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དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དོན།

ཤོག་གྲངས།

༡

གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། བཙན་བོལ་བོད་མྒྲིའྒྲི་འོས་བསྡུའྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི།

༡༌༌༌༢

༢

གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྒྲིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། བཙན་བོལ་བོད་མྒྲིའྒྲི་

༢༌༌༌༤

༣

གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྒྲིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། བཙན་བོལ་བོད་མྒྲིའྒྲི་

༤༌༌༌༥

༤

གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྒྲིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། བོད་མྒྲི་མང་སྒྲི་འཐུས་

༥༌༌༌༦

ཡྒྲིག་ཆ་ཨང ༢༩ པ།

འོས་བསྡུའྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པའྒྲི་བརོད་པ་དང་པོ་དང་། བརོད་པ་གཉྒྲིས་པ།
འོས་བསྡུའྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། བརོད་པ་གཉྒྲིས་པ།།

ལྷན་ཚོགས་ཀྒྲི་ཚོགས་འདུའྒྲི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྲེད་ཕོགས་ཀྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༢
པ། བརོད་པ་གཉྒྲིས་པ།
༥

གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྒྲིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར། བོད་རང་དབང་

༦༌༌༌༦

༦

ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༡།༢༩ པའྒྲི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྒྲིས་པ་མུ་མཐུད།

༦༌༌༌༧

༧

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྒྲི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་ཟྒྲིན་པར་དཔལ་ལྡན་སྒྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ལན་

༧༌༌༌༢༣

༨

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་བཅས། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ།

༢༤༌༌༌༢༤

༩

མང་ཚོགས་རྒྲིས་ཁའྒྲི་ཚོགས་ཆུང་གྒྲི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་མུ་མཐུད་བཅས། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ།

༢༥༌༌༌༡༣༨

༡༠

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ།

༡༣༩༌༌༌༡༣༩

༡༡

ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པའྒྲི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་།

༡༣༩༌༌༌༡༤༡

༡༢

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ།

༡༤༢༌༌༌༡༤༣

༡༣

གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྒྲིམས་འཆར། བཙན་བོལ་བོད་

༡༤༣༌༌༌༡༤༥

༡༤

ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པའྒྲི་ཐོག་བརོད་པ་གསུམ་པ།

༡༤༥༌༌༌༡༤༦

༡༥

གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྒྲི་ཁྒྲིམས་འཆར། བརོད་པ་གསུམ་པ། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༣།༣༤

༡༤༦༌༌༌༡༥༠

བདྲེན་པའྒྲི་ལས་འགུལ་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ། བརོད་པ་གཉྒྲིས་པ།

འདྲེབས་གསལ་བཤད།

མྒྲིའྒྲི་འོས་བསྡུའྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ ཀ

པ།
༡༦

བོད་མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྒྲི་རྒྲིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལྲེན་ཁྒྲིམས་ཡྒྲིག ཡྒྲིག་

༡༥༠༌༌༌༡༥༨

ཆ་ཨང་ ༣༦ པ།
༡༧

བོད་མྒྲིའྒྲི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྒྲི་རྒྲིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིགཏོང་ལྲེན་ཁྒྲིམས་ཡྒྲིག ཡྒྲིག་ཆ་ཨང་ ༣༧
པ།

༡༥༩༌༌༌༡༦༦

༡༨

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཚབ་ཟུང་དྲུང་ཚེ་བརྟན་བསྐལ་བཟང་ནས་དགོང་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན།

༡༦༧༌༌༌༡༦༧

༡༩

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད།

༡༦༧༌༌༌༡༧༠

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་རེས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཀྱི་ལས་
ཉྱིན་མཐའ་མ་དེ་ཡྱིན། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡྱིན། ད་རེས་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ཁྱིམས་བཟོའ་ི ལས་དོན་གྱི་བརོད་པ་

དང་པོ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་
མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའ་ྱི འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ཟུར་བརོད།

བ ཅུ ་ག ཉྱི ས ་ ས་གནས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན ་ ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
པ།

དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས།

དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས།

དབུས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་
འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ ་སོ ར ་འགན་འཛི ན ་ འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོར་འགན་འཛིན་

གཅྱིག་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་དགོས ་ གཅྱི ག ་དང་འགན་འཛི ན ་ལས་རོ ག ས ་

ངེས་ས་གནས་གཞུང་འབེལ་ལས་སེར་འཁོད་ དགོས་ངེས་ས་གནས་གཞུང་འབེལ་ལས་
པ་ཞྱིག ་ལ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ། འོན ་ཀང་ས་ སེར ་འཁོད་པ་ཞྱིག ་ལ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ།

གནས་གཞུང་འབེལ་ལས་བེད་མེད་རྱིགས་ལ་ འོན ་ཀང་ས་གནས་གཞུང་འབེལ ་ལས་
འོས ་བསྡུའྱི་ལས་དོན ་མ་ཟྱིན ་བར་ས་གནས་ བེད ་མེད ་རྱིག ས་ལ་ས་གནས་དེར ་སོད ་

དེར་སོད་འོས་བབ་ཁག་གང་དགེ་བབ་བལྟས་ འོས་བབ་ཁག་གང་དགེ་བབ་བལྟས་ཀྱིས་
ཀྱིས་འཕྲལ་སེལ་བསྐོ་གཞག་བེད་དགོས།

བསྐོ་གཞག་བེད་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།
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སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དེ་ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། ཚུད་པར་དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་
པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། བརོད་པ་གསུམ་པ་དེ་རེས་ལ་འགོ་
རྒྱུ་བས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། གཞུང་འབེལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་དེར། ང་ཚོ་
འོས ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་དགོས ་ངེས ་ས་གནས་གཞུང་འབེལ་ལས་སེར་འཁོད་པ་ཞྱིག་ལ་བསྐོ་

གཞག་བ་རྒྱུ་ཟེར་དུས། སྱིར་བཏང་གང་འད་སྐོ་དགོས་མྱིན་དང་དུས་ཚོད་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་ལྔ་
ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་བེད་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པ་བསད་རྒྱུ་དེ། དེང་སང་དཀའ་ལས་
ཁག་པོ་འདུག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེས་རྒྱབ་ལོངས་དེ་གང་འད་
ཡྱིན་མྱིན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག ས་གནས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་ལས་བེད་མེད་སའྱི་ས་ཆ་ལའང་འོས་བབ་ཁག་གང་

དགེ་ཞྱིག་སྐོ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་ཚོའང་ཚང་མ་གང་ལྟར་ལོ་ལྔ་སྐོ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ལབ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གལ་
སྱིད་ལོ་ལྔ་མ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་དག་ཅྱིག་གང་འད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕྲན་བུའྱི་ཁ་གསལ་པོ་མེད་ན་མ་
འོངས་པར་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཤྱིག་འཕྲད་ས་མ་རེད་དམ་སྙམ་ནས་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ད་ལྟའྱི་བསྐྱར་བཅོས་དེ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་ས་མ་རེད། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། འོས་བསྡུའྱི་ས་གནས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དེ། ད་ལྟ་འདྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།
གཞུང་འབེལ་ལས་བེད་མྱིན་པ་དེ་དེའྱི་སྐབས་ལ་བལྟས་ནས་བསྐོ་གཞག་བེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་

ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ། དེ་
སྔ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་འད་མྱི་འད་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་བསམ་བོའ་ི ནང་ལ་གཞུང་
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འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་འོས་བསྡུའྱི་སྔོན་ནས་ལས་རྱིམ་དེ་མཚམས་འཇོག ་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཆབ་སྱིད་དང་

འབེལ ་བ་ཞྱིག ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཞུང་འབེལ་ལས་བེད་མ་གཏོགས་འགན་འཛིན་དེ་བསྐོས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
བཟོ་བཅོས་བསམ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

བཟོ་བཅོས་མེད། དྱི་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འོས་བབ་ལབ་དུས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་
ཡྱིན་མྱིན་དེ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་འདུག་སྙམ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཞུང་བསྐོས་མེད་པ་ཡྱིན་
ན། གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་འདྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཡོང་རྒྱུ་དེ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བསྐྱར་བཅོས་ཁེར་ཡོང་རོགས་བགྱིས་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་
ཞྱིག་རེད། དོན་ངོ་མ་ད་ལྟ་བསྐྱར་བཅོས་འདོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མྱི་འདུག་

གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོ་རོབ་དང་བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག བཏོན་རྒྱུ་དེ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་མ་ཟྱིན་བར་
ཟེར་བ་དེ་བཏོན་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འཕྲལ་སེལ་ཟེར་བ་འདྱི་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། གཞན་རང་འཇགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཟོས ་བཅོས ་གོས ་འཆར་ཡོད་དམ་མེད། བཟོ་བཅོས ་གོས ་འཆར་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བརོད་པ་གཉྱིས ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན །

བརོད་པ་གསུམ་པ་རེས་ལ་འགོ་རྒྱུ་བས། དེ་ནས་ཁྱིམས་བཟོའ་ི ལས་དོན་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཁག སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་མཇུག་ལ་འོས་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་
བསྐྱར་བཅོས་བ་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་ལོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

བརོད་པ་གཉྱིས་པ་དེ་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེར་དགག་པ་གནང་མཁན་ཡོད་དམ་
མེད། དགག་པ་གནང་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། དགག་པ་གནང་མཁན་དེ་དག་ཕག་བརྐྱང་གནང་རོགས་གནང་། དགག་པ་

གནང་མཁན་གཅྱིག དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དག་ཕག་བརྐྱང་གནང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། ༣༧ ཟེར་
དུས། གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པ་རེད། དེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་རེད། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ལ་སོགས་པ་ཡོད་

དང་མེད། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། ལགས་འོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ད་ལྟ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་གྱི་ནང་ཚུད་ལ་བསམ་ཕེབས་རོགས་གནང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་རེས་
ལས་ཉྱིན་མཐའ་མ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ དེར་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་ཙང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༢༤ པའང་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་ ༧ པའང་ཡོད་
པ་རེད། ༨ པའང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་དོན་ཚན་ ༢༥ པའྱི་ནང་གསེས་ ༧ པའང་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་ ༧༧ པའྱི་ནང་
གསེས ་ ༡༡ པའང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་བཟོ་བཅོས་གོས ་འཆར་དེ་ག་པར་ཡོད་ནའང་དེ་རང་ཁེར་རྒྱུ་དང་། དེ་མྱིན་གྱི་
གཞན་རྣམས་ཕྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་ ༧ པ་དེ་དོན་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། སྔོན་མ་གང་

ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་ཀ་དང་ཁ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་དོན་དག་སྔོན་མ་གང་ཡོད་པ་དེ་རང་རེད། དེ་
འད་ཡྱིན་ཙང་དོན་ཚན་ ༢༠ ནང་གསེས་ ༧ པ་དེར་བཟོ་བཅོས་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་སྱིད་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། ཀ་དང་ཁ་བཟོས་པ་དེ་མ་འགྱིག་པ་དེ་ཁེར་

ཡོང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཁེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་མ་དེ་རང་
འཇགས་རེད།
4

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ནང་གསེས་ ༨ པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་དམ་མེད། ནང་གསེས་ ༨ པའྱི་ཐོག་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མེད་པ་
ཡྱིན་ཙང་། ནང་གསེས་ ༨ དེར་དགག་བ་གནང་མཁན་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བ་གནང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ནང་གསེས་ ༨ པའྱི་ཁ་དེར་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དགག་པ་

གནང་མཁན་ཡོད་དམ་མེད། དགག་པ་གནང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་
ནས་དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༧ པའྱི་ཀ་པ། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན། ཀ་པ་དེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་

ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཁ་པ་དེར་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དང་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དང་དགག་བ་མེད་

པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་ ༧༧ པའྱི་ནང་གསེས་ ༡༡ དེ་སྔོན་མ་ནོར་
བསད་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་འགྱིག་པ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དགག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུ་དེ། དེ་ནས་ཁྱིམས་བཟོའ་ི ལས་དོན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་ ༦༦ པའྱི་ནང་གསེས་དང་པོ་དེའྱི་ཐོག་ལ་

བཟོ་བཅོས་ཡོད་དམ་མེད། བཟོ་བཅོས་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགག་པ་གནང་མཁན་ཡོད་དམ་མེད། དགག་པ་གནང་

མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ཀ ཁ ག ང་ ཅ ཆ
བར་ལ་བཟོ་བཅོས་དང་དགག་པ་གནང་མཁན་ཡོད་དམ་མེད། བཟོ་བཅོས ་ཡོད་དམ། ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་
ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགག་པ་དང་
བཟོ་བཅོས་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་འགོ་བརོད་དེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཚིག་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། འདྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དེ་སྔོན་མ་མེད་པ་ཞྱིག་གསར་པ་སོན་འཕྲྱི་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཕེབ ས་པ་
རེད། འདྱི་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེ་ནང་བཞྱིན་ད་དུང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བསྐྱར་བཅོས་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་

དགོས་པ་དེ་ཁག་ཅྱིག་འདུག་སྙམ། དཔེར་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༩ པ་འདྱི་དེའྱི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་པ་མ་རེད། རེས་མ་དེ་
ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་བྱུང་ན་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན། དེ་བཞྱིན་རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་འཕོ་འགྱུར་འགོ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། ཁྱིམས་
ཞྱིབ་འཕོ་འགྱུར་བ་རྒྱུ་དེ་དག་ཚང་མ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་དག་གྱི་ཐོག་ལ་མ་
འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཀ་ནས་ཆ་བར་དགག་པ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་པ་གནང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན ། དེ་ནས་ནང་གསེས ་གསུམ་པ་དེའྱི་ཐོག ་ལ་བཟོ་བཅོས ་གོས ་འཆར་དང་སྱི་མོས ་ཀྱི་ཐོག ་ནས་དགག་པ་ཡོད་དམ་མེད།

དགག་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༣ པ་དེར་གཟྱིགས་

རོགས་གནང་། བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པ་
དེའྱི་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མེད་པ་བས། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མེད་པ་

ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ ༣ པ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་མེད་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་བཟོ་བཅོས་འདྱི་འད་གང་ཡང་འབུལ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུའྱི་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༢༢ ཤོག་གངས་ ༡༥༦ ལ་གཟྱིགས་ན། འདྱི་ཀ་དང་དེའྱི་ཀ་གཉྱིས་ཁ་ཁ་རེད་འདུག འདྱི་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་

བཟོས་ན། ཁ་དེ་ཀ་བཟོས། ཀ་དེ་ཁ་བཟོས་ན་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་རོགས་གནང་། མ་འོངས་པར་གཅྱིག་པ་ཆགས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས ་གསུང་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཧ་མ་གོ་བ་

རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁ་སང་སྔོན་མ་བསྐྱར་བཅོས་བས་པ་དེ་དང་ཕ་གྱིར་ཡོད་པ་དེ་གཅྱིག་པ་མ་རེད། འདྱི་ཉེ་ཆར་ང་རང་
ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའྱི་སྐབས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་སོང་བ་དེར་ཚུར་སྱིག་གནང་བ་རེད་ཅེས་དེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

འདྱི་ད་ག་རང་རེད ་འདུག འདྱི་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས ་ཚུར་བསམ་ཕེབས་སོང་། འོས ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་དེ་གཉྱིས ་དེ་ཆ་
མཚུངས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་དེ་གཉྱིས་དེ་ཆ་མཚུངས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འདྱི་བསྐྱར་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་གསུང་བཞག་
པ་ཞྱིག་རེད་། ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་ཀ་དང་ཁ་དེའྱི་ཐོག་ལ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དེ་ཉེ་ཆར་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མ་དེར་ཡོད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་

ཚོགས་གཙོས་འོག་ལ་དག་མཆན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་བ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༢༢ རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ངས་ཕར་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

འདྱི་རེས་ལ་བལྟས་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་དེ་ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་གསུངས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་
རེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གེང་ཟྱིན་པར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་འགོར་གྱི་རེད་བསམ་སོང་སྟེ། ལགས་འོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་དེ་རྱིང་ནང་བཞྱིན་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་བསྟུད་མར་མེད་

ནའང་ལོ་རེར་ཐེངས་གཅྱིག་བྱུང་ན་ཞེས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ཐོག་མར་ལོ་རེར་ཐེངས་གཅྱིག་བྱུང་ན་བསམ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་དེ་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་གཞྱི་བཟུང་གྱི་མཐུན་དང་མ་མཐུན་གྱི་སྐོར་ལ་གསུང་མཁན་

འགའ་བྱུང་སོང་། དེར་བརྟེན་ངས་མཚམས་བཞགས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཞྱི་རྩའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་
སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེ་ནང་ལ་བོད་དོན་དང་རྒྱ་ནག་འབེལ་

བའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དེ་དག་ཞྱིབ་ཕྲ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་རེད། དེ་བཞྱིན་མྱི་

མང་ནང་ལ་རེད། དམྱིགས་བསལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ། རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེའྱི་གནས་
སྟངས་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རྟོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ག་སྱིག་གནང་ཕོགས་རེད། འབེལ་བ་གནང་
ཕོགས་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་མར་བསམ་བོ་ད་ག་རང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་

བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་དེ་ལ་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་ཡོང་དུས། མཚམས་བཞགས་པ་
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ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རེར་ཐེངས་རེར་འབུལ་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག འབུལ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གནས་དོན་ཆེ་བ་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ལག་པ་འཆང་སྟེ། གཞན་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་མ་ཞུས་ན་བསམ་

སོང་སྟེ། ཁ་སང་གཅྱིག་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ། དེ་བཞྱིན་སྱིད་
འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ། ཉེ་བའྱི་ཆར་བོད་པའྱི་
འཐུས་མྱི་དེ་དག་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་གྱི་མེད་པ། འདྱི་འདའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དོ་སང་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་ཚོགས་

ཆུང་དེ་ད་ལན་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་གབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་བོད་རྒྱ་
འབེལ་མོལ་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་མཁན་དེ་འད་བྱུང་སོང་། འདྱི་འགག་ཡོད་པ་ཟེར་ནའང་རེད། བསྐྱར་གསོ་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་གང་འད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱིའང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་འགྱིག་དང་མ་

འགྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་འགའ་བྱུང་སོང་། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་ཡྱིན། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་མ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། འགག་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འགག་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐོག་ནས་དེ་སྔ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་

ཐོག་ནས་ག་དུས་དང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ག་སྱིག་ཡོད་ཅེས་རང་འཇགས་གནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་མ་བྱུང་བ་དེ་གཞན་
གཅྱིག་ཡྱིན་པ། བྱུང་བ་དེ་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་པ་དེ་འདའང་གསུངས་སོང་། བྱུང་བ་དེ་ང་། མ་བྱུང་བ་དེ་ཁོ་ཟེར་ནས། ཁོ་ཟེར་བའྱི་ཐ་

སྙད་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་མ་སོང་ཟེར་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་གྱི་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ཏན་ཏན་རང་རེད། ཁོ་ཟེར་
ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་འདྱི་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་གཞན་དེ་ཁོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ཟུར་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་མྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གོང་ལ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐ་སྙད་དེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བོ་
མ་བདེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱི་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། བཀའ་ཤག་ད་ལྟ་རེད། སྔོན་མ་རེད་ཚང་མས་
འབད་བརྩོན་གནང་སྟེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོག་རྐྱེན་ཆགས་ས་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྱིད་རང་ཆགས་ཏེ་གནས་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བསྡུར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག་སྟེ། བསྡུར་སོང་ཞེས་ལོ་ལྔ་འདྱི་

འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱིས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་གཅྱིག་རང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་སྔ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་འདྱི་གནང་ཡོད་པ་རེད་དང་འདྱི་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་གནང་ཡོད་དང་འདྱི་གནང་མེད་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཟུང་ནང་སྱིད། དཔལ་འབོར་ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་

པ་ནས་བཟུང་སྟེ་བཅོ་ལྔ་བར་དུ་གང་འད་གནང་པ་དང་། སྱིད་བྱུས། འཆར་གཞྱི། ལས་འཆར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལག་བསྟར་ག་རེ་
གནང་བ་དེ་ཞུས་ཡོད། དཔེར་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། དེ་སྔའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས ་བོད་སོབ་འཛིན་སྐྱོང་

ཚོགས་པ་རྩྱིས་ལེན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་བ་རེད། ད་ཐེངས་གཞྱིས ་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པ་དག་ལེགས་གྲུབ་འཛིན ་
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ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ངས་དེ་དག་ཞུས་མེད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དབུ་འཛུགས་པ་རེད། ད་ལྟ་ལག་བསྟར་

བེད་ནས་ཚགས་ཚུད་པོའ་ི ཐོག་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་གཅྱིག་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་ལོ་ལྔ་བཅུ་བསྡུར་སོང་ཞེས་གསུང་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན་ས་རེད། ལོ་ལྔ་བཅུ་ནང་ལ་ཞེས་ངས་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་
ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་དངུལ་གསོག་ཉར་བས་པ་
དང་ས་ཆ་བཙོང་པ་དང་ཁང་པ་བཙོང་པ་ལ་སོགས་པས་གང་ལྟར་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་བྱུང་པའྱི་བསོམས་དེ་ག་ཚོད་རེད་འདུག་

ཟེར་ན། ས་ཡ་སྟོང་ཕྲག་གཉྱིས་རེད་འདུག འདྱི་བསྡུར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེ་ཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ་དང་བཅོ་ལྔ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་དམྱིགས་ཚད་ཅྱིག་ཟྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་
སྔ་ལོ་བཅུ་ལ་བསགས་པ་སྟོང་ཕྲག་ས་ཡ་གཉྱིས་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅོ་ལྔ་ནང་ནས་ས་ཡ་སྟོང་ཕྲག་གཉྱིས་
ཤྱིག་གསོག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་འདུག་ཅེས་དམྱིགས་ཚད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་མྱིན་གྱི་དེ་སྔ་ཐུབ་

འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཞུས་མེད། དེ་སྔ་ལོ་བཅུའྱི་བསོམས་དེ་རེད་འདུག དམྱིགས་ཚད་ཟྱིན་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་
དམྱིགས་ཚད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་དངུལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ས་ཡ་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་རག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
ས་ཡ་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་དངུལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གསོག་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་བྱུང་བ་

ཡྱིན་ནའང་ཐེབས་རྩ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ དེ་ལོ་གཅྱིག་ནང་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་བཅོ་ལྔ་ལས་འཇོག་རྒྱུ་མྱི་
འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ལས་མེད་དུས་དངུལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གསོག་རྒྱུ་ཁག་པོ་འདུག་སྟེ། ཨ་རྱི་དང་ཉྱི་འོང་དོན་
གཅོད་ལྟ་བུ་དོན་གཅོད་ཁང་གསར་ཉོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པ་དང་ས་ཆའྱི་རྱིན་གོང་དེ་མཐོ་རུ་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ལྟ་ཉོ་དུས་ས་ཡ་
ཉྱིས་བརྒྱ་ཡྱིན་ན། ས་ཡ་ལྔ་བརྒྱ་འདྱིར་བསག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཡང་གཞན་ཞྱིག་བས་ནས་ས་ཡ་སྟོང་ཕྲག་གཉྱིས་བསག་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། བང་མཛོད་ལ་ཕན་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་

ནས་བྱུང་བཞག་པ་མ་གཏོགས། དེ་སྔོན་མ་ནས་མ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན། དཔེར་ན། ནོ་སེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཡོད་པ་

རེད། གསེར་གྱི་རྟགས་མ་འགའ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འད་གསུང་ཡོང་དུས་ངས་གོ་ནོར་ཕྱིན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ངས་འདྱི་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་ན་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དང་

དགོངས་པ་གང་འད་ཞྱིག་འདུག འདྱི་གཞྱི་བཟུང་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ག་ཚོད་ཙམ་བྱུང་འདུག འདྱི་གཞྱི་བཟུང་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུ་ཟེར་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ལའང་ད་ག་རང་སྙོབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུས་ཡོད། དེ་འད་
སོང་ཙང་མང་གཙོ་ཐོག ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཁོར ་ཡུག་ཐོག ་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ནས་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ནས་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༦ ལ་ཨ་
རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཟྱིན་པའྱི་རེས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ནང་

ལ། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བསྔགས་བརོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
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ནས་ག་རེ་གསུངས་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག ་ལ་གསུང་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་མཁན་༸གོང་ས་

མཆོག་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་དེ། ད་ཐེངས་ང་ལ་གོགས་པོ་གཅྱིག་དང་རོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆར་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤།༢༠༡༦།༢༠༡༧།༢༠༡༩ བཅས་ལ་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཁེ་ཎ་ཊ་རེད། ཅེཀ་མང་གཙོ་དོན་
གཉེར་ཅན་རེད། ཉྱི་ཧོང་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་། ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཡྱིན་
ནའང་ཁོང་རྣམ་པས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།

འདྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དུས་རྟག་ཏུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་རེས་དབུ་
མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག་ཟེར་ནས་ཐུགས་མཉེས་པོ་གནང་གྱི་རེད་བསམས་སོང་སྟེ། ཡང་སྔོན་མ་

དང་ད་ལྟ་བསྡུར་གྱི་འདུག་ཅེས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༢༠༡༧ བཅས་
ཡྱིག་ཐོག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་དེ་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དུས་རྟག་དུ་དབུ་མའྱི་

ལམ་ཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་མཉེས་པོ་གནང་
བའྱི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཡྱིན་

ནའང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ཐོག་ལ་སྱིད་

བྱུས་ཟྱིན་བཞག་པ་དེ། Tibetan Rehabilitation Policy Act ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེ། གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་བབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། དེའྱི་ནང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཁག་འགའ་ལ་བབ་ཀྱི་

མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རང་རེད། དང་པོ་འཆར་སང་སེབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། འཆར་སང་དེ་སྱིད་བྱུས་
ལ་འགྱུར་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་བྱུས་དེ་འཆར་གཞྱི་བཟོ་རྒྱུར་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། འཆར་གཞྱི་དེ་ལས་འཆར་བཟོ་རྒྱུར་
ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ལས་འཆར་དེ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྱིམ་པ་བེད་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་འཛིན་པ་ཐེངས་དང་པོ་

རེད། དེའྱི་འོག་ལ་མངའ་སེ་མངའ་སེའྱི་སྱིད་བྱུས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཀར་ཎ་ཊ་ཀ ཨུ་ཏར་ཁན། ཧྱི་མ་ཅཱལ། མངའ་སེ་
མངའ་སེའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་བེད་ནས་རོང་དང་རོང་ལ་ཕྱིན་ཏེ། དཔེར་ན། དེབ་སྐྱེལ་བ་རྒྱུ་ལྟ་བུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

མཆོག ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ནས་རེད། དཔེར་ན། ཧོན་སུར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དེ་སྔ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ Patta
གནང་བཞག་པ་ Tehsildar དེབ་སྐྱེལ་བས་བཞག་པ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གཅྱིག་དེ་སན་ད་

ར་གཞྱིས་ཆགས་རེད། དེའྱི་སྐོར་ནས་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་འགའ་ཤས་ལྷག་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ལྷག་པ་དེ་དེ་ལྟར་བཞག་པ་ཞྱིག ་མ་རེད། འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གཞྱིས ་

ཆགས་ལ་གཅར་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། སྐབས་དེར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལག་བསྟར་མཐའ་མ་གང་འད་བེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ནས་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་
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གནང་སྟེ། སན་ད་ར་གཞྱིས ་ཆགས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་ Maharashtra ཁོངས་ཁེལ་གྱི་ཡོད་དུས། Mumbai རྒྱལ་ས་

ཡྱིན་དུས་ས་ཐག་ཧ་ཅང་རྱིང་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཕེབས་ཏེ་ Chief Secretary མཇལ་རྒྱུ་དང་། དེ་རེས་
Secretary གཞན་དག་མཇལ་ཏེ་ Maharashtra ཁོངས་ལ་དགོས ་ཀྱི་འདུག་ཅེས ་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར ་

ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མངའ་སེ་ཚང་མར་སེབ་གཅྱིག་ལ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་
གནང་སྟེ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན ་ཟུར་ཚོར ་ཐུགས་སང་གནང་དགོས ་ཀྱི་འདུག ཁོ་ཚོའྱི་ཐོག ་ལ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཁབ་

བསགས་བ་རྒྱུ་དང་། ཁོ་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་སྒང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེབ་འགའ་འདོན་སེལ་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་

པོ་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་དག་ཏན་ཏན་རེད། དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚོས་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་ ༡༥༣ ཡོད་པ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་བོད་ནང་ལ་མང་པོ་ཡོད་པ། ཡོད་པ་ལ་
བརྟེན་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དག་པོ་ཡྱིན་པ། དེ་འད་སོང་ཙང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དོན་གྲུབ་

དབང་ཆེན་གཙོས་པའྱི་གཞན་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་འབོར་བ་དང་ང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ། གནད་ཡོད་མྱི་ས་
མཇལ་འཛུག་དགོས་དོན་དེ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཆགས་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་སོ་སོ་སྒེར་ནང་མྱི་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ལ་གང་འད་
མྱངས་ཀྱི་འདུག ཁོང་ལྟ་བུ་ནང་བཞྱིན་བོད་ནང་ལ་ད་དུང་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་དགོས་དོན་ད་ག་

རང་རེད། ཚང་མས་མྱིང་འབོད་ཡོང་གྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེབ་འགའ་བཟོ་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། གཞན་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ག་རང་ནས་རྒྱ་རྱིགས་ཚོང་པ་ཆེན་པོ་ཀུ་ཝྱི་ཀུས་
སྐབས་གཅྱིག་ལ་ཁོ་རང་གྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། བཤད་པ་འདྱི་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་བཀོངས་ཟེར་བ་འདྱི་རེད།

རྒྱ་མྱིའྱི་མྱིང་གོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སུས་ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་སོང་སྟེ། ཡག་པོ་གོ་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་གྱིད་འདྱི་འད་བཤད་
བཞག་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བསོམས་བརྒྱག་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་བརྒྱག་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ན། གཞྱི་རྩའྱི་ཁོ་རང་
ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན ་མ་ཁོ་རང་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མྱོང་ཡོད་པ་རེད། པར་རྱིགས་འགའ་སྱི་

ཚོགས་ནང་བཀམ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་མ་རེད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་དེར་ཁོ་རང་གྱི་གནས་སྟངས། རྒྱ་
ནག་ནང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར། གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རང་རེད། ཕྱིས་སུ་ཁོ་རང་ཆབ་

སྱིད་དང་དཔལ་འབོར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པར་བརྟེན་ནས། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་གཏན་འཇགས་བཞུགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཞུས་ཏེ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་རེད། Voice of
America གཙོས་པའྱི་ YouTube བཅས་པར་ཧ་ཅང་མང་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས ་སུ་ཡག་པོ་ཞྱིག ་ཉན་པ་ཡྱིན་ན།

སྐད་ཆ་ས་རྱི་སྦུ་རྱི་ཞྱིག་ཡོད་རེད ། ཧ་ལམ་དན་ཚད་བཤད་ཀྱི་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་གྱི་
ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ། ཕྱིས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་བཅས་པ་ཚང་མར་གཟྱིགས་

གནང་དང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། བཤད་པའྱི་ཞོར་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད་ཟེར་ནས་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་
11

ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྐུ་ཕྱྭ་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཉེན་ཁ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་

ཚོས་ག་སྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནང་བར་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་དེའྱི་ནང་ནས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་གཙོས་པའྱི་
འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་ཆ་དང་འཕྲུལ་ཆ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་
ཡྱིན་ནའང་ག་སྱིག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་ཏེ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་ཨོ་སྱི་ཀོ་ལྱི་ཡར་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་

ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་བཏང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས་གསུངས་

གནང་སོང། ད་ནས་བཟུང་གཞན་དག་འགའ་བཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་

གོས་བསྡུར་བས་ཏེ་ཉམ་ཐག་ལ་སོགས་པ། ཡང་ང་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་ནས་འཆར་གཞྱི་ག་རེ་གཏྱིང་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིག་གཞྱི་གཞྱི་
བཟུང་འཇུ་ས་ཡོད་པ། འགོ་ས་ཡོད་པ། སོམ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ན་མ་གཏོགས་ཡང་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་གསར་པ་

གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ཡང་ན་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་མན་ཆད་ཚང་མ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ཡང་མྱིན་ན་བོད་

གཞུང་སོབ་གྲྭ་འདོན་མཁན་ཚང་མ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་དབེ་བ་ཕེ་ནས། འཆར་གཞྱི་ག་རེ་
གཏྱིང་པ་ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི། སྱིག་གཞྱི། སོམ་ཡོད་པ་དང་དེའྱི་ནང་ཚུད་པ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ཉམ་ཐག་ཐོ་
གཞུང་ཞེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཉམ་ཐག་ཐོ་གཞུང་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚང་མ་གནང་ཚར་བ་རེད། འདྱི་ལྟ་བུ་གང་འད་
བས་ཏེ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཧ་ལམ་

ཕེབས་འདོད་མེད་ན་མ་གཏོགས་ཕེབས་མཁན་ཚང་མ་རོགས་ཚར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་དང་
དེ་ཡང་ང་ཚོས་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་དེར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག ་ནས་དེ་འཆར་ཅན་གསུང་བསད་ཀྱི་རེད། ལོ་ལྔ་ནང་ལ་སྔོན་མའྱི་འོས ་བསྡུའྱི་

སྐབས་ལ་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། བོད་མྱིར་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་
བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེའྱི་སྐོར་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱུར་བ་མེད། ད་ག་རང་ཡྱིན། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་གྱི་
འབོད་ས་ག་རེ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་མྱིར་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་བེད་དགོས་ཀྱི་

འདུག་ཟེར་བ་དེ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལ་འོས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་ག་རེ་བཤད་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། བོད་མྱིར་རང་དབང་
བསྐྱར་གསོ་བ་རྒྱུ། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ཅེས་ངས་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན། རེས་སུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་

གཏོང་མཁན་ ༡༥༣ ནས་ཚང་མ་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ལྷག་གྱི་ག་རེ་ཟེར་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་
མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ། བོད་ལ་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་བ་རྒྱུ། དེ་ག་རེ་བཏོན་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་
བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་དེ་ག་རེ་རེད་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཆབ་སྱིད་པའྱི་འོས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཚོད་དཔག་

བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོད་དཔག་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིར་རང་དབང་བསྐྱར་གསོ་བ་རྒྱུ། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་
གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག དེ་མྱིན་གྱི་ཐ་སྙད་དང་འབོད་ས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རེད་འདུག་ཅེས་ངས་ཚོད་དཔག་
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བས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་གྱི་འབོད་ས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་དེ་རྟོགས་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ལ་ཕལ་ཆེར་གཏན་ཁེལ་སོང་ལབ་ནའང་འགྱིག་གྱི་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གདེང་སོབས་ཡོད་ཟེར་ན་ད་ལྟའང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལ་གདེང་སོབས་ཡོད་པ་ནང་
བཞྱིན་ད་ལྟའང་ཡོད། འགོ་ཁྱིད་ཟེར་མཁན་དེར་གདེང་སོབས་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཐེ་ཚོམས་སྐྱེས་ཀྱིན་སྐྱེས་
ཀྱིན། འདྱི་འདས་བསམ་གྱི་འདུག་སྟེ་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ནམ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འཛམ་གྱིང་འགོ་ཁྱིད་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་

པ་ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་དེ་ཡྱིན། གདེང་སོབས་དེ་ཡྱིན། གདེང་སོབས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་དེ་ རེད། འབད་
བརྩོན་བེད་ནས་འགོ་བསད་ཡོད། འབད་བརྩོན་ལ་འཐུས་ཤོར་བཏང་ཡོད་དམ་ཟེར་ན་འཐུས་ཤོར་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཏང་མེད། གོང་
དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། གྲུབ་དང་མ་གྲུབ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རག་ལུད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་དགོས་དང་མྱི་དགོས་
མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་གདེང་སོབས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡོང་རྒྱུའྱི་ལོ་གཉྱིས་ལ་གྲུབ་དང་མ་གྲུབ་ཀྱི་གནད་

དོན་གཅྱིག་རེད་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆ་བཞག་པ། མ་འོངས་པར་བདེན་པ་ཟེར་བ་དེར་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་པཱ། གདེང་སོབས་
ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གཅྱིག་གྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། དེ་དང་ངས་བང་རྱིམ་ཞུ་མ་དགོས་པར་གནད་དོན་ལྟ་བུ་

ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་སྙམ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་

བོད་པ་གཉྱིས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཆགས་ཀྱི་རེད། འད་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་སྔོན་མ་བཤད་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་བཤད་པ་ཡྱིན། དེའང་ངས་ཚོད་དཔག་བས་པ་རེད། ཚོད་དཔག་བ་རྒྱུ་དེ་ག་དུས་བས་པ་རེད་ཟེར་ན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣།༢༠༠༤ ལོར་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་རེད། ལོ་ ༡༦ རེས་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་

ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་གཉྱིས་འད་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཚོད་དཔག་བས་པ་རེད། ཚོད་དཔག་དེ་
ད་ལྟ་ཐྱིག་འདུག དེ་བཞྱིན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་བཏང་སྟེ། ཚོད་དཔག་ཟེར་ནའང་རེད། སེམས་ཐག་བཅད་
ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར། འཆར་སང་།

སྱིད་བྱུས་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ལོ་ལྔ། བཅུ། ཉྱི་ཤུ་རེས་ལ་གཟྱིགས་གནང་དང་། ཧ་ལས་པའྱི་ལྱིད་ཁོག་
ཆེན་པོ་དང་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའང་ངས་ཚོད་དཔག་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གནས་

ཚུལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་མྱི་དགོས་པ་རྱིགས་ཡོད་པ་རེད། དེའང་གདེང་སོབས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ལོ་བཅུ་དང་ཉྱི་ཤུ་རེས་ལ་བཤད་
པ་དེ་དངོས ་གནས་བདེན ་པ་རེད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར ་མྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།༥༠ ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར ་བ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་

༢༠༢༠ ལ་དངོས ་གནས་རང་ཆགས་འདུག ཡོངས་གགས་བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་ཕག་བྱིས ་ཕུལ་བཞག་པའྱི་སྔོན་གེང་ལ། བོད་
༢༠༢༠ ཞེས་ལབ་ཡོད་པ་རེད། Tibet 2020 དེའྱི་ནང་ལ་མང་ཆེ་བས་མྱི་འབོར་གྱི་སྐོར་ལ་གསུང་གྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།༥༠

ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་གཉྱིས་ཡོད། འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔའྱི་

བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆེ་བ་གཉྱིས་དེའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལུང་བསྟན་ཟེར་ནའང་ཧམ་པ་ཆེ་དག་ཡོད་ཀྱི་རེད་
དེ། བལྟས་ན་འད་བོ་འད་བོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རེས་མ་རྱིམ་པས་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་བཀུར་
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འོས་ད་ག་རང་གྱིས་འདྱི་བ་གསུང་རྒྱུར། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱི་བཟུང་ཞེས་བཤད་སོང་སྟེ། ༸གོང་ས་མཆོག་

གྱིས་བཀའ་གང་གནང་བཞག་པ་གྲུབ་པ་ག་ཚོད་ཡོད། མ་གྲུབ་པ་ག་ཚོད་ཡོད། བཀའ་དགོངས་གཞྱི་བཟུང་གང་འད་བེད་ནས་
གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱི་བཟུང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འགོ་

ཡྱི་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱི་བཟུང་འཕྲལ་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་འགའ་ཡོད་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གྲུབ་ཡོད། གདེང་
སོབས་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ལའང་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་
རེད། སྱིད་སྐྱོང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་རེད་ཟེར་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་རང་ནས་སྱིད་སྐྱོང་ལ་

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གནང་བཞག་པའྱི་མྱི་ས་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་འད་སོང་ཙང་ཐོག་མར་ང་འོས་ལང་བའྱི་སྐབས་ལའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་

བཀའ་དགོངས་གཞྱི་བཟུང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་དམ་བཅའ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐོག་ནས་
འགོ་འྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་ཟོན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདེན་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྱིད་སྐྱོང་ཡར་ལང་བའྱི་སྐབས་ལ་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་ཟེར་བ་རེད། གཅྱིག་སྱིལ། གསར་གཏོད།

རང་ཁ་རང་གསོ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆྱིག་སྱིལ་ག་པར་ཡོད་པ་རེད། རང་ཁ་རང་གསོ་ག་པར་ཡོད་པ་རེད། གསར་གཏོད་གསུང་མ་

སོང་། གསར་གཏོད་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་པ་འད། རང་ཁ་རང་གསོ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། ཆོས་རྱིག ནང་སྱིད།

དཔལ་འབོར་ཚང་མར་སྱིད་བྱུས་ཡོད་པ། འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ། ལས་འཆར་ཡོད་པ། ལག་བསྟར་བས་བཞག་པ། ས་ཡ་སྟོང་ཕྲག་
གཅྱིག་གྱི་དངུལ་རང་བསགས་ཐུབ་དུས་དངུལ་ཐོག་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་ནས་གསུང་

གནང་སོང་། བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་སུད་ཀར་ཚོང་པ་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་ལ་འབུམ་རེ་རེ་གཡར་རྒྱུ་དེ། སུད་ཀར་ཚོང་པ་ཚོས་མཉམ་
འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་དངོས་གནས་རེད། སུད་ཀར་ཚོང་པ་
ཚོས་ཧ་ལས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་འབུམ་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་དེ་དང་པོ་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་

པ་རེད། ཐབས་ཤེས་མེད་ན་དང་པོ་སྔོན་ལ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། འདྱི་སུས་བས་པ་རེད། དེའང་རང་ཁ་རང་གསོ་ལ་ཕན་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། དབར་ཚོང་ལའང་དངུལ་བཟོས་བཞག་ཡོད། མོ་ཊ་གཏོང་མཁན་ལའང་བུན་གཡར་བཟོས་བཞག་ཡོད། ལམ་ཁ་
ཟུར་ལ་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཚོ་ལའང་བུན་གཡར་བཟོས་ཡོད། སོབ་ཡོན་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་ལེན་པའྱི་སྐབས་ལ་འགོ་སོང་ས་ཡ་ ༡༧༠༠ ཡྱིན་ས་ཡོད། ན་ནྱིང་ལོར་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༣༥༠༠ ཆགས་
བསད་ཡོད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་སོང་ལྡབ་ལོག་སར་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་སོབ་ཕྲུག་དེ་སྔ་ ༥༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་

སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་ཕྲུག་གངས་ཀ་ ༡༡༠༠ ལྷག་ཙམ་ཟེར་དུས་ལོ་རེར་ལྡབ་ལོག་གྱི་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་
ཡོད། དེ་དག་ཚང་མ་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ལག་ཁེར་རག་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་རག་པ་ཡྱིན་
ན་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཚོང་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། གང་ལྟར་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་ལ་

ལག་བསྟར་བེད་ནས་འགོ་བསད་ཡོད། དེ་ནས་ཆྱིག་སྱིལ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། གཞྱི་རྩའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་འོས་འཕེན་ནས་ཐེངས་གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། བཞྱི་ལ་སོགས་པ་བཞེངས་ནས་ཕེབས་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་རེད།
སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཉམས་མྱོང་ཞྱིག་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༦ ལོར་འོས་ལངས་པ་ཡྱིན། བསོམས་ཤྱིག་
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བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་ཚད་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་རོག་རྩ་

གཅྱིག་སྱིལ་ཡོད་པ་རེད། མཐུན་སྱིལ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་འཆད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ས་ཆ་མང་པོ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།
སྱིད་སྐྱོང་ལ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་མཁན་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདོད་དང་མ་འདོད་བྱུང་ཡོད་པ་ཉུང་ཤས་རེད། ༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མྱིའྱི་ནང་ལ་མཐུན་སྱིལ་དང་ཆྱིག་སྱིལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་

གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སྐབས་ལའང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག་གསུངས་སོང་། ད་ག་
རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དེ་ག་པར་མགོ་ཐོམ་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཡོད་ཙང་། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ནང་
གཅྱིག་གཉྱིས་འཁོད་ཡོང་དུས་ཧ་ལམ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་མཐོང་གྱི་འདུག དངོས་ཡོད་ཐོག་ང་རང་གཞྱིས་ཆགས་

དང་སོབ་གྲྭ དགོན་པ་བཅས་ལ་ཕྱིན་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ཚོ་ཐུག་འཕྲད་བ་རྒྱུར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ཚོ་ཧ་
ལས་པའྱི་མཐུན་སྱིལ་དང་ཆྱིག་སྱིལ་མཐོ་པོ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆོལ་ཁ་དང་འདྱི་འདའྱི་གནས་ཚུལ་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཞེ་དག་ཧ་
ལས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠།༢༠༡༡ སྐབས་སུ་ལང་བའྱི་སྐབས་ལ་སྐྱོན་བརོད་བེད་མཁན་བྱུང་སོང་། ཚད་ལས་བརྒལ་བ་
སྐྱོན་བརོད་བེད་མཁན་བྱུང་སོང་། སྐབས་དེར་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་དཀྲུག་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་འཆམ་མཐུན་མེད་པ་ཆགས་

སོང་བསམ་སོང་སྟེ། དེའང་འཇའ་ཡལ་བ་ནང་བཞྱིན་ཡལ་ཕྱིན་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་སྐྱོན་བརོད་ཧ་ཅང་མང་པོ་བེད་སོང་སྟེ། ང་གང་
ཟག་ལངས་སོད་མཁན་དེར་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐྱོན་བརོད་གཅྱིག་རྐྱང་ཟུག་མེད། ཚུལ་ཁྱིམས་བཟང་སོད་ཐོག་ནས་གཅྱིག་རྐྱང་ཟུག་

མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ དེའང་ཡལ་འགོ་ཡྱི་རེད། ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། Time Heals
Everthing དུས་ཚོད་ཀྱིས་ཚང་མ་སན་བཅོས་བེད་པ་ནང་བཞྱིན་ཡལ་འགོ་ཡྱི་རེད། རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། ཕྱི་ལོ་

༢༠༢༡ ལོར་ང་སྱིད་སྐྱོང་ལངས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིད་སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ལངས་ཀྱི་རེད། ཡང་དེའྱི་
སྐབས་ལ་མགོ་ལས་རྨ་ཆེ་ཙམ་ཆགས་སོང་ཞེས་ག་རེ་བས་སོང་ཟེར་དུས། དེ་ལ་དཔག་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་

ཆགས་ཡོང་གྱི་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་རེད། འགན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ནས་སེབ ་ཡོང་དུས་ཚོར་བ་བསེབ་ཀྱི་རེད། ཚོར་བ་
བསེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་རེད་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བེད་ཀྱི་རེད། ཚོར་བ་དེ་ཡུན་རྱིང་ལོས་གནས་དང་མ་

གནས་དེ་འོས་ལང་མཁན་ཚོར་རག་ལུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༦ བར་ལ་ཁད་པར་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་
ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ འོས་ལང་མཁན་གྱི་ལངས་པ་རེད། ཐོབ་མཁན་ཐོབ་པ་རེད། ཤོར་མཁན་འཇམ་ཐྱིང་ངེར་འགོ་བ་རེད། རྒྱབ་
སྐྱོར་བེད་མཁན་ཚོ་འཇམ་ཐྱིང་ངེར་བསད་པ་རེད། ད་ག་རང་རེད། ད་ག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལ་ང་ཚོ་སོབ་གསོ་ཆེ་ཤོས་འདྱི་
བང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ སྐབས་སུ་འོས་ལང་བའྱི་སྐབས་ལ་མཐུན་སྱིལ་དང་ཆྱིག་སྱིལ་དོན་དུ་ག་རེ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་

ཟེར་ན། ཤོར་མཁན་ཤོར། ཐོབ་མཁན་ཐོབ་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་ཐོབ་མཁན་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུས། ཤོར་མཁན་ཚོ་བཞུགས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁས་ལེན་ནས་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁས་ལེན་ནས་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ལ་བརབ་

གསྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགོ་ཡྱི་མ་རེད། ང་ཚོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གྱི་སོབ་གསོ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། འདྱི་ལེན་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། འདྱི་བངས་པ་
ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་འགྱུར་བ་འགོ་ཡོད་པ་རེད་ལ། གཞྱི་རྩའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དེ་དག་ཐེ་བྱུས་བེད་མྱི་
དགོས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རང་བཞྱིན་གྱི་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་ཕན་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། བོད་དོན་གསལ་ཐབས་ཟེར་སོང་། དེ་ཡང་བོད་

དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཟེར་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། རེད། ངས་ཐུང་དུ་
བཏང་ནས་བོད་དོན་གསལ་ཐབས་ལབ་པ་ཡྱིན་ཏེ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཞེས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་འཁོད་པ་ད་ག་རང་

རེད་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མ་རེད། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དེས་སྱིད་བྱུས་ག་རེ་རེད་ཅེས་ལབ་ན། སྱི་མོས་ཀྱི་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་རེད། འདྱི་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། གཞྱི་རྩའྱི་
སྱིད་སྐྱོང་ལོ་བརྒྱད་ནང་ལ་བོད་སྐད་བོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་འགོ་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་དུང་ཉྱིན་རེ་ཉྱིན་རེར་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་མཚམས་རེ་ཚིག་མཐོ་དམན་རྱིགས་ཏན་ཏན་ཤོར་གྱི་འདུག ཤོར་བའྱི་
སྐབས་སུ་མང་ཆེ་བས་སང་མེད་བཏང་གྱི་འདུག མུ་མཐུད་བཏང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡར་རྒྱས་འགོ་དང་འགོ་

བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བརྩོན་འགྲུས་དང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དེ་མཚམས་རེ་འདྱི་འད་ཤོར་གྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་མང་ཆེ་བས་གསུང་རྒྱུ་ད་ག་རང་རེད་འདུག ངས་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་

ཡྱིན་ན་ད་ག་རང་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ད་ག་རང་ལོ་ལྔ་བཅུ་གནས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྒང་ལ་གོང་སེལ་གཏོང་
ཐུབ་ན་ཡག་ཤོས་རེད། གཏོང་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སང་ད་ག་རང་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ད་ནས་
བཟུང་ང་མེད་པ་ནང་བཞྱིན་ག་སྱིག་བེད་ཞོག་ཅེས་གསུངས་དུས། ག་སྱིག་གང་འད་བེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ང་ལ་གཞྱི་བཞག་

ས་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དེ་སྔ་ཁས་ལེན་བཞྱི་ཐོག་མང་གཙོ་དང་། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་།

ཁོར་ཡུག་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཚང་མར་ག་རེ་གནང་འདུག འདྱི་དག་ཆ་ཚང་གནས་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གནས་རྒྱུར་ང་
ཚོས་གོང་འཕེལ་གནང་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག གཙོ་བོ་འདྱིར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་བས་པ་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་
ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི། ལོ་ལྔ་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་རག་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རག་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་ཁ་རེད། འདྱི་མ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་ང་ཚོས་རྩ་དོན་རྩོད་རྒྱུའྱི་ས་བརྟན་དེ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་དང་པོ་འཚོ་ཐུབ་ན། འཚོ་བའྱི་ཐོག་ནུས་པ་འཕེལ་ཐུབ་ན། ནུས་པ་འཕེལ་ནས་གནས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།

ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རེད། འགོ་བའྱི་སྐབས་ལའང་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཀྱི་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ལོ་ལྔ་ནང་
ལའང་ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཀྱི་རེད། ཡང་མྱིན་ན་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད། འདྱི་སོང་ཙང་ལོ་ལྔ་

གནས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལོ་ལྔ་བཅུ་གནས་དགོས་རྒྱུ་དེའང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ལོ་ལྔ་
བཅུ་གནས་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་
ལྔ་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་ལ་རྒྱལ་ཁ་རག་གྱི་རེད། ལོ་ལྔ་ནང་ལ་མ་བྱུང་ནའང་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁ་རག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་
རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གོ་བ་གཅྱིག་དེའང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་འད་སོང་ཙང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་དེ་དག་ང་ཚོས་འགན་ཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་ཆ་

