
࿊࿊ སྤྱི་རྒྱུན་སནྙ་ཐརོ་ལན་འདབེས། ༢༠༡༩།༢༠༢༠ 

1/13 

 

༼༣༽  
 

༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་

ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོདང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལན་འདབེས། 
 

༡། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཤགོ་གྲངས་ ༡༡ པར། ༥ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༢ ནས་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ 
༣༠ བར་ཉྱིན་གྲངས་ ༣༩ རྱིང་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་འགན་འཛནི་དང་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགདོ་པ་གཉྱིས་གངས་
ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིར་མ་རྩ་ཐབས་འཚལོ་དང་མཁ་ོབསྒྲུབ་ཆདེ་ཨ་རྱི་དང་ཀ་ེན་ཊ་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་དུ་བསརོ་བསདོ་ཞུས། ཞསེ་གསལ་བ་དང་། ད་ེའགོ་ཤགོ་གྲངས་ ༡༢ པར། ༡༠ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ 

ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༢ བར་ཉྱིན་གྲངས་ ༡༨ རྱིང་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་འགན་འཛནི་དང་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགདོ་
པ་གཉྱིས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིར་མ་རྩ་མཁ་ོབསྒྲུབ་དང་བསྡུ་རུབ་ཆདེ་ཡུ་རབོ་ཁུལ་གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་ནང་བསོར་བསོད་ཞུས། ཞེས་གསལ་ཐད། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་དང་སྱི་
ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་གཉྱིས་ཨ་རྱི་དང་ཁ་ེན་ཌ་བཅས་སུ་ཉྱིན་གྲངས་ ༣༩ དང་། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་ནང་ཉྱིན་
གྲངས་ ༡༨ སོར་སོད་གནང་ས།ེ གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིར་མ་རྩ་ག་ཚོད་ཐབས་འཚོལ་
གནང་ཐུབ་ཡདོ་པ་དང་། མ་དངུལ་ད་ེབདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་སམ་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དངསོ་སུ་འབོར་ཡདོ་མདེ། གལ་སྱིད་འབོར་མདེ་ཚ་ེའགགོ་རནེ་ཅྱི་འཕྲད་དང་། མ་འངོས་པར་ག་དུས་
འབརོ་ཐུབ་པར་ཚདོ་དཔག་བདེ་ཀྱི་ཡདོ་དམ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 

 

ལན། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་དང་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་གཉྱིས་ཨ་རྱི་དང་ཁེ་ན་ཌ་བཅས་སུ་ཉྱིན་
 གྲངས་ ༣༩ དང་། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་ནང་ཉྱིན་གྲངས་ ༡༨ སོར་སོད་གནང་སེ་གཤམ་གསལ་རེའུ་མྱིག་
 ནང་གསལ་ལྟར་གང་ལོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་མ་བཙུགས་མཁ་ོསྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད། 
 

རྒྱལ་ཁབ། ཧྱིན་སརོ། 
ཨ་རྱི། ༢༣,༥༣༨,༠༠༠་༠༠ 

ཀ་ེན་ཊ་ ༡༥,༨༥,༠༠༠་༠༠ 

ཡུ་རབོ་ (སུད་སྱི།) ༢༤,༩༡༦,༠༠༠་༠༠ 

མཁྱནོ་བསམོས། ༥༠,༠༣༩,༠༠༠་༠༠ 
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༢། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༤ པར། ཅ ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། 
 ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༣༡ པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཚོགས་བསོང་གྱིས་
 ལས་དོན་ངོ་སོད་དང་བཀའ་འཁོལ་སྙན་གསན་ཞུ་དགོས་ཁག་ཞུས། ཞེས་གསལ་ཐད། གོང་གསལ་ཚོགས་པའྱི་
 འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་གོ་དགོས་སམ།  
 ཡང་ན་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་གོ་དགོས་ན། ད་ཡོད་
 འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའམ་ཚོགས་མྱི་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་པ་དང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
 མྱིར་བས་ོའཐནེ་གྱི་ སྱིག་སལོ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 
 

ལན། ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པ་དེ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་གོ་
དགོས། ད་ཡོད་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་བདུན་ཡོད་པ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག 

དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་དྲུང་ཆེ་འཆྱི་མེད་རྱིག་འཛིན་ལགས། དཔལ་འབོར་
དྲུང་ཆེ་ཡེ་ཤེས་དབང་མོ་ལགས། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སལ་བཟང་རོ་རེ་
ལགས། དཔལ་ལས་གཞུང་གྲོན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་དྲུང་འཕར་བསན་འཛིན་ལེགས་གྲུབ་ལགས། སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་བསན་འཛིན་ནོར་བཟང་ལགས་བཅས་ཡྱིན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་
ཚགོས་མྱིར་བས་ོའཐནེ་གྱི་སྱིག་སལོ་ནྱི་ཚོགས་པའྱི་ (Article of Association)  ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་བཟུང་ཚོགས་
མྱི་འཕོས་རྱིམ་བཞྱིན་ཚོགས་མྱིའྱི་ཁོངས་ནས་འཐེན་པ་དང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་འོག་ཚོགས་མྱི་
གསར་པ་བས་ོགཞག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

 

༣། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༥ པར། ༡ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སོ་
 ཁག་ལ་ཁྱད་ལས་པའྱི་དགོས་མཁོ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞྱིན་པར་བརེན་ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་
 བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཆེད་འཛུགས་
 གནང་བ་ ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཁྱད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་གྲངས་
 ༢༢༦ ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་ཡོད་པ་དང༌། འདྱི་ལོའ་ིནང་དྭང་ཞབས་པ་གྲངས་ ༧༨ ནས་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་
 ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྭང་ཞབས་ནང་ཚུད་པར་ཆ་རེན་གང་དག་ཚང་དགོས་པ་དང་། 
 འདས་ལོར་དྭང་ཞབས་པ་གྲངས་ ༧༨ བྱུང་ཡོད་པ་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་འགྲ་ོསོང་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་པ། འགྲ་ོསོང་
 ད་ེདག་དགསོ་དམྱིགས་གང་དག་ཐགོ་བཏང་ཡདོ་མདེ་བཅས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 
 

ལན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྭང་ཞབས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་གཙ་ོབོ་ཁག་ནྱི། བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་དང་། མཐ་ོ
 སོབ་ཐོན་པའམ་མཐོ་སོབ་ནང་སོབ་གཉེར་བེད་བཞྱིན་པ། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དྭང་ཞབས་པ་གྲངས་ ༧༨ བྱུང་ཡོད་པ་དེ་



࿊࿊ སྤྱི་རྒྱུན་སནྙ་ཐརོ་ལན་འདབེས། ༢༠༡༩།༢༠༢༠ 

3/13 

 

 དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་འགྲོ་སོང་ཁྱོན་ཧྱིན་སོར་ ༤༠,༩༧,༩༢༧།༠༠ ཕྱིན་ཡོད། དེའྱི་ནང་དྭང་ཞབས་པའྱི་མཚན་དོད་
 དང་ཁང་དོད། གཙང་བཟ་ོབའྱི་གླ་བཅས་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༤,༠༠༥,༦༠༣།༠༠ དང་། དྭང་ཞབས་པ་བཞུགས་སའྱི་གློག་
 རྱིན་དང་སྐུད་མེད་དྲྭ་རྒྱ། གཞན་མཐུན་རེན་དགོས་མཁོ་གཞྱིར་བཟུང་སོར་སོད་ཞུ་ཆེད་ཁྱོན་སོར་ ༦༤,༡༡༣།༠༠ 

 དྭང་ཞབས་པའྱི་མོང་འཚོར་གོ་བསྡུར་ཚོགས་འདུའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ ༡༩,༠༠༤།༠༠ གཞན་དཔར་གྲོན་དང་སྱིར་
 བཏང་འགྲ་ོགྲོན་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༩,༢༠༧།༠༠ བཅས་ཕྱིན་ཡོད། 
 

༤། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༥ པར་གསལ་བའྱི་ཟུར་འཛར་ ༣ (རྒྱབ་མདུན།༥) 

 ཞེས་པར། རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་༢༠ ནང་ཁྱད་ལས་པ་གྲངས་ ༧༨ ནས་ག་ོསབས་ལེན་པ་རྣམས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་གཤམ་
 གསལ། ཞེས་གསལ་ཐད། འདས་ལོར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་དྭང་ཞབས་གནང་མཁན་གྲངས་ ༢༤ བྱུང་འདུག་
 པ་དག་གྱིས་ཁྱོན་ཟླ་ངོ་ ༡༢༠ རྱིང་ཕག་ལས་གནང་འདུག་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་གྲུབ་
 འབྲས་གང་དག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་དྭང་ཞབས་པ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་
 གྲངས་ ༡༡ བྱུང་འདུག་པ་དག་གྱིས་ཁྱོན་ཟླ་ང་ོ ༤༣ རྱིང་ཕག་ལས་གནང་འདུག་ན། ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་དོན་གང་
 དག་བྱུང་ ཡདོ་མདེ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 
 

ལན། སྔ་ལོར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་སུ་དྭང་ཞབས་པ་གྲངས་ ༢༤ ཙམ་ལ་ཞབས་ཞུའྱི་གོ་སབས་ཕུལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ནས་
 དྭང་ཞབས་དུས་ཡུན་རྱིང་གཤམ་གསལ་ཕག་ལས་ཁག་གནང་ཡོད།  
 གློག་བརྙན་ཐུང་ཐུང་ངམ་དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན། བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རོལ་ཆ་ས་བརྙན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོ་
 སོད་དང་རྒྱབ་ལོངས་ལས་རྱིམ། བོད་ཀྱི་ཆས་གོས་ཐོག་གློག་བརྙན། བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སོན་ཁང་གསར་པའྱི་ནང་3D 

 ཀམ་པུ་ཊར་བརྒྱུད་ཁང་བཟོའ་ིབཀོད་རྱིས། ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་གསར་བཟོའམ་བསར་གསོ། སྱི་ཚོགས་
 ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་ ཤེས་བ་མཉམ་གསོག་མཉན་ཆས་གསར་བཟོ། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་སྱིད་
 བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་དྭང་ཞབས་པ་ཁག་ཅྱིག་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སོད་བོད་མྱི་དང་བོད་རྱིགས་སོར། 
 བོད་ནང་གྱི་འབྲོག་པ་རྣམས་ལ་བཙན་དབང་གྱིས་གནས་སོའ་ིསྱིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སོར། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གཞུང་
 གིས་བོད་ཀི་ཐུན་མིན་སོལ་རྒྱུན་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་ཐ་ེབྱུས་སོར། རྒྱ་ནག་གི་སྡུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་
 བྱུས་དང་གྲ་བཞ་ིབཙོན་ཁང་ནང་བོད་རང་བཙན་ག་ིགླུ་གཞས་སྒྲ་འཇུག་གནང་མཁན་བཙུན་མའ་ིསོར། བཙན་བོལ་བོད་
 མ་ིནུབ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གཏན་སོད་གནས་ས་ོབཅས་ཀ་ིསོར་ལ་ཉམས་ཞབི་གནང་འདུག 

༥། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཤགོ་གྲངས་ ༡༧ པར། ཁ ས་གནས་ཁག་ལ་ (Field-Monitoring) 

རགོས་ཞྱིབ་ཞུས་པ། ༡ ཡུ་ཨསེ་ཨཌེ་ (USAID) རགོས་རམ་འགོ་མའེ་ོཆསོ་འཕལེ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཇ་ཞྱིང་ 



࿊࿊ སྤྱི་རྒྱུན་སནྙ་ཐརོ་ལན་འདབེས། ༢༠༡༩།༢༠༢༠ 

4/13 

 

དང་ཇའྱི་བཟ་ོགྲྭའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ དང་ ༡༢ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་དང༌། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༨ དང་ ༡༩ ས་ོསརོ་མན་སར་ཕན་བད་ེགླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བྲའུ་ཐུག་པའྱི་ལས་གཞྱི། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༧ དང་ ༡༨ ས་ོསརོ་ལྡྱི་ལྱིར་ས་ོནམ་ཚགོས་འདུ་དང་ཨ་ཞམོ་ནད་འབུ་འགགོ་ཐབས་སངོ་
བརར་བཅས་ཀྱི་ཆདེ་ས་གནས་ས་ོསོར་སརོ་བསོད་དང་བ་ར་རགོས་ཞྱིབ་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དྷ་སེང་ལས་
རྱིགས་སངོ་བརར་བལྟྱི་གནས་ཁང་ (DTCC) དུ་ཐངེས་འགའ་ཤས་ཆདེ་བཅར་གྱིས་བ་ར་རགོས་ཞྱིབ ་ཞུས ། ཞེས ་
གསལ་ཐད། མའེ་ོཆསོ་འཕལེ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཇ་ཞྱིང་དང་ཇའྱི་བཟ་ོགྲྭའྱི་ལས་གཞྱི་དང་། མན་སར་ཕན་བད་ེགླྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བྲའུ་ཐུག་པའྱི་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་ལ་རོགས་ཞྱིབ་གནང་བར་སུ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། ལས་གཞྱི་དེ་
གཉྱིས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་དང་། མ་འངོས་པར་གྲུབ་འབྲས་ག་འདྲ་འཐནོ་སྱིད་པར་ཚདོ་དཔག་གནང་གྱི་ཡདོ་དམ། 
ཞསེ་གསལ་ཐད། 

 

