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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ག་ིགསལ་བཤད་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་ཟནི་པར་དཔལ་ལྡན་སདི་སངོ་མཆགོ་ནས་

ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད། 
༡༌༌༌༧ 

༢ གཞུང་འབླེལ་བགྲ་ོགླེང་དགསོ་པའ་ིགྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། ༨༌༌༌༨ 
༣ རསི་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིབདོ་མའི་ིསགི་འཛུགས་ཀ་ིསནོ་རསི་གཏམ་བཤད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ 

དང། རསི་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་མའི་ིསགི་འཛུགས་ཀ་ིལ་ོའཁརོ་སནོ་རསི་ཐགོ་བདོ་མ་ིམང་
ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིསནོ་རསི་ཚོད་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ།ོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ 
བཅས་པར་ལས་ཁུངས་ག་ོརམི་བཞིན་སནོ་རསི་ཐགོ་ས་ིཡོངས་བགྲ་ོགླེང་དང་གཏན་འབླེབས་མུ་
མཐུད་བཅས། 

༨༌༌༌༨༨ 

༤ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ག་ིགསལ་བཤད་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་ཟནི་པར་དཔལ་ལྡན་སདི་སངོ་མཆགོ་ནས་
ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད། 

༨༩༌༌༌༡༡༤ 

༥ ༄༅། །བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིམང་ཚགོས་རསི་ཁྲའ་ིཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༩ པའ་ི
ལས་བསམོས་དང་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ་མུ་མཐུད་བཅས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། 

༡༡༥༌༌༌༡༨༧ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།  
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་
གསལ་བཤད་བསྡུས་ཙམ་གསུང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་འགྱུར་ལྡགོ་ཟརེ་
ནའང་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱིས་འབད་བརནོ་ག་འདྲ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དམག་གྱི་འཕྲུལ་ཆ་ཐགོ་ནས་
རྒྱ་ནག་ད་ེག་ཚདོ་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངེ་དུས་ཀྱི་མཚ་ོདམག་དང་གནམ་དམག་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མ་ེཤུགས་
འཕུར་མདའ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་ནག་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཨ་རྱི་དང་ར་ཤྱི་ཡའྱི་འཕྲུལ་ཆ་གཉྱིས་ལ་འགན་བསྡུར་
བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད ། 5G 
technology ཟེར་གྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་མངའ་ཁོངས་བསྡུ་འག་ོས་རེད། དཔེར་ན། 5G འཕྲུལ་ཆ་དང་ད་ེབཞྱིན་ 
Artificial Intelligence དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེགཉྱིས་མངའ་ཁངོས་བསྡུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འཛམ་གྱིང་ནང་ནས་
དཔལ་འབོར་གྱི་ཡོང་འབབ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་བས་པ་ཡྱིན་ན་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་ཕྱུག་ཤོས་
ཆགས་པ་མ་ཟད། ལོ་ཉྱི་ཤུ་ནང་ཨ་རྱི་གཙོས་པའྱི་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ལྡབ་ལོག་གཅྱིག་ཕྱུག་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་འབད་བརནོ་བས་པར་བརནེ་དརེ་དཔག་པའྱི་གདངོ་ལེན་བས་ནས་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེནས་གགོ་གྱི་མ་ོ
ཊ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་རདེ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཉ་ོཚོང་ཆ་ེཤོས་ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། Oppo ལ་སོགས་པ། སྱི་ཡོངས་ལ་མངའ་ཁོངས་བསྡུ་ཟྱིན་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་
སོབས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་དཔག་པའྱི་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡོང་གྱི་རེད། ནུས་པ་ཆེ་བ་གང་ཙམ་གྱི་ཡོང་བ་ནང་
བཞྱིན་གནོན་ཤུགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གེང་སོང་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཟརེ་ནས་མང་པསོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེནས་ཁ་སང་ངས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། མདརོ་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉ་ེབའྱི་ཆ་ནས་འཛམ་གྱིང་ཁག་ནང་
གཉྱིད་སད་པ་ཟེར་ནའང་རེད། གཉྱིད་སད་ནས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནས་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་གཟབ་
གཟབ་དང་མཁེགས་པ་ོབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ང་ཚ་ོམང་གཙ་ོདང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རོད་དགོས་པ་རེད། མཐུན་ཚོགས་རང་
ནས་སྙན་ཐ་ོའདནོ་ཡོང་དུས་རྒྱ་ནག་གྱི་མག་ོསརོ་ཟེར་ནའང་རེད། ཐབས་ཇུས་ངན་པ་ད་ེདག་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་དགསོ་པ་ཤྱིན་ཏུ་
ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཡུ་རོབ་ནས་བཏོན་འདུག ཨ་རྱི་ནས་སྙན་ཐ་ོབཏོན་འདུག འཇར་མ་ནྱི་ནས་ཀང་སྙན་ཐ་ོབཏོན་
འདུག མཁས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་ནག་རང་གྱི་མཁས་པ་རདེ། ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡར་སྙན་ཐ་ོཐོན་ཡོད་པ་རདེ། ཉ་ེཆར་ཉྱི་ཧོང་ནང་ལའང་
བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའགོའ་ིཡོད་དུས། ང་ཚོར་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོས་ལོ་ལྔ་སོན་ལ་གོ་སབས་མེད་པར་ཉེ་ཆར་ལོ་གཉྱིས་
གསུམ་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ག་ོསབས་འགའ་འདོན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེདག་ང་ཚོས་ག་ོསབས་ཇྱི་ལྟར་གཟུང་རྒྱུ་
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ཡྱིན་པ། ད་ེདག་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཆ་ཤས་ཇྱི་ལྟར་བང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། བོད་དོན་སོར་ལ་གཅྱིག་པ་ོབཤད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་
ལས་ཁག་པ་ོརེད། ད་ེམྱིན་གྱི་མང་གཙོ། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང། ཁོར་ཡུག མདོར་ན་བོད་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་སོར་
ནས་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ་ཆདེ་གདོན་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འབད་བརནོ་བ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ཕལ་
ཆེར་དེ་རྱིང་སང་ཉྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་དོན་སོར་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་གདོན་རྒྱུ་རེད་འདུག དེ་འདོན་ཡོང་དུས་ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིལན་འདབེས་ཁ་སང་བརྒྱབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཙང་དརེ་ལན་འདབེས་ཚུལ་དུ་
ཡྱིན་སྱིད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་སོར་ལ་གཙོ་ཆེ་
ཤོས་ཟེར་ནའང་རདེ། གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་འདྱི་ཡང་སྱིད་ཕེབས་ཕོགས་སོར་ལ་ཡོད་དུས། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོཕལ་ཆེར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ག་ར་ེབཏོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ལ་ལན་བརྒྱབ་ནས་བཏནོ་གྱི་ཡདོ་པ་གཅྱིག་ཚོད་དཔག་བས་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་
པ་མ་རེད་སྙམ། ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གལ་འགངས་ཆནེ་པརོ་བརྱིས་པ་དང་། གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཇྱི་ལྟར་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་
ཟརེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོགངས་ ༡༡༣ བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ 
༡༣ ད་ེབོད་སྒང་ལ་རང་བཏོན་ཡོད་པ་དང་། བརྒྱ་ཆ་བགོས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོབཏོན་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ བོད་སྒང་ལ་
བཏོན་ཡོད། བོད་ཀྱི་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ཕེད་ཀ་མ་རེད། ༠༌༤ 
རདེ། ༠༌༤ ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོབརྒྱ་ཆ་ ༡༢ བོད་སྒང་ལ་འདོན་དུས། དེས་ག་ར་ེསོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་
གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོའྱི་བདེན་པའྱི་མེ་ལེ་ད་ེའཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོགཅྱིག་
གཉྱིས་གསུམ་བས་ནས་བཅུ་གསུམ་བར་བཏནོ་ནས་ད་དུང་བཏནོ་རྱིས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གནང་བཞག་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ད་ོསྣང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་
ནའང་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་མ་རདེ། གཉྱིས་མ་རདེ། གསུམ་མ་རདེ། ག་ོཐོས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ད་ོསྣང་བས་པ་མ་ཟད། རྡ་རམ་
ས་ལར་མྱི་ལྟ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་ལོགས་ནས་ལྟ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་སོར་ནས་མང་པོ་
བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ེག་ར་ེརེད། ཞྱིབ་ཕྲ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དེའྱི་སོར་ལ་ཡྱིག་ཆ་དང་། གནས་ཚུལ་ཡོད་དམ་ཟེར་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་དའེྱི་ཐགོ་བསགོ་ཞྱིབ་བདེ་བཞྱིན་པ་རདེ། རད་གཅོད་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ད་ོསྣང་བདེ་ཀྱི་
འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོདང་། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པརོ་གནས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོ
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངས་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་བ་ད་ེབཀའ་ཤག་འདྱི་ཐོག་ནས་
མཚམས་གཞག་རྒྱུ་མ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འཆར་གཞྱི་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༥ ཟེར་ནས་དཔལ་འབོར་དང་
འཕྲུལ་ཆ་ཐགོ་ནས་ཐབས་ཇུས་ཟརེ་ནའང་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༥ བར་དུ་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་འཕྲུལ་ཆ་ཡག་
ཤོས་དང་རེ་ཕུད་དེ་དག་རྒྱ་ནག་ལ་སེབ་དགོས་ཀྱི་འདུག སེབ་སངས་དེ་གང་འདྲ་བསེབས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ཉོས་ནས་
བསབེས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ། རྐུན་མ་བརྒྱབ་ནས་བསབེས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ། བཙན་དབང་བཏང་ནས་བསབེས་ནའང་འགྱིག་
གྱི་རེད། གང་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༥ ནང་ལ་འཛམ་གྱིང་ནང་ནས་འཕྲུལ་ཆ་ཡར་རྒྱས་ 5G, AI གཙོས་པའྱི་ད་ེདག་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་
ལ་སེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབསེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༥ རེས་ལ་འཕྲུལ་ཆ་དང་དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འཛམ་
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གྱིང་ནང་སྡུར་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཀང་ལྷག་གྱི་མ་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱི་ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་འཆར་སྣང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེདག་ཚང་མ་ང་ཚོས་རོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ག་ར་ེབཀོད་འདུག ཁ་སང་འཇར་མ་ནྱིར་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་འཇར་མ་
ནྱིར་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གཅྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟརེ་ན། རྒྱ་ནག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༥ ནང་ལ་དཔལ་འབོར་དང་འཕྲུལ་ཆ་རྒྱ་ནག་
ལ་རག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སྱིད་འཛནི་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་གསལ་བསགས་བསངས་ཡདོ་པ་རདེ། མ་ཟད་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ཡོད་པ་རདེ། 
རྒྱ་མྱིའྱི་ Company ཡྱི་འཇར་མ་ནྱི་ལ་ Company མང་པོ་ཞྱིག་ཉོས་ཀྱི་འདུག འཕྲུལ་ཆས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཉོས་ཀྱི་
འདུག ད་ེདག་ཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོང་དུས། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་མྱིའྱི་ཚངོ་པས་ Company མང་
པ་ོཞྱིག་ཉོས་ཀྱི་འདུག ཚང་མ་བསོམས་རྒྱག་ཡོང་དུས་ག་ར་ེའདུག་ཟེར་ན། འཇར་མ་ནྱི་ལ་ Company ཡོད་པ་ད་ེདག་བརྒྱ་
ཆ་ ༧༠ ད་ེརྒྱ་ནག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༥ ཟེར་ནས་ས་ཁ་དང་འཆར་གཞྱི་བཀདོ་པ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རདེ་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ་
མྱིའྱི་ཚངོ་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། ལས་ཀ་བདེ་པའྱི་སབས་ལ་རྒྱ་ནག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༥ ཟརེ་ནས་འག་ོཡྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༥ 
ལ་འཇར་མ་ནྱིར་འཕྲུལ་ཆ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཉ་ོརྒྱུ་རེད་འདུག རྐུན་མ་བརྒྱག་རྒྱུ་རེད་འདུག ད་ེའདྲའྱི་སེམས་འཚབ་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་འཇར་མ་ནྱི་གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐབས་ཇུས་ངན་པ་ཞྱིག་འདྱིང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚའོྱི་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཕྲལ་ཕུགས། ད་ལྟ་མ་འོངས། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་དང་འཆར་གཞྱི། སྱིད་བྱུས་དང་ལས་འཆར་
ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། དང་པ་ོང་ཚའོྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་འདྱི་ཚ་ོཆ་ཚང་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་དང་འཛམ་གྱིང་གྱི་འག་ོསངས་དང་བསྟུན་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེདག་ལྷན་ཁང་ཁག་ནས་
སྱིད་བྱུས་རེད། ལས་འཆར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེརེད། གནང་མ་ཐུབ་པ་ཟེར་ནའང་རེད། གཞན་ལ་
བསྟུན་ནས་བདེ་དགོས་པ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། ཆབ་སྱིད་ད་ེཆགས་ཀྱི་འདུག དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་མྱིང་དནོ་
མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ལོངས་ཐོབ་རྒྱུ། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེགཉྱིས་གཙ་ོབོ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུག སོང་ཙང་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གོགས་པ་ོརྱིང་པ། མཁས་པ་རྱིགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་བག་ོགེང་བས་ཏེ། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དེའྱི་སྒང་ལ་ཆབ་སྱིད་དང་ར་དོན་ཐགོ་མྱི་འདུག་གསུང་མཁན་འགའ་ཤས་བྱུང་སོང། གཙ་ོཆ་ེཤོས་ར་
དོན་དང་ཆབ་སྱིད་གཉྱིས་གལ་ཆེར་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་དང་པ་ོཆབ་སྱིད་དང་ར་དོན་རང་ཐོག་ལ་ཚོགས་པ་རེད། 
ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་དོན་ཚན་བཞྱི་ཐོག་ནས་བགོས་པ་རེད། དོན་ཚན་བཞྱི་སྒང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་རེད། ད་
ལན་ཞུ་དགོས་དོན་ད་ེལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། མྱི་མང་ནང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་དོན་ཚན་བཞྱི་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་པ་མཁྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ག་ཚོད་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོའདུག མཁས་པ་
དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གང་ཕེབས་པ་ད་ེཕོགས་སྱིག་གནང་ཡོད། ཕོགས་སྱིག་གནང་བ་ད་ེགསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། མཁས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ཕེབས་
ཡོད་ཙང། ཁངོ་ཚའོྱི་དགངོས་ཚུལ་ང་ཚརོ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་ས་རདེ་བསམས་ས་ེད་ེདག་ཕགོས་སྱིག་བས་ཡོད། ད་ེཁངོ་
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ཚའོྱི་དགོངས་ཚུལ་རང་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚསོ་མར་དགམ་རྒྱུ་དའེང་ལས་ཤོག་མེད། མྱིང་རགས་མེད། མཚན་རགས་མེད། 
དགོངས་ཚུལ་རང་ཕོགས་སྱིག་བས་པ་ཞྱིག་རདེ། ཕོགས་སྱིག་བས་པ་ད་ེཁོང་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་རེད། དོན་ཚན་བཞྱི་ཡོད་པ་ད་ེ
ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་མང་པ་ོམཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་བས་ནས་བཏོན་ཡོད། དགོངས་ཚུལ་བཞྱི་ཐོག་གནད་དོན་གཞན་
དག་སྦྱར་ཏ་ེདེའྱི་སྒང་ལ་བགོ་གེང་ལྷུག་པ་ོགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བག་ོགེང་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟེར་ནས་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་དབང་རེད་ལ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ག་ཚོད་སྣོན་པ་ཡྱིན་ནའང་དགའ་བསུ་
ཡོད་མ་གཏོགས། དེར་ང་ཚོས་དོགས་ཟོན་དང་ཐ་ེཚོམ་ཟ་དགོས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། དོན་ཚན་བཞྱི་ད་ེམཁྱེན་ཏ་ེདེའྱི་སྒང་ལ་
དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དང་པརོ། བོད་དང་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་བར་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་འབེལ་ལམ་དང་ཞྱི་མོལ་ཡོང་ཐབས། དེའྱི་ཐགོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་རདེ། ཁ་སང་སོན་མ་རང་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་དགོས་དོན་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་དོན་
མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ལོངས་གང་འདྲ་རག་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་བསོང་པ་ཡྱིན་ཞེས་ད་ེས་ནས་ཞུས་ཡོད། དོན་ཚན་དང་པ་ོ
འདྱི་ད་ེག་རང་ཆགས་བསད་ཡོད། དེའྱི་སྒང་ལ་རྒྱབ་གཉེར་བསམ་འཆར་ཁག་བཅུ་གསུམ་བྱུང་ཡོད། ད་ེབོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱི་
གཉྱིས་ཀ་ཐོག་ལ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་གཞྱི་གཉྱིས་པ། བོད་དང་རྒྱ་གར་གཙོས་ཨ་ེཤ་ེཡ་དབར་གྱི་འབེལ་བ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལས་ང་ཚོར་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ད་ེཨ་ེ
ཤེ་ཡ་ནང་གནས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའང་ཨེ་ཤེ་ཡར་གནས་ཡོད་སབས་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཡོངས་ནས་ང་ཚོར་འབད་བརོན་ཇྱི་ལྟར་བེད་
དགོས་སམ། ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཁོར་ཡུག་དང་རྒྱུག་ཆུ་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ཕོགས་དང་
རྱིག་གཞུང་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། ཨེ་ཤེ་ཡ་ནང་ལ་ང་ཚོས་ར་དོན་རོད་རྒྱུར་གནད་དོན་ད་ེགལ་ཆེ་རུ་དང་རྒྱབ་སོར་
ཤུགས་ཆ་ེརུ་ཅྱི་འདྲ་གནས་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་བརོད་གཞྱི་དརེ་དགོངས་ཚུལ་བཅུ་གསུམ་ཕེབས་འདུག ད་ེནས་བརོད་གཞྱི་
གསུམ་པ། རྒྱལ་སྱིའྱི་འབེལ་ལམ་དང་དྲྱིལ་བསགས་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚའོྱི་འབལེ་བ་གང་འདྲ་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་
གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་ཟེར་ནའང་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་ལྡོག་ཅྱི་འདྲ་
ཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག བཟང་ཕོགས་ཐགོ་ནས་ཇྱི་ལྟར་འག་ོཡྱི་འདུག ངན་ཕགོས་ཐོག་ནས་ག་འདྲ་འག་ོཡྱི་འདུག ཚང་མ་མཁྱནེ་པའྱི་
ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབེལ་ལམ་ཅྱི་འདྲ་འཇོག་དགོས་སམ། དྲྱིལ་བསགས་ག་རེ་གནང་དགོས་པ་རེད། དེར་རྒྱབ་གཉེར་བསམ་
འཆར་ཁག་བདུན་བྱུང་འདུག བརོད་གཞྱི་བཞྱི་པ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ཐགོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་འག་ོཁྱིད་གནང་
ཕོགས། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་བེད་དགོས་པ་རེད། ང་
མེད་པ་ནང་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ནས་ལག་བསར་བདེ་ཤོག་ཟེར་ནས་བཀའ་ཕབེས་དུས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ངསོ་ནས་འག་ོཁྱིད་ཇྱི་ལྟར་བདེ་དགོས་སམ། བརོད་གཞྱི་དའེྱི་སྒང་ལ་རྒྱབ་གཉེར་བསམ་འཆར་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེདག་འདྱིར་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ཚགོས་འདུ་དའེང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
བྱུང་སོང། གོགས་པ་ོརྱིང་པ་དང་མཁས་པ་ཡོངས་གགས་ནས་རེད། ཡག་པ་ོབྱུང་མ་སོང་ཟེར་མཁན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡོད་ན་མ་
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གཏོགས་ཡོངས་གགས་ཀྱིས་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་གཞོན་སེས་ལའང་དགོས་འདུག མ་འོངས་སོན་ར་རདེ་ཅེས་གསུངས་
པ་ལྟར། གཞོན་སེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་བརོད་གཞྱི་བཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏོག་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོད་ེག་ར་ེ
རེད་ཟེར་ན། བོད་དང་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་བརོད་ཡོད་པ་རེད། གཞོན་སེས་ཀྱི་སོ་སོའ་ིབོད་
པའྱི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ལ་ོརྒྱུས་ཐགོ་འབལེ་ལམ་གྱི་གལ་གནད་དང་དནོ་ཕན་གྱི་འབལེ་མལོ་སྐྲུན་ཐབས། 
གཞྱི་རའྱི་རྒྱ་ནག་ལ་འབེལ་ལམ་དང་འབེལ་མོལ་བ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། གཞོན་སེས་ཚོའྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་
རྒྱུས་ད་ེཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བརོད་གཞྱི་དང་པ་ོད་ེརདེ། གཉྱིས་པར། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བོད་མྱི་ཐུན་མོང་ནས་བོད་
ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཡ་ལན་བེད་ཕོགས། མཐའ་མ་དེར་དོན་གྱི་བདག་པ་ོབོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཕྱི་ནང་
གཉྱིས་ཀྱི་བོད་མྱི་ཐུན་མངོ་ནས་གནད་དནོ་ཐགོ་ཡ་ལན་ཇྱི་ལྟར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབལེ་བ་ག་འདྲ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་འབལེ་བ་
རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུ། འབེལ་བ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་འབེལ་བ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་ཁ་སང་སོན་མ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཀླད་ཀོར་དང་བརྒྱ་ཟེར་ཡོང་དུས། ང་
ཚའོྱི་གནས་ཚུལ་ཀླད་ཀརོ་དང་། ཕྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཀླད་ཀརོ་བསེབ་རྒྱུ། འབེལ་བ་གཅད་རྒྱུ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་དཀགོ་གཏམ་ཧམ་
བཤད་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཚུར་བཤད་རྒྱུ་དང་། ང་རང་ཚོས་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ། བེད་དགོས་རྒྱུ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་
བསལ་གཞནོ་སསེ་ཚོར། གསུམ་པར། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཐོག་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་ལས་འགན་ག་ར་ེརདེ། མ་འངོས་
སོན་ར་ཚོའྱི་ལས་འགན་ག་རེ་རེད། ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་འབེལ་ལམ། གཞོན་སེས་ནང་ཁུལ་ཕར་ཚུར་འབེལ་ལམ། ཞུ་
གཏུག་བ་རྒྱུ། Lobby ཟརེ་གྱི་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ནས་འབེལ་ལམ་གནང་དགསོ་
རྒྱུ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་སྒང་ལ་གཞོན་སེས་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་བརོད་གཞྱི་གསུམ་པ་ད་ེ
རེད། བཞྱི་པར། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ཐད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ནས་འགན་ཁུར་ག་འདྲ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། འཆར་སྣང་ལྡན་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བསྐྲུན་ཐབས་ཇྱི་ལྟར་བེད་དགོས་སམ། མ་འོངས་པར་ལ་ོགཉྱིས་ནང་ཚར་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རེད། ལ་ོགཉྱིས་ནང་བཀའ་བསྡུར་གནང་། ལས་འཆར་འདོན་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་ལྔ། ལ་ོབཅུ། ལ་ོཉྱི་ཤུ། ལྔ་བཅུ་ནང་
ལ་འཆར་སྣང་ལྡན་པའྱི་འག་ོཁྱིད་ཅྱིག་ང་ཚསོ་བསྐྲུན་ཐབས་ཇྱི་ལྟར་བདེ་དགོས་པ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ད་ེརྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་འགོ་ཁྱིད་ཤེས་འཇོན་ལྡན་པ། ལྷག་བསམ་ཅན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོང་ཚོས་གས་ོསོང་ཇྱི་
ལྟར་བེད་དགོས་སམ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་བརྒྱད། ད་ེདག་ཚང་མ་ཆབ་
སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ཤེས་ཡོན། དཔལ་
འབོར། འཕྲོད་བསེན་ཐོག་ནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་པར་བརེན། ང་ཚོས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རེད། བརོད་གཞྱི་
གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེརེད་ཅེས་ཞུས་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་ཆེད་དུ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རེད། 
དནོ་ཚན་དང་པ་ོག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ཆེད་དུ་ག་རེ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ནང་
གསེས་བཞྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ང་ོབ་ོའཛིན་སངས་དང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན། གཉྱིས་པ་དེར། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་
གོང་འཕེལ་གཏངོ་ཐབས། གསུམ་པ། བོད་རྒྱུད་ནང་བསན་དང་དེའྱི་རྱིན་ཐང་དར་སེལ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་
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འཛིན་ཐུབ་ཐབས། བཞྱི་པ། འགེམས་སོན་ཁང་དང་རྱིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཁང་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་
ཐུབ་ཐབས། ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་ཁང་པ་གསར་པ་བརྒྱག་རྒྱུ། ཟློས་གར་ལ་
གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་གྱི་སོབ་ཚན་བཟ་ོརྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་འགེམས་སོན་ཁང་འཛུགས་རྒྱུ་རདེ། འགེམས་སོན་ཁང་དའེང་ཡུལ་སོར་ས་ོ
འཆམ་པ་སུ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ར་ེརརེ་ང་ོསོད་བེད་མྱི་དགསོ་པར། མྱི་ར་ེརརེ་རྨང་གཞྱིའྱི་དྲྱི་བ་འདྲྱི་མྱི་དགོས་པར། འགེམས་
སོན་ཁང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས། མང་གཙ་ོའགོ་སངས། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན། ཁོར་ཡུག་གྱི་
གནས་སངས། རང་ལུས་མེར་བསེགས ཡོངས་རོགས་འགེམས་སོན་ཁང་ནང་གཟྱིགས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་མྱི་དེར་ཚོར་བ་
བསེབས། མྱི་དེར་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཆགས་ཀྱི་རེད། བོད་དོན་ལ་གཞྱི་རའྱི་ཚོར་བ་
ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སོར་ཡདོ་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ་རདེ། ཚརོ་བ་ད་ེརྒྱབ་སོར་ལ་འགྱུར་རྒྱུར་
ག་ོརོགས་སེལ་དགོས་འདུག ག་ོརོགས་ད་ེམྱི་ར་ེརེར་ཐུག་པ་ལས་འགེམས་སོན་ཁང་འཛུགས་བསྐྲུན་བས་པ་ཡྱིན་ན། འགེམས་
སནོ་ཁང་ལ་མྱི་གཅྱིག་བསེབས་ནས་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོར་བ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོརོགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་
ན། རང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱབ་སོར་ལ་འགྱུར་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་འགེམས་སོན་ཁང་རྒྱག་དགོས་དོན་ད་ེརེད། བརོད་གཞྱི་གཉྱིས་པ། བོད་
མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སོར། ཀ་པ། སྤུས་ཚད་ལྡན་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནད་དོན། ཁ་པ། སོབ་གྲྭར་འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་
ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ། ག་པ། སྱི་ཚོགས་དང་མྱི་འབོར་ལ་འཕྲད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་
ཤུགས་རྐྱེན། ང་པ། གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ། ཅ་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་ཆདེ་ལས་མྱི་སྣ་གས་ོསངོ་ཡོང་ཐབས། བརོད་གཞྱི་གསུམ་པ་དརེ། འཕྲདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རེད། ཀ་པ། 
བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་འཕྲོད་བསེན་དང་འབལེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་གདོང་ལེན་བེད་བཞྱིན་པ། ཁ་པ། དཔལ་འབརོ་གྱི་ཆ་ནས་
བོད་མྱིའྱི་འཕྲདོ་བསེན་མཐུན་རྐྱནེ་ས་བརན་དང་རྒྱུན་གནས་ཡོང་ཐབས། ག་པ། བོད་མྱིའྱི་འཕྲདོ་བསེན་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱི་ནང་མྱིའྱི་
ནུས་པ་དང་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ནང་འཕྲོད་བསེན་ལྟ་སོང་དང་ཞབས་ཞུའྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་ཐབས། ང་པ། གས་ོབ་རྱིག་པ་རྒྱ་སེད་དང་ཟུང་འབལེ་གྱིས་ཐབས་ལམ། ཅ་པ། ཕྱི་ལུགས་སྨན་བཅསོ་ཞུ་ཕགོས་ཀྱི་ཐབས་
ལམ་དང་ནད་རྱིགས་སོན་འགགོ བརོད་གཞྱི་བཞྱི་པར། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་འཚ་ོརེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སརོ་ལ་རདེ། ཀ་
པ། གནས་ཡུལ་ས་ོབཤུག་དང་གཞནོ་སསེ་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དོན་སེལ་ཐབས། ཁ་པ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཞྱིང་ལས་ཉར་
ཆོག་ཐད་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཐབས། ག་པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་སུ་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ལས་རྱིགས་
མཐུན་འགྱུར་ཡོང་སད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུའྱི་ལྟེ་གནས་རྱིགས་
འཛུགས་ཐབས། ང་པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་འཕྲོས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་དང་ཚོང་ལས་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་ཉར་
ཐབས་ཡོང་བར་ཀུན་སོང་དང་རྒྱབ་སོར་སེལ་ཐབས། ཅ་པ་ད་ེམཐའ་མ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་སོད་བོད་མྱིའྱི་འསོ་
འགན་ད་ེདག་ཆགས་ཡོད། ད་ེདག་ཚང་མ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། གཞྱི་རའྱི་བརོད་གཞྱི་ད་ེདག་བགོས་ནས་དགོངས་
འཆར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། བརོད་གཞྱི་དེའང་གཏན་འབེབས་མ་ཟྱིན་སོན་ལ་མཁས་པ་ད་ེའདྲ་གདན་འདྲེན་
ཞུས་ནས། བརདོ་གཞྱི་གང་དང་གང་གལ་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ནས་ང་ཚསོ་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་རདེ། བརདོ་གཞྱི་ད་ེདང་མ་
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མཐུན་པ་ཟེར་ནའང་རདེ། དའེྱི་ཐོག་ལ་བརོད་གཞྱི་གཞན་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་སྣནོ་པའྱི་རྒྱག་ཆགོ་གྱི་རེད། ཁ་སྣནོ་རྒྱག་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ང་ཚོས་འབད་བརནོ་གནང་དགོས་རྒྱུ། བག་ོགེང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ་ནས་ཁ་སང་གསར་འགདོ་ལྷན་ཚགོས་སབས་གསུངས་སོང། དནོ་གྱི་བདག་པ་ོམཐའ་མ་མྱི་མང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་དང་ལས་འཆར་དང་བརོད་གཞྱི་ད་ེདག་སྒང་ལ་མྱི་མང་གྱི་དགོངས་ཚུལ་རོགས་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བརདོ་གཞྱི་ད་ེདག་སྒང་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚསོ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆནེ་སབས་ལའང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཐའ་དནོ་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ད་ེབསམ་བ་ོའཁརོ་རྒྱུ་ལས་ས་བ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་
བྱུང་མ་སོང། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་འབལེ་ལྟར་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། བཀའ་སོབ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གཙ་ོབོར་
འཛནི་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ས་ེཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅ་ོལྔ་ནང་ལ་ང་ཚསོ་ག་ཚདོ་
བེད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་འབད་བརོན་བས་ཏེ་སྱིད་བྱུས་ཡོད་ན་སྱིད་བྱུས། ལས་འཆར་ཡོད་ན་ལས་འཆར། ལྷན་ཁང་ར་ེར་ེཐོག་ནས་
འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ད་ེཞུ་བའྱི་སབས་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལྷག་འདུག ད་ེལྷག་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་བདེ་ཚ་ོ
ཕྲན་བུའྱི་ཐུགས་ཕམ་ཡོང་གྱི་རེད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ང་ཚོའྱི་ TibetTV བརན་ཐུང་རེད། དྲ་རྒྱ་རདེ། ད་ེདག་བཟོས་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཕྱི་ལ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་རེད། ད་ེདག་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཀང་དངོས་སུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དེ་ཉམས་གསོ་ཟེར་ནའང་རེད། 
འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་འབད་བརོན་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོཆེ་ཤོས་ད་ེཆབ་སྱིད་
ཟརེ་ནའང་རདེ། ར་དོན་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཡར་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་མར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསོལ་རས་སབས་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་དོན་ད་ེང་རང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱིས་འགན་ཁུར་རྒྱུའྱི་
དུས་ཚོད་བསབེས་ཡོད་པ་རདེ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ༸གོང་ས་མཆགོ་སྐུ་ངལ་གས་ོ
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཐུགས་ས་ོབ་ོཡོང་རྒྱུར་ང་རང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ལས་དནོ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་ Good News གནས་ཚུལ་བཟང་བ་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་སོ་བ་ཡོང་གྱི་རེད། ཐུགས་ས་ོབོ་ཡོང་བ་
ཡྱིན་ན། སྐུ་ཚ་ེཡྱིན་ནའང་རྱིང་བ་ཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བ་མ་དང་སོབ་མ་བར་ལ་དམ་ཚིག་གཙང་མ་དགོས་རྒྱུ་
ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། མཐའ་དོན་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་མཛད་འཕྲྱིན་རྒྱས་པ་ད་ེདག་མྱི་ཉམས་
གོང་འཕེལ་བ་རྒྱུ་ང་རང་ཚོའྱི་སྒང་ལ་འགན་བསེབས་འདུག ང་རང་ཚོས་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་། 
འཕྲལ་ཕུགས་གཉྱིས་ལ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡྱིན། ད་ེདག་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་
ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རའྱི་ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་རེད། ཞལ་ལག་མཆོད་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་ཕྲན་བུའྱི་ལུས་ལ་ཉོབ་སྣང་ཡོད་
པ་རདེ་ད།ེ གང་ལྟར་ཉབོ་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ད་ོསྣང་ཆནེ་པརོ་གསན་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། གཞུང་འབེལ་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། གོས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན། 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། 

གཞུང་འབལེ་བག་ོགངེ་དགསོ་པའྱི་གསོ་འཆར། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་དརེ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། གཞུང་འབལེ་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་ཆ། དགག་ཆ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། བག་ོགེང་འདྱི་ལས་རྱིམ་རསེ་མ་ཞྱིག་ལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སོན་རྱིས་སྒང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བཀའ་ཤག་ནས་གནང་
བ་འདྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༤༠,༠༢༢,༡༨༣ ཚགོས་ཆུང་ནས་ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་རྱིས་འགའོ་ིཐགོ་ལ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 



9 
 

སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། 
སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་སོར་ལ་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་དང་། དེ་ནས་ལས་དོན་ད་ེདང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་མང་པོ་
འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེཡྱིན་ལབ་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལབ་མོང་བ་རེད། 
ཡང་སབས་མཚམས་ལ་རང་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞྱིག་ལབ་རྒྱུའྱི་མཚམས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་ཚགོས་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སྒ་ོཁ་ལ་ཡངོ་ནས་ཡྱིག་ཆ་སད་པ་སོགས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་རྡགོ་རྡགོ་བས་
ནས་ཞུ་རྒྱུར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
གནང་ཕོགས་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེའྱི་སོར་ལ་ཐབས་ཤེས་དང་སྱིད་བྱུས། ཡང་མྱིན་ན་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མྱིན་ན། གང་
ཡང་གནང་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་མཚམས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། དའེྱི་སྒང་ལ་འགན་འཁུར་བཞེས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་ག་ར་ེཡོད་ན། འདྱི་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེ
ལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། རྱིས་འག་ོཨང་། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ས་ཾབ་ོཊ་བསབེ་རྒྱུ་རདེ་འདུག འདྱི་རསེ་ལ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཟུར་བཀོལ་གྱི་ ༡་༤ ཡྱི་ ཁ་པ། གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་དང་འབལེ་བའྱི་དྲྱི་
བ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་ཐོག་ནས་སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྲུ་གུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་སྒ་ོརྒྱག་དགསོ་
པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ Dimapur སུད་ཚོང་གྱི་སོབ་གྲྭ་དེར་སོན་མ་ནས་ཞུས་ཏེ་དག་ེརྒན་གཅྱིག་གྱི་སོབ་ཡོན་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
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དེར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་གོ་རྒྱུར་ Dimapur གྱི་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་འདྱི་ད་ེརྱིང་སོན་རྱིས་ནས་མེད་པའྱི་
ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག།གལ་སྱིད་ད་ེགནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་གནང་
ཡོད་དམ། ང་རང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་རྒྱག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དག་ེརྒན་གཅྱིག་གྱི་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་རྒྱུ་དེར་ངེས་པར་
དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ (ཀ) མཐ་ོརྱིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱི། དེའྱི་ཟུར་འཛར། ༡ 
པོའ་ིརྱིས་འགོ་ཨང་ ༥ པ་སྱིད་སོང་ཆེད་ལས་སོབ་ཡོན་ལབ་རྒྱུ་དེའྱི་སོབ་ཡོན་བཞེས་མཁན་ད་ལྟ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེ
ནས། ༡་༤ (ཁ) གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱི། དེའྱི་ཟུར་འཛར། ༢ པའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༩ པ་བོད་ཡྱིག་སྦྱོང་བརྡར་སབས་
བདེའྱི་བཀོལ་སོད་མཉནེ་ཆས་ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག།ད་ེགང་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ། རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ ང་པ། ཟབ་སྦྱོང་དང་། 
འོས་སྦྱོང་ཁག་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༡་༤ (ང) རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡། རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་དང་སྦྱོང་བརྡར་ལས་གཞྱི། རྱིས་འགོ་
ཨང་ ༢། མཐ་ོསོབ་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་དང་སྦྱོང་བརྡར་ལས་གཞྱི། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༣། ཚན་རྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཤེས་ཡོན་
ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤། སོན་འགོའ་ིཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི། རྱིས་འག་ོཨང་ ༥། གཞྱི་
རྱིམ་འོག་མའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི། རྱིས་འག་ོཨང་ ༦། གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་
འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི། རྱིས་འག་ོཨང་ ༧། གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་ཤེས་ཡནོ་ཡར་རྒྱས་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི། རྱིས་འག་ོཨང་ ༨། 
འགོ་འཁྱིད་དང་སོབ་འཁྱིད། ཚོགས་འདུ་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱི། ལས་གཞྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཤ་སག་རེད་འདུག།དེར་དངུལ་
ཕནོ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག།ལྷག་པར་དུ་ལས་བདེ་ཕག་བསར་གནང་མཁན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བནོ་གཙསོ་པའྱི་
ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚང་མར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ལ། ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཤེས་རྱིག་
ཁྱབ་ཁངོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མས་ཕག་བསར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། རྱིས་འག་ོཨང་ ༢་༠ ཡྱི་ ཁ འབབ་གོན་གཞན། 
དེའྱི་ཟུར་འཛར་ ༢་༠ (ཁ) ཡྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༦། ཁྱིམས་རོད་པ་དང་སོབ་སོན་པའྱི་ཞབས་ག་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེགང་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་འོག་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༩། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཟླ་སྱིལ་འགོ་བའྱི་འགོ་གོན་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་གོ་རྒྱུ་བས་པ་
ཡྱིན་ན་རྡ་ཤོད་སབོ་གྲྭ་སྒ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་འདུག དརེ་སབོ་གྲྭ་ག་ར་ེས་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ལ་ོམང་པ་ོགོང་ནས་འག་ོབསད་པའྱི་ཡོང་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་ཁ་
མཆུ་དང་འབལེ་བའྱི་སརོ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སངོ་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་མ་ེགྷན་ཡངོ་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་
འགན་འཛནི་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཅད་ཁའྱི་ནང་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་
རདོ་ལནེ་པས་ཡོང་གྱིང་སོབ་གྲྭའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་རྒྱུ་དངསོ་སགོས་སྱི་རས་གང་ཡོད་པ་རྣམས་རྱིས་སདོ་དགོས་པ་ད་ེགསལ་པ་ོབས་
ནས་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མའྱི་མཁྱེན་གསལ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཤེས་རྱིག་ནས་དཔྱད་ཁའྱི་འབྲུ་དནོ་དང་མ་མཚུངས་པར་རྱིས་སོད་
རྱིས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་མྱི་འདུག།ཡར་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་ལྟར་མར་ཕག་བྱིས་འབོར་བ་ད་ེའབྲུ་དོན་དང་མཚུངས་ཀྱི་
མེད་པ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྱིས་ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཆགས་སོང་ཞེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ Dimapur ཁ་ཐོར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་རྒན་ལགས་ཤྱིག་ལ་ང་
ཚསོ་སོན་མ་ནས་གསལོ་ཕོགས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནང་གྱི་མེད་པའྱི་སརོ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་རསེ་
ལ་རད་གཅོད་ཞུས་ནས་བཀའ་ལན་འབུལ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྱིད་སོང་གྱིས་སོབ་ཡོན་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དའེྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནས་བཀའ་ལན་
ཞྱིག་འབུལ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕེབས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ད་ལྟ་དྲན་གས་ོཡྱི་མྱི་འདུག།དྲན་མཚམས་དེར་ལན་
ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དེས་ལས་གཞྱི་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བ་དེ་
བསགས་བརོད་རང་རེད། བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་རདེ། སོབ་ཡོན་ད་ེརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་རགོས་
ཚགོས་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་ ༤༨ ནས་སོབ་ཡནོ་ ༩༠༠ ཙམ་གནང་གྱི་འདུག རགོས་ཚགོས་ཚང་མའྱི་མཚན་ངས་ཞུ་དགསོ་དནོ་ཡདོ་
པ་མ་རེད། སོབ་ཡོན་གྱི་རྱིས་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ནས་ད་དུང་ཡང་ཐབས་འཚོལ་དགོས་
པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོརྒྱུ་ད་ེཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༥༡༨ ད་ེཆགས་བསད་འདུག རོགས་
ཚགོས་ཀྱི་སོབ་ཡནོ་ད་ེདག་ཚང་མ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༩༤༧ ལ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། ཟུར་བཀལོ་གྱི་རྱིས་འགའོ་ིཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༤ པ་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་ཀློག་དེབ་
བསར་ཞྱིབ་དང་ཚན་རྱིག་ཀློག་དེབ་བསར་ཞྱིབ་ཅེས་བསར་ཞྱིབ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། བསར་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་མཚན་ཐ་ོཡོད་དུས། ངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་
ཡོད་ན་བསམས་ནས་ད་ལྟ་ལྷ་ོཕགོས་ཀྱི་མངའ་སེའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ད་ེཚརོ་ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ངསེ་པར་དུ་སབོ་
ཁྱིད་གནང་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱེིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་མང་པོ་འདུག་ཅེས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་
གནང་བ་ད་ེཚོའང་ཟུར་དུ་འདོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མྱིག་དཔ་ེབལྟས་ནས་ད་ེའདྲ་མང་དུ་འག་ོཡྱི་རེད་སྙམ། བས་ཙང་ད་ེཚ་ོངེས་པར་
དུ་ཟུར་འདནོ་གནང་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། འདྱི་རྱིས་འག་ོགང་གྱི་ནང་ལ་འདུག་གམ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས། རྱིས་འག་ོད་ེསོབ་ཡོན་ནང་ལ། ད་ེགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། རྱིས་འག་ོཨང་ 
༡་༤ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་ཡྱི་ ཀ་པ་དང་ ཅ་པ་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཀ་པ་མཐོ་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་
གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ འདྱི་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་འག་ོ ༤ པ་དང་ ༦ པ་འདྱི་མེད་པར་གྱུར་འདུག གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཧ་
ལམ་ཆ་ཚང་གྱི་ཕག་དངུལ་ད་ེཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག ད་ེཐེབས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
ཅ་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན། དཔ་ེདེབ་པར་སྐྲུན་དང་འགེམས་སེལ་ལས་གཞྱི་ཞེས་བཀོད་གནང་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ ༦ པ། ༧ 
པ། ༨ པ་ད་ེབོད་ཡྱིག་དང་། ཚན་རྱིག ཨང་རྱིས་ཀྱི་ཀློག་དེབ་བསར་ཞྱིབ་ཐོག་ལ་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། སོབ་ཚན་གསུམ་འདྱི་འཛནི་རྱིམ་ག་ཚདོ་བར་དུ་བསར་ཞྱིབ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། བསར་
ཞྱིབ་གནང་དུས་དུས་དང་མཉམ་པ་དང་། དགོས་མཁ་ོལ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཡྱིག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
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ལ་ོརྒྱུས་ལ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚརོ་ཐུགས་ཕན་གས་ོབའྱི་ཁྱད་པར་འག་ོཡྱི་རདེ་སྙམ། 
ད་ེབཞྱིན་སབོ་གས་ོསདོ་ཐབས་ལའང་ཁྱད་པར་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམས་པའྱི་ངས་བསམ་ཚུལ་ད་ེབསར་ཞྱིབ་འག་ོབའྱི་ཞརོ་ལ་འབུལ་
ཆགོ་པ་བགྱིས། རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤ (ཅ) ཡྱི་ རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༡ པར་ལུས་ཐོག་ཉསེ་ཆད་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སོན་ར་འཛནི་
ཞསེ་བཀདོ་གནང་འདུག ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ནམ་ཞསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་དྲྱི་བ་བཏང་བའྱི་ནང་ནས་ངས་གཅྱིག་དྲན་སོང་། ད་ེནྱི་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ས་ཁང་
དང་འབལེ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭ་རྱིས་སདོ་རྱིས་ལེན་གྱི་སོམ་དངུལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
འདྲའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། འདྱི་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོན་མ་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་
དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་མེད་པར་ཁང་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགོས་ན་ཞེས་དེར་དམྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་
བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་ཐད་ལ་འབལེ་བ་གནང་དགོས་པ་ད་ེའདྲའྱི་འག་ོགོན་ཆདེ་དུ་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ཀློག་དེབ་བསར་ཞྱིབ་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་ཀློག་
དབེ་བསར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ད་ེདག་ཚང་མ་ཀློག་དབེ་ད་ེཔར་སྐྲུན་གྱི་བེད་སོད་བཏང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལ་ོལྔ་རེའྱི་མཚམས་ལ་ཤེས་
ཡོན་ལྷན་ཚགོས་ནས་བསར་ཞྱིབ་གནང་གྱི་འདུག།ཀླགོ་དབེ་བསར་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ལའང་ང་རང་ཚའོྱི་ཉྱིན་ར་ེསོབ་ཚན་
འཁྱིད་མཁན་གྱི་རྒན་ལགས་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྣོན་འཕྲྱི་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དུས་ཚོད་ལ་དཔག་པའྱི་བརོད་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ག་
ར་ེའགོད་དགོས་འདུག།ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལྷ་ོཕགོས་ Karnataka མངའ་ས་ེཁངོས་དབེ་སལེ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་སད་ཡྱིག་ནང་ནས་
སད་ཡྱིག་གཅྱིག་ས་གནས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འཁྱིད་དགོས་པའྱི་གསལ་བསགས་སོར་ལ་གསུངས་སོང་། སཾ་བ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཆ་
མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཕེབས་ཏ་ེགཟྱིགས་རོགས་གནང་ནས་རད་གཅོད་
གནང་འདུག ཁ་ོརང་ས་གནས་སུ་ཕེབས་པ་སོང་ཙང་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ཕུལ་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ད་ེག་རང་གསུངས་འདུག མངའ་སེ་
དའེྱི་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ Kannada འཁྱིད་དགོས་རདེ་ཅསེ་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་འཁདོ་
འདུག དའེྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཾབ་ོཊ་བརྒྱུད་ནས་སྙན་སེང་བྱུང་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
ནས་རད་གཅོད་བེད་མུས་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ལྷ་ོཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རང་
ནས་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དང་། བདུན་པ། བརྒྱད་པར་ཧྱིན་དྱི་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་ཚབ་ཏུ་ 
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Kannada འཁྱིད་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་ཆེ་བ་གསོ་ཡྱི་མེད་ན་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་འཁོར་སོང་། འོན་ཀང་ཁོང་ཚོས་
འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོནས་ལྔ་བར་ཁོང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་འཁྱིད་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ང་ཚ་ོབོད་པས་
སོབ་གྲྭ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་། ང་རང་ཚའོྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སོན་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་
སད་ཡྱིག་འདྱི་ག་ཚདོ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་བགངས་ནས་ད་ལྟ་འབལེ་བ་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སོབ་ཡོན་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རེད། ང་ཚ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་
སྒེར་དང་ཚགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་རྒྱབ་ལངོས་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཡནོ་འབུལ་མཁན་
གྱི་ཐ་ོད་ེདག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱི་སྒེར་དང་ཚོགས་པ་ད་
ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚརོ་མཐུན་འགྱུར་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཚང་མར་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ ༡་༤ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་
གཞྱིའྱི་ནང་གསེས་ ག་ པ་མདུན་ལམ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་སྒང་ལ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐོག་
མར་མདུན་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་དུས་ངས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་མདུན་ལམ་ལ་གོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོས་ད་བར་དུ། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཚར་
བ་རེད། རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། རྱིས་དང་
འབལེ་བའྱི་སརོ་ལ་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བས་ཙང་བསད་ཆགོ་པ་བགྱིས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ པའྱི་ ༧ པ་དེར་མཐ་ོསོབ་སོབ་ཡོན་
མཇུག་གནོན་སོར་བསོད་ཅེས་པ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་གང་འདྲ་བས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། སྱིར་བཏང་དངུལ་འབོར་ཧ་
ཅང་མྱི་འདུག་ས་ེའདྱིའྱི་གནང་ལུགས་གནང་སངས་ད་ེགང་འདྲ་རདེ་དམ། 
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 དེ་ནས་ཟུར་འཛར་ ༢ པའྱི་ ༡༣ དེར་སྒང་ཏོག་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་ཚོང་སྒྱུར་ལས་འཆར་ཞེས་པ་འདྱི་དེ་ས་རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༧་་༢༠༡༨ དང་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ཚོང་སྒྱུར་བེད་དུས་དངུལ་ད་ེཚུར་ཡོང་གྱི་མ་རེད་
དམ། ཕར་ཕྱིན་པ་ད་ེགང་འདྲ་རེད་དམ། དངུལ་འབོར་ད་ེདང་རྱིས་འགོའ་ིམྱིང་ས་ོསོའ་ིགོ་བ་ལེན་སངས་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཏག་
ཏག་མ་བསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག དརེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཟུར་འཛར་ ༡ པའོ་ིརྱིས་འག་ོཨང་ ༧ པ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་མཐ་ོ
སོབ་སོབ་ཡོན་མཇུག་གནོན་སོར་བསོད་ཅེས་པའྱི་སོར་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། འདྱི་ང་ཚོས་གང་འདྲ་བས་ནས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རེར་སོབ་ཡོན་གསར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སོབ་ཡོན་ད་ེདག་ཕུལ་བའྱི་
མཚམས་ལ་ང་ཚའོྱི་སོབ་ཡོན་ས་ེཚན་ནས་ལས་བེད་གཅྱིག་ཕབེས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མཐ་ོསོབ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེ
དག་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སབས་ལ་ཁ་ོརང་ཚོར་འཕྲད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བད་ེ
སྡུག་ཞུ་རྒྱུ། སོབ་ཡནོ་ཐགོ སོབ་གས་ོབསནོ་རྒྱུའྱི་ལ་ོལྟར་ཐངེས་ར་ེསལེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 ད་ེནས། སྒང་ཏོག་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་ཚོང་སྒྱུར་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དེར་ཡོད་
པའྱི་ས་ཆའྱི་ཐགོ་ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། ཐབས་ཤེས་མཐོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ས་ཆ་འདྱི་བོད་མྱི་རང་ལ་
འཚོང་དགོས་འདུག ཡང་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་ནས་ང་
ཚ་ོས་གནས་སུ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འག་ོསོང་ཆེད་དུ་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་། དེར་ཁང་སྲུང་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཆུ་རྱིན་
དང་གོག་རྱིན་བཅས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཟུར་དུ་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤ (ཀ) ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ་ི
རྱིས་འག་ོགཉྱིས་མ་གཏོགས་མང་ཆ་ེབར་ཆག་འདུག་གསུང་རྒྱུ་ད་ེབདནེ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆག་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལངོས་ད་ེཟུར་
བཀོལ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཏོག་ཙམ་གསུངས་པ་ལྟར་ Canada དངུལ་ཐོན་པ་དང་ཟུར་
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བཀོལ་གྱི་དངུལ་འཕར་འགོ་ཡྱི་རེད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཆག་པར་ཧ་ཅང་གྱི་
ཐུགས་ཁྱད་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་འདོན་དུས་ཟུར་བཀོལ་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཀ་ཡོད་པ་རེད། 
ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་རོགས་དངུལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྱིས་ལོའ་ིམཚམས་ནས་ང་ཚོས་ད་ེརྱིང་ཆེད་མངགས་འཁྱེར་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས། ཟུར་འཛར་ ༥ པའྱི་མཐའ་མ་ལུས་ཐགོ་ཉསེ་ཆད་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སོན་ར་འཛནི་ཞསེ་པ་འདྱི་གནའ་ས་མ་ོ
ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་ལམ་སོལ་ད་ེཐ་དད་རེད། ཕྱིས་སུ་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཉེས་རྡུང་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེའཛམ་གྱིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཁྱིམས་འགལ་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེམ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་མ་ཡྱིན་པར་ལས་གཞྱི་གཞན་ཚད་དང་ལྡན་པ་འགོ་རྒྱུར་ར་འཛིན་ལམ་སོན་བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཤེས་རྱིག་ནང་ལ་ཆེད་མངགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཁྱབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སེལ་རྒྱུ་རེད་འདུག དེའྱི་ཆེད་དུ་ཆེད་
མངགས་ལུས་ཐོག་ཉེས་ཆད་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་གང་འདྲ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིགས་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༤༠,༠༢༢,༡༨༣ གཏན་འབེབས་ཞུ་བར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་
ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སཾ་བོ་ཊ། ཤོག་གངས་ ༣༣༢ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་འདྱི་ཧྱིན་སྒོར་ 
༢༩༧,༨༤༠,༨༦༣ རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་ནས་ད་ེག་རང་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཟུར་བཀལོ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ ཁ་པ་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཞེས་པ་དེར་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༠,༩༤༠,༧༦༣ ཆགས་བསད་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་
༢༠༡༩ དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཧ་ལམ་ཕེད་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་མར་ཆག་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཁྱད་ད་ེཧྱིན་
སྒོར་འབུམ་ ༥༠ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ནང་ནས་བཏང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
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ཡྱིན་དུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ནས་ཤེས་རྱིག་འདྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་མང་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༤༡ ཙམ་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཟུར་བཀོལ་ལ་བལྟས་བ་ཡྱིན་ནའང་ཧྱིན་སྒོར་འབུལ་ ༡,༧༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་
ལྷག་འཆར་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག།ད་ེའདྲའྱི་དངུལ་ཞྱིག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེའདྲ་ཡོད་
བཞྱིན་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ད་ེཟུར་བཀོལ་ནས་མ་གཏོང་བར་ད་ལ་ོདམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ནང་ལ་ཁྱེར་འདུག  ད་ེ
གནད་འགག་ལྟ་བུ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ ང་པ་དང་ ཅ་པ་ད་
ལོའ་ིསོན་རྱིས་ཀྱི་ཁྱོན་བསམོས་ཟུར་བཀལོ་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་ལ་བལྟས་བ་ཡྱིན་ན། ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༥༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་མར་
ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉུང་དུ་འགོ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྱིས་འགོ་གཙོ་བོ་ལྟ་བུ་ད་ེསཾ་བོ་ཊའྱི་ཟུར་བཀོལ་ནས་རྱིས་འགོ་བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་ནས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༣༣ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ད་ེའདྲ་བས་ནས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། 
ད་ེདང་མཉམ་དུ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ནས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་ཀ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོལྷག་བསད་འདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཉྱིན་མ་ ༡༥ ཙམ་རྱིང་ལ་དྲྱི་བ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོདྲྱིས་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་དྲྱི་བ་རོགས་རྒྱུ་མེད་
པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དྲྱི་བ་ད་ེཚགོས་གཙའོྱི་བསམ་བ་ོལའང་སེབས་ཀྱི་འདུག དངསོ་གནས་བས་ན་ག་ར་ེབཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་ག་ོསབས་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གསོ་ཚོགས་ཕྱི་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དྲྱི་བ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་ནས་ང་རང་ཚོར་དངུལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནང་རྒྱུ་ད་ེཚད་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ། ཡང་ན། ཕྲུ་གུ་མང་ཉུང་ལ་བལྟས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་
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ནས་གནང་རྒྱུ་ད་ེདང་ང་རང་ཚ་ོབོད་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་འག་ོགོན་གཉྱིས་ཁ་གསབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ་
ཅེས་ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བའྱི་ཐོག་
ནས་བཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱུར། བཀའ་ཤག་གྱི་སནོ་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་ད་ལ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཐོག་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༠ མན་ཙམ་ཕུལ་བ་དེ། དེ་ས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཐད་འཛིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུར་སབས་རེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦༠ དང་། 
སབས་ར་ེཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༠ ད་ེའདྲ་ལོ་ལྟར་འབུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་འབུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་གྱི་མ་དངུལ་ད་ེ
འཛག་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དརེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགངོས་པ་བཞེས་ནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་གནང་རྒྱུའྱི་ཚབ་ད་ེད་ལ་ོང་ཚསོ་
ཕུལ་བ་རེད། ད་ེས་ཤེས་རྱིག་གྱིས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། འབུལ་མཁན་ད་ེད་ེས་ཤེས་རྱིག་གྱིས་ཕུལ་བ་རེད། ད་ལོ་བཀའ་ཤག་ནས་
གནང་བ་རདེ། ད་ེགཉྱིས་མ་གཏགོས་གཞན་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་བས་པར་བརནེ་ནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་མ་དངུལ་
བརན་པོ་གནས་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་དགོངས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ལྷན་ཁང་གཉྱིས་ལ་
དམྱིགས་བསལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་ད་ེག་རང་རེད། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་རྱིག་གྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ནང་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༣ གསུང་རྒྱུ་ད་ེརྱིས་ཀྱི་ལམ་
ནས་བཏོན་བཞག་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་ནས་ཞྱིབ་ཕྲ་འག་ོརྒྱུ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུས་ནས་ཚར་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ངས་དརེ་མཚམས་གཞག་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས། ས་ཾབ་ོཊ། ད་ེས་བོད་སོབ་འཛནི་སངོ་ཚགོས་པས་སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་བང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་འདས་པའྱི་དུས་ལ་བཀའ་
ཤག་གོང་མ་དང་འདྱིའྱི་སབས་སུ་དངུལ་འབརོ་འཁྱེར་རྒྱུ་ད་ེད་ེས་གང་ཞལ་བཞེས་ཡོད་པའྱི་དངུལ་འབརོ་ཏག་ཏག་འཁྱེར་ཡདོ་པ་
རེད། ད་ེའཁྱེར་ཡོད་པ་རེད་ད་ེརག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། འདས་པའྱི་དུས་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། འགོ་སོང་ཡང་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་མ་རདེ་ལ་རག་གྱིའང་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་རག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། སོབ་གྲྭ་རྱིས་ལནེ་པར་འག་ོརྒྱུ་རདེ། ད་ལ་ོ
ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་དྲུག་བདུན་མ་གཏོགས་ཚང་མ་རྱིས་བངས་ཚར་བ་རེད། བངས་ཚར་བ་སོང་ཙང་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ད་ེཚོད་
དཔག་བས་པ་དང་འག་ོགོན་འག་ོབ་གཉྱིས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཐག་ཉ་ེབ་ོདགོས་པ་ད་ེསོན་རྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ལྟ་ེབ་
དེ་འདྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱབ་ལོངས་གང་ཉེ་བ་འཁུར་བའྱི་དོན་དུ་དེ་བས་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་
ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་འགོ་སོང་ཆེ་ཤོས་ད་ེད་ལྟ་ལྷག་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་རེད། 
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གཞན་མང་ཆ་ེབ་ཉྱིན་མོའ་ིསོབ་གྲྭ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་འག་ོསོང་ཆ་ེབ་ཡོད་དུས། 
རསེ་མ་དངུལ་འབོར་ཆ་ེབ་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་པ་རདེ། སང་ཉྱིན་བོད་སོབ་འཛནི་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚུར་རྱིས་བངས་ཚར་
བ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ག་ཚོད་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་གཙ་ོབོ་ད་ེསོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀ་ལ་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ལྟ་ལང་སོད་མཁན་དེའང་
བོད་སབོ་འཛནི་སངོ་ཚོགས་པ་ནང་ལ་ཧ་ལམ་ལ་ོ ༥ མྱིན་ཙམ་དག་ེརྒན་བས་ནས་དའེྱི་ཕགོས་བཟས་ནས་སདོ་མཁན་ཡྱིན་དུས། 
དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཚང་མ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཀ་ལའང་བལྟ་ཡྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་དེ་མ་ཡྱིན་པ་རྒྱུན་གོན་ལ་
སོགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོར་ཐད་ཀར་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་ས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་
བཙུགས་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དག་ེརྒན་བགེས་ཡོལ་ཕབེས་མཁན་ཚང་མའྱི་བགེས་ཕོགས་ཀང་དེའྱི་ནང་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེདག་ཚང་མ་མ་འོངས་པ་སནོ་རྱིས་འཁྱརེ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འཁྱརེ་བ་མ་གཏོགས་ཁ་ེཕན་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཚད་འགྱིག་པ་ོཡོང་བར་ཆེད་མངགས་སོབ་གྲྭ་གང་རྱིས་བངས་ཚར་བ་དེའྱི་དངུལ་ད་ེཁྱེར་བ་རེད། སང་
ཉྱིན། གནངས་ཉྱིན། དུས་སང་ལོ་གཅྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་རག་གྱི་འདུག་ན་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཀ་ཡོད་པ་
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ། ད་ེཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནས་ཚང་མར་གསལ་པ་ོཆགས་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ། ད་ེ
བཞྱིན་ད་ེརྱིང་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ལུང་འདྲནེ་པ་དསེ་རྒྱུན་གོན་ཉུང་དུ་ཆགས་པ་དའེང་ད་གྱིན་གོང་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་
ཤེས་རྱིག་གྱི་མ་དངུལ་ནས་གནང་མྱི་དགསོ་པར་ཤེས་རྱིག་དམྱིགས་བསལ་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཆགས་པ་
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ཾབ་ོཊའྱི་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༩༧,༨༤༠,༨༦༣ གཏན་འབེབས་ཞུ་བར་དགག་བ། དགག་
བ་མེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་
སྙན་སནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་བ་
ད་ེཧྱིན་སྒོར་ ༣༡,༢༩༢,༧༤༢ ཚགོས་ཆུང་ནས་ད་ེག་རང་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་དང་། ལས་དནོ་ཐགོ་ལ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ང་རང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ནང་ལ་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། ས་ཆ་དེ་དག་དེ་མུར་ལྷག་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱི་མྱིར་བོགས་མར་
གཏོང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་གཡས་གཡོན་གྱི་རྒྱ་གར་ལ་ཤོར་བར་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་
ལ་མྱི་རྒན་པ་ཁག་ཅྱིག་དང་ཕྲུ་གུ་མ་གཏོགས་དངོས་ཡོད་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱིས་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་ཀྱི་
ཐགོ་ལ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟའྱི་ཚགོས་གཙ་ོལས་ཀ་དབུ་འཛུགས་མ་གནང་གངོ་
ནས་གསར་མཇལ་ཞུ་བའྱི་སབས་ལ་བཀའ་ཕབེས་པ་དང་། ད་ེནས་དའེྱི་ལམ་སོན་ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་
བཀའ་ཕེབས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་འདུག།ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ཚོར་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་སུ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་
དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་ཆེད་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་།ཤག་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེདག་སྐུ་ངལ་ལ་གཟྱིགས་ནས་
ལས་འཆར་རམ་དགངོས་པ་གང་དང་གང་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསར་འབོར་ཁ་ོ
རང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་བའྱི་ཁང་པ་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་མོན་གྷ་ོདང་སེལ་ཀོབ་ལ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ལྡྱི་
ལྱི་དང་ད་ེཚོར་ཁོང་ཚོས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབས་ནས་སྐུ་ང་ོནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆོག་ནས་ཀང་ཁྱེད་རང་ཚསོ་ས་ཆ་ཞྱིག་ལྟོས་དང་ང་
ཚསོ་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ག་ོསོང་། ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་ནང་ད་ེའདྲ་གསུངས་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུར་ས་ཆ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་དུས། ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ང་ཚོས་ཐོག་རེག་རྒྱག་གྱི་མ་རེད་ལྱི་ལྱི་
གོང་ས་ེལྟ་བུ་ད་ེའདྲ་མ་གཏོགས་རྒྱག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ས་ཆ་འདུག་ལབ་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་
མ་རེད་ཅེས་པ་ག་ོཡྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེས་གསུངས་པ་ད་ེལག་བསར་གནང་མ་ཐུབ་པ་གང་རེད་དམ། ཁངོ་ཚོས་ཞུས་པ་
ད་ེདངོས་ཡདོ་གནས་སངས་རདེ་དམ་མ་རདེ། ས་ཆ་ཡདོ་པ་ནྱི་དངསོ་ཡདོ་གནས་སངས་ཡྱིན་ས་རདེ། ད་ེཚ་ོངསོ་བཞསེ་གནང་མ་
ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེབཞྱིན་རྡ་རམ་ས་ལ་ཁུལ་དང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ཚང་མས་སྙན་ཞུ་
འབུལ་རྒྱུར་ཁང་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཆ་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག ཐབས་ཤེས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འབད་བརནོ་གནང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་གཙ་ོཕེབས་པ་འདྱིར་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དེར་བཀའ་ལན་འབུལ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡང་ཡང་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཆ་ཚང་གསལ་པ་ོམཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེང་སང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་གནས་སངས་ཞུ་མ་ཤེས་པ་
ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོལྟ་ཞྱིག་འདུག ད་ེག་ར་ེབས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོགཞོན་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕབེས་རྒྱུའྱི་ན་ཚ་ཞྱིག་ལངས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལྷག་བསད་པ་ད་ེཕྲུ་གུ་
ཆུང་བ་དང་ལ་ོརྒན་པ་མ་གཏགོས་ཧ་ལམ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་མ་ལྷག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གཞུང་དང་གཙ་ོབ་ོ
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཐགོ་མར་ང་རང་ཚ་ོསབས་བཅོལ་ཡོང་དགོས་དནོ་དང་། ད་ེནས་བསོད་
ནམས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་འཛུགས་དགོས་པའྱི་ཕུགས་ཀྱི་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མེད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་
རང་བཞྱིན་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུག།སོང་ཙང་ལོ་གཞོན་པ་ཚང་མ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་ས་ཆའྱི་སྒང་ལ་དངོས་སུ་ས་ཞྱིང་འདེབས་སོང་
བས་ནས་འཚ་ོབ་བསལ་རྒྱུ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ད་ེརེད། གཉྱིས་ནས། ཞྱིང་ཁ་
འདེབས་སོང་བེད་ཐུབ་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་མྱི་ཡྱིས་རྒྱུ་དང་འགོ་སོང་བཏང་བའྱི་རྱིན་པ་དང་ཚུར་ཐོན་
འབབ་བྱུང་བ་གཉྱིས་ད་ེཁ་ཐུག་མྱི་ཐུག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་འཕྲད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རྐྱེན་པས་ས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ས་སོང་ལ་ལྷག དེའྱི་རྐྱནེ་བས་ནས་ཡུལ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་སོང་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་ནའང་ས་ཆ་མ་རག་
པའྱི་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞྱིག་ཕྱིས་སུ་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་བོད་པའྱི་ས་ཆ་འདེབས་སོང་བེད་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསད་
པ་ད་ེཚོའྱི་སྒང་ལ་ཡུལ་མྱི་ས་ཆ་མེད་མཁན་ད་ེཚོས་ས་ད་ེཚུར་རག་རྒྱུར་འབད་བརོན་གང་ལ་གང་འཚམ་བེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའདྲའྱི་རྐྱནེ་པས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཀྱི་མྱི་སྣ་དང་ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་གཏུག་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་
ཡོང་དུས་རྒྱ་གར་མངའ་ས་ེགཞུང་ས་ོསོའ་ིནང་ལའང་ཞྱིང་ཁ་སོང་པ་ལྷག་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐངོ་སྣང་མྱི་མཛེས་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོདང་། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཇལ་ཁའྱི་སབས་ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་
བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཁག་གྱི་འཛིན་
སོང་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་ད་ེདབུ་འཛུགས་མ་ཞུས་གོང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཇལ་ཁའྱི་
བསལ་བཟང་གོ་སབས་ཤྱིག་ཐོབ་པའྱི་སབས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མཉམ་དུ་བཅར་ནས་ང་ཚ་ོད་ེརྱིང་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་
གོས་བསྡུར་གནང་དགོས་པའྱི་གོས་གཞྱི་དོན་ཚན་དེ་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཡར་སྙན་སེང་ཞྱིབ་
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ཚགས་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཞུས་པའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་དེའྱི་སོར་ལ་ཡང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོསྙན་
སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེག་ར་ེཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན་གཞྱིས་ཆགས་ནང་གྱི་མྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཐོན་ནས་ས་
ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་ནས་བསད། སོད་མཁན་ད་ེཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལས་མེད་པས་གཞྱིས་ཆགས་ཁ་འཐོར་དགུ་ཐོར་འགོ་རྒྱུ་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་བ་ད་ེཚ་ོསྒོ་རྒྱོབས་ཟེར་ནའང་གནང་སངས་
ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་ཐོབ་ཐང་རག་མ་རག་ནས་ལྷག་སོད་
མཁན་དཀའ་ངལ་ཅན་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཁ་འཐོར་དགུ་ཐོར་མ་ཡྱིན་པར་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ས་ཁང་སོང་པ་ལྷག་བསད་
པ་ཆ་ཚང་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་རྱིས་བངས་ནས་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ས་ེམྱི་འབོར་ད་ེདང་པ་ོལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་
ཆགས་དང་། གཉྱིས་པ་ལྷ་རབ་བྱུང་སོང་ན་རྡ་རམ་ས་ལ་ཁུལ། གསུམ་པ་སེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་བཅས་གསུམ་གྱི་ནང་ཟླ་སྱིལ་བཏང་
ནས་མྱི་འབོར་མང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཡར་སྙན་སེང་ཞུ་བའྱི་སབས་ལ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་
བཀའ་ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚསོ་ད་ལྟ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་སྱིག་བཞྱིན་ཡདོ། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ས་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་སངོ་པར་ལྷག་ཡདོ་པས་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སའེྱི་གསོ་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་ས་མང་པ་ོས་སོང་ལྷག་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་མྱི་ལ་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་སོང་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བཞྱིན་ཡོད་པ་གོས་ཚོགས་ནང་གེང་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ཕུགས་ལ་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་རང་བཞྱིན་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་བ་ཡྱིན་དུས། ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ང་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་དརེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ 
ཉྱིན་དེར་མངའ་ས་ེབོན་ཆེན་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་རེད། ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ཧོན་སུར་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ས་ཆའྱི་ས་ཐོའ་ིལག་འཛིན་ད་ེ
ཚའོྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ག་ོསྱིག་ཞུ་བའྱི་སབས་ལ་ང་ཚསོ་ཚགོས་ཆནེ་ཞྱིག་ཚགོས་ཡོད་པ་རདེ། སབས་དརེ་ས་གནས་ཀྱི་རངོ་དཔནོ་
ཕབེས་ཐུབ་མ་སོང་ས་ེརངོ་དཔནོ་ཕག་རགོས་དང་། ད་ེབཞྱིན་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་མྱི་སྣ་གསུམ་ཙམ་ཕེབས་སོང་། ད་ེསབས་སུ་
གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཚོར་བོགས་གཏོང་གནང་བཞག་པའྱི་ས་ཆའྱི་སེང་
འདེབས་ལས་བདེ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ལ་བོགས་མར་གཏངོ་རེས་བས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རེད། ཕྱི་ཡྱི་ཡུལ་མྱི་གཞན་དང་མངའ་ས་ེགཞན་གྱི་ཡུལ་མྱི་ལ་བགོས་མ་གཏོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིགས་མ་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ལ་
ང་ཚསོ་བདོ་མྱི་རྣམས་ལ་སབོ་གས་ོརྒྱག་དགསོ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཏ།ེ སབས་དརེ་རངོ་དཔོན་ཕག་རགོས་བཞུགས་ས་རང་
ལ་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོས་དམ་འཛནི་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ང་ཚསོ་བཤད་བཞག་པའྱི་ཐོག་ལ་བོད་རྱིགས་ནང་ཁུལ་ག་ོ
བརྡ་འཕྲོད་མ་འཕྲོད་དང་། ཉན་མ་ཉན་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ད་ོབདག་གྱི་མྱིང་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ས་གནས་
རོང་དཔོན་ལ་རྱིས་འབུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཁྱེད་ཚོས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ལག་ལེན་གང་བསར་དགོས་འདུག་ནའང་བསར་རོགས་གནང་
ཞསེ་ད་ེཆ་ཚང་གསལ་པ་ོབཟསོ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། མོན་གྷ་ོམ་ཡྱིན་པའྱི་ལྷ་ཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ང་ཚསོ་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚགོས་པའྱི་སབས་ཚགོས་འདུའྱི་ཐགོ་ལའང་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 
 གཉྱིས་པ་དེར། ང་ཚ་ོསྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ས་ཆ་བོགས་མ་གཏོང་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ལ་སོགས་མ་ཆོག་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་ལབ་ནས་བསད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་དམྱིགས་དཔ་ེབསན་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་རང་
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བཞྱིན་གྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོར་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་ཐོག་ལ་དངེ་དུས་ཀྱི་གནད་འགག་ཤེས་པའྱི་
ཐོག་ནས་སོབ་སོན་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཉེ་ཆར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། Tamil Nadu 
Agriculture University ལ་ཤྱིང་སྣ་འདེབས་འཛུགས་བ་རྒྱུའྱི་ས་ེཚན་ཞྱིག་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་མཁས་ལས་པར་
དུས་ཚོད་ཞུས་ནས་ས་གནས་ལ་འག་ོསབས་དངསོ་གནས་མྱིག་དཔ་ེལྟ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག སབས་དརེ་ལ་ོལྔ་
བཅུ་གོང་ལ་གཅར་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའགྱིག་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་འགོད་པ་སེ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཚོར་
སོང་། གང་ལྟར་གནད་འགག་གཙ་ོབ་ོད་ེང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ལས་ཁྱོན་ནས་རྒྱག་མྱི་དགོས་པར་དགོང་མ་ོཉལ་
ནས་ཞོགས་པ་སས་མགོའ་ིའགོ་དངུལ་རས་ཁུག་གང་དགོས་འདདོ་ཡོད་པ་ཤ་སག་རདེ་འདུག།གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཁྱནོ་
ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་མྱི་དགོས་པར་སོན་ཐོག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ Technology དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡོད་པ་རེད་དམ་
ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བའྱི་སབས་ལ། འཕྲུལ་ལས་ད་ེའདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཉལ་ནས་ཞོགས་པ་ལང་དུས་སོན་
ཐགོ་རག་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོརྱིགས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ང་ོསོད་ཞུས་ཐུབ་ན་བསམས་ཏ་ེའབད་བརནོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་
ཐབས་ལམ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། དེང་སང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སའྱི་འོག་གྱི་ཆུ་ད་ེཧ་ཅང་ཉམས་ཆག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ 
༡༩༨༠ དང་ ༡༩༩༠།༢༠༠༠ བཅས་ཀྱི་ནང་ལ་ ft ༡༥༠ བྲུས་ཏེ་ཆུ་ཐོན་སའྱི་ས་ཆར་དེང་སང་ ft ༥༠༠ ཙམ་བྲུས་ནའང་ཆུ་
འདོན་མ་འདནོ་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆུ་འདོན་པ་དེའང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་
བཞྱིན་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕུགས་ལ་ཞྱིང་ཁ་སོང་པ་མ་ལྷག་པ་དང་། དཀའ་ལས་ཤུགས་ཆེན་པོ་རྒྱག་མྱི་དགོས་པ། 
རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སོན་ཐོག་འདེབས་པར་ཕྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ནོད་འཚ་ེམང་པ་ོཡོང་ནས་ཐོན་
བབ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡངོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་སལོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཕེབས་ནས་སནོ་ཐགོ་ག་ར་ེབས་
ནས་མ་བཏབ་པ་རེད་འདྲྱི་དུས། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོསེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལ་ཆ་
མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མཐུན་རྐྱེན་མ་གནང་བ་ཧ་ལམ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་ཀྱི་
མ་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག།དཔརེ་ན། ཧནོ་སུར་ལྟ་བུ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོདགུ་བཅུ་ག་ོགངས་ནང་ལ་གང་ཆནེ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེ
བའྱི་སབས་ལ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ Photovoltaic Solar Fencing ད་ེཚ་ོཚད་དང་ལྡན་པ་བཙུགས་ནས་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་མཁས་
ལས་པ་ད་ེཚ་ོཡོང་ནས་ཁྱེད་ཚསོ་བསམ་བ་ོད་ེགང་འདྲ་འཁོར་སོང་ཞསེ་ད་ེའདྲའྱི་ལམ་སནོ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ད་ེའདྲ་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེང་སང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན་ཀ་བ་ཚང་མ་བཀོག་ནས་སོད་ཁང་ནང་བླུགས་ནས་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བ་ཀ་ོལྱི་གྷལ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེཚོའྱི་ནང་ས་དོང་བྲུས་པ་ལ་སོགས་མ་བས་པའྱི་འགོད་པ་
གང་ཡང་སྱིག་འཛུགས་ལ་མེད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། གང་བཟོས་པ་ད་ེས་གནས་ནས་བདག་གཅེས་ཚུལ་མཐུན་མ་བས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་དཀའ་ངལ་དེ་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མོ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བསན་པའྱི་ཐབས་ལམ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རེ་
ཞུས་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལ་རྡ་ོསྣུམ་གྱི་གཏེར་ཁ་ད་ེ Assam ལ་ Digboi ཞསེ་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་
ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་ཧ་ལམ་སྣུམ་གྱི་གཏེར་ཁ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བར་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ དང་ ༢༠༠༥ ཡྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་མཁས་དབང་ 
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Abdul Kalam ཁོང་གྱིས ་ Tamil Nadu Coimbatore Agriculture University དེའྱི་ནང་ལ ་ཤྱིང་ནགས ་
འདབེས་འཛུགས་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་སབོ་སནོ་མང་པ་ོགནང་ས་ེསོབ་སནོ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་ནས་མཁས་དབང་མང་པ་ོ
ཞྱིག་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཚདོ་ལྟ་བས་པའྱི་ལས་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག།ང་ཚོས་རག་པར་
མྱི་མང་ལ་བདེ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་བསད་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་བས་ནས་ད་ེརྱིང་ང་ཚསོ་ལམ་སནོ་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། 
ང་ཚསོ་བདེ་དགོས་རདེ་ཅེས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་མར་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སད་ཆ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ཀླད་པའྱི་ནང་ལ་འག་ོཐུབ་
ཀྱི་མྱི་འདུག།ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚ་ོསྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འགན་ཁྱེར་ནས་ཞྱིང་ཁ་ Acre བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རག་
ན་ང་རང་ཚོ་རང་ནས་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་བས་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ཏེ་མྱི་ཚང་མ་ལྟད་མོ་བལྟ་བར་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་
བསམས་ནས་འབད་བརནོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་ཆདེ་དུ་ཉ་ེཆར་ Tamil Nadu Agriculture University ཡྱི་ Dean དང་ 
Professor མང་པ་ོམཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་མཐའ་མ་དརེ་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་ལ་ལྟ་དུས་གང་ཆནེ་
ལ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་ན་ཁོང་ཚོས་རླུང་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུའྱི་ཐང་ཤྱིང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེས་རླུང་སྲུང་སོབ་བེད་པ་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཤྱིང་སྣ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེས་ཡྱིན་ན་ལ་ོབདུན་བརྒྱད་རེས་ལ་གཅོད་བེགས་བས་ན་མ་གཏགོས་ཚངོ་རྒྱུའྱི་གནས་
བབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེལོ་བཞྱི་ལྔ་དྲུག་ནང་ལ་བཏུབ་ནས་ཚོང་རྒྱུའྱི་རྱིག་རལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཐང་ཤྱིང་ད་ེཚ་ོ 
ཚགོས་གཙ་ོརྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ Wind Breaker ཞེས་རླུང་དགག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཤྱིང་སྣ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེབཅད་
ནས་ཚོང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་གང་ཆེན་ཡོད་སའྱི་ས་མཚམས་ཁག་དེ་ཚོར་རྡོ་སྣུམ་ Bio 
Diesel ཐནོ་སལེ་བ་རྒྱུའྱི་ Jatropha ཤྱིང་སྣ་འདབེས་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག Bio Diesel ད་ེ Acre གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
ཤྱིང་སྣ་ ༧༠༠༠ བཏབ་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ༧༠༠༠ བཏབ་པ་ད་ེཚའོྱི་ཐནོ་བབ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆནེ་པ་ད་ེའདྲ་རདེ་མྱི་འདུག་ས་ེད་ེཚ་ོར་བ་
ད་ེཚུགས་སོང་ན་དཀའ་ལས་གང་ཡང་རྒྱག་མྱི་དགོས་པར་ Drip Irrigation ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་ཉལ་བསད་ན་
འགོག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། Jatropha ད་ེཞྱིང་ཁའྱི་དཀྱིལ་ལ་མ་ཡྱིན་པར་ཞྱིང་ཁའྱི་མཐའ་འཁོར་ཆ་ཚང་ལ་འདབེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ཤྱིང་སོང་དེར་ཁྱད་ཆོས་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དེའྱི་དྲྱི་མས་གང་ཆེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཁོར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོར་ར་
འཕྲདོ་གསལ་པ་ོབྱུང་། སེམས་ཅན་མ་འཁརོ་བ་དང་། ཤྱིང་སྣ་དའེྱི་ནང་ནས་འབྲུ་ཞྱིག་ཐནོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། འབྲུ་ད་ེཕྱི་ལ་བཙོང་བ་
ཡྱིན་ན་གོང་ད་ེཙམ་རག་གྱི་མ་རེད་དེ། འབུམ་གསུམ་བཞྱི་ཡྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཉོས་ནས་འབྲུ་ད་ེང་རང་ཚསོ་འཐག་ནས་སྣུམ་ད་ེབཙངོ་
བ་ཡྱིན་ན་གོང་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་རས་སྦྱོར་ཕྲན་བུ་སོད་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོདཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོརེད་མྱི་འདུག ད་ེཚོ་
བས་ནས་སྣུམ་རང་འཚོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། CNG ལྟ་བུ་སྣུམ་བླུག་མྱི་དགོས་པར་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་མོ་ཊའྱི་ 
Engine ཕྲན་བུ་སྒྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སྣུམ་ད་ེབེད་སོད་བཏང་ནས་ལས་ཀ་ལས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་
བསད་ཀྱི་འདུག།བས་ཙང་ཐང་ཤྱིང་ཆ་ཚང་ལ་ Jatropa ཤྱིང་སོང་བཙུགས་ནས་ད་ེསེམས་ཅན་དགག་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་དཀྱིལ་ལ་
ཤྱིང་སྣ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་གསུམ་ཙམ་འདུག Plywood བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཤྱིང་དང་། ཤོག་བུ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཤྱིང་། casuarina ཞེས་པ་
ཞྱིག ཡྱིན་རྒྱུ་ཐང་ཤྱིང་གྱི་རྱིགས་ད་ེའདྲ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེབཙུགས་པའྱི་བར་ལ་སོན་ཐགོ་རྱིགས་འདྲ་མྱི་འདྲ་འདབེས་རྒྱུ་ཡོད་
པ། ད་ེཚ་ོབཏབ་ནས་ Drip Irrigation ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཏང་ན་དསེ་འགྱིག་པ་མ་གཏོགགས་ཞྱིང་ཁར་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་
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བེད་མྱི་དགོས་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཆེན་པ་ོའདུག Jatropha ད་ེབཏབ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚ་ེཚད་ལྟ་བུ་ད་ེལོ་ ༣༠ ཐམ་པ་
རདེ་འདུག།ར་བ་ད་ེབཙུགས་ནས་ཡར་སེས་ཚར་སོང་ན་ལ་ོ ༣༠ རྱིང་དརེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པ། དའེྱི་བར་ལ་བཏབ་པའྱི་
ཤྱིང་སོང་ད་ེལ་ོབཞྱི་དང་ལྔ་ད་ེའདྲའྱི་རྱིང་ལ་ལྟ་སངོ་གྱི་ཁྱད་པར་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག།ལྟ་སོང་ཡག་པ་ོབདེ་ཐུབ་ན་ལ་ོབཞྱི་དང་ཕདེ་
ཀའྱི་ནང་ལ་བཅད་ནས་འཚོང་རྒྱུ་ཡདོ་པ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའབྱུང་ས་རདེ་དྲན་ནས། དརེ་གནད་དནོ་གང་ཉམས་
ཞྱིབ་བས་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཏ་ེད་ེརྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ནས་མྱིག་དཔ་ེབསན་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟ་ོ
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་གནང་དགོས་འདུག་ནའང་བཀའ་ཤག་ནས་ཛ་དྲག་ཐགོ་ནས་གནང་
རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུས་པ་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཐབོ་ས།ེ ཁ་སང་ང་ཚ་ོས་གནས་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་འག་ོདུས་ཧནོ་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཕལ་ཆརེ་ཞྱིང་པ་སུམ་ཅུ་ས་ོགངས་ཤྱིག་མ་ོཊ་གས་ནས་ Tamil Nadu 
གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆནེ་པ་ོདའེྱི་ཡན་ལག་ཅྱིག་ Mysore རང་ལ་ཡོད་པ་དརེ་ལྟ་སོར་འཁྱིད་པའྱི་སབས་ལ་ཁོང་ཚ་ོཧ་ལས་ཧནོ་
ཐརོ་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག།ང་ཚོས་ཁ་ལ་ོབསྒྱུར་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ད་ེརྱིང་ Acre བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་འདབེས་
རྒྱུ་དེའྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་ཚོས་མ་བོས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་བ་
རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཐུབ་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཙ་ོཆ་ེཤོས་
སའྱི་སེང་ལ་བཏབ་པའྱི་སོན་ཐོག་གྱི་ཐོན་འབབ་བདག་པ་ོབརྒྱབས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོརེད་དེ། མེད་ནའང་ས་ད་ེསོང་པ་
ལྷག་ནས་ཡུལ་མྱིས་ས་བདག་མེད་ལྷག་འདུག་ཅེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མྱི་ཡོང་བར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འགོག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེ། བོད་ནས་ཚུར་ཕབེས་པའྱི་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་རྱིགས་ཚའོྱི་ཆདེ་དུ་སོད་ཁང་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་རབ་དང་
རྱིམ་པ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ད་ེསོན་སྱིར་ཁུལ་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་བདུན་བཅུ་དོན་གངས་ཤྱིག་བརྒྱབས་ཏ།ེ ཆ་ཚང་བག་ོསོད་
ཞུས་ཚར་བ་རེད། གཉྱིས་པ་ད་ེན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཐེངས་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ལུགས་བསམ་
གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཁྱྱིབ་ཚང་ ༨༠ བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆརེ་གོས་ཚགོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ང་ཚའོྱི་འབལེ་ཡོད་དྲུང་ཆ་ེམར་
ཕེབས་ནས་བག་ོའགེམས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རེད། མོན་གྷ་ོལ་ས་ Acre ༤ ཙམ་ལ་ལགས་རྱི་བསོར་ནས་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༦༠ ཙམ་གྱི་
སདོ་ཁང་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་རགོས་པ་བ་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཐབོ་སངོ་ས།ེ དངསོ་སུ་ལག་པའྱི་ནང་ག་ཚདོ་བསབེ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེའབྱུང་བ་ཡྱིན་
ན་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་སབས་དརེ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འཐུས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་བཅར་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་ཀྱི་འདུག།ཁྱེད་
རང་ཚསོ་ས་ཆ་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་གཏང་རྒྱུ་འདུག་གམ། ཁྱེད་རང་ཚསོ་ཤུགས་རྒྱབོས་དང་། ང་ཚསོ་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ལྡྱི་
ལྱི་ཁུལ་ལ་ས་ཆ་རག་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་མེད་འགོ་ཞེས་ཁྱེད་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཐོངས་ཞེས་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སོང་ཙང་ཁོ་
རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ས་ཆ་རག་སོང་ཁང་པ་རྒྱག་རོགས་བེད་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ངའྱི་རྣ་བར་ར་བ་རང་ནས་བསེབས་མྱི་འདུག འབེལ་
ཡོད་ལས་བེད་ཚོར་སྙན་སེང་ཞུས་ནས་ང་ལ་གནས་ཚུལ་མ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དེར་ས་རག་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གོ་མ་སོང་། སོང་ཙང་ས་ཆ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁང་པ་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེར་
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དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ད་ེརྱིང་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་གཟྱིགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་ས་ཡ་ 
༥༠ ཙམ་ཞྱིག་ཟུར་དུ་བཞག་ནས། ཁ་སང་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ལའང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་མ་
རོགས་གོང་ལ་ང་ཚོའྱི་ར་ེབར་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ལྡེབ་གཅྱིག་ལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཏན་
ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༥ ཙམ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་བཏོན་ནས་
བཞག་ཡོད། རྱིམ་པས་དེའྱི་ནང་ལ་ནང་གསེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་སྐྲུན་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོའདུག དགོས་ཡོད་ཟརེ་ཚད་ཚང་མར་ང་
ཚོས་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་སངས་ག་ར་ེརེད་འདུག མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གནས་སངས་ལྟ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཆ་རྐྱེན་ཚང་བསད་པའྱི་རྱིགས་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ཚགོས་གཙ་ོརྱིན་པ་ོཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོམང་མཐར་སར་མ་ ༡༠ རདེ། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སོར་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཙ་ོབ་ོབོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་ལ་ལག་ཤེས་སྦྱོར་བརྡར་གྱི་རྱིགས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལའང་གཞོན་སེས་
ལས་མེད་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོལའང་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་རྱིགས་དང་། མ་ོཊའྱི་ཁ་ལོ་བ། སྐྲ་བཟོ། མཛེས་
བཟ་ོལ་སོགས་པ་ག་ར་ེཡྱིན་ན་སར་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེལས་ལྷག་པ་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཁོད་ནས་
ལྷ་བྱིས་དང་། ཤྱིང་བཟ།ོ རྡ་ོབཟ།ོ ད་ེབཞྱིན་མགར་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོགང་ཐུབ་སར་ལས་ལྷག་
པ་ཞྱིག་ཁོང་ཚརོ་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་གྱི་ནང་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་འཚ་ོགནས་ཤྱིག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དུས་འཚ་ོརནེ་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིར་ང་ཚ་ོའཛནི་སོང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དསེ་ལམ་སནོ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་
ན་ཏག་ཏག་ཆ་ཚང་བ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཡག་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། དཔེར་ན། ང་རང་ཚ་ོཡག་པ་ོབྱུང་ན་རབ་
རྱིག་གནས་ཀྱི་འཚ་ོཐབས་དང་། འབྱིང་ལག་ཤེས་ཀྱི་འཚ་ོཐབས། མཐའ་མ་ངལ་རལོ་གྱི་འཚ་ོཐབས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་རྱིག་གནས་ཀྱིས་འཚ་ོམ་ཐུབ་ནའང་ལག་ཤེས་ཀྱི་འཚ་ོཐབས་ཤྱིག ལག་ཤེས་ཀྱི་འཚ་ོམ་ཐུབ་ནའང་ངལ་
རལོ་གྱི་འཚ་ོཐབས་ཀྱི་ལམ་ཀ་ཞྱིག་མྱི་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག 