ཚང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁེར་དགོས་ཀྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་

ཡོད་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་དང་མྱི་མང་ནང་ས་གནས་ས་ཐོག་ཚང་མས་འགན་ཁེར་ཏེ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བསམ་བོ་ཡྱིན་ནའང་དེ་
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མཚུངས་ཐོག་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་གསུངས་སོང་། འདྱི་སྱིད་
སྐྱོང་གཅྱིག་པུ་ལ་མ་རེད། གོས ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་རྩམ་པ་བཟའ་མཁན་བོད་མྱི་ཚང་མར། ཕལ་ཆེར་མང་ཆེ་བས་རྩམ་པ་

བཟའ་ཡྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། མ་བཟའ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ཁག་དང་རུས་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་འགན་ཁེར་དགོས་ཀྱི་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ད་ག་རང་རེད།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དེ་ཐ་སྙད་རང་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་

གཏོགས་བཅའ་ཁྱིམས་ཕྱི་ལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཏན་ཏན་རང་རེད། ངས་ཁྱིམས་ལ་ཕྲན་བུའྱི་སོབ་སོང་བེད་
མྱོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ག་རེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་བེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་བེད་
བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་ཕྱི་ལ་བེད་ཀྱི་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་བརྒལ་བ་བེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་རེད།

ཡྱིན་དང་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཟུང་སྟེ་འགོ་བསད་ཀྱི་
ཡོད། བཅའ་ཁྱིམས་ཕྱི་ལ་བསམ་བོ་འཁོར་གྱིའང་མྱི་འདུག ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་གསལ་ཁ་མེད་པ་འདྱི་འད་བས་
པ་ཡྱིན་ན། ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་བརྒལ་འདུག་ཟེར་གྱི་རེད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས། གནད་དོན་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ཧ་ཅང་མང་པོ་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་

ནའང་ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་སམ་མྱི་དགོས་དན་ནས་བསད་ཡོད། དག་བོ་རྒྱ་ནག་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
གསལ་བཤད་སྦུད་ཙམ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་ལྟ་བུ་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགེལ་བཤད་གནང་

ཕོགས་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་གོ་ནོར་ཐེབས་ཀྱི་མྱིན་ནམ་སྙམ་སོང་། དེ་འད་སོང་ཙང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བདག་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་
ཡོད། བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་བཤད་པ་དེ་དབུ་མའྱི་ལམ་རེད་ཅེས ་ཞུ་དགོས ་དོན་དེ་ཡྱིན ། དག་བོ་ཟེར ་བ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག ་ནས་

Yale མཐོ་སོབ་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་ནང་

ལའང་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དེབ་པར་སྐྲུན་བེད་པའྱི་ནང་ལ་ Impressing the Enemy ཟེར་ནས་ཡོད་པ་རེད། དག་ལ་
གང་འད་བས་ནས་འཐམ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནའང་རེད། བཏུལ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནའང་རེད། ཚུར་ཐག་ཉེ་རུ་ཁྱིད་དགོས་ཀྱི་རེད་
ཟེར་ནས་གསུང་བཤད་ནང་ད་ག་རང་རེད། བཀའ་སོབ་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་དག་བོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་བསམ་བོ་དེ་དག་བོ་རེད་ཟེར་ནས་འཁོན་འཛིན་དང་དག་པོ་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དེ་འཚོལ་གྱི་མེད། ང་ཚོས་ག་

རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། དག་བོ་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་དང་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་
ཐབས་བེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཐུག་ས་དེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་བམས་དང་སྙྱིང་རེ་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་
ང་ཚོའྱི་དག་བོ་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་གཉྱིས་སན་ཐོག་ནས་ཕར་ཕོགས་ལའང་ཕན། ཚུར་ཕོགས་ལའང་ཕན། བཀའ་མོལ་གནང་
སྟེ་ཐབས་ལམ་འཚོལ ་གྱི་ཡོད་ཟེར་དུས། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ནོ་སེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་

དགོས་རྒྱུ་དང་དེ་ནས་བཟུང་བསྔགས་བརོད་ཧ་ལས་པའྱི་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དག་བོ་ལ་ངོས་འཛིན་སྟངས་
དང་དག་བོ་ལ་གནང་སྟངས་དང་གཞན་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་དག་བོ་ལ་གནང་སྟངས་གཉྱིས་ནམ་ཡང་འད་ཡྱི་མྱི་འདུག གཞན་འགོ་ཁྱིད་
ཚོས་སོ་སོའ་ི ལུང་པ་ཤོར་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དག་ཞེས་ལབ་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་འཕྲལ་དུ་
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འཁོན་འཛིན་བསེབ་རྒྱུ། དེ་ནས་དག་པོའ་ི ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ། དེ་ནས་ཁེད་ཁེ་དང་ང་ཁེ། ཁོད་ཕམ་དང་ང་ཕམ་ཟེར་ནས་

འགོ་ཡྱི་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་འདྱི་འད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་སོ་སོ་ལུང་པ་བཟའ་མཁན་གྱི་དག
མྱི་གསོད་མཁན་གྱི་དག དགོན་པ་གཏོར་མཁན་གྱི་དག ང་ཚོ་ཚང་མས་གནས་སྟངས་དེ་ལྟར་ཆགས་པ་རེད། ངའྱི་ཨ་ནྱི་ཡན་

ཆད་ཆུ་ལ་མཆོང་སྟེ་ཕལ་ཆེར་མྱི་མ་ཤྱི་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོས་དག་པོའ་ི ལམ་གྱི་
ཐོག་ནས་གནང་གྱི་འདུག་སྟེ། ཕར་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན། ཕར་གཉྱིས་སན་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་

འཚོལ་གྱི་ཡྱིན། ཕར་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་དེར་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་རག་དགོས་དོན་དེ། དག་བོ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དེ་ཧ་ལས་པའྱི་

མ་འད་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེར་བརྟེན་དག་བོ་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་ནས་ངོས་འཛིན་བས་ཏེ་གསུངས་ཡོང་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བོད་ལུང་པ་བཟས། གཏོར་བཤྱིག་འདྱི་འད་བཏང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དག་བོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་
ཀུན་སོང་ཁེར་སྟངས་དང་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དེ་རླབས་ཆེན་ཅན་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།

ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་སང་འདྱི་འད་ཟེར་གྱི་འདུག སྱིད་སྐྱོང་ཕྱི་ལ་འགོ་རྒྱུ་མང་དག་ནས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་ཟེར་
ནས་འཆད་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་། འཆད་སྟངས་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེ་འཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ག་རེ་ཡྱིན་
པ་དེ་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བདེན་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད ། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་རེད་ཟེར་ནས་གཙང་མ་གཙང་

རྐྱང་རེད། བོད་དེ་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་བདེན་པ་རེད། དེབ་དེའྱི་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
ཐབས་ལམ་དེ་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་འདོན་དགོས་དོན་དེའང་ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཁ་ཕོགས་དང་འགོ་སྟངས་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་

པའྱི་ཐོག་ནས་བཏོན་པ་ཡྱིན། ཡང་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིགདྱིང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་
རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་རྩོད་ཀྱི་ཡོད། མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་དགོས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ག་རེ་
ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་སྔ་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་ཐབས་ལམ་ཐབས་བྱུས་གཞན་དག་ཅྱིག་

རེད། མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་སྤྲད་ཀྱི་མྱིན། ང་ཚོས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མྱིན། མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་གནང་
རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ག་རེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་སྔ་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་

རེད། མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་སྤྲད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་དུས། རྩོད་པ་འདྱི་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད། དེབ་དེ་ནས་གསལ་པོ་ག་རེ་ཆགས་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤཤས་ནམ་ཡང་མ་རེད། རང་བཙན་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ད་རེས་གཉྱིས་སན་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དང་། ང་ཚོར་ཕན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་ཅེས་

ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་གྱིང་ཕྱི་ལ་ཉན་མཁན་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་ཚོ་རླབས་ཆེན་རེད་འདུག སོ་སོ་ལ་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་
དེ་ད་རེས་ལེན་གྱི་མྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་ལས་ཉུང་ཙམ་སྤྲད་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཟེར་དུས། ཡག་པོ་འབབ་འདུག དེ་མ་གཏོགས་
རྒྱལ་སྱིའྱི་སོམ་ལ་ཁ་ཕོགས་དེ་འདྱི་འད་འགྱུར་འགོ་ཡྱི་འདུག ཁ་ཕོགས་དེ་ཁ་གསལ་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་དེབ་དེ་བཏོན་བཞག་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན། ཁ་ཤས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱོང་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ཏེ་འཆད་སྟངས་དེ་རྒྱ་ནག་མ་འགྱིག་པ་ཤ་སྟག་བཤད་ནས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་སོང་།

མ་འགྱིག་པ་དེ་བདེན་པ་རང་རེད། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག རྱིག་གཞུང་རྩ་མེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དམ་དག དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་
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དབེ་འབེད། མྱི་གསོད་ཁག་སོར། བདེན་པ་རང་རེད། འདྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ང་ཚོ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན། འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་
ལམ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ལབ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཐབས་བྱུས་དེ་དང་སྱིད་བྱུས་དེ་རླབས་ཆེན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཁུངས་བསྐྱེལ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་

ཟེར་ནས་ངས་སྱི་ཡོངས་ནས་བགོ་གེང་བ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ། ང་རང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརོད་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། སྐྱོན་བརོད་མ་བས་ན་གསོལ་རས་རག་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་ལྟ་བུ། ཡ་རབས་བས་སོང་ཟེར་ནས་འདྱི་འད་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། གཞྱི་རྩའྱི་རེད། ཡ་རབས་བཟང་སོད་དེ་ཀུན་སོང་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡ་རབས་རེད།

བམས་སྙྱིང་རེ་གཙོ་བོ་ཐོག་ནས་གཉྱིས་སན་རང་བེད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་མ་གཏོགས། དེ་སྔ་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་གསལ་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བའྱི་སྐབས་ལ་བདེན་པ་བདེན་རྐྱང་ཐོག་ནས་

ཕན་ཚུན་བཤད་རེས་གནང་། ཡྱིན་ནའང་འབབ་ས་དེ་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབབ་སྟེ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་མྱིའྱི་འགོ་ཁྱིད་ལ་རེ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་།

རེ་བ་ལབ་རྒྱུ་དེ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་ལ་རེ་བ་ཡོད། རེ་བ་བེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གང་ཟག་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་རེ་བ་ཆད་པའྱི་ཉྱིན་མོར་སོ་སོའ་ིམྱི་ཚེའྱི་སྙྱིང་དོན་དེའང་བརླག་འགོ་ཡྱི་རེད། སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་
ཡྱིན་ནའང་རེ་བ་བས་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྩ་དོན་ཡྱིན་ནའང་རེ་བ་བས་ཏེ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རེ་བ་དེ་བེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དགེ་བཤེས་ལྷ་
རམས་པ་དང་། སོབ་དཔོན། མཁན་པོ་ཚོ་དེར་བཞུགས་ཡོད་དུས་ངས་བཤད་ན་རན་པོ་མྱིན་འདུག་མ་གཏོགས། མྱི་དུད་ཅྱིག་

ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ལ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས། ཁོ་རང་ལའང་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པར་
ངོས་འཛིན་གནང་དུས། རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྱིད་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོས་ནོར་འདུག བོད་པའྱི་སྒང་ལ་དང་པོ་བེད་དགོས་པ་

རེད་ཟེར་ནས་བསམ་བོ་འཁོར་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། སྱིད་བྱུས་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་སྙྱིང་སྟོབས་
བསེབ་ཀྱི་རེད་སྙམ་པའྱི་རེ་བ་དེ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རེ་བ་དེ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྱིད ་འཛིན ་ཨོ་བྷ་མས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བས་པ་རེད ། ཡྱིན ་ནའང་སྱིད་འཛིན ་

Trump

Donald John

གྱིས་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་པ་རེད། སྱིད་

འཛིན་ Donald John Trump གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཁོད་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དོན་

དངོས་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཁད་པར་གང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ན། ཁད་པར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལོ་རྒྱུས་ནང་འཁོད་ཚར་བའྱི་
རེས་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་འཛིན་ Donald John Trump གཙོས་པའྱི་མ་འོངས་པར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་

འཛིན་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་ཕོ་བང་དཀར་པོར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལ་གཅར་བའྱི་
སྐབས་ལ། དེ་སྔ་སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མས་རྒྱབ་སྐྱོར་འདྱི་འད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པ་
རེ ད ་ཟེ ར ་ནས ་ཞུ ས་གཏུགས ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་ལ། ཞུ་གཏུག་འབུལ་རྒྱུ འྱི ་གཞྱི ་ཞྱི ག ་ཆགས ་ཡོང་གྱི ་ཡོ ད ་པ་རེ ད །

Washington D.C ལ་འགོ་བའྱིསྐ བས་སུའང་ད་ག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཞུས་པའྱི་རེས ་སུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་འཛིན་ Donald
John Trump

ནས་ཞལ་ནས་གང་ཡང་གསུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་འཛིན་གཞོན་པ་དང་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན། ཕོ་བང་
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དཀར་པོའ་ི ལས་བེད། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཡོངས་ཀྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁས་ལེན་བ་རྒྱུར། དེ་
སྔའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ནམ་ཡང་མེད། སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་དང་། བྷུ་ཤུ། ཁེ་ལེ་ཀྱིན། བྷུ་ཤུ་པཱ་ལགས་ཚང་མའྱི་མཉམ་དུ་
མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱིད་འཛིན་

Donald John Trump

མཉམ་དུ་ང་ཚོས་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས། འདྱི་ལའང་འགྱུར་བ་མེད་ཟེར་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ང་རང་ཚོར་གསུང་རྒྱུ་དེ་འདྱི་རེད། དེ་
སྔ་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་མེད། དེ་སྔ་གནང་ལུགས་དེ་ལའང་འགྱུར་བ་མེད་ཟེར་ནས་རོགས་དངུལ་ཡྱིན་ནའང་མང་དུ་འགོ་ཡོད་
པ་རེད། སྱིད་འཛིན་ Donald John Trump རང་ནས་བོད་དང་འབེལ ་བའྱི་ཁྱིམ ས་འཆར་གཉྱིས ་ལ་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན ་

གནང་ཡོད ་པ་རེད ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམ ས་རང་ཆགས་བསད་ཡོད ་པ་རེད ། གཅྱིག ་དེ་ RECIPROCAL ACCESS TO

TIBET ACT OF 2018 སྱིད་འཛིན་རང་གྱིས ་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ Asia Reassurence
Act ཟེར་བ་དེ་ཁ་སང་སྔོན་མ་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ཨེ་ཤེ་ཡ་

ཡོངས་ལ་རྒྱ་ནག ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་ནང་ལ་བོད་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། བོད་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཐོབ་ཐང་། རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་དོན་ཞྱིག་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་འཁོད་བསད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་རོགས་དངུལ་དེ་ས་
ཡ་ ༣ ནས་ས་ཡ་ ༦ ས་ཡ་ ༦ ནས་ས་ཡ་ ༩ བར་འཕར་རྒྱུ་ཚང་མ་མཐའ་མ་དེར་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་དེ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་

འཛིན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐྱོན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིད་འཛིན་ Donald John Trump གྱིས་མཚན་
རྟགས་བསྐྱོན་བསྐྱོན་བར་བཞུགས་ཡོད་དུས། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན་བསམ་སོང་།

ད་ག་རང་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་

མང་ཙམ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་ཁེར་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མང་ཙམ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་

འགངས་ཆེན་པོ་རེད། མང་ཙམ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་འགོ་བ་ཙམ་མ་རེད། ག་སྱིག་ཅྱིག་གནང་སྟེ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་རེད། རང་སོང་ཏོག་ཙམ་གནང་ཐུབ་ནའང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་སེབ་པ་ཙམ་གྱི་ཐུག་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་

མ་རེད། ངས་ཁ་སང་དོན་གཅོད་གཅྱིག་དང་འབེལ་ཏེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ག་སྱིག་གནང་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་
གནང་བ་སོང་ཙང་། ངས་ད་ག་རང་ཐོག་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དུས་རྟག་ཏུ་དོན་གཅོད་གཞན་པ་ཚང་མ་དང་འབེལ་བ་ཞུས་

བསད་ཀྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རྩའྱི་ཁོ་རང་ཚོས་ཡྱི་གེ་བཏང་སྟེ། སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཟེར་ནའང་རེད།
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་ནང་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ནས་བཟུང་སྟེ། གོས་ཚོགས་ནང་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་ཡན་ཆད་ནས་བཟུང་སྟེ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚང་མར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། མཇལ་འཕྲད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མཇལ་འཕྲད་གནང་དང་མ་གནང་དེ་
ཕར་ཁ་ཕོགས་དེར་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཕར་ཕོགས་ནས་གནང་དང་མ་གནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ངས་
ནང་ཚགས་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མྱི་རེ་ངོ་རེས་གནང་

སྟངས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ཡར་
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རྒྱས་བཏང་ཡོད་ཟེར་གྱི་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་འགོ་སྟངས་ལ་ཐབས་ལམ་ག་རེ་གནང་གྱི་རེད་ཟེར་ན། མྱི་གཅྱིག ་
གཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཐུག་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་དུས། འཕྲ་ Google ནང་ལ་མྱིང་བླུགས་ཀྱི་རེད། མྱི་འདྱི་སུ་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་

མྱིང་བླུགས་ཀྱི་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། མྱི་དེའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། Google ནང་མྱིང་བླུག་དུས་
གང་ཡང་མ་ཐོན་ན། ཨ་ལས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་ཡྱིན་ས་མ་རེད། ཐུག་གྱི་མྱིན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཡང་ཁོ་རང་རྒྱུན་

དུ་སེམས་ནང་ལ་བོད་དོན་ཐོག་ཚོར་བ་དང་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། བོད་པ་ཞྱིག་བསེབས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། ངས་ཐུག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་རེད། གཞན་མ་གཏོགས་ངོ་མ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཐུག་རྒྱུར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་

བེད ་ཀྱི་རེད ། ལས་བེད་ལ་མངགས་ཀྱི་རེད ། མྱི་དེ་སུ་རེད ་འདུག ལོ་རྒྱུས་ཚང་མ་བསྔོག ས་ཤོག ་ཟེར ་གྱི་རེད ། དེར ་བརྟེན ་

Google ནང་ལ་འཁོད་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཁོད་པ་གཞྱི་བཟུང་བེད་ཀྱི་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའྱི་

སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་རྒྱལ་
སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་མཐོ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ག་ཙམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ད་ག་ཙམ་གྱི་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་རྩ་དོན་ལ་དོ་

སང་བེད་མཁན་རག་གྱི་རེད། འདྱི་རག་པ་ནང་བཞྱིན་ཐུག་མཁན་ཡང་མང་བ་ཡོང་གྱི་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་
པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་འགའ་ཤས་ཀྱི་གསུངས་གནང་སོང་། གཅྱིག་སྱིལ་ཧ་

ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱི་བཟུང་མཐུན་སྱིལ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཞྱིག་རེད། མགོ་
མཇུག་ཕྲན་བུའྱི་ལོག་ཡོད་པ་འད་བོ་འདུག སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ གཡས་གཡོན་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་

བཤད་ཡོད་ན། ལག་བསྟན་བས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རན་པོ་འད་ཡོད་དང་མེད་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། ཁ་སང་སྱིད་སྐྱོང་ཐོག་
ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་གནང་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་ལྔ་

དང་ལྔ་བཅུའྱི་བསམ་བོ་དེ་སྔ་ནས་འཁོར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འཆར་སང་ཞེས་དང་པོ་རང་ནས་གསལ་བསགས་བས། རེས་ལ་སྱིད་
བྱུས་དང་ལས་འཆར། འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་ནས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་

མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བསྟུན་དགོས ་དུས། ལམ་འགོ་ཡོང་དང་མ་ཡོང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འད་སོང་ཙང་འཆར་སང་ཞེས ་
གསལ་བསགས་བས། འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་སྟེ་འགོ་བའྱི་སྐབས་མཐའ་མ་དེར་གཅྱིག་ལག་བསྟར་བྱུང་མ་སོང་། གཉྱིས་ལག་བསྟར་
བྱུང་སོང་། གསུམ་ལག་བསྟར་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འཆར་སང་ཚིག་སྐམ་པོ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་སྱིད་བྱུས་དང་ལས་
འཆར་མེད་པ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

21

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་ཉྱིན་མ་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཆུ་ཚོད་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་སྱི་ཚགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་
རེས་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་སྱི་ཚགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ཀང་རེ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བསྐྱར་
ཟློས་ཀང་མང་པོ་གནང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཆ་ནས་ཆུ་ཚོད་ལ་སྱི་ཚགས་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས ་བཀའ་འདྱི་ཇྱི་ཙམ་མང་བ་བྱུང་བ་ལས་ལན་དེ་ཙམ་མང་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོང་རྒྱུ་

ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་བསྐྱར་ཟློས་མེད་པ་བས། རྩ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་གང་གནང་བ་ཁག་ལ་ལན་ཞྱིག་མ་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་ལ་ལན་རག་མ་སོང་གསུང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེ་

རེའྱི་མྱིང་བྱིས། ཐོ་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད། ཐོ་གཞྱིར་བཟུང་ལྟ་དུས་བཀུར་འོས་འགའ་ཤས་ཀྱི་དྱི་བ་ལྔ་བས་པ་དེ་འདའང་འདུག གང་
བསྡུས་བསྡུས་བས་ནས་འགོ་བ་ཡྱིན། ཐུགས་ཁལ་མ་གནང་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དེར་བསེབས་ཡོད།

ལགས་འོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དེས་ད་ག་རང་གསུངས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མགོ་མཇུག་གྱི་སྐོར་ལ་རེད། ད་ག་
རང་རེད། འཆར་སང་ཡོད་པ། དང་པོ་ལག་བསྟར་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་ན། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་ལག་

བསྟར་བེད་ཐུབ་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཁ་སང་སྔོན་མ་ལྷན་ཁང་རེ་རེར་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་བས་ནས། ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སང་དེ་བཤད་ན་འགྱིག་ས་རེད་བསམ་སོང་། བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེས་མ་ག་རེ་བས་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་

ནའང་། འདྱི་གཞྱི་བཟུང་ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་པ་དེ་དག་བས་ཡོད། ཚགས་ཚུད་པོ་ཧ་ལས་པ་བྱུང་ཡོད་ཟེར་གྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་
སྱིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་པུ་མྱིན། ལས་འཆར་ཡྱིན་ནའང་ལག་བསྟར་དང་། ལག་བསྟར་ཡྱིན་ནའང་གྲུབ་འབས་སྱིན་ནས་

འགོ་བསད་ཡོད། དེ་ནས་གངས་སྐྱྱིད་ཁོར་ཡུག་ནས་བཟུང་སྟེ་ཟློས་གར་དང་འགེམ་སྟོན་ཁང་བཅས་པ་ཚང་མ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ལྷག་བསད་འདུག འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། བོད་རྒྱ་
འབེལ་མོལ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོར་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ག་སྱིག་ཨང་
གསར་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་བར་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནོན་ཤུགས་ཟེར་
ནའང་རེད། འབོད་བསྐུལ་ག་ཚོད་ཤུགས་ཆེ་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན ་ནའང་། དེའྱི་ཐོག ་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྐྱོང་ཡོང་རྒྱུ།
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དབར་བཀའ་མོལ་ཡོང་རྒྱུར་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་

རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་དེ་དང་དེ་འདུག འདྱི་ང་ཚོར་རག་ལས་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ཕར་ཕོགས་ལའང་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟེར་ནས། འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་ནས་འགོ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོས ་མགོ་མཇུག་ཐོག་
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བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འཆར་སང་འཆར་གཞྱི་ཙམ་མྱིན་པར་ལག་བསྟར་རང་ཐོན་

རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། མཐའ་དོན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་གཞྱི་བཟུང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཕག་ལས་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཧ་ལས་པའྱི་རྒྱས་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་རྒྱུན་གནས་

ཐུབ་རྒྱུ་དང་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འགན་རྩ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་བསོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ག་རང་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ། དེའྱི་རེས་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་བྱུང་བ། བགོ་གེང་བྱུང་བའྱི་རེས་འབེལ་གྱིས་ལན་

འདེབས་གནང་བ། ད་ལྟ་དེའྱི་རེས་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ ལ་གཟྱིགས་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་དང་བཀའ་ལན་གནང་བ་དག་མཐའ་མ་དེ་ཡྱིན་དུས།
ཞུ་བསད་ས་དང་ཞུས་བསད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་གྱི་གངས་འབོར་གྱི་

ཐོག ་ནས་རོག ་ག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤ ག་གྱིས ་རང་ཁ་རང་གསོ་གསུང་དུས། ཤེས ་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༡ ལོར་ས་ཡ་ ༡༠༠༠ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་ས་ཡ་ ༣༠༠༠ ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་དེ། ཏག་ཏག་བསད་མ་

སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་གཉྱིས་ཀར་བསོམས་ན་ས་ཡ་ ༢༩༡ འདུག དེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ཕལ་ཆེར་སྔ་མ་དེ་ས་ཡ་ ༡༠༠ དང་། ད་ལྟ་དེ་ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་ ༣༠༠ ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད་མ་གཏོགས། ས་ཡ་

༡༠༠༠ དང་ ༣༠༠༠ རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཆ་ཚང་ལ་ས་ཡ་ ༢༠༥༠ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་དཱ། དེ་
འད་ཡྱིན་དུས་དེ་ཡང་ཕྱི་ལོག་ནས་བེད་སོད་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བསགས་ཡོད་ཅེས་གསུང་

གྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་ལ་དངུལ་ས་ཡ་ ༣༠༠༠ ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ན། ཡང་དེ་འཁྲུག་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

མ་འོངས་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དངུལ་གྱི་གངས་

འབོར་ཡྱིན་ནའང་རེད། བརྒྱ་ཆ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། གཞུང་
འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལྟར། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡
པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གེང་།

༄༅། །ད་ལམ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱི་ཆབ་
སྱིད་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེའྱི་ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་བར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགོ་གེང་ཞྱིབ་ལྷུག་གནང་ཐོག་
སར་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་འགེལ་བརོད་གནང་བར་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་སུ་མཐོང་།
གོས་ཆོད།

བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་དོན་གནད་རྣམས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོ་ངེས་བྱུང་བའྱི་གོས་ཆོད་དུ།
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ལ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

འདྱིར་ཚིག་གཅྱིག་ནོར་འདུག བར་ལམ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥
པའྱི་ཐོག་ཅེས་བྱིས་བཞག་འདུག
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་ཐོག་བཅོས་རོགས་གནང་། ཚུད་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་དེ་རྱིང་གྱི་ལས་
རྱིམ་ལྔ་པ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན། ཁ་སང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཟྱིན་པ་རེད། དེའྱི་འཕྲོས་དེ་
དག་མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༧༡ མཉམ་འབེལ་ཁག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྙན་སོན་གནང་
མཁན། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

༥༣།

༼ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་མཉམ་འབེལ་ཁག༽

ར་སྟེང་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༥༣་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༤
༥༣་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༨

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ལས་བེད་རྩ་དགོངས་སྱིག་

མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། ལས་བེད་རྩ་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། གུང་སེང་གུན་གསབ་
དང་དངུལ་བསྒྱུར་ཞུ་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར།ཤ༡་༢་༦། རྒྱས་སྤྲོས་ཅན་གྱི་ཁང་མྱིག་ཨང་༤༠༧ བེད་
སོད་ཆ་ཚང་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཆོད་གན་ལས་བེད་ནས་དགོངས་པ་འཕར་ཐོལ ་ཞུ་སྐོར། ༣་༤། གཞུང་དོན་

ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་བཀའ་འཁོལ་མེད་སྐོར། ༣་༥། ལས་བེད་ཁག་གྱི་ད་བར་ཕོགས་མེད་གུང་སེང་ཇྱི་ཞུས་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནས་
སྟངས་དགོས་སྐོར།

༥༣་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༣་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧
རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ཆོད་གན་ལས་བེད་ནས་དགོངས་པ་འཕར་ཐོལ ་ཞུས་སྐོར ། ༡་༢་༦། གཞུང་དོན་ཕོག ས་

བསྐྱོད་ལ་བཀའ་འཁོལ་མེད་སྐོར། ༣་༡། གཏན་འཇགས་ལས་བེད་ནས་དགོངས་པ་འཕར་ཐོལ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢།
ཆོད་གན་ལས་བེད་ནས་དགོངས་པ་འཕར་ཐོལ་ཞུ་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཉལ་ཁང་ནང་སྐུ་མགོན་བཞུགས་མཁན་ཉུང་དུ་

ཕྱིན་པའྱི་ཐད། ༣་༦། དངུལ་རྐྱང་སྒོར་ ༢༠,༠༠༠ བརྒལ་བའྱི་བཅོལ་འཇོག་བངས་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། ལས་བེད་རྩ་
དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།
༥༣་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
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རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༣་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༣་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༩
༥༣་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༡། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༣་ཇ་༢༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༢། ལས་བེད་རྩ་དགོངས་སྱིག ་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས ་ཉྱིན ་
འགངས་ཞག་ཕུད་དུ་མ་སོང་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༣་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༣། ལས་བེད་རྩ་དགོངས་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲོས་རྣམས་མུ་

མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་ཉྱིན་འགངས་ཞག་ཕུད་དུ་མ་སོང་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་
རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༥༣་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༤། གཏན་འཇགས་ལས་བེད་ནས་དགོངས་པ་འཕར་ཐོལ་ཞུས་ཐད། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་

སམ་སོན་འཕྲྱི་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་སང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་བཏང་འདུག་ན། རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ།

༥༣་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༧། ལས་བེད་ནས་ཕོགས་མེད་གུང་སེང་ཇྱི་ཞུས་མ་དེབ་ཉར་འཇོག་དགོས་ཐད། རྩྱིས་སྙན་ལན་
འདེབས་སྔ་མ་དག་ཏུའང་ལས་དོན་ཞུ་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ཙམ་ལས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་

མྱི་འདུག་ན་རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཀ་ཀོར་མེད་པར་མ་དེབ་ཉར་འཇོག་ཇྱི་བས་ཀྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་
ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༥༣་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༣། བག་ཟས་སེ་ཚན། ཀོ་ཕྱི་དང་ཆུ་གང་མོ་གཅྱིག་ལོགས་སེ་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཟོག་དང་། ཐོབ་
འཛིན་ཆ་ཚང་རྩྱིས་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་མཉེན་ཆས་ལམ་ལུགས་ (Computer Software System) ཐོག་ནས་
སྟངས་འཛིན་དགོས་གལ་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་ལག་ལེན་དོན་འཁོལ་ཡོང་བ་
ཞུས་ཏེ་རེས་ལོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༥༣་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༥། ཉལ་ཁང་དང་གསོལ་ཐབ་གཉྱིས་ཀྱི་མདའ་གཡབ་ (Room and Kitchen Balcony)

གསར་བཟོའ་ི ཆེད་དུ་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་དང་། གན་ཡྱིག་འཇོག་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་ཞུ་ལེན་
མེད་པ་དང་། གན་ཡྱིག་བཞག་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ནྱི་ལས་དོན་ཐོག་འགན་ལེན་མེད་པར་སང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་

གྱིས་སྱིག་འགལ་འབའ་ཞྱིག་ལ་སོང་། དངུལ་རྩྱིས་ལ་ཧར་སོང་མེད་པར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་གནས་ཀྱི་འགེལ་བརོད་ཙམ་
གྱིས་རྩྱིས་གཙང་ཆགས་ཐབས་མེད་ན། སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།
༥༣་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་གལ།
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༥༣་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་གལ།
༥༤།

སེལ་ཀོབ་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཡན་ལག རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༦

༥༤་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༠
༥༤་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༤་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༤་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལས་བེད་བསྐོ་བཞག་དང་ལས་ཀའྱི་ངོ་བོ་གསལ་བོ་མེད་པའྱི་ཐད། ༣་༢། འགན་ལྷན་བཀའ་

འཁོལ་མེད་པར་སྒེར་གྱི་མ་རྨོས་པའྱི་ལོ་ཏོག་ཚོང་བཅོལ་བཞག་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། འགན་ལྷན་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་སྒེར་
གྱི་སྒོར་འབུམ་ ༢༡ དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་སོན་རྩྱིས་བསྐོར་ཞུ་ཡུལ་
མེད་པ་དང་གནས་རྱིམ ་དབར་ཧེ་བག་ཆེན ་པོ་ཡོད་སྐོར ། ༣་༦། སྔོན་རྩྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་
འཁོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༨། འགྲུལ་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར།
༥༤་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༤་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༤་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤
༥༤་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༥། འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཟོག་སྐམ་ཆག་བཏང་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་
འཛིན་སྐྱོང་ནས་མཉམ་འབེལ་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་རྱིམ་བཞྱིན་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་ཐོབ་བྱུང་མཚམས་ལུགས་མཐུན་རྩྱིས་སེལ་གནང་ཕོགས་དགོས་པ་ལས་ཐད་ཀར་གནང་ཐལ་མེད་པ་དགོས་
རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་དོ་ནན་དགོས་རྒྱུ།

༥༤་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༧། སྔོན་རྩྱིས་རྩྱིས་འགོ་དབེ་འབེད་མ་གནང་བར་ཕོགས་བསོམས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་ཐད།

ལན་གསལ་ལྟར་སད་ཕྱིན་རྩྱིས་པས་འགན་འཁུར་རྐང་བཞེས་ཐོག་རྩྱིས་འགོ་ཆ་ཚང་ཚུད་པའྱི་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཀའ་འཁོལ་
ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་འགན་ལྷན་ནས་ཀང་སྟངས་འཛིན་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ།

༥༤་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༤་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
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༥༥།

ཧོན་སུར་འོ་མ་མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༥

༥༥་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༧
༥༥་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༥་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༥་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཤས་བདག་གྱི་མ་དེབ་ཐོ་གཞུང་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། ཟུར་ཕོགས་ཞུ་ཕོགས་
སྐོར། ༣་༡་༣། ལས་མྱི་གཉྱིས་ནས་རྩྱིས་ཆད་ཐོན་སྐོར། ༣་༣། མ་འཛུགས་ལག་འཁེར་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་སྐོར། ༣་༤།
གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།

༥༥་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རྩྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་སྐོར།

༥༥་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༥་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༣
༥༥་ཇ་༡༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༢། རྩྱིས ་ཤ་གཅོད་བསད་ཐད། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོད་གྱིས ་རྩྱིས ་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༥་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༣། རྒྱུན་གོན་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐྱོན་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་བཀའ་ཁོལ་ལས་
བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་བཏང་བར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས་ཤྱིག་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ།

༥༥་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༤། འགན་ལྷན་ནས་ལོ་མཇུག་མཚམས་ཟོག་བཤེར་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཟོག་བཤེར་གནང་བའྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༥༥་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༥། རྒྱུན་གོན་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་ཐད། བཀའ་འཁོལ་ཇྱི་གནང་ལ་རྩ་འཛིན་གང་ཡང་མེད་
པར་ལོ་རྱིམ་བསྟུད་འཕར་ཐོལ་འགོ་བཞྱིན་པར་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ཕོགས་ཤྱིག་ངེས་པར་དགོས།

༥༥་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༦། འགན་ལྷན་ནས་ལོ་མཇུག་མཚམས་ཟོག་བཤེར་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཟོག་བཤེར་གནང་བའྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༥༥་ཇ༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༨། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་དུ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་
གྱི་མཇུག་སྒོ་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཡོང་ཐབས་སུ་སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ངེས་པར་དུ་གནང་སྟེ་སྟངས་འཛིན་
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གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ་གསལ་བ་སང་མེད་དུ་མ་བཞག་པར་ངེས་པར་དུ་སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་གཞྱི་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་རྩྱིས་
ཞྱིབ་སྐབས་རེས་མར་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༥༥་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༩། རྩྱིས་མཚམས་ཉྱིན་དངོས་ཟོག་མྱིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་
སྐབས་འགན་ལྷན་གྱི་གོས་ཆོད་དང་ཚོགས་མྱིར་བགོས་འགེམས་གནང་བའྱི་ཐོ་གཞུང་སོགས་དགོས་གལ་ཅན་གྱི་
ཡྱིག་ཆ་རྣམས་མྱིག་སྟོན་ཡོད་པ་དགོས་རྒྱུ།

༥༥་ཇ་༨༽ རྩྱི ས ་སྙན་ཨ ང་།ཤ༣ ་༡་༡། མཉམ་དྲུང་དང་རྩྱི ས ་པ་དངུ ལ ་གཉེ ར ་གཅྱི ག ་ལོ ག ས ་ཀུ ན་དགའ་ནས ་སྒོ ར ་
༡,༡༩༥,༩༨༨།༦༧ སྒེར་ཟས་བས་པའྱི་ཐད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་
གང་མགོགས་ཀྱིས་རྩྱིས་ཆད་དངུལ་འབབ་རག་ཐབས་མ་བས་ཚེ་ལས་འགན་ལ་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ལའང་མཐུན་མྱིན་ཆགས་འདུག་ན། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་
སྐབས་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་དང་། འཕྲོས་སྒོར་ ༡,༡༢༣,༦༦༧ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་འགོ་
བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༥་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡་༢། ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༡༩,༠༩༥ ཐད། མཉམ་དྲུང་དང་རྩྱིས་པ་གཅྱིག་ལོགས་ཀུན་དགའྱི་རྩྱིས་

ཆད་སྒོར་ ༡,༡༩༥,༩༨༨།༦༧ ནང་དུ་ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༡༩,༠༩༥ བསན་མེད་པས་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འཐུས་མྱིན་
ཆགས་འདུག་ན་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༥་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་
གོན ་འཕར་བཏང་སྐོར ་རྩྱིས ་ཞྱིབ ་སྙན་ཐོར ་ལོ་བསྟར་ཆགས་སུ་ཐོན ་བཞྱིན ་འདུག་ན་སྔོན ་རྩྱིས ་སྱིག ་གཞྱི་གང་
མགོགས་བཟོས་ཏེ་འགན་ལྷན་ནས་སྟངས་འཛིན་ནན་འདོངས་དགོས།

༥༥་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༥། མེ་སོར་འོ་མ་མཉམ་འབེལ་ལས་ཁང་ MCMPU དང་སེ་ཚན་གཉྱིས་དབར་བར་ཁད་སྒོར་
༡༩,༣༨༧།༦༡ ཐོན་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་མྱིག་
སྟོན་དགོས་རྒྱུ།

༥༥་ཇ་༡༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༥༥་ཇ་༡༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༥༥་ཇ་༡༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། འབུལ་བསད་སྒོར་ ༢༥༦,༤༥༦ ས་
གནས་རང་ཚོགས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་འདུག་པའྱི་འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།
༥༦།

ཨོ་རྱི་ས་མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༥༦་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༥
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༥༦་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༦་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༦་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦

རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དངུལ་ཁང་དངུལ་དེབ་ལ་སྟངས་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢་༢། རྩྱིས་གསལ་རྨོས ་ག་ཡོང་

བསད་དང་ཐོ་གཞུང་གཉྱིས་དབར་བར་ཁད་སྐོར། ༣་༣། དབུས་མའྱི་རྩྱིས་ཁ་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་གྱི་རྩྱིས་མཉམ་

བསེས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། ཨ་ཤོམ་སེ་ཚན་གོང་གུན་ཕྱིན་
པའྱི་སྐོར། ༣་༧། ཟོག་དེབ་འབྱི་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།

༥༦་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༦་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༦་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༩

༥༦་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༢་༡། མ་རྩ་ཁུངས་སྐྱེལ་རྩྱིས་ཤོག་དང་ཐོ་གཞུང་མཐུན་གྱི་མེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ཇྱི་
གནང་ལྷག་ལུས་མེད་པར་ལག་བསྟར་གནང་དགོས།

༥༦་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༤། གཞུང་དངུལ་སྒེར་བེད་བས་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲོས་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་

གྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་པས་ལམ་སྟོན་ལྟར་འགན་
ལྷན་ནས་དོ་བདག་གྱི་བ་སོད་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ངེས་པར་གནང་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་མཉམ་དྲུང་དང་རྩྱིས་པ་
ནས་ཀང་ལེགས་བཅོས་སྟངས་འཛིན་ངེས་པར་དགོས།

༥༦་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༨། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། འགལ་འཛོལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་
ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ཡྱིད་གཟབ་དོ་ནན་དགོས།

༥༦་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༩། སྱིལ་འཛིན་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་ལོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་
རྟགས་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་ཡོད་གནས་གསལ་བ་བཞྱིན་མཇུག་སྐྱོང་དགོས།

༥༦་ཇ་༥༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང ་བསད་ཐད། ཀ༽མཉམ་འབེལ ་དབུས་མ་དང་། ཁ༽ལ་རྒྱབ་ཤྱིང་འབས་སེ་ཚན།
ག༽ཨར་ཆས་བཟོ་ལས་སེ་ཚན། ང༽འཕྲུལ་རྨོས་སེ་ཚན་བཅས་ཀྱི་ཡོང་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་
དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༥༦་ཇ་༦༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། ཀ༽མཉམ་འབེལ ་དབུས་མ་དང་། ཁ༽ལ་རྒྱབ་ཤྱིང་འབས་སེ་ཚན།
ག༽ཨར་ཆས་བཟོ་ལས་སེ་ཚན། ང༽འཕྲུལ་རྨོས་སེ་ཚན་བཅས་ཀྱི་སྤྲོད་བསད་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་
དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༦་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། རྩྱིས་ལོ་ ༢,༠༡༤།༠༤།༠༡ ཉྱིན་གཙང་ཁེ་ངེས་ཅན་བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་འབུལ་བསད་སྒོར ་ ༥༥,༨༩༦།༠༠ དང་། རྩྱིས ་ལོ་ ༢༠༡༠་་༌༢༠༡༡ འབུལ་འབབ་སྒོར ་
༥༥,༨༩༦།༠༠ བཅས་རང་ཚོགས་བརྒྱུད་དཔལ་ལས་སུ་གང་མྱུར་འབུལ་དགོས།

༥༦་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༥་༢། རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་ཐད། རྩྱིས་ལོ་ ༢,༠༡༤།༠༤།༠༡ ཉྱིན་རོགས་དངུལ་
བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སྒོར་ ༡༤,༥༦༡།༠༠ དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་གཙང་འབུལ་དགོས།

༥༦་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༥་༣། གསོལ་ཕོགས་ངེས་ཅན་འབུལ་འབབ་ཐད། ༢༠༡༥།༠༣།༣༡ ཉྱིན་རྩྱིས་གསལ་ལས་བེད་

གསོལ་ཕོགས་ངེས་ཅན་འབུལ་འབབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་འབུལ་བསད་སྒོར་ ༢༡,༥༢༡།༧༡ དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་
བར་ས་གནས་རང་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགོས།
༥༧།

ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༥༧་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༤
༥༧ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༧

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ལས་འཕར་དོད་སར་ཆ་གནང་བར་འགན་ལྷན་གྱི་གོས་ཆོད་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༩། གསོག་དངུལ་སྔ་འདོན་གནང་བ་སྱིག་འགལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༤། ལོ་མང་སོང་བའྱི་ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་

བསད་སྐོར།ཤ༡་༢་༡༦། འབབ་ཁལ་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཟོག་ཆད་སྐོར། ༣་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་
ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།ཤ༣་༣། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་སྐོར།

༥༧་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། ལོ་མང་སོང་བའྱི་རོགས་དངུལ་རྱིང་པ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༤། སྱིག་གཞྱི་ལས་
འགལ་ཏེ་གུང་སེང་ཞུ་ལེན་གནང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༥༧་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡། སྐྱེད་ཁའྱི་ཐོག་སྒོར་ ༤,༢༨༦།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། དོས་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་གྱི་
དེབ་སྐྱེལ་དུས་ཐོག་བསྐྱར་གསོ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།
༥༧་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལས་བེད་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་སོམ་གཞྱི་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་དགོས་སྐོར། ༡་༢་༣། རྩྱིས་པའྱི་ལས་
འཕར་དོད་སྒོར་ ༧༠༠ སྐོར།

༥༧་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
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༥༧་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༡
༥༧་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༡། ཚོང་བཅོལ་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༤༥༥,༤༢༩།༠༠ ཐད། སྒོར་ ༤༥༥,༤༢༩ ཞྱིབ་འཇུག་དང་
རྩྱིས་འདེད་ཀྱིས་མགོགས་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར་མང་རྩྱིས་སྐབས་བདུན་པའྱི་སྐབས་ནས་གསལ་ཡང་ད་

དུང་ཡང་འབེལ་ལམ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་ལྷག་འདུག་ན། དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་
གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༧་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༢། ལས་བེད་ཀྱི་གསོལ ་ཕོགས་སོམ་གཞྱི་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་དགོས་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་རྱིམ་པ་
དང་། མང་རྩྱིས་སྐབས་ ༧ པས་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕོགས་རྱིམ་ཁྱིམས་མཐུན་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དན་རྟགས་
རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༧་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༣། རྩྱིས་པའྱི་ལས་འཕར་དོད་སྒོར་ ༧༠༠ ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཁྱིམས་མཐུན་ལག་
བསྟར་ཞུས་ཡོད་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༧་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༤། རྩ་དགོངས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག་གྱི་སྤྲོད་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། རྩྱིས་གཙང་
ཟྱིན་འཕྲོས་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་གྱི་གསོག་དངུལ་སྤྲོད་བསད་སྒོར་ ༨,༩༣༥།༧༤ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་དུས་
འགངས་སུ་མ་སོང་བར་སྤྲོད་ཐུབ་པ་དགོས།

༥༧་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༥། ལོ་མང་སོང་བའྱི་ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། སྤྲོད་བསད།
ཀ༽ སྤྲོད་བསད། ཁ༽ ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོས་ཏེ་རེས་མའྱི་
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༥༧་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༦། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྐྱེད་མེད་བུན་གཡར་སྒོར་ ༢,༩༥༠,༠༠༠།༠༠ ཐད། དུས་
འགངས་སུ་མ་སོང་བར་ཞྱིབ་རྩད་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་ལམ་གྱིས་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༥༧་ཇ་༥༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༧། ཟོག ་ཆད་སྒོར ་ ༤༡༦,༧༤༤།༥༠ ཐོན ་པའྱི་ཐད། རྩྱིས ་གཙང་ཟྱིན ་འཕྲོས ་སྒོར ་
༤༠,༨༧༦།༡༠ ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༧་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༨། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་རྩྱིས་སྔ་རེས་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་རྣམས་སང་མེད་སྐྱུར་འཇོག་མྱི་བེད་པར་ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས ་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༥༧་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༩། སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏེ་ཞབས་འཕར་དོད་རྒྱག་སྤྲོད་གནང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་
མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་སྱིག་དོན་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་ངེས་པར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ།
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༥༧་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༡༠། སྱིག་གཞྱི་ལས་འགལ་ཏེ་གུང་སེང་ཞུས་སྤྲོད་གནང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༧་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ལོ་མང་གོང་གྱི་ཡོང་བསད་རྱིང་པ་སྒོར་ ༢༤༥,༢༩༢།༥༧ གང་མགོགས་དེ་
མྱུར་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། འཕྲོས་ལྷག་སྒོར་ ༣,༢༤༦,༠༥༥།༦༠ དེ་ཡང་གང་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་
དགོས་རྒྱུ།

༥༧་ཇ་༡༠༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། རྩྱིས ་ཞྱིབ ་ལམ་སྟོན ་ལྟར་ལོ་མང་སོང ་བའྱི་སྤྲོད ་བསད་རྱིང ་པ་སྒོར ་
༢༧༡,༥༣༠།༨༢ སྤྲོད་དགོས་ཡོད་མེད་འབེལ་ཡོད་སོ་སོར་འབེལ་ལམ་གྱིས་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༧་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥།༠༤།༠༡ ཉྱིན་སྔ་ལོའ་ི
ལྷག་བསད་སྒོར་ ༦༡,༠༣༥།༠༠ ད་ལྟའང་གཙང་བཟོ་གནང་མྱི་འདུག་ན་ས་གནས་རང་ཚོགས་བརྒྱུད་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་སུ་འཕྲལ་མར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།
༥༨།

ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༥༨་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣༡
༥༨་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༨

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། སྙན་ཐོའ་ི ལན་འདེབས་འབུལ་ཕོགས་སྐོར། ༡་༢་༡༣། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་ཆོག་

པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་སྐོར། ༣་༡། ཉྱིན་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། བུ་
ལོན་སྤྲོད་ཕོགས་དང་འབེལ ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༣་༤། ཚོང་ཁང་གྱི་ཟོག ་ཆད་སྒོར་ ༡༨༦,༢༣༣།༥༠ གང་མྱུར་

གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། དངོས་ཟོག་གངས་བཤེར་འཐུས་ཚང་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༢། དང་ ༥་༣། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༥༨་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༢། དངུལ་ཆད་སྒོར་ ༡༧༤,༤༤༡།༥༠ གང་མྱུང་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༥༨་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མ་བས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་
སྐོར། ༡་༢་༦། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་སྐོར། ༡་༢་༧། ཁ་དབང་བེད་སོད་ཐུབ་ཐབས་གནང་གལ་དང་རྱིན་ཚད་འགན་

ཤོག་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་ད ང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༡༢། དངུལ་ཆད་སྒོར་ ༡༧༤,༤༤༡།༥༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༡། ཆ་སྙོམས་ཀྱིས་གསོལ་ཕོག་སར་
ཆ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། འགོ་གོན་ལ་བསྱི་ཚགས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། གཞུང་འབེལ་དང་ལས་བེད་སྔ་འདོན་

རྩྱིས་གཙང་དུས་ཡུན་ཁ་གསལ་དགོས་སྐོར། ༣་༦། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་སྐོར། ༣་༨།
༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ིསོང་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིནང་རྩྱིས་འཁེར་ཞུས་སྐོར།
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༥༨་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༤

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། ཉྱིན་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཚོང་ཁང་གྱི་ཟོག་ཆད་
སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༥༨་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣ ཚོང་ཁང་གྱི་ཟོག་ཆད་སྐོར།

༥༨་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༡
༥༨་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༢། འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་ཕོགས་ཐད། རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་ནང་དཔལ་ལས་སུ་
ངེས་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།

༥༨་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༥། འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་ཕོགས་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༥༨་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༧། སྱིག་འགལ་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་
སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༨་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༨། དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་ཐད། གོང་གུད་སྒོར་ ༣༦,༦༢༣།༠༠ དང་ ༤༨,༤༥༤།༠༠ ཕོག་
པ་རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་ནང་ངེས་པར་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༥༨་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༩། འོ་མའྱི་དོ་དམ་ཟུར་པ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ནས་རྩྱིས་ཆད་ཐོན་པའྱི་ཐད། འཕྲོས་སྒོར་
༦༧,༡༩༧།༨༦ ལོ་མང་སྔོན་གྱི་རྩྱིས་རོག་ལ་སོང་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༨་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། ཉྱིན་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། བྱུང་འཛིན་གསུམ་ཙམ་ཡོད་
པར་གསལ་ཡང་བྱུང་འཛིན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༥༨་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༤། ལས་བེད་རྩ་དགོངས་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁ་གསལ་དགོས་པའྱི་སྐོར། མང་རྩྱིས་རྱིམ་
པ་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་ལན་མང་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་མཉམ་འབེལ་ཁག་ནས་ལས་བེད་བང་དོར ་སྱིག་གཞྱི་ཁ་

གསལ་ཞྱིག་བཟོས་ཏེ་སྱིག་འཛུགས་དེ་བཞྱིན་སོད་གཙང་ལུགས་མཐུན་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་དུ་འགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
དགོས།

༥༨་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༧། ལས་བེད་དགོངས་ཞུའྱི་གནས་སྟངས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་
འབེབས་ལག་བསྟར་གནང་དགོས།