ལན། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གླྱིང་དང་མན་སར་ཕན་བདེ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་སུ་བ་ར་དང་རོགས་ཞྱིབ་སེ་ཚན་གྱི་ལས་
 བེད་ཚེ་རྱིང་རོ་རེ་ལགས་ཕེབས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་འཆར་མེའོ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ས་ཁྱོན་ཨེ་ཀར་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཇ་ཞྱིང་
 འདེབས་འདུག་པ་དང་། ད་བར་ཇའྱི་བཟོ་གྲ་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངེས་མཁོའ་ིཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་
 ལྷག་ཡོད་ནའང་། རང་རེའྱི་དབུས་སའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་
 གནང་མུས་ཡྱིན་པ་དང། ལས་དནོ་ད་ེགཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཡྱིན་པས་དནོ་འབྲས་ནམ་སནོ་ཤེས་ཚོད་དཀའ། 
 མན་སར་ཕན་བདེ་གླྱིང་བྲའུ་ཐུག་པའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ད་ལྟའྱི་འཆར་ཨེཀས་ཊུ་ཊར་ (Extruder) ཐུག་བཟོ་འཕྲུལ་
 ཆས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཇྱི་འཕྲད་སེལ་ཐབས་གང་མང་ཞུས་ཀང་དོན་འབྲས་མ་སོན་པར་སོང་། ཐུག་བཟོ་འཕྲུལ་ཆས་
 ཨེཀས་ཊུ་ཊར་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཉ་ོའཆར་འདུག་ན། དེ་མཚམས་ལམ་ལྷོང་བྱུང་ཚེ་ཐུག་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་དོན་འབྲས་
 སོན་ར་ེམཐངོ་། 
༦། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢༨ པར། ༢་༦ བདོ་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདེགས་

ལས་གཞྱི། བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི་ཚན་པ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནང་གསར་
འཛུགས་ཞུས་པ་དང༌། ཚན་པ་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོནྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དངེ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོདང་
འཚམས་པའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་པ་གང་མང་སདེ་སྱིང་ཡངོ་ཐབས་གཙ་ོགྱུར་ཚོང་ལས་པ་ད་ེདག་བརྒྱུད་རང་རའེྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་ལས་རྱིགས་ཀྱི་ག་ོསབས་གང་མང་བསྐྲུན་ཐབས་བ་རྒྱུ་དང་རྱིམ་པས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་
དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།  རྩྱིས་ལོའ་ིནང་
གལ་ཆའེྱི་ལས་གཞྱི་ཇྱི་སལེ་གཤམ་གསལ། ཞསེ་གསལ་ཐད། ཚངོ་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་ལས་བསམོས་
ཤགོ་གྲངས་ ༢༨ ནས་ ༣༢ བར་ཟབ་སངོ་གྲངས་ ༡༥ ཙམ་སད་འདུག་ན། ཟབ་སངོ་སདོ་མཁན་དག་ལ་ཚོང་ལས་



࿊࿊ སྤྱི་རྒྱུན་སནྙ་ཐརོ་ལན་འདབེས། ༢༠༡༩།༢༠༢༠ 
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ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་ཁྱད་ཡོན་གང་དག་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སོང་སོད་མཁན་ལ་ཁྱོན་བསོམས་འགྲ་ོསོང་ག་ཚོད་ཕྱིན་
ཡདོ་དམ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 

ལན། དཔལ་ལས་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་སེད་སྱིང་སོང་བརར་དང་། ཚོང་ལས་ཆུང་ངུའྱི་རོགས་
སོར། ལག་ཤེས་བརྒྱུད་ཚོང་ལས་སོང་བརར་བཅས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཐོག་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཡོད། ཟབ་སོང་སོད་མཁན་
རྣམས་སོ་སོའ་ིཚོང་ལས་སེ་ཁག་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཉམས་མོང་དང་ཤེས་ཚད་ལྡན་པ་ཤ་སགས་ཡྱིན། ཟབ་
སོང་སོད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོའགོད་ཐོག་ཁྱད་མཁས་ཡྱིན་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་ཚོང་ལས་དེབ་
སེལ་བེད་ཕོགས་ཐོག་ཁྱད་མཁས་ཡྱིན། ལས་བསོམས་ནང་ཟབ་སོང་ཁག་ ༡༥ ཙམ་ཕུལ་ཡོད་པ་དེ་ལས་འཆར་
གཞྱིར་བཟུང་ཚོང་ལས་ཀྱི་སོང་བརར་སོད་མཁན་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཡོད། ཁྱད་མཁས་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལམ་གྲོན་མ་
གཏགོས་འབུལ་མྱི་དགསོ་པ་དང་ཁག་ཅྱིག་ལ་སོབ་དདོ་དང་ལམ་གྲོན་གཉྱིས་ཀ་འབུལ་དགསོ་པས་ འདས ་ལོ འ ི་ན ང ་ 
ཟབ་སངོ་སདོ་མཁན་ལ་སོབ་དདོ་བསམོས་ཧྱིན་སོར་ ༣,༣༤༦,༤༨༧ ཕྱིན་ཡདོ། 

༧། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢༨ པར། ༢་༦ བདོ་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདེགས་
ལས་གཞྱི། ཅ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༤ དང་ ༥ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་་་་། ཆ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༤ དང་ 
༥ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་་་་། ཐ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༣ དང་ ༢༥ བར་ཉྱིན་གསུམ་་་་་་ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་ན་
གཞནོ་ལས་རྱིགས་སངོ་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་ལས་རྱིགས་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། ཞསེ་གསལ་
ཐད། ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་ན་གཞོན་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་ལས་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཟབ་
སོང་ཐེངས་གསུམ་སད་སོར་འཁོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ཁྱོན་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ག་ཚོད་ལ་
སད་པ། ཟབ་སངོ་སད་ཟྱིན་པའྱི་ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁངོས་ན་གཞནོ་ལས་རྱིགས་སངོ་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་ལས་རྱིགས་
སབོ་ཕྲུག་རྣམས་དང་། བདམས་ཐནོ་བྱུང་བའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་པ་རྣམས། ལག་ཤསེ་བརྒྱུད་ཚངོ་ལས་སོང་བརར་
ཐངེས་བཞྱི་པའྱི་སབོ་ཕྲུག་རྣམས། ད་ེབཞྱིན། ཚངོ་ལས་སངོ་བརར་ཐངེས་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ད་
ལྟའྱི་གནས་སངས་ཐོག་བ་ར་རགོ་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་མེད་དང་། ཡོད་ཚ་ེད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ཅྱི་ཆགས་གསལ་བཤད་
ཡངོ་བ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 

 

