར་དང་ བར་ོ་ད་འ་གས་་ ད་འོག་ནང་འད་ སོ་ནམ་ང་ལམ་ལ་བ་བས་ ཟད་འ་འ་ཡོད་

པ་ མ་དལ་་ ོང་ཁག་་བ་དང་ ད་འ་ནང་ལས་གནང་ཐབས་དཔ་ལས་ ན་ཐབས་མ་དལ་་གནང་་ར་

ས་འལ་ལ་ཡོད་་འ་་ ཚོགས་དམངས་ས་ གང་ས་་བ་བ་་གནང་ཐོག་ གས་མན་ཞལ་འཆམ་་ལས་

ང་མཁར་དང་བར་ོ་ད་འོག་གས་ས་ ཟད་འ་འ་ཡོད་པ་ས་་དང་ ་་བ་འས་ན་་་ ཁ་གསལ་་བཟོ་

་ དལ་ས་ན་ཁག་ནང་ ན་ཐབས་མ་དལ་གནང་ད་པ་ ས་འལ་་་ས་ད་བ།
བ་པ༽ མག་བ་གསལ་བཤད།

༉ དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༢ པ་ ཚོགས་པ་བས་་ ས་ག་དང་འལ་ ག་ར་་ བཅའ་མར་

གས་ཤོམ་་གཏོགས་་ མཐར་འལ་ཅན་ག་་འ་ཡོད་་་ བས་བ་གས་ལ་་ འཆར་ག་བ་གས་པ་
ལས་་་ཡང་ ས་ཚོད་ཁར་བ་་ག་་་ མ་དལ་་གས་ཤོམ་་ ོད་ད་པ་ར་ལས་་་ ཚོགས་འ་
ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་་་ བཀའ་ན་དགའ་འཚོར་ཡོད་ར་་ཡོད།
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་པ༽ ཚག
ོ ས་འ་ལ་བ་བས་ན
ོ ་ལམ་་མཛད་མ།

༉ མག་རང་ འག་་ཡོངས་་ད་ག་་ཕམ་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་དང་ ་དབང་་འར་ན་ས་ཡོངས་
་་ཞབས་པད་བན་

མཛད་པ་འན་ལས་དར་ང་ས་

གས་འན་ན་ས་འབ་་

དབང་ག་གང་བད་་

མངའ་འོག་་ འག་ལ་ཁབ་་ རང་བཙན་བན་ཐབས་དང་ འག་པ་་ར་་ ན་བར་ད་དང་ ནད་ག་འག་
ོད་ད་པར་ མས་མན་་་ལས་ དཔལ་འོར་ང་་འལ་་ དགའ་ད་་དཔལ་་ལོངས་ོད་་དོན་་ ཚོགས་
འ་འས་་དང་ ་ོག་པ་ཡོངས་ས་ མན་པར་མཐོ་བ་གར་་་བར་ དད་དམ་ོད་ད་་་ལས་ ཞབས་བན་
དང་ བས་ོན་ལམ་ ་ལས་དམ་ག་གཙང་བ་བས་ཁ་དར་ལ་་ གཞལམ་ང་ོང་ཁག་་དགས་བསལ་ཚོགས་
འ་ངས་༢པ་ ལ་གནང་ཡོད།

*********************
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༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ གཞལམ་ང་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ངས་༥ པ་ འས་མ་ང་ཐ།ོ
ཨང་།

ང་གསལ།

་གནས།

༡

ན་བཟང་འར་ད།

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་་འན་་ཚབ་ ་འན་འོག་མ།

༢

་ང་དབང་ག

འོག་དཀར་པོ།

༣

ེ་དབང་ག

ནང་ར་པོ།

༤

ན་ན་དབང་འས།

ངང་ལ་པོ།

༥

བས།

འཕངས་མཁར་པོ།

༦

དས་བ།

ང་མཁར་པོ།

༧

དབང་ལ།

ང་པོ།

༨

་ང་བན་འན།

བར་ོ་དམངས་།

༩

ས་འལ།

འོག་དཀར་དམངས་།

༡༠

པ་བསམ་བ།

་ང་དམངས་།

༡༡

ངག་དབང་ེ།

ངང་ལ་དམངས་།

༡༢

་ང་ནོར་།

འཕངས་མཁར་དམང་།

༡༣

པ་བས།

ང་མཁར་དམངས་།

༡༤

སངས་ས།

ང་དམངས་།

༡༥

བས་ས་ན།

མ་་་ཚབ།

༡༥

བསོད་ནམས་་མ།

ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ང་ན། ༼ས་ད་ན་ས་པ༽

210

ཤོགས་ངས 5

ས་གནས་གང་༢ པ་ དགས་བསལ་ོང་ཁག་ཚོགས་འ་ངས་༢ པ་ས་ད་ན་འ། (༢༠༡༨)

ཨང་།

༉ ས་གནས་གང་གས་པ་ གཞལམ་ང་ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་ངས་༥ པ་ ་ག
ོ ་པ་་་ ང་མཐ།ོ
ང་།

༡

ན་བཟང་ེ།

༣

ཧོམ་ཅ་དགའ་གས།

༢

༤
༥

༦
༧
༨

༩

༡༠
༡༡

༡༢

༡༣

༡༤
༡༥

༡༦
༡༧

ང་དཔོན་ པ་ངས་གསལ།
རཔ་་ང་།

་ང་ས་ན།
ན་།

མོ་ཧན་་།
ན་ཚོགས།

དཀར་གང་།
ཨྱོན་མཚོ་མོ།

ོ་་དབང་ག

སངས་ས་རབ་ལ།
་ང་ོབས་ས།
པ་བསམ་བ།
ནོར་་བཟང་མོ།

ལ་བཟང་དབང་མོ།
ཧོམ་རཅ་ར་ག་།

ོང་རབ།

་གནས།

བད་བ་འ་དཔོན། ལ་གང་འག་་འགག་། གཞལམ་ང་།
གཙོ་འན་་ཚབ། ལམ་ལ་ལས་ངས།
ོང་ཁག་ོལ་འན་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་དལ་ས་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་བཟོ་ག་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་བ་དོན་འལ་ག་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་སོ་ནམ་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་བཟོ་ག་འ་དཔོན།

ོང་ཁག་བཙག་འ་འ་དཔོན།
ོང་ཁག་མ་བ་འ་དཔོན།
འག་་དལ་ཁང་།

ང་ོགས་་ནོར་ང་འལ་་བ།

གནས་ལ་བ་ན་པ། འག་ང་བགས་ལས་འན།
ོང་ཁག་མས་བད་འ་དཔོན།

ནག་འཚལ་འ་དཔོན། མངའ་་ནག་འཚལ་ག་ཚང་།
བཟོ་ག་གཙོ་འན་་ཚབ། ལམ་ལ་ལས་ངས།

༼ན་བཟང་འར་ད།༽

ང
ོ ་ཁག་ཚག
ོ ས་འ་་འན་་ཚབ།
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