༥༨་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང་བསད་ཀྱི་ཐད། དན་རྟགས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་ན་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་
སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༥༨་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཀྱི་ཐད། དན་རྟགས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་
མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༥༨་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་
ཐད། ༥་༡། ལན་འདེབས་ནང་མཉམ་འབེལ་ལས་བེད་ཀྱི་ཕོག་འབབ་ངེས་ཅན་འབུལ་བསད་དང་རོགས་དངུལ་གྱི་

བརྒྱ་ཆ་ ༤ འབུལ་བསད་བསོམ ས་སྒོར་ ༡༨༧,༨༢༨ རང་ཚོགས་སུ་ཕུལ་གནས་གསལ་ཡང་། དན་རྟགས་མྱི་

འདུག་ན་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དང་། ༥་༢། འཕྲོས་སྒོར་ ༡༩༩,༦༤༠ གཙང་འབུལ་དགོས་པ་ཕུལ་
གནས་གསལ་ཡང་དན་རྟགས་མྱི་འདུག་ན་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དགོས། ༥་༣། འཕྲོད་བསྟེན་སན་

ཁང་གྱི་མྱིང་ཐོག་རོགས་དངུལ་སྒོར་ ༡,༠༧༨,༠༣༥ འབོར་བའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་སྒོར་ ༡༠,༧༨༠།༠༠ ས་འགོ་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱིར་བཞེས་ཀྱིས་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་དང་། འཕྲོས་སྒོར་ ༤༠ བཅས་གང་མྱུར་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༥༩།

ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༦

༥༩་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༥༩་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༩་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༩་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གཏའ་འཇོག་གྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ལག་དངུལ་ཉར་ཚར་
གཏན་འབེབས་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། སྟོན་ཐོག་བུ་ལོན་སྐྱེད་ཁ་འབབ་སྒོར་ ༢༩,༤༦༤ འགན་ལྷན་བཀའ་
འཁོལ་མེད་པར་རྩྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༥༩་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༩་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༥༩་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢

༥༩་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༥༩་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༦༠།

སོན་ཊ་བཀ་ཤས
ྱི ་གྱིང་བཟོ་གྲྭ རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༦༠་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༦༠་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༡
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༦༠་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༠་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༦༠་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས།༠

༦༠་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠

༦༠་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག
༦༠་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༢་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༤ ལོའ་ི སྙན་ཐོའ་ི ལན་གསལ་ལྟར་བཟོ་གྲྭའྱི་ཟོག་
ལྷག་འབབ་དངུལ་ ༡༥༠,༠༠༠ དང་། ས་འགོའ ་ི ཡོང་བསད་གཉྱིས ་ནང་སྱིད ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན ་ལྟར་དུས་
འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༡།

སྱིམ་ལ་བོད་མྱིའ་ྱི ལག་ཤས
ེ ་བཟོ་གྲྭ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༦༡་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༥
༦༡་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༥

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། དངུལ་རྐྱང་ལག་ཡོད་གནས་སྟངས་སྐོར། ༣་༢། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མ་དེབ་ནང་ཁ་སྐོང་བ་
རྒྱུའྱི་སྐོར།ཤ༣་༤། གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་དུ་དོན་མེད་དངུལ་ཕོན་ཆེ་ཉར་ཏེ་སྐྱེད་ཀ་སྒོར་ ༤༡,༧༠༨་༠༠ གོང་གུན་
ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༥་༡། འབུལ་བསད་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུའྱི་སྐོར། ༥་༢། འབུལ་བསད་སྐོར།

༦༡་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༡་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཚོང་ཁལ་སྤྲོད་བསད་གཙང་བཟོ་
བས་བསད་སྐོར།

༦༡་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༨

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡།
འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། འགན་ལྷན་གྱི་གོས་ཆོད་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། ངེས་ཅན་
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བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡ ཡོང་བསད་ཀྱི་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་
བསད་ཀྱི་སྐོར། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། ༦་༢། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༦༡་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤརྩྱིས་སྙན་ ༣་༢། འགན་ལྷན་གྱི་གོས་ཆོད་མེད་པའྱི་སྐོར། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༦༡་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༦

༦༡་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་ཐད། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་སྒོར་ ༧,༩༡༥།༠༠ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་བསྡུ་མུས་ཡྱིན་གསུངས་ཀང་ད་བར་གཅྱིག་ཀང་བསྡུ་

བཞེས་ཐུབ་མྱི་འདུག་ན་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ལ་སང་ཆུང་དུ་མ་བཏང་བར་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་དཔལ་
ལས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས།

༦༡་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན། ༣་༡། འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། སྒོར་ ༢༩,༥༢༠ གཙང་བཟོ་ཟྱིན་པ་ཕུད་
འཕྲོས་མུ་མཐུད་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༡་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན། ༣་༤། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་ཐད། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་སྒོར་ ༥,༨༤༠ བསྡུ་བསད་རེད་འདུག་ན་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་གང་མགོགས་བསྡུ་
བཞེས་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༡་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡ ཡོང་བསད་ཀྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༡་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཀྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས

༦༡་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༢། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། འབུལ་དེད་སྒོར་ ༣༣།༤༤ ནར་
འགངས་སུ་མ་སོང་བར་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས།
༦༢།

སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་བཟོ་ཚོགས་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༡༦

༦༢་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣༠
༦༢་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༡༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འགོ་གོན་ལ་མ་གཏོགས་ཡོང་འབབ་ཁག་ལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར།༡་
༢་༣། རུམ་གདན་ཟོག་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༤། དང་ ༡་༢་༥། འབབ་ཁལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་

སྐོར།ཤ༡་༢་༦། ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཨམ་ཤྱིང་བོགས་མར་གཏོང་ཕོགས་སྱིག་
འགལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། བེད་མེད་ལུས་པའྱི་གཞུང་འཁོར་ཚོང་བསྒྱུར་སྐོར།ཤ༣་༤། རུམ་གདན་ཟོག་དེབ་བྱིས་

ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། ནང་ཁུལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་སྐྱོན་སྐོར། ༣་༦། རྩྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་རྩྱིས་ཁའྱི་སྐོར། ༥་༢།
གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༦༢་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༣
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རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་

བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། ཅ་དངོས་ཁག་ཅྱིག་རྱིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར་གནང་མེད་པའྱི་
སྐོར།

༦༢་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨ ནང་ཁུལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། རྩྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་རྩྱིས་ཁའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠།
ཅ་དངོས་ཁག་ཅྱིག auction ལམ་ནས་ཚོང་བསྒྱུར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། སྣུམ་འཁོར་འཇོག་ཁང་གསར་བཟོ་
ཆེད་གན་རྒྱ་གཞག་མེད་པའྱི་སྒོར་ ༥་༡། གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༦༢་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༢་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༢་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༡

༦༢་ཇ་༡༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡ སྔོན ་རྩྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན ་ཐད། རྩྱིས ་ཞྱིབ ་ལམ་སྟོན ་ལྟར་ནར་
འགངས་སུ་མ་སོང་བར་གང་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༢་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འགོ་གོན་ལ་མ་གཏོགས་ཡོང་འབབ་ཁག་ལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོལ་མེད་པའྱི་ཐད།
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ནར་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་གང་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༢་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། འབབ་ཁལ་དང་འབེལ་ TDS Return གནང་མེད་པའྱི་ཐད། འཕྲོས་གང་མགོགས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༢་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༤། ༢༠༡༢་་་༢༠༡༣ ལོའ་ི IT return དང་ FC return filling མ་གནང་བར་ཁྱིམས་
འགལ་ཆགས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༢་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢༌༥། ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་འབྱི་ཉར་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་ཐག་
གཅོད་ཀྱིས་ཕག་བསྟར་གནང་རྒྱུ།

༦༢་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༦། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་། བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། འགན་
ལྷན་ནས་གང་མགོགས་སྱིག་དོན་ལྟར་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་ཕག་བསྟར་གནང་དགོས།

༦༢་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། རུམ་གདན་ཚོང་བཅོལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གནང་བཞྱིན་ཡོད་མེད་
དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༢་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་འབྱི་ཉར་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གནང་བཞྱིན་ཡོད་མེད་དན་
རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༢་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། འགན་ལྷན་གྱི་སྱིག་མཐུན་ཐག་གཅོད་
ཇྱི་གནང་ལག་བསྟར་གྱིས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་མྱིག་སྟོན་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༦༢་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༢་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་བྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

མཚམས་བཞག་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

མང་ཚོགས་རྩྱིས ་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་
འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
༦༣།

བསུ་ན་མདའ་བཀ་ཤས
ྱི ་གྱིང་མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༦༣་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༡
༦༣་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༣་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༣་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༨། ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་འབྱི་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༩ ། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མྱིག་
སྟོན ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར ། ༣་༡། ལས་གཞྱི་ཕག་བསྟར་དང་འབེལ ་བའྱི་སྐྱོན ་གནད་སྐོར ། ༣་༥། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ ་
(fixed asset register) འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར།

༦༣་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༨

རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༡་༣། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཕྱི་དངུལ་ཞུ་ལེན་བས་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༤། ཟོག་འཐུས་ཚང་མྱིག་སྟོན་

བྱུང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༥། གཏའ་འཇོག་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༦། མ་དངུལ་སྟངས་འཛིན་
ཞན་པའྱི་སྐོར།༣་༢། ཁང་ག་ཡོང་བསད་སྒོར་ཤ༥༡,༨༨༣།༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཉལ་ཁང་
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ཟོག་གྱི་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༣་༧། མཉམ་དྲུང་ནས་རང་འཁྱི་ལས་འགན་འཐུས་ཚང་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༥་༢།
གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ ༡༥ འབུལ་བསད་སྐོར།

༦༣་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༡་༦། མ་དངུལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར།

༦༣་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༧

༦༣་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། མྱི་སྒེར་གྱི་མྱིང་ཐོག་དངུལ་ཁང་གྱི་རྩྱིས་སྒོའ་ི ཐད། མཉམ་འབེལ་ལ་དགོས་ངེས་ཅན་ཡྱིན་
ཡང་ཁྱིམས་སྱིག་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་སང་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རང་སོར་གནས་ཚེ་ཚོགས་པ་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ངེས་སོང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་རྩྱིས་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་དགོས།

༦༣་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན། ༡་༡་༢། དགོས་གལ་མེད་པའྱི་དངུལ་ཁང་རྩྱིས་སྒོ་ཁག་བརྒྱབ་དགོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་པའྱི་ཐད།
དཀའ་ངལ་ལ་འཛེམ་མེད་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༣་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༣། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཕྱི་དངུལ་ཞུ་ལེན་བས་པའྱི་ཐད། མཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་དགོངས་དོན་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆེ་གཉྱིས་ནས་འགན་ཆེར་བཞེད་ཀྱིས་སྱི་དངུལ་ལེན་
ཆོག་པའྱི་སྱི་མོས་ཡྱིག་ཆ་ངེས་པར་རེད་ཐབས་བེད་དགོས།

༦༣་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༡་༤། ཟོག་འཐུས་ཚང་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་སུ་རྩྱིས་གཙང་
ཟྱིན་པར་འཁོད་འདུག་ཀང་དོགས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་དན་རྟགས་གང་ཡང་མྱིག་སྟོན་མེད་པར་མུ་མཐུད་སྐྱོན་གནད་རང་
སོར་ལྷག་འདུག་ན་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༣་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༥། གཏའ་འཇོག་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་
གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༣་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༧། རྩྱིས་ཁ་འཐུས་ཚང་བཟོ་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་ཡྱིག་
ཆ་ཁག་འཐུས་ཚང་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༣་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡༠། ནད་པ་འདེན་འཁོར་( Ambulance wb-75 S8792) བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༣་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཁང་ག་ཡོང་བསད་སྒོར་ཤ༥༡,༨༨༣།༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། གཙང་བཟོ་
ཟྱིན་པའྱི་འཕྲོས་མུ་མཐུད་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༣་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༣། སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་ཁང་སེ་ཚན་ལོ་ལྟར་གོང་གུན་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་
ལྟར་གནང་དགོས།

༦༣་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༤། ཉལ་ཁང་ཟོག་གྱི་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་ཐད། ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་
དན་རྟགས་ཁག་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༦༣་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༦། སྱི་ཁང་ཉམས་གསོ་ཆེད་སྒོར་ཤ༣༡༨,༠༨༡།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་
སྟོན་ལྟར་འགན་ལྷན་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས།

༦༣་ཇ་༡༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༧། མཉམ་དྲུང་ནས་རང་འཁྱི་ལས་འགན་འཐུས་ཚང་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། མཉམ་དྲུང་ཟུར་པ་
ཀུན་དགའ་འཆྱི་མེད་ནས་མཉམ་དྲུང་སྐབས། རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབེལ་ལམ་འཐུས་ཚང་མ་བྱུང་བའྱི་རྐྱེན་གྱིས་
མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་དུ་སོང་བའྱི་སྐོར་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ལ་སྙན་ཞུས་འབུལ་ཟྱིན་པ་
ལྟར་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་གནང་ལྟར་ལག་བསྟར་གྱིས་མཇུག་སྐྱོང་དགོས།
༦༣་ཇ་༡༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༣་ཇ་༡༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༣་ཇ་༡༦༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༥་༡། རོགས་དངུལ་ཐད་འབོར་བརྒྱ་ཆ ༡ འབབ་ཐད། འབུལ་འབབ་སྒོར་ཤ༣༤,༣༤༠།༠༠
དཔལ་ལས་སུ་ཀོ་ཀོར་གང་ཡང་མེད་པར་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་ངེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།

༦༣་ཇ་༡༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༢། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ ༡༥ འབུལ་བསད་ཐད། ༢༠༡༢་་་༡༤ ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་འབབ་སྒོར་
༥༨,༩༥༣ དཔལ་ལས་སུ་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་ཀོ་ཀོར་མེད་པར་ངེས་འབུལ་དགོས།
༦༤།

སོག་ར་བཀ་ཤས
ྱི ་དཔལ་འཁྱིལ་མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༦༤་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༦༤་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མཉམ་འབེལ་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ས་བཙོང་བའྱི་སྐོར།

༦༤་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༌༢་༢། སྒོར་ ༥༦༢,༣༡༤།༢༥ ཀརྨ་དབང་འདུས་ནས་ལོག་ཟ་བས་པའྱི་སྐོར།

༦༤་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༤་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༦༤་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༤་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤

༦༤་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡། མ་བུན་ཀམ་པ་ནྱི་ནང་དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག་བཞག་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྱི་
གུན་དུ་མ་སོང་བར་གནང་དགོས།

༦༤་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༦༤ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༤་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སྒོར་ཤ
༦,༢༦༦,༩༦༦།༩༥ ཀ་ཀོར་གང་ཡང་མེད་པར་དཔལ་ལས་སུ་ངེས་འབུལ་དགོས།
༦༥།

བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦

༦༥་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༤
༦༥་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༧

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་སྐོར། ༡་༢་༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤།

སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། ཉེ་འཁོར་ལམ་གོན་ལ་སྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། སྔོན་
རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། དངུལ་རྐྱང་སྒོར་ ༦,༦༩༨ འཕར་མ་ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༥་༡ བསྡུ་དངུལ་
འབུལ་འབབ་སྐོར།

༦༥་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མ་དངུལ་ཟོག་རྱིང་ནང་འཐྱིམ་པའྱི་སྐོར།

༦༥་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཚོང་གུན་དང་ཚོང་ཟོག་འགུལ་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར།

༦༥་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། རྩྱིས་སྙན། ༡་༢་༡། མ་དངུལ་ཟོག་རྱིང་ནང་འཐྱིམ་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། མ་བུན་ཀམ་པ་ནྱི་ ༼བཟོ་གྲྭ
goodwill finance company༽ ནང་དུས་བཀག་བཅོལ་འཇོག་བཞག་པའྱི་སྐོར།

༦༥་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༥་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥
༦༥་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མ་དངུལ་ཟོག་རྱིང་ནང་འཐྱིམ་པའྱི་ཐད། འདྱིར་འབོར་བའྱི་དན་རྟགས་སུ་ནང་སྱིད་ལ་ཕུལ་
བའྱི་ཡྱི་གེའྱི་ངོ་བཤུས་ཙམ་ལས་འགན་ལྷན་གྱིས་གོས་ཆོད་གཞག་པའྱི་དན་རྟགས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་ན་རེས་མའྱི་
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་ཁུངས་འཕེར་མྱིག་སྟོན་ངེས་པར་དུ་དགོས།

༦༥་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། མ་བུན་ཀམ་པ་ནྱི་༼ བཟོ་གྲྭ། goodwill finance company༽ ནང་དུས་བཀག་
བཅོལ་འཇོག་བཞག་པའྱི་ཐད། དན་རྟགས་ཁུངས་འཕེར་མྱི་འདུག་ན་ངེས་པར་དུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་དན་
རྟགས་གསལ་པོ་ཁམས་གཙང་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༥་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༥་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
42

༦༥་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་དཔལ་ལས་
སུ་ངེས་འབུལ་དགོས།
༦༦།

ར་སང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༦༦་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༤
༦༦་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༥

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། གཞུང་དངུལ་ལོག་ཉར་གྱིས་སྒེར་བདག་བས་པའྱི་སྐོར།ཤ༣་༡། ༢༽ དང ་༣༽ སྱིལ་པོལ་
Basketball ཐང་ཐེར་གྱི་ཐོག ་ཁེབ ས་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར། ༣་༥། འགོ་གོན་ལ་བསྱི་ཚགས་དགོས ་པའྱི་སྐོར། ༣་༦།

ཟོག་ལྷག་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༦༦་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༡
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ལས་བེད་ནས་རྩྱིས་ཆད་དང་ཡོང་བསད་སྐོར།

༦༦་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཚོང་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཆད་རྩྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། གཞུང་དངུལ་ལོག་ཉར་གྱིས་
སྒེར་བདག་བས་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། རྩྱིས་མཚམས་ཉྱིན་གྱི་ཟོག་ལྷག་ཚོང་བསྒྱུར་རྱིན་གོང་ཐོག་རྩྱིས་ཁེར་གནང་བའྱི་སྐོར།
༦་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།ཤགཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༦༦་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། སྱིལ་པོལ་ཐང་ཐེར་གྱི་ཐོག་ཁེབས་ལས་གཞྱིའ་ྱི སྐོར། ༡་༢་༩། ཟོག་ལྷག་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟོ་
དགོས་པའྱི་སྐོར།

༦༦་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༦་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༤
༦༦་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཚད་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་བསྡུ་འབུལ་མ་བྱུང་
པའྱི་ཐད། གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༦་ཇ་༢༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལས་བེད་ནས་རྩྱིས ་ཆད་དང་ཡོང་བསད་ཐད། འཕྲོས ་གང་མགོག ས་རྩྱིས ་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༦༦་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ཚོང་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཆད་རྩྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འཕྲོས་གང་མགོགས་
རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

43

༦༦་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༦། སྱིལ་པོལ་ཐང་ཐེར་གྱི་ཐོག་ཁེབས་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། ལས་དོན་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་པར་རེས་
མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་ཁུངས་སྐྱེལ་དང་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་སྐབས་རྩྱིས་སྙན་ནང་གསེས་ཀྱི་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞྱིགས་
པའྱི་གོང་རྱིམ་ནས་ཐག་གཅོད་ངེས་གནང་དགོས།

༦༦་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། སྒོར་ ༣༣,༧༨༠།༠༠ འབབ་ཀྱི་རུམ་གདན་བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་ཐད། གང་མགོགས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༦་ཇ་༦༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༨། ༢༠༡༤་་་༢༥ ལོའ ་ི ནང་ལས་བེད ་ནས་རྩྱིས ་ཆད་དང་ཡོང ་བསད་ཐད། འཕྲོས ་གང་
མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༦་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༩། ཟོག་ལྷག་ཁག་ཅྱིག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ཚོང་བསྒྱུར་ཟྱིན་འཕྲོས་སོང་ལྷག་བེད་
མེད་ཡྱིན་པའྱི་བཙོང་དཀའ་བར་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་ཚེ་འགན་ལྷན་ལ་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༦༦་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡། ཉྱིན་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྱིག་
དོན་འགལ་མེད་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ།

༦༦་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། བཟའ་བཅའ་ཚོང་ཁང་། ཀ༽ པའྱི་ཟོག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འགན་ལྷན་
ལ་སྙན་གསེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ།

༦༦་ཇ་༡༠༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༣། འགན་ལྷན་ནས་སྒོར་ ༥༤,༤༠༠།༠༠ ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས ་རྩྱིས་གཙང་དགོས ་པའྱི་ཐད།
འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༦་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན། ༣་༤། འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཀ་པ་དང་། ཁ་པ་བཅས་ལ་རེས་མའྱི་རྩྱིས་
ཞྱིབ་སྐབས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༦ཇ་༡༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༦ཇ་༡༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༦་ཇ་༡༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།ཤགཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར། གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་
དགོས།

༦༧།

སྒང་ཏོག་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༡༦

༦༧་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༡
༦༧་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༡༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། གཏའ་འཇོག་གྱི་བྱུང་འཛིན་སྐོར། ༡་༡་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་

ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༡་
༡་༤། རྩྱིས ་ལོ་སོ་སོའ་ི འགོ་གོན ་རྩྱིས ་ལོ་རང་བཀག་ནང་རྩྱིས ་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༥། སྒོར་ ༢༠,༠༠༠་༠༠
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བརྒལ་ཏེ་དངུལ་རྐྱང་ཞུས་སྤྲོད་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༧། འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧་༢།

གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་སྐོར།ཤ༣་༣། འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥།༥་༡།
བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་སྐོར། ༣་༢། རྒྱ་གར་གསོག་དངུལ་ལས་ཁུངས (EPF OFFICE ) ལ་
ཉེས་ཆད་ཕོན་ཆེ་སྤྲད་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༥་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།
༦༧ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་སྐོར།

༦༧ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།ཤགཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༦༧་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།

༦༧་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༧་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༨
༦༧་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། འབས་ལོངས་ཡུལ་མྱིར་འབབ་ཁལ་ཆག་
ཡང་ཡོད་པས། taslim malik འབབ་ཁལ་ལེན་མ་ཐུབ་སྐོར་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་མཉམ་གོས་བསྡུར་དགོས།

༦༧་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་
ལྟར་སྱིག་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས།

༦༧་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། རྒྱ་གར་གསོག་དངུལ་ལས་ཁུངས་ (epf office) ལ་ཉེས་ཆད་ཕོན་ཆེ་སྤྲད་པ་གཙང་
བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༧་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༡། འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མྱོགས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༦༧་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡། འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་ཐད། སྐྱོན་གནད་འདྱི་བཞྱིན་བསྟུན་མར་ལྷག་འདུག་
པས་ཡུལ་ཆུ་འཐུང་ན་ཡུལ་ཁྱིམས་སྲུང་དགོས་པ་ལྟར་སྐྱོན་གནད་འདྱིའྱི་རྱིགས་དེ་མུར་མ་གཞག་པར་ཁྱིམས་སྱིག་
དགོངས་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༦༧་ཇ༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་

དང་། ལོ་འཁོར ་སྔོན་རྩྱིས ། དངུལ་རྩྱིས ་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག ་གཞྱིའྱི་དོན ་ཚན་ ༥ ནང་གསེས ་ ༣ དང་
འགལ་འདུག་ན། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༦༧ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༦༧ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༧་ཇ་༩༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།ཤགཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ ༡༥ ཕུལ་ཏེ་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༨།

བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་བཟོ་གྲྭ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༦༨་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༢
༦༨་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ ༤

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་གཞྱི་དགོས་པའྱི་ཐད། ༡་༢་༤། བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་བེད་ཚོར་ Reserve Fund
བགོ་འགེམས་ཞུ་ཆོག་མྱིན་སྱིག་གཞྱིར་གསལ་ཆ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། བལ་གཞུང་ཁལ་བསྡུའྱི་ལས་བེད་ལ་ལོག་རྔན་
སྤྲད་སྐོར། ༥་༡ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༦༨་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།

༦༨་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༢། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆ་ ༡ སྐོར།

༦༨་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།
༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༦༨་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༥་༡། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༦༨་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤
༦༨་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལག་ཐོག་ཁ་པར་ལ་སྟངས་འཛིན་དགོས་པའྱི་ཐད། བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་ས་འགོ་ཟུར་པ་འཆྱི་
མེད་རོ་རེ་ནས་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་ཚེ་སྱི་རྒྱུ་སྒེར་ཟས་བས་པའྱི་ཁབ་བསགས་བ་དགོས།

༦༨་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། འགན་ལྷན་ནས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་དངུལ་བགོ་འགེམས་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་
སྟོན་ལྟར་འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༨་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༨་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༩།

ར་ཇ་སྤུར་བུད་མེད་མཉམ་འབེལ་བཟོ་གྲྭ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༦༩་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣༠
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༦༩་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༡༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། པདྨ་ཆོས་འཛོམས་ནས་ཡོང་བསད་
སྐོར།ཤ༡་༢་༦། རྩྱིས་པས་རང་འཁྱིའྱི་ལས་འགན་འཐུས་ཤོར་བཏང་སྟེ་སེ་ཚན་ལ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། རྩྱིས་

དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་སྐོར།ཤ༣་༡། རྩྱིས་ཟུར་མྱིག་དམར་བསམ་གྲུབ་ནས་ཉེས་ཆད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།ཤ
༣་༢། རུམ་གདན་གྱི་ཟོག་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པ་དང་རུམ་གདན་ཆད་ལྷག་སྐོར། ༣་༤། སྣུམ་འཁོར་ཐོ་དེབ་
འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། བཟོ་འགོའ་ི བཀའ་འཁོལ་གྱི་མཚན་རྟགས་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།ཤ༣་༧།

ཉྱིན་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༩། རྩྱིས་བསུབ་གནང་བའྱི་འཛིན་ཆས་དང་ཟོག་

གྱི་གནས་སྟངས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༥་༡། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་སྐོར། ༥་༢། འཛིན་སྐྱོང་དོད་འབུལ་
བསད་སྐོར།

༦༩་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༦༩་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། མྱི་མང་སྒེར་གྱི་གོག་རྱིན་གཞུང་གོན་ཁོངས་ནས་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། གཏའ་དངུལ་ཡོང་བསད་རྩྱིས་ཁུར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༡།
བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༦༩་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣

རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ། ༡་༢་༡༠། རྩྱིས་བསུབ་གནང་བའྱི་འཛིན་ཆས་དང་ཟོག་གྱི་གནས་སྟངས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༣་༣། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་པ་དང་འདྱི་གའྱི་རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་དབར་བར་ཁད་སྒོར་ཤ༨,༢༣༢།༨༥ ཐོན་པའྱི་སྐོར།
༣་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་ནོར་ཏེ་རྩྱིས་ཁུར་གནང་བ་དང་ཁག་ཅྱིག་རྩྱིས་འཚེམས་གྱུར་པའྱི་སྐོར།

༦༩ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༠། རྩྱིས་བསུབ་གནང་བའྱི་འཛིན་ཆས་དང་ཟོག་གྱི་གནས་སྟངས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།
༣་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་ནོར་ཏེ་རྩྱིས་ཁུར་གནང་བ་དང་ཁག་ཅྱིག་རྩྱིས་འཚེམས་གྱུར་པའྱི་སྐོར།
༦༩་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༢

༦༩་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་མེད་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༦༩་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཚོང་བཅོལ་ཡོང་དགོས་དང་སྤྲོད་དགོས་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་
གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༦༩་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ། ༡་༢་༣། དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་འཕྲོས་ལྷག་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༦༩་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། child care རྩྱིས་འགོའ་ི རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༩་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། རྩྱིས་པས་རང་འཁྱི་ལས་འགན་འཐུས་ཤོར་བཏང་སྟེ་སེ་ཚན་ལ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། མུ་
མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༩་ཇ་༦༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས ་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༦༩ ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། སོང་ཁའྱི་སྟེང་བཟོ་འགོའ་ིབཀའ་འཁོལ་གྱི་མཚན་རྟགས་མེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་པ་ཟུར་པ་མྱིག་

དམར་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བཟོ་འགོ་ཟུར་བ་གཡང་དྲུང་ལྷ་མོའ་ི བཀའ་འཁོལ་གྱི་མཚན་རྟགས་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སོང་
སྒོར་ ༢,༠༤༦,༥༦༠།༥༠ བཏང་བ་དེ་ཁྱིམས་སྱིག་ལམ་སོལ་གང་དུ་ཡང་མྱི་མཐུན་པའྱི་གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྱི་
མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འགན་ལྷན་ནས་ངེས་པར་དུ་ཐག་གཅོད་གཙང་སེལ་བཟོ་དགོས།

༦༩་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་ཐོག་སྒོར་ ༡༤,༧༦༧།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་
ལྟར་འབད་བརྩོན་གྱིས་སྱི་གུན་དུ་མ་སོང་པ་ངེས་པར་གནང་དགོས།

༦༩་ཇ་༩༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༣་༣། རྒྱ་གར་ཆེས ་མཐོའ ་ི རྩྱིས ་ཞྱིབ ་པ་དང་འདྱི་གའྱི་རྩྱིས ་ཁ་གཉྱིས ་དབར་བར་ཁད་སྒོར ་ཤ
༨,༢༣༢།༨༥ ཐད། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྩྱིས་ཁའྱི་ནང་དུ་གོང་གསལ་བར་ཁད་རྩྱིས་བཅོས་དགོས་པ་
དང་། ཕྱིན་ཆད་དེ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བར་དོ་གཟབ་གནང་དགོས།

༦༩ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི་རྩྱིས་
ཀྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་ཞུ་དང་སྦྲགས་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་དགོས།

༦༩ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༦༩་ཇ་༡༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༠།

མེའ་ོ ཆོས་འཕེལ་གྱིང་མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༧༠་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༤
༧༠་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༥

རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། རུམ་འཐག་སེ་ཚན་གྱི་ཟོག ་ཆད་རྩྱིས ་གཙང་དགོས ་སྐོར །ཤ༡་༢་༡༢། ཟོག ་ཆད་སྒོར ་
༢༠,༣༧༡།༩༠ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ི ཟ་ཁང་བོགས་ག་སྒོར་ ༣,༤༠༠་༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་

དགོས་པའྱི་སྐོར།ཤ༣་༥། རྩྱིས་པ་ནས་ཐུགས་སང་ཞན་སྐྱོན་གྱིས་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། དངུལ་ཁང་ནས་
དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་གྱི་སྐྱེད་ཀ་ཉུང་བ་རྩྱིས་པའྱི་སྐོར།
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༧༠་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས།ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆ་བཅས་
ཀྱི་སྐོར།

༧༠་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དངུལ་རྐྱང་ཕོན་ཆེན་རྒྱུན་ཉར་ཡོད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་གསོག་བཅོལ་ (SBI A/C

# 11861556885) རྩྱིས་ཁོངས་དངུལ་ཕོན་ཆེ་རྒྱུན་ཉར་ཡོད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། རྩྱིས་པས་ལས་འགན་འཐུས་ཤོར་

གྱིས ་སྒོར་ ༢༡,༤༨༥།༠༠ གོང་གུན་ཕོག ་པའྱི་སྐོར ། ༡་༢་༡༡། སྔོན་རྩྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་

འཁོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁལ་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་སྐོར། ༣་༤། འཕྲལ་མཁོའ་ི
(make shift) གསང་སོད་བེད་སོད་མེད་ལུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་

འཁོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༦་༡།ཤབསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༧༠་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། འཆར་གཞྱི་ལྟར་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། ཚོང་ཁང་དང་པོའ་ིཚོང་བ་
འཇྱིག་མེད་ནོར་བུ་ནས་རྩྱིས་ཆད་སྒོར་ ༤༩,༡༧༥།༨༥ སྐོར། ༡་༢་༦། ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༡༠,༡༦༢།༠༠ ཐོན་པའྱི་སྐོར།
༧༠་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༡༠,༡༦༢།༠༠ ཐོན་པའྱི་སྐོར།

༧༠་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༩

༧༠་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། འཆར་གཞྱི་ལྟར་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། འབས་འཐག་འཕྲུལ་ཆས་གངས་

གཉྱིས་ལོ་མང་རྱིང་ཉོ་མཁན་མ་རག་ནས་ལྷག་འདུག་ན་ཇྱི་ཙམ་ལོ་མང་སྒུག་པ་དེ་ཙམ་གོང་ཚད་ཆུང་དུ་འགོ་བས་སྱི་
གུན་དུ་མ་སོང་བར་ཕྱིར་འཚོང་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས།

༧༠་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༢༠,༣༧༡།༩༠ ཐོན་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་སྒོར་ ༡༤,༤༩༩།༩༠ མཇུག་
སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༠་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ཚོང་ཁང་དང་པོའ་ིཚོང་བ་འཇྱིག་མེད་ནོར་བུ་ནས་རྩྱིས་ཆད་སྒོར་ ༤༩,༡༧༥།༨༥ ཐད།
བརྒྱ་ཆ ༧༥། འགན་ལྷན་གྱིས་གོས་ཆོད་ལམ་ནས་ཆག་ཡང་གནང་འདུག་པས་འཕྲོས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ དུས་འགངས་སུ་
མ་སོང་བར་གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་དགོས།

༧༠་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། དངུལ་ཁང་ནས་དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་གྱི་སྐྱེད་སྒོར་ ༣,༦༦༠ ཉུང་ལ་རྩྱིས་སྐོར་གནང་
བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་མཉམ་དྲུང་དང་རྩྱིས་པས་འགན་བཞེས་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༠་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༠། རྱིང་སོང་ཡོང་བསད་ཁོན་བསོམས་སྒོར་ ༡༨༨,༨༣༦ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་འཕྲོས་སྒོར་ ༣༤,༨༩༩ གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༧༠་ཇ༦༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དངུལ་ཆད་སྒོར་ ༢༠༠,༠༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས ་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འཕྲོས་སྒོར་ཤ
༡༧༩,༨༢༤།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༠་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སྣུམ་ལྱི་ཊར་ ༢༡༨ ཆད་འབབ་སྒོར་ ༡༢,༤༧༣།༢༨ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། འཕྲོས་
ལྷག་སྒོར་ ༡༦༧,༤༡༦།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༠་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༠་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས
༧༡།

བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀ་ཤས
ྱི ་གྱིང་བཟོ་གྲྭ། རྩྱིས་ལོ་༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༧༡་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༧༡་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཁྱིམས་མཐུན་རྩྱིས་ཁ་འགོད་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༧༡་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༡་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བཟོ་གྲྭའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་གསལ་ཁ་དང་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་
འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༧༡་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༡་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༡་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༣
༧༡་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། གཙང་ཁེ་བགོ་འགེམས་སྱིག་མཐུན་བྱུང་མེད་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་སྱིག་འགལ་ཆགས་ཚེ་
འཐུས་མྱིན་ལ་སོང་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་སྐབས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གནང་དགོས།

༧༡་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༡་ཇ་༣༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༢།

སེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་བོད་མྱིའ་ྱི མཉམ་འབེལ་བཟོ་གྲྭ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༢༠༡༥

༧༢་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༤
༧༢་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༧༢་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༢་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༩

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་རྐྱང་ལག་ཡོད་ལ་སྟངས་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༣། སྐུ་སྒེར་ཡྱིག་ཚང་
གྱི་སྐྱབས་བསྔོ་འབུལ་མཚོན་དངོས་ཆས་ཚོང་བཅོལ་སྐོར། ༣་༡། ལས་བེད་རྩྱིས་ཆད་ཁོན་སྒོར་ ༢༨,༦༢༡ ཐོན་པའྱི་

སྐོར ། ༣་༦། contingency expenses (HO) ནང་རྩྱིས ་འགོ་ས་ཚོག ས་བཏང་བའྱི་སྐོར ། ༣་༧། MDCC
bank mysore SB A/C # 20561 དངུལ་ཁང་ནང་སྒོར་ ༤༦,༤༨༡།༥༨ ཟ་བཅད་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་

བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༥་༡། གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། ༥་༢། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༧༢་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༢་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༢་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

༧༢་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལས་བེད་པས་རྩྱིས་ཆད་ཁོན་སྒོར་ ༡༥༩,༣༩༩།༦༧ ཐོན་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་
མཐུད་བདའ་དེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༢་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་
གཏན་འབེབས་གནང་གལ།

༧༢་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣ འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ་
དགོས ་གལ་ཆེ་བ་ལུགས་བསམ་མཉམ་འབེལ ་ནས་ཀང་འབད་བརྩོན ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོས ་ཆོད་བྱུང་དོན ་བཞྱིན ་གང་
མགོགས་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས།

༧༢་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་ནང་ཁ་དབང་རེ་རེ་བཞྱིན་མ་གནས་གསལ་ཁ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་
ལྟར་འཐུས་ཚང་ཕག་བསྟར་གནང་དགོས།

༧༢་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། ལས་གཞྱི་བོགས་གཏོང་གན་ཡྱིག་མ་བཞག་པ་དང་། འབབ་ཁལ་ TDS གཅོག་ཆ་མ་གནང་
བའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་དགོངས་སྐོར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས།
༧༣།

བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་བཟོ་གྲྭ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༧༣་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༩
༧༣་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠
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རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༣་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་

༧༣་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལེགས་སྐྱེས་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༡་༢་༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༡་༢་
༤། མ་དངུལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། བཟོ་གྲྭའྱི་གོང་གུད་སྒོར་ ༢,༣༥༠,༢༧༤།༦༠ སྐོར། ༡་༢་༨། སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་
གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། བལ་གཞུང་ཁལ་བསྡུའྱི་ལས་བེད་ལ་ལོག་རྔན་སྒོར་ ༡,༠༦༠,༠༠༠ སྤྲོད་པའྱི་
སྐོར། ༤་༡། འཇོ་ཁེལ་བཟོ་གྲྭ་གཙང་ཁེ་རྒྱ་ཆ་ ༡༥ འབབ་སྐོར། ༤་༤། འཇོ་ཁེལ་ཟུར་རྩྱིས་སྐོར།
༧༣་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༣་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༣་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༡
༧༣་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། གནས་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མྱི་འགལ་བ་གནང་དགོས་ཐད། ཡུལ་ཆུ་འཐུང་ན་ཡུལ་ཁྱིམས་ཁུར་
དགོས་པའྱི་དཔེ་ལྟར་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པར་འཇུག་སྐྱོང་གནང་དགོས།

༧༣་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། གསོག་དངུལ་སྤྲོད་བསད་དང་དངུལ་ཁང་རྩྱིས་ཁའྱི་བར་ཁད་ཐད། ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་
བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༣་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། འཆྱི་མེད་རོ་རེའྱི་རྩྱིས་རོག་ཐད། རྩྱིས་སྙན་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་མྱི་འདུག་པས་རེས་མའྱི་
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༣་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། དངུལ་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཤོག་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བ་དང་། དངུལ་ཁང་ངོས་སོར་མ་ལེན་པའྱི་ཐད།
ལན་གསལ་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༣་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་རྱིང་གས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་
བསད་རྱིང་པ་དེ་དག་ནར་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༣་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། སྔོན་
རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པས་སྔོན་
རྩྱིས་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ལྟར་ཐག་གཅོད་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༣་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༡། འཇོ་ཁེལ་རྩྱིས་ཁའྱི་ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༣་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༢། ཟུར་རྩྱིས་ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༧༣་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༡། འཇོ་ཁེལ་རྩྱིས་ཁའྱི་སྤྲོད་བསད་ཐད། འཕྲོས་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གྱི་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༧༣་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། ས་ཁང་བཙོང་བའྱི་གཙང་ཁེའྱི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༧༣་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༣། རོགས་དངུལ་ཐད་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་འབུལ་བསད་ཐད། འབེལ་ཡོད་སོབ་གྲྭ་ལ་འབེལ་
གཏུག་བས་ནས་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༤།

ལྡྱི་ལྱི་ཕྱི་ཚོང་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༧༤་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤༢
༧༤་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༡༨

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ལས་བེད་ཀྱི་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།

༡་༢་༤། སྣུམ་གོན་གྱི་སྱིལ་འཛིན་ཚད་ལྡན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། འཛིན་ཆས་བཟོ་བཅོས་ལ་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་ལྡན་མེད་
པའྱི་སྐོར། ༣་༢། སྱིག་འགལ་གྱིས་སྒོར་ ༢,༠༡༩།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་བ་གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤།
གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་སྔ་འདོན་སྒོར་ ༡༡༧,༦༠༠།༠༠ གཡར་བའྱི་སྐོར། ༣་༧། སྒེར་དོན་ཆེད་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༩། བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་ངོ་སོང་སྐོར། ༣་༡༥། སོང་ཁ་ཁག་ཅྱིག་གར་
སོང་ཆ་མེད་སྐོར། ༣་༡། གཏན་འབེབས་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏེ་དངུལ་ཞུས་སྤྲོད་སྐོར། ༣་༦། ཕྱི་ཚོང་ཁལ་འབབ་
ཉྱིས་ཟློས་ཡོང་བསད་རྩྱིས་ཁུར་ཞུས་སྐོར། ༣་༨། གཞུང་གོན་ཐོག་ནས་རྒྱས་སྤྲོས་བས་སྐོར།

༣་༡༠། འཚེམས་བཟོ་འཕྲྱིན་ལས་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༡༡། ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར།
༣་༡༢། རྩྱིས་གསལ་མེད་པའྱི་ཚོང་ཁལ་སྐོར། ༣་༡༣། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་སོལ་མེད་སྐོར།

༣་༡༤། ཚོང་ཟོག་གྱི་སྤུས་ཚད་མ་ལྡན་པའྱི་དབང་གྱིས་སེ་ཚན་ལ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༦། བ་དགའ་རག་
ཐོབ་ཀྱི་སྐོར། ༣་༡༨། ཚོང་འབབ་ཁག་ཅྱིག་རྩྱིས་འགོ་གཞན་ནང་རྩྱིས་ཁུར་གནང་སྐོར།

༧༤་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༤

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཚོང་ཁལ་ཡོང་བསད་སྐོར། ༡་༢་༢། ཕྱི་ཚོང་ཁལ་འབབ་ཕྱིར་སོག་ཡོང་བསད་སྐོར།
༣་༣། ཉྱིན་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་
བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།

༧༤་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༣

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཕྱི་ཚོང་ཁལ་འབབ་ཕྱིར་སོག་བསད་སྐོར། ༡་༢་༣། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ལས་བེད་ཀྱི་བང་
དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། སྣུམ་གོན་གྱི་སྱིལ་འཛིན་ཚད་ལྡན་མེད་པའྱི་སྐོར།
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རྩྱིས་སྙན། ༡་༢་༥། འཛིན་ཆས་བཟོ་བཅོས་ལ་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་ལྡན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། ཉྱིན་གས་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་

གཅོག་འཐེན་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་སྔ་གཡར་སྒོར་ ༡༡༧,༦༠༠།༠༠ སྐོར། ༡་༢་
༨། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༡་༢་༩། སྒེར་དོན་ཆེད་གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་

སྐོར། ༡་༢་༡༢། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༣། ཚོང་ཟོག་གྱི་སྤུས་ཚད་མ་ལྡན་

པའྱི་དབང་གྱི་སེ་ཚན་ལ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༥། བ་དགའ་རག་ཐོབ་ཀྱི་སྒོར་ ༣༦,༠༠༠ སྐོར། ༡་༢་༡༦། ལྡྱི་
ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་བོད་ཀྱི་ཟ་ཁང་གྱི་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར།

༧༤་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༤་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༤་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧

༧༤་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཚོང་ཁལ་ཡོང་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༤་ཇ་༢་༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། རྩྱིས་གསལ་མེད་པའྱི་ཚོང་པའྱི་ཚོང་ཁལ་སྒོར་ ༤༠,༦༢༤ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་
པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༤་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༤། ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ི སོང་ཁ་ཁག་གཅྱིག་གར་སོང་ཆ་མེད་ཀྱི་མྱིག་སྟོན་བེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་
ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་སོང་ཁ་ཁག་འཚོལ ་ཞྱིབ་ཀྱིས ་རེས ་མའྱི་རྩྱིས ་ཞྱིབ ་སྐབས་མྱིག ་སྟོན་གྱིས ་རྩྱིས ་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༧༤་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྱིག་གཞྱི་འགལ་ཏེ་གུང་སེང་ཞུས་ལེན་གནང་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༤་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་རྱིང་གས་ཁག་ཅྱིག་ལུགས་མཐུན་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད།
ལན་གསལ་ལྟར་ནར་འགངས་སུ་མ་གཏོང་བར་གང་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༤་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༤་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། གང་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༥།

བསྟན་འཛིན་སྒང་བོད་མྱིའ་ྱི མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧

༧༥་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣༥
༧༥་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༨
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རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཚོང་བཅོལ་སྐོར། ༡་༢་༢། ཀུ་ཤུའྱི་གནས་སྟངས་བསྐྱར་ཞྱིབ་སྐོར། ༡་༢་༨། ཡོང་བསད་བུན་
ནག་དང་ངེས ་བརྟན་མེད་པ་སྒོར ་ ༦༩,༤༣༨།༠༠ སྐོར། ༡་༢་༡༠། ཀུན་བཟང་བསྟན་དར་ནས་ཡོང་བསད་སྒོར ་

༥༡,༢༨༡།༠༠ སྐོར། ༣་༢། ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་སྐོར། ༣་༤། དངུལ་རྐྱང་གངས་བཤེར་
གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་བེད་མེད་ཀྱི་ཟོག་ལྷག་རྩྱིས་བསུབ་བཏང་སྐོར།
༣་༨། ཞལ་ལག་འགོ་གོན་སྒོར་ ༡༨,༩༨༠།༠༠ ཁོངས་ནས་སྒོར་ ༥,༠༤༠། ༠༠་ལ་སྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར།

༧༥་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༡་༢་༧། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་
བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༣་༣། མཐའ་མའྱི་རྩྱིས་ཁ་ལུགས་མཐུན་བཟོ་འདོན་མེད་པའྱི་སྐོར།

༣་༧། ཉྱིན་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༠། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་
བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༥་༢། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་འབབ་སྐོར།

༧༥་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་ཁང་གྱི་རྩྱིས་བེད་མེད་ལུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། གུང་སེང་ཐོབ་ཐང་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཞུ་སྤྲོད་
བས་པའྱི་སྐོར ། ༡་༢་༡༠། ཉྱིན ་ག་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅོག ་འཐེན་གནང་སོལ ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། ལས་བེད་ཀྱི་
ཞབས་ལོའ་ིདོད་ཉུང་བ་རྩྱིས་སྐོར་གནང་བའྱི་སྐོར།

༧༥་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༤

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། རྱིང་སོང་བུ་ལོན་སྒོར་ ༢༩༦,༦༧༥།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་
སྐོར། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། ༥་༢། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་འབབ་བའྱི་སྐོར།

༧༥་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༥་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༧
༧༥་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། རུམ་གདན་སྒོར་ ༡༤,༢༦༠།༠༠ ཚོང་བཅོལ་ཐད། ནར་འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་གང་
མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༥་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་འགོ་གོན་ཐད། འཐུས་ཤོར་ཡོད་ཚད་རྩྱིས་པར་ཁག་དཀྱི་ཞུས་ན་
འཐུས་མྱིན་ལ་སོང་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ངེས་གནང་དགོས།

༧༥་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། འཕྲལ་
འཁོལ་ཕུགས་འཕེར་དཀའ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ལན་འདེབས་ཕུལ་བ་འཐུས་མྱིན་ལ་སོང་། དཔལ་འབོར་ཐད་ཀྱི་
འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ལུགས་མཐུན་གནང་དགོས།
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༧༥ཇ་༤་༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། དེ་གའྱི་ལས་ཟུར་ནས་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༦,༠༠༧།༠༠ ཐད། ས་འགོ་ཟུར་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་རོ་
རེ་ནས་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༤,༣༨༠ ཡོད་པ་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༥་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། མཐའ་མའྱི་རྩྱིས་ཁ་ལུགས་མཐུན་བཟོ་འདོན་མེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་
དགོས།

༧༥་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། རྱིན་འོས་ཚོང་ཁང་དང་འབེལ་སྒོར་ ༡༤,༨༣༠།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་
ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་དགོས།

༧༥་ཇ་༧༽ རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། རྱིང ་སོ ང ་བུ་ལོ ན ་སྒོ ར ་ ༢༩༦,༦༧༥།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོ ས ་པའྱི་ཐད། སྒོ ར ་
༢༨༠,༤༥༤།༠༠ ཁོངས་སོ་སོར་སྤྲོད་ཟྱིན་པའྱི་འཕྲོས་སྒོར་ ༡༦,༢༢༡།༠༠ སྤྲོད་ཁོངས་མེད་ཚེ་འགན་ལྷན་ལ་ཁ
བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༥་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། འཕྲལ་
འཁོལ་ཕུགས་འཕེར་དཀའ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ལན་འདེབས་ཕུལ་བ་འཐུས་མྱིན་སོང་། དཔལ་འབོར་ཐད་ཀྱི་
འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ལུགས་མཐུན་གནང་དགོས།

༧༥་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྒོར་ ༡,༨༡༠།༠༠ འབབ་ཀྱི་ས་སྣུམ་ཆད་ཐོན་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་འབེལ་ཡོད་
ནས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༥་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྱིལ་སོལ་རྩེད་ཐང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་
འདྱིའྱི་རྱིགས་ཕག་བསྟར་སྐབས་རྩྱིས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ཕག་བསྟར་གནང་དགོས་ཞེས་གསལ་བ་
ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༧༥་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ཨར་ལས་འཆར་འགོད་པའྱི་ག་འབབ་སྒོར་ ༡༠༡,༤༣༠།༠༠ ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་
མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་ཞུ་དགོས།

༧༥་ཇ་༡༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་ལམ་ཆེན་གུན་གསབ་ཐད། གོང་རྱིམ་ནས་ཐད་
གཅོད་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཀ་ཀོར་མེད་པར་གང་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༥་ཇ་༡༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། འཕྲལ་
འཁོལ་ཕུགས་འཕེར་དཀའ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ལན་འདེབ ས་ཕུལ་བ་འཐུས་མྱིན་སོང་། དཔལ་འབོར་ཐད་ཀྱི་
འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པས་འགན་ལྷན་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ལུགས་མཐུན་གནང་དགོས།
༧༥་ཇ་༡༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༥་ཇ་༡༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༧༥་ཇ་༡༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་

དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལས་དོན་ཚན་ ༡༥ པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ པའྱི་དགོངས་དོན་ཕག་
བསྟར་ངེས་གནང་དགོས།

༧༥་ཇ་༡༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༢། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་འབབ་བའྱིཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལས་དོན་ཚན་ ༡༥ པའྱི་ནང་གསེས ༡ པའྱི་
དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས།
༧༦།

བྷན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་༢༠༡༢་་་༢༠༡༧

༧༦་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༥
༧༦་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༦ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༦་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༤
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་

གནས་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་སྐམ་ཆག་རྩྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥།
དངུལ་རྐྱང་ཉར་ཕོགས་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། ཁ་ལོ་བ་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་ནས་ཡོང་

བསད་སྒོར་ ༨,༣༥༠།༠༠སྐོར། ༡་༢་༩། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།ཤ༣་༡། སྒོར་ཤ༢༠,༠༠༠།༠༠

ལས་བརྒལ་ཏེ་དངུལ་རྐྱང་བྱུང་སོང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར།ཤ ༣་༣། དངུལ་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།ཤ
༣་༨། འབས་སོག་སེ་ཚན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གྱི་སྐོར།ཤ༣་༩། གཞུང་གུན་དོ་བདག་གནས་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་

སྐོར།ཤ༣་༡༠། ཚོགས་མྱིའྱི་དངུལ་བཅོལ་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར།ཤ༣་༡༡། མ་ཤེར་གསར་པ་བགོ་འགེམས་གནང་བའྱི་སྐོར།ཤ
༣་༡༣། འགན་ལྷན་ནས་ཁ་པར་དོད་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་སྐོར།