གཉྱིས་པ་ད།ེ ཉ་ེཆར་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་གངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བབས་ནས་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོར་ལ་ཛ་དྲག་གྱི་གསལ་བསགས་ད་ེའདྲ་བཏང་ཡོད་ས་རེད། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་དེའྱི་གནས་སངས་ད་ེགང་འདྲ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ན་སྙམ། སྱིར་བཏང་གངས་མ་འབབ་ནའང་ལ་དྭགས་ཀྱི་འབོག་སེའྱི་ས་ཁུལ་གྱི་འཚ་ོབ་ད་ེཧ་ཅང་དཀའ་ལས་
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ཁག་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་གནས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཁ་སང་གངས་འབབ་ས་དེའང་ལ་དྭགས་བང་ཐང་གྱི་འབོག་སེ་མ་ཁྱུ་
ཞེས་པ་ད་ེཡྱིན་ས་རེད། མ་ཁྱུ་ཞེས་པའྱི་འབོག་ས་ེདེར་ཁྱྱིམ་ཚང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་འཚ་ོརེན་ལྟ་བུ་ད་ེ
ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་ས་ོབ་ོཞྱིག ང་རང་ཚའོྱི་དཔ་ེལ། ས་ེད་ེལས་ཕྲ་ན་ཡྱི་དྭགས་དང་། མག་ོད་ེལས་དམའ་ན་དུད་འག་ོཞསེ་པ་ལྟར་
ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སནོ་མ་ཡང་ངས་དའེྱི་སརོ་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔརེ་ན། ང་ཚའོྱི་འཛནི་སོང་གྱི་
སྱིད་བྱུས་དེའང་ཚང་མར་ཁྱབ་མཉམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒོ་ནས་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་དཔག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་འདོན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུས་མངོ་། ད་ེརྱིང་ཡང་བསར་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ེརྱིང་ངས་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་སྒ་ོནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་བཏནོ་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་ནའང་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ནས་བཏོན་པ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་ཆས་གོས་ད་ེར་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། དའེང་སྱིག་གཞྱི་
དང་མཐུན་པའྱི་སྒ་ོནས་གོན་དགོས་པ། ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ཆས་གོས་དེའྱི་ལ་མྱི་ལོ་སོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ། དེའྱི་སྒང་ལ་
མག་ོབ་ོལྷ་ལྔ་སོད་པའྱི་ལྷ་དགུ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཆས་གོས་ད་ེགོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕ་ོལ་རྱིག་
པ་ོཡོད་པ་དང་བུད་མདེ་ཚ་ོལའང་མཛསེ་ཉམས་ཡདོ་པ་ད་ེལྟ་བུའྱི་ཁྱད་ཆསོ་ཤྱིག་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ངསེ་པར་དུ་ད་ེགོན་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཞུགས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆས་གོས་སོར་ཁྱོན་ནས་མྱི་འདུག་སྙམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེག་རང་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པ་གསུང་རགོས་གནང་། མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛནི་ལགས་ནས། 
ནང་སྱིད་དང་འབལེ་བ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ནང་སྱིད་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཐོག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ས་
བརན་ཟེར་བ་ད་ེསད་དང་། ཡྱི་གེ ཆས་གོས་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ད་ེལས་ཕར་བརྒལ་ཏ་ེགཞྱིས་ཆགས་ས་
བརན་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ངས་བོད་ཀྱི་ཆས་གོས་ད་ེགོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་དུས། དའེྱི་སྒང་ལ་འཕག་འཚག་རྒྱག་
མཁན་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ནང་སྱིད་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེགསུང་
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རགོས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ལགས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ལན་གང་ཡང་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་
གྱི་ལན་རྒྱག་ཐུབ་པ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། གེང་སོང་བྱུང་ཚར་དུས་དའེྱི་སྒང་ལ་ལན་ཞྱིག་
བརྒྱབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་སྙམ། ཡང་གེང་སོང་ད་ེསྱི་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག།ཆས་གོས་ད་ེལྟ་
བུའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཀློག་མ་ཤེས་ནའང་འདྲ་འདུག།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེར་རྱིས་
བཀུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཟང་སོད་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་རེད། བཟང་སོད་ག་པར་བསེབས་འདུག་
དང་མྱི་འདུག་རྒྱ་ཆའེྱི་མྱི་མང་གྱིས་གཟྱིགས་རགོས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེར་གསན་བཞེས་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་
བསན་འཛནི་ལགས། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་གནས་ལུགས་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་དང་། འབོད་བསྐུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ར་བའྱི་ང་ཚསོ་ལས་དནོ་སྱིའྱི་ཐགོ་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ད་ལྟ་རབོ་ཙམ་ཞྱིག་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་བར་སབས་ཤྱིག་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཤེས་བསད་པར་སྱིར་ལ་དྭགས་དང་དེའྱི་ནང་
ནས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་ལ་གངས་ཞདོ་ཀྱི་རྐྱནེ་པས་འཚ་ོབ་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་ཡོང་བསམ་པའྱི་ཛ་དྲག་ཅྱིག་བསེབས་བསད་
པ་ད་ེཡོངས་གགས་བས་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་འདུག གོ་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཕྲལ་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ཐུགས་ཁུར་ཆ་ེབཞསེ་གནང་ནས་ཉེན་སོབས་གནང་བའྱི་དནོ་དུ་ཕག་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༥ ཙམ་ཞྱིག་བཏང་བ་རདེ་ཅེས་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་གོ་སོང་། ད་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་
མཚོན་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཕྱི་ལའང་
གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་ན་འདྲ་འདུག།བོད་པ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གསོར་གནས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་
ཟརེ་བ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེའཚ་ོབའྱི་རནེ་གཞྱི་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད་སྙམ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་གྱི་འབོག་པ་ད་ེཚའོྱི་
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འཚ་ོབའྱི་རེན་གཞྱི་ད་ེཁོང་ཚོའྱི་མདུན་ལ་ཡོད་པའྱི་ར་ལུག་སེམས་ཅན་ད་ེདག་རེད། ད་ེདག་ལ་ད་ལྟའྱི་རྐྱེན་ངན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འཕྲད་
ཡོང་དུས་ཕག་ཚོད་ ༢༤ གོང་ལ་ཕྱུག་པ་ོཡྱིན་མཁན་དེ་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ རེས་ལ་སང་པ་ོཆགས་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཡོང་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ངས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་
ན། སོན་མ་བཀའ་ཤག་སབས་ལ་སྱིར་ལ་དྭགས་རེད། ལྷག་པར་དུ་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ད་ེདག་སོར་ལ་ཕལ་ཆེར་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ 
༦༠༠ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་རྱིག་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་རེས་ལ་མཇུག་སོང་ད་ེགང་འདྲ་
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་དམ། སབས་དེར་གསུངས་པའྱི་ནང་ལ་གཙ་ོབ་ོད་ེརྩྭ་ཆག་གྱི་མཛོད་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེང་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཚོར་
སྣང་ཆ་ེཤོས་ད་ེབྱུང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་དེའྱི་འགོ་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་འབགོ་པའྱི་ཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་ཙམ་སྦྱར་ཐུབ་
ཡོད་པ་རེད་དམ། Fodder Bank ཟེར་གྱི་འདུག།དགོངས་འགལ་མེད་པ་བགྱིས། རྩྭ་མཛོད་ཁང་ངམ་རྩྭ་ཆག་གྱི་མཛདོ་ས་ཆ་
གང་དང་གང་དུ་བཙུགས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེའྱི་ནང་ལ་རྩྭ་ཆག་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཉར་ཚགས་ཐུབ་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་རྐྱེན་
ངན་ད་ེའཕྲད་དུས་བེད་སདོ་ཐུབ་པ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཕག་དངུལ་ཞྱིག་ཉནེ་སོབས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བཏང་གནང་བ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེད་གྱིན་གངོ་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རདེ། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་
ངས་གོ་སབས་ཤྱིག་ག་ར་ེལེན་འདོད་བྱུང་ཞེ་ན། New York དང་ New Jersey ཁུལ་དེ་ཚོར་ཡྱིན་པ་འདྲ། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་
ལ་དྭགས་ནས་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་འགན་
གཙ་ོབ་ོབཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁངོ་ཚའོྱི་ཆདེ་དུ་དངུལ་ཞྱིག་བསྡུ་རུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ད་ེཚ་ོདངསོ་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
དང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཞེས་
འབེལ་བ་བཟ་ོབསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཉན་དུས་ཡག་པ་ོདང་སྙན་པ་ོའདུག དོན་དག་ང་ོམའྱི་ཐོག་
ལ་ཕྱི་ལོགས་ཡོད་པའྱི་ལ་དྭགས་ཁུལ་ནས་ཡྱིན་པ་ད་ེཚ་ོསེམས་ཤུགས་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཧོན་སུར་ནས་ཡྱིན། ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་ཧོན་སུར་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱིརསོད་མཁན་གྱི་ཧོན་སུར་ད་ེདག་གྱིས་རབ་བ་རོབ་བ་ེཞྱིག་བེད་
ཡོང་དུས་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་སོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ང་རང་གྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་བསྒྱུར་བ་ད་ེའདྲ་ཡོད། ད་ེདག་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་
དགོས་དོན་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕར་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལྷག་པར་དུ་ལ་ོཆུང་བ་ད་ེདག་གྱིས་ཕ་ཡུལ་གཉྱིས་པ་ད་ེ
རྒྱ་གར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ཚན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གང་ནས་ཡྱིན་པ་དེར་རྱིས་བསད་ཀྱི་འདུག།ཁོང་ཚོར་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཞེན་ཆགས་ཤྱིག་ཡོད་པས་རྒྱབ་སོར་ད་ེཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དེ་ཚོར་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ New York དང་ New Jersey ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྐུལ་མ་གནང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འགན་ཞྱིག་བཞསེ་ནས་ད་ེརྱིང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་
ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱི་ལ་
དྭགས་བང་ཐང་སརོ་ད་ེཡྱིན། ཁ་ཚ་དགསོ་གཏུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་འདུག 
 ཕུལ་བྱུང་ས་ོནམ་པ་ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སསེ་ད་ེཚརོ་ཕག་རགས་དང་གཟངེས་རགས་ཤྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅསེ་
གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་སབས་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། བསར་དུ་ཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེད་ེ