ལན། དཔལ་ལས་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ལག་ཤེས་བརྒྱུད་ཚོང་ལས་སོང་བརར་ལས་འཆར་ནང་
གསལ་ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁངོས་ན་གཞོན་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་ལ་ོགཅྱིག་ནང་ལས་རྱིགས་སངོ་བརར་
ཐནོ་མཚམས་ཟབ་སོང་ཐེངས་གསུམ་སོད་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཁར་འདྱི་ག་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཚན་པ་ནས་
ཀང་ས་ེཚན་གཞྱིར་བཟུང་ཚོང་ལས་གཉེར་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཡང་ཕུལ་ཡོད། ལས་བསོམས་ནང་གསལ་ ཅ ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ དང་ ༥ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་དང་། ཆ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ དང་ ༥ བཅས་ཉྱིན་
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གཉྱིས་ཀྱི་སོང་བརར་ད་ེསེ་ཚན་དང་པོའ་ིསོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་པ་དང་། ཐ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༣ ནས་ ༢༥ བར་
ཉྱིན་གསུམ་གྱི་སོང་བརར་ད་ེསེ་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན། འདས་ལོར་ཁྱོན་སོབ་ཕྲུག་ ༢༩ ཙམ་ལ་ཚོང་ལས་
གཉེར་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཟབ་སོང་སད་ཟྱིན་པའྱི་ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་ན་གཞོན་ལས་རྱིགས་
སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་ལས་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ཁངོས་ནས་ཚངོ་ལས་འག་ོ འཛུགས་ཞུ ་སད་མ ་དངུལ་མཐུན་
འགྱུར་ཆེད་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་འདྱི་ག་ཚན་པ་ནས་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་ཚོང་ལས་ཐོག་སོབ་སོན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པ་རྣམས་ལ་ས་ོསོའ་ིཚོང་ལས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་
གཞྱིར་བཟུང་མ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ་པ་དང་ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་ཆེད་སོབ་སོན་ཡང་ཡང་སོད་བཞྱིན་
ཡོད། ལག་ཤེས་བརྒྱུད་ཚོང་ལས་སོང་བརར་ཐེངས་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལའང་སྱི་ཚུངས་ལྟར་མཐུན་
འགྱུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁངོས་ན་གཞོན་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྣམས་སྐྲ་བཟ་ོདང་མརེས་བཟ་ོསོབ་ཐོན་པ་ཡྱིན་པར་སོང་། མ་འོངས་པར་སྐྲ་བཟོའ་ི
ཚོང་ལས་འག་ོའཛུགས་ཆེད་འདྱི་ག་ཚན་པ་ནས་རོགས་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདས་ལོའ་ིཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཁོངས་ནས་ཁྱོན་སོབ་ཕྲུག་ ༦ ལ་ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་ཆེད་མ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་གཏན་
འཁེལ་བའྱི་ཁངོས་ནས་ད་བར་ཚོང་ལས་པ་གཉྱིས་ནས་ཚོང་ལས་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཏ་ེསྐྲ་བཟ་ོདང་མཛེས་བཟོའ་ིཚོང་
ལས་ཁྱིམས་མཐུན་གཉེར་བཞྱིན་ཡོད། ཚོང་ལས་པ་ ༣ ད་ཆ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་པས་ཚོང་ལས་འགོ་
འཛུགས་ཞུ་ཐུབ་མདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚངོ་ལས་པ་གཅྱིག་ས་ོ
སོའ་ིསེར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་དགོས་ཆགས་ཡོད། 

 

༨། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཤགོ་གྲངས་ ༢༨ པར། ༤ རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་གནས་སདོ་བདོ་
ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་གནས་བབས་ཐོག་དཔྱད་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོདེབ་གྲངས་ ༡༠༠ པར་སྐྲུན་གྱིས་འགྲེམས་སེལ་ཞུས། 
ཞསེ་གསལ་ཐད། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་བདོ་པའྱི་བུད་མེད་གནས་སངས་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་མཁན་སུ་ཡྱིན་
དང་། དཔྱད་ཞྱིབ་ཇྱི་ལྟར་གནང་བ། དཔྱད་ཞྱིབ་གྲུབ་དནོ་ལས་ས་ཁུལ་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་བདོ་པའྱི་བུད་མདེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་
སངས་ཡག་སྡུག་གང་འདྲར་ངསོ་འཛནི་གནང་གྱི་ཡདོ་དམ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 

 

ལན། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་བོད་པའྱི་བུད་མེད་གནས་སངས་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱད་ལས་པ་
Aasha Ramesh དང་། Sudhamani N གཉྱིས་ཡྱིན་པ་དང་ཁངོ་གཉྱིས་བེུད་རགོས་སརོ་དང་ནུས་སལེ་ཐགོ་སབོ་སོན་
དང་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཡྱིན། དཔྱད་ཞྱིབ་བདེ་སབས་ས་གནས་སུ་ལ་ོརྒྱུས་བསྡུ་རུབ་ཆདེ་འཕྲལ་སལེ་ལས་བདེ་
བརྒྱད་བས་ོགཞག་ཞུས་པ་དང་། ལས་བེད་ད་ེདག་ནས་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཁུལ་དང་སོག་ར་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་
དང་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་ལ་བཅར་འདྲྱི་དང་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་ཞུས་ཡོད། དཔྱད་ཞྱིབ་སྙན་ཐའོ་ིནང་བེུད་ལ་ོན་རྒན་པ་
རྣམས་ལ་ནང་མྱི་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པས་དེང་དུས་ ཤེས་ཡོན་ག་ོསབས་མ་ཐོབ་པ་དང་འཕྲདོ་བསེན་
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ཐོག་ད་ོསྣང་ཉུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། ལ་ོན་གཞོན་པའྱི་བེུད་རྣམས་ལ་དེང་རབས་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ག་ོསབས་ཐོབ་ཡོད་
པ། ད་ེབཞྱིན་བེུད་ཕལ་ཆ་ེབར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་ཐག་གཅོད་བེད་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་གང་ཙམ་ཞྱིག་འདུག་ཀང་སྱི་
ཚགོས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ཐག་གཅོད་བདེ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ད་ེཙམ་མེད་པ་བཅས་གསལ་བཀདོ་གནང་འདུག 

 

༩། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཤགོ་གྲངས་ ༣༠ པར། ཕ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་དཔལ་
 ལས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཚན་པ་ནས་ནང་སྱིད་ན་གཞོན་རོགས་སོར་ཚན་པའྱི་སོང་བརར་ནང་ཡོད་
 པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་དབར་ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་མཁན་
 གྲངས་ལྔ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའྱི་ཁོངས་ནས་ཚོང་ལས་པ་ངག་དབང་བདེ་ཆེན་ལགས་དང་ཚོང་ལས་པ་བསན་
 འཛནི་ཡནོ་ཏན་ལགས་གཉྱིས་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༥༠,༠༠༠།༠༠ ར་ེཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་ཆདེ་མ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་
 ཞུས། ཞེས་གསལ་བ་དང་། ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༢ པར། ཟ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ནང་
 སྱིད་ན་གཞོན་རོགས་སོར་ཚན་པའྱི་བརྒྱུད་ཚོང་ལས་སོང་བརར་ཐེངས་ལྔ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་དབར་ཚོང་
 ལས་འཆར་གཞྱི་འགྲན་བསྡུར་ག་ོསྱིག་སབས་འགྲན་བཞུགས་གནང་མཁན་སོབ་ཕྲུག་ལྔའྱི་ཁོངས་ནས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་
 ལགས་རྩེ་ཐོན་གྱིས་ཚོང་ལས་མ་འཛུགས་ཆེད་སོར་ ༣༠༠,༠༠༠།༠༠ དང་བསན་འཛིན་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཨང་རྱིམ་
 གཉྱིས་པ་ཐོན་པར་མ་འཛུགས་ཆེད་སོར་ ༢༠༠,༠༠༠།༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། ཞེས་གསལ་ཐད། རྱིམ་པ་དང་པོའ་ི
 ངག་དབང་བདེ་ཆེན་ལགས་དང་བསན་འཛིན་ཡོན་ཏན་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་དང་། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་རྩེ་ཐོན་ཟླ་བ་
 ཚ་ེརྱིང་ལགས་དང་ཨང་རྱིམ་གཉྱིས་པ་བསན་འཛིན་ཚེ་རྱིང་ལགས་བཅས་ཀྱི་ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
 དང་། རྱིམ་པ་སྔ་མ་དང་ཕྱི་ མ་དངུལ་འབོར་བར་ཁྱད་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ངོས་
 ནས་གོང་གསལ་མྱི་སྣ་བཞྱི་ཡྱི་ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་དེ་འགྲན་ཞུགས་པ་གཞན་དག་ལས་བཟང་བ་དང་ལེགས་
 འགྲུབ་ཡངོ་བའྱི་ངསོ་འཛནི་དང་གདངེ་ཚདོ་ག་ར་ེབྱུང་ཡདོ་པ་བཅས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 
 