༧༦་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། དངུལ་གཉེར་ཟུར་པ་འཇམ་དབངས་རོ་རེ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།ཤ ༡་༢་༧། ཚོང་ཁང་དོ་དམ་པ་ནས་རྩྱིས་
ཆད་ཁོན་བསོམས་སྒོར་ ༣༧,༧༠༩།༠༠ སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༧༦་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། དངུལ་གཉེར་ཟུར་པ་འཇམ་དབངས་རོ་རེ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།ཤ༡་༢་༧། ཚོང་ཁང་དོ་དམ་པ་ནས་རྩྱིས་
ཆད་ཁོན་བསོམས་སྒོར་ ༣༧,༧༠༩།༠༠ སྐོར།

༧༦་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༠
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༧༦་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་
ལྟར་འགན་ལྷན་ནས་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༦་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ལས་གཞྱི་ཁྱིམས་མཐུན་བྱུང་མེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་
གྱི་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༦་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། དངོས་སོང་ལས་ལྷག་པའྱི་འགོ་གོན་བཏང་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲོས་མུ་མཐུད་ནས་
བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༦་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥་༣། རྩྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་བེད་མེད་དུ་གྱུར་བའྱི་ཅ་དངོས་
རྣམས་མུ་མཐུད་ཁ་དབང་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་མྱི་འཁེར་བར་ལུགས་མཐུན་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༦་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། སྐྱེད་ཁལ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྩྱིས་བཅོས་གནང་དགོས།

༧༦་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། ལས་བེད་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ནང་གསེས་ ༣་༧་༢། ལས་བེད་ཞབས་
འཕར་དོད་རྒྱག་སྤྲོད་ཞུས་པ་དང་། ༣་༧་༤། ངེས་མེད་གུང་སེང་དངུལ་བསྒྱུར་གནང་བ་རྣམས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་
ལྟར་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞེས་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༦་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༢། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༧༦་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༦་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་རྱིང་པ་དངོས་འབེལ་སྤྲོད་ཁུངས་མེད་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་
ཁ་བསྒྱུར་དང་འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༦་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། ༢༠༡༧།༣།༣༡ ཉྱིན་ངེས་ཅན་བསྡུ་
དངུལ་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་བསད་སྒོར་ ༤༨༩,༥༧༢།༠༠ ཡོད་པ་རྣམས་གང་མྱུར་རང་ཚོགས་བརྒྱུད་དཔལ་

འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་ཡང་ད་བར་འབུལ་ཐུབ་མྱི་འདུག་ན་ཀ་ཀོར་མེད་པར་འཕྲལ་དུ་
དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས།
༧༧།

མན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧

༧༧་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༥
༧༧་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༩

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༣་༡་༢། མཉམ་འབེལ་གྱི་ཆོག་མཆན་མེད་

པར་ས་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད་བས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༣། དོ་བདག་ལ་ཉེན་བར་དང་གོང་རྱིམ་ལ་ཞུ་སྙན་སྐོར། ༣་༡་༤། ས་ཁང་
རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ཧམ་བཟའྱི་ལས་གཞྱིར་ངོ་རྒོལ་དང་གཏོར་བཤྱིག་སྐོར། ༣་༡་༥། གཉྱིས་མོས་གན་ཡྱིག་ངོ་མ་མྱིག་སྟོན་བ་
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རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༦། རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་སྐོར། ༣་༡་༧། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར། ༣་༢། འཕྲུལ་རྨོས་སེ་
ཚན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༥་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༧༧་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༧་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༧་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཟོག་ཆད་དང་ཅ་དངོས་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། ལས་བེད་ཐོག་སྔ་འདོན་དང་རྩྱིས་
ཆད་ཡོང་བསད་སྐོར། ༡་༢་༧། སྔ་འདོན་གནང་ཕོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།

༧༧་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། སྔ་འདོན་གནང་ཕོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།

༧༧་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༥

༧༧་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཡོང་བསད་རྣམས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་
མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༧་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འཕྲུལ་རྨོས ་འཚོང་རྱིན་དང་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས ་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༧་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཡོང་བསད་རྩྱིས་གཙང་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༡༨༤༧ རེས་
མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་དང་འཕྲོས་མུ་མཐུད་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༧་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཟོག་ཆད་དང་ཅ་དངོས་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༠༥ ནས་མཉམ་དྲུང་
ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་ནས་ཟོག་ཆད་དངུལ་བསྒྱུར་གྱི་སྒོར་ ༢,༣༣༡།༠༠ ད་ལྟ་བར་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་ཚོགས་

རྩྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་བདའ་འདེད་བེད་འདུག་ཀང་སྒྲུབ་འཇལ་ཞུ་མྱི་འདུག་ན་སྱི་རྒྱུ་སྒེར་འཐྱིམ་དུ་
མ་སོང་བ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས།

༧༧་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ལས་བེད་ཐོག་སྔ་འདོན་དང་རྩྱིས་ཆད་ཡོང་བསད་ཐད། འགན་ལྷན་གོས་ཆོད་ཨང་ ༩ པའྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༧་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ནས་ཡོང་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་དོ་བདག་ནས་གང་མགོགས་སྒྲུབ་
འཇལ་མ་བས་ཚེ་བགེས་ཕོག་ནས་གཅོག་འཐེན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༧༧་ཇ༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་
འདེབས་སུ་ས་གནས་འགན་ལྷན་གྱི་གནང་སྒོ་ཇྱི་ཡྱིན་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས ་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༧༧་ཇ༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། མཉམ་འབེལ་གྱི་ས་ཁང་ཡུལ་མྱིར་ཁང་ག་གཡར་པོ་ཞུས་པའྱི་རོག་གེང་ཐད། མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༧་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན། ༣་༡། འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་
དགོས།

༧༧་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཤས་བདག་མྱི་མང་གྱི་དངུལ་བཅོལ་འཇོག་ཐད་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཕག་བསྟར་
དགོས་ཐད། འགན་ལྷན་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས།

༧༧་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༧་ཇ ༡༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༧་ཇ༡༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡། འབབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཉེས་ཆད་སྒོར་ ༢༩༩,༦༠༠།༠༠ ཕོག་པའྱི་ཐད། རེས་མའྱི་རྩྱིས་

ཞྱིབ ་སྐབས་སུ་སྒོར ་ ༢༩༩,༦༠༠།༠༠ ཉེས ་ཆད་བསྒྲུབ་པའྱི་བྱུང་འཛིན ་དང་། (Pradhan mantri garib
kalyan yojna) ལ་སྒོར་ ༡༠༠,༠༠༠།༠༠ ཕུལ་བའྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༧་ཇ་༡༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། ༢༠༡༨།༢།༡༨ ཉྱིན་ཕུལ་བའྱི་སྒོར་ཤ
༤༢༥,༩༩༣།༠༠ བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་དང་འཕྲོས་གང་མགོགས་རྩྱིས་འབུལ་ཞུ་དགོས།

༧༧་ཇ་༡༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་པ་དང་། གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་བར་ངེས་
པར་ཕུད་ཟྱིན་པ་དགོས།

༧༨།

༼དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས།༽

དཔལ་ལས་ཁབ་ཁོངས་བོད་མྱིའ་ྱི འཛིན་སྐྱོང་བདེ་དོན།

ལྷན་ཚོགས། (TAWS) རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༧༨ཀ༽ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༧༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༠། སྤྲོད་བསད་
སྐོར།

༧༨་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༧༨་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་གུང་སེང་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། རྩྱིས་ལོ་སྔོན་མའྱི་གུན་
གསབ་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུ་ལེན་གནང་བའྱི་སྐོར།
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༧༨་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༨་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༧༨་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤

༧༨་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སྱིག་འགལ་ལ་སོང་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་
ཙམ་གྱིས་སྱིག་མཐུན་ཆགས་ཐབས་མེད་ན། སྱིག་དོན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ་དང་།
སད་མར་ལན་གསལ་ལྟར་རྩྱིས་འགོ་ཉར་སྟངས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱིས་སྱིག་མཐུན་ལག་བསྟར་དམ་དོན་གནང་རྒྱུ་
ཡྱིན་གནས་འཁོད་པ་བཞྱིན་མཇུག་སྐྱོང་ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་གནང་དགོས།

༧༨་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲོས་ཡོང་བསད་ ༡,༠༥༦,༠༧༦།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་
སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༨་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༢། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་སྒོར་ ༤,༠༦༦།༠༠ ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་
ཀྱིས་ནར་འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༧༨་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢་༠། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་
མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་དང་། འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༧༩།

སོག་ར་བཀ་ཤས
ྱི ་དཔལ་འཁྱིལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༧༩་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༧༩་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༩ ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༧༩་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༧༩་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༩་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༧༩་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡
༧༩་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྒོར་ ༡༠,༠༤༤།༠༠ འདུག་པ་དཔལ་ལས་སུ་གང་མགོགས་ཕུལ་དགོས།
༨༠།

ར་སྟེང་རོ་ཞུན་རླངས་རས་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༨༠ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༨༠་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༠་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༨༠་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡
61

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར།

༨༠་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༠་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༠་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤
༨༠་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་གྱི་དངུལ་སྐྱེད་ཐོག་འབབ་ཁལ་བཅག་པའྱི་ཡོང་བསད་ཐད།
ཉྱིན་འགངས་ཞག་ཕུད་དུ་མ་སོང་བར་ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༠་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཟོག་ཁག་ཅྱིག་བེད་མེད་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་
རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༠་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༠་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༨༡།

སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༨༡་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༨༡་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༡་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༨༡་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༢་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༨༡་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༡་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༨༡་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠
༨༢།

མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༨༢་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༨༢་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༢་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༢་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༦། གཙང་ཁེ་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་དུས་ཐོག་མ་
བསྡུས་པའྱི་སྐོར།

༨༢་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་དོད་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་བསད་སྐོར།
༨༢་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་དོད་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་བསྡུ་འབུལ་ཞུ་བསད་སྐོར།
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༨༢་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

༨༢་༡༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༢་༢། འབུལ་འབབ་རྣམས་དཔལ་ལས་སུ་དུས་ཐོག ་མ་ཕུལ་བའྱི་ཐད། སྱིག ་འགལ་ལ་སོང་སྒོར ་
༢༤༤,༠༢༥།༠༠ ཡྱི་ཟླ་ལྔའྱི་སྐྱེད་འབབ་དཔལ་ལས་སུ་རྩྱིས་འབུལ་ཞུ་དགོས་ཤྱིང་། འབྱུང་འགྱུར་སྱིག་འགལ་མྱི་
འབྱུང་བར་དམ་དོན་གནང་དགོས།

༨༤་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༣། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་ལས་བེད་ཇྱི་ཡོད་
དང་། ཕོགས་ཐོབ་ཇྱི་ཡོད་བཅས་ཀྱི་ཐོ་བང་བྱིས་ཉར་ཐུབ་པར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་པ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་
གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༢་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༤། རྩྱིས་དེབ་འཐུས་ཚང་འབྱི་ཉར་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་
རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༢་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༥། འཛིན་ཆས་ཐོ་གཞུང་མ་དེབ་དང་ཟོག་ཐོའ་ི མ་དེབ་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། སྐབས་
༡༨ ཚོགས་ཆུང་ནས་སྐབས་ ༡༩ ཚོགས་ཆུང་ལ་ཟོག་དེབ་དང་འཛིན་ཆས་མ་དེབ་རྩྱིས་སྤྲོད་ཞུས་པ་རྩྱིས་ལོ་རེས་
མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༨༢་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༨༣།

ཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༨༣་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༨༣་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༣ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༨༣་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབུལ་ཞྱིབ་ཡུལ་མེད་པའྱི་སྐོར།

༨༣་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༣་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༣་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡
༨༣་ཇ་༡༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ལག་དངུལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཀའ་འཁོལ ་མེད་པར་དངུལ་འབབ་རང་བདེན ་
ཚོགས་ཆུང་དུ་ཟླ་གཅྱིག་བརྒལ་བར་ཉར་འཇོག་བས་པ་རྣམས་ལ་དུས་ཡུན་ཅྱི་སོང་ཡུལ་སོལ་དངུལ་ཁང་གྱི་སྐྱེད་
འབབ་སྒྲུབ་དགོས་གསལ་བ་ལྟར་རྩྱིས་སྐོར་གྱིས་གང་མགོགས་བསྡུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།
༨༤།

དཔལ་ལས་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རྩ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༨༤ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༡
༨༤་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༥
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རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་ལ་སྐྱེད་འབབ་ཉུང་བ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། འབབ་ཁལ་ཟུར་བཅད་
(TDS) དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།ཤ༡་༢་༥། གུན་གསབ་གུང་སེང་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་ཐོག་སྐྱེད་

འབབ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།ཤ༣་༣། བྱུང་འཛིན་བེད་སོད་ཐོག་སྟངས་འཛིན་སྐོར།

༨༤་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༨༤་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།

༨༤་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད།

༨༤་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༨༤ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

༨༤་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལྡྱི་ལྱི་ཕྱི་ཚོང་ཁང་ས་ཁང་བཙོངས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༨༤་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་ཐད། རེས་ལོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་
མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༤་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་ཐོག་སྐྱེད་འབབ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༤་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་

འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡ དང་
༣ བཅས་པར་འགལ་འཛོལ་བྱུང་འདུག་ན། དེའྱི་ནང་གསེས་ནང་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༨༤་ཇ་༥༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད ་བསད། ༢༠༡༦།༣།༣༡། ཉྱིན ་ཟུར་བཀོལ ་རྩྱིས ་ཁ་ནང་གསལ་སྤྲོད ་བསད་སྒོར ་

༤,༤༦༧,༢༥༤།༨༠ དང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྩྱིས་ཁོངས་སྒོར་ ༡༢༡,༦༠༠།༠༠ བཅས་སྤྲོད་བསད་གསལ་བ་
གཉྱིས་དུས་འགངས་སུ་མ་སོང་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༨༥།

དཔལ་འབོར་ཁབ་ཁོངས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༨༥་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༣
༨༥་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། Boarding Pass མཉམ་སར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་
གོན་སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར།

༨༥་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༨༥་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སྤྲོད་བསད།
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༨༥་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ལས་གཞྱི་དུས་ཐོག་ལག་བསྟར་དང་མཇུག་སྐྱོང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།

༨༥་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༥་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༠
༨༥་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་

དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡ དང་ ༣ བཅས་
པར་འགལ་འཛོལ་བྱུང་འདུག་ན། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༨༥་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། (༡) (༢) བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་གནང་བ་ལས་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་མེད་པའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་
སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡ དང་ ༣ བཅས་པར་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་ན།
དེའྱི་ནང་གསེས་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༨༥་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ལས་གཞྱི་དུས་ཐོག་ལག་བསྟར་དང་མཇུག་སྐྱོང་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་
གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༥་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཐུབ་མེད་པའྱི་ཐད། ཡར་ཐོན་
ཚོང་པ་བདུན་ཁོངས་ནས་ཚོང་པ་བཞྱི་ནས་ད་བར་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའྱི་འབྲུ་དོན་ལྟར་བསྒྲུབས་ཐུབ་མེད་པར་

སོང་ད་བར་རོགས་སྐྱོར་མ་དངུལ་ཁེ་ཕན་ཞུ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་བྱུང་མྱི་འདུག་པས་ཁ་གསལ་དན་རྟགས་བཅས་མྱིག་སྟོན་
དགོས།

༨༥་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། seed Fund དངུལ་འབོར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་བེད་སོད་
གནང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མྱིན་དན་རྟགས་དགོས།

༨༥་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་
དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡ དང་ ༣ བཅས་
པར་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག་ན། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༨༥་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་རྱིམ་བསགས་ཏེ་རོ་ཞུན་རླངས་རས་གཏའ་འཇོག་
ཡྱིན་ལུགས་གསལ་ཡང་། དན་རྟགས་མྱི་འདུག་པས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༨༥་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། ༡༡༤,༧༡༩།༠༠ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལོའ་ི ནང་ཡང་རྩྱིས་གཙང་བྱུང་མྱི་
འདུག་ན་སྤྲོད་བསད་ཁག་དངོས་འབེལ་སྤྲོད་དགོས་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༥་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། གང་མགོགས་
བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
65

༨༥་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ༢༠༡༦།༣།༣༡ ཉྱིན་རྩྱིས་གསལ་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༦,༧༣༠,༠༦༩ གང་
མགོགས་རྩྱིས་གཙང་དགོས།
༨༦།

དོན་འགྲུབ་གྱིང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༨༦་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༨༦ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༤

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། ཕོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཡྱིག་ཆ་ཉར་འཇོག་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༣།
ཁྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༠ ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢་༠ སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༨༦་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༨༦་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། ཕོགས་ཐོབ་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཡྱིག་ཆ་འཇོག་ཉར་དགོས་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་
བསད་སྐོར། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༨༦་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༦་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༨༦་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢

༨༦་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། རྩྱིས་སྤྲོད་རྩྱིས་ལེན་ཁམས་དྭངས་བྱུང་མེད་པའྱི་ཐད། སྐྱོན་གནད་འདྱི་བཞྱིན་རྒྱུན་རྱིང་ལྷག་
ལུས་སུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་བར་ངེས་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པར་དགོས།

༨༦་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༣། ཁྱིམས་ཡྱིག་ཕག་བསྟར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
དང་། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དགོངས་དོན་དང་། གཞན་ཡང་དཔལ་ལས་ནས་བཀོད་ཁབ་བཏང་
བའྱི་དགོངས་དོན ་གཞྱིར ་བཟུང་། སེ་ཚན་དེ་དག་ནས་ཕོག ས་ཐོབ ་བརྒྱ་ཆ་ནར་འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་གང་
མགོགས་བསྡུ་བཞེས་གནང་ཐུབ་པ་དགོས།
༨༧།

ཨོ་ཌྱི་ཤ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་།༼ཨོ་རྱི་ས༽ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༨༧་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༨༧་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༧ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༨༧་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༨༧་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༧་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༨༧་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠
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༨༨།

སྱིར་བོད་ཚོགས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༧

༨༨་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༨༨ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༨་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༨༨་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དངུལ་དེབ་བྱིས་ཉར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༢་༣། མྱི་འབོར་ཐོ་གཞུང་མ་དེབ་བདག་ཉར་དགོས་
པའྱི་སྐོར། ༢་༤། དཔྱ་དེབ་དང་བྱུང་འཛིན་སོགས་ཀྱི་ཟོག་ཐོའ་ི མ་དེབ་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་
སྐོར།

༨༨ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༨་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༨་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠
༨༩།

གངས་སྐྱྱིད་ལས་བེད་གསོལ་ཚང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༨༩་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༡
༨༩་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༦

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རོ་ཞུན་རླངས་རས་ཕུ་རྱིལ་མ་ཚང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། བཟའ་འབྲུའྱི་རྱིགས་ལ་ཟོག་དེབ་འཐུས་
ཚང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༡། རོ་ཞུན་རླངས་རས་ཕུ་རྱིལ་མ་ཚང་བའྱི་སྐོར།ཤ༣་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་
བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྒོར་ ༩༤༢།༠༠ སྐོར། ༣་༣། རྩྱིས་ཟུར་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་གུང་སེང་འཕར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།

༣་༤། ཟོག་དེབ་འཐུས་གཙང་བྱིས་ཉར་མེད་པ་དང་། དངོས་ཟོག་རྩྱིས་འགོ་དབེ་འབེད་ཁམས་གཙང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༤་
༢་༠། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༨༩་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༨༩་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། འཕར་གོན་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར།
༨༩་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༩་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༨༩་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤
༨༩་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་ཐད། སྔོན་རྩྱིས ་
བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་རྱིགས་ནྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་པས་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་
ཙམ་གྱིས་འཐུས་མྱིན་ལ་སོང་། ངེས་པར་དུ་ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།
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༨༩་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན། ༡་༢་༢། རོ་ཞུན་རླངས་རས་ཀྱི་གཏའ་འཇོག་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རྩྱིས་ལོ་
རེས་མའྱི་བར་རེད་སོན་གནང་ཐབས་གནང་དགོས།

༨༩ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༨༩་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༠།

ར་ས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༧

༩༠་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༩༠་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༠་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༩༠་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ནང་གསེས། ངེས ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། ནང་
གསེས ། ༤ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དུས་ཐོག་དཔལ་ལས་སུ་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༩༠་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༠་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༩༠་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤

༩༠་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སེ་ཚན་ཁག་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་བདག་ཉར་མེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་
ལྟར་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་བར་གང་མགོགས་ཐོ་གཞུང་བསྡུ་བཞེས་གནང་དགོས།

༩༠་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དུས་ཐོག་དཔལ་ལས་སུ་མ་ཕུལ་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༠་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། འགེངས་ཤོག་རྣམས་འཐུས་གཙང་བཀང་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༠་ཤཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བྱུང་འཛིན་བོར་བརླག་ཤོར་བའྱི་ཐད། ཚོགས་མྱི་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བྱུང་འཛིན་རྱིང་

པ་བེད་སོད་ཟྱིན་པ་ཨང་། ༩༡༩༢༠༡ ནས་ ༩༡༩༦༠༠ དང་། ༩༦༦༤༠༡ ནས་ ༩༦༦༨༠༠ བར་དེབ་གངས་བོར་
བརླག་ཤོར་པ་རེས་ལོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་པར་རེད་སོན་དགོས་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་མ་རེད་ཚེ་འབེལ་ཡོད་གོང་རྱིམ་ནས་ཐག་
གཅོད་ནན་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ།
༩༡།

བྷེང་ལོར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧

༩༡་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༩༡་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༡་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
68

༩༡་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡་༢། དཔྱ་དངུལ་བྱུང་འབབ་རྣམས་བྱིས་འགོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༢་༡་༣། འབུལ་འབབ་རྣམས་
དཔལ་ལས་སུ་དུས་ཐོག་མ་ཕུལ་པའྱི་སྐོར། ༢་༡་༤། བྱུང་འབབ་དུས་ཐོག་ཞྱིབ་བསྡུར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༢་༣། སྱིག་
གཞྱི་ལག་བསྟར་མ་བྱུང་པའྱི་སྐོར།

༩༡་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༡་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༩༡་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡

༩༡་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་བོད་མྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྣམས་ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་
བཞེས་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༢། མེའ་ོ ཆོས་འཕེལ་གྱིང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦།

༩༢་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༩༢་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༢་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣
རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ཕོག ས་ཐོབ་ཐོ་གཞུང་ཡྱིག ་ཆ་ཉར་འཇོག ་དགོས ་པའྱི་སྐོར ། ༡་༢་༢། རྩ་འཛིན ་བཞྱིན་ཕག་
བསྟར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། སྒོར་ ༥,༡༢༧ བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༩༢་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༩༢་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༢་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༩༢་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག༠
༩༣།

རོར་གྱིང་བསུ་ན་མདའ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༩༣་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༩༣་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༣

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དེ་གའྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་དངུལ་མཉམ་བསེས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༢་༢། དཔྱ་
དངུལ་སྒོར་གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༩༣་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༩༣་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། དངུལ་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སྟོན་
མེད་པའྱི་སྐོར།
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༩༣་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༣་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༩༣་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག༣

༩༣་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན། ༡་༢་༡། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཆད་གསབ་མ་བསྡུས་པའྱི་ཐད། བསྡུ་འབུལ་
ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དངོས་དོན་ཡྱིན་ཚེ། སྱིག་དོན་གཞྱིར་བཟུང་ཆག་ཡང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༣་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན། ༣་༡ ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༩༣་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན། ༣་༢ སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༤།

ས་ལུ་སྒ་ར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༧

༩༤་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༩༤་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༤་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༩༤་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༩༤་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༤་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༤་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡
༩༤་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བྱུང་འཛིན་གྱི་གནས་སྟངས་གསལ་བའྱི་ཐོ་གཞུང་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༩༥།

སོག་ར་བམས་པ་གྱིང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༩༥་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༩༥་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༥་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༥་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༢་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༩༥་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༥་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༩༥་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠
༩༦།

བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༩༦་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༩༦་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༩༦་ག༽ མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༦་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༢་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༩༦་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༦་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༩༦་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠
༩༧།

ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༩༧་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས།༣
༩༧་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༧་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༠། ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢་༠། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༩༧་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༩༧་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༧་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༩༧་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠
༩༨།

ཀུམ་རའོ་སྒ་པ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༩༨་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༩༨་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༨་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༩༨་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཟུར་རྩྱིས་སྐོར།
༩༨་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༨་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༨་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠
༩༩། སོན་ཌོ་བཀ་ཤས
ྱི ་གྱིང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༩༩་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༩༩་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༩་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༩༩་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༩༩་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༩༩་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༩༩་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢
༩༩་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དངུལ་དེབ་བྱིས་ཉར་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་སྙན་ལན་མྱི་འདུག་པས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་
སྐབས་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་དགོས།

༩༩་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། དཔྱ་དེབ་དང་བྱུང་འཛིན་སོགས་ཀྱི་ཟོག་ཐོའ་ི མ་དེབ་ཐད། རྩྱིས་སྙན་ལན་མྱི་འདུག་པས་རེས་
མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་དགོས།
༡༠༠།

བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༠༠་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༡༠༠་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༠་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༠༠་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༠༠་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༠་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༠༠་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢

༡༠༠་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་བསྡུས་བཞེས་དགོས་པའྱི་ཐད། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་
སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༠་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། མ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་བའྱི་དངུལ་འབོར་སྱིག་གསལ་ལྟར་དུས་ཐོག་རྩྱིས་འབུལ་དགོས་
པའྱི་ཐད། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༡།

བལ་ཡུལ་འཇོར་པ་ཀྱི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༡༦

༡༠༡་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༡༠༡་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༡་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༠༡་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༠༡་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༡་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༡་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡
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༡༠༡་ཇ ༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། རྩྱིས་སྙན་ནང་གསལ་སྒོར་ ༡,༣༧༠ གང་མྱུར་དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་
དགོས།

༡༠༢། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༠༢་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢
༡༠༢་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༢་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༠༢་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་འབབ་དུས་ཐོག་མ་
ཕུལ་པའྱི་སྐོར།

༡༠༢་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༢་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༢་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡
༡༠༢་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཕོགས་ཐོབ་ཐོ་གཞུང་ཉར་འཇོག་དགོས་པའྱི་ཐད། ཕོགས་ཐོབ་ཐོ་གཞུང་ཉར་འཇོག་བས་
ཡོད་པ་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༣། སེལ་ཀོབ་བདེ་སར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༢༠༡༦

༡༠༣་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༡༠༣་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༣་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༣་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་འབབ་དུས་ཐོག་མ་
ཕུལ་བའྱི་སྐོར།

༡༠༣་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༠༣་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༣་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠
༡༠༤། ཤྱི་ལོང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༠༤་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡
༡༠༤་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༤་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༤་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡།ཤཕོགས་ཐོབ་ཐོ་གཞུང་ཉར་འཇོག་དགོས་
པའྱི་སྐོར།
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༡༠༤་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༤་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༠༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཤེས་རྱིག་ནས་འཕྲོས་དོན་གནང་མཁན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་
ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་རྩྱིས་སྐབས་དགུ་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།
༼ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས།༽

༡༠༥། ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རྩ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦
༡༠༥་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༤
༡༠༥་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༡༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡།ཤཕོགས་ཐོབ་ཐོ་གཞུང་ཉར་འཇོག་དགོས་པའྱི་ཐད།ཤ༣་༡། པར་སྐྲུན་སེ་ཚན་གྱི་ལས་དོན་ཚགས་
ཚུད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དགོས་སྐོར། ༣་༡་༡། ཐུགས་སང་ལེགས་བཅོས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་

སྐོར། ༣་༡་༢། པར་སྐྲུན་ཐོ་དེབ་འགོད་ཉར་དང་སྟངས་འཛིན་དགོས་སྐོར། ༣་༢། ལྡྱི་ལྱི་ལས་དབུས་ཀྱི་ཟོག་བཤེར་འཐུས་
ཚང་བྱུང་མེད་སྐོར། ༣་༤། ཐོབ་གསེང་འཕར་མའྱི་སྐོར། ༣་༥། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་འཕར་འབབ་ནས་སན་དོད་དང་

གསོག་དངུལ་གཅོག་དགོས་སྐོར། ༣་༧། ཚོང་ཁང་གྱི་ཡོང་འབབ་དུས་ཐོག་རྩྱིས་འབུལ་དང་སྟངས་འཛིན་དགོས་སྐོར།
༣་༨། ཁང་ག་ཐོ་དེབ་བྱིས་ཉར་གྱི་སྟངས་འཛིན་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༩། སྣུམ་འཁོར་ Scorpio བེད་མེད་ཕྱིར་ཚོང་ཞུ་

དགོས་ཇྱི་དགེའྱི་སྐོར། ༣་༡༠། གཏའ་འཇོག་མ་དངུལ་གྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་སྐོར། ༣་༡༡། བལ་ཡུལ་
ཡན་ལག་གྱི་ཚོང་དངུལ་ཡོང་འབབ་རྩྱིས་འབུལ་སྐོར། ༣་༡༢། ཆོད་གན་ལས་བེད་བསྐོ་གཞག་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་ཁ་གསལ་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༡༠༥་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣

རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༣་༦། ཟུར་རྩྱིས་བདག་ཉར་གནང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༥་༡། ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་
ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གསལ་ཁ་བཏོད་དགོས་སྐོར།

༡༠༥་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢
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རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ར་ས་ཤེས་དཔར་ནས་ཟོག་ཆད་འབོར་ཆེན་ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། ཟོག་བེད་མེད་ལོ་ཁམས་སོ་
སོར་རྩྱིས་བསུབ་དགོས་སྐོར།

༡༠༥་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༠༥་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༥་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧

༡༠༥་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། འགོ་རྒྱུགས་མེད་པའྱི་ཟོག་ལྷག་ལོ་མང་རྱིང་འབོར་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་
ལྟར་དངུལ་བསྒྱུར་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་གནང་གལ།

༡༠༥་ཇ་༢༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྩྱིས་ཁག་ཆ་ཚང་ཡྱིད་ཆེས ་དགེ་རྩའྱི་རྩྱིས་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་ཟླ་སྱིལ་དགོས་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གནང་དགོས།

༡༠༥་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་ཐད། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་མཐུན་
པ་བཟོ་དགོས།

༡༠༥་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། ལས་དབུས་དང་ཡན་ལག་བར་ཟོག་གཏོང་ལེན་རྫུན་བཟོ་བས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༥་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༥་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། འཕྲོས་སྒོར་ ༧༤༢,༠༥༥ གང་
མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་ཕུལ་ཏེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦། ཅོན་ཏ་ར་སམོཊ་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་༢༠༡༦

༡༠༦་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣༠
༡༠༦་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༦་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལས་ཤག་ཨར་རྒྱག་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། ཐབ་ཚང་གྱི་ཟོག་དེབ་ཉར་འཇོག་
འཐུས་ཚང་མེད་སྐོར།

༡༠༦་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༠
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། རྩྱིས་ལོ་སྔ་མའྱི་འགོ་གོན་རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་ནང་རྩྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧། ཕྱི་རྒྱལ་

རོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་ལེན་བེད་གནང་སྐོར། ༡་༢་༨།ཤའབབ་ཁལ་ཤTDS གཅོག་འཐེན་མ་ཞུས་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། ༡་༢་
༩། འགོ་གོན་ཆེ་ཁག་ལ་རྱིན་ཚན་འགན་ཤོག་ལེན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༤་༠། རྩྱིས་ལོ་སྔ་མའྱི་འགོ་གོན་རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་

ནང་རྩྱིས ་ཁུར་ཞུས་སྐོར། ༣་༥། སྒོར་ ༢༠,༠༠༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་དངུལ་རྐྱང་ཞུ་སྤྲོད་སྐོར། ༣་༧་༡། ཐོབ་གསེང་
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དངུལ་བསྒྱུར་ཐོག་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་གནང་སྐོར། ༣་༧་༢། སྒོར་ ༣,༥༨༧ འབབ་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་འཕར་མ་ཕྱིར་
བསྡུ་དགོས་སྐོར། ༣་༨། ཟོག་ཆད་འབབ་སྒོར་ ༥,༨༥༩།༣༨ བསྡུ་བཞེས་དགོས་སྐོར། ༣་༩། ཐབ་ཚང་བཟའ་བཅའྱི་
ཟོག་འཕར་མ་ཐོན་པའྱི་སྐོར།

༡༠༦་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༤
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། དགུན་ཁའྱི་གོན་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༡་༢་༡༢། སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་

རྩྱིས་ཁའྱི་བྱུང་སོང་ཁག་ལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༥། སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་རྩྱིས་ཁའྱི་བྱུང་སོང་
ཁག་ལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༠། སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་རྩྱིས་ཁའྱི་བྱུང་སོང་ཁག་ལ་སྔོན་རྩྱིས་
བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།

༡༠༦་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༦་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༨

༡༠༦་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། དགུན་ཁའྱི་གོན་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་
སྐབས་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་གྱིས་མཇུག་སྐྱོང་དགོས།

༡༠༦་ཇ༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་
སེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་མ་འོངས་འདྱི་རྱིགས་མ་ཡོང་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཚད་འཕེར་བེད་དགོས།

༡༠༦་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལ་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་གྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་
ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་མ་འོངས་འདྱི་རྱིགས་མ་ཡོང་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཚད་འཕེར་བེད་དགོས།

༡༠༦་ཇ༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༠། ཐོ་གཞུང་རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་
རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༡། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམས་མྱི་
འདུག་ཟེར་བས་འཐུས་མྱིན་ལ་བརྟེན། མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༢། སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་རྩྱིས་ཁའྱི་བྱུང་སོང་ཁག་ལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད།
སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱུང་དོན་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༣། ཐབ་ཚང་བཟའ་འབྲུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༦༣,༢༢༥།༤༠ ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་
ལམ་སྟོན་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༤། ཐོ་གཞུང་དང་རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༥། སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་རྩྱིས་ཁའྱི་བྱུང་སོང་ཁག་ལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད།
སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱུང་དོན་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༠༦་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡། ཟུར་ཕོགས་དུས་ཐོག་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། དེ་གའྱི་དགེ་ལས་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་༢༦
ནང་གསེས་ ༦ འགལ་བར་སོང་། དེའྱི་ལན་དུ་མ་འོངས་པར་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་དམ་དོན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་
ཙམ་གྱིས་འཐུས་མྱིན་ལ་སོང་། སྱིག་འགལ་སོང་བར་ཉེས་ཆད་ཅྱི་བཅད་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་
རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། འགོ་གོན་ཆེ་ཁག་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་ལེན་མེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་དབུས་
ས་གཉྱིས་ཀར་དེ་ལྟའྱི་འགོ་ལུགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཕྱིར་འདྱི་བ་འདྱི་བས་ཀྱི་དན་རྟགས་རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་སྐབས་མྱིག་
སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦་ཇ་༡༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་བེད་མེད་མུ་མཐུད་རྩྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
རྩྱིས་ལོ་རེས་མ་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦་ཇ་༡༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦་༡། རྩྱིས་ཁར་རྩྱིས་སོར་དགོས་ཐད། རེས་ལོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་
རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦་ཇ་༡༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦་༢། དངུལ་འབབ་བསྡུ་བཞེས་དགོས་ཐད། མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་ལོ་རེས་མ་
བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦་ཇ་༡༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༠། སོབ་ཕྲུག་བདེ་དོན་རྩྱིས་ཁའྱི་བྱུང་སོང་ཁག་ལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད།
སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱུང་དོན་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༦་ཇ་༡༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། སྒོར་ ༡༥༩,༥༦༧།༨༨ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༠༦་ཇ་༡༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྒོར་ ༥༢༨,༤༤༧།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༠༦་ཇ་༡༨༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆ་ཐད། མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༧། བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་སམོཊ་ཉྱིན་སོབ་དང་དགེ་ཕའྱི་ཚོགས་ཆུང་། རྩྱིས་ལོ་༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༠༧་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༦
༡༠༧་ཁ༽མང་ཚོགསས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བདུན་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༧

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས ་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། བཀའ་འཁོལ ་མེད་པར་ཁ་བསྒྱུར་

བཏང་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༦་༡། གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་གྱི་དངུལ་ལྷག་སྐོར།
༧་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༧་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༠༧་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༠༧་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྒོར་ ༢,༢༨༠།༠༠ ཡྱི་ཟོག་རྩྱིས་ཁེར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥་༡་༢། གསོག་འཇོག་དངུལ་ཁང་
གྱི་དངུལ་ལྷག་སྐོར།

༡༠༧་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༠༧་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༧་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག༧
༡༠༧་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༣། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྒོར་ ༢༦༣,༠༠༠ ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་

དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས ། དངུལ་རྩྱིས ་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསེས ༣ པ་དང་འགལ་འདུག་ན། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༡༠༧་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༤། རྩྱིས་ཁ་ཨ་མ་ནང་གསལ་འབབ་ཁལ་ TDS ཡོང་བསད་སྐོར། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་
གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༧་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༥༠,༡༠༨ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས ་ཐད། འཕྲོས ་སྒོར་
༤༢,༤༣༦ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༧་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། དགོས་མཁོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་ཐད། རོགས་དངུལ་ཡྱིན་
སྟབས་དགོས་མཁོ་མེད་ཀང་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བ་དང་། སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བ་དེ་ཡང་གཏོང་སར་མ་

བཏང་བའྱི་སྐྱོན་གནད་འདྱི་རྱིགས་བཟང་སོད་དང་འགལ་ཞྱིང་། བོད་མྱི་སྱིའྱི་མཚན་མཐོང་ལ་གནོད་ཉེན་ཆེ་སྟབས་མ་
འོངས་པར་དེ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བར་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀས་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས།

༡༠༧་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། སྒོར་ ༥༧,༩༦༧།༠༠ མུ་མཐུད་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༧་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྒོར་ ༡༤༩,༧༥༨།༠༠ མུ་མཐུད་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༧་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༡་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་ཐད། བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༣ པ་དང་འགལ་འདུག་ན། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།
༡༠༨།

སམོཊ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༠༨་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༤
༡༠༨་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༩

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༣་༡། རྩྱིས་ཆད་ཐོན་སྐོར། ༡་༣་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་སྐོར། ༢་
༡། སྱིར་བཏང་རྩྱིས་ཁའྱི་ནང་ཕྱི་དངུལ་རྩྱིས་ཁུར་ཞུས་སྐོར། ༢་༢། སྱིར་བཏང་རྩྱིས་ཁའྱི་དངུལ་ཁང་དངུལ་དེབ་ཀྱི་
སྐོར། ༢་༣། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་སྐོར།
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༢་༤། དམྱིགས་བསལ་ཕོགས་ཡོད་གུང་སེང་དངུལ་སྒྱུར་སྱིག་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༢་༥། འགོ་གོན་ལ་སྟངས་

འཛིན་དགོས་སྐོར། ༥་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར། ༥་༢། བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༠༨་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༠༨་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྱིར་བཏང་རྩྱིས་ཁའྱི་ནང་ཕྱི་དངུལ་རྩྱིས་འཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། འགོ་གོན་ལ་སྟངས་
འཛིན་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༢་༡།ཤབཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ནང་གསལ་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་གོན་བརྒྱ་ཆ་ལས་མང་བ་གཅོག་
ཆ་གནང་བའྱི་སྐོར།

༡༠༨་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས།༩

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་གོན་ལ་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་
༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༧་༢་༡། སྤྲོད་བསད་སྒོར་ ༢༥,༩༩༧།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༨་༡། སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་

མེད་པའྱི་སྐོར། ༩་༡། ཡོང་བསད་ཀྱི་སྐོར། ༩་༢། སྤྲོད་བསད་ཀྱི་སྐོར། ༡༢་༡། ཡོང་བསད་ཀྱི་སྐོར། ༡༢་༢། སྤྲོད་བསད་ཀྱི་
སྐོར།

༡༠༨་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༨་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༢
༡༠༨་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་

འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༣ པ་
དང་འགལ་འདུག་ན། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༡༠༨་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་གོན་ལ་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་
ཀ༽ ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་རྒྱ་ཟུར་སར་ཞུས་ཞེས་དང་། ཁ༽ སྱིལ་འཛིན་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཟུར་སར་ཞུས་
ཞེས་གསལ་ན་ཡང་ཟུར་སར་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་ན་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༠༨ཇ་༣་༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕྲོས་སྒོར་ ༢༡༩,༦༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༠༨་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། གཙང་བཟོ་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་
དང་འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༠༨་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༧་༢་༡། སྤྲོད་བསད་སྒོར་ ༢༥,༩༩༧ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་སོང་ཁ་ཨང་
༥༤ ཐོག་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་ངོ་བཤུས་ཟུར་སར་ཞུས་ཡོད་བཅས་གསལ་ན་ཡང་ཟུར་སར་མྱི་འདུག་པས་རེས་
མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༠༨ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༨་༡། སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་ཐད། དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་མྱིག་སྟོན་
གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༨་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༨་༢། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ནར་འགངས་སུ་མ་
བཏང་བར་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༨་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༩་༡། ཡོང་བསད་ཀྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༨་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༩་༢། སྤྲོད་བསད་ཀྱི་ཐད། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་
དང་འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༨་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༡་༡། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་
རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༨་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༢་༡།ཤཡོང་བསད་ཀྱི་ཐད། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་
སྟོན་དང་འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༨་ཇ་༡༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༢་༢།ཤསྤྲོད་བསད་ཀྱི་ཐད། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་
སྟོན་དང་འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩། སེ་ར་ལྡུན་ལས་རྱིགས་སོབ་གཉེར་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༠༩་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༢
༡༠༩་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༩་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིག་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༠༩་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། སྒོར་ ༡༧,༨༤༢།༠༠ འབབ་ཀྱི་བཟའ་འབྲུའྱི་ཟོག་དེབ་ནང་བཀོད་འཚེམས་གྱུར་སྐོར།

༡༠༩་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༩། དངུལ་བཅོལ་སྒོར་ ༣,༤༠༠ དུས་སྱིན་ཡང་སར་གསོ་མ་གནང་
བའྱི་སྐོར།

༡༠༩་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༠༩་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༡

༡༠༩་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ས་ཆ་མྱིང་བསྒྱུར་ཞུ་ཐབས་ཐད། ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་ལས་དོན་དུ་སོང་འབེལ་ཡོད་ནས་
ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་གང་མགོགས་མྱིང་བསྒྱུར་གནང་དགོས།
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༡༠༩་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལས་བེད་གསོག་དངུལ་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གསོག་དངུལ་ལས་ཁུངས་སུ་
འབུལ་དགོས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་བཅད་ཁ་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༡༠༩་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ལོ་གསར་དོད་སྒོར་ ༡,༠༠༠།༠༠ སྱིག་འགལ་སོང་བཏང་བའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་དན་
རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སེ་ལ་ཁུའྱི་བོད་ཁྱིམ་ཟ་ཁང་བཟོ་བཅོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་དན་རྟགས་
རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། ཟ་ཁང་གྱི་བཟའ་བཅའྱི་ཟོག་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་དན་རྟགས་
རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། སོབ་དོད་སྒོར་ ༡,༦༠༠ གང་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་དོ་བདག་
འབེལ་བ་ཞུས་ཟྱིན་པས་རྱིང་མྱིན་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་རེ་མཆྱིས་གསལ་བ་ལྟར་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། གནས་ཡུལ་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་བཞྱིན་འབབ་ཁལ་གཅོག་འཐེན་གནང་ཡོད་མེད་ཁ་
གསལ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་
གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༨། བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སོང་སྒོར་ ༡,༠༢༣,༠༤༩།༥༠ ཐད། ལན་འདེབས་སུ་དན་རྟགས་རེས་
མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༩། དངུལ་བཅོལ་སྒོར་ ༣,༤༠༠།༠༠ དུས་སྱིན་ཡང་སར་གསོ་མ་གནང་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་
ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་གྱི་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༠༩་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༠༩་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༠།

བྷེང་ལོར་བོད་ཁྱིམ་སོད་ཤག རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་་༡༥

༡༡༠་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས།༨
༡༡༠་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༠་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༡༠་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཡོང་བསད་རྩྱིས་བསུབ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་མྱིག་སྟོན་དགོས་སྐོར།

༡༡༠་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༡༠་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༠་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག༧
༡༡༠་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སོབ་ཡོན་འཕར་མ་སོང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༠་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རྩྱིས་ཟུར་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ནས་སྒོར་ ༧༤༧,༥༨༢ སོབ་ཡོན་འཕར་འཐོལ་ཞུ་སྤྲོད་དང་སྒེར་
བཟོས་བས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༠་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཁ་པར་འགོ་གོན་གྱི་ངོ་སོང་ཉྱིས་ཟློས་བཏང་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༠་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སོབ་ཡོན་འཕར་ཐོལ་སོང་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༠་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༡༡༠་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༠་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༡།

ར་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་སོབ་གྲྭའྱི་ཟུར་དངུལ་ལས་སོབ་བདེ་དོན་སེ་ཚན། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༡༡་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༡༡༡་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༡་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༡༡་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༡༡་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣

རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡།ཤསྤྲོད་བསད་དང་ཡོང་བསད་རྱིང་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༡༡་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡།ཤསྤྲོད་བསད་དང་ཡོང་བསད་རྱིང་པའྱི་
སྐོར།

༡༡༡་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢
༡༡༡་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༡་ཇ་༢ ༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༢། གོ་པ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༡༢་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༡༡༢་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༢་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༡༢་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྩྱིས་ལོ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་གོན་རྩྱིས་ཁུར་

མ་བས་པའྱི་སྐོར ། ༣་༢། གསོལ ་ཕོག ས་ཐོལ ་འབབ་ཞུ་སྤྲོད ་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར ། ༣་༤། གསོལ ་ཕོག ས་འཕར་སྤྲོད ་སྒོར ་
༡༣,༥༠༠།༠༠ ཕྱིར་བསྡུ་དགོས་སྐོར། ༣་༥་༡། ཕེ་སན་ Baking powder རྒྱ་མ་ ༡༢ ཅན་ཟོག་དེབ་ནང་རྩྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་
སྐོར། ༣་༥་༢། སན་ས་ཟོག་ལྷག་རྒྱ་མ ༡༢་༥༠ རྩྱིས་ཁུར་ཞུ་འཚེམས་སོང་བའྱི་སྐོར།

༡༡༢་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། རྩ་དགོངས་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་དོད་དང་གཏའ་འཇོག་
གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།

༡༡༢་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༢་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤
༡༡༢་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ས་ཆའྱི་མྱིང་བསྒྱུར་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་གྲུབ་འབས་
སོན་པ་གནང་དགོས།

༡༡༢་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། རྩ་དགོངས་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་དོད་དང་གཏའ་འཇོག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད།
སྒོར་ ༦,༥༠༠།༠༠ ཕྱིར་སོག་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་དང་། སྒོར་ ༥༠,༥༠༠།༠༠ བྱུང་གཞན་ཁག་ནང་ཁེར་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་
མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དང་འཕྲོས་སྒོར་ ༥༠༠།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༢་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༢་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༣། ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁྱིམ་སོད་ཤག རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༡༣་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༨

༡༡༣་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༤རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བོད་ཁྱིམ་རྩྱིས་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་མ་དེབ་ལེའུ་ ༣ དང་རྒྱ་གར་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་ཆགས་པའྱི་སྐོར ། ༣་༢། དངུལ་ཁང་འདུམ་

སྱིག་རྩྱིས་ཤོག་ནང་གསལ་སྒོར་ ༣,༡༧༠།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༣། འབབ་ཁལ་ཡྱིག་ཆ་བསྡུ་ཉར་དགོས་སྐོར། ༣་༥།
ཟ་ཁང་བོགས་མར་བཏང་བའྱི་གན་ཡྱིག་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་སྐོར།

༡༡༣་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༡༣་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༡༣་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༣་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༣་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤

༡༡༣་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་
པའྱི་རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་ཐད། སྐྱོན་གནད་འདྱི་བཞྱིན་མུ་མཐུད་བྱུང་འདུག་ན། རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཁད་ཐད་བོད་ཁྱིམ་སྱི་
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ཁབ་ལས་ཁུངས་སུ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་པ་བཟོ་དགོས་ཤྱིང་། མ་འོངས་པར་གཞུང་སེམས་ཆེར་སྐྱེད་ཀྱིས་
འདྱིའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཡྱིད་གཟབ་ངེས་པར་བེད་དགོས།

༡༡༣་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་རྱིང་པ་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ངེས་
པར་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༡༣་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༣་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༤། སྱིར་སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༡༤་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༠
༡༡༤་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༡༣

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོབ་གྲྭའྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། དཔྱ་ཁལ་ལུགས་

མཐུན་གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མེད་སྐོར། ༡་༢་༧། སོབ་གྲྭའྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་
རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།

༣་༡། ལྷ་མོ་སོལ་མའྱི་སོབ་ཡོན་སྐོར། ༣་༢་༡། རོ་ཞུན་རླངས་རས་བགོ་འགེམས་དང་ཕྱིར་བསྡུའྱི་སྟངས་འཛིན་སྐོར།
༣་༢་༣། རོ་ཞུན་རླངས་རས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་རྣམས་སྐབས་འཕྲལ་རྩྱིས་ཁང་དུ་རྩྱིས་འབུལ་དགོས་སྐོར། ༣་༢་༤། ལོ་
ལྟར་རྩྱིས་མཚམས་ཉྱིན་གྱི་རོ་ཞུན་རླངས་རས་ཟོག་བཤེར་གནང་དགོས་སྐོར། ༣་༤། བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་སྐོར།

༣་༥། འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་སྐོར། ༣་༦། ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཟོག་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟོག་
དེབ་བྱིས་ཉར་སྐོར། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༡༤་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༡༤་ང་།རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གན་ཡྱིག་བཞག་
མེད་སྐོར། ༣་༤། ཨར་ལས་མཇུག་སྱིལ་གྱི་ངོས་སོར་བངས་མེད་སྐོར།

༡༡༤་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།
༡༡༤་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༤་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

༡༡༤་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་
དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༣ པ་དང་འགལ་འདུག་ན།
དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།༔

༡༡༤་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོབ་ཕྲུག་སྒེར་གྱི་ལག་དངུལ་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༡༤་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༦། འགོ་གོན་རྩྱིས་ལོ་རང་བཀག་ནང་རྩྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་
རྩྱིས་ལོ་སོ་སོའ་ི འགོ་གོན་རྩྱིས་ལོ་རང་བཀག་ནང་རྩྱིས་ཁུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༤་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༤་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༥། བལ་ཡུལ་གོར་ཁ་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སོབ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༡༥་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༧
༡༡༥་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༥་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༥་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབ ས་ཀྱིས་འགྱིག ས་པ་གངས།༡ རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༥ ། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་། རོག ས་
དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆ།

༡༡༥་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༤ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་

བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༢། སྔོན་རྩྱིས་ བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༣།ཤསྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་
པ་དང་བཀའ་

འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༤། སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༡༡༥་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤརྩྱིས་སྙན། ༡་༡་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་
མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༡་༢། སྔོན་རྩྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ ་ལས་བརྒལ་བའྱི་
སྐོར། ༡་༡་༣།ཤསྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་

བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།

༡༡༥་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༣

༡༡༥་ཇ༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༤། སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྔོན་རྩྱིས་
བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་དེར་འཛིན་སྐྱོང་ནས་རྩ་འཛིན་གྱིས་ལག་བསྟར་འཐུས་ཚང་དང་འགན་

ལྷན་ནས་སྟངས་འཛིན་ནན་པོ་ཡོང་ཆེད་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་ལྷན་དང་འཛིན་སྐྱོང་ནས་འགན་འཁུར་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་སྔོན་རྩྱིས་སྟངས་

འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གང་མྱུར་གཏན་འབེབས་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་ལོ་འཁོར་གྱི་ཐོག་མའྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་། བར་དུ་
བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ། མཐའ་མར་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་བཅས་བརྒྱུད་རྱིམ་ལྡན་པའྱི་ཐོག་དེ་གའྱི་འབབ་གོན་དང་བྱུང་སོང་
ཆ་ཚང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འགན་ལྷན་ནས་སྟངས་འཛིན་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས།