30 
 

རྱིང་ར་ེབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་བ་རདེ། ར་ེབ་ག་ར་ེམཐངོ་སོང་ཟརེ་ན། ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་སབས་དའེྱི་གོང་མའྱི་གོང་མ་སབས་དརེ་ཕྱི་
ལུགས་དང་ནང་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱི་སྨན་པ་གཉྱིས་ལ་གཟེངས་རགས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་མཁན་གྱི་གང་
ཟག་ཅྱིག་རེད། ད་ེདུས་བཀའ་ལན་གནང་བ་ད་ེདང་སབས་འདྱིར་དྲྱི་བ་ཕུལ་བའྱི་བཀའ་ལན་གནང་བ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་འགྱུར་བ་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་འདུག བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡདོ་སབས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བསར་དུ་ངས་ཨུ་ཚུགས་བས་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ད་ེལོ་ཆུང་བའྱི་ནང་ལ་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་མ་རེད་མོད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚ་ོས་ཆ་ Acre ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་
བརྒྱ་སོར་ད་ེའདྲ། ད་གྱིན་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོའྱི་ས་ཆ་ད་ེསོང་
པ་མ་ལྷག་པ་ཞྱིག ང་རང་ཚོ་རང་གྱི་མྱིས་རང་ལས་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་དང་བོད་པ་རང་གྱིས་གནང་ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག 
མན་སཊ་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཚོར་ད་ེའདྲ་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་
གཞོན་སསེ་ལ་འགན་ཞྱིག་འཁྱེར་ཏ་ེཁ་ོརང་ཚོའྱི་འཚ་ོཐབས་བཟང་ཕགོས་ཤྱིག་ལ་འག་ོཐབས་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་ཡོང་
དུས། ཕུལ་བྱུང་གྱི་ས་ོནམ་འདྲ་བའྱི་གཟེངས་རགས་ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་ཆུང་བ་ད་ེཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ལ་ཞུགས་ཐུབ་པར་
སེམས་ཤུགས་འཕར་མ་ཞྱིག་བསེབ་ས་རེད་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་ས་ཆ་ད་ེབདག་མེད་སོང་པ་མ་ལྷག་པ་བས་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་མྱིག་ལ་
མྱི་མཛསེ་པ་མ་བཟ་ོབའྱི་དནོ་དག་ལའང་ཕན་ཐོགས་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡངོ་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་
ག་ོསབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བསར་དུ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས། ལས་དོན་དང་འབལེ་བའྱི་སོར་ལ་ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བསེབས་མྱི་འདུག་སེ། ང་རང་
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ལ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། 
སབས་དེར་ཚང་མ་མཐངོ་ཚར་བ་རདེ། དེའྱི་ནང་ལ་སན་ད་ར་ལ་འག་ོལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག 
ཐུགས་ར་ེཆེ། ང་ཚོས་སོན་མ་ས་བགོས་ནང་ཁྱེར་ཡོད། ད་དུང་ཁོང་ཚོར་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་དགོས་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་
ཅེ་ན། མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་ཁང་དེ་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་དང་བརྱིས་ན་
དངསོ་གནས་ཐ་ཤལ་ས་ོབ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་དགོངས་
བཞེས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཁ་ེཕན་ཡོང་ས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་གངོ་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པའྱི་ལན་ཞྱིག་ལུས་བསད་འདུག ར་བའྱི་ད་གྱིན་གངོ་
དུ་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམས་སོང་སེ། གསལ་པ་ོཆགས་མེད་ན་བོད་ནས་ཚུར་གསར་དུ་ཕེབས་པ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་སོད་ཁང་
གསར་སྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་དུ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༠ ཞྱིག་ད་ལོའ་ིསནོ་རྱིས་ནང་ལ་འཁྱེར་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་གྱི་ན་གཞོན་ལས་མེད་ཚོར་ལག་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྦྱོང་བརྡར་ཕུལ་བ་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ང་ཚོས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སྦྱོང་བརྡར་དེ་ཟླ་བ་གསུམ་དང་། དྲུག ལོ་གཅྱིག་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་། སྦྱོར་བརྡར་ཐོན་པའྱི་མཚམས་ལ་ཁོང་ཚོར་ཉམས་གསོ་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ཁ་ོ
རང་ཚོར་སྦྱོང་བརྡར་ཕུལ་བའྱི་ལས་རྱིགས་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་བེད་སོད་བ་རྒྱུའྱི་འདོད་མོས་ཡོད་མཁན་ཚོར་ང་ཚོས་བུན་
ལོན་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐད་སོན་རྱིས་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་བརྒྱ་དང་ལྔ་
བཅུ་ང་གངས་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནྱི་གཞོན་སེས་ལས་མེད་རྱིགས་ལ་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་རེས་ས་ོསོའ་ིལས་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་འཚ་ོགཉེར་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་འདང་མ་འདང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེར་བུན་ལོན་གཡར་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེགནང་བ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་སར་ལས་ལྷག་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་
བཟུང་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་གངས་སོན་གྱི་རྐྱེན་པས་ར་ལུག་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཤྱི་བའྱི་གནས་སངས་ང་
ཚསོ་གསལ་པ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད། སབས་དརེ་ལས་བདེ་ལ་དྭགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཀང་ལ་དྭགས་སུ་ས་ཐགོ་ནས་འག་ོ
ས་ཡོད་པ་མ་རེད། གནམ་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གངས་ཞོད་ཆེ་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་བེད་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་
བྱུང་མ་སོང་ས།ེ གང་ལྟར་ཕར་ཚུར་འབལེ་བ་བས་ནས་ཛ་དྲག་ངང་རྩྭ་ཆག་ཉ་ོརྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆདེ་དུ་དངུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་
འབུལ་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དའེྱི་ཕགོས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ས་ཁུལ་ཁག་ཚང་མར་ཞལ་འདབེས་
ཀྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་བཞྱི་ལྔ་འབརོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་
མྱི་འདུག ལ་དྭགས་རང་ལ་ས་ཁུལ་ཁག་དགུའྱི་འབགོ་པ་ཚརོ་ལ་ོརའེྱི་དགུན་ཁའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སབས་ལ་རྩྭ་ཆག་ཉ་ོརྒྱུའྱི་
དམྱིགས་རེན་ཆདེ་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༥༠ ཙམ་ཞྱིག་ས་གནས་ལ་ཡོད་པས། ད་ེདག་ས་འདནོ་དུ་བཏང་
ས།ེ ང་ཚསོ་རགོས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཞུ་ཡྱི་ཞུ་ཡྱི་བས་ནས་ད་ེཁ་གསབ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་མ་ཁྱུའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་ང་ཚ་ོལ་དྭགས་ལ་ཕོགས་བསོད་
མཉམ་དུ་འཁེལ་བ་རདེ། ང་ཚ་ོཕགོས་བསོད་མཉམ་དུ་མ་འཁལེ་བའྱི་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་གོང་ནས་མ་ཁྱུ་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་འབོག་ས་ེ
ད་ེདག་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ལ་དྭགས་སེ་ཡྱི་ཉེ་འཁོར་ཞྱིག་ལ་སོ་བཞུད་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ཀྱི་རྱི་རོང་ལྷན་ཚོགས་དང་། ལ་
དྭགས་ས་ཁུལ་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་དང་ཟུར་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ད་ེཚོ་ཆ་ཚང་ཞུས་
པ་རདེ། ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ཁངོ་ཚསོ་ལ་དྭགས་ས་ེརང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ཤོད་མྱི་ཐུབ་ཀང་ཉ་ེའཁརོ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་ཏན་
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ཏན་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་རེད། ད་ེགནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་ཀྱི་ལ་སྱི་ནས་མཇུག་གནོན་
མུ་མཐུད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་དནོ་འབས་སོན་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ཏན་
ཏན་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
 སྱི་ཡོངས་ནས་ས་ཁུལ་ར་ེརེའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ར་ེར་ེབྱུང་ན་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་
སེ། སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཁྱབ་པ་བས་ནས་ཕྱིན་ན་མ་གཏོགས་ལས་དོན་བ་ེབག་པ་ར་ེརེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་མྱི་
འདྲ་བ་ར་ེར་ེབཟསོ་ན་ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ངསེ་ཡྱིན་དུས་ཕལ་ཆརེ་ཏགོ་ཙམ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་མེད་འག་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བཀའ་འདྲྱི་ད་ེབཞྱིན་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། ད་གྱིན་གོང་དུ་ལ་དྭགས་ཀྱི་ཛ་
དྲག་གནས་སངས་ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་པ་ཆུ་ཚདོ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཤེས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་གང་ཡོང་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་
སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉེ་ཆར་ལ་དྭགས་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ AET ཞེས་པའྱི་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་ France ལ་ཡོད་པ་
རདེ། ཉ་ེཆར་ང་ཕ་གྱིར་བསབེས་པའྱི་ཞརོ་ལ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་དང་མཉམ་དུ་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ནས་ད་ེ
རེས་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་ཤྱིག་ལ་མཉམ་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་སོང་། སབས་དེར་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་ལ་པར་
བརྒྱབས་པ་ཆ་ཚང་ཁོང་ཚོར་སན་འབུལ་ཞུས་འཕྲལ་དུ་འཆར་གཞྱི་འབུལ་ཤོག་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་
ཚར་བ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལ་དྭགས་ཀྱི་བང་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཧྱིན་སྒོར་འབུལ་ ༦༥༠ ཡྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སོན་མ་ནས་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༦༥༠ ཡོང་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནང་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་མཁན་ད་ེསབས་དའེྱི་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཟུར་དང་ང་ཚ་ོཆགས་བསད་ཡོད། དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་
རེད། ཁོ་རང་ད་ེགདོན་རྒྱུ་རང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་དུས་ཚོད་འགོར་སོང་། ད་ེནྱི་ས་གནས་རང་ནས་འགོར་གཞྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་པ་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མ་བེད་མ་འཐུས་པ་ད་ེའདྲའྱི་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཧ་ལམ་ར་བ་རང་ནས་མྱིན་སྙམ། ལ་
དྭགས་རང་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དགུ་ནས་འཆར་གཞྱི་གཏོང་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ཚུད་མ་ཚུད་བས་ནས། འཆར་གཞྱི་
གཅྱིག་བཏྱིང་བ་དེར་གཏན་འཁེལ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མ་གྱི་ནས་ཚུད་མྱི་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང ་པོ་ཆགས་ནས་
འགོར་གཞྱི་གཅྱིག་ད་ེའདྲ་ཆགས་སོང་སེ། དེ་རྱིང་ཉེ་ཆར་ངས་གོ་ཐོས་བྱུང་བར་ལྟར་ན་ས་གནས་ DC བརྒྱུད་ནས་ཧྱིན་སྒོར་
འབུམ་ ༦༥༠ ད་ེཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས། གང་ལྟར་གཏོར་མ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་ཚར་སོང་ན་བ་བྱིའུ་མང་པ་ོ
འཁརོ་ནས་རུབ་བརྒྱབས་ཏ་ེའཕྲགོ་འག་ོབ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཕལ་ཆརེ་ཆགས་བསད་མདེ་འག་ོབསམ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག 
ཐོག་མར་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་པོ་ད་ེལ་དྭགས་ཀྱི་ས་མཚམས་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་འབོག་སེ་ཁག་ད་ེཚ་ོདགུན་ཁ་ཧ་
ཅང་གནས་སངས་ས་ོབ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སེང་གང་ངར་ཡང་མ་བཟདོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ལ་དྭགས་ལ་
སསོ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསསོ་པའྱི་རྐྱནེ་གྱིས་ཡ་གྱིའྱི་ས་ད་ེསོང་པ་ལྷག་ཡོང་དུས་རྒྱ་མྱིས་བཟའ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་
རདེ། དཔརེ་ན། ང་ཚའོྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་གཅྱིག་དྲུག་ཅུ་ར་ེགངས་ནང་ལ་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་འབརོ་བའྱི་སབས་ལ་
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ཁ་ོརང་སསེ་སའྱི་ལུང་པ་རྒདོ་ཡུལ་ཞསེ་པ་དའེྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་ད་ེཕར་རྒྱ་ནག་ནང་ཚུད་ཚར་བ་རདེ། ང་ཚསོ་དཔ་ེ
མཚནོ་ཡང་ད་ེག་རང་ཞུས་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་ཚོགས་འདུ་བར་
གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། སནོ་རྱིས་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཕབེས་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་
གོན་དང་ལས་དོན་ཐོག་ལ་རེད། ད་ལྟ་མཚན་ཐ་ོབངས་ཟྱིན་པ་ད་དུང་བཅུ་ལྷག་བསད་ཡོད། ད་ེརེས་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་གང་དརོ་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་ལན་གང་
བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བོད་ནས་ཚུར་གསར་དུ་ཕེབས་
བསད་པའྱི་སདོ་ཁང་གསར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་ས་ཆའྱི་ཆ་རྐྱེན་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་སེ། ཁང་པ་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་
ཟརེ་བ་ད་ེནང་སྱིད་ལ་ཕལ་ཆེར་སྙན་སེང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཁ་སང་ལ་དྭགས་དང་འབལེ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ནྱི་ཡ་གྱིར་བང་ཐང་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་རད་ཞུ་པའྱི་སབས་མངའ་
ས་ེགཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ར་དང་འབྲུ། ག་ོ Truck བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་བོད་མྱི་རང་གྱི་ཆེད་དུ་གསོལ་རས་གནང་འདུག ར་ལུག་
རྱིགས་ཤྱི་སོན་བྱུང་བའྱི་ཐ་ོཆ་ཚང་ཕུལ་ཟྱིན་འདུག སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བཞྱིན་གུན་གསབ་ག་ཚོད་རག་མ་རག་ནྱི་ད་ལྟ་ཞུ་
ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ནས་མ་ཁྱུ་དང་ཆུ་ཤུལ་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དེའྱི་སོར་ལ་དེ་སོན་རྱི་ལོངས་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་དུ་
བཀའ་བསྡུར་ས་རེས་མང་པ་ོབྱུང་བའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་བརེན་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་ཀྱི་ Assistant 
Commissioner གྱི་ Revenue Commissioner མར་ཆ་ཚང་ཕག་བྱིས་གནང་བའྱི་ནང་མ་ཁྱུ་དང་ཆུ་ཤུལ་གཉྱིས་ལ་
ཡོད་བསད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོགནས་ས་ོབ་རྒྱུའྱི་ས་ཆ་འོས་འབབ་ཅྱིག་འཚལ་ནས་ཡར་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་
འདུག ཕག་བྱིས་ཀྱི་ང་ོབཤུས་ཆ་ཚང་ལ་སྱི་ལ་བཏང་གནང་འདུག ད་ལྟ་དའེྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་གནནོ་བདེ་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཁ་སང་བ་ེབ་ ༦༥༠ དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལ་རདེ། ར་བའྱི་ང་ཚའོྱི་འཆར་གཞྱི་ནྱི་ཡ་གྱིའྱི་
ས་མཚམས་ཁག་ལ་ས་བཟུང་རྒྱུ་དང་དགུན་ཁའྱི་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་གང་ངར་ལས་སབོ་ཆེད་དུ་ཁང་པ་མང་པོ་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན། རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་ནང་ལའང་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སབས་ལ་
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འགེལ་བཤད་བས་པ་རདེ། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བ་ེབ་ ༦༥༠ འཆར་གཞྱི་བཀདོ་སྱིག་བས་པ་རདེ། རདེ་ད།ེ དངསོ་སུ་ས་གནས་ནས་
ཡར་དབུས་ལ་འཆར་གཞྱི་བཏང་། དབུས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་མཐའ་མར་ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཁང་པ་
ཤུགས་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། སྲུང་སོབ་ཐོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
Defence point of view ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟེར། དརེ་དགག་པ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐགོ་ནས་འཛུགས་
སྐྲུན་གྱི་དངུལ་འབོར་མང་པ་ོཞྱིག་གཅོག་ཆ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེནས་བ་ེབ་ ༡༢༩ ལ་ས་གནས་
རོང་དཔོན་ཐོག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཆ་ཚང་གནང་ནས་དབུས་གཞུང་ལ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག  སོང་ཙང་དེ་ནས་བོད་མྱི་
རྣམས་ལ་ཆ་ཤས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐད་བསར་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ཆས་གོས་རྒྱུན་གོམས་བེད་ཕོགས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་
གནང་སོང། ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དང་མེད་གང་ཤེས་ཏེ། དགོངས་འཆར་ད་ེའདྲ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
འབོད་བསྐུལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་ར་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁངོས་ནས་ཡྱིན་བསད་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་
མཁན་གྱི་ཐགོ་ནས་དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལས་དོན་ད་ེཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དུས་རྒྱུན་ནས་འབྱུང་བའྱི་གནདོ་སོན་ལ་
སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སབས་ཁོ་ཚོས་མཚན་ཚོགས་ཚོགས་ནས་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་བས་ཏེ་རོགས་རམ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གོང་ནས་ཤུགས་
བརྒྱབ་ཏ་ེནུས་པ་གདནོ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་བས་པ་རདེ། བས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་
ས་ོསོའ་ིནང་ལ་དངུལ་གྱི་རགོས་རམ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དཔ་ེམཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Portland ལ་ཡོད་
མཁན་ཚསོ་ཨ་ོརྱི་ས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ན་ནྱིང་འབུམ་ ༡༣ ཞྱིག་གནང་བ་རདེ། དའེྱི་ནང་གསསེ་ནས་འབུམ་ ༡༠ བ་མ་ད་ོརྣམ་གྱི་
སས་འཇྱིག་མེད་ལགས་དང་ཁ་ོརང་གྱི་སྐུ་ཟླ་སྱིད་མཛམོས་དབང་མ་ོལགས་གཉྱིས་ནས་གནང་འདུག སོང་ཙང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ེ
རྱིང་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་གཞྱི་རྒྱ་
བསདེ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་ཞྱིག་བཞསེ་ཡོད་པ་རདེ། རེད་ད།ེ དངསོ་སུ་ས་གནས་ས་ོས་ོཁག་ལ་བསདོ་པའྱི་སབས་དཀའ་ངལ་
གཅྱིག་གང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང། ས་གནས་སོ་ས་ོནང་ལ་སྱི་
ཁང་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ས་ཕག་ཉ་ོརྒྱུ་སོགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། སོན་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཀྱི་སྱི་ཁང་
གསར་སྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་མཚམས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་འདུག་ནའང་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་
གསུང་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོམ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་འབལེ་བ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ། 
 འབྱུང་བའྱི་རྒུད་སོབ་ཐགོ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བར་ལམ་ཨ་ོརྱི་ས་ལ་སོན་ཉསེ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཀུ་
ལུ་ཁུལ་ལ་ཆུ་ལོག་གྱི་དཀའ་ངལ་ས་རསེ་ཐངེས་གཉྱིས་བྱུང་བ་རེད། Itanagar ཁུལ་ལ་ཚངོ་ཁང་ཕལ་ཆརེ་བཅུ་དགུ་ཙམ་ཞྱིག་
ལ་མ་ེསོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་གངས་སོན་གྱི་རྐྱེན་པས་ར་ལུག་ཤྱི་སོན་གྱི་གནས་ཚུལ་
བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཉ་ེཆར་ག་ོཚ་ེརོགས་ལ་གཙང་པ་ོརྒྱས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ས་རུད་གོད་ཆག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱུང་
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ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་དངུལ་གྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ཕྱི་ནང་གང་ས་
ནས་ཧ་ལས་པའྱི་རགོས་རམ་གནང་སོང། ད་ེཚོར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ད་ེརྱིང་འབོད་བསྐུལ་གང་ཞུས་པ་ད་ེཚའོྱི་
ཐགོ་ལ་རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚགོས་ཚང་མས་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་མཚནོ་ཆདེ་ཀྱི་རགོས་རམ་རྒྱ་མྱི་ཆུང་བ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུར་དགངོས་
པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཁ་སང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕུལ་བྱུང་གྱི་སོ་ནམ་གཟེངས་
བསོད་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང། བཀའ་གནང་བའྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་མར་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་སོ་ནམ་གཟེངས་
བསོད་ཀྱི་མྱིང་གང་འདྲ་འདོགས་དགོས་མྱིན་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
ཡབ་ཀྱི་མཚན་བཏགས་ན་ཟེར་བའྱི་གོ་བསྡུར་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སོ་ནམ་
ཞྱིང་ལས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་དར་སངས་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ར་བའྱི་མ་རྨོས་པའྱི་ལ་ོཏགོ་གྱི་རྱིགས་རྣམས་ནྱི་ལ་ོང་ོསོང་ཕྲག་སོན་ནས་དར་བའྱི་ཐནོ་འབབ་ཅྱིག་ཆགས་ཡདོ་
ནའང་། ལ་ོརྒྱུས་མར་འདེད་ཡོང་བའྱི་སབས་ཡར་ལུང་ཟ་ོཐང་ནང་ལ་ཐོང་གཤོལ་བཀོལ་སོད་བས་ནས་ཞྱིང་ལས་ལ་འཇུག་པའྱི་
ལམ་ལུགས་དར་ཁྱབ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ཡར་ལུང་ཟ་ོཐང་སོ་ནམ་གཟེངས་བསོད་ཅེས་པའྱི་མྱིང་བཏགས་ཏེ་ང་
ཚོས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས། སྱིག་གཞྱི་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་སན་འབུལ་ཞུས། བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་མཐའ་མའྱི་
བཀའ་འཁོལ་ཐབོ་ས་ེལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ཕ་ོམ་ོཁྱད་མེད་ཀྱི་ས་ོནམ་པ་ར་ེཕུད་གཅྱིག་ལ་ཕག་ཁྱེར་དང་སྒོར་མ་ོའབུམ་གཅྱིག་གསོལ་
རས་གནང་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས་པ་ད་ེགཞོན་སེས་ནང་ནས་ས་ོནམ་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ཚརོ་སམེས་
ཤུགས་སར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལོ་ ༤༠ མན་གྱི་གཞོན་སེས་སོ་ནམ་ལས་དོན་ཐོག་ལ་དོན་གཉེར་བེད་མཁན་ཚོར་ཕག་ཁྱེར་གཅྱིག་
དང་སྒོར་འབུམ་གཅྱིག་གསོལ་རས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བཟོས་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་མང་གཙོ་དུས་ཆེན་ཉྱིན་མོར་གསོལ་
རས་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་གཅྱིག་སྱིག་གྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སྱིར་བཏང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ས་ོནམ་
པའྱི་ལས་དནོ་ཐོག་ལ་ལ་ོགཞོན་པ་ཚོའྱི་ནང་ལ་དོན་གཉརེ་བེད་མཁན་ནྱི་ལ་ོགསུམ་བཞྱི་གོང་གྱི་གནས་སངས་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་
ན་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག དཔེར་ན། ཨ་ོརྱི་ས་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་ཨ་ེཀར་ཕལ་
ཆེར་ ༡༦༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་སོན་ཉེས་གུན་གསབ་སོད་པའྱི་སབས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དུས་ཞྱིང་ཁ་དངོས་སུ་
འདེབས་མཁན་ནྱི་མྱི་ཚང་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེགངས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གཞནོ་སེས་ནང་ལ་ཞྱིང་ཁ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
འདེབས་ལས་བ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་མཁན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། དེང་དུས་ཀྱི་ལས་འབོར་ག་ད་ེཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་དེང་སང་ལས་མྱི་ག་དགོས་བྱུང་ན་ཉྱིན་མ་ར་ེརེར་ཕལ་ཆེར་སྒོར་མ་ོ ༥༠༠ ཙམ་སོད་དགོས་དུས་ཡོང་
འབབ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སབས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཨ་རྱིའྱི་ USAID ལས་
འཆར་ནང་ལ་དེང་དུས་ས་ོནམ་པའྱི་འཕྲུལ་འཁོར། དཔེར་ན། སནོ་ཐོག་རྔ་བེད་དང། འབྲུ་རྱིགས་དབ་ེསེལ་བ་རྒྱུ་སོགས་པ་མན་
སར་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཉོས་ཡོད་པ་རདེ། ཉ་ེཆར་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ལྔ་ལ་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེའདྲ་ར་ེར་ེགསར་པ་ཞྱིག་ཉ་ོརྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་
གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་བ་ཡྱིན་ན། ཡུལ་མྱི་ཞྱིང་པར་ཆ་
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རྐྱནེ་གང་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་བོད་པ་ལའང་ཐབོ་རྒྱུར་ས་ོནམ་བོན་ཆེན་རང་གྱི་ངོས་ནས་གཞུང་འབེལ་གསལ་བསགས་བཏང་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་དེ་འདྲའྱི་གཞོན་སེས་ཞྱིང་ལས་ཐོག་ལ་དོན་
གཉརེ་བེད་མཁན་ཚོར་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་མ་འཛོམས་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོའྱི་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ད་ལོ་
ང་ཚོས་མ་དངུལ་ནས་འབུམ་ ༡༨༠ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་བུ་ལོན་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་བཟོས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སན་ད་
རའྱི་འག་ོལམ་རྱིས་གཞྱི་ད་ལ་ོསོན་རྱིས་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞསེ་གནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ནང་
ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཁང་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོགང་ཡང་མ་རེད། ཚོགས་ཁང་ད་ེག་པར་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་
ནམ་ཟརེ་བའྱི་དྲྱི་བ་དའེྱི་སྒང་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཀེམ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དཀྱིལ་ལ་
སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་དང་སྨན་ཁང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་ཟེར་ན་ཀེམ་དང་པ་ོལའང་མེད་པ་དང། གཉྱིས་པ་ལའང་མ་ཡྱིན་པ། མྱི་
མེད་སའྱི་ས་དཀྱིལ་ལ་འགོ་ཕོགས་བདེ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་རྒྱག་རོགས་གནང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེར་
བརྒྱབ་པར་ USAID གྱི་ལས་འཆར་ཁོངས་ལ་ཚུད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ཀམེ་དང་པ་ོ
ལ་དགོས་ཟེར་ན། ཀེམ་དང་པ་ོལ་བཟ་ོརྒྱུ་རེད། གཉྱིས་པར་དགོས་ཡོད་ཟེར་ན་གཉྱིས་པར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་དངུལ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ད་ལོའ་ི
སནོ་རྱིས་ནང་ལ་བླུགས་བཞག་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆརེ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། མང་མཐའ་སར་མ་བཅུ་རདེ། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། ང་ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ེས་ནས་ནང་
སྱིད་ལ་ཆ་ཤས་མང་ཤོས་བངས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གོ་སབས་མང་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་
མེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་ལན་འདབེས་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོཆགས་སངོ། ཁ་སང་སནོ་
ལ་ངས་གཅྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ནས་ཞུས་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ས་ཡ་ ༢༣ ནང་ནས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་རེད། ཞྱིང་ལས་རང་མ་བཏབ་པ་ཡྱིན་ནའང་བརྡབ་ཉེས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སྐུ་ངསོ་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ད་ེམྱིན་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ེ
ཡྱིན་ན་ད་ེག་རང་རེད། ངས་ད་ེསའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཟབ་སྦྱོང་དང་ཞྱིབ་འཇུག་རྐྱང་རྐྱང་གྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་དུས་ཚོད་མང་པ་ོཞྱིག་
ཕྱིན་སོང། མྱི་མང་ལའང་རག་རྒྱུ་མདེ་པ་དང་ཡྱིད་ཐང་ཆད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་
ལས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་དང་འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་གསུངས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་
གྱིས་གསུངས་པ་བདེན་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གང་རེད་ཟེར་ན། གཞུང་དང་མྱི་མང་དབར་གྱི་གནས་སངས་ད་ེགསལ་
པ་ོཧ་གོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག་སྙམ། དེ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མ་འདྲ་སེབ་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གནས་
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སངས་མ་འདྲ་མ་འདྲ། སྐུ་ངསོ་ནས་མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྐུ་ང་ོང་རང་ཚ་ོམཉམ་དུ་མ་གྱིར་ཕག་ལས་གནང་མངོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་མཚམས་རེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་དངོས་གནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་བརྱིས་ཏེ། དེ་ནས་མར་གསལ་
བསགས་གང་གནང་བ་ད་ེཚ་ོམྱི་མང་འདུ་བསོང་གནང་ནས་མར་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་སྙམ། དེང་
སང་འགའ་ཤས་ཀྱི་ད་ེནས་མར་བཀའ་གང་ཕེབས་པ་ད་ེཔར་སོག་བརྒྱབ་ནས་བཀམ། མ་གྱིར་བརྒྱ་དཔོན་གནས་སངས་སྐུ་ང་ོ
མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྲ་མྱིན་འདྲ་གང་འདྲ་ཡོད་མེད། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ wechat ནང་ལ་བཏང་བ་དང་དེ་འདྲ་བས་ནས་
དགོངས་པ་གང་ཡོད་པ་ཏག་ཏག་མྱི་མང་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཏག་ཏག་ཡར་སེབ་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་པའྱི་དགོས་པ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ད་ེས་ནས་ཞུས་ཡྱིན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཟེར་
རྒྱུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་ཀྱི་འོག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དངོས་གནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ལ་
སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་སྱིད་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ལྷན་ཁང་ཚང་མས་སྐུ་ཚབ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འཕྲོད་བསེན་
གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ནང་
སྱིད་ཐོག་ནས་ཨ་ཅང་ཅང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ལྷན་ཁང་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འབེལ་བ་གནང་ནས་ཕག་ལས་
གནང་། འགན་ཁྱེར་མཁན་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་འདྱི་ད་ེསའང་
ཞུས་ཡྱིན། ང་རང་གྱི་ལྟ་དུས་སྱིག་འཛུགས་དང་མྱི་མང་དབར་ལ་གལ་གནད་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེསའང་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་ོཚོར་མ་གཏང་སོན་ཟབ་སྦྱོང་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ེས་ལས་བེད་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟབ་འཁྱིད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོནང་ནས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལའང་ཟུར་དུ་ཟབ་འཁྱིད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གནས་སངས་ཛ་དྲག་གང་འདྲ་ཆགས་ན་དེར་གདོང་ལེན་
གནང་ཐུབ་རྒྱུ། མ་གྱིར་གྱི་གནས་སངས་ད་ེཚ་ོརྒྱུས་ཡོད་གནང་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེངས་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བ་ོཕམ་པ་ཟེར་ནས་ཞུ་དགོས་པ་རེད། གང་ཟེར་དགོས་པ་རེད། ཁ་སང་གསལ་བཤད་གནང་དུས་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་འགོ་མཁན་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལས་བས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེངས་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ། དེ་
མར་མྱི་མང་ལ་ག་ོན་བ་ོཕམ་ཞྱིག་རེད། ལས་བེད་ད་ེཚ་ོནང་ལའང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་སྙམ། གཞུང་
གྱི་བཀོད་སྱིག་གྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་ཡྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་གཞུང་གྱིས་ག་བར་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང། གཞུང་གྱིས་གཏོང་གནང་དུས་
མྱི་དེའྱི་འཇོན་ཐང་དང་འོས་བབ་ཅྱིག་གཟྱིགས་ནས་གཏང་གནང་གྱི་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གཏོང་གནང་མཁན་ད་ེཚ་ོང་རང་
ལ་ཆེ་མཐོང་ཡྱིན་བསམས་ནས་ཕེབས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་སྙམ། ད་ེསོ་སོ་མྱི་མང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོ་སོའ་ི
རྣམ་དཔྱོད་བཏོན་ས་ག་ོསབས་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་གཞུང་ཞབས་ལས་བེད་མང་པ་ོང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད། ང་
ཚ་ོའག་ོས་རདེ་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འག་ོམཁན་མེད་པ་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུཡྱིན། ར་ེཟུང་
ར་ེཟུང་ས་ོས་ོསྒེར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་བཟ་ོདགོས་པ་རེད་ཅེས་སྙམ། 
མ་གཏོགས་ཚང་མས་ང་དེར་འགོ་ཡྱི་མྱིན། དེའང་འགོ་ཡྱི་མྱིན་ཟེར་ན་སྣང་བ་གང་འདྲ་བས་ན་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་བེད་གང་འདྲ་
བསད་ཀྱི་རདེ། ང་ཚ་ོཆབ་སྱིད་པ་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་རེད། རྒྱ་གར་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་གཞུང་
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གྱི་འཛིན་སོང་བརན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངས་བསམ་པར་ལས་བེད་ཚང་མ་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག ཁ་ོརང་ཚ་ོའདྱིར་ཞུགས་ཚར་བའྱི་རེས་མྱི་མང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་རེད། སྱིག་འཛུགས་ལ་འགན་ཁྱེར་རྒྱུ་རྐྱང་རྐྱང་རེད་
ཅེས་སྙམ། ང་རང་གྱི་ད་ེག་རང་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ོཚོའྱི་ཆ་ེམཐངོ་ལའང་གནདོ་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྙམ། ད་ེནས་ངས་གང་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་རྱིམ་ད་ེསར་ན་ཡག་ས་རེད་ཅེས་སྙམ། ས་གནས་ཁག་ལ་
དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ད་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག མཚམས་ར་ེགནས་རྱིམ་ད་ེཁ་ོརང་གནས་སར་ཆགས་རདེ། མ་གྱིར་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་
རེད། ལས་འགན་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས་གནས་རྱིམ་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་སར་དགོས་འདུག དྲུང་འཕར་སར་དགོས་ཡོད་
ནའང་རེད། ཟུང་དྲུང་སར་དགོས་ཡོད་ནའང། གང་སར་དགོས་ཡོད་ནའང་ད་ེསར་དགོས་འདུག་སྙམ། ད་ེམ་གཏོགས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོ
ཚང་མར་སེམས་འཚབ་ཡོད་དུས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ལ་གང་ག་སྱིག་གནང་དགསོ་འདུག ག་
སྱིག་གལ་ཆེ་ཤོས་གནང་རྒྱུ་ད་ེསྱིག་འཛུགས་ཧྲ་ཏག་ཏག་བསད་ཐུབ་རྒྱུ་གནད་འགག་རེད་སྙམ། སྱིག་འཛུགས་དེའྱི་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་དང་འག་ོཁྱིད་མཁན་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོདགསོ་རྒྱུ་དང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཚོར་འཕྲལ་སེལ་རྐྱང་རྐྱང་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ་ོགནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་
སའང་ཞུས་ཡྱིན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ད་ེཚ་ོཧྲ་ཏག་ཏག་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་ན་ཉམས་མོང་བསག་ས་སྱིངས་ཆ་ཡག་ཤོས་
རདེ། དེར་ཕག་ལས་གནང་ནས་ཡར་ཕེབས་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་དྲུང་ཆ་ེགནང་མཁན་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཚང་མ་མག་ོའཚོས་
ནས་ཕག་ལས་གནང་བད་ེཔ་ོདང་། འཆར་གཞྱི་སྱིག་ནའང་སྱིག་བད་ེཔ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་
འདུག ད་ེནང་སྱིད་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་ནས་ Mohali སུད་ཚོང་རྒྱག་ས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ད་ེ
ས་མ་ཞུས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཚོང་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆའྱི་ས་ག་དང་འབེལ་
ནས་ཁོ་རང་ཚོ་སོན་ལ་དཀའ་སྡུག་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་འདུག སོན་མ་ཕལ་ཆེར་བཀའ་བོན་གཅྱིག་གྱིས་རོགས་པ་བ་རྒྱུ་འབད་
བརོན་ཞུས་ཡོད་ས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ད་ེད་དུང་ཡང་སེལ་ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁ་སང་ང་ས་གནས་ས་ཐགོ་
ལ་སོར་བསོད་འགོ་དུས་དེར་རོགས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་ཡྱིན་ཏེ། ཐུག་ས་ལྟ་བུ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ས་ཆ་ད་ེརང་སོང་ས་ེཚན་
ཡྱིན་པ་དང། དེའྱི་ཚོགས་གཙ་ོ Punjab གྱི་སྱི་ཁྱབ་བོན་ཆེན་ཁ་ོརང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཁ་ོ
རང་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་སོན་ཊ་ཡྱིན་པ་དང།  ཁོ་རང་གྱི་འབད་
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བརནོ་གནང་གྱི་འདུག་ས་ེག་ཚདོ་ཙམ་སྙབོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་སྙམ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ངསོ་ནས་འབད་བརནོ་གནང་
རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དེ་ལྷན་ཁང་ལ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་དང་
འབལེ་བ་བཏགས་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་མགེ་གྷན་ལ་གསེར་ཀོང་མགནོ་ཁང་འགོ་ལ་བོད་པའྱི་བཙུན་མ་བདུན་
བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ཁ་ོརང་ཚོ་དགོན་པ་ནང་ལ་མེད་པ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནས་མཚམས་ཞུས་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་སོང། ཚང་མ་བོད་ནས་ཕེབས་འདུག ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ལྟ་ཡོང་དུས། ཁང་པ་སོད་ས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འདུག་སེ། 
ཡྱིན་ནའང་ཁྲུས་ཁང་དང་གསང་སོད་ད་ེདག ཁྲུས་ཁང་ནྱི་མྱི་འདུག གསང་སོད་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འདུག དེའང་ཆུ་མེད་པའྱི་གནས་
སངས་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེསེལ་ཐབས་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཞུས་པ་དང་སྦྲགས་འབོད་
བསྐུལ་གཅྱིག་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ངས་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ཞུས་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་
མང་པ་ོབསོན། ཐགོ་མ་ལམ་བཟ་ོད་ེའདྲ་རྒྱུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ོབདུན་ཅུ། བརྒྱད་བཅུ། དགུ་བཅུ་ཕེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁོང་
རྣམ་པ་ཚ་ོནང་ནས་གནས་སངས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁ་ཤས་ལ་བུ་ཕྲུག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། བུ་ཕྲུག་གྱིས་ལྟ་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། འགའ་ཤས་ལ་ཁ་ོརང་ཚོར་སོན་ནས་སྤུན་མཆེད་མེད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཡྱིན་ནའང་
རེད། ག་བར་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དེའྱི་གངས་ཐ་ོཞྱིག་ངེས་པར་དུ་བསྡུ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་ནན་པ་ོབས་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་གངོ་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ས་ཡ་ ༢༣ ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་
འཆར་ཆེད་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འབབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ཐ་ེཚོམ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་
བཀའ་གནང་སོང། ར་བའྱི་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་འཆར་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསར་མཁན་དང་གཟྱིགས་མཁན་
གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་
གཉྱིས་ཀྱི་ཨ་རྱིའྱི་ལས་འཆར་ནང་མར་གཟྱིགས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་བ་ེབ་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་བས་ནས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ཏ་ེཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ས།ེ གང་ལྟར་ད་ེརྱིང་འདྱིར་དྲྱི་
བ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་ནས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་སྙན་སེང་མ་ཞུས་ན་ཕལ་ཆེར་མ་འགྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག 
དའེྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་བར་ལམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོར་བསོད་ཕྱིན་ནས་
ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལས་འཆར་གང་དང་གང་འོས་པ་འདུག མ་འོངས་པར་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལས་འཆར་དེ་རོགས་པའྱི་རེས་ལ་
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གཞྱིས་ཆགས་ད་ེརང་ཁ་རང་གས་ོཐུབ་རྒྱུར་ལས་འཆར་གང་འདུག ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་དེའྱི་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་ཆགོ་ཀང་། 
དངོས་སུ་ད་ེབེད་དགོས་པ་རེད། དེ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཆ་ཤས་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་
མཁན་གཙ་ོབ་ོསུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། མཉམ་འབལེ་དང་། སོབ་གྲྭ དགནོ་ས་ེགྲྭ་ཚང། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས། ད་ེ
དང་ད་ེའབེལ་བའྱི་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་འགན་ཡོད་མཁན་གྱི་ Stakeholder དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེཚ་ོཚང་
མ་ཚུར་རུག་རུག་བས་ནས་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་མ་འོངས་པར་ལ་ོལྔ་བཅུ་གནས་དགོས་ན། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་བའྱི་མཐུན་
རྐྱནེ་གང་སྦྱརོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅསེ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ལས་འཆར་བཀདོ་ཤོག་ཟརེ་ནས་ཟབ་སྦྱངོ་ས་རསེ་མང་པ་ོགནང་ཡདོ་པ་རདེ། 
འཆར་འགོད་དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚོར་ས་ཆ་ཕོགས་བགོས་བས་ནས་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོསངས་དང་བསམ་བ་ོགཏོང་སངས་
ཡན་ཆད་ནས་ཆ་ཚང་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཕུལ་བའྱི་མཐའ་མ་དེར་འཆར་གཞྱིའྱི་སྤུས་ཚད་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འཆར་གཞྱི་སྤུས་དག་པ་ོཡོད་ན་དའེྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་གཅྱིག་འཆར་གཞྱི་སྤུས་དག་པ་ོཡོད་ཀང་ཨ་རྱིའྱི་
སྱིད་གཞུང་གྱི་དངུལ་གནང་རྒྱུའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་མ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ན་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཆ་རྐྱེན་མང་པ་ོཞྱིག་
བསྐྲུན་པའྱི་ནང་ནས་འདས་པའྱི་ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། སེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༤,༠༨༨,༠༠༠ ཙམ་གྱི་
ལས་འཆར་ཡོད་པ་རེད། མན་སར་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣,༦༠༠,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སན་ད་ར་ལ་
ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༨༥༠,༠༠༠ ཙམ་གྱི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་རེད། ཨོ་རྱི་ས་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢,༦༠༠,༠༠༠ ཙམ་གྱི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་
རེད། མོན་གྷ་ོལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥,༧༠༠,༠༠༠ ཙམ་གྱི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་རེད། ཧོན་སུར་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༢,༦༠༠,༠༠༠ ད་ེབཞྱིན་ཅོ་
ཀུར་དང་དེའྱི་ཁུལ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༦,༧༠༠,༠༠༠ དང་། ད་ེནས་ལུགས་བསམ་དང་དེའྱི་ཁུལ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥,༨༠༠,༠༠༠ བས་
ནས་བསོམས་པའྱི་ཁྱོན་བ་ེབ་ ༤ མན་ཙམ་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ནང་སྱིད་ཀྱི་སོ་ནམ་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་
ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཕལ་ཆེར་བ་ེབ་ ༣ ཙམ་བས་ནས་གང་ལྟར་བསོམས་པའྱི་བ་ེབ་ ༨ ཙམ་གྱི་ལས་འཆར་སེལ་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ནང་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འག་ོརྒྱུ་བསད་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་
ནང་ལ་བསར་དུ་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིལས་འཆར་མ་ཚུད་པ་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་བས་ནས་ལས་འཆར་ནང་ལ་ཚུད་རྒྱུའྱི་
བང་སྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་དང་སྦྱོང་བརྡར་ད་ེཚ་ོནྱི་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་འོག་ལས་འཆར་
ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འཆར་གཞྱི་ད་ེཁས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
ལྟ་གྲུབ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་གཙ་ོབ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་
ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ེའདྲའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་དང་ལྡན་པ་བེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་མེད་
པ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་མཁས་དབང་གས་ཏ་ེག་ཆ་སོད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྱིམ་
པས་གནས་སངས་ད་ེརྱིགས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གང་འདྲ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ང་ཚོའྱི་
སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགན་ཁྱེར་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་
དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབས་འདུག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
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 གཞུང་འབངས་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། ས་གནས་ནང་ལ་མང་གཙོའྱི་སྒོ་
ནས་འོས་འདེམས་བས་པའྱི་འཐུས་མྱི་བཅས་ཀྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་ཕོགས་དང་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དུས། 
སབས་ར་ེལྟ་བ་མཐུན་མ་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་རབ་དང་རྱིམ་པ་
ཡོང་གྱི་འདུག ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ལྟར་ང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚོར་སབས་ར་ེཟབ་སྦྱངོ་འབུལ་རྒྱུ་
དང་། ལས་བེད་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་ན་ནྱིང་སྱིམ་ལར་ཟབ་སྦྱོང་ས་རེས་ཕུལ་ཡོད་པ་
རེད། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་ནས་ལས་བེད་ཚ་ོཟབ་སྦྱོང་རྱིགས་ཕུལ་དོན་ནྱི་དེང་དུས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་དང་མཐུན་
པའྱི་འཛིན་སོང་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་ཟབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཏན་ཏན་
མཐུད་ཀ་མ་ཤོར་བ་ཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་གཞྱིས་
འག་ོགཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་སབས་འགར་བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕྲད་ཡངོ་གྱི་འདུག ས་གནས་ཁག་ལ་མྱིའྱི་ནུས་པ་ད་ེས་
གནས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ལས་ཀ་ལས་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སབས་ར་ེས་གནས་ཀྱི་གནས་
སངས་དང་མ་མཐུན་པའྱི་དབང་གྱིས་ལས་བེད་མ་གྱིར་བསེབས་ཡོང་བའྱི་སབས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་གོ་བརྡ་མ་
འཕྲོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལོར་ཆ་བཞག་ན་འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པའྱི་ནང་ལ་གང་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ལས་བེད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ ཕོགས་མཐའ་ཁག་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚ་ོབུད་མེད་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་འབད་
བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསོ་ཚགོས་ས་རསེ་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རདེ། བརྒྱ་ཆ་ ༣༧ ཆ་ཚང་ལོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག་སེ། ད་ེརྱིང་བར་གྱི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་མཐའ་ཁག་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བུད་མེད་ ༧ 
ཡོད་པས། ཕོགས་མཐའ་ཁག་གྱི་ས་གནས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བེད་གངས་ ༢༥ བས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་མཁྱེན་རགོས་ཆེད་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་གནས་རྱིམ་
སར་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་གནང་སོང། གནས་རྱིམ་མཐ་ོ
ནས་ལས་དོན་ཡག་ཏུ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། གནས་རྱིམ་དམའ་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཕལ་ཆེར་
གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ང་རང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཐ་ེཚོམ་ཞྱིག་བསེབས་ཡོང་གྱི་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་གནས་རྱིམ་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཡར་བསེབས་བསད་ཡོད་ནའང་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཏག་ཏག་འགན་ཁྱེར་མ་ཐུབ་པ་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་གནས་རྱིམ་
དམའ་ཙམ་ཡྱིན་ནའང་ལས་འགན་མཐ་ོཙམ་སད་ཡོང་བའྱི་སབས་ལས་དོན་ཆ་ཚང་ཁུར་ཐུབ་མཁན་ད་ེའདྲ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཡོང་
གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོང་ཚ་ོར་བའྱི་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་དང་། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་རྱིམ་པས་དཔྱད་པ་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་དྲན་གྱི་འདུག 
 གཉྱིས་པ་དརེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ Mohali ལ་ཡདོ་པའྱི་སུད་ཚངོ་བ་ཚོར་ས་ག་སོད་ཆགོ་ཐགོ་ལ་དཀའ་
ངལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ར་བའྱི་སུད་ཀར་ཚོང་པ་གནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་
ནང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གཟྱིགས་རགོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་གཅྱིག་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་གསེས་ནས་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ད་ེཚ་ོཐག་ཉ་ེགཞྱིར་བཟུང་གྱིས་
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ས་གནས་འག་ོའཛིན་ས་ོསོར་མར་ས་ཆ་ཕོགས་བགོས་བས་ཡོད་པས། ས་གནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་དེའྱི་འགོ་འཛིན་དངོས་སུ་མར་ཕྱིན་ནས་ས་གནས་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ལ་ཞུ་སྐུལ་གང་འདྲ་ཞུ་དགོས་པ་
ཞུས་ཏེ། དོན་འབས་སོས་པ་ཡྱིན་ན་རབ་རེད། ད་ེདག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡར་དབུས་ལ་སྙན་སེང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དབུས་ནས་
མར་མཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་འགྱི་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ཐད་ཀར་ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་ཚོར་ཕག་བྱིས་འབུལ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ད་ེཚ་ོབས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བས་ནས་གང་
ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱི་རྣམས་ས་གནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་
ཡོད་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སབས་རགོས་པ་བ་རྒྱུ་ནྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛནི་ཞུས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། མ་འོངས་པར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་རྱིགས་ས་གནས་ནས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། དབུས་ལ་སྙམ་སེང་བྱུང་
བའྱི་མཚམས་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་མེག་གྷེན་ལ་
བཙུན་མ་བདུན་ཙམ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་བསད་པ་ད་ེཚོའྱི་འཐུང་ཆུ་དང་། གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསེན་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། སོང་ཙང་ང་ཚའོྱི་འབལེ་ཡདོ་ལྷན་ཁང་ཚང་མའྱི་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་འདྱིར་བཞུགས་ཡདོ་
པ་ཡྱིན་དུས། སབས་མཚམས་སོ་སོ་འབེལ་བ་སུ་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་
རདེ་ཅསེ་དྲན་གྱི་འདུག ཁ་འཐརོ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཁ་ཁུ་སྱིམ་སྱིམ་དུ་ལྷག་བསད་པ་ད་ེརྱིགས་མ་ཡོང་བའྱི་ཆདེ་མཚན་ཐ་ོཆ་ཚང་
བསྡུ་བཞེས་གནང་ནས་འབུལ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་ར་ེར་ེཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འབོར་མང་ཉུང་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་བདེ་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། 
ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སངས་དང་དཀའ་ངལ་ཅན་རྱིགས་ལ་ལྟ་རགོ་བདེ་མཁན་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གཙ་ོབོར་བས་པའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་
ཚགོས་ཆུང་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ས་གནས་ར་ེར་ེལ་ཡདོ་བསད་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་ཕགོས་མཐའ་ཁག་
ལ་བསད་པའྱི་སབས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་ཐད་ཀར་བཀའ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཕབེས་མངོ་བའྱི་ནང་། ང་ཚསོ་ཁུག་ཁུག་སྱིང་
སྱིང་དུ་ལྷག་མཁན་གྱི་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ད་ོསྣང་བདེ་དགོས་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་
ཟེར་ནས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་བསད་པ་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། དབུས་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ད་ེཚ་ོཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་འབད་བརོན་བས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་
ཚགོས་ཆུང་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚསོ་ལས་འགན་ཐགོ་རྒྱུན་དུ་ནས་གང་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་ན། ཁུག་ཁུག་སྱིང་སྱིང་
ལྷག་ཡོད་པར། རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ངུས། འདྲ་མྱིན་འདྲ་བས་ནས་གང་ལྟར་དང་པ་ོབད་ེསྡུག་ཞུས་ཡོང་གྱི་རདེ། དནོ་དག་མ་སོན་
ན་འཁྲུག་པ་བརྒྱབ་ནས་ཡྱིག་ཚང་ནང་ལ་སད་བརྒྱབ། སར་ཤད་གཏོང་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་དངོས་
ཡོད་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ལ་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་ཀྱི་མྱིན། ཡར་འབུལ་ཐུབ་མ་ཐུབ་
ནའང་མར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་སད་བརྒྱབ་ནས་ཡྱིག་ཚང་ནང་ལ་ཡོང་སདོ་མཁན་མྱི་ལས་
གནས་སངས་སོ་བ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་བསད་པ་ཞྱིག་ལ་གཞུང་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་འབད་བརོན་བས་ནས་ལྷག་སོད་
མཁན་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེཚོས་གང་ཡང་ཞུས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་མ་བཞག་པར་དངོས་ཡོད་
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གནས་སངས་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་ཡར་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ང་རང་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ད་ོསྣང་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ད་ེ
ཚའོྱི་མཚན་ཐ་ོཟུར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ས་གནས་ས་ོསོར་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ནས་ཡར་འབོར་བའྱི་མཚམས་འབུལ་ཆོག་
པ་བགྱིས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་ལྟ་བུ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
འདུག སྱིར་བཏང་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་ཆ་བཞག་ན་ཐུགས་རྒྱ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་
ལྷན་ཁང་ཆ་ཚང་ནང་ནས་དབུས་ནང་ལ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཞུགས་མཁན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
གཙོས་པའྱི་འོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཆ་ཚང་གྱི་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཕག་ལས་ཐོག་ལ་མང་པ་ོབཟོད་བསན་གནང་བ་
དང་ཧུར་ཐག་གནང་བར་ཚང་མར་བསགས་བརོད་དང་སྦྲགས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་ཁག་
ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ཁག་ལ་སོར་བསོད་འག་ོདུས། དུས་ཚོད་
ལོགས་ཀར་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་འཕྲད་པ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་སབས་ར་ེམྱི་མང་ནང་གྱི་
བསམ་ཚུལ་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དང་ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་མྱི་མང་ཁ་ཤས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ད་ོསྣང་བྱུང་གྱི་མྱི་འདུག 
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དོགས་པའྱི་ར་བ་ལྟ་བུ་མང་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ངས་འདྱི་བསམ་
འཆར་རང་ཡྱིན། ཕག་བསར་གནང་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གཟྱིགས་གནང་གྱི་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོས་
འཕྲདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ནང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲདོ་བསེན་གངས་ཐ་ོཟརེ་ནས་ད་ོསྣང་བྱུང་སོང། སར་ལ་ོགཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ང་
ཚོས་ཕག་བསར་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། དེར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཏེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེདང་འབེལ་
བའྱི་གངས་ཐ་ོབཟ་ོརོགས་གནང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Database ཡང་ན་ to do list ཟེར་བ་ཞྱིག་བཟ་ོགནང་
ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ལྟ་ཡོང་དུས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་རྱིས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་
འབེལ་མཐུད་པ་ཡོད་པ་ས་གནས་སུམ་ཅུ་ས་ོགསུམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ར་ེར་ེནང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། ཧ་ལམ་སོག་དང་ཐུག་རྒྱུ་དང་། འཚ་ོབ་དང་ཐུག་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ཡང་ན་ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་ནང་སེལ་དགོས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡང་ན་ལོ་བཅུའྱི་ནང་དཀའ་ངལ་སེལ་
དགོས་ཡོད་པ་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་རྱིམ་པ་ཁག་ཅྱིག་མྱི་མང་ནང་ནས་བསྡུ་རུབ་གནང་རྒྱུ། ད་ེ
བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་བསྡུ་རུབ་གནང་རྒྱུ། དེའྱི་ནང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡོད་
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པ་རདེ། ས་གནས་ཁ་ཤས་ནང་མཉམ་འབལེ་ཡོད་པ་རདེ། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་ཚགོས་པ་ཁག་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་མང་ཡོད་ཙང་
མྱི་མང་ནང་ནས་ཁྱདེ་རང་ཚ་ོས་གནས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་གང་འདུག ངསེ་ཅན་ཐག་གཅོད་བདེ་དགོས་པ། ལ་ོཁ་
ཤས་ནང་ཐག་གཅོད་བེད་དགོས་ཡོད་པ། ལོ་མང་ནང་དཀའ་ངལ་ད་ེངེས་པར་དུ་སེལ་ཐབས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དཀའ་ངལ་
གང་འདུག་ཟེར་བའྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལ་ཕར་ལན་འདེབས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་མང་ཡྱིན་
ནའང་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོསེལ་ཐུབ་སོང་ཟེར་ནས་མྱིག་མདུན་ལ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཁྱད་པར་འག་ོཡྱི་རེད་སྙམ། དཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ངསོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་གང་གནང་བ། འཆར་གཞྱི་གང་ཡདོ་པ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་
གསུངས་སངོ་། ད་ེརྱིང་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་གསུངས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལ་ོཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ང་རང་ཚོའྱི་ས་ོནམ་པ་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་སབས་ར་ེམྱི་མང་ནང་ལ་ཐད་ཀར་མ་མཐོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་ཙང། གཞྱིས་ཆགས་ཁ་ོརང་ཚོར་དམྱིགས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཞྱིག་བཟ་ོཡྱི་རེད་ཅསེ་སྙམ། 
དཔེར་ན། ཨ་ོརྱི་སའྱི་ས་གནས་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ས་གནས་གནས་བབས་ལ་དཔག་པའྱི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་རྒྱུ་གཅྱིག་ས་གནས་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ Malaria གྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་
ཤུགས་ཆེན་པོ་སེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕག་རོགས་གང་འདྲ་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག འཕྲོད་བསེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ལམ་འབལེ་བ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སོང་ཙང་
ཁ་ོརང་ཚོར་ཁག་གྱི་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུའྱི་འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁག་གྱི་བརག་དཔྱད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་ཕག་ལས་
གནང་ཐུབ་མཁན་གྱི་ལས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང། ཁ་ོརང་གྱི་ལག་རལ་འཕེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཟབ་སྦྱོང་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང། གང་
ལྟར་ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བའྱི་ད་ལྟ་ཁ་ོརང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཕྲད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གང་འདྲ་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་འདྲ་མྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེ
འདྲའྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་བཟ་ོགནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ལའང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གྲུབ་སོང་ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་བང་
རྱིམ་བཞྱིན་ Tick བརྒྱབ་ནས་ད་ེཚར་བ་རེད་ཅེས་ཐེར་གཏོན་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་སྱིག་འཛུགས་ནས་མར་ལགས་ལན་
གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་ད་ོསྣང་བྱུང་རྒྱུ་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་ངས་བསམ་འཆར་རང་ཡྱིན་
ཟརེ་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། དརེ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ལ་ོརསེ་མའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟ་
ཛ་དྲག་གྱི་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་བཟ་ོཡྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ད་ེངས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། མྱི་མང་
ལ་ལགས་ལན་གནང་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚ་ོགོས་ཚགོས་ར་བ་ནང་བཞུགས་
མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚ་ོས་གནས་ཚང་མར་སོར་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚ་ོ
ཡྱིན་ནའང་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་དེར་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐབས་བེད་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས། ང་
ཚོའྱི་ཐ་ོགཞུང་མཐོང་ཡོང་དུས་དེར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚིག་
ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན། བཙིར་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚ་ོལའང་སབས་བད་ེབ་ཞྱིག་མེད་འགོ་ཟེར་ནས། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེ
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འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགངོས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་ངསོ་ནས་འབོད་བསྐུལ་དང་སྦྲགས་ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་སོར་ལ་སོ་སོ་ངོས་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་
ཐགོ་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐགོ་མ་དརེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བནོ་གཙསོ་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པས་གཞྱི་
རྒྱ་ཆ་ེཤོས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས་
ལན་ར་ེར་ེབས་ནས་རྒྱག་ཡོང་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འག་ོསོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་འཆར་
ཡྱིན་ནའང་རེད། འབུམ་ ༦༠༠།༧༠༠ ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མཐོང་དུས་ཡག་པ་ོརེད་ཅེས་སྙམ། ད་ེགནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཀང་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་པ་རྣམ་པ་ཚོར་གང་ལྟར་ཁྱེད་རང་བཟང་ངན་ལ་ལྟོས་པར་མག་ོའཛུལ་ས་ཞྱིག་
དང་སོ་སོ་སོད་ས་ཞྱིག་སོ་སོའ་ིཁང་པ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་བོད་ནས་སེབ་
མཁན་གྱི་གསར་འབོར་བ་ཚོར་ཐ་ན་མགོ་འཛུལ་སའྱི་ཁང་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོའ་ིཁང་པ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་
གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། སོན་མ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་གྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་
ཡོད་པ་རདེ། ངས་མཚམས་ར་ེང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཚང་མས་གཅྱིག་བཤད་བསད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལྷག་པར་
དུ་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་རེད། བཀའ་ཤག་རེད། ད་ེཚོའྱི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་གསར་འབོར་གྱི་ཚོར་བ་ང་ོམ་ད་དུང་
ཡྱིན་ནའང་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། ད་ེཧ་གོ་ན་ང་ཚོ་གསར་འབོར་བ་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མངས་ནས་སོད་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། ར་བའྱི་སབས་ ༡༤ པ་དང་ ༡༥ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསར་འབོར་ལ་གཞྱིས་
ཆགས་གསར་སྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་བསྐྲུན་པ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་རླབས་ཆེན་རེད། དེར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། ད་དུང་ཡྱིན་
ནའང་གསར་འབོར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བསད་འདུག འཕྲད་པ་དེའང་ང་ཚོའྱི་ཕམ་ཁ་རེད། སོད་ས་གཅྱིག་
སྒང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་གསར་འབོར་བ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་རྡ་རམ་ས་ལར་མཐོང་བསད་རྒྱུ་ད་ེརེད། དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་འཕྲད་བསད་
ཡོད་པ་རདེ། རྡ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མཁྱེན་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་སྙམ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རོགས་པ་མང་པ་ོབེད་ཀྱི་
འདུག རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། ཡ་གྱིར་རྒྱ་གར་ད་ེཚོས་ང་ཚ་ོཁང་པ་མགོན་ཁང་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱོད་རང་ཚ་ོརྒྱུག་ཟེར་དུས་མ་འགོ་
ཐབས་མེད་རདེ། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ས་བབས་ལ་བརེན་ནས་ཁང་ག་སར་རྒྱུ་ཡྱིན། བསད་མཁན་འདོད་ན་སོད། བསད་འདདོ་མེད་ན་
རྒྱུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚོའྱི་འཚ་ོཐབས་གང་རེད། གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སང་ལམ་
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སྒང་ལ་ཁམོ་སནོ་ནས་བསད་པར་ཡངོ་འབབ་ཆནེ་པ་ོམ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་རདེ། ཐ་ན་ང་ཚའོྱི་བོད་པ་ཚགོས་
པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་གྱིས་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ཚོས་དེང་སང་ང་རང་དངོས་སུ་གོ་ཐོས་ལ། མྱིག་གྱི་མཐོང་རྒྱུར། བོད་པ་ཁ་ཤས་ལ་
རྒྱུག ཁང་པ་ད་ེཡོང་གྱི་མྱི་འདུག རྒྱུག་ཟརེ་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་བྱུང་དང་བྱུང་བཞྱིན་པ་རདེ། ཚགོས་ས་ེཁག་ད་ལྟ་ངས་མྱིང་
བཏོན་མེད། གང་ལྟར་ད་ེཚའོྱི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསར་འབརོ་ཁ་ཤས་རྡ་རམ་ས་ལར་ཁང་པ་
འཚོལ་ནས་ཁང་པ་མ་རག ཁང་པ་གོང་ཆེ་བའྱི་སྱིར་ལ་ཁང་པ་གས་ཀ་ཕྱིན་སོང། ངས་མྱིག་མཐོང་སར་ཕྱིན་སོང། ང་ཚ་ོལས་
ཀའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དངསོ་གནས་གསར་འབོར་བ་ད་ེཚ་ོགང་རདེ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་མཇལ་རྒྱུ་
དང་། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་གཅྱིག་བདེ་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆསེ་
སྒང་ནས་མྱི་རྒན་པ་ཚོར་ཆོས་ཞུ་བར་ཡོང། ད་ེརེས་ལ་གནས་སོར་ཡོང་། ད་ེརེས་ལ་འདྱིར་བཞུགས་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། 
ས་ོས་ོཕ་མ་ཚོའྱི་བུ་བརྒྱུད་ཚ་ོརྒྱ་གར་ལུང་པར་བཏང་ནས་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་། ངས་བུ་བརྒྱུད་ད་ེཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད། མ་
འོངས་འཚོ་སོད་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་བསམས་ནས་བཏང་བ་རེད། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་བས་ནས་བཏང་
སོང། ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་གཏོང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ལ་གང་ཆགས་བསད་འདུག འདས་
ཟྱིན་པའྱི་གསར་འབོར་དེ་ཚོར་།ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་བདག་པོ་ཡག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཡོད། 
ཤེས་ཡོན་མེད་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཡོད། གསར་འབོར་ད་ེཚ་ོའུ་ཐུག་ནས་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་འག་ོབ་རདེ་བསམ་པའྱི་ས་ོས་ོཚརོ་བ་འདྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། དགའ་དྲགས་ས་ོདྲགས་ནས་ཕྱིན་པ་རདེ་ངས་མཐངོ་གྱི་མེད། 
དངེ་སང་གསར་འབོར་ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་ལ་ལོག་ནའང་ལོག་མྱི་བད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ར་
ཁྱིམས་གཅྱིག་གཅྱིག་དང་འགལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༣༢༢ དང་འགལ་བསད་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་མར་གཉེན་སྱིག་ལ་འགོ་མཁན་ཚོ་པར་གང་འདྲ་བརྒྱབ་འདུག མདུན་ལ་ལངས་ནས་བརྒྱབ། འཁྱིས་ལ་
ལངས་ནས་བརྒྱག་རྒྱུ་གང་རེད། ནག་ཉེས་མྱི་སྣའྱི་གས་ལ་ཚུད་པའྱི་པར་ད་ེཚ་ོབརྒྱབ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ནག་ཉེས་མྱི་སྣའྱི་དྲན་
ཐ་ོནང་ལ་དགོད་རྒྱུའྱི་པར་ད་ེའདྲ་བརྒྱབ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་དུང་དེང་སང་རྒྱ་ནག་གྱིས་བསད་བཅུག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡར་རྒྱུག་ཟེར་ནས་ཡར་འབུད། མ་གྱིར་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་
བཅུག མ་གྱིར་འཚ་ོབ་བསལ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ད་ེཚ་ོམཐངོ་བཅུག ཁྱེད་རང་ཡར་རྒྱུག་ཟརེ་ནས་ད་ེའདྲ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ང་ཚོར་གང་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཡྱིན་རྒྱུ་ང་ཚོར་རྐྱག་རྐྱག་རེད། ང་ཚ་ོགསར་འབོར་བ་དེ་ཚོར་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་
ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་ཀང་རདེ་སྙམ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་གཅྱིག་ཀང་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་ད་ལྟ་མར་འགོ་ནའང་འགོ་མྱི་བད་ེབའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཕྱིན་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་
དོགས་པ་དང་རྣམ་རོག་ལ་སོགས་པ་རྐྱེན་པའྱི་ལས་ཀ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོམ་རག་བ་དང་། འག་ོའདུག་སོད་གསུམ་ཟེར་ནས་ལྟ་
རོག་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་གསར་འབོར་ད་ེཚ་ོདཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡར་ཡོང་ན་གང་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྲང་པ་ོབཤད་ན། ངས་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་
བ་ོཞྱིག་འཁརོ་མ་སོང། གསར་འབརོ་བ་ད་ེང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལ་བགོས་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་རདེ། ངས་ད་ེའདྲ་ཟརེ་
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དུས་བལྟས་ཡོད་ཟེར་གྱི་རེད། གཞྱིས་ཆགས་གསར་པ་ད་ེབརྒྱབ་ཡོད་ཟེར་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གངས་ཚད་ལ་བགོས་ན་
ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བརྡ་ལན་སད་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་དང་། གསར་འབོར་བ་ད་ེཚོའྱི་དངོས་གནས་དྲང་
གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནའང་། ང་ཚོའྱི་བེད་ཐུབ་མ་སོང་བསམ་
པའྱི་ཚོར་བ་ཡོད། གསར་འབོར་བ་ཚོར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནོན་ཤུགས་ཡྱིན་ནའང་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རདེ། སོན་མ་ག་ོཐོས་ཡོད། 
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གསར་འབོར་ཉར་མྱི་ཆོག་ཟེར་རྒྱུ་དང་། གསར་འབོར་ཡོང་མྱི་ཆོག་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་
བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད། ནང་མྱི་གྱིས་གསར་འབོར་བར་མཐོང་ཆུང་གཏང་རྒྱུ་ལར་སོགས་པ་དང་། མག་པ་དང་གནའ་མ་གསར་
འབོར་བར་ཕྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་ས་ོབ་ོབརྱི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་། གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་གསར་འབོར་བ་ཚོར་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྒང་ལ་ལྷུང་བསད་འདུག སྱི་ཚགོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྒང་ལ་ལྷུང་བསད་འདུག དཔལ་འབརོ་གྱི་དཀའ་ངལ་སྒང་
ལ་ལྷུང་བསད་འདུག ད་ེདཀའ་ངལ་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་སེལ་ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ེསེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི་ལ་ོ ༦༠ ཐམ་པ་ཕྱི་ལོགས་
གར་རྒྱུ་ཕམ་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ད་ལྟའྱི་གསར་འབོར་བའྱི་གངས་འབོར་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་རེད། ད་ེཚོའྱི་དཀའ་ངལ་མུ་
མཐུད་ནས་མ་སེལ་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོདངོས་གནས་དྲང་གནས་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་བལྟས་ནའང་མ་རུང་བ་ཞྱིག་དང་། ང་ཚོའྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་སྒང་ལ་བཤད་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་ཕམ་ཁ་ཞྱིག་རདེ་སྙམ། ང་ཚོའྱི་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་
རྒྱ་ནག་གྱིས་ས་མཚམས་དམ་དྲག་བས་ནས་བདོ་ནས་སབེ་མཁན་ཉུང་ཉུང་རདེ། ང་སྒེར་ལྟ་བུ་ཆ་མཚནོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
རྱིང་དྲང་པ་ོདྲང་བཞག་ཡྱིན། ཡོངས་སུ་རགོས་པ་རྒྱ་ནག་གྱི་བདེ་སངས་དབང་གྱིས་རེད་ཟེར་ནས་ངས་ཁས་ལེན་ཐུབ་ས་མ་རདེ། 
ང་རང་ཚ་ོརང་ངོས་ནས་ད་བར་དུ་གང་གནང་འདུག དེར་བལྟས་ནས་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་གྱི་ས་ོབ་ག་ཚོད་སེབས་ཐུབ་ས་རེད། 
ད་ེཚརོ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོའདྱིར་ད་བར་དུ་འཐུས་ཤོར་མང་པ་ོབཏང་བ་ཞྱིག་ལ་རྐྱེན་པས་བོད་ནང་གྱི་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་
སྤུན་ཟླ་ཚོས་རྒྱ་གར་ལ་བཏང་ན་ཐ་ེཚོམ་སེས་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཞྱིག་ལ་བསེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་ངས་གདེང་
ཚདོ་ཆེན་པ་ོསྒང་ལ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚའོྱི་གསར་འབརོ་བ་
སྒང་ལ་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་དུས་ལ་བབས་འདུག འབལེ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
སུ་ཡྱིན་ནའང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས་ནས། ང་ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་དའེྱི་སྒང་ལ་ཕག་ལས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་དཀའ་ངལ་འདྲ་མྱིན་འདྲ་ཡོད་
པ་ཞྱིག་སབས་ཐགོ་ཏུ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་གངས་ཐ་ོཚན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཉར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་
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ཡྱིན་ན་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་ལ་ོབཅུའྱི་ནང་ལ་སྱི་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ཀྱི་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འཆར་བཀོད་བས་ནས་
སབས་དང་དུས་སོ་སོ་ནང་ལ་ལག་ལེན་བསར་བ་མ་གཏོགས་། མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་བཟོས་བསད་པས་
ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཕལ་ཆེར་ངས་ནོར་མེད་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་འདྲྱི་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་སོང་དྲན་གྱི་འདུག ང་ཚོ་
ལས་ཀ་ལས་མཁན་གྱིས་གནས་སངས་ལ་དཔག་པའྱི་ཏན་ཏན་གྲུབ་འབས་གང་ལ་གང་འཚམ་བཏོན་ཡོད་བསམ་པ་གདེང་
སོབས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་ལ་གཟྱིགས་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་
ལས་འཆར་རང་གྱི་ནང་ལ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༣༩༨༩ ཙམ་ཞྱིག་སེ། ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་བཞྱི་སོང་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་ད་ེ
ནྱི་མྱི་ར་ེགཉྱིས་སྱིད་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་བ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། མང་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་དཀའ་ངལ་སེལ་
རྒྱུའྱི་དནོ་དུ་འབད་བརོན་ཐབས་ཤེས་བས་ནས་འཆར་བཀོད་བས་བཞག་པའྱི་ལས་འཆར་ཤ་སག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚའོྱི་རྱིགས་དངསོ་སུ་ས་གནས་ནང་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་ལ་ོབཅུའྱི་དཀའ་ངལ་གཞྱིགས་ཏ་ེལས་ཀ་ལས་
སབས། ལ་ོབཅུའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་རྒྱང་རྱིང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་ཚད་བཟུང་ནས་ལས་འཆར་འགོད་དགོས་པ་ནྱི་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ངསོ་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་དཔརེ་
ན། ཨ་ོརྱི་ས་ལ་འདས་པའྱི་ནང་ Malaria ཡྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ Malaria ཡྱི་དཀའ་ངལ་
ད་ེཚ་ོཨ་ོརྱི་ས་ལ་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྫུན་མ་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་
དྲན་གྱི་འདུག ད་ེནྱི་འབལེ་ཡོད་འཕྲདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་། མངའ་སེའྱི་གཞུང་སོགས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོ
སེལ་རྒྱུའྱི་དནོ་དུ་དངོས་སུ་ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བར་བརེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོད་ེཙམ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེས་
ས་གནས་སུ་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་བསདོ་སབས་སྨན་ཤོག་ཆག་ལྔ་དྲུག་འཁྱེར་ནས་ཕ་གྱིར་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངེ་
སང་སྨན་ད་ེཚ་ོའཁྱེར་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་རྣམས་ར་མེད་བཟོ་ཐུབ་ཟེར་ནའང་འདྲ་མེད་
པ་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོགསུངས་སོང། ང་ཚ་ོགསར་འབོར་དང་ཁ་ོཚ་ོརྱིང་འབོར་ཟེར་
བའྱི་ཐ་སྙད་མང་པ་ོཞྱིག་བེད་སོད་གནང་སོང། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ངས་མ་གནང་ན་སྙམ། གསར་འབོར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རྱིང་འབོར་
ཡྱིན་ནའང་འདྲ་ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་གཅྱིག་རེད། དཀྱིལ་འཁོར་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཞུགས་ནས་ལས་ཀ་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཧ་ལམ་འདོད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཁེངས་པ་ལྟ་བུར་ཚོར་
ཤུགས་ཆནེ་པའོ་ིངང་བཀའ་གནང་སངོ་། མང་ཚགོས་ནས་ཡར་འསོ་འདམེས་བས་ནས་ཕབེས་བཞག་པའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་དང་། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མཁྱེན་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏོག་
ཙམ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྙམ། ཐོག་མར་བདུན་ཅུ་དོན་གངས་བརྒྱད་བཅུའྱི་ནང་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཉུང་ཉུང་མ་
གཏོགས་མེད་པ་སོང་ཙང་། སབས་དརེ་བོད་ནས་ཚུར་ཕབེས་མཁན་གྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་
པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོབརྱིས་ཏེ། ཐད་ཀར་སྐུ་སྒེར་ཡྱིག་ཚང་ནས་གཟྱིགས་རོག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ར་ེལོ་རེ་ནས་ཚུར་
ཕེབས་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་དགོངས་
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གཞྱིར་བཟུང་བོད་ནས་ཚུར་འབོར་མཁན་ཚོར་གཟྱིགས་རགོ་བ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཚང་ཟུར་དུ་བཙུགས་ན་ཟརེ་ནས་སྣ་ེལེན་ཁང་འབལེ་
མཐུད་ཁང་བཙུགས་པ་རེད། སྣ་ེལེན་འགན་འཛནི་ངས་ལ་ོགཉྱིས་བས་པ་རདེ། བོད་ནས་ཚུར་ཕབེས་ཡངོ་མཁན་ཚརོ་སྣ་ེལེན་ཞུ་
རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་ནང་གྱི་རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་མཐུད་ཐུབ་མཁན་གྱི་སྣ་ེལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་ཟེར་བའྱི་མྱིང་
རྱིག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྣ་ེལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས་འབེལ་བ་གང་ཡང་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འབེལ་བ་མཐུད་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་འགན་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ང་ོམ་ནྱི་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་ཟེར་ནས་སྣེ་
ལེན་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚགོས་ལ་འབལེ་བ་མཐུད་ནས་ཁ་ོཚའོྱི་གནས་སངས་གཞྱིགས་ཏེ། སབས་ཐགོ་ཏུ་ལག་
ལེན་བསར་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ེགཙ་ོབོར་བཟུང་ནས་བོད་ནང་ནས་ཚུར་ཕབེས་མཁན་རྣམས་བལ་ཡུལ་ས་མཚམས་ལ་འབོར་བ་ནས་
བཟུང་སེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་འགོ་སོང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གཏོང་མྱི་དགོས་པར་གཞུང་རང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་བལ་
ཡུལ་ལ་ཉྱིན་མ་ལྔ་དྲུག་འཇོག་དགོས་ས་བཞག དེར་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་ཚུལ་དྲྱི་བ་དྲྱི་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་
བ་དྲྱིས་ལན་ཆ་ཚང་བས། ཚར་བའྱི་རེས་སུ་སེལ་མྱི་དང་སྦྲགས་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་བསལ། ལྡྱི་ལྱིར་འབོར་ཚར་རེས་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་
གཉྱིས་རྱིང་ཡར་ཡངོ་རྒྱུའྱི་སྣུམ་འཁརོ་ག་མྱི་སྱིག་བར་དུ་སྣ་ེལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་བས། ཡར་འབརོ་ཚར་བའྱི་མཚམས་ལ་ཆ་མཚནོ་
པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིར་དབུས་སྣ་ེལེན་ཁང་ག་རྒྱས་པ་ོདང་རྱིག་པ་ོད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ གང་ལྟར་སྣ་ེལེན་ཁང་ལ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་
གྱི་ཞལ་ལག་དུས་གསུམ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་གོད་ཁོག་རྒྱགས་ཚད་ཅྱིག་བཟའ་རྒྱུ་ཡོད་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་མཇལ་ཁ་སབས་མ་འགྱིག་བར་དུ་སྣ་ེལེན་ཁང་དུ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའགྱིགས་
ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མྱི་ས་ོསོའ་ིལ་ོཚད་ལ་དཔག་པའྱི་ཆུང་བ་སོབ་གྲྭ་ལ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་སོབ་གྲྭ་བཏང། གྲྭ་བཙུན་དགོན་ས་ེཁག་ལ་
གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དགོན་ས་ེཁག་ལ་བཏང་། རྒན་པ་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་ཡན་དང་ལ་ོསུམ་ཅུ་མན་རྣམས་སོབ་སྦྱངོ་བ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་སྱིག་ཁོངས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཏོང་རྒྱུ། ལ་ོསུམ་ཅུ་ཐམ་པ་བརྒལ་ཚར་བའྱི་རྱིགས་ལ་ང་རང་ཚ་ོསབས་དེའྱི་
བོད་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། མང་བར་བོད་ནང་ལ་ཕར་ལོགས་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོམ་གཏོགས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་
གཞྱིས་ཆགས་ནས་བཞུགས་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་དགོངས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། སབས་དེར་སྱིད་བྱུས་ད་ེརེད། རེད་
ད།ེ གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྐྱེན་པས་ཚུར་ཕེབས་རེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་ཆ་ནས་ཕར་ལོགས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་
ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་བོད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་ས།ེ མཐའ་མའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་མ་
བཞུགས་བར་དུ་མཐུན་རྐྱནེ་ཆ་ཚང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་སྦྱོར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། 
དངེ་སང་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་ནས་ཐོན་ཡོང་མཁན་དང་། རྱིག་གནས་རབ་འབམས་དང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཐོན་ཡོང་མཁན་ག་ཚོད་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། མང་བ་ནྱི་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ་དྲན་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ག་ཚོད་འདུག ད་ེ
དག་ལ་ང་དང་ཁོའ་ིསད་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར་ཆ་རྐྱེན་ཏག་ཏག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེདང་འདྲ་བར་གཞུང་གྱི་ལས་
བེད་ནང་ལ་གཟྱིགས་དང་། བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ནང་ལ་
ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆརེ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ནས་ ༩༠ བོད་ནས་ཚུར་ཕབེས་མཁན་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་
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རྣམས་ལ་མཁས་དབང་དང་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཐོབ་པ་རྣམས་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་
ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ཏན་ཏན་ངསོ་འཛིན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དྲན་གྱི་འདུག ཁང་ག་རག་མ་རག་དང་། ད་ེནས་ཁང་
ག་སར་ཆ་ཡོང་མྱི་ཡོང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ནྱི་ར་བའྱི་ཆེན་པ་ོམ་རེད་ཟེར་ན། སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ལ་ཐུག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་
གྱིས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད་ད།ེ སྱི་ཡོངས་ཆ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཚོར་གཟྱིགས་སོང་
གནང་རྒྱུའྱི་ཐད་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད ་སྙམ། ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་སྣེ་ལེན་
འགན་འཛནི་བས་ནས་ལ་ོགཉྱིས་ལྷག་ཙམ་བསད་པ་རདེ། གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱུས་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐགོ་ནས་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་ནས་ཚུར་སེབ་མཁན་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་ལྟ་བ་མཐུན་མ་མཐུན་ཐོག་ལ་བཤད་རེས་བཏང་བའྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོ
ལག་ཆ་འཁྱེར་ཡངོ་ནས་གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐད་དགོངས་
པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་
གྱི་ཐ་ོནང་སྱིད་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་འབོར་བ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ལྡེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་ལ་ ༡༥༠ 
ཙམ་དང་། ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་ལ་ ༡༤༠ ཙམ། ༨༠༠ ནས་ ༩༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ། ད་ེབཞྱིན་མཚ་ོ
པདྨ་དང་དེའྱི་ཁུལ་ལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁ་སང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་
སོང། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་
ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཉེ་འཁོར་དེ་འདྲ་ལ་ས་ཆ་རག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ནས་བེད་
བཞྱིན་ཡདོ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོབརྒྱུད་ནས་འབལེ་བ་ཞྱིག་བས་ཏ་ེས་ཆ་ད་ེཚ་ོརག་རྒྱུའྱི་
ཐགོ་འབད་བརནོ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ར་ེབ་བཅོལ་ཏ་ེད་ལོའ་ིསནོ་རྱིས་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༥༠ ཐམ་པ་
དམྱིགས་བསལ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་བླུག་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོནྱི་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ལ་ོདུས་
ལྷག་མ་འདྱི་མ་རོགས་གོང་ལ་འདྱིར་ཡོད་བསད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་འཛུལ་སའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཐོག་ནས་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་ད་ེཚ་ོབསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་རྐྱེན་བཟང་དུ་
གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། དརེ་འགགོ་རྐྱནེ་མང་པ་ོབཟསོ་ཡངོ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་ལས་ཀ་ད་ེཏག་ཏག་འག་ོམ་ཐུབ་རྒྱུར་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ལས་ཀ་ད་ེའགོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གོང་གུན་ད་ེསྱི་ལ་རག་འགོ་ཡྱི་རེད། སོང་ཙང་ད་ེམ་ཡོང་བ་ཞྱིག་
དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་རྱིས་འག་ོ ༡༧ པ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟུར་འཛར་ཨང་ ༧ པ་ནང་ལ་ལས་བདེ་
འགེས་ཡོལ་ལ་ཕབེས་ཚར་མཁན་ལ་འགེས་ཤག་མ་ཐོབ་པ་ཚོར་བགེས་ཤག་གྱི་དོད་ཐགོ་ལ་སོན་མ་ལས་ད་ལ་ོདངུལ་ཏོག་ཙམ་
མར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག དེའྱི་གནས་སངས་གང་ཡྱིན་པ་དང་། སནོ་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་འགེས་
ཡོལ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་ན་
ཞེས་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་གྱི་གོ་ཚ་ེརོགས་ས་གནས་ལ་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་ཉ་ེཆར་འཕྲད་བསད་པ་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྙམ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་ད་ོསྣང་ཞྱིག་གནང་
ནས་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་སོལ་ཞྱིག་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་དེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་
འཐུས་ཚོས་གེང་སོང་བེད་ཀྱི་རེད། དྲྱི་བ་ད་ེའདྲ་བཏང་གྱི་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་དང་ས་ཆ་ཁུག་ཀོག་ལ་ལབ་མཁན་ཧ་
ཅང་རག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་བཤད་སོལ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གོ་ཚ་ེརོགས་ད་ེས་གནས་ཧ་ཅང་ཐག་རྱིང་པ་ོདང་མྱི་ཚང་
མང་པ་ོམེད་མཁན་གྱི་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་སོང་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་གེང་དགོས་པ་གནད་
འགག་ཅྱིག་མཐོང་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་
མེད་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་གནད་དོན་གཅྱིག་འདྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་
འཇུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་ནང་ལ་ཚོར་བ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུས་བསད་
པ་ཡྱིན། ད་ེཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལངོས་དང་ཚང་མ་ཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ངས་བསར་ཟླསོ་བདེ་ཀྱི་མེད། 
མདོར་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཁྱོན་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དེའྱི་འོག་ལ་
ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་
དུ། སནོ་མ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གང་འདྲ་བས་ཀྱི་ཡོད་ན་དའེྱི་རྱིག་ལམ་ད་ེམ་ཡྱིན་པ། རྱིག་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་དགསོ་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་
སྱིད་པའྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་སོང། དཔེར་ན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ག་ོཐོས་
ལ་དེ་ས་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་གནང་བའྱི་སབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་གནད་འགག་ཆེ་ས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་ག་བཏང་གོ་ཆོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་གོ་མོང། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་
དའེྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་བ་ོརལ་དང་དཔའ་རལ་གང་གདནོ་རྒྱུ་ཡོད་ན་འདནོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུར་དེའྱི་ཐོག་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་བཀའ་སོབ་ནན་པ་ོམང་པོ་ཞྱིག་
གནང་ཚར་བ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གང་ལྟར་ངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱས་བཤད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་
གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་འབེལ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ཟེར་གྱི་འདུག རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་
པ་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ས་གནས་ལ་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་ཡོང་བ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཉམ་ཐག་
ཁངོས་ལ་ཕྱིན་ཡོད་དམ། ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཤོར་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད་དམ་བསམས་པ། ད་ེདྲྱི་བ་དང་མཉམ་དུ་ད་ེནས་ང་ཚའོྱི་ས་གནས་
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ས་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ག་ས་ག་བར་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་
སེམས་ཁམས་མྱི་བད་ེབ་ཟེར་ནའང་འདྲ། རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་ཟེར་ནའང་འདྲ། དེའྱི་གས་ས་གནས་ད་ེདང་དེའྱི་མང་ཚོགས་ངོས་
ནས་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོར་བམས་སོང་སོད་དགོས་རྒྱུ། དེ་ཚོར་མཐོང་ཆུང་དང་སྣང་མེད་བཏང་མ་ཉེས་པ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའདྲའྱི་ན་ཚ་ཟེར་ནའང་འདྲ། དེའྱི་དཀའ་ངལ་བརྒྱ་ཆ་མང་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་མྱིའྱི་མཐོང་ཆུང་དང་སྣང་མེད་ཡོང་
བའྱི་དབང་གྱི་ཡོང་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ས་གནས་ས་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ལ་ང་
ཚོའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ལ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེདག་རྱིས་ནས་ད་ེཚོར་
བམས་སོང་དང་བརེ་བའྱི་ཁྱབ་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། སྱིར་བཏང་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་ཟེར་
ནའང་འདྲ། ཆསོ་ཕགོས་ནས་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་ཟརེ་གྱི་རདེ། སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཡོང་ས་གཞྱི་དང་
རྐྱནེ་ལྟ་བུ་གཉྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་ད་ེབསམ་བ་ོའཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་པའྱི་སབས་སུ་སེམས་ཁམས་ལ་དཀའ་ངལ་དབང་གྱི་
སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཉྱིས་པ་ད་ེབསམ་བ་ོནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའཕྲད་པའྱི་སབས་སུ་ཡང་
སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སེམས་ཁམས་མ་བདེ་བ་ངོས་འཛིན་བེད་སངས་
དའེང་འདྲ་མྱིན་འདྲ་རེད། སེམས་ཁམས་ཀྱི་སོབ་གས་ོརྒྱག་སངས་མྱི་འདྲ་བའྱི་རྐྱནེ་གྱི་ནུབ་ཕོགས་པ་ཚསོ་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེ
བ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཕགོས་དང་། ཤར་ཕགོས་ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚ་ོབོད་པས་རྱིག་གཞུང་ཐགོ་ནས་སམེས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ངསོ་
འཛནི་བདེ་སངས་ཧ་ཅང་མྱི་འདྲ་བ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ནུབ་ཕོགས་པས་སམེས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ངསོ་འཛིན་བདེ་པ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོ
ཤར་ཕགོས་པས་བརྱིས་བརྒྱབ་ནས་ང་ཚའོྱི་ནང་ལ་སམེས་ཁམས་མ་བད་ེབ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་ངོས་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་སོབ་གསོ་རྒྱག་སངས་ཐོག་ལ་ཕ་མེས་བརྒྱུད་ནས་
གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཉུང་ཉུང་བསད་རྒྱུ། འདྲ་ཆག་པ་ོམ་བ་རྒྱུ། ནུབ་ཕོགས་ཁ་ོརང་ཚོར་དཔེ་ཁ་མང་པ་ོདང་ཧ་
ལམ་མ་སོང་ན་ཆ་ཚང་བཏོན་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་རྱིག་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་རྱིག་ལམ་འདྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། 
བརྒྱ་ཆ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚོའྱི་རྱིག་ལམ་ད་ེང་ཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་སེམས་
ཁམས་མ་བད་ེབ་ངོས་འཛིན་བེད་སངས་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ར་ེབཙུན་མྱི་ལ་རས་པས། མྱི་ལས་བལྟས་ན་འཇྱིག་རེན་སོན་
པ་འདྲ།། འཇྱིག་རེན་པས་བསས་ན་མྱི་ལ་སོན་པ་འདྲ།། སོང་ཙང་ལྟ་སངས་ལྟ་བུ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཇྱིག་རེན་གྱི་ལྟ་དུས་ར་ེ
བཙུན་མྱི་ལ་རས་པ་སོན་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་ེབཙུན་མྱི་ལ་རས་པས་ལྟ་དུས་ང་ཚ་ོཚང་མ་སོན་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེསེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ངོས་འཛིན་བེད་སངས་མྱི་འདྲ་བའྱི་རྐྱེན་གྱི་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་གཞྱིར་བཞག་ན་ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་
སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་མང་པ་ོའདུག་གསུངས་པར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངསོ་ལེན་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་
པ་ནང་བཞྱིན་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ཡོང་རྒྱུ་རྐྱེན་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་བསམ་བ་ོའཕ་ོའགྱུར་དབང་གྱི་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབའྱི་
དཀའ་ངལ་ཆསོ་པ་ཚརོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལྟ་མཁན་ཚརོ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆསོ་ཀྱི་ནང་
ལ་འཇྱིག་རནེ་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ཡངོ་དུས། ཚ་ེརབས་ཐོག་མ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འདདོ་ཆགས་ཞ་ེསང་གཉྱིས་ཀྱི་
རྒྱབ་ར་ཆེན་པ་ོབས་ནས་ས་ོས་ོབསམ་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ས་རདེ་བསམ་པའྱི་གནས་ལུགས་མང་པ་ོཞྱིག་ས་ོསོའ་ིབ་ོཡར་སྦྱང་ཡོང་



53 
 

ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་ཐོག་ནས་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་མཐོང་ས།ེ ས་ེསྣདོ་ཀྱི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་སྙྱིང་པ་ོཏྱིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མདེ་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་དུས་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཐག་གཅོད་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་གྱིས་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབའྱི་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱུ་རྐྱེན་གཉྱིས་པར་བསམ་བོའ་ིནང་གྱི་དཀའ་ངལ་དབང་གྱི་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་འཇྱིག་
རེན་མྱི་ནག་ནང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་གནས་མཁན་གྱི་བོད་པར་ཆ་
མཚནོ་ན། ས་ོསོའ་ིཕ་ས་ཤོར་ནས་ཕ་ཡུལ་ལུང་པར་སོད་མ་ཐུབ་པ་དང་། ས་ོསོའ་ིས་ོས་ོརྨ་ོརྨ་ོམང་པ་ོཞྱིག་དག་དམར་པསོ་བསད་
ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་གདོང་ལེན་བེད་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུའང་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དབང་
གྱིས་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེངེས་པར་དུ་སྡུག་བསལ་གྱི་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ོས་ོལ་ཁ་ེསང་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོབ་པའྱི་
སབས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སེམས་ཁམས་མ་བདེ་བའྱི་སོར་ལ་ཟབ་སྦྱོང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ད་ེནང་སྱིད་ཀྱི་གོང་དུ་
གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་འདུག་ས།ེ མང་དྲག་སངོ་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། ནང་སྱིད་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་གསུང་རགོས་
གནང་། སེམས་ཁམས་དང་ད་ེཚ་ོཁ་སང་འཕྲདོ་བསེན་སབས་མང་པ་ོཕབེས་སོང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སེམས་ཁམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་པའྱི་མྱི་
མང་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་བ་སོང་ཙང། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་ལ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་མང་པ་ོའདནོ་མཁན་ཚའོང་སམེས་ཁམས་མ་བད་ེབའྱི་ཁངོས་ལ་བརྱི་ཆགོ་གྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེ
བ་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེལྟོས་ས་ལྟོས་ཆསོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོས་ང་རང་ཉྱིད་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་དུས་བཞད་མ་ོབཞེས་རྒྱུའྱི་
ག་ོསབས་ཤྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པའྱི་མཚན་ཐོབ་པས་ཚིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ད་ེགོས་ཚགོས་ཀྱི་
དབེ་ཐརེ་ནས་གདནོ་རྒྱུ་རེད། ད་ེན་བཟའ་ཐགོ་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོསངས་ཐགོ་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ངསོ་ལེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་ཚིག་རྩུབ་འདབེས་རྒྱུ་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག དའེྱི་
ཕན་ཐོགས་སུ་ལའང་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དོན་དག་གང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཁ་ཐུག་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེངསོ་ལནེ་གང་འདྲ་བདེ་དང་མ་བདེ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་
སྐུ་དབང་སོང་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ཟེར་རྒྱུ། དཔེར་ན། 
རྒྱལ་སས་བང་ཆུབ་སེམས་པའྱི་རྣམ་གཞག་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུས་སོང་བ། ཉནོ་མོངས་དུག་གསུམ་
གྱི་གཞན་དབང་འགྱུར་མཁན་ཚང་མ་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་དང་མ་མཐུན་པ། 
འཇྱིག་རེན་དང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་བེད་དགོས་མཁན་ཚང་མ་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མདོར་
བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེམཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གཞྱི་བཟང་བཟང་ཞྱིག་འཁྱརེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ལྟོས་ས་ལྟོས་ཆོས་ཐོག་ནས་འཆད་དགོས་ཀྱི་རེད། ར་དོན་འཐབ་རོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ངོས་ནས་བཤད་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
གནས་བབས་དང་ང་ཚོའྱི་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནས་ཚུལ་བཤད་བསད་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚ་ོནང་ཁུལ་
གྱི་ཙག་གྱི་ཙགི་གྱི་བཤད་མཁན་ཚ་ོསེམས་ཁམས་མ་བད་ེབའྱི་ཁངོས་ལ་བརྱི་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
 
 