ལན། ལག་ཤེས་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་བརྒྱུད་ཚོང་ལས་སོང་བརར་ལས་འཆར་ནང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ཚོང་ལས་པ་
 རྣམས་ལ་མ་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཆེད་ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་འགྲན་བསྡུར་ཞུས་པ་དང་། ཕྱི་མྱི་བཤེར་དཔང་བས་ོ
 གཞག་ཞུས་པ་རྣམས་ནས་འགྲན་བཞུགས་གནང་མཁན་ཚོང་ལས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚོང་གྱི་འཆར་གཞྱི་དང་དགོས་
 མཁ་ོགཞྱིར་བཟུང་མ་དངུལ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ལྟར་ཚོང་ལས་པ་ངག་དབང་བད་ེཆེན་ལགས་དང་ཚོང་
 ལས་པ་བསན་འཛིན་ཡོན་ཏན་ལགས་གཉྱིས་ལ་མ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ཆྱིག་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་རེ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཚོང་
 ལས་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་སུ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༣ དང་ཚོང་ལས་པ་བསན་འཛིན་ཚེ་རྱིང་ལགས་སུ་ཧྱིན་སོར་
 འབུམ་ ༢ བཅས་ཚོང་ལས་པ་སོ་སོའ་ིཚོང་གྱི་འཆར་གཞྱི་བཟང་ལོས་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ཏེ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་རེད། 
 ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་ནྱི་སྐྲ་བཟ་ོདང་མཛེས་བཟོའ་ིཚོང་ལས་ཤ་སགས་ཡྱིན། རྱིམ་པ་སྔ་ཕྱིའྱི་དབར་དངུལ་འབོར་གྱི་
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 བར་ཁྱད་དེའང་ཚོང་ལས་པ་སོ་སོའ་ིཚོང་གྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་དགོས་མཁོ་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་བཤེར་དཔང་རྣམ་པས་
 ཐག་གཅདོ་གནང་བ་རདེ། 
 

༡༠། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༢ པར། ༢་༧། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་
 ཁང་། ཞེས་གསལ་ཐད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་ད་བར་ཁྱོན་བསོམས་མ་རྩ་མཁོ་བསྒྲུབ་
 དང་བསྡུ་རུབ་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། མ་རྩ་ད་ེདག་ཁོད་རོགས་དངུལ་དང་བཅལོ་དངུལ་གྱི་གནས་སངས་
 ཅྱི་ཆགས། བཅོལ་དངུལ་རྣམས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་གང་དག་ནས་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་ 
 བཤད་ཡོང་བ། དེ་བཞྱིན། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དངུལ་བཅོལ་འཇོག་བས་ན། དངུལ་ཁང་
 གཞན་ནང་བཞག་པ་ལས་ལྷག་གྱི་སེད་འབབ་བམ་ཁེ་ཕན་ཅྱི་ཡོད་དང་། འདས་ལོར་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་
 ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་རོགས་སོར་ལས་གཞྱིའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཚོང་ལས་གཉེར་མཁན་དག་ལ་རོགས་དངུལ་ལས་
 གཞན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནས་སེད་ཆུང་དང་སེད་མེད་དངུལ་བུན་བཏང་ཡོད་མེད། ཡོད་ན་བོད་
 མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་སདེ་འབབ་གངོ་གུད་ག་ཚདོ་ཆགས་ཡདོ་མདེ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 
 

ལན། གཤམ་གསལ་རེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་ད་བར་ཁྱོན་བསོམས་མ་རྩ་མཁོ་
 སྒྲུབ་ཐུབ་ པ་བྱུང་ཡདོ། 
 

མ་དངུལ་བྱུང་ཡུལ། ཧྱིན་སརོ། 
ཨ་རྱི། ༢༣༥,༣༨,༠༠༠་༠༠ 

ཀ་ེན་ཊ་ ༡,༥༨༥,༠༠༠་༠༠ 

ཡུ་རབོ་ (སུད་སྱི།) ༢༤,༩༡༦,༠༠༠་༠༠ 

མཁྱོན་བསམོས། ༥༠,༠༣༩,༠༠༠་༠༠ 
 

གོང་གསལ་ཐོག་ད་ེསྔ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གསར་འཛུགས་སབས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་
བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་ཨྱིན་ཡུལ་དང་། ཉྱི་ཧོང་། ཐེ་ཝན་དོན་ཁང་གསུམ་ནས་ཧྱིན་སོར་བེ་བ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཙམ་མ་
བཙུགས་གནང་ཡོད། གོང་འཁོད་ཆ་ཚང་མ་ཤེར་མ་དངུལ་ཡྱིན་པ་ལས་རོགས་དངུལ་ལམ་བཅོལ་དངུལ་ཡང་ན་ 
Fixed Deposit ཡང་ན་ Saving སོགས་མྱིན། ཁ༽ ད་ལྟའྱི་ཆར་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་
རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་བུན་གཡར་གཏོང་རྒྱུ་ལས་དངུལ་ཁང་ངོ་མ་བཞྱིན་དངུལ་བཅོལ་གཉེར་ Fixed 

Deposit/Saving བ་རྒྱུའྱི་ཆགོ་མཆན་ཐབོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ནང་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་
ཞུ་ཁང་ནས་ལ་ོའཁརོ་མ་ོདབར་ཚངོ་གཉེར་མཁན་བོད་མྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༧༡ ལ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་གཉྱིས་ར་ེའཚ་ོརནེ་
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རོགས་སོར་འོག་སེད་ཆུང་བུན་གཡར་བཏང་ནས་མ་སེད་ཆ་ཚང་ཕྱིར་སོག་བྱུང་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་
དངུལ་ནས་སདེ་ཆུང་དང་སདེ་མདེ་བུན་གཡར་བཏང་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

༡༡། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༢ པར། ༢་༧། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་
 ཞབས་ཞུ་ཁང༌། ཀ བོད་མྱི་སུད་ཚོང་བར་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི། འཚ་ོརེན་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་བོད་
 མྱི་གཞྱིས་ཆགས་གྲངས་ ༤༠ དང་ཁོམ་ས་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་ ༡༥༠ ནང་སུད་ཚོང་གཉེར་མཁན་མྱི་གྲངས་ ༨༩༠ 