༡༡༥་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། དུས་འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༥་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྒོར་ ༥,༡༡༠,༧༢༨།༣༢ རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་གནས་གསལ་ན་ཡང་དན་
རྟགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པས། རེས་ལོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༦། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བོད་ཕྲུག་ཤས
ེ ་ཡོན་བདེ་དོན་མ་དངུལ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦
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༡༡༦་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣༡
༡༡༦་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁྱིམས་མཐུན་ངོས་འཛིན་མེད་པར་ཨར་རྒྱག་བས་སྐོར།
༣་༣། དཔེ་དེབ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བ་ཁག་ཟོག་དེབ་ནང་བྱིས་འགོད་དགོས་སྐོར།

༡༡༦་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། འགྲུལ་འཁོར་ཐོབ་ཐང་ལྟར་འགྲུལ་བཞུད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་
པར་གུང་སེང་ཞུས་སྐོར། ༣་༥། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སྐོར། ༢་༦། ཆེད་ལས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གྲུབ་དོན་
སྙན་ཐོ་ཕག་བསྟར་མ་གནང་པའྱི་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༦་༠། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།་རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་
སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༡༦་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༣

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༌༢་༣། འགྲུལ་འཁོར་ཐོབ་ཐང་ལྟར་འགྲུལ་བཞུད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་
པའྱི་གུང་གསེང་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡༢་༥། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢༦། ཆེད་ལས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་

གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་ཕག་བསྟར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡་༠། དངུལ་རྐྱང་ཞུ་སྤྲོད་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡་༡།
དངུལ་རྐྱང་བཅུག་འདོན་རྩྱིས་ཁར་མ་གསལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། གན་ཡྱིག་གྱི་འབྲུ་དོན་ལྟར་ལས་གཞྱི་དུས་ཐོག་ལེགས་གྲུབ་མ་

བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༦། གནམ་གྲུའྱི Boarding Pass མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༠། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་
བའྱི་སྐོར། ༣་༡༡། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་གུང་སེང་ཞུ་སྤྲོད་བས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༤། ཕོགས་བསྐྱོད་བཀའ་འཁོལ་
མྱིག་སྟོན་ཞུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༥། སོབ་ཡོན་འཕར་འཐོལ་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར།
༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༡༡༦་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤།ཤཨང་རྩྱིས་སོབ་ཁྱིད་བརན་འཕྲྱིན་དང་། སོབ་ཁྱིད་འོད་སེར་བཟོ་བཏོན་ཞུས་པའྱི་སྐོར།ཤ༣་༧་༠། དཔེ་དེབ་
ཉོས་ཁག་ལ་ཟོག་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་དང་། བགོ་འགེམས་ཞུས་པར་སེ་ཚན་གྱི་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་ཐད། ༣་༩། འགོ་གོན་
ལ་ཕན་པར་རྒྱབ་རྟེན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་ཐད།

༡༡༦་་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤།ཤཨང་རྩྱིས་སོབ་ཁྱིད་བརན་འཕྲྱིན་

དང་། སོབ་ཁྱིད་འོད་སེར་བཟོ་བཏོན་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༧་༠། དཔེ་དེབ་ཉོས་ཁག་ལ་ཟོག་དེབ་འཐུས་ཚང་བྱིས་ཉར་དང་། བགོ་
འགེམས་ཞུས་པར་སེ་ཚན་གྱི་བྱུང་འཛིན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༩། འགོ་གོན་ལ་ཕན་པར་རྒྱབ་རྟེན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར།
༡༡༦་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧

༡༡༦་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྒང་ཏོག་སམོཊ་སོབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པའྱི་ས་ཁང་ཐད། རྩྱིས་སྙན་ལན་གསལ་ལྟར་སྱི་རྒྱུ་
གུན་དུ་མ་སོང་བར་གང་མགོགས་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༡༦་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཁ་དཔར་གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། གོང་རྱིམ་ནས་བཀའ་
ཡྱིག་ཕེབས་དོན་ལྟར་སྐབས་བབ་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་གང་མགོགས་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༦་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ལྷོ་ཕོགས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པའྱི་འགོ་གོན་གྱི་སྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་
སུ་སྱིལ་འཛིན་ངོ་མ་ཆ་ཚང་འདྱི་ལས་སུ་འབོར་ཟྱིན་པས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་
ལག་བསྟར་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༦་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན། ༣་༡༢། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་མ་བྱིས་པའྱི་ཐད། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་ནང་འཐུས་ཚང་དེབ་བཀོད་ཞུས་
བཞྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༡༦་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༣། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩའྱི་སོབ་ཡོན་རྩྱིས་ཁ་དང་ཡྱི་ཆ་ཁག་འཐུས་ཚང་བདག་ཉར་
དགོས་པའྱི་ཐད། གངས་ཅན་བདེ་རྩར་འདྱི་གའྱི་མྱིང་ཐོག་དངུལ་འབབ་སྤྲོད་བསད་དང་ཡོང་བསད་དངུལ་འབབ་ལྷག་བསད་ངོས་
སོར་ཞུ་ལེན་གྱི་རེས་ལོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༦་ཇ་༦༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༦་ཇ་༧༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༧། སོན་ཊ་སམྦྷོཾཊ་ཉྱིན་གཏན་སོབ་དང་སྤུ་ར་ཝ་ལ་སམྦྷོཾཊ་ཉྱིན་སོབ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༡༧་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༥
༡༡༧་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༧་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༡༧་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༧

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་ཐོ་དེབ་འབྱི་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣།
སོབ་གྲྭའྱི་ཚོང་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་སྟངས་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༦། བུའྱི་ཉལ་ཁང་གསར་པ་ཨར་བསྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་

སྐྱོད་གནད་སྐོར། ༣་༧། ཁ་དབང་ཐོ་དེབ་འབྱི་ཉར་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༡། སོབ་གྲྭའྱི་རྒྱུ་གོན་རྩྱིས་འགོ་ནས་ཁ་དབང་སྤུས་
གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༡༢། སྒོར་ ༡,༥༩༢ རྩྱིས་བཅོས་དགོས་པའྱི་སྐོར།
༡༡༧་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༧་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༧་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༨
༡༡༧་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། སོབ་སྱི་ཟུར་པ་མྱིག་དམར་ཚེ་རྱིང་
དང་དངུལ་གཉེར་ཚེ་རྱིང་དོན་འགྲུབ། རྩྱིས་ཟུར་འཇྱིག་མེད་ཚེ་རྱིང་གསུམ་ནས་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་ནས་འཕར་

སོང་སྒོར་ ༢༧༢,༦༤༨།༠༠ བཏང་འདུག་པ་ནྱི་དཔལ་འབོར་ཀྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པས་སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་
༥ ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།
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༡༡༧ ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོབ་སྱི་མྱིག་དམར་ཚེ་རྱིང་ལགས་རྩ་དགོངས་ཞུས་སྩལ་བའྱི་ཐད། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁ་
ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པ་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་ལྟར་འབེལ་ཡོད་ནས་གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་དགོས།

༡༡༧་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། སོབ་ཕྲུག་འགྱུར་རྟེན་མ་དངུལ་སྒོར་ ༣༡༥,༧༥༠།༠༠ ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༧་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༥། འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༡༦༧,༡༣༩།༠༠ ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྐྱོན་གནད་
འདྱིའྱི་རྱིགས་ཡང་ཡང་མྱི་ཡོང་བར་དོ་དམ་དགོས་རྒྱུ་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༧་ཇ་༥༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༣་༨། སྔོན་རྩྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༧་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང། ༣་༩། རྩྱིས་འགོ་ངོ་བོ་དང་མ་མཐུན་པའྱི་སོང་བཏང་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྱི་ཁབ་
ཡྱིག་ཚང་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༧་ཇ༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༧་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༡༨།

མ་ཎ་ལྱི་སམོཊ་སོབ་གྲྭ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་་༢༠༡༦

༡༡༨་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༡༡༨་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༨་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༨་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྔ་ལོའ་ི སན་དོད་ཐོབ་ཆ་རྩྱིས་ལོའ་ི ནང་

རྩྱིས་འགོ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། ཟོག་བཤེར་མ་གནང་རྐྱེན་པས་ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༧༣༠།༠༠ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། སྔོན་རྩྱིས་
བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༡༨་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༡༨་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༨་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡
༡༡༨་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༩། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༡༩་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༡༡༩་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༩་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༡༩་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོལ་མེད་པའྱི་
སྐོར། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༡༩་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༡༩་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༡༩་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢

༡༡༩་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཟུར་རྩྱིས་བདག་ཉར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་གང་མགོགས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༡༩་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན། ༢་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོདགོས།
༡༢༠། སོག་རྱི་སོང་སམོཊ་སོབ་གྲྭ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༢༠་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༠

༡༢༠་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༤ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། འཕྲོད་ལས་པའྱི་
སྐོར། ༣་༢། རྩྱིས་ཁར་བཅོས་སྱིག་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢་༠། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༢༠་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༢༠་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འཕྲོད་ལས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་ འཛོལ་བྱུང་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། དགོངས་ཞུ་འཐུས་གཙང་ཞུས་མེད་པའྱི་སྐོར།
༡༢༠་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༢༠་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༠་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༣
༡༢༠་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། ཁ་དབང་ཁག་ཅྱིག་རྩྱིས་བསུབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་
སྐབས་སུ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༠་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༠༽ ཡོང་བསད་ཐད། འཕྲོས་སྒོར་ ༢༡,༦༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༢༠་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་ཟས་གོས་གནས་མལ་སྔ་འདོན་དང་ཉྱིན་སོབ་ཟས་དོད་
སྔ་འདོན་ཟླ་ ༣ ་གསོལ་ཕོག ཟླ་ ༦ ་དཔྱ་དངུལ་བཅས་ཀྱི་ཡྱིན་པར་གསུང་འདུག་ཀང་དན་རྟགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པས།
དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས་ཚུལ་དོགས་འདྱི་ཕུལ་བར་ལན་འདེབས་སུ་དན་རྟགས་གང་ཡང་ཕུལ་མྱི་འདུག་ན་རེས་མའྱི་རྩྱིས་
ཞྱིབ་སྐབས་སུ་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དང་འཕྲོས་སྒོར་ཤ༧༡,༦༡༡ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས།
༡༢༡། ར་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ལག་ཤས
ེ ་སོབ་གྲྭ རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༢༡་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣༥
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༡༢༡་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༡་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༢༡་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣་༡། རྩྱིས་ཁ་ནང་གསལ་བྱུང་བའྱི་སྐྱོན་
གནད་སྐོར། ༡་༢་༦༣། ཚོང་ཁང་བེད་མེད་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༧།སྔ་ལོའ་ི ལོ་མཇུག་ལག་ཡོད་དངུལ་རྐྱང་བར་ཁད་

དང་སྱིལ་འཛིན་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཞུ་བེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རོགས་

དངུལ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡༢་༤། trainees རྩྱིས་ཁའྱི་ནང་གསལ་དངུལ་ཁང་སྐོར། ༣་༡༤། རོ་ཞུན་རླངས་རས་ཀྱི་གཏའ་
འཇོག་མྱིག་སྟོན་བེད་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༡༢༡་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༨ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡་ ཕག་རྟགས་ཚོང་ཁང་རྩྱིས་ཁའྱི་ཐད། ༡༽དང་། ༢༽ ཕག་
རྟགས་ཚོང་ཁང་ རྩྱིས་ཁའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦་༡། ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༨༧,༨༣༠།༠༠ བསྡུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༨། འགན་ལྷན་གྱི་
བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་དངོས་ཟོག་རྩྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། སོང་ཁ་དང་མཚུངས་ཁ་ཁག་ལ་འགན་ལྷན་དང་རྩྱིས་

པའྱི་མཚན་རྟགས་མེད ་པའྱི་སྐོར ། ༣་༡། tcv enterprise ltd ནས་ཁང་ག་སྒོར ་ ༡༨༠,༠༠༠།༠༠ སྐོར ། ༣་༢། tcv
enterprise ltd ཡྱིས་བོད་ཁྱིམ་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭའྱི་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་རྣམས་རྱིན་མེད་ཐོག་བདེ་སོད་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་

༣། debenture ཕྱིར་སོག་མ་གནང་བར་དེ་ལ་བུན་སྐྱེད་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། གན་ཡྱིག་མེད་བཞྱིན་སྒོར་ ༥༣,༨༠༠།༠༠
གུན་གསབ་སྤྲད་པའྱི་སྐོར།

༡༢༡་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༠། སོང་ཁ་དང་མཚུངས་ཁ་ཁག་ལ་
འགན་ལྷན་དང་རྩྱིས་པའྱི་མཚན་རྟགས་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། tcv enterprise ltd ནས་ཁང་ག་སྒོར་ ༡༨༠,༠༠༠།༠༠ སྐོར།
༣་༢། tcv enterprise ltd ཡྱིས་བོད་ཁྱིམ་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭའྱི་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་རྣམས་རྱིན་མེད་ཐོག་བདེ་སོད་གནང་
བའྱི་སྐོར།

༡༢༡་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢༦

༡༢༡ ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡་ ཕག་རྟགས་ཚོང་ཁང་རྩྱིས་ཁའྱི་ཐད། ༡༽དང་། ༢༽ཕག་རྟགས་ཚོང་ཁང་རྩྱིས་ཁའྱི་སྐོར།
མེ་ལོ་ག་ཇྱིན་བོད་ཁྱིམ་ཕག་རྟགས་ཚོང་ཁང་གྱི་ཚོང་ཤག་བོ་བཟང་ནས་སྒོར་ ༡༣,༨༩༠།༠༠ སྱི་རྒྱུ་སྒེར་ཟས་སུ་མ་བཏང་བར་
གང་མྱུར་བསྡུ་བཞེས་དགོས་པ་དང། གཞན་རྣམས་ལན་གསལ་ལྟར་གང་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འགན་འཛིན་འཕོ་འགྱུར་རེས་དངོས་ཟོག་ཕོན་ཆེ་མཁོ་སྒྲུབ་བས་པའྱི་ཐད། སྱི་རྒྱུ་སྒེར་ཐྱིམ་
དུ་མ་སོང་བར་རྟོན་བཞྱིའྱི་འཇུག་ལྡོག་མ་ནོར་པའྱི་སྒོ་ནས་མང་རྩྱིས་སྐབས་ ༧ དང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣་༢། སྒོར་ ༡༨༨,༩༠༢ འབབ་ལ་རྒྱབ་ལོངས་སྱིལ་འཛིན་མེད་པར་རྩྱིས་འགོ་བཏང་བའྱི་ཐད།
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་གནང་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༢༡་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༤། ཚོང་ཁང་གསར་པ་ new shop ཟོག་ཆད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་
སེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། དངོས་ཟོག་བྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་མེད་པར་སོང་བཏང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་
མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་དངོས་བདེན་ཁ་གསལ་གྱི་ལན་འདེབས་ཐོག་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༦་༡། ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༨༧,༨༣༠།༠༠ བསྡུས་བཞེས་དགོས་པའྱི་ཐད། འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་
གྱིས་ཐག་གཅོད་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་གསལ་ཡང་ད་བར་གནང་ཕོགས་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག་ན། རང་དོན་རང་གཅེས་ལྟར་སྱི་དོན་
འཐུས་ཤོར་སུ་མ་སོང་བར་གནང་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦་༢། ཟོག་གྱི་མ་གནས་དང་ཚོང་རྱིན། གསང་ཐྱིག bar code བཅས་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་
ཐད། རྩྱིས་སྙན་ནང་གསལ་སྒོར་ ༨༧,༨༣༠ དང་རྩྱིས་ལན་གྱི་དན་རྟགས་གཉྱིས་གཅྱིག་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་ཁ་མྱི་འདུག་པས་རེས་
མའྱི་སྐབས་སུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་ཐོག་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། འགན་ལྷན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་དངོས་ཟོག་རྩྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་
དང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་པས་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱི་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ཀ་ཀོར་
མེད་པར་གང་མྱུར་མཇུག་སྐྱོང་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༣། debenture ཕྱིར་སོག་མ་གནང་བར་དེ་ལ་བུན་སྐྱེད་གནང་བའྱི་ཐད། དན་རྟགས་ཁུངས་
འཕེར་མྱིག་སྟོན་མྱི་འདུག་ན་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་ཁ་གསལ་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། གན་ཡྱིག་མེད་བཞྱིན་སྒོར་ ༥༣,༨༠༠ གུན་གསབ་སྤྲད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་
ལྟར་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ ༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༥། སྒོར་ ༣༣༡,༡༠༩།༥༧ འབབ་ལ་རྒྱབ་ལོངས་སྱིལ་འཛིན་མེད་པར་རྩྱིས་འགོ་བཏང་བའྱི་
ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་གནང་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༡༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༦། ཚོང་ཁང་གསར་པའྱི་ new shop ཟོག་ཆད་སྒོར་ ༧༤,༥༤༠ ཐོན་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༡༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༧། ཟུར་རྩྱིས་རྩྱིས་ཁའྱི་དངུལ་རྐྱང་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༡༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༨། ཚོང་ཁང་གསར་པའྱི་ཚོང་པ་ཀརྨའྱི་ག་ཕོགས་ཐད། གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༡་ཇ་༡༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༩། རྩྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ག་འབབ་ནས་ tds གཅོག་འཐེན་མ་གནང་བའྱི་ཐད། གང་མགོགས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༡༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༠། རྒྱ་གར་་ཆེས་མཐོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་ག་འབབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་
སྐབས་སུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ག་འབབ་སྒོར་ ༣༧,༥༠༠ སྤྲོད་ཡོད་མེད་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ།
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༡༢༡་ཇ་༡༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༡་༡། ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༡༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༡་༢། tcv canteen ཡྱི་ཟོག་དེབ་དང་ཉྱིན་རེའྱི་ཡོང་འབབ་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་
ཐད། coupon རྣམས་མར་མཁོ་སྤྲད་དང་ཡར་དངུལ་འབབ་རྩྱིས་རྒྱག་ཀང་ཨང་གངས་རྱིམ་དེད་ཀྱི་རྩྱིས་ལེན་སྤྲད་ཡོད་ཅེས་
གསལ་བ་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༡༩༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༣་༡༡་༣། bakery སེ་ཚན་གྱི་ཟོག ་དེབ ་དང་ཉྱིན ་རེའྱི་ཐོན ་སྐྱེད ་ཐོ་དེབ ་ production
register མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། coupon རྣམས་མར་མཁོ་སྤྲོད་དང་། ཡར་དངུལ་འབབ་རྩྱིས ་རྒྱག་ཀང་ཨང་

གངས་རྱིམ་དེད་ཀྱི་རྩྱིས་ལེན་སྤྲོད་ཡོད་ཅེས་གསལ་བ་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༢༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༡་༤། ལྡྱི་ལྱི་ཚོང་ཁང་གྱི་ཟོག་ཁག་ཅྱིག་ཟོག་དེབ་མྱིག་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་
ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༢༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༢་༡། དངུལ་ཁང་གྱི་རྩྱིས་འཇོག་ bank statement དང་དངུལ་ཁང་དུ་དངུལ་ལྷག་ཇྱི་
ཡོད་ཀྱི་ངོས ་སོར་ bank balance confirmation certifcate ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མྱིག་སྟོན་ཞུས་ཏེ་རྩྱིས་གཙང་
ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་མཉམ་སར་ཡོད་ཅེས་གསལ་ན་ཡང་དན་རྟགས་མྱི་འདུག་པས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་དན་རྟགས་
མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༢༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡༢་༢། ཟུར་རྩྱིས་རྩྱིས་ཁའྱི་དངུལ་ཁང་བཀག་འདོམས་བས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་དན་
རྟགས་ཡོད་ལུགས་གསལ་ན་ཡང་དན་རྟགས་མྱི་འདུག་པས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༢༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡༢་༣། ཟུར་རྩྱིས་རྩྱིས་ཁའྱི་ནང་ར་ས་དང་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ via A/c དངུལ་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད།
གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༢༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡༢་༥། ཕག་རྟགས་ཚོང་ཁང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཐད། གང་མགོགས་བདའ་འདེད་གནང་སྟེ་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༡་ཇ་༢༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། གང་མགོགས་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༡་ཇ་༢༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། གང་མགོགས་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༢། པ་ཏྱི་ཀུལ་བོད་ཁྱིམ་ལྷ་བྱིས་འཚེམས་བཟོ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༢༢་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༣

༡༢༢་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༥ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་རྐྱང་
སྒོར་ ༢༠,༠༠༠།༠༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་བུ་ལོན་བསྡུ་བཞེས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་འཐུས་སྐོར། ༡་
༢་༤། འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢་༡། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བསྡུ་ལེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣་༢།
རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཡོང་བསད་རྩྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།
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༡༢༢་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་
༦། ཚོང་བཅོལ་དུ་བཞག་པའྱི་ཟོག་སྐོར། ༣་༣་༡། ཐོ་གཞུང་དང་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཀུ་ལུ་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་
དབང་སྐོར།

༡༢༢་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། གཏའ་འཇོག་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་བརྟེན་
ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་སྐོར།ཤ༡་༡་༢། དངུལ་རྐྱང་སྒོར་ཤ༢༠,༠༠༠ བརྒལ་བའྱི་བུ་ལོན་བསྡུ་བཞེས་གནང་བའྱི་སྐོར།ཤ༡་༡་༣། ཕྱི་རྒྱལ་
རོགས་དངུལ་ལེན་འཐུས་སྐོར།ཤ༡་༡་༤། འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།ཤ༡་༡་༦། ཚོང་བཅོལ་དུ་བཞག་པའྱི་
ཟོག་སྐོར།ཤ༡་༡་༩་༢། རྩྱིས་ལོའ་ི ནང་ཡོང་བསད་རྩྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡་༡་༡༠། ཀུ་ལུ་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་
སྐོར།ཤ༣་༡། འགེམས་སྟོན་ཁང་ནས་དངུལ་བྱུང་བ་རྣམས་དུས་ཐོག་རྩྱིས་ཕུལ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར།
༡༢༢་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༢་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༢་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧
༡༢༢་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༥། བེད་མེད་ཟོག་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་པས་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་
རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་དན་རྟགས་དང་མཉམ་སར་ཐོག་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༢་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༨། སོབ་གྲྭའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། ནང་གསེས། ༢༽ བོགས་ལེན་པ་
མཉམ་དུ་ལས་སྩོལ ་གན་ཡྱིག L abour contract བཞག་མེད་པ་ལ། ནར་འགངས་ཀྱིས ་ཕྱིར ་ཤྱིག ་དུ་མ་སོང་བར་གང་
མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༢༢་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༩་༡། ཐོ་གཞུང་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། ནང་གསེས། ༡ རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་དན་
རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༢་ཇ་༤༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༢། ཟས་གོས ་གནས་མལ་དང་འབེལ ་བའྱི་སྐྱོན ་གནད་ཐད། ནང་གསེས ། ༡ དང་ ༢ ནར་
འགངས་ཀྱིས་ཕྱི་ཤྱིག་དུ་མ་སོང་བར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༢་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སོབ་ཕྲུག་ལག་དངུལ་ཐོ་གཞུང་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་གང་
མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༢་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༢་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༣། ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༧

༡༢༣་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༣
༡༢༣་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༣་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༢༣་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢།
ཀ༽ སན་གྱི་ཟོག་སྐོར། ༣་༡། སན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།

༡༢༣་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༤ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། སོབ་
ཡོན་སྔ་འདོན་སྒོར་༡༨༥,༡༢༥།༠༠ འཕར་མ་རྩྱིས་འབུལ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། སོབ་ཡོན་ཡོང་བསད་ཁག་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༦།ཤགོང་གུན་སྒོར་ཤ༥༦,༧༡༩།༠༠ཤཕོག་པའྱི་སྐོར།

༡༢༣་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༢༣་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༠

༡༢༣་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། དངུལ་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་བརྒལ་བ་ནྱི་རྩྱིས་
ཀྱི་འགལ་འཛོལ་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་ནའང་། དེ་ནས་བོད་ཁྱིམ་རང་གྱི་དངུལ་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་འགལ་མེད་ཚུལ་

དང་། ཡང་ཕྲུ་གུ་རེར་སྒོར་ ༡༠ ལས་ཉུང་བ་རྒྱུན་གོན་བརྒལ་ཡོད་ཚེ་བོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཁོངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་
ལམ་ཡོད་ཚུལ་སོགས་གཡས་ཁ་གཡོན་དཀྱི་ཙམ་ལས་དོན་དུ་རང་འགན་ཁུར་ལེན་གྱིས་ལན་ཕུལ་མྱི་འདུག་ན་རེས་མའྱི་རྩྱིས་
ཞྱིབ་སྐབས་སུ་ཁོངས་འཕེར་དན་རྟགས་གང་ཡོད་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༣་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སྐྱེད་ཁ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༡༢༣་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ལས་གཞྱི་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་པའྱི་ཐད། བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་
གྱི་ཟུར་དེབ་ཉར་ཚགས་བེད་བཞྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༢༣་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། སོབ་ཡོན་ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་ཐད། རྩྱིས་སྙན་རྱིམ་པར་ལན་ཁ་གསལ་ཞུས་མྱི་
འདུག་ན་སང་ཆུང་དུ་མ་སོང་པར་འགན་ལྷན་ནས་ཐུགས་འགན་གྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༣་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་ཐད། རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་སོགས་ཡོད་ཚེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་
སྐབས་སུ་ཀ་ཀོར་མེད་པར་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༣་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། བྱུང་འཛིན་ངོ་མ་མཉམ་འཁེར་མེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་
མཇུག་སྐྱོང་དགོས།

༡༢༣་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སོབ་ཡོན་སྔ་འདོན་དང་ཡོང་བསད་བར་ཁད་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྩྱིས་ཁུར་གྱིས་
སྱི་གུན་དུ་མ་འགོ་བར་གནང་ཕོགས་དགོས།

༡༢༣་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སོབ་ཡོན་སྔ་འདོན་སྒོར་ ༡༨༥,༡༢༥།༠༠ འཕར་མ་རྩྱིས་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ཐད། དེ་ལས་
ནས་དབུས་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ལ་སོབ་ཡོན་སྔ་འདོན་སྒོར་ ༡༨༥,༡༢༥།༠༠ འཕར་མ་རྩྱིས་འབུལ་ཞུས་འདུག་པ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་
སྟོན་ལྟར་རྩྱིས་བཅོས་ཀྱིས་དེ་གའྱི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་གནང་དགོས།
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༡༢༣་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༤། སོབ་ཡོན་ཡོང་བསད་ཁག་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། དན་རྟགས་མཉམ་སར་ཡོད་པ་
གསལ་ཡང་ཁུངས་འཕེར་མྱི་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཁུངས་འཕེར་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༢༣་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༦།ཤགོང་གུན་སྒོར་ཤ༥༦,༧༡༩།༠༠ཤཕོག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་
གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༤། ར་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༢༤་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༥
༡༢༤་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༢ ༣་༡། ཐབ་ཚང་གྱི་ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་
སྐོར། ༣་༢། ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།

༡༢༤་ག༽ མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་
༢་༣། བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། ཉྱིན་གའྱི་བརྒྱ་ཆ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།

༡༢༤་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཐབ་ཚང་གྱི་ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།
༡་༢་༥།ཤཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦།ཤཉྱིན་གའྱི་བརྒྱ་ཆ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བའྱི་སྐོར།

༡༡༢༤་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་
འབུལ་འབབ་ཀྱི་སྐོར།

༡༢༤་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༢༤་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༨

༡༢༤་ཇ༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༡། འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ནས་སོབ་ཡོན་སར་ཆ་བསྡུ་བཞེས་མ་གནང་བའྱི་ཐད།
ལན་གསལ་ལྟར་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ཐད་གཅོད་ཇྱི་གནང་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༤་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༢། སོབ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་སོབ་ཡོན་འབུལ་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འགན་ལྷན་
ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ལུགས་མཐུན་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༤་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་བྱུང་འཛིན་ཆ་ཚང་བསྡུ་བཞེས་
ཀྱིས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༤་ཇ་༤༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡། ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་རྱིང་གས་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་ཡོང་
བསད་དང་སྤྲོད་བསད་རྱིང་པ་ཁག་ནར་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་རྩྱིས་གཙང་དགོས་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་ཡོང་རེ་བལ་བ་དང་སྤྲོད་
ཡུལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ལུགས་མཐུན་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༤་ཇ་༥༽ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༢། ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་སྙན་ནང་གསལ་ལྟར་འགལ་འཛོལ་
ཆགས་པ་དེ་དག་འགན་ལྷན་ལ་སྙན་སེང་གྱི་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ལག་བསྟར་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༤་ཇ་༦༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༢༤་ཇ་༧༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༤་ཇ་༨༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐད། འབུལ་བསད་སྒོར་ ༡,༡༣༥,༨༠༡།༠༠ ཆ་ཚང་རྩྱིས་ཞྱིབ་
ལམ་སྟོན་ལྟར་ཀ་ཀོར་མེད་པ་ཁུངས་འབུལ་ཞུ་དགོས།

༡༢༥། བྷེང་ལོར་བོད་ཁྱིམ་མཉམ་འབེལ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧

༡༢༥་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༡
༡༢༥་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༥་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༥་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡་༢། མྱི་གཅྱིག་ལ་ཤས་བདག་གཉྱིས་ཀྱི་ཨང་
གནང་བའྱི་སྐོར། ༢་༢། དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་གྱི་སྐྱེད་འབབ་སྒོར་ ༡༥,༦༩༠།༠༠ གོང་གུན་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༢་༧། ལས་
བཅར་ཐོ་དེབ་ཉར་སོལ་མེད་པ་ཞེས་པའྱི་སྐོར།

༡༢༥་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༢་༡་༡། མཉམ་འབེལ་གྱི་ནང་ཁྱིམས་ལྟར་ཤས་བདག་ས་གནས་སུ་མེད་
པའྱི་སྐོར། ༢་༤། སྐྱེད་ཁལ་ཡོང་བསད tds receivable འབབ་ཁལ་ཕུལ་སྐབས་རྩྱིས་སོར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།

༡༢༥་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡་༡། མཉམ་འབེལ་གྱི་ནང་ཁྱིམས་ལྟར་
ཤས་བདག་ས་གནས་སུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༢་༤། སྐྱེད་ཁལ་ཡོང་བསད་ tds receivable འབབ་ཁལ་ཕུལ་སྐབས་རྩྱིས་སོར་མ་
ཞུས་པའྱི་སྐོར།

༡༢༥་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༦

༡༢༥་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༣། དངུལ་ཁང་གྱི་ signatory མྱིང་བསྒྱུར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་མའྱི་རྩྱིས་
ཞྱིབ་སྐབས་སུ་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༥་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༥། ཤས་བདག་དགོངས་ཞུའྱི་སྐབས་ཕྱིར་སོག་ཞུས་པའྱི་དངུལ་རྐྱང་ཟུར་ཉར་ཐད། རེས་མའྱི་
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་ལག་བསྟར་ཡོད་པའྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༢༥་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༦། རྩྱིས་པ་དང་དངུལ་གཉེར་གཅྱིག་ལོགས་བས་པ་ཞེས་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་པ་དང་དངུལ་གཉེར་
གཅྱིག་ལོགས་གནང་སོལ་མེད་པ་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལོགས་སུ་གཞག་དགོས་ཡང་གནས་སྐབས་འགན་འཛིན་ནམ་
མཉམ་དྲུང་གང་རུང་ནས་དངུལ་གཉེར་གནང་དགོས་གང་འོས་གནང་ཕོགས་གཟྱིགས་དགོས།

༡༢༥་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༨།ཤསྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོལ་མེད་པ་ཞེས་པའྱི་ཐད། ལག་བསྟར་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་
དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༢༥་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙ་བཟོ་དགོས།
༡༢༥་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙ་བཟོ་དགོས།
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༡༢༦། ར་ཤདོ ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༢༦་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༡༢༦་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འབབ་ཁལ་

ཁྱིམས་སྱིག་ལས་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཆོད་གན་གྱི་དུས་ཚོད་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་རྒྱག་སྐོར། ༣་༢། རྩྱིས་ལོ་སོ་སོའ་ི
སྱིལ་འཛིན་ཟླ་དུས་སོ་སོའ་ིནང་རྩྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།

༡༢༦་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༢༦་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྩྱིས་ལོ་སོ་སོའ་ིསྱིལ་འཛིན་དུས་ཐོག་དུ་
རྩྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ལས་བེད་ཞབས་ལོའ་ི འཕར་འབབ་ཞུ་སྤྲོད་མ་གནང་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། མཚན་དོད་ཀྱི་བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་བརྒྱ་ཆ་གཅོག་ཆ་མ་གནང་བ་པའྱི་སྐོར།
༡༢༦་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༦་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༢༦་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢

༡༢༦་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༦་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧། བྷེང་ལོར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ས་ཆ་དང་ཨར་པོའ ི་ལས་གཞྱི།
རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༧

༡༢༧་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༤
༡༢༧་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༧་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༧་ང་། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། ཉེ་འཁོར་གོང་ཁེར་དུ་ཕོགས་བསྐྱོད་
སྐབས་ཀྱི་ཟུར་ཕོགས་གནང་ཕོགས་སྐོར། ༣་༡་༧། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་ལམ་ནས་བོགས་ལེན་པ་འདེམས་སྒྲུག་མ་གནང་བའྱི་
སྐོར།

༡༢༧་ཅ། དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༧་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༢༧་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢༡

༡༢༧་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཚོང་བསྒྱུར་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་མ་ཐུབ་བའྱི་ཐད། གནད་དོན་འདྱི། ཐོག་མར་འགན་ལྷན་ཡོངས་ཀྱི་
རང་ཁྱིམས་འགན་ཁུར་ཡག་པོ་མ་ཞུས་པ་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་རྩྱིས་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་སང་ཆུང་བྱུང་འདུག་ན་འགན་ལྷན་ནས་
རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་སྱི་རྒྱུ་གོང་གུན་དུ་མ་སོང་བ་ཞྱིག་ངེས་པར་བེད་དགོས།
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༡༢༧་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཆོད་གན་གྱི་འབྲུ་དོན་ལྟར་གནས་པར་སྔ་འདོན་གསར་དུ་གནང་བའྱི་ཐད། གནད་དོན་འདྱི།
ཐོག་མར་འགན་ལྷན་ཡོངས་ཀྱི་རང་ཁྱིམས་འགན་ཁུར་ཡག་པོ་མ་ཞུས་པ་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་རྩྱིས་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་སང་
ཆུང་བྱུང་འདུག་ན་འགན་ལྷན་ནས་རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་སྱི་རྒྱུ་གོང་གུན་དུ་མ་སོང་བ་ཞྱིག་ངེས་པར་བེད་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཆོད་གན་གྱི་འབྲུ་དོན་ལྟར་མ་གནས་བའྱི་ཐད། གནད་དོན་འདྱི། ཐོག ་མར་འགན་ལྷན་
ཡོངས་ཀྱི་རང་ཁྱིམས་འགན་ཁུར་ཡག་པོ་མ་ཞུས་པ་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་རྩྱིས་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་སང་ཆུང་བྱུང་འདུག་ན་
འགན་ལྷན་ནས་རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་སྱི་རྒྱུ་གོང་གུན་དུ་མ་སོང་བ་ཞྱིག་ངེས་པར་བེད་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༤༽རྩྱིས ་སྙན། ༡་༢་༤། ཁང་བཟོ་བ་( team 2 architect) ལ་ག་འབབ་གནང་ཕོགས་གསལ་ཁ་མེད་པའྱི་ཐད།
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ག་འབབ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཆོད་གན་བཞག་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༦་༡། ཨར་ལས་བོགས་ལེན་པར་བོགས་ག་འཕར་མཐོས་སོང་བའྱི་སྐྱོན་ཐད། ལན་གསལ་
ལྟར་ནར་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་ཉྱིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་
ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྙན་
ཐོ་ད་གྱིན་གྱི་མཚམས་དེ་ནས་སྙན་སོན་གནང་མཁན་དེ། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ། ཤོག་གངས་ ༡༥༢ མུ་
མཐུད་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།

༡༢༧་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན། ༡་༢་༦་༢། ཨར་ལས་བོགས་ལེན་བར་བོགས་ག་འཕར་མཐོས ་དང་ཉུང་བར་གནང་བའྱི་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་ནར་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༦་༣། ཡང་སྙྱིང་སྒོར་ཤ༡,༠༧༡,༥༦༩།༣༩ ་ཞྱིག་ mani & associate ནས་ཡོང་བསད་
ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ནར་འགངས་སུ་མ་སོང་བར་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༧་དང་༡་༢་༨། སྐྱོན་གནད་ཐད། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་མྱི་འདུག་ན་རེས ་མའྱི་རྩྱིས ་ཞྱིབ ་
སྐབས་སུ་ལན་འདེབས་ཁག་ཁ་གསལ་ཞུས་ཏེ་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༢༧་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༡། ལས་གཞྱི་དུས་འགངས་རྐྱེན་པའྱི་སྒོར་ ༡༥,༢༧༣,༢༧༡།༨༢ འཕར་མ་སྤྲད་པའྱི་ཐད།
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་འབེལ་ཡོད་ཡོངས་ནས་འགན་ཁུར་དོ་ནན་གྱིས་དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་
མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡་༢། སྒོར་ ༣༩,༧༡༦,༡༡༥།༤༣ ཨར་གོན་འཆར་རྩྱིས་མེད་པ་བོགས་ལེན་པར་སྤྲད་པའྱི་
ཐད། གན་ཡྱིག་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་རང་འགར་དངུལ་ཕོན་ཆེན་སྤྲོད་ལན་བེད་པ་ནྱི་འགྱིག་མྱིན་ལ་སོང་དབུས་འགན་ལྷན་
གྱིས་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་རེས་སོར་འདྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བར་གནང་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡་༣། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་འབེལ་ཡོད་ཡོངས་ནས་འགན་ཁུར་དོ་ནན་གྱིས་དན་རྟགས་་
ཡྱིག་ཆ་ཁག་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༡༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༥། ཨར་གོན་གྱི་ངོ་སོང་རྩྱིས་འགོ་མ་བཏང་བར་སྔ་འདོན་ཁོངས་རྩྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་ཐད།
རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་དན་རྟགས་གང་ཡོད་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༡༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༦། ཁང་བཟོ་འཆར་འགོད་པ་ནས་ཨར་ལས་ཚང་བའྱི་ངོ་སོར་མ་བཞེས་པའྱི་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༡༤༽རྩྱིས་སྙན། ༣་༢། མཉམ་འབེལ་གྱི་ས་ཆའྱི་ཁྱིམས་གོན་ཨར་ལས་རྩྱིས་ཁོངས་བཏང་བ། མཉམ་འབེལ་ལ་ས་ཆ་དེ་
ཙམ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་ཐོག་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༡༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣་། ཨར་ལས་རྩྱིས ་ཁའྱི་བྱུང་སོང་ཁག་ལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོལ་མེད་པའྱི་ཐད།
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོལ་མེད་ན་རྩྱིས་ཀྱི་ཞྱིབ་ཡུལ་དཀའ་བ་དང་། དངུལ་འབོར་ཆེན་ལ་རྩྱིས་ཁམས་གཙང་མེད་ཚེ་སྱི་རྒྱུ་སྒེར་ཐྱིམ་
དུ་འགོ་ཉེན་ཆེ་བས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ངེས་གནང་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༡༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། རྩྱིས་པ་དངུལ་གཉེར་གཅྱིག་ལོགས་བས་པའྱི་ཐད། དངུལ་འབོར་མང་ཞྱིང་ལས་གཞྱི་རྒྱ་
ཆེ་བའྱི་རྱིགས་ལ་རྩྱིས་པ་དང་དངུལ་གཉེར་གཅྱིག་ལོགས་ཡོངས་ཐབས་མེད་པས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྩྱིས་གཉེར་གཉྱིས་སོ་
སོར་ངེས་པར་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༡༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༥། ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་ལྟར་ཉར་སོལ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་
ལ་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༡༨༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༣་༦་༡། ལོ་ངོ་ ༡༢ སོང་ཡང་སྔ་འདོན་སྒོར་ ༣༠,༠༠༠ གཙང་བཟོ་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་ལུགས་མཐུན་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༡༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༦་༢། ལོ་མང་སྔོན་གྱི་སྔ་འདོན་སྒོར་ ༡,༣༡༡ གཙང་བཟོ་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
ལུགས་མཐུན་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༢༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད།ཤ༤་༡་༡། ཡོང་བསད་འཛིན་སྐྱོང་ནས་རྩྱིས་བསུབ་བཏང་བ་རྩྱིས་ཀྱི་འགོ་
ལུགས་དང་འགལ་བས་ཡོང་བསད་འབོར་ཆེན་གང་འདོད་རྩྱིས་བསུབ་བཏང་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགན་ལྷན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་
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ལྡན་གནང་སྟེ་ལུགས་མཐུན་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ཡོང་བསད་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་མྱི་འདུག་པའྱི་
རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་ཕུལ་ནས་འཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༧་ཇ་༢༡༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། རྩྱིས ་སྙན་ལན་འདེབ ས་མྱི་འདུག་པའྱི་རེས ་མའྱི་རྩྱིས ་ཞྱིབ ་ལ་ལན་
འདེབས་ཁ་གསལ་ཕུལ་ནས་འཇུག་སྐྱོང་གྱི་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༨།

བལ་ཡུལ་འཕགས་ཤངྱི ་རྣམ་རྒྱལ་འབྱིང་སོབ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་་༢༠༡༦

༡༢༨་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༡༢༨་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༨་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༢༨་ང། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལག་ཡོད་དངུལ་རྐྱང་ཉར་ཚད་སྐོར།

༡༢༨་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༤། བསྡུ་དངུལ་
འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༢༨་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་
བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༢༨་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༦

༡༢༨་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་དང་འཛིན་ཆས་རྩྱིས་ཁུར་ཞུ་དགོས་པའྱི་ཐད། ས་ཆ་དང་སོབ་གྲྭའྱི་བདག་
དབང་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་ཡོངས་ཐབས་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༨་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སྐྱེད་ཆུང་ཐོག་དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་བཞག་པའྱི་གོང་གུན་ཐད། དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་
རྣམས་དུས་ཡུན་རོགས་མཚམས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་དགོས།

༡༢༨་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་འགན་ལྷན་གྱིས་མཚན་
རྟགས་འགོད་པ་ཐུབ་གནང་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༨་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༤་༢། བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་
གྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་ཐོག་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༨་ཇ༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༢༨་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༩། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ་དགེ་ལས་གསོག་དངུལ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༢༠༡༦

༡༢༩་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༡༢༩་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༩་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༢༩་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མ་དངུལ་སྟངས་འཛིན་སྐོར། ༡་༢་༢།
གསོག་དངུལ་ལྷག་འཕྲོས་བགོས་འགེམས་ཞུ་དགོས་པའྱི་སྐོར།
༡༢༩་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༢༩་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༢༩་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢

༡༢༩་་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༢༩་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༠། བལ་ཡུལ་འཇོ་ཁེལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་་་༢༠༡༥

༡༣༠ ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༡༣༠་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༠་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༣༠་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡།ཤསྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་
དང་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༣་༡་༢། ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགོ་གོན་འཕར་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར།

༡༣༠་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས།༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། སྒེར་གྱི་མ་བུན་ཀམ་པ་ནྱི་ནང་དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་བཞག་
སྐོར།

༡༣༠་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༠་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧

༡༣༠་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༡། བཀོལ་སོད་མ་དངུལ་ Operation Fund སྟོང་ཟད་ཀྱིས་འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་ཐད།
རྩྱིས་སྙན་དུ་འགོ་གོན་གཏོང་མཁས་བསྱི་ཚགས་སམ་མ་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ངེས་པར་གནང་དགོས་གལ་ཆགས་འདུག་ཞེས་
གསལ་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་གྱིས་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༠་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༣། སོབ་ཕྲུག་སྱི་དང་། བེ་བག་ཏུ་བོད་རྱིགས་སོབ་མའྱི་གངས་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་

ཐད། ཤར་ཁུམ་དང་ཤབ་རུག་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་རྩྱིས་སྤྲོད་དང་ཁུ་བསྡུ་བས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་དངུལ་དངོས་རྩྱིས་སྤྲོད་རྩྱིས་ལེན་ཇྱི་བས་
ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༣༠་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འགན་ལྷན་ལ་ལམ་
སྟོན་གྱིས་དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟོས་ཏེ་སྱི་དོན་ལ་སྱིན་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་གནང་དགོས།

༡༣༠་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། ལོ་མང་སྔོན་གྱི་སྤྲོད་བསད་རྱིང་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་ནར་ལུས་སུ་མ་བཏང་བར་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

101

༡༣༠་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙནན་ཨང་། ༣་༤། སྒེར་གྱི་མ་བུན་བཟོ་གྲྭའྱི་ནང་དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་བཞག་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་མ་
བུན་ཀམ་པ་ནྱི་བཞྱིའྱི་དངུལ་ཡོངས་རོགས་དངུལ་ཁང་ཚད་ལྡན་ནང་སྐྱེད་བཅོས་བྱུང་ཟྱིན་ཡོད་བཅས་གསལ་ཡང་དན་རྟགས་མྱི་
འདུག་ན་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༠་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༠་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༡།

ཤྱི་ལོང་སཾ་བྷོ་ཊ་སོབ་གྲྭ རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧

༡༣༡་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥

༡༣༡་ཁ༽མང་ཚོག ས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོག ས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས ་
བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།

༡༣༡་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༡་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། བྱུང་འཛིན་ཁུངས་བཙན་མེད་པའྱི་སོང་
བའྱི་སྐོར།

༡༣༡་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༣༡་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༡་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢
༡༣༡་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་སྒོར་ ༤,༠༩༧ དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་
མྱིག་སྟོན་དང་། འཕྲོས་སྒོར་ ༣,༥༡༩།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༡་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་ཁག་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་མྱིག་
སྟོན་དང་འཕྲོས་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༼བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས།༽

༡༣༢། ལྡྱི་ལྱི་སེ་ལེན་ཡན་ལག རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༣༢་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༡༣༢་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༡། རྩ་དགོངས་ཟྱིན་
རེས་ཟླ་བ་བཞྱི་ཙམ་ལས་ཤག་སྒེར་ཉར་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཁང་ག་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༣༢་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་
༢། རྩྱིས་གསལ་ཁ་དབང་ཁག་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། ནང་ཁུལ་སྤྲོད་བསད་དང་ཡོང་བསད་ཕན་ཚུན་མཐུན་
མྱིན་སྐོར།
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༡༣༢་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། དེབ་སྐྱེལ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སྐོར། ༣་༢།
དངུལ་རྐྱང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཉར་འཇོག་གནང་བའྱི་སྐོར།
༡༣༢་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༢་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༣༢་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡

༡༣༢་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༣། དབུས་སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༣༣་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༡༣༣་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༣་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༣༣་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༣༣་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༣་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༣༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༣

༡༣༣་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་གྱི་ཐད། ལམ་སྟོན་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༣་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། གཏའ་འཇོག་སྒོར་ ༦༢,༤༥༠།༠༠ གསལ་བ་གཏའ་འཇོག་ཡྱིན་པའྱི་
དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༣༣་ཇ་༣༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༼ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས།༽

༡༣༤།

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་སར་ཐང་པར་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༣༤་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༡༣༤་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༤་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༣༤་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༤་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྩྱིས་ཁ་མཐུན་མྱིན་སྐོར།
༡༣༤་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༤་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥
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༡༣༤་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྩྱིས་ཁ་མཐུན་མྱིན་ཐད། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་མྱི་འདུག་པས་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས ་མའྱི་
སྐབས་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་ཞུས་ཏེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༤་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། འགེམས་སྟོན་ཚན་པའྱི་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་དུས་ཐོག་མ་འབོར་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་
བཏོན་པའྱི་སྐྱོན་གནད་དོན་ཚན་བཞྱིར་ལན་འདེབས་ཚད་ལྡན་མྱི་འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་བསྐྱར་དུ་ཞྱིབ་ནན་གྱིས་
དན་རྟགས་དང་གནང་ཕོགས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ།

༡༣༤་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་དཔར་སྐྲུན་ཐད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་
འབེལ་བའྱི་འགོ་གོན་ནང་ཁུག་མ་དང་། འོད་སེར། དཔེ་དེབ་བཅས་སར་བསྐྲུན་ཞུས་རྱིགས་ཟོག་དེབ་ནང་འབོར་ཚེས་འཁོད་མེད་
པ་དང་། ཟོག་དེབ་ནང་གསལ་གྱི་ཟོག་གངས་དང་སྱིལ་འཛིན་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཟོག་གངས་མཐུན་མྱིན་གྱི་སྐྱོན་གནད་ལྷག་འདུག་
པས་འབེལ་ཡོད་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་མཇུག་སྐྱོང་དགོས།

༡༣༤་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད། གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༤་ཇ༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད། གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༥། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༣༥་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༡༣༥་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༥་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༣༥་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་
སྐོར། ༣་༢། བཀའ་འཁོལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་འགོ་གོན་གཉྱིས་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར།
༡༣༥་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༥་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༥་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤
༡༣༥་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྩྱིས་ཆད་ཐོན་པའྱི་ཐད། འབེལ་ཡོད་རྩྱིས་ཟུར་ལ་བདའ་འདེད་ཀྱིས་གང་མགོགས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༥་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༥་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༥་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ལན་
འབོར་མཚམས་མཇུག་སྐྱོང་དགོས།

༡༣༦། ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༧།

༼བོད་ཁང་ཐེབས་རྩ། ཆྱིབས་བསྒྱུར། བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ།༽

༡༣༦་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༠
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༡༣༦་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་བསྡུ་འབབ་ཀྱི་ཡྱིག ་ཆ་ཆ་ཚང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༢། སྔོན ་རྩྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢། གདུང་
སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་སར་ཐམ་འབབ། ཡུ་སྒོར་ ༦༦་༠༠ རྩྱིས་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐོར།

༡༣༦་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་
༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།

༡༣༦་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་
བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།

༡༣༦་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༤ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་གནང་པའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་
སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༦་༡། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༣༦་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༦་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥
༡༣༦་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཆོད་གན་བསྐོ་གཞག་གནང་པའྱི་ཐད། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་
རྱིམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་སྱིག་མཐུན་ལག་བསྟར་ངེས་པར་གནང་དགོས།

༡༣༦་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་

ལྟར་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་ཁག་སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེང་ ༤ པའྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༡༣༦་ཇ་༣༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། དོན་ཁང་གྱི་རྩྱིས ་ཁུངས་ ༢༠༡༧།༣།༣༡ བར་ཡོང ་བསད་སྒོར ་
༥༢,༩༩༣།༡༠ ཡོད་པ་ནས་སྒོར་ ༢༥,༥༥༩།༢༠ རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་འཕྲོས་སྒོར་ ༢༧,༤༣༣།༩༠ མུ་མཐུད་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་

དགོས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེབས་རྩ་རྩྱིས་ཁུངས་ ༢༠༡༧།༣།༣༡་བར་ཡོང་བསད་སྒོར་ཤ༣༢,༠༤༠།༡༤ ཡོད་པ་ནས་སྒོར་
༡༤,༤༩༢།༨༨ རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་བྱུང་བ་དང་འཕྲོས་སྒོར་ ༡༧,༥༤༧།༢༦ རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་
རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་མྱིག་སྟོན་དགོས།