55 
 

སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབེལ་བའྱི་གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་
གནང་སངོ། ཁ་སང་ལས་བསམོས་ནང་ལ་ཆསེ་མཐའོ་ིཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ཉམ་ཐག་
གནང་རྒྱུ་སོར་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་ནས་སྙན་ཐ་ོབཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་
འདྱི་བསར་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་བཞེས་གནང་ནས་གཏན་འབེབས། ལེགས་བཅོས། གསར་
སྣནོ། ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་གང་ཡོད་གཏང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། དེར་འགྱུར་བ་གང་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་
མྱི་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཚར་ནས་ས་གནས་ལ་ཕེབས་དགོས་དུས་འདྱི་མཁྱེན་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སོད་ཀྱི་ལས་འཆར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ འདྱིའྱི་ནང་གསེས་ལ་ས་
གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལས་འཆར་འདྱི་དངསོ་སུ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་རག་གྱི་ཡོད་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ལས་འཆར་འདྱི་ཕག་
ལས་གནང་བཞྱིན་པ་ག་བར་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱརོ་སདོ་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ག་ོསབས་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་རྐྱནེ་
སྦྱོར་སདོ་འདྱི་ལག་ལེན་བསར་གྱི་མེད་གསུང་མཁན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ཡོད་ན་སུ་རདེ། དཔརེ་ན། ད་ལྟ་ 
Itanagar ལྟ་བུར་བོད་མྱི་ ༢༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སུད་ཚོང་གྱི་དུས་ཚོད་དེར་མ་ེའབར་བའྱི་གནས་སངས་དེའང་མཐུན་རྐྱེན་
སྦྱོར་སོད་ཀྱི་གནས་སངས་དེར་གཞྱིགས་པའྱི་འཕྲོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ཁོ་ཚོར་དེའྱི་ཐོག་ནས་རྒུད་སོབ་དཀའ་
སེལ་ཆདེ་ནང་སྱིད་ཐགོ་ནས་གང་དགངོས་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ེད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་
གནང་སོང་། ན་ནྱིང་ལོར་ཨོ་རྱི་ས་རེད། མ་ན་ལྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལ་དྭགས་རེད། གོ་ཚེ་རོགས་རེད། ད་ེདག་ལ་འབྱུང་བའྱི་གོད་
ཆག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞལ་འདེབས་མང་པ་ོཞྱིག་བསྡུ་རུབ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་རྣམས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སདོ་ག་ཚོད་གནང་
ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པ་གནང་འཆར་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འབེལ་
བའྱི་འདྱིར་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲོས་སོང་། ངས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ལ་གཞུང་ཞབས་
སྱི་ཞུ་བ་སྐུ་སེས་མ་གཉྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཀོད་ནས་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་གནས་སངས་བྱུང་སོང་། དེར་ངས་
ལེགས་གསོལ་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དབུས་རང་ལ་ལས་བེད་གཅྱིག་འཚར་ལོངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་དང་། ཕོགས་མཐའ་ལ་ཕེབས་ནས་འཚར་ལོངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འགན་འཁྱེར་མཁན་ཚ་ོདཀྱིལ་འཁོར་ད་ེག་རང་ནང་ལ་བཞུགས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བསད་རྒྱུ་གཟྱིགས་
པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ས་གནས་ཕོགས་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚ་ོཧ་ཅང་ར་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང། བཀའ་
དྲྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། ང་ཚ་ོའདྱིར་ཆུ་ཚོད་དགུ་པ་ནས་ལྔ་པ་རེས་ནང་ལ་ལོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོཆུ་ཚོད་ ༢༤ མྱི་
མང་གྱི་བད་ེསྡུག་ག་བར་ཤོག་ཟརེ་ནའང་འག་ོདགསོ་པའྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་དུས། སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་ཟེར་དུས་ས་ཆ་གདམ་ཀ་མེད་
པར་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་དགོས་རྒྱུའྱི་ས་ོསོའ་ིའཚར་ལོངས་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་འཛུགས་ང་ོབོ་ཐོག་ནས་
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ཀང་གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་མང་མང་ཕེབས་རྒྱུ་ཐགོ་ལ་བོ་སེད་བཞེས་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་
བེད་སདོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་ང་ཚའོྱིསནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྦྲེལ་པོས་བཀའ་མངགས་དང་འབལེ་
བའྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་ཁ་
རང་གསོ་གནང་རྒྱུ་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་ཁ་རང་གསོ་
གང་འདྲ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེནང་སྱིད་མ་དངུལ་ནས་གང་མང་མང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་ཞུས་བསད་པའྱི་གནས་སབས་
ཤྱིག་ཆགས་སོད་དུས་རང་ཁ་རང་གསོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་བསེབས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གནའ་ས་མ་ོང་ཚོའྱི་མཉམ་འབེལ་ད་ེདགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མར་གཟྱིགས་ཏ་ེཁ་དང་ཁ་སྤུ་
དབེ་འབེད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེནས་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ནས་
མཉམ་འབལེ་ཟེར་དུས་ང་ཚའོྱི་ར་ེབར་།ཤེར་བདག་མང་ཚགོས་ས་ོསོའ་ིམཉམ་འབལེ་གྱི་ནམ་རྒྱུན་ལས་འཆར་ནང་ལ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་
སངས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་རང་རྐྱ་འཕེར་བའྱི་གཞུང་ལ་མ་མཉེར་བའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་མ་འོངས་པར་བོད་གཞྱིས་བེས་མཉམ་
འཛོམས་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་མཉམ་འབེལ་ཟེར་དུས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐགོ་ནས་རང་རྐྱ་འཕེར་བ་ཞྱིག་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད། ལེགས་སེས་འབུལ་རྒྱུ་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེའདྲའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཨ་ཡོད་ན་
བསམ་པའྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་ཡོང་དུས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ད་ེདག་མཉམ་འབེལ་
གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མཚན་གནས་བཞེས་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་འག་ོསོང་མཉམ་འབེལ་ནས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཐོག་ལ་ངེས་
པར་དུ་བསར་ཞྱིབ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་དེ་ག་རང་རེད་འདུག 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་རྱིས་འག་ོ ༦ པའྱི་ནང་ལ་བགེས་ཤག་མ་ཐོབ་པའྱི་དོད་ད་ལོ་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག དའེྱི་གནས་སངས་གང་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་སོང་། ད་ེདངསོ་ཡདོ་པ་རདེ། སོན་མ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་བགསེ་ཤག་དོད་འབུལ་དགོས་ས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོའ་ིརྱིས་འགོའ་ིནང་ཕལ་ཆརེ་ཁང་དདོ་
འབུལ་དགོས་ས་ལས་བདེ་གསུམ་མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེནྱི་ན་ནྱིང་ང་ཚསོ་སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་བསར་བཅོས་བཏང་བ་རདེ། 
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཞུགས་པའྱི་བགེས་ཡོལ་ཕེབས་མཁན་ཚོ་བཞུགས་ས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕར་བཞུགས། ཁང་དོད་འདྱི་ནས་ཞུས་
བསད་ན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཁྱིམས་འཆར་གཅྱིག་ལ་འགྱུར་བ་
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ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེཕྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བགེས་ཡོལ་བ་ད་ེས་ཁང་དོད་ཞུ་མཁན་ཕལ་ཆེར་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་ཉུང་དུ་
ཕྱིན་པ་རེད། དསེ་ད་ལ་ོདངུལ་འབོར་ཉུང་དུ་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ག་ོཚ་ེརགོས་
ཀྱི་གནས་སངས་དེ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། སབས་དེར་ཡ་གྱིར་
གནས་ཚུལ་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ང་ཚསོ་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ཕོགས་བསོད་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་ཏ་ེའཕྲལ་
དུ་ས་གནས་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་བེད་པར་འག་ོདགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཞུས་ཡོད། ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཡར་བཅར་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་
བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ནས་ས་གནས་སུ་སོན་ཆགས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་པར་གཅྱིག་ Whatsapp ནང་ལ་བཏང་
འདུག སོང་ཙང་ང་ཚསོ་ད་ལྟ་གནོད་སནོ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་རྒུད་སབོ་རགོས་རམ་གནང་རྒྱུའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་
ལས་འགུལ་ད་ལྟ་སལེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ེཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་ཐགོ་
ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་དང་། ཤེས་རྱིག འཕྲོད་བསེན་གསུམ་
གཙོ་བོ་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་དབུས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་དྲུང་འཕར་གྱི་
གནས་རྱིམ་ཡོད་མཁན་ཤ་སག་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོཚ་ོནྱི་དུས་རྒྱུན་དུ་ཉམ་ཐག་གྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་རྒྱུས་
མངའ་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ེས་མྱི་འགོ་ཡོད་པ་བཞྱིན་བར་ལམ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས། 
འབྲུག་ནང་ལ་འགོ་ཐུབ་ཡོད་དང་མེད་གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས། བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཧ་
ལམ་ས་ཆ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལྷག་པར་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་
ལ་ཕུལ་ཏེ། བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཀང་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་བོན་དངོས་སུ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བས་ནས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་
དགོངས་པ་ཞྱིག་འདུག་སེ། ངས་ད་ེཙམ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུགས་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་གོང་རྱིམ་ནས་བཀའ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ལགས་ས་ོཞུ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཀ་ར་ེཀ་ོར་ེཞུ་རྒྱུ་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་དང་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས། ར་བའྱི་མ་ཚུད་པར་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེར་ལོ་ལ་སོགས་པའྱི་དབ་ེམཚམས་
ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་གྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མེད་བཤད་དཀའ་བ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ེནྱི་
ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་སྦྱོང་བ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་ཆ་
ནས་ཏག་ཏག་སོད་དཀའ་བ་ཞྱིག་རེད། འཕྲོད་བསེན་དང་ནང་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ལོའ་ིགནས་བབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་ན་
མ་གཏོགས་ད་ེམྱིན་དཀའ་ངལ་ཅན་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཏན་ཏན་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསམ་བོ་འཕ་ོའགྱུར་ཆེ་བའྱི་
སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་དང་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་གཉྱིས་གང་གྱི་ཐོག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་པ་རེད་
ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེརྱིགས་ནྱི་དཀའ་ངལ་ནང་ལ་ལྷུངས་ནས་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་
མ་གཏོགས། བསམ་བོའ་ིའཕ་ོའགྱུར་ཆེ་དྲགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་དྲན་གྱི་
འདུག 
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ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཚུང་གྱི་བསར་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་བསྒྱུར་བཅོས་ཕྱིན་ཡོད་
པའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གནང་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་
ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟ་ངས་འདྱིར་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སེ། གོས་ཚོགས་
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ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རེད། ལག་བསར་བེད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་
བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ཕག་བསར་གནང་མཁན་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ད་ེཀར་ན་ཌ་ཀ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་
ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠། ༧༠ ཆ་ཚང་ལག་ལེན་འཁེལ་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་ད་ེཧྱི་མཱ་ཅལ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དབུས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་གཞུང་རང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་
གནང་སེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ Gazette Notification ཆ་ཚང་བཏང་ནས་ལས་ཁུངས་ཚང་མས་ལག་ལེན་
བསར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། གསུམ་པ་ད་ེ Uttarakhand ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་
ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ནའང། ཉ་ེཆར་གཞུང་འབལེ་གྱི་ Gazette Notification ཆ་ཚང་བཏང་ནས་ད་ལྟ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། 
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་སོང་གནང་སངས་ཐད། བོད་མྱིའྱི་འདས་པའྱི་གནས་སངས་དང་སྱིད་བྱུས་གཏན་
འབེབས་གནང་བའྱི་རེས་གཉྱིས་དབར་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་ནན་པ་ོགནང་བ་ཡྱིན་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཕྱིན་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་བསར་གནང་གྱི་མྱིན་ཟརེ་མཁན་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ། Itanagar སོར་ལ་ད་ལྟ་
གོང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། ཡ་གྱིར་མྱི་ར་ེཟུང་གྱིས་ཐགོ་ནས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་
ག་ོཡྱི་འདུག བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སེང་
ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡ་གྱིའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་མྱི་མང་དང་གཅྱིག ད་ེབཞྱིན་སྒང་ཏོག་ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་ཁུལ་ལ་
གངས་སོན་རྐྱེན་པས་སེམས་ཅན་འཆྱི་སོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའཕྲད་འདུག ད་ེནས་ལ་དྭགས་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་
སྙན་སེང་ཞུས་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་བཅས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞལ་འདེབས་
ཀྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ལ་མང་ཚོགས་ནས་ཞལ་འདེབས་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ཤ་ཁུ་ཤ་ཐྱིམ་བས་
ནས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ལ་ཆ་ཚང་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གཉྱིས་ཕེབས་ཐུབ་པ་དརེ་
ལེགས་གསོལ་དང་། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱིའཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་དབུས་དང་ས་གནས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་
ཕག་ལས་གནང་སངས་ཐགོ་ལ་ས་དང་གནམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ། དབུས་ལ་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོབཞུགས། ས་གནས་ལ་
ཕབེས་མ་མོང་མཁན་ཚ་ོདངསོ་སུ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་སབས་ལ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོགསུངས་གནང་གྱི་འདུག ང་ལས་བདེ་བས་པའྱི་རྱིང་
ལ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་སོན་བརྒྱབ་འདུག ད་ེའདྲ་དངོས་སུ་མོང་ཚོར་ཐོག་ནས་གསུང་མཁན་གནད་
ཡོད་མྱི་སྣ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད། སོང་ཙང་ང་རང་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ལས་བདེ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བའྱི་མཚམས་ལ་ཨང་དང་
པ་ོཕགོས་མཐའ་ཁག་རང་ལ་ཕེབས་དགསོ་ཀྱི་འདུག ཕགོས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕབེས་ནས་ཉམས་མངོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མངས་ཏ་ེདབུས་
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ལ་བསབེས་ཡོང་བའྱི་ལས་བདེ་རྣམས་ལྱིད་ཁགོ་དང་ཞག་ཚ་ིཏགོ་ཙམ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པར་དངསོ་ར་
འཕྲདོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེཟརེ་དུས་ཡང་ང་ཕགོས་མཐའ་ལ་བསད་ནས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཅསེ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་ཡྱི་
མེད། དབུས་དང་ཕོགས་མཐའ་ལ་ལས་ཀ་ལས་མཁན་གཉྱིས་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་ཕོགས་མཐའ་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་ལས་
བེད་དེ་སང་གྲུང་འཛོམས་ཞྱིང་གཞུང་ལ་འགན་ཁུར་སངས་དང་། ལས་འཁུར་དང་ལེན་བེད་སངས། བསམ་བོ་གཏོང་སངས་
བཅས་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཁྱད་པར་འདུག སོང་ཙང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་དནོ་བཞྱིན་བར་ལམ་ལས་བདེ་ ༡༩ 
གསར་འདེམས་བྱུང་བའྱི་ནང་ནས་ཕལ་ཆརེ་ ༡༦ ཙམ་ཞྱིག་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ལ་གཏངོ་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་ཞུས་པ་རདེ། གོང་དུ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མཉམ་འབེལ་ཀྱི་གནས་སངས་འདྱི་དངོས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤། ༢༠༠༥ 
ལ་མཉམ་འབེལ་འདྱི་ཁྱིམས་དོན་དང་མ་འོངས་པར་གནད་འགག་དང་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཁག་ཁག་བཟོས་
གནང་བ་རེད། རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོབཅུ་གངས་ཤྱིག་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་མཉམ་འབལེ་གྱི་ར་བའྱི་གང་ཐུབ་
ཅྱི་ཐུབ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཐོག་མར་ར་ེབ་བས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། འདྱི་ཞུ་མ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསལ་པ་ོམཁྱེན་གྱི་རེད། མ་འོངས་པར་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གནས་དང་མ་གནས་ཀྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་པའྱི་ཉྱིན་མོར་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་ལ་དེབ་སལེ་གནང་བའྱི་
མཉམ་འབེལ་ཁག་ཧྲ་ཏག་ཏག་གཅྱིག་དང་། ས་གནས་མྱི་མང་ཀང་མཉམ་འབེལ་འོག་ཏུ་ཏག་ཏག་སོད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་
ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་གནས་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་འཐོར་
ཞྱིག་ཏུ་མ་འག་ོབར་མཉམ་འབེལ་འོག་ལ་གནས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ནྱི་ཕུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་ཡོང་དང་
མ་ཡོང་ཐད་ལ་ད་ལྟ་ལྟ་ཡོང་དུས། བ་ཉལ་སབས་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ད་ེའདྲ་སསེ་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་རྒྱུ་འདྱི་རདེ། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་མྱིན་ཐད་
ང་ཚོར་ཏན་ཏན་བ་ོའཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་འགན་ཁྱེར་མཁན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འཚ་ོཐུབ་པ་རདེ་དེ། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འཚ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྐུ་ལས་བསོན་མཁན་ད་ེརྣམས་
ལ་ོལྔའྱི་རསེ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་སོང་ན། འགོ་ནས་ཡར་སེབ་ཡོང་མཁན་ཚསོ་བཀའ་ཤག་སབས་གངོ་མ་གོང་མའྱི་སབས་ལ་དབ་ེབ་
འབེད་དགོས་རྒྱུའྱི་ཕུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ར་ེབ་བཞྱིན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཚ་ོབ་ོའཚབ་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཚོགས་གཙོ་བ་རྒྱུ་ནྱི་
འདས་པའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བར་ལམ་ཞྱིག་དགོས་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་
འཛནི་ཟུར་དུ་བཞག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆགོ མང་པ་ོཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་
བནོ་མཆགོ་ནས། གཅྱིག་མ་གཏགོས་མདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། གཅྱིག་ཟརེ་ན། མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མཉམ་འབེལ་གྱི་བསར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ཡང་ན་ཐོག་མའྱི་ལམ་ལུགས་
བཞྱིན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཚོགས་གཙོ་བེད་དགོས་མྱིན་ཐད་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་ཐགོ་ནས་ལག་ལེན་བསར་བད་ེཔ་ོཞྱིག་རང་བཞྱིན་ཆགས་འག་ོས་རེད། དའེྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིགནས་སངས་འདྱིར་བཀོད་འདུག ད་ེགང་
འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། དེའྱི་ཐད་ད་ལོའ་ིརྱིས་འགོའ་ིནང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེས་ས་
གནས་ཁག་ ༣༤ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཆ་ཚང་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཐད་ཀར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོའ་ི
སནོ་རྱིས་ནང་ལ་གཟྱིགས་ཡངོ་བ་ཡྱིན་ན། མན་སར་གཞྱིས་ཆགས་དང་གཅྱིག ཨ་ོརྱི་ས་དང་གཉྱིས། ལུགས་བསམ་དང་གསུམ། 
ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་གཞྱིས་ཆགས་དང་བཞྱི། ཌལ་ཧོར་གཞྱིས་ཆགས་ལྔ་བཅས་ཀྱི་ད་ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་ས་གནས་རང་ནས་མ་
གཏོགས། དབུས་ནས་གཏོང་དགསོ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་མེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལས་གཞྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འག་ོ
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ལས་ཀ་ད་ེཚ་ོརྱིགས་འདྱི་ལག་ཐགོ་ལ་མ་སེབས་དུས་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱིར་ཞུ་བསད་ན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རེས་སུ་
དྲྱི་བ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་འདྱི་གྲུབ་འབས་བཏོན་ན་མ་གཏགོས། གང་
བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁག་ནང་ལ་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་གཙ་ོདོན་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོལས་
རྱིམ་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ། དཔེར་ན། ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་རྒྱུན་གོན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མ་འོངས་འཛིན་སོང་
འག་ོསོང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཞལ་བཞེས་གཙང་མ་ཐབོ་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་
ཡྱིན། ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་གཅྱིག་བས་ན་རྱིམ་པས་གསལ་པ་ོཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ེཞུ་དགོས་དོན་ནྱི་དངུལ་དེའྱི་ཐོག་ནས་
སནོ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ལྔ་འདྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོཙམ་མ་ཡྱིན་པས་ནང་ཁུལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་
ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ལས་འཆར་དའེྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐགོ་མ་དེར་
སོ་སོ་འཚམས་གཟྱིགས་འགོ་ས་ས་ཁུལ་ལ་དྭགས་སོར་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ལ་དྭགས་ས་གནས་ལ་གངས་མང་པ་ོའབབ་པའྱི་
རྐྱེན་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕྲད་པ་ངས་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་བསྐུར་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་ནས་ལན་འདེབས་གནང་སོང། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལན་འདེབས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ོསོས་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་
དུས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བསྐུར་ཡོད་ས་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་
སོར་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་གང་དྲན་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན། 
ས་ཆ་ཕ་གྱིར་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དཀའ་
ངལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་པའྱི་སབས་ལ་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་འག་ོམ་ཐུབ་པ་ཏགོ་ཙམ་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་སོང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ས་གནས་ལ་འག་ོཔའྱི་སབས་སུ་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རདེ། ང་ཚ་ོས་གནས་སྱིད་པའྱི་སབས་སུ་
གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཕབེས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སབས་ཕེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེདགུན་ཁ་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ར་ལུག་ལ་མ་གནས་ཕབ་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་ཅུ་ཕལ་ཆེར་གོང་རག་ཡོད་ས་རེད། 
དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་འཕྲད་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་འག་ོའདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ནས་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་ཀང་ཕེབས་མྱི་འདུག འདྱི་སོ་
སོ་ངོས་ནས་ཏག་ཏག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱིར་བཏང་ས་གནས་ཁག་ལ་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་
སངས་ཆགས་པའྱི་སབས་ལ་འདྱི་ནས་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ལན་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཚར་ཚར་བ་རདེ། མ་འོངས་པར་ས་ཆ་དརེ་གནམ་གཤྱིས་སྡུག་བའྱི་སབས་རེད། དཀའ་ངལ་ཆ་ེབའྱི་སབས་རེད། ཕེབས་དགོས་
རྒྱུ་ངས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཕལ་ཆརེ་ས་གནས་ཀྱི་ཕག་བྱིས་ཕབེས་ཡོད་ཀྱི་རདེ་
སྙམ། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་བསེབས་འདུག ད་ལྟ་མ་ཁྱུ་དང་ཆུ་ཤུལ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆགོ་གྱིས་གསུངས་བ་ལྟར་ན། ཕག་ལས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོབྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེགང་མགོགས་མགགོས་ཤྱིག་གནང་རྒྱུ་ཐབས་ཤེས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ར་ེསྐུལ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ད་ེཁ་སང་སོན་མ་ངས་ཐེངས་གཉྱིས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། མྱི་ཞུ་མཁན་ད་ེསད་ཤུགས་ཆུང་དྲག་པའྱི་
རྐྱནེ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ག་ོའཚོས་ཀྱི་མེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོབརྱིས་ཀྱི་མེད་ན་ངས་ག་ོའཚོས་མ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
ངས་ས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཀྱི་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ཟུར་ཕོགས་ DA དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེསར་རྒྱུ་ཐོག་ལ་
ངས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལན་འདེབས་གཉྱིས་ཀར་ཁག་ཁག་ཆགས་སོང་། ངས་
ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་
ཀྱི་ས་གནས་ནང་ལ་ལས་ཀ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ལ་གཞྱིས་འག་ོགསར་པ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། ལས་བེད་གསར་པ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སད་འདང་མ་འདང་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སབས་ལ་རང་ཁོངས་
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ལས་བེད་འདྱི་ཕན་ཐོགས་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་རེད། ཡུལ་མྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་
བ་བ་རྒྱུ་རེད། མྱི་མང་ས་ོབོ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིམྱི་ང་ོཤེས་ནས་དཀའ་ངལ་བད་ེསྡུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ས་བ་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ལས་བདེ་ལ་མཐངོ་ཆུང་འདྲ་བོཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་ལས་བདེ་བེད་མཁན་ཚོའང་
སེམས་ཤུགས་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བསེབས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ད་ལྟ་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ཟུར་ཕོགས་
མ་སར་ནས་ཕལ་ཆེར་ལ་ོལྔ་ལྷག་ཙམ་འག་ོའདུག ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང། ཞལ་ལག་ག་རྒྱས་པ་ོཞྱིག་ཟ་རྒྱུ་མེད་པ་
ཡྱིན་ནའང་། གོད་ཁོག་བརྒྱག་རྒྱུ་དངུལ་ཕལ་ཆེར་སོད་དགོས་པ་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལས་ཀ་དོན་
དག་ཅྱིག་སྒྲུབ་དགོས་ཡོད་ན། ཕྱི་ལོགས་ཁག་ལ་ཕེབས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོགས་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཟ་རྒྱུ་གོད་ཁོག་རྒྱག་རྒྱག་ཅྱིག་དགོས་རྒྱུ་ངས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམཐོང་སོང་། རང་ཁོངས་ལས་བེད་ག་ཚོད་མང་བ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ངས་དྲན་བསད་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རང་
ཁངོས་ལས་བེད་མང་པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ནང་ལ་རྒས་འཁོགས་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་བསད་རྒྱུ། རྒས་གས་ོཁང་ལ་འག་ོམྱི་
དགོས་པ། ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་ Hostel དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེཚོའང་འཛུགས་མྱི་དགོས་པར། ས་ོས་ོཕ་
མ་མཉམ་དུ་ཉར་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲ་ཚང་མ་བསམ་བ་ོགཏོང་དུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་དགོས་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་དང་དབུས་དབར་ལ་ག་ཆ་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་ཡོད་
པ་རེད། ཐོབ་ཐང་མང་པ་ོཐོག་ནས་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་སོད་དགོས་དུས་འགོ་སོང་ཡྱིན་
ནའང་ཏགོ་ཙམ་ཉུང་བ་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཁྱད་པར་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་འག་ོདགོས་དུས་
གོད་ཁོག་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བརྒྱག་རྒྱུ་ DA མ་སད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ཟུར་ཕོགས་
ཕྲན་བུ་ཞྱིག་སར་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་སོ་སོ་སེམས་པར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་
བསེབས་སོང་། ད་ལྟ་དབུས་རང་ཁངོས་ལས་བེད་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་རང་ཁངོས་ལས་བེད་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་དབར་ལ་ཁྱད་
པར་ཡདོ་ན་མེད་ན་བསམ་པའྱི་ངས་དྲྱི་བ་ཡྱིན། 
 དོན་ཚན་གསུམ་པ་ཐོག་ལ་སོ་སོ་ལུགས་བསམ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་དུས། ལུགས་བསམ་གྱི་གནས་སངས་ཏོག་
ཙམ་ཡག་པ་ོཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལུགས་བསམ་ས་གནས་ད་ེས་གནས་ནང་ནས་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་རདེ། མྱི་འབོར་
མང་ཤོས་ཤྱིག་དང་། ས་ཆ་ཡག་ཤོས་ཤྱིག གནམ་གཤྱིས་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་
འག་ོགཅྱིག་གཞུང་ནས་གཏོང་མ་ཐུབ་པར་ངས་དྲང་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་
གཞྱིས་འགོ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དབུས་ལས་ཁུངས་ལ་མྱིག་ལྟ་བའྱི་སབས་དྲུང་ཆེ་མང་པ་ོཞྱིག་ལུགས་
བསམ་ལ་གཞྱིས་འགོ་བས་ནས་ཕེབས་པ་རེད་འདུག བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ལུགས་བསམ་ནང་ལ་
ལས་ཀ་བས་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་དུས་ཉམས་མོང་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོབསགས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ན་བསམས་ནས་ས་ོསོའ་ིབསམ་བ་ོལ་འདྲ་མྱིན་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སེང་ལ་ོགཉྱིས་
སོན་ལ་ཆོད་གན་གཅྱིག་བསོས་ཡོད་པ་རེད། ཆོད་གན་ལོ་གཉྱིས་བསོས་ནས་ལོ་གཉྱིས་ཚང་བའྱི་རེས་སུ་ད་ལྟ་སེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་
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གཞྱིས་འག་ོདང་ང་ཚ་ོསལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་འག་ོགཉྱིས་གཅྱིག་ལགོས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ས་ཆ་གལ་འགངས་
ཆེན་པ་ོགཉྱིས་ལ། ལྷ་ོསྱི་ཁག་ལྔའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་དང་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་
གཉྱིས་གཞྱིས་འགོ་གཅྱིག་ལོགས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན། ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་ན་བསམ་པ་ངས་
དྲན་གྱི་འདུག གང་རེད་ཟེར་ན། གཉྱིས་ཀ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ལྷ་ོསྱིས་འཇོན་གྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། འཇནོ་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་གཉྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ངས་
དྲན་སོང་། ད་ལྟ་ལུགས་བསམ་ལ་གཞྱིས་འགོ་གཏང་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དང་མེད། གལ་སྱིད་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གང་
མགོགས་མགོགས་གཏོང་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་གནས་སངས་དཀའ་ངལ་ཛ་དྲག་
གཅྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ངས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་གོ་སབས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དུས་ཚོད་ཅྱིག་སང་ཉྱིན་གནངས་
ཉྱིན་དབར་ལ། སོབ་གྲྭ་འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཛ་དྲག་ཆགས་བསད་འདུག དོན་ཚན་བཞྱི་པར། ཁ་སང་ངས་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གསུངས་སོང། ཞྱིང་པར་བ་དགའ་སོད་དགསོ་རྒྱུ་དངསོ་གནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བནོ་གྱིས་ལན་འདབེས་བརྒྱུད་མྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བ་དགའ་སད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ཧ་ཅང་
དགའ་པ་ོབྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་རེད་ཟེར་ན། ནམ་རྒྱུན་དུ་ཚོང་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་བེད་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ན་བ་དགའ་སད་རྒྱུ་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཞྱིང་པ་
ཡྱིན་ན། ཞྱིང་ཁ་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བ་དགའ་ཞྱིག་སད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག དངེ་སང་
གཞྱིས་ཆགས་ལ་གཞོན་པ་ཟརེ་དགོས་པ་རེད། ལ་ོའབྱིང་བ་ཟེར་དགོས་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཞྱིང་ཁ་ལ་ད་ོསྣང་དང་འགན་སྡུར་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་བ་དགའ་ཡྱི་ལོ་ཚད་ཏོག་ཙམ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བསེབས་སོང་། 
གང་རེད་ཟེར་ན། གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཞྱིང་ཁ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་མང་ཆ་ེབ་ལ་ོ ༣༠ ནས་ ༥༠ བར་དུ་རེད། ལ་ོ ༢༠ ལ་ཏགོ་ཙམ་
དཀནོ་པ་ོརདེ། ལས་ཀ་འདྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ཨ་ེཀར་ ༤༠།༥༠ བཏབ་མཁན་མང་ཆ་ེབ་ལ་ོབཞྱི་བཅུ་ཞ་ེགངས་
དབར་དུ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་སོན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གྱི་སབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་གང་བརྒྱབ་སོང་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ཤྱིང་སོང་འདེབས་ལས་ཀྱི་སོར་ལ་ Jatropha Bio Diesel 
སོར་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ Plywood འདབེས་རྒྱུ་སོར་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང་། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། 
ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་དུས་ Jatropha ཤྱིང་སོང་འདྱི་ངས་དྲན་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སེལ་ཀོབ་ནང་སྱིད་ས་ོནམ་སྦྱོང་
བརྡར་ཁང་ལ་བཏབ་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་བཅུ་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་སྙམ། དེས་གྲུབ་འབས་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན་བསམ་པ་ངས་དྲྱི་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། Jatropha ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་བཏབ་མོང། འདྱི་བཏབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
འཚོང་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་གང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་
བདེ་དགོས་པ་རེད་སྙམ། ཞྱིང་ཁ་བཀང་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་བཏབ་ཏེ། གཞུང་ནས་དངུལ་རག་གྱི་འདུག འདེབས་དགོས། གཞུག་
ལ་གྲུབ་འབས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་ོམྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཞྱིང་ཁ་ནང་ལ་ཤྱིང་ཏོག་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཏབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་
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ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འཆར་
གཞྱི་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འདབེས་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཁག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་དང་བསམ་
ཚུལ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དནོ་དག་དང་པརོ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་སབས་ལ་ཆ་ཤས་མང་པ་ོལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་འཆར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་
དགོས་འདྲྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེནས་གཏམ་འག་ོལས་མཇུག་ཟརེ་བ་བཞྱིན་ཐངེས་མ་ཁ་ཤས་རང་ཟརེ་བ་ད་དུང་མ་མཐུད་
མཇུག་སོང་ཟེར་དགོས་པ་རེད་དམ། ད་དུང་ཡང་གྲུབ་འབས་མ་སོན་པ་ཁག་གཅྱིག་ཡང་བསར་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་
ཡྱིན། ད་གྱིན་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ས་གནས་ག་བར་ལ་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་
སབས་སུ་རང་གཞུང་གྱིས་ངོས་ནས་གོམ་པ་དང་པོ་བརྒྱབ་པའྱི་ཐོག་ནས། དེའྱི་སེང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རོགས་སོར་རེད། 
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་མྱི་ཟུར་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཞུགས་མཁན་རེད། ད་ེབཞྱིན་གནས་སོད་ད་ེག་རང་གྱི་དཔལ་འབོར་ཏོག་
ཙམ་ཡོད་པ་ཚོས་མཉམ་རུབ་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་གསང་རྒྱུར་རོགས་སོར་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་ཆུ་ལོག་རེད། ད་ེབཞྱིན་གྱི་ཨ་ོརྱི་སའྱི་གོད་ཆག་
བྱུང་བའྱི་སབས་ལའང་རེད། ད་ེནས་ཉ་ེཆར་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རོགས་སོར་གནང་ཡོད་
པ་རེད། དརེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལ་དྭགས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བའྱི་ད་ེས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ནས་ད་
ལྟ་བར་དུ་ལས་འཆར་འདྱི་ལ་ོལྔ་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་དུས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་
མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བདེན་པ་རེད། གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སོར་ར་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་
ནས་བ་ེབ་ ༦༥༠ ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེརྱིང་མང་ཆ་ེབས་གསུངས་ཚར་སོང། ཉ་ེཆར་ངས་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་དུས་ར་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ་
དམ་མེད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་བཀའ་ལན་གནང་སོང་། ར་ེབ་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་
སབས་དེར་ས་གནས་ཕ་གྱིར་འཛིན་སོང་ལས་ཀ་བས་ནས་བསད། བསྟུད་མར་ལ་ོབཞྱི་དང་ཕདེ་ཀ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རསེ་ར་ེབ་ཞྱིག་
མཐངོ་མ་སངོ་། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༥ པ་ལ་ོགཉྱིས་ལྷག་ཙམ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་མཇུག་སངོ་བ་རྒྱུར་ར་ེབ་འདྱི་
ངས་ག་ོསབས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ཉ་ེཆར་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ལ་དྭགས་རྱི་ལངོས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པའྱི་འག་ོཁྱིད་དང་
མྱི་མང་ལ་ Divisional Status རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་མང་པ་ོཞྱིག་བདེ་དགོས་
མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་གནང་གྲུབ་པ་རེད། ཤུགས་འཕར་མ་ཞྱིག་བསོན་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོཡྱིན་པ་
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ཡྱིན་ན་གཞྱིས་མྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཡུལ་མྱི་རེད། མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་བསོན་པ་ཡྱིན་ན་སོར་ར་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་མྱི་
དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་དནོ་འབས་སོན་རྒྱུ་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལན་མང་པ་ོག་
ཚདོ་གཅར་དགོས་ཡོད་ནའང་འབེལ་གཏུག་བདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་རགོས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་
ཡྱིན་ན་འག་ོཁྱིད་དང་ཡུལ་མྱི་ཚང་མར་ Divisional Status ཐབོ་པར་ང་ཚོའྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། 
 དནོ་དག་གཉྱིས་པར་ད་ལྟ་ཛ་དྲག་གྱི་ཉེན་སོབ་ཟེར་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་གས་ོཟེར་དགོས་རེད་དམ་རོགས་སརོ། ཛ་
དྲག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པར་རགོས་སོར་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ Donation ཞལ་འདབེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བར་གང་
རག་པ་དུས་བཀག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱིག་མེད་མྱིག་ཐོག་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སབས་སུ་དངུལ་ཡྱིན་ནའང་
སུས་ཐུགས་བར་ེབ་ཆེན་པོའ་ིགནང་གྱི་ཡོད་པར་གཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་ཆ་ཚང་འབུལ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག འདྱི་འབུལ་རོགས་
གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་གྱིན་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ེས་འཛནི་སོང་ནང་ལ་སོད་པའྱི་
སབས་སུ་ད་ེག་རང་རེད། ས་གནས་ཁག་ལ་ལས་བེད་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཁོ་
ཚོའྱི་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་དུ་གཏང་རྒྱུ་སོར་ལ་ལན་མང་ཞུས་པ་རེད། དོན་འབས་སོན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་
འབས་སོན་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་མཇུག་སོང་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་དངསོ་འབལེ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རདེ། གཞུང་འབལེ་གྱི་ལས་དནོ་
ལས་བདེ་ཁག་ཅྱིག་ལས་ཀའྱི་ང་ོབ་ོཆ་ནས་ཐག་རྱིང་པ་ོམང་པ་ོཕེབས་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཞལ་ལག་མཆདོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་དངུལ་ཁྱད་པར་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཆ་ནས་གདོ་ཁགོ་ནྱི་གཅྱིག་པ་རདེ། དཀའ་ལས་ནྱི་ཆནེ་པ་ོརརེད། ལས་ཀ་ནྱི་
ནུས་པ་ཐོན་པ། ཉྱིས་ལྡབ་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་མང་དག་ཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མཐུན་འགྱུར་བཟང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་ཏན་ཏན་སོས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་
བའྱི་ངས་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་སབས་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚསོ་ལན་གནང་ཕགོས་ད་ེ
ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ལན་གསལ་པོ་དང་གོ་བད་ེཔོ་དང་ཡག་པ་ོབས་ནས་གནང་སོང་། དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ང་རང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་
བསམ་གནང་དགོས་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག སོ་སོ་འགན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མང་ཚགོས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཚུར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ངས་དནོ་དག་འབལེ་བ་ལྟ་བུ་འདྱི་ཁ་སང་བདོ་ཁྱྱིམ་སབོ་གྲྭའྱི་སརོ་ལ་
གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅྱིག་བསེབས་པ་རེད། བོད་པའྱི་དག་ེརྒན་སོར་ལ་མང་དག་ཅྱིག་བསེབས་པ་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་
གང་ཟག་བ་ེབག་པ་གཅྱིག་གྱིས་བ་སོད་ངན་པ་དང་མ་རུང་བ་དང་མ་རབས་འདྱི་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་གཏུག་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕ་མའྱི་ངོས་ནས་ཀང་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡོང་བའྱི་ཐགོ་ནས་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པ། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ད་ལྟ་ནང་
སྱིད་ཐོག་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་བོད་
པའྱི་དག་ེརྒན་སྱི་ཡོངས་ད་ེའདྲའྱི་མ་རབས་སོད་པ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་བསམ་བ་ོནང་ལ་ཐུགས་
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ཕམ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱི་སྱི་འཐུས་གང་ཟག་ས་ོསོའ་ིའགན་དབང་གྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་པ་རདེ། 
འདྱི་སྱི་འཐུས་སྱི་ཡོངས་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ན་
གཞོན་བར་ལྡྱིང་དང་འབེལ་བའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ན་གཞནོ་བར་ལྡྱིང་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཞྱིག་
ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ཤོས་ཤྱིག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་འབོར་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཕྲོད་བསེན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ཚང་མ་ལག་བསར་བདེ་ས་དང་བདེ་མཁན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སདོ་མྱི་རྐྱང་རྐྱང་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་
མྱི་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེདཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་རེད། མྱི་ཆ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཆ་མང་ཤོས་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་
ཐགོ་ནས། ཁ་སང་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱིས་ལེའུ་དང་འབལེ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། ཆབ་སྱིད་
བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཆགས་ཕ་གྱིར་ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡ་གཏོང་རྒྱུ་སོར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་གསུངས་པ་དརེ་བཀའ་
དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའང་གཞྱིས་ཆགས་མང་ཉུང་ལ་ལྟོས་པའྱི་གང་འདྲ་
གནང་ཕོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ན་གཞོན་བར་ལྡྱིང་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པར། གོང་པ་གཅྱིག་དཀའ་ངལ་
གསང་བ་ཡྱིན་ན་འཕྲལ་དུ་མྱི་གཅྱིག་དཀའ་ངལ་གསང་བ་ལས་ཁྱྱིམ་ཚང་དཀའ་ངལ་གསང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅསེ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཞྱིང་པ་ཡོད་པ་རེད། འབོག་པ་ཡོད་པ་རེད། ཚོང་པ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་
བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ལྟ་ཡངོ་བའྱི་སབས་ད་ལྟ་བར་དུ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་གནང་ཕོགས་སརོ་ལ་ད་ེས་ས་ོསའོ་ིཞུས་པ་མང་བ་ཁག་
གཅྱིག་གྲུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་འབོར་བསྡུ་རུབ་རེད། འཆར་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་འདུག ད་ེ
ཚརོ་བསགས་བརོད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱུན་གོན་དང་ལས་དནོ་གྱི་ཐོག་ལ་དགངོས་འཆར་གནང་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་
གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་ཚགི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 
གཙ་ོབོར་ད་ལྟ་ས་ོསོའ་ིས་གནས་ས་བགོས་ལ་བཅར་བའྱི་སྙན་ཐ་ོཕུལ་བའྱི་སྒང་ལ་མཇུག་སངོ་གྱི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ང་རང་གཉྱིས་ལུགས་བསམ་ས་གནས་ལ་བཅར་བ་རེད། ང་ཚོས་སབས་དེར་གང་མཐོང་སོང་
ཞསེ་ཞུས་ན། ང་ཚ་ོཕ་གྱིར་ལས་བེད་དང་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་འོག་ལ་ལས་བེད་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་
ཤྱིག་འདུག ཉྱིན་ག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ། ཆོད་གན་ཐོག་ལ་ཡོད་པ། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་ལས་བེད། རང་ཁོངས་ལས་བེད། 
སོན་ལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང། ད་ེཚོའྱི་ཟུར་ཕོགས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
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ད་ལྟ་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་དུས་ཟུར་ཕོགས་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས། DA 
ཟེར་བ། ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐ་ོརྒྱབ་གཉེར་གང་ཕུལ་ཡོད་ཞུས་ན། ལས་བེད་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་བཟ་ོརོགས་གནང་། གང་ཡྱིན་
ཟརེ་ན། ཞལ་ལག་མཆོད་རྒྱུ་སུ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གཅྱིག་མཚུངས་བཟ་ོརྒྱུ་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་སངས་འདྱི་ད་ལྟ་གང་ཆགས་བསད་ཡོད་ན་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་
སབས་དེར་ང་ཚའོྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་མཉམ་འབེལ་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
དེའྱི་ཐོག་འགན་འཁུར་བཞེས་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་ལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་ཚར་སོང་། ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྙན་ཐོ་ནང་ལའང་། སོན་རྱིས་ནང་ལ་འཆར་
འབུལ་མེད་ཀང་མ་འོངས་པར་དགོས་གལ་ཅན། ཚོགས་ཆུང་ནས་གང་གཟྱིགས་པའྱི་སོར་ནང་ལ་ད་ེག་རང་འཁོད་བསད་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་འཁོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། མཉམ་འབེལ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་སར་བཞྱིན་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་ཡར་ཞུགས་སབས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ། དརེ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཕུལ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཟུར་བཀལོ་ ༡༌༤ ནང་ལ་ང་པ། 
ན་གཞནོ་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱི་ཟུར་འཛར་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ཟུར་བཀལོ་
རསེ་ནས་ཡོང་གྱི་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། སྱིར་བཏང་ནས་ལས་དནོ་རང་གྱི་སརོ་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་
མཇུག་སྱིལ་པའྱི་ཐགོ་ནས་དའེྱི་སྒང་ལ་བསར་ཞྱིབ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་
ཞྱིག་མྱི་མང་ལ་ཧ་ག་ོན་ངས་གནད་འགག་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ང་ཚ་ོསོན་མ་འདྱི་ནས་མར་གཅར་དུས་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་
ཚགས་ཚུད་པོ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡོད། དེའྱི་སྒང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་མཇུག་སྱིལ་ནས་
གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སོར་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཐའ་མ་དེར་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་སོར་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ས་ོས་ོཧ་དགོས་པའྱི་ས་གནས་སྒང་ཏོག་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ང་རང་ཧ་
དགསོ་རྒྱུར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་འདྱི་ལ་ོགཅྱིག་ལས་མ་ལྷག་པའྱི་གནད་དནོ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་མང་མཐའ་ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ས་གནས་དེར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་ན་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའང་ཕག་ལས་དང་ག་ར་ེཐོག་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལོ་གཉྱིས་
གསུམ་ཞྱིག་གནས་ས་ོམ་གནང་བའྱི་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་ནའང་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ཐད་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་རྒུད་སོབ་གང་གནང་བ་
དང་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་བྱུང་བཞག་པ་རྣམས་གོང་དུ་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ལ་དྭགས་གཞྱིས་ཆགས་ནྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་
དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་བཀའ་གནང་སངོ་། ལ་དྭགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་དང་
བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ག་ཚོད་ཅྱིག་མྱི་འདྲ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཚདོ་ཐྱིག་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་
ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་འབེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་
ལས་དོན་ཞུ་དགོས་རྱིགས་རྣམས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཏན་ཏན་ཞུས་ཡོད་བསམ་པའྱི་ང་ཚ་ོཚང་མར་སོབས་པ་ཆེན་པ་ོཡོད། ད་ེ
སོན་ར་ལུག་ལ་གངས་སོན་གྱིས་རྐྱེན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་རེད། སབས་དེར་ས་གནས་ལ་དེའྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ཐོངས་ཤོག་ཟརེ་བའྱི་སབས་སུ་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགོར་
བ་རེད། དུས་ཚོད་འགོར་བའྱི་སྒང་ལ་ཡ་གྱིའྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སངས་གང་ཡྱིན་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་ཤེས་པས་མྱི་གཅྱིག་འདྱི་
ནས་ཡར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། བཏང་བ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱིས་ཡ་གྱིའྱི་ས་གནས་ལ་བསེབས་ནས་ནུས་པ་ག་
ཚོད་ཅྱིག་འདནོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཡ་གྱིའྱི་ས་གནས་ལ་སེབ་ཐུབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་
རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་མང་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ། ང་རང་ཚོས་དབུས་ནས་བདེ་དགོས་རྒྱུ་དབུས་ནས་བས། མངའ་སེའྱི་གཞུང་ལ་རོགས་
སརོ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མངའ་སའེྱི་གཞུང་ལ་ཞུས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཐབོ་པ་རྣམས་ཁ་སང་སྙན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་སྐུ་ཚབ་ཡ་གྱིར་ཕབེས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕམ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གནང་རགོས་གནང་། ཡ་གྱིར་ས་གནས་
ས་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་རྒུད་སབོ་དང་། ཕན་གོགས་བདེ་ཕོགས་ཐད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འདདོ་པ་ཁངེས་རྒྱུ་ནྱི་རང་གཞན་སུ་ལའང་
ཡོང་གྱི་མ་རེད་དེ། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཏན་ཏན་བེད་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ངས་སྙན་སེང་ཞུས་
པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ལས་འཆར་བང་བསྱིགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མ་ཁྱུ་དང་ཆུ་ཤུལ་གཉྱིས་ཀྱི་
གནས་སངས་སོར་ལ་ས་གནས་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་ནས་ Assistant Commissioner འམ་ Sub Divisional 
Magistrate དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེའྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་ལ་མ་ཁྱུ་དང་ཆུ་
ཤུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚ་ོམར་གནས་ས་ོབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ས་ཆ་ག་བར་འསོ་པ་འདུག ཐབས་འཚལོ་ཞྱིག་བས་ནས། ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ལས་ཁུངས་ལ་འཕྲལ་དུ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ Assistant Commissioner of 
Revenue Department གྱི་ས་གནས་ SDO ལ་བཏང་གནང་བ་དེ་ SDO ནས་དེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ Tehsildar ལ་
བཏང་ནས་ཕག་བྱིས་འབོར་སོང་། སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལག་ལེན་གང་བསར་ཡོད་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་སྙན་སེང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ཅེས་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བང་ཐང་ས་ཁག་དགུའྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་ཁྱིམས་མཐུན་
བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་བསར་དུ་ Jammu & Kashmir གྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ Assistant 
Commissioner of Revenue Department ཀྱི་ SDO ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་གནང་བའྱི་ནང་ལ་བང་ཐང་ས་ཁུལ་
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དགུའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་བསད་པའྱི་མྱི་མང་ཚ་ོས་ཁུལ་གང་དུ་གནས་སདོ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ Survey བ་རྒྱུའྱི་ལས་འག་ོ
འཕྲལ་དུ་བཙུགས་ནས་ Report མར་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་མཉམ་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཏོག་ཙམ་སད་ཤུགས་ཆུང་བའྱི་སོན་ཡྱིན་དང་། དནོ་དག་ཆུང་དྲགས་པའྱི་སོན་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སེ། 
གང་ལྟར་ས་གནས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཚའོྱི་ཕགོས་བསདོ་ཟུར་ཕགོས་འདྱི་ཉུང་དྲགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་
ཅསེ་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ས་རེས་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཁྱིམས་
སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ལ་དབེ་སལེ་ཡོད་བསད་པའྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། མྱི་གཅྱིག་གྱི་འདདོ་པ་དང་བམས་སྙྱིང་ར་ེལ་བརྱིས་
ནས་འཕྲལ་དུ་ཁྱིམས་ལ་ལྟོས་མེད་ཀྱི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་མེད་བསད་པ་ཡྱིན་དུས། བར་ལམ་ང་ཚསོ་ Central 
Tibetan Relief Committee ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོའྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་འདྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་དེབ་སེལ་
ཚགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དའེྱི་ཚགོས་ཆུང་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་གསོལ་ཕོགས་སར་རྒྱུ་ཕྲན་བུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་ཕལ་ཆརེ་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ ༡༥༠ རེད། ༣༠༠ ཟེར་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཆ་ཚང་
སར་ཆ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཆར་འབུལ་ཙམ་ཞྱིག་རེད། ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ནས་སང་
ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་མགོགས་པ་ོའགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཚོགས་ཏ།ེ དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཐབོ་རྒྱུར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྱིད་
ཆསེ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབུས་ཀྱི་ལས་བདེ་དང་ས་གནས་རང་ཁངོས་ལས་བེད་དབར་གྱི་བར་ཁྱད་ནྱི་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་
བཟུང་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། བར་ལམ་འདྱིར་ཡར་ལང་མཁན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་བསེབས་ནས་བར་ཁྱད་
བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་འཁོད་བསྙམ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཧ་ལས་པའྱི་འབད་བརོན་བས་པ་ཡྱིན། 
གཞུང་གྱི་ག་ཕགོས་ག་དུས་འཕར་ཡོང་ནའང་། སར་བའྱི་སབས་ལ་ཆ་ེས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སར་ཆའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་དུ་བཏང་། འགོ་གྱི་
བརྒྱ་ཆ་ཡར་སར་ནས། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ཐོག་བལྟས་ཡོང་ན་དབུས་དང་ཕོགས་མཐའྱི་རང་ཁོངས་ལས་བེད་གཉྱིས་ཀྱི་
ཕགོས་སྒོར་མ་ོམཐ་ོན་ ༨༠༠། ༩༠༠ ཞྱིག་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་མ་གཏགོས། ཧ་ལམ་ཁྱད་པར་མེད་བསད་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚསོ་སྒྱུར་
བཅོས་བཏང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་གཅྱིག་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཁ་ཐུག་གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་དོན་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་མང་པ་ོའགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་
སོང་། ད་ེནྱི་བར་ལམ་གནས་སངས་ཞྱིག་གྱི་རྐྱེན་པས་ཆགས་པ་རེད། ཨ་རྱི་ནས་ཟུང་དྲུང་གཅྱིག་ཚུར་གནས་ས་ོཞུས་པ་རེད། 
གནས་སསོ་བ་རྒྱུ་ང་ཚསོ་རྡལ་ག་སྦྲགས་གཅྱིག་བས་ཏ་ེཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་བཀོད་རྒྱུ་དང་། ཁ་ོརང་ཚུར་ཡོང་རྒྱུ་ཆ་
ཚང་གཏན་འཁེལ་བས་ཚར་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་སབས་མཚམས་ལ་ཁ་ོརང་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཏེ། ཚུར་
ཡོང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་བྱུང་ས་ེགནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལྷག་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོརན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
དུས། འཕྲལ་དུ་ས་ོཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་སབས། ས་འཕྲསོ་རྱིང་ལ་ལྷ་ོསྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ལོགས་བས། གོས་ཚགས་ཚར་བའྱི་
མཚམས་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགོས་ཚགོས་གནང་གྱི་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གཅྱིག་བས་ོགཞག་ཏན་ཏན་ཡངོ་གྱི་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་བསོས་བཞག་པའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ས་གནས་ར་ེརེར་ཉུང་མཐར་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུ་
ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ལ་ོགསུམ་བཞྱི་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡོད་
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པ་རེད་དེ། ད་ོབདག་མ་གྱིར་ཕབེས་མཁན་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སྒེར་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་བགངས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགོངས་པ་
ཞུ་ཡོང་དུས། མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལམ་ཁ་གཉྱིས་པ་འགོ་ས་འདྱི་ར་དགོངས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག སྒེར་དང་སྱི་གལ་ཆེ་
ཆུང་བརྱིས་སོལ་ལ་ལྟ་སབས། ས་ོས་ོསྒེར་གྱི་སྒང་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས་སྱི་དོན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བོས་བཏང་བ་མ་གཏོགས། 
སྱི་གལ་ཆེ་བ་བརྱིས་ནས་རང་དོན་བོས་གཏོང་ཟེར་མཁན་དེ་ཏོག་ཙམ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁག་པོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག 
སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་རྐྱེན་པས་དགོངས་པ་ཞུ་བ་ལས་ས་འཕྲོས་གནས་སོས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རྱིང་ཙམ་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་
ཡོང་གྱི་རདེ་དྲན་ནས། སབས་ར་ེད་ེའདྲའྱི་ལས་དནོ་བདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་རསེ་མར་
ག་ར་ེབདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་ང་ཚསོ་བསམ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཞྱིང་པ་ཚོར་བ་དགའ་གནང་རྒྱུ་ནྱི་ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ། གཏན་འབེབས་གནང་ཚར་བ་ཞྱིག་
རེད། ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་ད་ནང་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ཞྱིང་པ་རྒན་པ་རྱིགས་ལ་ཕག་ཁྱེར་དང་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་གཅྱིག།དགུང་ལོ་ 
༤༠ མན་གྱི་གཞོན་སེས་ཞྱིང་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཕག་ཁྱེར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
དགུང་ལོ་ ༤༠ མན་གྱི་ཞྱིང་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ་མེད་སབས་དེས་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་སང་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་རྡ་ོསྣུམ་གདནོ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ད་ེནྱི་ལ་ོབཅུའྱི་གོང་གྱི་ལས་འཆར་
ཞྱིག་རདེ། ད་ེཚ་ོཚགས་ཚུད་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཕལ་ཆརེ་བཀའ་གནང་སོང་། དངསོ་ཡོད་རདེ། ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་གོང་
གྱི་རྡ་ོསྣུམ་འདེབས་རྒྱུའྱི་སོན་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག། Wild Seed རེད། སོན་ལ་ Hybrid Seed དང་ Wild 
Seed ཞེས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་བཏབ་པ་ད་ེཚོ་ Wild Seed ཡྱིན་དུས། ད་ེབཏབ་པའྱི་རེས་ལ་ན་ཚ་འདྲ་འབྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། ན་ཚ་དརེ་སོན་འགོག་གྱི་སྨན་ག་ར་ེགཏོང་དགོས་མྱིན་གྱི་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་གྱི་རྐྱནེ་པས་
ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ དང་ ༢༠༠༥ ནང་ལ་རྒྱ་གར་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་མཆོག་
གྱིས་རྡ་ོསྣུམ་གདོན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབཞེས་ནས་ Tamil Nadu Forest Department ནང་ལ་རྡ་ོ
སྣུམ་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་རལ་དུ་བཏནོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་
ཚོད་ལྟ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་བེད་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་
པའྱི་ Tamil Nadu ཡྱི་ས་ོནམ་གཙུག་ལག་སབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ཚགོས་མྱི་བཟསོ་ནས་ལག་ཁྱེར་ཆ་ཚང་བངས་ཚར་བ་རདེ། ད་ེ
ལེན་དགོས་དོན་ནྱི། མ་འོངས་པར་སོ་ནམ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་བཀའ་འདྲྱི་ག་ར་ེཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་ཁོང་ཚོས་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་བཞུགས་ས་ལ་སོགས་པའྱི་མཐུན་རྐྱེན་
སྦྱོར་རྒྱུའྱི་ལག་ཁྱེར་ཆ་ཚང་ང་ཚསོ་བཟསོ་ཚར་བ་ཡྱིན། འདྱི་བཟ་ོདགོས་དོན་ནྱི་ཕུགས་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་ཆེད་དུ་རེད། 
ད་ལྟའྱི་རྡ་ོསྣུམ་གྱི་སོན་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ཚང་མ་དངེ་དུས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་ Hybrid Seed ད་ེའདྲ་རང་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚསོ་ཐག་ཉ་ེསའྱི་ས་གནས་ནང་ལ་སོར་བསོད་མ་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏོགས་ Africa ལུང་པ་ནས་ Tamil 
Nadu Agriculture University ནང་ལ་མཁས་དབང་ཧ་ཅང་མང་པོ་བསེབས་ཏེ་དེར་ལོ་གསུམ་ཙམ་བསད་ནས་དེའྱི་
བཟ་ོརྱིགས་ཀྱི་སྒྱུ་རལ་ཆ་ཚང་ Africa ནང་ལ་ཁྱརེ་ཏ།ེ ལུང་པའྱི་ནང་ལ་ད་ེས་མདེ་པའྱི་ཐནོ་སེད་ཡོང་བསད་པ་ད་ེཚའོྱི་པར་རྱིས་
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དང་ལ་ོརྒྱུས་རྣམས་རྣམ་པ་ཚ་ོརེས་མ་ University དེར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག།བས་
ཙང་ང་ཚོས་མྱིག་བཙུམས་ཏེ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་མྱིག་དཔེ་བསན་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་
ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་དངུལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་པས། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣། ༤ པ་ཆར་
དུས་མ་བསེབ་གོང་ལ་འག་ོབཙུགས་ཏེ། གཅྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། གཉྱིས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྒྲུང་རྱིང་པ་ོད་ེམ་བཤད་པར་དངོས་སུ་ང་
ཚ་ོརང་གྱིས་ལག་ལནེ་བསར་ནས་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ཧྱིན་སྒོར་བ་ེབ་ ༡༢༩ སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། འདྱི་
ངས་ད་གྱིན་གོང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཧྱིན་སྒོར་བ་ེབ་ ༡༢༩ རག་རྒྱུ་ད་ེས་གནས་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་ནས་དབུས་ལ་
འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་མཇུག་བསྱིལ་ཚར་བ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་དངོས་སུ་ཐོན་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ། གོང་དུ་
ཞུས་པ་བཞྱིན་གཏརོ་མར་འཁོར་མཁན་མང་དྲགས་དུས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ཚོད་རག་གབས་ཡོད་པ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སེ། 
ལས་གཞྱི་འདྱི་ཐགོ་མར་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་བས་ནས་བྱུང་བའྱི་ལས་འཆར་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཆེད་དུ་ལ་སྱི་ས་གནས་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་
གཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བཅར་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐོབ་ཐབས་སུ་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཛ་དྲག་གྱི་ཞལ་
འདེབས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་རྣམས་སབས་དང་དུས་སོ་སོར་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་སོད་ཐབས་གནང་རོགས་གནང་ལབ་ཡྱིན། ལོས་ཡྱིན། 
གཞྱིས་ཆགས་གང་གྱི་ཆེད་དུ་རག་པའྱི་ཞལ་འདབེས་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་ཆེད་དུ་གཏང་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ད་ེནས་
འཐེན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ལ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁལ་གནང་
དགསོ་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ། ཐུགས་ཁལ་མ་གནང་རགོས་གནང་། ཟུར་ཕགོས་སར་ཆ་དའེྱི་སརོ་ལ་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

བཙོན་ཟུར་རྣམས་ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ཡར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་ཞྱིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོར་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
ནས་ཏགོ་ཙམ་བཀའ་གནང་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་དུས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ངས་གསལ་བཤད་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགསོ་པ་མ་མཐངོ་། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ས་བགོས་ཕོགས་བསོད་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་མཇུག་སོང་བེད་དགོས་
པའྱི་ནང་ནས། ས་གནས་ནང་ལ་ལས་བདེ་འདྲ་མྱི་འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་པ་རདེ། ང་རང་ཚའོྱི་གཞུང་བསསོ་
ལས་བེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཀྱི་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཅྱིག་
ཡོད་པ་རདེ། འཕྲདོ་བསེན་ནང་ནས་ལས་བདེ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁངོས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཅྱིག་ཡོད་དུས་ལས་བདེ་འདྲ་
མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡོང་ཐབས་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་རྒྱུ་
ཡོད་མེད་གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ས།ེ བར་ཁྱད་ད་ེགང་ཆུང་ཆུང་གཏོང་རྒྱུར་ང་ཚསོ་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་བསད་
ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་མཉམ་འབལེ་གྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ནང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་གཙ་ོསངོ་གནང་ཐབས་བདེ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལ་བཀའ་གནང་སེ། སང་ཉྱིན་ནང་སྱིད་ཀྱིས་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོས་
གནས་འག་ོའཛནི་ཡྱིན་ཞསེ་བཀདོ་ཁྱབ་བ་རྒྱུ་ད་ེཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མདེ་པ་ཡྱིན་དུས། སནོ་ལ་མཉམ་
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འབེལ་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ག་ར་ེགནང་དགོས་མྱིན་གོས་བསྡུར་གནང་སེ། 
དའེྱི་ཐགོ་ནས་ལམ་སནོ་བསར་བཅོས་གང་ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚསོ་ལག་ལནེ་བསར་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རདེ། 

ད་ེནས་ན་གཞོན་རམ་འདེགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ད་ེས་ཡྱིན་ན་ Neelamangala ལ་ཡོད་པ་རེད། སོན་མའྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་བར་ལམ་ང་ཚོས་
བསར་ཞྱིབ་མང་པོ་བས་ཡོད་པ་རེད། བསར་ཞྱིབ་བས་པའྱི་འབྲུ་དོན་སྙན་ཐོ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་ནས་བཟུང་ས་
གནས་ར་ེར་ེནང་ལ་ལས་ཀ་ཉྱིས་ཟློས་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་ཆ་ཚང་ Selakui ལ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་བ་རེད། ཟླ་སྱིལ་བཏང་བའྱི་
སོབ་ཕྲུག་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚའོྱི་སོབ་ཡོན་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། མ་
གྱི་ས་གནས་ལ་ག་ར་ེགནང་གྱི་རདེ་ཅསེ་པའྱི་དྲྱི་བ་ད་ེརདེ། མ་གྱིར་ཐགོ་མའྱི་འཆར་གཞྱི་བས་ན་ Textile Industry བཙུགས་
ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་ད་ེནས་སྣབས་ཕྱིས་ཤྱིག་ཀང་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་རེད། ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཉ་ེཆར་
ཆ་བཞག་ན་ར་བའྱི་ཨ་རྱི་ནས་ཡྱིན་པ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ 
Dharbag ཞེས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་
ཅྱིག་གནང་ཡོད། ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེགསལ་པ་ོབཀདོ་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། ང་རང་ཚའོྱི་སབས་བཅོལ་སྱིག་འཛུགས་ནང་དགོན་ས་ེ
ཁག་ནས་གཙསོ་པའྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་གངས་འབོར་ད་ེརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་དངུལ་འབརོ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག།དངུལ་
འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚསོ་ཀླད་པ་བེད་སདོ་བཏང་ནས་དངུལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཐུབ་མྱི་
འདུག།དངུལ་དངུལ་ཁང་ལ་བཅལོ་རྒྱུ་ལྐུག་པས་ཀང་ཤེས་ཀྱི་རེད། ཐབས་ཤེས་ད་ེས་ོཤོས་ད་ེརདེ། དངུལ་ཁང་ནང་ལ་འཇོག་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོད་ེདག་ནས་ཁ་ེའབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥།༢༠ བཟ་ོཐུབ་ཐབས་ཀྱི་བསམ་བ་ོད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་
སེབ་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེའདྲའྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཐ་ོའདྱི་ལ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བར་ལམ་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལ་སད་གགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ CA Nagarajan ཞསེ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུར་
དུས་ཚོད་ཅྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་བས་ཀང་། ད་ལྟ་སབས་འགྱིགས་མ་སོང་། གང་ལྟར་དུས་ཚདོ་གང་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་མཇལ་
འཕྲད་ཞུས་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་དངུལ་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ཁོ་རང་ལ་
བསར་ཞྱིབ་ཆ་ཚང་བདེ་དུ་བཅུག་སེ། ད་ལྟ་དངུལ་ཁང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༧།༨ མ་གཏོགས་མ་རག་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༡༥།༢༠ གང་འདྲ་
བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་ལ་བ་ོརྱིག་རལ་ག་ར་ེའདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གང་ཕབ་ནས་དངོས་ཡོད་ལ་
རག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་མྱིན་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་བང་བསྱིགས་ནས་བཞག་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལམ་འག་ོ
ཡག་པ་ོབྱུང་བ་དང་གནས་སངས་ཡག་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་གཞན་ཁག་དང་། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་
འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག།དགོན་ས་ེཁག་སོགས་ཀྱི་དངུལ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བེད་སོད་
བ་རྒྱུར་མ་འངོས་ཁ་ལ་ོསྒྱུར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞྱིག་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ས་གནས་འག་ོའཛིན་གནས་ས་ོཡང་ཡང་འག་ོབཞྱིན་པར་བརནེ་ནས་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་འདུག་པས་ཉུང་མཐར་
ལོ་གཉྱིས་སམ་གསུམ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་
གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཡུན་རྱིང་པ་ོགནས་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེརྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་ཆ་ཤས་བཞསེ་ནས་དྲྱི་བ་གནང་མཁན་དང་། ཡང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཕེབས་ནས་དགོས་གཅོད་བཀའ་སབོ་བཀའ་འདྲྱི་
གནང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ཚང་མས་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ལྷུག་པ་ོགནང་བ་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་ལས་
དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དང་། བསམ་བ་ོམ་འཁོར་བ་དེ་ཚ་ོཁོར་ཐུབ་པ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མ་བས་ན་རེས་མ་
གོས་ཚོགས་ལ་ལན་འདབེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་སེབ་དུས། ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཡངོ་
གྱི་འདུག།རྣམ་པ་ཚང་མར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༡,༣༩༢,༧༤༢ གཏན་འབེབས་ཞུ་བར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསམོས་འབརོ་སྙན་སནོ་གནང་མཁན། སནོ་རྱིས་
ཚདོ་དཔག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བཀའ་ཤག་ནས་གནང་བ་ད་ེ
ཧྱིན་སྒོར་ ༩༣,༣༨༡,༠༢༤ ཚགོས་ཆུང་ནས་ད་ེག་རང་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཐགོ་ལ། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡ པ་ོརྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་ནང་བོད་ནས་རེས་འབོར་བ་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་དང་། རྱིས་འག་ོཨང་ ༧ པ་བོད་ནས་རེས་འབོར་བ་
དང་སོད་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་སྒུག་ཐ་ོབང་རྱིམ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་སམ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༧ པར་སོམ་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠,༠༠༠ བཀའ་
འཁལོ་ཞུས་འདུག།དརེ་བསོད་བསགས་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཁག། དཔརེ་ན། མོན་གྷ་ོལྟ་བུ་
ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་གསར་འབོར་སོད་སའྱི་ས་ཆ་ད་ེལ་ོམང་པའོ་ིརྱིང་ལ་ཡདོ་བསད་པ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་
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ནའང་ཁང་ཁུངས་དེ་སོད་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ལས་སུ་གྱུར་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། ས་ཆ་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་
འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་གང་མགོགས་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ཀྱི་མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་ལོ་མང་པ་ོལྷག་
སོང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག ད་ེཚ་ོགང་མགོགས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྱིས་འགོ་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་
ནང་ལ། དཔརེ་ན། དང་པ་ོདརེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ནང་ལ་ཚོད་དཔག་དང་། བཀའ་འཁོལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག།རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། འོག་གྱི་སོམ་དངུལ་དེར་ཟུར་བརོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཁག་ལ་ཆེད་མངགས་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། མོ་འོངས་པར་ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཁྱད་པར་མེད་འགོ་སྙམ། ཡང་ན། སོམ་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ 
༥༠,༠༠༠,༠༠༠ ཡོད་པ་འདྱི་ད་ེདང་དའེྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་ཞསེ་པ་ཞྱིག་དང་། རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁག་གྱི་རསེ་འབརོ་བ་སདོ་སའྱི་ཆདེ་དུ་
མ་རེད་ཅེས་པའྱི་སད་ཆ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཡོད་དུས། དང་པོ་འཆར་འབུལ་བེད་དུས་ནས་གངས་ཀ་ཞྱིག་ངེས་གཏན་བས་ཏེ་
དངུལ་བཅུག་ཡོད་ན། མ་ོའངོས་པར་གནང་སངས་སབས་བད་ེབ་ོཡོང་གྱི་རདེ་སྙམ་པ་བྱུང་། 
 དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་མོན་གྷོའ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཟྱིན་པ་རེད། རྱིས་འགོ་རེ་རེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མར་བསད་ཀྱི་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༢ པ་དང་ཨང་ ༡༢ ཐགོ་
ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢ པ་འདྱི་བདེ་སྱིད་གྱིང་གཞྱིས་གསར་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ཐོག་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ 
༡༧,༨༠༠,༠༠༠ ཞྱིག་འདུག འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསར་རྒྱག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་ཚང་ ༢༡༦ ཞྱིག་སོན་མ་ནས་ཡོད་པ་
རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཚང་མས་སོན་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སེ་ར་སྡུན་
གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་པའྱི་གསར་འབོར་ཚོས་བད་ེསྡུག་ཞུས་པ་ད་ེཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཚུད་རྒྱུའྱི་ཐབས་
ཤེས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ལྟའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱི་ ༢༡༦ ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ས་སོང་ལྷག་མ་ད་ེའདྲ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་འདུག།དའེྱི་ནང་ལ་ཁངོ་ཚོའྱི་བད་ེསྡུག་ད་ེསེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་དང་འབལེ་བ་ཡོད་
པ་ཞྱིག་ལ་སོན་མ་ནས་བཀའ་མོལ་འབྱུང་བཞྱིན་པ་བད་ེསྱིད་གྱིང་ལ་ལས་ཤག་ཡོད་བསད་པ་ད་ེདག་གྱིས་ཚོགས་ཁང་བརྒྱག་རྒྱུ་
དང་། ལྷག་དོན་དུ་ཚོང་ཁང་བདུན་བརྒྱབས་པའྱི་ཐོག་ལ་རོག་ག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་
གནས་སངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས། རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༢ པ་དརེ་འབྱུང་བའྱི་རྒུད་སོབ་ལས་གཞྱིར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ འདུག ད་ེདང་འབེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཉ་ེལམ་ Itanagar ལ་མ་ེསནོ་བྱུང་བའྱི་མྱི་ཁ་ཤས་ཐུག་སོང་། གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་
བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་སེ། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཁོང་ཚ་ོཁག་ཅྱིག་ལ་ཛ་དྲག་དགོས་མཁན་ཞྱིག་འདུག།དཔེར་ན། ནམ་རྒྱུན་
ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སོད་ས་ལས་ཚོང་ཁང་ད་ེབཙན་པའམ་བརན་པ་བས་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཚོང་ཁང་ནང་ལ་བཞག་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གང་ཡོད་པ་ད་ེཆ་ཚང་མེད་པ་ཆགས་སོང་། ཚོང་ཞྱིག་རྒྱག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་ར་མེད་པའྱི་ཛ་དྲག་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཡོད་ཅསེ་ཁ་སང་ཡོང་མཁན་ད་ེཚསོ་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁངོ་ཚོའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་རྒྱུར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སམ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ལྷག་དོན་དུ་ཁོང་ཚོར་སོན་མ་ཡོད་
བསད་པའྱི་ཚོང་ཁང་ད་ེརག་རྒྱུ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁངོ་ཚ་ོབསར་དུ་འཚ་ོརནེ་ཐུབ་རྒྱུར་ནང་སྱིད་
ཀྱིས་ག་ར་ེམཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་དགངོས་པ་ག་ར་ེབཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་འག་ོཨང་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་བོད་ནས་རེས་འབོར་
རྣམས་ལ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཅསེ་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལྷ་ོཕགོས་ཀྱི་ལུག་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 
ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་དངུལ་ན་ནྱིང་ང་ཚོའྱི་དངུལ་ནང་བླུགས་པ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་མཇུག་སྱིལ་བ་ཡྱིན་དུས། ད་ལོའ་ིརྱིས་འགོའ་ི
ནང་འཁྱེར་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་རེས་འབོར་བ་དང་སོད་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་སྒུག་ཐོ་བང་རྱིམ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་
སདོ་ཁང་གསར་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ཞསེ་པ་ད་ེཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ལྟར། ད་ལྟ་ཕན་ཆད་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐབོ་སལ་ཞུ་མཁན་
ཆྱིག་སོང་སུམ་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་ནན་པ་ོཞྱིག་བས་ཏེ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའྱི་རྱིགས་ལ་གཞྱིས་
ཆགས་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སམོ་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠,༠༠༠ ཐམ་པ་འཁྱེར་ཡོད་ཅེས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ས་ཆ་
ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མ་འགྱིགས་པར་ལས་དོན་གང་མགོགས་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་པ་དེ། ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་དེ་
ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་ད་ེས་ཡྱིན་ན་དའེྱི་བདག་དབང་ད་ེམཉམ་འབལེ་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མད་ོ
དོན་གང་ཡྱིན་རུང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བཞྱིན། 
སའྱི་བདག་པ་ོད་ེམངའ་ས་ེགཞུང་རདེ། མངའ་ས་ེགཞུང་གྱིས་ས་ཆ་ད་ེདེབ་སལེ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། མངའ་སེ་གཞུང་གྱིས་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་གནང་བ་རེད། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པས་ད་ལྟའྱི་ཞྱིང་བདག་སུ་
ཡྱིན་པ་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།Sub lease བདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་
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འག་ོབསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོབཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོས་ཁང་གྱི་བོགས་མ་སོད་ས་དང་པ་ོད་ེདབུས་ངལ་སེལ་ཚགོས་པ་རདེ། 
ད་ེསོན་ད་ེམ་བྱུང་གོང་མཉམ་འབེལ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཞེས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་འགོ་སངས་ཏོག་ཙམ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ས་ཆ་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བྱུང་འདུག།ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ེཙམ་མ་ཤེས་མཁན་གྱིས་རྐུབ་
བཀག་ཡན་ཆད་ནས་མཉམ་འབེལ་ལ་རྱིས་སད་འདུག།གཟུགས་པ་ོལ་གང་གོན་ཡོད་པ་ད་ེམ་གཏོགས་གང་ཡང་མ་ལྷག་པ་ད་ེ
འདྲ་བས་ནས། ཁ་དང་ཁ་སྤུ་ཁག་ཁག་བཟ་ོཔའྱི་སབས་ཀྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། ང་
ཚོས་ད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་མཉམ་འབེལ་ལ་ས་ཆ་ད་ེརྱིས་ཁྱེར་ཤོག་ཟེར་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སེ། ད་ལྟའྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་དུས། ས་ལྷག་མ་རྣམས་
ཀྱི་བདག་དབང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༢ པ་བད་ེསྱིད་གྱིང་གཞྱིས་གསར་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་
ནས་བཀའ་གནང་སོང་། བདེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་མྱི་འདྲ་བ་ཁག་གཉྱིས་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ལས་གཞྱི་ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དའེྱི་ནང་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ ཡོད་
པ་རེད། ལས་གཞྱི་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེའྱི་འཁྱིས་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༥༠ ཙམ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཆེད་ཁང་བཟ་ོ
མཁས་པ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་གན་རྒྱ་གཞག་རྒྱུ་དང་། གོང་སེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཁང་པ་རྒྱག་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་
ལས་རྱིམ་དེ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་གཏན་འཁེལ་སོང་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༤ འམ་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ནང་ལ་ལ་ོམང་པ་ོརྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་མ་ཚུད། ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ རྒྱག་པ་དེའྱི་ནང་ལའང་མ་
ཚུད་པ་ལྷག་བསད་པ་ར་ེཟུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་མང་བ་ད་ེབོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་པ་ཤ་སག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་ེར་
ལྡུན་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ནས་ཕབེས་མཁན་རྱིགས་དང་གཞྱིས་ཆགས་མ་ཐོབ་པའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་ལས་འཆར་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་
ཆ་ཚང་ཚུད་འག་ོཡྱི་རདེ། 
 ད་ེནས་ཚངོ་ཁང་བདུན་གྱི་གནས་སངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་ད།ེ གནས་ཚུལ་ད་ེཧ་ཅང་ཡུན་
རྱིང་པ་ོལྷག་པ་རེད། དེར་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེདབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཉསོ་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་རེད། འབྱུང་རྱིམ་ད་ེགསལ་
པ་ོབས་ནས་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ས་ཆ་དའེྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་ས་ེར་ལྡུན་ཁུལ་ལ་ཡོད་པ་ས་ེར་ལྡུན་དང་། ཧ་རྱི་
པུར། ས་རཱམ་པུར། ན་ནྱི་ཏལ། རཇ་པུར། མ་སུ་རྱི་བཅས་ཀྱི་ནང་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༥༠༠ ཙམ་ཞྱིག་འདྱིར་
གཞྱིས་ཆགས་རྒྱུ་ཐོག་མའྱི་དམྱིག་ཡུལ་དེ་རེད། དེའྱི་ཆེད་དུ་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ས་ཆ་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་དངུལ་སད་ནས་ཉོས་པ་རེད། བདེ་སྱིད་གྱིང་ཞེས་པའྱི་ས་ཆ་དེ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཉོ་རྒྱུར་
དམྱིགས་པའྱི་སབས་ལ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༠ ག་གངས་ནང་ལ་ག་ོབུར་དུ་འབྲུག་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཆགས་ནས་ད་ེནས་ཁྱྱིམ་
ཚང་ ༡༥༠༠ ཙམ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་ས་ོབཞུད་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་དུས། སོན་གྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༥༠༠ ད་ེ
རྱིས་མེད་བཏང་ནས་འབྲུག་ནས་ཕེབས་པ་ད་ེཚོར་ཐ་ན་ཁང་པ་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བརྒྱབ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་སད་པའྱི་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་དེ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
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འཛུགས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་ང་དང་ཁོའ་ིཡྱིན་པའྱི་སད་ཆ་བཤད་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ས་སོང་པ་འདུག།ཚོང་ཁང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་
ཐགོས་འདུག།སྱི་མྱི་ཚོས་ད་ེའདྲ་ཞུ་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ནང་སྱིད་ལ་སྙན་སེང་བྱུང་བ་རེད། དེས་སྱི་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་ན་མ་འགྱིག་
པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་ལ་ོའཁརོ་ཚགོས་ཆནེ་རབ་དང་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་ ༣༠ ས་ོགངས་དའེྱི་འག་ོ
སོང་དབུས་ནས་གཏོང་མྱི་དགོས་པར་ས་གནས་སོ་སོ་རང་ཁ་རང་གསོ་བས་ན་ཞེས་པའྱི་བསམ་བ་ོད་ེསོན་ནས་ཡོད་བསད་པ་
ཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རང་ལ་ཚོང་ཁང་བདུན་གྱི་འག་ོསོང་ད་ེསྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་ཚོའྱི་མ་ར་ནས་གཏང་
གྱི་ཡྱིན། ད་ེབཏང་བའྱི་རསེ་ལ་ཚོང་ཁང་གྱི་ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་རྒྱུན་གོན་གཏངོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་སྒོའ་ི
ཆདེ་འབུལ་དགོས་པ་རདེ། བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ ད་ེས་གནས་ནས་བེད་སདོ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་འདྱི་སད་
ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་འཐུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། སབས་དེར་
སནོ་ཆ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་ནྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་གན་ཡྱིག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ས་
འཐུས་བར་ེཔ་ོཐབེས་ནས། ས་འཐུས་གསར་པས་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། ད་ེང་ཚའོྱི་ས་རདེ། ཚངོ་ཁང་བདུན་གྱི་རྱིན་
པ་ཆ་ཚང་ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཐུག་ས་དེར་ཐུག་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ལངས་
ཕགོས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཆདེ་དུ་སདོ་དགསོ་ཀྱི་རདེ། ས་ཆ་ཧྱིན་སྒོར་བ་ེ
བ་ ༧།༨ གནས་པ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཚོང་ཁང་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ ས་གནས་མྱི་མང་ལ་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རདེ་ད།ེ འདྱི་གལ་ཆ་ེབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ས་གནས་
མྱི་མང་ལ་རག་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ ས་གནས་ལ་བདེ། བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་རྒྱུན་
གོན་གཏངོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་སྒོར་འཇོག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཟང་སོད་ལྡན་པའྱི་ནང་ཁུལ་སད་ཆ་ད་ེའདྱི་རེད། འཐུས་མྱི་གསར་པ་
སེབ་ཡོང་དུས་དེར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཁས་ལེན་མ་བས་པས་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ལྷག་པ་རེད། ད་ེལྷག་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་བཀའ་
ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སོན་མ་ཐག་གཅོད་པ་དེར་སྒྱུར་བ་ནམ་ཡང་མེད། ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ཚོང་ཁང་བདུན་བརྒྱབས་པའྱི་འགོ་སོང་འབུམ་ ༡༥ ཙམ་ཞྱིག་གནས་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ལ་
སབས་དེར་འགོ་སོང་འབུམ་ ༡༥ ཙམ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་མ་རེད། ས་གནས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ན་སྙམ་སེ་ང་ཚོས་དགོངས་
པ་ཆེན་པ་ོབཞེས་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་རེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་མདའ་དཀྲུག་ཕུ་དཀྲུག་བཟོས་ནས་ང་ཚོར་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོསད་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མར་ང་ཚོས་དུས་བཀག་བཟོས་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ ལ་ཁས་ལེན་
བས་ན་བས་པ་རེད་མ་བས་ན་ང་ཚོས་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༥ ད་ེམར་སོག་གྱི་ཡྱིན། ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༥ མར་
བསོགས་ནས་ཚོང་ཁང་བདུན་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདག་པོ་བརྒྱག་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ཐབས་ལམ་གཞན་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ཚངོ་ཁང་ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་རྒྱ་གར་ཁམས་པ་སོགས་པའྱི་ཕྱི་ལོགས་མྱི་ལ་སད་རྒྱུ་མ་རདེ། བད་ེསྱིད་གྱིང་ལ་ཡདོ་པའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་ཚརོ་སད་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་སྒ་ོའདྱི་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ར་ེཟུང་གྱིས་མཁགེས་བཟུང་བས་
པའྱི་རྐྱནེ་གྱིས་ད་ལྟ་ཚོང་ཁང་བདུན་དེར་ང་ཚོས་སྒ་ོལགས་གཅྱིག་དང་། ཁངོ་ཚསོ་སྒ་ོལགས་གཅྱིག་བརྒྱབ་ས།ེ སྒ་ོལགས་གཉྱིས་
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བརྒྱབས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ག་ཚོད་བར་དུ་གནས་ཀྱི་འདུག་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་རེད། ཁོང་ཚོས་གུ་ཡངས་བས་ཏ་ེཚུར་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་གུ་ཡངས་བས་ཏ་ེབཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་སྒ་ོལགས་ཁོང་ཚོས་གཏོར་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ཁངོ་ཚའོྱི་སྒ་ོལགས་ང་ཚསོ་གཏརོ་རྱིས་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གནས་སངས་ད་ལྟ་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་ཡདོ། 
 རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༢ པའྱི་ནང་ལ་འབྱུང་བའྱི་རྒུད་སབོ་ལས་གཞྱི་འདྱི། དཔརེ་ན། Itanagar ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། 
ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོང་ཁང་ཐོབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ངས་ད་ལྟ་ཁས་ལེན་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། 
རྒུད་སོབ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཐོག་ལ་རོགས་དངུལ་གྱི་འབོད་བསྐུལ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད། ག་ཚོད་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་
ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ང་ཚསོ་མ་ེསནོ་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མ་ཐག་ས་གནས་ལ་དའེྱི་གོང་གུན་ག་ཚདོ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་ཚདོ་དཔག་བས་
ཏ།ེ དངུལ་ད་ེཙམ་ཞྱིག་གོང་གུན་བྱུང་འདུག་ཅེས་སྙན་ཐ་ོཕུལ་ཤོག་ཅེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། གཏོང་བའྱི་སབས་ལ་གོང་གུན་ཧྱིན་
སྒོར་ ༡,༢༠༦,༠༠༠,༠༠༠ བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༢༠ ཐམ་པ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལའང་སད་རྒྱུ་ཨ་ཡོད། ཕྱི་
ནས་ཐབས་འཚོལ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཙམ་ཞྱིག་རག་གབས་ཡོད་དམ་མེད། གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༢༠ ཐམ་པའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཚུད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཕོན་ཆེན་པོ། ཚོང་ཁང་བཅུ་གངས་ཤྱིག་རེད་འདུག རོབ་
རྱིས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཚངོ་ཁང་ར་ེརརེ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༧༠ འམ་ ༨༠ གནས་བབས་རདེ་འདུག ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་
ད་ེཙམ་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་ཐ་ེཚོམ་ཞྱིག་བསེབས་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བསར་དུ་འདྲྱི་དུས། ཚངོ་ཁང་གྱི་རྱིན་པ་
དང་། ཁང་པའྱི་རྱིན་པ་ཚང་མ་གོང་གུན་ནང་ལ་བླུགས་འདུག།ཚོང་ཁང་ཁང་གའྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས་ཁོང་ཚོའྱི་སྒེར་གྱི་
ཁང་པ་ཞྱིག་མ་རེད། བས་ཙང་བེད་སངས་སོད་སངས་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་བཟང་སོད་དང་མ་ལྡན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོང་
དུས། ལས་ཀ་ལས་མཁན་གྱི་སེམས་ནང་ལ་མ་རུང་བ་མང་པ་ོདྲན་གྱི་འདུག།ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད། 
གང་ཡྱིན་པ་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ལོས་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོང་གྱི་སེ་ཚན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ར་ེརེའྱི་མ་ར་མཐོ་
ཤོས་ག་ཚོད་རེད། དམའ་ཤོས་དེས་ཚོང་ག་ཚོད་བརྒྱག་གྱི་རེད། གཅྱིག་དང་གཉྱིས་བས་ནས་དངུལ་འབོར་ད་ེཙམ་ཞྱིག་གནས་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟརེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ད།ེ ལ་ོད་ེཙམ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོསྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་བསད་པ་ཡྱིན་དུས་ཚདོ་དཔག་ཅྱིག་རྒྱག་
ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག།འདྱི་གོས་ཚོགས་ཐགོ་ལ་དངསོ་ཡདོ་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་མཁྱནེ་རགོས་
ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དངུལ་དང་ཚོང་ཁང་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཅེས་པ་དེ། ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཀང་ང་ཚོས་
འབད་བརནོ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་རེད། ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཚང་མ་ཚར་བ་རེད། རྱིས་
འགོའ་ིཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་བངས་ཟྱིན་པ་ཚརོ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོརགས་ཟྱིན་པར་མ་གཏོགས་འབུལ་རྒྱུ་
མྱིན། ད་ེརྱིང་ཆ་ཚང་ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ད་ེརྱིང་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་དཀོན་
མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༢ པ་འབྱུང་བའྱི་རྒུད་སོབ་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན། 
སོན་མ་ Lal Quila ལ་བྱུང་བ་རེད། ཁ་སང་ Itanagar ལ་བྱུང་བ་རེད། Lal Quila གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་
པ་རེད། འོན་ཀང་ Itanagar གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་བའྱི་སབས་སུ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཅར་འདྲྱི་
བས་སོང་། དའེྱི་སབས་སུ་མྱི་སྒེར་ཞྱིག་གྱིས་ཁའོ་ིཚངོ་ཁང་ནས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༧༠ ཙམ་ཞྱིག་གོང་གུན་ཐེབས་སོང་ཞསེ་ལབ་
སོང་། ད་ེདུས་ངའྱི་སེམས་ནང་དགོས་པ་དང་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། ང་ཚ་ོལས་བདེ་ག་ཕགོས་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཕོགས་འབབ་
ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚོང་གྱི་ས་ེཚན་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཚོང་གྱི་ཁ་ེབཟང་ལ་དཔག་པའྱི་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༧༠ ཡོད་ལབ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དངུལ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་དམ། 
རེས་མ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱིས་མ་འོངས་ད་ེའདྲ་ཞུ་
མཁན་བྱུང་ན་དརེ་གཞྱི་འཇགོ་དགོས་ཡདོ་ས་རདེ། གང་ལ་ཞུས་ན་མར་ཞུ་བསད་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པ་བོད་ནས་རེས་འབོར་བ་དང་སོད་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་སྒུག་ཐ་ོབང་རྱིམ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་
གསར་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ཞེས་འདྱིར་གོང་ནས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོགནང་སོང་། ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཙམ་ལ་
རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་དྲྱི་ལན་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསར་འབོར་ཚང་མ་ཕལ་ཆེར་ལྷ་ཡུལ་ལ་
གནས་བསད་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཟོས་སོང་། ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ད་ལྟའང་དཀའ་
ངལ་ཡོད་མཁན་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་དེར་སོམ་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་བཞག་
འདུག།ད་ེནས་མ་འོངས་པར་ཁངོ་ཚའོྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོའདུག།སལེ་རོགས་གནང་། སེལ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཀང་
ཡོད་པ་རེད། ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁང་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མས་
བཙོངས་ཚར་བ་རེད། ས་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེནོར་བུའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་རེད། དངུལ་ཡོད་ནའང་ས་རག་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་འབད་བརནོ་བས་ཏ་ེབོད་ནས་རེས་སུ་འབརོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༧ པར་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཁ་ཤས་
བྱུང་ཚར་སོང་། གསར་འབོར་བའྱི་སོད་ཁང་སོར་ལ་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་བསེབས་བསད་པ་རེད། དེའྱི་
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སབས་སུ་ཞུས་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལམ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་
ནས་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠,༠༠༠ གནང་འདུག དརེ་བསགས་བརོད་དང་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 རྱིས་འག་ོཨང་ ༩ པ་སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཁོད་ཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱི་གནས་སངས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅེས་པ་
དེ་བ་རྒྱུར་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། དེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ། དེའྱི་
གནས་སངས་གང་འདྲ་རདེ་ཅསེ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༧ པའྱི་སརོ་
ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་དྲྱི་རྒྱུ་ཡོད། རྱིས་འག་ོའདྱིའྱི་ནང་གསལ་བ་བས་ན་བོད་ནས་རེས་འབོར་བ་དང་སོད་ཁང་མ་ཐོབ་པའྱི་སྒུག་ཐ་ོ
བང་རྱིམ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་
གཏམ་བཤད་དེའྱི་ནང་ལ་གསར་འབོར་བ་གཞྱིས་ཁང་མ་ཐོབ་པ་སྒུག་ཐ་ོནང་ཡོད་པ་རྣམས་གཞྱིས་ཁང་ཁང་དོད་འབུལ་རྒྱུའྱི་
ལས་གཞྱི་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག འདྱི་གཉྱིས་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དངུལ་འབོར་འདྱི་ཧྱིན་སྒོར་
༥༠,༠༠༠,༠༠༠ གཅྱིག་པ་རདེ་འདུག།ཁང་དདོ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། འབུལ་སངས་འབུལ་ལུགས་གང་འདྲ་བས་ནས་འབུལ་གྱི་རདེ་
དམ། རྱིས་འགོ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་མ་ཞུས་པར་ལུས་བསད་པ་གསར་
འབརོ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་ཚའོང་ཁང་པ་ག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁངོ་ཚ་ོལའང་ཁང་དདོ་འབུལ་རྒྱུ་ལམ་ད་ེའདྲ་ཡོད་
དམ། དགོས་འདྲྱི་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་དྲྱི་བ་ཕུལ་བ་གཅྱིག་ལ་ལན་རག་མ་སོང་། དེར་བརེན་ལངས་ཀྱི་ཡོད། རྱིས་འགོ་
ཨང་ ༡༢ པ་འབྱུང་བའྱི་རྒུད་སོབ་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཨ་ོརྱི་ས་དང་མ་ན་ལྱི་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེརྱིང་པ་
ཡྱིན་དུས། ད་ེདག་ལ་རྒུད་སབོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། འདྱི་དམྱིགས་བསལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། བཀུར་
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འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༢ ནས་འབྱུང་བའྱི་རྒུད་སབོ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལན་རག་
མ་སངོ་། བས་ཙང་འདྱི་གཉྱིས་རགོས་དངུལ་ཐོག་ལ་གསུང་བད་ེཔ་ོམེད་པ་ཕལ་ཆརེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག Itanagar ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལན་གསལ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤེས་སོལ་མ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤསེ་སལོ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༣ པ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་
ཁུངས་ཁག་རང་ཁ་རང་གས་ོདང་འབེལ་བའྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་འདྱིའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནང་ལ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡྱིན་པ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ལས་གཞྱི་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དགུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ཕྲན་བུའྱི་བསར་བཅོས་བེད་ཆོག་པ་བགྱིས། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།གོང་ལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་རྱིས་འག་ོ ༧ པ་དང་འབལེ་བའྱི་སརོ་ལ་དགོངས་འཆར་
གནང་སོང་། ར་བའྱི་ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༠ ཐམ་པ་ཞྱིག་སམོ་དངུལ་ད་ེའདྲ་འཁྱེར་
ཡོད་པ་རདེ། ར་བའྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རདེ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་འབེད་བ་
འབེད་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ལས་འཆར་ཐོག་ལ་གང་གནང་བཞག་པའྱི་དངུལ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་
འཐབ་འཚོལ་ཟེར་ན་འདྲ། བོད་མྱིའྱི་བང་མཛོད་རང་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཕག་དངུལ་ཤ་སག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེའྱི་ནང་གསེས་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་བསད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོད་ཁང་མེད་པར་ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་ལས་