 ལ་ཧྱིན་སོར་ཉྱིས་འབུམ་ར་ེཟླ་དྲུག་རྱིང་སེད་ཆུང་འཚ་ོརེན་རོགས་སོར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། གོང་
 གསལ་སུད་ཚོང་གཉེར་མཁན་གྲངས་ ༨༩༠ ཡྱིས་དངུལ་བུན་འབུམ་གཉྱིས་རེ་དེ་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུད་ལ་ཕྱིར་སོག་
 གནང་ཐུབ་ཡོད་མེད་དང་། མེད་ན་དངུལ་འབོར་ཅྱི་ཙམ་ཕྱིར་སོག་ཐུབ་མེད། ད་ལྟ་གནས་སངས་ཅྱི་ཆགས་གསལ་
 བཤད་ཡངོ་བ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 
ལན། སུད་ཚོང་གཉེར་མཁན་ཁྱྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༨༩༠ ལ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་གཉྱིས་རེ་འཚོ་རེན་རོགས་སོར་འོག་སེད་ཆུང་
 བུན་གཡར་བཏང་བ་མ་སདེ་ཆ་ཚང་དུས་ཚོད་ནང་ཚུད་ཕྱིར་སགོ་བྱུང་ཡོད། 
༡༢། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༢ པར། ༢་༧། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་

ཞབས་ཞུ་ཁང༌། ཀ བོད་མྱི་སུད་ཚངོ་བར་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི། འཚ་ོརེན་རགོས་སརོ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འགོ་བདོ་མྱི་
གཞྱིས་ཆགས་གྲངས་ ༤༠ དང་ཁམོ་ས་ཡདོ་པའྱི་ས་ཁུལ་ ༡༥༠ ནང་སུད་ཚངོ་གཉརེ་མཁན་མྱི་གྲངས་ ༨༩༠ ལ་ཧྱིན་
སརོ་ཉྱིས་འབུམ་ར་ེཟླ་དྲུག་རྱིང་སདེ་ཆུང་འཚ་ོརནེ་རགོས་སརོ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། ཅསེ་གསལ་བ་དང་། ཤགོ་གྲངས་ 
༣༣ པར། ཅ དབར་ཚངོ་རགོས་སརོ་ལས་གཞྱི། གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བགྱིས་
འབྲས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་དབར་ཚངོ་ཁམོ་རྭ་ཁག ༣༥ ནང་ཚངོ་ཁང་གྲངས་ ༡༥༩༤ ཡོད་པ་དང༌། དབར་ཚོང་
རགོས་སརོ་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་རྩྱིས་ལའོ་ིནང་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་ཁྱྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༢༤ ལ་སརོ་འབུམ་ ༢ ར་ེསདེ་
ཆུང་འཚ་ོརནེ་རགོས་སརོ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། ཅེས་གསལ་ཐད། གངོ་གསལ་སུད་ཚོང་མྱི་སྣ་གྲངས་ ༨༩༠ དང་། 
དབར་ཚོང་ཁྱྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༢༤ བཅས་ལ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༢ རེ་ཟླ་དྲུག་རྱིང་སེད་ཆུང་རོགས་སོར་གནང་བའྱི་
དངུལ་བུན་རྣམས་ཟླ་དྲུག་གྱི་དུས་ཐོག་ཕྱིར་སགོ་གནང་ཐུབ་ཡོད་མདེ་དང་། མདེ་ན་དངུལ་འབརོ་ཅྱི་ཙམ་ཕྱིར་སོག་
ཐུབ་མདེ། ད་ལྟ་གནས་སངས་ཅྱི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 

ལན། སུད་ཚོང་ཁྱྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༨༩༠ ལ་སོར་འབུམ་གཉྱིས་རེ་འཚོ་རེན་རོགས་སོར་འོག་སེད་ཆུང་བུན་གཡར་བཏང་
 བ་མ་སེད་ཆ་ཚང་དུས་ཐོག་ཕྱིར་སོག་བྱུང་ཡོད་ཞེས་གོང་དུ་དྲྱི་བ་ཨང་ ༡༡ པའྱི་ལན་ནང་ཞུས་པ་ལྟར་དང་ནང་
 གསེས་དྲྱི་བ་འདྱི་ཉྱིས་ཟློས་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབར་ཚོང་རྒྱབ་མཁན་ཁྱྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༢༤ ལ་ཧྱིན་སོར་



࿊࿊ སྤྱི་རྒྱུན་སནྙ་ཐརོ་ལན་འདབེས། ༢༠༡༩།༢༠༢༠ 

10/13 

 

 འབུམ་ ༢ རེ་འཚོ་རེན་རོགས་སོར་འོག་ཟླ་དྲུག་རྱིང་སེད་ཆུང་བུན་གཡར་བཏང་བའྱི་ཁོངས་ནས་མྱི་གྲངས་ ༡༡ 

 ནས་མ་སེད་ཆ་ཚང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ གོང་ཕྱིར་སོག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་འཕྲོས་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༣ 

 ནས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་ཚོང་རྒྱུགས་མྱིན་གྱིས་བུན་གཡར་ཕྱིར་སོག་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་འཕར་
 འགངས་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུ་དོན་བཞྱིན་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༥ ནས་བུན་གཡར་ཕྱིར་སགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཟླ་དྲུག་རྱིང་སདེ་མདེ་དུས་འགངས་ཞུས་ཡོད། 
 

༡༣། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤགོ་གྲངས་ ༣༣ པར། ང གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁརོ་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི། 
གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁརོ་རགོས་སརོ་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་བདོ་མྱི་གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁརོ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་འཚ་ོརནེ་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་དམྱིགས་ཏ་ེབོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གྲངས་ ༡༣ ནང་གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་གཏོང་མཁན་ཁྱྱིམ་ཚང་
གྲངས་ ༡༨༠ ཡདོ་ཁངོས་ནས་རྩྱིས་ལ་ོསྔ་མའྱི་ནང་མྱི་གྲངས་ ༧༤ ལ་རགོས་སརོ་སརོ་འབུམ་དྲུག་ར་ེདང༌། མྱི་གྲངས་ 
༢ ལ་སརོ་འབུམ་བཞྱི་ར་ེབཅས་ལ་ོང་ོགསུམ་གྱི་རྱིང་སདེ་ཆུང་འཚ་ོརནེ་རགོས་སརོ་སལེ་ཁངོས་མྱི་གྲངས་གཉྱིས་ནས་
མ་སེད་ཆ་ཚང་ཕྱིར་སོག་བྱུང་བ་ཕུད་འཕྲོས་མྱི་གྲངས་ ༧༤ ཡྱི་ལས་གཞྱི་མུ་མཐུད་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད། ཅེས་གསལ་
ཐད། གངོ་དུ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གྲངས་ ༡༣ ནང་གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁརོ་གཏངོ་མཁན་ཁྱྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༡༨༠ ཡདོ་
ཁངོས་ནས་རྩྱིས་ལ་ོསྔ་མའྱི་ནང་མྱི་གྲངས་ ༧༤ ལ་རགོས་སརོ་སརོ་འབུམ་དྲུག་ར་ེདང༌། མྱི་གྲངས་ ༢ ལ་སརོ་འབུམ་
བཞྱི་ར་ེརགོས་སརོ་སལེ། ཞསེ་པ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རགོས་སརོ་མ་གནང་སྔནོ་ནས་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༧༦ དསེ་
གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁརོ་གཏངོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགསོ་སམ། ཡང་ན། གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁརོ་གསར་དུ་གཏངོ་འདདོ་ཡདོ་
མཁན་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགསོ། གལ་སྱིད་སྔནོ་མ་ནས་གཏངོ་གྱི་ཡདོ་པར་ག་ོདགསོ་ན་གསར་དུ་རགོས་སརོ་གནང་དགསོ་
དནོ་གང་ཡྱིན་དང་། གསར་དུ་གཏངོ་འདདོ་ཡདོ་རྱིགས་དག་ཡྱིན་ཚ་ེཆ་རནེ་གང་དག་འགོ་རགོས་དངུལ་གཡར་ཡདོ་
པ་དང་། ད་ལྟ་གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁརོ་གཏངོ་གྱི་ཡདོ་མདེ་གནས་སངས་ཅྱི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 