༡༣༦་ཇ་༤༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད ་བསད་ཐད། དོན ་ཁང་རྩྱིས ་ཁུངས་ ༢༠༡༧།༣།༣༡། བར་སྤྲོད ་བསད་སྒོར ་ཤ
༡༧,༢༣༣།༥༣ ཡོད་པ་ནས་སྒོར་ ༡,༧༢༢།༣༤ རྩྱིས ་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་འཕྲོས ་སྤྲོད་ཁུངས་མེད་པའྱི་སྒོར་ཤ༡༠༣༢།༦༦
ལུགས་མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་དགོས ་པ་དང་འཕྲོས ་མུ་མཐུད་ནས་རྩྱིས ་གཙང་བཟོ་དགོས ་པ་དང་། ཐེབ ས་རྩ་རྩྱིས ་ཁུངས་
༢༠༡༧།༣།༣༡ སྤྲོད་བསད་སྒོར་ ༤༡,༥༦༢།༠༨ ཡོད་པ་ནས་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་དན་རྟགས་མྱིག་
སྟོན་དང་འཕྲོས་མུ་མཐུད་རྩྱིས་གཙང་དགོས།
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༡༣༦་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༡། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། འབུལ་དོད་སྒོར་ ༣,༢༤༢།༦༣ ཡོད་པ་གང་མགོགས་
མཇུག་གནོན་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་གསལ་འདུག་ན་དོག ས་འདྱི་ཕུལ་ཡང་། ལན་འདེབ ས་མ་འབོར་བས་ཀ་ཀོར ་མེད་པར་གོང་
གསལ་འབབ་དངུལ་རྣམས་དཔལ་ལས་སུ་འཕྲལ་དུ་འབུལ་དགོས།

༡༣༧། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་ཁབ་ཁོངས་ཕ་རྱིན་སྱི་ལས་ཁང་།
རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧

༡༣༧་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༣
༡༣༧་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཆད་གསབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ བསྡུ་བཞེས་བྱུང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༢་༢། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྩྱིས་
པ་དང་དངུལ་གཉེར་གྱི་ལས་འགན་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལོགས་གནང་བའྱི་སྐོར།

༡༣༧་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་
༣། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ དང་། ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིནང་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༧་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་
འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།

༡༣༧་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ཤ༡་༢་༡།ཤ༢༠༡༣་་་༡༤ཤདང་༢༠༡༤་་་༡༥ཤལོའ་ི
ནང་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར།ཤ༢་༢། འབབ་གོན་རྩྱིས་ཁ་ནས་སྒོར་ཤ༧,༤༥༢།༢༢ སྐོར།
༡༣༧་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༧་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༧་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧

༡༣༧་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལོའ་ི ནང་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
འགེལ་བཤད་ཁུངས་འཕེར་ཡོད་ཚེ་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་གསལ་བཤད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་དེ་མྱིན་སྱིག་
འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ལག་བསྟར་དགོས།

༡༣༧་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༣། རོགས་དངུལ་དང་སྤྲོད་བསད་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་
མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༧་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༢་༤། དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་དཔྱ་དངུལ་ནོར་བཅོས། ལག་དེབ་སྔོན་པོའ་ི བསྡུ་འབབ་སྒོར་

ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་དཔྱ་དངུལ་ནོར ་བཅོས ་ལག་དེབ ་སྔོན ་པོའ ་ི བསྡུ་འབབ་བཅས་སྒོར ་ཤ
༨༣༣༤༣།༧༢ ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་འབུལ་དགོས།

༡༣༧་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༢་༥། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་སྔ་འདོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་པའྱི་མཉེན་ཆས་ནང་གྱི་སྔ་འདོན་
ལྷག་བསད་དང་སེ་ཚན་ནས་བདག་གཉེར་གནང་བའྱི་ཐོ་གཞུང་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པ་དོན་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་གྱི་རེས་
མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་ལན་འདེབས་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༣༧་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༧་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༧་ཇ་༧༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༤། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐད། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་གང་ཡོད་ཀ་ཀོར་མེད་པར་
དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས།

༡༣༨། ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༧

༡༣༨་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༡༣༨་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། བསྒྱུར་དཀའྱི་
ཁ་དབང་བེད་མེད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༡༣༨་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢
རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༣༨་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་
སྐོར།

༡༣༨་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༦། བསྡུ་དངུལ་
འབུལ་འབབ་ཀྱི་སྐོར།

༡༣༨་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༣༨་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤

༡༣༨་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་

མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས ། དངུལ་རྩྱིས ་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག ་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསེས་ ༣ པ་དང་འགལ་འདུལ་ན། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༡༣༨་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་
མྱིག་སྟོན་དང་འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༨་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་
མྱིག་སྟོན་དང་འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༣༨་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༣༩། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༣༩་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༡༣༩་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༣༩་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༩་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༡། དྭངས་བང་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་མེད་
ཞལ་འདེབས་སྐོར། ༣་༡་༢། ཁབ་ཁོངས་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་གྱི་མྱིང་གཞུང་མ་དེབ་ཁུངས་འཕེར་བདག་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་
༡་༣། ངེས ་མེད་ཞལ་འདེབ ས་ལག་དེབ་སྔོན་པོའ་ི ཡོང་འབབ་སྐོར། ༣་༡་༤། བྱུང་འཛིན་ལག་དེབ་ཐོ་དེབ་དང་བྱུང་འབབ་ཐོ་
གཞུང་འགོད་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༡༣༩་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༣༩་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༣༩་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤
༡༣༩་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་

དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༣ པ་
དང་འགལ་འདུལ་ན། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༡༣༩་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་

དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༣ པ་
དང་འགལ་འདུལ་ན་དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༡༣༩་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་ནས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༣༩་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་མྱིག་སྟོན་
དང་འཕྲོས་མུ་མཐུད་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༠། ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༤༠་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༡༤༠་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༠་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༠་ང། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། སྒོར་ ༦༦,༠༠༠ འབབ་ཀྱི་ཚོང་བཅོལ་
དེབ་ཟོག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༡༤༠་ཅ། དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤༠་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༠་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥
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༡༤༠་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་ཐད། བཙན་

བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥
ནང་གསེས་ ༣ པ་དང་འགལ་འདུལ་ན་དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༡༤༠་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། དངུལ་ཆད་སྒོར་ ༨༢,༠༧༨ དང་འཕར་འཐོལ་སྒོར་ ༣༨,༧༥༤ གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་
ཐད། མུ་མཐུད་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༠་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༣། སྒོར་འབུམ་གཅྱིག་དངུལ་རྐྱང་ཞུ་སྤྲོད་བས་པར་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད།
མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༠་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༤༠་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༤༡། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༤༡་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༡༤༡་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༡་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤༡་ང་། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༡་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༥ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། དྭངས་བང་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་སྐོར། རྩྱིས་སྙན། ༤་༡།
ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར། ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༦་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༡༤༡་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༢། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༡༤༡་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧

༡༤༡་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མཉེན་ཆས་ནང་གསེས་རྩྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཏོན་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཐད།
ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༡་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༠། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་ངོ་སོང་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་

འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས ། དངུལ་རྩྱིས ་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག ་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༣ པ་དང་
འགལ་འདུལ་ན། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༡༤༡་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སྔོན་རྩྱིས་
བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི་དཔལ་འབོར་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགལ་ཚབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན་པས་སྔོན་རྩྱིས་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།
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༡༤༡་ཇ༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། དྭངས་བང་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༡༤༡་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༤༡་ཇ༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༡་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༦་༡། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། འབུལ་
འབབ་སྒོར་ ༣,༢༤༧ ཡོད་པ་ནས་སྒོར་ ༡,༧༧༢ རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་འཕྲོས་སྒོར་ ༡,༤༧༥ གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་
འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས།

༡༤༢། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༤༢་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༡

༡༤༢་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་
འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར། ༥་༡་༠། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།
༡༤༢་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༢་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༠། གཏའ་འཇོག་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མེད་
པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་གསོག་དངུལ་སྐོར། ༡་༢་༥། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་
བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་སྐོར།

༡༤༢་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། དངུལ་ཁང་རྩྱིས་ཤོག་མྱིག་སྟོན་དགོས་པ་དང་ལུགས་མཐུན་
སྒོ་བརྒྱབ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༤༢་ཆ༽དོག ས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས ་འགྱིག ས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོག ས་
དངུལ་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༤༢་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥
༡༤༢་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༢། སྤྲོད་བསད་དང་ཡོང་བསད་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མཇུག་
སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༢་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། དངུལ་ཁང་རྩྱིས་ཤོག་མྱིག་སྟོན་དགོས་པ་དང་ལུགས་མཐུན་སྒོ་བརྒྱབ་དགོས་པའྱི་ཐད།
ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༢་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤརྩྱིས་སྙན། ༣་༡། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྩྱིས་ཤོག་ནང་གསལ་སྒོར་ ༡༢༡,༥༨༤།༠༥ གཙང་
བཟོ་དགོས ་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་སྙན་ནང་གསལ་དངུལ་འབུལ་དེ་དག་ཞྱིབ་འཚོལ་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་བ་ཐབས་བལ་ཚེ་སྱིག་
མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༤༢་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་བསད་རྱིང་པ་ཁག་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་རྩྱིས་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཇྱི་
གནང་གང་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༢་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་རྱིང་པ་ཁག་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་རྩྱིས་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཇྱི་
གནང་གང་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དེ་ནས་མར་སྙན་སོན་གནང་མཁན་དེ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

༼འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས།༽

༡༤༣། བལ་ཡུལ་གོ་སྱིག་བམས་པ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦
༡༤༣་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༣

༡༤༣་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། བྱུང་སོང་རྩྱིས་ཁ་
མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། རྩྱིས་ཞྱིབ་དུས་འགོར་ཆགས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢།རྩྱིས་མཚམས་ཉྱིན་སན་ཟོག་གངས་བཤེར་མ་ཞུས་
སྐོར།

༡༤༣་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༣་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སན་ཁང་གྱི་སྱིལ་འཛིན་དེབ་ཕྲེང་ ༥༤
པ་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། བྱུང་སོང་ རྩྱིས་ཁ་མ་མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦།ཤརྩྱིས་ཞྱིབ་དུས་འགོར་ཆགས་པའྱི་སྐོར།
༡༤༣་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༣་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤༣་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧

༡༤༣་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། དངུལ་ཁང་ཟོག་བཅོལ་རྩྱིས་ཁ་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་
རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༣་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཡོང་འབབ་སྒོར་ ༦༩,༡༦༩།༨༠ རྩྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པ་ནས་སྒེར་ཐྱིམ་གྱུར་པའྱི་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༣་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༥། དངུལ་ཁང་ལུགས་མཐུན་སྒོ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་
རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༣་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། སྔ་འདོན་དང་འཕྲོད་ལས་པའྱི་གསོལ་ཕོག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་
སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༣་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༤༣་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༤། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དང་བངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་པ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༤༤་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༦

༡༤༤་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༨ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཡོང་བསད་
རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༤། ཟུར་
ཕོགས་ཀྱི་འགེངས་ཤོག་ཏག་ཏག་བཀང་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། ཁང་ག་ཞུ་སྤྲོད་གནང་བར་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་ངོས་སོར་མེད་པའྱི་

སྐོར། ༣་༧། ཕོགས་མཐའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་གསོག་དངུལ་སྐོར། ༣་༨། རྩྱིས་འགོ་བཏང་ཕོགས་སྐོར། ༣་༩།
སྱིལ་འཛིན་མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༥།བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༤༤་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་
༢། ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་
བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༥། ཟུར་ཕོགས་འཕར་མ་ཞུ་སྤྲོད་གནང་བའྱི་སྐོར།

༡༤༤་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་

བཀའ་འཁོས་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༣། ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་
འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། ཟུར་ཕོགས་འཕར་

མ་ཞུ་སྤྲོད་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༦། སྒེར་མགོན་ཁང་གྱི་ཁང་ག་ཞུ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་ངོས་སོར་མེད་སྐོར། ༡་༢་༧།

རྩྱིས་འགོ་གཏོང་ཕོགས་སྐོར། ༣་༡་༡། ཚོད་ལྟའྱི་ལས་བེད་ཕོགས་མེད་དགོངས་ཞུ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡་༢། ཕོགས་མེད་
གུང་གསེང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་སྐོར། ༣་༤། སྒོར་ ༢༦༥,༥༤༦ གཏོང་མཁན་རྩད་གཅོད་མ་ཐུབ་སྐོར། ༤་
༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༤༤་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༤་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤༤་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

༡༤༤་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ ༡་༢་༡། ལས་བེད་ཀྱི་གསོག་དངུལ་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༤༤་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ ༣་༢། ཉྱིན་གངས་ ༣༠ བརྒལ་བའྱི་གུང་སེང་བཀའ་ཤག་གྱིས ་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཐད། སྱིག ་
འགལ་ཆགས་པར་དགོངས་སེལ་ཞུས་པས་འགྱིག་ཐབས་མེད་ན། སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐག་གཅོད་ངེས་གནང་དགོས་
རྒྱུ།

༡༤༤་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སོང་ཐད། རྩྱིས་
ཞྱིབ ་རེས ་མའྱི་སྐབས་དན་རྟགས་ཚད་འཕེར ་མྱིག ་སྟོན ་གྱི ས ་རྩྱིས ་གཙང་བཟོ་དགོས ་རྒྱུ་དང་། Tibet Fund Office
Expenses ཞེས་པའྱི་རྩྱིས་འགོར་བྱུང་སྒོར་ ༣༤༠,༣༥༠།༠༠ དང་། སོང་སྒོར་ ༡༧༢,༡༢༩།༠༠ གསལ་བའྱི་བྱུང་སོང་རྣམས།

དེ་གའྱི་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་འབབ་གོན་རྩྱིས་ཤོག་གྱི་དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་ (Earmarked Fund) གྱི་བྱུང་སོང་འོག་
རྩྱིས་ཁུར་ཞུས་འདུག་པར་སོང་། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་རང་ཆགས་འདུག་པས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་

གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས་། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡
དང་ ༣ བཅས་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་འདུག དེར་བརྟེན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་ངེས་
གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༤༤་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༤་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་རོགས་དངུལ་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། འབུལ་བསད་
སྒོར་ ༢,༢༣༧,༠༨༣།༧༣ གང་མགོགས་དཔལ་ལས་སུ་ཕུལ་ཏེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༥། བལ་ཡུལ་དཔལ་འབོར་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༤༥་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༡

༡༤༥་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིག་པ་གངས། ༤ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༣། རྩྱིས་པས་རྩྱིས་

ཁ་མ་བཟོས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་དུས་འགོར་ཆགས་སྐོར། ༣་༡། རྩྱིས་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་སྐོར། ༣་༢།
འཕྲོད་ལས་པའྱི་ལས་བཅར་ཐོ་དེབ་ཉར་སོལ་མེད་སྐོར། ༣་༣། རྩྱིས་མཚམས་ཉྱིན་སན་ཟོག་གངས་བཤེར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར།

༡༤༥་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤༥་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤༥་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༥་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༥་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧
༡༤༥་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སན་བཙོངས་འབབ་རྩྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་དྲུང་ཟླ་བ་ཕུན་ཚོགས་གར་ཡོད་
བདའ་འདེད་ཀྱིས་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ལན་གསལ་ལྟར་སྐྱོན་གནད་འདྱི་རྱིགས་བསྐྱར་ཟློས་མྱི་ཡོང་
བར་དམ་དོན་གནང་དགོས།
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༡༤༥་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་རྐྱང་སྒོར་ ༢༧,༢༣༩།༢༥ འཕར་སོང་ཕྱིན་པའྱི་ཐད། ནར་འགངས་སུ་མ་བཏང་
བར་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་སད་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་འདྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་དམ་དོན་གནང་དགོས།

༡༤༥་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༣། རྩྱིས་པས་རྩྱི་ཁ་མ་བཟོས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་དུས་འགོར་ཆགས་པའྱི་ཐད། སྐྱོན་

གནད་འདྱི་བཞྱིན་ལམ་སྟོན་གནང་ཡང་བསྟུན་མར་བསྐྱར་ཟློས་བས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་པས། ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་བཏང་བའྱི་བཀོད་ཁབ་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས།

༡༤༥་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༤། རྩྱིས་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ལོ་གསུམ་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་
དུས་ཐོག་ཞུ་རྒྱུར་རྩྱིས་ཞྱིབ་པར་མཐུན་འགྱུར་མ་གནང་བའྱི་སྐྱོན་གནད་རྱིམ་བསྟུད་དུ་བྱུང་འདུག་པས། སྱི་དོན་འཐུས་ཤོར་འགོ་
གཞྱིའྱི་གནང་སྟངས་འདྱི་རྱིགས་མཚམས་འཇོག་གྱིས་སད་མར་ལུགས་མཐུན་གྱིས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༤༥་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༥། རྩྱིས་མཚམས་ཉྱིན་སན་ཟོག་གངས་བཤེར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་
དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༥་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། སྔ་འདོན་འཕྲོད་ལས་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་གཙང་བཟོ་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༥་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༤༦། བསྟན་འཛིན་སྒང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༤༦་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༨

༡༤༦་ཁ། མང་ཚོག ས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིག ས་པ་གངས།ཤ༢ རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས ་
བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། སྱིལ་འཛིན་མེད་པའྱི་སོང་སྐོར།

༡༤༦་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་
༢། སན་གྱི་ཟོག་ཆད་སྐོར།

༡༤༦་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢།ཤཉྱིན་ག་སྒོར་ ༣༦,༡༧༩།༠༠ཤནས་བརྒྱ་
ཆ་གཅོག་འཐེན་གནང་མེད་པའྱི་སྐོར།

༡༤༦ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༦་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤༦་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

༡༤༦་ཇ་༡༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྩྱིས ་ཟུར་ནོར་བུ་དབང་འདུས་ནས་སྒོར་ ༢,༦༨༠།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས ་ཐད། ལན་
འདེབས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ན་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་ངེས་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༤༦་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྩྱིས་མཚམས་ཉྱིན་སན་གྱི་ཟོག་བཤེར་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་
མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༤༦་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ ༣་༣། སན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་ཡོད་མེད་རེས་ལོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་
སྐབས་བལྟ་ཞྱིབ་ཀྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༤༦་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༤༦་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༤༧། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༤༧་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༡༤༧་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༧་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༧་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་
སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༤༧་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤༧་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༧་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤
༡༤༧་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འབབ་ཁལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་སན་ཁང་འགན་འཛིན་ངག་
དབང་ཐུབ་བསྟན་དང་རྩྱིས་པ་བོ་བཟང་མཚོ་མོ་གཉྱིས་ལ་བདའ་འདེད་ཀྱིས་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༧་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྩ་དགོངས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་ཐད། ཁག་ལུད་བརྟག་དཔྱད་མཁན་བསྟན་འཛིན་དགེ་
ལེགས་ལ་བདའ་འདེད་ཀྱིས་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༧་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། བེད་མེད་ཁ་དབང་རྩྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས།

༡༤༧་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༤༨། བྷན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༢་་་༢༠༡༥

༡༤༨་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༡༤༨་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༨་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤༨་ང་། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤༨་ཅ། དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༤༨་ཆ། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༨་ཇ། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥
༡༤༨་ཇ༡༽རྩྱིས་སྙང་ཨང་། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སྱིག་འགལ་ལ་སོང་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་
ཙམ་གྱིས་སྱིག་མཐུན་ཆགས་ཐབས་མེད་ན། སྱིག་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༤༨་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྱིལ་འཛིན་བོར་བརླག་སོང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༤༨་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། སན་ཁང་གྱི་ངོ་བོར་སར་གསོ་ཡོང་ཐབས་དགོས་ཐད། ས་གནས་གང་དུའང་ནད་གཞྱི་ཛ་
དག་མྱིན་རྱིགས་ས་གནས་སན་ཁང་དཀྱུས་མར་བསྟེན་གཏུགས་བེད་པ་ཆོས་ཉྱིད་ལྟ་བུར་སོང་། ཛ་དག་མྱིན་པའྱི་ནད་མནར་

རྱིགས་ས་གནས་སན་ཁང་ནས་སན་བཅོས་ཚད་ལྡན་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་ངེས་པར་བསྐྲུན་གལ་ཆེ་ཞྱིང་། གལ་སྱིད་དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་
ཚེ་གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་གྱིས་མོས་མཐུན་འོག་འཛིན་སྐྱོང་བརེ་བསྒྱུར་རམ་སན་ཁང་སྒོ་རྒྱག་པ་གང་རུང་བེད་དགོས།
༡༤༨་ཇ་༤༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༤༨་ཇ་༥༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༤༩། བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༤༩་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༡༤༩་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༩་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤༩་ང། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྱིལ་འཛིན་རྫུན་བཟོ་བས་པའྱི་སྐོར།
༡༤༩་ཅ། དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༤༩་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༤༩་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢

༡༤༩་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༤༩་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༠། ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༥༠་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༡༥༠་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༠་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༠་ང་། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས ་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སན་ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༤་༡།
ཡོང་བསད་སྐོར། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༥༠་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༥༠་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༠་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠
༡༥༡། སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱིང་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༥༡་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༡༥༡་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་རྐྱང་
ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཉར་འཇོག་བས་སྐོར། ༢་༢། འཕྲོད་ལས་པ་ནས་ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༥༡་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་
༢་༡། ལས་བེད་དང་ཉམ་ཐག་སན་གོན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། ༢་༡། སན་ཟོག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར།

༡༥༡་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ལས་བེད་དང་ཉམ་ཐག་སན་གོན་ཞུ་
ཕོགས་སྐོར། ༣་༡། དངུལ་རྐྱང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཉར་འཇོག་གནང་བའྱི་སྐོར།
༡༥༡་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༡་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༡་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༣
༡༥༡་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་ཡོང་ཆེད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་གང་མགོགས་གནང་དགོས།

༡༥༡་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༡་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༥༢། བདེ་ལེགས་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༥༢་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣

༡༥༢་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༥༢་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༢་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཕོགས་མེད་དགོངས་ཞུ་རྩྱིས་ཁུར་མ་ཞུས་
པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༥༢་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༥༢་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༢་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༠

༡༥༣། སྱིར་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་གྱི་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༥༣་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
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༡༥༣་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༣་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༥༣་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༥༣་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༣་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༣་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤
༡༥༣་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༡། དུས་བཀག་སྐྱེད་བཅོལ་གྱི་སྐྱེད་ཁལ་སྒོར་ ༡༥,༩༧༢།༠༠ ཕྱིར་བཞེས་གནང་བསད་ཐད།
འཕྲོས་མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༣་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ངེས་མེད་གུང་སེང་དང་ཐོབ་སེང་གཉྱིས་མུ་མཐུད་ཞུས་པའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་
གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༣་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༥༣་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༥༤། སྒང་ཏོག་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༥༤་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤

༡༥༤་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།
༢་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༥༤་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༤་ང རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༥༤་ཅ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༤་ཆ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༥༤་ཇ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁགཤ༠

༡༥༥། མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་་༢༠༡༥

༡༥༥་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༦
༡༥༥་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༥་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༥་ང རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༩ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སན་པ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་གྱིས་སེ་

ཚན་གཞན་ནས་ལས་དོད་འཕར་མ་ཞུ་ལེན་བས་སྐོར། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༤་༡། རྩྱིས་ཁ་
གཉྱིས་ཀྱི་བྱུང་འཛིན་ཕན་ཚུན་མཉམ་བསེས་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༤་༢། འགན་དཀྱིས་ཟོག་ལྷག་རྩྱིས་ཤོག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།
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༣་༤་༣། བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རྩྱིས་འགོ་ཁ་བསྒྱུར་གནང་སྐོར། ༣་༤་༤། དངུལ་དེབ་དང་རྩྱིས་འགོ་དབེ་དེབ་འཐུས་ཚང་མ་

ཉར་བའྱི་སྐོར། ༣་༤་༥། དངུལ་ཁང་འདུམ་སྱིག་རྩྱིས་ཤོག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༤་༧། སོང་ཉྱིས་ཟློས་ཤོར་བའྱི་སྐོར། ༥།
བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༥༥་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༥༥་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧
༡༥༥་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་གཏའ་འཇོག་རྩྱིས་བསུབ་བཏང་བའྱི་ཐད། ལན་
འདེབས་ནང་གཞྱི་ནས་ལུགས་མཐུན་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱིས་རྩྱིས་བསུབ་གཏོང་འཆར་གསལ་བ་འཐུས་མྱིན་ལ་སོང་། ལུགས་མཐུན་
བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་རྩྱིས་བསུབ་བཏང་ཟྱིན་པས་མཐུན་མྱིན་ལ་སོང་གནང་ཕོགས་དགོས།

༡༥༥་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། ཁ་དབང་བེད་མེད་ལྷག་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྟོག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་ཏེ་རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༥་ཇ་༣༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་དང་འདྱི་གའྱི་རྩྱིས་ཁ་མྱི་
མཐུན་པའྱི་ཐད། མཐུན་པ་བཟོས་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༥༥་ཇ་༤༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་སྒོར་ ༨༡༣,༢༢༢།༧༠ ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་
དབུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༥་ཇ་༥༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤་༦། ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་མ་གནས་ཐོག་རྩྱིས་ཁུར་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་
མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕྱིན་ཡོད་མེད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༥་ཇ་༦༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༥༥་ཇ་༧༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༥༦། མེའ་ོ ཆོས་འཕེལ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༥༦་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༩
༡༥༦་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༦་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༦་ང རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༨༩།༠༠ མ་
མཐུན་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར།
༡༥༦་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༦་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༥༦་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧
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༡༥༦་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་ཐད་སྒོར་ ༢༧,༥༠༠།༠༠ གོང་གུན་ཕོག་པར། སྱིག་

གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་བངས་མེད་ཁར། སྱིལ་འཛིན་ཆ་ཚང་མྱིག་སྟོན་བྱུང་མེད་པ་བཅས་ཀྱིས་འགྱིགས་མྱིན་
ཆགས་འདུག་ན། དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་སྒྲུབ་འཇལ་དགོས་ཁར། སད་མར་འདྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་
བའྱི་ཆེད་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས།

༡༥༦་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། དངུལ་རྐྱང་ཉར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་བསྐྱར་ཟློས་བྱུང་
ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༦་ཇ་༣༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཁ་དབང་མ་གནས་ནོར་ཏེ་རྩྱིས་ཆད་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༦་ཇ་༤༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྒོར་ ༤,༧༡༦།༠༠ གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༦་ཇ་༥༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། སྒོར་ ༡༠༠,༠༠༠།༠༠ གྱི་བྱུང་སོང་རྩྱིས་ཁེར་ཞུས་མེད་པའྱི་ཐད། གང་མགོགས་རྩྱིས ་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༦་ཇ་༦༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༥༦་ཇ་༧༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༧། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༥༧་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༡༥༧་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༧་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༥༧་ང རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྩྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་
མེད་པའྱི་སྐོར།

༡༥༧་ཅ། དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༧་ཆ། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༥༧་ཇ། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༧

༡༥༧་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། སན་ཁང་ཆེད་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉོ་ཞུས་པ་ས་གནས་སུ་མ་འབོར་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་
ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༧་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། རྩྱིས་ཁ་ཁག་གོག་ཀླད་མཉེན་ཆས་ Tally ནང་འཇོག་ཉར་དགོས་ཐད། རེས་ལོའ་ི རྩྱིས་
ཞྱིབ་སྐབས་གོག་ཀླད་མཉེན་ཆས་ Tally ནང་ཉར་འཇོག་བས་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༔༡༥༧་ཇ་༣༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སྱིག་དོན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་
དགོས་རྒྱུ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་དེ་ལྟར་མྱི་ཡོང་བར་དམ་དོན་གནང་དགོས།

༡༥༧་ཇ་༤༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། སན་གྱི་ཐོབ་འཛིན་ནམ་སྱིལ་འཛིན་མྱིག་སྟོན་བེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐད། གནང་ཕོགས་ངེས་
པར་དགོས་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་དེ་ལྟ་མྱི་ཡོང་བར་དམ་དོན་བ་དགོས།

༡༥༧་ཇ་༥༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་དགོས་མེད་པའྱི་སྤྲོད་བསད་སྒོར་ ༡༠,༥༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད།
ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༧་ཇ་༦༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༥༧་ཇ་༧༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༥༨། ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་་༢༠༡༦

༡༥༨་ཀ༽ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༨
༡༥༨་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༨་ག༽ མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༨་ང༽ རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༦ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཟོག་ཆད་སྐོར། ༡་༢་༢། དོ་སང་ཞན་
རྐྱེན་གྱིས་ཟོག་དུས་ཐྱིམ་གྱུར་བ་དང་། སན་ཟོག་རྩྱིས་སེལ་བཏང་བར་དག་མཆན་མེད་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༤། དགོས་གལ་ལས་བེད་
སྐབས་དུས་སོ་སོར་བསྐོ་གཞག་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། ལས་བེད་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ཞབས་འཕར་རྩྱིས་སྐོར་གནང་ཕོགས་

སྐོར། ༡་༢་༨། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༩། སན་ཕྱིར་སོག་གནང་ཕོགས་བཞྱིན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་
༡༠། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༡། སྣུམ་འཁོར་བེད་སོད་ཐོ་དེབ་འཐུས་ཚང་འབྱི་ཉར་མེད་སྐོར། ༡་༢་
༡༢། སྒེར་གོན་གཞུང་རྩྱིས་སུ་བཏང་སྐོར། ༡་༢་༡༣། གོག་གྱི་མྱི་ཌར་སྐྱོན་ཤོར་གོང་གུན་ཕོག་པ། ༡་༢་༡༥། དབུས་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་ལ་བརྩྱི་བཀུར་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། སྐྱེད་ཀ་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་སྒོར་ ༣༣,༥༣༢།༠༠ གང་
མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༤། ཞལ་འདེབས་བྱུང་བའྱི་སན་དེ་གའྱི་ཟོག་ཁོངས་རྩྱིས་ཁུར་གནང་སོལ་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༥།
སན་ཟོག་ཁག་ཅྱིག་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་སྐོར། ༣་༦། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༥་༡། རོགས་དངུལ་
ཐད་འབོར་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་འབབ་སྐོར།

༡༥༨་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། རོགས་དངུལ་འཕར་སོང་བས་པའྱི་སྐོར།
༡༥༨་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༨་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༢

༡༥༨་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། གཏའ་འཇོག་གྱི་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། འཕྲོས་སྒོར་ ༡,༣༥༩།༠༠ གཏའ་
འཇོག་བྱུང་འཛིན་རག་ཐབས་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༥༨་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། ཁྱིམས་སྱིག་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་བའྱི་ཐད། འགལ་འཛོལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐག་གཅོད་
ཇྱི་གནང་རེས་ལོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༨་ཇ་༣༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། རོགས་དངུལ་འཕར་སོང་བས་པའྱི་ཐད། གོས་ཆོད་དང་བཀོད་ཁབ་དགོངས་དོན་ལག་
བསྟར་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༨་ཇ་༤༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༤། སན་ཁང་ཡོང་འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་དེབ་སྐྱེལ་མེད་རྐྱེན་གོང་གུན་ཕོག་པའྱི་ཐད། ལན་
གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༨་ཇ་༥༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༦། སན་ཟོག་ཕྱིར་སོག་ལ་མཚན་རྟགས་འགོད་སོལ་མེད་པའྱི་ཐད། རེས་ལོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་
སྐབས་གང་བས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༨་ཇ་༦༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༧། རྩྱིས་མཚམས་ཉྱིན་སྤྲོད་ཁོངས་ཚོང་ཤག་ནས་ Balance Confirmation ལེན་
དགོས་ཐད། ནར་འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༨་ཇ་༧༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡་༡༨། སན་ཁང་གྱི་རྩྱིས་དེབ་ཉར་འཇོག་ཐད། རེས་ལོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་ལག་
བསྟར་གནང་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༨་ཇ་༨༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། སྒོར་ ༢༧,༢༣༩ གོང་གུན་ཕོག་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། ཚོང་ཤག་ལ་ཁ་པར་བཏང་བ་
ཙམ་གྱིས་འཐུས་མྱིན་ལ་སོང་། སྱི་དོན་རང་དོན་ལྟ་བུར་བརྩྱིས་ཏེ་གང་མགོགས་བདའ་འདེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༨་ཇ་༩༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སན་གྱི་ཟོག་ཆད་ཁག་གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་འཕྲོས་གང་
མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ།

༡༥༨་ཇ་༡༠༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༥༨་ཇ་༡༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༨་ཇ་༡༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༥་༢། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་ལོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་པར་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༩། ཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་་༢༠༡༥

༡༥༩་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༤
༡༥༩་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༩་ག༽ མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༥༩་ང༽ རྩྱིས ་སྙན་ལན་འདེབ ས་ཀྱིས ་འགྱིག ས་པ་གངས། ༦ རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། སྐྱེད་ཁལ་སྒོར ་ ༤,༩༦༡།༠༠

འགེངས་ཤོག་ཨང་ ༡༦།ཀ་ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༥། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༡་༢་༦། གཞུང་དོན་
ཕོགས་སྐྱོད་བཀའ་འཁོལ་མེད་སྐོར། ༣་༡། ལས་བེད་ནས་རྩྱིས་ཆད་སྒོར་ ༣༠༥,༤༦༦།༧༧ ཐོན་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། སྔོན་རྩྱིས་
བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༣། སྐྱེད་ཁལ་དང་འགེངས་ཤོག་ཨང་ ༡༦། ཀ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོར།
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༡༥༩་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༥༩་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༥༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༨

༡༥༩་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་དང་མཐུན་གྱི་མེད་པའྱི་
ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་སྐྱོན་གནད་དོན་ཚན་ ༡ ནང་དེབ་སྐྱེལ་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་རྩྱིས་ཁ་དུས་ལྟར་

འགོད་འབུལ་ཞུས་མེད་པའྱི་སྐོར་བཀོད་འདུག་ཀང་ལན་འདེབས་མྱི་འདུག་ན། རེས་ལོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་སྱིག་དོན་གཞྱིར་བཟུང་
ཁྱིམས་མཐུན་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༩་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སན་ཞལ་འདེབས་བྱུང་འབབ་སྒོར་ ༤༩༧,༨༦༩ ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐད། ཀ༽
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རྩ་ནས་གནང་བའྱི་དངུལ་འབབ་དེ་བཞྱིན་དབུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཀོ་ལྱི་གལ་
དོན ་ལྡན་གྱིང་སན་ཁང་ལ་གནང་བ་ཐད་ཀར་ཚོང་ཤ ག་ DATTA Medical Kollegal ལ་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་སྤྲད་པ་དེ་
བཞྱིན་འཐུས་མྱིན་ལ་སོང་། སྐབས་དེའྱི་དབུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཁྱིའྱི་ལས་བེད་

ལ་སྱིག་དོན་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་གནང་ཕོགས་དགོས། ཁ༽ སྐྱོན་གནད་འདྱིའྱི་ཐད་དངུལ་འབབ་ལྟར་གྱི་སན་ཟོག་ཆ་ཚང་ས་གནས་
སན་ཁང་དུ་མྱིག་སན་མྱིག་ཐོག་བྱུང་ཡོད་མེད་ལ་ངོས་འཛིན་ཅྱི་ཡོད་དབུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་རེས་ལོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་
སྐབས་ཁ་གསལ་ཁུངས་དག་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས།

༡༥༩་ཇ་༣༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། བྱུང་འཛིན་དེབ་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་བདའ་འདེད་ཀྱིས་གང་
མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༥༩་ཇ་༤༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། ཨར་བསྐྲུན་གན་ཡྱིག་འབྲུ་དོན་ལྟར་ Rentention Money སྒོར་ ༡༢༩,༢༢༡ ཕྱིར་
སོག་བ་ཕོགས་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་གནང་ཕོགས་གནང་དགོས་རྒྱུ།

༡༥༩་ཇ་༥༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། རོགས་དངུལ་སྒོར་ ༩༣,༨༤༥།༤༥ བེད་མེད་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་
སྟོན་རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་བར་གནང་ཕོགས་ངེས་པར་དགོས།

༡༥༩་ཇ་༦༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། ལས་བེད་རྩ་དགོངས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་ཐད། བོད་མྱིའྱི་དྭང་བངས་འཕྲོད་བསྟེན་

ཚོགས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༢༥ ནང་གསེས་ ཀ༽ དང་ ཁ༽གཉྱིས་ཀྱི་དགོངས་
དོན་ལག་བསྟར་ངེས་པར་དགོས།

༡༥༩་ཇ་༧༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༥༩་ཇ་༨༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༠། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༦༠། ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༦༠་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༡༦༠་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༦༠་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༠་ང་། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༠་ཅ། དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༠་ཆ། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༠་ཇ། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༣

༡༦༠་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། གསང་སོད་བཟོ་བཅོས་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་
རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༠་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༦༠་ཇ་༣༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༦༡། འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༦༡་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༠
༡༦༡་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༡་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༡་ང་། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་
སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༣་༡། བཀའ་འཁོལ ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར ། ༣་༢། བསྟན་འཛིན་རྣམ་སོལ ་ནས་ཡོང་བསད་སྒོར ་

༤,༠༠༠།༠༠ གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། ༣་༤། མ་དངུལ་མེད་པར་འགོ་གོན་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་
འབབ། རོགས་དངུལ་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བརྒྱ་ཆའྱི་སྐོར།

༡༦༡་ཅ། དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༡་ཆ། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༡་ཇ། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥
༡༦༡་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་བརེ་ལེན་ཐད། ཡྱི་གེ་ཕར་བཏང་ཚུར་བཏང་ཙམ་གྱིས་འཐུས་
མྱིན་ལ་སོང་ནར་འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་གང་མགོགས་རང་དོན་རང་གཅེས་ལྟར་གནང་དགོས།

༡༦༡་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། རྩྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་མེད་པ་དང་། ལས་བེད་གསོལ་ཕོགས་གཙང་
བཟོ་དགོས་ཐད། རྩྱིས་ལོ་ ༡༣་་་༡༤ ནས་སྙན་ཐོའ་ི ནང་ཐོན་པའྱི་སྐྱོན་གནད་ཅྱིག་ཏུ་སོང་། ནར་ལུས་སུ་མ་བཏང་བར་རྩྱིས་ཞྱིབ་
རེས་མའྱི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༡་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། འབབ་ཁལ་ཡོང་བསད་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་གང་མགོགས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༡་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༦༡་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༦༢། མན་སར་ཕན་བདེ་གྱིང་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༣་་་༢༠༡༧

༡༦༢་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༡༦༢་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༢་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༢་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༢་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༢་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༢་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤

༡༦༢་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཐོབ་འཛིན་ངོ་མ་དབུས་སུ་ཕུལ་བའྱི་ངོས་སོར་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་མའྱི་
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༢་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་

འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༣ དང་འགལ་འདུག་
ན། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༡༦༢་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ༡༽ སན་ཟོག་རྩྱིས་ཆད་སྒོར་ ༡,༣༧༥།༠༠ རྩྱིས་ཆད་མྱིན་པར་འཕར་
ཐོལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་གསལ་བཤད་དང་། ༢༽ ཡོང་རེ་ངེས་བརྟན་མེད་པའྱི་ (contingent

asset) སྒོར་ཤ༤༠,༢༢༡ དངོས་གནས་ཡོང་རེ་བལ་ཚེ་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ལུགས་མཐུན་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། ༣༽

འཕྲོས་སྒོར་ཤ༣༩༩,༡༤༢།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༢་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་ངེས་བརྟན་མེད་པའྱི་སྒོར་ཤ༣༩,༥༢༤།༠༠ དངོས་གནས་སྤྲོད་
དགོས་མེད་ཚེ་ལུགས་མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་དང་འཕྲོས་སྒོར་ཤ༨༦༧,༨༩༨།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༦༣། ལ་དྭགས་སན་རྩྱིས་རྱིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༦༣་ཀ༽ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༨
༡༦༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༣་ག༽ མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༣་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་

བའྱི་སྐོར། ༢་༣། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། ༢་༥། དངུལ་རྩྱིས་བཏང་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༢་༦།
ཚོང་ཁལ་དེབ་སྐྱེལ་སྐོར།

༡༦༣་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༦༣་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤
༡༦༣་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སྐྱེལ་འདེན་རླངས་འཁོར་འོར་འདེན་ཆེད་སྒོར་ ༢༠,༠༠༠ འགོ་གོན་ལ་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་
ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གནང་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༣་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༤། བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། ལན་འདེབས་མྱི་འདུག་ན་ལན་གསལ་དགོས་
རྒྱུ།

༡༦༣་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༦༣་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༦༤། སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༡༦༤་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦

༡༦༤་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།
༣། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར

༡༦༤་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༤་ང༽ རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། རྐང་སོལ་རྩེད་ཐང་གསར་བཟོ་ལས་གཞྱི་
དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་སྐོར། ༢་༢། རྱིན་མེད་ཐོག་བྱུང་བའྱི་སན་གྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་མྱིག་སྟོན་བེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར།
༡༦༤་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༦༤་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༤་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢
༡༦༤་ཇ་༡༽ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕྲོས་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༦༤་ཇ༢༽ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། འཕྲོས་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༦༥། ལ་ཁན་ཝ་ལ་ཁེ་ར་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༦༥་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༣
༡༦༥་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༥་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༥་ང་། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སན་ཁང་གྱི་དངུལ་ཁང་སྒེར་གྱི་མྱིང་ཐོག་
ཡོད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༦༥་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༥་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༦༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡

༡༦༥་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་གཙང་བཟོ་ཟྱིན་འཕྲོས་ལྷག་སྒོར་ ༩།༠༠ མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༦། བསུ་ན་མདའ་བཀ་ཤས
ྱི ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥

༡༦༦་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༡༦༦་ཁ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༦་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༦་ང་།རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༦་ཅ། དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༤ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཟོག་ལྷག་ཚོང་འབབ་ཐོག་རྩྱིས་ཁེར་གནང་བའྱི་སྐོར། ༢་༢། ཡོང་
བསད་རྱིང་པ་གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༢་༣། ཡོང་བསད་སྐོར། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།
༡༦༦་ཆ། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༦་ཇ། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༥

༡༦༦་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ཟོག་ལྷག་ཚོང་འབབ་ཐོག་རྩྱིས་ཁེར་གནང་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྩྱིས་བཅོས་
ཀྱི་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༦་ཇ་༢༽ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། ཡོང་བསད་རྱིང་པ་གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། གང་མྱུར་གཙང་བཟོ་བེད་མུས་
ཡྱིན་ལུགས་གསལ་བ་ཙམ་ལས་ད་བར་གཙང་བཟོ་ཟྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་ན་སྱི་དོན་སང་ཆུང་དུ་བཏང་སྟེ་ནར་
འགངས་སུ་སོང་བ་མ་ཡྱིན་པར་གང་མགོགས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་དགོས།

༡༦༦་ཇ་༣༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༣། སན་གྱི་ཟོག་བཤེར་གནང་མེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་སྙན་ལ་ལན་འདེབས་མེད་པ་མ་ཟད་དོགས་
འདྱི་ལ་ཡང་ལན་འདེབས་མྱི་འདུག་ན། ཟོག་བཤེར་གནང་རྒྱུ་དེ་ལྟར་སང་ཆུང་བཏང་ཚེ་སྱི་རྒྱུ་སྒེར་ཐྱིམ་དུ་འགོ་ཉེན་ཆེ་བས་རེས་
མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་ལན་འདེབས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གནང་སྟེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༦་ཇ་༤༽ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ཡོང་རེ་བལ་བའྱི་སྒོར་ ༣༡༨,༤༠༠ ལུགས་མཐུན་ཁ་བསྒྱུར་དང་འཕྲོས་
སྒོར་ཤ༡༩༨,༡༢༧།༠༠ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༦་ཇ་༥༽ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་སྒོར་ ༢༧༦,༠༠༠ དན་རྟགས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་
སྐབས་མྱིག་སྟོན་དང་འཕྲོས་སྒོར་ ༥༢,༧༨༥ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༧། ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༦༧་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༡
༡༦༧་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༦༧་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་
༡། འཚོ་སོན་ཉྱིས་ཟློས་སོང་བཏང་བའྱི་སྐོར།ཤ༣་༢། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་བཟོས་པའྱི་
རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སྐོར། ༣་༣། འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༤་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༦༧་ང་། རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། འཚོ་སོན་ཉྱིས་ཟློས་སོང་བཏང་བའྱི་སྐོར།ཤ
༡་༢་༢། ། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་བཟོས་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་སྐོར། ༡་༢་༣།
འབབ་ཁལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༢།ཤདངུལ་ཁང་གསོག་བཅོལ་རྩྱིས་ཁོངས་དངུལ་ཕོན་ཆེ་རྒྱུན་ཉར་ཡོད་པའྱི་
སྐོར། ༤་༡།ཤཡོང་བསད་སྐོར།

༡༦༧་ཅ།དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༧་ཆ། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༧་ཇ། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢

༡༦༧་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་
མྱིན་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་སད་དེའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་དོ་དམ་ཆེད་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་ལན་འདེབས་སུ་ཡང་ཡང་གསལ་ན་ཡང་
སྐྱོན་གནད་མུ་མཐུད་འབྱུང་བཞྱིན་འདུག་ན་ཁ་བཤད་ལག་བསྟར་དོན་གནས་ངེས་པར་གནང་དགོས།

༡༦༧་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་དན་རྟགས་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་ན་རེས་མའྱི་
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་མྱིག་སྟོན་དང་འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༨། ར་སང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༦༨་ཀ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥
༡༦༨་ཁ། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༨་ག མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༨་ང་། རྩྱི ས ་སྙན་ལན་འདེ བ ས་ཀྱི ས ་འགྱི ག ས་པ་གངས། ༡ རྩྱི ས ་སྙན་ཨང་། ༣་༣། དངུལ་རྐྱང་འཕར་མ་སྒོ ར ་
༡༠,༠༦༣།༢༥ སྐོར།

༡༦༨་ཅ། དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༨་ཆ། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༨་ཇ། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤
༡༦༨་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོལ་མེད་པའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་

དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། སྔོན་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༣ དང་འགལ་འདུག་ན། དེའྱི་
ནང་གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།
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༡༦༨་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སན་ཟོག་གནས་སྟངས་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁང་ལ་སྙན་སེང་
གྱིས་ཐག་གཅོད་ཐོག་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༨་ཇ་༣༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༨་ཇ་༤༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༦༩། ཀུ་ལྱི་མ་ན་ལྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༦༩་ཀ༽ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༡༦༩་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༩་ག༽ མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༩་ང༽ རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢། སོང་ཁའྱི་རྒྱབ་རྟེན་སྱིལ་འཛིན་མཉམ་
སར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༦༩་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༦༩་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༦༩་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢
༡༦༩་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༡། ས་འགོའ་ི རྩྱིས་ཁ་ནས་ཁབ་ཁོངས་སན་ཁང་གསུམ་གྱི་རྩྱིས་ཁ་དབེ་འབེད་ཆ་ཚང་ཞུས་
འཚེམས་སོང་བའྱི་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༦༩་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༠། སོན་ཌོ་བཀ་ཤས
ྱི ་གྱིང་དང་། མཚོ་པདྨ་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༧༠་ཀ༽ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༡༧༠་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ལོ་མཇུག་སན་
ཟོག་སྒོར་ ༡༤,༦༩༨།༡༢ འབབ་ཀྱིས་མང་བ་རྩྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༢། སྒོར་ ༢༠,༠༠༠།༠༠ ལས་བརྒལ་ཏེ་དངུལ་རྐྱང་
ཞུ་སྤྲོད་བས་པའྱི་སྐོར།

༡༧༠་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་
༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༧༠་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།
༡༧༠་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༠་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༠་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢
༡༧༠་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༧༠་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༡། ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿ ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༧༡་ཀ༽ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦

༡༧༡་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། ལག་ཡོད་དངུལ་
རྐྱང་ཚད་གཞྱི་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། ཡོང་བསད་སྐོར།

༡༧༡་ག༽ མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས།༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༧༡་ང༽ རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༡་༡། ལག་ཡོད་དངུལ་རྐྱང་ཉར་ཚད་ལས་
བརྒལ་བའྱི་སྐོར། ༣་༡། སན་གྱི་ཟོག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར།

༡༧༡་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་སྐོར།

༡༧༡་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༡་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་ ། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༢
༡༧༡་ཇ་༡༽ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། འཕྲོས་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༧༡་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༧༢།

ཀུམ་རའོ་སྒ་པ་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༧༢་ཀ༽ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༤
༡༧༢་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༢་ག༽ མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༧༢་ང༽ རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༧༢་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༢་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༧༢་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༤

༡༧༢་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་དང་འདྱི་ནས་བཟོས་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་མཐུན་མྱིན་
ཐད། རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཁ་མཐུན་པ་བཟོས་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༢་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། ཁ་དབང་རྩྱིས་གསལ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་ངེས་གནང་དགོས།
༡༧༢་ཇ་༣༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༢་ཇ་༤༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༧༣།

སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་ཁང་གསར་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༧༣་ཀ༽ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༧
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༡༧༣་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༣་ག༽ མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༧༣་ང༽ རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༣་ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཆོད་གན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། ༡་༢་༡༠། རོགས་དངུལ་ལེན་
བེད་བེད་པའྱི་སྒོར་ ༥་༢། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་རྩྱིས་འབུལ་གནང་བསད་སྒོར་ ༣༡,༤༦༦།༢༩། སྐོར།
༡༧༣་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༣་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༧

༡༧༣་ཇ་༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཆོད་གན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཐད། སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གོང་རྱིམ་ནས་ཐག་གཅོད་
གནང་དགོས།

༡༧༣་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། ལས་ཤག་གྱི་ཁང་དོད་དང་གོག་རྱིན་མ་ཕུལ་བའྱི་ཐད། སན་པ་ཟུར་པ་འཕགས་མོ་མཚོའྱི་ཁང་

དོད་སྒོར་ ༢,༤༠༠ དང་། འཚོ་བེད་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་མྱིག་དམར་ཚེ་རྱིང་གྱི་ཡོང་བསད་སྒོར་ཤ༧,༢༠༠ གཉྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་
ལམ་སྟོན་ལྟར་དོ་བདག་ལ་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པར་བདའ་འདེད་མཐྱིལ་ཕྱིན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༣་ཇ་༣༽ རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༣། བྱུང་འཛིན་དེབ་མྱིག ་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། མྱིག ་གྱི་སེ་ཚན་ནང་རྩྱིས ་དེབ་ཞབས་ཞུ་ག་
(service charges) བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༡༠༥༠༡ ནས་ ༡༠༦༠༠ བར་ལན་གསལ་ལྟར་རེས ་མའྱི་རྩྱིས ་ཞྱིབ ་སྐབས་སུ་མྱིག ་སྟོན་

དགོས་རྒྱུ་དང་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་ག་ (immunization) བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༧༠༡ ནས་ ༨༠༠ བར་འཚོལ་ཞྱིབ་དགོས་པ་
དང་། གལ་ཏེ་རེད་སོན་མ་བྱུང་ཚེ་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ལག་བསྟར་ཐོག་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༣་ཇ་༤༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བར་བཀའ་འཁོལ་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་ཐད། བཀའ་འཁོལ་
ཡྱིག་ཆ་རེད་སོན་ཡེ་ནས་མ་བྱུང་ཚེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཅྱི་གནང་ལག་བསྟར་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་
རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༣་ཇ་༥༽ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༥། བོགས་ལེན་པའྱི་འབབ་ཁལ་ཐད། འཕྲོས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༧༣་ཇ་༦༽ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦།ཤ ལས་ཤག་གྱི་གོག་རྱིན་ལས་བེད་རང་ངོས་ནས་མ་གནང་བའྱི་ཐད། དོ་བདག་འཕགས་མོ་

མཚོ་དང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་མྱིག་དམར་ཚེ་རྱིང་གཉྱིས་ལ་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པར་བདའ་འདེད་ཀྱིས་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
གཉྱིས་ཀྱིས་བདའ་འདེད་ལ་ངོས་ལེན་ཚུལ་བཞྱིན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་གནང་ཚེ་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ལག་བསྟར་གནང་
དགོས།

༡༧༣་ཇ་༧༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། ལས་བེད་སྒེར་གྱི་གོག་རྱིན་གཞུང་གོན་ནས་བཏང་བའྱི་ཐད། ལས་བེད་གཞན་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་