82 
 

འཆར་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཟུར་བཀོལ་ནས་མ་རེད། དམྱིགས་བསལ་རང་ནས་སོན་རྱིས་སོམ་དངུལ་ཞྱིག་ད་ེའདྲ་འཁྱེར་ཡོད་པ་
རེད། དེ་མཁྱེན་རོགས་ཆེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་མང་བ་དེ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་བསད་པའྱི་ཁྱོན་
བསམོས་པའྱི་དུད་ཚང་ ༡༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་བ་རྒྱུ། དེའྱི་ནང་ཚན་ནས་ས་ེཚན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
དབ་ེཡོད་པ་རེད། ས་ེཚན་གང་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཚང་གྱི་ཡོད་ན། ཐོའ་ིནང་ལ་བླུག་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་རང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིས་འགོ་ ༩ པ་ཉམ་ཐག་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཉམ་
ཐག་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། སོན་རྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ས་ལོའ་ིརྱིས་
འགོའ་ིནང་ལ་ཉམ་ཐག་ ༢༢༤༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་རོགས་སོར་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོའ་ིརྱིས་འགོའ་ིནང་ལ་ ༢༠༠༠ མ་
གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་མྱི་ ༢༤༠ ཙམ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༧ པ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་ཁང་དདོ་ཅེས་པ་ཞྱིག་གསལ་
གྱི་འདུག།ཁང་དདོ་དང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེང་ོབ་ོགང་འདྲ་དབ་ེབ་འབདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་པའྱི་བཀའ་འདྲྱི་
ཞྱིག་རེད་འདུག ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ས་ཡ་ ༥༠ ཐམ་པ་ནས་
ཁང་པ་འཛུགས་བསྐྲུན་བེད་དགོས་པ་ད་ེནང་གསེས་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་དབེ་བ་འབེད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁག་ཅྱིག་ལ་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཁང་པ་སོང་པ་ཡོད་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་འདོད་ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེནང་མྱི་མང་ཉུང་ལ་གཞྱིགས་
པའྱི་དངུལ་འབོར་ཚད་གཞྱི་གསུམ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ ༡ ནས་ ༢ བར་དུ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡། ༢ ནས་ ༤ བར་དུ་ཧྱིན་
སྒོར་འབུམ་ ༣། དེའྱི་ཡར་ལྡབ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༤ ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དོད་འདྲ་ཞྱིག་ཕུལ་ནས་ས་ཆ་ང་ཚོས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཁང་པ་རྒྱག་ས་རྱིང་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བཟ་ོབཅོས་གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་ལས་གསར་སྐྲུན་བེད་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་དོད་
ཅེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ད་ེའདྱི་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རེད། མང་བ་ད་ེཁང་པ་གསར་སྐྲུན་བེད་དགསོ་པའྱི་གནས་བབ་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རདེ་ཅསེ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ ༡༣༠༠ ཞསེ་པའྱི་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པའྱི་མྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནས་སངོ་། 
ད་ེཡོད་མེད་ང་ཚོས་ར་བ་རང་ནས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ ༡༣༠༠ ཞེས་པ་ད་ེལོ་གསུམ་བཞྱི་གོང་ནས་ཐ་ོབསྡུས་
བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ར་བ་རང་ནས་ཧ་ག་ོམ་བྱུང་ངམ། ད་ེརྱིང་སང་ཉྱིན་བོད་
ནས་ཚུར་འབོར་བ་ཞྱིག་ཚུད་མྱི་འདུག་ཅ་ེན་ད་ེདགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ལ་ོལྔ་ལྷག་རྒྱ་གར་
ནང་ལ་བཞུགས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐ་ོབསྡུས་ཡདོ་ཟརེ་རྒྱུ་ཤེས་མ་སོང་། ཚུད་མྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་གནས་སངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
བ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཚུད་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མའྱི་དགོངས་འཆར་ད་ེརྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༢ དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསད་པ་ད་ེརེད། 
འབྱུང་བའྱི་རྒུད་སབོ་ལས་གཞྱི་ད་ེཟུར་བཀོལ་མ་རདེ་དམྱིགས་བསལ་རང་གྱི་ནང་ལ་ཁྱེར་ཡདོ་པ་རདེ། སནོ་མ་ཡྱིན་ན་སུས་ཊར་
འཚོང་སའྱི་ས་ཁུལ་ད་ེའདྲའྱི་ནང་ལ་སབས་ར་ེམེ་སོན་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོང་དུས་རྒུད་སོབ་སད་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་འགོ་གཅྱིག་བཞག་པ་
རདེ། ད་ལ་ོལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན། ཀུ་ལུ་ཁུལ་ལ་ཆུ་ལོག་ཅྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཆུ་ལོག་ཐངེས་མ་གཅྱིག་མ་རདེ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་
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རེད། ད་ེཚོའྱི་གོང་གུན་ལ་རྱིས་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལམ་སྒེར་སོ་སོའ་ིརྒྱུ་ཅ་ལག་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ེཙམ་ཞྱིག་གོང་གུན་ཆེན་པ་ོཕོག་
ཡོད་པ་མ་རདེ་དེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོལམ་དང་ཆུ་རགས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་གོང་གུན་ཞྱིག་རྱིས་སོར་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་དརེ་ཆུ་རགས་
ཕལ་ཆེར་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ཉྱིས་བརྒྱ་གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་ཆུ་རགས་ཚད་ལྡན་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེ
བསལ་རྒྱུ་ཐབས་ལམ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག།སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཉ་ེཆར་ང་རང་ཚོའྱི་དྲུང་ཆ་ེས་གནས་རང་ལ་ཕེབས་ནས་
ས་གནས་རོང་དཔོན་མཇལ་འཕྲད་ཞུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་ཕུགས་བརན་པོ་ཡོང་བར་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་
འཆར་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོབཀའ་མོལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དབུས་གཞུང་ནས་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག།ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ངསོ་ནས་མཚནོ་བདེ་ཀྱི་དངུལ་ག་ཚདོ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག།ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ལས་འཆར་ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེས་
ཕན་ལ་འབརོ་བ་ད་ེཀུ་ལུ་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༨༠ ཙམ་ཞྱིག་འབརོ་འདུག 
 ད་ེནས་ཨ་ོརྱི་ས་ལ་སོན་ཉེས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༡༤ ཙམ་ཞྱིག་རྒུད་སོབ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། གུན་སོབས་ཕུལ་བ་དེའང་ས་གནས་དེར་གནས་
སངས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ར་བའྱི་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལ་སོན་ཉེས་བྱུང་བའྱི་སབས་ལ་སོན་ཉེས་རྒུད་
སབོ་སད་རྒྱུ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡདོ་པ་རདེ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཚད་གཞྱི་ད་ེལས་བརྒལ་ནས་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་
དུས། སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་གནས་སངས་ཛ་དྲག་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་བསད་ཡོད་དུས་ཚད་ལས་
བརྒལ་བ་སོད་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༡༤ སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་
ཐགོ་ནས་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་མངའ་ས་ེགཞུང་རང་ནས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༥༢ བསོམས་པའྱི་ཧྱིན་
སྒོར་འབུམ་ ༡༦༧ ཙམ་ཞྱིག་ས་གནས་རང་ལ་བཏང་བའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཡོད། དེ་ནས་བང་ཐང་དང་གཅྱིག 
Itanagar ཡྱི་མ་ེསནོ་དང་གཉྱིས། ག་ོཚ་ེརགོས་ལ་ཆུ་རུད་ཀྱི་རྐྱནེ་པས་ཁང་པ་འཇྱིག་སནོ་བཏང་བ། ལ་ཆནེ་ལ་ཆུང་ཁུལ་ལ་ཆ་
མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་དེར་གཡག་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་སད་ཆ་རེད་འདུག་སེ། ད་ེརྱིང་རྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན་གཡག་ ༤༠༠ ལྷག་
ཙམ་ཤྱི་སོན་ཕོག་པའྱི་གནས་སངས་བྱུང་འདུག།དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ལ་སོར་བསོད་འགོ་ཐུབ་ན་ཞེས་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལ་
བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་སེ། དརེ་ཕལ་ཆེར་བ་བེའུ་འདྲ་ཡྱིན་ན་གནམ་ནས་འཕུར་ནས་འབབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་མྱིའྱི་ལམ་
ཀ་སྒང་ནས་འགྲུལ་བཞུད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག།ཆགས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རོགས་སོར་བ་རྒྱུ་
བསད་པའྱི་ས་ཁུལ་ཚང་མར་རགོས་རམ་འབོད་བསྐུལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནས་ས་གནས་ས་ོསོར་གང་
ཐབོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཤ་ཁུ་ཤ་འཐྱིམ་བས་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ད་ེའདྲ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༣ ནང་གསེས་ཀྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོགང་འདྲ་གནང་འཆར་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕབེས་སོང་། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ད་ེས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ དང་ ༢༠༠༥ ལ་མཉམ་འབེལ་དང་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་བབ་ད་ེསོ་སོར་བཟོས་པའྱི་ལོ་ནས་བཟུང་སེ་ཕལ་ཆེར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ ༡༦ 
ཙམ་གྱི་འག་ོསོང་ད་ེདབུས་རང་ནས་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ ༡༨ ཙམ་ཞྱིག་
གྱི་སབས་དེར་མ་དངུལ་ནང་ལ་དངུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ལྷག་ཡོད་པ་ཡྱིནདུས་མ་དངུལ་ད་ེཁོངས་ནས་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་
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བྱུང་བ་རདེ། ལ་ོབཅུ་གངས་ནང་ལ་མ་དངུལ་ཆ་ཚང་རགོས་ནས་དབུས་རང་ནས་འག་ོསོང་གཏངོ་དགོས་པ་ད་ེལ་ོགཉྱིས་གསུམ་
གོང་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཁུལ་ཁག་ ༣༥ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེམྱི་དགོས་
པ་བས་ནས་ས་གནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ད་གྱིན་དཔེ་མཚོན་ད་ེརེད། སེ་ར་ལྡུན་བད་ེསྱིད་གྱིང་གྱི་ཚོང་ཁང་ ༧ གྱི་དཔ་ེམཚོན་ལྟ་
བུ། ད་ེའདྲ་བས་ནས་ས་ཁུལ་རང་ལ་དངུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དབུས་ནས་གཏངོ་མྱི་དགསོ་པར་ས་གནས་རང་ཁ་རང་
གས་ོབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་མྱིག་སནོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་རདེ། ད་གྱིན་གངོ་དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ ༥ དེ་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ནས་ད་ལོ་ལྷོ་སྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཀྱི་མ་
དངུལ་ཆ་ཚང་རོགས་ཏ་ེདབུས་ནས་འག་ོསོང་ཆ་ཚང་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་ོཙམ་ཞྱིག་
རདེ་མ་གཏགོས་རསེ་མ་ལ་ོནས་བཟུང་ས་ེས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༥ ཡྱི་འག་ོསོང་ད་ེརྒྱུན་གོན་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་
ལ་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་འཆར་ཡངོས་སུ་རགོས་པར་རགོས་དངུལ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚསོ་འབད་
བརནོ་མུ་མཐུད་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་ལ་ོརྒྱུན་ ༢ རདེ་ད་ེམ་འོངས་བཀའ་ཤག་སུ་ཕབེས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཁག་གྱི་འག་ོསོང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེབརན་པ་ོབས་ནས་ཕྱིར་ལག་པ་རྐྱང་མྱི་དགོས་པར་རང་ཁ་རང་
གས་ོབདེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་གྱི་གནས་བབ་ཆགས་རྒྱུར་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ཚགོས་
གཙ་ོརྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༩༣,༣༨༡,༠༢༤ གཏན་འབེབས་ཞུ་བར་དགག་བ། མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བཀའ་ཤག་ནས་གནང་བ་ད་ེཧྱིན་
སྒོར་ ༣༩༨,༩༧༢,༡༤༩  
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་ཐགོ་ལ། སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ ཇ་ སྱི་སྨན་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་
གཞྱི་དའེྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག།ད་ེ
ཚོར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༨ པ་ད་ེརྡ་ས་ས་འག་ོལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་བཟ་ོབཅོས་
ཞསེ་ཚོགས་ཁང་ད་ེབཟ་ོབཅསོ་བདེ་པ་ལས་གསར་རྒྱག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཚགོས་ཁང་གྱི་
ས་ཆ་དེར་རོག་ག་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། བཞུགས་སྒར་དརྨ་ཤཱ་ལཱར་གཞུང་གྱི་ལྟྱི་གནས་ཁང་ཚང་མ་དེར་གནས་ཡོད་པ་
རདེ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཞུགས་གནས་ཀང་དརེ་ཡདོ་པ་རདེ། ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་
ནས། རྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ན་གསུང་རགོས་གནང་དགངོས་འཆར་ད་ེདག་ཆ་ཚང་འགྱིག་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་
ཐར་པ་ལགས་ནས། བཞུགས་སྒར་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་སོང་ཙང་དརེ་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོ
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། རྱིས་འགའོ་ིཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ ༡་༤ ཡྱི་ནང་གསེས་པ། ད་ེགངས་སྱིད་མ་ེཏོག་བུ་བཅོལ་
ཁང་གྱི་འག་ོགོན་ཟེར་བ་དེ། ཉ་ེབའྱི་ཆ་ནས་མ་ེཏགོ་བུ་བཅལོ་ཁང་དའེྱི་ཆ་རྐྱནེ་ཞན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ལག་རདེ་ས་ོལ་ོར་ེས་འཁྱིས་ལ་
གསར་རྒྱག་བ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག་མོད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་འདྱིར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཀང་ག་ོརྒྱུ་འདུག ད་ལྟ་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ཟུར་བཀལོ་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ཡྱི་ ད་ པ་དེར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་
གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་
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བཀའ་གནང་སངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། རགོས་དངུལ་གནང་མཁན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེདག་གཙ་ོབོར་འཛནི་དགོས་པ་
ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་ད་ེཁེར་རྐྱང་བས་པ་ཡྱིན་ན་དནོ་ཕན་ད་ེཙམ་མེད་
པ་ཞྱིག་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་དང་། མྱི་མང་། ད་ེབཞྱིན་ནང་སྱིད་ཐུན་མངོ་གྱིས་ག་ོབསྡུར་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དརེ་ཕན་
ཐགོས་ཆ་ེབ་ཡོད་པའྱི་དག་ེམཚན་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་
ཁར་ཐུག་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༨ ནང་གསསེ་རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་མྱི་མང་ཚགོས་ཁང་ཉམས་
གསོ་ཟེར་བ་དེ་རྱིས་འགོ་རང་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་འཁྱེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསོམ་དངུལ་ཙམ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་ཡ་གྱི་ས་ཆའྱི་
གནས་བབ་ད་ེཐོག་མར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཆ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་
གྱིས་ཉསོ་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཆགས་ནས། མཐའ་མ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ས་ཆ་ད་ེཆ་ཚང་། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ Power of Attorney བརྒྱུད་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཚུར་རྱིས་ཕུལ། དེའྱི་ཐོག་ལ་
འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ག་ར་ེབེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན་ཆ་ཚང་བ་རྒྱུ་ད་ེདབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་འགན་དབང་དང་མ་བཟུང་
ན་ཆ་ཚང་གནང་བཞག་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐགོ་ལ་བར་ལམ་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་
བ་རེད། ས་ཆ་དེའང་མྱི་ཚོགས་ཆེ་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་ཕོགས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེའཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་
གསུམ་ལ་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་འཕྲལ་སེལ་འབུམ་བཅུ་བཅ་ོལྔ་ཁ་ཐུག་ཉམས་གསོར་
འག་ོསོང་བཏང་ནས་མྱི་ཚོས་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་ས་ཕྱི་རྱིམ་པ་བྱུང་བ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ལས་
དནོ་ཐག་ཆདོ་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་བྱུང་མ་སངོ་། ད་ེབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དརེ་དངུལ་འབོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་ན་མ་གཏོགས་
ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་གྱིས་ཉམས་གས་ོབདེ་པའྱི་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེམ་ཐུབ་བར་ལ་ད་ལྟ་འདྱིར་སོད་བ་ོམ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སངས་མ་ཆགས་པའྱི་དོན་དུ་སོམ་དངུལ་ནང་ལ་འབུམ་ ༥ ཞྱིག་འཁྱེར་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་ཡྱིན་དུས་ལས་འཆར་
དངོས་སུ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་མཚམས་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེརང་བཞྱིན་འབོད་བསྐུལ་གྱི་ལམ་ནས་ལས་
དནོ་འག་ོའཛུགས་དུས་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རདེ། 
ད་ེནས། གཉྱིས་པ་ད་ེརྱིས་འག་ོ པ་ ཡྱི་ནང་ལ་གངས་སྱིད་བུ་བཅོལ་ཁང་ཟེར་བ་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་ལ་ོལྟར་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཕེད་
ཀ་ཙམ་ཞྱིག་སབེ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབརྒྱུད་རྱིམ་ཙམ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས་དངུལ་འདྱི་རགོས་ཚགོས་ཤྱིག་གྱིས་བུ་བཅལོ་
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ཁང་ལ་ཕུལ། དངུལ་ད་ེཁངོ་ཚརོ་བང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་མདེ་པ་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ད་ེའདྲ་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་བུ་བཅོལ་ཁང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་གྱིས་འགོ་སོང་ཏོག་ཙམ་བཏང་ནས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟ་ོ
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་བསྡུར་ས་རེས་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ས་ཡ་ ༧ ཙམ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
ད་ེནས། མཐའ་མ་དརེ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་བསྡུས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དའེྱི་སརོ་ལ་བཀའ་གནང་སངོ་། ད་གྱིན་གངོ་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་
པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཨ་རྱིའྱི་རགོས་དངུལ་བང་རྒྱུ་དང་འཆར་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ཚུད་པར་ཆ་རྐྱནེ་དང་མ་བཟུང་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཆར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོཚོའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་ད་ེཁས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་གོང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད། བར་ལམ་གཞྱིས་ཆགས་དཔེར་ན། ལྷ་ོ
ཕགོས་ཁག་རྱིས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ད་ལ་ོཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་
ནང་གྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་ཚུད་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལོའ་ིནང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་
ནའང་དེའྱི་འཕྲོས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་སོར་བསོད་བས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཚད་
དང་ལྡན་པའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་དང་གང་འདུག།ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཆ་ཚང་བཟོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་ལས་པས་
བསར་དུ་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་ནས་སོན་འགོའ ་ི PNA ཞེས་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆོག  Participatory Need 
Assessment ཨང་དང་པོར་དེ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ Expert མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ད་ེའདྲའྱི་
ཐགོ་ནས་ PNA བས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚད་ལྡན་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཅྱིག་བལྟས་ནས་མཐའ་མ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ད་ེཡར་ཁྱེར་
ནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་ནང་སྱིད་ནས་ཛ་དྲག་ལོད་ལ་དཔག་པའྱི་གོ་རྱིམ་བསྱིགས་ནས་དངུལ་འབོར་གཏན་
འབེབས་ཡོང་བ་ད་ེཚ་ོད་ེའདྲ་བས་ནས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འཆར་གཞྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡངོ་དང་མྱི་ཡོང་ཟརེ་བ་
ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དརེ་འཆར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཕུལ་བ་རེད། ལྟ་གྲུབ་ག་ར་ེདགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེ
ཚ་ོསྦྱོང་བརྡར་ཕུལ་ཡདོ་པ་རདེ། ཆ་རྐྱནེ་ག་ར་ེཚང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་གྱིས་མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིཐགོ་
ལ་ཕུགས་ལ་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ལས་འཆར་སྤུས་དག་པ་བཟ་ོདགོས་པ་ས་གནས་ཀྱིས་འགན་འཁྱེར་ཏ་ེཕུལ་ནས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་
དརེ་དབུས་ནས་རྱིས་ཐ་ོབརྒྱབས་ནས་དངུལ་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེའདྲ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༩༨,༩༧༢,༡༤༩ གཏན་འབེབས་ཞུ་བར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་
ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་བསོམས་འབོར་དེ་སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་
ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་ཁག་ལྔའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་
རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་འདྱི་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༢,༦༦༡,༠༧༠ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༢,༦༦༡,༠༧༠ ཞུ་བར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་ཁག་ཆ་ཚང་གྱི་སོན་རྱིས་འདྱི་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ ཁ་
རང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་ལན་གསུང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱུར་གོ་སབས་ཡང་བསར་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་
ཆུང་ཆུང་གསུམ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་འདུག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བོད་ཁྱྱིམ་ Selakui ལ་ཨྱིན་ཇྱི་སོབ་ཚན་གྱི་དགེ་
རྒན་མེད་པའྱི་སརོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། འདྱི་ད་ེའདྲ་ཆགས་འདུག།འདྱིའྱི་གསལ་བསགས་ད་ེབཏང་ནས་ད་ལྟ་འདམེས་སྒྲུག་
བརྒྱག་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐགོ་འག་ོབསད་འདུག རྱིང་མྱིན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དག་ེརྒན་བས་ོགཞག་གནང་རྒྱུ་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ Dimapur ལ་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མེད་པ་སོང་ཙང་དེར་
བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་བོད་ཡྱིག་ཉྱིན་མ་ར་ེལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་འཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེར་རྒན་ལགས་ཤྱིག་ག་ོསྱིག་གནང་
ཡོད་ས་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་ལ་ོ ༡ རྱིང་རགོས་རམ་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་
བཞེས་ཤྱིག་ཞུས་འདུག ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་ཟླ་བ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ཚར་འདུག ལོ་ ༡ རྱིང་གནང་རྒྱུ་ད་ེགནང་འདུག།ད་ལྟ་འདྱིར་
གསུང་རྒྱུ་ད་ེརོགས་རམ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་པ་ད་ེརེད་འདུག སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་མྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ད་ེའདྲ་ལ་རོགས་རམ་ཕྲན་བུ་གནང་བཞྱིན་པ་ད་ེའདྲ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
འདུག།ད་ེདག་ལ་རགོས་དངུལ་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག།དའེྱི་དདོ་ལས་ཏོག་ཙམ་མང་བ་ Dimapur 
ལ་དམྱིགས་བསལ་བས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་གནང་འདུག ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུར་དེའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གནས་སངས་དང་རེས་
ལ་གང་འདྲ་གནང་དགསོ་འདུག་ག་ོབསྡུར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
 རྡ་ཤོད་བདོ་ཁྱྱིམ་ད་ེསྒ་ོབརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་པ་ད་ེགང་འདྲ་རདེ་དམ་ཞསེ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་སོབ་
ས་ེཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་སོབ་སེ་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ད་ེའདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། རྡ་
ཤོད་བོད་ཁྱྱིམ་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཁོང་ཚོས་སྒོ་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་དྲྱིན་ཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚརོ་མང་མཐར་སར་
མ་ ༥ ར་ེཡོད། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨོན་ལམ་ཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཙ་ོབ་ོལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གནས་སངས་
ད་ེགསུངས་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པ་གསུམ་ཚོགས་གནང་བ་དང་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཆ་ཚང་གསུང་དུས་ཡང་བསར་འདྱིར་ཞུ་
རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མང་པ་ོམྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དང་པ་ོདརེ་ཕྱི་ནས་མཁས་པ་ད་ེཚོས་རྒྱབ་སོར་ཡག་པ་ོབས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་དང་ང་ཚ་ོ
ནང་ཁུལ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོསངས་འགྱིག་མ་འགྱིག་ད་ེའདྲའྱི་སད་ཆ་མང་པ་ོབཤད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ག་ོམོང། གཉྱིས་པ་
ཚགོས་དུས་གཞནོ་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སེམས་ཤུགས་སསེ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཆགས་སོང་། གསུམ་པ་ད་ེཚགོས་དུས་ང་ཚ་ོམཉམ་དུ་
ཞུགས་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཚད་དང་ལྡན་པ། ད་ེབཞྱིན་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བཀའ་ཤག་གྱི་
དགོངས་གཞྱི་དང་མཐུན་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་རེད་མྱི་འདུག མྱི་མཐུན་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག དེའྱི་ནང་ལ་སོན་བཙུགས་གནང་
མཁན་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། དཔེར་ན། དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེཚོ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཧ་ཅང་བེད་སོད་བཏང་
སོང་། བོད་ཡྱིག་བདོ་སད་བདེ་སདོ་གཏོང་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེའདྲ། ཡྱིན་ནའང་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་གྱི་ཡྱི་ག་ེསྦྱར་ས་དརེ་ཨྱིན་
ཡྱིག་མ་གཏོགས་བོད་ཡྱིག་སྦྱར་བ་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། མང་པ་ོབཤད་ལོང་མྱི་
འདུག གཙ་ོབ་ོད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་སང་སནོ་མ་ཞུས་པ་ལྟར་ད་ེརྱིང་རྒྱ་ནག་གྱིས་ངསོ་འཛནི་བདེ་པ་བོད་ལ་དམངས་གཙ་ོ
བཅོས་བསྒྱུར་བས་ནས་ལོ་ ༦༠ འཁོར་ཡོད། མདང་གོང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རླབས་ཆེན་གྱི་
མཆངོ་བསདོ། བོད་ལ་མང་གཙ་ོབཅསོ་བསྒྱུར་བས་ནས་ལ་ོ ༦༠ འཁརོ་བའྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིདབེ་མདང་གོང་བཏོན་འདུག།ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་གནས་སངས་ད་ེཚ་ོཡོངས་སུ་རོགས་པར་སོན་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་
ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་ཁོང་ཚོས་གང་བཤད་པ་དེར་ངོས་ལེན་མེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། བཀའ་ཤག་ལ་གནད་འགག་ཆེ་
ཤོས་དབུ་མའྱི་ལམ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གོས་མལོ་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སནོ་མ་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ལ་ར་ེབ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོབརྒྱབས་པ་རེད། དེང་སང་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ལ་ར་ེབ་ཡོད་པའྱི་སོར་གང་ཡང་བཤད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡོད་པ་རེད་དམ་མ་
རེད། བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་
ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་ད་ེཚ་ོདེང་སང་འཚོགས་པའྱི་གནས་སབས་སུ་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ཚོགས་ཆུང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་
ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག།ད་ེཚོའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཅེས་ད་ེཚ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ད་ེང་ཚོས་གསུང་བསད་ས་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ཀུ་ཝྱི་ཀོའ་ོལབ་པ་དེས་སྱི་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ལ་ཁ་ོརང་གྱིས་སད་ཆ་བཤད་
ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་སནོ་མ་འབེལ་མཐུད་པ་འབལེ་བ་བས་ཡོད་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོ
མཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་བས་ོམཁན། མུང་ཅྱི་ཀ་དང་ཁངོ་ཚོས་འག་ོའཁྱིད་ད་ེམེད་བེད་ཤོག་ ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ག་ོཡོང་དུས། 
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ཁ་སང་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ཁ་ཤས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་སརོ་ལ་སད་ཆ་བཤད་པ་ད་ེཚ་ོཆུང་ཆུང་རེད་འདུག་
ཧ་ལས་ཧནོ་ཐརོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད་འདུག།དེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱ་ད་ེཡྱིས་མ་བཤད་གོང་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་དམ་མ་རེད། ད་ེསོན་ནས་འབེལ་བ་བེད་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱིས་འབེལ་བ་བེད་ཡོང་བ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། གནས་
སངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཚང་མ་བཤད་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེར་ཐུགས་སྣང་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག མཐའ་མ་དེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ངས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཚིག་རྒྱག་དང་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་གནས་སངས་ཤྱིག་མ་ཞུ་རང་ཞུ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚ་ོགདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་དག་བོ་རྒྱ་དམར་
ལབ་རྒྱུ་ད་ེསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡངོས་སུ་རགོས་པར་ངསོ་ལནེ་བས་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རེ་ཟུང་གྱིས་ཕྱི་ལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བེད་སོད་བཏང་ནས་དག་བོ་འབོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་
གོམ་པ་སོས་ས་མེད་པའྱི་དངོས་པོའ་ིཆོས་ཉྱིད་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་འགལ་བ། འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་
གྲུབ་དང་འགལ་བ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འགལ་བ། བོད་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་དང་འགལ་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
བཤད་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་འགན་ད་ེསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཁུར་དགོས་རེད་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཀང་འགན་འཁུར་
དགོས་རེད། དེ་མཁྱེན་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་གནད་འགག་གཙོ་བོ་དེ་མྱི་ལ་སོན་བརོད་བེད་ཀྱི་མེད། དག་བོ་རྒྱ་
དམར་གྱི་དར་ཆ་འཁུར། ད་དུང་དག་བ་ོརྒྱ་དམར་ལ་དག་བ་ོལབ་ངེས་ཀྱི་མ་རེད་ལབ་མཁན་ད་ེའདྲ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སེབ་ཡོང་དུས་
སེམས་པ་བད་ེབ་ོམྱི་འདུག སྱིད་པ་ོམྱི་འདུག།མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་ད་ེའདྲ་ལ་ང་ོརྒོལ་ཡོད། ད་ེདག་དང་གོགས་ང་ོམ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་
ནས་རདེ་འདུག་ཅེས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ཐུགས་ར་ེབ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་མང་གཙ་ོའགན་དབང་
ཡོངས་རགོས་མྱི་མང་ལ་གནང་། མྱི་མང་གྱིས་སྐུ་ཚབ་བདམས། བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་རེད། སྱིད་སོང་ད་ེའདྲ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ནས་
འགན་འཁུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འགན་འཁུར་གནང་མཁན་ཚང་མས་ས་ོསོས་གང་ཐུབ་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བས་ན་མ་འགྱིག་པ་མེད་རེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་སྱིད་སོང་གྱིས་གསལ་འཆད་གནང་དུས་གསུང་རྒྱུར་
འགན་སྡུར་བེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཉྱིན་ཁ་ཤས་སོན་ལ་གསུངས་སོང་། འགན་སྡུར་གནང་རྒྱུ་ད་ེལོ་ལྔ་བཅུ་དང་བཅུའྱི་བར་ལ་ཧ་ཅང་
ཤུགས་ཆནེ་པ་ོགནང་སོང་། གནང་བ་མ་ཟད་ལྷན་ཁང་ར་ེར་ེདཔ་ེབཞག་ནས་གནང་སོང་། ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་མྱི་ང་བཟ་ོའདྲ་མང་པ་ོཡོད་
ཀྱི་རདེ། ག་ོསངས་དེར་ག་ར་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ག་ོསོང་ཟེར་ན་ལ་ོ ༥༠ ཡྱི་གྲུབ་འབས་ལས་ལ་ོ ༡༠ ད་ེལྷག་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ། ཆབ་སྱིད་
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དང་དཔལ་འབོར། ཤེས་རྱིག། འཕྲོད་བསེན། བད་ེསྲུང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ད་ེའདྲའྱི་
རྣམ་པ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོཕྱིན་སོང་སྙམ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཨ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ང་རང་ཚརོ་བ་བྱུང་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རདེ། གསུང་སངས་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་ཏག་ཏག་ཨ་ཡྱིན་ནམ། དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་བཙན་བོལ་གཞུང་
ཆགས་པ་ནས་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ག་ར་ེཟརེ་གྱི་ཡོད་ཅ་ེན་བོད་མྱི་བཙན་བོལ་བ་ཚ་ོབཙན་བལོ་ནང་ནས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་ཟརེ་བ་ད་ེགཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་སྙམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་
ལན་འདབེས་སམ་གསལ་བཤད་ག་ར་ེབསནོ་རྒྱུ་ཡོད་ན་སྙམ། ད་ེནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལ་ 
Obama ཡྱིས་འཛིན་སངོ་སབས་ཐོག་མར་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་དང་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རདེ་མ་གཏགོས་ཕལ་ཆེར་དེའྱི་སོན་ལ་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག ང་ཚསོ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ག་ོསོང་། དག་པ་ནས་གསུངས་པ་དང་ཀུན་སངོ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་མེད་
ད།ེ ང་ཚསོ་ག་ོསངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ག་ོཡྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༩ ལོའ་ིཞྱི་བའྱི་གཟངེས་རགས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཨ་
རྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསརེ་གྱི་རགས་མ་ལ་སོགས་པའྱི་གཟངེས་རགས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེ
ཡྱི་འཚ་ེབ་མེད་པ་དང། འབེལ་མོལ་དང་ཞྱི་མོལ་གྱི་དགོངས་པ། དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་བོད་པའྱི་ར་དོན་དང་བདེན་
མཐའ་སེལ་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་གནང་བ་དང་དགངོས་པ་བཞེས་པས་གཟེངས་རགས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་
ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་བསད་པ་དེ་ཚོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ སོན་ལ་བྱུང་མེདཔ་འྱི་རྣམ་པ་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཨ་ཡྱིན་ན་
བསམ་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ེལས་སད་ཆ་གནད་འགག་ཆེ་བ་ཞྱིག་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞ་ེན། སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱིས་འགན་བཞེས་པ་
ནས་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་ཐེངས་མ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ང་མེད་པ་ནང་བཞྱིན་ཁྱེད་རང་གྱིས་འགན་ཁྱེར་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་
བྱུང་། ད་ེབ་ོཡུལ་ལ་མ་ཤོང་ནས་གཉྱིད་མ་ཁུག་པ་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོབྱུང་ཞསེ་གསུངས་སངོ་། ད་ེའདྲའྱི་གསུངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ། དེ་ཚོར་སོན་བརོད་མེད། ཚོར་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་བསོམས་དེར་ག་རེ་
གསུངས་སོང་ཟརེ་ན། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་དང་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོབྱུང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
ངས་མ་ཤེས་པ་ད་ེསྐུ་མདུན་གྱིས་ང་མེད་པ་ནང་བཞྱིན་འགན་ཁུར་གསུངས་པ་ད་ེལས་ཀ་གཞན་ཚང་མར་ག་ོའདུག བོད་གཞྱིས་
བསེ་གཉྱིས་འཛོམས་རྒྱུ་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་རྱིས་གཞྱི་ད་ེཞག་པ་ོའགའ་ཤས་སནོ་ལ་གསུངས་པ་རདེ། འདྱི་རྱིས་གཞྱི་ད་ེད་ལྟ་བར་
དུ་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་གནང་བ་རདེ། ད་ལྟའང་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་འངོས་པར་ཕལ་ཆརེ་གནང་གྱི་རེད། དའེྱི་
ཐགོ་ལ་ཁྱེད་ཚ་ོསེམས་ཁལ་བདེ་དགོས་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེའྱི་རྱིས་གཞྱི་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། བཀའ་ཤག་གྱིས་
འགན་འཁྱེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་རེད་དམ་མ་རེད། ཁ་སང་ཡང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པ་ོགསུང་རོགས་
གནང་། ད་ེཚོ་ཐམས་ཅད་བརྡ་ལན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ། བྱུང་མ་ཐམས་ཅད་ང་ཡྱིན། མ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཁ་ོརེད་
ཟརེ་བ་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག ད་ལྟ་བར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༦ ཙམ་གྱི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན་ང་རང་ཚ་ོགནས་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེགནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་སྙམ། ང་ཚོ་གོས་མོལ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་རེ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱིས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སོར་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དེར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་ཐོག་ལ་འཆར་སྣང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིདགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ད་ེ
ཧ་ཅང་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པ་ོདང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་གསུངས་སོང་། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ལྷན་ཁང་ལ་དྲྱི་
བ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་པའྱི་སབས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེལག་ལེན་མ་འཁལེ་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང་མེད་གསུངས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ན། ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ལག་ལེན་མ་འཁེལ་བ་གཉྱིས་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེ
དང་མངའ་སེ་གཅྱིག་དང་། རོང་དཔོན་གཅྱིག་པ། དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་དུས་ཕྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་འཁེལ་
རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མེད་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེག་ར་ེབས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་ལེན་འཁེལ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། དེ་
གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དང་རྱིང་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་ག་ར་ེབས་ནས་དེའྱི་སྒང་ལ་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་
ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞན་པ་ཞྱིག་འདུག ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་
པའོ་ིའཆར་སྣང་ཡོད་གསུངས་པ་དེར་ཁ་སང་ངས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་དེར་ལན་འདེབས་ཀང་གནང་སོང་། དབང་ལྡན་འགན་
འཛནི་མ་རདེ་དམ་གཏོང་ལེན་འགན་འཛནི་མ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་ལན་ཕབེས་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀའ་
ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འདྱི་སྱིད་སངོ་དང་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྱིད་སངོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་མདེ་ཀྱི་སད་
ཆ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། གོ་སབས་གནང་རོགས་གནང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ། ད་ེཡྱིན་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ད་ལྟ་ཁ་སང་གསལ་བཤད་གནང་བ་ད་ེདང་
འབེལ་ནས་བག་ོགེང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ལ་འབེལ་བ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ལ་དངོས་གནས་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོབཅུ་དང་། ལ་ོཉྱི་
ཤུ། སུམ་ཅུ་རེས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགོ་ ད་ལྟ་འཛིན་སོང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སབས་ལ་དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད། བས་ོརྒྱུ་དེའང་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་གཉྱིས་ཙམ་བས་ནས་འཕྲལ་སེལ་བསོས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་དེར་
ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་དམ། དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོསེལ་རྒྱུ་གནད་འགག་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག།ད་ལྟ་ནས་ཕུགས་རྒྱང་
རྱིང་པ་ོདགོངས་པ་བཞེས་ནས་ད་ེཚ་ོགནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་ས་ོགཞག་པ་
ད་ེཚོ་ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་འོག་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོར་གཞྱི་བཅོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཚགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཤག་གསལ་བཤད་ཀྱི་བག་ོགེང་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་
ཞྱིག་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་བ་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་ཞུ་འབུལ་བ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་དེབ་སེལ་ད་ེཚོ་བསར་བཟོ་བ་རྒྱུ་ད་ེཚོ་བརན་པོ་བཟོ་རྒྱུ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྟ་ེགནས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་བཟ་ོབཅོས་ཡར་རྒྱས་བས་
པ། ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་པ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་ནའང་རེད། འཕྲལ་དང་ཕུགས། ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆབ་སྱིད་
དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ས་བརན་གྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་མཐར་ཕྱིན་པ་ད་ེའདྲ་གནང་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁ་སང་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ད་ེང་རང་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་བ་ོབསདེ་མང་པ་ོརག་བྱུང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཐུགས་ར་ེ
ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སནོ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་ཚུལ་གསུམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དའེྱི་སོན་ལ་བོད་ནང་
གྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སངས་ད་ེཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། ཛ་དྲག་ཟརེ་ན་འདྲ་གང་ལྟར་དགོས་པ་ད་ེམྱི་མང་གྱི་སྱི་ཁང་དགོས་པ་ད་ེདང་། སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གསར་ཉ་ོདགོས་པ་ད་ེཚ་ོ
ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ལས་འཆར་
མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་བསད་པ་ཆགས་བསད་འདུག།རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་གསར་འབོར་བའྱི་སོད་ཁང་ཛ་དྲག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་ད་ེཚོའྱི་སྒང་ལ་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞག་ནས་ལས་གཞྱི་ཕག་བསར་གནང་རྒྱུའྱི་ག་
སྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག།དོན་ཁང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མང་པ་ོཞྱིག་གསར་རྒྱག་བེད་བཞྱིན་པ་དང་། ལས་འཆར་འགོ་
བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེནས་བོད་ནང་གྱི་ཆབ་
སྱིད་བཙོན་པའྱི་སོར་དེ་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་སོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་འདྲྱི་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀའ་ཤག་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེའདྲ་ཡོད་ཀྱི་མ་རདེ། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། གང་ལྟར་དེའྱི་སྒང་ལ་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་བ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མ་ར་ལྟ་བུ་ད་ེཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་ད་ེཚོ་གསལ་པ་ོཤེས་དགོས་པ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་
བསད་འདུག་ཅེས་ཆེད་དུ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ཆེད་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཞྱིག་ས་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་འདྱི་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ངས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་བལྟས་ན་ང་རང་ཚའོྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེགང་འདྲ་བས་ནས་ཕྱིན་ཡོད་ན་བསམས་
ནས་ཉེན་ཁ་དང་སེམས་ཁལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་མཐོང་ནས་ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གམ་སྱིད་སོང་
མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ཁ་སང་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཚོང་པ་
གགས་ཅན་ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་ལ་ཨ་རྱིར་གནས་སོད་བེད་མཁན་ཀུ་ཝེ་ཁུ་ཟེར་མཁན་དེས་ས་བརན་གྱི་བརྒྱུད་ནས་སད་ཆ་
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མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་གྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཧ་ག་ོཡྱི་འདུག་ཀང་དརེ་ག་
ར་ེཡྱིན་ནམ་གང་ཡང་རྱི་ཡྱི་མྱི་འདུག།གང་ལྟར་བརན་པར་ད་ེདང་ཕག་བྱིས་དེ་ཕར་འབོར་བའྱི་རེས་ལ་གོངས་ཤག་ལབ་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་འདུག།དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་སྒང་ལ་ཐུགས་ཁལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། 
ད་ེདྲྱི་བ་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ག་ར་ེརེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཨ་ོསྱི་ཀ་ོལྱི་ལ་གན་རྒྱའྱི་ལམ་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་
ཟུར་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་དང་། ད་ེཚ་ོརོགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཚབ་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་ཚང་མ་བཙོན་
ཁང་དུ་མ་ཚུད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བ་མེད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་
ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་དང་འབལེ་བ་ོཡདོ་པ་གསུང་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་
ནས། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོགཏོང་ཐབས་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཞསེ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་མཚམས་གཞག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་གནང་བ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གསལ་བཤད་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་གཙ་ོབོ་བཀའ་
གནང་རྒྱུ་ད་ེལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སོར་ལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལྔའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་རེད་དམ། ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེབེད་
ཀྱི་རདེ་དམ་ཞསེ་པ་ད་ེརདེ། ལྔའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་བདནེ་མཐའ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་བསལ་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ད་ེའདྲ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེད་ལྟ་གང་དུ་སེབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་གསལ་བཤད་ནང་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་སྒྲུབ་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་མ་བསྒྲུབས་ན་ང་ཚ་ོསུའྱི་བཀའ་སྒྲུབ་དགོས་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས། དྲྱི་བ་ག་ར་ེཡོད་ཅ་ེན། ང་ཚོས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་གང་ཙམ་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་
གང་ཙམ་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆགོ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་ང་རང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་འསོ་འདམེས་བས་པའྱི་སྱིད་སོང་ལ་གནང་ཟྱིན་
པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆྱིག་སྱིལ་དང་རང་ཁ་རང་གསོ། བས་ཙང་རང་ཁ་རང་གསོ་
གང་དུ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཆྱེིག་སྱིལ་གང་དུ་ཡོད་པ་རེད་དམ། གཞྱིས་ཆགས་ཉམ་ཆུང་ནང་གྱི་མྱི་ཉམ་ཆུང་ད་ེདག་རང་འཇགས་
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བསད་འདུག།བསྒྱུར་བ་ཕྱིན་མྱི་འདུག།ཆྱིག་སྱིལ་ཐོག་ལ་ངས་ཞུ་དགོས་མ་རེད། ཚང་མའྱི་མཁྱེན་གསལ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཁོར་
ཡུག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆྱིག་སྱིལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 

ད་ེནས་སབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལ་ལྟ་སངས་དང་གདྱིང་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ལྟ་
བུ་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་སོང་། ས་ོས་ོརང་
ཉྱིད་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚད་མཐ་ོབ་ོད་ེའདྲ་གང་ཡང་མྱིན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚད་མཐ་ོབ་ོད་ེ
འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཡང་སྱིད་སོང་ལངས་ཀྱི་རདེ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་ཚད་མེད་ཙང་སྱིད་སངོ་ལང་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཆབ་སྱིད་ཐགོ་
ལ་མཁས་པ་མྱིན་ནའང་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕགོས་སྱིག་གཞྱི་ཐགོ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་
ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཏོག་ཙམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་
སྙམ། སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཟུར་ཟ་བ་རྒྱུ་དམའ་འབེབས་བ་རྒྱུ། མྱི་སྒེར་གྱི་སོད་ཚུལ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
ཚགོས་གཙསོ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེནས་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༢༩ པའྱི་ནང་
གསསེ་ ༡ པའོ་ིནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཞསེ་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་མཉམ་རུབ་
ཀྱི་འགན་འཁུར་ད་ེགང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ས་ོསོར་ད་ེའདྲ་ཚོར་བ་ཡོང་གྱི་འདུག དྲྱི་བར་ལན་ཐབེས་ཀྱི་མེད་པ་
དང་། དྲྱི་བའྱི་ལན་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གཙོས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་དུས་སུས་ལན་
བསོན་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་བསོན་པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་མ་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་
ལ་ས་ོསོས་མདེ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་སོར་ལ་གསུངས་པ་རདེ། ཏན་ཏན་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་
འགྱུར་སྦྱོར་སོད་སྱིད་བྱུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཞསེ་པ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད། ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་
ནང་ལ་མ་གཏོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་བ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་གང་ཡང་ལག་ལེན་བསར་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀོད་པ་
ཙམ་མ་གཏགོས་ད་ེག་རང་བསད་ཡདོ་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་བ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ལག་ལནེ་གང་ཡང་བསར་ཐུབ་མ་སངོ་ཞསེ་
ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་གསུང་རྒྱུ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་སོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་
སྒང་ལ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། སྱིར་བཏང་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་སྱིད་སོང་ལ་བཀའ་
འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུས་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཚགོས་ཚར་བ་རདེ། དེའྱི་ནང་ལ་སྒྲུབ་དནོ་དང་མ་བཟུང་ན་ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ནས་མཁས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་གཞོན་སེས་དང་ཤེས་ཡོན་མཁས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གདན་ཞུ་བས་
ནས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་དཔྱད་རམོ་ད་ེའདྲ་སགོས་སྦྱང་བས་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ེའདྲ་ག་ཚོད་ཅྱིག་རག་ཡོད། ད་ེཚ་ོཕོགས་བསྱིགས་བས་ནས་འགེམ་རྒྱུ་དང་དེབ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་
མེད་ཅེས་ཞུ་དུས། སབས་དརེ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟེར་ན། ང་ཚོར་དེབ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་མཁས་པའྱི་གསུང་ད་ེ
ཚ་ོཕགོས་བསྱིགས་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་བསམ་ཚུལ་ཉན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་པའྱི་ལན་ད་ེབསནོ་སོང་། ཁ་སང་བཤད་ཡོང་
དུས་ཕོགས་བསྱིགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཀང་གསུངས་སོང་། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ད་ེརྱིང་འགེམ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་
སོང་ཡང་། དེ་རྱིང་འགེམ་མ་སོང་། ད་ལྟ་སེབ་མ་སོང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་གང་ཡང་རག་མ་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སོ་
སོས་སོན་མ་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་སྒང་ལ་མང་པ་ོབལྟས་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་མང་པ་ོབས་ཡྱིན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་
སྣང་ཞེས་པའྱི་འཆར་སྣང་ད་ེཁྱོན་ནས་མཐངོ་མ་སོང་། འཆར་སྣང་ད་ེདང་ད་ེའདུག།དཔལ་འབོར་སྒང་ལ་ད་ེའདུག།ཤེས་ཡོན་སྒང་
ལ་དེ་དང་ད་ེའདུག།ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་ར་དོན་སྒང་ལ་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་འཆར་སྣང་ད་ེདང་དེ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག། ལྔ་
བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ཡང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་པ་ཁྱོན་ནས་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག།ད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་དུས་སབས་ལའང་དེ་ག་རང་རེད། ག་ཚོད་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཉན་པ་ཡྱིན་ན། དགོང་མོ་ནང་ལ་བརན་
བལྟས་ནས་ཉན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱོན་ནས་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག།དཔལ་འབོར་གྱི་སྒང་ལ་ལྔ་ཡྱི་འཆར་སྣང་། ང་ཚ་ོདཔལ་འབོར་དང་། 
རྱིག་གནས། ར་དོན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་སྣང་ད་ེའདྲ་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ེསོན་མ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢། 
༢༠༡༣ ནས་འགོ་བསད་པ་དང་། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་སབས་སོན་མ་ནས་འགོ་བསད་པའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་ལས་འཆར་ད་ེའདྲ་
མཇུག་སོང་བེད་པ་དང། གྲུབ་འབས་སོན་པ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་སོན་མ་ནས་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་རེད་མ་གཏོགས་མ་འོངས་པའྱི་
ལྔའྱི་ནང་ལ་འཆར་སྣང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་དང་། ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་འཆར་སྣང་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཁྱོན་ནས་རག་རྒྱུ་མྱི་
འདུག།གཞྱི་འཇགོ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག། དཔ་ེམཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ཡྱིན་ཞསེ་པ་ཞྱིག། གསལ་གསལ་རནེ་རནེ་
མང་ཚོགས་ལ་བསན་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདྲ་བོ། ང་ཚོའྱི་འཆར་སྣང་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ལྟ་གྲུབ་དང་མ་བཟུང་ན་འཆར་སྣང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད། 
ད་ེའདྲ་བས་ནས་གོམ་པ་སོ་དགོས་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཁྱོན་ནས་མཐོང་མ་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གཞྱི་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དེབ་ད་ེའགེམས་པ་ཡྱིན་ན། མཁས་པའྱི་གསུང་བཤད་ད་ེཚ་ོརག་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་ནས་བལྟ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དཔལ་འབོར་དང་། ར་དོན། རྱིག་གནས་སྒང་ལ་འཆར་སྣང་འདྱི་འདུག་ཅེས་ས་ོསོར་ཤེས་རྒྱུ་ཞྱིག་རག་མ་
སོང་། མཐངོ་མ་སངོ་། རདེ་མ་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཁ་སང་གོས་ཚགོས་ཀྱི་གསོལ་ལོག་སེང་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ནས་བཞེས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཁུར་ཏ་ེཞུས་པ་ལྟར་
ཕུལ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་ད་ེཁ་སང་གསོལ་ལོག་སེང་ཕུལ་སོང་། ཚོགས་གཙོའྱི་སར་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་མུ་
མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ལགས། ཚང་མ་རདེ་དམ། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་ག་ར་ེའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་ར་ེ
རདེ་གསུངས་དང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོབཀམ་ཚར་བ་ཡྱིན་ལབ་སོང། བཀམ་མྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀམ་མ་སོང་། གསལོ་ལགོ་སེང་ལ་བཞག་སངོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་བག་ོགེང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་
ས་ོསོས་གསལ་བཤད་བས་པ་དང་། དུས་རྒྱུན་དུ་བ་ོའཚབ་བ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད།ེ ད་ེརྱིང་ང་རང་ཚོས་བག་ོགེང་བེད་པའྱི་སབས་སུ་མ་
འངོས་པར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གལ་སྱིད་དུས་ཚདོ་ཉནེ་འཕྲང་ཅན་ཞྱིག་བསབེས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོ
ག་ར་ེབདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། ཕལ་ཆརེ་དནོ་དག་གཙ་ོབ་ོདེར་ཐུག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་སྙམ། ང་རང་གྱིས་ག་ོབ་ལནེ་པ་ལྟར་ན་ལྔ་དང་
ལྔ་བཅུ་ད་ེང་ཚ་ོབསམ་བོའ་ིཆ་ནས་ག་སྱིག་གང་འདྲ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། ལས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་རདེ་སྙམ། ང་
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ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚརོ་གདམ་ཀ་ད་ེཙམ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་དུས་ཚདོ་ཛ་དྲག་ཅན་ཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་སེབ་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་སྙོབ་
ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་སངོ་། བོད་ནང་གྱི་འབལེ་ལམ་ཐགོ་ལ་སྙབོ་དང་མ་སྙོབ། ད་ེབཞྱིན་གདོད་མའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་། ཁརོ་ཡུག་ལ་
སོགས་པའྱི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོམ་སྙབོ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་འོངས་པ་ད་ེལས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་རདེ་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་རྐྱནེ་ར་གཙ་ོབ་ོཐུག་པ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་འགོ་ལ་ང་རང་ཚ་ོའགན་འཁུར་
མཁན་ཚ་ོནང་ཁུལ་ཆབ་སྱིད་དཀའ་ངལ་ནང་ཚུད་ནས་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་གཏོང་དགོས་འཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་མུ་མཐུད་
ད་ེའདྲ་འག་ོབསད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོག་སྱིག་ཅྱིག་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བའོ་ིག་སྱིག་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་
ངས་སེབ་ཡདོ་པ་རདེ་སྙམ། ད་ལྟའང་དྲྱི་བ་འདྲྱི་སངས་ཀྱི་འགོས་ནས་ཁྱདོ་འགྱིག་མ་སངོ་ང་འགྱིག་ཡོད། ང་ཚ་ོདང་ཁངོ་ཚ།ོ ད་ེརྱིང་
དྲྱི་བ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བཀའ་ཤག་དང་། ང་རང་ཚ་ོབོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གཟྱིགས་མཁན་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་
དུ། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཆེད་དུ་དྲྱི་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་སྙམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཉེ་ཆར་
བོད་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཡང་བསར་སད་འབོད་བརྒྱབས་ནས་ཁོ་རང་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་ལོ་ ༤༡ ལྷག་རྒྱུའྱི་
དུས་ཚོད་སབེ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དུས་ཡུན་རྱིང་ཤོས་གས་ཤྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་ད་ེརྱིང་དྲྱི་བ་ག་ར་ེདྲྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ང་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོཆ་ནས་གལ་སྱིད་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆ་ེཞལ་མ་བཞུགས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོམཉམ་དུ་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནས་འབེལ་བ་
གང་འདྲ་བས་ནས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བོའ་ིདྲྱི་བ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ཏན་ཏན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ལ་ང་ཁམས་པ་ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཨ་མད་ོཡྱིན། ང་དབུས་གཙང་ཡྱིན། ངས་བསམ་བོའ་ིའདྱི་
གཏོང་གྱི་ཡོད། ང་འདྱིའྱི་ཕོགས་གཏོགས་ཡྱིན་ཞེས་གཏོང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་སེབ་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ་ཁ་སང་ས་ོསོས་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉ་ེལམ་དུས་དབེ་ཅྱིག་གྱི་སོར་ལ་གེང་སོང་བས་པ་ཡྱིན། ད་ེདུས་ས་ོསོས་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ད་ེང་ཚ་ོམང་བ་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
བསམ་བ་ོམཐངོ་ནས་ལས་ཀ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅསེ་ངས་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེབཙན་བོལ་ནང་གྱི་རགོ་ག་དང་ང་རང་ཚའོྱི་དཀའ་ངལ་
ད་ེཤེས་ཀྱི་མེད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལཐུག་པའྱི་སབས་སུ་དག་བ་ོརྒྱ་དམར་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་ན་འདྲ། རྒྱལ་སྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་
ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་ན་འདྲ། ང་ཚོ་ཁ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བསེབས་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་འདྱི་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་ངོས་ནས་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་གསར་འགྱུར་ནང་ལ་བསང་རྒྱུ་ད་ེ༸སྐུ་ཕྲངེ་བཅ་ོལྔ་པའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་སོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཐགོ་
ལ་ས་ོསོའ་ིཁ་ེཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་གནད་དོན་ཞྱིག་ཐབོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དང་པ་ོགནད་དནོ་ད་ེརོད་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེརེད། རདོ་
གཞྱི་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ག་ར་ེབདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཉ་ེལམ་གྱི་དུས་དབེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གསར་འགྱུར་གཟྱིགས་གནོངས་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཞལ་མ་བཞུགས་པའྱི་དུས་
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ཚདོ་ཅྱིག་ལ་བོད་མྱི་ཚང་མ་ཁ་འཐརོ་འག་ོཡྱི་རདེ། བོད་གཞུང་ཁ་འཐརོ་འག་ོཡྱི་རདེ་ཅསེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གང་
ལྟར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ། གསར་འགྱུར་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རེད། 
དེར་ཨྱིན་སད་ཐོག་ལ་ཞུས་ན་ Planted Story ལབ་ཀྱི་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐད་ཀར་བཟོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་ང་ཚ་ོདུས་ཚོད་ཕྱིས་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟའང་ང་ཚ་ོགཉྱིད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱིས་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཞལ་བཞུགས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བའོ་ིཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་ཡྱིན་
ན་འདྲ། བཀའ་ཤག་ཕོགས་ནས་ག་སྱིག་གང་འདྲ་བདེ་ཀྱི་རདེ། རྒྱལ་སྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ང་ཚསོ་བརྡ་ལན་གང་འདྲ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་དེའྱི་འགྲུབ་འབས་གཙ་ོབ་ོད་ེརང་དབང་དང་མང་གཙོ། ཡྱིད་ཆེས་
ཡོད་པ། བོད་མྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་འཐབ་རོད་བ་རྒྱུའྱི་ཡྱིན་ཆེས་ད་ེགནང་བ་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་དའེང་ད་ེའདྲའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྲུང་སབོ་བེད་དགོས་
པ་ད་ེང་ཚའོྱི་འགན་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ཟྱིན་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་དྲྱི་བ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ད་ལྟ་
ཕག་སྦྲལེ་ཚང་མས། ཕག་སྦྲལེ་གཅྱིག་པུའྱི་ཚད་ཀྱི་མ་རདེ། གསན་གཟྱིགས་གནང་མཁན། དྲ་རྒྱ་ནས་གཟྱིགས་མཁན་ཚང་མས་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེགསན་པ་རེད། གཟྱིགས་ཐགོ་བྱུང་བ་རདེ། ངའྱི་སེམས་ལ་ཟུག་ཤོས་ད་ེདང་། ངའྱི་
ར་ེབར་ང་རང་ཚ་ོཕག་སྦྲལེ་ཆ་ཚང་རམ་ཟན་བོད་མྱི་ཚང་མས་ག་ོདགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་སྙམ་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་སྱིད་སོང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ང་མེད་པ་ནང་བཞྱིན་འཆར་གཞྱི་སེལ་རོགས་གནང་གསུངས་བ་དེ། 
ངས་བརྡ་ལན་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གཅྱིག་པུར་ངསོ་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུ་ལའང་ངོས་འཛནི་བེད་ཀྱི་མེད། 
ང་རང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་ཚང་མ་དང་། བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་བོད་ཀྱི་ར་དནོ་ཐགོ་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནའང་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མ་ནུས་པ་གཅྱིག་དཔུང་
ཐགོ་ནས་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག།ང་རང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་དརེ་ཕྱི་མྱིག་བལྟས་ནས་ང་ཚསོ་འགྱིག་པ་ག་ར་ེབས་འདུག་མ་འགྱིག་པ་
ག་ར་ེབས་འདུག།དེར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་མ་འོངས་པ་འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་གདྱིང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་
མོལ་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སོ་སོའ་ིསྒེར་གྱི་ན་ཚ་ཡར་དཔུང་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཟྱིན་ནས་ཁོང་ཚོ་
བཀའ་ཤག་རེད། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རེད་ཅེས་མཛུབ་མ་ོའཛུགས་རྒྱུ་ད་ེངའྱི་བསམ་པར་ཁ་སང་གྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེངའྱི་
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ངསོ་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ཁ་སང་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དེའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོའྱི་
ངསོ་ནས་སེམས་ལ་འཇོག་དགོས་པ་ག་ར་ེརེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་བཙན་བལོ་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེསེབ་
ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ Post Dalai Lama ལབ་ནས་སད་ཆ་འཆད་དུས་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལྷག་པར་དུ་བགེས་པ་ར་ེཟུང་ནང་གྱི་ག་ར་ེགསུངས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སད་ཆ་ད་ེམ་བཤད་མདོག་མདོག་
ཅྱིག་གསུངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་བ་ཡྱིན་ན་དད་པའྱི་རྐྱེན་པས་རེད། བསམ་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག 
དད་པ་ང་རང་ཚོས་དེ་ག་རང་བཅངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་རོག་རྐྱེན་པས་རེད། ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཞདེ་སྣང་རྐྱནེ་པས་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག།བས་ཙང་ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཞེད་སྣང་རང་ལ་འཐྱིམ་ནས་གལ་ཏ་ེས་ོསོའ་ིནུས་པ་དཔུང་རྒྱུ་ད་ེབོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མ་
དཔུང་པ་ཡྱིན་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ཐུགས་ར་ེཆེན་པ་ོགནས་ས་ང་རང་ཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་སེང་ལ་མྱིག་དཔེ་ལྟ་ས་ང་རང་
ཚའོྱི་མང་གཙ་ོད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་ང་ོབ་ོད་ེསྲུང་བརྱི་ཞུ་སའྱི་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་ག་ོསབས་ད་ེལེན་མ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གད་མ་ོཤོར་སའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ེངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་ངོས་ནས་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་གཞུང་ངོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་ལ་ོལྔ་བཅུ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། གང་ལྟར་བདེན་མཐའ་མ་སེལ་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་གཅྱིག་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ད་ེམཉམ་རུབ་
ཐགོ་ནས་བཙན་བོལ་གཞུང་འོག་ལ་འཁྱིད་སེབ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེངའྱི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརྱི་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་
རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བདོ་གཞུང་ངསོ་ནས་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ད་ེའདྲ་སེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སང་ལམ་ནང་ལ་
སད་ཆ་ད་ེའདྲ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ལ་དག་ངསོ་འཛནི་མ་བདེ་པའྱི་དཀའ་ངལ། སེམས་པ་ཧ་ཅང་ས་ོབ་ོརདེ། ཧ་ཅང་ཐབས་ས་ོ
བོ་རེད། ཧ་ཅང་འུ་ཐུག་པ་ོརེད། གང་ཟག་དེ་ཚོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྙྱིང་ར་ེཁྱེད་རང་བསམ་བ་ོད་ེའདྲ་ག་རེ་བས་ནས་འཁོར་གྱི་
འདུག ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་སོན་ལ་ང་རང་ཚོར་བཙན་གསོད་བེད་མཁན་གྱི་དག་བོ། ང་རང་ཚ་ོམྱི་རྱིགས་གཅྱིག་མྱི་གསོད་ཁག་
སྦྱོར་བེད་མཁན་གྱི་དག་བོ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་དབང་ཡོད་བེད་མཁན་གྱི་དག་བོ་དེར་དག་བ་ོམ་མཐོང་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ་དམ་ཞསེ་ཚོར་བ་སོང་དགསོ་པ་བཙན་བོལ་བདོ་གཞུང་གྱི་ཕག་ལས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་
འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གལ་ཏ་ེའདྱི་ང་རང་ཚ་ོཚརོ་བ་མཉམ་དཔུང་བདེ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་
ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པར་ང་རང་ཚོའྱི་ར་དོན་ལ་དམྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞྱིག་དག་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་གཉེན་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་རང་ཚ་ོམག་ོསྒུར་རྒྱུ་དང་། ད་ེབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བོད་ནང་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐད་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་བ་དང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞག་པ་ད་ེང་ཚོས་ཁྱབ་
བསགས་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ལ་དག་གྱི་མ་རེད། བོད་ནང་ལ་སད་འབོད་ར་ེར་ེབེད་དུས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེབོད་ལ་གདན་
འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ད་ེང་ཚོས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཙན་བོལ་གཞུང་ངོས་ནས་དང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་
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ཐུགས་སྣང་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ངས་གཙ་ོབོ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེང་རང་ཚ་ོབཙན་
བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་བོད་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་ཚོར་ང་དོགས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ཡྱིན་ནའང་བཙན་བོལ་
ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་ང་ཚོས་མཁྱེན་དགོས་པ་ག་ར་ེརེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོམཐའ་མཇུག་དེར་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་
བོད་གཞུང་གྱི་འགོ་ལ་ང་ཚ་ོཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པ་ཞྱིག་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་ནུས་པ་དཔུང་ས་ཚང་མ་བཙན་བལོ་བོད་
གཞུང་ཡྱིན་ཞསེ་པ་ཞྱིག་ང་ཚའོྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་ཤར་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ངས་ཞུ་དགསོ་དནོ་ག་ར་ེ
ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཕྱི་དང་ནང་ནས་སད་ཆ་འདྲྱི་དུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ག་ར་ེལབ་འདུག་ཅ་ེན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེ
མ་ཞུགས་པའྱི་སབས་སུ་ང་རང་ཚ་ོབཙོན་བལོ་བོད་གཞུང་གྱི་གནས་སངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ང་རང་ཚརོ་སད་ཆ་འཆད་
མཁན་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ། བཙན་བལོ་བདོ་གཞུང་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ། དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟརེ་བ་ཞྱིག 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག། ཚིག་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད། མུ་མཐུད་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་ནུས་པ་དཔུང་རྒྱུ་ད་ེང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་བོད་གཞུང་འདྱིར་དཔུང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ག་རེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན་འདྱི་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོའྱི་ནུས་པ་
དཔུང་ས་མྱི་ཚང་མ་བོད་གཞུང་འགོ་ལ་སེབ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་དགོས་པ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚའོྱི་
ངོས་ནས་བོད་གཞུང་འདྱི་རྱི་ས་ད་ེདང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཆགས་ས་དེ་ཡྱིན་ཞེས་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་ནུས་པ་དཔུང་
དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག།ད་ེབ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་གྱི་
འདུག་གམ་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ངའྱི་ངསོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུའྱི་
གནས་སངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདུས་ང་ཚསོ་ག་ོསབས་དམ་འཛནི་ག་དུས་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་
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ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ལྔ་ཟྱིན་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འདྱི་མཁྱེན་པ་གནང་རོགས་
གནང་ཞསེ་ངའྱི་ངསོ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་བདུན་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོབཀླག་རྒྱུ་ལུས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་འདྱིར་བག་ོགེང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་ད་ེལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་རདེ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་སོམ་
གཞྱི་ད་ེཐོག་མ་དེར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ང་མེད་པ་ནང་བཞྱིན་འཆར་
གཞྱི་འདྱིང་དགསོ་ཀྱི་རདེ་གསུངས་པའྱི་བཀའ་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་
དགོངས་པ་བཞེས། དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་བསྱིགས་པ། ལས་རྱིམ་སྱིག་སངས་དེའང་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་དགངོས་གཞྱི་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བདོ་ཀྱི་མདུན་ལམ་གྱི་ཐགོ་ལ་མེད་པ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོརྣམ་གངས་ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོས་སྒྲུབ་ཐུབ་
པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་དང་། གཞན་ལྟོས་དགསོ་པའྱི་རྱིགས་གཉྱིས་སུ་འགརེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་དགངོས་གཞྱི་ར་ེརའེྱི་
ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་བ་ད་ེཚོའྱི་རྱིམ་པ་ད་ེསྙྱིང་བསྡུས་བས་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྷན་ཁང་
ས་ོསོའ་ིཐགོ་ལ་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་འདུག་གམ་ད་ེཚ་ོརྱིམ་པ་བས་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་གཞན་ལ་
ལྟོས་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སེང་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ནང་ཕོགས་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ད་ེའདྲ་བདེ་དུས་སྱིར་བཏང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་འཆར་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མྱིང་བཞྱི་ཞྱིག་འདོགས་ཀྱི་འདུག འཆར་སྣང་། འཆར་གཞྱི། སྱིད་བྱུས། ལག་བསར་བཅས་
རྱིམ་པ་འབབ་སངས་ལྟ་བུ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ངས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་བཟུང་སེ་ལྟ་
སངས་ལྟ་བུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་གཞུང་གྱི་ར་བའྱི་བེད་སྒོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ནང་
ནས་ལམ་སོན་ནང་བཞག་པ་ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཟེར་ན་མྱི་འདུག།ལམ་སོན་ཟེར་ན་མྱི་འདུག།བོ་
དྲྱིས་ས་ཟརེ་ན་མྱི་འདུག།ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་དགསོ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་ལྟ་ཚུལ་འཛནི་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བས་
ནས་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིལས་འཆར། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ཁག་གྱི་དགོན་ས་ེཉམས་གསོ་བ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལྟ་བུ་འཛུགས་རྒྱུ། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཡྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སོད་
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ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་སོགས་པ་ད་ེཚ་ོལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ད་ེཚ་ོཚང་མ་
གོང་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་དེའྱི་རྒྱུན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། 
གྲུབ་འབས་ད་ེབཀའ་ཤག་གང་གྱི་སབས་ལ་ཐནོ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དེའྱི་རྒྱུན་དང་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་ཕགོས་ལྟ་བུ་ད་ེས་
མོ་ནས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ར་བའྱི་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་ཚིག་ད་ེའབུར་འདོན་བས་ནས་
བརགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆགོ་གཙོས་པའྱི་མཁྱེན་ལྡན་རྣམ་པའྱི་ལམ་སོན་གྱི་
ཐགོ་ནས་མ་འདང་བ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚ་ོལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐགོ་ལ་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པ་ཚོགས་པ་ཁོང་རྣམ་པར་ལམ་སོན་
ཞུས་པ་ཟེར་ན་མྱི་འདུག།དགོངས་ཚུལ་བསྡུས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གསར་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཞྱིག་དང་། ཐོན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛནི་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད་ེབཀའ་ཤག་སབས་ཐགོ་ས་ོསོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཕག་ལས་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་སངས་
ཀྱི་རྱིགས་ལམ་ལྟ་བུ་ད་ེམྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་མྱིང་གསར་པ་ཞྱིག་བཏགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་སངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་
ཞསེ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་མྱིང་གྱི་ཐོག་ལ་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེས་ཡོད་བསད་པ་དང་ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པ་ད་ེད་དུང་ཡང་གཅྱིག་པ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་སོད་བསད་ཀྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མཐའ་བསོམས་རྒྱག་དུས་མདོར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན་
༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་འབལེ་ཡྱིན་པ་དའེང་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ད་ེཚུལ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དམ་
ཚིག་ཡྱིན་ནའང་ང་ོལོག་རྒྱབ་མདུན་མེད་པའམ་གཙང་མ་ཞྱིག་དགོས་པ་མནན་པ་ོབས་ནས་གསུངས་ཡོད་དུས། འག་ོའཛུགས་
སངས་ནས་བཟུང་སེ་མཐར་བསོམས་རྒྱག་སངས་བར་དུ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཚིག་གྱི་ང་ོམདོང་གྱི་རྱིམ་པ་དང་དངོས་སུ་
ལག་ལེན་གྱི་ཐགོ་ལ་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་འག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ ཚགི་གྱི་ང་ོགདངོ་གྱི་རྱིམ་པར་དངསོ་གནས་བ་ོབད་ེདགོས་པ་
ཞྱིག ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོལས་ལྷག་ལམ་སོན་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་མེད་པ་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་ཡྱིན་དུས་དའེྱི་
ཐགོ་ལ་ནན་བརོད་གནང་བ་དེར་ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལབ་ན། རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་ཆུ་ཚོད་མང་པོ་མེད་
དུས་ཉུང་ཉུང་ར་ེརེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་
ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཡང་དེའྱི་བར་ལ་གོ་སབས་བཟུང་ནས་ནང་ཁུལ་ཚིག་མཚོན་འདེབས་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་
བངས་སངོ་ས།ེ ངས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ལན་རྒྱག་བསད་ན་དངསོ་གནས་ཐང་ཡང་ཆད་ཀྱི་འདུག ལན་བརྒྱག་རྒྱུའྱི་འདདོ་པའང་གང་
ཡང་མྱི་འདུག ངས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བཤད་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེབེད་དུས་ད་ེཚོར་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་
ཐོག་ནས་མྱིན་པ་དང་ནོར་བསད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསུངས་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་མྱི་
དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ང་ཚསོ་རང་སྱིད་རང་སངོ་གྱི་བསམ་འཆར་སད་ཚར་བའྱི་རསེ་ཀྱི་ Brussels གསུང་བཤད་ཀྱི་
ནང་ནས་ལུང་འདྲནེ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྙྱིང་དནོ་ནྱི་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་འོག་ལ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཐབོ་ཐབས་བ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་གསུངས་ཡོད་
པ་རེད། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་ང་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས། 
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ལྔ་ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་
འབོར་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག། ད་དུང་སར་མ་གཅྱིག་འདུག་བསམས་སོང་། ངས་ད་གྱིན་བལྟས་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། འདྱི་ཆ་ཚང་ཕྱིན་ཚར་སོང་། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབོར་ལགས་ནས། ད་ེབདེ་
དུས་ད་ེཚོའྱི་རྣམ་གཞག་དང་འགལ་བསད་པ། ལྷག་པར་དུ། ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། སར་མ་ལྔ་ཟྱིན་སོང་། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། རབ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མད་ོནས་རབ་བྱུང་བ་གཞན་ལ་གནདོ་པ་དང་། ཚགོས་
གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མར་བཞུགས་རགོས་གནང་། གཞན་ལ་འཚ་ེབ་དག་ེསྦྱོང་མ་
ཡྱིན་ན་ོལ་སོགས་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཚིག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་
ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་ལན་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནམ་རྒྱུན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་པའྱི་སབས་ལ་སད་ཆ་ཁ་ཤས་ང་ཚོའྱི་ར་
བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ག་ོདགོས་རྒྱུ་དང་། སད་ཆ་ཁ་ཤས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ག་ོདགོས་པ་ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་འཆད་བསད་
ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ག་ར་ེབཤད་པ་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཆ་ཚང་གྱི་མཁྱེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་
བཏང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ང་ཚོར་དུས་ཚོད་རྱིང་པ་ོམེད་དུས་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། མདོར་ན་ང་ཚོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་
བའྱི་སབས་ལ་གལ་ཆ་ེཤསོ་ད་ེལྔ་རདེ། མ་བྱུང་ན་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་པ་དང་ག་སྱིག་བདེ་དགོས་པ་ད་ེལྔ་བཅུ་རདེ། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཛིན་སངས་
དང་གནས་སངས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་དེ་ཚོར་བལྟས་ན་བོད་དནོ་བདེན་མཐའ་སེལ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དུས་ཐུང་གྱི་ནང་
ལ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེབོད་ནང་ལ་མཐའ་ན་གནས་གཟྱིགས་ཙམ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་དུས་ཐུང་
གྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རེ་བ་དང་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་ཞེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་
སོང་། གཉྱིས་པ་དེར་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཁ་སང་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་གསལ་འདནོ་བས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སྒང་ལ་རྒྱབ་སོར་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཚ་ོགསུངས་སོང་། 
དེའྱི་ནང་ནས་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ Obama ཡྱིན་པའྱི་སབས་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་གྱི་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དེ་ལུང་འདྲེན་བས་ནས་གསུངས་སོང་ལ། ནམ་རྒྱུན་མང་པ་ོགསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་
དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ལབ་ན། Obama ཡྱིས་གསུངས་པའྱི་བཀའ་མོལ་དེའྱི་མཇུག་སོང་གྱི་རྒྱུན་ད་ེད་ལྟ་ Donald 
Trump སྱིད་གཞུང་གྱིས་བས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེདང་དེའྱི་མཚོན་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ནས་གོས་ཚོགས་དང་། སྱིད་འཛིན། 
སྱིད་བོན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ད་ེཚ་ོཚང་མས་སོན་མ་གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོམཇུག་སོང་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེའདྲའྱི་གདེང་སོབས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་ Obama ཡྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་སོར་གསུངས་པ་དེ་ 
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Donald Trump ཀྱིས་མཇུག་སོང་བས་མེད་ན། ང་ཚོ་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་མ་གཏོགས་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ངོས་
འཛནི་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཞེས་མདརོ་བསྡུས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས། དནོ་དག་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་གནས་སངས་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་
གྱིས་སོན་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཞསེ་པ་ཞྱིག་གསུངས་མོང་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་ཉ་ེབ་ཡྱིན་དུས་
ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ལབ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་ཚད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སེབ་ཀྱི་འདུག་གམ། དེའྱི་སོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ། དེ་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོའདུག།ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འཐེན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་། སྱིག་འཛུགས། གཞུང་
འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་། སོབ་གྲྭ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སངས་ཚང་མར་འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་བས་ནས་
འཐེན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སངས་ད་ེབསམ་བོའ་ིཆ་ནས་ཧ་ཅང་བརན་པ་ོམེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་
དུས་འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་ལག་བསར་བ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོ
ཞྱིག་ཡོད། གང་ལྟར་མདོར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཡྱི་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཞེས་པ་ད་ེཚད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སེབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དརེ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། 
བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ང་ཡྱིན། མ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཁོ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཚིག་དེ་སྱིད་སོང་ངམ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
གསུངས་སོང་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཁོང་གྱིས་ཚགི་ད་ེབེད་སོད་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ་ཧ་ག་ོམ་སོང་སེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོཞེས་པ་ད་ེ
ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་མཁན་སད་གགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ།  ཁ་ོལབ་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ག་ཆ་
བཅད་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དཔ་ེམཚནོ་སྦྱར་ས་གཅྱིག་ད་ེབཀའ་ཤག་དང་གཅྱིག་ད་ེསྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་སྦྱར་ནས་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་ཚིག་ད་ེའདྲ་བེད་སདོ་བཏང་བ་ད་ེཡག་པ་ོམ་རདེ་སྙམ། ང་རང་ད་ེ
འདྲ་དྲན་སོང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལྟ་སངས་གང་འདྲ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སེ། ལྟ་སོད་ས་ད་ེག་རང་ལ། 
ངས་མྱིང་ད་ེགསལ་པ་ོལབ་ནའང་ཆོག་གྱི་རེད། དཔ་ེབཞག་ན། བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་ལ་ཁ་ོལབ་སོང་ཟེར་
ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ག་ཆ་བཅད་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་ོལབ་རྒྱུའྱི་ཚིག་ད་ེད་ེའདྲ་བེད་སོད་གནང་བསད་
པ་ཡྱིན་མྱིན་ལའང་ཐ་ེཚམོ་དང་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལན་གོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་
བརོད་གཅྱིག་དང་། དྲྱི་བ་གཉྱིས། བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་བཅས་གསུམ་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་
ཐགོ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོགལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་
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ཡོད་དུས། ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་ནང་བྱུང་མོང་མེད་པ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གཟངེས་སུ་ཐོན་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནང་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེཚ་ོགཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་རྒྱལ་
སྒོའ་ིནང་ཚུར་ཕབེས་མཁན་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སམེས་ནང་ལ་དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ང་རང་ཚའོྱི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ད་ེ
དག་ཚགས་ཚུད་པ་ོགང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་མྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་དུས་ད་ེཚ་ོར་ེར་ེབཞྱིན་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འདདོ་པ་མེད། གང་ལྟར་ཆབ་སྱིད་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གསར་རྒྱག་དང་མ་འོངས་པ་ལོ་ལྔ་བཅུ་དང་ག་ཚོད་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ས་
བརན་དང་ཕུགས་འཕེར་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཞྱིག་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་བྱུང་མོང་མེད་པ ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་
བསགས་བརོད་ཡདོ་ཅསེ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག  ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་
བཤད་ཀྱི་ནང་ལ་ཚིག་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟེར་ན། ད་ནས་བཟུང་སེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཧ་ལམ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་ེབེད་དུས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་
རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མ་ཐུགས་ཚབ་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་སོང་། ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག།ད་ནས་བཟུང་ས་ེ
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཕྱིར་ཕབེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་མདེ་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལ་ོནས་
བཟུང་ས་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གཙ་ོབ་ོབདེ་པའྱི་འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་
བས་ནས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་བསྣམས་ཡོད་དམ་
མེད། གལ་སྱིད་དེ་བསྣམས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཚང་མས་བཤད་བསད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས་ལག་ལེན་ཐོག་ནས་གང་ཡང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མཇལ་བསད་ཀྱི་འདུག།༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ད་ལྟ་ཞལ་
ཞུགས་པའྱི་སབས་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་ཤུགས་བརྒྱབས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དབུ་ལ་ཞུགས་པའྱི་མཛད་
གཙ་ོརྣམ་པ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བོད་དོན་དྲྱིལ་བསགས་ཆེད་དུ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། དེའྱི་སོར་ལ་
འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ནང་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེརེད་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེ
ད་ནས་བཟུང་སེ་ཧ་ལམ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཚིག་ད་ེགནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་འདུག།དེའྱི་
སོར་ལ་འཆར་གཞྱི་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཡོད་ཅེས་དྲྱི་བ་དེར་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེ། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཡང་ཡང་བེད་སོད་བཏང་སོང་། ཚིག་དེར་
ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་གཞན་པ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ད་ེཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་བ་དེར་བོད་དནོ་གསལ་ཐབས་ཞེས་བེད་
སོད་བཏང་སོང་། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚིག་དེ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཞེས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་
བཀདོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་དོན་དག་ད་ེབོད་ཡྱིག་ནང་ཐ་དད་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚགི་དརེ་དངངས་འཚབ་བམ་ཞདེ་སྣང་ཧ་
ཅང་བསེབས་སོང་། མ་འངོས་པར་ངེས་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོསབས་སུ་ཚིག་བེད་སོད་
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གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུབས་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག།བོད་དོན་གསལ་ཐབས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ད་ེཧ་ཅང་ཐ་དད་
ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གསལ་ཞེས་པ་ཕར་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེརེད། ང་ཚོས་བོད་དོན་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུར་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་
དེ་དེ་མ་རེད། བོད་དོན་བདེན་པའྱི་མཐའ་སེལ་རྒྱུ་དེ་རེད། བོད་དོན་བདེན་པའྱི་མཐའ་ཞེས་པ་དེ་བོད་རང་བཙན་ཟེར་བ་ད་ེརེད། 
དའེྱི་མཐའ་གསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དརེ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཚགི་ད་ེརདེ། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ནས་ང་ཚརོ་
འགན་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚིག་ད་ེད་ེརེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཚིག་ད་ེཐེངས་མ་གཅྱིག་འདོན་དུས་ཡྱིན་གྱི་
རེད་བསམས་སོང་། དེའྱི་མཇུག་ལ་གཉྱིས་གསུམ་འདོན་དུས་ང་རང་བད་ེབོ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ད་ེབེད་དུས་མ་འོངས་
པར་བོད་དོན་གསལ་ཐབས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེ་བེད་སོད་མ་གཏོང་རོགས། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེགསུང་རོགས་
གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས། ད་ལྟ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོར་ལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགསུངས་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་
ལ་ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངསེ་པ་རེད་ཡོད་ཟེར་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡྱིས་དཀྲུག་ཤྱིང་བརྒྱག་རྒྱུ་
དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལབ་གེང་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཀའ་མོལ་རྱིང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངསེ་པ་རདེ་མཁན་གྱིས་བསན་དག་རྒྱ་ནག་ལ་དག་བ་ོལབ་མྱི་ཆགོ་ཅེས་པ་གཅྱིག། དབུ་མའྱི་ལམ་ཧ་ག་ོམཁན་
ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ད་ེཚོས་བདོ་དང་རྒྱ་གཅྱིག་པ་བས་ནས་སོད་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས་གཅྱིག་གྱི་འགོ་ལ་གཅྱིག་སོད་ཀྱི་མ་རདེ་ཟརེ་བ། 
གང་ལྟར་ཚིག་རྱིང་ཐུང་གྱིས་གེང་ཕོགས་བཟ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཛིན་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་དེར་
འགལ་རྐྱནེ་འག་ོཡྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག མྱི་མང་ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག དའེྱི་ཐོག་ལ་དགངོས་ཚུལ་ག་
ར་ེཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་
བཀའ་ཕེབས་སོང་། ལེགས་པའྱི་ཆ་ད་ེདག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལྷག་གྱི་མྱི་འདུག ར་བའྱི་ཆབ་སྱིད་འག་ོཁྱིད་ངོས་
ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུང་དགོས་པ་དང་། གསུངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་ད་ེཛ་དྲག་པ་ོག་ཚོད་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་
དུས་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་ཐངེས་ར་ེར་ེལ་མྱིན་ནའང་དུས་དུས་ཕབེས་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡྱིན། 