 

ལན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཚོ་རེན་རོགས་སོར་མ་གནང་གོང་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༧༦ ད་ེདག་གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་
 གཏོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི་བོད་མྱི་གླ ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་གཏོང་
 མཁན་དང་གཏོང་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཡུལ་སོར་སོ་འཆམ་པའྱི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུན་ཞྱིང་། དུས་དང་མཐུན་
 པའྱི་སྣུམ་འཁོར་ཉ་ོརྒྱུ། ཡང་ན། སྣུམ་འཁོར་གསར་ཉ་ོབ་རྒྱུ། དེ་མྱིན་སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་ཉ་ོརྒྱུ་སོགས་ལ་དམྱིགས་པ་
 ཡྱིན། གལ་སྱིད་དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཡུལ་སོར་སོ་འཆམ་མང་བ་ཐོབ་རྒྱུ་དང་གཞན་གླ་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར་གཏོང་མཁན་ 
 དང་འདྲ་མཉམ་སྣུམ་འཁོར་རྒྱུག་ནས་འཚ་ོགནས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན། གསར་དུ་གཏོང་འདོད་
 ཡོད་རྱིགས་དག་ཡྱིན་ཚེ་གླ་རྒྱུགས་སྣུམ་འཁོར་ཚོགས་ཆུང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་དང་། རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ལྟར་
 ལས ་འགན ་འཁུར ་དགོས ་པ ། ཁ ་ཐོར ་གཞྱིས ་ཆགས ་ཁག ་འགའ་ཤ ས ་ལ ་ཁག ་ཐེག ་དང ་ཁྱིམས ་ཡྱིག ་ 



࿊࿊ སྤྱི་རྒྱུན་སནྙ་ཐརོ་ལན་འདབེས། ༢༠༡༩།༢༠༢༠ 

11/13 

 

 Bond/Affidavit དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆ་རེན་བཟསོ་ཡོད། འདྱི་ལས་སུ་ཐོག་མ་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་
 གླ་རྒྱུགས་སྣུམ་འཁརོ་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་ཡདོ། 
 

༡༤། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ ཤོག་གྲངས་ ༣༣ པར། ཇ མ་རྩ་བསྡུ་རུབ་དང་ཕབ་སྒྱུར། ཕྱི་ལོ་
 ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༥ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ བར་འཆར་འགདོ་འགན་འཛིན་དང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
 རྩའྱི་འགན་འཛིན་གཉྱིས་བོད་མྱི་གནས་སོད་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅྱིག་ནང་སོར་བསོད་ཀྱིས་མ་འཛུགས་ལས་
 གཞྱི་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་འཁོད་པ་དང་། ལས་བསོམས་ ཤོག་གྲངས་ ༡༢ པར། ༡༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་
 ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ བར་ཉྱིན་གྲངས་ ༡༨ རྱིང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་དང་
 སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་གཉྱིས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིར་མ་རྩ་མཁོ་བསྒྲུབ་དང་
 བསྡུ་རུབ་ཆེད་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་ནང་བསོར་བསོད་ཞུས། ཞེས་འཁོད་འདུག་པ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་
 ཡྱིན་ནམ། གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ལས་དནོ་གཅྱིག་ཐངེས་གཉྱིས་ལ་འགདོ་དགསོ་པར་མ་མཐངོ་། ཞསེ་གསལ་ཐད། 
 

ལན། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ ཤོག་གྲངས་ ༣༣ པར་ ཇ མ་རྩ་བསྡུ་རུབ་དང་ཕབ་སྒྱུར། ཕྱི་ལ་ོ ༢ ༠ ༡ ༩ 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ བར་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་དང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་
འཛིན་གཉྱིས་བོད་མྱི་གནས་སོད་ཡུ་རབོ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་ནང་སོར་བསོད་ཀྱིས་མ་འཛུགས་ལས་གཞྱི་སེལ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། ཅེས་འཁོད་པ་དང་། ལས་བསོམས་ ཤོག་གྲངས་ ༡༢ པར། ༡༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་༡༡ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ཟླ་ 
༡༢ ཚེས་ ༢ བར་ཉྱིན་གྲངས་ ༡༨ རྱིང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་དང་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་
གཉྱིས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་རྩ་མཁ་ོབསྒྲུབ་དང་བསྡུ་རུབ་ཆེད་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ཅྱིག་ནང་བསོར་བསོད་ཞུས་ཞེས་འཁོད་པ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་དང་། ལས་དོན་གཅྱིག་ཐེངས་གཉྱིས་འགོད་
ནརོ་གྱུར་བར་དགོངས་སེལ་ཞུ། 

༡༥། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༤ པར། ཏ འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩
 ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཐངེས་ ༩ པ་དང༌། ཟླ་  
 ༩ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ཐེངས་ ༡༠ པ། ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཐེངས་ ༡༡ པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་
 ཐེངས་ ༡༢ པ། ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་ཐེངས་ ༡༣ པ་བཅས་ཚོགས་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། གངས་ལོངས་དཔལ་
 འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༢ པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ཚོགས་
 ཟྱིན་སརོ་འཁདོ་འདུག་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༦ ཉྱིན་ད་ེཡངོ་རྒྱུ་བསད་ཡདོ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 
 



࿊࿊ སྤྱི་རྒྱུན་སནྙ་ཐརོ་ལན་འདབེས། ༢༠༡༩།༢༠༢༠ 

12/13 

 

ལན། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༢ པ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༦ ཉྱིན་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་ཐངེས་ ༡༣ པ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་ཚགོས་ཡོད། ལས་བསོམས་ནང་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༩ འབྲྱི་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་ ༢༠༢༠ ཞསེ་བྲྱིས་ནོར་གྱུར་བར་དགོངས་སེལ་ཞུ། 

 