འཇལ་ཞུས་འདུག་ཀང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་མྱིག་དམར་ཚེ་རྱིང་ནས་གོག་རྱིན་སྒོར་ཤ༢,༡༩༥།༠༠ དོ་བདག་ལ་བདའ་འདེད་ཀྱི་མཇུག་
སྐྱོང་དགོས་རྒྱུ་དང་ངོས་ལེན་ཚུལ་བཞྱིན་སྒྲུབ་འཇལ་མ་ཞུས་ཚེ་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ལག་བསྟར་གནང་དགོས།
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༡༧༣་ཇ་༨༽ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡་༢་༨། འགན་འཛིན་མྱིག་དམར་ཚེ་རྱིང་ནས་ཡོང་བསད་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་འགན་འཛིན་ལ་རྩྱིས་

གཙང་བཟོ་གལ་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་དོ་བདག་ལ་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པར་བདའ་འདེད་གནང་དགོས་པ་དང་། གལ་སྱིད་ཚུལ་བཞྱིན་སྒྲུབ་
འཇལ་མ་གནང་ཚེ་གོང་རྱིམ་ནས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༣་ཇ་༩༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། ལས་བེད་རྩ་དགོངས་སྱིག་འགལ་ཆགས་པའྱི་ཐད། ལས་བེད་ཟུར་པ་ཕུར་བུ་ཚེ་རྱིང་ནས་རང་
འབབ་གསོག ་དངུལ་སྒོར་ ༩,༡༠༤ ཕྱི་སྤྲོད་ཟྱིན་པའྱི་འཕྲོས་སྒོར་ ༥,༠༧༤།༠༠ མུ་མཐུད་བདའ་འདེད་ཀྱིས ་གང་མགོགས་རྩྱིས ་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༣་ཇ་༡༠༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡༠། རོགས་དངུལ་ལེན་བེད་བས་ཐད། བཅད་ཁ་ནང་གསེས་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་
གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༣་ཇ་༡༡༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡་༠། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་
དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། སྔོན་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༣ དང་འགལ་འདུག་ན་དེའྱི་ནང་
གསེས་ ༤ ལྟར་ལག་བསྟར་དགོས།

༡༧༣་ཇ་༡༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༢། རྩྱིས ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐྱོན་གནད་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས ་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༣་ཇ་༡༣༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། དངོས་ཆས་ཉོས་པ་ལས་ཁང་དུ་རྩྱིས་འབུལ་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༣་ཇ་༡༤༽ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༤། སྒོར་ ༢༧༣,༦༨༥།༠༠ འབབ་ཀྱི་ཁ་དབང་བེད་མེད་ལྷག་མེད་པའྱི་ཐད། ར་ས་བདེ་ལེགས་

སན་ཁང་ནས་ micro led florescent ཁ་དབང་མ་གནས་སྒོར་ ༢༧༣,༦༨༥ བས་པ་ཞྱིག་གནང་འདུག་ཀང་ད་བར་ལོ་ ༨ ཙམ་
རྱིང་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་ཀང་བེད་སོད་གནང་མྱི་འདུག་ན་མ་གནས་འབོར་ཆེན་གྱི་ཁ་དབང་འདྱི་ལྟར་བེད་མེད་གཞག་ན་འཐུས་མྱིན་ལ་

སོང་དགོས་མཁོ་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་དང་གལ་ཏེ་ཕན་ཐོགས་མེད་ན་དེ་མུར་མྱི་འཇོག་པར་ཕྱིར་ཚོང་གྱིས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་གནང་
དགོས།

༡༧༣་ཇ་༡༥༽ རྩྱིས་སྙན། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། ༤་༡་༡། དང་། ༤་༡་༣། ཡོང་བསད་ཁག་གྱི་ཡོང་རེ་བལ་བ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་

རྩྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་དང་འཕྲོས་རྣམས་དང་དུས་འགངས་སུ་སོར་བར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ༤་༡་༢། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་
ལྟར་ཡོང་བསད་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དང་སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་གཞྱིར་འགལ་པ་ནྱི་དེ་མུར་མ་གཞག་པར་སྔོན་རྩྱི ས་སྱིག་གཞྱི་དོན་
ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤ པ་ལྟར་ངེས་པར་ལག་བསྟར་དགོས།

༡༧༣་ཇ་༡༦༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༠། སྤྲོད་བསད་ཐད། འཕྲོས་སྤྲོད་བསད་ཁོངས་ནས་ཟུར་གསལ་ཡོང་རེ་ཞན་པ་དང་སྤྲོད་དགོས་

ཞན་པ་ཁག་དམྱིགས་གསལ་བདའ་འདེད་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ། གལ་ཏེ་ཡོང་རེ་བལ་བ་དང་སྤྲོད་དགོས་མེད་ཚེ་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་
སེང་གྱིས་ལུགས་མཐུན་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༧༣་ཇ་༡༧༽ཤརྩྱིས ་སྙན་ཨང་།ཤ༥་༢། ཕོག ས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་རྩྱིས ་འབུལ་གནང་བསད་སྒོར་ ༣༡,༤༦༦།༢༩ ཐད། འཕྲོས ་སྒོར ་
༦,༧༨༤ མུ་མཐུད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༤། སྤུ་རུ་ཝ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་སན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ། ༢༠༡༤་་་༢༠༡༧

༡༧༤་ཀ༽ རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༦
༡༧༤་ཁ༽ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༤་ག༽ མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༧༤་ང༽ རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༡། རྩྱིས་ཁ་ཚད་ལྡན་བཟོ་དགོས་ཞེས་པའྱི་སྐོར། ༣་༣། སྱིག་གསལ་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པ་ཞེས་པའྱི་སྐོར།
༡༧༤ཅ༽ དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༤་ཆ༽ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༤་ཇ་༡༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༣
༡༧༤རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༣་༢། རྩྱིས་མཚམས་ཉྱིན་སན་ཟོག་གངས་བཤེར་ཐད། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་ལམ་སྟོན་ལྟར་རྩྱིས ་
གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༤་ཇ་༢༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༤་ཇ་༣༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། སྤྲོད་བསད་ཁག་དངོས་འབེལ་སྤྲོད་ཁུངས་མེད་པ་ཡྱིན་ཚེ་ལུགས་མཐུན་ཁ་
བསྒྱུར་ཞུས་ཏེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༧༥།

བལ་ཡུལ་ཀེ་ལ་ཤ་སན་རྩྱིས་ཁང་།༼ཅ་སེལ་ས་གནས༽ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦

༡༧༥་ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༢༠
༡༧༥་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༦ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༤། ལས་དབུས་དང་

ཡན་ལག་དབར་ཡོང་དགོས་དང་སྤྲོད་དགོས་བར་འཛིན་གཏོང་སོལ་མེད་སྐོར། ༡་༡་༥། བྱུང་འཛིན་དང་ལོག་རྔན་སྐོར། ༡་༡་༧། རྱིན་
ཆེན་རྱིལ་བུ་འཚོང་ཕོགས་གཅྱིག་མཚུངས་མེད་སྐོར། ༡་༡་༨། སན་སྱིན་ལུགས་མཐུན་གནང་མེད་སྐོར། ༡་༡་༩། རྩྱིས་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་
མེད་པར་རྩྱིས་ཁུར་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༣་༤། དངུལ་ཁང་རྒྱུན་སོད་རྩྱིས་ཁའྱི་ནང་དངུལ་ཕོན་ཆེན་བཞག་པའྱི་སྐོར།

༡༧༥་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༡་༢།
འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུས་སྐོར།

༡༧༥་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༣ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༢། འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུའྱི་
སྐོར། ༡་༢་༣། བཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་ཁ་དབང་སྤུས་གཟྱིགས་སྐོར། ༣་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་
སྟོན་གནང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར།

༡༧༥་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
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༡༧༥་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༥་ཇ༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༡༠
༡༧༥་ཇ་༡༽ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༡། ཁྱིམས་ཐོག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐད། དེབ་སྐྱེལ་ཟྱིན་ཡོད་ན་ས་མཚམས་ནས་དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་

བའྱི་གནང་ཕོགས་ངེས་པར་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་སན་པ་རྣམས་ཀྱི་དེབ་སྐྱེལ་ཡང་རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་བར་འགྲུབ་ཐབས་ཇྱི་གནང་ཁ་
གསལ་དགོས་རྒྱུ།

༡༧༥་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༤། རྩྱིས་གསལ་ལྷག་བསད་རྣམས་རྩྱིས་སོ་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། ནར་འགངས་སུ་མ་བཏང་བའྱི་གནང་
ཕོགས་དགོས།

༡༧༥་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༥། རྒས་ཕོགས་གནང་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་ལོའ་ིརྩྱིས་
ཞྱིབ་བར་སྱིག་འགལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱི་བས་ཀྱི་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་དགོས།

༡༧༥་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༦། སྔོན་རྩྱིས ་སྟངས་འཛིན་ཞན་པའྱི་ཐད། སྱི་དོན་ལྷག་བསམ་འཁུར་འཁེར་གྱི་གནང་ཕོགས་
གསལ་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་དགོས།

༡༧༥་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༧། གཞུང་རྩྱིས་ནས་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་འབབ་ཁལ་སོང་བཏང་བའྱི་ཐད། མང་རྩྱིས་སྐབས་ ༨
པས་དན་རྟགས་ཚད་འཕེར་མེད་པར་འཐུས་མྱིན་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག་ཀང་། ད་དུང་གཙང་བཟོ་ཆགས་མྱི་འདུག་ན། རེས་མའྱི་
རྩྱིས་ཞྱིབ་པར་ངེས་པར་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༥་ཇ་༦༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༨། ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་ཁག་དུས་ཐོག་གཙང་བཟོ་དགོས ་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་
མགོགས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༥་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡་༢་༩། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཐད། སྱིག་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་གནང་དགོས།

༡༧༥་ཇ་༨༽ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༣་༣། གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ངེས་ཅན་བསྡུ་འབབ་ཕུལ་བའྱི་དན་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་མྱིག་སྟོན་དགོས་ཐད། ལན་
འདེབས་མྱི་འདུག་ན་རེས་ལོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ངེས་པར་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༧༥་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༡། ཡོང་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༥་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢། སྤྲོད་བསད་ཐད། མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
༡༧༦།

བོད་ཀྱི་དབུས་སན་རྩྱིས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ཤ༢༠༡༤་་་༢༠༡༦

༡༧༦ཀ༽རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སྐྱོན་གནད་སོགས་གངས། ༥༥
༡༧༦་ཁ༽མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ་གངས།ཤ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༦་ག༽མང་རྩྱིས་སྐབས་ཤ༨ཤཔའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།
༡༧༦་ང༽རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༩

རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༤་༢་༡། སན་བཅོས་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང་དུས་ཐོག་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༦་༡། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཉྱིས་ཟློས་ཞུ་
སྤྲོད་གནང་སྐོར། ༦་༢། འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུའྱི་སྐོར། ༦་༣། རྩྱིས་ཁ་ཁ་གསལ་མེད་སྐོར། ༦་༤། མེ་འཁོར་ཀྱི་སྱི་
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མཉམ་སར་མེད་པའྱི་སྐོར། ༦་༦། ཉྱིན་ག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་བསྡུ་འབུལ་མ་གནང་སྐོར། ༦་༧། སྤྲོ་སྐྱྱིད་མ་བཏང་བར་དངུལ་

འབབ་ལས་བེད་ལ་བགོ་འགེམས་གནང་སྐོར། ༨་༡། མ་གནས་སྒོར་ ༡༩༣,༣༠༠།༠༠ འབབ་ཀྱི་སན་དང་། རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་བརླགས་
གཏོར་ཤོར་བའྱི་སྐོར། ༡༡་༢་༣། སྱིལ་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་བང་རྱིམ་བཞྱིན་བེད་སོད་མ་གནང་བའྱི་སྐོར། ༡༡་༢་༤། རྩྱིས་ལོ་སྔ་མའྱི་
འགོ་གོན་འདྱི་ལོའ་ི ནང་རྩྱིས་འགོ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༡༡་༢་༦། གཞུང་གོན་བསྱི་ཚགས་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། ༡༢་༡། དགོས་འདུན་ལྟར་
གོག་ཤུགས་བེད་མ་སད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཆད་པ་སྒོར་ ༦༥,༠༠༠།༠༠ སྤྲད་པའྱི་སྐོར། ༡༦་༣། སྣུམ་རྱིགས་ཟོག་ཆད་ལྷག་ཐོན་པའྱི་

སྐོར། ༡༦་༤། ལོ་མང་སྔོན་གྱི་ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་སྐོར། ༡༩་༢། བསྐྱར་བཅོས་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་སྟངས་མ་འགྱིགས་པའྱི་སྐོར། ༡༩་༣། རོགས་དངུལ་མེད་ཀང་རྩྱིས་འགོ་བཏང་བའྱི་སྐོར། ༢༠་༡། སན་སྐོར་ཡོང་འབབ་ཕྱི་
དངུལ་རྩྱིས་ནང་བྱུང་འཁེར་སྐོར། ༢༤་༥། དྲྭ་ཐོག་ཅ་དངོས་བཙོང་བའྱི་སྦྲགས་ག་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༡༠,༢༤༠།༠༠ བསྡུ་བཞེས་དགོས་
པའྱི་སྐོར། ༢༦་༢་༡། སོས་རྒྱུའྱི་ཟོག་དེབ་མྱིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྐོར།

༡༧༦་ཅ༽དོགས་འདྱི་སོང་བ་གངས། ༡ རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༤་༡། སྒོར་ ༢༢,༩༩༣།༠༠ འབབ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཟོག་ཆད་སྐོར།
༡༧༦་ཆ༽དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༠ རྩྱིས་སྙན་ཨང་།

༡༧༦་ཇ༽མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག ༣༦

༡༧༦་ཇ་༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། དབུས་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཕུལ་བའྱི་རྩྱིས་
སྙན་ལན་འདེབས་ནང་། ༼གཅྱིག བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཚོད་དཔག་མྱི་ཐུབ་པ་དང་མ་བཏང་ན་འགྱིགས་ཐབས་མེད་རྱིགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་

པར་འགེལ་བརོད་ཞུས་ཡོད་ཅེས་དང་། ༼གཉྱིས། ལམ་ལུགས་སྱིག་གཞྱིའྱི་གཉའ་གནོན་གྱིས་མྱི་བརྱི་བར་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་དང་།
ཚོགས་པ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་མདུན་བསྐྱོད་གང་ཐུབ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པར་གཟྱིགས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་གསུངས་པར། ལས་དོན་བེད་

མཁན་ལ་མང་རྩྱིས་སྐབས་རྱིམ་པ་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བསམ་ཤེས་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཡང་ན་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ལས་
དོན་ཇྱི་བས་མ་མཐོང་བ་མྱིན་ཡང་། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་གྱི་གོང་བུའྱི་ནུས་པའྱི་གྲུབ་ཆར་གྱུར་བའྱི་གཞུང་འབེལ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་བཙན་བོལ་

བོད་མྱིའྱི་ཚོགས་སྒེར་སྱི་དང་། བེ་བག་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་གཟྱིགས་སྐྱོང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སེ་ཚན་ཁག་ས་བརྟན་རྒྱུན་
གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་ཕྱིར། དེ་ལ་དཔལ་འབོར་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགོས ་རྒྱུ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་དང་།

གཡོལ་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེས། ཁྱིམས་ཀྱིས་མ་བསྒྱུར་བའྱི་སེ་ཚན་གང་ཡང་ཚད་འཕེར་ཁུངས་འཁོལ་དཀའ་བ་རང་བཞྱིན་
བདེན་ར་གསལ་སྤྲོད་བས་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་དབུས་སན་རྩྱིས ་ཁང་མཐོང་སང་དུ་ཚགས་ཚུད་ཡོད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་མ་འོངས་

ཕུགས་རྱིང་གྱི་མདུན་ལམ་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་མ་འདང་བའྱི་ཆ་ཁ་སྐོང་བཟོ་བཅོས་ཐུབ་ཐབས་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་སྟབས། དེང་དུས་དང་
བདེན་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་སྒོས་སུ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ ༼བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་

དང་། ལོ་འཁོར ་སྔོན ་རྩྱིས ། དངུལ་རྩྱིས ་སྟངས་བཅས་ཀྱི་འཛིན་གྱི་སྱིག ་གཞྱི་༽སོག ས་གཞྱི་རྩར་བཟུང་སྟེ། མ་འོངས་པར་སྱིག ་
འཛུགས་དེ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་གཙོས་སྐྱེས་འགོ་སྱི་ལ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་འགན་ལེན་ཐུབ་
པའྱི་ལམ་དུ་ངེས་པར་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་བ་དགོས།
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༡༧༦་ཇ་༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༢། ཨར་འདམས་ Cement མཁོ་སྒྲུབ་དང་བེད་སོད་ཇྱི་བས་ཟོག་དེབ་བྱིས་ཉར་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་
འདེབས་ནང་གསལ་ཨར་འདམས་ཆུད་ཟོས་སུ་གྱུར་མེད་ཅེས་པའྱི་དན་རྟགས་རེས་ལོའ་ི རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༤་༢་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡།
དང་མཚུངས།

༡༧༦་ཇ་༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༦་༥།ཤསྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དང་
མཚུངས།

༡༧༦་ཇ་༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༡་༢་༡། སན་བཅོས་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད། ནར་འགངས་སུ་མ་བཏང་བར་བདའ་འདེད་མཇུག་
སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡༡་༢་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡།
དང་མཚུངས།

༡༧༦་ཇ་༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡༢་༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དང་
མཚུངས།

༡༧༦་ཇ་༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༢་༤།ཤསྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དང་
མཚུངས།

༡༧༦་ཇ་༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༡་༢་༥། རྩ་དགོངས་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་གསོག་དངུལ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་གནང་དགོས་པའྱི་ཐད།

ལན་འདེབས་ནང་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་གནས་གསལ་ཡང་དན་རྟགས་མྱི་འདུག་པས་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༡༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༡་༢་༧། འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་གཞག་མ་ཞུས་པ་རྒྱུན་གནས་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐད། ༢༠༡༦།༦།༤། ཉྱིན་
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་ཕུལ་བའྱི་རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ནང་''གནད་དོན་འདྱི་ཐད་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ནས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་

གནས་ཚུལ་ཇྱི་བྱུང་གསལ་བཤད་ཟུར་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ''ཞེས་པ་གསལ་ཡང་ད་བར་འགེལ་བརོད་གང་ཡང་གནང་མྱི་འདུག འདྱི་
ལོའ་ི ལན་འདེབས་ནང་དུའང་འགེལ་བརོད་སྔ་མ་ལྟར་ལགས་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་གཞུང་དོན་འཁུར་འཁེར་གྱི་ལན་འདེབས་ཞུས་མྱི་
འདུག་ན། རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་ལན་འདེབས་ཚད་ལྡན་ཞུ་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༡༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༡་༢་༨། ཆུ་གོག་མཐུན་རྐྱེན་ཐོབ་ཆེད་སྒོར་ ༦༠,༠༠༠ ས་གནས་གོང་སེ་ལས་ཁུངས་སྤྲོད་དགོས་ཐད།
འབྱུང་འགྱུར་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་རང་རེའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་སྱིག་གཞྱི་གང་ལའང་མྱི་མཐུན་པའྱི་བ་སོད་
དེ་རྱིགས་ཡང་བསྐྱར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དམ་དོན་ངེས་པར་གནང་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༡༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༢་༢། ༢༢་༢་༢་༣། ༢༤་༣། ༢༦་༢་༥། སྒོར་ ༢༠,༠༠༠ བརྒལ་བའྱི་དངུལ་རྐྱང་ཞུ་སྤྲོད་བས་པའྱི་
རྩྱིས་སྙན་གསུམ་གྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།
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༡༧༦ཇ་༡༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༢་༥། ཉྱིན་ག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ འབབ་བསྡུ་འབུལ་མ་གནང་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་པའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱིས་
འཐུས་མྱིན་ལ་སོང་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གནང་ཕོགས་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༡༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༢་༦། འགོ་གོན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་སྱིལ་འཛིན་ངོ་མ་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་མགོགས་རག་
ཐབས་ཀྱིས་རེས་ལོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༡༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༢་༧། ལས་བེད་ཀྱི་གསོག་དངུལ་སྐྱེད་འབབ་བརྒྱ་ཆའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་མུ་མཐུད་མཇུག་
སྐྱོང་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༡༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༥་༢་༡། ཟོག་ཆད་རྱིགས་མཐུན་དབེ་འབེད་མ་ཞུས་པར་རྩྱིས་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་འགེལ་བརོད་ལྟར་གནང་ཡོད་པའྱི་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༡༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡༥་༢་༢་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་
༡། དང་མཚུངས།

༡༧༦་ཇ་༡༨༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡༥་༢་༢་༢།ཤསྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡།
དང་མཚུངས།

༡༧༦་ཇ་༡༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༡༥་༢་༢་༣།ཤསྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་
༡། དང་མཚུངས།

༡༧༦་ཇ༢༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༦་༡།ཤསྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དང་
མཚུངས།

༡༧༦་ཇ་༢༡༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༦་༥། རྩྱིས་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་མ་གནང་བའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་རེས་མའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་
ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་མེད་གཟྱིགས་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༢༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༡༩་༡། དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་དཔེ་དེབ་ལ་སྟངས་འཛིན་འཐུས་ཚང་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་
མཇུག་སྐྱོང་བཟོ་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༢༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༠་༢། བྷེང་ལོར་མཐོ་སོབ་དང་སན་སོར་ཁང་གསར་རྒྱག་ཐད། རེས་ལོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་མྱིག་སྟོན་
གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༢༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༢༠་༣།ཤསྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡།
དང་མཚུངས།

༡༧༦་ཇ་༢༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༢༢་༢་༡་༡། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡།
དང་མཚུངས།

༡༧༦་ཇ་༢༦༽ཤརྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༢༢་༢་༢་༢། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་
༡། དང་མཚུངས།
137

༡༧༦་ཇ་༢༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༢་༢་༢་༣།ཤསྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་
༡། དང་མཚུངས།

༡༧༦་ཇ་༢༧༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༤་༡། སྒོར་ ༢༢,༩༩༣ འབབ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཟོག་ཆད་ཐད། ལན་འདེབས་སུ་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུན་བསབ་འཇལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་མཇུག་སྐྱོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༢༩༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༤་༢། སྒོར་ ༤༦,༣༦༥།༦༠ འབབ་ཀྱི་སྦྲགས་གར་ཐོབ་འཛིན་མེད་པའྱི་ཐད། ལན་འདེབས་མྱི་
འདུག་པས་རེས་ལོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ལན་གསལ་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༣༠༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༤་༤། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡།
དང་མཚུངས།

༡༧༦་ཇ་༣༡༽རྩྱིས ་སྙན་ཨང་། ༢༤་༥། ཡོང་བསད་དང་སྤྲོད་བསད་རྱིང་པ་གཙང་བཟོ་དགོས ་པའྱི་ཐད། ལན་གསལ་ལྟར་གང་
མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༣༢༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༢༦་༢་༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་འགོ་གོན་ཐད། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡།
དང་མཚུངས།

༡༧༦་ཇ་༣༣༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༦་༢་༢། ༢༧་༣། སོས་རྒྱུའྱི་ཟོག་བེད་མེད་ལུགས་མཐུན་རྩྱིས་བསུབ་གནང་དགོས་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་
རེས་མའྱི་སྐབས་དན་རྟགས་མྱིག་སྟོན་གྱིས་ལུགས་མཐུན་རྩྱིས་བསུབ་ཞུ་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༣༤༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༢༦་༢་༤། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དང་མཚུངས།
༡༧༦་ཇ་༣༥༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢༧་༡། མ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་ལོ་མཇུག་ཟོག་ལྷག་ནང་ཐྱིམ་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་གནང་
ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས།

༡༧༦་ཇ་༣༦༽རྩྱིས་སྙན་ཨང་།ཤ༢༧་༢། གོང་གསལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་། ༢་༡། དང་མཚུངས།ཤབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་
ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་༩ པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ཕུལ།
༡། ཚོགས་གཙོ།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན།

༢། ཚོགས་དྲུང་།

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿ བག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས།

༤། ཚོགས་མྱི།

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་རམ་ཤར་ཕོགས་ཁུ་རྟ།

༣། ཚོགས་མྱི།
༥། ཚོགས་མྱི།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བོ་བཟང་ཕན་བདེ།
སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་ལས་རྱིམ ་ཨང་དྲུག་པ། གོང་གསལ་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན ་ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་དགོས ་པའྱི་གོས ་འཆར། ཡྱིག ་ཆ་ཨང་ ༢༧ པར་
གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ῝བག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ῝བག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ།
གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར།

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༩ པས་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༢༠༡༥ཤལོའ་ི བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོར་མང་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་

ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདེད་མཇུག་སྐྱོང་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙན་ཐོ་དང་། རྩྱིས་ལོ་༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ གཙོས་བོད་

མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་གྱི་རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་བཅས་འཁོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦
ཅན་ཕུལ་འབོར་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༢༩ ལ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ། གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་གོས ་འཆར་དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་
གནང་མཁན་ཡོད་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐར་མ་ལྔ་རེ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་ནང་ལ་དོན་དག་དང་པོ་དེ། གནད་འགག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་
རྒྱུ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག འདྱི་ད་རེས་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག མཇུག་ལ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་
ནའང་འད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་ནའང་འད། གནད་དོན་གང་གྱི་དོན་དག་ལ་ཡྱིན་མྱིན་གཟྱིགས་ཞྱིག་བས་ཏེ། གོས་ཚོགས་རེས་མ་

ཞྱིག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་དན་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེ་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན། ཤོག་
གངས་ ༦༧ ནང་ལ་ ༤༩ ཇ་ ༢ དེའྱི་ནང་ལ། དེའྱི་ནང་ལ་ལུངས་འདེན་ཞྱིག་བེད་འདུག རྩྱིས་སྙན་ཨང་ ༡༌༢༌༤། རོགས་དངུལ་བེད་
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སོད་བ་བསད་ཐད། རོགས་དངུལ་བེད་སོད་བ་བསད་འདྱི་བཞྱིན་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་

ཇྱི་བཞྱིན་ལག་བསྟར་མ་ཞུས་པར་ལོ་མང་རྱིང་འབོད་བསྐུལ་བེད་བཞྱིན་འདུག་ན། རྱིང་མྱིན་ལ་མ་སོང་བར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༡༡།༡༧
ནང་འཁོད་བཀའ་ཤག་ནས་དངུལ་ལྷག་ཁ་བསྒྱུར་ཞུ་ཕོགས་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ལྟར་ངེས་པར་དུ་ལག་བསྟར་གནང་དགོས། ཞེས་པ་
ཞྱིག ་བྱིས ་འདུག འདྱི་ངས་ཤེས ་ཚོད་བས་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལ་བཀའ་ཤ ག་གྱི་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡོང་བསད་རྩྱིས ་

བསུབ་དང་དངུལ་ལྷག་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་མྱིན་འགོ་དན་གྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལ་འདྱི་
འད་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༩ པས་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་
གནང་འདུག འདྱི་ཚོ་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ད་རེས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་དེར་བལྟ་

ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། སྔོན་མའྱི་སྐབས་རྱིམ་པ་དང་མ་འད་བར་ད་རེས་དེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་
རྩྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་རོགས་ལ་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། གོང་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཆེད་

འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་དགོས་མཁོ་གསུང་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དེ་ནས་དོན་དག་
གཞན་པ་ཞྱིག་ལ། ཤོག་གངས་ ༡༩༦ ནང་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་རྩ་བའྱི་རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱི་འགྱིག་པའྱི་ནང་ལ་རེད་འདུག གནད་

འགག་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ༡༧༦ དེ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ༨༌༡། མ་གནས་སྒོར་ ༡༩༣,༣༠༠ འབབ་ཀྱི་
སན་དང་། རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་བརླགས་གཏོར་ཤོར་བའྱི་སྐོར་ཟེར་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་པོ་བས་ནས་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་

རེད། དེའྱི་སྐོར་དེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་བས་ནས་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྔོན་མ་ཞྱིག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་
དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་གཅྱིག་གེང་བ་ཡྱིན། གེང་བའྱི་སྐབས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བཤད་

ལན་འདེབས་གནང་རྒྱུར། སན་དེ་འད་བརླགས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མོ་ཊ་དང་མཉམ་དུ་བརླགས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་རྱིན་
ཆེན་རྱིལ་བུ་བརླགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་རེད། ད་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་
རེས་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ལ་ཉེ་བའྱི་སྐབས་ལ་སན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཟླ་གསལ་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་འཕྲྱིན་ཡྱིག་ཞྱིག་གསལ་བསགས་

གནང་སྟེ། འདྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་འཆད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་དེས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་ཡྱིན་
པ་ང་ཚོར་མཚན་ཤས་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གསལ་བསགས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
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ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་ལའང་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་བརླགས་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་བས་ནས་འཁོད་བསད་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་
ལྟ་ཡན་ཆོད་ལ་གང་བཤད་པ་དེ་སོ་སོས་འགན་ཁེར་ནས་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ར་སྤྲོད་བ་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། དགོངས་འཆར་
གནང་མཁན་མཐའ་མ།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ལྟ་བུ་ཡྱིན། དང་པོ་དེར། ཤོག་གངས་
༡༤ མཚམས་ལ་རྩྱིས་སྙན་ཆད་བསད་པ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་འདུག འདྱི་རྩྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༡༣ ཡྱིན་པ་དང་། ཤོག་གངས་ ༦༩ མཚམས་
ལ་རྩྱིས་སྙན་ཨང་ ༡༌༢༌༡ བས་པ་ཞྱིག་ཆད་འདུག དེ་ནས་ད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༡༩༤ མཚམས་དེའྱི་མཐའ་མ་དེར་ ༤༌༢། སྤྲོད་བསད་
ཐད། ཟུར་གསལ་ཡོང་རེ་ཞན་པ་ཞེས་སྔ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཤྱིག་འཐོལ་པ་ཤོར་བསད་འདུག འདྱི་དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་ཏེ་མར་འཐེན་རྒྱུ་
དང་།

དེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་

དེས་གསུང་རྒྱུ་དེ། ད་གྱིན་ང་ཚོས་ལོ་ཁམས་དེ་རྒྱག་སྟངས་ནོར་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་

ཆུང་འཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞྱིག་ཞུས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད། ང་ཚོ་
ཁ་སང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སེ་ཚན་དེས ་རྩྱིས་སྙན་དེ་གཞྱི་ལ་བཞག་སྟེ་མཇལ་བ་རེད། རྩྱིས ་སྙན་དེ་གཞྱི་ལ་བཞག་ཡོང་དུས་
གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་བེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མྱིན་པ་ཞྱིག་ཚོར་ཏེ།

གཞྱི་རྩའྱི་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ད་གྱིན་རྩྱིས་སྙན་ནང་མར་ཀློག་ཡོང་དུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་སྙམ་

བྱུང་། དེའྱི་ནང་ནས་ཀང་རྩྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༧ དང་རྩྱིས་སྙན་ ༡༌༢༌༨ གཉྱིས་ཀར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་དེ་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་རྒྱུའྱི་
རྒྱབ་གཉེར་དེ་རྩྱིས་སྙན་དེ་མཇལ་བ་དང་དེ་འདའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞྱིག་ཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་བ་གཞྱི་བཟུང་ཐོག་ནས་
གང་འད་ཞྱིག་གནང་དང་མ་གནང་དེ་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགོ་གེང་དེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་འབེལ་གྱི་ལས་རྱིམ་བརྒྱད་པ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད།
སྔོན་གེང་།

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༨།༡༦།༥།༢༦ པ་དང་།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ་ལྟར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ དགོངས་དོན་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༩ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ གཙོས ་རྩྱིས ་སྙན་ཁག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་མཇུག་སྐྱོང་ཕག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས་དང་འབེལ་ཞྱིབ ་

འཇུག་ཞུས་པའྱི་མཐའ་མའྱི་གྲུབ་དོན་དང་། དེ་བཞྱིན་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ གཙོས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་གྱི་རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ འཁོད་པ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་ཟྱིན་པས་
མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་སུ་མཐོང་།

གོས་ཆོད།

༡

མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༩ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྩྱིས་
ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ གཙོས་རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སྐྱོང་ཕག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས་ཞྱིབ་འཇུག་

ཞུས་པའྱི་མཐའ་མའྱི་གྲུབ་དོན་དང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོའ་ི རྩྱིས་སྙན་ཁག་བཅས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་སྒོར་རུ་ང་
༢
༣

ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་ཁུར་བསྐྱེད་གང་ལེགས་གནང་འདུག་པར་ལེགས་སོའ་ིབསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ།

སྙན་ཐོ་ནང་འཁོད་རྩྱིས་སྙན་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་ཁག་དང་། དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་
ཁག་བཅས་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།

མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༩ པས་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ གཙོས་རྩྱིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་
པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའྱི་ཐོག་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦
པ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པ་ནང་གསལ་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱོང་རྩྱིས་གཙང་དགོས་རྱིགས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་

སྐྱོང་ཕག་བསྟར་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་བཅས་འཁོད་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ནང་
ཚུད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ལ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ῝བག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀ῝བག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་

དགོས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་གྱིན་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་

ལགས།

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ ཀ

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའ་ྱི འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།
ཉེར་བཞྱི་པ།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ ཀ
བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད།

དངུལ་དངོས ་སོག ས་ལོག་རྔན་ དངུལ་དངོས ་སོ ག ས་ལོག ་ དངུལ་དངོས་སོགས་ལོག་
སྤྲོད་ལེན ་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་ རྔན་སྤྲོད་ལེན ་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ རྔན་སྤྲོ ད ་ལེ ན ་དང་རྒྱུད་

ནང་གསེས ། ཤེས།
༧

ཐབས་ཤེས།

སྐུལ་ཐབས་ཤེས།

ཆོ ལ ་ཁ ་ག སུ མ ་གྱི ་སྱི ག ་ ཀ ཆོལ ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག ་ ཀ ཆོལ ་ཁ་ག སུ མ ་གྱི་
འཛུགས་དང་། ཆོ ས ་བརྒྱུད་

འ ཛུ ག ས ་ད ང ་། ཆོ ས ་

སྱིག ་འཛུགས་ཀྱིས ་

ཚོ ག ས ་པ ་སྐྱྱི ད ་སྡུ ག ་ཁ ག ་

འ བེ ལ ་མ ་ཡྱི ན ་པ འྱི ་

འཐུས་ཀྱི་འོས ་གཞྱི་

འཐུས་ཀྱི་འོས ་གཞྱི་འདོན ་པ་

བཅས ་ཀྱི ས ་སྱི ད ་སྐྱོང་

ག ཉེ ར ་ག ས ལ ་

བསགས་རྱིག ས་བེད ་མྱི་ཆོག

གཞྱི་འདོན་པ་དང་། རྒྱབ་

མྱི་ཆོག

ཁག གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
བཅས་ཀྱིས ་སྱིད ་སྐྱོང ་དང་སྱི་

ད ང ་། རྒྱ བ ་ག ཉེར ་ག ས ལ ་
འོན ་ཀང་འོས ་བསྡུའྱི་ཁྱིམ ས་

སོལ ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོབ ་ཐང་

བ རྒྱུ ད ་ཁ ག ག ཞུ ང ་
ཚོགས་པ་སྐྱྱིད་སྡུག་ཁག་
དང་སྱི ་འཐུས ་ཀྱི ་འོ ས ་

གཉེར ་གསལ་བསགས་
རྱིགས་བེད་མྱི་ཆོག
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སྱི ད ་སྐྱོ ང ་ད ང ་སྱི ་
འདོན ་པ་དང་། རྒྱབ་
བསགས་རྱིགས་བེད་

ཟུར་བརོད།

ཁག་འགལ་མེད་བེད་སོད་ཀྱིས་ ཁ འོན ་ཀ ང ་འོས ་བ སྡུ འྱི ་ རང་འཇགས།
མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་

ཁྱིམ ས་སོལ ་དང་མཐུན་

སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁེར་སྟངས་དང༌།

མེད་བེད་སོད ་ཀྱིས ་མང་

འོས ་གཞྱི་རང་ཉྱིད ་ནས་ཆབ་

པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་འགལ་

མྱི་མང་ལ་ལས་དོན ་ཁས་ལེན་

ཚོག ས ་འདུ ་འཛོམ ས ་

འགེམ ས་སེལ ་བེད ་པ་བཅས་

ནས་ཆབ་སྱིད ་ཀྱི ་ལྟ་བ་

བ རོད་དོ ན ་ད ང་འ བེལ ་བ འྱི་

མང་ལ་ལས་དོན ་ཁས་

ངོས ་འཛི ན ་བ་རྒྱུ ་མྱི ན ་རུང༌།

ཡྱི ག ་ཆ་འགེ མ ས་སེ ལ ་

གངས་གཉྱིས ་གོང ་ནས་འོས ་

གསལ་དོན་ཚན་ཁག་གྱི་

གྱི་གསལ་བསགས། ཡྱིག ་ཆ་
གོང ་གསལ་དོན ་ཚན་ཁག་གྱི་

རྱི ག ས ་ལ ་ཁྱི མ ས ་འག ལ ་དུ་

འོས ་བསྡུའྱི་དུས་ཚེས ་ཀྱི་ཉྱིན ་

སར་འོས ་གཞྱི་རང་ཉྱིད ་

འཁེ ར ་སྟངས་དང༌། མྱི ་
ལེན་གྱི་གསལ་བསགས།
བེ ད ་པ ་བ ཅ ས ་གོ ང ་

བ སྡུ ་མ ་ཟྱི ན ་བ ར ་ག ས ལ ་

བརོ ད ་དོ ན ་དང་འབེ ལ ་

དགོས།

འགལ་དུ་ངོས ་འཛིན ་བ་

བསགས་བེད་མཚམས་འཇོག་

བའྱི ་རྱི ག ས ་ལ་ཁྱི མ ས ་
རྒྱུ ་མྱི ན ་རུ ང ༌། འོ ས ་
བསྡུའྱི་དུས་ཚེས ་ཀྱི་ཉྱིན ་
གངས་གཉྱིས ་གོང་ནས་
འོ ས ་བསྡུ ་མ ་ཟྱི ན ་བ ར་

ག ས ལ ་བས ག ས ་བེ ད ་
མཚམས་འཇོག་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱྱིད་འཛོམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྐྱྱིད་འཛོམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟོ་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་
༢༡ ཀ་པ། དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་ ༧ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ཚུད་པར་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་
བརྐྱང་རོགས་གནང་། ༢༩ དང་། ཚུད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརྐྱང་རོགས་གནང་། ༤ ཟགས་སོང་། འདྱི་ཟགས་པ་

ཡྱིན་ཙང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་དེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་ ༧ ཀ དེའྱི་ཐོག་ལ་
དགག་བ་གནང་མཁན་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརྐྱང་རོགས་གནང་། དགག་བ་གནང་མཁན་ ༣ དང་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་མཁན་ ༣༣ ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་མཐོ་པོའ་ིཐོག་ནས་ཐོན་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཁ་པ་དེར་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་
བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་བརྐྱང་རོགས་གནང་། དགོངས་དག ཁ་པ་ད་གྱིན་སྱི་མོས་ཕྱིན་ཚར་འདུག ཟུང་

དྲུང་ཚེ་བརྟན་བསྐལ་བཟང་ལགས། ཁྱིམས་ཡྱིག་བརོད་པ་གསུམ་པ་དེ་དག་བསམ་ཕེབས་རོགས་གནང་། དེའྱི་བར་དེར་ཁ་སང་འཕྲོ་
སྐྱོང་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ཉམ་ཐག་གྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་བཞག་པའྱི་སྙན་ཐོ་དེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལོགས་སྟེང་ལ་

འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། དེའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་སྱིག་གཞྱི་རྱིང་པ་དེ་ཕུལ་གྲུབ་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་རེས་དེ་གསར་པ་རེད། འདྱི་གཉྱིས་བར་ལ་
འགྱུར་བ་ག་རེ་ཕྱིན་འདུག་ཚང་མས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་མཁེན་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་རེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དགུ་པ། ཁྱིམས་བཟོའ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ། ད་ལྟ་རང་བདེན་

ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་དེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཐོག་ནས་ངག་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་སོང་། སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྐོར་དེ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ངག་ལམ་ཐོག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་

སོང་གསུངས་པ་རེད། ད་རངས་ཞོགས་པ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ཤག་ཤག་དང་། ཁ་སང་ཞོགས་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
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ཚོས ་ཚོག ས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱི་མར་བསམ་ཡོང ་དུས། འོས ་བསྡུའྱི་སྱིག ་གཞྱི་དང་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན ་སྱིག ་བཞྱིན ་ཡོད ་ཅེས ་

གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ནངས་ཞོགས་པ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དེར་གསུངས་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ཡྱིན་
ཤག་ཤག་བས་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཆུ་ལ་གཡུག་ཚར་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་སུས་ཁུར་གྱི་ཡོད་
ནའང་། འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་འདེམས་བསྐོ་ལས་ཁང་ག་ནས་ཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་སྱིག ་གཞྱི་དེ་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་ཞྱིག ་དང་།

འགེལ་བཤད་ག་རེ་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་ནའང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། རྩེད་མོ་རྩེད་ཆས་འད་བོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་ལྟ་སྟངས་ད་ག་རང་བྱུང་སོང་། བརོད་པ་གསུམ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བསྐྱར་
བཅོས་ཚིག་བརོད་དེ་གཅྱིག་པུ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར།

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ཟུར་བརོད།

བཅུ་གཉྱིས་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ ས་གནས་འོས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན ་
དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས།

དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས།

བསྐྱར་བཅོས་ངོ་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་འོས ་ ཡོད ་གསུམ་ཆ་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོར་འགན་འཛིན་ བསྡུ་ལས་ཁང་སོ་སོར་འགན་འཛིན་གཅྱིག་དང་ ག ཉྱི ས ་ཡ ན ་
གྱིས ་གཏན་ལ་

གཅྱི ག ་དང་འགན་འཛི ན ་ལས་རོ ག ས ་ འགན་འཛིན་ལས་རོགས་དགོས་ངེས་ས་གནས་
ཕབ།
དགོས་ངེས་ས་གནས་གཞུང་འབེལ་ལས་ གཞུང་འབེལ ་ལས་སེར ་འཁོད་པ་ཞྱིག ་ལ་བསྐོ་
སེར ་འཁོད་པ་ཞྱིག ་ལ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ། གཞག་བ་རྒྱུ། འོན་ཀང་ས་གནས་གཞུང་འབེལ་
འོན ་ཀང་ས་གནས་གཞུང་འབེལ ་ལས་ ལས་བེད ་མེད ་རྱིག ས་ལ་ས་གནས་དེར ་སོད ་
བེད་མེད་རྱིགས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ འོས ་བབ་ཁག་གང་དགེ་བབ་བལྟས་ཀྱིས ་བསྐོ་
མ་ཟྱིན་བར་ས་གནས་དེར་སོད་འོས་བབ་ གཞག་བེད་དགོས།
ཁག་གང་དགེ་བབ་བལྟས་ཀྱིས ་འཕྲལ་
སེལ་བསྐོ་གཞག་བེད་དགོས།
ཉེར་བཞྱི་པ།

དངུལ་དངོས་སོག ས་ལོག་རྔན་སྤྲོད་ལེན་ དངུལ་དངོས ་སོག ས་ལོག ་རྔན་སྤྲོད ་ལེན ་དང་

ནང་གསེས། ༧ དང་རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་ཤེས།

རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་ཤེས།

ཆོལ ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག ་འཛུགས་དང་། ཀ ཆོ ལ ་ཁ་གསུམ་གྱི ་སྱི ག ་འཛུགས ་དང་།
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ཆོས ་བརྒྱུད་ཁག གཞུང་འབེལ ་མ་ཡྱིན ་

ཆོས་བརྒྱུད་ཁག གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ བསྐྱར་བཅོས ་

པའྱི་ཚོ ག ས་པ་སྐྱྱི ད ་སྡུག་ཁག་བཅས་

ཚོགས་པ་སྐྱྱིད་སྡུག་ཁག་བཅས་ཀྱིས་སྱིད་ ངོ་ཡོད ་གསུམ་

གཞྱི་འདོན་པ་དང་། རྒྱབ་གཉེར ་གསལ་

དང་། རྒྱབ་གཉེར་གསལ་བསགས་རྱིགས་ གྱིས ་གཏན་ལ་

ཀྱིས ་སྱི ད ་སྐྱོ ང ་དང་སྱི ་འཐུས་ཀྱི ་འོས ་

སྐྱོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས ་གཞྱི་འདོན ་པ་ ཆ་གཉྱིས ་ཡན་

བསགས་རྱིག ས་བེད་མྱི་ཆོག འོན ་ཀང་

བེད་མྱི་ཆོག

རང་ཉྱིད ་ནས་ཆབ་སྱིད ་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁེར ་

འོས ་གཞྱི་རང་ཉྱིད་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་

འོས་བསྡུའྱི་ཁྱིམས་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་ ཁ འོ ན ་ཀ ང་འོ ས ་བསྡུ འྱི ་ཁྱི མ ས ་སོལ ་དང་
ཐོབ་ཐང་ཁག་འགལ་མེད་བེད་སོད་ཀྱིས་
མཐུན་པའྱི་ཐོབ ་ཐང་ཁག་འགལ་མེད་བེད་
མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་འོས་གཞྱི་
སོད ་ཀྱིས ་མང་ཚོག ས་འདུ་འཛོམ ས་སར་
སྟངས་དང༌། མྱི་མང་ལ་ལས་དོན་ཁས་
ནང་གསེས། ༨

ལེན་གྱི་ག ས ལ ་བ ས ག ས ། ཡྱིག ་ཆ ་
འགེམས་སེལ་བེད་པ་བཅས་གོང་གསལ་
དོན ་ཚན་ཁག་གྱི་བརོད་དོན ་དང་འབེལ ་
བའྱི་རྱི ག ས་ལ་ཁྱི མ ས་འགལ་དུ་ངོས ་

འཛིན་བ་རྒྱུ་མྱིན་རུང༌། འོས་བསྡུའྱི་དུས་
ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་གོང་ནས་འོས་
བསྡུ་མ་ཟྱིན ་བར་གསལ་བསགས་བེད ་
མཚམས་འཇོག་དགོས།

ཕབ།

བ སྐྱ ར ་བ ཅོ ས ་
སྱི་མོས ་ཀྱིས ་

འཁེར ་སྟངས་དང༌། མྱི་མང་ལ་ལས་དོན ་ གཏན་ལ་ཕབ།
ཁས་ལེན ་གྱི ་གསལ་བསགས། ཡྱིག ་ཆ་
འགེམ ས་སེལ ་བེད་པ་བཅས་གོང་གསལ་

དོན་ཚན་ཁག་གྱི་བརོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་
རྱིག ས་ལ་ཁྱིམ ས་འགལ་དུ་ངོས ་འཛིན་བ་

རྒྱུ་མྱིན་རུང༌། འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་
གངས་གཉྱིས ་གོང ་ནས་འོས ་བསྡུ་མ་ཟྱིན ་

བར་གསལ་བསགས་བེད་མཚམས་འཇོག་
དགོས།

འོས ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ ་གསལ་བསགས་ འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་
ཟྱི ན ་པ འྱི ་ ཉྱི ན ་མོ་ནས ་སྱི ད ་སྐྱོང་དང། ཉྱིན་མོ་ནས་སྱིད་སྐྱོང་དང་། བཀའ་བོན། སྱི་
བཀའ་བོན། སྱི་འཐུས་བཅས་འབེལ་ཡོད་ འཐུས་བཅས་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་དམ་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་
འོས་གཞྱིའྱི་ནང་ཞུགས་བོ་ཡོད་ཚེ།
འོས་གཞྱིར་ཞུགས་པའྱི་ཆེད།

བ སྐྱ ར ་བ ཅོ ས ་
སྱི་མོས ་ཀྱིས ་
གཏན་ལ་ཕབ།

ཁ གཞུང་འབེལ ་ཕོག ས་བསྐྱོད་སྐབས་སུ་ ཁ
གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསྐྱོད་སྐབས་སུ་
སྐབས་བབ་ལས་དོན ་དང་འབེལ ་བའྱི་ སྐབས་བབ་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁོ་ན་
གནད་དོན་ཁོ་ན་ལས་དེ་མྱིན་རང་ཉྱིད་ལ་ ལས་དེ་མྱིན་རང་ཉྱིད་དམ་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ལ་འོས་
འོས་བསྡུའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཆེད་འདས་པའྱི་ བསྡུའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཆེད་འདས་པའྱི་ལས་དོན་བས་

ལས་དོན ་བས་འབས་དང་། མ་འོང ས་ འབས་དང་། མ་འོངས་བེད་འཆར་སོགས་ཀྱི་གཏམ་
བེ ད ་འཆར་སོ ག ས་ཀྱི ་གཏམ་བཤད་ བཤད་རྱིགས་སྐབས་བསྟུན་གང་དུ་ཡང་དངོས་
རྱིགས་སྐབས་བསྟུན་གང་དུ་ཡང་དངོས་ ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བེད་མྱི་ཆོག
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བ སྐྱ ར ་བ ཅོ ས ་
སྱི་མོས ་ཀྱིས ་

གཏན་ལ་ཕབ།

ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བེད་མྱི་ཆོག

ཉེར་ལྔ་པ།
ན ང ་ག སེ ས །
༧

འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ལ་འགལ་རྐྱེན་བེད་
པོར་ཉེས་ཆད།

འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ལ་འགལ་རྐྱེན་བེད་པོར་
ཉེས་ཆད།

གསར་འཇུག་
དང་། བ སྐྱ ར ་
བཅོས་སྱི་མོས་

འོས་མྱི་སྐྱེ་བོ་དེར་ས་གནས་དེའྱི་འོས་ཐོབ་ ཀ སྐབས་དེའྱི་ འགལ་འཛོལ ་བ་གཙོ་བོ་དེར ་ ཀྱིས ་གཏན་ལ་
ཆ་ཚང་རྩྱིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ།
གཞུང་འབེལ ་གདམ་བ་འདེམ ས་བེད ་ཀྱི་ ཕབ
ཐོབ་ཐང་ལོ་བརྒྱད་རྱིང་འཕྲོག་རྒྱུ།

ཁ འོས ་མྱི་སྐྱེ་བོ་དེར ་ས་གནས་དེའྱི་འོས ་ཐོབ ་
ཆ་ཚང་རྩྱིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ།

དོན་བདུན་པ།ཤ ས་གནས་འགོ་འཛིན ་དང༌། འགོ་འཛིན ་ ས་གནས་འགོ་འཛིན ་དང༌། འགོ་འཛིན ་ལས་ (ག ཤ མ ་གྱི ་
ན ང ་ག སེ ས ། ལས་རོགས་ཀྱི་འོས་ཆོས།
༡༡

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་མ་

རོགས་ཀྱི་འོས་ཆོས།

ནང་ག སེས ་

ཕྱིར་བསྡུ།

༡༢ པ་ ༡༡
པ ར ་བ སྒྱུ ར ་

ཡྱིན་པ།

རྒྱུ།) ཕྱིར་བསྡུ་
སྱི་མོས ་ཀྱིས ་
གཏན་ལ་ཕབ།

དེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ།

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།
དོན་ཚན།
རེ་དྲུག་པ།

ཚིག་བརོད་རྱིང་པ།
ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ།
མེད།

བསྐྱར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ཟུར་བརོད།

ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་དང་།ཤསྔོན་
རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་།

༡ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་ཡོང ས་རོག ས་ཀྱི་སྔོན ་རྩྱིས ་འཆར་