108 
 

 ད་ེནས་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་དོགས་པ་དང་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག།ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
གསལོ་ལོག་སངེ་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་གསུམ་ཀའྱི་ལས་བསོམས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ར་ེཟུང་ཞྱིག་གྱི་རདེ་དམ། དྲྱི་
བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མར་ཀློག་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་མཐའ་མ་དེར་བརོད་གཞྱི་ད་ེདག་གཅྱིག་པུ་ཀློག་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་
ཞྱིག་ག་ོསོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེར་ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་གནས་སངས་ཛ་དྲག་ཏུ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ནས་ལྱིད་ཁོག་ཆེ་རུ་
ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་རེད་གསུངས་སོང་། ལྱིད་ཁོག་ཆེ་རུ་ད་ེལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལེགས་ཆ་བང་རྒྱུ་ད་ེལྱིད་ཁོག་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་རེད་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་གནང་བའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ད་ེམ་འངོས་འཛནི་སོང་དབུ་ཁྱིད་སུ་
ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ད་ེདག་ཕག་ལེན་བསར་རྒྱུར་གང་འདྲ་བས་ནས་དགོངས་པ་བཞསེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ད་ེའབུལ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིགནས་སངས་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རདེ། ཏན་ཏན་རང་རདེ། ཚང་མས་བོད་ཀྱི་གནད་
དནོ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་མདུན་སྒང་ལ་གང་ཡོད་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་སྐུ་ལས་བསནོ་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ། ང་ཚོའྱི་
འདས་མ་ཐག་པའྱི་སནོ་རྱིས་མར་འག་ོབའྱི་སབས་ལ་ལས་འཆར་གཟྱིགས་པ་རདེ། ད་ེདག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཡོང་ཡོང་ཞྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྱིད་ཆསེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚའོྱི་ནང་ནས་གང་མ་འགྱིག་པ་དང་མ་འཐུས་པ་ད་ེ
འཆད་དགོས་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐུགས་ལ་མ་ཐད་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་
ཐད་བཞྱིན་དུ་འཆད་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་འགན་དབང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག།ད་ལྟ་དེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་གནང་བ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་
གནས་བབ་ནང་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་གནོན་ཤུགས་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དརེ་ག་ཚདོ་སྙབོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེདག་དངསོ་གནས་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་རེད། དེར་ངས་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དཔེར་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་སོང་ཕོགས་ནས་འདྱིར་བཀའ་བོན་ཚོ་
ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚ་ོཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་ར་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དནོ་མང་
པ་ོལ་དནོ་གཅོད་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་གནང་མངོ་མཁན་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེཙམ་ཡ་མ་རྒྱག་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚགོས་གཙ་ོསྦྲེལ་པ་ོནས་སྱི་འཐུས་གནང་མཁན་ཚོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་འཆར་ལ་ད་ེཙམ་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་
མྱི་འདུག་ཅེས་ཞལ་དྲ་ོམ་ོནས་གསུངས་མོང་པ་ད་ེའདྲ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སུས་སྙབོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བདོ་དནོ་ཐགོ་
ལ་སྙབོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། མཚམས་ར་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱི་སྣའྱི་ཐོག་ནས་སྙབོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཚམས་ར་ེམྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཐགོ་
ནས་སྙོབ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེདག་ཐགོ་ལ་ཡ་ལན་གནང་སངས་ད་ེངེས་པར་དུ་བཀོད་བསམོས་ཟབ་མ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་ནས། ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་གནང་སངས་ཤྱིག་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པར་དཔ་ེབལྟས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག 
ང་ཚོ་གང་དུ་བསད་ཡོད་པ་དེའྱི་མྱི་མང་ལ་སྙོབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་མཐུད་ཀ་ཤོར་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ངས་དེ་འདྲ་མཐོང་གྱི་
འདུག།འཆད་ས་གང་དུ་རག་པ་དེར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ས་ཁུལ་མྱི་མང་ནང་ལ་སྙོབ་དགོས་པ་དེ ་གལ་
འགངས་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་བསད་ཀྱི་འདུག 
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 ད་ེནས། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་འཆར་བེད་པའྱི་སབས་ལ་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་
གྱི་ལས་འཆར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་འཆར་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ལས་བེད་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སྐུ་ལས་བསོན་པ་
རདེ་ཅེས་མ་གསུངས་པར་ལས་བེད་གཅྱིག་གཉྱིས་འབུར་དུ་བཏནོ་ནས་ད་ེདག་གྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་རདེ་ཟརེ་དུས་ལས་
བེད་གཞན་ཚོའྱི་སེམས་ནང་ལ་ད་ོཕོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་གནང་མཁན་གྱི་སངས་འཛིན་གནང་
སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀུན་སྙོམ་དྲང་བདེན་ཞེས་པ་ད་ེདགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ལྟ་བས་པ་ལས་བ་རྒྱུ་མང་བ་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེདག་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ར་བའྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་
འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་འག་ོའཁྱིད་དའེྱི་འཁྱརེ་དགོས་པ། འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བདེ་གཤམ་འོག་ཡོངས་རགོས་ལ་གནང་དགསོ་པ་ད་ེཧ་
ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 ད་ེདང་ཕགོས་མཚུགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ས་བརན་ཡོང་བར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་ད་ེདག་ཡག་པ་ོ
ཡོད་ནའང་མེད་ནའང་ཁོང་ཚོར་སབས་བཅོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་གྱི་སེམས་མ་བསད་པ་བ་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་
པ་ོརེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དཔ་ེམཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཐབ་ནང་ལ་ལས་བེད་ད་ེཚ་ོབསོངས་ནས་ད་ེས་འཇུག་བེད་ཆོག་
གྱི་མ་རདེ། ཤོག་བུ་སེར་པ་ོགཏང་གྱི་རདེ། ཤོག་བུ་ཟྱིང་ས་གཏང་གྱི་རདེ་ཟརེ་དུས། ཤོག་བུ་སེར་པ་ོདང་ཟྱིང་ས་གཏོང་མཁན་ཚང་
མར་ཚོད་ཅྱིག་ཐེབས་འགོ་དུས་ལས་བེད་ཚོའྱི་སེམས་ཁམས་ལ་ད་ོཕོག་ཅྱིག་ཐེབས་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་འདུག ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ལྔ་ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་བ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ད་ེས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་དའེྱི་སབས་སུ་བག་ོགངེ་དའེང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བེད་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་གནང་བ་ད་ེརྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་གྱིས་གཟྱིགས་བསད་ཡོད་དུས་དེར་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱས་བཤད་བེད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཡང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
གྱིས་གསལ་བཤད་ཀྱི་གཙ་ོབ་ོསྙྱིང་དོན་ལྟ་བུ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟརེ་ན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྒང་ལ་རདེ། ར་བའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྒང་ལ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རདེ། གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འཕྲསོ་ནས་ང་རང་གྱིས་ག་ར་ེམཐངོ་
སོང་ཟརེ་ན་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ད་ེསྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ལམ་སོན་འགོ་དང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་༸གོང་ས་
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སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་དགོངས་བསྒྲུབ་པར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་བ་ོདང་མཐུན་
པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་ཆེན་ཐགོ་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་
པ་ོམཆོག་སྐུ་ཞུགས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ལྟའྱི་བེད་སངས་ལ་བསོད་བསགས་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་གནང་བ་ད་ེའདྲ་སོ་སོས་
མཐོང་བ་དང་བསམ་བ་ོའཁོར་ཡོང་དུས། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཚོར་བ་བྱུང་ལ། ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ད་ེཚོའང་ང་དང་ང་ལྟ་བུ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གོ་བ་ལེན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་
ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཡོད་དུས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ས་ོསོའ་ི
ངོས་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་པ་ལས་ལྷག་པ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཐོག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུ་ད་ེད་ེཙམ་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོགཟྱིགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ད་ེཧ་ཅང་
གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག་བསམ་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཚརོ་ཤུགས་བསེབས་སངོ་། གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚ་ོབོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་འཐབ་
རོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་འཕ་ོའགྱུར་རབ་དང་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་མོ་དེར་རྒྱ་ནག་གྱི་
གཙ་ོའཛིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་ག་ོས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུར་རྒྱ་ཆེན་པོས་མོས་མཐུན་བྱུང་ནས་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེདང་
མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབོར་དང་། དམག་དོན། ཆབ་སྱིད་ལ་སོགས་པ་གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོའྱི་ག་ར་ེབཤད་ན་འདྲ་མ་བཤད་
ན་འདྲ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་ཤུགས་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལའང་
སེབ་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་རྒྱུད་གཅྱིག་ལམ་གཅྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ི
ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ South Africa ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྙབས་ཚར་བ་ཞྱིག་རེད། ལྷག་དོན་དུ་ཐ་ེཝན་
བཟ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་ལམ་གཅྱིག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་དེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་སྱིད་བྱུས་མང་པོ་ཞྱིག་གཏན་
འབེབས་འོག་ནས་ཐ་ེཝན་གྱི་ད་བར་དུ་ཡོད་པའྱི་གོགས་པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིར་འཐེན་བས་ནས་ཐ་ེཝེན་གྱི་ད་ལྟའྱི་སྱིད་
སངོ་ཡྱིན་ནའང་འསོ་བསྡུ་སབས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཐ་ེཝནེ་གྱི་གནད་དོན་
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཨ་རྱི་ Donald Trump ཀྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གཟྱིགས་སངས་ད་ེཐ་དད་ཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གནས་
སངས་སྒང་ལ་ Donald Trump ཀྱི་གཟྱིགས་ཕགོས་ད་ེསནོ་མ་ Obama སྱིད་གཞུང་གྱི་གཟྱིགས་ཕགོས་དང་གཅྱིག་པ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་སྒང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་ཀྱི་རདེ། དའེྱི་སྒང་ལ་ང་ཚ་ོལའང་གནང་
ཆོག་ན་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དང་། གནང་མ་ཆོག་ན་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་དང་བསམ་བོ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་འདུག་དྲན་གྱི་
འདུག།ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆར་འག་ོདགོས་དུས། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་ཇྱི་ལྟར་དགོངས་པ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་བཞུགས་མེད་པ་ལྟར་
ང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་དུས་ང་ཚ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེལྟ་བུ་བེད་དགོས་ས་རེད་བསམ་པའྱི་འཆར་སྣང་ཞྱིག་ལྔ་དང་
ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཕ་ོའགྱུར་མང་པ་ོཞྱིག་དཔལ་འབོར་ཁོམ་
རའྱི་གནོན་ཤུགས་འོག་ལ་འགོ་བསད་པ་ཞྱིག་ང་རང་གྱིས་ད་ེངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་འབོར་ཁོམ་རའྱི་གནོན་ཤུགས་ད་ེ
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ཤུགས་ག་ཚོད་ཆེན་པ་ོནུས་པ་ཐོན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཕོགས་སུ་གཞན་པ་ད་ེཚོས་ཁེ་ཕན་རེས་དད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་
འག་ོབསད་པ་ཞྱིག་ངས་མཐངོ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེལྟ་བུའྱི་གནས་སངས་འོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་
གནས་སངས་དེའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོའྱི་མཐོང་ཐོས་ལས་དུས་སུ་ཧ་གོ་རྒྱུ་
ཞྱིག་རེད། གང་ལྟར་ཡང་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ European Union ཡྱིན་ནའང་
རེད། Canada དང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་ཤུགས་དེའྱི་རྐྱེན་པས་ནང་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་
ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཕ་ོའགྱུར་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་བསད་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་དེའྱི་འོག་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་རོག་
སེལ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཚོལ་ཐུབ་ས་རེད། ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས། སར་མ་ལྔ་ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། གོ་སབས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི་སྒང་ལ་གསལ་
བཤད་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་འབེལ་བའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་མང་པ་ོ
མེད་པ་སོང་ཙང་། གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཡྱི་སྱིད་བྱུས་དའེྱི་སོན་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱིས་ཡང་ཡང་ང་
རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་ལམ་སོན་གནང་ཞུགས་རྒྱུ་ར་ེབ་བཟང་ས་དང་ག་སྱིག་སྡུག་ས་ནས་བེད་དགསོ་རེད་ཅེས་པ་ད་ེདང་
རང་བཞྱིན་གྱི་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོད་ལྟ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་རོད་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེགནང་ཡོང་དུས་ང་ཚོས་ངེས་པར་ད་ོསྣང་བེད་དགོས་པ་ད་ེགསུམ་རེད། 
དང་པ་ོད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་སོབས་ཤུགས་ད་ེརེད། གཉྱིས་པ་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་སོབས་ཤུགས་ད་ེརེད། གསུམ་པ་ད་ེང་རང་ཚ་ོབོད་པ་རང་གྱི་
སོབས་ཤུགས་ད་ེརེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་སོབས་ཤུགས་ད་ེཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མོད། འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གྱི་སོབས་ཤུགས་འདྱི་སོབས་ཤུགས་ང་ོམ་ཞྱིག་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། སབོས་ཤུགས་ད་ེརྫུན་མ་ཞྱིག་རདེ། ཧམ་པ་དང་ད་ེའདྲ་ཡྱི་སོབས་ཤུགས་ཤྱིག་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཙང་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཧམ་པ་ཆེན་པོའ་ིསོབས་ཤུགས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་རང་ཚརོ་ག་ོསབས་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སོབས་ཤུགས་དེ། ད་
ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཧམ་པ་ཆནེ་པོའ་ིསོབས་ཤུགས་དའེྱི་སྒང་ལ་འཛམ་གྱིང་གྱི་སོབས་ཆནེ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྣང་བ་འག་ོཡྱི་
མེད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརདེ། དཔརེ་ན། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་མཁན་གྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་
དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁངོ་ཚརོ་ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདེ་ཉསེ་ད་ེའདྲ་འཆད་ཡོང་དུས་ཁ་ོརང་ཚ་ོ
ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོད་ེཤུགས་ཆནེ་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཧམ་པ་ཆནེ་པའོ་ིསབོས་ཤུགས་རྫུན་མ་
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ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་སོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྣང་བ་མ་འགོ་བའྱི་གོ་སབས་ད་ེདང་བསྟུན་ནས་ང་ཚོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སོབས་
ཤུགས་ལེན་དགོས་རྒྱུ་དང་། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེང་རང་ཚ་ོབོད་པ་རང་གྱི་སོབས་ཤུགས་ད་ེརདེ། ང་ཚ་ོབོད་པ་རང་ལ་སོབས་ཤུགས་
ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། ང་ཚོའྱི་སོབས་ཤུགས་ད་ེབདེན་པ་རེད། བདེན་པ་ད་ེབདེན་ཐོག་ལ་སེལ་དགོས་པར་སོབས་ཤུགས་ག་
ར་ེདགོས་ཀྱི་རེད་ཅ་ེན་ང་ཚོར་རྡགོ་ར་ཆྱིག་སྱིལ་ད་ེདགོས་པ་རེད། ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེ
ཡྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོར་ལམ་སོན་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན་ཆལོ་ཁ་གསུམ་ཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ད་ེསྱིད་ན་སྱིད་
མཉམ་དང་སྡུག་ན་སྡུག་མཉམ་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་སོབ་ད་ེགནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ཡོད་པ་ནས་བཟུང་
སེ་བོད་རྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་འདྱི་སེམས་ལ་ཉར་དགོས་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ཡྱི་བཀའ་སོབ་འདྱི་ཇྱི་
སྱིད་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་མ་སེལ་ལམ་ཇྱི་སྱིད་གནས་མེད་ཀྱི་བར་དུ་ང་ཚ་ོམཉམ་དུ་བསད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་ནམ་ཡང་བཀའ་
སོབ་ད་ེའཇྱིག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྡོག་ར་ཆྱིག་སྱིལ་
བེད་དགོས་པ་ད་ེབཀའ་སོབ་ལ་གཞྱི་འཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ད་ེརེད། ངས་ཐེངས་མ་མང་པ་ོཞུས་མོང་། ག་ར་ེརེད་ཟེར་
ན། བདག་ཅག་གྱི་སོན་པའྱི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་མཛད་པ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ད་ེབདག་ཅག་སོན་པའྱི་གསུང་ད་ེརེད་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་དམ། བདག་ཅག་གྱི་སོན་པ་སྐུ་མ་ངན་ལ་འདས་ནས་ལ་ོཉྱིས་སངོ་ལྷག་འག་ོཡོད་པ་
རདེ་ད་ེཆསོ་ཀྱི་ཕུང་པ་ོབརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སངོ་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་རྡགོ་
ར་ཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ང་ོམ་ད་ེ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་གསུང་ད་ེརདེ། ཆལོ་ཁ་གསུམ་ཆསོ་ལུགས་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་སྱིད་ན་
སྱིད་གཅྱིག་སྡུག་ན་སྡུག་གཅྱིག་ཅསེ་པའྱི་གསུང་ད་ེརདེ། གསུང་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་བདག་པ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་ཁྱདོ་དང་
ང་ཟརེ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེམ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚ་ོབོད་པར་སབོས་ཤུགས་ད་ེབསབེ་ཀྱི་རདེ། བདནེ་པ་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་
སྒང་ལ་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་སོབས་ཤུགས་དེ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་ག་ཚོད་སོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་
དཔའ་ཞུམ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ང་རང་ཚ་ོརང་གཞན་རོགས་གསུམ་ཚང་མས་
ཤུགས་བརྒྱབས་ནས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆསོ་ལུགས་ནང་ཁུལ་ལ་ཕར་ཚུར་ལབ་རསེ་བེད་མ་སོད་པར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱི་
བཀའ་དགོངས་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རྡོག་ར་ཆྱིག་སྱིལ་གནང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། འདྱི་ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ཁ་བལ་ཐབས་མདེ་པ་ང་ཚའོྱི་རྒྱལ་ཁ་དང་ཁ་བལ་ཐབས་མདེ་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེལས་ལྡགོ་
པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོནམ་ཡང་ཕམ་ཁ་མ་གཏོགས་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱི་ཡྱིས་ང་ཚ་ོསོབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། སབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་
རགོས་ཀྱི་སབོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་འཛངི་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་ད་ེཟྱིན་སོང་། ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་ཐུགས་ལ་འཇོག་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ཕྲན་བུའྱི་བསར་བཅོས་བེད་ཆོག་པ་ཞུ། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་
དགངོས་འཆར་གནང་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་མ་གཏགོས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་རསེ་དརེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ཕེབས་པའྱི་ཐོག་ལ། གོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་གཏམ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། དང་པ་ོདརེ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
འཆར་སྣང་ཐགོ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད།ེ ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ད་ེགསལ་དུ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་ཡྱིན་
ཟརེ་ནས་གཙ་ོབ་ོའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་དགོངས་པའྱི་ཆ་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་གསུང་
ཕོགས་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་ལྷྱིང་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་པ་དེར་ངས་ངོས་འཛིན་བས་ནས་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་
གྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་གསལོ་འདབེས་དང་སྦྲགས། ད་རསེ་ཀྱི་བག་ོགེང་བས་པའྱི་མཐའ་བསམོས་དརེ་ཡང་བསར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་བསར་སྱིད་བྱུས་ད་ེམཇུག་སོང་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་དང་པ་ོསནོ་དུ་ངས་ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་རེས་བཀའ་ཤག་གྱི་གཙོ་བོ་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་མཆོག་སྱིད་སོང་གྱི་ཁྱི་ལ་ཕེབས་ཏེ། དམ་འབུལ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་གཙ་ོབ་ོད།ེ གསར་གཏདོ། རང་ཁ་རང་གས།ོ ཆྱིག་སྱིལ་ཟརེ་ནས་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཕག་
ལས་ག་ཚད་ཙམ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་འདྱི་བཀའ་ཤག་ནས་མཁྱེན་གྱི་རེད་ལ། ང་ཚ་ོམང་ཚོགས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འགྱིག་པའང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརྱིགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཡང་ཕྲ་ལ་
ཕྲན་བུའྱི་ཉ་གེ་ཉ་ོགེ་ཏོག་ཙམ་རྱིགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་གཅྱིག་གྱི་འགོ་སངས་དང་། ང་ཚ་ོའཐབ་རོད་པ་ཞྱིག་གྱི་འགོ་
སངས་ཡྱིན་དུས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ད་རེས་ཀྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དེ། ངའྱི་བསམ་བོར་
ཕྲན་བུའྱི་མག་ོམཇུག་ལགོ་པ་འདྲ་ཞྱིག་མཐངོ་སོང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ཡདོ་བསད་པ་ད་ེརསེ་འབལེ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་གནང་བར་བརེན་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་སྣང་ཞྱིག་གནང་སེ། 
འཆར་སྣང་ཞྱིག་བཏོན་གནང་བ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་གྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚ་ོཕོགས་མཐའ་ལ་
སོད་མཁན་ཡྱིན་ཙང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་ས་རེས་ཚོགས་པ་རེད། གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དེའང་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་རང་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སོར་ལ་ཚོགས་འདུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་ཀྱི་འདུག ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་
ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་དུས། ཕག་འབེལ་སྱི་འཐུས་ཚསོ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ལྟ་བུས་ད་ེཙམ་ཧ་མྱི་ག་ོབ་ཡྱིན་དུས་ལྔ་ད་ེད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དེའྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་སྣང་ཞྱིག་དང་། ལྔ་བཅུ་ད་ེའབྱུང་འགྱུར་གྱི་བཀའ་ཤག་རྱིམ་བོན་ནང་
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Road Map ལམ་སོན་འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བསེབས་པ་རེད། དངོས་
གནས་དྲང་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པར་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱི་དགོངས་པར་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཕལ་ཆེར་ཚོགས་འདུ་དང་པོའ་ིསབས་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
གཞྱི་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཤེས་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་བག་ོགེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ངསེ་
ཅན་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བསབེས་སོང་། 
 ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚགོས་ནང་ལའང་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་རགོས་པ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་མོལ་
རྱིང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་མོལ་ད་ེདག་རྱིམ་པས་ཆྱིག་
སྱིལ་དང་སྱིས་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཏན་ཏན་དགོས་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་ཤ་མ་བཟའ་ཟེར་མཁན་དེའང་བ་མ་རེད། ཤ་འཚིག་ཅན་ད་ེབ་མས་མཆོད་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་མཁན་འདྲ་བོ། ད་ལྟ་འདྱི་འདྲ་
བས་ནས་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུང་མཁན་འདྱི་ཚོས་ཀང་མཚམས་ར་ེཧ་ཅང་ཚགི་ཐལ་འགའ་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ཚ་ོ
ང་ཚ་ོརྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚགོས་ལ། དརེ་བཀའ་ཤག་ཕེབས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ད་ེདག་ག་ཚདོ་མྱིན་
ཟེར་ནའང་གདམ་གདམ་དཀྲུག་དཀྲུག་བས་ནས་ཡོང་བའྱི་ཁུལ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ལན་
འདེབས་འགོ་རྒྱུ་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ངས་ད་ེསའང་ཞུས་མོང་ལ་ད་ལྟའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཚིག་
འབད་སོད་གནང་སངས་ཐོག་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཧ་ཅང་གྱི་ཐབས་ས་ོབོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེནས་མར་ར་ེསྐུལ་བས་ནས་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཁ་སང་གསུང་དོན་ནང་། ངས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལོ་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའྱི་འཆར་སྣང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཙ་ོགལ་ཆ་ེབ་ད་ེལས་བསམོས་སྙན་ཞུ་ལྟ་བུ། ཁ་སང་འགེལ་བཤད་
བསོན་གནང་བ་དེའྱི་ནང་ལ་ོལྔའྱི་ནང་ལ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེལས་བསོམས་སྙན་ཞུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བསོན་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ང་
རང་ཚོའྱི་ནང་མོལ་བེད་སངས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་རེད། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཕྲན་བུའྱི་རྒྱ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་གལ་ཆེ་བ་དེ་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་དེ་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་སེལ་རྒྱུ་ད་ེརེད། འཐབ་རོད་དེར་ཕན་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དང་
རླབས་ཆེ་ཤོས་དེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ས་རེས་ཀྱི་ལམ་སོན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ལྔ་ཟྱིན་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་ད་ེདག་གངོ་དུ་བཀུར་
འོས་ཕག་འབེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། སྱིད་གང་གའྱི་རེ་ལ་མཉམ་བསེས་དང་། སྡུག་གཡུག་མོའ་ིཆུ་ལ་མཉམ་
འཐུང་ཟརེ་བའྱི་དཔ་ེལྟར་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ནུས་པ་ད་ེགཅྱིག་ཏུ་སྤུང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ། དགོས་མེད་ཀྱི་ཚིག་ཐལ་རྱིགས་
མ་སདོ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་བཀའ་མོལ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ལྷུག་པ་ོགནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དག་ེམཚན་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ལ་བགོ་གེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་འདྱི་སང་ཉྱིན་ཡོང་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་རེས་འབེལ་གྱི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ད་ེསང་ཉྱིན་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་རེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་དགུ་
པའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེསྙན་སོན་གནང་རྒྱུ་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། དེབ་འགེམ་གནང་རོགས་གནང་། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དོན་ལྟར། སྙན་སོན་གནང་མཁན་ད་ེས་ཡྱིན་ན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་སྙན་སོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ད།ེ ད་རསེ་འདྱིར་ཚགོས་མྱི་ཚང་མས་སྙན་སནོ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་གཞྱི་བཟུང་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། སྙན་
སནོ་གནང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་ 
སབས་ ༩།པའྱི་ལས་བསམོས། 

 
དང་པ།ོ ཚགོས་ཆུང་བས་ོགཞག་གནང་ཕགོས། 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པའྱི་གོས་ཆོད་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦།པ་དང་།།བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་།།ལས་དོན་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ དགངོས་དནོ་ལྟར།།དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོསྦྲེལ་པོས་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་ 
༩།པའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱིའྱི་མྱི་འགོར། 

༡  སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་དང་། 
༢  སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
༣  སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
༤  སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
༥  སྱི་འཐུས་དོན་འགྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་བཅས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧།ཉྱིན་བསོ་གཞག་གནང་།།

ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་ལས་གཞན་ལ་དྭགས་དང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་བཅས་སུ་ཕོགས་བཞུགས་གནང་ཡོད་པས་དུས་
ཐུང་ནང་ལྷན་འཛམོས་ཡོང་ཐབས་དཀའ་བས། ཚོགས་མྱི་ཕན་ཚུན་འབལེ་ལམ་གྱིས་ཟླ་གཅྱིག་གྱི་ནང་སྱི་སྒེར་ཕག་ལས་ཇྱི་ཡོད་
བཀདོ་བད་ེགནང་ས།ེ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༨།ཉྱིན་ཚགོས་ཆུང་ཚུགས་རྒྱུ་གནང་བ་ལྟར་ཚསེ་ ༨།ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དྲའོ་ིཆུ་ཚདོ་ ༢།
ཐོག་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་དབུ་འཛུག་ཞུས། ཚོགས་ཆུང་དུ་ཚོགས་གཙ་ོགཅྱིག་དང་། ཚོགས་དྲུང་
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གཅྱིག་དགོས་པར་སྱི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ཚོགས་གཙ་ོདང་། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་
ནམས་ལགས་ཚོགས་དྲུང་དུ་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱུང་།།ཚེས་ ༡༡།ཉྱིན་གྱི་ས་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠།ཐོག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་
འཛུག་གནང་བའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཁག་གྱི་ལས་དནོ་དབུ་འཛུགས་མ་ཞུས་སོན། ཚགོས་གཙ་ོསྦྲེལ་པོའ་ིསར་ལམ་སོན་ཞུ་བར་བཅར་
སལོ་ཡདོ་པ་ལྟར་བཅར་བར་ཚགོས་གཙ་ོསྦྲེལ་པོས་ལམ་སོན་ཕབེས་གསལ། 
༡༽ ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོརྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོདང་། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཁག་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་ནན་འདྲངོས་དགོས་སོར། 
༢༽ མང་རྱིས་སབས་བརྒྱད་པའྱི་སྙན་ཐོར། འཛིན་སོང་ནས་མཇུག་སོང་བས་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་མུ་མཐུད་

མཇུག་སོང་དགསོ་རྱིགས་སྙན་ཐརོ་འགདོ་རྒྱུ། 
༣༽།ལྷན་ཁང་ར་ེརེའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ལས་ཁུངས་སམ་ས་ེཚན་ཁག་མཉམ་བསེས་མྱི་བེད་པར་དབ་ེགསེས་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་

ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སྙན་ཐརོ་འགདོ་དགསོ་སོར། 
༤༽།རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༦ གོང་གྱི་སྙན་ཐརོ་ཐུགས་ཞྱིབ་མ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་དགསོ་བཅས་ཕབེས། 
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་སར་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསྦྲེལ་པོས་བཀདོ་ཁྱབ་ཕབེས་གསལ། ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་དགོངས་
འཁལོ་ཡོང་བ་ཞུ་དོན་བཞྱིན་བསྩལ་བ་དང་། ད་ཡོད་ཚགོས་མྱི་གཞན་བཞྱི་རང་འཇགས་ཐགོ་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་
ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཚུང་སབས་ ༩ པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་མྱི་འགོར་སྱིག་དོན་ལྟར་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་བས་ོགཞག་བསྩལ་བ་ཡྱིན་ཅེས་ཕེབས། གོང་ཚེས་ཉྱིན་ཚོགས་ཆུང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོར་སྱི་མོས་ཀྱིས་ལས་དོན་མུ་མཐུད་འགོ་
འཛུགས་གནང་། 

གཉྱིས་པ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་བ་ཕགོས། 
༡༽ རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོདང་། རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཁག་ལ་ཞྱིབ་བཇུག་དང་། ཐག་གཅོད་སབས་ཚོགས་མྱི་ཉུང་མཐར་གསུམ་  

ངསེ་པར་འཛམོས་དགསོ་རྒྱུ་དང་། 
།༢༽ གནད་དནོ་གལ་གནད་ཆ་ེརྱིགས་ལ་གསོ་བསྡུར་དང་། ཐག་གཅདོ་གནང་སབས་ཚགོས་མྱི་ཚང་འཛམོས་དགསོ་རྒྱུ། 
༣༽ ཚོགས་ཆུང་ནམ་འཚོགས་སབས་རྒྱུན་ལས་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ལས་བཅར་ཐ་ོདེབ་ནང་འབོར་ཐ་ོངེས་པར་

འགོད་དགསོ་པ་དང་། ལས་བཅར་ཐུབ་མྱིན་སབས་སྱིག་དནོ་ལྟར་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙརོ་དགངོས་པ་ཞུ་རྒྱུ།  
༤༽ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་

བརྒྱ་དང་བཅ་ོལྔ་པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབལེ་བའྱི་སོར་ཚོགས་མྱི་སུ་ཞྱིག་ནས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་བཀའ་འཁོལ་མདེ་པར་གང་འདདོ་ཕྱི་བསགས་མྱི་ཆགོ་པ་བཅས་ས།ོ 
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གསུམ་པ། ཞྱིབ་འཇུག་ཇྱི་ཞུས་དང་། གྲུབ་འབས་གནས་སངས། 
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ི

རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ལ་ཉེ་བ། རྱིས་ཞྱིབ་མ་ཟྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་དགོས་གནས་ཡྱིག་ཆུང་ཕུལ་དོན་ལྟར། 
སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་ཁག་ ༢༣༢།
དང་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ལ་ཉ་ེབ་ ༢༣ ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་འབོར་བར་ཞྱིབ་ལྟ་བས། དེའྱི་ནང་གྱི་རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་མེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་
སམ་ས་ེཚན་ཁག་དབ་ེབསལ་གྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་ལྷན་ཁང་སོ་སོར་དུས་བཀག་རྒྱས་བཅད་ནང་རྱིས་སྙན་
ལན་འདེབས་ཁག་འབོར་དགོས་པའྱི་བཀདོ་ཁྱབ་བཏང་བ་དང་། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་འབརོ་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱི་ཁྱོན་དུས་ཐགོ་རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་འབརོ་བའྱི་ལས་ཁུངས་སམ་ས་ེཚན་ཁག་གངས་ ༡༧༦ གྱི་རྱིས་སྙན་དང་། རྱིས་
སྙན་ལན་འདབེས། དོགས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས། གསལ་བཤད། ཟུར་སྦྱར་དང་བཅས་པར་ལྟ་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་
གནནོ་མ་བྱུང་པ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས་ ༢༡༢༨ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས། 

ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལས་དོན་སབས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སམ་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། དྲུང་ཆ་ེགངས་ ༤ 
དང་། ད་ེབཞྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་དང་ནང་ཞྱིབ་བཅས་ཀྱི་མཚོན་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་རྱིས་པ་སོགས་ཁྱོན་མྱི་གངས་ ༣༧ 
ཚོགས་ཆུང་དུ་ཆེད་འགུགས་ཀྱི་འདྲྱི་རད་ཞུས་ཞྱིང་།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསྦྲེལ་པོའ་ིལམ་སོན་དང་། དམྱིགས་བསལ་རྱིས་
ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོགཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཐག་གཅོད་དང་ལམ་སོན་ཇྱི་བས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་གནས་སངས། གཞན་ཡང་
རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་མ་འབོར་བ་དང་། རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་དུས་ཐོག་མ་འབོར་བའྱི་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་རེའུ་མྱིག་བཅས་
གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 

༡། མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་༩ པའྱི་སྙན་ཐ་ོདང་འབལེ་བའྱི་གྲུབ་འབས་གནས་སངས། 
ས་ེཚན། དནོ་གནད་ཁག། གངས་འབརོ། 
ཀ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།མཇུག་གནོན་གནང་མུས།སོན་གནད་སོགས ་

གངས། 
༢༡༢༨ 

ཁ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ། ༤༠༩ 
ག མང་རྱིས་སབས་ ༨ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨༨ 
ང རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ། ༥༥༤ 
ཅ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ། ༡༧༨ 
ཆ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ། ༤༤ 
ཇ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༠༣༣ 
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༢། རྱིས་སྙན་ལས་ལན་འདབེས་མ་འབརོ་བའྱི་ལས་ཁུངས་སམ་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་རའེུ་མྱིག 
ཨང་། ལས་ཁུངས་སམ་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་མྱིང་། རྱིས་ལ།ོ 

༡ ནརོ་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སངོ་ཁང་། ༢༠༡༤་་་༡༦ 

༢ བད་ེསྱིད་གྱིང་ས་འཐུས། ༢༠༡༤་་་༡༦ 

༣ ཨ་ོརྱི་ས་རུམ་བཟ་ོམཉམ་འབལེ།༼ཨ་ོཌྱི་ཤ་༽ ༢༠༡༤་་་༡༦ 

༤ བལ་ཡུལ་དགའ་ལྡན་རུམ་གདན་སྱི་ཚངོ་ཁང་། ༢༠༡༡་་་༡༧ 

༥ བལ་ཡུལ་སྱི་ཀྱི་སྱི་རུམ་གདན་ཚངོ་ཁང། ༢༠༡༡་་་༡༧ 

༦ ཊ་ོལན་ཇྱི་བོན་གཞྱིས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧ 

༧ ན་ེནྱི་ཊལ་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༥་་༢༠༡༧ 

༨ བསན་སྒང་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༡་་་༢༠༡༧ 

༩ ཧ་སྤུར་འདདོ་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧ 

༡༠ ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༡༡ ཀ་སྦུག་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦ 

༡༢ བད་ེསྱིད་གྱིང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧ 

༡༣ ར་ཇུ་སྤུར་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༡༤ ཀྲུ་ཀྱིང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༡༥ བལ་ཡུལ་ནོར་འཛནི་གྱིང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧ 

༡༦ སལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༢་་་༢༠༡༧ 

༡༧ སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་ས་རང་བདནེ་ཆགོས་ཆུང་། ༢༠༡༡་་་༢༠༡༧ 

༡༨ ཏྱི་ཛ་ིདར་རྒྱས་གྱིང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༡་་་༢༠༡༧ 
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༡༩ ར་སང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༡་་་༢༠༡༦ 

༢༠ སགོ་ར་དཔལ་འབརོ་གྱིང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༢༡ སགོ་ར་བཀ་ཤྱིས་གྱིང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༢༢ ལ་དྭགས་བང་ཐང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༤་་་༢༠༦ 

༢༣ ས་ཊནོ་ཁམས་ཀཿཐགོ་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༢༤ སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༡་་་༢༠༡༦ 

༢༥ བལ་ཡུལ་འཕགས་ཤྱིང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༢༦ འཆར་འགདོ་ལས་ཁང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༢༧ ཨ་ོལ་ས་རྱི་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧ 

༢༨ ཛ་ཡྱི་སྒང་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧ 

༢༩ སྒང་ཏགོ་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་། ༢༠༡༢་་་༢༠༡༧ 

༣༠ བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁལེ་གངས་ཅན་བད་ེར། ༢༠༡༥་་་༡༦ 

༣༡ བོད་ཁྱྱིམ་ཤེས་ཡནོ་འཕལེ་རྒྱས་ས་ེཚན། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༣༢ བལ་ཡུལ་སོང་བཙན་བལ་བཟའ་མཐ་ོསོབ། ༢༠༡༣་་་༢༠༡༦ 

༣༣ བལ་ཡུལ་ཨ་ཏྱི་ཤ་ཉྱིན་སབོ། ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦ 

༣༤ བན་རྡ་ར་ནརོ་རྒྱས་གྱིང་འཕྲདོ་བསེན་སྨན་ཁང་། ༢༠༡༢་་་༢༠༡༧ 

༣༥ ཀྲུ་ཀྱིང་འཕྲདོ་བསེན་སྨན་ཁང་། ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༣༦ ཅོན་ཏ་ར་གས་ོརྱིག་སྨན་དཔྱད་ཁང་། ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦ 
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༣། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་དུས་ཐགོ་མ་འབརོ་པའྱི་ལས་ཁུངས་སམ་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་རའེུ་མྱིག 
ཨང་། ལས་ཁུངས་སམ་ས་ེཚན་གྱི་མྱིང་། རྱིས་ལ།ོ 

༡ བོད་ཁྱྱིམ་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༦ 

༢ བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་ས་ེདབུས་སྱི་ཁྱབ་ལས་ཁང་གྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ལས་སོབ་བད་ེདནོ་མ་
དངུལ་ས་ེཚན། 

རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༦ 

༣ བོད་ཁྱྱིམ་རྒས་ཕགོས་མ་དངུལ་དག་ེར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༤ བོད་ཁྱྱིམ་ལས་བདེ་གཟྱིགས་གསོལ་དག་ེར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་༡༦ 

༥ ལ་དྭགས་བོད་ཁྱྱིམ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༦ 

༦ ཌ་ོལན་ཇྱི་བོན་གཞྱིས་འཕྲདོ་བསེན་སྨན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༧ 

༧ ས་ེར་ལྡུན་བོད་ཁྱྱིམ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༡༦ 

 
བཞྱི་པ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག 

༡། ཚོགས་ཆུང་ནས་སེམས་ཚབས་ཆེན་པོས་གོས་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་དོན་ཞྱིག་ནྱི། རྡ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་དབུས་སྱི་ཁྱབ་
ལས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བངེ་ལོར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ས་ཆ་དང་ཨར་པའོ་ིལས་གཞྱིའྱི་ས་ེ
ཚན་གྱི་རྱིས་སྙན་ནང་དུ་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་སོན་གནད་མང་དག་ཅྱིག་འདུག་པ། ཀ༽ ཐགོ་མར་ས་ཆ་སྤུས་གཟྱིགས་སབས་
ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིག་ཆ་དགོས་ངེས་ཁག་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བས། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༠་་་་༢༠༠༥ ལོར་ས་བདག་ (r m 
thimme gowba) ལ་ཆོད་གན་གཞྱིར་བཟུང་ས་འདོན་གྱི་ང་ོབོར་སྒོར་ས་ཡ་ལྔ་ ༥,༠༠༠,༠༠༠།༠༠ གནང་འདུག་
ཀང་ཆདོ་གན་གྱི་འབྲུ་དནོ་ལྟར་ཉྱིན་གངས་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ཚུད་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོཐུབ་མདེ་པ་མ་ཟད། ཆདོ་གན་གྱི་འབྲུ་དནོ་ལྟར་མ་
གནས་པར་སར་ཡང་ས་འདོད་ས་ཕྱི་ཁྱོན་བསོམས་སྒོར་ས་ཡ་བཅུ་གསུམ་ (༡༣,༠༠༠,༠༠༠།༠༠) གནང་འདུག་ཀང་ད་
བར་ལ་ོབཅུ་ལྷག་སོང་ཡང་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོཐུབ་མྱི་འདུག། ཁ༽ བར་དུ་ས་བདག་དང་མཉམ་ཁྱིམས་ཐགོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
རྐྱེན་ས་ཆ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ཟྱིན་པ་ཁག་གཅྱིག་བསར་དུ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་དགོས་བྱུང་བའྱི་རྱིན་འབབ་དང་དེ་
འབེལ་འག་ོགོན་བཅས་ཁྱོན་བསོམས་སྒོར་ས་ཡ་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་དང་ཆྱིག་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་བཞྱི་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་
ར་ེབརྒྱད་ (༧༧,༡༤༡,༤༦༨།༠༠) སོང་འདུག ག༽ མཐའ་མ་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ནྱི། 
སེ་ཚན་འདྱིའྱི་ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིས་ཁར་ད་བར་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོལ་མྱི་འདུག་པ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་
ནས་དེའྱི་ཐད་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ལ་འདྲྱི་རད་ཞུས་པར་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་རོགས་དངུལ་ཇྱི་ཐོབ་སོན་རྱིས་བཀའ་
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འཁོལ་ཞུ་མ་དགོས་པར་ཐད་ཀར་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་སོར་འགེལ་བརོད་གནང་འདུག ད་ེབཞྱིན་རྱིས་པ་དང་དངུལ་གཉེར་
གཅྱིག་ལོགས་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེའབལ་རྱིས་སྙན་ཁག་གྱི་ནང་སྒོར་ས་ཡ་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་དང་ཆྱིག་འབུམ་གསུམ་ཁྱི་
ཆྱིག་སངོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དང་པད་ཉེར་གཅྱིག (༧༨,༡༣༡,༨༢༨།༢༡) ལྷག་གྱི་རྱིས་ཉོག་ཐོན་འདུག  ས་ེཚན་
འདྱི་ལ་ད་ཆ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་ (The Dalai Lama Institute for Higher 
Education) ཞསེ་པའྱི་མཚན་སདོ་ཀྱི་ཡོད་སབས། ད་ེའབེལ་གྱིས་༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་མཚན་ཤས་ཆ་ཕྲ་མ་ོཙམ་ཡང་
མྱི་ཡོང་བ་གནང་དགོས་པ་ནྱི་རང་ཅག་ཡོངས་ཀྱི་ཟློག་ཏུ་མེད་པའྱི་འོས་འགན་ཡྱིན་པས། སེ་ཚན་འདྱིའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
གནས་སངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཡོང་ཆེད་གོས་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཆེད་འཛུག་གནང་
དགསོ་པའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༢། ཚགོས་གཙ་ོསྦྲེལ་པའོ་ིལམ་སོན་ལྟར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སབས་ ༩ པས་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་འཇུག་པ་བད་ེ
བའྱི་ཆདེ་ལྷན་ཁང་ཁག་མཉམ་བསེས་མྱི་བེད་པར་ལས་ཁུངས་སམ་སེ་ཚན་ར་ེརའེྱི་དབ་ེབསལ་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་
བཞྱིན་ཁ་གསལ་སྙན་ཐརོ་བཀདོ་ཡདོ། 

༣། ལས་ཁུངས་སམ་ས་ེཚན་གཅྱིག་ལ་རྱིས་སྙན་ས་ཕྱི་གཉྱིས་འབརོ་རྱིགས། ས་ཕྱི་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ས་ེརྱིས་ལ་ོ
རསེ་མའྱི་རྱིས་སྙན་དབང་བཙན་པརོ་བས་ནས་བཀདོ་ཡདོ། 

༤། རྱིས་སྙན་ནང་ཡོད་པའྱི་སནོ་གནད་ཁག་ཅྱིག་ད་ེཙམ་ནརོ་འཁྲུལ་ཆནེ་པ་ོམྱིན་པ་དང་། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ནང་།ལའང་
དགོངས་སེལ་དང་འབལེ་སད་དེའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་དམ་དནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ཁག་འདྱི་ནས་ཐེངས་གཅྱིག་
རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པར་བཏང་ཡོད་ཀང་འབྱུང་འགྱུར་སོན་གནད་ད་ེརྱིགས་མུ་མཐུད་མྱི་ཡོང་བར་
ཁངོས་ས་ོསོས་དམ་དནོ་གནང་དགསོ། 

ལྔ་པ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་མཐངོ་ཚུལ་ཁག 
༡། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་

ཚགོས་འདུ་ཁག རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བཅས་ཀྱི་རྱིས་སྙན་ནང་དུ་སནོ་གནས་ཉུང་བ་དང་། 
རྱིས་སྙན་དང་དོགས་འདྲྱི་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོའ་ིལན་འདེབས་ཁ་གསལ་གནང་བཞྱིན་འདུག་པར་བསགས་བརོད་བ་
འསོ་སུ་མཐངོ་། 

༢། གོང་གསལ་རེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་མ་འབོར་བའྱི་ས་ེམཚན་ཁག་གཅྱིག་གྱི་རྱིས་ལ་ོརྱིམ་པའྱི་རྱིས་
སྙན་ལན་འདབེས་དུས་ཐགོ་མ་ཕུལ་བས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་དནོ་ངལ་བ་འབས་མེད་ཆགས་ཉནེ་འདུག་པས། ས་ེཚན་ས་ོསོས་
འགན་འཛནི་དང་། འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་བཅས་ཀྱིས་རང་དནོ་རང་གཅེས་ཀྱི་རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་དུས་ཐགོ་ཕུལ་ཐུབ་
དགསོ་འདུག 

༣། ལས་ཁུངས་སམ་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་སོན་གནད་མང་དག་ཅྱིག་རྱིས་ལ་ོསོ་སོའ་ིནང་མཇུག་སོང་གནང་མ་ཐུབ་པར་ལོ་མང་
སོང་བས་འབེལ་ཡོད་འགན་ཁུར་བེད་མཁན་ལས་བེད་རྣམས་ར་དགོངས་ཞུས་པ་དང་། ས་གནས་ལ་མེད་རྐྱེན་རྱིས་



122 
 

གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་པ་དང་། ཡང་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རགས་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ་དང་། བྱུང་འཛིན། རྱིས་
བསུབ། ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཀྱི་རྒྱབ་རནེ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གྱི་ང་ོབཤུས་རྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་མཉམ་སྦྱར་གྱི་མྱིག་སནོ་མ་བས་
པས་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པར་ཐག་གཅོད་བེད་རྒྱུ་ནར་འགངས་འགོ་བཞྱིན་འདུག་ན་ཁོངས་སོ་སོས་དམ་དོན་གནང་དགོས་
པར་མཐངོ་། 

༤། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
དནོ་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ཁག་ལ། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཁྱིའྱི་ལས་བདེ་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་གནང་ཆ་ེཙམ་
བཞེས་དགོས་པ་དང་། དའེྱི་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་དགོངས་དནོ་ལག་བསར་གྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་རྣམས་ལ་ཉནེ་བརྡ་བཏང་
བ་རྣམས་ཀྱི་ང་ོབཤུས་འཕྲལ་དུ་འདམེས་ལྷན་ལ་འབུལ་དགོས་པ་གལ་ཆ་ེམཐངོ་། 

༥། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་སབས་ཚོགས་དྲུང་གཙོས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་དང་། ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་
རྱིས་པ་གཙོས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ནང་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་བཅས་ནས་མཐུན་གྱུར་
གང་ལེགས་གནང་བྱུང་བར་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་བ་དང་བཅས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་
ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་ ༩ པས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༦ གཟའ་ལྷག་པ་ཉྱིན།། 

༡༽ ཚགོས་གཙ།ོ སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན།  
 
༢༽ ཚགོས་དྲུང་། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས། 
 
༣༽ ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད།ེ 
 
༤༽ ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་རམ་ཤར་ཕགོས་ཁུ་ར། 
 
༥༽ ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས།  
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༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་།༩ པས་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་
ཆུང་སབས་ ༨ པར་འགྱིགས་པ་དང་། སབས་ ༨ པའྱི་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སངོ་གྱིས་མཇུག་སངོ་ཇྱི་བས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། ད་ེ

བཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦  
གཙསོ་པའྱི་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་དང་། 

 དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ། ད་དུང་ཡང་མ་འགྱིགས་པ་འབལེ་ཡདོ་ 
ལས་ཁུངས་དང་། ས་ེཚན་ས་ོས་ོནས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་ 

བཅས་ཀྱི་གྲུབ་དནོ་རྒྱབ་གཉརེ་སྙན་ཐ།ོ 
༼ དམྱིགས་བསལ་ས་ེཚན་ལས་ཁུངས་ཁག༽ 

༡། བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡངོས་ཀྱི་ཡངོ་འབབ་དང་། ངསེ་ཅན། རྒྱུན་གནོ། 
དམྱིགས་བསལ་བཅས་ཀྱི་ཕགོས་བསམོས་སྙན་ཐ།ོ རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༡་ཀ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༥༢ 
༡་ཁ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༢༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢་༣། བཀའ་ཤག་ནས་གོས་འདྲྱི་བ་བས་ོགཞག་སོར། ༥་༤། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སོར། ༥་
༦། སྱིག་འགལ་གུན་གསབ་གནང་བའྱི་སོར། ༥་༩། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་འབེལ་བརོད་དང་ང་ོསོང་
གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སོར། ༥་༡༢།༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་མེད་པའྱི་སོང་རྱིས་ཁུར་བས་པའྱི་སོར། ༥་༡༢།༢། 
རྱིས་ལོ་མཚམས་འཛིན་མེད་སོར། ༥་༡༢།༣།ཕོགས་བསོད་བཀའ་འཁོལ་མེད་སོར། ༥་༡༢།༤། གནས་བསོད་བཀའ་
འཁོལ་མེད་སོར། ༥་༡༢།༥། སོན་རྱིས་ལ་ོམཚམས་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སོར། ༥་༡༣།༡། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་ལེན་མེད་
པའྱི་སོར། ༥་༡༣།༢། འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་ཁལ་ས་འདོན་གཅོག་ཆ་གནང་མེད་སོར། ༥་༡༣།༣། 
ཨར་རྒྱུའྱི་ཟོག་དེབ་བྱིས་ཉར་གནང་མེད་སོར། ༥་༡༥། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སོར། ༤་༢་༦། བཀའ་
ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་དང་འགལ་བའྱི་གསོལ་ཕོགས་གནང་བའྱི་སོར། ༤་༢་༨། ཉྱིན་གའྱི་ཟླ་ཕགོས་སེང་ཁང་ག་བསྣན་ནས་
གསོལ་ཕོགས་རྒྱག་སོད་ཞུས་པའྱི་སོར། ༤་༢་༩། རྱིས་ཁོངས་དག་མཆན་འགོད་ཐབས་མ་གྱུར་བའྱི་སོར། ༥་༣། ཚོད་
ལྟའྱི་ལས་བཅར་མ་ཞུས་གོང་ལས་བཅར་ཕར་འགང་ཞུས་བསྩལ་བྱུང་བར་གཟྱིགས་གསལོ་གནང་བའྱི་སརོ། ༥་༥། དུས་
ཚོད་ཕྱིར་ཤྱིག་གྱི་ར་དགོངས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་སོར། ༥་༧། གསོལ་ཕོགས་ནས་འབབ་ཁལ་ (TDS) གཅོག་
འཐེན་གནང་མེད་པ་དང་ཁང་ག་དངུལ་རྐྱང་ཐོག་ཕུལ་བའྱི་སོར། ༥་༡༠། ལས་བེད་བསར་བས་ོལས་བཅར་སབས་ལམ་
གོན་གནང་བའྱི་སོར། ༥་༡༡། གུན་གསབ་གུང་གསེང་སེབ་གསོག་བས་པའྱི་སོར། ༥་༡༣་༤། ར་སང་ལ་སྱིལ་སོལ་རེད་
ཐང་ལགས་ཤོག་ཐོག་ཁེབས་གསར་བཟོའ་ིལས་གཞྱིའྱི་སོར། ༥་༢༠་༢། གོས་ཚོགས་ནས་གནང་བའྱི་བཀའ་འཁོལ་ལས་
ལྷག་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་སརོ། 
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༡་ག མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༥་༨། ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སོར། ༥་༡༣་༥། ལས་གཞྱི་ཚུལ་བཞྱིན་མཇུག་སྱིལ་
ཟྱིན་ཡོད་མེད་ཤེས་རོགས་དཀའ་བ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་སོར། ༥་༡༤། ལས་ཤག་ནང་རང་ཉྱིད་མ་བཞུགས་པར་ལས་བེད་
གཞན་ལ་ཁང་ག་བཏང་བའྱི་སརོ། 
༡་ང། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༥། ལས་།ཤག་བགོས་འགེམས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སོར། ༥་༡། གཏན་འབེབས་ར་འཛིན་ཡྱིག་
ཆ་དང་འགལ་བའྱི་ཐད། ༥་༢། དུས་ཚོད་ཕྱིར་ཤྱིག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་མ་གནང་གོང་གྱི་སྙན་ཐོར་བཀའ་
འཁོལ་གནང་བའྱི་སོར། ༥་༤། ནང་གསེས་རྱིས་ཨང་ ༥་༤་༡། དང་ ༥་༤་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་
འགེལ་བརདོ་དང་ང་ོསོང་ང་ོབ་ོགཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སརོ། ༥་༦། ལ་ོཁམས་ས་ོསོའ་ིའག་ོགོན་ལ་ོརང་བཀག་ནང་རྱིས་ཁུར་
མ་ཞུས་པའྱི་སརོ། ༥་༧། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་གསལ་མྱིན་ཡང་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་ཞུས་པའྱི་སརོ། ༥་༨། ནང་
གསེས་ ༥་༨་༡། དང་༥་༨་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ནང་གསལ་རྱིས་འགོའ་ིའགེལ་བརོད་དང་མ་མཐུན་པའྱི་སོར། ༥་
༡༠། ལས་ཤག་བག་ོའགེམ་དུས་ཐོག་རྱིས་སོད་མ་ཐུབ་པའྱི་སོར། ༥་༡༢། ཆང་རག་འག་ོགོན་གཞུང་གོན་ཁངོས་ཚུད་མྱིན་
ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་ཁ་གསལ་མེད་སོར། ༥་༡༣། ཁང་གར་ཁང་ཁལ་གཅོག་ཆ་མ་ཞུས་པའྱི་སོར། ༥་༡༥། ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་
གུན་གསབ་ག་ཚོད་ཐོབ་མྱིན་གསལ་ཁ་མེད་པའྱི་སོར། ༥་༡༧། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྱིས་འགོའ་ིའགེལ་བརོད་དང་མ་
མཐུན་པའྱི་འག་ོགོན་སོར། ༥་༡༨། ཞབས་ལོ་༥ཧྲྱིལ་པ་ོམ་ལོན་པའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པར་བགེས་ཤག་དོད་ཐོབ་མྱིན་སྱིག་
གཞྱི་གསལ་ཁ་མེད་པའྱི་སོར། ༥་༡༩། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོབགེས་གཞོན་གཉྱིས་དང་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པར་ལས་ཤག་
ཐོབ་མྱིན་སྱིག་གཞྱིར་མ་གསལ་བའྱི་སོར། ༥་༢༠་༡། ངེས་མེད་དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འགོ་གོན་མ་
བཏང་བའྱི་སརོ། 
༡་ཅ། དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༩། ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕགོས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སརོ། 
༡་ཆ། དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡་ཇ། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༢ 
༡་ཇ་༡། རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢་༤། དོན་ཁང་ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དདོ་གུན་གསབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ ཕྱིར་

བསྡུ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཟུར་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ནས་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་
རྱིས་ལོའ་ིནང་གསལ་ཡོད་གནས་འཁོད་པ་བཞྱིན་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དན་རགས་མྱིག་སོན་དགོས་རྒྱུ་དང་། 
འཕྲསོ་སྒརོ་ ༦༥,༦༢༧།༩༤ རུ་སོག་དནོ་ཁང་གྱི་དྲུང་གཞོན་ཟུར་པ་ངག་དབང་རྱིག་ལམ་ནས་རྱིས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར་
མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༡་ཇ་༢། རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢་༩། ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕགོས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། བཙན་བལོ་བདོ་
མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ 
པ་ནང་གསེས་ ༣ པ་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་འདུག་ན། དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ལྟར་ཕག་བསར་
དགསོ། 

༡་ཇ་༣། རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢་༡༨། དགོས་དངུལ་འཕྲསོ་ལྷག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་བསད་ཐད། འཕྲོས་ལྷག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་
བསད་སྒོར་ ༤༥༥,༥༥༨།༩༧ གསལ་ཁོངས་ནས་ད་བར་སྒོར་ ༢༣༨,༤༧༩། ༢༨བྱུང་བའྱི་བྱུང་འཛིན་ང་ོབཤུས་
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཟྱིན་སོར་གསལ་བ་ལྟར་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དན་རགས་མྱིག་སོན་
དགསོ་རྒྱུ་དང་འཕྲསོ་མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡་ཇ་༤། རྱིས་སྙན་ཨང་།།༥་༣། ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་བང་རྱིམ་བཞྱིན་བསར་བཅསོ་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ར་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་
ས་མ་ནུས་མདེ་མ་བཏང་གངོ་ཕྱི་མ་ལག་བསར་བས་པའྱི་སནོ་ལྷག་འདུག་ན། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་ར་འཛནི་ཡྱིག་
ཆ་ཕྱི་མ་ལྟར་ཚད་འཛནི་བདེ་དགོས་རྒྱུ། 

༡་ཇ་༥། རྱིས་སྙན་ཨང་།།༥་༥། ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐརོ་གསལ་
བ་བཞྱིན་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཨར་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཆགས་འདུག་སབས་ངེས་མེད་
ཉམས་གསོའ་ིསོམ་དངུལ་ཁོངས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག་པ་མཐུན་མྱིན་ཆགས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཨར་ལས་དང་
འབལེ་བའྱི་སོན་གནད་མང་དག་ཅྱིག་བྱུང་འདུག་ན། དྲང་མྱིན་གཡ་ོསརོ་གྱི་ལན་འདེབས་ལྡབ་ལྡྱིབ་ཙམ་གྱིས་འཐུས་
ཐབས་མེད་པས་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས་རྒྱུ། 

༡་ཇ་༦། རྱིས་སྙན་ཨང་།།༥་༩། བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་འདབེས་ནང་བྱུང་འཛིན་དགོས་སོར་དོན་
གཅོད་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་མཚམས་རྱིས་ཞྱིབ་པར་སན་འབུལ་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ་ཞེས་གསལ་དོན་
ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡་ཇ་༧། རྱིས་སྙན་ཨང་།།༥་༡༡། རང་ཚོགས་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ནས་རྒྱུན་གོན་འག་ོདདོ་ལྟར་ཞུས་པའྱི་ཐད། དངུལ་
འབབ་རྣམས་དདོ་ཞུ་སདོ་བས་པ་ཞ་ེགཅྱིག་ལས་ས་གནས་བོད་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་
གྱི་རྱིས་འབེལ་ལམ་སོན་ལག་དེབ་དོན་ཚན་ ༡༣ ནང་རྒྱུན་གོན་རྱིས་འགོ་གཞན་གྱི་རྒྱབ་རེན་དུ་བྱུང་འཛིན་ང་ོམ་
མཉམ་སྦྱོར་དགོས་པ་དང་འགོག་ཐབས་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱིས་བྱུང་འཛིན་ང་ོམ་མ་ཐོབ་པའྱི་རྱིགས་ལ་འཛིན་
ཚབ་སེང་ཚོགས་མྱི་གསུམ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་མཚན་རགས་ངེས་པར་དགོས་ཞེས་པ་ལྟར་ཆགས་མྱིན་གྱུར་འདུག་
པས་རྱིས་ཁ་ཉར་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་གྱི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༢ པ།  ཁ༽པའྱི་དོན་ཚན་ ༥ 
དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་ན་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ་དང་། བད་ེསྱིད་གྱིང་ནས་
སྦྲགས་ག་སྒོར་ ༢༠༠།༠༠ ཕྱིར་འབུལ་བདའ་འདེད་བ་རྒྱུ་གསལ་བ་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
དགསོ། 
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༡་ཇ་༨། རྱིས་སྙན་ཨང་།།༥་༡༤་༠། སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་ཐོག་ཁལ་མ་ཕུལ་བ་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུ་
དགསོ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡་ཇ་༩། རྱིས་སྙན་ཨང་།།༥་༡༤་༡། ཨུ་རུ་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཚོའྱི་ཡོང་འབབ་ཁལ་ཐད། 
ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡་ཇ་༡༠། རྱིས་སྙན་ཨང་།།༥་༡༤་༢། ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོད་ཡོང་འབབ་ཐོག་ཁལ་
མ་ཕུལ་བའྱི་ཐད། དནོ་གཅོད་ལ་འབལེ་བ་ཞུས་ཏ་ེགནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་དང་རྒྱབ་ལངོས་ཡྱིག་ཆ་
འབུལ་དགོས་ཞུས་ཡོད་པ་འདྱི་གར་ཕུལ་འབོར་མཚམས་རྱིས་ཞྱིབ་པར་སན་འབུལ་ཞུ་འཐུས་ཞེས་གསལ་བ་
བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡་ཇ་༡༡། རྱིས་སྙན་ཨང་།།༥་༡༦། བཀའ་ཤག་གྱི་ཕྱིར་ཤྱིག་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་ཉེས་ཆད་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་ཐད། སྱིག་
དནོ་ཕྱིར་ཤྱིག་བཀའ་འཁོལ་ནང་གསལ་འབལེ་ཡདོ་ནས་ཉསེ་ཆད་སྒྲུབ་དགསོ་པ་བསར་དུ་ནན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་
འཁདོ་དནོ་ལྟར་གནང་ཕགོས་དགསོ་རྒྱུ། 

༡་ཇ་༡༢། རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༢༠་༢། གོས་ཚོགས་ནས་གནང་བའྱི་བཀའ་འཁོལ་ལས་ལྷག་བཀའ་འཁལོ་གནང་བའྱི་ཐད། 
སྒོར་ ༥༠༥,༠༣༠།༠༠ གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་ཀང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་
འདུག་པ་ནྱི་དངོས་སུ་འགོ་གོན་བཏང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། 
དངུལ་རྱིས་སངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསསེ ༢ པ་དང་འགལ་འཛལོ་ཆགས་འདུག་ན་
དའེྱི་ནང་གསངེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་དགོས། 

༢། སྱི་འཐུས་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ 
༢་ཀ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༤ 
༢་ཁ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སརོ།༢་༢། སདོ་བསད་སརོ། 
༢་ག མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢་ང་། རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢ སདོ་བསད་སརོ། 
༢་ཅ། དགོས་འདྲྱིའྱི་སོང་བ་གངས།༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢་ཆ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
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༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
༢་ཇ་༡ ༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣། ལས་བདེ་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༤ 
༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡། ཡོང་བསད་སརོ།༣་༢། སདོ་བསད་སརོ། 
༣་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༣་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་དགསོ། 
༣་ཇ་༢ ༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༢་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་དགསོ། 