༡༦། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༤ པར། ༢་༨ ལས་བེད་གསོལ་ཚང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་སྱི་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་གསོལ་དོད་སྣ་ེསེལ་ཐོག་གུང་ཚིགས་གཙང་འཕྲོད་ར་ོབཅུད་
ལྡན་པ་གང་ཐུབ་འདེགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར་ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་ཞབས་འདེགས་གང་ཐུབ་
ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་དང་། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སུ་བསམ་ཞྱིབ་མུ་མཐུད་ཞུ་མུས། ཞེས་གསལ་
ཐད།བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ཛ་དྲག་འཛིན་སོང་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་སེ། ཕྱི་ལོ་
༢༠༢༠།༣།༢༣ ཉྱིན་ནས་བཟུང་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་བར་གངས་སྱིད་ལས་བེད་གསོལ་ཁང་སོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་
གསལ་བསགས་བཏང་ཡདོ་ཀང་། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ 

ཉྱིན་ད་དུང་མུ་མཐུད་གུང་ཚགིས་ཞབས་འདགེས་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འཁདོ་འདུག་པ་ནྱི། ལས་བསམོས་རྱིགས་
ཤྱིག་འཆར་ཅན་ལྟ་བུར་བརྩྱིས་ཏ་ེཕབ་བཤུ་ཙམ་ལས། དུས་བསྟུན་མག་ོམཇུག་བར་གསུམ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གཟབ་ནན་
གནང་གྱི་མདེ་པར་མངོན་ན་སད་ཕྱིན་ད་ེརྱིགས་མྱི་འབྱུང་བ་བ་གལ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 

 

ལན། ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ཉྱིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོད་པ་ནས་མཐའ་མའྱི་ཉྱིན་གྲངས་ ༩ ནས་རེས་གཟའ་སེན་པ་དང་ཉྱི་མ་གཉྱིས་
འཐེན་འཕྲོས་ཉྱིན་གྲངས་ ༧ འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རནེ་པས་ལས་བེད་གསོལ་ཚང་ཛ་
དྲག་གྱི་གནས་སངས་འོག་སོ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་བ་ལས་ལོ་འཁོར་མོར་ལས་བེད་རྣམས་ལ་གསོལ་ཚིགས་འདེགས་
འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཞྱིན་ལས་བསོམས་ནང་ད་ེལྟར་བཀོད་པ་ལས་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་ཕབ་བཤུ་ཙམ་བས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ལྷག་པར་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་དང་འགྲ་ོགྲོན་གཉྱིས་ཀ་རྩྱིས་ལ་ོགཞྱིར་བཟུང་སྱི་སོལ་ལྟར་ལས་བསམོས་ནང་
གསལ་བཀདོ་ཞུས་ཡོད། 

 

༡༧། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཤགོ་གྲངས་ ༤༡ པར། ༢་༡༣ གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་ངསེ་མདེ་
ཞལ་འདབེས། ཀ བོད་དནོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་དང༌། ཆབ་
སྱིད་གཉྱིས་ཐགོ་ནས་གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་གང་ཆ་ེསེལ་ཐབས་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅདོ་དང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང་རྒྱ་གར་མྱི་མང་བཅས་ལ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚགོས་བསནེ་ཏ་ེའབྲལེ་
ལམ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། འདྱི་ལའོ་ིནང་ལས་འགུལ་འདྱི་ཐགོ་ནས་ཞལ་འདེབས་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༩༠་༧༦ བྱུང་བ་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་ཐགོ་ཁ་སྣནོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། ཅསེ་གསལ་ཐད། གངོ་དུ་བདོ་དནོ་གདུང་སམེས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་ལས་
གཞྱི་འདྱི་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་དང་། ཆབ་སྱིད་གཉྱིས་ཐོག་ནས་གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞེས་



࿊࿊ སྤྱི་རྒྱུན་སནྙ་ཐརོ་ལན་འདབེས། ༢༠༡༩།༢༠༢༠ 
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འཁོད་པ་ལྟར། འདས་ལོར་ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་ཐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་མག་ོ
འཛིན་ཁག་གྱིས་ལས་དོན་གང་དག་བརྩམས་ཡོད་པ་དང་། འདས་ལོར་ལས་གཞྱི་འདྱིར་གསར་དུ་ཞུགས་མཁན་ལ་
ལག་དབེ་སྔནོ་པ་ོག་ཚདོ་བཀྲམས་ཐུབ་ཡདོ་པ། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༡༠ ནང་གདུང་སམེས་མཉམ་སདེ་ལས་གཞྱིའྱི་འཕར་
ཆག་གནས་སངས་ཅྱི་ཆགས་བཅས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 

 

ལན། འདས་ལོའ་ིནང་བོད་དནོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
དང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པར་ལག་དབེ་སྔོན་པ་ོདང་འབྲལེ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཤུགས་གནནོ་རྒྱག་དགསོ་པའྱི་
བཀོད་མངགས་སྐུལ་བཅག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ལག་དེབ་སྔོན་པོའ་ིདེབ་དེའང་སྤུས་ཀ་བཟང་དུ་བཏང་ས་ེབསར་བསྐྲུན་
ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་ནས་ལག་དེབ་སྔོན་པོའ་ིཞལ་འདེབས་དྲྭ་ཐོག་བསྡུ་ལེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་
འཛུགས་ཞུས་ཟྱིན། འདས་ལོར་ལག་དབེ་སྔོན་པའོ་ིལས་གཞྱིའྱི་ནང་གསར་ཞུགས་གནང་མཁན་མྱི་གྲངས་ ༡༤༨ བྱུང་
ཡོད། ད་ེབཞྱིན་འདས་པའྱི་ལ་ོབཅུའྱི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ལས་གཞྱིའྱི་ཞལ་འདེབས་ཇྱི་བྱུང་གྱི་གནས་སངས་
ནྱི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡནི། 

ཨང་། རསི་ལ།ོ བྱུང་འབབ། 
༡ ༢༠༡༠་་་༡༡ ༣,༤༠༠,༤༥༣་༨༠ 

༢ ༢༠༡༡་་་༡༢ ༨༠༧,༡༢༨་༩༥ 

༣ ༢༠༡༢་་་༡༣ ༧,༣༨༧,༤༥༤་༡༧ 

༤ ༢༠༡༣་་་༡༤ ༧,༡༣༤,༠༦༣་༠༠  
༥ ༢༠༡༤་་་༡༥ ༦,༣༩༩,༠༢༧་༠༠ 
༦ ༢༠༡༥་་་༡༦ ༢༤༩,༣༧༩་༠༠ 
༧ ༢༠༡༦་་་༡༧ ༦,༠༥༣,༢༢༣་༠༠ 
༨ ༢༠༡༧་་་༡༨ ༨,༢༧༨,༨༥༩་༠༠ 
༩ ༢༠༡༨་་་༡༩ ༥,༡༩༠,༩༥༦་༠༠ 
༡༠ ༢༠༡༩་་་༢༠ ༩,༤༡༣,༦༤༤་༧༦ 

  

 བཅས་ཀ་ིལན་འདབེས་གསལ་བཤད་དུ། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༥ ལ། 
 