ལོའ ་ི ཡོང ་འབབ་དང་། འགོ་སོང ་ཇྱི་ཡོད ་

མེད།

གས ར་འཇུ ག ་
སྱི་མོས ་ཀྱིས ་

ཟུར་འཇོག་བཅས་འཚེམས་ལུས་མེད་པའྱི་ གཏན་ལ་ཕབ།
ལོ་འཁོར ་སྔོན ་རྩྱིས ་འགོད་འབུལ་བྱུང་བ་
གོས ་ཚོག ས་སུ་བཀའ་འཁོལ ་གོ་བསྡུར་
ཆེད ་སྔོན ་རྩྱིས ་ཚོད ་དཔག་འཆར་རྩྱིས ་
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ཚོག ས་ཆུང་ཞྱིག ་ཚོག ས་གཙོ་སྦྲེལ ་པོས ་
ཚོག ས་མྱི་ཇྱི་དགོས ་དམྱིག ས་འཛུགས་

ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་བ་དགོས། དེའྱི་དུས་ཡུན་
ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་གཏན་འབེབས་ཇྱི་
བས་ལྟར་ཡྱིན།

ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས་ཡོང་འབབ་དང༌། འགོ་གོན་

གྱི་རྩྱིས་ཁ་རྣམས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༢ ༢ ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་འགན།
པ་ནང་གསལ་ལྟར་གཏན་འབེབས་དུས་ཚེས་

ཀ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་
མ་ལག་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འཆར་ལོའ་ི ལོ་

ཉྱིན ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན ་གྱིས ་སྱི་འཐུས་

འཁོར ་སྔོན ་རྩྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་ཀྱི་རྩྱིས ་

ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགོས།

ཤོག་འབུལ་དགོས་ངེས་རྣམས་ཁྱིམས་
སྱིག་ལྟར་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ།

གས ར་འཇུ ག ་
སྱི་མོས ་ཀྱིས ་
གཏན་ལ་ཕབ།

ཁ འཆར་འབུལ་སྔོན་རྩྱིས ་གང་ཞྱིག་སྱིག ་

དོ ན ་ལྟར་མེ ད ་པའམ ། དགོ ས ་ག ལ ་
མཆྱིས ་མྱིན ་ལ་གཞྱིག ས་ཏེ་སྔོན ་རྩྱིས ་
བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ལ་གཅོག་འཕྲྱི་
བ་འོས་བ་རྒྱུ།

ག སྔོན ་རྩྱི ས ་ཚོད་དཔ ག ་འ ཆ ར ་རྩྱི ས ་
ཚོགས་ཆུང་སྔ་མའྱི་སྙན་ཐོའ་ི ལས་དོན་

མ ཇུག ་སྐྱོང་དགོ ས ་པ ་ཇྱི ་ ཡོད་ཞྱི བ ་
འཇུག་བ་རྒྱུ།
ང

དགོ ས ་གལ་ལ་གཞྱི ག ས་ཏེ་ ཚོ ག ས ་

གཙོའྱི་ལམ་སྟོན ་ལྟར་ལས་དོན ་བསྒྲུབ་
རྒྱུ།

ཅ ཚོ ག ས་ཆུང་གྱི ་ ལས་བསོ མ ས་དང༌།
གོས་འཆར། སྔོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུ་

ཕོགས་ཀྱི་དགེ་སྐྱོན་ཅྱི་མཆྱིས་བཅས་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་རྒྱུ།

ཆ ཚོག ས་ཆུང་གྱི་ཚོ ག ས་མྱི་རྣམས་ཆ་
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བ སྐྱ ར ་བ ཅོ ས ་
སྱི་མོས ་ཀྱིས ་
གཏན་ལ་ཕབ།

བགོས་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་
སྔོན ་རྩྱིས ་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉེར ་གྱི་

བསོམས་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཅོག་
འཕྲྱི ་ ཇྱི ་ ག ནང་བ ཅས ་བཀ འ་འཁོ ལ ་

གཏན་འབེབ ས་ཆེད ་ལས་རྱིམ ་བཞྱིན ་

གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སོན་དང་། གསལ་
བཤད་བ་འོས ་ཚོག ས་མྱི་སུ་རུང་ནས་
བ་རྒྱུ།
༣

ལོ་འཁོར ་སྔོན ་རྩྱིས ་ཡོང ་འབབ་དང༌། འགོ་
གོན ་གྱི་རྩྱིས ་ཁ་རྣམས་བཅའ་ཁྱིམ ས་དོན ་
ཚ ན ་ ༥ ༢ པ ་ན ང ་ག ས ལ ་ལྟ ར ་ག ཏ ན ་
འབེབས་དུས་ཚེས་ཉྱིན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན ་གྱིས ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་སུ་འབུལ་
དགོས།

བརོད་པ་གསུམ་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ད་རེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་བཅུ་པ། གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ།

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ི བསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག
དོན་ཚན་དང་པོ། འབབ་ཡོང༌།

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩
རྱིང་གཤམ་གསལ་འབབ་ཡོང་རྣམས་བསྡུ་ལེན་བ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་བསྐུར་བ་ཡྱིན།

ཨང༌།

ཡོང་འཆར།

སྒོར།

༡

རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་གྱི་ཕོགས་བསོམས་ཡོང་འཆར།

༩༣༠,༠༠༤,༤༧༦

༢

རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ཕོགས་བསོམས་ཡོང་འཆར།

༢,༣༠༡,༥༩༡,༩༥༦

བསོམས།

༣,༢༣༡,༥༩༦,༤༣༢
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ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཁག
༡

རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་གནས་

༤༥,༢༩༡,༡༡༣

ཁག་ལྔའྱི་ཕོགས་བསོམས་ཡོང་འཆར།
༢

རྩྱིས་ལོའ་ིནང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང༌། སན་ཁང་

༡༤,༠༠༦,༨༩༥

ཁག་ ༤ བཅས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་ཡོང་འཆར།
བསོམས།

༥༩,༢༩༨,༠༠༨

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། འགོ་སོང༌།
༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་བསན་པའྱི་མཐའ་མའྱི་ཕོགས་བསོམས་ཀྱི་འགོ་གོན་སྔོན་རྩྱིས།

ཨང༌།

འགོ་འཆར།

བསོམས།

༡

རྩྱིས་ལོའ་ི ནང་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་འགོ་

༧༨༠,༠༠༤,༤༧༦

འཆར།
༢

རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཟུར་བཀོལ་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་འགོ་འཆར།

༢,༡༩༨,༤༥༧,༥༧༡

བསོམས།

༢,༩༧༨,༤༦༢,༠༤༧

ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཁག
ཨང༌།

འགོ་འཆར།

བསོམས།

༡

རྩྱིས ་ལོའ ་ི ནང་སེང ་ལོར ་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་

༤༨,༦༣༤,༢༩༦

གནས་ཁག་ལྔའྱི་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་འཆར།
༢

རྩྱིས་ལོའ་ི ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང༌། སན་

༡༣,༠༧༡,༥༠༩

ཁང་ཁག་ ༤ བཅས་ནས་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་འཆར།
བསོམས།

༦༡,༧༠༥,༨༠༥
ཟུར་འཛར།

༄༅། །བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨་་༡༩ ལོའ ི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་བསན་པའྱི་མཐའ་མའྱི་ཕོགས་བསོམས་ཀྱི་འགོ་གོན་སྔོན་རྩྱིས།
ཨང༌།

འགོ་འཆར།

སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ།
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བསོམས།

༡

རྩྱི ས ་ལོའི་ ན ང ་སྔོན ་རྩྱི ས ་མ ་ ༦༨༦,༨༤༢,༦༤༣

༩༣,༡༦༡,༨༣༣

༧༨༠,༠༠༤,༤༧༦

༢༣༢,༧༤༤,༤༣༣

༢,༡༩༨,༤༥༧,༥༧༡

༣༢༥,༩༠༦,༢༦༦

༢,༩༧༨,༤༦༢,༠༤༧

ད ངུ ལ ་ན ས ་རྒྱུ ན ་གོ ན ་ད ང ་
དམྱིགས་བསལ་འགོ་འཆར།
༢

རྩྱིས ་ལོའ་ི ནང་ཟུར་བཀོལ་རྩྱིས ་ ༡,༩༦༥,༧༡༣,༡༣༨
ཁོངས་ནས་འགོ་འཆར།
བསོམས།

༢,༦༥༢,༥༥༥,༧༨༡

ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཁག
ཨང༌།

འགོ་འཆར།

སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ།

བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ།

བསོམས།

༡

རྩྱིས ་ལོའ ་ི ནང་སེང ་ལོར ་ལྷོ་སྱི་

༣༡,༥༤༦,༣༠༠

༡༧,༠༨༧,༩༩༦

༤༨,༦༣༤,༢༩༦

༧,༣༤༣,༩༢༤

༥,༧༢༧,༥༨༥

༡༣,༠༧༡,༥༠༩

༣༨,༨༩༠,༢༢༤

༢༢,༨༡༥,༥༨༡

༦༡,༧༠༥,༨༠༥

ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་
པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་སྔོན ་
རྩྱིས་འགོ་འཆར།

༢

རྩྱི ས ་ལོའི་ནང་འཕྲོ ད ་བསྟེ ན ་
ཁབ་ཁོངས་མངོན ་དགའ་སོབ ་

གྲྭ ་དང༌། ས ན་ཁ ང་ཁག ་ ༤
བ ཅ ས ་ནས ་སྔོན་རྩྱི ས ་འགོ་
འཆར།

བསོམས།

༄༅། །བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ལོའ ི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་བསན་པའྱི་མཐའ་མའྱི་ཕོགས་བསོམས་ཀྱི་འགོ་གོན་སྔོན་རྩྱིས།
ལས་ཁུངས།

ཀ

ངེས་ཅན་གྱི་འགོ་གོན།

༡

སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་
གཞོན།

༢

ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཆེ་བ་དང།
གཞན་གཉྱིས།

ཁ

ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱུན་གོན།

ལས་འཆར།

ཕོགས་བསོམས་འགོ་

དམྱིགས་བསལ་

དམྱིགས་བཀར་ལས་

ལས་དོན།

འཆར།

གོན།

2,319,554

0

0

2,319,554

830,176

0

0

830,176

1,489,378

0

0

1,489,378

34,034,435 20,000,039

13,275,834

67,310,308
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༡

སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས།

༢

ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང།

༣

བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང།

༤

ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་

༥

ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང།

༦

ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ།

ག

ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་

ཞྱིབ་ཁང།

ཁུངས་ཁག
༡

བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང།

༢

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།

༣

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས།

༤

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང།

༥

ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

༦

འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་
ཁང།

༧

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

༨

ཨ་རྱི་དོན་ཁང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་

༩

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

༡༠

ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

༡༡

ཨྱིན་ལེན་དོན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་བོད་

ཡར་རྒྱས་དགེ་རྩ།

ཁང་ཐེབས་རྩ།
༡༢

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང།

༡༣ ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་དོན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་

བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང།

༡༤ ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

27,013,149 16,789,590
3,371,766 2,617,545

10,850,944
2,424,890

54,653,683
8,414,201

1,058,580

0

0

1,058,580

605,760

19,650

0

625,410

676,590
1,308,590

0
573,254

0
0

676,590
1,881,844

340,222,531 84,602,550

209,313,313

634,138,394

43,614,853 4,721,003
17,431,181 4,896,683
31,976,135 42,002,920
5,090,576 10,670,200
11,876,929 2,009,102

77,000,000
0
77,349,001
700,000
0

125,335,856
22,327,864
151,328,056
16,460,776
13,886,031

2,798,518

3,042,920

0

5,841,438

25,178,490

3,720,489

0

28,898,979

7,832,051

0

5,972,067

13,804,118

23,891,827
11,656,724

1,885,870
0

4,183,900
962,895

29,961,597
12,619,619

3,328,268

0

8,624,190

11,952,458

12,876,789

2,128,523

3,497,748

18,503,060

398,320

0

716,976

1,115,296

7,669,630

0

0

7,669,630
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༡༥

ཉྱི་འོང་དོན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་བོད་ཁང་
ཐེབས་རྩ།

༡༦ བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།
༡༧ རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།
༡༨

སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༡༩

པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་རྩ༌།

༢༠

ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང༌།

༢༡

ཐའྱི་ལྦན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༢༢

ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

༢༣ བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་
འགུལ་ཚོགས་ཆུང༌།
ང

འཛིན་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
ཁུངས་ཁག

༡

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌།

༢

ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང༌།

༣

སྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང༌།

༤

ལྷོ་ཕོགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་
ཁང༌།

༥

བལ་ཡུལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་

༦

བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་

ཁང༌།

ལས་ཁང༌།
༧

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས།

༨

དཔལ་འབོར་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས།

༩

དཔལ་འབོར་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རྩ།

༡༠

དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་

༡༡

དཔལ་ལས་གངས་ལོངས་དཔལ་

ཐེབས་རྩ།

འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང༌།

50,871,121

0

9,090,091

59,961,212

6,552,424
5,169,915
32,616,846
3,734,680

3,879,166
299,200
2,758,697
0

3,218,938
110,000
567,832
4,384,800

13,650,528
5,579,115
35,943,375
8,119,480

2,758,859

239,925

0

2,998,784

20,948,742
6,023,247

0
1,514,257

12,439,625
495,250

33,388,367
8,032,754

5,926,406

833,595

0

6,760,001

91,498,276 16,361,467

290,965,348

398,825,091

577,238
600,000
3,715,293 12,733,512
10,006,571
0

0
0
0

1,177,238
16,448,805
10,006,571

3,158,115

0

0

3,158,115

2,131,724

0

0

2,131,724

4,787,334

952,955

0

5,740,289

40,712,300
8,852,868
2,703,896

2,075,000
0
0

0
545,360
7,444,740

42,787,300
9,398,228
10,148,636

13,275,163

0

281,967,738

295,242,901

0

0

0

0
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༡༢

ལས་བེད་གསོལ་ཚང༌།

ཅ

སྱི་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་

1,577,774

ཁུངས་ཁག
༡

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས།

༢

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས།

༣

སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང༌།

༤

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས།

༥

སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ།

༦

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས།

ཆ

གོང་གསལ། (ཀ+ཁ+ག+ང+ཅ)
བསོམས།

0

1,007,510

2,585,284

273,693,105 267,320,067 1,334,855,528

1,875,868,700

15,891,925 58,116,000
70,155,506 38,440,987
11,682,412
0
23,650,735 23,996,946
19,812,287 1,219,442
132,500,240 145,546,692

49,466,100
154,384,285
10,285,491
217,034,364
608,059,257
295,626,031

123,474,025
262,980,778
21,967,903
264,682,045
629,090,986
573,672,963

741,767,901 388,284,123 1,848,410,023

2,978,462,047

༢།

ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་

༣།

འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་སན་ཁང་ཁག་ ༣ གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་བསོམས་སྒོར།

བསོམས་སྒོར།

༤༨,༦༣༤,༢༩༦

༡༣,༠༧༡,༥༠༩

༄༅།། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་
བསན་པའྱི་དགོས་དངུལ་གཏོང་ཁུངས་འཆར་འབུལ།
ལས་ཁུངས།

ཕོགས་བསོམས་

ཟུར་བཀོལ་ནས་

འགོ་གོན།

གཏོང་དགོས།

སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོས།
རྒྱུན་གོན།

དམྱིགས་

བསོམས།

བསལ།
ཀ

ངེས་ཅན་གྱི་འགོ་གོན།

༡

སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་
གཞོན།

༢

ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཆེ་བ་དང༌།
གཞན་གཉྱིས།

ཁ

ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས།

༡

སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས།

༢

ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང༌།

༣

བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང༌།

2,319,554

0

2,319,554

0

2,319,554

830,176

0

830,176

0

830,176

1,489,378

0

1,489,378

0

1,489,378

67,310,308
54,653,683
8,414,201

13,275,834
10,850,944
2,424,890

34,034,435
27,013,149
3,371,766

20,000,039
16,789,590
2,617,545

54,034,474
43,802,739
5,989,311

1,058,580

0

1,058,580

0

1,058,580
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༤

ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང༌།

༥

ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང༌།

༦

ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ།

ག

ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་ཁུངས་

༡

བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང༌།

༢

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།

༣

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས།

༤

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང༌།

༥

ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༦

འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང༌།

༧

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༨

ཨ་རྱི་དོན་ཁང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་

ཁག

ཡར་རྒྱས་དགེ་རྩ།
༩

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༡༠

ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༡༡

ཨྱིན་ལེན་དོན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་བོད་
ཁང་ཐེབས་རྩ།

༡༢

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༡༣ ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་དོན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་
བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང༌།
༡༤ ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།
༡༥

ཉྱི་འོང་དོན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་བོད་ཁང་
ཐེབས་རྩ།

༡༦ བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།
༡༧ རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།
༡༨

སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༡༩

པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་རྩ༌།

༢༠

ལྷོ་ཨཕྱི་རྱི་ཁའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང༌།

༢༡

ཐའྱི་ལྦན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

625,410

0

605,760

19,650

625,410

676,590

0

676,590

0

676,590

1,881,844

0

1,308,590

573,254

1,881,844

634,138,394

300,253,004 249,282,840

84,602,550 333,885,390

125,335,856
22,327,864
151,328,056
16,460,776
13,886,031
5,841,438
28,898,979

77,000,000
0
77,778,501
700,000
0
0
38,958

43,614,853
17,431,181
31,546,635
5,090,576
11,876,929
2,798,518
25,139,532

4,721,003
4,896,683
42,002,920
10,670,200
2,009,102
3,042,920
3,720,489

48,335,856
22,327,864
73,549,555
15,760,776
13,886,031
5,841,438
28,860,021

13,804,118

13,804,118

0

0

0

29,961,597
12,619,619

8,560,419
4,075,725

19,515,308
8,543,894

1,885,870
0

21,401,178
8,543,894

11,952,458

11,952,458

0

0

0

18,503,060

4,812,204

11,562,333

2,128,523

13,690,856

1,115,296

1,115,296

0

0

0

7,669,630

530,556

7,139,074

0

7,139,074

59,961,212

59,961,212

0

0

0

13,650,528
5,579,115
35,943,375
8,119,480

4,235,423
999,350
787,072
8,119,480

5,535,939
4,280,565
32,397,606
0

3,879,166
299,200
2,758,697
0

9,415,105
4,579,765
35,156,303
0

2,998,784

316,614

2,442,245

239,925

2,682,170

33,388,367

24,707,671

8,680,696

0

8,680,696
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༢༢

ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

༢༣ བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་
ཚོགས་ཆུང༌།
ང

འཛིན་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་ཁུངས་
ཁག

༡

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌།

༢

ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང༌།

༣

སྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང༌།

༤

ལྷོ་ཕོགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་

༥

བལ་ཡུལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་

ཁང༌།
ཁང༌།

༦

བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་
ལས་ཁང༌།

༧

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས།

༨

དཔལ་འབོར་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས།

༩

དཔལ་འབོར་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རྩ།

༡༠

དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རྩ།

༡༡

དཔལ་ལས་གངས་ལོངས་དཔལ་

༡༢

ལས་བེད་གསོལ་ཚང༌།

ཅ

སྱི་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་ཁུངས་

འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང༌།

ཁག
༡

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས།

༢

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས།

༣

སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང༌།

༤

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས།

༥

སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ།

༦

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས།

ཆ

གོང་གསལ། (ཀ+ཁ+ག+ང+ཅ)
བསོམས།

8,032,754

757,947

5,760,550

1,514,257

7,274,807

6,760,001

0

5,926,406

833,595

6,760,001

398,825,091

317,375,049

65,088,575

16,361,467

81,450,042

1,177,238
16,448,805
10,006,571

0
0
0

577,238
3,715,293
10,006,571

600,000
12,733,512
0

1,177,238
16,448,805
10,006,571

3,158,115

0

3,158,115

0

3,158,115

2,131,724

0

2,131,724

0

2,131,724

5,740,289

0

4,787,334

952,955

5,740,289

42,787,300
9,398,228
10,148,636

0
9,398,228
10,148,636

40,712,300
0
0

2,075,000
0
0

42,787,300
0
0

295,242,901

295,242,901

0

0

0

0

0

0

0

0

2,585,284

2,585,284

0

0

0

40,994,949 267,320,067

308,315,016

0
0
0
0
0
40,994,949

58,116,000
38,440,987
0
23,996,946
1,219,442
186,541,641

1,875,868,700 1,567,553,684
123,474,025
262,980,778
21,967,903
264,682,045
629,090,986
573,672,963

65,358,025
224,539,791
21,967,903
240,685,099
627,871,544
387,131,322

58,116,000
38,440,987
0
23,996,946
1,219,442
145,546,692

2,978,462,047 2,198,457,571 391,720,353 388,284,123 780,004,476
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དོན་ཚན་གསུམ་པ།

དཔལ་འབོར་གྱི་དབང་ཚད་དང་རྩྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར།
༡།

གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང༌། རྩྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོངས་རོགས་བཀའ་

ཤག་ལ་ཡོད་ཅྱིང༌། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དབང་ཚད་ཁབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང༌། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཤམ་འོག་སྱི་ཞུ་བ་
རྣམས་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང༌། རྩྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་སྤྲད་དེ་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་དུ་འཛིན་སྐྱོང་
བཀོད་ཁབ་བརྒྱུད་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ།
༢།

དགོས་ངེས་དང༌། ཐུབ་ངེས་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་དང༌། དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་དང༌། རྩྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་

བསྐྱར་ཞྱིབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བ་རྒྱུ་དང༌། རྩྱིས་ལོ་མཇུག་བསོམས་རེས་རྩྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་བས་ཏེ་ལས་ཁུངས་

དང༌། སེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགྱིགས་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་དང༌། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཤག
ོ ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡
གོང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས།།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

འདྱི་གཏན་འབེ བ ས་ཞུས་པར་དགག་བ་ཡོ ད ་དམ། དགག་བ་མེ ད ་པ་ཡྱི ན ་ཙང་གཏན་འབེ བ ས་ཞུས་པ་ཡྱི ན ། ཕྱི ་ལོ ་
༢༠༡༩༌༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིགཏོང་ལེན་ཁྱིམས་འཆར་སྙན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་ཨཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ།
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༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིགཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག
དོན་ཚན་དང་པོ། འབབ་ཡོང།

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠
རྱིང་གཤམ་གསལ་འབབ་ཡོང་རྣམས་བསྡུ་ལེན་བ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་བསྐུར་བ་ཡྱིན།
ཨང་།

ཡོང་འཆར།

སྒོར།

༡

རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་ཡོང་འཆར།

༧༩༢,༧༠༣,༧༡༩

༢

རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཟུར་བཀོལ་ནས་ཡོང་འཆར།

༡,༨༠༨,༠༣༦,༤༡༦

བསོམས།

༢,༦༠༠,༧༤༠,༡༣༥

ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཁག
༡

རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་

༢

རྩྱིས་ལོའ་ིནང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང།

ཚོགས་འདུ་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཡོང་འཆར།
སན་ཁང་ཁག་ ༣ བཅས་ནས་སྔོན་རྩྱིས་ཡོང་འཆར།
བསོམས།

༣༤,༣༡༤,༩༤༩
༨,༨༠༩,༧༠༠
༤༣,༡༢༤,༦༤༩

དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། འགོ་སོང།
༄༅། །བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༢༩༌༌༢༠༢༠ ལོའ ི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་དགོས་དངུལ་སྔོན་རྩྱིས་
བཀའ་འཁོལ་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

འགོ་འཆར།

སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ།

༡

རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་

༧༩༣,༠༢༩,༥༥༨

འགོ་འཆར།
༢

རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཟུར་བཀོལ་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་འགོ་འཆར།
བསོམས།

༡,༧༡༢,༦༣༤,༢༤༠
༢,༥༠༥,༦༦༣,༧༩༨

ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཁག
ཨང་།

འགོ་འཆར།

སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ།

༡

རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་

༣༢,༦༦༡,༠༧༠

ཚོགས་འདུ་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་འཆར།
༢

རྩྱིས་ལོའ་ིནང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང།
སན་ཁང་ཁག་ ༣ བཅས་ནས་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་འཆར།
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༥,༩༡༧,༠༤༢

བསོམས།

༣༨,༥༧༨,༡༡༢

༄༅།། བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠ ལོའ ི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཕོགས་བསོམས་འགོ་གོན་སྔོན་རྩྱིས།
ལས་ཁུངས།

ཀ

ངེས་ཅན་གྱི་འགོ་གོན།

༡

སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་།

༢

ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཆེ་བ་དང།

ཚོགས་གཞོན།
གཞན་གཉྱིས།

ཁ

ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས།

༡

སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས།

༢

ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང།

༣

བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་

༤

ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་

ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང།
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང།

༥

ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང།

༦

ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ།

ག

ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
ཁུངས་ཁག

༡

བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང།

༢

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།

༣

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས།

༤

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་
ཁང།

༥

ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

༦

འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་

རྒྱུན་གོན།

ལས་འཆར།

ཕོགས་བསོམས་འགོ་

དམྱིགས་བསལ་ལས་

དམྱིགས་བཀར་ལས་

དོན།

འཆར།

གོན།

2,367,211

0

0

2,367,211

853,278

0

0

853,278

1,513,933

0

0

1,513,933

36,854,206

24,456,758

35,836,770

97,147,734

28,540,662

23,518,609

26,736,399

78,795,670

4,191,066

146,154

9,100,371

13,437,591

1,131,550

0

0

1,131,550

573,354

35,831

0

609,185

688,814

0

0

688,814

1,728,760

756,164

0

2,484,924

352,264,105

66,672,389

172,818,848

591,755,342

44,118,481
18,296,737
31,384,863

1,027,467
1,474,895
20,024,265

76,010,000
0
10,472,996

121,155,948
19,771,632
61,882,124

7,458,843

100,000

11,319,000

18,877,843

12,164,192
3,094,455

24,223,063
5,480,907

0
0

36,387,255
8,575,362
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ཁང།
༧

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

༨

ཨ་རྱི་དོན་ཁང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་དགེ་རྩ།

༩

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

༡༠

ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།

༡༡

ཨྱིན་ལེན་དོན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་
བོད་ཁང་ཐེབས་རྩ།

༡༢

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང།

༡༣ ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་དོན་ཁང་ཁབ་
ཁོངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་
གནས་ཁང།
༡༤ ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང།
༡༥

ཉྱི་འོང་དོན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་བོད་
ཁང་ཐེབས་རྩ།

༡༦ བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང༌།
༡༧ རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།
༡༨

སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༡༩

པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་རྩ༌།

༢༠

ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཁའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང༌།

༢༡

ཐའྱི་ལྦན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༢༢

ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

༢༣ བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་
འགུལ་ཚོགས་ཆུང༌།
ང

འཛིན་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་

༡

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌།

ཁུངས་ཁག

27,060,730

2,599,212

0

29,659,942

6,561,177

0

4,633,496

11,194,673

26,500,043
10,389,448

1,582,548
0

8,602,398
1,092,840

36,684,989
11,482,288

2,991,650

0

4,735,640

7,727,290

13,370,717

2,415,205

1,285,225

17,071,147

361,390

0

679,515

1,040,905

8,359,210

0

26,230,000

34,589,210

52,212,084

0

7,320,000

59,532,084

5,951,638

475,000

2,880,500

9,307,138

5,372,374
37,918,612
2,185,555

166,920
3,086,563
0

107,000
0
4,826,400

5,646,294
41,005,175
7,011,955

3,304,314

430,920

504,000

4,239,234

21,340,565
6,201,681

0
1,639,822

11,647,588
472,250

32,988,153
8,313,753

5,665,346

1,945,602

0

7,610,948

100,900,460

15,420,682

802,608

1,800,000
161

279,691,461 396,012,603
0

2,602,608

༢

ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང༌།

༣

སྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང༌།

༤

ལྷོ་ཕོགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་
ལས་ཁང༌།

༥

བལ་ཡུལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་

༦

བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་

ལས་ཁང༌།
ལས་ཁང༌།

༧

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས།

༨

དཔལ་འབོར་བདེ་དོན་ལྷན་
ཚོགས།

༩

དཔལ་འབོར་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རྩ།

༡༠

དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་

༡༡

དཔལ་ལས་གངས་ལོངས་དཔལ་

རྒྱས་ཐེབས་རྩ།

འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང༌།
༡༢

ལས་བེད་གསོལ་ཚང༌།

ཅ

སྱི་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
ཁུངས་ཁག

༡

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས།

༢

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས།

༣

སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང༌།

༤

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས།

༥

སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ།

༦

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས།

ཆ

གོང་གསལ།
(ཀ+ཁ+ག+ང+ཅ) བསོམས།

༢།

3,819,561
10,737,057

8,185,410
90,425

0
0

12,004,971
10,827,482

3,637,031

976,975

0

4,614,006

1,904,443

0

0

1,904,443

4,353,592

0

0

4,353,592

43,295,400

2,000,000

0

45,295,400

9,427,381

0

500,000

9,927,381

2,459,090

0

5,166,000

7,625,090

15,132,997

0

251,877,595

267,010,592

3,654,680

0

21,145,320

24,800,000

1,676,620

2,367,872

1,002,546

5,047,038

238,393,940

290,640,722

889,346,246 1,418,380,908

14,177,629
44,054,417
8,752,227
23,809,301
20,369,467
127,230,898

66,984,450
76,808,010
1,643,282
51,823,956
0
93,381,024

34,235,960 115,398,039
85,477,321 206,339,748
2,220,444 12,615,953
186,807,132 262,440,389
277,471,396 297,840,863
303,133,993 523,745,915

730,779,922

397,190,551

1,377,693,325 2,505,663,798

ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་
བསོམས་སྒོར།

༣༢,༦༦༡,༠༧༠

162

༣།

འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་སན་ཁང་ཁག་ ༣ གྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་བསོམས་སྒོར།
༥,༩༡༧,༠༤༢

༄༅།། བོད་མྱིའ་ྱི སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩་་༢༠༢༠ ལོའ ི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཕོགས་བསོམས་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་གོན་གྱི་
དགོས་དངུལ་གཏོང་ཁུངས།

ལས་ཁུངས།

ཕོགས་བསོམས་

ཟུར་བཀོལ་ནས་

འགོ་གོན།

གཏོང་དགོས།

སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོས།
རྒྱུན་གོན།

དམྱིགས་

བསོམས།

བསལ།
ཀ

ངེས་ཅན་གྱི་འགོ་གོན།

༡

སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང༌།

༢

ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཆེ་བ་དང༌།

ཚོགས་གཞོན།
གཞན་གཉྱིས།

ཁ

ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས།

༡

སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས།

༢

ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང༌།

༣

བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང༌།

༤

ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང༌།

༥

ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་

༦

ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ།

ག

ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་

ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང༌།

ཁུངས་ཁག
༡

བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང༌།

༢

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།

༣

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས།

༤

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང༌།

༥

ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༦

འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་
ཁང༌།

༧

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

2,367,211

0

2,367,211

0

2,367,211

853,278

0

853,278

0

853,278

1,513,933

0

1,513,933

0

1,513,933

97,147,734
78,795,670
13,437,591

35,836,832
26,736,399
9,100,433

36,854,144 24,456,758
28,540,662 23,518,609
4,191,004
146,154

61,310,902
52,059,271
4,337,158

1,131,550

0

1,131,550

0

1,131,550

609,185

0

573,354

35,831

609,185

688,814

0

688,814

0

688,814

2,484,924

0

1,728,760

756,164

2,484,924

591,755,342

268,407,735

121,155,948
19,771,632
61,882,124
18,877,843
36,387,255

76,010,000
0
11,049,396
16,799,109
0

8,575,362

0

3,094,455

5,480,907

8,575,362

29,659,942

33,950

27,026,780

2,599,212

29,625,992
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256,675,218 66,672,389 323,347,607
44,118,481 1,027,467
18,296,737 1,474,895
30,808,463 20,024,265
1,978,734
100,000
12,164,192 24,223,063

45,145,948
19,771,632
50,832,728
2,078,734
36,387,255

༨

ཨ་རྱི་དོན་ཁང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་དགེ་རྩ།

༩

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༡༠

ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༡༡

ཨྱིན་ལེན་དོན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་བོད་
ཁང་ཐེབས་རྩ།

༡༢

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང༌།

11,194,673

11,194,673

0

0

0

36,684,989
11,482,288

14,513,353
4,650,763

20,589,088
6,831,525

1,582,548
0

22,171,636
6,831,525

7,727,290

7,727,290

0

0

0

17,071,147

2,628,985

12,026,957

2,415,205

14,442,162

1,040,905

1,040,905

0

0

0

34,589,210

26,767,288

7,821,922

0

7,821,922

59,532,084

59,532,084

0

0

0

9,307,138
5,646,294
41,005,175
7,011,955

3,684,405
977,445
0
7,011,955

5,147,733
4,501,929
37,918,612
0

475,000
166,920
3,086,563
0

5,622,733
4,668,849
41,005,175
0

4,239,234

754,422

3,053,892

430,920

3,484,812

32,988,153
8,313,753

23,359,247
672,465

9,628,906
6,001,466

0
1,639,822

9,628,906
7,641,288

7,610,948

0

5,665,346

1,945,602

7,610,948

396,012,603

312,042,229

68,549,692

15,420,682

83,970,374

2,602,608
12,004,971
10,827,482

0
0
0

802,608
3,819,561
10,737,057

1,800,000
8,185,410
90,425

2,602,608
12,004,971
10,827,482

4,614,006

0

3,637,031

976,975

4,614,006

1,904,443

0

1,904,443

0

1,904,443

༡༣ ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་དོན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་
བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་
ཁང༌།
༡༤ ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།
༡༥

ཉྱི་འོང་དོན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་བོད་
ཁང་ཐེབས་རྩ།

༡༦ བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།
༡༧ རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།
༡༨

སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༡༩

པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་རྩ༌།

༢༠

ལྷོ་ཨཕྱི་རྱི་ཁའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

༢༡

ཐའྱི་ལྦན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང༌།

༢༢

ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང༌།

ཁང༌།

༢༣ བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་
འགུལ་ཚོགས་ཆུང༌།
ང

འཛིན་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
ཁུངས་ཁག

༡

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང༌།

༢

ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང༌།

༣

སྱི་ཁབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང༌།

༤

ལྷོ་ཕོགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་
ཁང༌།

༥

བལ་ཡུལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་
ཁང༌།
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༦

བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་
ལས་ཁང༌།

༧

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས།

༨

དཔལ་འབོར་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས།

༩

དཔལ་འབོར་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རྩ།

༡༠

དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རྩ།

༡༡

དཔལ་ལས་གངས་ལོངས་དཔལ་

༡༢

ལས་བེད་གསོལ་ཚང༌།

ཅ

སྱི་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་

འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང༌།

ཁུངས་ཁག
༡

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས།

༢

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས།

༣

སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང༌།

༤

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས།

༥

སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པ།

༦

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས།

ཆ

གོང་གསལ།

4,353,592

0

4,353,592

0

4,353,592

45,295,400
9,927,381
7,625,090

0
9,927,381
7,625,090

43,295,400
0
0

2,000,000
0
0

45,295,400
0
0

267,010,592

267,010,592

0

0

0

24,800,000

24,800,000

0

0

0

5,047,038

2,679,166

0

2,367,872

2,367,872

1,418,380,908 1,096,347,444

31,392,742 290,640,722 322,033,464

115,398,039
206,339,748
12,615,953
262,440,389
297,840,863
523,745,915

0
0
0
0
0
31,392,742

48,413,589
129,531,738
10,972,671
210,616,433
297,840,863
398,972,149

66,984,450 66,984,450
76,808,010 76,808,010
1,643,282
1,643,282
51,823,956 51,823,956
0
0
93,381,024 124,773,766

2,505,663,798 1,712,634,240 395,839,007 397,190,551 793,029,558

(ཀ+ཁ+ག+ང+ཅ)བསོམས།

དོན་ཚན་གསུམ་པ།

དཔལ་འབོར་གྱི་དབང་ཚད་དང་རྩྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར།
༡།

གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང༌། རྩྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོངས་རོགས་བཀའ་

ཤག་ལ་ཡོད་ཅྱིང༌། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དབང་ཚད་ཁབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང༌། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གཤམ་འོག་སྱི་ཞུ་བ་
རྣམས་ལ་དགོས་ངེས ་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང༌། རྩྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་སྤྲད་དེ་གཏོང་ལེན་འགན་འཛིན་དུ་འཛིན་སྐྱོང་
བཀོད་ཁབ་བརྒྱུད་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ།
༢།

དགོས་ངེས་དང༌། ཐུབ་ངེས་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་དང༌། དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་དང༌། རྩྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་

བསྐྱར་ཞྱིབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བ་རྒྱུ་དང༌། རྩྱིས་ལོ་མཇུག་བསོམས་རེས་རྩྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་བས་ཏེ་ལས་ཁུངས་

དང༌། སེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགྱིགས་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་དང༌། རྩྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཤོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡
གོང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས།།
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དོན་ཚན་བཞྱི་པ།

ཁྱིམས་ཡྱིག་བསྐྱར་བཅོས།
རྩྱིས་ལོ་རེས་མའྱི་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབེབས་མ་གནང་གོང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བྱུང་སོང་བསན་ཏེ་བསྐྱར་
བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་མང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བ་འཐུས་བཅས།།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ལོའ་ི གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ཡྱིག་ཆ་ཨང་
༣༧ ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༼སྐབས་དེར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་དགའ་ཚོར་གྱི་གསོལ་ཅོག་ཐོག་

ལག་བརབ་ཞུས། ༽ད་རེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་པ། འཕྲོ་སྐྱོང་གནང་དགོས་རྱིགས་ཡོད་དམ་མེད། འཕྲོ་སྐྱོང་གནང་དགོས་པ་

མེད་པ་བས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོ་སྐྱོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལུས་བསད་པ་གཅྱིག་འདུག་བསམ་པ་དན་སོང་། ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་ནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ཚོ་ས་བརྟན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གོས་ཚོགས་ནས་གོས་ཆོད་

ཅྱིག་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་མཚན་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་འཕྲོ་སྐྱོང་ནང་ལྷག་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

འདྱི་ད་རེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་རེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས། ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོང་
ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ།
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ཚོགས་དྲུང་ལས་ཚབ་ཟུང་དྲུང་ཚེ་བརྟན་བསྐལ་བཟང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ཁྱིམ་དུ་ཞབས་བརྟན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་གྱི་རྐྱེན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་
གཅྱིག་རྱིང་དགོངས་ཤོག

གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས། ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ དང་ ༢༦ ཕྱི་དོ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་གོས་ཚོགས་སུ་གཅར་ཐུབ་མྱིན་གྱི་
དགོངས་ཤོག

གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས། གཟུགས་གཞྱི་བདེ་མྱིན་རྐྱེན་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གཅྱིག་
རྱིང་དགོངས་ཤོག

བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། གཟུགས་གཞྱི་བདེ་མྱིན་རྐྱེན་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས ་ ༢༦ ཉྱིན ་རྒྱབ་གོས ་
ཚོགས་སུ་བཅར་ཐབས་བལ་བས་ཉྱིན་ཕེད་དགོངས་ཤོག

ལྔ་པ། སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་ལགས། ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་གྱི་རྐྱེན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གཅྱིག་རྱིང་
དགོངས་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ད་རེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་བཅུ་གསུམ་པ། ཚོགས་གཙོས་མཇུག་བསོམས་གཏམ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད།
དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད།

༄༅།ཤ།དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་དབུས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དབུས་པའྱི་བཀུར་
འོས ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ།ཤཚང་མར་ཞུ་རྒྱུར་དེ་རྱིང་སྐབས་ཤ༡༦ཤཔའྱི་གོས ་ཚོག ས་ཚོག ས་དུས་ཤ༧ཤཔ་དེ་རྩ་བའྱི་སྔོན་རྩྱིས ་ཀྱི་

ཚོགས་དུས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་རྱིང་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་ཤ༦ཤཙམ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ཡང་།ཤརྱིང་མའྱི་དབུ་འཛིན་ཁྱི་རབས་བདུན་པ་༸སྐྱབས་རེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་

རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།ཤམདོ་སད་ཨ་མདོ་རྔ་བ་ནས་ཡྱིན་པ་རོ་བོ་ལགས་སྐུ་ཚེ་མ་ཟྱིན་པ།ཤདེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་རྒྱ་རྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོགཤསྱི་ཟུར་མངའ་རྱིས་ཁྱུང་ལྷོ་གགས་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།ཤརྒྱ་གར་གྱི་མེ་འཁོར་བོན་

ཆེན་ཟུར་པ་ཇོར་ཇ་ཕར་ནན་ཌེས་ཤ(George Fernandes) མཆོག་རེད།ཤདེ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཇོར་ཇྱི།ཤཨེཇ།ཤ
ཌབ་ལུ།ཤབྷུཤ་ཤ(George H.W. Bush ) བཅས་གཤེགས་པ་ལ་ང་ཚོས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རེད།

དེའྱི་རེས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད།ཤགཙོ་བོ་དེ་ངས་གོང་ལ་ཞུས་པ་ལྟར་སྔོན་

རྩྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་འད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་
གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ།ཤཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་
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གནང་རྒྱུ།ཤདེའྱི་རེས་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ།ཤདེ་ནས་ལས་ཁུངས་རེ་རེ་བཞྱིན་དུ་ལས་དོན་དང་རྩྱིས་འགོའ་ི
ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་གང་ལྟར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་།ཤདེ་ནས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གཉྱིས་ཙམ་

ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།ཤཁྱིམས་བཟོའ་ི ལས་དོན་གསུམ་བསེབས་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཕྱིར་བསྡུ་བས་ནས་གཉྱིས་གཏན་འབེབས་

བྱུང་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་།ཤབཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་།ཤབགོ་གེང་
གནང་ཟྱིན་པའྱི་རེས་ལ་དེར་ལན་འདེབས།ཤདེའྱི་རེས་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་བཞག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་བཞྱིན་མང་
ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་རྒྱུ་རེད།ཤདེའྱི་རེས་འབེལ་གྱི་བགོ་གེང་དང་གོས་ཆོད་འཇོག་རྒྱུ་ལ་སོགས་
པ་དེ་དག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

རྩ་བའྱི་ང་ཚོ་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་རེད།ཤདོལ་རྒྱལ་སྐོར་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་བསེབས་སོང་།ཤ

དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་དོན་ངོ་མ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད།ཤརྩ་བའྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་
ཆེའྱི་བཀའྱི་དགོངས་པ་མ་འོངས་སྔོན་གཟྱིགས་ཀྱི་བཀའ་དགོངས་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ།ཤརྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས ་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས།ཤདེའང་གཞྱིས་བེས ་གཉྱིས་ཀྱིས ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་འད་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་
མཇུག་སྐྱོང་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་དེ་ང་ཚོ་བོད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཚུར་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤཡྱིན་ནའང་ཁོ་བོད་པ་ཞྱིག་གྱི་

ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་ང་ཚོ་སོ་སོས་སྲུང་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ཚོ་སྲུང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་པས་རྒྱབ་འགལ་

རང་བེད་བསད་པ་དེས་ང་ཚོས་ཚུར་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤགང་ལྟར་ཁ་སང་འདྱིར་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱབ་ལོངས་རྒྱུ་

མཚན་དང་བཅས་པ་གསལ་བཤད་གནང་སོང་།ཤཡག་ཐག་ཆོད་གནང་སོང་།ཤདེ་བཞྱིན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་འད་ཡྱིན་
ཙང་ཁོ་ཚོས་བང་དོར་ལྡོག་ཤེས་བས་པ་ཡྱིན་ན།ཤག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཚུར་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་རེད།ཤམ་བྱུང་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་དེ་རྱིང་ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་རེད།ཤའཕྲོད་བསྟེན།ཤཤེས་ཡོན་སོགས་

ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་།ཤའཛིན་སྐྱོང་ལའང་ཐུགས་ཕན་གསོས་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤདངོས ་

གནས་གསོས་འོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།ཤའཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གནད་དོན་གང་དང་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་སོང་།ཤདེ་འད་ཡྱིན་ཙང་དེ་ཚོ་ཚང་མར་ལེགས་སོའ་ིབསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དེ་རྱིང་གང་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མ་བོད་དང་བོད་མྱི་མང་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བདམས་

བཞག་པ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རོག་རྩ་གཅྱིག་ཏུ་
སྱིལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གང་གནང་རྒྱུ་འདུགཤདེ་ཚོར་རྱིག་པའྱི་རྩལ་བཏོན་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་སོང་།ཤད་དུང་

ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་ཇྱི་སྱིད་ང་ཚོ་མ་འཁྱུར་བར་དེ་སྱིད་བོད་སྱི་པ་དང་།ཤབོད་མྱི་རྱིགས།ཤརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་
སོ་སོའ་ིབོ་རྩལ་ནུས་པ་གང་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་འདོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་།
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དེ་རྱིང་ང་ཚོ་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་གྱི་བཀའ་བོན་འོས་

མྱི་གཅྱིག་འདོན་གནང་བ་རེད།ཤགོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོས་སྔོན་ལ་གསལ་བཤད་བས་པ་ལྟར་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་དང་གངས་ཆུང་ལྔ་ལོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་འོས་གངས་བཤེར་མ་བས་སྔོན་ནས་

ཚོགས་གཙོས་གསལ་བསགས་བས་པ་ཡྱིན།ཤདེའྱི་རེས་འོས་གངས་བཤེར་ལོན་པའྱི་སྐབས་ལ་སྱི་འཐུས་ཤ༢༡ཤགྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང་
བ་རེད།ཤ༢༡ཤགྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ཤ༤༩ཤཔའྱི་ནང་གསེས་ཤ༡ཤཔོའ་ིནང་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ལས་དོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད།ཤསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད།ཤགང་ལྟར་རྩ་འབོར་དང་ངོ་ཡོད་རྩྱིས་
པའྱི་སྐབས་ལ་སྐར་ཆ་རྩྱིས་མྱི་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་འད་ཡྱིན་ཙང་བརྒྱ་ཆ་ཤ༢༡ཤདང་གངས་ཆུང་ཤ༥ཤའདྱི་རྩྱིས་

སྐོར་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་བསྐོར་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན།ཤདེ་རྱིང་ཁ་སང་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཤGoogle ཁུངས་གཏུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤ
རྣམ་པ་ཚོས་ཤ༤༣ཤའདྱི་ཤGoogle ལ་བརྒྱ་ཆ་ཤ༥༠ཤལ་བགོས་པ་ཡྱིན་ན་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྱིག་གཟྱིགས་དང་།ཤབརྒྱ་ཆ་ཤ
༢༡ཤདང་གངས་ཆུང་ཤ༥ཤཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད།ཤདེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལོང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཐག་གཅོད་བས་པ་རེད།ཤཡྱིན་ནའང་ཆེས་མཐོའ་ི ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ལོང་མྱི་འདུག་གསུངས་ཏེ།ཤགང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་

གནས་སྟངས་དེ་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་འད་ཡྱིན་ཙང་བརྒྱ་ཆ་སྐོར་ཕོགས་དེ་ཕོགས་མྱི་འད་མྱི་འད་རེད།ཤཡྱིན་

ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོས་སྔོན་མ་ནས་བསྐོར་བཞག་པ་དེ་གཞྱི་རྩར་བཟུང་པ་རེད།ཤད་ལྟ་ཤ Google སྔོག་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་
བཞྱིན་འདོན་ཡོང་གྱི་འདུགཤདེ་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཐོང་གྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་རེད།ཤདེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་གནང་བ་རེད།ཤགང་

ལྟར་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ད་ལྟ་རྒྱབ་གཉེར་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་གང་འད་འཛུགས་
དགོས་ཀྱི་འདུགཤདེ་ང་ཚོས ་རེས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།ཤང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་གྱིས ་

འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།ཤཡང་ན་འཛིན་སྐྱོང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བས་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།ཤང་ཚོས་རེས་ལ་བབ་གཟྱིགས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེ་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གང་གསལ་བ་དེ་དག་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ས་བགོས་ཕེབས་རན་
གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤབས་ཙང་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་སོ་སོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གང་དང་གང་འདུགཤདེ་དག་

གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུགཤགཟྱིགས་ནས་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་སྐྱོན་གནས་གང་དང་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་གསལ་པོ་བཟོ་
དགོས་པ་ཞྱིགཤསྙན་ཐོའ་ིནང་ཡོད་དགོས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤཕ་གྱིར་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བར་
ཕེབས་དུས་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་གསུང་པར་བརྟེན་སྙན་ཐོའ་ི ནང་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུགཤགསལ་པོ་ག་རེ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་རྩྱིས་ཞྱིབ་

གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུགཤདེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕོགས་མཐའ་
ཁག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ།ཤའདྱི་ཚོའྱི་གས་དེ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་།

དེ་ནས་ཚོགས་གཙོ་ཁ་སང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཀའ་མཇལ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་

སོབ་ཕེབས་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ།ཤསྔོན་མ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་འཕྲོ་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡོད་

པ་རེད།ཤགང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་བོད་པ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་འད་ཡྱིན་ཙང་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་
169

སེའྱི་གོས ་ཚོགས་ཁག་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་འཛུགས་དགོས་པ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེ་༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་དེ་ག་རང་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་འདུགཤད་རེས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་སོབ་ད་ག་རང་ཕེབས་སོང་།ཤསྔ་འཕྲོས་

རྱིང་དེར་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་གནས་ས་འདྱི་ཚོར་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།ཤདེ་འད་ཡྱིན་ཙང་ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་མངའ་སེའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དེ་དག་མཇལ་
འཕྲད་གནང་རྒྱུ།ཤའཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་རྩེད་ག།ཤའཛུགས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ལས་འགུལ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་
དགོས་པ་དེའང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུགཤམཇུག་སྐྱོང་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤསྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤདེར་བརྟེན་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་རེད།ཤས་གནས་འཐུས་ཚོགས་རེད།ཤདེ་དག་གྱིས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་ད་རེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་འགོ་བཙུགས་པ་དང་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་དྲུང་སྙུང་གཞྱི་བྱུང་ནས་བཤགས་བཅོས་གནང་

དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད།ཤདེ་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་ཚེ་བརྟན་བསྐལ་བཟང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ལས་བེད་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་རྦད་

ཐག་གནང་སྟེ།ཤགང་ལྟར་ད་རེས་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།ཤདེར་བརྟེན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཆེ་ཕྲ་ཆུང་
གསུམ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤམུ་མཐུད་དེ་ལྟར་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན།ཤདེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་དུས་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚོས་ཀང་སྲུང་བ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་
གནང་སོང་།ཤདེ་དེ་བཞྱིན་གྱི་ས་བརན་སེ་ཚན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རེད།ཤདེ་དག་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་

གནང་སོང་།ཤཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤརྩ་བའྱི་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་དང་འབེལ་
བ་ཡོད་པ་རེད།ཤགང་ལྟར་དངོས་སུ་དོན་སོད་མཁན་དང་རྒྱབ་ལ་གནང་སོད་མཁན་གཙོས་པའྱི་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་

ལས་བེད་ཚང་མ་ལོག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤགང་ལྟར་ཚང་མས་ཕག་ལས་རེ་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད།ཤཚང་མར་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་རེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དཔེ་མ་སྱིད་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་

ཡག་པོ་གནང་སོང་།ཤགང་ལྟར་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེར་གསན་བཞེས་ཡག་པོ་གནང་སྟེ།ཤཁ་སང་ངས་གོས ་
ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན།ཤརྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཐུགས་མ་ཕམ་པ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་འགན་

རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དངོས་གནས་ད་རེས་གནང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་།ཤདེར་བརྟེན་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤམཐའ་མ་དེར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྱི་ལོར་བརྟན་པ་དང་།ཤཐུགས་ཀྱི་བཞེད་

དོན་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེ་ནས་ང་ཚོ་རེས་མ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་ལ་བདེ་
ཞྱིང་སྐྱྱིད་པའྱི་ངང་ལ་འཛོམས་རྒྱུའྱི་རེ་བ་དང་སོན་འདུན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་དེ་གོལ་བ་ཡྱིན།། །།

སརྦམངྒལམ།
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