༼ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།༽ 
༤། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ཚགོས་པ། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༡ 
༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོབ་ཡནོ་དང་འཚ་ོསྣནོ་གནང་བར་བྱུང་འཛནི་ས་རགས་སྦྱར་མ་མདེ་པའྱི་སརོ། 
༤་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། མ་དངུལ་གནས་སངས་ཞན་པའྱི་སརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སརོ། 
༤་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༣ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༣། སོབ་ཡོན་དང་འཚ་ོསྣོན་གནང་བར་ས་རགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་འབོར་བའྱི་སོར། ༡་༢་༤། 
སོབ་ཡནོ་དང་འཚ་ོསྣནོ་གནང་བར་ས་རགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛནི་མ་འབརོ་བའྱི་སརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སརོ། 
༤་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སོབ་ཡནོ་དང་འཚ་ོསྣནོ་གནང་བར་ས་རགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛནི་མ་འབརོ་བའྱི་སརོ། 
༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༧ 
༤་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༢། ཐབོ་སེང་དངུལ་བསྒྱུར་ཞུ་ཕོགས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འབལེ་ཡོད་ལ་བདའ་འདདེ་
མཇུག་གནནོ་ཞུས་ཡོད་གནས་གསལ་བ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༤། སོབ་ཡོན་དང་འཚ་ོསྣོན་གནང་བར་ས་རགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་འབོར་བའྱི་
ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་སྒོར་ ༢༥,༨༨༧།༠༠ བྱུང་འཛིན་འབོར་བསད་ཁག་ཁུངས་འདེད་ཀྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༥། གུ་རུའྱི་སྐུ་བརན་དང་འབེལ་བའྱི་ས་འདོན་ཐོ་གཞུང་ཏག་ཏག་མེད་པའྱི་ཐད། དོ་
བདག་འཇྱིག་རནེ་འདྱི་དང་ཁ་བལ་མེད་ན་མུ་མཐུད་རད་གཅོད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། མཆོད་རེན་གསར་བཞེངས་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ནང་གསེས་ ༤ ལན་
གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་ཐད། ནང་གསེང་ ༡ བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་ན་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་
གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ་དང་། ནང་གསེས་ ༢༽ ཟྱིལ་གནོན་བཀའ་བརྒྱད་གྱིང་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣,༥༠༣།༠༠ ཅེག་འཛིན་
སད་པ་ད་ེཉྱིད་དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་འབོར་སོད་ལེན་བས་མེད་སབས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་འདྱི་གའྱི་
རྱིས་ཁ་ནང་དུ་རྱིས་བཅོས་བཏང་ཡོད་ཅེས་གསལ་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་བསད་དུ་ལྷག་འདུག་ན་རསེ་མའྱི་
རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དན་རགས་མྱིག་སནོ་དགོས་རྒྱུ། 
༤་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༣། སོབ་ཡོན་དང་འཚ་ོསྣོན་གནང་བར་ས་རགས་སྦྱར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་འབོར་བསད་ཐད། 
ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤་ཇ༧༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སོད་བསད་ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁུངས་ནས་སོད་བསད་ལྷག་མ་ 
༡,༨༠༠།༠༠ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲོས། སྱིར་བཏང་རྱིས་ཁུངས་ནས་གུ་རུའྱི་སྐུ་བརན་ཆེད་ས་འདོན་བྱུང་བ་སྒོར་ 
༨,༥༩༤།༣༥ དང་། འཕྲསོ་སྒརོ་ ༡༠༥༠༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༥། བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་གར་ཚགོས་པ། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༢༢ 
༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༥་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རང་བཞྱིན་བུད་པའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་སོར། ༡་༢་༣། གུང་སེང་ཞུས་བསྩལ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གནས་

 མེད་པའྱི་སོར། ༡་༢་༤། སྦྱྱིན་བདག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་གསལ་བཞྱིན་རོགས་དངུལ་བགོ་འགེམས་མ་གནང་བའྱི་སོར། 
 ༣་༡། ཟུར་ཕོགས་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སོན་དགོས་པའྱི་སོར།༣་༢། གསོལ་ཕོགས་ས་འདོན་ཞུ་
 སདོ་སརོ། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སརོ། 

༥་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཚོང་བཅོལ་བཞག་ཡུལ་ནས་བྱུང་འཛིན་དང་ཚོང་དངུལ་རྱིས་ཞུ་དགོས་སོར། ༡་༢་༧། ཕྱི་

 རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁ་ནང་གསལ་འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༥,༤༩༩།༠༠ སོར།༣་༦། སོང་ཁ་དང་བྱུང་
 འཛིན་སེང་འགན་འཛིན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མཚན་རགས་མེད་པའྱི་སོར། ༣་༧། ཞོ་སོན་འཁབ་སོན་གྱི་འཛིན་ཤོག་ 
 (Ticket) རྱིས་ཆད་སྒོར་ ༡༥,༧༠༠།༠༠ ཐོན་པ་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་སོར། ༣་༡༠།  ཚན་པ་ཁག་གྱི་ཚོང་འབབ་
 རྱིས་ཁང་དུ་དུས་ཐགོ་རྱིས་ཕུལ་མ་ཞུས་པར་གསོལ་ཕོགས་མཉམ་བཅོས་སྱིག་གནང་བའྱི་སརོ། 

༥་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༦། སོང་ཁ་དང་བྱུང་འཛིན་སེང་འགན་འཛིན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མཚན་རགས་མེད་པའྱི་སོར། ༣་༧། 

 ཞ་ོསོན་འཁབ་སོན་གྱི་འཛིན་ཤོག་ (Ticket) རྱིས་ཆད་སྒོར་ ༡༥,༧༠༠།༠༠ ཐོན་པ་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་སོར། ༣་
 ༡༠། ཚན་པ་ཁག་གྱི་ཚོང་འབབ་རྱིས་ཁང་དུ་དུས་ཐོག་རྱིས་ཕུལ་མ་ཞུས་པར་གསོལ་ཕོགས་མཉམ་བཅོས་སྱིག་
 གནང་བའྱི་སརོ། 

༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༣ 
༥་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡།  ཚོང་བཅོལ་བཞག་ཡུལ་ནས་བྱུང་འཛིན་དང་ཚོང་དངུལ་རྱིས་ཞུ་དགོས་ཐད། 

 ཚངོ་བཅལོ་ཡངོ་བསད་སྒརོ་  ༥༡༥,༩༨༠།༠༠ ནས་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་གནས་གསལ་ཡང་དན་རགས་མྱིག་
 སནོ་མ་བྱུང་བས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༥་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་གསལ་བའྱི་བར་
 ཁྱད་སྒོར་༡༠༢,༦༤༧།༠༠ ཡོད་གནས་གསལ་འདུག་པ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་
 བཟ་ོདགསོ། 



130 
 

༥་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། དངོས་ཟོག་ཁག་ཅྱིག་བེད་མེད་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་ཐད། འཁོར་ཐག་འབབ་སྒོར་
 ༡༣༩,༤༡༦།༣༠ གསལ་བ་ནས་འགན་ལྷན་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲོས་རྣམས་དུས་འགངས་སུ་མ་
 སོང་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༥་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁ་ནང་གསལ་འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་སྒོར་ 
 ༥,༤༩༩།༠༠ ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༥་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༣། གཞུང་དངུལ་སྒེར་དོན་ཆེད་ས་འདོན་སད་པའྱི་སོར། སྒེར་དོན་དུ་གཞུང་དངུལ་ས་
 འདནོ་ཞུ་སདོ་བྱུང་བ་སྒོར་ ༡༨༥,༠༠༠།༠༠ རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་གསལ་བ་ལས། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་གཞུང་འབེལ་ལས་
 དནོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་ལ་དངུལ་འབབ་ས་འདོན་དང་བུ་ལོན་སོད་ཆོག་མྱིན། གཞུང་འབེལ་ས་འདོན་སོད་ཕོགས་དང་
 རྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་དང་ཚད་གཞྱི། ས་འདོན་ཞྱིག་རྱིས་གཙང་མ་བཟོས་གོང་བསར་དུ་ས་འདོན་སོད་ཆོག་
 མྱིན། གལ་ཏ་ེས་འདོན་དང་ཡོང་བསད་བཅས་སངས་འཛིན་འཐུས་ཤོར་གྱིས་བུན་ནག་གྱུར་རྱིགས་སབས་བབ་འཛིན་
 སོང་འགན་ཁུར་འབེལ་ཆགས་ལ་འགན་ཡོད་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་མྱིན་བཅས་ར་འཛིན་གཏན་འབེབས་ཁ་གསལ་བཟོ་
 དགསོ་གསལ་དནོ་བཞྱིན་གནང་དགསོ། 

༥་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༤། ཐོབ་གསེང་དངུལ་སྒྱུར་ས་འདོན་ཞུ་སོད་ཐད། སོང་ཁའྱི་སེང་འགན་འཛིན་གྱི་
 བཀའ་འཁོལ་མཚན་རགས་དང་ད་ོབདག་དངུལ་བསྒྱུར་ཞུ་མཁན་གྱི་དངུལ་བྱུང་བའྱི་ས་རགས་བཅས་མྱི་འདུག་ན་
 འཛིན་སོང་གྱི་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་རྣམ་པ་གསལ་བོ་བཏོན་འདུག་པར་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་
 ངསེ་པར་དགོས་རྒྱུ། 

༥་ཇ་༧༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༥། ལམ་གོན་ཟུར་ཕོགས་ཞུ་ཕོགས་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་
 མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོལས་ཐོག་ལས་ཟུར་སོགས། ལས་བེད་ཆེ་ཕྲ་སུ་ཞྱིག་གྱི་ལམ་གོན་ཟུར་ཕོགས་ཞུ་
 ཕགོས་དང་མྱི་མཚུངས་ཤྱིང་ར་འཛནི་གཏན་འབེབས་གང་ཡང་མེད་ པའྱི་གནང་ཕོགས་དེ་དག་སྱིག་འགལ་ལ་སོང་
 ཟུར་ཕགོས་འཕར་ཐལོ་སྒརོ་ ༣༤,༤༥༣།༠༠ ཀ་ཀརོ་མདེ་པར་གང་མགགོས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་དགོས། 

༥་ཇ་༨༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༨། ཡོ་ཆས་གཡར་ག་དང་འཁབ་སོན་གྱི་ག་འབབ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ཡྱིག་
 ཐགོ་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་དུ་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་གཏན་འབེབས་གནང་གལ་ཞེས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྱིན་
 རྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་ར་འཛིན་གཏན་འབེབས་ཡྱིག  ཐོག་བཟོ་འགོད་ཟྱིན་པའྱི་དན་རགས་མྱིག་སོན་
 དགསོ་རྒྱུ། 

༥་ཇ་༩༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༩། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་ཨང་ (50151345021) གྱི་འབབ་ཁལ་སྒོར་ ༣,༦༤༠ 

 ཕྱིར་བཞསེ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་ལ་ོརསེ་མར་རྱིས་ ག ཙ ང ་ཐུ བ ་པ ་
 དགསོ་རྒྱུ། 
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༥་ཇ་༡༠༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡༡། ང་ོསོང་གྱི་དན་རགས་སྱིལ་འཛིན་ཁག་ཅྱིག་ཚད་ལྡན་དང་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་
 ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་དེ་ལྟའྱི་སོན་གནད་ཡོང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནྱི་རྱིས་པས་རང་འཁྱིའྱི་ལས་འགན་འཐུས་ཚང་
 དང་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བའྱི་ཁར་གོང་རྱིམ་ནས་ཀང་སངས་འཛིན་ད་ོནན་མ་གནང་བས་འཐུས་ཤོར་སོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
 འདུག་པས། ཕྱིས་འབྱུང་སོན་གནད་དེ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་སད་ངོ་སོང་ཁག་གྱི་དན་རགས་སྱིལ་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་
 རྣམས་ངོ་སོང་གྱི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པའྱི་སྱིལ་འཛིན་ཚད་ལྡན་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་རྱིས་པ་ནས་རང་
 འཁྱིའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འགན་ཆེ་ཙམ་བཞེས་དགོས་ཤྱིང་གོང་རྱིམ་ནས་སངས་འཛིན་ནན་འདྲོངས་གནང་
 དགསོ། 

༥་ཇ་༡༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡༢། སོད་ཡོང་རྱིང་པ་ཁག་རྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། ཡོང་བསད་རྱིང་པ་སྒོར་
 ༦༦༧,༢༡༤།༠༠ནས་བསན་འཛིན་ཡོན་ཏན་དང་བམས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡོང་བསད་ཕུད་པའྱི་འཕྲོས་ཡོང་བསད་སྒོར་ 
 ༦༣༦,༨༩༤།༠༠ དང་། སོད་བསད་རྱིང་པ་སྒོར་ ༡༣༧,༢༣༣།༡༥ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་
 དགསོ། 

༥་ཇ་༡༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་གསར་རྱིང་བསོམས་སྒོར་ ༣,༡༠༡,༤༠༠།༦༤ 
 ནས་རྱིས་སྙན་ཨང་ ༣་༡༢ ནང་གསལ་གྱི་ཡོང་བསད་ཁག་ཕུད་པའྱི་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་ཡོང་ར་ེཡོད་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་
 པས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༥་ཇ་༡༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། ལས་བེད་གསོག་དངུལ་ཕུད་པའྱི་འཕྲསོ་སོད་བསད་རྣམས་གང་
 མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

༼ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ།༽ 
༦། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། ༼དབུས་བདོ་མྱིའྱི་ངལ་སལེ་ཚགོས་པ།༽ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༢༤ 
༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༧ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དུས་བཀག་བཅོལ་འཇགོ་ཐགོ་དངུལ་སདེ་གངོ་གུན་སརོ། ༣་༢། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མདེ་པར་ 
རགོས་དངུལ་ལནེ་བེད་གནང་བའྱི་སརོ།༣་༣། TCC ལས་བདེ་རྣམས་ཕོགས་བསདོ་སབས་ཕགོས་བསདོ་བཀའ་འཁལོ་ཞུ་ 
སལོ་མདེ་པའྱི་སརོ། ༣་༤། དངུལ་རྐྱང་སྒོར་ ༢༠,༠༠༠ བརྒལ་བའྱི་ང་ོསོང་སོར། ༣་༥། བམས་པ་གྱིང་རྒས་གས་ོཁང་བཟ་ོ 
བཅསོ་དང་འབལེ་བའྱི་སརོ།།༣་༦། ས་གནས་ཁག་ལ་མ་དངུལ་ས་འདནོ་སོང་བ་བདེ་སདོ་གནང་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དགསོ་ 
གནས་སརོ། ༡་༢་༦། དམྱིགས་བཀར་རགོས་དངུལ་འཕར་སོང་སོར། 
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༦་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ན་གཞནོ་རམ་འདགེས་བུ་ལནོ་ཡངོ་བསད་སོར། 
༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢། ན་གཞོན་རམ་འདེགས་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་སོར། ༣་༡། རྱིས་ལོ་སོན་མའྱི་འགོ་གོན་འདྱི་ལོའ་ིནང་རྱིས་
ཁུར་ཞུས་པའྱི་སརོ། ༣་༢། འག་ོགོན་རྱིས་འགརོ་རྱིས་ཁུར་ཏག་ཏག་མ་གནང་བའྱི་སོར། 
༦་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས།༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༤། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་བའྱི་སརོ། 
༦་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༣ 
༦་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༡། བགསེ་ཤག་བགོས་སོད་གནང་ཕགོས་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་གནནོ་ཞུ་མུས་གསལ་བ་ 
བཞྱིན་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༦་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༣། སདོ་ཡངོ་རྱིས་གཙང་བཟ་ོགལ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་རགོས་དངུལ་རྱིས་ཁའྱི་ 
སདོ་བསད་རྱིས་བཅོས་ཟྱིན་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༡༤༢,༠༧༨།༠༠ དང་། ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲསོ་སྒརོ་༥༡༣༧༠།༡༠ གང་ 
མགགོས་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ། 
༦་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་༡་༢་༤། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་  
༨ པའྱི་དནོ་ཚན་ ༧ ག༽ནང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པར་བཏང་བ་ད་ེནྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ལོའ་ིསྙན་ཐ་ོདནོ་ཚན་  
༡་༢་༤། ཀ༽ དང་། ༢༠༡༢་་་༢༠༡༣ ལོའ་ིདནོ་ཚན་ ༣་༡། ཀ༽ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ལོའ་ིསྙན་ཐ་ོདནོ་ཚན་ ༡་༢་༤། 
ཁ༽ དང་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིདནོ་ཚན་ ༣་༡། ཁ༽ ནང་གནང་གསལ་གྱི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང་། ཉམས་གས།ོ ཀ་སྦུག་རྒས་ 
གས་ོཁང་གསར་རྒྱག བན་རྡ་ར་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་སོགས་སནོ་གནད་ཁག་ཅྱིག་གསོ་ཚོགས་ལན་འདབེས་ཀྱིས་ 
འགྱིགས་པར་བཏང་བ་ཞྱིག་ལས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོའ་ིསྙན་ཐ་ོདནོ་ཚན་ ༡་༢་༨། དང་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ལོའ་ིདནོ་ཚན་  
༣་༣། ན་གཞནོ་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱི། ཏྱི་ཛུ་ལས་ཤག་ཉམས་གས་ོལས་གཞྱི་སོགས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་མདེ་ན། རྱིས་སྙན་ 
ལན་འདབེས་ཀྱིས་འཐུས་མྱིན་ཆགས་འདུག་པས་སནོ་གནད་འདྱི་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་ཀ་ཀརོ་མདེ་པར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ 
དགསོ། 
༦་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༥། ནང་སྱིད་དང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་རྱིས་ཁའྱི་དབར་ཕན་ཚུན་སདོ་ཡངོ་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་ 
ཐད། ར་སང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་དང་ཀྲུ་ཀྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་སནོ་གནད་ལན་གསལ་ལྟར་ 
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༦་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༦། བལ་ཡུལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་གྱི་ལས་བདེ་ཁག་ཅྱིག་ནས་གསོག་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་ 
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མེད་པའྱི་ཐད། ཡུལ་ལུང་ཁ་ཤས་ནང་ལས་དནོ་ཞུ་འདདོ་ཡདོ་ཀང་ཞུ་བད་ེམེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དངསོ་བདནེ་ཡང་། བོད་མྱིའྱི་ 
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁག་མྱིག་འབས་བཞྱིན་བརྱི་སྲུང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེབས་གལ་འགངས་ཆ་ེབར་སོང་། མ་འོངས་པར་ཡོང་ 
ཐབས་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ལྟ་བུའྱི་ཐག་བསགོས་ཆྱིག་ཆདོ་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེའདྲ་མྱི་གནང་བར་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚགོས་ལ་བརནེ་ནས་ 
སྱིག་མཐུན་ངསེ་པར་བཟ་ོདགསོ། 
༦་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༧། བལ་ཡུལ་ག་ོསྱིག་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ 
ལན་འདབེས་ནང་ས་གནས་སུ་འབལེ་བ་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་བ་ལྟར་དུས་འགངས་སུ་མ་སངོ་བར་རྱིས་ 
གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སར་མ་གཅྱིག་བཞུགས་གནང་རགོས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ 
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཚ་ོམར་ཀློག་དུས་སབས་ལ། གཞུང་ཡྱིག་ 
ཀློག་སངས་ཀློག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། འདྱི་སབས་ཐ་ོཀློག་སངས་ཀློག་བསད་ན་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ གཞུང་ཡྱིག་ཀླགོ་སངས་ལྟར་ཀློག་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ 
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མགགོས་པ་ོཀློག་དགོས་དུས་དུས་ཚདོ་མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་འདུག ག་ལརེ་བཀླགས་ན་ 
ཀློག་ཆགོ 
༦་ཇ་༧༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༨། བཀའ་འཁོལ་མདེ་པར་རྱིས་བསུབ་གནང་བའྱི་ཐད།རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་སུ་མཚུངས་ཁ་ 
ཨང་ ༨༨ བརྒྱུད་རྱིས་བཅོས་ཡདོ་གནས་གསལ་ཡང་། སདོ་བསད་སྒོར་ ༣༢,༩༧༡།༠༡ རྒྱབ་ལངོས་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་མཉམ་ 
སྦྱར་མདེ་པར་རྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སནོ་གནད་རང་འཇགས་ལྷག་འདུག་ན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༦་ཇ་༨༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༩། གསལོ་ཕོགས་རྱིས་ཁུར་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་སོད་ཡངོ་དགསོ་ཁག་གཙང་བཟ་ོདགསོ་ 
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པའྱི་ཐད། མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐརོ་ལན་འདབེས་སབས་ད་ོབདག་ལ་ཕགོས་ཉྱིས་ཟླསོ་ཕུལ་ 
ཡོད་མདེ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞསེ་ལན་འདབེས་གནང་འདུག་པ་ད།ེ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་ ༩ པར་ 
ཡང་ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་གྱི་མང་ཉུང་ཙམ་ཡང་མདེ་པར་ལན་གཅྱིག་པ་གནང་འདུག་ན། ཀྲུ་ཀྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བསདོ་ནམས་ 
ཆསོ་འཕེལ་ལ་གསལོ་ཕོགས་ཉྱིས་ཟླསོ་ཕུལ་ཡདོ་མདེ་ལ་ོང་ོགསུམ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ 
དག་དང་། འབྱུང་འགྱུར་རྱིས་ལའོ་ིནང་ཀ་ཀརོ་མདེ་པར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ། 
༦་ཇ་༩༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༡༤། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། མེའ་ོགཞྱིས་ཁང་ཉམས་གས་ོདང་ 
ལས་ཁང་གསར་བརྒྱག་དང་འབལེ་བའྱི་བྱུང་སོང་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སནོ་བྱུང་འཕྲསོ་གཞན་ཁག་སནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་ 
དནོ་ཚན་ ༥ ནང་གསསེ་ ༡།༢།༣། དང་འགལ་བར་བརནེ་མ་འངོས་པར་ད་ེལྟ་མྱི་ཡོང་བ་གཙ་ོའདནོ་གནང་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ཙམ་གྱིས་ 
སྱིག་མཐུན་ཆགས་ཐབས་མེད་པས་སྱིག་དནོ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས། 
༦་ཇ་༡༠༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༣། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། སནོ་རྱིས་བྱུང་སོང་བཀའ་འཁོལ་ 
ལས་བརྒལ་བ་ཁག་སནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ ནང་གསསེ་ ༣ དང་འགལ་འཛལོ་གྱུར་པར་བརནེ་དའེྱི་ནང་གསསེ་ ༤ པ་ 
ལྟར་ཕག་བསར་དགོས། 
༦་ཇ་༡༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། ༤་༡་༡།དང་༤་༡་༢། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་ 
གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ། 
༦་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢་། སདོ་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རྱིས་བཅོས་ཞུས་ཟྱིན་འཕྲསོ་སྒརོ་ ༡༤༢,༠༧༨།༠༠ མུ་ 
མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༦་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། རྱིས་ལ་ོརསེ་མར་གཙང་བཟ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ 
བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༧། བསན་འཛནི་སྒང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༢༣ 
༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༧ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཀུ་ཤུ་ཤྱིང་སོང་གྱི་སྨན་དང་ལུད་སྦྱོར་འག་ོགོན་བསྡུ་བསད་སརོ། ༡་༢་༡༠། རྱིས་པ་ནརོ་བུ་དབང་འདུས་
ནས་ས་འདོན་ཡོང་བསད་སོར། ༣་༡། ཕོགས་བསོད་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་སོར། ༣་༥། ཉལ་ཁང་གྱི་ཞལ་ལག་གནས་སངས་
ཞན་པའྱི་སོར། ༣་༦། སོབ་ཡོན་ཉྱིས་ཟློས་སད་པའྱི་སོར། ༣་༣། སོབ་ཡོན་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉྱིས་ནས་ཞུ་ལེན་བེད་བཞྱིན་
པའྱི་སརོ། ༣་༧། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་སརོ། 
༧་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། ཁེ་ན་ཌར་ལས་གཞྱིའྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་ཚུད་པའྱི་ནང་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ས་ཁང་སོར། ༣་༢། སོབ་ཡོན་དང་
འབལེ་ཁུངས་སལེ་ལག་ཁྱརེ་མྱིག་སནོ་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སརོ། 
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༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལས་བེད་ཀྱི་དགོངས་ཞུའྱི་གནས་སངས་སོར། ༣་༣། མཚན་དདོ་དང་ཕོགས་ནས་སྱིག་གསལ་བརྒྱ་ཆ་
གཅགོ་འཐནེ་གནང་ཕགོས་སརོ། 
༧་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གུན་གསབ་སྒོར་ ༥,༩༦༦,༨༧༤། ༠༠ལས་བསམོས་ནང་གསལ་མདེ་པའྱི་སརོ། ༡་༢་༣། འབབ་ཁལ་
སྒོར་ ༡༠༡,༢༩༧།༠༠ གོང་གུན་ཕགོ་པའྱི་སརོ། ༣་༤ །སབོ་གྲྭའྱི་སྣུམ་འཁརོ་གྱི་གཞུང་ལམ་ཁལ་འབུལ་ཆད་དང་ཉསེ་ཆད་སརོ། 
༣་༧། ཟུར་ཕོགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འཕར་མ་ཞུ་སོད་སོར། ༣་༩། ས་འགོ་ཟུར་པ་རྡོ་ར་ེརྱིག་འཛིན་ལགས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ཨང་། 
༢༠,༠༩༧,༧༢༠,༦༠༧ གནས་སངས་སརོ། 
༧་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༣། འབབ་ཁལ་སྒོར་ ༡༠༡,༢༩༧།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སོར། ༣་༤། སོབ་གྲྭའྱི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་གཞུང་
ལམ་ཁལ་འབུལ་ཆད་དང་ཉསེ་ཆད་སརོ། ༣་༧། ཟུར་ཕགོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འཕར་མ་ཞུ་སདོ་སརོ། 
༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༩ 
༧་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༡། གུན་གསབ་སྒོར་ ༥,༩༦༦,༨༧༤།༠༠ ལས་བསོམས་ནང་གསལ་མེད་པའྱི་ཐད། མང་རྱིས་
སབས་ ༦ པའྱི་སྙན་ཐ་ོལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སོང་ཇྱི་གནང་གྱི་སྙན་ཐོར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་
མཇུག་སོང་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོའ་ིནང་། དངུལ་འབོར་འདྱི་ཐད་ཀར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་སངས་འཛིན་འོག་
མེད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་འགོ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁྱེར་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སོན་དང་།  རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་
ལས་ཁུངས་སུའང་དངུལ་འབོར་འདྱིའྱི་ཐོག་མའྱི་བྱུང་རྱིམ་བཅས་གསལ་བརོད་གནང་འདུག འབྱུང་འགྱུར་རྱིས་སྙན་འདྱིའྱི་ནང་
དནོ་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོསོགས་ཀྱི་ནང་འཁྱེར་དགོས་པ་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཞེས་དང་། མང་རྱིས་སབས་ ༨ 

པའྱི་ལས་བསོམས་དང་རྒྱབ་གཉེར་སྙན་ཐོའ་ིནང་། འབེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་ཞྱིབ་འཇུག་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཞེས་གསལ་འདུག་ཀང་། འདྱི་ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་ལན་འདེབས་མྱི་འདུག་པས་ལན་གསལ་
དགོས་སོར་ཞུས་ཀང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཕུལ་འབོར་ཙམ་ལས་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱི་བས་འདྱི་
མྱིན་གྱི་ཐག་གཅོད་བཀོད་ཁྱབ་སོགས་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མ་བྱུང་སབས་སབས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་ལན་
འདབེས་ཁ་གསལ་ཐོག་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༧་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཏོན་པའྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་དབར་
མཐུན་མྱིན་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རྱིས་ལ་ོརསེ་མར་རྱིས་མཐུན་བཟསོ་ཏ་ེརང་གཞུང་རྱིས་ཞྱིབ་པར་མྱིག་སནོ་དགོས་རྒྱུ། 
༧་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༥། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགནོ་ཐད། སྱིག་འགལ་ལ་སོང་སྱིག་དནོ་ཇྱི་བཞྱིན་
ལག་བསར་ངསེ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་དང་འབྱུང་འགྱུར་སྱིག་འགལ་མྱི་ཆགས་པར་དམ་དནོ་གནང་དགསོ། 
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༧ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༦། ཡོང་བསད་སྒོར་ ༥༡༠༤།༧༠ དང་སོད་བསད་སྒོར་ ༥༠,༠༤༣ ཁ་བསྒྱུར་བཏང་བའྱི་ཐད། 
རྱིས་ཞྱིབ་པས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཇྱི་འགབ་གནང་ཕོགས་དགོས་ཤྱིང་། ཕྱིན་ཆད་དེ་ལྟར་རྱིས་བསུབ་བམ་ཁ་བསྒྱུར་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕགོས་ཀྱི་ལམ་སོན་བཞྱིན་ཕག་བསར་དགོས་རྒྱུ་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་དནོ་གནང་དགསོ། 
༧་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༨། སྱི་དངུལ་གུན་གསབ་སྒོར་ ༣,༥༩༩,༥༤༦ གནས་སངས་ཐད། རྱིས་ལ་ོརེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་
སབས་གནས་སངས་བསར་ཞྱིབ་དང་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ། 
༧་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༩། ས་འགོ་ཟུར་པ་རྡ་ོར་ེརྱིག་འཛིན་ལགས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ཨང་ ༢༠༠༩༧༧༢༠༦༠༧ གནས་
སངས་ཐད། རྱིས་གསལ་ལྟར་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་གསལ་བཤད་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆོག་པར་ཁུངས་ལྡན་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སོན་
གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མྱི་འག་ོབར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༧་ཇ་༧༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ༢༠༡༧།༠༣།༣༡ ཉྱིན་རྱིས་གསལ་ཕྱི་ནང་ནས་ཡོང་བསད་བསོམས་སྒོར་
༧༡,༦༡༩ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༧་ཇ་༨༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སོད་བསད་ཐད། ༢༠༡༧།༠༣།༣༡ ཉྱིན་རྱིས་གསལ་སོད་བསད་སྒོར་ ༦༩༣,༥༤༤།༣༢ 

གསལ་བ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༧་ཇ་༩༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། རྱིས་གསལ་ལྟར་
གསོལ་ཕོགས་བརྒྱ་ཆའྱི་སྒོར་ ༧,༧༩༥།༣༢ ལོ་མང་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་གནང་བསད་རེད་འདུག་ན་འཕྲལ་མར་རང་ཚོགས་
བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགསོ། 

༨། རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༨ 
༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དངུལ་རྐྱང་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སོར། དངུལ་དེབ་ནང་ཉྱིན་རེའྱི་དངུལ་རྐྱང་ལྷག་བསད་མེད་པར་
འཕར་སོང་བས་པའྱི་སོར། ༣་༤། སྒོར་ ༢༠,༠༠༠།༠༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་ང་ོསོང་དངུལ་རྐྱང་སད་པའྱི་སོར། ༡་༢་༢། དོས་སེལ་
རླངས་འཁོར་བེད་སོད་ཐ་ོདེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མ་གནང་བའྱི་སོན་སོར། ༡་༢་༥། ཟོག་ཆད་སོར། ༣་༢།ལུས་སྦྱོང་ཚོགས་
ཁང་གྱི་ཡོང་འབབ་རྱིས་ཁུར་མ་བས་པའྱི་སརོ། ༣་༣། ཚངོ་ཁང་ལང་ཁུའྱི་ཟགོ་ཆད་སརོ། 
༨་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལུས་སྦྱོང་ཚོགས་ཁང་ (Health Club) གྱི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ ༤,༥༠༠ རྱིས་འབུལ་ཞུས་མེད་པའྱི་
སོར། ༡་༢་༢། རྡ་ོཞུན་རླངས་རས་ཕུ་རྱིལ་མྱིག་སོན་མེད་པའྱི་སོར། ༣་༣། ཚོང་ཁང་ལང་ཁུའྱི་ཐོག་ཆད་སྒོར་ ༣༧,༦༣༧།༠༠ 
ཐནོ་པ་འབལེ་ཡདོ་ཟོག་གཉརེ་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པའྱི་སརོ། ༣་༤། ལུད་བཟའོ་ིལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སརོ། 
༨་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༨་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༨ 
༨་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༣། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཧྱི་མར་ཡའྱི་དུས་སནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐད། གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྱི་མེད་པར་ 
དུས་འགངས་སུ་མ་སངོ་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༨་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། གསལོ་ཕོགས་རྱིས་ཁུར་ཞུ་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐད། ཀ༽ལན་འདབེས་ནང་རྱིས་ལ་ོ 
༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ནང་རྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུར་འབད་བརནོ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་བ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་དུས་ 
འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་དང་། ཁ༽སདོ་བསད་རྣམས་ཀྱི་སདོ་ཁུངས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་ 
བཟ་ོདགསོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སར་མ་གཅྱིག་བཞུགས་རགོས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡོད་གསུངས་སངོ་། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་སདོ་བསད་མེད་ཟེར་བ་འདྱི་ཚ་ོམ་བཀླགས་ན་འགྱིག་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ནམ་རྒྱུན་ཀླགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་ 
གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
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༨་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། ཤོག་བཟོའ་ིསེ་ཚན་གྱི་ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ཀ༽Fabric Silk གངས་ ༢༧ རྱིས་ལོ་
༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ིཟོག་ཁོངས་སུ་རྱིས་ཁུར་གནང་རྒྱུ་དང་།བསན་འཛིན་ཆོས་སྱིད་ཀྱིས་ཟོག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་བཟ་ོ
གནང་བྱུང་ཡོད་རུང་ཐོག་གཞུང་ནང་གསལ་གྱི་ཟོག་རྣམས་དངོས་སུ་ཏག་ཏག་ཡོད་མེད ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགོས། ཁ༽ཤོག་བུའྱི་རྒྱུ་ཆ་དང་ཐོན་སེད་ལ་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མ་འོངས་
པར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་བཞྱིན་ཁ་བཤད་ཙམ་མྱིན་པར་དམ་དནོ་འཐུས་གཙང་གནང་དགོས། 

༨་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༥། སྨན་དོད་འཕར་སོད་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་པའྱི་ཐད། སྨན་དོད་འཕར་སོད་ཕྱིར་བསྡུ་ཟྱིན་འཕྲོས་
རྣམས་མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༨་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༦། དམྱིགས་བཀར་རགོས་དངུལ་ (Earmark Fund ) རྱིས་ཁངོས་ལ་ོམང་ལྷག་བསད་གཙང་
བཟོ་དགོས་ཐད། ཀ༽TWO Sponsorship རྱིས་འགོའ་ིལྷག་བསད་སྒོར་ ༡༤,༨༩༨ དང་། ག༽SOIR IM 
Sweden ནས་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༡,༠༧༣།༠༠ ང༽Dept of Health (EMRF) རྱིས་འགོར་ལྷག་བསད་སྒོར་ 
༡༠,༢༠༠།༠༠ རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༨་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༧། འབབ་ཁལ་(TDS)དང་འབལེ་བའྱི་ཐད། ཀ༽ དང་། ཁ༽ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་
སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༨་ཇ་༧༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་
ལྟར་ཡོང་བསད་རྱིས་བསུབ་དང་དངུལ་ལྷག་ཁ་བསྒྱུར་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ལྟར་གནང་ཕོགས་
དགསོ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་འབྱུང་འགྱུར་དམ་དནོ་གནང་དགསོ། 

༨་ཇ་༨༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། སདོ་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་དང་། 
སྒོར་ ༢༩,༠༠༧ རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་སྱིག་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༩། སནོ་ཊ་ོམན་ཌྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༤ 
༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། སདོ་བསད་སརོ། 
༩་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༩་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
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༩་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༩་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༡་༡། རགོས་དངུལ་ལྷག་བསད་གཙང་བཟ་ོམ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་དུས་འགངས་སུ་མ་
སོང་བར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ། 
༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། སདོ་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༠། སངེ་ལརོ་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༧ 
༡༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༣ 
༡༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༠་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༠་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༠་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༠་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། རོགས་དངུལ་བེད་མེད་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་

བར་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༠་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ནས་ནང་ལྷན་གྱི་བཀའ་ཡྱིག་ཕེབས་དོན་བཞྱིན་ལུགས་མཐུན་

བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ལམ་སོན་གནང་འདུག་ཀང་ད་ེནས་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་གྱིས་ད་
དུང་རྱིས་གཙང་བཟ་ོབསད་དུ་གྱུར་འདུག་ན་དུས་འགངས་སུ་མ་སངོ་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༠་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲོས་སོད་བསད་རྣམས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ། 
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༡༡། སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༡༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༡ 
༡༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དངུལ་རྐྱང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏ་ེཉར་འཇོག་གནང་བའྱི་སོར། ༣་༡། ལམ་སོན་ལྟར་ཕག་
བསར་མ་གནང་བའྱི་སོར།༣་༢། ཨར་ལས་རྒྱུ་ཆ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བར་ཟོག་དེབ་ཉར་ཚགས་གནང་མེད་པའྱི་སོར། 
༡་༢་༢། དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་དངུལ་སདེ་ཐགོ་ TDS གཅགོ་ཆ་གནང་ཕགོས་སོར། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་
སོར། 

༡༡་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༢། ཡུན་རྱིང་བེད་མེད་ལུས་པའྱི་ UCO Bank A/C # 9357  གང་མྱུར་སྒོ་རྒྱག་དགོས་སོར། 
༣་༣། བེད་སདོ་མདེ་པའྱི་ས་གནས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་ཁང་སོར། 

༡༡་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༡་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༡༡་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། རྒྱ་གར་ཆསེ་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཟསོ་པའྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་

ཐད།  ཁ་དབང་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིལྷག་བསད་ལ་ཧ་ེབག་ཕྱིན་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་
རྱིས་མཐུན་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ། 

༡༡་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༤། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་དང་སོད་བསད་རྱིང་པ་ཁག་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། 
ལན་གསལ་ལྟར་རགོས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་དང་སོད་བསད་རྱིང་པ་ཁག་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཏ་ེགཙང་
བཟ་ོབ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་བཞྱིན་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༡་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་ཕུད་འཕྲོས་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༡་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། སདོ་བསད་སྒོར་ ༦༡༨,༣༤༢ གསལ་བ་རྣམས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ། 
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༡༢། ཀ་སྦུག་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༡༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༠ 
༡༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༢་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༢། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིདངུལ་རྐྱང་བྱུང་བ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ིནང་རྱིས་ཁུར་གནང་
བའྱི་སོར།༣་༣། བྱུང་སོང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཁུར་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སརོ། ༣་༤། ཟོག་དབེ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་གནང་
མེད་པའྱི་སརོ། ༣་༥། སངས་འཛནི་མེད་པའྱི་དངོས་ཟགོ་སརོ། ༣་༦། རྱིས་ཁ་ཁག་གོག་ཀླད་(Tally)ནང་འཇགོ་དགསོ་
པའྱི་སརོ། ༣་༧། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཁུར་གནང་མེད་པའྱི་སརོ། 

༡༢་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སརོ། 
༡༢་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༡༢་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། གཙང་བཟ་ོཟྱིན་པ་རྣམས་ ཀྱི་

དག་རགས་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་མྱིག་སནོ་དང་། འཕྲསོ་མྱི་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱི་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༢་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ ༣་༡། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་སྒོར་ ༡༨༦,༢༥༧།༦༡ མ་དངུལ་ཁོངས་ཁ་བསྒྱུར་བཏང་བའྱི་

ཐད། ཁ་བསྒྱུར་ཞུ་སབས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཙམ་ལས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦།༡༡།༡༧  
འཁོད་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ནང་གསལ་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་
སེང་། ཁ་བསྒྱུར་དང་འབེལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་ཞུ་སྒོ་ཁག་གཅྱིག་ཀང་ལག་ལེན་དུ་བསར་མྱི་
འདུག་ན། རང་སྣང་གང་ཤར་གྱི་ཐག་གཅོད་འདྱི་རྱིགས་སྱིག་འགལ་འབའ་ཞྱིག་ལ་སོང་རེས་སོར་བསར་དུ་སོན་
གནད་འདྱི་རྱིགས་འབྱུང་སབས་སྱིག་དནོ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ནན་འདྲངོས་བ་དགསོ། 

༡༢་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ། 

༡༢་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་ཟྱིན་འཕྲོས་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་གང་མགོགས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༡༣། ཧ་པ་སྤུར་འདདོ་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༡༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༨ 
༡༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འབབ་ཁལ་སྒོར་ ༥,༠༩༢།༠༠ གོང་གུན་ཕགོ་པའྱི་སརོ། ༤་༡། ཡོང་བསད་སརོ། 
༡༣་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ར་འཛནི་དང་འགལ་འཛལོ་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་འཕར་འཐལོ་སངོ་བའྱི་སརོ། 
༡༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། འབབ་ཁལ་སྒོར་ ༥,༠༩༢།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སོར། ༡་༡་༢། ར་འཛིན་དང་འགལ་འཛོལ་
གྱིས་གསོལ་ཕོགས་འཕར་ཐོལ་སོང་བའྱི་སོར། ༣་༢། ར་འཛིན་འགལ་འཛོལ་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་འཕར་ཐལོ་སོང་བའྱི་
སོར། 

༡༣་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་སརོ། 
༡༣་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༣་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། འབབ་ཁལ་སྒོར་ ༣,༨༠༧ ཡོང་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་

གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༣་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སྒོར་ ༡༡༣,༩༠༨ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ

དགསོ། 
༡༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། སདོ་བསད་སྒོར་ ༥༧,༣༠༩ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་

མ་སངོ་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༤། རྡརོ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༡༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༦ 
༡༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོབ་ཡོན་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉྱིས་ནས་ཞུ་ལེན་བེད་བཞྱིན་པའྱི་སོར། ༡་༢་༡། རྱིས་ཤ་གཅོད་
བསད་སརོ། ༡་༢་༣། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་གསལོ་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སརོ། 

༡༤་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
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༡༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༤་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༤་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༡༤་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། སོབ་ཡནོ་འཕར་མ་སོང་བར་གང་མྱུར་ཕྱིར་བཞེས་དགོས་པའྱི་ཐད། སོབ་ཕྲུག་འཇྱིགས་མདེ་

ཚེ་རྱིང་ལ་སོབ་ཡོན་འཕར་སོང་སྒོར་ ༡༠༠,༠༠༠།༠༠ དང་སོབ་ཕྲུག་ངག་དབང་ལྷ་མོ་ལ་འཕར་སོང་སྒོར་
༣༠,༠༠༠།༠༠ བཅས་བསམོས་འཕར་སོང་སྒོར་ ༡༣༠,༠༠༠།༠༠ གང་མགོགས་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགོས་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཕྲུག་བསན་འཛིན་རྣམ་དག་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིསོབ་ཡོན་ཆ་ཚང་གནང་ཟྱིན་
སབས་རསེ་ལརོ་སར་ཡང་གནང་ཡདོ་མདེ་ཞྱིབ་འཇུག་དགསོ། 

༡༤་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སྒོར་ ༡༠༣,༦༩༨།༩༣ དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་གང་
མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༤་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སྒོར་ ༧༣,༣༡༦།༠༠ དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་གང་
མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༥། ཨ་ོརྱི་ས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༦ 
༡༥ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༠  
༡༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༥་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ཨར་ལས་རྒྱུ་ཆ་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སོར། ༣་༦། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚོགས་འདུའྱི་
སབས་ལས་དདོ་མཉམ་ཞལ་ལག་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་སརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སརོ། 

༡༥་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ལམ་སོན་ལྟར་རྱིས་བསུབ་གནང་དགོས་སོར། ༣་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་
ཁུར་གནང་མདེ་པའྱི་སརོ། 
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༡༥་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ལམ་སོན་ལྟར་རྱིས་བསུབ་གནང་དགོས་སོར། ༣་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་

ཁུར་གནང་མདེ་པའྱི་སརོ། 
༡༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥  
༡༥་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༡། དུས་བཀག་སདེ་བཅལོ་ཁག་ཅྱིག་ས་གནས་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབལེ་དུ་བཞག་པའྱི་ཐད། ལན་

གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༥་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། ཉྱི་གོག་བཙུགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སོར། སྱི་རྒྱུ་གོང་གུད་དུ་མྱི་འག་ོབའྱི་ཐབས་

ལམ་སྣ་ཚགོས་འཐནེ་ཏ་ེཉྱི་གོག་རྐུ་འཁྱེར་འགགོ་ཐབས་མུ་མཐུད་བ་དགསོ། 
༡༥་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཁུར་གནང་མེད་པའྱི་ཐད།  འཛནི་ཆས་རྣམས་ཐ་ོདབེ་

ནང་འཁདོ་ཡདོ་པར་གསལ་བ་ལྟར་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དན་རགས་མྱིག་སནོ་དགོས། 
༡༥་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༥། རྱིས་ཁ་གོག་ཀླད་ནང་འཇགོ་ཉར་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ལག་བསར་དོན་འཁྱོལ་

ཡོང་བ་བ་དགོས། 
༡༥་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ

དགསོ། 
༡༦། སནོ་ཊ་ཆལོ་གསུམ་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༡༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༤ 
༡༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༧ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། འཛནི་སོང་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་བ་གཅོག་འཐེན་གནང་བའྱི་སརོ། ༡་༡་༢། ལམ་སནོ་ལྟར་ཕག་བསར་མ་

གནང་བའྱི་སོར། ༣་༡། སོབ་ཡོན་རོགས་ཚོགས་ཁག་གཉྱིས་ནས་ཞུ་ལེན་བ་བཞྱིན་པའྱི་སོར། ༣་༢། ཁ་པར་འགོ་གོན་
འཕར་སོང་སོར།།༣་༣། ར་འཛིན་དང་འགལ་འཛོལ་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་སོར།༤་༡། ཡོང་
བསད་སརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སརོ། 

༡༦་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ 
༡༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༦་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༦་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
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༡༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༧ 
༡༦་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༡། ཁ་པར་འག་ོགོན་སྒོར་ ༩༩༡།༠༠ འཕར་སོང་བས་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲོས་སྒོར་

༣༣༢།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༦་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༢། ར་འཛནི་དང་འགལ་འཛལོ་གྱིས་གསོལ་ཕགོས་འཕར་མ་ཞུ་སོད་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ལ་ོ 

༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ དང་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིགསོལ་ཕོགས་འཕར་མ་སྒོར་ ༡,༣༧༨།༠༠ དང་ ༥༥༧།༠༠ བཅས་
བསོམས་སྒོར་ ༡,༩༣༥།༠༠ དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་རྱིས་འབུལ་
དགསོ། 

༡༦་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། རྐང་སལོ་རེད་ཐང་གསར་བཟ་ོལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། ཨར་ལས་རྒྱུ་ཆ་
ཇྱི་ལྟར་བེད་སོད་གཏངོ་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། ཨར་ལས་ལྟ་རོག་པས་ལས་གཞྱིར་སངས་འཛིན་
ཆེད་དགོས་མཁོའ་ིཡྱིག་ཆ་ཚད་འཇལ་ཐ་ོདེབ་ཉར་ཚགས་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ཨར་ལས་རྒྱུ་ཆ་ཇྱི་ལྟར་བེད་
སོད་བས་པའྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིབ་ཡུལ་མེད་པ། ཆོད་གན་ཁྱིམས་ཤོག་ཐོག་མེད་པར་ཤོག་བུ་དཀྱུས་མའྱི་སེང་བཞག་པ། 
ཆོད་གན་ནང་བོགས་ལེན་པ་ནས་གཏའ་དངུལ་ (Security Deposit) འཇོག་དགོས་སོར་གསལ་མེད་པ། རེད་
ཐང་ནང་ཆུ་འཁྱྱིལ་ནས་འདམ་ཉོག་ཆགས་འདུག་པ་སོགས་ལས་གཞྱི་འདྱིར་སོན་གནད་མང་དག་ཅྱིག་འདུག་པར་
སྱིག་དོན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ་དང་། འགོ་གོན་སྒོར་༡,༤༢༦,༤༩༧།༠༠ བཏང་སེ་
གསར་སྐྲུན་གནང་བའྱི་རདེ་ཐང་ད་ེཉྱིད་སྣུམ་སོང་ཡང་མར་མ་ེམ་གསལ་བའྱི་དཔ་ེཟླ་རུ་འགྱུར་འདུག་ན། ལན་གསལ་
ལྟར་དུས་འགངས་སུ་མ་སངོ་བར་ཆུ་ཡུར་བསར་བསྐྲུན་གྱིས་རདེ་ཐང་བེད་སདོ་ཅན་དུ་བཟ་ོདགསོ། 

༡༦་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། མཚན་དོད་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། ལས་དོད་བརྒྱ་ཆ་སྒོར་༤༡༤།༠༠ 
འབེལ་ཡོད་ནས་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་ས་གནས་རང་ཚོགས་བརྒྱུད་གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་ཤྱིང་། 
ཕྱིན་ཆད་སྱིག་དནོ་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་དགོས། 

༡༦་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༣། རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སོན་ཇྱི་བཞྱིན་ལག་བསར་དགོས་རྒྱུ། 
༡༦་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སྒོར་ ༡༤༣,༨༥༠།༠༠ དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་

གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༦་ཇ་༧༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སྒོར་ ༢༣,༡༥༧།༠༠ དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་

གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༧། སྒང་ཏགོ་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༡༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༤ 
༡༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
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༡༧་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་སརོ། 
༡༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སྒོར་ ༢༠,༠༠༠།༠༠ བརྒལ་ཏ་ེདངུལ་རྐྱང་ཞུ་སདོ་གནང་བའྱི་སརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་སརོ། 
༡༧་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༧་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡ 
༡༧་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། སོད་བསད་ཐད། ལྷག་འཕྲོས་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟོ་

དགསོ། 
༡༨། ས་ེར་ལྡུན་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༡༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༦ 
༡༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འབབ་ཁལ་གཅོག་ཆ་ཞུ་དགོས་ཁག་ཡོང་བསད་ཁོངས་རྱིས་སནོ་མ་ཞུས་པའྱི་སོར། ༣་༡། ཡོང་
བསད་འཕྲསོ་སོར། 

༡༨་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། Photocopy Income སྒོར་ ༦,༩༦༤།༠༠ མཐུན་གྱི་མེད་སོར། ༣་༢། བྱུང་འཛིན་མྱིག་
སནོ་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སརོ། 

༡༨་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༨་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སར་མ་གཅྱིག་བཞུགས་རགོས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡོད་གསུངས་སངོ་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ 
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་གཟྱིགས་བསད་འདུག སངས་འཛནི་གནང་གྱི་རདེ་དྲན་སོང་། སངས་འཛནི་གང་ཡང་གནང་ 
མ་སངོ་། ཀློག་མཁན་གྱི་དཔརེ་ན། ས་ེར་ལྡུན་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་།  
མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས་ ༦ ཟརེ་བ་ད་ེདང་། གཞན་ཡང་ཁ་པ་དང་ག་པ་དང་ང་པ་འདྱི་ཚ་ོཚང་མར་ 
འགྱིག་པ་གངས་ཟརེ་བ་འདྱི་ཚརོ་གངས་འགྱིག་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཟརེ་ནས་ཀླགོ་གྱི་འདུག ཕྱི་ལོག་ནས་ཉན་བསད་དུས་ཁྱད་མཚར་འདྲ་ 
པ་ོཡོད་ས་རདེ། ཡྱི་ག་ེནང་གང་བྱིས་པ་ད་ེམ་ཀླགོ་པར། གངས་འགྱིག་པ། གངས་འགྱིག་རྐྱང་རྐྱང་ཀློག་བསད་ན། མཐའ་ན་མུ་ 
མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག་གཉྱིས་ཟརེ་བ་དའེང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགསོ་པ་དང་ 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་གངས་འགྱིག་པ་གཉྱིས་ཟརེ་ནས་ཀླགོ་གྱི་འདུག འདྱི་ད་གྱིན་ནས་སངས་འཛིན་གནང་གྱི་རདེ་དྲན་སོང་། ཡང་ཕ་ 
གྱིར་ཀླགོ་མཁན་མཚརེ་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམས་སོང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་གདནོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་མ་ 
བཏོན་རང་བཏོན་ཆགས་སོང་། ས་ཇྱི་བཞྱིན་ཡངོ་གྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་ནས་ཉན་བསད་དུས་འགྱིག་ཚར་ནའང་ད་དུང་ག་ར་ེབས་ནས་ 
རྒྱབ་གཉརེ་སད་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་བསམ་ཆགས་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཡྱི་གེའྱི་ནང་གང་འཁདོ་པ་གཞྱི་བཟུང་ཀློག་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། མུ་ 
མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མེད་པ་ཡོད་པ་ཀློག་པ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག གངས་ཟརེ་བ་འདྱི་ཁ་ནས་མར་གོམས་འདུག མུ་ 
མཐུད་ནས་ཀླགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༡༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སོད་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་སྒོར་ ༡༡༩,༥༥༦།༧༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་

གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
 



148 
 

༡༩། སྱིར་བདོ་ཚགོས་ལས་ཁང་།༼བཟ་ོགྲྭ༽ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༡༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༣༠ 
༡༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༩ 

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༢། སྣུམ་འཁོར་དང་འབལེ་བའྱི་སོན་གནད་སོར། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འཕར་སོང་
དང་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་སོར། ༡་༢་༤། རགོས་དངུལ་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སརོ། ༣་༢་༡། 
བང་དོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཁ་སྣོན་དགོས་པའྱི་སོར། ༣་༢་༢། སྱིག་གཞྱི་ཕག་བསར་གནང་མེད་པའྱི་སོར། ༣་༣་༡། ཐབོ་
གསངེ་དངུལ་འབབ་ཕྱིར་སགོ་དགསོ་པའྱི་སརོ། ༣་༣་༢། ཐབོ་གསེང་དངུལ་བསྒྱུར་སདོ་དགོས་སོར། ༣་༤། སནོ་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་ལས་འཕར་སོང་དང་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱེི་སོར།།༥་༡། ཐུག་བཟ་ོསེ་ཚན་གྱི་
གཙང་ཁའེྱི་ཐགོ་ངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སོར། 

༡༩་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡངོ་བསད་སརོ། 
༡༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འཕར་སོང་དང་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་
སོར། ༣་༡། སེ་ཚན་ལ་ཁ་ལོ་པ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ག་འཁོར་གས་པའྱི་སོར། ༣་༥། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སེད་ཁལ་
རྱིས་ཁ་ས་ོསོར་ཡོང་བསད་རྱིས་ཁུར་དགོས་པའྱི་སོར། ༣་༧། རྡ་ོཞུན་རླངས་རས་གཏའ་འཇགོ་ལྟར་ཕུ་རྱིལ་གངས་ ༡ 
ཚང་མེད་པའྱི་སརོ། ༣་༩། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་གྱི་ཟགོ་ཞྱིབ་བཤེར་གྱི་རྱིས་ཤོག་མྱིག་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སརོ། 

༡༩་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༩་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༡༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༥ 
༡༩་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༢། རགོས་དངུལ་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ལ་ོརེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་འགན་ལྷན་

གྱི་ཐག་གཅདོ་གང་གནང་དང་། ཚགོས་པའྱི་མ་དངུལ་ནང་ཁ་བསྒྱུར་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་དན་རགས་མྱིག་སནོ་དགོས། 
༡༩་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༣། བང་དརོ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཁ་སྣནོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ཐུག་བཟའོ་ིས་ེཚན་གྱི་

ལས་བེད་ཟླ་བ་སོལ་མ་དེ་སར་སྱིག་འགལ་སོང་བའྱི་ཐད་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་འཆར་ཡོད་གནས་
གསལ་བ་བཞྱིན་གནང་ས།ེ རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དན་རགས་མྱིག་སནོ་དགོས། 
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༡༩་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་འཕར་སོང་དང་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་
པའྱི་ཐད། སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱིར་འགལ་འཛོལ་གྱུར་པར་བརནེ་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་ངེས་པར་
དགསོ་རྒྱུ། 

༡༩་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། སྱིར་བོད་ཚགོས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ཚོགས་མྱིའྱི་ཐ་ོདབེ་དང་། ཚོགས་མྱིའྱི་དོད་བསྡུས་མེད་པའྱི་
ཐད། ལན་འདེབས་ནང་ཚོགས་དེར་དེབ་སེལ་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་གནས་གསལ་འདུག་ན་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དན་
རགས་མྱིག་སནོ་དགོས་རྒྱུ། 

༡༩་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢་༡། ད་ེགའྱི་སྱིར་བོད་ཚོགས་དེབ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣།༠༧།༢༨ ཉྱིན་
གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་ཚོགས་མྱིའྱི་ཐ་ོདེབ་འཕྲལ་དུ་བཟ་ོགནང་གྱིས་རེས་མའྱི་
རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དན་རགས་མྱིག་སནོ་དགོས། 

༡༩་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢་༢། སྱིར་བོད་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་བཞྱིན་
ཚགོས་མྱི་རྣམས་ནས་ཚགོས་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དནོ་སྱིག་གཞྱི་ [Bye Law] ཕག་བསར་དགོས་རྒྱུ། 

༡༩་ཇ་༧༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༣། ཟུར་ཕགོས་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ར་འཛནི་མདེ་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་སར་
ལམ་ད་འགོ་མྱིན་པར་ཟུར་ཕོགས་ཚད་གཞྱི་ཇྱི་གནང། ར་འཛིན་གཏན་འབེབས་ཟུར་དུ་དགོས་ཞེས་གསལ་དོན་
བཞྱིན་མཇུག་སངོ་གྱིས་ཕག་བསར་དགོས། 

༡༩་ཇ་༨༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༤། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་སེད་ཁལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ གཅོག་ཆ་གནང་བས་གཞུང་གུན་སོང་
བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གཞུང་དངུལ་གོང་གུན་དུ་མྱི་འག་ོབ་ངསེ་པར་གནང་ཕོགས་
དགསོ་རྒྱུ། 

༡༩་ཇ་༩༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༦། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིསྱིར་བཏང་
རྱིས་ཁའྱི་ཐོ་གཞུང་ཨང་ ༥ ནང་གསལ་གཏའ་འཇོག་ཡོང་བསད་བསོམས་སྒོར་ ༣༧,༠༡༡།༥༣ གསལ་བ་མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༩་ཇ་༡༠༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༦་༡། རྱིས་གསལ་གོག་གྱི་གཏའ་འཇགོ་ཡོང་བསད་བྱུང་འཛནི་ཡདོ་པ་གཉྱིས་ལ་བར་ཁྱད་སྒོར་ 
༦,༡༥༧།༥༣ ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་བྱུང་འཛིན་ཁག་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ། 

༡༩་ཇ་༡༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༦་༢། བལ་སྐུད་རྱིས་ཁ་ནང་གསལ་ཁ་པར་གཏའ་འཇགོ་ཡངོ་བསད་སྒོར་ ༡,༢༠༢།༠༠ ལ་བྱུང་
འཛནི་མདེ་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སནོ་ལྟར་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ནས་གཏའ་འཇགོ་ཡོད་པའྱི་ངསོ་སྦྱརོ་ཡྱི་ག་ེཞུ་
ལེན་ངསེ་པར་དགོས། 
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༡༩་ཇ་༡༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༦་༣། རྱིས་གསལ་རྡ་ོཞུན་རླངས་རས་གཏའ་འཇོག་དང་བྱུང་འཛིན་གཉྱིས་ལ་བར་ཁྱད་ཐད། 
རྡ་ོཞུན་རླངས་རས་གཏའ་འཇགོ་ཡོང་བསད་དངུལ་གངས་དང་གཏའ་འཇགོ་བྱུང་འཛནི་ཐགོ་གྱི་དངུལ་གངས་གཉྱིས་
མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་པ་དུས་འགངས་སུ་མ་སངོ་བར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༡༩་ཇ་༡༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༨། ཚོགས་གཙོར་ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གནང་བའྱི་གཞྱི་བཅོལ་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་
ཞྱིབ་ལམ་སོན་ནང་ཚོགས་གཙོར་ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་རྒྱག་སོད་གནང་བར་གཞྱི་བཅོལ་ཡུལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་མེད་
པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་འདུག་ན་འགན་ལྷན་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་གནང་ཕོགས་གནང་ལམ་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོས་
གསལ་བ་བཞྱིན་ཀ་ཀརོ་མེད་པར་གནང་ཕགོས་དགསོ། 

༡༩་ཇ་༡༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༡༩་ཇ་༡༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། དུས་འགངས་སུ་མ་སངོ་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༢༠། སྱིར་བདོ་ཚགོས་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༢༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༩ 
༢༠ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སྒོར་ཉྱིས་ཁྱི་ལས་མང་བ་དངུལ་རྐྱང་གནང་སོར། ༣་༡། དབུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་
ལས་ཚབ་ཞུས་པའྱི་སོར། 

༢༠་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སརོ། 
༢༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དབུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ལས་ཚབ་ཞུས་པའྱི་སོར། ༡་༢་༣། དབུས་ནས་བཀའ་
འཁལོ་མདེ་པར་ལས་ཚབ་ཞུས་པའྱི་སརོ། 

༢༠་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༠་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༢༠་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་ནང་རྱིང་མྱིན་གཙང་

བཟ་ོཐུབ་ཐབས་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་
བར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༢༠་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། རྱིས་མཚམས་ཉྱིན་ས་ེཚན་ཕན་ཚུན་སདོ་ཡངོ་ཁག་མཐུན་པ་བཟ་ོགལ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༢༠་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲོས་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་རྒྱུ། 

༢༠་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། སདོ་བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲོས་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༢༡། སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༧ 
༢༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༡ 
༢༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༡་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༡། ནང་ཁུལ་སངས་འཛནི་ཞན་པའྱི་སོར། ༣་༡། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་
དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་པའྱི་སོར། ༣་༣། རྒས་གས་ོའཚ་ོསྣནོ་ཞུས་སདོ་གནང་ཕོགས་སོར། ༣་༧། ལམ་སནོ་ལྟར་ཕག་
བསར་མ་གནང་བའྱི་སོར། ༣་༨། མཚན་དོད་དང་ལས་དདོ་ནས་སྱིག་དོན་བཞྱིན་བསྡུ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་ཞུས་
པའྱི་སརོ། 

༢༡་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༡་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༢༡་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཐད། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཕགོས་བསོད་

ལ་ཟུར་ཕགོས་ཞུས་སདོ་འབབ་འབལེ་ཡདོ་ནས་ཀ་ཀརོ་མདེ་པར་ཕྱིར་བསྡུ་དགསོ་རྒྱུ། 
༢༡་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༤། ཆུ་རག་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། ལས་གཞྱི་བོགས་ལེན་པའྱི་རྱིན་ཚད་

འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་མེད་པ་དང་། སངས་འཛིན་གན་རྒྱ་མེད་པ། སྤུས་ཀ་གང་འདྲ་བེད་སོད་གཏངོ་དགོས་པའྱི་ཞྱིབ་
ཕྲའྱི་ཐོ་གཞུང་མེད་པ། TDS བརྒྱ་ཆ་ ༡ གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བ། གཞྱིས་ཆགས་ཆུ་རགས་ལ་བསོམས་ཕྱི་ཀྱི་ 
༡༠༠༠ ཡོད་པའྱི་འཕྲསོ་ཕྱི་ཀྱི་ ༥༠༠ ས་ས་ཚགོས་པའྱི་སོང་བཏང་འདུག་པར། ཆུ་རགས་ཨར་བསྐྲུན་པ་གཅྱིག་གྱིས་
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ལས་གཞྱི་གཅྱིག་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པར་འགོ་སོང་གཏོང་མཁན་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཐད་བར་ཁྱད་ཤོར་བ་
སོགས་སནོ་གནད་མང་དག་ཅྱིག་བྱུང་འདུག་ན། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཇྱི་འགབ་ཐག་གཅོད་ངེས་གནང་
དགསོ། 

༢༡་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༥། རེད་ཐང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་སོན་གནད་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་ལག་དེབ་དོན་ཚན་སོ་ལྔ་པ།ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ནང་གསེས་༢། དོན་ཚན་ ཀ༽ 
ནང་གསལ་ལྟར་རེད་ཐང་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་འགན་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་བས་མེད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་
འག་ོའཛནི་ནས་སངས་འཛིན་གཅྱིག་ཀང་མེད་པར་སྒརོ་ ༡༨༤༩,༣༢༠ ཆ་ཚང་ས་གནས་ཀྱི་གཞོན་སེས་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་ལ་གནང་ས་ེསྱིག་གཞྱི་སྣང་མེད་སྐྱུར་འཇགོ་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། རྱིས་ཞྱིབ་སབས་མྱིག་སནོ་དགོས་པའྱི་དནོ་
གནད་ཁག་ཅྱིག་མྱིག་སོན་ཞུས་མེད་པ་བཅས་སོན་གནད་མང་དག་ཅྱིག་བཏོན་འདུག་པ་ནྱི། འབེལ་ཡོད་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ནས་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོབཏང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་རད་ནན་འདྲོངས་ཀྱིས་
སྱིག་དནོ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས་རྒྱུ། 

༢༡་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༦། དངུལ་ཁང་ནས་གསོག་དངུལ་སདེ་ཀ་བཅག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་
སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༢༡་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༡་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༢༢། ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༢༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༢༥ 
༢༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཟླ་ཕོགས་ནས་རང་འབབ་གསོག་དངུལ་གཅོག་ཆ་གནང་མེད་པའྱི་སོར། ༣་༤། ཕྱི་རྒྱལ་
རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སོར། ༣་༥། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་འཐུས་ཚང་གཅོག་
འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སོར། ༣་༣། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་རང་རེའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་
གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སརོ། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སོར། 

༢༢་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སརོ། 
༢༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སོར། ༣་༡། རྒྱ་གར་

ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སོར། ༣་༡༣། རོགས་ཚོགས་
དྲུང་ཡྱིག་གསོལ་ཕོགས་འཕར་སོང་སྒོར་ ༩,༠༡༧།༧༥ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སོར། 
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༢༢་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་།༡་༢་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་གསལ་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སརོ། ༣་༣། གཞྱིས་

ཆགས་ནང་ཁ་པར་ལགས་མཁར་བཙུགས་པའྱི་སོར། ༣་༤། སོ་ནམ་སོབ་སོན་པའྱི་ལས་འགན་སོར། ༣་༨། དངུལ་
ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་གྱི་སྒོར་ ༢༨༥,༠༡༤།༠༠ རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་སོར། 

༢༢་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁ་པར་ལགས་མཁར་བཙུགས་པའྱི་སརོ། 

༢༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༥ 
༢༢་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༡། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐོག་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཕྱིར་ཚོང་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་

མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༢་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༢། ར་འཛནི་དང་འགལ་འཛལོ་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་འཕར་ཐལོ་སངོ་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་

མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༢་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་གསལ་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་

གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༢་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༥། འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་ཐད། གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྱི་མྱི་བདེ་པར་འབབ་

ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་ལག་བསར་ངསེ་པར་གནང་དགསོ། 
༢༢་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། ར་འཛིན་དང་འགལ་འཛོལ་གྱིས་གསོལ་ཕོགས་འཕར་མ་སོང་བའྱི་ཐད། འཕར་སོང་སྒོར་

༤,༥༦༠།༠༠ འབེལ་ཡོད་ནས་གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིར་སོག་དགོས་རྒྱུ་དང་། 
༢༠༡༦།༤།༡ ནས་ར་འཛནི་བཞྱིན་གསོལ་ཕོགས་རྒྱག་སདོ་དགོས། 

༢༢་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༤། ས་ོནམ་སོབ་སོན་པའྱི་ལས་འགན་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མྱི་རྱིང་བར་ཞྱིང་ས་བདེ་མེད་དུ་མ་
གཞག་པར་འདབེས་ལས་ཇྱི་ལྟར་དགོས་མྱིན་ས་གནས་ལ་དཔག་པའྱི་གནང་ཕགོས་དགསོ། 

༢༢་ཇ་༧༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༦། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ། 

༢༢་ཇ་༨༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༨། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་གྱི་སྒོར་ ༢༨༥,༠༡༤ རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་དངུལ་འབོར་རྱིས་ཁའྱི་བྱུང་འཛིན་ཁག་གཅྱིག་གསལ་པ་ོབྱུང་ཡང་གཞན་རྣམས་གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་རྒྱུ། 

༢༢་ཇ་༩༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༩། འབབ་ཁལ་སྒོར་ ༤༧,༥༠༣།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་ལྟར་མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༢༢་ཇ་༡༠༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡༠། གུན་གསབ་སྒོར་ ༢,༩༠༩,༩༡༠།༠༠ ཡྱི་གནས་སངས་གཙང་བཟ་ོདགོས་ཐད། རྱིས་
གཙང་ཟྱིན་འཕྲསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༢༢་ཇ་༡༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡༡། གཏའ་འཇོག་མ་ཤས་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་རྡ་ོཞུན་ཕུ་
རྱིལ་གངས་གཅྱིག་དང་མཉམ་འབེལ་གྱི་མ་ཤས་སྒོར་ ༥,༠༠༠།༠༠ ལ་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སོན་བ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་
ཙམ་གྱིས་རྱིས་གཙང་ཆགས་ཐབས་མྱི་འདུག་ན་སྱིག་དནོ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་དགསོ་རྒྱུ། 

༢༢་ཇ་༡༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡༢། བག་ོའགེམས་བེད་དགོས་མེད་པའྱི་འཚ་ོསྣོན་དང་སོབ་ཡོན་གྱི་གནས་སངས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་ཐད།  ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༢༢་ཇ་༡༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕྲོས་ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ། 

༢༢་ཇ་༡༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སོད་བསད་ཐད། འཕྲོས་སོད་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ། 

༢༢་ཇ་༡༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྒོར་ ༦,༧༤༡།༠༠ གང་མྱུར་བསྡུ་
བཞེས་ཀྱིས་ས་གནས་རང་ཚགོས་བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་ངསེ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 

༢༣། བལ་ཡུལ་སགོ་ར་ག་ོསྱིག་བད་ེདནོ་ཚགོས་པ། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༢༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༢༢ 
༢༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ས་ཆ་མྱིང་བསྒྱུར་དང་ཚོང་འབེལ་ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་ཆེད་ལོག་རྔན་སད་པའྱི་སོར། ༡་༢་༣། 
གཏའ་འཇོག་སྒོར་ ༤༨,༠༠༠།༠༠ ལ་བྱུང་འཛནི་མེད་པའྱི་སརོ། ༡་༢་༥། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོ
གོན་སོར། ༡་༢་༦། ཚགོས་མྱིའྱི་རྒན་ཕོགས་དང་མ་དངུལ་གནས་སངས་སོར། ༡་༢་༧། ཐུག་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སོར། ༡་
༢་༨། དངུལ་ཁང་དངུལ་ལྷག་འགུལ་མེད་ལུས་པའྱི་སོར། ༡་༢་༩། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་
སོར། ༡་༢་༡༢། ཨ་སྤུར་གསོལ་མགོན་ཁང་གྱི་ཡོང་བསད་སདོ་བསད་རྱིང་གས་སརོ། ༡་༢་༡༣། ཐུག་བཟ་ོས་ེཚན་གྱི་ལ་ོ
མཇུག་ཟོག་ལྷག་གངས་བཤེར་མ་གནང་བའྱི་སོར། ༣་༡་༡། མགོན་ཁང་གྱི་ཁང་ག་སྒོར་༨༢,༤༥༩།༢༠ རྱིས་ཁུར་ཞུ་
བསད་སརོ། ༣་༡་༢། མགནོ་ཁང་གྱི་གོག་རྱིན་བྱུང་སོང་སོར། 

༢༣་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 

༢༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ཨ་སྤུར་གསོལ་མགོན་ཁང་གྱི་ཡོང་བསད་སོད་བསད་རྱིང་གས་སོར། ༣་༡། བལ་དང་བལ་
སྐུད་ཟོག་སངས་འཛནི་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའྱི་སརོ། 



155 
 

༢༣་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༣་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༩ 
༢༣་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༡། ཡོང་བསད་རྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད།རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲོས་བཀ་ཤྱིས་ཚ་ེརྱིང་ཏཱ་

ར་ནས་ཡོང་བསད་བལ་སྒོར་ ༡༧༡,༦༣༦།༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ནན་འདྲངོས་ཀྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་རྒྱུ་དང་། 
ལ་ོམང་དུས་འགངས་སངོ་བའྱི་སནོ་གནད་འདྱི་ད་དུང་རྱིས་གཙང་མ་བྱུང་བར་ད་ེམུར་ལྷག་ཚ་ེསྱི་རྒྱུ་སྒེར་བཟསོ་བདེ་
མཁན་དུ་གཞུང་འབལེ་གསར་ཤོག་ནང་གསལ་བསགས་ཀྱིས་རྱིས་སལེ་བ་དགོས། 

༢༣་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༢། གོ་སྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་རྡོར་གྱིང་མགོན་ཁང་རྱིས་ཁུར་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༢༣་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༣། སོག་ར་ Carpet Section སེ་ཚན་འབེལ་བའྱི་ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་དང་ཡོང་བསད་
ཐད།ལན་འདེབས་སུ་འདྱི་གའྱི་ཚོགས་པ་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཉྱིན་འགངས་ཞག་ཕུད་དུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་
གང་མགོགས་ཡོང་སད་འབལེ་ལམ་བདེ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ། 

༢༣་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༤། ཚངོ་ཁང་ཨང་གངས་ C:3 གྱི་ཁང་ག་དང་གོག་རྱིན་སྒོར་ ༣༡༣,༢༦༨།༠༠ བསྡུ་བཞེས་
མ་ཐུབ་པའྱི་ཐད།ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ། 

༢༣་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༦། རགོས་དངུལ་ཐད་འབརོ་ཐགོ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་སྒོར་ ༡,༥༧༦,༥༦༢།༠༠ གཙང་འབུལ་
དགསོ་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༢༣་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༧། གསགོ་བཅལོ་དངུལ་ཁང་རྱིས་ཤོག་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ད་དུང་ཡང་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་
སོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་རང་འཇགས་རེད་འདུག་ན། གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཙམ་
གྱིས་འཐུས་མྱིན་ཆགས་འདུག་ན་སྱིག་དནོ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས། 

༢༣་ཇ་༧༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། དུས་འགངས་སུ་མ་སངོ་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༣་ཇ་༨༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༣་ཇ་༩༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༥་༡། རོགས་དངུལ་ཐད་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༡ % འབབ་ཐད། རོགས་དངུལ་ཐད་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༡ 

འབབ་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༤། ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༢༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༤ 



156 
 

༢༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 

༢༤་ག༽མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་།། 

༢༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དངུལ་ཆད་སྒོར་ ༡,༥༣༧།༢༢ ཐོན་པའྱི་སོར། ༢་༢། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་དངུལ་
རྐྱང་ཉར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་སརོ། ༣་༡། ཡོང་བསད་སརོ། ༣་༢། སདོ་བསད་སརོ། 

༢༤་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༤་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 

༢༥། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༢༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༦ 
༢༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༢ 

 རྱི་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་ནང་གསེས་གསུམ་པའྱི་འཕྲོས་སོར། ༢་༢། ༡༽ས་འཐུས་ལས་ཁུངས་སུ་སོད་བསད་
སོར། 

༢༥་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༥་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༥་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༢༥་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༢་༡། ལས་ཚབ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྱིག་མཐུན་ལྟར་ཕག་བསར་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། སྱིག་གསལ་ལྟར་དུས་

འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ། 
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༢༥་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༥་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༥་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ  འཛནི་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་

ལམ་སོན་ལྟར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་སོད་བསད་གསལ་སོན་ཞུས་འདུག་པ་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་རྱིས་
བཅསོ་གནང་དགསོ། 

༢༦། ཀུམ་རའ་ོས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༢༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༧ 
༢༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༦་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་
སོར། 

༢༦་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༦་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༢༦་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༢་༢། བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་གཞུང་དནོ་ཕགོས་བསོད་ཐད། ཕགོས་བསདོ་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་

ཟུར་ཕགོས་ཞུས་སདོ་གནང་བ་དང་། བཀའ་འཁོལ་ཡདོ་ཀང་ཟུར་ཕགོས་ཉྱིས་ལྡབ་ཞུས་སོད་འདུག་པ་ནྱི་སྱིག་འགལ་
འབའ་ཞྱིག་ལ་སོང་སྱིག་དོན་ལ་གཞྱིགས་ཏ་ེའཕར་ཐལོ་དངུལ་འབབ་རྣམས་ཆད་ལྷག་མེད་པར་གང་མགོགས་ཕྱིར་
བསྡུ་དགོས་རྒྱུ། 

༢༦་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༢་༣། མཚན་དདོ་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་
གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༢༦་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༢་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྱིས་ཁ་ནང་རྱིས་ཁུར་བས་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་
སོན་ལྟར་ལག་བསར་མཇུག་སོང་མ་གནང་བར་དུས་འགངས་སུ་བཏང་འདུག་ན། ཉྱིན་འགངས་ཞག་ཕུད་མ་སོང་
གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༢༦་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༢་༥། སདོ་བསད་སྒོར་ ༢༢,༥༠༠ ཡྱི་ཐ་ོགཞུང་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་
སངོ་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༢༦་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༦་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༢༧། བལ་ཡུལ་སགོ་ར་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་བཟ་ོགྲྭ་དང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༢༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༩ 
༢༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༣། 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༡། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་ཡོང་བསད་སོར། ༤་༡། བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ངེས་ཅན་གཙང་ཁེ་

བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སོར། ༤་༢། རགོས་དངུལ་ཐད་འབརོ་བརྒྱ་ཆ་ ༤ འབབ་འབུལ་བསད་སརོ། 
༢༧་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༢། བཟ་ོགྲྭའྱི་ཡོང་བསད་སརོ། 
༢༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བྱུང་འཛིན་རྐྱང་པ་ལས་ཨར་གོན་སྱིལ་འཛིན་མྱིག་སོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སོར། ༤་༡། བརྒྱ་ཆ་ 
༡༥ ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་དང་གཙང་ཁ་ེའབུལ་འབབ་སརོ། ༤་༢། རོགས་དངུལ་ཐད་འབརོ་བརྒྱ་ཆ་ ༤ འབབ་འབུལ་
བསད་སརོ། 

༢༧་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༧་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༢༧་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་དང་། བཟ་ོགྲྭའྱི་ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་

པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རགས་རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སབས་མྱིག་སོན་དང་། འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ།  

༢༧་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། སོད་བསད་ཐད། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་དང་། བཟ་ོགྲྭའྱི་སོད་བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་
པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རགས་རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སབས་མྱིག་སོན་དང་། འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ།  
༢༨། ས་ེར་ལྡུན་ས་འགའོ་ིཁྱབ་ཁངོས་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༢༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༣ 
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༢༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 

༢༨་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སརོ། 
༢༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༨་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༨་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༢༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྱིས་གསལ་ཡོང་བསད་རྣམས་གོག་གྱི་གཏའ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དན་རགས་རེས་

མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་སུ་མྱིག་སནོ་དགོས། 
༢༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོད་བསད་ཐད། རྱིས་གསལ་སོད་བསད་སྒོར་ཆ་ཚང་སོད་དགོས་ངེས་ཤ་སག་ཡྱིན་ལུགས་

འགེལ་བརདོ་བྱུང་ཡང་དན་རགས་མྱི་འདུག་པས་རེས་སརོ་ངསེ་པར་དུ་དན་རགས་དགསོ། 
༢༩། མནོ་གྷ་ོས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༣་་་༢༠༡༥ 

༢༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༥ 
༢༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༩་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༢༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རྱིས་ཁ་ Tally མཉེན་ཆས་ནང་བྱིས་ཉར་མ་ཞུས་པའྱི་སོར།  ༣་༡་༢། དཔེ་མཛོད་ཁང་ཐོག་
མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་མ་གནང་བའྱི་སོར། ༣་༡་༣། ཁ་དབང་རྱིས་ཁུར་མ་གནང་བའྱི་སོར། ༣་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་
འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོར། ༣་༣། བཀོད་ཁྱབ་དང་འགལ་ནས་ལས་བེད་པའྱི་གསོལ་དངུལ་རྱིས་ཁའྱི་ནང་གསལ་
བའྱི་སརོ། ༤་༢་༠། སདོ་བསད་སརོ། 

༢༩་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
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༢༩་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་།  
༢༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༩ 
༢༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ས་ེལྡན་འདབེས་ལས་ལས་གཞྱིའྱི་རགོས་རམ་དངུལ་རྐྱང་བག་ོའགེམས་ཞུས་པའྱི་སནོ་ཐད།  

ལན་གསལ་ལྟར་རསེ་མར་སོན་གནད་འདྱིའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ད་ོདམ་ཞུ་དགསོ། 
 ༢༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལས་བེད་རྣམ་པའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་ལས་བཅར་ཐ་ོདེབ་མྱིག་སོན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། གོང་རྱིམ་

ནས་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས་རྒྱུ།  
༢༩་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཟོག་ལྷག་བེད་མེད་སྒོར་ ༧,༥༧༡།༠༠ ཐད།  ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་

དགསོ། 
༢༩་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༥། སེད་ཁལ TDS on  interest སྒོར་ ༢༠༢,༢༣༡།༧༠ ཞྱིག་ད་བར་ཕྱིར་སོག་མ་བྱུང་

བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༢༩་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡་༡། ཟོག་བཤེར་དང་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་ཁམས་གཙང་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་ཐད། རེས་མའྱི་རྱིས་

ཞྱིབ་སབས་ལག་བསར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཞྱིབ་ཚགས་འགེལ་བརདོ་དགོས། 
༢༩་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༤། FCRA དབེ་སལེ་མདེ་པར་ཕྱི་རྒྱལ་རགོས་དངུལ་ཐད་ཀར་བངས་པའྱི་ཐད། སྱིག་དནོ་ལྟར་

གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགོས། 
༢༩་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
༢༩་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༢། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 
༢༩་ཇ་༩༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢་༠། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 

 
༣༠། བལ་ཡུལ་སགོ་ར་ག་ོསྱིག་བམས་པ་གྱིང་། དཔལ་འབརོ་གྱིང་། བཀ་ཤྱིས་སྒང་བཅས་ཀྱི་ 

ས་འག་ོལས་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༢་་་༢༠༡༦ 
༣༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༣༨ 
༣༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༠་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༨ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། མ་ཧ་ེགངས ༡༨ ཡོད་པ་རྱིས་ནང་རྱིས་ཁུར་དགོས་པའྱི་སོར། ༡་༢་༥། ཛ་དྲག་སྨན་རྱིན་དང་
སྨན་སྦྱྱིན་སོར། ༡་༢་༦། སྣུམ་འཁོར་གསར་ཉོས་ཆེད་ཚོང་ཁང་སརོ།༡་༢་༧། བཟ་ོབཅོས་ཟྱིན་པའྱི་རྨདོ་འཁརོ་བེད་མེད་
ལུས་པའྱི་སོར། ༡་༢་༨། ཕོགས་བསོད་བཀའ་འཁོལ་སོར། ༡་༢་༩། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་མེད་པར་ཁ་དབང་ཉོས་པའྱི་
སོར། ༡་༢་༡༢། ལག་དངུལ་ཉར་ཚད་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོར། ༡་༢་༡༦་༢། ལག་
དངུལ་ཉར་ཚད་བཀའ་ཤག་གཏན་འབེབས་ལས་བརྒལ་པའྱི་སོར། ༡་༢་༡༦་༣། སོང་ཁའྱི་སེང་ས་འགའོ་ིམཚན་རགས་
མེད་པའྱི་སོར། ༡་༢་༢༠་༡། འ་ོམའྱི་ཡོང་བསད་ཕོན་ཆེན་ཆགས་པའྱི་སོར། ༡་༢༡༩་༢། བམས་པ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་
སོར། ༡་༢་༢༣། རྱིས་གསལ་མེད་པའྱི་གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཁང་སརོ། ༡་༢་༢༤་༡། དངསོ་གཞྱིའྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་བ་
རྱིམ་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང་། ཨར་གོན་འཕར་མ་ཞུ་སོད་བེད་པའྱི་སོར།  ༡་༢་༢༦། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་མེད་པར་ཁ་
དབང་ཉོས་པའྱི་སོར། ༡་༢་༢༧། འཕྲུལ་རྨོས་ཊེཀ་ཊར་ལུགས་མཐུན་མ་བཙོང་པའྱི་སོར།  ༡་༢་༢༩། ལུགས་མཐུན་
བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་བཙོང་བའྱི་སོར། ༡་༢་༣༠། ཞལ་འདེབས་སྒོར་།༣,༨༡༠།༠༠ འཕར་མ་ཞུ་སོད་བས་
པའྱི་སརོ། ༡་༢་༣༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སརོ། 

༣༠་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༨ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༥། རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་སྒོར་ ༦༢༩,༨༦༩།༡༢ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སོར།  ༡་༢་༡༦་༡། 

དངུལ་རྐྱང་ལ་སངས་འཛིན་ཞན་པ་དང་། དངུལ་ཆད་སྒོར་།༡༢,༧༤༢།༩༦ ཐོན་པའྱི་སོར། ༡་༢་༡༧་༡། གསོག་
བཅལོ་དངུལ་ཁང་ནང་སྒོར་།༢༠༠,༠༠༠།༠༠ བཅུག་བཏོན་བས་པར་རྱིས་ཁར་མ་གསལ་བའྱི་སོར། 
༡་༢་༡༧་༢། ཤྱིང་སོང་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁར་མ་གསལ་བའྱི་སོར། ༡་༢་༡༨། རོགས་ཚོགས་ལ་
ལས་ཤོག་སེང་བྱུང་འཛིན་སད་པའྱི་སོར། ༡་༢་༡༩་༡། དཔལ་འབོར་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སོར། ༡་༢་༢༥། དཔལ་འབོར་
གྱིང་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་སོར། ༡་༢་༢༨། འཚ་ོསྣནོ་དུས་ཐགོ་བག་ོའགེམས་མ་ཞུས་པའྱི་སོར། 

༣༠་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༧་༢། ཤྱིང་སོང་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་རྱིས་ཁར་མ་གསལ་བའྱི་སོར། ༡་༢་༡༨། 
རོགས་ཚོགས་ལ་ལས་ཤོག་སེང་བྱུང་འཛིན་སད་པའྱི་སོར། ༡་༢་༢༨། འཚོ་སྣོན་དུས་ཐོག་བགོ་འགེམས་མ་ཞུས་པའྱི་
སོར། 

༣༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༧ 
༣༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། འཕྲལ་སེལ་ལས་བེད་བས་ོགཞག་ཐད། བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་འག་ོགོན་བཏང་བ་ནྱི་སོན་

རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན  ༥ ནང་གསེས་ ༣ དང་འགལ་འདུག་ན། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ། 



162 
 

༣༠ ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན། ༡་༢་༡༠། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི་དཔལ་
འབརོ་གྱི་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ཡྱིན་པས་སནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་
གནང་དགོས། 

༣༠ ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན། ༡་༢་༡༡། སར་མེད་པའྱི་དངུལ་ཁང་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ། 

༣༠ ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན། རྱིས་པས་དངུལ་དེབ་ནང་སོང་ཁ་མེད་པར་སོང་བཏང་བའྱི་ཐད། རྱིས་པ་ཟུར་པ་ཟླ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་
མྱིང་ཐགོ་ནས་ཡངོ་བསད་སྒོར་ ༥,༠༥༦ ནར་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༠ ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན། ༡་༢་༡༤། སྒེར་འཐྱིམ་ཕྱིན་པའྱི་སྱི་དངུལ་སྒོར་ ༨༣༥,༦༩༢།༥༡ བསྡུ་བཞེས་པའྱི་ཐད། ༡༽ ཁོང་གྱི་
གཅུང་མོ་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས་སུ་རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་ལྟར་རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་ཀྱི་དངུལ་འབོར་དང་། དངུལ་
གཉེར་ཟུར་པ་ཚ་ེའདས་སོལ་དཀར་ལྷ་མོའ་ིདངུལ་ཆད་ཐད། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ཅྱི་ཆགས་དང་འགེལ་བརདོ་ཀྱིས་
གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས། ༢༽ ས་འགོ་ཟུར་པ་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཡོང་བསད་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨།༥།༢༡། ད་ོབདག་གྱི་ཡྱིག་ལན་འབརོ་བ་ལྟར་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༠་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༥། རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་སྒོར་ ༦༢༩,༨༦༩།༡༢ གཙང་བཟོས་དགོས་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཤ་
གཅདོ་བསད་སྒོར་ ༦༡༠,༩༠༩།༩༧ དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སོན་དགོངས་དནོ་ལྟར་མཇུག་སངོ་དང་
འཕྲོས་སྒོར་ ༡༨,༩༥༩།༢༠ ལན་གསལ་ལྟར་མཇུག་སོང་གྱིས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རགས་མྱིག་སོན་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༠་ཇ་༧༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༡༦་༡། དངུལ་རྐྱང་ལ་སངས་འཛནི་ཞན་པ་དང་། དངུལ་ཆད་སྒོར་ ༡༢,༧༤༢།༩༦ ཐནོ་པའྱི་
ཐད། ད་ོབདག་གྱི་ཟླ་རརེ་གསོལ་ཕོགས་ནས་གཅོག་འཐནེ་ཞུ་མུས་སུ་ཆགས་ཡདོ། ལ་ོགཅྱིག་དང་ཕདེ་ཀའྱི་ནང་གོང་
གསལ་དངུལ་ཆད་འདྱི་བཞྱིན་རྱིས་གཙང་ཆགས་ངེས་ཡྱིན་པར་གསལ་བ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༠་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༧་༡། གསོག་བཅོལ་དངུལ་ཁང་ནང་སྒོར་ ༢༠༠,༠༠༠ བཅུག་བཏནོ་བས་པར་རྱིས་ཁར་མ་
གསལ་བའྱི་ཐད། ལན་འདབེས་སུ་རྱིས་ལ་ོརསེ་མའྱི་ནང་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་ཁ་གསལ་ཡོང་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བ་
ལྟར་མུ་མཐུད་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༠་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན། ༡་༢་༡༩་༡། དཔལ་འབོར་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཐད། གཞྱིས་མྱི་ནས་བསྡུས་པའྱི་འཐུང་ཆུའྱི་རྱིན་འབབ་
རྣམས་མུ་མཐུད་བདའ་འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༠་ཇ་༡༠༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༢༢། རྱིས་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཁག་དུས་ཐོག་མྱིག་སོན་མ་བྱུང་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་
མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་སུ་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༣༠ ཇ ༡༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༢༤་༢། བྱུང་འཛིན་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་རོགས་དངུལ་འཕར་སོང་ཐད། སོན་
རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པས་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་
ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་དགོས་རྒྱུ་དང་། འཕར་སོང་སྒོར་ ༥༩,༠༠༥ ལན་གསལ་ལྟར་གང་
མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༠་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢༥། དཔལ་འབརོ་གྱིང་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་བའྱི་
སོན་གནས་ད་ེདག་ལ་གོང་རྱིམ་ནས་ངེས་པར་དུ་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ་དང་འགོ་གོན་འཕར་སོང་ཐད་རྱིས་ཞྱིབ་ནས་
ལམ་སོན་ལྟར་ལག་བསར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༠་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣༢། རགོས་དངུལ་བདེ་སོད་བ་བསད་སྒོར་ ༧༩༤,༡༧༤།༨༩། འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་ཐད། 
རགོས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༠་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡་༡། ས་འགོ་ཟུར་པ་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང་འབེལ་བའྱི་དངུལ་ཆད་སྒོར་ཐད། 
རགོས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༠་ཇ་༡༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། མ་ཧེ་གསོ་སོང་གནང་ཕོགས་གན་ཡྱིག་གྱི་འབྲུ་དོན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད། བམས་པ་
གྱིང་གཞྱིས་མྱི་བསན་འཛནི་དཔལ་ལྡན་དང་ངག་དབང་གཞན་ཕན་གཉྱིས་ཀྱི་གན་ཡྱིག་ནང་གསལ་མ་ཧ་ེརྣམས་མ་ཤྱི་
བར་དུ་གས་ོསངོ་བདག་གཅསེ་བ་རྒྱུའྱི་གཉྱིས་མསོ་ཀྱིས་དནོ་མདེ་ཕྱི་བཙངོ་མྱི་ཆགོ་པའྱི་འབྲུ་དནོ་ལྟར་མ་གནས་པར་
བཟང་སདོ་དང་འགལ་འཛལོ་ལ་གཞྱིགས་པས་ཐག་གཅོད་གནང་དགསོ། 

༣༠་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲོས་ཡོངས་རེ་བལ་བ་རྣམས་ལུགས་
མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་གཞན་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 

༣༠་ཇ༡༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། འཕྲསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༡། ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁངོས་ཨྱི་ཊ་ལྱི་ཀ་ོསུ་སྱི་ (CTRC COSPE PROJECT) ལས་གཞྱི། 

རྱིས་ལ་ོ།༢༠༠༨་་་༢༠༡༧ 
༣༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༢ 
༣༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༡་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཡོང་བསད་དང་སདོ་བསད་གནས་སངས་གསལ་བའྱི་ངསོ་སྦྱརོ་སརོ། ༢་༡། སསེ་ལྡན་སལོ་རྒྱུན་
དབེ་དང་འབལེ་བའྱི་སརོ།  
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༣༡་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༡་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 

༣༢། བལ་ཡུལ་མཆདོ་འཇརོ་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༣༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༨ 
༣༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། མཆོད་རེན་བཟ་ོགྲྭ་རྱིས་ལེན་སོར། ༡་༢་༣། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་
དགསོ་པའྱི་སརོ། ༤་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སརོ། 

༣༢་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་སརོ། ༣་༢། སདོ་བསད་སརོ། 
༣༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༢་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༢་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༣༢་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༡། མཆདོ་རནེ་བཟ་ོགྲྭའྱི་རྱིས་སོད་རྱིས་ལནེ་ཐད། ལན་འདབེས་ནང་གསལ་རྱིས་སོད་རྱིས་ལནེ་

བྱུང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དན་རགས་དང་བཅས་སབས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་ཞུས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༢་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༢་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

 
༣༣། བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༣༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༤ 
༣༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༡ 
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 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སརོ། 
༣༣་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༣་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༣་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༣༣ ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༢་༡། སྱིག་དོན་བཞྱིན་ལས་གནས་ནས་ར་དགོངས་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་འཐུས་བཀ་

ཤྱིས་དོན་གྲུབ་བལ་ཡུལ་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལས་གནས་ནས་སྱིག་མཐུན་ར་དགོངས་ཞུས་ཡོད་མེད་ཁ་
གསལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཡོད་ཚ་ེརསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དན་རགས་མྱིག་སནོ་དགོས། 

༣༣ ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༣ ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༤། ས་ཊནོ་ཁམས་ཀཿ ཐགོ་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༣༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༡ 
༣༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡། ལག་ཡོད་དངུལ་རྐྱང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་བའྱི་སརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སརོ། 
༣༤་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སརོ། 
༣༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་ངོ་སོང་སྒོར་ ༤,༠༥༠།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སོར། ༣་༢། བཀའ་

འཁོལ་མེད་པར་ཕོགས་བསོད་སོར། ༣་༣། བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སོར། ༣་༥། ལས་བེད་ག་འབབ་འཕར་སོང་སྒོར་།
༢༤༡།༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སརོ། ༣་༦། མཚན་དདོ་བརྒྱ་ཆ་གཅགོ་འཐནེ་མདེ་པའྱི་སརོ། 

༣༤་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༡  
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་
སོར།  
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༣༤་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༣༤་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། རྒྱ་གར་ཆསེ་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་

མྱིན་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་འདྱི་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པར་འབེལ་ལམ་གྱིས་གང་མྱུར་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་
མཐུན་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་པར་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཀྱི་ཐད། ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༤་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།༤་༢། སདོ་བསད་ཀྱི་ཐད། སདོ་བསད་རྣམས་དུས་འགངས་སུ་མ་སངོ་བར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༥། ས་ཊནོ་ཁམས་ཀཿ ཐགོ་བཟ་ོཚགོས། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༣༥་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༢༤ 
༣༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༥ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། རྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་རྱིས་ཁ་བཟ་ོསོན་གནང་བའྱི་སརོ། ༡་༡་༦། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་

མ་གནང་བའྱི་སརོ། ༡་༡་༧། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཐ་ོདབེ་འབྱི་ཉར་མདེ་པའྱི་སརོ། ༣་༡། གནས་ཡུལ་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་
སྱིག་དང་འགལ་འཛལོ་ཆགས་པའྱི་སརོ། ༣་༢། ལས་གཞྱི་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སརོ། 

༣༥་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 

༣༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སྒོར་ ༣༨,༣༤༢།༠༠ འབབ་ཁལ་གོང་གུན་བྱུང་པའྱི་སོར། ༡་༢་༥། རྱིང་ཚད་འགན་ཤོག་
བསྡུ་ལེན་མ་གནང་བའྱི་སོར། ༣་༤། རོགས་དངུལ་འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་སོར། ༣་༥། མཚན་དོད་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབུལ་
གནང་མདེ་པའྱི་སརོ། 

༣༥་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོར། ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་

བའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འག་ོགོན་སརོ། 
༣༥་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འག་ོགོན་སརོ། 
༣༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༤ 
༣༥་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན། ༡་༢་༢། རྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་རྱིས་ཁ་བཟ་ོསོན་གནང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་

གྱིས་སྱིག་མཐུན་བཟ་ོདགསོ། 
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༣༥་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འག་ོགོན་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་
སབས་དའེྱི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ལ་སྱིག་དནོ་ཕག་བསར་གནང་ཟྱིན་པ་གསལ་འདུག་ཀང་། དན་རགས་མྱི་འདུག་ན་
རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༥་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཐ་ོདེབ་འབྱི་ཉར་མེད་པའྱི་ཐད། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་བསྒྱུར་
དཀའྱི་ཁ་དབང་ཐ་ོདབེ་འབྱི་ཉར་ཡདོ་པའྱི་དན་རགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༥་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༧། ༢༠༠༧་་་༠༨། དང་ ༢༠༠༨་་་༠༩ ལོའ་ིའབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༥་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། ལས་གཞྱི་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་ཐད། ཟོག་དེབ་འབྱི་ཉར་གྱིས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་
ཟགོ་གྱི་འབབ་སྒོར་ ༢༦༤,༦༣༥།༠༠ ཐད་ཞྱིབ་ཡུལ་ཡོད་པ་མྱིག་སོན་དགོས་རྒྱུ་དང་འབྱུང་འགྱུར་སནོ་གནད་འདྱི་
རྱིགས་མྱི་ཡོང་བར་དམ་དནོ་ངསེ་གནང་དགསོ་རྒྱུ།  

༣༥་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། ཁང་ག་བསྡུ་བཞེས་གནང་ཕོགས་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་ཐད། འབྱུང་འགྱུར་ཁྱིམས་ཐོག་
དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་ཆདེ་ཁྱིམས་ཤོག་སངེ་གན་ཡྱིག་བཟ་ོགནང་དགོས་རྒྱུ། 

༣༥་ཇ་༧༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། ཡོང་སདོ་རྱིང་པ་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འཕྲསོ་ཡོང་བསད་
རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༥་ཇ་༨༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༣། འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་ཚོང་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་ཐད། སག་སག་ཚོང་
བསྒྱུར་ཆགོ་པའྱི་འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མྱིག་སནོ་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ན་བཀའ་འཁོལ་དགོས་གལ།  

༣༥་ཇ་༩༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། ཚོགས་པའྱི་ས་ཆ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་བོགས་མར་གཏོང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རྱིས་
གསལ་ལྟར་རྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་བོགས་ལེན་པ་ (Shri S.P Singh kumar minerals) མཉམ་
བཞག་ཡོད་པའྱི་གན་རྒྱ་ངསེ་པར་དུ་མྱིག་སནོ་དགོས་རྒྱུ། 

༣༥་ཇ་༡༠༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧ སྱིལ་འཛིན་གྱི་དན་རགས་མེད་པའྱི་ང་ོསོང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་
སབས་དན་རགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༣༥་ཇ་༡༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༥་ཇ་༡༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས། 
༣༥་ཇ་༡༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐད། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་སྒོར་ ༡༩༢,༢༤༢།༠༠ ས་

གནས་རང་ཚགོས་བརྒྱུད་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་འཕྲལ་མར་འབུལ་དགོས།  
༣༥་ཇ་༡༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༥་༢། རགོས་དངུལ་ཐད་འབརོ་ཐགོ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐད། རགོས་དངུལ་ཐད་འབརོ་

ཐགོ་འཛིན་སོང་དདོ་འབུལ་བསད་སྒོར་ ༡,༨༦༧།༠༠ ད་ེདག་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་འཕྲལ་འབུལ་དགོས། 
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༣༦། ལ་དྭགས་བསདོ་ནམས་གྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༣༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༢༤ 
༣༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༨ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་སརོ། ༡་༢་༣། རྱིས་པ་ཉྱི་མ་བཟང་པ་ོནས་གུང་
སེང་སྱིག་གསལ་ལྟར་ཞུས་འཁོལ་མ་བྱུང་བའྱི་སོར། ༡་༢་༤། ལས་དྲུང་སེ་འགན་བསན་འཛིན་ནོར་ལྡན་རྱིས་ལོའ་ིནང་
ཐོབ་སེང་ཉྱིན་གངས་ ༦༣ ཕྱིན་པའྱི་སོར། ༡་༢་༥། གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནང་དོན་མེད་དངུལ་ཕོན་ཆེ་བཞག་པའྱི་
སོར། ༣་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོར། ༣་༢། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་
བའྱི་སརོ། ༣་༣། རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སརོ། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སརོ།། 

༣༦་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་སརོ། 
༣༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སོར། ༣་༢།  ཡོང་བསད་སྒོར་ 
༥༤,༩༡༨།༠༠ གང་མགོགས་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སོར། ༣་༣། བང་ཐང་བཀག་གཞུང་དུང་ཁྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་
ཁང་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་སོར། ༣་༨། ལས་བེད་གསོག་དངུལ་སོར། ༣་༩། བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སོང་
བའྱི་སརོ།  

༣༦་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༦་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༡ 
༣༦་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༢། སནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགསོ་པའྱི་ཐད། ས་གནས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་ཐ་དག་དབུས་

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་ངསེ་པར་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་
དགསོ། 

༣༦་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་རྱིས་བཅོས་ཟྱིན་པའྱི་དན་རགས་
མཉམ་སྦྱར་ཡདོ་གསལ་ཡང་དངསོ་སུ་མྱི་འདུག་ན་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དན་རགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ། 
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༣༦་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྒོ་ཕྱུགས་ར་ཆག་མཁ་ོསྒྲུབ་དང་འབེལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་དང་
འབེལ་བའྱི་སོན་གྱི་ཐད།  ནང་གསེས་ ༼ཁ ༽ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་
གནད་ད་ེབཞྱིན་ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༦ ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༤། གནས་སསོ་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བདེ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་གསོག་དངུལ་སདོ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་
པའྱི་ཐད། དབུ་རྒྱན་སལོ་མ་སདོ་བསད་སྒོར་ ༢,༢༩༢།༠༠ དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༦་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༥། གཏའ་འཇགོ་སྒོར་ ༥༠༠།༠༠ ཡྱི་བྱུང་འཛནི་མདེ་པའྱི་ཐད། རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲསོ་སྒོར་།
༡༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༦་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༦། ལས་བདེ་གསོལ་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་སནོ་གནད་ཀྱི་ཐད། ནང་གསསེ་༼ཁ༽ དང་
༼ཅ༽ གཉྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་རསེ་མའྱི་སབས་དན་རགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༦་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༧། ལ་ོམང་སངོ་བའྱི་སདོ་ཡངོ་རྱིང་པ་ཁག་གང་མགགོས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། ཁག་
ཅྱིག་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་གནས་གསལ་ཡང་དན་རགས་མྱི་འདུག་ན་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དན་རགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༦ ་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས།  
༣༦་ཇ་༩༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས། 
༣༦་ཇ་༡༠༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། ཕགོས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སྒརོ་ ༣༢,༣༡༣།༠༠ 

རང་ཚགོས་བརྒྱུད་གང་མྱུར་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས། 
༣༦།ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༨་༡། སྙན་ཐ་ོམཇུག་གནནོ་གནང་མུས་དང་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་ཐག་གཅདོ་

གནང་ས་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༧། ར་སང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༣༧་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༣༨ 
༣༧་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༦ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། རྱིས་ཁ་ཁག་གོག་ཀླད་(Tally)ནང་འཇོག་ཉར་དགོས་གལ་སོར། ༣་༡། སྱིལ་པོལ་ཐང་ཐེར་
གྱི་ཐོག་ཁེབས་ལས་གཞྱིའྱི་སོར། ༣་༤། མགོན་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་སོར། ༣་༢། དངུལ་ཆད་ཐོན་པའྱི་སོར། 
༣་༦། ལམ་སོན་ལྟར་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སརོ། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སོར། 

༣༧་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སབས་བད་ེགོག་ཀླད་དང་པར་ཆས་བརྐུས་ཤོར་བའྱི་སརོ། 
༣༧་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༩ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བེད་མེད་དུ་གནས་པའྱི་ཁ་དབང་ཁག་གཙང་བཟ་ོདགོས་སོར། ༡་༢་༤། རྱིས་ཁ་ཁག་གོག་ཀླད་ 
(tally) ནང་འཇོག་ཉར་དགོས་གལ་སོར། ༡་༢་༡༠། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོར། ༣་༢། བཀའ་ཤག་
གྱི་བཀའ་འཁོལ་བཀོད་ཁྱབ་དང་འགལ་འཛོལ་སོར། ༣་༤་༡། སྣུམ་རྱིན་ཕྱིར་སོག་དགོས་པའྱི་སོར། ༣་༩། སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སརོ། ༣་༡༢། Photocopy income ཡོང་བསད། ༢༠༢༩།༠༠ ནོར་བུ་དབང་འདུས་
ནས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སརོ། ༣་༡༣། དངུལ་ཆད་སྒོར་ ༡༤༣,༡༡༣།༨༦ ཐནོ་པའྱི་སརོ། ༣་༡༤། ལས་དྲུང་དང་
དངུལ་གཉེར་ཟུར་པ་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ཀྱི་ཕགོས་བསམོས་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༣༢༠,༠༧༣།༨༦ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་པའྱི་སརོ། 

༣༧་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༧་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༧་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢༢ 
༣༧་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསའོ་ིམ་དངུལ་ལྷག་བསད་སྒོར་ ༤༡༩,༥༥༠།༠༠ ཐད། ལན་གསལ་

ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༧་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༣། ལ་ོམང་སངོ་བའྱི་ས་འདནོ་ཡངོ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་གལ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རསེ་

མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་ལ་ོམང་སངོ་བའྱི་ས་འདནོ་ཡངོ་བསད་ཁག་གཉྱིས་ཆད་ལྷག་མེད་པར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༧་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སྱིལ་པོལ་ཐང་ཐེར་གྱི་ཐོག་ཁེབས་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དན་

རགས་མྱིག་སནོ་བས་ཏ་ེརྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༧་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། དངུལ་ཆད་སྒོར་ ༡༨༤,༢༩༤།༧༦ ཐོན་པའྱི་ཐད། རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དངུལ་

ཆད་ལྷག་སྒྲུབ་འཇལ་ཇྱི་བས་ཀྱི་དན་རགས་ཆ་ཚང་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༧་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༧ སབས་བད་ེགོག་ཀླད་ (Dell laptop) དང་དཔར་ཆས་བརྐུས་ཤོར་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་

ལམ་སོན་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅདོ་བྱུང་བསྟུན་རྱིས་བཅོས་གནང་ཕགོས་དགསོ་རྒྱུ། 
༣༧་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༨། མགནོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དན་རགས་མྱིག་སནོ་

གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༧་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢༩ སོབ་ཡོན་དང་འཚ་ོསྣོན་དུས་ཐོག་བགོས་འགེམས་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་

རྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་དན་རགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༣༧་ཇ་༨༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། ཚོགས་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་སེད་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༧་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༣། གསང་སདོ་ཉམས་གས་ོལས་གཞྱིར་དུས་རྒྱུན་གྱི་སངས་འཛནི་བདེ་སྒ་ོཁག་གང་ཡང་ཕག་
བསར་གནང་མྱི་འདུག་པའྱི་ཐད། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཇྱི་འགབ་གནང་ཕགོས་ངསེ་པར་དགསོ་རྒྱུ། 

༣༧་ཇ་༡༠༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༤་༢། སྣུམ་རྱིན་དུས་ཐགོ་རྱིས་ཁྱརེ་མ་ཞུས་པ་དང་སོང་ཁ་མདེ་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༧་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༥། ཆདོ་གན་ཐགོ་ཡོད་པའྱི་ཁ་ལ་ོབ་ལུགས་མཐུན་ར་དགངོས་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་
ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༧་ཇ་༡༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༦། ཕྱི་དངུལ་སྒོར་ ༧༤,༠༠༣།༠༠ ཟུར་རྱིས་ཉར་བའྱི་ཐད། ནང་གསསེ།  ཀ༽ལན་གསལ་
ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་རསེ་མའྱི་སབས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་ལྟར་ད་ེནས་ཟུར་རྱིས་
ཉར་བ་ནྱི་རྱིས་འབེལ་བ་སོད་རབ་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་སབས་དེ་ལྟར་བསར་ཟློས་མྱི་ཡོང་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་
བཀོད་ཁྱབ་ནན་འདྲོངས ་དགོས ། ཕྱིན་ཆད་རོགས ་དངུལ་ཞུ ་དགོས ་མཆྱིས ་ཚེ་ནང་སྱིད་ལས ་ཁུངས་ཀྱི་
༢༠༠༩།༠༩།༢༡། འཁདོ་ལམ་སནོ་ལྟར་ཕག་བསར་དགོས། 

༣༧་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༧། གསགོ་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་ཕནོ་ཆ་ེཉར་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་རསེ་མའྱི་སབས་
དན་རགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༧་ཇ་༡༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༨། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བ་བསད་ཐད། གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁརོ་སནོ་
རྱིས་དངུལ་རྱིས་སངས་འཛནི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ ནང་གསསེ་ ༤ ལྟར་ལག་བསར་དགསོ། 

༣༧་ཇ་༡༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༠། མགོན་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། ནང་གསེས། ཀ༽ 
ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་འཆར་རྱིས་སྒོར་ ༡,༡༥༡,༡༥༡།༠༠ ཕུལ་བའྱི་རྒྱབ་རེན་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་ཐད། དབུས་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཁ༽ བོགས་ལེན་པ་ནས་ཕུལ་བའྱི་རྱིན་
ཚད་འགན་ཤོག་ཏག་ཏག་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཀྱི་འག་ོལུགས་དང་། སྱིག་གཞྱི། བཟང་སདོ་སགོས་གང་ཐད་ནས་འགལ་
འཛལོ་འབའ་ཞྱིག་ལ་སོང་། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས་ངེས་པར་དགོས། ཅ༽ མགོན་
ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ནས་ཚོགས་ཁང་རྒྱ་སེད་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་རྒྱུ་ཆ་ཁ་བསྒྱུར་བཏང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་
ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༧་ཇ་༡༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡༡། ཟུར་རྱིས་ཉར་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ། 

༣༧་ཇ་༡༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༥། ད་ེགའྱི་ལས་བདེ་རྣམས་ཀྱི་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིགསལོ་ཕགོས་ཡོང་བསད་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས། 
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༣༧་ཇ་༡༨༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡་༡། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་གྱི་ཐད། ཡོང་བསད་སྒོར་ ༡,༥༥༥,༡༡༧།༡༡ མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༧་ཇ་༡༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡་༢། ཕ་རན་སྱི་བྱིས་ཚོགས་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༧་ཇ་༢༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢་༡། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་གྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ

དགསོ། 
༣༧་ཇ་༢༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༢། ཕ་རན་སྱི་བྱིས་ཚགོས་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༧་ཇ་༢༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥།  བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐབོ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་སྒོར་༢༥༥༠༩།༠༠ 

དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགོས། 
༣༨། ཀུམ་རའ་ོསྒ་བ་བདནེ་དནོ་ཚགོས་པ། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 

༣༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༣ 
༣༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༨་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཁང་ག་དང་ས་ག་སརོ། ༢་༣། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་མ་གནང་བའྱི་སརོ། 
༣༨་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༨་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༡ 
༣༨་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། ཡོང་བསད་སྒོར་ ༡༠༧,༩༢༩།༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་

མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༤། སྱིལ་འཛནི་མེད་པའྱི་འག་ོགོན་སྒོར་ ༡,༡༨༥།༠༠ ཐད།  ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་

སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༥། རྡོའ་ིགཏེར་ཁ་ JST ཚོགས་པར་བོགས་མར་བཏང་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་

རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་ཞྱིབ་འབལེ་དང་དན་རགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༣༨་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༦། འགོ་གོན་སྒོར་ ༢༠,༠༠༠།༠༠ ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༨་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༧། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་
མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༨་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༢་༨། ཁང་པའྱི་གཏའ་དངུལ་ཡོང་བསད་སྒོར་།༦,༠༠༠།༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། 
ལན་འདབེས་སུ་ས་ཆ་སྲུང་ག་ཟུར་དུ་ཡུལ་མྱི་ལྟ་རགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་མཉམ་གང་མྱུར་གན་རྒྱ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་པ་
དང་ས་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་རེས་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་མྱིག་སོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་
སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༨་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༩། Rajban ས་ཆའྱི་གནས་སངས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༨་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡༠། འབབ་ཁལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པ་ནས་ཇྱི་དག་ེཇྱི་འོས་ལམ་སོན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་ལྟར། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༣༨་ཇ་༩༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༨་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༨་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥ གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་ཐད། བརྒྱ་ཆ་འབབ་སྒོར་ ༣༥,༨༩༡།༠༠ ད་ེམུར་མ་བཞག་

པར་འབལེ་ཡདོ་ས་གནས་རང་ཚགོས་བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགསོ། 
༣༩། བལ་ཡུལ་སགོ་ར་བཀ་ཤྱིས་གྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ 

༣༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༥ 
༣༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་སརོ། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛནི་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་
སོར། 

༣༩་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༩ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་སརོ། 
༣༩་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༩་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
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 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༣༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༣༩་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༣༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༠། ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༤༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༢༠ 
༤༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡།།ལམ་སོན་བཀོད་འདོམས་གནང་ཡོད་མེད་སོར། ༣་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་
པའྱི་སརོ། ༨་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སརོ། 

༤༠་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ནང་གསེས་ ༣་༣་༡། སེད་ཁལ་ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་སོར། ༨་༢་༡། སེད་ཁལ་
(TDS on Bank Interest) སོར། 

༤༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༣། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སརོ། ༣་༢། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མེད་ཀང་རྱིས་
ཁའྱི་ནང་མུ་མཐུད་རྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སརོ། 

༤༠་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས།༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༠་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༣ 
༤༠་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༡་༡། གན་ཡྱིག་ལྟར་དངུལ་བསྡུ་ལེན་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་བདའ་

འདདེ་ཀྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༠་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སབས་དན་རགས་མྱིག་

སནོ་དགོས། 
༤༠ ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༤་༡༽ སདེ་ཁལ། (TDS on bank interest) ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་དགསོ་པའྱི་ཐད། 

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༠་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བང་དརོ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགལ་འཛལོ་

ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བཀདོ་འདམོས་གནང་ཕགོས་དགསོ་རྒྱུ། 
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༤༠་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༠་ཇ་༦་༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕྲསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༠་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། འཕྲསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༠་ཇ་༨་༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༦་༡་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་

གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་ན་དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ལྟར་ཕག་
བསར་གནང་དགསོ། 

༤༠་ཇ་༩།༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡་༢། སེད་ཁལ་ (TDS on bank interest) ཡོང་བསད་རྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་ཐད། 
ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༠་ཇ་༡༠༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༦་༡་༣། སེད་ཁལ་འགེངས་ཤོག ༡༦ ཀ་དང་རྱིས་ཁ་ནང་གསལ་སེད་ཁལ་མཐུན་གྱི་མེད་པའྱི་
ཐད། འགེངས་ཤོག ༡༦ ཀ་དང་རྱིས་ཁ་ནང་གསལ་སེད་ཁལ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཁྱད་ནང་སྱིད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༠་ཇ་༡༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༨་༡། དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚགོས་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་
ལྟར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སལེ་དང་འབལེ་ལམ་གྱིས་རྱིས་མཐུན་བཟ་ོདགསོ། 

༤༠་ཇ་༡༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༩་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༠་ཇ་༡༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༩་༢ སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༡། ཀྲུ་ཀྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༤་་་༢༠༡༦ 
༤༡་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༥ 
༤༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༡་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མདེ་པའྱི་སརོ། 
༤༡་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༡་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
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༤༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༤༡་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐད། ཀ༽ ས་གནས་འཕྲདོ་བསེན་སྨན་ཁང་དང་ལས་ཁང་

གཉྱིས་ཀྱི་རྱིས་ཁ་ལོགས་སུ་ཕེས་འཆར་ཡོད་པས་མ་འངོས་པར་རྱིས་ཁ་ཉར་ཕགོས་དམ་དནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བ་
ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༡་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་སྒོར་ ༢༡,༥༩༣།༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༡་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༡་ཇ་༤་༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༢། བསུ་ན་མདའ་བཀ་ཤྱིས་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༤༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༥ 
༤༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༡ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཕྱི་དངུལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སོར། 
༤༢་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་སརོ། 
༤༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༢་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༢་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༣ 
༤༢་ཇ་༡༽རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྱིས་ཁ་ཁག་ཀམ་པུཊར་ Tally ནང་འཇགོ་ཉར་དགསོ་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་

མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༢་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕྲསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། འཕྲསོ་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༣། སལེ་ཀབོ་བད་ེསར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༧ 
༤༣་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༨ 
༤༣་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༣་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༣་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༣་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༥ 

 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཅ་ཀུར་སོབ་ཕྲུག་སོད་ཁང་གྱི་གཏའ་འཇོག་ཐ་ོགཞུང་དང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་མཐུན་
མྱིན་སོར། ༣་༡། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་སོར། ༣་༢། སོབ་ཡོན་སོད་བསད། 25% CIF རྱིང་གས་
དང་འབལེ་བའྱི་སརོ། ༣་༣། རྱིས་ཤ་གཅདོ་བསད་སྒོར་ ༡,༡༣༣།༠༠ སོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སརོ། 

༤༣་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 

༤༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༨ 
༤༣ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་དངུལ་བསྡུ་ཐབས་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་

མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༣་ཇ་ ༢ ༽ རྱིས་སྙན་ཨང། ༡་༢་༢། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་རྱིང་གས་ཁོངས་ནས་སྒོར་ ༡༠༦,༨༦༩ ཐད། མུ་

མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༣་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཅ་ཀུར་སོབ་ཕྲུག་སོད་ཁང་གྱི་གཏའ་འཇོག་ཐ་ོགཞུང་དང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་

མཐུན་མྱིན་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༣་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཁ་དབང་གསུམ་ལུགས་

མཐུན་བཀའ་འཁོལ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༣་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། སོབ་ཡནོ་སདོ་བསད་ ༢༥ % རྱིང་གས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐད། སོབ་ཡནོ་སདོ་བསད་རྱིང་གས་

ནས་ཐབས་འཚོལ་གྱི་སོད་ཡུལ་ཁག་ཅྱིག་རེད་འདུག་པ་རྣམས་ལ་གང་མགོགས་ཞུ་སོད་དགོས་པ་དང། སོད་ཡུལ་
མེད་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༣ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། རྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་སྒོར་ ༡,༡༣༣ ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་
རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༣་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕྲོས་སྒོར་ ༢༠༤,༣༢༢ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ། 

༤༣་ཇ་༨༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༤༤། བད་ེསྱིད་གྱིང་བདོ་མྱིའྱི་ལག་ཤསེ་བཟ་ོགྲྭ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦ 
༤༤་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༢༣ 
༤༤་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རྱིས་གསལ་འཚ་ོསྣནོ་སདོ་བསད་དང་ཐ་ོགཞུང་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སརོ། ༣་༢། གསགོ་དངུལ་
དང་འབེལ་བའྱི་སོན་སོར། ༣་༣། གཏའ་འཇོག་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སོར། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་
འབབ།གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆའྱི་སརོ། ༥་༢། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སརོ། 

༤༤་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སརོ། 
༤༤་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༩ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཟགོ་ཆད་སྒོར་ ༥༤,༧༨༤།༥༠། ཐགོ་མཚན་རགས་མེད་པའྱི་སརོ། ༡་༡་༢། རྱིས་གསལ་འཚ་ོ
སྣནོ་སདོ་བསད་སརོ། ༡་༡་༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁལ་སརོ། ༡་༡་༧། གསགོ་དངུལ་དང་འབལེ་བའྱི་སརོ། 
༡་༡་༩ རྱིས་ཁལ་ཁག་གྱི་སོར། ༡་༡་༡༠། སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་ཞེས་པའྱི་སོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སོར།  ༣་༢། འབབ་
ཁལ་སྙན་ཤོག་སོར། ༤་༡། འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སརོ། 

༤༤ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༥ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༥། རྱིས་གསལ་འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་སོར། ༡་༡་༨། གཏའ་འཇོག་རྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་
སོར། ༣་༤། འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟ་ོགཙང་དགོས་པའྱི་སརོ། ༣་༥། ཟོག་ཆད་ཡོང་བསད་སོར། ༤་༡། ཡོང་
བསད་སརོ། 

༤༤ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༨། གཏའ་འཇགོ་རྱིང་པ་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སརོ། ༣་༥། ཟགོ་ཆད་ཡོང་བསད་སརོ། 
༤༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༤༤་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༣། ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་ལག་བསར་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། མང་རྱིས་སབས་བདུན་པའྱི་ལམ་སོན་

ལྟར་སྱིག་གཞྱི་ལག་ལེན་ངསེ་པར་བསར་དགོས།  
༤༤་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༥། རྱིས་གསལ་འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་ཐད། ཆསེ་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སོན་ལྟར་འབབ་

ཁལ་ཡོང་བསད་དང་། འགེངས་ཤོག་ཨང་ ༡༦ གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༤་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༡་༦། ཉྱིན་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐནེ་གནང་སལོ་མེད་པའྱི་ཐད། ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་

དནོ་ལྟར་ངསེ་པར་ལག་བསར་དགོས། 
༤༤་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་

སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༤༤་ཇ་༥༽  རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕྲསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༤་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། འཕྲསོ་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༥། མའེ་ོཆསོ་འཕལེ་གྱིང་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༤༥ ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༣༤ 
༤༥་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༧ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སོར། ༡་༢་༤། བོགས་ལེན་པ་
ནས་ TDS གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་སོར། ༡་༢་༩། གནས་ཡུལ་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་
པའྱི་སོར། ༡་༢་༡༡། འབབ་ཁལ་སྒོར་ ༦༩,༣༢༤།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སོར། ༣་༢། དངུལ་རྐྱང་ཚད་གཞྱི་ལས་
བརྒལ་ཏ་ེཉར་འཇོག་གནང་བའྱི་སོར། ༣་༣། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའྱི་སོར། ༣་༧། བཀའ་ཤག་
གྱི་བཀདོ་ཁྱབ་ལས་བརྒལ་ཏ་ེལས་གཞྱི་ཕག་བསར་གནང་བའྱི་སརོ། 

༤༥་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཟགོ་ལྷག་སྒོར་ ༥,༡༩༣།༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སརོ། 
༤༥་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། གནས་ཡུལ་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སོར། ༡་༢་༦། ཟགོ་ལྷག་
སྒོར་ ༥,༡༩༣།༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སོར། ༡་༢་༨། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའྱི་སོར།  ༡་༢་
༡༡ སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སརོ།  ༡་༢་༡༢། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀདོ་ཁྱབ་ལས་བརྒལ་ཏ་ེལས་གཞྱི་ཕག་
བསར་གནང་བའྱི་སརོ། ༣་༡། རྱིས་ཁ་ཕན་ཚུན་མ་མཐུན་པའྱི་སརོ། ༣་༢། སྒོར་ ༢,༣༦༠།༠༠ གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་
སོར། ༣་༣། བཀའ་འཁོལ་མདེ་པའྱི་ཕགོས་བསདོ་དང་ཟུར་ཕགོས་འཕར་མ་ཞུས་པའྱི་སརོ། ༣་༤། གཞུང་འཁརོ་སྒརེ་
སོད་ག་འབབ་སྒོར་ ༢,༩༦༠།༠༠ ཡོང་བསད་སོར། ༣་༥། སོ་ནམ་སོབ་སོན་པའྱི་ས་ཞྱིང་སངས་འཛིན་སོར། ༣་༦། 
ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་པའྱི་སོར། ༣་༨། སག་སག་ཐ་ོདེབ་འབྱི་ཉར་དགོས་པའྱི་སོར། ༣་༩། 
འཚ་ོསྣོན་དང་སོབ་ཡོན་སྒོར་ ༥༣༠,༡༩༣།༠༠ གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་སོར།  ༣་༡༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་
བརྒལ་བའྱི་སརོ། 

༤༥་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༦ 
རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༢། བོགས་ལེན་པ་ནས་ TDS གཅགོ་འཐནེ་མ་གནང་བའྱི་སོར། ༡་༢་༧། དངུལ་རྐྱང་ཚད་གཞྱི་
ལས་བརྒལ་ཏ་ེཉར་འཇགོ་གནང་བའྱི་སརོ། ༡་༢་༡༠། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སརོ། ༣་
༧། ལས་གཞྱི་དུས་ཐགོ་ཚར་མདེ་པའྱི་སརོ། ༣་༡༡། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་ནང་གསལ་སྒོར་།
༢༠༨,༢༨༣།༠༠ སོར། ༣་༡༢། སྒོར་ ༥༧༧༣༤།༠༠ འབབ་ཀྱི་ཟགོ་མ་ཚང་བའྱི་སརོ། 

༤༥་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
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 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། དངུལ་རྐྱང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏ་ེཉར་འཇགོ་གནང་བའྱི་སརོ། 
༤༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༡༡ 
༤༥་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡ སོབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་གྱི་འཛནི་སངོ་སངས་འཛནི་གསལ་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། གཡས་ཁག་

དང་གཡོན་དཀྱི་མེད་པར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་སྱི་རྒྱུ་བེད་མདེ་དུ་མ་ལྷག་པར་གནང་དགསོ། 
༤༥་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། བོགས་ལེན་པ་ནས་ TDS གཅགོ་འཐནེ་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ཆསེ་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པས་

ལམ་སོན་ལྟར་སྱིག་མཐུན་ལག་བསར་གནང་དགསོ། 
༤༦་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༥། འབབ་ཁལ་སྒོར་ ༦༩,༣༢༤།༠༠ གོང་གུད་ཕོག་པའྱི་ཐད། འབེལ་ཡོད་ལ་གསལ་

བཤད་ཀྱིས་སྱི་དངུལ་ལ་གོང་གུད་མེད་པ་གནང་དགོས། 
༤༦་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༩། ཁུངས་ལྡན་བྱུང་འཛནི་མདེ་པའྱི་ཐད། ཁུངས་ལྡན་བྱུང་འཛནི་རག་ཐབས་གནང་ནས་རེས་

མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་སུ་དན་རགས་མྱིག་སནོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༥་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༡༠། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་

མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༥་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༣། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁ་པར་ལགོ་མཁར་ mobile Tower བཙུགས་པའྱི་ཐད། དབུས་

ནས་ལམ་སནོ་བཞྱིན་ལག་བསར་གནང་དགསོ། 
༤༥་ཇ་༧༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། ལས་གཞྱི་དུས་ཐགོ་ཚར་མདེ་པའྱི་ཐད། ལས་གཞྱི་གང་མྱུར་ཚར་ཐབས་དགསོ་པ་དང་། 

འབལེ་ཆགས་ལས་བདེ་ཚསོ་རང་ཁྱིམས་ལས་འགན་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད་གོང་རྱིམ་ནས་ལས་ཉསེ་ལ་
གཞྱིགས་པའྱི་ཐག་གཅདོ་དགོས། 

༤༥་ཇ་༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡༡། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྱིས་ཤོག་ནང་གསལ་སྒོར་ ༢༠༨,༢༨༣ ཐད། སྒོར་།༡༨,༠༠༠ 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རགས་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སནོ་དང་འཕྲསོ་གང་མྱུར་མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་
བཟ་ོདགསོ། 

༤༥་ཇ་༩༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡༢། སྒོར་ ༥༧,༧༣༤ འབབ་ཀྱི་ཟགོ་མ་ཚང་བའྱི་ཐད། སནོ་གནད་འདྱིའྱི་རྱིགས་ས་གནས་
ནས་རང་གར་ཐག་གཅོད་གནང་ན་འགྱིག་ཐབས་མེད་པས་གངོ་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ལུགས་མཐུན་རྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དགསོ། 

༤༥་ཇ་༡༠༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱི་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༥་ཇ་༡༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱི་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༦། འབུམ་ས་ེལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧ 
༤༦་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༧ 
༤༦་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༢ 
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 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡། ཡོང་བསད་སརོ། ༡་༢། སདོ་བསད་སརོ། 
༤༦་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༦་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོར། ༢་༣། དངུལ་ཆད་སྒོར་ ༤,༩༢༧།༠༠ ཐོན་པའྱི་
སོར། ༣་༢། སདོ་བསད་སརོ། 

༥༦ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༦་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༢ 
༤༦་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་

མྱིན་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱི་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༦་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕྲསོ་སྒོར་ ༢༠,༢༡༨།༡༡ བཅས་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ། 

༤༧། ཌ་ོལན་ཇྱི་བནོ་གཞྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༧ 
༤༧ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༦ 
༤༧  ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༧ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༧ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། དངུལ་རྐྱང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏ་ེཉར་འཇོག་གནང་བའྱི་སོར། ༡་༢་༦། ས་འཐུས་ཚོགས་
ཁང་གྱི་ཨར་པའོ་ིལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སརོ། ༡་༢་༧། འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་ཕག་བསར་ལུགས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་
སོར། ༡་༢་༨། ལམ་བཟའོ་ིལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ནང་གསསེ། ཀ༽ རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའྱི་
སོར། ༡་༢་༩། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སོར། ༣་༣། སྒོར་ 
༢༠,༠༠༠།༠༠ བརྒལ་ཏ་ེདངུལ་རྐྱང་ཞུས་སོད་གནང་བའྱི་སརོ། ༣་༥། ས་འདནོ་སྒོར་ ༣༨,༠༠༠།༠༠ སོར། 

༤༧་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ལ་སངས་འཛནི་ལེགས་བཅསོ་དགོས་པའྱི་སརོ། 
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༤༧ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ལ་སངས་འཛནི་ལེགས་བཅསོ་དགོས་པའྱི་སརོ། 
༤༧ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༨ 
༧་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ས་གནས་སོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དང་སངས་འཛིན་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སོན་

ལྟར་ས་གནས་སུ་སནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་ངསེ་པར་དུ་གཏན་འབེབས་བ་ཐབས་དགསོ་པ་དང་། ༢༠༡༤་་་༢༠༡༧ བར་དུ་ལ་ོ
བསྟུན་མར་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐབོ་མེད་པ་ཆགས་འདུག་ན་དཔལ་འབོར་སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་
ཡྱིན་པས་སནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན ༥ པའྱི་ནང་གསསེ་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསར་དགོས། 

༤༧་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཟུར་རྱིས་ཐད། ས་འགོ་ཟུར་པའྱི་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༥༡,༣༧༠།༠༠ ནས་འགོ་གོན་བཏང་
བའྱི་རྱིས་ཤོག་ཅྱིག་འདུག་ན། དེའྱི་ནང་གསལ་སྒོར་ ༡༥,༩༠༠།༠༠ འདུག་པ་རྱིས་འགོ་འཕེར་ངེས་ཡྱིན་མྱིན་དང་། 
ཟུར་དངུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིབ་ཡུལ་མེད་པས་ཆ་བགསོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་མེད་སྒརོ་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༧་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། འཚོ་སྣོན་བགོ་འགེམས་ལྷག་བསད་ཐད། ཨང་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་གཉྱིས་ལ་སོད་
དགསོ་མདེ་ཚ་ེལུགས་མཐུན་མ་དངུལ་དུ་ཁ་བསྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༧་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལག་ཡོད་དངུལ་རྐྱང་ལ་སངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་ཐད། རྱིས་སྙན་ནང་གསལ་སྱིག་འགལ་
ཆགས་འདུག་ན་གོང་རྱིམ་ནས་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐག་གཅདོ་གནང་དགསོ། 

༤༧་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། ཁང་གའྱི་སྒོར་ ༩,༠༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མྱུར་རྱིས་
གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༤༧་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། རྒྱ་གར་ཆསེ་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཟསོ་པའྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་
མྱིན་ཐད། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་རྱིས་ཁ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་རྱིས་ཁ་གཉྱིས་ངེས་
པར་རྱིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟ་ོདགསོ། 

༤༧་ཇ་༧༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༧ཇ༨༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༨། སལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༥ 
༤༨་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༦ 
༤༨་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༨་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
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༤༨་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། མྱི་མང་ནས་ཞལ་འདེབས་བྱུང་བ་སྒོར་ ༦༢,༠༩༠།༠༠ དབུས་སུ་མ་ཕུལ་བའྱི་སོར། ༡་༢་༣། 
རྱིས་ཁ་ tally མཉེས་ཆས་ནང་བྱིས་ཉར་མ་གནང་བའྱི་སོར། ༡་༢་༤། རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་ནས་གོག་
རྱིན་བསྡུ་བཞསེ་མ་བྱུང་བའྱི་སརོ། ༡་༢༨། དངུལ་སེད་ཐགོ་ཁལ་ (TDS) གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་སོར། ༣་༡། སནོ་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོར།  ༣་༢། ཁ་དབང་ལེན་བེད་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་རྱིས་གསལ་མེད་པའྱི་སོར། 
༣་༣། བྱུང་འཛིན་བཟོས་ཀང་རྱིས་ཁུར་མ་གནང་བའྱི་དངུལ་ཆད་ཐོན་པ་སྒོར་ ༣,༨༤༠ སོར། ༣་༤། ལས་བེད་
གསོག་དངུལ་དུས་ཐོག་དངུལ་ཁང་དུ་མ་བཅུག་པའྱི་སོར། ༣་༥། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་སར་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སོར། 
༣་༦། བ་ཕྱུགས་ཟགོ་བཤེར་འཐུས་སྒ་ོཚང་བ་མདེ་པའྱི་སརོ། 

༤༨་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༣ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སོབ་གྲྭའྱི་སྣུམ་འཁརོ་༼ས་ས༽ེ འཇགོ་ཁང་གསར་པ་རྱིས་སོད་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ༡་༢་༦ སྒོར་ 
༡༨,༤༦༤།༠༠ འབབ་ཀྱི་དངུལ་སདེ་གངོ་གུན་ཕགོ་པའྱི་སརོ། ༡་༢་༧ ཁ་པར་གཏའ་འཇགོ་བྱུང་འཛནི་མྱིག་སནོ་གནང་
རྒྱུ་མདེ་པའྱི་སརོ། 

༤༨ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༤༨་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༡། ལས་བེད་གསོག་དངུལ་བསྡུ་སོད་ཞུ་ཕོགས་ལམ་སོན་ལྟར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ལན་

གསལ་ལྟར་གང་མགགོས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༨་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སོབ་གྲྭའྱི་སྣུམ་འཁརོ་༼ས་སེ༽ འཇགོ་ཁང་གསར་པ་རྱིས་སདོ་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་

གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༨་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦ སྒོར་ ༡༨,༤༦༤།༠༠ འབབ་ཀྱི་དངུལ་སདེ་གངོ་གུན་ཕགོ་པའྱི་ཐད། དངུལ་འབོར་ཚུར་

རག་ཐབས་དང་གལ་ཏ་ེཡོང་ར་ེབལ་ཚ་ེལུགས་མཐུན་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༨་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧ ཁ་པར་གཏའ་འཇགོ་བྱུང་འཛནི་མྱིག་སནོ་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་

མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༨་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༡་། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༨་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༩། སལེ་ཀབོ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧ 
༤༩་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༤ 
༤༩་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༦ 
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རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོར། ༡་༡་༢། བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་སྤུས་
གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སོར།།༣་༡་༡། སྱིག་གསལ་ལྟར་དགོངས་པ་མ་ཞུས་པའྱི་ཕོགས་འབབ་བསྡུ་བསད་སོར། ༣་༡་༢། 
གུང་གསངེ་འཕར་མ་ཞུ་སདོ་སརོ། ༣་༢། ས་ོནམ་འབལེ་མཐུད་པ་དནོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་གནས་སསོ་སབས་Laptop (SVE 
15215/B) མཉམ་འཁྱེར་གནང་བའྱི་སརོ། ༤་༢། སདོ་བསད་སརོ། 

༤༩་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༩་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོར། ༡་༢་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་
བའྱི་སརོ། 

༤༩ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༤། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བ་བསད་སརོ། 
༤༩་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༤༩ ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༤༩་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྒོར་ ༤༦༢,༢༦༡།༠༠ འབབ་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལས་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། མང་རྱིས་སབས་ 

༨ པའྱི་ལམ་སོན་ལྟར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༩་ཇ་༢༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། རགོས་དངུལ་བེད་སདོ་བ་བསད་ཐད། རགོས་དངུལ་བེད་སདོ་བ་བསད་འདྱི་བཞྱིན་རྱིས་

ཞྱིབ་དང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སོན་ཇྱི་གནང་ལག་བསར་མ་ཞུས་པར་ལོ་མང་རྱིང་འབོར་
ཁུར་བདེ་བཞྱིན་འདུག་ན་འགྱིག་མྱིན་ལ་སོང་དུས་འགངས་སུ་མ་སངོ་བར་གང་མྱུར་ ༢༠༡༦།༡༡།༡༧ འཁདོ་བཀའ་
ཤག་ནས་དངུལ་ལྷག་ཁ་བསྒྱུར་ཞུ་ཕོགས་ར་འཛནི་ལམ་སནོ་ལྟར་ངསེ་པར་དུ་ལག་བསར་གནང་དགསོ།  

༤༩་ཇ༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༡། ས་ོནམ་འདེབས་ལས་ལས་གཞྱི་ཚགས་ཚུད་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གནང་ཡདོ་
མེད་རསེ་མའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སབས་སུ་མྱིག་སནོ་ཐགོ་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༤༩་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། བ་ཕྱུགས་ཟགོ་ལྷག་མ་གནས་རྱིས་ཁུར་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ལམ་སནོ་ལྟར་
བ་ཕྱུགས་གངས་ ༤༠ ལ་མ་གནས་ཇྱི་ལྟར་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་རྱིས་ཁུར་གནང་དགསོ། 

༤༩་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༤༩་ཇ་༦༽ རྱིས་སྙན་ཨང་།།༤་༢། སསོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༥༠། ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༥༠་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༦ 
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༥༠་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༤ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣་༡། ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱུ་ཆའྱི་ཟོག་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སོར། ༡་༢་༣་༢། རྱིན་ཚད་
འགན་ཤོག་དང་འགན་ཡྱིག་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སརོ།  ༡་༢་༣་༣།TDS གཅགོ་འཕྲྱི་གནང་མདེ་པའྱི་ཐད། 
༣་༡། ལམ་སོན་ཕག་བསར་མ་གནང་བའྱི་སརོ། 

༥༠་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོར། ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་གྱི་དངུལ་སེད་

ནས་འབབ་ཁལ་གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་སརོ། 
༥༠་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོར། ༡་༢་༣་༡། ཨར་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱུ་ཆའྱི་
ཟོག་དེབ་ཉར་མེད་པའྱི་སོར། ༡་༢་༣་༢། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་དང་འགན་ཡྱིག་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སོར། ༡་༢་༣་༣། 
TDS གཅགོ་འཕྲྱི་གནང་མདེ་པའྱི་སོར། ༣་༡། གསགོ་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་ཕནོ་ཆ་ེབཞག་པའྱི་སརོ། 

༥༠་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༣ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སདེ་བཅལོ་གྱི་དངུལ་སདེ་ནས་འབབ་ཁལ་གཅགོ་ཆ་གནང་བའྱི་སརོ། ༡་༢་༤། 

རགོས་དངུལ་བེད་སདོ་བ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སརོ། ༣་༢། ལ་ོམང་གངོ་གྱི་སདོ་བསད་རྱིང་པ་ལུགས་མཐུན་
གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སརོ། 

༥༠་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། 

༥༠་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༥ 
༥༠་ཇ་༡༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སདེ་བཅོལ་གྱི་དངུལ་སདེ་ནས་འབབ་ཁལ་གཅོག་ཆ་གནང་བའྱི་ཐད།  འབབ་

ཁ་ས་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྒོར་ད་ེདག་ཕྱིར་ཡངོ་རྒྱུ་སྒུག་ནས་བསད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་རག་ཐབས་ངསེ་པར་དུ་གནང་
དགསོ། 

༥༠་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༤།  རགོས་དངུལ་བེད་སདོ་བ་བསད་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བ་
བསད་སྒོར་ ༨༦༤,༤༧༣།༡༩ ལ་ོམང་སནོ་གྱི་རགོས་དངུལ་ལྷག་བསད་རདེ་འདུག་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་དངུལ་ལྷག་
ཁ་བསྒྱུར་ར་འཛནི་ལམ་སནོ་ལྟར་ལག་བསར་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ།  

༥༠་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢། ལ་ོམང་གངོ་གྱི་སདོ་བསད་རྱིང་པ་ལུགས་མཐུན་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་ཐད། སོད་བསད་རྱིང་
པ་སྒརོ་ ༨༦,༤༣༩།༦༣ སོད་ཡུལ་མདེ་པ་དངོས་གནས་ཡྱིན་ཚ་ེལུགས་མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༥༠་ཇ་༤༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༥༠་ཇ་༥༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སསོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
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༥༡། བལ་ཡུལ་ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ས་འག་ོལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
༥༡་ཀ༽རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༥ 
༥༡་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༥ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་འགུལ་མེད་ལུས་པའྱི་སོར།།༣་༡། གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ངེས་ཅན་བསྡུ་འབབ་ལུགས་
མཐུན་མ་ཕུལ་བའྱི་སོར། ༣་༣། རྱིས་ཞྱིབ་པས་ལམ་སོན་ལག་བསར་སོར། ༤་༢་༢། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་སོར། ༥་༡། 
བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ།རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སརོ། 

༥༡་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༡ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༢། མཉམ་འབལེ་ཡངོ་བསད་སརོ། 

༥༡་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། རྱིས་པ་དང་དངུལ་གཉེར་གཅྱིག་ལོགས་སོར། ༣་༢་༢། ༼༤༽ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། 
གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ། རགོས་དངུལ་བྱུང་ཐགོ་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སརོ། 

༥༡་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༢ 
རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་འགུལ་མེད་ལུས་པའྱི་སརོ། ༡་༢་༥། ལ་ོམང་སནོ་གྱི་ཡོང་བསད་སདོ་བསད་རྱིང་པ་
ལུགས་མཐུན་གཙང་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་སརོ། 

༥༡་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་།།རྱིས་སྙན། ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་འགུལ་མེད་ལུས་པའྱི་སརོ། 

༥༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༦ 
༥༡་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་ནས་རྱིས་གསལ་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༢༢,༢༤༣,༨༢༤ ཐད། ལན་གསལ་

ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་རྒྱུ། 
༥༡་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་བ་བསད་ལ་ོམང་ནས་འགུལ་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། འཕྲསོ་མུ་མཐུད་

མཇུག་སོང་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ། 
༥༡་ཇ་༣༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༡་༢་༤། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་

འགོད་དང་། ལ་ོའཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡ དང་
འགལ་འདུག་ན་དའེྱི་ནང་གསསེ་ ༤ ལྟར་ལག་བསར་དགོས། 

༥༡་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥།  ལ་ོམང་སོན་གྱི་ཡོང་བསད་སོད་བསད་རྱིང་པ་ལུགས་མཐུན་གཙང་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐད། 
རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་འཕྲསོ་རྣམས་གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 

༥༡་ཇ་༥༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༥༡་ཇ་༦༽།རྱིས་སྙན་ཨང་།།༣་༢་༠། སདོ་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 



187 
 

༥༢། ཤྱི་ལངོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁང་། རྱིས་ལ་ོ།༢༠༡༥་་་༢༠༡༧ 
༥༢་ཀ༽ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས། ༡༠ 
༥༢་ཁ༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།།༤ 

རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་ར་ེཞན་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ག་འབབ་སྒོར་ ༦,༠༠༠ རྱིས་བསུབ་དགོསཔའྱི་སོར། ༣་༢། ལས་
དོད་དང་མཚན་དོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་སོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སོར། ༤་༢། སོད་བསད་
འཕྲསོ་སོར། 

༥༢་ག༽ མང་རྱིས་སབས་།༨།པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་བྱུང་སོང་སོར། ༣་༣། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་
བའྱི་འག་ོགོན་དང་བཀའ་འཁོལ་མདེ་པའྱི་བྱུང་སརོ། 

༥༢་ང༽ རྱིས་སྙན་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༥༢་ཅ༽ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ་གངས། ༡ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སདོ་བསད་ཐད། 
༥༢་ཆ༽ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདབེས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ 
 རྱིས་སྙན་ཨང་། 
༥༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཁག ༤ 
༥༢་ཇ་༡༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། 

ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་ ༥ ནང་གསསེ་ ༣ དང་འགལ་འདུག་
ན་དའེྱི་ནང་གསསེ་ ༤ ལྟར་ལག་བསར་དགོས། 

༥༢་ཇ་༢༽།རྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འག་ོགོན་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐད། བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
དནོ་ཚན་ ༥ ནང་གསསེ་ ༣ དང་འགལ་འདུག་ན་དའེྱི་ནང་གསསེ་ ༤ ལྟར་ལག་བསར་དགོས། 

༥༢་ཇ་༣༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕྲསོ་སྒོར་ ༧༤༥ གང་མགོགས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
༥༢་ཇ་༤༽ རྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་སྒོར་ ༣༦༠,༦༧༡ ཡོད་པ་ནས་སྒོར་ ༣༤༤,༦༧༠ རྱིས་

གཙང་ཟྱིན་འཕྲསོ་སྒོར་ ༡༦,༠༠༡ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་གྱིས་རྱིས་གཙང་བཟ་ོདགསོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། མཚམས་འཇོག་རགོས་གནང་། སང་ས་དྲ་ོཕག་ཚདོ་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་འདུ་བར་གསངེ་ཡྱིན། 


